


 ةفَ رَ ظْ تَ ْس ادُ 

يف 

 ةػَ َش قل اَل ُخ ام دُ ؽَ أْح 

 تصـقػ

العالمة 

جالل الديـ السققضل 

 رمحف اهلل

 )تـرش ألول مرة(

اظتـك هبا 

 حمؿد آل رحاب

 غػر اهلل لف ولقالديف ولشققخف ولؾؿسؾؿني



1, وبف كستعنيبسؿ اهلل الرمحـ الرحقؿ

 رشقلف أققل بعد الؿد هلل , والصالة ظذ

ـ فائدة مِ  2قد مر يب يف ادطالعة دجامقع بخط الشقخ صؿس الديـ ابـ الؼامح 

مجع بعض ادشايخ ذكر فقفا أحؽام دخقل الشػة يف الػرج , ووصؾفا إىل 

, ورأيتف جزم بمء ٓ  3شبعني إٓ واحدا , فرأيتف أغػؾ أصقاء أخرى

 إٓ ظذ ضعقػ , 4يتامصك

ؼف ا أضؾَ رة دَ ر  ف, وحُم ػؾَ ا ذكره وما أغْ د فللػت هذه )ادستظرفة( جامعةً  

 ظذ أبقاب الػؼف , ؾف , مرتبةً وأرَش 

 , بدل  وبف كستعني.الؾفؿ صؾ ظذ شقدكا حمؿد وظذ آلف وصحبف وشؾؿ ويف ب  1

يل مؼال مـشقر ظذ األلقكة ظـ ظـاية العالمة السققضل بخطقط العؾامء وما وقػ ظؾقف مـ الؽتب بخطقط   2

 مملػقفا.

 يف ب  ُأخر. 3

 يف ب   يؿم. 4



ـِ  كتاِب )ثؿ وقػت ظذ   ؽام , ذكر فقف ثامكني ُح  (القطء يف أحؽامِ  رساقةَ  اب

, فطِب هبا 5فـؼؾت مـف ما زاد ظذ ما ظـدي فبؾغ كحق مائة ومخسني حؽام

 هبا ظقـا , كػسا وقرّ 

 .7تعقـا بفصارع فقفا متقكال ظذ اهلل ومس 6وها أكذا 

8أحؽام دخقل الشػة يف الػرج

 كؼض القضقء

قؾت 

الـؼض إما بالؾؿس أو  9إذ ,وفقف كظر واضح ,كذا قالف ابـ رساقة أيضا 

 ,10, واهلل تعاىل أظؾؿباخلروج ٓ بالدخقل

 مـ أول ققلف  فـؼؾت إىل هـا شؼط مـ ب.5

 أكا. يف ب  6

 بف لقست يف ب.7

 .بزيادة مـ هذه اجلؿؾة كؾفا 8



الؼرآن وادؽث يف ادسجد ومحؾ ادصحػ  11قراءة ووجقب الغسؾ وحتريؿ 

 ومسف.

قؾت 

وكتابتف ظذ وجف, والصالة والسجقد واخلطبة والطقاف وكراهة األكؾ  

تك يغسؾ فرجف ويتقضل , كام رصح الـقوي والرشب والـقم واجلامع ح

 ,بذلؽ يف )رشح مسؾؿ(

 يمخذ مـ ققل الرافعل يستحب ذلؽ ووجقب كزع اخلػ, واهلل أظؾؿ12و

 وجقب الؽػارة ظذ فاظؾف بامرأتف يف القض يف ققل.

قؾت 

 يف ب  إذا, والصحقح ما يف أ.9

 زيادة مـ ب. واهلل تعاىل أظؾؿ10

 مـ بقراءة زيادة 11

 شؼطت و مـ أ.12



, واهلل هظد ابـ رساقة هذا صقرتني باظتبار إجياب ديـار يف أولف وكصٍػ آخرَ  

 .أظؾؿ

 اد الصقم ووجقب قضائف ووجقب الؽػارة.وفس

قؾت 

 .والتعزير كام كؼؾ البغقي اإلمجاع ظؾقف يف )رشح السـة(  

ه ابـ وظدم اكعؼاد الصقم إذا ضؾع الػجر حاَل إيالجف ظذ األصح. ظّد 

 رساقة, واهلل أظؾؿ

 ,وقطع التتابع ادرشوط فقف إذا كان هنارا

وفساد آظتؽاف,  

قؾت  

 وقطع التتابع ادرشوط فقف, واهلل أظؾؿ.



 وفساد الج ووجقب البدكة ووجقب الؼضاء.

 قؾت 

 واهلل أظؾؿ. ووجقب اديض يف فاشده, 

 وفساد العؿرة ووجقب البدكة ووجقب الؼضاء.

 قؾت  

 ووجقب اديض يف فاشدمها  

 ووجقب حجف بامرأتف بقضئف هلا يف الج والـػؼة ظؾقفا ذهابا وإيابا 

 كذا يف العؿرة و

قبؾ فساده أو إفسادها أو بعد التحؾؾ األول إبعد  الشاة بػعؾف ووجقب

 بعد فقتف  وأ,الثاين 

 ,ظؿرتف إذا أحرم يف حال إيالجف ظذ األصح وظدم اكعؼاد حجف أو

 



ووجقب التػريؼ بقـف وبقـفا إذا أفسد الج أو العؿرة تغؾقظا ظؾقفام ظذ  

 واهلل أظؾؿ . ,ذلؽ ابـ رساقة ظد   .ققل

 وقطع خقار البائع بف يف مدة اخلقار

 وقطع خقار ادشسي بف يف مدة اخلقار. 

 قؾت 

ادجؾس والرشط , وذكر حتريؿ صقر باظتبار خقار  13ظدمها ابـ رساقة أربع 

بالرد مع البائع باألرش ما مل يرض  بالعقب بعده بؾ يرجع 14رد البؽر ادشساة

 الرد بالعقب إذا فعؾف بعد طفقره, واهلل أظؾؿ . وإبطال ,البؽارة شأر

 وكقكف مـ البائع رجقظا يف األمة ظـد فؾس ادشسي يف وجف

 قكة .ػعؾف باجلارية ادرهبووجقب مفر ادثؾ ظذ ادرهتـ 

                                                           

 يف أ  أربعة. 13

 ادشساة لقست يف ب. 14

 



 قؾت  

 برشط أن تؽقن مؽرهة, واهلل أظؾؿ .

 قر  بف ولقق القلد بالسقد إذا أ

 قؾت  

, واهلل فا ظذ الرشط الذي قدمتُ ووجقب مفر ادثؾ ظذ الغاصب بػعؾف هب

 أظؾؿ.

 وكقكف رجقظا مـ األب يف اجلارية التل وهبفا ٓبـف يف وجف.

   قؾت

 كف رجقظا مـ اجلارية ادقىص هبا يف وجف, واهلل أظؾؿ.وكق

 ووجقب مفر ادثؾ إذا وضلء بشبفة أو كؽاح أو بقع فاشد 

 وشؼقط وٓية األب ظذ الصغرة حتك تبؾغ 

 



 وشؼقط اإلجبار يف الـؽاح

 ـ ضؾؼت بعَد فعؾِفوحتريؿ التعريض باخلطبة دَ 

 قؾت 

 قض عِ بلن كان بِ  إٓ أن يؽقن ضالقا بائـا  

ع العبد فقف إذا كؽح بغر إذن شقده أو بنذكف كؽاحا فاشدا ووضلء يف وبق

 واهلل أظؾؿ. ,, وقد ظدمها ابـ رساقة تني ومل يعده السقد ومها ظذ ققلٍ الصقر

 وحتريؿ الربقبة

 األب ظذ آبـ  15وحتريؿ كساء

 .وحتريؿ كساء آبـ ظذ األب

 قؾت 

                                                           

 يف أ  كؽاح. 15

 



أن يؼال  وحتريؿفا  حترمـ بالعؼد ٓ بالقطء, والصقاب 16الصقرتنيهـ  يف  

 ادقضقءة ظذ آبائف وأبـائف , ويؽقن ادراد  ادقضقءة بشبفة.  أي

  ـ األحؽامومِ 

 إذا كاكت أمة حترم أصقهلا وفروظفا, وحترم ظذ آبائف وأبـائف, 

 وحتريؿ أمتف ظؾقف إذا وضئفا أبقه أو جده, وظده ابـ رساقة , واهلل أظؾؿ. 

 وحؾفا لؾزوج األول.

 قؾت  

واهلل  ,ولسقدها الذي تزوجفا قبَؾ ادؾؽ وضؾؼفا ثالثا , ظده ابـ رساقة

 أظؾؿ.

 وحتريؿ اجلؿع بني األمة وظؿتفا يف القطء,

 وحتريؿ اجلؿع بقـفا وبني خالتفا فقف ,

                                                           

 يف أ  بالصقرتني. 16

 



 ,17وحتريؿ اجلؿع بقـفا وبني أختفا فقف

 يف ققلٍ  أشؾؿ وحتتف كسقةٌ  ـِم   ااختقاروكقكف 

وأمة , فلشؾؿت األمة  ذا أشؾؿ ظذ حرةٍ إ 19ااألمة فقف 18تاروكقكف ٓ خت 

 .وتلخرت الرة بعد الدخقل, بؾ يققػ ظذ اكؼضاء العدة 

وظدم جقاز كؽاح مسؾؿة هل أخت امرأتف ادجقشقة اددخقل هبا إذا أشؾؿ 

 .ظؾقفا حتك تـؼيض ظدهتا

 وكذا ٓ جيقز لف كؽاح أربع شقاها  

 لعدة ,ـ أشؾؿت بعده, بؾ يققػ ظذ اكؼضاء افسخ كؽاح مَ  20وقػو

 ووقػف فسخ كؽاح مـ ٓ حيؾ لف إذا أشؾؿ ظؾقف ظذ اكؼضاء العدة,

                                                           

 زيادة مـ ب. "وحتريؿ اجلؿع بقـفا وبني أختفا فقف" 17

 ولعؾفا  كختار. 18

 يف أ  فقام. 19

 ظدمويف أ   20

 



 بعده, 22أحدمهاأيضا إذا ارتد  21ووقػف

 ا بعده.ا معً ووقػف أيضا إذا ارتد  

 ثؿ ظاد ووضئفا يف العدة  23إذا ارتد بعدهووجقب مفر ادثؾ ظذ الزوج 

 . 24ةوزوال العـ  

 قؾت 

 ؾ هبا برضاها وإبطال خقار األمة التل ظتؼت حتت ظبد إذا فع 

 , برضاها 25بففا ؿؾعقب إذا فعؾ هبا بعد ظبالوإبطال فسخ الزوجة 

 قؾت 

                                                           

 يف ب  ووقػ. 21

 .آخرمهايف أ   22

 يف أ  بعدها. 23

 ة.دالع  أ يف 24

 بف لقست يف أ. 25

 



 وإبطال فسخف بف بعد فعؾف , واهلل أظؾؿ. 

 ووجقب مفر ادثؾ لؾؿػقضة 

 وثبقت ادسؿك

 وامتـاع الػسخ إذا اظتز بالصداق بعده , 

 وحتريؿ امتـاع ادرأة مـ التؿؽني بعده , 

 العػقلف   وظدم ظػق القيل بعده إن قؾـا 

 وشؼقط ادتعة. 

 قؾت 

 يف ققل ضعقػ , واهلل أظؾؿ. 26وذا 

 ؼ بف ووققع الطالق ادعؾ  

                                                           

 يف ب  قؾت  وزاد يف ققل ضعقػ. 26

 



ـة والبدظة يف الطالق  وثبقت السُّ

ف ظذ إحدى كسائف مبفؿة فقضلء إحداهـ ضالقوكقكف يتعنّي فقام إذا وقع 

 ظذ وجٍف فاكؼؾب ظؾقف

 وثبقت مبفؿ فقضلء إحداهـ ظذ وجف.

 ووجقب مفر ادثؾ إذا وضلء الرجعقة قبؾ ارجتاظفا,

 يؽؿؾ فقفا ظدد الطالق والرجعة دـ مل 

 ة مـ اإليالء.قئوالػَ 

 قؾت 

28راهظادحقـئذ, ومصر كػارة  27ولزوم كػارة يؿني 
 

إذا جامع قبؾ أن يؽػر 

 , واهلل أظؾؿ. الـصاإلمام البؾؼقـل ظـ قضاءا كام كؼؾف والد صقخـا 

                                                           

 يف ب  ظني. 27

 يف أ  الظفار. 28

 



 29والؾعان

 الػاظؾ وادػعقل بف إذا كان حمرما . 30وشؼقط حصاكة

 قؾت 

 اإلمامة العظؿك وإبطال 

 .زل ظـ الؼضاء والقٓية والقصقة واألماكةوالعَ 

 .ورد الشفادة 

 ها ابـ رساقةوإثبات الجر, ظد   

 , واهلل أظؾؿِؼ ْس بالػِ  ُؾ أهنا ٓ تبطُ  وهق كذلؽ إٓ يف اإلمامة , فاألصحُّ 

 .ةد  العِ  بووجق

  قؾُت 

                                                           

 شؼط  والؾعان مـ أ. 29

 بالضاد ادعجؿة. يف ب  حضاكة. 30

 



الثالثة   األقراءِ قر باظتبار وجقب جعؾف ابـ رساقة مشتؿال ظذ ثامين ُص 

ة ادقضقءة بشبفة وأراد السقد رائـ لألمَ لألمة والؼ 31ـلؾحائض, والؼري

 .تزوجيفا , وثالثة أصفر لغر الائض الرة, وصفريـ وصفر كذلؽ

ةٍ   بثالثة أصفر ظذ اجلديد  دُّ تَ القلس, ثؿ تع إىل حد   ولبث ادـؼطع حقضفا لعؾ 

 .32ث أربع شـني ظذ الؼديؿ, واهلل أظؾؿ, ومؽْ 

وكصػ , واهلل  صفرٌ  , واألصحُّ ضعقٌػ  وما ذكره مـ الشفريـ يف األمة ققٌل 

 أظؾؿ.

 وكقن األمة بف فراصا .

 قؾت 

 وحتريؿ تزويج األمة قبؾ آشتزاء, واهلل أظؾؿ. 

                                                           

 يف أ  والؼرائـ. 31

   اكتفك.واهلل أظؾؿ يف ب  بدل  32

 



ـٌ ف وإذا ثار ب  ف برشضف م إرضاظُ رُ َح  لب

 الـػؼة  ووجقُب 

 طؾؼة بعده اد كؽـُش ووجقب 

 ووجقب الد

 قؾت 

 جعؾف ابـ رساقة مشتؿال ظذ مخس صقر  

 ,الرجؿ-1

 جؾد مئة ظذ الر, و -2

 ظام, وتغريب-3

 وجؾد مخسني ظذ العبد, -4

 



 33وتغريب كصػ ظام, واهلل أظؾؿ -5

 وثبقت اإلحصان.

  قؾت 

ظـ ذلؽ, وظذ  أن هناه الاكؿُ  رها بعَد بُ والتعزير ظذ فاظؾف بامرأتف يف دُ 

 ,وادحرم ادؿؾقكة , بؿـػعتفاقىَص وادُ  ,وباجلارية ادشسكة ,ف بادقتةِ فاظؾِ 

 وأجـبقة إن كان صبقا,  ,والبفقؿة

لبفقؿة إن صح الديث فقف , وقد ظؾؼ الشافعل الؼقل بف ظذ ووجقب قتؾ ا

 ظدمها ابـ رساقة. , , ووجقب ثؿـفا ظؾقف إن قؾـا   تؼتؾ.34صحتف

ة لعؾفا تعتؼ فقفا قطع كؽاح األشرة بعده, بؾ تـتظر العّد  35أيضا ظدم وظد  

 ظذ وجف, واهلل أظؾؿ.

                                                           

 تؽررت كؾؿة أظؾؿ مرتني يف ب. 33

 ظذ صحتف. بف اإلمام الشافعل الؼقل فقفوهـاك كتاب مػرد فقام ظؾؼ  34

 شؼطت كؾؿة ظدم مـ ب. 35

 



 سؾؿة .ل إذا فعؾف بؿُ م  الذ   ظفدِ  واكتؼاُض 

 قؾت 

 إٓ إن رشط آكتؼاض بف, واهلل أظؾؿ.األصح ٓ يـتؼض  

 ي بف مع الـقة ظذ وجف, وحصقل التس  

 ءؼ بالقطادعؾ   العتِؼ ووققع 

 ظذ شقدها, واهلل أظؾؿ. 36ر ادؽاتِبة بفم مفْ ووجقب غرْ 

 37وهذا آخر ادستظرفة يف أحؽام دخقل الشػة

 فعل خلامتة الػاظ بؼقة ادجتفديـ جالل الديـ ظبد الرمحـ السققضل الشا  

*** 

 

                                                           

 بف لقست يف ب. 36

   آخره وهلل الؿد وادـة , وصذ اهلل ظذ مـ ٓ كبل بعده حمؿد وآلف وصحبف وشؾؿيف ب 37

 



 مؾحؼ

 38يف الػؼف الشافعل كالم العالمة السققضل مـ كتابف األصباه والـظائر 

  (272  ص) والـظائر األصباهقال رمحف اهلل يف 

َشَػةِ  َتْغقِقِب  َأْحَؽامِ  يِف  اْلَؼْقُل   اْلَ

ت ُب     ُحْؽاًم  َومَخُْسقنَ  ِماَئةٌ  َظَؾْقَفا َيَسَ

ِريؿُ  َواْلُقُضقِء, اْلُغْسؾِ  ُوُجقُب   اَلةِ  َوحَتْ ُجقدِ  الص  ْطَبِة, َوالسُّ  َوالط َقاِف  َواخْلُ

ِف, اْدُْصَحِػ  َومَحْؾِ  اْلُؼْرآِن, َوقَِراَءةِ   ِد,اْدَْسجِ  يِف  َواْدُْؽُث  َوْجفٍ  َظَذ  َوكَِتاَبتِفِ  َوَمس 

ِب  اأْلَْكؾِ  َوَكَراَهةُ  ْ اَمِع, َوالـ ْقمِ  َوالرشُّ َل, َفْرَجفُ  َيْغِسَؾ  َحت ك َواجْلِ  َوَيَتَقض 

ػ   َكَزعِ  َوُوُجقُب  اَرةِ  اخْلُ لِ  يِف  َكْدًبا َأوْ  ُوُجقًبا َواْلَؽػ  ْقضِ  َأو   َوآِخِرهِ  بِِديـَارٍ  اْلَ

ْقمِ  َوَفَسادُ  بِـِْصِػفِ  اَرةُ  َوالت ْعِزيرُ  ائِِف,َقَض  َوُوُجقُب  الص   .َواْلَؽػ 

                                                           

 ألن لف رمحف اهلل  األصباه والـظائر يف الـحق. 38

 



وطُ  الت َتاُبعِ  َوَقْطعُ  ,ِحقـَئِذٍ  اْلَػْجرُ  َضَؾعَ  إَذا اْكِعَؼاِدهِ  َوَظَدمُ   َويِف  فِقِف, اْدَرْشُ

ْظتَِؽاِف, ِٓ ْظتَِؽاِف, َوَفَسادُ  ا ِٓ , ا ج   يِف  اْدُيِض   َوُوُجقُب  َواْلُعْؿَرِة, َواْلَ

ا, اةِ  فِقِفاَم, َواْلَبَدَكةِ  َوَقَضائِِفاَم  َفاِشِدمِهَ ِرهِ  َوالش   الت َحؾُّؾِ  َبْعَد  ُوُققِظفِ  َأوْ  بَِتَؽرُّ

ِل, فُ  َفْقتِِف, َبْعد َأوْ  اأْلَو  ج   يِف  َوضَِئَفا ال تِل بِاْمَرَأتِفِ  َوَحجُّ  َوالـ َػَؼةُ  َواْلُعْؿَرةِ  اْلَ

ا َوَظَدمُ  ,َقْقلٍ  َظَذ  َبْقـَُفاَم  يُؼ َوالت ْػرِ  َوإَِياًبا, َذَهاًبا َظَؾْقَفا  َحاَلة َأْحَرمَ  إَذا اْكِعَؼاِدمِهَ

ياَلِج, ي اْلَبائِعِ  ِخَقارِ  َوَقْطعُ  اإْلِ طِ  اْدَْجؾِسِ  يِف  َواْدُْشَسِ ْ دّ  ُشُؼقطِ  َأوْ  َوالرش   إَذا الر 

 .بِْؽًرا َوَكاَكْت  َقْبَؾفُ  َأوْ  اْلَعْقِب  ُطُفقرِ  َبْعد َفَعَؾفُ 

 الث اَلِث, يِف  َوْجفٍ  يِف  اْلَقِصق ةِ  َأوْ  اْلَػْرعِ  ِهَبةِ  يِف  َأوْ  اْلَػَؾسِ  ِظـَْد  ُرُجقًظا َوَكْقُكفُ 

ةً  لِْؾُؿْؽَرَهةِ  اْدِْثؾِ  َمْفرِ  َوُوُجقُب  اةً  َأوْ  َمْغُصقَبةً  َأوْ  َمْرُهقَكةً  َأوْ  ُحر  ْـ  ُمْشَسَ  ِم

اءً  َأوْ  اْلَغاِصِب   َأوْ  َفاِشدٍ  كَِؽاٍح  يِف  َأوْ  بُِشْبَفةٍ  َولِْؾَؿْقُضقَءةِ  اَتَبًة,ُمؽَ  َأوْ  َفاِشًدا رِشَ

ةِ  ْجَعِة, َأوْ  الت َخؾُِّػ  ِظد  قِق  الر  ق دِ  اْلَقَلدِ  َوُلُ ْختَِقارِ  َوُشُؼقطُ  ,بِالس  ِٓ َيِة, ا َٓ  َواْلِق

ُج  َفاَل  ُرمُ  َيْبُؾَغ, َحت ك َيَتَزو  ْطَبةِ  الت ْعِريُض  َوحَيْ  َوَبْقعُ  ,َبائِـًا َٓ  َبْعَدهُ  َضُؾَؼْت  ْـ دَِ  بِاخْلِ

 



ِريؿُ  ,َقْقلٍ  َظَذ  َفاِشًدا, كَِؽاًحا بِنِْذكِفِ  َأوْ  َشق ِدِه, إْذنِ  بَِغْرِ  َكَؽَح  إَذا فِقفِ  اْلَعْبدِ   َوحَتْ

بِقَبةِ   .الر 

ِريؿُ  ا ـَائِِف,َوَأبْ  آَبائِفِ  َظَذ  َأَمةٍ  َأوْ  بُِشْبَفةٍ  َكاَكْت  إَذا اْدَْقُضقَءةِ  َوحَتْ  َوُفُروِظَفا َوُأُصقهِلَ

ِريؿُ  َظَؾْقِف, ْوِج  َوِحّؾَفا َأْصاًل, اْلَقاضِئُ  َكانَ  إَذا َظَؾْقفِ  َأَمتِفِ  َوحَتْ لِ  لِؾز   اأْلَو 

َؼَفا ال ِذي َولَِسق ِدَها ِريؿُ  ,اْدِْؾِؽ  َقْبَؾ  َثاَلًثا َضؾ  تَِفا َأوْ  ُأْختَِفا َوْطءِ  َوحَتْ  َأوْ  َظؿ 

ْـ  اْختَِقاًرا َوَكْقُكفُ  َأَمًة, َكاَكْت  إَذا َخاَلتَِفا ْـ  َأْكَثرِ  َظَذ  َأْشَؾؿَ  ِم   َقْقٍل, يِف  َأْرَبعٍ  ِم

ةٍ  َظَذ  َأْشَؾؿَ  إَذا فِقاَم  اأْلََمةِ  اْختَِقارِ  َوَمـْع َرْت  َوَأَمةٍ  َوضَِئَفا ُحر   َوَأْشَؾَؿْت  َفَتَلخ 
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