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 د طارق عبد الحلیم –األعمال الكاملة 

 وعلى آلھ وصحبھ وبعد ملسو هيلع هللا ىلصالحمد � والصالة والسالم على رسول هللا 

لیھم البینة، وخلقھم على الفطرة السدیدة، عدالً منھ على عبیده أن منحھم العقل وأرسل إفإن من فضل هللا 
وفضال. وقد جعل هللا العلم أسمى غایات البشر التي یتحصل بھا على رضا هللا سبحانھ، وجعل العلماء 

. وال یستھین أحٌد بقیمة العلم والتدوین، كما ملسو هيلع هللا ىلصمقدمین على كّل من عداھم، وأوالھم بتقوى هللا واتباع رسولھ 
من تسفیھ طالب العلم وأصحابھ، إما لصالح الحركة العشوائیة مثلما حدث في جماعة  ، عقودرأینا على مرّ 

اإلخوان، أو الزھو بحمل السالح بساحة قتال، یظن صاحبھ أنھ یتفضل على هللا والناس بعملھ. وال ننسى ما 
 یحدث حین یكون سالحا دون علم، متمثال في حركة العوادیة الحروریة، أھلكھم هللا.

وقد مّن هللا علّي  من فضلھ بأن وجھني صغیراً إلى الطلب والنظر، والبحث والتقصي، فترة تصل الیوم إلى 
أكثر من نصف قرن من الزمن. وقد عشت خاللھا حیاة مضطربة، متنقالً في بالد كثیرة، بعد أحداث 

لكن ھذا لم یؤثر لألسباب األمنیة المعروفة.  1981مصرع السادات، واضطراري للخروج من مصر عام 
كثیرا والحمد � تعالى، فوالیت العمل األكادیمي في مجال التدوین والنشر، حتى یومنا ھذا، وأنا مشرف 

 على السبعین عاما من العمر.

وقد رأیت أن أضع ما أصدرت من كتب وأبحاث، على ھذه القناة، مستغالً التقدم التكنولوجي لصالح العمل 
صدقاً، متواضٌع، من حیث أضعنا الكثیر من الجھد والعمر في السعي لتأمین  اإلسالمّي. وھو جھد أراه

طلبات الحیاة والرزق لألھل واألوالد، وآثرت عدم اإلتكال على عائد كتاب أو ثمن مقال، لیكون قلمي حّرأً 
 كما أردت لھ. وھو سبب عدم انتمائي ألي جماعة في الساحة، وإن تناغم فكري وتوجھي مع بعضھا.

وضعت تلك الكتب في ترتیبھا صدورھا الزمني، ال ترتیبھا الموضوعي، حیث إنھا تغطي مساحة كبیرة  وقد
تب مثل كمن الموضوعات الفقھیة واألصولیة في العلوم الشرعیة. واستثنیت في ذلك ما یكون مسلسالً من 

 حثا عن بقیة أجزائھا.كتب الثورة المصریة، وكتب أحداث الشام لیكون القارئ متتبعاً لھا دون التحول ب

 منلم تحظ بكثیر اھتمام الثورة المصریة أحداث الثورتین، المصریة الشامیة. فإن وأوجھ النظر خاصة إلى 
حتى استحكام قبضة السیسي على الحكم و 2010ناحیة تدوین أحداثھا وتتبع مسارھا، بلھ تحلیلھا، منذ نوفمبر 
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في مصر تدوینا، وألن أبطالھا كانوا منشغلین بسیاسة  . وما ذلك إال لضعف المھتمین2013في نوفمبر 
جوفاء ثم سجنوا بال استثناء. أما الثورة الشامیة فقد كان نصیبھا أوفر في تسجیل أحداثھا، من حیث أن 

فصائلھا كانت تصدر بیانات رسمیة توثق، من وجھة نظرھا، لحدث أو أحداث. ومن حیث أن البعض قد 
تفرقة، كتابة أو تحلیال. لكن ھذه الكتابات لم ترق إلى تأریخ كامل موثّق لما تناول بعض تلك األحداث، م

 وقع، وما ال یزال یقع على مسرح األحداث. 

في ھذا األمر، فقد تابعت الثورتین یوما بیوم، بل ساعة متواضع وقد مكنني هللا سبحانھ بحولھ أن أقوم بدور 
سوریة حتى كاد أن ینفض جمعھا على ید محمد علوش بساعة، المصریة حتى انتھت على ید السیسي، وال

وصحبھ. وقد جمعت في ھذه الفترة التي استمرت ست سنوات كاملة، ستة مجلدات، أربعة عن الثورة 
حتى  2013تابعتھا تدوینا منذ نوفمبر  والتي ،مقاال وبحثا)، ومجلدین عن الثورة الشامیة 524المصریة (

. وھي، وال أنكر، مكتوبة تحلیال وتوجیھاخاطرة وفائدة)  452& مقاال وبحثا  167( ،، وال أزال2016دیسمبر 
، لكن مع تحرى العدل والحق ما أمكن من وجھة نظر مدونھا، إذ یستحیل فصل التحلیل عن فكر القائم بھ

 لبشر.

جمعا لھذا الكّم من المتابعات  ،وال أدعى إني قد استوعبت األحداث كاملة، لكني ال أعرف غیرھا
والتحلیالت، لتلك األحداث كلھا، في مكان واحد، وبقلم واحد. وكم أتمنى أن یقوم أحد األبناء بجمع كافة 

البیانات التي صدرت إبان الثورة الشامیة، من كافة الفصائل بما فیھا الحروریة، لتكون أحد مصادر التوثیق 
   لھذه الحقبة الفریدة، التي أسموھا "الربیع العربي".

انتباه القراء األحباء إلى تلك األعمال التي أسمیھا "أكادیمیة"، وھي التي تبحث في نقاط محددة،  كما أوجھ
لتصل إلى نتائج فیھا جّدة لم تعھد قبال، أو فیھا تأكید على ما ھو معھود، بدالئل وقرائن جدیدة. وھذا اللون 

اصة في التیار الجھادي، وساروا عنھ الطرف كلیة، خ من البحث ھو ما قد أغضى شباب الحركة اإلسالمیة
 یوافق ھواھم، ویسھل على فھمھم، وھو تكفیر الحكام، وأدلتھ، ال غیر.  موضوع واحدوراء 

ولھذا الشباب أقول: العلم الشرعّي لیس مجرد تكفیر للحاكم، أو تقدیم تسویغ للجھاد، بل ھو ساحة واسعة 
تھ بین أیدینا، لننظر فیھ ونزید علیھ في كّل باب. تضم ما ال یُحصى من مواطن العلم الذي جعلھ هللا ماد

ونظرة إلى ذلك الكّم الذي ینتجھ طالب الجامعات اإلسالمیة، رغم كونھا في بالد یحكمھا الطواغیت، في 
الغیبة الفكریة التي یعیشھا و الذھول عن العلمدكتوراه وأبحاث منفصلة، تشھد لذلك شكل رسائل ماجستیر و

وتقررت وتشكلت ، بسبب سطوة بعض من سطوا على عقولھم، بكلمات، تكررت الجھاديشباب التیار 
 وتمھدت، وأعاد الناس فیھا وخاضوا عقوداً، یعتمدون على ما كتب علماء السلف في شرح التوحید. 

كذلك فإني سوف أقوم إن شاء هللا بإفراد األبحاث المطولة، التي قد تكون مدرجة في كتاب من الكتب، 
ھ لھا الناظر دون جھد في البحث، وھي ضمن سلسلة المائة بحث التي نصدرھا على تویتر. لكّن ھذا لیتوج

 ن نضع الكتب واألبحاث كلھا أوال إن شاء هللا تعالى.سیكون بعد أ
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 .ملسو هيلع هللا ىلصولعل هللا أن یتقبل أعمالنا ویجعلھا خالصة لوجھھ صحیحة على سنة رسولھ 

 د طارق عبد الحلیم

 1438ربیع ثان  25 – 2017ینایر  22
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  قائمة األعمال الكاملة

  في العلوم الشرعیة

  د طارق عبد الحلیم 
 في الفترة من 

 ھـ)1437 – 1397م (2016 – 1978

ً  23المكتبة اإللكترونیة وتشمل  •  كتاباً وبحثا
o  رابطhttp://tariqlibrary.net76.net/bookk.php  &https://t.me/DTHaleemBooks 

 تحقیق  1978بدل شرائع اإلسالم  نمفتوى شیخ اإلسالم في حكم  .1
 كتاب 1978 الجواب المفید في حكم جاھل التوحید .2
 كتاب 1979فتح المنان في بیان حقیقة اإلیمان  .3
 كتاب د محمد العبدة)مع ( 1984مقدمة في أسباب اختالف المسلمین وتفرقھم  .4
 كتاب د محمد العبدة)مع ( 1985المعتزلة: بین القدیم والحدیث  .5
 كتاب د محمد العبدة)مع ( 1986ورھا وتطالصوفیة: نشأتھا  .6
 كتاب 2000 مسّودة في التاریخ اإلسالمي .7
  بحث 2000مجموعة أبحاث في التوحید  .8
 كتاب (نسخة عربیة وانجلیزیة) 2004فتنة أدعیاء السلفیة وانحرافاتھم  .9

 كتاب 2007مفتاح الدخول إلى علم األصول  .10
 كتاب 2012المصلحة في الشریعة اإلسالمیة  .11
 وعة مقاالتمكتاب من مج 2011إلى االنتفاضة في تسعة أشھر من الثورة .12
 وعة مقاالتمكتاب من مج 2012الثورة بین االنتفاضة والخمود  .13
 موعة أبحاثكتاب من مج 2012دفاع عن الشریعة  .14
 وعة مقاالتمكتاب من مج 2012مقاالت في السیاسة والشریعة والحیاة  .15
 وعة مقاالتممجكتاب من  2013عام من السقوط .. مع اإلخوان  .16
 وعة مقاالتمكتاب من مج 2013وأطل الكفر برأسھ .. بعد االنقالب  .17
 بحث 2014بعد أن انقشع الغبار  .18
 بحث 2015تطور أصول الفقھ بین الشافعّي والشاطبّي  .19
 2015مقاصد الشریعة بین المقاصد والوسائل  .20
 بحث 2015االستثناءات من القواعد الكلیة في الشریعة اإلسالمیة  .21

http://tariqlibrary.net76.net/bookk.php
https://t.me/DTHaleemBooks
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 كتاب 2015التقریب في فھم الموافقات (شرح المقدمات)  .22

 كتب حدیثة 

  1مجلد تاب "أحداث الشام .. كما عایشتھا " ك •
o  72939رابط-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 
o  72937رابط الفھرس-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq  

 2مجلد كتاب "أحداث الشام .. كما عایشتھا "  •
o 73065-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

 

 

 2016أبریل  – 2014في الفترة بین ابریل  –وائد تویتریة كاملة ف •
o  72960رابط-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq  

 

 أخرىأبحاث 
 ربیة واالنجلیزیةبالعسبابھا ونتائجھا" أ بحث "أحداث أوروبا .. •

o  72959رابط-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq  
 بحث "أردوغان .. بین العلمانیة واإلسالم" •

o  73053رابط-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 
 بحث "الضرروة واإلكراه في الشریعة اإلسالمیة" •

o 73047-calabdelhaleem.net/new/Arti-http://tariq 
 حتى تتطھر الدیموقراطیة""بحث  •

o  73069-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 
 دیل"النقد والنقض والجرح والتعمقال " •

o 73066-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 
 صريّ مفي أطروحات العمل السیاسي اإلسالمي في الواقع ال نظرة •

o 30740-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 
 القول في تكفیر العوادیة"بحث " •

o 73040-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

 

 
 صوتیات

 اإلیمان أركان شرح  •

http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72939
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72937
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73065
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72960
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72959
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73053
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73047
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73069
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73066
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-30740
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73040
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o  108رابط-abdelhaleem.net/new/DownloadList-http://tariq  
o  دورة اإلیمانyZLL8dVM_c-https://www.youtube.com/watch?v= 

 )286ص العموم والخصوص، كتاب 3مجلد  الثاثة(المسألة  86حتى المحاضرة  رح كتاب الموافقاتش •
o https://www.youtube.com/playlist?list=PLelZLsnHh4uLrrg26tevW6H8R2lYeKJdl  

 على الموقع  والتسجیالت المتناثرة المقاالت عشراتخالف  •
o  رابطabdelhaleem.net/new/LiveList.html-http://tariq  

 

 مقاالت باإلنجلیزیة:كتب و
 

1. Book of “Terminology of Hadith and Methodology of Muhadetheen” مصطلح الحدیث  
  ومناھج المحدثین

a. http://tariqlibrary.net76.net/bookk.php & https://t.me/DTHaleemBooks 
 

2. Book of “The Counterfeit Salafies”, 2004 
a. http://tariqlibrary.net76.net/bookk.php & https://t.me/DTHaleemBooks 
b.  

3. The Attacks In Europe: Causes and Consequences - Complete document 
a. http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72969 

4. Will Science know the Truth? 
a. http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73076 

5. The Fall of Democracy in the United States of America  
a. http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73072 

6. The world leaders: Obama-Harper, Axes of Evil, Hearts of Stone! Against 
Aggression!  

7. Stephen Harper –Associate of the Assassin  
8.  My wars are over!  
9. Between Al-Hijab and Al-Niqab  
10. “Shock and Awe” for the Western Policy in the Middle East  
11. Pentagon Places Its Bet On a General in Egypt - (May Allah protect Us)  
12. Injustice in Canada, total of 38 Articles) Injustice in Canada The Toronto 18 

“Terror” case Six years ago my son; Shareef has been arrested for participating in 
an alleged terrorist attack which was completely  

13. Ahlul Sunnah's Understanding of al-Qada'a wal Qadar (total of 4 artles) 
14. Revival of Sunnah: Islamic Guide to Attending Ahlul Bida'a Gatherings   
15. Yes to Unity ... No to Bida'a  
16.  Bida'a, Can It Be Good?  

http://tariq-abdelhaleem.net/new/DownloadList-108
https://www.youtube.com/watch?v=-yZLL8dVM_c
https://www.youtube.com/playlist?list=PLelZLsnHh4uLrrg26tevW6H8R2lYeKJdl
http://tariq-abdelhaleem.net/new/LiveList.html
http://tariqlibrary.net76.net/bookk.php
https://t.me/DTHaleemBooks
https://t.me/DTHaleemBooks
http://tariqlibrary.net76.net/bookk.php
https://t.me/DTHaleemBooks
https://t.me/DTHaleemBooks
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72969
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72969
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73076
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73072
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73072
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72711
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72699
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72699
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72659
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-51226
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-15370
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-11003
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-10056
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-2876
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-2862
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-2854
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-2853
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-2851
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17. Bida'a of Irja'a and Murji'ah   
18. Bid’aa In Islam, Misconceptions and Explanations       
19. The anniversary of the “Revival of Innovation Spirit”  
20. Tareq Suwaidan and Women Khalifas!!   
21. “Horses for Courses”, published in the International Journal of Project 

Management, UK, 1988. 
22.  ‘Effective Leadership in Construction Industry”, published in English and Arabic ( 

 ,1415H, university of King saud, Eng Science, p163-172 ,1995 (واالنجلیزیة بالعربیة
Mecca, SA  

Link - http://www.tariqabdelhaleem.net/new/ArticalList-111  

http://justpaste.it/ghf4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للتواصل:

http://tariq-abdelhaleem.net/new/index.html 

@tariqhafiz00104 
https://telegram.me/Dr_Tariqhaleem 

https://www.facebook.com/DTariqHaleem/ 
 

 

 

http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-2848
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-2847
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-2759
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-1105
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/ArticalList-111
http://justpaste.it/ghf4
http://tariq-abdelhaleem.net/new/index.html
https://twitter.com/tariqhafiz00104
https://telegram.me/Dr_Tariqhaleem
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