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 بسم اهلل الز محن الزحيم

 العامة السرية الذاتية

 دكاور حممد عجاج اخلطيبتساا  اللأل

 األتساا  بقسم الدراتسات اإلتسالمية واللغة العزبية
 :امسو ونسبو -1
 اخلطيب بن عبد اهلل احلسٍت اذلامشي من بطن حامد صاحل بن زلمد عجاج بن زلمد دتيم ىو
  .احلسٍت

ة سبط الرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن طريق احلسن بن فاطمينتهي نسبو إىل سيدنا رسول 
، وإىل جد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن طريق احلسن بن علي بن أيب صلى اهلل عليو وسلم

 . بن عبد ادلطلب اذلامشيطالب 
، وأسندت نزلت قدديًا عدرا من بالد الشام، وحّلت يف دمشق وغَتىا وأصل أسرهتم من احلجاز

 . ئها خطبة مسجد بٍت أمّية يف دمشقىل علماإ
ابع عشر الشيخ عبد القادر اخلطيب، والشيخ خطبائو يف النصف الثاين من القرن الر  ومن أشهر

 . ، والشيخ زلمد رشيد زلمد ىاشم، والشيخ أبو الفرج بن عبد القادرعبد الرمحن، والشيخ بشَت
، طبون يف ادلسلمُت، واشتهروا بنسبتهم لل ًا كانوا خي؛ ألن علماءىا قدديهبذا ونسبت األسرة

 . ودييزون عن غَتىم باخلطيب احلسٍت
نقباء وذلا نسبها ادلوثق من . شهرهتا يف الديار الشامية وغَتىا، ذلا وىي أسرة علم وفضل
 . يخ سهيل بن عبد الفتاح رمحو اهللحفظو ونشره الش ، وقداألشراف يف العهد العثماين

القرن التاسع عشر حىت  جده أمحد الكاشف أحد اجملاىدين يف أواخر: وو من طريق والدلنسبو 
صر وال يزال عقبهم يف الشام ، وآل الكاشف أسرة مشهورة منها من انتقل من الشام إىل ماالستقالل
 .ومصر
 : نشألو -2
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 ولويف والده وىو يف السابعة، دمشقمدينة  يف (م1932 -ىـ 1350)زلمد عجاج سنة ولد 
م ، وحلقات العلر حلقات العلم يف مسجد بٍت أمّية، وكان حيضرس يف مدارس دمشقمن عمره، د

استو يف دار ادلعلمُت االبتدائية، وخترج هبا سنة ، ولابع در اليت لعقدىا األسرة يف رلالسها
، دلعلمُت، وكان األول فعُّت معلماً يف مدرسة التطبيقات ادلسلكية ادللحقة بدار ا(م1952/م1951)

 ، وإىل جانب ىذا َعّلمَ ن متفوقًا يف أصول التدريس وطرقو، وكاب هبا طالب دار ادلعلمُتحيث يتدر 
، ولابع دراستو يف اجلامعة مواد العلوم( م1959 -م1952)سنة  يف مدارس دمشق ادلتوسطة من

ة من كلية الشريعة ّتامعة دمشق سن( إجازة الشريعة)مبعوثًا من وزارة الًتبية والتعليم حىت نال 
، ودّرس العلوم (م1959)هادة أوائل اخلرجيُت سنة ، ونال شوكان األول فيها( م1959-م1958)

 . من زلافظة اجلوالن" فيق"ية بلدة اإلسالمية والعربية وغَتىا يف إعداد
دلتابعة دراسالو العليا ( م1960)مث أوفدلو وزارة الًتبية إىل كلية دار العلوم ّتامعة القاىرة سنة 

، مّث درجة الدكتوراه يف العلوم اإلسالمية ختصص (م1962)جستَت بتقدير امتياز سنة افنال درجة ادل
  .(م1965) سنة يف أواخر مبرلبة الشرف األوىل احلديث وعلومو

علوم القرآن والسنة يف كلية حيث عُّت مدرساً يف قسم ( م1966)إىل بالده يف مطلع عام  وعاد
لشريعة بالرياض من ، حيث أعَت إىل كلية ا(م1969)نة عة دمشق، وبقي فيها حىت سالشريعة ّتام

، ولابع لدريسو يف كلية الشريعة وكلية الًتبية وكلية اآلداب ّتامعة دمشق حىت (م1973-م1970)
مبكة ادلكرمة لنصف فصل دراسي ، وقد أعَت أستاذًا زائرًا إىل جامعة أم القرى ( م1980)آخر عام 

( م1979-ىـ1399)يف جلنة التوعية اإلسالمية حلج عام واختَت عضوًا مشاركاً  ،(م1978)عام
ة يف مّث أعَت إىل جامعة اإلمارات العربية ادلتحد. بدعوة من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحو اهلل

 والدراسات اإلسالمية فيها حىت ، وبقي أستاذ احلديث وعلومو(م1981-م1980)العام الدراسي
 . م31/8/1997

م حىت 1/9/1997امعة الشارقة عميداً لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية من مث انتقل إىل ج
، وبعدىا عمل أستاذاً م31/8/2002للعلوم اإلسالمية حىت مث أستاذًا فيها  ،م25/1/2000

إال أن بلوغو السن القانونية اليت دتنع متابعة التدريس حال ، م31/8/2003حىت  ّتامعة عجمان
 .ىل دمشقدون استمراره فعاد إ

 :الدرجات العلمية -3
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، مّث نال سًا يف كلية الشريعة ّتامعة دمشق، مّث عُّت مدر كان معلمًا مّث مدرسًا يف مدارس دمشق
 .(م1976)، مثّ نال لقب أستاذ سنة (م1971)لقب أستاذ مساعد سنة 

 : الوظائف العلمية -4
؛ وسعى ألن يعفى منها  ،(م1976-م1975)عُّت وكياًل لكلية الشريعة ّتامعة دمشق سنة 

من عام  فيها ، فعُّت رئيسًا لقسم علوم القرآن والسنةألنّو ال حيب ادلناصب اإلدارية، فكان ذل 
، وعمل رئيساً جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة ، حيث أعَت إىل(م1981)حىت عام ( م1976)

 .(م1987)راسات اإلسالمية هبا سنة لقسم الد
 :شيوخو -5 

ثة سنو يف دمشق أكابر علمائها؛ منهم الشيخ ىاشم اخلطيب، والشيخ عبد الرمحن حدامسع يف 
، والشيخ سعيد الربىاين، والشيخ سهيل عبد (دبس وزيت)عبد الوىاب احلافظ  ، والشيخاخلطيب

، زلمد أمُت ادلصري.د.مّث الشيخ أ، ب، والشيخ رفيق السباعي، والشيخ صاحل اخلطيالفتاح اخلطيب
مثّ الشيخ عبد ، خَت اجلالد، والشيخ خالد اجلوجا، والشيخ شريف عبد الفتاح اخلطيب واألستاذ زلمد
، واألستاذ بكري قدورة مدير ية وطرق التدريس يف دار ادلعلمُتكمدرس للًتبية اإلسالمالرمحن الباين  
، واألستاذ ، واألستاذ كامل بنقسلي، واألستاذ شاكر مصطفى(م1952-م1949)مُت دار ادلعل
، وأستاذ اللغة اإلنكليزية عبد مدير دار ادلعلمُت أستاذ العلوم ، واألستاذ السمان نائبحّشادعديل 
، لنفسواألستاذ وفيق العظمة أستاذ علم ا ،عابدين محاده.د، و محن خليفة، واألستاذ زلمود جاللر ال

 .علم االجتماع أستاذ مقدسيأنطون واألستاذ 
مصطفى السباعي، واألستاذ . د.إلسالمية على أم اويف ادلرحلة اجلامعية بدمشق للقى العلو 

واألستاذ ، األستاذ الدكتور معروف الدوالييب، والشيخ العالمة هبجت البيطار، و العالمة مصطفى الزرقا
األستاذ زلمد عبد القادر ادلبارك، واألستاذ ، و واألستاذ الدكتور شعبان حسُت ،الدكتور سعاد جالل

، والقاضي الشيخ علي الطنطاوي، واألستاذ الدكتور زكي عبد بيد، واألستاذ حسن عمصطفى اخلن
واألستاذ الدكتور زلمد فوزي  ، زيد، واألستاذ مصطفى دث الشيخ زلمد ادلنتصر الكتاين، واحملالرب
حُت كان معيداً يف )، واألستاذ الدكتور فتحي الدريٍت ان معيداً يف كلية الشريعة آنذاك؛ إذ كيض اهللف
 .(لكليةا

خ اإلسالمي على األستاذ والتاري ،على األستاذ الدكتور صاحل األشًتقى اللغة العربية وآداهبا ولل
اإلسالمي على األستاذ عمر ، وللقى حاضر العامل واألستاذ حسن عبيدالدكتور يوسف العش 
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ى وللقى العلوم القانونية عل ،، والًتبية وعلم النفس على األستاذ احملاضر عدنان السبيعياحلكيم
واألستاذ ، ور أمحد السمان عميد كلية احلقوق، واألستاذ الدكتور عدنان اخلطيباألستاذ الدكت

 .، والدكتور احللواين، وغَتىم، والدكتور فؤاد دمهانالدكتور مصطفى البارودي
رسالتيو يف ادلاجستَت وقد أشرف على ، ع من األستاذ الشيخ علي حسب اهللويف مصر مس

زلمود قاسم عميد كلية دار العلوم، واألستاذ عبد ءات كثَتة مع األستاذ الدكتور ، ولو لقاوالدكتوراه
  .السالم ىارون

وللقى الفقو واألصول على العالمة الشيخ زلمد أبو زىرة والشيخ علي اخلفيف والشيخ زلمد 
اضرات ، كما مسع بعض احمللدراسات العربية العليا بالقاىرةالزفزاف والدكتور يوسف موسى يف معهد ا

لقانونية من أسالذة ادلعهد ، وللقى بعض العلوم االرمحن البزاز مدير ادلعهد آنذاكعبد من الدكتور 
 .حشمت أبو ستيت . د.، منهم أآنذاك

إبراىيم . د.زلمد زلمد السماحي، ومن الشيخ أ. د. ن الشيخ أومسع من الشيخ زلمد األودن وم
 .كلية أصول الدين باألزىر الشريف  َتىم يفعبد احلميد احلجازي وغ. د.، والشيخ أزيدان
، احب ادلكتبة السلفيةكما كان يًتدد على العالمة احملقق قريبو األستاذ زلب الدين اخلطيب ص 

 -م1959َت من أكابر علماء األزىر الشريف، وأسالذة اجلامعات يف مصر، بُت سنيت والتقى بكث
 . م1965

مدير قسم ادلخطوطات بدار الكتب ادلصرية، وباألستاذ وكانت لو صلة وثيقة باألستاذ فؤاد سيد 
 . عة العربيةزلمد رشاد عبد ادلطلب مدير معهد ادلخطوطات باجلام

ألديب احملقق ، منها رلالس العالمة ايات واجملالس العلمية يف القاىرةوكان يًتدد على ادلنتد
 .ر ومكةا التقى مراراً باألستاذ سيد صقر، يف مص، كماألستاذ زلمود شاكر

 :أقرانو -6
لشيخ عبد احلميد الصالحي، يف مرحلة الطلب يف دمشق الشيخ زلمد ىشام الربىاين وامن أقرانو 

 . وزلمد نصوح العليب، ، والشيخ عبد الرؤوف احلناوياعي، واألستاذ خالد الرفواألستاذ أمحد الزول
، ل، والدكتور زلمد الدسوقي مصر األستاذ سعيد عبده إمساعيومن أقرانو يف الدراسات العليا يف

واألستاذ  ،سعيد رمضان البوطي زلمد واألستاذ الدكتور ، ألستاذ الدكتور عبد الصبور شاىُتوا
األستاذ الدكتور وحيد الدين سوار، واألستاذ الدكتور مازن مبارك، واألستاذ ، و الدكتور نور الدين عًت
، محن الصابوينر ، واألستاذ الدكتور عبد الصاحلواألستاذ الدكتور زلمد أديب ، الدكتور وىبة الزحيلي
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، فيض اهلل، واألستاذ الدكتور عدنان زرزور، واألستاذ الدكتور شاكر الفحامواألستاذ الدكتور فوزي 
 .حلديث احلسينية يف الرباط سابقاً والدكتور فاروق النبهان عميد دار ا

سلقيٍت عميد كلية الشريعة إبراىيم ال الشريعة ّتامعة دمشق األستاذ الدكتورومن أقرانو يف كلية 
، واألستاذ الدكتور فاروق عكام مصطفى الزحيلي وكيل كلية الشريعةذ الدكتور زلمد ، واألستاالسابق

الشَتازي، مث الدكتور  عبد اللطيف، والدكتور م2006حىت عام ***** ريعة من عام عميد كلية الش
 .كتور مصطفى البغاد ، والمصطفى اخلن
، (م1978)يف جامعة أم القرى  مكة ادلكرمة بالشيخ زلمد الغزايل رئيس قسم الدعوة يفوالتقى 
، كما التقى مرارًا بالشيخ عبد د اهلل الرشيد عميد كلية الشريعة، وباألستاذ زلمد قطبوبالدكتور عب
يف ادلواقف ( ىـ1399)، وحاضر يف موسم حج عام باز رئيس ىيئة التوعية اإلسالميةالعزيز بن 

 .ىيئة التوعية اإلسالميةدلشاعر ويف احلرم ادلكي وادلدين بدعوة من رئيس وا
عميد كلية الشريعة،  خومن أقرانو شلن التقى هبم يف كلية الشريعة بالرياض الشيخ عبد اهلل بن فنتو 

د مدير اجلامعة اإلسالمية األسبق، ، والشيخ مّناع القطان، والشيخ عبد اهلل زايوالشيخ صاحل الفوزان
، ومدير يد كلية اللغة العربية آنذاكمع، واألستاذ الدكتور عبد اهلل ابن لركي الشيخ صاحل العليو 

قق العالمة عبد ، وبالشيخ احملُت العام لرابطة العامل اإلسالميجامعة اإلمام زلمد بن سعود مث األم
أبو  زلمد والدكتور، عيلشاعر الدكتور زاىر عواض األدل، واالفتاح أبو غدة، والدكتور عبداهلل العجالن

 . البيانوين، وغَتىم الفتح
، والدكتور عبد اهلل الوىييب واألستاذ الدكتور زلمد رشاد ساملوالدكتور عبد الرمحن رأفت الباشا، 

 .عام جامعة الرياض آنذاكأمُت 
 عالمة الشيخ، وبالداعية المحن األعظمي اذلندير كما التقى يف الرياض بالشيخ احملدِّث حبيب ال

وبادلفكر  ،ن الندوي الذي التقى بو يف اذلند، وبالداعية  العالمة أيب احلسأيب األعلى ادلودودي
واألستاذ الدكتور مصطفى األعظمي، وبالدكتور زلمد أمُت ادلصري،  ،اإلسالمي مال  بن نيب

 .وبغَتىم كثَت
البالد العربية  عضبكما التقى يف أسفاره ويف ادلؤدترات والندوات العلمية اليت حضرىا يف 

ل العلم كفضيلة أيب احلسن الندوي، والشيخ الدكتور يوسف واإلسالمية واألوربية وأمريكا بكثَت من أى
واألستاذ الدكتور عبد اهلل ناصيف، والدكتور خالد ادلذكور، والدكتور عبد الغفار الشريف، ، القرضاوي
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. د.الدين األسد، و أالدكتور ناصر ، واألستاذ وادلفكر روجيو جارودي، والدكتور حسُت احلناوي
 .جامعة قطر كلية الشريعة والقانونعلي زلي الدين القره داغي . د.، و أأكرم ضياء العمري

 : من للقى عنو -7
احلديث وعلومو والعلوم قضى األستاذ الدكتور اخلطيب ما يزيد على أربعُت عامًا يف لدريس 

إىل جانب دروسو ، عودية واإلمارات العربية ادلتحدةبية الس، يف جامعات سورية وادلملكة العر اإلسالمية
؛ فممن للقى عنو يف العامة وزلاضرالو، فقد خترج بو آالف الطالب، ومسعو من يصعب حصرىم

ادلرحلة قبل اجلامعة كثَتون لابعوا حتصيلهم وشغلوا مناصب رفيعة يف ادلؤسسات احلكومية كما صلحوا 
 . ، زلامون، رجال أعمال يف ميادين متعددة، أطباءاصة ادلؤسسات اخلاً يفصلاحاً كبَت 

، واآلن يف كندا(  جامعة أم القرىيف. د.عمل أ)نزيو محاد .د :عليو يف جامعة دمشق وشلن للقى
لوفيق رمضان البوطي أستاذ . ، و د( عضو ىيئة لدريس يف اجلامعة األردنية. د) مهام سعيد. و د

ليسَت . ، و دالشرّتي كلية الشريعة جامعة دمشقزلمد . د. أ ، وريعة جامعة دمشقمشارك كلية الش
، والدكتور عدنان احلموي جامعة مدرس جامعة دمشق كلية الشريعة، والشيخ أسعد صاغرجيالعمر 

ىو ؛ و ، وادلدرس فؤاد ىبولمارات، والشيخ سامل القامسي من اإلمارات العربية ادلتحدةعجمان اإل
عضو ىيئة لدريس . د) القزقي سعيد. ، وداعي مدرس لربية إسالميةصفوح الرف، والشيخ ئ شلتازمقر 

. د) خلدون األحدب. و د، (مارات العربية ادلتحدة حاليًا ّتامعة أم القرى سابقًا ومدرس ّتامعة اإل
عضو ىيئة التدريس يف جامعة ادلل  عبد العزيز ّتدة سابقًا مث عميد الدراسات العليا ّتامعة مكة 

 .( ادلفتوحة
طمة خباز، وادلدرسات رحاب ، وفاطمة قويدر، وفالسيدة نوال الدقر، وىادية رنكوسياو  

، وكثَتات ومسَتة الزايد، وأمَتة جربيل، ومسر العشا، ورصينة الطرقجي، احلافظ، وهنيدة الطرقجي
 . احلياة العملية ألذكر ىؤالء لتفوقهم يف دراستهم اجلامعية وصلاحهم يف. غَتىن

وعميد كلية الشريعة ّتامعة اإلمام . د) ية الشريعة بالرياض عبد اهلل مصلح وللقى عليو يف كل
عة عميد شؤون الطالب األسبق يف اجلام. د) و موسى القرين . ا فيما بعديف أهب( بن سعودازلمد 

. د) وشلن خترج بو يف جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة حنيف القامسي . (اإلسالمية بادلدينة ادلنورة 
د مث ويل وزارة الًتبية مث مدير جامعة الشيخ زايىيئة لدريس بقسم الدراسات اإلسالمية  عضو
، وكذل  صليب عبد الوىاب. شافع احلريري، و د.، و دوادلدرس زلمد حسُت القامسي ،(والتعليم

سة موزة ، وادلدرِّ امعة اإلمارات العربية ادلتحدةحسن ادلرزوقي ادلدرسون يف كلية الشريعة والقانون ّت.د
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، والدكتور كتارة، واحملامي عبد القادر اذليثمي، وادلدرس عبد اهلل  ، وادلدرِّسة خولة اخلياطعلي لوفيق
، وحامد ىاشم (إذاعة أبو ظيب )  ٍت، وناصر علي احلوسلكمايل من رجاالت التعليم يف ديبزلمد ا
امعة ئة لدريس يف جىي اءعضأ) لطيفة النجار . و د ، مٌت داود. و د .( معيد موفد ) خوري

وللقى عليو يف كلية الشريعة .. وآخرون ( معيد موفد ) ورمحة العامري  ،(اإلمارات العربية ادلتحدة 
منهم ادلدرس بسام اآلغا، واحملامي زلمد ّتامعة الشارقة كثَتون ( الدراسات اإلسالمية ) والقانون 
لنيل درجة ادلاجستَت والدكتوراه،  ت، وصلالء الصايغ أوفداخلويل، وادلدرس أسامة مصطفىمأمون 

 .وغَتىم كثَت
  :نشاطو االجتماعي والعلمي -8
أن استقر يف دمشق سنة  ، فبعديف اجلامعات كانت لو حلقات علميةجانب لدريسو  إىل
س ثلثي ، مث درّ يف األسبوع يدرس فيها صحيح مسلم ، كان يعقد حلقة علمية ثالث مراتم1973

لسًا يف مسجد ، كما يعقد رلاجملاور دلنزلو يف حي ادلهاجرين ، يف مسجد الشمسيةسلتصر ابن كثَت
 .راح يف ادلهاجرين سبع سنواتكما خطب اجلمعة يف مسجد أيب عبيدة بن اجل،  احلرش يف احلي ذالو

كل أسبوع حىت هناية يف  كما كان يعقد حلقة علم يف مسجد الفتح ويف مسجد اذلدى بادلزة مرة 
إىل جانب عملو يف جامعة ، و جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة حيث أعَت إىل، م1981عام 

، خطبة اجلمعة يف مسجد اجلامعة ، كما يسهم يفلو رللس علم يف مسجد ادلعًتض، اإلمارات
كل شهر يف مسجد مستشفى راشد ، ولو خطبة مرلُت يف  خيطب أحيانًا يف بعض مساجد العُتو 

 .بديب
لقاء ) ت علمية كثَتة ومّثل جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة يف مؤدترىذا وقد شارك يف مؤدترا
الذي ( األدب اإلسالمي )        كما مّثل اجلامعة يف مؤدتر،  (م 1981الفكر بُت الشرق والغرب
 . م1983انعقد يف لكنهو باذلند سنة 

اإلمارات  ومّثل جامعة. م1983/1984كر اإلسالمي باجلزائر وشارك ببحوثو يف ملتقى الف
-19)العربية ادلتحدة يف مؤدتر اإلمام البخاري الذي عقد يف مسرقند بأوزباكستان يف الفًتة 

 . (ثر البخاري يف علوم احلديثأ) ، ببحث (م22/10/1993
، اليت عقدت يف جامعة "ادلعاصرة  حقوق األسرة يف ضوء ادلعطيات"كما شارك يف ندوة 

األوالد الًتبوية  حقوق"، وكان موضوعو (م28/12/1994-27)ة تحدة يف الفًت اإلمارات العربية ادل
 ."على الوالدين
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والندوات العلمية والثقافية ات ر ، ىذا سوى احملاضاعية وثقافية كثَتةلربوية واجتموىناك ْتوث 
 .قل عن أربعُت ندوة وزلاضرة سنويةوىي ال لاليت يشارك فيها الباحث يف اإلمارات العربية ادلتحدة، 

، واحملطات ألردن وادلملكة العربية السعوديةانب الندوات التلفزيونية يف سورية ولبنان واإىل ج
 . األحاديث الثقافية والدينية فيها، و دة يف اإلمارات العربية ادلتحدةعدالتلفزيونية ادلت
وعلومو ولراثو وعلمائو  يف التعريف باإلسالم م،1966ندوات علمية للفزيونية منذ عام سجل 

، باالشًتاك مع عودية واإلمارات العربية ادلتحدة، سجلت يف سورية ولبنان واألردن والسفالوومصن
اذ الدكتور إبراىيم زيد الكيالين، واألستاذ الدكتور أكابر العلماء، كالعالمة مصطفى الزرقا، واألست

ور وىبة صبحي الصاحل، والشيخ مناع القطان، واألستاذ الدكتور أديب الصاحل، واألستاذ الدكت
فية إسالمية سجلت إىل جانب أحاديث ثقا.واألستاذ الدكتور حيِت ىاشم فرغل، وغَتىم، الزحيلي

 .إلذاعة أبو ظيب، وإذاعة الكويت
ويف ، لة الرسالة ادلصرية ورللة الكتاب، ويف رللة دعوة احلق ادلغربيةكتب يف الستينات يف رل
 . نار اإلسالم يف الثمانيناترللة م، مث يف السبعينات يف رللة أضواء الشريعة

 :أىم ادلؤثرات الثقافية فيو وثقافتو -9
 .شيوخو الذين لنوعت ثقافاهتم
 .ية االنتقالية واجلامعية والعلياأسالذلو يف ادلراحل الدراس

 . والعلمية واالجتماعية والًتبوية لنوع ثقافتو الشرعية والقانونية
 . تطبيق العمليية وطرق التدريس والاالىتمام بقضايا الًتب

 . كثرة مطالعتو
أمتنا  ، والتحديات ادلعاصرة لذاليةة الدعوة يف لقّدم األمة وهنضتهاشعوره بادلسؤولية الثقافية وبأمهي

 .من أىم ادلؤثرات الثقافية
 : منهجو يف التدريس -10

 ألي موضوع يرغب ادلرء أن ، فال بد من التحصيل العلمي الكايفعلم وفن وموىبةالتدريس 
ب أنو ديكن أن لكتسب ىذه بادلران، كما ديكن ، ىذا إىل جانيدرسو، وال بد من وجود ادليل وادلوىبة

 . من العسَت أن يكون ادلدرس ناجحاً أو ادلوىبة موجودة أصالَ ف، أما إذا مل يكن ادليل أن لنمو ولتقدم
فادلًتَجم لو كان َدَرَس . واإلبداع يف العرضمن التجديد وأما أن التدريس فنٌّ فأقصد أنو ال خيلو 

ا ، كمثر ذل  يف احلياة العلمية للطالب، وأوطرقو، وأحوال  الطالب وصلتهم ببيئتهمأصول التدريس 
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، ويرى ادلًتَجم سبيل العملية التعليمية، فأحسن لوظيف ذل  كلو يف أدرك أمهية صلة ادلدرس بالطالب
 :لو أن صلاح ادلدرس ينحصر فيما يأيت 

فال بّد . واء أكان يف اجلامعة أو ما دوهنااضرة وعدم االكتفاء بالكتاب ادلقرر سحسن إعداد احمل
 .متاز ووعي اإلطار العام للمحاضرة، ومعرفة مجيع فروعها وجزئياهتامن التحضَت ادل

، أو بطرح ورقة عمل مسبقاً حسن العرض، وقد يكون باإللقاء حيناً، أو بطرح قضية أحياناً 
عوامل ، والتنويع والتغيَت يف أسلوب التقرير من أىم يذىا الطالب أنفسهمإعدادىا ولنف يشارك يف
 وكثَتاً ما يضع الطالب أمام قضية ىامة يطالبهم ْتلها فيسمع منهم ويناقش ويصّوب ويدّون، النجاح
، كما اضرة كان سلططها واضحًا للجميع، فإذا ما انتهت احملينتهي إليو مع طالبو على السبورةما 

، أو ب أنفسهم يف التحصيل الذايت، فيوزع عليهم موضوعات من ادلنهجًتَجم لو على الطاليعتمد ادل
 ، من مطلع الفصل الدراسي وحيدد ذلم أوقات إلقائها أوطالبهم بالتوسع يف بعض ادلوضوعاتي

 .ة يف لكوين شخصية الطالب العلميةطريق، وقد أجدت ىذه المناقشتها مع زمالئهم
م عوامل صلاحو، يعامل طالبو بلطف ولواضع، وحيسن طالبو من أى حسن الصلة بينو وبُت

، كما ى مواطن الضعف وأسباهبا ويعاجلها، وحياول أن يقف عللشجيعهم، ويأخذ بيد ادلقصر منهم
 .أنو أساء لطالب أو استاء من طالب، وال يذكر يوماً ليزداد لقدماً ولفوقاً يعُت اجمليد منهم 

، ودورىم فيو وىل من كل عام وبيان أمهية العلميف لقاءالو األولعل يف لوجيهالو لطالبو  
مل الطالب على إعطاء كل أمر حقو، واالىتمام ومسؤوليتهم الدنيوية والدينية عنو من العوامل اليت حت

 .فهم أمل األمة دلستقبل مشرق رليد. مبا يناط هبم
جمللة كلية  ية ، ومستشاريف بعض اجلامعات العربية واإلسالم :عضو يف جلان الًتقيات -11
 .كثَت من اجلامعات العربية، وعضو زلكم لنشر البحوث يف  يعة والدراسات اإلسالمية بالكويتالشر 

 : ادلؤلفات والبحوث -12
 :الكتب:أوالً 
 .م1959 -ىـ 1379دمشق : زيد بن ثابت -1
( 23)عرب وزارة الثقافة سلسلة أعالم ال( 1ط) –القاىرة : أبو ىريرة راوية اإلسالم -2
مكتبة وىبة  –القاىرة ( 3ط. )م1965 – ىـ1385( 2ط)بَتوت . م1963 -ىـ 1382
 .م1982ىـ 1402
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دار ( 5-2)ط. م1963 -ىـ 1383مكتبة وىبة ( 1ط)القاىرة : السنة قبل التدوين -3
 .دار الفكر. ملونة( 6ط)م و1971 -ىـ 1391َتوت ب –الفكر 
 :باالشًتاك مع أصحاب الفضيلة(: ة موضوعات السن: ) العربية الببلوجرافيا-4
علي اخلفيف، وزلمد الزفزاف والشيخ علي حسب اهلل رمحهم اهلل، وزارة الثقافة مصر . أ   
 .م1965/ىـ1385
 -دار الفكر( 7-2ط. )ادلكتبة احلديثة( 1ط) - دمشق :أصول احلديث علومو ومصطلحو -5
م دار 1998/ىـ 1419ة م وطبعة حديثة ملون1997/ىـ 1418 -م1971/ىـ1391بَتوت 

 .الفكر بَتوت
م وما بعدىا 1967 -ىـ1387ادلكتبة احلديثة ( 1ط) –دمشق : قبسات من ىدي النبوة -6
 .دار الفكر –بَتوت 
-3ط)و،م1969-ىـ1389( 2وط 1ط)الرياض : حملات يف ادلكتبة والبحث وادلصادر -7
( 24ط)و ، م2002/ىـ1423-م1971/ىـ1391مؤسسة الرسالة  –بَتوت  –دمشق ( 19

 .م2009-ىـ1430( 25ط)م ، و2005-ىـ1425
حتقيق عن أربع نسخ خطية، نشر  للقاضي الرامهرمزي،: احملدث الفاصل بُت الراوي والواعي -8
 .م1984/ـى1404( 3ط)م و 1971-ىـ 1391بَتوت  -ول مرة دار الفكرأل

 – جامعة دمشق مؤسسة األمايل(: أىدافها أسسها وطرق لدريسها) الًتبية اإلسالمية  -9
 .م1974 -ىـ 1394
مؤسسة األمايل، جامعة (: لفسَت سورة اجملادلة واحلجرات وادلمتحنة) شذرات يف التفسَت  -10
  .م1978-ىـ1398دمشق 
 .م1975 -ىـ1395جامعة دمشق  –دمشق : ادلوجز يف أحاديث األحكام -11
/ ىـ1399-1398جامعة دمشق  –دمشق : الوجيز يف علوم احلديث ونصوصو -12
 .م2008/ىـ1429( 3ط)و ، م1978-1979
( 6-3ط ) مؤسسة الرسالة –بَتوت  –دمشق :  ادلختصر الوجيز يف علوم احلديث -13

 .م2001-ىـ1421وطبعة حديثة عام ( م2000/ىـ1420 –م 1985/ىـ1405)
( 1ط)مؤسسة الرسالة  –بَتوت  -دمشق: أضواء على اإلعالم يف صدر اإلسالم -14

 (.م1987-ىـ1407( )2ط)، (م1985-ىـ1405)
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)  1باالشًتاك مع بعض الزمالء، مكتبة الفالح بالكويت ط: نظام األسرة يف اإلسالم -15
 (.م1986-ىـ 1406) 2ط( م1984-ىـ1404
مكتبة الفالح  –باالشًتاك مع بعض الزمالء، الكويت : قبسات من القرآن والسنة -16
 .م1987/ىـ1407
بَتوت  –دمشق  –مؤسسة الرسالة : سٌت وصفالو العليايف رحاب أمساء اهلل احل -17
 .م1988/ىـ1408
جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة : باالشًتاك مع بعض الزمالء: يف الفكر اإلسالمي -18
 .م1992/ىـ1412( 2ط)و ، م1990-ىـ1410
سة للحافظ ادلؤرخ اخلطيب البغدادي حتقيق ودرا: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع -19

 .م 1991 -ىـ1411بَتوت  –دمشق  -يف رللدين، مؤسسة الرسالة
وفق منهج احلديث يف كليات الشريعة وأقسام : )ادلوجز يف حديث األحكام باالشًتاك -20

 .م1998ىـ1419يف اجلامعات العربية واإلسالمية، دار القلم بديب  2 سنة الدراسات اإلسالمية
طبع جامعة الشارقة . مو يف مكتبة جامعة الشارقةالفهرس الوصفي لكتب احلديث وعلو  -21

 .م2003-ىـ1424( 8)النشر العلمي 
اخلامس،  اجمللد(ىـ746–البن فضل اهلل العمري: )مسال  األبصار يف شلال  األمصار -22

 .م2004/ىـ1425أبو ظيب  –حتقيق ودراسة باالشًتاك مع بعض الزمالء، اجملمع الثقايف 
كانتها من التشريع والقرآن الكرمي ودفع بعض الشبهات عنها، حتت وم السُّنة حجِّيتها -23
 .م2009/ىـ1430دمشق  -دار الفكر -عالطب

 :أمهها: البحوث: ثانياً 
 .م1962مصر  –رللة الرسالة (. حول أيب ىريرة: )الرد على أيب رية يف ظلمالو -1
 .م1963العدد الثالث  –رللة الكتاب، مصر : أبو ىريرة -2
 .م1967رللة دعوة احلق، ادلغرب العريب : بخاريصدق ال -3
 .م1968منشور يف موسوعة الفقو اإلسالمي، الكويت : اللباس -4
 .م1969ة الفقو اإلسالمي، الكويت عمنشور يف موسو : اآلنية -5
 .م1972/ىـ1392رللة كلية الشريعة بالرياض : السبيل إىل معرفة مواضع احلديث -6
 .م1973/ىـ1393رللة كلية الشريعة بالرياض  :دورك يا كلية الشريعة -7
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 .م1983ملتقى الفكر اإلسالمي باجلزائر : لدوين احلديث وطالئع ادلدونات -8
 .م1983رللة منار اإلسالم وزارة األوقاف : ابن شهاب الزىري وادلستشرقون -9
رن الرابع عشر البالد العربية واإلسالمية يف القو  اجلسور الثقافية بُت اإلمارات العربية -10
 .م1985العربية ادلتحدة  أعمال ادلوسم الثقايف لكلية اآلداب ّتامعة اإلمارات. اذلجري
اذلامشية األردنية ادلملكة  –مؤسسة آل البيت ( مآب)ْتث موسوعي دلوسوعة : ابن هبلول -11
 .م1991
د اخلامس العد رللة مركز ْتوث السنة والسَتة جامعة قطر: اإلعالم يف صدر اإلسالم -12
 .م1991-ىـ1410/1411
ادلملكة األردنية اذلامشية  –مؤسسة آل البيت ( مآب)دلوسوعة : اإلجازة ْتث موسوعي -13
 .م1993
ديب  –رللة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية : علوم احلديث اإلمام البخاري وأثره يف -14
 .م1993-1994
 ديب -ية الدراسات اإلسالمية والعربيةرللة كل: ان فقيهاً أصولياً باإلمام ابن ح -15
 .م1994/1995      
حقوق األسرة يف ضوء ادلعطيات )منشور يف أعمال ندوة : حقوق األوالد ِقبَل الوالدين -16
رجب  26-25اليت عقدهتا كلية الشريعة والقانون ّتامعة اإلمارات العربية ادلتحدة يف ( ادلعاصرة
 .م28/12/1994-27/ىـ1415
التحديات اليت لواجو األمة )نشر يف أعمال ندوة : ة أوالدنا بُت الواقع والواجبلربي -17

الذي عقدلو جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة بالتعاون مع رابطة ( 21( )اإلسالمية يف القرن القادم
 (.م22/1997-20)اجلامعات اإلسالمية يف 

لة قسم اإلعالم ّتامعة اإلمارات العربية رل(: اإلعالمية ) سَتة النبوية لقراءة إعالمية يف ا -18
 .م1996/1997ادلتحدة 
لدولية، الذي عقدىا انشر يف أعمال الدورة التدريبية :أصول التحقيق بُت النظرية والتطبيق -19

 .م1997جامعة اإلمارات العربية واإليسكو سنة  مركز مجعة ادلاجد للثقافة والًتاث، بالتعاون مع 
جلمهورية العربية ا ة يفـة العربيـصفحة للموسوع( 40)ْتث موسوعي يف  :النبوي ثـاحلدي -20
 .م1998السورية 



 زلمد عجاج اخلطيب. د.أ                                                                              سَتة الدكتور زلمد عجاج اخلطيب

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام   
13 

 .م1999السورية  ةـة يف اجلمهورية العربيـْتث موسوعي للموسوعة العربي: ثـعلوم احلدي -21
نشر يف أعمال (: آثاره  -خصائصو  –أصالتو  – أدلتو) يف اإلسالم  يالتطوعالعمل  -22
ىـ ادلوافق 29/8/1420و28يل للتطوع، الذي عقدلو مجعية متطوعي اإلمارات يف ادلؤدتر العا

 .م7/12/1999و6
اليت  ،(ادلعاصرة تات الدعوة يف ضوء ادلعطياـمقتضي) نشر يف أعمال ندوة : إعداد الدعاة -23

 .م1999/12/2000 امـة عـعقدهتا كلية الشريعة والقانون ّتامعة الشارق
شبابنا بُت حتديات الواقع، وآمال : )نشر يف أعمال ادلؤدتر العادلي: بيةدور األسرة يف الًت  -24
-22)الشمالية من  ، الذي عقدلو رابطة الشباب العريب ادلسلم يف أمريكا(ادلستقبل
 (.م25/12/2000

رللة مجعية الطالبات كلية الشريعة ( عبق اجلامعة :) الصلة بُت كتاب اهلل والضمَت الواعظ -25
 . م2000/2001اإلسالمية، جامعة الشارقة والدراسات 
عقدهتا جامعة  نشر يف أعمال ندوة االحتشام اليت: االحتشام حقيقتو وآثاره يف اجملتمع -26
 .م18/10/2001-17الشارقة 
أسبوع ) يف أعمال  نشر(: دور ادلرأة ادلسلمة يف الًتبية وأىم عوائقو يف ادلربيات واخلدم) -27

، الذي عقدلو مجعية أم ادلؤمنُت  (اجملتمع ، وادلشاركة يف وسائل اإلعالم والتعليم ادلرأة اإلمارالية بُت
 .(م15/4/2003-12) النسائية يف عجمان يف

 .م20/4/2003جامعة عجمان : محاية البيئة يف اإلسالم -28
لتمدن ادلوسم الثقايف مجعية ا: ( من حياة أئمة احلديث وحفاظو) أخالق العامل وادلتعلم  -29

 .م16/6/2007اإلسالمي بدمشق 
هتذيب اآلثار ولفصيل الثابت عن {وكتابو ( ىـ310-224)أبو جعفر الطربي اإلمام  -30

رلمع الفتح اإلسالمي قسم الدراسات العليا السنة : }رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم من األخبار
 .ىـ1429/زلرم/1الثانية التمهيدية 

رلمع : وكتابو السنن (ىـ385-306) الدار قطٍتبن عمر  اإلمام احلافظ أبو احلسن علي -31
 .م28/1/2008-ىـ25/1/1429ت العليا الفتح اإلسالمي بدمشق قسم الدراسا

مؤدتر التمكُت األسري الذي عقدلو كلية : القدوة ودورىا يف التمكُت األسريالًتبية ب -32
  .(م13/7/2008-12)يعة ّتامعة دمشق الشر 
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: ورسالتو ومن أجل سالم عادلي عادللربانية من أجل كرامة اإلنسان حتمية ادلرجعية ا -33
رلمع الفتح اإلسالمي بدمشق بالتعاون مع الذي عقده ( اإلسالم والغرب : ادلنتدى احلواري ) مؤدتر 

( م5/5/2009-3ىـ ادلوافق 1430/مجادى األوىل11-9)يف ( كندا   - إدمنتون) جامعة ألربلا    
  .امعة دمشقوج. مكتبة األسد . 


