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 العمرةمقدمة في الحج و 
 

 :مكة 
  ]...غير ذي زرع واٍد  –البمد  –البمد األمين  –أم القرى  –بكة  [

 : تعالى في كتابو الكريمأخبرنا عنو الحق سبحانو و  بداية مكة تاريخًيا غير معمومة إال ما  -     
           ََّل َبْيٍت ُوِضَع ِلمنَّاِس َلمَِّذي ِبَبك  (69)آل عمران  َوُىدًى ِلْمَعاَلِمينَ  َباَرًكاَة مُ ِإنَّ َأوَّ
  كم   08 حوالي عن البحر األحمر تبعد ، الرمال من كل جانبعبارة عن واٍد في جزيرة العرب محاط بالجبال والصحارى و  مكة  -
  العراق شرًقاوب ( ميناء جدة ) غرًبا األحمر بالبحرو   باليمن جنوًباة طرق رئيسية بالشام شماال و وتربطيا أربع   
  غرب         المسجد الحرام " الَمعالة "، والمناطق الواقعة المناطق الواقعة شرقالمنخفضة في مكة "البطحاء" ،  و  ى المناطقسمَّ تُ  -
 مة " سفَ نوب المسجد الحرام " المَ جو    

  نيا أثناء فتح مكة ا حتى ىاجر، ثم دخل مسكن بيلد فييا ، و من أىل "المعالة"  وُ  ملسو هيلع هللا ىلصممحوظة : كان النبي 
 :فضمها 

 ختارىا اهلل لبناء بيتو الحرام مكة ا 

  ملسو هيلع هللا ىلصمبعثو  خاتم األنبياء ، و  مولد نبيومكة  

 مة المسممين في شتى بقاع العالم مكة بيا قب  

 فيو مائة ألف صالة في سواه  مكة بيا المسجد الحرام الذي تعدل الصالة 

  ( 3.وىذا البمد األمين" )التين ( ، ". 1" ) البمد أقسم بيذا البمد : "الالعزيز في موضعين  في كتابومكة أقسم اهلل بيا  

 مجتقط فييجا ال تُ و  فييجا صجيد ، فجرنَّ  يُ القطع فييا شججر، و ال يُ سفك فييا دماء ، و ال يُ حمل فييا سالح ، و ا آمًنا ال يُ رمً كة جعميا اهلل حَ م
 ف ، وال يسكنيا كافرر  عَ ُلَقطة إال لمُ 

 ى الناس أال يدخموىا إال متواضعين ، خاشعين ، متذلمين كاشفي رؤوسيم ، متجردين من لباس الدنيا مكة أوجب اهلل عم 

  بيا زمزم خير ماء عمى وجو األرض مكة 

 غير مكة  الحج بالعمرة و  إلييا يليس عمى وجو األرض بقعة يجب عمى كل قادر السع 

 بمكة ير الحجر األسودتقبيمو غشرع استالمو )تحيتو( و ى وجو األرض موضع يُ ليس عم  

  الجنة إال بمكة ) الحجر األسود ومقام إبراىيم ( ليس عمى وجو األرض ياقوتتان من ياقوت 

  ُبات        رُ كشف فييا الكُ تُ محى فييا السيئات ، و تُ قال فييا العثرات ، و تُ ستجاب فييا الدعوات ، و مكة بيا مواضع ت 

 عند الشرب من زمزم .. إلخ (  –جر إسماعيل في حِ  –عند الممتزم  –ىيم خمف مقام إبرا –ر األسود جَ )عند الحَ      

  يججا قابِ المدينجة ، لجيس لجو مجن نِ ل إال مكجة و الجدجَّ ؤه اطَ يَ إال َسج المدينجة تحرسجيما المالئكجة ، فجال يجدخميما الجدجال " لجيس مجن بمجدٍ مكجة و
  ]= الثقب أو الطريق في الجبل سيدخمو ، النقب = سيطؤه[ سونيا .." ) البخاري (صافين يحرُ  إال عميو المالئكةُ  بٌ قَ نَ 

 الناس تيوي إلييم .." )إبراىيم( فاجعل أفئدة من " ا استجابة لدعوة سيدنا إبراىيمواشتياقً  مكة كمما زارىا الناس ازداوا ليا حًبا 

 ملسو هيلع هللا ىلص مكة قال عنيا النبي :  

 ( الترمذي ) " خرجت جُت مْنِك ماخرِ أُ ي ولوال أنّ  ، هللِ ا إلى  اهللِ  أرضِ  أحب  و  اهللِ  لخيُر أرضِ  إنكِ  "واهللِ .          
  ( الترمذي ) ِك"سكنُت غيرَ  أخَرجوني منِك ما إلىَّ ، ولوال أن قومي من بمٍد وَأحبَّكِ  كِ أطيبَ  "ما .                  
  (ماجو  ابن ) ِك"تَ رمَ حُ  أعظمَ أعظَمِك و  . . ما كريحَ  وأطيبَ  كِ "ما أطيبَ .                   

  نججي لججم أَر السججماءَ  ، لَسججكْنُت مكججةَ  لججوال اليجججرةُ  ":  السججيدة عائشججة يججاعنمكججة  قالججت ولججم  ، بمكججاٍن قججط أقججرُب لججارِض منيججا بمكججةَ  وا 
 " بمكاٍن أحسَن منُو بمكةَ  ولم أَر القمرَ  ، بمكةَ قمبي قط  مااطمئنَّ   ئنيطم

 وكُل حسنٍة بمائِة ألٍف" ، ألفٍ  بمكَة بمائةِ  وصدقةٌ  ، يوٍم بمكَة بمائِة ألفٍ  "صومُ  :( إمام التابعين ) الحسن البصري مكة  قال عنيا 
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   كيالحرم الم :  
   ميا جبريل عميو السالم لسيدنا عمَّ  ، توقيفية من اهلل تعالى ، ذات أحكام مخصوصة،  م المكي عبارة عن حدود مخصوصةالحر             

    ( الحرم المكي فكان أول من أقام أنصاب )عالمات أمره أن ينصب عمييا حجارةالحج ، و  عميو السالم حين ُفِرَض إبراىيم        
      ( فجددىا ، ملسو هيلع هللا ىلص بن كالب بن ُمرَّة )الجد األكبر لمنبي ىي  ُقصَ ك ىذه األنصاب من وقتيا حتى جاء رَّ حَ لم تُ  –الحرم لتفصل بين الحل و        
  استمر خمفاء المسممين يجددونيا  ويظيرونيا حتى بمغ عدد األنصاب )األعالم( ىج ( ، و  8عام فتح مكة ) ملسو هيلع هللا ىلصجددىا النبي ثم        
  المرتفعات عمًما فوق  قمم الجبال والثنايا و  343حرم بال المحيطة      
o (1) شكل  : حدوده 

 شماال  التنعيم (57 )كم من مكة* 

 جنوبا م من مكة( ك 19) لبن أضاه 

  شمال شرق .  ِكم من مكة( 08َرانة )عْ الج**  

   ***كم ( 02. وادي نخمة )                                   
 نوب شرق ج   (  22عرفة ) كم  

 غرًبا    ُكم من مكة( 16) (يميس)الشِ  بيةديالح **** 

 

o :أحكام الحرم المكي 

، صيُده رُ فَّ نَ ال يُ و  ، ى خالهختمَ ال يُ و  ، )أو شجرُه( وُ شوكُ  عَضدُ ال يُ  ، حرامٌ  دَ "إن ىذا البم يوم فتح مكة ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي              ُلَقَطُتُو  وال ُتمَتقطُ  ُُ
 )متفق عميو(  إال اإلذخر"" ملسو هيلع هللا ىلص فقال ، بيوِتيمليِنيم و ر فإنو لقَ رسول اهلل إال اإلذخَ  يا : فقال العباس ، ر فٍ ال لُمعَ إ           

   الشجر الذي أنبتو اهلل  = شوكو –يقطع بالِمعَضد)آلة الحصاد(  يعضد= - وال ُيحمل فيو سالح ، راق فيو دمفال يُ  ، ل فيوم القتايحرُ  = حرام  [
  خاله)الخال(=الرطب  -يختمى=يقطع -حرم ما كان مؤذًيا فال يَ بس)جف( أو زرعو إنسان و أما ما ي ، دام رْطًبا أن يغرسو أحد ما دون   
 –  زرع كالحشيش لو رائحة طيبة ر=اإلذخ - االنتفاع بولحرم كالميتة تماًما يحرم أكمو و صيد ا = صيده – ُيخوَّف فر=ين - النبات من   
  ]المعمن عن المقطة = المنشد = لُمعر ف –المتاع الضائع من صاحبو فالتقطو غيره  = )المقطة( ولقطت  - تؤخذ = تمتقط  - الحداد = نالقي  

  َر صيده وال ُتمتقط ُلَقطتو إال لُمعر ف فّ قطع شجره وال ُينال يُ حمل فيو سالح و ال يُ راق فيو دم ، و ، فال يُ م القتال فيو حرُ ي  
 يجيزه الشرع ال ما ، عيب = ربةخِ  ، قاتل = فاًرا بدم ، يحمي ال = يعيذ ال[ بِخْرَبة" ال فاًرا بدم و  "الَحَرم ال ُيعيُذ عاصًيا وال فاًرا[ 

 استيطانيم الحرم المكي كين و مشر َيحُرم دخول ال 

                :البغاة ومن ثبت عميو القصاص في الحرم:قتال المشركين و حكم  ممحوظة 
  ا َأي َيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفال َيْقَرُبوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِيْم َىَذاي :(00)التوبة 

 وعمى أىل مكة أن يقاتموىم قبل الدخول فييا ، استيطانيم مكةدخوليم و يحرم    نو المشرك  -
:اختالف    من ثبت عميو حد من الحدودالبغاة و  -

 (الحديث)يقتمون ألن الحرم ال يعيذ عاصًيا....                 

 يقتمونا إلى الخروج من الحرم ثم يضيق عمييم حتى يضطرو رون و يحاص.                 
 

                    وفي  )متفق عميو( والكمب العقور" ، والفأرة ، والعقرب ، أةوالِحدْ  ، "الغراب الحرمبقتل خمس من الفواسق في الِحل و  ملسو هيلع هللا ىلص أمر  
 ]مب والذئب واألسد .. إلخ المراد الكمب فقط أو المراد كل ما يعقر كالك  ب العقور)اختالفالكم[ بقتل الحية ملسو هيلع هللا ىلص أمر رواية مسمم                 

 
                   : يشاركيا في صفة اإليذاء أجاز العمماء قتل ما ،. بالقياس    يالحظ          

 رميحرم ذبح األنعام في الح . ال                              
--------------- 

   مكة = المكان الذي يحرم منو أىل التنعيم ىج ) مسجد عائشة = مسجد  18ة بالعمرة في حجة الوداع سنة أحرمت منو السيدة عائش –أدنى )أقرب( الحل إلى الحرم  التنعيم : *
 ىج                2 أحد أسرى يوم الرجيع سنة شمال مسجد التنعيم ُقتل الصحابي"خبيب ابن َعد ي" – لمعمرة (            

 حدى عمراتو إلىج ، ثم أحرم منيا  8ي غزوة حنين سنة بْ سَ غنائم و  ملسو هيلع هللا ىلصا النبي م بيقسَّ  عرانة :الجِ  **

قجل أوحجي إلجي أنجو اسجتمع نفجر مجن الججن  ىجو يقجرأ القجرآنو  حيجث اسجتمع إليجو نفجر مجن الججن مجن البعثجة 11عند عودتو من الطجائف سجنة  ملسو هيلع هللا ىلصنزل بيا النبي  وادي نخمة : ***
   فقالوا 
    ىج 8مكة سنة  الوليد ليدمو بعد فتح خالد بن  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي أرسل كانت تعبده العرب ، والذي  ى أكبر صنمزَّ العُ كان بيا  –  ( 1)الجن  إنا سمعنا قرآًنا عجًبا        
   ملسو هيلع هللا ىلصالماء من بين أصابعو  حدثت عندىا يوم الحديبية معجزة نبع -ىج  9سنة " ح الحديبية مْ صُ "و  " بيعة الرضوان"  تمت عندىا –نسبة إلى اسم بئر ىناك  ديبية :الحُ **** 
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 مواقيت اإلحرام:
 نية الدخول في العمرة أو الحج بالتزام حرمات مخصوصة مع اقتران النية بالتمبية ىو = اإلحرام – مواقيت = مواضع   تعريف -         
 يت مكانية. مواق     مواقيت زمانية            .     تنقسم مواقيت اإلحرام إلى :    وأنواع -         

 المواقيت الزمانية : 

 العمرةتي يجوز بدء اإلحرام فييا لمحج و أي األوقات ال             
 أشير الحج وىي شوال وذو القعدة والعشر األوائل من ذي الحجة   بالنسبة لمحج -              

 الشيور(و ال يجوز اإلحرام بالحج قبل ىذه )يكره أ                                  
  طوال العام ما عدا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق لمحاج  بالنسبة لمعمرة -              

 (2المواقيت المكانية : )شكل    •

، كججان الحجججيج يتوافججدون عمججى مكججة كججل عججام مججن شججتى  : منججذ أن فججرض اهلل الحججج نبججذة تاريخيججة -  
يمة يقطع فييا الحجاج الصحاري والوديان عمى الدواب )التي بقاع األرض عمى مدى أيام وشيور طو 

، فجدفًعا ليجذه المشجقة كجان الحججاج يخرججون  طول المجدة( أو عمجى أرجميجم )راجمجين( منكانت تضمر 
، وعنجد أمجاكن أو مواضجع محجددة لمقجادمين مجن كجل  من ديارىم بمالبسجيم العاديجة حتجى إذا قجاربوا مكجة

واصمون السير محجرمين إلجى البيجت الحجرام.. وقجد عبجر يحراميم ثم إون ؤ د، يب قطر )الميقات المكاني(
 آن عن ذلك في سورة الحج باآليات:القر 
ِلَيْشجججَيُدوا َمَنجججاِفَع  َوَعمَجججى ُكجججل  َضجججاِمٍر َيجججْأِتيَن ِمجججْن ُكجججل  فَجججج  َعِميجججقٍ  ِس بِجججاْلَحج  َيجججْأُتوَك ِرَججججااًل َوَأذ ْن ِفجججي النَّجججا)

 (00-07 )الحج ...َلُيمْ 
المواقيت المكانية ىجي المواضجع التجي يججب اإلحجرام عنجدىا أو عنجد محاذاتيجا بجًرا أو بحجًرا أو ججًوا  -  

 ، وىي: لكل من أراد العمرة أو الحج
  *ىموالمغرب وما وراءميقات أىل مصر والشام  الُجْحَفة )موضع قرب رابغ( . 

  رابغ"أىل ىذه المناطق من  مرِ حْ ة زالت معالميا ، لذا يُ ممحوظة : الجحفة قري "  
 **ميقات أىل العراق وسائر بالد الشرق ذات ِعْرق . 
 *** ميقات أىل المدينة ار عمي( يذو الُحَمْيَفة )آب. 
  **** ميقات أىل نجد َقْرن المنازل )جبل( . 

 ميقات أىل اليمن واليند وباكستان . َيَمْمَمم )جبل( 
،  كجم مجن مكجة( ميجبط لمئجات األلججوف مجن الحججيج الجذين يفجدون بجالبواخر والطجائرات ألداء مناسجك الحجج والعمججرة 75أصجبح مينجاء ججدة )حجوالي  -  

العممجاء أن تكجون بعجض  ، لجذا أججاز والذين قد تضطرىم الظروف ونظم الحج لمبقاء أياًما في ججدة قبجل التوججو شجرًقا إلجى مكجة أو شجمااًل إلجى المدينجة
،  الجبعض بخمسجة عشجر يوًمجامعينجة )يصجبح بعجدىا مقيًمجا( حجددىا اج أو المعتمرين إذا أقام بيا الوافد )حاًججا أو معتمجًرا( مجدة جدة ميقاًتا ليؤالء الحج

  والبعض اآلخر بميمة واحدة )اختالف(

 بدء اإلحرام ألهل مصر:
 القادم إلى جدة:   

  ]ُيعَمن عن ذلك في البواخر بإطالق صفارات معينة [ابغ()ر  ُيحِرم عند محاذاتو الميقات  منيا إلى مكة مباشرةبالبحر و  .   
 ُيحِرم من المدينة  بالبحر ومنيا إلى المدينة .   
 ]  الطائرةذلك في  عن ُيعَمن[الميقات)رابغ(أو في الطائرة عند محاذاتو لمطار أو من ا )بمصر( ُيحِرم من منزلو بالطائرة ومنيا إلى مكة مباشرة .    
  ( ار عمييآب = ذو الحميفة ُيحِرم من ميقات أىل المدينة) ة ومنيا إلى المدينة أوالبالطائر .    
  ميقاًتا يجوز لو أن يحرم من جدة فإن لم يعمم أنو يحاذي  ، ُيحِرم من أي ميقات يحاذيو ، بالطائرة أو الباخرة من أي جية.    

  ( ليصير مقيًما ) ليمة فييابعد أن يبيت      
ى المدينة:القادم إل 
  ( ار عمييآب = ذو الحميفة ) ُيحِرم من ميقات أىل المدينة        
 لناس في حق المواقيت ثالثة:ا

 وَقْرن المناِزل ،               ، الُجْحَفةو   ، )ذو الُحَميَفة ملسو هيلع هللا ىلصمن كانت منازليم خارج المواقيت الخمسة التي وقتيا ليم النبي :  أهل اآلفاق.      
 لمواقيت الخمسةالعمرة ا( ميقاتيم لمحج و  وَيَمْمَمم ، ْرقوذات عِ                      

 ( مساكنيم ) ُدَويرة أىميم ميقاتيم  خارج الحرممنازليم داخل  المواقيت الخمسة و من كانت  :   الِحل   أهل.      
   ، أىميم ُدِويرة فميقاتيم لمحج ]أو المقيمين بالحرم مكة من أىلسواء  [ من كانت منازليم داخل الحرم المكي : أهل مكةأهل الحرم و .           

  أما ميقاتيم لمعمرة فيو أدنى الحل                                   
  يالحظ :   
 ]أي البد لممعتمر والحاج أن يجمع في إحرامو بين الحل والحرم  [ الحرم + الحل (  عمرة أو حج ) الُنُسك -     
 لمكة ىو التنعيم)مسجد عائشة( ( أقربو ) أدنى الحلو  ، بالعمرة منو ُيحرمالحل و  فعميو أن يخرج إلى ( مكة مثالً  ) ىو في الحرممن أراد العمرة و  -      

 )في الحل( حرم بالحج من مسكنو ألن عرفة تقع خارج الحرم المكييجوز لو أن يُ  )مكة مثال( ىو في الحرممن أراد الحج و  -
 اختالف  واقيت المكانية المذكورةمقبل ال ماإلحرايجوز  -
 أو العودة إلى الميقات واإلحرام من عنده  ( ذبح شاة ) من جاوز من أىل اآلفاق ميقاتو بغير إحرام وجب عميو دم -     

_________________ 
 ىج8لفتح مكة سنة  ملسو هيلع هللا ىلصا بعيالو من مكة أثناء مجيئو حين خرج العباس مياجرً  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  فيو الموضع الذي لقى العباس بن عبد المطمب * الجحفة:

   نسبة إلى جبل يعموه عرق أسود:  ** ذات عرق
 يحِرم عند شجرة في موضعو  إذا خرج إلى مكة ملسو هيلع هللا ىلصكان  –بو مسجد ذي الحميفة = مسجد الشجرة = مسجد الميقات  : ذو الحميفة ***

 أثناء عودتو من الطائف حزيًنا ميموًما  ملسو هيلع هللا ىلصجبال النبي الموضع الذي لقى فيو جبريل وممك ال:  قرن المنازل ****
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( :مواقيت اإلحرام0شكل )  

مواقيت اإلحرام : ( 0شكل)   


