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 مواقيت اإلهالل 

 
 :الموطإ روى اإلمام مالك في 

يهل أهل املدينة من ذي  : " قال   عن انفع ، عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا 
 "  احلليفة ، ويهل أهل الشام من اجلحفة ، ويهل أهل جند من قرن

  " ويهل أهل اليمن من يلملم: " قال  وبلغين أن رسول هللا  : قال عبد هللا بن عمر 
هذه رواية اإلمام مالك يف املوطإ، عن ابن عمر ويف صحيح مسلم رواية ابن عباس يف 

 : الباب، وهي أكمل الرواايت يف املواقيت كما قال النووي رمحه هللا وهي 
وقت رسول : عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس رضي هللا عنهما ، قال 

 هل الشام اجلحفة ، وألهل جند ، قرن املنازل ، ألهل املدينة ، ذا احلليفة ، وأل هللا 
 أراد  فهن هلن ، وملن أتى عليهن من غري أهلهن ، ممن : " وألهل اليمن ، يلملم ، قال

 " احلج والعمرة ، فمن كان دوهنن فمن أهله ، وكذا فكذلك ، حىت أهل مكة يهلون منها 
 : ختريج احلديث 

من أصح األسانيد كما نقل عن اإلمام  رواية اإلمام مالك صحيحة بل إن سندها
 .البخاري

، ورواه ابب مهل من كان دون املواقيت كتاب احلج  واحلديث رواه البخاري يف صحيحه 
أن رجال قام يف املسجد فقال اي رسول هللا "يف ابب ذكر العلم والفتيا يف املسجد وفيها زايدة 

ما رواه مسلم يف صحيحه كتاب احلج ابب ورواه يف غري هذا الباب، ك". من أين أتمران أن هنل
يف بداية منت احلديث ومن غري  أخربه: املواقيت، وقد رواها النسائي يف الصغرى بزايدة لفظة  

 .كما هي عند اإلمام مالك  ويهلتكرار الفعل املضارع 
ذكر مسلم يف الباب ثالثة "وقال النووي يف شرحه على مسلم معلقا على هذه الرواايت 

ألنه صرح فيه بنقله املواقيت األربعة من رسول هللا  ،بن عباس أكملهااحديث  ،أحاديث
 بن عمر ألنه مل حيفظ ميقات أهل اليمنامث حديث  ،فلهذا ذكره مسلم يف أول الباب،  

 ."ألن أاب الزبري قال أحسب جابرا رفعه ،بل بلغه بالغا مث حديث جابر
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 املــواقــيت 
ما، وكل شيء  من الزمان مفروض ألمر مقدار: الوقت: -ه اَّلله تعاىلرمح-قال الفّيومّي      

الوقت، :  ا، وكذلك ما قّدرت له غايًة، واجلمع أوقات، وامليقاتقدرت له حينا، فقد وقـّّته توقيت
 ه مواقيت احلج ملواضع اإلحرام، ووّقت هللاواجلمع مواقيت، وقد اسُتِعري الوقت للمكان، ومن

ْوُقوت، م: حّدد هلا وقتا، مث قيل لكل حمدود:  وعد بوَوقـَتَـَها يَِقتها، من ابالصالَة توقيًتا، 
 .وُمَوقهت انتهى

ِإنه الصهاَلَة َكاَنْت  ﴿: ومنه( أوجب عليهم اإلحرام منه: أوجب، أي: مبعىن" َوقهتَ : "ويكون    
 . (1)قاله يف املشارق ﴾ـ َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتااًب َمْوُقوتً 

أن : والتوقيت والتأقيت. يف احلديث« التوقيت وامليقات»قد تكرر ذكر  :"ابن األثري  وقال
ووقته . وقت الشيء يوقته: يقال. جيعل للشيء وقت خيتص به، وهو بيان مقدار املدة

ميقات، وهو مفعال : مث اتسع فيه فأطلق على املكان، فقيل للموضع. يقته، إذا بني حده
 .(2)"ت الواو ايء، لكسرة امليمموقات، فقلب: وأصله. منه

مجع ِميقات، على وزن ِمْفعال، وأصله ": املواقيت" -رمحه اَّلله تعاىل-وقال العييّن 
إذا بني حّده، : ِمْوقات،، قُلبت الواو ايء؛ لسكوهنا، وانكسار ما قبلها، من َوَقَت الشيَء يَِقته

ميقات، وامليقات يُطلق على : فقيل للموضعوكذا َوقّته يوقّته، مث اتُّسع فيه، فأطلق على املكان، 
  .(3)واَّلله تعاىل أعلم ابلصواب .الزمايّن واملكايّن، وههنا املراد املكايّن 

 .وّقت الشيء ابلتشديد يوقته، ووقت ابلتخفيف يقته إذا بني مدته" (4)ويف الفتح
 :فقـــه البـــاب 

 :جوااب عن سؤال عن حمل اإلهالل قبل ذكر فقه الباب نشري إىل أن هذا احلديث جاء 
ابب ذكر اية البخاري يف صحيحه رو وأفاد ذلك  أي بعد أن سأله سائل عن حمّل اإلهالل،

                           
 ط دار القلم  4/174: مشارق األنوار على صحاح اآلاثر للقاضي عياض  (1)

 .النهاية يف غريب احلديث البن األثري مادة وقت  (2)

 ط دار الفكر  9/431: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيين  (3)

 ط املكتبة العصرية  1/4242: فتح الباري  (4)
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أن رجاًل قام يف املسجد، : "يف السنن الصغرى للنسائي الليثورواية  العلم والفتيا يف املسجد
ّل؟: فقال ، من أين أتمران أن هنه وهو خرب "  ...يهّل " :    ، قال رسول اَّلله اي رسول اَّلله

ألن خرب الشارع آكد يف الطلب من األمر، واملراد به أنه ال يقّدم اإلهالل، وال , مبعىن األمر
املراد أنه ال يؤّخر عنها، إذ : يؤّخر عن هذه املواقيت، وهبذا قال بعض أهل العلم، وقال اجلمهور

 . التقدمي عندهم جائز
 :للمواقيت املكانية اليت حيرم منها احلجاج، وهي أما فقه الباب فهو بيان 

، وهي -بفتح الالم، وكسرها -تصغري احْلََلَفة  -ملهملة، وفتح الالما بضم احلاء:  ذو احلليفة
 .وهو نبت معروف: واحد احْلَْلفاء

: وقيل قاله النووّي،  ،سّتة أميالموضع معروف بقرب املدينة، بينه وبينها حنو ": احلليفة ذو"و
 ".معجم البلدان"يف  ، وايقوت احلموي"القاموس"يف  الفريوز أابدي اجملدكما قال . سبعة أميال

 . (1)وقيل إن أحد أطراف املدينة النبوية قد دخل يف ذي احلليفة
 .ويسمى اآلن آبابر علي، وذو احلليفة ميقات من أتى من املدينة النبوية

ة ذو احلليفة ميقات أهل املدينة فقيل احلكمة يف أبعد املواقيت من مك: "قال يف الفتح 
ذلك أن تعظم أجور أهل املدينة وقيل رفقا أبهل اآلفاق ألن أهل املدينة أقرب اآلفاق إىل 

 (2)"مكة
، وهي اآلن قرية كبرية كانت عامرة ،بضّم اجليم، وإسكان احلاء املهملة، وفتح الفاء : اجلحفة

ي فيما بني وه: قال ابن حزم(. 01)وابلكيلوات ( 6)ابألميال خربة، بينها وبني البحر األمحر 
 .ة، ومنها إىل مكة اثنان ومثانون ميالً املغرب والشمال من مك

( 021)وابألميال ( 4)وابلفراسخ ( 5)تبعد من مكة ابملراحل ": تيسري العالّم"وقال يف     
ن أهل األندلس، ورائهم، موحيرم منها أهل مصر، والشام، واملغرب، ومن ( 210)وابلكيلوات 

  .والروم، والتكرور

                           
 ط كنوز اشبيليا 4/159:شرح عمدة األحكام لسعد بن انصر الشرتي   (1)

  1/4244: فتح الباري البن حجر  (2)
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ومل يبق إال رسوم خفّية، ال يكاد يعرفها إال سّكان بعض , إهنا ذهبت أعالمها: قيل
براء، -اختار الناس اإلحرام احتياطًا من املكان املسّمى برابغ  ،واَّلله تعاىل أعلم-البوادي، فلذا 

من ال حيرمون : وقيل. ة قبل حذائها بقليلألهنا قري -وموّحدة، وغني معجمة، بوزن فاعل
  .اها، فال ينزهلا أحد إال ُحمّ لومخها، وكثرة محُّ  اجلحفة

كان العماليق يسكنون يثرب، : قال ابن الكلبّ . ومسّيت احلجفة ألن السيل أجحف هبا
وا وهم إخوة عاد حرٌب، فأخرجوهم من يثرب، فنزل -بفتح املوّحدة-فوقع بينهم وبني بين َعِبيل 

 .(1)مهيعة، فجاء سيل، فاجتحفهم، أي استأصلهم، فسميت جحفة

تبعد عن مكة املكرمة ة، مدينة كبري وهي :  رابغ منبدال منها وهي اآلن خراب وحيرم الناس 
أهل لبنان وسوراي واألردن  رابغ وحيرم من. مائة وستة مثانني كيالً  -عن طريق وادي اجلموم

وفلسطني ومصر والسودان وحكومات املغرب األربع وبلدان أفريقيا وبعض املنطقة الشمالية يف 
 .(2)اململكة العربية السعودية

بفتح القاف، وسكون الراء املهملة بال خالف بني أهل العلم، من أهل  : قرن املنازل
وَغِلط اجلوهرّي يف :  النووّي، قال وغريهم، كما قالواألمساء، , اريخاحلديث، واللغة، والت

 -رمحه اَّلله تعاىل-بفتح الراء، وزعم أن أويًسا الَقَريّن : غلطتني فاحشتني، فقال" صحاحه"
بنو قـََرن، : والصواب إسكان الراء، وأن أويًسا منسوب إىل قبيلة معروفة، يقال هلم. منسوب إليه

 .(3)وفة، ينسب إليها املراديّ وهم بطن من مراد، القبيلة املعر 
: وهو على مرحلتني من مكة، قالوا: قال النوويّ . قرن املنازل، وقرن الثعالب: ويقال له

هو على يوم وليلة من مكة، وهو قريب مما ": املشارق"وقال يف . وهو أقرب املواقيت إىل مكة
 .مّر عن النوويّ 

 .هل اخلليج والعراق وإيرانأهل جند وحاج الشرق كله من أوقرن املنازل ميقات 
وسكان  ،ويقال أمللم ،بفتح الياء املثناة التحتية فالم فميم فالم أخرى بعدها ميم أخرى:  يلملم

هو كل هذا الوادي املعرتض جلميع طرق اليمن الساحلي ، و تلك املنطقة اآلن يقولون مللم

                           
 انظر كتاب احلج من فتح الباري (1)

 م  4221هـ  4141ط . 359:بتصرف من تيسري العالم آلل بسام  (2)

 طبعة مصر القدمية 8/84: املنهاج شرح صحيح مسلم للنووي  (3)
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سفوح جبال السداة إىل مصبه وساحل اململكة العربية السعودية وأن االسم عليه من فروعه يف 
يف البحر األمحر وأنه ال حيل ملن أراد نسكًا ومره به أن يتجاوزه بال إحرام من أي جهة من 

 جهاته وطريق من طرقه
وحيرم من يلملم اليمن الساحلي وسواحل اململكة السعودية وإندونيسيا وماليزاي والصني 

احلج غالبه عن طريق الطائرات أو البواخر واهلند وغريهم من حجاج جنوب آسيا واآَلن أصبح 
 .(1) اليت ال ترسو إال على مواين جدة

 :فوائد احلديث 
 :  (2)من فوائد احلديث ما يلي

 .يت املكانية اليت حيرم منها احلاج واملعتمر قوااملبيان   .4

ال جيوز ألحد يريد مكة للحج والعمرة أن يتجاوز هذه املواقيت إال متلّبًسا  بيان أنه  .4
 .ابإلحرام منها

 - -أنه ال جيوز ألحد أن ينشىء اإلحرام قبل هذه املواقيت، حيث إن النّب  ومنها .3
 حّدها له، فلذا ال يرى بعض  احملققني، كالبخارّي، جواز اإلحرام قبلها أصالً، 

يد املذكور تعظيم شأن هذا البيت، وتشريفه جبعل هذا احلَِْمى الذي ومنها أن يف التحد .1
 .ال يتجاوزه حاّج، أو معتمر، حىت أييت هبذه اهليئة، خاشًعا َّلله تعاىل، معّظًما لشعائره، وحمارمه

رمحة من اَّلله تعاىل خبلقه، وتسهياًل هلم، إذ لو كان  ه املواقيتأن يف تعّدد هذ  ومنها .5
 . جلميع البلدان لشّق ذلك على مريدي النسك امليقات واحًدا

هذه املواقيت قبل إسالم   ومنها أن فيه َعَلًما من أعالم النبّوة، حيث حّدد النّب  .1
 ينشئونأهلها؛ إشارة إىل أهنم سيدخلون يف اإلسالم، وأهنم سيحّجون، فيضطّرون إىل مواقيت 

  . تعاىل أعلم ابلصوابواَّلله . منها اإلحرام، فجاء األمر كما أشار إليه  
 
 
 

                           
 312 :تيسر العالم بتصرف طفيف  (1)

 43/373: بتصرف ذخرية العقىي شرح اجملتىب لإلثيويب الوّلوي  (2)


