
 

 
1 

 

 هـ1437/  11/  8الخميس 



 

 
2 

 نائب خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير بريطانيا لدى المملكة

 

 

 
 سم وا2116سطس أغ 11هـ الموافق  1437ذو القعدة  7جدة 

 -بحث نائب خادم الحرمٌن الشرٌفٌن صاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن ناٌف بن عبدالعزٌز 

مع سفٌر برٌطانٌا لدى المملكة ساٌمون كولٌس عدداً من الموضوعات ذات االهتمام  -حفظه هللا 

بٌت هللا الحرام المشترك بٌن المملكة وبرٌطانٌا خاصة الجانب األمنً ، وما ٌتعلق بشؤون حجاج 

  .من مسلمً برٌطانٌا

  .جاء ذلك خالل استقبال نائب خادم الحرمٌن الشرٌفٌن فً جدة مساء الٌوم للسفٌر البرٌطانً

ونوه السفٌر البرٌطانً بالجهود التً تقدمها حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن 

ألداء مناسك الحج والعمرة من خالل تقدٌم  عبدالعزٌز آل سعود لمسلمً برٌطانٌا القادمٌن للمملكة

  .جمٌع التسهٌالت لهم وتمكٌنهم من أداء مناسكهم بكل ٌسر وسهولة

حضر االستقبال صاحب السمو الملكً األمٌر عبدالعزٌز بن سعود بن ناٌف بن عبدالعزٌز مستشار 

ز بن محمد الهوٌرٌنً سمو وزٌر الداخلٌة ، ومعالً مدٌر عام المباحث العامة الفرٌق أول عبدالعزٌ

 .، ومعالً رئٌس االستخبارات العامة األستاذ خالد بن علً الحمٌدان
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سمو أمير الحدود الشمالية يوجه بتقديم كافة التسهيالت لضيوف الرحمن القادمين 

 عبر منفذ جديدة عرعر البري
 

 سم وا 2116أغسطس  11هـ الموافق  1437ذو القعدة 10عرعر 

ٌر الدكتور مشعل بن عبدهللا بن عبدالعزٌز بن مساعد أمٌر وجه صاحب السمو األم

منطقة الحدود الشمالٌة رئٌس لجنة الحج بالمنطقة الجهات المعنٌة العاملة بمنفذ 

جدٌدة عرعر البري إلى تقدٌم أفضل الخدمات لضٌوف الرحمن القادمٌن عبر المنفذ 

ادٌة وبشرٌة ومرافق خدمٌة من إمكانات م -أٌدها هللا  -فً ظل ما وفرته لهم القٌادة 

متطورة منذ وصول الحجاج إلى منافذ المملكة البرٌة والبحرٌة والجوٌة وهم فً 

طرٌقهم إلى المشاعر المقدسة حتى عودتهم إلى أوطانهم سالمٌن غانمٌن إن شاء هللا 

 .بعد أن ٌمن هللا علٌهم بتأدٌة شعٌرتهم المقدسة
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 أكاديمية المسجد النبوي تعقد دورة آللية التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة

 
 سم وا 2116أغسطس  11هـ الموافق  1437ذي القعدة 0المدٌنة المنورة 

عقدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بأكادٌمٌة المسجد النبوي الشرٌف دورة 

الجهات الحكومٌة التابعٌن للجنة لعدد من منسوبً الوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي ومنسوبً 

الحج بعنوان " مهارات التعامل مع ذوي االحتٌاجات الخاصة" التً تناولت كٌفٌة التعامل مع ذوي 

  .االحتٌاجات الخاصة ومفهومها وتعرٌفها ونظرة اإلسالم والمجتمع لها

د تنفٌذ حزمة من وأوضح مدٌر أكادٌمٌة المسجد النبوي باسم بن حمٌدان اللهٌبً، أن الوكالة بصد

 الفعالٌات التدرٌبٌة والتثقٌفٌة لمنسوبً الجهات الحكومٌة لتأهٌلهم وتنمٌة مهاراتهم المهنٌة والمعرفٌة

. 

وأشار اللهٌبً إلى أن الدورات وغٌرها من الفعالٌات تحقٌقا للتعاون والتكامل المشترك بٌن الجهات 

 .الحكومٌة بمنطقة المدٌنة المنورة
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لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة يرأس األمين العام 

 االجتماع األول لمناقشة الخطة اإلعالمية للبرنامج

 

 سم وا 2116أغسطس  11هـ الموافق  1437ذو القعدة  17الرٌاض 

رأس األمٌن العام لبرنامج ضٌوف خادم الحرمٌن الشرٌفٌن للحج والعمرة والزٌارة عبدهللا بن مدلج 

هـ، بمقر الوزارة 1437المدلج، االجتماع األول لمناقشة الخطة اإلعالمٌة للبرنامج للعام الحالً 

 .بمدٌنة الرٌاض

محمد بن حمد الخضٌري وجرى خالل االجتماع الذي حضره رئٌس اللجنة اإلعالمٌة والثقافٌة 

وعدد من منسوبً الشؤون اإلعالمٌة والمستشارٌن اإلعالمٌٌن مناقشة الخطة اإلعالمٌة للبرنامج، 

كما جرى استعراض موضوعات العدد العشرٌن من مجلة االستضافة، والعدد الخامس عشر من 

ز جهود المملكة فً مجلة لبٌك، وآلٌة العمل على اإلصدارات بما ٌحقق تمٌز العمل اإلعالمً وٌبر

 .خدمة ضٌوف الرحمن فً رؤٌة إعالمٌة فرٌدة ومتمٌزة

من جانبه، ثمن األمٌن العام للبرنامج عبدهللا المدلج الجهود المبذولة خالل السنوات الماضٌة للجان 

ٌُعد معلماً  العاملة فً البرنامج، مؤكداً أهمٌة مضاعفة الجهد إلبراز الدور الرٌادي للبرنامج الذي 

ماً، وٌعكس حرص القٌادة الرشٌدة على توفٌر كل السبل لخدمة النخب من علماء العالم اإلسالمً مه

 .وأسر ذوي الشهداء من فلسطٌن

( ألف حاج 24ٌشار إلى أن برنامج االستضافة ٌدخل عامه العشرٌن هذه السنة، واستضاف )

اجة من ذوي شهداء ( ألف حاج وح13وحاجة من مختلف دول العالم اإلسالمً، كما استضاف )

 .فلسطٌن. وللبرنامج صدى إعالمً كبٌر فً مختلف وسائل اإلعالم فً قارات المعمورة

مما ٌذكر أن برنامج االستضافة ٌعكس حرص القٌادة الرشٌدة على اجتماع الشخصٌات اإلسالمٌة 

ارزة ( حاجا من النخب الب1411المؤثرة وأدائهم فرٌضة الحج، حٌث ٌستضٌف البرنامج كل عام )

( حج من ذوي 1111واألعالم الفاعلٌن فً مختلف بقاع األرض، كما ٌستضٌف فً قسمه اآلخر )

 .شهداء فلسطٌن
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 الصحة تكثف استعداداتها للتعامل مع ضربات الشمس خالل موسم الحج

 
 

 سم وا 2116أغسطس  11هـ الموافق  1437ذو القعدة  17الرٌاض 

ع حاالت اإلجهاد الحراري وضربات الشمس بٌن حجاج كثفت وزارة الصحة استعداداتها للتعامل م

  .بٌت هللا الحرام، السٌما وأنه من المتوقع أن ٌشهد موسم حج هذا العام ارتفاًعا فً درجات الحرارة

وقامت الوزارة بتجهٌز عدد من المرافق بكل من العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدٌنة 

د الحراري وضربات الشمس، من خالل توفٌر التهوٌة المناسبة المنورة للتعامل مع حاالت اإلجها

بالمراوح ذات الرذاذ بالماء البارد، التً أثبتت فعالٌتها فً تخفٌض درجات الحرارة، حٌث تم تأمٌن 

مروحة إضافٌة فً كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما تم تدعٌم منطقة المدٌنة  210

  .ركز مخصص بالمدٌنة المنورة فً مستشفى األنصارالمنورة بعدد منها، وهناك م

سرٌراً لٌصبح إجمالً عدد  77كما قامت الوزارة بزٌادة عدد أسرة ضربات الشمس هذا العام بواقع 

  .سرٌراً فً مستشفٌات المشاعر المقدسة 216األسرة المخصصة لعالج ضربات الشمس 
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 ٗص٘ه أٗىى طالئع اىحداج اإلّذٍّٗسٍٍِ إىى اىَذٌْت اىَْ٘سة

 

 ؽفبٚح اعزمجبي ؽظٟ ثٙب ظ١ٛف اٌشؽّٓ

 خبٌذ اٌضا٠ذٞ -اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح 

ؽبعب أٔذ١ٔٚغ١ب أِظ )اٌضالصبء( إٌٝ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح، ٠ؼزجشْٚ أٚي غالئغ اٌؾغبط  444ٚصً 

 .اإلٔذ١ٔٚغ١١ٓ

ٚاعزمجً اٌؾغبط، أػعبء ِغٍظ إداسح اٌّؤعغخ األ١ٍ٘خ ٌألدالء ٠زمذُِٙ سئ١ظ اٌّغٍظ اٌذ١ًٌ ؽبرُ 

ثٓ عؼفش ثبٌٟ ٠شافمٗ سئ١ظ ِىزت شؤْٚ ؽغبط إٔذ١ٔٚغ١ب ؽغٓ ٔصشهللا ِٚغؤٌٟٚ اٌّىزت. ٚعشٜ 

وّبي خ١ٍفخ  اعزمجبي اٌؾغبط، ثبٌٛسد ٚاٌزّٛس ِٚبء صِضَ، إر أثذٚا عؼبدرُٙ ثٙزٖ اٌؾفبٚح. ٚلبي اٌذ١ًٌ

ؽبعبً ِٓ  444اٌّزؾذس اٌشعّٟ، إْ أٌٚٝ سؽالد ؽغبط إٔذ١ٔٚغ١ب اٌز٠ٓ ٚصٍٛا اٌّذ٠ٕخ ظّذ 

أٌف ؽبط إٔذ١ٔٚغٟ ٠زٛلغ ٚصٌُٛٙ رجبػب ٘زا اٌؼبَ ِمغ١ّٓ ػٍٝ ِٛع١ّٓ ِب لجً اٌؾظ  081ؽٛاٌٝ 

ش إٌّطمخ ِٚب ثؼذٖ، ِؤوذاً أْ اٌّؤعغخ عخشد ع١ّغ غبلبرٙب ٌخذِخ اٌؾغبط ثزٛع١ٗ ِٓ عّٛ أ١ِ

 .سئ١ظ ٌغٕخ اٌؾظ ثبٌّذ٠ٕخ ِٚزبثؼخ ٚص٠ش اٌؾظ اٌذوزٛس ِؾّذ صبٌؼ ثٕزٓ
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 دونيسيا بالتمور والوروداألدالء( تستقبل طالئع حجاج ان )

 

 

 فجازي الشرٌ-المدٌنة المنورة 

 ممحمد قاس -تصوٌر

حرام من الجنسٌة االندونٌسٌة وكان فً وصلت المدٌنة المنورة أولى طالئع حجاج بٌت هللا ال

استقبالهم أمام مقر سكنهم عدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء ٌتقدمهم رئٌس 

المجلس الدلٌل حاتم بن جعفر بالً ، ٌرافقه رئٌس مكتب شئون حجاج اندونٌسٌا بالمدٌنة المنورة 

ن الحافالت استقبلهم األدالء برش الورود حسن نصرهللا ومسؤولو المكتب؛ وفور نزول الحجاج م

وتقدٌم تمور المدٌنة وماء زمزم وسط سعادة غامرة عاشها الحجاج بوصولهم لمدٌنة المصطفى 

صلى هللا علٌه وسلم. أوضح ذلك عضو مجلس إدارة المؤسسة المتحدث الرسمً الدلٌل كمال بن 

( 445ٌن وصلوا المدٌنة ضمت )احمد خلٌفة الذي اضاف ان أولى رحالت حجاج اندونٌسٌا الذ

( ألف حاج اندونٌسً ٌتوقع وصولهم للمدٌنة هذا العام مقسمٌن على موسمٌن 101حاجاً من حوالً )

ما قبل الحج وما بعده، مؤكداً أن المؤسسة األهلٌة لألدالء سخرت جمٌع طاقاتها لخدمة الحجاج 

بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة المدٌنة  الكرام بتوجٌه من صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان

 .المنورة رئٌس لجنة الحج بالمدٌنة ومتابعة معالً وزٌر الحج الدكتور محمد صالح بنتن
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 أىفا ٌصيُ٘ الحقا 081حاخا أّذٍّٗسٍا ٌَثيُ٘ طالئع  444اىَذٌْت: ٗص٘ه 
 اىَذٌْت اىَْ٘سة -عبذاىشحٌٍ اىحذادي 

 00/18/6102اىخٍَس 

 

ٗصو اىَذٌْت اىَْ٘سة ٍساء أٍس اىف٘ج األٗه ٍِ طالئع اىحداج األّذٍّٗسٍٍِ حٍذ ماُ فً اسخقباىٌٖ أٍاً ٍقش 

ء ٌخقذٌٍٖ سئٍس اىَديس اىذىٍو حاحٌ بِ خعفش باىً سنٌْٖ عذد ٍِ أعضاء ٍديس إداسة اىَؤسست األٕيٍت ىألدال

ٌشافقٔ سئٍس ٍنخب شؤُٗ حداج اّذٍّٗسٍا باىَذٌْت اىَْ٘سة حسِ ّصشهللا ٍٗسؤٗى٘ اىَنخب، ٗف٘س ّضٗه اىحداج 

ٍِ اىحافالث اسخقبيٌٖ األدالء بشش اى٘سٗد ٗحقذٌٌ حَ٘س اىَذٌْت ٍٗاء صٍضً ٗسظ سعادة غاٍشة عاشٖا اىحداج 

ٌْت اىَصطفى صيى هللا عئٍ ٗسيٌ.أٗضح رىل عض٘ ٍديس إداسة اىَؤسست اىَخحذد اىشسًَ مَاه ب٘ص٘ىٌٖ ىَذ

( أىف 081( حاًخا ٍِ )444بِ احَذ خيٍفت ٗقاه: إُ أٗىى سحالث حداج اّذٍّٗسٍا اىزٌِ ٗصي٘ا اىَذٌْت ضَج )

ٍا بعذٓ ٍؤمًذا أُ اىَؤسست حاج اّذٍّٗسً ٌخ٘قع ٗص٘ىٌٖ ىيَذٌْت ٕزا اىعاً ٍقسٍَِ عيى ٍ٘سٍَِ ٍا قبو اىحح ٗ

األٕيٍت ىألدالء سخشث خٍَع طاقاحٖا ٗحح٘ه ٍديس اإلداسة ىغشفت عَيٍاث ٍٍذاٍّت ٍع بذاٌت ٗص٘ه أٗه ف٘ج ٍِ 

ساعت اىَاضٍت حٍذ ٌ٘خذ خٍَع أعضاء ٍديس إداسة اىَؤسست األٕيٍت  48اىحداج قذً ىيَذٌْت اىَْ٘سة خاله اىـ

حاحٌ بِ خعفش باىً ىخْفٍز اىخطت اىخشغٍيٍت ىَ٘سٌ حح ٕزا اىعاً ٗاىخً ىألدالء بقٍادة سئٍس ٍديس اىَؤسست 

ٍِٗ اىَخ٘قع أُ ٌصو عذد اىحداج ىٖزا اىعاً ىيَ٘سٌ األٗه ٗاىَ٘سٌ  0441اعخَذٕا ٗصٌش اىحح ٗاىعَشة ىٖزا اىعاً 

 .اىثاًّ ألمثش ٍِ ّصف ٍيٍُ٘ حاج ٗاىَؤسست األٕيٍت ىألدالء قادسة بئرُ هللا عيى خذٍخٌٖ
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 ٗص٘ه أٗىى طالئع اىحداج ٍِ إّذٍّٗسٍا
 

ٚصٍذ إٌٝ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح أٚي ِٓ أِظ، أٌٚٝ غالئغ ظ١ٛف اٌشؽّٓ ؽغبط ث١ذ 

هللا اٌؾشاَ صٚاس ِغغذ ٔج١ٗ ػ١ٍٗ أفعً اٌصالح ٚاٌغالَ ِٓ اٌغٕغ١خ اإلٔذ١ٔٚغ١خ، 

بْ فٟ اعزمجبٌُٙ أِبَ ِمش عىُٕٙ ػذد ِٓ أػعبء ِغٍظ إداسح اٌّؤعغخ األ١ٍ٘خ ٚو

ٌألدالء ٠زمذُِٙ سئ١ظ اٌّغٍظ ؽبرُ ثبٌٟ، ِٚغؤٌٟٚ ِىزت شؤْٚ ؽغبط إٔذ١ٔٚغ١ب 

 فٟ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح.

ٚفٛس ٔضٚي اٌؾغبط ِٓ اٌؾبفالد اعزمجٍُٙ األدالء ثبٌٛسٚد ٚرمذ٠ُ رّٛس اٌّذ٠ٕخ ِٚبء 

غبِشح ٌٍؾغبط ثٛصٌُٛٙ إٌٝ ِذ٠ٕخ اٌّصطفٝ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ  صِضَ ٚعػ عؼبدح

 ٚعٍُ.

ٚأٚظؼ ػعٛ ِغٍظ إداسح اٌّؤعغخ وّبي خ١ٍفخ أْ أٌٚٝ سؽالد ؽغبط إٔذ١ٔٚغ١ب 

أٌف ؽبط إٔذ١ٔٚغٟ ٠زٛلغ  081ؽبعبً ِٓ ٔؾٛ  444اٌز٠ٓ ٚصٍٛا إٌٝ اٌّذ٠ٕخ ظّذ 

ٌألدالء عخشد ع١ّغ  ٚصٌُٛٙ إٌٝ اٌّذ٠ٕخ ٘زا اٌؼبَ، ِؤوذاً أْ اٌّؤعغخ األ١ٍ٘خ

 غبلبرٙب ٌخذِخ اٌؾغبط.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
12 

أىف حاٍج إّذٍّٗسً.. ٗاىدَاسك  081ح٘قُّع ٗص٘ه 

ٔ ٍْافزٕا باىدإضٌت  ح٘خِّ

 

ٚي ٚفٛد اٌؾغبط ٚاٌضٚاس اإلٔذ١ٔٚغ١١ٓ، ف١ّب أوٍّذ اٌغّبسن ٚصً إٌٝ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ِغبء اٌضالصبء أ

ء أٌٚٝ غالئغ اٌجؼضخ اإلٔذ١ٔٚغ١خ ثبٌٛسد ٚاٌزّٛس ٚػجٛاد ِبء صِضَ.اعزؼذادارٙب ٌّٛعُ اٌؾظ  .ٚاعزمجً أدالا

ء ٠زمذِ ََ ِمش عىٕٙب ػذٌد ِٓ أػعبء ِغٍظ إداسح اٌّؤعغخ األ١ٍ٘خ ٌألدالا ُٙ سئ١ظ وّب وبْ فٟ اعزمجبي اٌجؼضخ أِب

 .اٌّغٍظ، ؽبرُ ثٓ عؼفش ثبٌٟ، فعالً ػٓ ِغؤٌٟٚ ِىزت شؤْٚ ؽغبط إٔذ١ٔٚغ١ب فٟ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح

ء، وّبي ثٓ أؽّذ خ١ٍفخ، ٚصٛي  أٌف ؽبٍط إٔذ١ٔٚغٟ ٘زا  081ٚرٛلاغ ػعٛ ِغٍظ إداسح اٌّؤعغخ األ١ٍ٘خ ٌألدالا

ّاذ  بً أْ أٌٚٝ غالئؼُٙ ظ ٍٗ  ٚأوذ خ١ٍفخ.ؽبعبً  444اٌؼبَ، ِج١ِّٕ رغخ١ش اٌّؤعغخ وبفخ غبلبرٙب ٌخذِخ اٌؾغبط، ثزٛع١

ِٓ أ١ِش ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح سئ١ظ ٌغٕخ اٌؾظ ف١ٙب، األ١ِش ف١صً ثٓ عٍّبْ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض، ِٚزبثؼٍخ ِٓ ٚص٠ش 

 فٟ ع١بٍق ِزصً؛ ثؾش اعزّبٌع ٌٍغٕخ اٌف١ٕخ ٚاٌخذ١ِخ فٟ ٚوبٌخ اٌشئبعخ.اٌؾظ ٚاٌؼّشح، اٌذوزٛس ِؾّذ صبٌؼ ثٕزٓ

خذِخ اٌؾبط ٚاٌضائش »اٌؼبِخ ٌشؤْٚ اٌّغغذ إٌجٛٞ اعزؼذاداد اٌٛوبٌخ العزمجبي غالئغ اٌؾغبط ٚؽٍّزٙب اٌغ٠ٕٛخ 

ٚأفبد سئ١ظ اٌٍغٕخ، ػجذاٌٛاؽذ اٌؾطبة، ثأْ اٌّغزّؼ١ٓ ثؾضٛا أطالق .فٟ ٔغخزٙب اٌشاثؼخ« ٚعبَ فخش ٌٕب

ؼ اٌؾطبة ص٠بدح ػذد صٚاس اٌّغغذ .إلداساد اٌخذ١ِخاالعزؼذاداد، ٚٔبلشٛا اٌخطػ ٚاٌجشاِظ اٌّؼذاح ِٓ لِجًَ ا ٚسعا

ٚأثبْ أْ األػّبي اٌزٟ رمذِِّٙب اإلداساد اٌّؼ١ٕاخ رُشفَغ فٟ صٛسح .إٌجٛٞ ُٚعطُِؾٗ ٚعبؽبرٗ خالي األ٠بَ اٌّمجٍخ

ش ٚفٟ ِىخ اٌّىشِخ؛ اعزمجً أػعبء ١٘ئخ األِ.رمبس٠ش ١ِٛ٠خ إٌٝ اٌّغؤ١ٌٚٓ فٟ سئبعخ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ

ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش فٟ اٌّغغذ اٌؾشاَ ٚفٛداً ِٓ اٌؾغبط ِٓ ثٕغالد٠ش، ٚاعزعبفُٛ٘ فٟ ِؼشض 

ٚشب٘ذد اٌٛفٛد، داخً اٌّؼشض، ف١ٍّبً ِشئ١بً ػٓ صفخ اٌؼّشح اٌصؾ١ؾخ ٚث١بْ .صفخ اٌؼّشح فٟ رِٛعؼخ اٌٍّه فٙذ

ٛا وزج بً ِٚط٠ٛابد رششػ إٌغه ٚرج١ِّٓ فعبئً اٌّغغذ ِب ٠مغ ف١ٗ ثؼط إٌبط ِٓ أخطبٍء فٟ إٌّبعه، ف١ّب رغٍّا

 .اٌؾشاَ

 اعزؼذاداد اٌغّبسن
إٌٝ رٌه؛ دػب ِذ٠ش ػبَ اٌغّبسن، صبٌؼ اٌخ١ٍٛٞ، ِذ٠شٞ إٌّبفز اٌغّشو١خ اٌجش٠خ ٚاٌجؾش٠خ ٚاٌغ٠ٛخ إٌٝ ثزي 

 .ألصٝ عٙٛدُ٘ ٌزغ١ًٙ دخٛي ظ١ٛف اٌشؽّٓ ِغ إؽىبَ اٌشلبثخ اٌغّشو١خ ٚاأل١ِٕخ ؽّب٠خً ألِٓ اٌجالد

زّبػبً ٌّذ٠شٞ إٌّبفز اٌزٟ ٠فذ اٌؾغبط ٚسأط اٌخ١ٍٛٞ، أِظ األٚي فٟ ِطبس اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض اٌذٌٟٚ فٟ عذح، اع

ٚٔبلش اٌّغزّؼْٛ ػذداً ِٓ اٌّٛاظ١غ اٌّزؼٍمخ ثبؽز١بعبد إٌّبفز ِٓ اٌىٛادس اٌجشش٠خ ٚاألعٙضح .ػٓ غش٠مٙب

ٚاٌٛعبئً اٌّغبِػذح فٟ ػ١ٍّبد اٌىشف ٚاٌّؼب٠ٕخ، وّب ثؾضٛا ِذٜ فبػ١ٍخ رطج١ك ثؼط االلزشاؽبد اٌخبصخ ثزٕظ١ُ 

ُِٙ فٟ أغ١بث١خ ِٚشٚٔخ إٔٙبء اإلعشاءاد اٌغّشو١خ، األِش اٌزٞ ِٓ شأٔٗ أْ ٠ُؾمِّك شؼبس  اٌزٟ»أػّبي اٌؾظ  رُغ

ٍْ «اٌغّبسن اٌغؼٛد٠خ اٌّزّضً فٟ اإلعشاع فٟ فغؼ اٌّغّٛػ ِٕٚغ دخٛي ٚخشٚط إٌّّٛع ٚاٌّم١ّذ ، ثؾغت ث١ب

 .أِظ ٌٍغّبسن

ف اٌغّبسن ثأداء خذِخ ظ١ٛف اٌشؽّٓ ا فٙب هللا ثٗٚشذاد اٌخ١ٍٛٞ ػٍٝ رششُّ  .ٔطاللبً ِٓ دٚس اٌٍّّىخ اٌزٞ ششا
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تت الحج.. من الخيل والجمال لل  الطائرارحال   

 
 

الخٌل  منذ زمن الخلٌل إبراهٌم علٌه السالم، حٌن أذن فً الناس بالحج، أتوا ضٌوف الرحمن رجاالً، على كل ضامر من
والبغال والجمال، من كل فج عمٌق قاصدٌن بٌت هللا الحرام فً مكة المكرمة، لٌشهدوا منافع لهم، وٌذكروا اسم هللا فً أٌام 

 .الحج المعلومة
وكان السفر من بلدان العالم المتباعدة شرقاً وغرباً إلى مكة المكرمة عبر البر بالخٌل والجمال والبغال، أو بحراً عبر 

الشراعٌة "قطعة من العذاب" ٌمنع المسافر طعامه وشرابه ونومه، كما وصفه بذلك رسول هللا صلى هللا علٌه المراكب 
وسلم، حتى ٌسر "الرحمن الرحٌم" على خلقه السفر بالوسائل الحدٌثة من الطائرات، والعبارات البحرٌة والحافالت 

 .والسٌارات على أنواعها المختلفة
ة لتجعل الحج ممكناً ومٌسوراً للكثٌر من المسلمٌن القادمٌن من أقطار بعٌدة، ولم ٌعد السفر من وجاءت وسائل النقل الحدٌث

أقصى قارة آسٌا شرقاً والقارتٌن األمٌركٌتٌن غرباً إلى مكة المكرمة أمراً معجزاً، حتى لكبار السن أو المرضى، الذٌن 
ة، لمشقته الشدٌدة، وطول زمن الرحلة من بلدانهم إلى األراضً كانوا سٌعجزون غالباً عن السفر بالوسائل التقلٌدٌة القدٌم

 .المقدسة، ومن ثم العودة منها مرة أخرى
ٌشار إلى أن عملٌة نقل الحجاج إلى مكة المكرمة والمدٌنة المنورة والمشاعر المقدسة )عرفات مزدلفة منى( كانت تتم 

جٌن تتولى مسؤولٌة إحضار الجمال والجمالة وتتبعهم جماعة بواسطة الجمال وكان للجمالة هٌئة ٌطلق علٌها هٌئة المخر
أخرى تعرف بالمقومٌن وهم من ٌتولون تقدٌر حمولة الجمل من عفش الحجاج وركوبهم وأجرة الجمل تقدر فً كل عام 

مسافرون فً بداٌة موسم الحج فالجمل الذي ٌحمل الحاج له أجر والجمل الذي ال ٌحمل إال عفش الحاج فقط له أجر وكان ال
ألداء مناسك الحج قبل وجود السٌارات ٌمشون على أقدامهم أو ركوباً على اإلبل وغٌرها من الدواب بحسب ما ٌتوف، أو 
بٌن المشً تارة والركوب أخرى وال ٌختلف الوضع من حٌث الصعوبة بعد وجود السٌارات خاصة فً بداٌات االستخدام 

ً سٌر السٌارة بل غرزها فً الرمال كان أكثر من سٌرها وتعطلها متكرر حٌث ال طرق مسفلتة وال ممهدة وال سهولة ف
ٌوما أو شهرا  15أو اعتراض السٌول لها لكنها أفادت بال شك من ناحٌة أنها أقوى تحمالً واختصرت المدة الزمنٌة فمن 

 . أصحبت أٌام معدود

    
 
 
 

 

 


