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 مواقيت الحج والعمرة -7

 جمع ميقات، وهو مكان العبادة وزمنها.المواقيت : 

 :أقسام المواقيت 

 المواقيت قسمان:

 مواقيت زمانية.. ومواقيت مكانية.

 المواقيت الزمانية: -1

 هي أشهر الحج الثالثة: شوال.. وذو القعدة.. وذو الحجة.

 فال يصح الحج في غير هذه األشهر الثالثة.

ية وقت اإلحرام بالحج في شوال.. ونهايته قبل طلوع فجر ليلة النحر، فبدا -1

فمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج أو بعدها لم يصح، ومن أحرم بالحج 

 بعد طلوع الفجر من ليلة النحر فقد فاته الحج.

 من ذي الحجة جميع أعمال الحج تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر -2

 .ورللمعذ إال الطواف والسعي

 فمن أخر الطواف أو السعي إلى نهاية ذي الحجة لعذر فحجه صحيح.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )قال هللا تعالى:  -1

 .[197]البقرة:(   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

س -2 دَِلفَِة ُمزْ الب ملسو هيلع هللا ىلص ٬اُت َرُسوَل تَـيْ أَ  :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن ُعْرَوةَ ْبِن ُمَضر ِ

َطي ٍِئ  لَـيْ ِجئُْت ِمْن َجبَ  ن ِـيإِ  ٬يَا َرُسوَل ا :الصَّالَِة فَقُْلتُ  لَـىِحيَن َخَرَج إِ 

لَـْيـِه ْكُت ِمْن َحْبٍل إِالَّ َوقَْفُت عَ تَـرَ َما  هللاَوأَتْعَْبُت نَْفِسي وَ  تِـيأَْكلَْلُت َراِحلَ 
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 ٍ َصالَتَنَا َهِذِه َوَوقََف َمعَنَا  ِهـدَ َمْن شَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا فَقَالَ  ؟فَـَهْل ِلـي ِمْن َحج 

ىحَ  هُ َوقََضى  تَـمَّ فَقَدْ أَ  اً ارنَـهَ الً أَْو لَـيْ نَْدفََع َوقَْد َوقََف بعََرفَةَ قَْبَل ذِلَك  تَـّ َحجَّ

 .(1) أخرجه أبو داود والترمذي .«تَفَثهُ 

 ميقات العمرة الزماني: جميع السنة. -3

 ثم في رمضان، ثم باقي السنة.وأفضلها في أشهر الحج، 

 المواقيت المكانية: -2

 وهي األماكن التي يُـحرم منها من أراد الحج أو العمرة، وهي خمسة:

 وهو ميقات أهل المدينة ومن مر بها. ذو الحليفة: األول:

( 420وهو أبعد المواقيت عن مكة، يقع جنوب المدينة، بينه وبين مكة )

( كيلومتر تقريباً، 13ن المسجد النبوي )كيلومتر تقريباً، وبينه وبي

 وتستحب الصالة في هذا الوادي المبارك.

وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ومن حاذاها أو مر  الثاني: الجحفة:

بها، وهي قرية قرب رابغ التي جعلت اآلن ميقاتاً، وتبعد عن مكة 

 ( كيلومتر تقريباً. 186)

 قعة غرباً عنها. ويُـحرم الناس اآلن من رابغ الوا

 وهو ميقات أهل نجد والطائف ومن حاذاه أو مر به. الثالث: قرن المنازل:

( كيلومتر تقريباً، 75وهو المشهور اآلن بالسيل الكبير، بينه وبين مكة )

 ووادي َمـْحرم هو أعلى قرن المنازل. 

 وهو ميقات أهل اليمن ومن حاذاه أو مر به. الرابع: يلملم:

                                                 

 .وهذا لفظه(, 891برقم )وأخرجه الترمذي (, 1950رقم )أبو داود بأخرجه  صحيح/( 1)
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 ( كيلومتر تقريباً، ويسمى اآلن السعدية.120عن مكة )وهو واد يبعد 

 وهي ميقات أهل العراق ومن حاذاها أو مر بها. الخامس: ذات عرق:

 ( كيلومتر تقريباً.100وتسمى الضريبة، بينها وبين مكة )

ذَا  َمِدينَةِ الألْهِل ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َوقََّت َرُسوُل االَ ا قَ ْنـُهـمَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضي هللاُ عَ  -1

ِن اليَـمَ َمنَاِزِل، َوألْهِل الُجْحفَةَ، َوألْهِل نَْجٍد قَْرَن الفَِة، َوألْهِل الشَّاِم لَـيْ حُ ال

، وَ لَـهُ نَّ فَـهُ ، لَـمَ لَـمْ يَ  ، ِلـهِ أهْ  ْيـرِ نَّ ِمْن غَ لَـْيـهِ عَ  تَـىْن أِلـمَ نَّ يدُ يُـرِ ْن َكاَن ِلـمَ نَّ

هُ نَّ فَُمهَ ـهُ نَ عُْمَرةَ، فََمْن َكاَن دُوالَحجَّ وَ ال ى، َوَكذَاَك حَ ِلـهِ ِمْن أهْ  لُـّ أْهُل َمكَّةَ  تَـّ

 .(1)متفق عليه ا.ْنـهَ لُّوَن مِ يُـهِ 

 ذَاتَ  ِعَراقِ ال ألَْهلِ َوقََّت  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولَ  َوَعْن َعائَشةَ َرِضَي هللاُ َعْنـَها أَنَّ  -2

 .(2)أخرجه أبو داود والنسائي . ِعْرق

 :حكمة مشروعية المواقيت 

ً وهو مكة.. وحمًى ل ً مشرفاً.. جعل هللا له حصنا ما كان بيت هللا معظما

وهو الحرم.. وللحرم حرم وهي المواقيت التي ال يجوز لمريد الحج أو 

 العمرة تجاوزها إليه إال بإحرام؛ تعظيماً هلل تعالى.. ولبيته الحرام.

 :ميقات َمْن هو دون المواقيت 

جهة مكة فإنه يُـحرم بالحج والعمرة من من كان منزله دون المواقيت من  -1

 مكانه، مثل أهل الشرائع وبحرة وجدة ونحوهم.

من جاوز الميقات وهو ال يريد الحج أو العمرة، ثم أنشا نية الحج أو  -2

العمرة، فإنه يحرم من حيث أنشأ النية إال العمرة المفردة، إن نواها من 

                                                 

 (.1181ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1526أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .(2653( وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم )1739أبو داود )أخرجه  صحيح/( 2)
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أحرم من حيث أنشأ  الحرم خرج ليحرم من الحل، وإن نواها من الحل

 النية.

 :ميقات من لم يمر بالمواقيت 

من جاء من طريق ال يمر على المواقيت براً أو بحراً أو جواً، فإنه يحرم 

إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، وال يجوز له تجاوز الميقات بال إحرام إذا 

 كان مريداً للحج أو العمرة.

 :ميقات أهل مكة 

غيرهم ممن جاء إلى مكة أن يحرم بالعمرة من أراد من أهل مكة أو  -1

وحدها، أو متمتعاً بها إلى الحج، فإنه يخرج لإلحرام بذلك إلى الحل من 

 أي جهة، وأفضله الجعرانة، والتنعيم، والحديبية.

من نوى الحج في مكة من أهلها أو من غيرهم، مفرداً أو قارناً، فإنه  -2

 يحرم به منها.

 السنة أن يحرم منها، وإن أحرم من الحل أجزأ.من أراد الحج من مكة ف -3

من أراد العمرة من أهل مكة أحرم من أدنى الحل، فإن أحرم بالعمرة من  -4

الحرم عالماً متعمداً فهو آثم، فعليه التوبة واالستغفار، وعمرته صحيحة، 

 وال دم عليه.

وإن أحرم بالعمرة من الحرم جاهالً فعمرته صحيحة وال إثم عليه وال 

 دم.

 :صفة اإلحرام في الطائرة 

من ركب الطائرة من أي بلد كان، وقد أراد الحج أو العمرة أو هما معاً،  -1
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فإنه يحرم في الطائرة إذا حاذى الميقات الذي يمر به جواً، فيلبس مالبس 

 اإلحرام، ثم ينوي اإلحرام.

إذا لم يكن مع المسافر مالبس اإلحرام أو لم يجدها، فإنه يحرم بالسراويل  -2

 أو القميص، ويكشف رأسه، فإذا نزل اشترى مالبس اإلحرام ولبسها.

ال يجوز للحاج أو المعتمر أن يؤخر اإلحرام حتى ينزل في مطار جدة  -3

 ويحرم منه؛ ألن جدة دون الميقات، فإن فعل لزمه الرجوع إلى أقرب

 هذه المواقيت ليحرم منه.

فإن لم يرجع وأحرم في المطار أو دون الميقات متعمداً عالماً بالحكم فهو 

 آثم، ونسكه صحيح. 

: بِعََرفَاٍت، فَقالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : َخَطبَنَا النَّ الَ ا قَ ْنـُهـمَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضي هللاُ عَ 

ْلبَِس ْلـيَ ِن فَ لَـيْ ِد النَّعْ يَـجِ  لَـمْ َراِويَل، َوَمْن ْلبَِس السَّ ْلـيَ ِد اإلَزاَر فَ يَـجِ  لَـمْ َمْن »

يْ خُ ال  .(1)متفق عليه «.نِ فَـّ

 :حكم اإلحرام قبل الميقات 

السنة التي يجب اتباعها أن يحرم من أراد الحج أو العمرة من الميقات 

 وبي نه، ويكره اإلحرام قبل الميقات، لكنه ينعقد. ملسو هيلع هللا ىلصالذي وق ته النبي 

َمِدينَِة ذَا الَوقََّت ألْهِل ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما َعبَّاٍس َعِن اْبِن 

ِن اليَـمَ َوألْهِل  ،َمنَاِزلِ الُجْحفَةَ، َوألْهِل نَْجٍد قَْرَن الفَِة، َوألْهِل الشَّاِم لَـيْ حُ ال

، ْيـرِ ْن غَ نَّ مِ لَـْيـهِ عَ  تَـىَوِلُكل ِ آٍت أ لَـُهـمْ ُهنَّ »، َوقَاَل: لَـمَ لَـمْ يَ  ْن أَرادَ ِمـمَّ ِهنَّ

ىعُْمَرةَ، َوَمْن َكاَن دُوَن ذَِلَك فَِمْن َحْيُث أْنَشأ، حَ الَحجَّ وَ ال أْهُل َمكَّةَ ِمْن  تَـّ

                                                 

 (.1178(, ومسلم برقم )1843أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 .(1)متفق عليه «.َمكَّةَ 

 :حكم مجاوزة الميقات بال إحرام 

 الذين يمرون بالميقات لهم حالتان:

 يجوز له مجاوزة الميقات بال : من يريد الحج أو العمرة، فهذا الاألولى

 إحرام، ومن جاوزه ناسياً أو جاهالً رجع إليه وأحرم منه، وال إثم عليه.

ً ذاكراً بغير إحرام فهو آثم، ويجب عليه أن  ومن جاوزه متعمداً عالما

يعود إلى الميقات ليحرم منه، فإن لم يعد، وأحرم دون الميقات، فهو آثم، 

 ونسكه صحيح، وال دم عليه.

: من ال يريد الحج أو العمرة، فهذا يجوز له مجاوزة الميقات بال لثانيةا

 إحرام.

 :حكم من مر بميقاتين 

يجب على من يمر بميقاتين أال يتجاوز أولهما إال محرماً، إن كان يريد 

الحج أو العمرة، فإذا مر الشامي أو المصري أو المغربي ونحوهم 

اته األصلي الجحفة، فال يجوز بميقات أهل المدينة قبل الوصول إلى ميق

له أن يؤخر إحرامه إلى ميقاته، بل يحرم من أول ميقات يمر به وهو ذو 

 الحليفة.

َمِدينَِة ذَا الَوقََّت ألْهِل ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ : إِنَّ النَّ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـماَعِن اْبِن َعبَّاٍس 

ِن اليَـمَ َمنَاِزِل، َوألْهِل النَْجٍد قَْرَن  ُجْحفَةَ، َوألْهلِ الفَِة، َوألْهِل الشَّاِم لَـيْ حُ ال

، وَ لَـهُ ، ُهنَّ لَـمَ لَـمْ يَ  ، ْيـرِ نَّ ِمْن غَ لَـْيـهِ عَ  تَـىْن أِلـمَ نَّ َحجَّ الْن أَرادَ ِمـمَّ ِهنَّ

                                                 

 .واللفظ له(, 1181ومسلم برقم ) (,1524أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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ىعُْمَرةَ، َوَمْن َكاَن دُوَن ذَِلَك فَِمْن َحْيُث أْنَشأ، حَ الوَ   أْهُل َمكَّةَ ِمْن َمكَّةَ. تَـّ

 .(1)يهمتفق عل

 :حكم إتمام الحج والعمرة 

 إذا أحرم البالغ بالحج أو العمرة لزمه اإلتمام.

أما الصبي فال يلزمه اإلتمام؛ ألنه غير مكلف وال ملزم بالواجبات، فإن 

َصد  المحرم عدو عن البيت أو حبسه مرض ذَبَح ما تيسر من الهدي، 

 وَحل  من إحرامه، فإن كان مشترطاً َحل  وال هدي عليه.

 (  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)  قال هللا تعالى:

 .[196]البقرة:

 :حكم خروج القادم من مكة ألداء عمرة 

يكره للقادم إلى مكة إذا حج أو اعتمر الخروج من مكة إلى الحل كالتنعيم 

وال  ملسو هيلع هللا ىلصألداء عمرة تطوع له أو لغيره؛ وذلك بدعة لم يفعله النبي 

نهم، ال في رمضان وال في الحج وال في غيرهما أصحابه رضي هللا ع

 ألبتة.

بها، بل أذن لها بعد  ملسو هيلع هللا ىلصوعمرة عائشة رضي هللا عنها لم يأمرها النبي 

 المراجعة تطييباً لقلبها، والطواف بالبيت أفضل من الخروج إليها.

وعمرة عائشة رضي هللا عنها من التنعيم خاصة بالحائض التي لم تتمكن 

حج كعائشة، فال تشرع لغيرها من النساء الطاهرات، من إتمام عمرة ال

 فضالً عن الرجال، فينبغي لزوم السنة، وترك ما سواها.
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