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احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعـده وعـىل آلـه وصـحبه   
ًوسلم تسليام كثريا     أما بعد ً : 

 , وهـو عبـادة العمــر,فـإن احلـج ركـن مــن أركـان اإلسـالم ومبانيـه العظــام  
 ُتْلـَمْكَ أَمْوَاليـامل الـدين فيـه أنـزل اهللا عزوجـل وختام األمر, ومتام اإلسالم, وك

َمتَأَ وْمُكَنْيِ دْمُكَل  .@@@@@@@@@ًينـاِ دَمَالْسِ اإلُمُكَ لُتْيِضَرَي وِتَمِْع نْمُكْيَلَ عُتْمْ
دمة نحو توفري أعىل مستويات اخلًوحكومتنا الرشيدة ــ حرسها اهللا ــ ال تألو جهدا 

 صـىل اهللا عليـه دي املسجد احلرام, وزائري مسجد الرسول الكـريموالراحة لقاص
 مجيــع الــسبل للحــرمني الــرشيفني, وهيــأتعات الكبــرية ســووســلم, فقامــت بالت

 .والزائرينواألسباب املؤدية لراحة احلجاج واملعتمرين 
عاملـة الوال خيفى عىل منصف ما تقوم به مجيع أجهـزة الدولـة والقطاعـات   
نظامت الشعبية واجلهود الفردية واجلامعية من كل طبقـات الـشعب بل وكل امل فيها

ًذكورا وإناثا شيبا وشبابا صغارا وكبارا  ً ً ً ً يف خدمة ضيوف الرمحن, فتقدم اخلـدمات ً
بيت اهللا احلرام منذ أن تطأ أقدامهم أرض اململكة وحتـى عـودهتم حلجاج  املتقدمة

ذ عهــد املؤســس األول امللــك تغمــرهم الرعايــة الكريمــة الــشاملة, منــإىل بالدهــم 
بقيــادة خــادم هــذا العهــد الزاهــر عبــدالعزيز آل ســعود ــــ طيــب اهللا ثــراه ــــ وحتــى 

احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز ــ أمد اهللا يف عمره ـــ متثـل رعايـة احلـج 
ركيزة أساسية مـن ركـائز الدولـة, حيـث شـهدت وتسهيل أداء احلجاج ملناسكهم 

ًتطــورا هــائال  يف مجيــع املجــاالت, مــة للحجــاج يف عهــده امليمــون اخلــدمات املقد ً
كالتطور احلادث يف اجلانب التنظيمـي واملـرشوعات واألعـامل الكبـرية يف اجلانـب 
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 واهلنديس, وقاعدة املعلومات التي هـي درة اجلهـود املبذولـة مـن جانـب نشائياإل
 . دم احلرمني الرشيفني ألبحاث احلجمعهد خا

القايص مجع وأصبح أملكة قد انفتحت ــ بحمد هللا ــ عىل العامل وما دامت امل  
ً عميق, فالبد إذا مـن رفـع كفـاءة اإلفـادة واالسـتفادة ٍوالداين يفد إليها من كل فج

النقـاط التـي وسأتناول يف هـذه الورقـة املقدمـة ملـؤمتركم املبـارك بعـض , من احلج
ًتمـسا العفـو عـن اخلطـأ والتقـصري, م يف فعاليات هذا املؤمتر املوقر, ملإخاهلا تساه
 . ًن يوفقنا مجيعا ملا حيبه ويرضاهواهللا أسأل أ

אאאW 
 .  موضوع اجلمرات)١(
 يف املـشاعر املقدسـة خـالل موسـم حـج هـذا  اإلنجازات واملشاريع التطويرية)٢(

 . هـ ١٤٢٥العام 
 فر األول والثاين?رمي اجلامر والنماذا بعد ) ٣(
 .املقام واعرتاضه املطاف ) ٤(
 .دراسة إزالة اخلط املحدث بمحاذاة احلجر األسود ) ٥(

ُأرى أنـه قـد عـولج مـن مجيـع جوانبـه, فقـد قـدمت فيـه :  موضوع اجلمـراتً:أوال
ــوقش يف  ــات متخصــصة ون ــر وعــرض عــىل جلــان وهيئ ــاحثني كث ُأبحــاث لب ٍ ٍ ٌ ْ ُ

عـدت فيـه مالحظـات أعـوام سـابقة, وقـد أملتقيات علميـة كثـرية عـىل مـدى 
ولة بمعظمهـا وبـات أثـر ذلـك ؤوتوصيات ومقرتحات أخـذت اجلهـات املـس

ًدهتا قـبال أعـدومرافقـه حلـول ومقرتحـات ًظاهرا للعيان ـــ بحمـد هللا تعـاىل ـــ 
ــديكم لعلهــا تكــون نافعــة  إىل اجلهــات املــسؤوأرســلتها   ولة وهــي اآلن بــني ي

 .ــ بإذن اهللا ــ 
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 : وتتمثل يف النقاط التالية

 . حام مشكلة االزدً:أوال  
 .  تفويج احلجاج:ًثانيا  
 .  الفتاوى:ًثالثا  
 .  التوعية اإلعالمية:ًرابعا  
 .  تطبيق رشط االستطاعة:ًخامسا  
 .  نسبة احلجاج:ًسادسا  

 :      وليكم البيان
 : حامدزمشكلة اال: ًأوال

 :  واحلل املقرتح يتمثل يف اآليت
أ ــ الزام مؤسسات الطوافة, ومحالت احلج الداخلية بعدم التعجيـل بـأن يبقـوا إىل 

 . اليوم الثالث عرش من ذي احلجة
مـن ذي احلجـة, مـع صـدور ) ١٣ , ١٢(ب ــ يوزع احلجاج يف الرمـي عـىل يـومي 

 . تنظيم دقيق حيكم هذا
سـسات الطوافـة ومحـالت احلـج الداخليـة إىل جـ ــ يقسم وقت الرمي من قبـل مؤ

ًهنارا وليال(ساعات حمددة  بحيـث ال تـذهب دفعـة .. ويـوزع احلجـاج عليهـا) ً
 . للرمي إال بعد فراغ التي قبلها

 . د ــ جيعل مكان الرمي ثالثة أدوار قابلة للزيادة خمتلفة املداخل واملخارج
ال يتـأثر كـل دور بـام حيـدث مع األخذ باالعتبار قـوة اإلنـشاء ومتانتـه, بحيـث   

 .. للدور اآلخر ــ ال قدر اهللا ــ
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هـ ـــ توسـيع فوهـات اجلمـرات يف مجيـع األدوار بـام يف ذلـك الـدور األريض, مـع 
 . املحافظة عىل أصل املرمى

و ــ مالحظة النظافة بدقة أمر مهم يف منطقة اجلمرات ورفع مـا يـسقط مـن أحذيـة 
ــر بعــض النــاس أو ومالبــس وأمتعــة وغريهــا, فــإن تــرك  ذلــك ســبب يف تعث

 . سقوطهم
 : تفويج احلجاج: ًثانيا

 :  واحلل املقرتح يتمثل يف اآليت
أ ــ توسع املنطقة املحيطة باجلمرات, وتزال مجيع املباين القريبة منها بحيـث ال تقـل 

 . عىل األقل) مرت٥٠٠(التوسعة عن 
 . طة باجلمراتب ــ توضع بوابات متينة عىل كل مدخل من املداخل املحي

) مرت٤٠٠(جـ ــ يوضع بعد البوابة األوىل بوابة أخرى تبعد عنها مسافة ال تقل عن 
 . ثم ثالثة ثم رابعة

د ــ يوضع عند كل بوابة من البوابات السابقة إشـارة ضـوئية ومكـرب صـوت يبـث 
ويطلب مـن احلجـاج العبـور يف حالـة إضـاءة اإلشـارة .. فيه يف خمتلف اللغات

التوقف يف حالـة إضـاءة اإلشـارة احلمـراء, وذلـك عنـد االزدحـام اخلرضاء, و
 ..الشديد

 . كل ذلك من أجل منع متركز احلجاج وتدافعهم الشديد أثناء الرمي  
  .م النفر األول ويوم النفر الثاينتفويج احلجاج عىل أيام الرمي ويكون تفويج عىل يوهـ ـــ 

ًجوا وبرا وبحرا (و ــ ترتيب حجوزات العودة ً بحيث يكـون ترتيـب احلجـوزات ) ً
تداؤه من صبيحة يـوم الثالـث عـرش, وتـصدر األوامـر ملؤسـسات التطويـف اب

 . واحلمالت الداخلية واخلارجية بمراعات ذلك والتقيد به
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 : الفتاوى: ًثالثا
 :  تدرس الفتاوى املتعلقة برمي اجلمرات دراسة رشعية متأنية بحيث تتناول اآليت

 . م رمي اجلمراتأ ــ إيضاح أهم أحكا
ب ــــ يبــني بالنــسبة ألوقــات الرمــي أقــرب أقــوال أهــل العلــم إىل الــدليل وأنــسبها 
وأقرهبا إىل قواعد سامحة اإلسالم, ويـرسه وربـط ذلـك بالوضـع القـائم الـذي 
 .ًحيقق املصلحة للجميع ويكون بعيدا عن املشقة, وترتب املضار عىل احلجاج

أعني الفتوى التي تتسم بالسامحة والتيسري جـ ــ توحد الفتوى يف هذه اخلصوص, 
واالرتباط بالدليل, وأن يكون عىل نحو ما سئل عنه النبي صىل اهللا عليه وسلم 

فيعـذر يف ذلـك ) افعـل وال حـرج(يف يوم النحر عن يشء قدم وال أخر ال قال 
اجلاهل والنايس, ويفرق بني االستفتاء قبل وقوع اخلطأ وبعـد وقوعـه, ويقلـل 

 . عادة الرمي ما أمكنمن طلب إ
ًد ــ ييرس أمر التوكيل يف الرمي بحيث يتناول أصحاب األعذار من الضعفة رجاال 

 . حيث يوجد من يشدد أو يمنع من التوكيل يف الرمي... ًونساء ونحوهم 
 : التوعية اإلعالمية: ًرابعا

 :  بحيث يراعى اآليت
 . وساعاته بكل اللغاتأ ــ إصدر نرشة إرشادية تفصيلية تبني أوقات الرمي 

ب ــ يطلب من مؤسسات الطوافة ومحالت احلج تعبئة نموذج خاص, يوضـحون 
 .فيه التزامهم فيام سبق من تعليامت تصدر هبذا الشأن, وتبني التزامهم بذلك

جـ ــ توعية املسلمني وترغيبهم يف عدم تكرار احلج مراعـاة لظـروف إخـواهنم مـن 
 . املسلمني الذين قد ال يتيرس هلم احلج يف العمرة إال مرة واحدة
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 : تطبيق رشط االستطاعة: ًخامسا
 :  ولتحقيق هذا نقرتح اآليت

سـبعني (أ ــ حيدد السن الذي يسمح فيه للحـاج أداء نـسكه فيـه بحيـث ال يتجـاوز 
 . ًغالبا) ًعاما

 .ب ــ يراعى الصحة البدنية للحاج القادم ألداء فريضة احلج يف الداخل واخلارج
 نسبة احلجاج : ًسادسا

 :  ويتمثل املقرتح فيام ييل
 . أ ــ يركز عىل حتديد نسبة احلجاج من الداخل واخلارج

 .ب ــ منع تكرار احلج سنوات متتالية حلجاج الداخل واخلارج
جريــدة (ُقــرأت يف مــن حــسن الطــالع أنــه وقــت إعــداد هــذه الورقــة و   

 متعب بن عبدالعزيز  األمرياالقتصاديةأعلن لـ (ما نصه )  السعوديةاالقتصادية
وير مكـة املكرمـة واملدينـة ووزير الشؤون البلدية والقروية ورئيس اهليئة العليا لتط

رية يف املـشاعر املقدسـة السـتقبال ة, اكتامل املشاريع التطوياملنورة واملشاعر املقدس
........ .هــ١٤٢٥ هلذا العام ضيوف الرمحن خالل األيام املقبلة وقبل موسم احلج

  . ــ حفظه اهللا ـ سموه وأفاد به البيان الذي أدىل بهومرافقه صورة
 ماذا عددنا هلـذا الكـم اهلائـل ! ماذا بعد رمي اجلامر?:لكن أهيا اجلمع الكـريم: ًثانيا

وم جاج الذين حتللوا التحلل األول ونفروا إىل مكة لطـواف اإلفاضـة يـمن احل
كم أن احلجـاج يتجمعـون عنـد احلـرم د وبعـده مـن أيـام التـرشيق, ال خيفـاالعي

 من املشاق والتزاحم واملصائب مـا ًالكعبة يالطم بعضهم بعضا فيحصلوعند 
ومراعـاة  عدت خطـة حمكمـة إلدارة وترتيـب حركـة املـشاةأ, هل !اهللا به عليم

ــافتهم? ومــاذا عــن الــتحكم يف مــستوى تــ دفق مــستوى تــدفقهم ومقيــاس كث
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احلجــاج إىل الــساحات وداخــل املــسجد احلــرام وعنــد الكعبــة? وأداء الــصالة 
خلف إمام احلرم? وماذا عن تنظيم التجمعات عىل الطرق واملمـرات والـدرج 

عــن التنميــة الكهربائيــة واملطــاف واملــسعى وأمــاكن الــصالة? ومــاذا والــسالمل 
العمرانية املستدامة وسبل احلد من تأثريها عىل تلك احلشود التي تـؤم املـسجد 
احلرام طوال العام ينبغي أن تدرس هـذه األمـور كلهـا دراسـة وصـفية حتليليـة 

مجـع املعلومـات لتحقيـق تلـك ّوأعامل ميدانية جـادة, وفاعلـة يف دقيقة ومتأنية 
يـع حـزام دائـري حـول احلـرم مـن مجاء  إنـشدراسـة: , وأقرتح حيال هذاالغاية

ً يبعد عن احلرم كيلو مـرتا واحـدا عـىل األقـل ومـا بـني احلـرم واحلـزام اجلهات ً
 الدائري ساحات ومجيع الطـرق تـصب يف هـذا الـدائري والـسيارات ال تعـدو

ود اسـب هـذه احلـشهذا الدائري داخلة إىل احلرم, والطرق املطلوبة البـد أن تن
ًنشآت داخل هذا الدائري وما كان موجـودا يكـون أسـلفه ُوسياراهتم, ومتنع امل

 .صفة مؤقتةًداخال ضمن الساحات ب
ــةحيــرضينو    ــصدد موضــوعات هام ــوقر  يف هــذا ال ــرتح عــىل مجعكــم امل  أق

 : دراستها وإجياد احللول املناسبة هلا
 :واعرتاضــه املطــاف) مقــام إبــراهيم عليــه الــسالم(املقــام  :املوضــوع األول   

زالـة إلوضـوع امل  وسط صحن املطاف, فلـو أعيـدت دراسـة هـذاجوده يفحيث و
املقــام مــن مكانــه وإبعــاده إىل مكــان آخــر أرى وأولــح بــأن يــدرس هــذا املوضــوع 

 الرتكيــة ودراســة إمكانيــة إزالتهــا ليتــسع ةَقــِوَْرويتــصل بــذلك األّبجديــة وفوريــة 
 . صحن املطاف

 :األسـود د عن مكان احلجـردراسة إزالة اخلط املحدث لإلرشا: املوضوع الثاين   
ل أكثـرهم   ينـشغواحلالـة هـذا فـإن الطـائفني . فوق احلجر األسـودوإبداله بعالمة
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 ويشري إىل احلجر األسـود وبعـضهم يطيـل الوقوف يتحرى  برصهبالنظر إىل أسفل
 ودراسـته ٍاملقام عنده فيحصل التزاحم والتـدافع البـد مـن إجيـاد حـل هلـذا العـائق

ا اخلط الم يـؤد الغـرض منـه بـل إنـه أداة عرقلـة للطـائفني دراسة متمحصة إن هذ
ًإذا . د ذلـك أيـام املواسـمتشسبيان يف احلركة عنـد الطـواف ويـوسبب لفقدان االن

فاحلاجة ماسة إىل إزالته بل والرضورة داعية لذلك, وألتمس من أصـحاب املعـايل 
هذا اخلـط ووضـع والفضيلة والسعادة النظر يف هذا املوضوع بعني االهتامم إلزالة 

, وقد كتبت يف هـذا املوضـوع عـدة مـرات خـالل ما يغني عنه فوق احلجر األسود
إىل اجلهات املـسؤولة للتنبيـه عـىل عـدم الفائـدة األعوام السابقة وأرسلت ما كتبته 

من هذا اخلط بل وخطره عىل الطائفني, وقـد كتـب يف هـذا املوضـوع غـريي ومـن 
) العالمـة الـرشعية لبدايـة الطـواف وهنايتـه (:أجود ما اطلعت عليه كتيب بعنـوان
عــة ونــرش دار اطبأبــو زيــد , بكــر بــن عبــداهللا / وهــو مــن تــأليف الــشيخ الــدكتور

 .م١٩٩٨/هـ ١٤١٩ط األوىل .العاصمة بالرياض
وقــد  عــىل أن إحـداث عالمــة لبدايـة الطــواف وهنايتـه عمــل حمـدث وقـد نـص   

 : حصل من وراء هذا العمل أمور كثرية منها
 وجود عالمة أرضـية زائـدة خـط أو دائـرة أو غـريه اسـتدراك عـىل الـشارع وكـل أن* 

 . استدراك عىل الشارع فهو حمدث وكل حمدثة بدعة
 من مل يقتنع بالوسيلة الرشعية لبداية الطواف وهنايته فقـد ضـاق صـدره ومل تـربأ *

 . فتجب إزالتهذمته; ألنه تقرب إىل اهللا بام مل يرشع 
, فيحـصل اعتبار ما دل عليه الرشع إىل هذه العالمة املحدثةانرصاف الناس عن * 

التزاحم والتكدس للبحث عن بداية الطواف فرتاهم راشـقني أعنـيهم ال عـىل 
املحـدث وبـاألمس جيـري البحـث يف تلمـس احلجر األسود بل عىل هذا اخلط 

 −٩−



سـبب غـري  لتخفيـف وطـأة الزحـام واآلن يوجـد )املقـام(مقصد رشعي لنقل 
 بل إن بعضهم يتحرى رؤيـة اخلـط للتـربك بـه أو للوقـوف !!!!فهرشعي لتكثي
ء وهذه بدع تنضم إىل بدعة إحـداث, وهبـذا فـإن هـذا اخلـط عمـل عنده للدعا

ًا ونفذ غلطا يلزم إزالته فورا, فإنه ال نجاة باالتبـاع الـرشعي وصـد البـدع حدث ً ً
  .عافيةا, نسأل اهللا الًوسد الذرائع املفضية إليها فضال عن إقرارها والزيادة يف أحداثه

ً إن ظاهرة التسول أصـبحت متثـل خطـرا وتـشكل مظهـرا :املوضوع الثالث   ً
غري حضاري يف مدننا وجمتمعنا عامة بـل لقـد وصـلت إىل حـد إيـذائنا واسـتغفالنا 
وتشكيل خطر أمنـي وأخالقـي علينـا, قـد يكـون الـسبب يف ضـعف معاجلـة هـذه 

ت عديدة, ولكن أرى أن يسند عالج هـذه الظاهرة; ألن املسئولية موزعة بني جها
الظاهرة السلبية إىل جهـة واحـدة تتعامـل تلـك اجلهـة بقـوة وحـزم قـوة يف التنفيـذ 

إن ظهـور . وحزم يف التطبيـق ملنـع اخلطـر األمـن واألخـالق هلـذه الظـاهرة املؤذيـة
 بـل  واملـسجد احلـرام املكرمـةالتسول وازدياده وتفنن القائمني به, وخاصة يف مكة

واملـسجد النبـوي الـرشيف جعـل املنـورة  وكـذا املدينـة  الطواف حول الكعبـةويف
بعض املتسولني يتخذ من العبادة وسيلة للتسول وخاصـة يف الطـواف وقـد كتبـت 
ًعن هذا عدة مرات ولكن الذي الحظنا أن العدد يـزداد ويأخـذ أشـكاال كـل عـام 

أن يؤخـذ هـوالء واالقرتاحات حلل ذلك كثرية وميسورة ومـن أحـسنها وأيـرسها 
ًاملتسولون ويـسجنون مـدة املوسـم مـع إين قـدمت عـددا مـن االقرتاحـات شـفوية 
وكتابية ونسأل اهللا أن يعينكم عىل القيام بام حيقق املصلحة ويـدفع املفـسدة وإننـا ال 
نشك يف إخالص القائمني عىل الرئاسة ولكـن الكـامل هللا وحـده ونـذكر بقـول اهللا 

 وتعـاونوا عـىل الـرب والتقـوى وقوله تنفع املؤمننيوذكر فإن الذكرى : تعاىل
ومع توافر اجلهود وطول النفس وتوفر اإلمكانات وقصد اخلـري والقـوة يف التنفيـذ 

 .والتطبيق سيتحقق بإذن اهللا ما نريد
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