الوحي والعلوم يف القرن الواحد والعشرين
قضااي معاصرة يف دراسات القرآن والسنة

حترير:
األستاذ الدكتور حممد أبو الليث اخلريآابدي
الدكتور عصام التجاين حممد إبراهيم

احملررون املشاركون
الدكتورة صفية مشس الدين
الدكتور رضوان مجال األطرش
األستاذ املشارك الدكتور سعد الدين منصور قسم السيد

اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي

قسم دراسات القرآن والسنة

الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا

حقوق الطبع
حقوق الطبع حمفوظة لقسم دراسات القرآن والسنة ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ابجلامعة اإلسالمية
العاملية مباليي.ا ال يسمح إبعادة طبع أو تصوير أي جيء من هذا الكتاب ،أبي شكل من األشكال
اإللكرتونية ،أو اآللية مبا يف ذلك التصوير ،أو النسخ ،أو التسجيل الصويت ،أو التخيين اإللكرتوين ،إال مبوافقة
خطية مسبَّقة من رئيس قسم دراسات القرآن والسنة ،ويستثىن من ذلك التصوير هلدف إجراء البحوث
العلمية ،على أن يشار عند االستشهاد به للناشر
الطبعة األوىل6341 :هـ – 5162م

ISBN: 978-967-418-394-3

الناشر:
دار اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليي.ا للنشر IIUM Press
IIUM Press, International Islamic University Malaysia
P.O. Box 10, 50728 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone (+603) 6196-5014, Fax (+603)-6196-6298
Website: http://iiumpress.iium.edu.my/bookshop

أ

قسم دراسات القرآن والسنة

الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا

ج

كتاب قضايا معاصرة في دراسات القرآن والسنة

الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين

الفهرس
 -6حمور قضااي معاصرة يف دراسات القرآن والسنة
.1

أساليب معاصرة يف حتفيظ القرآن الكرمي :مدارس امتياز اييسن ترجنانو املاليزية منوذجا

12-2

د .عبد العزيز صديق عبد هللا
.2
.3

أمساء هللا احلسىن وصفاته وأفعاله :دراسة حتليلية هلا يف سورة النور
د .صفية مشس الدين
إشكالية املتواتر بني املتكلِّمني ِّ
واحملدثني

27-13
41-28

حممد بن أمحد بن شعيالن الربيكي
.4

إشكالية دعوى التعارض بني أحاديث زايدة العمر بصلة الرحم والقرآن

53-42

أمسهان علي فارح عثمان
.5

أغراض التمثيل ابحليواانت واحلشرات يف القرآن :دراسة بالغية حتليلية
لقمان بن إدريس سيكوين

66-54

.6

االجتاهات املنحرفة يف التفسري التفسري الصويف أمنوذجا

83-67

عائشة خليلة عبد الستار
.7

د .رضوان مجال األطرش

اإلمام الكشمريي ووسائل تدريس احلديث عنده

94-84

حممد شكيب القامسي
.8
.9

األمري احملدث ال َقنُّوجي وإسهاماته يف علوم احلديث :كتابه "احلطة يف ذكر الصحاح الستة" أمنوذجا 116-95

عبد هللا مجيل حممد
د .سيوطي عبد املناس
التكبري عند ختم القرآن الكرمي بني القراء ِّ
واحملدثني

131-117

سامل بن غرم هللا بن حممد الزهراين
.11

احلديث املشكل والعلم التجرييب

148-132

د .عادل بن عبد الشكور الزرقي
.11

احلرية من خالل اآلايت القرآنية وأدلة استخدام العقل

155-149

د .ميلود شعبان القمودي
.12
.13

اخلطبة والزواج يف منظور القرآن الكرمي
حمب ال ّدين
خدجية ّ

الدعوة اإلسالمية وعوامل جناحها يف العصر احلديث :رؤى قرآنية

د .موسى عبد السالم مصطفى أبيكن

162-156
171-163

قسم دراسات القرآن والسنة

الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا

.14

السؤال يف القرآن الكرمي :أنواعه ومقاصده دراسة موضوعية
د .رضوان مجال األطرش

191-172

.15

العلة يف احلديث النبوي مفهومها وأجناسها واهتمام العلماء هبا

199-192

د .بدر حممد قبالن العازمي
.16

القرآن الكرمي يف رسائل املاجستري بقسم اللغة العربية يف كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية 214-211

اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي
أ .د .منجد مصطفى هبجت

د .حممد الباقر بن يعقوب

د .عبد احلليم بن صاحل

.17

املبــادئ العسـكريـة يف ضــوء القرآن الكرمي
د .خالد بن إبراهيم الدبيان

232-215

.18

املنهج النبوي يف إصالح اجلار السوء

248-233

نوح علي
.19

د .سعد الدين منصور حممد

أمهية التصوير الفين يف القرآن الكرمي :دراسة حتليلية بالغية وتطبيقية

2264-249

حممد نعيم جميد
.21

أمهية الداللة اللغوية وأنواعها يف استنباط األحكام من النص القرآين والسين
أ .فاطمة برمايت
د .إدريس بن خواي

278-265

.21

(أو) يف القرآن الكرمي وأثره يف بناء األحكام عند األصوليني

292-279

د .حسام حسني مزابن
.22

بسط الرزق وتضييقه يف اآلايت :أتمالت وهداايت

315-293

د .عبد احلكيم بن عبد هللا القاسم
.23

تعليم القرآن الكرمي لذوي االحتياجات اخلاصة إلكرتونيا :اإلعاقة الفكرية ضرورة

328-316

د .انيف بن عبد هللا التومي
.24

حقوق اإلنسان يف القرآن الكرمي

341-329

د .إبراهيم عبد السالم الفرد
.25

خطورة التساهل يف توثيق الضعيف يف السرية :هشام ابن الكليب وكتابه املثالب أمنوذجا

359-342

د .عالء الدين إمساعيل
.26

دالالت األلفاظ يف سورة الفتح :األمساء أمنوذجا

376-361

.27

د .زايد عبد هللا عبد الصمد البنّا
طهارة املرأة يف تفسري ابن عاشور دراسة موضوعية

389-377

صاحلة حويض املطريف
.28

ملس املصحف للمحدث حداث أصغر فــي ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية
د .بدر حممد العليوي
ه

394-391

الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين

.29

كتاب قضايا معاصرة في دراسات القرآن والسنة

مفردات السنة النبوية بني الوحي واالجتهاد

421-395

أمحد بن سامل بن موسى اخلروصي
.31

مفهوم العقل يف القرآن الكرمي

433-422

خالد أحممد فرج الوحيشي
.31

مالمح التخطيط يف الكتاب والسنة تنظريا وتطبيقا

445-434

د .خضر بشري عبد احلميد
.32

مناهج تدبر القرآن الكرمي بني القدمي واحلديث واآلاثر املرتتبة عليها
د .عصام التجاين حممد إبراهيم
علي أسا علي مبارك

467-446

.33

منهج القرآن يف اإلصالح السياسي

485-468

لطف هللا بن مال عبد العظيم خوجه
.34

وسائل حفظ السنة النبوية

495-486

د .خالد ضيف هللا الشالحي
.35

أسباب فساد السريرة ووسائل إصالحها
مرمي داوود أمحد

.36
.37

د .رضوان مجال األطرش

منهج القرآن الكرمي يف رعاية ذوي اإلحتياجات اخلاصة
حممد سهيل كي

531 -514

د .عصام التجاين حممد إبراهيم

ضوابط احلوار يف الكتاب والسنة ،وسلوك اآلخر

أ .د .املكي أقالينة

513-496

542 -531

