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العلوم اإلسالميةجملة

تصدرها كلية العلوم  ،حمكمة فصلية ،جملة علمية

وتعنى  "العراق"اإلسالمية يف اجلامعة العراقية يف بغداد 

 ،والدراسات األصلية ،والبحوث ،بنرش املقاالت

 ،والعلمية ،والتطبيقية يف الفروع اإلسالمية ،واملبتكرة

بعد أن ختضع للمراجعة والتقويم من  ،والرتبوية كافة

 داخل العراق وخارجه. يف اخلرباء واملختصني 

مة إليها للنرش أن تكون املشاركة املقد :وتشرتط املجلة

 . يف جملة أو دورية أخرى غري منشورة سابقـًا

أن متثل منتدى الختصاصات  :يقصد من هذه املجلة

ضمن جمتمع البحث العلمي يف  ،وعلمية متعددة ،إسالمية

 العراق. 

 ،وتوفري املراجع ،إىل نرش املعرفة :وهتدف املجلة

 ،والعلمية ،اإلسالمية :واملصادر املقومة يف الفروع

وكذلك إجياد قنوات للتواصل بني  ،والرتبوية

 ،وصناع القرار ،والباحثني ،واخلرباء ،األكاديميني

 والقائمني عىل تنفيذه يف ميدان االختصاص.

  



  

 ، ضمن الرشوط اآلتية:همبحوثها نرش رسيسالمية بالباحثني والدارسني، وترحب أرسة جملة العلوم اإلإ 

  :معايري البحث العلمي مراعيـًا، رصينـًا علميـًان يكون البحث يشرتط أ   •

  و نرشه فيها.أ   ،ىل جملة أخرىرساله إإ تقديم طلب خطي لنرش البحث، مع التعهد بعدم إإ  .1

 ويرتتب عىل الزيادة مبالغ مالية رمزية.  ،( صفحة30البحث )ال يتجاوز عدد صفحات  .2

ضمنها النسخة  )منوتقدم ثالث نسخ منه  لكرتويناإلإ عىل احلاسب  ن يكون البحث مطبوعـًاأ   ينبغي .3

  .CDصيلة( مع قرص األ  

 :اعة البحث جيب االلتزام بام يأيتعند طب .4

   .) 2003word-2007(              برنامج أن يستخدم يف طباعة البحث •

 .سم3 وترتك مسافة من اجلهة اليمنى واجلهة اليرسى  ،سم 3.5سفل الصفحة عىل وأ  احلاشية من أ   •

  سم.1:سطر مفردةاملسافات بني األ   •

 زيـلينجط اإلإ ـواخل، )Traditional Arabic( ـيط العربـوع اخلـون نـن يكأ   •

 (Times New Roman)  
تكتب ليزية نجذا كان البحث باللغة اإلإ وإإ  ،(18) وبحجم خطيكتب عنوان البحث بلون غامق  •

 .(Capital)حرف األوىل من الكلامت كبرية األ  

ان الباحثني بحجم خط ( ويكتب حتتها عنو16) وبحجم خطسامء الباحثني بلون غامق تكتب أ   •

 اجلامعة./الكلية/القسم/اللقب العلمي ( متضمنـًا15)

و بالصيغة اآلتية )اخلالصة العربية، املقدمة، املواد وطرائق العمل أ   ترتبالبحث العريب حمتويات  •

 .ن وجدت، املصادر(اجلزء العلمي حسب اختصاص الباحث، النتائج واملناقشة، االستنتاجات أ  

شروط النشر



 
 

    

تزيد اخلالصة عىل  ن الأ  ليزية عىل نجليزية فتكتب فيها اخلالصة العربية قبل اإلإ نجما البحوث اإلإ أ  

 كلمة. 250

   ، كام موضح أدناه:عتامد رسم مصحف املدينة املنورة عند ذكر اآليات القرآنيةا •

 چمب  ىب  يب  جت   حت  خت مت  ىت    يتجث     چ

تباع طريقة الرتقيم يف كتابة ( مع إإ 14بحجم خط ) واهلوامش تكتب(، 18بحجم خط )متن البحث  •

  املصادر. 

 ليها يف حمتوى البحث.مناسبة مع ما يشري إإ ماكن شكال واجلداول والصور يف أ  توضع األ   •

ن ( وجيب أ  CD(القرص  البحث معقرار اخلرباء، بنرش يطالب الباحث بنسخة هنائية ورقية بعد إإ  •

 لام موجود يف القرص. نسخة الورقية للبحث مطابقة متامـًاتكون ال

 و مل تقبل.صحاهبا سواء قبلت أ  ىل أ  ال تعاد البحوث إإ  •

 ي سبب كان.بسحب البحث بعد قبوله للنرش أل   املجلة غري ملزمة •

و موقع أ   لكرتويناإلإ تكون املراسالت املتعلقة باملجلة كافة باسم رئيس حترير املجلة، وعىل العنوان  •

  املجلة:
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ـــــــــــــــــــــيس   ـــــــــــــــــــــررئ  .التحري
 

 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد .أ.د 2
 

 مــــــــــــــــــــــــدير التحريــــــــــــــــــــــــر. 
 

 حممـــــــــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــــــــاكر عبـــــــــــــــــــــــــــــــــد اه .دأ. 3
 

 .عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواً  
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 احلمد ه، والصالة والسالم عىل رسول اه، وعىل آله وصحبه ومن وااله.

 ...وبعد 

 العراقية، انتظم هذا العدد بحوثــًاعداد السابقة من جملة اجلامعة مضاًء للنهج الذي اعتمدناه يف األ  إإ 

بداعهم قالمهم وإإ طلقوا عنان أ  أ  عملوا فكرهم وعقلهم وواقعة يف جماالت فكرية ومعرفية متنوعة، لباحثني أ  

لامم واإلإ  ،عاشه بعد قراءهتا بعيون العرصذ قاربوا مسائل م  إإ  ،نسانية وتطبيقيةنشاء بحوث علمية وإإ يف إإ 

 دة العلمية.ه عليهم الامتبدقائقها وتفاصيلها والوعي بتفاوت منهجي حتم

ا يسهم يف ــًومعلوماتي اــًا ثقافيكونه رافدً  ؛مم والشعوبذ يمثل اجلانب العلمي حمورا مهام يف حياة األ  إإ 

  عمليةإ 
إ
، ومن هنا جاء حرص جملة العلوم اإلسالمية عىل تقديم خمتلف الرؤى والطروحات والتطويرإ  البناء

 سا  يف هذا العدد.العلمي كحجر أ  ضمن منهجية علمية تعتمد قواعد البحث 

خيار وآل بيته وصحبه األ     ن األمة التي تروم اسرتجاع هنضتها التي رفع لواءها النبيإإ  

ن تلحظ ثالثة عنارص رئيسة مثلت املرتكز الذي قامت عليها النهضة اإلسالمية يف أوج أ  عليها  ،األطهار

واإليامن العميق به، والشك أن األمة إذا  ،املبدأ، وفهم األمة لهعنفواهنا، هذه العنارص هي وجود 

ن يرتافق مجيع ذلك مع أ  لكن  ،وتعود لسابق عهدها  وجمدها  ،استجمعت هذه العنارص فستتحقق هنضتها

ها ال تفهم املبدأ حق نـَّمشكلة األمة تتلخص اليوم يف أ    .چھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ       چوعي بقوله تعاىل: 

لفهم وعدم فهمها هو السبب الرئيس الذي بال شك سيؤدي إىل التيه والضياع وفقدان املبدأ وإنكار حقائقه ا

 ومفاهيمه وأحكامه.



  

ولذلك رسعان ما يصيب أبناءها االنتكا  وهم يعزون ذلك خطأ إىل املبدأ، وليس األمر كذلك، 

والتمزق والتناحر بني أبناءها إال نتيجة حتمية وإنام هو الفهم اخلاطئ، وما الويالت التي تعيشها األمة 

 لغياب الفهم الصحيح واملنضبط لذلك.

وعرفوا أالَّ طريق للقضاء عىل املبدأ الذي يمثل  ىل هذا األمر ودرسوه جيداً لقد فطن أعداء األمة إإ 

إال بإبعادهم عن  ،تمثلة بكتب السنة الصحا  ركنه الرئييسوالسنة النبوية امل ،القران الكريم أساسه املتني

هذين املنهلني والرشابني السائغني، فعمدوا إىل بث وسائل االنفصام وعدم االتصال بني املتلقي وبني املبدأ 

لام يف  والفهم، الفهملباطن الوعي الظاهر وان حتتفظ بإيامهنا أن تتقمص رداء وفصل األمة إذا أرادت أ

 .چچ  چ  چ  چ  ڇ چ أساسها القويم الكتاب والسنة واحرتامها ألهنام مبدأ النهضة و

إن جملة كلية العلوم اإلسالمية حترص يف عددها الذي تقدمه للقارئ الكريم عىل التأكيد عىل جمموعة  

الثوابت األساسية من خالل ان الفهم الواعي للمبدأ يكون من خالل مراجعات داخلية شاملة للمشكالت 

مع إضاءات مهمة تؤكد تفوق النظم اإلسالمية ورس نبوغها  القديمة ومعاجلات عرصية للمشكالت الطارئة

 .عىل كل املبادئ واألنظمة الدينية والوضعية

فكار لآلراء واأل   منرًبا اإلإسالمية()جملة العلوم ن تكون أ  هو  ،وطموحنا املتجدد مع كل عدد جديد

رشط االلتزام باملعايري العلمية  ،منا بحرية الرأي والتعبري يامنـــًاوذلك إإ  ،بال انتامء فكري تتبناه ،املختلفة

يظل يربط  التخصصات تتعدد وتتباين لكن خيطـــًا شفيفـــــًانسانية ووالتجارب اإلإ  ،خالقية للبحوثواأل  

 بينهام.

 نسأل املوفقية والسداد واه                                            
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 ملخص البحث

سوف استعرض بعض النتائج اليت توصلت هلا يف حتقيق  (:تلخيص البيان يف عالمات مهدي آخر الزمانوتوفيقه على حتقيق هذه املخطوطة وهي )بعد محد هللا 
  :هذه املخطوطة

  .رمة وهجرته بيت املقدس. امجع مجهور علماء اهل السنة واجلماعة على ان املهدي  امسه حممد بن عبدهللا ومولده ابملدينة املنورة وظهوره يف مكة املك1
خيرج وعلى راسه غمامة ويف رواية على راسه  ،.خيرج من مكة يف شهر حمرم يوم عاشوراء بعد العشاء فيبايع بني الركن واملقام ويبايعه عدة اهل بدر يعين االشراف2

  .ومكتوب عليها البيعة هلل تعاىل ملك ينادي له هذا املهدي فاتبعوه ومعه راية رسول هللا 
   :. له كرامات وقت خروجه منها3

  .ترعى الشاة مع الذئب وتلعب الصبيان مع احليات والعقارب :أوال
فيمال االرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما  ،غىن حبيث ال يبقى فقري يقبل الزكاة تلقى االرض افالذ كبدها من الذهب والفضة ومتلئ  قلوب امة حممد  :اثنيا

  .وجورا
  :له عالمات قبل وبعد خروجه منها .4

  .وخسف قرية بغوطة الشام تسمى حرستا ،خسف االرض جبيش السفياين ابلبيداء بني مكة واملدينة ،منها :عالمات قبل خروجه :اوال
حلى  ،سطنطينية ورومية فينفلق له وجلنوده البحر كما فلق لبين اسرائيل ويستخرج من هذه املدنيفتح يف زمنه حصون ومداين الق ،منها :عالمات بعد خروجه :اثنيا

مث بعدها يتجه اىل بيت املقدس مث بعدها يظهر املسيح الدجال من مدينة اصبهان  ،ومنرب سليمان ،وعصى موسى ،والتابوت الذي فيه السكينة ،بيت املقدس
  .وحياصر املهدي يف بيت املقدس مث بعدها يظهر سيدان عيسى عليه الصالة والسالم

Summary 

After Hamadullah and his success in achieving this manuscript، which is (summarizing the statement 

in the signs of Mahdi last time): I will review some of the results reached in achieving this 

manuscript: 

1. Gather the majority of Sunni scholars and the group that the Mahdi named Mohammed bin 

Abdullah and his birth in Madinah and his appearance in Mecca and his migration to Jerusalem. 

2) He leaves Makkah in the month of Muharram on the day of Ashura after supper Vibayah between 

the corner and the shrine and promised by several people Badr means supervision، come out on his 

head cloud and in the novel on the head of a king calls him this Mahdi followed him with the banner 

of the Messenger of God  and written allegiance to God Almighty. 

3. His dignity when he left: 

First: Shepherd the sheep with the wolf and play the boys with the snakes and scorpions. 

Secondly: the land received the gold and silver of its liver، and filled the hearts of the nation of 

Muhammad. It is rich so that no poor person will receive zakaah، so the land will be rewarded and 

just as it is filled with injustice and injustice. 

4. He has signs before and after his departure from them: 

First: Marks before leaving: Of them، the land was degraded by the army of the Safayani Bdeidah 

between Mecca and Medina، and the village of Bgouta Sham، called Harasta. 

Second: Marks after his departure: Of them، open in his time the fortresses and the defenses of 

Constantinople and Rome، and he and his soldiers shall be divided into the sea، as he was separated 

from the children of Israel. Then the Antichrist comes from the city of Asbahan and besieges the 

Mahdi in Jerusalem and then the Prophet Jesus (peace be upon him) appears. 



  

 أما بعد: .احلمد ه والصالة والسالم عىل سيدنا حممد رسول اه وعىل آله وصحبه ومن وااله       

ل  ،واليوم اآلخر ،ورسله الكرامفإنَّ من أفضل العلوم علم العقيدة؛ لكونهإ يتعلق بذات اه تعاىل  لذا قالوا أوَّ

 تعاىل
إ
زوا  عىل اجلانب العقدي؛ ألنَّه  احلصن احلصني لألمة ،واجٍب عىل املكلفإ معرفة  اه ثم ما يتعلق بأنبيائه عليهم  ،وركَّ

طاعتهم ثم ما خيصهم الن اه تعاىل قرن طاعته ب ،الصالة والسالم من واجب االتباع يف كل ما يبلغونه عن ربنا جل وعز

واملعاد  ،ثم ما يتعلق باليوم اآلخر  وما يتضمنه من ارشاط الساعة واماراهتا ،عليهم الصالة والسالم من صفات الكامل

لذا فالعلامء   ،اه منوبالقدر خريه ورشه  ،واملالئكة والكتب الساموية ،والبعث والنشور واحلساب والرصاط واجلنة والنار

 ،وخلفوا ثروًة هائلًة يف املكتبات اإلسالمية ،ت اإلسالمية يف مصنفاهتم العظيمة اخلاصة بتلك املوضوعاتأحتفوا املكتبا

لذا كان  ،وان املتصفح لكتب الرتاث جيد نفائس علمية تركها لنا علامء اجالء افنوا حياهتم يف حتصيل العلم وتعليمه ونرشه

ثم نرشا هلذا  ،اعالء لدين اه ،اث النفيس حمققا حتقيقا علميا جادامن الواجب عىل طلبة العلم الرشعي اخراج هذا الرت

ومن أولئك  ،وطلبة العلم الرشعي خصوصا ،ليستفيد منه النا  عموما –ر هم اه تعاىل –العلم وتقديرا جلهود علامئنا 

بْدإ امللك بن قايض خان املتقياإلمام املحدث الفقيه الشيخ عالء الدين عيلُّ بن  حسامإ الّدين بنإ العلامء الشيخ  وقد وفقني  ،ع 

 ،(1)(تلخيص البيان يف عالمات مهدي آخر الزمان) :اه يف احلصول عىل هذه املخطوطة هلذا العامل الكبري وكانت بعنوان

 :وقد جاءت يف مقدمة ومبحثني

 وتضمن هذا املبحث مطالبني:  .أما املبحث األول: خصصته للتعريف باملؤلف، وسريته الذاتية والعلمية

 : اسم املؤلف ونسبه ومولده ونشأته ووفاته. املطلب األول

 : سريته العلميةاملطلب الثاين

 :اسم املخطوط وتوثيق نسبته للمؤلف :املطلب الثالث

 .وصور من نسخ املخطوط ،ووصف النسخ ،منهجي يف التحقيق :املبحث الثاين

 .منهجي يف التحقيق :األولاملطلب 

  .وصف النسخ :املطلب الثاين

 .صور من نسخ املخطوط :املطلب الثالث

 ثم ثبت املصادر واملراجع  تناولت فيه النص املحقق :أما املبحث الثالث

                                                           
ان هذه الرسالة هي رسالة خمترصة عن كتاب املتقي اهلندي يف املسالة وعنواهنا )الربهان يف عالمات مهدي اخر الزمان( وهو كتاب مطبوع  (1)

، وايضا حتقيق جاسم حممد ياسني مهلهل، رسالة دكتوراه مطبعة، ذات ـه1399حققه وعلق عليه، عيل اكرب الغفاري، مطبعة اخلتام، قم، 

 م. 1988ويت، سنة السالل بالك



 
 

    

بْدإ امللك بن قايض خان  :أسمه ونسبه :أوالً  هو اإلمام املحدث الفقيه الشيخ عالء الدين عيلُّ بن  حسامإ الّدين بنإ ع 

 .(2)نزيل مكة  ،واهلندي موطناً  ،الربهانبوري، بلدة ،الشاذيل طريقة (1)القادري اجلشتي ،احلنفي مذهباً  ،املتقي

 ،ه(885إقليم كجرات من بالد الدكن باهلند سنة ) ،والعامل البارع بمدينة برهانفورولد هذا اإلمام الكبري  :مولده :ثانياً 

 .(3)وأصله من جونفور 

: نشأ ر ه اه عىل العفة والطهارة يف بيئة دينية وعلمية وترعرع فيها حتت رعاية أبيه الذي كان عالامً نشأتهثالثًا: 

ريدًا للشيخ هباء الدين الربهانفوري ،كبريًا يف املنطقة ولام بلغ عمره ثامين  سنني جاء يف خاطر والده أن جيعل ه م 
الصويف  (4)

شد اختاره  الشيخ وريض به؛ ولاّم ت ويف الشيخ لبس اخلرقة من ابنه عبداحلكيم بن هباء  امللقب بالشيخ باجن، فلام بلغ سن الرُّ

والزم الشيخ حسام الدين املتقي  ،ثم اراد صحبة شيخ يدله عىل طريق احلق فسافر يف بالد اهلند ،(5)الدين الربهانفوري

وكان يف بدايته يتكسب بصنعة الكتاب لقوته  ،(7)و)عني العلم( (،تفسري البيضاوي)فقرأ عليه  ،نتنيوصحبه س ،(6)امللتاين 

 .(8)وقوت عياله 

وبعد وفاة والده اشتغل الشيخ بأمور لكي  ،ولكن الشيخ مل يستمر هبذا العطف والعناية طويالً بسبب وفاة والده

 (9)وهلذا الغرض سافر إىل مندة ،وما كان هناك أحد آخر يف األرسة يقوم بالكفالة ،وما تكفل به أفراد عائلته ،يكسب هبا قوته

                                                           
 مل اجد تعريفا هلذا النسب.  (1)

؛ وفهر  الفهار  لعبد 4/38ينظر: اإلعالم بمن يف تاريخ اهلند من األعالم املسمى بـ )نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنوا ر( للطالبي  (2)

 . 1/331؛ وعلامء العرب يف شبه القارة اهلندية: ليونس إبراهيم السامرائي، 2/725احلي الكتاين 

 . 1/331علامء العرب يف شبه القارة اهلندية: ليونس السامرائي: ؛ و4/385ينظر: نزهة اخلواطر: للطالبي:  (3)

 مل اعثر له عىل ترمجه. (4)

 مل اعثر له عىل ترمجه. (5)

 وهو والد عالء الدين عيل بن حسام الدين وقد سبق التعريف به يف الصفحة االوىل. (6)

نفي وهو كتاب خمترص إلحياء علوم الدين للغزايل. ينظر: معجم املؤلفني عني العلم وزين احللم: للعالمة حممد بن عثامن بن عمر البلخي احل (7)

10/284 . 

 . 1/331ينظر: علامء العرب يف شبه القارة اهلندية: ليونس السامرائي:  (8)

 . 1/28هلروي، مندة: هي قربة من طريق طربية إىل مدينة عّكة وقيل: إهنا مدين، ينظر: اإلشارات إىل معرفة الزيارات: اليب احلسن ا (9)



  

 .(1)حتى مجع قسطًا كبريًا من الامل  ،واستو ف بالكتابة ،واشتغل عند أمريها

تغريت أحواله الباطنية وهزت نفسه  ،فضل اه سبحانه وتعاىل عليه و لت عليه عنايته ،وخالل عمله عند امللك

وليس هلا  ،وشمس احلياة تغرب بعد قليل ،ورأى أن الدنيا بزخارفها ونظارهتا ورونقها تفنى عن قريب ال حمالة ،هزة شديدة

وتوجه إىل الشيخ  ،فاستقال من املهنة ،لقرارواآلخرة هي دار اجلزاء ودار ا ،وهذه الدنيا دار العمل ،ثبات وال قرار

 .(2)والزم صحبته  ،عبداحلكيم اجلشتي ابن الشيخ باجن اجلشتي

والشيخ  ،واشتغل بالدراسة والتعليم والرتبية لدى حرضته ،جاء املتقي إىل الشيخ عبداحلكيم يف عنفوان شبابه

 .(3)فقربه يف جمالسه ورعاه رعاية بالغة  ،مور الدنياوعدم رغبته يف أ ،رأى فيه عالئم النبل والرشف والزهد والورع

وتزوج  ،(6)وأقام بأ د آباد ،(5)مشتغالً بالدراسة رجع الشيخ عيل إىل كجرات (4)وبعد إمضاء السنتني يف ملتان

وهذا الزواج امليمون كان اتباعا للسنة النبوية خاليًا عن  ،وعاش مع الزوجة وأفراد األرسة اآلخرين اجتمعوا حوله ،هناك

كنت أمتنى  ،قد سدت حاجتي منك :وبعد وفاة ابنه أرسل إىل زوجته وقال ،ورزق بولد تويف يف صباه ،األغراض األخرى

أنت  ،فافعيل ما شئت ،فاآلن اخليار لك ، لنا وذخرًا إىل حرضة اه  أن يرزقني اه ولدًا يموت عاجالً ليكون شفيعاً 

وأعيش يف حرضتك  ،أما أنا فال أمتنى احلياة سواك ،فأجابت هذه املرأة الصاحلة ،ال أكون خارجًا يف سعادة عيشك ،وأمرك

وبجانب الزوجة جلأ عدد  ،ة كربىويل فيها سعاد ،لو سمحت يل لالهتامم بوضوئك ،ألقوم بكل ما حتتاج إليه ليالً وهناراً 

 .(7)وكان يقوم بحاجاهتم ويتكفل هبم  ،كبري من أفراد أرسهتا إىل كنف الشيخ

ونفحات ذكره عىل لسانه ليلة الثالثاء ثاين  ،انتقل الشيخ عيل إىل جوار ربه الكريم يف نسامت األسحار :وفاته :رابعاً 

                                                           
  30ينظر: الشيخ عالء الدين عيل املتقي حياته وآثاره: د. ضياء املصطفى القصوري،  (1)

 . 30ينظر: املصدر نفسه:  (2)

  30ينظر: الشيخ عالء الدين عيل املتقي حياته وآثاره:  (3)

نا  جيعلها من بالد اهلند وتسمى فرج بيت الذهب. وهبا صنم امللتان: مدينة جماورة لبالد اهلند وهي مدينة نحو املنصورة يف الكرب وبعض ال (4)

 يعظمه أهل اهلند وحيجون إليه من أقايص بلداهنا ويتصدقون عليه بأموال مجة وحيل كثري. وسميت امللتان باسم الصنم. ينظر: نزهة املشتاق

 . 1/176يف اخرتاق اآلفاق: ملحمد االدرييس،

اية كجرات: هي املنطقة الواقعة عىل ساحل بحر اهلند شامل مدينة بومباي وعاصمتها مدينة أ د آباد. ينظر: تعريف باألعالم الواردة يف البد (5)

 . 2/257والنهاية البن كثري، 

الع عىل أسامء األمكنة والبقاع: أ د اباد: هي قرية من قرى ريوند من نواحى نيسابور قرب بيهق، وهى آخر الّريوند.، ينظر: مراصد االط (6)

 .1/38لصفّي الدين احلنبيل، 

  31ينظر: الشيخ عالء الدين عيل املتقي حياته وآثاره:  (7)



 
 

    

الليلة، ومدفنه باملعالة بسفح جبل حماذي تربة الفضيل بن عياض، بني قربهيام ه( ودفن يف صبح تلك 975)مجاد االول سنة 

 .(1) وقيل تسعون سنة ،طريق مسلوك عند حمل يقال له نا ر اخليش بمكة املباركة وعمره سبع وثامنون

حيث الشيخ  ،مدينة ملتان والتي كانت مركزًا كبريًا للعلومقام الشيخ  برحلة علمية إىل  :طلبه للعلم ورحالته :أوالً 

واجتمع  ،وشهرة علمه وفضله وورعه جتاوزت انحاء اهلند وبقاعها ،اإلمام حسام الدين املتقي كان يشتعل مشاعل العلم

ام الكبري يبذل وشاهد هذا اإلم ،ووصل إليه الشيخ عيل ،حوله مجع غفري من طالب العلم الوافدين  من خمتلف زوايا اهلند

وتأثر  ،ورآه عىل ذروة التقوى والورع ،ومعارف السنة النبوية الرشيفة ،مجيع جمهوداته ومساعيه يف نرش تعاليم كتاب اه 

 .(2)والزم صحبته ،به

والشيخ  ،كان حيب اخللوة والعزلة والبعد عن النا  ،(3)وخالل أيام إقامته يف صحبة الشيخ حسام الدين املتقي

 ،وكان استاذه يأيت إليه حامالً عىل رأسه الكتب ،ويلتفت إليه بسبب سمو مكانته يف طلب العلوم والورع والزهد ،حيبه كثرياً 

لو فتح  ،أي خدمة يردد هذا الشيخ هذا القول مرة أو مرتني ،حسام الدين حارض :فيقوم عىل الباب ويستأذن منه قائالً

وإن مل يفتح الباب يقوم ينتظر حتى  ،فيتدار  تفسري البيضاوي إىل سعة الوقت عنده ،الباب لدخل عليه ملذاكرة الدراسة

ذ  احلديث  عن الشيخ ه( 953ثم سافر الشيخ  يف سنة ) ( 4)يتعب ويرجع  أيب احلسن البكري إىل احلرمني الرشيفني، فأ خ 

 (5)الشافعي، وأخذ عنه وعن الشيخ حممد بن حممد الّسخاوي املرصي

                                                           
؛ وفهر  الفهار : 332 – 1/331؛ وعلامء العرب يف شبه القارة اهلندية: ليونس السامرائي: 4/389ينظر: نزهة اخلواطر: للطالبي:  (1)

 . 45خ عالء الدين عيل املتقي حياته وآثاره: الشي؛ و2/725للكتاين: 

  31ينظر: الشيخ عالء الدين عيل املتقي حياته وآثاره:  (2)

 سبقت ترمجة ولده عالء الدين املتقي ر ه اه يف الصفحة االوىل من املبحث االول.  (3)

 . 31ينظر: املصدر نفسه:  (4)

اوي (5) خ  هـ(حممد بن عبد الر ن بن حممد، شمس الدين السخاوي: مؤرخ حجة، وعامل باحلديث والتفسري واألدب. أصله  902 - 831) السَّ

من سخا )من قرى مرص( ومولده يف القاهرة، ووفاته باملدينة. سا  يف البلدان سياحة طويلة، وصنف زهاء مئتي كتاب أشهرها الضوء 

والكواكب السائرة بأعيان املئة العارشة  8/2صد احلسنة، ينظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع الالمع ألهل القرن التاسع، واملقا

1/53 . 



  

وقرأ كذلك احلديث والفقه عىل الشيخ أ د بن حجر اهليثمي املكي، وأقام  ،(3)واملدنية (2)والشاذلية (1)الطريقة القادرية 

 .(4) بمّكة  املرّشفة جماورًا للبيت احلرام

 .(6) كان الشيخ املتقي من مريديه ،(5)مرتني يف أيام السلطان حممود شاه الصغري الكجرايتووفد إىل اهلند 

وشخصيته جذابه  ،كان الشيخ يتحىل بأخالق فاضلة وسرية طيبة وسلوك جيد :أخالقه وأكرامه للضيوف :ثانياً 

يقبل عليه الطالب والزوار من األطراف جيتمعون حوله راغبني يف االستامع إىل كالمه ويواجه اخلشونة والعبوسة بوجه 

 .(7)وال يغضب عندما يرى شيئًا خالف طبعه  ،ولو كان من خدامه ،طلق

وله يف هذا املجال طريق خاص  ،يخفهذه الشيمة الطيبة الرائعة يف سرية الش ،ومن أخالقه الطيبة اكرامه للضيوف

ومع  ،ويدعوهم إليه ويقدم هلم طعاماً  ،ويرسل إليهم طعامًا مطبوخاً  ،يقرىء به الضيوف وهو يعطيهم نقدًا وفق حاجاهتم

 .(8)االستضافة يقدم اهلدايا الغالية للعلامء الوافدين من خمتلف البالد 

                                                           
نظم الطريقة القادرية: تنتسب الطريقة القادرية إىل الشيخ عبد القادر اجليالين الذي يعترب املؤسس األول هلا خصوصًا بشكلها اجلامعي وامل (1)

والقائم عىل مجع املريدين وربطهم بمشايخ الطريقة لتأديبهم وتربيتهم، حيث كان التصوف يف السابق يقوم عىل أسا  فردي ال أثر له 

فيه، ومل يظهر يف شكل منظم حتت طريقه واحدة إال يف عهد الشيخ عبد القادر اجليالين واملتتبع لظهور الطرق األخرى يرى أهنا  للتجمع

ه مجيعها إنام  هرت بعد الشيخ عبد القادر اجليالين، واملطلع عىل سرية الشيخ عبد القادر يرى يف توجيهاته ووصاياه التي وّّص هبا أتباع

تمسك بالكتاب والسنة وااللتزام باألخالق احلميدة، ينظر: عرص الدولة الزنكية ونجا  املرشوع اإلسالمي بقيادة نور الدين احلرص عىل ال

الَّيب،  "الشهيد"حممود   . 1/397يف مقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي: للصَّ

أسايس يف مرص وتونس واجلزائر، وتنتسب إىل أيب احلسن عيل بن عبد  الطريقة الشاذلية: هي إحدى الطرق الصوفية املعروفة، وتنترش بشكل (2)

هـ( يف غامرة، بالقرب من مدينة سبتة املغربية. وانتقل يف صغره إىل مدينة 593هـ )وقيل سنة 591اه بن عبد اجلبار الشاذيل، املولود سنة 

ثم سكن اإلسكندرية. وتويف بصحراء عيذاب يف طريقه إىل احلج،  تونس، وانتقل من بلدة إىل بلدة، وكان رضيرًا، ثم حّج ثم دخل العراق،

 .4/305ينظر: االعالم للزركيل 

أحد علامء احلرم املكي، كانوا أبرز أعضاء هذه  -ر ه اه-الطريقة املدنية: نسبة للشيخ حممد  افر الطرابليس شيخ الطريقة املدنية، والشيخ  (3)

، وكان معهم غريهم، وكانت الدولة العثامنية تنترش فيها هيئات فرعية يف كافة األقاليم خاضعة هلذه اللجنة املركزية للجامعة االسالمية

اللجنة، ومن أمهها التي كانت يف مكة حتت إرشاف رشيف مكة ومهمتها نرش مفهوم اجلامعة االسالمية يف موسم احلج بني احلجاج، ينظر: 

ثامنية  وض وأسباب -الدولة الع  امل النه  و  الَّيب،  ع  قوط: للصَّ  . 1/423السُّ

 . 1/331ينظر: علامء العرب يف شبه القارة اهلندية: ليونس السامرائي:  (4)

تْح بن غياث الّدين الديل األ ْصل األ د أبادي (5) ب و اْلف   الّدين أ 
د بن مظفر ن ارصإ د بن أ ْ د بن حم  مَّ ود شاه بن حم  مَّ ْم  املولد.، ينظر: الضوء  حم 

 .10/144مع ألهل القرن التاسع للسخاوي، الال

 . 1/331ينظر: املصدر السابق:  (6)

  32ينظر: الشيخ عالء الدين عيل املتقي حياته وآثاره:  (7)

 . 32ينظر: املصدر نفسه:  (8)



 
 

    

وكان لكل واحد منهم تأثري يف تكوين شخصية  ،وأجالء النبالء ،العلامءقدر للشيخ االستفادة من كبار   :شيوخه :ثالثاً 

 :الشيخ وهم

 .هباء الدين الصويف الربهانبوري -1

 .عبداحلكيم بن هباء الدين الربهانبوري -2

 .(1)حسام الدين املتقي امللتاين  -3

 .(2)ابو احلسن الشافعي البكري -4

 .حممد بن حممد السخاوي املرصي -5

 .(3)حجر اهليتمي املكيشهاب الدين ا د بن  -6

 :تالميذه :رابعاً 

 .(4)الشيخ العامل املحدث إبراهيم الثوري الغياثبوري -1

 .(5)ويل اه عبد الوهاب اهلندي املكي  -2

 :وسنذكر أسامء بعض مؤلفاته فيام ييل ،ألف الشيخ كتبًا كثرية : لقدمؤلفاته :خامساً 

 .(6)الربهان يف عالمات مهدي اخر الزمان -1

 .(7)تلقني الطريق يف السلوك  -2

                                                           
 وهو والد عالء الدين عيل بن حسام الدين وقد سبق التعريف به يف الصفحة االوىل من املبحث االول.  (1)

ّي  (2) ب و احْلسن اْلبْكرإ افإعإي املرصى امْل ت وىفَّ هب ا سنة  -أ  ّي الصديقى الشَّ د بن عبد الر ن بن اْ  د اْلبْكرإ د بن ابى حم  مَّ ه  من التَّأْلإيف، 952حم  مَّ ه ل 

اب ة. اْلو   ح  ال م سيد امْل ْرسلني حزب االنوار. حسن االصابة يفإ فضل الصَّ ر الثمني من ك  يز. ينظر: اجْل ْوه  زإ ْرآن اْلع  ري اْلق 
يز يفإ ت ْفسإ جإ ح اْلو 

اضإ

 . 2/239هدية العارفني 

 . 20تم التعريف به يف النص املحقق ص  (3)

إبراهيم الثوري الغياثبوري، أحد العلامء املربزين يف احلديث والتصوف، قرأ الفقه يف مدرسة الشيخ إسحاق الالهوري بمدينة الهور، ثم  (4)

إىل  ، ورحلسافر إىل امللتان وبايع الشيخ كبري الدين احلسيني البخاري،، وسافر منها إىل شرياز ثم إىل بغداد، ثم سافر إىل املدينة املنورة فزار

 . 5/464مكة املباركة فحج، وأقام عىل جبل الثور اثنتي عرشة سنة، ولذلك اشتهر بالثوري، ينظر: نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنوا ر: 

 . 2/924؛ وفهر  الفهار : للكتاين: 5/464مل اعثر له عىل ترمجة ينظر: نزهة اخلواطر: للطالبي:  (5)

ه وحققه ايضا جاسم حممد ياسني مهلهل، رسالة 1399ه، عيل اكرب الغفاري، مطبعة اخلتام، قم، وهو كتاب مطبوع حققه وعلق علي (6)

 ذات السالل بالكويت.   1988دكتوراه، طبعة 

 ومل يبني هل هو خمطوط ام مطبوع. 4/389مل تذكر املصادر هذا الكتاب غري صاحب نزهة اخلواطر: للطالبي:  (7)



  

 .(1)الربهان اجليل يف معرفة الويل  -3

كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال ـ وهو أشهر كتبه ـ مجع فيه بني اجلامع الصغري ومجع اجلوامع للسيوطي؛ فبوب  -4

، ثم بوب بقية قسم األقوال وسامه: "منهج العامل يف سنن األقوال"أواًل كتاب اجلامع الصغري وزوائده وسامه: 

، ثم مجع اجلميع "مستدرك األقوال"، ثم بوب قسم األفعال من مجع اجلوامع وسامه: "غاية العامل يف سنن األقوال"

إن الشيخ أبا احلسن البكري الشافعي يقول إن للسيوطي و ،يف ترتيب كرتتيب جامع األصول وسامه: كنز العامل

 .(2)منة عىل العاملني وللمتقي منة عليه 

ويف  ،وترعرع يف بيئة حضارية إسالمية ،الشيخ يف ارسة كريمةنشأ  :مذهبه يف الفقه والتصوف :سادساً 

 .(3)وجعله من مريديه وأدخله يف حلقته يف طريقته الصوفية  ،صغر سنه ذهب به والده إىل الشيخ باجن اجلشتي

ويف التصوف حاز اخلالفة يف شتى السالسل يعني  ،(4)أما مذهبه الفقهي فكان عىل مذهب اإلمام أيب حنيفة

  ،واملدنية ،والشاذلية ،والقادرية ،(5)اجلشتيه

 .(7)راسخ العقيدة وسالك مسلك االسالف الصلحاء  ،(6)فإنه كان ماتريديا ،وعقيدته واضحة يف مجيع مؤلفاته

ْعيل كان الشيخ املتقي ر ه اه تعاىل  :ثناء العلامء عليه :سابعاً  زاهدًا ورعًا كريم النفس، ذا سخاء وجود، وكان ي 

 .كثريًا من الطلبة، وي ْعني عن الوقت من سأله، وي عطي بال مسألة

  

                                                           
 ، 113، رقم املخطوط 24492، سوريا، رقم اخلزانة وهو كتاب خمطوط مكتبة االسد (1)

  4/389ينظر: نزهة اخلواطر: للطالبي:  (2)

  37ينظر: الشيخ عالء الدين عيل املتقي حياته وآثاره:  (3)

 . 1/331ينظر: علامء العرب يف شبه القارة اهلندية: ليونس السامرائي، (4)

اة بشامل أفغانستان أسسها أبو إسحاق الدمشقي اجلشتي ونرشها يف اهلند خواجه معني الدين اجلشتية: التي تنسب إىل قرية " جشت " يف هر (5)

حسن السنجري األمجريي وهي أول طريقة أخذها أهل اهلند، وللديبونديون عالقات بفئات الصوفية وطرقهم كلها، يقول أحد كبار 

د عىل املفند، يعني عقائد علامء ديوبند مع التصديقات لدفع شيوخهم وهو خليل أ د السهارنفوري يف بيان منهجهم، ينظر: املهن

 . 2التلبيسات: خلليل السهارنفوري، ص 

 . 1/332ينظر: علامء العرب يف شبه القارة اهلندية: ليونس السامرائي، (6)

  38ينظر: الشيخ عالء الدين عيل املتقي حياته وآثاره:  (7)



 
 

    

 ،نزيل مكة اجتمعت به فيها سنة سبع وأربعني وتسعامئة الشيخ الكامل سيدي عيل اهلندي  :(1)قال الشعراين

وكان كثري  ،ال تكاد جتد عليه أوقية حلم من كثرة اجلوع ،وكان عالاًم ورعًا وزاهدًا نحيف البدن ،وترددت اليه وتردد ايل

وأدخلني  ،ع برسعةثم يرج ،ال خيرج عن بيته إال لصالة اجلمعة يف احلرم الفيصيل يف أطراف الصفوف ،الصمت كثري العزلة

داره فرأيت عنده مجاعة من الفقراء الصادقني يف جوانب حوش داره كل فقري له خص يتوجه إىل اه تعاىل منهم التايل 

 .(2)ومنهم الذاكر ومنهم املراقب ومنهم املطالع يف العلم ما أعجبني يف مكة مثله

يف نفسه اال وقضاها وعاد اىل مكة مورسًا فعمر  انه وفد عليه من مكة املرشفة زائرًا فلم يدع له حاجة وقيل:

 ،وكان كرياًم سخيًا عىل الفقراء ،له دار واسع واملنقطعني إليه من أهل السند ،بالقرب من رباطه بسوق الليل بيتًا لسكناه

وطار صيته يف اآلفاق حتى سمع السلطان  ،واشتهر اسمه يف مكة ،وجعل السلطان حممود شاه له مبلغ سنوي له وإلتباعه

 .(3)وكان يوصله مدة حياته ،سليامن ابن سليم ابن بايزيد ابن حممد الرومي فكتب إليه يلتمس الدعاء منه له

 .(4). جاء عنوان الرسالة يف نسخة املخطوط هكذا1

 .(5)االسم، ومل خيتلف يف نسبتها اىل مؤلفها. ذكرت الرسالة هبذا 2

  

                                                           
ْعراين ) (1) هـ( عبد الوهاب بن أ د بن عيل احل ن في، نسبه إىل حممد ابن احلنفية، الشعراين، أبو حممد: من علامء املتصوفني. ولد  973 - 898الشَّ

عن أئمة  يف قلقشندة )بمرص( ونشأ بساقية أيب شعرة )من قرى املنوفية( وإليها نسبته: تويف يف القاهرة. له تصانيف، منها " األجوبة املرضية

 . 4/180الفقهاء والصوفية، وإرشاد الطالبني إىل مراتب العلامء العاملني، ينظر: االعالم للزركيل، 

 . 2/326الطبقات الكربى املسمى )لواقح األنوار القدسية يف مناقب العلامء والصوفية: للشعراين،  (2)

 . 332 – 1/133علامء العرب يف شبه القارة اهلندية: ليونس السامرائي:  (3)

 صور من نسخ املخطوط. 21ينظر: صفحة  (4)

رقم  19/251، املخطوطات فهر  –وخزانة الرتاث  3/318ينظر: إيضا  املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون: إلسامعيل البغدادي،  (5)

، والشيخ عالء الدين عيل املتقي، حياته وآثاره، للدكتور مصطفى القصوري، االستاذ املساعد بقسم اللغة العربية، الكلية 17490

 . 43االسالمية، الهور باكستان ص 



  

تم بعون اه احلصول عىل نسختني من موقع املخطوطات من مكتبة ويل الدين يف تركيا والثانية من مكتبة احلرم 

الرشيف قسم املخطوطات فبارشت يف حتقيق املخطوطة عىل نسختني رمزت للنسخة االصل بالرمز )أ( والثانية النبوي 

بالرمز )ب( وبعد حرص النسخ التي اعتمدهتا يف التحقيق، قمت باملقابلة بينها وجعلت النسخة )أ( أصالً للكتاب ألن هذه 

 .النسخة كاملة وواضحة

سخة األخرى وأثبتّت الفروق بني النّسخ يف اهلامش، ثّم أثبت الوجه الذي اعتقد ثم قمت بنسخها، وقابلتها مع النّ 

 صحته

 عند وجود اختالف بني النسخ أثبت األصوب وأشري إىل ذلك يف اهلامش. -1

 .جعلته بني معقوفتني ]   [ (أ)يف حال وجود سقط من نسخة  -2

 (.ب)كذا سقطت من  يف حال وجود سقط من النسخة األخرى أضعها يف اهلامش بقويل كلمة -3

 قمت بإرجاع اآليات القرآنية التي استشهد هبا املصنف يف اهلامش إىل سورها، ذاكرا اسم السورة ورقم اآلية. -4

 عرفت باألعالم التي وردت يف النص املحقق، وأرشت لذلك يف اهلامش مع ذكر املصادر التي اعتمدهتا. -5

 لذلك يف اهلامش. عززت التعريفات االصطالحية الواردة يف النص وأرشت -6

عرفت بالكتب ومؤلفيها، وذلك بذكر بطاقات الكتب التي اعتمدها املؤلف يف النص املحقق معتمدا عىل كتب  -7

 الفهار ، وقد أرشت إىل ذلك يف اهلامش.

 حاولت جاهدًا بقدر استطاعتي إرجاع األقوال إىل قائليها باإلشارة إىل ذلك يف اهلامش. -8

ملخطوط األصل رقم اللوحة )الورقة( ورمز النسخة األصل بني خطني مائلني وضعت يف هناية كل ورقة من ا -9

 يف صلب الكتاب، ومل أرش إىل أرقام أوراق باقي النسخ اكتفاًء باألصل./أ 22/هكذا:

 وضعت فهرسا للمصادر واملراجع. -10

الصواب، وينري لنا طريق العلم أن يسدد خطانا، وأن يلهمنا  هذا ما قمت به يف دراستي وحتقيقي سائالً املوىل 

 الذي نلتمسه، وصىل اه عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.

  



 
 

    

ين استطعت  ،وهذا بفضل اه تعاىل ،اعتمدت يف حتقيق هذا املخطوط عىل نسختني خطيتني ث مَّ جهود اخلري 

وأ ن  ،ب()مع نسخة أخرى رمزت هلا  ،أ()األصل( ورمزت هلا )احلصول عىل هاتني النسختني، جعلت األوىل منها هي 

 :وهذه النسخ هي ،أهنا كافية يف إخراج نص سليم قويم

 (أ)النسخة املخطوطة 

ا واضحة اخلط ؛جعلت هذه النسخة هي النسخة )األصل( .....، وفيام يأيت .وقليلة السقط  بالنسبة لألخرى ،ألهنَّ

 -:بياناهتا

 .تركيا اسطنبول/مكتبة ويل الدين افندي :عائدية املخطوطة -

 (440)رقم اخلزانة  -

 (.وهو من ضمن املجموع وهو االخري 4)رقم  :رقم املخطوط -

 ال يوجد :الناسخ -

 .( ورقة3):عدد الورقات -

 .25  :األسطر عدد -

 .كلمة تقريباً   11كلمة إىل    9من  :معدل عدد الكلامت يف السطر الواحد -

 .وباللغة العربية ،نسخة حسنة وجيدة بخط النسخ املعتاد :املالحظات

 (ب)النسخة 

 .قسم املخطوطات/مكتبة احلرم النبوي الرشيف :عائدية املخطوطة -

 .(2) 80/101رقم اخلزانة  ) -

 (.240:)املخطوطرقم  -

 (ه بخط فاريس معتاد1232حممد بن ا د الوهبي يف سنة )الشيخ  :الناسخ -

 .(4) :عدد الورقات -

 .23/25 :عدد األسطر -

 كلمة تقريبًا.  12كلمة إىل    10من   :معدل عدد الكلامت يف السطر الواحد -

 .وباللغة العربية ،بخط النسخ ،نسخة واضحة وجيدة وحسنة :املالحظات



  

 صورة واجهة املخطوط التي يذكر فيها اسم املخطوط :األوىلالصورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( صورة الصفحة األوىل من املخطوطة أ1اللوحة رقم )

 

 

 

 

  



 
 

    

 (أ)صورة الصفحة االخرية من املخطوط  (2)اللوحة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة الصفحة االوىل من املخطوط )ب( مع ذكر اسم املخطوط( 1اللوحة رقم )

 

 

  



  

 (ب)صورة الصفحة االخرية من املخطوط  (2)اللوحة رقم 

 

 

 

  



 
 

    

وعىل آله  ،(1)وارسلته ر ة للعاملني [ ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد ] جاء باحلق املبني ،احلمد ه رب العاملني

 :أما بعد  ،(3)] أمجعني [ (2)واصحابه

انتخبتها من  ،حمذوفة األسانيد، ومطوية البسط (5)من نحو سبعني حديثًا   املهدي   (4)فهذه نبذٌة من عالماتإ  

سامها العرف  (7)ر ة اه عليه (6)األحاديث واآلثار املذكورة يف رسالة ألفها عالمة عرصه الشيخ جالل الدين السيوطي

وكتاب عقد الدرر يف أخبار املهدي املنتظر للعالمة يوسف بن حييى بن عيل املقديس  ،(8)الوردي يف أخبار املهدي

بن  (11)ثم رسالة ألفها أحد علامء العرص مفتي احلرمني الرشيفني شهاب الدين أ د بن حممد ،(10)ر ه اه (9)الشافعي

 ،(12)حجر اهليتمي الشافعي

                                                           
 مابني املعقوفتني ساقط من نسخة )أ(. (1)

 وردت يف نسخة )ب( )وصحبه(.  (2)

 ط من نسخة )أ(.مابني املعقوفتني ساق (3)

 وردت يف نسخة )أ( عالمة.  (4)

 وردت يف نسخة )أ( فصاعدا.  (5)

هـ( هو عبد الر ن بن أيب بكر بن حممد ابن سابق الدين اخلضريي السيوطي جالل الدين إمام حافظ 911هـ 849اجلالل السيوطي: ) (6)

ربعني سنة اعتزل النا  وخال بنفسه يف روضة املقيا  عىل النيل مؤرخ، نشأ يف القاهرة يتيام مات والده وعمره مخس سنوات ولام بلغ أ

الالمع: فألف أكثر كتبه منها اإلتقان يف علوم القرآن و األشباه والنظائر و تدريب الراوي و الدر املنثور يف التفسري باملأثور. ينظر: الضوء 

 .8/51وشذرات الذهب:  4/65

 وردت يف نسخة )ب( قد  رسه.  (7)

هـ( حتقيق ايب يعىل البيضاوي، دار الكتب العلمية، بريوت 911ف الوردي يف أخبار املهدي، لإلمام جالل الدين السيوطي )املتوىف: العر (8)

 م.  2006ه، 1427 1م، ط1971لبنان اسسها حممد عيل بيضون سنة 

( مؤلف " عقد الدرر يف أخبار املهدي املنتظر. ينظر: هـ658يوسف بن حييى بن عيل بن عبد العزيز املقديس السلمي الشافعي )املتوىف: بعد  (9)

 . 8/257االعالم للزركيل 

 وردت يف نسخة )ب( ر هم اه تعاىل.  (10)

 كلمة )بن حممد( سقطت من نسخة )ب(  (11)

ر اهل يْت مي ) (12) ج  هـ( هو: أ د بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو  974 - 909ابن ح 

العبا : فقيه باحث مرصي، مولده يف حملة أيب اهليتم )من إقليم الغربية بمرص( وإليها نسبته. والسعدي نسبة إىل بني سعد من عرب 

لقى العلم يف األزهر، ومات بمكة. له تصانيف كثرية، منها )الصواعق املحرقة عىل أهل البدع والضالل والزندقة( و الرشقية )بمرص( ت

 . 278)حتفة املحتاج لرش  املنهاج(. ينظر: النور السافر عن أخبار القرن العارش، ص



  

ها القول املخترص يف  ،يف مدته (1)فسح اه  ،نبذيت هذه عىل أربعة فصول (2)فجعلت ،عالمات املهدي املنتظروسامَّ

 ،إعلم أنه من ذرية نبينا حممد  ،(3)الفصل االول يف نسبه وحليته ،وسميتها تلخيص البيان يف عالمات مهدي آخر الزمان

والصالة  (8)عىل ساكنها أفضل التحية (7)يف املدينة املنورة (6)مولده ،(5)اسمه حممد واسم ابيه عبدالله  (4)من ولد حسني

ومهاجره بيت املقد ، ويموت به  ،(10)و هوره من مكة ] املرشفة [  ،(9)خري خلقه حممد وآله وصحبه وسلم ،والسالم

 ،(17)، أزج(16)أشم ،(15)األنف(14)أقنى،(13)أجىل اجلبهة ،وجهه كوكب دري (12)كأن ،(11)عىل الفراش 

                                                           
 وردت يف نسخة )ب( ر هم اه تعاىل.  (1)

 وردت يف نسخة )ب( وجعلت.  (2)

 . 100وردت يف نسخة )أ( وحكيته، وما اثبته هو الصحيح لام توفر لدي من مصادر، ينظر: العرف الوردي يف اخبار املهدي، للسيوطي،ص  (3)

 وردت يف نسخة )أ( احلسنني.  (4)

الدين أ د بن عبد اه  وذخائر العقبى يف مناقب ذوى القربى: حمب 1/17ينظر: األربعون حديثا يف املهدي: للحافظ أيب نعيم األصفهاين  (5)

 .1/136الطربي 

 وردت يف نسخة )ب( ومولده.  (6)

 وردت يف نسخة )أ( املرشفة.  (7)

 كلمة )التحية( سقطت من نسخة )ب(  (8)

 كلمة )خري خلقه حممد واله وصحبه وسلم( سقط من نسخة )ب(  (9)

 مابني املعقوفتني ساقط من نسخة )أ(  (10)

 . 105والعرف الوردي يف اخبار املهدي،  59، 51يف عالمات املهدي املنتظر، البن حجر اهليتمي، ينظر: القول املخترص  (11)

 وردت يف نسخة )ب( كانه.  (12)

تإهإ  (13) بْه  ْن ج  ْعر  ع  رس   الشَّ ي انْح 
ذإ الَّ دغني و  ن  الصُّ

عتني مإ ا ب نْي  النَّز  ْعرإ م  : اخْل فإيف  ش  ْن أجىل اجلبهة: األ ْجىل  ْعر  ع  رس   الشَّ ب يٍْد: إإذا انْح  ، وقال أ بو ع 

و  أ ْجىل، ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ال  ف ه 
هإ ن ْحوإ  . 14/151ولسان العرب،  1/290بن األثري، نإْصفإ الرأْ  و 

ب ةإ  (14) ص   اْلق 
طإ و  ن توء وس  : ه  يل 

قإ فه، و   طر 
ب وٌغ يفإ  وس 

طإهإ س   و 
اٌع يفإ أ عىل األ نف واْحديداٌب يفإ نا اْرتإف  نا: والق  ْين، ينظر:  الق  ر  يق  امل نْخ 

وإرْشاف ه وضإ

 . 15/203ولسان العرب،  4/116واألثر:  والنهاية يف غريب احلديث 4/462املخصص: البن سيده، 

( والعرف الوردي يف اخبار املهدي، 1065رقم ) 1/364( والفتن: لنعيم بن  اد املروزي، 4285رقم ) 4/107رواه ابو داود يف سننه. (15)

48. 

اء  أ ع (16) و 
اْستإ ْسن ها و  بة وح  ص  م  يفإ األ نف: ارتفاع  الق  م  م  أ ْن ي ط ول  األ نف وردت يف نسخة )أ( اشمه. والشَّ م  : الشَّ يل 

قإ ، و 
الها وانتصاب  األ ْرنب ةإ

 أ ْعال ه  وإإرشاف األ رنبة 
إ
اء و 
ع  اْستإ ب ةإ األ نف م  م  ارتفاٌع يفإ ق ص  م  ، والشَّ مُّ ت ه، رجٌل أ ش  ْوث  يل  ر 

قَّ وت سإ دإ لإيالً،. ينظر: لسان العرب، وي   . 12/327ق 

:   لإيم أ   (17) ال  ق  ، ينظر: املخصص: البن سيده أزج: ي  نْيإ اق  يل  السَّ جُّ ط وإ ٌل أ ز  ج  ر  ، و  جُّ بعيد  اخل طْوإ  . 2/286، ولسان العرب، 1/174ز 



 
 

    

 ،وكذا بكفه اليمنى ،أسود (4)خال (3)عىل خده األيمن ،(2)وجسمه جسم ارسائييل ،لونه عريب ،أعني، أفرق الثنايا ،(1)أبلج 

[ (6)] كثيف ،فخذيه انفراج وتباعد (5)بني ،ثقل يف لسانه بحيث يرضب فخذه اليرسى بيده اليمنى إذا أبطأ عليه الكالم

  (7)يف كتفه عالمة كعالمة النبي  ،ابن أربعني سنة ،أدم رضب من الرجال ،أكحل العينني ،اللحية

منها إذا طلب منه آية عىل صدق دعواه يومئ اىل الطري؛ فيسقط عىل  ،خصه اه تعاىل هبا (8)يف كرامات :الفصل الثاين

 ،ومنها انفتا  املدائن واحلصون له بالتكبري والتحميد والتهليل ،(10) ويغر  قضيبا يف بقعة من االرض فيخرض ويورق ،(9)يديه

  ،(13) هذا املهدي خليفة اه تعاىل فاتبعوه (12)وعىل رأسه غاممة فيها مناد ينادي له (11)خيرج ،يعني اذا كرب اهندمت احلصون

                                                           
ا (1) ،. ورجٌل أ بل ج  طليٌق الوجهإ باملعروف، والبلج: ابيضاض م  : اسٌم من األبل جإ ة  . والب لج  ة  مصدر األبل جإ  ب ني احلاجبني بلج: الب لج  والب لج 

  1/269ومجهرة اللغة: لألزدي، 6/133ونقاؤه، ينظر: كتاب العني: للفراهيدي، 

(. هذا احلديث روي من طريق أبى نعيم، ويف سنده حممد بن 6666رقم ) 4/221ينظر: الفردو  بمأثور اخلطاب: أليب شجاع الديلمّي (2)

حكم  4648حدث باطل، وذكر االلباين يف السلسلة الضعيفة حكم امل 3/449إبراهيم بن كثري الصوري قال الذهبي يف ميزان االعتدال 

حكم املحدث فيه ابن اجلرا  وقد ضعفه الدار قطني قال ابن  دان الراوي هبذا  2/858املحدث باطل وذكر صاحب العلل املتناهية 

حكم  1/484ع وذكر يف االباطيل واملناكري احلديث باطل قال وحممد بن ابراهيم مل يسمع من رواد شيئا ومل يره وكان مع هذا غاليا يف التشي

 املحدث فيه حممد بن ابراهيم الصوري مل يسمع من رواد شيئا ومل يره.

 كلمة )االيمن( سقط من نسخة )ب(  (3)

 وردت يف نسخة )ب( حال.  (4)

 وردت يف نسخة )ب( وبني.  (5)

 وردت يف نسخة )أ( كثري وما اثبته من )ب(.  (6)

والعرف الوردي يف  51، 42، 40، 36( والقول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر، 1073رقم ) 1/366ينظر: الفتن لنعيم بن  اد، (7)

 .104اخبار املهدي، 

ال يكون مقروًنا باإليامن والعمل الصالح يكون  الكرامة: هي  هور أمر خارق للعادة من قبل شخص غري مقارن لدعوى النبوة، فام (8)

  2/203استدراًجا. وما يكون مقروًنا بدعوى النبوة يكون معجزة. ينظر: رش  املقاصد يف علم الكالم: للتفتازاين، 

 وردت يف نسخة )أ( يده.  (9)

 .54ترص يف عالمات املهدي املنتظر، والقول املخ 1/207عقد الدرر يف أخبار املنتظر: ليوسف املقديس السلمي الشافعي،  (10)

 وردت يف نسخة )ب( وخيرج.  (11)

 كلمة )له( سقط من نسخة )ب(. (12)

اك احْلإمِصإ العريض، قال الذهبي يف كتابه املغني يف 1/14ينظر: االربعون حديثا يف املهدي  (13) حَّ اب بن الضَّ هَّ . هذا احلديث يف اسناده عبد اْلو 

من طبقته. 3883رقم  2/412الضعفاء.  وه  و  ك  تَّهم ت ر   . م 



  

 (4)فيسمع من (3)مناد من السامء باسمه (2)ويف رواية ينادي ،(1)ذا املهدي فاتبعوهويف رواية عىل رأسه ملك ينادي له ه

ميكائيل عليهام الصالة  (8)جربيل وعىل ]ساقيه[ (7)وعىل مقدمته (6) باملغرب حتى ال يبقى راقد اال استيقظ (5)باملرشق ومن

ويف زمنه ترعى الشاة مع الذئب وتلعب الصبيان مع احليات  ،االف من املالئكة ، ويمده اه تعاىل بثالثة(9) والسالم

، ويظهر بركاهتا حتى حيصد من (12)[ االسطوانة من الذهب والفضة(11)، وتلقى االرض افالذ كبدها ]امثال(10)والعقارب 

 .(16)[ الزكاة(15)بحيث ال يوجد فقري] يقبل ،غنى قلوب أمة حممد  (14)ومتأل (13)املد سبعامئة مد

  ،(18)ومنها امارة السفياين (17)منها  قتل نفس زكية هاشمية بني الركن واملقام ،يف عالمات قبل خروجه :الفصل الثالث

                                                           
 .61والعرف الوردي يف اخبار املهدي،  30والقول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر،  1/15ينظر: االربعون يف املهدي (1)

 كلمة )له هذا املهدي فاتبعوه ويف رواية ينادي( سقط من نسخة )ب(.  (2)

 وردت يف نسخة )ب( باسم.  (3)

 )ب( منه.  وردت يف نسخة (4)

 وردت يف نسخة )ب( منه.  (5)

 . 67والقول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر،  1/171ينظر: عقد الدرر يف أخبار املنتظر،  (6)

 . 1/171وردت يف نسخة )ب( مقدميه والصحيح ما اثبته، ينظر: عقد الدرر يف أخبار املنتظر،  (7)

 وردت يف نسخة )أ( ساقه وما اثبته من )ب(.  (8)

ي: للسيوطي،  41والقول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر،  1/224ينظر: عقد الدرر يف اخبار املنتظر،  (9) ْردإي يف أخبار امل ْهدإ ْرف  الو  والع 

117 . 

 .54ينظر: القول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر: البن حجر اهليتمي،  (10)

 وردت يف نسخة )أ( مثل وما اثبته من )ب(.  (11)

( وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه والقول 8568رقم ) 4/559ينظر: املستدرك عىل الصحيحني: للحاكم النيسابوري.،(12)

 . 53املخترص يف عالمات املهدي املنتظر، 

  54، والقول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر، 1/267ينظر: عقد الدرر يف اخبار املنتظر،  (13)

 نسخة )ب( ويمالء. وردت يف  (14)

 وردت يف نسخة )أ( تقبل وما اثبته من )ب(.  (15)

 .29والقول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر،  49، والعرف الوردي يف اخبار املهدي، 1/240ينظر: عقد الدرر يف اخبار املنتظر،  (16)

 . 77والعرف الوردي يف اخبار املهدي،  47املهدي املنتظر، والقول املخترص يف عالمات  1/183ينظر: عقد الدرر يف اخبار املنتظر،  (17)

، والعرف الوردي يف اخبار املهدي، 1/116( وينظر: عقد الدرر يف اخبار املنتظر، 963رقم ) 1/334ينظر: الفتن: لنعيم بن  اد، (18)

 . 48، والقول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر، 1/98



 
 

    

آخر االمر، ومنها خسف قرية بغوطة الشام تسمى  (2)وذبحه السفياين ،(1)وخسف جيشه بالبيداء بني مكة واملدينة

عىل  (6)، ويف رواية كسوف القمر مرتني(5)، وكسوف القمر اول ليلة من رمضان والشمس يف النصف منه(4()3)حرستا

[ ] يقتل (9)السيف عىل عاتقه ثامنية عرش] شهرا (8)وخيرج قبله رجل من أهل بيته باملرشق حيمل ،(7)خالف قاعدة املنجمني

احجار   (13)وقعة تغرق فيها/أ1/، ويكون باملدينة(12) اىل البيت املقد  فال يبلغه حتى يموت (11)ويتوجه ،[(10)ويميل

 ،سوط (14)الزيت ما وقعة احلرة عندها اال كرضبة

                                                           
 . 48والقول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر،  1/159( وعقد الدرر يف اخبار املنتظر: 938رقم ) 1/328ينظر: الفتن: لنعيم بن  اد،  (1)

السفياين: هو من ولد خالد بن يزيد بن أيب سفيان، رجل ضخم اهلامة، بوجهه آثار جذري، بعينه نكتة بياض، خيرج من ناحية مدينة دمشق يف  (2)

ى اد يقال له الوادي اليابس، خيرج يف سبعة نفر، مع رجل منهم لواء معقود، يعرفون به يف النرص، يسري بني يديه عىل ثالثني ميالً، ال يرو

 . 1/143ذلك العلم أحد يريده إال اهنزم، ينظر: عقد الدرر يف أخبار املنتظر، 

 وردت يف نسخة )ب( حرشتان.  (3)

والقول  148والعرف الوردي يف اخبار املهدي  1/123( وعقد الدرر يف اخبار املنتظر: 781رقم ) 1/272اد، ينظر: الفتن لنعيم بن   (4)

 . 67املخترص يف عالمات املهدي املنتظر، 

، قال 140والعرف الوردي يف اخبار املهدي،  57( والقول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر، 1795رقم ) 2/419سنن الدار قطني  (5)

، عمرو بن شمر فقال منكر احلديث جدا ضعيف واحلديث ال يشتغل به تركوه وسئل ابو 6/240صاحب اجلر  والتعديل البن ايب حاتم 

زرعة عن عمرو بن شمر فقال ضعيف احلديث، وقرئ عىل العبا  بن حممد الدوري قال سمعت حييى بن معني يقول عمرو بن شمر ليس 

 عمرو بن شمر تركه الدار قطني وعده وكان شيعيا جبال.  1/475فاء للذهبي بثقة، وقال صاحب املغني يف الضع

 . 66ينظر: القول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر،  (6)

 مل اعثر عىل تعريف هلذا املصطلح.  (7)

 وردت يف نسخة )ب( وحيمل.  (8)

 وردت يف نسخة )أ( اشهر.  (9)

 وردت يف نسخة )أ( تقبل ومتثل.  (10)

 لمة )ويتوجه( سقطت من نسخة )ب( ك (11)

 . 102، 95والعرف الوردي يف اخبار املهدي،  49( والقول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر، 920رقم ) 1/322ينظر: كتاب الفتن:  (12)

( واحلاوي 932رقم ) 1/326وردت يف مجيع النسخ )بفرق يف( والصحيح ما اثبته لام توفر لدي من مصادر ينظر: الفتن لنعيم بن  اد،  (13)

 ، ووردت يف النسخة )ب( كلمة )مادهتا( وهي زيادة. 2/85للفتاوي: للسيوطي، 

 وردت يف نسخة )ب( عند اال لرضبة.  (14)



  

 (5)الوية من املغرب عليها رجل أعرج من كندة (4)،وتقبل(3)املهدي (2)، ثم يبايع(1)فتنحى النا  عن املدينة قدر بريدين 

وملك  ،، ويقتل قبله ملك الشام(8)مل يقتله قوم  ،من قبل املرشق، ويقاتلون قتال مل يقع مثله (7)وتطلع رايات سود ،(6)

 (11)سود قبل صاحب الشام فهو الذي (10)قبائل من مرص، ويقبل رجل من املرشق برايات (9)مرص، ويسبى اهل الشام

ثم  ،يمالها عدال (14)[ (13)قبله امري افريقية اثني عرش سنة، ثم يملك ] رجل اسمر (12)ويملك ،يؤدي الطاعة للمهدي

خيوهلم بزيتون الشام،  (16)رحى بني العبا ، ويربط اصحاب الرايات ومنها انه تدور ،(15)يسري للمهدي يطيعه ويقاتل عنه

                                                           
: اثنا عرش ميالً، ينظر: الصحا  تاج اللغة، وردت يف نسخة )ب( قدير يدي (1) و  يد ه  إ اره عىل  2/447ن. والربيدين: اْلرب  ْقد  وامليل: اْختلف يفإ مإ

اع امْل حدثني، ف   ر 
اع بإذإ ر 

اع القدماء أ و اثْن ا عرش ألف ذإ ر 
اع بإذإ ر 

ف ذإ ة آال  ْسع 
و  تإ ل ه  ار الفرسخ ه  ْقد 

ف ذإ اْختإال ف يفإ مإ ة قيل: ث ال ث ة آال  ع  ْرب  اع إإىل  أ  ر 

ة، ينظر: الكليات معجم يف املصطلحات والفر ف خطْو  قيل: ث ال ث ة آال  ة و  تُّون  خطْو 
سإ ث ال ث و   وثلثامئة و 

انإ قيل: أ لف  ف و  وق اللغوية: أليب آال 

 .1/863البقاء الكفوي، 

رقم  1/326وردت يف مجيع النسخ يتابع وهو وهم من النساخ والصحيح ما اثبته لام توفر لدي من مصادر. ينظر: الفتن لنعيم بن  اد،  (2)

(932.) 

 .  97والعرف الوردي يف اخبار املهدي،  49( والقول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر، 932رقم ) 1/326ينظر: الفتن لنعيم بن  اد،  (3)

 وردت يف نسخة )ب( وتقتل.  (4)

ة: بالكرس، خمالف كندة: باليمن اسم القبيلة، وبالد كندة باليمن تيل حرضموت، ينظر: معجم البلدان لياقوت احلموي (5) . 4/482كإنْد 

 . 4/263ومسالك األبصار يف ممالك األمصار، لشهاب الدين العمري،

 . 61والقول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر،  99والعرف الوردي يف اخبار املهدي،  (952رقم ) 1/332ينظر: الفتن لنعيم بن  اد  (6)

 وردت يف نسخة )ب( آيات سورة.  (7)

والعرف  1/25واالربعون يف املهدي،  191، 1/128( وعقد الدرر يف اخبار املنتظر، 562رقم ) 1/206ينظر: الفتن لنعيم بن  اد (8)

 .  30والقول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر،  57الوردي يف اخبار املهدي، 

 كلمة )وملك مرص ويسبى اهل الشام( سقطت من نسخة )ب( (9)

 وردت يف نسخة )ب( وبرايات. (10)

 وردت يف نسخة )ب ( فهذي.  (11)

 وردت يف نسخة )أ( وهيلك.  (12)

وردت يف نسخة )أ( اشهر ويف )ب( اسمه، والصحيح ما اثبته لام توفر لدي من مصادر، ينظر: القول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر:  (13)

 . 60البن حجر اهليتمي، 

 مابني املعقوفتني ساقط من نسخة )أ(  (14)

 . 91والعرف الوردي يف اخبار املهدي،  60 ،59ينظر: القول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر: البن حجر اهليتمي،  (15)

 وردت يف نسخة )ب( الروايات.  (16)



 
 

    

ْعب ت انإ  يعني السفياين عىل منرب دمشق وخيرج الرببر إىل  (2) ، وجيلس ابن آكله االكبادبنو جعفر وبنو العبا (1)وتسقط الشُّ

قبله فتن ثم جيتمع مجاعة عىل رجل من ولد عيل كرم  (7)، ويكون(6) (5)يرى الظلمة (4)، وال خيرج املهدي حتى(3) رسة الشام

 . (11)أو يموت فيقوم املهدي ،(10)فيقتل  (9)خالق (8)اه وجهه ليس له عند اه

يوم  (13)انه خيرج من مكة يف شهر املحرم (12)منها ،يف أمور تقع من ابتداء خروجه اىل موته  :الفصل الرابع

هكذا ورد يف األثر، ويبايعه بني الركن  ،(14) يف سنة مائتني وقيل اربع ومائتني، يعني بعد األلف ،عاشوراء بعد العشاء

  ،(17) (16)االتباع كثري (15)واملقام عدة أهل بدر يعني األرشاف، واال فا

                                                           
 وردت يف نسخة )ب( اشعتان. (1)

ة   (2) ْز     
بإدإ ْن ك  ة  مإ ي  اوإ ع  تْب ة  أ م  م   ع 

نٍْد بإنْتإ ًة إإىل  أ ْكلإ هإ ار  . إإش 
 اأْل ْكب ادإ

نْه   -اْبن  آكإل ةإ   اَّللَّ  ع 
يضإ دٍ  -ر  ْوم  أ ح  . ويعني به معاوية بن أيب سفيان، ينظر: ي 

 . 2/344لوامع األنوار البهية للسفاريني  59/28وتاريخ دمشق البن عساكر،  1/332االستيعاب يف معرفة االصحاب للقرطبي،

 . 92ملهدي، والعرف الوردي يف اخبار ا 60والقول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر،  2/83ينظر: احلاوي للفتاوي للسيوطي:  (3)

 كلمة )حتى( سقطت من نسخة )ب(. (4)

 وردت يف نسخة )ب( ترى املظلمة.  (5)

 . 63ينظر: القول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر،  (6)

 وردت يف نسخة )ب( وتكون.  (7)

 كلمة )عند اه( سقطت من نسخة )ب(. (8)

: 966رقم ) 1/335وردت يف مجيع النسخ )خالف( والصحيح ما اثبته لام توفر لدي من مصادر، ينظر، الفتن لنعيم بن  اد  (9) ( واخل الق 

ْن خ  
ةإ مإ ر 

ه  يفإ اآْلخإ ما ل  : و  اىل  ع   ت 
ْولإهإ ون  يفإ ق  رس   . ق ال  امْل ف  ال  إ الصَّ ن  اخْل رْيإ و 

يب مإ ، ينظر: جامع الٍق؛ اخْل  احل ظُّ والنَّصإ ن  اخْل رْيإ
يب  مإ

: النَّصإ ال ق 

 ، 10/92، ولسان العرب، 2/453البيان يف تأويل القرآن: للطربي، 

 وردت يف نسخة )أ( فيقتل فيقتل وهي مكررة.  (10)

 .52( والقول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر، 966رقم ) 1/335ينظر، الفتن لنعيم بن  اد، (11)

 كلمة )ريض اه عنه منها( سقطت من نسخة )ب(  (12)

 كلمة )يف شهر املحرم( سقطت من نسخة )ب(  (13)

 . 59ينظر: القول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر،  (14)

 وردت يف نسخة )ب( ما.  (15)

 وردت يف نسخة )ب( كثرية.  (16)

رقم  4/549السند، ينظر: املستدرك عىل الصحيحني للحاكم،  ( وهو حديث ساقط986رقم ) 1/341ينظر: الفتن لنعيم بن  اد  (17)

8537 . 



  

، وال تنرش حتى خيرج  (3)فحمله مل تنرش منذ تويف رسول اه  (2)من مرط سوداء مربعة  رسول اه  (1)ومعه راية

شعيب ابن صالح التميمي من  (7)، ومقدمته، فتى اسمه(6)وصاحب رايته (5)تعاىل،ومكتوب عىل رايته البيعة ه (4)املهدي

وعالمات، ونور، وبيان، فاذا صىل العشاء   ، وسيفه (10)، ومعه قميص النبي (9) (8)املوايل أصفر قليل اللحية كوسج

، وبيعته، من اهل (13)خري النا ، أهل نرصته (12)وقادته ،(11)خطب خطبة طويلة، ودعا النا  اىل طاعة اه تعاىل  ورسوله

 (17)ويطيعه ذو القرنني، وسليامن عليه الصالة والسالم (16)ويملك الدنيا، كام ملكها (15)، واليمن، وابدال الشام(14)الكوفة

                                                           
 وردت يف نسخة )ب( رايته.  (1)

ا (2) و   س 
ْونإهإ ب  ل 

الإ ا غ   م 
إ
اء ْود  اد  بإالسَّ . وقيل هو امللحفة، وسوداء مربعة: أ ر 

ز يؤتزر بإهإ اء من صوف أ و خ  و  كس  ه  ن  اْلب عإيدإ مرط: و 
ى مإ ر  يْث  ي  ٌد بإح 

الإٌص، وزاد بعضهم يف صفتها أن تكون مربعة وقال بعضهم: إن سدا اٌد خ  و  ْون ه  س  ا ل  ، ال  م  د  ها من شعر، ينظر: فتح الباري البن حجر أ ْسو 

  61رقم  1/121، وكشف املشكل من حديث الصحيحني للجوزي 1/482

 ( سقطت من نسخة )ب( كلمة )من فرط سودا مربعة فحمله مل تنرش منذ تويف رسول اه  (3)

 .21وردت يف نسخة )ب( نحمل وا نها وهم من الناسخ. واحلديث سبق خترجيه يف ص  (4)

 . 64والقول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر،  111والعرف الوردي يف اخبار املهدي، 1/278ينظر: عقد الدرر يف اخبار املنتظر،  (5)

 وردت يف نسخة )ب( روايته.  (6)

 كلمة )فتى اسمه( سقطت من نسخة )ب(  (7)

يْس   (8) ل  ب و  ارإ ه  ش  ء، ينظر: كفاية املتحفظ وهناية املتلفظ يف كلمة )كوسج( سقطت من نسخة )ب( والكوسج: الذي ل  ْ يفإ ذقنه وعارضيه َش 

 . 1/81اللغة العربية، أليب إسحاق الطرابليس 

 .87والعرف الوردي يف اخبار املهدي، 59، 48، 40ينظر: القول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر، (9)

 وردت يف نسخة )ب( عليه الصالة.  (10)

 . 99والعرف الوردي يف اخبار املهدي،  62 يف عالمات املهدي املنتظر، ينظر: القول املخترص (11)

 وردت يف نسخة )ب( وقاية.  (12)

 وردت يف نسخة )ب( القرية.  (13)

 وردت يف نسخة )أ( كوفان.  (14)

والقول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر،  117، 53والعرف الوردي يف اخبار املهدي،  1/224ينظر: عقد الدرر يف اخبار املنتظر:  (15)

30 ،58 . 

 وردت يف نسخة )ب( يملكها.  (16)

 وردت يف نسخة )ب( تطيعه اىل.  (17)



 
 

    

ْت  (1)املسلمون من العرب، والعجم بغري قتال ْت أ مإ اجليوش  يعني يتكلمون هبذا اللفظ عند اختالط (2)وعالمة عسكره أ مإ

مقدار كل سنة عرشون  (4)ويف اخرى بزيادة ،ومدة ملكه سبع سنني يف رواية مشهورة ،العدو من غريه (3)واملالحم ثم ليميز

ثم يؤمر  ،ويمأل االرض قسطا وعدال، كام ملئت جورا و لام(5)سنة من سنينكم هذه،  ثم يفعل اه تعاىل ما يشاء 

، ويقسم خزائن الكعبة املدفونة حتتها من السال  واالموال، ويقسم الامل (7)و بدونه، فو الذي بعث باحلق ما ه(6)القحطاين

حلية بيت املقد ، ويقدم عليه  (9)ويأخذ كنوزها فتجعل ،ويبعث جيشا اىل اهلند فيفتحها ،(8)صحاحا بالسوية بني النا 

، والقاطع، (12)، ورومية(11)خصوصا هذه الثالثة القسطنطينية ،، ويفتح يف زمنه حصون ومداين(10) بملوك اهلند مغلولني

                                                           
 من مكة اىل بيت املقد  والشام ( باب خروج املهدي 1009رقم ) 1/349ينظر: الفتن لنعيم بن  اد  (1)

  66( والعرف الوردي يف اخبار املهدي، 570رقم ) 1/209ينظر: الفتن لنعيم بن  اد (2)

 وردت يف نسخة )ب( لتميز.  (3)

 كلمة )رواية مشهورة ويف اخرى بزيادة( سقطت من نسخة )ب(  (4)

 . 54ينظر: القول املخترص: البن حجر اهليتمي،  (5)

، ينظر: لوامع االنوار  (6) ي 
ْهدإ ودإ إإىل  امْل   السُّ

اي اتإ م  بإالرَّ
ادإ يُّ اْلق 

يمإ ٍح التَّمإ
الإ يْب  ْبن  ص  ع  و  ش   . 2/124البهية للسفاريني، القحطاين: ه 

رقم  1/383كلمة )ثم يؤمر القحطاين فو الذي بعث باحلق ما هو بدونه( سقطت من نسخة )ب( واحلديث رواه ابو نعيم يف كتابه الفتن،  (7)

والعرف الوردي يف اخبار  34والقول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر،  1/244( وينظر: عقد الدرر يف اخبار املنتظر، 1146)

 . 127، 73املهدي، 

 .49. والعرف الوردي يف اخبار املهدي، 33، 29ينظر: القول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر،  (8)

 وردت يف نسخة )ب( فيحصل.  (9)

رقم  1/402وردت يف نسخة )أ( مغلغلني ويف )ب( مغللن. والصحيح ما اثبته لام توفر لدي من مصادر، ينظر: الفتن: لنعيم بن  اد  (10)

 . 68قول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر، ( وينظر: ال1215)

:: ويقال قسطنطينة، بإسقاط ياء النسبة، قال ابن خرداذبه: كانت رومية دار ملك الروم وكان هبا منهم تسعة عرش ملكا  (11) ونزل ق ْسط نْطإينإّية 

بعدمها ملكان آخران برومية ثم ملك أيضا برومية بعمورية منهم ملكان، وعمورية دون اخلليج وبينها وبني القسطنطينية ستون ميال، وملك 

قسطنطني األكرب ثم انتقل إىل بزنطية وبنى عليها سورا وسامها قسطنطينية وهي دار ملكهم إىل اليوم واسمها اصطنبول وهي دار ملك 

باسمه، ينظر معجم البلدان:  الروم، بينها وبني بالد املسلمني البحر الاملح، عّمرها ملك من ملوك الروم يقال له قسطنطني فسميت

  4/347للحموي، 

:: بتخفيف الياء من حتتها نقطتان، كذا قّيده الثقات، ومها روميتان: إحدامها بالروم واألخرى باملدائن بنيت وسّميت باسم مل (12) ي ة 
ومإ ك، فأّما ر 

مي بن لنطي بن يونان بن يافث بن نو ، عليه السالم، التي يف بالد الروم فهي مدينة رياسة الروم وعلمهم، قال بعضهم: هي مسامة باسم رو

وذكر بعضهم: إّنام سّمي الروم روما إلضافتهم إىل مدينة رومية واسمها رومانس بالرومّية، فعّرب هذا االسم فسّمي من كان هبا رومّيا، 

ج، وملكها يقال له ملك ألامن، وهبا يسكن البابا وهي شاميل وغريب القسطنطينّية بينهام مسرية مخسني يوما أو أكثر، وهي اليوم بيد األفرن

 . 3/100الذي تطيعه الفرنجية، وهو هلم بمنزلة اإلمام، ينظر: معجم البلدان: للحموي، 



  

ثم يركزه  ،[، فيتبعه حتى جيوز من تلك الناحية(2)فيتباعد الامء ]عنه ،عند فتح القسطنطينية يتوضأ للفجر (1)فريكز لواءه

فيكربون فتهتز  ،ستقبلهافلق لكم البحر كام فلقه لبني ارسائيل فيجوزون في (4)فان اه  (3)وينادي اهيا النا  اعربوا

فيها مائة سوق ويف  ،رومية (8)، ثم يسريون اىل مدينة(7)مابني اثنى عرش برجا  (6)، ثم يكربون فتهتز فيسقط منها(5)حيطاهنا

 ،ويستخرج منها حىل بيت املقد  ،سوقي فيفتحها بأربع تكبريات، ويقتل هبا ستامئة الف (9)كل سوق مائة]الف[

[ (12)وعىص موسى، ] ومنرب ،آدم (11)وحلة ،[ االلوا (10)والتابوت الذي فيه السكينة، ومائدة بني ارسائيل،] ورضاضة

، فاذا (15) ارسائيل اشد بياضا من اللبن (14)من املن الذي انزل اه تعاىل عىل بني (13)وقفيزين ،سليامن عليه الصالة والسالم

  (17)اليهود اىل (16)نظر

                                                           
 وردت يف نسخة )ب( لواء.  (1)

 وردت يف نسخة )أ( منه.  (2)

 كلمة )اعربوا( سقطت من نسخة )ب(  (3)

 وردت يف نسخة )ب( تعاىل بدل عز وجل.  (4)

 وردت يف نسخة )ب( حيطائها.  (5)

 وردت يف نسخة )ب( فيها.  (6)

 . 68ينظر: القول املخترص: البن حجر اهليتمي،  (7)

 وردت يف نسخة )ب( املدينة.  (8)

 مابني املعقوفتني ساقط من نسخة )أ(  (9)

يض.  (10) ضإ ْرضوض ور  ه وَشٌء م  سار  ء ك  ْ ضاض كل َش  . ور  تاته  ء: ف  ْ ضاض  الَّشَّ وردت يف نسخة )أ( ورصاصة. ورضاضة: مأخوذة من ر 

. ينظر: معجم ديوان األدب: للفارايب،   .4/30واملخصص: البن سيده  3/85وارتضَّ الَّّشء: تكرسَّ

ا العإاممة (11) ه  مت  ام  يٌص و  ق مإ داء و  ق ال  ابْ احل لَّة: رإ ا ثوب ني، و  ون  إإاّل ذ  ك  ال  ي  يٍق و 
قإ لْبسه غليٍظ أ و د  يٍد ت 

دإ ي د ج  ْوٍب ج  لُّ ث  ق ال  الي اممي: احل لَّة ك  يٍْل: ، و  م  ن  ش 

، واحل ل ل: ب رود اليمن وال تسمى ح  
ةإ هإ الثَّال ث  ذإ ْن ه 

ون  أ قل مإ اء  ال  ت ك  د  الر  زار و  يص  واإلإ مإ نٍْس احل لَّة اْلق  ْن جإ نْيإ مإ ْوب  يل  ث 
قإ ، و  ْوب نْيإ ون  ث  تَّى ت ك  لَّة ح 

ٍد، ينظر: غريب احلديث: البن اجلوزي،  احإ  .11/172ولسان العرب  1/238و 

 وردت يف نسخة )أ( ونرس طائر.  (12)

 وردت يف نسخة )ب( وقفزين.  (13)

 كلمة )بني( سقطت من نسخة )ب(  (14)

 . 42والقول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر،  1/256ينظر: عقد الدرر يف اخبار املنتظر:  (15)

 وردت يف نسخة )ب( نظرت.  (16)

 كلمة )اىل( سقطت من نسخة )ب(  (17)



 
 

    

طوهلا الف  (5)، املحدق بالدنيا(4)عىل البحر االخرض (3)، التي(2)ثم يأيت مدينة القاطع ،(1)التابوت اسلموا اال قليال منهم

فيكربون عليها اربع تكبريات  (8)ستون وثالثامئة باب خيرج من كل باب الف مقاتل (7)وهلا (6)ميل وعرضها مخسامئة]ميل[

فيبلغهم  ،ثم ينتقلون  منها اىل بيت املقد  سبع سنني (10)[ ما فيها ] ثم يقيمون فيها [ (9)] فيغتنمون ،حائطها/أ2/فيسقط

قد  خرج من هيود اصفهان معه سبعون الف هيودي كلهم حمىل ذو سيف ونّساج اي  (11)ان الدجال ] اللعني [

من  (15)قسيهم (14)[ املؤمنني يف بيت املقد ، فيصيبهم جوع شديد، حتى يأكلوا اوتار(13)،] فيحارصون(12)طيلسان

  (16)اجلوع، ويعلنوا

                                                           
 . 142والعرف الوردي يف اخبار املهدي،  66ينظر: القول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر،  (1)

 ريف هلذه املدينة. مل اعثر عىل تع (2)

 وردت يف نسخة )ب( الذي.  (3)

البحر االخرض: هو اسم لبحر الظلامت، ويقال له أقيانس، واملحيط الذي ال يدرك له غاية، وال حياط بمقداره، وال فيه حيوان، وهو الذي  (4)

خيرج منه البحر الرومي الذي هو بحر الشأم ومرص والغرب واألندلس، فإنه خليج خيرج من هذا البحر، ينظر: الروض املعطار يف خرب 

 . 1/52مريى األقطار، للحإ 

 وردت يف نسخة )ب( الدنيا.  (5)

 مابني املعقوفتني ساقط من نسخة )أ(  (6)

 وردت يف نسخة )أ( اوهلا.  (7)

 وردت يف نسخة )أ( يقاتل.  (8)

 وردت يف نسخة )أ( فيغتيمنون. وما اثبته من نسخة )ب(. (9)

 مابني املعقوفتني ساقط من نسخة )أ(  (10)

 قط من نسخة )أ(مابني املعقوفتني سا (11)

 .75، 42والقول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر،  267، 1/266ينظر: عقد الدرر يف اخبار املنتظر:  (12)

 وردت يف نسخة )أ( فيخامر  وما اثبته من نسخة )ب(.  (13)

 وردت يف نسخة )ب( انار.  (14)

ن   (15)
ين مإ ا يفإ امل صارإ : وهو ما ي ستخرج م  ّ

ن  أ ْوتار  القإيسإ
ونه مإ لق  ي النا   أ ي ي  نْجإ ا ي  م  ا امل حايإض  و  يه 

ى فإ لق  : ت   بإئْرإ ب ضاعة 
يثإ دإ يفإ ح  النَّْجو، و 

نْ  ت ه  مإ اج  ى إإذا ق َض  ح  نْج  ى ن ْجوه، ون جا وأ  ي إإذا أ لق  نْجإ ى ي  ْنج  نْه  أ 
ال  مإ ق  ؛ ق ال  اْبن  األ ثري: ي 

ةإ ر  ذ  : اْستإْخراْلع  نجاء 
. واالْستإ ، ه  ن  اْلب طْنإ

اج النَّْجو مإ

 . 2/287وعمدة القاري رش  صحيح البخاري: للعينى،  15/307ولسان العرب  6/2502ينظر: الصحا  تاج اللغة وصحا  العربية: 

 وردت يف نسخة )ب( ويعيشون.  (16)



  

اذ سمعوا صوتا يف الغلس فيقولون ان هذا الصوت رجل شبعان  ،هم عىل ذلك (1)بالتسبيح والتكبري والتهليل، فبينام

 (3)فيقام صالة الصبح يوم اجلمعة، فاذا رأى االمام ،عيسى ابن مريم عىل نبينا وعليهم السالم (2)فينظرون، فاذا ]هو[ 

عليه السالم يده بني للصالة فيضع عيسى  (7)عليه السالم (6)ليتقدم عيسى ،(5)فريجع القهقري ،عرفه (4)عيسى عليه السالم

فاذا سلم ذلك  (9)عيسى اماما بعده،  (8)كتفيه، ثم يقول له تقدم فصل فإهنا لك اقيمت فيصيل هبم تلك  الصالة، ثم يكون

امللح يف الامء  (12)اليه الدجال ذاب كام يذوب (11)الباب، فيفتح فاذا نظر (10)االمام قال عيسى عليه السالم افتحوا واقيموا

 ،(15)عند باب لد (14)ثم وىل هاربا، فيقول عيسى ان يل فيك رضبة مل تفتني هبا فيدركه عيسى عليه السالم (13)وانسلخ

 اليهود  وهيزم اه  (19)فيقتله ،[ بيت املقد  الرشقي(18)قريب ] من (17)بلد (16)وهي

                                                           
 وردت يف نسخة )ب( فبينا.  (1)

 مابني املعقوفتني ساقط من نسخة )أ(. (2)

 وردت يف نسخة )ب( ريض اه عنه بدل االمام.  (3)

 كلمة )عليه السالم( سقطت من نسخة )ب(. (4)

 وردت يف نسخة )ب( قهقري.  (5)

 كلمة )عيسى( سقطت من نسخة )ب(. (6)

 وردت يف نسخة )ب( عليه الصالة والسالم.  (7)

  وردت يف نسخة )أ( تكون. (8)

 148، 77والعرف الوردي يف اخبار املهدي،  296:1( وعقد الدرر يف اخبار املنتظر، 1613رقم ) 2/577ينظر: الفتن لنعيم بن  اد  (9)

 . 67، 35والقول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر، 

 كلمة )واقيموا( سقطت من نسخة )ب(. (10)

 كلمة )نظر( سقطت من نسخة )ب(. (11)

 ب( ذاب. وردت يف نسخة ) (12)

 وردت يف نسخة )ب( وانساخ.  (13)

 كلمة )عليه السالم( سقطت من نسخة )ب(. (14)

 وردت يف نسخة )ب( لدى.  (15)

 وردت يف نسخة )ب( وهو.  (16)

 كلمة )بلد( سقطت من نسخة )ب(. (17)

 وردت يف نسخة )أ( عن.  (18)

 كلمة )فيقتله( سقطت من نسخة )ب(. (19)



 
 

    

ثم خيرج  ،، أو أربعني سنة(3)ثالثني ] سنة [  (2)، ثم يمكث عيسى عليه السالم ] يف املسلمني[ (1) ويقتلون اشد القتل

اشبار خيربون العامل وحيرزون ]  (5)طوهلم شرب واطوهلم ثالثة ،عليهام السالم(4)يأجوج ومأجوج ومها من ولد آدم ومن حوا

 (9)عيسى (8)فيدعوا ،الطور حتى حيصل هلم جوع وشدة عظيمة (7)عيسى عليه السالم مع املسلمني اىل جبل (6)ويلجئون [

 ، ثم تطلع الشمس من مغرهبا(10)عليه السالم فيهلكهم اه تعاىل بدعائه، ثم خيرج الدابة االرض من صدع يف الصفا بمكة

 (13)ه السالم باب التوبة، ويرفع القران من املصاحف، ثم من الصدور، فالصحيح انه بعد موت عيسى علي (12)، فيغلق(11)

، والعلم عند اه تعاىل متى يكون (17)، ثم تقوم ]القيامة[(16)السويقتني من احلبشة (15)، وهيدم الكعبة ذو(14)

 .(19)أ/، ] اعلم بحقيقة احلال متت الرسالة بعون اه تعاىل[3/(18)ذلك

                                                           
 . 75، 37والقول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر،  1/336ينظر: عقد الدرر يف اخبار املنتظر ،  (1)

 مابني املعقوفتني ساقط من نسخة )أ(. وما اثبته من نسخة )ب(. (2)

 مابني املعقوفتني ساقط من نسخة )أ(. وما اثبته من نسخة )ب(.  (3)

 وردت يف نسخة )ب( وحوى.  (4)

 كلمة )ثالثة( سقطت من نسخة )ب(. (5)

 مابني املعقوفتني ساقط من نسخة )أ(. (6)

 وردت يف نسخة )ب( اجلبل.  (7)

 وردت يف نسخة )ب( فيدعون.  (8)

 كلمة )عيسى( سقطت من نسخة )ب(. (9)

 كلمة )االرض من صدع يف الصفا بمكة( سقطت من نسخة )ب(. (10)

  .79والقول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر،  5/1089ينظر: السنن الواردة يف الفتن وغوائلها والساعة وأرشاطها: أليب عمرو الداين،  (11)

 وردت يف نسخة )ب( وتغلق. (12)

 ه بعد موت عيسى عليه السالم( سقطت من نسخة )ب(.كلمة )من املصاحف ثم من الصدور فالصحيح ان (13)

 .83ينظر: القول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر،  (14)

 كلمة )ذو( سقطت من نسخة )ب(. (15)

(. ومسلم يف صحيحه، باب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل، 1596رقم ) 2/149اخرج البخاري يف صحيحه، باب هدم الكعبة،  (16)

 (. 2909رقم ) 4/2232

 مابني املعقوفتني ساقط من نسخة )أ(. وما اثبته من نسخة )ب(.  (17)

 كلمة )متى يكون ذلك( سقطت من نسخة )ب(. (18)

 مابني املعقوفتني ساقط من نسخة )أ(. وما اثبته من نسخة )ب(.  (19)



  

اخلواطر وهبجة املسامع والنوا ر( لعبد احلي بن فخر الدين بن عبد العيل احلسني اإلعالم بمن يف تاريخ اهلند من األعالم املسمى بـ )نزهة  .1

 (.م1999-هـ1420،)1ط ،لبنان -بريوت  ،دار ابن حزم ،هـ(1341الطالبي )ت: 

بْد احل ّي بن عبد الكبري ابن حممد احلسني اإلدر :فهر  الفهار  واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت  .2 ييس، ملحمد ع 

  .م(1982)، 2ط ،لبنان –بريوت  ،دار الغرب اإلسالمي ،حتقيق: إحسان عبا  ،هـ(1382املعروف بعبد احلي الكتاين )ت: 

  .م(1986) ،د ط ،العراق -بغداد  ،اخللود ،ليونس إبراهيم السامرائي :علامء العرب يف شبه القارة اهلندية  .3

  .د ت –د ط  ،باكستان –الهور  ،ضياء املصطفى القصوري .د :حياته وآثاره –الشيخ عالء الدين عيل املتقي   .4

أ. د.  :حتقيق ،للعارف باه اإلمام عبدالوهاب الشعراين :لواقح األنوار القدسية يف مناقب العلامء والصوفية)الطبقات الكربى املسمى   .5

  .م(2005-ه1426) ،1ط ،مرص –القاهرة  ،مكتبة الثقافة الدينية ،عيل وهبة توفيق ،أ د عبدالرحيم    السايح

 ،حتقيق ايب يعىل البيضاوي (هـ911لإلمام احلافظ جالل الدين عبدالر ن بن ايب بكر السيوطي املتوىف ) ،العرف الوردي يف اخبار املهدي .6

 .2006 1ط ،دار الكتب العلمية بريوت

 .هـ(694ملحب الدين أ د بن عبد اه الطربي )املتوىف:  :القربىذخائر العقبى يف مناقب ذوى  .7

 ،مكتبة القران ،حتقيق مصطفى عاشور ،اليب العبا  ا د بن حممد بن حجر املكي اهليتمي ،القول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر .8

 .القاهرة

حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباين اجلزري ابن األثري ملجد الدين أبو السعادات املبارك بن  :النهاية يف غريب احلديث واألثر .9

 .م 1979 -هـ 1399حممود حممد الطناحي  بريوت،  -حتقيق: طاهر أ د الزاوى  -املكتبة العلمية  :هـ(606)املتوىف: 

 - 3بريوت ط –هـ(: دار صادر 711ملحمد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري )املتوىف:  :لسان العرب .10

 هـ  1414

 –دار إحياء الرتاث العريب  :هـ( حتقيق: خليل إبراهم جفال458املخصص: أليب احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املريس )املتوىف:  .11

  .بريوت

 –سمري أمني الزهريي: مكتبة التوحيد هـ( حتقيق: 228الفتن: أليب عبد اه نعيم بن  اد بن معاوية بن احلارث اخلزاعي املروزي )املتوىف:  .12

 .1412، 1القاهرة ط

هـ( حتقيق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم 170أليب عبد الر ن اخلليل بن أ د بن عمرو بن متيم الفراهيدي البرصي )املتوىف:  :العني .13

 .دار ومكتبة اهلالل :السامرائي

، 1ط ،بريوت – دار العلم للماليني :هـ( حتقيق: رمزي منري بعلبكي321أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )املتوىف:  :مجهرة اللغة .14

 .م1987



 
 

    

هـ( دار النرش: 544مشارق األنوار عىل صحا  اآلثار: لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل )املتوىف:  .15

 .املكتبة العتيقة ودار الرتاث

 –ين زغلول: دار الكتب العلمية هـ( حتقيق: السعيد بن بسيو509أليب شجاع الديلمّي اهلمذاين )املتوىف:  :الفردو  بمأثور اخلطاب .16

 .م1986 -هـ  1406 ،1بريوت ط

هـ 1401 ،هـ(  دار املعارف النعامنية باكستان791املتوىف )لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اه التفتازاين :رش  املقاصد يف علم الكالم .17

 .م1981 -

يى بن عيل بن عبد العزيز املقديس السلمي الشافعي )املتوىف: بعد ليوسف بن حي :عقد الدرر يف أخبار املنتظر وهو املهدي عليه السالم .18

 –مكتبة املنار، الزرقاء  :هـ( حققه وراجع نصوصه وعلق عليه وخرج أحاديثه: الشيخ مهيب بن صالح بن عبد الر ن البوريني658

  .م1989 -هـ  1410، 2األردن ط

هـ( النارش: 749ل اه القرَش العدوي العمري، شهاب الدين )املتوىف: أل د بن حييى بن فض :مسالك األبصار يف ممالك األمصار .19

 .هـ1423، 1املجمع الثقايف، أبو  بي ط

هـ( حتقيق: أ د حممد 310جامع البيان يف تأويل القرآن: ملحمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر الطربي )املتوىف:  .20

 .م 2000 -هـ  1420 ،1ط ،مؤسسة الرسالة ،شاكر

 .م 1995، 2دار صادر، بريوت ط :هـ(626لشهاب الدين أبو عبد اه ياقوت بن عبد اه الرومي احلموي )املتوىف:  :معجم البلدان .21

طبعة: مؤسسة  ،د خمتار عمرهـ( حتقيق: دكتور أ 350أليب إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن احلسني الفارايب، )املتوىف:  :معجم ديوان األدب .22

 .م 2003 -هـ  1424 :دار الشعب للصحافة والطباعة والنرش، القاهرة

 :هـ( حتقيق: الدكتور عبد املعطي أمني القلعجي597غريب احلديث: جلامل الدين أبو الفرج عبد الر ن بن عيل بن حممد اجلوزي )املتوىف:  .23

 .م1985  – 1405، 1لبنان ط –بريوت  -دار الكتب العلمية 

دار  :هـ( حتقيق: أ د عبد الغفور عطار393أليب نرص إسامعيل بن  اد اجلوهري الفارايب )املتوىف:  :الصحا  تاج اللغة وصحا  العربية .24

 .م 1987 - هـ 1407 ،4ط،بريوت –العلم للماليني 

الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى )املتوىف:  أليب حممد حممود بن أ د بن موسى بن أ د بن حسني :عمدة القاري رش  صحيح البخاري .25

 .بريوت –دار إحياء الرتاث العريب  :هـ(855

هـ( حتقيق: د. 444لعثامن بن سعيد بن عثامن بن عمر أبو عمرو الداين )املتوىف:  :السنن الواردة يف الفتن وغوائلها والساعة وأرشاطها .26

 ه. 1416، 1الرياض ط –دار العاصمة  :رضاء اه بن حممد إدريس املباركفوري

و  )املتوىف:  .27 ر  يْد   .هـ(1038النور السافر عن أخبار القرن العارش: ملحي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد اه الع 



  

وي )املتوىف: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: لشمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الر ن بن حممد بن أيب بكر بن عثامن بن حممد السخا .28

 .بريوت –هـ(: منشورات دار مكتبة احلياة 902

كري احلنبيل، أبو الفال  )املتوىف:  :شذرات الذهب يف أخبار من ذهب .29 هـ( حققه: حممود 1089لعبد احلي بن أ د بن حممد ابن العامد الع 

 .م 1986 -هـ  1406، 1بريوت ط –دار ابن كثري، دمشق  :األرناؤوط خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط

دار العلم للماليني الطبعة: اخلامسة  :هـ(1396قي )املتوىف: خلري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فار ، الزركيل الدمش :األعالم .30

 .م 2002مايو /أيار -عرش 

ْستاين )املتوىف:  .31 جإ هـ( حتقيق: حممد 275سنن أيب داود: أليب داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي الس 

 .تبريو –املكتبة العرصية، صيدا  :حميي الدين عبد احلميد

  .هـ( حتقيق: الدكتور نور الدين عرت748لشمس الدين أبو عبد اه حممد بن أ د بن عثامن بن ق اْيامز الذهبي )املتوىف:  :املغني يف الضعفاء .32

ي املستدرك عىل الصحيحني: أليب عبد اه احلاكم حممد بن عبد اه بن حممد بن  دويه بن ن عيم بن احلكم الضبي الطهامين النيسابور .33

 .م1990 –ه 1411، 1بريوت ط –دار الكتب العلمية  :هـ( حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا405املعروف بابن البيع )املتوىف: 

هـ  1424لبنان  -دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت :هـ(911لعبد الر ن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  :احلاوي للفتاوي .34

 .م 2004 -

ملحمد بن إسامعيل أبو عبدالله البخاري  :وسننه وأيامه = صحيح البخاري اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اه  .35

، 1اجلعفي املحقق: حممد زهري بن نارص النارص: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( ط

 .هـ1422

هـ( 261ملسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:  :ترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اه املسند الصحيح املخ .36

 .بريوت –دار إحياء الرتاث العريب  :حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي

لع يل حممد  :الباطني والغزو الصليبي يف مقاومة التغلغل "الشهيد"عرص الدولة الزنكية ونجا  املرشوع اإلسالمي بقيادة نور الدين حممود  .37

الَّيب: مؤسسة اقرأ للنرش والتوزيع والرتمجة، القاهرة   .م 2007 -هـ  1428، 1مرص ط –حممد الصَّ

قوط .38 وض وأسباب السُّ امل النه  و  ثامنية ع  الَّيب :الدولة الع   -هـ  1421، 1دار التوزيع والنرش اإلسالمية، مرص ط :لع يل حممد حممد الصَّ

 .م 2001

هـ(حتقيق: خليل املنصور: دار الكتب العلمية، 1061لنجم الدين حممد بن حممد الغزي )املتوىف:  :الكواكب السائرة بأعيان املئة العارشة .39

  .م 1997 -هـ  1418، 1ط، لبنان –بريوت 

هـ( 1094لغوية: أليوب بن موسى احلسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء احلنفي )املتوىف: الكليات معجم يف املصطلحات والفروق ال .40

  .بريوت –حممد املرصي النارش: مؤسسة الرسالة  -حتقيق: عدنان درويش 



 
 

    

هـ(: طبعة 327أليب حممد عبد الر ن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظيل، الرازي ابن أيب حاتم )املتوىف:  :اجلر  والتعديل .41

 .م 1952هـ  1271، 1ط بريوت –بحيدر آباد الدكن، اهلند دار إحياء الرتاث العريب  ،جملس دائرة املعارف العثامنية

هـ(: 560حممد بن عبد اه بن إدريس احلسني الطالبي، املعروف بالرشيف االدرييس )املتوىف: ملحمد بن  :نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق .42

  .هـ 1409، 1عامل الكتب، بريوت ط

 1423، 1ط ،هـ( مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة611لعيل بن أيب بكر بن عيل اهلروي، أبو احلسن )املتوىف:  :اإلشارات إىل معرفة الزيارات .43

 .هـ

لعبد املؤمن بن عبد احلق، ابن شامئل القطيعي البغدادي، احلنبيل، صفّي الدين )املتوىف:  :الطالع عىل أسامء األمكنة والبقاعمراصد ا .44

 .هـ 1412، 1ط ،هـ( دار اجليل، بريوت739

هـ(عنى بتصحيحه 1399إيضا  املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون: إلسامعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباين البغدادي )املتوىف:  .45

دار إحياء الرتاث العريب، بريوت  :وطبعه عىل نسخة املؤلف: حممد رشف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين، واملعلم رفعت بيلكه الكليسى

  .لبنان –

 –الكلية االسالمية  –االستاذ املساعد بقسم اللغة العربية  ،للدكتور مصطفى القصوري :حياته وآثاره –الشيخ عالء الدين عيل املتقي  .46

  .الهور باكستان

دار الفكر  :هـ( حتقيق: عمرو بن غرامة العمروي571أليب القاسم عيل بن احلسن بن هبة اه املعروف بابن عساكر )املتوىف:  :تاريخ دمشق .47

  .م 1995 -هـ  1415 ،للطباعة والنرش والتوزيع

هـ( حتقيق: 463عرفة األصحاب: أليب عمر يوسف بن عبد اه بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي )املتوىف: االستيعاب يف م .48

 م. 1992 -هـ  1412، 1عيل حممد البجاوي: دار اجليل، بريوت ط

دين، أبو العون حممد بن أ د بن سامل لوامع األنوار البهية وسواطع األرسار األثرية لرش  الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية: لشمس ال .49

  .م 1982 -هـ  1402 -2دمشق ط –هـ( مؤسسة اخلافقني ومكتبتها 1188السفاريني احلنبيل )املتوىف: 

ايب، أبو إسحاق الطرابل .50 يس كفاية املتحفظ وهناية املتلفظ يف اللغة العربية: إلبراهيم بن إسامعيل بن أ د بن عبد اه اللوايت األ ْجد 

  .طرابلس –دار اقرأ للطباعة والنرش والرتمجة  ،هـ( حتقيق: السائح عيل حسني470ملتوىف:)ا

مريى )املتوىف:  :الروض املعطار يف خرب األقطار .51 مؤسسة  ،هـ( حتقيق: إحسان عبا 900أليب عبد اه حممد بن عبد اه بن عبد املنعم احلإ

 .م 1980، 2طبع عىل مطابع دار الرساج ط -بريوت  -نارص للثقافة 

( حتقيق: عيل حسني هـ597جلامل الدين أبو الفرج عبد الر ن بن عيل بن حممد اجلوزي )املتوىف:  :كشف املشكل من حديث الصحيحني .52

 .الرياض –دار الوطن  ،البواب


