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اف الموضوعات أوال: كشَّ
االفتتاحية 

العدد/ الصفحةالكاتبالموضوع

1-2 /7-8نجم عبد الرحمن خلفاالفتتاحية ) عدد 1- 2(

3 / 7-8محمد علي الغامدياالفتتاحية ) عدد 3(

4 / 7-8محمد علي الغامدياالفتتاحية ) عدد 4 (

5 / 7-8محمد علي الغامدياالفتتاحية ) عدد 5(

6 / 7-8محمد علي الغامدياالفتتاحية ) عدد 6(

َتْوثِيٌق وَتْخريٌج 
ِحيِح«  َياُت الَجَماِل يف ُنْسَخِة »الَجاِمِع الصَّ »َتَجلِّ

للُبخاِريِّ بَخطِّ النَُّوْيرِيِّ : دراسة وتحقيق«.  

ــد أحـــمـــد  ــمـ ــحـ مـ

المعصراين

11/3ــ 72

ابن  عند  البخاري«  »صحيح  عنوان  »تحرير 

حجر العسقالين«

6/ 59 - 118صالح فتحي َهَلل

»صحيُح الُبخاريِّ بين الرواية والنُّْسخة . قاعدة 

تأويله  نفُي  للبخاري.  النَّص  نِْسَبة  كيفية  يف 

ِحك( أنموذجًا «.  )صفة الضَّ

11/4- 126صالح فتحي َهَلل
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المفقود:  التراثي  النّص  بناء  إعــادة  منهجية 

الشافعي«  اإلمــام  برواية  مالك  اإلمــام  أ  »موطَّ

نموذًجا. 

بـــســـام  ــد  ــمـ ــحـ مـ  

حجازي

58 -11 /6

وأشهر  األصليَّة  البخاري   صحيح  »نسخة 

رواياته«

73/3 - 124صالح فتحي َهَلل

المعرفِة  طبيعُة  وُعُلوُمها:  نَِّة  السُّ »ُنــُصــوُص 

وتقاليُدها وُخُصوِصيَُّة العمِل وَطرائُقه« 

1-125/2- 136فيصل الحفيان

رحلة مخطوط

بالمغرب  الحديثية  ــة  الــخــطــيَّ »األُُصـــــول 

لـ » مسند الشهاب  واألندلس: األصل الخطي 

للقضاعي « أنموذجا : دراسة تحليلية  « 

3/ 127 - 184نور الدين الحميدي  

روايٌة ودرايٌة
َوَوَصَفها  الَحاكِم  َحَها  َصحَّ التي  »األحاديث 

بالَغَرابة: جمًعا وِدَراَسة«

محمود  الــفــتــاح  عبد 

سرور

221 - 63/5

ثين« اوي الَمقبول« عند الُمَحدِّ 223/5 - 245كمال حميضة»مرتبة »الرَّ

1-2/ 71 - 91سليم الهاللي»مرويات قتال اليهود ونهايتهم : رواية ودراية«

1-2/ 11 -70 بشار عواد معروف»مفهوم الحديث الحسن عند اإلمام الترمذي«  

غائب« اِغب يف حال حديث الرَّ 129/4 - 152محمد وائل الحنبلي»منهل الرَّ

نَّة والَعْصر السُّ
نَّة النَّبويَّة« 1-2/ 139- 161عبد الكريم الخطيب»تأصيل الوسائل التعليمية يف السُّ
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ُشُبهاٌت َوُرُدوٌد 
»تبرئُة اإلمام البخاريِّ من فتوى انتشار الُحْرَمة 

من رضاع البهيمة «  .

4/ 193 - 230نبيل بن أحمد َبْلِهي

علل 
أبو »سلوُك الجاّدة وأثرُه يف إْعالل الحديث « ين  الدِّ محب  محمد 

زيد

190 -155/4

َعَلى  دُّ  والرَّ ثين  المـَُحدِّ عند  المتن  نقد  »قواعد 

دعوى  إهمالهم نقد المتن«

أحمد  محمد  منصور   

يوسف

287 - 249 /5

الذنوب  تساقط  أحاديث  بعلل  »المصارحة 

بالمصافحة« 

6/ 119 - 203 عبد الفتاح محمود سرور

لغة الحديث
االستشهاد  من  األندلسي  حيان  أبي  »موقف 

الكالم  يف  الك  السَّ منهج   : كتابه  يف  بالحديث 

على ألفيَّة ابن مالك «  

187/3- 206أحمد محمد الجندي

نقد
لـ  الطَّبراين  د  محمَّ د.  تحِقيق  يف  نقدية  »نظرٌة 

الفقهاء   ومعرفة  الحديث  ِعَلل  فيه:  »كتاب 

العلماء  عليه  اجتمع  مما  َعاف  الضِّ من  الثقات 

من أهل البصرة « 

1-2 / 95 - 122محمود النَّحال أبو شذا
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قة  نصوٌص ُمحقَّ
العدد/ الصفحةالمحققالنص المحقق / مؤلفه

 » سول  الرَّ حديِث  ِعلم  يف  األُصــول  »إشراقاُت 

ألبي محمد القايني الهروي )ت 838هـ( .

العظيم  عــبــد  ــرو  ــم ع

الحويني

298 - 211 /3

نَّة  والسُّ الكتاب  اتباع  على  بالُمَحافظة  األمُر   «

والتَّرغيب  األُمور،  البدع وُمْحَدثات  والنَّهي عن 

تركهما  من  والتَّرهيب  نَّة،  والسُّ الكتاب  اتباع  يف 

النَّاجي  ين  الدِّ برهان  للحافظ    » البدع  وارتكاب 

)810- 900هـ( . 

4/ 233 - 286حسين بن عكاشة 

ماِن« لعلي بن  »تلخيص البياِن يف عالماِت مهديِّ الزَّ

838هـ( الهندي )ت  المتَّقي  الدين  حسام 

ام حجازي 4/ 287 - 338محمد بسَّ

ين  الدِّ زكي  للحافظ  تعاصروا«  أربعٌة  فيه  »جزٌء 

المنذريِّ )ت 656هـ( . 

6 / 255 - 278حسين بن عكاشة

»الجواُب المحتِفل عن حديِث الحالِّ المرتِحل« 

العراقي  محمد  بن  إدريــس  العالء  أبي  للحافظ 

الحسيني الفاسي )ت 1184هـ( . 

1-2/ 263 - 304د. بدر العمراين

ابِن  يِن  الدِّ زيِن  لإلمام  َجْهٍل«  أبِي  َمْقَتِل  »ِذْكــُر 

َرَجٍب الحنبليِّ )ت 795هـ( .

291/5ـ 318حسين بن عكاشة

من   » بالنِّيِّات  األعماُل  إنَّما   «  : حديث  »شرُح   

على  الكالم  يف  ــاري  الــسَّ الُمنِير  الــَبــْدر   « كتاب 

ت   ( الحلبي  ين  الدِّ لقطب   » البخاري  صحيح 

735هـ  

العظيم  ــد  عــب ــد  ــال خ

الحويني

243 -299 /3
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الَبْيِت  َهَذا  ِمْن  اْسَتْمتُِعوا  َحِديِث  ِمْن  الَعْين  ُة  »ُقرَّ

بن محمد  للعالمة محمد علي  َتْين«  َمرَّ ُهِدَم  َفَقْد 

)996هــــ  المكي  الشافعي  الصديقي  ــالن  ع

-1057هـ(

6 / 207 - 253 أحمد رجب ابو سالم

المعروف«  دائم  يا  مسألة  يف  المعروف  »القول 

بن  إبراهيم  الحسن  أبي  ين  الدِّ برهان  لإلمام 

البقاعي )ت 885هـ( عمر بن حسن 

1-2 /203 - 261حسين بن عكاشة

الليالي  إِْحياء  أحاديث  بيان  عن  اللَّْبس  »كشف 

العالء  أبــي  الحافظ  العالمة  للشيخ  الَخْمس« 

الفاسي  الحسيني  العراقي  محمد  بن  إدريــس 

المتوىف 1184هـ.

حاتم بن محمد فتح اهَّلل 

المغربي

362 - 319 /5

بقلم:  البخاري«  صحيح  من  الُيونِينِيَّة  »النُّْسَخُة 

أحمد محمد شاكر 

1-2/ 163 - 200أشرف عبد المقصود

***
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اف ُكتَّاب المقاالت ثانًيا: كشَّ
أحمد محمد الجندي

العدد/ الصفحةعنوان المقال

منهج   : كتابه  يف  بالحديث  االستشهاد  من  األندلسي  حيان  أبي  موقف   «

الك يف الكالم على ألفيَّة ابن مالك« . السَّ

206 - 187/3

أحمد محمد شاكر
1-165/2- 200» النُّْسَخُة الُيونِينِيَّة من صحيح البخاري « تحقيق: د. أشرف عبد المقصود

بشار عواد معروف 
1-2/ 11 - 70» مفهوم الحديث الحسن عند اإلمام الترمذي« .

سليم الهاللي
1-2/ 71 - 91»مرويات قتال اليهود ونهايتهم : رواية ودراية« .

صالح فتحي َهَلل
59/6- 118»تحرير عنوان »صحيح البخاري« عند ابن حجر العسقالين« .

النَّص  نِْسَبة  كيفية  يف  قاعدة  والنُّْسخة:  الرواية  بين  الُبخاريِّ  »صحيُح 

ِحك( أنموذجًا «. للبخاري. نفُي تأويله )صفة الضَّ

126 -11/4

»رحلٌة استكشافية بحًثا عن اسِم مؤلِِّف كتاِب »َزْهَرة المتعلِّمين يف أسماء 

 : يِن ابُن الظَّاِهرِيِّ ثِين« الذي كتَبه بخطِّه الحافُظ جماُل الدِّ الُمَحدِّ مشاهيرِ 

قراءٌة يف النِّْسَبِة والمؤلِِّف« .

59 -11/5

73/3- 124»نسخة  صحيح البخاري  األصليَّة وأشهر رواياته« .
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عبد الفتاح محمود سرور 
َحَها الَحاكِم َوَوَصَفها بالَغَرابة: جمًعا وِدَراَسة« . 63/5 -221»األحاديث التي َصحَّ

6/ 119 - 203  »الُمصارحة بعلل أحاديث تساقط الذنوب بالمصافحة« .

عبد الكريم الخطيب
نَّة النَّبويَّة «. 1-2 / 139 - 162» تأصيل الوسائل التعليمية يف السُّ

فيصل الحفيان
العمِل  وُخُصوِصيَُّة  وتقاليُدها  المعرفِة  طبيعُة  وُعُلوُمها:  نَِّة  السُّ »ُنُصوُص 

وَطرائُقه« .

136 - 125 /2-1

كمال حميضة 
ثين«.  اوي الَمقبول« عند الُمَحدِّ 223/5-245»مرتبة »الرَّ

محمد أحمد المعصراين
 : النَُّوْيرِيِّ  بَخطِّ  للُبخاِريِّ  ِحيِح«  الصَّ »الَجاِمِع  ُنْسَخِة  الَجَماِل يف  َياُت  »َتَجلِّ

دراسة وتحقيق«

72  - 11 /3

ام حجازي محمد بسَّ
أ اإلمام مالك برواية اإلمام  »منهجية إعادة بناء النّص التراثي المفقود: »موطَّ

الشافعي« نموذًجا« .

58  - 11 /6

محمد علي الغامدي
7/3-8االفتتاحية )العدد الثالث ( .

7/4- 8االفتتاحية )العدد الرابع ( .
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7/5-8 االفتتاحية )العدد الخامس ( .

7/6-8 االفتتاحية )العدد السادس ( .

ين أبو زيد  محمد محب الدِّ
155/4- 190» سلوُك الجاّدة وأثرُه يف إْعالل الحديث «.

محمد وائل الحنبلي 
غائب « . اِغب يف حال حديث الرَّ 129/4- 152»منهل الرَّ

محمود النَّحال أبو شذا
د الطَّبراين لـ »كتاب فيه: ِعَلل الحديث ومعرفة  »نظرٌة نقدية يف تحِقيق د. محمَّ

َعاف مما اجتمع عليه العلماء من أهل البصرة « . الفقهاء  الثقات من الضِّ

 122- 95 /2-1

منصور محمد أحمد يوسف 
دُّ َعَلى دعوى  إهمالهم نقد المتن«. ثين والرَّ 5/ 249 - 287 »قواعد نقد المتن عند المـَُحدِّ

نبيل بن أحمد َبْلِهي 
4/ 193 - 230 » تبرئُة اإلمام البخاريِّ من فتوى انتشار الُحْرَمة من رضاع البهيمة « .

نجم عبد الرحمن خلف
7/3-8االفتتاحية )العدد األول والثاين (  .

نور الدين الحميدي
» األُُصول الخطيَّة الحديثية بالمغرب واألندلس: األصل الخطي لـ »مسند 

الشهاب للقضاعي « أنموذجا . دراسة تحليلية« .

184 - 127 / 3

***
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اف الُمَحقِّقين ثالًثا: كشَّ

أحمد رجب أبو سالم
العدد/ الصفحةالمؤلِّفالنص المحقق

َهَذا  ِمْن  اْسَتْمتُِعوا  َحِديِث  ِمْن  الَعْين  ُة  »ُقــرَّ

َتْين« . الَبْيِت َفَقْد ُهِدَم َمرَّ

محمد علي بن محمد عالن 

المكي  الشافعي  الصديقي 

)996هـ -1057هـ(

 253 - 207 / 6

أشرف عبد المقصود
1-165/2- 200أحمد محمد شاكر»النُّْسَخُة الُيونِينِيَّة من صحيح البخاري« .

بدر العمراين 
الحالِّ  حــديــِث  عــن  المحتِفل  ــواُب  ــج »ال

المرتِحل« .

ــس بن  ــو الــعــالء إدريـ أب

الحسيني  العراقي  محمد 

الفاسي )ت 1184هـ(

304 - 263/2-1

حاتم بن محمد فتح اهَّلل المغربي 
»كشف اللَّْبس عن بيان أحاديث إِْحياء الليالي 

الَخْمس« .

ــس  ــ ــالء إدري ــعـ ــو الـ ــ أب

ــي  ــراق ــع بـــن مــحــمــد ال

ــي  ــاس ــف ــي ال ــن ــي ــس ــح ال

المتوىف 1184هـ

362 - 319 /5
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حسين بن عكاشة
نَّة  والسُّ الكتاب  اتباع  على  بالُمَحافظة  »األمــُر 

البدع وُمْحَدثات األُمور، والتَّرغيب  والنَّهي عن 

تركهما  من  والتَّرهيب  نَّة،  والسُّ الكتاب  اتباع  يف 

وارتكاب البدع « . 

النَّاجي  ين  الدِّ برهان 

)810- 900هـ(

286 - 233 /4

المنذريِّ »جزٌء فيه أربعٌة تعاصروا« . ين  الدِّ زكي 

)ت 656هـ( .

278 - 255 / 6

َرَجــٍب »ِذْكُر َمْقَتِل أبِي َجْهٍل« . ابــِن  الحافظ 

الحنبليِّ )ت 795هـ(

318 -291/5

البقاعي »القول المعروف يف مسألة يا دائم المعروف« . ين  الدِّ برهان 

)ت 885هـ(

261 - 203/2-1

خالد عبد العظيم الحويني
»شرُح حديث : » إنَّما األعماُل بالنِّـيَّات « من 

الكالم على  اري يف  السَّ الُمنِير  الَبْدر   « كتاب 

صحيح البخاري « .

ت   ( الحلبي  ين  الدِّ قطب 

735هـ  

243 -299 /3

عمرو عبد العظيم الحويني 
سول « . ــو مــحــمــد الــقــايــنــي »إشراقاُت األُصول يف ِعلم حديِث الرَّ ــ أب

الهروي )ت 838هـ( 

298 - 209 /3

ام حجازي  محمد بسَّ
ماِن«  . الدين »تلخيص البياِن يف عالماِت مهديِّ الزَّ حسام  بــن  علي 

الــمــتَّــقــي الــهــنــدي )ت 

838هـ(

338 - 287 /4
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