فهرس اجلزء الثالث لكتاب التذكرة للقرطيب
أبواب املالحم

3 /3

ابب أمارات املالحم

3 /3

ابب ما ذكر يف مالحم الروم وتواترها وتداعي األمم على أهل اإلسالم

5 /3

فصل [شرح كلمات :بنو األصفر ،الغاية ،هجريى ،هاجت ،ريح
محراء ،الشرطة ،تفيء ،هند ،الدائرة ،اجلنبات ،أبس ،الصريخ
الصارخ ،يرفضون ،الطليعة ،تداعي األمم ،غثاء السيل]
ب أ حَوَز َارَها﴾ [حممد]4:
﴿ح ىَّت تَ َ
ض َع ا حْلَحر ُ
ابب منه وبيان قوله تعاىلَ :
ابب ما جاء يف قتال الرتك وصفتهم

7 /3

11/3
12/3

فصل [شرح كلمات :اجملان املطرقة ،نعاهلم الشعر ،يلبسون الشعر13/3 ،
ذلف األنف ،خوزا]
ابب يف سياقة الرتك للمسلمني وسياقة املسلمني هلم
فصل [شرح كلمة :االصطالم ،وخروج جيش من الرتك اتاتر]

15/3
16/3

ابب منه وما جاء يف ذكر البصرة واأليلة وبغداد واإلسكندرية

19/3

فصل [شرح كلمات :غائط ،البصرة ،بنو قنطورا]

24/3

فصل [حديث « يوشك أن ميأل هللا أيديكم من العجم ،مث جيعلهم 25/3
أُسداً ال يفرون ،فيقتلون مقاتلتكم ،وأيكلون فيئكم«]

ابب ما جاء يف فضل الشام وأنه معقل من املالحم

25/3

ابب ما جاء أن املالحم إذا وقعت بعث هللا جيشاً يؤيد به الدين

27/3

ابب ما جاء يف املدينة ومكة وخراهبما

28/3

فصل [الدعاء للمدينة وأهلها واْلث على سكناها]

33/3

فصل [بيان قوله « :من أراد أهل املدينة بسوء»]

34/3
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فصل [بيان قوله « :ترتكون املدينة»]

35/3

فصل [بيان قوله « :يبايع لرجل بني الركن واملقام»]

38/3

ابب يف اخلليفة الكائن يف آخر الزمان املسمى ابملهدي وعالمة خروجه
فصل [شرح كلميت :هنية ،حيثي]

39/3
41/3

ابب منه يف املهدي وخروج السفياين عليه وبعثه اجليش لقتاله وأنه اجليش 41/3
الذي خيسف به
فصل [بيان قوله « :ليس هلم منعة»]

48/3

ابب منه آخر يف املهدي وذكر من يوطئ له ملكه

48/3

ابب منه آخر يف املهدي وصفته وامسه وعطائه ومكثه وأنه خيرج مع 49/3
عيسى  فيساعده على قتال الدجال
فصل [رفع التعارض بني حديث الباب وحديث «وال مهدي إال 52/3
عيسى»]
ابب منه يف املهدي ومن أين خيرج ويف عالمة خروجه وأنه يبايع مرتني 53/3
ويقاتل السفياين ويقتله
ابب ما جاء أن املهدي ميلك جبل الديلم والقسطنطينية ويستفتح رومية 56/3
ُوال ُُهَا﴾
وأنطاكية وكنيسة الذهب وبيان قوله تعاىل﴿ :فَإِذَا َجاءَ َو حع ُد أ َ
اآلية [اإلسراء]5:
ابب ما جاء يف فتح القسطنطينية من أين تفتح وفتحها عالمة خروج 58/3
الدجال ونزول عيسى  وقتله إايه
62/3

ابب أشراط الساعة وعالماهتا
فصل [اْلكمة يف تقدمي أشراط الساعة وداللة الناس عليها]
ابب قول النيب « :بعثت أان والساعة كهاتني»
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63/3
63/3

فصل [رفع التعارض بني حديث «ما املسؤول عنها أبعلم من 64/3
السائل» ،وحديث «بعثت أان والساعة كهاتني»]
65/3

ابب أمور تكون بني يدي الساعة
فصل [ثالث عشرة عالمة]

66/3

فصل [ظهور أكثر عالمات الساعة]

69/3

ابب منه [حديث «سيكون يف آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة»]

74/3

ابب منه [اضطراب أليات نساء دوس حول ذي اخللصة]

76/3

فصل [شرح كلمات :ذو اخللصة ،يسوق الناس بعصاه ،خترج انر 79/3
من أرض اْلجاز ،ستخرج انر من حضرموت ،عذبة سوطه ،مروج
وأهنار]
ابب منه آخر [حديث «إن بني يدي الساعة :التسليم على اخلاصة،
وفشو التجارة]»... ،

83/3

ابب منه [من أشراط الساعة قلة العلم ،وظهور اجلهل ،وكثرة النساء84/3 ،
وقلة الرجال]
فصل [حتقق وجود أربعني امرأة على رجل واحد ابألندلس ،ظهور الزان] 85/3
ابب كيف يقبض العلم

86/3

ابب ما جاء أن األرض خترج ما يف جوفها من الكنوز واألموال

87/3

فصل [حسر الفرات عن جبل من ذهب]
ابب يف والة آخر الزمان وصفتهم وفيمن ينطق يف أمر العامة

87/3
88/3

فصل [ظهور أكثر ما تنبأ به النيب  ،وبيان معىن :البَ حهم ،تلد 91/3
األمة رهبا]
ابب إذا فعلت هذه األمة مخس عشرة خصلة حل هبا البالء
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93/3

ابب منه [مسخ قوم من أمة حممد  قردة وخنازير يف آخر الزمان]

94/3

ابب منه [ذكر زرنب بن برمثال وصي عيسى ]

96/3

ابب منه آخر [من اقرتاب الساعة ظهور اثنتني وسبعني خصلة]

98/3

ابب منه [صريورة العلماء قردة وخنازير]

100/3

ابب يف رفع األمانة واإلميان عن القلوب

100/3

فصل [شرح كلمات :اجلذر ،الوكت ،اجملل ،نفط ،منتربا101/3 ،
علي زمان ،لريدنه على ساعيه ،أابيع]
دحرجته ،لقد أتى ى

ابب يف ذهاب العلم ورفعه وما جاء أن اخلشوع والفرائض أول علم يرفع 102/3
من الناس
105/3

ابب يف دروس اإلسالم وذهاب القرآن

ابب العشر آايت اليت تكون قبل الساعة وبيان قوله تعاىل﴿ :اقح َرتب ِ
ت 106/3
ََ
انش ىق الح َق َم ُر﴾ [القمر]1:
اعةُ َو َ
ال ىس َ
فصل [العالمات املذكورة غري مرتبة ماعداها يف حديث حذيفة] 107/3

ابب ما جاء أن اآلايت بعد املائتني

112/3

ابب ما جاء فيمن خيسف به أو ميسخ

113/3

ابب ذكر الدجال وصفته ونعته ،ومن أين خيرج؟ وما عالمة خروجه؟ وما 114/3
معه إذا خرج؟ وما ينجى منه؟ وأنه يربئ األكمه واألبرص وحيىي املوتى
فصل [أوصاف الدجال كلها ذميمة]

121/3

فصل اإلميان ابلدجال وخروجه حق

124/3

ابب ما مينع الدجال أن يدخله من البالد إذ خرج

125/3

ابب منه وما جاء أنه إذا خرج يزعم أنه هللا وحيصر املؤمنني يف بيت 126/3
املقدس
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ابب منه ويف عظم خلق الدجال وعظم فتنته وسبب خروجه وصفة محاره 127/3
وسعة خطوه ويف حصره املسلمني يف جبال الدخان وكم ميكث يف األرض
ويف نزول عيسى  وقت السحر لقتل الدجال ومن اتبعه
ابب منه آخر يف خروج الدجال ،وما جييء به من الفنت والشبهات،
وسرعة سريه يف األرض ،وكم يلبث فيها ،ويف نزول عيسى  ونعته،

129/3

كم يكون يف األرض يومئذ من الصلحاء ،ويف قتله الدجال واليهود،
وخروج أيجوج ومأجوج وموهتم ،ويف حج عيسى وتزوجيه ،ومكثه يف
األرض ،وأين يدفن إذا مات 
فصل [إبطال قول من زعم أن بنزول عيسى  يرتفع التكليف] 141/3
فصل [اْلكمة من نزول عيس  يف آخر الزمان]

142/3

فصل يف االختالف يف لفظة املسيح

144/3

فصل يف بيان ما وقع يف اْلديث من الغريب

148/3

ابب ما جاء يف أن حواري عيسى  إذا نزل هم أصحاب الكهف 155/3
ويف حجهم معه
ابب ما جاء أن عيسى إذا نزل جيد يف أمة حممد  خلقاً من حواريه

155/3
157/3

ابب ما جاء أن الدجال ال يضر مسلماً
فصل [بيان معىن قوله « :ال يضر مسلما» ،وقد قتل الرجل الذي 157/3
خرج إليه من املدينة ]...
ابب ما ذكر من أن ابن صياد الدجال وامسه صاف ويكىن أاب يوسف 158/3
وسبب خروجه وصفة أبويه وأنه على دين اليهود
فصل يف اختالف الناس يف ابن صياد
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161/3

ابب فيما جاء يف نقب أيجوج ومأجوج السد وخروجهم وصفتهم ويف 163/3
لباسهم وطعامهم وبيان قوله تعاىل﴿ :فَإِذَا َجاءَ َو حع ُد َرِِّب َج َعلَهُ َد ىكاءَ﴾

[الكهف]98:

ابب ذكر الدابة وصفتها ومَّت خترج ومن أين خترج وكم هلا من خرجة 171/3
وصفة خروجها وما معها إذا خرجت وحديث اجلساسة وما فيها من ذكر
َخ َر حجنَا َهلُحم َدابىةً ِِم َن
﴿وإِذَا َوقَ َع الح َق حو ُل َعلَحي ِه حم أ ح
الدجال قال هللا تعاىلَ :
حاأل حَر ِ
ض تُ َكلِِ ُم ُه حم﴾ [النمل]82:
175/3
فصل [بيان األقوال يف املرد ابلدابة]
فصل [الراجح يف أمر ابن صياد هل هو الدجال؟]

181/3

ابب طلوع الشمس من مغرهبا وإغالق ابب التوبة وكم ميكث الناس بعد 183/3
ذلك؟
نفسا إمياهنا]
فصل [بيان أن بعد طلوع الشمس من املغرب ال ينفع ً

185/3

ظهورا]
فصل [اختالف الرواايت يف أول اآلايت ً
ابب خراب األرض والبالد قبل الشام ومدة بقاء املدينة خراابً قبل يوم 188/3
القيامة ويف عالمة ذهاب الدنيا ومثاهلا ويف أول ما خيرب ما خيرب منها
ابب ال تقوم الساعة حَّت ال يقال يف األرض :هللا هللا
فصل [إعراب هللا هللا يف اْلديث]
ابب على من تقوم الساعة؟

187/3

190/3
190/3
191/3

فصل [اإلسالم يبقى إىل قيام الساعة]

192/3

فهرس اآلايت

197/3

فهرس األحاديث

257/3

فهرس اآلاثر

333/3
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فهرس املصادر واملراجع

365/3

فهرس احملتوايت

443/3
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