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     ﷽ 

   ومسيرة نصف قرن السيرة الذاتية

بدأت رحلة الشيخ مع الدعوة المباركة إبّان الستينيات حين اشتد الصراع في نفسه بين ما تعّود الشباب من  

وبين ثقافة وحياة   ، حقيقة يعرفها من عاش فترة الستنيات راشدا ،وحياة تعلن اإلسالم إسماُ وتنكره واقعا  ثقافة 

كذلك حين اشتد الصراع في األرض اإلسالمية   .إسالمية يقرؤونها وال يجدون صداها في واقعهم المشهود 

وبين صحوة إسالمية تتحسس طريقها على   ،بين العلمانية والطغيان الذي حمل رايته جمال عبد الناصر

استحياٍء بين صفوف الشباب ممن صدمه الواقع المرير الذي تمخضت عنه دعوة القومية العربية التي أراد  

 .الم عبد الناصر أن يجعلها بديال لإلس

كان العامل األساسّي الذي حسم الصراع في نفس  كان الشيخ وقتها طالبا  في كلية الهندسة، جامعة القاهرة،  

الشيخ وفي الواقع المصري آنذاك هو محاكمة األستاذ سيد قطب رحمة هللا عليه، ثم إعدامه على يد الطاغية  

، وشارك الشيخ فيها بكل وسيلة  1967 وقامت مظاهرات طلبة الجامعة بعد نكسة .  1966عبد الناصر عام 

ُحسم الصراع في نفسه لصالح الدعوة المباركة، كما ُحسم في الواقع المصرّي  رغم اعتراض اسرته وقتها. 

لصالح الدعوة كذلك كما يعرف ذلك من عايش حقبة السبعينيات فى مصر، وهو أمر ال محل للتوسع فيه في  

 .هذا التعريف 

ألستاذ الشهيد سيد قطب  المعالم لب امنتصف الستينيات بنسخ كت  عقب كة، إذن،  بدأت رحلة الدعوة المبار

  ،عاما في الزمان  ما ينيف على خمسين باليد وتوزيعها بين طالب الجامعة، ثم تدرجت بعدها وامتدت مساحة 

 .والعالم العربي وأوروبا وأمريكا في المكان، وهللا سبحانه الهادي لما كان 

اط األساسي الذي يشغل الشيخ منذ صباه، ثم حين حدث ما حدث من حسم للصراع  كانت القراءة هي النش

النفسّي توجه الشيخ للقراءة في كل مجاالت المعرفة اإلنسانية، فولع بقراءة وحفظ الشعر العربّي قديمه  

لغربية  وحديثه، وطالع أمهات الكتب في التاريخ العالمي وفي التاريخ اإلسالمي على السواء، وفي الفلسفة ا

من يونانيها إلى حديثها، واطلع على العديد من الكتب في علم النفس والرياضيات، ثم اتجه إلى التخصص  

وأمضى عامين تتلمذ   ،1970عام  في دراسة العلوم اإلسالمية، فالتحق بمعهد الدراسات اإلسالمية بالزمالك  

الباقورى في اللغة العربية، والدكتور   أحمد حسن كالشيخ  ،فيهما على أيدي أكابر الشيوخ في مجاالت شتى

محمود قاسم في تاريخ العلوم اإلسالمية والدكتور حسن إبراهيم حسن في التاريخ اإلسالمّي، والدكتور  

 من األعالم.  غريب الجمال والدكتور محمود حلمي وغيرهم

يخ اإلسالم بن تيمية وبن  بدأ الشيخ رحلته مع العلوم اإلسالمية في أوائل السبعينيات، فقرأ أعمال ش   وهكذا

القيم وتالميذهما كابن عبد الهادي وبن رجب الحنبلّي، ثم الشيخ محمد بن عبد الوهاب واإلمام المودودي،  
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وتعرف على التوحيد واإليمان وحدودهما . كما اطلع على أمهات كتب التاريخ وموسوعات الفقه المقارن  

وغيره من أئمة العصر الحديث كالعالمة محمود   قطب  سيد   وكتب الحديث وأصوله. كما قرأ ما دّون األستاذ 

شاكر واإلمام أحمد شاكر ود. محمد محمد حسين واإلمام العثيمين واإلمام بن باز وغيرهم كثير من أهل  

 .الفضل والعلم

ولكن الشيخ كان قلبه قد تعلق بحب علم أصول الفقه لما فيه من تناسب للطبيعة المنطقية الرياضية التي  

اإلستدالل  وها هللا سبحانه في فطرته، وألن علم األصول هو الذي يُصلح ما اعوّج من مناهج النظر زرع

بفعل الثقافة الحديثة التي بّدلت قوالب النظر واستبدلت أصول اإلستدالل. فقرأ الشيخ غالب ما دونته اإلئمة  

عبد السالم وموافقات  بن الحاجب وإحكام بن حزم وإحكام بن  افي علم األصول كأصول السرخسّي و

الشاطبّي والمستصفى والمنخول للغزالي والبرهان للجويني وإرشاد الفحول للشوكاني وغير ذلك من الكتب  

قديمها وحديثها، وهو ما اعتمد عليه بعد توفيق هللا سبحانه في تدوين كتابه في األصول "مفتاح الدخول إلى  

 ."علم األصول

عاشرة العديد من مشايخ الدعوة المباركة فصاحب منهم من صاحب وتتلمذ  وقد أسعد هللا الشيخ بمقابلة وم

 .على يد من تتلمذ، وانتفع بهذا وبذاك أيما انتفاع فجزى هللا أصحابه ورفاق طريقه خيرا كثيرا  

وقد صدر للشيخ العديد من الكتب التي غطت مساحة من العلوم اإلسالمية كالعقيدة والفرق وأصول الفقه كما  

ومجلة    ،ات من المقاالت السياسية والدينية واألدبية في عدد من الصحف والدوريات كالمنار الجديد نشر مئ

التى شارك بجهد في إصدارها بلندن في منتصف الثمانينيات من القرن المنصرم. كما أصدر   اللندنية،  البيان

كذلك للعربية. ونشر العديد من  وقد ترجم  - فتنة أدعياء السلفية وانحرافاتهم  – الشيخ كتابا باإلنجليزية 

في مقاومة البدعة وخاصة الصوفية، وفي تنمية   بفضل هللا تعالى  المقاالت باإلنجليزية التي كان لها أثر كبير

رجم العديد من كتبه للغة األردية ككتاب المعتزلة،  الحّس السنّي في تلك الناحية من العالم. كذلك فقد تُ 

لم األصول، وحقيقة اإليمان، وذاعت في أوساط أهل السنة والجماعة في  والصوفية ومفتاح الدخول إلى ع

 .باكستان 

كما شارك الشيخ طارق عبد الحليم في عدة مؤتمرات بأمريكا وكندا ولكنه اختار العزلة بعد أن رأي ضعف  

رات  والجهد. وقام بتدريس دو الفائدة التي تعود على المسلمين من مثلها إلى جانب ضياع الوقت والمال 

 التوحيد واإليمان وأصول الفقه في مركز بدر بتورونتو مدة أربعة سنوات. 

أواخر   منذ بعد اسقراره في كندا   ، في أواخر التسعينيات، "دار األرقم"مركز ومدرسة وقد أنشأ الشيخ 

ومنح   1998الثمانينيات، وبدأ تدريس دبلوم الشريعة اإلسالمية بالتعاون مع الجامعة اإلمريكية المفتوحة عام 

،  الدبلوما للعديد من الطلبة. كذلك أخرج مجلة "أمة اإلسالم" في العربية واإلنجليزية لعدة أعوام في تورونتو
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كندا. لكّن ظروف اعتقال ابنه األكبر، شريف، في قضية مخابراتية ملفقة، على يد مخابرات حكومة ستيفن  

 هاربر الصهيوني ورئيس مجلس الوزراء حينها  

شيخ "التيار السنّي ألنقاذ مصر" وهو أمينه العام، والشيخ الدكتور هاني السباعي األمين العام  ال كّون  ثم 

في مصر. ومركز التيار في مدينة نصر بالقاهرة، وله   2011يناير   25المساعد، وذلك عقب أحداث حراك 

لكن شاء هللا أن يحجدث   .ا عدة كتيبات وبيانات، منها: التعريف بالتيار السنّي إلنقاذ مصر، وعقيدتنا وحركتن

 ، ويغلق المركز أبوابه في القاهرة. 2013انقالب يونيو  

وال يزال الشيخ يدعو ربه أن يفسح له في األجل ليتم بعض ما عزم على إتمامه من عمل، ثم أن يتقبله منه  

 .صلى هللا عليه وسلم  خالصا  لوجهه بريئا من الرياء، مستقيما  على سنة نبيه 

أما من الناحية العملية، فقد عمل الشيخ مهندسا ومديرا للمشروعات في مصر واألردن والكويت والعراق،  

مدة سبعة عشر عاما، ثم سافر في منتصف الثمانينيات لدراسة الماجستير والدكتوراة في الهندسة من جامعة  

ال الطاقة النووية، من عام  . وعمل الشيخ مستشارا في مج 1989برمنجهان ببريطانيا، وحصل عليهما عام  

، حيث اعتزل العمل الهندسي بشكل نهائي. كما أنشأ في تلك الحقبة في التسعينيات،  2015حتى عام  1990

عدة شركات خاصة للتدريب على الحاسوب، واإلنشاءات والتصميم الهندسّي. وللشيخ أوراق أكاديمية  

اإلنجليزية، وأحدها منشور في المجلة األكاديمية للعلوم  منشورة في مجاله في دوريات أكاديمية عالمية باللغة 

 . 1994الهندسية، جامعة الملك سعود، المجلد السابع، لعام 
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 األعمال الكاملة  

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

 مقدمة 

أن منحهم العقل وأرسل إليهم البينة، وخلقهم على الفطرة السديدة، عدال    وعبيده عباده فإن من فضل هللا على 

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

تدوين، كما  . وال يستهين أحٌد بقيمة العلم والملسو 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  

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

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

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

أكثر من نصف قرن من الزمن. وقد عشت خاللها حياة مضطربة، متنقال  في بالد كثيرة، بعد أحداث  

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

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

 على السبعين عاما من العمر. 

ح العمل  وقد رأيت أن أضع ما أصدرت من كتب وأبحاث، على هذه القناة، مستغال  التقدم التكنولوجي لصال

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

طلبات الحياة والرزق لألهل واألوالد، وآثرت عدم اإلتكال على عائد كتاب أو ثمن مقال، ليكون قلمي حّرأ   

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

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

من الموضوعات الفقهية واألصولية في العلوم الشرعية. واستثنيت في ذلك ما يكون مسلسال  من كتب مثل  

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

  من الثورة المصرية لم تحظ بكثير اهتمام الشامية. 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  2013 في نوفمبر 

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

لبعض قد  فصائلها كانت تصدر بيانات رسمية توثق، من وجهة نظرها، لحدث أو أحداث. ومن حيث أن ا

تناول بعض تلك األحداث، متفرقة، كتابة أو تحليال. لكن هذه الكتابات لم ترق إلى تأريخ كامل موثّق لما  

 وقع، وما ال يزال يقع على مسرح األحداث.  
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في هذا األمر، فقد تابعت الثورتين يوما بيوم، بل ساعة  متواضع وقد مكنني هللا سبحانه بحوله أن أقوم بدور 

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

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

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

. وهي، وال أنكر،  تحليال وتوجيهاخاطرة وفائدة(   452& مقاال وبحثا   187) ،، وال أزال2017حتى ديسمبر 

، لكن مع تحرى العدل والحق ما  مكتوبة من وجهة نظر مدونها، إذ يستحيل فصل التحليل عن فكر القائم به

 أمكن لبشر. 

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

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

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

   ، التي أسموها "الربيع العربي". لهذه الحقبة الفريدة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 أن نضع الكتب واألبحاث كلها أوال إن شاء هللا تعالى. 

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

 د طارق عبد الحليم 

 1439 اآلخر   جمادي 22 – 2017 فبراير 07
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  قائمة األعمال الكاملة

   في العلوم الشرعية 

  د طارق عبد الحليم  

 في الفترة من  

 ( هـ 1441 – 1397)  2020 –  1978

 كتابا  وبحثا   66تشمل 
o  رابطhttp://tariqlibrary.net76.net/bookk.php    &https://t.me/DTHaleemBooks 

مجلدات )صدر منها   ةطبع دار الكتاب العالمي ثماني  –مجموعة األعمال الكاملة  .1

 2020-2019أربعة مجلدات، وأربعة تحت الطبع( 

 تحقيق   1978ن بدل شرائع اإلسالم مفتوى شيخ اإلسالم في حكم   .2

 كتاب 1978 الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد  .3

 كتاب 1979فتح المنان في بيان حقيقة اإليمان  .4

 كتاب  د محمد العبدة(مع )  1984اختالف المسلمين وتفرقهم مقدمة في أسباب  .5

 كتاب د محمد العبدة(مع ) 1985المعتزلة: بين القديم والحديث  .6

 كتاب  د محمد العبدة(مع ) 1986ورها  الصوفية: نشأتها وتط .7

 كتاب 2000 مسّودة في التاريخ اإلسالمي  .8
  بحث 2000مجموعة أبحاث في التوحيد   .9

 كتاب  )نسخة عربية وانجليزية( 2004فتنة أدعياء السلفية وانحرافاتهم  .10

 كتاب 2007مفتاح الدخول إلى علم األصول  .11

 كتاب 2012المصلحة في الشريعة اإلسالمية  .12

 وعة مقاالت مكتاب من مج 2011من الثورة إلى االنتفاضة في تسعة أشهر .13

 مقاالت وعة مكتاب من مج 2012الثورة بين االنتفاضة والخمود  .14

 موعة أبحاثكتاب من مج 2012دفاع عن الشريعة  .15

 وعة مقاالت مكتاب من مج 2012مقاالت في السياسة والشريعة والحياة  .16

 وعة مقاالت مكتاب من مج 2013عام من السقوط .. مع اإلخوان  .17

 وعة مقاالتم كتاب من مج 2013وأطل الكفر برأسه .. بعد االنقالب  .18

 2020معالم في سيد قطب العالُم الشهيد  –أنوار البرق في بيان الحق   .19

 بحث   2014بعد أن انقشع الغبار  .20

http://tariqlibrary.net76.net/bookk.php
https://t.me/DTHaleemBooks
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 بحث 2015تطور أصول الفقه بين الشافعّي والشاطبّي  .21

 2015الشريعة بين المقاصد والوسائل  مبادئ  .22

 بحث 2015االستثناءات من القواعد الكلية في الشريعة اإلسالمية  .23

 كتاب 2015الموافقات )شرح المقدمات( التقريب في فهم  .24

 بحث "أحداث أوروبا .. أسبابها ونتائجها" بالعربية واالنجليزية  .25

   abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq-72959رابط  •

 واإلسالم" بحث "أردوغان .. بين العلمانية   .26

 abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq-73053رابط  •

 بحث "الضرروة واإلكراه في الشريعة اإلسالمية"  .27

• 73047-.net/new/Articalabdelhaleem-http://tariq 

 بحث "حتى تتطهر الديموقراطية"  .28

•  73069-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

 مقال "النقد والنقض والجرح والتعديل"  .29

• 73066-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

 نظرة في أطروحات العمل السياسي اإلسالمي في الواقع المصريّ  .30

• 30740-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

 بحث "القول في تكفير العوادية"  .31

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

 موم في الشريعة اإلسالمية" بحث "الع .32

• 73063-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

 المنطوق والمفهوم في الشريعة واللسان العربي" بحث : .33

• 73137-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

 مقارنة في الشعر العربي  .. القوس العذراء مثاال   دراسة بحث:  .34

• 73174-et/new/Articalabdelhaleem.n-http://tariq   

 2015حتى نهاية   – 1مجلد كتاب "أحداث الشام .. كما عايشتها "  .35

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

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

 2016حتى نهاية   – 2مجلد كتاب "أحداث الشام .. كما عايشتها "  .36

• 73065-net/new/Articalabdelhaleem.-http://tariq 

 2017حتى نهاية   – 3مجلد كتاب "أحداث الشام .. كما عايشتها "  .37

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


 د طارق عبد الحليم     قائمة األعمال الكاملةالسيرة الذاتية و

9 
 ( 9تحديث )   1442صفر    10 –  2020 سبتمبر 28

• 73169-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

 2019حتى أكتوبر   – 4مجلد تاب "أحداث الشام .. كما عايشتها " ك .38

•  

 2016أبريل  –  2014في الفترة بين ابريل  – فوائد تويترية كاملة  .39

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

 في الساحة الشامية .. في ضوء الواقع  الحلول المطروحة بحث:  .40

• 73178-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq   
 األنوار البهية في معالم الدعوة النجدية بحث:  .41

• 73188-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

 على د طارق عبد الحليم بن حسان الصومالي  اعتراضات األستاذ حسين  رّد بحث:  .42

• 73197-delhaleem.net/new/Articalab-http://tariq   

 بحث: سيد قطب .. وفرية سّب الصحابة  .43

• 73201-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq   

 بحث "سد الذرائع في الشريعة اإلسالمية  .44

• 73227-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

 بحث "خطوات منهجية في ظل الحقيقة العارية"  .45

• 26732-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

 بحث "األزمة اإلدلبية وتوابعها"  .46

• 73157-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

 سلسلة األخالق في القرآن الكريم  .47

   https://t.me/futoohAllah قناة د طارق عبد الحليم •
 كسر أصنام العلم الُمتَّبَعة  – الرد على الددو الشنقيطي  .48

 https://t.me/futoohAllah قناة د طارق عبد الحليم •
 الرد على من ادعى رؤية هللا في المنام  .49

 https://t.me/futoohAllah طارق عبد الحليمقناة د   •
 شريط الذكريات  .50

 https://t.me/Dr_THaleemLibقناة د طارق عبد الحليم   •
 بحث الخالف: معناه وأسبابه ونتائجه  .51

 https://t.me/Dr_THaleemLibقناة د طارق عبد الحليم   •
   بحث خطوات منهجية في سبيل تكوين جيل التمكين  .52

http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73169
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72960
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73178
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73188
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73197
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73201
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73227
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73226
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73157
https://t.me/futoohAllah
https://t.me/futoohAllah
https://t.me/futoohAllah
https://t.me/Dr_THaleemLib
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 https://t.me/Dr_THaleemLibقناة د طارق عبد الحليم   •
 بحث "قيام الدولة بين الوهم والحقيقة  .53

   https://t.me/fotoohbarry  قناة د طارق عبد الحليم  •
 نظرات في التمكين في واقعنا المعاصر   .54

 https://t.me/fotoohbarryقناة د طارق عبد الحليم   •
 أسبابه وآثاره  –لخالف ا .55

   https://t.me/fotoohbarry  قناة د طارق عبد الحليم  •
 أسبابه وآثاره  –لخالف ا .56

  https://t.me/fotoohbarry  د طارق عبد الحليم  •
 ضوابط في السياسة الشرعية .57

  https://t.me/fotoohbarry  د طارق عبد الحليم  •
 منهج أهل السنة في النظر واالستدالل  .58

abdelhaleem.net/ar/-http://tariq &     د طارق عبد الحليم  •

https://t.me/fotoohbarry  
 سلسلة نحن .. وأخطاؤنا  .59

      https://t.me/fotoohbarryد طارق عبد الحليم   •
 اللسان العربي والمنهج العلمي   .60

      https://t.me/fotoohbarry   د طارق عبد الحليم   •
 حول "أباطيل وأسمار"  .61

 https://t.me/fotoohbarry د طارق عبد الحليم   •
 مقال  –نظرات عملية في بناء األمة  .62

   abdelhaleem.net/ar/post/73297-https://tariq د طارق عبد الحليم  •
  بحث  – القيم العقدية واألخالقية في التوحيد  .63

   abdelhaleem.net/ar/post/73289-https://tariq   د طارق عبد الحليم  •
 مقال   - األمثال في القرآن الكريم  .64

 abdelhaleem.net/ar/post/73292-https://tariq د طارق عبد الحليم  •
 بحث  – نشأة الشخصية بين اآلباء واألبناء  .65

   abdelhaleem.net/ar/post/73296-https://tariq د طارق عبد الحليم  •
 بحث  – الطريق إلى فهم أقرب لحل المشكلة اإلسالمية  .66

 د طارق عبد الحليم   •

 

https://t.me/Dr_THaleemLib
https://t.me/fotoohbarry
https://t.me/fotoohbarry
https://t.me/fotoohbarry
https://t.me/fotoohbarry
https://t.me/fotoohbarry
http://tariq-abdelhaleem.net/ar/
https://t.me/fotoohbarry
https://t.me/fotoohbarry
https://t.me/fotoohbarry
https://t.me/fotoohbarry
https://tariq-abdelhaleem.net/ar/post/73297
https://tariq-abdelhaleem.net/ar/post/73289
https://tariq-abdelhaleem.net/ar/post/73292
https://tariq-abdelhaleem.net/ar/post/73296
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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   

 األحكام الوضعية( –عاشر  الثالث )حتى: الدرس دورة أصول الفقه •

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

 ( اإلجتهاد -الرابع  المجلد) 225حتى المحاضرة  شرح كتاب الموافقات  •
o https://www.youtube.com/playlist?list=PLelZLsnHh4uLrrg26tevW6H8R2lYeKJdl   

 شرح كتاب حقيقة اإليمان   •
o https://www.youtube.com/playlist?list=PLelZLsnHh4uLTDcqmKnTwqGaRvHZZpcXy 

 

   على الموقع  الموجودةوالتسجيالت   المقاالت  مئات خالف  •

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 

 
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   

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
https://www.youtube.com/playlist?list=PLelZLsnHh4uLTDcqmKnTwqGaRvHZZpcXy
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
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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?  

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” 

24. Women rights in Islam 

25. Women between Two Cultures. 

 

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

http://justpaste.it/ghf4 

 

 

 االتصال 

 قناة تليجرام 

https://t.me/fotoohbarry 

 صفحة تويتر 

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
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
https://t.me/fotoohbarry
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@DMTAH 

 صفحة فيس بوك

https://www.facebook.com/tabdelhaleem 

 الموقع على النت 

abdelhaleem.net/ar/-http://tariq 

https://twitter.com/DMTAH
http://tariq-abdelhaleem.net/ar/

