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فهرس المراجع

أبجد العلوم: ملحمد صديق خان الِقنَّوجي، النارش: دار ابن حزم، الطبعة: األوىل، - 1
1423هـ- 2002م.

اهلل - 2 عبد  بن  حلمود  الساعة:  وأرشاط  واملالحم  الفتن  يف  جاء  بام  اجلامعة  إحتاف 
التوجيري، النارش: دار الصميعي، الرياض، الطبعة: الثانية، 1414هـ.

إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة: أمحد بن أيب بكر البوصريي، حتقيق: دار - 3
املشكاة للبحث العلمي، النارش: دار الوطن، الرياض، الطبعة: األوىل، 1420هـ. 

أحاديث معلة ظاهرها الصحة: ملقبل بن هادي الوادعي، النارش: دار اآلثار، اليمن، - 4
الطبعة: الثانية، 1421هـ.

اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان: ملحمد بن حبان بن أمحد بن حبان الُبستي، - 5
ترتيب: األمري عالء الدين عيل بن بلبان الفاريس، حتقيق: شعيب األرنؤوط، النارش: 

مؤسسة الرسالة، بريوت الطبعة: األوىل، 1408هـ - 1988م.

أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار: ملحمد بن عبد اهلل بن أمحد األزرقي، حتقيق: - 6
رشدي الصالح ملحس، النارش: دار األندلس - بريوت.

اإلذاعة ملا كان وما يكون بني يدي الساعة: ملحمد صديق خان الِقنَّوجي، حتقيق: - 7
مسعد عبد احلميد السعدين، النارش: مكتبة القرآن، القاهرة، الطبعة: بدون.

إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري: ألمحد بن حممد القسطالين، النارش: املطبعة - 8
الكربى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة، 1323هـ.

هبجة - 9 حتقيق:  كثري،  ابن  عمر  بن  إلسامعيل  التنبيه:  أدلة  معرفة  إىل  الفقيه  إرشاد 
يوسف أبو الطيب، النارش: مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل، 1416هـ.

السود، - 10 عيون  باسل  حممد  حتقيق:  الزخمرشي،  عمر  بن  ملحمود  البالغة:  أساس 
النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، 1419هـ - 1998م.
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الرب، - 11 عبد  ابن  اهلل  عبد  بن  ليوسف  األمصار:  فقهاء  ملذاهب  اجلامع  االستذكار 
حتقيق: سامل حممد عطا، وحممد عيل معوض، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، 

الطبعة: بدون، 2000م.

حيدر، - 12 أمحد  الدين  عامد  حتقيق:  البيهقي،  احلسني  بن  ألمحد  والصفات:  األسامء 
النارش: دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة: األوىل، 1405هـ.

األسئلة الفائقة باألجوبة الالئقة: ألمحد بن عيل ابن حجر العسقالين، حتقيق: حممد - 13
إبراهيم حفيظ الرمحن، النارش: الدار السلفية، اهلند، الطبعة: األوىل، 1410هـ. 

اإلشاعة ألرشاط الساعة: ملحمد بن عبد الرسول الربزنجي، حتقيق: موفق فوزي - 14
اجلرب، النارش: دار النمري، دار اهلجرة، دمشق، الطبعة: الثانية، 1416ه - 1995م.

دار - 15 النارش:  الشنقيطي،  األمني  ملحمد  بالقرآن:  القرآن  إيضاح  يف  البيان  أضواء 
الفكر، بريوت، الطبعة: بدون، 1415هـ - 1995م.

إعالم املوقعني عن رب العاملني: ملحمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، حتقيق: حممد - 16
عبد السالم إبراهيم، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، 1411هـ 

-1991م.

األنوار الكاشفة ملا يف كتاب )أضواء عىل السنة( من الزلل والتضليل واملجازفة: - 17
لعبد الرمحن بن حييى اليامين، النارش: عامل الكتب، بريوت، الطبعة: بدون، 1406هـ 

- 1986م.

َمْنَده، حتقيق: عيل بن حممد بن - 18 اإليامن: ملحمد بن إسحاق بن حممد بن حييى بن 
نارص الفقيهي، النارش: مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الثانية، 1406هـ.

النارش: - 19 اهلل،  الرمحن زين  البزار، حتقيق: حمفوظ  بن عمرو  الزخار: ألمحد  البحر 
مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، 1415هـ. 

بريوت، - 20 العلمية،  الكتب  دار  النارش:  البلخي،  سهل  بن  ألمحد  والتاريخ:  البدء 
الطبعة: األوىل، 1417هـ.
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املحسن - 21 عبد  بن  اهلل  عبد  حتقيق:  كثري،  بن  عمر  بن  إلسامعيل  والنهاية:  البداية 

الرتكي، النارش: دار هجر، الطبعة: األوىل، 1418هـ - 1997م.

بذل املاعون يف فضل الطاعون: ألمحد بن عيل ابن حجر العسقالين، حتقيق: كيالين - 22

حممد خليفة، النارش: دار الكتب األثرية، الطبعة: األوىل، 1417هـ.

القائلني - 23 من  اإلحلاد  أهل  والباطنية  والقرامطة  املتفلسفة  الرد عىل  املرتاد يف  بغية 

باحللول واالحتاد: ألمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، حتقيق: موسى الدويش، النارش: 

مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، الطبعة: الثالثة، 1415هـ - 1995م.

الرمحن بن حممد السخاوي، حتقيق: حسام بن حممد - 24 البلدانيات: ملحمد بن عبد 

القطان، النارش: دار العطاء - السعودية الطبعة: األوىل، 1422هـ - 2001م

بيدي، - 25 الزَّ الرّزاق  عبد  بن  حمّمد  بن  ملحّمد  القاموس:  جواهر  من  العروس  تاج 

حتقيق: جمموعة من املحققني، النارش: دار اهلداية، الطبعة: بدون.

العثامنية، - 26 املعارف  دائرة  النارش:  البخاري،  إسامعيل  بن  ملحمد  الكبري:  التاريخ 

حيدر آباد - الدكن، طبع حتت مراقبة: حممد عبد املعيد خان.

العلمية، - 27 الكتب  دار  النارش:  البغدادي،  اخلطيب  عيل  بن  ألمحد  بغداد:  تاريخ 

بريوت، الطبعة: بدون.

تاريخ مدينة دمشق: لعيل بن احلسن بن عساكر، حتقيق: عمر بن غرامة العمروي، - 28

النارش: دار الفكر، الطبعة: بدون، 1415هـ.

حتذير ذوي الِفَطن من عبث اخلائضني يف أرشاط الساعة واملالحم والفتن: ألمحد - 29

بن إبراهيم بن أيب العينني، النارش: مكتبة ابن عباس، مرص، الطبعة: بدون.

الرحيم - 30 عبد  بن  الرمحن  عبد  ملحمد  الرتمذي:  جامع  برشح  األحوذي  حتفة 

املباركفوري، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: بدون.



229 فهرس املـراجـع

القرطبي، - 31 بكر  أيب  بن  أمحد  بن  ملحمد  اآلخرة:  وأمور  املوتى  بأحوال  التذكرة 

حتقيق: الصادق بن حممد بن إبراهيم، النارش: مكتبة دار املنهاج، الرياض، الطبعة: 

األوىل، 1425هـ.

الرتغيب والرتهيب:  لعبد العظيم بن عبد القوي املنذري، حتقيق: حممد السيد، - 32

النارش: دار الفجر للرتاث، القاهرة، الطبعة: األوىل، 1421هـ.

تفسري القرآن العظيم: إلسامعيل بن عمر بن كثري، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، - 33

النارش: دار طيبة، الرياض: الثانية 1420هـ.

اهلل - 34 عبد  بن  فتوح  بن  ملحمد  ومسلم:  البخاري  الصحيحني  يف  ما  غريب  تفسري 

السنة،  مكتبة  النارش:  العزيز،  عبد  سعيد  حممد  زبيدة  حتقيق:  احلِميدي،  امليورقي 

القاهرة، الطبعة: األوىل، 1415هـ - 1995م.

يارس - 35 حتقيق:  الذهبي،  عثامن  بن  أمحد  بن  ملحمد  املتناهية:  العلل  كتاب  تلخيص 

إبراهيم حممد، النارش: مكتبة الرشد، الطبعة: األوىل، 1419هـ

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد: ليوسف بن عبد اهلل ابن عبد الرب، حتقيق: - 36

مصطفى بن أمحد، وحممد عبد الكبري، النارش: مؤسسة قرطبة، مرص، الطبعة: بدون.

هتذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل من األخبار )مسند عمر(: ملحمد بن - 37

جرير الطربي، حتقيق: حممود حممد شاكر، النارش: مطبعة املدين، القاهرة، الطبعة: 

بدون.

هتذيب الكامل يف أسامء الرجال: ليوسف بن عبد الرمحن بن يوسف املزي، حتقيق: - 38

بشار عواد معروف، النارش: مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل، 1400هـ 

- 1980م.

مرعب، - 39 عوض  حممد  حتقيق:  اهلروي،  األزهري  أمحد  بن  ملحمد  اللغة:  هتذيب 

النارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: األوىل، 2001م.



ام )ُسوِرَية( اعة املتعلِّقة بالشَّ أحاديُث الِفنت واملالِحم وأشراِط السَّ 230

التيسري برشح اجلامع الصغري: ملحمد عبد الرؤوف املناوي، النارش: مكتبة اإلمام - 40

الشافعي، الرياض، الطبعة: الثالثة، 1408هـ - 1988م.

الثقات: ملحمد بن حبان البستي، النارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 1393هـ.- 41

اجلامع )منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق(:  ملعمر بن راشد، حتقيق: حبيب - 42

الرمحن األعظمي، النارش: املجلس العلمي بباكستان، وتوزيع املكتب اإلسالمي، 

بريوت، الطبعة: الثانية، 1403 هـ.

الطربي، - 43 جرير  بن  ملحمد  الطربي(:  )تفسري  القرآن  آي  تأويل  يف  البيان  جامع 

األوىل،  الطبعة:  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  شاكر،  وأمحد  شاكر  حممود  حتقيق: 

1420هـ.

اجلامع الصحيح )سنن الرتمذي(: ملحمد بن عيسى الرتمذي، حتقيق: أمحد حممد - 44

شاكر، النارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: بدون.

القاهرة، - 45 الشعب،  دار  النارش:  البخاري،  إسامعيل  بن  ملحمد  الصحيح:  اجلامع 

الطبعة: األوىل، 1407 هـ - 1987م.

جامع املسائل: ألمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، حتقيق: حممد عزير شمس، إرشاف: - 46

بكر بن عبد اهلل أبو زيد، النارش: دار عامل الفوائد، الطبعة: األوىل، 1422هـ.

اجلامع ألحكام القرآن )تفسري القرطبي(: ملحمد بن أمحد القرطبي، حتقيق: أمحد - 47

الربدوين، وإبراهيم أطفيش، النارش: دار الكتب املرصية، القاهرة، الطبعة: الثانية، 

1384هـ.

اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع: ألمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي، - 48

حتقيق: حممود الطحان، النارش: مكتبة املعارف، الرياض.

اجلرح والتعديل: لعبدالرمحن بن حممد ابن أيب حاتم الرازي، النارش: دار الكتب - 49

العلمية، الطبعة: األوىل، 1371هـ.
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بعلبكي، - 50 منري  رمزي  حتقيق:  األزدي،  دريد  ابن  احلسن  بن  ملحمد  اللغة:  مجهرة 

النارش: دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة: األوىل، 1987م.

اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح: ألمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين، - 51

النارش:  العسكر، ومحدان احلمدان،  العزيز  حتقيق: عيل بن حسن بن نارص، وعبد 

دار العاصمة، السعودية الطبعة: الثانية، 1419هـ، 1999م.

نور - 52 حتقيق:  السندي،  اهلادي  عبد  ملحمد  حنبل:  بن  أمحد  اإلمام  مسند  حاشية 

الدين طالب، النارش: وزراة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، الطبعة: األوىل، 

1428هـ - 2008م.

احلاوي للفتاوي: لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، النارش: دار الفكر للطباعة - 53

والنرش، بريوت، الطبعة: بدون، 1424هـ - 2004 م.

حرب املياه غري املعلنة بني العراق ودول اجلوار: دراسة للدكتور حازم اللهيبي.- 54

حلية األولياء وطبقات األصفياء: أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين، النارش: - 55

دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة: الرابعة، 1405هـ.

ومكتبتها، - 56 السلفية  املطبعة  النارش:  القريش،  سليامن  بن  آدم  بن  ليحيى  اخلراج: 

الطبعة: الثانية، 1384هـ.

دار - 57 املعرفة،  دار  النارش:  وجدي،  فريد  ملحمد  العرشين:  القرن  معارف  دائرة 

الفكر، بريوت، الطبعة: الثالثة، 1971م.

دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة: ألمحد بن احلسني البيهقي، النارش: - 58

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل - 1405هـ.

السيوطي، - 59 بكر  أيب  بن  الرمحن  لعبد  احلجاج:  بن  مسلم  صحيح  عىل  الديباج 

حتقيق: أيب إسحاق احلويني األثري، النارش: دار ابن عفان، اخلرب، الطبعة: األوىل، 

1416 هـ - 1996م.
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حسن - 60 لصديق  احلجاج:  بن  مسلم  صحيح  مطالب  كشف  من  الوهاج  الرساج 
األوقاف  وزارة  النارش:  وآخرين،  األنصاري  إبراهيم  بن  اهلل  عبد  حتقيق:  خان، 

والشؤون اإلسالمية، قطر، الطبعة: بدون.

الدين - 61 نارص  ملحمد  وفوائدها:  فقهها  من  ويشء  الصحيحة  األحاديث  سلسلة 
األلباين، النارش: مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل.

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة: ملحمد نارص الدين - 62
األلباين، النارش: دار املعارف، الرياض، الطبعة: األوىل، 1412هـ - 1992م.

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة: ملحمد نارص الدين - 63
األلباين، النارش: دار املعارف، الرياض، الطبعة: األوىل، 1412هـ - 1992م.

سنن ابن ماجه: ملحمد بن يزيد القزويني، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، النارش: - 64
دار الفكر، بريوت، الطبعة: بدون.

سنن أيب داود: لسليامن بن األشعث السجستاين األزدي، حتقيق: حممد حميي الدين - 65
عبد احلميد، النارش: دار الفكر، الطبعة: بدون.

السنن الصغرى للنسائي )املجتبى من السنن(: ألمحد بن شعيب النسائي، حتقيق: - 66
عبد الفتاح أبو غدة، النارش: مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، الطبعة: الثانية، 

1406هـ - 1986م.

الرتاث - 67 حتقيق  مكتب  حتقيق:  السندي،  وحاشية  السيوطي  برشح  النسائي  سنن 
اإلسالمي، النارش: دار املعرفة، بريوت، الطبعة: بدون، 1420هـ.

السنن الواردة يف الفتن وغوائلها والساعة وأرشاطها: لعثامن بن سعيد بن عثامن - 68
العاصمة،  دار  النارش:  املباركفوري،  إدريس  حممد  بن  اهلل  رضاء  حتقيق:  الداين، 

الرياض، الطبعة: األوىل، 1416هـ.

النارش: مؤسسة الرسالة، - 69 النبالء: ملحمد بن أمحد بن عثامن الذهبي،  سري أعالم 

بريوت، الطبعة: األوىل، 1404هـ.
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شعيب - 70 حتقيق:  الطحاوي،  سالمة  بن  حممد  بن  ألمحد  اآلثار:  مشكل  رشح 

األرنؤوط، النارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 1415هـ، 1494م.

الفارايب، - 71 اجلوهري  محاد  بن  إلسامعيل  العربية:  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 

الطبعة:  بريوت،  للماليني،  العلم  دار  النارش:  عطار،  الغفور  عبد  أمحد  حتقيق: 

ـ  - 1987م. الرابعة، 1407ه

صحيح األدب املفرد:  ملحمد نارص الدين األلباين، النارش: دار الصديق، الطبعة: - 72

األوىل، 1414هـ.

صحيح الرتغيب:  ملحمد نارص الدين األلباين، النارش: مكتبة املعارف، الطبعة: - 73

األوىل، 1421هـ.

النارش: - 74 الشاويش،  زهري  حتقيق:  األلباين،  الدين  نارص  حممد  اجلامع:  صحيح 

املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة: الثالثة، 1408هـ. 

الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني: ملقبل بن هادي الوادعي، النارش: مكتبة - 75

دار القدس، الطبعة: األوىل، 1411هـ.

صحيح سنن ابن ماجه: ملحمد نارص الدين األلباين، النارش: مكتب الرتبية العريب - 76

لدول اخلليج، الطبعة: األوىل، 1407هـ.

صحيح سنن أيب داود: ملحمد نارص الدين األلباين، النارش: مكتب الرتبية العريب - 77

لدول اخلليج، الطبعة: األوىل، 1409هـ.

صحيح سنن الرتمذي: ملحمد نارص الدين األلباين، النارش: مكتب الرتبية العريب - 78

لدول اخلليج، الطبعة: األوىل، 1409هـ.

مطبعة - 79 النارش:  السنويس،  لأليب  املعلم:  إكامل  إكامل  رشحه  مع  مسلم  صحيح 

السعادة، الطبعة: بدون، 1328هـ .
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العامة - 80 املرصية  اهليئة   :2-1 األجزاء  النارش:  أمني،  ألمحد  اإلسالم:  ضحى 
للكتاب، الطبعة: بدون، اجلزء 3: مكتبة النهظة املرصية، الطبعة السابعة.

أمني - 81 املعطي  عبد  حتقيق:  العقييل،  موسى  بن  عمرو  بن  ملحمد  الكبري:  الضعفاء 
قلعجي، النارش: دار املكتبة العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، 1404هـ - 1984م.

الضعفاء واملرتوكون: لعيل بن عمر بن أمحد الدارقطني، حتقيق: عبد الرحيم حممد - 82
القشقري، النارش: جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.

ضعيف الرتغيب: ملحمد نارص الدين األلباين، النارش: مكتبة املعارف، الرياض، - 83
الطبعة: األوىل، 1421هـ.

سليامن - 84 بن  الرمحن  عبد  حتقيق:  يعىل،  أيب  ابن  حممد  بن  حممد   ، احلنابلة:  طبقات 
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الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: بدون.
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غريب احلديث: إلبراهيم بن إسحاق احلريب، حتقيق: سليامن بن إبراهيم العايد، - 90
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البجاوي، وحممد أبو الفضل إبراهيم، النارش: دار املعرفة، لبنان، الطبعة: الثانية.
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جمموعة من املحققني، النارش: مكتبة الغرباء األثرية، املدينة النبوية، الطبعة: األوىل، 

1417هـ - 1996م.

الشيخ، - 97 آل  حممد  بن  حسن  بن  الرمحن  لعبد  التوحيد:  كتاب  رشح  املجيد  فتح 

حتقيق: حممد حامد الفقي، النارش: مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، الطبعة: السابعة، 
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فتح املغيث برشح ألفية احلديث: ملحمد بن عبد الرمحن السخاوي، حتقيق: عيل - 98

حسني عيل، النارش: مكتبة السنة، مرص، الطبعة: األوىل، 1424هـ - 2003م.
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الفتن واملحن بني يدي الساعة يف ضوء الكتاب والسنة: لعفاف عبد الغفور محيد، - 99
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فقه اللغة ورس العربية: لعبد امللك بن حممد الثعالبي، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، - 103

النارش: إحياء الرتاث العريب، الطبعة: األوىل، 1422هـ - 2002م.

الفوائد: لتامم بن حممد بن عبد اهلل البجيل، حتقيق: محدي عبد املجيد السلفي، - 104

النارش: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة: األوىل، 1412هـ.
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القاموس املحيط: ملحمد بن يعقوب الفريوزآبادي، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث - 106

الرسالة،  مؤسسة  النارش:  العرقُسويس،  نعيم  حممد  بإرشاف:  الرسالة،  مؤسسة  يف 
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املكي - 108 حجر  بن  حممد  بن  ألمحد  املنتظر:  املهدي  عالمات  يف  املخترص  القول 
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كتاب الفتن: لنعيم بن محاد املروزي، حتقيق: سمري أمني الزهريي النارش: مكتبة - 112

التوحيد، القاهرة، الطبعة: األوىل، 1412هـ.
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مطابقة االخرتاعات العرصية ملا أخرب به سيد الربية: ألمحد بن حممد بن صديق - 143
القاهرة،  باألزهر،  املحمدية  الطباعة  دار  القاهرة،  مكتبة  طبعة  النارش:  الغامري، 

الطبعة: السادسة 1391هـ - 1971م.



241 فهرس املـراجـع

معامل السنن: حلمد بن حممد اخلطايب، حتقيق: عزت عبيد الدعاس، النارش: دار - 144

الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، 1389هـ. 

معامل ومنارات يف تنزيل أحاديث الفـتن واملالحم وأرشاط الساعة عىل الوقائع - 145

واحلوادث: لعبد اهلل بن صالح العجريي، النارش: الدرر السنية، الظهران، الطبعة: 

األوىل، 1433هـ.

معجم ابن األعرايب: ألمحد بن حممد بن زياد بن األعرايب، حتقيق وختريج: عبد - 146

العربية  اململكة  اجلوزي،  ابن  دار  النارش:  احلسيني،  أمحد  بن  إبراهيم  بن  املحسن 

السعودية، الطبعة: األوىل، 1418هـ - 1997م.

املعجم األوسط: لسليامن بن أمحد بن أيوب الطرباين، حتقيق: طارق بن عوض - 147

القاهرة،  احلرمني،  دار  النارش:  احلسيني،  إبراهيم  بن  املحسن  وعبد  حممد،  بن  اهلل 

الطبعة: بدون.

صادر، - 148 دار  النارش:  احلموي،  الرومي  اهلل  عبد  بن  لياقوت  البلدان:  معجم 

بريوت، الطبعة: الثانية، 1995م.

املعجم الكبري: لسليامن بن أمحد بن أيوب الطرباين، حتقيق: محدي بن عبد املجيد - 149
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العمري، - 154 ضياء  أكرم  حتقيق:  الفسوي،  سفيان  بن  ليعقوب  والتاريخ:  املعرفة 

النارش: مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الثانية، 1401هـ - 1981م.
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الرمحن األمحدي، النارش: جملة البيان، الرياض، الطبعة: األوىل، 1432هـ.

من القرآن والسنة هناية العامل ويوم القيامة 2012 - 2016، ))بحث عىل شبكة - 158

االنرتنت((.

املنار املنيف: ملحمد بن أيب بكر ابن القيم، حتقيق: عبد الرمحن بن حييى املعلمي - 159
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اُل خيُرج من أرض باملرشق ........................................ جَّ 196الدَّ

اَل ذات غداة ................   182، 206 َم الدجَّ ذَكر رسوُل اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلَّ
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25  ال تَدع مرُض عبًدا هلل مؤمًنا إالَّ فتنوه أو قتلوه ..................................................
تي...............................30، 66، 70 ،73، 74، 176 ال تزاُل طائفٌة من ُأمَّ

 ............................. تي ُيقاتلوَن عىل أبواِب ِدمشَق 72  ال تزاُل ِعصابٌة من أمَّ
 ................................. اعة حتى تتلَئ األرض ظلاًم وعدواًنا 174  ال تقوم السَّ
 ..................... ام َل ِخياُر أهل العراق إىل الشَّ اعُة حتى يتحوَّ 49  ال تقوم السَّ

163ال تقوم الساعة حتى حيرس الفرات .....................................
وُم باألعامِق، أو بَدابِقٍ  ............................      103، 141 اعُة حتى َينِزَل الرُّ ال تقوُم السَّ

180ال مهديَّ إالَّ عيسى ابن مريم ..........................................
ره؛ فواهلل ليأتنيَّ عىل الناس زمان ................................. 160ال ُنسكِّ
اعة ............................................. 67  ال يزال أهُل الَغْرب ظاهرين حتى تقوم السَّ
ٌة قائمًة بأْمر اهلل ...................................... تي أمَّ 29ال يزاُل ِمن أمَّ
ام َكفًرا كفًرا ........................................................... وم من الشَّ 140  لتخرجنَّكم الرُّ
يف ....................................... 17اللِّسان فيها أشدُّ من وْقع السَّ

لو مل َيبَق من الدنيا إالَّ يوم ........................................... 164،  174
 .............. 159  ليأتنيَّ عىل الفرات يوٌم ولو ُطِلب فيه َطسٌت من ماء مل يوَجد
ام.....................  52  ليأتنيَّ عىل النَّاس زماٌن ال يبَقى فيه مؤمٌن إالَّ كان بالشَّ
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24ليأتنيَّ عىل ُمرض يوٌم ال َيَدعون هلل عبًدا يعبده إالَّ قتلوه .......................

136ما املسؤول عنها بأعلم من السائل .......................................
اِل.........................  جَّ اعِة خلٌق أكرُب ِمن الدَّ 194  ما بني َخلِق آدَم إىل ِقياِم السَّ
ه عدًدا..................................  175  ِمن خلفائكم خليفٌة حَيُثو املاَل حثًيا ال يعدُّ
ام ُمْدهَيا............................  144  َمَنعِت العراُق ِدرمَهها وَقفيَزها، وَمنعِت الشَّ

   ........................................................... يِت من وَلِد فاطمَة 175املهديُّ من ِعرْتَ
 .................................................. 173  املهديُّ منِّي، َأْجىَل اجلبهة، َأْقَنى األنف
 ...................................................... 131  موِضُع ُفسطاِط املسلمني يف املالِحم
131  نَعْم، الغوطة، مدينٌة يقال هلا: ِدمشق...................................................... 
ة من نِصف يوم..................................................  134  واهللِ ال َتعِجز هذه األمَّ
 ........................ ي أنَّه خَرج منها نوٌر أضاءت له قصوُر الشام 34  ورأْت أمِّ
تي منصورين........................................................  28  وال يزال طائفٌة من أمَّ
 .......................................... 54  ويزُعم أهل الكتاب أنَّ املسيح ينزل فيقتله،

41يا ابن حوالَة، إذا رأيت اخلالفَة قد نزلِت .................................
ُته املدينة.................................................  185  َيأيت املَسيُح ِمن ِقَبل املرَِشِق، مِهَّ
 ................................ م عليه أن يدُخل نِقاهبا 185  يأيت ِسباَخ املدينة، وهو حمرَّ
 ..................................................................... 159  يأيت عليكم زماٌن ال تدون

يبايع املهديَّ سبعُة رجاٍل علامَء ........................................  95، 168
فياينُّ عىل جيش العراق ..........................................................  91  َيبَعث السُّ
 ....... 164  َيبَعث اهلل تعاىل املهديَّ بعد إياٍس، وحتى يقول الناس: ال َمهديَّ
195َيتبُع الدجاَل من هيوِد أصبهاَن سبعوَن ..............................
218يتهارجون فيها هتاُرج احُلُمر ........................................
109جيمعون لكم تسعَة أشهٍر كَقْدر مْحل امرأة ...........................
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105  جييِّش الروم فُيخِرجون أهَل الشام من منازهلم، فيستغيثون بِكم......... 
 ...................................... 106  جُييِّش الروم فيستمدُّ أهُل اإلسالم فيستغيثون

تي...............................................    185،   217 ال يف أمَّ خيُرج الدجَّ
ين، وإدباٍر من الِعلم..............................  ال يف َخفقٍة من الدِّ 186  خيُرج الدجَّ

ال من هيودية أصبهان .................................... 195خيرج الدجَّ
فياينُّ حتى ينزَل ِدمشق.............................................................  93  خيرج السُّ
91  خيُرج رجٌل من ولد ُحسني، اسمه اسم نبيِّكم....................................... 
فياين يف ُعمق ِدمشق........................................  88  خيرج رجل يقال له: السُّ
 .................... ام، ثم يكون بينهم وقعٌة بقرقيسيا فياينُّ عىل الشَّ 90  َيظهر السُّ

68ُيقاتلون عىل أبواب ِدمشق وما حوهلا .................................
 ......................................................................... مان ِفتنٌة 79  يكوُن يف آِخِر الزَّ

ة َخُس ............................................. 10يكوُن يف هذه األمَّ
188  يكون للمسلمني ثالثة أمصار: ِمرٌص بُملتقى البحرين......................... 
 ............................................ 20  َييل عىل النَّاس خليفٌة شابٌّ ُيباَيُع البننِي له

124يملك الروم ملك ال يعصونه ..........................................
ال .................................... 204ينزل عيسى ابُن مريم فَيقُتل الدجَّ

 .................................... ... 176  َينِزل عيسى ابن مريم فيقول أمرُيهم املهديُّ
209  ينزل فيكم ابُن مريم................................................................................. 
 ....................................... 159  يوشك أن َتطُلبوا يف ُقراكم هذه َطْسًتا من ماء
 ........................... 144  ُيوِشك أهُل الِعراق أْن ال جُيَبى إليهم قفيٌز وال ِدرهم
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فهرس الفوائد

والتاء  الياء،  وختفيف  ني،  السِّ بضمِّ  ا  أهنَّ وبياُن  )ُسوِرَية(،  كلمة  َضْبُط   -
ام كلِّها ......................... ا كانت ُتطلق قدياًم عىل بالد الشَّ 6املربوطة. وأهنَّ

ة ............... د به ُنعيُم بن محَّاد يف كتاب ))الفتن((، ال تقوم به ُحجَّ 11- ما تفرَّ

ركم َسْبَع فِتن تكون بعدي(( عىل  - تنزيُل الوليد بن عيَّاش حلديث: ))ُأحذِّ
يخ التوجيري له ...................................... 15الواِقع، وإقرار الشَّ

ِة نصوص الِفتن واملالحم وأرشاط الساعة  د من صحَّ - قاعدة: جيب التأكُّ
ق من ُثبوهِتا َقْبل تنزيلها عىل الواِقع ................................ 17والتحقُّ

تنزل  الذي  الواقع  النصوص عىل  ق من مدى تطابق  التحقُّ قاعدة: جيب   -
18عليه ....................................................................

يخ محود التوجيري حلديَثْي ُحَذيفة يف قبيلة قيس، وجْزُمه بأنَّه قد  - تنزيُل الشَّ
باس ................................. 25وَقع ِمصداُقهام يف بني ُأميَّة وبني العَّ

- ِذكُر أقوال أهِل الِعلم عن الطَّائفة املنصورة، وَمن املقصود هبا .......... 28، 31

نزول  وأحاديث  ام،  الشَّ فضائل  أحاديِث  بني  الم  السَّ عبد  بن  الِعزِّ  مْجُع   -
35الِفتن وكثرهتا هبا ........................................................

ام ستكون داَر اخِلالفة الثانية ........................ 40، 43 - اإلشارُة إىل أنَّ الشَّ

عيف ال يصحُّ اعتقاُد ما جاء فيه، فضاًل عن تنزيله عىل الواِقع  50- احلديُث الضَّ

ام عىل  - تنزيُل احلافظ ابن رجب حلديِث ِهجرة خيار أهل الِعراق إىل الشَّ
50الواقِع ..................................................................

عيفة ...... 50، 77 ح النصوَص الضَّ - املشاهَبة بني الواِقع وبني النُّصوص ال ُتصحِّ

ْفع ............................ 53- ضابُط األحاديث املوقوفة التي هلا ُحكم الرَّ
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57- َضْعف كلِّ األحاديث الواردة يف األبدال ...............................

قيام  موِعد  وحتديد  الفتن،  زَمن  وتعيني  قيق  الدَّ التَّحديد  َمسلك  ضالُل   -

يق  اعة، وبياُن أنَّ هذا ممَّا استأثر اهلل بِعلمه، وكالم اإلمام الُقرطبي، وصدِّ السَّ

64حسن خان يف ذلك .....................................................

ام، وتأييد شيخ  م أهُل الشَّ - تفسرُي اإلمام أمحد ألهِل الَغرب يف احلديث بأهنَّ

68اإلسالم ابن تيميَّة له ....................................................

عيفة قد َيشَهد لبعِض ما فيها أحاديُث صحيحٌة أخرى ..... 74، 128 - األحاديث الضَّ

منه  يلزم  النصِّ والواِقع، ال  فات بني  الصِّ أو بعض  قاعدة: االشرتاُك يف األسامء   -

ُة تنزيل النصِّ عىل هذا الواقِع ...................................... 77، 82 ِصحَّ

ة احلديث أواًل، ثم ينُظر هل ينطبق عىل  د من ِصحَّ - مريُد احلقِّ عليه أن يتأكَّ

78الواقع أم ال، وليس العكس .............................................

- قاعدة: كلُّ خرب صحَّ عن النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وسلَّم حقٌّ وواِقع ال حمالة، 

د الظنِّ أو  ولكن ال يصحُّ تنزيُله عىل أشخاص معيَّنني، أو وقائع معيَّنة ملجرَّ

82الوهم أو وجود بعِض تشاُبه .............................................

، وأغلُبها موضوٌع مكذوب، أو  فياينِّ كلها ضعيفٌة ال تصحُّ - أحاديُث السُّ

ا ............................................................ 99ضعيٌف جدًّ

وَفهم  ِرواياهتا،  مْجُع  الِفتن:  ألحاديث  حيحة  الصَّ الِقراءة  لوازم  ِمن   -

وايات يف املوضوع الواِحد يف ِسياق واحد ............................ 108الرِّ

ي وعَدم االستعجال يف تنزيل النُّصوص عىل واقعٍة من  - قاعدة: جيُب الرتوِّ

د وجوِد َشَبٍه بينهام ......................................... 114الوقائع؛ ملجرَّ



ام )ُسوِرَية( اعة املتعلِّقة بالشَّ أحاديُث الِفنت واملالِحم وأشراِط السَّ 252

عىل  النُّصوص  تنزيل  يف  األرشاط  وترتيب  مني  الزَّ الُبعد  مراعاُة  َينبغي  قاعدة:   -

الوقائع واألحداث عىل حَسب ما دلَّت عليه نصوُص الوحي، وعَدم الَقطع بزماٍن 

أو ترتيٍب ال َدليَل عليه .............................................. 114، 119

اسخني يف الِعلم  114، 157 - قاعدة: ال بدَّ من الُرجوع يف َفهم نصوص التنزيل إىل الرَّ

- أصُل كلمة )هرجمدون(، وخطأ إطالقها عىل امللحمة الكربى، وبيان أنَّ الواجب 

هو مراعاُة األلفاظ الرشعيَّة ........................................ 115، 116

قيق  - كثرٌي من املالحم والفتن قد وَقع، ومنها ما ُينتَظر وقوُعه، لكن الِعلم الدَّ

117بمواقيتها ال يتيرسَّ لبرَشٍ العلُم به إالَّ بعد وقوعها ...........................

اعة عىل الواِقع فيه  - التنزيُل املغلوط لنصوص الِفتن واملالِحم وأرشاط السَّ

ر واإلثم. َ 119رضٌر كبرٌي، وال مصلحَة للمسلمني يف طلبِه، بل يعوُد عليهم بالرضَّ

- ِذكُر أهمِّ األخطاء املنهجيَّة واملخالفات التي وَقع فيها اخلاِئضون بتكلُّف واملغَرمون 

بتنزيل نصوص الِفتن واملالِحم واألرشاط عىل الواِقع .........  121،122، 127، 

204 - 202 ،128

يخ الشيخ ابن باز خس عالمات وردْت يف حديث عوف بن  تنزيُل الشَّ  -

تنزيل  َجْزِمه يف  الواِقع، وعدم  اعة(( عىل  السَّ مالك: ))اعُدد ستًّا بني يدي 

ادسة ................................................................ 122السَّ

ل عليه، تطابًقا كليًّا،  ل عىل الواِقع املنزَّ - قاعدة: ال بدَّ أن يتطابق النصُّ املنزَّ

128وإالَّ كان التنزيُل خاطًئا وبعيًدا ...........................................

ن العامل وقوَع النصِّ عىل واقعٍة معيَّنة، فال حَرج أن ُيسِقط  - قاعدة: إذا تيقَّ

132النصوَص عىل هذه احلادثة، لكن برُشوط وضوابط .........................
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يف  املذكورة  األمور  وبقيَّة  القرائِن  مراعاة  من  بدَّ  ال  رة  املتكرِّ الوقائع  يف   -

هو  رة  املتكرِّ احلوادث  أيِّ  لتحديد  هبا؛  املتعلِّقة  وابط  الضَّ وَفهِم   ، النصِّ

132املقصوُد بعينه من النصِّ .................................................

- كالٌم َنفيس لإلمامني: ابن رجب، وابن كثري، يف بيان َخطأ حتديد ما بِقي 

اعة  السَّ قيام  وقت  بتحديد  املنشِغلني  مسَلك  وخطأ  نني،  السِّ من  نيا  الدُّ من 

136وتعيينه .................................................................

ِدرمَهها  العراُق  ))َمنَعِت  حلديث  خمتلفة  عصوٍر  يف  العلامء  من  عدٍد  تنزيُل   -

ُمْدهَيا...(( عىل أحداٍث خمتلفة، وقعْت يف أزمنة خمتلفٍة  ام  وَقفيَزها، وَمنعِت الشَّ

كذلك ........................................................... 149، 151

أزمنة  يف  الِفتن  بعض  وَتكراُر  األرشاط  بعض  َتكراُر  َيمتنُع  ال  قاعدة:   -
دة ............................................ 151خمتلفة، أو يف أماكَن متعدِّ

عف،  ُة والضَّ - قاعدة: ال يصحُّ احلُكم عىل التنزيل ُحكاًم واحًدا من حيُث القوَّ
152وال يصحُّ إعطاُء القطعيِّ منها ُحكَم الظنِّي، وال العكس ...................

يخ األلباينِّ أن يكون املقصوُد بمنع العراق ِدرمَهها وَقفيَزها، هو  - نْفي الشَّ
ما حَصل إبَّان اجتياح اجلَيش العراقيِّ للكويت، وما ترتَّب عليه من احِلصار 

153عىل الِعراق .............................................................

- تنزيُل عدٍد من أهل الِعلم حديث ))ُموتان كُقعاص الغنم(( عىل ما ُعِرف 
ام يف ِخالفة ُعمر بن اخلطَّاب، ومات  بطاعون َعَمواس، الذي انترش يف الشَّ
155فيه َخلق كثري ............................................................

ث يف النَّوازل وغريها: أْن يكون عىل معرفة باللُّغة  - قاعدة: ِمن رشوِط املتحدِّ
157العربيَّة، وَدالالت اللَّفظ يف زَمن املتكلِّم به ..............................
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ة بكلِّ حَدث من أحداث املالِحم عند  - قاعدة: جيُب مْجُع النُّصوص اخلاصَّ
157تنزيل النُّصوص عىل الوقائع، وهو ممَّا يساِعد عىل َفهم النصِّ َفهاًم صحيًحا .

ة عىل أمر املهدي واستفاضَتها . 169، 172 - نَقل أهُل الِعلم تواُتَر األخبار الدالَّ

ة ال جيوز إالَّ يف حال توفَّرت فيه ِصفاته،  - قاعدة: اجلَزُم لشخٍص ما باملهدويَّ
اسخني  ق من ِقبل العلامء الرَّ قت عالماُته، وأن يكون هذا اجلزم والتحقُّ وحتقَّ

179يف العلم ................................................................

ياسة، واملـُلك واجلاه ........ 178- من أسباب ادِّعاء املهدويَّة حبُّ الظُّهور والرِّ

ال أكثُرهم من اليهود، والغوغاء اجلََهلة  ....................... 197-  أْتباع الدجَّ

مان ُيعدُّ أصاًل من أصول االعتقاد .... ال يف آِخر الزَّ 205- اإليامن بخروج الدجَّ

ردُّ شيخ اإلسالم ابن تيميَّة عىل ابن هود، الذي اشتهر يف زمانه واعتَقد   -
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