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 الغسل لإلهالل
 :روى اإلمام مالك في الموطإ 

عن عبد الرمحن بن القاسم ، عن أبيه، عن أمساء بنت عميس أهنا ولدت دمحم بن أيب 
 " لتهل مرها فلتغتسل مث: " بكر ابلبيداء ، فذكر ذلك أبو بكر لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال 

 : ختريج احلديث 
مرسل ألنه مل عن أبيه عن أمساء قال أبو عمر ابن عبد الرب حديث عبد الرمحن بن القاسم 

، فرواية أيب ، ومرسل مالك أقوى وأثبت من أسانيد غريهيسمع القاسم من أمساء بنت عميس
 .دلود يف سننه متصلة وفيها الفروي موىل عثمان بن عفان وهو ضعيف

 ابب إحرام:احلديث أخرجه اإلمام مسلم موصوال يف صحيحه وبوب له بقوله مث إن 
، عن أبيه، عن عائشة اهنع هللا يضرعن عبد الرمحن بن القاسم  رامالنفساء واستحباب اغتساهلا لإلح

 .وهو موصول أيضا يف أيب داود وابن ماجه يف سننهما
كما رواه ابن خزمية يف صحيحه من طريق سليمان بن بالل وهو من ثقات املدينة، 

 .فاحلديث صحيح
 : املطلب اللغوي 

أهّل احملرُم ابحلّج يُهّل : ابلتلبية، يقالرفع الصوت : قال ابن األثري اإلهالل". إلهاللا
موضع اإلهالل، وهو امليقات  ،وفتح اهلاءواْلُمَهّل بضم امليم  ،ورفع صوته إذا لّب : إهالالا 

 .1)انتهى. الذي ُُيرمون منه، ويقع على الزمان، واملصدر
واسُتهّل ابلبناء للمفعول ، خرج صارخاا ابلبناء للفاعل: أََهّل املولوُد إهالالا : وقال الفّيوّمي 

 . عند قوم، وللفاعل عند قوم كذلك
من رفع صوته فقد أهّل إهالالا، واستَـَهّل  صوته ابلتلبية عند اإلحرام، وكل عفر : وأَهّل احملرمُ 

استهالالا ابلبناء للفاعل فيهما، وأُهّل اهلالُل ابلبناء للمفعول، وللفاعل أيضاا، ومنهم من 
من ابب ضرب لغٌة  وَهلّ . واسُتهّل ابلبناء للمفعول، ومنهم من ُُييز بناءه للفاعل. مينعه

                           
 النهاية يف غريب احلديث البن األثري  (1)



 رفع صوته: وأهّل الرجل. رفعنا الصوت برؤيته: وأهللنا اهلالَل، واستهللناه ،إذا ظهر: أيضاا
 . (2)بذكر اَّلله تعاىل عند نعمة، أو رؤية شيء يُعجبه

 فقه الباب

 :وهي  (3)ذكر بعض أهل العلم أن يف احلج أربعة أغسال
غسل اإلحرام وغسل دخول مكة وغسل لعرفة وغسل لطواف البيت، وأورد أبو عمر 

مالك، أنه استحب األخذ بقول ابن عمر يف االغتسال يف ذلك أثرا عن ابن انفع عن 
واإلهالل بذي احلليفة، وبذي طوى لدخول مكة، وعند الرواح إىل عرفة، ولو تركه اترك من 

 .عذر أم أر عليه شيء
تعلق بغسل النفساء عند اإلهالل، لذلك ترجم اإلمام ياحلديث والغسل الذي يتناوله 

 .، وانطلق من واقعة أمساء بنت ُعَمْيس "إلهاللابب الغسل ل"مالك هذا الباب بقول 
  ويف حكمهافيه غسل النفساء لإلحرام، وإن مل تطهر،  ُمْرَها، فَ ْلتَ ْغَتِسلْ  : فقوله 

 .ألهنا مل خترج عن نفاسها, حلائض، فهو غسل نظافة، ال غسل طهارةا
الفضل والكمال، يف احلديث استحباب التشّبه من أهل التقصري أبهل : "قال اخلطايّب 

واالقتداء أبفعاهلم، طمًعا يف درك مراتبهم، ورجاًء ملشاركتهم يف نيل املثوبة، ومعلوم أن 
وال خيرجهما عن حكم احلدث، , اغتسال احلائض والنفساء قبل أوان الطهر ال يطّهرمها

 .(4)وإمنا هو لفضيلة املكان والوقت
شّبه أبهل لة عنده يف اغتساهلما التهذا يدّل على أن الع: قال ويّل الدين العراقيّ و 

والظاهر أنه إمنا هو لشمول املعىن الذي ُشرع الغسل ألجله، وهو  ،الكمال، وهّن الطاهرات
التنظيف، وقطع الرائحة الكريهة؛ لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم، وبذلك عللهه 

ل مشروعيته لإلحرام، فال الرافعّي، وال يَرِد عليه التيّمم عند العجز؛ ألن التنظيف هو أص
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ذكر هذه املسألة غري واحد من شراح احلديث كاملسالك البن العريب، وإكمال املعلم للقاضي عياض، واملعلم  (3)
 للمازري
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رار مينافيه قيام الرتاب مقامه؛ ألنه يقوم مقام الغسل الواجب، فاملسنون أوىل، وبعد است
 . (5)احلكم قد ال توجد علته يف بعض احملاّل انتهى

يتضح أن الغسل هنا للنظافة والتطهر من مناقشة األئمة للمسألة، ومن خالل ما تقدم 
أتمر به احلائض والنفساء يف هذه والتشبه أبهل الكمال، ويدل على ذلك كون التيمم ال 

 .احلالة، أضف إىل ذلك أن احلج ليس كالصالة والصوم 
 أن أيمرها أن  فأمره رسول اَّلله  : "ويف الرواية التالية. أي لتلّّب ابحلجّ ( مُثه لُِتِهله )

 ".غتسل، مث ُُتّل ابحلّج، وتصنع ما يصنع الناس، إال أهنا ال تطوف ابلبيتت
ويف ".اغتسلي، واستثفري بثوب، مث أهّلي: فقال "يف السنن ويف حديث جابر بن عبد اَّلله 

 .(6) (فأمرها أن تغتسل، وتستثفر بثوهبا، وُُتلّ " رواية أخرى من حديث جابر أيضا 
أن حتتشي املرأة قطناا، وتشّد يف وسطها شيئاا، وأتخذ خرقة عريضةا : املثّلثةابلثاء " االتثفار"و

جتعلها على حمّل الدم، وتشّد طرفيها من قّدامها، ومن ورائها يف ذلك املشدود يف وسطها، 
 .وهو َشبيه بثـََفر الّدابّة، بفتح الفاء

لنجاسة عليها، إذ ال تقدر واملقصود أن جتعل هناك ما مينع من سيالن الدم؛ تنزيها أن تظهر ا
 واَّلله تعاىل أعلم ابلصواب. على أكثر من ذلك

 :احلديث فوائد
 .، وهو مشروعّية الغسل لإلهالل-رمحه اَّلله تعاىل-ما ترجم له املصّنف (: منها)
 . سؤال الشخص ولو بواسطة عما ُيهله من األحكام الشرعّية(: ومنها)
 .ر، ومثلها احلائض عند اإلحرام للنظافة، ال للطهسل النفساء تؤمر ابلغ أن(: ومنها)
 .أن النفاس ال مَيَْنُع عن أفعال احلّج، خبالف الصالة، والصوم (: ومنها)
 واَّلله تعاىل أعلم . أن النفساء وكذا احلائض ال يطوفان ابلبيت حىت يطهرا(: ومنها)
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 :اختالف أهل العلم في حكم االغتسال لإلحرام

احلائض، والنفساء  - -يف أمر رسول اَّلله : -رمحه اَّلله تعاىل-قال احلافظ أبو عمر 
إال أن مجهور  ،حلّج أو العمرةابلغسل عند اإلهالل دليٌل على أتكيد اإلحرام ابلغسل اب

العلماء يستحّبونه وال يوجبونه، وما أعلم أحداا من املتقّدمني أوجبه إال احلسن البصرّي، فإنه 
، وبه قال أهل إذا مل تغتسل عند اإلهالل اغتسلت إذا ذكرت: يف احلائض، والنفساءقال 

الغسل واجب عند اإلهالل على كّل من أراد أن يهّل، وعلى كّل من أراد احلّج : الظاهر
. وقد روي عن عطاء إُيابه، وروي عنه أن الوضوء يكفي منه. طاهراا كان، أو غري طاهر

 .(7)انتهى كالم ابن عبد الربّ 
من أراد اإلحرام اسُتحّب له أن يغتسل قبله يف قول أكثر :  (8)وقال العالّمة ابن ُقدامة

طاوس، والنخعّي، ومالك، والثورّي، والشافعّي، وأصحاب الرأي؛ ملا روى : أهل العلم، منهم
رواه . جترد إلهالله، واغتسل - -خارجة بن زيد بن اثبت، عن أبيه، أنه رأى النّّب 

 . حديث حسن غريب : ، وقالالرتمذيّ 
. أمر أمساء بنت عميس، وهي نفساء أن تغتسل عند اإلحرام - -وثبت أن النّّب 

وألن هذه العبادة ُيتمع هلا . عائشة أن تغتسل عند اإلهالل ابحلّج، وهي حائض وأمر 
 .وليس ذلك واجباا يف قول عامة أهل العلم. الناس، فُسّن هلا االغتسال، كاجلمعة

. أمجع أهل العلم على أن اإلحرام جائٌز بغري اغتسال، وأنه غري واجب: ابن املنذرقال 
 .إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكر: وحكي عن احلسن أنه قال

، قيل له عن بعض أهل املدينة: وقال األثرم من ترك الغسل عند : مسعت أاب عبد اَّلله
 ، فكيف الطاهر؟ "اغتسلي: "ألمساء، وهي نفساء - -اإلحرام، فعليه دم؛ لقول النّّب 

، ويتوّضأ أحياانا . فأظهر التعّجب من هذا القول  .وكان ابن عمر يغتسل أحياانا
وأي ذلك فعل أجزأ، وال ُيب االغتسال، وال نُقل األمر به، إال حلائض، أو نفساء، ولو كان 

 .انتهى كالم ابن قدامة. واجباا ألمر به غريمها
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