
 هل التيمم مبيح أو رافع؟
 اختلف الفقهاء يف نوع البدل هل هو بدل ضروري أو بدل مطلق؟

ذهب مجهور الفقهاء إىل أن التيمم بدل ضروري وذلك فإن احلدث ال يرتفع  القول األول:
ابلتيمم فيباح للمتيمم الصالة مع قيام احلدث حقيقية للضرورة، كطهارة املستحاضة حلديث أيب 
ذر: فإذا وجدت املاء فأمسه جلدك فإنه خري لك، ولو رفع التيمم احلدث مل حيتج إىل املاء إذا 

 اء اا  احلدث اما يدل ال  أن احلدث مل يرتفع وأبيح  له الصالة للضرورة وجده وإذا رأى امل
مم إىل وق  وجو  ابلتي أن التيمم بدل مطلق وليس ببدل ضروري فاحلدث يرتفع القول الثاين:

ِد اْلَماءَ الت ََّيمُُّم ُوُضوءُ اْلُمْسِلِم َوَلْو ِإىَل َاْشِر ِحَجٍج َما ملَْ " :املاء يف حق الصالة املؤ اه لقوله  ََِ  
الوضوء ال  التيمم ومساه به ، والوضوء مزيل للحدث فكذا  " أطلق النيب (  1َأْو حُيِْدْث )

: " جعل  يل األرض مسجدًا وطهوراً" والطهور اسم للمطهر، فكما جعل التيمم، ولقوله 
افع مؤق   إىل ه ر مل املاء مطهرا فكذلك التيمم مطهراً واحلديث يدل ال  أن احلدث يزول ابلتيمم

 حني وجو  املاء وهذا هو الراجح 
 أثر اخلالف يف هذه املسألة:

مثله و ونه : إذا نوى شيئاً استباحه و يقولون أن التيمم مبيح ال رافع وال  هذا  القول األولعلى 
فلة/ فطوا  انال أال  منه هذه القاادة ال  هذا الرتتيب )فرض اني/فنذر/ففرض كفاية/ فصالة 

 فمس مصحف/فقراءة قرآن/فلبث مبسجد( وال  هذا: نفل/
  إال بعد  خول الوق  الفرض أو النفل الذي له وق  خمصوص ال يتيمم لصالة -
 إذا تيمم لنافلة ال يصلي به الفرض ألنه ليس مبنوي  -
إذا نوى استباحة الصالة مطلقاً ومل حيد  هل هو نفل أو فرض مل يصل هبذا التيمم الفرض ألنه  -
 ينوه مل 
 على القول الثاين الراجح: اأم

إىل  يف رفع احلدث وإن كان ال  سبيل التأقي متامًا  الطهور أن املاء رافع ال مبيح فهو كاملاء
فيتيمم قبل الوق  ويصلي ما مل حيدث أو يقدر ال  استعمال املاء، وإذا تيمم لنافلة وجو  املاء 

 ل الة مطلقاً صل  هبا ما شاء من فرض أو نف، وإذا نوى استباحة الصصل  هبذا التيمم فريضة
 املسح على اخلفني:شروط 



 / أن يكون املسح يف احلدث األصغر 1
 / أن يكون امللبوس طاهراً 2
 / أن يكون مباحاً 3
 /أن يكون لبسها ال  طهارة 4
 /أن يكون املسح يف املدة احملد ة5
 / أن يكون ساترا حملل الفرض 6
 يكون اخلف مسيكاً فال ميسح ال  الرقيقة وتقدم اخلال   / اشرتط بعض الفقهاء أن7
/اشرتط بعض الفقهاء أن يثب  اخلف بنفسه  فإن كان ال يثب  ال  القدم إال بشده بشيء 8

 مل يصح املسح اليه وهذا الشرط ليس له  ليل قوي فاألقرب ادم اشرتاطه 
 

)يالحظ أن املقصود أنه يبطل املسح ال الطهارة فقد يكون مبطالت املسح على اخلفني:
اإلنسان طاهراً يف بعض احلاالت اآلتية كانقضاء املدة على الصحيح لكن ال يستطيع املسح 

 النقضاء املدة(
تَ َقُض اْلَمْسُح َاَل  اخْلُفَّنْيِ يف احْلَااَلِت التَّالَِيِة :  يُ ن ْ

نَّ اْلَمْسحَ  - 1 ََ  َبَدل  نَ َواِقُض اْلُوُضوِء ، َفُكل َما يَ ن ُْقُض اْلُوُضوَء يَ ن ُْقُض اْلَمْسَح َاَل  اخْلُفَّنْيِ ، أِل
ْصل ََ ُقُضُه اَنِقُض اأْل َمْن َمَسَح َاَل  اخْلُفَّنْيِ  ، فَِإَذا انْ تَ َقَض ُوُضوءُ  َاْن بَ ْعِض اْلُوُضوِء ، َواْلَبَدل يَ ن ْ

ُة اْلَمْسِح اَبِقَيًة ، َوِإالَّ َخلَ   تَ َوضََّأ ِمْن َجِديٍد َوَمَسَح َاَل  ُخفَّْيِه ِإنْ  َََسل رِْجَلْيِه َكاَنْ  ُمدَّ َع ُخفَّْيِه َو
  
 اْلُموِجَباِت انْ تَ َقَض النِ َفاِس ، فَِإَذا ُوِجَد َأَحُد َهِذهِ ُوُجوُ  ُموِجٍب لِْلُغْسل َكاْْلََنابَِة َواحْلَْيِض وَ  - 2

ُ  اْلَمْسَح َاَل  ُخفَّْيهِ  يِع اْلَبَدِن ، َوََُدِ  ََْسل مجَِ  بَ ْعَد لُْبِسِهَما اْلَمْسُح َاَل  اخْلُفَّنْيِ َوَوَجَب نَ ْزُاُهَما َو
 (  1بَ ْعَد مَتَاِم الطََّهاَرِة ِإْن أَرَاَ  َذِلَك )

َدَمْيِه أَْو نَ زُْع اخْلُفَّنْيِ َأْو َأَحِدِِهَا ، فَِإَذا َخَرَجْ  رِْجاَلُه أَْو ِإْحَداُِهَا بِنَ زِْع اخْلُفِ  َأْو ِِبُُروِج قَ  - 3
 - حِ ِإْحَداُِهَا أَْو ُخُروِج َأْكثَِر اْلَقَدِم َخارَِج اخْلُفِ  انْ تَ َقَض اْلَمْسُح ، َوَذِلَك ِلُمَفاَرَقِة ََمَل اْلَمسْ 

ََِ  -اْلَقَدَمنْيِ  ْكثَ ُر َلُه ُحْكُم اْلُكل ِمْن اَبِب الت َّْغِليِب ، َويف َهِذِه احْلَاَلِة  ََ ََْسل َمَكانَُه ، َواأْل ُب 
ََرْيِ احْلََنابَِلِة لُِبْطاَلِن طُْهرِِِهَا ِبَزَوال اْلَبَدل َوُهَو اْلَمْسحُ  يًعا ِاْنَد اْْلُْمُهوِر  َزَوال اْلَبَدل ، َوبِ  َقَدَمْيِه مجَِ



ْصل َوُهَو اْلَغْسل   ََ  نَ ْرِجُع ِإىَل اأْل
َلة  لِْلُمِقيِم َوَثالَثَةُ  - 4  ُة اْلَمْسِح َوِهَي يَ ْوم  َولَي ْ ِة : فَِإَذا َمَضْ  ُمدَّ ٍم بَِلَيالِِيَها لِْلُمَساِفِر أَ  ُمِضيُّ اْلُمدَّ اَّيَّ

 (  ، انْ تَ َقَض اْلَمْسُح َاَل  اخْلُفَّنْيِ 
 الصفرة والكدرة:

 والصُّفرة: ماء  أصفر كماء اْلُروح 
 والُكدرة: ماء  امزوج  حُبمرة، وأحياانً مُيزَُج بعروق محراء

حوبة ا ة أو قبله بيسري ، وجاءت مصإن كان  يف زمن الع الصفرة أو الكدرة قبل احليض :أواًل:
قهاء فيها فاختلف الفأبمل احليض ومغصه ، واتصل  بدم احليض أي : نزل بعدها  م احليض 

 ال  أقوال:
فهي جزء من اا هتا وحيضها ، متتنع معها ان الصالة والصوم ، أهنا من احليض  :القول األول

، فاْلميع  حليض مث ينزل الدم يف اليوم الثالثوذلك كأن أتيت الكدرة يوما أو يومني مصحوبة أبمل ا
حيض ، وبه قال الشيخ ابن ابز رمحه هللا ، لكنه اشرتط االتصال فقط ومل يشرتط وجو  أمل احليض 
، وهو قول الشيخ ابن اثيمني رمحه هللا املتقدم ، وأما قوله األخري ، فهو ادم ااتبار الصفرة 

 والكدرة حيضا مطلقا  
 أدلة هذا القول: 

 قوله تعاىل: ) ويسألونك ان احمليض قل هو أذى( /1
 وجه االستدالل: أن الصفرة والكدرة حيض لشمول األذى يف اآلية هلما 

/ان فاطمة بن  املنذر ان أمساء بن  أيب بكر رضي هللا انها قال : كنا يف حجرها أي يف 2
صفرة اان تطهر مث تصلي مث تنكس ابلحجر أمساء بن  أيب بكر مع بنات ابنتها فكان  إحد

 اليسرية فتسأهلا فتقول:)ااتزلن الصالة ما رأينت ذلك، حىت ال ترين إال البياض خالصاً(
أن أمساء رضي هللا انها أمرت من رأت الصفرة بعد الطهر واالَتسال اباتزال  وجه االستدالل:

 .الصالة حىت ترى طهراً خالصاً 
ان اائشة رضي هللا انها وأم اطية رضي هللا انهم من أن الصفرة أن هذا خمالف ملا ور  نوقش: 

 والكدرة بعد الطهر ال تعد شيئاً 
ر هنا اْلفا  ( حيتمل أن يكون ابلطهفكان  إحداان تطهر مث تصلي مث تنكس ابلصفرة أن قوهلا:)



وليس  القصة البيضاء فتكون الواحدة منهن إذا طهرت ابْلفا  اَتسل  وصل  مث ترى بعد 
( ياض خالصاً حىت ال ترين إال الب ذلك الصفرة اليسرية فتنهاها ان االستعجال ويؤيد هذا قوهلا:)

 فيكون قوهلا مطابقاً لقول اائشة رضي هللا انها 
أهنا ليس  حبيض وأن العربة بنزول الدم صراحة وهو اختيار الشيخ ابن اثيمني  القول الثاين:

 املتأخر حيث مل يعدها من احليض
 ذا القول:أدلة ه

/ ان اائشة رضي هللا انها أن فاطمة بن  أيب حبيش كان  تستحاض فقال هلا رسول هللا 1
 إذا كان  م احليض فإنه  م أسو  يعر  فإذا كان كذلك فأمسكي ان الصالة وإن كان":

 اآلخر فتوضئي وصلي" 
بني لون  م احليض وأنه أسو  وأمرها أن متسك ان الصالة إذا رأته  أن النيب وجه الداللة:

 وأما إذا رأت َريه فتتوضأ وتصلي والصفرة والكدرة ليستا  ما أسو  فال يكوانن حيضا 
 / ما روته أم اطية رضي هللا انها قال :" كنا ال نعد الصفرة والكدرة شيئا" 2

اق وال أتخذ حكم احليض وقوهلا )شيئا( نكرة يف سيرؤية املرأة  هلما ال يعتد به  وجه الداللة:
 النفي فتعم ما كان قبل الطهر وبعده 

 لة هذا القول لقوة أ هو القول الثاين وهو أن الصفرة والكدرة قبل احليض ليس  حبيضالراجح: 
واما يؤيد هذا القول أن احليض يف اللغة السيالن ومنه حاض الوا ي إذا سال فما قبل نزول الدم 

 يعد حيضا، ويؤيد هذا الطب احلديث وذلك إن احليض هو انسال  بطانة الرحم وال تنسلخ ال
قبل نزول الدم الصريح، واملرأة ال  طهارة بيقني فال تنتقل منها إذا شك  يف احلدث فاألصل 

 أن اليقني ال يزول ابلشك فتبق  ال  الطهارة حىت ترى الدم الصريح وهللا أالم 
 

( ان 130حيض ؛ ملا روى مالك يف املوطأ ) لكدرة بعد الدم ، وقبل الطهر :الصفرة وااثنياً:
َعْثَن ِإىَل َااِئَشَة أُمِ  اْلُمْؤِمِننَي اِبلدُّْرَجِة ِفيَها اْلكُ  ْرُسُف ِفيِه أم القمة أَن ََّها قَاَلْ  : " َكاَن النِ َساُء يَ ب ْ

 تَ َرْيَن اْلَقصََّة اْلبَ ْيَضاَء تُرِيُد لصَّاَلِة فَ تَ ُقوُل هَلُنَّ اَل تَ ْعَجْلَن َحىتَّ الصُّْفَرُة ِمْن َ ِم احْلَْيَضِة َيْسأَْلنَ َها َاْن ا
 (  198ِبَذِلَك الطُّْهَر ِمْن احْلَْيَضِة "  وصححه األلباين يف " إرواء الغليل " برقم )
 ورواه البخاري معلقاً " كتاب احليض ، ابب إقبال احمليض وإ ابره "  



هو وااء صغري تضع املرأة فيه طيبها ومتااها   وينظر : "النهاية يف َريب احلديث والدُّْرجة : 
 (  246/ 2واألثر " البن األثري )
 والكرسف : القطن  

 اثلثا :الصفرة والكدرة بعد الطهر : ليست بشيء .
 لقول أم اطية رضي هللا انها: " كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا"   

( واللفظ أليب  او  647( وابن ماجه )368( والنسائي )307( وأبو  او  )320اري )رواه البخ
  


