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رضي هللا عنه  -حديث أيب عبدالرمحن عبدهللا بن عمر  -هللا  رمحه -فقد ذكر اإلمام احلافظ 
عليه الصالة  -للمحلقني ثالثاً أو مرتني على اختالف يف الرواية عنه  Uوفيه دعاء النيب  -وعن أبيه 
ودعاؤه للمقصرين مرة واحدة، ونظرًا لكون هذا احلديث اشتمل على بيان نسك احللق  -والسالم 

فضل احللق وأنه مقدم على التقصري يف نسك احلج والعمرة ناسب أن يذكره والتقصري وكذلك بيان 
يف هذا املوضع. وحلق الرأس وتقصريه يتحلل به احلاج واملعتمر يف حجه  -رمحه هللا  -املصنف 

أنه  -عليه الصالة والسالم  -فقد صح عنه  Uوعمرته على ما قدمناه من بيان هدي رسول هللا 
رة العقبة حنر هديه ثالثاً وستني بدنة مث بعد ذلك أمر احلالق أن حيلق رأسه، بعد أن فرغ من رمي مج

أنه حلق يف منزله مبىن أي يف املكان الذي نزل فيه،  -عليه الصالة والسالم  -وجاء يف الرواية عنه 
 ومن هنا ال يشرتط أن حيلق عند اجلمرة، ولكن يف أي موضع يتحلل به وحيلق فيه فإنه جيزيه إذا كان

هبذه الدعوة وقال بعض  Uمبىن، وهذا احللق والتقصري مشروع يف احلج والعمرة، وقد دعا النيب 
 العلماء: إهنا وقعت يف حجة الوداع.

احللق هو األصل ولكن هللا خفف عن عباده فشرع هلم التقصري، واحللق إزالة الشعر سواء من 
وس أو ما يف حكمه، واألصل يف التحلل على الرأس أو من على اليد أو من أي موضع يف البدن بامل

، وقد دل القرآن على ذلك Uمن احلج والعمرة أن حيلق املسلم رأسه كله، وهذا هو هدي رسول هللا 

فجعل احللق متعلقًا بالرأس كله، وقد   ژ ې ۉ   ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ ژيف قوله سبحانه: 
: هل الواجب على املسلم إذا حتلل إذا حلق رأسه أن حيلق مجيع -رمحهم هللا  -اختلف العلماء 

إىل أنه جيب أن يعم  -رمحهم هللا  -الرأس أو جيزيه حلق بعض الرأس؟ فذهب طائفة من العلماء 

قال: ) اللهم  Uأن رسول هللا  -رضي هللا عنهما  –عن عبدهللا بن عمر  - 222] 
ارحم احمللقني ( قالوا: واملقصرين يا رسول هللا؟ قال: ) اللهم ارحم احمللقني ( قالوا: 

 واملقصرين يا رسول  هللا؟ قال: ) واملقصرين ( [.
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 -رمحة هللا عليهم  -واحلنابلة يف املشهور الرأس مجيعه باحللق، وهذا القول هو مذهب املالكية 
ووافقهم طائفة من أئمة احلديث أنه جيب تعميم الرأس كله باحللق أو تعميمه كله بالتقصري. وقال 
بعض العلماء: جيب أن حيلق ربع الرأس فإذا حلق ربع الرأس أجزأه، وهذا هو مذهب احلنفية واختار 

: أنه جيزيه أن حيلق ثالث شعرات من الرأس. والذي دلت بعضهم النصف. والقول الثالث يف املسألة

وهذا يشمل   ژ  ۅ ۋ ۋ ژعليه النصوص أنه جيب حلق الرأس مجيعه، وذلك ألن هللا قال: 
حبلق مجيع  Uمجيع الرأس حىت يدل الدليل على حلق البعض دون البعض، وجاء فعل رسول هللا 

والقزع أن حيلق بعض الرأس ويرتك بعضه، وإذا صح عنه أنه هنى عن القزع،  Uالرأس، وألن النيب 
ال يطاع من حيث يعصى، وقاس من  8ثبت أن القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه فإن هللا 

قال حبلق بعض الرأس مسألة التحلل يف احلج والعمرة على مسألة مسح الرأس، وقد  تقدمت معنا 
هذه املسألة وبيناها يف الوضوء وذكرنا أدلة العلماء وأن الصحيح أنه جيب مسح مجيع الرأس، وبناء 

 .Uاهر الكتاب وظاهر سنة رسول هللا على ذلك جيب حلق الرأس كله أو تقصريه كله بناء على ظ

هذا احللق ال يتقيد مبكان من حيث األصل، فمن املمكن أن حيلق رأسه يف حجه مبىن، ومن 
: إنه ال بد وأن حيلق -رمحهم هللا  -املمكن أن حيلقه مبكة، إال أن ميقاته الزماين قال بعض العلماء 

يام التشريق لزمه الدم؛ ألنه أخرجه عن أيام رأسه قبل االنتهاء من أيام التشريق، فإن أخر عن أ
النسك وحينئذ جيب عليه الدم، وقال بعض العلماء: ال حد آلخر احللق فلو حلق رأسه ولو بعد 
انتهاء شهر ذي احلجة فال شيء عليه. فاألول مذهب احلنفية واملالكية من حيث اجلملة، والثاين 

ب أن ال يؤخر احللق عن أيامه املعتربة للنسك؛ . والصحيح أنه جي-رمحهم هللا  -مذهب احلنابلة 
ألنه هو اهلدي وهو احملفوظ من سنته عليه الصالة والسالم وتأخري احللق خاصة إىل الرجوع إىل البلد 

جعل هناية احلج بطواف الوداع، فمن صدر عن مكة فقد فرغ  Uفيه إخالل بالواجب؛ ألن النيب 
 -ده فإنه جيب عليه الدم على الصحيح من أقوال العلماء من نسكه، وحينئذ إذا أخر حلقه إىل بل

وهو مذهب اجلمهور أنه جيب عليه دم إذا أخره إىل بلده. ومنهم من يقول: إذا صدر  -رمحهم هللا 
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رمحهم  -عن مكة ومل حيلق هبا فإنه جيب عليه الدم. واحلكم كذلك يف العمرة فإن طائفة من العلماء 
قصري من نسك العمرة، ومن هنا قالوا: إنه إذا خرج عن مكة فقد خرج عن اعتربوا احللق والت -هللا 

 احملل املعترب للنسك فلزمه اجلرب من هذا الوجه. 

وأما التقصري فأصل التقصري دنو الشيء عن حد الكمال، واملراد به أخذ بعض الشعرة ال  
رجال دون النساء، وقد ورد كلها، والتقصري يكون يف حق الرجال والنساء، وأما احللق فإنه خاص بال

يف حديث الرتمذي وغريه أنه هنى أن حتلق املرأة رأسها، وهو حديث ضعيف اإلسناد  Uعن النيب 
كما نقل ذلك اإلمام احلافظ الرتمذي وغريه من   -رمحهم هللا  -إال أن العمل عليه عند أهل العلم 

لشعر رأسها؛ ألهنا إذا حلقت شعر أئمة العلم أن العمل عند العلماء على عدم جواز حلق املرأة 
رأسها شاهبت الرجل واسرتجلت، ولذلك ال يشرع للمرأة أن حتلق شعر رأسها، ويف النسك ال تتحلل 

. التقصري يشمل الرجال والنساء فاملرأة تقصر من -رمحة هللا عليهم  -باحللق بإمجاع أهل العلم 
 -رضي هللا عنهما  -عن عبدهللا بن عمر شعرها فتجمع شعرها مث تأخذ منه قدر أمنلة، وصح ذلك 

بقدر األمنلة. فهذا القدر هو املعترب يف  Wأنه سئل: ما الذي تأخذه املرأة إذا قصرت؟ فأشار 
التقصري يف حق النساء، مث إذا قصر الرجل رأسه فإنه يقصر من مجيع رأسه فيأخذ من شقه األمين 

م رأسه بالتقصري وال يأخذ من مكان ويرتك غريه  ومن شقه األيسر ومن أعلى الرأس ومن املؤخرة يعم
. واحلكم يف التقصري كاحلكم -رمحهم هللا  -كما هو احلال يف احللق، وهذا على أصح أقوال العلماء 

 يف احللق فمن رأى أن حلق بعض الرأس جيزي كذلك عنده تقصري بعض الرأس جيزي.

] ) اللهم ارحم احمللقني ( قالوا: ل: للمحلقني ثالثًا فقا Uهذا احلديث دعا فيه رسول هللا 
ففي  واملقصرين يا رسول هللا؟ قال: ) اللهم ارحم احمللقني ( قالوا: واملقصرين يا رسول هللا؟ [

يف الثالثة، ويف الرواية األخرى يف الصحيح قال: )  ] ) واملقصرين ( [رواية املصنف اليت ذكرها قال: 
بعدها يف الرابعة: ) واملقصرين ( وهذا يدل على مسائل مشروعية  اللهم ارحم احمللقني ( ثالثًا مث قال

 احللق والتقصري وقد تقدمت.
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 -رمحهم هللا  -ثانياً: دل على أن حلق الرأس أفضل من التقصري، وهذا بإمجاع العلماء 
دعا للمحلقني ثالث مرات فكرر الدعاء هلم بالرمحة، وهذا يدل  Uوالسبب يف ذلك: أن رسول هللا 

قدمه يف الذكر واملقدم عند العرب مفضل، ولذلك قال  Uأن احللق أعلى مرتبة، وألن النيب  على

فابتدأ بالتحليق   ژ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ژتعاىل: 
كرر الدعاء للمحلقني تنبيهاً   Uقبل التقصري فدل على فضله وأنه أكمل من التقصري. مث إن النيب 

على هذا الفضل، ومن هنا قال بعض العلماء: إن احللق أفضل كما أن بر الوالدة مقدم على بر 
ملا سئل من أحق الناس حبسن صحابيت؟ قال: ) أمك ( قال: مث من؟ قال: )  Uالوالد؛ ألن النيب 

فدل على أن حق األم أعظم من أمك ( قال: مث من؟ قال: ) أمك ( قال: مث من؟ قال: ) أبوك ( 
حق األب، وفرع العلماء على هذا التكرار املسائل منها تقدمي حق األم على حق األب، فلو أراد أن 
حيج عن والد ووالدة ميتني فإنه يبدأ باألم، ولو تعارض حق األم مع حق األب لُقدم حق األم على 

مرتبًا بعد حق األم. فالشاهد: أن كرر ذلك وأكده مث جعل حق األب   Uحق األب؛ ألن النيب 
تكرار الدعاء للمحلقني يدل على فضله، وألن التحليق أكثر تعبًا وأعظم إزالة فهو أعظم يف األجر 

فأخذ منه بعض العلماء أن  ] ) اللهم ارحم احمللقني ( [قال:  Uوأثقل يف ميزان العبد، مث إن النيب 
؛ ألن املرأة ال حتلق رأسها 8مفضل بتفضيل هللا حال الرجل أكمل من حال املرأة يف العبادة و 

ولكن الرجل هو الذي حيلق، وهذا من َسنن الشرع فإن هللا فضل الرجال على النساء، ودلت 
على املرأة، ولذلك قال  8نصوص الكتاب والسنة على أن فطرة هللا أن الرجل مفضل بتفضيل هللا 

وخلق هللا آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له مالئكته،   ژ ۉ ۉ ۅ ژتعاىل يف كتابه: 
مث جعل املرأة تبعاً له فخلقها منه ومل خيلقها خلقاً مستقال ؛ تنبيهاً لفضله وعظيم حقه، فهذا كله يدل 
على فضل تقدمي الشريعة للرجل حىت يف حال العبادة حيث جعل التحليق الذي هو من خصوصية 

 قصري.الرجال مقدماً على الت
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] ) أي: يا هللا. وامليم عوضًا عن حرف النداء  ] ) اللهم ( [قوله عليه الصالة والسالم: 
الرمحة من هللا تنقسم قسمني: القسم األول: رمحة عامة وهي اليت تشمل  اللهم ارحم احمللقني ( [

هم. ومن هنا تقول: املؤمن والكافر والرب والفاجر، فاهلل يرحم عباده رمحة عامة يستوي فيها العباد كل
إن الصحة اليت يعطيها هللا للكافر رمحة من هللا بالكافر إال أن هذه الرمحة إذا استغلها الكافر يف 
معصية هللا صارت استدراجًا من هللا له، كما أن النعم إذا أُعطيت للفاجر فهو استدراج لذلك 

ليائه وخاصة عباده، ولذلك قال تعاىل: . والرمحة اخلاصة هي اليت جعلها ألو -والعياذ باهلل  -الفاجر 

فجعلها خاصة بأوليائه وهم أهل   ژ ڤ   ڤ ڤ ٹٹ  ٹ ٹ  ٿ ژ
 التقوى، جعلنا هللا وإياكم منهم مبنه وكرمه وفضله وهو أرحم الرامحني.


