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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور٦٤

الحيض
تعريف الحيض

صفة دم الحيض 
أسـود كأنه حمرتق من شـدة سـواده، موجع، كريـه الرائحة، 

حتس معه املرأة بحرارة شديدة. 
سن الحيض 

ليـس هنـاك سـن معني لبـدء احليـض، فهو خيتلف بحسـب 
طبيعة املرأة وبيئتها وجوها، فمتى رأت األنثى دم احليض فهي 

حائض. 
مدة الحيض 

ليـس للحيض حدٌّ معني، فمن النسـاء من حتيض ثالثة أيام، 
ومن النساء من حتيض أربعة أيام، وغالب احليض ستة أو سبعة 
نَة بنت جحش -وكانت حتيض أياما  أيـام؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص حلَمْ
مَّ  لْـمِ اهللاِ، ثُ ، يفِ عِ امٍ ةَ أَيَّ ـبْعَ ، أَوْ سَ ـامٍ ـتَّةَ أَيَّ يَّيضِ سِ تَحَ كثـرية-: «فَ

» (رواه أبو داود).  يلِ تَسِ اغْ

المحتويـــــــات
الحيض

تعريف الحيض

صفة دم الحيض

سن الحيض ومدته
من أحكام الحيض

االستحاضة 
تعريف االستحاضة

الفرق بين دم الحيض واالستحاضة
أحوال المستحاضة

النفاس 

تعريف النفاس

مدة النفاس

من أحكام النفاس

ما يحرم بالحيض والنفاس 

الحيض واالستحاضة والنفاس

الحيض لغة: 
سيالن الشيء وجريانه. 

الحيض شرًعا:
 دم يخرج من رحم المرأة حال الصحة، 

في أوقات معينة، ومن غير سبب.

١١
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٦٥ فقه العبادات المصور

مسائل
األصل أن احلامل ال حتيض، . ١

فإن رأت الـدم قبل الوضع 
وصاحبـه  يسـري،  بزمـن 
طلق، فهـو دم نفاس، فإن مل 
يصاحبه طلـق، أو كان قبل 
الوضع بزمـن كبري، فهو دم 

حيض.
إذا تقدم أو تأخر احليض عن زمنه املعتاد لد املرأة، كأن يكون . ٢

يف أول الشهر فرتاه يف آخره، أو زادت أو نقصت مدته املعتادة، 
بأن تكون عادهتا ستة أيام فتزيد لسبعة، فال تلتفت هلذا، فمتى 

رأت الدم فهو حيض، ومتى رأت الطهر فهو طهر.
ـة البيضاء -وهي سـائل . ٣ صَّ يعـرف طهـر املرأة بخـروج القَ

أبيض خيرج إذا توقف احليض- فإن مل خترج فعالمة طهرها 
اجلفاف، بأن تضـع قطنة بيضاء يف فرجها، فتخرج جافة ال 

يشء عليها. 

من أحكام الحيض 
حكم الكدرة والصفرة: . ١

تعريف الكدرة والصفرة:
حكم الكدرة والصفرة: 

ا بني الصفرة والسـواد، أو  ـا أصفر، أو متكدرً إذا رأت املـرأة دمً
رأت جمرد رطوبة، فهي ال ختلو من حالتني: 

عالمة الطهر

شكل الصفرة

شكل الكدرة

ْفَرة:  الصُّ
هي دم أصفر يخرج من المرأة.

الُكْدَرة: 
هي دم متكدٌر بين الصفرة والسواد.

الحيض واالستحاضة والنفاس
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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور٦٦

إما أن تراه في زمن الحيض، أو متصًلا به قبل . ١
الطهر: 

ـةَ -ريض  ائِشَ ويف هـذه احلالة يثبت له حكم احليض؛ حلديث عَ
 ِ(٢) ـفُ سُ رْ كُ ا الْ ة(١)ِ فِيهَ جَ رَ ثْنَ إليها بِالدُّ بْعَ نَّ يَ اهللا عنها- أن النسـاء كُ
يدُ  رِ » تُ اءَ بَيْضَ ةَ الْ صَّ قَ نَ الْ يْ رَ تَّى تَ لْنَ حَ جَ : «الَ تَعْ ولُ تَقُ ةُ، فَ رَ فْ فِيهِ الصُّ

ةِ (رواه مالك).  َيْضَ نْ احلْ رَ مِ لِكَ الطُّهْ بِذَ
وإما أن تراه في زمن الطهر: . ٢

ويف هذه احلالة ال يعد ذلك شيئا، وال جيب عليها وضوء وال 
ةَ  رَ فْ الصُّ ةَ وَ رَ دْ كُ دُّ الْ نَّا الَ نَعُ : «كُ الَتْ طِيَّةَ أهنا قَ غسل؛ حلديث أُمِّ عَ

يْئًا» (رواه أبو داود).  رِ شَ دَ الطُّهْ عْ بَ
ع الحيض: . ٢ حكم َتقط�

، ونحو ذلك، فهي ال ختلو  ا نقاءً ا، ويومً ا دمً إذا رأت املرأة يومً
من حالتني: 

أن يستمر معها في كل وقت: . ١
وهذا دم استحاضة. 

أن يكون متقطًعا: . ٢
بحيـث يأتيهـا بعـض الوقـت، وتطهـر يف بعـض الوقـت. 

وحكمها يكون كاآليت: 
أ- إذا نقـص انقطـاع الـدم عـن يـوم حتسـب هذه املـدة من 

احليض.
ب- وإذا رأت يف مـدة الطهر ما يدل عليه -كأن تر القصة 
ا، سـواء أكانت قليلة أو كثرية،  البيضاء- فهذه املدة تكون طهرً

أو كانت أقل من يوم أو أكثر. 

: شيء حتتشي به املرأة لتعرف هل بقي من أثر احليض شيء. ةِ (١)  الدُّرَجَ
: القطن. فُ (٢)  الْكُرْسُ

االستحاضة
تعريف االستحاضة

الفرق بين دم الحيض واالستحاضة

أحوال المستحاضة 
الحالة اCولى: أن تكون لها عادة 

معروفة لحيض معلوم لديها قبل 
االستحاضة.

ـا، وتعتـرب بقيـة الشـهر  فهـذه حتتسـب قـدر عادهتـا حيضً
ة بِنْت أَيبِ  -ريض اهللا عنها- أن فَاطِمَ ةَ ائِشَ استحاضة؛ حلديث عَ
 ، رُ ـولَ اهللاِ، إِينِّ الَ أَطْهُ سُ ا رَ : «يَ الَتْ بَيْـش -ريض اهللا عنها- قَ حُ
 ، قٌ رْ كِ عِ لـِ ، إِنَّ ذَ ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: الَ سُ َا رَ ـالَ هلَ قَ ةَ؟ فَ ـالَ عُ الصَّ ـأَدَ أَفَ
مَّ  ا، ثُ ـنيَ فِيهَ ِيضِ نْتِ حتَ ي كُ تـِ امِ الَّ رَ األَيَّ ـدْ ةَ قَ الَ ـي الصَّ عِ كِـنْ دَ لَ وَ

» (رواه البخاري).  يلِّ صَ يلِ وَ تَسِ اغْ

دم االستحاضة دم الحيض
أحمر رقيق أسود غليظ

ال رائحة له له رائحة كريهة منتنة

يتجمد (يتجلط) ال يتجمد (ال يتجلط)

يخرج من عرق أدنى الرحم يخرج من أقصى الرحم

دم علة ومرض وفساد دم صحة وطبيعة

ليس له أوقات معلومة يخرج في أوقات معلومة

االستحاضة:
 ســـيالن الدم من فـــرج المـــرأة بحيث ال 
ينقطـــع عنهـــا أبـــًدا، أو ينقطع عنهـــا مدة 

يسيرة.
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٦٧ فقه العبادات المصور

الحالة الثانية: أن ال تكون لها عادة 
معروفة، لكن تستطيع التمييز بين دم 

الحيض ودم االستحاضة.
بَيْشٍ  تِ أَيبِ حُ ـةَ بِنـْ فهـذه تعمـل بالتمييـز؛ ملا ثبت عـن فَاطِمَ
ا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ـَ الَ هلَ قَ ، فَ اضُ ـتَحَ انَتْ تُسْ َا كَ -ريض اهللا عنهـا- أَهنَّ
كَ  لـِ انَ ذَ ا كَ ـإِذَ ، فَ فُ ـرَ عْ دُ يُ ـوَ مٌ أَسْ إِنَّـهُ دَ ـةِ فَ َيْضَ مُ احلْ انَ دَ ا كَ «إِذَ
، ـيلِّ صَ ئِـي، وَ ضَّ تَوَ ـرُ فَ انَ اآلخَ ا كَ ـإِذَ ةِ، فَ ـالَ ـنِ الصَّ ـكِي عَ سِ أَمْ فَ

» (رواه أبو داود). قٌ رْ وَ عِ امَ هُ إِنَّ  فَ
الحالة الثالثة: أن ال يكون لها عادة، وال 

تستطيع التمييز.
فهـذه تعمـل بعـادة غالب النسـاء، فيكون احليض سـتة أيام 
أو سـبعة أيام من كل شـهر، تبـدأ من أول املدة التـي تر فيها 
نَة  الـدم، ويكون بقية الشـهر اسـتحاضة؛ لقول النبـي ملسو هيلع هللا ىلص حلَمْ
ةَ  ـبْعَ ، أَوْ سَ امٍ ـتَّةَ أَيَّ يَّيضِ سِ تَحَ ش -ريض اهللا عنها-: «فَ حْ بنتِ جَ
تِ  رْ دْ طَهُ أَيْـتِ أَنَّكِ قَ ا رَ تَّى إِذَ ، حَ ـيلِ تَسِ مَّ اغْ لْمِ اهللاِ، ثُ ، يف عِ ـامٍ أَيَّ
ينَ  ِ عِرشْ ـا وَ عً بَ ، أَوْ أَرْ يْلَـةً يـنَ لَ ِ عِرشْ ـا وَ ثً ـيل ثَالَ ، فَصَ أْتِ ـتَنْقَ اسْ وَ
يلِ يفِ  افْعَ لِكَ فَ ذَ كَ ، وَ ئُـكِ ْزِ لِكَ جيُ إِنَّ ذَ ـي، فَ ومِ صُ ا، وَ هَ امَ أَيَّ ـةً وَ يْلَ لَ
نَّ  هِ يْضِ ـاتَ حَ يقَ نَ مِ ـرْ طْهُ امَ يَ كَ ، وَ ـاءُ ِيضُ النِّسَ ـامَ حتَ ، كَ رٍ ـهْ لِّ شَ كُ

» (رواه أبو داود). نَّ هِ رِ طُهْ وَ
الحالة الرابعة: أن يكون لها عادة، 

وتستطيع التمييز.
وهذه حتسـب بالعادة ال بالتمييـز؛ ألن العادة أضبط للمرأة، 

فإن نسيت عادهتا عملت بالتمييز. 
مسائل

إن كانـت املرأة عاملة بزمن احليض، لكنها نسـيت عدد أيام . ١
حيضها، فإهنا حتتسب بعادة غالب النساء.

إن كانـت املرأة عاملة بعدد أيام حيضها، لكنها نسـيت زمن . ٢
احليض هل أول الشـهر أم آخره؟ حتتسـب من أول الشـهر 
عـدد ما كانت يأتيهـا احليض، فإن قالت: إنـه يأتيها نصف 
الشـهر، لكنها ال تسـتطيع التحديد، فإهنا حتتسـب من أول 

الحيض واالستحاضة والنفاس

النصـف عـدد ما كانـت يأتيها حيضها؛ ألن نصف الشـهر 
أقرب إىل ضبط وقتها.

إذا انقضـت مـدة احليض، وكانـت املرأة مسـتحاضة فإهنا . ٣
تغتسـل، ثم تعصب بخرقة عىل فرجهـا، ويكون هلا أحكام 
الطهـر، فتصيل وتصوم، وال يرضها ما نزل منها من دم بعد 
الوضـوء؛ ألهنا معذورة، وهلـا يف الطهارة صورة من ثالث 

صور: 
 أ- أن تتوضـأ لـكل صـالة بعد دخـول الوقـت، وذلك بعد 
غسـل فرجها وشـد خرقـة عليه؛ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص لفاطمـة بنت أيب 
حبيـش -ريض اهللا عنهـا-: «ثـم توضئي لكل صـالة وصيل»

(رواه أبو داود).
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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور٦٨

النفاس 
تعريف النفاس

مدة النفاس
ا،  ال حد ألقل النفاس، أما أكثره فهو عىل الغالب أربعون يومً

إال أن تر الطهر قبل ذلك، فإهنا تغتسل وتصيل. 
من أحكام النفاس 

إذا ولـدت املـرأة، ومل تـر الدم-وهـذا نـادر جـدا- تتوضأ . ١
وتصيل، وال غسل عليها.

إذا زاد الدم عىل األربعني يوما، وكان هلا عادة بانقطاعه بعد . ٢
األربعـني، أو ظهرت أمارات عىل قـرب االنقطاع انتظرت 
حتى ينقطع، فإن اسـتمر الدم فهي مسـتحاضة، وتثبت هلا 

أحكام االستحاضة.
إذا طهرت قبل األربعني فهي طاهر فتغتسل وتصيل وتصوم . ٣

وجيامعها زوجها.
إذا طهـرت قبل األربعني، ثم عاودهـا الدم أثناء األربعني، . ٤

فعليها أن تنظر: 
 أ- فإن علمت أنه دم نفاس، فهو كذلك.

 ب- وإن علمت أنه ليس دم نفاس، فهي يف حكم الطاهرة.
ال يثبـت النفـاس إال إذا وضعـت ما تبني فيه خلق إنسـان، . ٥

فـإن وضعت سـقطًا -هو اجلنني الذي نـزل من رحم املرأة 
قبل متام خلقه- مل يتبني فيه خلق إنسان، فله ثالثة أحوال: 

ا األوىل.  أ- أن يكون قبل األربعني يومً
 وهذا دم فساد، فتغتسل وتصيل وتصوم.

ا.  ب- أن يكون بعد ثامنني يومً
 وهذا دم نفاس.

 ج- أن يكون بني األربعني والثامنني.

النفاس:
دم يخرج من رحم المرأة بسبب الوالدة. 

 ب- أن تؤخـر الظهـر إىل قبـل العـرص، ثم تغتسـل وتصيل 
الظهـر والعرص، وهكذا؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص حلمنة بنت جحش -ريض 
ـيلِ  جِّ تُعَ ، وَ ـرَ ي الظُّهْ ـرِ خِّ ـىلَ أَنْ تُؤَ يـتِ عَ وِ إِنْ قَ اهللا عنهـا-: «وَ
 ، ِ الْعَرصْ رِ وَ : الظُّهْ ِ تَـنيْ الَ َ الصَّ عِنيَ بَنيْ مَ ْ جتَ ، وَ ـلِنيَ تَسِ تَغْ ، فَ َ الْعَرصْ
عِنيَ  مَ ْ جتَ ، وَ ـلِنيَ تَسِ غْ مَّ تَ ، ثُ ـاءَ عِشَ لِنيَ الْ جِّ تُعَ ، وَ بَ رِ ينَ املَْغْ رِ خِّ تُؤَ وَ
ي  ومِ صُ ، وَ يلِ افْعَ ـرِ فَ جْ فَ عَ الْ ـلِنيَ مَ تَسِ غْ تَ ، وَ يلِ افْعَ ِ فَ تَنيْ الَ َ الصَّ بَـنيْ

-» (رواه أبو داود). لِكَ ىلَ ذَ تِ عَ رْ دَ -إنْ قَ
بِيبَـةَ -ريض   ج-أن تغتسـل لـكل صـالة؛ ملـا ثبـت أَنَّ أُمَّ حَ
ـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سُ ـأَلَتْ رَ ، فَسَ ـنِنيَ ـبْعَ سِ تْ سَ يضَ ـتُحِ اهللا عنها- اسْ
ةٍ الَ لِّ صَ كُ ـلُ لـِ تَسِ غْ انَـتْ تَ ، فَكَ ـلَ تَسِ غْ ـا أَنْ تَ هَ رَ أَمَ ، فَ كَ لـِ ـنْ ذَ عَ

 (رواه البخاري).
إذا نزفـت املـرأة لسـبب مـا -كعملية يف الرحـم-، وخرج . ٤

الدم، فإهنا ال ختلو من حالتني: 
 أ- أن يُعلم أهنا لن حتيض.

 فهذه ال يثبت هلا أحكام االسـتحاضة، وال متتنع عن الصالة 
يف أي وقت، ويكون الدم دم علة وفساد، وتتوضأ لكل صالة.

 ب- أن يُعلم أهنا من املمكن أن حتيض.
 فهذه هلا حكم االستحاضة.

جيوز مجاع املستحاضة؛ ألن الرشع مل يمنعه. . ٥
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٦٩ فقه العبادات المصور

 وهذا ينظر فيه: فإن ظهرت فيه أمارات اخللق فهو دم نفاس، 
وإال فهو دم فساد. 

ما يحرم بالحيض والنفاس 
الجماع . ١

ٗذى 
َ
ــِضۖ قُۡل ُهَو أ ــَك َعِن ٱلَۡمِحي لقـول اهللا : ( َويَۡس َٔلُونَ

ٰ َيۡطُهۡرَنۖ فَإَِذا  َ َتۡقَرُبوُهنَّ َحتَّ فَٱۡعَتِلُواْ ٱلّنَِسآَء ِف ٱلَۡمِحيِض َو
ٰبَِي  َ ُيِبُّ ٱلَّوَّ َّ ۚ إِنَّ ٱ ُ َّ َمَرُكُم ٱ

َ
ــۡن َحۡيُث أ تُوُهنَّ ِم

ۡ
ۡرَن فَأ َتَطهَّ

َوُيِحبُّ ٱلُۡمَتَطّهِرِيَن٢٢٢ ) [البقـرة: ٢٢٢]، ولقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص -حني 
» (رواه مسلم).  احَ ءٍ إِالَّ النِّكَ ْ لَّ يشَ وا كُ نَعُ نزلت اآلية-: «اصْ

مسائل
مـن جامع زوجته وهـي حائض فهو آثم، وعليـه الكفارة، . ١

وتلزمها الكفارة -أيضا- إن كان ذلك برضاها.
والكفـارة: هـي التصدق بـوزن دينـار، أو نصـف دينار من 
أْيتِ  ي يَ ـنْ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يفِ الَّـذِ بَّاسٍ  عَ الذهـب؛ حلديـث ابْـنِ عَ
فِ دِينَار»  ارٍ أَوْ بِنِصْ ينـَ قُ بِدِ ـدَّ تَصَ : «يَ الَ ائِضٌ قَ ـيَ حَ هِ ـهُ وَ أَتَ رَ امْ

(رواه أبو داود).
والدينار=٤٫٢٥جرام من الذهب. 

إن طهرت احلائض فال جيامعها زوجها حتى تغتسل؛ لقول . ٢
ٰ َيۡطُهۡرَنۖ ) [البقرة: ٢٢٢]، أي:  ــنَّ َحتَّ َ َتۡقَرُبوُه اهللا : ( َو
ۡرَن ) [البقـرة: ٢٢٢]، أي:  مـن الدم، ثم قـال : ( فَإَِذا َتَطهَّ
 ( ۚ ُ َّ َمَرُكُم ٱ

َ
تُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
اغتسـلن ثم قـال : ( فَأ

[البقرة: ٢٢٢]، أي: اجلامع.

الصالة . ٢
ا  إِذَ ، وَ ةَ ـالَ عِي الصَّ ـةُ فَدَ َيْضَ بَلَتْ احلْ ا أَقْ لقـول النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ

» (رواه أبو داود).  يلِّ صَ مَ وَ نْكِ الدَّ يلِ عَ سِ تْ فَاغْ بَرَ أَدْ
مسائل

ليـس عـىل املـرأة إعـادة الصـالة إذا طهـرت؛ ملـا ثبت عن . ١
عائشـة-ريض اهللا عنهـا- ملـا سـئلت عـن قضـاء احلائض 
ـرُ  مَ نُؤْ كَ فَ لـِ ا ذَ يبُنـَ انَ يُصِ : «كَ الَـتْ الصـوم دون الصـالة، قَ

الحيض واالستحاضة والنفاس

» (متفق عليه). ةِ الَ اءِ الصَّ ضَ رُ بِقَ مَ الَ نُؤْ ، وَ مِ وْ اءِ الصَّ ضَ بِقَ
إِن أدركـت احلائض مـن وقت الصالة مقـدار ركعة كاملة . ٢

وجبـت عليها، سـواء أدركت ذلك مـن أول الوقت أم من 
ا ال يتسـع لركعة كاملة  آخـره، فإن أدركت من الوقت جزءً
ةً  عَ كْ كَ رَ رَ نْ أَدْ فـال جتب عليها الصالة؛ لقول النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ

» (متفق عليه).  ةَ الَ كَ الصَّ رَ دْ أَدْ قَ ةِ فَ الَ نَ الصَّ مِ
الصوم . ٣

 : لْنَ ؟ قُ مْ ْ تَصُ ملَ لِّ وَ ْ تُصَ تْ ملَ اضَ ا حَ يْسَ إِذَ لقـول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «أَلَ
» (رواه البخاري).  بَىلَ
مسألة

إِذا طهرت احلائض قبل الفجر فصامت صح صومها، وإِن مل 
تغتسل إِال بعد الفجر. 

مس المصحف . ٤

ُروَن ٧٩ ) [الواقعة: ٧٩]،  َّ ٱلُۡمَطهَّ ِ ۥٓ إ ُه َّ َيَمسُّ  ) : لقول اهللا
» (أخرجه مالك يف  ـرٌ فَ إالَّ طَاهِ حَ ـسُّ املُْصْ مَ وقـول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ يَ

املوطأ). 

الطواف بالكعبة . ٥
لقـول النبـي ملسو هيلع هللا ىلص لعائشـة -ريض اهللا عنهـا- ملـا حاضـت: 
ي» رِ تَّى تَطْهُ بَيْتِ حَ َ أَنْ الَ تَطُويفِ بِالْ ريْ ، غَ َاجُّ لُ احلْ عَ فْ ـا يَ يلِ مَ «افْعَ

ونَ  ـرَ النَّاسُ أَنْ يَكُ  (متفـق عليـه)، وحلديث ابن عباس  قال: «أُمِ
 « َائِضِ ةِ احلْ أَ نْ املَْرْ فَ عَ فِّ هُ خُ نَّ ، إِالَّ أَ بَيْتِ الطوافُ مْ بِالْ هِ دِ هْ رَ عَ آخِ

(متفق عليه). 

المكث في المسجد إال عابر سبيل . ٦

لَٰوةَ  ــواْ ٱلصَّ َ َتۡقَرُب ــَن َءاَمُنواْ  ِي َها ٱلَّ يُّ
َ
أ لقـول اهللا : ( َيٰٓ

َّ َعبِرِي  ِ َ ُجُنًبا إ ــا َتُقولُوَن َو ٰ َتۡعلَُمواْ َم ــَكَٰرٰى َحتَّ نُتۡم ُس
َ
َوأ

إِينِّ الَ  ْۚ ) [النسـاء: ٤٣]، ولقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «فَ ٰ َتۡغتَِسلُوا َسبِيٍل َحتَّ
» (رواه أبو داود) . نُبٍ الَ جُ ، وَ َائِضٍ دَ حلِ جِ لُّ املَْسْ أُحِ
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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور٧٠

مسائل
َّ َعبِرِي َسبِيٍل ) [النساء: ٤٣]. . ١ ِ ال حرج يف مرور احلائض إذا حتفظت، ومل ختش تلويث املسجد؛ لعموم قول اهللا : ( إ
» (متفق عليه)، وإن استحب هلن اخلروج يف . ٢ ىلَّ ُيَّضُ املُْصَ لُ احلْ تَزِ عْ يَ حيرم عىل احلائض أن متكث يف مصىل العيد؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ

العيدين إىل املصىل وشهود اخلطبة واخلري ودعوة املسلمني. 
٧. الطالق 

تِِهنَّ ) [الطالق: ١]  َها ٱلَِّبُّ إَِذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِسآَء َفَطّلُِقوُهنَّ لِعِدَّ يُّ
َ
أ حيرم عىل الزوج طالق زوجته وهي حائض؛ لقول اهللا : ( َيٰٓ

أي: يف حال يستقبلن به عدة معلومة حني الطالق.
وطالق احلائض يقع رغم حتريمه وبدعيته.
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