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الطفل الذي يف داخلك يجب أن يجد 

منزالً
التنمية البرشية360شتيفا� شنال13.002022

يعترب هذا الكتاب، األك� مبيعا يف املانيا ملدة 5 سنوات متتالية، من أهم الكتب التي تساعدنا يف فهم 

الطفل الذي يف داخلنا وبالتايل لفهم أنفسنا، وتحس� تعاملنا مع ذواتنا ومع أطفالنا.. كتاب ندخل 

معه يف عا� الطفل الذي يف داخل كل منا، نتشارك معه الحديث عن " الطفل الظل" الذي يف داخلنا، 

وكذلك " الطفل الشمس " حتى نصل معه " للطفل البالغ" فينا.  

كتاب هام ورضوري جداً ال غنى عنه لكل عائلة ولكل اآلباء واألمهات الذين يسعون لفهم ذواتهم 

أوالً وفهم أبنائهم وإقامة عالقة صحيحة معهم ثانياً .

قواعد الدعوة إىل الله عز وجل (يف ضوء 

كتابات العالمة الدكتور محمد سعيد 

رمضان البوطي رحمه الله)

1.002022
محمود محمد توفيق 

رمضان البوطي
200

املوضوعات اإلسالمية 

املتنوعة

هل هناك قواعد محددة للدعوة إىل الله سبحانه وتعاىل..؟ وما هي منطلقات هذه الدعوة.. ؟ وما 

األمور التي يجب عىل الداعية أن يأخذ نفسه بها..؟ وما هو موقع األنشطة الحركية من الدعوة إىل 

الله..؟ وهل �كن إقامة املجتمع اإلسالمي عىل منهج ثوري..؟

هذه التساؤالت وغ�ها يجيب عليها هذا الكتاب، استناداً إىل رؤية فضيلة الشيخ د. محمد سعيد 

رمضان البوطي رحمه الله تعاىل، واملنثورة يف خمسة عرش كتاباً من كتبه.. جمعها الكاتب  بعد دراسة 

شاملة لكل مؤلفات العالمة الراحل.بحيث بدت، وكأن املؤلف رحمه الله قد خط الكتاب حال حياته 

لهذا الغرض.

دراسات إسالمية200سعدي أبو جيب�6.502022 هذا الكتاب ..؟

بقدر ما يث� عنوان الكتاب استغراب القارئ وهو يرى صورة القرآن الكريم عىل غالفه، بقدر ما يثلج 

صدره اختيار سورة "فصلت" بالتحديد عىل الغالف � ترد بشكل مبارش عىل السؤال العنوان (لِـَم 

هذا الكتاب)..، ويأ� مضمون الكتاب ل�د أيضاً بالحجة الدامغة واملنطق والفكر الصحيح عىل كل ما 

قيل بحق القرآن الكريم والنبي محمد صيل الله عليه وسلم قد�اً وحديثاً، من قبل من اطلق عليهم 

املؤلف القايض سعدي أبو جيب أهل الجاهلية األوىل.. وأهل الجاهلية املعارصة..

دراسات إسالمية208سعدي أبو جيب7.002022التاريخ ورسالته يف القرآن الكريم

" لِـَم كانت اآليات التاريخية يف القرآن الكريم؟ ولِـَم احتلت تلك املساحة الكب�ة، والتي تجاوزت ثلث 

كتاب الله؟ يف كتابه هذا يحاول القايض املعروف د. سعدي أبو جيب اإلجابة عىل تلك األسئلة وغ�ها 

م� يخص التاريخ، ورسالته يف القرآن الكريم.. ليوصلنا معه إىل خالصة تُرينا كيف يتحوَُّل التاريخ من 

حكايا (كان يا مكان) إىل دروٍس تربوية هادفة لألفراد، واألمم، والدول، والحكومات، وال سي� أمة 

اإلسالم، أمة القرآن الكريم، لعلها تفتح يف التاريخ الحديث ما فتحته أيام الجاهلية األوىل.

إصدارات دار الفكر 2022
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علوم األرض336د.عيل حسن موىس12.002022قضايا مناخية معارصة

غدا املناخ أهّم قضية عاملية، و� يشغل باَل العل�ء املُناخ، ك� شغل باَل السياسيّ� والطفوليّ� عىل 

يشء ال ناقة لهم به وال جمل. وما املشكالت املناخية املعارصة؛ سوى قضايا صغ�ٍة، كونها من صنع 

البرش، فاالحتباس الحراري �كن أن يكون لعبة، أو خرافة ك� يسميه البعض، إال أن التغ� املناخي 

حقيقة ال �كن إنكارها عرب تاريخ األرض.

يف كتابه هذا يحاول د. عيل حسن موىس اإلجابة عىل الكث� من التساؤالت املطروحة حول املناخ ، 

مستعرضا كافة املشكالت املثارة عاملياً وإقليمياً .. كتاب هام ال غنى عنه لالختصاصي� واملهتم�.

القصة والرواية372خ�ي الدهبي8.002022التدرب عىل الرعب .. نصوص فكرية

هل يحتاج اإلنسان فعالً إىل " تدريب" عىل حالة الرعب؟! كيف تنشأ هذه الحالة؟! وكيف نتعامل 

معها؟! وما هو الرس الغريب وراء تعلق املسجون بالسجان؟!

هذا الكتاب، الذي ضمنه املؤلف نصوصاً فكرية عميقة ومؤثرة، تنبع وترصخ من أع�قنا، تتحدث عن 

رعبنا وخوفنا.. تتحدث عن " تدربنا" عىل الرعب منذ زمان بعيد..والذي ما زلنا نعيشه حتى الساعة.. 

وتتحدث يف الوقت نفسه عن قوة التحدي يف داخل كل منا..

كتاب عميق بعمق بعمق كل الحاالت اإلنسانية التي نعيشها ..

الرتبية والتعليم288أمان الغربة13.002022همسات تربوية

هدف الكتاب األسايس محاولة فهم الطفل وإحسان معاملته. وإثارة االهت�م بهذه املشكالت، التي ال 

تلقى اهت�ماً يُذكر يف واقع األمر. بخالف املشكالت الصحية الجسمية التي يركز عليها األهل الرتكيز 

األكرب؛ إذ إن األم إذا اشتكت إىل الطبيب عادة، اكتفى عىل األغلب ببعض النصائح الرسيعة غ� 

املجدية أو الضارة أحياناً، وبوصفٍة طبية ال تقدم وال تؤخر، وذلك ألن املشكلة هي مشكلة نفسية 

وتحتاج إىل دراسة مستفيضة وإىل بذل كث� من الجهد والوقت، لفهم جذورها، ثم محاولة تصحيح 

مواقف األهل ملعالجتها.

البناء االقتصادي للقرآن الكريم ج (11- 

14) سورة (األنعام-األعراف-األنفال-

التوبة-يونس-هود)

42.002021
د.ثناء محمد إحسان 

الحافظ
التفس�1672

البناء االقتصادي للقرآن الكريم : مرشوع عظيم األهمية والخطر، ويف كتابها هذا تحاول الدكتورة ثناء 

الحافظ بيان التفس� االقتصادي آليات القرآن، من خالل مدلوالته االقتصادية؛ التي تفرسها وتفصلها 

الّسنة املرشّفة؛ وذلك بهدف حكم وتنظيم الحياة االقتصادية يف املجتمع اإلسالمي.. فعندما برز 

االقتصاد اإلسالمي بأحكامه املعجزة، أقّر كث� من عل�ء الغرب بإعجازه، وأنه املنقذ املؤكد للعا� من 

األزمات االقتصادية. كتاب مهّم ال غنى للباحث� واملختص� يف االقتصاد اإلسالمي عنه

سلسلة ندى الصغ�ة.. مجموعة قصصية 

لألطفال (4-1)
أدب األطفال48هالة النابليس5.002022

قصص جميلة ورقيقة وهادفة لألطفال الصغار من عمر( 4 ـ 6 سنوات)..

تح� يف قصة (اليوم العظيم) شعور الطفلة الحلوة ندى وخوفها أول يوم تذهب إىل املدرسة.. 

ويف (كيف تستيقظ باكراً ) نعيش معها فرحها ألن الشمس تُرشق كل يوم، والوردة تنرش شذاها عىل 

الحديقة، والفراشة ترقص عىل غناء العصفور..

أما يف قصة (أرجوحة ندى الصغ�ة) ف�اها وهي تساعد العصفور يف بناء عشه.. 

وتستغرب يف قصة ( الصيف يف الجبل) كيف تكرب العصاف� دون أن ترشب الحليب؟؟ 

من أجمل وأرق قصص األطفال الصغار
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اآلداب128مروان الخاطر5.002022مرا� الروح

مرا� مروان نفحات شجية موجعة تستقي نسغها من جراحات الواقع و�زجه برحيق مقطر من 

حشاشة الروح وخلجات الفؤاد...من يتصفح هذه القصائد، يعيش حالة قلق الشاعر املبثوثة يف أجواء 

قصائده، ويكاد يسمع بوح القلب ويستشعر لهفة الوجدان وحرارة األنفاس، والشاعر املفجوع برحيل 

األحبة، بدءا من ريحانة البيت إلهام إىل زيتونة العمر ورفيقة الدرب وينبوع الحنان.. ومن البوك�ل 

وتدمر والرقة والشهباء حتى بغداد، يستلهم الشاعر صوره الفنية/ الج�لية من رشفات الغيب، 

منطويا عىل همومه ومواجعه، مثقال بالحرسة والشجن.

االتجاه اإلسالمي والخلقي يف النقد األد� 

عند العرب
دراسات إسالمية384وليد إبراهيم القصاب12.502021

ماهي "العالقة ب� الّشعر والّدين، وب� الّشعر واألخالق، وماهو موقف النّقد من هذه العالقة"، وهل 

صحيح أّن النّقد األدّ� عند العرب - الذي هو يف غالبه نقد للّشعر - كان نقداً ج�لياً؛ وأنه كان بعيداً 

كّل البعد عن االهت�م بقضايا املجتمع واألخالق والّدين، وأّن النّّقاد العرب رأوا أّن هذا الوظائف 

النّفعيّة، ليست من هّم الّشعر أصالً، وال هو مطالَب بها، وال قادر عليها، وال من شأن النّقد أن يطالبه 

بها. يف كتابه هذا يحاول الباحث والناقد املعروف د. وليد القصاب ان يفند هذه املقولة وبطالن هذا 

الرأي وخطورته، مربزاً االتجاه الدينّي والخلقّي يف النقد العرّ� الرتا�ّ .

الفلك688صالح الدين خليل الكالس22.002021الكون املغلق

نقض نظرية االنفجار الكب�.. يعترب هذا الكتاب أوسع محاولة قام بها باحث حتى هذا التاريخ وذلك 

للتوفيق ب� ما ورد يف القرآن العظيم وب� آخر املكتشفات العلمية. فقد تركت نظرية االنفجار الكب� 

أثراً خادعاً يف مجمل أفكار املثقف� يف كافة أرجاء العا� وعىل وجه الخصوص يف القارت� األوروبية 

واألمريكية. وقد تم الكشف عن مزيد من هذه الحقائق بعد اتباع الباحث منهجاً يف القرآن لفهم 

القرآن يعتمد املتشابهات املثا� واللوحات القرآنية املؤلف كل منها يف غالبيته، من سبع آيات قرآنية 

ألقت الضوء عىل حقائق � تكن معلومة من قبل.

وثائق مالك بن نبي يف األرشيف الوطني 

الفرنيس
304عمر كامل مسقاوي10.002021

الرتاجم والس� 

واألنساب

كتاب جديد عن حياة املفكر اإلسالمي الجزائري مالك بن نبي .. وهو عبارة عن تقديم 201 وثيقة 

أرشيفية، أقدمها تعود إىل سنة 1939، و وتستعرض يف مجملها جوانب جديدة و غ� معروفة من 

شخصية املفكر، ك� �يط اللثام عن حقائق أغفلتها مذكراته الخاصة. و يتطرق الكتاب، إىل عالقة 

مالك بن نبي بأملانيا خالل الحرب العاملية الثانية، ك� يتحدث عن محاولة الجهاز االستخبارا� 

االستع�ري، تجنيده لصالحه من أجل استغالله الخرتاق صفوف الع�ل و املثقف� الجزائري�، يف 

الفرتة ما ب� 1951و 1952. كتاب جدير باالقتناء

القصة والرواية180غالية حبيب خليفاوي4.502021فصام طوعي

فُصام طوعي .. معاً وحدي 

آدم رجل يف األربع� يعمل كمدقّق ,ويف املساء يجلس يف قهوته املعتادة , يح� ويكتب ما �ّر به من 

قصص ومواقف يف حياته ,ترافقه يف رحلته قمر , حبيبته الّتي يكتب لها كّل القصص ,ويصف لها كّل 

النّاس واألحداث من حوله ,مختاراً بذلك عاملاً آخر �اماً يجمعه بها يف هذه األحداث .
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القصة والرواية648محمد قرط الجزمي14.002021رواية تحت ظل الظالل

رواية خيالية علمية، عن جيٍل من البرش يعيشون يف عاٍ� ال فيه شمس وال قمر، ال يرون النجوَم وال 

الس�َء ذاتها، جيل كل ما يعرفونه عن األرض هو الظالم والقتل والحصار، كل هذا فقط ألن جثة 

باردة تائهة يف الفضاء رأت أن عىل أهل األرض أن يعيشوا تحت ظلها وضمن سيطرتها. وبين� سّكان 

القمر يف حالة يأس من إنقاذ األرض، يأ� غرباء من العدم فجأة، هارب� من ظالٍل ترتصدهم، تائه� 

يف عا� بعيد عن عاملهم، يأتون حامل� معهم قشًة، قد تُنقذ البرش، ور�ا تزيدهم غرقاً أك� فأك�.

نظرية مقاصد الرشيعة اإلسالمية 

وتطبيقاتها عند العالمة محمد سعيد 

رمضان البوطي

13.002021
ميثاق صادق محمود 

هزاع امللي�
دراسات إسالمية400

يضع املؤلف يده يف هذا الكتاب عىل جوانب هامة لتحليل نظرية املقاصد وإبراز تطبيقاتها عند 

عْت قُدرَته املقاصدية والفكرية وأَكْسبته ملكة فائقة  العالمة البوطي مبتدئاً بحياته العلمية التي َوسَّ

ونادرة عىل ربط النوازل املعارصة بالرشيعة اإلسالمية، وانتهى حديث املؤلف ببيان وتحليل مواقفه 

وفتاواه الرشعية يف النوازل املعارصة.

العمليات االجت�عية192إس�عيل العمري9.002021للحياة أن تنتظر

يسهم هذا الكتاب يف توسيع دائرة االتصال لديك من خالل األنشطة املبتكرة واألفكار الخالقة التي 

يل. ك� يفتح لك هذا الكتاب آفاقاً جديدة،  تفّجر طاقاتك اإلبداعية يف الكتابة والتعب� والتخُّ

ويُساعدك عىل اكتساب مهارات نوعية كفيلة بصناعة الفرق وإحداث التغي� املأمول. للحياة أن 

تنتظر (مهارات الحياة)

إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل .. كتاب 

العلم لألطفال - كتاب التدريبات ج2-1
240أنس الرفاعي7.002021

املوضوعات اإلسالمية 

املتنوعة

هاً إىل مجتمعٍ من عل�ِء رشيعة وفقهاَء، إال  بالرغم من أن كتاب الغزايل (إحياء علوم الدين) كان ُموجَّ

أنَّ هناك الكث� ما ينطوي عليه من نصائح ثاقبة �كن تكييفها لتقد�ها لجميع األع�ر. فقد أستخدم 

اإلمام الغزايل الكث� من القصص واألفكار الرائعة التي تجعل أفكاره واضحة وممتعة. وقد كُتبت 

قصص هذه السلسلة لألطفال (اليافع�)، لكن الهدف أن يقرأ اآلباء واملعلمون أيضا كلَّ قصٍة، ومن 

ثمَّ ينقلون أفكارها بطريقٍة تكون واضحًة ألي طفٍل حسب عمره

القصة والرواية512نجيب فاضل قصا كوريك15.002021هو وأنا

كتاب يح� قصة حياة سلطان الشعراء األتراك "نجيب فاضل قيصا كورك"، ويعترب من أهم كتبه. 

يح� فيه كيف اهتدى اىل الصوفية والدور الذي لعبه أستاذه باملدرسة "إبراهيم عشقي" عندما قدم 

له كتاب� مهم� أثرا يف حياته "�رات" و"ديوان نقيش" رجع إليه� بعد تدينه وتوبته.. إال أن حياة 

نجيب فاضل تحولت كليا بعد لقائه بالشيخ عبد الحكيم ا?ورايس من شيوخ الطريقة النقشبندية، 

أ هذا الكتاب موضع الصدارة من  ومن أجله كتب "هو وأنا" يف العام نفسه." ويقول عن كتابه :"  يتبوَّ

ب� كل أع�يل، ويُحفَظ يف أعز الزوايا من مكتبتي التي تشمل كتاباً ونصفاً قبَل أن أعرفَه،


