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وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  لله  وصحبه الحمد  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  لله  الحمد 
ا، أما بعد: ا كثيرً ا، أما بعد:وسلم تسليمً ا كثيرً وسلم تسليمً

السعدي  ناصر  بن  الرحمن  عبد  العالمة  للشيخ  الفقهية  القواعد  منظومة  السعدي نقدم  ناصر  بن  الرحمن  عبد  العالمة  للشيخ  الفقهية  القواعد  منظومة  نقدم 
رحمه  الله تعالى، مقابلةً على النسخة الخطية للكتاب مع وضع متن المنظومة كامالً رحمه  الله تعالى، مقابلةً على النسخة الخطية للكتاب مع وضع متن المنظومة كامالً 
في أول الكتاب لمن أراد الحفظ على متن صحيح سليم من األخطاء المطبعية، وكذلك في أول الكتاب لمن أراد الحفظ على متن صحيح سليم من األخطاء المطبعية، وكذلك 
مع  الطالب  كراسة  تكون  حتى  والتعليق  للشرح  فراغات  وضع  مع  المنظومة  مع جزأنا  الطالب  كراسة  تكون  حتى  والتعليق  للشرح  فراغات  وضع  مع  المنظومة  جزأنا 
ا عليهم مع ضبط ما  يشكل  ا خدمةً لطالب العلم وتيسيرً ا عليهم مع ضبط ما  يشكل المتن والشرح بحوزته جميعً ا خدمةً لطالب العلم وتيسيرً المتن والشرح بحوزته جميعً

ا وصلى الله على نبينا محمد.  ا وصلى الله على نبينا محمد. من األلفاظ، والحمد لله أوالً وآخرً من األلفاظ، والحمد لله أوالً وآخرً
من إصدارات موقع الشيخمن إصدارات موقع الشيخ

www.binsaadi.comwww.binsaadi.com
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صورة الصفحة األوىل من املخطوطةصورة الصفحة األوىل من املخطوطة
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صورة الصفحة األخرية من املخطوطةصورة الصفحة األخرية من املخطوطة
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الحمد لله رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيد المرسلين وخاتم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيد المرسلين وخاتم 
بإحسان النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان  تبعهم  ومن  أجمعين  وصحبه  آله  وعلى  عليه  الله  صلى  محمد  سيدنا  النبيين 

إلى يوم الدين وبعد: إلى يوم الدين وبعد: 
يقول فضيلة الشيخ العالمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله:يقول فضيلة الشيخ العالمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله:

ــقِ األَرف لعليِّ  ا هِ  للَّ لحمدُ  ــقِا األَرف لعليِّ  ا هِ  للَّ لحمدُ  ا قِ- - ١ لمفـرّ وا اءِ  األَشـي مـعِ  قِوجا لمفـرّ وا اءِ  األَشـي وجامـعِ 
لغزيـره ا لواسـعةِ  ا لنعـمِ  ا لغزيـرهذي  ا لواسـعةِ  ا لنعـمِ  ا ذي  لكثيـره- - ٢ ا لباهـرة  ا ـمِ  كَ لحِ لكثيـرهوا ا لباهـرة  ا ـمِ  كَ لحِ وا
ــمِ ئ ا د ــالمٍ  س ــعْ  م ــصــالةُ  ل ا ــمَّ  ــمِثُ ئ ا د ــالمٍ  س ــعْ  م لــصــالةُ  ا ــمَّ  ثُ تمِ- - ٣ لخا ا لقرشي  ا لرسولِ  ا تمِعلى  لخا ا لقرشي  ا لرسولِ  ا على 
رِ ـــــرا األَب ــهِ  ــب ــح وص لــــهِ  رِوآ ـــــرا األَب ــهِ  ــب ــح وص لــــهِ  وآ رِ- - ٤ ا خَ لفَ ا تبَ  مرا لحائزي  رِا ا خَ لفَ ا تبَ  مرا لحائزي  ا
لمننْ ا فضلَ  أَ نَّ  أ يت  دِ هُ لمننْاعلمْ  ا فضلَ  أَ نَّ  أ يت  دِ هُ اعلمْ  رنْ- - ٥ لدَّ وا عنكَ  لشكَّ  ا يزيلُ  رنْعلمٌ  لدَّ وا عنكَ  لشكَّ  ا يزيلُ  علمٌ 
لقلوبِ ا لذي  لحقَّ  ا لقلوبِويكشفُ  ا لذي  لحقَّ  ا ويكشفُ  لمطلوبِ- - ٦ ا إلى  دَ  لعب ا لُ  وصِ لمطلوبِويُ ا إلى  دَ  لعب ا لُ  وصِ ويُ
دِ للقواعِ كَ  همِ فَ على  صْ  دِفاحرِ للقواعِ كَ  همِ فَ على  صْ  فاحرِ دِ- - ٧ رِ لشوا ا ئلِ  لمسا ا ة  عَ مِ دِجا رِ لشوا ا ئلِ  لمسا ا ة  عَ مِ جا
ى رتقَ مُ رَ  خي لعلمِ  ا في  رتقي  ىلِتَ رتقَ مُ رَ  خي لعلمِ  ا في  رتقي  لِتَ ا- - ٨ قَ فِّ وُ قد  لذي  ا لَ  بْ سُ ي  تَفِ قْ اوتَ قَ فِّ وُ قد  لذي  ا لَ  بْ سُ ي  تَفِ قْ وتَ

ــهــا  نــظــمــتُ ـــدٌ  ـــواع ق ــــذه  ــهــا وه نــظــمــتُ ـــدٌ  ـــواع ق ــــذه  وه لتُها- - ٩ تْبِ أهلِ العلمِ قد حصَّ لتُهامن كُ تْبِ أهلِ العلمِ قد حصَّ من كُ
األجرِ عظيمَ  لمولى  ا مُ  هُ األجرِجزا عظيمَ  لمولى  ا مُ  هُ جزا رِّ- - ١٠١٠ ب ل وا نِهِ  فرا غُ معْ  لعفوَ  برِّوا ل وا نِهِ  فرا غُ معْ  لعفوَ  وا
لْ مَ لعَ ا رِ  ئ لسا شرطٌ  ةُ  يَّ لن لْوا مَ لعَ ا رِ  ئ لسا شرطٌ  ةُ  يَّ لن وا للعملْ- - ١١١١ دُ  لفسا وا لصالحُ  ا للعملْبها  دُ  لفسا وا لصالحُ  ا بها 
لـحِ لمصا ا علـى  ـيٌّ  ن مبْ لديـنُ  لـحِا لمصا ا علـى  نـيٌّ  مبْ لديـنُ  ا ئـحِ- - ١٢١٢ ا للقب لـدرءِ  وا بِهـا  جل ئـحِفـي  للقبا لـدرءِ  وا بِهـا  جل فـي 
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لِح لمصا ا دُ  ــدَ عَ ــمْ  احَ ــزَ تَ نْ  لِحفــإ لمصا ا دُ  ــدَ عَ ــمْ  احَ ــزَ تَ نْ  فــإ لـحِ- - ١٣١٣ لمصا ا مـن  األعلـى  مُ  قـدّ لـحِيُ لمصا ا مـن  األعلـى  مُ  قـدّ يُ
ــدِ ــمــفــاسِ ل ا ــمُ  ــزاح ت هُ  ــــدُّ ــدِوضِ ــمــفــاسِ ل ا ــمُ  ــزاح ت هُ  ــــدُّ وضِ ـدِ- - ١٤١٤ لمفاسِ ا من  األَدنى  كـبُ  رتَ ـدِيُ لمفاسِ ا من  األَدنى  كـبُ  رتَ يُ
رُ لتيسـي ا لشـريعةِ  ا قواعـدِ  لتيسـيرُومـن  ا لشـريعةِ  ا قواعـدِ  ومـن  رُ- - ١٥١٥ تعسـي ـهُ  بَ نا مـرٍ  أ كلِّ  تعسـيرُفـي  ـهُ  بَ نا مـرٍ  أ كلِّ  فـي 
رِ ــدا ــت ق ا ــال  ب ـــبٌ  واج ــس  ــي رِول ــدا ــت ق ا ــال  ب ـــبٌ  واج ــس  ــي ول رِ- - ١٦١٦ ــرا ــط اض مــعَ  ــرمٌ  ــح م رِوال  ــرا ــط اض مــعَ  ــرمٌ  ــح م وال 
لضـروره ا مـعَ  محظـورٍ  لضـرورهوكلُّ  ا مـعَ  محظـورٍ  وكلُّ  لضـروره- - ١٧١٧ ا ـهُ  تحتاجُ مـا  رِ  لضـرورهبقـد ا ـهُ  تحتاجُ مـا  رِ  بقـد
لليقينِ مُ  ــا ــك األح ــعُ  ــرجِ لليقينِوت مُ  ــا ــك األح ــعُ  ــرجِ وت لليقيـنِ- - ١٨١٨ لشـكُّ  ا زيـلُ  يُ لليقيـنِفـال  لشـكُّ  ا زيـلُ  يُ فـال 
لطهـاره ا نَـا  اهِ مي فـي  لطهـارهواألصـلُ  ا نَـا  مياهِ فـي  واألصـلُ  لحجاره- - ١٩١٩ وا لثيـابِ  وا لحجارهواألرضِ  وا يـابِ  لث وا واألرضِ 
للحومِ وا األَبضاعِ  في  للحومِواألَصلُ  وا األَبضاعِ  في  واألَصلُ  للمعصومِ- - ٢٠٢٠ لِ  واألمـوا لنفـسِ  للمعصومِوا لِ  واألمـوا لنفـسِ  وا
ـلُّ لحِ ا ـيءَ  جِ يَ حتـى  هـا  ـلُّتحريمُ لحِ ا ـيءَ  جِ يَ حتـى  هـا  تحريمُ ـلُّ- - ٢١٢١ مَ يُ مـا  للـهُ  ا كَ  هـدا ـلُّفافهـمْ  مَ يُ مـا  للـهُ  ا كَ  هـدا فافهـمْ 
ـهْ اإلباحَ تِنـا  ا د عا فـي  ـهْواألصـلُ  اإلباحَ تِنـا  ا د عا فـي  واألصـلُ  هْ- - ٢٢٢٢ باحَ اإلِ صارفُ  يءَ  جِ يَ هْحتى  باحَ اإلِ صارفُ  يءَ  جِ يَ حتى 
ـورْ األُمُ مـن  ا  مشـروعً ـورْوليـس  األُمُ مـن  ا  مشـروعً وليـس  مذكورْ- - ٢٣٢٣ نا  شرعِ في  لذي  ا رُ  مذكورْغي نا  شرعِ في  لذي  ا رُ  غي
لمقاصدِ كا األُمـــورِ  ئــلُ  لمقاصدِوســا كا األُمـــورِ  ئــلُ  وســا ئدِ- - ٢٤٢٤ للزوا لحكمِ  ا بهذا  مْ  كُ ئدِواحْ للزوا لحكمِ  ا بهذا  مْ  كُ واحْ
لنسيانُ وا هُ  ــرا ك واإلِ لخطأ  لنسيانُوا وا هُ  ــرا ك واإلِ لخطأ  وا نُ- - ٢٥٢٥ لرحمـا ا نـا  معبودُ طَه  ـقَ لرحمـانُأسْ ا نـا  معبودُ طَه  ـقَ أسْ
ل دَ بَ لْ ا يثبتُ  اإلتالفِ  مع  للكنْ  دَ بَ لْ ا يثبتُ  اإلتالفِ  مع  لكنْ  لزلـلْ- - ٢٦٢٦ وا عنـه  يـمُ  ث لتأْ ا لزلـلْوينتفـي  وا عنـه  يـمُ  ث لتأْ ا وينتفـي 
بعْ لتَّ ا في  مِ  األَحكا ئلِ  مسا بعْومن  لتَّ ا في  مِ  األَحكا ئلِ  مسا ومن  ـعْ- - ٢٧٢٧ فوقَ اسـتقلَّ  ا  إذ ال  ـعْيثبـتُ  فوقَ اسـتقلَّ  ا  إذ ال  يثبـتُ 
دْ رَ وَ ا  إذ بهِ  معمولٌ  فُ  رْ لعُ دْوا رَ وَ ا  إذ بهِ  معمولٌ  فُ  رْ لعُ وا دْ- - ٢٨٢٨ حَ دْحكمٌ من الشرعِ الشريفِ لم يُ حَ حكمٌ من الشرعِ الشريفِ لم يُ
نِـهِ آ قبـلَ  لمحظـورِ  ا ـلُ  عاجِ نِـهِمُ آ قبـلَ  لمحظـورِ  ا ـلُ  عاجِ مُ نِهِ- - ٢٩٢٩ رما حِ معْ  نِ  سرا لخُ با باءَ  نِهِقد  رما حِ معْ  نِ  سرا لخُ با باءَ  قد 
لْ مَ لعَ لْوإن أتى التحريمُ في نفسِ ا مَ لعَ وإن أتى التحريمُ في نفسِ ا لْ- - ٣٠٣٠ لَ وخَ دٍ  فسا فذو  شرطِه،  لْأو  لَ وخَ دٍ  فسا فذو  شرطِه،  أو 
نُ يضمَ ليس  يهِ  مؤذ لِفُ  تْ نُومُ يضمَ ليس  يهِ  مؤذ لِفُ  تْ ومُ نُ- - ٣١٣١ سَ حْ أَ ي  هِ لتي  با لدفاعِ  ا نُبعد  سَ حْ أَ ي  هِ لتي  با لدفاعِ  ا بعد 
لعمومِ ا في  لكلَّ  ا دُ  تفي  « لْ لعمومِو«أ ا في  لكلَّ  ا دُ  تفي  « لْ و«أ لعليمِ- - ٣٢٣٢ كا دِ  واإلفرا لجمعِ  ا لعليمِفي  كا دِ  واإلفرا لجمعِ  ا في 
لنفـيِ ا سـياقِ  فـي  لنكـراتُ  لنفـيِوا ا سـياقِ  فـي  لنكـراتُ  وا يِ- - ٣٣٣٣ لنَّهْ ا سياقِ  وْ  أ لعمومَ  ا عطِي  يِتُ لنَّهْ ا سياقِ  وْ  أ لعمومَ  ا عطِي  تُ
ا عَ مَ تفيدان  ا»  و«مَ ن»  «مَ اكذاك  عَ مَ تفيدان  ا»  و«مَ ن»  «مَ كذاك  ا- - ٣٤٣٤ عَ مَ فاسْ يَّ  خَ أُ يا  لعمومِ  ا اكلَّ  عَ مَ فاسْ يَّ  خَ أُ يا  لعمومِ  ا كلَّ 
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يضافُ إذ  ــردُ  ــمــف ل ا ــهُ  ــلُ ــث يضافُومِ إذ  ــردُ  ــمــف ل ا ــهُ  ــلُ ــث ومِ ضافُ- - ٣٥٣٥ يُ ما  لرشدَ  ا يتَ  دِ هُ ضافُفافهمْ  يُ ما  لرشدَ  ا يتَ  دِ هُ فافهمْ 
تجتمعْ ى  حتَّ لحكمُ  ا يتمُّ  تجتمعْوال  ى  حتَّ لحكمُ  ا يتمُّ  وال  ترتفعْ- - ٣٦٣٦ نعْ  لموا وا لشروطِ  ا لُّ  ترتفعْكُ نعْ  لموا وا لشروطِ  ا لُّ  كُ
عملْ من  عليه  بما  أتى  عملْومن  من  عليه  بما  أتى  ومن  لعملْ- - ٣٧٣٧ ا على  له  ما استحق  لعملْقد  ا على  له  ما استحق  قد 
لمأمورِ ا من  لبعضُ  ا فعلُ  لمأمورِويُ ا من  لبعضُ  ا فعلُ  ويُ لمأمورِ- - ٣٨٣٨ ا رِ  ئ سا فعلُ  شقَّ  لمأمورِإن  ا رِ  ئ سا فعلُ  شقَّ  إن 
ــأذونِ ــم ل ا عــن  ــا  ــشَ نَ مــا  ــل  ــأذونِوك ــم ل ا عــن  ــا  ــشَ نَ مــا  ــل  وك لمضمونِ- - ٣٩٣٩ با ليس  مرٌ  أ بالمضمونِفذاك  ليس  مرٌ  أ فذاك 
تِهْ علَّ ــعْ  م ــرٌ  ئ ا د حكمٍ  ــلُّ  تِهْوك علَّ ــعْ  م ــرٌ  ئ ا د حكمٍ  ــلُّ  وك عتِهْ- - ٤٠٤٠ رْ لِشِ تْ  أوجبَ قدْ  لتي  ا يَ  هْ عتِهْوَ رْ لِشِ تْ  أوجبَ قدْ  لتي  ا يَ  هْ وَ
ــدِ قِ لــلــعــا الزمٌ  ـــرطٍ  ش ـــلُّ  ــدِوك قِ لــلــعــا الزمٌ  ـــرطٍ  ش ـــلُّ  وك دِ- - ٤١٤١ لمقاصِ وا لنكاحِ  وا بيعِ  ل ا دِفي  لمقاصِ وا لنكاحِ  وا بيعِ  ل ا في 
ما محرّ للت  حَ ــا  ــروطً ش ماإال  محرّ للت  حَ ــا  ــروطً ش إال  فاعلما- - ٤٢٤٢ فباطالتٌ  هُ  عكسُ فاعلماأو  فباطالتٌ  هُ  عكسُ أو 
لمبهمِ ا عندَ  لقرعةُ  ا ستعملُ  لمبهمِتُ ا عندَ  لقرعةُ  ا ستعملُ  تُ لتزاحمِ- - ٤٣٤٣ ا  لد أو  لحقوقِ  ا لتزاحمِمن  ا  لد أو  لحقوقِ  ا من 
اجتمعا مالنِ  لعَ ا  تساو اجتمعاوإن  مالنِ  لعَ ا  تساو وإن  فاسـتمعا- - ٤٤٤٤ دهمـا  أحْ فاسـتمعاوفعـلُ  دهمـا  أحْ وفعـلُ 
لُ يشغَّ ــال  ف ــولٍ  ــشــغ م لُوكـــلُّ  يشغَّ ــال  ف ــولٍ  ــشــغ م وكـــلُّ  لُ- - ٤٥٤٥ بّ سَ لمُ وا لمرهونُ  ا لُه  لُمثا بّ سَ لمُ وا لمرهونُ  ا لُه  مثا
واجبا ــهِ  أخــي عــن  ــؤدِّ  ي ــن  واجباوم ــهِ  أخــي عــن  ــؤدِّ  ي ــن  وم ا- - ٤٦٤٦ ب ل يطا  نو إن  لرجوعُ  ا اله  ب ل يطا  نو إن  لرجوعُ  ا له 
لعصيانِ ا عن  عي  لطبْ ا زعُ  لوا لعصيانِوا ا عن  عي  لطبْ ا لوازعُ  وا نِ- - ٤٧٤٧ نكرا بال  لشرعي  ا عِ  زِ لوا نِكا نكرا بال  لشرعي  ا عِ  زِ لوا كا
لتمامِ ا على  ــهِ  لــلَّ لحمدُ  لتمامِوا ا على  ــهِ  لــلَّ لحمدُ  وا مِ- - ٤٨٤٨ لدوا وا مِ  لختا وا لبدءِ  ا مِفي  لدوا وا مِ  لختا وا لبدءِ  ا في 
ئعِ شا ــالمٍ  س مــعْ  لــصــالةُ  ا ئعِثم  شا ــالمٍ  س مــعْ  لــصــالةُ  ا ثم  بِعِ - - ٤٩٤٩ لتا وا هِ  وصحبِ لنبي  ا بِعِ على  لتا وا هِ  وصحبِ لنبي  ا على 



١٢



١٣

الشرح والتعليقالشرح والتعليق



١٤



الرشح وتعليق الشيخ:الرشح وتعليق الشيخ:

١٥

ــقِ األَرف لعليِّ  ا هِ  للَّ لحمدُ  ــقِا األَرف لعليِّ  ا هِ  للَّ لحمدُ  ا قِ- - ١ لمفـرّ وا اءِ  األَشـي مـعِ  قِوجا لمفـرّ وا اءِ  األَشـي وجامـعِ 
لغزيـره ا لواسـعةِ  ا لنعـمِ  ا لغزيـرهذي  ا لواسـعةِ  ا لنعـمِ  ا ذي  لكثيـره- - ٢ ا لباهـرة  ا ـمِ  كَ لحِ لكثيـرهوا ا لباهـرة  ا ـمِ  كَ لحِ وا
ــمِ ئ ا د ــالمٍ  س ــعْ  م ــصــالةُ  ل ا ــمَّ  ــمِثُ ئ ا د ــالمٍ  س ــعْ  م لــصــالةُ  ا ــمَّ  ثُ تمِ- - ٣ لخا ا لقرشي  ا لرسولِ  ا تمِعلى  لخا ا لقرشي  ا لرسولِ  ا على 
رِ ـــــرا األَب ــهِ  ــب ــح وص لــــهِ  رِوآ ـــــرا األَب ــهِ  ــب ــح وص لــــهِ  وآ رِ- - ٤ ا خَ لفَ ا تبَ  مرا لحائزي  رِا ا خَ لفَ ا تبَ  مرا لحائزي  ا



١٦

الفقهية القواعد  الفقهيةمنظومة  القواعد  منظومة 



١٧

والتعليق والتعليقالشرح  الشرح 



١٨

الفقهية القواعد  الفقهيةمنظومة  القواعد  منظومة 



الرشح وتعليق الشيخ:الرشح وتعليق الشيخ:

١٩

لمننْ ا فضلَ  أَ نَّ  أ يت  دِ هُ لمننْاعلمْ  ا فضلَ  أَ نَّ  أ يت  دِ هُ اعلمْ  رنْ- - ٥ لدَّ وا عنكَ  لشكَّ  ا يزيلُ  رنْعلمٌ  لدَّ وا عنكَ  لشكَّ  ا يزيلُ  علمٌ 
لقلوبِ ا لذي  لحقَّ  ا لقلوبِويكشفُ  ا لذي  لحقَّ  ا ويكشفُ  لمطلوبِ- - ٦ ا إلى  دَ  لعب ا لُ  وصِ لمطلوبِويُ ا إلى  دَ  لعب ا لُ  وصِ ويُ
دِ للقواعِ كَ  همِ فَ على  صْ  دِفاحرِ للقواعِ كَ  همِ فَ على  صْ  فاحرِ دِ- - ٧ رِ لشوا ا ئلِ  لمسا ا ة  عَ مِ دِجا رِ لشوا ا ئلِ  لمسا ا ة  عَ مِ جا
ى رتقَ مُ رَ  خي لعلمِ  ا في  رتقي  ىلِتَ رتقَ مُ رَ  خي لعلمِ  ا في  رتقي  لِتَ ا- - ٨ قَ فِّ وُ قد  لذي  ا لَ  بْ سُ ي  تَفِ قْ اوتَ قَ فِّ وُ قد  لذي  ا لَ  بْ سُ ي  تَفِ قْ وتَ

ــهــا  نــظــمــتُ ـــدٌ  ـــواع ق ــــذه  ــهــا وه نــظــمــتُ ـــدٌ  ـــواع ق ــــذه  وه لتُها- - ٩ تْبِ أهلِ العلمِ قد حصَّ لتُهامن كُ تْبِ أهلِ العلمِ قد حصَّ من كُ
األجرِ عظيمَ  لمولى  ا مُ  هُ األجرِجزا عظيمَ  لمولى  ا مُ  هُ جزا رِّ- - ١٠١٠ ب ل وا نِهِ  فرا غُ معْ  لعفوَ  برِّوا ل وا نِهِ  فرا غُ معْ  لعفوَ  وا



٢٠

الفقهية القواعد  الفقهيةمنظومة  القواعد  منظومة 



٢١

والتعليق والتعليقالشرح  الشرح 



٢٢

الفقهية القواعد  الفقهيةمنظومة  القواعد  منظومة 



الرشح وتعليق الشيخ:الرشح وتعليق الشيخ:

٢٣

لْ مَ لعَ ا رِ  ئ لسا شرطٌ  ةُ  يَّ لن لْوا مَ لعَ ا رِ  ئ لسا شرطٌ  ةُ  يَّ لن وا للعملْ- - ١١١١ دُ  لفسا وا لصالحُ  ا للعملْبها  دُ  لفسا وا لصالحُ  ا بها 
لـحِ لمصا ا علـى  ـيٌّ  ن مبْ لديـنُ  لـحِا لمصا ا علـى  نـيٌّ  مبْ لديـنُ  ا ئـحِ- - ١٢١٢ ا للقب لـدرءِ  وا بِهـا  جل ئـحِفـي  للقبا لـدرءِ  وا بِهـا  جل فـي 
لِح لمصا ا دُ  ــدَ عَ ــمْ  احَ ــزَ تَ نْ  لِحفــإ لمصا ا دُ  ــدَ عَ ــمْ  احَ ــزَ تَ نْ  فــإ لـحِ- - ١٣١٣ لمصا ا مـن  األعلـى  مُ  قـدّ لـحِيُ لمصا ا مـن  األعلـى  مُ  قـدّ يُ
ــدِ ــمــفــاسِ ل ا ــمُ  ــزاح ت هُ  ــــدُّ ــدِوضِ ــمــفــاسِ ل ا ــمُ  ــزاح ت هُ  ــــدُّ وضِ ـدِ- - ١٤١٤ لمفاسِ ا من  األَدنى  كـبُ  رتَ ـدِيُ لمفاسِ ا من  األَدنى  كـبُ  رتَ يُ



٢٤

الفقهية القواعد  الفقهيةمنظومة  القواعد  منظومة 



٢٥

والتعليق والتعليقالشرح  الشرح 



٢٦

الفقهية القواعد  الفقهيةمنظومة  القواعد  منظومة 



الرشح وتعليق الشيخ:الرشح وتعليق الشيخ:

٢٧

لتيسـيرُ ا لشـريعةِ  ا قواعـدِ  لتيسـيرُومـن  ا لشـريعةِ  ا قواعـدِ  ومـن  رُ- - ١٥١٥ تعسـي ـهُ  بَ نا مـرٍ  أ كلِّ  تعسـيرُفـي  ـهُ  بَ نا مـرٍ  أ كلِّ  فـي 
رِ ــدا ــت ق ا ــال  ب ـــبٌ  واج ــس  ــي رِول ــدا ــت ق ا ــال  ب ـــبٌ  واج ــس  ــي ول رِ- - ١٦١٦ ــرا ــط اض مــعَ  ــرمٌ  ــح م رِوال  ــرا ــط اض مــعَ  ــرمٌ  ــح م وال 
لضـروره ا مـعَ  محظـورٍ  لضـرورهوكلُّ  ا مـعَ  محظـورٍ  وكلُّ  لضـروره- - ١٧١٧ ا ـهُ  تحتاجُ مـا  رِ  لضـرورهبقـد ا ـهُ  تحتاجُ مـا  رِ  بقـد
لليقينِ مُ  ــا ــك األح ــعُ  ــرجِ لليقينِوت مُ  ــا ــك األح ــعُ  ــرجِ وت لليقيـنِ- - ١٨١٨ لشـكُّ  ا زيـلُ  يُ لليقيـنِفـال  لشـكُّ  ا زيـلُ  يُ فـال 



٢٨

الفقهية القواعد  الفقهيةمنظومة  القواعد  منظومة 



٢٩

والتعليق والتعليقالشرح  الشرح 



٣٠

الفقهية القواعد  الفقهيةمنظومة  القواعد  منظومة 



الرشح وتعليق الشيخ:الرشح وتعليق الشيخ:

٣١

لطهـاره ا نَـا  اهِ مي فـي  لطهـارهواألصـلُ  ا نَـا  مياهِ فـي  واألصـلُ  لحجاره- - ١٩١٩ وا لثيـابِ  وا لحجارهواألرضِ  وا يـابِ  لث وا واألرضِ 
للحومِ وا األَبضاعِ  في  للحومِواألَصلُ  وا األَبضاعِ  في  واألَصلُ  للمعصومِ- - ٢٠٢٠ لِ  واألمـوا لنفـسِ  للمعصومِوا لِ  واألمـوا لنفـسِ  وا
ـلُّ لحِ ا ـيءَ  جِ يَ حتـى  هـا  ـلُّتحريمُ لحِ ا ـيءَ  جِ يَ حتـى  هـا  تحريمُ ـلُّ- - ٢١٢١ مَ يُ مـا  للـهُ  ا كَ  هـدا ـلُّفافهـمْ  مَ يُ مـا  للـهُ  ا كَ  هـدا فافهـمْ 
ـهْ اإلباحَ تِنـا  ا د عا فـي  ـهْواألصـلُ  اإلباحَ تِنـا  ا د عا فـي  واألصـلُ  هْ- - ٢٢٢٢ باحَ اإلِ صارفُ  يءَ  جِ يَ هْحتى  باحَ اإلِ صارفُ  يءَ  جِ يَ حتى 



٣٢

الفقهية القواعد  الفقهيةمنظومة  القواعد  منظومة 



٣٣

والتعليق والتعليقالشرح  الشرح 



٣٤

الفقهية القواعد  الفقهيةمنظومة  القواعد  منظومة 



الرشح وتعليق الشيخ:الرشح وتعليق الشيخ:

٣٥

ـورْ األُمُ مـن  ا  مشـروعً ـورْوليـس  األُمُ مـن  ا  مشـروعً وليـس  مذكورْ- - ٢٣٢٣ نا  شرعِ في  لذي  ا رُ  مذكورْغي نا  شرعِ في  لذي  ا رُ  غي
لمقاصدِ كا األُمـــورِ  ئــلُ  لمقاصدِوســا كا األُمـــورِ  ئــلُ  وســا ئدِ- - ٢٤٢٤ للزوا لحكمِ  ا بهذا  مْ  كُ ئدِواحْ للزوا لحكمِ  ا بهذا  مْ  كُ واحْ
لنسيانُ وا هُ  ــرا ك واإلِ لخطأ  لنسيانُوا وا هُ  ــرا ك واإلِ لخطأ  وا نُ- - ٢٥٢٥ لرحمـا ا نـا  معبودُ طَه  ـقَ لرحمـانُأسْ ا نـا  معبودُ طَه  ـقَ أسْ
ل دَ بَ لْ ا يثبتُ  اإلتالفِ  مع  للكنْ  دَ بَ لْ ا يثبتُ  اإلتالفِ  مع  لكنْ  لزلـلْ- - ٢٦٢٦ وا عنـه  يـمُ  ث لتأْ ا لزلـلْوينتفـي  وا عنـه  يـمُ  ث لتأْ ا وينتفـي 



٣٦

الفقهية القواعد  الفقهيةمنظومة  القواعد  منظومة 



٣٧

والتعليق والتعليقالشرح  الشرح 



٣٨

الفقهية القواعد  الفقهيةمنظومة  القواعد  منظومة 



الرشح وتعليق الشيخ:الرشح وتعليق الشيخ:

٣٩

بعْ لتَّ ا في  مِ  األَحكا ئلِ  مسا بعْومن  لتَّ ا في  مِ  األَحكا ئلِ  مسا ومن  ـعْ- - ٢٧٢٧ فوقَ اسـتقلَّ  ا  إذ ال  ـعْيثبـتُ  فوقَ اسـتقلَّ  ا  إذ ال  يثبـتُ 
دْ رَ وَ ا  إذ بهِ  معمولٌ  فُ  رْ لعُ دْوا رَ وَ ا  إذ بهِ  معمولٌ  فُ  رْ لعُ وا دْ- - ٢٨٢٨ حَ دْحكمٌ من الشرعِ الشريفِ لم يُ حَ حكمٌ من الشرعِ الشريفِ لم يُ
نِـهِ آ قبـلَ  لمحظـورِ  ا ـلُ  عاجِ نِـهِمُ آ قبـلَ  لمحظـورِ  ا ـلُ  عاجِ مُ نِهِ- - ٢٩٢٩ رما حِ معْ  نِ  سرا لخُ با باءَ  نِهِقد  رما حِ معْ  نِ  سرا لخُ با باءَ  قد 
لْ مَ لعَ لْوإن أتى التحريمُ في نفسِ ا مَ لعَ وإن أتى التحريمُ في نفسِ ا لْ- - ٣٠٣٠ لَ وخَ دٍ  فسا فذو  شرطِه،  لْأو  لَ وخَ دٍ  فسا فذو  شرطِه،  أو 
نُ يضمَ ليس  يهِ  مؤذ لِفُ  تْ نُومُ يضمَ ليس  يهِ  مؤذ لِفُ  تْ ومُ نُ- - ٣١٣١ سَ حْ أَ ي  هِ لتي  با لدفاعِ  ا نُبعد  سَ حْ أَ ي  هِ لتي  با لدفاعِ  ا بعد 



٤٠
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٤١

والتعليق والتعليقالشرح  الشرح 



٤٢

الفقهية القواعد  الفقهيةمنظومة  القواعد  منظومة 



الرشح وتعليق الشيخ:الرشح وتعليق الشيخ:

٤٣

لعمومِ ا في  لكلَّ  ا دُ  تفي  « لْ لعمومِو«أ ا في  لكلَّ  ا دُ  تفي  « لْ و«أ لعليمِ- - ٣٢٣٢ كا دِ  واإلفرا لجمعِ  ا لعليمِفي  كا دِ  واإلفرا لجمعِ  ا في 
لنفـيِ ا سـياقِ  فـي  لنكـراتُ  لنفـيِوا ا سـياقِ  فـي  لنكـراتُ  وا يِ- - ٣٣٣٣ لنَّهْ ا سياقِ  وْ  أ لعمومَ  ا عطِي  يِتُ لنَّهْ ا سياقِ  وْ  أ لعمومَ  ا عطِي  تُ
ا عَ مَ تفيدان  ا»  و«مَ ن»  «مَ اكذاك  عَ مَ تفيدان  ا»  و«مَ ن»  «مَ كذاك  ا- - ٣٤٣٤ عَ مَ فاسْ يَّ  خَ أُ يا  لعمومِ  ا اكلَّ  عَ مَ فاسْ يَّ  خَ أُ يا  لعمومِ  ا كلَّ 
يضافُ إذ  ــردُ  ــمــف ل ا ــهُ  ــلُ ــث يضافُومِ إذ  ــردُ  ــمــف ل ا ــهُ  ــلُ ــث ومِ ضافُ- - ٣٥٣٥ يُ ما  لرشدَ  ا يتَ  دِ هُ ضافُفافهمْ  يُ ما  لرشدَ  ا يتَ  دِ هُ فافهمْ 
تجتمعْ ى  حتَّ لحكمُ  ا يتمُّ  تجتمعْوال  ى  حتَّ لحكمُ  ا يتمُّ  وال  ترتفعْ- - ٣٦٣٦ نعْ  لموا وا لشروطِ  ا لُّ  ترتفعْكُ نعْ  لموا وا لشروطِ  ا لُّ  كُ
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والتعليق والتعليقالشرح  الشرح 



٤٦
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الرشح وتعليق الشيخ:الرشح وتعليق الشيخ:

٤٧

عملْ من  عليه  بما  أتى  عملْومن  من  عليه  بما  أتى  ومن  لعملْ- - ٣٧٣٧ ا على  له  ما استحق  لعملْقد  ا على  له  ما استحق  قد 
لمأمورِ ا من  لبعضُ  ا فعلُ  لمأمورِويُ ا من  لبعضُ  ا فعلُ  ويُ لمأمورِ- - ٣٨٣٨ ا رِ  ئ سا فعلُ  شقَّ  لمأمورِإن  ا رِ  ئ سا فعلُ  شقَّ  إن 
ــأذونِ ــم ل ا عــن  ــا  ــشَ نَ مــا  ــل  ــأذونِوك ــم ل ا عــن  ــا  ــشَ نَ مــا  ــل  وك لمضمونِ- - ٣٩٣٩ با ليس  مرٌ  أ بالمضمونِفذاك  ليس  مرٌ  أ فذاك 
تِهْ علَّ ــعْ  م ــرٌ  ئ ا د حكمٍ  ــلُّ  تِهْوك علَّ ــعْ  م ــرٌ  ئ ا د حكمٍ  ــلُّ  وك عتِهْ- - ٤٠٤٠ رْ لِشِ تْ  أوجبَ قدْ  لتي  ا يَ  هْ عتِهْوَ رْ لِشِ تْ  أوجبَ قدْ  لتي  ا يَ  هْ وَ
ــدِ قِ لــلــعــا الزمٌ  ـــرطٍ  ش ـــلُّ  ــدِوك قِ لــلــعــا الزمٌ  ـــرطٍ  ش ـــلُّ  وك دِ- - ٤١٤١ لمقاصِ وا لنكاحِ  وا بيعِ  ل ا دِفي  لمقاصِ وا لنكاحِ  وا بيعِ  ل ا في 
ما محرّ للت  حَ ــا  ــروطً ش ماإال  محرّ للت  حَ ــا  ــروطً ش إال  فاعلما- - ٤٢٤٢ فباطالتٌ  هُ  عكسُ فاعلماأو  فباطالتٌ  هُ  عكسُ أو 
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والتعليق والتعليقالشرح  الشرح 
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الرشح وتعليق الشيخ:الرشح وتعليق الشيخ:

٥١

لمبهمِ ا عندَ  لقرعةُ  ا ستعملُ  لمبهمِتُ ا عندَ  لقرعةُ  ا ستعملُ  تُ لتزاحمِ- - ٤٣٤٣ ا  لد أو  لحقوقِ  ا لتزاحمِمن  ا  لد أو  لحقوقِ  ا من 
اجتمعا مالنِ  لعَ ا  تساو اجتمعاوإن  مالنِ  لعَ ا  تساو وإن  فاسـتمعا- - ٤٤٤٤ دهمـا  أحْ فاسـتمعاوفعـلُ  دهمـا  أحْ وفعـلُ 
لُ يشغَّ ــال  ف ــولٍ  ــشــغ م لُوكـــلُّ  يشغَّ ــال  ف ــولٍ  ــشــغ م وكـــلُّ  لُ- - ٤٥٤٥ بّ سَ لمُ وا لمرهونُ  ا لُه  لُمثا بّ سَ لمُ وا لمرهونُ  ا لُه  مثا
واجبا ــهِ  أخــي عــن  ــؤدِّ  ي ــن  واجباوم ــهِ  أخــي عــن  ــؤدِّ  ي ــن  وم ا- - ٤٦٤٦ ب ل يطا  نو إن  لرجوعُ  ا اله  ب ل يطا  نو إن  لرجوعُ  ا له 
لعصيانِ ا عن  عي  لطبْ ا زعُ  لوا لعصيانِوا ا عن  عي  لطبْ ا لوازعُ  وا نِ- - ٤٧٤٧ نكرا بال  لشرعي  ا عِ  زِ لوا نِكا نكرا بال  لشرعي  ا عِ  زِ لوا كا
لتمامِ ا على  ــهِ  لــلَّ لحمدُ  لتمامِوا ا على  ــهِ  لــلَّ لحمدُ  وا مِ- - ٤٨٤٨ لدوا وا مِ  لختا وا لبدءِ  ا مِفي  لدوا وا مِ  لختا وا لبدءِ  ا في 
ئعِ شا ــالمٍ  س مــعْ  لــصــالةُ  ا ئعِثم  شا ــالمٍ  س مــعْ  لــصــالةُ  ا ثم  بِعِ - - ٤٩٤٩ لتا وا هِ  وصحبِ لنبي  ا بِعِ على  لتا وا هِ  وصحبِ لنبي  ا على 
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والتعليق والتعليقالشرح  الشرح 
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