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�سل�سلة الإنتاجية:
وقت امل�سلم .. عمره فيما اأفناه

د. طارق ال�سويدان 
يف هذا الكتاب ســتجد : أهمية الوقت يف اإلســام اخلصائص 
إدارة  نتائــج  املســلم  لوقــت  للوقــت تقســيم اإلســام  الفريــدة 
العاليــة  الهمــة  أصحــاب  للوقــت  اإلميانيــة  النظــرة  الوقــت 
اســتفادة العلمــاء اجلاديــن مــن أوقاتهــم موفــرات ومضيعــات 
الوقــت كيــف تســتغل كل حلظــة مــن عمــرك البيئــة املعينــة على 

اســتغال الوقــت كيــف ترتــب أولويــات وقتــك 

�سل�سلة الإنتاجية:
زيادة الإنتاجية ال�سخ�سية

د. طارق ال�سويدان
يف هــذ الكتــاب ســتجد : افهــم نفســك إدارة الــذات مقيــاس 
كيــف تقضــي وقتــك مقيــاس عوائــق اإلنتاجيــة وعاجهــا 
كيــف تكتــب خطــة حلياتــك؟ حتديــد مشــاريع جعــل احليــاة 
متوازنة خطوات إنشاء كتاب أو إعداد دورة أو كتاب مفاهيم 
نصائــح  وقتــك؟  تنظــم  كيــف  إنتاجيتــك  لزيــادة  أساســية 
هامــة لزيــادة اإلنتاجيــة القضــاء علــى التســويف ) تأجيــل 
األعمــال ( إدارة املقاطعــات الهاتفيــة والزيــارات الشــخصية 
فــن القــراءة الســريعة مهــارات التنظيــم الفعــال التطبيقــات 

االلكترونيــة لإلنتاجيــة والتنظيــم الفعــال 
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�سل�سلة الإنتاجية:
زيادة الإنتاجية اجلماعية واملوؤ�س�سية

د. طارق ال�سويدان 
هذا كتاب من نوع مختلف ، يتم فيه تقدمي جميع املهارات على شكل 
مقاييــس جديــدة متامــا ، وتدريبــات عمليــة حديثة، يســتطيع القارئ 
مــن خالهــا التــدرب )وليــس التعلــم فقــط( علــى املهــارات التاليــة : أ 
أنــت منصــت أم مســتمع ) مقيــاس مــن 50 ســؤاال ( عناصــر االســتماع 
الفعال : ) التفكير ، التركيز والتحليل ، احلركة واألسلوب، املقاطعة، 
التدخــل( 6 اختبــارات ومشــاهد حــول فــن الســؤال 15 قانونــا رئيســا 
لألسئلة الفعالة مقياس من 95 معيارا ملؤشرات اإلنتاجية القيادية 
علــى املســتوى الشــخصي وكذلــك لفريــق العمــل ومســتوى املنظمــة 
حتديــد مســتوى اإلنتاجيــة القياديــة يف املصداقيــة واالســتراتيجية 
والتــوازن واالتصــال والتنفيــذ مقيــاس للتــدرب علــى العلــم اجلديــد 
لفريــق العمــل الــذي أنتجتــه جامعــة MIT فــن تفويــض وحتويــل 

األعمــال إلــى اآلخريــن

�سل�سلة الإنتاجية:
كيف تدير اجتماعا فعال ؟

د. طارق ال�سويدان 
يف هــذا الكتــاب ســتجد : معظــم كتــب ودورات إدارة االجتماعــات تغطــي 
مواضيــع محــدودة ومعروفــة مثــل جــدول األعمــال ومحضــر االجتمــاع 
وإدارة النقــاش ، وهــذه كلهــا أساســية ومهمــة، لكنــي أضيــف لكــم يف هــذا 
الكتــاب : - التعــرف علــى أكبــر مشــاكل االجتماعــات وكيفيــة جتنبهــا - 
حتليــل أمنــاط رؤســاء االجتماعــات وكيفيــة التعامــل معهــم - حتليــل 
أمناط أعضاء االجتماعات وأساليب إدارتهم - حتليل املوقف املتوقع 
مــن كل شــخص مــن طريقــة جلوســه ) متريــن مصــور ( - 15 نفســية 
مختلفــة للنــاس يف االجتمــاع والتعامــل معهــا - أفضــل طريقــة لتوزيع 
إدارة  كيفيــة   - ببعضهــم  عاقتهــم  املشــاركني حســب  جلــوس  أماكــن 
النقــاش بأســاليب حديثــة وفعالــة - املواقــف الصعبــة التــي حتــدث ودور 
رئيــس االجتمــاع جتاههــا - كيــف تديــر اجتماعــا أنــت لســت رئيســه مــن 
خــال األســئلة - األخطــاء الشــائعة عامليــا وكيفيــة جتنبهــا - تصحيــح 
املفاهيــم املغلوطــة حــول إدارة االجتماعــات - كيــف تســتبدل طريقتــك 
العاديــة يف إدارة االجتماعــات وتســتعمل طريقــة املجموعــة الشــكلية 

وحتقــق أضعــاف النتائــج يف جــزء مــن الوقــت
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�سل�سلة م�ستقبل الإ�سالم:
احل�سارة الإ�سالمية القادمة

د. طارق ال�سويدان 
جتــدون يف هــذا الكتــاب : - كيــف تختلــف حضــارة اإلســام القادمــة 
الكــرمي يف  القــرآن  وقوانــني   ، - مفاهيــم احلضــارة  املاضيــة  عــن 
نهضــة األمم وبنــاء مجدهــا ، وكذلــك قوانــني التاريــخ - مقومــات 
األمــة اإلســامية والتــي متيزهــا عــن غيرهــا يف قدرتهــا علــى بنــاء 
حضارتهــا - املقومــات اإلميانيــة لألمــة اإلســامية، وعلــى رأســها 
العقيدة ، وعبادة عمارة األرض ، ومعنى اإلميان باآلخرة ، وتكامل 
العلم واإلميان - معنى اإلحسان والعدل وإقامة شرع اهلل تعالى ، 
وطرق إقامة احلقوق والواجبات من أجل إسعاد البشرية - كيفية 
الدعوة إلى رعاية األخاق الكرمية ، وضمان احلريات املنضبطة، 
وأثــر اإلبــداع يف حيــاة األمــة ، وفهــم الفــن القيمــي امللتــزم الهادف - 
فهم عميق للقوة واحلق والعاقة بينهما، وتوازن الروح واجلسد، 
والتربيــة والشــريعة ، وطــرق اســتعمال املــال يف بنــاء احلضــارة - 
توضيــح أثــر املجتمــع يف تــوازن الدولــة ، ومفهــوم الشــورى ، ومعنــى 
انفتــاح األمــة علــى الثقافــات واحلضــارات األخــرى - وأخيــرا ، كيــف 
نفهم أسباب تراجعنا وتخلفنا عن ركب احلضارات، وما هي أسس 

إعــادة بنــاء حضارتنــا اإلســامية التليــدة

�سل�سلة م�ستقبل الإ�سالم:
اخلطة ال�سرتاتيجية لنه�سة الأمة

د. طارق ال�سويدان 
هذا الكتاب هو محاولة جادة ، ورغبة صادقة ، يف التخطيط السليم 
لألمــة اإلســامية ، مــن أجــل توجيــه اجلهــود والطاقــات نحــو بنــاء 
األمــة احلضاريــة التــي نحلــم بهــا وذلــك مــن خــال:- تقــدمي مشــروع 
) عمــران ( وهــو خطــة اســتراتيجية عمليــة ، طموحــة ، ومتكاملــة، 
إلعــادة احلضــارة اإلســامية املنشــودة - حتديــد األزمــات الرئيســية 
، وأســباب كونهــا عائقــا يحــول دون  اليــوم  التــي تعانــي منهــا األمــة 
النهضــة والتقــدم احلضــاري - حتديــد مقومــات األمــة احلضاريــة ) 
القــدرات األساســية ( ، والتــي ميكــن االنطــاق واملنافســة مــن خالهــا 
 ، الهامــة  بنــاء األمــة مــن جديــد - حتديــد املجــاالت احلضاريــة  يف 
وإعــادة التنافــس عليهــا بــني الــدول املتقدمــة ، كاالقتصــاد والتعليــم 
والصحــة والبنــى التحتيــة واإلبــداع وغيرهــا - فهــم مقاومــة التغييــر، 
ودراســة الواقــع ملقاومــة املقاومــة ، وحتديــد املعوقــات التــي قــد توقــف 
التغييــر ، وكيفيــة جتاوزهــا - تقــدمي عــدد 93 مشــروعا متنوعــا ) بــني 
قائــم وجديــد ومطلــوب ( تســاهم يف مجموعهــا يف تكويــن اجلســم 

احلضــاري لألمــة ، كنــواة ملشــاريع النهضــة احلضاريــة
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�سل�سلة م�ستقبل الإ�سالم:
احلرية يف دولة الإ�سالم القادمة

د. طارق ال�سويدان 
فهــم  يف  طويــل  وجهــد  بحــث  خاصــة   -  : الكتــاب  هــذا 
عميــق ملعنــى احلريــة وضوابطهــا - عاقــة احلريــة بــاألدب 
، وطــرق ممارســتها بالشــكل األمثــل واحملمــود  األخاقــي 
لتحديــد  وطموحــة  منشــودة  صــور  فيــه   - املجتمعــات  يف 
معالــم احلريــة املنشــودة يف املجتمــع املســلم القــادم - هــو 
جهــد يف طريــق رســم معالــم احلضــارة اإلســامية القادمــة 
وعلــى رأســها احلريــة كمــا أرادهــا اإلســام والشــرع احلنيــف 
- تصــور للحريــة السياســية والدينيــة والفكريــة والفنيــة 

واالجتماعيــة وغيرهــا يف دولــة اإلســام القادمــة

�سل�سلة م�ستقبل الإ�سالم:
من اأنا ؟ وما هي هويتي ؟د. طارق ال�سويدان 

هــذا الكتــاب يحتــوي علــى املواضيــع الهامــة : - اختبــاران 
لدرجــة فهمــك ملوضــوع األنــا وفهــم الهويــة - متــى تكون كلمة 
)أنا( محمودة ومتى تكون مذمومة ؟ - ما هي مكونات )أنا( 
وكيــف تتشــكل الــذات اإلنســانية؟ - أنــواع األنــا : 1. كيــف أرى 
نفســي ؟ 2. كيــف يرانــي النــاس ؟ 3. كيــف أمتنــى أن أكــون ؟ 
- ) الهويــة ( مــاذا تعنــي ؟ - هــل مــن يحــب األكل الغربــي أو 
يعشــق األغانــي األجنبيــة قــد خالــف الهويــة اإلســامية ؟ - 
مــا الفــرق بــني عناصــر الهويــة ومظاهــر الهويــة ؟ - مــا الفرق 
بــني مامــح الهويــة اإلســامية ومامــح الهويــة الغربيــة ؟ - 

أفــكار وســطية لتعميــق الهويــة اإلســامية يف األمــة
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�سل�سلة م�ستقبل الإ�سالم:
اخترب اأخالقك

د. طارق ال�سويدان 
هذا الكتاب عبارة عن اختبار وشرح مسهب لألخاق والقيم التي 
يجب على اإلنسان املسلم التحلي بها ، وفيه : - اختباران نظري 
وآخــر عملــي ملــدى فهمــك لنظريــة األخــاق والقيــم مــع اإلجابــة 
الوافية عليهما - شــرح وتعريف للقيم واألخاق وأهمية وجودها 
يف حيــاة اإلنســان - أهــم الفروقــات بــني األخــاق والقيــم بالنســبة 
للفــرد واملجتمــع - شــرح للقيــم العامليــة ومقابلــة حلــال األمة اليوم 
منها - ضوابط األخاق وفق الشرع ، والعقل ، والعرف ، والضمير 
احلــي ، ومــا العمــل عنــد تعارضهــا مــع بعضهــا - عاقــة األخــاق 
بالدين ، والفقه ، والقانون - هوى النفس وأزمات السلوك وسبل 
تعديلهــا - 8 حــاالت تســبب ســوء األخــاق - اإلجابــة علــى مســائل 
محّيــرة ، بــني مــن يعتبرهــا مخالفــة أخاقيــة ، ومــن يعتبرهــا حقــا 

تكفلــه احلريــة !

�سل�سلة م�ستقبل الإ�سالم:
الدولة التي اأحلم بها

د. طارق ال�سويدان 
يف هــذا الكتــاب تصــور واضــح ، وأحــاق مثاليــة للدولــة التــي أحلــم 
بهــا ، دولــة تتصــف بالتالــي : - الهويــة والقيــم واألخــاق واإلميــان - 
حريــة التفكيــر والديــن والعبــادة وحريــة التعبيــر - فصــل الســلطات 
والتعددية السياسية - دولة مدنية مبرجعية إسامية - دولة العلم 
والعقــل واملنطــق والفلســفة واالجتهــاد احلــر - دولــة تقديــر اجلمــال 
والفن وحماية البيئة وتعظيم املقدسات - دولة احلكومة الصغيرة 
والقطــاع اخلــاص الكبيــر - دولــة يصنــع فيهــا الوقــف ، احلضــارة ، 
وتفّعلهــا منظمــات املجتمــع املدنــي - دولــة التعليــم الراقــي والصحــة 
املتطــورة والثقافــة الواســعة واالنفتــاح علــى العالــم - دولــة االقتصاد 
املتــني والعقوبــات الصارمــة علــى الرشــوة والســرقة مــن املــال العــام - 
دولــة املــرأة الراقيــة ذات االختيــار احلــر ، واملســاواة العادلــة - دولــة 
تنمية املواهب وصناعة القادة والشركات الناشئة والعمل اجلماعي 

وغيرهــا الكثيــر مــن أحــام اليــوم حقائــق الغــد ....

5.99 $

7.99 $

https://www.amazon.com/dp/B07TFLYWZL
https://www.amazon.com/dp/B07TFDRQCX
https://www.kobo.com/ww/en/ebook/u2H2Z8u_oz2WpwO6ZPSLMw
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https://books.google.com.kw/books/about?id=ZiKeDwAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.kw/books/about?id=FbWeDwAAQBAJ&redir_esc=y
https://play.google.com/store/books/details?id=ZiKeDwAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=FbWeDwAAQBAJ


املنهج املتكامل لإعداد القادة:
مفاهيم واأ�سا�سيات القيادة

د. طارق ال�سويدان 
يحتــوي هــذا الكتــاب علــى : - الظاهــرة القياديــة - عناصــر القيادة 
- األتبــاع - الشــخصية القياديــة - أدوار القــادة - هــل ميكــن تعلــم 
القيادة ؟ - القائد النموذجي - تعاريف ومفاهيم - أمناط القادة 
- القــادة الســيئون - منــاذج القيــادة - القيــادة ملــن ؟ - مهاراتــك 
القياديــة - الصفــات العشــر للقائــد كمــا ويحتــوي علــى املقاييــس 
واالختبارات التالية : - اختبار تعاريف - نظريات القيادة - الفرق 
بني القيادة واإلدارة - حتليل الشخصية القيادية - صفات القادة 
- قوانــني القيــادة - عامــات القيــادة - هــل أنــت متحفــز للقيــادة - 

القيــادة املوقفيــة - خصائــص القــادة

املنهج املتكامل لإعداد القادة:
النموذج العام لإعداد القادة

د. طارق ال�سويدان 
يف هــذا الكتــاب ســتجدون الكثيــر مــن النمــاذج األساســية إلعــداد قــادة 
املســتقبل ، ومــن بينهــا : - التربيــة القياديــة - التعامــل مــع النــاس 
- التغييــر اإلبداعــي - بنــاء املصداقيــة - العمــل اجلماعــي - األداء 
القيــادي - الرؤيــة املرشــدة - التمكــني القيــادي - االتــزان الشــخصي 
كمــا ســتجدون عــددا كبيــرا مــن املقاييــس والتماريــن الازمــة إلعــداد 
القــادة ومــن بينهــا:- متريــن املصداقيــة والثقــة يف املنظمــة - متريــن 
ترتيــب القيــم - مقارنــة القيــم الشــخصية بقيــم املنظمــة - خطــوات 
بنــاء الرؤيــة الشــخصية - درجــة املشــاركة يف الرؤيــة االســتراتيجية - 
معاييــر الفريــق الفعــال - مقيــاس مــدى الرضــى الوظيفــي - اختبــر 
معلوماتــك حــول منهجيــة التغييــر - متريــن قــرارات محيــرة - متريــن 
حتديــد القيــم الشــخصية - متريــن خطــاب املغــادرة - متريــن بنــاء 
االلتــزام بالقيــم - مؤشــر اتخــاذ القــرار الشــخصي - متريــن هــل أنــت 
منصــت أم مســتمع ؟ - متريــن تشــخيص التفويــض لديــك : ثاثــني 
دقيقــة ملســتويات أداء عاليــة - هــرم األداء القيــادي - اختبــار درجــة 

الطاقــة النفســية

املنهج املتكامل لإعداد القادة:
خطوات ومناهج اإعداد القادة

د. طارق ال�سويدان 
يحتوي هذا الكتاب على : - مامح القائد الذي نريد - كيف نبحث 
عن ذوي االستعداد القيادي - مرحلة جتربة املرشحني وتقييمهم - 
التدريــب والتأهيــل القيــادي - التكييــف والتمكــني واملشــروع القيــادي 
- البيئــة احملفــزة للقيــادة - املربــي القيــادي - أساســيات برامــج إعــداد 
القادة - منوذج التعلم الذاتي للقيادة LEARN - رباعيات القيادة 

اإلسامية - مبادئ القيادة اإلسامية - قواعد يف األداء القيادي

9.99 $

9.99 $

8.99 $

https://www.amazon.com/dp/B07THKSKFD
https://www.amazon.com/dp/B07TK9LD82
https://www.amazon.com/dp/B07TNH96VB
https://www.kobo.com/ww/en/ebook/jVEiDt_dxDy1y5bNg6ZKyQ
https://www.kobo.com/ww/en/ebook/Z3iOD6ukIDmNw1ymPEjeuA
https://www.kobo.com/ww/en/ebook/jEMjl1s-gTWYx1E57PTsXw
https://books.google.com.kw/books/about?id=rfeeDwAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.kw/books/about?id=PUCfDwAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.kw/books/about?id=g0CfDwAAQBAJ&redir_esc=y
https://play.google.com/store/books/details?id=rfeeDwAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=PUCfDwAAQBAJ
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�سل�سلة تاأ�سي�س واإدارة امل�ساريع:
اأ�سا�سات امل�ساريع

د. طارق ال�سويدان 
يأتــي هــذا الكتــاب )أساســات املشــاريع( كجــزء ثانــي يف سلســلة 
)تأســيس وإدارة املشــاريع(، ويهدف إلى أن يقدم لكم فكرة علمية 
وعمليــة حديثــة حــول أربــع قضايــا أساســية: أولهــا: جمــع وحتليــل 
وحتــى  واملنافســني  الزبائــن  حــول  بطريقــة منهجيــة  املعلومــات 
كفاءتــك أنــت ومــدى مناســبتها للعمــل احلــر. ثــم يتنــاول البــاب 
الثانــي حتليــًا لكيفيــة اختيــار الفكــرة الصحيحــة، والتــي قــد 
تكــون متقدمــة قليــًا عمــا هــو موجــود، أو تكــون متفــردة بشــكل 
هائــل عــن املنافســني، كمــا ســتتعرفون قواعــد أخــذ وكالــة أو امتيــاز 
)Franchise( ملنتــج ناجــح يف اخلــارج، وكيفيــة التعاقــد عليــه 
حتــى تتجنبــوا األخطــاء يف ذلــك. أمــا البــاب الثالــث فســتتعلمون 
الفعالــة  للهويــة  األربعــة  الرئيســية  العناصــر  بنــاء  قواعــد  فيــه 
)Identity(، وهــي )االســم، الشــعار املرســوم، الشــعار اللفظــي، 
املعاييــر  عشــرات  علــى  فيــه  وســتتعرفون  االلكترونــي(،  االســم 
الازمــة لبنــاء الهويــة احلديثــة واملبهــرة. ويتنــاول البــاب األخيــر 
والشــركات  األشــكال  أنــواع  علــى  وســتتعرفون  القانونيــة  األمــور 
القانونيــة واملزايــا والعيــوب لــكل منهــا، ثــم ســتتعلمون املقصــود 
بامللكيــة الفكريــة وبــراءات االختــراع، ومــا ميكــن تســجيله ومــا ال 
ميكــن تســجيله، ثــم نختــم باحلديــث عــن قواعــد اختيــار احملامــي 

والتعامــل مــع التراخيــص والضرائــب.

�سل�سلة تاأ�سي�س واإدارة امل�ساريع:
اخلطوة الأولى نحو العمل احلر

د. طارق ال�سويدان 
أبــارك لــك أنــك فكــرت يف قــراءة هــذا الكتــاب فهــذه اخلطــوة 
تــدل علــى بدايــة االســتعداد لانتقــال نحــو العمــل احلــر، وتــدل 
كذلــك علــى تفكيــر جــاد لانتقــال مــن الوظيفة التقليدية إلى 
بنــاء مشــروعك اخلــاص. هــذه اخلطــوة ليســت هينــة وبســيطة، 
بــل قــد تكــون أهــم خطــوات حياتــك )بعــد الــزواج( وقــد تغيــر 
كل مســار حياتــك. يشــجع الكتــاب علــى االنتقــال خطــوة نحــو 
العمــل احلــر، بنبــذ التــردد والــرد علــى األعــذار الشــائعة، كمــا 
يساهم يف تأصيل املفاهيم األساسية والتعاريف واملصطلحات 
والتذكيــر بأخاقيــات العمــل احلــر. وممــا يزيــد مــن قيمــة هــذا 
الكتــاب اشــتماله علــى أهــم املهــارات واخلطــوات واملواقــع التــي 
وقــد  هويتــك.  أو  شــعارك  أو  منتجــك  تصميــم  تســاعدك يف 
تضمــن الكتــاب احملــاور األساســية التاليــة: هــل تصلــح للعمــل 
احلــر؟ مصطلحــات وأخاقيــات. التغلــب علــى األعــذار. مواقــع 

ملســاندتك.

4.99 $

4.99 $

https://www.amazon.com/dp/B07TT48G8L
https://www.amazon.com/dp/B07TV33C3R
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�سل�سلة تاأ�سي�س واإدارة امل�ساريع:
فن ت�سويق امل�ساريع
د. طارق ال�سويدان 

مهما كانت فكرتك جميلة وبضاعتك جيدة وهمتك عالية فإنك 
لــن تنجــح يف مشــروعك بــدون تســويق جيــد. حيــث يعتبــر ســوء 
التســويق هــو مــن أهــم أســباب فشــل املشــاريع الشــبابية. يتنــاول 
الكتــاب موضــوع التســويق علــى أربعــة أبــواب: يتحــدث الباب األول 
عــن فهــم التســويق وعناصــره، والفــرق بينــه وبــني اإلعان أو البيع 
أو العاقــات العامــة. أمــا البــاب الثانــي فيركــز علــى الزبــون، وكيــف 
نديــر العاقــة مــع الزبائــن باســتخدام برامــج كمبيوتــر متطــورة؟ 
وأخيــًرا املنهجيــة العلميــة للمحافظــة علــى الزبــون. ويف البــاب 
الثالــث نتنــاول أحــد أهــم عناصــر التســويق وهــي )املقــر( معاييــره 
ســنفصل  كمــا  لــه،  الضروريــة  والتجهيــزات  اختيــاره  وشــروط 
احلديــث يف املوقــع االلكترونــي ألهميتــه يف التســويق والبيــع. ويف 
البــاب األخيــر ســيكون حديثنــا عــن التســعير وتقديــر اإليــرادات 

واألربــاح واخلســائر، ومــا هــي نســبة التخفيضــات األفضــل؟

�سل�سلة تاأ�سي�س واإدارة امل�ساريع:
التخطيط والتحليل للم�ساريع

د. طارق ال�سويدان 
قيــل )إذا فشــلت يف التخطيــط، فقــد خّططــت للفشــل(، وهــذا صحيــح يف 
الغالــب، ومــن هنــا جــاء هــذا الكتــاب )التخطيــط والتحليــل للمشــاريع( 
ضمن سلســلة )تأســيس وإدارة املشــاريع(، والذي يهدف لتشــجيعكم على 
خــوض غمــار العمــل احلــر، ولكــن بخطــى ثابتــة، وإضافــات نوعيــة، تســاهم 
يف توســيع آفاقكــم وزيــادة مهاراتكــم لتكونــوا أكثــر قــدرة علــى فهــم الواقــع 
والبيئــة مــن حولكــم ومــن ثــم استشــراف املســتقبل وحســن اإلعــداد لــه 
بــإذن اهلل تعالــى. يبــدأ البــاب األول بتحديــد املكونــات األساســية للمنتــج 
النهائي الذي نطمح الوصول إليه وهو )خطة عمل( ملشروعك اجلديد، 
أو حتســني وتوســيع مشــروعك القــدمي، ســنتعرف علــى مكونــات اخلطــة 
)التحليــل(  عالــم  ســندخل  الثانــي  البــاب  ويف  وحدودهــا.  وفوائدهــا، 
 )SWOT( وسنتعرف على طريقتني لتحليل املشاريع واملنظمات وهما
واملقارنــة باألفضــل )Benchmarking(، كمــا سنســتعمل طريقتــني 
وطريقــة   ،)G .E( مصفوفــة  وهمــا  اخلدمــات  أو  املنتجــات  لتحليــل 
االســتراتيجيات. ثم ســننتقل للباب الثالث حيث ســنتعلم كيفية تطوير 
وكذلــك   ،)  Business Model( العمــل  منــوذج  واختيــار  املنتــج 
تطويــر العمــل )Business Development(، وإدارة دورة حيــاة 
املنتــج )Product Life Cycle(. وأخيــًرا يف البــاب الرابــع ســنتعلم 
كيفيــة كتابــة الرؤيــة والرســالة )وحقيقــة الفــرق بينهمــا(، وكيفيــة صياغة 
األهــداف واملؤشــرات )KPI ’S ( بطريقــة ذكيــة )SMART(. وبهــذا 
ســنكون جاهزيــن بــإذن اهلل تعالــى علــى اإلعــداد اجليــد لبــدء مشــروعكم 

اجلديــد أو توســيع مشــروعكم القائــم.
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�سل�سلة تاأ�سي�س واإدارة امل�ساريع:
راأ�س مال امل�ساريع

د. طارق ال�سويدان 
ومع اخلطوة السادسة من سلسلة تأسيس وإدارة املشاريع حيث 
نتعامــل فيهــا مــع قضيــة قــد تــؤدي إلــى حيــاة أو مــوت املشــروع 
وهــي )رأس املــال للمشــاريع(. ويتضمــن الكتــاب أربعــة أبــواب: 
نســتعرض يف البــاب األول األنــواع املختلفــة ملصــادر رأس املــال 
مــع بعــض التنبيهــات املهمــة حــول تصغيــر رأس املــال والقواعــد 
الثانــي  البــاب  أمــا  أخــرى.  ونصائــح  لاقتــراض  الضروريــة 
فيتنــاول أنــواع املســاندة املاليــة التــي يحتاجهــا عــادة الشــباب 
ومنها حاضنات األعمال وجهات دعم املشاريع، مع إشارة مهمة 
لقواعد التعامل مع البنوك والشــركات االســتثمارية والتمويل 
قواعــد  يشــرح  جــًدا  مهــم  فهــو  الثالــث  البــاب  أمــا  اجلماعــي. 
التعامــل مــع الشــركاء بنظــرة عميقــة وواســعة، مــع مجموعــة 
الشــركاء. ويف  العلميــة والعمليــة إلدارة  النصائــح  كبيــرة مــن 
البــاب األخيــر نتعــرف علــى كيفيــة إعــداد امليزانيــة املبدئيــة مــن 
اإليــرادات.  وحســاب  واإلنتاجيــة  التشــغيلية  املصاريــف  حيــث 

نتمنــى لكــم قــراءة ملؤهــا الفائــدة والنفــع.

�سل�سلة تاأ�سي�س واإدارة امل�ساريع:
اإدارة املوارد الب�سرية

د. طارق ال�سويدان 
1. فهم قواعد املوارد البشرية
 2. القيادة واإلدارة واملواهب 

3. الهياكل التنظيمية الفعالة
 4. إدارة التوظيف والتحفيز والتدريب
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�سل�سلة تاأ�سي�س واإدارة امل�ساريع:
انطالق وافتتاح امل�سروع

د. طارق ال�سويدان 
الكتــاب األخيــر مــن سلســلة تأســيس وإدارة املشــاريع، يجمــع 
االنطــاق  عمليــة  لييســر  واحــد،  مــكان  مــا مضــى يف  شــتات 
واالفتتــاح بــدل البحــث عنهــا يف كل الكتــب. وقــد تنــاول الكتــاب 
بــإدارة  يتعلــق  مــا  كل  األول  البــاب  تضمــن  التاليــة:  األبــواب 
التقنيــة وضبــط اجلــودة. أمــا البــاب الثاني فتحدث بالتفصيل 
مــع منــاذج  العمــل خطــوة بخطــوة،  كتابــة خطــة  عــن كيفيــة 
فارغــة لاســتخدام املباشــر. ويف البــاب الثالــث فصــل احلديــث 
عــن كيفيــة كتابــة اخلطــة التشــغيلية بــدًءا بتوزيــع املؤشــرات 
 The Balanced( على بطاقات األداء املتوازن )KPI`S(
Score card( وحتويــل ذلــك إلــى وســائل فعالــة ثــم جــدول 
زمنــي لــكل شــهر وجــدول عمــل لــكل شــخص وجهــة يف الطاقــم 
ومراجعتهــا  اخلطــة  ملتابعــة  الازمــة  واآلليــات  التنفيــذي، 
وتعديلهــا. وتخصــص البــاب األخيــر للحديــث حــول النمــاذج 
املاليــة، وإدارة عمليــة االفتتــاح، وقواعــد االحتيــاط من الفشــل. 
وكانت اخلامتة لنصائح هامة ومراجع قيمة يف إدارة املشــاريع

�سل�سلة تاأ�سي�س واإدارة امل�ساريع:
اإدارة اأموال امل�ساريع
د. طارق ال�سويدان 

هذا هو الكتاب الســابع من سلســلة )تأســيس وإدارة املشــاريع(، 
فــإن  املــال( بطريقــة فعالــة  )إدارة  فبــدون  أهمهــا،  مــن  ولعلــه 
املشــاريع تفشــل مهمــا كانــت فكرتهــا جيــدة. ويتضمــن الكتــاب 
األبواب التالية: الباب األول يشرح بتفصيل قضية املصاريف: 
التشــغيلية، ومصاريف اإلنتاج، ومصاريف املشــتريات واملخازن 
اإليــرادات:  عــن  للحديــث  الثانــي  البــاب  ينتقــل  والتأمــني. 
تنميتهــا مــن خــال زيــادة عــدد الزبائن، وقواعد تطوير العاقة 
املباشرة مع الزبائن أو عن طريق البيع االلكتروني. أما الباب 
الثالــث يعلمنــا إعــداد الوثائــق املاليــة بطريقــة علميــة تدريبية، 
فيشرح قائمة التدفق املالي )Cash flow(، وقائمة الدخل، 
ثــم إعــداد امليزانيــة )Budget(، وأخيــًرا التقريــر الســنوي 
للمشــروع. ويف البــاب األخيــر ســنتعلم حتليــل هــذه الوثائــق 
الســيولة  توفــر  ودرجــة  الربحيــة  احتمــاالت  علــى  للتعــرف 
االســتثمار يف  فــرص  ومؤشــرات  املاليــة  اإلدارة  كفــاءة  ومــدى 
 )Z-Factor( هــذا املشــروع ويختــم الكتــاب مبعادلــة واحــدة
تعطينــا احتمــاالت اإلفــاس خــال ســنتني بدقــة تزيــد عــن  
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الر�سول الن�سان
د. طارق ال�سويدان 

كثيــرة هــي الكتــب التــي تتحــدث عــن ســيرة رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم يف دعوتــه وغزواتــه وهجرتــه وجهــاده وقيادتــه للدولــة وتصريــف 
وحياتــه  وأخاقــه  علــى صفاتــه  التعــرف  أردنــا  إن  لكننــا  األمــة،  شــؤون 
كبشــر فســيكون كتــاب )الرســول اإلنســان( مــن اخليــارات املميــزة يف هــذا 
الشــأن، يعرضهــا بخيــر ترتيــب مــع جمــال يف التعبيــر وجــودة يف االنتقــاء 
وتوثيــق للقصــص واألحــداث الــواردة. بإمكانــك التنقــل بــني صفحــات 
هــذا الكتــاب اجلميــل لتجــد ألطــف األفــكار والــرؤى وأعــذب املعانــي يف 
تــراه وتعايشــه وجتالســه،  وصــف محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم كأنــك 
فتنهــل مــن أخاقــه وطباعــه وســلوكياته وتصرفاتــه يف أدواره املختلفــة 
يف احليــاة. رســول اإلنســانية، وســيد البشــرية، ســنتعرف عليــه يف هــذا 
الكتــاب كنمــوذج للبشــر كبيرهــم وصغيرهــم، غنيهــم وفقيرهــم، أميرهــم 
ومأمورهم، خير البشر على اإلطاق. وقد تناول الكتاب فصواًل خمسة: 
واجلوانــب  وســلم  عليــه  اهلل  صلــى  بشــريته  عــن  األول  الفصــل  حتــدث 
األخــرى مــن شــخصيته غيــر النبــوة والرســالة، وينتقــل الفصــل الثانــي 
للحديــث عــن أغراضــه الشــخصية مــن مابــس وأثــاث وأشــياء خاصــة، ثــم 
يشــرح الفصــل الثالــث حياتــه االجتماعيــة مــع زوجاتــه وأوالده وأصحابــه 
وضيوفــه، ليبــني الفصــل الرابــع أخاقــه اإلنســانية مــن تواضــع ووفــاء 
وحيــاء ورحمــة، متمًمــا الفصــل اخلامــس بذكــر فضائلــه صلــى اهلل عليــه 
وســلم. أمــا خامتــة الكتــاب فتذكــر تلخيًصــا موجــًزا للكتــاب مظهــًرا بعــض 
املشــاعر والعواطــف اجلياشــة لهــذا النبــي الكــرمي، مذيلــة ببعض الوصايا 

للقــراء

فن التاأليف والن�سر
د. طارق ال�سويدان 

مهنــة الكتابــة مــن أشــرف املهــن وهــي ليســت عشــوائية أو اجتهاديــة 
ولكنهــا مدروســة ومنتظمــة تســير وفــق قواعــد ومناهــج منضبطــة 
الكتــاب  لهــذا  قراءتــك  عنــد  املختصــني.  مــن  كثيــر  عنهــا  غفــل 
ســنضع بــني يديــك )ســر املهنــة( ومفاتيــح متيــز شــركة اإلبــداع 
الفكــري وأســرار جناحهــا. يف هــذا الكتــاب ســتتعرف علــى: قواعــد 
ومعــادالت هامــة جــًدا يف التأليــف والكتابــة. فنــون خاصــة جــًدا 
يف بنــاء الفهــارس وصياغــة العناويــن. طــرق اإلخــراج والتصميــم 
والطباعــة العصريــة. أســاليب التســويق والترويــج املبتكــرة للكتب. 
كل هــذا يضمــن وصــول كتابــك إلــى أكبــر عــدد مــن النــاس يف أقصــر 

وقــت لــم تعتــد عليــه دور النشــر
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اأم�سك ل�سانك
د. عمر عبد الكايف 

إنســان ويتعلــق بحياتنــا  موضــوع كتابنــا هــذا ميــس كل 
بشــكل يومــي ودائــم، ينبــه الغافــل ويعــني العاقــل الذاكــر، 
يقــف مــع أصغــر أعضــاء اإلنســان وأكثرهــا خطــًرا ومكانــة 
وأثــًرا، أال وهــو )اللســان(، فهــو املعبــر عمــا يف قلــب اإلنســان 
وبه تتألف القلوب، ونذكر اهلل، ونرشد احليارى، وبه أيًضا 
وتقــذف  البيــوت،  وتهــدم  األبريــاء،  ويظلــم  بــاهلل  يشــرك 
احملصنــات. وألن اإلنســان بأصغريــه )قلبــه ولســانه( فــا 
بــد أن يولــي أهميــة كبيــرة لنقــاء قلبــه وســامة لســانه. 
)وهــل يكــب النــاس علــى وجوههــم يف النــار إال حصائــد 
ألســنتهم(. فكيــف يتقــي املؤمــن حصــاد لســانه ومــا هــي 
آفاتــه وموبقاتــه وكيــف تتــم معاجلتهــا؟ ســتجد كل هــذا 

مفصــًا باألدلــة الصحيحــة والشــرح املبســط.

الوعد احلق
د. عمر عبد الكايف 

لقــد درســنا احليــاة وعاجلناهــا وعرفنــا دروبهــا وطرقاتهــا 
ولكــن مــاذا بعــد احليــاة؟ ومــاذا نلقــى بعــد املــوت؟ إنــه عالم 
مجهــول، ووعــد مرتقــب، وهــو نهايــة كل أمــر ومســتقر كل 
شــيء، حتســب النفــوس لــه ألــف حســاب وتتوجــس األفئــدة 
منــه وترتــاب، أخبرنــا عنــه عالــم الغيــب والشــهادة حتــى 
أصبــح يقيًنــا عندنــا وحقيقــة كأنهــا ماثلــة أمامنــا. هــذا 
الكتــاب يتنــاول هــذا املوضــوع بالتفصيــل والترتيــب حســب 
مــا جــاء عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم يف األحاديــث 
الصحيحة، فيبني لنا أشــرطة الســاعة وعاماتها، ويلقي 
الضــوء علــى مســألة مهمــة يف عقيــدة املؤمــن وهــي )عــذاب 
القبــر(، كمــا ســتجد فيــه إضــاءات هامــة تشــمل جميــع 

نواحــي احليــاة العامــة واخلاصــة. 
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7.99 $
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الأطفال املزعجون
د. م�سطفى اأبو �سعد 

أثنــاء  للمربــني  مختصــًرا  علمًيــا  دليــًا  الكتــاب  هــذا  يعــد 
التحديــات  أهــم  عــن  يتحــدث  حيــث  ألطفالهــم،  تنشــئتهم 
واملشــاكل الســلوكية التــي تــؤرق األســر، ويضــع لهــا برنامًجــا 
مبســًطا بلغته وخطواته، مثل )عناد األطفال - تفرد الطفل 
- اخلوف - احلركة الزائدة وتشتت االنتباه - الرفض املدرسي 
- التصــاق الطفــل بأمــه ..(. كمــا يثيــر الصفــات التــي جتعــل 
األب إنســاًنا ســلبًيا عاجــًزا عــن أداء مهمتــه بــل وتســحب منــه 
صاحياتــه لتولــي مهمــة )أب( ويحــاول التعــرض للمصائــد 
التــي ينبغــي علــى اآلبــاء احلــذر منهــا حتــى ال يســقطوا يف 
أوحالهــا. نتمنــى أن يســاهم هــذا الكتــاب يف تصحيــح العاقــة 
اإلنســانية داخــل األســرة، ويشــكل ثقافــة تربويــة لــدى املربــني 
واملهتمــني بقضايــا الطفولــة مــن أجــل حتقيق مهارات التربية 
اإليجابية وتيسير احلياة واكتساب صناعة السعادة والبسمة 

يف عاقاتنــا اإلنســانية. 

املراهقون املزعجون
د. م�سطفى اأبو �سعد 

الطفولــة  بــني  وصــل  وحلقــة  انتقاليــة  مرحلــة  املراهقــة 
والرشد، وهي مرحلة منو نفسي وجسدي وعقلي واجتماعي 
متاحــق ومتســارع. يف هــذا الكتــاب عــرض ملوضــوع املراهقــة 
بتفصيــات بســيطة وواضحــة، بعيــدة عــن احلشــو، وبأســلوب 
قابل لاســتيعاب والتنفيذ واملمارســة التربوية داخل األســرة. 
يهــدف الكتــاب إلــى: -1 تشــكيل مفاهيــم صحيحــة وعلميــة 
حتســني   2- املرحلــة.  لهــذه  الرؤيــة  يف  باإليجابيــة  تتســم 
العاقــة بــني املربــني واملراهقــني ممــا يســاعد علــى معاجلــة 
أغلب املشكات والصراعات بينهم. -3 بناء الثقة بني أطراف 
العمليــة التربويــة وهــذا أســاس هــام يف التربيــة اإليجابيــة. 
ويتضمــن هــذا الكتــاب األبــواب التاليــة: مــا الــذي يجــب أن 
تعرفــه عــن املراهقــة؟ الصــدام مــع املراهــق. تشــجيع املراهــق؟ 

مهــارات االتصــال الفعــال. البيئــة الداعمــة.
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9.99 $
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رخ�سة القيادة الرتبوية
د. م�سطفى اأبو �سعد 

تصنعهــا  األيــادي  وتلــك  األطفــال  بأيــدي  األمم  مصيــر  إن 
أيادينــا اليــوم، هــم أيــاد ينبغــي إعدادهــا بدقــة والتعامــل معهــا 
بحــذر وانتبــاه ومعرفــة وعلــم. لــذا فــإن التربيــة فن وعلم واملربي 
الناجح من يفقه هذا العلم ويتقن مهاراته ويبدع فنونه. هذا 
الكتــاب يعــد خاصــة ممارســة طويلــة يف التأليــف والتدريــب 
وحل املشكات التربوية يف مختلف البيئات والبلدان، وستجد 
فيه مدرســة تعليمية للتدريب على مهارات جديدة وممارســات 
تربوية إيجابية مبنية على أسس علمية، بشكل مبسط يسهل 
تنفيذهــا وممارســتها داخــل األســرة. يأخــذ بأيدينــا لنعمــل مًعــا 
علــى حتويــل األســرة إلــى مرســى آمــن ومحضــن رائــع لتخريــج 
وصقــل  اخليــر  وتنميــة  املواهــب  واكتشــاف  الصالــح  الولــد 
القــدرات. نقــدم لــك أيهــا القــارئ الكــرمي هــذا الدليــل التربــوي 
للممارســة الوالديــة والــذي ال يســتهدف صناعــة الوالــد املربــي 
وإمنا يهدف إلى مساعدته ملمارسة إيجابية مبنية على قواعد 

وأســس علميــة. 

هكذا نربي
د. م�سطفى اأبو �سعد 

إن هــدف التربيــة األســاس هــو أن جتعــل املتربــي إنســاًنا ناضًجــا 
حًرا مسؤواًل وأهًا التخاذ القرار.. هذا الكتاب يساعدك على 
حتقيــق ذلــك، حيــث ســتجد فيــه 50 معيــاًرا لبنــاء أســرة تربويــة 

فعالــة، تســاعد علــى تهيئــة بيئــة داعمــة للمراهق.
تكتمــل  فيهــا  إذ  اإلنســان  حيــاة  يف  مهمــة  مرحلــة  املراهقــة 
شــخصيته فضــًا عــن كونهــا مرحلــة اكتشــاف وانفتــاح وعطــاء. 
يف هــذا الكتــاب ســتقرأ عــن )5( مهــارات لرفــع كفــاءة وفعاليــة 
الوالديــن، وبنــاء عاقــات حــوار إيجابــي مــع املراهقــني وهــي: 
تعلــم فــن اإلنصــات. التربيــة علــى االختيــار. اســع أواًل لتفهــم 

ثــم لتكــون مفهوًمــا. التكاتــف األســري. اللمســة األبويــة.
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اأ�سرار القوة الذاتية
د. اإبراهيم الفقي 

عميًقــا يف داخلنــا عمــاق ذهبــي ينتظــر أن يشــع مــن خالنــا 
إال أن الكثيــر مــن األفــراد يســيرون يف احليــاة دون أدنــى فكــرة 
عــن القــوة احلقيقيــة التــي ميتلكونهــا هــم يعيشــون حيــاة أقــل 
يعتقــدون  أنهــم  واألســوأ  وإمكاناتهــم،  مقدراتهــم  مــن  بكثيــر 
انهــم فاشــلون وال أهميــة لهــم يف هــذه احليــاة ألــم يحــن الوقــت 
الوقــت  يحــن  ألــم  تكونــه؟  أن  تريــد  الــذي  الشــخص  لتصبــح 
لتطــرد العواطــف الســلبية وتستشــعر الســعادة احلقيقيــة؟ ألــم 
يحن الوقت لتحدث تغييًرا يف حياتك وحياة من حتبهم؟ ألم 
يحــن الوقــت لتقــول: احلمــد هلل علــى جميــع النعم التي أنعمها 
علــي، أعــدك يــاهلل أن أســتخدمها بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة؟ أال 
تعتقــد أن الوقــت قــد حــان؟ انضــم إلــى هــذه الرحلــة الرائعــة، 
التــي غيــرت مجــرى حيــاة اآلاللــف مــن األشــخاص،  الرحلــة 
رحلــة اكتشــاف العمــاق الذهبــي، رحلــة اكتشــاف أســرار القــوة 

الذاتيــة.

وقت امل�سلم .. عمره فيما اأفناه
د. م�سطفى اأبو �سعد 

هذا الكتاب ليس سرًدا تقليدًيا للسيرة حسب الترتيب الزمني 
ولكنه محاولة بسيطة إلعادة إحياء السيرة النبوية واألخاق 
احملمديــة يف الشــوارع العربيــة كــي نبــدأ برؤيــة ســيرته املباركــة 
الفعلــي.  والتطبيــق  العمــل  إلــى  والوعــظ  الكتــب  مــن  تخــرج 
ســنتعلم مــع هــذا الكتــاب كيــف ميكــن ألخــاق النبــوة أن حتــل 
الكثيــر مــن مشــاكلنا اليــوم يف القــرن الواحــد والعشــرين. كمــا 
ســنتعرف علــى الرســول الــزوج، والرســول اإلنســان، والرســول 
والنســاء  والصغــار  الشــباب  مــع  يتعامــل  كيــف  يعــرف  الــذي 
واخلــدم…. ويعيــد إحيــاء معانــي االقتــداء الصحيــح بــه صلــى 
اهلل عليــه وســلم ، وســنتعلم منــه كيــف نعالــج مشــاكلنا وهمــوم 
مجتمعنــا بعرضهــا علــى مواقــف شــبيهة مــن حياتــه صلــى اهلل 
عليــه وســلم مــع أصحابــه وزوجاتــه وكل النــاس حولــه املســلمون 
وغيرهــم، الكبــار والصغــار، األحــرار والعبيــد، الســادة واخلــدم. 

قــراءة موفقــة مليئــة بالفخــر والعــزة والروعــة والعظمــة.
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حقق حلمك يف حفظ القراآن الكرمي
د. عبداهلل امللحم 

هل يراودك حلم حقيقي أنك حافظ لكتاب اهلل؟ ميكنك أن تبدأ بتحويل 
حلمك إلى حقيقة وتزيل احلواجز الوهمية التي تضعها أمام نفسك.. 
مــن خــال هــذا الكتــاب الــذي أّصــل القواعــد وجمــع احلقائــق العلميــة 
والعمليــة التــي تفيــد وتســهل الطريــق وتشــحذ الهمــم وتفتــح لــك بــاب 
األمــل وتســهل عليــك عمليــة احلفــظ واملراجعــة والتثبيــت فتــرى حلمــك 
وقــد أضحــى واقًعــا. أبــدع الكتــاب يف إقنــاع القــارئ بأهميــة حفــظ القــرآن 
وجمالــه وبهائــه وأكــد علــى أهميــة اجلانــب النفســي يف تســهيل مهمــة 
حفــظ القــرآن وعاجلــه مبهــارة وإبــداع. ســتقرأ يف هــذا الكتــاب موضوعــات 

مهمــة وجديــدة وال غنــى لــكل مريــد للحفــظ عــن تعلمهــا وتطبيقهــا

حقق حلمك يف الو�سول اإلى اجلنة
د. عبداهلل امللحم 

يأخــذك هــذا الكتــاب يف رحلــة نحــو اجلنــة.. اجلنــة التــي هــي مطمــح كل 
النــاس والغايــة القصــوى مــن وراء احليــاة الفانيــة وإن كل إنســان يرجــو 
أن يعيــش حياتــه الدنيــا بســعادة عظيمــة ثــم ينتقــل إلــى اجلنــة األعظــم 
عنــد خالقــه بعــد املــوت. ويتضمــن الكتــاب األبــواب التاليــة: ســنتعرف يف 
البــاب األول كيــف ندخــل جنــة الدنيــا ونعيــش فيهــا وكيــف نركــب قــارب 
النجــاة ونحقــق الراحــة النفســية والقناعــة االيجابيــة. ثــم ينتقــل البــاب 
الثانــي للحديــث عــن الفيتامينــات العشــرة التــي تعالــج القلــب ومتنحــه 
الرضــا الداخلــي والصفــاء والنقــاء واحلــب العميــق وتصــل بــه إلــى قمــة 
السعادة وسدة السرور والراحة. أما الباب الثالث فيفصل احلديث حول 
اخلطــوات العمليــة واملهــارات التطبيقيــة التــي تســاعدنا علــى اكتشــاف 
الســعادة يف الدنيــا ويجعــل حياتنــا مليئــة بالراحــة والســعادة وجتعلنــا 

نتحكــم مبشــاعرنا وأحاسيســنا عبــر البوصلــة الداخليــة. 

ريح بالك
د. عبداهلل امللحم 

مــا أشــد وطــأة اليــأس واحلــزن والهمــوم إنهــا جتتمــع علــى اإلنســان حتــى 
تفقــده عقلــه أو تســلبه حياتــه. ومــا أحوجنــا إلــى أن نتعــرف إلــى ذواتنــا 
وأنفســنا وكيــف نســعد أرواحنــا وأجســادنا مًعــا ونعيــش حيــاة متوزانــة 
مســتقرة ســعيدة. هــذا الكتــاب هــو مشــفى طــب للنفــوس املنهكــة ومخــزن 
حكمــة للــذوات التواقــة للتطويــر، يجمــع لــك وصفــات راحــة البــال علــى 
نحــو واضــح وميســر ينطلــق كاتبــه مــن كتــاب اهلل تعالــى ومــن تخصــص 
علمــي كاستشــاري وخبــرة كمحتــرف مهنــي مختــص يف الطــب النفســي 
والعلــوم الســلوكية ســيأخذك هــذا الكتــاب يف رحلــة عبــر اخليــال هدفهــا 
البحــث عــن الســعادة وحتقيــق احللــم يف راحــة البــال. أفكارهــا مبنيــة 
علــى مبــادئ العــاج املعــريف الســلوكي. يف هــذه الرحلــة اخلياليــة ســنبني 
قصــًرا علــى أحــدث طــراز وأجمــل مــا تخيلــه عقلك. ســنبنيه حجًرا حجًرا 
وسنســميه قصــر )ريــح بالــك( ســنأوي إلــى قصــر )ريــح بالــك( كلما شــعرنا 
بالتعاســة والســآمة وامللــل، وســنجلس يف غرفــه وحجراتــه كلمــا أحسســنا 

بهــم وغــم وانقبــاض ووحشــة.
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�سل�سلة علمتني احلياة:
مدر�سة احلياة

د. طارق ال�سويدان 
بعنــوان  احليــاة  علمتنــي  سلســلة  مــن  األول  اجلــزء  هــو  هــذا 
)مدرســة احليــاة( مدرســة احليــاة أكبــر مــن أن تختصــر يف كتــاب 
ووريقــات وكلمــات، لكــن هــذا الكتــاب عبــارة عــن وقفــات ســريعة، 
مســائل  املؤلــف  فيــه  يناقــش  طــوال،  ســنني  دروس  وخاصــة 
حيويــة جــًدا يف حيــاة كل فــرد مــن زوايــا مختلفــة ويتجــول بــك 
حــول قضايــا احليــاة واألخــاق واالبتســامة والســعادة واحلريــة 
واإلبداع لتدرك أهمية دورها وأثرها يف حياتك. قيدها الدكتور 
طارق سويدان وشاركنا جتاربه ورؤاه، والعاقل من يستفيد من 
جتــارب غيــره ويســتقي مــن معــني أهــل اخلبــرة قبلــه، ويســتعني 
بــرأي مــن يثــق بهــم ويطمئــن مبشــورتهم، فكــم مــن كلمــة غيــرت 

مســار الكثيــر وكــم بدلــت مــن توجهــات وكــم قلبــت مــن أمــور.

�سل�سلة علمتني احلياة:
فهم الدين

د. طارق ال�سويدان
 اجلــزء الثانــي مــن سلســلة )علمتنــي احليــاة( يتطــرق ألهــم 
القضايــا الرئيســية يف شــريعتنا اإلســامية مــن زوايــا مختلفــة 
عمــا تعــوده القــراء، فيفتــح لهــم آفاًقــا جديــدة لفهــم الديــن 
عبــر مقاصــده وكلياتــه. يتنــاول الكتــاب محــاور هامــة يف القــرآن 
يزيــل  الشــريفة،  النبويــة  والســيرة  املطهــرة  والســنة  الكــرمي 
اللبــس يف بعــض املفاهيــم ويجلــي روائــع مــن احلقائــق التــي 
قــد تغيــب عــن البعــض. جتــد فيــه مــن الربــط بــني أحــكام الديــن 
وأخاقياته بطريقة جديدة وغير تقليدية فهو لم يتطرق لها 
مــن ناحيــة فقهيــة وأكادمييــة بــل دخــل ألعماقهــا ومقاصدهــا 
ودورهــا يف حياتنــا ووضــح طريقــة التشــريع الفــذة يف اإلســام. 
يتضمــن الكتــاب احلديــث عــن رقائــق وأدبيــات وروحانيــات هــذا 
الديــن، فــا يســردها ويعددهــا بــل يحلــق بــك يف رحابهــا ويقلــب 

أوجههــا لتــدرك ســعادة الــروح حينمــا تستســلم هلل
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�سل�سلة علمتني احلياة:
مهارات التاأثري

د. طارق ال�سويدان 
اجلــزء الرابــع مــن سلســلة تلخــص ســيرة حيــاة املؤلــف لــم 
يكتبها باألســلوب التقليدي لكتب الســير التي تتوالى فيها 
األحــداث وفــق الســنني ولكنــه وضــع فيهــا مــا علمتــه احليــاة 
مــن مفاهيــم وأفــكار ودروس. منــر يف هــذا الكتــاب علــى أهــم 
مهــارات التأثيــر والتــي تبــدأ بالقيــادة لتنتهــي بالتغييــر، ومــا 
بــني هــذه وتلــك مهــارات عــدة ال ينبغــي للقائــد أو املديــر أو 
مــن يريــد أن يكــون فاعــًا أن يغفلهــا. جــزء كبيــر مــن هــذه 
املهــارات التــي يتحــدث عنهــا الكتــاب هــي خاصــة جتــارب 
املؤلــف وخبراتــه الطويلــة يف مجــال الدعوة والتأثير، وميكن 
للجميــع أن يكتســبها ويتعلمهــا ويتقنهــا. وســتجد يف هــذا 

الكتــاب مــا يضــيء أهــم مامحهــا ويكشــف أبــرز أدوارهــا.

�سل�سلة علمتني احلياة:
اأ�س�س العطاء

د. طارق ال�سويدان 
يف هــذا الكتــاب الــذي يعتبــر احللقــة الثالثــة مــن عقــد كامــل 
لسلســلة علمتنــي احليــاة جنمــع أســس العطــاء وأبوابــه وطرقــه 
وثمرتــه. وضــع فيــه املؤلــف خبــرة ســنني طويلــة وجتــارب وأعــوام 
كثيــرة صنعــت شــخصيته وأوصلتــه إلــة مفاهيــم عظيمــة حــول 
العطــاء. تناولنــا فيــه احلديــث بالتفصيــل عــن العلــم، والقــراءة، 
والعقــل، والوقــت، وعلــو الهمــة، واإلجنــاز واإلتقــان. وكل عنــوان 
مــن هــذه العناويــن يعتبــر أساًســا الزًمــا لــكل مــن يفكر بالعطاء. 
حيث أن العطاء يبدأ حينما ميأل اإلنسان نفسه علًما وحياته 
بــكل  ووقتــه  وحكمــة  ورجاحــة  اتزاًنــا  وعقلــه  واطاًعــا  قــراءة 
مفيــد ومثمــر ثــم تعلوهمتــه لتتجــاوز واقعــه إلــى واقــع أفضــل 
وتتجــاوز حــدود نفســه إلــى امتــه وجميــع مــن حولــه ثــم يتحــول 
هــذا اإلنــاء امللــيء وتلــك الهمــة العاليــة إلــى إجنــاز تــراه العــني 

وتلمســه األيــدي وارتقــاء يبهــر الناظريــن ويســر الرائــني.
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�سل�سلة علمتني احلياة:
فهم امل�ساعر

د. طارق ال�سويدان 
يتنــاول هــذا الكتــاب بعــض املفاهيــم الرئيســية التــي تــدور حــول 
الفصــول التاليــة: يتحــدث الفصــل األول عــن )حــب اهلل تعالــى( 
ويشــير إلــى بعــض املعانــي التــي قــد يغفــل عنهــا النــاس يف هــذا 
املتعلقــة  القرآنيــة  القوانــني  حــول  احلديــث  ويفصــل  املوضــوع 
باحملبــة اإللهيــة. أمــا الفصــل الثانــي فيــدور حــول محبــة رســول اهلل 
فيذكــر العامــات التــي تــدل علــى صــدق احملبــة. ثــم يأتــي الفصــل 
الثالــث ليتكلــم عــن األمــل وأهــم األمــور التــي تشــجع علــى األمــل 
يف وقــت ســاد فيــه اإلحبــاط بــني الشــباب. ويــدور الفصــل الرابــع 
حــول اجلمــال وهــو مــن القيــم اإلســامية العظيمــة التــي أهدرهــا 
كثيــر مــن النــاس . ويتنــاول الفصــل اخلامــس موضــوع القناعــة 
ويصحــح بعــض املفاهيــم اخلاطئــة حولهــا وخاصــة أن القناعــة 
هــوى  حــول  باحلديــث  األخيــر  الفصــل  ويختــم  الطمــوح.  تنــايف 

النــاس وكيــف نــدرب أنفســنا علــى ضبــط هــوى النفــس.

�سل�سلة علمتني احلياة:
ت�سحيح املفاهيم

د. طارق ال�سويدان 
مــع اجلــزء اخلامــس مــن سلســلة علمتنــي احليــاة يصحــح كثيــًرا 
مــن املفاهيــم الهامــة التــي تتعلــق بـــ )التجديــد والــرزق والوحــدة 
والقــدس واملــرأة والطفــل(. ينطلــق الكتــاب مــن قاعــدة شــرعية يف 
نظرتــه ومفاهيمــه ثــم يناقــش كل هــذه األمــور بنظــرة شــمولية 
مقاصديــة كليــة ويعيــد النظــر يف بعــض مــا يعتبــره اآلخــرون مــن 
املســلمات، لكــن يدخلــه الفهــم اخلاطــئ والنظــرات املغلوطــة والتــي 
تــؤدي إلــى تعطيــل الكثيــر مــن مقومــات احلضــارة وأســس النهــوض 
وطــرق اإلبــداع. ينظــر الكاتــب مــن خــال هــذا الكتــاب إلــى أوضــاع 
األمــة وحالهــا اليــوم نظــرة الطبيــب الــذي يضــع يــده علــى اجلــرح 
ويكتشــف ســبب األلــم ليصــف الــدواء الصحيــح والعــاج املناســب. 
كمــا يدعــو إلــى إعمــال العقــل وإعــادة ترتيــب األوراق وعــدم إغفــال 
املنطــق يف حياتنــا كلهــا فالشــرع لــم يــأت بشــيء يخالــف العقــل بــل 

دعــا إلــى احترامــه واســتخدامه
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�سل�سلة علمتني احلياة:
ن�سر الفكر

د. طارق ال�سويدان 
مع الكتاب الثامن من سلسلة علمتني احلياة، والذي يتحدث 
عــن موضــوع مــن أهــم املواضيــع أال وهــو )نشــر الفكــر( يفــرق 
الكتــاب بــني الفكــر، وأدوات نشــر الفكــر، مؤكــًدا أننــا ال نعانــي 
الــذي ينقصنــا لنحقــق نهضــة  ضعًفــا فكرًيــا يف األمــة، إمنــا 
األمــة هــو أدوات نشــر الفكــر، ويفصــل الكتــاب احلديــث حــول 
أهــم هــذه األدوات الفاعلــة بقــوة وهــي: -1اإلعــام: ونظرياتــه 
وفاعليتــه وأثــره وكيفيــة االســتفادة منــه. -2التعليــم: وواقعــه 
يف العالــم العربــي ثــم اســتعراض للمبــادئ والطــرق واملهــارات 
-3التأثيــر:  التــي ميكــن أن تســاهم يف حتســينه.  واملقترحــات 
الــازم لتغييــر القناعــات ومعوقاتــه وأدواتــه وقواعــده الداخليــة. 
-4 اخلطابــة: وقواعــد حتســينها واملهــارات الازمــة للخطيــب 
الفعال. -5الثقافة: وأثرها وكيف تتشــكل وتتجدد ومفاتيحها 
وقواعدهــا األخاقيــة. -6الســفر: والســياحة الفعالــة والهدامــة 

وفوائــد الســفر الفعــال.

�سل�سلة علمتني احلياة:
اأزمات الأمة

د. طارق ال�سويدان 
احليــاة(  )علمتنــي  سلســلة  مــن  األمــة(  )أزمــات  اجلــزء  هــذا  يف 
اســتعراض لواقــع األمــة اليــوم والــذي يجــب حتديــده كجــزء مــن 
أي عمليــة للتخطيــط االســتراتيجي للنهضــة باألمــة وفيــه: أزمــة 
التخلــف العلمــي والتعليمــي والتخلــف يف طــرق اإلدارة وغيرهــا 
وبعــض االقتراحــات لعاجــه. أزمــة الســلوك اإلميانــي والعبــادي 
واالجتماعــي ومخالفــة الــذوق العــام وعــدم احتــرام الوقــت وقواعــد 
لتعزيــز  النبويــة  األســاليب  بعــض  طــرح  مــع  والنظافــة،  النظــام 
السلوك السليم. أزمة الفكر )وهي أم األزمات( وفيها احلديث عن 
الفكــر وأهميتــه وعوائقــه ومواصفــات املفكــر اجليد. أزمة الفاعلية 
والكفــاءة وعــدم اإلنتاجيــة والبطالــة املقنعــة واملعانــي اإلســامية 
واإلداريــة لعاجهــا. أزمــة الفســاد املالــي وســرقة املليــارات مبســاندة 
االســتبداد السياســي والتي لو عاجلناها النحلت مشــاكل التعليم 
والتنمية. أزمة اجلهل واألمية واملعلومات العامة اخلاطئة وأنواع 
اجلهــل األخــرى ثــم احلديــث عــن مراتــب العلــم الازمــة لعــاج 

األزمــات.
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�سل�سلة علمتني احلياة:
ماذا نريد

د. طارق ال�سويدان 
)مــاذا نريــد(: باختصــار ســعادة اإلنســان يف الدنيــا واآلخــرة مــن 
خــال نشــر منهــج التوحيــد الربانــي وإخــراج العبــاد مــن عبــادة 
العبــاد إلــى عبــادة رب العبــاد، ومــن جــور وظلــم املناهــج البشــرية 
إلــى عــدل اإلســام ومــن ضيــق الدنيــا إلــى ســعة الدنيــا واآلخــرة. 
يلخــص الدكتــور طــارق ســويدان يف هــذا الكتــاب نظراتــه املتفائلــة 
باملســتقبل العظيــم الــذي ينتظــر أمــة اإلســام قريًبــا بــإذن اهلل ثــم 
يحــدد مفاهيمــه لهــذا املســتقبل فيمــا يتعلــق بالتالــي: احلضــارة: 
املســلمني  حضــارة  بــني  والفــرق  املدنيــة،  وبــني  بينهــا  والفــرق 
اإلســامية.  للحضــارة  الرئيســية  املقومــات  مفصــًا  وغيرهــم، 
الكثيــرة  والبشــارات  يتحقــق  وكيــف  وشــروطه  وأســبابه  النصــر: 
بنصــر اإلســام القــادم. العــزة: وأســبابها التــي جتعلهــا حميــدة 
وتفصيل أنواع العزة املذمومة التي ال نريدها. األخاق: تعريفها 
وحتديدهــا ثــم مناذجهــا، ومقارنــة ذلــك باحلديــث عــن اخللــق 
الســيء ومصــادره واحلــاالت التــي يظهــر فيهــا. العزميــة: الازمــة 
لتحقيــق النصــر وإقامــة احلضــارة وملــاذا يعجــز النــاس وخاصــة يف 
املعركة مع الشــيطان. مواكبة العصر: الازمة للحضارة الفعالة 

مــع احلفــاظ علــى الثوابــت واملبــادئ األصيلــة.

�سل�سلة علمتني احلياة:
مثبطات وحمركات

د. طارق ال�سويدان 
هــذا هــو الكتــاب التاســع يف سلســلة )علمتنــي احليــاة( التــي تلخــص آهــم 

مــا تعلمــه د. طــارق الســويدان خــال مســيرة حياتــه
ويف هــذا الكتــاب يتحــدث عــن بعــض املثبطــات يف طريــق نهضــة األمــة 

وبعــض املهــارات الازمــة لنهضتهــا
١. احلــرب والســام واختــاط املفاهيــم فيــه حتــى ظــن البعــض أن األصل 

يف عاقتنــا مــع غيــر املســلمني هــي احلرب
٢. اجلهــاد واإلرهــاب وكيــف اختلــط عنــد البعــض اليــوم حتــى مت تشــويه 

اإلســام بــدال مــن حتبيــب النــاس إليــه
٣. التعصــب هــذه اآلفــة التــي تتشــكل يف التعصــب الدينــي أو العقائــدي 

أو العرقــي وغيــره وهــي مــن مثبطــات نهضتنــا
٤. العمــل اجلماعــي الــازم لتحريــك النهضــة، والبــد من معرفة عناصره 

ليكــون فعاال ومؤثرا
٥. النقــد وفيــه التفريــق بــني النقــد البنــاء والهــدام، وكيــف جنعــل النقــد 

أحــد احملــركات الرئيســية ألمتنــا
٦. اتخــاذ القــرارات هــذه األداة الهامــة لــكل مــا نفعــل كأفــراد وجماعــات 
ودول، وبإتقان خطواته وأدواته نستطيع أن نستفيد منه كمهارة رئيسية 

لتحريــك األمــة
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�سل�سلة الأئمة امل�سورة:
الإمام اأحمد بن حنبل

د. طارق ال�سويدان 
يهــدف الكتــاب إلــى تعريــف املســلمني بواحــد مــن أعظــم األئمــة علًمــا وورًعــا وتقــى 
وتواضًعــا وجــرأة يف احلــق وحرًبــا علــى الباطــل واستمســاًكا بالســنة الشــريفة، رابــع 
أئمــة أهــل الســنة أئمــة يف إمــام، شــخصية جليلــة اجتمــع فيهــا كثيــر مــن شــمائل 
صحابــة رســول اهلل، وكان لهــا أثرهــا يف التاريــخ والفقــه اإلســامي، إنــه )اإلمــام 
أحمــد بــن حنبــل( رحمــه اهلل تعالــى يشــمل الكتــاب جوانــب حياتــه كلهــا الشــخصية 
والعامــة، منــذ نشــأته األولــى طفــًا ثــم يافًعــا وشــاًبا وكهــًا حتــى وفاتــه وقــد تضمــن 
الكتــاب احملــاور التاليــة: الســيرة الذاتيــة والعلميــة. نقــاط متيــزه الشــخصية. علمــه 
وعقيدتــه وآراؤه وتامذتــه. أصــول مذهبــه وخصائصــه. وقــد متيــز الكتــاب مبــا يلــي: 
إخــراج جــذاب وصــورة غيــر مســبوقة لســيرة أي رمــز يف تاريخنــا العظيــم. لــم يتبــع 
الطريقــة التقليديــة يف ســرد الترجمــة والتعريــف إمنــا حلــل األحــداث واســتخرج 
العبــر مــن كل حادثــة ليخــرج القــارئ بفائــدة علميــة وإميانيــة مــن قــراءة الكتــاب. 
الكتــاب مدعــم بالكثيــر مــن الرســومات احملترفــة واملبدعــة لتلــك احلقبــة الزمنيــة 
وأشــهر شــخصياتها وهــي مســتوحاة مــن الوصــف احلقيقــي الــوارد يف كتــب التاريــخ 
والتراجــم. وضــع الكتــاب عبــارات ملخصــة لــكل فقــرة بخــط أكبــر قليــًا حيــث ميكن 
للقــارئ قــراءة اخلاصــات بســرعة للحصــول علــى املعلومــات وإن كانــت ال تغنــي عــن 

قــراءة الكتــاب بأجمعــه. ختــم الكتــاب مبقارنــة فريــدة بــني األئمــة األربــع

�سل�سلة الأئمة امل�سورة:
الإمام ال�سافعي

د. طارق ال�سويدان 
يعرفــك هــذا الكتــاب بشــخصية فــذة فريــدة كان لهــا أثرهــا يف التاريــخ والفقــه 
اإلسامي وهو )اإلمام الشافعي( ويبني لك بالتفصيل كل جانب من جوانب 
لــم يكــن املقصــود مــن تعريفنــا بســيرة اإلمــام  حياتــه الشــخصية والعامــة. 
الشــافعي مجــرد الســرد التاريخــي لكننــا أردنــا أن نســتنهض الهمــم ونحيــي 
العاقة بيننا وبني تراثنا اإلســامي وشــخصياته العظيمة مع تفهمنا لتغير 
األدوات والوســائل بتغيــر العصــور واألزمــان. وقــد حــاول الكتــاب اإلملــام بأكثــر 
مراحــل حيــاة الشــافعي الزاخــرة بالعلــم والعمــل، لتتكــون عنــد القــارئ صــورة 
عــن هــذا اإلمــام اجلليــل منــذ والدتــه وحتــى وفاتــه، وقــد تضمــن الكتــاب احملــاور 
التاليــة: والدتــه ونشــأته وأجــداده. مواهبــه ومــا متيــز بــه مــن صفــات َخلقيــة 
وَخلقيــة شــهرته العامليــة عبــر رحاتــه إلــى املدينــة والعــراق واليمــن ومصــر. 
شــيوخه وتاميــذه. فقهــه ومذهبــه. شــهادات أهــل اللغــة وكبــار العلمــاء فيــه. 
وجنــد الكتــاب قــد متيــز باألمــور التاليــة: لــم يتبــع الكتــاب الطريقــة التقليديــة 
يف ســرد الترجمــة والتعريــف إمنــا حلــل األحــداث واســتخرج العبــر مــن كل 
حادثــة ليخــرج القــارئ بفائــدة علميــة وإميانيــة مــن قــراءة الكتــاب. الكتــاب 
مدعم بالكثير من الرسومات احملترفة واملبدعة لتلك احلقبة الزمنية وأشهر 
شــخصياتها وهــي مســتوحاة مــن األوصــاف الدقيقــة التــي نقلهــا املؤرخــون. 
جتد يف الكتاب عبارات ملخصة لكل فقرة تعني القارئ على سرعة احلصول 

علــى املعلومــة وتثبيتهــا وإن كانــت ال تغنــي عــن قــراءة الكتــاب كامــًا. 
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�سل�سلة الأئمة امل�سورة:
الإمام اأبو حنيفة النعمان

د. طارق ال�سويدان 
نقدم لك يف هذا الكتاب علًما من أعام األمة وجنًما من جنومها وإماًما من 
أئمتهــا األربعــة املعتبريــن فقًهــا ورأًيــا وديًنــا وتقــى، اإلمــام أبــو حنيفــة النعمــان، 
نتعــرف علــى تفاصيــل حياتــه اخلاصــة والعامــة والعلميــة، منــذ والدتــه وحتــى 
وفاتــه، بأســلوب جديــد وعــرض مميــز لنبــرز لشــبابنا القــدوة احلســنة يف العلــم 
والفهــم والــورع والشــجاعة والكفــاح. ويتضمــن الكتــاب احملــاور التاليــة: نشــأته 
والبيئــة التــي تربــى فيهــا وبدايــة توجهــه إلــى طريــق العلــم. أســاتذته العظــام 
وتلقيــه العلــم عنهــم. ســماته الشــخصية وفكــره وعبادتــه. مــوارد رزقــه وجتارتــه 
وأخاقه التجارية الرائعة والفريدة.. مواقفه السياسية مع األمويني ثم مع 
العباســيني.. علمــه وفقهــه العظيــم وآراؤه وعقيدتــه ومذهبــه وتاميــذه وكتبــه. 
وفاتــه وشــهادة النــاس فيــه. لــم يقصــد الكاتــب مــن تقــدمي ســيرة اإلمــام أبــي 
حنيفة أن مير على التاريخ أو يقدم سيرة مجردة إمنا أراد أن يتم الربط بني 
احلاضــر واملاضــي مبــا ميكــن االســتفادة منــه والتأســي بــه والبنــاء عليــه فمــن 
لــم يكــن لــه مــاض يســتضيء بــه فلــن يكــون لــه حاضــر يتطلــع إليــه. ولــم يكتــف 
الكتــاب باألســلوب التقليــدي للترجمــة إمنــا عنــون لــكل حــدث مبــا يناســبه 
وحلــل وأبــدع يف اســتخراج العبــر واســتخراج الفوائــد ليضيــف إلــى الترجمــة 
طريقــة تفكيــر العلمــاء واالســتفادة مــن أخاقهــم. كمــا متيــز الكتــاب بالكثيــر 
مــن الصــور والرســومات احملترفــة لتلــك احلقبــة الزمنيــة وأشــهر شــخصياتها 
والتــي اســتوحيت مــن األوصــاف الدقيقــة التــي نقلهــا املؤرخون لتقّرب التاريخ 

إلــى ذهــن القــارئ

�سل�سلة الأئمة امل�سورة:
الإمام مالك

د. طارق ال�سويدان 
والعلــم  أئمــة الفضــل  إمــام عظيــم مــن  الكتــاب عــن  ســنتحدث يف هــذا 
وهــو اإلمــام مالــك بــن أنــس إمــام دار الهجــرة ومــن ذوي الشــأن علــى مــدار 
التاريــخ، خلــد التاريــخ ذكــره كأحــد األئمــة األعــام وخلــد مذهبــه كأحــد 
األئمــة األربعــة الذيــن تبعتهــم هــذه األمــة، نتعــرف علــى تفاصيــل حياتــه 
اخلاصــة والعامــة والعلميــة، منــذ والدتــه وحتــى وفاتــه، بأســلوب جديــد 
وعــرض مميــز. وقــد تضمــن الكتــاب احملــاور التاليــة: حملــة تاريخيــة موجزة 
عــن عصــر اإلمــام مالــك مــن النواحــي السياســية واالجتماعيــة والفكريــة 
والدينيــة. مولــده ونشــاأه ومنبتــه. متيــزه وســماته الشــخصية ومواهبــه 
وملكاتــه. عاقتــه مــع الدولــة واحلــكام. علمــه وآراؤه وتامذتــه. مذهبــه 
وأصولــه وكتبــه. خامتــة حــول وفاتــه ورحيلــه وشــهادات العلمــاء بــه. لــم 
يكتــف الكتــاب باألســلوب التقليــدي للترجمــة إمنــا عنــون لــكل حــدث مبــا 
يناســبه وحلــل وأبــدع يف اســتخراج العبــر واســتخراج الفوائــد ليضيــف إلــى 
الترجمــة طريقــة تفكيــر العلمــاء واالســتفادة مــن أخاقهــم. كمــا متيــز 
الكتــاب بالكثيــر مــن الصــور والرســومات احملترفــة لتلــك احلقبــة الزمنيــة 
وأشــهر شــخصياتها والتــي اســتوحيت مــن األوصــاف الدقيقــة التــي نقلهــا 

املؤرخــون لتقــّرب التاريــخ إلــى ذهــن القــارئ.
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اأ�سرار احلج والعمرة
د. طارق ال�سويدان 

احلــج ســفر الهجــرة إلــى اهلل تعالــى اســتجابة لدعوتــه.. وهــو نســك تهفــو 
لــه القلــوب املؤمنــة.. وهــو الرحلــة الفريــدة يف عالــم األســفار.. ينتقــل 
املســلم فيهــا بنفســه وقلبــه إلــى البلــد األمــني.. نضــع بــني أيديكــم هــذا 
الكتــاب والــذي ســيكون دليلنــا عبــر هــذه الرحلــة.. نستشــف بعًضــا مــن 
أســرار مناســكه .. ونتعــرف علــى بعــض ِحَكِمــه فنلتقطهــا.. ســنتكلم عــن 
هــذه املناســك )واحــًدا تلــو اآلخــر( وخطــوة خطــوة يف كل مــكان.. وليــس 
واحملظــور،  املبــاح  بحًثــا يف  وال  فقهيــة  أحكاًمــا  رحلتنــا  ســنذكره يف  مــا 
إمنــا هــو عبــارة عــن مشــاعر جاشــت بهــا النفــس وطربــت.. وتأمــات ســبح 
الفكــر يف ُســُبحاتها.. بعــد قراءتــك لهــذا الكتــاب ســتجد إجابــات شــافية 
للتســاؤالت التاليــة: ملــاذا نطــوف جهــة اليســار وليــس اليمــني؟ مــا الســر يف 
أن الســعي ســبعة أشــواط؟ ملــاذا نرجــم حجــًرا بحجــارة ومــا ســر ذلــك؟ مــا 
أســرار األضحيــة وتقريــب القرابــني؟ ملــاذا نبيــت مبنــى قبــل عرفــة؟ يحــوي 
هــذا الكتــاب أســراًرا خاصــة جــًدا باملؤلــف يف معانــي احلــج والعمــرة، إضافة 
إلــى جــداول خاصــة ومختصــرة لألحــكام، كمــا ضــم بعًضــا مــن األدعيــة 
واألذكار يف مواضعهــا املناســبة، كل ذلــك مدعًمــا بالصــور املعبــرة واملشــوقة 

وبأســلوب جميــل جــذاب

اأ�سرار ال�سيام
د. طارق ال�سويدان 

ملــاذا نصــوم؟!! كيــف نصــوم رمضــان حــق الصيــام؟؟ كيــف جنعــل مــن 
رمضــان بوابتنــا نحــو التغييــر واالنطاقــة؟ كيــف يســاعدنا رمضــان يف 
احملافظــة علــى صحتنــا النفســية واجلســدية؟؟ كيــف يكــون رمضــان 
وسيلة لتقوية الروابط االجتماعية؟ تساؤالت كثيرة ستجد اإلجابة 
عنهــا مــن خــال هــذا الكتــاب الــذي جمــع فيــه الدكتــور مــا وقعــت عليــه 
العــني وأحســت بــه النفــس وأرشــد إليــه العقــل والفكــر والقلــب مــن 
أســرار الصيــام ومــا يلحــق بــه مــن االعتــكاف وليلــة القــدر والعيــد وزكاة 
الفطــر.. ســنتعرف مــن خالــه علــى ركــن الصيــام مــن جميــع جوانبــه، 
نستكشــف أســراره وحكمــه وتشــريعاته، ونتفقــه بأحكامــه وتســاؤالته 
علــى املذاهــب األربعــة، ونســلي النفــس بذكرياتــه وقصصــه. لعــل هــذا 
التفكــر يف  جانــب  إحيــاء  ونافعــة يف  جــادة  مســاهمة  يكــون  الكتــاب 
أســرارالصوم وفوائده وحكمته، ولعله يقرب أحكامه للقراء ويجعلها 

ميســرة لهــم .
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ملخ�س الفوائد
اأحمد اآل حممود

من إعداد أحمد آل محمود
بدائع وجواهر من كام اإلمام ابن قيم اجلوزية

يشتمل على نصائح وحكم ذهبية تنفعك يف الدنيا واآلخرة

لهذا كتبت
�سارة اأ�سعد الهندي

لهذا كتبت: نفحات من خطرات النفس وقبسات من هدى العقل وجتارب 
الواقــع عاشــتها الكاتبــة يف مرحلــة مــن حياتهــا فســطرتها وصورتهــا. ليــس 
كتاًبــا باملفهــوم التقليــدي احكمــت فصولــه وجمعــت مادتــه وعلومــه ولكنــه 
آراء وحكــم ونظــرات وخاصــات وتأمــات أبدعتهــا الــروح األدبيــة والنفــس 
احلكيمة. ســتجد فيه ما يشــهد له عقلك وتتحرك له أحاسيســك وحتن 

لــه كوامــن الذكــرى يف داخلك.
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فل�سطني
د. طارق ال�سويدان 

يعتبــر هــذا الكتــاب مــن أوســع الكتــب انتشــاًرا، ويعــد مرجًعــا هاًمــا وملخًصــا ملــا 
كتب يف تاريخ فلسطني واألرض املقدسة. يهدف إلى تأدية األمانة التاريخية 
املناطــة بنــا، وإيقــاظ الشــعور العربــي واإلســامي لإلحســاس بأهميــة هــذه 
البقعــة املباركــة وجعــل العمــل لهــا أولويــة. تطلــب العمــل علــى هــذا املشــروع 
قرابــة األربــع ســنوات مــا بــني جمــع وتأليــف وإخــراج وتدقيــق اشــترك فيــه فريــق 
متكامــل. وقــد دحــض باحلقائــق واألدلــة مزاعــم اليهــود وأكاذيبهــم يف حقهــم 
التاريخــي بــأرض فلســطني وإثبــات أن أول مــن ســكن فلســطني هــم العــرب، 
وكشف املؤامرات والفضائح التي جرت على أرض اإلسراء واملعراج على مدى 
التاريــخ. تنــاول الكتــاب قضيــة فلســطني بشــيء مــن التوســع وتضمــن احملــاور 
التاليــة: فلســطني قبــل اإلســام. فلســطني يف العهــد اإلســامي. فلســطني 
اليهــودي.  االنكليــز. فلســطني حتــت االحتــال  العثمانــي وحكــم  العهــد  يف 
االنتفاضــة والســام. أهــم مــا مييــز هــذا الكتــاب وقــد ســبقته مؤلفــات كثيــرة يف 
تاريــخ القــدس مــا يلــي: التسلســل املنطقــي التاريخــي لألحــداث، حيــث عــرض 
هــذا الكتــاب بإيجــاز غيــر مخــل تاريــخ القــدس مــن بــدء التاريــخ وحتــى أحــداث 
الســاعة املعاصــرة مــع تقســيم وترتيــب واضــح. مجموعــة مــن الصــور النــادرة 
والكثيــرة زادت علــى 500 صــورة مت انتقاؤهــا مــن أكثــر مــن عشــرة آالف صــورة. 
احلكــم علــى األحــداث دون االكتفــاء بالســرد التاريخــي للوقائــع. إحصائيــات 
وأرقــام مؤثــرة يف تاريــخ االنتفاضــة . خامتــة برؤيــة مســتقبل فلســطني مبنيــة 

علــى اآليــات واألحاديــث الصحيحــة

فن الإلقاء الرائع
د. طارق ال�سويدان 

خاصة ما درسه املؤلف يف أمريكا وتدرب عليه يف فن اإللقاء

عصارة جتربة املؤلف العملية يف اإللقاء والتدريب

تفصيل موضوع اإللقاء والتقدمي

فيه مواصفات اخلطيب وأدوات تطويره

إعداد املكان ووسائل اإليضاح واإللقاء وغيرها
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�سل�سلة �سناعة الثقافة
كيف اأقراأ

د. طارق ال�سويدان 
اأ.في�سل عمر با�سرحيل

إن أبــرز اإلصابــات التــي منيــت بهــا هــذه األمــة يف وقــت مبكــر مــن تاريخهــا 
هــي اإلصابــات الفكريــة أو الثقافيــة التــي تراكمــت آثارهــا حتــى جعلــت منهــا 
أزمــة أربكــت العقــل املســلم وشــلت فعاليتــه واســتدرجته إلــى درجــات احليــرة 
واالضطــراب والقلــق الثقــايف. هــذه األمــة هــي أحــوج مــا تكــون إلــى صناعــة 
العقــل املثقــف لتســتأنف مســيرتها وليصلــح آخرهــا مبــا صلــح بــه أولهــا. ولــن 
تســتطيع ذلك ما لم تعد تشــكيل ثقافتها وتبني عالم أفكارها وترمم نســقها 
ذلــك )صناعــة  علــى حتقيــق  القــارئ  أخــي  تعينــك  السلســلة  هــذه  الثقــايف 
الطفــل  الثقافــة،  وهــي: صناعــة  كتــب  أربعــة  مــن  مؤلفــة  الثقافــة( سلســلة 
القــارئ، كيــف أقــرأ، مــاذا أقــرأ. احتاجــت جهــد ثــاث ســنوات مــن البحــث اجلــاد 
واستشــارة املختصــني واالســتفادة مــن خبراتهــم. جتيــب هــذه السلســلة عــن 
األســئلة الكبــرى التــي تشــكل امتحــان التاريــخ وحتديــد الواقــع ملجتمــع مــا. 
حرصنــا مــن خالهــا علــى تبســيط موضــوع الثقافــة الــذي صــار صعًبا ومعقًدا 
ملعظــم الشــباب، وحاولنــا طرحــه بشــكل إبداعــي علــى شــكل صــور وجــداول 
ترتــب األفــكار وتقلــل الــكام وتســتوعب املوضــوع. لــم نكتــف باملراجــع العربيــة 

بــل أضفنــا إليهــا أحــدث مــا توصــل لــه العلــم الغربــي يف هــذا املجــال.

�سل�سلة �سناعة الثقافة
�سناعة الثقافة

د. طارق ال�سويدان 
اأ.في�سل عمر با�سرحيل

يحاول هذا الكتاب تبسيط موضوع الثقافة الذي صار صعًبا ومعقًدا ملعظم 
الشــباب، وذلــك مــن خــال اإلجابــة علــى األســئلة الكبــرى التاليــة: هــل تعتبــر 
الثقافــة مفتاًحــا للحضــارة؟ ومــا هــو تعريــف الثقافــة ومــا هــي خصائصهــا 
ومميزاتهــا الفريــدة؟ كيــف ميكــن تأســيس اإلنســان ثقافًيــا ومــا هــي ثقافــة 
النخبــة وثقافــة العامــة وكيــف نصنعهــا؟ مــا هــي أهــداف الثقافــة ومــا هــي 
خصائــص املثقــف وهــل يعتبــر املثقــف العربــي ضعيًفــا؟ مــا هــي خصائــص 
الثقافــة اإلســامية ومــا مصادرهــا ومــا أهدافهــا؟ مــاذا تعــرف عــن األزمــات 
الثقافيــة، اجلمــود، التطــرف والتقديــس واالســتعباد، وكيــف تتخلــص األمــة 
مــن  الثقافــة  إحيــاء  وكيــف ميكــن  الثقــايف  تخلفنــا  أســباب  هــي  مــا  منهــا؟ 
جديــد؟ كيــف يصنــع املثقــف؟ ومــا هــي عطــاءات املثقــف للمجتمــع واألمــة؟ 
مــا هــي أهــم دور النشــر واملكتبــات يف العالــم العربــي وأيــن جتــد طلبــك مــن 
التســجيات والصوتيــات الثقافيــة؟ طــرح جديــد وإبداعــي، يرتــب األفــكار على 

صــورة جــداول تقلــل الــكام وتســتوعب املوضــوع. 
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احلريات من القراآن الكرمي
د. علي حممد ال�سالبي 

هــذا الكتــاب هــو الكتــاب األول مــن »سلســلة احلريــات«، وبعــون اهلل 
تعالــى ســوف يصــدر الحقــًا الكتــاب الثانــي » احلريــات السياســية«، 
هــذا  وكتابنــا  االقتصاديــة«،  احلريــات   « الثالــث:  الكتــاب  ويليــه 
يتحــدث عــن احلريــات مــن القــرآن الكــرمي، وقــد مت تقســيمه إلــى 

مباحــث:
املبحــث األول: احلريــة ومفهومهــا وأهميتهــا وأسســها ومرجعيتهــا 

وعــن احلريــة يف القــرآن الكــرمي

املبحث الثاني :حرية التفكير والتعبير

املبحث الثالث: حرية االعتقاد

ويف املبحث الرابع: احلريات الشخصية

املُعِجَزُة اخَلاِلَدُة
د. علي حممد ال�سالبي 

هــذا الكتــاب »املعجــزة اخلالــدة« أهتــم باإلعجــاز العلمــي يف القــرآن 
وحــرص  التعقيــدات،  عــن  بعيــد  مبســط  ســهل  بإســلوب  الكــرمي 
الكاتــب علــى تنويــر العقــول بالبراهــني وتطهيــر النفــوس باألدلــة، 
وإحياء القلوب باحلجج القاطعة وبيان عظمة كتاب اهلل ألبنائنا 
بإسلوب العصر، الذي يعتمد على العقل واملنطق واحلجة إلقناع 
النــاس بعظمــة هــذا الديــن وروعــة هــذا القــرآن، الــذي جــاء معجــزة 
خالــدة، تنطــق بصــدق رســالة النبــي األمــي »محمــد بــن عبــد اهلل« 
صلــوات اهلل وســامه عليــه، ســواء أكان املطّلــع عليــه مســلمًا أو مــن 
ال يديــن باإلســام، فــإن مــا حــواه الكتــاب املنيــر مــن علــوم ومعــارف 
وبدائــع وروائــع، حــري بــكل إنســان منصــف أن يطلــع عليــه ويتفكــر 

فيــه ليتبــني صــدق املعجــزة اخلالــدة
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الدولة احلديثة امل�سلمة دعائمها ووظائفها
د. علي حممد ال�سالبي

 هــذا الكتــاب: محاولــة جــادة لاســتجابة للتغييــرات الكبــرى التــي 
فالشــعوب  العربــي،  الربيــع  ثــورات  انــدالع  مــع  شــعوبنا  بهــا  متــر 
لديها مطالب وتســعى لتحقق أهدافًا ومبادىء أعلنتها، كاحلرية 
والعدالة واملساواة والشورى، ومحاربة الفساد، والتعددية والتداول 
وســبر  والتنقيــب  البحــث  عــن  االنشــغال  رغــم  الســلمي، فعكفــت 
التجارب اإلنسانية، والغوص يف أعماق التاريخ القدمي، واحلديث 
واإلســامي،  اإلنســاني  التــراث  مــن  واملفيــد  النافــع  الســتخراج 
مسترشــدًا بالكتــاب العزيــز الــذي ال يأتيــه الباطــل مــن بــني يديــه، 
وال مــن خلفــه، ومتعلمــًا مــن ســيد البريــة مــن ســيرته الشــاملة 
والتــي ال يســتغني عنهــا طالــب علــم، وال باحــث عــن احلقيقــة، وال 
مصلــح اجتماعــي، وال مفكــر إســتراتيجي، وال قائــد سياســي، وال 
زعيم نهوض حضاري يؤمن بالقيم واملبادىء اإلنســانية الرفيعة.

الربملان يف الدولة احلديثة امل�سلمة
د. علي حممد ال�سالبي 

وهــذا الكتــاب يتحــدث عــن البرملــان يف الدولــة احلديثــة املســلمة، 
قســمته إلــى ثمانيــة مباحــث:

املبحث األول: تعريف البرملان نشأته والتطورات التاريخية.
املبحــث الثانــي: الفصــل بــني الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة 

والقضائيــة.
املبحث الثالث: االنتخابات البرملانية.

املبحث الرابع: شروط وصفات وكيفية اختيار أعضاء البرملان.
املبحث اخلامس: وظائف البرملان.

املبحث السادس: الضمانات املقررة للبرملانات وحتكيم األكثرية.
املبحث السابع: احلقوق السياسية لغير املسلمني.

املبحث الثامن: ترشح املرأة للبرملان.

0.99 $

0.99 $

https://www.amazon.com/dp/B07ZN1LFZF
https://www.amazon.com/dp/B07ZN1F5MJ
https://www.kobo.com/ww/en/ebook/JllEgEIFJDu9DfAYkOQ9Rg
https://www.kobo.com/ww/en/ebook/KPwSCmBkDzS-Ps99X4lVog
https://books.google.com.kw/books/about?id=yES5DwAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.kw/books/about?id=vES5DwAAQBAJ&redir_esc=y
https://play.google.com/store/books/details?id=yES5DwAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=vES5DwAAQBAJ


�سل�سلة مواعظ داعية
اآفاق اجلمال

حممد اأحمد الرا�سد 
اجلمــال مؤهلــة ألن تقــود احليــاة إذا بــذل التمكــني لهــا سياســي 
جميل الصفات فيكون انضباط حركة احلياة بالتناسب والتناظر 

والتعــادل
التــي هــي موازيــن اجلمــال وأحســن التقــومي ليــس يف مجــال الفــن 

فقــط
كل  علــى  وتســيطر  واالقتصــاد  واإلدارة  السياســة  هــي حتكــم  بــل 
واألخــاق  النفــس  بجمــال  الدعــاة  ازدان  وحــني  احليــاة  أنشــطة 
أصبحوا ُيبشرون الناس بعطايا اجلمال يف شموله الواسع البديع

�سل�سلة مواعظ داعية
�سراطنا امل�ستقيم

حممد اأحمد الرا�سد
ذقتهــا  حوانــي  ومحرابــي  قلبــي  أخبتــت  ســجدتي   .. ملِهــم  محــراب  يف 
وجربــت املعانــي .. فاســتلهمُت عنــد الركــن فهمــي وأبعــاد كيانــي كل قــواي 
وآمالي وعلومي واملباني فعزمُت أن أصدح ..يقظًا أرقُب يف ُعمق محرابي 
الوميض ومبشرًا بينابيع معرفة ووعي .. ومنذرًا محذرًا من ترف يزحف 

وغفلــٍة َتــُدب
أهمس باخلاطرة اإلميانية ومعها شاهُدها الشعري

وأروي جتربة السلف   ومعها دليلها التوثيقي
وأسئل فقه إنهاض األمة .. ودقاق املوازين

وأمزج كل ذلك يتأمات الـُمحَدثني
وافتح بابًا لتجديٍد وفن وإبداع .. بلغٍة سهلٍة لها حول الباغة مدار

يف ُاسلوب تنويعي  أضحى مذهبًا
فكانــت هــذه السلســلة الوعظيــة األخاقيــة املصافحــة لفقــه الدعــوة التــي 
قــد تكــون ســبعني حلقــة صغيــرة أو أكثــر إن شــاء اهلل تعالــى وقــد صّممُتهــا 
مبعايير جتعلها املنت الوعظي املنهجي العصري مكملة لتهذيب املدارج، 
وإحيــاء اإلحيــاء القريــب الصــدور إن شــاء اهلل وليقتنــي املربــي ُنَســَخها 
ويضعهــا يف يــد أخيــه الصاعــد تباعــًا فتغنيــه عــن شــرح وتتــدرج بــه يف 
معرفــة اخلبــر وتهــز قلبــه وتبــذر فيــه الــوالء .. فــإن يســأل ففــي احملــراب 

ينتظــر الدعــاة

1.99 $

1.99 $

https://www.amazon.com/dp/B07ZZ8D633
https://www.amazon.com/dp/B07ZZCLZWG
https://www.kobo.com/ww/en/ebook/q71Z46qx7zeWURWEqCLJeg
https://www.kobo.com/ww/en/ebook/rar5J0i2AjCqFRM3-_D05g
https://books.google.com.kw/books/about?id=DM-7DwAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.kw/books/about?id=zNm7DwAAQBAJ&redir_esc=y
https://play.google.com/store/books/details?id=DM-7DwAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=zNm7DwAAQBAJ


�سل�سلة مواعظ داعية
التهجد الإ�سالحي

حممد اأحمد الرا�سد 
مــن واجــب الدعــوة أن متــارس اإلصــاح الـــحيوي الشــامل وألنـــها 
تــؤدي ذلــك بنوايــا تعّبديــة صــارت كـــل أعـــمال الدعــاة السياســية 
والتنموية َتـهّجدًا لـكـنه التهّجد الواعي الـمنضبط مبعالـم الفقه 
وهــذا الـــجذر الـــدعوي اإلحســاني عــارق يف األصالــة ولذلــك التــزم 

كل داعيــة بالقيــم، وعــاش ســاميًا عنــد الِقمـــم

�سل�سلة مواعظ داعية
اإ�ستعالء الدعوة

حممد اأحمد الرا�سد 
اإلسامية الدعوية الـمعاصرة تـحتاج الصرامة والتــقدم الـجـريء 
الواثــق رّدًا علــى جاهليــة الظلــم االســتعماري والعــدوان علــى كل 
تـــحرك إيــــماني ومــن خــال اإلصــرار علــى سلميـتـنـــا يف صراعنــا 
ســنغلب وباختـيـــارنا حــرب الاعنــف ســيزول الظلــم وننــال احلريــة 
ونبنــــي التـــنميات وبــحـــقائق حركة احلياة... نـــقود تـيـــارات األحرار

1.99 $

1.99 $

https://www.amazon.com/dp/B07ZZBPVCZ
https://www.amazon.com/dp/B07ZZDGMLP
https://www.kobo.com/ww/en/ebook/_XiawGqrWzi6ahP_h15pVg
https://www.kobo.com/ww/en/ebook/ISS9QOay9DmZV1DTubnmVQ
https://books.google.com.kw/books/about?id=DNq7DwAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.kw/books/about?id=oNq7DwAAQBAJ&redir_esc=y
https://play.google.com/store/books/details?id=DNq7DwAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=oNq7DwAAQBAJ


�سل�سلة مواعظ داعية
متام البيان 

حممد اأحمد الرا�سد 
انتقــال جــريء مبســتوى القــول إلــى صراحــة ناقــدة واجلــزم بــأّن 
أميــركا هــي اخلصــم األول األشــد عــداوة للدعــوة اإلســامية يف 
العالــم وبيــان تطــور املكــر األميركــي إلــى إقامــة حلــف شــرس مــع 
الرافضيــة الصفويــة ونقــد جفلــة القيــادات الدعويــة مــن تهمــة 
اإلرهــاب األميركيــة وبيــان ضــرورة بقــاء التربيــة اجلهاديــة حيــة 
الواعــي  بجهادهــا  حمــاس  منظمــة  وأن  الدعويــة  األوســاط  يف 
عــن  العاملــي  قيــادة اجلهــاد  احتلــت مكانــة  املتـــتالية  وانتصارتهــا 
جدارة وتقدمي النصيحة لها باستمرار منهجية التربية اإلميانية 
العميقــة التــي هــي ســر االنتصــارات يف مرحلــة نظنهــا آخــر الزمــان 

وامتــألت بدالئــل قــرب زوال إســرائيل بعــون اهلل تعالــى

�سل�سلة مواعظ داعية
�سلطان الإميان

حممد اأحمد الرا�سد 
تضبــط أعمــال األمــة اإلســامية وتســيطر علــى أفرادهــا وانضمــت 
واجتهاداتهــم  الفقهــاء  ألجيــال  املعنويــة  املكانــة  ســلطة  لهمــا 
وأخاقهــم الســامية مــع ســلطة رابعــة ميثلهــا الوعــي التجريبــي 
الواقعــي ألجيــال ساســة األمــة فكانــت هــذه الســلطات األربــع ســبَب 
القوميــات  نبغــت  حتــى  اســتعاء  وشــعور  وتعــاون  لألمــة  وحــدٍة 
والوطنيــات احملليــة واجلهويــات ففرقــت والربيــع السياســي الثانــي 
ُمطالــب بــأن يســتوعب هــذا الــدرس ويجعــل متكني ُســلطان اإلميان 
هدفــًا أعلــى يف خطــة األمــن االســتراتيجي كــي نحمــي األمــة مــن 

الكيــد األميركــي

1.99 $

1.99 $

https://www.amazon.com/dp/B08128LNP6
https://www.amazon.com/dp/B0812958FX
https://www.kobo.com/ww/en/ebook/qLFRdyAUJzK25chZxh_VRw
https://www.kobo.com/ww/en/ebook/T0WWFo1KPzGT35a2340M1w
https://books.google.com.kw/books/about?id=QgG8DwAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.kw/books/about?id=ygG8DwAAQBAJ&redir_esc=y
https://play.google.com/store/books/details?id=QgG8DwAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=ygG8DwAAQBAJ


�سل�سلة مواعظ داعية
فقه احلياة

حممد اأحمد الرا�سد 
أصــل الفهــم عندنــا حلــركات احليــاة هــو الفهــم اإلســامي فيكــون 
ال ُبــد ملــن يــروم حتريــك احليــاة أن يتدبــر القــرآن الكــرمي وهــذا 
املبحــث يكشــف أبعــاد الشــهادة القرآنيــة علــى أســرار احليــاة وفيــه 
إملــام مبعالــم عامــة وخاصــة للحيــاة حــني تخطــو بتعابيــر قرآنيــة 
محضــة وألنهــا تعليــم مــن اهلل تعالــى: صــارت ِفقهــًا والفقــه ُيقــرر 
الترتيبــات  تكــون  َثــم  ومــن  واالســتنباط  باالجتهــاد  ــِعه  َتَوسُّ درب 
وطرائــق الَعــرض َمــدارج املجتهــد لكــن املجتهــد ينبغــي أن يكــون 
مؤمنــًا داعيــة مــن أهــل املعانــاة كــي يفهــم املغــزى الكامــن مــن خــال 

يوميــات التحــدي واالســتجابة

�سل�سلة مواعظ داعية
عوايل املقا�سد

حممد اأحمد الرا�سد 
نظــرة وســطية ناقــدة لعلــم املقاصــد الشــرعية ومحــاوالت تقعيديــة 
لبعــض جوانــب املقاصــد ودعــوة لتوســيع علــم املقاصــد مــن خــال 
القيــم الشــرعية واملعرفيــة وصيحــات إنــكار علــى مــن يتخــذ مــن 
املقاصــد وســيلة لتمييــع القضايــا مــع بيــان االرتبــاط بــني التنميــة 
واملقاصــد الشــرعية ثــم رعايــة عاطفيــة لفقهــاء املقاصــد عبــر أنغام 
األســتاذ  املقاصــدي  الفقيــه  إلــى  كلهــا  ُأهديهــا  ورمزيــات  شــعرية 
الدكتور وصفي عاشور زاده اهلل علما ظنا مني أنه سيكون األسرع 

إلــى فهمهــا والعمــل بهــا

1.99 $

1.99 $

https://www.amazon.com/dp/B08127R4TK
https://www.amazon.com/dp/B08128MQC4
https://www.kobo.com/ww/en/ebook/vyIjXPydkzyy1_oFZTHChA
https://www.kobo.com/ww/en/ebook/OBTAAqj5xD-vUgQqUw7N1A
https://books.google.com.kw/books/about?id=yg28DwAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.kw/books/about?id=dwS8DwAAQBAJ&redir_esc=y
https://play.google.com/store/books/details?id=yg28DwAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=dwS8DwAAQBAJ


�سل�سلة مواعظ داعية
الثائر املجاهد

حممد اأحمد الرا�سد 
إســتال دروس ُخططيــة مــن األحــداث والتجــارب التركيــة وبيــان 
خطــورة محاولــة أميــركا فــرض تصورهــا إلســام ال سياســة فيــه وال 
جهــاد والكشــف عــن مســتقبل تنمــوي تركــي زاهــر ُيبطــل مفعــول 
خطــة أميــركا يف إفقــار الشــعوب اإلســامية وتخريــج قرآنــي للثــورة 
السياسية على البغي والظلم وشرح آلفاق اجلهاد الرحبة وفضل 
نيــل الشــهادة وإيجــاب الســعي الدعــوي وتبليــغ اإلســام مــن خــال 
تنظيــم تخصصــي وســعي تنمــوي وعلــم قيــادي فيهــا توجيــه لتيــار 

الــوالء اإلميانــي ليصلــح يف األرض بعــد الفســاد

�سل�سلة مواعظ داعية
املعتز باهلل

حممد اأحمد الرا�سد 
اهلل  وأن  اإلســامية  العقيــدة  يف  رئيســة  مهمــة  بحقائــق  تذكيــر 
تعالــى رقيــب علــى عبــاده ويعلــم صغائــر أحــداث احليــاة وهــو الــذي 
ر حــركات احليــاة بـــحكمته وبيــان أن القصــور اإلنســاني يحــرم  ُيَســيِّ
الغافلــني مــن رؤيــة احلكمــة الربانيــة لكــن املؤمــن يفهــم احلكمــة 
عــزل  احلكمــة:  وأهــم  صاحلــًا  ويعمــل  الفســاد  فيكبــت  وُيذِعــن، 
فمــارس  بهمــا   [ محمــد  وتشــريف  وامللــك،  النبــوة  عــن  اليهــود 
احُلكــم بعــزٍم، وســلطٍة، وشــرٍع، وِحكمــٍة فنأخــذ نحــن أتباعــه باحلــزم 
أيضًا، ونعاكس أعمدة الضال وجنودهم ولكن من دون أن نتورط 
بتكفيــر فاســٍق بــن مســلم ونلــوذ بالتربيــة، ونحــاول جعــل مدينتنــا 
مُتّجــد اهلل وتشــكره وُتنيــب إليــه مــع إظهــار عمــق االعتــزاز بــاهلل 

العزيــز تعالــى
وعشق احُلرية...والسعي لها
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�سل�سلة مواعظ داعية
�سانع حياة

حممد اأحمد الرا�سد 
قصــة تاجــر متفقــه مــن ُذرّيــة اخللفــاء العباســيني هــو مــن أعيــان 
السودان يف القرن التاسع عشر اسمه الزبير بن رحمة اجُلميعابي 
ُيغامــر فُيتاجــر مــع زنــوج خــط االســتواء فيغتنــي ، ويؤســس لنفســه 
مملكــة يف جنــوب الســودان اتســعت فشــملت دارفــور وغــرب الســودان 
وَصَنــَع احليــاة ، وَنَشــَر عــداًل بعــد ظلــم لكنــه وثــق مبلــوك مصــر 
فغدروا به وتنهض ُبطولُته أن تغري الدعاة اليوم مبحالفة أمثاله 
مــع اســتال دروس يف فقــه الدعــوة مــن قصتــه وتخريجهــا علــى 
ضــوء السياســة الشــرعية النبويــة الكرميــة وإثبــات أّن اأُلصــاء مــن 

النــاس ُهــم دومــا مــع اجلهــاد

�سل�سلة مواعظ داعية
م�سر الواعية

حممد اأحمد الرا�سد 
التأكيدعلــى أن الرايــة مبصــر كانــت خــال ســنوات احملنــة الثــاث 
بيد قائد واع له نظرية موزونة يؤمن بضرورة تطوير األداء العاملي 
ممــا يجعلنانؤســس لنــا طموحــا جديــدا بــه جنــزم أن انشــقاق تيــار 
التغييــر هــو عمــل باطــل وأن رجــال تيــار التغييــر أهــل إخــاص 
ولكــن ينقصهــم الوعــي األمنــي مــع ُحزمة حتليات لطرائق العمل 
بنــا السياســة  الدعــوي الصائــب فيهــا ردٌّ علــى َمــن يزعــم أننــا جرَّ
ففشــلنا وعلــى َمــن يســتعجل فيــرى تقليــد التجربــة التركيــة دون 
ماحظة الفروق وبيان خطأ احلكومات العربية يف إقصاء الدعاة 
كل ذلك يف إطار من األدب اإلمياني الطري وعلى بّينٍة من الفقه 

الشــرعي الســوي واســتحضاٍر ملفــاد التجريــب الواســع
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Translated Books

Lessons from Life Series 
The School of Life 
Dr. Tareq Al Suwaidan
“The School of Life is far more dense than to be 
discussed or summarized in these few pages. 
What I have discussed in this book are just 
some quick stops, the sum of long years of 
experience that I wanted to register in the form 
of lessons, spread its benefits and share its 
experiences with you. I wanted to share what 
I have learned in order to benefit the believers, 
for reminder is always a profit for believers, 
even when it is a quick passing reminder. 
Many of us have changed their ways because 
of simple words.”

Lessons from Life Series 
Understanding Religion
Dr. Tareq Al Suwaidan 
New insights and unique concepts about: Quran, 
Sunnah, Shariah, middle.
The second part of the series (Lessons from Life) 
addresses the most important issues in our Islamic 
Sharia from different angles than what readers read, 
and opens up new horizons for understanding religion 
through its goals. The book deals with important topics 
in the Holy Quran and the Sunna and the Prophet's 
honorable biography, removes confusion in some 
concepts and reveals the masterpieces of facts that 
may be absent from some. In which it finds a link 
between the provisions of religion and ethics in a new 
and unconventional way he did not address them in 
terms of jurisprudence and academic, but entered the 
depths and purposes and role in our lives and clarified 
the method of legislation in Islam. The modern book 
includes literature and spiritualities of this religion, so it 
does not enumerate and enumerate it, but it shakes you 
in its fold and turns its facets to realize the happiness 
of the Spirit when you give in to Allah

English Books
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Translated Books

Lessons from Life Series 
The Art of Giving
Dr. Tareq Al Suwaidan 
“There are basic rules and guidelines for giving. 
Without them we will never be true givers. 
Giving has many doors. We must knock on 
them if we ever want to benefit others. Without 
giving we will never savor the true essence of 
life or make use of the blessings of our Creator. 
We will never empower our determination and 
spread our wings through the vastness of the 
universe, reaching out to all the people around 
us.
This book is just an episode among a series 
entitled “Lessons from Life” and in this episode 
I seek to deliver to the reader my own vision 
about the art of giving; its basics, types, 
methods and fruits.

Lessons from Life Series 
Skills of Influencing
Dr. Tareq Al Suwaidan 
“It is logical that rightness doesn’t come by itself and 
the right opinion doesn’t spread unless done by men 
who excel at the art of leadership and have the tools 
of influencing people and reaching to their hearts and 
minds. That is why Allah sent his messengers and if He 
wanted to guide people without them, He would do, and 
if He wanted to make his Sharia reach them without an 
intermediate, nothing would stop Him Subhanahuh Wa 
Taa’lah, but it’s just His way in His creation by which He 
wanted to keep up with people and argue with them. 
Allah said in his Holy Quran “If we created him a king 
we would create him a man and dressed him as they 
dress” Sorat Al Ana’m – verse 9.
“However if we want to deduct the skills of influencing 
from the lives of the prophets SAAWS, we will not exert 
much effort especially their master and the last of all 
messengers Muhammad PBUH. As it is a necessity for 
every leader and it also beautifies every human.”
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Translated Books

Lessons from Life Series 
Revisiting Our Concepts
Dr. Tareq Al Suwaidan 
“his is the fifth part of the series “Lessons from Life” in 
which I will discuss some points and topics that are usually 
raised the wrong way, proposed in the wrong manner or 
are tangled with a lot of confusion and misunderstanding. 
One or several of the following points usually cause this 
misunderstanding:
The overlap of habits and laws for some people
Sanctifying the unsanctified for others
Drawing red lines on issues that are still debatable 
according to Islamic law
Being ignorant about the legal rulings or the objectives of 
Islamic law in handling the major concepts
In the end, these points produced deformed concepts and 
self-imposed barricades on many issues that affect our 
lives. The way I see it; our failure to understand these 
concepts led us to much bigger catastrophes. Failure to 
understand will inevitably lead to failure to practice and 
eventually results in a backward or retroactive civilization 
and reality.”

THE ILLUSTRATED HISTORY OF ISLAM
Dr. Tareq Al Suwaidan 
“Part One:
About the history of humanity, religions and Arabs before 
Islam, then a nice summary of the prophetic biography, 
followed by a demonstration of the most important parts 
of the Rashidun (the rightfully guided) caliphs period.
Part Two:
About the history of the Umayyad State and the Abbasid 
State, also the several statelets that got independent 
away from both states.
Part Three:
About the history of the Ottoman State and the several 
statelets that existed at the same period, followed by a 
summary of the modern history and the contemporary 
countries, after the fall of the caliphate.
I was keen on making this book include significant 
additions, that would give it several advantages and 
make it a reference for the youth of the nation in all 
Islamic history related issues.”
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Translated Books

The Illustrated Series
Imam Ahmad Ibn-Hanbal
Dr. Tareq Al Suwaidan 
“Since the honorable Imam Ahmad Ibn-Hanbal 
is the fourth of the Imams following the Prophet 
(pbuh), we have dedicated this book to inform 
about his great character, the character of a 
man who has many merits from those of the 
companions of the Prophet (pbuh). Our talk 
about Imam Ahmad includes all the stages of 
his life. Since his early childhood, to his young 
adulthood, his youth and finally adulthood, 
which all helped in directing him towards being 
an Imam of Sunnah (Sunnah: The Prophet’s 
tradition and life-style) till he became an Imam 
of Fiqh (Fiqh: Islamic Jurisprudence.)”

The Illustrated Series
Imam Al-Shafi′i
Dr. Tareq Al Suwaidan 
“In this book, I try to shed light on al-Shafi′i’s life 
experiences, especially those filled with knowledge 
and work, in order to zoom-in on the scope of his life 
for the reader, from the cradle to the grave. I begin 
with his birth, childhood and grandparents, and then 
move on to his journey in the desert and his seeking 
of the secrets of the Arabic language. I then move 
the scope to his language and poetry before moving 
into his journey throughout Madinah, Iraq, Yemen, 
and Egypt where he died. Furthermore, I highlight his 
scholars, teachers and disciples, and refer to some 
of his views, and the views of his contemporaries. 
A special focus is placed on his jurisprudence and 
school of law and the testimonies of linguists and 
great scholars from different schools about him.”
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Translated Books

The Illustrated Series
Imam Malik
Dr. Tareq Al Suwaidan 
“We will talk about a great Imam. We will talk about 
one of the Imams of decency and knowledge. He was 
Imam Malik Ibn-Anas, Imam of the abode of emigration 
(Darul-Hijrah). This Imam received great respect 
throughout history, which immortalized him and his 
doctrine. It became the base of jurisprudence in many 
Muslim countries during his time and in the present. 
Some countries are still using it, like many of the Arabian 
Gulf countries. Some countries did lose their Islamic 
character, but when they were Muslims, they adopted 
the Maliki School, like Andalusia and Sicily. They were 
among the Muslim countries that adopted this great 
doctrine. The Muslim era ended but it will return, if Allah 
wills.
History immortalized Imam Malik, not only as one of the 
great Imams, but as one of the four Imams followed by 
this nation. A large number, actually millions, followed 
these four schools because of their unique effort and 
great service to the religion of Allah, particularly in Sharia 
(Islamic law) and jurisprudence. Therefore, scholars 
and the public followed these four schools.”

The Illustrated Series
Imam Abu Hanifa An-Nu’man
Dr. Tareq Al Suwaidan 
“To the generation that searches in all directions for 
the courageous free man, I present this role model 
for freedom, courage and struggle.
We have to look at both the future and the past, as 
past is the center of gravity that keeps our balance. 
And we shall not head towards the unknown (the 
future) unless we have sufficient suppliesfrom 
the known (the past). Similarly we cannot refute 
others’ alleges except when we get enough of our 
resources. If tilltoday we have taken only scratches 
from our rich treasures, then we have to look back 
at our history,bearing in mind that the remedy is not 
to be imported from abroad if immunity is attained 
by stimulating the anti-bodies of the living body.
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Translated Books

Palestine Yesterday, today and tomorrow
Dr. Tareq Al Suwaidan 
The aim of this book is not merely to provide 
an account of historical events in a region 
that is the focus of world attention, but to 
explain—through data, facts, documents and 
the biographies of prominent figures who have 
played a leading role
in shaping Palestine—the undeniable realities 
that should be taken into account in building 
the future of Palestine on the basis of law and 
legality, and not on the basis of ethno-political 
claims tainted by fanatical or dogmatic stances.

Palestina ayer, hoy y mañana
Dr. Tareq Al Suwaidan 
Desde el inicio de la Historia, el problema palestino
constituye el núcleo de los conflictos nacionales e 
internacionales en Oriente Medio.
Sin embargo, las realidades históricas de Palestina 
en general y de Jerusalén en particular han sido 
manipuladas, adulteradas e incluso secuestradas por 
razones de índole muy variada.
La descripción de los acontecimientos arrancados de 
su contexto histórico y puestos al servicio de objetivos 
políticos, raciales o religioso-sectarios ha sembrado la 
confusión y la incertidumbre en la cultura del ciudadano 
contemporáneo, de tal manera que el panorama socio-
histórico de Palestina se plantea ante el hombre de hoy 
como una escena plagada de lagunas insalvables que 
impide la buena comprensión del “Problema Palestino”.
He comprobado, a lo largo de dos años de dar 
conferencias sobre Palestina, que la presentación de la 
Historia “desde la periferia al centro” con su secuencia 
lógica y cronológica, conduce a la mejor comprensión 
de las realidades históricas,
porque refleja y analiza el hecho histórico de manera 
fidedigna y neutral. Siguiendo esta metodología, he 
recompuesto el contenido de las referidas conferencias 
en el presente libro, para poner al alcance del lector 
medio un tratado documentado y relativamente 
exhaustivo.
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Translated Books

La Palestine hier, aujourd’hui et demain
Dr. Tareq Al Suwaidan 
Le problème palestinien constitue le noyau des 
conflits nationaux et internationaux au Moyen-
Orient, depuis le début de l’Histoire.
Néanmoins, les réalités historiques de la Palestine 
en général et de Jérusalem en particulier ont été 
manipulées, falsifiées et
séquestrées pour une raison ou pour une autre.
La description des évènements arrachés à leur 
contexte historique et mis au service d’objectifs 
politiques, raciaux ou religieux et sectaires, a semé 
la confusion et l’incertitude dans l’esprit du citoyen 
contemporain, de telle sorte que le
panorama socio-historique de la Palestine, apparaît 
pour l’homme contemporain comme une scène 
irréelle, truffée de lacunes insurmontables qui 
empêche d’avoir une bonne compréhension du 
“Problème Palestinien”.
J’ai pu observer tout au long de ces années, à 
travers les conférences que j’ai données sur la 
Palestine, que la présentation de l’histoire “du 
général vers le particulier ” avec ses conséquences 
logiques et chronologiques, conduit à une meilleure 
compréhension des réalités historiques, car elle 
reflète et analyse l’événement historique de façon 
fidèle et neutre.
En suivant cette méthodologie, j’ai réuni le contenu 
de ces différentes conférences dans cet ouvrage, afin 
que ce traité documenté et relativement exhaustif 
soit à la portée du lecteur moyen.
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