
ــاء التنويري اللق
حملــة الــراك للحــج والعمــرة
ــق 2019 م ــج 1440 هـــ املواف ــم ح ملوس

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
واملرسلني نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني ..

ـِجّ َيْأُتـوَك ِرَجـاًل َوَعَلـىٰ  ـاِس ِباحْلَ ن ِف الَنّ قـال تعالـى : ﴿ َوأَِذّ
ُكِلّ َضاِمـٍر َيْأِتـنَي ِمـن ُكِلّ َفـٍجّ َعِميـٍق ﴾ ] احلـج : ٢٧[

وقـال رسـول � : )مـن حـج ولـم يرفـث ولـم يفسـق رجـع 
متفـق عليـه. كيـوم ولدتـه أمـه( 

مجلـــس إدارة حملــة البـــراك 
“ يشكر ثقتكم ” على اختياركم للحملة ونسأل اهلل العلي 

القدير أن نكون على قدر املسئولية 

تنبيهات للحجاج ضيوف الرحمن

التطعيم قبل رحلة احلج بفتره لتقل عن ١٠ أيام .
 استالم احلقائب والهوية التي توضح رقم الغرفة والباص ، ومن 
ثم تسليم احلقائب من “احلجاج” ف موعد اقصاه يوم الثالثـــاء 
املوافق ٣٠ / ٧ / ٢٠١٩م ف مقر احلملة ) مكتب احلملة ( لرسالها 
إلي الفندق ف مكه و اصطحاب احلقائب الصغيره فقط للطائرة.
الطيـران  مسـئول  مـن  الطيـران  رحلـة  قبـل  البوردنـق  ـتالم  س ا
السـتاذ / محمـد هـادي - ت/ ٥٥٣٣٣٥٥٤ ) وسـيتم ابالغكـم 

.) برسـالة نصيـة 
موعد رحلة الطيران:

 )املقيمــــــن( يوم األربعاء ٨/٧ ) السـاعة ١٠:٣٠ صباحًا - جدة (
)الكويتين (  يوم األربعاء ٨/٧ ) على رحلتن - الطائف (

 الرحلة األولى ) الساعة ٤:٣٠ عصرًا( باصات رقم ) ١-٢-٣-٤-٥-٩(
 الرحلة الثانية ) الساعة ٥:٢٠ عصرًا ( باصات رقم ) ٦-٧-٨-١٠(
تنبيه : يرجى احلضور إلى املطار مبكرا قبل موعد اإلقالع بساعتن.

إدارة احلملة ف إستقبالكم فور وصولكم املطار .

 سـيتم توصيـل احلجـاج مباشـرة الـي الفنـدق وبعـد اسـتالم الغـرف 
والوضـوء يتـم الذهـاب إلـي أداء العمـرة مباشـرة . 

التزامك باملواعيد يسهل خطة سير احلملة .

حجــاج اإللتحــاق بالســيارة : ســيتم توزيــع الترصيــح لهــم قبل 
 ســفرهم بإســبوع، ومن ثــم يتم اإللتحاق بالحملــة بالفندق يف

يوم األربعــاء ٨/٧ ويأدون العمره.

الغداء ف الفندق ثم التوجه إلي مخيم منى والصالة فيها العصر  ¨
واملغرب والعشاء .

خط سري الحملة

“يوم الرتوية”

“يوم عرفة”

“أيام الترشيق”

“أيام الترشيق”

“طواف الوداع”

“يوم النحر”
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 املكوث ف عرفه إلي ماقبل الغروب بساعه ثم اإلستعداد للتوجه إلى   ¨
الباصات استعدادًا للذهاب إلي مزدلفه.

  الذهاب إلي مزدلفه بعد غروب الشمس واجللوس فيها إلي منتصف  ¨
الليل .

  الذهاب إلي احلرم للطواف والسعي واحللق . ¨
  التوجه للفندق وسيكون أول أيام العيد . ¨

  مالحظه : التحلل هنا حتلل أصغر فقط ) يحل كل شيء ال النساء(

  التوجه بعد العشاء مباشره الي منى لرمي اجلمرات الثالث. ¨
اليوم  ¨ الذهاب إلى منى عن طريق القطار مرورًا باحملطات كما ف 

العاشر من ذي احلجة.
الذهاب الي مخيم مني اخلاص باحلملة واملبيت. ¨
العوده الي الفندق. ¨

صالة الظهر والعصر ف الفندق جمعا وقصرًا. ¨
 التوجه بعد الغداء مباشره الي منى لرمي اجلمرات الثالث. ¨
العوده الي الفندق. ¨

طواف الوداع بعد صالة الفجر مباشرة، ثم التوجه  ¨
إلى الفندق للتجهيز للسفر .

التوجه إلى مطار جدة الساعة )٩ صباحًا(. ¨
موعد رحلة العودة الساعة )١ ظهرًا(. ¨

  الذهاب مباشرة بعد تناول وجبة الَعشاء إلي منى . ¨
  الذهاب إلي منى عن طريق محطات القطار. ¨
  رمي جمرة العقبة الكبرى فقط. ¨

  مالحظة : ) بعدها يتحلل احلاج التحلل األكبر فيحل له كل شيء (.
الذهاب إلي مخيم منىاخلاص باحلملة واملبيت. ¨
العوده الي الفندق. ¨

نسأل اهلل عز وجل لكم حجاً  مبرورُا
وسعيـــــًا مشكــــور وذنبـــــًا مغفـــــور


