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    ﷽ 

 د طارق عبد الحليم –األعمال الكاملة 

 نرق فصن ةريسم

 وعلى آله وصحبه وبعد ملسو هيلع هللا ىلصالحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

فإن من فضل هللا على عبيده أن منحهم العقل وأرسل إليهم البينة، وخلقهم على الفطرة السديدة، عدالً منه 

ا على رضا هللا سبحانه، وجعل العلماء وفضال. وقد جعل هللا العلم أسمى غايات البشر التي يتحصل به

. وال يستهين أحٌد بقيمة العلم والتدوين، كما ملسو هيلع هللا ىلصمقدمين على كّل من عداهم، وأوالهم بتقوى هللا واتباع رسوله 

رأينا على مّر عقود، من تسفيه طالب العلم وأصحابه، إما لصالح الحركة العشوائية مثلما حدث في جماعة 

السالح بساحة قتال، يظن صاحبه أنه يتفضل على هللا والناس بعمله. وال ننسى ما اإلخوان، أو الزهو بحمل 

 يحدث حين يكون سالحا دون علم، متمثال في حركة العوادية الحرورية، أهلكهم هللا.

وقد مّن هللا علّي  من فضله بأن وجهني صغيراً إلى الطلب والنظر، والبحث والتقصي، فترة تصل اليوم إلى 

صف قرن من الزمن. وقد عشت خاللها حياة مضطربة، متنقالً في بالد كثيرة، بعد أحداث أكثر من ن

لألسباب األمنية المعروفة. لكن هذا لم يؤثر  1981مصرع السادات، واضطراري للخروج من مصر عام 

مشرف  كثيرا والحمد هلل تعالى، فواليت العمل األكاديمي في مجال التدوين والنشر، حتى يومنا هذا، وأنا

 على السبعين عاما من العمر.

وقد رأيت أن أضع ما أصدرت من كتب وأبحاث، على هذه القناة، مستغالً التقدم التكنولوجي لصالح العمل 

اإلسالمّي. وهو جهد أراه صدقاً، متواضٌع، من حيث أضعنا الكثير من الجهد والعمر في السعي لتأمين 

آثرت عدم اإلتكال على عائد كتاب أو ثمن مقال، ليكون قلمي حّرأً طلبات الحياة والرزق لألهل واألوالد، و

 كما أردت له. وهو سبب عدم انتمائي ألي جماعة في الساحة، وإن تناغم فكري وتوجهي مع بعضها.

وقد وضعت تلك الكتب في ترتيبها صدورها الزمني، ال ترتيبها الموضوعي، حيث إنها تغطي مساحة كبيرة 

هية واألصولية في العلوم الشرعية. واستثنيت في ذلك ما يكون مسلسالً من كتب مثل من الموضوعات الفق

 كتب الثورة المصرية، وكتب أحداث الشام ليكون القارئ متتبعاً لها دون التحول بحثا عن بقية أجزائها.

 منر اهتمام الثورة المصرية لم تحظ بكثيالشامية. فإن وأحداث الثورتين، المصرية وأوجه النظر خاصة إلى 

حتى استحكام قبضة السيسي على الحكم و 2010ناحية تدوين أحداثها وتتبع مسارها، بله تحليلها، منذ نوفمبر 

. وما ذلك إال لضعف المهتمين في مصر تدوينا، وألن أبطالها كانوا منشغلين بسياسة 2013في نوفمبر 

نصيبها أوفر في تسجيل أحداثها، من حيث أن جوفاء ثم سجنوا بال استثناء. أما الثورة الشامية فقد كان 

فصائلها كانت تصدر بيانات رسمية توثق، من وجهة نظرها، لحدث أو أحداث. ومن حيث أن البعض قد 
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تناول بعض تلك األحداث، متفرقة، كتابة أو تحليال. لكن هذه الكتابات لم ترق إلى تأريخ كامل موثّق لما 

 حداث. وقع، وما ال يزال يقع على مسرح األ

في هذا األمر، فقد تابعت الثورتين يوما بيوم، بل ساعة متواضع وقد مكنني هللا سبحانه بحوله أن أقوم بدور 

بساعة، المصرية حتى انتهت على يد السيسي، والسورية حتى كاد أن ينفض جمعها على يد محمد علوش 

ة مجلدات، أربعة عن الثورة وصحبه. وقد جمعت في هذه الفترة التي استمرت ست سنوات كاملة، ست

حتى  2013تابعتها تدوينا منذ نوفمبر  والتي ،مقاال وبحثا(، ومجلدين عن الثورة الشامية 524المصرية )

. وهي، وال أنكر، مكتوبة تحليال وتوجيهاخاطرة وفائدة(  452& مقاال وبحثا  167) ،، وال أزال2016ديسمبر 

، لكن مع تحرى العدل والحق ما أمكن التحليل عن فكر القائم بهمن وجهة نظر مدونها، إذ يستحيل فصل 

 لبشر.

جمعا لهذا الكّم من المتابعات  ،وال أدعى إني قد استوعبت األحداث كاملة، لكني ال أعرف غيرها

والتحليالت، لتلك األحداث كلها، في مكان واحد، وبقلم واحد. وكم أتمنى أن يقوم أحد األبناء بجمع كافة 

ت التي صدرت إبان الثورة الشامية، من كافة الفصائل بما فيها الحرورية، لتكون أحد مصادر التوثيق البيانا

   لهذه الحقبة الفريدة، التي أسموها "الربيع العربي".

كما أوجه انتباه القراء األحباء إلى تلك األعمال التي أسميها "أكاديمية"، وهي التي تبحث في نقاط محددة، 

ئج فيها جّدة لم تعهد قبال، أو فيها تأكيد على ما هو معهود، بدالئل وقرائن جديدة. وهذا اللون لتصل إلى نتا

عنه الطرف كلية، خاصة في التيار الجهادي، وساروا  من البحث هو ما قد أغضى شباب الحركة اإلسالمية

 غير.  وراء موضوع واحد يوافق هواهم، ويسهل على فهمهم، وهو تكفير الحكام، وأدلته، ال

ولهذا الشباب أقول: العلم الشرعّي ليس مجرد تكفير للحاكم، أو تقديم تسويغ للجهاد، بل هو ساحة واسعة 

تضم ما ال يُحصى من مواطن العلم الذي جعله هللا مادته بين أيدينا، لننظر فيه ونزيد عليه في كّل باب. 

رغم كونها في بالد يحكمها الطواغيت، في ونظرة إلى ذلك الكّم الذي ينتجه طالب الجامعات اإلسالمية، 

الذهول عن العلم والغيبة الفكرية التي يعيشها شكل رسائل ماجستير ودكتوراه وأبحاث منفصلة، تشهد لذلك 

، بسبب سطوة بعض من سطوا على عقولهم، بكلمات، تكررت وتشكلت وتقررت شباب التيار الجهادي

 يعتمدون على ما كتب علماء السلف في شرح التوحيد.  وتمهدت، وأعاد الناس فيها وخاضوا عقوداً،

كذلك فإني سوف أقوم إن شاء هللا بإفراد األبحاث المطولة، التي قد تكون مدرجة في كتاب من الكتب، 

ليتوجه لها الناظر دون جهد في البحث، وهي ضمن سلسلة المائة بحث التي نصدرها على تويتر. لكّن هذا 

 واألبحاث كلها أوال إن شاء هللا تعالى. سيكون بعد أن نضع الكتب

 .ملسو هيلع هللا ىلصولعل هللا أن يتقبل أعمالنا ويجعلها خالصة لوجهه صحيحة على سنة رسوله 

 د طارق عبد الحليم
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  قائمة األعمال الكاملة

  في العلوم الشرعية

  د طارق عبد الحليم 

 في الفترة من 

 (هـ 1439 – 1397م )2017 – 1978

ً  37تشمل   كتاباً وبحثا
o  رابطhttp://tariqlibrary.net76.net/bookk.php  &https://t.me/DTHaleemBooks 

 تحقيق  1978ن بدل شرائع اإلسالم مفتوى شيخ اإلسالم في حكم  .1

 كتاب 1978 الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد .2

 كتاب 1979فتح المنان في بيان حقيقة اإليمان  .3

 كتاب د محمد العبدة(مع ) 1984مقدمة في أسباب اختالف المسلمين وتفرقهم  .4

 كتاب العبدة( د محمدمع ) 1985المعتزلة: بين القديم والحديث  .5

 كتاب د محمد العبدة(مع ) 1986ورها الصوفية: نشأتها وتط .6

 كتاب 2000 مسّودة في التاريخ اإلسالمي .7
  بحث 2000مجموعة أبحاث في التوحيد  .8

 كتاب )نسخة عربية وانجليزية( 2004فتنة أدعياء السلفية وانحرافاتهم  .9

 كتاب 2007مفتاح الدخول إلى علم األصول  .10

 كتاب 2012الشريعة اإلسالمية المصلحة في  .11

 وعة مقاالتمكتاب من مج 2011من الثورة إلى االنتفاضة في تسعة أشهر .12

 وعة مقاالتمكتاب من مج 2012الثورة بين االنتفاضة والخمود  .13

 موعة أبحاثكتاب من مج 2012دفاع عن الشريعة  .14

 وعة مقاالتمكتاب من مج 2012مقاالت في السياسة والشريعة والحياة  .15

 وعة مقاالتمكتاب من مج 2013من السقوط .. مع اإلخوان عام  .16

 وعة مقاالتمكتاب من مج 2013وأطل الكفر برأسه .. بعد االنقالب  .17

 بحث 2014بعد أن انقشع الغبار  .18

 بحث 2015تطور أصول الفقه بين الشافعّي والشاطبّي  .19

 2015مقاصد الشريعة بين المقاصد والوسائل  .20

 بحث 2015الكلية في الشريعة اإلسالمية االستثناءات من القواعد  .21

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

 بحث "أحداث أوروبا .. أسبابها ونتائجها" بالعربية واالنجليزية .23
  abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq-72959رابط  •

 بحث "أردوغان .. بين العلمانية واإلسالم" .24
 abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq-73053رابط  •

 بحث "الضرروة واإلكراه في الشريعة اإلسالمية" .25
• 73047-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

 بحث "حتى تتطهر الديموقراطية" .26
•  73069-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

 نقد والنقض والجرح والتعديل"مقال "ال .27
• 73066-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

 نظرة في أطروحات العمل السياسي اإلسالمي في الواقع المصريّ  .28
• 30740-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

 بحث "القول في تكفير العوادية" .29
• 73040-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

 بحث "العموم في الشريعة اإلسالمية" .30
• 73063-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

 بحث :المنطوق والمفهوم في الشريعة واللسان العربي" .31
• 73137-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

 مقارنة في الشعر العربي  .. القوس العذراء مثاالً  دراسةبحث:  .32

• 73174-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq  

 2015حتى نهاية  – 1 مجلدكتاب "أحداث الشام .. كما عايشتها "  .33

 abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq-72939رابط  •

  abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq-72937رابط الفهرس  •

 2016حتى نهاية  – 2مجلد كتاب "أحداث الشام .. كما عايشتها "  .34
• 73065-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

 2017حتى نهاية  – 3مجلد كتاب "أحداث الشام .. كما عايشتها "  .35
• 73169-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

 2016أبريل  – 2014في الفترة بين ابريل  –فوائد تويترية كاملة  .36

  abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq-72960رابط  •

 الحلول المطروحة في الساحة الشامية .. في ضوء الواقع .37

• 73178-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq  
 

 

 

 

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
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73063
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73137
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73174
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-73169
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72960
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73178
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 صوتيات

 اإليمان أركان شرح  •
o  108رابط-abdelhaleem.net/new/DownloadList-http://tariq  

 درسا( 21) دورة اإليمان •

o  yZLL8dVM_c-https://www.youtube.com/watch?v= 

 درسا( 34) دورة التوحيد •
o   3eqp5Y_aLUolbXM-https://www.youtube.com/playlist?list=PLelZLsnHh4uJ3Mroi  

 السبب( –األحكام الوضعية  –)حتى: الدرس العاشر  دورة أصول الفقه •

o _EsBwTYbY--Y-https://www.youtube.com/playlist?list=PLelZLsnHh4uIsLmhrmiH  

 نهاية الكتاب الرابع )األدلة الشرعية() 105حتى المحاضرة  شرح كتاب الموافقات •
o https://www.youtube.com/playlist?list=PLelZLsnHh4uLrrg26tevW6H8R2lYeKJdl  

  على الموقع الموجودةوالتسجيالت  المقاالت تائمخالف  •

o  رابطabdelhaleem.net/new/LiveList.html-http://tariq  

 

 مقاالت باإلنجليزيةكتب و

 

1. Book of “Terminology of Hadith and Methodology of Muhadetheen” مصطلح الحديث  

 ومناهج المحدثين 

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  

http://tariq-abdelhaleem.net/new/DownloadList-108
https://www.youtube.com/watch?v=-yZLL8dVM_c
https://www.youtube.com/playlist?list=PLelZLsnHh4uJ3Mroi-3eqp5Y_aLUolbXM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLelZLsnHh4uIsLmhrmiH-Y--_EsBwTYbY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLelZLsnHh4uLrrg26tevW6H8R2lYeKJdl
http://tariq-abdelhaleem.net/new/LiveList.html
http://tariqlibrary.net76.net/bookk.php
https://t.me/DTHaleemBooks
http://tariqlibrary.net76.net/bookk.php
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
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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?  

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 (واالنجليزية بالعربية

Mecca, SA  

23. Will science know The Truth? “Islam and The Quantum Theory” 
 

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

http://justpaste.it/ghf4 

 

 

 للتواصل:

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

@DMTAH 

https://telegram.me/Dr_Tariqhaleem 

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

 

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
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://telegram.me/Dr_Tariqhaleem

