
ما ينقض التيمم وما يباح به
ما ينقض التيمم شيأن: أ - 

كل ما ينقض الوضوء إذ هو بدل عنه  1-

وجود املاء ملن فقده قبل أن يدخل الصالة أو أثناءها، أما إذا فرغ من الصالة فقد صحت صالته لقوله صلى اهلل عليه وسلم: )ال تصلوا   2-
صالة يف اليوم مرتني(.

ما يباح بالتيمم: هو كل ما كان ممنوعا قبله من الصالة أو الطواف أو مس مصحف ومكث يف املسجد. ب - 

املسح على اخلفني واجلبائر  
مشروعة املسح على اخلفني واجلبائر: املسح على اخلفني جائز بالسنة لقوله صلى اهلل عليه وسلم: )إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح 

عليهما وليصل، وال خيلعهما إن شاء إال جنابة( رواه الدار قطين واحلاكم وصححه. 

شروط املسح: 

لبسهما على طهارة، لقوله عليه الصالة والسالم للمغرية بن شعبة ملا أراد أن ينزع خفي النيب عليه الصالة والسالم ليغسل رجليه يف   -
وضوئه: »دعهما فإني أدخلتهما طاهرتني«.

أن يكونا ساترين حملل الرفض.  -

أن يكونا مسيكني ال تبدو البشرة من حتتهما.  -

أن ال تزيد مدة املسح على اليوم والليلة للمقيم، وال على ثالثة أيام بلياليها للمسافر، لقول علي رضي اهلل عنه: »جعل رسول اهلل   -
ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم«.

أن ال ينزعا بعد املسح، فلو نزعا وجب غسل الرجلني وإال يبطل الوضوء.  -

املسح على اجلبرية ال يشرتط له تقدم الطهارة وال التوقيت بزمن حمدد وإمنا يشرتط له أن ال تكون زائدة على حمل اجلرح إال مبا البد   -
منه للربط وأن ال تنزع من مكانها وأال يربأ اجلرح، فإن سقطت أو برئ اجلرح بطل املسح ووجب الغسل.

تنبيهان:

النيب عليه الصالة والسالم توضأ يف سفره فمسح بناصيته وعلى  )أن  أو سفر لرواية مسلم:  العمامة لضرورة برد  جيوز املسح على   -
العمامة(. ولكن مع مسح العمامة مسح بعض الناصية كما يف احلديث.

ال فرق بني الرجل واملرأة يف باب مسح اخلفني واجلبائر وغطاء الرأس.  -

كيفية املسح: 

تبليل اليد ثم وضع باطن الكف اليسرى حتت عقب اخلف، وكف اليمنى على أطراف األصابع، ثم مترير اليد اليمنى إىل الساق واليسرى 
إىل أطراف األصابع، ولو مسح أعلى اخلف دون أسفله ألجزأ ذلك لقول علي رضي اهلل عنه: » لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل 

من أعاله«.

وأما املسح على اجلبائر فيكون بتبليل اليد فوق اجلبرية كلها مرة واحدة.

احليض والنفاس
احليض:

 هو دم يرخيه الرحم عند بلوغ األنثى، يعتادها يف أوقات معلومة، أقله يوم وليلة وأكثره مخسة عشرة يوما وغالبه ستة أو سبعة أيام 
وأقل الطهر ثالثة عشر يوما أو مخسة عشر يوما واكثر الطهر ال حد له وغالبه ثالثة أو أربعة وعشرون يوما. والنساء فيه ثالث: مبتدئة، 

معتادة ومستحاضة.

املبتدئة: وهي اليت ترى الدم ألول مرة وحكمها أنها إذا رأت الدم تركت الصالة والصوم والوطء وانتظرت الطهر، فإذا رأته اغتسلت   -
وصلت وصامت إن كانت يف رمضان.

املعتادة: وهي اليت كانت هلا أيام معلومة حتيضها من الشهر ترتك فيها الصالة والصوم والوطء أيام عادتها حتى ترى صفرة أو كدرة   -
بعد عادتها ال تلتفت إليها لقول أم عطية رضي اهلل عنها: كنا ال نعد الصفرة أو الكدرة بعد الطهارة شيئا. أما إذا رأت ذلك أثناء العادة 

بأن ختلل أيام عادتها صفرة أو كدرة فإنها من حيضتها فال تغتسل هلا وال تصلي وال تصوم.

املستحاضة: هي اليت ال ينقطع عنها الدم وحكمها أنها إذا كانت قبل أن تستحاض معتادة وعرفت أيام عادتها فإنها تقعد أيام عادتها   -
من كل شهر وبعد انقضائها تغتسل وتصلي، وإن كانت ال عادة هلا أو كانت هلا ونسيت زمنها أو عددها فإنها إن متيز الدم من بعضه فكان 
جيري مرة أسود ومرة أمحر فإنها جتلس أيام األسود وتغتسل وتصلي بعد انقضائه ما مل يتجاوز اخلمس عشرة يوما. وإن مل يتميز دمها 
ال بسواد وال بغريه فإنها جتلس من كل شهر أغلب احليض  ست أو سبعة أيام  ثم تغتسل وتصلي. تتوضأ لكل صالة و تستثفر وتصلي ولو 

كان الدم يصب صبا.

النفاس:  
 هو الدم اخلارج عقب الوالدة، أقصاه أربعني يوما لقول أم سلمة رضي اهلل عنها: سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »كم جتلس 
املرأة بعد الوالدة فقال: أربعني يوما إال أن ترى الطهر قبل ذلك«. وعليه إذا بلغت املرأة أربعني يوما اغتسلت وصلت وصامت ولو مل 

تطهر غري أنها تصبح كاملستحاضة يف احلكم سواء بسواء.

ما مينع به احليض والنفاس وما يباح:
ما مينع باحليض والنفاس:  أ - 

الوطء لقوله تعاىل: )وال تقربوهن حتى يطهرن(.  -

الصالة والصيام غري أن الصيام يقضى لقول عائشة رضي اهلل عنها »كنا حنيض على عهد رسول اهلل فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر   -
بقضاء الصالة«.

دخول املسجد.  -

قراءة القرآن.  -

الطالق، فال تطلق املرأة يف هذه الفرتة حتى تطهر.  -

ب - ما يباح باحليض والنفاس:

ذكر اهلل تعاىل  -

اإلحرام والوقوف بعرفة وسائر أعمال احلج والعمرة إال الطواف.  -

مـخـتـصـرات مـبـسـطـة لـمـســائـل فـقـهـيـة 

 

 


