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كتـــــــــــاب الحج

فقه العبادات المصور٢٤٢

المواقيت ٣

المحتويـــات
تعريف الميقات

أنواع المواقيت

المواقيت المكانية

ذو الُحَلْيَفة. ١

الُجْحَفة. ٢

َيَلْمَلم. ٣

َقْرُن المنازل. ٤

ذاُت ِعْرق. ٥

المواقيت الزمنية

تعريف الميقات 

أنواع المواقيت
أوًال: المواقيت المكانية

ة أن يتجاوزها إِال بإِحرام،  رَ مْ فال جيوز ملن يريد احلج أو العُ
وهي مخسة مواقيت(١). 

ذو الُحَلْيَفة: . ١
ويسمى النبوية،  املدينة  من  اجلنوبية  اجلهة  يف  اآلن  وهو 

 (أبيار عيل)، تبعد عن مكة (٤٢٠ كم تقريبًا).
وهو ميقات أهل املدينة.

الُجْحفة: . ٢
وهي قريبة من مدينة رابغ، تبعد عن مكة (١٨٦ كم تقريبًا).

وهي ميقات أهل الشام ومرص واملغرب.

سالمي، العدد ٣،  (١) املواقيت وأبعادها، للشيخ عبد اهللا البسام، جملة جممع الفقه اإلِ
اجلزء ٣، ص ١٥٥٣.

الميقات اصطالًحا:
للعبادة من  الشارع  ته   ما حدده ووقَّ

زمان ومكان.

المواقيت المكانية:
 اFماكن التي حددها الشارع ل}حرام 

منها.

الميقات لغًة:
 الحّد بين الشيئين. 

ذو اُحلَلْيَفة

اُجلْحَفة
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٢٤٣ فقه العبادات المصور

.َيَلْمَلم: . ٣
ن إىل مكة، ويسمى اليوم:  وهو وادٍ كبري يف طريق أهل اليَمَ

السعدية، ويبعد عن مكة(١٢٠ كم تقريبًا).
ن. وهو ميقات أهل اليَمَ

َقْرُن المنازل: . ٤
ويسمى اآلن بالسيل الكبري، يبعد عن مكة (٧٥ كم تقريبًا).
وهو ميقات أهل نجد والطائف، وأعاله عىل طريق الطائف 
ميقات  وكالمها  حمرم،  وادي  يسمى:  مكان    اهلَدَ جهة  من 

ألهل نجد، وملن يأيت عن طريق الطائف.

المواقيت

َيَلْمَلم

َقْرُن المنازل

ذاُت ِعْرق:. ٥
وتسمى اآلن (الرضيبة أو اخلريبات)، وهي مكان رشق مكة 

تبعد عنها (١٠٠ كم تقريبًا)، وهي اآلن مهجورة.
وهي ميقات أهل املرشق (العراق وإيران وما وراءمها).

ولُ  سُ قَّتَ رَ : «وَ الَ  قَ بَّاسٍ نِ ابْن عَ ودليل ما سبق ما روي عَ
لِ  ألَهْ ، وَ ةَ فَ ُحْ امِ اجلْ لِ الشَّ ألَهْ ، وَ ةِ يْفَ ُلَ ا احلْ ينَةِ ذَ لِ املَْدِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص ألَهْ
ملَِنْ  وَ ُنَّ  هلَ نَّ  «فَهُ  : الَ قَ  . لَمَ لَمْ يَ نِ  يَمَ الْ لِ  ألَهْ وَ  ، لِ املَْنَازِ نَ  رْ قَ دٍ  نَجْ
مَن كان  وَ  ، ةَ رَ مْ عُ الْ وَ َجَّ  احلْ ادَ  أَرَ َّنْ  نَّ ممِ لِهِ أَهْ  ِ ريْ غَ نْ  مِ نَّ  يْهِ لَ عَ أَتَى 
ة». (متفق عليه). كَّ نْ مَ ةَ مِ كَّ لُ مَ أ، حتَّى أهْ نْ حيثُ أنْشَ لِكَ فَمِ ونَ ذَ دُ

أما ذات عرق فلم يذكر يف احلديث السابق، وإنام حدده عمر 
بن اخلطاب  (رواه البخاري).

ذاُت ِعْرق
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كتـــــــــــاب الحج

فقه العبادات المصور٢٤٤

كككتتــــــــــــــــااااااااااااابببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححج

للللالالالاللمصصمصممصمصمصمصصمصمصمصصورورورورورورورور٢٢٤٢٢٢٤٢٤٤٤٤٤٢٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤ علععلعلععلعلعلعلعلعببببابابااباباابابابادددداداداداتتتتتتتت اااا ا ا هقههقهههقهققهققققهقهقهقهقه ففففففففف فقه العبادات المصور٢٤٤

كتـــــــــــاب الحج

اُجلْحَفة 
(رابغ)

ذو اُحلَلْيَفة 
(أبيار عيل)

ذاُت ِعْرق  
(اخلريبات)

َقْرُن المنازل  
(السيل)

َيَلْمَلم 
(السعدية)
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٢٤٥ فقه العبادات المصور

المواقيت

مسائل
من تعد هذه املواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإن مل يتمكن من الرجوع فعليه فدية، • 

عها عىل مساكني احلرم. وهي شاة يذبحها يف مكة، ويوزِّ
ا من أهل نجد جاء من طريق املدينة، فإِنه •  من مرّ عىل هذه املواقيت من غري أهلها فإِنه حيرم منها، فلو أن أحدً

حيرم من أبيار عيل.
من كان منزله دون امليقات من جهة مكة: فإِنه حيرم باحلج والعمرة من مكانه، مثل أهل جدة وبحرة والرشائع.• 
م إِذا حاذ أقرب املواقيت إِليه؛ لقول •  ْرِ ا، أو جوا؛ فإِنه حيُ من جاء من طريق ال يمر عىل املواقيت برا، أو بحرً

». (رواه البخاري). مْ كُ يقِ نْ طَرِ ا مِ هَ وَ ذْ وا حَ انْظُرُ عمر: «فَ
من نو احلج يف مكة من أهلها أو من غريهم، فإِنه حيرم به منها، وأما العمرة فيحرم هبا من أدنى احلل كالتنعيم • 

رانة، وهي أماكن خارج حدود احلرم. عْ واجلِ

ثانًيا: المواقيت الزمنية

أ. ميقات الحج الزمني: 
ذي  من  وعرش  عدة،  القَ وذو  شوال،  وهي:  احلج،  أشهر 

احلجة.
ب. ميقات الُعْمَرة الزمني: 

مجيع السنة.

المواقيت الزمنية:
 زمان الحج والُعْمَرة.
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