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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد:

وٕاّن مما يعين طالب العلم على العلم من أفضل الطاعات، وأجّل القربات، طلب فإن 
الشرعية حفظه للمتون؛ إذ قد قيل قديمًا "من حفظ المتون حاز تمّكنه في العلوم 

 في ألفٌ  وال فؤادي في حرفٌ و"، "، و"من حفظ األصول ضمن الوصول"الفنون
قول  طالب علمٍ  وليكن شعار كلّ  "،ِوْقَرْين سماع من خير حرفين فظُ حِ و" ،"كتابي

إذ المتون ؛ المتون فظفالبد لطالب العلم من ح ،الرحبي: "فاحفظ فكل حافٍظ إماُم"
تجمع أمهات المسائل في ورقات قليلة وعبارات جزلة تسهل على طالب العلم طريقه، 

، وتجمع له المسائل في األبواب لتريحه من عناء البحث الطويل في بداية طريقه
ها في عقل عُ جعل الطالب محيطًا باألبواب والمسائل في صورة مختصرة يسهل جمْ وت

ن طلب العلم طلبًا مجردًا من غير عناية ا مَ أمَّ الطالب وتذكُّر ما يريد منها متى شاء. 
التحقوا فكم من أناس ، باألصول والمتون فسرعان ما ينسى ما تعلَّمه كما هو مشاهد

منها جوا تخرّ فيها كتبًا كثيرة وفهموها، و  وقرأواجامعات إسالمية، مراكز إسالمية، أو ب
مع الزمن، فقد ُيسأُل أحدهم عن وذهب  منهمت تفلَّ ، إال أنَّ ما تعلَّموه كبير بمعدل

 مذكورةكون اب عنها، مع أّن هذه المسألة قد تمسألة من المسائل فال يقدر على الجو 
لذا   ، وما ذاك إال لعدم اهتمامهم بحفظ المتون،في  أخصر مختصرات ذلك الفن

 ؛المتون الخاصة بكل فن من فنون الشريعةأن أكتب في في هذه الوريقات أحببت 
لتكون زادًا لطالب العلم، ومسارًا يسير عليه في طلبه للعلم الشرعي، وقد راعيُت 

. وقبل الشروع في ذهب عنه جملة ، إذ َمن رام العلم جملةً متون هذه العلوم التدرج في
 : تعداد هذه المتون العلمية أودُّ التنبيه على عدة أمور

بحيث يعلم من من المفيد جدًا لطالب العلم أن يحفظ متنًا مختصرًا في كل فّن،   -١
: "وبعد )١/٣٨( المجموعفي  قال اإلمام النوويذلك الفّن ما يقبح بطالب العلم جهُله، 

حفظ القرآن، يحفظ من كل فنٍّ مختصرًا، ويبدأ باألهم، ومن أهمها الفقه والنحو، ثم 
  .اهـعلى ما تيسر، ثم يشتغل باستشراح محفوظاته" الحديث واألصول، ثم الباقي
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 حتى كثيراً  تلك المتون ررفليكِّ  ،متٍن من كل فنّ  حفظُ  على طالب العلم رتعذَّ  فإن
 .في ذهنه ، ويكون مستحضرًا لمسائلهاقلبه في امعانيه ترسخ

ال سيما في مجال ستطيع، يمن حفظ المتون قدر ما ليكثر طالب العلم  -٢
، الفن ذلكوفي الزيادة في  ،في ثبات العلم فائدة عظيمة جداً  لذلك فإنّ  ،تخصصه

وليعتِن بحفظ المتون التي اعتنى بها العلماء، فالمتن المخدوم أولى من غيره بالحفظ، 
 .أكثر ثباتًا في الذهن من غيرهاأسرُع حفظًا، و والمتون المنظومة 

 أخذه رام من فإن جملة؛ العلم أخذي والليتدرج طالب العلم في حفظ المتون،  -٣
 البر عبد بنا قال .والليالي األيام مع الشيء بعد الشيء ولكن جملة، عنه ذهب جملة

 ينبغي ال تبٌ ورُ  ومناقل درجات العلم طلبُ " :)٢/١٦٦( وفضله العلم بيان جامع في
 سبيلهم تعدى ومن اهللا، رحمهم السلف سبيل تعدى فقد جملة تعداها ومن ،تعّديها
  اهـ."زلّ  مجتهداً  تعداه ومن ،ضلّ  عامداً 

وال يستعجل في الحفظ؛ ألّن ما ُحِفظ بسرعة سيذهب  النهاية،من طالب العلم ال يبدأ و 
  .وال ينتقل إلى المتن التالي قبل إتقان المتن الذي قبلهبسرعة، 

وليحذر من أن يحفظ متنًا ثم ُيهمُل ِليهتم طالب العلم بمراجعة محفوظاته،  -٤
فمراجعة المتن المحفوظ وتثبيته أولى من حفظ متن جديد؛ ألّن تثبيت مراجعته، 

 التمهيدفي كتابه  البر عبد ابن اإلمام قال الموجود أولى من إيجاد المفقود.
 اِإلِبلِ  َصاِحبِ  َكَمَثلِ  اْلُقْرآنِ  َصاِحبِ  َمَثلُ  ِإنََّما: « قوله على )١٣٤-١٤/١٣٣(

 دليلٌ  الحديِث  هذا وفي": قال» َذَهَبتْ  َأْطَلَقَها َوإِنْ  َأْمَسَكَها، َعَلْيَها َعاَهدَ  ِإنْ  اْلُمَعقََّلِة،
 الوقت ذلك كان علمهم ألنّ  كان، من أي عنه ذهب علمه يتعاهد لم من أنَّ  على

 بغيره كظنُّ  فما ،يتعاهد لم إن يذهب للذكر رالميسَّ  القرآن كان وٕاذا غير، ال القرآن
 اهللا إلى وقاد فرعه، واسُتذِكرَ  ،أصله ُضِبطَ  ما العلوم وخير المعهودة، العلوم من
 .»يرضاه ما على ودلَّ  وجل، عز

ليحذر طالب العلم المبتدئ من قراءة المطوالت قبل المختصرات، وليبدأ بحفظ  -٥
أو قراءة أخصر المختصرات في أي فٍن من الفنون، ثم يبحث له عن شيٍخ يشرح له 
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ذلك المختصر بال زيادة وال نقصان، بحيث يفهم ما اشتمل عليه، ويتصور مسائله 
 أسلفناه.ما  علىلى متن أعلى منه في ذهنه، فإذا فرغ من فهم ذلك المتن انتقل إ

ليجتنب طالب العلم المبتدئ حفظ وقراءة الكتب الشديدة االختصار، العسرة  – ٦
الفهم، ألّن االشتغال بها إخالل بالتحصيل؛ لما فيها من التخليط على المبتدئ، بإلقاء 

م، ثم دقائق مسائل ذلك العلم عليه، وهو لم يستعد لقبولها بعد، وهو من سوء التعلي
ع ألفاظ االختصار العويصة للفهم، فيه مع ذلك شغل كبير على طالب العلم بتتبّ 

 فينقطع في فهمها جزء كبير من الوقت.

أن يتصور أّنه يريد قراءته مرة ثانية؛ ألن فال ينبغي له كتابًا العلم  طالبُ قرأ إذا  -٧
  .ليه مرة ثانية أبداً هذا التصور يمنعه عن فهم جميع الكتاب، بل يتصور أنه ال يعود إ

العلم كتابًا يشتمل على مسائل ما دونه من الُكُتب وزيادة، فإّن  إذا رأى طالبُ  -٩
 عليه تحقيق مسائل ما دونه ليوّفر جهده على فهم الزيادة. 

زحم يستطيع أال يحاول قدر ما في حفظ متٍن فليالمبتدئ طالب العلم  إذا شرع -١٠
يحفظ متنًا في النحو، ومتنًا في الحديث، ومتنًا في الفقه فال هذا العلم بشيء آخر، 

 في وقت واحد.

ه، وأن ال ينشغل بحفظ حفظو م القرآن األولى في حق طالب العلم تقديم تعلّ  -١١
فإنه أصُل علوِم  ،ده منه في كل يومرْ ومالزمة وِ  دراسة القرآن،حفظ و  عن المتون
بعد حفظه، فقد ورد فيه  هوليحذر من نسيان ،، وأهُلُه ُهم أهُل اهللا وخاصتهالدِّين

 أولُّ " :)٢/١٦٦( وفضله العلم بيان جامعفي  البر عبد ابن قال .أحاديث تزجر عنه
 وال طلبه، فواجب فهمه على يعين ما وكل وتفهمه، وعز جل اهللا كتاب حفظ العلم
 يكون أن أحبّ  من على الزم واجب ذلك إن أقول ولكن فرض، كله حفظه إن :أقول
 ما وأول: ")١/٣٨( المجموعوقال اإلمام النووي في  ".الفرض باب من ليس عالماً 
 والفقه الحديث مونيعلّ  ال السلف وكان ،العلوم أهم فهو العزيز القرآن حفظ به يبتدئ

 وغيرهما والفقه بالحديث عنه االشتغال من فليحذر حفظه ذاإ و  ،نآالقر  حفظ لمن إال
  اهـ."للنسيان تعريضه أو منه يءش نسيان إلى يؤدى اشتغاالً 
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نَّ ألأحببُت ِذْكرها لطلبة العلم، فيما يتعلق بطرق التعليم، فهذه هي بعض التنبيهات 
يقضون السنين الطوال في تعلُّم العلم، بل في علم واحد، وال  طالبكثيرًا من ال

يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين، 
وٕانما يكون ذلك ألحد أمرين: أحدهما: عدم الذكاء الفطري، وهذا ال كالم لنا فيه. 

  .والثاني: الجهل بطرق التعليم

 :من ِذْكر المتون في مختلف الفنون مراعيًا في الغالب التدرج هُ ردتُّ فيما أ شرعُ واآلن أ

 التجويد:  : أوًال:

  ) بيتًا.٦١، وعدد أبياتها (لجمزوريل ،"القرآن تجويد في والغلمانتحفة األطفال " – ١

"، البن يعلمه أن القرآن قارئ على فيما المقدمة" ، المسماة بـالجزرية المقدمة -٢
 .)١٠٩، وفي بعض النسخ ()١٠٧أبياتها (الجزري، وعدد 

 :)١(ثانيًا: علوم القرآن

 ).١٥٧للزمزمي، وعدد أبياتها ( ،"التفسيرأصول منظومة " – ١

 ).٢٠٠وعدد أبياتها ( للشريم، ،"التفسير وأصول القرآن علوم في الحبير النظم"  -٢

 ثالثًا: قواعد التفسير:

 لخالد السبت. ،في قواعد التفسير"مختصر " – ١

 .الحدوشي عمرل ،"التفسير قواعد منظومة في العبير نشر" -٢

  لعبد اهللا العواضي. نظم قواعد الترجيح عند المفسرين"، عقود الجوهر الثمين" -٣

 

                                         
لإلمام ابن  ،"التفسري أصول يف مقدمة" :يف علوم القرآن أحسن الكتب التي يُنصح بقراءهتا لطالب العلم املبتدئمن   -١

  .ملساعد الطيار ،"فصول يف أصول التفسري"، وكتاب " تيمية
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 : القراءات:رابعاً 

 عددو في القراءات السبع، ، "التهاني ووجه األماني حرز"المسماة بـ الشاطبية -١
 .)١١٧٣( أبياتها

 .)١٠١٥( ، البن الجزري، وعدد أبياتها"العشر القراءات في النشر طيبة" -٢

 العقيدة:: خامساً 

 ، البن قدامة المقدسي."لمعة االعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد" – ١

"، للسَّفَّاريني. المرضية الفرقة عقد في المضية الدرة، المسماة بـ"السفارينية العقيدة -٢
 ).٢١٠( وعدد أبياتها

 ).٢٩٠، للحكمي، وعدد أبياتها ("صول إلى علم األصولم الو لّ سُ " -٣

 لإلمام ابن تيمية.كالهما العقيدة الواسطية، ثم الفتوى الحموية،  -٤

 العقيدة الطحاوية، للطحاوي. -٥

 لإلمام ابن تيمية. الرسالة التدمرية، -٦

 مصطلح الحديث:: سادساً 

 ) بيتًا.٣٤أبياتها (للبيقوني، وعدد  ،"البيقونية" – ١

"نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر"، للحافظ ابن حجر، أو نظمها المسمَّى  -٢
 .)٢٠٦( أبياته عدد، و الصنعاني ربـ"قصب السكر"، البن األمي

 ).١٠٠٢، للحافظ العراقي، وعدد أبياتها ("ألفية الحديث" -٣
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 لحديث: : اسابعاً 

  النووي.، لإلمام "النووية األربعين" متن -١

واقتصر فيها على  المقدسي الغني عبدل ،"األنام خير كالم من األحكام عمدة" -٢
 .) حديثاً ٤٢٠(أحاديث الصحيحين، وتبلغ أحاديثه ما يقرب من 

يقرب ، وأحاديثه ما العسقالني حجر بنا للحافظ ،"األحكام أدلة من المرام بلوغ" -٣
  .حديث )١٥٠٠( من

، وأحاديثة ما يقرب تيمية بنا مجدلل ،"األخيار سيد أحاديث من األخبار منتقى" -٤
 .حديث )٤٠٠٠من (

الجمع بين الصحيحين، ثم ما انفرد به اإلمام البخاري، ثم ما انفرد به اإلمام  -٥
 ليحيى اليحيى.ثالثتها مسلم، 

ثم زيادات ابن ماجه ومالك  ،النسائيو  دات أبي داود، ثم زيادات الترمذيزيا -٦
 ليحيى اليحيى.جميعها والدارمي، ثم زيادات اإلمام أحمد، 

 سليمان بن محمد بن محمدل ،"ومجمع الزوائد من جامع األصول فوائدال عُ جمْ " -٧
أكبر  وهذا الكتاب ُيعتبر بحق، المغربي، وأحاديثه تزيد على العشرة آالف حديث

األمهات بين أربعة عشر كتابًا، وهي: فيه مؤلفه  جمعفقد موسوعة في علم السنة، 
لطبراني الثالثة ل والمعاجمالست، والموطأ، والدارمي، ومسند أحمد وأبي يعلى والبزار، 

 .الفقهية األبواب حسب على أحاديثه بورتَّ الكبير واألوسط والصغير، 

 أصول الفقه:: ثامناً 

أو نظمها المسمى بـ"تسهيل الورقات في  للجويني، "الورقات في أصول الفقه" – ١
 .)٢١١( نظم الورقات"، للعمريطي، وعدد أبياته

 .)٨٤٨البن عاصم، وعدد أبياته ( م "مرتقى الوصول إلى علم األصول"نظ -٢
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 ،"منهاج الوصول إلى علم األصول"أو لزكريا األنصاري،  ،"األصول لبُّ " -٣
 .البن النجار الحنبلي ،بـ"الكوكب المنير"مختصر التحرير المشهور أو  للبيضاوي،

"الكوكب الساطع للسبكي، أو نظمه المسمى بـ في أصول الفقه" جمع الجوامع" -٤
، أو نظم "مراقي السعود لمبتغي )١٤٨٠، وعدد أبياته (للسيوطي نظم جمع الجوامع"

 .)١٠٠١، وعدد أبياته (لعبد اهللا الشنقيطي الرقي والصعود"

 الفقهية:تاسعًا: القواعد 

 .)٤٧، وعدد أبياتها (منظومة القواعد الفقهية، للسعدي – ١

 ).٥٢٤وعدد أبياتها ( "الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية"، لألهدل، -٢

 : الفقه:عاشراً 

 في المذهب الحنفي: الفقهية المتون -أ 

 .القدوري الحسين ألبي ،"القدوري مختصر" -١

وهو اآلن مطبوع مع شرحه المسمى  وقد ُطبع مفردًا،، لمرغينانيل" المبتدي بداية" -٢
 للمؤلف نفسه. بـ"الهداية شرح البداية"

، وقد ُطبع مفردًا عدة مرات، وهو مطبوع اآلن مع لموصليل" للفتوى المختار" -٣
 للمؤلف نفسه. شرحه المسمى بـ"االختيار لتعليل المختار"

 .لنسفيل" الدقائق كنز" -٤

 المتون الفقهية في المذهب المالكي: –ب 

 متن األخضري في العبادات. – ١

 من الضروري على المعين المرشد"متن ابن عاشر في العبادات، المسمى بـ – ٢
 .)٣١٤، وعدد أبياته ("الدين علوم
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 .، البن أبي زيد القيرواني"في فقه اإلمام مالك الرسالة" -٣

لمحمد "، مالك اإلمام مذهب على السالك المريد ترغيب لنظم"أسهل المسالك  -٤
  ).١١٠٠وعدد أبياته ما يقرب من (البشار، 

 ).٣٧٢٥، وعدد أبياته (الشنقيطي مولود محمدل ،"المبتدي كفاف" -٥

 .إسحاق بن خليلل ،"خليل مختصر" -٦

 المتون الفقهية في المذهب الشافعي: -جـ 

الجامعة والتذكرة  كتاب "الرسالة، أو الحضرمي سمير بن سالمل النجا"،سفينة " – ١
 شي.النافعة" للَحبْ 

وهو  متن "الغاية والتقريب" المشهور بـ"متن أبي شجاع" ألبي شجاع األصفهاني، -٢
 طلبة العلم.  مختصر في غاية اإلبداع والتقريب ألذهان

التدريب نظم غاية التقريب"، وعدد أبياته  أو نظمه للعمريطي المسمى بــ"نهاية
من أحسن المنظومات الفقهية وأبدعها وأخصرها، مع سالسة )، وهذا النظم ١٢٢٠(

 ، حتى قال بعضهم فيه:عبارته، ووضوح ألفاظه، وُبعدِه عن التعقيد

 الذهب من بأسالك ئالآلل نظم متظِ نُ  أرجوزة خذ الفقه طالب يا
بتُ كُ  عن يغنيك أحكامها وحفظ  معرفة الطالب تمنح التي فهي

لها على منظومة الزُّبد اآلتي ذكرها قريبًا، ألنها أوضح  بل إنَّ بعض مشايخنا يفضِّ
منها عبارة، وأكثر مسائل، ألن ناظمها َنَظَم متن أبي شجاع، وزاد عليه زيادات 

 نُ ويبيّ  ،ألفاظه لُّ يحُ وتقييدات، إال أنَّ هذا النظم رغم وضوحه ال زال بحاجة إلى شرح 
 وقد شرعُت في شرٍح له أسأل اهللا تعالى اإلعانة على إتمامه. مراده،

منظومة "الُزَبد" البن رسالن، وهي من أبدع وأجمع المنظومات في الفقه  -٣
 ).١٠٨٠الشافعي، وعدد أبياتها (
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أو كتاب "الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس"، للشاطري، وهذا الكتاب ينبغي أن 
تخلو منه مكتبة طالب الفقه الشافعي؛ ألنه يجمع قواعد وأسس األبواب الفقهية، ال 

فيشتمل على التعاريف، وتعداد األركان والشروط، وُصَور العقود، ببالغة، واختصار، 
حسنًا إلى حسنه،  قياُم المؤلفِّ نفِسه بوضع  وسالسة عبارة، وجزالة ألفاظ، ومما زاده

لة ِلما ُأْجِمَل فيه، وموّضحة ِلُمْشِكله، مع ِذكر كثيٍر من تعليقات عليه نافعة، مفصِّ 
 صيغ العقود والدعاوى، وهو مطبوع اآلن مع تلك التعاليق.  

منهج الطالب، لزكريا األنصاري، أو "عمدة السالك وعّدة الناسك"، البن النقيب،  -٤
 التحرير ير نظمه المسمى بـ"التيس، أو نظمأو "تحرير تنقيح اللباب"، لزكريا األنصاري

 .)٢٧٠٠، وعدد أبياته قريبًا من (للعمريطي

 المنهاج هاج". لإلمام النووي. وقد قيل: "من قرأ منهاج الطالبين وعمدة المفتين، -٥

  المتون الفقهية في المذهب الحنبلي: –د 

 "عمدة الفقه"، البن قدامة المقدسي.-١

 "دليل الطالب لنيل المطالب"، لمرعي الحنبلي.-٢

 "زاد المستقنع في اختصار المقنع"، للحجاوي. -٣

 الفرائض: :الحادي عشر

 ).١٧٦وعدد أبياتها ( من جمل الموارث" للرحبي، الرحبية، المسماة بـ"بغية الباحث-١
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 النحو: عشر: ثانيال

 الدرةالمسمى بـ" ، أو نظمها للعمريطيلصنهاجيالبن آجروم ا ،"اآلجرومية" - ١
 .)٢٥٤، وعدد أبياتها ("اآلجرومية نظم في البهية

 .)٣٧٨، وعدد أبياتها (وِسنخة اآلداب"، للحريري اإلعراب ملحة" – ٢

 .هشام بنال ،"الصدى وبل الندى قطر" -٣

 .مالك بنال" مالك ابن ألفية" -٤

 عشر: الصرف: لثالثا

وهذه )، ٥٨"باكورة التعريف بالمهم من التصريف"، للشنقيطي، وعدد أبياتها ( – ١
، خالية عن وعباراتها واضحةنافعة للمبتدي وتذكرة للمنتهي، ومة رائعة جدًا، المنظ

مختصر، يُحلُّ ألفاظها، ويوضح معانيها، التعقيد، ولكاتب هذه األسطر شرٌح عليها 
 .وسيخرج قريبًا إن شاء اهللا تعالىليس بالطويل الُمِمّل وال القصير الُمِخّل، 

 األفعال الميةمن  أسهلوهذا النظم ، الرحيم عبد بن ألحمد، "المقصودنظم " -٢
 شذ وما باألمثلة عنايته من أكثر والتأصيل بالتقعيد، ويعتني سماعاً  وأعذب، حفظاً 
 بخالف المية األفعال. ،القاعدة عن

 ).١١٤"المية األفعال"، البن مالك، وعدد أبياتها ( -٣

 "الشافية في علم التصريف"، البن الحاجب. -٤

 البالغة:عشر:  رابعال

 مائة المعاني والبيان، البن الشحنة. – ١

 ، لألخضري."فنونالثالثة صدف ال الجوهر المكنون في" -٢

أو ألفية البالغة المسماة بـ"عقود الجمان  "تلخيص المفتاح"، للخطيب القزويني، -٣
 في المعاني والبيان"، للسيوطي.
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 الَعروض:عشر:  خامسال

 ) بيتًا.٨٣منظومة الصّبان، وعدد أبياتها ( – ١

 .في علمي العروض والقوافي"، للقنائي"الكافي  -٢

 اللغة:السادس عشر: 

 ) بيتًا.٩٠ُمَثلَّث ُقْطرب، لعبد العزيز المغربي، وأبياته ما يقرب من (نظم  – ١

  .)١٦٧، وعدد أبياتها (المقصور والممدود"، البن مالكتحفة المودود في " -٢

 المعلقات السبع. -٣

 .األجدابي بن"، الالمتلفظ ونهاية المتحفظ كفاية" -٤

ل، وأبياته "موطأة الفصيح"، "الفصيح"، لثعلب، أو نظمه  -٥  ).١٣٤٥(البن المرحِّ

 .) بيت٢٧٠٠، وأبياته تزيد على (، البن مالك"الكالم بمثلث عالماإل" -٦

 :)٢(األدب عشر: بعالسا

 .بيتاً  )٦٨، وعدد أبياتها (المية العرب، للشنفرى – ١

 .بيتاً  )٤٨المية العجم، للطغرائي، وعدد أبياتها ( -٢

 ).٧٧وعدد أبياتها (المسماة بـ"نصيحة اإلخوان ومرشدة األنام" المية ابن الوردي  -٣

 .بيتاً  )٢٧٢الشمقمقية، البن وّنان، وعدد أبياتها ( -٤

 .بيتاً ) ٢٥٥( من  قريب أبياتهاوعدد  ،ريدمقصورة ابن دُ  -٥

                                         
 وأركانه الفن هذا أصول أن التعليم مجالس في شيوخنا من وسمعنا: "الشهيرة مقدمته في خلدون ابن لقا  -٢

 للجاحظ، "والتبيين البيان" وكتاب للمبرد، "الكامل" وكتاب قتيبة، البن "الكتاب أدب":وهي دواوين، أربعة
وإنما لم نذكر  .اهـ"عنها وفروع لها، فتبع األربعة هذه سوى وما البغدادي، القالي علي ألبي "النوادر" وكتاب

  كي يسهل حفظه.هذه الكتب في األصل، ألننا حرصنا غالباً على أن ال نذكر إال ما كان نظماً أو متناً منثوراً، ل
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 السيرة النبوية:الثامن عشر: 

 "األرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية"، البن أبي العز. – ١

 وسيرة أصحابه العشرة، للمقدسي. ،مختصر سيرة الرسول  -٢

 لعراقي.لحافظ األفية السيرة النبوية، ل -٣

 التاسع عشر: اآلداب:

 ).٢٦٢منظومة اآلداب، البن عبد القوي، وعدد أبياتها ( – ١

 ).٢٤٧وعدد أبياتها (المنظومة الميمية في الوصايا واآلداب العلمية، للحكمي،  -٢

 العشرون: المنطق:

 ).١٤٤السلم المنورق"، لألخضري، وعدد أبياته ( – ١

مع  أبياتهمجموع "، و االحمرارـ"ب المسمى المنورق السلم على السالم عبد توشيح -٢
 .بيتاً ) ٤٤٠( السلم المنورق

 الحادي والعشرون: البحث والمناظرة:

 آداب البحث، للعضد اإليجي. – ١

 ).٥٧منظومة طاش كبرى زاده، وعدد أبياتها ( -٢

 البحث والمناظرة، لمحمد األمين الشنقيطي. بآدا -٣

، وصلى اهللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جمعه أردتُ  ما انتهى وبهذا
 أجمعين.

 


