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وزراء ووفود شؤون الحج ٌنوهون بجهود المملكة المتمٌزة فً تنظٌم 
 وإدارة الحج

 

 

 سم وا 2112سبتمبر  19هـ الموافق  1437ذو الحجة  17جدة 
بلدانهم بعد أن من هللا علٌهم بأداء تتواصل مغادرة طالئع ضٌوف الرحمن خالل هذه األٌام إلى 

مناسك الحج لهذا العام وسط منظومة متكاملة من الخدمات وتجنٌد الطاقات البشرٌة من مختلف 
القطاعات العاملة فً شؤون الحج والتً كان لها بالغ األثر فً رسم الصورة المشرفة للمملكة 

ك فٌه أفواه المغرضٌن على قٌامها بهذا وكفاءتها على إدارة الحج بكل اقتدار فً الوقت الذي تشك
الواجب واألمانة السامٌة التً ٌفرضها علٌها الدٌن اإلسالمً الحنٌف كقبلة المسلمٌن ومحط 

  .أفئدتهم
وقد أكد معالً وزٌر األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمٌة رئٌس بعثات الحج األردنٌة الدكتور 

م به المملكة العربٌة السعودٌة بقٌادة الملك سلمان بن وائل عربٌات على الدور العظٌم الذي تقو
،من أعمال جبارة شهد بعظمتها الجمٌع فً خدمة ضٌوف الرحمن وتٌسٌر  -حفظه هللا-عبدالعزٌز 

مناسكهم وكذلك التنظٌم الدقٌق ألفواج الحجٌج الذي صاحبته خطة طوارئ متناهٌة الدقة وعلى 
ة محكمة اذهلت العالم حفاظاً على سالمة الحجاج جمٌع المستوٌات ، إضافة إلى قبضة أمنٌ

 .وتوفٌر األمن واإلستقرار لهم
من جانبه قال معالً وزٌر التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلدارى رئٌس بعثة الحج الرسمٌة 

المصرٌة الدكتور أشرف العربى " أن النجاح الذي حققته المملكة فً موسم الحج أصاب 
خرٌب هذه الشعٌرة وعلى رأسهم الجمهورٌة اإلٌرانٌة فً مقتل وأثبت المشككٌن الذٌن حاولوا ت

أن كل ادعاءاتهم ادعاءات باطلة لٌست لها أساسات صحٌحة سوى الحقد المبطن على اإلسالم 
والعروبة ، ولكن وهلل الحمد والمنة ظهرت حقٌقة هؤالء المشككٌن الحاقدٌن وتكشفت سوءاتهم 

الحرمٌن بقٌادتها الحكٌمة أنها قادرة على تنظٌم موسم الحج وخدمة أمام العالم أجمع وأثبتت بالد 
 ".حجٌج بٌت هللا تعالى
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وأثنى معالً وزٌر األوقاف والشؤون الدٌنٌة رئٌس بعثة الحج الفلسطٌنٌة الشٌخ ٌوسف ادعٌس 

والتً عز نظٌرها  -حفظه هللا–على الجهود الكبٌره التً بذلتها حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن 

ود العظٌمة أدت الى نجاح منقطع النظٌر فً فً خدمة حجاج بٌت هللا الحرام ،مؤكداً أن هذه الجه

موسم الحج مما جعل هذا الموسم ٌسٌر على أفضل ما ٌكون دون حوادث تذكر وهذا ٌدل على 

الكفاءة والقدرة التً اظهرت تمٌز حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن فً إدارة شؤون الحج بمختلف 

  .الظروف وبكل كفاءة واقتدار

وزٌر األوقاف والشؤون اإلسالمٌة الكوٌتً ٌعقوب الصانع أن موسم وأبان معالً وزٌر العدل 

الحج انتهى دون أن تسجل أٌة عقبات ، وأن الحجاج أدوا مناسكهم بكل ٌسر وسهولة ، والذي 

ٌعود بعد فضل هللا إلى ما تولٌه القٌادة الرشٌدة فً المملكة العربٌة السعودٌة من اهتمام كبٌر 

عدٌد من المشروعات المهمة سواء فً مكة المكرمة أو المشاعر ومتواصل تمثل فً تنفٌذ ال

  .المقدسة

وأشاد بالمشروعات المهمة التً نفذتها المملكة سعٌاً لخدمة الحجاج وراحتهم وتقدٌم كل 

التسهٌالت التً ٌحتاجونها من خالل منظومة عمل متكاملة بٌن جمٌع الجهات المعنٌة بتقدٌم 

ؤكًدا أن تلك الجهات أدت أدوارها مما أسهم فً هذا النجاح الذي الخدمات المتعلقة بالحج ، م

  .تسعى المملكة إلى تمٌزه فً كل عام

ورأى معالً وزٌر العدل والشؤون اإلسالمٌة واألوقاف بمملكة البحرٌن الشٌخ خالد بن علً آل 

ت على مر خلٌفة نجاح موسم الحج للعام الحال شهادة تضاف إلى سجل نجاحات المملكة التً أثبت

التارٌخ قدرتها الراسخة على أداء أمانة خدمة المشاعر المقدسة، وأثبتت للعالم اجمع أنها على 

قدر الثقة التً منحها هللا إٌاها فً إدارة أعظم المواسم اإلسالمٌة وأجلها قدراً والذي ٌجتمع فٌه 
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  .ذلك الجمع الغفٌر والعدد الهائل من الحجاج من مختلف بقاع األرض

م معالٌه بهذه المناسبة شكره وتقدٌره لمعالً وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن وقد

طاهر بنتن على ما تم تقدٌمه من خدمات وفً مقدمة ذلك تفعٌل األنظمة والبرامج اإللكترونٌة 

التً سهلت على الحجاج إجراءاتهم وتذلٌل الصعاب التً تواجههم بما ٌكفل لهم حجاً تكسوه 

  .والوقار السكٌنة

واعتبر معالً وزٌر الشؤون الدٌنٌة التونسً عبد الجلٌل سالم موسم الحج لهذا العام ممٌزاً 

وناجحاً بكل المقاٌٌس، مبٌننا أن الفضل ٌعود فً ذلك بعد هللا إلى حكومة المملكة التً عهد منها 

  .هللا الحرام االنجازات المشرقة حٌث ضربت أروع األمثلة فً التعامل الراقً مع حجاج بٌت

وأشاد رئٌس الشؤون الدٌنٌة التركً محمد غورماز بجهود المملكة فً تٌسٌر إجراءات أداء 

–فرٌضة الحج هذا العام ، خاصاً بالشكر خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبد العزٌز 

ده بالصحة خدمة ضٌوف الرحمن، سائالً المولى عز وجل أن ٌم لجهوده المبذولة فً -حفِظه هللا

والعافٌة الدائمتٌن ومن بذل جهده فً خدمة ضٌوف الرحمن من شعب المملكة ، ألن فً حد قوله 

رون لخدمة ضٌوف الرحمن ٌستحقون كل التقدٌر   .الذٌن ٌسخَّ

كما هنأ مفتً جمهورٌة مصر العربٌة الدكتور شوقً عالم قٌادة المملكة على نجاح موسم الحج 

جاح موسم الحج جاء بفضل هللا ثم التنظٌم الناجح والخدمات والمجهودات لهذا العام، مؤكداً أن ن

الكبٌرة التً قدمتها المملكة للحجٌج منذ وصولهم إلى أراضٌها ، وخالل المناسك، وحتى رجوعهم 

  .إلى دٌارهم سالمٌن

وقال " إن مناسك الحج هذا العام تمت بسهولة وٌسر وأمان نظرا للمجهودات التً بذلت 

سٌق بٌن الجهات المختلفة من أجل تقدٌم جمٌع أشكال المساعدة لضٌوف الرحمن حتى ٌؤدوا والتن

 ".مناسكهم دون عقبات أو صعوبة وفً أمان تام
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ألحمد الصباح أن نجاح موسم وأكـد بدوره سفٌر دولة الكوٌت لدى المملكة الشٌخ ثامر بن جابر ا

الحج لهذا العام ٌضاف إلى سلسلة نجاحات المواسم السابقة، من حٌث التنظٌم الرائع المتسم 

بالدقة والسالسة الذي انعكست نتائجه على حجاج بٌت هللا الحرام بالراحة والطمأنٌنة واألمان، 

  .عتزازإلمما ٌثلج الصدور وٌسبغ على ضٌوف الرحمن شعور الفخر وا

واضاف أن المملكة العربٌة السعودٌة دأبت عبر صفحات التارٌخ على تذلٌل جمٌع الصعوبات 

وتسخٌر جمٌع اإلمكانات من أجل خدمة حجاج بٌت هللا الحرام وزوار المسجد النبوي والسهر 

علً راحتهم وأن ما تشهده المشاعر المقدسة ،ومكة المكرمة ،والمدٌنة المنورة ، من تطوٌر 

أبلغ رد على المراهنٌن والمشككٌن الذٌن خابت ظنونهم فً قدرة المملكة على تحقٌق دائم هو 

 .النجاحات تلو النجاحات أمام الزٌادة الهائلة فً أعداد الحجاج والزوار

  //انتهى //

 

 

 



 

 
6 

 المملكة فً خدمة حجاج بٌت هللا الحرامحجاج قطاع غزة ٌثنون على جهود 

 

 سم وا 2112سبتمبر  18هـ الموافق  1437ذو الحجة  12غزة 

ثمن عدد من الحجاج الفلسطٌنٌٌن ضٌوف برنامج خادم الحرمٌن الشرٌفٌن للحج والعمرة من 

ذوي شهداء فلسطٌن لدى عودتهم إلى قطاع غزة الٌوم، جهود المملكة العربٌة السعودٌة بقٌادة 

خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود وسمو ولً العهد وسمو ولً ولً 

  .فً خدمة حجاج بٌت هللا الحرام -فظهم هللا ح-العهد 

ووصف الحجاج فً تصرٌحات لوكالة األنباء السعودٌة ، اإلمكانٌات التً سخرتها المملكة 

بالكبٌرة وسهلت على الحجاج تأدٌة مناسك الحج بسهولة وأمن ، مثنٌن على جهود رجال األمن 

  .نظٌمهمالذٌن سهروا على راحة الحجاج وأسهموا فً مساعدتهم وت

وقدم الحاج إٌهاب المدهون شكره لخادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

على استضافته لهم ضمن برنامج ضٌوف خادم الحرمٌن الشرٌفٌن للحج والعمرة  -حفظه هللا  -

السعودٌة  وتمكٌنهم من أداء فرٌضة الحج ، مشًٌرا إلى أن الخدمات التً وفرتها المملكة العربٌة

كانت كبٌرة وتفوق التصور ، وأن جهودها ورجال أمنها أثبت قدرتها وإمكانٌتها على تنظٌم الحج 

 .وحفظ أمن الحجاج

بدوره أكد بسام أبو إسماعٌل لـ" واس " أن الخدمات التً وفرتها المملكة العربٌة السعودٌة 

ًٌا هللا تعالى أن لحجاج بٌت هللا الحرام كانت كبٌرة ، وكان لها األثر الكبٌر  فً تسهٌل الحج ، داع

 .ٌحفظ المملكة وقٌادتها الحكٌمة

  //انتهى //
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مؤسسة مطوفً حجاج تركٌا ومسلمً أوروبا وأمرٌكا واسترالٌا تفوج 

 ألف حاج حتى اآلن إلى المدٌنة المنورة وبلدانهم 73أكثر من 

بلغ عدد حجاج مؤسسة مطوفً حجاج تركٌا ومسلمً أوروبا وأمرٌكا وأسترالٌا الذٌن غادروا حتى 

هـ, 1437اآلن مكة المكرمة إلى المدٌنة المنورة وبلدانهم بعد إتمامهم مناسك الحج لهذا العام 

ى علٌه حاجا تم تفوٌجهم إلى المدٌنة المنورة لزٌارة مسجد المصطف 35454حاجا منهم  73177

  .حاجا تم تفوٌجهم إلى بلدانهم 35671أفضل الصالة وأتم التسلٌم, و

وبٌن رئٌس مجلس إدارة المؤسسة المطوف طارق بن محمد عنقاوي, أن عملٌة تفوٌج الحجاج 

آالف حاج إلى بلدانهم أو إلى المدٌنة المنورة ٌتم تباعا وحسب  111المتبقٌن البالغ عددهم أكثر من 

لة لهم وسط استعدادات متكاملة من قبل مكاتب مجموعات الخدمات المٌدانٌة التابعة الرحالت المجدو

مكتبا بعد أن أدوا الركن الخامس من أركان اإلسالم بكل ٌسر وسهولة  43للمؤسسة البالغ عددها 

, من خدمات جلٌلة -أٌدها هللا  -وأمان بفضل من هللا وتوفٌقه ثم بما وفرته حكومتنا الرشٌدة 

ات هائلة وما أعدته المؤسسة من خالل قطاعاتها الداخلٌة والخارجٌة من خطط تشغٌلٌة وإمكان

متكاملة وما بذلها مطوفٌها وجمٌع العاملٌن بها من جهود مخلصة لتوفٌر أفضل وأرقى الخدمات لهم 

  .طٌلة تواجدهم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود, وسمو ولً وقدم عنقاوي, التهنئة لخادم الحرمٌن الشرٌفٌن 

هـ, 1437, بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام -حفظهم هللا  -عهده األمٌن, وسمو ولً ولً العهد 

وما تحقق من خدمات كبرى وتسهٌالت عظمى وإنجازات رائعة لضٌوف الرحمن الكرام, وما قدم 

ع القطاعات المدنٌة والحكومٌة أسهم وهلل الحمد من جهود متمٌزة ومثالٌة خالل الموسم من قبل جمٌ

فً تسجٌل أعلى معدالت التنظٌم والدقة والتنفٌذ للخطط التشغٌلٌة للحج وتحقٌق الراحة والٌسر 

  .للحجاج طٌلة رحلتهم اإلٌمانٌة

 وأكد أن ما تحقق من نجاح هو بفضل هللا وتوفٌقه ثم بما وفرته حكومة هذه البالد المباركة وما بذلته

من جهود, إلى جانب التناغم والتنسٌق الدقٌق والمتناهً بٌن جمٌع مؤسسات المجتمع المدنً 

والحكومً الذي أثمر عن منظومة متكاملة وعمل بروح الفرٌق الواحد على أرض الواقع أسهم فً 

  .رقً األداء والخروج بموسم مثالً ورائع تنظٌمٌا وأمنٌا وصحٌا وخدمٌا وإنسانٌا وغٌره

ئٌس مجلس إدارة المؤسسة, هللا عز وجل أن ٌجزي قٌادتنا الرشٌدة خٌر الجزاء على ما ودعا ر

تقدمه من الغالً والنفٌس لخدمة وراحة وفود بٌت هللا العتٌق, وأن ٌدٌم على بالدنا أمنها ورخاءها 

واستقرارها, وأن ٌتقبل من الحجاج وأن ٌجعل حجهم مبرورا وسعٌهم مشكورا وذنبهم مغفورا 

حمٌدة إلى أوطانهم سالمٌن غانمٌن محملٌن بأجمل الذكرٌات عن حكومة وشعب المملكة  وعودة

  .العربٌة السعودٌة

 



 

 
7 

أمٌر المدٌنة: بالدنا أثبتت قدرتها على خدمة الحرمٌن 
 ورعاٌة الحجاج

 

 (حسن النجرانً )المدٌنة المنورة 

الحج بالمنطقة األمٌر فٌصل بن سلمان بن  هنأ أمٌر منطقة المدٌنة المنورة رئٌس لجنة

بمناسبة  -حفظه هللا  -عبدالعزٌز, خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

هـ, وفق الرؤٌة والمنهجٌة فً إدارة منظومة الحج التً مكنت 1437نجاح موسم حج هذا العام 

 .ضٌوف الرحمن من أداء فرٌضتهم بكل ٌسر وطمأنٌنة

ودعا المولى عز وجل أن ٌحفظ هذه البالد التً شرفها هللا بتقدٌم الخدمات لضٌوف الرحمن منذ 

وحتى عهد خادم  -طٌب هللا ثراه  -عهد المؤسس الملك عبدالعزٌز بن عبدالرحمن آل سعود 

الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز التً أثبتت قدرتها فً قٌادة هذه المنظومة لخدمة 

حرمٌن الشرٌفٌن ورعاٌة ضٌوف الرحمن على أكمل وجه, معرباً عن اعتزازه بالجهود التً ال

تقدمها الجهات الحكومٌة واألهلٌة كافة لخدمة الوفود اإلسالمٌة منذ لحظة توافدهم إلى األراضً 

 .المقدسة وحتى موعد مغادرتهم إلى بلدانهم سالمٌن غانمٌن

قب جولته التفقدٌة أمس )اإلثنٌن( بمحطة استقبال حجاج وأضاف أمٌر منطقة المدٌنة المنورة ع

الجو والبحر بطرٌق الهجرة ومقر لجنة الحج ضمن أعمال موسم ما بعد الحج بالمدٌنة المنورة, 

أن ما تحقق من نجاحات قٌاسٌة لموسم الحج جاء متوافقاً مع منظومة العمل المٌدانٌة بمتابعة 

س مجلس الوزراء وزٌر الداخلٌة رئٌس لجنة الحج العلٌا وتوجٌه مباشر من ولً العهد نائب رئٌ

األمٌر محمد بن ناٌف لضمان أمن واستقرار ضٌوف الرحمن, مثمنا النجاحات التنظٌمٌة ألعمال 

 الحج التً أشرف على تنفٌذها مستشار خادم الحرمٌن الشرٌفٌن أمٌر منطقة مكة المكرمة رئٌس

 .التً أسهمت بشكل فعال فً تحقٌق األهداف المرجوة لجنة الحج المركزٌة األمٌر خالد الفٌصل
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ألف حاج ٌصلون إلى المدٌنة المنورة 32أكثر من   

 
 

 جازي الشرٌف –مدٌنة المنورة ال

ٚرٕاطم لذٔو انضٔاس ئنٗ انًذُٚح انًُٕسج تؼذ أٌ يٍ هللا ػهٛٓى تأداء يُاعك انسح ئر ٔطم 

 . زافهح 2221زاخاً ػثش يشكض انٓدشج ذمهٓى  62س242زاخاً يُٓى  66س222

مركزي وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة المشرف على قطاع 

استقبال الهجرة والبر ومغادرة الحجاج الفرادى الدلٌل فارس بن ٌوسف حبٌب صبغة هللا, أن 

حاجاً , حٌث  41ر145اجمالً عدد الحجاج الواصلٌن إلى المدٌنة المنورة حتى ٌوم أمس بلغ 

حاجا كانوا  3534تضاعف عدد الحجاج المتواجدٌن بالمدٌنة المنورة عشرة أضعاف مقارنة بـ 

 . اجدٌن ٌوم الخمٌسمتو

وبٌن أن أن قطاع مركزي استقبال الهجرة والبر ومغادرة الحجاج الفرادى ٌهدف إلى االرتقاء 

بالخدمات المقدمة للحجاج الكرام فً منافذ الدخول والمغادرة من وإلى المدٌنة المنورة قبل أداء 

( فتقع علٌه 5الهجرة بكٌلو )فرٌضة الحج وبعدها , أما برنامج عمل مركز استقبال وتفوٌج الحجاج ب

مسؤولٌة استقبال الحجاج الكرام القادمٌن للمدٌنة المنورة عبر مطار الملك عبدالعزٌز الدولً ومٌناء 

جدة أو القادمٌن من مكة المكرمة والترحٌب بهم وإنهاء جمٌع إجراءات استقبالهم وتفوٌجهم 

 .القة فً خدمة ضٌوف الرحمنوتوجٌههم حسب المسارات المخصصة ومشاركة الجهات ذات الع
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 انًذُٚح ٚرفمذ يسطح اعرمثال انسداج.. ٕٔٚخّ ترُفٛز خطظ يا تؼذ انسح أيٛش

 سفغ انرٓاَٙ نًماو خادو انسشيٍٛ تُداذ زح ْزا انؼاو

 فٓذ انؼرٛثٙ -صاْذ تخش  -ذظٕٚش  انًذُٚح انًُٕسج -أزًذ انُٓاس٘ 

 22/20/2226انثالثاء 

 

سج سئٛظ ندُح انسحِّ  َّٕ سفغ طازة انغًٕ انًهكٙ األيٛش فٛظم تٍ عهًاٌ تٍ ػثذانؼضٚض أيٛش يُطمح انًذُٚح انًُ

تًُاعثح َداذ يٕعى  -زفظّ هللا-تانًُطمح، انرٓاَٙ ئنٗ يماو خادو انسشيٍٛ انششٚفٍٛ انًهك عهًاٌ تٍ ػثذانؼضٚض 

داسج يُظٕيح انسحِّ انرٙ يكَُّد ضٕٛف انشزًٍ يٍ أداء ْـ، ٔفك انشؤٚح ٔانًُٓدَّٛح فٙ ئ2461زحِّ ْزا انؼاو 

فشٚضرٓى تكم ٚغش ٔطًأَُٛح، داػًٛا انًٕنٗ ػضَّ ٔخمَّ أٌ ٚسفع ْزِ انثالد انرٙ ششفٓا هللا ترمذٚى انخذياخ نضٕٛف 

ٔزرٗ ػٓذ خادو انسشيٍٛ  -طٛة هللا ثشاِ-انشزًٍ يُز ػٓذ انًإعظ انًهك ػثذانؼضٚض تٍ ػثذانشزًٍ آل عؼٕد 

ٔانرٙ أثثرد لذسذٓا فٙ لٛادج ْزِ انًُظٕيح نخذيح انسشيٍٛ  -أٚذِ هللا-نششٚفٍٛ انًهك عهًاٌ تٍ ػثذانؼضٚض ا

انششٚفٍٛ، ٔسػاٚح ضٕٛف انشزًٍ ػهٗ أكًم ٔخّ، يؼشتًا ػٍ اػرضاصِ تاندٕٓد انرٙ ذمذيٓا كافح اندٓاخ انسكٕيَّٛح 

ئنٗ األساضٙ انًمذعح، ٔزرَّٗ يٕػذ يغادسذٓى ئنٗ تهذآَى  ٔاألْهَّٛح نخذيح انٕفٕد اإلعاليَّٛح يُز نسظح ذٕافذْى

اج اندٕ ٔانثسش تطشٚك انٓدشج، ٔيمش  عانًٍٛ غاًٍَٛ.. خاء رنك ػمة خٕنح عًِٕ انرفمذَّٚح نًسطح اعرمثال زدَّ

سج َّٕ  .ندُح انسحِّ ضًٍ أػًال يٕعى يا تؼذ انسحِّ تانًذُٚح انًُ

سج: َّٕ ئٌ يا ذسمك يٍ َدازاخ لٛاعَّٛح نًٕعى انسحِّ خاء يرٕافمًا يغ يُظٕيح  ٔأضاف عًٕ أيٛش يُطمح انًذُٚح انًُ

انؼًم انًٛذاََّٛح، تًراتؼح ٔذٕخّٛ يثاشش يٍ طازة انغًٕ انًهكٙ األيٛش يسًذ تٍ َاٚف تٍ ػثذانؼضٚض َائة سئٛظ 

 .ضٕٛف انشزًٍ نضًاٌ أيٍ ٔاعرمشاس -زفظّ هللا-يدهظ انٕصساء ٔصٚش انذاخهَّٛح، سئٛظ ندُح انسحِّ انؼُهٛا 

، ٔانرٙ أششف ػهٗ ذُفٛزْا طازة انغًٕ انًهكٙ األيٛش خانذ  ًٍَّ عًِٕ انُدازاخ انرُظًَّٛٛح ألػًال انسحِّ كًا ث

انفٛظم يغرشاس خادو انسشيٍٛ انششٚفٍٛ أيٛش يُطمح يكح انًكشيح سئٛظ ندُح انسحِّ انًشكضَّٚح، ٔانرٙ أعًٓد 

ج َّٕ ٚاخ انرٙ شٓذْا يٕعى انسحِّ  تشكم فؼَّال فٙ ذسمٛك األْذاف انًشخ  .فٙ ظم انرسذِّ
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 انخطح انرشغٛهَّٛح

اج اندٕ ٔانثسش  ٔكاٌ طازة انغًٕ انًهكٙ األيٛش فٛظم تٍ عهًاٌ، لذ اعرٓم صٚاساذّ انرفمذَّٚح نًشكض اعرمثال زدَّ

٘ ػٍ عٛش تطشٚك انٓدشج، ٔاعرًغ خالل انضٚاسج ئنٗ ششذ يٍ ٔكٛم ٔصاسج انسحِّ نشإٌٔ انضٚاسج يسًذ انثٛدأ

اج  ، ٔانخذياخ انرٙ ٚمذيٓا يشكض االعرمثال، ٔانز٘ ٚظم ػثشِ انسدَّ انخطح انرشغٛهَّٛح ألػًال يٕعى يا تؼذ انسحِّ

يح، ٔيطاس انًهك ػثذانؼضٚض انذٔنٙ، ٔيُٛاء خذَّج اإلعاليٙ ػهٗ يرٍ زافالخ انُماتح  ا يٍ يكَّح انًكشَّ انماديٌٕ تش ً

ح نهغٛاساخ، ُٔٚؼذُّ انًش اج انماديٍٛ ٔانًغادسٍٚ، انؼايَّ سج َشاطًا فٙ زشكح انسدَّ َّٕ كض يٍ أكثش يُافز انًذُٚح انًُ

ٌ انًشكض يٍ طانح نالعرمثال ٚرٕفش تٓا يكاذة نٕصاسج انسحِّ ٔانؼًشج،  َّٕ  ٔانًإعغح األْهَّٛح نألدالءٔٚرك

اج، ٔئَٓاء ئخشاءاخ ذفٕٚدٓى نهًغاكٍ، ٔيكاذة نهُماتح  انؼايح نهغٛاساخ، تاإلضافح ئنٗ انًؼَُّٛح تاعرمثال انسدَّ

زافهح، ٔيكرة ئسشاد  6222 - 2222يٕالف نرخضٍٚ انسافالخ، ٔانرٙ ٚظم ػذدْا فٙ آٌ ٔازذ نًا ٚرشأذ تٍٛ 

اج ئنٗ عكُٓى ػطفًا ػهٗ تؼض اإلداساخ انسكٕيَّٛح يثم انشإٌٔ انظسَّٛح يرًثِّهح  انسافالخ انًغإٔل ػٍ ئٚظال انسدَّ

 .ض فسض عائمٙ انسافالخفٙ يشكض طسٙ، ٔكزنك يشك

اج ٔئَٓاء ئخشاءاذٓى، كًا ٚرٕفش تانًشكض  ٔٚسرٕ٘ انًشكض ػهٗ يغاساخ يخظَّظح العرمثال زافالخ َمم انسدَّ

اج، ٔاألسشٛف انًإلد  يرطهثاخ ذمذٚى انخذياخ يٍ شثكح اذِّظاالخ تاإلَرشَد، ٔيشكض ذغدٛم خٕاصاخ عفش انسدَّ

اج يٍ يشكض االعرمثال نًغاكُٓى فٙ انًذُٚح نسفظٓا ٔذدٓٛضْا نهُمم نًكاذة انخذيح  ّ انسدَّ انًٛذاََّٛح فٕس ذٕخُّ

سج. ٔٚغرمثم انًشكض خالل يٕعى انسحِّ ْزا انؼاو زٕانٗ  َّٕ ، ٔتؼذ  152انًُ أنف زاجٍّ ػهٗ يذاس انًٕعًٍٛ )لثم انسحِّ

( ٚرى خذيرٓى تًرٕعظ صيُٙ يمذاسِ ) شاءاخ، ٔتًرٕعظ صيُٙ يمذاسِ ( دلائك نهسافهح انٕازذج انًكرًهح اإلخ5انسحِّ

 25رٔانمؼذج يٍ كم ػاو زرَّٗ  2( دلٛمح نهسافهح غٛش يكرًهح اإلخشاءاخ، ٔٚثذأ انؼًم تانًشكض اػرثاًسا يٍ 24)

 .يسشو

 يإششاخ األداء

، اعرًغ خالنٓا نششذ يٍ يذٚش ػاو ا سج تدٕنح ذفمذَّٚح نًمش ندُح انسحِّ َّٕ نسحِّ كًا لاو عًٕ أيٛش يُطمح انًذُٚح انًُ

ٔانؼًشج ٔانضٚاسج تاياسج انًُطمح عايٙ ػٛغأ٘ ػٍ خذياخ ندُح انًراتؼح ٔانرُغٛك، ئضافح ئنٗ يإششاخ األداء، 

اس يغدذ انًظطفٗ طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى، خالل أػًال  َّٔ ٔيدًم اإلزظائَّٛاخ ٔانخذياخ انًمذَّيح نضٕٛف انشزًٍ، ص

ح انًٛذاََّٛح تاياسج انًُطمح فٙ يراتؼح خًٛغ أػًال انسحِّ يٛذاَٛ ًا يٍ انًٕعى انثاَٙ، زٛث ذششع ٔزذج ػًهَّٛاخ انًراتؼ

سج،  َّٕ اج فٙ يُافز انًذُٚح انًُ خالل غشفح انؼًهَّٛاخ انًشذثطح ئنكرشَٔٛ ًا تكايٛشاخ انًشالثح فٙ يسطاخ اعرمثال انسدَّ

اج انثسش ٔاند اج انثش، ٔيسطح اعرمثال زدَّ ٕ )انٓدش(، تاإلضافح ئنٗ يسطح ٔانًرًثِّهح فٙ يسطح اعرمثال زدَّ

اج نإلششاف ٔيراتؼح يُظٕيح انؼًهَّٛح  ح تانسدَّ انًٛماخ، ٔرنك يٍ خالل انرٕاطم انًشئٙ تانًٕالغ، ٔانًُافز انخاطَّ

سج أكثش يٍ َظف يهٌٕٛ زاجٍّ  َّٕ  .انرشغٛهَّٛح نًٕعى يا تؼذ انسحِّ انرٙ ذغرمثم فّٛ انًذُٚح انًُ

اج فٙ انًُطمح انًشكضَّٚح كًا اعرًغ عًِٕ ئنٗ ششذ يفظم  ػٍ دٔس انفشق انًٛذاََّٛح انًؼَُّٛح تًراتؼح زشكح انسدَّ

سج ٔانرٙ ذمٕو ػهٗ يذاس انغاػح تشطذ خًٛغ انًالزظاخ انًشذثطح تأػًال انسحِّ فٙ انًُطمح، ٔيراتؼح  َّٕ تانًذُٚح انًُ

اج ئنٗ انٕزذاخ انغكَُّٛح ئنٗ خاَة يراتؼح زشكح انًغا دسج ػثش انًُفز اندٕ٘ تًطاس األيٛش يسًذ زشكح ذفٕٚح انسدَّ

سج َّٕ  .تٍ ػثذانؼضٚض انذٔنٙ تانًذُٚح انًُ
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 اٜنٛح اإلنكرشَٔٛح

 

كًا شاْذ عًِٕ اٜنَّٛح اإلنكرشََّٔٛح نشطذ انًالزظاخ يٍ خالل انرطثٛماخ اإلنكرشََّٔٛح ػثش األخٓضج انهٕزَّٛح نهفشق 

ًٍَّ كايٛشاخ انرظٕٚش نشط ذ انًخانفاخ ٔذٕثٛمٓا ئنكرشَٔٛ ًا، ٔانرٕاطم يغ اندٓاخ انًؼَُّٛح انًٛذاََّٛح ٔانرٙ ذرض

نرالفٙ انًالزظاخ ٔفك انًسذَّداخ ٔانًؼاٚٛش انضيَُّٛح تانرُغٛك يغ ضثاط االذِّظال تاندٓاخ انًشذثطح تأػًال يٕعى يا 

 .تؼذ انسحِّ فٙ انًُطمح

ّ طازة انغًٕ انًهكٙ األيٛش فٛظم تٍ عهًا سج تًضاػفح اندٕٓد، ٔفٙ خراو اندٕنح ٔخَّ َّٕ ٌ أيٛش يُطمح انًذُٚح انًُ

، ٔاالسذماء تانخذياخ انًمذَّيح نضٕٛف انشزًٍ، ٔذغٓٛم  ٔانؼًم ػهٗ ذُفٛز انخطظ انرشغٛهَّٛح نًٕعى يا تؼذ انسحِّ

ٔأػشب عًِٕ ػٍ شكشِ ٔذمذٚش نكافَّح انًشاسكٍٛ فٙ  -تارٌ هللا-كافح اإلخشاءاخ نًغادسذٓى ئنٗ تهذآَى عانًٍٛ 

اس َّٔ اج ٔانض  .أػًال انسحِّ ػهٗ يا ٚثزنَّٕ يٍ ػطاء ٔزشص نخذيح انسدَّ

 ٚؼذ انًشكض يٍ أكثش يُافز انًذُٚح انًُٕسج َشاطًا فٙ زشكح انسداج انماديٍٛ ٔانًغادسٍٚ

ذضى طانح االعرمثال يكاذة نٕصاسج انسح، ٔيإعغح األدالء، َٔماتح انغٛاساخ، ٔيٕالف نرخضٍٚ انسافالخ، ٔيكرة 

 سشاد، ٔئداساخ زكٕيٛحئ

 زافهح 6222 - 2222يٕالف انسافالخ ذغرٕػة تٍٛ 

 دلٛمح نهسافهح غٛش يكرًهح اإلخشاءاخ 24دلائك نهسافهح انٕازذج انًكرًهح اإلخشاءاخ.. ٔ 5صيٍ أداء انخذيح: 

 ج ٔأسشٛفٚرٕفش تانًشكض يرطهثاخ ذمذٚى انخذياخ يٍ شثكح اذظاالخ تاإلَرشَد ٔيشكض ذغدٛم خٕاصاخ عفش انسدا

 (أنف زاج ػهٗ يذاس انًٕعًٍٛ )لثم انسح ٔتؼذ انسح 152ٚغرمثم انًشكض خالل يٕعى انسح ْزا انؼاو زٕانٗ 
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 فوصول الجمعة ٌزٌد عدد الحجاج بالمدٌنة عشرة اضعا
 
 

 
 

( زاخاً نهًذُٚح انًُٕسج تؼذ أٌ يٍ هللا ػهٛٓى 66222شٓذ ٕٚو ايظ اندًؼح ٔطٕل أكثش يٍ )

( زاخاً ذى اعرمثانٓى ػٍ طشٚك يشكض اعرمثال انٓدشج ػهٗ يرٍ 62242تأداء يُاعك انسح، يُٓى )

( زافهح، أٔضر رنك ػضٕ يدهظ ئداسج انًإعغح االْهٛح نألدالء انًششف ػهٗ لطاع 2221) 

رمثال انٓدشج ٔانثش ٔيغادسج انسداج انفشادٖ انذنٛم فاسط تٍ ٕٚعف زثٛة طثغح هللا يشكض٘ اع

( زاخاً 42245ٔانز٘ اضاف أٌ ػذد انسداج انًرٕاخذٍٚ فٙ انًذُٚح انًُٕسج ٕٚو اندًؼح تهغ ) 

( زاخاً كإَا 6064زٛث ذضاػف ػذد انسداج انًرٕاخذٍٚ تانًذُٚح ػششج اضؼاف يماسَح تـ) 

 . انخًٛظيرٕاخذٍٚ ٕٚو 

ٔأتاٌ طثغح هللا أٌ لطاع يشكض٘ اعرمثال انٓدشج ٔانثش ٔيغادسج انسداج انفشادٖ ٚٓذف 

االسذماء تانخذياخ انًمذيح نهسداج انكشاو فٙ يُافز انذخٕل ٔانًغادسج يٍ ٔئنٗ انًذُٚح   انٗ

انًُٕسج لثم أداء فشٚضح انسح ٔتؼذْا، ُٔٚفز انمطاع يٓايّ يٍ خالل ػذج تشايح ػًم يٍ 

تشَايح ػًم ٔزذج لطاع يشكض٘ اعرمثال انٓدشج ٔانثش ٔيغادسج انسداج انفشادٖ زٛث ٚرى  ُٛٓا ت

ذُظٛى انؼًم داخم انمطاع ٔانشتظ تٍٛ كافح انٕزذاخ انراتؼح نهمطاع ٔذٕثٛك خًٛغ أػًانّ أيا 

( فرمغ ػهّٛ يغإٔنٛح اعرمثال 0تشَايح ػًم يشكض اعرمثال ٔذفٕٚح انسداج تانٓدشج تكٛهٕ )

داج انكشاو انماديٍٛ نهًذُٚح انًُٕسج ػثش يطاس انًهك ػثذانؼضٚض انذٔنٙ ٔيُٛاء انًهك فٛظم انس

تدذج ، أٔ انماديٍٛ يٍ يكح انًكشيح ٔانرشزٛة تٓى ٔئَٓاء خًٛغ ئخشاءاخ اعرمثانٓى ٔذفٕٚدٓى 

ٔذٕخٛٓٓى زغة انًغاساخ انًخظظح ، ٔيشاسكح اندٓاخ راخ انؼاللح فٙ خذيح اعرمثال انسداج 

فًٛا ٚمٕو تشَايح ػًم يشكض اعرمثال زداج انثش ٔانرفٕٚح ٔذٕدٚغ انسداج انفشادٖ  كشاو ان

تاعرمثال انسداج انكشاو انماديٍٛ تشاً يٍ تالدْى ئنٗ انًذُٚح انًُٕسج ػثش خًٛغ انًُافز انثشٚح 

ٔذفٕٚدٓى انٙ ٔزذاذٓى انغكُٛح انخاطح تٓى ٔكزنك ئَٓاء ئخشاءاخ ذٕدٚؼٓى ٔذٕخٓٓى ئنٗ يكح 

انًكشيح )يٕعى يا لثم انسح( ٔئنٗ تالدْى يٕعى يا تؼذ انسح ، ٔكزنك يغادسج انسداج انفشادٖ 

 .انًغادسٍٚ يٍ انًذُٚح انًُٕسج ئنٗ يكح انًكشيح نًٕعى يا لثم انسح ٔئنٗ خذج نًٕعى يا تؼذ انسح

 


