
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 اإلخوة األعزاء أقدم لكم ألفية البالغة المسماة

 )عقود الجمان في علم المعاني والبيان (
 هـ911نظم اإلمام العالمة جالل الدین السيوطي المتوفى سنة 

وقد نظم فيها آتاب تلخيص المفتاح لجالل الدین القزویني وقد اشتهر اإلمام السيوطي بجودة 
فقد نظم رحمه اهللا تعالى في أغلب فنون اآللة ولم یختر .هو من أبرع الناظمين في زمانه بل النظم 

 :إالالكتب المهمة األجمع في آل فن  وماعليه اعتماد المتأخرین 
في حهاَروَش) الفریدة في النحو والتصریف والخط : (َنَظَم  ألفية سماها فقد )علم النحو (في -1

ولكنها لم تشتهر آما اشتهرت ألفية ابن مالك وعلى .وهو مطبوع] ة المطالع السعيد[ آتاب سماه
 .نظمها في ثالثة أیاموقد .األخيرة اإلعتماد في هذا الفن

 آتاب تلخيص المفتاح للقزویني السابق الذآر في ألفية تسمى  َنَظَم)في علم البالغة ( _  2
 .ننظمها في یوميوقد ) .عقود الجمان في علم المعاني والبيان (

آتاب جمع الجوامع للعالمة تاج الدین السبكي رحمه اهللا َنَظَم   )علم أصول الفقه (في  -3
الكوآب الساطع نظم ( تعالى الذي جمعه من زهاء مئة مصنف في األصول في منظومه سماها 

 . بيت 1480في ) جمع الجوامع 
فية لكنها لم تشتهر  ألآتاب مقدمة ابن الصالح في َنَظَم   )علم  مصطلح الحدیث (في -4

دمت بالشرح من نخبة من  وإلمامة مؤلفها وقد ُخ في الفنقعدأألنها . آاشتهار الفية الحافظ العراقي 
  . الحدیث علماء

 وتبني في ذهن الطالب خ العلم سَِّرتعالى بحفظ المتون ألنها  ُتحفظهم اهللا وقد أوصى شيوخنا 
  .طالب العلم بناء محكمًا

 .وأعرف من طالب العلم من حفظ هذه المنظومات وزاد عليها 
والتقل هذا ..فأوصيك یاطالب العلم بحفظ هذه المنظومات والتنثني عنها اإل لعارض الموت 

لى حفظ ثالثة ب عظ الفية التأخذ من طالب العلم سوى سنة واحدة فقط إذا وافإن آلَّ.. من المحال 
فإن آان طالب العلم الیستطيع أن یفعل ماذآر ..ان والحج أبيات آل یوم بإستثناء شهري رمض

 .وقد ُخدمت هذه األلفيات بالشرح من عدد من العلماء.....فليشتغل بالعبادة خيرًا له 
وهذه المنظومة التي أقدمها أليكم الأعلم أنها ُطبعت مفردة إلى یومنا هذا فشمرت عن ساعد 

 النفع خدمة لغة القرآن ورجاء وأتعبت نفسي رجاءليس بالقصيرالجد وأمضيت في آتابتها زمنا 
بعض األبيات وإلنشغالي عنها بعلوم أخرى لإال أنها تحتاج إلى ضبط وتصحيح ... في الدارین

 .أحببت أال أحرم إخواني منها ممن هو بصدددراستها 
  .للجميعولعدم تفرغي لضبطها آثرت نشرها على شبكة اإلنترنت حتم یعم بها النفع 

واهللا من وراء القصد وصلى اهللا على ............ الدعاء لي ولوالدي وذریتي ومشایخي راجيا
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 وآتبه أخوآم أبو عبداهللا 
      


