
 

 مقدمة بحث عن توسعة الحرمين الشريفين

تتزايد في صفوف المسلمين، من كل عام يتم  األعداد  نتناول في هذا البحث توسعة الحرمين الشريفين، حيث أن

توافدهم إلى الحج والعمرة وأداء الشعائر الدينية، وهذا يسترعي التوسعة بشكل مستمر الستيعاب األعداد المتزايدة من 

حيث القيام بالعمل على توسيع المكان، باإلضافة لتأمين خدمات الرعاية للحجاج والمعتمرين والزائرين للسياحة 

يةالدين . 

 في أي عام تم استبدال لقب صاحب الجاللة بلقب خادم الحرمين الشريفين؟ :شاهد أيًضا

 بحث عن توسعة الحرمين الشريفين 

لقد قام ملوك السعودية بإحداث توسعة للحرمين الشريفين أكثر من مرة، بما يتناسب مع األعداد الغفيرة من المسلمين 

ل المنطقة والبالد السعودية، وألجل ذلك المتوافدين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، باإلضافة للمصلين من أه

رصدوا كل اإلمكانيات المادية الضخمة الالزمة ألجل مشروع بهذا الحجم، ومرت التوسعة بمراحل، ألن األعداد 

تتزايد بشكل مستمر وكل سنة، وهذا يتطلب السعي الحثيث إليجاد البنية الضخمة واآلمنة والمخدّمة التي تلبي هذا 

فقام كل من الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، والملك عبدهللا بن عبد العزيز آل سعود، بإجراء  التزايد المطرد،

 .توسعة كبيرة جداً لتستوعب ماليين الحجاج والمعتمرين وتكفل لهم األمان والراحة وأداء الشعائر على خير ما يرام

توسعة للحرمين الشريفين، ومن هذه الفقرات وفي فقرات هذا البحث نورد مجموعة من المعلومات التفصيلية عن ال

  :نورد ما يأتي

 إنجازات توسعة الحرمين الشريفين

دائماً هناك إنجازات جديدة بالنسبة للتوسع في الحرمين الشريفين، وفي الوقت الحالي يجري توسيع المطاف ليصل 

آالف من الطائفين، وقد قال الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام: إن هذه  105إلى 

م، لتصل  2030ها، وهي ستبقى حتى حلول العام التوسعات جارية على الدوام ضمن الخطة الزمنية الموضوعة ل

مليون من المصلين وفق رؤية األمير محمد بن سلمان، وبأن تكلفة التوسعة الشاملة قد تم  30القدرة االستيعابية إلى 

مليار دوالر، وستشمل التوسعة كل البنية التحتية والخدمية وشراء العقارات الجل  100رصد مبلغ مالي لها بقيمة 

ا والتوسعة بمكانها، وكذلك ستزود التوسعة المعتمرين والحجاج بأحدث التقنيات العصرية من مكيفات وتبليط هدمه

   .وساللم كهربائية وإنارة وإقامة وكل ما يلزم

 معلومات عن مسجد قباء وسبب تسميته بهذا االسم :شاهد أيًضا

 توسعة الحرمين الشريفين في عهد الملك فهد

قرناً، ألجل  14إن أكبر توسعة للحرمين الشريفين حصلت في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وذلك منذ 

 2ألف متر أضيفت إلى السطح، وفي  61المصلين والحجاج والمعتمرين، بامتداد استيعاب المليون ونصف من أعداد 

ميالدي، بوشر وضع حجر األساس ومن بعده  1988  سبتمبر/ أيلول 13هجري، والموافق  1409صفر من العام 

تين جديدتين التنفيذ بالتوسع، بإضافة قسم من المساحة غربي المسجد لالستفادة من السطح العلوي له، وتم رفع مئذن

    .بالبناء المحدث الذي بلغ ثالثة أدوار طابقية

 توسعة الحرمين الشريفين في عهد الملك عبدهللا

أولى الملك عبدهللا بن عبد العزيز آل سعود قضية توسعة الحرمين الشريفين أهمية كبيرة، حيث أصدر أمراً ملكياً 

، بمباشرة التوسعة للحرم المكي من أجل رفع قدرته هجري 1431ربيع الثاني من العام  5بتاريخ يوم األحد 

https://mqalaty.net/%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%8a-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a8-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a9/
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دخل سنوات، بتكلفة مالية تصل األربعين مليار لاير سعودي، وي 6االستيعابية إلى مليوني مصٍل، ومدة تنفيذ المشروع 

 بمشروع التوسعة تطوير منطقة تسمى بالشامية، وتزويدها بشبكة متطورة من الطرق واألنفاق واألبراج، بهدف تأمين

حركة المشاة والسيارات براحة وأمان ويسر، والتوسعة كانت على مراحل بحيث ال تتسبب بإعاقة الحج والعمرة، 

 600هجري، بوشر بإزالة حوالي  1431صفر، من العام  16وفي المرحلة الثانية والتي بدأت أيضاً بتاريخ يوم األحد 

اته واألحياء التي وصلتها التوسعة كانت جرول، الفلق، عقار، لالمتداد بالتوسعة إلى شمالي الحرم المكي من ساح

الغزة، الراقوبة، ويذكر بأن المناطق التي شملتها التوسعة كان قد وجه الملك عبدهللا إلى تنميتها وتطويرها، وهذه 

 .التنمية شملت مكة المكرمة والمدينة المنورة

 من الذي بنى المسجد االقصى ومتى تم بناؤه؟ :شاهد أيًضا

 متى تنتهي توسعة الحرم المكي

سيكون عام االنتهاء   2030  إن الخطط الموضوعة ضمن رؤية األمير محمد بن سلمان تشير إلى أن العام الميالدي

من التوسعة للحرمين الشريفين، ولكن معوقات مرض كورونا وغيرها سببت إلى توقف أعمال التوسعة لفترة، واآلن 

زم، وإصالح الجدران بالحرم وصيانتها بشكل كامل، تم استئنافها، وذلك بطالء األعمدة والجدران وإصالح قبة زم

 .بحيث تم تأمينها بشكل ممتاز

 خاتمة بحث عن توسعة الحرمين الشريفين

وفي ختام البحث نكون قد عرضنا أهم التوسيعات للحرمين الشريفين بحيث تم رفع الطاقة االستيعابية لهما في المرحلة 

األولى إلى مليون ونصف المليون من الحجاج والمعتمرين، أما المرحلة الثانية فكان رفع العدد بعهد الملك عبدهللا إلى 

0302مليوني مصٍل وستستمر التوسعة حتى العام  . 
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