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تنقسم مواقيت الحج تنقسم مواقيت الحج تنقسم مواقيت الحج تنقسم مواقيت الحج 
قيت قيت قيت قيت ومواومواومواوموا    مواقيت زمانيةمواقيت زمانيةمواقيت زمانيةمواقيت زمانية    إلىإلىإلىإلى

المواقيت الزمانية المواقيت الزمانية المواقيت الزمانية المواقيت الزمانية     [[[[40404040]]]]،،،،مكانيةمكانيةمكانيةمكانية
هي الشهور المحددة لتكون هي الشهور المحددة لتكون هي الشهور المحددة لتكون هي الشهور المحددة لتكون 

وهذه الشهور وهذه الشهور وهذه الشهور وهذه الشهور     [[[[41414141]]]]زمنا للحج،زمنا للحج،زمنا للحج،زمنا للحج،
وذو وذو وذو وذو     ذو القعدةذو القعدةذو القعدةذو القعدة    ،،،،شوالشوالشوالشوال    هيهيهيهي

، وتحديدا من أول شهر ، وتحديدا من أول شهر ، وتحديدا من أول شهر ، وتحديدا من أول شهر الحجةالحجةالحجةالحجة
شوال إلى يوم العاشر من ذي شوال إلى يوم العاشر من ذي شوال إلى يوم العاشر من ذي شوال إلى يوم العاشر من ذي 

أما المواقيت المكانية أما المواقيت المكانية أما المواقيت المكانية أما المواقيت المكانية . . . . الحجةالحجةالحجةالحجة
فهي األماكن التي حددها فهي األماكن التي حددها فهي األماكن التي حددها فهي األماكن التي حددها 

صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه     محمدمحمدمحمدمحمد    النبيالنبيالنبيالنبي
لمن أراد أن يحرم ألداء لمن أراد أن يحرم ألداء لمن أراد أن يحرم ألداء لمن أراد أن يحرم ألداء     وسلموسلموسلموسلم

وهي وهي وهي وهي     [[[[42424242]]]]،،،،والعمرةوالعمرةوالعمرةوالعمرة    مناسك الحجمناسك الحجمناسك الحجمناسك الحج
    ::::كالتاليكالتاليكالتاليكالتالي

تسمى اآلن تسمى اآلن تسمى اآلن تسمى اآلن  : : : :ذو الحليفةذو الحليفةذو الحليفةذو الحليفة •
آبار علي وهي أبعد آبار علي وهي أبعد آبار علي وهي أبعد آبار علي وهي أبعد 

ن مكة، وهي ن مكة، وهي ن مكة، وهي ن مكة، وهي المواقيت عالمواقيت عالمواقيت عالمواقيت ع
الميقات المخصص الميقات المخصص الميقات المخصص الميقات المخصص 

وكل وكل وكل وكل     [[[[43434343]]]]المدينة المنورةالمدينة المنورةالمدينة المنورةالمدينة المنورة    ألهلألهلألهلألهل
من أتى عليها من غير أهلها، من أتى عليها من غير أهلها، من أتى عليها من غير أهلها، من أتى عليها من غير أهلها، 

    ....كمكمكمكم١٨١٨١٨١٨وتبعد عنها حوالي وتبعد عنها حوالي وتبعد عنها حوالي وتبعد عنها حوالي 

وهي ميقات وهي ميقات وهي ميقات وهي ميقات  : : : :الجحفةالجحفةالجحفةالجحفة •
وكل وكل وكل وكل     ومصرومصرومصرومصر    الشامالشامالشامالشام    أهلأهلأهلأهل
ومن ومن ومن ومن     المغرب العربيالمغرب العربيالمغرب العربيالمغرب العربي    دولدولدولدول



وقد اندثرت وقد اندثرت وقد اندثرت وقد اندثرت     [[[[43434343]]]]كان وراء ذلك،كان وراء ذلك،كان وراء ذلك،كان وراء ذلك،
هذه القرية حاليا، ولما كانت هذه القرية حاليا، ولما كانت هذه القرية حاليا، ولما كانت هذه القرية حاليا، ولما كانت 

وقريبة وقريبة وقريبة وقريبة     رابغرابغرابغرابغ    محاذية لمدينةمحاذية لمدينةمحاذية لمدينةمحاذية لمدينة
منها حلت مدينة رابغ محلها منها حلت مدينة رابغ محلها منها حلت مدينة رابغ محلها منها حلت مدينة رابغ محلها 
    ....فأصبحت هي الميقات البديلفأصبحت هي الميقات البديلفأصبحت هي الميقات البديلفأصبحت هي الميقات البديل

يسمى أيضا يسمى أيضا يسمى أيضا يسمى أيضا  : : : :قرن المنازلقرن المنازلقرن المنازلقرن المنازل •
ميقات السيل الكبير، وهو ميقات السيل الكبير، وهو ميقات السيل الكبير، وهو ميقات السيل الكبير، وهو 

، ، ، ، نجدنجدنجدنجد    الميقات المخصص ألهلالميقات المخصص ألهلالميقات المخصص ألهلالميقات المخصص ألهل
وما وما وما وما     الخليج العربيالخليج العربيالخليج العربيالخليج العربي    ودولودولودولودول

ويبعد عن مكة ويبعد عن مكة ويبعد عن مكة ويبعد عن مكة     [[[[43434343]]]]وراءهم،وراءهم،وراءهم،وراءهم،
    ....كم تقريباكم تقريباكم تقريباكم تقريبا٧٤٧٤٧٤٧٤حوالي حوالي حوالي حوالي 

وهو ميقات وهو ميقات وهو ميقات وهو ميقات  : : : :يلملميلملميلملميلملم •
، وكل من يمر من ، وكل من يمر من ، وكل من يمر من ، وكل من يمر من اليمناليمناليمناليمن    أهلأهلأهلأهل

ذلك الطريق، وسمي الميقات ذلك الطريق، وسمي الميقات ذلك الطريق، وسمي الميقات ذلك الطريق، وسمي الميقات 
بهذا االسم نسبة لجبل يلملم بهذا االسم نسبة لجبل يلملم بهذا االسم نسبة لجبل يلملم بهذا االسم نسبة لجبل يلملم 

    [[[[44444444]]]]....تهامةتهامةتهامةتهامة    فيفيفيفي

هو ميقات أهل هو ميقات أهل هو ميقات أهل هو ميقات أهل  : : : :ذات عرقذات عرقذات عرقذات عرق •
وهذا وهذا وهذا وهذا     [[[[44444444]]]]العراق وما ورائها،العراق وما ورائها،العراق وما ورائها،العراق وما ورائها،

الميقات لم يذكر في حديث الميقات لم يذكر في حديث الميقات لم يذكر في حديث الميقات لم يذكر في حديث 
 صلى اهللا عليه  صلى اهللا عليه  صلى اهللا عليه  صلى اهللا عليه النبي محمدالنبي محمدالنبي محمدالنبي محمد

     عن المواقيت، ولكن تم عن المواقيت، ولكن تم عن المواقيت، ولكن تم عن المواقيت، ولكن تموسلموسلموسلموسلم
تحديده من خالل تحديده من خالل تحديده من خالل تحديده من خالل 

 رضي  رضي  رضي  رضي عمر بن الخطابعمر بن الخطابعمر بن الخطابعمر بن الخطاب    الخليفةالخليفةالخليفةالخليفة
    [[[[44444444]]]]....اهللا عليه اهللا عليه اهللا عليه اهللا عليه 

أهل مكة أهل مكة أهل مكة أهل مكة  : : : :ميقات أهل مكةميقات أهل مكةميقات أهل مكةميقات أهل مكة •
يحرمون من بيوتهم أو يحرمون من بيوتهم أو يحرمون من بيوتهم أو يحرمون من بيوتهم أو 

إال إال إال إال     [[[[45454545]]]]المسجد الحرام إن شاءوا،المسجد الحرام إن شاءوا،المسجد الحرام إن شاءوا،المسجد الحرام إن شاءوا،
للعمرة فإن عليهم أن للعمرة فإن عليهم أن للعمرة فإن عليهم أن للعمرة فإن عليهم أن 
يخرجوا إلى حدود الحرم يخرجوا إلى حدود الحرم يخرجوا إلى حدود الحرم يخرجوا إلى حدود الحرم 

لإلحرام إما لإلحرام إما لإلحرام إما لإلحرام إما 
    [[[[46464646]]]]....عرفةعرفةعرفةعرفةأوأوأوأو    التنعيمالتنعيمالتنعيمالتنعيم    منمنمنمن



    ::::المراجع المراجع المراجع المراجع 

موقع الحج  مواقيت الحج      .٤٦
 والعمرة،  

كتاب أحكام  تفسير اآلية      .٤٧
 القرآن البن العربي،  

مكان ومواعيد       .٤٨
مناسك الحج خطوة  اإلحرام

 بخطوة،  

مناسك الحج  مواقيت اإلحرام   .٤٩
 خطوة خطوة،  

موقع  مواقيت اإلحرام    .٥٠
 الشيخ عبد العزيز بن باز،  

إسالميات،  ميقات أهل مكة      .٥١
 الحج شعائر ومشاعر،  

موقع الحج  ميقات أهل مكة      .٥٢
 والعمرة،  

    
 


