
بسم الله الرحمن الرحيم
الخإوة العأزاء أقدم لكم ألفية البلغاة المسماة

(عأقود الجمان في عألم المعاني والبيان )
هـ911نظم الماام العلماة جللا الدين السيوطي المتوفى سنة 

وقد نظم فيها كتاب تلخيص المفتاح لجللا الدين القزويـنـي وـقـد اـشـتهر
الماام السيوطي بجودة النظم بل هو مان أبرع الـنـاظمين ـفـي زمـاـانه .فـقـد
نظم رحمه الله تعالى ـفـي أغاـلـب فـنـون اللـة وـلـم يـخـتر إلالكـتـب المهـمـة

الجمع في كل فن  ومااعأليه اعأتماد المتأخإرين :
َـظـَم  ألفـيـة ـسـماها : (الفرـيـدة ـفـي النـحـو1 َن -ـفـي (عأـلـم النـحـو ) فـقـد 

والتـصـريف والـخـط) وـَشـَرحهافي كـتـاب ـسـماه [المـطـالع الـسـعيدة ] وـهـو
ماطبوع.ولكنـهـا ـلـم تـشـتهر كـمـا اـشـتهرت ألفـيـة اـبـن مااـلـك وعأـلـى الخإـيـرة

العأتماد في هذا الفن.وقد نظمها في ثالثاة أيام.
2  ) َظَم  كتاب تلخيص المفتاح للقزويـنـي الـسـابق_  َن في عألم البلغاة )

الذكر في ألفية تسمى (عأـقـود الجـمـان ـفـي عأـلـم المـعـاني والبـيـان ) .وـقـد
نظمها في يوماين.

َظَم  كتاب جمع الجواماع للعلماة تاج اـلـدين -3 َن في (عألم أصولا الفقه ) 
السبكي رحمه الله تعالى الذي جمعه مان زهاء مائة ماصنف في الصولا في

 بيت .1480مانظوماه سماها ( الكوكب الساطع نظم جمع الجواماع ) في 
َـظـَم  كـتـاب ماقدمـاـة اـبـن الـصـلح ـفـي4 َن -في (عألم  ماصطلح الـحـديث ) 

ألفية لكنها لم تشتهر كاشتهار الفية الحافظ العراقي . لنها أقعد ـفـي الـفـن
ولمااماة ماؤلفها وقد خُإدمات بالشرح مان نخبة مان عألماء الحديث . 

ُتَرّسخِّ العلــم وقد أوصى شيوخإنا حفظهم الله تعالى بحفظ المتون لنها  
ًا.  في ذهن الطالب  وتبني طالب العلم بناء ماحكم

وأعأرف مان طلب العلم مان حفظ هذه المنظوماات وزاد عأليها .
فأوصيك ياطالب العلم بحفظ هذه المنظوماات ولتنثني عأنـهـا ال لـعـارض
الموت ..ولتقل هذا مان المحالا .. فإن كّل الفية لتأخـإـذ مـاـن ـطـالب العـلـم
سوى سنة واحدة فقط إذا واظب عألى حفظ ثالثاة أبيات ـكـل ـيـوم بإـسـتثناء
شهري رماضان والحج ..فإن كان ـطـالب العـلـم ليـسـتطيع أن يفـعـل مـاـاذكر
ًا له .....وقد خُإدمات هذه اللفـيـات بالـشـرح مـاـن عـأـدد فليشتغل بالعبادة خإير

مان العلماء.
ُطبعت ماـفـردة إـلـى يوماـنـا وهذه المنظوماة التي أقدماها أليكم لأعألم أنها 
هذا فشمرت عـأـن ـسـاعأد الـجـد وأماـضـيت ـفـي كتابتـهـا زماـنـا لـيـس بالقـصـير
وأتعبت نفسي رجاءخإدماة لغة القرآن ورـجـاء النـفـع ـفـي اـلـدارين... إل أنـهـا
تحتاج إلى ضبط وتصحيح لبعض البيات ولنشغالي عأنها بعلوم أخإرى أحببت

أل أحرم إخإواني مانها مامن هو بصدددراستها .
ولعدم تفرغاي لضبطها آثارت نشرها عألى شبكة الـنـترنت حـتـم يـعـم بـهـا

النفع للجميع .



راجيا الدعأاء لـي ولوالـدي وذريـتي وماشـايخي ............واللـه ماـن وراء
القصد وصلى الله عألى نبينا ماحمد وعألى آله وصحبه وسلم 

وكتبه أخإوكم أبو عأبدالله 
    


