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 أبو بكر المراغي وكتابه تحقيق النصرة 
 عرض ودراسة  :بتلخيص معالم دار الهجرة 

 أ.د. عبد اهلل بن عبدالرحيم عسيالن                            

 أستاذ بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 

 أواًل: أبو بكر المراغي

 اسمه ونسبه:   -1

ي عبددد ام محمددد بددن هو أبو بكر بن الحسين بن أبي حفص عمر بن أب

ر بن عبد الرحمن بن نجم بن طولو الزين أبو محمد القرشي يونس بن أبي الفخ

العبشمي األموي العثماني المراغي المصري، ويقال: اسمه عبددد ام، وو ددد 

بخط الكمددال الشددماي: المشدد وس أ  اسددمه يايتدده، ويعددرن بددابن الحسددين 

، وأشاس (1)خاوي في الضوء الالمعالمراغي، وسبما يقال العثماني، يما ذير الس

اوي نفسه في التحفة اللطيفة إلى شيء من الخالن فددي سلسددلة الاسدد  السخ

هذه حين تر م الباه محمد وبعد أ  وصل إلى )ابن طولو ( قال: وقيل: بيا ما 

عبد الوهاب بن محمد، وما م من  عل بعد عمر بدل محمد )ابن يونس عبددد 

)المراغددة(  )والمراغي( نسبة إلى بلدتدده  (2)طولو (ام بن أبي العز بن نجم بن  

في صعيد مصر، وهي د يما حدثاي الديتوس محمد العدددوي عددن واحددد مددن 

( يياًل، 17أهل ا د مريز من مرايز محافظة سوهاج، وتبعد عن سوهاج قرابة )

وتطل على الايل من الااحية الشرقية وتميزت بكثرة الحفاظ لكتاب ام، لكثرة 

هددري باسددم الشدديى مصددطفى ن يتاتي  تعليم القرآ ، وب ا مع د أزما في ا م

 المراغي شيى األزهر في وقته.
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 نشأته ومسيرته العلمية:   -2

ولد المراغي بالقاهرة ساة سبع وعشرين وسبعمائة، ويانت القاهرة إبددا  

القر  الثامن وقبله وبعده م وى أفئدة طالب العلم والعلماء، وإلي ا يفددد يثيددر 

علماء والمداسس ودوس العلم على مر يا لوا من ماابع العلم، ف ي تعج بال  ما م يي

العصوس، وحسبك من ذلك الجامع األزهددر الددذي يددا  مصدددس إشددعا  لعلددوم 

الشريعة اإلسالمية واللغة العربية، وياوه بأثره مؤسخ مصر الخطيدد  المقريددزي 

تالوة القددرآ  هد حين قال: )ال يزال  امع األزهددر عددامرًا بدد 845المتوفى ساة  

الفقدده علددى المددذاه  األسبعددة،   :تغال بددأنوا  العلددومودساسته، وتلقياه واالش

وفي هذه البيئددة (1)والحديث والتفسير والاحو ومجالس الوعظ وحلق الذير…(

العلمية الخصبة نشأ المراغي، وال غرو إذًا أ  يجد في ا بغيته حين تطلع إلددى 

  عيايدده ماددابع العلددم الثددرة فددي شددتى العلم والمعرفة، وِلَم ال وهو يرى نص

ا قدسًا من علم القراءة والكتابة لم يقف به سمميادين والعلوم والفاو ، وعادما  ال

طموحه، أو تقصر به همته عاد هذا الحد، بل تطلع إلى المزيد من العلم على 

أيدي أئمة معروفين مش وسين بتبحرهم في العلم فالزم ددم، وتلقددى عددا م مددا 

ن العلددم فددي الحددديث يطفئ أواس عطشه إلى تحصيل أيبر قدس ميروي غلته و

والفقه والسيرة الابوية، وسمع عن األئمة األعالم أهم المصادس في هذه العلوم، 

وحصل ما م على إ ازات بسماع ا، ويؤيد ذلك ويوضحه السخاوي حين أشاس 

وأذ  له في  إلى أنه )اشتغل يثيرًا عاد التَِّقّي السبكي، والزم األساوي حتى م ر

زوائد الما اج األصلي له، وحضر دسوس الشددمس بددن   اإلفتاء، ومما قرأه عليه

اللبا ، وأخذ عن الفخر بن مسكين القرافي بأخذه له عن مؤلفه، وسددمع مددن 

العالء مغلطاي الحديث، ومما سمعه ماه السيرة الابوية من تلخيصدده، وسددمع 

أبي داود، وسمع علددى أبددي   على الميدومي المسلسل والغيالنيات، وأ زاء من
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د ال ادي صحيح مسلم، وعلى ناصر الدين التونسي المالكي سددان الفرج بن عب

الاسائي وغيرها، وسمع على مظفر الدين العطاس  امع الترمذي، وعلى عبددد 

القادس بن الملوك ثاني الط اسة، يما سمع من ناصر الدددين األيددوبي، وصددالح 

حمن بددن معمددر البغدددادي، وعائشددة مختاس، وأحمد بن يشغري، وعبددد الددر

 ية، وتواصلت عاده مسيرة السما  والتلقي عن يبدداس العلمدداء، فحددين الصا ا

استوطن المدياة سمع في ا ساة سبع وخمسين وسبعمائة من ابن سبع، صحيح 

، ويبدددو أ  حظدده (1)البخاسي، ومن البدس بن فرحو  اليسير من األنباء المبياة

م والتلقي ماذ أ  افرًا، وأ  ذويه عاوا به وهيؤوه للعلمن السما  واإل ازة يا  و

أ  أول سماعه يا  ساة اثاتين ))يا  طفاًل فقد ذير السخاوي في الضوء الالمع 

وثالثين، وأ از له في سدداة تسددع وعشددرين الحجدداس وأبددو العبدداس المزيددر، 

 م انفرد بالرواية عن يثير مددا ،والمزي، وأيوب الكحال، وابن أبي التائ  وخلق

وإذا عرفاددا أ  المراغددي ولددد سدداة سددبع   (2)((آلفددا سماعًا وإ ازة في سائر ا

ين وثالثددين، توعشرين وسبعمائة، والسخاوي يذير أّ  أول سماعه يا  ساة اثا

واإل ازة له ساة تسع وعشرين، ف ذا يعاي أنه  لس للسما  وهددو ابددن خمددس 

بًا لمن هددو فددي هددذا ساوات، وُأِ يَز وهو ابن ساتين، وذلك أمر قد يبدو غري

أصول الحديث ذيروا أ  ذلك ممكن، يما ذير ابن الصالح   السن غير أ  علماء

في الاو  الرابع والعشرين حول معرفة ييفية سما  الحديث وتحمله مددن يتابدده 

علوم الحديث، فقد أشاس إلى حضوس الصبيا  إلى مجالس الحددديث، وصددحة 

اإل ددازة فدديف م مددن يددالم ما  ، أ(3)سما  الصغير وتحديد ذلك بخمس ساوات

وقددد أشدداس المراغددي  (4)الحديث أن ا ال تخضع لتحديد سن معين  علماء أصول

يادة عفيددف  نفسه إلى بعض شيوخه في يتابه تحقيق الاصرة، وما م أبددو السددِّ
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، وهددو ابددن صدداح  يتدداب (1)الدين عبد ام بن محمد بددن أحمددد المطددري

ال جرة" وما م عز الدين بن  ماعددة "التعريف بما آنست ال جرة من معالم داس  

، وهو عبد العزيز بن محمد بن إبددراهيم إمددام وفقيدده تددولى قضدداء (2)اانيالك

، وذير صاح  شذسات الذه  أ  أبا العباس ابن الشددحاه أ دداز لدده، (3)مصر

 .(4)ويا  آخر من حدث عاه في الدنيا باإل ازة

 مكانته العلمية:    -3

 يثيرةبما عرن عاه من تضلعه في علوم  احتل المراغي مكانة علمية سفيعة

والسيما علوم الشريعة من فقه وحديث، إلددى  اندد  عاايتدده بتدداسيى المدياددة 

الابوية، وتش د بذلك آثاسه ومؤلفاته، وما يا  من ثااء العلماء عليه، إلى  ان  

حرص عدد من العلماء وطالب العلم على االلتقاء به والجلوس إليه واإلفادة من 

 يمكن إيضاح ذلك فيما يأتي: علمه، و

 العلماء عليه:  ثااء    -أ 

 أثاى عليه عدد من العلماء الباسزين، ووصفوه بسعة العلم وسسوخ القدم 

 فيه مما يوحي بتمكاه من علوم عديدة، وانتشاس صيته بين أهل العلم، وليس 

ذلك بغري  فقد يا  حريصًا على نشر العلم وإذاعته بين الادداس عددن طريددق 

مؤلفاته المفيدة، وقد  عل له   س في الحرمين مكة والمدياة، وعن طريقالتدسي

ذلك مكانة في نفوس العلماء، وما م شمس الدين أبو الخير محمددد بددن عبددد 

الرحمن السخاوي المؤسخ والمحدث والفقيه والعددالم المشدد وس المتددوفى عددام 

فه هد فقد تحدث عن المراغي في يتابه الضوء الالمع، وأشدداس إلددى وصدد 902
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تددي المسددلمين المدددسس والمتصدددس بددالحرم )بالفقيه اإلمام العالم العامل مف

، واتفق المؤسخا  المش وسا  المقريزي والاويري على وصفه بأندده (1)الشريف(

، ووصفه السم ودي في وفاء الوفا حين ياقل عاه بعباسة (2)من الفق اء الفضالء

ائخاا الددزين شدد )ذيره شيى مل ا داللة على مازلة المراغي في نفسه وهي قوله  

 .(3)المراغي(

ويتواصل الثااء عليه من أئمة العلم األعالم، فاجد ابن الجزسي محمد بددن 

محمد شيى القراء في زمانه يثاي على يتابه تحقيق الاصرة بعد أ  قرأه عليدده 

ثم يصف مؤلفه بقوله: اإلمام العالم العامل الحبر البحر الفريد الحجة المحقق 

لعلماء العاملين شرن األعيددا  تي المسلمين زين الملة والدين  مال االقدوة مف

 .(4)والمدسسين

 تالميذه:    -ب 

 عرفاا ما وصل إليه المراغي من مرتبة عالية في العلم وما ناله من حظ 

 افر من المعاسن والعلوم حتى ذا  صيته وانتشر بين أهل العلم، مما  عله و

 علددى  ب العلم يا لو  من علمدده، ويحرصددو موسدًا عذبًا يقصده العلماء وطال

اللقاء به، والقراءة عليه في أم ات يت  العلم، وقد أخذ عاه وسمع ماه وتتلمذ 

عليه عدد من العلماء المش وسين أمثال الحافظ ابن حجددر العسددقالني، فقددد 

وأيضًا   (5)أشاس في يتابه )إنباء الغمر( إلى أنه سمع عليه بماى وبالمدياة وبمكة
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يمددا خددّرج لدده   (1)أسبعددين شدديخًاحجر أسبعين حديثًا عن    له الحافظ ابنخّرج  

الحافظ  مال الدين بن موسى مشيخة عن شيوخه بالسما  واإل ازة، وحدددث 

، ومن تالميذه اباه محمد بن أبددي بكددر (2)ب ا، وتفرد بالرواية عن أيثر شيوخه

والده وندداب بن الحسين المراغي المتوفى ساة تسع عشرة وثمانمائة تفقه على  

 .(3)والقضاء بالمدياةعاه في الخطابة واإلمامة 

ومن تالميذه أحمد بن محمد بن عبد الددرحمن ابددن اإلمددام أبددي حامددد 

، ويددذلك (4)المطري المدني سمع ماه ساة خمس عشرة وثمانمائة في البخاسي

عبد الرحمن بن الحسين بن الزين المدني الشافعي المؤذ  بالمسددجد الابددوي 

، وأشاس السخاوي إلددى بعددض (5)سان ابن ما ه ومؤلفه تاسيى المدياةسمع ماه  

من سمع من المراغي فذير أوالده وسبطه المح  المطددري، والفاسددي شدديى 

السخاوي، ومن ال يحصي م يثرة، ونّبه إلى أ  أصحابه باإل ازة معدددودو  وال 

بن م اد   يعلم بالسما  ما م أحدًا سوى أبي الفتح بن علبك بالمدياة، وأبي بكر

بكر بن علي بن موسى القرشي، ويت  عاه ابن   بمكة، بل آخرهم بالحضوس أبو

، وما م أيضًا محمد بن حسن بن أحمد بن محمد الشمس أبددو (6)الملقن قديمًا

عبد ام الكردي ثم المقدسي نزيل مكة، توفي في شعبا  ساة ثالث وأسبعددين 

 .(7)وثمانمائة، وسمع من المراغي بمكة

 فاته:   د د مؤل 
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تدوس حول السيرة الابوية والتاسيى والفقه وقد   ترك لاا المراغي مؤلفات عديدة

أشاست المصادس التي بين أيدياا إلى ما له من يت  في هذه المجاالت وهي يما 

 يأتي: 

لكتاب الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم صلى   سوائح الزهر: وهو اختصاس  -1

 ام عليه وسلم لمغلطاي. 

تدداب الددذي بددين أيدددياا، اصرة بمعالم داس ال جرة: وهددو الكق التحقي -2

 وسيأتي الحديث عاه بالتفصيل. 

اختصاس يتاب الحرز المعد لمن فقد الولد: ألبي القاسم عبددد الغفدداس بددن   -3

 محمد السعددي. 

 مرشد الااسك إلى معرفة المااسك.  -4

اب ما دداج الوافي بتكملة الكافي: وهو تكملة لشرح شيخه األساوي على يتدد  -5

 افعي، ويقال: إنه شر  فيه في حياته. الطالبين في فرو  الفقه الش

 العمد في شرح الزبد، وهو شرح لكتاب الزبد للباسزي في الفقه.  -6

 المراغي في المدياة:   -4

هد( يما ذير السخاوي، ويبدددو 727ولد المراغي بالقاهرة ونشأ ب ا عام )

ام عليه وسلم، فعقد العددزم علددى أ  قل  المراغي تعلق بمدياة الرسول صلى 

يل من القاهرة واإلقامة بالمدياة، ولم تاص المصادس التي بين أيدياا علددى الرح

الساة التي قدم في ا من القاهرة إلى المدياة لالستيطا  ب ا، ويمكن أ  نستاتج 

ذلك من خالل ما  اء عاد السخاوي من اإلشدداسة إلددى سددما  المراغددي فددي 

، (1)نحو خمسددين عامددًاهد( وما ذيره أيضًا من أنه أقام ب ا  757المدياة ساة )

فعلى القول بسماعه في المدياة ساة سبع وخمسين، ف ذا يعاي أنه يا  مو ودًا 
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ب ا في هذا التاسيى، أو قبله، وليس في عباسة السخاوي ما يددوحي بددأ  هددذا 

المدياددة القدوم لالستيطا  أو الزياسة، فإذا يا  لالستيطا ، فإ  إقامتدده فددي 

التي ذيرها السخاوي في عباسة أخددرى لدده، إذ تصبح أيثر من الخمسين عامًا  

هد( عامًا، وإذا يا  التاسيى الددذي أشدداس إليدده 59يكو  ب ذا االعتباس قد أقام )

هد(  يمثل أول قدوم له لزياسة المدياددة، فددإ  قدومدده 757السخاوي وهو عام )

( عامددًا، 39ما غادس القاهرة )هد( ويكو  عمره عاد 766لالستيطا  يكو  عام)

طالقًا مما ذيره السخاوي حين حدد إقامته في المدياة بخمسين عامًا، وذلك ان

مع األخذ في االعتباس بما هو معرون عن تاسيى ميالده ووفاته يما سبق، وقددد 

و د المراغي في المدياة حين استوطن واستقّر ب ا بغيته، وم وى فؤداه وقلبدده 

 ا مسددجد سسددول ام سامية في نفوس المسلمين  ميعًا إذ ب  بما ل ا من مكانة

صلى ام عليه وسلم الذي تشد إليه الرحال، وحيث البيئة العلمية الخصبة التي 

تعج بأهل العلم وطالبه في سحاب المسجد الابوي، وتساى له أ  يلتقي بكويبة 

فددي   من علماء المدياة، ويفيد من علم م د يما مر فيمددا سددبق د وصدداس لدده

أصبح محل تقدددير العلمدداء وطددالب العلددم، المدياة مكانة علمية باسزة، فقد  

وحرص عدد ما م على االلتقاء به، واإلفادة من علمه خاصة بعد أ  أصبحت له 

حلقة دسس في المسجد الابوي، وذير السخاوي أ  المراغي تزوج من المدياددة 

ة واإلمامة في المسددجد وله عدة أوالد، وولي قضاء المدياة، يما تولى الخطاب

عشر ذي الحجة ساة تسع وثمانمائة عوضًا عن الب اء محمددد   الابوي في حادي

بن المح  الزسندي، فساس في ا سيرة حساة، ثم صرن بعد ساة ونصددف فددي 

ويبدددو أ    (1)صفر ساة إحدى عشرة بزوج اباته الرضي أبددي حامددد المطددري

ًا في السن، فقد يا  عمره المراغي حين تسام ذسوة هذه المااص  يا  متقدم

عامًا أي قبل وفاته بما يقرب من ستة أعوام، فقد توالها في حدود   (82وقت ا )
 

 (.7/129( وإنباء الغمر البن حجر )29/ 11انظر الضوء الالمع للسخاوي )  1))
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هد( ولم يمكث طوياًل في ا فقد ُصرن عا ددا 816هد( ثم توفي عام )809عام )

بعد ساة ونصف يما ذير السخاوي، وليس في عباسته ما يوحي بشكل قاطع أنه 

فددي غمددرة اء نفسه للظرون القاهرة التي مددر ب ددا أعفي ما ا، أو أنه آثر إعف

األحداث التي عاشت ا المدياة زمن  ماز بن هبه بن  ماز بن ماصوس الذي يا  

أميرًا علي ا، والذي انت ز الفرصة في دوامة الصددرا  علددى السددلطة، ف ددا م 

المدياة، وقام بأعمال الا   والسل  في ا، وتجرأ على سل  ون   ما يو د في 

مة وثمياة، ويا  المراغددي وقت ددا الابوي والحجرة الابوية من أشياء قي  المسجد 

هو قاضي المدياة، وهو المسؤول، ولديه مفاتيح الحاصل والحجددرة الابيويددة، 

وقد حاول  ماز تحقيقًا لمطامعه في الا   والسل  أ  يسددتميل إليدده الخدددام 

يه، فاتجه إلددى بالمسجد الابوي، فاستدعاهم غير أن م امتاعوا عن الحضوس إل

تيح الحاصل، ولكاه لم يج  طلبه، وسفددض تسددليمه المراغي، وطل  ماه مفا

المفاتيح، وحاول ماعه من تحقيق مآسبه، غير أ   مازًا لم يلتفت لماعه، ولجأ 

وأتى إلى القبة وضرب شيى الخدام بيده ))إلى القوة، فأخذ المفاتيح ماه وأهانه  

ودخل ددا ومعدده  ماعددة، فأخددذ مددا فألقدداه علددى األسك، ويسددر األقفددال، 

وقد أوسد السم ودي عن ابن حجر ما يفيد أ   مازًا لقي  ددزاءه لمددا (1)((هااك 

أقدم عليه، ولم ي اأ بما أخذه من المسجد الابوي حيث لم يعش بعد ذلك سوى 

ش وس قليلة سبما يانت أقل من ساة. إذ د يما يبدو د أنه أقدم علددى مددا أقدددم 

عشرة وثمانمائة ى عشرة وثمانمائة، ثم قتل ساة اثاتي  عليه في حدود ساة إحد 

ويظ ر أ  ح  المراغي للمدياة   (2)في حرب  رت بياه وبين أعدائه، فلم يم ل

وعشقه ل ا  عله ُيْعاى بمعالم ا ويتفاعل مع ا متأماًل ومحبددًا ومدددققًا وباحثددًا 

 

( ووفاااء 3/463( انظر توضيح هذه الحادثة في إتحاف الورى بأخبار أم القرى البن فهد )1)

( والتحفااة اللطيفااة 11/29( والضااوء الالمااع للسااخاوي )587-2/585ساامهودي )الوفااا لل

(1/427-428.) 

 (.2/587( انظر وفاء الوفا ) 2)
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بمعددالم داس ومؤسخًا، ويا  من نتاج ذلك يتابه الذي بين أيدياا )تحقيق الاصرة  

 ال جرة(.
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 وفاته:    -5

المراغي في المدياة، ودفن في البقيع مست ل ذي الحجددة سدداة سددت   توفي

عشرة وثمانمائة عن عمر يااهز التسعين عامًا قضاها فددي طلدد  العلددم وفددي 

حلقات الدسس متعلمًا ومعلمًا، وفي التأليف سحمه ام سحمددة واسددعة، ويددأ  

 ر واختلط في آخر حياته غير أ  هادداك مددنبعض أهل العلم ذه  إلى أنه تغي

، وأبددرز (1)تعق  هذا القول وسد عليه، وما م التقي بن ف د يما أشاس السخاوي

من نفى عاه ذلك الحافظ ابن حجر في يتابه إنباء الغمددر حددين قددال: )ويددا  

بعض من يتعص  عليه ياسبه إلى الخرن والتغيير، ولم يقع ذلك، فقد سمعت 

نه استمر علددى س عشرة وهو صحيح، وأخبرني من أثق به أعليه بمكة ساة خم

ويا  يالمه هذا قبل وفاته بعام واحد، وله أبيات من الشعر قال ا بعد   (2)ذلك(

أ  تجاوز الثمانين يحمد ام في ا على ما وصل إليه مددن عمددر مديددد ونعمددة 

 وفضل وعلم أوسدها السخاوي في آخر تر مته وهي قوله:

 

 لهحمدددُت إل ددي علددى فضدد 

  

 وتجديدددد إنعامددده يدددل عدددام 

عًا ل ددابلغددت ا    لثمددانين وبضددْ

  

ام   وأمثددال عصددري قضددوا بالِحمددَ

 وقددد نلددت سددمع حددديث ب ددا 

 

 ويددددا حب ددددذا ببيددددت  حددددرام 

 ومددا ياددت أهدداًل لدده قبل ددا 

 

 ( 3) وأس ددو مددن ام حسددن الختددام  

 )  

 

 (.31-11/30(  الضوء الالمع ) 1)

 (.7/129( إنباء الغمر بأنباء العمر البن حجر )  2)

 (.11/31( لضوء الالمع ) 3)
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 ثانيًا: يتابه تحقيق الاصرة: عرك وتحليل

 ه: الكتاب ونسبته إلى مؤلف -1

األخددرى المعتمدددة ماصوصددًا علددى    اء الكتاب في الاسخة األم والاسى

عاوانه وهو )تحقيق الاصرة بتلخيص معالم داس ال جرة( ومؤلفه هو )أبو بكر بن 

عمر بن محمد بن يونس بن أبي الفخر العثماني المراغي الشافعي، ويؤيد ذلك 

في المصددادس التددي  أ  المؤلف نص على يتابه في المقدمة، إلى  ان  ما  اء

من نص علددى ذلددك السددخاوي فددي الضددوء الالمددع   تر مت للمؤلف، وأش ر

( حيث قال في تر مته )وعمل للمدياة تاسيخًا حسدداًا سددماه )تحقيددق 11/29)

، وتبعه في ذلك حا ي خليفددة فددي يشددف (الاصرة بتلخيص معالم داس ال جرة

ليس ثّم ما يشكك في ( و1/236( والبغدادي في هدية العاسفين )1/378الظاو  )

إلى مؤلفه، بل يؤيد ذلددك أيضددًا الاقددول الكثيددرة التددي   صحة الكتاب ونسبته

 أوسدها السم ودي في وفاء الوفا عن المراغي. 

 سب  تأليف الكتاب ومضمونه وموضوعه:   -2

من الكتاب، ومقدمته وموضوعاته يظ ر أ  المؤلف قصد أ  يكو  تاسيخًا 

 لمعالم ددا، م عليه وسلم، وتعريفًا ووصفًا مريزًامو زًا لمدياة الرسول صلى ا

ولعل الدافع له على تأليف هذا الكتاب يكمن فيما للمدياة من مازلة سامية في 

نفسه ونفوس المسلمين  ميعًا؛ لما تتمتع به من خصائص ومااق  حباهددا ام 

ب ا ف ي داس هجرة سسول ام صلى ام عليه وسلم، وتشرَّفت بمسددجده الددذي 

وهي مأسز اإليما ، إلى غيددر ذلددك تشد إليه الرحال وتضاعف فيه الصلوات،  

مما أفصح عاه المؤلف في يتابه، وإلى  ان  ذلددك سغبتدده فددي الجمددع بددين 

مصدسين م مين ومعتمدين في تاسيى المدياة، وهما: الدسة الثمياة البن الاجاس، 

واإلضافة التددي والتعريف للمطري، مع شيء من الت ذي  والتحرير، واإليضاح  
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ت ما ذيره، والحديث عاه، حيث أحس بقصوس المتددأخر يتطلب ا المقام ومما فا

ما ما عن اإللمام بما ذيره، سابقه ابن الاجاس من مقاصد ومعددالم، يمددا نبدده 

المؤلف نفسه عن ذلك حين قال: )ف و وإ  حرس بسب  تأخره مددا أهملدده ابددن 

. وَألّم المراغي في يتابه هذا   (1)الاجاس من معاهده قد أخل بكثير من مقاصده

ن  ذي بال من تاسيى المدياة؛ حيث تحدث عددن فضددائل المدياددة، وفضددل بجا

سكان ا، وأسماء المدياة، وتااول بشيء من اإليضاح تدداسيى المسددجد الابددوي 

متحدثًا عن باائه وما طرأ عليه من زيادات في عصوس الخلفاء الراشدين سضددي 

ولددة ديث عن أطواس بادداء المسددجد إلددى عصددر الد ام عا م، واستمر في الح

العباسية زمن الخليفة الم دي، وما تال ذلك إلى عصره، واشتمل حديثدده عددن 

المسجد على وصف لمعالمه وقياس المساحة، وحدوده، وماائره، وأسدداطياه، 

ومابره، وخوخه، وأبوابه، وتااول ما  رى للمسجد من أحداث يالحريق، ومددا 

ن المسجد الابوي وتحسياات في باائه، وفي إطاس حديثه ع  تم فيه من تعديالت

تطر  إلى ذير آداب تتعلق به، ثم آداب الزياسة، وتال ذلددك حددديث عددن وفدداة 

الرسول صلى ام عليه وسلم ووفاة صاحبيه أبي بكر وعمر سضي ام عا مددا، 

ء وأفرد عاوانًا يتحدث فيه عن التوسل بالابي صلى ام عليه وسلم ، وفيه شددي

بيه علي ا فددي مواضددع ا، ثددم أتبددع ذلددك من التجاوزات واألخطاء التي تم التا

ماه انتقل إلى ذير معالم المدياددة، فتحددّدث عددن بالحديث عن حياة األنبياء، و

البقيع، وفضله ومن دفن فيه من الصحابة سضوا  ام علي م، ويا  لمسددا د 

المدياة نصي  وافر من الكتاب، إذ عمد إلى التعريف ب ا سواء أيا  ما ددا مددا 

هو مش وس في الغزوات، أم يا  مما ُعِرفْت   ته ولم تعرن عياه، أم المسا د 

ُنِقل أ  الابي صلى ام عليه وسلم صلى في ا بين مكة والمدياددة وتبددوك، التي  

( مسجدًا، وقد حاول التعريددف ب ددذه 48وتااول في حديثه هذا ما يقرب من )
 

 .6تحقيق النصرة ص  (1)
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المسا د وحدد مواقع بعض ا، ووصف ا، وأوسد بعض ما  اء حول ا من أحاديث 

 ا اآلباس والعيددو  وآثاس، ومن المواضع والمعالم التي تحدث عا ا أيضًا وعّرن ب

واألودية، ما ا ما يقرب من أسبعة عشر بئرًا وعياًا، وستة أودية، ثم تحدث عن 

صدقات الابي صلى ام عليه وسلم، وبعض الحصو ، وخص الخاد ، وحدود 

الحرم بفصل لكل ما ما، وتااول في الفصل الرابع خصددائص المدياددة، وفددي 

هددا وأمددر مسددجدها، ثددم  دداءت الفصل الخامس أشاس إلى ما يؤول إليه أمر

الخاتمة مشتملة عن فصلين األول في فضل الموت بالمدياة والثدداني فددي ذيددر 

 بعض ما يشّو  إلي ا من األشعاس. 

 أهمية الكتاب وقيمته في تاسيى المدياة:    -3

 تاسيخًا مختصرًا ومريزًا وواضحًا ألف المراغي يتابه هذا لكي يكو  

 مع فيه بين محاسن من تقدمه ممددن ألددف فددي و  للمدياة الابوية ومعالم ا،

تاسيخ ا، وبين ما أضافه إليه من الشواسد والفوائد التي وقف علي ا ولم يتااول ا 

من سبقه، ولقي صددايعه هددذا استحسددانًا مددن العلمدداء والمددؤسخين، ومددا م 

السخاوي الذي قال عاه )عمل للمدياة تاسيخددًا حسدداًا سددماه تحقيددق الاصددرة 

وأشاس إلى عااية العلماء به وحرص م على قراءتدده (1)اس ال جرة(بتلخيص معالم د

وسماعه من مؤلفه، ثم أوسد ثااء عاطرًا على الكتاب البن الجزسي الددذي قددرأه 

على مؤلفه، وأعج  به، وعّبر عن ذلددك بقولدده: )إندده مدد، العيددو ، وشددّاف 

لددى المسامع، ف ّيج لي بذلك المغاددى طربددًا، و دددد األشددوا  أسبددًا، وأداس ع

 مسمعي مدامة توشحت حببًا، فقلت والقل  يقوم شوقًا، ويقعد أدبًا: 

 وقد أطرب الحادي بأشرن مرسل   أقول لصحبي عاد سؤية طيبة    

 قفا نبك من ذيرى حبي  ومدازل   هدذا ذيددره ودياسه خليلّي    

 

 (.29/ 11( الضوء الالمع ) 1)
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وسمعه ماه المحدث الشريف القدسي، وقف عليه القاضي ناصددر الدددين بددن 

 ل: الميلق وقا

 أعيددت أماليدده الا ددى إعيدداء

  

 وقف ابن ميلق الفقير على الذي 

 

  
 (1)ولقد سموا نحو السدماء ثاداء

 

 فتقاصددرت عددن شددأوه مداحدده 

وإلى  ان  ماذيرته يمكن أ  نتبين أهمية الكتاب وقيمته في تاسيى المدياة مما  

 يأتي: 

ا أ  مؤلفه من العلماء المش ود ل م بتبحرهم في العلددم، وال سدديم -1

 العلم الشرعي يما عرفاا في تر مته. 

أ  المؤلف  مع في يتابه هذا بين يتابين يعدا  من أش ر مصددادس  -2

تاسيى المدياة وهما الدسة الثمياة في أخباس المدياة البن الاجدداس، والتعريددف 

بما آنست داس ال جرة من معالم داس ال جرة للمطري، ولم يقتصر عمله علددى 

الكتابين وعمل على ت ذيب ما، وأضددان إلددى مددا  مجرد الجمع، بل تأمل في

أخذه ما ما إضافات عديدة في وصف المعالم وتحديدها وتاسيخ ا، وما وقع 

في ا من أحداث، وما طرأ على المسجد الابوي والمعالم األخرى من أطددواس 

وتجديد مما لم يتطر  إليه من سبقه، و اءت هذه اإلضافات والزيادات فيما 

موضع في الكتاب وقد مّيزها المؤلف ببعض العباسات التددي ( 105يقرب من )

تدل علي ا مثل قوله )قيل يذا، أو نقل يذا، أو نقل عن فال  يذا، ويابغي أ  

يعلم( ومن يتأمل هذه الزيادات واإلضافات في الكتاب يجد أن ا تشددمل  ددل 

موضوعاته، وبعض هذه اإلضافات يأتي في سطوس، وحياًا قد تستغر  أيثددر 

صفحة يما حدث فيما يتعلددق بزيدداسة الرسددول صددلى ام عليدده وسددلم من  

(، ويذلك التابيه الثاني حول حياة األنبياء  اء في أيثر من صفحة، 161)ص

 

 (.11/30( المصدر السابق ) 1)
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وهو فصل  ديد ال يو د عاد ابن الاجاس، أو عاد المطري، ويذلك الشددأ  

 فيما تحدث به المؤلف عن صدقات الابي صلى ام عليه وسلم.

مجموعة قيمة مدن المصدادس فدي في يتابه على    اعتمد المؤلف -3

، وبعض هذه المصادس مفقود ال أثر له وال نملك ما ا إال ما وسد تاسيى المدياة 

عا ا من نقول في المصادس المتأخرة عا ا، وما ا يتاب المراغي، فقد أوسد 

فيه نقواًل عديدة عن يتاب أخباس المدياة ليحيى بن الحسن العلددوي المتددوفى 

( موضعًا، ونقل أيضًا عن تدداسيى 26هد ونقل عاه في )278هد، أو  277ساة  

( موضعًا،  ونقل عددن أخبدداس داس ال جددرة لددرزين 92المدياة البن زبالة في )

( موضعًا وهذه الكت  يل ا مفقودة، فيكو  بذلك حفظ لاددا 32العبدسي في )

واندد  نصوصًا يثيرة ما ا، ويسر لاا االطال  على ما  اء في ا مما يتعلددق بج

 عديدة في تاسيى المدياة.

عااية العلماء بكتابه، وحرص م على قراءته وسددماعه مددن مؤلفدده  -4

وسوايته عاه، وطل  اإل ازة حوله، ويظ ر ذلك مما أشاس إليه السخاوي فددي 

، ويذلك مما  اء في آخر الاسخة التي اعتمدت علي ددا فددي (1)الضوء الالمع

قراءات لعدد ليس بالقليل مددن تحقيق الكتاب، حيث  اءت مذيلة بسماعات و

 العلماء المعروفين، وال شك أ  في ذلك دلياًل على أهمية الكتاب وقيمته.

  من  اء من العلماء والمؤسخين الذين عاوا بتاسيى المدياة أفادوا إ -5

من يتاب المراغي، ويا  مددن مصددادس بعضدد م، ومددن أبددرزهم وأشدد رهم 

الوفا، فقد اطلع علددى يتدداب السم ودي مؤسخ المدياة المش وس صاح  وفاء  

المراغي وأفاد ماه، وأخذ عاه، واهتم به وناقشه في بعض ما ذهدد  إليدده، 

( 34و اء ذلك في مواضع عديدة من يتابه وفاء الوفددا، فيمددا يقددرب مددن )

موضعًا حول المسجد الابددوي، وصددوسة القبددوس، ومسددجد قبدداء، ومسددجد 
 

  (.30-11/29( الضوء الالمع )1)
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ّساح، والتوسل. ويمكن الفسح، وحرة شوسا ، ووادي م زوس، والحديث عن ال

-334أ  أشير هاا إلى تلك المواضع من وفاء الوفا ففي المجلددد األول )ص  

-493-492-408-407-404ومددن المجلددد الثدداني ص  -335-343-347-371

ومن المجلد الثالث ص  -525-558-560-562-567-571-572-583-613-686

-1237 ومددن المجلددد الرابددع ص -804-809-848-993-1019-1025-1077

1240-1371-1394.) 

ومن دالئل تقدير السم ودي للكتاب وقيمته ومكانة مؤلفدده نجددده يم ددد 

 (.1/334لبعض الاقول ماه بقوله )ذيره شيى مشايخاا الزين المراغي 

أ  المؤلف وقف على بعددض المعددالم وتحدددث عا ددا، ووصددف ا  -6

ل وأحددداث مشاهدة وعيانًا وتابع ما طرأ على معالم المدياة من أطواس وأحوا

 إلى عصره في أوائل القر  التاسع ال جري.

 ما ج الكتاب وأبرز سماته ومالمحه:     -4

الذي يتأمل الصفحات األولى من مقدمة الكتاب يحس أ  المراغي يتطلددع 

ماذ البداية إلى وضع الما ج السليم الذي ساس عليه في يتابه؛ حيددث نددّوه فددي 

بي ابن الاجاس الدسة الثمياددة، ويتدداب المقدمة إلى أنه عمد إلى الجمع بين يتا

المطري التعريف لما أحس به من تقصير الثاني ما ما في ذير مددا  دداء عاددد 

سابقه من أخباس ومقاصد ومعالم، فاّتجه إلى إيمال الاقص في الكتابين سالكًا 

في ذلك ن ج من ذّيل مع تحرير عباسة، وتاقيح إشاسة، ثم ضم إلي ما ما اقتاصه 

واسد، وفرائد الفوائد مما لم يذيراه، وعظم عاد الخاصة وقعه، من سوانح وش

وسبما ألجأته الرغبة في الترتي  والتاسيق إلددى شدديء مددن التقددديم والتددأخير 

والحذن مما فيه تطويل أو تكرير، وبما أ  المؤلف  اء بإضافات وزيادات على 

ا   ود من سبقه، فإنه سغ  في تمييز   وده، ووضع عالمددات تدددل علددى مدد 
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أضافه أو زاده، واصطلح على أ  يكو  است الله لكل إضافة بقوله )قيل يددذا، 

أو نقل يذا، أو نقل فال  يذا، أو يابغي يذا ثم يختم يالمه بقوله: وام أعلم( 
 .(1)((ليكو  هذا الفر  لما حواه األصل  امعًا مافردًا بفوائد  ليلة))

 يما يأتي:  ويمكن توضيح أبرز سمات الكتاب ومالمح ما جه ف

يفسر بعض األلفاظ الواسدة فيما يسددوقه مددن أحاديددث يمددا  دداء فددي  -1

 .37-29-22-12-9-8الصفحة سقم 

ال يقوم بالحكم على األحاديث التي تحتاج إلى حكددم ممددا لددم يددرد فددي  -2

الصحيحين البخاسي ومسلم إال في القليل الاادس يما فعل في حددديث األسبعددين 

افظ الماذسي وسواته سواة الصحيح، والغال  ( حين قال: أوسده الح26صالة )ص

أنه ياوه في صدس الحديث بالمصدس الذي وسد فيه، فكثيرًا ما يقول: سوياا فددي 

الصحيحين، أو في صحيح البخاسي، أو في صددحيح مسددلم يمددا  دداء مددثاًل 

 (.13:)ص

يذير أحيانًا أيثر من سواية للحددديث فددي الموضددو  الواحددد يمددا  دداء  -3

عض هذه الروايات عن ابن زبالة، ويأتي ببعض الروايات ( وب15-14-11-10)ص

 (.29أحيانًا مدعومة بما يقوي ا من الصحيحين يما  اء )ص

يحذن أسانيد ما يذيره من أحاديث، ولكاه ياوه بأ  المصدس الذي أخذ  -4

عاه سواه بالساد، فاجده يقول في أيثر من موضع: سوى ابن الاجاس بساده يمددا 

 (.35)ص اء على سبيل المثال 

يابه على بعض األحكام الفق ية التي تتعلق ببعض المعالم التددي يتحدددث  -5

 ( حول حكم الاافلة.32عا ا يما هو الشأ  في حديثه عن المسجد الابوي )ص

 يستخدم ثقافته في أصول الفقه عاد حديثه عن بعض المعالم يما هو  -6

 

 (.7-6( انظر مقدمة الكتاب )ص  1)
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صلى ام عليه الشأ  في يالمه عن الروضة، والقول باتساع ا إلى بيوت الابي  

 (.38وسلم )ص

ال يفوته ذير األقوال المتعددة التي ترد في المسألة، يما حدث في ذيددر  -7

( ويددذلك 46-45قدوم الرسول صلى ام عليه وسلم إلددى المدياددة )انظددر ص

الشأ  حول بعض المعالم حيث نجده أحيانًا يذير أيثر من اسم ل ا، يما فعددل 

اا  والد أبي سعيد الخدسي، فبعد أ  ذيره مثاًل في حديثه عن ُأطم مالك بن س

 (.244قال: ونقل ابن زبالة أ  اسمه األ رد )ص

محاولة تحديد بعض المواضع بذير أيثر من و  ة نظر مع الميددل إلددى  -8

أحداها أو تر يحه، يما فعل في حديثه عن بئر أبي أيوب، فبعد أ  ذير أيثر 

 (.68-67 أعلم )صمن تحديد قال: ولعل األولى أقرب إلى المراد وام 

َوَصف بعض المعالم وما  رى علي ا من أحداث وتجديددد وبادداء وصددف  -9

عيا  ومشاهدة، يما فعل في الحديث عن حريق المقصوسة مع حريق المسددجد 

الابوي وال يكتفي بذلك بل يتأيد حول بعض ما يقرسه مشاهدة من خالل سؤال 

 .(83-73بعض شيوخ العلم من أهل الحرم، انظر مثاًل )ص

التحقيق في تواسيى بعض األعمال التي تمت في المسجد الابددوي أو فددي  -10

المدياة عمومًا، يما فعل في تاسيى زيادة عثما  في المسجد الابددوي وتحديددد 

 (.73وقت ا وزما ا انظر )ص

يحاول أ  يبدي ما يراه حول حدود ونوعية المواد المستخدمة في البااء.  -11

 (.74انظر )ص

المسجد الابوي بالذسا  مع اإلشاسة إلى مددا فددي   القيام بتحديد مساحات -12

ذلك من أقوال، ومحاولة الجمع بيا ا، مع االستدساك على من سبقه في ذلددك 

يابن الاجاس ويبدو شيء من ذلك في حديثدده عددن مسدداحة المسددجد الابددوي، 

ويعتمد في ذلك على سؤال أهل الخبرة، ثم ما يقوم به هو نفسدده مددن قيدداس 
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بعض المؤسخين، ويفصح عن ذلك بقوله:واعتبرت ذسعدده.   للتأيد مما قيل عاد 

 (.92-87-86انظر )ص 

ال يفوته التابيه على بعض المظاهر البدعية التي يقوم ب ا بعددض الادداس  -13

عاد بعض المعالم في المسجد الابوي، مع اإلشاسة إلى ما يؤول إليه أمرها في 

 (.97عصره، يما حصل في حديثه عن الجذ  )ص

لاجاس، ويذير سأيه فيما قاله، ويصرح بعدم موافقته له، يعق  على ابن ا -14

و اء ذلك في أيثر من موضع. ما ا نقده لما ذيره ابن الاجاس حول الجذ  فددي 

الدسة الثمياة حيث عق  عليه بقوله: قلاا هذا فيما قبل حريق المسددجد يمكددن 

 (.236-235تسليمه، أما بعده فال. انظر )ص

واألعمددال والمعددالم التددي تشدديد فددي  يحرص على ذير تواسيى األحداث -15

 المسجد الابوي، والمدياة بعامة، وهذا واضح في يل موطن يستدعي ذلك.

يحكي بعض المظاهر التددي تحدددث، أو تقددام لددبعض المااسددبات فددي  -16

 (.104-103المسجد الابوي مثل تزيين أبواب المسجد بالستائر. انظر )ص

ن األحددداث، أو األعمددال يحاول أحيانًا أ  يربط بين السابق والالحق مدد  -17

مما وسد في يتابه وتطر  له في موضع سابق، يما حصل في سيا  حديثه عن 

بيت فاطمة سضي ام عا ا حين قال: وقد سبق أ  عمر بن عبد العزيز أدخددل 

 (.117بعض هذا البيت فيما حّوطه على الحجرة الشريفة )ص

يعق  على ما ياقله ال يكتفي بمجرد الاقل عن السابقين، بل نجده أحيانًا   -18

بما يوضح موقفه ماه، يما  اء في حديثه عددن أبددواب المسددجد حددين قددال: 

)ويابغي أ  يحمل ما سبق نقله من أنه لم ُيغير عن   ة موضعه، وإال فيخددالف 

(، بل نراه يعلن أحيانًا اعتراضه صددراحة، 119-118هذا وام أعلم انظر )ص  

بواب المسجد وما قيل مددن دخددول يما حصل في حديثه عن الباب الثامن من أ

(، وقد نقل السم ودي 124مروا  ماه، حين قال: ويابغي االعتراك. انظر )ص

(، وتكرس عاد المؤلددف 2/705في وفدددداء الوفا هذا االعتراك عاه وناقشه )
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( حيث عقدد  علددى ابددن 253-130-129-83مثل هذا التعقي  انظر مثاًل )ص  

 راه.الاجاس وعلى المطري في بعض ما ذي

التاويه بما يحدث من تجديد، أو تطوس لواقع بعض المعالم فددي المسددجد  -19

الابوي، أو في غيره من معالم المدياة عبر العصوس إلى عصره، يما فعددل فددي 

حديثه عن الحجرة الشريفة حين نبه على ما يا  مددن إضددافة بدداب سابددع )ص 

يما حصل فددي ( مع اإلشاسة إلى من قام بذلك من الحكام واألعيا ،  130-131

( حددول 293(، وانظددر )ص83تجديد سخام الحجرة الابوية الشريفة. انظر )ص

 بئر سومة.

ال يفوته التابيه بو  ة الاظر المخالفة لبعض ما يعرضه حول ما يقام مددن  -20

معالم، يما فعل في حديثه عن بااء القبة على قبر عثما  بن عفا  سضددى ام 

ة بن ساا . عق  فقال: ونقل أبددو شددامة عاه، فبعد أ  ذير أ  الباني ل ا أسام

 (.208أ  الباني ل ا عز الدين بن سلمة. وام أعلم )ص 

يستش د بما وسد من أحاديث عن الرسول صلى ام عليه وسلم حول بعض  -21

ما يذيره من معالم المدياة، يما  اء في العقيق، وأحد، والمسددجد الابددوي، 

 والمابر وغيرها.

التي يرد ذيرها عاده معتمدًا في بعض األحيددا  يسعى إلى تحديد المعالم   -22

على ما يأخذه من شيوخه عا ا، أو من بعض المصادس، وقد يوسد حول بعض ا 

(، وال 215أيثر من تحديد مأثوس حول ا يما فعل في التعريف بجبل وسقا  )ص  

يغفل عن ذير بعض ما تتميز به بعض المعالم عاد وصف ا، يما أشاس إلى و ود 

 (.215وسقا  )ص العسل في 

يشير إلى بعض األحداث التاسيخية، أو الغزوات المتعلقة ببعض المعددالم،  -23

 (.330-217يما فعل في حديثه عن أحد والخاد  )ص
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يسعى إلى تحديد المسافة بين المدياة وبين بعض المعالم بالميددل، أو مددا  -24

يقابله يالفرسى، يما صاع في مواضع عديدة ما ددا تحديددده لمسددافة مشدد د 

 (.221زة سضي ام عاه )صحم

يشير إلى االسم المش وس والمأثوس لبعض المسا د أو المعالم، ثم يردفدده  -25

بما يعرن به عاد الااس في وقته، يما فعل مثاًل في مسجد باددي رفددر حددين 

 (.227-226-225قال: ويعرن اليوم بمسجد البغلة )ص 

ل أو يصرح أو يفصل في بعض ما يأتي عاد المطري علددى سددبيل اإل مددا -26

( حين ذير 236العموم، يما يظ ر من بعض تعقيباته عليه، وما ا ما  اء )ص  

يالم المطري عن المسجد الذي يقع على ثاية الودا ، فقال المراغددي معقبددًا: 

 ويأنه يريد المسجد المعرون بمسجد الراية. 

يابه على بعض اآلثاس التي اندثرت، أو ل ا بقايا إلى عصره، و اء ذلك في  -27

من موضع ما ا: ما  اء في حديثه عن أطم مالك بن سدداا : قددال عادده: أيثر  

( 279(، ويذلك في حديثه عددن مسددجد بدددس )ص  244وبعضه با  اليوم )ص  

 (، وغيرها.293وعن بئر بضاعة )ص 

يابه على سب  تسمية بعض المعالم، يما فعل في حديثه عن حددرة واقددم  -28

 (.310-309(، ويذلك في سب  تسمية العقيق )ص 248)ص 

يمعن الاظر في أسماء بعض المعالم، ويحمددل بعضدد ا علددى شدديء مددن    -29

التقدير الذي يظ ر له يما فعل في حديثه عن سانوناء حين أشاس إلى عوسدداء، 

 (.315وقدس أن ا سبما تكو  حوساء على و ه التقدير وليس الجزم )ص 

المطري مددن يقاس  بعض األحيا  بين ما  اء عاد ابن الاجاس وما  اء عاد   -30

نصوص، ويشير إلى ذلك في أيثر من موطن بقوله: نقلدده ابددن الاجدداس وتبعدده 

 (.297( وانظر )ص217(، أو بين سزين وابن الاجاس )ص 348المطري )ص 

 مصادسه:    -5
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اعتمد المراغي في يتابه هذا على مصادس عديدة وقيمة، ما ا ما هددو مفقددود 

اعتمددد يثيددرًا علددى يتددابين يما أشرت في الحديث عن أهميته، ويظ ر أندده  

سابقين في تاسيى المدياة، وهما يتاب ابن الاجاس والمطري، وسبقت اإلشدداسة 

إلى أنه لم يكتف بمجرد الاقل عا ما، بل أضان إلي ما إضافات يثيرة وعقدد  

علي ما فيما يحتاج إلى تعقي  وتحرير، يما أفاد من بعض المصددادس القديمددة 

قود مثددل يتدداب ابددن زبالددة، ويحيددى، وسزيددن في تاسيى المدياة، وبعض ا مف

العبدسي، وفي نقوله عا ا ما يوحي بأنه اطلع علي ا، وهااك مصادس عديدة وسد 

ذيرها عاده وأفاد ما ا في الحديث والتاسيى، والفقه، واللغة، والسيرة ومعا م 

البلدا ، وما ا صحيح البخاسي ومسلم، وسان أبي داود، ومعجددم الطبرانددي، 

ائي، وسان ابن ما ه، والترمذي، والسيرة البددن إسددحا ، وشددفاء وسان الاس

السقام للسبكي، والتلخيص في الفقه الشافعي، والكامل للمبددرد، والصددحاح 

للجوهري، ومعجم ما استعجم للبكددري، ومعجددم البلدددا  ليدداقوت الحمددوي، 

وترتي  المداسك للقاضي عياك، وسير الروضة للاووي، وشرح مسلم للاووي، 

البن عساير. وام ولددي التوفيددق.  ام الصغرى لعبد الحق، وتحفة الزائرواألحك
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