َّ
كشـاف
مجلة ال ُّتراث النَّبوي
السنة الثالثة
السنة األولى إلى َّ
من ُّ

1441 - 1439هـ
لألعداد  1ــ 6

281

أوالَّ :
كشاف الموضوعات
االفتتاحية

الموضوع

الكاتب

العدد /الصفحة

االفتتاحية ( عدد )2 -1

نجم عبد الرحمن خلف

8-7/ 2-1

االفتتاحية ( عدد )3

محمد علي الغامدي

8-7 / 3

االفتتاحية ( عدد ) 4

محمد علي الغامدي

8-7 / 4

االفتتاحية ( عدد )5

محمد علي الغامدي

8-7 / 5

االفتتاحية ( عدد )6

محمد علي الغامدي

8-7 / 6

ِ
ريج
ت َْوث ٌيق وتَخْ ٌ

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
حيحِ »
«ت ََج ِّل َي ُ
َّ
َ
ْ
ات َ َ

مـــحـــمـــد أحـــمـــد

11/3ــ 72

«تحرير عنوان «صحيح البخاري» عند ابن

صالح فتحي َه َلل

118 - 59 /6

خاري بين الرواية والن ُّْسخة  .قاعدة
«صحيح ال ُب
ُ
ِّ
ِ
نفي تأويله
يف كيفية ن ْس َبة النَّص للبخاريُ .
الض ِ
حك) أنموذجًا ».
(صفة َّ

صالح فتحي َه َلل

126 -11/4

لل ُب ِ
ي  :دراسة وتحقيق».
ي بخَ ِّط الن َُّو ْيرِ ِّ
خار ِّ
حجر العسقالين»

المعصراين

282
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النص التراثي المفقود:
منهجية إعــادة بناء
ّ

«مو َّطأ اإلمــام مالك برواية اإلمــام الشافعي»
نموذجا.
ً

مـــحـــمـــد ب ــس ــام

حجازي

58 -11 /6

«نسخة صحيح البخاري األصل َّية وأشهر

صالح فتحي َه َلل

124 - 73/3

ِ
ِ
المعرفة
ومها :طبيع ُة
ـصـ ُ
« ُنـ ُ
السنَّة و ُع ُل ُ
ـوص ُّ
وخص ِ
ِ
العمل و َطرائ ُقه»
وص َّي ُة
وتقاليدُ ها ُ ُ

فيصل الحفيان

136 -125/2-1

رواياته»

رحلة مخطوط
«األُ ُصـــــول الــخــطـ َّيــة الحديثية بالمغرب

واألندلس :األصل الخطي لـ « مسند الشهاب

نور الدين الحميدي

184 - 127 /3

للقضاعي » أنموذجا  :دراسة تحليلية »

رواي ٌة ودراي ٌة

الحاكِم َو َو َص َفها عبد الــفــتــاح محمود 221 - 63/5
«األحاديث التي َص َّح َح َها َ
بالغَرابة :جمعا ِ
سرور
ود َر َاسة»
ً
َ
245 - 223/5
كمال حميضة
الم َحدِّ ثين»
المقبول» عند ُ
«الراوي َ
«مرتبة َّ
«مرويات قتال اليهود ونهايتهم  :رواية ودراية»

سليم الهاللي

91 - 71 /2-1

«مفهوم الحديث الحسن عند اإلمام الترمذي»
ِ
الرغائب»
الراغب يف حال حديث َّ
«منهل َّ

بشار عواد معروف

70- 11 /2-1

محمد وائل الحنبلي

السنَّة وال َع ْصر
ُّ

َّبوية»
«تأصيل الوسائل التعليمية يف ُّ
السنَّة الن َّ

عبد الكريم الخطيب

152 - 129/4

161 -139 /2-1

َّ
كشاف مجلة التراث النبوي من السنة األولى إلى الثالثة 1441 - 1439هـ

هات َو ُر ُدو ٌد
ُش ُب ٌ

الح ْر َمة نبيل بن أحمد َب ْل ِهي
«تبرئ ُة اإلمام
البخاري من فتوى انتشار ُ
ِّ

من رضاع البهيمة » .

ُ
«سلوك الجا ّدة وأثر ُه يف إ ْعالل الحديث »

283

230 - 193 /4

علل

محمد محب الدِّ ين أبو 190 -155/4

والر ُّد َع َلى
«قواعد نقد المتن عند المـ َُحدِّ ثين َّ

دعوى إهمالهم نقد المتن»

زيد

منصور محمد أحمد 287 - 249 /5

يوسف

«المصارحة بعلل أحاديث تساقط الذنوب عبد الفتاح محمود سرور 203 - 119 /6
بالمصافحة»

لغة الحديث

«موقف أبي حيان األندلسي من االستشهاد أحمد محمد الجندي
السالك يف الكالم
بالحديث يف كتابه  :منهج َّ

206 -187/3

على ألف َّية ابن مالك »

نقد

«نظر ٌة نقدية يف ِ
محمد ال َّطبراين لـ محمود النَّحال أبو شذا 122 - 95 / 2-1
تحقيق د.
َّ
«كتاب فيهِ :ع َلل الحديث ومعرفة الفقهاء

الض َعاف مما اجتمع عليه العلماء
الثقات من ِّ

من أهل البصرة »

284
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نصوص ُمح َّققة
ٌ

النص المحقق  /مؤلفه

المحقق

ألبي محمد القايني الهروي (ت 838هـ) .

الحويني

العدد /الصفحة

ِ
ِ
ُ
الرسول » عــمــرو عــبــد العظيم 298 - 211 /3
«إشراقات األُصــول يف علم حديث َّ
والسنَّة حسين بن عكاشة
«
بالم َحافظة على اتباع الكتاب
ُ
ُّ
األمر ُ

وم ْحدَ ثات األُمور ،والتَّرغيب
والنَّهي عن البدع ُ

286 - 233 /4

والسنَّة ،والتَّرهيب من تركهما
يف اتباع الكتاب ُّ
وارتكاب البدع » للحافظ برهان الدِّ ين النَّاجي
(900 -810هـ) .

ِ
مهدي الز ِ
ِ
عالمات
البيان يف
«تلخيص
بسام حجازي
ِّ
َّمان» لعلي بن محمد َّ

338 - 287 /4

«جز ٌء فيه أربع ٌة تعاصروا» للحافظ زكي الدِّ ين حسين بن عكاشة

278 - 255 / 6

ِ
ِ
ِ
ِّ
المرتحل» د .بدر العمراين
الحال
حديث
المحتفل عن
«الجواب
ُ

304 - 263 /2-1

حسام الدين المتَّقي الهندي (ت 838هـ)

المنذري (ت 656هـ) .
ِّ

للحافظ أبي العالء إدريــس بن محمد العراقي
الحسيني الفاسي (ت 1184هـ) .

ين ِ
« ِذ ْكـ ُـر َم ْقت َِل أبِي َج ْه ٍل» لإلمام ِ
زين الدِّ ِ
ابن حسين بن عكاشة
َر َج ٍ
الحنبلي (ت 795هـ) .
ب
ِّ

291/5ـ 318

ُ
األعمال بالنِّ ِّيات » من خــالــد عــبــد العظيم 243 -299 /3
«شرح حديث  « :إنَّما
ُ
كتاب « الـبــدْ ر ِ
ـســاري يف الكالم على الحويني
َ
المنير الـ َّ
ُ

صحيح البخاري » لقطب الدِّ ين الحلبي ( ت

735هـ

َّ
كشاف مجلة التراث النبوي من السنة األولى إلى الثالثة 1441 - 1439هـ

يث استَمتِعوا ِمن ه َذا البي ِ
« ُقر ُة العين ِمن ح ِد ِ
ت أحمد رجب ابو سالم
ْ َ
ْ ْ ُ
ْ َ
َْ
َّ َ ْ
َف َقدْ ُه ِد َم َم َّر َت ْين» للعالمة محمد علي بن محمد

285

253 - 207 / 6

عــان الصديقي الشافعي المكي (996ه ـــ
1057-هـ)

«القول المعروف يف مسألة يا دائم المعروف» حسين بن عكاشة

لإلمام برهان الدِّ ين أبي الحسن إبراهيم بن

261 - 203/ 2-1

عمر بن حسن البقاعي (ت 885هـ)

«كشف ال َّل ْبس عن بيان أحاديث إِ ْحياء الليالي حاتم بن محمد فتح اهَّلل 362 - 319 /5

الخَ ْمس» للشيخ العالمة الحافظ أبــي العالء المغربي
إدريــس بن محمد العراقي الحسيني الفاسي
المتوىف 1184هـ.

«الن ُّْسخَ ُة ال ُيونِين ِ َّية من صحيح البخاري» بقلم :أشرف عبد المقصود

أحمد محمد شاكر

***

200 - 163 /2-1

287

ثان ًياَّ :
كشاف ُك َّتاب المقاالت
أحمد محمد الجندي

عنوان المقال

العدد /الصفحة

« موقف أبي حيان األندلسي من االستشهاد بالحديث يف كتابه  :منهج 206 - 187/3

السالك يف الكالم على ألف َّية ابن مالك» .
َّ

أحمد محمد شاكر

« الن ُّْسخَ ُة ال ُيونِين ِ َّية من صحيح البخاري » تحقيق :د .أشرف عبد المقصود

بشار عواد معروف

« مفهوم الحديث الحسن عند اإلمام الترمذي» .

سليم الهاللي

«مرويات قتال اليهود ونهايتهم  :رواية ودراية» .

صالح فتحي َه َلل

«تحرير عنوان «صحيح البخاري» عند ابن حجر العسقالين» .

200 -165/2-1

70 - 11 /2-1

91 - 71 /2-1

118 -59/6

خاري بين الرواية والن ُّْسخة :قاعدة يف كيفية نِ ْس َبة النَّص 126 -11/4
«صحيح ال ُب
ِّ
ُ
الض ِ
حك) أنموذجًا ».
نفي تأويله (صفة َّ
للبخاريُ .
«رحل ٌة استكشافية بح ًثا عن اس ِم مؤ ِّل ِ
ِ
كتاب «ز َْه َرة المتع ِّلمين يف أسماء 59 -11/5
ف
ِ
جمال الدِّ ِ
ُ
ُ
ي:
الحافظ
الم َحدِّ ثِين» الذي كت َبه بخ ِّطه
ابن ال َّظاهرِ ِّ
ين ُ
مشاهيرِ ُ
قراء ٌة يف النِّسب ِة والمؤ ِّل ِ
ف» .
ْ َ
124 -73/3
«نسخة صحيح البخاري األصل َّية وأشهر رواياته» .

288
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عبد الفتاح محمود سرور

«األحاديث التي صححها الحاكِم ووص َفها بالغَرابة :جمعا ِ
ود َر َاسة» .
ً
َ َ َ
َ َّ َ َ َ
َ
«المصارحة بعلل أحاديث تساقط الذنوب بالمصافحة» .
ُ

عبد الكريم الخطيب

َّبوية ».
« تأصيل الوسائل التعليمية يف ُّ
السنَّة الن َّ

221- 63/5
203 - 119 /6

162 - 139 / 2-1

فيصل الحفيان

وخص ِ
ِ
ِ
ِ
العمل 136 - 125 /2-1
وص َّي ُة
ومها :طبيع ُة المعرفة وتقاليدُ ها ُ ُ
«ن ُُص ُ
السنَّة و ُع ُل ُ
وص ُّ

و َطرائ ُقه» .

كمال حميضة

الم َحدِّ ثين».
المقبول» عند ُ
«الراوي َ
«مرتبة َّ

245-223/5

محمد أحمد المعصراين

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
حيحِ » لل ُب ِ
ي 72 - 11 /3 :
«ت ََج ِّل َي ُ
ي بخَ ِّط الن َُّو ْيرِ ِّ
خار ِّ
َّ
َ
ْ
ات َ َ

دراسة وتحقيق»

بسام حجازي
محمد َّ

النص التراثي المفقود« :مو َّطأ اإلمام مالك برواية اإلمام 58 - 11 /6
«منهجية إعادة بناء ّ

نموذجا» .
الشافعي»
ً

االفتتاحية (العدد الثالث ) .
االفتتاحية (العدد الرابع ) .

محمد علي الغامدي

8-7/3
8 -7/4

َّ
كشاف مجلة التراث النبوي من السنة األولى إلى الثالثة 1441 - 1439هـ

االفتتاحية (العدد الخامس ) .

289

8-7/5

8-7/6

االفتتاحية (العدد السادس ) .

محمد محب الدِّ ين أبو زيد

ُ
سلوك الجا ّدة وأثر ُه يف إ ْعالل الحديث ».
«

محمد وائل الحنبلي

ِ
الرغائب » .
الراغب يف حال حديث َّ
«منهل َّ

190 -155/4

152 -129/4

محمود النَّحال أبو شذا

ِ
محمد ال َّطبراين لـ «كتاب فيهِ :ع َلل الحديث ومعرفة 122- 95 /2-1
«نظر ٌة نقدية يف تحقيق دَّ .

الض َعاف مما اجتمع عليه العلماء من أهل البصرة » .
الفقهاء الثقات من ِّ

منصور محمد أحمد يوسف

والر ُّد َع َلى دعوى إهمالهم نقد المتن».
«قواعد نقد المتن عند المـ َُحدِّ ثين َّ

نبيل بن أحمد َب ْل ِهي

الح ْر َمة من رضاع البهيمة » .
« تبرئ ُة اإلمام
البخاري من فتوى انتشار ُ
ِّ

نجم عبد الرحمن خلف

االفتتاحية (العدد األول والثاين ) .

نور الدين الحميدي

287 - 249 /5

230 - 193 /4

8-7/3

« األُ ُصول الخط َّية الحديثية بالمغرب واألندلس :األصل الخطي لـ «مسند 184 - 127 / 3

الشهاب للقضاعي » أنموذجا  .دراسة تحليلية» .

***

291

ثال ًثاَّ :
الم َح ِّققين
كشاف ُ
النص المحقق

أحمد رجب أبو سالم
المؤ ِّلف

العدد /الصفحة

« ُقــر ُة العين ِمن ح ِد ِ
يث ْاست َْمتِ ُعوا ِم ْن َه َذا محمد علي بن محمد عالن 253 - 207 / 6
ْ َ
َْ
َّ
البي ِ
الصديقي الشافعي المكي
ت َف َقدْ ُه ِد َم َم َّر َت ْين» .
َْ
(996هـ 1057-هـ)

أشرف عبد المقصود

«الن ُّْسخَ ُة ال ُيونِين ِ َّية من صحيح البخاري» .

أحمد محمد شاكر

200 -165/2-1

بدر العمراين

المحتفل عــن حــديـ ِ
ِ
ِّ
الحال أبــو الــعــاء إدريـــس بن 304 - 263/2-1
ـث
«الــجــواب
ُ
ِ
المرتحل» .
محمد العراقي الحسيني
الفاسي (ت 1184هـ)

حاتم بن محمد فتح اهَّلل المغربي

«كشف ال َّل ْبس عن بيان أحاديث إِ ْحياء الليالي أبــــو الـــعـــاء إدريــــس 362 - 319 /5

الخَ ْمس» .

بـــن مــحــمــد الــعــراقــي

الــحــســيــنــي الــفــاســي
المتوىف 1184هـ

292
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حسين بن عكاشة

والسنَّة برهان الدِّ ين النَّاجي 286 - 233 /4
بالم َحافظة على اتباع الكتاب
ُّ
«األمـ ُـر ُ
وم ْحدَ ثات األُمور ،والتَّرغيب (900 -810هـ)
والنَّهي عن البدع ُ
والسنَّة ،والتَّرهيب من تركهما
يف اتباع الكتاب ُّ
وارتكاب البدع » .

«جز ٌء فيه أربع ٌة تعاصروا» .

زكي الدِّ ين
المنذري 278 - 255 / 6
ِّ

(ت 656هـ) .
ابــن َر َج ٍ
ِ
ــب 318 -291/5
الحافظ

« ِذك ُْر َم ْقت َِل أبِي َج ْه ٍل» .
«القول المعروف يف مسألة يا دائم المعروف» .

الحنبلي (ت 795هـ)
ِّ

برهان الدِّ ين البقاعي 261 - 203/2-1

(ت 885هـ)

خالد عبد العظيم الحويني

ُ
األعمال بالنِّـ َّيات » من قطب الدِّ ين الحلبي ( ت 243 -299 /3
«شرح حديث  « :إنَّما
ُ
ِ
الساري يف الكالم على 735هـ
المنير َّ
كتاب « ال َبدْ ر ُ
صحيح البخاري » .

عمرو عبد العظيم الحويني

ِ
ِ
ُ
الرسول »  .أبــــو مــحــمــد الــقــايــنــي 298 - 209 /3
«إشراقات األُصول يف علم حديث َّ
الهروي (ت 838هـ)

بسام حجازي
محمد َّ

ِ
مهدي الز ِ
ِ
َّمان» .
عالمات
البيان يف
«تلخيص
ِّ

علي بــن حسام الدين 338 - 287 /4
الــمـ َّتــقــي الــهــنــدي (ت

838هـ)

محتويات

مجلة ال ُّتراث النَّبوي
السنة الثالثة
السنة األولى إلى َّ
من ّ

1441 - 1439هـ
لألعداد  1ـ 6
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االفتتاحية  :بقلم رئيس التحرير أ.د .نجم عبد الرحمن خلف 8-7....................
ټ رواي ٌة ودراي ٌة 9.................................................................. :
۞« مفهوم الحديث الحسن عند اإلمام الترمذي » أ .د .بشار عواد معروف 70-11...........
۞ « مرويات قتال اليهود ونهايتهم  :رواية ودراية »  .د .سليم الهاللي91-91...................

ټ َن ْقد 93........................................................................ :
ِ
محمد ال َّطبراين لـ «كتاب فيهِ :ع َلل الحديث ومعرفة الفقهاء الثقات
۞ « نظر ٌة نقدية يف تحقيق دَّ .
الض َعاف مما اجتمع عليه العلماء من أهل البصرة »  .أ .محمود النَّحال أبو شذا122-95..
من ِّ

ٌ
وتخريج 123.............................................................
توثيق
ټ
ٌ
وخص ِ
ِ
ِ
ِ
العمل و َطرائ ُقه».
وص َّي ُة
ومها :طبيع ُة المعرفة وتقاليدُ ها ُ ُ
۞ « ن ُُص ُ
السنَّة و ُع ُل ُ
وص ُّ
د .فيصل الحفيان136-125..............................................................

السنَّة وال َع ْصر 137............................................................. :
ټ ُّ
َّبوية »  .د .عبد الكريم الخطيب161-139..............
۞ « تأصيل الوسائل التعليمية يف ُّ
السنَّة الن َّ

ټ نوادر163......................................................................:
۞ « الن ُّْسخَ ُة ال ُيونِين ِ َّية من صحيح البخاري » بقلم  :أحمد محمد شاكر .
تقديم وتحقيق :د .أشرف عبد المقصود 165-163......................................
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وص 201..................................................................:
ټ ن ُُص ٌ
۞ « القول المعروف يف مسألة يا دائم المعروف » لإلمام برهان الدِّ ين أبي الحسن إبراهيم بن

عمر بن حسن البقاعي (ت 885هـ) .تحقيق وتعليق  :أبي عبد اهلل حسين عكاشة 261-203.
ِ
ِ
ِ
ِّ
المرتحل » للحافظ أبي العالء إدريس بن محمد
الحال
حديث
المحتفل عن
الجواب
۞«
ُ

العراقي الحسيني الفاسي (ت 1184هـ)  .تقديم وتحقيق :د .بدر العمراين 304-263......

۞۞۞
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ټ االفتتاحية بقلم رئيس التحرير أ.دمحمد علي الغامدي8-7.......................
بقلم رئيس التحرير 7............................................................ .
ٌ
وتخريج 9 ................................................................
توثيق
ټ
ٌ
ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
حيحِ » لل ُب ِ
ي  :دراسة وتحقيق».
۞ «ت ََج ِّل َي ُ
ي بخَ ِّط الن َُّو ْيرِ ِّ
خار ِّ
َّ
َ
ْ
ات َ َ

محمد أحمد المعصراين 72 -11 ...............................................
۞ « نسخة صحيح البخاري األصل َّية وأشهر رواياته » .

صالح فتحي َه َلل 124 - 73 .....................................................
ټ ِرح َل ُة مخْ ُط ٍ
وط 125 ............................................................:
ْ َ
۞ « األُ ُصــول الخط َّية الحديثية بالمغرب واألندلس :األصل الخطي لـ « مسند الشهاب
للقضاعي » أنموذجا  .دراسة تحليلية » .

د .نور الدين الحميدي 184 - 127.............................................
ټ لغة الحديث 185...............................................................
السالك يف الكالم
۞ « موقف أبي حيان األندلسي من االستشهاد بالحديث يف كتابه  :منهج َّ
على ألف َّية ابن مالك » .

د.أحمد محمد الجندي 206 -187............................................
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وص ُم َح َّققة 207.........................................................:
ټ ن ُُص ٌ
ِ
ِ
الرسول » ألبي محمد القايني الهروي (ت 838هـ) .
۞
ُ
«إشراقات األُصول يف علم حديث َّ

تحقيق وتعليق  :عمرو عبد العظيم الحويني298 - 209........................
األعمال بالنِّـيات » من كتاب « البدْ ر ِ
ُ
الساري يف الكالم على
«شرح حديث  « :إنَّما
۞
َ
ُ
المنير َّ
ُ
َّ
صحيح البخاري » لقطب الدِّ ين الحلبي » ( ت 735هـ ) .

تحقيق وتعليق  :خالد عبد العظيم الحويني343 - 299...................... .

۞۞۞
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ټ االفتتاحية بقلم رئيس التحرير أ.د .محمد علي الغامدي 7........................
ِ
ريج 9 ................................................................
ټ ت َْوث ٌيق وتَخْ ٌ
ِ
نفي تأويله
«صحيح ال ُب
۞
ِّ
ُ
خاري بين الرواية والن ُّْسخة  .قاعدة يف كيفية ن ْس َبة النَّص للبخاريُ .
الض ِ
حك) أنموذجًا ».
(صفة َّ

صالح فتحي َه َلل 126 -11 .....................................................
ټ ِرواي ٌة ِ
ود َر َايةٌ127 ................................................................
َ
ِ
الرغائب » .
الراغب يف حال حديث َّ
۞ « منهل َّ
محمد وائل الحنبلي 152 - 129.......................................................

ټ ِع َل ٌل 153 .......................................................................
ُ
سلوك الجا ّدة وأثر ُه يف إ ْعالل الحديث ».
۞«
محمد محب الدِّ ين أبو زيد 190 -155 ..................................................

هات َو ُر ُدو ٌد 191 .............................................................
ټ ُش ُب ٌ
الح ْر َمة من رضاع البهيمة » .
« تبرئ ُة اإلمام
البخاري من فتوى انتشار ُ
ِّ

د .نبيل بن أحمد َب ْل ِهي 230- 193 ..............................................
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ـوص 231..................................................................:
ټ ن ُُص ٌ
وم ْحدَ ثات األُمور ،والتَّرغيب
والسنَّة والنَّهي عن البدع ُ
بالم َحافظة على اتباع الكتاب ُّ
األمر ُ
۞« ُ

والسنَّة ،والتَّرهيب من تركهما وارتكاب البدع » للحافظ برهان الدِّ ين
يف اتباع الكتاب ُّ

النَّاجي (900 -810هـ) .

تحقيق وتعليق  :حسين عكاشة 285 - 233..........................................
ِ
مهدي الز ِ
ِ
َّمان » لعلي بن حسام الدين المتَّقي الهندي (ت
عالمات
البيان يف
۞ «تلخيص
ِّ
838هـ) .

تحقيق وتعليق  :د .محمد بسام حجازي338 - 287..................................

ټ االستدراك والتعقيب 339.....................................................

۞۞۞
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ټ االفتتاحية بقلم رئيس التحرير أ.د .محمد علي الغامدي 7........................
ِ
ريج 9 ................................................................
ټ ت َْوث ٌيق وتَخْ ٌ
۞ رحل ٌة استكشافية بح ًثا عن اس ِم مؤ ِّل ِ
كتاب «ز َْهـ َـرة المتع ِّلمين يف أسماء مشاهيرِ
ِ
ف

اهرِي :قراء ٌة يف النِّسب ِة والمؤ ِّل ِ
ين ابن ال َّظ ِ
ُ
ُ
ف.
الحافظ
الم َحدِّ ثِين» الذي كت َبه بخ ِّطه
ْ َ
ِّ
جمال الدِّ ِ ُ
ُ

َ
قرأها :صالح فتحي َه َلل 59 -11 ................................................

ټ ِرواي ٌة ِ
ود َر َايةٌ61 ..................................................................
َ
۞ األحاديث التي صححها الحاكِم ووص َفها بالغَرابة :جمعا ِ
ود َر َاسة.
ً
َ َ َ
َ َّ َ َ َ
َ

عبد الفتاح محمود سرور 221 - 63....................................................
الم َحدِّ ثين.
المقبول» عند ُ
«الراوي َ
۞ مرتبة َّ
د .كمال حميضة 245 - 223...........................................................

ټ ِع َل ٌل 247 .......................................................................
والر ُّد َع َلى دعوى إهمالهم نقد المتن.
۞ قواعد نقد المتن عند المـ َُحدِّ ثين َّ
د .منصور محمد أحمد يوسف287 - 249 .............................................

ـوص 289..................................................................:
ټ ن ُُص ٌ
ابن َر َج ٍ
ين ِ
زين الدِّ ِ
۞« ِذك ُْر َم ْقت َِل أبِي َج ْه ٍل» لإلمام ِ
الحنبلي (ت 795هـ) .
ب
ِّ
تحقيق :أبي عبد اهَّلل حسين بن عكاشة318 -291.........................................
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۞ كشف ال َّل ْبس عن بيان أحاديث إِ ْحياء الليالي الخَ ْمس للشيخ العالمة الحافظ أبي العالء
إدريس بن محمد العراقي الحسيني الفاسي المتوىف 1184هـ.
قرأه وع َّلق عليه:حاتم بن محمد فتح اهَّلل المغربي 319.............................ــ 362

ټ االستدراك والتعقيب 363.......................................................

۞۞۞
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ټ االفتتاحية بقلم رئيس التحرير أ.د .محمد علي الغامدي 7........................
ِ
ريج 9 ................................................................
ټ ت َْوث ٌيق وتَخْ ٌ
النص التراثي المفقود« :مو َّطأ اإلمام مالك برواية اإلمام الشافعي»
۞ منهجية إعادة بناء ّ

نموذجا.
ً

بسام حجازي 58 -11 ..................................................
د .محمد َّ
۞ تحرير عنوان «صحيح البخاري» عند ابن حجر العسقالين.

صالح فتحي هلل 118 -59 ......................................................
ټ ِع َلل61 ........................................................................
۞ «المصارحة بعلل أحاديث تساقط الذنوب بالمصافحة» .
عبد الفتاح محمود سرور203- 119 ....................................................

ـوص 205..................................................................:
ټ ن ُُص ٌ
يث استَمتِعوا ِمن ه َذا البي ِ
۞ « ُقر ُة العين ِمن ح ِد ِ
ت َف َقدْ ُه ِد َم َم َّر َت ْين» للعالمة محمد علي بن
ْ َ
ْ ْ ُ
ْ َ
َْ
َّ َ ْ
محمد عالن الصديقي الشافعي المكي (996هـ1057-هـ).

تحقيق ودراسة د .أحمد رجب أبو سالم253 - 207.....................................
المنذري (ت 656هـ) .
۞«جز ٌء فيه أربع ٌة تعاصروا» للحافظ زكي الدِّ ين
ِّ
تحقيق :أبي عبد اهَّلل حسين بن عكاشة278 - 255.........................................
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ټ كشاف أعداد المجلة من العدد األول إلى السادس من السنة األولى إلى الثالثة

1441 - 1439هـ 292 - 279....................................................

ټ محتويات أعداد المجلة من العدد األول إلى السادس من السنة األولى إلى الثالثة

1441 - 1439هـ 304 - 293.....................................................
ټ االستدراك واتلعقيب 305......................................................

