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: قالت وسلم عليه الله صلى النبي زوج سلمة أم عن
صلى الله رسول - إلى طلحة أبي - امرأة سليم أم جاءت

ل الله إن الله رسول : يا فقالت ، وسلم عليه الله
هي إذا ُغسل من المرأة على فهل ، الحق من يستحيي
، : نعم وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال ؟ احأتلمت

. الماء رأت إذا

:  مسائل فيه

. أمية أبي بنت رملة وقيل هند هي سلمة  = أم1
ُتلف إل بكنيته راٍو يشتهر أن وقّل ، اسمها في واخ
ُيخُتلف . اسمه في و
. والغميصاء ، : الرميصاء فقيل ، ُسليم أم ومثلها

وهي ، عنه الله رضي مالك بن أنس أم هي والرميصاء
. السلم في مهر أعظم صاحأبة

: الحديث ورايات  = من2
 أم سليم إلى رسول اللهجاءتفي رواية للبخُاري : 

 : يا رسول الله إن الله لفقالت وسلم عليه الله صلى
 إذاسلُغيستحيي من الحق ، فهل على المرأة من 

رأت إذا:  وسلم عليه الله صلىالنبي احأتلمت ؟ قال 
 - تعني وجهها – وقالت : ياسلمة أم تّفغطالماء . 
 الله وتحتلم المرأة ؟ قال : نعم ، تربت يمينك !رسول

ُيشبهها   ؟ولدهافبَم 

 أم سلمة رضي الله عنها : قلتقالتوفي رواية لمسلم 
: فضحت النساء !

وفي رواية لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت :
فقلت لها : أف لك ! أترى المرأة ذلك ؟

 عائشة رضي الله عنها أن امرأةعن لمسلم رواية وفي
 تغتسلهل:  وسلم عليه الله صلىقالت لرسول الله 

المرأة إذا احأتلمت ، وأبصرت الماء ؟ فقال : نعم .
ّلْت ! قالت : فقالعائشةفقالت لها  ُأ  : تربت يداك و
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 ، وهل يكوندعيها:  وسلم عليه الله صلىرسول الله 
 قبل ذلك ؛ إذا عل ماؤها ماء الرجل أشبهمنالشبه إل 

 أعمامه .أشبهالولد أخواله ، وإذا عل ماء الرجل ماءها 
ّلـّة ، وهي الحربة .(  ومعنى َل ّلْت ) يعني أصابتها ا ُأ و

ُيراد به الدعاء . ُيطلق ول  وهذا مثل قول ( تربت يداك ) 
يستحيي ل الله إن:  عنها الله رضي ُسليم أم  = قول3

. الحق من
. منه ُيستحيا الذي للسؤال وتوطئة تقديم هذا

ّدم أن يحسن وهذا بدل ، منه ُيستحيا الذي للسؤال به ُيق
ّدين في حأياء : ل الناس بعض قول . ال

" أي الحق من يستحيي ل الله إن"  القول هذا إن  = ثم4
. الموضع هذا مثل في بالحياء يأمر ل وجل عز الله أن

. بخُير إل ل يأتي الحياء:  والسلم الصلة عليه قال ولذا
رواه البخُاري ومسلم . 

، عنهن الله رضي الصحابة لنساء منقبة الحديث  = في5
الله دين في والتفّقـّه السؤال من الحياء يمنعهن لم حأيث

. وجل عز
نساء النساء نعم:  عنها الله رضي عائشة قالت ولذا

 يتفقهن في الدين . أنالحياء يكن يمنعهن لمالنصار 
رواه مسلم . 

وهذا بخُلف بعض النساء في زماننا هذا ، يخُجلن أن
يسألن عما أهّمهن من أمور دينهن ، ولكنهن ل يخُجلن

من محادثة بائع أو سائق ونحوهم !

 = النساء شقائق الرجال ، فالمرأة تحتلم كما يحتلم6
الرجل .

ولول ذلك لم ينزع الولد إلى أمه أو إلى أخواله .

. الماء برؤية الغتسال  = تعليق7
ّدم ِذكر أحأوال الجنب بالنسبة للحأتلم ورؤية وقد تق

البلل من عدمه .
بابوذلك في الكلم على قول المصنف رحأمه الله : 

. الجنابة من الغسل
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ُيفّرقّ بين الحأتلم وبين رطوبة فرج8  = ينبغي أن 
ّدمت الشارة إلى ذلك  المرأة ، وقد تق

وهنا يوجد تفصيل أكثر :
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?

s=ca93f48776f0540aedf8bed1b4c42cd0&threadid=10087&high
light=

ُتفّرقّ فل ، النساء بعض على ُيشكل لنه هذا إلى وأشرت
. والحأتلم الرطوبة بين
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