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: عنوان الرسالة 

 ( م 1258-945/  ه 656 - 334)خدمات الحجيج والحرمين في العصور العباسيو المتاخره 
: ممخص الرسالة 

تحتوي الرسالو عمى خدمات واستعدادات ركب الحجيج وتعيين امير الركب و كيفيو اختياره  
ومن ضمن الخدمات تأمين الطرق المؤديو الى الديار المقدسو و حمايتيا , وواجباتو ومساعديو
و الخدمات التي تقدم لمحجيج في , وتوفير المياه عمى طول تمك الطرق, من ىجمات االعراب
 .محطات االستراحو

والخدمات المقدمو لمحرم المكي سواء , وتناولت الرسالو ضريبة المكوس التي تؤخذ من الحجيج 
    وكذلك الخدمات, في االعمار او الترميم او االضاءه وما يقدم لمكعبو من كسوه وىدايا وحمي 

 بالنسبو لممدينو المنوره من اعمال وتبخير وكسوة الحرم النبوي الشريف
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Title of Thesis : 

 

Services and pilgrims in the Holy Abbasid eras Late (334-656h) (954_1258m) 

 

Abstract of Thesis 

The message contains services and preparations rode the pilgrims and the 

appointment of Amir knees and how to choose and duties and his aides, and within 

the services to secure the roads leading to the holy lands and protect them from 

attacks by express, and the provision of water along those roads, and services offered 

to the pilgrims in the stations intermission . 

The thesis tackles excise tax that is taken from the pilgrims, and the services 

provided to the campus Shrine  both in the reconstruction or repair, lighting, and 

offers the heel of the livery and gifts, jewelry, as well as services to the ratio of the 

Medina of business and steaming and livery Haram 

 



 


