
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  مجع

  عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر



 

 ٣

  أبيات مجع الشتات 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، والصالة والسالم 

  .على إمام املرسلني نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني
فهذا جمموع خمتصر حوى مجلة من األبيات اجلامعة : وبعد

ت املتفرق من األلفاظ واملتناثر من اليت نظمها أهل العلم يف مجع شتا
الفوائد املنتظمة يف سلك واحد، قصدت من مجعه تيسري الوقوف 

إىل مراجعها إن عليها ملن رغب يف احلفظ أو املراجعة، وأحلت 
تيسر ذلك، مع تعليق يسري على بعضها حبسب احلاجة، واهللا أسأل 

وآله وصحبه أن ينفع به إنه مسيع جميب، وصلى اهللا على نبينا حممد 
  .وسلم

  شروط ال إله إال اهللا
  :نظمها أحد أهل العلم يف بيت واحد فقال

حمبــة وانقيــاد والقبــول هلــا    علم يقني وإخالص وصدقك مع
  :وقال الشيخ حافظ احلكمي
ويف نصوص الوحي حقًا وردت    وبشروط سـبعة قـد قيـدت   
بالنطق إال حيـث يسـتكملها      فإنـــه ال ينتفـــع قائلـــها

ــ ــول العل ــيقني والقب ــول    م وال ــا أق ــادر م ــاد ف واالنقي
وفقـــك اهللا ملـــا أحبـــه    والصــدق وإخــالص واحملبــة

  )٣٧٨- ١/٣٧٧(للشيخ حافظ احلكمي  »معارج القبول«



 

 ٤

  أبيات مجع الشتات 

  مراتب القدر
  :وهي أربع نظمها بعضهم يف بيت واحد فقال

وخلقه وهـو إجيـاد وتكـوين       علم كتابـة موالنـا مشـيئته   
  يف القرآن الكرمي األنبياء املذكورون

وهم مخسة وعشرون نبيا، وقد مجعهم أحد أهل العلم يف 
  :بيتني فقال

من بعد عشر ويبقى سبعة وهـم     يف تلك حجتنـا منـهم مثانيـة   
ذو الكفل آدم باملختار قد ختموا    شعيب صاحل وكذا هودإدريس 
  )١/١٣(أليب بكر الدمياطي  »إعانة الطالبني«

  ستة ليست ألهل اجلنة
  :نظم ذلك بعضهم فقال

ــت  ــتة ليس ــة وس ــل اجلن ــة   أله ــائط ال أجن ــول وال غ ال ب
ــنانا  ــوم، وال أس ــذلك ال ن ــا     ك ــا أتان ــا كم ــى أيض وال حل
بلحية قـد جـاء فـيهم نـص        وستة مـن أهلـها قـد خصـوا    
ــم آدم ونــوح إبــراهيم   ــيم     ه ــديق والكل ــارون والص ه

  )١/٢٧٢( »كشف اخلفاء«
ليس فيها بينهم تفاوت يف األسنان، : أي )وال أسنانا: (قوله

يدخل أهل اجلنة اجلنة جردا مردا «: يف األعمار، لقوله : أي
رواه أمحد والترمذي، وصححه  »مكحلني، أبناء ثالث وثالثني سنة

  .األلباين
) بلحية قد جاء فيهم نصة من أهلها قد خصوا توس: (قوله



 

 ٥

  أبيات مجع الشتات 

  .ليس يف شيء من هذا حديث ثابت
  مجعت يف أربعة أحاديثأصول السنن 

  :مجعها احلافظ أبو احلسن طاهر بن مفوز املعافري األندلسي
أربع مـن كـالم خـري الربيـة        عمدة الـدين عنـدنا كلمـات   
ــة    اتق الشبهات وازهـد ودع مـا   ــن بني ــك واعمل ــيس يعني ل

  )٦/ص(البن رجب  »جامع العلوم واحلكم«
  :وقال آخر

بالنيات وهي القصـد  األعمال    أصول اإلسـالم ثـالث إمنـا   
ــرد   كذا احلالل بـني، وكـل مـا     ــا ف ــه أمرن ــيس علي ل

  )٣/٤٢٥( »فيض القدير«
  أشياء ال ترد

  :أنشد بعضهم يف ذلك
صلى عليه اهللا طـول الـزمن      قد كان من سرية خري الـورى 
ــرد الطيــب واملتكــى واللحم أيضا يا أخـي واللـنب      أن ال ي
  :وأنشد السيوطي يف ذلك

إذا ما ا قد أحتف املرء خـالن     صطفى سبع يسن قبوهلـا عن امل
وآلة تنظيف وطيـب ورحيـان      دهان وحلـوى مث در وسـادة  

  )٢/٣٤٣(و) ١/٣٨٩( »كشف اخلفاء«
  سبعة يظلهم اهللا يف ظله

وقد نظم السبعة العالمة أبو شامة عبد الرمحن بن إمساعيل 
  :فقال



 

 ٦

  أبيات مجع الشتات 

ــهم اهللا    وقال النيب املصطفى إن سـبعة  ــه يظل ــرمي بظل  الك
وباك مصـل واإلمـام بعدلـه       حمب عفيف ناشـئ متصـدق  

  )٢/١٤٣(البن حجر  »فتح الباري«
  املوبقات السبع

وأكــل الربــا وقــذف املــربا    أكل مال اليتيم والشرك والسحر
سبع قـد أوبقـت مـن جتـرا        والتويل يوم زحف وقتل نفـس 

  )٤٥/ص(أليب شامة  »ذيل الروضتني«
ئر عموما الشيخ شرف الدين أبو النجا موسى بن ونظم الكبا

أمحد احلجاوي املقدسي رمحه اهللا، وانظرها مع شرحها يف كتاب 
  .للسفاريين، وهو مطبوع »الذخائر لشرح منظومة الكبائر«

  عالمات املنافق
نظم بعضهم عالمات املنافق الواردة يف األحاديث يف أربعة 

  :أبيات فقال
كما صح عن خري اخلالئـق يف      ةتعد عالمـات املنـافق سـبع   

اخليانة والضرر ىوإن يؤمتن أبد    إذا قال مل يصدق وخيلف وعـده 
ويبغض من آوى النيب ومن نصر  وعند اصفرار الشـمس يغـدو   
ثالثًا وإن خاصمت ذاك الشقي     ويترك إتيـان الصـالة جلمعـة   

  )١/٢١(للعجلوين  »كشف اخلفاء«
  واسقاخلمس الف

يقتلن بالشرع عمن جاء باحلكم    مخس فواسق يف حل ويف حـرم 
حدأة فأرة خذ واضـح الكلـم      كلب عقور غراب حية وكـذا 



 

 ٧

  أبيات مجع الشتات 

  )٤/١٠٧( »إعانة الطالبني«
  األحاديث املوضوعة

  :وقد نظم ذلك بعضهم فقال
وبعد أشج القـيس، مث خـراش      أحاديث نسطور ويسر ويغـنم 
أيب هدبة والقيس شـبه فـراش      ونسخة دينار، وأخبـار توبـة  

  )٢/٥١٦(للعجلوين  »كشف اخلفاء«
  أعمال جيري ثواا للعبد بعد مماته

  :نظمها السيوطي يف أبيات فقال
عليه من فعـال غـري عشـر       مات ابن آدم لـيس جيـري   إذا

ــاء جنــل ــا، ودع ــوم بثه وغرس النخل، والصدقات جتري    عل
ئـر؛ أو إجـراء ـر   وحفر الب    وراثة مصحف، وربـاط ثغـر  
ــر    وبيت للغريـب بنـاه يـأوي    ــل ذك ــاء حم ــه، أو بن إلي
فخذها مـن أحاديـث حبصـر       وتعلــيم لقــرآن كــرمي  

  )٤/٢٢٨(للسيوطي  »الديباج«
وزاد شيخ مشاخينا العالمة عبد الباقي األثري : وقال السفاريين

 بعضها شيخ فغير تاحلنبلي عليها ثالثة، ونظمها السيوطي يف أبيا
  :مشاخينا وزاد األخريين فقال

عليه األجر عد ثـالث عشـر      إذا مات ابن آدم جـاء جيـري  
ــل  ــاء جن ــا ودع ــوم بثه وغرس النخل والصدقات جتري    عل

وحفر البئـر أو إجـراء ـر       وربـاط ثغـر   فوراثة مصـح 
شهيد يف القتـال ألجـل بـر       وتعلــيم لقــرآن كــرمي  



 

 ٨

  أبيات مجع الشتات 

ـ   كذا من سـن صـاحلة ليقفـى     ن أحاديـث بشـعر  فخذها م
  )١/٤٠(للسفاريين  »غذاء األلباب«

   إم أشبه الناس صورة بالنيب  :مخسة قيل
  :مجعهم بعض الفضالء فقال
يا حسن ما خولوا مـن وجهـه       خبمسة شبه املختار مـن مضـر  
وسائب وأيب سـفيان واحلسـن      كجعفر وابن عم املصطفى قـثم 

  .)٢/٨٢١(شافعي البن الديبع ال »حدائق األنوار«
   زوجات النيب 

إليهن تعزى املكـارم وتنسـب      تويف رسول اهللا عن تسعة نسوة
ــفية  ــة وص ــة ميمون وحفصة تتلوهن هنـد وزينـب      فعائش
ــذب   جويرية مـع رملـة مث سـودة     ــرهن مه ــت ذك وس

  )٣/٤١٨( »احللبية ةالسري«
  :وقال احلافظ العراقي يف ألفيته يف السرية النبوية

حدى عشرة خلف نقلإثتنا أو     ه الاليت ن قد دخـل زوجات
ــديقة    خدجية األوىل تليهـا سـودة   ــة الص ــي عائش مث تل
ــة     وقيل قبـل سـودة فحفصـة    ــدها خزمي ــب وال فزين
فابنة جحش زينـب املكرمـة      فبعــدها هنــد أي أم ســلمة
ــبية     تلي ابنة احلارث أي جويريـة  ــة املس ــدها رحيان فبع

ـ   لوقيل ب ــبط     ني فقـط ملـك مي ــا وذاك أض مل يتزوجه
ــفية      بنت أيب سفيان وهـي رملـة   ــي ص ــة تل أم حبيب
حال وكانت كامسها ميمونـة     من بعدها فبعـدها ميمونـة  



 

 ٩

  أبيات مجع الشتات 

يف مجلة الـاليت ـن دخـال       وابن املثىن معمر قـد أدخـال  
عرفهــا بأــا الواهبــة      بنت شريح وامسهـا فاطمـة  
ــةذك    ومل أجد من مجـع الصـحابة   ــد الغاب ــا وال بأس ره
وهي ابنة الضحاك بانت منـه     وعلها اليت اسـتعاذت منـه  
إىل النيب نفسـها أو خطبـت      وغري من بىن ـا أو وهبـت  
ــدة ــا فالع ــع تزوجيه حنو الـثالثني خبلـف أثبتـوا       ومل يق

  وتارخيها ترتيب غزوات النيب 
فعي قال مجال الدين حممد بن أيب بكر األشخر اليمين الشا

  : جامعا غزوات النيب 
بــين قريظــة بــين املصــطلق    غـزوة بـدر أحـد فاخلنــدق   
ــاق  ــائف باالتف ــرب وط قاتل فيها املصطفى أهل الشقاق    وخي

  :وله فيها مرتبا على سين اهلجرة الشريفة
فذات رقاع واملريسـيع خيـرب      فبدر فأحد بعد هاذين خنـدق 
كـل بـذاك خيـرب   سين هجرة     وفتح تبوك رتبت هـذه علـى  

  )٨/٤٢٥(البن العماد  »شذرات الذهب«
  :وقال آخر

وذات رقاع بعـدها مث خنـدق      لثانيــة بــدرا وأحــد لثالــث
وفتح تبوك كـل هـذا حمقـق       حديبية يف الست خيرب بعـدها 
مثانني يوما وهو بـاهللا ملحـق      وحج لعشر عاش من بعدها مرها

  



 

 ١٠

  أبيات مجع الشتات 

   أمساء سيوف النيب 
  :باسط سبط السراج البلقيين فقالنظمها عبد ال

ــار    هلادينا مـن األسـياف تسـع    رســوب واحملــذم ذو الفق
ــار      قضيب حتف والبتـار عضـب   ــاتور الفج ــي وم وقلع
وكــل للعــدا ســبب البــوار    وحكمتها تناسب آي موسـى 

  )١/٣٤٣( »التراتيب اإلدارية«
  العشرة املبشرون باجلنة

اهللا عنهم يف بيتني مجع بعض فضالء الشعراء العشر رضي 
  :فقال

وسعد منـهم وكـذا سـعيد       علي والثالثـة وابـن عـوف   
ــد    كذاك أبو عبيدة فهـو منـهم   ــزبري وال مزي ــة وال وطلح

ومجعهم أيضا رضي اهللا عنهم الشريف السيد احلافظ حممد 
  :بن إبراهيم بن املرتضى فقال

ايف جنة اخللد نصا زادهم شـرف     للمصطفى خري صحب نص أم
أيب عبيدة والسـعدان واخللفـا      هم طلحة وابن عوف والزبري مع

  )١٩/ص(للعامري  »الرياض املستطابة«
  :ونظم أمساءهم احلافظ ابن حجر العسقالين فقال

جبنات عدن كلهم قدره علـي   لقد بشر اهلادي من الصـحب  
زبري ابن عوف عامر عمر علـي     عتق سعيد سعد عثمان طلحـة 

  )١/٣٢( »اخلفاء كشف«
  .ومل يراع مجيع هؤالء يف النظم ترتيبهم يف الفضيلة



 

 ١١

  أبيات مجع الشتات 

  املكثرون يف الرواية من الصحابة
  الذي زادت أحاديثهم عن ألف حديث

ــر ــة األث ــرون يف رواي أبو هريـرة يليـه ابـن عمـر        واملكث
ــدري  ــر كاخل ــس والبح وجــابر وزوجــة الــنيب    وأن

  )١٨٦-١٨٥/ص( »ألفية السيوطي يف علم احلديث«
من احلديث عن املختـار خـري     سبع من الصحب فوق األلف قد 
صديقة وابن عباس كذا ابن عمر    أبو هريرة سـعد جـابر أنـس   

  الفقهاء السبعة
ابن املسيب، وعروة بن : كان املفتون باملدينة من التابعني

الزبري، والقاسم بن حممد، وخارجة بن زيد، وأبا بكر بن عبد 
لرمحن بن حارث بن هشام، وسليمان بن يسار، وعبيد اهللا بن عبد ا

اهللا بن عتبة بن مسعود، وهؤالء هم الفقهاء، وقد نظمهم القائل 
  :فقال

روايتهم ليست عن العلم خارجة    إذا قيل من يف العلم سبعة أحبـر 
سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة    هم عبيد اهللا، عروة، قاسم: فقل

  )١/٢٣(البن القيم  »ملوقعنيإعالم ا«
  األئمة األربعة وتاريخ وفيام على حساب اجلمل

  :قال الناظم
ابن حنبل) رام(و) در(وللشافعي     ملالـك ) طعق(و) قن(فنعمام 

٢٤١: ، رام٢٠٤: ، در١٧٩: ، طعق١٥٠: قن.  
  :عمرهم بقولهووقد ضبط بعضهم مولدهم ووفام 



 

 ١٢

  أبيات مجع الشتات 

ومالك يف قطع جـوف ضـبطا      تاريخ نعمان يكن سيف سـطا 
ــرب ــني ب ــافعي ص ــد والش ــد    ن ــر جع ــبق أم ــد بس وأمح

ــالعمر     فاحسب على ترتيب نظم الشعر ــوم ف ــيالدهم فم م
ضبط ملولد أيب حنيفة ألن الياء بعشرة والكاف ) يكن(فـ

بعشرين والنون خبمسني فاجلملة مثانون وهو قد ولد سنة مثانني، 
فاجلملة  والياء بعشرة والفاء بثمانني ضبط ملوته ألن السني) سيف(و

لعمره ألن ) سطا(مائة ومخسون وهو قد تويف سنة مائة ومخسني، و
السني بستني والطاء بتسعة واأللف بواحد فاجلملة سبعون وعمره 

ضبط ملولد مالك ألن الفاء بثمانني والياء بعشرة ) يف(كذلك و
ملوته ألن  ضبط) قطع(فاجلملة تسعون وهو قد ولد سنة تسعني، و

القاف مبائة والطاء بتسعة والعني بسبعني فاجلملة مائة وتسعة 
ضبط لعمره ألن اجليم ) جوف(وسبعون، وكانت وفاته كذلك، و

مثانون وكان عمره بثالثة والواو بستة والفاء بثمانني فاجلملة تسع و
ضبط ملولد اإلمام ) صني(طا تكملة للبيت، وكذلك، وقوله ضب
د بتسعني والياء بعشرة والنون خبمسني فاجلملة الشافعي ألن الصا
ضبط لوفاته ألن كال ) برب(مولده كذلك، و تمائة ومخسون وكان

من الباءين باثنني والراء مبائتني فاجلملة مائتان وأربعة وكان وفاته 
ضبط لعمره ألن النون خبمسني والدال بأربعة ) ند(كذلك، و

ضبط ملولد ) بسبق(وفاجلملة أربعة ومخسون وكان عمره كذلك، 
اإلمام أمحد ألن كال من البائني باثنني والسني بستني والقاف مبائة 

ضبط ) أمر(فاجلملة مائة وأربعة وستون وكان مولده كذلك، و



 

 ١٣

  أبيات مجع الشتات 

لوفاته فاأللف بواحد وامليم بأربعني والراء مبائتني فاجلملة مائتني 
ضبط لعمره؛ ألن ) جعد(واحد وأربعون، وكانت وفاته كذلك، وو

اجليم بثالثة والعني بسبعني والدال بأربعة، فاجلملة سبع وسبعون 
  .وكان عمره كذلك

 »حاشية الباجوري على شرح الشنشوري على منت الرحبية«
  )٤٣، ٤٢/ص(

  شروط الدعاء وآدابه
  :نظم البدر ابن مجاعة شروط اإلجابة فقال

عشر ا بشر الـداعي بـإفالح     قالوا شروط الدعاء املسـتجاب  
وقت خشوع وحسن الظن يـا      طهارة وصـالة معهمـا نـدم   
واسم يناسب مقـرون بإحلـاح      وحل قوت وال يدعي مبعصـية 

  )٧/٢٥٢(البن عالن  »الفتوحات الربانية«
  ترتيب احلقوق املتعلقة بالتركة

  إذا ضاقت ما الذي يقدم
مــع مؤنــة حيتاجهــا ويــدفن    يبدأ من املتروك قيمـة الكفـن  
بعني مورث فـدين قـد ثبـت       مث احلقوق الـيت قـد تعلقـت   
فــافهم مــذهب ابــن حنبــل    مث الوصــايا مث وارث يلــي 

  ؟ماذا يقدم يف املرياث
  :نظمها بعضهم يف قوله

زكاة ومرهـون مبيـع ملفلـس       يقدم يف املرياث نذر ومسـكن 
ورد بعيب فاحفظ العلم تـرأس     وجان قراض مث قـرض كتابـة  



 

 ١٤

  أبيات مجع الشتات 

 »اجوري على شرح الشنشوري على منت الرحبيةحاشية الب«
  )٤٧/ص(

  مجع ما ورد يف السنة من األمر باملخالفة
  يف هيئات الصالة للحيوانات

  :مجعها أحد أهل العلم يف ثالثة أبيات فقال
ينا عن اإلتيـان فيهـا بسـتة       إذا حنن قمنا يف الصـالة فإننـا  
الفريضة ونقر غراب يف سجود    بروك بعري والتفـات كثعلـب  
وأذناب خيل عند فعل التحيـة     وإقعاء كلب أو كبسط ذراعـه 

  )١/٣٨٢(للصنعاين  »سبل السالم«
  مواضع سبعة يتأكد فيها السواك

  :قال السيوطي
مواضيع بالتأكيد حض املبشـر     يسن استياك كل وقت وقد أتت
ــري    وضوء صالة والقرآن دخولـه  ــاه تغـ ــت وانتبـ لبيـ

  )٤١٧/ص(للسيوطي  »راألشباه والنظائ«
  لفظ القنوت ورد لعشرة معان

  :نظمها احلافظ زين الدين العراقي فقال
مزيدا علـى معـاين مرضـية       ولفظ القنوت اعدد معانيه جتـد 
ــة     دعاء خشوع والعبـادة طاعـة   ــراره بالعبودي ــها إق إقامت
كذاك دوام الطاعة الرابح القنيه    سكوت صالة والقيام وطولـه 

) ٢/٢٢٧( »عون املعبود«، ويف )٢/٤٩١( »باريفتح ال«
  )ألفيه): (القنيه(بدل 



 

 ١٥

  أبيات مجع الشتات 

  املواقيت املكانية
  :نظم بعض الشعراء املواقيت املكانية اخلمسة يف بيتني فقال

وبذي احلليفـة حيـرم املـدين       عرق العـراق يلملـم الـيمن   
وألهــل جنــد قــرن فاســتنب    والشام جحفة إن مـررت ـا  

  )٣/١١٤(للنووي  »لغاتذيب األمساء وال«
  السنة تكون أفضل من الواجب يف حاالت

  :نظمها اجلالل السيوطي فقال
حىت ولو قد جاء منـه بـأكثر      الفرض أفضل من تطوع عابـد 
للسالم كـذاك إبـرا املعسـر       إال التطهر قبل وقـت وابتـدا  

  :وزاد الشيخ العالمة حممد اخللويت اخلتان ونظمه فقال
متم بـه عقـد اإلمـام املكثـر        قبـل بلوغـه   وكذا ختان املرء

  )١/٢٨٦( »غذاء األلباب«
فتلخص من هذا أحوال أربعة تكون فيها السنة أفضل من 

  :الواجب وهي
  .ابتداء السالم سنة، ورده واجب واالبتداء أفضل - ١
  .إنظار املعسر فرض وإبراؤه سنة، وهو أفضل - ٢
الوقت التطهر قبل الوقت سنة وبه جيب، وهو قبل  - ٣

  .أفضل
ختان املرء قبل البلوغ سنة، وبعده واجب، واالختتان  - ٤

  .قبل البلوغ أفضل



 

 ١٦

  أبيات مجع الشتات 

  صفات من يستحب خطبتها
  :قال بعضهم يف وصفها شعرا
جلوا ألويل األبصار خمتصـرا   صفات من يسـتحب الشـرع   
ولو مل تكن حـوت يف حسـنها       حسيبة ذات ديـن زاـا أدب  

هذي الصفات اليت أجلـو ملـن       خاطبـها  تكن من أهل غريبة مل
أحاط علما ا من يف العلوم قرا    ا أحاديث جاءت وهي ثابتـة 

  )٢/٤٤٧( »غذاء األلباب«
ومل يثبت يف استحباب نكاح من مل تكن من أهل خاطبها 

  .حديث
  األطعمة اليت يدعى إليها

ـ     وليمة عـرس مث خـرس والدة   ان إلعـذار وعق لسبع، واخلت
وضيمة موت والوكرية للـدار     ومأدبة أطلـق نقيعـة غائـب   
ومشداخ املـأكول يف ختمـة       وزيدت إلمالك املزوج شـندخ 

  )٨/٣١٦( »اإلنصاف«
وصنع الطعام عند موت امليت ودعوة الناس إليه أمر حمدث، 

أهل امليت هذا ويصنع هلم الطعام ألم يف شغل  ىوالسنة أن يكف
 »اصنعوا آلل جعفر طعاما، فإنه قد أتاهم ما يشغلهم«: يثحلد

  .رواه أمحد والترمذي وأبو داود وغريهم
  مبادئ العلوم

  :وهي العشرة املنظومة يف قول بعضهم
ــرة    إن مبادئ كـل فـن عشـرة    احلــد واملوضــوع مث الثم



 

 ١٧

  أبيات مجع الشتات 

ــع   ــبة والواض ــله ونس االسم االستمداد حكم الشارعو  وفض
ومن درى اجلميع حاز الشـرفا     عض اكتفـى مسائل والبعض بالب

 »حاشية الباجوري على شرح الشنشوري على منت الرحبية«
  ).٤٥/ص(

  ستة أسباب لتحصيل العلم
  :قال الشافعي رمحه اهللا

سأنبيك عـن مكنوـا ببيـان       أخي؛ لن تنال العلم إال بسـتة 
وإرشاد أستاذ وطـول زمـان      ذكاء وحرص واجتهاد وبلغـة 

  )١/٢١٦(البن مفلح  »ب الشرعيةاآلدا«
  آداب اجللوس يف الطريق

  :نظمها احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف أبيات فقال
يق من قول خري اخللق إنسـانا   مجعت آداب من رام اجللـوس  
ومشت عاطسا وسالما رد إحسانا    أفش السالم وأحسن يف الكالم
هد سبيالً واهد حريانـا اهلفان   يف احلمل عاون ومظلوما أعـن  

وغض طرفا وأكثر ذكر موالنـا   وانه عن نكر وكف  بالعرف مر
  )١١/١١( »فتح الباري«

وزاد شيخ مشاخينا العالمة عبد الباقي احلنبلي : قال السفاريين
  :والد أيب املواهب علي بن حجر بيتا وهو

يا كن صاح فطاناحاجات واألغب  والصم والعمي أبلغ مث دل على 
  )١/٨٥( »غذاء األلباب«



 

 ١٨

  أبيات مجع الشتات 

  من جوامع اآلداب
ــالث   ــأه ث ــرء أخط فبعه ولو بكـف مـن رمـاد       إذا امل
وكتمـان السـرائر يف الفــؤاد      سالمة صـدر والصـدق منـه   

  ).٦٥/ص(للخرائطي  »مساوئ األخالق«
امواضع ال يكون القدح فيها حمرم  

ــرف و     القدح لـيس بغيبـة يف سـتة    ــتظلم ومع ــذرم حم
طلب اإلعانة يف إزالـة منكـر      وملظهر فسقًا ومسـتفت ومـن  

  )١/١٠٩( »غذاء األلباب«
  أربع مهلكات

  :قال أحد الشعراء
ــائي    إين بليت بـأربع مـا سـلطت    ــقاويت وعن إال ألجــل ش
؟كيف اخلالص وكلهم أعـدائي     إبليس والدنيا ونفسي واهلـوى 
مرين بكـل بالئـي  والنفس تـأ     إبليس يسلك يف طريق مهالكي
ــبهات واآلراء     وأرى اهلوى تدعو إليه خواطري ــة الش يف ظلم
؟حسين وفخر مالبسي وـائي     وزخرف الدنيا تقول أما تـرى 

  )١٦٠، ١/٤٠(للعجلوين  »كشف اخلفاء«
  :وأنشد بعضهم

ــرمينين  ــأربع ي ــت ب شـراكا  بالنبل قد نصبوا علـي     إين بلي
؟فمن أين أرجو بينهن فكاكـا     إبليس والدنيا ونفسي واهلـوى 
هلن سـواكا  أصبحت ال أرجو    يا رب سـاعدين بعفـو إنـين   

  



 

 ١٩

  أبيات مجع الشتات 

  :وينشد أيضا
ــرمينين  ــأربع ي ــت ب بالنبل عن قـوس هلـا تـوتري       إين بلي
يا رب أنت على اخلالص قـدير     إبليس والدنيا ونفسي واهلـوى 

  )٢/٨٨٠(للقرطيب  »التذكرة«
  فوائد السفر

  :لشافعي رمحه اهللا أنه قالينسب لإلمام ا
وسافر ففي األسفار مخس فوائد  تغرب عن األوطـان يف طلـب   
وعلم وآداب وصـحبة ماجـد      تفرج هم واكتسـاب معيشـة  
وقطع الفيايف واكتساب الشدائد    وإن قيل يف األسفار ذل وحمنـة 
بدار هوان بـني واش وحاسـد      فموت الفىت خري له من حياتـه 

  )٢/٤٤٧( »األلباب غذاء«
  السكرات اخلمس

  :قال الناظم
ــان    سكرات مخـس إذا مـين املـر    ــة للزم ء ــا صــار أكل
ـ  ـق وسكر الشراب والسلطان    سكرة املال، واحلداثة والعشـ

  )٢/٥( »كشف اخلفاء«
  أمعاء اإلنسان سبعة

  :قال احلافظ زين الدين العراقي
ــي ــاء لكــل آدم ــا     ســبعة أمع ــع ص ــا م ــدة بوا ئممع
ــون  ــور قول ــق أع مع املستقيم مسـلك املطـاعم      مث الرقي

  فائدة



 

 ٢٠

  أبيات مجع الشتات 

البواب : املعدة مث ثالثة أمعاء متصلة ا: أمعاء اإلنسان سبعة
مث الصائم مث الرقيق، مث األعور والقولون وطرف الدبر وكلها 

  .غالظ
  )٤/٣٦٩( »شرح الزرقاين«

  عظام اليد والرجل
  :نظم ذلك بعضهم فقال

خلنصره الكرسوع والرسغ مـا      ام كوع وما يليفعظم يلي اإل
ببوع فخذ بالعلم واحـذر مـن       وعظم يلي إام رجـل ملقـب  

  )٢/٢٣٦( »غذاء األلباب«
  الشعوب والقبائل وما تفرع عنها

  :نظمها بعض األدباء فقال
ــة    اقصد الشعب فهو أكثـر حـي   ــواء مث القبيل ــددا يف احل ع

ــار ــا العم ـــمث تتلوه ةطن والفخذ بعـدها والفصـيل      ة مث الب
ـ     لكـن مث من بعـدها العشـرية    ةهي يف جنب ما ذكرناه قليل

  :وقال آخر
عمارة مث بطـن تلـوه فخـذ       قبيلة قبلـها شـعب وبعـدها   
وال سداد لسـهم مالـه قـذذ       وليس يؤوي الفىت إال فصـيلته 

  :قال الزين العراقي
لــزبري وهــي ســتةفصــلها ا    للعرب العربـا طبـاق عـدة   
ــة عمـارة بطــن فخــذ فصــيلة     أعــم ذاك الشــعب فالقبيل

  )١/٥٠( »السرية احللبية«



 

 ٢١

  أبيات مجع الشتات 

  أما بعد: اخلالف يف أول من قال
وعن . داود عليه السالم: اختلف يف أول من نطق ا، فقيل

يعقوب عليه : الشعيب أا فصل اخلطاب الذي أوتيه داود، وقيل
: كعب بن لؤي، وقيل: وقيل. يعرب بن قحطان: وقيل. السالم

واألول أشبه كما قال . سحبان بن وائل: قس بن ساعدة، وقيل
  .واجلمع ممكناحلافظ ابن حجر، 

  :نظم ذلك الشمس امليداين فقال
ا عد أقـواالً وداود أقـرب    من كان ) أما بعد(جرى اخللف 

وقس وسحبان وكعب ويعـرب     ويعقوب أيوب الصـبور وآدم 
  )١/٣٤(للسفاريين  »األلبابغذاء «

احلمد أوالً وآخرا، وصلى اهللا  انتهى ما تيسر مجعه، وهللا
  .وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه



 

 ٢٢

  أبيات مجع الشتات 

  الفهرس
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  ٣  .........................................  شروط ال إله إال اهللا
  ٤  ................................................  ب القدرمرات

  ٤  ...........................  األنبياء املذكورون يف القرآن الكرمي
  ٤  .......................................  ستة ليست ألهل اجلنة

  ٥  .........................  أصول السنن مجعت يف أربعة أحاديث
  ٥  .................................................أشياء ال ترد

  ٥  ......................................  سبعة يظلهم اهللا يف ظله
  ٦  ..............................................  املوبقات السبع
  ٦  ..............................................  عالمات املنافق

  ٦  .............................................  اخلمس الفواسق
  ٧  .........................................  األحاديث املوضوعة

  ٧  .............................  أعمال جيري ثواا للعبد بعد مماته
  ٨  ....................  إم أشبه الناس صورة بالنيب : مخسة قيل

  ٨  ............................................  زوجات النيب 
  ٩  ..............................  وتارخيها ترتيب غزوات النيب 

  ١٠  ......................................  ف النيب أمساء سيو
  ١٠  .....................................  العشرة املبشرون باجلنة

  ١١  .............................املكثرون يف الرواية من الصحابة
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  أبيات مجع الشتات 
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