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 الصفحة هـ1131المحرم : جمادى األولى  - السنة األولى 5: 1العدد  فهرس مقاالت 

 4 لماذا التوحيد

   األستاذ الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام

 3 العقيدة الصحيحة وما يضادها

   فضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن باز

 15 أما لهذا اللهو من آخر

   صاحب الفضيلة األستاذ الشيخ/ محمد الغزالي ةحضر

 13 علم السنة والفرقة الناجية

   األستاذ / محمد نجيب المطيعي، صاحب تكمة المجموع شرح المهذب

 31 باب االقتصاد اإلسالمي: مدخل ومنهج

   األستاذ الدكتور/ عيسى عبده

 35 الحقيقة االقتصادية وعلم االقتصاد

   ر/ عيسى عبدهاألستاذ الدكتو

 33 من مفردات القرآن الكريم : الحمد لله

   للفنون واآلداب بالمجلس األعلىاألستاذ/ محمد جميل غازي، رئيس قسم التراث العربي 

 13 في نور القرآن الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين

   األستاذ/ سيد رزق

 41 ثمرة اإلسالم

   يخ/ محمد عبد الرحيمفضيلة األستاذ الجليل الش

 41 وال تقتلوا أنفسكم بالتدخين

   األستاذ الدكتور/ أمين رضا، أستاذ جراحة العظام بكلية طب األسكندرية

 45 اليهود في كتبهم وفي القرآن الكريم

   األستاذ/ مصطفى برهام

 55 إنقذوا األخالق يا والة األمور )شعر(

   نجاتي عبد الرحمن
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 51 عةأخبار الجما

    

 53 رحلة الرئيس العام

    

 51 أخبار الفروع

    

 55 شكر وعهد

   فضيلة الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، رئيس التحرير

 الصفحة هـ1131جمادى اآلخرة  -األولى  السنة 3العدد  فهرس مقاالت

 4 (2لماذا التوحيد )

   يد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام ورئيس التحريراألستاذ الشيخ/ محمد عبد المج

 3 (2العقيدة الصحيحة وما يضادها )

   فضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن باز، رئيس الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

 15 مظاهر التربية اإلسالمية

   فضيلة األستاذ الشيخ/ سيد سابق

 11 (2د لله )من مفردات القرآن الكريم : الحم

   للفنون واآلداب بالمجلس األعلىاألستاذ/ محمد جميل غازي، رئيس قسم التراث العربي 

 34 )المقال الثاني( االقتصاد المعاصر -االقتصاد اإلسالمي : مدخل ومنهج 

   األستاذ الدكتور/ عيسى عبده

 33 (2في نور القرآن الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين )

   األستاذ/ سيد رزق، المدرس بالمدارس الثانوية بالجيزة

 13 اإلطمئنان النفسي في القرآن الكريم

   APA (USA)دكتور/ عبد الكريم دهينة، عضور الهئية الدولية 

 15 موازنة بين شريعة الله وقوانين الناس

   األستاذ/ عبد الرحيم عرنوس، المحامي وسكرتير عام الجماعة

 13 (2في كتبهم وفي القرآن الكريم )اليهود 
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   السنة المحمدية بالمحلة الكبرى أنصار األستاذ/ مصطفى برهام، سكرتير فرع

 41 وما آتاكم الرسول فخذوه

   الدكتور/ طه عبدالفتاح سليمان مقلد

 43 الجزاء

   -رحمه الله-السيدة الجليلة/ نعمت هانم صدقي حرم الدكتور محمد رضا 

 43 . يا صاحب تكملة المجموعال ....

   األستاذ/ مصطفى درويش

 54 أخبار الجماعة

 الصفحة هـ1131رجب  -األولى  السنة 1العدد  فهرس مقاالت

 4 (3لماذا التوحيد )

   األستاذ الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام ورئيس التحرير

 8 آن والسنةالدعوة الى الجهاد في القر

   سماحة الشيخ/ عبد الله بن حميد، الرئيس العام لإلشراف الديني بالمملكة السعودية

 11 اإلسالم هو العاصم من مفاسد المدنية الحديثة

   األستاذ الجليل الشيخ/ سيد سابق

 13 العبودية -2 -المعاني اإلسالمية في القرآن  -قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 

   ستاذ/ سيد رزق الطويل، المدرس بالمدارس الثانوية بالجيزة ورئيس فرع الجيزةاأل

 35 مثقفون ال مقلدون

   األستاذ الدكتور/ أمين رضا، أستاذ جراحة العظام والتقويم بكلية طب األسكندرية

 34 (2وما آتاكم الرسول فخذوه )

   الدكتور/ طه عبدالفتاح سليمان مقلد

 33 ب أو تحليل الغضب نفسياسيكلوجيا الغض

   APA (USA)دكتور/ عبد الكريم دهينة، عضور الهئية الدولية 

 33 يا صاحب التكملة !!!

   األستاذ/ مصطفى عبد اللطيف درويش، رئيس فرع سوهاج
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 11 متى يسود المسلمون

   األستاذ/ إبراهيم إبراهيم هالل، ماجستير في الفلسفة اإلسالمية

 11 األمانة

   األستاذ/ أحمد علي درويش، الباحث القانوني ووكيل فرع إمبابة

 43 (3اليهود في كتبهم وفي القرآن الكريم )

   السنة المحمدية بالمحلة الكبرى أنصاراألستاذ/ مصطفى برهام، سكرتير فرع 

 43 االقتصاد اإلسالمي : مدخل ومنهج )المقال الثالث(

   األستاذ الدكتور/ عيسى عبده

 43 ليس إال اإلسالم

   محمد فتحي محمود، المحامي

 51 من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم

   الشيخ/ علي صبح المدني

 54 أخبار الجماعة

   

 الصفحة هـ1131شعبان  -األولى  السنة 8العدد  فهرس مقاالت

 4 (4لماذا التوحيد )

   شاد الشافعي(، الرئيس العام ورئيس التحريراألستاذ الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )ر

 8 (2الدعوة الى الجهاد في القرآن والسنة )

   سماحة األستاذ الشيخ/ عبد الله بن حميد، الرئيس العام لإلشراف الديني بالمملكة السعودية

 13 اإليمان بالله

   فضيلة األستاذ الجليل الشيخ/ سيد سابق

 14 ومنهج )المقال الرابع( االقتصاد اإلسالمي : مدخل

   األستاذ الدكتور/ عيسى عبده، أستاذ االقتصاد بالجامعة

 11 من مفردات القرآن الكريم : الرؤيا

   للفنون واآلداب بالمجلس األعلىاألستاذ/ محمد جميل غازي، رئيس قسم التراث العربي 
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يَك بِبَدَنِ   31 َك ِلتَُكوَن ِلَمْن َخْلفََك آيَةً(فرعون ... والفرعونية !!! )فَاْليَْوَم نُنَِجِّ

   األستاذ/ مصطفى عبد اللطيف درويش، رئيس فرع سوهاج

 35 (2الجزاء )

   -رحمه الله-السيدة الفاضلة/ نعمت هانم صدقي حرم الدكتور محمد رضا 

 33 التائهون في الظالم

   األستاذ/ محمدفتحي محمود، المحامي

 13 الدين والعلم

   األستاذ الجليل الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، بالرئاسة العامة لتعليم البنات بالرياضفضيلة 

 13 اإلسالم دين القوة

   األستاذ/ أحمد طه

 13 من قصص القرآن )شعر(

   عبده محمد الرهوان، من مؤسسي الجماعة بمدينة منوف ومثل محافظة المنوفية في مؤتمر الشعر أو العرب

 45 لسبعالسماوات ا

   األستاذ/ محمد سليمان عثمان

 41 المالئكة -بدعة نصف شعبان  -أحسن ما قرأت: الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 

   محمد رشدي خليل

 34 أخبار الجماعة

    

 الصفحة هـ1131رمضان  -األولى  السنة 3العدد  فهرس مقاالت

 4 (5لماذا التوحيد )

   عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام ورئيس التحرير األستاذ الشيخ/ محمد

 8 (3الدعوة الى الجهاد في القرآن والسنة )

   سماحة األستاذ الشيخ/ عبد الله بن حميد، الرئيس العام لإلشراف الديني بالمملكة السعودية

 11 من أسرار الصيام : "وأن تصوموا خير لكم"

   العظيماألستاذ/ علي عبد 
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 13 (2من مفردات القرآن الكريم : الرؤيا )

   للفنون واآلداب بالمجلس األعلىاألستاذ/ محمد جميل غازي، رئيس قسم التراث العربي 

 31 الصيام عبادة وتربية -3 -المعاني اإلسالمية في القرآن  -قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 

   المدارس الثانوية بالجيزة ورئيس فرع الجيزةاألستاذ/ سيد رزق الطويل، المدرس ب

 33 السنة

   السنة المحمدية ببالد النوبة أنصاراألستاذ/ سليمان رشاد، رئيس 

 13 االقتصاد اإلسالمي : مدخل ومنهج )الحلقة الرابعة(*

   األستاذ الدكتور/ عيسى عبده، أستاذ االقتصاد بالجامعة

 15 (1نة المحمدية )الس أنصارواجب العضو في جماعة 

   إبراهيم هالل، المدرس األول بالمدارس الثانوية

 11 (1ضياء من الكتاب والسنة )

   دبلوم الدراسات العليا في الشريعة اإلسالمية -السنة المحمدية بسوهاج  أنصاراألستاذ/ مصطفى درويش، رئيس 

 13 هذا بيان للناس

   عي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام ورئيس التحريراألستاذ الشيخ/ محمد عبد المجيد الشاف

 45 ليست من صفات األولياء

   األستاذ الدكتور/ أمين رضا، أستاذ جراحة العظام والتقويم بكلية طب األسكندرية

 43 مجلة التوحيد

   المرحوم/ محمد عبد الكريم، محرم بك األسكندرية

 41 إعتراف )شعر(

   مد، مراقب عام الهاتف بالسودان بالمسجد النبوي وفي الروضة الشريفةاألستاذ/ أحمد مكين أح

 44 خواطر عن رمضان

   السنة المحمدية بالمحلة الكبرى أنصاراألستاذ/ مصطفى برهام، سكرتير فرع 

 41 أخبار الجماعة

   

* يكون هذا المقال الخامس -اهلل رحمه-هكذا مكتوب بالمطبوع، ولكن في الترتيب العام لمقاالت الدكتور/ عيسى عبده   
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 الصفحة هـ1131شوال وذو القعدة  -األولى  السنة 11و 15العدد  فهرس مقاالت

 4 (*5لماذا التوحيد )

   األستاذ الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام ورئيس التحرير

 3 خواطر!

   ة المعارفمعالي األستاذ/ حسن آل الشيخ، وزير دائر

 15 فضل الجهاد والمجاهدين

   فضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن باز، رئيس الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

 14 (4الدعوة الى الجهاد في القرآن والسنة )

   سماحة األستاذ الشيخ/ عبد الله بن حميد، الرئيس العام لإلشراف الديني بالمملكة السعودية

 11 ماعةمن أخبار الج

    

 18 حقيقة وشريعة

   فضيلة األستاذ الشيخ/ محمد الغزالي، مدير عام إدارة الدعوة بوزارة األوقاف

 34 الحج

   فضيلة الشيخ/ سيد سابق، مدير عام التدريب بوزارة األوقاف

 38 االقتصاد اإلسالمي : مدخل ومنهج )الحلقة الرابعة(

   اذ االقتصاد بالجامعةاألستاذ الدكتور/ عيسى عبده، أست

 15 القديم والجديد

   األستاذ الدكتور/ أمين رضا، أستاذ جراحة العظام والتقويم بكلية طب األسكندرية

 11 (1المعجزة الخالدة في القرآن المجيد )

شريعة لاألستاذ الدكتور/ زكريا البري، أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية حقوق القاهرة وخبير مجلس الشعب في ا

 اإلسالمية
  

 18 هذا الركام باسم اإلسالم : الشيخ غير راض عني الى يوم القيامة

   محمد عبد الله السمان

 41 (4من مفردات القرآن الكريم : الرؤيا )

   للفنون واآلداب بالمجلس األعلىاألستاذ/ محمد جميل غازي، رئيس قسم التراث العربي 
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 43 وسلم : خطبة منبرية إتباع الرسول صلى الله عليه

   سليمان رشاد محمد

 55 حيِّ على الجهاد

   جامعة القاهرة -األستاذ/ أحمد جمال العمري، ماجستير فيى اآلداب 

 54 ثمرة السلف يقتطفها الخلف

   فضيلة الشيخ/ محمد مخدوم، مدرس بالمسجد الحرام

 53 معركتنا والتفكير الالعقلي

   قاهرةواعظ عام بال -غزالي، ماجستير في الدعوة اإلسالمية، ماجستير في الدعوة واإلرشاد فضيلة األستاذ/ نوح ال

 35 معركتنا ومفهوم اإليمان

   فضيلة األستاذ/ إبراهيم السروكي، مدير المساجد بوزارة األوقاف

 31 أخبار الجماعة

   

* السابع الشيخ/ رشاد الشافعي يكون هذا المقالهكذا مكتوب بالمطبوع، ولكن في الترتيب العام لمقاالت فضيلة   

 الصفحة هـ1131ذو الحجة  -األولى  السنة 13العدد  فهرس مقاالت

 5 إال عجوزاً في العابرين ...

   األستاذ الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام ورئيس التحرير

 1 الجهاد المقصود من -( 2فضل الجهاد والمجاهدين )

   فضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن باز، رئيس الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

 11 دعائم العزة

   فضيلة األستاذ الجليل الشيخ/ سيد سابق، مدير عام التدريب بوزارة األوقاف

 15 ألفاظ العبادة واستعماالتها في القرآن الكريم

   الجيزةاألستاذ/ سيد رزق الطويل، رئيس فرع 

 35 اليهود ... في كتبهم وفي القرآن الكريم

   السنة المحمدية بالمحلة الكبرى أنصاراألستاذ/ مصطفى برهام، سكرتير فرع 

 34 األجيال القديمة هي السبب
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   األستاذ الدكتور/ أمين رضا، أستاذ جراحة العظام والتقويم بكلية طب األسكندرية

 33 لعقلياإليمان بالغيب والتفكير ا

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، مفتش بوزارة التربية التعليم

اإلسراء  -أحسن ما قرأت: مقتطفات بقلم إمامنا الراحل األستاذ الجليل الشيخ محمد حامد الفقي )رحمه الله( 

 والمعراج
11 

   محمد رشدي خليل

( لألخ األستاذ الجليل الشيخ عبد الرحمن الذكر الصوفي بدعة يهودية... مقتطفات من كتاب )هذه هي الصوفية

 الوكيل )رحمه الله(
15 

    

 13 حياة المسلم بين نصيبه من الدنيا وبين الجهاد في سبيل الله

   األستاذ/ إبراهيم إبراهيم هالل

 43 باب الفتاوى

    

 44 تهديد للمستكبرين

    

 45 اإلله ... والرب

    

 43 القلب

    

 43 السنة المحمدية: مبادئها ومقاصدها صارأنجماعة 

    

 41 أخبار الجماعة

   

 

 الصفحة هـ1134المحرم  -السنة الثانية  11العدد  فهرس مقاالت

 3 من أخبار الجماعة: زيادة معالي وزير المعارف السعودية للمركز العام

    

 4 فاتحة العام الثاني

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

    

 5 رآن الكريمسورة الفاتحة ومكانتها من الق

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

 11 المعني السياسي في االلتزام بالتقويم الهجري

   األستاذ/ إبراهيم إبراهيم هالل

 13 أحسن ما قرأت: بني إسرائيل بقلم إمامنا الراحل فضيلة األستاذ/ الشيخ محمد حامد الفقي )رحمه الله(

   إعداد/ محمد رشدي خليل

 33 هذه المجلة

   األستاذ الدكتور/ أمين رضا، أستاذ جراحة العظام والتقويم بكلية طب جامعة األسكندرية

 33 (1ضياء من الكتاب والسنة: رحلة الهداية )

   األستاذ/ مصطفى عبد اللطيف درويش، ماجستير في الشريعة اإلسالمية

 11 حي على الجهاد

   ب العربياألستاذ/ أحمد جمال العمري، ماجستير في األد

 13 (2اإليمان بالغيب والتفكير العقلي )

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، مفتش بوزارة التربية والتعليم

 45 ( العبودية3قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين: المعاني اإلسالمية في القرآن )

   األستاذ/ سيد رزق الطويل، رئيس فرع الجيزة

 44 باب الفتاوى

   تاذ الجليل الشيخ/ سيد سابق، مدير إدارة التدريب بوزارة األوقاففضيلة األس

 45 الرحلة المباركة

    

 الصفحة هـ1134صفر  -السنة الثانية  14العدد  فهرس مقاالت

 4 لماذا التوحيد...

   األستاذ الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام

 8 م: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلماستنكار إلخراج فيل
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   سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن باز، رئيس الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

 13 كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاج إليه البشر

   فضيلة الشيخ/ عبد الله بن حميد

 13 حول الجزاء األخروي

   فضيلة األستاذ الشيخ/ محمد الغزالي

 31 اإلسالم وحاجة العالم إلية

   فضيلة األستاذ الشيخ/ سيد سابق، مدير إدارة التدريب بوزارة األوقاف

 35 في تنفيذ قطع يد السارق -1المعني السياسي في تنفيذ حدود الله: 

   األستاذ/ إبراهيم إبراهيم هالل

 38 هـ(827 -661حمد بن تيمية )هـ(، وأ241 -164أحمد بن حنبل ) (1أولئك آبائي: محنة األحمدين )

   األستاذ/ محمد جميل أحمد غازي

 13 لك الله يا سادات

   التحرير

 11 العلم النافع

   األستاذ/ أحمد جمال العمري، ماجستير في األدب العربي

 13 خطبة منبرية: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد،

 45 الغزالي واألزهر(بدون تعليق )

    

 41 ما وراء بيعة العقبة األولى

   السنة المحمدية فرع السنبالوين أنصارفضيلة الشيخ/ محمد جمعة العدوي، رئيس 

 41 (1القتال فريضة الله في جميع شرائعه )

   األستاذ/ مصطفى برهان، سكرتير فرع المحلة الكبرى

 43 أخبار الجماعة
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 الصفحة هـ1134ربيع األول  -السنة الثانية  15 العدد تفهرس مقاال

 4 لماذا التوحيد

   األستاذ الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام ورئيس التحرير

 1 السنة المحمدية ببورسعيد أنصارجماعة 

    

 8 يجب تحكيم الشرع في الخاطفين

   باز، رئيس الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن

 11 (2كمال الشريعة )

   مكة المكرمة -سماحة الشيخ الجليل/ عبد الله بن حميد، الرئيس العام لإلشراف الديني بالمسجد الحرام 

 15 صوت من دار الحديث بمكة المكرمة: فرحة ويالها من فرحة

   ، مدير دار الحديث بمكة المكرمةفضيلة الشيخ/ محمد عمر عبد الهادي

 13 شجاعة المسلم وصبره

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، بالرئاسة العامة لتعليم البنات بالرياض

 13 (: نمو المادة االقتصادية5نحو اقتصاد إسالمي )

   الدكتور/ عيسى عبده

 33 حول مولد النبي صلى الله عليه وسلم

   د العظيماألستاذ/ علي عب

 33 أال لله الدين الخالص

   فرع دمياط -السنة  أنصارفضيلة الشيخ/ عبد الحميد عرنسة، رئيس 

 33 حول مولد الرسول الكريم

   فضيلة األستاذ الشيخ/ زكريا الزوكة، مدير عام المساجد

 13 واعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا

   السعودية -الرياض  -إدارة االتصاالت  -وزراة المعارف األستاذ/ محمد العبد الله الفوزان، 

 11 (2سورة الفاتحة ومكانتها من القرآن الكريم )

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد
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 13 ليس حكم اإلسالم يا فضيلة الشيخ

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 41 (2القتال فريضة الله في جميع شرائعه )

   ى برهام، سكرتير فرع المحلة الكبرىاألستاذ/ ربيع مصطف

 44 (2اإلسالم وحاجة العالم إلية )

   فضيلة األستاذ الجليل الشيخ/ سيد سابق، مدير عام إدارة التدريب بوزارة األوقاف

 43 هـ(827 -661هـ(، وأحمد بن تيمية )241 -164أحمد بن حنبل ) (2أولئك آبائي: محنة األحمدين )

   يل أحمد غازياألستاذ/ محمد جم

 الصفحة هـ1134ربيع اآلخر  -السنة الثانية  13 العدد فهرس مقاالت

 4 لماذا التوحيد

   األستاذ الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام ورئيس التحرير

 8 الدعوة إلى التوحيد

   مكة المكرمة -لإلشراف الديني بالمسجد الحرام سماحة الشيخ/ عبد الله بن محمد بن حميد، الرئيس العام 

 13 (3سورة الفاتحة ومكانتها من القرآن الكريم )

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

 13 (2المعجزة الخالدة القرىن الكريم )

   األستاذ الدكتور/ زكريا البري، رئيس قسم الشريعة كلية حقوق القاهرة

 13 عبدي أطعني

   الجليل الشيخ/ سيد سابق، مدير عام إدارة التدريب بوزارة األوقاففضيلة األستاذ 

 35 ( صعاب على الطريق6نحو اقتصاد إسالمي )

   الدكتور/ عيسى عبده

 31 -1-جنود الحق )شعر( 

   األستاذ/ سعد ندا، المدرس بالجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

 34 الصحفية !!اإلسالم وحرية الكلمة دروس في محو األمية 

   األستاذ/ مصطفى عبد اللطيف درويش، ماجستير في الشريعة اإلسالمية
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 38 ليس من اإلسالم في شيء

   األستاذ/ أحمد جمال العمري، ماجستير في األدب العربي

 11 (2بني اإلسالم مكتوب في التوارة و اإلنجيل )

   ير في العلوم اإلسالميةاألستاذ/ أحمد حجازي السقا، خريج أصول الدين وماجست

 15 (1موقف مؤتمر القمة اإلسالمي بالهور من قمة األهداف اإلسالمية )

   األستاذ/ حسن محمد الجنيدي، المستشار بوزارة الخارجية

 18 خطاب تهديد لفضيلة رئيس التحرير

    

 13 (1علي أمين ... وأربع وزيرات ... وأذان الفجر )

   ديري، وكيل النيابة اإلداريةاألستاذ/ هانيء الدر

 43 باب الفتاوى

    

 41 هذا بيان للناس

   التحرير/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(

 44 (1) -رحمه الله-باب الكتب: التوسل والوسيلة لشيخ اإلسالم أحمد بن تيمية 

   محمد رشدي خليل

 48 فنجان شاي مع سعادة وكيل وزارة األوقاف

   التحرير/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(

 الصفحة هـ1134جمادى األولى  -السنة الثانية  11 العدد فهرس مقاالت

 4 لماذا التوحيد

   األستاذ الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام ورئيس التحرير

 8 اإلسالم شرف في الوسيلة والهدف!!

   رة صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد الغزالي، المستشار بوزارة األوقافحض

 11 العقيدة اإلسالمية

   فضيلة األستاذ الشيخ/ سيد سابق، مدير عام الدعوة بوزارة األوقاف
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 18 (1قالوا لي: أنت متهم بتمييع المواقف، فهل هذا صحيح؟ )

   األستاذ/ محمد جميل غازي

 33 (4من القرآن الكريم ) سورة الفاتحة ومكانتها

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

 33 اإلسالم دين الحياة

   األستاذ/ محمد فتحي محمود، المحامي باألسكندرية

 33 ( صعاب على الطريق8نحو اقتصاد إسالمي )

   األستاذ الدكتور/ عيسى عبده

 13 (1المجتمع الجاهلي )

   محلة الكبرىاألستاذ/ مصطفى برهام، سكرتير فرع ال

 15 (2موقف مؤتمر القمة اإلسالمي بالهور من قمة األهداف اإلسالمية )

   األستاذ/ حسن محمد الجنيدي، المستشار بوزارة الخارجية

 11 م(1784/ 4/ 24برقية تأييد للرئيس )بتاريخ 

   الرئيس العام

 18 شارع قوله ! 7خواطر حرة: 

   األستاذ/ محمد رمضان علي

 41 -2-د الحق )شعر( جنو

   األستاذ/ سعد ندا، المدرس بالجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

 43 كلمة حق يراد بها باطل

األستاذ/ عبد المنعم محمد حلمي عبد الرحمن، اإلجازة العالية في الدراسات اإلسالمية والعربية من األزهر، 

 والسنة النهائية بدبلوم عام التربية باألزهر
  

 45 أساس البناء اإلسالمي

   األستاذ/ أحمد عبد الرحيم السايح

 48 أخبار الجماعة
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 الصفحة هـ1134جمادى اآلخرة ورجب  -السنة الثانية  13و 18 العدد فهرس مقاالت

 4 لماذا التوحيد

   راألستاذ الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام ورئيس التحري

 8 حكم االعتماد على اإلذاعة في الصوم واإلفطار

   حضرة صاحب الفضيلة األستاذ الكبير/ عبدالعزيز بن باز، رئيس الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

 11 جهاد النفس

   فضيلة األستاذ الشيخ/ سيد سابق، مدير عام الدعوة بوزارة األوقاف

 14 (2اقف، فهل هذا صحيح؟ )قالوا لي: أنت متهم بتمييع المو

   األستاذ/ محمد جميل غازي

 13 (5سورة الفاتحة ومكانتها من القرآن الكريم )

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

 34 (1في ظل اإلسالم ) المرأة

   األستاذ/ مصطفى برهام، سكرتير فرع المحلة الكبرى

 33 اختصار وتجميلذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف نحييها ب

   األستاذ/ إبراهيم إبراهيم هالل

 13 أسأتم .. خسئتم

   األستاذ/ أحمد جمال العمري، ماجستير في األدب العربي

 11 دفاع عن السنة

   األستاذ/ محمد سليمان محمد عثمان

 41 أخبار الجماعة

    

 45 اجتماع رؤساء واعضاء الفروع

    

 48 رزق الطويل قرار فصل: السيد/ سيد
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 الصفحة هـ1134شعبان  -السنة الثانية  35 العدد فهرس مقاالت

 4 لماذا التوحيد

   األستاذ الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام ورئيس التحرير

 8 (1فضل صوم رمضان وقيامه )

   باز، رئيس الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة فضيلة األستاذ الشيخ/ عبدالعزيز بن عبد الله بن

 13 (6سورة الفاتحة ومكانتها من القرآن الكريم )

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

 11 شهر شعبان وليلة النصف منه

   فضيلة الشيخ/ سيد سابق

 35 الجملة المفيدة أوال !!.. -3بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه: 

   يل غازياألستاذ/ محمد جم

 34 الغيرة على الدين

   فضيلة الشيخ/ زكريا إبراهيم الزوكة، مدير عام المساجد

 31 من سنن الجهاد

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 15 (2في ظل اإلسالم ) المرأة

   األستاذ/ مصطفى برهام، سكرتير فرع الجماعة بالمحلة الكبرى

 14 دعوة التوحيد

   معهد إعداد المعلمين -من العمودي، المدينة المنورة األستاذ/ محمد عبد الرح

 13 (1نظرة على التعديل المقترح لقانون األحوال الشخصية )

   األستاذ/ توفيق علي وهبه، مدير الشئون القانونية بتفتيش عام التجارب

 13 نظرة اإلسالم إلى الخير والشر

   لعربياألستاذ/ أحمد جمال العمري، ماجستير في األدب ا

 41 الطالق بين الشريعة والواقع

   فضيلة األستاذ/ محمد جمعة العدوي
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 48 أخبار الجماعة

    

 الصفحة هـ1134رمضان  -السنة الثانية  31 العدد فهرس مقاالت

 4 لماذا التوحيد

   األستاذ الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام ورئيس التحرير

 8 هذا هو الطريق

   فضيلة األستاذ الشيخ/ محمد الغزالي

 11 الصيام وحكمه وأحكامه

   فضيلة األستاذ الشيخ/ سيد سابق، مدير عام الدعوة بوزارة األوقاف

 13 برقية للرئيس العام من السودان

    

 11 السنة والتراث بين التجديد والتبديد -4بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه: 

   األستاذ/ محمد جميل غازي

 31 (8سورة الفاتحة ومكانتها من القرآن الكريم )

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

 35 المعني السياسي في فرض صوم رمضان

   األستاذ/ إبراهيم إبراهيم هالل

 38 (1كتاب الحركات السرية في اإلسالم ... تفسير ماركسي مرفوض )

   جليند، أستاذ الفلسفة بكلية دار العلوماألستاذ/ محمد السيد ال

 13 (3في ظل اإلسالم ) المرأة

   األستاذ/ مصطفى برهام، سكرتير فرع الجماعة بالمحلة الكبرى

 15 (2نظرة على التعديل المقترح لقانون األحوال الشخصية )

   األستاذ/ توفيق علي وهبه، مدير الشئون القانونية بتفتيش عام التجارب

 11 صيام وجهاد النفسال

   عبد الستار حسن طعيَمة، الجامعة العربية
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 43 خواطر صائم )شعر(

   الشاعر/ عبده محمد الرهوان، عضو الجماعة بمنوف

 41 وكان نصر الله في رمضان

   األستاذ/ أحمد جمال العمري، ماجستير في األدب العربي

 43 أخبار الجماعة

    

 48 طرف وُملح

   ذ الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، بالرئاسة العامة لتعليم البنات بالرياضاألستا

 الصفحة هـ1134شوال وذو القعدة  -السنة الثانية  31و 33 العدد فهرس مقاالت

 1 لماذا التوحيد... )المؤمن(

   األستاذ الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام ورئيس التحرير

 5 تقرير الدولة البلجيكية

   التحرير

 3 التحذير من زلة العالم

   األستاذ/ عبد العزيز بن راشد

 11 الوصايا

   فضيلة األستاذ الشيخ/ سيد سابق، مدير عام الدعوة بوزارة األوقاف

 13 مهر سجاح -5بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه: 

   األستاذ/ محمد جميل غازي

 11 السنة )حول كتاب األضواء القرآنية ...( أنصارعة بيان من جما

    

 35 (7سورة الفاتحة ومكانتها من القرآن الكريم )

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

 34 تناول الدين بين الجد والهزل

   فضيلة األستاذ الشيخ/ محمد الغزالي
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 33 الصوفيةصفحات وضيئة من كتابات علمائنا الراحلين: وحدة األديان عند 

   -رحمه الله-صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الرحمن الوكيل 

 13 أخبار العالم اإلسالمي

    

 11 الصحابي الجليل )أبو هريرة( رضي الله عنه

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 13 دفاع عن البخاري

   األستاذ/ أحمد جمال العمري، ماجستير في األدب العربي

 45 ( الزواج4اإلسالم )في ظل  المرأة

   األستاذ/ مصطفى برهام، سكرتير فرع الجماعة بالمحلة الكبرى

 44 المعني السياسي في تحريم اإلسالم للخمر

   األستاذ/ إبراهيم إبراهيم هالل

 48 طرف وُملح

   األستاذ الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، بالرئاسة العامة لتعليم البنات بالرياض

 43 ( حكم الصالة في هذه المساجد1تتخذوا القبور مساجد )أال فال 

   األستاذ/ محمد سليمان عثمان

 الصفحة هـ1134ذو الحجة  -السنة الثانية  34 العدد فهرس مقاالت

 1 لماذا التوحيد... )السالم(

   األستاذ الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام ورئيس التحرير

 3 الحكم البليغة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم

   سماحة الشيخ/ عبد الله بن حميد، الرئيس العام لإلشراف الديني بالمملكة العربية السعودية

 15 سير األمم بين األصالة والتجديد

   فضيلة األستاذ الشيخ/ محمد الغزالي، األستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة

 15 د في اإلسالمالجها

   فضيلة الشيخ/ سيد سابق، مدير عام الدعوة بوزارة األوقاف
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 13 في وحدة األديان السماوية وأنها جميعا هي اإلسالم

   الدكتور/ إبراهيم هالل، دكتوراه في الفلسفة اإلسالمية من جامعة القاهرة

 35 (2كتاب الحركات السرية في اإلسالم ... تفسير ماركسي مرفوض )

   األستاذ/ محمد السيد الجليند، أستاذ الفلسفة بكلية دار العلوم

 33 (5في ظل اإلسالم ) المرأة

   األستاذ/ مصطفى برهام، سكرتير فرع الجماعة بالمحلة الكبرى

 14 وشرع الله الحج ...

   األستاذ/ أحمد جمال العمري، ماجستير في األدب العربي

 11 الحج في الكتاب والسنة

   إدارة التجارب -وزارة الري -األستاذ/ توفيق علي وهبه، مدير عام الشئون القانونية 

 41 الرد الفاضح لكتاب السيد صالح

   األستاذ/ محمود محمد خليل

 45 مقتطفات إسالمية

    

 43 طرف وُملح

   ضاألستاذ الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، بالرئاسة العامة لتعليم البنات بالريا

 41 صفحات وضيئة من كتابات علمائنا الراحلين: هو من عند الله !!

   -رحمه الله-فضيلة األستاذ الشيخ/ أبو الوفاء محمد درويش 

 55 من أخبار العالم اإلسالمي

    

 51 أخبار الجماعة

    

 

 الصفحة هـ1135المحرم  -الثالثة  السنة 35 العدد فهرس مقاالت

 1 )المهيمن( لماذا التوحيد:

   السنة المحمدية أنصارالشيخ: محمد رشاد الشافعي، الرئيس العام لجماعة 
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 3 الحكم البليغة في خطب النبي صلى اللَّه عليه وسلم

   الشيخ: عبد اللَّه بن حميد، الرئيس العام لإلشراف الديني بالمملكة السعودية

 3 ذكر اللَّه

   بوزارة األوقاف الشيخ سيد سابق، مدير عام الدعوة

 11 ( سورة البقرة1من مفردات القرآن )

   األستاذ محمد جميل غازي

 13 الرحلة المباركة

   الشيخ: محمد رشاد الشافعي

 33 تفتيت الحقيقة بداية التحول عنها

   فضيلة األستاذ الشيخ محمد الغزالي، األستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة

 33 إلى االحتشام المرأةي دعوة اإلسالم المعنى السياسي ف

   الدكتور: إبراهيم هالل، دكتوراه في الفلسفة اإلسالمية من جامعة القاهرة

 15 استدراك: على مقال الحج في الكتاب والسنة

   الشيخ: محمد سليمان محمد عثمان

 11 القرآن وإعمال العقل

   العربياألستاذ: أحمد جمال العمري، ماجستير في األدب 

 11 إخبار الرسول بالمغيبات

   الشيخ علي مسبح المدني

 45 (3كتاب الحركات السرية في اإلسالم تفسير ماركسي مرفوض )

   األستاذ محمد السيد الجليند، أستاذ الفلسفة بكلية دار العلوم

 44 استفتاء وجوابه

   عة العربية اإلسالمية بالمدينة المنورة، والمقيم بالمغربالدكتور / محمد تقي الدين الهاللي، األستاذ السابق بالجام

 48 األستاذ ابن راشد وزلته .... ؟

   الشيخ محمود إبراهيم محمود

 55 مقتطفات إسالمية
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   األستاذ عبد الله الداري، مدير تحرير جريدة أخبار العالم اإلسالمي

 51 أخبار الجماعة

    

 الصفحة هـ1135صفر  -الثالثة  نةالس 33العدد  فهرس مقاالت

 1 لماذا التوحيد: )الرزاق(

   السنة المحمدية أنصارالشيخ: محمد رشاد الشافعي، الرئيس العام لجماعة 

 1 (3الحكم البليغة في خطب النبي صلى اللَّه عليه وسلم )

   الشيخ: عبد اللَّه بن حميد، الرئيس العام لإلشراف الديني بالمملكة السعودية

 11 ( سورة البقرة2من مفردات القرآن )

   األستاذ محمد جميل غازي

 13 ما هذا الكتاب..؟

   األستاذ الدكتور/ أمين رضا، أستاذ جراحة العظام والتقويم بكلية طب جامعة األسكندرية

 13 المعجزات وعدم خضوعها للقوانين العلمية

   د. إبراهيم هالل

 31 القرآن الكريم مكانة السنة المحمدية من

   األستاذ: أحمد جمال العمري

 33 لمحات في تفسير سوة الفاتحة أيضا.

   السنة المحمدية بدمنهور أنصاراالستاذ محمد محمد أبو عللو، رئيس جماعة 

 33 هداية القرآن أعظم الهدايات وأوضحها وأقواها. )من مقال بعنوان "التفسير العلمي للقرآن الكريم"(

   حمد بن محمد أبوشهبةد. م

 11 نداء للشباب

   السنة باألسكندرية أنصاراألستاذ محمد خميس، عضو جماعة 

 15 مقتطفات إسالمية: نحن بحاجة إلى خالفة

   حسين الشافعي، نائب رئيس الجمهورية

 11 لغة القرآن هدف لمؤامرات الحاقدين
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 18 من أخبار الجماعة

    

 13 الدكتور إبراهيم هاللتعقيب على مقال 

   عمر الحمد

 41 الحق أحق أن يتبع: لم يزل الشيخ عبد العزيز بن راشد

   سعد خميس، فرع األسكندرية

 41 1784إلى آخر ديسمبر  1782تقرير مجلس إدارة المركز العام عن األعمال التى قام بها في الفترة من أكتوبر 

   الرئيس العام

 43 طرف وملح

   علي عبد الرحيم، بالرئاسة العامة لتعليم البنات بالرياض محمد

 41 ميزانية المركز العام

    

 43 من أخبار العالم اإلسالمي

    

 55 السنة المحمدية أنصارالجمعية العمومية لجماعة 

    

 51 من أخبار الجماعة

    

 الصفحة ـه1135ربيع األول  -الثالثة  السنة 31العدد  فهرس مقاالت

 1 عزاء في وفاة الملك فيصل

    

 4 لماذا التوحيد..التقوى هي الطريق الى مخارج الخير ومسالك الرزق

   السنة المحمدية أنصارالشيخ: محمد رشاد الشافعي، الرئيس العام لجماعة 

 8 (4الحكم البليغة في خطب النبي صلى اللَّه عليه وسلم )

   ، الرئيس العام لإلشراف الديني بالمملكة السعوديةالشيخ: عبد اللَّه بن حميد
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 11 صفحات وضيئة من تراث علمائنا الراحلين: بدعة اإلحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم

   األستاذ الجليل الشيخ/ محمد حامد الفقي

 15 من أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم

   بوزارة األوقافالشيخ/ سيد سابق، مدير عام الدعوة 

 18 "2الكتاب " -( تفسير سورة البقرة 3من مفردات القرآن )

   األستاذ/ محمد جميل غازي

 31 ميالد الرسول صلى الله عليه وسلم ودروس في السياسة والحرب

   د. إبراهيم هالل

 38 (2ما هذا الكتاب..؟ )

   ويم بكلية طب جامعة األسكندريةاألستاذ الدكتور/ أمين رضا، أستاذ جراحة العظام والتق

 11 كما بدأتم تعودون

   األستاذ/ على عبد العظيم

السنة بالسودان على زيارة األستاذ  أنصارتعقيب ورأي لفضيلة األستاذ الشيخ محمد هاشم الهدية رئيس جماعة 

 محمد جميل غازي للسودان ومحاضراته هناك
14 

   السنة بالسودان أنصاريس جماعة األستاذ الشيخ/ محمد هاشم الهدية رئ

 11 تعقيب ورأي: هذه شعوزة وهوس!..

   الشيخ/ محمد عبد الهادي، مدير دار الحديث المكية

 18 (1تراثنا اإلسالمي والعربي بين البعث والضياع )

   األستاذ محمد السيد الجليند، مدرس الفلسفة اإلسالمية المساعد بكلية دار العلوم

 41 ى مقال : الحج في الكتاب والسنةاستدراك عل

   األستاذ/ محمد سليمان محمد عثمان

 41 تشكيل مجلس اإلدارة

    

 الصفحة هـ1135ربيع األخر  -الثالثة  السنة 38العدد  فهرس مقاالت

 1 لماذا التوحيد )إن الحكم إال لله العلي الكبير(

   الشافعي(، الرئيس العام للجماعةاألستاذ الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد 
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 1 (3الكتاب ) -من مفردات القرآن الكريم : تفسير سورة البقرة 

   األستاذ/ محمد جميل غازي

 13 (5الحكم البليغة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم )

   سماحة الشيخ/ عبد الله بن حميد، الرئيس العام لإلشراف الديني بالمملكة السعودية

 13 لدنيا في نظر القرآنا

   فضيلة األستاذ الشيخ/ سيد سابق، مدير عام الدعوة بوزارة األوقاف

 13 سنة داخل الكنيسة 22من أخبار العالم: قسيس يعتنق اإلسالم بعد 

    

 35 عرض ونقد لما كتبه الدكتور محمد علوي المالكي حول الكوثري، والدحالن

   بيب الله السندياألستاذ الجليل/ عبد القادر ح

 34 لم هذه الضجة؟

   الدكتور/ إبراهيم هالل، دكتوراه في الفلسفة اإلسالمية

بُِِّكْم ۖ فََمْن أَْبَصَر فَِلنَْفِسِهۖ  َوَمْن َعِمَي فَعَلَيْ  أَنَا  َها   َوَماالمشروع والممنوع في الصدقات!.. )قَْد َجاَءُكم بََصائُِر ِمن رَّ

 َعلَْيُكم بَِحِفيٍظ(
38 

   السنة أنصارمحمد هيكل، عضو جماعة 

 13 األمانة .. )من كتاب الجزاء(

   السيدة الجليلة/ نعمت هانم صدقي

 13 ماذا يحدث في أريتريا ؟ : أهي حرب صليبية أخرى ؟!

   إدارة تحرير المجلة

 11 صرخة

   األستاذ/ عبد المعطي محمود، سكرتير فرع األسكندرية

 41 لى األستاذ محمد عبد المجيد الشافعي رئيس تحرير مجلة التوحيد الغراءتعقيب ورأي : إ

   جمهورية السودان الديمقراطية -مصطفى السيد فرج، الخرطوم 

 41 السنة المحمدية الملك فيصل أنصاربرقية رداً على تعزية 

   حسن عبد الله آل الشيخ

 44 إلى الذي أعطى بال حدود )شعر(
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   جمعة العدويالشاعر/ محمد 

 45 برقية تهنئة

   عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، مدير جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 45 من أخبار الجماعة

    

 الصفحة هـ1135جمادى األولى وجمادى اآلخرة  -الثالثة  السنة 15 - 33العدد  فهرس مقاالت

 1 لماذا التوحيد ... )توحيد األلوهية(

   ستاذ الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام للجماعةاأل

 1 من أخبار الجماعة

   الرئيس العام

 8 (4الكتاب ) -من مفردات القرآن الكريم : تفسير سورة البقرة 

   األستاذ/ محمد جميل غازي

 11 (6الحكم البليغة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم )

   حة الشيخ/ عبد الله بن حميد، الرئيس العام لإلشراف الديني بالمملكة السعوديةسما

 11 من أخبار الجماعة

    

 14 (2الدنيا في نظر القرآن )

   فضيلة الشيخ/ سيد سابق، مدير عام الدعوة بوزارة األوقاف

 11 احذروا مفتريات الدجالين الكذابين

   ، رئيس الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورةفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز

 31 حكم بناء المساجد على القبور

   األستاذ/ محمد علي عبد الرحيم، بالرياسة العامة لتعليم البنات بالرياض

 31 كشف الستر عما ورد في السفر الى القبر

   ينة المنورةي، المدرس بالجامعة اإلسالمية بالمدنصارفضيلة الشيخ/ حماد بن محمد األ

 15 (2لم هذه الضجة؟ )
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   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل، دكتوراه في الفلسفة اإلسالمية

 13 (2عرض ونقد لما كتبه الدكتور محمد علوي المالكي حول الكوثري، والدحالن )

   األستاذ الجليل/ عبد القادر حبيب الله السندي

ني ال يتقيد يع -لمبدأ الميكافيللي الذي يبرر الوسيلة في سبيل الغاية صرخة!!.. )الشيوعية مذهب عفن ويتبع ا

 بمبادئ األخالق الفاضلة( األشتراكية خطر مدمر
13 

   األستاذ/ عبد المعطي عبد المقصود، سكرتير فرع األسكندرية

 13 حول احتفال فرع الجماعة بمنوف لمناسبة المولد النبوي

   األستاذ/ محمد سليمان عثمان

 41 حركات نسائية مريبة !..

   محمد عثمان الديب، المدرس بالمدارس الثانوية بالقاهرة

 45 حكم اإلسالم في التصوف والمتصوفين

   األستاذ/ سعد خميس

 41 (2األمانة )

   السيدة الفاضلة/ نعمت صدقي

 51 الخير كل الخير في طاعة الله

   لمساجدفضيلة الشيخ/ زكريا الزوكة، مدير عام ا

 54 خطاب مفتوح الى السيدة الجليلة جيهان السادات

   األستاذ الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام للجماعة

 53 اإلسالم اليوم بين .. األمل واليأس

   محمد عثمان الديب

 35 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

   لمكارم، األستاذ بكلية البنات اإلسالمية جامعة األزهرالدكتور/ عبد الحميد أبو ا

 33 أخبار الجماعة
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 الصفحة هـ1135رجب  -السنة الثالثة  11العدد  فهرس مقاالت

 1 لماذا التوحيد ... )توحيد األلوهية(

   األستاذ الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام للجماعة

 8 م اإلحتفال بليلة اإلسراء والمعراجحك

   حضرة صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، رئيس الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

 15 (: خطبته صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق8الحكم البليغة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم )

   الرئيس العام لإلشراف الديني بالمملكة العربية السعوديةسماحة الشيخ/ عبد الله بن حميد، 

 14 الختم -( 5من مفردات القرآن الكريم: تفسير سورة البقرة )

   األستاذ/ محمد جميل غازي

 33 اإلسراء والمعراج

   فضيلة األستاذ الشيخ/ سيد سابق، مدير عام الدعوة بوزارة األوقاف

 34 برقية لرئيس الجمهورية

   ألستاذ الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام للجماعةا

 35 السنة

   فضيلة الدكتور/ محمد األحمدي أبو النور

 33 القسم األول: العقل وخواصه وحدوده -تحكيم العقل .. أي عقل هذا ؟ .. 

   سكندريةاألستاذ الدكتور/ أمين رضا، أستاذ جراحة العظام بكلية طب األ

 11 وهل هو ضرورة.. المرأةعمل 

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل، دكتوراه في الفلسفة اإلسالمية

 11 عمارة المساجد

   األستاذ/ حسن الجنيدي، سكرتير عام الجماعة

 13 (2األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )

   بنات اإلسالمية جامعة األزهرالدكتور/ عبد الحميد أبو المكارم، األستاذ بكلية ال

 41 الكوثري، والدحالن

   مكة المكرمة -فضيلة الشيخ/ عبد القادر حبيب الله السندي، األستاذ بمعهد الحرم 
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 44 قالت الصحف

    

 45 الذكر والدعاء مقتصرا على ما جاء في الصحيحين

   عبد المعطي عبد المقصود، سكرتير الجماعة باألسكندرية

 الصفحة هـ1135شعبان ورمضان  -السنة الثالثة  11 - 13العدد  هرس مقاالتف

 1 كلمة العدد: صليت في موسكو .. وعندي مصحف من بكين هكذا يقول الشرقاوي ..

   فضيلة الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام للجماعة

 8 إصالح العقيدة هو المنطلق لكل إصالح

   فضيلة الشيخ/ محمد خليل هراس

 13 حكم اإلحتفال بليلة النصف من شعبان

   سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، رئيس الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

 18 نماذج بشرية "ومن الناس" -التفسير: سورة البقرة 

   األستاذ/ محمد جميل غازي

 34 حسين الذهبي كتاب التفسير والمفسرين للشيخ محمد

   محمد أبو الفضل إبراهيم

 15 الصوم في القرآن والسنة

   فضيلة الشيخ/ سيد سابق

 14 الحكم البليغة

   سماحة الشيخ/ عبد الله بن حميد، الرئيس العام لإلشراف الديني بالمملكة العربية السعودية

 11 كشف الستر عما ورد في السفر الى القبر

   أحمد فهمي

 45 ي رحاب سورة اإلخالصف

   أمين سعد مصطفى عسل، مدرس لغة عربية باألسكندرية

 41 الزار والدين

   وزارة النقل والمواصالت الخرطوم -السنة بالسودان  أنصارأحمد مكين أحمد، 
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 43 (2وهل هو ضرورة ؟ ) المرأةعمل 

   ةالدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل، دكتوراه في الفلسفة اإلسالمي

 43 تحكيم العقل

   األستاذ الدكتور/ أمين رضا، أستاذ جراحة العظام بكلية طب األسكندرية

 51 المجتمع الجاهلي

   السنة المحمدية بالمحلة الكبرى أنصاراألستاذ/ مصطفى برهام، سكرتير فرع 

 53 من األحاديث الموضوعة

   التحرير

 58 قالت الصحف

   حسن محمد الجنيدي

 33 تاوىالف

   التحرير

 33 أخبار الجماعة

   التحرير

 الصفحة هـ1135شوال وذو القعدة  -السنة الثالثة  15 - 14العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة العدد

   فضيلة الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام للجماعة

 4 -رحمه الله-مات فضيلة الدكتور خليل هراس 

   فضيلة الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام للجماعة

 3 التفسير: من مفردات القرآن "األمثال"

   األستاذ/ محمد جميل غازي

 11 العبادة

   سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، رئيس الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

 15 الحكم البليغة

   لشيخ/ عبد الله بن حميد، الرئيس العام لإلشراف الديني بالمملكة العربية السعوديةسماحة ا
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 31 السنة : الوحي.. قرآن وسنة

   فضيلة الدكتور/ محمد األحمدي أبو النور

 33 بين العقل والدين أوال: منزلة اإلسالم .. ومنزلة العقل فيه

   األستاذ/ عبد الكريم الخطيب

 14 . أي عقل هذا ..؟ القسم الثاني: إستعمال العقل وحدودهتحكيم العقل .

   األستاذ الدكتور/ أمين رضا، أستاذ جراحة العظام بكلية طب األسكندرية

 45 مدخل لدراسة الفقه اإلسالمي

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 41 قالت الصحف

   حسن الجنيدي، مستشار بوزارة الخارجية

 51 على رسلكم يا رفاق

   فضيلة الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام للجماعة

 55 الفتاوى: رسالة من السوادن لألستاذ محمد جميل غازي

   األستاذ/ محمد جميل غازي

 31 أخبار الجماعة

    

 الصفحة هـ1135ذو الحجة  -السنة الثالثة  13العدد  فهرس مقاالت

 1 همسة عتاب بين أحباب إلى األستاذ فهمي هويدي دفاعا عن رابطة العالم اإلسالمي كلمة العدد:

   فضيلة الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام للجماعة

 4 (1سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

   عنتر أحمد حشاد

 3 حكم اإلستغاثة بغير الله سبحانه

   الشيخ/ عبد العزيز بن باز، مفتى المملكة العربية السعوديةسماحة 

 15 بالرجل )خطاب مفتوح إلى فخامة الرئيس جعفر النميري( المرأةفي شأن مساواة 

   سماحة الشيخ/ عبد الله بن حميد، رئيس مجلس القضاء األعلى بالمملكة

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 18 الحج

   السنة المحمدية "رحمه الله" أنصارعة فضيلة األمام الراحل/ محمد حامد الفقي، رئيس جما

 31 اإلنسان الذي يريده اإلسالم

   فضيلة الشيخ/ سيد سابق، األستاذ بجامعة الملك عبد العزيز آل سعود بالمملكة العربية السعودية

 31 فهل أنتم منتهون

   األستاذ الدكتور/ أمين رضا، أستاذ جراحة العظام بكلية طب األسكندرية

 13 هـ"1375لكوثري، والدحالن "بقية ما نشر في عدد رجب سنة بين ا

   مكة المكرمة -فضيلة الشيخ/ عبد القادر حبيب الله السندي، األستاذ بمعهد الحرم 

 11 (1حول المشهد التوحيدي والدكتور مصطفى محمود )

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 43 الدكتوراه درجةتهنئة بحصول أحمد جمال العمري على 

    

 41 ( بقية مقال العدد السابق2مدخل الى الفقه اإلسالمي )

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، عضو جماعة السنة المحمدية

 48 ( "قُْل ُهَو اللَّهُ أََحدٌ"2في رحاب سورة اإلخالص )

درس بمدرسة الزراعة أمين سعد مصطفى عسل، ليسانس لغة عربية كلية اللغة العربية جامعة األزهر والم

 الثانوية باألسكندرية
  

 54 أخبار العالم اإلسالمي

    

 55 الفتاوى

    

 58 قالت الصحف

    

 31 أخبار الجماعة
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 الصفحة هـ1133المحرم وصفر  -السنة الرابعة  18و 11العدد  فهرس مقاالت

 1 ين فهمي هويدي ورجب البنا المحررين بجريدة األهرامكلمة العدد: خطاب مفتوح من الرئيس العام إلى األستاذ

   فضيلة الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العام

 4 (2سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

 3 ال يا لجنة اإلفتاء بالجزائر

   س مجلس القضاء األعلى بالمملكةسماحة الشيخ/ عبد الله بن حميد، رئي

 14 مفهوم العقيدة في اإلسالم

   فضيلة الشيخ/ سيد سابق

 13 رد على دفاع الشيخ الباقوري عن البرهانية ...

السنة المحمدية بالمجلة الكبري، وعضو المجلس المحلي  أنصاراألستاذ/ مصطفى برهام، سكرتير عام جماعة 

 بمحافظة الغربية
  

 13 وا القبور مساجدال تتخذ

   األستاذ/ محمد صالح سعدان

 31 بين الكوثري والدحالن

   فضيلة الشيخ/ عبد القادر السندي

 34 (1من أعالم اإلسالم: عبد الله بن سالم رضي الله عنه )

   األستاذ/ محمد سليمان محمد عثمان

 38 بقية ما نشر في عدد ذي العقدة الماضي(بين العقل والدين أوال: منزلة اإلسالم .. ومنزلة العقل فيه )

   األستاذ/ عبد الكريم الخطيب

 11 (2حول المشهد التوحيدي والدكتور مصطفى محمود )

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 11 الهوى يهوى بصاحبه إلى أتعس عاقبة

   ة )رحمه الله(السنة المحمدي أنصاراإلمام الراحل/ محمد حامد الفقي، رئيس عام جماعة 

 43 قالت الصحف: استمرار حملة جريدة األهرام على البدع والخرفات / شيء غريب ... حدث في الجامع األزهر
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 43 الفتاوى

    

 الصفحة هـ1133ربيع األول  -السنة الرابعة  13العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة العدد: هذه الفتن!..

   د الشافعي )رشاد الشافعي(، الرئيس العامفضيلة الشيخ/ محمد عبد المجي

 3 (3سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام للتربية الدينية بدور المعلمين والمعلمات بوزارة التربية والتعليم

 11 مع سماحة الشيخ الجليل عبد الله بن حميد

   بالمملكة السعودية واإلشراف الديني رئيس مجلس القضاء األعلى

 14 عندما تجد الذكرى..

   سماحة الشيخ الجليل/ عبد الله خياط، مستشار وزراة المعارف السعودية وإمام وخطيب المسجد الحرام

 11 وما بال هذه البدع؟ والمنكرات في حماية الدولة

   ةالدكتور/ إبراهيم هالل، األستاذ بكلية البنات اإلسالمي

 31 في خداع األمة ال تبرئة الذمة في نصح األمة كتاب يهذي: تأثيم الذمة

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 34 الخرافة والحقيقة

   األستاذ الدكتور/ أمين رضا، أستاذ جراحة العظام والتقويم بكلية طب جامعة األسكندرية

 31 ليشهدو منافع لهم

   السنة المحمدية بالسوادن أنصارالمهدية، رئيس عام جماعة فضيلة الشيخ/ محمد هاشم 

 33 التوحيد وصحة التصرفات

   الدكتور/ مصطفى كمال وصفي، وكيل مجلس الدولة سابقا ومستشارالتوعية بوزارة الحج واألوقاف السعودية

 11 فقرات من رسالة: أيهما أحق

   دار الحديث بمكة المكرمة -األستاذ/ السعيد الشرباصي، الجامعة اإلسالمية 

 14 مذكرات صوفي سابق: صورة واقعية

جامعة  -كلية اللغة العربية  -األستاذ/ مصطفى فهمي مصطفى، مدرس إعدادي باالسكندرية، ليسانس لغة عربية 

 األزهر
  

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 11 الصوفية في الميزان

   الشيخ/ أحمد مكين أحمد، عضو الجماعة بالسودان

 43 في موكب الدعوة تحت راية التوحيد:

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر، إمام مسجد الطاروطي بفاقوس

 43 مؤامرة خبيثة لطعن اإلسالم في شخص فضيلة األستاذ الشيخ محمد الغزالي

   فضيلة الشيخ/ محمد عبد المجيد الشافعي )رشاد الشافعي(، رئيس التحرير

 الصفحة هـ1133ربيع اآلخر  -ة السنة الرابع 45العدد  فهرس مقاالت

 1 (4سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام للتربية الدينية بدور المعلمين والمعلمات بوزارة التربية والتعليم

 3 خرةفي الدنيا والنجاة في اآل التمسك باإلسالم حقا بإلزام األمة حكومة وشعبا بالحكم بما أنزل الله هو سبب النصر

   سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد

 11 كل الطرق تؤدي إلى روما!. و.. دفاع عن الطريقة البرهانية!!

   األستاذ/ محمد جميل أحمد غازي

 13 الم لوضع الضوابط والروابط لتحقيق العدالةنشر العدالة وحفظ الحقوق عناية اإلس

   سماحة الشيخ/ عبد الله خياط، مستشار وزراة المعارف السعودية وإمام وخطيب المسجد الحرام

 33 من وحي الهجرة: في مدارج القوة بين المنطق والغاية

   يةالسنة المحمدية باألسكندر أنصاراألستاذ/ بخاري أحمد عبده، عضو مجلس إدارة 

 33 (2كتاب يهذي: تأثيم الذنة في خداع األمة )

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 33 (1باب التوحيد: عقيدة التوحيد أساس الحياة الطبية )

   األستاذ/ سعد ندا، األستاذ المصري بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

ْسِجدًا"كلمة حق أريد بها باطل "قَاَل الَِّذيَن َغلَبُو َِّخذَنَّ َعلَْيِهم مَّ  11 ا َعلَٰى أَْمِرِهْم لَنَت

   السنة بدمنهور أنصارالشيخ/ محمد أبو علو، رئيس فرع 

 15 (1في األولياء والوالية الحقيقة )

   الدكتور/ إبراهيم هالل، األستاذ بكلية البنات جامعة عين شمس
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 13 الشيطان األخرس

   فرع الزقازيق الدكتور/ جابر الحاج، رئيس

 45 السنة النبوية

   السنة فرع منوف أنصاراألستاذ/ علي بدر الطنطاوي، سكرتير جماعة 

 45 الطهارة -دروس في الفقه اإلسالمي: باب العبادات 

   السنة المحمدية أنصاراألستاذ/ أحمد فهمي، عضو جماعة 

 48 أخبار الجماعة

    

 الصفحة هـ1133جمادى األولى وجمادى اآلخرة  -نة الرابعة الس 43و 41 العدد فهرس مقاالت

 1 (5سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام للتربية الدينية بدور المعلمين والمعلمات بوزارة التربية والتعليم

 3 خطاب مفتوح إلى شيخ األزهر

حميد، رئيس مجلس القضاء األعلى والرئيس العام لإلشراف الديني على المسجد  سماحة الشيخ/ عبد الله بن

 الحرام
  

َمدُ )1بسم الله الرحمن الرحيم "قُْل ُهَو اللَّهُ أََحدٌ )  8 ("4( َولَْم يَُكْن لَهُ ُكفًُوا أََحدٌ )3( لَْم يَِلْد َولَْم يُولَْد )2( اللَّهُ الصَّ

   رئيس قسم الدعوةفضيلة الشيخ/ محمد الغزالي، 

 13 اإلسالم مشرق هداية ومبعث حضارة

   فضيلة األستاذ الشيخ/ سيد سابق، األستاذ بكلية الشريعة بمكة المكرمة

 11 رد على مقال الشيخ أحمد الباقوري بعنوان لله .. ثم للتاريخ

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، خبير تعليم البنات بالرياض سابقا

 35 (: السيد البدوي ... يطلب من الله أن يدخله النار !!2ءات وتراجم صوفية)قرا

   األستاذ/ محمد جميل غازي، رئيس التحرير بالمجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلم االجتماعية

 14 خاتمة الرساالت ... وخصائص األمة التي حملت أمانتها ..

   س فرع الجماعة بالمحلة الكبرىاألستاذ/ مصطفى برهام، نائب رئي

 13 (1المسلمون .. عندما يغيب العقل!! )

   األستاذ/ عبد الكريم الخطيب
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 41 (3في خداع األمة ال تبرئة الذمة في نصح األمة ) كتاب يهذي: تأثيم الذمة

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 44 تفسير سورة البلد -لقد خلقنا اإلنسان في كبد 

   السنة بالبحيرة أنصارلشيخ/ محمد أبو علو، إمام ورئيس فرع ا

 41 (1أختي المسلمة )

   السيدة/ حرم سعد ندا

 43 التوحيد والعادات

   مكة المكرمة -الدكتور/ مصطفى كمال وصفي، مستشار وزير الحج واألوقاف للتوعية اإلسالمية 

 51 المنكر الذي ال ينكر ... يتحول إلى إجماع

   دار الحديث المكية -ألستاذ/ السعيد الشرباصي، الجامعة اإلسالمية ا

 54 (2في األولياء والوالية الحقيقة )

   الدكتور/ إبراهيم هالل

قالت الصحف: مقصورة جديدة للسيد ة زينب من سلطان البهرة / في دولة العلم واإليمان / لماذا ترفض المساجد 

 أنشاء لجان الزكاة
51 

   ذ/ أحمد فهمياألستا

 35 نداءات ألخي المسلم

   الدكتور/ محمد نغش، األستاذ بكلية الشريعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

 31 (3الطهارة ) -دروس في الفقه اإلسالمي: باب العبادات 

   السنة المحمدية أنصاراألستاذ/ أحمد فهمي، عضو جماعة 

 35 أخبار الجماعة

    

 الصفحة هـ1133رجب  -السنة الرابعة  41لعدد ا فهرس مقاالت

 1 (5سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام للتربية الدينية بدور المعلمين والمعلمات بوزارة التربية والتعليم

 3 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب صالح المجتمع وسفينة النجاة

   سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد
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 3 دعوة حق

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم

 11 (1ما هي علوم الدين التي يقصدها الغزالي في )إحياء علوم الدين( )

   الدكتور/ إبراهيم هالل

 11 باطل في تحريم الخمرالين يجادلون بال

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 31 خالد بن الوليد

   الشاعر األستاذ/ سيد عبد الرءوف سيد، الموجه العام بوزارة التعليم

 38 (2المسلمون .. عندما يغيب العقل!! )

   األستاذ/ عبد الكريم الخطيب

 14 المؤمرات اإلسالمية في السعودية

   التحرير

 41 باب الفتاوى

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، رئيس التحرير

 41 بأقالم الدعاة: حكم الصيام في رجب / الجزيرة العربية واإلسالم

   الشيخ/ عبد العزيز عثمان النحرواوي، والشيخ/ مصطفى كامل محمد عبد الله

 48 من أخبار الجماعة

    

 الصفحة هـ1133شعبان  -السنة الرابعة  44العدد  فهرس مقاالت

 1 (8سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام بوزارة التعليم

 3 دفن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عمل سياسي وافتراء على الدين

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 لقمة اإلسالمي وعوامل النصرمؤتمر ا

   سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد
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 13 (2ما هي علوم الدين التي يقصدها الغزالي في )إحياء علوم الدين( )

   الدكتور/ إبراهيم هالل

 13 (1ثالثا: اإلسالم .. دين وعقل وعلم )

   األستاذ/ عبد الكريم الخطيب

 35 متى نتقي الله في دين الله؟

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 33 اإلسالم بين جهل ابنائه واجتراء علمائة

   الدكتور/ جابر إبراهيم الحاج، أخصائي الذن والحنجرة بالزقازيق

 11 هل للصوفية مكان في اإلسالم

   رضا، أستاذ جراحة العظام والتقويم بكلية طب جامعة األسكندريةاألستاذ الدكتور/ أمين 

 14 (2مذكرات صوفي سابق )

   األستاذ/ مصطفى فهمي مصطفى، مدرس إعدادي باالسكندرية

 11 مؤتمر إسالمي في كراتشي

   التحرير

 41 باب الفتاوى: في الرضاع والميراث

   التحرير/ عنتر أحمد حشاد

 41 ( الميتة والدم ولحم الخنزير1النجاسة ) -اإلسالمي: باب العبادات دروس في الفقه 

   األستاذ/ أحمد فهمي

 43 بريد المجلة:

   التحرير/ عنتر أحمد حشاد

 48 مفتريات اليونسكو على اإلسالم

    

 الصفحة هـ1133رمضان  -السنة الرابعة  45العدد  فهرس مقاالت

 1 (7رض وتفسير )سورة البقرة: ع -2التفسير: 

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام بوزارة التعليم
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 3 شهر رمضان

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 3 فضل صوم رمضان وقيامه

   رشادسماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإل

 11 آداب الصوم

   التحرير/ عنتر أحمد حشاد

 31 ندم اإلمام الغزالي على سلوكن طريق التصوف

   الدكتور/ إبراهيم هالل

 35 علماؤنا .. بين تسخير الدنيا لهم وتسخيرهم دين الله لدنيا الناس

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 33 هذه الصوفية المتآمرة من تلك السلفية الطاهرة...؟ قراءات وصور صوفية: يا شيخ األزهر أين

   الدكتور/ محمد جميل غازي

 15 (3مذكرات صوفي سابق )

   أبو قير االسكندرية -األستاذ/ مصطفى فهمي مصطفى، مدرس أول لغة عربية 

 45 باب الفتاوى: في الميراث

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، رئيس التحرير

 43 ( البول والغائط2النجاسة ) -ه اإلسالمي: باب العبادات دروس في الفق

   األستاذ/ أحمد فهمي

 45 بأقالم القراء: ليلة القدر

   الشيخ/ أحمد طه نصر

 43 لغويات: معني كلمة "العهد"

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، تهميش وتذييل رئيس التحرير

 43 أخبار الجماعة
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 الصفحة هـ1133شوال  -السنة الرابعة  43العدد  قاالتفهرس م

 1 (7سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام بوزارة التعليم

 5 منهج اإلسالم هو منهج الرسل

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 3 العلم والمعلمون

   سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد

 11 الصوفية والسلفية

   فضيلة الشيخ/ محمد أمان بن علي، األستاذ بكلية الشريعة بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

 11 بعض التقاليد المصرية

   قفضيلة الشيخ/ سيد ساب

 13 (1بشرية عيسى عليه السالم )

   الدكتور/ إبراهيم هالل

 33 هل السلفية هي البدعة؟

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 35 (2ثالثا: اإلسالم .. دين وعقل وعلم )

   األستاذ/ عبد الكريم الخطيب

 33 (2زاد الدعاة: في مدارج القوة بين المنطلق والغاية )

   اري أحمد عبده، موجه التربية الدينية واللغة العربيةاألستاذ/ بخ

 15 -رحمه الله- من أحسن ما قرأت: دمعة على اإلسالم لألستاذ األديب مصطفى لطفي المنفلوطي

   األستاذ/ محمد عبد الرحمن السحرتي، أمين محفوظات األنارة والمباني بمجلس مدينة ميت غمر

 13 النعشباب الفتاوى: في طيران الميت ب

   عنتر أحمد حشاد، رئيس التحرير

 43 ( المني والمذي والودي3النجاسة ) -دروس في الفقه اإلسالمي: باب العبادات 

   األستاذ/ أحمد فهمي
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 45 بريد المجلة

    

 48 أخبار الجماعة

    

 الصفحة هـ1133ذو القعدة  -السنة الرابعة  41العدد  فهرس مقاالت

 1 (12سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام بوزارة التعليم

 3 خطر االبتداع في الدين

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 إلى حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم

   لعزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشادسماحة الشيخ/ عبد ا

 13 من قضايا المجتمع

   فضيلة الشيخ/ سيد سابق

 33 (2بشرية عيسى عليه السالم )

   الدكتور/ إبراهيم هالل

 33 هؤالء السدنة الصغار

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 38 عن اإلسالم رابعا: روافد غربية

   األستاذ/ عبد الكريم الخطيب

 11 العلم

   السيدة الفاضلة/ حرم الدكتور رضا

 43 ( الخمر والكلب4النجاسة ) -دروس في الفقه اإلسالمي: باب العبادات 

   األستاذ/ أحمد فهمي

 45 رائد الدعوة السلفية في مصر

   التحرير
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 43 باب الفتاوى

   د حشاداألستاذ/ عنتر أحم

 48 أخبار الجماعة

    

 الصفحة هـ1133ذو الحجة  -السنة الرابعة  48العدد  فهرس مقاالت

 1 (11سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام بوزارة التعليم

 8 نداء من مجلة التوحيد إلي نواب الشعب

   التحرير

 15 وكيفيته الحج وحكمته

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 الله خالق كل شيء وما سواه مخلوق

   سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد

 31 حوار حول التوسل والوسيلة

   الدكتور/ محمد جميل غازي

 14 في التصوف غيبة للدين "خطاب مفتوح إلى رائد العشيرة المحمدية"

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 45 مع هالل ذي الحجة وفضائل العشر

   السنة المحمدية أنصارفضيلة الشيخ/ عبد الهزيز عثمان النحراوي، مدرس أول اللغة العربية ومن علماء 

 43 سالمية ونشر الخرافة والجهلالمجلس األعلى للشئون اإل

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 43 ( الختان واالستحداد ونتف األبط1خصال الفطرة ) -دروس في الفقه اإلسالمي: باب العبادات 

   األستاذ/ أحمد فهمي

 48 أخبار الجماعة
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 ةالصفح هـ1131المحرم  -السنة الخامسة  43العدد  فهرس مقاالت 

 1 (12سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام بوزارة التعليم

 8 من وحي الهجرة: الهجرة جهاد ال فرار

   التوحيد

 11 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 15 الميالتضامن اإلس

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد بالمملكة 

 العربية السعودية
  

 31 قليل من الحياء

   الدكتور/ جابر الحاج، أخصائي األذن والحنجرة بالزقازيق

حمد حامد الفقي رحمه الله تعالى حينما أسس الجماعة السنة المحمدية الشيخ م أنصارمن كلمات: مؤسس جماعة 

 هـ1345عام 
35 

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ حامد الفقي 

 33 متى ننصف ابن تيمية؟

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 33 خامسا: سد باب االجتهاد.. وما ترتب عليه

   األستاذ/ عبد الكريم الخطيب

 41 خصال الفطرة -باب العبادات  دروس في الفقه اإلسالمي:

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 44 باب الفتاوى: الطالق أثناء الحيض

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 أخبار الجماعة
 

48 
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 الصفحة هـ1131صفر  -السنة الخامسة  55العدد  فهرس مقاالت

 1 (5 :1اآليات ) -( 13سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

 -األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام بوزارة التعليم والمعار بكليتي التربية للمعلمين والمعلمات بالدوحة 

 قطر
  

 8 كلمة التحرير: أخي قاريء مجلة التوحيد

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 حكم الصالة في المساجد ذات القبور

   ي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد عل

 14 صالة الجماعة*

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد بالمملكة 

 العربية السعودية
  

 11 (2حوار حول التوسل والوسيلة )

   الدكتور/ محمد جميل غازي

 31 راء الشعرانيأموال المسلمين وه

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 34 آداب قضاء الحاجة -دروس في الفقه اإلسالمي: باب العبادات 

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 31 مضار التدخين

   فضيلة الشيخ/ عبد المهيمن أبي السمح، إمام بالمسجد الحرام سابقا

 38 )ست البيت( وجيل المتمردات

   / إبراهيم هالل، األستاذ بكلية البنات جامعة عين شمسالدكتور

 11 الدعوة إلى الله والدعاة

   فضيلة الشيخ/ عبد العزيز عثمان النحراوي، مدرس أول اللغة العربية بالمعاش

 15 من أحسن ما قرأت: منطق عجيب

   -رحمه الله-فضيلة الدكتور/ محمد خليل هراس 

 18 آفة أخذ الدين بالهوى
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   عبد المعطي عبد المقصود محمد

 43 أسئلة القراء

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 43 ركن المسلم الصغير: قصة نوح عليه السالم

   أبو إيهاب

 الصفحة هـ1131ربيع األول  -السنة الخامسة  51العدد  فهرس مقاالت

 1 (5: 1يات )اآل -( 14سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

 -األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام بوزارة التعليم والمعار بكليتي التربية للمعلمين والمعلمات بالدوحة 

 قطر
  

 1 كلمة التحرير

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 بدعة المولد النبوي

   اعةفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجم

 15 (3حوار حول التوسل والوسيلة )

   الدكتور/ محمد جميل غازي

 13 الفقر األدبي -2مجلس الشعب،  -1تعليقات: 

   الدكتور/ جابر الحاج، أخصائي األذن والحنجرة بالزقازيق

 33 الذين يسيئون إلى الذكرى

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 33 (3الغزالي في )إحياء علوم الدين( ) ما هي علوم الدين التي يقصدها

   الدكتور/ إبراهيم هالل

 15 (2آداب قضاء الحاجة ) -دروس في الفقه اإلسالمي: باب العبادات 

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 11 من أحسن ما قرأت: نور السماوات واألرض

   -رحمه الله-الشيخ/ أبو الوفاء محمد درويش 
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 18 كريممن وحى القرآن ال

   األستاذ/ أحمد عبد الرحيم السايح

 43 الدعوة إلى الله منهج الرسل

   المغرب -األستاذ/ عبد الصمد البقالي، رئيس منظمة الجماعة السلفية بطبنة 

 41 من األدعية النبوية

   فضيلة الشيخ/ عبد العزيز عثمان النحراوي

 45 أسئلة القراء

   ئيس التحريراألستاذ/ أحمد فهمي أحمد، ر

 41 ركن المسلم الصغير: قصة هود عليه السالم

   أبو إيهاب

 43 أخبار الجماعة

    

 الصفحة هـ1131ربيع اآلخر  -السنة الخامسة  53العدد  فهرس مقاالت

 1 (5: 1اآليات ) -( 15سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

 -بوزارة التعليم والمعار بكليتي التربية للمعلمين والمعلمات بالدوحة األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام 

 قطر
  

 3 كلمة التحرير

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 8 السنة: فتوى لفضيلة مفتي الجمهورية سابقا )زيارة األضرحة شرك بالله( أنصارمن محفوظات 

   س العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئي

 11 نصيحة لطلبة العلم

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد بالمملكة 

 العربية السعودية
  

 11 (4حوار حول التوسل والوسيلة )

   الدكتور/ محمد جميل غازي

 11 لكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة
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   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 35 جاهلية اليوم شر من جاهلية األمس

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 35 رأي في حوادث التخريب

   األستاذ/ محمد جمعه العدوي

 33 ( )فقرات من وصايا الشيخ حامد الفقي(1من أحسن ما قرأت: أوصيك ونفسي )

   السنة المحمدية أنصار، مؤسس جماعة -مه اللهرح-فضيلة الشيخ/ محمد حامد الفقي 

 11 (1الوضوء ) -دروس في الفقه اإلسالمي: باب العبادات 

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 15 (1نداءات ألخي المسلم )

   الدكتور/ محمد نغش

 18 (1المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة بالمدينة المنورة )

   محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة وعضو المؤتمرفضيلة الشيخ/ 

 44 أسئلة القراء: قراءة القرآن جهرا بالمساجد قبل صالة الجمعه

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 41 اجتماع الجمعية العمومية

    

 48 أخبار الجماعة

    

 الصفحة هـ1131ادى األولى جم -السنة الخامسة  51العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: بيان من مجلة التوحيد

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 (8و 6اآليتين ) -( 16سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

 -دوحة لمات بالاألستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام بوزارة التعليم والمعار بكليتي التربية للمعلمين والمع

 قطر
  

 3 خرافات تهدم التوحيد
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   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 14 مناقشة هادئة في حديث الذباب

   الدكتور/ أمين رضا، أستاذ جراحة العظام والتقويم واإلصابات كلية طب جامعة األسكندرية

 18 (1من مفردات القرآن: الوحى )

   تور/ محمد جميل غازيالدك

 33 (2نداءات ألخي المسلم )

   الدكتور/ محمد نغش

 35 كتب السيرة بين القبول والرفض

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 33 (1المسلمة وشخصيتها في مجتمعها على مر التاريخ وفضل اإلسالم في ذلك على غيره ) المرأة

   الدكتور/ إبراهيم هالل

 11 ( فرائضه وسننه2الوضوء ) -الفقه اإلسالمي: باب العبادات  دروس في

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 18 ( بقية توصيات المؤتمر2المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة بالمدينة المنورة )

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة وعضو المؤتمر

 43 م الصغير: قصة قصة رجلينركن المسل

   أبو إيهاب

   أخبار الجماعة

    

 الصفحة هـ1131جمادى اآلخرة  -السنة الخامسة  54 العدد فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 (22: 7اآليات ) -( 18سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

 -عنتر أحمد حشاد، الموجه العام بوزارة التعليم والمعار بكليتي التربية للمعلمين والمعلمات بالدوحة األستاذ/ 

 قطر
  

 11 (1باب السنة: صالة الجماعة )
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   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 (2من مفردات القرآن: الوحى )

   الدكتور/ محمد جميل غازي

 35 ( )فقرات من وصايا الشيخ حامد الفقي(2حسن ما قرأت: أوصيك ونفسي )من أ

   السنة المحمدية أنصار، مؤسس جماعة -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد حامد الفقي 

 34 شيخ األزهر والتوحيد

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 33 الكون

   الدكتور/ عبد الفتاح احمد الشاذلي

 33 ( نواقضه3الوضوء ) -لفقه اإلسالمي: باب العبادات دروس في ا

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 11 إسرائيليات -2المسيح لم يصلب  -1تعليقات: 

   الدكتور/ جابر إبراهيم الحاج

 13 (2المسلمة وشخصيتها في مجتمعها على مر التاريخ وفضل اإلسالم في ذلك على غيره ) المرأة

   يم هاللالدكتور/ إبراه

 45 الذكر والفكر

   فضيلة الشيخ/ عبد العزيز عثمان النحراوي

 43 ( بقية توصيات المؤتمر3المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة بالمدينة المنورة )

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة وعضو المؤتمر

   أخبار الجماعة

    

 الصفحة هـ1131رجب  -السنة الخامسة  55 العدد س مقاالتفهر

 1 (22: 7اآليات ) -( 17سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

 -األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام بوزارة التعليم والمعار بكليتي التربية للمعلمين والمعلمات بالدوحة 

 قطر
  

 3 كلمة التحرير
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   فهمي أحمد، رئيس التحريراألستاذ/ أحمد 

 11 باب السنة: )ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء(

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 14 (1من مفردات القرآن: الحالل ... والحرام )

   الدكتور/ محمد جميل غازي

 11 دفاع عن الحديث الصحيح: من هو البخاري؟

   األستاذ/ سعد خميس

 31 (1تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 34 التراث اإلسالمي وهازل التحقيق

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 38 شهر رجب

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 ( أمور ال تنقض الوضوء4الوضوء ) -ات دروس في الفقه اإلسالمي: باب العباد

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 15 (3نداءات ألخي المسلم )

   الدكتور/ محمد نغش

 11 خطاب مفتوح إلى شيخ األزهر فضيلة الشيخ / عبد الحليم محمود

   األستاذ/ سعد خميس الشاعر

 45 نظرة عامة في تاريخ التدوين عند العرب

   / محمد أبو الفضل إبراهيمفضيلة الشيخ

 44 (3المسلمة وشخصيتها في مجتمعها على مر التاريخ وفضل اإلسالم في ذلك على غيره ) المرأة

   الدكتور/ إبراهيم هالل

 41 أسئلة القراء: تربية كلب بالبيت

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير
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   أخبار الجماعة

    

 الصفحة هـ1131شعبان  -السنة الخامسة  53 العدد فهرس مقاالت

 1 (22: 7اآليات ) -( 17سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

 -األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام بوزارة التعليم والمعار بكليتي التربية للمعلمين والمعلمات بالدوحة 

 قطر
  

 8 كلمة التحرير

   ئيس التحريراألستاذ/ أحمد فهمي أحمد، ر

 13 ( فضلها والوعيد الشديد لمن تركها2باب السنة: صالة الجماعة )

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 (2من مفردات القرآن: الحالل ... والحرام )

   الدكتور/ محمد جميل غازي

 13 (2تحت راية التوحيد )

   محمد بدر فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف

 33 ( ما يجب له الوضوء وما يستحب5الوضوء ) -دروس في الفقه اإلسالمي: باب العبادات 

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 33 دفاع عن الحديث الصحيح: حول حديث السحر

   األستاذ/ عبد المعطي عبد المقصود محمد

 11 خ حامد الفقي(( )فقرات من وصايا الشي3من أحسن ما قرأت: أوصيك ونفسي )

   السنة المحمدية أنصار، مؤسس جماعة -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد حامد الفقي 

 14 (1إلى البيت ) المرأةضرورة عودة 

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 11 نصيحة إلى شيخ األزهر

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 ل بالتشريعات السماويةنعمة العم

   األستاذ/ محمد المهدي محمود علي
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 41 (4نداءات ألخي المسلم )

   الدكتور/ محمد نغش

 41 تعليقات على فتاوى

   التحرير

 43 أسئلة القراء

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

   أخبار الجماعة

    

 الصفحة ـه1131رمضان  -السنة الخامسة  51 العدد فهرس مقاالت

 1 (22: 7اآليات ) -( 22سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

 -األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام بوزارة التعليم والمعار بكليتي التربية للمعلمين والمعلمات بالدوحة 

 قطر
  

 1 كلمة التحرير

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 13 باب السنة: الصوم

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 15 كيف نحارب الغزو الثقافي الغربي والشرقي

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد بالمملكة 

 العربية السعودية
  

 35 (3. والحرام )من مفردات القرآن: الحالل ..

   الدكتور/ محمد جميل غازي

 35 (3تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 38 من أسرار القرآن: فرضية الصيام وعلقتها بتداءات سورة البقرة

   فضيلة الشيخ/ عبد الفتاح إبراهيم سالمة

 14 باب الفقه: المسح على الخفين
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   همي أحمداألستاذ/ أحمد ف

 18 ذكريات الجهاد في رمضان

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 43 كلمة وفاء )رثاء للسيدة / نعمت صدقي(

   إدارة المجلة

 44 (2إلى البيت ) المرأةضرورة عودة 

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 41 دفاع عن زندقة

   الدكتور/ عبد الكريم دهينة

 51 (1قتصاد اإلسالمي: مكانه الثروة من العبودية )دراسات في اال

   األستاذ/ بخيت محمد عبد الرحمن الحصري

 53 أسلوب جديد: لعرض وتقريب المفاهيم

   إدارة المجلة

 58 واعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا

   األستاذ/ عبد الصمد البقالي، رئيس منظمة الجماعة السلفية بطنجة المغرب

 31 ذا وراء تعداد السكان؟ما

   األستاذ/ محمد جمعه العدوي

 35 أخبار الجماعة

    

 الصفحة هـ1131شوال  -السنة الخامسة  58 العدد فهرس مقاالت

 1 (22: 18اآليات ) -( 21سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

 -ار بكليتي التربية للمعلمين والمعلمات بالدوحة األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام بوزارة التعليم والمع

 قطر
  

 3 كلمة التحرير

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 باب السنة: جزاء الزاني المحصن
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   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 هـ(1373التائهون في الظالم )سبق نشره بعدد شعبان 

   ستاذ/ محمد فتحي محموداأل

 11 (4من مفردات القرآن: الحالل ... والحرام )

   الدكتور/ محمد جميل غازي

 31 (4تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 34 اإلصرار على المخالفة

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 31 باب الفقه: المسح على الجوربين

   اذ/ أحمد فهمي أحمداألست

 11 (1إلمامة سريعة بأبرز معالم الشرك بالله وعالئقة ومشتقاته)

   فضيلة الشيخ/ محمد محمد أبو علو

 14 تصحيح خطأ ورد بكتاب نيل األوطار

   األستاذ/ عبد الحميد خضري السيد

 13 (3إلى البيت ) المرأةضرورة عودة 

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 13 الشبة بين الصوفية واليهودية والنصرانية

   األستاذ/ عبد الرزاق موسى مرسي

 43 (5نداءات ألخي المسلم )

   الدكتور/ محمد نغش

 44 هذا هو القرآن

    

 43 أسئلة القراء
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   أخبار الجماعة

    

 الصفحة هـ1131ذو القعدة  -السنة الخامسة  53 العدد فهرس مقاالت

 1 (22و 21اآليتين ) -( 22سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2تفسير: ال

 -األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام بوزارة التعليم والمعار بكليتي التربية للمعلمين والمعلمات بالدوحة 

 قطر
  

 3 كلمة التحرير

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 15 ل أفضل؟ ..."باب السنة: الحج "أي األعما

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 14 (5من مفردات القرآن: الحالل ... والحرام )

   الدكتور/ محمد جميل غازي

 18 التمسك باإلسالم

كة رشاد بالمملسماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإل

 العربية السعودية
  

 31 (5تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 33 إال بمحرم في الحج والعمرة المرأةالنهي عن سفر 

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 38 أسطورة الخضر وإلياس

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 11 باب الفقه: الغسل

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 18 (1حضارتنا تبدأ حيث تنتهي الحضارات )

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 41 طرف وملح
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   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 43 (1إلمامة سريعة بأبرز معالم الشرك بالله وعالئقة ومشتقاته)

   فضيلة الشيخ/ محمد محمد أبو علو

 45 أسئلة القراء

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

   أخبار الجماعة

    

 الصفحة هـ1131ذو الحجة  -السنة الخامسة  35 العدد فهرس مقاالت

 1 (25: 21اآليات ) -( 23سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

 -د حشاد، الموجه العام بوزارة التعليم والمعار بكليتي التربية للمعلمين والمعلمات بالدوحة األستاذ/ عنتر أحم

 قطر
  

 1 كلمة التحرير

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 11 باب السنة: الحج " أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا ..."

   الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، 

 15 حكم اإلستعانة بغير الله

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد بالمملكة 

 العربية السعودية
  

 18 (6من مفردات القرآن: الحالل ... والحرام )

   الدكتور/ محمد جميل غازي

 33 بهم ولكن رجال نعتز

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 31 (6تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 15 باب الفقه: ما يجب على الجنب

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد
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 14 (2حضارتنا تبدأ حيث تنتهي الحضارات )

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 11 ن الكريممؤامرة على القرآ

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعه العدوي

 43 (2وشعور االفتقار الحسي والروحي إلى الله سبحانه ) دراسات في االقتصاد اإلسالمي: الثروة

   األستاذ/ بخيت محمد عبد الرحمن الحصري

 41 سقطة شنيعة

   فضيلة الشيخ/ محمد محمد أبو علو

   أخبار الجماعة**

   

 ال يوجد بنسختي المطبوعة لكن مثبت بالفهرس  ** ليس بالمطبوع ولكن بتصرف من الموقع العنوان *

  

 هـ1138المحرم  -السنة السادسة  31العدد  فهرس مقاالت
 الصفحة

 1 (25: 21اآليات ) -( 24سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

 -والمعار بكليتي التربية للمعلمين والمعلمات بالدوحة األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام بوزارة التعليم 

 قطر
  

 1 كلمة التحرير

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 باب السنة: الغلو في العبادة

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 (8من مفردات القرآن: الحالل ... والحرام )

   ر/ محمد جميل غازيالدكتو

 15 (8تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 18 أليس فيهم رجل رشيد؟

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 33 (1الهجرة المحمدية حدث غير وجه التاريخ )
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   فضيلة الشيخ/ عبد الفتاح إبراهيم سالمة

 38 (1ديانة الصوفية )

   بد الحميد خضري السيداألستاذ/ ع

 13 اإللحاد ليس تطور

   فضيلة الشيخ/ محمد الغزالي

 18 ( تمهيد1الفرق في اإلسالم )

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن عبد السالم يعقوب

 43 باب الفقه: غسل الجمعة

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 45 الشعوبية على اإلسالم" اغلقوا نافذة التصوف "نداء إلى المولعين بإثارة ما جلبته

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 48 القوامة للرجل ... لماذا؟

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعه العدوي

 51 الصاوي على الجاللين

   الدكتور/ عبد الكريم دهينة

 58 األشهر الحرم وشهر الله المحرم

   فضيلة الشيخ/ عبد العزيز عثمان النحراوي

 31 (6ت ألخي المسلم )نداءا

   الدكتور/ محمد نغش

 31 أسئلة القراء: طالق الغضبان

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 الصفحة هـ1138صفر  -السنة السادسة  33العدد  فهرس مقاالت

 1 (28و 26اآليتين ) -( 25سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

 -اد، الموجه العام بوزارة التعليم والمعار بكليتي التربية للمعلمين والمعلمات بالدوحة األستاذ/ عنتر أحمد حش

 قطر
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 1 كلمة التحرير: رحلة إلى األراضي المباركة

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 13 باب السنة: االلتجاء إلى الله تعالى عند الشدائد

   يم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرح

 18 ( األخيرة7من مفردات القرآن: الحالل ... والحرام )

   الدكتور/ محمد جميل غازي

 31 ( الهجرة جاءت على قدر2الهجرة المحمدية حدث غير وجه التاريخ )

   فضيلة الشيخ/ عبد الفتاح إبراهيم سالمة

 33 (2ديانة الصوفية )

   ضري السيداألستاذ/ عبد الحميد خ

 14 الهاوية السحيقة

   السنة المحمدية بسوهاج أنصاراألستاذ/ مصطفى عبد اللطيف درويش، رئيس فرع 

 18 البُهرة والمتحدثون من علٍ 

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 43 مع الغزالي في المنقذ

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 43 باب الفقه: صفة الغسل

   تاذ/ أحمد فهمي أحمداألس

 الصفحة هـ1138ربيع األول  -السنة السادسة  31العدد  فهرس مقاالت

 1 (27: 26اآليات ) -( 26سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

 -األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام بوزارة التعليم والمعار بكليتي التربية للمعلمين والمعلمات بالدوحة 

 رقط
  

 1 كلمة التحرير

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 أين البيان للناس يا شعراوي ...؟
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   مجلة التوحيد

 15 باب السنة: بدعة مولد النبي صلى الله عليه وسلم

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 (1من مفردات القرآن: التوبة )

   دكتور/ محمد جميل غازيال

 18 (2ديانة الصوفية )

   األستاذ/ عبد الحميد خضري السيد

 33 اإلعجاز التشريعي للقرآن الكريم

   الدكتور/ أحمد جمال العمري

 33 ( لماذا المدينة؟3الهجرة المحمدية حدث غير وجه التاريخ )

   فضيلة الشيخ/ عبد الفتاح إبراهيم سالمة

 15 لسنة الميالدية والزيغ عن اإلسالماإلحتفال با

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 11 (1الدولة الدسوقية البرهانية الجديدة )

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعه العدوي

 18 وما آتاكم الرسول فخذوه

   الدكتور/ جابر إبراهيم الحاج

 45 طوائف البهرة

   الدكتور/ عبد الكريم دهينة

 43 قصورة مرة أخرى: شي لله يا أم هاشمحول الم

   األستاذ/ أحمد بهجت

 44 باب الفقه: التيمم

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 48 قضية الموسم

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير
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   أخبار الجماعة**

    

 الصفحة هـ1138ربيع اآلخر  -السنة السادسة  34العدد  فهرس مقاالت

 1 (33: 32اآليات ) -( 28سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2تفسير: ال

 -األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام بوزارة التعليم والمعار بكليتي التربية للمعلمين والمعلمات بالدوحة 

 قطر
  

 3 كلمة التحرير

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 ع في الدينباب السنة: النهي عن االبتدا

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 (1الشيخ محمد بن عبدالوهاب وحقيقة دعوته )

سماحة الشيخ/ عبد الله بن محمد بن حميد، رئيس مجلس القضاء األعلى بالمملكة العربية السعودية والرئيس العام 

 لإلشراف الديني على المسجد الحرام
  

 11 ( عقيدة الصوفية في الله تعالى عند ابن عربي4ديانة الصوفية )

   األستاذ/ عبد الحميد خضري السيد

 31 هل كان ابن عربي سلطان العارفين؟

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 35 (7تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 38 إن كنا مسلمين لنقطع صلتنا بمن كادوا لإلسالم

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 13 الخوارج )نشأتهم وخصائصهم( -2الفرق في اإلسالم: 

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن عبد السالم يعقوب

 11 (4الهجرة المحمدية حدث غير وجه التاريخ )

   فضيلة الشيخ/ عبد الفتاح إبراهيم سالمة

 41 (2ة الجديدة )الدولة الدسوقية البرهاني
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   فضيلة الشيخ/ محمد جمعه العدوي

 41 باب الفقه: كيفية التيمم

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 الصفحة هـ1138جمادى األولى  -السنة السادسة  35العدد  فهرس مقاالت

 1 (36: 34اآليات ) -( 27سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

 -د، الموجه العام بوزارة التعليم والمعار بكليتي التربية للمعلمين والمعلمات بالدوحة األستاذ/ عنتر أحمد حشا

 قطر
  

 8 كلمة التحرير

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 11 باب السنة: التحذير من تبرج النساء

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 العبادة

ماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد بالمملكة س

 العربية السعودية
  

 35 ( رد على مقال الدكتور عبدالله أحمد النعيم المحاضر بجامعة الخرطوم1مناقشة فكر اإلخوان الجمهوريين )

   السنة المحمدية بأم درمان أنصاررئيس العام لجماعة فضيلة الشيخ/ محمد هاشم الهدية، ال

 31 ( عقيدة الصوفية في الله تعالى عند ابن عربي5ديانة الصوفية )

   األستاذ/ عبد الحميد خضري السيد

 33 خطاب مفتوح إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 33 يهاجمان عقيدة التوحيدالشرق والغرب 

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 13 (1المناهج غير القرآنية كما يزيفها كتاب )مناهج األدلة في عقائد الملة( البن رشد )

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 13 لةالهجرة المحمدية حدث غير وجه التاريخ )الحلقة الخامسة واألخيرة( نهاية الرح

   فضيلة الشيخ/ عبد الفتاح إبراهيم سالمة
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 45 رأي على رأي آخر في جماعة التبليغ

   فضيلة الشيخ/ حمد الحماد، األستاذ بكلية الشريعة بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

 45 (1باب الفقه: الحيض والنفاس واالستحاضة )

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

   *أخبار الجماعة*

    

 الصفحة هـ1138جمادى اآلخرة  -السنة السادسة  33العدد  فهرس مقاالت

 1 (37: 35اآليات ) -( 27سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

 -األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام بوزارة التعليم والمعار بكليتي التربية للمعلمين والمعلمات بالدوحة 

 قطر
  

 1 لتحريركلمة ا

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 15 باب السنة: حذر المؤمن

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 (2الشيخ محمد بن عبدالوهاب وحقيقة دعوته )

العام  بية السعودية والرئيسسماحة الشيخ/ عبد الله بن محمد بن حميد، رئيس مجلس القضاء األعلى بالمملكة العر

 لإلشراف الديني على المسجد الحرام
  

 11 ( رد على مقال الدكتور عبدالله أحمد النعيم المحاضر بجامعة الخرطوم2مناقشة فكر اإلخوان الجمهوريين )

   السنة المحمدية بأم درمان أنصارفضيلة الشيخ/ محمد هاشم الهدية، الرئيس العام لجماعة 

 31 لها الله وحده ..! األخالق

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 34 الخوارج )طوائفهم وعقائدهم( -3الفرق في اإلسالم: 

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن عبد السالم يعقوب

 15 ال ... يا سيادة العميد )خبر ... وتعليق(

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 11 قيدة الصوفية في الله تعالى عند ابن عربي( ع6ديانة الصوفية )
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   األستاذ/ عبد الحميد خضري السيد

 13 إتحاف الكائنات

   األستاذ/ محمد سليمان محمد عثمان

 41 (3الدولة الدسوقية البرهانية الجديدة )

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعه العدوي

 45 (2باب الفقه: الحيض والنفاس واالستحاضة )

   اذ/ أحمد فهمي أحمداألست

 48 أخبار الجماعة: قافلة التوحيد إلى أسوان والنوبة

    

 الصفحة هـ1138رجب  -السنة السادسة  31العدد  فهرس مقاالت

 1 (43: 42اآليات ) -( 32سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

 -ر بكليتي التربية للمعلمين والمعلمات بالدوحة األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام بوزارة التعليم والمعا

 قطر
  

 1 كلمة التحرير

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 13 باب السنة: "أُريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل: أيكفرن بالله؟ ..."

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

لنا الذكر وإنا له لحافظونإنا نح  13 ن نزِّ

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 18 رسالة من دراو

   مجلة التوحيد

 13 (2الخوارج )طوائفهم وعقائدهم( ) -4الفرق في اإلسالم: 

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن عبد السالم يعقوب

 34 ( عقيدة الصوفية في الله تعالى عند ابن عربي8ديانة الصوفية )

   األستاذ/ عبد الحميد خضري السيد

 33 الوسائل النفسية كما حدِّدها القرآن العظيم
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   الدكتور/ أحمد جمال العمري

 13 وحدة الصف ... كيف ومتى ؟

   علي شامي

 15 ما يقال عن شهر رجب من األحاديث المكذوبة

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 ( رد على مقال الدكتور عبدالله أحمد النعيم المحاضر بجامعة الخرطوم3مناقشة فكر اإلخوان الجمهوريين )

   السنة المحمدية بأم درمان أنصارفضيلة الشيخ/ محمد هاشم الهدية، الرئيس العام لجماعة 

 41 ال يا وزيرة الشئون )خبر ... وتعليق(

   التحريراألستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس 

 44 (2المناهج غير القرآنية كما يزيفها كتاب )مناهج األدلة في عقائد الملة( البن رشد )

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 41 أهذا حديث يذاع للمسلمين؟

   فضيلة الشيخ/ عبد العزيز عثمان النحراوي

 48 تحذير للمسلمين

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 الصفحة هـ1138شعبان  -السنة السادسة  38العدد  فهرس مقاالت

 8 كلمة التحرير

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 11 باب السنة: تحريم الهجر والخصام بين المسلمين

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 (3دعوته )الشيخ محمد بن عبدالوهاب وحقيقة 

سماحة الشيخ/ عبد الله بن محمد بن حميد، رئيس مجلس القضاء األعلى بالمملكة العربية السعودية والرئيس العام 

 لإلشراف الديني على المسجد الحرام
  

 35 شخصية الرسول بال تفريط وال إفراط

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان
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 34 مثل من التهريج الصوفي

   / أحمد فهمي أحمد، رئيس التحريراألستاذ

 33 استمرار الدعوة إلى اإلسالم وأثر ذلك في قوة المسلمين وعزة اإلسالم

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 11 (7تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 14 (1على أبواب تقنين الشريعة ودعوة إلى االنفتاح الفكري )

   لدكتور/ علي محمد جريشها

 13 (4الدولة الدسوقية البرهانية الجديدة )

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعه العدوي

 44 باب الفقه: عودة إلى موضوع التيمم

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 48 رحلة الحج )إعالن(

   التحرير

 48 طرائف وملح

   عام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس ال

 الصفحة هـ1138رمضان  -السنة السادسة  33العدد  فهرس مقاالت

 1 (52: 48اآليات ) -( 31سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

 -األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام بوزارة التعليم والمعار بكليتي التربية للمعلمين والمعلمات بالدوحة 

 قطر
  

 15 حريركلمة الت

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 13 باب السنة: شهر رمضان

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 (12تحت راية التوحيد )
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   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 35 (2على أبواب تقنين الشريعة ودعوة إلى االنفتاح الفكري )

   كتور/ علي محمد جريشهالد

 35 (1باب الفقه: الصالة )

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 38 طهروا وسائل اإلعالم من الهراء والتخريف

   األستاذ/ عبد الحميد جاد أحمد منصور

 15 (1العناية بتربية األبناء )

   األستاذ/ السيد عبد الحليم محمد

 14 ورة الغاشيةمنهاج الدعوة الى الله كما تقدمه س

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 18 ( الشيعة5) الفرق في اإلسالم

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن عبد السالم يعقوب

 41 درويش... شيوعي

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعه العدوي

 41 أسئلة القراء

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 الصفحة هـ1138شوال  -السنة السادسة  15العدد  فهرس مقاالت

 1 (54: 51اآليات ) -( 32سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

 -األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام بوزارة التعليم والمعار بكليتي التربية للمعلمين والمعلمات بالدوحة 

 قطر
  

 3 كلمة التحرير

   التحرير األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس

 15 باب السنة: النهي عن المجاهرة بالمعاصى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة
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 14 (1للرجل في ميدان عمله ) المرأةخطر مشاركة 

لكة مسماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد بالم

 العربية السعودية
  

 11 رمضان وكيف أسأنا إليه

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 35 من تمام التربية اإلسالمية صبغ الدولة بصبغة اإلسالم

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 34 (11تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 31 (2باب الفقه: الصالة )

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 15 مرحبا بهذا التخلف

   األستاذ/ عطية عبدالغني محمد زهري

 13 اقتراح مقدم إلى المسئولين بالمملكة العربية السعودية

   مجلة التوحيد

 11 (1المبدلون.. وال تبديل لكلمات الله )

   األستاذ/ حمزة أبو النصر

 13 (2العناية بتربية األبناء )

   األستاذ/ السيد عبد الحليم محمد

 13 قضايا.. وكتاب

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعه العدوي

 44 بأقالم القراء

   مجلة التوحيد

 45 مسابقة ثقافية بمسجد العصافرة
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 43 أسئلة القراء

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

   أخبار الجماعة**

    

 الصفحة هـ1138ذو القعدة  -السنة السادسة  11العدد  فهرس مقاالت

 1 (58: 55اآليات ) -( 33سورة البقرة: عرض وتفسير ) -2التفسير: 

 -األستاذ/ عنتر أحمد حشاد، الموجه العام بوزارة التعليم والمعار بكليتي التربية للمعلمين والمعلمات بالدوحة 

 قطر
  

 3 كلمة التحرير

   مي أحمد، رئيس التحريراألستاذ/ أحمد فه

 3 (1باب السنة: الحج )

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 15 (2للرجل في ميدان عمله ) المرأةخطر مشاركة 

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد بالمملكة 

 لعربية السعوديةا
  

 18 استعمال لفظة سيِّدنا؛ عند ذكر رسول الله صلِّى الله عليه وسلِّم

   الدكتور/ أمين رضا، رئيس قسم جراحة العظام والتقويم واإلصابات كلية طب جامعة األسكندرية

 34 شريعة الله وهؤالء المناهضون لها

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 31 مهالً يا دكتور

   الدكتور/ جابر إبراهيم الحاج

 38 (3دراسات في االقتصاد اإلسالمي )

   األستاذ/ بخيت محمد عبد الرحمن الحصري

 11 خطاب مفتوح إلى فضيلة الشيخ الشعراوي وزير األوقاف

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 13 (12تحت راية التوحيد )
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   مد بدرفضيلة الشيخ/ عبد اللطيف مح

 13 الطالق في اإلسالم بين التوعية والتقنين

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 45 ( الرد على من قال بعدم كفر تارك الصالة3باب الفقه: الصالة )

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

   أخبار الجماعة**

    

 صفحةال هـ1138ذو الحجة  -السنة السادسة  13العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

( "حكمة االحرام / محظورات االحرام / المواقيت المكانية لالحرام / مهنى التلبية / متى يبدأ 2باب السنة: الحج )

 مطهرة"بها ومتى بقطعها الحاج أو المعتمر / صفة حجة الرسول صلى الله عليه وسلم مستمدة من السنة ال
4 

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 (3للرجل في ميدان عمله ) المرأةخطر مشاركة 

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد بالمملكة 

 العربية السعودية
  

 14 (1رغمت أنوف )ابن تيمية سلفي وإن 

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد،

 18 أيهما الذبيح .. إسماعيل أو اسحق؟

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعه العدوي

 33 مذا بعد الحق إال الضالل؟

   األستاذ/ يوسف محمد سليمان

 33 السلفيون وهل حقاً يكرهون آل البيت؟

   األستاذ/ أنور ربيع بدوي

 38 اح االنتفاع بلحوم منىتعقيب على اقتر

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة
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 13 وهل صار لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصورة؟

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 15 تعقيب لرئيس التحرير على مقال )وهل صار ...(

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 45 خطبة

   فضيلة الشيخ/ عبد الرقيب عبد الظاهر، أحد خطباء وأئمة مساجد مكة المكرمة

 41 إلى رحمة الله )وفاة الشيخ إبراهيم السمان(

   مجلة التوحيد

 44 أسئلة القراء

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 48 أخبار الجماعة

    

 كن مثبت بالفهرسال يوجد بنسختي المطبوعة ل **

 

 الصفحة هـ1133المحرم  -السنة السابعة  15العدد  فهرس مقاالت

 1 (62: 57باب التفسير: سورة البقرة )اآليات: 

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

 3 كلمة التحرير

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 8 باب السنة: الهجرة

   امفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس الع

 13 الرد على الخطاب المفتوح

   سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد

 14 العقيدة والشريعة معا

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 11 ولماذا الذبابة بالذات...؟
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   الدكتور/ جابر إبراهيم الحاج

 13 ووثنية... باسم اإلسالمإلحاد 

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 33 -رضي الله عنه-أضواء على رواة األحاديث: أبو هريرة 

   التحرير

 34 نداء

   التحرير

 33 (13تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 33 من األحاديث المكذوبة

   التحرير

 15 دمها الرسالة القبرصية لشيخ اإلسالم ابن تيميةشخصية العالم كما تق

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 15 تعال معي لنعرف

   التحرير

 13 شبهات حول األسرة المسلمة: لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربعة؟

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعة العدوي

 41 (1)باب الفقه: مواقيت الصالة 

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 44 بأقالم القراء

   التحرير

 43 أسئلة القراء

 األستاذ/ أحمد فهمي أحمد
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 الصفحة هـ1133صفر  -السنة السابعة  13العدد  فهرس مقاالت

 1 (61باب التفسير: سورة البقرة )اآلية 

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

 1 كلمة التحرير

   ذ/ أحمد فهمي أحمداألستا

 15 باب السنة: الرشوة ومضارها / الهديا التى تقدم للموظفين والرؤساء ضرب من الرشوة

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام

 14 متى تسترد شريعة الله اعتبارها؟

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 11 ة ملكية الثروات في نظر اإلسالمحقيق -4دراسات في االقتصاد اإلسالمي: 

   األستاذ/ بخيت محمد عبد الرحمن الحصري

 33 شبهات حول األسرة المسلمة: شبهات المضلين حول تعدد الزوجات

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعة العدوي

 31 الشيعة )أصولها العقائدية( -6الفرق في اإلسالم: 

   عقوبفضيلة الشيخ/ عبد الرحمن عبد السالم ي

 13 التعليم والتبرج

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 13 (14تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

اهُ: أاََل أُْعِطيَك، أاََل أَْمنَُحَك، أاََل أَْحبُوَك ...(  13 ليس حديثا صحيا: )يَا َعبَّاُس يَا َعمَّ

   التحرير

 45 -رضي الله عنه-حاديث: عبد الله بن عمر أضواء على رواة األ

   التحرير

 43 تعال معي لنعرف السر

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعة العدوي
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 45 (2باب الفقه: مواقيت الصالة )

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 48 من أخبار الجماعة

    

 ةحالصف هـ1133ربيع األول  -السنة السابعة  15العدد  فهرس مقاالت

 1 (62باب التفسير: سورة البقرة )اآلية 

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

 1 كلمة التحرير

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 15 باب السنة: محبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، وليست باالحتفال بمولده

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام

 14 لمعتركاإلسالم في ا

   الدكتور/ محمد جميل غازي

 35 جامعة األزهر... والفراغ

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 31 (15تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 33 الكاتب اإلسالمي الذي سقط

   التحرير

 38 (2ابن تيمية سلفي وإن رغمت أنوف )

   اد محمداألستاذ/ سليمان رش

 11 تعال معي لنعرف السر

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعة العدوي

 13 أضواء على رواة األحاديث: أنس بن مالك

   التحرير
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 18 من األحاديث المكذوبة: )إذا ُرِوَي عنِِّي حديٌث فاعِرُضوه على كتاِب اللِه،...(

   التحرير

 45 لغويات: النحت في اللغة

   علي عبد الرحيم، الرئيس العام فضيلة الشيخ/ محمد

 43 بأقالم القراء

   التحرير

 45 (3باب الفقه: مواقيت الصالة )

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 41 من أخبار الجماعة

    

 الصفحة هـ1133ربيع اآلخر  -السنة السابعة  13العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: لجنة الفتوى .. واإلرهاب الفكري

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 5 باب السنة: عاقبة االبتداع في الدين

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام

 3 تحذير للمسلمين

   سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد

 11 المبتدعون؟من أين لكم هذا.. أيها 

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 14 من األحاديث المكذوبة: )اللَُّهمَّ أَْحيِنِي ِمْسِكينًا، َوأَِمتْنِي ِمْسِكينًا، َواْحُشْرنِي فِي ُزْمَرِة اْلَمَساِكين(

   التحرير

 13 أيها القاضي المسلم.. حياك الله

   التحرير

 11 (1نات لمنع الطالق )شبهات حول البيت المسلم: ضما

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 33 حرمة الملية الفردية الظيفة في اإلسالم -5دراسات في االقتصاد اإلسالمي: 

   األستاذ/ بخيت محمد عبد الرحمن الحصري

 33 الشيعة )رأيهم في مصادر الشريعة وما يترتب عليه من أحكام( -8الفرق في اإلسالم: 

   شيخ/ عبد الرحمن عبد السالم يعقوبفضيلة ال

 13 (4باب الفقه: مواقيت الصالة )

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 13 تعال معي لنعرف السر

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 44 -رضي الله عنها-أضواء على رواة األحاديث: عائشة أم المؤمنين 

   التحرير

 41 من أخبار الجماعة

   التحرير

 48 سئلة القراءأ

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 الصفحة هـ1133جمادى األولى  -السنة السابعة  11العدد  فهرس مقاالت

 1 (66: 63باب التفسير: سورة البقرة )اآليات: 

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

 1 كلمة التحرير: الدين والسياسة

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 3 عن تمني الموت باب السنة: النهي

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام

 11 الهاربون من العدالة

   الدكتور/ محمد جميل غازي

 31 اإلسالم ليس في حاجة إلى تصريحات لإلستهالك

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان
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 34 الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها

   الحاجالدكتور/ جابر إبراهيم 

 31 أصل التصوف وحقيقته

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 15 شريعة الله في رأي رئيس مجلس الشعب

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 13 ليس هذا تفسيرا

   األستاذ/ صابر خليفة حميده

 14 (3ابن تيمية سلفي وإن رغمت أنوف )

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 13 (16لتوحيد )تحت راية ا

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 41 (5باب الفقه: مواقيت الصالة )

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 44 بأقالم القراء

   التحرير

 43 تعال معي لنعرف السر

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 ةحالصف هـ1133جمادى اآلخرة  -السنة السابعة  18العدد  فهرس مقاالت

 1 (84: 68باب التفسير: سورة البقرة )اآليات: 

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

 3 المرأةكلمة التحرير: محاربة اإلسالم باسم حقوق 

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 3 باب السنة: المؤمن القوي

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام
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 11 عمن نأخذ ديننا...؟

   تاذ/ محمد عبد الله السماناألس

 13 خطأ مشهور

   التحرير

 18 الدولة ومسئوليتها نحو األخالق

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 31 (1الشيعة وطوائفهم ) -7الفرق في اإلسالم: 

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن عبد السالم يعقوب

 35 كتاب الفتوحات المكية البن عربي

   يمان رشاد محمداألستاذ/ سل

 38 من هنا كان الطريق

   األستاذ/ عبد البديع غازي

 15 (2شبهات حول البيت المسلم: ضمانات لمنع الطالق )

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 14 -رضي الله عنهما-أضواء على رواة األحاديث: عبد الله بن عباس 

   التحرير

 13 (4ابن تيمية سلفي وإن رغمت أنوف )

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 43 من األحاديث المكذوبة: ) أين كنت وآدم في الجنة؟ ...(

   التحرير

 41 تعال معي لنعرف السر

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 43 أسئلة القراء

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 48 من أخبار الجماعة
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 الصفحة هـ1133رجب  - السنة السابعة 13العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: تضليل المسلمين باسم الدين

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 4 باب السنة: من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام

 3 كتى كان المستشرقون أمناء

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 13 مع القذافي )بيان من رابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة(لقاء 

   التحرير

 13 اللقاء الكبير في كسال

    

 11 شبح مشكلة جديدة يطل برأسه

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 33 وامر أهلك بالصالة

   األستاذ/ عبد الحافظ فرغلي

 33 بالرجل مرأةالشبهات حول البيت المسلم: أسطورة مساواة 

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 15 دقائق األخبار

   الدكتور/ عبد الكريم دهينه

 13 (5ابن تيمية سلفي وإن رغمت أنوف )

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 18 -رضي الله عنهما-أضواء على رواة األحاديث: جابر بن عبد الله 

   التحرير

 13 جب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي..(من األحاديث المكذوبة: )ر
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   التحرير

 45 تعال معي لنعرف السر

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 44 بأقالم القراء

   التحرير

 43 أسئلة القراء

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 الصفحة هـ1133شعبان  -السنة السابعة  85العدد  فهرس مقاالت

 1 (2( )84: 68: سورة البقرة )اآليات: باب التفسير

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

 8 كلمة التحرير: رسالة إلى مجلس الشعب الجديد

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 11 باب السنة: شغف نساء الصحابة بتعلم الدين

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام

 14 (1عاة )عالمات ضوئية على طريق الد

   الدكتور/ محمد جميل غازي

 18 من مآسي األقليات المسلمة

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 31 حول الفكر الصوفي في السودان

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 34 المدمرة

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 38 كذلك يضرب الله الحق والباطل

   يم الخطيباألستاذ/ عبد الكر

 13 من هنا كان الطريق
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   األستاذ/ عبد البديع غازي

 14 (18تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 11 من األحاديث المكذوبة: )لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي..(

   التحرير

 18 (2وائفهم )الشيعة وط -7الفرق في اإلسالم: 

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن عبد السالم يعقوب

 43 تعال معي لنعرف السر

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 43 المسلمون وحاجتهم إلى الجامعة اإلسالمية

   األستاذ/ ربيع يونس

 48 من أخبار الجماعة

    

 صفحةال هـ1133رمضان  -السنة السابعة  81العدد  فهرس مقاالت

 1 (85باب التفسير: سورة البقرة )اآلية 

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

 15 كلمة التحرير: حول قانون األحوال الشخصية الجديد

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 14 (17تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 11 (2عالمات ضوئية على طريق الدعاة )

   / محمد جميل غازيالدكتور

 31 فضل صيام رمضان

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد بالمملة 

 العربية السعودية
  

 33 اقترب للناس حسابهم
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   األستاذ/ عبد الحافظ فرغلي

 11 باب السنة: فضل الصيام

   علي عبد الرحيم، الرئيس العام فضيلة الشيخ/ محمد

 11 -رضي الله عنه-أضواء على رواة األحاديث: أبو سعيد الخدري 

   التحرير

 18 مجرد عتاب

   التحرير

 45 اتصال السماء باألرض وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 45 تعال معي لنعرف السر

   جمعة العدوياألستاذ/ محمد 

 الصفحة هـ1133شوال  -السنة السابعة  83العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: أهذه فتوى ...؟

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 4 باب السنة: الحج

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام

 3 ندوة دينية في بيت شيخ األزهر

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 11 حسرات من القلب

   التحرير

 14 تعال معي لنعرف السر

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 11 (3عالمات ضوئية على طريق الدعاة )

   الدكتور/ محمد جميل غازي

 33 (1وما الذي يضير افسالم لو أننا شطبنا التصوف من بيئة المسلمين )
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   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 33 الشيعة "االثنا عشرية" -7في اإلسالم:  الفرق

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن عبد السالم يعقوب

 13 (1نحن واألولياء )

   السودان -السنة المحمدية بكسال  أنصارفضيلة الشيخ/ محمد الحسن عبد القادر، رئيس جماعة 

 13 العيد

   التحرير

 13 (6ابن تيمية سلفي وإن رغمت أنوف )

   ستاذ/ سليمان رشاد محمداأل

 44 التوارة.. أقامت إسرائيل

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 41 من أخبار الجماعة

    

 

 الصفحة هـ1133ذو القعدة  -السنة السابعة  81العدد  فهرس مقاالت

 1 (87:  86باب التفسير: سورة البقرة )اآليات: 

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

 1 ر: اإلخاء الدينيكلمة التحري

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

( " منزلة المسجد الحرام / المواقيت / اإلحرام ومحظوراته / التبية / صفة حجة النبي صلى 2باب السنة: الحج )

 الله عليه وسلم / خطبة الوداع"
15 

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام

 13 (4لدعاة )عالمات ضوئية على طريق ا

   الدكتور/ محمد جميل غازي

 35 (17تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر
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 38 (21وما الذي يضير افسالم لو أننا شطبنا التصوف من بيئة المسلمين )

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 13 من مسلم... إلى توفيق الحكيم

   لعدوياألستاذ/ محمد جمعة ا

 14 التصوف والتأخر الحضاري

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 11 (2نحن واألولياء )

   السودان -السنة المحمدية بكسال  أنصارفضيلة الشيخ/ محمد الحسن عبد القادر، رئيس جماعة 

 45 من األحاديث المكذوبة: قصة قس بن ساعدة

   التحرير

 43 تعال معي لنعرف السر

   ألستاذ/ محمد جمعة العدويا

 43 بأقالم القراء

   التحرير

 48 طرف وملح

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام

 الصفحة هـ1133ذو الحجة  -السنة السابعة  131العدد  فهرس مقاالت

 1 (72:  72باب التفسير: سورة البقرة )اآليات: 

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

 3 حكم غالية

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام

 1 كلمة التحرير: الشرق والغرب يناديان بتعدد الزوجات

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 11 ( " الحج كفارة العمر / حكمته ومزاياه / تذكيره باليوم اآلخر"3باب السنة: الحج )

   ، الرئيس العامفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 15 (5عالمات ضوئية على طريق الدعاة )

   الدكتور/ محمد جميل غازي

 35 الوصية المكذوبة المنسوبة لحامل مفاتيح الحرم النبوي الشريف

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد بالمملة 

 سعوديةالعربية ال
  

 31 (22تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 15 المرأةخرافة حق النصف الذي تطالب به 

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 14 أيها الشيخ .. إنا لمنتظرون

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 18 اإلسالم ومقاييس التقدم

   لسماناألستاذ/ محمد عبد الله ا

 41 بأقالم القراء

   التحرير

 44 تعال معي لنعرف السر

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 
 
  

 الصفحة هـ1455المحرم  -السنة الثامنة  85العدد  فهرس مقاالت

 1 (73باب التفسير: سورة البقرة )اآلية: 

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

 15 تكلمواكلمة التحرير: يا علماء المسلمين... 

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 14 باب السنة: الهجرة

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة
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 35 نشأة اإلنسان

   الدكتور/ أمين رضا، رئيس قسم جراحة العظام والتقويم واإلصابات كلية طب جامعة األسكندرية

 31 اإلسالم بين وزيرين

   خ/ محمد جمعة العدويفضيلة الشي

 31 (21تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 15 لم تكن لنا حياة قبل أن نولد

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 13 جاهل متعالم من السودان

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 45 (1منها أكثر الفرق )معاول هدامة في اإلسالم: الباطينية.. وكيف أخذت 

   األستاذ/ عبد المعطي عبد المقصود محمد

 41 طرف وُملح

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 44 من أخبار الجماعة

    

 الصفحة هـ1455صفر  -السنة الثامنة  83العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: هل هؤالء مسلمون...؟

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 الحاكم الصالح يحسن اختيار األعوان -باب السنة: بطانة الخير وبطانة الشر 

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام

 15 الحكم بما أنزل الله

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 11 (1المستشار الرافض )

   يلة الشيخ/ محمد جمعة العدويفض

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 15 ( "رد على محمد سعيد العشماوي"1رد الشبهات حول نظام الحكم في اإلسالم )

   األستاذ/ على محمد قريبه، موجه أول الصحافة المدرسية بالتربية والتعليم

 13 تعلموا دينكم

   الدراسات العلياالدكتور/ أمين رضا، وكيل كلية طب األسكندرية لشئون البحث العلمي و

 33 وحتى ال ينسى المسلمون

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 33 (22تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 33 من شرفات التاريخ: أضواء على موقعة ذات الصواري

   الدكتور/ محمد إبراهيم نصر

 18 يبأضواء على رواة األحاديث: سعيد بن المس

   التحرير

 45 (2معاول هدامة في اإلسالم: الباطينية.. وكيف أخذت منها أكثر الفرق )

   األستاذ/ عبد المعطي عبد المقصود محمد

 41 تعال معي لنعرف السر

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعة العدوي

 41 بأقالم القراء

   التحرير

 الصفحة هـ1455األول  ربيع -السنة الثامنة  81العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: اإلسالم.. والمرتدون

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 باب السنة: محبة النبي صلِّى الله عليه وسلم وبدعة المولد

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام

 3 (1المستشار الرافض )

   عدويفضيلة الشيخ/ محمد جمعة ال
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 11 ( "رد على محمد سعيد العشماوي"2رد الشبهات حول نظام الحكم في اإلسالم )

   األستاذ/ على محمد قريبه، موجه أول الصحافة المدرسية بالتربية والتعليم

 11 حكم االحتفال بالموالد

   والدعوة واإلرشادسماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء 

 33 تسيير أم تخيير

   الدكتور/ أمين رضا، وكيل كلية طب األسكندرية لشئون البحث العلمي والدراسات العليا

 31 في رحاب سورة الفيل

   األستاذ/ صالح أحمد الطنوبي

 33 (23تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 13 ة الشخصية المسلمةااللتزام بالحجاب وقو

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 13 األحكام الشرعية واضحة

   األستاذ/ صابر خليفة حميده

 11 أضواء على رواة األحاديث: عروة بن الزبير

   التحرير

 13 تعال معي لنعرف السر

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعة العدوي

 43 (3. وكيف أخذت منها أكثر الفرق )معاول هدامة في اإلسالم: الباطينية.

   األستاذ/ عبد المعطي عبد المقصود محمد

 43 أسئلة القراء

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 الصفحة هـ1455ربيع اآلخر  -السنة الثامنة  88العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: اإلسالم يدعو إلى سالمة الجبهة الداخلية

   مي أحمد، رئيس التحريراألستاذ/ أحمد فه
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 5 (1نفحات قرآن: حقيقة اإليمان في اإلسالم )

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده، موجه التربية الدينية واللغة العربية باألسكندرية

 11 باب السنة: وإنك لعلى خلق عظيم

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 15 صحوة األزهر

   تحريرال

 18 ثالث قذائف من أفغانستان

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعة العدوي

 33 إن الدين عند الله اإلسالم

   األستاذ/ بخيت محمد عبد الرحمن الحصري

 31 (24تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 15 من مفاهيم السالم في إسرائيل

   د، رئيس التحريراألستاذ/ أحمد فهمي أحم

 13 الشيعة اإلسماعيلية -12الفرق في اإلسالم: 

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن عبد السالم يعقوب

 ً  11 العقيدة والشريعة معا

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 41 الحيوان في تشبيهات القرآن

   األستاذ/ صالح أحمد الطنوبي

 41 تعال معي لنعرف السر

   الشيخ/ محمد جمعة العدوي فضيلة

 43 أسئلة القراء

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 41 من أخبار الجماعة
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   التحرير

 48 هذا العدد

   التحرير

 الصفحة هـ1455جمادى األولى  -السنة الثامنة  83العدد  فهرس مقاالت

 1 رة اإلسالمكلمة التحرير: كفاكم تشويها لصو

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 (2نفحات قرآن: حقيقة اإليمان في اإلسالم )

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده، موجه التربية الدينية واللغة العربية باألسكندرية

 11 باب السنة: أجر الداعي إلى الخير، وأثم الداعي إلى الشر

   عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد علي 

 11 نداء لمساعة المسلمين األفغان

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد باللمملكة 

 العربية السعودية
  

 31 فتاوى.. رجال األعمال

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعة العدوي

 34 يراد باألخالق..؟ماذا 

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 31 مقاصد سورة الغاشية

   األستاذ/ صالح أحمد الطنوبي

 15 وما الضرر لو ألغي "الفن" من بيئة المسلمين

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 11 الشيعة اإلسماعيلية "الفاطميون" -11الفرق في اإلسالم: 

   عبد الرحمن عبد السالم يعقوبفضيلة الشيخ/ 

 18 (25تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر
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 43 تعال معي لنعرف السر

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعة العدوي

 45 بأقالم القراء

   التحرير

 43 أسئلة القراء

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 الصفحة هـ1455جمادى اآلخرة  -نة السنة الثام 35 العدد فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: كفاكم تشويها لصورة اإلسالم

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 باب السنة: نصر المظلوم، وكف الظالم عن الظلم

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 لماذا الحملة على الجماعات الدينية

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 14 تحديد النسل مؤامرة على المسلمين

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعة العدوي

 13 البرامج الدينية.. كيف تكون

   الدكتور/ عباس محجوب

 31 الدين تقدم ال تخلف

   العلياالدكتور/ أمين رضا، وكيل كلية طب األسكندرية لشئون البحث العلمي والدراسات 

 33 صبر الداعية

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 15 (26تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 14 تعال معي لنعرف السر

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعة العدوي
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 18 إتهامات باطلة

   األستاذ/ صالح أحمد الطنوبي

 45 بأقالم القراء

   التحرير

 44 سئلة القراءأ

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 48 من أخبار الجماعة

   التحرير

 الصفحة هـ1455رجب  -السنة الثامنة  31 العدد فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: مجمع حضاري .. أم وثني؟

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 (76:  74باب التفسير: سورة البقرة )اآليات:

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

 11 باب السنة: شهر رجب وما ابتدع فيه

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 (1الحكم بما أنزل الله ضرورة حياة )

   األستاذ/ على محمد قريبه، موجه أول الصحافة المدرسية بالتربية والتعليم

 31 عن المنكر في نظر المتحضرين األمر بالمعروف والنهي

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعة العدوي

 33 من وحى القرآن وهدي السنة: أمنية النبي صلى الله عليه وسلم

   السنة بدمنهور أنصارالشيخ/ محمد أبو علو، رئيس فرع 

 33 أدب المجالس في اإلسالم

   األستاذ/ صالح أحمد الطنوبي

 13 (1ن الباطل )ابن عربي.. والدفاع ع

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان
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 13 الدعاة المخلصون

   األستاذ/ صابر خليفة حميده

 18 العقيدة اإلسالمية وكلمة ال بد منها

   األستاذ/ الوصيف على حزة

 41 طرف وُملح

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 44 تعال معي لنعرف السر

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعة العدوي

 48 من أخبار الجماعة

   التحرير

 الصفحة هـ1455شعبان  -السنة الثامنة  33العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: المصدر الرئيس للتشريع

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 (1ود والنصارى أولياء..." )نفحات قرآن: "يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليه

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده، موجه التربية الدينية واللغة العربية باألسكندرية

 13 باب السنة: توكل المؤمن على الله في كل األمور

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 (2الحكم بما أنزل الله ضرورة حياة )

   ستاذ/ على محمد قريبه، موجه أول الصحافة المدرسية بالتربية والتعليماأل

 31 مصري يكتب إلسرائيل

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعة العدوي

 35 طلب العزة

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 33 والله.. ال يرضى الحسين بذلك

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل
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 14 بل نقذف بالحق على الباطل

   األستاذ/ بدوي محمد خير طه

 45 بيان ضعف ما روي في ليلة النصف من شعبان

   األستاذ/ عبد المعطي عبد المقصود محمد

 44 تعال معي لنعرف السر

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعة العدوي

 الصفحة هـ1455رمضان  -السنة الثامنة  31العدد  فهرس مقاالت

 1 الرسميون.. أين دليلكم؟كلمة التحرير: أيها العلماء 

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 (77:  78باب التفسير: سورة البقرة )اآليات:

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

 11 تعليق رئيس التحرير )حول كهولة عيسى عليه السالم(

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 14 باب السنة: صيام رمضان

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 35 (28تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 34 (2ابن عربي.. والدفاع عن الباطل )

   األستاذ/ محمد عبد الله السمان

 31 (1اإلسالم دين التقدم )

   األستاذ/ مصطفى برهام

 11 نشر في جريدة األخبار بشأن شهر رجبتعقيب حول ما 

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 مفهوم البدعة عند السلف الصالح

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد
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 43 تعال معي لنعرف السر )حقائق.. وراء موت أميرة(

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعة العدوي

 45 أسئلة القراء

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 الصفحة هـ1455شوال  -السنة الثامنة  34العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: الشباب... والقدوة الحسنة

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 (72:  77باب التفسير: سورة البقرة )اآليات:

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

 3 (2وكل على الله في كل األمور )باب السنة: الت

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 (3الحكم بما أنزل الله ضرورة حياة )

   األستاذ/ على محمد قريبه، موجه أول الصحافة المدرسية بالتربية والتعليم

 11 العروبة... ال

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعة العدوي

 31 دق كله فضائلالص

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 35 (27تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 33 أيهما المسلمون اعملوا

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 13 الشيعة العلويون "النصيرية" -12الفرق في اإلسالم: 

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن عبد السالم يعقوب

 11 السنة النبوية في المؤتمر

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد
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 41 تعال معي لنعرف السر

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعة العدوي

 45 رسالة من السودان

   السنة المحمدية بالسودان أنصارفضيلة الشيخ/ محمد هاشم الهدية، الرئيس العام لجماعة 

 48 من أخبار الجماعة

   التحرير

 الصفحة هـ1455ذو القعدة  -السنة الثامنة  35العدد  رس مقاالتفه

 1 كلمة التحرير: أيها المتعاطفون... ما رأيكم؟

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 (71باب التفسير: سورة البقرة )اآلية 

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

لتلبية ومعناها / الحج المبرور / ال يقبل الحج إال من مال حالل / باب السنة: الحج )حكمة الحج / التعجيل به / ا

 بدون محرم في الحج وغيره( المرأةالنهي عن سفر 
15 

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 15 (2نفحات قرآن: "يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء..." )

   بخاري أحمد عبده، موجه التربية الدينية واللغة العربية باألسكندرية األستاذ/

 13 (4الحكم بما أنزل الله ضرورة حياة )

   األستاذ/ على محمد قريبه، موجه أول الصحافة المدرسية بالتربية والتعليم

 34 هيا نبني اإلنسان

   األستاذ/ علي عيد، سرس الليان

 38 صرمن أوكار الصهيونية في م

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعة العدوي

 13 (2اإلسالم دين التقدم )

   األستاذ/ مصطفى برهام

 45 معالم المجتمع اإلسالمي

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 44 الباقوري.. والدعوة إلى الشرك

   األستاذ/ عبد الفتاح الزهيري

 41 بأقالم القراء

   التحرير

 الصفحة هـ1455ذو الحجة  -السنة الثامنة  33 العدد فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: ليشهدوا منافع لهم

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 (3نفحات قرآن: "يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء..." )

   العربية باألسكندرية األستاذ/ بخاري أحمد عبده، موجه التربية الدينية واللغة

 3 باب السنة: الحج والعمرة

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 35 (5الحكم بما أنزل الله ضرورة حياة )

   األستاذ/ على محمد قريبه

 35 الدعوة إلى إلغاء كلمات من القرآن

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعة العدوي

 33 (27توحيد )تحت راية ال

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 14 اإلسالم دين العفو

   األستاذ/ مصطفى برهام

 41 أدب السؤال في اإلسالم

   األستاذ/ صالح أحمد الطنوبي

 44 تعال معي لنعرف السر

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعة العدوي

 48 بأقالم القراء

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

   التحرير

 الصفحة هـ1451المحرم  -السنة التاسعة  31 دالعد فهرس مقاالت 

 1 كلمة التحرير: مرحبا بالعام التاسع

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 1 (4نفحات قرآن: "يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء..." )

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 8 باب السنة: الهجرة

   يخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الش

 14 الشيعة... البهائية -13الفرق في اإلسالم: 

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن عبد السالم يعقوب

 35 القدوة في نبيِّ شاب

   األستاذ/ مصطفى برهام

 33 (32تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 15 قمن األخال

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 14 أحاديث غير صحيحة

   األستاذ/ عبد المعطي عبد المقصود محمد

 13 أعداء التطرف يتطرفون

   األستاذ/ علي عيد، سرس الليان

 43 في الزكاة

   األستاذ/ عبد الرحمن أحمد شادي

 41 تعال معي لنعرف السر

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي
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 الصفحة هـ1451صفر  -السنة التاسعة  38 العدد مقاالت فهرس

 1 كلمة التحرير: التوحيد.. أساس المجتمع المسلم

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 باب السنة: إذا كان الزوج شحيحاً ؛ جاز للزوجة أن تأخذ من ماله بالمعروف بغير إذنه

   الرئيس العام للجماعة فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم،

 3 حكم إثبات األهلة بالحساب

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد باللمملكة 

 العربية السعودية
  

 13 (6الحكم بما أنزل الله ضرورة حياة )

   األستاذ/ على محمد قريبه

 18 (1لحائر القلق... هذا هو الطريق )أيها الشباب ا

   األستاذ/ بخيت محمد عبدالرحمن الحصري

 33 أليس فيهم رجل رشيد..؟

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 38 -رضي الله عنه-سعيد بن عامر 

   األستاذ/ مصطفى برهام

 11 الصوفية ليست من اإلسالم

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 18 ع التاريخي وبناء الكعبةالواق

   األستاذ/ علي عيد

 41 تعال معي لنعرف السر

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 43 بأقالم القراء

   التحرير

 41 يا علماء اإلسالم اتقوا الله في فتاويكم
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   بحيرة -فضيلة الشيخ/ علي هاشم سعيد، واعظ مركز حوش عيسى 

 الصفحة هـ1451ربيع األول  -نة التاسعة الس 33 العدد فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: مع البهرة.. مرة أخرى

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

عَفَاِء َواَل َعلَى اْلَمْرَضٰى َواَل َعلَى الَِّذيَن اَل يَِجدُوَن َما يُنِفقُوَن َحَرجٌ   5 (1…" )نفحات قرآن: " لَّْيَس َعلَى الضُّ

   ذ/ بخاري أحمد عبدهاألستا

 15 بدعة المولد -باب السنة: محبة النبي صلى الله عليه وسلم 

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 15 (8الحكم بما أنزل الله ضرورة حياة )

   األستاذ/ على محمد قريبه

 35 (1الشريعة الجديدة )

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 31 حول ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 31 -رضي الله عنه-بالل بن رباح 

   األستاذ/ مصطفى برهام

 13 القاديانية -14الفرق في اإلسالم: 

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن عبد السالم يعقوب

 13 تعال معي لنعرف السر

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 45 على هامش الهجرة

   األستاذ/ علي عيد

 45 أسئلة القراء

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 48 خطوة على الطريق / زيارة في الله
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   المجلة

 الصفحة هـ1451ربيع اآلخر  -السنة التاسعة  155العدد  فهرس مقاالت

 ً  1 كلمة التحرير: إن الله طيِّب.. ال يقبل إال طيِّبا

   / أحمد فهمي أحمد، رئيس التحريراألستاذ

عَفَاِء َواَل َعلَى اْلَمْرَضٰى َواَل َعلَى الَِّذيَن اَل يَِجدُوَن َما يُنِفقُوَن َحَرجٌ   4 (2…" )نفحات قرآن: " لَّْيَس َعلَى الضُّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 15 (1باب السنة: ما يجب على الحاكم وما يجب على المحكومين )

   لة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضي

 14 (7الحكم بما أنزل الله ضرورة حياة )

   األستاذ/ على محمد قريبه

 31 (2الشريعة الجديدة )

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 34 دعوى باطلة

   األستاذ/ علي عيد

 33 (31تحت راية التوحيد )

   يف محمد بدرفضيلة الشيخ/ عبد اللط

 11 (2أيها الشباب الحائر القلق... هذا هو الطريق )

   األستاذ/ بخيت محمد عبدالرحمن الحصري

 18 -رضي الله عنهما-عمار بن ياسر 

   األستاذ/ مصطفى برهام

 44 تعال معي لنعرف السر

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 41 من أخبار الجماعة

 التحرير
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 الصفحة هـ1451جمادى األولى  -السنة التاسعة  151العدد  قاالتفهرس م

 1 كلمة التحرير: التعريف باإلسالم ضرورة

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 (73و 72باب التفسير: سورة البقرة )اآليتين 

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

 15 (2محكومين )باب السنة: ما يجب على الحاكم وما يجب على ال

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

عَفَاِء َواَل َعلَى اْلَمْرَضٰى َواَل َعلَى الَِّذيَن اَل يَِجدُوَن َما يُنِفقُوَن َحَرجٌ   14 (3…" )نفحات قرآن: " لَّْيَس َعلَى الضُّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 35 اطل فيدمغهبل نقذف بالحق على الب

   السنة المحمدية بدراو أنصارفضيلة الشيخ/ بدوي محمد خير طه، رئيس فرع 

 35 (3الشريعة الجديدة )

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 38 اإلسالم دين الخلق

   األستاذ/ مصطفى برهام

 14 (32تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 13 ليقاتحوارات وتع

   األستاذ/ حسن الجنيدي

 41 تعال معي لنعرف السر

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 41 بأقالم القراء

   األستاذ/ رمزي متولي سليمان
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 الصفحة هـ1451 جمادى اآلخرة -السنة التاسعة  153 العدد فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: حوار ديمقراطي.. أم إرهاب فكري

   ستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحريراأل

 3 باب السنة: ثروة العلم وثروة المال، والنصح فيهما

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 3 (1إلى اإلسالم من جديد )

   األستاذ/ على محمد قريبه

 11 (3أيها الشباب الحائر القلق... هذا هو الطريق )

   اذ/ بخيت محمد عبدالرحمن الحصرياألست

 31 الفهم أوالً ... يا سادة

   األستاذ/ علي عيد

 34 الباقوري.. وجائزة الدولة التقديرية

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 31 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه

   السنة المحمدية بدراو أنصارفضيلة الشيخ/ بدوي محمد خير طه، رئيس فرع 

 14 حادث بدون تعليق

   األستاذ/ حسن الجنيدي

 11 (33تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 43 تعال معي لنعرف السر

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 43 بأقالم القراء: رد على جريدة حواء

   فاتن محمود سالمة
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 الصفحة هـ1451رجب  - السنة التاسعة 151 العدد فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: ودوا لو تكفرون كما كفروا

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 بشرى طيبة ألهل التوحيد

   المجلة

ةً   5 (1…" )نفحات قرآن: "َكالَِّذيَن ِمن قَْبِلُكْم َكانُوا أََشدَّ ِمنُكْم قُوَّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 لسنة: شهر رجب المشروع فيه، والمبتدع فيه، والموضوعباب ا

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 (2إلى اإلسالم من جديد )

   األستاذ/ على محمد قريبه

 31 القول الفصل في تنظيم النسل

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 33 غهبل نقذف بالحق على الباطل فيدم

   السنة المحمدية بدراو أنصارفضيلة الشيخ/ بدوي محمد خير طه، رئيس فرع 

 13 يأجوج ومأجوج وأفغانستان

   األستاذ/ علي عيد

 15 (34تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 45 -رضي الله عنه-حبيب بن زيد 

   األستاذ/ مصطفى برهام

 44 السر تعال معي لنعرف

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 48 من أخبار الجماعة

   المجلة
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 الصفحة هـ1451شعبان  -السنة التاسعة  154العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: أيها المسلمون الصادقون.. موتوا بغيظكم

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 لهباب السنة: أداء الحق متى حل أج

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 8 (1تهويد القدس حتى متى منتهاه )

   األستاذ/ حسن الجنيدي

 13 (: زبدة الرساالت وأقسام التوحيد1في رياض التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ إبراهيم شعبان يوسف

 15 عالم تقدمي جداً 

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 35 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه

   السنة المحمدية بدراو أنصارفضيلة الشيخ/ بدوي محمد خير طه، رئيس فرع 

 31 الحسد واالستعاذة منه

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 13 الجهل والجاهلية

   األستاذ/ علي عيد

 13 (35تحت راية التوحيد )

   رفضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بد

 41 الوازع بين الدين والقانون

   األستاذ/ أحمد لطفي السيد، المستشار القانوني لمركز السنبالوين

 44 تعال معي لنعرف السر

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 41 بأقالم القراء

   التحرير
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 الصفحة هـ1451رمضان  -السنة التاسعة  155العدد  فهرس مقاالت

 1 سلمون.. ولكن على طريقتهم الخاصةكلمة التحرير: م

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

عَفَاِء َواَل َعلَى اْلَمْرَضٰى َواَل َعلَى الَِّذيَن اَل يَِجدُوَن َما يُنِفقُوَن َحَرجٌ   4 (4…" )نفحات قرآن: " لَّْيَس َعلَى الضُّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 3 نباب السنة: صيام رمضا

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 14 (: توحيد األلهية2في رياض التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ إبراهيم شعبان يوسف

 18 وقفة مع عالم مشهور

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 33 (2تهويد القدس حتى متى منتهاه )

   األستاذ/ حسن الجنيدي

 35 ( البد للحق من قوة تحرسه3الم من جديد )إلى اإلس

   األستاذ/ على محمد قريبه

 15 الصوم والحرية

   األستاذ/ علي عيد

 11 ليلة القدر

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 13 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه

   السنة المحمدية بدراو أنصارفضيلة الشيخ/ بدوي محمد خير طه، رئيس فرع 

 44 ل معي لنعرف السرتعا

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 48 من أخبار الجماعة

   المجلة
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 الصفحة هـ1451شوال  -السنة التاسعة  153العدد  فهرس مقاالت

 1 التوقيت الحق.. لدخول وقت الفجر كلمة التحرير:

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 (76: 74آليات باب التفسير: سورة البقرة )ا

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

 13 باب السنة: اللقطة وحكم تعريفها

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 (4إلى اإلسالم من جديد )

   األستاذ/ على محمد قريبه

 31 افتراءات على رسول الله صلِّى الله عليه وسلِّم

   عة العدوياألستاذ/ محمد جم

 33 التنافس في الخير

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 15 (3تهويد القدس حتى متى منتهاه )

   األستاذ/ حسن الجنيدي

 11 السعادة منحة اإلسالم

   األستاذ/ علي عيد

 45 (36تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 45 تعال معي لنعرف السر

   محمد جمعة العدوي األستاذ/

 الصفحة هـ1451ذو القعدة  -السنة التاسعة  151العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: بين الزاوية الحمراء.. وكنيسة شبرا

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

عَفَاِء َواَل َعلَى اْلَمْرَضٰى َواَل َعلَى الَّ   5 (5…" )ِذيَن اَل يَِجدُوَن َما يُنِفقُوَن َحَرجٌ نفحات قرآن: " لَّْيَس َعلَى الضُّ
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   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 3 (1باب السنة: الحج والعمرة )

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 (5إلى اإلسالم من جديد )

   األستاذ/ على محمد قريبه

 31 من إفكهم وضاللهم

   حمد جمعة العدوياألستاذ/ م

 33 (: الوالية واألولياء3في رياض التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ إبراهيم شعبان يوسف

 14 (4تهويد القدس حتى متى منتهاه )

   األستاذ/ حسن الجنيدي

 11 خطيئة الصوفية الكبرى

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 43 عن الوجه القبيح للماسونية وأندية الروتاريالسنة... أسقطوا القناع  أنصارمنذ ثالثين عاماً 

   األستاذ/ صالح يوسف

 45 تعال معي لنعرف السر

   األستاذ/ محمد جمعة العدوي

 

 الصفحة هـ1451ذو الحجة  -السنة التاسعة  158العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: الحكمة و الموعظة الحسنة

   لتحريراألستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس ا

 1 (122: 78باب التفسير: سورة البقرة )اآليات 

   األستاذ/ عنتر أحمد حشاد

 8 (2باب السنة: الحج والعمرة )

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 15 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه
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   نة المحمدية بدراوالس أنصارفضيلة الشيخ/ بدوي محمد خير طه، رئيس فرع 

 31 الحج المبرور وسيلة تطهير ومغفرة

   األستاذ/ مصطفى برهام

 33 آيات تكريم وتثبيت

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 13 مأساة الحالج

   األستاذ/ علي عيد

 18 (38تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 41 (4ذا هو الطريق )أيها الشباب الحائر القلق ... ه

   األستاذ/ بخيت محمد عبدالرحمن الحصري

 

 الصفحة هـ1453المحرم  -السنة العاشرة  153العدد  فهرس مقاالت     

 1 السنة المحمدية )المركز العام( أنصاربيان من جماعة 

    

 1 كلمة التحرير: التوحيد وعامها العاشر

   يرالشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحر

 3 نفحات قرآن

   بخاري أحمد عبده

 13 باب السنة: حول بناء الكعبة المعظمة

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه

   السنة المحمدية بدراو )أسوان( أنصاربدوي محمد خير طه، رئيس فرع 

 33 (5منتهاه؟ ) تهويد القدس حتى متى

   حسن الجنيدي

 33 وصية لقمان: منهج متكامل لتربية الشباب
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   مصطفى برهام

 15 ( بحار خاضها األولياء وأحجم المرسلون4في رياض التوحيد )

   إبراهيم شعبان يوسف

 45 اإلسالم والنظام الطبقي

   أحمد لطفي السيد

 41 ظاهرة الوحي والمستشرقين

   علي عيد

 43 عال معي لنعرف السرت

   محمد جمعة العدوي

 الصفحة هـ1453صفر  -السنة العاشرة  115العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: شباب مصر.. مازال بخير

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 1 باب السنة: إتيان الصالة بسكينة ووقار

   ئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الر

 8 البحث عن الحياة

   علي عيد

 14 من آثار الغزو الفكري: االفتتان بالحضارة األوربية

   محمد جمعة العدوي

 13 (6إلى اإلسالم من جديد )

   علي محمد قريبه

 34 التحذير من فتنة األزواج واألوالد

   أحمد طه نصر

 15 -رضي الله عنه-خباب بن األرت 

   صطفى برهامم

 15 اإلبتالء سنِّة الحياة
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   أحمد لطفي السيد

 18 ملك الموت ال يتوه في زحام الحياة

   عبد الحميد جاد أحمد منصور

 45 تعال معي لنعرف السر

   -رحمه الله-محمد جمعة العدوي 

 44 أيها الشباب الحائر القلق: هذا هو الطريق

   بخيت محمد عبدالرحمن الحصري

 الصفحة هـ1453ربيع األول  -السنة العاشرة  111العدد  هرس مقاالتف

 1 كلمة التحرير: أيهما أولى.. االتِّباع أم االحتفال

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 باب السنة: محبة النبي صلِّى الله عليه وسلِّم و بدعة المولد

   عام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس ال

 3 حكم االحتفال بالموالد

   سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز

 15 (8إلى اإلسالم من جديد )

   األستاذ/ علي محمد قريبه

 31 عمير بن وهب رضي الله عنه

   األستاذ/ مصطفى برهام

 33 هدى الله.. واإلنسان

   األستاذ/ علي عيد

 11 رين( بشارة الدا5في رياض التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ إبراهيم شعبان يوسف

 18 (1االستعاذة وفوائدها )

   األستاذ/ علي حفني إبراهيم

 43 (1وأن المساجد لله )
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   األستاذ/ محمد عثمان فقير

 45 تعال معي لنعرف السر

   -رحمه الله-األستاذ/ محمد جمعة العدوي 

 41 بأقالم القراء: من الحريم إلى الجحيم

   أسوان -األستاذ/ محمد فتحي الحلواني، دراو 

 48 من أخبار الجماعة

   التحرير

 الصفحة هـ1453ربيع اآلخر  -السنة العاشرة  113العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: قلوب ال تفقه

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

ْسِلُموَن...."نفحات قرآن: " يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا   5 اتَّقُوا اللَّهَ َحقَّ تُقَاِتِه َواَل تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَنتُم مُّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 13 باب السنة: من مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 (37تحت راية التوحيد )

   الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدرفضيلة 

 33 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه

   أسوان -السنة المحمدية بدراو  أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، رئيس فرع 

 31 مصعب بن عمير رضي الله عنه

   األستاذ/ مصطفى برهام

 13 (2االستعاذة وفوائدها )

   األستاذ/ علي حفني إبراهيم

 13 ( الحقيقة والشريعة6ض التوحيد )في ريا

   فضيلة الشيخ/ إبراهيم شعبان يوسف

 45 (2وأن المساجد لله )
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   األستاذ/ محمد عثمان فقير

 44 بأقالم القراء: رابط قوي / المسجد وأهميته للشباب

   مجدي بركات، طالب بكلية الهندسة باألسكندرية / أحمد خضير

 41 من أخبار الجماعة

   حريرالت

 الصفحة هـ1453جمادى األولى  -السنة العاشرة  111العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: هل ابن تيمية متهم بالتطرف؟

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

ْسِلُموَن...."نفحات قرآن: "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اللَّهَ َحقَّ تُقَاتِِه َواَل تَُموتُنَّ إِالَّ   3  َوأَنتُم مُّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 14 باب السنة: تحريم الشفاعة في الحدود

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 أسمار و أباطيل

   األستاذ/ علي عيد

 33 (7إلى اإلسالم من جديد )

   األستاذ/ علي محمد قريبه

 38 اء لله وحدهالدع

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 15 المولد النبوي

   األستاذ/ محمد سليمان رشاد

 13 ال.. يا فضيلة الشيخ

   األستاذ/ علي حفني إبراهيم

 43 حق الوالدين

   األستاذ/ أحمد السيد لطفي
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 الصفحة هـ1453جمادى اآلخرة  -السنة العاشرة  114العدد  فهرس مقاالت

 1 مة التحرير: شرع الله.. أم أهواء المخمورينكل

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر   نُكْم أُمَّ ئَِك ُهُم  نفحات قرآن: "َوْلتَُكن ِمِّ َوأُولَٰ

 اْلُمْفِلُحوَن..."
4 

   ذ/ بخاري أحمد عبدهاألستا

 11 باب السنة: تبادل المحبة بين الراعي و الرعية و الحاكم و المحكوم دليل على رشاد األمة

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 15 ابن تيمية يعتب على مصر

   األستاذ/ علي عيد

 35 (37تحت راية التوحيد )

   اللطيف محمد بدر فضيلة الشيخ/ عبد

 33 مراتب األعمال وحظ الشيطان

   األستاذ/ محمد صفوت نور الدين

 11 (3االستعاذة وفوائدها )

   األستاذ/ علي حفني إبراهيم

 13 ( علم الغيب8في رياض التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ إبراهيم شعبان يوسف

 41 تحريم التعامل بالربا

   المستشار/ محمد كمال فراج

 44 مجلِّة الهالل تزيِّف الحقائق وتتهم األنبياء

   األستاذ/ صفوت الشوادفي

 الصفحة هـ1453رجب  -السنة العاشرة  115العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: أليس هذا تحدياً سافراً لمشاعر المسلمين؟

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير
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قُوا..." نفحات قرآن: "َواْعتَِصُموا  4 ِبَحْبِل اللَِّه َجِميعًا َواَل تَفَرَّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 15 باب السنة: من مكارم أخالق النبي ِّ صلِّى اللله عليه وسلِّم وعظات من غزوة أحد

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 15 (7إلى اإلسالم من جديد )

   محمد قريبه األستاذ/ علي

 35 حول مشروعية النذور

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 33 (4االستعاذة وفوائدها )

   األستاذ/ علي حفني إبراهيم

 13 الزواج شرعة إسالمية

   األستاذ/ محمد صفوت نور الدين

 11 الخسوف والكسوف

   األستاذ/ محمد سليمان رشاد

 41 (42تحت راية التوحيد )

   شيخ/ عبد اللطيف محمد بدرفضيلة ال

 45 متفرقات

   األستاذ/ صفوت الشوادفي

 48 من أخبار الجماعة

   التحرير

 الصفحة هـ1453شعبان  -السنة العاشرة  113العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: هل جلد شارب الخمر أفضل أم حبسه؟

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

ْسِلُموَن...."نفحات قرآن  5 : "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اللَّهَ َحقَّ تُقَاتِِه َواَل تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَنتُم مُّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده
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 11 باب السنة: توقِّف النبيِّ صلِّى الله عليه وسلِّم عن الصالة على جنازة المدين

   م، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحي

 11 حول تحديد بداية شهر رمضان: هل يغني الحساب الفلكي عن رؤية الهالل

   سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

 31 خطاب مفتوح إلى فضيلة شيخ األزهر

   األستاذ/ علي عيد

 33 ( عقيدتان لقومين7التوحيد )في رياض 

   فضيلة الشيخ/ إبراهيم شعبان يوسف

 11 مشروعية زيارة القبور

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 13 ملح وطرف

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 المعدة بيت الداء

   األستاذ/ محمد سليمان رشاد

 41 أخوة اإليمان

   ستاذ/ صفوت الشوادفياأل

 44 تعقيب على مقال

   األستاذ/ علي سنان

 41 بأقالم القراء: دعوة للتمسك بالكتاب والسنة

   المهندس/ عادل الغمري، شركة القاهرة للبترول بمستطرد

 الصفحة هـ1453رمضان  -السنة العاشرة  111العدد  فهرس مقاالت

 1 لدعوة يؤدي إلى بلبلة الشبابكلمة التحرير: تضارب مناهج أجهزة ا

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 باب السنة: تفضائل رمضان

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة
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 15 (12إلى اإلسالم من جديد )

   األستاذ/ علي محمد قريبه

 35 (41تحت راية التوحيد )

   لطيف محمد بدرفضيلة الشيخ/ عبد ال

 34 مواعيد الصالة والصوم خالل شهر رمضان لمدينة القاهرة

    

قُوا..."  33 نفحات قرآن: "َواْعتَِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميعًا َواَل تَفَرَّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 تأمالت في أول ما نزل من القرآن

   األستاذ/ صفوت الشوادفي

 13 شبل خرافة الشيخ

   األستاذ/ محمد عبد المعطي عبد المقصود محمد

 13 ( سورة الفاتحة وسورة البقرة1معاني ألفاظ القرآن )

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 45 الصوم في اإلسالم

   األستاذ/ علي حفني إبراهيم

 الصفحة هـ1453شوال  -السنة العاشرة  118العدد  فهرس مقاالت

 1 ر: هذه الفتاوى المريضة.. ما هدفها؟كلمة التحري

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 نفحات قرآن: "تَبَّْت يَدَا أَبِي لََهٍب...."

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 13 باب السنة: الحج )مقدمة(

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 البر في اإلسالم

   األستاذ/ أحمد طه نصر
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 34 قبور األولياء... في مصر...

   األستاذ/ علي عيد

 33 التوبة إلى الله

   األستاذ/ عبد العظيم موسى خليل

 11 ( تابع سورة البقرة2معاني ألفاظ القرآن )

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 13 أهي حرية الكلمة؛ أم تبشير بدين الخوارج

   محمد صفوت نور الديناألستاذ/ 

 44 متفرقات

   األستاذ/ صفوت الشوادفي

 48 من أخبار الجماعة

   التحرير

 الصفحة هـ1453ذو القعدة  -السنة العاشرة  113العدد  فهرس مقاالت

 1 ضرورة توعية الحجاج قبل سفرهم للحج كلمة التحرير:

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 1 (1ن: "... اْليَْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكفَُروا ِمن ِدينُِكْم فاََل تَْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن...." )نفحات قرآ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 (2باب السنة: الحج )

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 حربيان خطأ: من جعل جدِّة ميقاتاً لحجاج الجو والب

   سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

 44 (42تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 48 بأقالم القراء: بعض األخطاء الشائعة

   أسوان -األستاذ/ محمد فتحي الحلواني، دراو 

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 الصفحة هـ1453ذو الحجة  -السنة العاشرة  135العدد  مقاالتفهرس 

 1 كلمة التحرير: غرائب العصبة الهاشمية ليست جديدة

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 (2نفحات قرآن: "... اْليَْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكفَُروا ِمن ِدينُِكْم فاََل تَْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن...." )

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 باب السنة: حول بناء الكعبة

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 ( الحقوق الزوجية2الزواج شرعة إسالمية )

   األستاذ/ محمد صفوت نور الدين

 33 نظرية القبور المسجدية

   جراحة العظام والتقويم واإلصابات بكلية طب األسكندريةاألستاذ الدكتور/ أمين محمد رضا، أستاذ 

 13 ( تابع سورة آل عمران3معاني ألفاظ القرآن )

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 18 (5االستعاذة وفوائدها )

   األستاذ/ علي حفني إبراهيم

 44 (11إلى اإلسالم من جديد )

   األستاذ/ علي محمد قريبه

 48 عةمن أخبار الجما

   التحرير

 

 الصفحة هـ1451المحرم  -السنة الحادية عشر  131العدد  فهرس مقاالت

 11 كلمة التحرير: مع بداية العام الحادي عشر

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 (3َشْوِن...." )نفحات قرآن: "... اْليَْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكفَُروا ِمن ِدينُِكْم فاََل تَْخَشْوُهْم َواخْ 

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 باب السنة: الهجرة

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 (12إلى اإلسالم من جديد )

   األستاذ/ علي محمد قريبه

 31 (: الوسيلة أو الواسطة بين الخلق والخالق7في رياض التوحيد )

   خ/ إبراهيم شعبان يوسففضيلة الشي

 33 تابع سورة النساء -( 4معاني ألفاظ القرآن )

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 11 األغنياء وحقوق الفقراء

   األستاذ/ صفوت الشوادفي

 41 األغاني و الموسيقى

   األستاذ/ علي حفني إبراهيم

 45 التقوى والمتقون

   األستاذ/ أحمد السيد لطفي

 48 أخبار الجماعةمن 

   التحرير

 الصفحة هـ1451صفر  -السنة الحادية عشر  133العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: التوحيد طريق الصالح

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 (4ْخَشْوِن...." )نفحات قرآن: "... اْليَْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكفَُروا ِمن ِدينُِكْم فاََل تَْخَشْوُهْم َوا

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 13 باب السنة: غربة اإلسالم

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 درس التاريخ

   األستاذ/ مصطفى برهام

 35 (1التربية بين األصالة والتجديد )
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   األستاذ/ محمد صفوت نور الدين

 34 تابع سورة المائدة -( 5القرآن )معاني ألفاظ 

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 15 اإلسالم والتشاؤم

   األستاذ/ علي عيد

 13 (: ال تضربوا لله األمثال7في رياض التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ إبراهيم شعبان يوسف

 45 أول الخلفاء الراشدين

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 الصفحة هـ1451ربيع األول  -السنة الحادية عشر  131العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: على يد وزارة التربية والتعليم... أوالدنا يتلقون مبادئ الشرك بالله

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 (5َواْخَشْوِن...." ) نفحات قرآن: "... اْليَْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكفَُروا ِمن ِدينُِكْم فاََل تَْخَشْوُهمْ 

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده، الرئيس العام للجماعة

 13 باب السنة: جزاء أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 خرافة يجب تكذيبها

   العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس

 35 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه: حوار داخل األسوار

   أسوان -السنة المحمدية بدراو  أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، رئيس فرع 

 35 كتاب يدعو إلى المصالحة بين الدين والعلم الحديث

   أمين محمد رضا، أستاذ جراحة العظام والتقويم واإلصابات بكلية طب األسكندريةاألستاذ الدكتور/ 

 11 (2التربية بين األصالة والتجديد )

   األستاذ/ محمد صفوت نور الدين

 11 تابع سورة األتعام -( 6معاني ألفاظ القرآن )
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   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 41 (1أحاديث غير صحيحة )

   حمد عبد المعطي عبد المقصود محمداألستاذ/ م

 45 متفرقات

   األستاذ/ صفوت الشوادفي

 41 بأقالم القراء: )القرآن والشباب(*

   أسوان -األستاذ/ محمد فتحي الحلواني، دراو 

 عنوان المقال تصرف من الموقع*

 الصفحة هـ1451ربيع اآلخر  -السنة الحادية عشر  134العدد  فهرس مقاالت

 1 التحرير: كفوا أيديكم عن السلفية كلمة

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 (6نفحات قرآن: "... اْليَْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكفَُروا ِمن ِدينُِكْم فاََل تَْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن...." )

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 13 (1باب السنة: بيان ما يرضاه الله وما يكرهه )

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 (2بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه: حوار داخل األسوار )

   أسوان -السنة المحمدية بدراو  أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، رئيس فرع 

 34 تابع سورة األعراف -( 8معاني ألفاظ القرآن )

   ان رشاد محمداألستاذ/ سليم

 15 (3التربية بين األصالة والتجديد )

   األستاذ/ محمد صفوت نور الدين

 14 (13إلى اإلسالم من جديد )

   األستاذ/ علي محمد قريبه

 45 (: إيمان زائف واستبشار ضائع وشفاعة في الخيال12في رياض التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ إبراهيم شعبان يوسف

 43 للهالتوكل على ا
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   األستاذ/ عبد العظيم موسى خليل

 الصفحة هـ1451جمادى األولى  -السنة الحادية عشر  135العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: المبتدعون.. والتخلف الحضاري

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 (8نُِكْم فاََل تَْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن...." )نفحات قرآن: "... اْليَْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكفَُروا ِمن ِدي

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 14 (2باب السنة: بيان ما يرضاه الله وما يكرهه )

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 35 (3بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه: حوار داخل األسوار )

   أسوان -السنة المحمدية بدراو  أنصارمحمد خير طه، رئيس فرع  األستاذ/ بدوي

 35 (43تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 15 طوابير االنتحار المعلب

   األستاذ الدكتور/ أمين محمد رضا، أستاذ جراحة العظام والتقويم واإلصابات بكلية طب األسكندرية

 11 (14ن جديد )إلى اإلسالم م

   األستاذ/ علي محمد قريبه

 18 هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير وضوء

   األستاذ/ علي عيد

 44 (2أحاديث غير صحيحة )

   األستاذ/ محمد عبد المعطي عبد المقصود محمد

 43 حال العرب قبل اإلسالم

   األستاذ/ أبو العطا عبد القادر الزع

 48 اعةمن أخبار الجم

   التحرير
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 الصفحة هـ1451جمادى اآلخرة  -السنة الحادية عشر  133العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: هلي يمكن أن ننحي قضية التوحيد جانباً؟

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 (2نفحات قرآن: "تَبَّْت يَدَا أَبِي لََهٍب...." )

   مد عبدهاألستاذ/ بخاري أح

 13 باب السنة: وجوب صالة الجماعة

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 ( الرسول صلى الله عليه وسلم معلما4التربية بين األصالة والتجديد )

   األستاذ/ محمد صفوت نور الدين

 35 سورة التوبة -( 7معاني ألفاظ القرآن )

   مان رشاد محمداألستاذ/ سلي

 15 (: الرسول بشر12في رياض التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ إبراهيم شعبان يوسف

 15 (1اإليمان.. والشدائد )

   األستاذ/ أحمد دهيم سالم

 13 ثاني الخلفاء الراشدين

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 41 (3أحاديث غير صحيحة )

   حمداألستاذ/ محمد عبد المعطي عبد المقصود م

 الصفحة هـ1451رجب  -السنة الحادية عشر  131العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: مفتريات وأباطيل توفيق الحكيم

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 (3نفحات قرآن: "تَبَّْت يَدَا أَبِي لََهٍب...." )

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 15 الرجال للنساء ومبايعة النساء للرسول صلى الله عليه وسلمباب السنة: حكم مصافحة 
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   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 (4بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه: حوار داخل األسوار )

   أسوان -السنة المحمدية بدراو  أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، رئيس فرع 

 33 م دين و دولةاإلسال

   التحرير

 34 (44تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 ً  33 اإلسراء والمعراج معا

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 14 حاميها حراميها!..

   التحرير

 15 أموال السمك أيضا

   التحرير

 13 على هامش المعراج

   األستاذ/ علي عيد

 45 رماألشهر الح

   األستاذ/ إسماعيل محمد إسماعيل

 41 لغويات: تعريب بعض الكلمات العامية

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 44 إلى متى يسكت المسلمون؟

   م(1773/ 3/ 16 -هــ1423/ 6/ 1التحرير )نقال عن جريدة األهرام 

 43 الصبر نصف االيمان

   أحمد لطفي السيد األستاذ/

 48 من أخبار الجماعة

   التحرير
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 الصفحة هـ1451شعبان  -السنة الحادية عشر  138العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: خطوة على الطريق الصحيح

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 (1نفحات قرآن: اآلل واألهل والمودة في القربى )

   ري أحمد عبدهاألستاذ/ بخا

 11 باب السنة: صحة اقتداء المفترض بالمتنفل

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 (2اإليمان.. والشدائد )

   األستاذ/ أحمد دهيم سالم

 35 معتقدات يهودا تلقن ألطفالنا

   التحرير

 31 مازلوا يقترحون

   التحرير

 31 ام المحكمةخمس سنوات أم

   التحرير

 33 سورة يونس -( 7معاني ألفاظ القرآن )

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 38 شيخ.. شيوعي

   التحرير

 15 (15إلى اإلسالم من جديد )

   األستاذ/ علي محمد قريبه

 14 مهرجان شهر شعبان

   األستاذ/ علي عيد

 13 ليتنا نلوذ باإلسالم

   التحرير
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 11 بيوت الله حتى

   التحرير

 18 ( التربية باإلرشاد والتوجيه5التربية بين األصالة والتجديد )

   األستاذ/ محمد صفوت نور الدين

 41 من أنباء العالم اإلسالمي

   التحرير

 43 أسئلة القراء

   التحرير

 48 من أخبار الجماعة

   التحرير

 الصفحة هـ1451رمضان  -ة عشر السنة الحادي 133العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: سباق اإللحاد على أرض مصر

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 ( لحمة المحبة2نفحات قرآن: اآلل واألهل والمودة في القربى )

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 به...باب السنة: كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه لي وأنا أجزي 

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 (5بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه: حوار داخل األسوار )

   أسوان -السنة المحمدية بدراو  أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، رئيس فرع 

 33 أبواب الرحمة في شهر الصوم

   ديناألستاذ/ محمد صفوت نور ال

 33 1774تدمير إسرائيل عام 

   التحرير

 15 الصوم في اإلسالم

   األستاذ/ علي عيد
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 13 من مفاخر التشريع اإلسالمي: جرائم القصاص و الدية

   األستاذ/ أحمد لطفي السيد

 14 وشهد شاهد من أهلها

   التحرير

 13 صفحات مطوية من التاريخ

   المقصود محمداألستاذ/ محمد عبد المعطي عبد 

 45 لغويات: تعريب بعض الكلمات العامية

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 41 لماذا فصلوه من عمله

   التحرير

 41 (: الرسول سراج13في رياض التوحيد )

   األستاذ/ إبراهيم شعبان يوسف

 43 أسئلة القراء

   التحرير

 48 ماعةمن أخبار الج

   التحرير

 الصفحة هـ1451شوال  -السنة الحادية عشر  115العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: مؤامرة لضرب اإلسالم و المسلمين مصر

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 (3نفحات قرآن: اآلل واألهل والمودة في القربى )

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 (1لسنة: الحج )باب ا

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 كلمات بعد الحوار

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان
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 34 إعالن سحاير على غالف المصحف

   التحرير

 35 سؤاالن لفضيلة المفتي

   التحرير

 33 ر المعين لشيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن تيميةالسلف وقضايا معاصرة: تكفي

   األستاذ/ محمد صفوت نور الدين

 13 ترشيد سداد ديون مصر

   األستاذ/ أحمد دهيم سالم

 15 أضواء من السيرة العطرة: درس من هرقل للحاقدين على اإلسالم

   جمالية دقهليةالسنة المحمدية بال أنصارالدكتور/ الوصيف على حزة، رئيس فرع 

 14 وجوب مساعدة المجاهدين األفغان

   فضيلة الشيخ/ محمد ناصر الدين األلباني

 11 لغويات: تعريب بعض الكلمات العامية

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 تابع سورة هود -( 12معاني ألفاظ القرآن )

   داألستاذ/ سليمان رشاد محم

 44 السينما والتليفزيون

   التحرير

 45 أليست فتنة لشبابنا

   التحرير

 43 أسئلة القراء

   التحرير

 الصفحة هـ1451ذو القعدة  -السنة الحادية عشر  111العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: ما الغرض من هذا التحدي لمشاعر المسلمين؟

   لتحريرالشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس ا
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 3 ( من خصائص التربة اإلسالمية4نفحات قرآن: اآلل واألهل والمودة في القربى )

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 13 (2باب السنة: الحج والعمرة )

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 حجة الوداع

   يس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئ

 13 أسئلة عامة في أحكام الحج والعمرة

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 43 تجارة السلع السامة والمحرمة والغثة على ظهر الطائرات اإلسالمية

   طب األسكندرية األستاذ الدكتور/ أمين محمد رضا، أستاذ جراحة العظام والتقويم واإلصابات بكلية

 48 من أخبار الجماعة

   التحرير

 الصفحة هـ1451ذو الحجة  -السنة الحادية عشر  113العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: أعاصير وزوابع حول قانون األحوال الشخصية

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 (5نفحات قرآن: اآلل واألهل والمودة في القربى )

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 باب السنة: الهدي واألضحية والعقيقة

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 بيان خطأ: من جعل جدِّة ميقاتاً لحجاج الجو والبحر

   تاء والدعوة واإلرشادسماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلف

 33 األعياد الشرعية واألعياد الوضعية

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان

 34 معهد لالقتصاد اإلسالمي

   التحرير
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 35 الفيسلوف جارودي يقول

   التحرير

 33 ( أسلوب السؤال والجواب6التربية بين األصالة والتجديد )

   محمد صفوت نور الديناألستاذ/ 

 11 دالئل األنباء

   التحرير

 14 (6بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه: حوار داخل األسوار )

   أسوان -السنة المحمدية بدراو  أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، رئيس فرع 

 13 سورة الرعد -( 11معاني ألفاظ القرآن )

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 45 (45حت راية التوحيد )ت

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 

 هـ1454المحرم  -السنة الثانية عشر  111العدد  فهرس مقاالت 
 الصفحة

 1 نسبة الناجحين بكلية أصول الدين %17كلمة التحرير: 

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 لقربىنفحات قرآن: اآلل، واألهل، والمودة في ا

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 13 باب السنة: النصيحة

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 رسالة من التوحيد إلى دستور مصر

   التحرير

 18 البعد عن الله

   ة طب جامعة األسكندريةاألستاذ الدكتور/ أمين محمد رضا، أستاذ لجراحة العظام والتقويم واإلصابات كلي

 33 -رضي الله عنه-الخليفة الثالث: عثمان بن عفان 

   األستاذ/ أحمد طه نصر
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 11 سورة النحل -( 12معاني ألفاظ القرآن )

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 13 من مفاخر التشريع اإلسالمي: اإلثبات

   األستاذ/ أحمد لطفي السيد

 41 (8اطل فيدمغه: حوار داخل األسوار )بل نقذف بالحق على الب

   السنة المحمدية بدراو أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، جماعة 

 41 ظاهرة تحتاج إلى وقفه

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان

 الصفحة هـ1454صفر  -السنة الثانية عشر  114العدد  فهرس مقاالت

 1 مشركون ولكن.. بحسن نيةكلمة التحرير: 

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 نفحات قرآن: اآلل، واألهل، والمودة في القربى

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 باب السنة: من شؤون الحج

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 ن "عمل رائد وفكر راشد ودين خالص"السنة المحمدية في السودا أنصار

   األستاذ/ حسن محمد الجنيدي

 33 أضواء من السيرة العطرة: حوار عند النجاشي

   الدكتور/ الوصيف علي حزة

 35 ألف فرنسي يعتنقون اإلسالم 52

   التحرير

 33 (8التربية بين األصالة والتجديد )

   األستاذ/ محمد صفوت نور الدين

 13 مح في اإلسالمالتسا

   األستاذ/ أحمد لطفي السيد، المستشار القانوني لمركز السنبالوين
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 15 ألف مبروك

    

 13 هل الحياة الزوجية... جنس ومتعة وكفى

   األستاذ/ عبد الرحمن الشربيني، جامعة األزهر

 13 تابع سورة اإلسراء -( 13معاني ألفاظ القرآن )

   محمداألستاذ/ سليمان رشاد 

 45 إقامة الصالة بين الترغيب والترهيب

   األستاذ/ عبد العظيم موسى خليل

 48 بأقالم القراء

   التحرير

 الصفحة هـ1454ربيع األول  -السنة الثانية عشر  115العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: مملكة الدراويش بخير

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 ات قرآن: اآلل، واألهل، والمودة في القربىنفح

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده،

 11 باب السنة: جواء أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 عودة اإلسالم إلى األندلس

   األستاذ/ حسن محمد الجنيدي

 33 ء من السيرة العطرة: شهادة حق لشيخ النصرانيةأضوا

   الدكتور/ الوصيف علي حزة

 34 إن تتبعون إال الظن

    

 35 التدخين ضار جداً بالصحة

    

 33 هل اإلسالم يبيح التدخين
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   الدكتور/ شريف عمر، أستاذ األورام بجامعة القاهرة

 33 يف المحرر بجريدة األخبارخطاب مفتوح إلى األستاذ محمد فهمي عبد اللط

   السنة المحمدية بدراو أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، جماعة 

 13 حكم إقامة القبور في المساجد )تعليق على فتوى(

   األستاذ/ محمد صفوت نور الدين

 15 حديث مسح الجبهة بعد الصالة

   األستاذ/ أبو الهيثم صقر جندية

 13 تابع سورة مريم -( 14)معاني ألفاظ القرآن 

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 43 (1االعتماد على الله ضروة حياة )

   األستاذ/ علي حنفي إبراهيم

 43 (46تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 الصفحة هـ1454ربيع اآلخر  -السنة الثانية عشر  113العدد  فهرس مقاالت

 1 التحرير: وفد امريكي للشفاعةكلمة 

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 نفحات قرآن: اآلل، واألهل، والمودة في القربى

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 13 باب السنة: من آداب اإلسالم

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 هل اتصوف من اإلسالم

   التحرير

 35 (7بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه: حوار داخل األسوار )

   السنة المحمدية بدراو أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، جماعة 

 33 األدب الفاضح في مدرسة البنات
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   التحرير

 38 تحت راية التوحيد )اإلحسان(

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 11 ودانخبر من الس

   التحرير

 14 رسالة تعزية

   التحرير

 13 -رضي الله عنه-الخليفة الرابع: علي بن أبي طالب 

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 44 تجربة البنوك اإلسالمية

   التحرير

 45 أول بنك إسالمي

   التحرير

 43 بأقالم القراء

   األستاذ/ مصطفى إبراهيم مصطفى

 الصفحة هـ1454 جمادى األولى -السنة الثانية عشر  111دد الع فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: وفد امريكي للشفاعة

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 نفحات قرآن: اآلل، واألهل

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 باب السنة: هل الشريعة اإلسالمية ادعاء أم تطبيق؟

   علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد 

 13 حكم صالة الجنازة في المسجد

   األستاذ/ محمد صفوت نور الدين

 35 في رياض التوحيد: هل الرسول أصل المخلوقات؟
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   األستاذ/ إبراهيم شعبان يوسف

 34 حكم اقتناء الكالب في البيوت

   التحرير

 33 -رضي الله عنهما-له بن عباس باب التراجم: ترجمان القرآن عبد ال

   األستاذ/ حسن محمد الجنيدي

 15 اتق الله يا صاحب الفضيلة

   التحرير

 11 من مفاخر التشريع اإلسالمي: القضاء في اإلسالم

   األستاذ/ أحمد لطفي السيد، المستشار القانوني لمركز السنبالوين

 14 ونحن.. متى نلتزم بشرع الله؟

   التحرير

 15 (2االعتماد على الله ضروة حياة )

   األستاذ/ علي حنفي إبراهيم

 13 تابع سورة األنبياء -( 15معاني ألفاظ القرآن )

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 45 بيع األطفال عمل مشروع!

   التحرير

 الصفحة هـ1454جمادى اآلخرة  -السنة الثانية عشر  118العدد  فهرس مقاالت

 1 ة التحرير: هل يضيع المسجد األقصى..؟كلم

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 نفحات قرآن: اآلل، واألهل

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 باب السنة: المرء مع من أحب

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 (7التربية بين األصالة والتجديد )
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   األستاذ/ محمد صفوت نور الدين

 34 تعال إلى حيث النكبة

   التحرير

 33 (7بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه: حوار داخل األسوار )

   السنة المحمدية بدراو أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، جماعة 

 15 العدالة البطيئة مع أشهر قضية لألزهر

   التحرير

 11 (3الله ضروة حياة ) االعتماد على

   األستاذ/ علي حنفي إبراهيم

 15 ... رغم أنف الدستور!

   األستاذ/ حسن أبو شنب

 18 عداوة إسرائيل لإلسالم

   التحرير

 13 حتى يسترد المنبر قيمته

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان

 41 اضبط.. متطرفون في أمريكا

   التحرير

 43 تحت راية التوحيد )اإلخالص لله عز وجل(

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 43 متفرقات

   األستاذ/ صفوت الشوادفي

 الصفحة هـ1454رجب  -السنة الثانية عشر  113العدد  فهرس مقاالت

 1 المرأةكلمة التحرير: قار بتحريم حجاب 

   رالشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحري

 4 نفحات قرآن: اآلل، واألهل، والمودة في القربى
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   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 15 (1باب السنة: عيادة المريض واحكام الكاللة )

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 رفقا يا حراس الفصحى

   ياناألستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الل

 18 هل من مجيب لنداء القرآن

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 31 القدر ال الصدفة

   األستاذ/ محمد أحمد معبر القحطاني

 34 مع خبراء الجريمة في وزارة الداخلية

   التحرير

 33 التامين االجتماعي في اإلسالم

   يناألستاذ/ أحمد لطفى السيد، المستشار القانوني لمركز السنبالو

 38 السم في الدسم

   األستاذ/ عبد الرحمن أحمد شادي

 11 -رضي الله عنه-أباطيل المفسرين حول ثعلبة 

   األستاذ/ أبو الهيثم صقر جندية

 14 أخبار عن أفعانستان

   التحرير

 11 إغراء فتياتنا الحتراف الرقص

   التحرير

 18 تابع سورة المؤمنون -( 16معاني ألفاظ القرآن )

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 44 أشكال جديدة للرق

   التحرير
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 45 مخطط إسرائيلي ضد المسلمين والعرب

   التحرير

 43 أضواء من السيرة العطرة: هل نعي.. وهل نتدبر؟

   الدكتور/ الوصيف علي حزة

 الصفحة هـ1454شعبان  -السنة الثانية عشر  145العدد  فهرس مقاالت

 1 ة التحرير: حقائق من داخل مجاويشكلم

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 نفحات قرآن: اآلل، واألهل، والمودة في القربى مع آية "إِنََّما يُِريدُ اللَّهُ..." في بيئتها القرآنية

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 (2باب السنة: عيادة المريض واحكام الكاللة )

   ة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيل

 11 سرطان في مدارس البنات اسمه: التربية الرياضية

   األستاذ/ السيد جويل، مدرس أول لغة عربية وتربية إسالمية بالمدارس اإلعدادية

 35 الطاعمون لحوم الموتى

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان

 31 حكم اإلسالم في الموسيقى والغناء

   األستاذ/ منصور عبد الحكيم، المحامي

 33 خرافة جديدة

   التحرير

 31 (12بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه: حوار داخل األسوار )

   السنة المحمدية بدراو أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، جماعة 

 11 أخطر تقرير للصحة العالمية

   التحرير

 11 تحت راية التوحيد )متابعة الرسول عليه الصالة والسالم(

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر
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 43 (4االعتماد على الله ضروة حياة )

   األستاذ/ علي حنفي إبراهيم

 43 فتوى باطلة

   التحرير

 41 من أخبار الجماعة

   التحرير

 الصفحة هـ1454رمضان  -الثانية عشر  السنة 141العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: سياحة.. أم استهتار بالدين؟

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

يَاُم.." )  5 (1نفحات قرآن: "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الِصِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 باب السنة: فضل الصيام

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 أحكام الصوم

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 35 نشر اإلسالم بالكمبيوتر

   التحرير

 33 فضل قيام الليل

   السنة المحمدية بعرب الرمل أنصاراألستاذ/ يوسف علي يوسف، رئيس جماعة 

 15 ومن الصيام ما فسد

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان

 13 أضواء من السيرة العطرة: شغزوة بدر الكبرى

   الدكتور/ الوصيف علي حزة

 11 الذين يحسنون الظن بالحجار

   األستاذ/ أبو الهيثم صقر جندية
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 13 الصوم عبادة... ورياضة نفسية

   حمد لطفي السيد، المستشار القانوني لمركز السنبالويناألستاذ/ أ

 43 أصحاب الفيل

   األستاذ/ محمد عثمان فقير

 45 توزيع المياة بالبطاقات / منع الخمور على الطائرات المصرية

   التحرير

 43 بأقالم القراء

   محمد محفوظ الشاذلي، عضو اتحاد طالب المعهد الفني التجاري بطنطا

 الصفحة هـ1454 شوال -السنة الثانية عشر  143العدد  رس مقاالتفه

 1 كلمة التحرير: فتاوى مريضة تثير البلبلة

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

يَاُم.." )  1 (2نفحات قرآن: "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الِصِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 14 السنة: حقيقة الزهدباب 

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 أوضاع مخزية في الهند

   التحرير

 33 (11بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه: حوار داخل األسوار )

   السنة المحمدية بدراو أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، جماعة 

 33 في االحتشامملحدون يسبقوننا 

   التحرير

 38 (1قصة نوح عليه السالم وما فيها من المواعظ والعبر )

   األستاذ/ علي حنفي إبراهيم

 13 المسجد األقصى.. للبيع / احترام حقوق األنسان "األمريكي فقط"

   التحرير
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 14 نحن قدرنا بينكم الموت

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 18 الممجون وخالعة باسم اإلس

   التحرير

 13 (7التربية بين األصالة والتجديد )

   األستاذ/ محمد صفوت نور الدين

 45 تحت راية التوحيد )المحاسبة(

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 الصفحة هـ1454ذو القعدة  -السنة الثانية عشر  141العدد  فهرس مقاالت

 1 أساب ضعف المسلمينكلمة التوحيد: هذه الفتاوى... من 

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 السنة المحمدية أنصاربيان من المركز العام لجماعة 

    

يَاُم.." )  5 (3نفحات قرآن: "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الِصِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 13 باب السنة: الحج

   شيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة ال

 35 حجة الوداع

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 جراة غريبة على دين الله

   التحرير

 45 إرفعوا أيديكم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

   الدكتور/ الوصيف علي حزة

 43 ناء الكعبةاليهود.. وب

   التحرير
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 41 الحلف بصحيح البخاري!

   التحرير

 44 بأقالم القراء: الزواج بالبغايا من أعظم األعمال الصالحة!

   جامعة القاهرة -األستاذ/ محمد الجندي، كلية دار العلوم 

 الصفحة هـ1454ذو الحجة  -السنة الثانية عشر  144العدد  فهرس مقاالت

 1 ير: األضرحة بالمساجد فتنة للمسلمينكلمة التحر

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

يَاُم.." )  4 (4نفحات قرآن: "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الِصِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده،

 11 باب السنة: ردود أسئلة وردت للمجلة

   حيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الر

 15 (12بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه: حوار داخل األسوار )

   السنة المحمدية بدراو أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، جماعة 

 35 انتخابات إسرائيل واألرض الموعودة

   التحرير

 31 هدي الدين عند الموت

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 38 يد للسوفيت في أفغانستانأسلوب جد

   التحرير

 33 من ديوان اإليمان: التصديق

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان

 11 الصحة العالمية تحذر

   التحرير

 14 تابع سورة الشعراء -( 18معاني ألفاظ القرآن )

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد
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 45 الشيخ الغزالي غضبان

   التحرير

 41 تحت راية التوحيد )التوبة(

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 45 (2قصة نوح عليه السالم وما فيها من المواعظ والعبر )

   األستاذ/ علي حنفي إبراهيم

 

 الصفحة هـ1455المحرم  -السنة الثالثة عشر  145العدد  فهرس مقاالت   

 1 ا في السماواتكلمة التحرير: انظروا ماذ

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

يَاُم.." )  5 (5نفحات قرآن: "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الِصِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 15 باب السنة: الهجرة

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 ل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرهاوجوب العم

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد 

 بالمملكة العربية السعودية
  

 33 من ديوان اإليمان: التسليم

   بسرس اللياناألستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين 

 15 هل يهتمون بالدعوة اإلسالمية

   التحرير

 11 العبادة الخالصة طريق إلى الجنة

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 11 تحت راية التوحيد )التوبة(

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 41 هجرة في سبيل الله
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   لسنبالويناألستاذ/ أحمد لطفي السيد، المستشار القانوني لمركز ا

 41 موقف اللغة وعلماء النحو من الصوفية

   جامعة القاهرة -األستاذ/ محمد الجندي، كلية دار العلوم 

 45 الخضر بين الحقيقة واالفتراء

   األستاذ/ منصور عبد الحكيم، المحامي

 41 بأقالم القراء

   األستاذ/ عبد الفتاح أحمد دهب، أسوان

 الصفحة هـ1455صفر  -السنة الثالثة عشر  143العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: شيوخ علماء... أم عمالء؟

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

يَاُم.." )  3 (6نفحات قرآن: "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الِصِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 15 بعض األحاديث النبوية باب السنة: أجوبة عن صحة

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 33 إلغاء الرقابة عن المساجد

   األستاذ/ محمد الحيوان

 34 ندوات للرأي.. أم لألثارة

   السنة المحمدية باألسماعيلية أنصاراألستاذ/ أحمد المسلمي الحسيني، سكرتير جماعة 

 38 المسلمة والطريق إلى مجتمع إسالمي المرأةالمسلمة:  أةالمرركن 

   األستاذة/ ماجدة محمد شحاته

 13 القرصنة اإلسرائيلية في الخليل

   التحرير

 14 (3قصة نوح عليه السالم وما فيها من المواعظ والعبر )

   األستاذ/ علي حنفي إبراهيم

 13 بوتتابع سورة العنك -( 17معاني ألفاظ القرآن )
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   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 45 ألمانيا تشعر بخطر التليفزيون

   التحرير

 43 بأقالم القراء

   األستاذ/ محمد نجيب لطفي

 الصفحة هـ1455ربيع األول  -السنة الثالثة عشر  141العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: ربط الدين بالدولة في أمريكا

   أحمد، رئيس التحرير الشيخ/ أحمد فهمي

يَاُم.." )  5 (8نفحات قرآن: "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الِصِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 باب السنة: لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 حتفال بالمولدحكم اال

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد 

 بالمملكة العربية السعودية
  

 35 السحت في جيوب المحاسيب

   التحرير

 33 المسلمة وعودتها إلى الله المرأةالمسلمة:  المرأةركن 

   ماجدة محمد شحاته األستاذة/

 33 العاملة وأمراض القلب المرأة

   التحرير

 15 ال يا فضيلة الدكتور

   األستاذ/ علي حنفي إبراهيم

 14 األعمال بالنيات

   األستاذ/ أحمد طه نصر
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 13 رغم المجاعة في أفريقيا

   التحرير

 45 نمن مفاخر التشريع اإلسالمي: حرية اإلنساء بين الدين والقانو

   األستاذ/ أحمد لطفي السيد، المستشار القانوني لمركز السنبالوين

 41 برنامج شامل لمكافحة التدخين في القوات المسلحة المصرية

   التحرير

 44 من ديوان اإليمان: الصبر

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان

 48 بأقالم القراء

   الفيوم -ب لطفي، مدرس اللغة العربية والتربية اإلسالمية بالعدوة األستاذ/ محمد نجي

 الصفحة هـ1455ربيع اآلخر  -السنة الثالثة عشر  148العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: ربط الدين بالدولة في أمريكا

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

يَاُم.." )نفحات قرآن: "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آ  3 (7َمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الِصِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 15 باب السنة: فتاوى في السنة

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 33 أحفال وموالد للعظماء ولكن..!

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان

 35 إسرائيلي للمسجد األقصىانتهاك 

   التحرير

 33 أحاديث ليست صحيحة

   السنة المحمدية باألسكندرية أنصاراألستاذ/ عبد المعطي عبد المقصود محمد، سكرتير جماعة 

 15 شرع الله يحمي المجتمع

   التحرير
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 11 وجريمة أخرى

   التحرير

 13 المسلمة: هال شققتم صدره؟! المرأةركن 

   تاذة/ ماجدة محمد شحاتهاألس

 15 اعتراف سوفيتي

   التحرير

 13 من وحي القرآن الكريم: طغيان أقوام... وأقوام

   األستاذ/ محمد عثمان فقير

 41 هل تنهض بمسئوليتنا

   األستاذ/ ندهى السيد عيد

 45 ذم الهوى

   األستاذ/ عبد العظيم موسى خليل

 الصفحة هـ1455جمادى األولى  -الثالثة عشر السنة  143العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: تشويه صورة الصحابة ألطفالنا

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

يَاُم.." )  1 (7نفحات قرآن: "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الِصِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 15 ر صحيحة في التلفازباب السنة: فتاوى غي

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 33 الدعوة إلى إصالح األزهر

   األستاذ/ محمود مهدي إستانبولي

 31 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 أين القدوة يا وزير الزراعة

   أحمد دهيم سالماألستاذ/ 
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 15 الشيطان في صناديق النذور

   التحرير

 11 محاولة لنسف المسجد األقصى

   التحرير

 13 ( التربية باالعتقاد12التربية بين األصالة والتجديد )

   األستاذ/ محمد صفوت نور الدين

 18 كاثوليكي أستاذ للفلسفة اإلسالمية!

   التحرير

 13 / وبلبلة للقراء في صحيفة أخرى هل هذه صحافة إسالمية

   التحرير

 45 أغالط في كتاب للتربية اإلسالمية

   األستاذ/ محمد نجيب لطفي، مدرس اللغة العربية والتربية اإلسالمية

 41 جامعة مفتوحة للفكر اإلسالمي

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان

 44 متفرقات

   فوت الشوادفياألستاذ/ ص

 48 من أخبار الجماعة

   التحرير

 الصفحة هـ1455جمادى اآلخرة  -السنة الثالثة عشر  155العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: تشويه صورة الصحابة ألطفالنا

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

يَاُم.." )نفحات قرآن: "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب عَ   4 (12لَْيُكُم الِصِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 13 باب السنة: حكم عمل المخطيء والناسي

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة
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 13 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 واهتز عرش الرحمن

   اذ/ أحمد دهيم سالماألست

 31 الحبس والغرامة بسبب التدخين / خسارة بليون جنيه في انجلترا

   التحرير

 38 سوق المرض

   األستاذ الدكتور/ أمين محمد رضا، أستاذ جراحة العظام والتقويم واإلصابات كلية طب جامعة األسكندرية

 15 المسلمة: وللمؤمنات مواقف المرأةركن 

   ماجدة محمد شحاته األستاذة/

 14 دعوة لتعزيز اإللحاد

   التحرير

 15 قصة نوح عليه السالم

   األستاذ/ علي حنفي إبراهيم

 13 تابع سورة األحزاب -( 17معاني ألفاظ القرآن )

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد،

 45 من مفاخر التشريع اإلسالمي: الرسول صلى الله عليه وسلم قاضيا

   ذ/ أحمد لطفي السيد، المستشار القانوني لمركز السنبالويناألستا

 الصفحة هـ1455رجب  -السنة الثالثة عشر  151العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: اإلعدام ال يكفي وال يجدي

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

يَاُم.." )نفحات قرآن: "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَ   5 (11ْيُكُم الِصِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 13 باب السنة: شهر رجب وما ابتدع فيه

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة
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 11 الجهاد األفغاني وخمس سنوات من الصمود

   الدكتور/ الوصيف علي حزة

 18 باب الفتاوى

   ي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد عل

 34 أحذية تحمل لفظ الجاللة

   التحرير

 33 معركة على مال حرام

   األستاذ/ عبد الحافظ فرغلي

 15 وقل الحمد لله

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 14 عرض لكتاب: إنتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة العربية

الله بن سعد الرويشد، عضور مؤسسة الجزيرة الصحفية بالرياض وعضو رابطة األدب الحديث األستاذ/ عبد 

 بالقاهرة
  

 11 وهذه الضجة الكبرى عالم؟!!

   األستاذة/ ماجدة محمد شحاته

 45 بأقالم القراء

   فاطمة سيد محمود، طالبة بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية باألزهر

 41 حكم وطرائف

   ستاذ/ أحمد دهيم سالماأل

 43 والعطور المرأة

   األستاذ/ فوزي عبد الوارث

 الصفحة هـ1455شعبان  -السنة الثالثة عشر  153العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: نظرات في مشكلة الجفاف

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

يَاُم.." ) نفحات قرآن: "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  5 (12ُكتَِب َعلَْيُكُم الِصِّ
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   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 باب السنة: النذر ويسر اإلسالم فيه

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 35 خطاب مفتوح لفضيلة اإلمام األكبر شيخ الجامع األزهر كارثة يجب أن توقف

   السنة المحمدية بأسوان أنصاراألستاذ/ يوسف محمد سليمان، رئيس جماعة 

 33 مسيلمة العصر الحديث والتصرف

   األستاذ/ أحمد دهيم سالم

 35 المسلمة: الجريمة في غيبة الشريعة المرأةركن 

   ه،األستاذة/ ماجدة محمد شحات

 33 تابع سورة يس -( 22معاني ألفاظ القرآن )

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 11 مجلة األزهر تنبش القبور

   األستاذ/ محمد صفوت نور الدين

 14 وحدة الوجود ووحدة الموجود: ابن عربي والحالج والجيلي يقرونها ويدعون إليها

   (42)ص  الشيخ/ محمد صفوت نور الدين ثم تعقيب نقله بالعباسيةاألستاذ/ محمد نجيب المطيعي، وكيل األخبار 

 41 قصة نوح عليه السالم

   األستاذ/ علي حنفي إبراهيم

 43 بأقالم القراء

   األستاذ/ أحمد عبد المقصود عجيلة، الحضرة البحرية باألسكندرية

 ةالصفح هـ1455رمضان  -السنة الثالثة عشر  151العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: المضطهدون.. في بلغاريا

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

يَاُم.." )  4 (13نفحات قرآن: "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الِصِّ

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 13 باب السنة: خير الشهور

   رئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، ال

 13 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 35 قراءة بين السطور في خبر هطول األمطار على الحبشة

   األستاذ/ أبو الهيثم صقر جندية

 38 قانون للخمور يتحدى اإلسالم

   التحرير

 33 عقبات في طريق الدعوة اإلسالمية

   التحرير

 15 عيد القيامة المجيد.. ومسائل العلماء

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان

 13 رمضان شهر الصيام والقيام

   األستاذ/ أحمد دهيم سالم

 15 ال تقولو على هؤالء التجار: ال مبدأ لهم

راحة العظام والتقويم واإلصابات كلية طب جامعة األستاذ الدكتور/ أمين محمد رضا، األستاذ المتفرغ لج

 األسكندرية
  

 13 من أسباب استجابة الدعاء

   األستاذ/ أبو العطا عبد القادر الزع

 45 أضواء على السيرة العطرة: فتح مكة

   الدكتور/ الوصيف علي حزة

 44 معاول هدامة في اإلسالم: البهائية وصلتها بالصهيونية والباطنية

   ستاذ/ عبد المعطي عبد المقصود محمداأل

 48 من أخبار الجماعة
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   التحرير

 الصفحة هـ1455شوال  -السنة الثالثة عشر  154العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: دستورية قانون الربا

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

َن اْلُهدَٰى َواْلفُْرقَاِن.." )نفحات قرآن: "يَشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل   5 (1ِفيِه اْلقُْرآُن ُهدًى لِِّلنَّاِس َوبَيِِّنَاٍت مِِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 باب السنة: ضبط النفس عند الغضب

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 15 باب الفتاوى

   م، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحي

 35 المسلمة: جهاد النساء في اإلسالم المرأةركن 

   األستاذة/ ماجدة محمد شحاته

 31 أكاذيب على الهواء

   األستاذ/ أبو الهيثم صقر جندية

 33 بين هوى األديب وعلم العالم

   األستاذ/ حسن محمد الجنيدي

 33 مشاكل الناس

   رغلياألستاذ/ عبد الحافظ ف

 13 أخطاء علمية مشهورة

   األستاذ/ محمد نجيب لطفي، مدرس اللغة العربية والتربية اإلسالمية

 13 ( األثر التربوي لالعتقاد الصحيح11التربية بين األصالة والتجديد )

   األستاذ/ محمد صفوت نور الدين

 41 اإلمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب )الحلقة األولى(

/ عبد الله بن سعد الرويشد، عضور مؤسسة الجزيرة الصحفية بالرياض وعضو رابطة األدب الحديث األستاذ

 بالقاهرة
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 الصفحة هـ1455ذو القعدة  -السنة الثالثة عشر  155العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: وبدأ الالعبون بالنار

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

َن اْلُهدَٰى َواْلفُْرقَاِن.." )نفحات قرآن: "  8 (2يَشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل ِفيِه اْلقُْرآُن ُهدًى لِِّلنَّاِس َوبَيِِّنَاٍت مِِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 15 باب السنة: الحج كفارة العمر

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 كام الحج والعمرةأسئلة عامة في أح

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 48 االستنشاق في رسالة ماجستير

   التحرير

   

 الصفحة هـ1455ذو الحجة  -السنة الثالثة عشر  153العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: هل امريكا وصية علينا ؟

   ئيس التحريرالشيخ/ أحمد فهمي أحمد، ر

َن اْلُهدَٰى َواْلفُْرقَاِن.  4 (3." )نفحات قرآن: "يَشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل ِفيِه اْلقُْرآُن ُهدًى لِِّلنَّاِس َوبَيِِّنَاٍت مِِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 باب السنة: فضل العشرة األولى من ذي الحجة

   الرئيس العام للجماعة فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم،

 14 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 فكر إسالمي أم سموم؟

   األستاذ/ أحمد دهيم سالم

 31 أسلوب تطبيق الشريعة اإلسالمية

   األستاذ/ علي حنفي إبراهيم
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 33 المرأة( عمل 1ظلمات.. نتخبط فيها )

   اذ/ إبراهيم إبراهيم هاللاألست

 15 تابع سورة الزمر -( 21معاني ألفاظ القرآن )

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 15 من ديوان اإليمان: الشكر

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان

 41 اإلمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب )الحلقة الثانية(

بن سعد الرويشد، عضور مؤسسة الجزيرة الصحفية بالرياض وعضو رابطة األدب الحديث األستاذ/ عبد الله 

 بالقاهرة
  

 48 من أخبار الجماعة

   التحرير

 الصفحة هـ1453المحرم  -السنة الرابعة عشر  151 العدد فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: اإلسالم وقانون األحوال الشخصية

   يس التحريرالشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئ

َن اْلُهدَٰى َواْلفُْرقَاِن.  5 (4." )نفحات قرآن: "يَشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل ِفيِه اْلقُْرآُن ُهدًى لِِّلنَّاِس َوبَيِِّنَاٍت مِِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 باب السنة: توكل المؤمن على الله تعالى في كل األمور

   د الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد علي عب

 13 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 34 (12التربية بين األصالة والتجديد )

   األستاذ / محمد صفوت نور الدين

 33 واألزمة االقتصادية المرأة( عمل 2ظلمات .. نتخبط فيها )

   راهيم هاللالدكتور/ إبراهيم إب

 11 (2المسلمة: جهاد النساء في اإلسالم ) المرأةركن 
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   األستاذة/ ماجدة محمد شحاته

 11 ال أيتها المحكمة الدستورية

   األستاذ/ جمال أحمد السيد المراكبي )د. جمال المراكبي(

 45 عمليات غسيل مخ األفغان

   التحرير

 41 الشفاعة بين النفى واالثبات

   اذ/ عبد العظيم موسى خليلاألست

 44 (6قصة نوح عليه السالم )

   األستاذ/ علي حنفي إبراهيم

 الصفحة هـ1453صفر  -السنة الرابعة عشر  158العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: دعاة التغريب : ماذا يريدون؟

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

َن اْلُهدَٰى َواْلفُْرقَاِن.." )نفحات قرآن: "يَشْهُر َرمَ   5 (5َضاَن الَِّذي أُنِزَل ِفيِه اْلقُْرآُن ُهدًى لِِّلنَّاِس َوبَيِِّنَاٍت مِِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 15 باب السنة: االسالم دين العلم

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 باب الفتاوى

   / محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ

 33 الشيخة المحظوظة في طنطا

   التحرير

 31 (1تحت راية التوحيد: الدعوة الى توحيد الله عز وجل )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 11 هذا بيان للناس: تأثير النيكوتين فى الجسم

   األستاذ/ أحمد دهيم سالم

 11 واألخالق المرأة( عمل 3نتخبط فيها ) ظلمات..
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   جامعة عين شمس -الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل، كلية البنات 

 13 جحود السنة النبوية كفر

   األستاذ/ أحمد طه نصر

اإلمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب علم من أعالم الفكر العربى اإلسالمى والمجدد للعقيدة اإلسالمية الصحيحة 

 ائد الدعوة اإلصالحية السلفية ورائد من رواد النهضة الحديثة )الحلقة الثالثة(وق
43 

األستاذ/ عبد الله بن سعد الرويشد، عضور مؤسسة الجزيرة الصحفية بالرياض وعضو رابطة األدب الحديث 

 بالقاهرة
  

 41 االحتياطى االستراتيجى وقدرة الله )باب الصحافة إعداد تحرير المجلة(

   دكتور/ أحمد السعيد يونسال

 الصفحة هـ1453ربيع األول  -السنة الرابعة عشر  153العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: بابا الفاتيكان.. منزعج

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

َن اْلُهدَٰى َواْلفُْرقَاِن.." )نفحات قرآن: "يَشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل ِفيِه اْلقُْرآُن ُهدًى لِِّلنَّاِس   4 (6َوبَيِِّنَاٍت مِِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 باب السنة: من شمائل النبى صلى الله عليه وسلم

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 باب الفتاوى

   اعةفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجم

 31 ومقابر تسمى دور الحضانة المرأة( عمل 4ظلمات.. نتخبط فيها )

   جامعة عين شمس -الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل، كلية البنات 

 11 طريق الكفار

   األستاذ/ عبد الحافظ فرغلي

 15 من ديوان اإليمان: الحب

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان

 41 تابع سورة الشورى -( 22معاني ألفاظ القرآن )

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد
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 45 مفتريات و أباطيل

   الفيوم -األستاذ/ محمد نجيب لطفي، العدوة 

 48 السنة في السودان أنصارمع 

   التحرير

 الصفحة هـ1453ربيع اآلخر  -السنة الرابعة عشر  135العدد  فهرس مقاالت

 1 التحرير: بقر فى عالم البشر كلمة

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

َن اْلُهدَٰى َواْلفُْرقَاِن.  5 (8." )نفحات قرآن: "يَشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل ِفيِه اْلقُْرآُن ُهدًى لِِّلنَّاِس َوبَيِِّنَاٍت مِِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 ؟وهل له كرامة ؟ وهل للموتى كرامات أم خرافات؟باب السنة: من هو الولى 

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 33 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 أهال... بأعياد لبنا !

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 11 (2لتوحيد: الدعوة الى توحيد الله عز وجل )تحت راية ا

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 11 شيخ كبير.. مجهول

   التحرير

 13 التحذير من ترك الصالة والتهاون فيها

   األستاذ/ أبو الهيثم صقر جندية

مجدد للعقيدة اإلسالمية الصحيحة اإلمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب علم من أعالم الفكر العربى اإلسالمى وال

 وقائد الدعوة اإلصالحية السلفية ورائد من رواد النهضة الحديثة )الحلقة الرابعة واألخيرة(
43 

األستاذ/ عبد الله بن سعد الرويشد، عضور مؤسسة الجزيرة الصحفية بالرياض وعضو رابطة األدب الحديث 

 بالقاهرة
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 الصفحة هـ1453جمادى األولى  -ة الرابعة عشر السن 131العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: دعاة يروجون للوثنية

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 كتاب و عتاب

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 باب السنة: فضل الدعاء وآدابة

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 ب الفتاوىبا

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 مالبس المحجبات

   األستاذ/ عبد الحافظ فرغلي

 13 أضرحة للمطربات والراقصات

   التحرير

 11 واحفظوا أيمانكم

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 41 (13التربية بين األصالة والتجديد )

   صفوت نور الدين األستاذ / محمد

 48 المسلمة جهادها المرأةبقلم القراء: من أين تبدأ 

ث قسم الحدي -األستاذة/ عزة عبد الغفار لقمة، الطالبة بليسانس الدراسات اإلسالمية والعربية بجامعة األزهر 

 والتفسير
  

 الصفحة هـ1453جمادى اآلخرة  -السنة الرابعة عشر  133 العدد فهرس مقاالت

 1 لمة التحرير: شيوخ أم لصوص؟ك

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 نفحات قرآن: )قل...(

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده
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 14 (1باب السنة: تحريم اتخاذ القبور مساجد )

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 33 باب الفتاوى

   علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد 

 11 (: الدور التربوي للعبادات14التربية بين األصالة والتجديد )

   األستاذ / محمد صفوت نور الدين

 14 الشيخ الكبير.. "خواجة"

   التحرير

 15 أزمة في الراقصات

   التحرير

 13 (3تحت راية التوحيد: الدعوة الى توحيد الله عز وجل )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 41 تابع سورة األحقاف -( 23معاني ألفاظ القرآن )

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 41 من حقيبة البريد

   التحرير

 48 من أخبار الجماعة

   التحرير

 الصفحة هـ1453رجب  -السنة الرابعة عشر  131العدد  فهرس مقاالت

 1 السقوط إلى الهاويةكلمة التحرير: 

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 نفحات قرآن: "َوَجاِهْدُهم ِبِه ِجَهادًا َكبِيًرا..."

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 15 (2باب السنة: تحريم اتخاذ القبور مساجد )

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة
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 31 وىباب الفتا

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 33 والشعب يدفع الثمن

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 33 بدع أحدث في رجب

   األستاذ/ صالح محمد رزق

 11 إنتبهوا.. يرحمكم الله

   األستاذ/ فوزي عبد الوارث السيد

 11 إلسالماألخالق واإليمان توأما ا

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان

 13 إالَم التطاول على الله؟

   الفيوم -األستاذ/ محمد نجيب لطفي، العدوة 

 41 (1دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 41 من حقيبة البريد

   التحرير

 الصفحة هـ1453شعبان  -الرابعة عشر السنة  134العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: اعتراف... وتكذيب أيهما نصدق!

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 (1نفحات قرآن: "قَْد أَْفلََح َمْن تََزكَّى" )

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 باب السنة: الغناء والمعازف والمزامير

   علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد 

 13 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة
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 35 وسبقنا امريكا...!

   التحرير

 33 المؤمن القوى...

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 11 هل يخلعون العمائم

   التحرير

 13 هل هان القرآن علينا

   جامعة عين شمس -إبراهيم إبراهيم هالل، كلية البنات  الدكتور/

 15 لماذا يهدد ويتوعد

   الفيوم -األستاذ/ محمد نجيب لطفي، العدوة 

 13 ال نجاة اال بااليمان

   األستاذ/ أحمد لطفي السيد

 18 (4تحت راية التوحيد: الدعوة الى توحيد الله عز وجل )

   بدر فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد

 43 انتهاكات بلغارية

   التحرير

 41 متفرقات

   األستاذ/ صفوت الشوادفي

 48 من حقيبة البريد

   التحرير

 48 من أخبار الجماعة

   التحرير

 الصفحة هـ1453رمضان  -السنة الرابعة عشر  135العدد  فهرس مقاالت

 1 المرأةكلمة التحرير: ماذا يراد ب

   أحمد، رئيس التحرير الشيخ/ أحمد فهمي
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 5 (2نفحات قرآن: "قَْد أَْفلََح َمْن تََزكَّى" )

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 14 باب السنة: فضائل الصوم وأحكامه

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 باب الفتاوى

   للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام 

 13 نموذج مشرف للمرأة العصرية!

   التحرير

 11 درس من المهجر

األستاذ الدكتور/ أمين محمد رضا، األستاذ المتفرغ لجراحة العظام والتقويم واإلصابات كلية طب جامعة 

 األسكندرية
  

 45 متى يصلون الجمعة

   التحرير

 41 حكمه الصوم وفضائله

   اهيماألستاذ/ علي حنفي إبر

 45 مؤامرة قبورية شيعية

   التحرير

 43 القراء: بين تزكية النفس والتوحيد بأقالم

   األستاذ/ عبد الحكيم أبو حطب

 الصفحة هـ1453شوال  -السنة الرابعة عشر  133العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: أليس هذا استفزار

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 (3حات قرآن: "قَْد أَْفلََح َمْن تََزكَّى" )نف

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 باب السنة: ما يمحو الخطايا
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   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 ( الزكاة15ة والتجديد )التربية بين األصال

   األستاذ / محمد صفوت نور الدين

 15 من المنتصر في أسوان؟

   التحرير

 13 (2دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 18 مسلم يبشر بالمسيحية!

   التحرير

 45 المرأةمغالطات في عمل 

   جامعة عين شمس -نات الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل، كلية الب

 44 (5تحت راية التوحيد: الدعوة الى توحيد الله عز وجل )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 48 من حقيبة البريد

   التحرير

 الصفحة هـ1453ذو القعدة  -السنة الرابعة عشر  131العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: غوغائية يوم العيد... !

   يخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحريرالش

 3 نفحات قرآن

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

أركان وواجبات وسنن  أحكام الحج والعمرة أحاديث مكذوبة عن الحج الحج والعمرة باب السنة: ويشمل

 افاتبيان المس زيارة مسجد الرسول صلى الله علية وسلم دعاء يوم عرفة خطبة الوداع حجة الوداع الحج
13 

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة
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 43 من حقيبة البريد

   التحرير

 41 إبادة المسلمين في بلغاريا

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 الصفحة هـ1453ذو الحجة  -السنة الرابعة عشر  138العدد  فهرس مقاالت

 1 ة التحرير: مأساة التعليم األزهريكلم

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 باب السنة: أسئلةعامة في أحكام الحج والعمرة

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 15 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 33 فات فوق المنابرخرا

   التحرير

 34 (3دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 11 سورة الذاريات -( 24معاني ألفاظ القرآن )

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 13 المتبرجة المرأةاإلسالم.. و

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 44 الوقف المشروع والممنوع

   اذ محمد هيكلالدكتور/ مع

 43 بأقالم القراء

   األستاذ/ السيد عبد المنعم، شركة الجمهورية لألدوية والمستلزمات الطبية بالرأس السوداء باألسكندرية

 48 زيادة ثمن المجلة

   التحرير
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 الصفحة هـ1451المحرم  -السنة الخامسة عشر  133العدد  فهرس مقاالت

 1 األفغان كلمة التحرير: صرخات من بالد

   عن رئيس التحرير؛ األستاذ/ أحمد دهيم سالم

 3 باب السنة: الصبر على المصيبة

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 34 صوم( ال16التربية بين األصالة والتجديد )

   األستاذ/ محمد صفوت نور الدين

 33 مثل الفرقين

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ أبو الوفاء محمد درويش 

 13 خبر.. وتعليق

   التحرير

 11 (: الدعوة إلى توحيد الله عز وجل6تحت راية التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 18 الرابع(دفاع عن السنة المطهرة: )الدفاع 

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 44 المرأةمغالطات في عمل 

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل، األستاذ المساعد للدراسات اإلسالمية بكلية البنات جامعة عين شمس

 الصفحة هـ1451صفر  -السنة الخامسة عشر  115العدد  فهرس مقاالت

 1 !كلمة التحرير: سياسة الترقيع... 

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 باب السنة: جواز صدقة الزوجة على زوجها إن كان فقيرا

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 باب الفتاوى
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   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 35 حول بناء البيت الحرام

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 34 مسلمون في الصين

   التحرير

 35 زينة أم حجاب أم عبث التجار؟

األستاذ الدكتور/ أمين محمد رضا، األستاذ المتفرغ لجراحة العظام والتقويم واإلصابات كلية طب جامعة 

 األسكندرية
  

 38 دفاع عن السنة المطهرة: )الدفاع الخامس(

   راهيم حشيشاألستاذ/ علي إب

 14 (1وقفة بين جيلين: سابق بالخيرات وظالم لنفسه )

   األستاذ/ أبو الهيثم صقر جندية

 43 من ديوان اإليمان: التوكل

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان

 الصفحة هـ1451ربيع األول  -السنة الخامسة عشر  111العدد  فهرس مقاالت

 1 تحرير: أفيقوا من غفلتكمكلمة ال

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 باب السنة: النهي عن الغلو في الدين

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 ثل من يدعو غير اللهمن أمثال القرآن: م

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ أبو الوفاء محمد درويش 

 35 دفاع عن السنة المطهرة: )الدفاع السادس(

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش
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 15 فيه شفاء للناس

   التحرير

 11 الغزالي بين الوهم والحقيقة

   األستاذ/ محمد نجيب لطفي

 11 للهفاعلم أنه ال إله إال ا

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 41 دراسات مستفيضة..!

   التحرير

 43 فال تجعلوا لله أندادا

   األستاذ/ عبد الرازق السيد عيد

 45 أخبار من الفاتيكان والفلبين

   التحرير

 43 إسالم جديد للقذافي

   التحرير

 41 من أخبار الجماعة: قافلة التوحيد

   التحرير

 الصفحة هـ1451ربيع اآلخر  -السنة الخامسة عشر  113العدد  االتفهرس مق

 1 كلمة التحرير: وهان عليهم اإلسالم!

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

اَرةٌ بِالسُّوِء..." ) ُئ نَْفِسي   إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ  5 (1نفحات قرآن: "َوَما أُبَرِِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 15 باب السنة: تحقيق بعض األحاديث

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة
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 34 مهاجمة المسلمين أثناء الصالة

   التحرير

 35 بيان األساقفة الفرنسيين

   التحرير

 33 ن السنة المطهرة: )الدفاع السابع(دفاع ع

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 11 الحسد واالستعاذة منه

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 18 جادون أم هازلون؟

   الدكتور/ إبراهيم هالل

 43 (2وقفة بين جيلين: سابق بالخيرات وظالم لنفسه )

   األستاذ/ أبو الهيثم صقر جندية

 الصفحة هـ1451جمادى األولى  -السنة الخامسة عشر  111العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: أسوتهم الحجاج الثقفي !

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 باب السنة: مواساة الفقراء وأكرام األضياف

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 35 هل يطير النعش

   الدكتور/ الوصيف علي حزة

 31 وجوب أداء الصالة في جماعة

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد 

 ة السعوديةبالمملكة العربي
  

 31 من أمثال القرآن: مثل الذين كفروا بربهم
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   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ أبو الوفاء محمد درويش 

 15 إتق الله يا صاحب الخواطر

   األستاذ/ محمد نجيب لطفي

 14 من ديوان اإليمان: التقوى

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان

 41 سورة الرحمن -( 25ظ القرآن )معاني ألفا

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 41 اإلسالم والعلم

   األستاذ/ أحمد لطفي السيد

 الصفحة هـ1451جمادى اآلخرة  -السنة الخامسة عشر  114العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: إسالم أم جاهلية؟

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

اَرةٌ بِالسُّوِء..." )نف ُئ نَْفِسي   إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ  5 (2حات قرآن: "َوَما أُبَرِِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 باب السنة: اإلخالص في الدين والسبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 35 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 حتى ال تحتار النيابة!

   التحرير

 14 اتق الله يا شيخ شعراوي

   التحرير

 45 الدعاء خير من النذر

   األستاذ/ أبو الهيثم صقر جندية

 45 شرك.. أم دالئل خيرات؟
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   الحديث الخيرية بمكةاألستاذ/ محمد جميل زينو، المدرس بدار 

 48 من أخبار الجماعة: اجتماع الجمعية العمومية

   التحرير

 الصفحة هـ1451رجب  -السنة الخامسة عشر  115العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: مصحف تحت الوسادة..!

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

ُئ نَْفِسي اَرةٌ بِالسُّوِء..." )  نفحات قرآن: "َوَما أُبَرِِّ  3 (3 إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 13 باب السنة: شهر رجب أصل حرمته وما ابتدع فيه

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 باب الفتاوى

   ةفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماع

 13 إذاعة القرآن الكريم في خطر

   األستاذ/ محمد نجيب لطفي

 15 دفاع عن السنة المطهرة: )الدفاع الثامن( هل يكلم الله المتصوفة؟

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 43 موجز أحكام شهر رجب

   األستاذ/ محمد عبد الحكيم القاضي

 43 القرآن المعطل

   يكلاألستاذ/ معاوية محمد ه

 الصفحة هـ1451شعبان  -السنة الخامسة عشر  113العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: حرام عليك يا شيخ!

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

اَرةٌ بِالسُّوِء..." ) ُئ نَْفِسي   إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ  5 (4نفحات قرآن: "َوَما أُبَرِِّ

   عبده األستاذ/ بخاري أحمد
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 13 باب السنة: الدين يسر

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 33 باب الفتاوى:

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 14 طبقنا الشريعة .. وافرحتاه!

   التحرير

 13 المفتي... وتزين البدع

   كيم القاضياألستاذ/ محمد عبد الح

 45 أضلهم السامري

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ أبو الوفاء محمد درويش 

 41 معاناه أطفال المفاتيح!

   التحرير

 الصفحة هـ1451رمضان  -السنة الخامسة عشر  111العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: هل يخونون األمانة؟

   راألستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحري

اَرةٌ بِالسُّوِء..." ) ُئ نَْفِسي   إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ  3 (5نفحات قرآن: "َوَما أُبَرِِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 باب السنة: شهر رمضان وصيامه

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 باب الفتاوى

   لرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد ا

 13 هل يحفظون القرآن محرفا؟

   التحرير

 11 أمريكا تشرق العرش!

   التحرير
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 18 هل نغير ديننا..؟

   األستاذ/ عبد الرازق السيد عيد

 45 من اإلعجاز الطبي في القرآن: التوحيد وجوارح األنسان

   الدكتور/ السيد الجميلي

 41 طهرة: )الدفاع التاسع( المسبحة سنة أم بدعة؟دفاع عن السنة الم

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 48 من أخبار الجماعة: اجتماع الجمعية العمومية

   التحرير

 الصفحة هـ1451شوال  -السنة الخامسة عشر  118العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: إلى متى هذه البلبلة؟

   د، رئيس التحريراألستاذ/ أحمد فهمي أحم

اَرةٌ بِالسُّوِء..." ) ُئ نَْفِسي   إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ  4 (6نفحات قرآن: "َوَما أُبَرِِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 14 باب السنة: ليس للمسلمين أعياد إال عيد الفطر وعيد األضحى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 اب الفتاوىب

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 منهجهم التنكر للحق

   األستاذ/ علي حنفي إبراهيم

 45 من اإلعجاز الطبي في القرآن: قرآن الفجر وصحة األنسان

   الدكتور/ السيد الجميلي

 43 اج في المساجددفاع عن السنة المطهرة: )الدفاع العاشر( إبرام الزو

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 43 تعليق على مسألة إبرام عقود الزواج بالمساجد

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير
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 48 من أخبار الجماعة

   التحرير

 الصفحة هـ1451ذو القعدة  -السنة الخامسة عشر  113العدد  فهرس مقاالت

 1 الحبيبة..! كلمة التحرير: بلغاريا

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

)أركان الحج وواجباته وسننه / حجة الوداع / دعاء يوم عرفة / زيارة مسجد الرسول  باب السنة: الحج والعمرة

 صلى الله عليه وسلم(
4 

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 15 ى كلمة شعائرهذا بالغ للناس: معن

   األستاذ/ محمد عبد الحكيم القاضي

 13 من الكبائر التي تنافي كمال التوحيد: األمن من مكر الله.. واليأس من روح الله..

   األستاذ/ بخيت محمد عبد الرحمن الحصري

 44 تنبيه هام حول وصية مكذوبة

عام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس ال

 بالمملكة العربية السعودية
  

 45 ويرفضه عباد البقر!

   التحرير

 43 من حقيبة البريد

   التحرير

 الصفحة هـ1451ذو الحجة  -السنة الخامسة عشر  185العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: هل الملتحون.. حمير!؟

   تاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحريراألس

اَرةٌ بِالسُّوِء..." ) ُئ نَْفِسي   إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ  5 (8نفحات قرآن: "َوَما أُبَرِِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 14 باب السنة: من أسماؤهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة ومعاني هذا األسماء )فوائد دينية ولغوية(

   لشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة ا
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 11 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 من عقيدة القرآن والسنة: الرحمن على العرش استوى

   -رحمه الله-الدكتور/ محمد هليل هراس 

 11 حقوق في أعناق المؤمنين

   لرازق السيد عيداألستاذ/ عبد ا

 45 من اإلعجاز الطبي في القرآن: خلقك أيها اإلنسان

   الدكتور/ السيد الجميلي

 41 دفاع عن السنة المطهرة: )الدفاع الحادي عشر( حول حديث "طوبي شجرة في الجنة"

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 48 خبر: زيادة صفحات مجلة التوحيد

   التحرير

 

 هـ1458المحرم  -السنة السادسة عشر  181العدد  التفهرس مقا 
 الصفحة

 1 كلمة التحرير: موحدون.. أم وثيون؟

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

ُئ نَْفِسي( "وال تعتدوا"  4 نفحات قرآن: )َوَما أُبَِرِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 13 له عليه وسلمباب السنة: إزالة اللبس حول قبر النبي صلى ال

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 حكم االستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله الشفاعة

   ة اإلسالمية بالمدينة المنورةفضيلة الشيخ/ علي بن محمد بن سنان، المدرس بالجامع

 11 إحترس من زوجتك!

   التحرير
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 18 الصدقة المشروعة واللمنوعة

   هيكل الدكتور/ معاذ محمد

 45 اإلعجاز الطبي في القرآن: التصوير في األرحام

   الدكتور/ السيد الجميلي

 41 احذروا هذه الفتاوى

   األستاذ/ محمد نجيب لطفي

 43 ي الجريدةال... يا مفت

   األستاذ/ جالل طه

 43 (26معاني ألفاظ القرآن )

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 55 حب المصطفى صلى الله عليه وسلم

   األستاذ/ عبد السالم البسيوني

 الصفحة هـ1458صفر  -السنة السادسة عشر  183العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: معجبون بأحفاد المجوس!

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 باب السنة: إباحة ميتة البحر ومن غرائب البحار

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 مزيد من الضالل في الحجاب التجاري

األستاذ الدكتور/ أمين محمد رضا، األستاذ المتفرغ لجراحة العظام والتقويم واإلصابات كلية طب جامعة 

 األسكندرية
  

 34 (1تنبيهات هامة على كتاب "صفوة التفاسير" للشيخ محمد علي الصابوني )

   فضيلة الشيخ/ محمد جميل زينو

 33 ب ماال من مهاوش..."(: حول حديث "من أصا12دفاع عن السنة المطهرة )
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   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 14 من أمثال القرآن: مثل المشرك

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ أبو الوفاء محمد درويش 

 13 بين السنة والشيعة فرية التقريب

   األستاذ/ محمد نجيب لطفي

 45 ضرورة وجود المفتي الصالح

   مدرسة المينا الثانوية للبنات -ي، المنيا األستاذ/ محمد عبد الحكيم القاض

 45 القناع وسقط

   األستاذ/ محمد عبد اللطيف

 43 الحب وحالوة اإليمان

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 51 قلق في بريطانيا

   التحرير

 54 الوالء... واٌلتزام وأثرهما في بناء شخصية المسلم

   األستاذ/ أبو عبد الله إبراهيم سعيداى

 الصفحة هـ1458ربيع األول  -السنة السادسة عشر  181العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: الطاعنون في اإلسالم

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

ُئ نَْفِسي( "في دوامة النقائض"  5 نفحات قرآن: )َوَما أُبَِرِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 13 قاطع والتحاسد بين المؤمنينباب السنة: تحريم الت

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 33 (1الربا وصورة المتعددة في زماننا )
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   األستاذ/ حسن محمد الجنيدي

 11 وابيضت عيناه من الحزن

   الدكتور/ السيد الجميلي

 13 الدين النصيحة... ودوا ما عنتم...

   األستاذ/ حسن عبد الوهاب البنا

 14 من أمثال القرآن الكريم: كمثل الحمار يحمل أسفارا

   األستاذ/ عبد الرازق السيد عيد

 13 تصدير الموت بقانون

   األستاذ/ السراج عبد الحليم

 11 (13) دفاع عن السنة المطهرة

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 43 ( كيف تم اكتشاف األخطاء2تنبيهات هامة على كتاب "صفوة التفاسير" للشيخ محمد علي الصابوني )

   فضيلة الشيخ/ محمد جميل زينو

 48 من هنا نبدأ في تطبيق الشريعة اإلسالمية

   األستاذ/ عبد القادر بن محمد العماري

 53 (1يعة )حقائق عن الش

   فضيلة الشيخ/ أبو بكر جابر الجزائري

 53 من أخبار الجماعة

   التحرير

 الصفحة هـ1458ربيع اآلخر  -السنة السادسة عشر  184العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: دعاة األرهاب الفكري

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

ُئ   5 نَْفِسي(نفحات قرآن: )َوَما أُبَِرِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 13 باب السنة: حكم شرب الدخان والغناء والموسيقى )ما يحل وما يحرم(
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   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 35 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 (2لربا وصورة المتعددة في زماننا )من آيات األحكام: ا

   األستاذ/ حسن محمد الجنيدي

 15 أمور ال تعجبنا

   التحرير

 13 خطاب لوزير األوقاف

   التحرير

 18 عالمية اإلسالم

   األستاذ/ علي حفني إبراهيم

 41 وضعيفة( قراءة شادة 3تنبيهات هامة على كتاب "صفوة التفاسير" للشيخ محمد علي الصابوني )

   فضيلة الشيخ/ محمد جميل زينو

 41 (2احذروا هذه الفتاوى )

   األستاذ/ محمد نجيب لطفي

 51 (2حقائق عن الشيعة )

   فضيلة الشيخ/ أبو بكر جابر الجزائري

 53 شراب وطعام وعقار وحلوى

   الدكتور/ السيد الجميلي

 الصفحة هـ1458ادى األولى جم -السنة السادسة عشر  185العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: إلى أين نحن ذاهبون

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

ُئ نَْفِسي(  5 نفحات قرآن: )َوَما أُبَِرِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 باب السنة: أفباطل يؤمنون
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   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 (3حقائق عن الشيعة )

   فضيلة الشيخ/ أبو بكر جابر الجزائري

 13 (3الربا وصورة المتعددة في زماننا )

   األستاذ/ حسن محمد الجنيدي

 13 (: الدعاء عند القبور14دفاع عن السنة المطهرة )

   ألستاذ/ علي إبراهيم حشيشا

 41 خطاب إلى وزير األوقاف

   األستاذ/ عبد الحافظ فرغلي

 44 التعريف بقضية: التحاكم إلى شرع الله

   األستاذ/ محمد عبد الحكيم القاضي

 48 (4تنبيهات هامة على كتاب "صفوة التفاسير" للشيخ محمد علي الصابوني )

   فضيلة الشيخ/ محمد جميل زينو

 53 أكثرهم للحق كارهون

   األستاذ/ حسن عبد الوهاب البنا

 54 -رحمه الله تعالي-في حق فضيلة الشيخ محمد حامد الفقي  بأقالم القراء: كلمة حق وشهادة حق

   األستاذ/ عبد العزيز محمد العزيز

 الصفحة هـ1458جمادى اآلخرة  -السنة السادسة عشر  183العدد  فهرس مقاالت

 1 مة التحرير: إنا لمنتظرون..!كل

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 باب السنة: الشيعة

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 باب الفتاوى
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   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 33 (4الربا وصورة المتعددة في زماننا )

   األستاذ/ حسن محمد الجنيدي

 31 ( األولياء ال يعلمون الغيب5تنبيهات هامة على كتاب "صفوة التفاسير" للشيخ محمد علي الصابوني )

   فضيلة الشيخ/ محمد جميل زينو

 15 رسالة إلى منقب العقل

   األستاذ/ محمد عبد الحكيم القاضي

 15 كفاكم تروجيا للباطل

   اوية محمد هيكلاألستاذ/ مع

 13 ماذا تقول لربك غدا؟

   األستاذ/ أحمد محمود كريمه، مدرس العلوم الشرعية بمعهد العياط الثانوي

 41 ارحمونا يرحمكم الله

   األستاذ/ جالل طه

 45 غضب في مدارس اللغات

   األستاذ/ محمود أحمد مساهل، مدرس

 43 هلموا إلى شرع الله

   إبراهيم هاللالدكتور/ إبراهيم 

 43 حرمات المسلمين ومقدساتهم

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان

 53 حوار مع المفتي

   التحرير

 54 جولة في المجالت اإلسالمية

   األستاذ/ حسن عبد الوهاب البنا

 53 شيخ األزهر يقترح

   التحرير
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 الصفحة هـ1458رجب  -ادسة عشر السنة الس 181العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: من أجل خفنة دوالرات

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

ُئ نَْفِسي...، أو النقد الذاتي  4 نفحات قرآن: َوَما أُبَِرِّ

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 15 ( عقائدهم2باب السنة: الشيعة )

   حيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الر

 14 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 تعقيب على بعض الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 34 خرافة جديدة في مصر

   للجماعة فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام

 35 (: عن فضل سورة اإلخالص15دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 15 صالة الجماعة في المسجد فرض عين

   األستاذ/ علي حفني إبراهيم

 11 الحق أحب من الشيخ

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن عبد السالم يعقوب

 13 ( يوسف المعصوم بريء النفس6سير" للشيخ محمد علي الصابوني )تنبيهات هامة على كتاب "صفوة التفا

   فضيلة الشيخ/ محمد جميل زينو

 41 مراهقون في أمريكا

   التحرير

 43 تحت راية التوحيد: دعاء غير الله

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر
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 48 التقوى في جزر بهاما

   األستاذ/ حسن محمد الجنيدي

 55 (3هذه الفتاوى ) احذروا

   األستاذ/ محمد نجيب لطفي

 51 بأقالم القراء

   األستاذ/ عزت عبد الرحمن

 55 إنتبهوا أيها المسلمون

   األستاذ/ السراج عبد الحليم

 53 من أخبار الجماعة

   التحرير

 الصفحة هـ1458شعبان  -السنة السادسة عشر  188العدد  فهرس مقاالت

 1 ر: أسس وألوياتكلمة التحري

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 نفحات قرآن: " ومن لم يحكم بما أنزل الله"

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 13 (1باب السنة: السنة والبدعة )

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 باب الفتاوى

   ي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد عل

 33 هل من الجن رسل أو أنبياء

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 38 بركات المعيز وذكرى عجل أبيس!

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان

 11 التوحيد عالجك

   الدكتور/ السيد الجميلي
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 13 وفيكم سماعون لهم

   األستاذ/ حسن عبد الوهاب البنا

 11 من آيات األحكام: النهي عن موالة الكافرين

   األستاذ/ حسن محمد الجنيدي

 41 ( األموات ال يسمعون وال يحسون8تنبيهات هامة على كتاب "صفوة التفاسير" للشيخ محمد علي الصابوني )

   فضيلة الشيخ/ محمد جميل زينو

 48 اتقوا الله أيها المفتون

   األستاذ/ محمد نجيب لطفي

 51 (16دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 53 المضحكات.. المبكيات

   التحرير

 الصفحة هـ1458رمضان  -السنة السادسة عشر  183العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: وقفة أمام الضالل!

   أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير الشيخ/

 4 نفحات قرآن: " ومن لم يحكم بما أنزل الله" دندنة حول السورة الكريمة

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 3 باب السنة: حديث" كل عمل ابن آدم له إال الصوم..."

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 14 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 من أهداف الصيام

   األستاذ/ علي حفني إبراهيم

 33 (1مذكرات )

   برهاني سابق
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 33 من آيات األحكام: كتمان العلم

   األستاذ/ حسن محمد الجنيدي

 15 وعذرا ألوالدنا الصغار

   التحرير

 13 (28معاني ألفاظ القرآن )

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 43 صفحات رمضانية

   األستاذ/ محمد نجيب لطفي

 45 هل هناك حلول غير اإلسالم

   األستاذ/ عبد الرازق السيد عيد

 43 قانون يجب إلغاؤه

   التحرير

 51 وينهي إساءته بإعتذار

   التحرير

 53 إعفاء اللحية سنة ثابتة وفطرة مستقيمة

   ستاذ/ أحمد طه نصراأل

 53 من أخبار الجماعة

   التحرير

 الصفحة هـ1458شوال  -السنة السادسة عشر  135العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: ما خفي أعظم..!

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 نفحات قرآن: " ومن لم يحكم..."

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 13 (1ة: الحج )باب السن

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة
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 11 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 35 ماذا بعد رمضان؟

   األستاذ/ علي حفني إبراهيم

 38 (2مذكرات )

   برهاني سابق

( الخلط في صحة األحاديث 7لتفاسير" للشيخ محمد علي الصابوني )تنبيهات هامة على كتاب "صفوة ا

 وتخريجها
11 

   فضيلة الشيخ/ محمد جميل زينو

 15 تحت راية التوحيد: دعاء غير الله

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 45 ركائز النجاح لحزب السداد والفالح

   لشرعية بمعهد العياط الثانوي األزهريفضيلة الشيخ/ أحمد محمود كريمه، مدرس العلوم ا

 41 حول المراودة والهم والمطاردة

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 48 فأوحى إلى عبده

   األستاذ/ عبد السالم البسيوني

 55 البقاء لله وحده

   التحرير

 51 (18دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 53 من أخبار الجماعة

   التحرير
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 الصفحة هـ1458ذو القعدة  -السنة السادسة عشر  131العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: حكم الغناء والموسيقى

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 1 (2باب السنة: الحج والعمرة )

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 ة الوداعحج

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 14 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 45 وجوب اإلحرام من الميقات

رشاد فتاء والدعوة واإلسماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واأل

 بالمملكة العربية السعودية
  

 41 رمضان الماضي بحجة أنه يوم العيد 32السنة بشأن األفطار يوم  أنصاربيان من جماعة 

   التحرير

 44 (17دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 48 (3مذكرات )

   برهاني سابق

 51 الله عليه وسلم" لمن جاءه مستغفراً؟هل يستغفر الرسول"صلى 

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان

 51 حماية األعراض في اإلسالم

   األستاذ/ أحمد أبو زيد

 53 استيراد اإلباحية األوروبية

   التحرير
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 ةالصفح هـ1458ذو الحجة  -السنة السادسة عشر  133العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: االستفزار ليس عالجا

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 نفحات قرآن: " ومن لم يحكم بما أنزل الله..."

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 (2باب السنة: السنة والبدعة )

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 35 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 (4مذكرات )

   برهاني سابق

 15 أسئلة القراء عن األحاديث

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 15 وال يفتننكم الشيطان

   األستاذ/ حسن عبد الوهاب البنا

 11 ( القرآن ليس فيه سجع7علي الصابوني ) تنبيهات هامة على كتاب "صفوة التفاسير" للشيخ محمد

   فضيلة الشيخ/ محمد جميل زينو

 43 مجامالت على حساب التوحيد

   التحرير

 44 (17دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 48 كتب نفعها عظيم

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 55 .. أذكركماذكروني

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان
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 54 قد جاءكم برهان من ربكم

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 53 من أخبار الجماعة

   التحرير

 الصفحة هـ1453المحرم  -السنة السابعة عشر  131العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: وإن رغمت أنوف

   د فهمي أحمد، رئيس التحريرالشيخ/ أحم

 5 نفحات قرآن )ومن لم يحكم(

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 باب السنة: تسوية الصفوف في الصالة تؤدي إلى توحيد القلوب

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 15 باب الفتاوى

   ئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الر

 31 أسئلة القراء عن األحاديث

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 31 أثر اإليمان في إشاعة األمن واإلستقرار

   األستاذ/ إبراهيم سعيداى

 15 (1المنوذج المقترح للتربية المستقبلية في الوطن العربي )

   األستاذ/ عبد الرحمن عبد الخالق

 13 ماء تمطر لبنا(: الس5مذكرات )

   برهاني سابق

 45 (12تنبيهات هامة على كتاب"صفوة التفاسير" للشيخ محمد علي الصابوني )

   فضيلة الشيخ/ محمد جميل زينو

 44 قبس من نور

   األستاذ/ محمود أحمد مساهل
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 43 الداويش ال يفهمون

   التحرير

 48 (22دفاع عن السنة المطهرة )

   براهيم حشيشاألستاذ/ علي إ

 51 إن الدين عبد الله اإلسالم

   األستاذ/ عبد الرازق السيد عيد

 الصفحة هـ1453صفر  -السنة السابعة عشر  134العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: األزهر.. وجمود المناهج

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 في الشدائد باب السنة: االستسقاء واللجوء إلى الله

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 أسئلة القراء عن األحاديث

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 31 (2)المنوذج المقترح للتربية المستقبلية في الوطن العربي 

   األستاذ/ عبد الرحمن عبد الخالق

 31 (: عقول مع األحذية6مذكرات )

   برهاني سابق

 11 (1التوحيد والسلوك اإلنساني )

   فرع الدخيلة -السنة  أنصاراألستاذ/ محمود عبد الرازق، وكيل جماعة 

 13 اإلسالم وظاهرة التسول

   األستاذ/ أحمد أبو زيد

 13 فتى الدياراإلنكار .. على م

   األستاذ/ محمد عبد الحكيم القاضي
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 41 التطاول على اإلسالم

   األستاذ/ عبد الرازق السيد عيد

 43 قل من حرم زينة الله؟

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 43 وقدُِمت القرابين لآللهة

   التحرير

 53 (11)تنبيهات هامة على كتاب"صفوة التفاسير" للشيخ محمد علي الصابوني 

   فضيلة الشيخ/ محمد جميل زينو

 الصفحة هـ1453ربيع األول  -السنة السابعة عشر  135العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: .. حتى الساقطات!

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 باب السنة: النهي عن إطراء النبي صلى الله عليه وسلم

   ي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد عل

 11 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 أسئلة القراء عن األحاديث

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 31 (2التوحيد والسلوك اإلنساني )

   رع الدخيلةف -السنة  أنصاراألستاذ/ محمود عبد الرازق، وكيل جماعة 

 11 إسالميات أتاتورك

   التحرير

 14 (3المنوذج المقترح للتربية المستقبلية في الوطن العربي )

   األستاذ/ عبد الرحمن عبد الخالق

 18 اإلسراف والسمنة

   الدكتور/ السيد الجميلي
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 45 التنصير.. والشرع المعدل

   التحرير

 41 (21دفاع عن السنة المطهرة )

   ألستاذ/ علي إبراهيم حشيشا

 43 (27معاني ألفاظ القرآن )

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 53 (: جبل المقطم يرقص!8مذكرات )

   برهاني سابق

 الصفحة هـ1453ربيع اآلخر  -السنة السابعة عشر  133العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: مؤتمر مكافحة التدخين

   أحمد، رئيس التحرير الشيخ/ أحمد فهمي

 5 باب السنة: فضل المدينة المنورة

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 15 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 أسئلة القراء عن األحاديث

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 33 (12امة على كتاب"صفوة التفاسير" للشيخ محمد علي الصابوني )تنبيهات ه

   فضيلة الشيخ/ محمد جميل زينو

 15 من رياض السنة: حالة اإليمان

   علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان

 11 العيدروس المريكي

   التحرير

 14 (3التوحيد والسلوك اإلنساني )

   فرع الدخيلة -السنة  أنصارازق، وكيل جماعة األستاذ/ محمود عبد الر
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 13 إسالم آخر "موديل"

   التحرير

 45 (4المنوذج المقترح للتربية المستقبلية في الوطن العربي )

   األستاذ/ عبد الرحمن عبد الخالق

 44 حول إهداء الثواب

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 41 (22دفاع عن السنة المطهرة )

   علي إبراهيم حشيشاألستاذ/ 

 53 (: شيخ أم إله معبود7مذكرات )

   برهاني سابق

 الصفحة هـ1453جمادى األولى  -السنة السابعة عشر  131العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: رسالة إلى شيخ األزهر

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 أمرائهاباب السنة: تبادل المحبة بين األمة وخيار 

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 15 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 أسئلة القراء عن األحاديث

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 33 (: صور من الكفر البرهاني7مذكرات )

   برهاني سابق

 33 جاز علمي في المسواكأع

   التحرير

 38 (13تنبيهات هامة على كتاب"صفوة التفاسير" للشيخ محمد علي الصابوني )

   فضيلة الشيخ/ محمد جميل زينو
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 14 إنما يخشى الله من عباده العلماءُ 

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 11 تطوير الدارسة باألزهر

   التحرير

 13 (23)دفاع عن السنة المطهرة 

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 41 تحت راية التوحيد: دعاء غير الله

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 48 خدعوك... فأفتوا

   فضيلة الشيخ/ أحمد محمود كريمه، مدرس أول العلوم الشرعية بمعهد العياط الثانوي األزهري

 51 (27معاني ألفاظ القرآن )

   يمان رشاد محمداألستاذ/ سل

 53 رفقاُ بالفصحى..!

   األستاذ/ محمود أحمد مساهل

 الصفحة هـ1453جمادى االخرة  -السنة السابعة عشر  138العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: مخطط لضرب اإلسالم

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 باب السنة: العبرة من غزوة أحد

   خ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشي

 11 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 أسئلة القراء عن األحاديث

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 34 (14تنبيهات هامة على كتاب"صفوة التفاسير" للشيخ محمد علي الصابوني )

   الشيخ/ محمد جميل زينوفضيلة 
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 38 وتم هدم الضريح

   التحرير

 15 (: دين برهاني جديد12مذكرات )

   برهاني سابق

 11 (5المنوذج المقترح للتربية المستقبلية في الوطن العربي )

   األستاذ/ عبد الرحمن عبد الخالق

 11 الضوابط( -1من علوم الحديث: الثقة: ضوابطها ونواقضها عند علماء الحديث )

   األستاذ/ محمد عبد الحكيم القاضي

 41 علينا بالرفق بهؤالء الغافلين

   األستاذ/ حسن عبد الوهاب البنا

 45 (: زواج النس بالجن24دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 55 تذكرة المسلم بتوحيد الله

   عمرفضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن حماد ال

 54 المسلمة المرأةإلى 

   أبو مناع / بحري -األستاذ/ حسن محمود خليل، دشنا 

 الصفحة هـ1453رجب  -السنة السابعة عشر  133العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: التطرف: أسبابه وعالجه

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 رض في الصالةباب السنة: جواز إمامة المتطوع للمفت

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 (7أسئلة القراء عن األحاديث )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش
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 35 بالقرآن يستهزئون..!!

   التحرير

 31 (4لسلوك اإلنساني )التوحيد وا

   فرع الدخيلة -السنة  أنصاراألستاذ/ محمود عبد الرازق، وكيل جماعة 

 13 نواقض الثقة( -2من علوم الحديث: الثقة: ضوابطها ونواقضها عند علماء الحديث )

   األستاذ/ محمد عبد الحكيم القاضي

 13 المريض والصيام

ستاذ المتفرغ لجراحة العظام والتقويم واإلصابات كلية طب جامعة األستاذ الدكتور/ أمين محمد رضا، األ

 األسكندرية
  

 43 (: هل الخضر حي؟25دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 54 ابن الحضارتين

   األستاذ/ سمير محمود األعصر

 53 من أخبار الجماعة

    

 الصفحة هـ1453شعبان  -بعة عشر السنة السا 355 العدد فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: أساطير.. وخرافات

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 نفحات قرآن )... وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ...(

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 13 باب السنة: المؤمنون شهداء الله في األرض

   الرحيم، الرئيس العام للجماعة فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد

 13 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 أسئلة القراء عن األحاديث

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش
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 11 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

   األستاذ/ بدوي محمد خير

 14 (: أورام سرطانية خبيثة!11مذكرات )

   برهاني سابق

 11 المريض والصيام )الجزء الثاني: توجيهات وآراء دينية(

األستاذ الدكتور/ أمين محمد رضا، األستاذ المتفرغ لجراحة العظام والتقويم واإلصابات كلية طب جامعة 

 األسكندرية
  

 45 ليلة النصف من شعبان

   ، شيخ األزهر-رحمه الله-/ محمود شلتوت فضيلة الشيخ

 43 (: روايات صحيحة يكذبونها26دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 54 (1منهج القرآن في التخفيف من حب المال )

   الدكتور/ حمد الجنيدل

 الصفحة هـ1453رمضان  -السنة السابعة عشر  351 العدد فهرس مقاالت

 1 لمة التحرير: ويغارون على الشيطانك

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 (2نفحات قرآن )... وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ...( )

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 13 باب السنة: فضل الصيام

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 امأحكام الصي

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 34 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 14 المريض والصيام )الجزء الثالث: الخاتمة(
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صابات كلية طب جامعة األستاذ الدكتور/ أمين محمد رضا، األستاذ المتفرغ لجراحة العظام والتقويم واإل

 األسكندرية
  

 44 فتوى في رؤية الهالل

   -رحمه الله-الشيخ/ محمد عبده 

 45 (2بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )

   أسوان -السنة المحمدية بدراو  أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير، جماعة 

 48 يفزعهم المرأةحجاب 

   لتحريرا

 43 (28دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 54 أهل الحديث بالهند

   التحرير

 الصفحة هـ1453شوال  -السنة السابعة عشر  353العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: وقفة مع التطرف

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 اني والزانية في اإلسالمباب السنة: جزاء الز

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 أسئلة القراء عن األحاديث

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 33 االحتساب على هؤالء الكتاب

   محمد عبد الحكيم القاضياألستاذ/ 

 11 (: وشعر الثعبان الخجل12مذكرات )

   برهاني سابق
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 14 (2منهج القرآن في التخفيف من حب المال )

   الدكتور/ حمد الجنيدل

 11 (5التوحيد والسلوك اإلنساني )

   فرع الدخيلة -السنة  أنصاراألستاذ/ محمود عبد الرازق، وكيل جماعة 

 43 (27ة المطهرة )دفاع عن السن

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 41 ( الصالة1رسالتي إليك )

   األستاذ/ محمد محمد توفيق

 43 من أخبار البقر

   التحرير

 55 خرافات حابس الوحش

   األستاذ/ محمد نجيب لطفي

 53 واتعليماه ..

   األستاذ/ محمود أحمد مساهل

 51 أخطاء شائعة!

   / أحمد محمود كريمه، مدرس أول العلوم الشرعية بمعهد العياط الثانوي األزهريفضيلة الشيخ

 53 من أخبار الجماعة

   التحرير

 الصفحة هـ1453ذو القعدة  -السنة السابعة عشر  351العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: أوقفوا هذا السفه

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 رآن )... وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ...( )وفار التنور(نفحات ق

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 15 باب السنة: الحج

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة
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 15 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 14 لسيئاتخلط الحسنات با

األستاذ الدكتور/ أمين محمد رضا، األستاذ المتفرغ لجراحة العظام والتقويم واإلصابات كلية طب جامعة 

 األسكندرية
  

 18 (3بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )

   نأسوا -السنة المحمدية بدراو  أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير، جماعة 

 41 (27دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 43 وتعاونوا على البر والتقوى

   األستاذ/ محمد عبد الحكيم القاضي

 48 نصيحتنا لوزارة التعليم

   السنة المحمدية بأسوان أنصاراألستاذ/ يوسف محمد سليمان، رئيس جماعة 

 55 هل من تطبيق لشرع الله

   تاذ/ إبراهيم يوسف محمد سليماناألس

 53 ال تصافح الرجال .. ولكن

   التحرير

 51 استهار إجرامي

   التحرير

 54 حكم اإلسالم في المخدرات

   أبو مناع / بحري -األستاذ/ حسن محمود خليل، دشنا 

 الصفحة هـ1453ذو الحجة  -السنة السابعة عشر  354 العدد فهرس مقاالت

 1 رير: عودة األفعي..!كلمة التح

   الشيخ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 8 نفحات قرآن )وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون(
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   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 14 باب السنة: السجود )فضله ومعناه وأنواعه(

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 باب الفتاوى

   ضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعةف

 33 (11أسئلة القراء عن األحاديث )

   دقهلية -بلقاس  -األستاذ/ علي إبراهيم حشيش، الستاموني 

 11 حرق األضرحة ليس حال

   األستاذ/ أحمد يوسف عبد المجيد

 13 ودحض أباطيل -تدوين السنة: نشر حقائق 

   حمد عبد الحكيم القاضياألستاذ/ م

 43 اإلصابة في الرد على تعقيب مجلة اإلستجابة

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 43 هكذا يفكر القادة!

   التحرير

 48 آداب لهداية الحياة..

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 55 نريد أن نفهم

   التحرير

 51 (15علي الصابوني ) تنبيهات هامة على كتاب"صفوة التفاسير" للشيخ محمد

   فضيلة الشيخ/ محمد جميل زينو

 

 الصفحة هـ1415المحرم  -السنة الثامنة عشر  355العدد  فهرس مقاالت 

 1 كلمة التحرير: كعبة خاصة للمستضعفين..!

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 ون في مسجده / تحريم اتخاذ القبور مساجدباب السنة: كذب من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم مدف

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 (12أسئلة القراء عن األحاديث )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 31 لي وكتابه السنة النبويةمع الشيخ محمد الغزا

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن عبد الخالق اليوسف

 11 (4بل نقذف بالحق على الباطل: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )

   السنة المحمدية بدراو أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، جماعة 

 11 الدعارة وأحالم الشيطان

   التحرير

 13 ( إفتراء على البخاري32مطهرة: )دفاع عن السنة ال

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 44 ( العلم أساس البناء في شخصية المسلم6التوحيد والسلوك اإلنساني: )

   فرع الدخيلة -السنة المحمدية  أنصاراألستاذ/ محمود عبد الرازق، وكيل جماعة 

 55 التدخين.. حاال أم حرام

   األستاذ/ لطفي صديق

 51 وسقط القناع!

   جامعة األزهر -فضيلة الشيخ/ أحمد محمود كريِِّمه، المعيد بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

 55 (3الهدف من المال في الشريعة اإلسالمية )

   الرياض -الدكتور/ حمد الجنيدل، األستاذ المشارك بكلية الشريعة 

 الصفحة هـ1415صفر  -شر السنة الثامنة ع 353العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: أحكام حسب المزاج

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 نفحات قرآن: "َوَجعَْلنَا بَْعَضُكْم ِلبَْعٍض فِتْنَةً أَتَْصبُِروَن"
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   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 سببها( -الة موضعها في الص -باب السنة: جلسة االستراحة في الصالة )حكمها

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 15 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 33 فائدة قرآنية لغوية

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 (2دحض أباطيل )تدوين السنة .. نشر حقائق و

   مدرسة المنيا الثانوية للبنات -المنيا  -األستاذ/ محمد عبد الحكيم القاضي، مصر 

 18 كفاكم عبثا باقرآن

   التحرير

 13 (6النموذج المقترح للتربية المستقبلية في الوطن العربي )

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن عبد الخالق

 45 ة االعتصامغاية المريد في الرد على مجل

   الفيوم -األستاذ/ محمد نجيب لطفي، العدوة 

 43 (31دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 41 الشباب... حتى يعلم

   األستاذ/ محمود أحمد مساهل

 48 لنتأدب مع رسل الله

   التحرير

 55 تحت راية التوحيد:دعاء غير الله

   اللطيف محمد بدر فضيلة الشيخ/ عبد

 55 من رياض السنة: اإليمان واالستقامة

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان
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 الصفحة هـ1415ربيع األول  -السنة الثامنة عشر  351العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: أي علم نفس هذا؟

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

السنة المحمدية إلى مفتي الجمهورية بشأن شهادات اإلستثمار وما يشابهها من  أنصاريان ونداء: من جماعة ب

 األوعية االدخارية
5 

   السنة المحمدية أنصاراألستاذ/ حسن محمد الجنيدي )مفوضا(، وكيل جماعة 

 3 باب السنة: إمامة الصبي

   لعام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس ا

 11 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 35 (13أسئلة القراء عن األحاديث )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 15 (5بل نقذف بالحق على الباطل: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )

   السنة المحمدية بدراو رأنصااألستاذ/ بدوي محمد خير طه، جماعة 

 14 العبث باألحاديث النبوية

   التحرير

 15 الدولة ومسئوليتها نحو الناس

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 11 ( اإلحكام في التعقيب على مجلة االعتصام32دفاع عن السنة المطهرة: )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 41 (8تقبلية في الوطن العربي )النموذج المقترح للتربية المس

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن عبد الخالق

 43 إعالنات استفزازية

   التحرير

 55 من رسائل القراء: وتعقيب من التحرير
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   األستاذ/ عمر عبد الرحيم محمود الخطيب، أسوان

 51 من أخبار الجماعة

   التحرير

 53 تهنئة

   التحرير

 53 مطبعية في عددي رمضان والمحرماستدراك: أخطاء 

    

 الصفحة هـ1415ربيع اآلخر  -السنة الثامنة عشر  358العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: بلبلة سببها المفتي

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 باب السنة: قضية الربا.. يجب بحثها بمعرفة مؤتمر من العلماء

   / محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ

 1 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 13 (14أسئلة القراء عن األحاديث )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 31 السنة وحي.. ولو كره المنكرون

   األستاذ/ مصطفى عبد اللطيف درويش

 33 (1يف بالبدعة وأشهر أحكام المبتدعين )التعر

   األستاذ/ محمد عبد الحكيم القاضي

 11 غريب أمر المفتي

   التحرير

 13 ( العلم أساس البناء في شخصية المسلم8التوحيد والسلوك اإلنساني: )

   فرع الدخيلة -السنة المحمدية  أنصاراألستاذ/ محمود عبد الرازق، وكيل جماعة 

 18 إلى الجمعية الشرعية رسالة
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   التحرير

 13 من اآلداب اإلسالمية: أخالقيات التجارة

   األستاذ/ حسن محمود خليل المناعي

 41 (6بل نقذف بالحق على الباطل: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )

   السنة المحمدية بدراو أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، جماعة 

 41 مهاترات شيوخ

   التحرير

 48 أنجعل العقل ندا لله

   األستاذ/ عبد الرازق السيد إبراهيم عيد

 51 (33دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 الصفحة هـ1415جمادى األولى  -السنة الثامنة عشر  353العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: حل األزمة االقتصادية

   أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير األستاذ/

 5 نفحات قرآن: "َوَجعَْلنَا بَْعَضُكْم ِلبَْعٍض فِتْنَةً أَتَْصبُِروَن"

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 باب السنة: فضل خديجة رضي الله عنها

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 15 باب الفتاوى

   خ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشي

 35 (15أسئلة القراء عن األحاديث )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 33 الذين يهاجمون حكم اإلسالم... عمالء أم جهالء؟

   األستاذ/ لطفي صديق أحمد

 11 إصالح المسار االقتصادي
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   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 11 (2البدعة وأشهر أحكام المبتدعين )التعريف ب

   األستاذ/ محمد عبد الحكيم القاضي

 43 ارفعوا أيديكم عن الصحابة الكرام

   األستاذ/ محمد نجيب لطفي

 44 علم النفس بين اإلسالم والمادية

   األستاذ/ رجب صابر أحمد، أخصائي الصحة النفسية

 43 نظرة تربوية

   دبلوم الدراسات اإلسالمية العليا -ض، دبلوم الدراسات العليا الخاصة في أصول التربية األستاذ/ جواد محمد ريا

 48 النبأ الكبير..!

   التحرير

 43 ( فتوى طنطاوية أخرى34دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 54 من حقيبة البريد وتعليق من التحرير

   سوهاج -طما  -قبيصي أسامة كتبي أحمد، نزلة ال

 55 فماذا بعد الحق إال الضالل؟

   األستاذ/ يوسف محمد سليمان

 53 من أخبار الجماعة

.   

 الصفحة هـ1415جمادى اآلخرة  -السنة الثامنة عشر  315العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: المفتي بناقض نفسه!

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 باب السنة: لمحة من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب متابعة اإلمام

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 8 باب الفتاوى: اإلخالص في الدين والسبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة
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   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 35 (16أسئلة القراء عن األحاديث )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 34 هذا هو التطرف

   األستاذ/ محمد عبد الحكيم القاضي

 33 الودائع االستثمارية: هل يجوز تحديد فوائدها مقدما؟

   األستاذ/ سعيد بن أحمد آل لوتاه، رئيس مجلس إدارة بنك دبي اإلسالمي

 13 هل صلب المسيح

   التحرير

 45 كنتم خير أمة أخرجت للناس

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 41 ( فتح الغفور بالرد على جريدة النور في مسألة النقاب35دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 48 إلى من يلهثون وراءها...!

   األستاذ/ السراج عبد الحليم

 55 يث اآلحاد في أمور التشريع واالعتقاداألخذ بأحاد

   األستاذ/ عبد الرازق السيد إبراهيم عيد

 51 (8بل نقذف بالحق على الباطل: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )

   السنة المحمدية بدراو أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، جماعة 

 الصفحة هـ1415 رجب -السنة الثامنة عشر  311العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: المفتي بناقض نفسه!

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 نفحات قرآن: "َوَجعَْلنَا بَْعَضُكْم ِلبَْعٍض فِتْنَةً أَتَْصبُِروَن"

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 باب السنة: شهر رجب وما ابتدع فيه
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   الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد 

 15 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 33 (18أسئلة القراء عن األحاديث )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 11 إلى التبرج يا إماء الله

   األستاذ/ إبراهيم حافظ رزق

 14 التقوى تنقي المعرفة وتصبغ السلوك( 7التوحيد والسلوك اإلنساني: )

   فرع الدخيلة -السنة المحمدية  أنصاراألستاذ/ محمود عبد الرازق، وكيل جماعة 

 45 إذا لم تستح "فقل" ما شئت!

   القاهرة -جامعة األزهر  -بنبن  -الدكتور/ أحمد محمود كريمه، المعيد بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

 45 روع..!الرقص المش

   التحرير

 48 تتنزل السكينة وتدنو المالئكة للقرآن

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 53 ومن يومن بالله يهد قلبه

   الشيخ/ حسن عبد الوهاب البنا

 53 من أخبار الجماعة

   التحرير

 الصفحة هـ1415شعبان  -السنة الثامنة عشر  313العدد  فهرس مقاالت

 1 نوا كما شئتمكلمة التحرير: ع

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 نفحات قرآن: "َوَجعَْلنَا بَْعَضُكْم ِلبَْعٍض فِتْنَةً أَتَْصبُِروَن"

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 11 باب السنة: وجوب متابعة اإلمام وتحريم السبق عليه ولمحة من دالئل النبوة للرسول صلى الله عليه وسلم
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   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 18 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 (17أسئلة القراء عن األحاديث )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 15 (7بل نقذف بالحق على الباطل: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )

   السنة المحمدية بدراو أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، جماعة 

 41 ( فكر غريب في الجامعة36دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 43 هل االختالف رحمة؟

   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 51 الجاهلية في األرصاد الجوية

   التحرير

 55 لبريدمن حقيبة ا

   التحرير

 الصفحة هـ1415رمضان  -السنة الثامنة عشر  311العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: كفاكم إثارة للفتنة

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 باب السنة: فضل الصوم وأحكامه

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 الفتاوىباب 

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 15 (17أسئلة القراء عن األحاديث )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 15 خطر مدارس اللغات على لغة القرآن
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   األستاذ/ عبد الرازق السيد إبراهيم عيد

 18 (1خصائص العقيدة اإلسالمية: مقدمة )

   لشيخ/ عبد اللطيف محمد بدرفضيلة ا

 41 مواضع قراءة الفاتحة واالستراتيجية المنفذة

   األستاذ/ عبد الرحمن محمد لطفي، إمام مسجد النور بملوي

 43 (38دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 48 أهمية الضبط اإلعرابي لفهم القرآن الكريم

   فرع المنصورة -السنة المحمدية  أنصار، جماعة األستاذ/ عبد الله رجب

 51 إساءة إلى المالئكة

   التحرير

 53 هل كان اخناتون نبيا

   األستاذ/ محمد نجيب لطفي

 54 من اإلعجاز الكوني في القرآن

   الدكتور/ السيد الجميلي

 الصفحة هـ1415شوال  -السنة الثامنة عشر  314العدد  فهرس مقاالت

 1 ة التحرير: كفاكم إثارة للفتنةكلم

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 نفحات قرآن: "َوَجعَْلنَا بَْعَضُكْم ِلبَْعٍض فِتْنَةً أَتَْصبُِروَن"

   األستاذ/ بخاري أحمد عبده

 13 باب السنة: الفرق بين الحديث النبوي والقديب وبين الحديث القدسي والقرآن

   شيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة ال

 11 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 15 نداء وتذكير لمساعدة المجاهدين األفغان والمجاهدين في فلسطين
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 وث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشادسماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البح

 بالمملكة العربية السعودية
  

 14 هل مصر محمية بآل البيت

   األستاذ/ أحمد يوسف عبد المجيد

 18 (1سهرة مع... فضيلة الشيخ محمد علي عبد الرحيم )

   األستاذ/ رجب خليل

 41 البعث اإلختياري..!

   التحرير

 44 (2)خصائص العقيدة اإلسالمية 

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 43 (37دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 54 برنامج ناجح.. ولكن!

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان

 53 من أخبار الجماعة

.   

 الصفحة هـ1415قعدة ذو ال -السنة الثامنة عشر  315العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: عودة االمتيازات

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 باب السنة: الحج والعمرة)حكمة الحج(

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 15 باب الفتاوى

   ماعةفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للج

 31 (22أسئلة القراء عن األحاديث )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش
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 31 (2سهرة مع... فضيلة الشيخ محمد علي عبد الرحيم )

   األستاذ/ رجب خليل

 11 قاسم أمين أرحم

   األستاذ/ عبد الرحمن محمد لطفي، إمام مسجد النور بملوي

 13 التوحيد طريق الصالح واإلصالح

   اذ/ مصطفى عبد اللطيف درويشاألست

 14 (7بل نقذف بالحق على الباطل: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )

   السنة المحمدية بدراو أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، جماعة 

 13 سلمان رشدي وكتابه الضال

المتفرغ بكلية الطب جامعة  األستاذ الدكتور/ أمين محمد رضا، أستاذ جراحة العظام والتقويم واإلصابات

 األسكندرية
  

 43 هل انتم منتهون؟!

   القاهرة -جامعة األزهر  -بنبن  -األستاذ/ أحمد محمود كريمه، المعيد بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

 43 (7التوحيد والسلوك اإلنساني )

   فرع الدخيلة -السنة المحمدية  أنصاراألستاذ/ محمود عبد الرازق، وكيل جماعة 

 53 المحكمة توبخ الشرطة

   التحرير

 الصفحة هـ1415ذو الحجة  -السنة الثامنة عشر  313العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: دعوة إلى ترك الصالة

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 باب السنة: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

   مد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ مح

 15 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 القرآن وشطحات الصوفية
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   الدكتور/ إبراهيم إبراهيم هالل

 38 حول حديث: من أتى حائضا...

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 15 (3. فضيلة الشيخ محمد علي عبد الرحيم )سهرة مع..

   األستاذ/ رجب خليل

 14 الجزء الثاني: القسم الالديني -سلمان رشدي وكتابه الضال 

األستاذ الدكتور/ أمين محمد رضا، أستاذ جراحة العظام والتقويم واإلصابات المتفرغ بكلية الطب جامعة 

 األسكندرية
  

 41 (3خصائص العقيدة اإلسالمية )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 45 مفاهيم عن التوسل تدعونا إلى التخلف

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان

 43 (37دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 51 من أمانة الكلمة: البينة أو حدٌ في ظهرك

   نصراألستاذ/ أحمد طه 

 53 صنع الله أم الطبيعة

   التحرير

 

 الصفحة هـ1411المحرم  -السنة التاسعة عشر  311العدد  فهرس مقاالت 

 1 كلمة التحرير: كوارث تربوية..!

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 باب السنة: الهجرة وما يستخلص منها من العبر

   رحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد ال

 3 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة
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 33 (21أسئلة القراء عن األحاديث )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 33 الصدفة... والمصادقة

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 38 يةالمنهج اإلسالمي لمعالجة المشكالت الضريب

   األستاذ الدكتور/ حسين شحاته، أستاذ المحاسبة بجامعة األزهر ومدير جمعية االقتصاد اإلسالمي

 11 قاذفات لهب على األطباء

األستاذ الدكتور/ أمين محمد رضا، األستاذ المتفرغ لجراحة العظام والتقويم واإلصابات كلية طب جامعة 

 األسكندرية
  

 11 (12طل فيدمغه: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )بل نقذف بالحق على البا

   السنة المحمدية بدراو أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، جماعة 

 43 (1أساب البدع ومضارها )

   ، شيخ األزهر األسبق-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمود شلتوت 

 43 الشرك التوسل باألنبياء واألولياء"( مواصل الرد على كتاب "هل من 42دفاع عن السنة المطهرة: )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 51 الشيطان يرفع لواءه... واألشقياء يتبعون مسيرته

   األستاذ/ لطفي صديق أحمد

 54 (1رسائل في الميراث )

   األستاذ/ محمد رضا محمد صالح

 53 استدراك

.   

 53 رع سرس الليانعزاء: وفاة الشيخ سعيد مصطفى مرعي وكيل ف

.   
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 الصفحة هـ1411صفر  -السنة التاسعة عشر  318العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: مشكالتنا الغذائية

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 باب السنة: الحياء من اإليمان

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 15 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 (22أسئلة القراء عن األحاديث )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 31 (2أساب البدع ومضارها )

   ، شيخ األزهر األسبق-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمود شلتوت 

 11 (1اإلنسان بين الذنب والمغفرة )

   األستاذ/ محمد عبد الحكيم القاضي

 14 األراضي المقدسة بأيٍد أمينة

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 13 (2المنهج اإلسالمي لمعالجة المشكالت الضريبية )

   األستاذ الدكتور/ حسين شحاته، أستاذ المحاسبة بجامعة األزهر ومدير جمعية االقتصاد اإلسالمي

 43 (2) رسائل في الميراث

   األستاذ/ محمد رضا محمد صالح

 45 الرقابة ال توافق

   التوحيد

( مواصل الرد على كتاب "هل من الشرك التوسل باألنبياء واألولياء" )بالل بن 41دفاع عن السنة المطهرة: )

 رباح الصحابي المفترى عليه(
43 

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 55 آفة التعصب المذهبي

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

   ستاذ/ محمد نجيب لطفياأل

 51 (1جوهر اإلسالم )

   القاهرة -األستاذ/ رجب السيد خليل، المذيع بإذاعة القرآن الكريم 

 55 من حقيبة البريد

   التحرير

 الصفحة هـ1411ربيع األول  -السنة التاسعة عشر  313العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: مشكالتنا الغذائية

   حمد فهمي أحمد، رئيس التحريراألستاذ/ أ

 5 حكم إبرام المعاهدات بين المسلمين وغير المسلمين -باب السنة: الغزو العراقي للكويت جريمة نهب وسلب 

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 باب الفتاوى

   عةفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجما

 33 بيان الطريقة الربانية في تكفير الخطايا على وجه اإليجاز واالختصار -( 2اإلنسان بين الذنب والمغفرة )

   األستاذ/ محمد عبد الحكيم القاضي

 13 حكم االحتفال بالمولد

اإلرشاد والدعوة و سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء

 بالمملكة العربية السعودية
  

 11 إن الله يدافع عن الذين آمنوا

   األستاذ/ عبد الحافظ فرغلي

( مواصل الرد على كتاب "هل من الشرك التوسل باألنبياء واألولياء" )اإلمام مالك 42دفاع عن السنة المطهرة )

 بن أنس المفترى عليه(
41 

   حشيشاألستاذ/ علي إبراهيم 

 45 (3أساب البدع ومضارها )

   ، شيخ األزهر األسبق-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمود شلتوت 

 48 ( تفسير آيات الميراث في سورة النساء3رسائل في الميراث )

   األستاذ/ محمد رضا محمد صالح
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 55 (2جوهر اإلسالم )

   القاهرة -م األستاذ/ رجب السيد خليل، المذيع بإذاعة القرآن الكري

 53 الوهابية دعوة إصالحية

   األستاذ/ سليمان رشاد محمد

 54 الفرق بين النبي والرسول

   األستاذ/ عبد القادر السباعي

 53 عزاء: وفاة الشيخ محمد أبو راشد حشيش رئيس فرع المنصورة

.   

 فحةالص هـ1411ربيع اآلخر  -السنة التاسعة عشر  335العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: العاقبة وخيمة..!

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 فائدة: لقاء الله

.   

 5 (1ترتيب اآليات والسور ) -باب السنة: جمع القرآن الكريم 

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 3 باب الفتاوى

   ي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد عل

 34 (23أسئلة القراء عن األحاديث )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 33 كلمة حول أحداث الخليج

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد 

 يةبالمملكة العربية السعود
  

 15 (11بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )

   السنة المحمدية بدراو أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، جماعة 

 45 (4خصائص العقيدة اإلسالمية )
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   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 44 مشكالت الدراسة األزهرية

   التوحيد

 45 (3زكاة المال: المنهج اإلسالمي لمعالجة المشكالت الضريبية ) في ضوء

   األستاذ الدكتور/ حسين شحاته، أستاذ المحاسبة بجامعة األزهر ومدير جمعية االقتصاد اإلسالمي

 43 ( أركان الميراث وشروطه وأسبابه4رسائل في الميراث )

   األستاذ/ محمد رضا محمد صالح

 53 سالميكتابة التاريخ اإل

   األستاذ/ جواد محمد رياض

 54 صفحة من سجالت رجل من الرعيل األول

   األستاذ/ حسن الجنيدي، عن مجلس إدارة المركز العام

 53 كلمة وفاء ورثاء: وفاة فضيلة الشيخ رشاد الشافعي

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 53 تصويب

   التوحيد

 الصفحة هـ1411جمادى األولى  -السنة التاسعة عشر  331العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: مذبحة المسجد األقصي

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 8 باب السنة: كتابة عثمان رضي الله عنه للمصاحف

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 14 اب الفتاوىب

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 (24أسئلة القراء عن األحاديث )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 13 تكذيب: خبر نشر في صحيفة األهرام
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س العام المكرمة والرئي سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لرابطة العالم اإلسالمي بمكة

 إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد بالمملكة العربية السعودية
  

 11 أندلس الخليج...!

   القاهرة -جامعة األزهر  -األستاذ/ أحمد محمود كريِّمه، المعيد بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

 13 (4جوهر اإلسالم )

   القاهرة -يد خليل، المذيع بإذاعة القرآن الكريم األستاذ/ رجب الس

 13 ( أنواع الورثة ودرجات القرابة5رسائل في الميراث )

   األستاذ/ محمد رضا محمد صالح

 41 المساجد على القبور شريعة الهوى

   األستاذ/ علي عيد

 41 ( )اإلمام ابن القيم المفترى عليه(43دفاع عن السنة المطهرة )

   تاذ/ علي إبراهيم حشيشاألس

 48 (12التوحيد والسلوك اإلنساني )

   األستاذ/ محمود عبد الرازق

 53 مشكلة أمريكية خطيرة

   التوحيد

 الصفحة هـ1411جمادى اآلخرة  -السنة التاسعة عشر  333العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: جهال في مراكز التوجيه

   ، رئيس التحريراألستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 3 باب السنة: حكم اإلسالم في الغناء والموسيقى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 هذا نذير من النذر األولى

   األستاذ/ حسن الجنيدي
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 15 من اإليمانالحياء 

   صفط الخمار -األستاذ/ جمال محمد إسماعيل، المينا 

 13 (12بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )

   السنة المحمدية بدراو أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، جماعة 

 41 أزمة الرقص الشرقي

   التوحيد

 43 ( )شيخ اإلسالم ابن تيمية المفترى عليه(44ة )دفاع عن السنة المطهر

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 41 ( خير الدنيا واآلخرة في اإليمان الخالص والتوحيد5جوهر اإلسالم )

   القاهرة -األستاذ/ رجب السيد خليل، المذيع بإذاعة القرآن الكريم 

 55 الصالح عبادة وإصالح

   سيد إبراهيم عيداألستاذ/ عبد الرازق ال

 53 من بريد القراء: دنيا األطفال

   مركز إدفو -األستاذ/ عبد الحافظ زين العابدين سليم، السباعية غرب 

 54 مفهوم الوالء والبراء في اإلسالم

   األستاذ/ السراج عبد الحليم

 53 221و 222استدراك: أخطاء مطبعية في عددي 

   التوحيد

 الصفحة هـ1411رجب  -السنة التاسعة عشر  331د العد فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: الفخر بأيام الفراعنة

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 باب السنة: شهر رجب )المشروع فيه والمبتدع(

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 8 باب الفتاوى

   حمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ م
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 35 (25أسئلة القراء عن األحاديث )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 34 ما لهذا أُنزل القرآن

   القاهرة -جامعة األزهر  -بنين  -األستاذ/ أحمد محمود كريِّمه، المعيد بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

 38 نداء

   السنة المحمدية أنصارءات بالمركز العام لجماعة لجنة اإلنشا

 15 اإلقرار بوجود الخالق ال يكفي

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان

 13 (6جوهر اإلسالم )

   القاهرة -األستاذ/ رجب السيد خليل، المذيع بإذاعة القرآن الكريم 

 15 اآللهة تدمر النفق

   التحرير

 13 (4في ضوء زكاة المال: المنهج اإلسالمي لمعالجة المشكالت الضريبية )

   األستاذ الدكتور/ حسين شحاته، أستاذ المحاسبة بجامعة األزهر ومدير جمعية االقتصاد اإلسالمي

 43 (5خصائص العقيدة اإلسالمية )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 43 الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر المفترى عليها(( )45دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 51 ( موانع اإلرث6رسائل في الميراث )

   األستاذ/ محمد رضا محمد صالح

 54 مواقف علماء ومفكرين

   األستاذ/ يوسف أبو الحجاج األقصري

 53 من أخبار الجماعة

   التحرير

 53 شيخ سعيد خميس الشاعرعزاء: وفاة ال
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   التحرير

 53 مجلدات مجلة التوحيد

.   

 الصفحة هـ1411شعبان  -السنة التاسعة عشر  334العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: رسالة إلى المفتي

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 باب السنة: صالة االستسقاء

   بد الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد علي ع

 8 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 33 استدراك واعتذار

   محمد علي عبد الرحيم

 31 األقليات المسلمة "َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض"

   السنة المحمدية بأسوان أنصارمحمد سليمان، رئيس فضيلة الشيخ/ يوسف 

 33 (13بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )

   السنة المحمدية بدراو أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، جماعة 

 11 وجوب التسليم لنصوص الوحيين

   فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن محمد العلي

 18 ليلة النصف من شعبان وحكم االحتفال بها

   الشيخ/ أمين فتحي عثمان

 43 ( مضار االبتداع4أساب البدع ومضارها )

   ، شيخ األزهر األسبق-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمود شلتوت 

 41 ( )التابعي الجليل عبيدة السليماني المفترى عليه(46دفاع عن السنة المطهرة )

   علي إبراهيم حشيشاألستاذ/ 

 53 ( العمل لآلخرة دليل توحيد المؤمن8جوهر اإلسالم )
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   القاهرة -األستاذ/ رجب السيد خليل، المذيع بإذاعة القرآن الكريم 

 54 فائدة: سيد االستغفار

.   

 55 من فضائح الشيعة

   التحرير

 53 من أخبار الجماعة

   التحرير

 53 الخارجخبر: زيادة سعر المجلة في 

.   

 الصفحة هـ1411رمضان  -السنة التاسعة عشر  335العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: من غرائب المتصوفة

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 رسالة: من دسوق

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 5 باب السنة: الصوم

   لرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، ا

 11 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 31 (26أسئلة القراء عن األحاديث )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 38 نداء

   السنة المحمدية أنصارلجنة اإلنشاءات بالمركز العام لجماعة 

 15 في رمضان يوما بيوم، وساعة بساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم

   األستاذ/ محمد عبد الحكيم القاضي

 13 ليست أمور تافهة
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   الجيزة -األستاذ/ إبراهيم حافظ رزق، منشأة البكاري 

 13 صالة بين البطالن والتحريم

   األستاذ/ عبد الرحمن محمد لطفي، إمام مسجد )النور( بملوي

 41 حاب الفروض( أص8رسائل في الميراث )

   األستاذ/ محمد رضا محمد صالح

 45 ( )براءة التابعي الجليل عبيدة السليماني(48دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 55 (1الخشوع في الصالة )

   األستاذ/ عبد الرازق السيد إبراهيم عيد

 51 ( حول معنى التوحيد7جوهر اإلسالم )

   القاهرة -/ رجب السيد خليل، المذيع بإذاعة القرآن الكريم األستاذ

 55 (224استدراك: خطأ مطبعي في عدد شعبان الماضي )عدد 

   التحرير

 53 تهنئة: بتحرير أرض دولة الكويت

   محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 53 مركز الزرقا -من أخبار الجماعة: فرع الجمالية 

   يرالتحر

 الصفحة هـ1411شوال  -السنة التاسعة عشر  333العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: الشرع المعطل...!

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 باب السنة: يسر اإلسالم

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 8 باب الفتاوى

   محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ 

 33 فاتحة الكتاب
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   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد حامد الفقي 

 38 خرافات شيخ تلفزيوني

   األستاذ/ عبد الحافظ زين العابدين سليم، السباعية غرب

 15 (14بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )

   السنة المحمدية بدراو أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، جماعة 

 15 (11التوحيد والسلوك اإلنساني )

   السنة المحمدية بالخيلة أنصاراألستاذ/ محمود عبد الرازق، وكيل جماعة 

 41 ( االستعانة7جوهر اإلسالم )

   القاهرة -األستاذ/ رجب السيد خليل، المذيع بإذاعة القرآن الكريم 

 43 أما من رجد رشيد

   األستاذ/ عبد الفتاح حافظ فتوح، ميت غمر

 41 تعليق على المقال السابق

   رئيس التحرير

 48 هل هم أشعريون حقا؟!!

   الفيوم -األستاذ/ محمد نجيب لطفي، العدوة 

 55 يها(( )الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس المفترى عل47دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 55 فتاوى منتاقضة...!

   التحرير

 53 من أخبار الجماعة: الجمعية العمومية العالية للمركز العام

.   

 53 عزاء: وفاة الشيخ عكاشة أحمد عبده؛ فرع محرم بك األسكندرية

.   

 الصفحة هـ1411ذو القعدة  -السنة التاسعة عشر  331العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: رسالة إلى متصوف
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   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 باب السنة: الحج والعمرة

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 33 أسئلة عامة في أحكام الحج والعمرة

   للجماعة فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام

 13 (28أسئلة القراء عن األحاديث )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 41 أجعل اآللهة إلها واحد؟!

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان

 44 من شرفات التاريخ: أضرحة مزعومة

   األستاذ/ رجب صابر أحمد، أخصائي الصحة النفسية

 43 لبيوتاالستئذان وامن ا

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 48 وال تختلفوا فتفشلوا

   األستاذ/ عبد القادر محمد السباعي

 55 (2الخشوع في الصالة )

   األستاذ/ عبد الرازق السيد إبراهيم عيد

 53 ( العصبات7رسائل في الميراث )

   األستاذ/ محمد رضا محمد صالح

 54 إنهم يعبدون األصنام الحديثة

   األسكندرية -األستاذ/ محمود أحمد مساهل، مدرس لغة عربية 

 55 حتى القسيس أسلم!

   التحرير
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 الصفحة هـ1411ذو الحجة  -السنة التاسعة عشر  338العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: والضحايا أوالدنا...!

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 الجهالفائدة: الرؤوس 

.   

 5 باب السنة: الصدق رأس الفضائل

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 3 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 11 (27أسئلة القراء عن األحاديث )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 31 (15لى الباطل فيدمغه: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )بل نقذف بالحق ع

   السنة المحمدية بدراو أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، جماعة 

 38 معذرة يا دكتور محمود

   األستاذ/ جواد محمد رياض

 14 ( )االفتراء على عموم الصحابيات(47دفاع عن السنة المطهرة )

   حشيش،األستاذ/ علي إبراهيم 

 18 مفتريات وأباطيل...!

   األستاذ/ عاطف عمار

 45 تعليق على المقال السابق

   التحرير

 41 آراء عجيبة للغزالي

   الفيوم -األستاذ/ محمد نجيب لطفي، العدوة 

 44 ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب

   القاهرة -جامعة األزهر  -بنين  -إلسالمية والعربية األستاذ/ أحمد محمود كريِّمه، المعيد بكلية الدراسات ا

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 41 أتعبدون ما تنحتون؟

   األستاذ/ السيد محمد مزيد

 48 ( الذبح لله7جوهر اإلسالم )

   القاهرة -األستاذ/ رجب السيد خليل، المذيع بإذاعة القرآن الكريم 

 51 ( حاالت الزوج في الميراث7رسائل في الميراث )

   / محمد رضا محمد صالحاألستاذ

 54 عبد الناصر الذي غاب

   األستاذ/ عبد الرحمن محمد لطفي، إمام مسجد )النور( بملوي

 55 حتى البرامج التعليمية..!

   البحيرة -مركز رشيد  -األستاذ/ فاروق عبد المهيمن عالء الدين، محلة األمير 

 53 دوق فرع المحلة الكبرىعزاء: وفاة الشيخ محمد زكي عبد الحميد؛ أمين صن

   التحرير

 فراغ ببعض الصفحاتكل ما يذكر تحت عنوان )فائدة( هذا لم يرد بالفهرس، ولكن أضيف لبيان كل موضوعات المجلة وهي عباة عن أحاديث أو حكم أو لطائف لتكملة 

 الصفحة هـ1413المحرم  -السنة العشرون  333العدد  فهرس مقاالت

 1 جرأة على الفتياكلمة التحرير: ال

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 باب السنة: أين األخالق اإلسالمية؟

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 8 باب الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة

 14 (27أسئلة القراء عن األحاديث )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 11 (1منهج اإلسالم في بناء الرجال )

   األستاذ/ محمد عبد الحكيم القاضي

 38 ( عمائم في األوبرا52دفاع عن السنة المطهرة )
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   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 13 (3الخشوع في الصالة )

   األستاذ/ عبد الرازق السيد إبراهيم عيد

 15 إلخاء والمودة والتراحم والتعاطف بين المسلمينروابط ا

   األستاذ/ عبد اللطيف محمد النمر

 41 النذور -جوهر اإلسالم 

   القاهرة -األستاذ/ رجب السيد خليل، المذيع بإذاعة القرآن الكريم 

 45 تعليق: على موضوع النذور

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 43 يحغش وتدليس قب

   التوحيد

 48 (12التوحيد والسلوك اإلنساني )

   السنة المحمدية بالخيلة أنصاراألستاذ/ محمود عبد الرازق، وكيل جماعة 

 55 من جنايات االبتداع على المسلمين: آداب المريد عند الصوفية

   األستاذ/ فتحي أمين عثمان

 54 ( حاالت الزوجة في الميراث12رسائل في الميراث )

   األستاذ/ محمد رضا محمد صالح

 53 عزاء: وفاة الشيخ السعيد خلف من فرع ميت غمر

   التوحيد

  

 الصفحة هـ1413صفر  -السنة العشرون  315العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: بين صدام والقذافي

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 ظل السنة المطهرةباب السنة: صحوة إسالمية في 

   فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام للجماعة
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 1 فائدة: حديث "اشترى رجل عقارا فوجد..."

.   

 8 ( مقدمة1البنوك واالستثمار)

   األستاذ الدكتور/ علي السالوس

 13 الفتاوى

   مراكبيجمال ال -صفوت الشوادفي  -لجنة الفتوى/ محمد صفوت نور الدين 

 33 تحذير من فتوى المفتي

   السنة المحمدية أنصاراألستاذ/ صفوت الشوادفي، عضو لجنة الفتوى بجماعة 

 15 كريسماس المسلمين

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 13 ( التابعية الجليلة حفصة بنت سرين المفترى عليها51دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 11 هل يوجد اختالط حالل؟

   التوحيد

 18 إسالم.. فوق الحساب!!!

   األستاذ/ مصطفى درويش

 41 (16بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )

   السنة المحمدية بدراو أنصاراألستاذ/ بدوي محمد خير طه، جماعة 

 43 لماذا التوحيد أوال؟

   ذ/ أحمد يوسف عبد المجيداألستا

 43 صالتنا على النبي وصالة الله عليه

   األستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمين بسرس الليان

 51 كتب توزع مجانا

   التوحيد

 53 (1أمور تساعد على الخشوع في الصالة )
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   األستاذ/ عبد الرازق السيد إبراهيم عيد

 53 عليس لكم هذا وغن احتدم الصرا

   األستاذ/ عبد الرحمن محمد لطفي

 53 السنة المحمدية بكسال بالسودان أنصارعزاء: وفاة الشيخ محمد الحسن عبد القادر رئيس جماعة 

   التوحيد

 ف لتكملة فراغ ببعض الصفحاتكل ما يذكر تحت عنوان )فائدة( هذا لم يرد بالفهرس، ولكن أضيف لبيان كل موضوعات المجلة وهي عباة عن أحاديث أو حكم أو لطائ

 الصفحة هـ1413ربيع األول  -السنة العشرون  311العدد  فهرس مقاالت 

 1 كلمة التحرير: حصاد الفلسفة..!

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 5 الفتاوى

   جمال المراكبي -صفوت الشوادفي  -لجنة الفتوى/ محمد صفوت نور الدين 

 15 (32ء عن األحاديث )أسئلة القرا

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 35 ( الفصل األول: الربا حرام، لكن ما الربا؟!2البنوك واالستثمار)

   األستاذ الدكتور/ علي السالوس

 33 نظرة اإلسالم إلى الموالد

   األستاذ/ أحمد يوسف عبد المجيد

  لي عبد الرحيم"في رحمة الله نستودعه "وفاة فضيلة الشيخ محمد ع
بدون ترقيم 

 منتصف العدد

   السنة المحمدية بمصر أنصارمجلس إدارة المركز العام لجماعة 

 33 بدع وخرفات

   األستاذ/ محمود أحمد مساهل

 15 منهج اإلسالم في بناء الرجال

   األستاذ/ محمد عبد الحكيم القاضي

 18 (13التوحيد والسلوك اإلنساني )

   السنة المحمدية بالخيلة أنصارمود عبد الرازق، وكيل جماعة األستاذ/ مح
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 41 المسألة الفلسطينية وسالمة االعتقاد

   الدكتور/ إبراهيم هالل

 44 اتق الله يا شيخ نايل

   األسكندرية -الدخيلة  -السنة المحمدية  أنصاراألستاذ/ محمد خلف أبو طاسة، جماعة 

 43 الوازع بين الدين والقانونمن مفاخر التشريع اإلسالمي: 

   األستاذ/ أحمد لطفي السيد

 48 الردة الحديثة

   األستاذ/ عبد القادر محمد السباعي

 51 تصديق العرافين

   التوحيد

 53 الشفاعة -( 12جوهر اإلسالم )

   القاهرة -األستاذ/ رجب السيد خليل، المذيع بإذاعة القرآن الكريم 

 54 ( حاالت البنت الصلبية )أو المباشرة( في الميراث11) رسائل في الميراث

   األستاذ/ محمد رضا محمد صالح

 الصفحة هـ1413ربيع اآلخر  -السنة العشرون  313العدد  فهرس مقاالت 

 1 كلمة التحرير: الكارهون لشرع الله

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 الفتاوى

   جمال المراكبي -صفوت الشوادفي  -صفوت نور الدين  لجنة الفتوى/ محمد

 33 ( الفصل الثاني: أقوال العلماء في ربا الجاهلية3البنوك واالستثمار)

   األستاذ الدكتور/ علي السالوس

 33 (18بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )

   السنة المحمدية بدراو أنصارعة األستاذ/ بدوي محمد خير طه، جما

 13 ( تعليق على كتاب الدعاء المستجاب للشعراوي52دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش
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 13 مالية الدولة في اإلسالم والنظم الوضعية )رسالة ماجستير(

   األستاذ/ أحمد عبد الهادي طلخان

 43 االستعاذة -( 13جوهر اإلسالم )

   القاهرة -األستاذ/ رجب السيد خليل، المذيع بإذاعة القرآن الكريم 

 44 الخطر اليهودي

   األستاذ/ جواد محمد رياض

 55 ومن يعتصم بالله فقد ُهدي إلى صراط مستقيم

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 54 تشبيهات ومقاومات مرفوضة

   التوحيد

 55 من أخبار العالم اإلسالمي

   تاذ/ مصطفى درويشاألس

 53 من أخبار الجماعة

   التوحيد

 53 231و 232استدراك: خطأ مطبعي بعددي 

   التوحيد

 الصفحة هـ1413جمادى األولى  -السنة العشرون  311العدد  فهرس مقاالت

 1 كلمة التحرير: التنصير في قلب القاهرة

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 الفتاوى

   جمال المراكبي -صفوت الشوادفي  -لجنة الفتوى/ محمد صفوت نور الدين 

 35 (31أسئلة القراء عن األحاديث )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 35 (14التوحيد والسلوك اإلنساني )

   السنة المحمدية بالخيلة أنصاراألستاذ/ محمود عبد الرازق، وكيل جماعة 
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 38 صراحة أم وقاحة

   القاهرة -بنين  -جامعة األزهر  -األستاذ/ أحمد محمود كريمه، المعيد بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

 11 ( تابع تعليق على كتاب الدعاء المستجاب للشعراوي53دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 15 الحضرة

   سباعية غرباألستاذ/ عبد الحافظ زين العابدين، ال

 11 المفتي في مالطا

   التوحيد

 18 (1المسيح لم يصلب )

   األستاذ/ مصطفى عبد اللطيف درويش

 41 ال.. يا شيخ صقر!!

   العدوة -األستاذ/ محمد نجيب لطفي ، الفيوم 

 45 كلمة عن الغناء

   الجيزة -األستاذ/ إبراهيم حافظ رزق، منشأة البكاري 

 43 (2الخشوع في الصالة ) أمور تساعد على

   األستاذ/ عبد الرازق السيد إبراهيم عيد

 51 ( حاالت بنت االبن في الميراث12رسائل في الميراث )

   األستاذ/ محمد رضا محمد صالح

 53 من أخبار الجماعة

   التوحيد

 الصفحة هـ1413جمادى اآلخرة  -السنة العشرون  314العدد  فهرس مقاالت 

 1 لتحرير: دعوة عالية للتنصيركلمة ا

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 1 الفتاوى

   جمال المراكبي -صفوت الشوادفي  -لجنة الفتوى/ محمد صفوت نور الدين 
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 18 (32أسئلة القراء عن األحاديث )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 31 االستثمار -الودائع  -ن الديون ( الفصل الثالث: الفرق بي4البنوك واالستثمار)

   األستاذ الدكتور/ علي السالوس

 15 شخاشيخ األطفال

   األستاذ الدكتور/ إبراهيم هالل

 14 كتب توزع مجانا

   التحرير

 13 عدم مشروعية نذر السفر إلى قبور األنبياء والصالحين

   األستاذ/ فتحي أمين عثمان

 18 الدين بريء مما بفترون

   مركز رشيد بحيرة -األستاذ/ فاروق عبد المهيمن عالء الدين، محلة األمير 

 45 (1الصحة النفسية... في اإلسالم )

   األستاذ/ رجب صابر أحمد، أخصائي الصحة النفسية

 43 االستغاثة -( 14جوهر اإلسالم )

   األستاذ/ رجب السيد خليل

 45 اإلسالم دين جميع األنبياء عليهم السالم

   األستاذ/ عبد الرحمن محمد لطفي، إمام مسجد )النور( بملوي

 43 نصيحة إلى بنت الشاطئ

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 48 (15التوحيد والسلوك اإلنساني )

   السنة المحمدية بالخيلة أنصاراألستاذ/ محمود عبد الرازق، وكيل جماعة 

 55 ة تحت أقدام األمهات"( حديث "الجن54دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 55 حاجتنا إلى التوحيد
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   األستاذ/ محمود أحمد مساهل

 53 نداء: إلى قراء مجلة التوحيد

   التوحيد

 الصفحة هـ1413رجب  -السنة العشرون  315العدد  فهرس مقاالت 

 1 كلمة التحرير: أفيقوا إلى أنفسكم..!

   مد فهمي أحمد، رئيس التحريراألستاذ/ أح

 5 الفتاوى

   د. جمال المراكبي -صفوت الشوادفي  -لجنة الفتوى/ محمد صفوت نور الدين 

 11 مفاسد حول المساجد

   القاهرة -بنين  -جامعة األزهر  -األستاذ/ أحمد محمود كريمه، المعيد بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

 13 بدع ال أصل لها

   األستاذ/ عبد الرشيد أحمد سيد

 13 إذاعة القرآن الكريم في خطر

   األستاذ/ محمد نجيب لطفي

 35 من روائع اإلعجاز في القرآن: أسلوب القرآن الفذ

   األستاذ/ إبراهيم بن محمد الضبيعي، الرياض

 33 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه: أولياء الله وأولياء الشيطان

   السنة المحمدية بدراو أنصار/ بدوي محمد خير طه، جماعة األستاذ

 38 (55دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 13 ( الفصل الرابع: كلمة عن البنوك5البنوك واالستثمار)

   األستاذ الدكتور/ علي السالوس

 15 كبار األزهريين ليسوا عارفين

   مد لطفي، إمام مسجد )النور( بملوياألستاذ/ عبد الرحمن مح

 13 إن الله اصطفى لكم الدين فال تموتن إال وأنتم مسلمون
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   األستاذ/ حسن عبد الوهاب البنا

 45 كلمة حق قالها المفتي: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد

   فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد سيد طنطاوي، مفتي مصر

 43 ل المواصالت: كثرتها وتنوعها وأمر الله عز وجل بتسميته وحمده وشكره لدى استعامل أي منهاوسائ

   األستاذ/ عبد اللطيف النمر

ناه من كبير الرهبان تفيض عي -إسالم قسيس وراهب )رئيس لجنة التنصير ألفريقيا وغرب أسيا يبكي ويسلم 

 الدمع مما عرف من الحق(
45 

   السنة المحمدية بأسوان أنصارمد سليمان، رئيس جماعة األستاذ/ يوسف مح

 48 ( حاالت األب في الميراث13رسائل في الميراث )

   األستاذ/ محمد رضا محمد صالح

 55 (2المسيح لم يصلب هكذا قال القرآن واإلنجيل )

   األستاذ/ مصطفى عبد اللطيف درويش

 54 ربية النوعية ببورسعيدمن حقيبة البريد: رسالة من طالبات كلية الت

   التحرير

 53 من أخبار الجماعة

.   

 53 المنوفية -قويسنا  -شهر: فرع بقرية الرمالي 

.   

تهنئة: حصول الباحث/ جمال المراكبي على درجة الدكتوراه في القانون وكان موضوعها )الخالفة اإلسالمية بين 

 الشريعة والنظم المعاصرة(
53 

.   

 

 الصفحة هـ1413شعبان  -السنة العشرون  313العدد  قاالتفهرس م

 1 كلمة التحرير: مع أحداث الجزائر

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 3 الفتاوى

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

   د. جمال المراكبي -صفوت الشوادفي  -لجنة الفتوى/ محمد صفوت نور الدين 

 13 (33أسئلة القراء عن األحاديث )

   إبراهيم حشيش األستاذ/ علي

 31 (16التوحيد والسلوك اإلنساني )

   السنة المحمدية بالخيلة أنصاراألستاذ/ محمود عبد الرازق، وكيل جماعة 

 31 شعر: رد على محيي الدين بن عربي

   األستاذ/ السيد صادق همام، مدرس للغة العربية والتربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية

 38 ح العقيدةصالح األمة في صال

   الدكتور/ محمد الفرماوي، مدرس مساعد بجامعة القاهرة، عضو الجماعة فرع الجيزة

 11 موتوا تغيظيكم

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 14 وجوب تطهير القلب من الباطل ليستقبل طهر اإليمان

   األستاذ/ أحمد طه نصر

 13 اإلسالم دين ودنيا

   يم هاللاألستاذ الدكتور/ إبراه

 18 (15جوهر اإلسالم )

   القاهرة -األستاذ/ رجب السيد خليل، المذيع بإذاعة القرآن الكريم 

 45 (2الصحة النفسية في اإلسالم )

   األستاذ/ رجب صابر أحمد، أخصائي الصحة النفسية

 41 من رياض السنة: إنما كنا نخوض ونلعب

   ن بسرس اللياناألستاذ/ علي عيد، رئيس الشبان المسلمي

 43 اإلنسان ليس قردا

   األستاذ/ مصطفى عبد الجواد

 43 االحتفال بأعياد الميالد

   الفيوم -األستاذ/ محمد نجيب لطفي، العدوة 
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 51 ( تعليق حول كتاب "شهيد المحراب" للشيخ عمر التلمساني56دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 53 توردةآلهة مس

   التحرير

 الصفحة هـ1413رمضان  -السنة العشرون  311العدد  فهرس مقاالت 

 1 كلمة التحرير: فرحة ما تمت

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد، رئيس التحرير

 4 آلهة تعوم...!

   التحرير

 5 الفتاوى

   يد. جمال المراكب -صفوت الشوادفي  -لجنة الفتوى/ محمد صفوت نور الدين 

 13 فضل صيام رمضان وقيامه

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد 

 بالمملكة العربية السعودية
  

 11 (34أسئلة القراء عن األحاديث )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 33 (1االستعانة بالصالة )

   ألستاذ/ عبد اللطيف النمرا

 38 أكاذيب وأباطيل

   األستاذ/ عبد الحافظ زين العابدين سليم، السباعية غرب

 15 سر عظمة القرآن وخلوده

   األستاذ/ إبراهيم بن محمد الضبيعي، الرياض

 11 مقارنة سخيفة

   األستاذ/ أحمد فهمي أحمد

 14 البنوك والمصارف ( الفصل الخامس: أعمال6البنوك واالستثمار)
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   األستاذ الدكتور/ علي السالوس

 18 السحر من عمل الشيطان

   فضيلة الشيخ/ محمد بن جميل زينو

 45 استهزاء بآيات القرآن

   التحرير

 41 التثبت من الخبار وعدم الجري وراء الشائعات

   صفط الخمار -األستاذ/ جمال محمد إسماعيل، المنيا 

 45 حسني ال يا دكتور

   بحيرة -مركز رشيد  -األستاذ/ فاروق عبد المهيمن، محطة األمير 

 43 ( تابع تعليق حول كتاب "شهيد المحراب" للشيخ عمر التلمساني58دفاع عن السنة المطهرة )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 51 ( الغلو في الصالحين16جوهر اإلسالم )

   األستاذ/ رجب السيد خليل،

 51 ( حاالت األم في الميراث14رسائل في الميراث )

   األستاذ/ محمد رضا محمد صالح

 53 خذوا حذركم

   التحرير

 53 منوفية -قويسنا  -من أخبار الجماعة: شهر فرع كفور الرمل 

   التحرير

 الصفحة هـ1413شوال  -السنة العشرون  318العدد  فهرس مقاالت 

 1 لرئيس العامافتتاحية العدد: بيان ا

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام

 3 كلمة التحرير: هذه عقيدتنا... وهذا منهجنا

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 8 موضوع العدد: من خصائص القرآن الكريم
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   رمةفضيلة الشيخ/ محمد بن جميل زينو، المدرس في دار الحديث الخيرية بمكة المك

 11 فائدة: سنن الغسل

.   

 14 سقوط علم الشيوعية وارتفاع راية اإلسالم في وسط اسيا

   األستاذ/ عبد المحسن محمد عبد الرحيم

 18 أبحاث في العقيدة: أسماء الله الحسنى وهل لنا أن نضيف إليها

   األستاذ/ محمود عبد الرازق علي سالمة

 33 (2االستعانة بالصالة )

   ستاذ/ عبد اللطيف النمراأل

 31 فائدة: كيفية التيممم

.   

 38 فاصبحتم بنعمة إخوانا

   الشيخ/ أحمد طه نصر

 13 (3الطب واإلسالم: الصحة النفسية في اإلسالم )

   األستاذ/ رجب صابر أحمد، أخصائي الصحة النفسية

 15 الفتاوى

   ن، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبيلجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدي

 41 (35أسئلة القراء عن األحاديث )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 41 فائدة: أركان الحج وواجباته

.   

 44 فائدة: مواقيت الصالة

.   

 45 فائدة: مكروهات الصالة

.   
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 43 في الصالة المرأةفائدة: لباس 

.   

 41 حضور النساء الجماعة في المسجد فائدة:

.   

 48 فائدة: ما ال يفسد الصوم

.   

 43 فائدة: المسح على الجبيرة والعصابة

.   

 55 حكم إخراج زكاة الفطر نقودا

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد 

 مملكة العربية السعوديةبال
  

 53 أنباء وآراء: غالف القسم

.   

 51 ال حاجة لنا فيك يا جوزيف

   الشيخ/ عبد الرحمن لن محمد لطفي، إمام مسجد النور بملوي

 54 كلمات مضيئة

   رحمه الله-جاللة الملك/ فيصل بن عبد العزيز 

 54 فائدة: االستحاضة وأحكامها

.   

 55 جمارك!!شعر: إله بدون 

   األستاذ/ السيد صادق همام، مدرس اللغة العربية والتربية اإلسالمية بثانوية السلوم

 53 سفاهات... وتفاهات...

   أم عقبة -األستاذ/ عوض حسن أبو شوك، شمال سيناء 

 53 فائدة: ما يباح به التيممم

.   
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"الماجستير" في الفقه المقارن وكان عنوان تهنئة حصول الباحث/ أحمد محمود كريمة على درجة التخصص 

 الرسالة )التداخل في العقوبات وأثره في التطبيق(
51 

.   

 51 فائدة: أركان اإلسالم

.   

 58 أخبار الجماعة: الجمعية العمومية وتشكيل مجلس جديد

.   

 عات المجلة وهي عباة عن أحاديث أو حكم أو لطائف لتكملة فراغ ببعض الصفحاتكل ما يذكر تحت عنوان )فائدة( هذا لم يرد بالفهرس، ولكن أضيف لبيان كل موضو

 الصفحة هـ1413ذو القعدة  -السنة العشرون  313العدد  فهرس مقاالت 

 4 افتتاحية العدد

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام

 1 كلمة التحرير: .. وهذا منهجنا

   رئيس التحرير الشيخ/ صفوت الشوادفي،

 15 موضوع العدد: تأمالت في أحوال الحجاج والمعتمرين

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 14 فائدة: مجموعة أحاديث

.   

 15 العالم اإلسالمي: كشميرالمسلمة.. تستغيث من بطش الهنود

.   

 31 األسرة المسلمة: إلى أختى المسلمة... كلمات من القلب..

   ر البرجمعية دا

 33 فائدة: من آداب الحج والعمرة

.   

ن أسماء الدهر ليس م -نعم للهدية.. ال لألجرة  -التبرج كبيرة من الكبائر  -الفتاوى: ال يكلف الله نفسا إال وسعها 

الجنب  -غدر اليهود  -غسيل المالئكة  -العالم اإلسالمي  -الصلوات الفائتة  -من صفات الله عز وجل  -الله 

 يحلق شعره قبل الغُسل

31 

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي
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 15 فائدة: مجموعة أحاديث

.   

 13 أهل الحديث المفترى عليهم

   األستاذ الدكتور/ محمد محمود أحمد بكار

 45 تذكرة للرافضين

   مود كريمة، مدرس مساعد بكلية االدراسات اإلسالمية والعربية القاهرةاألستاذ/ أحمد مح

 43 وزارة األوقاف تنقض غزلها

   األستاذ/ مصطفى درويش، المستشار القانوني بالمركز العام

 41 كلمات مضيئة

.   

 43 شعر: من هو الغريب؟ أذكر الموت يفتح لك باب التوبة

   من أشعار الزهاد

 48 هـ1412اج والمعتمر لعام بطاقة الح

.   

 55 فائدة: أحاديث حول الرسول صلى الله عليه وسلم

.   

 51 أنباء وآراء: هل هو تطوير أم تضليل؟

   م1772/ 3/ 6هـ الموافق 1412/ 7/ 2دير مواس في  -األستاذ/ كمال يونس، المنيا 

 51 فائدة: مجموعة أحاديث

.   

 54 ا يراه المسلمونأنباء وآراء: التقدم.. كم

   األستاذ/ السيد محمود أبو عنتر

 55 فائدة: مجموعة أحاديث

.   

 53 عقيدة أهل السنة
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   هـ(376ابن أبي زيد القيرواني )ت 

 لتكملة فراغ ببعض الصفحاتكل ما يذكر تحت عنوان )فائدة( هذا لم يرد بالفهرس، ولكن أضيف لبيان كل موضوعات المجلة وهي عباة عن أحاديث أو حكم أو لطائف 

 الصفحة هـ1413ذو الحجة  -السنة العشرون  345العدد  فهرس مقاالت 

 4 افتتاحية العدد: لبيك اللهم لبيك

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام

 1 كلمة التحرير: الحج وأثره.. في زيادة اإليمان

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 3 فائدة: حكم لقطة الحرم في مكة

.   

 15 موضوع العدد: آداب المعاملة بين المسلمين

   -رحمه الله-سماحة العالمة الشيخ/ عبد الرحمن السعدي 

 13 صائحنفائدة: 

.   

 11 ستعودون إلى الله

.   

 14 أسباب اختالف الفقهاء

ية س لجنة الفتوى، وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربصاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الرزاق عفيفي، نائب رئي

 السنة )سابقا( نصارالسعودية والرئيس العام أل
  

 13 عدم اليأس من روح الله

   حسن محمد الجنيدي، وكيل عام الجماعة

 13 فائدة: حكم المرتكب لمحظورات اإلحرام

.   

 35 أخطاء الناسك فيما يؤدي من المناسك

   عبد الرزاق السيد إبراهيم عيدالشيخ/ 

 33 فائدة: أحاديث عن عقوبة النمص والتبرج

.   
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 31 (36أسئلة القراء عن األحاديث )

   األستاذ/ علي إبراهيم حشيش

 31 فائدة: الَهدي وأقسامه وشروطه

.   

 38 ؟ )تقرير إخباري(العالم اإلسالمي: المسلمون في البوسنة والهرسك.. من يدفع جحافل الكفر عن المساجد

   حسن عبد العظيم

 11 شعر: رسالة إلى المدينة المحاضرة "سراييفو"

   371علي بن صالح المقوشي، نقالعن جريدة المسلمون العدد

 13 ضالل وراء األمثال: كثرة السالم يقل المعرفة / أنا واخويا على ابن عمي

   مركز رشيد بحيرة -األمير األستاذ/ فاروق عبد المهيمن عالء الدين، محلة 

 14 فائدة: احذر دعاء غير الله من األموات

.   

 - ليس بالصوم وحده تكفر عن يمينك -الفتاوى: من بدع المساجد التواشيح واألبتهارات ليست من شعائر الصالة 

 - وربين جائزالمسح على الج -هل تطف الحائض بالبيت  -صديق األسرة عادة غربية فاسدة  -التصوير حرام 

 ال تجوز -االشتهزاء بآيات الله كفر  -رضاع  -حكم ختان البنات 

15 

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 41 فتاوى دار األفتاء: الزوجة الموظفة بدون إذن زوجها ناشز وليس لها نفقة

   (147م - 113/ جاد الجق علي جاد الحق، مفتي الجمهورية )سفضيلة الشيخ

 41 فائدة: نواقض التيممم

.   

 44 وصية شرعية

   بلبيس -األستاذ/ أحمد محمود رضوان، إمام وخطيب مسجد رضوان 

 43 أنباء وآراء: العجل وفك النحس

   فبني سوي -مدرسة السعادنة اإلعدادية األستاذ/ رجب عبد التواب معوض، مدرس لغة عربية وتربية إسالمية ب

 43 أنباء وآراء: وانكشف الغضاء

   القاهرة -بنين  -جامعة األزهر  -األستاذ/ أحمد محمود كريمه، المعيد بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية 
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 51 أنباء وآراء: هل تعلم

   أسوان -شعبان أبو زيد حامد، طالب بالصف الثالث الثانوي 

 53 نباء وآراء: أندية الروتاري مؤامرة على األديانأ

   المنيا-األستاذ/ كمال محمود يونس، مدرس أول لغة عربية 

 54 فائدة: من آداب المسجد النبوي

.   

 55 كيف صار المبشر المسيحي )فاستو( طعة لألسد؟

   هـ(1412محمد حبيب الله، نيجيريا )نقال عن جريدة التضامن اإلسالمي رمضان 

 53 في رحاب الهدي النبوي: دعوة ألثرياء مصر والمسلمين!

   القاهرة -جامعة األزهر  -بنين  -األستاذ/ أحمد محمود كريمه، المعيد بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

 58 المسابقة الثقافية المركزية األولى

   إدارة الدعوة واإلعالم

 هذا لم يرد بالفهرس، ولكن أضيف لبيان كل موضوعات المجلة وهي عباة عن أحاديث أو حكم أو لطائف لتكملة فراغ ببعض الصفحاتكل ما يذكر تحت عنوان )فائدة( 

 الصفحة هـ1411المحرم  -السنة الحادية والعشرون  341العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: في! استقبال عام جديد

   ، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين

 3 كلمة التحرير: ويمكرون... ويمكر الله!!

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 3 باب السنة: األعمال بالنيات

   فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين، األستاذ المشارك بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم

 13 في اإلسالم ةالمرأاألسرة المسلمة: مهمة 

   فضيلة الشيخ الدكتور/ عمر بن عبد العزيز قريشي، مدرس بكلية الدعوة اإلسالمية جامعة األزهر

 31 خبر.. وتعليق: الهجرة عبر وعظات

   الشيخ/ السيد محمد مزيد

 35 الفتاوى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى هو حسبنا ونعم الوكيل
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   فضيلة الشيخ/ أحمد طه نصر

المعاصي ال تمنع من الصالة  -زواج المحلل حرام وباطل  -لفتاوى: معصية الوالد ال تمنع من بره وافحسان إليه ا

العلم فرض عين  -المرور بين يدي المصلي حرام  -هل العمل عبادة  -برالوالدين واحب عليك وإن اساءا إليك  -

 ظهر على الميت عالمات السعادة أو الشقاوة؟!!هل ت -المهدي المنتظر  -فوائد البنوك حرام  -وفرض كفاية 

31 

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 11 عودة لمصطلح الحديث

   الشيخ/ مصطفى العدوي

 15 إشاعة الفاحشة وخطورتها على المجتمع اإلسالمي

   مدكور، مدرس لغة عربية وتربية إسالمية األستاذ/ طارق السيد

 13 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ أشرف عبد المقصود

 41 العالم اإلسالمي: تقرير عام عن إقليم أوجادين

   الشيخ/ أحمد نور شيخ مؤمن، رئيس المجلس األعلى للشئون اإلسالمية في إقليم أوجادين

 45 لغتنا الجميلة

   مد الشيمي، معيد لغة عربية )سابقا(األستاذ/ أح

 51 أنباء وآراء: رحلة التضليل في مناهج التعليم

   دير مواس -األستاذ/ كمال محمود يونس، مدرس أول لغة عربية، المينا 

 54 أنباء وآراء: ماذا فعل الغرب بنا؟ ولماذا نلهث وراءهم

   الفرقة األولى -غة عربية قسم ل -القاهرة  -الطالب/ عطية حمدان، كلية االداب 

 53 مسابقة لحفاظ القرآن الكريم

   إدارة الدعوة اإلعالم

 الصفحة هـ1411صفر  -السنة الحادية والعشرون  343العدد  فهرس مقاالت

ُؤاَلِء تُْدَعْوَن ِلتُنِفقُوا ِفي َسبِيلِ  أنصارنداء من   3 اللَِّه( السنة المحمدية إلي العالم اإلسالمي )َها أَنتُْم َهٰ

.   

ةً َواِحدَةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُدُونِ  تُُكْم أُمَّ ِذِه أُمَّ  4 افتتاحية العدد: إِنَّ َهٰ

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة
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 8 كلمة التحرير: حرية الفكر ال حرية الكفر

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 13 مع القرآن

   فضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد طه نصر

 14 باب السنة: صفات المنافق

   -رحمه الله-الشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، 

 13 القلب السليم

   الشيخ/ حسن الجنيدي، وكيل عام الجماعة

 13 عجيل الزكاةهل يجوز ت -حكم البيع بالتقسيط  -هل رأيت ربك  -الفتاوى: الحب بين الشباب 

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 35 خبر من األزهر: المؤتمر الدولي للدراسات السكانية

   رئيس التحرير

 33 عودة لمصطلح الحديث

   الشيخ/ مصطفى العدوي

 38 أسئلة القراء عن األحاديث

   لشيخ/ أبو إسحاق الحوينيا

 14 العالم اإلسالمي: حوار مع عباس محمد وكيل مركز الرسالة اإلسالمي في شمال القوقاز

   المحاور/ حسن عبد العظيم

 13 الصهيونية العالمية

   الشيخ/ عبد المنصف محمود، مدير عام الوعظ والدعوة باألزهر )سابقا(

 43 وصايا لقمان الحكيم البنه

   ضيلة الشيخ/ محمد جميل زينو، المدرس بمدرسة دار الحديث الخيرية بمكة المكرمةف

 45 علماؤنا.. واإلرهاب

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 48 احذر هذه البدعة: الذبح عند األضرحة
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   الشيخ/ أشرف عبد المقصود

 43 احذر هذا الكتاب: كتاب قصص النبياء للثعالي المسمى "بعرائس المجالس"

   الشيخ/ أشرف عبد المقصود

 55 أنباء وآراء: إسالم رئيس األساقفة التنزاني

   األستاذ/ أحمد حامد بلتك

 53 أنباء وآراء: المستشرقون والهجوم على اإلسالم

   األستاذ/ طارق السيد أحمد، مدرس لغة عربية بمدرسة زغلول اإلعدادية بنين بالسرو

 51 عالم اإلسالمي نكبة اإلسالم في عقر داره!!أنباء وآراء: نداء إلي ال

   السنة باألسكندرية أنصارالشيخ/ رحال محمد مهدي، جماعة 

 54 أنباء وآراء: عودة إلى اإلسالم حتى ال نخدع ونضل

   جامعة عين شمس -كلية الحقوق  -أيمن عبد القادر محمود، طالب بالسنة النهائية 

 53 من إدارة الدعوة للفروع في توزيع مجلة التوحيدشهر فرع شبين القناطر/ وشكر 

.   

 الصفحة هـ1411ربيع األول  -السنة الحادية والعشرون  341العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: سبيل المؤمنين

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 ستقرار المجتمعالسنة ودورها في ا أنصاركلمة التحرير: 

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 11 باب السنة: )إن الحالل بين، وإن الحرام بين...(

   -رحمه الله-العالمة/ ابن دقيق العيد، 

 14 مع القرآن: قرآنكم يا مسلمون

   الشيخ/ إبراهيم بن محمد الضبيعي، الرياض

 13 حكم االحتفال بالمولد النبوي

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد 

 بالمملكة العربية السعودية
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 35 الصهيونية العالمية

   فضيلة الشيخ/ عبد المنصف محمود، مدير عام الوعظ والدعوة باألزهر )سابقا(

 33 العلماءتطبيق الشريعة كما يراه 

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ أحمد محمد شاكر 

 34 جهلوا اإلسالم فقالوا إم اللحية والنقاب تطرف

   الدكتور/ محمد بن علي الفرماوي، مدرس م جامعة القاهرة

 38 احذر هذه البدعة: بدعة االحتفال بالمولد النبوي

   الشيخ/ أشرف عبد المقصود

 33 يح الفرج لترويح القلوب وتفريج الكروباحذر هذا الكتاب: مفات

   الشيخ/ أشرف عبد المقصود

 15 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ أشرف عبد المقصود

سؤال  -زواج الصغيرة جائز شرعا .. ولكن  -التخلف عن الصالة ألجل الزواج  -الفتاوى: عدة من مات زوجها 

رام التأمين التجاري ح -حكم من يصلي الجمعة فقط  -تكفير المعين  ال يجوز -المشركين للتوبيخ والتقريع 

 والتأمين التعاوني حالل

13 

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 41 حديث عن المولد

   القاهرة -جامعة األزهر  -بنين  -سالمية والعربية الدكتور/ أحمد محمود كريمة، المعيد بكلية الدارسات اإل

 44 حوار: البرفيسور نصر الدين "د. ميجيل بيرو" يحكي للتوحيد قصة إسالمه

   صالح أحمد

 48 من جنايات االبتداع على المسلمين: األوراد الصوفية

   األستاذ/ فتحي أمين عثمان، مسئول الدعوة بالمركز العام

 51 من خرافات الصوفيةأنباء وآراء: 

   أخميم -مهندس/ حمدي عز الدين أمين، سوهاج 

 53 أنباء وآراء: التنصير أو الذبح

.   
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 51 أنباء وآراء: العبادات المصرية القديمة.. وصلت ألمانيا

.   

 55 شهر: فرع سمنود وفرع كوم حمادة

.   

 53 آخر خبر: إعدام إمام وخطيب مسجد أهل السنة بشيراز

   التحرير

 الصفحة هـ1411ربيع اآلخر  -السنة الحادية والعشرون  344العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: الرق والكفالة في ميزان التربية اإلسالمية

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 ة الكذابكلمة التحرير: الهئية المصرية للكتاب تطبع قرآن مسيلم

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 3 باب السنة: من شمائل البني صلى الله عليه وسلم

   الرئيس العام السابق للجماعة -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، 

 13 مع القرآن: أنواع التفسير للقرآن الكريم

   فضيلة الشيخ/ محمد بن جميل زينو

 13 خمارة حقيقية -الحدود الشرعية كما يفهمها العلماء 

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ أحمد محمد شاكر 

 18 "الباروكة" حكم اإلسالم في الرأس الصناعي المسمى اليوم

شاد رسماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإل

 بالمملكة العربية السعودية
  

 35 آداب الجلوس النبوية

   فضيلة الشيخ/ صالح بن علي ألبو عراد الشهري، رئيس قسم التربية وعلم النفس بكلية إعداد المعلمين في أبها

 15 احذر هذا الكتاب: الرحمة في الطب والحكمة

   الشيخ/ أشرف عبد المقصود

 11 رفة المساجداحذر هذه البدعة: بدعة زخ
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   الشيخ/ أشرف عبد المقصود

 13 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ مصطفى العدوي

 -إلسالم حكم الوصية في ا -تفسير: "َولَهُ الِدِّيُن َواِصبًا"  -الفتاوى: حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم 

 التوبة من الكبيرة
13 

   حمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبيلجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: م

 45 التبشير الصليبي

   فضيلة الشيخ/ عبد المنصف محمود، عضو لجنة التوى باألزهر

 41 العالم اإلسالمي: فطاني المسلمة )الجهاد مستمر رغم محاوالت البوذيين لطمس الهوية اإلسالمية(

   ن عبد العظيمتقريراألستاذ / حس

 43 قصة وعبرة

   الشيخ/ سيد بن عباس الجليمي

 48 حوار هادئ مع "اإلسالم وطن"

   األستاذ/ عبد القادر محمد السباعي

 51 أنباء وآراء: رزايا وباليا العلمانيين

   جامعة األزهر -الدكتور/ أحمد محمود كريمة، مدرس مساعد الشريعة اإلسالمية 

 51 لحجاب وقوة الشخصيةأنباء وآراء: ا

   األستاذ/ عبد الله سليمان عكر، ليسانس أصول دين "حديث وتفسير"

 55 أسيوط -شهر: فرع بني سميح مركز أبو تيج 

.   

 55 فائدة: أركان الغسل

.   

 53 مسابقة القرآن الكريم لألطفال

   إدارة الدعوة واإلعالم
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 الصفحة هـ1411جمادى األولى  -دية والعشرون السنة الحا 345العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: اإلنسان بين الوجود والتكليف

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: هذا بيان للناس... يسألونك عن الزالزل؟

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 3 : )إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك...(باب السنة

   -رحمه الله-العالمة/ ابن دقيق العيد، 

 13 مع القرآن: "َويُْؤثُِروَن َعلَٰى أَنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ"

   الشيخ/ إبراهيم مصطفى أحمد

 15 فائدة: أكثر الصحابة رواية للحديث

.   

 13 عودة إلى وثنية نصب التماثيل -اثيل حكم الصور والتم

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ أحمد محمد شاكر 

 18 الرابطة اإلسالمية هي أعظم الوسائل التي تربط المسلمين

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد 

 عربية السعوديةبالمملكة ال
  

 31 موضوع العدد: الشفاعة

   فضيلة الشيخ/ محمد امان بن علي الجامي

 34 احذر هذا الكتاب: دليل المعالجين بالقرآن الكريم

   األستاذ/ رياض محمد سماحة

 35 احذر هذه البدعة: ورقة مجهولة وخرافة كاذبة

   الدكتور/ جمال المراكبي،

 33 ديثأسئلة القراء عن األحا

   الشيخ/ محمد عمرو عبد اللطيف

ما  -الرضاعة تحرم ما تحرم الوالدة  -حكم صالة النوافل في أوقات الكراهية  -الفتاوى: أهون أهل النار عذابا 

 حكم رد القرض -حكم االستعارة  -الحكم في السؤال أين الله 
15 
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   للجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبيلجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء ا

 13 الفقه اإلسالمي: كيف يتطهر المريض؟ وكيف يصلي المريض؟

   فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين

 18 قراءة في كتاب: التوابين ألبي محمد بن قدامة المقدسي وقصة "علي بن المامون والحمال"

.   

 41 3فائدة: من المنار مج 

.   

 44 من أعالم السلفية في أفريقيا: الشيخ عثمان بن فودي

   فاقوس -األستاذ/ عبد القادر محمد السباعي، داعية إسالمي 

 48 موعظة بليغة

   -رحمه الله-ابن عبد ربه 

 55 فائدة: الوسواس

.   

 51 أنباء وآراء: انهيار النظم األرضية

   سوهاج -مجدي عبد اللطيف، بكاريوس إدارة األعمال 

 53 أنباء وآراء: الدعوة لتحديد النسل مؤامرة على اإلسالم

   األستاذ/ كمال محمود يونس، المنيا

 54 فائدة: قصِّ إهالك األمم / نواقض الوضوء

.   

 55 شهر: فرع هورين وفرع أجور الرمل

.   

 55 تعليق على فيلم

   أسيوط -مبارك عبد الرحمن مبارك، مفتش تموين 

 53 ألف طفل مسلم مهددون بالضياع في البوسنة الهرسك 42خر خبر: آ

   نقال عن مجلة الفرقان الكويتية التحرير
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 الصفحة هـ1411جمادى اآلخرة  -السنة الحادية والعشرون  343العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة

   فوت نور الدين، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد ص

 3 كلمة التحرير: العشيرة المحمدية ودورها في هدم العقيدة

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 باب السنة: الناسخ والمنسوخ في الحديث الشريف

   الشيخ/ محمد عبد الحكيم القاضي

 11 مع القرآن: كيفية حفظ وتثبيت القرآن

   فضيلة الشيخ/ أبو ذر القلموني

 33 الخطر القادم اإلريال الفضائي

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد 

 بالمملكة العربية السعودية
  

 34 ضد اإلسالم صحف الهالل والدعاية -الحرب على الشريعة وموقف العلماء 

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ أحمد محمد شاكر 

 31 موضوع العدد: الشريعة دستور خالد ينظم الحياة ويجددها

   الشيخ/ محمود عبده عبد الرازق

 11 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 11 سئلة القراء عن األحاديثأ

   الشيخ/ محمد عمرو عبد اللطيف

 44 احذر هذا الكتاب: تائبة السلوك البن الفارض

   الشيخ/ أشرف عبد المقصود

 45 احذر هذه البدعة: بدعة الخط.. والبخت والنجوم والطالع واألبراج

   الشيخ/ أشرف عبد المقصود

 43 ئشة محدثة وفقيهةاألسرة المسلمة: أم المؤمنين.. عا
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   األستاذ/ بدر عبد الحميد إبراهيم

 55 أنباء وآراء: وغدا تشرق شمس اإلسالم من جديد

   األستاذ/ أحمد حامد بلتك، مدرس بمدرسة نجع البريد اإلبتدائية بسوهاج

 53 الهندوس يبغون

   األستاذ/ أحمد محمود كريمة

 54 الشرف د. جمال الشوادفي "شقيق رئيس التحرير"تهنئة وتقدير: رسالة دكتوراه مع مرتبة 

.   

 55 عاجل إلى رئيس التحرير: بعض الجامعات تحارب النقاب وتثني على التبرج!!

   الطالبات المنتقبات بجامعة المنصورة

 53 أخر صفحة: اإلسالم هو البديل "كتاب باأللمانية يثير ضحة وينشر بالعربية ألول مرة"

   صالح أحمد

 الصفحة هـ1411رجب  -السنة الحادية والعشرون  341العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: الدعاء

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: السياحة والخمر واألشهر الحرم

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 11 ل أحاديث األحكامباب السنة: عل

   الشيخ/ أبو معاذ طارق عوض الله

 11 مع القرآن: المحكم والمتشابة

   الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين

 31 أسماء الشهور!

.   

 34 التهاون في صالة الجماعة..

رشاد تاء والدعوة واإلسماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألف

 بالمملكة العربية السعودية
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 38 يرد على المفتي -رحمه الله-العالمة المحدث أحمد شاكر 

   -رحمه الله-العالمة الشيخ/ أحمد شاكر 

 15 موضوع العدد: "َوأَنِيبُوا إِلَى َربُِِّكْم َوأَْسِلُموا لَهُ"

   الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 13 الفتاوى

   ة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبيلجن

 41 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ مصطفى العدوي

 44 احذر هذا الكتاب: اإلسراء والمعراج البن عباس

   الشيخ/ أشرف عبد المقصود

 45 من المهازل والفسق والفجوراحذر هذه البدعة: بدع الزار وما حوته 

   الشيخ/ أشرف عبد المقصود

 43 الفقه اإلسالمي: من احكام اللقيط في الشريعة اإلسالمية

   الدكتور/ جمال المراكبي

 43 العالم اإلسالمي: البوسنة والهرسك العار الذي لحق بالمسلمين..!

   الشيخ/ محمود عبد الرازق سالمة

 53 مهمة الرجل المسلم

   الشيخ/ أبو حفص عمر بن عبد العزيز قرشي

 51 أنباء وآراء: دار اإلفتاء و"الفتاوى السياحية"

   الدكتور/ أحمد محمود كريمة، مدرس مساعد الشريعة اإلسالمية بالدراسات اإلسالمية والعربية

 31 شهادة الحمير / وصف حمار

.   

 33 أنباء وآراء: المسجد البابري وماذا بعد؟

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 31 شعر: الدعوة إلى كتاب الله
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   هانئ محمد عرفه، ليسانس دار العلوم

 31 فارسكور -شهر: فرع الرحامنه 

.   

 34 السنة المحمدية أنصارآخر خبر: إنشاء مركز للمعلومات والبحث العلمي بجماعة 

   إدارة الدعوة واإلعالم

 الصفحة هـ1411شعبان  -السنة الحادية والعشرون  348العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: تعالوا إلى كلمة سواء

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: إنهم يكيدون كيدا.. وأكيد كيدا!!

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 دراسة القرآن الكريممع القرآن: المدخل ل

   الدكتور الشيخ/ محمد بن محمد أبو شهبة

 15 باب السنة: التأويل

   الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين

 18 موضوع العدد: الدولة اإلسالمية والدينية والمدنية ! اإلسالم دين ودولة

   الدكتور/ جمال المراكبي، عضو لجنة الفتوى بالمركز العام

 33 ن حياء!نساء بدو

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ المحدث/ أحمد محمد شاكر 

 31 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 33 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ محمد عمرو عبد اللطيف

 14 ن ومفرح القلب المحزون ألبي الليث السمرقندياحذر هذا الكتاب: قرة العيو

   الشيخ/ أشرف عبد المقصود

 14 احذر هذه البدعة: من بدع ليلة النصف من شعبان
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   الشيخ/ أشرف عبد المقصود

 13 منهج اإلسالم في تربية الفرد المسلم

   )سابقا(فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر، رئيس تحرير مجلة التوعية اإلسالمية 

 41 المسلمة تصنع أمة! المرأةاألسرة المسلمة: 

   األستاذ/ محمود عبد الحميد األعصر

 44 المسلمون والنظام العالمي الجديد!

   الدقهلية -السنة المحمدية الجمالية  أنصارالدكتور/ الوصف علي حزة، رئيس فرع 

 51 لمسلمين!العالم اإلسالمي: األكراد.. المظلومون الذين خذلهم ا

   الشيخ/ أحمد محمد موسى حسنين، مدير منطقة الوعظ واإلرشاد بالقليوبية

 55 عناية المجتمع اإلسالمي بطالب العلم

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد القادر الخطيب، أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية بجامعة القاهرة

 58 عالمات اإليمان

   لضبيعيالشيخ/ إبراهيم بن محمد ا

 35 أنباء وآراء: اإلعالم ومسئولية الحال والحرام

   األستاذ/ جمال حلمي محمد حسن، م أ لغة عربية وتربية إسالمية منفلوط

 31 أنباء وآراء: رسالة إلى مدرسي التاريخ والجغرافيا في مدارسنا

   محافظة المنيا -ملوي  -ية األستاذ/ أحمد فتحي محمد عبد الرازق، ليسانس تربية فسم اللغة األنجليز

 33 في العدد القادم: مسابقة رمضان

.   

 31 إعالن: نتيجة المسابقة الثقافية األولى

   لجنة الدعوة واإلعالم

 34 أخر خبر: حكم قضائي لصالح المنتقبات بجامعة المنصورة

.   
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 الصفحة هـ1411رمضان  -السنة الحادية والعشرون  343العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: تعالوا إلى كلمة سواء

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: صوم رمضان دروس وعبر..

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 3 مع القرآن: أيات الصيام وما فيها من عبر وعظات

   هرجامعة األز -بكر إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الدكتور/ محمد 

 13 باب السنة: فضائل رمضان وقيامه مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس

اإلرشاد الدعوة وسماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء و

 بالمملكة العربية السعودية
  

 11 موضوع العدد: الدولة اإلسالمية والمدنية )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ جمال المراكبي، عضو لجنة الفتوى بالمركز العام

 35 الفتاوى: فتاوى تخص الصائم

   ت الشوادفي ود. جمال المراكبيلجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفو

 31 الفتاوى: فتاوى الزكاة

   من فتاوى اللجنة الدائمة

 31 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ محمد عمرو عبد اللطيف

 13 (1احذر هذا الكتاب: الدعاء المستجاب ألحمد عبد الجواد )

   الشيخ/ أشرف عبد المقصود

 11 خالفات شهر رمضاناحذر هذه البدعة: من بدع وم

   الشيخ/ أشرف عبد المقصود

 14 عوامل النصر في غزوة بدر الكبرى

   الدقهلية -السنة المحمدية الجمالية  أنصارالدكتور/ الوصف علي حزة، رئيس فرع 

 41 مع الطب: الصرع .. األسباب وطرق التشخيص والعالج!
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   الدكتور/ عادل ناشد

 44 تقرير إخباري -فس الدولي في الجمهوريات اإلسالمية )المومنولث( العالم اإلسالمي: التنا

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 51 قبل أن يصبح أبو حصيرة هيكل سليمان آخر!

   هشام منسه

 54 (1مذاهب هدامة: الروتاري واجهة جديد للماسونية )

   األستاذ/ معالي عبد الحميد حمودة

 58 (1التوحيد ) أبحاث في العقيدة: أقسام

   فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين

 31 أنباء وآراء: التشاؤم

   األستاذ/ جواد محمد رياض

 33 هـ1413مسابقة مجلة التوحيد األولى رمضان 

   إدارة الدعوة واإلعالم

 34 شعر: يا مجلس األمن

   فهد أحمد الجباوي

 34 دمياط -شهر: فرع الزرقا 

.   

 الصفحة هـ1411شوال  -السنة الحادية والعشرون  355العدد  س مقاالتفهر

 3 افتتاحية العدد: العلم بين اإلسالم والعلمانية

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

ه صورة مصر!  3 كلمة التحرير: اإلعالم المصري.. يشوِّ

   حريرفضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس الت

 3 مع القرآن: التقوى وثمراتها العاجلة واآلجلة

   أصول الدين باألزهر الشريف -الشيخ/ عبد العظيم بدوي الخلفي، دراسات عليا 

 11 باب السنة: نصح وتذكير بفريضة الزكاة

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

اإلرشاد والدعوة و سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء

 بالمملكة العربية السعودية
  

 11 موضوع العدد: أسس ودعائم الحكم في الدولة اإلسالمية )الحلقة الثالثة(

   الدكتور/ جمال المراكبي، عضو لجنة الفتوى بالمركز العام

 13 أثر توجيهات اإلسالم في تحقيق التكافل والتراحم في المجتمع اإلسالمي

   كتور/ محمد عبد القادر الخطيب، أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية بجامعة األزهراألستاذ الد

 35 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ محمد عمرو عبد اللطيف

 33 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 14 (2الكتاب: الدعاء المستجاب ألحمد عبد الجواد ) احذر هذا

   الشيخ/ أشرف عبد المقصود

 15 احذر هذه البدعة: من بدع ومخالفات يوم العيد..

   الشيخ/ أشرف عبد المقصود

 13 عندما يتردِّى العقل البشري

   األستاذ/ عبد الرازق السيد عيد، المدينة المنورة

 13 تعقيب بغير تثريب!

   ضيلة الشيخ/ أحمد طه نصرف

 45 العلم في اإلسالم

   جامعة األزهر -الدكتور/ علي إبراهيم محمد، مدرس مساعد بقسم أصول اللغة 

 41 وسائل تربية الفرد المسلم

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر، رئيس تحرير مجلة التوعية اإلسالمية )سابقا(

 48 (2حيد )أبحاث في العقيدة: أقسام التو

   فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين

 53 (2مذاهب هدامة: الروتاري واجهة جديد للماسونية )
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   األستاذ/ معالي عبد الحميد حمودة

 55 دعوة الناس: صالح النفس

   الدكتور/ أبو حفص عمر بن عبد العزيز قرشي، المدرس بكلية الدعوة

 58 سلمين..أنباء وآراء: وآه على دماء الم

   أخميم -مهندس/ حمدي عز الدين أمين، سوهاج 

 35 أنباء وآراء: المعاصي تحطم اإلنسان

   األستاذ/ طارق السيد مدكور، مدرس لغة عربية بمدرسة زغلول بنين بالسرو

 31 أنباء وآراء: في اإلذاعة التعدد.. خيانة!

   حورية الشثري

 33 متقاتلينأنباء وآراء: واجب اإلصالح بين ال

   الشيخ/ محمد بن جميل زينو

 34 أخر صفحة: في افتتاح فرع العاشر من رمضان

   األستاذ/ حسن عبد العظيم القمحاوي

 الصفحة هـ1411ذو القعدة  -السنة الحادية والعشرون  351العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: فريضة الله في الحج..

   نور الدين، الرئيس العام للجماعة فضيلة الشيخ/ محمد صفوت

 3 كلمة التحرير: األزهر ليس هو الصوفية

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 3 مع القرآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجاً: مقدمة وتمهيد

   الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهر

 11 نزلة السنِّة من الدينباب السنة: م

   فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بن محمد أبو شهبة

 35 ثانياً: كفالة الحقوق والحريات )الحلقة الرابعة( -موضوع العدد: تابع أسس ودعائم الحكم في الدولة اإلسالمية 

   الدكتور/ جمال المراكبي، عضو لجنة الفتوى بالمركز العام

 31 اديثأسئلة القراء عن األح
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   الشيخ/ محمد عمرو عبد اللطيف

 13 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 15 الفتاوي: التأمين على الحياة غير جائز شرعا / التوبة

   دار األفتاء المصرية

 18 الشريعة اإلسالميةالفقه اإلسالمي: حكم الرشوة في 

   األستاذ/ رمضان سعيد جاب الله، ليسانس شريعة إسالمية

 41 من وسائل التربية الروحية

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر، رئيس تحرير مجلة التوعية اإلسالمية )سابقا(

 48 العدل العدل

   الجيزة -الشيخ/ إبراهيم حافظ رزق، منشأة البكاري 

 51 م اإلسالمي: نحن وأفريقياالعال

   األستاذ/ أحمد صالح عماشة، موجه بالتربية والتليم

 51 دفاع عن ضبط المصحف و القراءات المتواترة

تخصص القراءات باألزهر  -مدرس  -جرجا  -األستاذ/ أحمد مصطفى محمد رضوان سلطان، بندار الشرقة 

 الشريف
  

 53 أنباء وآراء: الصوفية

   براهيم بن محمد الضبيعيالشيخ/ إ

 58 وصايا لحجاج بيت الله الحرام

   السيد محمد مزيد

 31 الزقازيق -شهر: فرع هرية 

.   

 34 السنة المحمدية أنصاربيان من جماعة 

.   
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 الصفحة هـ1411ذو الحجة  -السنة الحادية والعشرون  353العدد  فهرس مقاالت

 3 الحجابافتتاحية العدد: االقتناع ب

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 البدعة أنصارالسنِّة.. و أنصاركلمة التحرير: 

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 3 باب السنة: الدين يُسر

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر السعدي

رهامع القرآن: نشأة علوم القرآن و ت  11 طوِّ

   الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهر

 11 ثالثاً: الشورى )الحلقة الخامسة( -موضوع العدد: تابع أسس ودعائم الحكم في الدولة اإلسالمية 

   الدكتور/ جمال المراكبي، عضو لجنة الفتوى بالمركز العام

 33 -رحمه الله-مام محمد بن عبدالوهاب سلفية الدعوة: في منهج اإل

   فضيلة الشيخ/ رشدي أدهم إمام، المرشد الديني للجالية المسلمة في شمال اليونان

 34 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ محمد عمرو عبد اللطيف

 33 الفتاوى

   شوادفي ود. جمال المراكبيلجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت ال

 11 الفتاوي:هل من حق الزوج إجبار زوجته على الحجاب؟

   دار األفتاء المصرية

 15 الثمرة الخبيثة

   فضيلة الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 13 ثانياً: التربية الخلقية -تابع وسائل تربية الفرد المسلم 

   تحرير مجلة التوعية اإلسالمية )سابقا( فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر، رئيس

 44 " لقاسم أمينالمرأةاحذر هذا الكتاب: "تحرير 

   الشيخ/ سيد بن عباس الجليمي
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 45 احذر هذه البدعة: من بدع شهر ذو الحجة*

   الشيخ/ سيد بن عباس الجليمي

 43 ا بفائدةالفقه اإلسالمي: التحذير من المساهمة في البنوك الربوية واإليداع فيه

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد 

 بالمملكة العربية السعودية
  

 55 القدس عربية وإن رغمت أنوف

   األستاذ/ كمال يونس، مدرس أول لغة عربية

 51 سكالعالم اإلسالمي: مأساة البوسنة والهر

   الدكتور/ فهد بن حمود العصيمي

 51 ألمانية يعلن إسالمهن 7222أنباء وآراء: اإلسالم قادم ... 

   األستاذ/ أحمد حامد بلتك

 53 أنباء وآراء: وسام "لنصر أبو زيد"

   سيد بن عباس الجليمي، دراسات عليا، كلية دار العلوم القاهرة

 35 شخص في ساحل العاج 2222في اإلمارت / إسالم أكثر من يشهرون إسالمهم  223أنباء وآراء: 

   نقال عن جريدة العالم األسالمي

 31 إسهام القراء )شعر(: على طرق الرسل

   الدكتور/ محمد بن ظافر الشهري، مستشفى الملك فهد الجامعي

 33 تهنئة ودعاء: حصول الباحث على لقم على درجة الدكتوراه

.   

 31 منوفية -تال  -دمياط / فرع كمشيش  -سكور شهر: فرع فار

.   

 34 أخر خبر: شكوى عاجلة إلى وزير الداخلية

.   

 .العنوان من تصرف الموقع *

 الصفحات فراغ ببعضكل ما يذكر تحت عنوان )فائدة( هذا لم يرد بالفهرس، ولكن أضيف لبيان كل موضوعات المجلة وهي عباة عن أحاديث أو حكم أو لطائف لتكملة 
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 الصفحة هـ1414المحرم  -السنة الثانية والعشرون  351العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: الرعيل األول واالعتقاد الصحيح

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: العام الجديد والعود الحميد

   ئيس التحريرالشيخ/ صفوت الشوادفي، ر

 3 باب السنة: في رحاب الهدي النبوي

   الشيخ/ أحمد محمود كريمه، مدرس مساعد الشريعة اإلسالمية كلية الدراسات اإلسالمية

 ً  13 الفرق بين القرآن والحديث القدسي والنبوي - مع القرآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجا

   التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهراألستاذ الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ 

 14 فائدة: لمحة

.   

 15 كلمات مضيئة.. على طريق التربية

   فضيلة الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 11 فائدة: حاتم األصم والحج

.   

 18 حوار: صحريح للتوحيد مع الشيخ سعيد سعود وكيل األزهر

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 34 ( طاعة أولي األمر4أسس ودعائم الدولة اإلسالمية ) موضوع العدد:

   الدكتور/ جمال المراكبي، عضو لجنة الفتوي بالمركز العام

 33 أسئلة القراء عن األحاديث: يوجد تنبيه عن خطأ في عدد ذي الحجة

   الشيخ/ محمد عمور عبد اللطيف

 15 (1شبهات حول تطبيق الشريعة اإلسالمية )

   جامعة القاهرة -كلية دار العلوم  -لدكتور/ محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة األستاذ ا

 18 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي
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 43 (1احذر هذا الكتاب: ظلمات التنوير وضالالت التجديد )

   ميسيد بن عباس الجلي

 41 احذر هذه البدعة: عاشوراء

   سيد بن عباس الجليمي

 44 تابع وسائل تربية الفرد المسلم: التربية العلية

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر، رئيس تحرير مجلة التوعية اإلسالمية )سابقا(

 41 فائدة: اليقين

.   

 48 المسلمة في طلب العلم المرأةاألسرة المسلمة: 

   األستاذ/ بدر عبد الحميد إبراهيم، مدرس أول لغة عربية

 51 قصة أبوزيد ورأي قانوني

   الدكتور/ فتحي حمودة

 51 فائدة: أشياء غريبة

.   

 54 أنباء وآراء: المتنافضات

   الشيخ/ محمد محمد السيد، سكرتير لجنة الدعوة فرع بلبيس

 51 طانياأنباء وآراء: إنشاء جامعة إسالمية ببري

   األستاذ/ أحمد حامد بلتك، سوهاج

 58 فائدة: من التاريخ

.   

 53 هـ1413أسماء الفائزين في مسابقة رمضان 

   إدارة الدعوة واإلعالم
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 الصفحة هـ1414صفر  -السنة الثانية والعشرون  354العدد  فهرس مقاالت

 3 د الصحيحافتتاحية العدد: الرعيل األول واالعتقا

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 1 كلمة التحرير: محاور الهدم الثالثة

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 11 فائدة: حاجات الناس

.   

الت القرآن  13 مع القرآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجاً: تنزِّ

   إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهر األستاذ الدكتور/ محمد بكر

ية السنِّة النبوية )  15 (1باب السنة: دراسات في حجِّ

   دار علوم -الشيخ/ إبراهيم سعيداي، دراسات عليا 

 18 فائدة: أهل الجنة وأهل النار

.   

 13 األصولية والسلفية

   حافةقسم ص -األستاذ/ أشرف فتحي رمضان، ليسانس آداب 

 35 السنة أنصارحوار: مفتوح بين شيخ األزهر ووفد 

   األستاذ/ جمال سعد حاتم،

 34 ( مناصحة والة األمور5موضوع العدد: أسس ودعائم الحكم الدولة اإلسالمية )

   الدكتور/ جمال المراكبي، عضو لجنة الفتوي بالمركز العام

 38 فائدة: أبيات شعرية

.   

 33 ن األحاديثأسئلة القراء ع

   الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 11 فائدة: نصائح

.   
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 14 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 11 الفتاوى: حكم إطالق اللحى

   دار اإلفتاء المصرية

 13 فائدة: اغتنم خمسا قبل خمس

.   

 45 (2احذر هذا الكتاب: ظلمات التنوير وضالالت التجديد )

   سيد بن عباس الجليمي

 41 احذر هذه البدعة: من بدع ومخالفات شهر صفر

   سيد بن عباس الجليمي

 43 ( اتهام التشريع بعدم صالحيته للعصر2شبهات حول تطبيق الشريعة اإلسالمية )

   جامعة القاهرة -كلية دار العلوم  -م، أستاذ الشريعة األستاذ الدكتور/ محمد نبيل غناي

 45 العالم اإلسالمي: البوسنة والهرسك.. وسقطت جميع األقنعة

   فضيلة الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 43 فائدة: إنما هي أربعة

.   

 53 ومكانتها في اإلسالم المرأةاألسرة المسلمة: 

   عضور لجنة الفتوى باألزهر ومدير عام الوعظ سابقا فضيلة الشيخ/ عبد المنصف محمود،

 55 فائدة: أحاديث

.   

 53 التصير بالمراسلة

   شارع البوستة -فارسكور  -محمد أحمد دنيا، دمياط 

 58 فائدة: الخصومة

.   

 53 أنباء وآراء: حصنوا أنفسكم باالستعاذة بالله عز وجل
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   يعيفضيلة الشيخ/ إبراهيم بن محمد الضب

 35 عزاء: وفاة األستاذ/ سليمان رشاد محمد عضو الجماعة ومن مؤسسيها األوائل

.   

 31 جناية للمصطلحات والمسميات

   األستاذ/ كمال يونس، مدرس أول لغة عربية

 31 الصليبيون الجدد

   صالح عزام

 34 السنة أنصارنشأة جماعة 

   فضيلة الشيخ/ محمد علي القاضي

 الصفحة هـ1414ربيع األول  -السنة الثانية والعشرون  355العدد  قاالتفهرس م 

 3 (1افتتاحية العدد: الكون والشرع )

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: كلمات في السياسة واإلعالم

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

ً مع القرآن: علو ً  - م القرآن أصوالً ومنهجا ما  15 الحكمة في نزول القرأن منجِّ

   األستاذ الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهر

 13 فائدة: يا نفس بادري

.   

ية السنِّة النبوية )  11 (2باب السنة: دراسات في حجِّ

   ر العلومدا -الشيخ/ إبراهيم سعيداي، دراسات عليا 

 18 أخالق المؤمنين والمؤمنات

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد 

 بالمملكة العربية السعودية
  

 33 موضوع العدد: التعدِّدية في النظام السياسي اإلسالمي

   و لجنة الفتوي بالمركز العامالدكتور/ جمال المراكبي، عض
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 33 فائدة: تحصيل العلم

.   

 31 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ محمد عمرو عبد اللطيف

 33 فائدة: أبيات شعرية "لله در رجال واصلوا السهرا..."

.   

 15 الفتاوى

   الشوادفي ود. جمال المراكبيلجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت 

 13 للسيارات... المرأةفتاوى: حكم قيادة 

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد 

 بالمملكة العربية السعودية
  

 14 فتاوى: حكم جمعيات الموظفين وغيرهم

   لماء بالسعوديةهيئة كبار الع

 15 بيان من لجنة الفتوى باألزهر الشريف

.   

 13 (3احذر هذا الكتاب: ظلمات التنوير وضالالت التجديد )

   سيد بن عباس الجليمي

 11 احذر هذه البدعة: البدع الصوفية في قيام الليل

   سيد بن عباس الجليمي

 18 رسالة شيخ األزهر إلى رئيس مجلس الشعب

.   

 13 أمارات وآيات قبل قيام الساعة

   فضيلة الشيخ/ أحمد طه نصر

 44 فائدة: الظلم

.   
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 45 اإلرهاب الذي لم ينكره المنكرون

   فضيلة الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 55 واضطهادها المرأة( القول بظلم 3شبهات حول تطبيق الشريعة اإلسالمية )

   جامعة القاهرة -كلية دار العلوم  -ايم، أستاذ الشريعة األستاذ الدكتور/ محمد نبيل غن

 55 الظلم

   األستاذ/ إبراهيم حافظ رزق

 58 باي السيرة: األسوة الحسنة في.. الخليل عليه السالم

   األستاذ/ أحمد يوسف عبد المجيد

 31 فائدة: حال المؤمنين

.   

 33 اإلسالم دين الرسل

   فرماوي، عضو إدارة الدعوة واإلعالمالدكتور/ محمد بن علي ال

 34 المنيا -شهر: فرع ملوي 

.   

 الغالف مسابقة: القرآن الكريم

.   

 الصفحة هـ1414ربيع اآلخر  -السنة الثانية والعشرون  353العدد  فهرس مقاالت

 3 (2افتتاحية العدد: الكون والشرع )

   لعام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس ا

 4 كلمة التحرير: االقتداء باألنبياء

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 8 فائدة: حكم

.   

 ً  3 أسباب النزول - مع القرآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجا

   األستاذ الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهر
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 13 ماء الله تعالىباب السنة: أس

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 13 موضوع العدد: الديمقراطية والنظام السياسي اإلسالمي

   الدكتور/ جمال المراكبي، عضو لجنة الفتوي بالمركز العام

 31 ة والوحشية في الحدود والعقوبات( اتهام التشريع اإلسالمي بالهمجي4شبهات حول تطبيق الشريعة اإلسالمية )

   جامعة القاهرة -كلية دار العلوم  -األستاذ الدكتور/ محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة 

 33 الربا

   دار العلوم -جواد رياض، دراسات عليا 

 31 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ محمد عمرو عبد اللطيف

 15 الفتاوى

   يس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبيلجنة الفتوى/ رئ

 14 فتاوى: االحتفال بوفاء النيل بإلقاء عروس فيه ليس من الدين في شيء

   فضيلة الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق، مفتي الجمهورية

 13 فائدة: حكم

.   

 11 -رحمه الله-محمد لمحات من شخصية الشيخ رشاد سليمان 

   السنة المحمدية أنصاراألستاذ/ سعيد صادق محمد، عضو جماعة 

 13 فائدة: شعر

.   

 45 (4احذر هذا الكتاب: ظلمات التنوير وضالالت التجديد )

   سيد بن عباس الجليمي

 41 (1احذر هذه البدعة: عدم قبول خبر اآلحاد في العقيدة )

   سيد بن عباس الجليمي

 43 الخمر أمِّ الكبائر: والعجيب والغريب والتعقيب
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   الدكتور/ فايز حسان، أستاذ كلية طب القاهرة

 48 مع الطب: الفشل الكلوى

   األستاذ الدكتور/ عصام لطفي حرش، كلية طب الزقازيق

 53 فائدة: حكم

.   

 51 حوار يبعث على االعتبار

   ز العام ورئيس فرع المحلةفضيلة الشيخ/ إبراهيم شعبان، عضو المرك

 53 فائدة: حال الدنيا

.   

 51 وصية الوداع: بين صيانة التوحيد.. وإثبات العبادة

.   

 35 (1الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها )

   فانيام بادي عبد الرحيم، أستاذ اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية

 33 فائدة: حاتم األصم يعظ الناس

.   

 31 الحرب الباردة التي يشنها اإلعالم

   رياض -أروى الشتري، السعودية 

 34 خطاب من وزارة اإلعالم السعودية

.   

 الغالف تزكية مجلة التوحيد

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد 

 كة العربية السعوديةبالممل
  

 الصفحة هـ1414جمادى األولى  -السنة الثانية والعشرون  351العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: واجب الدعوة

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة
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ت هجومها على األزهر، وما تخفي العلمانية فتحت نار أقالمها على اإلسالم وأعلن - كلمة التحرير: كلمة حق

 صدورهم أكبر
4 

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 ً  8 أقسام.. أسباب النزول - مع القرآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجا

   األستاذ الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهر

 11 باب السنة: بر الوالدين

   ة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعةفضيل

 15 فائدة: أبيات شعربية

.   

 13 موضوع العدد: إسالمية.. ال ديمقراطية وال ديكتاتورية

   الدكتور/ جمال المراكبي، عضو لجنة الفتوي بالمركز العام

 13 فائدة: حكم

.   

 35 ر الشبهات المناداة بفصل الدين عن الدولة( أخط5شبهات حول تطبيق الشريعة اإلسالمية )

   جامعة القاهرة -كلية دار العلوم  -األستاذ الدكتور/ محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة 

 31 فائدة: أبيات شعرية

.   

 34 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 33 فائدة: حكم

.   

 15 الفتاوى

   ى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبيلجنة الفتو

 14 (5احذر هذا الكتاب: ظلمات التنوير وضالالت التجديد )

   سيد بن عباس الجليمي
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 15 (2احذر هذه البدعة: عدم قبول خبر اآلحاد في العقيدة )

   سيد بن عباس الجليمي

 13 سلحول تنظيم الن

   الشيخ/ عبد المعبود الجمل

 13 فائدة: طول العمر وحسن العمل

.   

 45 لدُن: ورودها ومعناها في القرآن العظيم

   فضيلة الشيخ/ أحمد طه نصر

 44 باب العقيدة: ثمرات وفضائل التوحيد

   السنة بترعة غنيم أنصارالشيخ/ محمد رزق ساطور، رئيس 

 48 قصة وعبرة

   فوت الشوادفي، رئيس التحريرالشيخ/ ص

 55 العالم اإلسالمي: المسلمون في آسيا الوسطى.. بين الماضي الكئيب والمستقبل المجهول

   الهند -فضيلة الشيخ/ عبد الحميد عبد الجبار الرحماني، رئيس مركز التوعية بنيودلهي 

 51 عزيمة النفوس لتطبيق الشريعة اإلسالمية

   كريمه، مدرس مساعد الشريعة اإلسالمية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالشيخ/ أحمد محمود 

 35 فائدة: شعر

.   

 31 الدقهلية -شربين  -الزقازيق / فرع كفر الوكالة  -شهر: فرع بيشة فايد 

.   

 33 (2الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها )

   ربية بالجامعة اإلسالميةفانيام بادي عبد الرحيم، أستاذ اللغة الع

 34 مسابقة البحوث األولى

.   
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 الصفحة هـ1414جمادى اآلخرة  -السنة الثانية والعشرون  358العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: رسالة إلى مسئول

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: عودة الشيعة

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 باب السنة: عظم حق الوالدين

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 11 فائدة: العمر رأس المال

.   

 ً  14 العلم بأسباب النزول - مع القرآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجا

   يل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهراألستاذ الدكتور/ محمد بكر إسماع

 11 أدب الخالف في اإلسالم

   محمد السيد محمد الجوهري، خطيب مسجد التوحيد بالسعدية شربين

 35 موضوع العدد: نظام الحكم في اإلسالم

   الدكتور/ جمال المراكبي، عضو لجنة الفتوي بالمركز العام

 34 احذر هذا الجهاز

   األسكندرية -لف أبو طاسة، فرع الدخيلة محمد خ

 35 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 33 فائدة: ما آسي الدنيا

.   

 15 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 11 طاء التي يفعلها بعض المصلين في صالتهمتنبيهات على بعض األخ

   فضيلة الشيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، عضو هيئة كيار العلماء بالسعودية

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 15 فائدة: موعظة

.   

 13 (6احذر هذا الكتاب: ظلمات التنوير وضالالت التجديد )

   سيد بن عباس الجليمي

 11 (3اد في العقيدة )احذر هذه البدعة: عدم قبول خبر اآلح

   سيد بن عباس الجليمي

 18 (1الروتاري )

   األستاذ الدكتور/ سعد الدين السيد صالح، عميد كلية أصول الدين الزقازيق

 43 مع الطب: األسباب لها خالق لألطباء والمرضى

   الدكتور/ إبراهيم الشربيني

 48 التوسل والوسيلة

   قحطاني، جامعة أم القرىفضيلة الشيخ/ سعيد بن سفر ال

 55 فائدة: آجال غيبت

.   

 51 نداء إلى.. حكام المسلمين

   عرب الكوبري -األستاذ/ أحمد حامد بلتك، سوهاج 

 53 اإلسماعيلية -شهر: فرع التل الكبير 

.   

 51 إسهام القراء: يا أختاه اقرئي وال تخدعي

   سنة كفر الدوارال أنصارالشيخ/ فارس الجابوصي، عضو جماعة 

 55 فائدة: نصيحة

.   

 53 العالم اإلسالمي: مسلمو أراكان في بورما يعيشون قمة المأساة!

   األستاذ/ كمال يونس، مدرس أول لغة عربية

 35 النقد األدبي في صدر اإلسالم
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   السنة المحمدية أنصاراألستاذ/ سعد صادق محمد، عضو جماعة 

 31 فائدة: أصول الشر ثالث

.   

 33 (3الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها )

   فانيام بادي عبد الرحيم، أستاذ اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية

 34 م1773/ 7/ 26 -هـ 1414/ 4/ 7بيان أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم األولى المنعقدة يوم 

.   

 الصفحة هـ1414رجب  -لثانية والعشرون السنة ا 353العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: البطانة واألمانة

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: الشيعة تهدم الشريعة

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 ً  3 م بأسباب النزولفوائد العل - مع القرآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجا

   األستاذ الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهر

 13 فيعتقه" باب السنة: العتق وحق الوالدين "ال يجزى ولد والدا إال أن يجده مملوكا فيشتريه

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 18 كيفية اختيار الحاكم المسلمموضوع العدد: 

   الدكتور/ جمال المراكبي، عضو لجنة الفتوي ولجنة البحث العلمي بالمركز العام

 33 نواقض اإلسالم

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد 

 بالمملكة العربية السعودية
  

 34 فائدة: نصيحة

.   

 35 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ مصطفى العدوي
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 33 فائدة: حكم

.   

 15 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 11 فائدة: الرضا بالقضاء

.   

 14 (1ئق في ظل توحيد األراء اإلسالمية )احذر هذا الكتاب: حقا

   سيد بن عباس الجليمي

 15 احذر هذه البدعة: من بدع شهر رجب

   سيد بن عباس الجليمي

 13 (2الروتاري )

   األستاذ الدكتور/ سعد الدين السيد صالح، عميد كلية أصول الدين الزقازيق

 18 فائدة: أبيات شعرية

.   

 13 القرآن الكريم صفات المهاجرين في

   األستاذ/ السيد محمد مزيد

 43 األسرة المسلمة: ال لالختالط

   أبها -عبد الغني شحاتة فتح الله، السعودية 

 45 (1العالم اإلسالمي: رئيس مركز أبو الكالم آزاد للتوعية اإلسالمية بالهند في حديث صريح لـ "التوحيد")

.   

 48 لهندوس على المسلمينوثيقة هندوسية.. تبين حقد ا

.   

 43 فائدة: شعر

.   

 55 إسهامات القراء: كوسوفو قنبلة موقوتة على وشك االنفجار
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   األستاذ/ كمال يونس، مدرس أول لغة عربية

 53 إسهامات القراء: أريتريا بعد االستقالل

   مجدي عبد اللطيف

 54 إسهامات القراء: أدوات التجميل

   اتعادل علي الزي

 55 المنوفية -الباجور  -شهر: فرع مشيرف 

.   

 53 دور اإلسالم في الحركة النقدية

   السنة المحمدية ومدير مجلة الهدي النبوي أنصاراألستاذ/ سعد صادق محمد، عضو جماعة 

 58 (4الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها )

   بية بالجامعة اإلسالميةفانيام بادي عبد الرحيم، أستاذ اللغة العر

 35 مع الطب: ماذا يعني المرض عند المسلم؟

   الدكتور/ إبراهيم الشربيني

 الغالف القصد من إطالق لفظ األصوليين.. القدح في المتمسكين باإلسالم

اإلرشاد عوة وسماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والد

 بالمملكة العربية السعودية
  

 الصفحة هـ1414شعبان  -السنة الثانية والعشرون  335العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: وحدة الصف.. ووحدة الفكر

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: تحقيق اإلسالم ألمن المجتمع

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 ً  3 المحكم والمتشابة - مع القرآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجا

   األستاذ الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهر

 11 فائدة: الكبائر

.   
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 13 (2باب السنة: العتق وحق الوالدين )

   صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد 

 11 فائدة: للبكاء دواعي

.   

 18 موضوع العدد: كيف يختار.. المسلمون حاكمهم؟

   الدكتور/ جمال المراكبي، عضو لجنة الفتوي ولجنة البحث العلمي بالمركز العام

 31 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 31 لفطرة السليمةفائدة: ا

.   

 38 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 13 (2احذر هذا الكتاب: حقائق في ظل توحيد األراء اإلسالمية )

   سيد بن عباس الجليمي

 11 احذر هذه البدعة: من بدع شهرشعبان

   ن عباس الجليميسيد ب

 14 األسرة المسلمة: الزواج وحكمة مشروعيته

   فضيلة الشيخ/ عبد المنصف محمود، مدير عاوم الوعظ )سابقا(

 13 عبرة وحكمة: تحويل القبلة

   السنة أنصاراألستاذ/ فتحي أمين عثمان، عضو جماعة 

 41 أوصيك بعشرة -فائدة: حكمة 

.   

 43 الروتاري ومصادر التمويل

   األستاذ الدكتور/ سعد الدين السيد صالح، عميد كلية أصول الدين الزقازيق

 43 باب السيرة: وقفات مع القصة في كتاب الله: دروس.. من قصة ادم عليه السالم
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   فضيلة الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 51 (2في حديث صريح لـ "التوحيد") العالم اإلسالمي: رئيس مركز أبو الكالم آزاد للتوعية اإلسالمية بالهند

.   

 55 القاهرة -باب الشعرية  -شهر: فرع سوق الزلط 

.   

 55 فائدة: أربعة أحاديث

.   

 53 (1مع الطب: حقوق المرضى )

   الدكتور/ إبراهيم الشربيني

 35 موقف القرآن من الشعراء

   دية ومدير مجلة الهدي النبويالسنة المحم أنصاراألستاذ/ سعد صادق محمد، عضو جماعة 

 31 فائدة: خير الدنيا واآلخرة

.   

 33 (5الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها )

   فانيام بادي عبد الرحيم، أستاذ اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية

 34 اخبارة الجماعة: دعوة لحضور الجمعية العمومية

   ير المركز العامعبد العزيز محمد عاشور، سكرت

 الغالف فائدة: مكة المكرمة عبر التاريخ

.   

 الصفحة هـ1414رمضان  -السنة الثانية والعشرون  331العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: صحة القلب

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: الصيام دروس.. وعبر

   لشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحريرا

 ً  11 الحكمة من وجود المتشابه.. في القرآن.. بشكل عام - مع القرآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجا
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   األستاذ الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهر

 11 فائدة: تحريم الظلم

.   

 14 في ليالي.. رمضانباب السنة: عرض القرآن 

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 18 فائدة: قسمت الصالة

.   

 13 -رضي الله عنه-من أعالم الصحابة: عبدالله بن عباس 

   الدكتور/ يوسف زايد

 31 فائدة: المالئكة يتعاقبون فيكم

.   

 33 ثبوت رؤية الهالل

   جامعة القاهرة -عبد العزيز أحمد، المدرس المساعد بقسم النحو والصرف كلية دار العلوم الدكتور/ جمال 

 33 موضوع العدد: االعتكاف

   السنة بالمنصورة وعضو إدارة المشروعات بالمركز العام أنصارالشيخ/ محمود غريب الشربيني، رئيس 

 15 فائدة: فضل الذكر

.   

 11 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 13 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 13 الفتاوى: اإلفطار بدون عذر في نهار رمضان

   دار اإلفتاء المصرية

 45 واللَّهُ أكبُر..." فائدة: حديث "إذا قاَل العبدُ ال إلهَ إالَّ اللَّهُ 

.   
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 41 الفتاوى: حمل اإلمام للمصحف

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد 

 بالمملكة العربية السعودية
  

 43 من فتاوي فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين

   مد الصالح العثيمينفضيلة الشيخ/ مح

 41 الفتاوى: حل السحر بسحر مثله

   من فتاوى لجنة الفتوى السعودية

 44 (3احذر هذا الكتاب: حقائق في ظل توحيد األراء اإلسالمية )

   سيد بن عباس الجليمي

 45 احذر هذه البدعة: من البدع المنتشرة في شهر رمضان

   سيد بن عباس الجليمي

 43 في فتح مكة عوامل النصر

   الدقهلية -الدكتور/ الوصيف علي حزة، رئيس فرع الجمالية 

 53 الصيام: لصحة القلب والبدن، لصالح الفرد والمجتمع، لفالح الدنيا واآلخرة

   الدكتور/ إبراهيم الشربيني

 51 الدقهلية -بلقاس  -شهر: فرع الديسطي 

.   

 58 تكريم آدم.. -دروس من قصة آدم عليه السالم  -الله باب السيرة: وقفات مع القصة في كتاب 

   فضيلة الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 31 اإليمان والعلم

   زين العابدين عباس محمد االكسير

 34 عودة النقاب بحكم قضائي

.   

 الغالف مظاهرات لطالب مدرسة صناعية بشبرا

.   
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 الصفحة هـ1414شوال  -ة والعشرون السنة الثاني 333العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: رمضان شهر الصالحات

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 1 فائدة: من عادى لي وليا...

.   

 8 كلمة التحرير: االختالف بين السابقين والالحقين

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 14 رآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجاً: الحروف المقطعة في فواتح السورمع الق

   األستاذ الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهر

 13 فائدة: الخشية من الله من أسباب مغفرة الذنوب

.   

 11 باب السنة: صوم الست من شوال

   الدين، الرئيس العام للجماعة فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور

 33 موضوع العدد: حقوق الحاكم المسلم وواجباته

   الدكتور/ جمال المراكبي، عضو لجنة الفتوي ولجنة البحث العلمي بالمركز العام

 33 فائدة: أحاديث

.   

 31 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ مصطفى العدوي

 15 الفتاوى:

   يس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبيلجنة الفتوى/ رئ

 14 (1احذر هذا الكتاب: السر األعظم )

   سيد بن عباس الجليمي

 15 احذر هذه البدعة: من البدع المنتشرة في شهر شوال

   سيد بن عباس الجليمي
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 13 (2مع الطب: حقوق المرضى )

   اهيم الشربينيالدكتور/ إبر

 45 فائدة: خمس صلوات ليلة المعراج فوق السمواوات / كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك

.   

 41 السنة المحمدية بالسودان نصارالعالم اإلسالمي: بيان من المركز العام أل

.   

 45 العالم اإلسالمي: المسلمون فى سنغافورة

.   

 43  إلة إال الله / نزول السكينة عند تالوة القرآنفائدة: فيمن يموت وهو يشهد أن ال

.   

 55 العالم اإلسالمي: المجاهد أبو عبدالعزيز "قائد المجاهدين في البوسنة والهرسك" يقول: بشائر النصر في البوسنة

.   

 53 موقف نوادي الروتاري من الدين

   الدين الزقازيقاألستاذ الدكتور/ سعد الدين السيد صالح، عميد كلية أصول 

 58 فليسقط القناع هذا هو أحمد صبحي منصور

   الدكتور/ محمد الكفراوي

 31 فائدة: اللَّهُ نُوُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض...

.   

 33 الشاعر الذي يريده اإلسالم

   السنة المحمدية ومدير مجلة الهدي النبوي أنصاراألستاذ/ سعد صادق محمد، عضو جماعة 

 34 الذين يحاربون اإلسالم.. هم من يقبضون

   م1774نقال عن جريدة النور الكويتية فبراير 

 الصفحة هـ1414ذو القعدة  -السنة الثانية والعشرون  331العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: المسلم وعصره

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة
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 1 تحرير: قتلة األنبياءكلمة ال

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 13 مع القرآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجاً: العام والخاص

   األستاذ الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهر

 14 فائدة: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك..

.   

 15 ب السنة: موسم الطاعات وموسم التجاراتبا

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 33 موضوع العدد: واجبات الحاكم المسلم

   الدكتور/ جمال المراكبي، عضو لجنة الفتوي ولجنة البحث العلمي بالمركز العام

 31 فائدة: يؤذيني ابن آدم...

.   

 38 ا كالذين نسوا اللهوال تكونو

   األستاذ/ سامي أنور

 11 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 13 الفتاوى:

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 45 (2احذر هذا الكتاب: السر األعظم )

   باس الجليميسيد بن ع

 41 احذر هذه البدعة: من بدع النساء

   سيد بن عباس الجليمي

 43 الغرب بين إرهاب اإلسالم والرهبة منه

   السنة المحمدية أنصاراألستاذ/ عبد السالم بسيوني، كاتب إسالمي، وعضو 

 48 المنوفية -شهر: فرع كفر أبنهنس 
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.   

 43 نيةعالقة الروتاري بالماسونية والصهيو

   األستاذ الدكتور/ سعد الدين السيد صالح، عميد كلية أصول الدين الزقازيق

 53 العالم اإلسالمي: *تقرير: عن أوضاع المسلمين الراهنة في أركان "بورما"

   محمود عوض، قطر

 35 ماليين دوالر 12القسيس الذي ادعى اإلسالم وجمع 

   ن عام لجنة مسلمي أفريقياالدكتور/ عبد الرحمن حمود السميط، أمي

 33 كلمة وفاء: وفاة الشيخ الجليل / عبد الهادي نصر الدين

   أبو عبد الرحمن ياسر الوكيل

 34 م1774مارس  -هـ 1414أخبار الجماعة: ُعقدت الجمعية العمومية شوال 

.   

 الصفحة هـ1414ذو الحجة  -السنة الثانية والعشرون  334العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: هل ينظرون.. شرع الله ثابت األركان

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: إعانة العصاة على التوبة إلى الله

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 فائدة: أخي المسلم )نصائح(

.   

ً مع القرآن: علوم القر  11 صيغ العموم - آن أصوالً ومنهجا

   األستاذ الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهر

 11 باب السنة: الحج عرفة

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 35 فائدة: أخي المسلم )نصائح(

.   

 31 كم المسلمموضوع العدد: مسئولية الحا
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   الدكتور/ جمال المراكبي، عضو لجنة الفتوي ولجنة البحث العلمي بالمركز العام

 38 حوار مفتوح مع علماء األزهر واألوقاف وأهل السنة

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 13 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ محمد عمرو عبد اللطيف

 18 الفتاوى

   اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي لجنة الفتوى/ رئيس

 45 الفتاوى: الشيعة تتنتشر في نيجيريا

   من فتاوى لجنة الفتوى السعودية

 41 المنوفية -شهر: فرع زنارة مركز تال 

.   

 43 (3احذر هذا الكتاب: السر األعظم )

   سيد بن عباس الجليمي

 41 ذر هذه البدعة: من بدع الحج والعمرة..اح

   سيد بن عباس الجليمي

 44 مع الطب: لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً 

   الدكتور/ إبراهيم الشربيني

 55 البراهين القاطعة على عالقة الروتاري بالماسونية

   قاألستاذ الدكتور/ سعد الدين السيد صالح، عميد كلية أصول الدين الزقازي

 54 الحج المبرور جزاؤه الجنة، والعمرة إلى العمرة تكفير ما بينهما من ذنوب

   السنة بالمنصورة وعضو إدارة المشروعات بالمركز العام أنصارالشيخ/ محمود غريب الشربيني، رئيس 

 53 اإلعالم المصري ومحاربة التطرف

   األستاذ/ عبد الغني شحاته

 34 فكرفكر اإلرهاب.. وإرهاب ال

   مصطفى فهمي مصطفي أبو المجد

 .فراغ ببعض الصفحات وقد تكون عنونه من قبل الموقعكل ما يذكر تحت عنوان )فائدة( هذا لم يرد بالفهرس، ولكن أضيف لبيان كل موضوعات المجلة وهي عباة عن أحاديث أو حكم أو لطائف لتكملة 
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 الصفحة هـ1415المحرم  -السنة الثالثة والعشرون  335العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: أصحاب الفيل

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 8 كلمة التحرير: أقالم وأفالم

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 ً  11 داللة العام وأنواعه - مع القرآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجا

   ور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهرالدكت

 13 ( معنى الوصية1باب السنة: الوصية بصالح األعمال )

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 33 السنِّة أنصارحوار مفتوح مع: علماء األزهر واألوقاف و

   ستاذ/ محمد راشداألستاذ/ جمال سعد حاتم واأل

 38 معاهد إعداد الدعاة

   القاهرة والمدرس بهذه المعاهد الشرعية -الدكتور/ جمال عبد العزيز، المدرس المساعد بكلية دار العلوم 

 13 التحذير من السفر إلى بالد الكفرة و خطره على العقيدة و األخالق

ئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الر

 بالمملكة العربية السعودية
  

 15 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ محمد عمرو عبد اللطيف

 11 فائدة:الوسائل المفيدة للحياة السعيدة

.   

 18 الفتاوى

   اء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبيلجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعض

 43 احذر هذا الكتاب: السر األعظم

   سيد بن عباس الجليمي

 41 احذر هذه البدعة: رقية عاشوراء
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   سيد بن عباس الجليمي

 44 البراهين القاطعة على عالقة الروتاري بالنورانيين

   الزقازيق -لية أصول الدين األستاذ الدكتور/ سعد الدين السيد صالح، عميد ك

 54 فائدة: االمتحان األكبر

.   

 48 (3دروس من قصة آدم عليه والسالم ) -باب السيرة: وقفات مع القصة في كتاب الله 

   فضيلة الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 53 مع الطب: ال أدري كلمة يفتقدها األطباء مما أدى إلى هالك أمم و شعوب

   إبراهيم الشربينيالدكتور/ 

 55 فائدة: أخي المسلم

.   

 53 نبذة عن جمعية الوقف اإلسالمي بالفلبين -العالم اإلسالمي: المسلمون في الفلبين آمال و آالم 

   سعود بن محمد آل غوشن

 35 رسالة من الشباب الحائر إلى.. من يهمهم األمر

   األستاذ/ السيد محمد مزيد

 34 ابقة البحوث األولىمسابقة: نتيجة مس

   إدارة الدعوة واإلعالم

 الصفحة هـ1415صفر  -السنة الثالثة والعشرون  333العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: لقاء الرئيس العام مع فضيلة الشيخ أبوبكر الجزائري

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 8 سائل اإلعالم ودورها في تدمير المجتمعكلمة التحرير: و

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 ً  15 أقسام التخصيص - مع القرآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجا

   الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهر

 18 لة( معنى الخُ 2باب السنة: الوصية بصالح األعمال )
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   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 34 موضوع العدد: النصيحة المفتقدة

   السنة بترعة غنيم أنصارالشيخ/ محمد رزق ساطور، رئيس فرع 

 13 السنة المحمدية في ليبريا أنصارحوار: التوحيد تحاور الشيخ حبيب شريف رئيس 

.   

 14 ألحاديثأسئلة القراء عن ا

   الشيخ/ محمد عمرو عبد اللطيف

 13 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 13 توظيف النساء في الدوائر الحكومية

حوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات الب

 بالمملكة العربية السعودية
  

 43 (1احذر هذا الكتاب: الحرب بالنقاب )

   الشيخ/ سيد بن عباس الجليمي

 41 احذر هذه البدعة: حفالت الزار

   الشيخ/ سيد بن عباس الجليمي

 44 مبادئ الروتاري في ميزان اإلسالم

   الزقازيق -الدين السيد صالح، عميد كلية أصول الدين األستاذ الدكتور/ سعد 

 55 من أعالم السلفية بالمغرب: اإلمام عبدالحميد بن باديس

   لغة عربية -األستاذ/ محمد السيد محمد ديب، بكالوريوس تربية 

 51 (1العالم اإلسالمي: بالد "مورو" تاريخياً وواقعاً ومستقبالً )

   الم الخارجيمحمد األمين، لجنة اإلع

 35 الخيرة والطيرة

   فضيلة الشيخ/ فتحي أمين عثمان، مدير الدعوة واإلعالم

 34 شعر: ال تقذفوا ذوات الرايات!
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   الدكتور/ محمد بن ظافر الشهري، مستشفى الملك فهد الجامعي

 الغالف تهنئة: بحصول المهندس خالد سيف الدين سكوري على درجة الدكتوراه

.   

 الصفحة هـ1415ربيع األول  -السنة الثالثة والعشرون  331العدد  رس مقاالتفه

 3 افتتاحية العدد: واقع ووعد

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: وزارة التعليم تعلن الحرب على الشريعة

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 ً  11 المطلق والمقيد - مع القرآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجا

   الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهر

 11 فائدة: اإلسالم أصل الفترة

.   

 14 ( صوم ثالثة أيام من كل شهر3باب السنة: الوصية بصالح األعمال )

   الدين، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور 

نائب الرئيس العام )سابقا( ومؤسس مركز  -رحمه الله-حوار العدد: مع فضيلة الدكتور: محمد جميل غازي 

 والحوار بعنوان الصوفية .. الوجه اآلخر -العزيز بالله )بالزيتون( 
31 

   نقال عن صحيفة المسيرة

 31 فائدة: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

.   

 38 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ محمد عمرو عبد اللطيف

 13 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 15 ما يلزم الُمِحدة من عمل

ام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس الع

 بالمملكة العربية السعودية
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 13 (2احذر هذا الكتاب: الحرب بالنقاب )

   الشيخ/ سيد بن عباس الجليمي

 11 احذر هذه البدعة: القزع

   الشيخ/ سيد بن عباس الجليمي

 18 ات صفوة المرسليناألسرة المسلمة: الرد على شبة المستشرقين وتعدد زوج

   رمضان سعيد جاب الله

 41 فائدة: القلوب يصرفها الله تعالى كيف شاء

.   

 44 حكم االنضمام إلى.. نوادي الروتاري والليونز

   الزقازيق -األستاذ الدكتور/ سعد الدين السيد صالح، عميد كلية أصول الدين 

 43 كلمة هادئة إلى المتطرفين

   فرع بلقاس -رو مجدي قاسم، رئيس لجنة الدعوة الشيخ/ أبي عم

 53 فائدة: حسن الخلق

.   

 51 ختم الصالة

.   

 54 (2العالم اإلسالمي: بالد "مورو" تاريخياً وواقعاً ومستقبالً )

   .محمد األمين، لجنة اإلعالم الخارجي

 31 فائدة: دعاؤه عليه السالم في مرض موته

.   

 33 لى الله عليه وسلمحول مولد النبي ص

   فضيلة الشيخ/ أحمد طه نصر

 الصفحة هـ1415ربيع اآلخر  -السنة الثالثة والعشرون  338العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: المال بين الرشاد والفساد

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 3 ر قريش و حصار األمم المتحدةكلمة التحرير: المسلمون بين حصا

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 ً  15 حمل حكم المطلق على المقيد - مع القرآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجا

   الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهر

 11 الضحى( صالة 4باب السنة: الوصية بصالح األعمال )

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 13 موضوع العدد: أاََل ِمْن وقفات؟

   السنة بترعة غنيم أنصارالشيخ/ محمد رزق ساطور، رئيس فرع 

 34 فائدة: خمس لم يعطهن نبي قبلي

.   

 35 لي لألمم المتحدة للسكان والتنمية بالقاهرةبيان من مجمع البحوث اإلسالمية بمناسبة انعقاد المؤتمر الدو

   فضيلة الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ األزهر الشريف ورئيس مجمع البحوث اإلسالمية

 15 القضاء افداري يلغي قرار وزير التعليم بتحديد الزي المدرسي

.   

 11 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ محمد عمرو عبد اللطيف

 14 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 13 ( اإلسالم السعودي بمصر3احذر هذا الكتاب: الحرب بالنقاب )

   الشيخ/ سيد بن عباس الجليمي

 11 احذر هذه البدعة: من بدع األذان

   ليميالشيخ/ سيد بن عباس الج

( "إن الشيطان لكم عدٌو 4دروس من قصة آدم عليه والسالم ) -باب السيرة: وقفات مع القصة في كتاب الله 

اً"  فاتَّخذوه عدوِّ
18 

   فضيلة الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد
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 44 كلمة وفاء: عن وفاة الشيخ الجليل/ عبد الرازق عفيفي

.   

 45 الطابور الخامس

   نور عبد المقصود، رئيس قسم العظام مستشفى مرسى مطروح العامالدكتور/ مجدي أ

 41 فائدة: تعوذه عليه السالم في مرضه

.   

 48 اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالنشء

   الشيخ/ محمود غريب، إدارة الدعوة واإلعالم

 53 فائدة: حب الله لخلقه

.   

 51 اللورد هدلي الفاروق "انجلترا" لماذا أسلمنا؟: كيف أسلم هؤالء؟ الحاج

.   

 55 فائدة: أمتي أمتي وبكى

.   

 53 اإلرشاد الديني نحو ضوابط للرواية

   فرع العاشر من رمضان -السنة المحمدية  أنصارمهندس/ وليد فكري فارس، 

 31 معجزة القرآن الخالدة

   الشيخ/ إبراهيم بن محمد الضبيعي، الرياض

 31 محافظة الدقهلية -نس شهر: فرع دكر

.   

 34 نداء

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 35 كلمة وفاء: عن وفاة الشيخ الجليل/ عبد الرازق عفيفي

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 38 من أخبار الجماعة
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.   

 الصفحة هـ1415جمادى األولى  -السنة الثالثة والعشرون  333العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: مبدأ وميثاق

   فضيلة الشيخ/ عبد الرزاق عفيفي

 3 كلمة التحرير: العلمانية ردِّة عن اإلسالم

.   

 ً  11 المجمل والمبين - مع القرآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجا

   اذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهرالدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أست

 13 (1( صالة الوتر )5باب السنة: الوصية بصالح األعمال )

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 33 فائدة: قوم دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم

.   

 31 -للهرحمه ا-عن فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي  ملف خاص:

   جمع وإعداد/ جمال سعد حاتم

 35  كلمات ألصحاب الفضيلة عن الفضيلة الشيخ رحمه الله:

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

  33 

   الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، عضو هئية كبار العلماء

 31 َوإِنَّا ِإلَْيِه َراِجعُوَن(وداعا أيها اإلمام ) إِنَّا ِللَِّه 

   الشيخ/ عبد الله محمد العجالن

 15 -رحمه الله-لقاءاتي بفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي 

   السنة المحمدية نصارحسن محمد الجنيدي، الوكيل السابق أل

  11 

   الشيخ/ محمد عبد الوهاب مرزوق البنا

 13 سيرته الذاتية يرويها
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   ع القطان، رفيق در الشيخ عبد الرزاقالشيخ/ منا

 15 قالوا عنه:

   الشيخ/ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزير العج سابقا

  15 

   الشيخ/ عبد العزيز بن عبد المنعم، أمين هئية كبار العلماء

  15 

   الدكتور/ صالح بن غانم السدالن

  15 

   التمييزالشيخ/ علي الرومي، رئيس محكمة 

  13 

   الشيخ/ إبراهيم بن محمد بن عثمان

  13 

   األستاذ الدكتور/ سعود الفنسان

  13 

   الدكتور/ صالح بن سعود آل علي، عضو مجلس الشورى

  11 

   الدكتور/ حمد الجنيدل

  11 

   أبناء الشيخ عبد الرزاق ) محمد، محمود(

  18 

   ن، عضو هئية كبار العلماءالشيخ/ صالح بن فوزان الفوزا

 18 الشيخ عفيفي وتواضع العلماء

   دكتور مهندس/ حبيب مصطفى زين العابدين

 45 الدعوة إلى العلم والعمل من كتاباب الشيخ عبد الرزاق عفيفي:

.   

 43 تحية المسجد واإلمام يخطب الجمعة من كتاباب الشيخ عبد الرزاق عفيفي:

.   
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 44 تعريفه بالشيخ عبد العزيز بن باز ماء المعاصرين:كتاباته عن العل

.   

 43 فائدة: جزاء الصبر على المصائب

.   

 41 من أرشيف الجماعة: صورة خطاب بخط يده للرئيس العام للجماعة

.   

 41 السنة المحمدية أنصارانتخاب فضيلة الشيخ عبد الزراق عفيفي رئيسا لجماعة 

.   

 5 ية / النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلةفائدة: نصيحة نبو

.   

 43 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ مصطفى العدوي

 53 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 54 ختان االناث

   -رحمه الله-مد الفقي فضيلة الشيخ/ محمد حا

 53 ( اإلسالم السعودي بمصر4احذر هذا الكتاب: الحرب بالنقاب )

   الشيخ/ سيد بن عباس الجليمي

 51 احذر هذه البدعة: االحتفال بوفاء النيل

   الشيخ/ سيد بن عباس الجليمي

ا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ( : "ي1قصة نوح عليه السالم ) -باب السيرة: وقفات مع القصة في كتاب الله 

"... 
58 

   فضيلة الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 34 كلمة الرئيس العام في ندوة دعوة الحق

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة
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 الغالف نداء

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 الصفحة هـ1415جمادى اآلخرة  -السنة الثالثة والعشرون  315العدد  مقاالت فهرس

 3 افتتاحية العدد: الحضارة والكيان اإلنساني

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: صحوة األزهر بين الماضي والحاضر

   تحريرفضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس ال

 ً  13 المشترك اللفظي - مع القرآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجا

   الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهر

 15 (2( صالة الوتر )6باب السنة: الوصية بصالح األعمال )

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 33 أيها العلماني مهالً 

   السنة بالمنصورة وعضو إدارة المشروعات بالمركز العام أنصارالشيخ/ محمود غريب الشربيني، رئيس 

 33 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ محمد عمرو عبد اللطيف

 15 الفتاوى

   في ود. جمال المراكبيلجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشواد

ها  14 وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو قصِّ

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد 

 بالمملكة العربية السعودية
  

 13 صر( اإلسالم السعودي بم5احذر هذا الكتاب: الحرب بالنقاب )

   الشيخ/ سيد بن عباس الجليمي

 11 احذر هذه البدعة: حرز أبي دجانة

   الشيخ/ سيد بن عباس الجليمي

 18 (1باب السيرة: دروس وعبر من قصة ابني آدم )
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   السنة بترعة غنيم أنصارالشيخ/ محمد رزق ساطور، رئيس فرع 

 41 أخطاء شائعة .. يجب تصحيحها

   ميل زينوفضيلة الشيخ/ محمد ج

 48 مع الطب: ويظل السواك في المقدمة

   الدكتور/ أحمد شاهين، أستاذ مساعد بكلية الطب

 51 لماذا أسلمنا؟: محمد أسد )النمسا( سياسي وصحفي ومؤلف

.   

ل  54 وال الضالِّين ومن الضالِّ

   فضيلة الشيخ/ أحمد طه نصر

 58 العالم اإلسالمي: أوغادين

   محمود عوض، قطر

 31 شهر: فرع حجاج بسيس، تل مفتاح مركز أبو حماد

.   

 34 م1774هـ/ 1415نتيجة مسابقة القرآن الكريم 

   فتحي أمين عثمان، مدير إدارة الدعوة واإلعالم

 الصفحة هـ1415رجب  -السنة الثالثة والعشرون  311العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: منحة الهداية

   خ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشي

 3 كلمة التحرير: الثوب األحمر

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 ً  13 النسخ في القرآن - مع القرآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجا

   الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهر

 14 ( القنوت8السنة: الوصية بصالح األعمال )باب 

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 13 فائدة: القنوت في اللغة
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   من كتاب تاج العروس

 31 شعر: قدر الرجال )مرثية بمناسبة وفاة فضيلة/ عبد الرزاق عفيفي(

   جامعة القاهرة -لشريعة اإلسالمية، كلية دار العلوم قسم ا -محمود عبد النبي محمد، دراسات عليا 

 33 عوامل بناء الشباب في اإلسالم

   الدكتور/ الوصيف علي حزة، مدير إدارة الشباب

 31 معجزة اإلسراء والمعراج

   فضيلة الشيخ/ محمد جميل زينو

 14 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ محمد عمرو عبد اللطيف

 13 ىالفتاو

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 45 نصيحة واجبة

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد 

 بالمملكة العربية السعودية
  

 43 ( اإلسالم السعودي بمصر6ر هذا الكتاب: الحرب بالنقاب )احذ

   الشيخ/ سيد بن عباس الجليمي

 41 احذر هذه البدعة: من البدع عند نزول المطر

   الشيخ/ سيد بن عباس الجليمي

 44 مع الطب: عسل النحل غذاء وشفاء مع الطب

   الدكتور/ أحمد شاهين، أستاذ مساعد بكلية الطب

 43 (2لسيرة: دروس وعبر من قصة ابني آدم )باب ا

   السنة بترعة غنيم أنصارالشيخ/ محمد رزق ساطور، رئيس فرع 

 53 فائدة: فضل الحب في الله تعالى

.   

 51 السنة المحمدية أنصارحول دعوة 
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   السنة ومدير تحرير مجلة الهدي النبوي أنصاراألستاذ/ سعد صادق محمد، عضور جماعة 

 51 في شعر اإلمام الشافعي انب الدينية واألخالقيةالجو

   بدر عبد الحميد إبراهيم

 35 فائدة: الكبرياء والعظمة لله وحده

.   

 31 لماذا أسلمنا؟: كيف أسلم هؤالء؟ سير عبد الله أرشبيولد هاملتون "أنجلتر رجل دولة وبارون"

.   

 31 مسابقة بغير جوائز

الموضوعات، ومن يكتب مقاال في صفحة واحدة عنه ينشر بالمجلة إن كان صالحا  )طرحت المجلة مجموعة من

 (-توضيح من الموقع-للنشر 
  

 34 نداء

.   

 الصفحة هـ1415شعبان  -السنة الثالثة والعشرون  313العدد  فهرس مقاالت

 ً  3 افتتاحية العدد: ابن القيم واعظا

   يس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئ

 3 كلمة التحرير: منكرات أصبحت عادات؟

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 11 مع القرآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجاً: أدلة جواز النسخ في القرآن

   الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهر

 11 اسب عليه العبد / فضل اإلنفاقفائدة: أول ما يح

.   

 14 باب السنة: تحويل القبلة

   -رحمه الله-الدكتور/ محمد خليل هراس 

 35 موضوع العدد: االحتفال برأس السنة.. ومشابهة أصحاب الجحيم

   الشيخ/ أبو محمد بن عبدالله بن عبدالحميد األثري
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 15 أسئلة القراء عن األحاديث

   عمرو عبد اللطيفالشيخ/ محمد 

 11 فائدة: فضل عيادة المريض

.   

 14 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 13 تحريم دفن الموتى في المساجد

البحوث العلمية واألفتاء والدعوة واإلرشاد  سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام إلدارات

 بالمملكة العربية السعودية
  

 45 احذر هذا الكتاب: دالئل الخيرات

   الشيخ/ سيد بن عباس الجليمي

 41 احذر هذه البدعة: من بدع شهر شعبان

   الشيخ/ سيد بن عباس الجليمي

 43 الختان

   ول الديناألستاذ الدكتور/ علي الشريف، وكيل كلية أص

 55 جناية المصطلحات

   السنة بكفر الدوار أنصارالشيخ/ فارس عبدالسالم الجابوصي، جماعة 

 51 فائدة: بم يتحقق فرح الربِّ العظيم!

.   

 53 مع الطب: العسل كمادة عالجية في الطب الشعبي

   الدكتور/ أحمد شاهين، أستاذ مساعد بكلية الطب

 54 م القيامةفائدة: عالمة المسلم يو

.   

 55 اإلبداع عند العلمانيين

   الشيخ/ مجدي قاسم
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 51 يا أمة محمد... ليسوا أمة يعقوب

   األستاذ/ مصطفى فهمي أبو المجد

 33 لماذا أسلمنا؟ كيف أسلم هؤالء؟ سير جالل الدين لودر برنتون )إنجلترا( من رجال الدولة وبارون

 .   

 34 نداء

.   

 الصفحة هـ1415رمضان  -السنة الثالثة والعشرون  311العدد  التفهرس مقا

 3 افتتاحية العدد: رمضان وترويض الشهوات

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 8 كلمة التحرير: الصالة وحكمة الصيام

   ، الرئيس العام السابق-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد حامد الفقي 

 13 مع القرآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجاً: تأويل المانعين من وقوع النسخ ألدلة القائلين به

   الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهر

 35 باب السنة: قيام رمضان في الجماعة

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 31 موضوع العدد: رمضان شهر القرآن

.   

 11 السنة أنصار

   فضيلة األستاذ الشيخ/ أبو الوفاء محمد درويش، المحامي

 15 فائدة: فضل أهل بدر

.   

 13 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ مجدي قاسم

 13 فائدة: الصيام لي

.   
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 45 الفتاوى

   مد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبيلجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: مح

 43 فتوى: التصدق بالفوائد المحرمة غير جائز .. ويأثم صاحبها

   ، شيخ األزهر السابق-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ عبد المجيد سليم 

 41 فائدة: المبعدون من نهر الكوثر

.   

 44 ات في رمضاناحذر هذه البدعة: من المخالف

   الشيخ/ سيد بن عباس الجليمي

 45 من ثمار الصوم

   الشيخ/ محمود غريب الشربيني، مدير إدارة الدعوة واإلعالم بالمركو العام

 43 فائدة: وخيرهما الذي يبدأ بالسالم

.   

 55 نتائج النصر في غزوة بدر الكبرى

   لسنة المحمدية بالجمالية ومدير إدارة الشباب بالمركز العاما أنصارالدكتور/ الوصيف علي حزة، رئيس جماعة 

 58 البوسنة بين الرصاص والشتاء

   عماد صبري خضر، ليسانس دار العلوم

 31 فائدة: حديث: "انتدب الله لمن يخرج في سبيله..."

.   

 33 مسابقة: شهر رمضان بشرى للفائزين

   إدارة الدعوة واإلعالم

 34 وصدقة جاريةدعوة: للخير 

   المهندس/ محمد عاطف التاجوري، مدير إدارة المشروعات

 الصفحة هـ1415شوال  -السنة الثالثة والعشرون  314العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: ومضى رمضان

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة
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 1 راً كلمة التحرير: الصوفية ليسوا كفا

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 11 مع القرآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجاً: الحكمة من وقوع النسخ

   الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهر

 11 فائدة: ماذا قال هرقم ردا على كتابه صلى الله عليه وسلم؟

.   

 14 نة: صالة النافلة في البيوتباب الس

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 13 فائدة: نزول آيه الحجاب...

.   

 35 موضوع العدد: الصلح مع اليهود

ء اسماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلم

 وإدارة البحوث العلمية واألفتاء
  

 31 فائدة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

.   

 38 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ محمد عمرو عبد اللطيف

 13 الفتاوى

   المراكبي لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال

 14 فائدة: التحذير من دخول مساكن الظالمين

.   

 15 احذر هذا الكتاب: كتب ومصنفات ابن عربي

   الشيخ/ سيد بن عباس الجليمي

السنة المحمدية؟! الطالق ... شريعة  أنصارتحقيق صحفي: ماذا قال أعضاء لجنة الفتوى باألزهر الشريف و

 (1محكمة ال أهواء متحكمة )
13 

   األستاذ/ جمال سعد حاتم
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 45 فائدة: حول الشاة المسمومة

.   

 43 العسل وأمراض الرئتين

.   

 55 فائدة: استشاره البني صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسى بدر

.   

 51 أين القدوة؟

   األستاذ/ أحمد زكي، رئيس اللجنة التنفيذية بمنطقة الشرقية والقناة

 51 ( بين نوح وقومه2) -وس من قصة نوح عليه السالم باب السيرة: در

   فضيلة الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 58 تأمالت: إعفاء اللحية.. إضافة للدخل القومي

   السنة المحمدية بالمنصورة أنصارالدكتور/ حسن إبراهيم السيد، سكرتير جماعة 

 53 ب بنت جحش رضي الله عنهافائدة: زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة زين

.   

 35 لماذا أسلمنا؟: كيف أسلم هؤالء؟محمد اسكندر راسبل وب )الواليات المتحدة(، سياسي ومؤلف وصحفي

.   

 5 فائدة: رويا النبي صلى الله عليه وسلم دار هجرته

.   

 33 إسهام القراء: من كثر مزاحه لم يسلم استخفاف به أو حقد عليه

   مسجد التوحيد -قرية أبو العينين  -منشأة عباس  -ود نور الدين، كفر الشيخ يحيى محم

 31 إسهام القراء: ال تستبطئ الدعاء باإلجابة وقد سددت طريقه بالذنوب

   كلية التجارة -قرية أبو العينين  -منشأة عباس  -يحيى محمود نور الدين، كفر الشيخ  

 34 دعوة: للخير وصدقة جارية

   ندس/ محمد عاطف التاجوري، مدير إدارة المشروعاتالمه
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 الصفحة هـ1415ذو القعدة  -السنة الثالثة والعشرون  315العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: لقاء الرئيس العام مع فضيلة "الشيخ عبدالمحسن العباد"

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 15 مة التحرير: المصلحون والمفسدونكل

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 ً  13 نظرات في اآليات المنسوخة - مع القرآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجا

   الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهر

 13 سلمفائدة: صفحة حوض الرسول صلى الله عليه و

.   

 35 باب السنة: مواقيت الحج

   فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بن محمد أبو شهبة

 34 موضوع العدد: حكم اإلسرائيليات

   الشيخ/ مجدي قاسم، رئيس لجنة الدعوة فرع بلقاس

 38 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ مجدي قاسم، رئيس لجنة الدعوة فرع بلقاس

 11 منوفية -تال  -خ دلكة شهر: فرع طو

.   

 13 الفتاوى:

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 15 الفتاوى: التأمين على الحياة غير جائز شرعا / التوبة

   دار األفتاء المصرية

 15 فائدة: عقيدة التوحيد

.   

السنة المحمدية؟! الطالق ... شريعة  أنصارفي: ماذا قال أعضاء لجنة الفتوى باألزهر الشريف وتحقيق صح

 (2محكمة ال أهواء متحكمة )
13 
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   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 13 فائدة: ما جاء في حسن الظن بالله تعالى

.   

 45 ( بين نوح وابنه3) -باب السيرة: دروس من قصة نوح عليه السالم 

   يلة الشيخ/ عبد الرازق السيد إبراهيم عيدفض

 44 (1العالم اإلسالمي: شعوب غرب إفريقيا و الجذور العربية )

   سنوات 12األستاذ/ أحمد صالح عماشة، موجه بالتربية والتعليم، عمل بتدريس الدين اإلسالمي في دولة نيجيريا 

 48 مع الطب: الغذاء الملكي .. غذاء و شفاء

   أحمد شاهين، أستاذ مساعد بكلية الطب الدكتور/

 55 متناقضات؟!

   عبد الغني فتح الله

 51 فائدة: صفة خاتم النبوة

.   

 54 إسهام القراء: حقيقة الدنيا

   كلة الصيدلة -عماد ربيع محمد علي الشيشيني، جامعة األزهر 

 55 إسهام القراء: خطط أعداء الله بين األمس واليوم

   هـ1414شوال  12مدرسة العامرية األسكندرية،  -يق أحمد، المرحلة الثانوية هيثم توف

 53 إسهام القراء: السامع للغيبة أحد المغتابين

   سنبادة -مركز مدينة المحمودية  -عبد المقصود عارف السعداوي، محافظة البحيرة 

 53 فائدة: ثالثة يحبهم الله عز وجل

.   

 35 الله في اإلنسان

   تعليق ورد على الكتاب

 33 نداء: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث...

.   
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 34 شعر: يا ظماء النفوس

   األستاذ/ رشاد محمد يوسف، رئيس جمعية األدب والفكر المعاصر

 الصفحة هـ1415ذو الحجة  -السنة الثالثة والعشرون  313العدد  فهرس مقاالت

 3 اض القلوبافتتاحية العدد: أمر

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: الخطأ والصواب.. ومنهج العتاب

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 ً  11 آية الوصية - مع القرآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجا

   وعلوم القرآن جامعة األزهر الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ التفسير

 11 ملف العدد: الحج

   حج مبرور بال متاعب صحية الحج إلى بيت الله الحرام / ثياب المحرم / وبه ثالت مقاالت:

 14 ثياب المحرم

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 18 الحج إلى بيت الله الحرام

   السنة ورئيسها األول أنصار، مؤسس جماعة -رحمه الله-حامد الفقي فضيلة الشيخ/ محمد 

 33 فائدة: من خطبة النبي صلى الله علية وسلم في حجة الوداع

.   

 31 حج مبرور بال متاعب صحية

   الدكتور/ محمود السقا عيد، نقال عن مجلة الكويت

 38 فائدة: متى خرج صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع؟

.   

 33 الصحوة اإلسالمية وأهم الضوابط للمحافظة عليها

   عبد الغني شحاتة فتح الله

 15 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ مجدي قاسم، رئيس لجنة الدعوة فرع بلقاس
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 18 الفتاوى

   مراكبيلجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال ال

 43 حوار: المسلمون في أمريكا

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 43 (1باب السيرة: دروس وعبر من قصة نبي الله سليمان عليه السالم )

   الشيخ/ محمد رزق ساطور، مدير إدارة التعليم وشئون القرآن بالمركز العام

 51 -رضي الله عنهما-عمر  فائدة: زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة بحفصة بنت

.   

 53 الرد على مقال: الصوفية ليسوا كفارا

   م1775/  3/ 4 -هـ 1415/ 12/ 3فضيلة الشيخ/ أحمد طه نصر، القاهرة يوم السبت 

 51 فائدة: دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة

.   

 54 "شعب الفاُلِّني" (2العالم اإلسالمي: شعوب غرب إفريقيا و الجذور العربية )

   سنوات 12األستاذ/ أحمد صالح عماشة، موجه بالتربية والتعليم، عمل بتدريس الدين اإلسالمي في دولة نيجيريا 

 54 أذان بالل

   الشيخ/ السيد عبد الحليم محمد حسين، ماجستير في األدب العربي

 53 الفائزون في مسابقة بدون جوائز

   السامع للغيبة أحد المغتابين ر مال البخيل بحاث أو وارث /بش والمقاالت الفائزة:

 53 بشر مال البخيل بحاث أو وارث

   كلية التجارة بطنطا-قرية أبو العينين  -يحيى محمود نور الدين، كفر الشيخ 

 35 السامع للغيبة أحد المغتابين

   جامعة القاهرة -محمد رسالن، كلية التجارة 

 31 سول صلى الله عليه وسلم وسراقةفائدة: هجرة الر

.   

 33 دعوة: للخير وصدقة جارية
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   المهندس/ محمد عاطف التاجوري، مدير إدارة المشروعات

 34 قصيدة غزلية في ألقاب الحديث

   هـ(677 - 625شهاب الدين أحمد بن فرج األشبيلي، )

 أضيف لبيان كل موضوعات المجلة وهي عباة عن أحاديث أو حكم أو لطائف لتكملة فراغ ببعض الصفحاتكل ما يذكر تحت عنوان )فائدة( هذا لم يرد بالفهرس، ولكن 

 

 هـ1413المحرم  -السنة الرابعة والعشرون  311العدد  فهرس مقاالت 
 الصفحة

 3 افتتاحية العدد: اقرأ باسم ربك

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 التحرير: بين المبدأ.. والمبلغكلمة 

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 ً  15 النسخ في بعض أحكام الصوم - مع القرآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجا

   الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهر

 11 فائدة: البركة من الله عز وجل

.   

 14 ب السنة: أحب األعمالبا

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 18 فائدة: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وتمني ذلك

.   

 13 تحقيقات التوحيد: علماء الفتوى يرفضون وثيقة الزواج الجاديدة.!

    األستاذ/ جمال سعد حاتم

 33 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ محمد عمرو عبد اللطيف

 15 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 11 بيان كفر وضالل من زعم أنه يجوز ألحد الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم
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له بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد ال

 وإدارة البحوث العلمية واألفتاء
  

 13 السلف والخلف دروس وعبر

   الشيخ/ حمدي أحمد مراد، رئيس جمعية دعوة الحق بمنشأة رضوان إمبابة

 18 باب العقيدة

   األستاذ/ إبراهيم حافظ رزق

 45 من بحر المعرفة في عالم الخلية باب الطبمع الطب: قطرة 

   جامعة الزقازيق -الدكتور/ جمال عبد المنعم محمد المولد، مدرس مساعد الميكروبيولوجيا والمناعة 

 44 مسابقة: مسابقة القرآن للعمال والموظفين

   إدارة التعليم وشئون القرآن

 45 اصطفاء واختيار األشهر الحرم

، عضو جماعة كبار العلماء وشيخ األزهر -رحمه الله-يلة األستاذ الشيخ/ محمود شلتوت حضرة صاحف الفض

 )سابقا(
  

 48 يا رب رحماك

   الشيخ/ السيد عبد الحليم محمد حسين، ماجستير في األدب العربي

 55 شعب الماندنجو - العالم اإلسالمي: شعوب غرب أفريقيا والجذور العربية

   سنوات 12عماشة، موجه بالتربية والتعليم، عمل بتدريس الدين اإلسالمي في دولة نيجيريا  األستاذ/ أحمد صالح

 51 فائدة: عمر الرسول صلى الله عليه وسلم

.   

 53 شعر: لبيك يا رب

   األستاذ/ رشاد محمد يوسف، رئيس جمعية األدب والفكر المعاصر

 51 (2عليه السالم ) باب السيرة: دروس وعبر من قصة نبي الله سليمان

   الشيخ/ محمد رزق ساطور، مدير إدارة التعليم وشئون القرآن بالمركز العام

 51 الوصايا العشر حول النصر

   الشيخ/ مجدي قاسم،

 53 فائدة: تفسير آية "َوتُْخِفي فِي نَْفِسَك َما اللَّهُ ُمْبِديِه"
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.   

 35 بن حنبل أحمد -إسهامات القراء: من اخالق أهل السنة 

   البحيرة -إيتاي البارود  -بدر عبد الحميد إبراهيم هميسة، المواسير 

 33 المصحف المرتل -إسهامات القراء: الجمع الصوتي األول للقرآن 

   طلعت مرزوق عبد العزيز سعد، معهد قراءات إسكندرية األزهري

 34 صيحة يتيم

   إدارة اليتامي بالمركز العام

 الصفحة هـ1413صفر  -السنة الرابعة والعشرون  318العدد  التفهرس مقا

 3 افتتاحية العدد: العلم وفضله

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 فائدة: إِالَّ اْلَمَودَّةَ فِي اْلقُْربَىٰ 

.   

 3 كلمة التحرير: اإلفك

   تحريرفضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس ال

 ً  15 عقوبة الفاحشة بين الناسخ والمنسوخ - مع القرآن: علوم القرآن أصوالً ومنهجا

   الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة األزهر

 11 باب السنة: أوقات الصالة

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 11 ه البني صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسرى بدرفائدة: استشار

.   

 18 موضوع العدد: التوسل

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 35 فائدة: صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم

.   

 33 االقتصاد اإلسالمي: ودائع البنوك وشهادات االستثمار
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   إلسالميالدكتور/ علي السالوس، أستاذ االقتصاد ا

 11 األسباب التي تقي المسلم من السحر والمس والعين بإذن الله

   الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم بن جديد

 14 أسئلة القراء عن األحاديث

   العالمة الشيخ/ محمد ناصر الدين األلباني

 11 دمياط -شهر: فرع الوسطاني 

.   

 11 ي على درجة الدكتوراهتهنئة: حصول الباحث أحمد مواف

.   

 18 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

/ 3/ 13( وتاريخ 16782فتوى رقم ) -السنة تمثل جماعة المسلمين الحقة في مصر  أنصاردار اإلفتاءالسعودية 

 هـ 1415
41 

.   

 41 هـ1415بقة: جوائز مسابقة رمضان مسا

.   

 44 من معاني األذكار: سيد االستغفار

   السنة أنصارالدكتور/ جمال المراكبي، عضور لجنة الفتوى ب

 43 فائدة: التحذير من دخول مساكن الظالمين

.   

 55 قانون ازدراء حرية الرأي والفكر!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 53 روس وعبر من قصةهود عليه السالمباب السيرة: د

   الشيخ/ محمد رزق ساطور، مدير إدارة التعليم وشئون القرآن بالمركز العام

 53 الحب في الله والبغض في الله
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   الشيخ/ أبو عبد الرحن ياسر الوكيل، فرع حلوان

 58 مع الطب: الخلية

   جامعة الزقازيق -لميكروبيولوجيا والمناعة الدكتور/ جمال عبد المنعم محمد المولد، مدرس مساعد ا

 53 رجاء ليوم جديد

   الشيخ/ السيد عبد الحليم محمد حسين، ماجستير في األدب العربي

 31 فائدة: تفسير آية "َوتُْخِفي فِي نَْفِسَك َما اللَّهُ ُمْبِديِه"

.   

 34 إعالن: صدر كتاب "الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز"

.   

 الصفحة هـ1413ربيع األول  -السنة الرابعة والعشرون  313العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: البدعة

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 8 كلمة التحرير: العلماء وقيادة الشعوب

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 11 خاتم النبيين فائدة: وأنا

.   

 13 فطرة الله -باب التفسير: تأمالت قرآنية 

   الشيخ/ السيد عبد الحليم محمد حسين، ماجستير في األدب العربي

 15 فائدة: وفد بني حنيفة وسيلة الكذاب

.   

 13 باب السنة: الجهاد في سبيل الله

   ماعةفضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للج

 35 موضوع العدد: بدعة االحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم

   -رحمه الله-الشيخ العالمة/ محمد حامد الفقي 

 34 فائدة: تطهير الكعبة من األصنام
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.   

 ً  35 االقتصاد اإلسالمي: شهادات االستثمار عقد قرض أيضا

   الدكتور/ علي السالوس، أستاذ االقتصاد اإلسالمي

 38 أسئلة القراء عن األحاديث

   العالمة الشيخ/ محمد ناصر الدين األلباني

 13 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

ي في دورته العاشرة المنعقدة القرار التاسع الصادر عن مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالم

 بشأن موضوع الخالف الفقهي بين المذاهب والتعصب المذهبي من بعض أتباعها. 1427في عام 
15 

.   

 18 من آداب اإلسالم

   فضيلة الشيخ/ محمد جميل زينو، المدرس بدار الحديث الخيرية

 41 فائدة: فضل صالة الضحى

.   

 43 اناالستعاذة من شر النفس والشيط

   السنة أنصارالدكتور/ جمال المراكبي، عضور لجنة الفتوى ب

 45 فائدة: وصايا

.   

 43 مع الطب: حقيقة الجهاز المناعي باب الطب

   جامعة الزقازيق -الدكتور/ جمال عبد المنعم محمد المولد، مدرس مساعد الميكروبيولوجيا والمناعة 

 43 الدقهلية -شهر: فرع ميت سليل 

.   

في افتتاح المخيم اإلسالمي العالمي األول بمصر : شيخ األزهر: دور بارز للشباب في مواجهة التحديات والفتن! 

الشباب مطالب بتحمل أعباء االمة والمشاركة فى حل قضاياهم، وزير األوقاف: تصحيح الصورة المشوهة 

 للمسلمين مسئولية الشباب

55 

   المخيم بالعريش األستاذ/ جمال سعد حاتم، من مقر
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 54 فائدة: ثبات النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين

.   

 -هـ 1312السنة المحمدية  أنصار( العالمة محمد حامد الفقي مؤسس جماعة 1باب التراجم: من أعالم الدعوة )

 م 1757 -م  1772 -هـ  1387
55 

   واإلعالم الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة، ومدير الدعوة

 58 باب األدب: ال تأخذه في الله رهبة

   الشيخ/ السيد عبد الحليم محمد حسين، ماجستير في األدب العربي

 35 (3باب السيرة: دروس وعبر من قصة نبي الله سليمان عليه السالم )

   الشيخ/ محمد رزق ساطور، مدير إدارة التعليم وشئون القرآن بالمركز العام

 31 البركة من الله عز وجلفائدة: 

.   

 34 آخر خبر: أفيقوا.. البوسنة تسقط والدور على من..؟!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 الغالف م1775هـ / 1415مسابقة البحوث العلمية للشباب صيف 

   الدكتور/ الوصيف علي حزة، مدير إدارة الشباب بالمركز العام

 الصفحة هـ1413ربيع اآلخر  -السنة الرابعة والعشرون  385لعدد ا فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: لقاء الرئيس العام مع الشيخ محمد المهدي رئيس تحرير مجلة الفرقان اليمنية

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 8 كلمة التحرير: حقوق الحيوان

   الشوادفي، رئيس التحريرفضيلة الشيخ/ صفوت 

 13 باب التفسير: آية الكرسي

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 11 فائدة: جند الله يوم أحد

.   

 18 باب السنة: الجهاد وقتال الفتنة
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   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 34 مدخل تاريخي واجتماعي - موضوع العدد: األضرحة

   ستاذ/ ليد فكري فارس، عضو لجنة الدعوة فرع العاشر من رمضاناأل

 35 بيان من مجمع البحوث اإلسالمية بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي لألمم المتحدة للسكان والتنمية بالقاهرة

   فضيلة الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ األزهر الشريف ورئيس مجمع البحوث اإلسالمية

 33 لقراء عن األحاديثأسئلة ا

   الشيخ/ مجدي قاسم، رئيس لجنة الدعوة فرع بلقاس

 11 فائدة: نسبه صلى الله عليه وسلم

.   

 13 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

امعة األمريكية؛ "دؤود وليم جونسون" في حوار مع التوحيد: العالم اإلسالمي: رئيس قسم الترجمة بالج

 الصهيونية العالمية تحاول جاهدة تشويه اإلسالم وتصدير اإلرهاب
13 

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 41 باب السيرة: دروس وعبر من قصة نبي الله موسى عليه السالم

   آن بالمركز العامالشيخ/ محمد رزق ساطور، مدير إدارة التعليم وشئون القر

 - 1323( الشيخ عبدالرزاق عفيفي عطية أول رئيس للجماعة بعد مؤسسها: 2باب التراجم: من أعالم الدعوة )

 م 1774-  1725/  هـ1452
41 

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة، ومدير الدعوة واإلعالم

 51 تقديم نصوص الكتاب والسنة على العقل

   -رحمه الله-/ عبد الرزاق عفيفي فضيلة الشيخ

 51 فائدة: العيش عيش اآلخرة

.   

 54 االقتصاد اإلسالمي: هل البنك فقير حتى نقرضه؟!

   الدكتور/ علي السالوس، أستاذ االقتصاد اإلسالمي

 51 (1ل )باب العقيدة: الغلو والتطرف في الفرق اإلسالمية: االعتصام بحبل الله قاعدة اإلسالم األصيلة مدخ
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   جامعة الزقازيق -كلية اآلداب  -األستاذ الدكتور/ سعيد مراد، أستاذ الفلسفة اإلسالمية 

 53 نداء إلى السادة كتاب مجلة التوحيد

.   

 35 باب األدب: من دالئل آيات الله

   فضيلة الشيخ/ السيد عبد الحليم محمد حسين، ماجستير في األدب العربي

 34 ن في مسابقة القرآن الكريم للعمال والموظفينمسابقة: الفائزو

   القرآن الكريم والتعليم إدارة شئون

 الغالف أخر خبر: الرئيس العام في بريطانيا وأمريكا

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 الصفحة هـ1413جمادى األولى  -السنة الرابعة والعشرون  381العدد  فهرس مقاالت

 3 احية العدد: التأليف بين التقريب والتفكيرافتت

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: اليهود.. بين القاهرة وبكين!!

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: اإلسالم ومستقبل األجيال

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 14 باب السنة: فضل اآلذان

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 13 فائدة: نداء إلى السادة كتاب مجلة التوحيد

.   

 35 تحقيق: التربية الدينية صمام األمن لحماية المجتمع

   األستاذ/ حسن القمحاوي

 34 فائدة: التحذير من دخول مساكن الظالمين

.   

 35 شعر: رسالة إلى مؤتمر "بكين"
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   الدكتور/ محمد بن ظافر الشمري

 33 أسئلة القراء عن األحاديث

   العالمة الشيخ/ محمد ناصر الدين األلباني

 15 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

هـ /  1372- 1332( الشيخ عبدالرحمن الوكيل الرئيس األسبق للجماعة: 3تراجم: من أعالم الدعوة )باب ال

 م 1781- 1713
14 

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة، ومدير الدعوة واإلعالم

 18 ابن بطوطة يفتري الكذب على ابن تيمية

   -رحمة الله-فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن الوكيل 

 43 للها

   الشيخ/ مصطفى درويش

 41 فائدة: خاتم النبوة

   الشيخ/ عبد العزيز بن عبد المنعم، أمين هئية كبار العلماء

 44 من معاني األذكار: طلب العفو والعافية

   السنة أنصارالدكتور/ جمال المراكبي، عضور لجنة الفتوى ب

 48 نشأة الخالف بين المسلمين

   الشيخ/ سعيد مراد

 51 االقتصاد اإلسالمي: المنفعة للمقرض

   الدكتور/ علي السالوس، أستاذ االقتصاد اإلسالمي

 53 باب األدب: المعتصم بن صمادح

   فضيلة الشيخ/ السيد عبد الحليم محمد حسين، ماجستير في األدب العربي

 58 (2باب السيرة: دروس وعبر من قصة نبي الله موسى عليه السالم )

   يخ/ محمد رزق ساطور، مدير إدارة التعليم وشئون القرآن بالمركز العامالش

 33 من أخبار الجماعة
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.   

 31 محافظة الدقهلية -دكرنس  -شهر: فرع دموه 

.   

 34 أخر خبر: المسلمون يحققون انتصارات كبيرة في البوسنة...

.   

 الغالف الشيخ عبد اللطيف مشتهري في ذمة الله

   / أبو العطا عبد القادر، مدير إدارة العالقات العامة بالمركز العامالشيخ

 الصفحة هـ1413جمادى اآلخرة  -السنة الرابعة والعشرون  383العدد  فهرس مقاالت

 3 (1افتتاحية العدد: الصحابة أئمة الهدى )

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 : مناهج المفسرينكلمة التحرير

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: وجوب الصبر والمصابرة

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 15 باب السنة: فوائد من حديث أبى محذورة في األذان

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

سام خضر سالم أحمد على درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين بالقاهرة في رسالة تهنئة: حصول الباحث ب

 بعنوان "التبشير في منطقة الخليج العربي وسائله وأهدافه"
13 

.   

 35 السنة وجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان نصارشيخ األزهر في الملتقى الثقافي األول أل

   التحرير األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير

 38 موضوع العدد: حد الردة

   -رحمه الله-فضيلة األستاذ الشيخ/ محمد أبو زهرة 

 14 هال من عودة إلى الطريق؟

   الشيخ/ مجدي قاسم، فرع بلقاس
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 15 أسئلة القراء عن األحاديث

   العالمة الشيخ/ محمد ناصر الدين األلباني

 11 والوهاب فايد لتوليه رئاسة الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنةتهنئة ودعاءإلى فضيلة الشيخ محمود عبد 

   الشيخ/ أبو العطا عبد القادر، مدير إدارة العالقات العامة بالمركز العام

 18 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 41 : "اْفتَقَْدُت النبيَّ َصلَّى اللَّهُ عليه وسلََّم ذَاَت لَْيلٍَة ..."فائدة

.   

 1337) السنة المحمدية أنصار( الشيخ رشاد الشافعي المؤسس الثاني لجماعة 4باب التراجم: من أعالم الدعوة )

 م(1772- 1717هـ / 1411-
43 

   ة واإلعالمالشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة، ومدير الدعو

 45 لماذا التوحيد؟

   األستاذ/ محمد عبد المجيد السافعي، الرئيس العام للجماعة ورئيس التحرير "األسبق"

 48 باب العقيدة: الغلو والتطرف في الفرق اإلسالمية "مشكلة اإلمامة"

   زقازيقجامعة ال -كلية اآلداب  -األستاذ الدكتور/ سعيد مراد، أستاذ الفلسفة اإلسالمية 

 53 االقتصاد اإلسالمي: فوائد الودائع وشهادات االستثمار أ . ب

   الدكتور/ علي السالوس، أستاذ االقتصاد اإلسالمي

 55 من روائع الماضي: مع الصادقين

   -رحمه الله-األستاذ الكبير/ أبو الوفاء محمد درويش 

 58 فائدة: لقَْد قُلُت بَْعدَِك أَْربََع َكِلَماتٍ 

.   

 53 شعر: عجبا

   األستاذ/ محمد عبده أبو قمر

 35 القدوة الحسنة: مقصود القدوة ومعناها

   فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن حميد، إمام المسجد الحرام
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 33 فائدة: َكاَن يقُول دُبَُر َكِلِّ صالةٍ، حيَن يَُسِلُِّم...

.   

 31 باب األدب: أحقاً درست آيات اإلسالم

   ة الشيخ/ السيد عبد الحليم محمد حسين، ماجستير في األدب العربيفضيل

 الغالف السنة أنصارشعر: 

   فضيلة الشيخ/ السيد عبد الحليم محمد حسين، ماجستير في األدب العربي

 الصفحة هـ1413 رحب -السنة الرابعة والعشرون  381العدد  فهرس مقاالت

 3 (2دى )افتتاحية العدد: الصحابة أئمة اله

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: اغتيال رابين والصراع بين اليهود

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: حكمة االستخالف في األرض والتفاوت في الدرجات

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 14 الدقهلية -المطرية  شهر: فرع

.   

 15 باب السنة: ولكم في القصاص حياة

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

السنة وجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان: الحياة  نصارعلماء الطب والدين في الملتقى الثقافي األول أل

 اإلنسانية بين الطب والدين
35 

   اذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحريراألست

 31 موضوع العدد: شهر رجب الفرد الحرام: المشروع فيه، والمبتدع، والموضوع

   السنة المحمدية أنصار، عضو جماعة -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد أحمد عبد السالم 

 11 أسئلة القراء عن األحاديث

   يالعالمة الشيخ/ محمد ناصر الدين األلبان

 14 الفتاوى
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   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 18 (1القدوة الحسنة : أصول القدوة وأركانها )

   فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن حميد، إمام المسجد الحرام

 41 م( 1771- 1724هـ / 141 - 1322) مد علي عبدالرحيم( الشيخ مح5باب التراجم: من أعالم الدعوة )

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة، ومدير الدعوة واإلعالم

 44 حديث اإلسراء والمعراج

   فضيلة الشيخ/ محمد بن جميل زينو

 48 باب العقيدة: البعد التاريخي لمشكلة اإلمامة باب العقيدة

   جامعة الزقازيق -كلية اآلداب  -راد، أستاذ الفلسفة اإلسالمية األستاذ الدكتور/ سعيد م

 51 (3باب السيرة: دروس وعبر من قصة نبي الله موسى عليه السالم )

   الشيخ/ محمد رزق ساطور، مدير إدارة التعليم وشئون القرآن بالمركز العام

 54 لب الليل والنهار..فائدة: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي األمر، أق

.   

 55 تعقيب

   األستاذ/ محمد نجيب لطفي

 53 االقتصاد اإلسالمي: شهادات االستثمار المجموعة ج: الربا والميسر في المجموعة "ج"

   الدكتور/ علي السالوس، أستاذ االقتصاد اإلسالمي

 58 فائدة: أناس بالمدينة حبسهم العذر

.   

 53 رفقاً بالعقل اإلسالمي يا دراويش البدوي..

   م1775/ 11/ 12الدكتور/ السيد رزق الطويل، نقال عن جريدة األخبار 

 35 باب األدب: إلى.. ورثة األنبياء

   فضيلة الشيخ/ السيد عبد الحليم محمد حسين، ماجستير في األدب العربي

 33 شعر: يا صاحب الَهْدي إن العُْمي قد كثروا

   لة العالمة المجاهد الشيخ/ عبد الظاهر أبي السمح، إمام وخطيب المسجد الحرامحضرة صاحب الفضي
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 34 خبرو تعليق: انفجار الرياض وإرهاب اليهود!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 الصفحة هـ1413شعبان  -السنة الرابعة والعشرون  384العدد  فهرس مقاالت

 3 اإلسالم افتتاحية العدد: أختي في

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: أعياد الميالد

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: وجوب طاعة الله وطاعة رسوله وأولي األمر

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

ِد والتَّْسِليم..فائدة: كاَن َرُسوُل اللَِّه إِ   15 ذَا قَاَم إِلَى الصَّالةِ يكوُن ِمْن آِخر َما يقوُل بيَن التََّشهُّ

.   

 13 باب السنة: حول الجن وتلبيسه

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 33 السعادة في اإلسالمالسنة وجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان:  نصارالملتقى الثقافي األول أل

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 33 موضوع العدد: عقوبة العصاة كما رآها مناماً الرسول صلى الله عليه وسلم

   فضيلة الشيخ/ محمد بن جميل زينو

 13 رسالة إلى خطيب

   فضيلة الشيخ/ وحيد عبد السالم بالي

الَِة يَوَم أُُحٍد، وَكانُوا َخْمِسيَن َرُجاًل َعْبدَ اللَِّه بَن ُجبَْيٍر...فائدة: َجعََل النبيُّ َصلَّى  جَّ  14 اللهُ عليه وسلََّم علَى الرَّ

.   

 15 أسئلة القراء عن األحاديث

   العالمة الشيخ/ محمد ناصر الدين األلباني

 18 الفتاوى

   اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبيلجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء 

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 45 (4باب السيرة: دروس وعبر من قصة نبي الله موسى عليه السالم )

   الشيخ/ محمد رزق ساطور، مدير إدارة التعليم وشئون القرآن بالمركز العام

ا كان يَوُم بَدٍر، قال: نََظَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إ  43 لى أصحابِه..فائدة: لَمَّ

.   

 55 (2القدوة الحسنة : أصول القدوة وأركانها )

   فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن حميد، إمام المسجد الحرام

 51 فائدة: فضل من استجاب لله ورسوله "صلى الله عليه وسلم" يوم أحد

.   

 54 (1باب العقيدة: الغلو والتطرف في الفرق اإلسالمية )

/ 7/ 15جامعة الزقازيق )فاقوس في  -كلية اآلداب  -الدكتور/ سعيد مراد، أستاذ الفلسفة اإلسالمية األستاذ 

 م(1775
  

 51 من روائع الماضي: في رحاب السنة

   األستاذ/ محمد عبد الكريم أحمد

 35 فائدة: حول غزوة خيبر

.   

 31 االقتصاد اإلسالمي: تاجر الديون المرابي

   السالوس، أستاذ االقتصاد اإلسالميالدكتور/ علي 

 31 باب األدب: ال غالب إال الله

   فضيلة الشيخ/ السيد عبد الحليم محمد حسين، ماجستير في األدب العربي

 الغالف نتيجة مسابقة البحوث العلمية للشباب

   الدكتور/ الوصيف علي حزة، مدير إدارة الشباب بالمركز العام

 الصفحة هـ1413رمضان  -السنة الرابعة والعشرون  385د العد فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: الصبر في الدعوة إلى الله

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: بين السحور والفطور
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   ، الرئيس العام السابق-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد حامد الفقي 

 15 اب التفسير: آيات الصيامب

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: الصوم للمسافر

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 11 فائدة: قيام رمضان وصالة التراويح

.   

 18 فضل صوم رمضان وقيامه

عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء  سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي

 وإدارة البحوث العلمية واألفتاء
  

 31 شعر: رمضان

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ صادق عرنوس 

 34 من فضائل الصيام

   الشيخ/ أبو العطا عبد القادر محمود، المراقب العام للجماعة ومدير إدارة العالقات العامة

 33 فتح مكةنتائج 

   الدكتور/ الوصيف علي حزة، رئيس فرع الجمالية ومدير إدارة الشباب بالمركز العام

 33 فائدة: الذين يباح لهم الفطر

.   

 15 تهذيب الطبائع بالعبادة

   فضيلة الشيخ/ السيد عبد الحليم محمد حسين، ماجستير في األدب العربي

 15 أسئلة القراء عن األحاديث

   مة الشيخ/ محمد ناصر الدين األلبانيالعال

 11 فائدة: أمور ال تفسد الصوم

.   

 18 الفتاوى
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   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 41 فائدة: صالة العيدين في المصلى

.   

 43 للهوتعقيب: على فتوى في الغناء.. وآالت ا

   الشيخ/ سعيد عامر، واعظ مدينة العاشر من رمضان

 138- 1322( الشيخ محمد عبدالظاهر أبو السمح إمام وخطيب الحرم المكي )6باب التراجم: من أعالم الدعوة )

 م(1752- 1772هـ / 
45 

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة، ومدير الدعوة واإلعالم

 48 اليهود وجزيرة حنيش بين إريتريا واليمن العالم اإلسالمي:

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 54 (2باب العقيدة: الغلو والتطرف في الفرق اإلسالمية )

   جامعة الزقازيق -كلية اآلداب  -األستاذ الدكتور/ سعيد مراد، أستاذ الفلسفة اإلسالمية 

 35 باب األدب: المصلح األكبر

   يلة الشيخ/ السيد عبد الحليم محمد حسين، ماجستير في األدب العربيفض

 34 في إسدال النقاب أو الخمار على وجهها. المرأةمحكمة المنصورة تحكم بحق 

.   

 الغالف فائدة: مجلة الجندي المسلم في ثوب جديد

.   

 صفحةال هـ1413شوال  -السنة الرابعة والعشرون  383العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: نداء

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: البداية.. والنهاية

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: قصة.. اإلفك

   لعربيفضيلة الشيخ/ السيد عبد الحليم محمد حسين، ماجستير في األدب ا
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 13 باب السنة: لمحة في حجة الوداع

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 11 فائدة: من األحزاب إلى بني قريظة

.   

 18 موضوع العدد: ال إله إال الله منهج حياة للمسلم

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 31 (1ريح للتوحيد )حوار: الرئيس العام في حوار ص

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 15 أسئلة القراء عن األحاديث

   العالمة الشيخ/ محمد ناصر الدين األلباني

 14 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

م( شاعر 1752- 1775هـ /  1382- 1315) ( الشيخ محمد صادق عرنوس8ن أعالم الدعوة )باب التراجم: م

 السنة أنصاروأديب 
13 

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة، ومدير الدعوة واإلعالم

 43 (1باب السيرة: دروس قصة نبي الله شعيب عليه السالم )

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 45 يوم حنين -رضي الله عنهم- نصارفائدة: األ

.   

 43 االقتصاد اإلسالمي: األوراق المالية.. وخطاب الضمان

   الدكتور/ علي السالوس، أستاذ االقتصاد اإلسالمي

 43 إلى اإلخوة كتاب مجلة التوحيد

   سكرتير التحرير

 55 باب العقيدة: بعض مما ابتدعوا الشيعة في دين الله

   خ/ يوسف محمد سليمان، رئيس فرع أسوانفضيلة الشي
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 51 من روائع الماضي: الدين الخالص ليس إال في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

   الشيخ/ عبد الظاهر أبي السمح، إمام وخطيب الحرم المكي الشريف

 35 باب األدب: مكائد

   ألدب العربيفضيلة الشيخ/ السيد عبد الحليم محمد حسين، ماجستير في ا

 34 تهنئة: حصول الباحث محمد محمد أحمد علي مالقي على درجة الدكتوراه في علم األدوية

.   

 الغالف عزاء: وفاة الشيخ عبد القادر أحمد دياب مؤسس ورئيس فرع الوايلي بالقاهرة

.   

 الغالف العلومتهنئة: حصول الباحث جمال عبد العزيز أحمد على درجة الدكتوراه من كلية دار 

.   

 الصفحة هـ1413ذو القعدة  -السنة الرابعة والعشرون  381العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: صالح األمة في علو الهمة

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 4 فائدة: علمني كالم أقوله...

.   

 5 ميةكلمة التحرير: العقيدة اإلسال

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: األمن واألمان

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: مسائل في األذان

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 31 موضوع العدد: قال لي صاحبي

   بدر فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد

 35 نصارفائدة: مؤاخاته صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين واأل

.   
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 33 (2حوار: الرئيس العام في حوار صريح للتوحيد )

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 11 أسئلة القراء عن األحاديث

   العالمة الشيخ/ محمد ناصر الدين األلباني

 13 بخ الجليل محمد الغزاليعزاء: وفاة فضيلة الش

.   

 11 عزاء: اإلمام األكبر شيخ الجامع األزهر الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق في ذمة الله

.   

 18 السنة أنصارباب الفتاوى: من فتاوي مؤسس 

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد حامد الفقي 

 44 ط عليه السالم لقومهوقفات مع القصة في كتاب الله: دعوة لو -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 41 الدقهلية -شهر: فرع المنزلة 

.   

 48 االقتصاد اإلسالمي: االعتمادات المستندية والسحب على المكشوف

   الدكتور/ علي السالوس، أستاذ االقتصاد اإلسالمي

 55 ء الكلمات..فائدة: كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ دبر الصلوات بهؤال

.   

 51 (3باب العقيدة: الغلو والتطرف في الفرق اإلسالمية )

   جامعة الزقازيق -كلية اآلداب  -األستاذ الدكتور/ سعيد مراد، أستاذ الفلسفة اإلسالمية 

 55 ( الشيخ محمد عبدالحليم الرمالي شيخ السنة والعالم السلفي المحقق7باب التراجم: من أعالم الدعوة )

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة، ومدير الدعوة واإلعالم

 51 إسهامات القراء: اآلم األمة

   محافظة المنوفية -مركز الشهداء  -إيهاب عبد الرازق عطية، قرية سرسنا 

 51 نداء إلى السادة كتاب مجلة التوحيد
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.   

 85 باب األدب: قواعد اإلصالح االجتماعي

   الشيخ/ السيد عبد الحليم محمد حسين، ماجستير في األدب العربيفضيلة 

 31 فائدة: كاَن َرسوُل اللَِّه َصلَّى اللهُ عليه وسلََّم يُْكثُِر أْن يَقُوَل في ُرُكوِعِه وُسُجوِدِه..

.   

 34 لن تكون القدس عاصمة أبدية موحدة إلسرائيل

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 الغالف عزاء: وفاة الشيخ عبد العزيز الخولي رئيس فرع دمنهور / وفاة الشيخ فهيم أبو الدهب بفرع دار السالم القاهرة

.   

 الغالف تهنئة: حصول الباحث عبد الراضي محمد عبد المحسن على الدكتوراه من دار العلوم

.   

 الصفحة هـ1413الحجة ذو  -السنة الرابعة والعشرون  388العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: حجاج بيت الله وهموم العالم اإلسالمي

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 الدقهلية -شهر: فرع بني عبيد 

.   

 3 كلمة التحرير: جنون البقر واالنتقام اإللهي

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: الحث على العمل

   فضيلة الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 15 رحلة اإليمان )عن الحج(

.   

 13 نصيحة لحجاج.. بيت الله الحرام ومن يطلع عليها من المسلمين

علماء لسماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار ا

 وإدارة البحوث العلمية واألفتاء ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم اإلسالمي
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 31 القاهرة -شهر: فرع عين شمس 

.   

 33 باب السنة: التبرك المشروع والممنوع

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 11 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ محمد ناصر الدين األلبانيالعالمة 

ْبَح...  11 فائدة: أنَّ النبيَّ َصلَّى اللَّهُ عليه َوَسلََّم َخَرَج ِمن ِعنِدَها بُْكَرةً ِحيَن َصلَّى الصُّ

.   

 14 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

م( مؤسس 1763- 1773هـ/ 1372- 1311( الشيخ أبو الوفا محمد درويش )7باب التراجم: من أعالم الدعوة )

 السنة بسوهاج أنصار
13 

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة، ومدير الدعوة واإلعالم

 41 تحقيقات التوحيد: الفتوى ومن يتصدى لها

   حريراألستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير الت

 48 الغربية -شهر: فرع قطور 

.   

 43 شعر: من فيح الغضب!!

   المنيا -الشيخ/ حسن رمضان فتوح، واعظ بمركز مغاغة 

 55 وقفات مع القصة في كتاب الله: دروس من قصة صالح عليه السالم -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 54 فرق الشيعة - رق اإلسالميةباب العقيدة: الغلو والتطرف في الف

   جامعة الزقازيق -كلية اآلداب  -األستاذ الدكتور/ سعيد مراد، أستاذ الفلسفة اإلسالمية 

 58 إسهامات القراء: فقهاء السلطان

   إمبابة -األستاذ/ حمدي أحمد مراد، رئيس جمعية دعوة الحق اإلسالمية منشأة رضوان 
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 53 لنبوةإسهامات القراء: من بستان ا

   األستاذ/ محمد الجرايحي، بورسعيد

 35 االستئذان: مشروعيته وآدابه من القرآن والسنة

   محمد علي باشا

 الغالف م1776السنة المحمدية مارس  أنصارأخبار الجماعة: عقد الجمعية العمومية لجماعة 

.   

 لبيان كل موضوعات المجلة وهي عباة عن أحاديث أو حكم أو لطائف لتكملة فراغ ببعض الصفحات كل ما يذكر تحت عنوان )فائدة( هذا لم يرد بالفهرس، ولكن أضيف

 الصفحة هـ1411المحرم  -السنة الخامسة والعشرون  383العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: فاتحة الكتاب وفاتحة العام

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 4 كلمة التحرير: من وحى الهجرة

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 1 يوم عاشوراء

   رئيس التحرير

 8 باب التفسير: جماع الدين

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 13 (2باب السنة: التبرك المشروع والممنوع )

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 13 لف العدد: رحلة اإليمان والحج المبرورم

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 33 هم العدو فاحذرهم

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 35 أسئلة القراء عن األحاديث

   العالمة الشيخ/ محمد ناصر الدين األلباني

 38 الفتاوى
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   فوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبيلجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد ص

 11 فائدة: الطهور شطر اإليمان

.   

 13 مجمل عقائد الشيعة وأضاليلها عقيدة الظاهر والباطن - (3باب العقيدة: الغلو والتطرف في الفرق اإلسالمية )

   جامعة الزقازيق -كلية اآلداب  -األستاذ الدكتور/ سعيد مراد، أستاذ الفلسفة اإلسالمية 

 15 تعقيب ودفاع عن موقف الصحابي الجليل سعد بن عبادة يوم السقيفة

   الشيخ/ مصطفى محمود البصراتي، محافظة السويس

 13 الرابطة اإليمانية

   الشيخ/ مجدي قاسم

 13 فائدة: إذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من أربع...

.   

 45 د: شيخ مشيخة البوسنة يفتح قلبه للتوحيدتحقيقات التوحي

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 41 السنة وحي ولو كره الجاهلون

   فضيلة الشيخ/ مصطفى درويش

 48 الركائز األساسية لطالب العلم )الحلقة االولى(

   الشيخ/ وحيد عبد السالم بالي

 55 المرأةلمس 

   -رحمه الله-حامد الفقي  فضيلة الشيخ/ محمد

 53 فائدة: معقبات ال يخيب قائلهن...

.   

 51 شعر: إلى صغير تائه

   حلمي محمد صالح

 54 (2دروس من قصة صالح عليه السالم ) -باب السيرة: وقفات مع القصة في كتاب الله 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد
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هـ 1375 -1335يخ الدكتور محمد خليل هراس نائب رئيس الجماعة )( الش12باب التراجم: من أعالم الدعوة )

 م(1785 -1715/ 
51 

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة

 53 تهنئة: حصول الباحث علي إبراهيم محمد محمد على الدكوراه من كلية اللغة العربية جامعة األزهر

.   

 35 إسهامات القراء: من فضائل السجود

   فرع مديرية التحرير -السنة  أنصارعبد ربه مشاحيت، عصام 

 31 إسهامات القراء: المسجد بين ما هو عليه وما يجب أن يكون

   إبراهيم علي أحمد

 31 باب األدب: أم سليم الرميصاء

   فضيلة الشيخ/ السيد عبد الحليم محمد حسين، ماجستير في األدب العربي

 الغالف الهراز )دمياط( ووفاة الشيخ عبد الستار عبد اللطيف علي )بنها(عزاء: وفاة الشيخ محمد زكي 

.   

 الصفحة هـ1411صفر  -السنة الخامسة والعشرون  335العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: قد أفلح المؤمنون

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 4 (1الخفية )كلمة التحرير: األصابع 

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 8 باب التفسير: من أصول الدعوة إلى الله

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 11 (3باب السنة: التبرك المشروع والممنوع )

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 13 مقابلة معه في مجلة "المجلة"بيان حكم الشرع في الجارودي على ضوء ال

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء 

 بالمملكة ورئيس المجلس التأسيس لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة
  

 33 اور مستشار مكتب سماحة مفتي عام المملكةالتوحيد تح -ملف العدد: في رحلة اإليمان والحج المبرور 
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   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 38 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 13 الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ صالح الفوزان، عضو هئية كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

 13 السنة وسلفها رأنصاسياحة في واحة 

   األستاذ/ حمدي أحمد مراد، رئيس جمعية دعوة الحق اإلسالمية فرع منشأة رضوان

 18 دروس من قصة هود عليه السالم - باب السيرة: وقفات مع القصة في كتاب الله

   الشيخ/ عبد الرازق السيد إبراهيم عيد

 43 فائدة: توبة مقبولة

.   

 41 ن...!من روائع الماضي: يوما

   م1774/ 2/ 22، كلمة ألقاها بدار اإلذاعة -رحمه الله-حضرة صاحب الفضيلة الشيخ / محمد عبداللطيف دراز 

 45 فائدة: بشرى لطالب العلم

   الدكتور/ جمال عبد العزيز أحمد

 43 اإلسالم اتباع وليس ابتداع

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 41 من وضع الحجرالضالل المبرمج على 

   فضيلة الشيخ/ مصطفى درويش، المحامي

 43 الركائز األساسية لطالب العلم )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ وحيد عبد السالم بالي

 51 هل يحكم على المسلم بالكفر؟

   الشيخ/ مجدي قاسم

 55 دعوات مختلفة وهدف واحد: السبئية وخطرها على اإلسالم والمسلمين

   / زكريا أحمد محمد نور، واعظ باألزهر بأسيوط وعضو رابطة األدب اإلسالمي العالميةالشيخ
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 أنصار( اإلمام األكبر الشيخ عبدالمجيد سليم فقيه عصره ونصير جماعة 11باب التراجم: من أعالم الدعوة )

 م(1754 -1772هـ/ 1384 -1322السنة )
51 

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة

 53 فائدة: الله العظيم ال تأخذه سنة وال نوم / فطانة سليمان عليه السالم

.   

 35 النجاح الخلقي واالجتماعي لرسول اإلنسانية

   الدكتور/ السيد عبد الحليم

 31 تهنئة: حصول الباحث أحمد محمود حمودة على درجة الدكتوراه

.   

 34 أختاه تدبري الحجاب أم السفور

   الصاوي مجدي محمد

 الغالف من أخبار الجماعة

   جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 الصفحة هـ1411ربيع األول  -السنة الخامسة والعشرون  331العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: مواجهة المكر بالشرع

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 (2صابع الخفية )كلمة التحرير: األ

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 3 باب التفسير: القرآن وأثره في القلوب

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم وبعض واجباتنا نحوه

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 13 صيحة إلى الدعاة وطلبة العلمن

   فضيلة الشيخ/ صالح الفوزان

 35 أنواع التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم الصالة والسالم
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سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء 

 رابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمةبالمملكة ورئيس المجلس التأسيس ل
  

 33 فضيلة الشيخ/ صالح بن العثيمين في لقائه بالتوحيد

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 15 محافظة الشرقية -مركز بلبيس  -شهر: فرع الماليقة 

.   

 11 باب العقيدة: مجمل عقائد الشيعة: عقيدتهم في القرآن

   جامعة الزقازيق -كلية اآلداب  -ور/ سعيد مراد، أستاذ الفلسفة اإلسالمية األستاذ الدكت

 14 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 18 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 43 وقفات مع القصة في كتاب الله: وقفة مع أهل القرى -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 45 المنوفية -الباجور  -شهر: فرع الكتامية 

.   

 43 الركائز األساسية لطالب العلم )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ وحيد عبد السالم بالي

 43 فائدة: أخشى أن تبسط الدنيا عليكم...

.   

 55 ردود المجلة على رسائل القراء

   سكرتير التحرير

 53 جناية المشوهين لجمال اإلسالم

   الشيخ/ مصطفى عبد اللطيف درويش

 54 النجاح الخلقي واالجتماعي لرسول اإلنسانية
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   الدكتور/ السيد عبد الحليم

هـ/ 1373 -1311ت شيخ األزهر )( اإلمام األكبر الشيخ محمود شلتو12باب التراجم: من أعالم الدعوة )

 م(1763 -1773
58 

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة، ومدير الدعوة واإلعالم

 31 أصول الخالف وآدابه في اإلسالم

   بدر بن عبد الحميد هميسة

 34 فائدة: تلك المالئكة دنت لقراءتك

.   

 الغالف تهنئة: زواج األستاذ عبد الرحمن صفوت نور الدين

.   

 الغالف عزاء: وفاة الشيخ إبراهيم شعبان يوسف رئيس فرع المحلة الكبرى وعضو مجلس إدارة المركز العام سابقا.

   فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة

 الصفحة هـ1411ربيع اآلخر  -السنة الخامسة والعشرون  333 العدد فهرس مقاالت

 3 يق العملافتتاحية العدد: المصير الجليل ودق

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 فائدة: ال يبقى إال عملك

.   

 3 (3كلمة التحرير: األصابع الخفية )

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: شروط االنتفاع بالقرآن

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 14 ة المقيم للمسافرباب السنة: إمام

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 35 حوار التوحيد مع الداعية اإلسالمي فضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير
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 34 موضوع العدد: ضوابط في الدعوة إلى الله

   الحميد األثري، نزيل أسطنبول الشيخ/ عبد الله بن عبد

 33 ال يا سعادة الدكتور ختان اإلناث أقرته الشريعة

   عصام عبد ربه محمد مشاحيت

 15 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 14 الفتاوى

   دفي ود. جمال المراكبيلجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوا

 11 فائدة: اليد العليا خير / اسألوا الله الشهادة

.   

 18 عقيدتهم الغالية في علي بن أبي طالب -باب العقيدة: الغلو والتطرف في الفرق اإلسالمية: مجمل عقائد الشيعة 

   عة الزقازيقجام -كلية اآلداب  -األستاذ الدكتور/ سعيد مراد، أستاذ الفلسفة اإلسالمية 

 43 من أسرار سيد االستغفار

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 45 الفتنة

   سمير عبد العزيز

 -1328( فضيلة الشيخ أحمد محمد شاكر إمام أهل الحديث في عصره )13باب التراجم: من أعالم الدعوة )

 م(1757 -1772هـ/ 1388
48 

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة

 51 فائدة: من رغب عن سنتي فليس مني

.   

 53 مجاهدة وعابدة -رضوان الله عليها  -السيدة فاطمة الزهراء 

.   

 55 ردود المجلة على رسائل القراء

   سكرتير التحرير
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 53 (1دعوة اإلسالم إلى التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ السيد محمد عبد الحليم

 31 الشرك إال مع اإليمانمن روائع الماضي: ال يكون 

   السنة المحمدية بسوهاج أنصارفضيلة األستاذ الشيخ/ أبو الوفاء محمد درويش، المحامي رئيس جماعة 

 31 إسهانات القراءالحياء في اإلسالم

   خيري محمد إبراهيم

 لغالفا تهنئة: بحصول هند صفوت الشوادفي على المركز األول على مستوى الجمهورية باألعدادية

.   

 الغالف السنة أنصارشكر وثناء لفروع 

.   

 الصفحة هـ1411جمادى األولى  -السنة الخامسة والعشرون  331العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: األسرة والمسجد

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 فائدة: حب لقاء الله عز وجل

.   

 3 (4كلمة التحرير: األصابع الخفية )

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: محيا وممات

   فضيلة الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: وجوب محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 31 تحاور الشيخ عمر فالتةالتوحيد 

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 31 فائدة: الشديد حقا / ال تتمنوا الموت / الغني غني النفس

.   
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 38 للرجل في ميدان عمله المرأةخطر مشاركة 

علماء هيئة كبار ال سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس

 بالمملكة ورئيس المجلس التأسيس لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة
  

 15 فائدة: الدنيا حلوة خضرة / ليس بمؤمن..

.   

 13 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 45 الفتاوى

   أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين،

 41 ردود سريعة

.   

 44 عقيدتهم في اإلمامة والنبوة -مجمل عقائد الشيعة  - باب العقيدة: الغلو والتطرف في الفرق اإلسالمية

   جامعة الزقازيق -كلية اآلداب  -األستاذ الدكتور/ سعيد مراد، أستاذ الفلسفة اإلسالمية 

 48 ماالبتالء في حياة إبراهيم عليه السال - قصة إبراهيم عليه السالم - اب السيرة: وقفات مع القصة في كتاب اللهب

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 51 فاعلم أنه ال إله إال الله

   الشيخ/ أحمد طه نصر

م مؤسس الجمعية السلفية بالحوامدية ( فضيلة الشيخ محمد أحمد عبد السال14باب التراجم: من أعالم الدعوة )

 م(1751 -1721هـ/ 1381 -1321السنة المحمدية ) أنصاروعضو جماعة 
54 

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة

 51 والكبرياء / ال أفتح ألحد قبلك / حقيقة الدنيا -فائدة: اإليمان 

.   

 58 ردود المجلة على رسائل القراء

   سكرتير التحرير

 35 (2دعوة اإلسالم إلى التوحيد )

   فضيلة الشيخ/ السيد محمد عبد الحليم
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 31 فائدة: حرام أم حالل / تداووا عباد الله / ترك الصالة كفر

.   

 الغالف السنة أنصارشكر وثناء لفروع 

.   

 الصفحة هـ1411جمادى اآلخرة  -السنة الخامسة والعشرون  334العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: النعم واالستدراج

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 فائدة: حديث "أربع من كن فيه كان منافقا..."

.   

 3 (5كلمة التحرير: األصابع الخفية )

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 ه و سلم في التوراة و اإلنجيلباب التفسير: أتباع محمد صلى الله علي

   فضيلة الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 15 باب السنة: سترة المصلي

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 33 موضوع العدد: خصائص العقيدة اإلسالمية

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 34 فائدة: أي العمل أفضل؟..

.   

 35 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 38 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 13 ردود سريعة

.   
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 11 الخوارج - باب العقيدة: الغلو والتطرف في الفرق اإلسالمية

   جامعة الزقازيق -كلية اآلداب  -ألستاذ الدكتور/ سعيد مراد، أستاذ الفلسفة اإلسالمية ا

 11 فائدة: الضيف والجار

.   

ً  -قصة إبراهيم عليه السالم  - باب السيرة: وقفات مع القصة في كتاب الله  18 إنِّي جاعلك للناس إماما

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 43 : أفغانستان.. بداية أم نهايةالعالم اإلسالمي

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 43 العالم اإلسالمي: النفق اليهودي.. وتدمير األقصى!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 55 األسباب المشروعة لجلب الرزق وزيادته في ضوء الكتاب والسنة

   عصام عبد ربه محمد

 53 حكام الردِّةمن أ

   عبد القادر السباعي

 55 ( فضيلة الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة، إمام الحرم المدني15باب التراجم: من أعالم الدعوة )

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة

 58 ردود المجلة على رسائل القراء

   سكرتير التحرير

 35 (1شمولية اإلسالم )

   سيد عبد الحليم محمدفضيلة الشيخ/ ال

 34 شعر: جفِّت دموع المخلصين

   أبو عبد الرحمن حفظ بن عجب آل حفظ الدوسري

 الغالف هـ1418مسابقة: نتيجة مسابقة القرآن الكريم للشباب للعام 

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، مدير إدارة الدعوة واإلعالم
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 الصفحة هـ1411رجب  -والعشرون السنة الخامسة  335العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: من أنا؟

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 فائدة: من مات ال يشرك بالله شيئا دخل الجنة

.   

 3 (1كلمة التحرير: اليهود نشأة وتاريخاً )

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 ر: النهي عن الجري وراء الشائعاتباب التفسي

   فضيلة الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 14 (1باب السنة: صالة الكسوف )

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 35 (2خصائص العقيدة اإلسالمية )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

لسنة وأستاذ الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة في حديثه ي رئيس قسم انصارالشيخ: حماد األ

 مع التوحيد
33 

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 33 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 13 الفتاوى

   ء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبيلجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضا

 11 اعلم رحمني الله وإياك

   الشارقة -الشيخ/ أبو بكر بن محمد الحنبلي، اإلمارات العربية المتحدة 

 45 حوار بعد صالة الفجر

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 44 (2الخوارج ) - باب العقيدة: الغلو والتطرف في الفرق اإلسالمية
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   جامعة الزقازيق -كلية اآلداب  -األستاذ الدكتور/ سعيد مراد، أستاذ الفلسفة اإلسالمية 

 -1343( فضيلة الشيخ: الشيخ محمد الحسن عبدالقادر مجاهد خارج بالده )16باب التراجم: من أعالم الدعوة )

 م( 1771 -1721هـ / 1413
48 

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة

 51 ن روائع الماضي: جناية التقليد على أهلهم

   األستاذ/ محمد صادق عرنوس

 54 (2مقاصد اإلسالم )

   فضيلة الشيخ/ السيد محمد عبد الحليم

 58 اتباع الهوى وفرقة المسلمين

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 31 (1آفات اللسان )

   عبد الغني فتح الله

 34 فظة المنوفيةمحا -شهر: فرع بركة السبع 

.   

 الصفحة هـ1411شعبان  -السنة الخامسة والعشرون  333العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: سبيل المؤمنين

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 4 (2كلمة التحرير: اليهود نشأة وتاريخاً )

   يرالشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحر

 8 (1باب التفسير: منهج التلقي بين السلف والخلف )

   فضيلة الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 13 تصحيح وتوضيح لمسائل في التاريخ : إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم -( 2باب السنة: صالة الكسوف )

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 18 من اإليمانحب الوطن 

   الدكتور/ محمد بن سعد الشويعر
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 31 رئيس مجلس المعارف اإلسالمية في كينيا في لقاء مع التوحيد في مكة المكرمة

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 38 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 13 الفتاوى

   اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي لجنة الفتوى/ رئيس

يناها "وتلك حجتنا آت -دروس وعبر من قصة إبراهيم عليه السالم  - باب السيرة: وقفات مع القصة في كتاب الله

 إبراهيم على قومه..."
13 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد إبراهيم عيد

 45 ر الذي أجرته مجلة روز اليوسف مع إمام مسجد كوبري الجامعةرد على الحوا

   األستاذ الدكتور/ أحمد محمد محمود سليمان، أستاذ بكلية أصول الدين بأسيوط جامعة األزهر

 44 إيضاح وبيان حول ليلة النصف من شعبان

   السيد محمد مزيد

 48 ردود المجلة على رسائل القراء

   سكرتير التحرير

 55 فيروس الشيعة وزواج المتعة

   الدكتور/ زكريا أحمد محمد نور، عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية

 54 (3خصائص اإلسالم )

   فضيلة الشيخ/ السيد عبد الحليم محمد

 51 م(1764 -1772هـ / 1374 -1322( فضيلة الشيخ عبدالغفار المسالوي )18باب التراجم: من أعالم الدعوة )

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة

 35 حوار هادئ مع صاحي كتاب: )االجتهاد في اٌسالم(

   بدر عبد الحميد إبراهيم هميسة، ماجستير في الحديث الشريف وعلومه

 الغالف من أخبار الجماعة

.   

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 الغالف استدراك.. واعتذار.. وشكر

.   

 الصفحة هـ1411رمضان  -سة والعشرون السنة الخام 331العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: الزكاة

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: رمضان.. حضائص ولطائف

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 باب السنة: كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان

   محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة فضيلة الشيخ/

 13 منزلة الصوم من اإلسالم

   ، شيخ األزهر-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمود شلتوت 

 35 رمضان شهر التقوى

   فضيلة الشيخ/ محمد جميل زينو

 33 (3خصائص العقيدة اإلسالمية )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 34 لى الله عليه وسلم في االعتكافهدي النبي ص

   الشيخ/ محمد عبد الحكيم القاضي

 15 اليهود بين الحلم والحقيقة

   الدكتور/ محمد بن سعد الشويعر، رئيس تحرير مجلة البحوث ومستشار مكتب سماحة مفتى السعودية

 14 الفتاوى

   ة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبيلجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجن

 45 من أحكام الصيام والتراويح والزكاة

   فضيلة الشيخ/ محمد الصالح العثيمين

رة أدب الدعاء في سي -دروس وعبر من قصة إبراهيم عليه السالم  - باب السيرة: وقفات مع القصة في كتاب الله

 (1إبراهيم عليه السالم)
43 
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   ق السيد إبراهيم عيدالشيخ/ عبد الراز

 43 صدر عدد خاص من مجلة الجندي المسلم

.   

 55 (1المرجئة ) - باب العقيدة: الغلو والتطرف في الفرق اإلسالمية

   جامعة الزقازيق -األستاذ الدكتور/ سعيد مراد، أستاذ العقيدة اإلسالمية 

راه والرسالة بعنوان: االستجوابات وسيلة من تهنئة بحصول الباحث جالل السيد البنداري على درجة الدكتو

 وسائل الرقابة البرلمانية في مصر
51 

.   

 54 رد علماء األزهر على الحوار الذي أجرته روز اليوسف مع إمام مسجد كوبري الجامعة )الحلقة األخيرة(

   األزهر األستاذ الدكتور/ أحمد محمد محمود سليمان، أستاذ بكلية أصول الدين بأسيوط جامعة

 35 قبسات من شهر الفتوح واالنتصارات

   فضيلة الشيخ/ السيد عبد الحليم محمد، ماجستير في األدب العربي

 34 دعوة الجمعية العمومية للمركز العام

.   

 الغالف هـ1418مسابقة مجلة التوحيد للعام 

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، مدير إدارة الدعوة واإلعالم

 الصفحة هـ1411شوال  -السنة الخامسة والعشرون  338 العدد رس مقاالتفه

 3 افتتاحية العدد: بصيص األمل

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 فائدة: اتق دعوة المظلوم

.   

 3 كلمة التحرير: عقائد الصوفية... في ضوء الكتاب والسنة

   لمراكبي، شيخ الطريقة سابقا، وتقديم للشيخ صفوت الشوادفي، رئيس التحريراألستاذ/ محمود ا

 13 (2باب التفسير: منهج التلقي بين السلف والخلف )

   فضيلة الشيخ/ عبد العظيم بدوي
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 13 باب السنة: الحج عن الغير

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 33 م والحقيقة )الحلقة األخيرة(اليهود بين الحل

   الدكتور/ محمد بن سعد الشويعر، مستشار مكتب سماحة مفتى السعودية ورئيس تحرير مجلة البحوث اإلسالمية

 33 الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله )الحلقة األولى(

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ عبد الرزاق عفيفي 

 15 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 14 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 18 (4خصائص العقيدة اإلسالمية )

   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 45 (2ية: المرجئة )باب العقيدة: الغلو والتطرف في الفرق اإلسالم

   جامعة الزقازيق -األستاذ الدكتور/ سعيد مراد، أستاذ العقيدة اإلسالمية 

رة أدب الدعاء في سي -دروس وعبر من قصة إبراهيم عليه السالم  - باب السيرة: وقفات مع القصة في كتاب الله

 (2إبراهيم عليه السالم)
44 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد إبراهيم عيد

مد ]سورة محيا علماء اإلسالم تحركوا دفاعاً عن دينكم )َوإِن تَتََولَّْوا يَْستَْبِدْل قَْوًما َغْيَرُكْم ثُمَّ اَل يَُكونُوا أَْمثَالَُكم 

 الغواصون في مستنقعات الضالل!! -[( 37
43 

   الشيخ/ مصطفى عبد اللطيف درويش، ماجستير في الشريعة اإلسالمية

 53 باد القبورحبط عملكم يا ع

   مهندس/ صبري محمود محمد

 54 مناظرة في الجهر واإلسرار في صالة الكسوف

   فضيلة الشيخ/ وحيد عبد السالم بالي

 51 وكر الجواسيس في مصر المحروسة

   مهندس/ حلمي عبد المجيد
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 35 من سير السلف الصالح

   وليد فكري فارس

السنة المحمدية زمن  أنصارالشيخ عبد اللطيف حسين وكيل جماعة  (17باب التراجم: من أعالم الدعوة )

 م (1781 -1721هـ/  1371 -1322مؤسسها األول )
33 

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة

 الغالف شعر: دعوة للنور

   أيمن عبد الحميد

 صفحةال هـ1411ذو القعدة  -السنة الخامسة والعشرون  333العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: أزواجكم وأنفسكم

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 فائدة: من خصال الفطرة

.   

 3 كلمة التحرير: الصوفية... وعبادة الشيطان

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 (3باب التفسير: منهج التلقي بين السلف والخلف )

   فضيلة الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: توقيت صالة الفجر

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 11 فائدة: كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول...

.   

 18 الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله )الحلقة الثانية(

   -رحمه الله-زاق عفيفي فضيلة الشيخ/ عبد الر

 33 (1الحج وعلى من يجب )

   فضيلة الدكتور/ صالح بن فوزان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

 33 (5خصائص العقيدة اإلسالمية )
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   فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف محمد بدر

 33 تعريف: مجلة الجندي المسلم

.   

 15 ل نعود إليها نحن؟هم عرفوا الحقيقة... فه

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 14 تجريد المتابعة

   فضيلة الشيخ/ سليمان بن عبد الله الماجد، القاضي برئاسة مجمع محاكم األحساء

 18 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 43 الفتاوى

   نة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبيلجنة الفتوى/ رئيس اللج

 44 ردود سريعة

.   

 45 نص فتوى العالمة الشيخ/ ناصر الدين األلباني في أقوال الخميني

   العالمة الشيخ/ محمد ناصر الدين األلباني أبو عبد الرحمن

 41 شعر: إيمان

   محمد سليمان الحاج

 48 (3المرجئة ) - العقيدة: الغلو والتطرف في الفرق اإلسالميةباب 

   جامعة الزقازيق -األستاذ الدكتور/ سعيد مراد، أستاذ العقيدة اإلسالمية 

 54 اإلعالم والدور المفقود في الدعوة إلى الله

   عبد الله محمد البراك

 53 عبدة الشيطان

   ر في الشريعة اإلسالميةالشيخ/ مصطفى عبد اللطيف درويش، ماجستي

 58 اإلسالم في الفكر الغربي

   لواء مهندس/ أحمد عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة جمعية العزيز بالله
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 31 من روائع الماضي: داؤنا ودواؤنا الغفلة عن سماحة اإلسالم

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ أبو الوفاء محمد درويش 

إبراهيم أحمد عرنوس )قنا( / وفاة الشيخ السيد إبراهيم أحمد )السنبالوين( / وفاة عزاء: وفاة الشيخ علي حنفي 

 والدة الشيخ فوزي سالم )هرية(
 الغالف

.   

 الصفحة هـ1411ذو الحجة  -السنة الخامسة والعشرون  155العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: أمثلة األسرة في القرآن

   نور الدين، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد صفوت 

 3 كلمة التحرير: القدس.. والقوم البهت

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

فتوى وزير األوقاف د/ محمود حمدي زقزوق: النذر ألصحاب األضرحة واألولياء الصالحين باطل بإجماع 

 الفقهاء
3 

   رئيس التحرير

 15 باب التفسير: بيعة النساء

   فضيلة الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 14 باب السنة: األضحية

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 35 (2الحج وعلى من يجب )

   فضيلة الدكتور/ صالح بن فوزان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

 38 ي الحجةتوضيح الحجة في فضل العشر األول من ذ

   اإلمارات -الشارقة  -أبو بكر بن محمد بن الحنبلي، واعظ بأوقاف خورقان 

 13 الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله )الحلقة الثالثة(

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ عبد الرزاق عفيفي 

 15 عزاء: وفاة الشيخ عبد الحميد عرنسة )دمياط(

   فتحي أمين عثمان

 13 قراء عن األحاديثأسئلة ال
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   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 45 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 41 من أخبار الجماعة: عودة الرئيس العام بسالمة الله من أمريكا

.   

 44 دعوة إبراهيم عليه السالم أباه وقومه - في كتاب الله وقفات مع القصة باب السيرة:

   الشيخ/ عبد الرازق السيد إبراهيم عيد

 43 حوار: مع الدكتور مراد هوفمان حول اإلسالم واالضطهاد الغربي

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 51 قصة بناء البيت وبعض الحكم التي بني ألجلها

   ور/ سعود بن إبراهيم الشريم، إمام الحرم المكيالشيخ الدكت

 54 عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة الثانية(

   األستاذ/ محمود المراكبي

 58 من روائع الماضي: الحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة

   ، شيخ األزهر-رحمه الله-فضيلة اإلمام األكبر/ محمود شلتوت 

 31 مركز الزقازيق -كفر الجراية شهر: فرع 

.   

 33 هـ( 1354 -1272( السيد اإلمام محمد رشيد رضا منشئ المنار )17باب التراجم: من أعالم الدعوة )

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة

 الغالف السنة المحمدية أنصارأخبار الجماعة: انعقاد الجمعية العامة لجماعة 

.   

  .ض الصفحاتكر تحت عنوان )فائدة( هذا لم يرد بالفهرس، ولكن أضيف لبيان كل موضوعات المجلة وهي عباة عن أحاديث أو حكم أو لطائف لتكملة فراغ ببعكل ما يذ

 الصفحة هـ1418المحرم  -السنة السادسة والعشرون  151العدد  فهرس مقاالت

 4 افتتاحية العدد: بيت المقدس.. واأليدي المتوضئة

   ضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعةف
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 3 كلمة التحرير: قضية فلسطين اعترافات وحقائق... تصريحات ووثائق

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 13 الجهاد

   الدكتور/ أبو بكر إسماعيل ميقا، أستاذ الدراسات اإلسالمية

 13 خبيت المقدس.. في صفحات التاري

   الدكتور/ عبد المجيد وافي

 13 التلمود... والتوراة المحرفة

   فضيلة الشيخ/ عبد القادر شيبة الحمد، األستاذ بالجامعة اإلسالمية

 13 القدس الصراع والحل

   الدكتور/ الوصيف علي حزة، سكرتير عام الجماعة

 45 الفتاوى: عن الصلح مع اليهود في فلسطين

   حسن مأمون، مفتي الديار المصرية فضيلة الشيخ/

 44 دور الصهيونية في تشوية صورة العرب والمسلمين )محاضرة(

   الدكتور/ محمد زايد يوسف

 53 حتى ال ننسى حريق األقصى

   محمد عبد الله فرج

 58 من يضغط على من؟!

   هـ(1418ذو الحجة  3ر الصادرة جالل دويدار، رئيس تحرير جريدة األخبار المصرية )نقال عن جريدة األخبا

 31 شعر: عربدة صهيون

   أحمد فهمي خطاب

 33 األهداف الحقيقية لليهود

   الدكتور/ عبد الله السالم

 31 قل هو من عند أنفسكم

   -رحمه الله-ابن كثير 

 38 جهاد اليهود المحاربين للمسلمين
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   الشرعية في قطرالشيخ/ عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المحاكم 

 13 فائدة: فضل صوم التطوع / فضل صوم يوم عاشوراء

.   

 الغالف شهر: فرع كفر الجراية وفرع الصالحية الجديدة )محافظة الشرقية(

.   

 الصفحة هـ1418صفر  -السنة السادسة والعشرون  153العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: البيت المسلم

   محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ 

 5 فائدة: الصدق في البيع والبيان

.   

 3 كلمة التحرير: قضايا معاصرة

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 (1باب التفسير: قانون األخالق )

   فضيلة الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 14 باب السنة: الشك في الحدث

   يخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعةفضيلة الش

 35 نفحات من الهجرة

   الدكتور/ محمد بن يسعد الشويعر، مستشار مكتب سماحة مفتي السعودية ورئيس تحرير مجلة البحوث اإلسالمية

 33 تحقيقات: القدس واألقصى بيد الله عز وجل

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 15 ئلة القراء عن األحاديثأس

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 14 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنةمحمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنةصفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 18 عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة الثالثة( الشطح عند الصوفية
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   مراكبياألستاذ/ محمود ال

 44 (2وقفات مع القصة في كتاب الله: دعوة إبراهيم عليه السالم أباه وقومه )

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 43 باب االقتصاد اإلسالمي: حكم ودائع البنوك وشهاات االستثمار في الفقه اإلسالمي

   الدكتور/ علي السالوس

 51 (1من روائع الماضي: تفسير القرآن الحكيم )

   السنة أنصار، مؤسس جماعة -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد حامد الفقي 

 55 عزاء: وفاة زوجة الشيخ عبد الباقي الحسيني

.   

 53 هـ1418نتيجة مسابقة مجلة التوحيد لعام 

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، مدير إدارة الدعوة واإلعالم

 51 الفهامة.. والحسرة والندامة!!

   الشيخ/ مصطفى عبد اللطيف درويش فضيلة

 53 من أخبار الجماعة: تشكيل اللجان التنفيذية اإلقليمية

   الدكتور/ الوصيف على حزة، السكرتير العام

 35 المسلمون والنظام العالمي الجديد.. رؤية أصولية شرعية

   الدكتور/ جمال المراكبي

 الصفحة هـ1418ربيع األول  -رون السنة السادسة والعش 151العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: عمر األمة

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 الجيزة -شهر: فرع صفط اللبن 

.   

 3 كلمة التحرير: النخيل

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 (1باب التفسير: قانون األخالق )
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   ة الشيخ/ عبد العظيم بدويفضيل

 14 (1باب السنة: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم )

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 35 حوار مع رئيس ومفتي الشيشان

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، مكة المكرمة

 33 أسئلة القراء عن األحاديث

   أبو إسحاق الحوينيفضيلة الشيخ/ 

 15 الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

 13 عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة الرابعة( الحالج درويش صوفي أم باطني خبيث؟

   األستاذ/ محمود المراكبي

 43 شعر: إلى أطفال الحجارة

   دكتور/ عطية عبد المقصود يوسف، مدرس بكلية التربية جامعة الزقازيقال

 41 وقفات مع القصة في كتاب الله: فوائد مجموعة من قصة إبراهيم عليه السالم -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 43 الذي جاهد في مصر ( الشيخ عبد العزيز بن راشد العالم النجدي22باب التراجم: من أعالم الدعوة )

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل عام الجماعة

 43 حرية النشر وحرية االستهزاء بدين الله!!

   فضيلة الشيخ/ مصطفى عبد اللطيف درويش

 51 شعر: للذين استجابوا لربهم الحسنى

   الشيخ/ أحمد طه نصر

 53 من روائع الماضي: أخسر الناس أعماال

   حمد أحمد شبلاألستاذ/ م

 35 مناظرة: في رفع اليدين في تكبيرات الجنازة

   فضيلة الشيخ/ وحيد بن عبد السالم بالي

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 الغالف من أخبار الجماعة: سفر الرئيس العام للجماعة وسكرتير التحرير لدولة البحرين

   أسرة التحرير

 الصفحة هـ1418 ربيع اآلخر -السنة السادسة والعشرون  154العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: حماية الله وعصمته لنبيه صلى الله عليه وسلم

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: دعاة على أبواب جهنم

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: استجيبوا لله وللرسول

   لشيخ/ عبد العظيم بدويفضيلة ا

 14 ( آداب في التسمية2باب السنة: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم )

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 35 الحرم المكي الشريف واألعالم المحيطة به.. دراسة تأريخية وميدانية

   د الله بن دهبش، الرئيس العام لتعليم البنات بالمملكة العربية السعودية سابقامعالي الدكتور/ عبد اللملك بن عب

 33 حوار التوحيد مع الشيخ أبي بكر الجزائري

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير من المدينة المنورة

 13 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 13 الفتاوى

   فضيلة الشيخ/ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

 41 عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة الخامسة( ابن عربي شيخ العارفين أم هادم للدين؟!

   األستاذ/ محمود المراكبي

 41 اليهود والمتهودون واللعنة والغضب

   درويش، رئيس فرع سوهاجفضيلة الشيخ/ مصطفى 

 55 وقفات مع القصة في كتاب الله: )واذكر في الكتاب إسماعيل( -باب السيرة 

   فضيلة الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد
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 53 (2من روائع الماضي: تفسير القرآن الحكيم )

   السنة أنصار، مؤسس جماعة -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد حامد الفقي 

 55 مركز تمى األمديد )الدقهلية(شهر: فرع 

.   

 53 الغلو والتطرف في الفرقة اإلسالمية: المعتزلة

   األستاذ الدكتور/ سعيد مراد

 31 احذروا الغيبة فإنها منتنة

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 الغالف عزاء: وفاة الشيخ عدلي المرشدي )دمياط(

   فتحي عثمان، وكيل الجماعة

 الصفحة هـ1418جمادى األولى  -السنة السادسة والعشرون  155العدد  تفهرس مقاال

 3 افتتاحية العدد: اإلنسان الضعيف

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 4 كلمة التحرير: التربية النبوية

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 8 ألمين هو عنوان محبة رب العالمينباب التفسير: اتباع الرسول ا

   فضيلة الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم )الحلقة الثالثة واألخيرة( خطورة الكذب في الحديث

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 18 التقريب بينهماموضوع العدد: وحدة األديان أو 

   هـ1417/ 1/ 25بتاريخ  17422اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء بالمملكة العربية السعودية الفتوى رقم 

حوار التوحيد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ نائب مفتي عام المملكة العربية السعودية وعضو هيئة كبار 

 العلماء
33 

   كرتير التحرير من مكة المكرمةاألستاذ/ جمال سعد حاتم، س

 31 الحول الفكري في تقويم الرجال وعواقبه
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   محمد نجيب لطفي

 38 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 13 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 14 فتاوى: يجيب عليها

   فضيلة الشيخ/ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

 13 اإليمان الشيطاني!!!

   فضيلة الشيخ/ مصطفى درويش

 18 وقفات مع القصة في كتاب الله: إسحاق ويعقوب عليهما السالم -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 43 من روائع الماضي: معنى حب رسول الله

   فضيلة الشيخ/ محمد محيي الدين عبد الحميد

 43 حقوق األطفال األيتام وفضل اإلحسان إليهم

   سمير عبد العزيز

 55 (2عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة السادسة( ابن عربي شيخ العارفين أم هادم للدين؟! )

   محمود المراكبياألستاذ/ 

 53 الصبر على البالء

   عبد القادر محمد السباعي

 -1776هـ/ 1377 -1323( الشيخ محب الدين الخطيب منشئ الفتح )21باب التراجم: من أعالم الدعوة )

 م(1767
58 

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل عام الجماعة

 33 شبهات وردود حول الحدود في اإلسالم

   الحميد إبراهيمبدر عبد 

 34 شعر: عندما تعوي الكالب
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   حفيظ بن عجب آل حفيظ الدوسري

 الغالف الدقهلية -شهر: فرع بلقاس 

.   

 الصفحة هـ1418جمادى اآلخرة  -السنة السادسة والعشرون  153العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: الندرة.. والوفرة.. والكفاية

   صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد 

 5 فائدة: تعريف بمجلة الجندي المسلم

.   

 3 السنة أنصاركلمة التحرير: عقيدة 

   الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 13 باب التفسير: التأسي بالرسول األمين هو عنوان اإليمان بيوم الدين

   فضيلة الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 18 السنة: النخامة في المسجد باب

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 34 موضوع العدد : حوار مع النفس

   الداعية اإلسالمي فضيلة الشيخ/ محمد حسان

 31 المنوفية -بركة السبع  -شهر: فرع ميت فارس 

.   

 38 !: أولبريت اليهودية ومصيدة الجنوب اللبناني!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 13 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 13 الفتاوى

   لجنة الفتوى/ رئيس اللجنة محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة صفوت الشوادفي ود. جمال المراكبي

 13 اللحى( من فتاوى دار اإلفتاء المصرية )حكم إطالق
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   جمع وترتيب فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي

 41 بيان ما يلزم المحدة على زوجها من األحكام

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية والرئيس العام إلدارات 

 البحوث العلمية واإلفتاء
  

 43 حضارة المتخلفين

   لشيخ/ مصطفى درويشفضيلة ا

 44 فائدة: مكذا كان اإلمام علي رضي الله عنه

.   

 45 من روائع الماضي: خطاب مفتوح إلى شيخ األزهر

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ أحمد محمد شاكر 

 41 فائدة: ابتالء الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد

.   

 48 : يوسف عليه السالم )الحلقة األولى(وقفات مع القصة في كتاب الله -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 51 عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة السابعة( نتائج نظرية وحدة الوجود

   األستاذ/ محمود المراكبي

 51 طواف( الشيخ عبد الرحمن أبو حجر الجزائري؛ المجاهد ال22باب التراجم: من أعالم الدعوة )

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة

 35 حكم رواية الحديث الضعيف والعمل به

   بدر عبد الحميد إبراهيم هميشة

 31 فائدة: كلمات مضيئة

.   

 33 بريد القراء

   القارئ/ محمد عبد الله، طب الزقازيق

 31 م1776/ 8/ 26ة األهرام بتاريخ بريد القراء: رد على مقالة د. مصطفى محمود المنشورة بجريد
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   القارئ/ نور الدين عبد الله محمود

 الغالف السودان( -تعريف: بمركز البحوث والدراسات المنهجية )كسال 

   أبو عبد الله إبراهيم سعيداي، مدير المركز

 الصفحة هـ1418رجب  -السنة السادسة والعشرون  151العدد  فهرس مقاالت

 3 عدد: اتباع الشرع... ومخالفة الهوىافتتاحية ال

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: سبيل النجاة

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: الوفاء

   فضيلة الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: صالة االستخارة

   يلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعةفض

لقاء التوحيد بمكة المكرمة مع فضيلة د./ محمد بن سعد الشويعر؛ مستشار مكتب سماحة مفتي المملكة العربية 

 السعودية ورئيس تحرير مجلة البحوث اإلسالمية
34 

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 33 لة كل محجبةشعر: رسالة إ

   كاتب القصيدة لم يذكر اسمه

 15 خير الخيرين وشر الشرين

   الشيخ/ أسامة علي سليمان، عضو إدارة الدعوة ورئيس فرع فاقوس

 14 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 18 الفتاوى*

وت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صف

 المراكبي
  

 43 سالح إسالمي خطير.. أين المطلقون.؟!

   الشيخ/ مصطفى درويش،
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 45 فائدة: حديث " أمرت أن أقاتل الناس..."

.   

 43 باب االقتصاد اإلسالمي: الفرق بين القروض والديون والودائع واالستثمار

   تور/ علي أحمد السالوس، أستاذ الفقه واألصول بكلية الشريعة جامعة قطراألستاذ الدك

 53 عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة الثامنة( ابن سبعين والوحدة المطلقة

   األستاذ/ محمود المراكبي

 58 لرؤياوقفات مع القصة في كتاب الله: يوسف عليه السالم )الحلقة الثانية( ا -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 33 م(1773 -1727( الشيخ سليمان رشاد )23باب التراجم: من أعالم الدعوة )

   فضيلة الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل عام الجماعة

 الغالف من أخبار الجماعة: دعوة لحضور الجمعية العمومية غير العادية لإلنعقاد

   حزة، السكرتير العامالدكتور/ الوصيف علي 

 الغالف تهنئة: حصول الباحث عبد العزيز موسى الدبور على درجة الدكتوراه من جامعة األزهر

.   

 (803يوجد تنبيه على فتوى التأمينات في العدد التالي )عدد شعبان *

 الصفحة هـ1418شعبان  -السنة السادسة والعشرون  158العدد  فهرس مقاالت

 3 وربه دد: الصالة صلة بين العبدافتتاحية الع

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: كلمات... في المنهج

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: المستقبل لهذا الدين

   فضيلة الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 14 ء في الصالةباب السنة: البكا

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 35 تحقيقات التوحيد: حوار التوحيد مع سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
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   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 31 شعر: شفاء

   األستاذ/ سليم شلبي

 38 أحكام تتعلق بشهر شعبان

   اإلمارات العربية المتحدة -الشارقة  -أبو بكر بم محمد بن الحنبلي، واعظ بأوقاف خور فكان  الشيخ/

 15 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 14 الفتاوى

جمال  .لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود

 المراكبي
  

 45 ي"نصارالمدينة النبوية تودع عالما جليال "فضيلة الشيخ/ حماد األ

   أبو أنس شادي بن السيد

 41 عرفت هذا الرجل

   جمال سعد حاتم

 45 مونت كالو والعفن العقائدي!!

   الشيخ/ مصطفى درويش

 41 طا عبد القادرعزاء: وفاة األخ/ فتحي عبد القادر محمود شيق الشيخ أبو الع

   سكرتير التحرير

 48 بتر الجدال في رؤيا الهالل

   الشيخ/ أسامة سليمان، رئيس فرع فاقوس

 55 عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة التاسعة( الجيلي واإلنسان الكامل

   األستاذ/ محمود المراكبي

 53 من روائع الماضي: ليلة النصف من شعبان

   ، شيخ الجامع األزهر-رحمه الله-ة الشيخ/ محمود شلتوت فضيل

 53 القاهرة -شهر: فرع المرج 
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.   

 35 في اإلسالم )الحلقة الثانية( تعدد الزوجات المرأةشبهات وردود حول وضع 

   بدر عبد الحميد إبراهيم

 الصفحة هـ1418رمضان  -السنة السادسة والعشرون  153العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: بين المجلة وقرائها

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 8 السنة* أنصاركلمة التحرير: مذبحة األقصر وموقف 

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: يسر اإلسالم

   فضيلة الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 13 سنة: عيدانباب ال

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 18 موضوع العدد: فضائل الصوم وأحكامه

   السنة المحمدية سابقا أنصار، الرئيس العام لجماعة -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم 

 33 أسئلة القراء عن األحاديث

   ق الحوينيفضيلة الشيخ/ أبو إسحا

 33 الفتاوى

لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال 

 المراكبي
  

 13 حوار التوحيد: مع رئيس جمعية أهل الحديث في لندن

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 18 وصايا للصائمين والصائمات

   سمير عبد العزيز محمد، عضور العالقات العامة بالمركز العام

 43 رمضان شهر الصيام والقرآن

   الشيخ/ بكر محمد إبراهيم، واعظ مدينة السالم
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 43 رسالة إلى قراء القرآن في المآتم وسهرات رمضان

   السيد محمد مزيد

 55 القفز إلى حضارة القرن الواحد والعشرين

   فى درويشالشيخ/ مصط

 53 من روائع الماضي: في الطب والصيام أخطاء

   الدكتور/ أمين رضا

 51 تهنئة: لرئيس الجمهورية من الرئيس العام للجماعة

.   

 51 م1777من أخبار الجماعة: عقد الجمعية العمومية العادية للعام 

   مجلس اإلدارة

 58 باب األدب: اإليمان... ومزاياه

   سيد عبد الحليم محمد حسينالدكتور/ ال

 33 الفكرة العابدة والفكرة العابثة

   مصطفى مفهمي أبو المجد

 34 أنباء وأراء: المواقف الثابية... وعبث اليهود وأمريكا

   سكرتير التحرير

 7و 6ثم عاد للصفحة  9فالصفحة 3بترتيب الصفحات المقال بدء من الصفحة  بالمطبوع خطأ*

 الصفحة هـ1418شوال  -السنة السادسة والعشرون  115عدد ال فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: استانبول بين العلمانية والعربية

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 4 كلمة التحرير: التطرف واإلرهاب... الحل والعالج

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 8 اب التفسير: صالح الدنيا واآلخرةب

   فضيلة الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: وصل ما بعد رمضان
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   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

حوار التوحيد: مع الشيخ/ أحمد صالح محايري؛ المشرف على مبعوثي وزراة األوقاف والشئون اإلسالمية 

 يلبالبراز
18 

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 33 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 33 الفتاوى

لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال 

 المراكبي
  

 15 الربا حرام ولكن ما الربا؟! باب االقتصاد اإلسالمي:

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ الفقه واألصول بكلية الشريعة جامعة قطر

 14 وقفات مع القصة في كتاب الله: يوسف عليه السالم )الحلقة الثالثة( في بيت عزيز مصر -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 11 اء اإلسالمي!! وشهر شاهد من أهلها!!ال يا مفتي اللو

   السيد محمد مزيد

 18 (1عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة العاشرة( الصوفية المعاصرة ووحدة الوجود )

   األستاذ/ محمود المراكبي

 43 معامل تفريخ اإلرهاب!!

   الشيخ/ مصطفى درويش

 43 ة"عالج -أسبابه  -سوء الخلق "مظاهرة 

   عبد الغني فتح الله

 55 احداث ومواقف في السيرة النبوية بين القبول والرد -نحو توثيق السيرة المباركة 

   الشيخ/ محمد عبد الحكيم القاضي

 54 من روائع الماضي: الحب الصادق

   -رحمه الله-الشيخ/ عبد الحميد محمد عرنسة 

 51 شعر: أين أنت من الشريعة؟
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   مركز الحامول -د الصاوي، كفر الشيخ مجدي محم

 58 وسائل وقاية اإلنسان من الذنوب واآلثام

   السنة المحمدية فرع مدرية التحرير أنصارعصام عبد ربة مشاخيت، 

 -1277( اإلمام األكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي العالم السلفي الصالح )24باب التراجم: من أعالم الدعوة )

 م(1745 -1771هـ/ 1362
33 

   فضيلة الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل عام الجماعة

 الصفحة هـ1418ذو القعدة  -السنة السادسة والعشرون  111العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: يا شباب اإلسالم... عبرة من التاريخ

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 4 حرير: أخبار مكة وخصائص البلد الحرامكلمة الت

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 8 باب التفسير: األمر بأداء األمانة

   فضيلة الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: عمرة عائشة رضي الله عنها )الحلقة األولى(

   جماعةفضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام لل

 18 ( بين الضدين )الحلقة األولى(13موضوع العدد: الرقم )

الدكتور/ محمد بن سعد الشويعر، رئيس تحرير مجلة البحوث اإلسالمية، ومستشار مكتب سماحة مفتي المملكة 

 العربية السعودية
  

 31 فائدة: مكانة ابن حنبل

.   

 33 تغطية: ندورة شباب العالم اإلسالمي في القاهرة

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 35 شهر: فرع كفر الشيخ

.   

 33 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني
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 15 الفتاوى

لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال 

 المراكبي
  

 14 باب االقتصاد اإلسالمي: البيع بالتقسيط زيادة البيع اآلجل عن الحال

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ الفقه واألصول بكلية الشريعة جامعة قطر

 13 شعر: ال لإلرهاب

   عماد األلفي

 45 لعقيدة الصحيحة وأدب الحوارحوار االبن البار مع أمة قصة قصيرة من واقع الحياة المصرية تشمل على ا

   الشيخ/ حسن الجنيدي

 45 (2عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة الحادية عشر( الصوفية المعاصرة ووحدة الوجود )

   األستاذ/ محمود المراكبي

 43 ان!!والدليل والبره رسالة إلى حركات التبشير العالمية: العقائد ال تشتري بالطعام والدوالرات، ولكن بالعلم

   الشيخ/ مصطفى عبد اللطيف درويش

 51 مركز فاقوس -شهر: فرع قرية النمروط 

.   

 53 عقيدتنا في المهدي المنتظر

   الشيخ/ مجدي قاسم

 53 من روائع الماضي: كلمة )قل( في القرآن

   فضيلة الشيخ/ محمد أحمد الغمراوي

 35 والوجه المكشوف أنباء وأراء: العمدة كلينتون..

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 33 م(1748 -1775هـ/ 1368 -1324( الشيخ اإلمام مصطفى عبد الرزاق )25باب التراجم: من أعالم الدعوة )

   فضيلة الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل عام الجماعة

 34 شعر: كرة القدم

   الدكتور/ وليد قصاب

 

 الترقيم بالمطبوع الحلقة الحادية عشر *
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 الصفحة هـ1418ذو الحجة  -السنة السادسة والعشرون  113العدد  قاالتفهرس م

 3 افتتاحية العدد: فريضة الله في الحج

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: الكعبة... والمشاعر المقدسة

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 3 رب من شر قد اقتربويل للع

   رئيس التحرير

 15 باب التفسير: آداب الحج

   فضيلة الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: عمرة عائشة رضي الله عنها )الحلقة الثانية(

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 18 باسم البراءة من المشركين بدعة اال أصل لهاالقبام بالمسيرات في موسم الحج في مكة المكرمة 

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء 

 وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء
  

 35 ( بين الضدين )الحلقة الثانية(13الرقم )

رئيس تحرير مجلة البحوث اإلسالمية، ومستشار مكتب سماحة مفتي المملكة الدكتور/ محمد بن سعد الشويعر، 

 العربية السعودية
  

 31 فائدة: مكانة الهداية

.   

 34 فضل الصحابة والنهي عن سبهم

   الشيخ الدكتور/ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

 38 تور علي أحمد السالوس أستاذ الفقه واألصول بكلية الشريعة جامعة قطرحوار التوحيد مع: األستاذ الدك

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 14 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 18 الفتاوى
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جنة: صفوت الشوادفي ود. جمال لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء الل

 المراكبي
  

 43 (3عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة الثانية عشر(* الصوفية المعاصرة ووحدة الوجود )

   األستاذ/ محمود المراكبي

 43 (2وقفات مع القصة في كتاب الله: يوسف عليه السالم )الحلقة الرابعة( في بيت عزيز مصر ) -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 43 زقرزق لقيادات الدعوة: ال تراجع عن اإلشراف على مساجد الجمعيات الدينية

   م1777/ 3/ 1نقال عن جريدة األخبار 

 55 أوثان.. ولو كرة المنتفعون!!

   الشيخ/ مصطفى عبد اللطيف درويش

 51 شعر: احذرك التسويف فالحج واجب

   -رحمه الله-عرنوس محمد صادق 

 54 من روائع الماضي: إياكم ومحدثات األمور

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد خليل هراس 

 53 الحج واألضحية في عيد األضحى المبارك

   السنة، فرع السالم أنصارالشيخ/ بكر محمد إبراهيم، نائب رئيس 

 58 م(1777 -1737هـ/ 1417 -1357عبد الفتاح سالمة )( الشيخ الدكتور 26باب التراجم: من أعالم الدعوة )

   فضيلة الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل عام الجماعة

 35 خير األقوال.. في محبطات األعمال

   أسامة سليمان، عضو إدارة الدعوة بالمركز العام

 33 عدد من المجلة 522تنبيه هام: أعداد هدية مجانية لكل فرع يزيد توزيعه عن 

.   

 31 هـ1417كشاف: مجلة التوحيد للعام 

.   

 الغالف السنة المحمدية أنصارأخبار الجماعة: عقد الجمعية العامة لجماعة 

.   
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 الصفحة هـ1413المحرم  -السنة السابعة والعشرون  111العدد  فهرس مقاالت 

 3 لتدبير اإللهيافتتاحية العدد: الهجرة وا

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 4 كلمة التحرير: اليهود.. والهجرة النبوية

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: وحدة الجنس البشري

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 14 لى(باب السنة: جمع القرآن )الحلقة األو

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 35 موضوع العدد: آفة العلم الهوى )الحلقة األولى(

   الشيخ/ سليمان بن عبد الله الماجد، القاضي برئاسة مجمع محاكم اإلحساء بالمملكة العربية السعودية

لوس أستاذ الفقه واألصول بكلية الشريعة جامعة قطر )الحلقة حوار التوحيد مع األستاذ الدكتور علي أحمد السا

 الثانية(
34 

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 33 فائدة: حديث "هذا يوم عاشوراء...."

.   

 15 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 14 الفتاوى

رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال لجنة الفتوى بالمركز العام/ 

 المراكبي
  

 13 من فتاوى دار اإلفتاء المصرية

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق 

 18 تذكير أهل الطاعة بأقسام الشفاعة

   اإلمارات العربية المتحدة -الشارقة  -ن الشيخ/ أبو بكر بم محمد بن الحنبلي، واعظ بأوقاف خور فكا

 43 (4عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة الثالثة عشر( الصوفية المعاصرة ووحدة الوجود )
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   األستاذ/ محمود المراكبي

 43 الرئيس العام في عرفات للحجيج: أنتم مندبون عن أمة ذات جراح.. وذات أمراض

   حاتم، من مكة المكرمةاألستاذ/ جمال سعد 

 48 مع صاحب النقب

   الشيخ/ عبد القادر محمد السباعي

 55 (3وقفات مع القصة في كتاب الله: يوسف عليه السالم )الحلقة الخامسة( في بيت عزيز مصر ) -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

لوب الرحيمة في العالم اإلسالمي: الصعوبات التى تهدد نداء إلى الهيئات والمؤسسات الخيرية وإلى أصحاب الق

 طالب إندونيسي في األزهر 2222مستقبل 
51 

   م1777/ 3/ 7األستاذ/ فهمي هويدي، نقال عن جريدة الشرق األوسط 

 54 من أمراض القلوب الرياء

   سمير عبد العزيز محمد

 58 من روائع الماضي: حول ذكرى الهجرة

   -رحمه الله-حمد خليل هراس فضيلة الشيخ/ م

 35 الصوفية بغير قناع

   الشيخ/ مصطفى درويش، ماجستير في الشريعة اإلسالمية والقانون

 34 مسابقة التوحيد الكبرى )التفاصيل العدد القادم(

.   

  

 الصفحة هـ1413صفر  -السنة السابعة والعشرون  114العدد  فهرس مقاالت

 3 لقاهرة الفاطمي )الحلقة األولى(افتتاحية العدد: وجه ا

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: الفتور... األسباب والعالج

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 13 باب التفسير: الحث على عدم المغاالة في المهور

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي
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 13 ب السنة: جمع القرآن )الحلقة الثانية(با

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 35 موضوع العدد: هل الفكر بضاعة

الدكتور/ محمد بن سعد الشويعر، رئيس تحرير مجلة البحوث اإلسالمية، ومستشار مكتب سماحة مفتي المملكة 

 العربية السعودية
  

 34 من مجلة الجندي المسلم 72عدد فائدة: ال

.   

 35 التصوف وعالقته بتدهور العالم اإلسالمي

   األستاذ الدكتور/ إبراهيم هالل

 33 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 15 الفتاوى

للجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء ا

 المراكبي
  

 13 (5عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة الرابعة عشر( الصوفية المعاصرة ووحدة الوجود )

   األستاذ/ محمود المراكبي

 45 من روائع الماضي: الحب في الله والبعض في الله

   -رحمه الله-الشيخ/ عبد الحميد محمد عرنسة 

 43 الحسد في القرآن الكريم

   الشيخ/ أسامة علي سليمان، مدير شئون القرآن بالمركز العام

 43 باب األدب: اإليمان... ومزاياه )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ السيد عبد الحليم محمد حسين

 55 زيادة الدين -باب االقتصاد اإلسالمي: التأخير في دفع األقساط 

   علي أحمد السالوس، أستاذ الفقه واألصول بكلية الشريعة جامعة قطر األستاذ الدكتور/

 55 شعر: واقدساه

   سليم شلبي
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 53 م(1778 -1712هـ/ 1417 -1332( الشيخ محمد الحاج علي )28باب التراجم: من أعالم الدعوة )

   فضيلة الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل عام الجماعة

 58 هذا هو الطريق

   اإلمارات العربية المتحدة -الشارقة  -/ أبو بكر بم محمد بن الحنبلي، واعظ بأوقاف خور فكان الشيخ

 31 آفة العلم الهوى )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ سليمان بن عبد الله الماجد، القاضي برئاسة مجمع محاكم اإلحساء بالمملكة العربية السعودية

 31 مسابقة التوحيد الكبرى

.   

  

 الصفحة هـ1413ربيع األول  -السنة السابعة والعشرون  115العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: وجه القاهرة الفاطمي )الحلقة الثانية(

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: شكر تقدير .. لمعالي الوزير

   في، رئيس التحريرفضيلة الشيخ/ صفوت الشواد

 15 باب التفسير: استوصوا بالنساء خيرا

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 14 باب السنة: العددة والحداد )الحلقة األولى(

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 35 موضوع العدد: الزواج العرفي وأحكامه

   السنة بالمنصورة أنصارئيس الشيخ/ محمود غريب الشربيني، ر

 31 اعتذار من أسرة تحرير المجلة عن خطأ بمقال الدكتور محمد بن سعد الشويعر بالعدد الماضي

   أسرة التحرير

 34 تكفير من حكم بغير ما أنزل الله

   سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بم باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية

 33 ة القراء عن األحاديثأسئل
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   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 15 الفتاوى

لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال 

 المراكبي
  

 14 شعر: راية التوحيد

   المنصورة -حسن محمد الصاوي، تلبانة 

 15 ي ضوء الكتاب والسنة )الحلقة الخامسة عشر(عقائد الصوفية ف

   األستاذ/ محمود المراكبي

 18 من روائع الماضي: نصيحة

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد خليل هراس 

 45 (4وقفات مع القصة في كتاب الله: يوسف عليه السالم )الحلقة السادسة( في بيت عزيز مصر ) -باب السيرة 

   ازق السيد عيدالشيخ/ عبد الر

 44 كونوا كالشامة بين الناس

   الدكتور/ عزت عبد الرحمن عبد العال،

 48 الحياة االقتصادية للمسلمين والفتوحات اإلسالمية

جامعة اإلمام محمد بن  -األستاذ/ محمد الرماني، وحدة بحوث االقتصاد اإلسالمي عمادة البحث العلمي بالرياض 

 سعود اإلسالمية
  

 55 طالب مدرسة: "اعرفوني"!! إلى

   فرع بلقاس -الشيخ/ مجدي قاسم، رئيس لجنة الدعوة 

 53 المؤامرة على اللغة العربية

   الشيخ/ محمد فرج، عضو إدارة الدعوة

 58 آفة العلم الهوى )الحلقة الثالثة(

   لكة العربية السعوديةالشيخ/ سليمان بن عبد الله الماجد، القاضي برئاسة مجمع محاكم اإلحساء بالمم

 33 شعر الرأس: حكم حلقه وتوقيره!!

   اإلمارات العربية المتحدة -الشارقة  -الشيخ/ أبو بكر بم محمد بن الحنبلي، واعظ بأوقاف خور فكان 

 34 رسالة إلى المتهورين من شباب المسلمين
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   أبو الحسن أشرف نمير

  

 الصفحة هـ1413ربيع اآلخر  -والعشرون السنة السابعة  113العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: المسلمون في أمريكا

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: اإلنترنت... والتنصير!!

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 13 يهاباب التفسير: الترغيب في التوبة والحث عل

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: العددة والحداد )الحلقة الثانية(

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 33 موضوع العدد: نكاح الهبة ونكاح المتعة

   السنة بالمنصورة أنصارالشيخ/ محمود غريب الشربيني، رئيس 

 33 حاديثأسئلة القراء عن األ

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 15 الفتاوى

لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال 

 المراكبي
  

 15 مذكرة دفاع

   الشيخ/ مصطفى درويش، وكيل وزارة العد سابقا

 18 ي كتاب الله: يوسف عليه السالم )الحلقة السابعة( في السجنوقفات مع القصة ف -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 43 (1عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة السادسة عشر( الحقيقة المحمدية عن السلف الصالح )

   األستاذ/ محمود المراكبي

 43 حكم االحتفال بالمولد النبوي

   سعيد بن مسفر بن موسع القحطانالدكتور/ 
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 51 بالغة التكرار في سورة "الرحمن"

   الدكتور/ سيد خضر

 51 الشرقية -منيا القمح  -شهر: فرع القلين 

.   

 54 ما وراء األخبار!!: هذه هي أمريكا، وهؤالء هم اليهود.. فماذا أنتم فاعلون؟!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 58 ب األدب: اإليمان... ومزاياه )الحلقة الثالثة(با

   الدكتور/ السيد عبد الحليم محمد حسين

 33 العولمة رؤية إسالمية

   الدكتور/ الوصيف علي حزة، مدير إدارة الدعوة واإلعالم بالمركز العام

  

 ةالصفح هـ1413جمادى األولى  -السنة السابعة والعشرون  111العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: الوحشة والرفيق

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 4 كلمة التحرير: معاشرة.. المؤمنين

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 3 باب التفسير: تعظيم حرمات المسلمين

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 15 باب السنة: السواك

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 18 موضوع العدد: خلق اإلنسان في القرآن

   السنة أنصارمصطفى عبد الجواد محمد، عضو جماعة 

 33 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 33 الفتاوى
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للجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس ا

 المراكبي
  

 13 بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء: عن حكم الزواج المدني

.   

 11 شعر: إلى مغرور

   محمد عبد الحكيم القاضي، المنيا

 14 ليه السالم )الحلقة الثامنة( تأويل الرؤىوقفات مع القصة في كتاب الله: يوسف ع -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 18 من روائع الماضي: المولد للموتي.. ووضع الشمع والمناديل على مقاماتهم

   ، شيخ األزهر-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمود شلتوت 

 45 (2حقيقة المحمدية عن السلف الصالح )عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة السابعة عشر( ال

   األستاذ/ محمود المراكبي

 45 ال تيأسوا من روح الله

   أبو الحسن أشر نمير

 43 أخالقيات التعامل االقتصادي في اإلسالم

 جامعة اإلمام -األستاذ/ زيد بن محمد الرماني، المحاضر بعمادة البحث العلمي وحدة بحوث االقتصاد اإلسالمي 

 محمد بن سعود اإلسالمية
  

 48 علو الهمة وأثره.. في حياة الفرد واألمة

   بدر عبد الحميد إبراهيم هميسة

 53 باب األدب: اإليمان... ومزاياه )الحلقة الرابعة(

   الدكتور/ السيد عبد الحليم محمد حسين

 53 المسلمون في الكاميرون.. بين األمس واليوم

   الكاميروني، خريج كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة محمد األمين بن أحمد

 58 باب اللغة العربية: الطريق إلى تقويم اللسان )الحلقة األولى(

   الدكتور/ سيد خضر
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وة الحق السنة المحمدية ورئيس دع أنصار( الدكتور السيد رزق الطويل ابن 27باب التراجم: من أعالم الدعوة )

 اإلسالمية
31 

   فضيلة الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل عام الجماعة

 الغالف هـ1417مسابقة: القرىن الكريم السنوية لعام 

   الشيخ/ أسامة علي سليمان، مدير إدارة شئون القرآن

  

 الصفحة هـ1413جمادى اآلخرة  -السنة السابعة والعشرون  118العدد  فهرس مقاالت

 3 ية العدد: األسرة المسلمة.. في بالد الغربافتتاح

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: أمريكا.. واإلرهاب

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 13 باب التفسير: النهي عن الحسد

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 13 ام البيع )الحلقة األولى(باب السنة: من أحك

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 33 موضوع العدد: العقيدة الفذة

   فرع بلقاس -الشيخ/ مجدي قاسم، رئيس لجنة الدعوة 

 34 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 38 الفتاوى

المركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال لجنة الفتوى ب

 المراكبي
  

 13 عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة الثامنة عشر( مملكة األقطاب

   األستاذ/ محمود المراكبي

 13 عليه السالم )الحلقة التاسعة( وقفات مع القصة في كتاب الله: إعالن براءة يوسف -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد
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 13 اإليمان.. والحياء.. والمجتمع

   الشيخ/ أحمد طه نصر

 43 من روائع الماضي: التقوى

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ أبو الوفاء محمد درويش 

هـ/ 1418 -1317عالم دمياط ومعمرها )( الشيخ/ عبد الحميد عرنسة 27باب التراجم: من أعالم الدعوة )

 م(1778 -1722
45 

   فضيلة الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل عام الجماعة

 41 باب اللغة العربية: الطريق إلى تقويم اللسان )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ سيد خضر

 55 نظم تغني عن غيرها.. وال يغني غيرها عنها

   زغلول عبد الحليم عبد الله

 51 خطوات الشيطان

   أبو الحسن أشر نمير

 54 باب األدب: اإليمان... ومزاياه )الحلقة الخامسة(

   الدكتور/ السيد عبد الحليم محمد حسين

 35 شعر: قريبا.. يسقط اإلرهاب

   أبو أحمد سليم شلبي

 31 حب الله ورسوله

   سالمالسنة فرع ال أنصارالشيخ/ بكر محمد إبراهيم، نائب رئيس 

 31 بيان فهم السلف للتكفير والعذر بالجهل

   المنوفية -الشيخ/ مصطفى سيد عارف، إمام وخطيب إدارة أوقاف السادات 

  

 الصفحة هـ1413رجب  -السنة السابعة والعشرون  113العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: األسرة المسلمة.. في بالد الغرب

   ت نور الدين، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد صفو

 3 (1كلمة التحرير: كيف يفكر اليهود )
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   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 13 باب القرآن: المملكة وخدمة القرآن

 ةمعالي الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، وزير الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بالمملك

 العربية السعودية
  

 18 باب السنة: من أحكام البيع )الحلقة الثانية(

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 34 موضوع العدد: هل كان الشوكاني زيديا؟! "دراسو في المشرب العلمي للشوكان"

   الشيخ/ محمد عبد الحكيم القاضي، باحث إسالمي

 38 راء عن األحاديثأسئلة الق

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 13 الفتاوى

لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال 

 المراكبي
  

 13 فتوى القيام للقادم

   -رحمه الله-شيخ اإلسالم/ ابن تيمية 

 18 م1767 -هـ1377قرارات وتوصيات المؤتمر الرابع  -البحوث اإلسالمية  األزهر الشريف: مجمع

.   

 45 وقفات مع القصة في كتاب الله: يوسف عليه السالم على خزائن األرض )الحلقة العاشرة( -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 44 (1مقام الغوثية )عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة التاسعة عشر( 

   األستاذ/ محمود المراكبي

 48 فقه االختالف )الحلقة األولى(

   الشيخ/ مجدي قاسم

 53 الغيرة.. والحياء

   شريف كمال عزب

 54 ليت المؤذنين مثل زبيد
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   فضيلة الشيخ/ جابر بن محمد مدخلي، المشرف العام على التوعية في مكة المكرمة

 53 على ثغور اإلصالح نصيحة للمرابطين

جامعة  -الدكتور/ المرسي محمود شولح، مدرس مساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بكلية أصول الدين 

 المنصورة -األزهر 
  

 58 من روائع الماضي: الجهر بالصالة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد األذان

   األستاذ/ عبد الحليم محمد حمودة

 31 العربية: الطريق إلى تقويم اللسان )الحلقة الثالثة( باب اللغة

   أبو بدوي -الدكتور/ سيد خضر، كفر الشيخ 

 34 هـ1417مسابقة: نتيجة مسابقة القرآن الكريم السنوية لعام 

   الشيخ/ أسامة علي سليمان، مدير إدارة شئون القرآن

  

 الصفحة هـ1413شعبان  -السنة السابعة والعشرون  135العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: زواج السر خدن والزواج العرفي علن

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 (2كلمة التحرير: كيف يفكر اليهود )

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 13 باب التفسير: شروط المفسر وآدابه

   شيخ/ مناع القطانفضيلة ال

 14 باب السنة: من أحكام البيع )الحلقة الثالثة(

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 35 موضوع العدد: فقه االختالف )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ مجدي قاسم

 34 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 38 لفتاوىا
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لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال 

 المراكبي
  

 11 -رحمه الله-من فتاوى سماحة الشيخ عبد الرازق عفيفي 

.   

 13 إرشاد األخالء إلى عصمة األنبياء

   الشيخ/ أسامة علي سليمان

 15 حاول؟شعر: لما ال ت

   مصطفى فهمي أبو المجد

 13 وقفات مع القصة في كتاب الله: اللقاء األول بين يوسف عليه السالم وإخوته )الحلقة الحادية عشر( -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 13 بريد القراء

   أحمد سعد أبو النجا

 45 من روائع الماضي: أصنام في بالد المسلمين

   ،-رحمه الله-ضيلة الشيخ/ أبو الوفاء محمد درويش ف

 44 إنما المؤمنون أخوة

   الشيخ/ عبد القادر محمد السباعي

 43 بأقالم القراء: من آفات العلم.. التحاسد والحقد

   مصطفى عبد الفتاح الكريتي

 48 باب األدب: اإليمان... ومزاياه )الحلقة السادسة( السعادة

   يد عبد الحليم محمد حسينالدكتور/ الس

 55 (2عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة العشرون( مقام الغوثية )

   عميد مهندس/ محمود المراكبي

 58 باب اللغة العربية: الطريق إلى تقويم اللسان )الحلقة الرابعة(

   أبو بدوي -الدكتور/ سيد خضر، كفر الشيخ 

 31 اإلسالم وسد الذرائع
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   الشيخ/ مصطفى سيد عارف

 34 قبل الطبع: التآمر الدولي.. والتخاذل اإلسالمي

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 الصفحة هـ1413رمضان  -السنة السابعة والعشرون  131العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: رمضان شهر التقوى

   ن، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدي

 8 كلمة التحرير: شهر رمضان.. أحداث وتاريخ

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 13 باب التفسير: مرحبا بشهر القرآن

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: االعتكاف

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 33 موضوع العدد: صالة التراويح .. بين السنة والبدعة

   الشيخ/ محمد عبد الحكيم القاضي، باحث إسالمي

 31 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 11 ملف العدد: الفتاوى

.   

 13 من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

.   

 13 الفتاوى

لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال 

 المراكبي
  

 45 فتاوى يجيب عليها

   سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ صالح العثيمين وفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين
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 41 شهر رمضان وتسلسل الشياطين

   سمير عبد العزيز محمد

 43 تنبيهات على بعض المخالفات في رمضان

   أحمد سعد أبو النجا

 41 هدي اإلسالم.. في آداب الصيام

   الشيخ/ أسامة علي سليمان، إدارة شئون القرآن بالمركز العام

 55 تغطية: اجتماع الهيئة التأسيسية للمجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة

   ستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحريراأل

 54 (1( مراتب األولياء )21عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة 

   عميد مهندس/ محمود المراكبي

 58 فقه االختالف )الحلقة الثالثة واألخيرة(

   الشيخ/ مجدي قاسم

 33 ني بين يوسف عليه السالم وإخوته )الحلقة الثانية عشر(وقفات مع القصة في كتاب الله: اللقاء الثا -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 33 اإليمان واليوم اآلخر -من روائع الماضي: أحسن ما قرأت 

   -رحمه الله-الشيخ/ أبو الوفاء محمد درويش 

 11 هـ في مقال "آفة العلم الهوى" سقط1417استدارك: وقع في عدد ربيع األول 

.   

 13 الصوم وبناء شخصية المسلم

   السنة فرع السالم أنصارالشيخ/ بكر محمد إبراهيم، نائب رئيس 

 14 بيان بأسماء الفائزين بمسابقة التوحيد الكبرى

.   

 15 نموذج إجابة لبعض األسئلة

.   

 13 هـ1417إعالن مسابقة رمضان 

   عالمد/ الوصيف على حزة، مدير إدارة الدعوة واإل
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 الصفحة هـ1413شوال  -السنة السابعة والعشرون  133العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: األسرة ذلك البناء الرباني

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 فائدة: حديث "أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين..."

.   

 3 (3فكر اليهود )كلمة التحرير: كيف ي

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 القدس

.   

 13 باب التفسير: براهين إمكان البعث

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 18 باب السنة: من أحكام البيع )الحلقة الرابعة واألخيرة(

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 33 ا بعد رمضان؟ماذ

   الشيخ/ مجدي قاسم

 15 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 14 الفتاوى

لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال 

 المراكبي
  

 18 ثعلب الصحراء المراهق األمريكي!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 43 (2( مراتب األولياء )22عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة 

   عميد مهندس/ محمود المراكبي

 45 السنة أنصارمن أخبار الجماعة: لقاء معالي وزير األوقاف بوفد 
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   جمال سعد حاتم

 41 في الحديثالحافظ نور الدين الهيثمي وجهوده 

   بدر عبد الحميد هميسه، ماجستير في الحديث الشريف وعلومه

 43 األلم نعمة

   -رحمه الله-الدكتور/ أمين رضا 

 55 التوكل على الله خلق النبيين وعباد الله والمؤمنين

   فرع مديرية التحرير -السنة  أنصارعصام عبد ربه محمد مشاحيت، 

 51 صدقة الفطر

   -رحمه الله-محمد صادق عرنوس الشيخ/ 

 54 باب األدب: اإليمان... ومزاياه )الحلقة السابعة(

   الدكتور/ السيد عبد الحليم محمد حسين

 58 تربية.. وتعليم!!

   الشيخ/ مصطفى درويش، ماجستير في الشريعة اإلسالمية

 35 باب اللغة العربية: الطريق إلى تقويم اللسان )الحلقة الخامسة(

   أبو بدوي -الدكتور/ سيد خضر، كفر الشيخ 

 31 شعر: العيد

   محمد صادق عرنوس

 34 (25: 11مسابقة: بيان بأسماء الفائزين بمسابقة التوحيد الكبرى )من 

.   

 الغالف : نموذج إجابة لبعض األسئلة

.   

 الغالف فائدة: حكم التهنئة بالعيد البن تيمية

.   

 الغالف باحث/ عبد التواب محمد إبراهيم على درجة الماجستيرتهنئة: بحصول ال

.   
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 الصفحة هـ1413ذو القعدة  -السنة السابعة والعشرون  131العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: االستعداد ليوم المعاد

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 اإلسالمي.. المسيحي!!كلمة التحرير: الحوار 

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 13 باب التفسير: أهوال الموت

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: ليلة مزدلة

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 31 فائدة: الميقات الزماني

.   

 33 أولئك العلماء حقا

   الشيخ/ مجدي قاسم

 33 تنبيه على نشرة مكذوبة يروجها بعض الجهلة

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء 

 وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء
  

 38 أسئلة القراء عن األحاديث

   الحويني فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق

 13 الفتاوى

لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال 

 المراكبي
  

 11 ( الطريقة الجيالنية واألقطاب23عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة 

   عقيد متقاعد/ محمود المراكبي

 41 اإلسالمي: مشكلة التخمة في العالم اإلسالمي المعاصرباب االقتصاد 

األستاذ/ محمد الرماني، عضو هئية التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وعضو جمعية االقتصاد 

 السعودية
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 44 نطرية اإلباحية في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاتها المعاصرة )الحلقة األولى(

   لحكيم القاضي، باحث إسالميالشيخ/ محمد عبد ا

 48 شعوبية "سالمة موسى" تطل برأسها من جديد

   األستاذ/ زغلول عبد الحليم عبد الله

 55 من روائع الماضي: الدعاء

   -رحمه الله-الشيخ/ عبد الله أمين 

البحث العلمي ( األستاذ الدكتور/ أمين رضا وستون عاما من الدعوة و32باب التراجم: من أعالم الدعوة )

 م(1777 -1722)
54 

   فضيلة الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل عام الجماعة

 58 باب اللغة العربية: الطريق إلى تقويم اللسان )الحلقة السادسة(

   أبو بدوي -الدكتور/ سيد خضر، كفر الشيخ 

 31 فهوم العبادة عند أهل السنة والجماعة

   مصطفى سيد عارف

 31 (62: 26أسماء الفائزين بمسابقة التوحيد الكبرى )من تابع بيان ب

.   

تهنئة: حصول فضيلة الشيخ/ عبد العظيم بن بدوي الخلفي على درحة الدكتوراه وكان موضوع الرسالة )شيخ 

 األزهر مصطفى عبد الرازق وجهوده في الدعوة(
 الغالف

   أسرة التحرير

 الغالف مد بدرعزاء: وفاة فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف مح

.   

  

 الصفحة هـ1413ذو الحجة  -السنة السابعة والعشرون  134العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: من أخطاء الحج

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: الحج.. تنبيهات وتعريفات

   س التحريرفضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئي
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 15 باب التفسير: لماذا يُحج البيت؟!

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 14 باب السنة: الحج

   ، الرئيس العام السابق للجماعة-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم 

 35 خواطر حاج -موضوع العدد: من مدرسة الحج والصبر 

ار مكتب سماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس تحرير مجلة الدكتور/ محمد بن سعد الشويعر، مستش

 البحوث اإلسالمية
  

 34 رسالة والرد عليها

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام

 38 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 13 الفتاوى

ئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال لجنة الفتوى بالمركز العام/ ر

 المراكبي
  

 14 فتاوى في بعض مسائل الحج

   يجيب عليها فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين/ عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية،

 18 الغلو في شأن المشايخ( 24عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة 

   عميد متقاعد/ محمود المراكبي

وقفات مع القصة في كتاب الله: اللقاء التعارف بين يوسف عليه السالم وإخوته )الحلقة الثالثة  -باب السيرة 

 عشر(
43 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 43 حول الحوار اإلسالمي المسيحي: مرحبا بالحوار غير المخادع!!

   لواء/ أحمد عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة المركز العام لمسجد العزيز بالله

 41 فائدة: من مواقف السلف

.   

 48 التعريف بصحيح البخاري
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   الشيخ/ أسامة علي سليمان، إدارة شئون القرآن الكريم

 55 وقفة عرفات

   فضيلة الشيخ/ سعود الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام

 51 زاء: وفاة أمير أهل الحديث بجامو وكشمير البروفيسور/ محمد رمضان صوفي بن نور الدين صوفيع

.   

 54 نطرية اإلباحية في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاتها المعاصرة )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ محمد عبد الحكيم القاضي، باحث إسالمي

 51 رسالة إلى من فاته الحج

   قاسمالشيخ/ مجدي 

تهنئة: حصول فضيلة الشيخ/ عبد العظيم بن بدوي الخلفي على درحة الدكتوراه وكان موضوع الرسالة )شيخ 

 األزهر مصطفى عبد الرازق وجهوده في الدعوة(
5 

   أسرة التحرير

 33 (122: 61تابع بيان بأسماء الفائزين بمسابقة التوحيد الكبرى )من 

.   

 34 السنة المحمدية أنصارر نايف بن عبد العزيز آل سعود في ضيافة جماعة من روائع الماضي: األمي

.   

 الغالف من أخبار الجماعة: دعوة الجمعية العمومية العادية لالنعقاد

   أبو العطا عبد القادر محمود، السكرتير العام

 الصفحة هـ1435المحرم  -السنة الثامنة والعشرون  135العدد  فهرس مقاالت 

 3 فتتاحية العدد: حقيقة العلما

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: اإلسالم دين الحق.. وما سواه باطل!!

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: الهجرة باقية

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي
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 11 اجد والحث عليهافائدة: بناء المس

.   

 14 باب السنة: الشفاعة )الحلقة األولى(

   ، الرئيس العام السابق للجماعة-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم 

 31 تنكيس العالم وتعطيل األعمال عند المصيبة من البدع المحرمة في الدين

فتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، م

 وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء
  

 33 موضوع العدد: الوضوء بين العلم والدين

   الدكتور/ محمد السقا عيد، ماجستير طب وجراحة العيون

 35 شعر: تحية العام الهجري الجديد

   -رحمه الله-نجاتي عبد الرحمن 

 33 القراء عن األحاديث أسئلة

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 15 الفتاوى

لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال 

 المراكبي
  

 11 -رحمه الله-من فتاوى عبد الرزاق عفيفي 

.   

 15 من مكارم األخالق

   حمد ياسين بدر، نائب رئيس فرع التل الكبيرمهندس/ م

 11 تحليل إخباري: كوسوفا بين ضربات الناتو.. ومذابح الصبرب!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 45 وقفات مع القصة في كتاب الله: تأويل رؤيا يوسف عليه السالم )الحلقة الرابعة عشر( -باب السيرة 

   زق السيد عيدالشيخ/ عبد الرا

 44 ( آداب المريد مع شيخه في السلوك الصوفي25عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة 

   عميد متقاعد/ محمود المراكبي
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 43 حوار مع ميت!!

   أيمن بن محمد الصيحي

 55 " وكان حقا علينا نصر المؤمنين "

   لكريمالشيخ/ أسامة علي سليمان، إدارة شئون القرآن ا

 54 بعث أمة اإلسالم

   الشيخ/ مجدي قاسم

 58 من روائع الماضي: عبرة الهجرة

   -رحمه الله-الشيخ/ أبو الوفاء محمد درويش 

 33 باب اللغة العربية: الطريق إلى تقويم اللسان )الحلقة السابعة(

   أبو بدوي -الدكتور/ سيد خضر، كفر الشيخ 

ى أحمد عبد العليم؛ على درجة الدكتوراه من كلية دار العلوم وكان عنوان الرسالة تهنئة بحصول الباحث/ مصطف

 "السمات النحوية بين المكي والمدني في القرآن الكريم"
 الغالف

.   

 الغالف تنويه بسرعة تجديد االشتراكات بالمجلة

.   

 الصفحة هـ1435صفر  -السنة الثامنة والعشرون  133العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: خداع الشيطان

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 4 كلمة التحرير: قضايا.. معاصرة

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 8 باب التفسير: أهوال يوم القيامة

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 13 لثانية(باب السنة: الشفاعة )الحلقة ا

   ، الرئيس العام السابق للجماعة-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم 

 35 موضوع العدد: أولئك الرجال حقا.. رجال المساجد )الحلقة األولى(
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   الشيخ/ مجدي قاسم

 34 دعوة إلى مساعدة مسلمي كوسوفا في محنتهم الحالية

الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد 

 وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء
  

 35 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 38 الفتاوى

 فوت الشوادفي ود. جماللجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: ص

 المراكبي
  

 13 -رحمه الله-من فتاوى عبد الرزاق عفيفي 

.   

 14 الحسبة في المدينة الفاضلة

   الدكتور/ زيد بن محمد الرماني، عضو هئية التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 13 شعر: أسائل الدار

   الشيخ/ محمد عبد الحكيم القاضي

 11 ( مدد الشيخ26د الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة عقائ

   عميد متقاعد/ محمود المراكبي

 41 فالله خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين

   الشيخ/ أحمد طه نصر

 43 نصيحة إلى خطباء األوقاف

   البلبنا -بني حميل  -الشيخ/ حسان السيد أحمد، إمام وخطيب باألوقاف 

 41 "-رحمه الله-ابد.. فقدته األمة "فضيلة الشيخ/ صالح بن علي بن غصون سيرة عالم ع

   الدكتور/ طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر، معهد القرآن الكريم بالحرس الوطني

 43 وقفات مع القصة في كتاب الله: يوسف عليه السالم )الحلقة الخامسة عشر( دعاء وتعقيب -باب السيرة 

   لرازق السيد عيدالشيخ/ عبد ا

 53 طريق الخالص اإلخالص
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   الشيخ/ أسامة علي سليمان، إدارة شئون القرآن الكريم

 54 الفرق اليهودية

   شريف بن كمال عزب

 53 من روائع الماضي: التحذير من الفتن

   -رحمه الله-الشيخ/ محمد خليل هراس 

 35 ال تشد الرحال إال إلى ثالثة

   العابدين عبد الحافظ زين

 31 فائدة: فضل صالة الجماعة

.   

 33 المجتمع اإلسالمي وقضايا العصر

   الشيخ/ مصطفى سيد عارف

 

 الصفحة هـ1435ربيع األول  -السنة الثامنة والعشرون  131العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: ابن باز.. الذي عرفناه

   رئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، ال

 3 كلمة التحرير: فضل العلم.. ومصيبة الموت

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: الحساب والجزاء

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 14 باب السنة: قبض العلماء

   بق للجماعة، الرئيس العام السا-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم 

 35 موضوع العدد: حكم االحتفال بالمولد النبوي

   ،-رحمه الله-سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

 31 أولئك الرجال حقا.. رجال المساجد )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ مجدي قاسم
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 38 من روائع الماضي: اإلسالم بين السلف والخلف

   -رحمه الله-لمدني فضيلة الشيخ/ محمد ا

 13 -رحمه الله-ملف خاص: عن سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز 

.   

 14 ماذا قال علماء األزهر.. عن الشيخ/ عبد العزيز بن باز بعد وفاته

.   

 13 ماذا قال األمراء عن.. الشيخ/ عبد العزيز بن باز بعد وفاته

.   

 13 تقوى وحب الخير!!كان طودا شامخا في العلم والزهد وال

الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، وزير الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بالمملكة العربية 

 السعودية
  

 43 ماذا قال العلماء بعد موت الشيخ/ عبد العزيز بن باز؟!

.   

 43 رحيله!! أبناء سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز يتحدثون عن مآثره بعد

.   

 55 -رحمه الله-نبذة عن حياة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

.   

 53 لفتات من مواقف بازية

الدكتور/ علي بن عبد العزيز الشبل، المدرس بكلية أصول الدين بالرياض بجامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية
  

 54 هذا العالم.. محب للعلم والعلماء

   مسفر الزهراني ناصر بن

 53 السنة "كل نفس ذائقة الموت" أنصارابن باز و

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل عام الجماعة

 51 باب اللغة العربية: الطريق إلى تقويم اللسان )الحلقة الثامنة(

   أبو بدوي -الدكتور/ سيد خضر، كفر الشيخ 
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 35 بدعية االحتفال بالمولد النبوي

   اإلمارات العربية المتحدة -الشارقة  -بو بكر بم محمد بن الحنبلي، واعظ بأوقاف خور فكان الشيخ/ أ

 34 السنة أنصارمن أخبار الجماعة: لقاء وزير األوقاف مع وفد 

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 لصفحةا هـ1435ربيع اآلخر  -السنة الثامنة والعشرون  138العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: لمحات في دعوة األنبياء

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: كرامات األولياء

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: شروط االنتفاع بالقرآن

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 13 نة: الشفاعة )الحلقة الثالثة(باب الس

   ، الرئيس العام السابق للجماعة-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم 

 18 موضوع العدد: وجوب العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من انكرها

   -رحمه الله-سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

 34 سالمية أصل أحكام القضاء )الحلقة األولى(الشريعة اإل

   المستشار الدكتور/ فاروق عبد العليم موسى. عرض وتلخيص مدير التحرير )محمود غريب الشربيني(

 31 شعر: هيا لوجهي فالسفين مواخر

   عادل راض مقبول

 38 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 13 الفتاوى

لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال 

 المراكبي
  

 13 شبهات وردود
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   الشيخ/ محمود غريب الشربيني، مدير التحرير

 45 تحقيقات التوحيد: علماء األمة يردون على منكري السنة

   تير التحريراألستاذ/ جمال سعد حاتم، سكر

 48 ما أشبه اليوم بالبارحة

، عرض وتقديم مدير التحرير )محمود غريب -رحمه الله-المحدث/ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 

 الشربيني(
  

نحو مشروع حضاري لنهضة العالم اإلسالمي "المشاركون في المؤتمر الحادي عشر للمجلس األعلى للشئون 

 اإلسالمية"
53 

   ستاذ/ جمال سعد حاتماأل

 53 دفاع عن السنة

   فضيلة الشيخ/ محمد حسان

 31 من ملفات منكري السنة

بيان من الرئاسة العامة للمجلس األعلى العالمي للمساجد حول ما دار مع رئيس دولة عربية حول إنكاره للسنة 

 النبوية كمصدر للتشريح كما تناقلتها الصحف واألنباء
  

 31 الحةالزوجة الص

   مهندس/ محمد ياسين بدر، رئيس فرع التل الكبير

 الغالف عزاء: وفاة الشيخ أبو بكر عبده أبو بكر رئيس فرع أبو سمبل )النوبة(

   فتحي أمين عثمان

 الصفحة هـ1435جمادى األولى  -السنة الثامنة والعشرون  133العدد  فهرس مقاالت 

 3 .. وربا البنوكافتتاحية العدد: بين ربا الجاهلية

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: وزارة الدخلية.. تسأل مفتحي الجمهورية: عن زيارة القبول!! وحكم الموسيقى!! وشرب الدخان!!

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 (14 -1)اآليات:  -ة األولىالحلق-باب التفسير: سورة الذاريات 

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 11 فائدة: التوسط في القراءة في الصالة الجهرية بين الجهر واإلسراء إذا خاف من الجهر مفسدة
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.   

 14 )الحلقة األولى( المرأةباب السنة: من أحكام 

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

لتوحيد تحاور: معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل شيخ، وزير الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ا

 بالمملكة العربية السعودية
35 

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 السنة أنصار في اللقاء الثالث لمعالي وزير األوقاف: نرحب بالتعاون والتنسيق التام في أمر الدعوة مع

 المحمدية!!
33 

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 15 موضوع العدد: الهدف من العقوبة والقصد منها )الحلقة األولى(

   الدكتور/ طارق الخويطر

 14 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 18 الفتاوى

محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: 

 المراكبي
  

 13 بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء: عن حكم الزواج المدني

.   

 43 النعي الممنوع والنعي المشروع

   الشيخ/ محمود غريب الشربيني، مدير التحرير

 45 هـ1417ن مسابقة: إعالن نتيجة مسابقة رمضا

   الدكتور/ الوصيف علي حزة، مدير إدارة الدعوة واإلعالم

 43 ( األضرحة عند الصوفية28عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة 

   األستاذ/ محمود المراكبي

 55 الشريعة اإلسالمية أصل أحكام القضاء )الحلقة الثانية(

موسى؛ رئيس محكمة استئناف عالي المنصورة سابقا، عرض وتلخيص  المستشار الدكتور/ فاروق عبد العليم

 مدير التحرير )محمود غريب الشربيني(
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 54 القول المبين.. على من رد سمة نبينا األمين

   الشيخ/ عبد الرحمن يعقوب

 51 من روائع الماضي: تحقيق القول في المسح هلى الجوارب

   السنة أنصار، الرئيس العام األول لجماعة -ه اللهرحم-فضيلة الشيخ/ محمد حامد الفقي 

وقفات مع القصة في كتاب الله: يوسف عليه السالم )الحلقة السادسة عشر( "لقد كان في قصصهم  -باب السيرة 

 عبرة"
33 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 الغالف م1777ة المحمدية لعام السن أنصارمن أخبار الجماعة: انعقاد الجمعية العمومية العادية لجماعة 

.   

 الصفحة هـ1435جمادى اآلخرة  -السنة الثامنة والعشرون  115العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: الخوف الفطري.. والخوف التعبدي

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 الكلمة التحرير: تركيا بين الخالفة والزلز

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 (23 -15)اآليات:  -الحلقة الثانية-باب التفسير: سورة الذاريات 

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 14 )الحلقة الثانية( المرأةباب السنة: من أحكام 

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 35 د مدة الرضاعة بحولين كاملين!! من منظور علميحكمة تحدي

   األستاذ الدكتور/ مجاهد محمد أبو المجد، أستاذ األمراض الباطنية والسكر بكلية طب المنصورة

 33 بر الوالدين بعد موتهما

   الشيخ/ محمود غريب الشربيني، مدير التحرير

 33 اإلسالم.. والحمالت التنصيرية العالم اإلسالمي: المسلمون في افريقيا: كينيا بين

   حمدي عيد -جمال سعد حاتم 

 13 أسئلة القراء عن األحاديث
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   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 13 الفتاوى

لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال 

 المراكبي
  

 45 إلسالمية أصل أحكام القضاء )الحلقة الثالثة(الشريعة ا

المستشار الدكتور/ فاروق عبد العليم موسى؛ رئيس محكمة استئناف عالي المنصورة سابقا، عرض وتلخيص 

 مدير التحرير )محمود غريب الشربيني(
  

 44 الحرب على الثوابت

   الشيخ/ محمد حسان

 43 لكل عمل شرة ولكل شرة فترة

   أسامة علي سليمانالشيخ/ 

 53 قبل أن تغرق السفينة أنقذوا الشباب

   الشيخ/ مجدي قاسم

 53 ( الخضر في الفكر الصوفي28عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة 

   األستاذ/ محمود المراكبي

 31 محنة األمة

   الجزائر -صرصوم يحيى، حى العربي معلق 

 33 الطيبة صدقة من روائع الماضي: الكلمة

   -رحمه الله-الشيخ/ محمد خليل هراس 

 الغالف رئيس فرع بورسعيد -عزاء: وفاة الشيخ/ فاضل عثمان أبو صاجة 

.   

 الغالف فائدة: خطبة عند القبر

.   

 الصفحة هـ1435رجب  -السنة الثامنة والعشرون  111العدد  فهرس مقاالت 

 3 مانة والحريةافتتاحية العدد: الكلمة بين األ

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 3 كلمة التحرير: فضائل شهر رجب.. وبدعه

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 13 (46 -24)اآليات:  -الحلقة الثالثة-باب التفسير: سورة الذاريات 

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 13 )الحلقة الثالثة واألخيرة( المرأةة: من أحكام باب السن

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 33 العالم اإلسالمي: مفتي جبل لبنان د. محمد علي جوزو للتوحيد

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 33 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 15 الفتاوى

لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال 

 المراكبي
  

 13 المساجد تبكي حال المسلمين اليوم

   الشيخ/ محمود غريب الشربيني، مدير التحرير

 13 يا حسرة على العباد

   فضيلة الشيخ/ محمد حسين يعقوب

 43 (1( الحياة األبدية للخضر )27عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة 

   األستاذ/ محمود المراكبي

 43 فهل إلى خروج من سبيل؟!

   فضيلة الشيخ/ محمد عيسى رضوان، مدير عام سابق باألوقاف

 48 نظرات في أمثال القرآن "وما يعقلها إال العالمون"

   ي الدين أحمدالدكتور/ سمير تق

 55 العالم اإلسالمي يودع اإلمام الشيخ األلباني

   التحرير
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 53 -رحمه الله-الشيخ أبو أسحاق يرثي العالمة األلباني 

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 51 شعر: أموال العرب

   مجمع دار السالم -عماد األلفي، دمياط 

 54 ء )الحلقة الرابعة(الشريعة اإلسالمية أصل أحكام القضا

المستشار الدكتور/ فاروق عبد العليم موسى؛ رئيس محكمة استئناف عالي المنصورة سابقا، عرض وتلخيص 

 مدير التحرير )محمود غريب الشربيني(
  

 51 نظرة عامة حول القصة -وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة موسى عليه السالم  -باب السيرة 

   ازق السيد عيدالشيخ/ عبد الر

 35 :تراثنا االقتصادي اإلسالمي

   الدكتور/ زيد بن محمد الرماني، عضو هئية التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 31 محافظة الجيزة -شهر: فرع منشأة البكاري 

.   

اعِ إِذَا دََعاِن فَْليَْستَِجيبُوا ِلي َوْليُْؤِمنُوا بِي لَعَلَُّهْم يَْرُشدُوَن ﴾ ﴿ َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِِّي فَإِنِِّي قَِريٌب أُِجيُب دَْعَوةَ الدَّ 

 (176سورة البقرة )
33 

   فضيلة الشيخ/ أحمد طه نصر

 الغالف تنبيه إلى راغبي األشتراك بالمجلة

   سكرتير التحرير

 الصفحة هـ1435شعبان  -السنة الثامنة والعشرون  113العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: األلباني إمام أهل الحديث في هذا القرن!!

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 مبتدعة! -شيعية  -كلمة التحرير: الشيخة نادية.. صوفية 

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 13 الحلقة األولى(باب السنة: الصوم في غير رمضان )

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 11 بعض الوفاء لوارث خير األنبياء
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   أبو عبد الرحمن السلفي سامح توفيق شرف الدين

 18 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 35 -رحمه الله-األلباني فتاوى بقلم العالمة: محمد ناصر الدين 

.   

 33 -رحمه الله-ملف خاص: عن فضيلة العالمة المحدث محمد ناصر الدين األلباني 

.   

 34 قبض العلماء

   الدكتور/ عبد العظيم بن بدوي الخلفي

 33 إنا لله وإنا إليه راجعون

   فضيلة الشيخ/ أبو عبد الله مصطفى بن العدوي،

 38 نادره العصر في علم الحديثورحل مجدد الزمان و

   أبو أحمد محمد بن حسان

 13 عام الحزن

   الشيخ/ محمود غريب الشربيني، مدير التحرير

 14 مرثية الحيارى

   الشيخ/ محمد حسين يعقوب

 18 الشيخ األلباني رحمه الله مكانه.. ومنهجا

   أبي محمد علي بن إبراهيم بن حشيش الستاموني األثري

 43 اء العصرفقد

   الشيخ/ أبو بالل سمير عبد العزيز

 45 فقدت األمة اإلسالمية بوفاة األلباني عالما أفنى عمره في خدمة السنة

الشيخ الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، عضو لجنة اإلفتاء السابق )نقال عن جريدة الشرق األوسط 

 م(1777/ 12/ 15
  

 43 رة للشيخ األلباني مع الحديث النبوي الشريفنقاط يسيرة من سيرة عط
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   زهير الشاويش

 41 رحيل "محدث العصر" العالمة الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

   الدكتور/ مانع بن حماد الجهني، األمين العام للندورة العالمية للشباب اإلسالمي

 43 -رحمه الله-وصية الشيخ 

   الشيخ/ علي حسن عبد الحميد

 55 كلمة في رثاء أستاذي وشيخي محمد ناصر الدين األلباني رحمه الله

   الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الخالق

 53 -رحمه الله-شذرات من ترجمة شيخنا أستاذ العلماء.. عمدة المحققين محدث العصر ناصر الدين األلباني 

   عاصم بن عبد الله القريوتي

 35 قضي علم األمة وشيخ السنة األلباني نحبهرفعت األقالم.. وجفت الصحف و

   فضيلة الشيخ/ محمد إبراهيم شقرة

 33 اللهم ارحم األلباني.. وأخلفنا خيرا منه

   الشيخ/ طارق العيسى

 34 بيان حول وفاة سماحة الشيخ العالمة محدث العصر محمد ناصر الدين األلباني عالمة الشام ومحدث األمة

   اث اإلسالمي، الكويتجمعية إحياء التر

 الغالف شعر: وكبا الجواد

   محمد حسن بركات، طالب بكلية اللغة العربية

 الصفحة هـ1435رمضان  -السنة الثامنة والعشرون  111العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: ليس بعد الكفر ذنب!!

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: الصيام.. ومخالفة أهل الكتاب

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 (62 -48)اآليات:  -الحلقة الرابعة واألخيرة-باب التفسير: سورة الذاريات 

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: الصوم في غير رمضان
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   ن، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدي

 35 شعر: شهر الصيام والعبادات

   نجاتي عبد الرحمن

 31 الصيام.. والجهاد؟!

   الشيخ/ مجدي قاسم

 34 وصايا للطالب والطالبات

   الدكتور/ محمد بن مسفر الشويعر

 38 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 13 الفتاوى

   ضيلة الشيخ/ أبو عبد الله مصطفى بن العدوي،ف

 13 األحكام لصدقة الفطر في رمضان

   الشيخ/ محمود غريب الشربيني، مدير التحرير

 13 السحور

   الشيخ/ سمير عبد العزيز

 43 الصيام صحة.. بدنية.. ونفسية

   الدكتور/ سمير تقي الدين أحمد

 44 الصيام

   السنة المحمدية أنصار، مؤسس جماعة -رحمه الله-الفقي  فضيلة الشيخ/ محمد حامد

 48 صوم الجاهلية

   الدكتور/ سيد حسين عفاني

 54 تنبيه: على أهم البدع واألخطاء المنتشرة بين المسلمين في رمضان

   هـ1422/ 7/ 4شادي السيد أحمد عبد الله، المدينة المنورة 

 53 مخالفات رمضانية

   ود، شبين الكومصالح عبد المعب
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 33 سؤال في رسالة إلى فضيلة المفتي!!

   فضيلة الشيخ/ مصطفى درويش، عضو مجلس اإلدارة والمستشار القانوني بالمركز العام

 34 شعر: رمضان شهر القيام

   المنوفية -حسن أبو الغيط، المصلحة 

 الغالف فائدة: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب

.   

 الصفحة هـ1435شوال  -السنة الثامنة والعشرون  114العدد  مقاالت فهرس 

 3 افتتاحية العدد: ارتحل عنا الضيف الكريم

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 4 كلمة التحرير: العرب بين.. الماضي والحاضر

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 8 (16 -1)اآليات: -الحلقة األولى-لتفسير: سورة الطور باب ا

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 15 باب السنة: الصوم في غير رمضان )الثالثة واألخيرة(

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 18 العيد آداب وأحكام

   صفط الخمار -المنيا الشيخ/ محمد عبد الحكيم القاضي، باحث إسالمي، 

 34 الهدف من العقوبة والقصد منها )الحلقة األخيرة(

   الدكتور/ طارق الخويطر

 31 من صام ومن لم يصم

   الشيخ/ محمود غريب الشربيني، مدير التحرير

 33 أعيار الكفار وموقف المسلم منها

   إبراهيم بن محمد الحقيل

 13 : بين أم.. وأم!!

   حمد بن سعد الشويعرالدكتور/ م
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 18 الفتاوى

لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال 

 المراكبي
  

 44 -رحمه الله-من فتاوى العالمة: محمد ناصر الدين األلباني 

.   

 43 طالء البيت الخرب!!

   فضيلة الشيخ/ مصطفى درويش

 48 (2( الحياة األبدية للخضر )27عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة 

   األستاذ/ محمود المراكبي

 51 الشريعة اإلسالمية أصل أحكام القضاء )الحلقة الخامسة(

المستشار الدكتور/ فاروق عبد العليم موسى؛ رئيس محكمة استئناف عالي المنصورة سابقا، عرض وتلخيص 

 ير التحرير )محمود غريب الشربيني(مد
  

 53 فضل الشكر

   أشرف شعبان أبو أحمد

 58 وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة موسى عليه السالم )الحلقة الثانية( المولد -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 31 فائدة: حق المسلم على المسلم!!

.   

 33 . والشبابمساهمات القراء: الوقت.

   الشيخ/ أبو بكر بن محمد الحنبلي

 الغالف فائدة: صالة العيدين

.   

 الغالف تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

   سكرتير التحرير

 الصفحة هـ1435ذو القعدة  -السنة الثامنة والعشرون  115العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: األلفية الثالثة
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   ة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعةفضيل

 3 المرأةكلمة التحرير: المؤامرة.. على 

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 (27 -18)اآليات: -الحلقة االثانية-باب التفسير: سورة الطور 

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 14 األحوال الشخصية إلى بيتك!!باب السنة: ال تأذن بدخول قانون 

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 35 تحقيقات التوحيد: الزواج العرفي في ميزان الشرع

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 33 هل للعلم حد؟!

   الدكتور/ محمد بن سعد الشويعر

 33 فائدة: األدب مع العلم

.   

 15 اء عن األحاديثأسئلة القر

   العالمة/ محمد ناصر الدين األلباني

 14 الفتاوى

لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال 

 المراكبي
  

 45 إنها حقا.. التجارة الرابحة

   الشيخ/ محمود غريب الشربيني، مدير التحرير

 44 أخطاء الحجاج والمعتمرين والزوار في المدينة النبويةمن 

   شادي السيد أحمد عبد الله

 48 السنة عن وقت صالة الفجر أنصاربيان 

.   

 55 اختالف المطالع.. معتبر شرعا!!
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   فضيلة الشيخ/ أبو بكر الجزائري

 51 عزاء: وفاة الشيخ/ عبد الغفار عبد الفتاح أحمد )عمدة العيادية(

   فتحي أمين عثمان، وكيل عام الجماعة

 53 أولئك الرجال حقا.. رجال الجهاد )الحلقة األولى(

   الشيخ/ مجدي قاسم

 58 الشريعة اإلسالمية أصل أحكام القضاء )الحلقة السادسة(

ص يالمستشار الدكتور/ فاروق عبد العليم موسى/ رئيس محكمة استئناف عالي المنصورة سابقا، عرض وتلخ

 مدير التحرير )محمود غريب الشربيني(
  

 31 األمة اإلسالمية تفقد علما آخر من أعالمها!! )وفاة العالمة الشيخ أبو الحسن علي الندوي(

   سكرتير التحرير

 34 رحيل العالم الشيخ: أبو محمد صالح بن محمد بن عرفات

   مجدي عرفات

 الغالف السنة من حفظة القرآن الكريم أنصارناء من أخبار الجماعة: الرئيس مبارك.. يكرم أب

   الشيخ/ أسامة سليمان، مدير إدارة الدعوة واإلعالم

 الصفحة هـ1435ذو الحجة  -السنة الثامنة والعشرون  113العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: إذا عضب الملك

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 8 كلمة التحرير: غسيل.. المخ!!

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 13 (47 -27)اآليات: -الحلقة الثالثة-باب التفسير: سورة الطور 

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: محظورات اإلحرام

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 33 وضوع العدد: مخطط عملي لمريد الحج وفق السنة المطهرةم

   الدكتور/ عبد الله بن محمد أحمد الطيار
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 38 من هنا وهنا: تحليل وتعليق: اليهود يكشرون عن أنيابهم!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 13 اف الوداعخريطة: الخطوات الرئيسية ألداء فريضة الحج.. من اإلحرام حتى طو

.   

 14 أسئلة القراء عن األحاديث

   العالمة/ محمد ناصر الدين األلباني

 11 من أخبار الجماعة: بيان من المركز العام إلى مجالس إدارات الفروع بخصوص توفيق األوضاع

   الشيخ/ أبو العطا عبد القادر محمود، األمين العام

 18 فتاوى الحج:

   الصالح العثيمين فضيلة الشيخ/ محمد

 43 مخالفات الحجيج بن المطوفين وشركات السياحة!!

   الشيخ/ محمود غريب الشربيني، مدير التحرير

 44 الجامع المفيد ألخطاء الحجيج

   شادي السيد أحمد عبد الله

 53 م2222اختيار الرياض... عاصمة للثقافة العربية لعام 

.   

 55 فتهالشيخ صالح عرفات.. كما عر

   مكة المكرمة -محمد بن أحمد سيد أحمد، المدرس بدار الحديث الخيرية 

 53 البعد الثقافي لفريضة الحج

الدكتور/ زيد بن محمد الرماني، عضو هئية التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وعضو الجمعية 

 الدولية لالقتصاد اإلسالمي وعضو جمعية األقتصاد السعودية
  

 58 من روائع الماضي: بيان للناس من جبهة علماء األزهر )الجزء األول(

   م )التحرير(1752رئيس جبهة علماء األزهر/ محمد الشربيني، نشر هذا البيان في مجلة "اإلسالم" عام 

 33 فضل أيام العشر ذي الحجة والعمال الواردة فيها

   صالح عبد المعبود، شبين الكوم

 الغالف شبابمسابقة ال
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   الدكتور/ الوصيف علي حزة؛ مدير إدارة الدعوة، مشرف الشباب/ معاوية هيكل

 الصفحة هـ1431المحرم  -السنة التاسعة والعشرون  111العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: حماية أنباء الموحدين

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 ة التحرير: الهجر... والهجرة والمهاجر!!كلم

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 13 (17 -1)اآليات: -الحلقة األولى-باب التفسير: سورة النجم 

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 ة والقانونإسماعيل على درجة الدكتوراه من كلية الشريع تهنئة: لحصول الباحث/ نجاح عثمان أبو العينين

 بالقاهرة
5 

.   

 13 باب السنة: صلح الحديبية

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 35 الهجرة بين األمس واليوم وغداً 

   أبو محمد أشرف بن عوض، األسكندرية

 33 موضوع العدد: الفالح المصري.. كما يراه اليهود

   ضرالدكتور/ أحمد إبراهيم خ

 11 شعر: عامنا الهجري

   مجمع دار السالم -عماد األلفي، دمياط 

 13 أسئلة القراء عن األحاديث

   العالمة/ محمد ناصر الدين األلباني

 11 الفتاوى

لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال 

 المراكبي
  

 18 التدخين حرام قطعاً!!

   مفتي الجمهورية، نقال عن مجلة الدعوة
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 13 الدعوة.. والدعاة!!

   الدكتور/ محمد أحمد المسير، األستاذ بجامعة األزهر

 45 األمة تودع صاحب "فقه السنة"

   جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 43 لتاسعة(باب اللغة العربية: الطريق إلى تقويم اللسان )الحلقة ا

   جامعة المنصورة -الدكتور/ سيد خضر، كلية التربية 

 44 تعدد مرجع الضمير -من أسرار .. لغة القرآن الكريم 

   الدكتور/ علي لقم

 43 مذكرة دفاع

   فضيلة الشيخ/ مصطفى درويش، عضو مجلس اإلدارة والمستشار القانوي بالمركز العام

 48 ( الخضر والصوفية32والسنة )الحلقة  عقائد الصوفية في ضوء الكتاب

   عميد متقاعد/ محمود المراكبي

 53 بابا الفاتيكان منزعج

   فضيلة الشيخ/ أحمد فهمي، شبين الكوم

 54 الجوانب األخالقية.. في االقتصاد اإلسالمي

   السيد عبد العال السيد

 51 الهجرة وعناية القرآن الكريم بها

   طه نصر فضيلة الشيخ/ أحمد

 35 وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة موسى عليه السالم "ولتصنع على عيني" -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 34 التشريع اإلسالمي

   فضيلة الشيخ/ أحمد كامل الخضري، شيخ معهد دمياط

 الغالف عزاء: وفاة الشيخ المهندس محمد سيد متولي

   ثمان، وكيل الجماعةفتحي أمين ع
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 الصفحة هـ1431صفر  -السنة التاسعة والعشرون  118العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: كمال الشريعة

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 فائدة: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار

.   

 3 نا في المسيح عليه السالمكلمة التحرير: عقيدت

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 (32 -17)اآليات: -الحلقة الثانية-باب التفسير: سورة النجم 

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 14 باب السنة: تمني الموت

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 35 االستئذان

   الشيخ/ عبد القادر محمد السباعي

 31 اإلسالم.. واإلنترنت

   دياب عبد الكريم، نقال عن مجلة الفرقان

 14 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو اسحاق الحويني

 18 الفتاوى

مال لشوادفي ود. جلجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت ا

 المراكبي
  

 43 خطأن هما سبب النكسة

   األستاذ الدكتور/ عبد العظيم المطعني، األستاذ بجامعة األزهر، نقال عن مجلة القدس

 44 التدخين بين الطب والدين

   الدكتور/ سمير تقي الدين

 43 العبادات والقرابات النافعة لألموات )الحلقة األولى(
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   د غريب الشربيني، مدير التحريرالشيخ/ محمو

 55 متى ينتهي العدوان على بنت عدنان؟!

   شادي السيد أحمد عبد الله

 53 وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة موسى عليه السالم )الحلقة الرابعة( خروج موسى إلى مدين -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 53 اء بالمملكة العربية السعوديةبيان من هيئة كبار العلم

   56نقال عن مجلة البحوث اإلسالمية العدد 

 53 دراسة بالغية -باب اللغة العربية: الفواصل القرآنية 

   جامعة المنصورة -الدكتور/ السيد خضر، كلية التربية 

 33 ( القول المبين في حياة الخضر32عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة 

   عميد متقاعد/ محمود المراكبي

 الصفحة هـ1431ربيع األول  -السنة التاسعة والعشرون  113العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: األحداث الشيطانية واإلساءة لإلسالم

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 حيدر!! كلمة التحرير: من طه حسين.. إلى حيد

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 13 (41 -26)اآليات: -الحلقة الثالثة-باب التفسير: سورة النجم 

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 11 تهنئة: لحصول الباحث رفعت أحمد إبراهيم سليمان على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الجيوفيزيفية

   فرع هرية - السنة أنصارجماعة 

 18 باب السنة: التواكل

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 35 بيان مجمع البحوث اإلسالمية بشأن رواية وليمة ألعشاب البحر لمؤلفها حيدر حيدر

   فضيلة الشيخ/ محمد سيد طنطاوي، شيخ األزهر

 33 ة جامعة األزهر الشريفبيان من كلية الدعوة اإلسالمية بالقاهر
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   األستاذ الدكتور/ حسن جبر حسن شقير، عميد الكلية

 38 بيان من رئيس جامعة األزهر

   األستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم، رئيس الجامعة

 33 المجلس األعلى للشئون اإلسالمية -وزارة األوقاف 

.   

 15 موضوع العدد: القرآن وحقائق العلم

   ندس/ أحمد عبد الوهاباللواء مه

 14 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو اسحاق الحويني

 18 الفتاوى

لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال 

 المراكبي
  

 43 الرد على كتاب قصة الخلق

   مد علي بن إبراهيم بن حشيش الستاموني األثريفضيلة الشيخ/ أبو مح

 48 (2( القول المبين في حياة الخضر )33 عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة

   عميد متقاعد/ محمود المراكبي

 43 العبادات والقرابات النافعة لألموات

   الشيخ/ محمود غريب الشربيني، مدير التحرير

 53 ألعالم: )الحلقة األولى( عروة بن الزبير )أحد الفقهاء السبعة(اإلعالم بسير ا

   الشيخ/ مجدي عرفات

 54 حكمة تحريم الميتة والدم وجهة نظر طبية في آية قرآنية

   الدكتور/ سمير تقي الدين أحمد

 53 العبادات والقرابات النافعة لألموات )الحلقة الثانية(

   مدير التحرير الشيخ/ محمود غريب الشربيني،

 53 مولد النبي صلى الله عليه وسلم
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اختصار الشيخ/ محمد رشدي خليل، أصلها رسالة "بدعة االحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم" 

 لألستاذ الجليل الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله
  

 33 م )الحلقة الخامسة( مقام موسى في مدينوقفات مع القصة في كتاب الله: قصة موسى عليه السال -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 الغالف عزاء: وفاة المحاسب سعيد أحمد عبد الفتاح عوض

   المركز العام -السنة المحمدية  أنصارجماعة 

 الغالف عزاء: وفاة حرم األستاذ مصطفى عبد اللطيف درويش

   فتحي عثمان

 الغالف ربيةالغ -شهر: فرع زفتى 

.   

  

 الصفحة هـ1431ربيع اآلخر  -السنة التاسعة والعشرون  145العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: آل البيت.. بين الهوى واإلنصاف

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: األزهر... وقيادة األمة

   ت الشوادفي، رئيس التحريرفضيلة الشيخ/ صفو

 15 (62 -42)اآليات: -الحلقة الرابعة والخيرة-باب التفسير: سورة النجم 

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: السجود )الحلقة األولى(

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 18 أدب العالم في درسه

   بن سعد الشويغر، رئيس تحرير مجلة البحوث اإلسالمية السعوديةالدكتور/ محمد 

 31 السنة أنصارشعر: دعوة 

   محمود أمين محمد مرسي

 34 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو اسحاق الحويني
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 38 الفتاوى

جنة: صفوت الشوادفي ود. جمال لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء الل

 المراكبي
  

 11 اعتذار: من المجلة عن استخدام عبارة "مثواه األخير" بالعدد الماضي سهوا

.   

 13 تحقيقات التوحيد: وزارة األوقاف تغزو عالم األنترنت

   خالد عبد الحميد، نائب رئيس فرع التل الكبير

 18 قة الثانية(أولئك الرجال حقا.. رجال الجهاد!! )الحل

   الشيخ/ مجدي قاسم

 44 العبادات والقرابات النافعة لألموات )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ محمود غريب الشربيني، مدير التحرير

 48 قراءة في األيدلوجية النسوية الجديدة - المرأةعولمة 

   كمال حبيب

 51 )أحد فقهاء التابعين بالمدينة(اإلعالم بسير األعالم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 

   الشيخ/ مجدي عرفات

 54 الشريعة اإلسالمية أصل أحكام القضاء )الحلقة السابعة(

المستشار الدكتور/ فاروق عبد العليم موسى/ رئيس محكمة استئناف عالي المنصورة سابقا، عرض وتلخيص 

 مدير التحرير )محمود غريب الشربيني(
  

 51 القلبوبية -لخيمة شهر: فرع شبرا ا

.   

 58 وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة موسى عليه السالم )الحلقة السادسة( تكليم الله موسى -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 31 (1( مهمة الخضر )34عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة 

   عميد متقاعد/ محمود المراكبي

 34 عر: تبارك ربيش

   حسن محمد الصاوي
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 الغالف عزاء: وفاة الشيخ محمد محمود هيكل

   فتحي أمين عثمان

 الصفحة هـ1431جمادى األولى  -السنة التاسعة والعشرون  141العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: مسئولية األسرة.. نحو تربية األبناء

   دين، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور ال

 3 كلمة التحرير: الدين... النصيحة

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 (7 - 1)اآليات: -الحلقة األولى-باب التفسير: سورة القمر 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: السجود )الحلقة الثانية(

   نور الدين، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد صفوت 

 18 حوار التوحيد: مع فضيلة الدكتور الشيخ صالح بن غانم السدالن

   جمال سعد حاتم

 33 الفتاوى

لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال 

 المراكبي
  

 13 عند محارمها ونسائها المرأةبيان في لباس 

   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واألفتاء

 13 تحقيقات التوحيد: وزارة األوقاف تغزو عالم األنترنت

   خالد عبد الحميد، نائب رئيس فرع التل الكبير

 14 (: قصة ثعبان الغار1تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

   ن إبراهيم حشيش الستاموني األثريفضيلة الشيخ/ أبو محمد علي ب

 11 جفاف العين )الحلقة األولى(

   الدكتور/ محمد السقا عيد، أخصائي طب جراحة العيون

 45 صفة تسوية الصفوف
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   الشيخ/ محمود غريب الشربيني، مدير التحرير

 44 وقفات تربوية مع الدعوة والداعية

   الشيخ/ عبد الله رجب

 48 (2( مهمة الخضر )35 ي ضوء الكتاب والسنة )الحلقةعقائد الصوفية ف

   عميد متقاعد/ محمود المراكبي

 51 مسابقة: القرآن الكريم السنوية

   الشيخ/ أسامة سليمان، مدير إدارة شئون القرآن

 53 في بكين المرأة: بيان من مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف بمناسبة مؤتمر المرأةباب 

   لة الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الجامع األزهر ورئيس مجمع البحوث اإلسالميةفضي

 55 من أخبار الجماعة: الجمعية العمومية بالمركز العام

   أبو العطا عبد القادر محمود، األمين العام

 53 اإلعالم بسير األعالم: القاسم بن محمد

   الشيخ/ مجدي عرفات

 51 فضيحة كوفي عنان

.   

 58 من روائع الماضي: هل فكر األسير في الخالص؟!

   فضيلة الشيخ/ أبو الوفاء محمد درويش، رحمه الله

 33 وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة موسى عليه السالم )الحلقة السابعة( "واصطنعتك لنفسي" -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 الغالف ق هند صفوت الشوادفي وحصولها على المركز األول في الثانوية األزهريةتهنئة: بمناسبة تفو

   أسرة تحرير المجلة

 الغالف الشرقية -شهر: فرع منية القمح وفرع مشتول السوق وفرع الغار بالزقازيق 

.   
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 فحةالص هـ1431جمادى اآلخرة  -السنة التاسعة والعشرون  143العدد  فهرس مقاالت

 4 افتتاحية العدد: مصيبة الموت وفقد األعزاء

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 السنة واالنتخابات أنصاركلمة التحرير: 

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رئيس التحرير

 15 كأنها وصية مودع يا صفوت!!

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 سنة: صالة الجنازةباب ال

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 15 شكر على التعزية

   سكرتير التحرير

 13 الدعوة أبقى من الداعية

   فضيلة الشيخ/ محمد حسان

 18 أنه هادم اللذات!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 35 السنة!! أنصارالشرعية ينعي فقيد  الرئيس العام للجمعيات

   الدكتور/ فؤاد مخيمر، الرئيس العام للجمعيات الشرعية بمصر واألستاذ بحامعة األزهر

 31 وفاة علة من أعالم الدعوة

   الشيخ/ مجدي عرفات

 33 في رحاب الله صفوت الشوادفي

   الشيخ/ أحمد المسلمي الحسيني، مدير إدارة المشروعات

 34 يستقبل المؤمنون الموت!! كيف

   الدكتور/ جمال المراكبي

 31 فقد األحبة

   السنة أنصارالشيخ/ أبو العطا عبد القادر محمود، األمين العام لجماعة 
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 38 الفرقة واالختالف!!

   فضيلة الشيخ/ مصطفى العدوي

 11 بقلم صفوت الشوادفي رحمه الله

.   

 13 الشوادفي الذي عرفته

   شيخ/ محمود غريب الشربيني، مدير التحريرال

 13 واأسفاه على الدنيا

   عماد المهدي

 45 الفتاوى

لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي ود. جمال 

 المراكبي
  

 45 فتاوى

   دار اإلفتاء المصرية

 43 ل العطاءأحزان ال تمنع من تواص

   سعيد عبد العظيم

 48 إن يمسسكم قرح

   الشيخ/ محمد عبد الله فرح، مدير إدارة العالقات العامة

 55 عرفناه.. فبكيناه

   المهندس/ زكي السيد إبراهيم، رئيس فرع السنبالوين

 53 باب التراجم: من أعالم الدعوة الشيخ صفوت الشوادفي وطموحات ال حدود لها

   أمين عثمان، وكيل عام الجماعةفتحي 

 55 شعر: رثاء ووفاء

   الدكتور/ الوصيف علي حزة، مدير إدارة الدعوة واإلعالم

 53 من أقوال فضيلة الشيخ صفوت الشوادفي الذي رحل عن عالمنا المللئ بالفتن إلى رب كريم رحين

   أحمد عبد الرحمن
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 51 دروس من حياة الشيخ ووفاته

   معبود، شبين الكومصالح عبد ال

 58 عزاء الدعاة في مصر

   السنة المحمدية بمدرية التحرير والمدرس حاليا بالرياض أنصارعلي بن عبد العزيز موسى، فرع 

 53 الناس موتى.. وأهل العلم أحياء

   الشيخ/ أسامة علي سليمان، مدير إدارة شئون القرآن

 35 وطويت صفحة من صفحات الجهاد!!

   ور/ محمد أحمد إسماعيل المقدم، األسكندريةالدكت

 35 عزاء ومواساة

   السنة بالزقازيقر وإمام مسجد القبة بالكويت أنصارعبد الحميد بن عبد المطلب السنهوتي، 

 33 وداعا وداعا أيها الحبيب

   الشيخ/ سمير عبد العزيز محمد

 31 مراقبة الله

   ارة المالية بالمركز العامالمهندس / عاطف التاجوري، مدير اإلد

 34 بليتنا عظيمة..

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 الصفحة هـ1431رجب  -السنة التاسعة والعشرون  141العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: قلم الشوادفي

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 انةكلمة التحرير: حقاً إنها أم

   الدكتور/ جمال المراكبي، رئيس التحرير

 15 (32 - 7)اآليات: -الحلقة الثانية-باب التفسير: سورة القمر 

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 14 باب السنة: سجود السهو )الحلقة الثالثة(

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة
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 35 فضائل شهر رجب.. وبدعه

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رحمه الله

 31 دموع القدس

   السنة المحمدية نصارالدكتور/ الوصيف علي حزة، مدير إدارة الدعوة واإلعالم بالمركز أل

 34 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 38 الفتاوى

جنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: صفوت الشوادفي )رحمه لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس الل

 الله( ود. جمال المراكبي
  

 11 فائدة: صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسنه

.   

 13 حوار التوحيد: مع إمام وخطيب المسجد األقصى

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 18 إلفتاء بالمملكة العربية السعودية:بشأن المجالت الخليعة ومخاطرهابيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وا

.   

 45 صفة تسوية الصفوف )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ محمود غريب الشربيني، مدير التحرير

 45 السنة أنصاركلمات العزاء تتوالى في فقيد 

   سكرتير التحرير

 43 الزوجات من روائع الماضي: شبهات المضللين حول تعدد

   فضيلة الشيخ/ محمد جمعة العدوي

 55 العقوبة في اإلسالم وحماية األخالق

   الشيخ/ محمود السباعي محمود، عضو لجنة الفتوى الفرعية بالسويس األزهر

 53 ارجموا هذا الفكر

   أبو محمد أسامة علي سليمان، مدير إدارة شئون القرآن بالمركز العام
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 54 حصن!!فائدة: رجم الم

.   

 55 شعر: يا صفوة الصلحاء.. فقدك راعنا!!

   سيد عبد الحليم الشوربجي

 53 وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة موسى عليه السالم )الحلقة الثامنة( "فقوال له قوال لينا" -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 35 بدع رجب

   اإلمارات العربية المتحدة -الشارقة  -الحنبلي، واعظ بأوقاف خور فكان الشيخ/ أبو بكر بن محمد بن 

 33 اإلعالم بسير األعالم: سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة

   الشيخ/ مجدي عرفات

 الغالف مسابقة: نتيجة مسابقة الشباب

   وية هيكلالدكتور/ الوصيف علي حزة، مدير إدارة الدعوة واإلعالم؛ لجنة الشباب/ معا

 الصفحة هـ1431شعبان  -السنة التاسعة والعشرون  144العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: الطريق.. إلى األقصى

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 فائدة: قتال اليهود!!

.   

 3 كلمة التحرير: شهداء األقصى و إيقاظ األمة!

   تور/ جمال المراكبي، رئيس التحريرالدك

 15 (55 - 33)اآليات: -الحلقة الثالثة واألخيرة-باب التفسير: سورة القمر 

   الشيخ/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: سجود الشكر )الحلقة الرابعة واألخيرة(

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 18 السر وحفظه!!

   الدكتور/ محمد بن سعد الشويغر
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 33 فائدة: حسن التربية

.   

 31 (1األمن في اإلسالم )

   شادي أحمد عبد الله

 34 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 38 الفتاوى

جنة: صفوت الشوادفي )رحمه لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء الل

 الله( ود. جمال المراكبي
  

 13 انتفاضة الحجارة.. وخسة اليهود واألمريكان

   جمال سعد حاتم

 13 حاخام اليهود وصفات الله تعالى!!

   الدكتور/ الوصيف على حزة، مدير إدارة الدعوة واإلعالم بالمركز العام

 45 ( المعجزة والكرامة36لحلقة عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )ا

   عميد متقاعد/ محمود المراكبي

 45 اإلعالم بسير األعالم: أبو بكر بن عبدالرحمن أحد الفقهاء السبعة

   الشيخ/ مجدي عرفات

 43 (1(: قصة أسير )2تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

   أبو محمد علي بن إبراهيم حشيش الستاموني

 55 ائع الماضي: الصحيح والمبتدع في شهر شعبانمن رو

   الشيخ/ محمد أحمد عبد السالم الشقيري

 54 اإلسراء.. والمعراج

   الشيخ/ أسامة علي سليمان

 58 جفاف العين )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ محمد السقا عيد، أخصائي طب جراحة العيون
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ه: قصة موسى عليه السالم )الحلقة التاسعة( المواجهة بين موسى وقفات مع القصة في كتاب الل -باب السيرة 

 وفرعون
35 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 31 األمة اإلسالمية تودع عالماً جليالً "وفاة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم"

   أسرة التحرير

 34 شعر: فكوا الحصار

   حسن أبو الغيط

 الغالف ابقة القرآن الكريم السنويةمسابقة: إعالن نتيجة مس

   أسامة علي سليمان، مدير إدارة شئون القرآن، سكرتير إدارة شئون القرآن بخبت محمد أحمد

 الصفحة هـ1431رمضان  -السنة التاسعة والعشرون  145العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: اليهود.. أهل غدر وخيانة

   ور الدين، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد صفوت ن

 3 كلمة التحرير: شهرا عيد ال ينقصان

   الدكتور/ جمال المراكبي، رئيس التحرير

 8 باب التفسير: الصيام.. و تقوى الله

   العالمة الشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، رحمه الله

 13 من الدروس المستفادة من الصيام .. الورع

   د العظيم بدويالدكتور/ عب

 14 باب السنة: باب الريان

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 13 يا قدس هذا زمن الليل فاصتبري

   الشيخ/ محمد حسان

 35 تنبيهات على أخطاء تقع من بعض الصائمين

   لجنة الدعوة فرع هورين

 33 موضوع العدد: وأن تصوموا خيراً لكم
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   الدكتور/ سيد حسين عفاني

 15 من فتاوي إمام المفتين صلى الله عليه وسلم

   الشيخ/ محمود غريب الشربيني، مدير التحرير

 15 الصيام وتدريب النفس على الطاعة

   الشيخ/ محمد بن حسين يعقوب

 13 شعر: رمضان شهر االنتصارات

   حسن أبو الغيط

 45 حاديث ضعيفة تتعلق بشهر الصيامتحذير الخواص والعوام من أ 

   الشيخ/ مجدي عرفات

 43 إعالم األخالء إلى أدب مجالسة العلماء

   الشيخ/ أسامة علي سليمان، مدير إدارة شئون القرآن بالمركز العام

 44 (2(: قصة أسير )3تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   السنة أنصارعلمي بالشيخ/ علي حشيش، رئيس لجنة البحث ال

 43 م2222السنة المحمدية لعام  أنصارمن أخبار الجماعة: انعقاد الجمعية العمومية لجماعة 

   الشيخ/ أبو العطا عبد القادر محمود، األمين العام للجماعة

 55 رمضان وكرامة األمة!!

   الدكتور/ الوصيف على حزة، مدير إدارة الدعوة واإلعالم بالمركز العام

 54 فضل ليلة القدر!!

   سمير عبد العزيز

 53 من هنا وهناك: فلسطين واالنتخابات في أمريكا ومصر!!

   سكرتير التحرير

 53 إعالن : البريد األلكتروني بالرئيس العام

.   

 53 قافتهنئة: الطالب حسام الدين عبد الله أحمد لفوزه بالمركز األول بمسابقة القرآن الكريم بوزارة األو

.   

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 53 عزاء: وفاة الشيخ محمد نبيل عبد الرزاق عفيفي

.   

 35 العيد

   السنة المحمدية أنصارفضيلة الشيخ/ محمد حامد الفقي، مؤسس جماعة 

 31 دعاة على أبواب جهنم

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 الغالف هـ1421مسابقة: رمضان لعام 

.   

 الصفحة هـ1431شوال  -السنة التاسعة والعشرون  143العدد  فهرس مقاالت 

 3 السنة.. وأحداث دامية في السودان أنصارافتتاحية العدد: 

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 السنة بالسودان أنصارملف العدد: االعتداء اإلجرامي على المصلين بمسجد 

   حوتابي، جمال سعد حاتم/أحمد الشوادفي، عماد ال

 11 السنة بمصر بشأن الحادث اإلجرامي!! أنصاربيان جماعة 

.   

 11 السنة تستنكر الحادث األليم!! أنصارفروع 

.   

 13 السنة بالسودان حول حادثة مسجد الجرافة بأم درمان أنصاربيان من المركز العام لجماعة 

.   

 11 السنة المحمدية بالسودان ارأنصلقاء التوحيد مع: رئيس جماعة 

.   

 14 تصريح الشيخ: محمد هاشم الهدية حول الحادث

.   

 13 كلمة التحرير: أسباب المغفرة

   الدكتور/ جمال المراكبي، رئيس التحرير
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 33 (16: 1اآليات ) -الحلقة األولى-باب التفسير: سورة الرحمن 

   كتور/ عبد العظيم بدويالد

 33 المسلسالت باب السنة:

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 33 فائدة: جواز لعن الشيطان في أثناء الصالة

.   

 15 القرارات الصادرة عن المجمع الفقهي )الحلقة األولى(

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، إبراهيم رفعت

 15 أسئلة القراء عن األحاديث

   / أبو إسحاق الحوينيفضيلة الشيخ

 18 الفتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة: د. جمال المراكبي

 43 صفة تسوية الصفوف )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ محمود غريب الشربيني، مدير التحرير

 43 تهانينا .. تعازينا

   عقوبالشيخ/ محمد بن حسين ي

 55 المحاكمة

   الشيخ/ مصطفى درويش

 53 (: قصة مفتاح التعامل مع الجان4تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 رواية الحديث بالمعنى

   فضيلة الشيخ/ عبد الرزاق عفيفي، رحمه الله

 35 ثم ماذا بعد رمضان؟!

   الشيخ/ مجدي عرفات

 33 شهر شوال من بدع
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   السيد كشك

 34 فرحة الصائمين في يوم العيد

   بكر محمد إبراهيم

 الغالف شعر: نداء الشعوب

   الخبر -األستاذ/ حلمي محمد صالح، المملكة العربية السعودية 

 الصفحة هـ1431ذو القعدة  -السنة التاسعة والعشرون  141العدد  فهرس مقاالت 

 3 ق الشيخ: ابن عثيمينافتتاحية العدد: طري

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 فائدة: نزول الفتن كمواقع القطر!!

.   

 3 كلمة التحرير: عزاؤنا أنه خلف تراثا نافعاً و تالمذة

   الدكتور/ جمال المراكبي، رئيس التحرير

  8 ملف خاص: عن فضيلة الشيخ ابن عثيمين

.   

ْنَساِن إِالَّ َما َسعَى"  15 : "َوأَْن لَْيَس ِلإْلِ

   فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح بن عثيمين، رحمه الله

 14 باب السنة: العزاء بموت النبي صلى الله عليه وسلم

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 13 وما تدري نفس بأي أرض تموت!!

   لشيخ/ محمد بن صالح العثيمين، رحمه اللهفضيلة ا

 35 ابن عثيمين في رحاب الله!

   جمال سعد حاتم

 33 علماء السعودية يعددون مآثر الشيخ الراحل وخدمته للعلم الشرعي!!

.   

 33 فقد العلماء مصيبة عظيمة لألمة اإلسالمية
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   سماحة مفتي عام اللملكة

 33 فتاواه والتأصيل الشرعي والدليل!! الشيخ الراحل امتاز بدقته في

   وزير العدل السعودي

 33 الشيخ ابن عثيمين كان من العلماء الذين أفنوا حياتهم في خدمة العلم

   الشيخ/ عبد الله البسام، عضو هئية كبار العلماء

 33 وفاة الشيخ ابن عثيمين خسارة كبيرة

   الدكتور/ صالح بن غانم السدالن

 31 ل العلمحياة أه

الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد، نائب الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والنبوي وعضو مجلس 

 الشورى
  

 31 ظل صوته قويا فلم يدرك كثيرون حقيقة مرضه الخطير

   فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم

 31 ت بالعطاء الجيدالشيخ ابن عثيمين كان مدرسة مستقلة عرف

   الشيخ الدكتور/ إبراهيم الخضيري، قاضي بالمحكمة الكبري بالرياض

 34 نموذج العالم الموسوعي

   مساعد بن محمد المديفر، خطيب جامع الراحجحي

 35 إقامة صالة الغائب علي الشيخ ابن عثيمين في جميع مساجد السعودية

.   

 35 ة اإلسالمية ابن عثيميننصف مليون مصل يودعون فقيد األم

.   

 35 وصية الشيخ قبل رحيله

.   

 33 الموت إيذان بفقد العلم

   علي بن عبد العزيز الشبل، المدرس بكلية أصول الدين بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 38 ورحل األصولي الفقيه المهاب
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   الشيخ/ محمد حسان

 15 دموع ال ترقأ

   ل العزازيالشيخ/ عاد

 13 فتاوى

   فضيلة الشيخ/ ابن عثيمين، رحمه الله

 13 مصيبة األمة بموت علمائها

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 13 شعر: أتى حبر القصيم قضاء

   الدكتور/ الوصيف علي حزة، مدير إدارة الدعوة واإلعالم

 45 نصيحة األعزاء عند موت العلماء

   الشربيني، مدير التحرير الشيخ/ محمود غريب

 41 كلمة رثاء

   الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 44 تذكير المسلمين بترجمة الشيخ ابن عثيمين

   شادي السيد أحمد عبد الله، من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم

 51 علماء فقدناهم في السنتين اآلخيرتين

.   

 53 وكبا الجواد

   الشيخ/ مجدي عرفات

 51 وقضى العالم الرباني نحبه

   الشيخ/ مصطفى العدوي

 55 فائدة: خيار الناس

.   

 53 نداء اقتربت الساعة فهل من طالب علم

   إبراهيم عبد المنعم الشربيني
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 58 وماذا بعد؟!

   الشيخ/ محمد بن حسين يعقوب

 31 ومات الفقيه

   الشيخ/ وحيد عبد السالم بالي

 34 ح يا لقومي ... لقينا في المصاب ما لقيناشعر: محمد الصال

   الشيخ/ سعود بن إبراهيم بن محمد الشريم، إمام وخطيب الحرم المكي

 الغالف من أخبار الجماعة: دعوة النعقاد الجمعية العمومية

   السنة المحمدية أنصارأبو العطا عبد القادر محمود، المين العام لجماعة 

 الصفحة هـ1431ذو الحجة  -السنة التاسعة والعشرون  148العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: خطة تفصيلية لمدن تربوية!!

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: عبده مباشر.. والهجوم على السنة!!

   الدكتور/ جمال المراكبي، رئيس التحرير

 15 (45: 18اآليات ) -الحلقة الثانية-سورة الرحمن  باب التفسير:

   كتور/ عبد العظيم بدويالد

 11 فائدة: ال أحد أصبر على أذى من الله عز وجل

.   

 14 باب السنة: الصالة في الكعبة

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 35 ليلة ظلماء و بدر مفتقد

خ/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، والرئيس العام لشئون الحرمين، وعضو فضيلة الشي

 مجلس الشورى
  

 31 اإلعالم بسير األعالم: سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة

   الشيخ/ مجدي عرفات

 35 شعر: يدنو ويباهي
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   حسن محمد الصاوي

 33 فتاوى

   دار اإلفتاء المصرية

 15 القرارات الصادرة عن المجمع الفقهي )الحلقة الثانية واألخيرة(

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، إبراهيم رفعت

 14 رحلة الحج آيات وأحكام

   الشيخ/ محمد حسان

 18 ال تعتذروا!!

   الشيخ/ أسامة علي سليمان، مدير إدارة شئون القرآن الكريم

 45 التوعية بأحكام األضحية

   شيخ/ محمود غريب الشربيني، مدير التحريرال

 44 ي والثقفي في فضل الحجنصار(: قصة األ5تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 43 ماء زمزم وتجربة الشفاء

   الدكتور/ سيد حسين عفاني، رحمه الله

 53 شعر: حجوا يا كرام

   حسن أبو الغيط

 51 ماضي: الحج في اإلسالممن روائع ال

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ عبد الظاهر أبي السمح، إمام وخطيب الحرم المكي الشريف 

 53 وقفات في الحج

   شادي السيد أحمد عبد الله

 35 خطيئة الغرب الكبرى

   الدكتور/ الوصيف علي حزة، مدير إدارة الدعوة واإلعالم

 31 لماذا غضب الله على اليهود؟

   صالح عبد المعبود

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 34 فائدة: لو آمن عشر من اليهود!!

.   

 فراغ ببعض الصفحاتكل ما يذكر تحت عنوان )فائدة( هذا لم يرد بالفهرس، ولكن أضيف لبيان كل موضوعات المجلة وهي عباة عن أحاديث أو حكم أو لطائف لتكملة 

 الصفحة هـ1433المحرم  -السنة الثالثون  143العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: الجن... ال يعلمون الغيب

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 3 الله أنصارللسنة لتكونوا  أنصاركلمة التحرير: كونوا 

   الدكتور/ جمال المراكبي، رئيس التحرير

 15 (87: 46اآليات ) -الحلقة  -باب التفسير: سورة الرحمن 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 فائدة: نزول الفتن!!

.   

 14 باب السنة: طعام المؤمن وطعام الكافر

   ، الرئيس العام السابق للجماعة-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم 

 35 اإليمان بالكتب اإللهية!!

   اعد في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة اإلسالميةالدكتور/ محمود بن عبد الرحمن قدح، األستاذ المس

 35 فرج بعد شدة

   الدكتور/ محمد بن سعد الشويعر

 33 العالم اإلسالمي: اليهود.. ومجلس األمن األمريكي!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 15 يا دعاة اإلسالم كالمكم عن نساء أهل الجنة حرام!! هكذا يقولون

   دقهلية -السنة بترعة غنيم شربين  أنصارالشيخ/ محمد رزق ساطور، رئيس فرع 

 11 اإلعالم بسير األعالم: خارجة بن زيد أحد الفقهاء السبعة

   الشيخ/ مجدي عرفات

 14 شعر: عقائد العلماء
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   -رحمه الله-أبو بكر بن أبي داود عبد الله بن سليمان األسعث 

 13 الفتاوى

   الفتوى بالمركز العام/ رئيس اللجنة: محمد صفوت نور الدين، أعضاء اللجنة:د. جمال المراكبي لجنة

 45 وفد... للدفاع عن األصنام

   الشيخ/ مصطفى درويش

 41 تنويه هام: بخصوص اشتراكات المجلة

.   

 43 صفة تسوية الصفوف )الحلقة األخيرة(

   تحريرالشيخ/ محمود غريب الشربيني، مدير ال

 43 األمن والحرب واألشهر الحرم وحقوق اإلنسان

   فضيلة الشيخ/ أحمد طه نصر

 48 يوم عاشوراء... يوم من أيام الله تعالى

   أبو ظبي -الشيخ/ راشد محفوظ، وزراة األوقاف 

 51 حسن الجوار في اإلسالم

   الشيخ/ بكر محمد إبراهيم

 51 اب الله: قصة موسى عليه السالم )الحلقة العاشرة(وقفات مع القصة في كت -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 55 فائدة: فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه

.   

 53 مستر أنان... وتحطيم األصنام

   الشيخ/ أحمد المسلمي الحسيني

 51 نعمة الوقت

   الشيخ/ أسامة سليمان، إدارة القرآن الكريم

 58 ههيا -اإلبراهيمية / فرع أبو فرخ  -: فرع شنشور / فرع برق العز / فرع شرقية مباشر شهر

.   
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 58 تنويه: لألخت الكريمة: زينب سالمة برجاء ارسال العنوان لنتمكن من أرسال المجلة

   أسرة التحرير

 53 اهتمام اإلسالم بتوطيد األمن )الحلقة الثانية(

   شادي أحمد عبد الله

 35 (: قصة عنكبوت الغار والحمامتين6تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 34 الهجرة النبوية والدروس المستفادة

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل، عضو إدارة الدعوة وافعالم بالمركز العام

 38 !!من روائع الماضيذ: وزير الشئون االجتماعية يستفتي شيخ األزهر

   م1741/ 1/ 3إعداد الشيخ/ فتحي عثمان، نقال عن جريدة األهرام 

تهنئة: حصول الباحث عبد التواب سيد محمد من فرع الكونيسة على درجة الدكتوراه في الشريعة اإلسالمية 

 ورسالة بعنوان" أحكام السفر في الفقه اإلسالمي ]العبادات والعقوبات[" من كلية دار العلوم
11 

.   

 11 إلى ُكتاب مجلة التوحيد

.   

 13 (1مسائل يسع المسلمين الخالف فيها )

   فضيلة الشيخ/ مصطفى العدوي

 الغالف شعر: عجبا لهم!!

   حسن أبو الغيط

 الصفحة هـ1433صفر  -السنة الثالثون  155العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: فتح األندلس

   نور الدين، الرئيس العام للجماعةفضيلة الشيخ/ محمد صفوت 

 3 كلمة التحرير: أصول السنة

   الدكتور/ جمال المراكبي، رئيس التحرير

 15 (26: 1اآليات ) -الحلقة األولى  -باب التفسير: سورة الواقعة 
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   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 14 باب السنة: هدم األصنام

   ، الرئيس العام السابق للجماعة-حمه اللهر-فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم 

 18 أحكام الجنائز

   فضيلة الشيخ العالمة/ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين،

 35 فرج بعد شدة

   الدكتور/ محمد بن سعد الشويعر

 34 حوار التوحيد: مع الدكتور عبد العظيم بدوي

   إبراهيم رفعت -جمال سعد حاتم 

 15 الفتاوى

ة الفتوى بالمركز العام/ اللجنة الفتوى: الشيخ/ محمد صفوت نور الدين ود. جمال المراكبي، سارك في فتاوى لجن

 هذا العدد د. علد العظيم بدوي
  

 14 عاقبة إذالل الشعوب

   الشيخ/ مصطفى درويش

 13 عقائد العلماء: اعتقاد أب جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ الكبير

.   

 11 اإلعالم بسير األعالم: سالم بن عبد الله أحد فقهاء التابعين

   الشيخ/ مجدي عرفات

 13 شعر: عزة المؤمنين

   أيمن إبراهيم شحاتة

 45 اليهود ومذهب المنفعة

   الدكتور/ الوصيف علي حزة، مدير إدارة الدعوة واإلعالم

 44 : قصة علقمة(8تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 41 نعقيب على كتاب التبرج
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   السنة أنصارالشيخ/ علي حشيش، رئيس لجنة البحث العلمي بجماعة 

 48 قالوا عن التدخين!!

   الشيخ/ محمود غريب الشربيني، مدير التحرير

حلقة الحادية عشر( "فاقض ما انت وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة موسى عليه السالم )ال -باب السيرة 

 قاض"
53 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 53 قضايا فقهية: حكم غشل الجمعة

   الشيخ/ وحيد بالي

 35 هل يحس الموات باألحياء؟!

   الدكتور/ محمد بن سعد الشويعر

 31 فائدة: وصول ثواب الصدقات إلى الميت!!

.   

 34 النفاق وعالمته

   أسامة سليمانالشيخ/ 

 31 نقد التوارة المحرفة وما يتبعها من األسفار )الحلقة األولى(

   الدكتور/ محمود بن عبد الرحمن قدح، األستاذ المساعد في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة اإلسالمية

 15 (2مسائل يسع المسلمين الخالف فيها )

   فضيلة الشيخ/ مصطفى العدوي

 الغالف م اإلسالمي يودعه الداعية اإلسالمي فضيلة الدكتور محمد أحمد علي سحلولعزاء: العال

.   

 الصفحة هـ1433ربيع األول  -السنة الثالثون  151العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: الحرب دعوة

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 8 (1عبد )كلمة التحرير: فقه الت

   الدكتور/ جمال المراكبي، رئيس التحرير
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 14 (56: 28اآليات ) -الحلقة الثانية  -باب التفسير: سورة الواقعة 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: ثواب الكافر في االخرة

   ، الرئيس العام السابق للجماعة-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم 

 35 المحكم والمتشابه دون خالف أوتعقيد

الدكتور/ محمود عبد الرازق، األستاذ المساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة كلية الشريعة وأصول الدين 

 جامعة الملك خالد
  

 33 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

الشرقية/ فرع سنبو الكبرى وفرع سند  -ههيا  -ية/ فرع أبو فراخ الشرق -فاقوس  -شهر: فرع عرب درويش 

 لقليوبيةا -الخانكة  -الدقهلية/ فرع القلج وفرع الخصوص  -بلقاس  -الغربية/ فرعقرية جالية  -زفتى  -بسطة 
11 

   الشيخ/ أبو العطا عبد القادر، األمين العام

 13 الفتاوى

الفتوى: الشيخ/ محمد صفوت نور الدين ود. جمال المراكبي، سارك في فتاوى لجنة الفتوى بالمركز العام/ اللجنة 

 هذا العدد د. علد العظيم بدوي
  

 13 ذبائح أهل الكتاب

   الشيخ/ محمود غريب الشربيني، مدير التحرير

 45 باب العالم اإلسالمي: شياطين اليهود وعبدة الشياطين

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 44 ى الله عليه وسلم وحكم االحتفال بمولدهحب النبي صل

   صالح عبد المعبود، شبين الكوم

 41 شعر: منقذ الورى

.   

 48 اليهود والدعاية المضللة

   الدكتور/ الوصيف علي حزة، مدير إدارة الدعوة واإلعالم

 51 اإلعالم بسير األعالم: أبو سلمة بن عبد الرحمن أحد فقهاء التابعين
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   مجدي عرفات الشيخ/

 51 وليس الذكر كالنثى

   الشيخ/ أسامة سليمان

 54 من روائع الماضي: بدعة المولد ومظاهرها الوثنية

   السنة المحمدية أنصارفضيلة الشيخ/ عبد الرحمن الوكيل، الرئيس العام األسبق لجماعة 

 58 علوا إلى القمر وانحطوا إلى األرض!!

   الشيخ/ مصطفى درويش

 35 بناء وتربيتهماأل

   الدكتور/ محمد بن سعد الشويعر

 34 (: قصة ارتجاس إبوان كسرى / قصة آمنة7تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 38 هل الخضر ملك؟ أم ولي؟ أم نبي؟ -عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة 

   األستاذ/ محمود المراكبي

 13 هـ1421رمضان  -ابقة البحوث العلمية نتيجة مس

   الدكتور/ الوصيف علي حزة، مدير إدارة الدعوة واإلعالم

 5 م2221السنة المحمدية لعام  أنصارمن أخبار الجماعة: انعقاد الجمعية العمومية العادية بجماعة 

   الشيخ/ أبو العطا عبد القادر الزع، األمين العام

 الصفحة هـ1433ربيع اآلخر  -السنة الثالثون  153العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: وقفة حساب

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 8 (2كلمة التحرير: فقه التعبد )

   الدكتور/ جمال المراكبي، رئيس التحرير

 15 (76: 58اآليات ) -الحلقة الثالثة واألخيرة  -باب التفسير: سورة الواقعة 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 14 باب السنة: أحكام الظفر
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   ، الرئيس العام السابق للجماعة-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم 

 18 (1تأجير األرحام.. بين الحالل والحرام )

   الشيخ/ محمود غريب الشربيني، مدير التحرير

 31 التاجر الصدوق

   إبراهيم بن عبد العزيز الشتري، الرياض

 33 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

   الشيخ/ أسامة سليمان

(: قصة طلب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء من عمر رضي الله 7تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 عنه
34 

   الشيخ/ علي حشيش

 15 اليهود والصراع الدامي

   دكتور/ الوصيف علي حزةال

 11 باب العالم اإلسالمي: الطريق إلى األقصى ولو كره المحللون والمفاوضون

   الشيخ/ مصطفى درويش

 13 شعر: لنا الله

   حسن أبو الغيط

 11 نقد التوارة المحرفة وما يتبعها من األسفار )الحلقة الثانية(

   ذ المساعد في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة اإلسالميةالدكتور/ محمود بن عبد الرحمن قدح، األستا

 45 العالم اإلسالمي: خبث اليهود.. وقذارة األمريكان!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، سكرتير التحرير

 45 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 48 الفتاوى

   الشيخ/ مجدي عرفات

 51 ن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بشأن تحريم الغناء والموسيقى!!بيان م
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الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، غضوية/ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان وبكر بن عبد الله أبو زيد 

 وصالح بن فوزان الفوزان
  

 55 ظهور الفاحشة.. األسباب والعالج

   يالشيخ/ أسامة العوض

 58 وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة موسى عليه السالم )الحلقة الثانية عشر( -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 31 األرحام في الطب واإلسالم

   الدكتور/ سمير تقي الدين، أخصائي الكبد والجهاز الهضمي

 34 ى الله عليه وسلممن روائع الماضي: الحكم البليغة في خطبة النبي صل

   سماحة الشيخ/ عبد الله بن حميد

 31 اإلعالم بسير األعالم: الليث بن سعد فقيه أهل مصر

   الشيخ/ مجدي عرفات

 33 فقد األبناء... وتحمل مصابهم

   الدكتور/ محمد بن سعد الشويعر

-مة الشيخ محمد بن صالح العثيمين تنويه: إلى القراء األعزاء من العدد القادم تخصيص صفحتى لفتاوي العال

 -رحمه الله
13 

.   

 13 الدقهلية -شربين  -عزاء: وفاة الشيخ محمد السعيد الشربيني هجرس رئيس فرع كفر أبي فودة 

   فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة

 الغالف مسابقة: تمديد موعد جائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني العالمية

.   

 

 الصفحة هـ1433جمادى األولى  -السنة الثالثون  151العدد  مقاالت فهرس

 3 افتتاحية العدد: الصحة المباركة!!

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: الشعوب اإلسالمية والوقف خلف الجدران
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   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 8 (6: 1اآليات ) -الحلقة األولى  -تفسير: سورة الحديد باب ال

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 (1باب السنة: ساعة وساعة )

   ، الرئيس العام السابق للجماعة-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم 

 13 وسائل الفالح

   الدكتور/ جمال المراكبي، المشرف العام

 35 له يا قدسشعر: لك ال

   زكريا عبد المحسن

 31 بحث في دعاء االستخارة

   الشيخ/ مصطفى العدوي

 34 (: قصة الوفاء بالنذر12تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 33 العلمانية ووجهها القبيح!!

   الشيخ/ أسامة سليمان

 15 ابن أبي زيد القيروانيعقائد العلماء: ترجمة مختصرة لإلمام 

.   

 13 (2تأجير األرحام.. بين الحالل والحرام )

   الشيخ/ محمود غريب الشربيني، مدير إدارة المجلة

 13 اليهودية واالنتقام اإللهي!!

   الدكتور/ الوصيف علي حزة،

 31 السنة المحمدية وستون عاماً من الصحافة اإلسالمية أنصار

   ن عثمانالشيخ/ فتحي أمي

 45 المصيبة قد تكون نافعة

   الدكتور/ محمد بن سعد الشويعر
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 48 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 53 الفتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العام الشيخ محمد صفوت نور الدين ود. جمال المراكبي

 55 فتاوى

   -الله رحمه-سماحة الشيخ/ ابن عثيمين 

 51 شعر: الهاي والعد اإللهي

   حسن أبو الغيط

 58 اإلعالم بسير األعالم: إمام دار الهجرة مالك اإلمام

   الشيخ/ مجدي عرفات

 33 الجدية في االلتزام بالشرع )الحلقة األولى(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

ه السالم )الحلقة الثالثة عشر( "فستذكرون ما أقول وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة موسى علي -باب السيرة 

 لكم"
34 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 31 هل الخضر ملك؟ أم ولي؟ أم نبي؟ )الحلقة األخيرة( -( 38عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة 

   األستاذ/ محمود المراكبي

 33 داء الرياء القاتل.. وعالجه الناجع

   د أيمن الشبراويمحم

 الغالف الشيخ بخاري عبد وخمسون عاما من العطاء

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة

 الغالف عزاء: وفاة الشيخ محمد خلف فرع ميت غمر

.   

 الصفحة هـ1433جمادى االخرة  -السنة الثالثون  154العدد  فهرس مقاالت 

 3 مة والكمال!!افتتاحية العدد: اإلسالم دين الرح

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة
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 5 كلمة التحرير: التليفزيون والمسابقات.. من سيربح المليون؟!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (12: 8اآليات ) -الحلقة الثانية  -باب التفسير: سورة الحديد 

   بدوي الدكتور/ عبد العظيم

 13 (2باب السنة: ساعة وساعة )

   ، الرئيس العام السابق للجماعة-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم 

 18 الحجاب بين التعبد والتقليد

   الشيخ/ علي بن عبد العزيز الشبل، المدرس بجامعة افمام بالرياض

 35 شعر: شارون... وأحزان القرون

   حسن أبو الغيط

 31 فرق حذر منها العلماء

   الشيخ/ محمد السبيعي

 34 العالقة بين العقل والنقل وأثرها في عقيدة المسلم

   الدكتور/ محمود عبد الرازق، األستاذ المساعد بكلية الشريعة وأصول الدين جامعة الملك خالد

 33 (1أسباب النصر الموعود على شرذمة اليهود )

   حزة الدكتور/ الوصيف علي

 13 أسماء الله الحسنى

   الدكتور/ إبراهيم عبد المنعم الشربيني

 13 اإليمان قول وعمل

   الدكتور/ جمال المراكبي، المشرف العام

 45 اإلعالم بسير األعالم: ناصر الحديث والسنة اإلمام الشافعي

   الشيخ/ مجدي عرفات

 44 شعر: هيا فانفضوا الوهنا

   زكريا عبد المحسن

 45 أسئلة القراء عن األحاديث
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   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 48 الفتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العام الشيخ محمد صفوت نور الدين ود. جمال المراكبي

 55 فتاوى

   -رحمه الله-سماحة الشيخ/ ابن عثيمين 

 51 المطلق والمقيد

   الشيخ/ أسامة سليمان

 54 اث... احذروا!!يا أكلة المير

   خالد عثمان محمد

 53 (: قصة نعي قبل موت11تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 35 وداعا لشيخنا الوادعي رحمه الله

   الشيخ/ مصطفى العدوي

 33 وتتعاقب الجراح بموت العلماء

   صالح عبد المعبود

 34 )الحلقة الثانية واألخيرة( الجدية في االلتزام بالشرع

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 38 من روائع الماضي: الدعاء

   السنة سابقا أنصار، نائب ورئيس جماعة -رحمه الله-الشيخ/ محمد خليل هراس 

 33 إن الدين عند الله اإلسالم

   مصطفى عبد الجواد محمد

 11 صة موسى عليه السالم )الحلقة الرابعة عشر( "وبشر المؤمنين"وقفات مع القصة في كتاب الله: ق -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 الغالف مسابقة الشباب الصيفية

   الدكتور/ الوصيف علي حزة، مدير إدارة الدعوة، لجنة الشباب/ معاوية هيكل
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 الغالف مسابقة: القرآن الكريم

   القرأنالشيخ/ أسامة سليمان، إدارة شئون 

 الصفحة هـ1433رجب  -السنة الثالثون  155العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: كلمات في مسيرة الدعوة

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 حديث الشهر: محبة الله عز وجل )الحلقة األولى(

   الدكتور/ جمال المراكبي، المشرف العام

 8 (21: 11اآليات ) -الحلقة الثالثة  -باب التفسير: سورة الحديد 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: رؤيا صادقة

   ، الرئيس العام السابق للجماعة-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم 

 15 شهر رجب الحرام بين الجاهلية واإلسالم

   السيد محمد مزيد

 11 مة التحرير: أين الطريق... وماذا نحن فاعلون؟!كل

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 31 حاجتنا إلى مكارم األخالق

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 34 (: قصة ماشطة ابنة فرعون12تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 33 شرذمة اليهودأسباب النصر الموعود على 

   الدكتور/ الوصيف علي حزة

 33 الجديدة" المرأةوبه الموضوعات التالية " المجتماعات أساسها األسرة / امرأة بال رصيد / صورة  ركن األسرة

.   

 15 المجتماعات أساسها األسرة

   الدكتور/ إبراهيم عبد المنعم الشربيني
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 11 امرأة بال رصيد

   م عبد المنعم الشربينيالدكتور/ إبراهي

 11 الجديدة المرأةصورة 

   األستاذ/ متولي البراجيلي

 15 (2أسباب النصر الموعود على شرذمة اليهود )

   الدكتور/ الوصيف علي حزة

 18 من فضائل األعمال في الصالة والذكر بعدها

   -رحمه الله-سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز 

 45 الم: إمام أهل السنة أحمد بن حنبلاإلعالم بسير األع

   الشيخ/ مجدي عرفات

 45 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 48 الفتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العام الشيخ محمد صفوت نور الدين ود. جمال المراكبي.

 51 فتاوى

   -رحمه الله-سماحة الشيخ/ ابن عثيمين 

 54 أسباب النزول

   الشيخ/ أسامة سليمان

 53 مسألة زكاة الحلي -مسائل يسع المسلمين الخالف فيها 

   فضيلة الشيخ/ مصطفى العدوي

 53 ال يا دعاة التقريب )الحلقة األولى(

   الدكتور/ علي بن السيد الوصيفي

 33 ماذا تعرف عن علم الكالم؟!

.   

 34 : كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل البن خزيمةاقرأ من مكتبة المركز العام
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   عالء خضر

وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة موسى عليه السالم )الحلقة الخامسة عشر( "قَاَل قَْد أُِجيبَت  -باب السيرة 

َّبِعَاِنِّ َسبِيَل الَِّذيَن اَل يَْعلَُموَن"  دَّْعَوتُُكَما فَاْستَِقيَما َواَل تَت
33 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 33 شعر: أصوال االعتقاد

   نواكشوط -إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيدي، موريتانيا 

 13 االنتقام اإللهي!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 الغالف نتيجة مسابقة القرآن

   الشيخ/ أسامة سليمان، مدير إدارة شئون القرآن

  

 الصفحة هـ1433شعبان  -السنة الثالثون  153العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: النظرة اإليمانية

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 حديث الشهر: محبة الله عز وجل )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ جمال المراكبي، المشرف العام

 8 (18و 16اآليتين ) -ة الرابعة الحلق -باب التفسير: سورة الحديد 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: الرضاع

   ، الرئيس العام السابق للجماعة-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم 

 13 كلمة التحرير: وما تخفي صدورهم أكبر!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 35 إثمشعر: إن بعض الظن 

   حسن أبو الغيط

 31 الرؤيا بين الحقيقة والخيال

   الدكتور/ محمد الشويعر
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 34 ليلة النصف من شعبان وحكم االحتفال بها

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة

 33 دفاع عن اإلسالم

   الشيخ/ مصطفى درويش

 31 المنطوق والمفهوم

   الشيخ/ أسامة سليمان

 38 : خطأ بالعدد الماضي في اسم أحد الفائزين بمسابقة القرآناستدارك

.   

 33 ركن األسرة: صالة األم.. وسلوك الطفل

   الدكتور/ إبراهيم عبد المنعم الشربيني

 11 أختاة ليس هذا بحجاب!!

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 11 ال يا دعاة التقريب )الحلقة الثانية(

   د الوصيفيالدكتور/ علي بن السي

 33 واحة التوحيد

.   

 18 اإلعالم بسير األعالم: اإلمام العابد الزاهد سفيان الثوري

   الشيخ/ مجدي عرفات

 15 (3أسباب النصر الموعود على شرذمة اليهود )

   الدكتور/ الوصيف علي حزة

 11 امرأة بال رصيد

   الدكتور/ إبراهيم عبد المنعم الشربيني

 11 الجديدة أةالمرصورة 

   األستاذ/ متولي البراجيلي

 43 (3أسباب النصر الموعود على شرذمة اليهود )
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   الدكتور/ الوصيف علي حزة

 43 الفتاوى

لجنة الفتوى بالمركز العام الشيخ محمد صفوت نور الدين ود. جمال المراكبي/ شارك في اإلجابة الشيخ: زكريا 

 حسيني،
  

 43 فتاوى

   -رحمه الله-يخ/ ابن عثيمين سماحة الش

 55 (1كتب حذر منها العلماء )

   من كتاب أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

 51 تبصير األذهاب ببعض المذاهب واألديان: فرق حذر منها العلماء.. الصوفية

   الشيخ/ محمد السبيعي

 51 وقفات البد منها

   أحمد سعد أبو النجا

ت مع القصة في كتاب الله: قصة موسى عليه السالم )الحلقة السادسة عشر( هالك فرعون وقفا -باب السيرة 

 وجنده
53 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 53 أبناؤنا والمستقبل المنتظر!

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 33 إصالح العقيدة أساس كل إصالح )الحلقة األولى(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 34 من مكتبة المركز العام: كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث إلسماعيل الصابونياقرأ 

   عالء خضر

 33 (: قصة ابن األكرمين13تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 33 متى نصر الله؟!

   خليل حمد الكامروني

 11 َعَمِلِه فََرآهُ َحَسنًا" من روائع الماضي: "أَفََمن ُزيَِِّن لَهُ ُسوءُ 
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   -رحمه الله-الشيخ/ محمد صادق عرنوس 

  

 الصفحة هـ1433رمضان  -السنة الثالثون  151 العدد فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: أخوة اإليمان وشهر ررمضان

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 ونعم الوكيل حديث الشهر: حسبنا الله

   الدكتور/ جمال المراكبي، المشرف العام

 8 (21: 17اآليات ) -الحلقة الخامسة  -باب التفسير: سورة الحديد 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 15 باب السنة: العمرة في رمضان

   ، الرئيس العام السابق للجماعة-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم 

 14 لمة التحرير: فاعتبروا يأ أولى األبصار!!ك

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 18 إصالح العقيدة أساس كل إصالح )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 31 من فوائد غض البصر

   صالح عبد الخالق

 33 وجاء رمضان

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 14 (: قصة صيام امرأتين14من القصص الواهية )الحلقة تحذير الداعية 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 وفي الصيام وقاية وشفاء!!

   الدكتور/ محمد السقا عيد

 33 اإلسالم واإلرهاب

   وحيد عبد السالم بالي
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 11 اإلعالم بسير األعالم: إمام أهل الشام األوزاعي

   الشيخ/ مجدي عرفات

 15 اتتنبيهات للصائم

.   

 33 واحة التوحيد

.   

 18 فضل ليالي العشر األواخر في رمضان وليلة القدر

   الشيخ/ زكريا حسيني

 41 كيف يستقبل المسلم شهر رمضان؟

   أسامة العوضي

 43 (4أسباب النصر الموعود على شرذمة اليهود )

   الدكتور/ الوصيف علي حزة

 45 أسئلة القراء عن األحاديث

   ضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحوينيف

 48 الفتاوى

لجنة الفتوى بالمركز العام الشيخ محمد صفوت نور الدين ود. جمال المراكبي.شارك في اإلجابة د. عبد البديع أبو 

 هاشم، الشيخ زكريا حسيني، الشيخ مجدي عرفات
  

 55 فتاوى

   -رحمه الله-سماحة الشيخ/ ابن عثيمين 

 53 (2العلماء )كتب حذر منها 

   من كتاب أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

 51 تبصير األذهاب ببعض المذاهب واألديان: فرق حذر منها العلماء.. القرامطة

   الشيخ/ محمد السبيعي

 54 قطوف مثمرة في سهر المغفرة

   متولي البراجيلي
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 58 اقرأ من مكتبة المركز العام: كتاب اإليمان البن منده

   عالء خضر

 53 إدارة القرآن الكريم بالمركز العام

   الشيخ/ أسامة علي سليمان، مدير اإلدارة

 35 من روائع الماضي: شهر رمضان وصيامه

   ، الرئيس العام السابق للجماعة-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم 

يَك وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة م -باب السيرة  وسى عليه السالم )الحلقة السابعة عشر( "فَاْليَْوَم نُنَِجِّ

 بِبَدَنَِك ِلتَُكوَن ِلَمْن َخْلفََك آيَةً"
34 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 31 أحكام الصيام

   عبد الحميد عبد اللطيف

 38 شعر: أفغاني يتكلم

   عائض القرني

 33 أتدرون ما االقتصاد؟!

   د محمد الرمانيالدكتور/ زيا

 15 نصائح لراغبي الزواج!!

   الدكتور/ محمد بن سعد الشويعر

 الصفحة هـ1433شوال  -السنة الثالثون  158العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: غرس الخير دعوة اإلسالم

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 لى الله )الحلقة األولى(حديث الشهر: التوكل ع

   الدكتور/ جمال المراكبي، المشرف العام

 8 (24: 22اآليات ) -الحلقة السادسة  -باب التفسير: سورة الحديد 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 طنطا -الدقهلية / فرع منشأة جنزو  -شهر: فرع الدقانوه الجديدة 
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.   

 13 باب السنة: غزوة أوطاس

   ، الرئيس العام السابق للجماعة-رحمه الله-يلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم فض

 11 كلمة التحرير: عدل الله في خلقه!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 31 مضى رمضان فيا أسفا عليه!!

   الشيخ/ أسامة علي سليمان

 31 ماذا بعد رمضان؟!

   محمد حمدي عبد العظيم

 34 دة المسلمين سبيل النصر والتمكينوح

   سالم ندا

 33 إعمار المساجد بصالة الجماعة

   سيد مبارك

 33 اإلعالم بسير األعالم: اإلمام المبارك عبد الله بن المبارك

   الشيخ/ مجدي عرفات

 11 (5أسباب النصر الموعود على شرذمة اليهود )

   الدكتور/ الوصيف علي حزة

 13 حيدواحة التو

.   

 18 باب االقتصاد اإلسالمي: الوظائف االجتماعية واالقتصادية للحلي

   الدكتور/ زيد بن محمد الرماني

 45 الرئيس العام في نقابة الصحفيين

   جمال سعد حاتم

 41 ركن األسرة: احذري؛ فمهمتك عظيمة

   الدكتور/ إبراهيم عبد المنعم الشربيني
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 41 )الحلقة األولى( المرأةج ركن األسرة: حكم خرو

   أسامة العوضي

 45 شعر: عيون األرض تبكيكم

   زكريا عبد المحسن

 43 الفتاوى

لجنة الفتوى بالمركز العام الشيخ محمد صفوت نور الدين ود. جمال المراكبي.شارك في اإلجابة الشيخ مجدي 

 عرفات
  

 51 فتاوى

   -رحمه الله-سماحة الشيخ/ ابن عثيمين 

 53 (3كتب حذر منها العلماء )

   من كتاب أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،

 51 تبصير األذهاب ببعض المذاهب واألديان: فرق حذر منها العلماء.. الشيعة اإلمامية اإلثنا عشرية

   الشيخ/ محمد السبيعي

 55 التدافع بين الحق والباطل

   الشيخ/ أسامة سليمان

 53 . أقوى من أسلحة التدمير!!سالح الدعوة.

   الشيخ/ مصطفى درويش

 58 (: قصة تعلبة بن حاطب، المفترى عليه15تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 أخي القارئ: صحح أحاديثك )الحلقة األولى(

   الشيخ/ علي حشيش

 34 نظرات على السنة )الحلقة األولى(

   متولي البراجيلي الشيخ/

 33 اقرأ من مكتبة المركز العام: الشريعة لآلجري

   عالء خضر
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 38 شعر: ارحل عدو الله

   حسن أبو الغيط

 33 إصالح العقيدة أساس كل إصالح )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 11 من روائع الماضي: التزاوج بين اإلنس والجن!!

   ، علق على المقال فضيلة الشيخ عبد الرحمن الوكيل-رحمه الله-رشاد محمد الشيخ/ سليمان 

 الغالف تنويه: إلى ُكتاب المجلة

.   

عزاء: وفاة الشيخ/ زكريا السيد رمضان )منيا القمح(، وفاة الشيخ سعد محمد حاتم والد األستاذ جمال سعد؛ رئيس 

 تحرير المجلة
 الغالف

   الرئيس العام

 الصفحة هـ1433ذو القعدة  -السنة الثالثون  153العدد  االتفهرس مق 

 3 افتتاحية العدد: الدعوة سلعة الدعاة

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 حديث الشهر: التوكل على الله )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ جمال المراكبي، المشرف العام

 15 (27: 25اآليات ) -الحلقة السابعة واألخيرة  -رة الحديد باب التفسير: سو

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 14 باب السنة: تحذير للعرب!!

   ، الرئيس العام السابق للجماعة-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم 

 13 إن الدين عند الله اإلسالم

   الدكتور/ محمد عبد الله إبراهيم

 31 كلمة التوحيد: المؤامرة الكبري... وسياسة تجفيف المنابع!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 31 نظرات على السنة )الحلقة الثانية(

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 33 اإلعالم بسير األعالم: شيخ المشرق إسحاق بن راهويه

   الشيخ/ مجدي عرفات

 11 احذروا الغفلة

   لشيخ/ جمال عبد الرحمنا

 15 (6أسباب النصر الموعود على شرذمة اليهود )

   الدكتور/ الوصيف علي حزة

 13 واحة التوحيد

.   

 18 ركن األسرة: أثر القدوة على النشء!!

   الدكتور/ إبراهيم عبد المنعم الشربيني

 45 )الحلقة الثانية( المرأةركن األسرة: حكم خروج 

   وضيأسامة الع

 41 ركن األسرة: ويبقى الود.. ما فقه النساء

   حسين إبراهيم الدسوقي

 44 شعر: ال تخدعونا

   حسن أبو الغيط

 45 الخالق في اإلسالم

   محمد عاطف التاجوري

 43 الفتاوى

ريا يخ زكلجنة الفتوى بالمركز العام الشيخ محمد صفوت نور الدين ود. جمال المراكبي.شارك في اإلجابة الش

 حسيني والشيخ مجدي عرفات
  

 51 فتاوى

   -رحمه الله-سماحة الشيخ/ ابن عثيمين 

 53 إصالح العقيدة أساس كل إصالح )الحلقة الرابعة(
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   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 51 (: قصة حج آدم عليه السالم16تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 لقارئ: صحح أحاديثك )الحلقة الثانية(أخي ا

   الشيخ/ علي حشيش

 51 تهنئة: حصول نجل الشيخ علي حشيش على المركز األول في مسابقة الخطابة على مستوى محافظة الدقهلية

   أسرة التحرير

 58 الحاج الذي لم يحج!!

   فهد بن عبد الرحمن اليحيى

 53 الجيزة -أكتوبر  6شهر: فرع 

.   

 35 اقرأ من مكتبة المركز العام: أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لاللكائي

   عالء خضر

 33 تبصير األذهاب ببعض المذاهب واألديان: فرق حذر منها العلماء.. األحباش

   الشيخ/ محمد السبيعي

 34 رفقا بعوام المسلمين )الحلقة األولى(

   علي بن السيد الوصيفي

 31 والمبتدعات في فضل الحج والعمرةبين السنن 

   محمد بن عبد السالم الشقيري

 33 الفضل بين التأويل والتبديل

   الدكتور/ محمد عبد الرازق، األستاذ المساعد بقسم العقيدة جامعة الملك خالد

 13 شعر: سيكبر التاريخ عند مجيئنا

 حسين إبراهيم حسين
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 الصفحة هـ1433ذو الحجة  -الثالثون  السنة 135العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: العلمانية واإلرهاب!!

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 حديث الشهر: الخشوع

   الدكتور/ جمال المراكبي، المشرف العام

 8 (6: 1اآليات ) -الحلقة األولى  -باب التفسير: سورة المجادلة 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: بناء الكعبة

   ، الرئيس العام السابق للجماعة-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم 

 11 مواسم الخير

   خالد عبد مصطفى

 31 لقاء التوحيد: مع سماحة مفتي عام السعودية حول أمور الحجيج وهموم العالم اإلسالمي!

   هيم رفعتإبرا

 33 منزلة المسجد في اإلسالم

   يوسف محمد سليمان

 33 اإلعالم بسير األعالم: سفيان بن عيينة

   الشيخ/ مجدي عرفات

 11 أمريكا تكشف عن وجهها القبيح.. وتعلن الحرب على الطبيعة!!

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 14 ة السابعة واألخيرة(أسباب النصر الموعود على شرذمة اليهود )الحلق

   الدكتور/ الوصيف علي حزة

 13 واحة التوحيد

.   

 18 مقتطفات من صناديق القمامة الماركسية!!

   الشيخ/ مصطفى درويش
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 45 ركن األسرة: أطفال المسلمين، كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم؟ )الحلقة األولى(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 5 نئة: تعيين فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حميد ريئسا لمجلس الشورى بالمملكة العربية السعوديةته

   الرئيس العام، ورئيس التحرير

 41 ركن األسرة: احذروهم؛ فإنهم شياطين!!

   حسين إبراهيم الدسوقي

 45 صور من التبرك السني والبدعي

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 48 الفتاوى

لجنة الفتوى بالمركز العام الشيخ محمد صفوت نور الدين ود. جمال المراكبي.شارك في اإلجابة الشيخ زكريا 

 حسيني والشيخ مجدي عرفات
  

 51 فتاوى

   -رحمه الله-سماحة الشيخ/ ابن عثيمين 

 51 (: قصة حوار الخليفتين عن الحجر األسود18تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 أخي القارئ: صحح أحاديثك )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ علي حشيش

 53 مسابقة: جوائز المسابقة الصيفية للشباب

الدكتور/ الوصيف على حزة مدير إدارة الدعوة واألعالم، جمال قاسم سكرتير األدارة، معاوية هيكل مسئول لجنة 

 الشباب
  

 35 ين )الحلقة الثانية(رفقا بعوام المسلم

   علي بن السيد الوصيفي

 33 اقرأ من مكتبة المركز العام: كتاب األبابنة البن بطة العكبري

   عالء خضر

 34 شعر: الحج ركن ذو مقام

   حسن أبو الغيط
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 35 بين السنن والمبتدعات في شهر ذي الحجة

   محمد بن عبد السالم الشقيري

 31 حج ركن من أركان اإلسالممن روائع الماضي: ال

   فضيلة األستاذ/ عبد الغفار المسالوي

 33 هـ1422كشاف: التوحيد للعام 

.   

 فراغ ببعض الصفحاتكل ما يذكر تحت عنوان )فائدة( هذا لم يرد بالفهرس، ولكن أضيف لبيان كل موضوعات المجلة وهي عباة عن أحاديث أو حكم أو لطائف لتكملة 

 الصفحة هـ1431المحرم  -السنة الحادية والثالثون  131العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: كلمة أنصاف!!

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 حديث الشهر: خشوع المصلين بين يدي رب العالمين

   الدكتور/ جمال المراكبي، المشرف العام على المجلة

 3 (12: 8سير: سورة المجادلة )الحلقة الثانية( اآليات )باب التف

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: جهاد معاوية رضي الله عنه

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 11 من سب معاوية

   الشيخ/ أسامة سليمان

 13 نفس!!كلمة التحرير: عام جديد.. ووقفة مع ال

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

أستاذ ورئيس قسم العقيدة بالجامعة اإلسالمية  -حوار التوحيد: مع الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي 

 ومستشار في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف
31 

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 33 دعي )الحلقة الثانية(صور من التبرك السني والب

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 33 اإلعالم بيسير األعالم: شعبة بن الحجاج
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   الشيخ/ مجدي عرفات

 11 (1الصهيونية والمؤامرة على فلسطين )

   الدكتور/ الوصيف علي حزة

 13 واحة التوحيد

.   

 18 أقوال واعتقادات خاطئة

   الدكتور/ طلعت زهران

 45 األسرة: أطفال المسلمين كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم )الحلقة الثانية(ركن 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 43 شهر: فروع شوبك وعربة مظهر هيا وكفر مكاوي )محافظة الشرقية(

.   

 41 المرأةركن األسرة: األسرة المسلمة بين قوامة الرجل.. وطاعة 

   سوقيالشيخ/ حسين الد

 45 شعر: تحية العام الهجري الجديد

   األستاذ/ نجاتي عبد الرحمن

 43 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة المركز العام

 48 فتاوى

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد الصالح بن عثيمين 

 51 اهجروا السباب يا أولي األلباب

   الشيخ/ صالح عبد الخالق محمد

 51 (: قصة غناء بنات النجار17القصص الواهية الحلقة ) تحذير الداعية من

   الشيخ/ علي حشيش

ح أحاديثك  53 أخي القارئ : صحِّ

   الشيخ/ علي حشيش
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 58 اقرأ من مكتبة المركز العام: اإلمامة والرد على الرافضة ألبي نعيم األصبهاني

   الشيخ/ عالء خضر

 31 ال تقربوا الزنى

   لصيحيالشيخ/ أيمن محمد ا

 33 بين السنن والمبتدعات في خرافات النساء وبدعهن أيام النفاس!!

   الشيخ/ محمد بن عبد السالم الشقيري

 34 (2األخالق في اإلسالم )

   الشيخ/ عاطف التاجوري

 33 )الحلقة األولى( -القسم الثاني  -وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة موسى عليه السالم 

   د الرازق السيد عيدالشيخ/ عب

 33 من روائع الماضي: التضامن اإلسالمي

   -رحمه الله-سمحاحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز 

من أخبار الجماعة: سفر الرئيس العام لتمثيل مصر في المؤتمر العالمي للمنظمات غير الحكومية الناشطة في 

 الدول األعضاء لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بالدوحة
 فالغال

.   

 الصفحة هـ1431صفر  -السنة الحادية والثالثون  133العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: غدر اليهود على مر العصور!!

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 حديث الشهر: قضايا معاصرة

   الدكتور/ جمال المراكبي، المشرف العام على المجلة

 3 11باب التفسير: سورة المجادلة )الحلقة الرابعة( اآلية 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 شهر: فرع المهدية / فرع اإلبراهيمية )محافظة الشرقية(

.   

 13 باب السنة: نظرات حول حديث ال حول وال قوة إال بالله
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   ةفضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماع

 11 كلمة التحرير: األقصى يناديكم... فهل تلبون النداء!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 31 حيطة السلف الصالح لجناب التوحيد )الحلقة األولى(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 34 مسائل يسع المسلمين الخالف فيها: مكان اعتداد المتوفي عنها زوجها

   فى العدويالشيخ/ مصط

 33 الحكمة من خلق الشر! )الحلقة األولى(

   الشيخ/ علي الوصيفي

 13 المعاصي وآثارها الخطيرة

   الشيخ/ محمد أيمن الشبراوي

 33 اإلعالم بيسير األعالم: اإلمام حماد بن زيد

   الشيخ/ مجدي عرفات

 11 شعر: فرحة األكوان

   األستاذ/ زكريا عبد المحسن

 13 تهويد القدسمسلسل 

   األستاذ/ ذياب عبد الكريم

 14 (2الصهيونية والمؤامرة على فلسطين )

   الدكتور/ الوصيف علي حزة

 13 السنة المحمدية بمصر حول األحداث في فلسطين!! أنصاربيان: من 

.   

 18 واحة التوحيد

.   

 45 أقوال واعتقادات خاطئة

   الدكتور/ طلعت زهران
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 43 سرة: أطفال المسلمين كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم )الحلقة الثالثة(ركن األ

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 45 االعتصام بالله!!

   الشيخ/ صالح عبد المعبود

 43 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة المركز العام

 55 فتاوى

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد الصالح بن عثيمين 

 53 قبلة الشيطان في بيوت المسلمين

   الشيخ/ خالد عبد المحسن

(: قصة حوار عثمان رضي الله عنه مع ابن مسعود رضي الله 17تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

 عنه
51 

   الشيخ/ علي حشيش

ح أحاديثك  51 أخي القارئ : صحِّ

   الشيخ/ علي حشيش

 53 م2222الجمعية العمومية للعام  أخبار الجماعة: انعقاد

   الشيخ/ أبو العطا عبد القادر محمود الزع، األمين العام

 35 اقرأ من مكتبة المركز العام: شرح السنة للبربهاري

   الشيخ/ عالء خضر

 31 آفات العلم

   الشيخ/ أسامة سليمان

 34 بين السنن والمبتدعات في كيفية الغسل وما ابتدع فيه

   يخ/ محمد بن عبد السالم الشقيريالش

 33 ال عدوى وال طيرة!!

   فضيلة الشيخ/ فتحي أمين عثمان، وكيل الجماعة
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 31 نظرات على اإلجماع )الحلقة األولى(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 33 علم مقارنة األديان

   الشيخ/ مجدي قاسم

 13 عزاء: األمة تودع الشيخ عمر السبيل

.   

 13 ء: وفاة الشيخ أحمد محمد غازي رئيس فرع كفر أبو سيد أحمدعزا

   فتحي عثمان، وكيل الجماعة

 الغالف مسابقة: إدارة شئون القرأن الكريم

   أسامة علي سليمان، مدير إدارة شئون القرآن

  

 الصفحة هـ1431ربيع األول  -السنة الحادية والثالثون  131العدد  فهرس مقاالت

 3 العدد: الشجرة المثمرة افتتاحية

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 حديث الشهر: ضرورة الوحدة وخطورة الفرقة!!

   الدكتور/ جمال المراكبي، المشرف العام على المجلة

 3 (22: 12باب التفسير: سورة المجادلة )الحلقة األخيرة( اآليات )

   لعظيم بدويالدكتور/ عبد ا

 13 باب السنة: تحذير النبي األمين صلى الله عليه وسلم من مشابهة الكافرين!!

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 13 كلمة التحرير: مساعدة الفسطنين جريمة يعاقب عليها بوش وشارون!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 35 ال أدب.. جسد بال روحعلم ب

   الشيخ/ أسامة سليمان

 31 نظرات على اإلجماع )الحلقة الثانية(
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   الشيخ/ متولي البراجيلي

 33 بدعة االحتفال بالمولد "اتقوا الله في محمد صلى الله عليه وسلم"

   الشيخ/ عمر بن الخطاب الحسيني

 38 الثواب العظيم للتوحيد

   شبراويالشيخ/ محمد أيمن ال

بيان: األمانة العامة للمجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة بعنوان )أخرجوا الصهاينة من قلوبكم.. يخرجوا 

 من دياركم(
33 

.   

 15 نعيم بن حماد وكتابة الفتن عمدة أخبار صاحب "هرمجدون"

   الشيخ/ مجدي عرفات

 11 الهجرة باقية!!

   علي الشب، المدرس بجامعة افمام محمد بن سعود اإلسالمية الدكتور/ علي بن عبد العزيز

 14 أقوال واعتقادات خاطئة

   الدكتور/ طلعت زهران

 13 واحة التوحيد

.   

 18 ركن األسرة: أطفال المسلمين كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم )الحلقة الرابعة(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 45 التبرج وخطره على المجتمع المسلمركن األسرة: 

   الشيخ/ أسامة العوضي

 43 لماذا ينصرنا الله؟!

   الشيخ/ صالح عبد المعبود

السنة المحمدية وجهودها في نشر عقيدة السلف "رسالة دكتوراه" من الباحث السوداني أحمد محمد  أنصارجماعة 

 طاهر عمر
44 

.   

 44 دقهليةمحافظة ال -شهر: فرع البرامون 
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.   

 45 بين السنن والمبتدعات: أذكار الذاهب إلى المسجد

   الشيخ/ محمد بن عبد السالم الشقيري

 43 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة المركز العام

 55 فتاوى: بدعة االحتفال بالمولد!!

   فضيلة الشيخ/ أحمد فهمي

 51 فتاوى

   -مه اللهرح-فضيلة الشيخ/ محمد الصالح بن عثيمين 

 51 (: قصة انتقال النور المحمدي22تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

   الشيخ/ علي حشيش

ح أحاديثك  51 أخي القارئ : صحِّ

   الشيخ/ علي حشيش

 58 عزاء: وفاة الشيخ فؤاد مخيمر الرئيس العام للجمعية الشرعية

.   

 35 انة عن أصول الديانة لألشعرياقرأ من مكتبة المركز العام: كتاب اإلب

   الشيخ/ عالء خضر

 33 حقيقة الشر ومحاوره!! )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ علي الوصيفي

 33 حيطة السلف الصالح لجناب التوحيد )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 33 ة إليهإقرار مبدأ التسامي والدعو - من روائع الماضي: من خصائص اإلسالم

   فضيلة الشيخ/ أبو الوفاء محمد درويش
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 الصفحة هـ1431ربيع اآلخر  -السنة الحادية والثالثون  134العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: المنظومة الكونية

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 حديث الشهر: تحقيق التوحيد

   ور/ جمال المراكبي، المشرف العام على المجلةالدكت

 3 (8: 1باب التفسير: سورة الحشر )الحلقة األولى( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 14 باب السنة: الصدقة

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 11 مين!!كلمة التحرير: تكاتف محاور الشر في الكيد للمسل

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 31 الصهيونية والمؤامرة على فلسطين

   الدكتور/ الوصيف علي حزة

 34 مصطلحات يهودية

   الشيخ/ عيسى القدومي

 33 ماذا يريد منا أعداؤنا؟!!

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 33 نظرات على اإلجماع )الحلقة األخيرة(

   يخ/ متولي البراجيليالش

 11 موقف السلف من السحر والعرافة والكهانة

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 15 الغربية -شهر: فرع شيوة 

.   

 13 واحة التوحيد

   التحرير
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 18 أقوال واعتقادات خاطئة

   الدكتور/ طلعت زهران

 45 اإلعالم بيسير األعالم: اإلمام عبد الرحمن بن مهدي

   لشيخ/ مجدي عرفاتا

 41 مظاهر األخوة اإليمانية ومقتضياتها

   الشيخ/ عبد المحسن بن محمد العجيمي

 45 قضية محسومة!!

   الشيخ/ أحمد محمد السعدني

 48 ركن األسرة: أطفال المسلمين كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم )الحلقة الخامسة(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 ركن األسرة: سوء الظن وخطره على المجتمع

   الشيخ/ أسامة العوضي

 53 مسابقة: المسابقة الصيفية للبحوث العلمية

   الدكتور/ الوصيف علي حزة، مدير إدارة الدعوة واإلعالم

 51 ويل للمطففين

   الشيخ/ صالح عبد المعبود

 54 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة المركز العام

 53 اوى: أحكام للمسلمين في محاكم الذميين!!فت

.   

 58 فتاوى

   ،-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد الصالح بن عثيمين 

 35 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني
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صحابي سعد (: قصة تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم يد ال21تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

 ينصاراأل
34 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 اقرأ من مكتبة المركز العام: عقيدة أئمة أهل الحديث لإلمام الحافظ أبي بكر اإلسماعيلي

   الشيخ/ عالء خضر

 33 حكم اإلسالم في تحديد النسل!!

   الشيخ/ بكر محمد إبراهيم

 11 من روائع الماضي: سعادة اإلنسان في العمل بالقرآن

   األستاذ/ محمود إبراهيم الموجي

 الصفحة هـ1431جمادى األولى  -السنة الحادية والثالثون  135العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: الصدقات وضرورات األمة

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 سبةحديث الشهر: سورتا اإلخالص وما بينهما من منا

   الدكتور/ جمال المراكبي، المشرف العام على المجلة

 3 (14: 7باب التفسير: سورة الحشر )الحلقة الثانية( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 15 نفسها المرأةباب السنة: هبة 

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 13 اتالثبات عند حلول الشبه

   معالي الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير األوقاف والشئون اإلسالمية بالسعودية

 31 كلمة التحرير: إن مع العسر يسرا!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 35 التوسل بين أهل السنة ومخالفيهم )الحلقة األولى(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 33 ة والمؤامرة على فلسطين )الحلقة الرابعة(الصهيوني
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   الدكتور/ الوصيف علي حزة

 13 اإلعالم بيسير األعالم: عابد الحرمين الفضيل بن عياض

   الشيخ/ مجدي عرفات

 15 الجهاد في اإلسالم

   الشيخ/ بكر محمد إبراهيم

 13 مصطلحات يهودية.. احذروها

   الشيخ/ عيسى القدومي

 18 وحيدواحة الت

   التحرير

 45 أقوال واعتقادات خاطئة

   الدكتور/ طلعت زهران

 43 ركن األسرة: أطفال المسلمين كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم )الحلقة السادسة(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 45 عند محارمها المرأةركن األسرة: عوردة 

   ىالشيخ/ فهد بن عبد الرحمن اليحي

 41 عاقبة الهوى

   الشيخ/ صالح عبد المعبود

 43 القسم الثاني )الحلقة الثانية( -وقفات مع القصة في كتاب الله تعالى: قصة موسى عليه السالم 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 51 إعمال العقل وعدم تحكيمه

   الشيخ/ عبد المعطي عبد المقصود محمد

 51 م النبيين صلى الله عليه وسلمالرسول األمين.. خات

   الشيخ/ أسامة سليمان، مدير إدارة الدعوة واإلعالم

 54 التوحيد الخالص أساس المن المنشود والعبادات مكمالت له

   الشيخ/ عبد المحسن بن محمد العجيمي
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 53 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة المركز العام

 53 فتاوى

   -رحمه الله-بن عثيمين  فضيلة الشيخ/ محمد الصالح

 35 (: قصة مجيء إبليس عيانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم21تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

   الشيخ/ علي حشيش

ح أحاديثك  34 أخي القارئ : صحِّ

   الشيخ/ علي حشيش

 33 اقرأ من مكتبة المركز العام: النقض على المريسي لإلمام الدارمي

   الشيخ/ عالء خضر

 33 من روائع الماضي: كيف نحارب الغزو الثقافي الغربي والشرقي

   سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

 11 بين السنة والمبتدعات: في تحريم دخول المساجد على كل من يأكل بصال أو ثوما أو كراثا أو فجال

   الشيخ/ محمد بن عبد السالم الشقيري

 الصفحة هـ1431جمادى اآلخرة  -السنة الحادية والثالثون  133العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: الخطوط الوهمية لها حقيقة!!

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 حديث الشهر: آية العظمة

   لةالدكتور/ جمال المراكبي، المشرف العام على المج

 8 (3: 1باب التفسير: سورة الممتحنة )الحلقة األولى( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: هالك الجبابرة

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 15 هيها )الشرقية( -شهر: فرع المحمودية 

.   
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 13 ة األخيرة(الثبات عند حلول الشبهات )الحلق

   معالي الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير األوقاف والشئون اإلسالمية بالسعودية

 31 عدة الشهور!!

   الدكتور/ علي بن عبد العزيز الشبل، المدرس بقسم العقيدة بجامعة الرياض

 33 جزاء من شكر

   الشيخ/ صالح عبد المعبود

 34 ولباس التقوى ذلك خير

   الشيخ/ محمد أيمن الشبراوي

 33 توحيد الله في رساالت الله

   الشيخ/ مجدي قاسم

 33 اإلعالم بيسير األعالم: الحافظ العابد سعيد بن جبير

   الشيخ/ مجدي عرفات

 11 سنة االبتالء )الحلقة األولى(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 14 أسباب اختالف العلماء

   انالشيخ/ أسامة سليم

 13 واحة التوحيد

   التحرير

 18 أقوال واعتقادات خاطئة

   الدكتور/ طلعت زهران

 45 القسم الثاني )الحلقة الثالثة( -وقفات مع القصة في كتاب الله تعالى: جبن بني إسرائيل وضعف إيمانهم 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 41 ابتدع فيهبين السنة والمبتدعات: في األذان وسننه وما 

   الشيخ/ محمد بن عبد السالم الشقيري

 45 اتقوا فتنة هذا العصر!!
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   الشيخ/ أشرف شعبان

 48 ركن األسرة: أطفال المسلمين، كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم )الحلقة السابعة(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 لفجورركن األسرة: الدعوة إلى السفور دعوة إلى ا

   الشيخ/ محمد بن ناصر العريني

 51 (: قصة حجل الصحابة22تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

ح أحاديثك  51 أخي القارئ : صحِّ

   الشيخ/ علي حشيش

 58 الفتاوى

   جمال المراكبي(تجيب عليها لجنة المركز العام )فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين والدكتور 

 31 فتاوى

   -رحمه الله-سماحة الشيخ/ محمد الصالح بن عثيمين 

 33 مكانة الحب

   الشيخ/ علي الوصيفي

 33 اقرأ من مكتبة المركز العام: رسالة السجزي إلى أهل زبيد في" الرد على من أنكر الحرف والصوت"

   الشيخ/ عالء خضر

 33 كن معينة للعبادةحكم اإلسالم في العكوف على أما

   شيخ اإلسالم/ ابن تيمية

 11 عزاء: وفاة الدكتور مانع الجهني رحمه الله بعد مسيرة حافلة في مجال الدعوة وخدمة اإلسالم

   أسرة تحرير المجلة

 13 عزاء: وفاة المهندس عطية محمد عطية )فرع بورسعيد(

.   

  

  

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 الصفحة هـ1431رجب  -ة والثالثون السنة الحادي 131العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: عصبية الجاهلية.. والنظام اإلسالمي

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 حديث الشهر: الشريعة الربانية شريعتنا

   الدكتور/ جمال المراكبي، المشرف العام على المجلة

 3 سورة اإلسراء( 33ي الجاهلية واإلسالم )اآلية باب التفسير: القصاص ف

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: حرمة سفك الدماء!!

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 13 استخفاف القاتلين بحرمة دماء المسلمين!!

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 13 لفقه اإلسالمي: تحريم الثأر على طريقة الجاهلية!!من موسوعة ا

.   

 31 أثر اللغة العربية في صحة المعتقد

   الشيخ/ عبد الله رجب

 34 كلمة التحرير: عداوة أمريكا.. وكيد المارقين!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 38 سنة االبتالء )الحلقة األخيرة(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 11 ة العلممكان

   الشيخ/ علي الوصيفي

 14 اإلعالم بيسير األعالم: اإلمام الحافظ شيخ اإلسالم معمر بن راشد

   الشيخ/ مجدي عرفات

 13 واحة التوحيد

   التحرير
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 18 أقوال واعتقادات خاطئة

   الدكتور/ طلعت زهران

 45 القتال والسلم في اإلسالم والبر واإلحسان بغير المسلمين

   الشيخ/ حسني الشافعي محمد

 43 ولكم في القصاص حياة

   -رحمه الله-شيخ اإلسالم/ أبو العباس أحمد بن تيمية 

 48 والحجاب المرأةركن األسرة: 

   الشيخ/ محمد بن ناصر العريني

 55 ركن األسرة: أطفال المسلمين، كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم )الحلقة الثامنة(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 لهيب الشمس وهطول العرق

   الشيخ/ صالح عبد الخالق محمد

 54 الفتاوى

   -رحمه الله-من الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

 53 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة المركز العام

 51 فتاوى

   -مه اللهرح-سماحة الشيخ/ محمد الصالح بن عثيمين 

 53 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 31 بشرى: شهادة الشيخ األلباني رحمه الله لمجلة التوحيد ولباب أسئلة القراء عن األحاديث

.   

 33 (: قصة اختراق الحجاب ليلة اإلسراء والمعراج23تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   شيخ/ علي حشيشال

 31 المجالس وآدابها
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   الشيخ/ أسامة سليمان

 33 من روائع الماضي: نصيحة لطالب العلم

   -رحمه الله-سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

 15 التوسل بين أهل السنة ومخالفيهم )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 13 أبو الروس رئيس فرع طوخ طنبشا )المنوفية( عزاء: وفاة الشيخ رضا

   مجلس إدارة الجماعة

 الصفحة هـ1431شعبان  -السنة الحادية والثالثون  138العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: الشيطان وخراب البيوت!!

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام للجماعة

 5 لشريعة الربانيةحديث الشهر: خصائص ا

   الدكتور/ جمال المراكبي، المشرف العام على المجلة

 15 (12: 4باب التفسير: سورة الممتحنة )الحلقة الثانية( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 14 باب السنة: رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابة!!

   العام للجماعة فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس

 13 التحذير من التكفير والتسرع فيه

   الدكتور/ علي بن عبد العزيز الشبل، المدرس بكلية أصول الدين بالرياض

 31 شعر: يا منبر التوحيد

   األستاذ/ حسن أبو الغيط

 33 كلمة التحرير: فتن تستوجب العفو والتوبة!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 33 ر األعالم: حماد بن سلمةاإلعالم بيسي

   الشيخ/ مجدي عرفات

 38 آخر درس ألقاة الشيخ عقب صالة الفجر "البدر في حديث الفجر"
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   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين

 11 االحتفال في المساجد بلية النصف من شعبان وما يسلكة المرشد فيه!!

   -رحمه الله-الشيخ/ علي محفوظ 

 13 يلة الرئيس العام )الحلقة األولى(حوار: مع فض

   الصادرة عن فرع دمياط نصارنقال عن مجلة األ

 41 عزاء: وفاة الشيخ علي محمد حماد )األسكندرية(

.   

 43 كفارة اليمين "آخر محاضرة ألقاها الشيخ قبل وفاة"

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين

 43 دروس وعبر من تحويل القبلة

   لة الشيخ/ فتحي أمين عثمانفضي

 48 ركن األسرة: أطفال المسلمين، كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم؟ )الحلقة التاسعة(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 55 تدريبات العزيمة واالستعداد لرمضان

   الشيخ/ حسين الدسوقي

للمركز اإلسالمي لدعاة التوحيد والسنة بمسجد العزيز اإلسالم والغرب صراع أم حوار "المؤتمر الحادي عشر 

 بالله بالزيتون"
51 

   الدكتور/ جمال المراكبي

 51 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 53 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة المركز العام

 58 كة المكرمةفتاوى: أجاب عليها قبل سفره للعمرة والذي توفى فيه في م

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين

 31 فتاوى
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   -رحمه الله-سماحة الشيخ/ محمد الصالح بن عثيمين 

 31 (: قصة عائشة رضي الله عنهما ليلة النصف من شعبان24تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 38 عظات وعبر

   عبودالشيخ/ صالح عبد الم

 33 التوسل بين أهل السنة ومخالفيهم )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 15 أراء فرق الضالل في هذا القسم من التوحيد -توحيد األسماء والصفات )الحلقة األولى( معناه قواعده

   الشيخ/ أسامة سليمان

 الصفحة هـ1431مضان ر -السنة الحادية والثالثون  133العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: رمضان والجنة

   الدكتور/ جمال المراكبي، المشرف العام على المجلة

 5 باب السنة: فضل الصيام

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 15 وجاء رمضان

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 13 خشوع بين يدي رمضان

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 15 واءالداء والد

   الشيخ/ بخيت محمد عبد الرحمن الحصري

 18 مضار االبتداع

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ علي محفوظ 

 31 باب العقيدة: من أدلة النبوة في األناجيل )الحلقة األولى(

   الشيخ/ محمود عبد الرازق

 34 كلمة التحرير: رمضان ومراجعة النفس!!
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   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 38 ذكير الخالن بفضائل رمضانت

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 11 اإلعالم بيسير األعالم: الشعبي اإلمام

   الشيخ/ مجدي عرفات

 13 برنامج مقترح لألخ المسلم في رمضان

   الشيخ/ صالح عبد المعبود

 18 إلى المعتمرين في رمضان

   الشيخ/ فهد بن عبد الرحمن اليحيى

 45 عي للمرأة المسلمة )الحلقة األولى(الحجاب الشر

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين 

 45 أدلة الحجاب من الكتاب والسنة

   الدكتور/ محمد محمد عبد العليم

 43 حقيقة الكفر الشرعية

   الدكتور/ علي بن عبد العزيز الشبل، المدرس بجامعة الرياض

 51 يثأسئلة القراء عن األحاد

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 58 الفتاوى: مختارة بمناسبة رمضان

.   

(: قصة الراوي الذي صام سنة ليتحمل قصة الحديث الذي جمع 25تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 فأوعى
34 

   الشيخ/ علي حشيش

 33 رمضان وهيبة األمة اإلسالمية

   حزةالدكتور/ الوصيف علي 

 11 توحيد األسماء والصفات )الحلقة الثانية(
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   الشيخ/ أسامة سليمان

 الغالف السنة بالقاهرة!! نصارزيارة تاريخية لصاحب المعالي رئيس مجلس الشورى بالسعودية للمركز العام أل

.   

 الصفحة هـ1431شوال  -السنة الحادية والثالثون  115العدد  فهرس مقاالت

 3 العدد: من خصائص الشريعة اإلسالميةافتتاحية 

   الدكتور/ جمال المراكبي، المشرف العام على المجلة

 5 كلمة التحرير: ومضى رمضان فماذا نحن فاعلون!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 3 (13: 11باب التفسير: سورة الممتحنة )الحلقة األخيرة( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 السنة: الماهر بالقرآن.. مع السفر الكرام!!باب 

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 13 الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة )الحلقة الثانية(

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين 

 35 وقفات بعد شهر الخير والبركات

   الشيخ/ صالح عبد المعبود

 31 وانطلق الشيطان

   الشيخ/ صالح عبد الخالق محمد

 34 من صفات أهل العلم في القرآن الكريم

   الشيخ/ فهد بن عبد الرحمن اليحيى

 31 سعة رحمة الله

   فضيلة الشيخ/ أحمد طه نصر

 15 من دالئل النبوة في األناجيل )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ محمود عبد الرازق

 11 حظتها في توحيد األسماء والصفاتمن روائع الماضي: ضوابط يجب مال
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   -رحمه الله-العالمة الدكتور/ محمد خليل هراس 

 13 واحة التوحيد

.   

 18 أقوال واعتقادات خاطئة

   الدكتور/ طلعت زهران

 45 قيم تربوية في حياة المبشرين بالجنة

   فضيلة الشيخ/ محمد عبد الحكيم القاضي

 44 بو قالبة الجرمياإلعالم بيسير األعالم: أ

   الشيخ/ مجدي عرفات

 43 ركن األسرة: أطفال المسلمين، كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم؟ )الحلقة العاشرة(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 48 مضار االبتداع )الحلقة الثانية(

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ علي محفوظ 

 43 دد رمضان للشيخ علي محفوظتنويه: عن حديثين بمقال ع

   اللجنة العلمية

 55 اقرأ من مكتبة المركز العام: ذم الكالم واهله إلبي إسماعيل الهروي

   الشيخ/ عالء خضر

 51 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 53 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة المركز العام

 58 فتاوى

   -رحمه الله-الشيخ/ محمد الصالح بن عثيمين  سماحة

 35 صفة الرؤية )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ أسامة سليمان
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 33 (: قصة موت الصاحبي عمرو بن العاص رضي الله عنه26تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 33 (التوسل بين أهل السنة ومخالفيهم )الحلقة األخيرة

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 33 قيام الليل.. باب االستقامة

   التحرير

 الصفحة هـ1431ذو القعدة  -السنة الحادية والثالثون  111العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: فوائد البنوك.. ومخالفة رب العالمين!!

   الدكتور/ جمال المراكبي، المشرف العام على المجلة

 5 (8: 1باب التفسير: سورة الصف )الحلقة األولى( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 3 باب السنة: آكل الربا وموكله

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 13 كلمة التحرير: مؤتمر المسلمين ومخالفات الحجيج

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 13 العملباب منبر الحرمين: األمة.. األمل و

   فضيلة الشيخ/ صالح بن حميد، إمام الحرم المكي

 31 كيف تصبح مليونيرا؟!!

   الدكتور/ صقر بن علي العمري

 33 الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة )الحلقة الثالثة(

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين 

 35 من دالئل النبوة في األناجيل )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ محمود عبد الرازق

 38 ابتالءات على طريق أهل اإلسالم

   الشيخ/ علي الوصيفي
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 11 ليظهره على الدين كله

   الشيخ/ فهد بن عبد الرحمن اليحيى

 11 وفاة الشيخ مصطفى أحمد ناجي

   محمد فضل محمد البديري

 14 اإلعالم بيسير األعالم: مفتي الحرم عطاء بن أبي رباح

   الشيخ/ مجدي عرفات

 13 واحة التوحيد

.   

 18 أقوال واعتقادات خاطئة

   الدكتور/ طلعت زهران

 45 من روائع الماضي: من عقيدة القرآن والسنة )الرحمن على العرش استوى(

   -رحمه الله-الدكتور/ محمد خليل هراس 

 45 رجال مؤمنون ونساء مؤمنات: سهيل بن عمرو

   فتحي امين عثمان فضيلة الشيخ/

 41 اقرأ من مكتبة المركز العام: التنبيه والرد للملطي الشافعي

   الشيخ/ عالء خضر

 55 ركن األسرة: أطفال المسلمين، كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم؟ )الحلقة الحادية عشر(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 أسئلة القراء عن األحاديث

   الشيخ/ أبو إسحاق الحويني فضيلة

 53 (: قصة بالل وشد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم28تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 35 الفتاوى

   دار اإلفتاء المصرية

 31 فتاوى
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   -رحمه الله-سماحة الشيخ/ محمد الصالح بن عثيمين 

 35 في الوالية والوليالقول الجلي 

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 33 نواقضه( -خصائصه  -مفاهيم عقائدية: اإليمان )مفهومه 

   الشيخ/ أسامة سليمان

 الصفحة هـ1431ذو الحجة  -السنة الحادية والثالثون  113العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: فضل الحج وفوائده

   بي، المشرف العام على المجلةالدكتور/ جمال المراك

 5 كلمة التحرير: االستنساخ.. أكذوبه... أم فتنة؟!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 3 (14: 7باب التفسير: سورة الصف )الحلقة األخيرة( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: أعظم الذنوب عند الله تعالى

   ني محمدفضيلة الشيخ/ زكريا حسي

 11 باب منبر الحرمين: التطاول على محمد صلى الله عليه وسلم تطاول على إبراهيم وموسى وعيسى، عليهم السالم

   فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام

 31 كيف تصبح مليونيرا؟!!

   الدكتور/ صقر بن علي العمري

 34 م بيسير األعالم: سيد العلماء أيوب السختيانياإلعال

   الشيخ/ مجدي عرفات

 33 مختارات من علوم القرآن: جمع القرآن وتدوينه )الحلقة األولى(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 الرجم بين إقرار المؤمنين.. ونفي القرآنيين!!

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 13 الحرمفضل صوم األشهر 
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   الشيخ/ مصطفى سيد عارف

 14 من دالئل النبوة في األناجيل )الحلقة األخيرة(

   الشيخ/ محمود عبد الرازق

 13 واحة التوحيد

.   

 18 أقوال واعتقادات خاطئة

   الدكتور/ طلعت زهران

 45 من روائع الماضي: الحج

   السنة أنصارماعة ، مؤسس ج-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد حامد الفقي 

 41 أثر التوحيد في أفعال العبيد

   اللجنة العلمية

 43 الخصام خصلة ذميمة

   الشيخ/ صالح عبد الخالق

 48 ركن األسرة: أطفال المسلمين، كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم؟ )الحلقة الثانية عشر(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 55 حنو اآلباء وصالح األبناءركن األسرة: بين 

   الشيخ/ أحمد عز الدين

 53 شعر: حجة الوداع

   األستاذ/ حسن أبو الغيط

 51 العفو

   الشيخ/ صالح عبد الموجود

 53 الفتاوى

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد الصالح بن عثيمين 

 35 اقرأ من مكتبة المركز العام: أصول السنة لإلمام أحمد بن حنبل

   الشيخ/ عالء خضر
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 33 األخالق في اإلسالم "الحرص بين المنفعة والمضرة"

   الشيخ/ محمد عاطف التاجوري

 35 (: قصة حج الرفاعي وتقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم27تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 33 واجب العبودية

   د هيكلالشيخ/ معاوية محم

 الصفحة هـ1434المحرم  -السنة الثانية والثالثون  111العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: رحيل عام وإقبال عام

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة، والمشرف العام على المجلة

 5 كلمة التحرير: عام جديد... ووقفه حساب!!

   ماألستاذ/ جمال سعد حات

 3 (7: 1باب التفسير: سورة الجمعة )الحلقة األولى( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 18 كيف تعبد الله اآللف السنين؟! )الحلقة األولى(

   دالشيخ/ صالح عبد الخالق محم

 31 السنة المحمدية "أصول وقواعد منهجية" )الحلقة األولى( أنصار

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 35 اإلعالم بيسير األعالم: "شيخ الحرم" ابن جريج

   الشيخ/ مجدي عرفات

 31 وقفات مع القصة في كتاب الله: التيه

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 11 كر الصوفي"من جنايات االبتداع "الذ

   فضيلة الشيخ/ فتحي أمين عثمان
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 13 باب منبر الحرمين: إن ارتكاب القبائح والموبقات سبب فيإزالة النعم وجلب النقم

   فضيلة الشيخ/ حسين آل طالب، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف

 13 واحة التوحيد

   التحرير

 18 مفاهيم عقائدية: )الحلقة الثانية(

   يخ/ أسامة سليمانالش

 41 الحوقلة مفهومها وفضائلها وداللتها العقدية )الحلقة األولى(

األستاذ الدكتور/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، األستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة اإلسالمية 

 بالمدينة المنورة
  

 45 نظرات على فهم النص )الحلقة األولى(

   لبراجيليالشيخ/ متولي ا

 48 ركن األسرة: أطفال المسلمين، كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم؟ )الحلقة الثالثة عشر(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 55 طبيعته -مختارات من علوم القرآن: جمع القرآن وتدوينه )الحلقة الثانية( أسبابه 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 51 و مكانتهم عند أهل السنة والجماعةفضل أهل البيت وعل

   فضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن حمد العباد البدر

 53 الفتاوى

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد الصالح بن عثيمين 

 58 فتاوى

   اللجنة الدائمة لإلفتاء

 35 اقرأ من مكتبة المركز العام: كتاب التوحيد "البن منده"

   الشيخ/ عالء خضر

 31 (: قصة لطم أبي جهل ألسماء بنت أبي بكر في الهجرة27تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش
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ح أحاديثك بخصوص عاشوراء  31 عزيزي القارئ : صحِّ

   الشيخ/ علي حشيش

 33 مسابقة: نتيجة مسابقة البحوث العلمية

   الدكتور/ الوصيف علي حزة، إدارة الدعوة

 15 السنة في مكة المكرمة أثناء موسم الحج أنصارمعالي وزير الشئون اإلسالمية واألوقاف السعودي يستقبل وفد 

.   

 11 من روائع الماضي: عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد حامد الفقي 

 الصفحة هـ1434صفر  -ون السنة الثانية والثالث 114العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: عدالة اإلسالم

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة، والمشرف العام على المجلة

 5 كلمة التحرير: التتاريون الجدد... والحرب الصليبية

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 3 (11: 7ت )باب التفسير: سورة الجمعة )الحلقة الثانية( اآليا

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: هل يتشاءم بصفر؟

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 11 منبر الحرمين: المخرج من الهوان

   الشيخ/ سعود الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام

 31 مختارات من علوم القرآن )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 34 باب االقتصاد اإلسالمي: اإلغراء بالميسر

   األستاذ الدكتور/ علي السالوس

 33 مفاهيم عقائدية )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ أسامة سليمان
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 33 اإلعالم بسير األعالم: شيخ المدينة النبوية أبو حازم األعرج

   الشيخ/ مجدي عرفات

 11 نة والجماعة )الحلقة الثانية(فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل الس

   فضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، المدرس بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة

 14 نظرات على فهم النص )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 13 واحة التوحيد

.   

 18 ة الثانية(الحوقلة مفهومها وفضائلها وداللتها العقدية )الحلق

األستاذ الدكتور/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، األستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة اإلسالمية 

 بالمدينة المنورة
  

 45 السنة المحمدية "أصول وقواعد منهجية" )الحلقة الثانية( أنصار

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 (5جملة من األمور العجيبة ) -صة موسى عليه السالم وقفات مع القصة في كتاب الله: ق

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 48 ركن األسرة: أطفال المسلمين كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم )الحلقة الرابعة عشر(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 55 ناقرأ من مكتبة المركز العام: أصول السنة البن أبي زمني

   الشيخ/ عالء خضر

 51 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 51 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة الفتاوى المركز العام

 53 فتاوى: أجاب عليها

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ ابن عثيمين 
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 35 ه داود عليه السالم والنعجة والواحدة(: قصة نبي الل31تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 35 الثبات على الدين وأثره في حياة األمة )الحلقة األولى(

   محمد بن أحمد سيد أحمد، المدرس بدار الحديث بمكة

 31 واجبنا تجاة الفتن

   الشيخ/ عبد المحسن بن محمد العجمي

 38 الدقهلية -المنصورة  -داوي الجيزة / فرع ب -شهر: فرع المنيب 

.   

 33 كيف تعبد الله اآللف السنين؟! )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ صالح عبد الخالق محمد

 13 منهج الفرقة الناجية

   الشيخ/ حسن عبد الوهاب البنا

 13 السنة بخصوص توفيق األوضاع أنصارتنويه: إلى فروع 

   امأبو العطا عبد القادر، األمين الع

 الغالف بيان أسماء الفائزين بمسابقة إدارة القرآن الكريم

   الشيخ/ أسامة سليمان، مدير إدارة القرآن الكريم

 الصفحة هـ1434ربيع األول  -السنة الثانية والثالثون  115العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: الجهاد في سبيل الله )الحلقة األولى(

   لمراكبي، الرئيس العام للجماعة، والمشرف العام على المجلةالدكتور/ جمال ا

 5 كلمة التحرير: خروج األمة اإلسالمية غانمة من المآذق

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 8 عزاء: وفاة والدة األستاذ السيد عبد الفتاح / وفاة والد األستاذ حسن محمد الجندي

.   

 3 (11: 7ة الثالثة واألخيرة( اآليات )باب التفسير: سورة الجمعة )الحلق

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 13 باب السنة: أخوة الدين... وأخوة النسب

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 15 منبر الحرمين: السالح المهجور )الدعاء والذكر(

   الشيخ/ صالح آل طالب، إمام وخطيب المسجد الحرام

 13 )الحلقة الثالثة( نظرات على فهم النص

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 31 نظرة عقدية للواقع

   الشيخ/ محمد بن حسين يعقوب

 35 كيف تعبد الله اآللف السنين؟! )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ صالح عبد الخالق محمد

 38 اإلعالم بسير األعالم: شيخ اإلسالم سليمان التيمي اإلمام

   الشيخ/ مجدي عرفات

 15 مفاهيم عقائدية )الحلقة الرابعة( توحيد الربوبية

   الشيخ/ أسامة سليمان

 11 العوامل المعينة الثبات على الدين )الحلقة الثانية(

   محمد بن أحمد سيد أحمد، المدرس بدار الحديث بمكة

 13 واحة التوحيد

.   

 18 ثالثة(الحوقلة مفهومها وفضائلها وداللتها العقدية )الحلقة ال

األستاذ الدكتور/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، األستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة اإلسالمية 

 بالمدينة المنورة
  

 43 ( قصة البقرة6وقفات مع القصة في كتاب الله: القسم الثاني )

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 45 الجوارركن األسرة: األسرة المسلمة وحسن 

   أحمد عز الدين محمد
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 41 ركن األسرة: أطفال المسلمين كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم )الحلقة الخامسة عشر(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 55 اقرأ من مكتبة المركز العام: رسالة إلى أهل الثغر لألشعري

   الشيخ/ عالء خضر

 51 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 53 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة الفتاوى المركز العام،

 53 فتاوى: أجاب عليها

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ ابن عثيمين 

 31 النوم آية من آيات الله تعالى

   الدكتور/ محمد السقا عيد

 31 الجيزة -ع المنيب الدقهلية / فر -المطرية  -شهر: فرع العصافرة 

.   

 34 المنح في المحن

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 33 فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة )الحلقة الثالثة(

   فضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، المدرس بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة

 33 (1(: قصة السفياني والرئيس العراقي )32هية )الحلقة تحذير الداعية من القصص الوا

   الشيخ/ علي حشيش

 الصفحة هـ1434ربيع اآلخر  -السنة الثانية والثالثون  113العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: الجهاد في سبيل الله )الحلقة الثانية(

   ف العام على المجلةالدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة، والمشر

 5 كلمة التحرير: محن وابتالءات.. وكيد ومؤامرات

   األستاذ/ جمال سعد حاتم
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 3 (4: 1باب التفسير: سورة المنافقون )الحلقة األولى( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: البيعة على اإلسالم

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 15 الحرمين: فتنة االستخالف في األرضمنبر 

   الشيخ/ صالح بن محمد البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي

 13 األخالق في اإلسالم "السماحة"

   محمد عاطف التاجوري

 31 نظرات على فهم النص )الحلقة الرابعة(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 31 (1لوهية )مفاهيم عقائدية: )الحلقة الخامسة( توحيد األ

   الشيخ/ أسامة سليمان

 33 فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة )الحلقة الرابعة(

فضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، األستاذ بالجماعة اإلسالمية سابقا، والمدرس بالمسجد النبوي 

 بالمدينة المنورة
  

 15 القراء والعربية أبو عمر بن العالءاإلعالم بسير األعالم: شيخ 

   الشيخ/ مجدي عرفات

 13 حوض النبي صلى الله عليه وسلم

   صالح عبد الخالق محمد

 15 الحوقلة مفهومها وفضائلها وداللتها العقدية )الحلقة الراابعة واألخيرة(

وة وأصول الدين بالجامعة اإلسالمية األستاذ الدكتور/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، األستاذ بكلية الدع

 بالمدينة المنورة
  

 13 واحة التوحيد

.   

 18 ( قصة موسى والخضر "عليهما السالم"8وقفات مع القصة في كتاب الله: القسم الثاني )

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد
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 41 السنة المحمدية "أصول وقواعد منهجية" )الحلقة الثالثة( أنصار

   خ/ معاوية محمد هيكلالشي

 45 اإلسالم الديمقراطي

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 41 اقرأ من مكتبة المركز العام: التبصير في معالم الدين لإلمام الطبري

   الشيخ/ عالء خضر

 55 ركن األسرة: أطفال المسلمين كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم )الحلقة السادسة عشر(

   يخ/ جمال عبد الرحمنالش

 51 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 53 الشرقية -ههيا  -شهر: فرع قرية يمن 

.   

 51 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة الفتاوى المركز العام،

 35 فتاوى أجاب عليها

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ ابن عثيمين 

 33 لى الله عليه وسلم )الحلقة األولى(منزلة النبي ص

   شوقي عبد الصادق عبد الحميد

 35 من روائع الماضي: اإليمان والثقة بالله والصبر أقوى أسياب النصر

   محمد محيى الدين

 33 (2(: قصة السفياني والرئيس العراقي )33تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 13 ة اإلسالمرحم

   مصطفى سيد عارف
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 الصفحة هـ1434جمادى األولى  -السنة الثانية والثالثون  111العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: رفع األمانة

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة، والمشرف العام على المجلة

 5 عالمينكلمة التحرير: عزة المسلمين برجوعهم لرب ال

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 3 (11: 5باب التفسير: سورة المنافقون )الحلقة الثانية( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: ترك المشتبهات

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 15 منبر الحرمين: هجمة أهل النفاق على اإلسالم

   محمد البدير، إمام وخطيب المسجد النبويفضيلة الشيخ/ صالح بن 

 13 ختان اإلناث من منظور شرعي

   صالح عبد المعبود

 31 مختارات من علوم القرآن: نزول القرآن على سبعة أحرف

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 35 فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة )الحلقة الخامسة(

د المحسن بن حمد العباد البدر، األستاذ بالجماعة اإلسالمية سابقا، والمدرس بالمسجد النبوي فضيلة الشيخ/ عب

 بالمدينة المنورة
  

 38 السنة المحمدية "أصول وقواعد منهجية" )الحلقة الرابعة واألخيرة( أنصار

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 13 يمانياإلعالم بسير األعالم: عالم اليمن طاووس بن كيسان ال

   الشيخ/ مجدي عرفات

 14 من جنايات االبتداع على المسلمين "آداب المريد عند الصوفية"

   الشيخ/ فتحي عثمان

 13 واحة التوحيد
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.   

 18 ( قصة موسى عليه السالم7وقفات مع القصة في كتاب الله: القسم الثاني )

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 45 (2حلقة السادسة( توحيد األلوهية )مفاهيم عقائدية )ال

   الشيخ/ أسامة سليمان

 44 منزلة النبي صلى الله عليه وسلم )الحلقة الثانية(

   المنوفية-كفر إبنهس  -السنة  أنصارشوقي عبد الصادق عبد الحميد، جماعة 

 41 اقرأ من مكتبة المركز العام: العقيدة الطحاوية لإلمام الطحاوي

   ء خضرالشيخ/ عال

 55 ركن األسرة: أطفال المسلمين كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم )الحلقة السابعة عشر(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

منزلة الصالة في اإلسالم: المفهوم، و الحكم، و المنزلة، والخصائص و حكم الترك و الفضائل في ضوء الكتاب 

 و السنِّة )الحلقة األولى(
51 

   الدكتور/ سعيد علي بن وهف القحطاني

 53 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة الفتاوى المركز العام

 58 فتاوى أجاب عليها

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ ابن عثيمين 

 35 (3(: قصة السفياني والرئيس العراقي )34تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 34 لقارئ: صحح أحاديثكأخي ا

   الشيخ/ علي حشيش

 33 فن الغناء والمسيقى بن التحليل والتحريم

   سيد مبارك )أبو بالل(

 33 قال الله تعالى "ورفعنا لك ذكرك"
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   حسن عبد الوهاب البنا

 15 موقف المسلم من الفتن

   محمد عاطف التاجوري

 الصفحة هـ1434جمادى اآلخرة  -ثالثون السنة الثانية وال 118العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: نعم.. ونقم.. وابتالءات

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة، والمشرف العام على المجلة

 5 كلمة التحرير: خطاب ثقافي للنيل من اإلسالم

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 3 (6: 1األولى( اآليات ) باب التفسير: سورة األولى )الحلقة

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: أحكام في البيوع والخطبة

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 15 بين صيانة اإلسالم وعبث اللئام المرأةمنبر الحرمين: 

   فضيلة الشيخ/ حسين آل الشيخ، إمام المسجد النبوي

 18 لنقط والتشكل في القرآن الكريممختارات من علوم القرآن: ا

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 31 أو تسريح بإحسان

   فهد بن عبد الرحمن اليحيى، المحاضر بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالقصيم

 34 الحلقة األولى -عقوق الوالدين )أسبابه.. مظاهره.. سبل العالج( 

   محمد بن إبراهيم الحمد

 33 ضوابطه( -أقسامه  -مفاهيم عقائدية )الحلقة السابعة( الكفر )مفهومه 

   الشيخ/ أسامة سليمان

 13 منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصوفية )الحلقة الثالثة(

   شوقي عبد الصادق عبد الحميد

 13 واحة التوحيد
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 18 نظرات على فهم النص )الحلقة الخامسة(

   تولي البراجيليالشيخ/ م

 41 ( قصة موسى عليه السالم7وقفات مع القصة في كتاب الله: القسم الثاني )

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 44 فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة )الحلقة السادسة(

سالمية سابقا، والمدرس بالمسجد النبوي فضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، األستاذ بالجماعة اإل

 بالمدينة المنورة
  

 43 شعر: العبد الفقير

   شيخ اإلسالم/ ابن تيمية

 41 اقرأ من مكتبة المركز العام: رسالة "شرح السنة" للمزني

   الشيخ/ عالء خضر

 55 ة الثامنة عشر(ركن األسرة: أطفال المسلمين كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم )الحلق

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 دروس من سيرة السلف في الحكم والقضاء

   محمد أحمد عيسى

 54 (: قصة المغسلة واإلمام مالك35تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 58 أخي القارئ: صحح أحاديثك

   الشيخ/ علي حشيش

 31 الفتاوى

   يب عليها لجنة الفتاوى المركز العام،تج

 34 فتاوى أجاب عليها

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ ابن عثيمين 

 33 مفهوم االتباع
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   محمد عاطف التاجوري

المنيا / فرع قرية  -مطاى  -الدقهلية / فرع حلوة  -ميت غمر  -الشرقية / فرع سرنجا  -شهر: فرع ديرب نجم 

 المنيا -سمالوط -بي الرو -حسن إبراهيم 
38 

.   

 33 فضائل الكلمات األربع "سبحان الله، والحمد لله، وال إله إال الله، والله أكبر"

   عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

 الصفحة هـ1434رجب  -السنة الثانية والثالثون  113العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: عظة الموت

   مراكبي، الرئيس العام للجماعة، والمشرف العام على المجلةالدكتور/ جمال ال

 5 كلمة التحرير: دعوة حق يراد بها باطل

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 8 السنة لمعالي وزير األوقاف أنصارزيارة وفد 

.   

 3 (12: 8باب التفسير: سورة األولى )الحلقة الثانية( اآليات )

   يالدكتور/ عبد العظيم بدو

 13 باب السنة: طاعة الرسول فيها النجاة

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 5 السنة المحمدية أنصارالكلمة التي ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس بالمركز العام لجماعة 

.   

 11 االعتقاد الصحيح يجمع شمل األمة

   مسجد التوحيد بلبيسفضيلة الشيخ/ عبد الرحمن السديس، خطبة الجمعة ب

 31 مختارات من علوم القرآن: آيات القرآن

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 34 االختالف بين السابقين والالحقين..

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رحمه الله
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 31 الحلقة الثانية -عقوق الوالدين )أسبابه.. مظاهره.. سبل العالج( 

   محمد بن إبراهيم الحمد

 15 اإلعالم بسير األعالم: تقي الدين إمام التابعين الحسن البصري

   الشيخ/ مجدي عرفات

 11 نظرات على فهم النص )الحلقة السادسة(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 13 واحة التوحيد

.   

 18 خطورته( -أقسامه  -مفاهيم عقائدية )الحلقة الثامنة( الشرك )أنواعه 

   ليمانالشيخ/ أسامة س

 45 فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة )الحلقة السابعة(

فضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، األستاذ بالجماعة اإلسالمية سابقا، والمدرس بالمسجد النبوي 

 بالمدينة المنورة
  

 43 اتبعوا وال تبتدعوا )الحلقة األولى(

   حمد هيكلالشيخ/ معاوية م

 43 اقرأ من مكتبة المركز العام: كتاب االعتقاد البن أبي يعلى

   الشيخ/ عالء خضر

 43 ركن األسرة: أطفال المسلمين كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم )الحلقة التاسعة عشر(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 صة كالم النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه ليلة اإلسراء(: ق36تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 أخي القارئ: صحح أحاديثك

   الشيخ/ علي حشيش

 53 من أخبار الجماعة: برقية شكر من معالي وزير الشئون اإلسالمية واألوقاف بالمملكة السعودية

   الشيخ، وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشادفضيلة الشيخ/ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل 
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 35 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة الفتاوى المركز العام،

 33 فتاوى أجاب عليها

   ،-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ ابن عثيمين 

 34 األخالق في اإلسالم.. تحقيق الصبر

   محمد عاطف التاجوري

 31 ما جاء في السنة المطهرةمن روائع الماضي: الدعاء ك

   -رحمه الله-الشيخ/ محمد خليل هراس 

 33 الهديا وما يباح منها وما يحرم

   الدكتور/ عبد الرحمن بن حسن النفيسة

 15 الجيزة -الدقهلية / فرع فيصل  -شربين  -الدقهلية / فرع رأس الخليج  -شهر: فرع المطرية 

.   

 11 وفاة الشيخ أحمد المسلمي"عزاء: كل نفس ذائقة الموت "

   كتبه أخوه/ فتحي عثمان

 11 عزاء: وفاة الشيخ أحمد المسلمي

   أسرة التحرير

 13 وانطفأ السراج

   إبراهيم أبو صالح

 الغالف صورة ضوئية: من خطاب فضيلة الشيخ السديس في زيارته للمركز العام

.   

 الصفحة هـ1434شعبان  -لثالثون السنة الثانية وا 185العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: آثار الطالق

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة، والمشرف العام على المجلة

 5 كلمة التحرير: عام دراسي وامانة في األعناق

   األستاذ/ جمال سعد حاتم
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 3 (17: 13( اآليات )باب التفسير: سورة األولى )الحلقة الثالثة واألخيرة

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: فضل العلم والعلماء

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 14 فضائل شعبان

   صالح عبد المعبود

 11 منبر الحرمين: الهدي المالئم في الزواج والوالئم

   فضيلة الشيخ/ عبد المحسن القاسم، إمام المسجد النبوي

 31 مختارات من علوم القرآن: سور القرآن

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 34 التساقط، مظاهره وأسبابه

   كمال عبد القوي بيومي، رحمه الله

 33 نظرات على فهم النص )الحلقة السابعة واألخيرة(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 33 سى والخضر عليهما السالم( قصة مو12وقفات مع القصة في كتاب الله: القسم الثاني )

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 13 األخالق في اإلسالم.. العزة

   محمد عاطف التاجوري

 15 فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة )الحلقة الثامنة واألخيرة(

سالمية سابقا، والمدرس بالمسجد النبوي فضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، األستاذ بالجماعة اإل

 بالمدينة المنورة
  

 13 واحة التوحيد

   التحرير

 18 اإلعالم بسير األعالم: زين العابدين

   الشيخ/ مجدي عرفات
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 45 الحلقة الثالثة -عقوق الوالدين )أسبابه.. مظاهره.. سبل العالج( 

   محمد بن إبراهيم الحمد

 41 )الحلقة الثانية(اتبعوا وال تبتدعوا 

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

مفاهيم عقائدية )الحلقة التاسعة( اإليمان بالله "قواعده وضوابطه عند أهل السنة والجماعة والرد على من خالفهم 

 من فرق الضالل"
43 

   الشيخ/ أسامة سليمان

 48 اقرأ من مكتبة المركز العام: السنة للخالل

   الشيخ/ عالء خضر

 55 ركن األسرة: أطفال المسلمين كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم )الحلقة العشرون(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

(: قصة علي مع النبي صلى الله عليه وسلم وصالة ليلة النصف 38تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 من شعبان
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 رئ: صحح أحاديثكأخي القا

   الشيخ/ علي حشيش

 53 من أخبار الجماعة: برقية شكر من معالي وزير الشئون اإلسالمية واألوقاف بالمملكة السعودية

   فضيلة الشيخ/ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

 53 الفتاوى

   ة الفتاوى المركز العام،تجيب عليها لجن

 33 فتاوى أجاب عليها

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ ابن عثيمين 

 34 من روائع الماضي: كنت في الرياض العامر حرسها الله*

   السنة المحمدية، *بتصرف يسير من هيئة التحرير أنصارفضيلة الشيخ/ محمد حامد الفقي، مؤسس 

 31 الصدق مع الله

.   
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 38 اإليمان بالله جل جاللهأثر 

   صالح أحمد الطنوبي

 33 النسيان آفة كل إنسان

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 11 الدقهلية -شربين  -شهر: فرع كفر يوسف 

.   

 13 شكر وتقدير لمعالي وزير األوقاف وعلماء الوزارة

   رئيس التحرير

نور الدين أحمد مرسي" والد فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه عزاء: ورحل والد اإلمام "وفاة الشيخ 

 السنة المحمدية أنصارالله الرئيس األسبق لجماعة 
 الغالف

   أحمد بن سليمان

 الغالف عزاء: وهكذا يرحل حملة القرآن

   أسرة المجلة

 الصفحة هـ1434رمضان  -السنة الثانية والثالثون  181العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة، والمشرف العام على المجلة

 5 كلمة التحرير: حال األمة في رمضان

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 3 باب التفسير: ترغيب الرحمن في صيام رمضان

   م بدويالدكتور/ عبد العظي

 13 باب السنة: رمضان وتفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 15 منبر الحرمين: صوموا لعلكم تتقون

   فضيلة الشيخ/ صالح بن حميد، إمام المسجد الحرام

 18 رمضان وتحسين األخالق
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   الشيخ/ متولي البراجيلي

 35 الغربية -طنطا  -الدقهلية / فرع فيشا سليم  -بلقاس  -ر: فرع قلبشو شه

.   

 31 رمضان وترويض الشهوات

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين 

 34 بدع ومخالفات رمضان

   صالح عبد المقصود وعالء خضر

 38 رمضان والقرآن

   سعيد عامر

 15 وأقبلت أيام اإلنابة

   سين الدسوقيح

 13 اإلعالم بسير األعالم: السيد الحليم "األحنف بن قيس"

   الشيخ/ مجدي عرفات

 14 مختارات من علوم القرآن: نسخ القرآن )الحلقة األولى(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 13 واحة التوحيد

   التحرير

 18 من فقه الصيام

   أبي بكر الجنبلي

 41 من دروس الصيام

   حمد يوسف عبد الحميدأ

 43 االعتكاف والعشر األواخر

   -رحمه الله- سمير عبد العزيز

 45 الصيام وبعض أسرار الكبد.. رؤية طبية وشرعية

   الدكتور/ سمير تقي الدين
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 43 نتيجة مسابقة القرآن

.   

 41 الحلقة الرابعة واألخيرة -عقوق الوالدين )أسبابه.. مظاهره.. سبل العالج( 

   محمد بن إبراهيم الحمد

 55 ركن األسرة: أطفال المسلمين كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم )الحلقة الحادية والعشرون(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 51 (: قصة أبي الدرداء والذكر الجنوني37تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 أخي القارئ: صحح أحاديثك

   الشيخ/ علي حشيش

 53 من أخبار الجماعة: برقية شكر من معالي وزير الشئون اإلسالمية واألوقاف بالمملكة السعودية

   ن اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشادفضيلة الشيخ/ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، وزير الشؤو

 31 "المرأةفتاوى الصيام "خاصة ب

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ ابن عثيمين 

 35 القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد )الحلقة األولى(

   األستاذ الدكتور/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

البديع عبد الواحد يحيى / وفاة فضيلة الشيخ الزيات / وفاة فضيلة الشيخ سمير عبد  عزاء: وفاة فضيلة الشيخ عبد

 العزيز
38 

.   

 33 كيف نفهم عقيدة السلف؟ )الحلقة األولى(

   الدكتور/ محمود عبد الرازق، األستاذ المساعد بكلية الشريعة وأصول الدين جامعة الملك خالد

 11 هل في اإلسالم قشور؟!

   بد الصادقشوقي ع
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 الصفحة هـ1434شوال  -السنة الثانية والثالثون  183العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: رحيل الشهر الكريم

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة، والمشرف العام على المجلة

 5 كلمة التحرير: نهاية رمضان بين تفجير وتدبير

   د حاتماألستاذ/ جمال سع

 3 باب التفسير: الحمد لله على الكمال

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: الوصية وتقسيم التركة في حياة المورث

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 18 منبر الحرمين: اإلحسان بعد شهر رمضان

   فضيلة الشيخ/ عبد المحسن القاسم، إمام المسجد النبوي

 31 ارات من علوم القرآن: نسخ القرآن )الحلقة الثانية(مخت

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 35 اإلعالم بسير األعالم: فقيه العراق إبراهيم الناخعي

   الشيخ/ مجدي عرفات

 31 كيف نفهم عقيدة السلف؟ )الحلقة الثانية(

   ول الدين جامعة الملك خالدالدكتور/ محمود عبد الرازق، األستاذ المساعد بكلية الشريعة وأص

 33 عالج النبي صلى الله عليه وسلم للمحبيين بعد رمضان

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 13 الصيام بعد رمضان

   أحمد يوسف

 14 أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه

   حسن البنا

 13 واحة التوحيد

   التحرير
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 18 ادات المالية"من روائع الماضي: توحيد الله عز وجل "العب

   -رحمه الله- الدكتور/ محمد خليل هراس

 45 دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

   األستاذ الدكتور/ عبد الفتاح الفاوي

 41 ( قصة موسى والخضر عليهما السالم11وقفات مع القصة في كتاب الله: القسم الثاني )

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 43 (1)الحلقة العاشرة( اإليمان بالمالئكة )مفاهيم عقائدية 

   الشيخ/ أسامة سليمان

 48 اقرأ من مكتبة المركز العام: االعتقاد لإلمام الطبري

   الشيخ/ عالء خضر

 55 ركن األسرة: أطفال المسلمين كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم )الحلقة الثانية والعشرون(

   لرحمنالشيخ/ جمال عبد ا

 53 بيان إعجاز القرآن

   أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي

 51 (: قصة مفتراة على نبي الله يوسف عليه السالم37تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 فتاوى أجاب عليها

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ ابن عثيمين 

 53 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة الفتاوى المركز العام،

 31 فتاوى

   دار اإلفتاء المصرية

 31 فتوى: بشأن صفحات اإلبراج بالمجالت والصحف

   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 34 التعليق بالمشيئة.. آداب وأحكام
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   المستشار/ أحمد السيد إبراهيم علي

 31 من أنكر تقسيم التوحيد )الحلقة الثانية( القول السديد في الرد على

   األستاذ الدكتور/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

 33 اتبعوا وال تبتدعوا )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 13 الشرقية -شهر: فرع أبو كبير 

.   

  

 الصفحة هـ1434دة ذو القع -السنة الثانية والثالثون  181العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: كيف يطلق المسلم؟

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة، والمشرف العام على المجلة

 5 كلمة التحرير: الهجمة الشرشة على اإلسالم والمسلمين

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 3 (2و  1ن )اآليتي -الحلقة األولى  -باب التفسير: سورة الطالق 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: حجة النبي صلى الله عليه وسلم

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 18 منبر الحرمين: وقفات مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم

   الشيخ/ سعود الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام

 31 نصائح للحج قبل سفرهم

   و بكر الحنبليالشيخ/ أب

 34 بدع الحج والعمرة والزيارة

   فضيلة الشيخ/ محمد ناصر الدين األلباني، رحمه الله

 33 أخطاء يرتكبها لعض الحجاج

   -رحمه الله- فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين
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 11 اإلعالم بسير األعالم: اإلمام القدوة مسروق بن األجدع

   الشيخ/ مجدي عرفات

 14 ن فضائل عرفهم

   صالح عبد الخالق

 13 واحة التوحيد

   التحرير

 18 القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد )الحلقة الثالثة(

   األستاذ الدكتور/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

 45 حكم الله في المال هو الرشاد وما سواه هو الضالل

   -رحمه الله-نور الدين  فضيلة الشيخ/ محمد صفوت

 43 ( قصة قارون مع موسى عليه السالم12وقفات مع القصة في كتاب الله: القسم الثاني )

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 45 مختارات من علوم القرآن: مراحل تنزيل القرآن وكيفياتها

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 48 ة العلو البن قدامة المقدسياقرأ من مكتبة المركز العام: إثبات صف

   الشيخ/ عالء خضر

 55 ركن األسرة: أطفال المسلمين كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم )الحلقة الثالثة والعشرون(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 هـ187 (: قصة رسالة إلى عابد الحرمين في موسم حج42تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 فتاوى أجاب عليها

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ ابن عثيمين 

 35 ( الزهد11األخالق في اإلسالم )

   عاطف التاجوري

 34 (2مفاهيم عقائدية )الحلقة الحادية عشر( اإليمان بالمالئكة )
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   الشيخ/ أسامة سليمان

 33 الثالثة(كيف نفهم عقيدة السلف؟ )الحلقة 

   الدكتور/ محمود عبد الرازق

 33 اتبعوا وال تبتدعوا )الحلقة الرابعة(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 13 كفر الشيخ -شهر: فرع بلطيم 

.   

  

 الصفحة هـ1434ذو الحجة  -السنة الثانية والثالثون  184العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: لبيك اللهم لبيك

   دكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة، والمشرف العام على المجلةال

 5 كلمة التحرير: تكالب أهل الكفر على اإلسالم والمسلمين

   األستاذ/ جمال سعد حاتم

 3 (12: 2اآليات ) -الحلقة الثانية  -باب التفسير: سورة الطالق 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 ريم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهمباب السنة: تح

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 11 منبر الحرمين: حال المسلمين مع الصالة

   فضيلة الشيخ/ صالح آل طالب، إمام وخطيب المسجد الحرام

 31 األدب مع الله في كتاب الله

   أحمد بن عبد الرحمن الشنواني

 33 ة الخامسة( هل في اإلسالم بدعة حسنة؟!اتبعوا وال تبتدعوا )الحلق

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 35 أفضل أيام الدنيا

   سعد بن عتيق العتيق
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 31 مختارات من علوم القرآن: نزول القرآن منجما "مفرقا"

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 15 (3مفاهيم عقائدية )الحلقة الثانية عشر( اإليمان بالمالئكة )

   خ/ أسامة سليمانالشي

 13 التوحيد أساس العزة والشرك أصل الذلة

   شوقي عبد الصادق عبد الحميد

 14 زلزال إيران.. رؤية علمية وشرعية

   الدكتور/ سمير تقي الدين

 13 واحة التوحيد

   التحرير

 18 نظرات على الطالق في الحيض )الحلقة األولى(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 الم بسير األعالم: سيد التابعين وزاهد العصر أبو مسلم الخوالنياإلع

   الشيخ/ مجدي عرفات

 41 القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد )الحلقة الرابعة(

   األستاذ الدكتور/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

 43 كيف نفهم عقيدة السلف؟ )الحلقة الرابعة(

   محمود عبد الرازق الدكتور/

 48 وقفات على طريق طلب العلم

   فهد اليحيى

 55 ركن األسرة: أطفال المسلمين كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم )الحلقة الرابعة والعشرون(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

لنبي صلى الله عليه وسلم طالبا (: قصة مجيء األعرابي قبر ا41تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 االستغفار
51 

   الشيخ/ علي حشيش
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 51 أخي القارئ: صحح أحاديثك

   الشيخ/ علي حشيش

 53 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة الفتاوى المركز العام،

 51 فتاوى أجاب عليها

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ ابن عثيمين 

 34 من فقه الحج

   جنبليالشيخ/ أبو بكر ال

 31 القاهرة -شهر: فرع حدائق حلوان 

.   

 38 م2224من أخبار الجماعة: انعقاد الجمعية العمومية العادية لعام 

   أبو العطا عبد القادر محمود، األمين العام

 33 هـ1424كشاف مجلة التوحيد للعام 

.   

 الصفحة هـ1435المحرم  -السنة الثالثة والثالثون  185العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: خصائص األمة اإلسالمية

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: عام جديد وأمة جريحة

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (5: 1باب التفسير: سورة التحريم )الحلقة األولى( اآليات )

   م بدويالدكتور/ عبد العظي

 11 باب السنة: وجوب تفقد الزوجة حال زوجها

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 11 باب منبر الحرمين: حاجة األمة إلى الوحدة والتواصي بالحق

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام
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 31 "32 -1درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة األولى( "

   الشيخ/ علي حشيش

 33 حديث الشهر: نماذج من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية

   الدكتور/ عبد الله شاكر، المشرف العام على المجلة

 34 اتبعوا وال تبتدعوا: )الحلقة السادسة( هل في اإلسالم بدعة حسنة؟

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 31 ي الحيض )الحلقة الثانية(نظرات على الطالق ف

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 15 تعقيب ودفاع عن موقف الصحابي الجليل سعد بن عبادة يوم السقيفة

   الشيخ/ مصطفى محمود البصراتي، محافظة السويس

 15 دراسات شرعية: االختالف في الدين

   الدكتور/ إبراهيم محمد البريكان

 11 على من أنكر تقسيم التوحيد )الحلقة الرابعة(القول السديد في الرد 

   الشيخ/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

 13 واحة التوحيد

.   

 18 واقع األمة

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين 

 45 اإلعالم بيسير األعالم: أبو الزناد

   الشيخ/ مجدي عرفات

 43 الله )الحلقة األولى(: يحب اإليمان / ال يحب الكافرين ماذا يحب الله وماذا يكره

   الشيخ/ عدنان الطرشة

 44 مختارات من علوم القرآن: أساب النزول )الحلقة األولى(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 43 مفاهيم عقائدية: سابعا: المالئكة واألعمال الصالحة )الحلقة الرابعة(
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   الشيخ/ أسامة سليمان

 48 ن األسرة: أطفال المسلمين كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم )الحلقة الخامسة والعشرون(رك

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 55 اقرأ من مكتبة المركز العام: خلق أفعال العباد لإلمام البخاري

   الشيخ/ عالء خضر

 53 الثبات على اإليمان

   الشيخ/ عادل عبد الرحمن محمد

 51 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 53 (: قصة أبي طالب في الهجرة ووصيته للنبي صلى الله عليه وسلم42تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

   الشيخ/ علي حشيش

 53 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة المركز العام

 31 فتاوى

   -رحمه الله-محمد الصالح بن عثيمين فضيلة الشيخ/ 

 31 األخالق في اإلسالم "التشبه"

   الشيخ/ عاطف التاجوري

 35 عاشوراء... تاريخا... وفضال... وبدعا

   الشيخ/ أبي بكر الحنبلي

عزاء: وفاة الشيخ عيد رجب علي "الشهير بالشيخ أبو سريع" فرع منشية البكاري/ وفاة الشيخ السعيد حسن 

 عليمي رئيس فرع ميت غمرال
33 

   أحمد يوسف عبد المجيد 

 31 ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما

   الشيخ/ محمد حسين يعقوب

 33 كيف نفهم العقيدة؟ )الحلقة الخامسة(
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   الدكتور/ محمود عبد الرازق

 11 عام جديد والقدوة المفقودة

   الشيخ/ صالح عبد المقصود

 الصفحة هـ1435صفر  -السنة الثالثة والثالثون  183د العد فهرس مقاالت 

 3 (1افتتاحية العدد: اتباع نهج السلف الصالح )

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: الشرق األوسط الكبير ومؤامرة أمريكا وإسرائيل

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (12: 6ر: سورة التحريم )الحلقة الثانية( اآليات )باب التفسي

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: زمن الفتن وذهاب األمانة

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 13 باب منبر الحرمين: أثر الطاعات في جلب البركات

   فضيلة الشيخ/ عبد المحسن القاسم، إمام المسجد النبوي

 35 ؤمنهدف الم

   الشيخ/ صالح عبد المقصود

 31 "62 -31درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة الثانية( "

   الشيخ/ علي حشيش

 31 مختارات من علوم القرآن: أساب النزول )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 كيف نفهم العقيدة؟ )الحلقة السادسة(

   بد الرازقالدكتور/ محمود ع

 38 السنة ودورها في استقرار المجتمع أنصار

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي 

 15 القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد )الحلقة الخامسة(
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   الشيخ/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

 13 األمن يوم الفرع األكبر )الحلقة األولى(

   صالح عبد الخالقالشيخ/ 

 14 ماذا يحب الله وماذا يكره الله )الحلقة الثانية(: يحب بر الوالدين/ يكره العقوق

   الشيخ/ عدنان الطرشة

 13 واحة التوحيد

.   

 18 وقفات على طريق طلب العلم )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ فهد اليحيي

 45 ما أشبة الليل بالبارحة

   سعد الشويعرالدكتور/ محمد بن 

 43 دراسات شرعية: نية االتباع

   الدكتور/ محمد محمد شتا أبو سعد

 45 اتبعوا وال تبتدعوا: )الحلقة السابعة( أسباب االبتداع

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 48 اقرأ من مكتبة المركز العام: االقتصاد في االعتقاد للحافظ المقدسي

   الشيخ/ عالء خضر

 55 سرة: أطفال المسلمين كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم )الحلقة السادسة والعشرون(ركن األ

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 53 (: قصة نبي الله موسى والقارورتين43تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

   الشيخ/ علي حشيش

 53 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة المركز العام
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 31 فتاوى

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد الصالح بن عثيمين 

 31 صفر تشاؤم أم تفاؤل؟

   الشيخ/ أبي بكر الحنبلي

 33 اجتماع الخير والشر في النفس الواحدة

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 33 الصحابة مقام

   الشيخ/ زكريا مشرف

 11 مفاهيم عقائدية: اإليمان المالئكة )الحلقة الخامسة( موقف المالئكة من الكفار والعصاة

   الشيخ/ أسامة سليمان

 

 الصفحة هـ1435ربيع األول  -السنة الثالثة والثالثون  181العدد  فهرس مقاالت

 3 (2) افتتاحية العدد: اتباع نهج السلف الصالح

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: بوش وشارون جناحا الشر واإلرهاب

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (4: 1باب التفسير: سورة الملك )الحلقة األولى( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 الله عليه وسلم باب السنة: تعظيم الرسول صلى

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 13 -خطبة بمسجد التوحيد بمدينة العاشر من رمضان-كيف ينصر الله أمة اإلسالم 

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن السديس، إمام المسجد النبوي

 13 مسابقة: الحلقة الثانية من مسابقة الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله

.   

 35 -مخيم جمعية إحياء التراث بالكويت-منهج السلفي سبيل النجاة ال
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   الشيخ/ عالء الدين مصطفى، الكويت

 31 "72 -61درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة الثالثة( "

   الشيخ/ علي حشيش

 31 مختارات من علوم القرآن: أساب النزول )الحلقة الثالثة(

   اتيالشيخ/ مصطفى البصر

 33 (2اتبعوا وال تبتدعوا: )الحلقة الثامنة( أسباب االبتداع )

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 33 كيف نفهم العقيدة؟ )الحلقة السابعة(

   الدكتور/ محمود عبد الرازق

 13 مفاهيم عقائدية: المالئكة وبقية المخلوقات )الحلقة السادسة(

   الشيخ/ أسامة سليمان

 14 يسير األعالم: قدورة المفسرين والمحدثين قتادةاإلعالم ب

   الشيخ/ مجدي عرفات

 13 واحة التوحيد

.   

 18 ماذا يحب الله وماذا يكره الله )الحلقة الثالثة(: يحب المر بالمعروف والنهي عن المنكر/ يكره الفساد

   الشيخ/ عدنان الطرشة

 45 اسألوا الصوفية

   -رحمه الله-ادفي فضيلة الشيخ/ صفوت الشو

 43 دراسات شرعية: نية االتباع )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ محمد محمد شتا أبو سعد

 45 األمن يوم الفرع األكبر )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ صالح عبد الخالق

 48 والعشرون(ركن األسرة: أطفال المسلمين كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم )الحلقة السابعة 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 55 اإلسالم ومجتمع العفة

   الشيخ/ شوقي عبد الصادق

 51 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 55 عزاء: وفاة فضيلة الشيخ عبد السالم بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم

.   

 53 (: قصة المظاهرة التي قادها حمزة وعمر رضي الله عنهما44ة الحلقة )تحذير الداعية من القصص الواهي

   الشيخ/ علي حشيش

 53 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة المركز العام،

 31 فتاوى

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد الصالح بن عثيمين 

 31 القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد )الحلقة السادسة(

   الشيخ/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

 34 وقفات على طريق طلب العلم )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ فهد اليحيي

 35 الزقازيق -أخبار الجماعة: تشكيل لجنة العمرة بالمركز العام / شهر فرع بني عامر 

.   

 33 التحزير من الفتن التي تقع في آخر الزمان

   ادر شيبة الحمد، المدرس بالمسجد النبوي الشريفالشيخ/ عبد الق

 33 االحتفال بالمولد في ميزان الشريعة

   الشيخ/ حسين الدسوقي

 11 الرزق في القرآن الكريم

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم
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 الصفحة هـ1435ربيع اآلخر  -السنة الثالثة والثالثون  188العدد  فهرس مقاالت

 3 العدد: يا أمتى بالله فاعتصمي افتتاحية

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: رعاة البقر وعودة التتر

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (15: 5باب التفسير: سورة الملك )الحلقة الثانية( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 ة: وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلمباب السن

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 13 منبر الحرمين: تعريف األنام بمقاصد اإلسالم

   فضيلة الشيخ/ حسين آل الشيخ، إمام المسجد النبوي

 35 القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد )الحلقة السابعة واألخيرة(

   لرزاق بن عبد المحسن البدرالشيخ/ عبد ا

 31 "122: 71درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة الرابعة( "

   الشيخ/ علي حشيش

 31 مختارات من علوم القرآن: المكي والمدني

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 (3اتبعوا وال تبتدعوا: )الحلقة التاسعة( أسباب االبتداع )

   حمد هيكلالشيخ/ معاوية م

 15 ينصاراإلعالم بيسير األعالم: عالم المدينة في زمانه وتلميذ الفقهاء السبعة يحيى بن سعيد األ

   الشيخ/ مجدي عرفات

 13 مفاهيم عقائدية: التفاضل بين المالئكة والبشر )الحلقة السابعة(

   الشيخ/ أسامة سليمان

 14 بركة المسلم وحديث النخلة

   لفاروقيالشيخ/ عاطف ا
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 13 واحة التوحيد

.   

 18 ماذا يحب الله وماذا يكره الله )الحلقة الرابعة(: يحب صلة الرحم/ يكره قطيعة الرحم

   الشيخ/ عدنان الطرشة

 45 إعالم المسلمين بحكم اللعن واللعانين

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 43 ة(دراسات شرعية: نية االتباع )الحلقة الثالث

   الدكتور/ محمد محمد شتا أبو سعد

 43 ركن األسرة: أطفال المسلمين كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم )الحلقة الثامنة والعشرون(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 55 بين تكريم اإلسالم ودعاة التحرر والبهتان المرأة

   ار الحديث الخيرية بمكة المكرمةالشيخ/ محمد بن أحمد سيد أحمد، المدرس بد

 51 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 53 (: قصة عمر رضي الله عنه وجلد ابنه حتى الموت45تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

   الشيخ/ علي حشيش

 53 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة المركز العام

 31 فتاوى

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد الصالح بن عثيمين 

 31 البأس الشديد

   الشيخ/ شوقي عبد الصادق

 33 التربية والتزكية

   الدكتور/ محمد يسري

 33 األمن يوم الفرع األكبر )الحلقة الثالثة(
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   الشيخ/ صالح عبد الخالق

 11 أخوة الدين

   المسجد النبوي الشريفالشيخ/ عادل عبد الرحمن، المدرس ب

 الصفحة هـ1435جمادى األولى  -السنة الثالثة والثالثون  183العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: الوحدة اإلسالمية وليس الشرق األوسط الكبير

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 والمسلمين كلمة التحرير: هجمة الشيطان وأعوانة على اإلسالم

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (32: 16باب التفسير: سورة الملك )الحلقة الثالثة واألخيرة( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 13 تكفيرمنبر الحرمين: خطورة ال

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن السديس، إمام الحرم المكي

 31 "152: 122درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة الخامسة( "

   الشيخ/ علي حشيش

 31 مختارات من علوم القرآن: خصائص القرآن المكي والمدني

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 35 إيذاء بني إسرائيل لموسى عليه السالم وقفات مع القصة في كتاب الله:

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 38 اتبعوا وال تبتدعوا: )الحلقة العاشرة( موقف السلف من أهل البدع

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 13 فضل الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم

   اللجنة العلمية للمجلة

 14 الثامنة( اإليمان بالرسل مفاهيم عقائدية: )الحلقة
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   الشيخ/ أسامة سليمان

 13 واحة التوحيد

   الشيخ / عالء خضر

 18 دراسات شرعية: نية االتباع )الحلقة الرابعة(

   الدكتور/ محمد محمد شتا أبو سعد

 41 األمن يوم الفرع األكبر )الحلقة الرابعة(

   الشيخ/ صالح عبد الخالق

 43 حلقة األولى(مفاتيح الخير )ال

   األستاذ الدكتور/ عبد الرازق بن عبد المحسن البدر

 44 ماذا يحب الله وماذا يكره الله )الحلقة الخامسة(: يحب معالي األمور وأشرفها/ يكره سفاسف األمور

   الشيخ/ عدنان الطرشة

 43 اإلعالم بيسير األعالم: اإلمام العالم أبو شهاب الزهري

   عرفاتالشيخ/ مجدي 

 43 عقيدة اهل اإلسالم في المسيح عليه السالم

   الشيخ/ صالح عبد المعبود

 55 ركن األسرة: أطفال المسلمين كيف رباهم النبي األمين صلى الله عليه وسلم )الحلقة التاسعة والعشرون(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 أسئلة القراء عن األحاديث

   الحويني فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق

(: قصة صنم بوانه وما حدث فيه للنبي صلى الله عليه وسلم قبل 46تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

 البعثة
53 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة المركز العام

 31 فتاوى:
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   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد الصالح بن عثيمين 

 31 اصدهااألمور بمق

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 33 حرمة أعراض العلماء

   الشيخ/ أحمد سليمان

 33 منهج التربية والتزكية عند اهل السنة والجماعة

   الدكتور/ محمد يسري

 11 وقفات على طريق طلب العلم )الحلقة الرابعة(

   الشيخ/ فهد اليحيي

 الغالف ألزهر ووزير األوقافأخبار الجماعة: وفد الجماعة يزور شيخ ا

.   

 الصفحة هـ1435جمادى اآلخرة  -السنة الثالثة والثالثون  135 العدد فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: الرقية في ضوء الكتاب والسنة

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 عداءكلمة التحرير: جراحات األمة بين دور األزهر وشراسة األ

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 8 تهنئة: للرئيس الجمهورية بالعودة ألرض الوطن بعد رحلة عالجية بالخارج

.   

 3 (16: 1باب التفسير: سورة القلم )الحلقة األولى( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: الصبر على المكاره

   زكريا حسينيفضيلة الشيخ/ 

 13 منبر الحرمين: حقوق الوالة على الرعية

   فضيلة الشيخ/ محمد عبد الله السبيل، إمام الحرم الحرام

 35 سفر بال عودة

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

   التحرير

 31 "172: 151درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة السادسة( "

   الشيخ/ علي حشيش

 31 معرفة المكي والمدنيمختارات من علوم القرآن: فوائد 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 وقفات مع القصة في كتاب الله: وفاة موسى عليه السالم

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 38 اإلعالم بيسير األعالم: اإلمام القدوة محمد بن المنكدر

   الشيخ/ مجدي عرفات

 15 مؤهالت النصر والتمكين

   لمعبودالشيخ/ صالح عبد ا

 13 الحسنات يذهب السيئات

   الشيخ/ شوقي عبد الصادق

 15 خطورة التعبد بالخالف

   الشيخ/ محمود بن أحمد مداد

 13 واحة التوحيد

   الشيخ / عالء خضر

 18 ماذا يحب الله وماذا يكره الله )الحلقة السادسة(: يحب معالي األخالق/ يكره سفساف األخالق

   لطرشةالشيخ/ عدنان ا

 45 دراسات شرعية: منهج العقيدة اإلسالمية

   الشيخ/ عثمان بن جمعة ضميرية

 41 وقفات على طريق طلب العلم )الحلقة الخامسة واألخيرة(

   الشيخ/ فهد اليحيي

 43 الخالفات الزوجية! أسبابها وعالجها

   الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد
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 43 إلمام العالم أبو شهاب الزهرياإلعالم بيسير األعالم: ا

   الشيخ/ مجدي عرفات،

 48 (1ركن األسرة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد )

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 53 مسابقة: البحوث العلمية

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل، مدير إدارة البحث العلمي

 51 أسئلة القراء عن األحاديث

   إسحاق الحويني فضيلة الشيخ/ أبو

 53 (: قصة خلق العالم من نور النبي صلى الله عليه وسلم48تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

   الشيخ/ علي حشيش

 58 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة المركز العام

 35 فتاوى

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد الصالح بن عثيمين 

 33 ( سمات أهل البدع11)الحلقة اتبعوا وال تبتدعوا: 

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 33 العطلة الصيفية.. رؤية شرعية

   الشيخ/ حسين الدسوقي

 33 من ضوابط االتباع

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 11 األمن يوم الفرع األكبر )الحلقة الخامسة واألخيرة(

   الشيخ/ صالح عبد الخالق

 الصفحة هـ1435رجب  -السنة الثالثة والثالثون  131العدد  قاالتفهرس م 

 3 افتتاحية العدد: وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة
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 5 كلمة التحرير: فتن ومؤامرات على األمة اإلسالمية

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (43: 18باب التفسير: سورة القلم )الحلقة الثانية( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: المحرمات من النساء بسبب الرضاع

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 13 منبر الحرمين: الوسطية أبرز سمات الشريعة المحمدية

   حرامفضيلة الشيخ/ صالح آل طالب، إمام الحرم ال

 13 من روائع الماضي: شهر رجب وما ابتدع فيه

   رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم 

 31 "212: 171درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة السابعة( "

   الشيخ/ علي حشيش

 31 (1مختارات من علوم القرآن: السور المكية والمدنية والمختلف فيها )

   خ/ مصطفى البصراتيالشي

 33 (1واجب المكلف نحو توحيدالله وعبادته )

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي

 33 (1دراسات شرعية: من منقصات التوحيد )

   الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

 13 (2( سمات أهل البدع )12اتبعوا وال تبتدعوا: )الحلقة 

   كلالشيخ/ معاوية محمد هي

 13 واحة التوحيد

   الشيخ / عالء خضر

 18 ماذا يحب الله وماذا يكره الله )الحلقة السابعة(: يحب الصالة في الجماعة/ يكره التخلف عن صالة الجماعة

   الشيخ/ عدنان الطرشة

 45 وقفات مع القصة في كتاب الله: بنو إسرائيل بعد موسى
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   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 43 عالم بيسير األعالم: شيخ الكوفة وعالمها أبو إسحاق السبيعياإل

   الشيخ/ مجدي عرفات

 44 ركن األسرة: البيت.. السعيد

   الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام

 43 (2ركن األسرة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد )

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 55 باب المياة -ب الفقه: كتاب الطهارة با

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 53 مسابقة البحوث العلمية

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل، مدير إدارة البحث العلمي

 51 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 55 ء األذان ليلة اإلسراء والمعراج(: قصة بد47تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

   الشيخ/ علي حشيش

 58 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة المركز العام

 35 فتاوى

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد الصالح بن عثيمين 

 33 فتاوى: هئية كبار العلماء

.   

 31 من قرارات المجمع الفقهي

   التحرير

 33 إلسالمفضل الخطابة ومكانتها في ا

   الشيخ/ حسن زهرة
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 38 (2مفاهيم عقائدية: )الحلقة التاسعة( اإليمان بالرسل )

   الشيخ/ أسامة سليمان

 33 تذكير الخالن بأحكام الكتمان

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 11 رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند اليهودي ودالالته الفقهية

   التاجوريالشيخ/ عاطف 

تهنئة: لحصول الباحث/ عبد الرحمن بن راشد الراشد قنصل السعودية بمدينة السويس على الماجستير من جامعة 

 األزهر
 الغالف

   التحرير

 الصفحة هـ1435شعبان  -السنة الثالثة والثالثون  133العدد  فهرس مقاالت 

 3 بانافتتاحية العدد: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شع

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: االستعداد ليوم المعاد

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (52: 44باب التفسير: سورة القلم )الحلقة الثالثة واألخيرة( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 وتعاهده باب السنة: استذكار القرآن

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 13 منبر الحرمين: المال الحرام وتنقية المكاسب

   فضيلة الشيخ/ حسين آل الشيخ، إمام المسجد النبوي

 13 من روائع الماضي: دعاء ليلة النصف من شعبان

   فضيلة الشيخ/ أبو الوفاء محمد درويش

 31 "242: 211)الحلقة الثامنة( "درر البحار من صحيح األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 (2مختارات من علوم القرآن: السور المكية والمدنية والمختلف فيها )
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   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 (2واجب المكلف نحو توحيدالله وعبادته )

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي

 33 الوسطية في اإلسالم

   ر الحنبليالشيخ/ أبو بك

 13 ( الخلل في منهج التلقي واالستدالل3( سمات أهل البدع )13اتبعوا وال تبتدعوا: )الحلقة 

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 13 واحة التوحيد

   الشيخ / عالء خضر

 18 آلخرةماذا يحب الله وماذا يكره الله )الحلقة الثامنة(: يحب الزهد في الدنيا/ يكره إيثار الدنيا على ا

   الشيخ/ عدنان الطرشة

 45 ( طالوت وداود2وقفات مع القصة في كتاب الله: بنو إسرائيل بعد موسى )

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 43 اإلعالم بيسير األعالم: المجتهد العابد العالمة عمر بن عبد العزيز

   الشيخ/ مجدي عرفات

 45 (3اإليمان بالرسل )مفاهيم عقائدية: )الحلقة العاشرة( 

   الشيخ/ أسامة سليمان

 41 (2دراسات شرعية: من منقصات التوحيد )

   الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

 55 (3ركن األسرة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد )

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 يق بيت أبي الدرداء رضي الله عنه(: قصة حر47تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

   الشيخ/ علي حشيش

 55 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة المركز العام
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 51 فتاوى

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد الصالح بن عثيمين 

 53 مسابقة في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره

   الكريمفضيلة الشيخ/ زكريا حسيني، مدير إدارة شئون القرآن 

 35 مسابقة مشروع النهضة الدعوية

   الشيخ/ علي حشيش، مدير إدارة الدعوة واإلعالم

 31 الفرقة والتمزق واالختالف المذموم

   الشيخ/ صالح عبد المعبود

 34 خدمة المملكة العربية السعودية للحرمين الشرفين

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام

 35 من مآثر عاهل السعودية الملك عبد العزيز آل سعود وسجاياه

   فضيلة الشيخ/ أمين فتحي عثمان، وكيل الجماعة

 31 النصف من شعبان ليلة في الميزان

   الشيخ/ حسين الدسوقي

 33 آدم أبو البشر وإن رغمت أنوف

   الشيخ/ محمود المراكبي

 الصفحة هـ1435رمضان  -والثالثون  السنة الثالثة 131العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: من فضائل الصوم

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: رمضان وآمال األمة وآالمها

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 ظة فيهباب السنة: تحريم الجماع في نهار رمضان ووجوب الكفارة المغل

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 15 من روائع الماضي: الصوم

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد خليل هراس 
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 13 منبر الحرمين: مع اقتراب الرحيل

   فضيلة الشيخ/ عبد المحسن القاسم، إمام المسجد النبوي

 13 كيف تزكي نفسك في رمضان؟

   الشيخ/ صالح عبد المعبود

 31 "282: 241البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة التاسعة( "درر 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 (1مختارات من علوم القرآن: الشبهات التي أثيرت حول المكي والمدني والرد عليها )

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 35 الدعاء في رمضان

   الشيخ/ عاطف التاجوري

 33 االعتكاف آداب ومستحبات

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام

 33 شهر الصيام وصلة األرحام

   الشيخ/ محمد بن إبراهيم الحمد

 11 اإلعالم بيسير األعالم: اإلمام الحافظ الحجة هشام الدستوائي

   الشيخ/ مجدي عرفات

 14 وت وداود( طال3وقفات مع القصة في كتاب الله: بنو إسرائيل بعد موسى )

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 13 واحة التوحيد

   الشيخ / عالء خضر

 18 ( رمضان وما ابتدع فيه14اتبعوا وال تبتدعوا: )الحلقة 

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 ماذا يحب الله وماذا يكره الله )الحلقة التاسعة(: يحب الجود والكرم/ يكره األثرة والشح

   ريرالتح

 44 ركن األسرة: األسرة المسلمة في رمضان
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   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 45 اإلعالم بيسير األعالم: المجتهد العابد العالمة عمر بن عبد العزيز

   الشيخ/ مجدي عرفات

 48 رمضان والقرآن

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 51 شهر رمضان وعافية القلوب واألبدان

   بد الصادقالشيخ/ شوقي ع

 51 (: قصة الترخص في السجور حتى مطلع الشمس52تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

   الشيخ/ علي حشيش

 55 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة المركز العام

 53 فتاوى دار اإلفتاء المصرية

.   

 51 فتاوى: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

   / عبد العزيز بن باز، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد الله غديانفضيلة الشيخ

 31 شعر: الصيام وزيادة اإليمان

   أحمد حفني

 33 أحكام زكاة الفطر

   التحرير

 35 دراسات شرعية: صور من الهدية والعطاء الذي ال يجوز أخذه

   والدعوة بالزقازيقاألستاذ الدكتور/ ممدوح محمد أحمد، أستاذ مساعد بكلية أصول الدين 

 33 سلوكيات مرفوضة في رمضان

   الشيخ/ أسامة سليمان

 11 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني
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 الصفحة هـ1435شوال  -السنة الثالثة والثالثون  134العدد  فهرس مقاالت

 3 اتافتتاحية العدد: نصائح وتحذيرات بعد شهر الخير والبرك

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: دعوة للمحاسبة ومراجعة النفس

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 باب السنة: صوم التطوع بعد الفريضة

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 13 شعر: دفاع عن الشريعة المطهرة

   يبة الحمدالشيخ/ عبد القادر ش

 14 منبر الحرمين: العيد مقاصد وحكم

   فضيلة الشيخ/ علي عبد الرحمن الحذيفي، إمام المسجد النبوي

 13 إلى بيوت الله تعالى

   الشيخ/ صالح عبد الخالق

 31 "322: 281درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة العاشرة( "

   الشيخ/ علي حشيش

 31 (2وم القرآن: الشبهات التي أثيرت حول المكي والمدني والرد عليها )مختارات من عل

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 35 رسالة موجهة إلى المسئولين عن التربية والتعليم

   األستاذ الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام

 38 باإلعالم بيسير األعالم: اإلمام شيخ اإلسالم ابن أبي ذئ

   الشيخ/ مجدي عرفات

 15 (1( نبي الله داود عليه السالم )4وقفات مع القصة في كتاب الله: بنو إسرائيل بعد موسى )

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 13 توحيد الله في األذان والصالة

   الشيخ/ عبد المعبود حسن
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 14 التوابين والمتطهرين / يكره المعرضين عن التوبة ماذا يحب الله وماذا يكره الله )الحلقة التاسعة(: يحب

   التحرير

 13 واحة التوحيد

   الشيخ / عالء خضر

 18 العيد أحكام وآداب

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 41 نصائح وتحذيرات بعد شهر الخير والبركات

   الشيخ/ صالح عبد المعبود

 41 (1أحكام الوتر والقنوت )

   بكر الحنبليالشيخ/ أبو 

 43 (4ركن األسرة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد )

   الشيخ/ مجدي عرفات

 43 من أحكام التداوي

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 51 اإليمان بالبعث والنشور

   الشيخ/ أحمد يوسف

 51 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 51 (: قصة توبة ثعلبة بن عبد الرحمن رضي الله عنه51ذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )تح

   الشيخ/ علي حشيش

 53 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة المركز العام

 35 فتاوى دار اإلفتاء المصرية

.   

 33 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
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.   

 34 وظائف الرسل

   الشيخ/ أسامة سليمان

 35 عزاء: وفاة الشيخ عبد العزيز صالح الهده )الكويت(

   عالء الدين مصطفى

 35 عزاء: وفاة الشيخ سيد طه فتح الباب )فرع منشاة البكاري(

   أحمد يوسف عبد الحميد، مدير العالقات العامة

 35 ة السعوديةعزاء: وفاة والد األستاذ/ محمد العقيل الملحق الثقافي بسفار

   جمال سعد حاتم، مدير التحرير

 35 الدقهلية -شهر: فرع شربين 

.   

 33 صلة الرحم وفضائلها

   الشيخ/ محمد بن إبراهيم الحمد، أستاذ مساعد بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق

 33 رب رمضان هو رب سائر العام

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 13 طوبي للمصلحين

   الشيخ/ عاطف التاجوري

 الصفحة هـ1435ذو القعدة  -السنة الثالثة والثالثون  135العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: نعيم الدنيا زينة وشهوة!!

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: مؤتمر المسلمين والعودة لرب العالمين

   ال سعد حاتم، رئيس التحريراألستاذ/ جم

 3 "138: 131اآليات من سورة األعراف" -باب التفسير: الجراد آية من آيات الله 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: بين الجهاد والحج

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 13 منبر الحرمين: الرجوع إلى الدين سبيل النصر والتمكين

   يخ/ صالح بن محمد البدير، إمام المسجد النبويفضيلة الش

 13 الحج ومعاني العبودية

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد خليل هراس 

 35 تهنئة: لفوز أحد أبناء فرع الجماعة باألسكندرية بمسابقة دولية لحفظ القرآن

   رئيس التحرير

 31 "332: 321ة عشر( "درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة الحادي

   الشيخ/ علي حشيش

 31 مختارات من علوم القرآن: إعجاز القرآن )الحلقة األولى(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 لمحات من حياة اإلمام محمد بن إسماعيل الصنعاني )الحلقة األولى(

   األستاذ الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام

 15 م بيسير األعالم: محدث الشام الحافظ اإلمام بقية األعالم إسماعيل بن عياشاإلعال

   الشيخ/ مجدي عرفات

 13 الضرورات تبيح المحظورات

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 13 واحة التوحيد

   الشيخ / عالء خضر

 18 (2ليه السالم )( نبي الله داود ع5وقفات مع القصة في كتاب الله: بنو إسرائيل بعد موسى )

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 45 اتبعوا وال تبتدعوا: بدع وأخطاء يقع فيها بعض الحجيج

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 44 (5ركن األسرة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد )

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن
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 41 بنة الشيخ صفوت الشوادفي اآلنسة ميمونةتهنئة: بمناسبة عقد زواج المهندس إيهاب إلهامي وا

   رئيس التحرير

 48 السفور دعوة يهودية

   الشيخ/ محمد بن ناصر العريني

 55 (2أحكام الوتر والقنوت )

   الشيخ/ أبو بكر الحنبلي

 51 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 51 (: قصة مفتاح الكعبة ونزول آية األمانات52هية الحلقة )تحذير الداعية من القصص الوا

   الشيخ/ علي حشيش

 31 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة المركز العام

 33 فتاوى: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

.   

 31 اإلصابة في الدفاع عن الصحابة

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 34 لمهندس أحمد عبد الوهاب علي رئيس مجلس إدارة المركز اإلسالمي بالزيتون سابقاعزاء: وفاة ا

   رئيس التحرير

 35 (1األمور المعينة على صلة الرحم )

   الشيخ/ محمد بن إبراهيم الحمد

 31 (1مفاهيم عقائدية: دالئل النبوة )

   الشيخ/ أسامة سليمان

 33 ال تظن بأخيك إال خيرا

   عاطف التاجوريالشيخ/ 

 11 دالئل التلبية على التوحيد ونبذ الشرك
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   الدكتور/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

 13 الدقهلية -طلخا  -شهر: فرع كفر دميرة 

.   

 الصفحة هـ1435ذو الحجة  -السنة الثالثة والثالثون  133العدد  فهرس مقاالت

 3 وفافتتاحية العدد: الله أكبر وإن رغمت أن

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: فضل العشر األوائل من ذي الحجة وحال األمة

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 "12 -1باب التفسير: سورة الحاقة )الحلقة األولى( اآليات "

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 الخيرات والحسد المذموم باب السنة: استباق

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 14 منبر الحرمين: فضل التوبة

   فضيلة الشيخ/ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، إمام المسجد النبوي

 18 شريعة الله

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ أبو الوفاء محمد درويش 

 35 شعر: أشواقنا إلى مكة

   عبد الله السيد أمين

 31 "362: 331( "12درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 مختارات من علوم القرآن: وجوه إعجاز القرآن الكريم )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 35 لمحات من حياة اإلمام محمد بن إسماعيل الصنعاني )الحلقة الثانية(

   لدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العاماألستاذ ا

 31 اتبعوا وال تبتدعوا: هدي اإلسالم في األضاحي
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   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 11 نظرة شرعية حول التلقيح الصناعي

   ، شيخ األزهر السابق-رحمه الله-فضيلة الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق 

 14 المة اإلخباري محمد بن إسحاقاإلعالم بيسير األعالم: الع

   الشيخ/ مجدي عرفات

 13 واحة التوحيد

   الشيخ / عالء خضر

 18 السالم تحية اإلسالم

   الشيخ/ شوقي عبد الصادق

 45 نتيجة مسابقة القرآن

.   

 43 وفد الله.. وأخالق الرفقة في السفر

   الشيخ/ حسين الدسوقي

 45 قة تجلب التيسيرباب الدراسات الشرعية: المش

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 48 المسلمة ودعاوى التحرير المرأةركن األسرة: 

   الدكتور/ محمد بن ناصر العريني

 55 (6ركن األسرة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد )

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 أسئلة القراء عن األحاديث

   حوينيفضيلة الشيخ/ أبو إسحاق ال

 55 تعظيم شعائر الله

   فضيلة الشيخ/ حسن البنا

(: فرية السفور واإلختالط في بيت أمير المؤمنين عمر رضي الله 53تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

 عنه
51 
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   الشيخ/ علي حشيش

 31 فتاوى دار اإلفتاء المصرية

.   

 33 الفتاوى

   امتجيب عليها لجنة المركز الع

 31 فضل يوم عرفة وما يشرع للحاج فيه

   الدكتور/ سليمان أبا الخيل

 35 (2مفاهيم عقائدية: دالئل النبوة )

   الشيخ/ أسامة سليمان

 31 (2األمور المعينة على صلة الرحم )

   الشيخ/ محمد بن إبراهيم الحمد

 33 هـ1425كشاف: مجلة التوحيد لعام 

.   

 الصفحة هـ1433المحرم  -السنة الرابعة والثالثون  131د العد فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: االعتبار بآيات الله

   فضيلة الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 جديد بين آالم وآمال كلمة التحرير: عام

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (33: 13حلقة الثانية( اآليات )باب التفسير: سورة الحاقة )ال

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: الهجرة بين األمس واليوم

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 13 من روائع الماضي: تفسير القرآن الكريم

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد حامد الفقي 

 13 من دالئل النبوة
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   الشيخ/ أسامة سليمان

 31 "372: 361درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة الثالثة عشر(: "

   الشيخ/ علي حشيش

 31 وجوه إعجاز القرآن الكريم

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 منبر الحرمين: صفات الفرقة الناجية

   فضيلة الشيخ/ علي عبد الرحمن الحذيفي، خطيب المسجد النبوي

 33 اإلمام محمد بن إسماعيل الصنعاني )الحلقة الثالثة(لمحات من حياة 

   األستاذ الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام

 13 اإلعالم بيسير األعالم: شيخ العراق مسعر بن كدام

   الشيخ/ مجدي عرفات

 14 الفصة في كتاب الله: دروس وعبر من قصة داود عليه السالم

   لرازاق السيد عيدالشيخ/ عبد ا

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 دراسات شرعية: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 دروس تربوية من الهجرة النبوي

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 ركن األسرة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد

   الرحمنالشيخ/ جمال عبد 

 55 ركن األسرة: الغيرة

.   

 51 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني
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 53 (: قصة اللجوء إلى الغار عند الشدائد54تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

   الشيخ/ علي حشيش

 53 الفتاوى

   دار اإلفتاء المصرية

 35 الفتاوى

   لدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءاللجنة ا

 33 العلمانيون وزلزال تسونامي

   الدكتور/ الوصيف علي حزة

 35 الفائزون بمسابقة القرآن والكريم ومسابقة البحوث العلمية

.   

 33 القول الصريح عن حقيقة الضريح )الحلقة األولى(

   الشيخ/ محمود المراكبي

 33 التحذير من صحبة السوء

   لشيخ/ صالح عبد المعبودا

 11 من روائع الماضي: عبر لألنام في انقضاء األعوام

   الدكتور/ علي عبد العزيز الشبل

 الصفحة هـ1433صفر  -السنة الرابعة والثالثون  138العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: الصحابة أمان لألمة

   للجماعة فضيلة الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام

 5 كلمة التحرير: أمة استحكمت عليها النوازل

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (52: 34باب التفسير: سورة الحاقة )الحلقة األخيرة( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني
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 15 هذه عقيدتنا

   السنة سابقا أنصار، الرئيس العام لجماعة -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ عبد الرزاق عفيفي 

نبذة عن حياته وأخالقة  -رحمه الله-من كبار علماء الحرمين الشرفين الشيخ العالمة/ محمد عبد الرزاق حمزة 

 وعلمه
11 

   ديث الخيرية بمكةالشيخ/ محمد بن أحمد سيد أحمد، المدرس بدار الح

 31 "422: 371درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة الرابعة عشر(: "

   الشيخ/ علي حشيش

 31 مسابقة: مشروع النهضة بالسنة النبوية

   الشيخ/ علي حشيش، مدير إدارة الدعوة واإلعالم

 34 اإلعجاز العلمي في القرآن

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 31 ت من حياة اإلمام محمد بن إسماعيل الصنعاني )الحلقة الرابعة(لمحا

   األستاذ الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام

 15 منبر الحرمين: دروس من التاريخ اإلسالمي

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن السديس، إمام المسجد الحرام

 14 األنبياء أفضل الخلق مطلقا

   / أسامة سليمانالشيخ

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 اتبعوا وال تبتدعوا: تبصير الخلف بوجوب اتباع نهج السلف

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 القول الصريح عن حقيقة الضريح )الحلقة الثانية( الموت والقبر في اإلسالم

   الشيخ/ محمود المراكبي

 43 المسلمة في ظالل التوحيد ركن األسرة: األسرة

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن
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 55 ركن األسرة: للرجال عليهن درجة )الحلقة األولى(

   الشيخ/ شوقي عبد الصادق

 51 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 51 الله عليه وسلم للمجنون(: قصة ضرب النبي صلى 55تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

   الشيخ/ علي حشيش

 35 الفتاوى

   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 33 دراسات شرعية: مسائل في السنة )الحلقة األولى(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 33 عزاء: وفاة الدكتور الوصيف علي حزة والشيخ محمود غريب الشربيني

.   

 31 د مفتاح الجنةكلمة التوحي

   الشيخ/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

 33 عقيدة اإلمام أبي الحسن األشعري

   فضيلة الشيخ/ حسن عبد الوهاب البنا

 11 هدى النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخطئين )الحلقة األولى(

   الشيخ/ محمد فتحي عبد العزيز

 

 الصفحة هـ1433ربيع األول  -السنة الرابعة والثالثون  133العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: بدعة أمريكية جديدة

   فضيلة الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: صوت الحق ومصرع الخرافة

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (17: 1قة األولى( اآليات )باب التفسير: سورة المعارج )الحل
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   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: تكفير المسلمين معتقد فرقة الخوارج

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 18 تحبير المقال في حكم االحتفال

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن السديس

 31 "452: 421: "درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة الحامسة عشر(

   الشيخ/ علي حشيش

 31 لمحات من حياة اإلمام محمد بن إسماعيل الصنعاني )الحلقة الخامسة واألخيرة(

   األستاذ الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام

 34 اإلعجاز العلمي في القرآن

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 31 إسماعيل الصنعاني )الحلقة الرابعة(لمحات من حياة اإلمام محمد بن 

   األستاذ الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام

 33 اإلعالم بيسير األعالم: اإلمام الحافظ إسماعيل بن علية العالمة

   الشيخ/ مجدي عرفات

 38 اإليمان بالرساالت

   الشيخ/ أسامة سليمان

 15 اع الكالممنبر الحرمين: اإلعالم بأنو

   فضيلة الشيخ/ صالح بن محمد البدير، إمام المسجد النبوي

 14 ( "وورث سليمان داود"1القصة في كتاب الله: قصة سليمان علية السالم )

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 اتبعوا وال تبتدعوا: الغلو وأثره السيء في األمة

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل
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 43 دراسات شرعية: مسائل في السنة )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 ركن األسرة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 55 ركن األسرة: للرجال عليهن درجة )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ شوقي عبد الصادق

 51 سئلة القراء عن األحاديثأ

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 53 (: قصة أب هرية والنبي صلى الله عليه وسلم56تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

   الشيخ/ علي حشيش

 53 الفتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العام

 33 الفتاوي

   دار اإلفتاء المصرية

 31 للمصلين المرأةسلمين من إمامة إبراء ذمة الم

   المستشار/ أحمد السيد إبراهيم

 33 القول الصريح عن حقيقة الضريح )الحلقة الثالثة( تحزيرات نبوية فيما يتعلق باألضرحة والقبور

   الشيخ/ محمود المراكبي

 33 مفاتيح الخير ومفاتيح الشر

   الدكتور/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

 11 هدى النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخطئين )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ محمد فتحي عبد العزيز

 الصفحة هـ1433ربيع اآلخر  -السنة الرابعة والثالثون  455العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: كتب الشيعة ترد غلوهم في آل البيت

   كبي، الرئيس العام للجماعةفضيلة الدكتور/ جمال المرا
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 5 كلمة التحرير: انحرافات الصوفية بين الماضي والحاضر )الحلقة األولى(

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 باب التفسير: هذا بيان للناس

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: السبل المثلى إلصالح البيوت

   ا حسينيفضيلة الشيخ/ زكري

 15 صفات األفعال عند السلف الصالح

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ المساعد بجامعة األزهر

 13 القول الصريح عن حقيقة الضريح )الحلقة الرابعة( حكم الدين في األضرحة

   الشيخ/ محمود المراكبي

 31 "472: 451قة الخامسة عشر(: "درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحل

   الشيخ/ علي حشيش

 31 كلمات للدعاة في الدعوة إلى الله )الحلقة األولى(

   األستاذ الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام

 33 ( "مملكة سليمان"2القصة في كتاب الله: قصة سليمان علية السالم )

   دالشيخ/ عبد الرزاق السيد عي

 38 منبر الحرمين: حديث عن المصطفى المختار

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن السديس، إمام المسجد الحرام

 13 اإلعالم بيسير األعالم: الفقيه المقرئ المحدث أبو بكر بن عياش

   الشيخ/ مجدي عرفات

 14 القصاء والقدر )الحلقة األولى(

   الشيخ/ أسامة سليمان

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 دراسات شرعية: مسائل في السنة )الحلقة الثالثة(
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   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 اتبعوا وال تبتدعوا: العبادة الصوفية في ميزان الشريعة )الحلقة األولى(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 ركن األسرة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد

   ل عبد الرحمنالشيخ/ جما

 43 إعالن: اجتماع الجمعية العمومية

   أبو العطا عبد القادر، المين العام

 55 أسعد حظا باإلسالم المرأةركن األسرة: 

   الشيخ/ شوقي عبد الصادق

 51 هدى النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخطئين )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ محمد فتحي عبد العزيز

 53 (: قصة اسم الصدر)أهـ(58تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

   الشيخ/ علي حشيش

 58 المنصورة -شهر: فرع سكا 

.   

 53 الفتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العام

 35 الرشوة أسبابها وعالجها

   الشيخ/ صالح نجيب الدق

 34 من روائع الماضي: صناعة الكرامات

   -رحمه الله-الشيخ/ أبو الوفاء محمد درويش  فضيلة

 33 تعجيل المنفعة بتحريم الغناء والمعازف عند األئمة األربعة

   الشيخ/ صالح عبد المعبود

 38 ميت غمر -شهر: فرع كفر البهايتة 

.   
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 33 التوحيد الهالص واالعتقاد السليم

   الدكتور/ محمد يسري

 الغالف تفجيرات التي تستهدف أمن مصرالسنة تدين ال أنصاربيان: 

   المركز العام للجماعة

 الصفحة هـ1433جمادى األولى  -السنة الرابعة والثالثون  451العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: الذلة والصغار على من أهمل القرآن

   فضيلة الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 انحرافات الصوفية بين الماضي والحاضر )الحلقة الثانية( كلمة التحرير:

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 11 (44: 17باب التفسير: سورة المعارج )الحلقة الثانية( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 على زوجها وولده المرأةباب السنة: صدقة 

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 18 السنة ال يستغنى عنها بالقرآن

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد ناصر الدين األلباني 

 35 ههيا )الشرقية( -شهر: فرع دورة )المنوفية( / فرع صبيح 

.   

 31 "512: 471درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة السادسة عشر(: "

   الشيخ/ علي حشيش

 31 م القرآن: فضائل القرآن )الحلقة األولى(مختارات من علو

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 35 كلمات للدعاة في الدعوة إلى الله )الحلقة الثانية(

   األستاذ الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام

 38 ( "الهدهد" في مجلس الحكم3القصة في كتاب الله: قصة سليمان علية السالم )

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد
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 15 اإلعالم بيسير األعالم: محدث العراق اإلمام الحافظ وكيع بن الجراح

   الشيخ/ مجدي عرفات

 13 في القرآن والسنة "الحلقة الثالثة" -رحمه الله-مسابقة الشيخ محمد صفوت نور الدين 

.   

 11 دمعة على أمة القرآن

   اللجنة العلمية

 13 لتوحيدواحة ا

   الشيخ/ عالء خضر

 18 اتبعوا وال تبتدعوا: العبادة الصوفية في ميزان الشريعة )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 دراسات شرعية: مسائل في السنة )الحلقة الرابعة(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 القصاء والقدر )الحلقة الثانية(

   ليمانالشيخ/ أسامة س

 48 القول الصريح عن حقيقة الضريح )الحلقة الخامسة( دفع شبهات القبوريين

   الشيخ/ محمود المراكبي

 55 حماية أمن مصر واجب الجميع

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 53 (: قصة الصحابية التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالسفور57حلقة )تحذير الداعية من القصص الواهية ال

   الشيخ/ علي حشيش

 53 الفتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العام

 35 فقه االستئذان
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   الشيخ/ صالح نجيب الدق

 33 ألزهرتهنئة: حصول الباحث عاطف محمد عيد يوسف على درجة الماجستير في أصول الفقه من جامعة ا

.   

 31 كيف تقضي األجازة

   الشيخ/ أحمد عبد المجيد مكي

 33 التأويل السائغ وغير السائغ في صفات األفعال

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ المساعد بجامعة األزهر

 33 هدى النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخطئين )الحلقة الرابعة(

   الشيخ/ محمد فتحي عبد العزيز

 11 التفضيل لبعض ما ورد فيه التفضيل

   المستشار/ أحمد السيد إبراهيم

 الصفحة هـ1433جمادى اآلخرة  -السنة الرابعة والثالثون  453 العدد فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: أمة الطهارة

   لجماعةفضيلة الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام ل

 5 كلمة التحرير: المستجرون من الرمضاء بالنار!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (12: 1باب التفسير: سورة نوح )الحلقة األولى( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوارة

   يا حسينيفضيلة الشيخ/ زكر

 13 بحث في آية السحر

   الشيخ/ محمد عبد الحليم الرمالي

 13 لغتنا أو الهاوية

   الشيخ/ حسين الدسوقي

 31 "537: 511درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة السابعة عشر(: "
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   الشيخ/ علي حشيش

 31 مختارات من علوم القرآن: فضائل القرآن )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 سد الذرائع في مسائل العقيدة )الحلقة األولى(

   األستاذ الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام

 33 منبر الحرمين: فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

   فضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن محمد القاسم، إمام المسجد النبوي

 13 ( رسالة سليمان عليه السالم إلى ملكة سبأ4صة في كتاب الله: قصة سليمان علية السالم )الق

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 14 اإلعالم بيسير األعالم: اإلمام القدورة شيخ اإلسالم يزيد بن هارون

   الشيخ/ مجدي عرفات

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 مسائل في السنة )الحلقة الحامسة( وجوب العمل بحديث اآلحاد في العقائد واألحكامدراسات شرعية: 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 اتبعوا وال تبتدعوا: الشريعة والحقيقة عند الصوفية

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 ركن األسرة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 55 أدب التناجي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية

   الشيخ/ أحمد إبراهيم يوسف

 51 (: قصة كشف عمر بن الخطاب عن ساقي أم كلثوم بن علي57تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

   الشيخ/ علي حشيش

 53 الفتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العام
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 58 الفتاوى

   الدائمة لإلفتاءاللجنة 

 35 فتور الهمة

   الشيخ/ صالح عبد المعبود

 31 كيف ال نخاف الله؟ )الحلقة األولى(

   الشيخ/ علي الوصيفي

 33 إلى من يهوى سكن الجنة

   الشيخ/ صالح عبد الخالق

 33 صور مرفوضة في التعامل مع المخطئين

   الشيخ/ محمد فتحي عبد العزيز

 13 )الجيزة( / فرع سعود الحسنية )الشرقية( شهر: فرع أطفيح

.   

 الصفحة هـ1433رجب  -السنة الرابعة والثالثون  451العدد  فهرس مقاالت 

 5 كلمة التحرير: الملك فهد في رحاب الله

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 5 كلمة التحرير: الملك فهد في رحاب الله

   تم، رئيس التحريراألستاذ/ جمال سعد حا

 8 عزاء: وفاة الملك فهد بن عبد العزيز

.   

 3 (27: 13باب التفسير: سورة نوح )الحلقة الثانية( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 13 مام العالمة سحنون أبو سعيد فقيه المغرباإلعالم بيسير األعالم: اإل

   الشيخ/ مجدي عرفات
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 18 كيف ال نخاف الله؟ )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ علي الوصيفي

 31 "582:542درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة الثامنة عشر(: "

   الشيخ/ علي حشيش

 31 نية(سد الذرائع في مسائل العقيدة )الحلقة الثا

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام

 33 مختارات من علوم القرآن: تالوة القرآن

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 15 (1( عرش بلقيس )5القصة في كتاب الله: قصة سليمان علية السالم )

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 13 ر بالدنيامنبر الحرمين: التحذير من االغترا

   فضيلة الشيخ/ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، إمام المسجد النبوي

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 اتبعوا وال تبتدعوا: حقيقة العالقة بين التصوف والتشيع

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 ي للنصوصدراسات شرعية: مسائل في السنة )الحلقة التاسعة( التعارض الظاهر

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 ركن األسرة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 55 صفات المنافقين

   الشيخ/ شوقي عبد الصادق

 51 (: قصة قصاص عكاشة من النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته62تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

   لشيخ/ علي حشيشا

 51 الفتاوى
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   لجنة الفتوى بالمركز العام

 53 الفتاوى

   اللجنة الدائمة لإلفتاء

 33 بيال )كفر الشيخ( -شهر: فرع كفر الحرايرة 

.   

 31 من روائع الماضي: فضائل شهر رجب وبدعه

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي 

 35 رم الشيخالسنة تدين تفجيرات ش أنصار

   الدكتور/ عبد الظيم بدوي

 33 الصلح بن الناس وصية ربانية

   الشيخ/ صالح نجيب الدق

 الصفحة هـ1433شعبان  -السنة الرابعة والثالثون  454العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: ماذا نريد من الرئيس؟

   فضيلة الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: استقبال رمضان ومصائب األمريكان

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 باب التفسير: سورة الجن )الحلقة األولى(

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: أعمال توجب سخط الله عز وجل

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 13 ة الثالثة(كيف ال نخاف الله؟ )الحلق

   الشيخ/ علي الوصيفي

 18 وفاء ال غدرا

   الشيخ/ عاطف التاجوري

 35 مسابقة القرآن الكريم بالمركز العام )العام الثاني(
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   الشيخ/ زكريا حسيني، مدير إدارة شئون القرآن

 31 "622: 581درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة التاسعة عشر(: "

   علي حشيش الشيخ/

 31 مختارات من علوم القرآن: قراءة القرآن فوائد وأحكام

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 سد الذرائع المؤدية إلى الشرك بالله )الحلقة الثالثة(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام

 15 منبر الحرمين: المبادرة باألعمال الصالحة

   / صالح آل طالب، إمام المسجد الحرامفضيلة الشيخ

 14 (2( عرش بلقيس )6القصة في كتاب الله: قصة سليمان علية السالم )

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 اتبعوا وال تبتدعوا: حقيقة "الشيخ والمريد" عند الصوفية

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 راسات شرعية: مسائل في السنة )الحلقة العاشرة( دفع توهم التعارض بين النصوصد

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 ركن األسرة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 43 المشروع في شهر شعبان

   التحرير

 51 يث اإلمام البخارياإلعالم بيسير األعالم: أمير المؤمنين في الحد

   الشيخ/ مجدي عرفات

 51 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني
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 53 (: قصة خروج الجرو األسود من المجنون61تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

   الشيخ/ علي حشيش

 58 الفتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العام

 35 الفتاوى

   اللجنة الدائمة لإلفتاء

 33 إعالم الناس بأحكام اللباس )الحلقة األولى(

   الشيخ/ محمد فتحي عبد العزيز

 34 ليلة النصف من شعبان اتباع ال ابتداه

   الشيخ/ حسين الدسوقي

 31 الخوارج بين الماضي والحاضر

   الشيخ/ أسامة سليمان

 33 من آداب المساجد

   جيب الدقالشيخ/ صالح ن

 11 أسباب مغفر الذنوب من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم

   الشيخ/ وليد أمين الرفاعي

 الصفحة هـ1433رمضان  -السنة الرابعة والثالثون  455العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: رمضان والتوبة

   فضيلة الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 ة التحرير: انتقام الله من الجبابرةكلم

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 باب التفسير: سورة الجن )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: االعتكاف والعشر األواخر

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني
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 11 التحذير من الغيبة

   الشيخ/ عالء خضر

 13 إعالم الناس بأحكام اللباس )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ محمد فتحي عبد العزيز

 31 "632:621درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة العشرون(: "

   الشيخ/ علي حشيش

 31 سد الذرائع المؤدية إلى الشرك األكبر )الحلقة الثالثة(

   ئب الرئيس العامالدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نا

 31 رمضان والقرآن

   اللجنة العلمية

 15 اإلعالم بيسير األعالم: اإلمام شيخ اإلسالم بقي بن مخلد

   الشيخ/ مجدي عرفات

 13 منبر الحرمين: رمضان شاهد لك أو عليك

   فضيلة الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام المسجد الحرام

 13 واحة التوحيد

   خ/ عالء خضرالشي

 18 اتبعوا وال تبتدعوا: نصائح وتنبيهات للصائمين

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 رمضان والدعاء

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 ركن األسرة: األسرة المسلمة في رمضان

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 55 الدنيا ساعة فاجعلها طاعة

   الشيخ/ شوقي عبد الصادق

 51 (: قصة الصحابي عبد الرحمن بن عوف ودخوله الجنة حبوا62حذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )ت
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   الشيخ/ علي حشيش

 55 الفتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العام

 51 الفتاوى

   اللجنة الدائمة لإلفتاء

 53 قيام رمضان

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين 

 31 أسباب مغفرة الذنوب من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ وليد أمين الرفاعي

 31 العمرة في رمضان

   الشيخ/ أسامة سليمان

 33 رمضان مدرسة تربوية

   الشيخ/ محمد عاطف التاجوري

 11 فقه زكاة الفطر

   الشيخ/ أبو بكر الحنبلي

 13 رويش وأربعون عام في الدعوةالشيخ مصطفى د

   فضيلة الشيخ/ فتحي أمين عثمان

 الصفحة هـ1433شوال  -السنة الرابعة والثالثون  453العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: رؤية عقدية ألخبار عالمية

   فضيلة الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 بعد رمضان كلمة التحرير: حال المسلمين

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (8: 1باب التفسير: سورة الجن )الحلقة الثالثة( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: منزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
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   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 11 التوبة وفضلها )الحلقة األولى(

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 13 أحكام اللباس )الحلقة الثالثة( لباس النبي صلى الله عليه وسلم

   الشيخ/ محمد فتحي عبد العزيز

 31 "662 :631درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة الحادية والعشرون(: "

   الشيخ/ علي حشيش

 31 حلقة الرابعة(سد الذرائع المؤدية إلى الشرك األصغر )ال

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام

 33 منبر الحرمين: الغفلة عن شكر النعم

   فضيلة الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام المسجد الحرام

 33 (1مختارات من علوم القرآن: فضائل سورة الفاتحة )

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 13 السنة واالنتخابات أنصارلماضي: من روائع ا

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي 

 14 التحذير من وسائل التنصير

   اللجنة الدائمة لإلفتاء بالسعودية

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 اتبعوا وال تبتدعوا: وسائل نيل البركات

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 عية: مسائل في السنة )الحلقة الثامنة( النسخ في السنةدراسات شر

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 ركن األسرة: األسرة المسلمة بعد رمضان

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن
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 55 صوم الست من شوال

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين 

 51 (: قصة النخلة التي جعلت سببا لنزول سورة63)تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 الفتاوى

   اللجنة الدائمة لإلفتاء

 58 الفتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العام

 35 سمنود )الغربية( / فرع أنشاص )الشرقية( -شهر: فرع قنا / فرع طليمة 

.   

 31 من مظاهر الغلو في الدين

   امة سليمانالشيخ/ أس

 31 أحكام العيد وآدابه

   الشيخ/ صالح نجيب الدق

 33 الثبات على الطاعات

   الشيخ/ أحمد عبد المجيد مكي

 33 المسارعة إلى الجنات

   الشيخ/ وليد أمين الرفاعي

 13 نتيجة مسابقة النهضة بالسنة النبوية )المسابقة األولى(

   إدارة الدعوة واإلعالم

 الصفحة هـ1433ذو القعدة  -السنة الرابعة والثالثون  451العدد  قاالتفهرس م 

 3 افتتاحية العدد: فضل الذكر والذاكرين

   فضيلة الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: وقفة مع النفس في موسم الطاعات

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير
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 3 (27: 7ير: سورة الجن )الحلقة الرابعة( اآليات )باب التفس

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: الحج عن الغير

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 11 سبل الشيطان إلهالك اإلنسان

   الشيخ/ صالح نجيب الدق

 35 العين حق

   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 31 "672: 661من صحيح األحاديث القصار )الحلقة الثانية والعشرون(: "درر البحار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 سد الذرائع في األعمال )الحلقة الخامسة(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام

 33 (2مختارات من علوم القرآن: فضائل سورة الفاتحة )

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 15 منبر الحرمين: السنة النبوية وأثرها في صالح األمة

   فضيلة الشيخ/ علي عبد الرحمن الحذيفي، إمام المسجد النبوي

 14 إليك أيها الحاج

   الشيخ/ أسامة سليمان

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 اتبعوا وال تبتدعوا: مناسك الحج وأخطاء الحجيج

   حمد هيكلالشيخ/ معاوية م

 43 دراسات شرعية: مسائل في السنة )الحلقة التاسعة( الترجيح في السنة

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 ركن األسرة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد
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   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 43 لباس الرجال

   الشيخ/ محمد فتحي

 51 : قصة سؤال موسى عليه السالم ربه شيئا يذكره به(64تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

   الشيخ/ علي حشيش

 53 الفتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العام

 35 الفتاوى

   اللجنة الدائمة

 34 حول ظاهرة انتشار جراحات التجميل

   الدكتور/ حسن حجاب

 33 ات مصر الجديدةتهنئة: المستشار تامر محمد العربي بمناسبة ترقيته مديرا لنياب

   رئيس التحرير

 31 إخالص العبادة لله في الحج

   الشيخ/ سعيد عامر

 33 التوبة وفضلها )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 13 تهنئة: األستاذ السيد عبد الفتاح لترقية مدير عام مطابع األهرام بقليوب

   رئيس التحرير

 13 ة(شهر: فرع الشين )الغربي

.   

 الصفحة هـ1433ذو الحجة  -السنة الرابعة والثالثون  458العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: نداء التوحيد والذكر من الحجيج

   فضيلة الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: الشريعة اإلسالمية والمادة الثانية من الدستور
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   ذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحريراألستا

 3 باب التفسير: سورة المزمل

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: رضاع الكبير

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 11 سد الذرائع في مسائل العقيدة )الحلقة السابعة(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام

 31 "822: 671ر من صحيح األحاديث القصار )الحلقة الثالثة والعشرون(: "درر البحا

   الشيخ/ علي حشيش

 31 ملف العدد )عن الحج وبه المقاالت التالية(

.   

 34 الحج ومظاهر التوحيد

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 38 البيت العتيق

   الشيخ/ شوقي عبد الصادق

 13 فقه األضحية

   ح نجيب الدقالشيخ/ صال

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 من أحكام الذبائح

   الشيخ/ سعيد عامر

 41 الحج مدرسة تربوية

   الشيخ/ محمد عاطف التاجوري

 44 أفضل أيام الدنيا

   التحرير
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 41 حرمة مكة والبيت الحرام

   الشيخ/ محمد أحمد سيد أحمد

 55 مة في ظالل التوحيدركن األسرة: األسرة المسل

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة درع علي بن أبي طالب مع الذمي65تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

   الشيخ/ علي حشيش

 53 الفتاوى

   اللجنة الدائمة لإلفتاء بالسعودية

 58 الفتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العام

 53 حلقة العاشرة( الوضع في سنة النبي صلى الله عليه وسلممسائل في السنة )ال

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 31 التوبة وفضلها )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 35 عزاء: وفاة الشيخ مسعد كامل حسن )فرع بلقاس(

.   

 33 األخالق في اإلسالم )الحلقة األولى(

   الشيخ/ أسامة سليمان

 31 مركز ديرب نجم )الشرقية( -شهر: فرع بهنبا 

.   

 38 دعوة: للنشر في مجلة التوحيد عبر فروع الجماعة وقراء المجلة

.   

 33 هـ1426كشاف: مجلة التوحيد للعام 

.   
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 الصفحة هـ1431المحرم  -السنة الخامسة والثالثون  453العدد  فهرس مقاالت

 3 من الحج وعالمات القبول افتتاحية العدد: العائدون

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: عام جديد بين هوان المسلمين وطعنات الحاقدين

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (12: 1باب التفسير: سورة المدثر )الحلقة األولى( اآليات )

   ويالدكتور/ عبد العظيم بد

 11 باب السنة: الطالق السني والطالق البدعي.. أوال الطالق في الحيض

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 13 عام جديد واألدب المفقود مع الله

   الشيخ/ صالح عبد المعبود

 13 سد الذرائع المتعلقة بالنبوة والرسالة )الحلقة األولى(

   الرئيس العام والمشرف العام الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب

 11 باب منبر الحرمين: حاجة األمة إلى الوحدة والتواصي بالحق

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام

 31 (852: 821) -( 25درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 فضائل الفاتحة مختارات من علوم القرآن:

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 منبر الحرمين: األخوة اإلسالمية

   فضيلة الشيخ/ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، إمام المسجد النبوي

 38 دراسات شرعية: مسائل في السنة )الحلقة الحادية عشر( الحديث الموضوع

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 13 حقيقة الزهد

   خ/ أسامة سليمانالشي
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 14 الجليس السوء

   الشيخ/ شوقي عبد الصادق

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 اتبعوا وال تبتدعوا: دفاع عن السنة النبوية

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 ما يستحب في لباس الرجال

   الشيخ/ محمد فتحي

 44 لله: بين داود وسليمان عليهما السالموقفات مع القصة في كتاب ا -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 43 وقفات وفوائد في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 55 ركن األسرة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة تحكيم إبلبيس في دار الندوة66لحلقة تحذير الداعية من القصص الواهية )ا

   الشيخ/ علي حشيش

 51 الفتاوى

   اللجنة الدائمة لإلفتاء بالسعودية

 58 جنائزنا اليوم بين هدي الشريعة واالبتداع )الحلقة األولى(

   الشيخ/ راشد عبد المعطي

 35 أيها العاصي.. تذكر

   الشيخ/ صالح نجيب الدق

 33 ثرها في محق الحسنات وتعظيم السيئاتالغيبة وأ

   الشيخ/ محمد أحمد سيد أحمد

 35 أين نحن من التسليم لله سبحانه وتعالى؟
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   الشيخ/ فهد اليحيى

 31 من أحكام الذبائح )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ سعيد عامر

 33 منهج السلف في تفويض الصفات )الحلقة األولى(

   يم الدسوقيالشيخ/ محمد عبد العل

 الغالف نتيجة مسابقة القرآن الكبري

.   

 

 الصفحة هـ1431صفر  -السنة الخامسة والثالثون  415العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: العداء الغربي لنبي اإلسالم صلى الله عليه وسلم

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 ل النبي صلى الله عليه وسلمكلمة التحرير: من شمائ

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (31: 11باب التفسير: سورة المدثر )الحلقة الثانية( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 احذروا الرياء

   الشيخ/ صالح نجيب الدق

 13 سد الذرائع المتعلقة بالنبوة والرسالة )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 18 منهج السلف في تفويض الصفات )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي

 31 ملف العدد )دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم(*

   *العنوان من وضع الموقع

 33 صلى الله عليه وسلم رسولنا الذي لم يعروفوه؛

   اللجنة العلمية بالمجلة
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 33 سب النبي األمين صلى الله عليه وسلم.. سب لجميع المسلمين

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 15 دفاع األسرة المسلمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 14 قل موتوا بغيظكم

   دويالدكتور/ عبد العظيم ب

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 تبا وهالكا ألتباع أبي جهل

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 منبر الحرمين: يا أمة المليار

   الشيخ/ عبد الرحمن السديس، أمام المسجد الحرام

 41 تتابع الخطوات وقسوة القلوب

   التحرير

ز والتميُّع  48 المسلمون بين التميّـُ

   فضيلة الشيخ/ سعود بن إبراهيم الشريم

 55 حدث في مثل هذا الشهر "غزوات غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وبعوث أرسلها"

.   

 51 (872: 851) -( 26درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 أخرى مفتراه على نبي الله يوسف عليه السالم(: قصة 68تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 58 الفتاوى

   اللجنة الدائمة لإلفتاء بالسعودية

 53 الفتاوى
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   لجنة الفتوى بالمركز العام

 31 همسة في أذن الطبيب

   الشيخ/ فهد اليحيى

 33 الشرقية -هيها  -العدوة  القليوبية / فرع كفر المحمودية و فرع -طوخ  -شهر: فرع أمياي 

.   

 31 (2محاذير في لباس الرجال )

   الشيخ/ محمد فتحي

 33 من أحكام الذبائح )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ سعيد عامر

 38 عزاء: وفاة زوجة الشيخ متولي البراجيلي

   أسرة التحرير

 33 وقفات شرعية مع حادثة العبارة المصرية

   السيد إبراهيمالمستشار/ أحمد 

 الغالف جمعية إحياء التراث اإلسالمي بالكويت تشارك في تخفيف آالم المنكوبين في حادث العبارة

.   

 الغالف شكر وتقدير: لألستاذ الدكتور عالء خليل، أستاذ الجراحة بجامعة الرزقازيق

   رئيس التحرير

 الصفحة هـ1431بيع األول ر -السنة الخامسة والثالثون  411العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: الذكر حص من كيد الشيطان

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: الكيد للمسلمين ونصرة النبي األمين صلى الله عليه وسلم

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (56: 32قة الثالثة واألخيرة( اآليات )باب التفسير: سورة المدثر )الحل

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: الطالق السني والطالق البدعي )الحلقة الثانية(
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   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 13 منهج السلف في تفويض الصفات )الحلقة الثالثة(

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي

 18 النبي صلى الله عليه وسلمفقه الصالة على 

   الشيخ/ صالح نجيب الدق

 31 (711: 871) -( 28درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 مختارات من علوم القرآن: األحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة في فضائل سورة الفاتحة

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 ع المتعلقة بالمامة والخروج على الحاكم )الحلقة األولى(سد الذرائ

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 38 (1وقفات مع القصة في كتاب الله: بنو إسرائيل من بعد سليمان عليه السالم ) -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 15 : الشمائل المحمديةمنبر الحرمين

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن السديس، إمام المسجد المكي

 14 حدث في مثل هذا الشهر

.   

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (2دراسات شرعية: مسائل في السنة )الحلقة الثانية عشر( الحديث الموضوع )

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 عوا: تحذير العابد من بدع الموالداتبعوا وال تبتد

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 45 اإلعالم بسير األعالم: اإلمام الكبير والحافظ المجود صاحب الصحيح مسلم بن حجاج

   الشيخ/ مجدي عرفات
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 48 الجليس الصالح

   الشيخ/ شوقي عبد الصادق

 55 ركن األسرة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 53 الحياء هو الحياة

   الشيخ/ صالح عبد الخالق

 53 (: قصة خاتم سليمان عليه السالم67تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 35 الفتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العام

 31 الفتاوى

   اللجنة الدائمة لإلفتاء بالسعودية

 31 بيان مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول افتراءات الصحف الغربية على خاتم األنبياء صلى الله عليه وسلم

   الدكتور/ السيد عبد الحليم

 34 عذاب القبر بين اإلقرار واإلنكار

   من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية

 31 حكم االحتفال بأعياد أهل الضالل

   التحرير

 38 محافظة الشرقية -ديرب نجم  -زبة أبو السفين عمارشهر: فرع ع

.   

 33 حياة األنبياء واألولياء في قبورهيم

   اللجنة الدائمة لإلفتاء بالسعودية

 11 جنائزنا اليوم بين هدي الشريعة واالبتداع )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ راشد بن عبد المعطي بن محفوظ
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 الصفحة هـ1431ربيع اآلخر  -سنة الخامسة والثالثون ال 413العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: المسلمون والواقع المر

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: البهائين وعقائد المفسدين

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (15: 1ألولى( اآليات )باب التفسير: سورة القيامة )الحلقة ا

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: في أنواع من الطالق

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 18 تامالت في أول مت نزل من القرآن

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي 

 13 فقه استيفاء الحقوق

   الشيخ/ فهد اليحيى

 31 (742: 712) -( 27األحاديث القصار )الحلقة درر البحار من صحيح 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 مختارات من علوم القرآن: فضائل سورة البقرة

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 خاتم األنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين )الحلقة األولى(

   العام الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف

 33 (2( محاذير في لباس الرجال )3أحكام اللباس )

   الشيخ/ محمد فتحي

 13 منبر الحرمين: حاجتنا إلى الصبر

   فضيلة الشيخ/ أسامة عبد الله خياط، إمام الحرم المكي

اإلسالم م: البهائية حرب على 2223مقتطفات من بيان مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف حول البهائية 

 وموقف مصر منها
14 
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   شيخ األزهر ورئيس مجمع البحوث اإلسالمية -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق 

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 حدث في مثل هذا الشهر

.   

تات ه السالم من المجد إلى الشوقفات مع القصة في كتاب الله: مع بنو إسرائيل من بعد سليمان علي -باب السيرة 

(2) 
45 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 43 اتبعوا وال تبتدعوا: إقامة الدليل على تحريم الصور والتماثيل

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 الصالة عماد الدين

   الشيخ/ صالح نجيب الدق

 43 ركن األسرة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد

   خ/ جمال عبد الرحمنالشي

 53 سنة كاملة( 35إعالن: مجلدات مجلة التوحيد )

.   

(: قصة وقوع شهوة النساء األجنبيات في قلب النبي صلى الله 67تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 عليه وسلم
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 الفتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العام

 58 ث الواصلةوقفات مع حدي

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 53 الشكر

   الشيخ/ أسامة سليمان
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منهج السلف في تفويض الصفات )الحلقة الرابعة( مراد عبارة أهل العلم من وجوب إثبات الصفات دون تعطيل 

 أو تكييف
31 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي

 34 خير أمة

   الصادقالشيخ/ شوفي عبد 

 35 المنوفية -تال  -البحيرة / فرع بابل وكفر الحمام  -شهر: فرع قرية اإلسراء والمعراج 

.   

 35 مناشدة لجمع تراث شيوخ الجماعة

   إدارة التراث

جيزة / وفاة الشيخ عبد المنعم إمام أحمد مؤسس  -وفاة: وفاة زوجة الشيخ محمد شهبة رئيس فرع الكونيسة 

دقهلية / وفاة األستاذ أحمد إبراهيم الشالباصي عضو فرع كفر  -شربين  -كفر الحاج شربيني ورئيس فرع 

 دقهلية -شربين  -الوكالة 

35 

.   

 33 بيان بطالن دعوة التقريب بين الفرق واألديان

   اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء

 33 جنائزنا اليوم بين هدي الشريعة واالبتداع )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ راشد بن عبد المعطي بم محفوظ

 11 حتمية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

   الدكتور/ حسن حجاب

 الصفحة هـ1431جمادى األولى -السنة الخامسة والثالثون  411العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: من يدخل الجنة

   عةالدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجما

 5 كلمة التحرير: الله حافظ دينه ولو كره الكافرون

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (42: 16باب التفسير: سورة القيامة )الحلقة الثانية( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي
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 11 باب السنة: كسوف الشمس بين علماء الشريعة وعلماء الفلك

   زكريا حسينيفضيلة الشيخ/ 

 18 تنبيه العمال إلى أسباب حبوط األعمال

   أحمد صالح حافظ

 35 الدقهلية -المنصورة  -شهر: فرع كوم بني مراس 

.   

 31 (782: 741) -( 27درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 ة في فضائل سورة البقرة والتعليق عليهامختارات من علوم القرآن: األحاديث الصحيحة الوارد

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 خاتم األنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 33 (دراسات شرعية: القياس المصدر الرابع للتشريع )الحلقة األولى

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 11 اإلعالم بيسير األعالم: الحافظ الكبير شيخ اإلسالم أبو نعيم الفضل بن دكين

   الشيخ/ مجدي عرفات

 13 واحة التوحيد

   الشيخ / عالء خضر

 18 اتبعوا وال تبتدهوا: الشيعة الخطر القادم )الحلقة األولى(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 ر الحرمين: أهمية القيم في بناء األفراد واألمممنب

   فضيلة الشيخ/ عبد الباري بن عوض الثبيتي، إمام المسجد النبوي

 43 حدث في مثل هذا الشهر

.   

 48 : المخرج من الفتن
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   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 53 م2226 -هـ1428ة( )الحلقة الرابع -رحمه الله-مسابقة: فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين 

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني، رئيس لجنة المسابقة ورئيس فرع بلبيس

 51 (: قصة أم حبيبة مع أبها أبي سفيان82تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 58 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة المركز العام

 53 فتاوى

   اللجنة الدائمة للإلفتاء بالسعودية

 31 سنابل الموت ال تموت

   الشيخ/ صالح نجيب الدق

 35 منهج السلف في تفويض الصفات )الحلقة الخامسة(

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي

 33 بروتوكوالت صهيون في تطبيقاتها المريكية

   القاهرة -الدكتور/ عبد الحميد هنداوي، األستاذ بكلية دار العلوم 

 11 ( مما يجزئ من لباس الرجال6أحكام اللباس )

   الشيخ/ محمد فتحي

 الصفحة هـ1431جمادى اآلخرة  -السنة الخامسة والثالثون  414العدد  فهرس مقاالت 

 3 لخطاب الدينيافتتاحية العدد: دور المؤسسات الدعوية في توحيد ا

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: األجازة الصيفية والتوجيهات النبوية

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (14: 1باب التفسير: سورة اإلنسان )الحلقة األولى( اآليات )
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   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 14 التداوي بألبان اإلبل وأبوالها -من اإلعجاز العلمي في الطب النبوي باب السنة: 

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 13 ( ذبائح أهل الكتاب6من أحكام الذبائح )

   الشيخ/ سعيد عامر

 31 (722: 781) -( 32درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 م القرآن: فضائل سورة البقرةمختارات من علو

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 خاتم األنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين )الحلقة الثالثة(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 33 دعوة: لدعم المجلة والمشاركة في توزيعها

.   

 15 الجمعة )الحلقة األولى( المنهج األمثل لخطبة

   فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام

 11 دراسات شرعية: القياس المصدر الرابع للتشريع )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 13 واحة التوحيد

   الشيخ / عالء خضر

 18 حدث في مثل هذا الشهر

   لتحريرا

 45 اتبعوا وال تبتدهوا: عقائد الشيعة في ميزان الشريعة )الحلقة الثانية( الغلو في األئمة عند الشيعة

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 44 (1وقفات مع القصة في كتاب الله: أصحاب السبت ) -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد
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 43 صحابه والسلف الصالح هم القدوة في الدينالرسول صلى الله عليه وسلم وأ

   الدكتور/ ناصر عبد الكريم العقل

 48 سنة كاملة( 34إعالن: مجلدات مجلة التوحيد )

.   

 43 الحياء من الله -ركن األسرة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 موقف األمة من مدعي النبوة

   سامة سليمانالشيخ/ أ

 55 القاهرة -أسوان / فرع الجمالية  -شهر: فرع أدفو 

.   

منهج السلف في تفويض الصفات )الحلقة العاشرة( األسباب المفضية لدى أهل العلم إلى عدم فهم كالم السلف 

 على حقيقته
53 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي

 58 (: قصة خلق النخلة ونسبتها آلدام عليه السالم81ة تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلق

   الشيخ/ علي حشيش

 33 فتاوى

   اللجنة الدائمة للإلفتاء بالسعودية

 34 الحلقات القرآنية.. نشأتها وتطورها

   طنطا -الدكتور/ نصر سعيد، كلية القرآن الكريم 

 33 عناية اإلسالم بالمال

   نصر الله ونيس

 33 بابه وعالجه )الحلقة األولى(الحسد.. أس

   الشيخ/ صالح نجيب الدق

 11 الكذب آفة كل عصر

   الشيخ/ صالح عبد الخالق
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 الصفحة هـ1431رجب  -السنة الخامسة والثالثون  415العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: أمة الخيرية في زمن الغثائية

   للجماعة الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام

 5 كلمة التحرير: هجمة صهيونية.. وواقع مرير!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (31: 15باب التفسير: سورة اإلنسان )الحلقة الثانية( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 14 ل داء"باب السنة: من اإلعجاز العلمي في الطب النبوي "الحبة السوداء شفاء من ك

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 18 أمة المنصورة.. منهجها وصفاتها )الحلقة األولى(

   الدكتور/ سيد عبد الحليم

 31 (732: 721) -( 31درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 ة وآل عمرانمختارات من علوم القرآن: )الحلقة العاشرة( فضائل سورة البقر

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 خاتم األنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين )الحلقة الرابعة(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 33 ركن األسرة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 13 هذا الشهر حدث في مثل

   التحرير

 14 لطائف المعارف النبوية

   التحرير

 13 واحة التوحيد

   الشيخ / عالء خضر
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 18 دراسات شرعية: القياس المصدر الرابع للتشريع )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 منبر الحرمين: اإلنسان بين العبودية والطعن

   إبراهيم الشريم، إمام الحرم المكي فضيلة الشيخ/ سعود بن

 43 اتبعوا وال تبتدعوا: عقائد الشيعة في ميزان الشريعة )الحلقة الثالثة( موقف الشيعة من القرآن

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 55 المنهج األمثل لخطبة الجمعة )الحلقة الثانية(

   وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام

(: قصة بكاء النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهد تعذيب النساء 82تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 ليلة اإلسراء والمعراج
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 احذر..! أقوال وأفعال واعتقادات خاطئة

   طلعت زهران

 58 ( العتيرة8من أحكام الذبائح )

   الشيخ/ سعيد عام

 35 الحسد.. أسبابه وعالجه )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ صالح نجيب الدق

 31 الكذب آفة كل عصر )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ صالح عبد الخالق

 33 اإلعالم بيسير األعالم: اإلمام القدوة مطرف بن الشخير

   الشيخ/ مجدي عرفات

 33 (2في كتاب الله: أصحاب السبت ) وقفات مع القصة -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 11 سالمة منهج االستدال عند السلف والفساد منهج المخالفين

   ناصر عبد الكريم العقل
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 الغالف م2226 -1726عزاء: وفاة الشيخ عبد المجيد محمد صالح )من الصوفية إلى السلفية( 

   ز التراثفتحي أمين عثمان، مدير مرك

 الغالف إعالن: وطائف بمجلة التوحيد

.   

 الصفحة هـ1431شعبان  -السنة الخامسة والثالثون  413العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: داء الفرقة

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: شعبان وأمة يتربص بها األعداد

   مال سعد حاتم، رئيس التحريراألستاذ/ ج

 15 (12: 8 -باب التفسير: الطريق إلى النصر )آيات من سورة محمد 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 14 الحجامة -باب السنة: من اإلعجاز العلمي في الطب النبوي 

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 13 القلب السليم

   الشيخ/ صالح نجيب الدق

 35 المنوفية -الباجور  -الدقهلية / فرع إسطنها  -بلقاس  -أبو ماضي  54قرية  شهر: فرع

.   

 31 (762: 731) -( 32درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 خاتم األنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين )الحلقة الخامسة(

   دي، نائب الرئيس العام والمشرف العامالدكتور/ عبد الله شاكر الجني

 33 مختارات من علوم القرآن: فضائل آية الكرسي وتفسيرها )الحلقة الحادية عشر(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 13 حدث في مثل هذا الشهر

   التحرير
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 13 منبر الحرمين: وصايا للمسلمين في المحن

   المسجد النبويفضيلة الشيخ/ صالح بن محمد البدير، إمام 

 13 واحة التوحيد

   الشيخ / عالء خضر

 18 اتبعوا وال تبتدعوا: جهود أهل السنة في المحافظة على القرآن الكريم

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 المنهج األمثل لخطبة الجمعة )الحلقة الثالثة(

   المسجد الحرامفضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب 

 44 دراسات شرعية: القياس المصدر الرابع للتشريع )الحلقة الرابعة(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 48 لطائف المعارف النبوية

   التحرير

 55 ركن األسرة: موقف األمة من األزمات

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

كشف عمرو بن العاص عورتة عند مبارزة علي رضي (: قصة 83تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

 الله عنه
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 نزهة النظر في أحكام السفر

   الدكتور/ نايف بن أحمد الحمد

 51 الدقهلية -شربين  -عزاء: وفاة الشيخ محمود عبد المولى زايد رئيس فرع كفر 

.   

 58 احذر..! أقوال وأفعال واعتقادات خاطئة

   طلعت زهران

 35 مفهوم أهل السنة والجماعة.. الشرعي واالصالحي

   الدكتور/ ناصر عبد الكريم العقل
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 33 الجيزة -دعوة: للصدقة الجارية في مشروع مركز التوحيد للغسيل الكلوي 

.   

 31 شعبان ونصف شعبان

   الدكتور/ عبد الفتاح إبراهيم سالمة

 33 تها )الحلقة الثانية(أمة المنصورة.. منهجها وصفا

   الدكتور/ سيد عبد الحليم

 38 مسابقة: القرآن الكريم بالمركز العام

.   

 33 وقفات مع القصة في كتاب الله: أبناء أصحاب السبت -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 11 تأخير التوبة

   الدكتور/ حسن حجاب

 الغالف وفلسطيندعوة: للمساعدة ألهل لبنان 

.   

 الصفحة هـ1431رمضان  -السنة الخامسة والثالثون  411العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: كيف نستقبل رمضان

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: الحرب الصليبية على اإلسالم

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 مسابقة: السنة النبوية بالمركز العام

.   

 11 (12: 1اآليات ) -باب التفسير: سورة النبأ 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 14 باب السنة: صديق األمة وباب الريان

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني
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 18 رمضان والدعاء

   الشيخ/ أسامة سليمان

 13 عظيم األجر في اغتنام العشر

   الشيخ/ أحمد يوسف عبد المجيد

 35 الجيزة -دعوة: للصدقة الجارية في مشروع مركز التوحيد للغسيل الكلوي 

.   

 31 (772: 761) -( 33درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 أحكام قيام رمضان

   المستشار/ أحمد إبراهيم

لمرسلين رحمة من رب العالمين )الحلقة السادسة( هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته :خاتم األنبياء وا

 األخيار في قيام الليل في رمضان
33 

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 33 رمضان شهر العتق من النيران

   الشيخ/ صالح عبد الخالق

 13 ضل قيام الليلمنبر الحرمين: ف

   فضيلة الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام المسجد المكي

 13 واحة التوحيد

   الشيخ / عالء خضر

 18 حدث في مثل هذا الشهر

   التحرير

 45 رمضان والجهاد في سبيل الله

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 44 رمضان وتربية األمة

   إمام وخطيب المسجد الحرامالشيخ/ معاوية محمد هيكل، 
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 48 الفطر في رمضان -نزهة النظر في أحكام السفر 

   الدكتور/ نايف بن أحمد الحمد

 55 األسرة المسلمة في ظالل رمضان

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن،

 51 عليه (: قصة المالئكة في شهر رمضان مع أمة محمد صلى الله84تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

   الشيخ/ علي حشيش

 53 الفتاوى

   من فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء

 58 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة الفتوى بالمركز العام

 35 نبذة مختصرة عن أحكام زكاة الفطر

   صالح عبد المعبود

 33 الجيزة -الهرم  -شهر: فرع نزلة البطران 

.   

 31 : دروس وعبر من غزوة بدر

   الشيخ/ صالح نجيب الدق

 31 وقفات مع القصة في كتاب الله: أبناء أصحاب السبت ).. ويقولون سيغفر لنا( -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 33 المنهج األمثل لخطبة الجمعة )الحلقة الرابعة(

   سجد الحرامفضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب الم

 11 أمة المنصورة.. منهجها وصفاتها )الحلقة الثالثة(

   الدكتور/ سيد عبد الحليم

 11 تأخير التوبة

   الدكتور/ حسن حجاب

 الغالف دعوة: للمشاركة في نشر المجلة
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 الصفحة هـ1431شوال  -السنة الخامسة والثالثون  418العدد  فهرس مقاالت

 3 يت نفسك؟افتتاحية العدد: هل زك

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: اشتداد الحملة المسعورة على نبي اإلسالم

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 11 (42: 13اآليات ) -الحلقة الثانية  -باب التفسير: سورة النبأ 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 14 : عمر بن الخطاب؛ حصن للمسلمين من الفتنباب السنة

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 13 تذكير األمة المحمدية بعد جواز إخراج زكاة الفطر نقدية

   المستشار/ أحمد السيد علي

 31 (1222: 771) -( 34درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 القرآن: األحاديث الضعيفة والموضوعة في فضائل سورة البقرةمختارات من علوم 

   الشبخ/ مصطفى البصراتي

 35 خاتم األنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين )الحلقة السابعة(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 33 هامنبر الحرمين: أحكام الزكاة وعقوبة ما نع

   فضيلة الشيخ/ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، إمام المسجد النبوي

 11 شعر: القصيدة النونية في بيان الوسيلتين اإليمانية والشركية

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ عبد الظاهر بن محمد أبي السمح 

 13 دراسات شرعية: القياس؛ المصدر الرابع للتشريع )الحلقة الخامسة(

   يخ/ متولي البراجيليالش

 13 واحة التوحيد

   الشيخ / عالء خضر

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 18 المنهج األمثل لخطبة الجمعة )الحلقة الخامسة(

   فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام

 45 دعاة التخريب ال دعاة التجديد

   الشيخ/ أسامة سليمان

 43 رآنيةلطائف المعارف الق

   التحرير

 44 (2( ).. ويقولون سيغفر لنا( )5وقفات مع القصة في كتاب الله: أبناء أصحاب السبت ) -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 43 يا أمتي صبرا

   أحمد صالح

 48 حدث في مثل هذا الشهر

   التحرير

 55 "ابدأ بنفسك" -ركن األسرة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة سؤال الله تعالى ألبي بكر أراض أنت عني؟85تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 ادعوهم آلبائهم

   الشيخ/ شوقي عبد الصادق

 58 الشرقية -الشرقية / فرع الحسنية  -منيا القمح  -شهر: فرع ميت يزيد 

.   

 53 الرؤيا.. في شريعتنا الغراء )الحلقة األولى(

   أيمن دياب

 33 القلب السليم )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ صالح نجيب الدق

 34 هل يعيد التاريخ نفسه؟
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   راشد محفوظ

 33 أركان الدين وقطعياته

   الدكتور/ ناصر عبد الكريم العقل

 33 ترفيهالجمعة للعبادة ال لل

   الشيخ/ صالح عبد الخالق

 13 بيان: حول هالل رمضان

   التحرير

 الغالف دعوة: للمشاركة في نشر المجلة

.   

 الصفحة هـ1431ذو القعدة  -السنة الخامسة والثالثون  413العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: أدب االختالف

   للجماعةالدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام 

 3 كلمة التحرير: أمة تموج بين قذائف الباطل وكيد األعداء

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (27: 1اآليات ) -الحلقة األولى  -باب التفسير: سورة المرسالت 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 ن أمير المؤمنينباب السنة: ردُّ ُشبة الروافض الحاقدين على ذو النورين عثما

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 18 المنهج األمثل لخطبة الجمعة )الحلقة السادسة واألخيرة(

   فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام

 31 (1252: 1221) -( 35درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   حشيش الشيخ/ علي

 31 خاتم األنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين )الحلقة الثامنة(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 33 منبر الحرمين: وقفات مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم
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   فضيلة الشيخ/ سعود الشريم، إمام المسجد الحرام

 33 حاج ومعتمر تنبيهات لكل

   الدكتور/ يوسف بن عبد الله

 11 أحكام الحرمين الشرفين

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 13 واحة التوحيد

   الشيخ / عالء خضر

 18 دراسات شرعية: القياس؛ المصدر الرابع للتشريع )الحلقة الخامسة(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 18 فتاوى: الحج

   ة الدائمة للبحوث واإلفتاء؛ الشيخ عبد العزيز بن بازاللجن

 43 حدث في مثل هذا الشهر

   التحرير

 44 من روائع الماضي: الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة )الحلقة األولى(

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين 

 48 لطائف المعارف القرآنية

   التحرير

 48 الشهر حدث في مثل هذا

   التحرير

 55 الثبات حتى الممات -ركن األسرة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 الرؤيا.. في شريعتنا الغراء )الحلقة الثانية(

   أيمن دياب

 51 اتبعوا وال تبتدعوا: تذكير األبرار بفضائل الصحابة األخيار

   هيكلالشيخ/ معاوية محمد 
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(: قصة خروج الريح من الصحابي الذي لم يحرجه النبي صلى 86تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 الله عليه وسلم
31 

   الشيخ/ علي حشيش

 34 جيزة -عزاء: وفاة والدة الشيخ علي حشيش / وفاة زوجة الشيخ حسين جاد الله فرع ترسا 

.   

 34 الشيخ عبد المعطي عبد المقصود شكر: من إدارة المجلة لفضيلة

.   

 35 : الصحابة هم خير القرون

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 33 اختالف الصحابة والسلف الصالح لم يصل إلى التنازع واالفتراق

   الدكتور/ ناصر عبد الكريم العقل،

 11 المؤامرة على الحجاب

   الشيخ/ أسامة سليمان

 الغالف ر المجلةدعوة: للمشاركة في نش

.   

 الصفحة هـ1431ذو الحجة  -السنة الخامسة والثالثون  435العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: حج ولم يحج

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: الشريعة والدستور وطهنات أعداء اإلسالم

   التحرير األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس

 15 أبوماضي 54عزاء: وفاة الشيخ سامي رشدي إبراهيم رئيس فرع 

   أسرة التحرير

 11 (52: 27اآليات ) -الحلقة الثانية  -باب التفسير: سورة المرسالت 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 عنه رابع الخلفاء الراشدينباب السنة: منزلة أهل البيت عند أهل السنة والجماعة علي بن أبي طالب رضي الله 
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   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 18 فضائل العشر من ذي الحجة

   الشيخ/ صالح نجيب الدق

 35 الجيزة -الدقهلية / فرع أسكر  -المنصورة  -شهر: فرع طناح 

.   

 31 (1272: 1251) -( 36درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   شالشيخ/ علي حشي

 31 فضائل المدينة المباركة

   الشيخ/ أسامة سليمان

 35 خاتم األنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين )الحلقة التاسعة(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 38 (3يقولون سيغفر لنا( )( ).. و6وقفات مع القصة في كتاب الله: أبناء أصحاب السبت ) -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 15 من روائع الماضي: الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة )الحلقة الثانية(

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين 

 15 حدث في مثل هذا الشهر

   التحرير

 13 واحة التوحيد

   الشيخ / عالء خضر

 18 تبتدعوا: األضحية.. أحكام وآداباتبعوا وال 

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 لطائف المعارف القرآنية

   التحرير

 44 مهنة الطب بين الرحمة وقسوة القلب

   الدكتور/ حسن إبراهيم حجاب
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 48 من لعبة النصب الهرمية إلى شينل الصينية

   سالمي بجامعة قطراألستاذ الدكتور/ علي السالوس، أستاذ االقتصاد اإل

 55 التربية النبوية -ركن األسرة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة الرقية من حصاة البول واحتباسه88تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 الدكتور/ صفي الدين المباركفري؛ وفضيلة الشيخ/ عطية صقر عزاء: األمة تودع عالمين جليلين: فضيلة الشيخ

.   

 51 الفتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العام

 35 الفتاوى

   دار اإلفتاء المصرية

 31 الرؤيا.. في شريعتنا الغراء )الحلقة الثالثة واألخيرة(

   أيمن دياب

 31 الجيزة -سيل الكلوي دعوة: للصدقة الجارية في مشروع مركز التوحيد للغ

.   

 33 منزلة السنة من القرآن

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 35 أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه

   فضيلة الشيخ/ حسن عبد الوهاب البنا

 31 منهج السلف في تفويض الصفات )الحلقة الحادية عشر(

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي

 33 هـ1428جلة التوحيد للعام كشاف: م

.   

 الغالف نتيجة مسابقة القرآن الكريم بالمركز العام

.   
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 الصفحة هـ1438المحرم  -السنة السادسة والثالثون  431العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: خطبة الغدير وتزوير الروافض

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 التحرير: األمريكان والروافض وجهان لعملة واحدة كلمة

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 11 (14: 1اآليات ) -الحلقة األولى  -باب التفسير: سورة النازعات 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: رد اعتداء الروافض المنافقين على زوج النبي عائشة أم المؤمنين

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 11 الجيزة -الحوامدية  -الشرقية / فرع أم خنان -شهر: فرع اإلبراهيمية 

.   

 18 منبر الحرمين: صاحب الخلق العظيم وهجمة ذوي الحقد الذميم

   فضيلة الشيخ/ حسين عبد العزيز آل الشيخ، إمام المسجد النبوي

 31 (1125: 1271) -( 38ر )الحلقة درر البحار من صحيح األحاديث القصا

   الشيخ/ علي حشيش

 31 مسابقة: درر البحار من صحيح الحاديث القصار )مسابقة األلف األولى(

   الشيخ/ علي حشيش

 34 الفتوى وآدابها

   الشيخ/ أسامة سليمان

 33 خاتم األنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين )الحلقة العاشرة(

   بد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العامالدكتور/ ع

 38 مختارات من علوم القرآن: سورة آل عمران..فضائل ولطائف )الحلقة األولى(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 15 حدث في مثل هذا الشهر

   التحرير
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 13 (4. ويقولون سيغفر لنا( )( ).8وقفات مع القصة في كتاب الله: أبناء أصحاب السبت ) -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 14 لطائف المعارف القرآنية

   التحرير

 13 واحة التوحيد

   الشيخ / عالء خضر

 18 اتبعوا وال تبتدعوا: اإلسالم سمات وخصائص )الحلقة األولى(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 دراسات شرعية: االستصحاب

   متولي البراجيلي الشيخ/

 43 الصحابة هم خير القرون )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 55 ومع عام هجري جديد -ركن األسرة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة تبول المشرك عند الغار87تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   لشيخ/ علي حشيشا

 55 دمياط -فارسكور  -دمياط / فرع الطرحة  -شهر: فرع الروضة 

.   

 53 الفتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العام

 51 الفتاوى

   دار اإلفتاء المصرية

 58 من روائع الماضي: الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة )الحلقة الثالثة(

   -رحمه الله-ن فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدي

 35 الدقهلية -عزاء: وفاة الشيخ محمد رزق رضوان رئيس فرع كفر الوكالة 
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.   

 31 فضل شهر المحرم وصوم عاشوراء

   الشيخ/ صالح نجيب الدق

 34 منهج السلف في تفويض الصفات )الحلقة الثانية عشر(

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي

 31 ق بهما من أحكامأذانا الجمعة وما يتعل

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 33 رسالة إلى صاحب صندوق الدنيا

   األستاذ الدكتور/ علي السالوس

 الغالف دعوة: للمشاركة في نشر المجلة

.   

 الصفحة هـ1438صفر  -السنة السادسة والثالثون  433العدد  فهرس مقاالت 

 3 فعيافتتاحية العدد: عقيدة الشا

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: تعظيم حرمات اإلسالم واألقصى المستهان

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 8 مؤتمر: "حرمات اإلسالم" وتوصياته حول حماية هوية األمة

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، من الكويت

 11 (26: 15اآليات ) -الحلقة الثانية  -ورة النازعات باب التفسير: س

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 منبر الحرمين: األقصى بين العدوان المشين والخذالن المهين

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن السديس، إمام الحرم المكي

 18 انية(مختارات من علوم القرآن: سورة آل عمران.. فضائل ولطائف )الحلقة الث

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 31 (1142: 1126) -( 37درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 
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   الشيخ/ علي حشيش

 31 خاتم األنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين )الحلقة الحادية عشر(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 33 (1هاروت وماروت ) -وقفات مع القصة في كتاب الله: بنو إسرائيل من بعد سليمان عليه السالم  -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 38 حدث في مثل هذا الشهر

   التحرير

 15 فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم

   التحرير

 13 الشيعة والرافضة

   السالوس، النائب األول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا األستاذ الدكتور/ علي

 13 واحة التوحيد

   الشيخ / عالء خضر

 18 اتبعوا وال تبتدعوا: اإلسالم سمات وخصائص )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 41 حتى ال يقع االلتباس على كثير من الناس

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 43 دراسات شرعية: المنهج اإلسالمي في وقاية المجتمعات من الفاحشة )الحلقة األولى(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 ماذا تعلمنا مع رحيل عام مضى؟ -ركن األسرة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 55 )الحلقة الرابعة( من روائع الماضي: الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين 

 51 (: قصة جهاز فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزفافها87تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش
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 53 الفتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العام

 58 حول مسألة الحياء في الطب

   الدكتور/ حسن إبراهيم

 31 المصالح المرسلة بين االعتبار واإلنكار

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 34 قصة مشابهة الرافضة لليهود

   الشيخ/ أسامة سليمان

 33 منهج السلف في تفويض الصفات )الحلقة الثالثة عشر(

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي

 33 لقرآن الكريمالطعن في ا

   الدكتور/ عبد المحسن بن زيد المطيري

 13 إعالن توبة وتبرئة ذمة

   طاهر رمضان عبد الرازق/ طاهر رمضان عبد الرازق، إمام بأوقاف السويس

 13 طلخا -شهر: فرع برك الخيام / فرع دميرة 

.   

 الغالف دعوة: للمشاركة في نشر المجلة

.   

  

 الصفحة هـ1438ربيع األول  -السنة السادسة والثالثون  431دد الع فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: شجرة الخرافة والغلو في الدين

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: ماذا قال الشيعة عن مصر وأهل مصر

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 11 (46: 28سورة النازعات )الحلقة الثالثة واألخيرة( اآليات ) باب التفسير:
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   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: محض اإلخالص في فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 18 منهج السلف في تفويض الصفات )الحلقة الرابعة عشر(

   يم الدسوقيالدكتور/ محمد عبد العل

تهنئة: حصول الباحث أسامة سليمان على درجة الماجستير من كلية دار العلوم ورسالته كانت بعنوان" المنهج 

 األخالقي عند ابن أبي الدنيا والخرائضي"
35 

   رئيس التحرير وأسرة التحرير بالمجلة

 31 (1182: 1141) -( 37درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 خاتم األنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين )الحلقة الثانية عشر(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 33 مختارات من علوم القرآن: سورة آل عمران.. فضائل ولطائف )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 38 منبر الحرمين: الصورة المضيئة لسلف األمة؛ تذكير للروافض وتحذير ألهل الخالف والتباغض

   فضيلة الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام المسجد المكي

 13 (2هاروت وماروت ) -وقفات مع القصة في كتاب الله: بنو إسرائيل من بعد سليمان عليه السالم  -باب السيرة 

   / عبد الرازق السيد عيدالشيخ

 14 حدث في مثل هذا الشهر

   التحرير

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 اتبعوا وال تبتدعوا: بدعة االحتفال بالمولد النبوي

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 دراسات شرعية: المنهج اإلسالمي في وقاية المجتمعات من الفاحشة )الحلقة الثانية(
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   الشيخ/ متولي البراجيلي

 48 الجليس الصالح

   الشيخ/ شوقي عبد الصادق

 43 ركن األسرة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد )آخر وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم ألمته (

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 55 خطورة سؤال الناس أموالهم

   الدكتور/ حسن إبراهيم حجاب

 51 (: فصة تلقين الصحابي أبي أمامة72لداعية من القصص الواهية )الحلقة تحذير ا

   الشيخ/ علي حشيش

 53 الفتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العام

 58 الفتاوى

   دار اإلفتاء المصرية

 35 األيمان )الحلقة األولى(

   صالح نجيب الدق

 33 رأس الحسين.. مولد وصاحبه غايب )الحلقة األولى(

   الدكتور/ محمود المراكبي

 34 حمالت الطعن في القرآن والرد عليها )للحلقة الثانية(

   األستاذ الدكتور/ عبد المحسن بن زيد المطيري

 33 مزاعم الفرق بأن بعض الصحابة على مذهبها )الحلقة األولى(

   الدكتور/ ناصر العقل

 38 الجيزة / فرع السويس -شهر: فرع الفهميين 

.   

تهنئة: حصول الباحث عبد الله صفوت نور الدين على الماجستير في تخصص طب وجراحة العيون / والباحث 

 عادل إمام محمد حاتم على الماجستير من كلية الهندسة
38 
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   رئيس التحرير وأسرة التحرير بالمجلة

 33 براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل المعاصي

   قشوقي عبد الصاد

 11 بيان: حول شركة شينل الصينية

الموقعون على البيان/ د. علي السالوس، د. جمال المراكبي، د.عبد الله شاكر، د. عبد العظيم بدوي، الشيخ زكريا 

 حسيني، الشيخ معاوية محمد هيكل، الشيخ جمال عبد الرحمن
  

 11 تنويه: بشأن موعد توزيع جوائز مسابقة السنة النبوية

.   

 13 أسماء الفائزين بمسابقة السنة النبوية

.   

 

 الصفحة هـ1438ربيع األخر  -السنة السادسة والثالثون  434العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: التعديالت الدستورية بين التأييد والمعارضة

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 مع الخرجين الجامعة اإلسالمية والتواصل

.   

 3 كلمة التحرير: ماذا قال الشيعة عن أهل الحرمين والشام

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 أخبار الجماعة: انعقاد الجمعية العمومية للمركز العام

   أحمد يوسف عبد المجيد، األمين العام

 11 (16: 1باب التفسير: سورة عبس )الحلقة األولى( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: أمين األمة أبو عبيدة رضي الله عنه

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 18 مزاعم الفرق بأن بعض الصحابة على مذهبها )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ ناصر العقل
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 31 (1175: 1181) -( 42درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 خاتم األنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين )الحلقة الثالثة عشر(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 33 مختارات من علوم القرآن: سورة آل عمران.. فضائل ولطائف )الحلقة الرابعة(

   تيالشيخ/ مصطفى البصرا

 33 رأس الحسين في المدينة والمولد في القاهرة

   محمود المراكبي

 13 (3هاروت وماروت ) -وقفات مع القصة في كتاب الله: بنو إسرائيل من بعد سليمان عليه السالم  -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 14 حدث في مثل هذا الشهر

   التحرير

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 اتبعوا وال تبتدعوا: محبة النبي األمين صلى الله عليه وسلم؛ شرط لإليمان برب العالمين

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 دراسات شرعية: المنهج اإلسالمي في وقاية المجتمعات من الفاحشة )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 )الفرع( من أحكام الذبائح

   سعيد عامر

 48 األسرة المسلمة: مراقبة الله

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 عقيدة الوصية بين اليهود والرافضة

   الشيخ/ أسامة سليمان

 51 (: قصة هادي األمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم71تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 
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   الشيخ/ علي حشيش

 53 يف نتعاطف مه هؤالء؟ك

   طاهر رمضان عبد الرازق، إمام وخطيب بأوقاف السويس

 51 الرجولة في القرىن والسنة

   المستشار/ أحمد السيد إبراهيم

 31 منبر الحرمين: أخرجوا اليهود والنصارى والروافض من جزيرة العرب

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن الحذيفي، إمام المسجد النبوي

 34 منهج السلف في تفويض الصفات )الحلقة الخامسة عشر( ما يستلزمه القول بالتفويض في معاني الصفات

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي

 33 خصوصيات النبي صلى الله الله عليه وسلم

   شوقي عبد الصادق

 33 األيمان )الحلقة الثانية(

   صالح نجيب الدق

 11 رآن والرد عليها )للحلقة الثالثة(حمالت الطعن في الق

   األستاذ الدكتور/ عبد المحسن بن زيد المطيري

  

 الصفحة هـ1438جمادى األولى  -السنة السادسة والثالثون  435العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: عقيدة أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين

   عةالدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجما

 3 كلمة التحرير: خطاب مفتوح إلى فخامة رئيس الجمهورية

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (42: 18باب التفسير: سورة عبس )الحلقة الثانية( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: مناقب الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم

   ضيلة الشيخ/ زكريا حسينيف
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 18 اختراق السنن اإللهية

   خالد محمد راتب

 11 وفاة: وفاة والد األخ عبد الله رجب ن فرع المنصورة

   أسرة مجلة التوحيد

 11 الدقهلية -بلقاس  -شهر: فرع الدرافيل 

.   

 18 : أهم عقائد الرافضة

   األستاذ الدكتور/ علي السالوس

 31 (1217: 1176) -( 41من صحيح األحاديث القصار )الحلقة  درر البحار

   الشيخ/ علي حشيش

 31 خاتم األنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين )الحلقة الرابعة عشر(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 33 ولطائف )الحلقة الخامسة( المحكم والمتشابه مختارات من علوم القرآن: سورة آل عمران.. فضائل

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 38 (4هاروت وماروت ) -وقفات مع القصة في كتاب الله: بنو إسرائيل من بعد سليمان عليه السالم  -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 15 الفاحشة )الحلقة الرابعة( دراسات شرعية: المنهج اإلسالمي في وقاية المجتمعات من

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 14 (1منهج السلف في تفويض الصفات )الحلقة السادسة عشر( من لوازم القول بالتفويض في الصفات )

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 لى الله عليه وسلماتبعوا وال تبتدعوا: تكريم الله لنبيه ص

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 حدث في مثل هذا الشهر
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   التحرير

 44 أبو هريرة راوية اإلسالم وإن رغمت أنوف

   عبد المعطي عبد المقصود

 41 الحلقة الخامسة -رحمه الله-مسابقة فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين 

.   

 48 عليه وسلمخصوصيات النبي صلى الله الله 

   شوقي عبد الصادق

 55 األسرة المسلمة: االختالف وثماره الخبيثة

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة األعرابي والمحاسبة72تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 األهواء والبدع ومصنفاتها سبب تفرق المسلمين

   عقلالدكتور/ ناصر ال

 58 منبر الحرمين: اإلمامة العظمى في اإلسالم

   فضيلة الشيخ/ سعود بن إبراهيم الشريم، إمام المسجد المكي

 31 من روائع الماضي: حكم بال بينة

   -رحمه الله- األستاذ الشيخ/ محمود محمد شاكر

 34 عقيدة الرجعة عند اليهود والرافضة

   الشيخ/ أسامة سليمان

 33 وف والحراب لصد عدوان الشيعة الروافض على األصحاب رضي الله عنهم أجمعين )الحلقة األولى(سل السي

   أيمن دياب

 33 األيمان )الحلقة الثالثة(

   صالح نجيب الدق
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 الصفحة هـ1438جمادى اآلخرة  -السنة السادسة والثالثون  433العدد  فهرس مقاالت

 3 تفسد في األرض )الحلقة األولى(افتتاحية العدد: فضائيات 

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: رضاع الكبير وهجمة أصحاب األباطيل

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: سورة التكوير

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 14 يد الله رضي الله عنهباب السنة: مناقب طلحة بن عب

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 18 سل السيوف والحراب لصد عدوان الشيعة الروافض على األصحاب رضي الله عنهم أجمعين )الحلقة الثانية(

   أيمن دياب

 31 (1233: 1228) -( 42درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 نبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين )الحلقة الخامس عشر(خاتم األ

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 35 مختارات من علوم القرآن: سورة آل عمران.. فضائل ولطائف )الحلقة السادسة(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 31 م سفاح؟!نكاح المتعة عند الشيعة؛ نكاح ا

   األستاذ الدكتور/ علي السالوس، النائب األول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 13 حدث في مثل هذا الشهر

   التحرير

 14 وقفات مع القصة في كتاب الله: عناد بني إسرائيل )الحلقة األولى( -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 13 واحة التوحيد

   لشيخ/ عالء خضرا
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 18 دراسات شرعية: المنهج اإلسالمي في وقاية المجتمعات من الفاحشة )الحلقة الخامسة(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 اتبعوا وال تبتدعوا: الصوفية والشيعة والعدوان على الشريعة

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 44 أبو هريرة راوية اإلسالم وإن رغمت أنوف

   بد المعطي عبد المقصودع

 43 األسرة المسلمة: اعرف ربك بأسمائه وصفاته

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 55 الذبح لغير الله -من أحكام الذبائح 

   سعيد عامر

 51 من روائع الماضي: ال تسبوا أصحابي

   األستاذ الشيخ/ محمود محمد شاكر، رحمه الله

 58 (: القول الجلي في قصة شرب بول النبي صلى الله عليه وسلم73هية )الحلقة تحذير الداعية من القصص الوا

   الشيخ/ علي حشيش

 33 الفتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العام

 34 (2منهج السلف في تفويض الصفات )الحلقة السابعة عشر( من لوازم القول بالتفويض في الصفات )

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي

 33 حقيقة مشهد رئيسة الديوان

   -رحمه الله- محمود المراكبي

 38 عزاء: وفاة األخ عبد السالم الحطاب نائب رئيس فرع دمياط

   السنة وأسرة تحرير المجلة أنصارجماعة 

 33 المرأةوقفات مع عمل 

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 11 ولى(مسيح اليهود ومهدي الرافضة )الحلقة األ
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   الشيخ/ أسامة سليمان

 الغالف مسابقة السنة النبوية والبحوث العلمية

.   

  

 الصفحة هـ1438رجب  -السنة السادسة والثالثون  431العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: فضائيات تفسد في األرض )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: ختان اإلناث مشروع وإن رغمت أنوف

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: سورة االنفطار

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 11 مدد يا رئيسة الديوان!!

   محمود المراكبي

 31 (1257: 1234) -( 43درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 خاتم األنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين )الحلقة السادسة عشر(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 33 القرآن: سورة آل عمران.. فضائل ولطائف )الحلقة السابعة(مختارات من علوم 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي،

 38 حدث في مثل هذا الشهر

   التحرير

 18 دراسات شرعية: المنهج اإلسالمي في وقاية المجتمعات من الفاحشة )الحلقة السادسة(

   الشيخ/ متولي البراجيلي
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 14 ريممكانة السنة في ضوء القرآن الك

   صالح الدين مقبول، أحد علماء الهند ومقيم بالكويت

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 اتبعوا وال تبتدعوا: الصوفية.. والخلل العقدي

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 مسيح اليهود ومهدي الرافضة )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ أسامة سليمان

 44 ع عن الصحابةاإلصابة في الدفا

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 43 كفر الشيخ -الحامول  -شهر: فرع الطرفاية 

.   

 41 الصبر وعاقبته

   أحمد صالح رضوان

 55 األسرة المسلمة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد "مراتب الهدى"

   جمال عبد الرحمن

(: القول السوي على من قال بشرب بول النبي صلى الله عليه 74لحلقة تحذير الداعية من القصص الواهية )ا

 وسلم
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 الفتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العام

منهج السلف في تفويض الصفات )الحلقة الثامنة عشر( موقفهم فيما استشكل أمره من الصفات واستغلق معناه 

(1) 
35 

   عليم الدسوقيالدكتور/ محمد عبد ال

 33 من اآلداب اإلسالمية: السالم التحية المباركة الطيبة )الحلقة األولى(

   سعيد عامر
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 34 من روائع الماضي: ألسنة المفترين

   األستاذ الشيخ/ محمود شاكر، رحمه الله

 33 لقة الثالثة(سل السيوف والحراب لصد عدوان الشيعة الروافض على األصحاب رضي الله عنهم أجمعين )الح

   أيمن دياب

 11 مسيح اليهود ومهدي الرافضة

   الشيخ/ أسامة سليمان

 11 خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم )الحلقة الثالثة(

   شوقي عبد الصادق

 الصفحة هـ1438شعبان  -السنة السادسة والثالثون  438العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: دجالون كذابون

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: طالالت القرآنيين وفتاوى المعاصرين

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: سورة المطففين

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 15 نهباب السنة: مناقب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله ع

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 13 ماذا تعرف عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه

   عبده األقرع

 31 (1275: 1262) -( 44درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 خاتم األنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين )الحلقة السابعة عشر(

   / عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العامالدكتور

 33 مختارات من علوم القرآن: سورة آل عمران.. فضائل ولطائف )الحلقة الثامنة(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي
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 33 اتبعوا وال تبتدعوا: الصوفية.. والخلل العقدي )الحلقة الثانية(الكشف الصوفي وفساد المعتقد

   معاوية محمد هيكل الشيخ/

 14 حدث في مثل هذا الشهر

   اللجنة العلمية

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 دراسات شرعية: المنهج اإلسالمي في وقاية المجتمعات من الفاحشة )الحلقة السابعة(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 د الفقيباب التراجم: الشيخ المدني أحد شيوخ الشيخ محمد حام

   فضيلة الشيخ/ فتحي أمين عثمان

عزاء: وفاة فضلية األستاذ الدكتور/أحمد عبد العزيز أحمد أبو العمايم، أستاذ الدعوة بجامعة األزهر فرع 

 المنصورة
41 

   السنة وأسرة المجلة أنصارجماعة 

 44 األسرة المسلمة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد "مراتب الهداية"

   جمال عبد الرحمن

 48 البداء عند الرافضة والندم عند اليهود )الحلقة األولى(

   الشيخ/ أسامة سليمان

 55 من اآلداب اإلسالمية: السالم التحية المباركة الطيبة )الحلقة الثانية(

   سعيد عامر

أس النبي صلى الله عليه (: قصة الصحابية التي شربت غسل ر75تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 وسلم
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 الفتاوى

   دار اإلفتاء المصرية

 58 الفتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العام
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 35 وقفات مع القصة في كتاب الله: سل بني إسرائيل )الحلقة الثانية( لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة -باب السيرة 

   د عيدالشيخ/ عبد الرازق السي

 33 خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم )الحلقة الرابعة(

   شوقي عبد الصادق

 35 البيان الواضح

   أبو الهيثم نصر الدين بن ونيس

ر الغربية على الماجستير في التفسي -تهنئة: لحصول الباحث محمود محمود سرحان نائب رئيس فرع قشا سليم 

 جامعة األزهر طنطا -دين وعلوم القرآن من كلية أصول ال
31 

.   

 31 تهنئة: لحصول الباحث محمد حنفي علي غنيمي على الماجستير من قسم المخ والعصاب بكلية طب الزقازيق

   رئيس التحرير

تهنئة: لحصول الباحث عبد الرحمن راشد عبد الرحمن الراشد "قنصل السعودية بالسويس" على درجة الدكتوراه 

 رمن جامعة األزه
38 

   السنة وأسرة المجلة أنصارجماعة 

 33 سل السيوف والحراب لصد عدوان الشيعة الروافض على األصحاب رضي الله عنهم أجمعين )الحلقة الرابعة(

   أيمن دياب

 11 خطورة الدين على اإلنسان

   إبراهيم فوزي دياب

 الصفحة هـ1438رمضان  -السنة السادسة والثالثون  433العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: اغتنام الوقات في شهر الخيرات

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: أمة اإلسالم.. وتحديات العصر

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 باب السنة: حال المسلم وسولك الصالحين في رمضان

   زكريا حسيني فضيلة الشيخ/
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على درجة الدكتوراه في موضوع "دراسة  -فرع المطرية-تهنئة: لحصول الباحث عبد المنعم إبراهيم عامر 

 وتحليل شرح نخبة الفكر المسى بنزهة النظر للحافظ ابن حجر"
11 

.   

 11 المنوفية -شهر: فرع شبرا بخوم 

.   

 14 رمضان والتربية اإليمانية

   محمد هيكلالشيخ/ معاوية 

 18 الصيانة الربانية

   محمود المراكبي

 31 (1314: 1276) -( 45درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 رمضان شهر القرآن

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 35 رمضان والفرار إلى الله

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 33 فتاوى الصيام

   حة الشيخ عبد العزيز بن باز/ وسماحة الشيخ محمد صالح بن عثيمينسما

 13 أحكام يحتاج إليها الصائم

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 14 حدث في مثل هذا الشهر

   التحرير

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 وال تمنن تستكثر

   شوقي عبد الصادق
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 41 رحمة من رب العالمين )الحلقة الثامنة عشر(خاتم األنبياء والمرسلين 

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 44 األسرة المسلمة في رمضان

   جمال عبد الرحمن

 48 أقول أهل العلم في مسألة قنوت الوتر

   سعيد عامر

 51 ليلة القدر خير من ألف شهر

   يمانالشيخ/ أسامة سل

 53 عزاء: وفاة الشيخ عبد الحافظ عبد الحافظ فرغلي

   أمين فتحي عثمان، أخوة في الدعوة

 51 االعتكاف فضائل وأحكام

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 53 خواطر رمضانية عن الصيالة

   الدكتور/ حسن إبراهيم

 58 بدع ومخالفات تقع في صالة التراويح

   ميةاللجنة العل

 35 -الحلقة الخامسة-نتيجة مسابقة فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين 

.   

 31 (: بيان إفك الطريقة العزمية وإنصاف مجمع البحوث اإلسالمية76تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 رمضان والتوبة إلى الله

   عبده األقرع

 33 م وآدابهبعض أحكام الصيا

   الدكتور/ أيمن خليل

 13 دعوة: للصدقة والتبرع لمركز الكلى بفرع الجيزة
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.   

 الغالف دعوة: للمشاركة في دعم المجلة

.   

 الصفحة هـ1438شوال  -السنة السادسة والثالثون  415العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: خواطر إيمانية بعد انقضاء شهر القرآن

   لدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعةا

 3 كلمة التحرير: ضعف األمة.. والوجه األمريكي القبيح!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 14 األولى(باب السنة: من البيوع المنهي عنها )الحلقة 

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 18 النقض العقلي لعقيدة الشيعة

   الدكتور/ محمود المراكبي

 31 (1344: 1315) -( 46درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 مختارات من علوم القرآن: سورة آل عمران.. فضائل ولطائف )الحلقة التاسعة(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 خاتم األنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين )الحلقة التاسعة عشر(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 33 التربية الصوفية في ميزان اإلسالم

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 14 حدث في مثل هذا الشهر

   يرالتحر

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر
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 18 دراسات شرعية: المنهج اإلسالمي في وقاية المجتمعات من الفاحشة )الحلقة الثامنة(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 القول السديد في حكم الجمعة إذا اجتمعت مع العيد

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 43 رة المسلمة في ظالل التوحيداألسرة المسلمة: األس

   جمال عبد الرحمن

 55 األ تحبون أن يغفر الله لكم؟

   الشيخ/ عبده األقرع

 51 (: قصة سيف عكاشة في غزورة بدر78تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 أحكام زكاة الفطر

   اللجنة العلمية

 35 مع القصة في كتاب الله: سل بني إسرائيل )الحلقة الثالثة( لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرةوقفات  -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 31 عزاء: بعد عمر مديد وعطاء متميز فريد الشيخ/ الهدية في جوار ربه

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

م( الدعوة إلى الله في أقطار شتى 1787 -1772هـ/ 1428 -1311التراجم: العالمة محمد تقي الدين )باب 

 وبالد مختلفة
34 

   الشيخ/ أمين فتحي عثمان

 33 السنة تجمع المسلمين والهواء والبدع تفرقهم

   الدكتور/ ناصر العقل

 33 البداء عند الرافضة والندم عند اليهود )الحلقة األولى(

   الشيخ/ أسامة سليمان

منهج السلف في تفويض الصفات )الحلقة التاسعة عشر( موقفهم فيما استشكل أمره من الصفات واستغلق معناه 

(2) 
11 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي
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 الصفحة هـ1438ذو القعدة  -السنة السادسة والثالثون  411العدد  فهرس مقاالت 

 3 إلنصافافتتاحية العدد: ا

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 إضافة وتعليق

   اللجنة العلمية

 3 كلمة التحرير: مجمع البحوث والزهر منارة في عيون المسلمين

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: سورة االنشقاق

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 سنة: من البيوع المنهي عنها )الحلقة الثانية(باب ال

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 11 اتبعوا وال تبتدعوا: التوسل بين أهل السنة والصوفية )الحلقة األولى(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 31 (1365: 1345) -( 48درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 مختارات من علوم القرآن: سورة آل عمران.. فضائل ولطائف )الحلقة العاشرة(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 خاتم األنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين )الحلقة العشرون(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 15 سالمي في وقاية المجتمعات من الفاحشة )الحلقة التاسعة(دراسات شرعية: المنهج اإل

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 14 الغلو عن اليهود والرافضة )الحلقة األولى(

   الشيخ/ أسامة سليمان

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر
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 18 وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة عزير -باب السيرة 

   رازق السيد عيدالشيخ/ عبد ال

 13 الجيزة -عزاء: وفاة الشيخ مختار حسانين حمامة رئيس فرع منشأة البكاري بالهرم 

   التحرير

 45 هـ( أول سفير للسعودية بمصر1383 -1285باب التراجم: الشيخ فوزان بن سابق بن فوزان )

   الشيخ/ أمين فتحي عثمان

 43 فاتهحكم تقسيم اإلنسان ماله على ورثته قبل و

   المستشار/ أحمد السيد إبراهيم

 45 (1منهج السلف في تفويض الصفات )الحلقة العشرون( خالصة منهج السلف وطريقتهم في تفويض الصفات )

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي

 41 واجبات األمة نحو علمائها

   الشيخ/ عبده األقرع

 55 سباق إلى الجنة -ظالل التوحيد األسرة المسلمة: األسرة المسلمة في 

   جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة مسائل عطاء بن أبي رباح وهو يطوف بالبيت77تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 حدث في مثل هذا الشهر

   اللجنة العلمية

 58 الفتاوى: فتاوى الحج

.   

 35 آداب الطعام والشراب

   الدكتور/ حسن إبراهيم

 33 الدقهلية -المنزلة  -شهر: فرع الطوابرة 

.   

 31 اإلنكار على أهل البدع واجب شرعي وليس ظلما
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   الدكتور/ ناصر عبد الكريم العقل

 33 عدالة الصحابة

   صالح الدين إبراهيم النبراوي

 33 الحلقة الثالثة(من اآلداب اإلسالمية: السالم التحية المباركة الطيبة )

   سعيد عامر

 13 جامعة بنها( -تهنئة: لحصول الباحث ممدوح وفاء شوقي حنفي على الدكتوراه من كلية الهندسة )شبرا 

   أسرة المجلة

 13 الدقهلية -بلقاس  -شهر: فرع زيان 

.   

 13 عة األزهر فرع المنصورةعزاء: وفاة األستاذ الدكتور محمود النقراشي السيد علي، أستاذ التفسير بجام

.   

 الغالف مسابقة القرآن الكريم

   إدارة شئون القرآن بالمركز العام

 الصفحة هـ1438ذو الحجة  -السنة السادسة والثالثون  413العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شاهدة بصدقة

   بي، الرئيس العام للجماعةالدكتور/ جمال المراك

 3 كلمة التحرير: أهل السنة المنسيون في إبران... واألزهر المغيب عن قيادة العالم!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 من وصاياه الجتمعة صلى الله عليه وسلم

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 14 قة الثالثة(باب السنة: من البيوع المنهي عنها )الحل

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 18 فضل العشر األول من ذي الحجة

   سعيد عامر

 31 (1373: 1366) -( 47درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 
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   الشيخ/ علي حشيش

 31 خاتم األنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين )الحلقة الحادية والعشرون(

   عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام الدكتور/

 31 منبر الحرمين: من دروس الحد

   فضيلة الشيخ/ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي

 15 األضحية.. أحكام وآداب

   أيمن دياب

 14 من فضائل الحج

   الشيخ/ عبده األقرع

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 اتبعوا وال تبتدعوا: التوسل بين أهل السنة والصوفية )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 دراسات شرعية: المنهج اإلسالمي في وقاية المجتمعات من الفاحشة )الحلقة العاشرة(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 حكم الردة في اإلسالم

   / محمود المراكبيالدكتور

 55 األسرة المسلمة: األسرة المسلمة في الحج

   جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة مفتراه على موسى عليه السالم77تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 الغلو عن اليهود والرافضة )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ أسامة سليمان

لسلف في تفويض الصفات )الحلقة الحادية والعشرون( خالصة منهج السلف وطريقتهم في تفويض منهج ا

 (2الصفات )
53 
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   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي

 31 شهر: فرع نزلة عليان

.   

 31 عزاء: وفاة الدكتور أيهاب بخاري؛ ابن الشيخ بخاري أحمد عبده رحمه الله

   أسرة المجلة

 33 مثل هذا الشهرحدث في 

.   

 34 استجيبوا لربكم

   شوقي عبد الصادق

 33 وقفات شرعية مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية

   المستشار/ أحمد السيد إبراهيم

 الغالف مسابقة السنة النبوية

.   

 الصفحة هـ1433المحرم  -السنة السابعة والثالثون  411العدد  فهرس مقاالت 

 3 : اإليمان عند أهل السنة والجماعةافتتاحية العدد

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: عام جديد وأهل السنة المنسيون في إيران )الجزء الثاني(

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: سورة البروج

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 14 لسنة: من البيوع المنهي عنها )الحلقة الرابعة(باب ا

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 18 الهجرة... وأصناف الناس فيها

   سعيد عامر

 31 (1416: 1374) -( 47درر البحار من صحيح األحاديث القصار: )الحلقة 

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 منبر الحرمين: وصايا للمسلمين في المحن

   لبدير، إمام وخطيب المسجد النبويصالح ا

خاتم األنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين )الحلقة الثانية والعشرون( واجب األمة نحو نبيها صلى الله عليه 

 (1وسلم )
33 

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

لثانية والعشرون( خالصة منهج السلف وطريقتهم في تفويض الصفات منهج السلف في تفويض الصفات )الحلقة ا

 )الحلقة الثالثة واألخيرة(
33 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي

 13 وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة عزير عليه السالم )الحلقة الثانية( -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 14 ود والرافضة في عقيدة الغلو )الحلقة الثالثة(التشابه بين اليه

   الشيخ/ أسامة سليمان

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 عام جديد ونداءات الرحمة

   أيمن دياب

 41 اتبعوا وال تبتدعوا: تحذير المسلمين من مشابهة المشركين

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 48 جزاء المحسنين

   األقرععبده 

 55 تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب -األسرة المسلمة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد 

   جمال عبد الرحمن

التي اعترضت على الخليفة عمر رضي الله عنه  المرأة(: قصة 72تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 في مسألة المهور
51 

   الشيخ/ علي حشيش
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 51 الدقهلية -أجا  -ع منية سمنود شهر: فر

.   

 51 من أخبار المجلة: بشرى سارة مجلة التوحيد بمعرض القاهر للكتاب

.   

 58 : أخطار تهدد األسرة )سوء االختيار( )الحلقة األولى(

   شوقي عبد الصادق

 35 ة عشر(دراسات شرعية: المنهج اإلسالمي في وقاية المجتمعات من الفاحشة )الحلقة الحادي

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 35 يوم عاشوراء بين السنة والبدعة

   مستفادة من كتاب )اإلبداع في مضار االبتداع( -رحمه الله-الشيخ/ علي محفوظ، 

 31 وقفات مع كرامات األولياء

   المستشار/ أحمد السيد إبراهيم

 33 أحكام سجود السهو

   صالح نجيب الدق

 الصفحة هـ1433صفر  -السنة السابعة والثالثون  414العدد  التفهرس مقا 

 3 افتتاحية العدد: حصار غزة وبادرة أمل

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: األمة المكلومة.. بين تآمر بوش وإجرام اليهود

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 ير: سورة الطارقباب التفس

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: من البيوع المنهي عنها )الحلقة الخامسة( بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 13 السالم على المشغول -من اآلداب اإلسالمية: السالم التحية المباركة الطيبة )الحلقة الرابعة( 

   سعيد عامر
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 31 أخطار تهدد األسرة )سوء االختيار( )الحلقة الثانية(

   شوقي عبد الصادق

 31 (1445: 1418) -( 52درر البحار من صحيح األحاديث القصار: )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

ليه نحو نبيها صلى الله ع خاتم األنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين )الحلقة الثالثة والعشرون( واجب األمة

 (2وسلم )
31 

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 33 دراسات شرعية: المنهج اإلسالمي في وقاية المجتمعات من الفاحشة )الحلقة الثانية عشر(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 15 حدث في مثل هذا الشهر

.   

 13 وقفات مع القصة في كتاب الله: )واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها( )الحلقة األولى( - باب السيرة

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 14 باب التراجم: الشيخ عبد المهيمن أبو السمح ثاني اثنين من أئمة الحرم المكي من آل أبي السمح

   فضيلة الشيخ/ فتحي أمين عثمان

 13 احة التوحيدو

   الشيخ/ عالء خضر

 18 اتبعوا وال تبتدعوا: الدعوة إلى الله.. أهميتها ومكانتها

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 التعاون على البر والتقوى )الحلقة األولى(

   أيمن دياب

 43 اإليمان باليوم اآلخر

   صالح نجيب الدق

 55 ظه في قلب اإلنساناألسرة المسلمة: حرمان الشيطان من ح

   الشيخ جمال عبد الرحمن
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 51 (: قصة األوعال71تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 58 األمة تودع علما من أعالم الحديث "فضيلة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله"

.   

 35 نبويةمن أخبار المجلة: بيان حول مسابقة السنة ال

.   

 35 السنة توع ابن الشيخ بخاري أنصارعزاء: 

.   

 35 المحلة الكبرى -شهر: فرع دمرو 

.   

 31 فتاوى التوحيد

   يجيب عليها لجنة الفتوى بالمركز العام

 35 التحريف عند اليهود والرافضة )الحلقة األولى( 

   الشيخ/ أسامة سليمان

 31 ليلاألئمة األربعة وتعظيم الد

   عبده األقرع

 33 إعالم المصلين والوالة بمن يقدمونه إلمامة الصالة )الحلقة األولى(

   المستشار/ أحمد السيد علي

  

 الصفحة هـ1433ربيع األول  -السنة السابعة والثالثون  415العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: إنا كفيناك المستهزئين

   بي، الرئيس العام للجماعةالدكتور/ جمال المراك

 3 كلمة التحرير: تعبئة القلوب واألقالم للدفاع عن نبي اإلسالم صلى الله عليه وسلم

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: سورة األعلى
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   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: من البيوع المنهي عنها )الحلقة السادسة(

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 13 تنويه: موعد حفل توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم بالمركز العام

.   

 11 التعاون على البر والتقوى )الحلقة الثانية(

   أيمن دياب

 31 (1466: 1446) -( 51درر البحار من صحيح األحاديث القصار: )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 من علوم القرآن: سورة آل عمران.. فضائل ولطائف )الحلقة الحادية عشر(مختارات 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

خاتم األنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين )الحلقة الخامسة والعشرون( واجب األمة نحو نبيها صلى الله 

 عليه وسلم )الثالثة(
33 

   الرئيس العام والمشرف العامالدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب 

 11 السالم على قارئ القرآن -من اآلداب اإلسالمية: السالم التحية المباركة الطيبة )الحلقة الخامسة( 

   سعيد عامر

 14 وقفات مع القصة في كتاب الله: )واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها( )الحلقة الثانية( -باب السيرة 

   / عبد الرازق السيد عيدالشيخ

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 13 حدث في مثل هذا الشهر

.   

 41 نتيجة مسابقة القرآن الكريم

.   

 43 هـ(1377 -1313باب التراجم: الشيخ عبد الله بن باديس رفيق عبد العزيز بن راشد في الدعوة )
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   فضيلة الشيخ/ فتحي أمين عثمان

 44 شرعية: المنهج اإلسالمي في وقاية المجتمعات من الفاحشة )الحلقة الثالثة عشر( دراسات

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 48 التحريف عند اليهود والرافضة )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ أسامة سليمان

 55 األسرة المسلمة: العنف والصياح بين األحزان واألفراح

   الشيخ جمال عبد الرحمن

 51 التي في بطنها شيطان المرأة(: قصة 72تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 فتاوى حول األضرحة والقبور

   علماء األزهر الشريف

 58 تنبيه هام: من تحرير المجلة حول الفتاوى السابقة

.   

 53 -حمه اللهر-عزاء: الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد كما عرفته 

   محمد أحمد سيد أحمد

 35 نعمة النطق

   عبده أحمد األقرع

 33 أخطاء تهدد األسرة.. غالء المهور

   شوقي عبد الصادق

 33 االحتفال بالمولد النبوي

   صالح نجيب الدق

 33 كفر الشيخ -دسوق  -شهر: فرع جماجمون 

.   

 33 فرع المطرية بالقاهرة -رق عزاء: وفاة الشيخ فتحي محمد بدران أبو طا

.   
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 15 إعالم المصلين والوالة بمن يقدمونه إلمامة الصالة )الحلقة الثانية(

   المستشار/ أحمد السيد علي

 الصفحة هـ1433ربيع األخر  -السنة السابعة والثالثون  413العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: شبهات حول القدر

   المراكبي، الرئيس العام للجماعةالدكتور/ جمال 

 3 كلمة التحرير: ويل للعرب من شر قد اقترب

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: سورة الغاشية

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: من البيوع المنهي عنها )الحلقة السابعة( بيع العينة وبيع العربان

   ة الشيخ/ زكريا حسينيفضيل

 11 المرأةدفاع عن 

   أيمن دياب

 31 (1476: 1468) -( 52درر البحار من صحيح األحاديث القصار: )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 مختارات من علوم القرآن: سورة آل عمران.. فضائل ولطائف )الحلقة الثانية عشر(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 35 رافضي على الهواءمن فتاوى ال

   األستاذ الدكتور/ علي السالوس

 15 الشيعة الرافضة.. تاريخ وحقائق )الحلقة األولى(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 14 أوجه الشبه بين اليهود والرافضة في عقيدة التحريف )الحلقة الثالثة(

   انالشيخ/ أسامة سليم

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر
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 18 دراسات شرعية: المنهج اإلسالمي في وقاية المجتمعات من الفاحشة )الحلقة الرابعة عشر(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 اتبعوا وال تبتدعوا: الدعوة إلى الله.. وسالمة المعتقد

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 41 رض والسماء تفدي سيد األنبياءباب األسرة: جنود األ

   الشيخ جمال عبد الرحمن

وقفات مع القصة في كتاب الله: )واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها( )الحلقة الثالثة(  -باب السيرة 

 دروس وعبر
51 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 51 صة مفتراة عن يأجوج وماجوج(: ق73تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 55 أسئلة القراء عن األحاديث

.   

 58 حكم الموالد للموتي وحكم وضع الشمع( -من فتاوي )الموالد إساءة لإلسالم 

   علماء األزهر

 53 ينصت لخطبة الجمعةالسالم على من  -من اآلداب اإلسالمية: السالم التحية المباركة الطيبة )الحلقة السادسة( 

   سعيد عامر

 31 الرزق بين الشك واليقين

   صالح نجيب الدق

 35 حدث في مثل هذا الشهر

.   

 31 وقفات مع حادثة سب الرسول صلى الله عليه وسلم

   المستشار/ أحمد السيد علي

 15 هـ(1427 -1344يم آل الشيخ )عزاء: داعية فقدته األمة اإلسالمية معالى الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراه

   سعد صادق
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 الصفحة هـ1433جمادى األولى  -السنة السابعة والثالثون  411العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: أثر اإليمان بالقدر في سلوك المؤمنين

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 اب فلسطين... وأمة تحيط بها الفتنكلمة التحرير: ستون عاما على اغتص

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 الحلقة األولى -باب التفسير: سورة الفجر 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 14 باب السنة: أهمية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 11 الغربية -سنطة ال -شهر: فرع كفر كال الباب 

.   

 18 أخطاء من بداية الزواج -أخطار تهدد األسرة 

   شوقي عبد الصادق

 31 (1517: 1478) -( 53درر البحار من صحيح األحاديث القصار: )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 الشيعة الرافضة.. تاريخ وحقائق )الحلقة الثانية(

   ، نائب الرئيس العام والمشرف العامالدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي

 31 مختارات من علوم القرآن: سورة آل عمران.. فضائل ولطائف )الحلقة الثالثة عشر(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

وقفات مع القصة في كتاب الله: أيوب عليه السالم )المحور األول: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه  -باب السيرة 

 أواب(
11 

   لشيخ/ عبد الرازق السيد عيدا

 11 السالم على الفسقة والعصاة -من اآلداب اإلسالمية: السالم التحية المباركة الطيبة )الحلقة السابعة( 

   سعيد عامر

 13 واحة التوحيد
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   الشيخ/ عالء خضر

 18 اتبعوا وال تبتدعوا: جهاد وتضحيات على طريق الدعوة

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 تفاحة القلب وريحانة العين

   عبده األقرع

 44 دراسات شرعية: المنهج اإلسالمي في وقاية المجتمعات من الفاحشة )الحلقة الخامسة عشر(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 األسرة المسلمة: الصادق األمين صلى الله عليه وسلم معلم األمانة للعالمين

   الشيخ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة الخمس عشرة عقوبة التي تصيب تارك الصالة74تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 فتاوى: عمل الموالد بدعة فاطمية

   فضيلة الشيخ/ علي محفوظ، من علماء األزهر

 58 الفتاوى

   يجيب عليها لجنة الفتوى بالمركز العام

 31 ا الشهرحدث في مثل هذ

.   

 31 موقف اليهود والرافضة من مخالفيهم )الحلقة األولى(

   الشيخ/ أسامة سليمان

 35 الحياء.. كيف نعيده لفلذات أكبادنا

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي

 38 باب التراجم: الشيخ محمد نسيب الرفاعي "من صوفي إلى سلفي"

   فضيلة الشيخ/ أمين فتحي عثمان

 15 ستر عورات المسلمين

   صالح نجيب الدق
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 الصفحة هـ1433جمادى االخرة  -السنة السابعة والثالثون  418العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: الوصية والواجبة

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 الحلقة الثانية -باب التفسير: سورة الفجر 

   / عبد العظيم بدويالدكتور

 3 باب السنة: النفاق وعالمة المنافقين

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 11 موقف اليهود والرافضة من مخالفيهم )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ أسامة سليمان

بد إنه عم العوقفات مع القصة في كتاب الله: أيوب عليه السالم )المحور األول: إنا وجدناه صابرا ن -باب السيرة 

 أواب( )الحلقة الثانية(
15 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 11 العبادة المقبولة

   عبده األقرع

 13 (1547: 1522) -( 54درر البحار من صحيح األحاديث القصار: )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 ملف العدد: توسعة المسعى بين المشروعية والضرورة الملحة

   تلخيص/ جمال سعد حاتمعرض و

 15 مختارات من علوم القرآن: سورة آل عمران.. فضائل ولطائف )الحلقة الرابعة عشر(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 11 الشيعة الرافضة.. تاريخ وحقائق )الحلقة الثالثة(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 13 دواحة التوحي

   الشيخ/ عالء خضر

 18 حدث في مثل هذا الشهر
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.   

 41 دراسات شرعية: المنهج اإلسالمي في وقاية المجتمعات من الفاحشة )الحلقة السادسة عشر(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 44 عزاء: وفاة الشيخ نجيب محمد المصري رئيس فرع بلقاس

.   

 45 م(1742 -1777هـ /1357 -1328ر عبد الحميد بن باديس )باب التراجم: الشيخ المجاعد الكبي

   فضيلة الشيخ/ أمين فتحي عثمان

 41 فقه التغيير

   شوقي عبد الصادق

 43 سلوك العقالء عند وقوع البالء -األسرة المسلمة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد 

   الشيخ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة توسل آدم عليه السالم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم75ية )الحلقة تحذير الداعية من القصص الواه

   الشيخ/ علي حشيش

 53 موقف الشيعة والرافضة من الصحابة

   األستاذ الدكتور/ علي السالوس، نائب رئيس مجمع فقهاء أمريكا

 31 الفتاوى

   يجيب عليها لجنة الفتوى بالمركز العام

 35 السالم على الكافر -سالمية: السالم التحية المباركة الطيبة )الحلقة الثامنة( من اآلداب اإل

   سعيد عامر

 33 )الحلقة السادسة( -رحمه الله-مسابقة: فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين 

.   

 31 فتنة تكفير المسلمين

   صالح نجيب الدق

 15 صالة )الحلقة الثالثة(إعالم المصلين والوالة بمن يقدمونه إلمامة ال

   المستشار/ أحمد السيد علي
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 الصفحة هـ1433رجب  -السنة السابعة والثالثون  413العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: الشوق إلى لقاء الله

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 ان الشريعةكلمة التحرير: قانون الطفل ومؤتمر السكان في ميز

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: سورة البلد

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 14 باب السنة: عمليات التجميل بين الحل والحرمة

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 18 محبطات األعمال )الحلقة األولى(

   عبده األقرع

 31 (1583: 1547) -( 55حاديث القصار: )الحلقة درر البحار من صحيح األ

   الشيخ/ علي حشيش

 31 مختارات من علوم القرآن: سورة آل عمران.. فضائل ولطائف )الحلقة الخامسة عشر(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 31 الشيعة الرافضة.. تاريخ وحقائق )الحلقة الرابعة(

   الرئيس العام والمشرف العامالدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب 

 11 هؤالء يحبهم الله عزو جل )الحلقة األولى(

   أيمن دياب

 14 حدث في مثل هذا الشهر

.   

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 اتبعوا وال تبتدعوا: الدعوة إلى الله وأخالق الدعاة

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل
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 43 إلسالمي في وقاية المجتمعات من الفاحشة )الحلقة السابعة عشر(دراسات شرعية: المنهج ا

   الشيخ/ متولي البراجيلي

وقفات مع القصة في كتاب الله: أيوب عليه السالم )المحور الثاني: َواْذُكْر َعْبدَنَا أَيُّوَب إِْذ نَادَٰى َربَّهُ  -باب السيرة 

 ذَاٍب(أَنِِّي َمسَّنَِي الشَّْيَطاُن بِنُْصٍب َوعَ 
43 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 48 م(1765 -1777هـ/ 1373 -1328باب التراجم: الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي من اعالم الصحوة السلفية )

   فضيلة الشيخ/ أمين فتحي عثمان

 55 األسرة المسلمة: أعراضنا؛ كيف نصونها ونحفظها )الحلقة األولى(

   منالشيخ جمال عبد الرح

 51 (: قصة كشف الوجه والكفين ألسماء بنت أبي بكر76تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 الفتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العاميجيب عليها/ 

 35 نتيجة مسابقة السنة النبوية

.   

 33 احتقار اليهود والرافضة لغيرهم

   الشيخ/ أسامة سليمان

 34 السالم على الموتى -من اآلداب اإلسالمية: السالم التحية المباركة الطيبة )الحلقة التاسعة( 

   سعيد عامر

 33 جمعية إحياء التراث بالكويت -عزاء: وفاة والدة الشيخ/ فهد الحسينان 

   رئيس التحرير

 31 أحكام اللحية

   صالح نجيب الدق

 15 يقدمونه إلمامة الصالة )الحلقة الرابعة(إعالم المصلين والوالة بمن 

   المستشار/ أحمد السيد علي
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 الصفحة هـ1433شعبان  -السنة السابعة والثالثون  445العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: خوف المؤمنين من رب العالمين

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 األمة بين ضياع الحقيقة وحقيقة الضياع كلمة التحرير: هوان

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: سورة الشمس

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 باب السنة: حفظ اللسان وإكرام الضيفان والجيران

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 13 شهر شعبان بين السنة والبدعة

   الدق صالح نجيب

 31 (1623: 1584) -( 56درر البحار من صحيح األحاديث القصار: )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 مختارات من علوم القرآن: سورة آل عمران.. فضائل ولطائف )الحلقة السادسة عشر(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 الشيعة الرافضة.. تاريخ وحقائق )الحلقة الخامسة واألخيرة(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 15 وقفات مع القصة في كتاب الله: أيوب عليه السالم )المحور الثالث: جني الثمار وذكر اآلثار( -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 13 حيحة إلى بالد القرن اإلفريقيباب التراجم: الشيخ نور الدين الصومالي حمل العقيدة الص

   فضيلة الشيخ/ أمين فتحي عثمان

 14 من روائع الماضي: كلمات في مسيرة الدعوة

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، رحمه الله

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر
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 18 قة الثامنة عشر(دراسات شرعية: المنهج اإلسالمي في وقاية المجتمعات من الفاحشة )الحل

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 محبطات األعمال )الحلقة الثانية(

   عبده األقرع

 43 من اآلداب اإلسالمية: نعمة البيان وخطورة اللسان

   سعيد عامر

 48 أوجه الشبة بين اليهود والرافضة في احتكارهم لغيرهم والرد عليهم

   الشيخ/ أسامة سليمان

 55 المسلمة: أعراضنا؛ كيف نصونها ونحفظها )الحلقة الثانية( األسرة

   الشيخ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة أخرى مفتراه على أسماء بنت أبي بكر78تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 الفتاوى

.   

 53 القرآن رحمة )الحلقة األولى(

   شوقي عبد الصادق

 31 هؤالء يحبهم الله عزو جل )الحلقة الثانية(

   أيمن دياب

 33 إعالم المصلين والوالة بمن يقدمونه إلمامة الصالة )الحلقة الخامسة( 

   المستشار/ أحمد السيد علي

 38 اتبعوا وال تبتدعوا: الحكمة في الدعوة وواجب الدعاة

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 13 الشرقية -فاقوس  -القديمة شهر: فرع الصالحية 

.   

 الغالف نتيجة مسابقة البحوث العلمية

.   
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 الصفحة هـ1433رمضان  -السنة السابعة والثالثون  441العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: عليك بالصوم

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 ئر النائمةكلمة التحرير: رمضان وإيقاظ الضما

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: سورة الليل

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 18 رمضان واإليمان

   شوقي عبد الصادق

 31 .. فضائل ولطائف )الحلقة السابعة عشر(مختارات من علوم القرآن: سورة آل عمران

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 34 منزلة الصيام في القرىن الكريم

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 31 محبطات األعمال )الحلقة الثالثة(

   عبده األقرع

 15 منبر الحرمين: الشهادات الرمضانية

   ضيلة الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام الحرم المكيف

 14 صيام المودعين

   الشيخ/ أسامة سليمان

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 دراسات شرعية: المنهج اإلسالمي في وقاية المجتمعات من الفاحشة )الحلقة الثامنة عشر(

   الشيخ/ متولي البراجيلي
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 18 بواب الجنان.. وفتحت أ

   معاوية محمد هيكل

 43 رمضان وبعث الخالق في األمة

   متولي البراجيلي

 41 رمضان وأبواب الخيرات

   أحمد صالح رضوان

 43 األسرة المسلمة: األسرة المسلمة في رمضان

   الشيخ جمال عبد الرحمن

 51 ساة "المثيرة" وقصة الليلة المساة "ليلة الجائزة"(: قصة الريح الم77تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 فضل قراءة القرآن الكريم

   المستشار/ أحمد السيد علي

 31 خالصة الكالم في أحكام الصيام

   الدكتور/ حمدي طه

 34 فضائل شهر رمضان

   صالح نجيب الدق

 38 فتاوى الصيام

   عدويفضيلة الشيخ/ مصطفى ال

 11 فتاوى دار اإلفتاء المصرية

   -رحمه الله-جمع وإعداد فضيلة الشيخ/ محمد صفوت الشوادفي، 

منشأة البكاري / الشيخ عصام محمود  -عزاء: وفاة الشيخ محمود عبد العزيز سيد / وفاة الشيخ دسوقي أبو دنفش 

 ميت غمر -كفر يوسف / الشيخ السيد عليوه بحيري  -عبد المولي 
13 

   أسرة التحرير

 13 بشرى: سارة افتتاح معهد إعداد الدعاة بفرع قنا

.   
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 13 دعوة: لدعم مركز الغسيل الكلوي بفرع الجيزة

.   

 الصفحة هـ1433شوال  -السنة السابعة والثالثون  443العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: سورة البقرة منهاج حياة

   بي، الرئيس العام للجماعةالدكتور/ جمال المراك

 3 كلمة التحرير: حرمة العلماء بين القول المنصف.. والواقع المؤسف!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 قواعد ذهبية من الدعوة الربانية

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 15 باب السنة: طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 35 أحكام زكاة الفطر

   اللجنة العلمية

 31 (1626: 1624) -( 58درر البحار من صحيح األحاديث القصار: )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 السياسة الشرعية بين فقه االستضعاف وفقه التمكين )الحلقة األولى(

   ائب الرئيس العام والمشرف العامالدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، ن

 33 العيد.. أحكام وآداب

   أيمن دياب

 13 محبطات األعمال )الحلقة الرابعة(

   عبده األقرع

 14 وقفات مع القصة في كتاب الله: إلياس عليه السالم )وإن إلياس لمن المرسلين( -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر
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 18 دراسات شرعية: المنهج اإلسالمي في وقاية المجتمعات من الفاحشة )الحلقة التاسعة عشر(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 ماذا بعد شهر رمضان؟

   صالح نجيب الدق

 43 الرافضة واليهود.. وجهان لعملة واحدة

   الشيخ/ أسامة سليمان

 48 واخر سورة األنعامالوصايا العشر من أ

   الدكتور/ حسن إبراهيم

 51 األسرة المسلمة: األسرة المسلمة في ظالل التوحيد

   الشيخ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة عروس النيل وبطاقة عمر رضي الله الله عنه77تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 فتاوى

   نة الفتوى بالمركز العاميجيب عليها لج

 35 دعوة إلى وحدة الصف

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 33 القرآن رحمة )الحلقة الثانية(

   شوقي عبد الصادق

 35 منبر الحرمين: رحيل شهر رمضان

   سعود الشريم، إمام وخطيب الحرم المكي

 33 جيزةال -أوسيم  -كفر الشيخ / فرع كوم األحمر  -شهر: فرع طوبس 

.   

 33 فرع شبين الكوم -عزاء: وفاة فضيلة الشيخ عبد الفتاح توفيق 

.   

 15 إعالم المصلين والوالة بمن يقدمونه إلمامة الصالة )الحلقة السادسة(

   المستشار/ أحمد السيد علي
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 الصفحة هـ1433ذو القعدة  -السنة السابعة والثالثون  441العدد  فهرس مقاالت 

 3 حية العدد: عندما يتسلط الشيعة ويهيمنونافتتا

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: االنهيار العالمي وانتقام رب العالمين..

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 فرع البتانون -عزاء: وفاة األستاذ جمال إبراهيم الحاج علي 

   يرأسرة التحر

 15 باب التفسير: سورة الضحى والشرح

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: وجوب لزوم الجماعة عند حلول الفتن

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 11 جمال البنا يفتري على األئمة األعالم

   األستاذ الدكتور/ علي السالوس

 31 (1656: 1628) -( 57حلقة درر البحار من صحيح األحاديث القصار: )ال

   الشيخ/ علي حشيش

 31 السياسة الشرعية بين فقه االستضعاف وفقه التمكين )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 31 مختارات من علوم القرآن: سورة آل عمران.. فضائل ولطائف )الحلقة الثامنة عشر(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 15 وقفات مع القصة في كتاب الله: يونس عليه السالم )وإن يونس لمن المرسلين( -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 13 فضائل ال إله إال الله

   صالح نجيب الدق

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر
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 18 لحجمنبر الحرمين: وقفات مع آيات ا

   فضيلة الشيخ/ سعود الشريم، إمام الحرم المكي

 43 دراسات شرعية: المنهج اإلسالمي في وقاية المجتمعات من الفاحشة )الحلقة العشرون(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 توقير الكبير

   الدكتور/ حسن إبراهيم

 43 (1باب األسرة: أحكام الزواج.. مشكالت وعالج )

   جمال عبد الرحمنالشيخ 

 51 (: قصة علي رضي الله عنه وصالة حفظ القرآن122تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 االستشراق وأثره على األمة

   الشيخ/ أسامة سليمان

 58 بر الوالدين خلق األنبياء

   عبده األقرع

 35 فتاوى

   المركز العاميجيب عليها لجنة الفتوى ب

 31 اتبعوا وال تبتدعوا: التآمر الشيعي على اإلسالم والمسلمين

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 38 م(1782 -1722هـ/ 1372 -1317باب التراجم: الشيخ العالمة محمد ميحي الدين عبد الحميد )

   فضيلة الشيخ/ أمين فتحي عثمان

 15 مامة الصالة )الحلقة السابعة(إعالم المصلين والوالة بمن يقدمونه إل

   المستشار/ أحمد السيد علي

 الصفحة هـ1433ذو الحجة  -السنة السابعة والثالثون  444العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: معالم التوحيد في الحج

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة
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 3 ية.. وتصريحات الوزير البالية!!كلمة التحرير: حرية العقائد الواه

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: سورتا التين والعلق

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: قصة صلح الحديبية والدروس المستنبطة منها

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 11 ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

   شوقي عبد الصادق

 31 (1687: 1658) -( 57درر البحار من صحيح األحاديث القصار: )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 مختارات من علوم القرآن: سورة آل عمران.. فضائل ولطائف )الحلقة التاسعة عشر(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 35 كفر الشيخ -مون الشرقية / فرع أري -فاقوس  -شهر: فرع جزيرة النص 

.   

 33 السياسة الشرعية بين فقه االستضعاف وفقه التمكين )الحلقة الثالثة(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 15 من روائع الماضي: تحقيق سن عائشة رضي الله عنها

   الشيخ العالمة/ أحمد محمد شاكر

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 اتبعوا وال تبتدعوا: الصحابة رضي الله عنهم قادة األمة وقدوتها

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 دراسات شرعية: المنهج اإلسالمي في وقاية المجتمعات من الفاحشة )الحلقة الحادية والعشرون واألخيرة(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 (2م الزواج.. مشكالت وعالج )باب األسرة: أحكا
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   الشيخ جمال عبد الرحمن

 55 كيف تؤدي مناسك الحج

   صالح نجيب الدق

 51 (: قصة مفتراه على الذبيح إسماعيل عليه السالم121تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 فتاوى

   يجيب عليها لجنة الفتوى بالمركز العام

 53 التذكيرة بأحكام األضحية

   الدكتور/ حمدي طه

 33 االعتراف بالفضل

   -رحمه الله-زكريا حسان 

شربين  فرع -من أخبار الجماعة: كل من عليها فان!! )وفاة الشيخ زكريا حسان / وفاة الشيخ عبد الباقي الحسيني 

 فرع قلبشو( -/ وفاة والدة األستاذ عصام شعبان عبد العزيز 
31 

   رئيس التحرير

 34 إعالم المصلين والوالة بمن يقدمونه إلمامة الصالة )الحلقة الثامنة(

   المستشار/ أحمد السيد علي

 31 التبشير والتغريب

   الشيخ/ أسامة سليمان

 33 محبطات األعمال )الحلقة الخامسة( "قطيعة الرحم"

   عبده األقرع

 الغالف مسابقة السنة

.   

 الصفحة هـ1415المحرم  -السنة الثامنة والثالثون  445العدد  مقاالت فهرس

 3 افتتاحية العدد: من فضائل وآداب شهر الله المحرم

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة
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 3 كلمة التحرير: وقفه حساب مع مطلع عام جديد

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 سير: سورتي القدر والبينةباب التف

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: قصة صلح الحديبية والدروس المستنبطة منها )الحلقة الثانية(

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 11 ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )الحلقة الثانية(

   شوقي عبد الصادق

 31 (1822: 1672) -( 62القصار )الحلقة  درر البحار من صحيح األحاديث

   الشيخ/ علي حشيش

 31 فقه التغيير.. في ضوء ما سبق مع مراعاة قاعدة المصالح وسنة التدرج

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 33 النون إذ ذهب مغاضبا" وقفات مع القصة في كتاب الله: يونس عليه السالم "وذا -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 38 وسائل التغريب في بالد المسلمين )الحلقة األولى(

   الشيخ/ أسامة سليمان

 15 الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه

   نايف بن أحمد الحمد

 14 باب التراجم: الشيخ عبد القادر شيبة الحمد

   مانالشيخ/ فتحي أمين عث

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة األولى(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 كذب جمال البنا وتابعه متولي إبراهيم في الطعن على حديث أمرت أن أفاتل الناس
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   الشيخ/ محمود المراكبي

 43 عقيدة أهل السنة في الصحابة

   صالح نجيب الدق

 55 باب األسرة: الكفاءة في الزواج

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

(: قصة صعود أبي بكر رضي الله عنه إلى الغار وهو يحمل 122تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 مياطد -شهر: فرع سيف الدين 

.   

 51 فتاوى

   تجيب عليها لجنة الفتوى بالمركز العام

 31 مدخل إلى الفقه اإلسالمي

   الدكتور/ حمدي طه

 34 إعالم المصلين والوالة بمن يقدمونه إلمامة الصالة )الحلقة التاسعة(

   المستشار/ أحمد السيد علي

 31 اإليمان بالكتب

   الجهنيالدكتور/ محمد بن عبد الرحمن 

 15 محبطات األعمال )الحلقة السادسة( "أذى الدار"

   عبده األقرع

 الصفحة هـ1415صفر  -السنة الثامنة والثالثون  443العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: بيان للناس.. وتعليق على األحداث

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 رة أهل غزة... بين المشروعية والتدليسكلمة التحرير: نص

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير
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 15 باب التفسير: سور الزلزلة والعاديات والقارعة

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: قصة صلح الحديبية والدروس المستنبطة منها )الحلقة الثالثة(

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 11 باب الفقه: أحكام الطهارة )الحلقة األولى(

   الدكتور/ حمدي طه

 31 (1832: 1823) -( 61درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 لطائف من سورة آل عمران

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 ويأبى الله إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون

   ر/ عبد الله شاكر ، نائب الرئيس العامالدكتو

 33 ملف العدد: أحداث غزة وحقيقة الصراع

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 15 السنة المحمدية أنصارملف العدد: بيان جماعة 

   الدكتور/ جمال المراكبي

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 ملف العدد: طبيعة اليهود

   بد السالم باليالشيخ/ وحيد ع

 45 ملف العدد: وقفات مع مأساة غزة

   المستشار/ أحمد السيد علي

 45 ملف العدد: المنهج المعلوم.. والواقع المحتوم

   الشيخ/ أحمد صالح رضوان

 41 وقفات مع القصة في كتاب الله: يونس عليه السالم )الحلقة الثالثة( "فنادى في الظلمات" -باب السيرة 
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   يخ/ عبد الرازق السيد عيدالش

 43 ؟المرأةباب األسرة: هل يتشاءم من 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 53 فتاوى

   تجيب عليها لجنة الفتوى بالمركز العام

(: قصة مفتراه على الصحابي الجليل "سعيد بن عامر" رضي 123تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 الله عنه
51 

   لي حشيشالشيخ/ ع

 35 دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 33 وسائل التغريب في بالد المسلمين )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ أسامة سليمان

 38 أحكام الدعاء وآدابه

   صالح نجيب الدق

 الصفحة هـ1415ربيع األول  -ون السنة الثامنة والثالث 441العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: الدعاء.. من أعظم أسباب النص على األعداء

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 5 السنة المحمدية أقوال ومواقف أنصارتنويه: عن كتاب الحاكمية والسياسة الشرعية عند شيوخ جماعة 

.   

 3 الصفراء.. وقانون تجريم الفتوىكلمة التحرير: الصحف 

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: سورتي التكاثر والعصر

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 14 باب السنة: محبة النبي صلى الله عليه وسلم

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني
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 11 أخي؛ على المعاش

   بالدكتور/ حسن إبراهيم حجا

 13 :إعالم المصلين والوالة بمن يقدمونه إلمامة الصالة )الحلقة العاشرة(

   المستشار/ أحمد السيد علي

 31 (1861: 1831) -( 62درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 قة األولى(جمع كلمة األمة على الكتاب والسنة والتحذير من الخروج على األئمة )الحل

   الدكتور/ عبد الله شاكر، نائب الرئيس العام

 33 لطائف من سورة آل عمران

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 وقفات مع القصة في كتاب الله: يونس عليه السالم )الحلقة الرابعة( "نداء من األعماق" -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 11 مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم -ال من محبطات األعم

   الشيخ/ عبده األقرع

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 44 اتبعوا وال تبتدعوا: بدعة االحتفال بالمولد النبوي وأثرها على فساد المعتقد

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 باب األسرة: تعدد الزوجات

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 باب الفقه: أحكام الطهارة )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ حمدي طه
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(: قصة مفتراه على النبي صلى الله عليه وسلم في التردي من 124تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 واهق الجبالرءوس ش
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 33 فتاوى

   تجيب عليها لجنة الفتوى بالمركز العام

 35 البنوك الربوية والمضاربة اإلسالمية

   صالح نجيب الدق

 11 إن الدين عند الله اإلسالم

   شوقي عبد الصادق

 الغالف مسابقة القرآن الكريم وجدول مسابقة السنة النبوية

   ن القرآن الكريمإدارة شئو

 الصفحة هـ1415ربيع اآلخر -السنة الثامنة والثالثون  448العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: اإلعالم الصهيوني والتطاول على أنبياء الله

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 والصهاينةكلمة التحرير: المحكمة الجنائية الظالمة... وتآمر الغرب 

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: سورتي الهمزة والفيل

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 14 باب السنة: النهي عن الشحناء

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 11 باب الفقه: أحكام الطهارة )الحلقة الثالثة(

   الدكتور/ حمدي طه

 31 (1877: 1862) -( 63ن صحيح األحاديث القصار )الحلقة درر البحار م

   الشيخ/ علي حشيش

 31 لطائف من سورة آل عمران
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   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 جمع كلمة األمة على الكتاب والسنة والتحذير من الخروج على األئمة )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ عبد الله شاكر، نائب الرئيس العام

 15 اسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة الرابعة(در

   الشيخ/ متولي البراجيلي

وقفات مع القصة في كتاب الله: يونس عليه السالم )الحلقة الخامسة( "خالصة المستفاد من قصة  -باب السيرة 

 يونس عليه السالم"
14 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 13 واحة التوحيد

   / عالء خضرالشيخ

 18 اإلباضية في ضوء الكتاب والسنة

   الشيخ/ أسامة سليمان

 45 السنة )الحلقة األولى( أنصاراتبعوا وال تبتدعوا: تبصير األمة بعقيدة 

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 45 إعالم المصلين والوالة بمن يقدمونه إلمامة الصالة )الحلقة الحادية عشر(

   السيد علي المستشار/ أحمد

 41 من اآلداب اإلسالمية: االستئذان )الحلقة األولى(

   سعيد عامر

 43 خطر الطالق

   شوقي عبد الصادق

 51 هـ(1426 -1336باب التراجم: الشيخ محمد أحمد باشميل العالمة السلفي الناصح لله ولعباده )

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان

 51 فتاوى

   توى بالمركز العامتجيب عليها لجنة الف

 51 (: قصة مفتراة في إسالم عمر رضي الله عنه125تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 
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   الشيخ/ علي حشيش

 34 بدعة شم النسيم

   الشيخصالح نجيب الدق

 33 الذهاب إلى العرافين -من محبطات األعمال 

   الشيخ/ عبده األقرع

 33 حد الردة في شريعة اإلسالم -لنبوية من المعاصرين الرد على منكري السنة ا

   الدكتور/ محمود المراكبي

 الصفحة هـ1415جمادى األولى  -السنة الثامنة والثالثون  443العدد  فهرس مقاالت

 3 في دينها المرأةافتتاحية العدد: كمال 

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 : الدنيا ظل زائل فهل يتذكر الغافلون!!كلمة التحرير

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: سورتي قريش والكوثر

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: السنة الحسنة والسنة السيئة

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 11 ثانية(من اآلداب اإلسالمية: االستئذان )الحلقة ال

   سعيد عامر

 13 المعتزلة وأصولهم الخمس

   الشيخ/ أسامة سليمان

 31 (1721: 1872) -( 64درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 جمع كلمة األمة على الكتاب والسنة والتحذير من الخروج على األئمة )الحلقة الثالثة(

   الله شاكر ، نائب الرئيس العامالدكتور/ عبد 

 33 لطائف من سورة آل عمران
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   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 15 دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة الخامسة(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 َعْبدَهُ "ِذْكُر َرْحَمِت َربِِّكَ  -ه السالم )الحلقة األولى( تمهيد وقفات مع القصة في كتاب الله: زكريا علي -باب السيرة 

 َزَكِريَّا"
18 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 45 السنة )الحلقة الثانية( أنصاراتبعوا وال تبتدعوا: تبصير األمة بعقيدة 

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 45 التكذيب بلقاء الله -من محبطات األعمال 

   الشيخ/ عبده األقرع

 43 باب األسرة: األسرة المسلمة على طريق الجنة

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 فتاوى

   تجيب عليها لجنة الفتوى بالمركز العام

 51 (: قصة تقويم اعوجاج عمر رضي الله عنه بالسيف126تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 35 م المصلين والوالة بمن يقدمونه إلمامة الصالة )الحلقة الثانية عشر(إعال

   المستشار/ أحمد السيد علي

 31 (1كيفية تطهير النجاسات ) -باب الفقه: أحكام الطهارة )الحلقة الرابعة( 

   الدكتور/ حمدي طه

 31 المنياستدراك: خطأ بالعدد الماضي في باب الفقه عند الكالم على حكم طهارة 

.   

 38 أحكام الربا )الحلقة األولى(
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   صالح نجيب الدق

 11 عالج الكوابيس واألحالم المزعجة

   الدكتور/ حسن إبراهيم

 13 عزاء: وفاة الشيخ عباس دويدار من مؤسسي فرع مشأة البكاري

.   

 فالغال من أخبار الجماعة: انعقاد الجمعية العمومية العادية للمركز العام

   أحمد يوسف عبد المجيد، األمين العام

 الصفحة هـ1415جمادى اآلخرة  -السنة الثامنة والثالثون  455العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: كلمات مضيئة في العفو والتجاوز

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 ية!!كلمة التحرير: وباء الخنازير والحكمة اإلله

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: سورتي الكافرون والنصر

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 15 هؤالء هم الرافضة

   الشيخ/ أسامة سليمان

 11 باب السنة: كيف تلقى الصحابة كالم الله )الحلقة األولى(

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 31 (1747: 1722) -( 65من صحيح األحاديث القصار )الحلقة درر البحار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 لطائف من سورة آل عمران

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 وقفات مع القصة في كتاب الله: زكريا عليه السالم )الحلقة الثانية( "ِذْكُر َرْحَمِت َربَِِّك َعْبدَهُ َزَكِريَّا" -باب السيرة 

   يخ/ عبد الرازق السيد عيدالش

 38 من اآلداب اإلسالمية: االستئذان )الحلقة الثالثة(
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   سعيد عامر

 15 هـ(1386 -1328باب التراجم: الشيخ العالمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي )

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان

 11 (2)كيفية تطهير النجاسات  -باب الفقه: أحكام الطهارة )الحلقة الخامسة( 

   الدكتور/ حمدي طه

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة السادسة(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 الفصحى.. مكانتها واهميتها وفضل التحدث بها

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي

 43 خواطر حول مسألة الزواج

   الدكتور/ حسن إبراهيم حجاب،

 48 هل يطلب المدد من المقبور

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 55 باب األسرة: سلوكيات مرفوضة عند األطفال

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 فتاوى

   تجيب عليها لجنة الفتوى بالمركز العام

 51 نزير في سفينة نوح عليه السالم(: قصة الخ128تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 35 اإلحداث في الدين -من محبطات األعمال 

   الشيخ/ عبده األقرع

 34 اتبعوا وال تبتدعوا: زيارة القبور بين المشروع والممنوع

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل
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 33 أحكام الربا )الحلقة الثانية واألخيرة(

   قصالح نجيب الد

 11 عالج الكوابيس واألحالم المزعجة

   الدكتور/ حسن إبراهيم

 13 الدقهلية -بني عبيد  -شهر: فرع كفر الصالحات 

.   

 الغالف الحلقة السابعة -رحمه الله-مسابقة فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين 

.   

 الصفحة هـ1415رجب  -السنة الثامنة والثالثون  451العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: كلمات مضيئة في العفو والتجاوز

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: أيها الرئيس أوباما: أدعوك إلى اإلسالم

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 السنة المحمدية أنصاربيان: من المركز العام لجماعة 

.   

 3 فرع ميت غمر -عزاء: وفاة الشيخ عبد الرحمن الديبكي 

   أسرة التحرير

 15 باب التفسير: سورة النصر )الحلقة الثانية واألخيرة(

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 14 بركات التوحيد

   شوقي عبد الصادق

 11 باب السنة: كيف تلقى الصحابة كالم الله )الحلقة الثانية(

   لشيخ/ زكريا حسينيفضيلة ا

 31 (1787: 1747) -( 66درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش
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 31 من اآلداب اإلسالمية: آداب الطعام

   وحيد عبد السالم بالي

 33 من اآلداب اإلسالمية: االستئذان )الحلقة الرابعة(

   سعيد عامر

 38 الشيعة والقرآن

   / أسامة سليمانالشيخ

 15 أختاه... يا من ترتدين البنطلون 

   صالح نجيب الدق

وقفات مع القصة في كتاب الله: زكريا عليه السالم )الحلقة الثالثة( "ِذْكُر َرْحَمِت َربَِِّك َعْبدَهُ َزَكِريَّا  -باب السيرة 

 (" سورة مريم3( إِْذ نَادَٰى َربَّهُ نِدَاًء َخِفيًّا )2)
14 

   لشيخ/ عبد الرازق السيد عيدا

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة السابعة(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 معالم منهجه األصولي -)الحلقة األولى(  -رحمه الله-من أعالم الجماعة: العالمة الشيخ عبد الرازق عفيفي 

   كتور/ عبد الرحمن السديس، إمام الحرم المكيالد

 43 وقفات مع التوسل والوسيلة )الحلقة األولى(

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 55 الكذب عند األطفال -باب األسرة: سلوكيات مرفوضة عند األطفال 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 بل ليلة اإلسراء(: قصة اإل127تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 فتاوى

   تجيب عليها لجنة الفتوى بالمركز العام
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 53 النفاق -من محبطات األعمال 

   الشيخ/ عبده األقرع

 31 (3كيفية تطهير النجاسات ) -باب الفقه: أحكام الطهارة )الحلقة السادسة( 

   الدكتور/ حمدي طه

 33 لتأويل بين أهل السنة والمبتدعة )الحلقة األولى(اتبعوا وال تبتدعوا: ا

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 15 االستقاالل اللغوي.. عالمة قوة األمم

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي

 الصفحة هـ1415شعبان  -السنة الثامنة والثالثون  453العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: كل بدعة ضاللة

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: األقليات اإلسالمية.. والعنصالية الغربية!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: سورتي المسد واإلخالص

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: صيام سرر شعبان

   زكريا حسيني فضيلة الشيخ/

 11 (1سنن الفطرة ) -باب الفقه: أحكام الطهارة )الحلقة السابعة( 

   الدكتور/ حمدي طه

 31 (1712: 1787) -( 68درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 مختارات من علوم القرآن: لطائف من سورة آل عمران

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 35 حديث الشهر: جنة الدنيا

   الدكتور/ جمال المراكبي، رئيس مجلس علماء الجماعة
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 15 اتبعوا وال تبتدعوا: التأويل بين أهل السنة والمبتدعة )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 14 معالم منهجه األصولي -ية( )الحلقة الثان -رحمه الله-من أعالم الجماعة: العالمة الشيخ عبد الرازق عفيفي 

   الدكتور/ عبد الرحمن السديس، إمام الحرم المكي

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة الثامنة(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 الفنجري ينضم لحزب البنا للتشكيك في السنة

   د المراكبيالدكتور/ محمو

 45 من اآلداب اإلسالمية: االستئذان )الحلقة الخامسة(

   سعيد عامر

ةٍ َوآتَْينَاهُ  -باب السيرة  وقفات مع القصة في كتاب الله: يحيى عليه السالم )الحلقة األولى( "يَا يَْحيَٰى ُخِذ اْلِكتَاَب ِبقُوَّ

 اْلُحْكَم َصبِيًّا"
41 

   يدالشيخ/ عبد الرازق السيد ع

 43 السرقة -باب األسرة: سلوكيات مرفوضة عند األطفال 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

(: قصة مفتراة على الصحابية أروى بنت الحارث بن عبد 127تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 المطلب لعمرو بن العاص رضي الله عنه
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 بمن يقدمونه إلمامة الصالة )الحلقة الرابعة عشر(إعالم المصلين والوالة 

   المستشار/ أحمد السيد علي

 35 فتاوى

   تجيب عليها لجنة الفتوى بالمركز العام

 33 وقفات مع التوسل والوسيلة )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ محمد رزق ساطور
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 33 منبر الحرمين: بدعة االحتفال بليلة النصف من شعبان

   مة بن عبد الله الخياط، إمام المسجد الحرامأسا

 38 موقف الشيعة من الصحابة

   الشيخ/ أسامة سليمان

 11 األمة اإلسالمية تودع العالمة ابن جبرين

   التحرير

 13 نتيجة مسابقة السنة النبوية

.   

 الصفحة هـ1415رمضان  -السنة الثامنة والثالثون  451العدد  فهرس مقاالت

 3 فتتاحية العدد: قيام الليل في رمضان من سمات األبرارا

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: أمة أطل عليها رمضان

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 التجارة الرابحة

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 15 ل الذي جامع زوجته في نهار رمضانباب السنة: فوائد من حديث الرج

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 13 حال السلف في رمضان

   الشيخ/ أسامة سليمان

 31 (2222: 2227) -( 67درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 حديث الشهر: ليلة القدر خير من ألف شهر

   كبي، رئيس مجلس علماء الجماعةالدكتور/ جمال المرا

 33 القرآن في رمضان واحوال الناس

   الشيخ/ مصطفى البصراتي
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 33 خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له

   الشيخ/ عبده األقرع

 11 رمضان وما أحدث فيه من بدع ومخالفات

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 ان بين اللباب والقشوررمض

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 رمضان غنيمة فهل تغتنمها

   الدكتور/ حمدي طه

 43 التبيان في بدع القنوت في رمضان

   سعيد عامر

 43 سلوكيات مرفوضة في رمضان عند الكبار واألطفالذ

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة حفل استقبال رمضان112لحلقة تحذير الداعية من القصص الواهية )ا

   الشيخ/ علي حشيش

 51 فتاوى رمضانية

.   

 31 شياطين اإلنس والجن في رمضان

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 31 وقفات مع صالة التهجد

   المستشار/ أحمد السيد علي

 31 االعتكاف.. أحكام وآداب

   صالح نجيب الدق

 15 المركز العامنتيجة مسابقة القرآن ب
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.   

 الغالف الدقهلية -دعوة: لدعم مركز الغسيل الكلوي العصافرة

.   

 الصفحة هـ1415شوال  -السنة الثامنة والثالثون  454العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: الدفاع عن أهل األثر واالتباع

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 تحرير: وداع رمضان.. وفتوى فضيلة اإلمام!!كلمة ال

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 14 العيد لمن؟!

   صالح عبد المعبود

 11 باب السنة: خروج الموحدين من النار بشفاعة النبي المختار صلى الله عليه وسلم )الحلقة األولى(

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 11 (2سنن الفطرة ) -ام الطهارة )الحلقة الثامنة( باب الفقه: أحك

   الدكتور/ حمدي طه

( المرحلة الثانية فيما كان على شرط 2252: 2223) -( 67درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

 الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه
31 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 تذكر في يوم العيد

   الشيخ/ عبده األقرع

 33 حديث الشهر: الصبر طريق إلى الجنة )الحلقة األولى(

   الدكتور/ جمال المراكبي، رئيس مجلس علماء الجماعة

 15 من اآلداب اإلسالمية: االستئذان )الحلقة السادسة(

   سعيد عامر

ةٍ"ْحيَٰى ُخِذ اْلِكتَاَب بِ وقفات مع القصة في كتاب الله: يحيى عليه السالم )الحلقة الثانية( "يَا يَ  -باب السيرة   13 قُوَّ

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 14 تحذير الصفوة من خطورة الفترة
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   الدكتور/ حمدي طه

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة التاسعة(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 د األستاذ محسن عبد العادي المحاسب القانوني ومراقب الحسابات بالجمعيةعزاء: وفاة وال

   مجلس اإلدارة، وأسرة التحرير

 41 صفات التاجر المسلم

   صالح نجيب الدق

 48 باب األسرة: الشباب المسلم.. مشكالت وحلول

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة نداء القبر يوميا على ابن آدم111تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 فتاوى

   تجيب عليها لجنة الفتوى بالمركز العام

 53 اتبعوا وال تبتدعوا: الهمة العالية في الخضوع لله

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 33 وقفات مع التوسل والوسيلة )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 35 الحكمة من تحريم اإلسالم للحم الخنزير

.   

 33 معالم منهجه األصولي -)الحلقة الثالثة(  -رحمه الله-من أعالم الجماعة: العالمة الشيخ عبد الرازق عفيفي 

   الدكتور/ عبد الرحمن السديس، إمام الحرم المكي

 11 ة الخامسة عشر(إعالم المصلين والوالة بمن يقدمونه إلمامة الصالة )الحلق

   المستشار/ أحمد السيد علي
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 الصفحة هـ1415ذو القعدة  -السنة الثامنة والثالثون  455العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: يا شباب اإلسالم.. متى كان التفجير من اإلسالم؟!!

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 من اإلسالم.. يا فضيلة اإلمام!! كلمة التحرير: النقاب

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 باب السنة: خروج الموحدين من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم )الحلقة الثانية(

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 14 حديث الشهر: الصبر طريق إلى الجنة )الحلقة الثانية(

   ل المراكبي، رئيس مجلس علماء الجماعةالدكتور/ جما

 11 وقفات مع التوسل والوسيلة )الحلقة الرابعة(

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 31 (2288: 2251) -( 82درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 ملف العدد الحج: إرشاد السالك إلى أحكام المناسك

   بد العظيم بدوي، نائب الرئيس العامالدكتور/ ع

 38 اتبعوا وال تبتدعوا: تحذير الناسك من من بدع الزيارة والمناسك

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 13 فتاوى: الحج

   -رحمه الله-اللجنة الدائمة، والشيخ عبد العزيز بن باز 

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 سياق في فهم النص )الحلقة العاشرة(دراسات شرعية: أثر ال

   الشيخ/ متولي البراجيلي

وقفات مع القصة في كتاب الله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة )الحلقة الثالثة( "مقتل يحيى وزكريا  -باب السيرة 

 عليهما السالم"
43 
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   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 45 ة )الحلقة األولى(باب األسرة: الطريق الحق إلى السعادة األسري

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 43 الرجولة المبكرة

   شوقي عبد الصادق

 51 خطر النفاق على صاحبه

   الدكتور/ حسن إبراهيم حجاب

 55 من اآلداب اإلسالمية: آداب الزيارة )الحلقة األولى(

   سعيد عامر

 51 نداء الملك على الحاج إذا وضع رجله في الغرز (: قصة112تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 33 ( : أحكام الختان3سنن الفطرة ) -باب الفقه: أحكام الطهارة )الحلقة التاسعة( 

   الدكتور/ حمدي طه

 33 حكم الغناء والمعازف )الحلقة األولى(

   صالح نجيب الدق

 38 إلمامة الصالة )الحلقة السادسة عشر( إعالم المصلين والوالة بمن يقدمونه

   المستشار/ أحمد السيد علي

 11 دور الرافضة في الفتنة الكبرى

   الشيخ/ أسامة سليمان

 13 جنيه 25إلى  22تنبيه: زيادة االشتراك السنوي الدخلي من 

.   

 الغالف ن الشريفينمن أخبار الجماعة: الدكتور المراكبي ورئيس التحرير في ضيافة خادم الحرمي

   التحرير
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 الصفحة هـ1415ذو الحجة  -السنة الثامنة والثالثون  453العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: من أجل التوحيد بني البيت العتيق

   الدكتور/ جمال المراكبي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: عام ينتهي.. فهل يستيقظ الغافلون؟!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 باب التفسير: سورتي الفلق والناس

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 ( : أحكام الختان4سنن الفطرة ) -باب الفقه: أحكام الطهارة )الحلقة العاشرة( 

   الدكتور/ حمدي طه

 11 ر بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم )الحلقة الثالثة(باب السنة: خروج الموحدين من النا

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 31 (2127: 2287) -( 81درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

ِلكَ وقفات مع القصة في كتاب الله: عيسى عليه السالم )الحلقة األولى( نسبه الشريف " -باب السيرة   ِعيَسى اْبُن ذَٰ

 َمْريََم   قَْوَل اْلَحِقِّ الَِّذي فِيِه يَْمتَُروَن"
31 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 33 حديث الشهر: ال إله إال الله مفتاح الجنة

   الدكتور/ جمال المراكبي، رئيس مجلس علماء الجماعة

 11 ة عشر(دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة الحادي

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 من اآلداب اإلسالمية: آداب الزيارة )الحلقة الثانية(

   سعيد عامر

 41 الدقهلية / فرع طور سيناء -المنوفية / فرع بلقاس  -شهر: فرع تال 
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.   

 43 توحيد الله في الحج

   الشيخ/ عبده األقرع

 43 باب األسرة: الطريق إلى السعادة األسرية )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 معالم منهجه األصولي -)الحلقة الثالثة(  -رحمه الله-من أعالم الجماعة: العالمة الشيخ عبد الرازق عفيفي 

   الدكتور/ عبد الرحمن السديس، إمام الحرم المكي

 51 جر في األيام العشردعوة الغتنام األ

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 51 (: قصة المغفرة للظالمين بين عشية عرفة وصباح المزدلفة113تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 35 الفتاوى

   تجيب عليها لجنة الفتوى بالمركز العام

 31 الغفلة )الحلقة األولى(

   مد رزق ساطورالشيخ/ مح

 31 م(2227 -1712عزاء: الشيخ محمد البنا حياة طويلة وجهاد كبير في الدعوة إلى الله )

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان

 38 إعالم المصلين والوالة بمن يقدمونه إلمامة الصالة )الحلقة السابعة عشر(

   المستشار/ أحمد السيد علي

 15 أسئلة إلى الشيعة الرافضة

   شيخ/ أسامة سليمانال

 13 من أخبار الجماعة: اجتماع طارئ لمجلس اإلدارة بالمركز العام

.   

 الغالف السنة المحمدية بمصر أنصاربيان: من المركز العام لجماعة 

   الدكتور/ عبد الله شاكر، الرئيس العام للجماعة
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 الصفحة هـ1411المحرم  -السنة التاسعة والثالثون  451العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: شهر الله المحرم وما أحدث الناس فيه

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: خطورة الحوثيين.. وعنصرية منع المآذن!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (12: 1اآليات )باب التفسير: سورة يس )الحلقة األولى( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 14 : إعالم المصلين والوالة بمن يقدمونه إلمامة الصالة )الحلقة الثامنة عشر(

   المستشار/ أحمد السيد علي

 13 تنبيه: بخصوص موعد مسابقة القرىن الكريم

.   

 11 ب عز وعالباب السنة: إثبات كالم الر

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 31 (2138: 2127) -( 82درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 من اآلداب اإلسالمية: آداب الزيارة )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ سعيد عامر

 33 صائصهباب االقتصاد اإلسالمي: مبادئ االقتصاد اإلسالمي وخ

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ االقتصاد اإلسالمي بجامعة قطر

 33 حديث الشهر: حب سورة اإلخالص يوجب دخول الجنة

   الدكتور/ جمال المراكبي، رئيس مجلس علماء الجماعة

 13 ترك صالة العصر -محبطات األعمال 

   عبده األقرع

 14 فتاوى

   نة الدعوة بالمركز العامتجيب عليها لج
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 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة الثانية عشر(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 مولده عليه السالم -2 -وقفات مع القصة في كتاب الله: عيسى عليه السالم )الحلقة الثانية(  -باب السيرة 

   شيخ/ عبد الرازق السيد عيدال

 45 دروس من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

   صالح نجيب الدق

 43 حق على زوجته -باب األسرة: الطريق إلى السعادة األسرية 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 السواك -باب الفقه: من سنن الفطرة )الحلقة الخامسة( 

   الدكتور/ حمدي طه

 51 عبد لله بأسمائه وصفاته.. ثمرات وبركاتالت

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 35 معالم منهجه األصولي -)الحلقة الرابعة(  -رحمه الله-باب التراجم: العالمة الشيخ عبد الرازق عفيفي 

   الدكتور/ عبد الرحمن السديس، إمام الحرم المكي

 33 شهر الله المحرم.. فضائل وأحكام

   ديابأيمن 

 33 أسباب الغفلة )الحلقة األولى(

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 33 تنبيه: هام بشأن زيادة االشتراك السنوي الداخلي للمجلة

.   

 15 الشيعة وأقوال العلماء

   الشيخ/ أسامة سليمان

 13 مسابقة السنة
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.   

 الغالف لشريفينالسنة في ضيافة خادم الحرمين ا أنصارمن أخبار الجماعة: وفد 

.   

 الصفحة هـ1411صفر  -السنة التاسعة والثالثون  458العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: القدوة الحسنة

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 مةمن مكة المكر -حوار التوحيد: مع وكيل وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف بالسعودية 

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، و إبراهيم رفعت

 11 (16: 11باب التفسير: سورة يس )الحلقة الثانية( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 14 حديث الشهر: التقوى.. زادك إلى الجنة )الحلقة األولى(

   علماء الجماعة الدكتور/ جمال المراكبي، رئيس مجلس

 11 باب السنة: رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 31 (2162: 2137) -( 81درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 33 هـ1431تنبيه: تصحيح الترقيم لألحاديث بباب درر البحار بعدد المحرم 

.   

 31 باب االقتصاد اإلسالمي: الربا في الفقه اإلسالمي )الحلقة األولى(

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي بجامعة قطر

 31 أسباب الغفلة )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 13 صفة الجنة وتعيم أهلها

   نجيب الدق صالح

 13 واحة التوحيد
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   الشيخ/ عالء خضر

 18 دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة الثالثة عشر(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم

   محمد فتحي عبد العزيز

 43 مولده عليه السالم -3 -سالم )الحلقة الثالثة( وقفات مع القصة في كتاب الله: عيسى عليه ال -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 43 باب األسرة: ضرب النساء

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 إعفاء اللحية -باب الفقه: من سنن الفطرة )الحلقة السادسة واألخيرة( 

   الدكتور/ حمدي طه

 51 (: قصة إبهام الناس ببقاء الخضر وإلياس114لحلقة تحذير الداعية من القصص الواهية )ا

   الشيخ/ علي حشيش

 31 فتاوى

   تجيب عليها لجنة الدعوة بالمركز العام

 31 من اآلداب اإلسالمية: آداب الزيارة )الحلقة الرابعة(

   الشيخ/ سعيد عامر

 33 معالم منهجه األصولي -قة الخامسة( )الحل -رحمه الله-باب التراجم: العالمة الشيخ عبد الرازق عفيفي 

   الدكتور/ عبد الرحمن السديس، إمام الحرم المكي

 38 الشيعة ووجها القبيح

   الشيخ/ أسامة سليمان

 15 إعالم المصلين والوالة بمن يقدمونه إلمامة الصالة )الحلقة التاسعة عشر(

   المستشار/ أحمد السيد علي

 13 بالمركز العاممسابقة: القرآن الكريم 

.   
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 الصفحة هـ1411ربيع األول  -السنة التاسعة والثالثون  453العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: الموالد بدعة أحدثها العبيديون

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 بن رجب بن حامد التميمي )من المدينة المنورة( حوار التوحيد: مع سماحة قاضي قضاة فلسطين الدكتور تيسير

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، و إبراهيم رفعت

 13 (32: 17باب التفسير: سورة يس )الحلقة الثالثة( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 15 )الحلقة العشرون( إعالم المصلين والوالة بمن يقدمونه إلمامة الصالة

   المستشار/ أحمد السيد علي

 11 باب السنة: التوحيد حق الله على العبيد )الحلقة األولى(

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 31 (2172: 2163) -( 82درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 ارة )الحلقة الخامسة(من اآلداب اإلسالمية: آداب الزي

   الشيخ/ سعيد عامر

 33 حديث الشهر: التقوى.. زادك إلى الجنة )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ جمال المراكبي، رئيس مجلس علماء الجماعة

 15 باب االقتصاد اإلسالمي: زلة هيئة المعايير

   المالية واالقتصاد اإلسالمي بجامعة قطر األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت

 14 من روائع الماضي: النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نظر الصوفية

   فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن الوكيل، إعداد/ فتحي أمين عثمان

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 شر(دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة الرابعة ع

   الشيخ/ متولي البراجيلي
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 43 معالم منهجه األصولي -)الحلقة السادسة(  -رحمه الله-باب التراجم: العالمة الشيخ عبد الرازق عفيفي 

   الدكتور/ عبد الرحمن السديس، إمام الحرم المكي

 44 صفة النار وعذاب أهلها

   صالح نجيب الدق

 43 غوتاباب األسرة: عندما يكون الزوج طا

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

ثابت بن قيس النصاري رضي الله عنه؛ خطيب النبي صلى الله  -أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم 

 عليه وسلم
51 

   محمد فتحي عبد العزيز

 51 (: قصة الميت الذي يقرأ القرآن من داخل القبر115تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   لشيخ/ علي حشيشا

 31 فتاوى

   تجيب عليها لجنة الدعوة بالمركز العام

 34 أسباب الغفلة )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 38 سنة اتخاذ مساجد في البيوت )الحلقة األولى(

   أيمن دياب

 15 الشيعة النصيرية وجذورها التاريخية )الحلقة األولى(

   مانالشيخ/ أسامة سلي

 13 بلقاس -المحلة الكبري / فرع القرين / فرع المركزية  -شهر: فرع طور سيناء / فرع بشبيش 

.   

من أخبار الجماعة: رئيس جمعية إحياء التراث اإلسالمي بالكويت فضيلة الشيخ طارق العيسى في زيارة للمركز 

 العام
 الغالف

   الدكتور/ عبد الرحمن السديس، إمام الحرم المكي

 الغالف زيارة معالي الشيخ محمد بن عبد الله الربيعة؛ رئيس اللجنة العالمية لتدبر القرآن الكريم للمركز العام

.   

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 الغالف تهنئة: حصول فضيلة الشيخ سيد عبد الحليم محمد حسين على الدكتوراه الفخرية

   السنة المحمدية، وأسرة التحرير واللجنة العلمية أنصارجماعة 

 الغالف هنئة: لفضيلة الشيخ سعيد عامر بترقيته إلى منصب األمين العام للجنة الفتوى باألزهر الشريفت

   السنة المحمدية، وأسرة مجلة التوحيد ورئيس التحرير أنصارجماعة 

 الصفحة هـ1411ربيع اآلخر  -السنة التاسعة والثالثون  435العدد  فهرس مقاالت

 3 هات القائلين بالمولد )الحلقة الثانية(افتتاحية العدد: نقض شب

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل.. ومؤامرة اليهود األشرار!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (46: 33باب التفسير: سورة يس )الحلقة الرابعة( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 14 باب الفقه: أحكام الوضوء )الحلقة األولى(

   الدكتور/ حمدي طه

 11 باب السنة: التوحيد حق الله على العبيد )الحلقة الثانية(

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 31 (2222: 2171) -( 83القصار )الحلقة درر البحار من صحيح األحاديث 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 مؤتمر: رائد المنهج السلفي بمصر والعالم اإلسالمي الشيخ محمد حامد الفقي

   التحرير

 38 من جنايات االبتداع على المسلمين نظرية ختم الوالية عند الصوفية

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان

 15 داب الزيارة )الحلقة السادسة(من اآلداب اإلسالمية: آ

   الشيخ/ سعيد عامر

 14 الشيعة النصيرية وجذورها التاريخية )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ أسامة سليمان
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 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة الخامسة عشر(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 القرض اإلنتاجي الربوي )الحلقة الثانية( -اب االقتصاد اإلسالمي: الربا في الفقه اإلسالمي ب

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي بجامعة قطر

 43 باب األسرة: الشباب الحائر.. ألم بال أمل

   نالشيخ/ جمال عبد الرحم

 43 عزاء: وفاة شيخ األزهر فضيلة الشيخ اإلمام/ محمد سيد طنطاوي

.   

 -معليه السال-وصفه  -وقفات مع القصة في كتاب الله: عيسى عليه السالم )الحلقة الرابعة(  -باب السيرة 

 ومعجزاته
55 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 51 حديث الشهر: الصدق طريقك إلى الجنة

   ور/ جمال المراكبي، رئيس مجلس علماء الجماعةالدكت

 51 (: قصة عبد الحارث بن آدم116تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 فتاوى

   تجيب عليها لجنة الدعوة بالمركز العام

 31 اتبعوا وال تبتدعوا: تبصير األمة بمنزلة السنة

   كلالشيخ/ معاوية محمد هي

 31 فضائل بر الوالدين )الحلقة األولى(

   صالح نجيب الدق

 15 سنة اتخاذ مساجد في البيوت )الحلقة الثانية(

   أيمن دياب
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 13 شهر: فرع السنطة

.   

 الصفحة هـ1411جمادى األولى  -السنة التاسعة والثالثون  431العدد  فهرس مقاالت

 3 لعلم في الموالدافتتاحية العدد: أقوال أئمة أهل ا

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: األزهر بين هوان األمة والحمالت الغربية على اإلسالم!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (57: 45باب التفسير: سورة يس )الحلقة الخامسة( اآليات )

   لعظيم بدوي، نائب الرئيس العام والمشرف العامالدكتور/ عبد ا

 13 باب السنة: التوحيد حق الله على العبيد )الحلقة الثالثة(

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 11 شروط الوضوء -باب الفقه: أحكام الوضوء )الحلقة الثانية( 

   الدكتور/ حمدي طه

 35 ويةمسابقة: المسابقة الكبرى في السيرة النب

   إدارة الدعوة واإلعالم

 31 (2255: 2223) -( 84درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 مختارات من علوم القرآن: المحكم والمتشابة في القرآن )الحلقة األولى(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 31 آداب زيارة المريض -األولى( من اآلداب اإلسالمية: آداب الزيارة )الحلقة 

   الشيخ/ سعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 15 القرض اإلنتاجي الربوي وشركة المضاربة -باب االقتصاد اإلسالمي: المضاربة 

   قطر األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي بجامعة

 14 الشيخ أحمد شاكر.. محدث العصر يفوز بجائزة األمير نايف لخدمة السنة النبوية

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان
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 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة السادسة عشر(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 إمامة األخرس -بمن يقدمونه إلمامة الصالة )الحلقة الحادية والعشرون(  إعالم المصلين والوالة

   المستشار/ أحمد السيد علي

 44 في بيت زوجها المرأةباب األسرة: أخطاء 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 48 الشيعة الدروز

   الشيخ/ أسامة سليمان

 55 مير رضي الله عنه؛ مصعب الخيرمصعب بن ع -أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم 

   محمد فتحي عبد العزيز

 51 (: قصة البكاء حتى جاء النداء من السماء118تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 عالج الغفلة )الحلقة األولى(

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 35 اتقاء الفتن

   شوقي عبد الصادق

 34 وىفتا

   تجيب عليها لجنة الدعوة بالمركز العام

 33 فضائل بر الوالدين )الحلقة الثانية(

   صالح نجيب الدق

 38 دعوته ورسالته -وقفات مع القصة في كتاب الله: عيسى عليه السالم )الحلقة الخامسة(  -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 15 ر )الحلقة األولى(تذكير األبرار برخص األسفا
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   أيمن دياب

 الصفحة هـ1411جمادى اآلخرة  -السنة التاسعة والثالثون  433العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: وسطية األمة اإلسالمية

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 ندوة التوحيد: منزلة السنة في التشريع

   ندوة/ جمال سعد حاتم، رئيس التحريرأدار ال

 11 (82: 62باب التفسير: سورة يس )الحلقة السادسة( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 11 باب السنة: حق الجار

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 35 السودان -عزاء: وفاة الشيخ محمد سيد حاج 

   السنة أنصارالدكتور.جماعة 

 31 (2274: 2256) -( 85درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 مختارات من علوم القرآن: المحكم والمتشابة في القرآن )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 31 السابعة عشر( دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 11 الشيعة اإلسماعلية

   الشيخ/ أسامة سليمان

 11 من اآلداب اإلسالمية: آداب زيارة المريض)الحلقة الثانية(

   الشيخ/ سعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 عوا: السنة والقرآن صنوان ال يفترقاناتبعوا وال تبتد
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   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 حديث الشهر: مفتاح الجنة الصالة

   الدكتور/ جمال المراكبي، رئيس مجلس علماء الجماعة

 45 باب األسرة: التوتر األسري عند االختبارات

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 48 (1صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ) -الثالثة( باب الفقه: أحكام الوضوء )الحلقة 

   الدكتور/ حمدي طه

 51 فتاوى:

   .تجيب عليها لجنة الدعوة بالمركز العام

 51 (: قصة اإلدالء والهبوط على الله في األرض السابعة السفلى117تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 طبيعة عمل البنك -اد اإلسالمي: معامالت البنوك باب االقتص

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي بجامعة قطر

 31 إعالم المصلين والوالة بمن يقدمونه إلمامة الصالة )الحلقة الثانية والعشرون(

   المستشار/ أحمد السيد علي

 34 عالج الغفلة )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 38 ون"الله "الحواري أنصار -وقفات مع القصة في كتاب الله: عيسى عليه السالم )الحلقة السادسة(  -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 11 -رحمه الله-قطوف من تراث الشيخ عبد الرحمن الوكيل 

   يخ/ فتحي أمين عثمانفضيلة الش

 الصفحة هـ1411رجب  -السنة التاسعة والثالثون  431العدد  فهرس مقاالت

 3 بين تكريم اإلسالم وإساءة اإلعالم المرأةافتتاحية العدد: 

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 اذل العالمي!!كلمة التحرير: قرصنة إسرائيل بين الوهن العربي والتخ
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   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (73: 81باب التفسير: سورة يس )الحلقة السابعة واالخيرة( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 11 باب السنة: تراحم المؤمنين وتعاطفهم

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد،

 11 (2صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ) -باب الفقه: أحكام الوضوء )الحلقة الرابعة( 

   الدكتور/ حمدي طه

تهنئة: حصول الباحث عاطف التاجوري على درجة الماجستير عن رسالته بعنون "جهود الشيخ محمد حامد 

 ةجامعة القاهر -الفقي وتالميذه في التفسير" من كلية دار العلوم 
35 

   السنة، أسرة المجلة واللجنة العلمية أنصارجماعة 

 31 (2311: 2275) -( 86درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 اإليثار

   صالح نجيب الدق

 33 من اآلداب اإلسالمية: آداب زيارة المريض)الحلقة الثالثة(

   لجنة الفتوى باألزهر الشريف الشيخ/ سعيد عامر، أمين عام

 33 "بل رفعه الله إليه" -وقفات مع القصة في كتاب الله: عيسى عليه السالم )الحلقة السابعة(  -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 13 الموانع من إنفاذ الوعيد )الحلقة األولى(

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 13 واحة التوحيد

   عالء خضر الشيخ/

 18 دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة الثامنة عشر(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 باب األسرة: اإلجازة الصيفية ومشكالت الشباب

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 43 باب االقتصاد اإلسالمي: ودائع البنوك عقد قرض.. شرعا وقانونا

   ي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي بجامعة قطراألستاذ الدكتور/ عل

 43 من صفات عباد الرحمن: التواضع )الحلقة األولى(

   الشيخ/ وحيد عبد السالم بالي

في  -رضي الله عنه-(: قصة مفتراة على أبي بكر الصديق 117تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 قه السنةحر
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 فتاوى

   تجيب عليها لجنة الدعوة بالمركز العام

 53 الشيعة اإلسماعلية

   الشيخ/ أسامة سليمان

 31 براءات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم )الحلقة األولى(

   شوقي عبد الصادق

 35 الله عليه وسلم رفع الصوت فوق صوت النبي محمد صلى -من محبطات األعمال 

   الشيخعبده األقرع

 31 إعالم المصلين والوالة بمن يقدمونه إلمامة الصالة )الحلقة الثالثة والعشرون(

   المستشار/ أحمد السيد علي

 15 مسابقة: نتيجة مسابقة القرآن الكريم

   إدارة شئون القرآن الكريم

 13 السنة المحمدية أنصارمن أخبار الجماعة: اجتماع لجان الدعوة ب

.   

 الصفحة هـ1411شعبان  -السنة التاسعة والثالثون  434العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: فضائل الشام في القرآن والسنة

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة
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 5 كلمة التحرير: شهر شعبان.. بين المبتدعات والهوان!!

   تاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحريراألس

 3 (12: 1باب التفسير: سورة الصافات )الحلقة األولى( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 11 باب السنة: الصدقة.. مفهومها، وأنواعها، وعظم أجرها

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 11 (1نواقض الوضوء ) -حكام الوضوء )الحلقة الخامسة( باب الفقه: أ

   الدكتور/ حمدي طه

 31 (2342: 2312) -( 88درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 من اآلداب اإلسالمية: آداب زيارة المريض)الحلقة الرابعة(

   األزهر الشريفالشيخ/ سعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى ب

 33 باب االقتصاد اإلسالمي: هل البنك فقير حتى نقرضه؟!

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي بجامعة قطر

 15 دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة التاسعة عشر(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 14 (3-2أعوان القطب ) -رحمه الله-من تراث الشيخ عبد الرحمن الوكيل 

   فضيلة الشيخ/ فتحي أمين عثمان

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 اتبعوا وال تبتدعوا: المنهج السديد في حماية جناب التوحيد

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 لمتشابة في القرآن )الحلقة الثالثة(مختارات من علوم القرآن: المحكم وا

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 43 اإلمامة الرافضة
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   الشيخ/ أسامة سليمان

 48 "ولكن شبه لهم" -وقفات مع القصة في كتاب الله: عيسى عليه السالم )الحلقة الثامنة(  -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 55 عن الزواج( المرأةضل النساء عن نكاح األكفاء )حبس باب األسرة المسلمة: ع

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 53 الغربية -المحلة الكبرى  -الدقهلية / فرع الهياتم  -منية النصر  -شهر: فرع الكردي 

.   

 51 ه(: قصة مفتراة على اإلمام البخاري للطعن في صحيح122تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 الموانع من إنفاذ الوعيد )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 31 إمامة األقلف للمختون -إعالم المصلين والوالة بمن يقدمونه إلمامة الصالة )الحلقة الرابعة والعشرون( 

   المستشار/ أحمد السيد علي،

سعد بن معاذ رضي الله عنه؛ الصحابي الذي اهتز لموته عرش  -وسلم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه 

 الرحمن
31 

   محمد فتحي عبد العزيز

 33 أمة اإلسالم.. مبشرات وواجبات

   أحمد صالح رضوان

 33 عزاء: وفاة األخ محمد سرور الطيب حفيد الشيخ حامد الفقي

   السنة أنصارجماعة 

 33 فرع منشأة البكاري -ح عزاء: وفاة األخ محمد رماح صال

   أحمد يوسف عبد الحميد، األمين العام

 15 نتيجة مسابقة السنة النبوية

.   

 13 )الحلقة الثامنة( -رحمه الله-مسابقة فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين 

.   
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 الصفحة هـ1411رمضان  -السنة التاسعة والثالثون  435العدد  فهرس مقاالت

 3 العدد: فضائل المسجد األقصى المباركافتتاحية 

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: شهر شعبان وتحديات العصر

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 الصيام وأثره في التربية والتزكية

   المشرف العامالدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام و

 11 باب السنة: الصوم وحفظ الجوارح

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 15 فضل االعتكاف وأحكامه

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 11 االستعانة بالله والتوكل عليه

   الدكتور/ جمال المراكبي

 31 باب الصوم -من تراث الشيخ حامد الفقي 

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان

 34 الدعاء في رمضان

   الشيخ/ أسامة سليمان

 33 تأمالت مع قدوم رمضان

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 15 وجاء شهر القرآن.. فيا باغي الخير أقبل

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 14 من روائع الماضي: رمضان شهر التقوى

   -فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، رحمه الله

 13 التوحيد واحة

   الشيخ/ عالء خضر
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 18 عوامل النصر على األعداء

   صالح نجيب الدق

 43 فضائل الصوم

   الشيخعبده األقرع

 45 في رمضان المرأةباب األسرة: 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 55 فقه الصحة في رمضان: الصوم ودوره في الصيانة الربانية الحتراق البشرية

   ود المراكبيالدكتور/ محم

 51 وقفات مع مبطالت الصيام

   المستشار/ أحمد السيد علي

 58 فتاوى: رمضانية مختارة

.   

 34 أخطاء يقع فيها الصائمون

   الدكتور/ حمدي طه

 38 فضائل العشر األواخر من رمضان

   أيمن دياب

 15 لحلقة التاسعة(وقفات مع القصة في كتاب الله: عيسى عليه السالم )ا -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 الغالف الدقهلية -دعوة: للتبرع لمركز الكلى بفرع العصافرة 

.   

 الصفحة هـ1411شوال  -السنة التاسعة والثالثون  433العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: األقصى للمسلمين ولو كره اعداء الله الغاصبون

   د الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعةالدكتور/ عب

 5 كلمة التحرير: عيد األمة.. أحكام وآداب

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير
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 3 صوى اإلسالم

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 14 ساب الجاريالح -باب االقتصاد اإلسالمي: صور مختلفة لدودائع البنوك 

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي بجامعة قطر

 11 باب السنة: زكاة الفطر

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 31 (2382: 2343) -( 87درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 باب الفقه: أحكام الغسل )الحلقة األولى( موجبات الغسل

   الدكتور/ حمدي طه

 33 حديث الشهر: االستعانة بالله

   الدكتور/ جمال المراكبي

 15 دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة العشرون(

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 14 لى(عصمة األئمة عند الشيعة )الحلقة األو

   الشيخ/ أسامة سليمان

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 تقوى الله.. تنفع أصحابها

   صالح نجيب الدق

 43 الموانع من إنفاذ الوعيد )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 44 التلبينة وأهمية الشعير لصحة اإلنسان

   الفتوى باألزهر الشريفالشيخ/ سعيد عامر، أمين عام لجنة 

 43 صيام الست من شوال.. أحكام وفضائل
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   أيمن دياب

 55 باب األسرة المسلمة: بعد رمضان؛ احذر هذه الخصال

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة خلق الورد وبيان مناهج المحدثين في النقد121تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   حشيشالشيخ/ علي 

 51 فتاوى

.   

 35 السنة عن وقت الفجر أنصاربيان: بيان 

   وقع على البيان مجموعة من العلماء والدعاة

 33 الردة -من محبطات األعمال 

   الشيخ/ عبده األقرع

 35 وقفات مع رحيل رمضان

   عبد العزيز مصطفى الشامي

عليه السالم )الحلقة العاشرة( هل قال عيسى لقومه:  وقفات مع القصة في كتاب الله: عيسى -باب السيرة 

 "اتخذوني وامي إلهين من دون الله"
33 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 13 تهنئة: البنه الشيخ عبد الفتاح إبراهيم سالمة لحصولها على درجة الدكتوراه

   السنة أنصارجماعة 

 13 الشيخ أحمد طه نصر؛ ورحلة عطاء

   السنة المحمدية ارأنصجماعة 

 الصفحة هـ1411ذو القعدة  -السنة التاسعة والثالثون  431العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: عائشة أم المؤمنين من آل البيت وأفقه نساء األمة

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 العالمين!! كلمة التحرير: هجمات المارقين.. ونصره رب

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير
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 3 باب السنة: هل حب فاطمة رضي الله عنها يستوجب بغض عائشة رضي الله عنها؟!

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 11 باب الفقه: أحكام الغسل )الحلقة الثانية( صفة الغسل

   الدكتور/ حمدي طه

 11 ياق في فهم النص )الحلقة الحادية والعشرون(دراسات شرعية: أثر الس

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 31 (2423: 2383) -( 87درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 الملف( ملف العدد: لبيك اللهم لبيك )غالف

.   

 34 فضائل البيت الحرام وبركاته

   بدوي، نائب الرئيس العام الدكتور/ عبد العظيم

 38 دروس تربوية من فريضة الحج

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 13 سنن الحج

   صالح نجيب الدق

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 أخطاء يقع فيها الحجيج

   أيمن دياب

 43 كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم

   م لجنة الفتوى باألزهر الشريفالشيخ/ سعيد عامر، أمين عا

 43 كيف يؤدي الحاج مناسك الحج والعمرة؟

   المستشار/ أحمد السيد علي

 55 في الحج المرأة
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   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

(: قصة مفتراة على النبي صلى الله عليه وسلم في إبقائه صورة 122تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 مه بالكعبةأو عيسى بن مريم
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 حديث الشهر: االستعانة بالصبر والصالة

   الدكتور/ جمال المراكبي، رئيس مجلس علماء الجماعة

 35 فتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العامتجيب عليها/ 

 33 عصمة األئمة عند الشيعة )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ أسامة سليمان

 34 (3-3خرافة القطب ) -رحمه الله-لشيخ عبد الرحمن الوكيل من تراث ا

   فضيلة الشيخ/ فتحي أمين عثمان

 33 باب االقتصاد اإلسالمي: حكم شهادات االستثمار وصور أخرى لعقد القرض الربوي

   ة قطراألستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي بجامع

 33 وقفات مع القصة في كتاب الله: عيسى عليه السالم )الحلقة الحادية عشر( -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 11 وفاة الشيخ محمد سيد شبهة رئيس فرع الكونيسة بالجيزة

   أحمد يوسف عبد الحميد، األمين العام

 11 حلوان -لصف ا -الجيزة / فرع الودي  -شهر: فرع وردان 

.   

 13 من أخبار الجماعة: الرئيس العام ونائبه في مؤتمر "نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم" بمدينة الرياض

.   

 الصفحة هـ1411ذو الحجة  -السنة التاسعة والثالثون  438العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: فضائل يوم عرفة

   ر الجنيدي، الرئيس العام للجماعةالدكتور/ عبد الله شاك

 5 كلمة التحرير: أمة اإلسالم بين آالم وآمال
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   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (38: 11باب التفسير: سورة الصافات )الحلقة الثانية( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام والمشرف العام

 11 عالمات الساعة؛ قبض العلمباب السنة: من 

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 11 ثمرات مجالسة الصالحين

   صالح نجيب الدق

 31 (2431: 2424) -( 72درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 صالة العيد واألضحية -من أعمال البر يوم النحر 

   ر، أمين عام لجنة الفتوى باألزهر الشريفالشيخ/ سعيد عام

 31 باب الفقه: أحكام الغسل )الحلقة الثالثة( األغسال المستحبة

   الدكتور/ حمدي طه

 11 عصمة األئمة عند الشيعة )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ أسامة سليمان

 11 حديث الشهر: الحج المبرور طريق إلى الجنة

   ، رئيس مجلس علماء الجماعةالدكتور/ جمال المراكبي

 38 دروس تربوية من فريضة الحج

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 منبر الحرمين: البركة وأثرها.. في الحياة

   الدكتور/ سعود الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام

 43 ضوء السنة باب االقتصاد اإلسالمي: المنفعة للمقرض في

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي بجامعة قطر
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 43 باب األسرة: عام آخر تساقط من عمرك

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 55 الكفر.. أنواعه وعاقبة أهله

   الشيخعبده األقرع

 51 الله عليه وسلمالصالة على النبي محمد صلى 

   شوقي عبد الصادق

(: قصة قبر إسماعيل عليه السالم وأمه في الحجر من المسجد 123تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 الحرام
51 

   الشيخ/ علي حشيش

ئق اإليمانية اتابع الحق -وقفات مع القصة في كتاب الله: عيسى عليه السالم )الحلقة الثانية عشر(  -باب السيرة 

 (2والفوائد العلمية )
33 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 35 -رحمه الله-نظرات من تراث الشيخ عبد الرحمن الوكيل 

   فضيلة الشيخ/ فتحي أمين عثمان

 31 فتاوى: عن الحج

   من فتاوى األزهر

 33 وقفات مع عشر ذي الحجة

   أيمن دياب

 13 الشرقية -منيا القمح  -ة شهر: فرع كفر الشيخ خليف

.   

 الغالف من أخبار الجماعة: الرئيس العام في اجتماع لمناقشة الدعوة في الجماعة

.   

 

 هـ1413المحرم  -السنة األربعون  433العدد  فهرس مقاالت 
 الصفحة

 3 افتتاحية العدد: االحتفال بيوم الغدير بدعة ال أصل لها

   الجنيدي، الرئيس العام للجماعةالدكتور/ عبد الله شاكر 

 5 كلمة التحرير: عام يقبل.. وصفحة تطوى!!
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   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (62: 37اآليات ) -الحلقة الثانية  -باب التفسير: سورة الصافات 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 باب السنة: من عالمات الساعة: انتشار الزنا

   ة الشيخ/ زكريا حسينيفضيل

 11 العفو عن الناس سبيل المحسنين

   صالح نجيب الدق

 31 (2461: 2432) -( 71درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 آداب عيادة المريض -من اآلداب اإلسالمية: آداب زيارة المريض )الحلقة السادسة( 

   سعيد عامر

ر: التوحيد مع فضيلة الشيخ عبد الله المدلج؛ المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشرفين في حوا

 الحج
33 

   إبراهيم رفعت أبو موته

 15 اتبعوا وال تبتدعوا: صور من الشرك األصغر يجب الحذر منها

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 14 اللمع ببعض سنن الجمع )الحلقة األولى(

   أيمن دياب

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (1دالالت األلفاظ ) -( 22دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 باب الفقه: التيمم

   الدكتور/ حمدي طه

 48 األسرة المسلمة: هيبة المسلم عند الناس وعند أسرته
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   رحمنجمال عبد ال

 43 حدث الشهر: من أطاعنى دخل الجنة

   الدكتور/ جمال المراكبي، رئيس مجلس علماء الجماعة

 51 (: قصة النهر الذى خرق من جنة الفردوس إلى صدر الغار124تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 طنطا -شهر: فرع اخناواي 

.   

 53 شيخ فوزي سالم رئيس فرع هرية / وفاة الشيخ السيد فرج الصاوي الجمل رئيس فرع كفور البهايتةعزاء: وفاة ال

   رئيس التحرير

 51 فتاوى دار األفتاء المصرية

.   

 53 وقفات مع القصة في كتاب الله: قتل أصحاب االخدود -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 33 د الشيعة )الحلقة الرابعة(نقض نصوص االمامة عن

   الشيخ/ أسامة سليمان

 35 إعالم المصلين والوالة بمن يقدمونه إلمامة الصالة

   المستشار/ أحمد السيد إبراهيم

 38 باب االقتصاد اإلسالمي: حكم جوائز القروض

   د اإلسالمي بجامعة قطراألستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية واالقتصا

 11 خطبة يوم عرفة - اخترنا لك: ملخص لبعض الموضوعات

   سماحة الشيخ/ عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ، مفتي اللملكة العربية السعودية

  

 الصفحة هـ1413صفر  -السنة األربعون  415العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: أمة االسالم أمة مرحومة

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 السنة.. جماعة دعوة وليسو طالب سلطة!! أنصاركلمة التحرير: 
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   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (72: 61اآليات ) -الحلقة الثالثة  -باب التفسير: سورة الصافات 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 كثرة شرب الخمر واستحاللها - نة: من عالمات الساعةباب الس

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 11 باب الفقه: صفة التيمم

   الدكتور/ حمدي طه

 35 عزاء: وفاة فضيلة الشيخ مقدام الحضري

.   

 31 (2477: 2462) -( 72درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 حدث الشهر: االستقامة طريقك الى الجنة

   الدكتور/ جمال المراكبي، رئيس مجلس علماء الجماعة

 31 من اآلداب اإلسالمية: آداب زيارة المريض )الحلقة السابعة(

   سعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 15 ألخدود : تعقيب القرآن )الحلقة الثانية(وقفات مع القصة في كتاب الله: قتل أصحاب ا -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 13 اللمع ببعض سنن الجمع )الحلقة الثانية(

   أيمن دياب

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (2دالالت األلفاظ ) -( 23دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   اجيليالشيخ/ متولي البر

 43 اتبعوا وال تبتدعوا: القول الجازم فى الرقى والتمائم

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل
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 43 الموانع من إنفاذ الوعيد )الحلقة الرابعة(

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 48 تهنئة بمناسبة ترقية المهندس حسين عبد العال مديرا عاما ومشرفا على مطابع األهرام

   ، وأسرة المجلة رئيس التحرير

 43 باب األسرة المسلمة: حياة القلوب و سالمتها

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة شك عائشة في نبوة النبى صلى الله عليه وسلم125تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 الفتاوى

   يجيب عليها/ لجنة الفتوى بالمركز العام

 35 (1باب االقتصاد اإلسالمي: المصلحة ومقاصد الشريعة االسالمية )

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي بجامعة قطر

 34 قواعد وأًصول لطالب العلم الشرعى

   الشيخ/ أبو بكر الجنبلي

 31 هافضل المشى الى المساجد وعمارت

   عبد العزيز مصطفى الشامي

 15 وإن تعجب: نافذة على أعجب العجائب

   سامح أحمد أبو الروس

السنة المحمدية المركز العام بشأن ما أثير مؤخرا  أنصارمن أخبار الجماعة: بيان من مجلس إدارة جماعة 

 بوسائل اإلعالم المختلفة مما نسب باطال إلى الجماعة
13 

   السنة المحمدية أنصارالله شاكر الجنيدي، الرئيس العام لجماعة  الدكتور/ عبد

 الصفحة هـ1413ربيع األول  -السنة األربعون  411العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: العدل فى االسالم شامل لبنى اإلنسان

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 فات ونظرات فى واقع أمتناكلمة التحرير: وق
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   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 الموانع من إنفاذ الوعيد )الحلقة الرابعة(

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 11 كفر الشيخ -شهر: فرع قرية طاهر 

.   

 14 النصيحة: أحكام وآداب )الحلقة األولى(

   أيمن دياب

 11 الحلقة األولى(باب الفقه: أحكام الحيض )

   الدكتور/ حمدي طه

 31 ملف خاص: براءة اإلسالم من العنف واإلرهاب )غالف الملف(

.   

 33 األمن واألمان في اإلسالم

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 33 ال إكراه في الدين

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 15 مفاهيم يجب أن تصحح!!

   سعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 14 حتى اليتهم االسالم

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 18 أخالق المسلمين الفاتحين وشهادات المنصفين

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 41 حرمة دماء غير المسلمين وأموالهم وأعراضهم

   المستشار/ أحمد السيد علي

 43 الخوفوآمنهم من 

   أحمد يوسف عبد الحميد
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 48 السنة تجاه ما تمر به األمة!! أنصاربيان 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 51 (: قصة انتقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى األصالب126تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 (2اد اإلسالمي: المصلحة ومقاصد الشريعة االسالمية )باب االقتص

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي بجامعة قطر

 35 التأويالت الفاسدة للشيعة حول الصحابة األبرار )الحلقة األولى(

   الشيخ/ أسامة سليمان

 33 (3دالالت األلفاظ ) -( 24أثر السياق في فهم النص )الحلقة دراسات شرعية: 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 33 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 38 وقفات مع القصة في كتاب الله: قتل أصحاب األخدود :القصة من السنة )الحلقة الثالثة( -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 11 (2515: 2477) -( 73بحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة درر ال

   الشيخ/ علي حشيش

  

 الصفحة هـ1413ربيع اآلخر  -السنة األربعون  413العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: التحذير من الفتن

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 السنة والجماعة السلفية أنصارى كلمة التحرير: ملتق

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 هى المصدر الثانى للتشريع )الحلقة األولى( - باب السنة: السنة

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 11 باب الفقه: أحكام الحيض )الحلقة االثانية(
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   الدكتور/ حمدي طه

 31 (2542: 2516) -( 74ألحاديث القصار )الحلقة درر البحار من صحيح ا

   الشيخ/ علي حشيش

 31 القرآن الكريم هو المصدر األول للتشريع

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 38 موقف المسلم عند الفتن

   صالح نجيب الدق

 13 السنة وعلماء أهل السنة فى مصر أنصاربيان 

.   

 14 إنهم فتية

   أحمد يوسف

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 وقفات شرعية مع أحداث الثورة المصرية

   المستشار/ أحمد السيد علي

 43 (4دالالت األلفاظ ) -( 25دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 نة(من اآلداب اإلسالمية: آداب زيارة المريض )الحلقة الثام

   سعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 43 السنة المحمدية بمصر والمقدمة للحكومة المصرية الجديدة أنصاروثيقة جمعية 

.   

 55 األسرة المسلمة: نريد من الشعب تغيير النظام

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 الحسناء وفتنة بعض الصحابة بها في الصالة المرأةقصة (: 128تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش
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 51 شبهات الشيعة حول الصحابة األبرار )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ أسامة سليمان

 35 منبر الحرمين: فقه السياسة الشرعية

   فضيلة الشيخ/ حسن بن عبد العزيز آل الشيخ، إمام المسجد النبوي

 33 االقتصاد اإلسالمي: من تاريخ البنوك وإيهام االقتصاديينباب 

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي بجامعة قطر

 35 (وقفات مع القصة في كتاب الله: حقائق إيمانية وقواعد علمية أصحاب األخدود )الحلقة الرابعة -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 38 خطر يهدد البيوت واألسر

   الشيخ/ عبده األقرع

 11 من أخبار الجماعة: اجتماع فروع الجماعة بالمركز العام

   جمال سعد حاتم، رئيس التحرير وسامح أبو الروس

 الصفحة هـ1413جمادى األولى  -السنة األربعون  411العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: العلماء والمحافظة على الثوابت )الحلقة األولى(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: زالزل البلدان.. واألمن في األوطان!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 فة الجماعة السلفية باألسكندريةالرئيس العام الدمتور عبد الله شاكر في ضيا

.   

 15 باب السنة: السنة : هى المصدر الثانى للتشريع )الحلقة الثانية(

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 14 األسرة المسلمة: وقفات نحو تربية االبناء

   الشيخ/ عبده األقرع

 11 باب الفقه: أحكام الحيض )الحلقة االثالثة(

   حمدي طه الدكتور/
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 31 (2563: 2543) -( 75)الحلقة   درر البحار من صحيح األحاديث القصار

   الشيخ/ علي حشيش

 31 السنة واالنتخابات أنصارحديث الشهر: 

   الدكتور/ جمال المراكبي، رئيس مجلس علماء الجماعة

 38 تذكير األحباب باألخذ باألسباب )الحلقة األولى(

   سيد عليالمستشار/ أحمد ال

 13 من اآلداب اإلسالمية: آداب حرية الرأى والتعبير )الحلقة األولى(

   سعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 توحيد رب العالمين هو سبب األمن والتمكين

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 41 رآن الفجروق

   الشيخ/ أحمد يوسف عبد الحميد

 43 من روائع الماضي: لماذا التوحيد؟ )الحلقة األولى(

   السنة المحمدية أنصارفضيلة الشيخ/ رشاد الشافعي، الريئس العام األسبق لجماعة 

 48 فرع األسكندرية -عزاء: وفاة الدكتور أحمد عبد المعطي عبد المقصود 

.   

 43 .. صمام أمان لألمةالسلفية 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 باب االقتصاد اإلسالمي: الربا حرام، ولكن ما الربا؟

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي بجامعة قطر

 51 دور العلماء والدعاة في األزمات

   رحمنالشيخ/ جمال عبد ال
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"أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصَحاَب  -وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة أصحاب الكهف )الحلقة األولى(  -باب السيرة 

قِيِم َكانُوا ِمْن آيَاتِنَا َعَجبًا"  اْلَكْهِف َوالرَّ
31 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 34 (2طرق الداللة ) -( 26دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 38 النصيحة: أحكام وآداب )الحلقة الثانية(

   أيمن دياب

 15 شبهات الشيعة حول الصحابة األبرار )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ أسامة سليمان

  

 الصفحة هـ1413جمادى اآلخرة  -السنة األربعون  414العدد  فهرس مقاالت

 3 العدد: العلماء والمحافظة على الثوابت )الحلقة الثانية(افتتاحية 

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: رحمة بمصر وأهلها.. من أصحاب األهواء!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 األمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهدم األضرحة

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 "أربعين سنة" .. تاهوا.. أم يتيهون!!

   سامح أحمد أبو الروس

 13 محبة آل البيت من أصول منهج أهل السنة والجماعة

   صالح عبد المعبود

 11 هى المصدر الثانى للتشريع )الحلقة الثالثة( - باب السنة: السنة

   / زكريا حسيني محمدفضيلة الشيخ

 31 (2575: 2564) -( 76درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة أصحاب الكهف )الحلقة الثانية( -باب السيرة 
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   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 33 (3طرق الداللة ) -( 28لحلقة دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )ا

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 15 باب االقتصاد اإلسالمي: أقوال العلماء في ربا الجاهلية

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي بجامعة قطر

 14 الرابعة(شبهات الشيعة حول الصحابة األبرار )الحلقة 

   الشيخ/ أسامة سليمان

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 اتبعوا وال تبتدعوا: منهج السلف سبيل النجاة

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 اإلصالح بين الناس من عمل المرسلين

   الشيخ/ عبده األقرع

 43 ةباب األسرة: األسر الفقيرة واألسر الغنية ودخول الجن

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 55 من اآلداب اإلسالمية: آداب حرية الرأى والتعبير )الحلقة الثانية(

   سعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 51 باب الفقه: أحكام الحيض )الحلقة الرابعة(

   الدكتور/ حمدي طه

 51 : قصة لقمان الحكيم مع نبي الله داود عليه السالم(127تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

"أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصَحاَب  -وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة أصحاب الكهف )الحلقة األولى(  -باب السيرة 

قِيِم َكانُوا ِمْن آيَاتِنَا َعَجبًا"  اْلَكْهِف َوالرَّ
31 

   لسيد عيدالشيخ/ عبد الرازق ا

 31 النصيحة: أحكام وآداب )الحلقة الثالثة(
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   أيمن دياب

 35 اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم

   صالح نجيب الدق

 33 من روائع الماضي: لماذا التوحيد؟ )الحلقة الثانية(

   السنة المحمدية أنصارفضيلة الشيخ/ رشاد الشافعي، الريئس العام األسبق لجماعة 

 11 ر األحباب باألخذ باألسباب )الحلقة الثانية(تذكي

   المستشار/ أحمد السيد علي

 الغالف من أخبار الجماعة: اجتماع مجلس إدارة المركز العام

.   

 الغالف الشرقية -البحيرة / فرع منيا القمح  -شهر: فرع الرحمانية 

.   

  

 الصفحة ـه1413رجب  -السنة األربعون  415العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: يا دعاة األمة الزموا السنة على منهاج النبوة

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 حوار التوحيد: مع عميد كلية اللغة العربية مبعوث رابطة العالم االسالمى بالهند )الدكتور حسين أبو بكر مدوور(

   اتم، رئيس التحرير وشارك في الحوار سامح أحمد أبو الروساألستاذ/ جمال سعد ح

 13 (113: 73اآليات ) -الحلقة الرابعة  -باب التفسير: سورة الصافات 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 11 هى المصدر الثانى للتشريع )الحلقة الرابعة( - باب السنة: السنة

   يني محمدفضيلة الشيخ/ زكريا حس

 31 (2615: 2576) -( 78درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 "فَأُْووا إِلَى اْلَكْهِف" -وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة أصحاب الكهف )الحلقة الثالثة(  -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد
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 33 مقاصد الحكم اإلسالمي وأثره على الفرد والمجتمعاتبعوا وال تبتدعوا: 

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 15 (4طرق الداللة ) -( 27دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 14 شبهات الشيعة حول الصحابة األبرار )الحلقة الخامسة(

   الشيخ/ أسامة سليمان

 13 التوحيدواحة 

   الشيخ/ عالء خضر

 18 بيوت في الجنة

   صالح عبد الخالق محمد

 45 صفوف الصالة: فضائل وأحكام )الحلقة األولى(

   أيمن دياب

 44 الفتنة المقنعة

   صالح عبد المعبود

 43 باب األسرة: البيت المسلم يحمل هم اإلسالم

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 55 إلسالمي: أقوال العلماء في ربا الجاهلية وكلمة عن البنوكباب االقتصاد ا

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي بجامعة قطر

 51 أحكام االستحاضة -باب الفقه: أحكام الحيض )الحلقة الخامسة( 

   الدكتور/ حمدي طه

 51 (: قصة الراكبين األربعة والبراق في القيامة127ن القصص الواهية )الحلقة تحذير الداعية م

   الشيخ/ علي حشيش

 35 من روائع الماضي: لماذا التوحيد؟ )الحلقة الثالثة(

   السنة المحمدية أنصارفضيلة الشيخ/ رشاد الشافعي، الريئس العام األسبق لجماعة 

 33 يه السالماألخذ باألسباب في ضوء قصة نوح عل

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

   المستشار/ أحمد السيد علي

 35 بشرى سارة: تفعيل البريد األلكتروني للمجلة للمزيد من التواصل

.   

تنويه: صدر حديثا كتاب "إرشاد الحبييب إلى زاد الداعية والخطيب" للكاتب المستشار أحمد السيد علي إبراهيم؛ 

 عن دار ابن خلدون باألسكندرية
35 

.   

 35 قاسبل -دمياط / فرع الترزي  -طلخا / فرع الضهرة والنجارين  -مينا القمح / فرع بطرة  -فرع الحميدية شهر: 

.   

 33 محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه

   شوقي عبد الصادق

 15 من اآلداب اإلسالمية: آداب حرية الرأى والتعبير )الحلقة الثالثة(

   لفتوى باألزهر الشريفسعيد عامر، أمين عام لجنة ا

 الغالف مسابقة السنة في حفظ كتاب بلوغ المرام

   إدارة المعاهد وشئون التعليم

 الصفحة هـ1413شعبان  -السنة األربعون  413العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: أهل السنة وموقفهم من أخطاء العلماء "بنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا"

   ور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعةالدكت

 5 زيارة الدكتور عبد الله شاكر الرئيس العام لدولة الكويت

.   

 3 منبر الحرمين: سبيل النجاة وطريق السعادة

   فضيلة الشيخ/ أسامة بن عبد الله خياط،

ة لحضور فاعليات مؤتمر رابطة الصحاف اعتذار: يعتذر رئيس التحرير عن كتابة كلمة التحرير لسفر لتركيا

 اإلسالمية
3 

.   

 15 (147: 114اآليات ) -الحلقة الخامسة  -باب التفسير: سورة الصافات 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام
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 14 بدع الجنازات والمأتم

   -الله رحمه-فضيلة األستاذ اإلمام األكبر الشيخ/ محمود شلتوت، شيخ األزهر 

 11 هى المصدر الثانى للتشريع )الحلقة الخامسة( - باب السنة: السنة

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 31 (2642: 2616) -( 77درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 تقى الدين الهاللى يرد على القبوريين

   -رحمه الله- ليالدكتور/ تقي الدين الهال

 38 من اآلداب اإلسالمية: آداب حرية الرأى والتعبير )الحلقة الرابعة(

   سعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى باألزهر الشريف

اِبعُ  -وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة أصحاب الكهف )الحلقة الرابعة(  -باب السيرة  ُهْم "َسيَقُولُوَن ثاََلثَةٌ رَّ

 ُهْم "َكْلبُ 
11 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 14 السنة المحمدية على شبكة اإلنترنت أنصار

   سامح أحمد أبو الروس، مركز المعلومات والعالقات العامة والتطوير بمجلة التوحيد

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (1) ( المقاصد27دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 اتبعو وال تبتدعوا : الوسطية عند أهل السنة والجماعة

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 الطريق الى الله واحد ال يتعدد

   أحمد صالح رضوان

 43 باب األسرة: األسرة المسلمة واتباع الشرع

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن
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(: قصة وصية النبى صلى الله علية وسلم لعلي ليلة النصف من 132القصص الواهية )الحلقة  تحذير الداعية من

 شعبان
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 الفتاوى

   السنة المحمدية أنصارتجيب عليها اللجنة العلمية لجماعة 

يم بدوي والشيخ أحمد يوسف من أخبار الجماعة: في إطار تواصل المركز العام بالفروع؛ زيادة الدكتور عبد العظ

 عبد الحميد لفروع الصعيد )أسوان واألقصر وقنا(
53 

.   

 53 ميت غمر -شهر: فرع قرية أوليلة 

.   

 53 عزاء: وفاة نجل فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب

   السنة المحمدية وأسرة التحرير أنصارجماعة 

 53 زيد من التواصلبشرى: سارة: تفعيل البريد األلكتروني للمجلة للم

.   

 35 شبهات الشيعة حول الصحابة األبرار

   الشيخ/ أسامة سليمان

 33 كيف يستثمر المسلم وقته؟

   صالح نجيب الدق

 33 باب الفقه: صيام شعبان

   الدكتور/ حمدي طه

 33 من روائع الماضي: لماذا التوحيد؟ )الحلقة الرابعة(

   السنة المحمدية أنصارالريئس العام األسبق لجماعة فضيلة الشيخ/ رشاد الشافعي، 

 11 باب االقتصاد اإلسالمي: أعمال البنوك والمصارف

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي بجامعة قطر

 الغالف قة التاسعة()الحل -رحمه الله-مسابقة فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين 

.   

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

  

  

 الصفحة هـ1413رمضان  -السنة األربعون  411العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: منح الرحمن فى شهر القرآن

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 الغربيين!!كلمة التحرير: تركيا بين الحنين ألحضان المسلمين... والتطلع لرفاهية 

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (172: 147اآليات ) -الحلقة السادسة واألخيرة  -باب التفسير: سورة الصافات 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 أقبل رمضان فأروا الله من أنفسكم خيرا

   شوقي عبد الصادق

 11 ى صلى الله عليه وسلم فى االعتكاف باب السنةباب السنة: هدى النب

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 31 (2665: 2641) -( 77درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 برنامج رمضانى مقترح

   صالح عبد المعبود

 33 أحكام رمضانية.. سؤال وجواب؟

   يالدكتور/ طه حمد

 15 رمضان قد عاد أتوقن أن تعود إليه؟

   عبده األقرع

 13 اتبعو وال تبتدعوا : رمضان شهر القرآن الكريم

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر
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 18 دراسات شرعية: أثر عبادة رمضان على الفرد والمجتمع

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 اإلسالمية: شهر رمضان وصلة الرحم )الحلقة األولى( من اآلداب

   سعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 45 طهروا قلوبكم ووحدوا صفوفكم

   محمد الصادق

 48 رمضان نصر من الله وفتح قريب

   سامح أحمد أبو الروس

 55 من عالمات الصوم المقبول

   صالح عبد الخالق

 51 (: قصة أبى موسى والصيام فى الصيف131الداعية من القصص الواهية )الحلقة  تحذير

   الشيخ/ علي حشيش

 51 ما يستحب فى رمضان

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 35 الرخص الشرعية المتعلقة بالصيام

   المستشار/ أحمد السيد علي

 31 كيف تستقبل شهر الطاعات

   الشيخ/ أسامة سليمان

 35 ة بدر الكبرى.. دروس وعبرغزو

   الهور -الدكتور/ أحمد نصر الله خير، أستاذ الحديث وعلوم القرآن بالجامعة السلفية 

 33 إصالح القلب وصون الجوارح فى شهر رمضان

   محمد عبد العليم الدسوقي

 13 يةمن أخبار الجماعة: دعوة فضيلة الرئيس العام لحضور ندورة رابطة الجامعات اإلسالم

.   

 13 لمشرف العام على مجلة التوحيد في زيارة للسودانا
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.   

 13 المنيا -مغاغة  -كفر الشيخ / فرع قفادة  -مطوبس  -شهر: فرع ابيانة 

.   

 الغالف م2211 -هـ 1432إمساكية رمضان 

 الصفحة هـ1413شوال  -السنة األربعون  418العدد  فهرس مقاالت

 3 ول شرعية للخروج من األزمة الحالية افتتاحية العددافتتاحية العدد: أص

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: نهاية رمضان و التغيير بين المطلوب والمشروع

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 التحذير من مخالفة الشريعة

   م بدوي، نائب الرئيس العامالدكتور/ عبد العظي

 14 من روائع الماضي: تفسير سورة الفاتحة

   فضيلة الشيخ/ محمد حامد الفقي، رحمه الله

 11 باب السنة: الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين فى مصر

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 31 (2678: 2666) -( 72درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 أحكام زكاة الفطر

   صالح نجيب الدق

 31 شبهات الشيعة حول الصحابة األبرار )الحلقة السابعة(

   الشيخ/ أسامة سليمان

 38 (2( المقاصد )32دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 13 عد رمضانمنهج مقترح ب

   صالح عبد المعبود
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 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 العمل الجماعى : فضله وآدابه

   الدكتور/ أحمد نصر الله خير

من أخبار الجماعة: تهنئة لحصول الباحث محمود محمود إبراهيم سرحان رئيس فرع بسيون على درجة 

 الدكتوراه
41 

   السنة المحمدية أنصاركتاب المبين" من جامعة األزهر.برسالة بعنوان " أحكام ال

 41 المنيا -بني مزار  -شهر: فرع الجندية 

.   

 43 أثر قاعدة الضرورات تبيح المحظورات )الحلقة األولى(

   الدكتور/ محمد جبر األلفي

 43 باب االقتصاد اإلسالمي: االستثمار.. أنواعه وأحكامه

   أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي بجامعة قطراألستاذ الدكتور/ علي 

 43 باب األسرة: من أسباب المغفرة

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة الكشف الربانى ألبى ثابت مولى أبى ذر الحلقة132تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 الفقه: الصالة وأحكامها )الحلقة األولى( باب

   الدكتور/ طه حمدي

 35 وقفات شرعية مع تطبيق الشريعة االسالمية )الحلقة األولى(

   المستشار/ أحمد السيد علي

 31 من اآلداب اإلسالمية: صلة األرحام )الحلقة الثانية(

   سعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 33 مسائل متفرقة وفوائد مجموعة -وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة أصحاب الكهف )الحلقة الخامسة(  -اب السيرة ب

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 38 المجاعة فى القرن االفريقى.. بين التآمر والتخابر
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   أحمد سامح أبو الروس

 11 من أعالم السلف: أويس القرني.. رؤية سلفية

   عبد العزيز مصطفى

 الصفحة هـ1413ذو القعدة  -السنة األربعون  413العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: االسالم أهدى سبيال و أقوم طريقا

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 يدتحقيقات التوحيد: كيف تختار عضو مجلس الشعب القادم تحقيقات التوح

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير، سامح أبو الروس

 11 تهنئة: الدكتور عصام لطفي حرش لترقيته رئيسا لقسم الباطنة بجامعة الزقازيق

.   

 13 ركائز الشخصية المسلمة

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 15 عراضهم وأموالهمباب السنة: تغليظ تحريم دماء المسلمين.. أ

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 31 (2816: 2677) -( 71درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 دروس تربوية من حج سلف االمة

   عبد العزيز مصطفى الشامي

 33 أحكام الحج والعمرة

   صالح نجيب الدق

 11 يق الشريعة االسالمية )الحلقة الثانية(وقفات شرعية مع تطب

   المستشار/ أحمد السيد علي

 14 صيانة الحج من الرفث والفسوق

   الشيخ/ عبده األقرع

 13 واحة التوحيد
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   الشيخ/ عالء خضر

 18 المنهج القرآنى فى الدعوة الى الله

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 (3( المقاصد )31النص )الحلقة  دراسات شرعية: أثر السياق في فهم

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 باب األسرة: الشكوى بين الجواز والمنع باب األسرة

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 55 باب االقتصاد اإلسالمي: الرد على الذين أباحو فوائد البنوك )الحلقة الثانية(

   فخري في المعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي بجامعة قطر األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ

 51 (: قصة بناء الكعبة قبل خلق أدم ومبتدأ الطواف133تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 أثر قاعدة الضرورات تبيح المحظورات )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ محمد جبر األلفي

ء: وفاة فضيلة الشيخ عبد المجيد صالح؛ فرع حلوان / فضيلة الشيخ سيد ربيع راشد؛ فرع الكونيسة / فضيلة عزا

 جيزة -الشيخ محمود عبد الفتاح البياض، فرع الكونيسة 
35 

.   

ْصَحاَب "َواْضِرْب لَُهْم َمثاَل أَ -وقفات مع القصة في كتاب الله: أصحاب القرية )الحلقة األولى(  -باب السيرة 

 اْلقَْريَِة"
31 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 34 (1مواقيت الصالة ) -باب الفقه: الصالة وأحكامها )الحلقة الثانية( 

   الدكتور/ طه حمدي

 38 من اآلداب اإلسالمية: األدب مع الصحابة )الحلقة األولى(

   سعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 11 ت حول الصحابة: موقعة الجمل )الحلقة األولى(شبها

   الشيخ/ أسامة سليمان

 الغالف بيان مجلس شورى العلماء )البيان السادس(
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.   

  

  

 الصفحة هـ1413ذو الحجة  -السنة األربعون  485العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: ضياع األمانة أمارة على قرب الساعة

   الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعةالدكتور/ عبد 

 3 الرئيس العام في حوار لـ.. التوحيد

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير، إبراهيم رفعت

 15 (15: 1اآليات ) -الحلقة األولى  -باب التفسير: سورة ص 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 يق الشريعة االسالمية )الحلقة الثالثة(وقفات شرعية مع تطب

   المستشار/ أحمد السيد علي

 11 باب السنة: الحج عرفه

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 35 تهنئة: للباحث أسعد محمد أحمد الدق لحصوله على درجة الدكتوراه من كلية دار العلوم

.   

 31 (2833: 2818) -( 72قة درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحل

   الشيخ/ علي حشيش

 31 دراسات قرآنية: العظمة في القرآن الكريم

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 (4( المقاصد )32دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 33 طنطا -شهر: فرع محلة مرحوم 

.   

 15 (2مواقيت الصالة ) -ة وأحكامها )الحلقة الثالثة( باب الفقه: الصال
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   الدكتور/ طه حمدي

 14 ماذا بعد الحج؟!

   الشيخ/ عبده األقرع

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 من اآلداب اإلسالمية: األدب مع الصحابة )الحلقة الثانية(

   سعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 43 باب االقتصاد اإلسالمي: الرد على الذين أباحو فوائد البنوك )الحلقة الثانية(

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي بجامعة قطر

 43 شبهات حول الصحابة: موقعة الجمل )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ أسامة سليمان

 55 األسرة المسلمة: الهجر و ضوابطه.. عقبات في طريق السعادة األسرية

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن،

 51 (: قصة اجتماع الخضر رابع أربعة كل يوم عرفة134تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 "تَِّبعُوا َمْن ال يَْسأَلُُكْم أَْجًرا..."-)الحلقة الثانية(  وقفات مع القصة في كتاب الله: أصحاب القرية -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 35 الحج: مشهد يوم عظيم

   الدكتور/ أحمد نصر الله خير

 31 الصبر على البال

   صالح نجيب الدق

 31 نتيجة مسابقة السنة النبوية

.   

 33 هـ1432كشاف: التوحيد 

   أحمد أبو الروسسامح 
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 الغالف شر البلية تشيخ الصحفية!!

   سامح أحمد أبو الروس

 
 
  

 الصفحة هـ1411المحرم  -السنة الحادية واألربعون  481العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: دور العلماء والجمعيات في مصر في نصرة منهج السلف الصالح

   رئيس العام للجماعةالدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، ال

 5 السنة المحمدية لجموع المصريين والمسلمين أنصاربيان: بيان من 

.   

 3 الوثيقة السلمية واألحداث المأساوية!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (25: 16اآليات ) -الحلقة الثانية  -باب التفسير: سورة ص 

   ائب الرئيس العامالدكتور/ عبد العظيم بدوي، ن

 11 باب السنة: الرحمة في شريعة اإلسالم

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

 11 (3مواقيت الصالة ) -باب الفقه: الصالة وأحكامها )الحلقة الرابعة( 

   الدكتور/ طه حمدي

 31 (2847: 2834) -( 73درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   حشيش الشيخ/ علي

 31 وقفات شرعية مع تطبيق الشريعة االسالمية )الحلقة الرابعة(

   المستشار/ أحمد السيد علي

 31 دراسات قرآنية: العظمة في القرآن الكريم

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 ى اْلِعبَاِد  ...""يَا َحْسَرةً َعلَ -وقفات مع القصة في كتاب الله: أصحاب القرية )الحلقة الثالثة(  -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 33 من اآلداب اإلسالمية: األدب مع الصحابة )الحلقة الثالثة(
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   سعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 13 استبقوا الخيرات

   أيمن دياب

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (5( المقاصد )33في فهم النص )الحلقة  دراسات شرعية: أثر السياق

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 باب االقتصاد اإلسالمي: الرد على الذين أباحو فوائد البنوك )الحلقة الثالثة(

األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي بجامعة 

 قطر
  

 45 السنة المحمدية أنصاران من مجلس علماء بي

.   

 43 وسائل المحافظة على صالة الفجر

   صالح نجيب الدق

 55 األسرة المسلمة: تصحيح مفاهيم في األسرة المسلمة

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة عرض أعمال األحياء على األموات135تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 بشرى: سارة لقراء مجلة التوحيد؛ عودة باب أسئلة القراء على األحاديث لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني

.   

 51 شبهات الشيعة حول الصحابة األبرار )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ أسامة سليمان

 35 آداب طالب العلم )الحلقة األولى(

   محمد الصادق

 33 منبر الحرمين: ال مساومة على اإلسالم والتنازل عن مبادئه
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   فضيلة الشيخ/ سعود بن إبراهيم الشريم

 33 دراسة فقهية مقارنة )الحلقة األولى(  الفروق الفقهية بين األذان واإلقامة..

   الدكتور/ إبراهيم بن مبارك السناني

 15 أقبل وال تخف

   سامح أحمد أبو الروس

 13 الزقازيق -أبو كبير / فرع بني عباد  -فرع طوخ  شهر:

.   

 الصفحة هـ1411صفر  -السنة الحادية واألربعون  483العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: إقامة الدولة التي ترعى الحقوق وتقوم بها!

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 الشيخ أبي الحسن المأربي رئيس دار الحديث في مأرب باليمن )الحلقة األولى(حوار التوحيد: مع 

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 11 وصية الله للوالة -الحلقة الثالثة  -باب التفسير: سورة ص 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 11 عليه وسلم للوالةباب السنة: وصية رسول الله صلى الله 

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد،

 31 (2868: 2852) -( 74درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 دراسات قرآنية: دالئل عظمة القرآن )الحلقة األولى(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 (6( المقاصد )34الحلقة دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 15 امتحان الله تعالي لإلسالميين في االنتخابات

   محمد صالح المنجد

 13 مع الدعاة: رعاية األولويات في مسيرة الدعاة
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   الدكتور/ محمد يسري إبراهيم

 14 شبهات حول الصحابة

   الشيخ/ أسامة سليمان

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 ادفع بالِّتي هي أحسن

   أيمن دياب

 43 الدعوة إلى التوحيد من هدي النبيين

   الشيخ/ عبده األقرع

 44 باب االقتصاد اإلسالمي: فتاوى المجامع الفقهية وتفشِّي المصارف الربوية

ة المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي بجامعة األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالي

 قطر
  

 41 باب األسرة: األسرة المسلمة وتعظيم حرمات الله

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

"أتقتلون رجالً أن يقول ربي  -وقفات مع القصة في كتاب الله: مؤمن آل فرعون )الحلقة األولى(  -باب السيرة 

 الله"
55 

   دالشيخ/ عبد الرازق السيد عي

 51 (: قصة استقبال األموات لنفس المؤمن بعد قبضها136تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 وقفات شرعية مع تطبيق الشريعة االسالمية )الحلقة السادسة(

   المستشار/ أحمد السيد علي

 35 حسن الظن بالله

   صالح نجيب الدق

 33 (1شروط الصالة ) -ة وأحكامها )الحلقة الخامسة( باب الفقه: الصال

   الدكتور/ طه حمدي

 34 طلب العلم والدورات العلمية المكثفة
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   محمد الصادق

 33 من اآلداب اإلسالمية: األدب مع الصحابة )الحلقة الرابعة(

   سعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 38 الجيزة -الشرقية / فرع كرداسة  -فاقوس / فرع مفارق أبو نصار  -شهر: فرع منية المكرم 

.   

 33 بركات تطبيق الشريعة اإلسالمية

   شوقي عبد الصادق

 الغالف السنة المحمدية بالسودان في زيارة للمركز العام أنصارمن أخبار الجماعة: رئيس 

   رئيس التحرير

لفضيلة الشيخ الحويني، تأجل لظروف فضيلة الشيخ الصحية، نسأل الله  تنويه: باب أسئلة القراء على األحاديث

 له الشفاء العاجل
 الغالف

.   

 الصفحة هـ1411ربيع األول  -السنة الحادية واألربعون  481العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: الوالة المقسطون على منابر من نور

   ئيس العام للجماعةالدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الر

ر من نحذ -حوار التوحيد: مع الشيخ أبي الحسن المأربي رئيس دار الحديث في مأرب باليمن )الحلقة الثانية( 

 الحزبية المقيتة .. والوالءات الضيقة
3 

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 14 (37: 28اآليات ) -الحلقة الرابعة  -باب التفسير: سورة ص 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 11 باب السنة: أنزل القرآن على سبعة أحرف

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد

السنة المحمدية بالسودان: نرحب ونشيد بوجود  أنصارمساعد رئيس الجمهورية السوداني في المؤتمر لجماعة 

 لصد األخطار عن البالد السمة من مصر مطالبا بالتآلف أنصاروفد 
35 

   رئيس التحرير

 31 (2873: 2867) -( 75درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 
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   الشيخ/ علي حشيش

 31 دراسات قرآنية: عظمة القرآن )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 (6د )( المقاص35دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 15 التأمين وإعادة التأمين -باب االقتصاد اإلسالمي: التأمين التجاري والتأمين التعاوني 

األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي بجامعة 

 قطر
  

 13 يعة االسالمية )الحلقة السابعة(وقفات شرعية مع تطبيق الشر

   المستشار/ أحمد السيد علي

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 من اآلداب اإلسالمية: األدب مع رسول الله صلِّى الله عليه وسلِّم )الحلقة األولى(

   سعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى باألزهر الشريف

"فََستَْذُكُروَن َما أَقُوُل لَُكْم    -ة في كتاب الله: مؤمن آل فرعون )الحلقة الثانية( وقفات مع القص -باب السيرة 

ُض أَْمِري إِلَى اللَِّه   إِنَّ اللَّهَ بَِصيٌر بِاْلِعبَاِد" ِ  َوأُفَوِّ
41 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 44 قل ال أسألكم عليه أجراً 

   الشيخ/ عبده األقرع

 43 إلى أولياء األمور في البيت المسلمباب األسرة: 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 55 من مناقب الزبير بن العوام، رضي الله عنه

   الشيخ/ أسامة سليمان

(: قصة اليهودي ساكن مكة وليلة مولد النبي صلِّى الله عليه 138تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 وسلِّم
51 

   الشيخ/ علي حشيش
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 51 الفتاوى

   لجنة الفتوى بالمركز العاميجيب عليها 

 53 (2شروط الصالة ) -باب الفقه: الصالة وأحكامها )الحلقة السادسة( 

   الدكتور/ طه حمدي

 31 حقوق األيتام في اإلسالم

   صالح نجيب الدق

 34 مع الدعاة: واجب الوحدة واالئتالف

   الدكتور/ محمد يسري إبراهيم

 34 العلم والدورات العلمية المكثفة طلب

   محمد الصادق

 31 الفروق الفقهية بين األذان واإلقامة.. دراسة فقهية مقارنة )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ إبراهيم بن مبارك السناني

 33 يا ساسة.. هذا محمد صلِّى الله عليه وسلِّم

   شوقي عبد الصادق

 13 الجيزة -منية النصر / فرع برطس أوسيم  -فرع ميت تمامة بلبيس /  -شهر: فرع البالشون 

.   

 الصفحة هـ1411ربيع اآلخر  -السنة الحادية واألربعون  484العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: األمة بين بيعات طرقية وبيعات حزبية

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 رير: الفتن بين ضياع األمن ونشر الفوضى والتآمر على مصر!كلمة التح

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 11 هذه وظيفتنا

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 15 األماكن المنهي عن الصالة فيها )الحلقة األولى( -باب الفقه: شروط الصالة 

   الدكتور/ طه حمدي
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 11 باب السنة: األحرف السبعة

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني

 31 (2722: 2874) -( 76درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 من اآلداب اإلسالمية: األدب مع رسول الله صلِّى الله عليه وسلِّم )الحلقة الثانية(

   باألزهر الشريفسعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى 

 33 ( المقاصد المكلفين36دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 15 منهج اإلسالم في تربية الشباب

   صالح نجيب الدق

 14 مع الدعاة: صناعة اإلعالم وصياغة الرأي العام

   الدكتور/ محمد يسري إبراهيم،

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 مبايعة علي للصديق رضي الله عنهما

   الشيخ/ أسامة سليمان

 45 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ المحدث/ أبو إسحاق الحويني

 41 الشبهات المثارة حول حد الرجم -وقفات شرعية مع تطبيق الشريعة االسالمية )الحلقة الثامنة( 

   حمد السيد عليالمستشار/ أ

 43 باب األسرة: أمراض خبيثة في أمة اإلسالم

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 55 باب االقتصاد اإلسالمي: التأمين التجاري والتأمين التعاوني الغرر وأثره في عقود المعاوضات

 قتصاد اإلسالمي بجامعةاألستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية المعاصرة واال

 قطر
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 51 (: قصة تلقين الميت بعد الدفن137تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 منبر الحرمين: استنهاض الهمم للعمل لإلسالم

   فضيلة الشيخ/ محمد صالح المنجد

 33 الحنيفاإلصالح ال يتأتِّى بالتخريب .. وإنما يتأتِّى بشرع الله 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي

 35 كيفية التعامل مع اإلشاعات واألراجيف

   الشيخ/ عبده األقرع

 31 الفروق الفقهية بين األذان واإلقامة.. دراسة فقهية مقارنة )الحلقة الثالثة(

   الدكتور/ إبراهيم بن مبارك السناني

 33 دروس وعبر وفوائد -صة في كتاب الله: مؤمن آل فرعون )الحلقة الثالثة( وقفات مع الق -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 11 دراسات قرآنية: دالئل عظمة القرآن )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 الصفحة هـ1411جمادى األولى  -السنة الحادية واألربعون  485العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: الحقد النصيري على أهل السنة

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: الصبر على مصائب الدهر

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (61: 41اآليات ) -الحلقة الخامسة  -باب التفسير: سورة ص 

   العظيم بدوي، نائب الرئيس العامالدكتور/ عبد 

 14 األماكن المنهي عن الصالة فيها )الحلقة الثانية( -باب الفقه: شروط الصالة 

   الدكتور/ طه حمدي

 11 منبر الحرمين: ما أكثر العبر وأقل المعتبرين!

   فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح المنجد
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 31 (2716: 2721) -( 78 درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة

   الشيخ/ علي حشيش

طاعة النبي صلِّى الله عليه  -من اآلداب اإلسالمية: األدب مع رسول الله صلِّى الله عليه وسلِّم )الحلقة الثالثة( 

 وسلِّم في كل ما أمر
31 

   سعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 33 عنه في عهد الفاروقعلٌي رضي الله  -شبهات حول الصحابة 

   الشيخ/ أسامة سليمان

 33 تكريم اإلسالم للمرأة

   صالح نجيب الدق

 14 صفة األمام العادل

   عبده األقرع

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (1( طرق معرفة المقاصد )38دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   يليالشيخ/ متولي البراج

الرد على فرية تقديم العقل على النقل: "ال .. يا فضيلة شيخ األزهر .. بل النقل حاكم وقاٍض وُمقدَّم على العقل" 

 )الحلقة األولى(
43 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

ة ابني آدم -باب السيرة   43 "إنِّما يتقبِّل الله من المتِّقين"-)الحلقة األولى(  وقفات مع القصة في كتاب الله: قصِّ

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 43 باب األسرة: اإلخالص وأثره في الدنيا واآلخرة

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة الضِبِّ وإسالم ألف أعرابي137تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 الفروق الفقهية بين األذان واإلقامة.. دراسة فقهية مقارنة )الحلقة الرابعة(

   الدكتور/ إبراهيم بن مبارك السناني
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 53 دراسات قرآنية: دالئل عظمة القرآن )الحلقة الرابعة(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 31 األسكندرية / فرع أبو عبد الله سيدي سالم -شهر: فرع السيوف 

.   

 33 (1الشبهات المثارة حول أحاديث الرجم ) -وقفات شرعية مع تطبيق الشريعة االسالمية )الحلقة التاسعة( 

   المستشار/ أحمد السيد علي

 35 طوبى للشام

   شوقي عبد الصادق

 38 مع الدعاة: موقف الدعاة من اختيار رئيس البالد

   الدكتور/ محمد يسري إبراهيم

 15 اإلسالمي: التأمين التجاري والتأمين التعاوني: أقسام التأمين التجاري باب االقتصاد

األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي بجامعة 

 قطر
  

 الصفحة هـ1411جمادى االخرة  -السنة الحادية واألربعون  483العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: سعادة الدارين في التمسك بالتوحيد

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: مصر و األمة.. و فتن كقطع الليل المظلم!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (76: 62اآليات ) -الحلقة السادسة  -باب التفسير: سورة ص 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 دراسات قرآنية: دالئل عظمة القرآن )الحلقة الخامسة(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 13 بيان: مجلس شورى العلماء "البيان العشرون"

.   

 11 منبر الحرمين: تحديات تواجه األمة
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   فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح المنجد

 31 (2733: 2718) -( 77درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

ثالثاً : االنتهاء من كل ما نهى  -من اآلداب اإلسالمية: األدب مع رسول الله صلِّى الله عليه وسلِّم )الحلقة الرابعة( 

 عنه النبي صلى الله عليه و سلم
31 

   ن لجنة الفتوى باألزهر الشريفالدكتور/ سعيد عامر، أمي

 33 السنة واستعصاؤها على الحاقدين

   األستاذ الدكتور/ السيد عبد الحليم محمد حسين

ة ابني آدم )الحلقة الثانية(  -باب السيرة   15 داء األمم -وقفات مع القصة في كتاب الله: قصِّ

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 11 هـ" )الحلقة األولى(38كة صفين "معر -شبهات حول الصحابة 

   الشيخ/ أسامة سليمان

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (2( طرق معرفة المقاصد )37دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 مع الدعاة : من فقه إدارة الدعوة: التخطيط الدعوي

   محمد يسري إبراهيمالدكتور/ 

 44 (2الشبهات المثارة حول أحاديث الرجم ) -وقفات شرعية مع تطبيق الشريعة االسالمية )الحلقة التاسعة( 

   المستشار/ أحمد السيد علي

 43 باب االقتصاد اإلسالمي: من قرارات مجمع الفقه اإلسالمي بمكة المكرمة: التأمين بشتى صوره وأشكاله

كتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي بجامعة األستاذ الد

 قطر
  

 55 باب األسرة: عظماء القادة

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 خير أمة
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   شوقي عبد الصادق

 51 النبي صلى الله عليه و سلم (: قصة الظبية صاحبة الخشفين مع142تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

الرد على فرية تقديم العقل على النقل: "ال .. يا فضيلة شيخ األزهر .. بل النقل حاكم وقاٍض وُمقدَّم على العقل" 

 )الحلقة الثانية(
33 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 33 ماضي: هالك الجبابرةمن روائع ال

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين؛ 

تهنئة: للباحث / محمد حسان على درجة الدكتوراه على رسالته التي بعنوان "منهج النبي صى الله عليه وسلم في 

 دعوة االخر"
15 

.   

 15 الدقهلية -الخانكة  -قلج بني سويف / فرع ال -المنيا / فرع دموشيا  -شهر: فرع دير سمالوط 

.   

 15 عزاء: وفاة الشيخ فتحي إبراهيم شكر رئيس فرع المحلة الكبرى

.   

 11 مهالً أيها المغتاب

   الشيخ/ عبده األقرع

 الصفحة هـ1411رجب  -السنة الحادية واألربعون  481العدد  فهرس مقاالت 

 3 لحلقة األولى(افتتاحية العدد: نظرات في عقائد النُصيرية )ا

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: األمة بين أحداث مؤسفة.. وأخطار زاحفة!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 من تختار للرئاسة؟

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 11 السنة المحمدية "العالمة عبد الرزاق عفيفي" أنصارمؤتمر علمي عن أحد اعالم جماعة دعوة: للمشاركة في 

   أسامة سليمان، مقرر المؤتمر
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 11 محافظة الشرقية -الحسينية  -بلقاس / فرع البياضية  -شهر: فرع قرية برهام 

.   

 14 اتباب االقتصاد اإلسالمي: أثر تغيير قيمة النقود في الحقوق وااللتزام

األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي بجامعة 

 قطر
  

 11 األماكن المنهي عن الصالة فيها )الحلقة الثالثة( النهي عن الصالة في المقبرة -باب الفقه: شروط الصالة 

   الدكتور/ طه حمدي

 31 (2747: 2734) -( 77ح األحاديث القصار )الحلقة درر البحار من صحي

   الشيخ/ علي حشيش

 31 بدع شهر رجب

   صالح نجيب الدق

 31 من روائع الماضي: حرمة دماء المسلمين

   -رحمه الله-السنة  أنصارفضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس األسبق لجماعة 

 13 الله وهيمنته عليها دراسات قرآنية: تصديق القرآن لكتب

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (3( طرق معرفة المقاصد )37دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 وقفات مع القصة في كتاب الله: أصحاب الجنِّة -باب السيرة 

   الرازق السيد عيدالشيخ/ عبد 

 45 (3الشبهات المثارة حول أحاديث الرجم ) -وقفات شرعية مع تطبيق الشريعة االسالمية )الحلقة العاشرة( 

   المستشار/ أحمد السيد علي

 43 باب األسرة: منهج الرسول صلِّى الله عليه وسلِّم في الحفاظ على سمعة المسلمين

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن
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 51 (: قصة الُجب ُمْنتِن الريح ليلة اإلسراء والمعراج141الداعية من القصص الواهية )الحلقة تحذير 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 اإلسالم وبناء اإلنسان )الحلقة األولى(

   األستاذ الدكتور/ السيد عبد الحليم محمد حسين

رابعاً: محبة النبيِّ صلِّى الله  -م )الحلقة الخامسة( من اآلداب اإلسالمية: األدب مع رسول الله صلِّى الله عليه وسلِّ 

 (1عليه وسلِّم )
31 

   الدكتور/ سعيد عامر، أمين لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 34 فتاوى

   اللجنة الدائمة العلمية واإلفتاء

 33 معركة صفين )الحلقة الثانية( -شبهات حول الصحابة 

   الشيخ/ أسامة سليمان

 33 ن: بل الساعة موعدهممنبر الحرمي

   فضيلة الشيخ/ أحمد بن عبد العزيز الشاوي، إمام مسجد عوف بن مالك بالقصيم

 الصفحة هـ1411شعبان  -السنة الحادية واألربعون  488العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: ضالالت النصيرية في العبادات واألعياد)الحلقة الثانية(

   شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة الدكتور/ عبد الله

 3 ماذا نريد من رئيس الدولة؟

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 15 منبر الحرمين: في اإلجازة عمل وإنجاز

   فضيلة الشيخ/ إبراهيم بن محمد الحقيل، إمام مسجد فهد المقيل بالرياض

 14 عبان وحكم االحتفال بهامن روائع الماضي: ليلة النصف من ش

   فضيلة الشيخ/ فتحي أمين عثمان

 11 اإلسالم وبناء اإلنسان )الحلقة الثانية(

   األستاذ الدكتور/ السيد عبد الحليم محمد حسين

 31 (2752: 2747) -( 122درر البحار من صحيح األحاديث القصار )الحلقة 
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   الشيخ/ علي حشيش

 31 رثاء ووفاء

   علي حشيش الشيخ/

 33 ملف خاص: وفاة فضيلة الشيخ أبي يحيى زكريا حسيني محمد

   إعداد/ جمال سعد حاتم

 34 أبا يحيى.. تقبلك الله في الصالحين

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 35 ربح البيع أبا يحيى

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، المشرف العام

 33 الشيخ.. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدرمات 

   رئيس التحرير

 33 إن القلب ليحزن

   الشيخ/ أسامة سليمان

 31 ورحل الوالد المعلم

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 31 رحمك الله يا شيخنا

   أحمد صالح رضوان

 38 ترجمة الشيخ الوالد زكريا حسيني محمد رحمه الله

   عد حاتم، وأبناء الشيخ رحمه اللهإعداد/ جمال س

 15 وداعا أبا يحيى

   الدكتور/ حمدي طه

 15 في رعاية الله أبا يحيى

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 11 إن العين لتدمع لفراقك أبا يحيى!!

   أحمد يوسف
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 11 فقدنا علما من أعالم السنة

   الشيخ/ محمد رزق ساطور، وحذيفة محمد رزق ساطور

 13 (4( طرق معرفة المقاصد )42راسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة د

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 استقبال القبلة -باب الفقه: شروط الصالة 

   الدكتور/ طه حمدي

 43 (: التدريب العملي2مع الدعاة: من فقه إدارة الدعوة )

   لدكتور/ محمد يسري إبراهيما

 44 (4الشبهات المثارة حول أحاديث الرجم ) -وقفات شرعية مع تطبيق الشريعة االسالمية )الحلقة الحادية عشر( 

   المستشار/ أحمد السيد علي

 43 باب األسرة: اإليمان بالقدر

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 55 لحروب التي وقعت بين الصحابةشبهات حول الصحابة: موقف أهل السنِّة من ا

   السنة المحمدية أنصارالشيخ/ أسامة سليمانالريئس العام األسبق لجماعة 

(: قصة منكرة على سعد بن معاذ رضي الله عنه في تقصيره في 142تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 الطهور من بوله
51 

   الشيخ/ علي حشيش

مع القصة في كتاب الله: أصحاب الفيل )الحلقة األولى( أصحاب الفيل بين المفسرين وقفات  -باب السيرة 

 والمؤرخين
51 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 35 دراسات قرآنية: القرآن شفاء

   الشيخ/ مصطفي البصراتي

رابعاً: محبة النبيِّ صلِّى الله  -من اآلداب اإلسالمية: األدب مع رسول الله صلِّى الله عليه وسلِّم )الحلقة السادسة( 

 (2عليه وسلِّم )
31 
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   الدكتور/ سعيد عامر، أمين لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 33 إن السعيد لمن ُجنِّب الفتن

   الشيخ/ عبده األقرع

 33 األمانة

   صالح نجيب الدق

 13 ون "العزيز بالله"عزاء: وفاة المهندس خالد محمد حسين رئيس مجلس غدارة المركز العام بالزيت

   أسرة مجلة التوحيد

 الصفحة هـ1411رمضان  -السنة الحادية واألربعون  483العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: اغتنام األوقات بالتزود بخير الزاد

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 صيحة الصادقة للراعي والرعيةكلمة التحرير: أمانة الوالية.. والن

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 حكمة االستخالف

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 باب السنة: فضل الصيام

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد، رحمه الله

 11 من أحكام صالة التراويح

   الشيخ/ أسامة سليمان

 13 الدعوة إلى الله في رمضان

   الدكتور/ محمد يسري إبراهيم

 31 (7: 1) -درر البحار من ضعيف األحاديث القصار : القسم الثاني )الحلقة األولى( 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 منبر الحرمين: أيها المتكلمون!!

   القصيمفضيلة الشيخ/ أحمد بن عبد العزيز الشاوي، إمام مسجد عوف بن مالك ب

 38 رمضان وتجديد األمل
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   الشيخ/ متولي البراجيلي

 13 إعالن: مسابقة شبكة األلوكة

.   

 11 رمضان شهر التغيير

   الشيخ/ عبده األقرع

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 من أسرار الرحمة في رمضان

   عبد العزيز مصطفى الشامي

 43 ر الواخر من رمضانتذكير اإلخوان بخضائص العش

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 45 فتاوى رمضانية

.   

 43 باب األسرة: األسرة المسلمة في رمضان

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة صيام بالل رضي الله عنه وتسبيح عظامه143تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 أحكام وآدابشهر رمضان 

   الدكتور/ حمدي طه

 31 مخالفات يقع فيها بعض الصائمين

   أيمن دياب

 34 رمضان شهر األفراح

   صالح الخالق محمد

 31 إعالم أهل الفضل بما جاء في ليلة القدر

   المستشار/ أحمد السيد علي
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 15 القرآن المعجزة العظمى الخالدة

   نفضيلة الشيخ/ فتحي أمين عثما

 13 عزاء: وفاة الشيخ إبراهيم عزت دسوقي

   فتحي أمين عثمان، مدير إدارة التراث

 13 محافظة الشرقية -فاقوس  -شهر: فرع الدميين 

.   

 13 دعوة: للصدقة الجاية امشروع وحدة الغشيل الكلوي بفرع الجيزة

.   

 الغالف م2212 -هـ 1433إمساكية رمضان 

.   

 الصفحة هـ1411شوال  -السنة الحادية واألربعون  435لعدد ا فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: حقوق الراعي والرعية

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: مذابح المسلمين في بورما.. والصمت المخزي

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (7: 1اآليات ) -ير: سورة الزمر )الحلقة األولى( باب التفس

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 رابعاً: محبة النبيِّ صلِّى الله -من اآلداب اإلسالمية: األدب مع رسول الله صلِّى الله عليه وسلِّم )الحلقة السابعة( 

 (3عليه وسلِّم )
14 

   الفتوى باألزهر الشريف الدكتور/ سعيد عامر، أمين لجنة

 11 أسباب المغفرة

   صالح نجيب الدق

 31 (21: 12) -درر البحار من ضعيف األحاديث القصار : القسم الثاني )الحلقة الثانية( 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 دراسات قرآنية: القرآن شرف للعرب خاصة ولألمة عامة
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   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 (5( طرق معرفة المقاصد )41ثر السياق في فهم النص )الحلقة دراسات شرعية: أ

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 15 المذهب الوسطي ألبي الحسن األشعري في توحيد الصفات )الحلقة األولى(

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 14 عالمات الربح والخسارة بعد رمضان

   الشيخ/ عبده األقرع

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 باب االقتصاد اإلسالمي: البيع بالتقسيط نظريات في التطبيق العملي

األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي بجامعة 

 قطر
  

ع القصة في كتاب الله: أصحاب الفيل )الحلقة الثانية( "أَلَْم تََرى َكْيَف فَعََل َربَُّك بِأَْصَحاِب وقفات م -باب السيرة 

 اْلِفيِل"
45 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 41 ضوابط التعامل مع أخطاء البشر

   المستشار/ أحمد السيد علي

 43 داللة المعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم

   فضيلة الشيخ/ فتحي أمين عثمان

 48 (: التدريب الفعلي3مع الدعاة: من فقه إدارة الدعوة )

   الدكتور/ محمد يسري إبراهيم

 55 باب األسرة: تحذير المغرور من شهادة الزور

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

لى النبي صلى الله عليه وسلم (: قصة قدوم هامة بن هيم ع144تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 وإسالمه
51 

   الشيخ/ علي حشيش
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 51 فتاوى

   تجيب عليها لجنة الفتوى بالمركز العام

 35 بحوث فقهية: أحكام قنوت النوازل في الفقه اإلسالمي )الحلقة األولى(

   الدكتور/ عبود بن علي بن درع

 31 شكر المنعم عبادة منسية

   اميعبد العزيز مصطفى الش

 31 تنويه: بخطا في اسم كاتب مقال "رمضان شهر األفراح"

.   

 31 اإلسماعلية -شهر: فرع القصاصين 

.   

 38 منبر الحرمين: إنه الله الملك الحق

   فضيلة الشيخ/ ناصر بن محمد األحمد

  

 الصفحة هـ1411ذو القعدة  -السنة الحادية واألربعون  431العدد  فهرس مقاالت

 3 تتاحية العدد: شروط الحاكم وواجباتهاف

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: الحقد الدولي الدفين.. والكيد لإلسالم والمسلمين

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (7: 3اآليات ) -باب التفسير: سورة الزمر )الحلقة الثانية( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 من اآلداب اإلسالمية: آداب األخوة والصحبة )الحلقة األولى(

   الدكتور/ سعيد عامر، أمين لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 11 منبر الحرمين: عمل يسير وأجر كبير

   فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح المنجد،

 31 (32: 22) -يف األحاديث القصار: القسم الثاني )الحلقة الثالثة( درر البحار من ضع
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   الشيخ/ علي حشيش

 5 ملف خاص: عند الحج "أيام معلومات"

.   

 34 المرأةباب السنة: حج 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 38 باب الفقه: إعالم الناسك بأعمال المناسك

   الدكتور/ حمدي طه

 13 فتاوى: الحج

   -رحمه الله-للجنة الدائمة والشيخ عبد العزيز بن باز ا

 15 )الحلقة العاشرة( -رحمه الله-مسابقة: الشيخ صفوت نور الدين 

.   

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج مع أهله

   الشيخ/ عبده األقرع

 43 والعمرة والزيارات تذكير وتنبيهات لمسائل الحج

   محمد بن ناصر العريني

 43 المذهب الوسطي ألبي الحسن األشعري في توحيد الصفات )الحلقة الثانية(

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 55 باب األسرة: الحياء المجني عليه

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة سكب العبرات عند الحجر األسود145ية من القصص الواهية )الحلقة تحذير الداع

   الشيخ/ علي حشيش

 51 نظريات في التطبيق العملي )الحلقة الثانية( -باب االقتصاد اإلسالمي: بيع العينة والتورق 
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واالقتصاد اإلسالمي بجامعة األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية المعاصرة 

 قطر
  

 35 (6( طرق معرفة المقاصد )42دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 34 هـ37معركة النهروان 

   الشيخ/ أسامة سليمان

 33 بحوث فقهية: أحكام قنوت النوازل في الفقه اإلسالمي )الحلقة الثانية(

   ور/ عبود بن علي بن درعالدكت

 38 دراسات قرآنية: تدبر القرآن )الحلقة األولى(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 15 وقفات مع القصة في كتاب الله: صاحب الجنتين )الحلقة األولى( -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 الغالف ع بالمركز العامالسنة لحضور اجتما أنصارمن أخبار الجماعة: دعوة لفروع 

.   

 الغالف تهنئة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بمناسبة زواج ابنه أنس

   السنة المحمدية وأسرة التحرير أنصارجماعة 

تهنئة: للباحث محمد عبد المقصود صالح عبد المقصود على درجة الماجستر جامعة األزهر وكان عنوان الرسالة 

 عمر بن عبد العزيز من الفرق اإلسالمية""موقف أمير المؤمنين 
 الغالف

   رئيس التحرير

 الغالف فرع المنصورة -عزاء: وفاة الشيخ عبد الفتاح الحسيني الدمياطي / وفاة الشيخ عبد الرحمن محمود 

.   

  

 الصفحة هـ1411ذو الحجة  -السنة الحادية واألربعون  433العدد  فهرس مقاالت

 3 قاصد الحج ومنافعهافتتاحية العدد: م

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: مجلس شورى العلماء يعقد المؤتمر األول ألئمة ودعاة مصر
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   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (16: 12اآليات ) -باب التفسير: سورة الزمر )الحلقة الثالثة( 

   ر/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العامالدكتو

 14 باب االقتصاد اإلسالمي: من أحكام البيع بالتقسيط: مشكلة التأخر في دفع األقساط )الحلقة الثالثة(

األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي بجامعة 

 قطر
  

 13 الجماعة: اجتماع مجلس شورى العلماء على قناة الرحمةمن أخبار 

.   

 11 باب الفقه: األجوبة عن أسئلة األضحية

   الدكتور/ حمدي طه

 31 (43: 33) -درر البحار من ضعيف األحاديث القصار: القسم الثاني )الحلقة الرابعة( 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 وسلم باب السنة: حكم سب النبي صلى الله عليه

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 31 إال تنصروه فقد نصره الله

   صالح نجيب الدق

المذهب الوسطي ألبي الحسن األشعري في توحيد الصفات )الحلقة الثالثة( استهجان أبي الحسن األشعري 

 ممتأخري األشاعرةواستنكاره الشديد لتأويالت المعتزلة والجهمية والشيعة والخوارج ومن تبعهم في ذلك من 
13 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 التكبير.. فضائل وأحكام

   أيمن دياب

 43 ( ما بين المصلحة الشرعية والمصلحة الموهومة43دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 وقفات مع القصة في كتاب الله: صاحب الجنتين )الحلقة الثانية( -باب السيرة 
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   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 43 باب األسرة: شباب حول الرسول صلى الله عليه وسلم

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

قصة تهديد الحجاج بن يوسف للصحابي الجليل أنس بن مالك  (:146تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 رضي الله عنه
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 (: ركائز الربانية4مع الدعاة: من فقه إدارة الدعوة )

   الدكتور/ محمد يسري إبراهيم

 35 دراسات قرآنية: تدبر القرآن )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 31 اإلسالمية: آداب األخوة والصحبة )الحلقة الثانية( من اآلداب

   الدكتور/ سعيد عامر، أمين لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 35 مقتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه

   الشيخ/ أسامة سليمان

 31 الرجمالشبهات المثارة حول حد  -وقفات شرعية مع تطبيق الشريعة االسالمية )الحلقة الثانية عشر( 

   المستشار/ أحمد السيد علي

 11 الوصية األخيرة للعالمة عبدالرزاق عفيفي قبل وفاته في المؤتمر العلمي الثالث عن الشيخ عبدالرزاق عفيفي

   تغطية/ جمال سعد حاتم، محمد محمود فتحي

 
 

 الصفحة هـ1414المحرم  -السنة الثانية واألربعون  431العدد  فهرس مقاالت 

 3 فتتاحية العدد: إبراء للذمة وإعذارا إلى الله تعالىا

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 ندوة التوحيد: في ندوة التوحيد الثانية بالشين؛ دعوتنا: توحيد.. واتباع.. وتزكية

   أدار الندوة وكتبها/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 13 (22: 18اآليات ) -رة الزمر )الحلقة الرابعة( باب التفسير: سو

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام
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 13 بيان: البيان السابع والعشرون لمجلس شورى العلماء

.   

 11 باب السنة: الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم

   األستاذ الدكتور/ السيد عبد الحليم،

 31 (55: 44) -األحاديث القصار: القسم الثاني )الحلقة الخامسة(  درر البحار من ضعيف

   الشيخ/ علي حشيش

 31 دراسات قرآنية: الخشوع

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 ال إله إال الله كلمة التوحيد.. ثمرات وبركات

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 15 تحذير النبي صلى الله عليه وسلم للقضاة

   متولي البراجيلي الشيخ/

 11 الشبهات المثارة حول حد الرجم -وقفات شرعية مع تطبيق الشريعة االسالمية )الحلقة الثالثة عشر( 

   المستشار/ أحمد السيد علي

 13 من أخبار الجماعة: الرئيس مرسي يلتقي الرئيس العام ضمن وفد الدعاة والعلماء

   جمال سعد حاتم

 13 واحة التوحيد

   شيخ/ عالء خضرال

 18 كذب الرافضة في فضائل علي رضى الله عنه

   الشيخ/ أسامة سليمان

 45 مقدمة في فقه النوازل )الحلقة األولى(

   الدكتور/ محمد يسري إبراهيم

 43 عزم وإصرار على نشر الدعوة -باب السنة النبوية: نظرات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 

   بد الرحمنالشيخ/ جمال ع

 44 عزاء: وفاة الشيخ سعيد قتة رئيس فرع حدائق حلوان بالقاهرة
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   أحمد يوسف عبد الحميد

 45 ستر العورة -شروط الصالة: الشرط السادس  -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 48 وقفات مع القصة في كتاب الله: عاقبة الكفر -باب السيرة 

   لرازق السيد عيدالشيخ/ عبد ا

 55 من اآلداب اإلسالمية: آداب األخوة والصحبة )الحلقة الثالثة(

   الدكتور/ سعيد عامر، أمين لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 51 باب التراجم: الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه

   صالح نجيب الدق

(: المؤاخاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه 148تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 في الهجرة
51 

   الشيخ/ علي حشيش

فات في إثبات ص -المذهب الوسطي ألبي الحسن األشعري في توحيد الصفات )الحلقة الرابعة( موافقة األشعري 

 الخالق دون ما تفويض وال تأويل
35 

   الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهراألستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم 

 34 التربية وبناء األمة )الحلقة األولى(

   الدكتور/ أحمد فريد

 35 باب األسرة المسلمة: قوا أنفسكم وأهليكم نارا

   الدكتور/ أبو الفتوح عقل

 33 عام ماض وآخر قادم

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 38 قة األولى(نظرات في حديث توبة قاتل المائة )الحل

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 13 تأسيس تيار الوسطية اإلسالمي في سوريا

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 الصفحة هـ1414صفر  -السنة الثانية واألربعون  434العدد  فهرس مقاالت 
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 3 افتتاحية العدد: إن الله هو الحكم

   الرئيس العام للجماعة الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي،

 3 منبر الحرمين: كيف النجاة من الواقع المر؟!

   الشيخ/ حسين عبد العزيز آل الشيخ، إمام المسجد النبوي الشريف

 15 (35: 23اآليات ) -باب التفسير: سورة الزمر )الحلقة الخامسة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 وصيانة حماه )الحلقة األولى(حراسة التوحيد 

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 11 باب السنة: أثر العمل الصالح في انفراج الشدائد

   األستاذ الدكتور/ السيد عبد الحليم

 31 (68: 56) -درر البحار من ضعيف األحاديث القصار: القسم الثاني )الحلقة السادسة( 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 م: الخلفة الراشد.. عمر بن الخطاب رضي الله عنهباب التراج

   صالح نجيب الدق

 31 نظرات في حديث توبة قاتل المائة )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ محمد رزق ساطور

 33 الحسينية -فاقوس / فرع الحجازية  -شهر: فرع جهينة 

.   

 33 عزاء: وفاة الشيخ حسين جاد الله؛ رئيس فرع ترسا الجيزة

   أحمد يوسف، األمين العام

 15 عقيدة الرافضة في صفات رب العالمين

   الشيخ/ أسامة سليمان

 13 مواسم الطاعة في عام جديد

   أيمن دياب

 14 من اآلداب اإلسالمية: حفظ اللسان عن السخرية )الحلقة الرابعة(

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

   الدكتور/ سعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (1( ضوابط الفروق بين البدعة والمصلحة المرسلة )44دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة سبأ "بلدة طيبة ورب غفور" )الحلقة األولى( -باب السيرة 

   خ/ عبد الرازق السيد عيدالشي

 44 باب السيرة : نظرات في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم : شجاعة القلب المعمور باإليمان

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 41 السنة حول االستفتاء على الدستور أنصاربيان: 

   المحمدية السنة أنصارالدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام لجماعة 

 48 باب األسرة: استثمروا في تربية البنات

   الدكتور/ أبو الفتوح عقل

 55 معنى التربية )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ أحمد فريد

المذهب الوسطي ألبي الحسن األشعري في توحيد الصفات )الحلقة الخامسة( موافقة األشعري ألئمة السلف في 

 فويض وال تأويلإثبات صفات الخالق بال ت
51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 51 النية -شروط الصالة: الشرط السابع  -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 35 لكتاب(: قصة نبي الله عيسى عليه السالم ومعلمه في ا147تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 مقدمة في فقه النوازل )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ محمد يسري إبراهيم

 33 سرعة استجابة الصحابة ألمر الله ورسوله
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   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 33 وقفات شرعية مع االستفتاء على الدستور

   المستشار/ أحمد السيد علي

  

 الصفحة هـ1414ربيع األول  -السنة الثانية واألربعون  434دد الع فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: دعوة األمة إلى االعتصام بالكتاب والسنة

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: خطبة التاريخ للشيخ العريفي : تحكي عن روائع أم الدنيا .. بلد األنبياء

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 11 (45: 36اآليات ) -باب التفسير: سورة الزمر )الحلقة السادسة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 11 باب السنة: أسس االستقامة في منهج الفكر اإلسالمي

   األستاذ الدكتور/ السيد عبد الحليم

 31 (87: 67) -ضعيف األحاديث القصار: القسم الثاني )الحلقة السابعة( درر البحار من 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 صفة صالة النبي صلى الله عليه وسلم )الحلقة األولى( -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 31 باب األسرة: ابنتي في بيت الزوجية

   الدكتور/ أبو الفتوح عقل

 33 داب اإلسالمية: الغيبة وأثرها السيئ في األمة )الحلقة األولى(من اآل

   الدكتور/ سعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 11 محافظة الشرقية -أبو حماد  -شهر: فرع قريو كفر العزازي 

.   

 13 (2عة والمصلحة المرسلة )( ضوابط الفروق بين البد45دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي
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 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 اإلسالم يريد السعادة للمسلمين

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 43 حماية جناب التوحيد )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 45 (1م: وصيته صلى الله عليه وسلم بأهل مصر )نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسل

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 48 سبأ ونعمة األمن -وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة سبأ )الحلقة الثانية(  -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 55 ألولى(المؤهالت التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية )الحلقة ا

   الدكتور/ أحمد فريد

 51 باب التراجم: الخليفة الراشد.. عثمان بن عفان رضي الله عنه

   صالح نجيب الدق

 51 دراسات قرآنية: األمثال في القرآن )الحلقة األولي(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 35 منبر الحرمين: الشائعات وأثرها السيئ في األمة

   يد، إمام المسجد الحرامالشيخ/ صالح بن حم

 31 (: قصة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم السابع من مولده147تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 33 الفروع الفقهية عند الرافضة

   الشيخ/ أسامة سليماناألستاذ بجامعة األزهر

في توحيد الصفات )الحلقة السادسة( مجاراه األشعري ألئمة السلف المذهب الوسطي ألبي الحسن األشعري 

وتابعيهم بإحسان في استنكارهم تأويالت المعتزلة والجهمية والشيعة والخوارج.. ومن تبعهم في ذلك من متأخري 

 األشاعرة

38 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر
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 13 نوازل )الحلقة الثالثة(مقدمة في فقه ال

   الدكتور/ محمد يسري إبراهيم

 الغالف من أخبار الجماعة: دعوة الجمعية العمومية العادية لالنعقاد

   أحمد يوسف، األمين العام

تهنئة: للباحث طلحة زكريا حسيني لحصولة على درجة الماجستير لرسالته التى بعنوان "القراء والقراءات في 

 جامعة األزهر -ابع الهجري" من كلية القرآن الكريم بطنطا القرن الس
 الغالف

   رئيس التحرير

  

 الصفحة هـ1414ربيع اآلخر  -السنة الثانية واألربعون  433العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: بين الشورى والديموقراطية: هل تستوى الظلمات والنور

   الرئيس العام للجماعةالدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، 

 3 كلمة التحرير: مصر أم الدنيا.. بين الفتن والفساد

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (53: 46اآليات ) -باب التفسير: سورة الزمر )الحلقة السابعة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 البيع بالتقسيط )الحلقة الرابعة( حكم سداد األقساط قبل موعدها باب االقتصاد اإلسالمي: من أحكام

األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي بجامعة 

 قطر
  

 11 باب السنة: تجديد الدين الذى ننشده

   األستاذ الدكتور/ السيد عبد الحليم

 31 (72: 72) -حار من ضعيف األحاديث القصار: القسم الثاني )الحلقة الثامنة( درر الب

   الشيخ/ علي حشيش

 31 من اآلداب اإلسالمية: مفهوم الغيبة وحكمها وأدلة تحريمها )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ سعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 33 لثالثة( التحذير من خطورة الرياءحماية جناب التوحيد )الحلقة ا

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل
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 15 منبر الحرمين: الفساد.. آثاره وكيفية مكافحته

   الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام

 11 المؤهالت التى أهلت الصحابة رضى الله عنهم لقيادة البشرية )الحلقة الثانية(

   / أحمد فريدالدكتور

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (3( ضوابط الفروق بين البدعة والمصلحة المرسلة )46دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 صفة صالة النبي صلى الله عليه وسلم )الحلقة الثانية( -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 45 مقدمة في فقه النوازل )الحلقة الرابعة(

   الدكتور/ محمد يسري إبراهيم

 43 ميت غمر -فاقوس / فرع دنديط  -شهر: فرع الطويلة 

.   

 41 صور من االفساد فى األرض

   الشيخ/ أسامة سليمان

 43 (2ليه وسلم بأهل مصر )نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: وصيته صلى الله ع

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

(: قصة قتل الحجاج لسعيد بن جبير رضى الله عنه ومناظرته 152تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 واسالم الراهب
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 مجاراه األشعري ألئمة السلفالمذهب الوسطي ألبي الحسن األشعري في توحيد الصفات )الحلقة السابعة( تابع 

وتابعيهم بإحسان في استنكارهم تأويالت المعتزلة والجهمية والشيعة والخوارج.. ومن تبعهم في ذلك من متأخري 

 األشاعرة

51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 نصيحة حول األحداث الجارية على الساحة المصرية
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   المستشار/ أحمد السيد علي

 34 تعقيبات ودروس مستفادة -وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة سبأ )الحلقة الثالثة(  -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 33 باب التراجم: الخليفة الراشد.. على بن أبى طالب رضى الله عنه

   صالح نجيب الدق

 15 ال في القرآن )الحلقة الثانية(دراسات قرآنية: األمث

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 الصفحة هـ1414جمادى األولى  -السنة الثانية واألربعون  431العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: كل بدعة ضاللة

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 صر وأهلها!!كلمة التحرير: حسرات على أحوال م

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (64: 54اآليات ) -باب التفسير: سورة الزمر )الحلقة الثامنة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 باب السنة: الفطرة أساس التربية الصحيحة فى اإلسالم

   األستاذ الدكتور/ السيد عبد الحليم،

 11 منبر الحرمين: أصول منهج السلف الصالح

   الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام

 31 (122: 71) -درر البحار من ضعيف األحاديث القصار: القسم الثاني )الحلقة التاسعة( 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 اق المالية )الحلقة األولى(باب االقتصاد اإلسالمي: الضوابط الشرعية للصكوك واألور

األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، أستاذ فخري في المعامالت المالية المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي بجامعة 

 قطر
  

 38 إلى المتجرئين على الفتيا

   الشيخ/ عبده األقرع
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 11 (1النفس فى التخلص من الغيبة )من اآلداب اإلسالمية: آداب األخوة والصحبة )الحلقة السابعة( مجاهدة 

   الدكتور/ سعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 11 دراسات قرآنية: األمثال في القرآن )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 ند القبورحماية جناب التوحيد )الحلقة الرابعة( منكرات تقع ع

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 43 (4( ضوابط الفروق بين البدعة والمصلحة المرسلة )48دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

جيل مؤهالت النصر فى  -المؤهالت التى أهلت الصحابة رضى الله عنهم لقيادة البشرية )الحلقة الثالثة( 

 الصحابة
43 

   الدكتور/ أحمد فريد

 43 (3نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: مصر فى سنة الرسول صلى الله علية وسلم ووصيتة )

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة تزويج فاطمة بعلي رضي الله عنهما151تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   شالشيخ/ علي حشي

 51 صفة صالة النبي صلى الله عليه وسلم )الحلقة الثالثة( -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

المذهب الوسطي ألبي الحسن األشعري في توحيد الصفات )الحلقة الثامنة( ذكر طرف من تقارير أهل العلم 

 يد الصفات، وتخليه عنهموالفضل بتخلي متأخري األشاعرة عن مذهب شيخهم الوسطي في توح
35 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 34 ِن""َويَْسأَلُونََك َعن ِذي اْلقَْرنَيْ  -وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة ذى القرنين )الحلقة األولى(  -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

الرد على الشبهات المثارة على حد الرجم  -مع تطبيق الشريعة االسالمية )الحلقة الرابعة عشر( وقفات شرعية 

(1) 
33 
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   المستشار/ أحمد السيد علي

 38 مناهج األئمة األربعة وأتباع مذاهبهم فى استنباط األحكام -مقدمة في فقه النوازل )الحلقة الخامسة( 

   الدكتور/ محمد يسري إبراهيم

 11 ات أعداء اإلسالم حول السنة )الحلقة األولى(شبه

   الشيخ/ أسامة سليمان

 الصفحة هـ1414جمادى اآلخرة  -السنة الثانية واألربعون  438العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: شبهات القائلين بالبدعة الحسنة والرد عليها

   ماعةالدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للج

 3 كلمة التحرير: الغزو الشيعى.. بين خيانات الماضى وأحالم الحاضر

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (85: 65اآليات ) -باب التفسير: سورة الزمر )الحلقة التاسعة واألخيرة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 ضوابط الشرعية للصكوك واألوراق المالية )الحلقة الثانية(باب االقتصاد اإلسالمي: ال

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، رئيس الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح

 11 باب السنة: واقع المسلمين اليوم

   األستاذ الدكتور/ السيد عبد الحليم

 31 (113: 123) -لحلقة العاشرة( درر البحار من ضعيف األحاديث القصار: القسم الثاني )ا

   الشيخ/ علي حشيش

 31 حماية جناب التوحيد )الحلقة الخامسة( تعظيم القبور قتنة كل العصور

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 33 حوار التوحيد: مع وزير األوقاف الدكتور طلعت عفيفى

   سامح أبو الروس

 11 يةأنواع التربية المطلوبة: التربية العقائد

   الدكتور/ أحمد فريد

 13 واحة التوحيد
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   الشيخ/ عالء خضر

 18 (1( اعتبار المآالت )47دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 منبر الحرمين: وحدة الكلمة والحذر من الفرقة

   مسجد الحرامالشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب ال

 43 اذةاالستفتاح واالستع -صفة صالة النبي صلى الله عليه وسلم )الحلقة الرابعة(  -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 55 (1نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: دروس مهمة لدعاة األمة )

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

لحسن األشعري في توحيد الصفات )الحلقة التاسعة( سيرا على خطى األشعري.. أئمة المذهب الوسطي ألبي ا

 الخلف يتراجعون إلى ما تراجع إليه األشعري وكان عليه أئمة السلف
51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

عليم جبريل للنبى صلى الله علية وسلم أحب أسماء الله (: صة ت152تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 تعالى
51 

   الشيخ/ علي حشيش

تَْينَاهُ "إِنَّا َمكَّنَّا لَهُ ِفي اأْلَْرِض َوآ -وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة ذى القرنين )الحلقة الثانية(  -باب السيرة 

 ِمن ُكِلِّ َشْيٍء َسبَبًا"
35 

   سيد عيدالشيخ/ عبد الرازق ال

 33 الجزاء من جنس العمل

   أيمن دياب

 34 (2من اآلداب اإلسالمية: آداب األخوة والصحبة )الحلقة الثامنة( مجاهدة النفس فى التخلص من الغيبة )

   الدكتور/ سعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 34 شبهات أعداء اإلسالم حول السنة )الحلقة األولى(

   الشيخ/ أسامة سليمان

 38 تحذير األنام من فتنة اإلعالم الهدام

   المستشار/ أحمد السيد علي
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 11 السنة بتايالند أنصارترجمة الشيخ على بن عيسى المصرى: حامل لواء 

   فضيلة الشيخ/ فتحي أمين عثمان،

 الغالف السنة ببنها نصارافتتاح أكبر صرح طبي أل

   جمال سعد حاتم

  

 

 الصفحة هـ1414رجب  -السنة الثانية واألربعون  433العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: اإلصالح فريضة شرعية وضرورة حياتية

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: وزارة جديدة بين آمال وآالم!!

   حريراألستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس الت

 15 (7: 1اآليات ) -باب التفسير: سورة غافر )الحلقة األولى( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 حكم سداد األقساط قبل موعدها )الحلقة الرابعة( -باب االقتصاد اإلسالمي: من أحكام البيع بالتقسيط 

   ئة الشرعية للحقوق واإلصالحاألستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، رئيس الهي

 11 باب السنة: نظرات فى مفهوم الحرية فى اإلسالم

   األستاذ الدكتور/ السيد عبد الحليم

 13 "إثُمَّ أَتْبََع َسبَبًا" -وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة ذى القرنين )الحلقة الثالثة(  -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 31 (126: 114) -البحار من ضعيف األحاديث القصار: القسم الثاني )الحلقة الحادية عشر( درر 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 وقفات مع أزمة السلطة القضائية

   المستشار/ أحمد السيد علي

 31 منبر الحرمين: منزلة الصحابة رضى الله عنهم فى الكتاب والسنة

   عبد الله الخياط، إمام المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بن

 15 الحدود رحمة من الله
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   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 11 من أنواع التربية المطلوبة: التربية الفكرية )الحلقة األولى(

   الدكتور/ أحمد فريد

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (2( اعتبار المآالت )47 دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 باب التراجم: الغنى الشاكر.. عبدالرحمن بن عوف

   صالح نجيب الدق

 43 الةحكم البسملة فى الص -صفة صالة النبي صلى الله عليه وسلم )الحلقة الخامسة(  -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 55 (2يرة الرسول صلى الله عليه وسلم: دروس مهمة لدعاة األمة )نظرات في س

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

تهنئة: للباحث مرزوق محمد مرزوق لحصوله على درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين جامعة األزهر وكان 

 عنوان الرسالة "دور الحديث النبوي في التأصيل العقدي؛ والرد على المخالفين"
53 

   رئيس التحرير

 53 صدر: حديثا كتاب "معالم منهج الشيخ أحمد شاكر" تأليف الشيخ متولي البراجيلي

.   

 53 برج العرب الجديدة 3شهر: فرع 

.   

(: قصة النبى صلى الله عليه وسلم مع ملك الموت عند رأس 153تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 نصاررجل من األ
51 

   خ/ علي حشيشالشي

 51 الصالح؛ طرقه وثمراته

   محمود سرحان

 35 من اآلداب اإلسالمية: آداب األخوة والصحبة )الحلقة التاسعة( النميمة ووجوب اجتنابها
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   الدكتور/ سعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى باألزهر الشريف

 31 مقدمة في فقه النوازل )الحلقة السادسة(

   سري إبراهيمالدكتور/ محمد ي

 31 دراسات قرآنية: األمثال في القرآن )الحلقة الرابعة(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 15 فتاوى

.   

 الغالف من أخبار الجماعة: تشكيل مجلس إدارة المركز العام

.   

عابدين للجماعة بدعوة عامة لحضور المتلقى الفكري األول حول تحصين األمة من فتنة التشيع بمقر المركز العام 

 القاهرة
 الغالف

.   

  

 الصفحة هـ1414شعبان  -السنة الثانية واألربعون  555العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: المنهج النبوى فى اإلصالح

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: سد النهضة بين التخاذل والتآمر!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (17: 12اآليات ) -باب التفسير: سورة غافر )الحلقة الثانية( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 باب االقتصاد اإلسالمي: حكم أعمال البورصة فى الفقة االسالمى )الحلقة األولى(

   لسالوس، رئيس الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالحاألستاذ الدكتور/ علي أحمد ا

 11 باب السنة: هلك المتنطعون

   األستاذ الدكتور/ السيد عبد الحليم

 31 (133: 128) -درر البحار من ضعيف األحاديث القصار: القسم الثاني )الحلقة الثانية عشر( 

   الشيخ/ علي حشيش
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 31 على األمم والشعوب منبر الحرمين: النزاهة والرشوة وأثرهما

   الشيخ الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام المسجد الحرام

 31 مقدمة في فقه النوازل )الحلقة السابعة(

   الدكتور/ محمد يسري إبراهيم

 11 ( تغير الفتوى بتغير األحوال52دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   البراجيلي الشيخ/ متولي

 15 طوخ -بنها / فرع العبادلة  -شهر: فرع كفر سندنهور 

.   

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 باب التراجم: سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه

   صالح نجيب الدق

 43 من أنواع التربية المطلوبة: التربية الفكرية )التربية الثانية(

   الدكتور/ أحمد فريد

 43 نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: خبرة رسول الله صلى الله علية وسلم بمعادن الرجال

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

ى حكم قراءة الفاتحة ف -صفة صالة النبي صلى الله عليه وسلم )الحلقة السادسة(  -باب الفقه: أحكام الصالة 

 الصالة
55 

   الدكتور/ حمدي طه

(: قصة الحوت المسمى بهموت والذى يحمل األرض على 154ير الداعية من القصص الواهية )الحلقة تحذ

 ظهره
51 

   الشيخ/ علي حشيش

المذهب الوسطي ألبي الحسن األشعري في توحيد الصفات )الحلقة العاشرة( انتهاض ابن فورك في اإلنكار على 

وسلف األمة واجتماعه وعلماء زمانه على ما عرف بـ  متأخري األشاعرة ورجوعه لما تراجع إليه األشعري

 )االعتقاد القادري(

51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 دروس وعبر -وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة ذى القرنين )الحلقة الرابعة(  -باب السيرة 
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   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 31 الشيعة أولئك الذين كذبوا على ربهم

   أحمد صالح رضوان

 33 فتاوى

.   

 15 اإلجازة الصيفية فرصة زهبية

   الشيخ/ عبده األقرع

 الغالف السنة أنصارالتكامل الدعوى بين األزهر واألوقاف و

   رئيس التحرير

 الصفحة هـ1414رمضان  -السنة الثانية واألربعون  551العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: إرشاد المسلمين إلى كتاب رب العالمين

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: شهر رمضان.. وأمة قد اعتراها الهوان!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (22: 22اآليات ) -ة( باب التفسير: سورة غافر )الحلقة الثالث

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 اإلخالص

   الدكتور/ أحمد حطيبة

 11 باب السنة: روضة التائبين

   األستاذ الدكتور/ السيد عبد الحليم

 31 (142: 134) -درر البحار من ضعيف األحاديث القصار: القسم الثاني )الحلقة الثالثة عشر( 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 باب الفقه: عمرة رمضان تعدل حجة

   الدكتور/ حمدي طه

 31 أحكام االعتكاف
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   صالح نجيب الدق

 15 رمضان شهر المغفرة

   صالح عبد الخالق محمد

 11 بعض األخطاء الشائعة في رمضام

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 13 واحة التوحيد

   رالشيخ/ عالء خض

 18 قيام الليل.. دأب الصالحين

   الدكتور/ أحمد فريد

 41 رمضان وإحياء خاق األخوة

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 45 حادى المشتاقين إلى صحبة المخلصين

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 43 رمضان والدعاء

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 53 إمساكية

.   

 51 (: قصة الخزاعى وتمنى ان يكون رمضان السنة كلها155قصص الواهية )الحلقة تحذير الداعية من ال

   الشيخ/ علي حشيش

 53 عزاء: وفاة والدة الزميل األستاذ مصطفى خليل أبو المعاطي؛ سكرتير التحرير

   أسرة التحرير واللجنة العلمية

 51 رمضان شهر القرآن

   الشيخ/ أسامة سليمان

 35 عن مواسم الخير.. األعمار قصيرة.. فال تضيعوها بالغفلةخطورة الغفلة 

   عبد العزيز مصطفى الشامي
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 31 يا باغى الخير أقبل ويا باغى الشر أدبر

   الشيخ/ عبده األقرع

 33 بشائر النصر فى شهر الصبر

   الدكتور/ محمد يسري

 33 فتاوى

   إعداد/ اللجنة العلمية

 الصفحة هـ1414شوال  -السنة الثانية واألربعون  553العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: مكانة القران وفضلة

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: نهاية رمضان.. واشتداد المحن!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (44: 32اآليات ) -قة الرابعة( باب التفسير: سورة غافر )الحل

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 باب االقتصاد اإلسالمي: حكم أعمال البورصة )الحلقة الثانية(

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، رئيس الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح

 11 باب السنة: أعظم الكرامة لزوم االستقامة

   األستاذ الدكتور/ السيد عبد الحليم

 31 (154: 143) -درر البحار من ضعيف األحاديث القصار: القسم الثاني )الحلقة الرابعة عشر( 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 منبر الحرمين: معالم الهدى فى أجواء الفتن

   الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام المسجد الحرام

 31 ن روائع الماضي: الكلمة بين األمانة والحريةم

   -رحمه الله-السنة المحمدية  أنصارفضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام األسبق لجماعة 

اضطراب األفهام واألقوال في  -وقفات مع القصة في كتاب الله: يأجوج ومأجوج )الحلقة األولى(  -باب السيرة 

 يأجوج ومأجوج
15 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد
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 13 فرحة العيد تذكر بأخوة الدين

   الشيخ/ عبده األقرع

 14 مسائل فقهية: العاق لوالدية وعل يجوز حرمانه من عطيتهما

   78الشيخ.نقال عن مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة الخامسة والعشرون، العدد 

 13 واحة التوحيد

   خضر الشيخ/ عالء

 18 باب الفقه: صفة العمرة )الحلقة األولى(

   الدكتور/ حمدي طه

 41 ( العرف وأثره فى الفتوى51دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 45 وقفات مع حديث "ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخية ما يحب لنفسه"

   المستشار/ أحمد السيد علي

 43 نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: ضرورات فى طريق الدعوة إلى الله تعالى

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة جبل قاف )ق(156تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

مجانبة الدار قطنى  -ادية عشر( المذهب الوسطي ألبي الحسن األشعري في توحيد الصفات )الحلقة الح

واألصبهانى والصابونى والبغوى وابن كثير ضمن مئات منمن ذكرهم صاحب )جمع الجيوش والدساكر على ابن 

 عساكر ( لما كان عليه متأخرى األشاعرة

51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 ر رمضانوصايا وتنبيهات فى ختام شه

   الشيخ/ عبد العزيز مصطفى الشامي

 35 باب التراجم: أمين األمة.. أبوعبيدة بن الجراح

   صالح نجيب الدق

 33 فتاوى

.   
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 11 دراسات قرآنية: األمثال في القرآن )الحلقة الخامسة(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

  

 

 

 

 

 الصفحة هـ1414ذو القعدة  -ون السنة الثانية واألربع 551العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: األمن فريضة شرعية ونعمة ربانية

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: كونوا واحدا ال اثنين.. فالفتنة ال تبقى وال تذر!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (58: 45اآليات ) -ورة غافر )الحلقة الخامسة( باب التفسير: س

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 باب االقتصاد اإلسالمي: حكم أعمال البورصة )الحلقة الثالثة(

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس، رئيس الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح

 11 باب السنة: فى ديننا اليسر

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (157: 155) -درر البحار من ضعيف األحاديث القصار: القسم الثاني )الحلقة الخامسة عشر( 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 منبر الحرمين: لزوم الطاعات بعد انتهاء موسم الخيرات

   الشيخ/ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، إمام المسجد النبوي

 45 -35  لعدد: وإذن في الناس بالحج )غالف الملف(ملف ا

.   

 33 منهج النبى صلى الله علية وسلم فى تعليم أمتة من خالل رحلة الحج

   الشيخ/ عبده األقرع

 38 من روائع الماضي: من منافع الحج وفوائده
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   -رحمه الله-اإلرشاد الشيخ/ عبد العزيز بن باز، الرئيس العام إلدارات البحوث واإلفتاء والدعوة و

 15 الحج .. دروس وعبر

   الدكتور/ نهار العتيبي، عضو الجمعية الفقهية السعودية

 11 كيف يؤدى المسلم مناسك الحج والعمرة؟

   -رحمه الله-الشيخ/ محمد بن صالح بن عثيمين، 

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 فتاوى: الحج والعمرة

.   

 41 الغافلين من االحداث الجاريةموقف 

   المستشار/ أحمد السيد علي

 44 (1( ما بين الكليات العامة واألدلة الخاصة )52دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

ذَا اْلقُْرآَن يَقُصُّ َعلَٰى بَِني"إِ  -وقفات مع القصة في كتاب الله: يأجوج ومأجوج )الحلقة الثانية(  -باب السيرة   نَّ َهٰ

 إِْسَرائِيَل أَْكثََر الَِّذي ُهْم فِيِه يَْختَِلفُوَن"
41 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 43 نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: مواقف وعبر من صلح الحديبية )الحلقة األولى(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

(: قصة قسم النبى صلى الله عليه وسلم حين استشهاد حمزة 158لداعية من القصص الواهية )الحلقة تحذير ا

 رضى الله عنه ليمثلن بسبعين
51 

   الشيخ/ علي حشيش

و أبو حامد الغزالي يتراجع ه -المذهب الوسطي ألبي الحسن األشعري في توحيد الصفات )الحلقة الثانية عشر( 

 ات إلى ما تراجع إليه األشعري.. ويموت وصحيح البخاري على صدرهاآلخر عن تأويل الصف
51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 من أنواع التربية المطلوبة: التربية اإليمانية )الحلقة األولى(

   الدكتور/ أحمد فريد
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 35 أكل الحالل وصالح األبناء

   ز مصطفى الشاميعبد العزي

 31 ال تسأل عمن هلك.. سل عمن نجا

   الشيخ/ أسامة سليمان

 33 باب التراجم: خديجة بنت خويلد رضى الله عنها

   صالح نجيب الدق

 الصفحة هـ1414ذو الحجة  -السنة الثانية واألربعون  554العدد  فهرس مقاالت 

 3 علية وسلم فى عرفات افتتاحية العدد: وقفات مع خطبة النبى صلى الله

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 حوار التوحيد مع الرئيس العام

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 11 (67: 57اآليات ) -باب التفسير: سورة غافر )الحلقة السادسة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 11 باب السنة: أيها الحبيب.. سل عما ينفعك

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (167: 157) -درر البحار من ضعيف األحاديث القصار: القسم الثاني )الحلقة السادسة عشر( 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 باب التراجم: السابق إلى اإلسالم.. سعيد بن زيد رضى الله عنه

   دقصالح نجيب ال

 33 منبر الحرمين: عبودية الكائنات لله رب العالمين

   الشيخ/ عبد المحسن بن محمد القاسم، إمام المسجد النبوي

 33 الحج.. عنوان العبودية

   الشيخ/ أسامة سليمان

 13 دراسات قرآنية: األمثال في القرآن )الحلقة السادسة(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي
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 11 لعمرة )الحلقة الثانية(باب الفقه: صفة ا

   الدكتور/ حمدي طه

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (2( ما بين الكليات العامة واألدلة الخاصة )53دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 ومأجوج )الحلقة الثالثة( وقفات مع القصة في كتاب الله: حقيقة يأجوج -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 44 باب االقتصاد اإلسالمي: مجاالت االستثمار فى البنوك اإلسالمية

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس

 43 نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: مواقف وعبر من صلح الحديبية )الحلقة الثانية(

   جمال عبد الرحمن الشيخ/

(: قصة تعرض إبليس البراهيم عليه السالم عند الجمرات، 157تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 وبيان أن الحجر االسود ليس يمين الله فى االرض
51 

   الشيخ/ علي حشيش

إمام علم  -اجع الشهرستاني تر -المذهب الوسطي ألبي الحسن األشعري في توحيد الصفات )الحلقة الثالثة عشر( 

 وإعالنه الندم على ما فاته من صواب ما كان عليه األشعري وسلف األمة -الكالم وأديان األمم ومذاهب الفالسفة 
51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 انية(من أنواع التربية المطلوبة: التربية اإليمانية )الحلقة الث

   الدكتور/ أحمد فريد

 35 فتاوى

.   

 33 كيف نجعل األشقاء أصدقاء؟!

   عبد العزيز مصطفى الشامي

 11 القناعة

   األستاذ الدكتور/ السيد عبد الحليم
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 الصفحة هـ1415المحرم  -السنة الثالثة واألربعون  555العدد  فهرس مقاالت 

 3 احدةافتتاحية العدد: صراط واحد ألمة و

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: عام جديد بين المرارة و اآلمال!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (75: 67اآليات ) -باب التفسير: سورة غافر )الحلقة السابعة واألخيرة( 

   لرئيس العامالدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب ا

 14 أسئلة القراء عن األحاديث

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 13 فتاوى

   (22846اللجنة الدائمة للبحوث العلملية واإلفتاء، رقم )

 11 باب السنة: شهر الله المحرم نفحة من نفحات الدهر

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (186: 167) -ار: القسم الثاني )الحلقة السابعة عشر( درر البحار من ضعيف األحاديث القص

   الشيخ/ علي حشيش

 31 منبر الحرمين: األخوة بين المسلمين

   فضيلة الشيخ/ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، إمام المسجد النبوي

 35 باب التراجم: المجاهد الجواد: طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه

   صالح نجيب الدق

 38 وجوب قراءة الفاتحة في الصالة -باب الفقه: صفة صالة النبي صلى الله عليه و سلم 

   الدكتور/ حمدي طه

 11 حب األوطان في ميزان الشرع

   الشيخ/ أسامة سليمان

 11 (1الصبر والعوامل المعينة عليه )

   المستشار/ أحمد السيد علي
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 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 من أنواع التربية المطلوبة: التربية الخلقية

   الدكتور/ أحمد فريد

 43 (3( ما بين الكليات العامة واألدلة الخاصة )54دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 بعة( حقائق وفوائدوقفات مع القصة في كتاب الله: يأجوج ومأجوج )الحلقة الرا -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 43 أهل اإلسالم: سماتهم و آدابهم -نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

(: قصة كف علي بن أبي طالب رضي الله عند الغار ليلة 157تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 الهجرة
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 الشرقية -مينا القمح  -شهر: فرع النعامنة 

.   

 53 تنويه: ورد خطأ في صحة حديث في حوار التوحيد مع فضيلة الرئيس العام بالعدد الماضي

.   

 مالمح و قواعد المنهج الوسطي -المذهبالوسطي ألبي الحسن األشعري في توحيد الصفات )الحلقة الرابعة عشر( 

 (1لدى األشعري في معتقد توحيد الصفات )
51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 المن و األذى يحبط الصدقة -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن )الحلقة السابعة( 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 35 وقفة مع النفس

   عالشيخ/ عبده أحمد األقر

 38 العبودية سبيل النجاة

   األستاذ الدكتور/ أسامة محمد عبد العظيم حمزة، األستاذ بجامعة األزهر
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 11 مراعاة الشريعة للمشاعر واألحاسيس

   مصطفى العدوي

 الغالف نتيجة السنة الهجرية

.   

 الصفحة هـ1415صفر  -السنة الثالثة واألربعون  553العدد  فهرس مقاالت 

 3 تتاحية العدد: سعادة األمة في اإلعتصام بالكتاب و السنةاف

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 حصاد األلسنة

   مصطفى العدوي

 3 اعتذار: يعتذر رئيس التحرير عن كتابه مقاله هذا الشهر

.   

 15 (8 :1اآليات ) -باب التفسير: سورة فصلت )الحلقة األولى( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 11 الدعوة إلى وحدة األمة و جمع الكلمة

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 13 شهر: فرع أسنا الترعة

.   

 11 باب السنة: تذكير الحبيب بمرتبة الغريب

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (171: 188) -: القسم الثاني )الحلقة الثامنة عشر( درر البحار من ضعيف األحاديث القصار

   الشيخ/ علي حشيش

 31 أثر اإلسالم في التفكير اإلنساني

   الدكتور/ السيد عبد الحليم، األمين العام المساعد لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 33 أسئلة القراء عن األحاديث )الحلقة األولى(

   لحوينيفضيلة الشيخ/ أبو إسحاق ا
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لماذا  -( 1وقفات مع القصة في كتاب الله: نزول عيسىى ابن مريم عليه السالم في آخر الزمان ) -باب السيرة 

 اختص الله عيسىى عليه السالم بالنزول في آخر الزمان؟
38 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 15 ه و سلمباب التراجم: الزبير بن العوام.. حواري رسول الله صلى الله علي

   صالح نجيب الدق

 11 من أنواع التربية المطلوبة: التربية على اآلداب النبوية و السنن المصطفوية )الحلقة األولى(

   الدكتور/ أحمد فريد

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (4لة الخاصة )( ما بين الكليات العامة واألد55دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 باب االقتصاد اإلسالمي: التطبيق المعاصر للزكاة

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس

 43 حال المنفق ابتغاء مرضات الله -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن )الحلقة الثامنة( 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 43 دروس و عبر من هجرة النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه -لرسول صلى الله عليه وسلم نظرات في سيرة ا

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

(: قصة لطم أبي بكر رضي الله عنه لوجه ابنته عائشة رضي 162تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 الله عنها إليذائها النبي صلى الله عليه وسلم
51 

   شيخ/ علي حشيشال

مالمح و قواعد المنهج  -المذهبالوسطي ألبي الحسن األشعري في توحيد الصفات )الحلقة الخامسة عشر( 

 (2الوسطي لدى األشعري في معتقد توحيد الصفات )
51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 ل الثاني القيادة التي تهوى إليها األفئدة؛ النبي صلى الله عليه و سلم( : العام2عوامل الصبر والثبات )

   المستشار/ أحمد السيد علي

 34 صالة من ال يحسن قراءة الفاتحة -أحكام الصالة  -باب الفقه: صفة صالة النبي صلى الله عليه و سلم 
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   الدكتور/ حمدي طه

 31 منبر الحرمين: البشارة في القرآن و السنة

   فضيلة الشيخ/ عبد الباري الثبيتي، إمام المسجد النبوي الشريف

 15 والثمن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 13 فتاوى

   من فتاوى األزهر الشريف

  

 الصفحة هـ1415ربيع األول  -السنة الثالثة واألربعون  551العدد  فهرس مقاالت

 3 ة العدد: النهي الصريح عن الغلو في المديحافتتاحي

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: وعند الله تجتمع الخصوم.. فأعدوا للقاء عدته!!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (17: 7اآليات ) -باب التفسير: سورة فصلت )الحلقة الثانية( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 أسئلة القراء عن األحاديث )الحلقة الثانية(

   فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 11 باب السنة: عبادة التواضع.. إكرام ألهل اإليمان

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (172: 172) -لثاني )الحلقة الثامنة عشر( درر البحار من ضعيف األحاديث القصار: القسم ا

   الشيخ/ علي حشيش

 31 حق الجار في اإلسالم

   الشيخ/ مصطفى العدوي

 35 سوهاج -المراغة  -شهر: فرع البطاخ 

.   
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 33 منبر الحرمين: الفرق بين النصيحة والتعبيير

   امالشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام المسجد الحر

 33 مثال الذي يعمل خيرا ثم يحبطه -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن )الحلقة التاسعة( 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 11 من أنواع التربية المطلوبة: التربية على اآلداب النبوية و السنن المصطفوية )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ أحمد فريد

 13 واحة التوحيد

   الء خضرالشيخ/ ع

 18 فضل العلم وواجبنا نحو العلماء

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 45 (5( ما بين الكليات العامة واألدلة الخاصة )56دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 44 راءة السورة بعد الفاتحة )الحلقة األولى(ق -أحكام الصالة  -باب الفقه: صفة صالة النبي صلى الله عليه و سلم 

   الدكتور/ حمدي طه

األدلة  -( 2وقفات مع القصة في كتاب الله: نزول عيسىى ابن مريم عليه السالم في آخر الزمان ) -باب السيرة 

 على نزول عيسىى عليه السالم آخر الزمان
43 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 43 فوائد و عبر من قدومه صلى الله عليه و سلم المدينة المنورة -ول صلى الله عليه وسلم نظرات في سيرة الرس

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة إعراض المراضع عن النبي صلى الله عليه و سلم161تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

سن مصادر التلقي عند أبي الح -ي في توحيد الصفات )الحلقة السادسة عشر( المذهبالوسطي ألبي الحسن األشعر

 األشعري
51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 باب التراجم: الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر.. زوجة نبينا صلى الله عليه و سلم

   الدقصالح نجيب 
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 35 سالمة الصدر وأثره على الجوارح

   الشيخ/ أسامة سليمان

 38 البشارات بالنجاح -( 3عوامل الصبر والثبات )

   المستشار/ أحمد السيد علي

 11 باب االقتصاد اإلسالمي: توصيات وفتاوى مؤتمر الزكاة األول )الحلقة األولى(

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس

 الغالف السنة في أحداث تفجير المنصورة أنصارن بيا

.   

  

 الصفحة هـ1415ربيع اآلخر  -السنة الثالثة واألربعون  558العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: وسطية األمة بين الغلو والجفاء

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 1 مجلة التوحيد ملف خاص: ورحل رئيس تحرير

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 8 كلمة التحرير: فرحة ما تمت

   فضيلة الشيخ/ أحمد فهمي، رحمه الله

 15 ورحل إمام جهبذ من أئمة السنة

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 13 م( 2214 - 1732م األسبق )نائب الرئيس العا - الشيخ أحمد فهمي رحمه الله

   فضيلة الشيخ/ فتحي أمين عثمان، مدير إدارة التراث

 14 (27: 17اآليات ) -باب التفسير: سورة فصلت )الحلقة الثالثة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 11 باب السنة: نعمتان.. نسي شكرهما الكثير

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (177: 171) -درر البحار من ضعيف األحاديث القصار: القسم الثاني )الحلقة التاسعة عشر( 
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   الشيخ/ علي حشيش

 31 منبر الحرمين: التفاؤل والتشاؤم

   الشيخ/ سعود بن إبراهيم الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام

 33 القلوب والفتن )الحلقة األولى(

   اكبيالدكتور/ جمال المر

السنة المحمدية ببورسعيد لحصوله على درجة  أنصارتهنئة: للباحث عصام جاد رئيس مجلس إدارة جماعة 

 الدكتوراه من كلية أصول الدين جامعة األزهر
38 

.   

 33 : لسعادة الدارين.. وخيرهما الذي يبدأ بالسالم

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 11 وفتاوى مؤتمر الزكاة األول )الحلقة الثانية(باب االقتصاد اإلسالمي: توصيات 

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس

 11 باب التراجم: إمام الفقهاء.. معاذ لن جبل

   صالح نجيب الدق

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (1حكام الفقهية )( تأثير قرائن السياق على األ58دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 من أنواع التربية المطلوبة: التربية على اآلداب النبوية و السنن المصطفوية )الحلقة الثالثة(

   الدكتور/ أحمد فريد

 43 (3وقفات مع القصة في كتاب الله: نزول عيسىى عليه السالم ) -باب السيرة 

   سيد عيدالشيخ/ عبد الرازق ال

 43 من أسباب التمكين من هدي سيد المرسلين -نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة عظة الخضر لموسى عليهما السالم162تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 
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   الشيخ/ علي حشيش

واعد تابع: مالمح وق -توحيد الصفات )الحلقة السابعة عشر واألخيرة(  المذهبالوسطي ألبي الحسن األشعري في

 المنهج الوسطي لدى األشعري في توحيد الصفات
51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 دراسات قرآنية: األمثال في القرآن )الحلقة العاشرة(

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 31 قراءة السورة بعد الفاتحة )الحلقة الثانية( -أحكام الصالة  -باب الفقه: صفة صالة النبي صلى الله عليه و سلم 

   الدكتور/ حمدي طه

 35 الشعور بالمسئولية -( 4عوامل الصبر والثبات )

   المستشار/ أحمد السيد علي

 31 حافظوا على الصلوات

   أحمد صالح

 15 فريط في وصية النبي صلى الله عليه وسلمالتحذير من الت

   عبد العزيز مصطفى الشامي

 الصفحة هـ1415جمادى األولى  -السنة الثالثة واألربعون  553العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: تذكير األخالء بأهمية الدعاء )الحلقة األولى(

   جماعةالدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام لل

 3 كلمة التحرير: عقائد باطلة.. وفتن تمد أعناقها

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (36: 27اآليات ) -باب التفسير: سورة فصلت )الحلقة الرابعة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 القلوب والفتن )الحلقة الثانية(

   لمراكبيالدكتور/ جمال ا

 13 الشرقية -شهر: فرع كفر صقر 

.   
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 11 باب السنة: طول األمل وبغتة األجل

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (227: 222) -درر البحار من ضعيف األحاديث القصار: القسم الثاني )الحلقة العشرون( 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 ماديةمنبر الحرمين: الحياة اإليمانية والحياة ال

   الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام المسجد الحرام

 31 باب االقتصاد اإلسالمي: االستصناع )الحلقة األولى(

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس

لذي ا وقفات مع القصة في كتاب الله: نزول عيسى عليه السالم في آخر الزمان وعالقته بالواقع -باب السيرة 

 (4نعيشه )
33 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 11 الرفق جماع الخير

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 11 باب التراجم: اإلمام الفقيه.. عبدالله بن عباس

   صالح نجيب الدق

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (2قرائن السياق على األحكام الفقهية ) ( تأثير57دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 من أنواع التربية الواجبة: التربية على العفة واالستعفاف )الحلقة األولى(

   الدكتور/ أحمد فريد

 41 أسئلة القراء عن األحاديث )الحلقة الثالثة(

   المحدث/ أبو إسحاق الحويني،

 43 ( مثل ما ينفق الكافر في الدنيا11األمثال في القرآن )الحلقة دراسات قرآنية: 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي
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 43 (1األسالم دين وسط ) -نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

لي والوقاية من األربع (: قصة الصحابي قبيصة بن مخارق الهال163تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 باليا
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 دعاوى التأويل المنسوبة لبعض سلف األمة.. تفنيدها والرد عليها

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 الدعاء.. قرع ألبواب السماء )الحلقة األولى(

   أحمد صالح

 35 االقرآن الكريم -( 5الثبات )عوامل الصبر و

   المستشار/ أحمد السيد علي

 33 قراءة السورة بعد الفاتحة )الحلقة الثالثة( -أحكام الصالة  -باب الفقه: صفة صالة النبي صلى الله عليه و سلم 

   الدكتور/ حمدي طه

 38 ابهةمن سمات أهل الزيغ رد األحاديث الصحيحة المحكمة واتباع األحاديث المتش

.   

 13 فتاوى

.   

 الصفحة هـ1415جمادى اآلخرة  -السنة الثالثة واألربعون  515العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: تذكير األخالء بأهمية الدعاء )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 قة الرابعة(أسئلة القراء عن األحاديث )الحل

   المحدث/ أبو إسحاق الحويني

 8 ( مثل المكذب بآيات الله تعالى12دراسات قرآنية: األمثال في القرآن )الحلقة 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 15 (46: 38اآليات ) -باب التفسير: سورة فصلت )الحلقة الخامسة( 
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   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 فضائل الصحابة: وأقوال المنصفين فيهم عموما وفي معاوية خصوصا من

   الشيخ الدكتور/ عبد المحسن العباد البدر

 11 باب السنة: الحمد لله هذا ديننا

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (217: 212) -( 21درر البحار من ضعيف األحاديث القصار: القسم الثاني )الحلقة 

   لي حشيشالشيخ/ ع

 31 منبر الحرمين: األسباب الجالبة للرزق

   الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام

 33 باب العقيدة: مقدمة لباب العقيدة

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 31 أخي الجبيب: قارئ مجلة التوحيد

   يررئيس التحر

 15 القلوب والفتن: القلب القاسي

   الدكتور/ جمال المراكبي،

 14 الدعاء.. قرع ألبواب السماء )الحلقة الثانية(

   أحمد صالح

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (3( تأثير قرائن السياق على األحكام الفقهية )57دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 صيانة األعراض

   الشيخ/ مصطفى العدوي

 43 من أنواع التربية الواجبة: التربية على العفة واالستعفاف )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ أحمد فريد
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 43 (2األسالم دين وسط ) -نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة خلق العقل164تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

   الشيخ/ علي حشيش

عزاء: وفاة شقيقة الشيخ محمد صفوت نور الدين وهي والدة زوجة الدكتور جمال المراكبي / وفاة األستاذ حسن 

 سنة المحمديةال أنصارالجنيدي قنصل مصر السابق في المملكة العربية السعودية ووكيل جماعة 
53 

   أسرة مجلة التوحيد

 -قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون المجاز: الحلقة األولى 

 قرائن اللغة على حمل )يدية( تعالى على الحقيقة دون المجاز
51 

   عة األزهراألستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجام

 31 بر الوالدين: والديك؛ ضعهما في عينيك

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 34 اإليمان باليوم اآلخر -( 5عوامل الصبر والثبات )

   المستشار/ أحمد السيد علي

 31 رابعة(لقراءة السورة بعد الفاتحة )الحلقة ا -أحكام الصالة  -باب الفقه: صفة صالة النبي صلى الله عليه و سلم 

   الدكتور/ حمدي طه

 33 (5وقفات مع القصة في كتاب الله: نزول عيسىى عليه السالم في آخر الزمان ) -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 11 فتاوى

   من فتاوى األزهر الشريف

 13 فتاوى

   من فتاوى المركز العام

 الصفحة هـ1415رجب  -ة واألربعون السنة الثالث 511العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: الخضر بين الوهم والحقيقة

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 أمراض القلوب: القلب المريض
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   الدكتور/ جمال المراكبي

 3 اعتذار: رئيس التحرير عن كتابة مقاله، لظروف يمر بها ، نسألكم الدعاء

.   

 3 عزاء: وفاة والدة الزميل عبد العزيز مصطفى، المراجع بالمجلة

   أسرة مجلة التوحيد

 15 (54: 48اآليات ) -باب التفسير: سورة فصلت )الحلقة السادسة واألخيرة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 أسئلة القراء عن األحاديث )الحلقة الخامسة(

   محدث/ أبو إسحاق الحوينيال

 11 باب السنة: رجب: بين اتباع المحبين وابتداع الغالين

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (227: 222) -( 22درر البحار من ضعيف األحاديث القصار: القسم الثاني )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 من صفات عباد الرحمن

   الشيخ/ مصطفى العدوي

 31 بر الحرمين: خطورة الجرائم الخلقيةمن

   الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام

 11 ( مثل الذي كفر بعد إيمانه13دراسات قرآنية: األمثال في القرآن )الحلقة 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 14 قراءة السورة بعد الفاتحة )الحلقة الخامسة( -ام الصالة أحك -باب الفقه: صفة صالة النبي صلى الله عليه و سلم 

   الدكتور/ حمدي طه

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (4( تأثير قرائن السياق على األحكام الفقهية )62دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي
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 43 اجبة: الهدي القراني في التربية )األولى(من أنواع التربية الو

   الدكتور/ أحمد فريد

 45 تعريفات أولية لمصطلحات العقيدة اإلسالمية )الدرس األول( -باب العقيدة: مدخل إلى العقيدة اإلسالمية 

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 43 (3األسالم دين وسط ) -ه وسلم نظرات في سيرة الرسول صلى الله علي

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 53 تهنئة: لألستاذ جمال سعد حاتم رئيس التحرير بمناسبة زواج ابنته

   أسرة مجلة التوحيد

 51 (: قصة مكان قبر آدم عليه السالم165تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة )

   الشيخ/ علي حشيش

 53 سوهاج -ح شهر: فرع البطا

.   

 -قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون المجاز: الحلقة الثانية 

 القرائن الشرعية على حمل صفة اليدين لله تعالى على ظاهرها
51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 االستصناع: عند الحنفية -القتصاد اإلسالمي: االستصناع )الحلقة الثانية( باب ا

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس

 35 هذه دعوتنا )الحلقة األولى(

   المحدث العالمة/ محمد ناصر الدين األلباني، رحمه الله

 31 ةوقفات شرعية مع أحكام الفاحشة في القرآن الكريم والسنة النبوي

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 33 فتاوى

   من فتاوى المركز العام

 11 فتاوى

   من فتاوى األزهر الشريف ولجنة اإلفتاء
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 الصفحة هـ1415شعبان  -السنة الثالثة واألربعون  513العدد  فهرس مقاالت 

 3 لم في اليقظة والمنامافتتاحية العدد: تحقيق المقام في رؤية النبي صلى الله عليه وس

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: شعبان بين إقبال المنيبين وإعراض التائهين

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (12: 1اآليات ) -باب التفسير: سورة الشورى )الحلقة األولى( 

   ظيم بدوي، نائب الرئيس العامالدكتور/ عبد الع

 14 أسئلة القراء عن األحاديث )الحلقة السادسة(

   المحدث الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 11 باب السنة: من سنن الصيام في شهر شعبان

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (237: 227) -( 23درر البحار من ضعيف األحاديث القصار: القسم الثاني )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 منبر الحرمين: مكفرات الذنوب

   الشيخ الدكتور/ علي عبد الرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف

 31 الوقت واالستعداد لرمضان

   الشيخ/ أسامة سليمان

 15 ادسة(بعد الفاتحة )الحلقة الس قراءة السورة -أحكام الصالة  -باب الفقه: صفة صالة النبي صلى الله عليه و سلم 

   الدكتور/ حمدي طه

 11 رفقا أهل السنة بأهل السنة

   الشيخ الدكتور/ عبد المحسن العباد البدر

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (5( تأثير قرائن السياق على األحكام الفقهية )61دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي
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 43 من أنواع التربية الواجبة: الهدي القراني في التربية )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ أحمد فريد

 45 تابع تعريفات أولية لمصطلحات العقيدة اإلسالمية )الدرس الثاني( -باب العقيدة: مدخل إلى العقيدة اإلسالمية 

   يدي، الرئيس العام للجماعةالدكتور/ عبد الله شاكر الجن

 43 (4األسالم دين وسط ) -نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

(: قصة مفتراه على النبي صلى الله عليه وسلم: في إنذار 166تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 عشيرته األقربين
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 -رائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون المجاز: الحلقة الثالثة ق

 القرائن اللغوية على إثبات صفة )الوجه( لله تعالى
51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 35 أمراض القلوب

   مراكبيالدكتور/ جمال ال

 33 فتاوى

   من فتاوى المركز العام

 11 فتاوى

   من فتاوى األزهر الشريف ولجنة اإلفتاء

 الصفحة هـ1415رمضان  -السنة الثالثة واألربعون  511العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: آداب وتوجيهات للصائمين والصائمات

   العام للجماعةالدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس 

 3 كلمة التحرير: مجلة التوحيد بين سبعين عاما من الصحافة اإلسالمية.. وتاريخ من االنتماء والوطنية

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 الصيام.. وتحقيق المراقبة لله

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 ث )الحلقة السابعة(أسئلة القراء عن األحادي
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   المحدث الشيخ/ أبو إسحاق الحويني

 11 باب السنة: من سنن القيام في شهر رمضان

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 الجنة بين عمل العاملين ورحمة رب العالمين

   محمد محمود

 31 نفحات رمضانية

   صالح عبد الخالق

 33 خصائص شهر رمضان

   هـ1374نشرت بمجلة الهدي النبوي عدد رمضان عام  ؛-مد خليل هراس، رحمه الله العالمة/ مح

 15 الطاعات في رمضان: بين إلف العادة ولذة العبادة

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 14 مفسدات الصوم

   الشيخ/ أسامة سليمان

 13 واحة التوحيد

   عالء خضرالشيخ/ 

 18 رمضان والمسارات األربعة

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 رمضان شهر التوبة

   الدكتور/ أحمد فريد

 41 تهنئة: للباحث محمد محروس السعدوني لحصوله على الدكتوراه من كلية حقوق الزقازيق

   رئيس التحرير

 44 رمضان شهر الجود والكرم

   محمد عاطف التاجوري

 43 لقرآن الكريم بين التالوة والتدبرا

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد
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 43 وقفات تربوية مع شعائر رمضانية

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 53 الدقهلية -عزاء: وفاة الشيخ محمد بدر الموافي العزب؛ فرع شربين 

   السنة المحمدية أنصارجماعة 

 51 (: قصة دعاء األعضاء عند الوضوء168الحلقة تحذير الداعية من القصص الواهية )

   الشيخ/ علي حشيش

 51 تابع تعريفات أولية لمصطلحات العقيدة اإلسالمية )الدرس الثاني( -باب العقيدة: مدخل إلى العقيدة اإلسالمية 

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 35 خر من رمضانالوقفات الحسان مع العشر األوا

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 34 من روائع الماضي: الصيام

 -السنة المحمدية  أنصار؛ من علماء األزهر الشريف ومؤسس جماعة -العالمة/ محمد حامد الفقي، رحمه الله

 هـ1356نشرت بمجلة الهدي النبوي العدد السادس في شوال 
  

 38 فتاوى

   علمية بالمجلةإعداد اللجنة ال

 الغالف هـ1435إمساكية رمضان 

.   

 الصفحة هـ1415شوال  -السنة الثالثة واألربعون  514العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: وجوب تعظيم الله تعالى والنهي عن سبه

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 مع األزمات منبر الحرمين: فقه التعامل

   الشيخ الدكتور/ عبد الرحمن السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام

 15 (13: 11اآليات ) -باب التفسير: سورة الشورى )الحلقة الثانية( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 تحقيق اإلسالم ألمن المجتمع

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

   ؛ تصرف من اللجنة العلمية بالمجلة-فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رحمه الله

 11 باب السنة: صفة األولياء

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (252: 242) -( 24درر البحار من ضعيف األحاديث القصار: القسم الثاني )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 وقفات وعبر في الصالة على خير البشر

   صالح عبد الخالق

 31 عيد تكتمل بجممع شمل المسلمينفرحة ال

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

ازات لتعينه شيخا لإلقراء واإلج -فرع فيصل-السنة  أنصارتهنئة: للشيخ عبد الظار محمد عبد الفتاح؛ أحد أبناء 

 بالمسجد الحرام
33 

   السنة أنصارجماعة 

 15 من روائع الماضي: أعيادنا بين العادة والعبادة

   م1754 -هـ 1383م( نشرت عام 1754 -هـ 1383البشير اإلبراهيمي، )ت محمد

 11 وقفات تربوية في ختام شهر رمضان

   عبد العزيز مصطفى الشامي

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (6( تأثير قرائن السياق على األحكام الفقهية )62دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 ماذا بعد رمضان؟

   صالح نجيب الدق

 43 باب االقتصاد اإلسالمي: حكم التورق )الحلقة األولى(

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس

 43 في أداء العبادات أخالق وعظات )الحلقة األولى( -نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
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   جمال عبد الرحمنالشيخ/ 

 51 (: قصة مفتراة في أسباب النزول167تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 )الحلقة األولى( -باب العقيدة: مدخل إلى العقيدة اإلسالمية 

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 31 التعصب وأثره على األمة

   الشيخ/ أسامة سليمان

 -قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون المجاز: الحلقة الرابعة 

 القرائن الشرعية على إثبات صفة )الوجه( لله تعالى وإبطال صرفها إلى المجاز
34 

   بجامعة األزهر األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ

 38 (قراءة السورة بعد الفاتحة )الحلقة السابعة -أحكام الصالة  -باب الفقه: صفة صالة النبي صلى الله عليه و سلم 

   الدكتور/ حمدي طه

 11 فتاوى

   فتاوى األزهر، واللجنة الدائمة

 الصفحة هـ1415ذو القعدة  -السنة الثالثة واألربعون  515العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: من أول أصول اإليمان توقير النبي العدنان صلى الله عليه وسلم

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: انتشار ظاهرة اإللحاد.. والتجرؤ على الثوابت

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (14و 13اآليتين ) -ورة الشورى )الحلقة الثالثة( باب التفسير: س

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 منبر الحرمين: محبطات األعمال

   الدكتور/ صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام

 11 باب السنة: رحمة الله واسعة

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق
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 31 ابهأحكام الحج وآد

   صالح نجيب الدق

كلمات رقراقة في الحج والعمرة منتقاة من أقوال: الشيخ محمد حامد الفقي، والشيخ أبو الوفاء درويش، والشيخ 

 محمد خليل هراس
33 

   فتحي أمين عثمان

 15 فتاوى الحج والعمرة

   اللجنة الدائمة لإلفتاء بالمملكة العربية السعودية

 11 في حجة النبي صلى الله عليه وسلم: أخالق وعظات -رسول صلى الله عليه وسلم نظرات في سيرة ال

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (8( تأثير قرائن السياق على األحكام الفقهية )63دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 من أنواع التربية الواجبة: الهدي النبوي المبارك في التربية )الحلقة األولى(

   الدكتور/ أحمد فريد

 43 تكبيرات االنتقال -أحكام الصالة  -باب الفقه: صفة صالة النبي صلى الله عليه و سلم 

   الدكتور/ حمدي طه

 55 الثانية( )الحلقة -باب العقيدة: مدخل إلى العقيدة اإلسالمية 

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 43 باب االقتصاد اإلسالمي: التمويل بالتورق )الحلقة الثانية(

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس

سة لحلقة الخامقرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون المجاز: ا

 قرائن الشرع واللغة على إثبات صفة )العين( لله تعالى وإبطال صرفها إلى المجاز -
51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 -رحمه الله-م( 2214 -1732ترجمة الشيخ حسن محمد الجنيدي؛ داعية دبلوماسي مجاهد )

   انفتحي أمين عثم
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 31 (: قصة تذكير آدم عليه السالم بحج البيت قبل أن يأتيه الموت167تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 33 باب الفقه: تأموالت في سورة الطالق )الحلقة األولى(

   مصطفى العدوي

 15 وقفات شرعية مع قائمة منقوالت الزوجية )الحلقة األولى(

    المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

  

 

 

 

 الصفحة هـ1415ذو الحجة  -السنة الثالثة واألربعون  513العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: من أصول دعوتنا: األمر بالرفق والنهي عن العنف

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 في األرض.. وحرمة استحالل المال العامكلمة التحرير: اإلفساد 

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (22: 16اآليات ) -باب التفسير: سورة الشورى )الحلقة الرابعة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 وقفات شرعية مع قائمة منقوالت الزوجية )الحلقة الثانية(

   ر/ أحمد السيد علي إبراهيم، وكيل هيئة قضايا الدولة والكاتب بمجلة التوحيدالمستشا

 11 باب السنة: ليس دفاعا عن السنة ولكن حفظا لكيان األمة

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (268: 257) -( 26درر البحار من ضعيف األحاديث القصار: القسم الثاني )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 األضحية

   الدكتور/ أيمن خليل

 33 منبر الحرمين: الفتن واإلضطرابات.. معالم ووقفات

   الدكتور/ صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام
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 11 عذاب القبر ونعيمه

   صالح نجيب الدق

 14 (1الركوع ) -أحكام الصالة  -باب الفقه: صفة صالة النبي صلى الله عليه و سلم 

   لدكتور/ حمدي طها

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (7( تأثير قرائن السياق على األحكام الفقهية )64دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 تأموالت في سورة الطالق )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ مصطفى العدوي

 43 )الحلقة الثانية( -مدخل إلى العقيدة اإلسالمية  باب العقيدة:

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 43 وأد الفتنة في مهدها.. درس من السابقين لالحقين -نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

(: قصة مصارعة عمر بن الخطاب ألبي جحش الليثي أمام باب 182)الحلقة تحذير الداعية من القصص الواهية 

 النبي صلى الله عليه وسلم
51 

   الشيخ/ علي حشيش

قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون المجاز: الحلقة السادسة 

 ب الحديث صفة )العين( لله تعالىإثبات إمام المذهب وسائر أهل السنة وأصحا -
51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 من أنواع التربية الواجبة: الهدي النبوي المبارك في التربية )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ أحمد فريد

 34 أستوصوا بالنساء خيرا

   صالح عبد الخالق

 31 صاد اإلسالمي: التمويل بالتورق )الحلقة الثالثة(باب االقت

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس
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 33 فتاوى في األضاحي

   اللجنة الدائمة

جامعة  -تهنئة: للباحث عادل إمام حاتم لحصوله على درجة الدكتوراه في الهندسة النووية من كلية الهندسة 

 األسكندرية
 الغالف

   أسرة التحرير

تهنئة: للباحث أحمد فريد إبراهيم العراقي لحصوله على درجة الماجستير عن رسالته بعنوان "دراسة وتحقيق 

 جامعة األزهر -مخطوط المطلب العالي في شرح وسيط اإلمام الغزالي" من كلية الشريعة والقانون 
 الغالف

   أسرة التحرير

 الغالف السنة ومدير تحرير مجلة الهدي النبوي أنصارعزاء: وفاة الشيخ سعد الصادق محمد؛ من قدامي 

   السنة أنصارجماعة 

 الغالف عزاء: وفاة الشيخ مصطفى إبراهيم درة؛ فرع دمياط

   السنة أنصارجماعة 

 

 الصفحة هـ1413المحرم  -السنة الرابعة واألربعون  511العدد  فهرس مقاالت

 3 رسول من طاعة الرحمنافتتاحية العدد: البراهان على أن طاعة ال

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: الطالق وحش مفترس.. يهدد كيان األسرة

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (22: 18اآليات ) -باب التفسير: سورة الشورى )الحلقة الخامسة( 

   بدوي، نائب الرئيس العامالدكتور/ عبد العظيم 

 14 باب االقتصاد اإلسالمي: التمويل بالتورق )الحلقة الرابعة(

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس

 11 باب السنة: ليس دفاعا عن السنة.. ولكن حفظا لكيان األمة )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (268: 257) -( 28القسم الثاني: )الحلقة  - حاديث القصاردرر البحار في تحقيق ضعيف األ

   الشيخ/ علي حشيش

 31 عذاب القبر ونعيمه )الحلقة الثانية(
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   صالح نجيب الدق

 31 وسائل التربية

   الدكتور/ أحمد فريد

 15 ميالد جديد.. وصحيفة بيضاء

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

( "تعريفه، حكمه، االطمئنان 2الركوع ) -أحكام الصالة  -صلى الله عليه و سلم  باب الفقه: صفة صالة النبي

 فيه، صفته، ما يقال فيه، إدراك الركعة به"
11 

   الدكتور/ حمدي طه

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (7لفقهية )( تأثير قرائن السياق على األحكام ا65دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 باب العقيدة: القران الكريم.. المصدر االول للعقيدة والشريعة

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 45 الصدق والصادقون

   الشيخ/ مصطفى العدوي

 ميثاق الهجرة وأثرة فى تأسيس -لهجرة النبوية على خلفية ا -نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 

 أعظم دولة
43 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة الشجرة النبوية والشيعة181تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 - ون المجاز: الحلقة السابعةقرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها د

 قرائن اللغة على حمل صفات ) الفوقية والقرب والمعية( على ظاهرها دون المجاز
51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 أحكام العين والحسد

   المستشار/ أحمد السيد علي
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 34 يمان؟منبر الحرمين: كيف تتذوق حالوة اال

   عبد الباري الثبيتي، إمام وخطيب المسجد النبوي

 31 لغة اإلسالم: شموخ على مدى األعوام

   محمد محمود فتحي

 11 فتاوى

   اللجنة الدائمة

 

 
 

 الصفحة هـ1413صفر  -السنة الرابعة واألربعون  518العدد  فهرس مقاالت

 3 العالمينافتتاحية العدد: السنة ومكانتها من دين رب 

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 منبر الحرمين: الصراع بين الحق والباطل

   الشيخ/ أسامة بن عبد الله الخياط، إمام وخطيب المسجد الحرام

 3 السنة المحمدية بخصوص ما أشيع من دعوات للخروج المسلح أو غيره أنصاربيان: من جمعية 

.   

 15 (36: 28اآليات ) -باب التفسير: سورة الشورى )الحلقة السادسة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 باب االقتصاد اإلسالمي: التمويل بالتورق )الحلقة السادسة(

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس

 13 يعزاء: وفاة والدة فضيلة الشيخ أبو الحسن المأرب

   السنة المحمدية أنصار.جماعة 

 11 باب السنة: تذكير األحبة بحجية السنة

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق،

 31 (272: 284) -( 27القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش
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 31 حرمة الدماء

   صالح نجيب الدق

 38 تعلقة بتركة الميت في الشريعة اإلسالميةالحقوق الم

   المستشار/ أحمد السيد علي

 13 حكمة الله تتجلى في أقداره

   أحمد صالح رضوان

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (12( تأثير قرائن السياق على األحكام الفقهية )66دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   يخ/ متولي البراجيليالش

 43 تصحيح المفاهيم من خالل صورة الفاتحة

   عاطف التاجوري

 45 باب التربية اإلسالمية: التربية بالموغظة

   الدكتور/ أحمد فريد

 43 ميثاق الهجرة.. وأثره في تأسيس أعظم دولة )الحلقة الثانية( -نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 

   جمال عبد الرحمنالشيخ/ 

(: قصة العمود المهتز الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم 182تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 باإلكثار من هزه
51 

   الشيخ/ علي حشيش

(: قرائن العقل 7قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

 والنقل، على أن ظاهر النصوص دالة على أن معية الله تعالى هي علمه بخلقه
51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 الثة(إدراك الركعة به )الحلقة الث -باب الفقه: الركوع )تعريفه، حكمه، حكمته، االطمئنا فيه، صفته، ما يقال فيه( 

   ي طهالدكتور/ حمد

 34 باب العقيدة: السنة ودورها في مسائل االعتقاد

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي،
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 38 مثل الذي هداه الله بعد الضاللة -( 14دراسات قرآنية: األمثال في القرآن )الحلقة 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 11 فتاوى

   الشيخ ابن بازاللجنة الدائمة

 الغالف يخ محمد صفوت نور الدين )الحلقة الحادية عشر(مسابقة: فضيلة الش

.   

 

 
 

 الصفحة هـ1413ربيع األول  -السنة الرابعة واألربعون  513العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: هداية البشرية في التسليم للنصوص الشرعية )الحلقة األولى(

   للجماعةالدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام 

 3 كلمة التحرير: الزواج العرفى والعنوسة.. يهدمان كيان المجتمعات اإلسالمية

   الشيخ/ أسامة بن عبد الله الخياط، إمام وخطيب المسجد الحرام

 15 (43: 38اآليات ) -باب التفسير: سورة الشورى )الحلقة السابعة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 باب االقتصاد اإلسالمي: التمويل بالتورق )الحلقة السابعة(

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس

 11 باب السنة: حديث السحر بين إثبات المستشرقين وإنكار الغالين

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (276: 271) -( 27القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 الخلو بين المشروعية والمنع.. دراسة فقهية مقارنة للتكييف الفقهى لصور الخلو المعاصرة )الحلقة األولى(

   فضيلة الدكتور/ خالد بن عبد الله السليمان،

 38 عمرة التنعيم.. دراسة منهجية تحليلية

   يسري محمد السيد
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 11 : التربية بالقصة الهادفةباب التربية

   الدكتور/ أحمد فريد

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (11( تأثير قرائن السياق على األحكام الفقهية )68دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 من قبل أن تندم

   الشيخ/ عبده األقرع

 45 لعقيدة: وجوب التزام عقيدة أهل السنة والجماعة وذم التفرق واالختالفباب ا

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي

 43 مواقف وعبر من فتح مكة )الحلقة االولى( -نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

(: قصة الشجرة التى كتب قيصر إلى عمر رضي الله عنه يسألة 183تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 عنها
51 

   الشيخ/ علي حشيش

(: طرفا من 7قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

 له تعالىأقوال الصحابة وأئمة أهل السنة في تفسير وإثبات صفات )الفوقية والقرب والمعية( 
51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 فقه التعامل بين المسلمين )الحلقة األولى(

   الشيخ/ مصطفى العدوي

 35 االعتدال بعد الركوع -باب الفقه: الركوع )الحلقة الرابعة( 

   الدكتور/ حمدي طه

 33 نيامنبر الحرمين: التفكير في الحياة الد

   الشيخ/ علي عبد الرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي

 11 فتاوى

   اللجنة الدائمة
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 الغالف من أخبار الجماعة: انعقاد الجمعية العمومية العادية بالمركز العام

   أحمد يوسف عبد الحميد، األمين العام

 الصفحة هـ1413يع اآلخر رب -السنة الرابعة واألربعون  535العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: هداية البشرية في التسليم للنصوص الشرعية )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: الصحيفة الفرنسية.. واإلساءة لخير البرية صلى الله علية وسلم

   الخياط، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ/ أسامة بن عبد الله

 15 (53: 44اآليات ) -باب التفسير: سورة الشورى )الحلقة الثامنة واألخيرة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 باب االقتصاد اإلسالمي: التمويل بالتورق )الحلقة الثامنة(

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس

 11 ب السنة: عالج السحر بين المشروع والممنوعبا

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (273: 278) -( 32القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 األسباب الوقائية فى السنة النبوية لظاهرة الغالء فى األسعار )الحلقة األولى(

   الدكتور/ سليمان بن صالح الثنيان

 31 منبر الحرمين: التوكل والتواكل

   الشيخ/ سعود بن إبراهيم الشريم، إمام المسجد الحرام

 11 مثل شرح الصدر بالهداية وضيقه بالضالل -دراسات قرآنية: األمثال فى القرآن 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 14 وجل وقفات مع مفاهيم فى كتاب الله عز

   عاطف التاجوري

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر
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 18 (12( تأثير قرائن السياق على األحكام الفقهية )67دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 باب العقيدة: وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم الجماعة وتجنب الفرقة

   كتور/ عبد الله شاكر الجنيديالد

 45 باب الفقه: السجود )تعريفة، حكمه، حكمته، االطمئنان فيه، صفته، ما يقال فيه( )الحلقة االولى(

   الدكتور/ حمدي طه

لقلوب العفو يأسر ا -مواقف وعبر من فتح مكة )الحلقة الثانية(  -نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 

 وتتوبلتسلم لله 
43 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 القرآن العظيم وأثره فى بعث األمة

   أحمد صالح رضوان

عزاء: وفاة والدة الشيخ صالح نجيب الدق رئيس اللجنة العلمية بفرع بلبيس / وفاة الشيخ السيد حسن البهجي 

 بفرع البتانون
53 

   أسرة مجلة التوحيد

(: طرفا من 12على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)قرائن اللغة والنقل والعقل 

أقوال أئمة أهل السنة في وصم منكري صفات )الفوقية والقرب والمعية( له تعالى أو حامليها على غير ما هي له، 

 (1بالتجهم )

51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 (: قصة أم الصبيان واألذان فى أذن المولود184لداعية من القصص الواهية )الحلقة تحذير ا

   الشيخ/ علي حشيش

 31 تهنئه: حصول الباحث محمد السيد إسماعيل أبو السعود على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن

   أسرة مجلة التوحيد

 -مقارنة للتكييف الفقهى لصور الخلو المعاصرة )الحلقة الثانية(  الخلو بين المشروعية والمنع.. دراسة فقهية

 التكييف الفقهي لبدل الخلو
34 

   فضيلة الدكتور/ خالد بن عبد الله السليمان،

 38 صالة الفجر.. فضلها ووسائل المحافظة عليها

   عبد العزيز مصطفى الشامي
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 11 فتاوى

   اللجنة الدائمة

 الصفحة هـ1413جمادى األولى  -السنة الرابعة واألربعون  531العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: هداية البشرية في التسليم للنصوص الشرعية )الحلقة الثالثة(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: االنقالب الحوثى واألطماع اإليرانية

   ن عبد الله الخياط، إمام وخطيب المسجد الحرامالشيخ/ أسامة ب

 15 (12: 1اآليات ) -باب التفسير: سورة الزخرف )الحلقةاألولى( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 باب االقتصاد اإلسالمي: التمويل بالتورق )الحلقة التاسعة(

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس

 11 السنة: من آداب المفتى والمستفتىباب 

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (321: 274) -( 31القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 الهم الوحيد

   صالح عبد الخالق

 31 منبر الحرمين: الدعوة إلى الله وظيفة الرسل

   / صالح آل طالب، إمام المسجد الحرامالشيخ

 11 األسباب الوقائية فى السنة النبوية لظاهرة الغالء فى األسعار )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ سليمان بن صالح الثنيان

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (13على األحكام الفقهية ) ( تأثير قرائن السياق67دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي
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 43 باب العقيدة: معنى البدع واالبتداع وأدلة النهى عنها والتحذير منها

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي

 43 فقه التعامل بين المسلمين )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ مصطفى العدوي

 43 هـ3إال تنصروه فقد نصره الله: غزوة غطفان بذى أمر  -ه عليه وسلم نظرات في سيرة الرسول صلى الل

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة سكن موسى )علية السالم( فى ظل العرش185تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

(: طرفا من 11الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)

أقوال أئمة أهل السنة في وصم منكري صفات )الفوقية والقرب والمعية( له تعالى أو حامليها على غير ما هي له، 

 (2بالتجهم )

51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 اإلسالم منهج حياة

   صالح نجيب الدق

 33 باب الفقه: السجود )تعريفة، حكمه، حكمته، االطمئنان فيه، صفته، ما يقال فيه( )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ حمدي طه

 38 أيتهما أولى باإليثار؟!

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 11 فتاوى

   اللجنة الدائمة

 الصفحة هـ1413آلخرة جمادى ا -السنة الرابعة واألربعون  533العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: هداية البشرية في التسليم للنصوص الشرعية )الحلقة الرابعة(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: التحالف اإليرانى األمريكى.. ضد المسلمين السنة!!

   وخطيب المسجد الحرامالشيخ/ أسامة بن عبد الله الخياط، إمام 

 15 (17: 11اآليات ) -باب التفسير: سورة الزخرف )الحلقة الثانية( 
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   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 باب االقتصاد اإلسالمي: التمويل بالتورق )الحلقة العاشرة واألخيرة(

   األستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس

 11 النافع والعمل الصالح باب السنة: المال

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (312: 323) -( 32القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 حقائق عن اليهود )الحلقة األولى(

   صالح نجيب الدق

 31 نمنبر الحرمين: وما أرسلناك إال رحمة للعالمي

   الشيخ/ سعود بن إبراهيم الشريم، إمام المسجد الحرام

 15 من مكارم األخالق..

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 11 باب الفقه: السجود )تعريفة، حكمه، حكمته، االطمئنان فيه، صفته، ما يقال فيه( )الحلقة الثالثة(

   الدكتور/ حمدي طه

جوري والد المهندس عاطف التاجوري مدير افدارة المالية بالمركز العام / وفاة عزاء: وفاة الحاج عبد الكريم التا

 شيق الشيخ أبو العطا عبد القادر / وفاة الشيخ عبد الغفار عبد إسماعيل فرع هرية رزنة الشرقية
15 

   رئيس التحرير، أسرة المجلة

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (14( تأثير قرائن السياق على األحكام الفقهية )82في فهم النص )الحلقة دراسات شرعية: أثر السياق 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 فقه التعامل بين المسلمين )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ مصطفى العدوي

 43 باب العقيدة: تأصيل المصلحة المرسلة عقديا: العمل بالمصالح المرسلة ليس من االبتداع فى الدين
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   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي

 43 تعرف على رسول اإلسالم صلى الله عليه وسلم -نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

تهنئة: للدكتور مرزوق محمد مرزوق لحصوله على إجازة برواية حفص عن عاصم / حصول الشيخ عماد 

 توراه وكان عنوان الرسالة "الصبغة الحديثية وأثرها في الترجيح بين المذاهب الفقهية"عيسى على درجة الدك
53 

   رئيس التحرير، أسرة المجلة

 51 ماذا تقول لربك غدا؟! )الحلقة األولى(

   صالح عبد الخالق

(: ما يعنيه 12از)قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مج

 مسمى )الذات( الوارد في مقولة سلف األئمة: "أنه تعالى فوق العرش بذاته، ومع خلقه وفي كل مكان بعلمه"
51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 ق ادم(: قصة قراءة الله تعالى طه ويس قبل خل186تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 33 من معانى )الحفظ( فى القران والسنة

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 15 فتاوى في البيوع والسمسرة

   اللجنة الدائمة

 الصفحة هـ1413رجب  -السنة الرابعة واألربعون  531العدد  فهرس مقاالت

 3 حين األبرارافتتاحية العدد: االستغفار.. مسلك الصال

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 مثل المؤمن والكافر -دراسات قرآنية: األمثال فى القرآن 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 3 عزاء: وفاة الشيخ أحمد حنيش مؤسس فرع الماليقة )قرية الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله(

   أسرة التحرير

 15 (35: 26اآليات ) -باب التفسير: سورة الزخرف )الحلقة الثالثة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام
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 14 فى مملكتها المرأة

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 11 باب السنة: أولئك آبائى فجئنى بمثلهم

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (324: 313) -( 33القسم الثاني: )الحلقة  -ف األحاديث القصار درر البحار في تحقيق ضعي

   الشيخ/ علي حشيش

 31 ماذا تقول لربك غدا؟ )الحلقة الثانية(

   صالح عبد الخالق

 31 االستنساخ البشرى وصناعة األطفال.. رؤية فقهية تربوية معاصرة )الحلقة االولى(

   الدكتور/ محمد محمود العطار

 13 الحرمين: عالج القلق والهموممنبر 

   الشيخ/ صالح بن حميد، إمام المسجد الحرام

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (15( تأثير قرائن السياق على األحكام الفقهية )81دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 ع فى العقائد.. أسبابها وأضرارهاباب العقيدة: ظهور البد

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي

 43 باب الفقه: السجود )تعريفة، حكمه، حكمته، االطمئنان فيه، صفته، ما يقال فيه( )الحلقة الرابعة(

   الدكتور/ حمدي طه

 43 حادثة االفك )الحلقة االولى( -نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

(: قصة اليهودى الذى سأل النبى )صلى الله علية وسلم( عن 188تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 الُحُجب
51 

   الشيخ/ علي حشيش
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 51 شفاء القلوب... أال بذكر الله تطمئن القلوب" )الحلقة األولى(

   الشيخ/ مصطفى العدوي

 31 ن اليهود )الحلقة الثانية(تهنئة: حقائق ع

   صالح نجيب الدق

 35 منزلة السنة من القران الكريم

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 33 النفس المتسامحة.. عطاء بال حدود

   عبد العزيز مصطفى الشامي

 الغالف من أخبار الجماعة: تشكيل أعضاء مجلس إدارة المركز العام

.   

 الصفحة هـ1413شعبان  -السنة الرابعة واألربعون  534العدد  التفهرس مقا

 3 افتتاحية العدد: ضوابط االستدالل بالنصوص عند أهل السنة

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 السنة فى الميزان أنصاركلمة التحرير: 

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (45: 35اآليات ) -ب التفسير: سورة الزخرف )الحلقة الرابعة( با

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 ماذا تقول لربك غدا؟! )الحلقة الثالثة(

   صالح عبد الخالق

 11 باب السنة: أمانة الكلمة بين ورع المتبعين وإسراف المخالفين

   قالدكتور/ مرزوق محمد مرزو

 31 (333: 325) -( 34القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 االستنساخ البشرى وصناعة األطفال.. رؤية فقهية تربوية معاصرة )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ محمد محمود العطار
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 31 صالح األمة فى حسن أخالقها

   ر/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقافالدكتو

تهنئة: للباحثة وفاء إمام حاتم لحصولها على درجة الماجستير في الطب وكان عنوان الرسالة "التنبؤ بالوالدة 

 المبكرة"
33 

   أسرة تحرير المجلة

 15 صحة حديث رؤية أبى هريرة للشيطان والرد على شبهات المعارضين

   علي إبراهيم المستشار/ أحمد السيد

 11 باب الفقه: السجود )تعريفة، حكمه، حكمته، االطمئنان فيه، صفته، ما يقال فيه( )الحلقة الخامسة(

   الدكتور/ حمدي طه

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

الطالق  -( 16( تأثير قرائن السياق على األحكام الفقهية )82دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

 المعلق )الحلقة األولى(
18 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 اللمحات النورانية فى فقة المناسبات القرآنية

   األستاذ الدكتور/ عبد الحميد هنداوي، األستاذ بكلية دار العلوم

 45 منبر الحرمين: كيف ينال العبد رضا الله؟

   إمام المسجد النبويالشيخ/ عبد الباري بن عواض الثبيتي، 

(: قصة مفتراة على العالم الحبر عكرمة للطعن فى صحيح 187تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 البخارى
48 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 باب العقيدة: ظهور البدع فى العقائد.. بدعة الخوارج والتحذير منها

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي

(: عالقة 13لغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)قرائن ال

 صفات الله تعالى بذاتة والرد على مجمالت أهل الزيغ والضالل
51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 33 فلذات األكباد
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   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 31 حادثة االفك )الحلقة الثانية( -ات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نظر

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 15 فرع البالشون -عزاء: وفاة األخ هاني محمد درويش 

   رئيس التحرير

 11 فتاوى

   األزهر الشريف

 13 فتاوى

   اللجنة الدائمة

 الغالف فضيلة الشيخ أبو زيد محمد حمزة السنة بالسودان أنصارعزاء: وفاة رئيس 

   السنة المحمدية بمصر أنصارجماعة 

 الغالف -رحمه الله-ترجمة يسيرة لسماحة الشيخ أبو زيد محمد حمزة 

.   

 الصفحة هـ1413رمضان  -السنة الرابعة واألربعون  535العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: تذكير األنام بفضل الصيام

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: مسلمو بورما فى رمضان.. بين الغفلة والنسيان

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 بشرى: بدء الدورات العلمية في القرآن الكريم لمنح اإلجازات في القرآن وعلومه

   لالستفسار إدارة المجلة

 15 التقوى وثمراتها العاجلة واآلجلة

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 13 شكر وتقدير للشركة الدولية للتجارة والتوريدات العامة على دعمها مجلة التوحيد

   رئيس التحرير

 11 من معالم البركة فى شهر رمضان
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   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 11 رمضان بين العادة والعبادةباب السنة: 

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (337: 334) -( 35القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 نستقبل رمضان.. فماذا أعددنا؟

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 31 االعتكاف.. أحكام وآداب

   / محمد عبد العزيزالشيخ

 11 منبر الحرمين: واقع المسلمين وكيفية تغييرة

   الشيخ/ سعود الشريم، إمام المسجد الحرام

 14 حلم الصائمين وصبرهم

   الدكتور/ جمال عبد الناصر

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 نظرات أصولية وفوائد فى آيات الصيام

   ليالشيخ/ متولي البراجي

 43 استغالل األوقات للفوز فى رمضان

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 43 جزاء الصائمين

   صالح عبد الخالق

 43 غزوة بدر -رمضانيات 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة حظيرة القدس وقيام شهر رمضان187تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   شيخ/ علي حشيشال
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 51 من سنن وآداب الصيام

   صالح نجيب الدق

 35 فضل إطعام الطعام

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 31 رمضان شهر الرحمة

   عبد العزيز مصطفى الشامي

 35 رمضان.. فرصة للتغيير

   جامعة قناة السويس -الدكتور/ تامر سعد الغزاوي، مدرس علم اللغة 

 31 فقة نوازل الصيام من

   الدكتور/ حمدي طه

 33 عزاء: وفاة الشيخ محمود جايل عبد العزيز رئيس فرع القبيلة

   السنة المحمدية أنصارجماعة 

 15 فتاوى

   األزهر الشريف

 13 قرار مجمع الفقه اإلسالمي بشأن المفطرات في مجال التداوي

.   

 الغالف هـ1436إمساكية رمضان 

.   

 الصفحة هـ1413شوال  -السنة الرابعة واألربعون  533العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: منهج المخالفين ألهل السنة فى التعامل مع النصوص الشرعية )الحلقة األولى(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 ن وتجاهل المسلمينكلمة التحرير: مسلمو تركستان بين ظلم الصي

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (57: 46اآليات ) -باب التفسير: سورة الزخرف )الحلقة الخامسة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام
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 14 العيد.. دعوة للتآلف

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 11 ب العالمينباب السنة: رجاء المؤمنين فى فضل ر

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (348: 337) -( 36القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 من روائع الماضي: صيام الست من شوال

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، رحمة الله عليه

 31 ام وآدابزكاة الفطر.. أحك

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

(: قصة مفتراة على الصحابيين معاوية وعمرو بن العاص 172تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 رضى الله عنهما
11 

   الشيخ/ علي حشيش

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

الطالق  -( 18ثير قرائن السياق على األحكام الفقهية )( تأ83دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

 المعلق )الحلقة الثانية(
18 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 باب الفقه: تلخيص األحكام إذا اجتمع العيدان

   الدكتور/ حمدي طه

 43 منبر الحرمين: سالم عليك يا رمضان

   مسجد الحرامالشيخ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام ال

 43 اللمحات النورانية فى فقة المناسبات القرآنية

   األستاذ الدكتور/ عبد الحميد هنداوي، األستاذ بكلية دار العلوم

 45 منبر الحرمين: كيف ينال العبد رضا الله؟

   الشيخ/ عبد الباري بن عواض الثبيتي، إمام المسجد النبوي
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 55 عقائد.. دراسة بدعة التشيعباب العقيدة: ظهور البدع فى ال

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي

شرى من رؤية االستنساخ الب -االستنساخ البشرى وصناعة األطفال.. رؤية فقهية تربوية معاصرة )الحلقة الثالثة( 

 الناحية الفقهية
51 

   الدكتور/ محمد محمود العطار

(: قرائن اللغة 14الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات 

 والشرع فى إثبات صفة )النفس( لله تعالى دون تأويل
51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 عة()الحلقة السابوقفات مع القصة في كتاب الله: قصة نزول عيسى عليه السالم في آخر الزمان  -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 35 الرد على شبهة عدم حاجة الناس ألهل الذكر )الحلقة األولى(

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم،

 33 فتاوى

   األزهر الشريف، واللجنة الدائمة

 الغالف السنة حول األحداث الجارية أنصاربيان: 

   رئيس التحرير

 الصفحة هـ1413ذو القعدة  -السنة الرابعة واألربعون  531العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: منهج المخالفين ألهل السنة فى التعامل مع النصوص الشرعية )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 منبر الحرمين: اإلسالم دين األخالق

   الشيخ الدكتور/ صالح بن حميد، إمام المسجد الحرام

 15 (68: 57اآليات ) -باب التفسير: سورة الزخرف )الحلقة السادسة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 -منة( اوقفات مع القصة في كتاب الله: قصة نزول عيسى عليه السالم في آخر الزمان )الحلقة الث -باب السيرة 

 وصف نزول عيسى وأعماله
14 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد
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 11 باب السنة: حجة الله البالغة

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (354: 347) -( 38القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 وصايا للحجيج

   بده أحمد األقرعالشيخ/ ع

 31 معالم على طريق الحج

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان

 11 صون اللسان عن الكالم فى العلماء واألعيان )الحلقة األولى(

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 35 ورحل شيخ وزراء الخارجية العرب "سعود الفيصل"

   فتحي أمين عثمان

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

الطالق  -( 17( تأثير قرائن السياق على األحكام الفقهية )84دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

 المعلق )الحلقة الثالثة(
18 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 باب العقيدة: ظهور البدع فى العقائد.. خطورة بدع االعتزال والجبر واإلرجاء

   دكتور/ عبد الله شاكر الجنيديال

 43 ما يقال فيها( -صفتها  -باب الفقه: صفة الصالة: الجلسة بين السجدتين وجلسة االستراحة )حكمها

   الدكتور/ حمدي طه

 43 حجرات نساء النبى صلى الله علية وسلم )الحلقة األولى( -نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 

   بد الرحمنالشيخ/ جمال ع

 51 (: قصة حلق رأس آدم حين حج171تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش
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(: قرائن اللغة 15قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

 والشرع فى إثبات صفة )النفس( لله تعالى دون تأويل
55 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

شرى من رؤية االستنساخ الب -االستنساخ البشرى وصناعة األطفال.. رؤية فقهية تربوية معاصرة )الحلقة الثالثة( 

 الناحية الفقهية
51 

   الدكتور/ محمد محمود العطار

(: القرائن في 14ه )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الل

 إثبات صفة )القدم( وسائر ما أثبته تعالى لنفسه في كتابه وفيما صح من سنة نبيه، لله تعالى دون تأويل وال تعطيل
51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 االستعداد للموت

   ب الدقصالح نجي

 35 الرد على شبهة عدم حاجة الناس ألهل الذكر )الحلقة الثانية(

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 33 من هم الشهداء؟

   صالح عبد الخالق

 الغالف من أخبار الفروع: رئيس فرع "هرية رزنة" بالشرقية يفوز بجائزة أفضل معلم للقرآن على مستوى العالم

   اتم، رئيس التحريرجمال سعد ح

 الصفحة هـ1413ذو الحجة  -السنة الرابعة واألربعون  538العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: اإلعالم بفضائل البلد الحرام

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 م األخالقيةكلمة التحرير: منظمة العفو الدولية.. ودعوة شيطانية لهدم القي

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (86: 67اآليات ) -باب التفسير: سورة الزخرف )الحلقة السابعة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 -اسعة( التوقفات مع القصة في كتاب الله: قصة نزول عيسى عليه السالم في آخر الزمان )الحلقة  -باب السيرة 

 (1فقه أحاديث نزول عيسى آخر الزمان )
14 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد
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 11 باب السنة: من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (363: 355) -( 37القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 منبر الحرمين: الشباب وأزمة الفكر والسلوك

   الشيخ الدكتور/ عبد الرحمن السديس، إمام المسجد الحرام

 31 األضحية.. آداب وأحكام

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 13 صون اللسان عن الكالم فى العلماء واألعيان )الحلقة الثانية(

   ى، المفتش بوزارة األوقافالدكتور/ عماد عيس

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

الطالق  -( 17( تأثير قرائن السياق على األحكام الفقهية )85دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

 في الحيض )الحلقة األولى(
18 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 . خطورة بدعتى الباطنية والصوفيةباب العقيدة: ظهور البدع فى العقائد.

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي

 43 باب الفقه: للنساء فقط.. مسائل فى الحج والعمرة

   الدكتور/ حمدي طه

 43 حجرات نساء النبى صلى الله علية وسلم )الحلقة الثانية( -نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 

   لرحمنالشيخ/ جمال عبد ا

 51 (: قصة المتكلمة بالقران مع ابن المبارك في الحج172تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

(: القرائن 16قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

تعالى لنفسه في كتابه وفيما صح من سنة نبيه، لله تعالى دون تأويل وال على إثبات صفة )القدم( وسائر ما أثبته 

 تعطيل

51 
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   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 من روائع الماضي: تغليظ تحريم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم

   فضيلة الشيخ/ وكريا حسيني محمد، رحمه الله

 35 ه سفينة النجاة )الحلقة األولى(اليقين بالل

   صالح عبد الخالق

 33 فتاوى

   األزهر الشريف، اللجنة الدائمة

 13 إعالن: فتح باب القبول بمعاهد إعداد الدعاة

.   

 

 الصفحة هـ1411المحرم  -السنة الخامسة واألربعون  533العدد  فهرس مقاالت

 3 ر )الحلقة األولى(افتتاحية العدد: التذكير بخطورة التكفي

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: عام هجري جديد.. واألمة تتدافعها اإلبتالءات

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (77: 88اآليات ) -باب التفسير: سورة الزخرف )الحلقة الثامنة واألخيرة( 

   ر/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العامالدكتو

 14 أمسك عليك لسانك

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 13 فضل صوم عاشوراء

.   

 11 باب السنة: أيهما خير؟ العزلة أم الخلطة؟ )الحلقة األولى(

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (366: 364) -( 37ي: )الحلقة القسم الثان -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 النذر.. آداب وأحكام
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   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 31 السنة المحمدية الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي بشأن األحداث الجارية نصارحوار: حوار مع الرئيس العام أل

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 11 صثمرات اإلخال

   صالح نجيب الدق

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

الطالق  -( 22( تأثير قرائن السياق على األحكام الفقهية )86دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

 في الحيض )الحلقة الثانية(
18 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 هم من أهل البدع )الحلقة األولى(باب العقيدة: ألقاب أهل السنة عند خصوم

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي

 -وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة نزول عيسى عليه السالم في آخر الزمان )الحلقة العاشرة(  -باب السيرة 

 (2مقتل الدجال )
45 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

ي عين شمس ف -حالن لحصولها على درجة الماجستير من كلية التربية تهنئة: للباحثة وسام سمير محمود الز

 رسالة بعنوان "المناخ المدرسي وعالقته بالهوية الثقافية"
48 

   أسرة التحرير بالمجلة

تاريخ إدخال حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده  -نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 

 )الحلقة األولى(
43 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

ي الذي عاش بعد الموت مع أنس رضي نصار(: قصة الشاب األ173تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 الله عنه
51 

   الشيخ/ علي حشيش

(: صفات 18قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

 بين النافين لها والمثبتين األفعال
51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 اليقين بالله سفينة النجاة )الحلقة الثانية(

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

   صالح عبد الخالق

 35 أصول مكارم األخالق وجوامعها.. مآثر الصدق وأثره في حياة المسلمين )الحلقة األولى(

   سى، المفتش بوزارة األوقافالدكتور/ عماد عي

 15 مايقال فيهما( )الحلقة األولى( -صفتهما  -باب الفقه: التشهد األول واألخير في الصالة )حكمهما 

   الدكتور/ حمدي طه

شكر: لألستاذ الدكتور عمرو نويرا أستاذ المسالك على الجراحة الناحجة التى أجرها للشيخ أشرف وهيب الداعية 

 بفرع بلبيس
13 

   أسرة التحرير بالمجلة

 13 فرع البالشون -عزاء: وفاة الشيخ لطفي السيد 

   أسرة التحرير بالمجلة

 الصفحة هـ1411صفر  -السنة الخامسة واألربعون  515العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: التذكير بخطورة التكفير )الحلقة الثانية(

   ، الرئيس العام للجماعةالدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي

 3 منبر الحرمين: اإلسالم في زمن الفتن

   الدكتور/ سعود الشريم

 15 (11: 1اآليات ) -باب التفسير: سورة الدخان )الحلقة األولى( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 أعجل الذنوب عقوبة

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 11 أيهما خير؟ العزلة أم الخلطة؟ )الحلقة الثانية( باب السنة:

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق،

 31 (387: 382) -( 42القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 األيمان.. آداب وأحكام

   الشيخ/ محمد عبد العزيز
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 38 أهل السنة عند خصومهم من أهل البدع )الحلقة الثانية( باب العقيدة: ألقاب

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي

 13 مثل عالم السوء الذي يعمل بخالف علمه -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

الطالق  -( 21( تأثير قرائن السياق على األحكام الفقهية )88م النص )الحلقة دراسات شرعية: أثر السياق في فه

 في الحيض )الحلقة الثالثة(
18 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 مايقال فيهما( )الحلقة الثانية( -صفتهما  -باب الفقه: التشهد األول واألخير في الصالة )حكمهما 

   الدكتور/ حمدي طه

وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة نزول عيسى عليه السالم في آخر الزمان )الحلقة الحادية  -باب السيرة 

 (3نزول عيسى عليه السالم ) -عشر( 
45 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

تاريخ إدخال حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده )الحلقة  -نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 

 الثانية(
43 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: الواهيات المتكررة في آفات المناظرة174تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

(: إجماع أئمة 17قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

ن على إثبات الصفات الفعلية وغيرها من صفات الخبر دون ما تفرقة بينهما وصفات المعاني، السلف المتبعي

 وعلى نفي التشبيه والتجسيم عن الجميع

51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 الشتاء والدعاء

   صالح عبد الخالق محمد

 35 آثر الصدق وأثره في حياة المسلمين )الحلقة الثانية(أصول مكارم األخالق وجوامعها.. م

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف
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 33 تذكير المسلمين بأهمية قضاء الدين )الحلقة األولى(

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 لصفحةا هـ1411ربيع األول  -السنة الخامسة واألربعون  511العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: التذكير بخطورة التكفير )الحلقة الثالثة(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 الكلمة الطيبة صدقة

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 3 عزاء: وفاة شقيقة األستاذ جمال سعد حاتم

   بالمركز العام أسرة التحرير، والعاملون

 15 (24: 12اآليات ) -باب التفسير: سورة الدخان )الحلقة الثانية( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 اإلحسان إلى الجار من عالمات اإليمان

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 11 باب السنة: النذير العريان والطريق إلى الرحمن

   زوق محمد مرزوق،الدكتور/ مر

 31 (378: 387) -( 41القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 منبر الحرمين: وقفات في سورة الحجرات

   الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام المسجد الحرام

 31 ي مسائل اإلعتقاد )الحلقة األولى(باب العقيدة: وسطية أهل السنة ف

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي

 11 نظرات في اإلجماع ومدونات نقله )الحلقة األولى(

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 15 تهنئة: للباحث محمد محمد علي جميل لحصوله على درجة الماجستير من كلية الزراعة جامعة الزقازيق

   يدأسرة مجلة التوح
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 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

الطالق  -( 22( تأثير قرائن السياق على األحكام الفقهية )87دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

 في الحيض )الحلقة الرابعة(
18 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 مايقال فيهما( )الحلقة الثالثة( -ا صفتهم -باب الفقه: أحكام الصالة التشهد في الصالة )حكمهما 

   الدكتور/ حمدي طه

وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة نزول عيسى عليه السالم في آخر الزمان )الحلقة الثانية  -باب السيرة 

 هالك يأجوج ومأجوج -عشر( 
45 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 43 الخوارج شر الخليقة )الحلقة األولى(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

(: تابع الواهيات المتكررة في آفات المناظرة )رواية القاص 175تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 الواهي(
51 

   الشيخ/ علي حشيش

(: شبهات 17قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

 لة واألشاعرة بشأن صفات األفعال.. تدخضها عبارات المثبتين من علماء أهل السنة والجماعةالمعط
51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 نبينا )صلى الله عليه وسلم( هو القدوة الحسنة

   صالح نجيب الدق

 33 ثره في حياة المسلمين )الحلقة الثالثة(أصول مكارم األخالق وجوامعها.. مآثر الصدق وأ

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 33 تذكير المسلمين بأهمية قضاء الدين )الحلقة الثانية(

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم،

 الغالف مسابقة: فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله )الحلقة الثانية عشر(

.   

 الصفحة هـ1411ربيع اآلخر  -السنة الخامسة واألربعون  513العدد  فهرس مقاالت
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 3 افتتاحية العدد: التذكير بخطورة التكفير )الحلقة الرابعة(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 مثل الحباة الدنيا -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن 

   خ/ مصطفى البصراتيالشي

 3 تهنئة: للباحث جالل عبد الحميد لحصوله على درجة الدكتوراه من كلية الدعوة اإلسالمية بالقاهرة

   أسرة التحرير

 15 (42: 25اآليات ) -باب التفسير: سورة الدخان )الحلقة الثالثة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

فات مع القصة في كتاب الله: قصة نزول عيسى عليه السالم في آخر الزمان )الحلقة الثالثة وق -باب السيرة 

 ( ثم ماذا بعد؟4فقه األحاديث ) -عشر( 
14 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 11 باب السنة: الكنز المفقود اإلستجابة لسيد كل مولود صلى الله عليه وسلم

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (374: 377) -( 42القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 منبر الحرمين: العدل.. من مقاصد الشريعة

   الشيخ الدكتور/ خالد بن علي الغامدي، إمام المسجد الحرام

 31 نظرات في اإلجماع ومدونات نقله )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 11 البيوع المنهي عنها

   صالح نجيب الدق

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

الطالق  -( 23( تأثير قرائن السياق على األحكام الفقهية )87دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

 في الحيض )الحلقة الخامسة(
18 

   ليالشيخ/ متولي البراجي
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 43 باب العقيدة: وسطية أهل السنة في مسائل اإلعتقاد )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي

 43 عظم مكانة كافل اليتيم

   الدكتور/ محمود محمد سرحان

 43 الخوارج شر الخليقة )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

رواية المبتدع منكر  -(: الواهيات المتكررة في آفات المناظرة 176هية )الحلقة تحذير الداعية من القصص الوا

 الميزان يوم القيامة
51 

   الشيخ/ علي حشيش

(: األشعري 22قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

 عيها على أهل السنة ويدحض حججهممع إثباته الصفات يكشف زيغ فرق المجسمة ومد
51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 33 مايقال فيهما( )الحلقة الرابعة( -صفتهما  -باب الفقه: أحكام الصالة التشهد األول واألخير في الصالة )حكمهما 

   الدكتور/ حمدي طه

 33 تلك أمنيته.. ولكن!

   ه أحمد األقرعالشيخ/ عبد

 15 تذكير المسلمين بأهمية قضاء الدين )الحلقة الثالثة(

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 13 الجيزة -شهر: فرع سقيل 

 الصفحة هـ1411جمادى األولى  -السنة الخامسة واألربعون  511العدد  فهرس مقاالت

 3 ثانية(افتتاحية العدد: موانع تكفير المعين )الحلقة ال

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: مؤمرات على األمة.. ومنح تأتي من المحن

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (57: 43اآليات ) -باب التفسير: سورة الدخان )الحلقة الرابعة واألخيرة( 

   وي، نائب الرئيس العامالدكتور/ عبد العظيم بد
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وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة نزول عيسى عليه السالم في آخر الزمان )الحلقة الرابعة  -باب السيرة 

 موت عيسى )عليه السالم( ودفنه -عشر( 
14 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 11 باب السنة: صالح الرفيق

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (423: 375) -( 43القسم الثاني: )الحلقة  -بحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار درر ال

   الشيخ/ علي حشيش

 31 منبر الحرمين: الدعاء.. فضائل وآداب وأحكام

   الشيخ الدكتور/ على بن الرحمن الحذيفي، إمام المسجد النبوي

 38 البركة والسبيل إليها )الحلقة األولى(

   ديابأحمد صالح 

 13 نظرات في اإلجماع ومدونات نقله )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

الطالق  -( 24( تأثير قرائن السياق على األحكام الفقهية )72دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

 في الحيض )الحلقة السادسة(
18 

   يخ/ متولي البراجيليالش

 41 عزاء: وفاة والدة رزوجته األستاذ حسين عطا القراط / وفاة الشيخ عبد الكريم عبد المجيد حسن؛ فرع حلوان

   أسرة تحرير المجلة

 43 منزلة األم في اإلسالم )الحلقة األولى(

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 43 بط اإلستدالل على مسائل اإلعتقاد عند أهل السنة والجماعة )الحلقة األولى(باب العقيدة: قواعد وضوا

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي

 43 ما الذي فعله معهم أمير المؤمنين علي قبل قتالهم؟ -الخوارج شر الخليقة )الحلقة الثالثة( 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن
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 51 (: قصة األمالك التسعة وحرارة الشمس178)الحلقة تحذير الداعية من القصص الواهية 

   الشيخ/ علي حشيش

(: دحض 21قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

 شبهات األشاعرة القاضية بتقديم العقل وتأويل النقل عند التعارض على ما زعموا
51 

   بد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهرالدكتور/ محمد ع

 31 صبر الداعية على األذى

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 35 )الحلقة األولى( -مايقال فيها(  -باب الفقه: الصالة على رسول الله في الصالة )حكمها 

   الدكتور/ حمدي طه

 33 تذكير المسلمين بأهمية قضاء الدين )الحلقة الرابعة(

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 الغالف من أخبار الجماعة: انعقاد الجمعية العمومية العادية بالمركز العام

   مرزوق محمد مرزوق، األمين العام

 الصفحة هـ1411جمادى اآلخرة  -السنة الخامسة واألربعون  514العدد  فهرس مقاالت

 3 الحلقة الثالثة(افتتاحية العدد: موانع تكفير المعين )

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 كلمة التحرير: المصلحون والمفسدون

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رحمه الله

 15 (5: 1اآليات ) -باب التفسير: سورة الجاثية )الحلقة األولى( 

   مالدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العا

 11 منبر الحرمين: العلم.. فضائله وثماره

   الشيخ الدكتور/ عبد المحسن بن محمد القاسم، إمام المسجد النبوي

 11 باب السنة: خير الكالم.. وشعب اإليمان

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (412: 424) -( 44القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 
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   الشيخ/ علي حشيش

وقفات مع القصة في كتاب الله: قصة نزول عيسى عليه السالم في آخر الزمان )الحلقة الخامسة  -باب السيرة 

 (1الخطوط العريضة والخالصة المفيدة ) -عشر( 
31 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

معة اإلسالمية العالمية في رسالة بعنوان "جماعة تهنئة: للباحث أحمد صالح رضوان درجة الماجستير من الجا

 السنة المحمدية بمصر ودورها في محاربة الغلو" أنصار
35 

   أسرة تحرير المجلة، اللجنة العلمية

 33 مثل األعمى واألصم والبصير والسميع -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 38 فويسنا -شهر: فرع كفر أشليم 

.   

 38 عزاء: وفاة الشيخ حافظ رزق حافظ والشيخ محمد عبود أبو فاطمة

   السنة المحمدية بمنشأة البكاري أنصار.جماعة 

 33 باب العقيدة: قواعد وضوابط اإلستدالل على مسائل اإلعتقاد عند أهل السنة والجماعة )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي

 13 منزلة األم في اإلسالم )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

الطالق  -( 25( تأثير قرائن السياق على األحكام الفقهية )71دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

 في الحيض )الحلقة السابعة(
18 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 العقيقة.. آداب وأحكام )الحلقة األولى(

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

تهنئة: للباحث أيمن أحمد عبد المنعم المسلمي لحصولة على درجة الماجستير في موضوع بعنوان "الجهود 

 النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح"
45 

.   
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 43 إليها )الحلقة الثانية(البركة والسبيل 

   أحمد صالح دياب

 43 التبرير وإلقاء المعاذير )الحلقة األولى(

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 51 (: قصة الجنين الذي لبث في بطن أمه أكثر من سنتين177تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

(: تقديم النقل 22والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز) قرائن اللغة والنقل

لدى أهل السنة ليس منشؤه التعارض مع العقل.. وإنما كون النقل أصال لما صح من جميع المعقوالت، كونه 

 المخبر عن مراد الله من عباده بما ال تطبقه عقولهم وال تدركه

51 

   عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهرالدكتور/ محمد 

 31 مفهوم األمانة في اإلسالم

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 35 من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم )الحلقة األولى(

   صالح نجيب الدق

 33 )الحلقة الثانية( -مايقال فيها(  -باب الفقه: الصالة على رسول الله في الصالة )حكمها 

   الدكتور/ حمدي طه

 الصفحة هـ1411رجب  -السنة الخامسة واألربعون  515العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: التكفير وخطرة عند الشيعة الرافضة

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 السنة أنصارعقيدة 

   للهفضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رحمه ا

 15 (13: 6اآليات ) -باب التفسير: سورة الجاثية )الحلقة الثانية( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 14 اإلعالم بين اإلصالح واإلفساد

   الشيخ/ جمال عبد الرحمنإمام المسجد النبوي

 11 باب السنة: التوحيد.. قضية أمة
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   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (422: 413) -( 45القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 منبر الحرمين: التعايش والوفاق فى المجتمع المسلم

   الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام المسجد الحرام

المسلمي لحصولة على درجة الماجستير في موضوع بعنوان "الجهود  تهنئة: للباحث أيمن أحمد عبد المنعم

 النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح"
33 

.   

 31 العقيقة.. آداب وأحكام )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 15 فتاوى: هل صح حديث في فضائل شهر رجب؟

   ئيس لجنة الفتوى باألزهر سابقافضيلة الشيخ/ عطية صقر، رحمه الله؛ ر

لى رابعا حكم الصالة ع -)الحلقة الثالثة(  -مايقال فيها(  -باب الفقه: الصالة على رسول الله في الصالة )حكمها 

 (1النبي صلى الله عليه وسلم في الصالة )
13 

   الدكتور/ حمدي طه

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 -( 1تنوع قرائن السياق وأثره على األحكام الفقهية ) -( 72السياق في فهم النص )الحلقة دراسات شرعية: أثر 

 المسح على الجوربين )الحلقة األولى(
18 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 منزلة األم في اإلسالم )الحلقة الثالثة(

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 43 عند أهل السنه والجماعة باب العقيدة: التوحيد

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي

 55 مسألة علو الله واستوائه على عرشه عند المتكلمين وأهل الحديث

   الدكتور/ جمال عبد الناصر، دكتوراه في الفلسة اإلسالمية والعقيدة، صحفي وباحث بجريدة األهرام
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 51 (: قصة الزمان الذي احل فية النبي صلي الله علية وسلم العزوبة177 تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة

   الشيخ/ علي حشيش

(: مصدر 23قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

شاعرة: )العقل( وتأويالهم التلقي لدى أهل السنة والجماعة في توحيد الصفات هو: )الوحي(.. بينا هو لدى األ

 الصفات الخبرية والفعلية أو تفويض معناها.. خير شاهد على هذا

51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 43 التبرير وإلقاء المعاذير )الحلقة األولى(

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 33 ه وسلم )الحلقة الثانية(من معجزات نبينا صلى الله علي

   صالح نجيب الدق

 33 التبرير وإلقاء المعاذير )الحلقة الثانية(

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 15 البركة والسبيل إليها )الحلقة الثالثة(

   أحمد صالح دياب

 الغالف السنه وتجديد الثقة بالمجلس أنصارمن أخبار الجماعة: عمومية 

   ل سعد حاتم، رئيس التحريرجما

 الصفحة هـ1411شعبان  -السنة الخامسة واألربعون  513العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: شهر شعبان وما أحدث الناس فيه

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 يرانيكلمة التحرير: حلب تحترق.. بين الظلم الدولي والتآمر اإل

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (17: 14اآليات ) -باب التفسير: سورة الجاثية )الحلقة الثالثة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

ة سوقفات مع القصة في كتاب الله: قصة نزول عيسى عليه السالم في آخر الزمان )الحلقة الساد -باب السيرة 

 (2الخطوط العريضة والخالصة المفيدة ) -عشر( 
14 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 11 باب السنة: أمة اإلسالم بين ذهاب الصالحين وابتداع الغالين

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (432: 421) -( 46القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 منبر الحرمين: األمن االجتماعي وكيفية تحقيقه

   الدكتور/ خالد بن علي الغامدي، إمام المسجد الحرام

 31 التعصب وأثره السيئ فى ماضى األمة وحاضرها )الحلقة األولى(

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 11 اعات المعاصرة إلى أهل السنة واآلثار الناجمة عن ذلكباب العقيدة: حقيقة انتساب الجم

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 -( 2تنوع قرائن السياق وأثره على األحكام الفقهية ) -( 73دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

 انية(المسح على الجوربين )الحلقة الث
18 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 43 التفاؤل.. حياة القلب والبدن

   أحمد صالح

 45 اإلحسان إلى اليتيم ُخلق كريم )الحلقة األولى(

   صالح عبد الخالق

 48 الجيزة -شهر: فرع الرماية فيصل 

.   

 43 موقف إيماني فى فقه الدعوة -نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

(: قصة قبض ملك الموت لروح إدريس )علية السالم( فىي 172تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 السماء
51 

   الشيخ/ علي حشيش
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(: جميع من 24قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

من أهل السنة في أمور االعتقاد السيما ما تعلق منها بباب الصفات على: التمسك بظواهر النصوص  صنفوا

 (1هي: مصدر التلقي ) -دون العقل-والتحذير من مخالفتها.. كونها 

51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 العقيقة.. آداب وأحكام )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

لى رابعا حكم الصالة ع -)الحلقة الرابعة(  -مايقال فيها(  -باب الفقه: الصالة على رسول الله في الصالة )حكمها 

 (2النبي صلى الله عليه وسلم في الصالة )
35 

   الدكتور/ حمدي طه

 31 العقيدة أوال

   -رحمه الله تعالى-الجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية فضيلة الشيخ/ سعد بن عبد الرحمن ندا، المدرس ب

 33 مسابقة: فضيلة الشيخ زكريا حسيني رحمه الله في القرآن الكريم والقراءات

.   

 15 من أصول أهل السنة

   عماد الدين محمد حمودة

خالفات بين الفرق تهنئة: للباحث عبد الرحمن زكريا حسيني على درجة الماجستير في رسالة بعنوان "ال

 المسيحية في القرون الثالثة األولى، وأثرها على نصوص العهد الجديد"
13 

   أعضاء مجلس إدارة المركز العام/ أسرة المجلة، اللجنة العلمية ورئيس التحرير

 الغالف مسابقة: القرآن الكريم بالمركز العام

   المتابعة: جمال عبد الرحمنإدارة شئون القرآن: مصطفى البصراتي/ إدارة التخطيط و

 الصفحة هـ1411رمضان  -السنة الخامسة واألربعون  511العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: رمضان وتالوة القران

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: رمضان شهر االنتصارات.. وأمة تالحقها الطعنات

   ألستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحريرا

 3 المسجد ودوره في رمضان

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام
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 11 تأمالت في أول ما نزل من آيات

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 14 باب السنة: رمضان وتربية األوالد

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 11 ر رمضانأخوة اإليمان وشه

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، رحمه الله

 31 (437: 431) -( 48القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 منبر الحرمين: رمضان والرجوع إلى الله

   جد النبويالشيخ الدكتور/ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، إمام المس

 33 اإللمام بضوابط فقة الصيام

   الدكتور/ حمدي طه

 33 خطرات صائم

   السنة المحمدية، وإمام المسجد الحرام أنصارفضيلة الشيخ/ عبد الظاهر أبو السمح، من مشايخ 

 15 أيها الصائم ادع ربك

   الشيخ/ مصطفى العدوي

 11 صالة الوتر.. أحكام وآداب

   بد العزيزالشيخ/ محمد ع

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 العدد والكيفية فى قيام الليل فى رمضان

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 رمضان وغض البصر

   أحمد عز الدين

 43 صالة التراويح وشفقة النبى صلى الله علية وسلم باألمة -نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
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   خ/ جمال عبد الرحمنالشي

 44 أياما معدودات

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 43 احذر هذه البدعة

   سيد عباس الجليمي

 48 رمضان.. خصائص ولطائف

   فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، رحمه الله

 43 عزاء: وفاة ابن الوالد الحاج عطية حنفي / وفاة عزت فريد

   ارة المركز العام، أسرة التحريرمجلس إد

 55 الصيام

   هـ1367محمد البشير اإلبراهيمي، نشرت عام 

 53 تهنئة: للباحث أحمد محمد عبد الصمد الديب لحصوله على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها

   أسرة التحرير، عنهم أحمد صالح رضوان

 51 فتاوى رمضانية

.   

 51 (: قصة المالئكة مع الصائمين من أول ليلة حتى يوم الفطر171ة من القصص الواهية )الحلقة تحذير الداعي

   الشيخ/ علي حشيش

 31 فضائل الصيام وفوائده

   محمد آدم أحمد علي

 33 شهر رمضان.. آثار وأسرار

   عبد العزيز مصطفى الشامي

 35 رمضان بين اإليمان والقرآن

   شنوانيأحمد عبد الرحمن ال

 31 شهر الصبر.. رمضان

   صالح عبد الخالق
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 33 وال تسرفوا

   الدكتور/ جمال عبد الناصر

 11 شهر رمضان.. الجود واإلنفاق

   الدكتور/ عاطف التاجوري

 الغالف هـ1438إمساكية رمضان 

 الصفحة هـ1411شوال  -السنة الخامسة واألربعون  518العدد  فهرس مقاالت

 3 ة العدد: طوبى لمن استقام على الطاعة ولزم العبادةافتتاحي

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: عيد الفطر بين وداع المقبولين وخسارة المفرطين

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (21: 17آليات )ا -باب التفسير: سورة الجاثية )الحلقة الرابعة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 11 صالة العيد.. آداب وأحكام

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 11 باب السنة: أيسر العبادات وأوسع الرحمات

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (446: 437) -( 47 القسم الثاني: )الحلقة -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 منبر الحرمين: أحوال الناس بعد رمضان

   الشيخ الدكتور/ سعود بن إبراهيم الشريم، إمام المسجد الحرام

 35 عزاء: وفاة والدة الزميل أحمد رجب

   أسرة المجلة، اللجنة العلمية

 33 قة الثانية(التعصب وأثره السيئ فى ماضى األمة وحاضرها )الحل

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 15 اإلحسان إلى اليتيم ُخلق كريم )الحلقة الثانية(
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   صالح عبد الخالق

 13 حماية أبناء الموحدين

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، رحمه الله

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 مام الدهرصيام ست من شوال وت

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، وكيل هيئة قضايا الدولة

 43 فتاوى

.   

 44 مثل الذين يدعون من دون الله -دراسات قرآنية: األمثال فى القران 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 43 الدعاء بعد التشهد -باب الفقه: صفة الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 55 اإلسالم يشجع على العمل ويحل مشكله الفقر والبطالة -سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نظرات في 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

قصة زواج النبى صلى الله عليه وسلم بمريم وآسية وكلثم فى (: 172تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 الجنة
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 51 ومن المحن تأتى المنحدعوة للتغيير.. 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 وسائل الخشوع فى الصالة )الحلقة األولى(

   صالح نجيب الدق

 35 القرآن لكل الدهور واألزمان

   الشيخ/ محمد البشير اإلبراهيمي، رحمه الله

 33 أسباب النصر والنجاة

   لرازق السيد عيدالشيخ/ عبد ا
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 الصفحة هـ1411ذو القعدة  -السنة الخامسة واألربعون  513العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: قتل األبرياء ليس من اإلسالم

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: نجاة األمة فى اغتنام مواسم الطاعات

   جمال سعد حاتم، رئيس التحرير األستاذ/

 3 (33: 22اآليات ) -باب التفسير: سورة الجاثية )الحلقة الخامسة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 11 منبر الحرمين: الجزاء من جنس العمل

   الشيخ الدكتور/ خالد بن علي الغامدي، إمام المسجد الحرام

 11 سلف فى المداومة على العمل الصالحباب السنة: هدى ال

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (454: 448) -( 47القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 منسك الحج.. آداب وأحكام )الحلقة االولي(

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 31 وسالم الحاج موسم رحمة

   الشيخ/ عبده األقرع

 33 من روائع الماضي: ضرورة توعية الحجاج قبل سفرهم للحج

   فضيلة الشيخ/ أحمد فهمي، رئيس التحرير األسبق؛ رحمه الله

 15 الحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة

   هفضيلة الشيخ/ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس العام األسبق للجماعة؛ رحمه الل

 13 عزاء: وفاة والدة الشيخ عبد الله الطاهر؛ رئيس فرع هرية رزنة الزقازيق

   أسرة التحرير، المركز العام

 11 التبرير وإلقاء المعاذير )الحلقة الثالثة(

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم
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 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 -( 3تنوع قرائن السياق وأثره على األحكام الفقهية ) -( 74النص )الحلقة دراسات شرعية: أثر السياق في فهم 

 المسح على الجوربين )الحلقة الثالثة(
18 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 فتاوى

.   

 45 صفته( -التسليم للخروج من الصالة )حكمة  -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 43 الهمم العالية -سول صلى الله عليه وسلم نظرات في سيرة الر

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة الباب المفتوح فى الجنة فى حجر إسماعيل علية السالم173تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

(: جميع من 25على ظاهرها دون مجاز)قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( 

صنفوا من أهل السنة في أمور االعتقاد السيما ما تعلق منها بباب الصفات على: التمسك بظواهر النصوص 

 (2هي: مصدر التلقي ) -دون العقل-والتحذير من مخالفتها.. كونها 

51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 33 الخشوع فى الصالة )الحلقة الثانية( وسائل

   صالح نجيب الدق

 35 )داء ودواء( )الحلقة الثالثة( -التعصب وأثره السيئ فى ماضى األمة وحاضرها 

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 35 ناتك( بعد موتك؟اإلحسان إلى اليتيم ُخلق كريم )الحلقة الثالثة( كيف تؤمن مستقبل ذريتك )أوالدك وب

   صالح عبد الخالق

 الصفحة هـ1411ذو الحجة  -السنة الخامسة واألربعون  545العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: العبادات جمع لألمة، ووحدة للصف

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة
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 5 ة(منسك الحج.. آداب وأحكام )الحلقة الثاني

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

سورة األحقاف )الحلقة األولى(  -( 38: 34اآليات ) -باب التفسير: سورة الجاثية )الحلقة السادسة واألخيرة( 

 (3: 1اآليات )
3 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 11 ة فى مثلثالثة أمثال مضروب -دراسات قرآنية: األمثال فى القرآن الكريم 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 11 باب السنة: مواسم الطاعات واستجالب الرحمات

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (462: 455) -( 52القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 منبر الحرمين: ذم اإلسراف

   صالح بن عبد الله بن حميد، إمام المسجد الحرامالدكتور/ 

 31 إكمال الدين وإتمام النعمة

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 15 تهنئة: للمستشار أحمد السيد إبراهيم؛ الكاتب بمجلة التوحيد لترقيته نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة

   أسرة المجلة، رئيس التحريرأعضاء مجلس إدارة المركز العام/ واللجنة العلمية و

 11 أحكام األضحية

   الدكتور/ حمدي طه

 13 عزاء: وفاة والدة الشيخ عبد الله الطاهر؛ رئيس فرع هرية رزنة الزقازيق

   أسرة التحرير، المركز العام

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 -( 4تنوع قرائن السياق وأثره على األحكام الفقهية ) -( 75دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

 النمص )الحلقة األولى(
18 

   الشيخ/ متولي البراجيلي
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 43 تأمالت فى األخالق والشمائل النبوية

   الشيخ/ عبده األقرع

 45 تحذير األولياء من المغاالة فى تجهيز النساء

   ئة قضايا الدولةالمستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس هي

 43 تعرف على شهر ذي الحجة -نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة بدء خلق الجراد174تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

(: إمام 26الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)

المذهب )أبو الحسن األشعري( وقوام السنة )اإلمام األصبهاني(: هما كذلك على التمسك بظواهر النصوص 

 هي مصدر التلقي -دون العقل  -والتحذير من مخالفتها.. كونها 

51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 )الحلقة الرابعة( -عصب وأثره السيئ فى ماضى األمة وحاضرها الت

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 35 فتاوى

   األزهر الشريف/ واللجنة الدائمة لإلفتاء

 33 فال تسودوا وجهى

   صالح عبد الخالق

 الغالف السنة المحمدية نصارأسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بالمركز العام أل

   مصطفى البصراتي، مدير شئون القرآن

 الصفحة هـ1418المحرم  -السنة السادسة واألربعون  541العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: فضل العلم وشرف أهله

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 إقصاء السلفية من مصطلح أهل السنةكلمة التحرير: مؤتمر الشيشان.. و

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 1 من روائع الماضي: موقف اإلسالم من يوم عاشوراء وليلته
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   فضيلة الشيخ/ محمد حامد الفقي، رحمه الله

 3 (4و 3اآليتين ) -باب التفسير: سورة األحقاف )الحلقة الثانية( 

   بدوي، نائب الرئيس العام الدكتور/ عبد العظيم

 11 باب العقيدة: مدخل لدراسة العقيدة

   الدكتور/ صالح الفوزان

 14 وقفات مع القصة في كتاب الله: ال تحزن إن الله معنا )الحلقة األولى( -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 11 باب السنة: عام جديد ودعوة التوحيد

   محمد مرزوق الدكتور/ مرزوق

 31 (482: 463) -( 51القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 منبر الحرمين: التفكر في آيات الله.. الشمس نموذجا

   الدكتور/ عبد المحسن بن محمد القاسم، إمام المسجد النبوي

 33 ولى(الفكر اإلسالمي )الحلقة األ

األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك، رئيس الجامعة اإلسالمية العالمية، واألمين العام لألكاديمية األوربية 

 للثقافة والعلوم باالتحاد األوروبي
  

 38 التنمية البشرية من خال أصول شرعية: المسلم بين إرادة التغيير وإدارته )الحلقة األولى(

عبد المنعم، أستاذ اإلدارة والتنمية البشرية المساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة الدكتور/ ياسر لمعي 

 التضامن الفرنسية العربية
  

 15 أهل السنة عند أهل السنة

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 11 اتبعوا وال تبتدعوا: إعالن النكير على غالة التكفير )الحلقة األولى(

   حمد هيكلالشيخ/ معاوية م

 13 احذر هذه البدعة: االحتفال غير المشروع بعاشوراء

   سيد عباس الجليمي

 11 احذر هذا الكتاب: كتب ومصنفات ابن عربي
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   سيد عباس الجليمي

 18 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 45 باب االقتصاد اإلسالمي: دور القيم اإليمانية واألخالقية في االقتصاد اإلسالمي

   الدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر ، والخبير االستشاري بالمعامالت المالية الشرعية

 41 اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريم

   الدكتور/ سراج ربيع شافعي، جامعة األزهر

 43 سجود السهو )الحلقة األولى( -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 48 البالغة في سورة الفاتحة

   الدكتور/ عبد الحكيم حسام الدين

 55 باب األسرة المسلمة: األسرة المسلمة.. إيمان وأخالق )الحلقة األولى(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة أحداث عاشوراء من بدء الخلق حتى يوم القيامة175تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   لشيخ/ علي حشيشا

 51 وجوه ووجوه

   صالح عبد الخالق

 35 باب التربية اإلسالمية: التربية اإلسالمية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة األولى(

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 33 وقفة مع النفس مع نهاية العام

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 -( 5تنوع قرائن السياق وأثره على األحكام الفقهية ) -( 76نص )الحلقة دراسات شرعية: أثر السياق في فهم ال

 النمص )الحلقة الثانية(
34 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

(: الرازي 28قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

ب الخلف في تأويل الصفات، ويدين بمذهب أهل السنة والجماعة إمام متأخري األشاعرة يتوب ويتخلى عن مذه

 في إثباتها وحملها على ظاهرها

31 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 11 العالم االسالمي: المسلمون في أمريكا والغرب

   جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 الغالف مسابقة البحوث العلمية

.   

 الصفحة هـ1418صفر  -السنة السادسة واألربعون  543العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: من آداب طالب العلم

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: قانون جاستا.. مؤامرة أمريكية البتزاز السعودية

   يس التحريراألستاذ/ جمال سعد حاتم، رئ

 1 (7: 5اآليات ) -باب التفسير: سورة األحقاق )الحلقة الثالثة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 3 وقفات مع القصة في كتاب الله: ال تحزن إن الله معنا )الحلقة الثانية( -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 13 جه األمة إلى اإلصالحمن روائع الماضي: حا

   فضيلة الشيخ/ محمد حامد الفقي، رحمه الله

 14 باب العقيدة: معنى التوحيد وأنواعه

   الدكتور/ صالح الفوزان

 11 باب السنة: لمثل هذا فليعمل العاملون )الحلقة األولى(

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 13 الفكر اإلسالمي )الحلقة األولى(

اذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك، رئيس الجامعة اإلسالمية العالمية، واألمين العام لألكاديمية األوربية األست

 للثقافة والعلوم باالتحاد األوروبي
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 31 (488: 481) -( 52القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 نف األسرى.. صوره وأسبابه وعالجهمنبر الحرمين: الع

   الدكتور/ سعود بن إبراهيم الشريم، إمام المسجد الحرام

 33 سجود السهو )الحلقة الثانية( -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 38 التنمية البشرية من خال أصول شرعية: المسلم بين إرادة التغيير وإدارته )الحلقة الثانية(

الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ اإلدارة والتنمية البشرية المساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة 

 التضامن الفرنسية العربية
  

 15 اتبعوا وال تبتدعوا: إعالن النكير على غالة التكفير )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 14 ة: التربية اإلسالمية في ضوء الكتاب والسنة )الحلقة الثانية(باب التربية اإلسالمي

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 13 احذر هذا الكتاب: طبقات الصوفية للشعراني

   سيد عباس الجليمي

 11 احذر هذه البدعة: عودة البدعة إلكترونيا

   سيد عباس الجليمي

 -( 6تنوع قرائن السياق وأثره على األحكام الفقهية ) -( 78الحلقة دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )

 النمص )الحلقة الثالثة(
18 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 باب االقتصاد اإلسالمي: منظومة القيم األخالقية في االقتصاد اإلسالمي

   المعامالت المالية الشرعيةالدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر ، والخبير االستشاري ب

 41 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 43 باب األدب: أصول اآلداب ومكارم األخالق وجوامعها )الحلقة األولى(

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف
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 43 فقر المشاعر )الحلقة األولى(

   الدكتور/ محمد إبراهيم الحمد

 51 مة: األسرة المسلمة.. إيمان وأخالق )الحلقة الثانية(باب األسرة المسل

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

(: قصة اسم الله األعظم الذى طلبت عائشة رضى الله عنها أن 176تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 تتعلمه
51 

   الشيخ/ علي حشيش

(: الفخر 27خبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )ال

لى نهج األشعري وإلى ما ‘ -باعترافه هو وبشاهادة أهل التحقيق  -الرازي بعد أن أصل لما عليه الخلف.. يئوب 

 كان عليه أمر السلف

51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 الوقاية خير من العالج

   الشيخ/ عبده األقرع

 33 العمل بالقول الراجح والنهي عن الترخص المذموم )الحلقة األولى(

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

 33 فتاوى

.   

 38 العالم االسالمي: المسلمون في فرنسا

   جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 33 والوالد يوسف محمد سليمان رئيس فرع أسوان سابقاعزاء: وفاة الشيخ 

   السنة بالمركز العام، مجلة التوحيد واللجنة العلمية أنصارجماعة 

 15 معية الله تبارك وتعالى.. فضلها وسبل تحصيلها

   صالح عبد الخالق

 الصفحة هـ1418ربيع األول  -السنة السادسة واألربعون  541العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: من آداب طالب العلم )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة
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 5 كلمة التحرير: منع األذان في فلسطين.. وحرائق إسرائيل

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 1 (12و 7تين )اآلي -باب التفسير: سورة األحقاق )الحلقة الرابعة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 3 وقفات مع القصة في كتاب الله: أسباب النصر: من سورة الحشر )الحلقة الثالثة( -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 13 ى )الحلقة الثالثة(الكون وفطرته في الخضوع والطاعة لله تعال -باب العقيدة: معنى التوحيد وأنوعه 

   الدكتور/ صالح الفوزان

 14 باب االقتصاد اإلسالمي: الضوابط الشرعية للمعامالت االقتصادية )الحلقة األولى(

   الدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر ، والخبير االستشاري بالمعامالت المالية الشرعية

 11 املون )الحلقة الثانية(باب السنة: لمثل هذا فليعمل الع

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 13 الفكر اإلسالمي )الحلقة الثالثة(

األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك، رئيس الجامعة اإلسالمية العالمية، واألمين العام لألكاديمية األوربية 

 للثقافة والعلوم باالتحاد األوروبي
  

 31 (474: 487) -( 53القسم الثاني: )الحلقة  -األحاديث القصار درر البحار في تحقيق ضعيف 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 منبر الحرمين: سماحة النبى صلى الله علية وسلم

   الدكتور/ ماهر بن حمد المعيقلي، إمام المسجد الحرام

 33 اللقطة واللقيط.. أحكام وآداب )الحلقة األولى(

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 38 من روائع الماضي: أوصيك ونفسي

   السنة المحمدية؛ رحمه الله أنصارفضيلة الشيخ/ محمد حامد الفقي، مؤسس 

 15 سجود السهو )الحلقة الثالثة( -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه
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 13 باب التربية اإلسالمية: التربية على الصدق

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

هنئة: للباحث محمد عبد العزيز السيد عضور اللجنة العلمية بالمجلة حصوله على درجة الماجستير في رسالة ت

 بعنوان" المعالم في أصول الفقه تحقيقا؛ على خمس نسخ خطية، دراسة وتعليقا"
11 

   أسرة المجلة

 14 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 13 اء والذكر الجماعيبعد الصلوات المفروضةاحذر هذه البدعة: بدعة التزام الدع

   سيد عباس الجليمي

 11 المرأةاحذر هذا الكتاب: تحرير 

   سيد عباس الجليمي

 -( 8تنوع قرائن السياق وأثره على األحكام الفقهية ) -( 77دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

 النمص )الحلقة الرابعة(
18 

   البراجيلي الشيخ/ متولي

 41 باب األدب: أصول اآلداب ومكارم األخالق وجوامعها )الحلقة الثانية( األمانة في زمن الزمانة

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 44 المسلم بين إرادة التغيير وإدارته )الحلقة الثالثة(

ة البشرية المساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ اإلدارة والتنمي

 التضامن الفرنسية العربية
  

 41 فقر المشاعر )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ محمد إبراهيم الحمد

 55 باب األسرة المسلمة: األسرة المسلمة.. إيمان وأخالق )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة بكاء جابر على خروج الناس من الدين أفواج178ية من القصص الواهية )الحلقة تحذير الداع

   الشيخ/ علي حشيش

(: صحة 27قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

 ما؟المعتقد وسالمة المنهج .. كيف السبيل لتحقيقهما وجمع االمة عليه
51 
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   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 الشحاذة بين االحتراف واالحتياج )الحلقة األولى(

   صالح عبد الخالق

 34 الرشوة فساد شرعي ودمار مجتمعي

   الشيخ/ عبده األقرع

 35 كلية الطب جامعة الزقازيق تهنئة: للباحث عبد الله عمر أبو قفة لحصولة على درجة الماجستير من

.   

 33 اتبعو وال تبتدعوا : البيان الجلي في حكم االحتفال بالمولد النبوي

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 33 العمل بالقول الراجح والنهي عن الترخص المذموم )الحلقة الثانية(

   ةالمستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدول

 11 العالم االسالمي: المسلمون في إيطاليا

   جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 الصفحة هـ1418ربيع اآلخر  -السنة السادسة واألربعون  544العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: من آداب طالب العلم )الحلقة الثالثة(

   اعةالدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجم

 5 كلمة التحرير: سقوط حلب.. والتخاذل العربي واإلسالمي !!

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 1 (12و 11اآليتين ) -باب التفسير: سورة األحقاق )الحلقة الخامسة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 3 : الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس )الحلقة األولى(وقفات مع القصة في كتاب الله -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 13 الفكر اإلسالمي )الحلقة الرابعة(

األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك، رئيس الجامعة اإلسالمية العالمية، واألمين العام لألكاديمية األوربية 

 للثقافة والعلوم باالتحاد األوروبي
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 14 باب االقتصاد اإلسالمي: الضوابط الشرعية للمعامالت االقتصادية )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر ، والخبير االستشاري بالمعامالت المالية الشرعية

هما على درجة التخصص تهنئة: للباحث أحمد جمال المراكبي والباحث محمود محمد عبد الحكيم رحمة لحصول

 الماجستير
13 

   أسرة مجلة التوحيد

تهنئة: للباحث عبد الرحمن صبري أحمد لحصولة على درجة الدكتوراه في اللغة العربية / وللباحث إيهاب مرسي 

 عبد المجيد لحصوله على درجة الماجستير
13 

   أسرة مجلة التوحيد

 11 جاء )الحلقة الثالثة(باب السنة: عبادة األوفياء بين الخوف والر

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 35 أول واجب على العبيد

   الدكتور/ عبد الحكيم حسام الدين

 31 (472: 475) -( 54القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 ن وفطرته في الخضوع والطاعة لله تعالى )الحلقة الرابعة(الكو -باب العقيدة: معنى التوحيد وأنوعه 

   الدكتور/ صالح الفوزان

 33 منبر الحرمين: التحذير من الغفلة

   الدكتور/ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، إمام المسجد النبوي

 15 )الحلقة الثانية( من روائع الماضي: الشحاذة بين االحتراف واالحتياج

   لخالقصالح عبد ا

 13 )الحلقة األولى( وباء المخدرات.. فهل أنتم منتهون؟

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 13 احذر هذه البدعة: بدعة تخصيص ليلة رأس السنة الميالدية بالذكر والدعاء وقراءة القرآن

   سيد عباس الجليمي
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 11 غاني ومؤلفه األصفهانياحذر هذا الكتاب: كتاب األ

   سيد عباس الجليمي

 -( 7تنوع قرائن السياق وأثره على األحكام الفقهية ) -( 77دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

 النمص )الحلقة الخامسة(
18 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 الكالم في الصالة )الحلقة األولي( -الصالة  األشياء التي ورد النهي عنها في -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 44 باب التربية: التربية على أداء األمانة

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي،

 43 اتبعو وال تبتدعوا : والية الله بين أهل السنة ومخالفيهم )الحلقة األولى(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 55 مة: أخطاء اآلباء في تربية األبناء )الحلقة األولى(باب األسرة المسل

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: الصداق بالنعلين177تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

فات (: )ص32قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

 أفعاله تعالى( بين نفي األشاعرة.. وإثبات أهل السنة والجماعة
51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 المسلم بين إرادة التغيير وإدارته )الحلقة الرابعة(

امعة لدعوة والثقافة اإلسالمية بجالدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ اإلدارة والتنمية البشرية المساعد بقسم ا

 التضامن الفرنسية العربية
  

 34 مثل الجنة -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن الكريم 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 31 الشحاذة بين االحتراف واالحتياج )الحلقة الثانية(

   صالح عبد الخالق

 35 ذ حسين القراط مدير التحريرعزاء: وفاة األستاذ محمد رجب القراط عم األستا
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   رئيس التحرير

 33 فكأنما قتل الناس جميعا

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 38 العالم االسالمي: المسلمون في بريطانيا

   جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 العمل بالقول الراجح والنهي عن الترخص المذموم )الحلقة الثالثة(

   سيد علي إبراهيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولةالمستشار/ أحمد ال

 الصفحة هـ1418جمادى األولى  -السنة السادسة واألربعون  545العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: آداب طلبة العلم )الحلقة الرابعة(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 عار دعوة لإلستغفاركلمة التحرير: غالء األس

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 1 (14: 12اآليات ) -باب التفسير: سورة األحقاق )الحلقة السادسة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 3 باب العقيدة: معنى الشهادتين وأركانهما وشروطهما ومقتضاهما ونواقضمها )الحلقة الخامسة(

   الدكتور/ صالح الفوزان

 13 باب االقتصاد اإلسالمي: الضوابط الشرعية للمعامالت االقتصادية )الحلقة الثالثة(

   الدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر ، والخبير االستشاري بالمعامالت المالية الشرعية

بين معصية آدم ومعصية إبليس.. شبهات وردود )الحلقة وقفات مع القصة في كتاب الله: الفرق  -باب السيرة 

 الثانية(
14 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 11 باب السنة: الرشوة بين تغيير المسميات وتدمير المجتمعات

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 35 من أمثلة الشرك بالله

   الدكتور/ عبد الحكيم حسام الدين
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 31 (477: 473) -( 55القسم الثاني: )الحلقة  -يق ضعيف األحاديث القصار درر البحار في تحق

   الشيخ/ علي حشيش

 31 منبر الحرمين: فقه اإلبتالء

   الدكتور/ ماهر بن حمد المعيقلي، إمام المسجد الحرام

 33 اللقطة واللقيط.. أحكام وآداب )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 38 اعر بين الوالدين واألوالد وبين الزوجين )الحلقة الثالثة(فقر المش

   الدكتور/ محمد إبراهيم الحمد

 15 الفكر اإلسالمي )الحلقة الخامسة(

األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك، رئيس الجامعة اإلسالمية العالمية، واألمين العام لألكاديمية األوربية 

 وروبيللثقافة والعلوم باالتحاد األ
  

 13 الكالم في الصالة )الحلقة الثانية( -األشياء التي ورد النهي عنها في الصالة  -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 15 عزاء: وفاة الحاج أحمد المولد بعد معاناة طويلة مع المرض.

   رئيس التحرير

 13 يات من القرآن في المنازل وغيرهااحذر هذه البدعة: تعليق اللوحات المكتوب عليها آ

   سيد عباس الجليمي

 11 احذر هذا الكتاب: الكافي للكليني

   سيد عباس الجليمي

 -( 7تنوع قرائن السياق وأثره على األحكام الفقهية ) -( 72دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

 النمص )الحلقة السادسة(
18 

   راجيليالشيخ/ متولي الب

 41 (1اإلبداع طريقك نحو قيادة المستقبل ) -المسلم بين إرادة التغيير وإدارته )الحلقة الخامسة( 

الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ اإلدارة والتنمية البشرية المساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة 

 التضامن الفرنسية العربية
  

 44 واحة التوحيد
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   الشيخ/ عالء خضر

 43 وباء المخدرات.. فهل أنتم منتهون؟ )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 48 )مثل الذين كفروا بربهم( -دراسات قرآنية: االمثال في القرآن الكريم 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 55 انية(باب األسرة المسلمة: أخطاء اآلباء في تربية األبناء )الحلقة الث

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

(: قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم في حجر علي رضي 177تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 الله عنه
51 

   الشيخ/ علي حشيش

(: دحض 31قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

 بهات األشاعرة في ردهم صفات الله تعالى الفعلية واإلختياريةش
51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 اتبعو وال تبتدعوا : والية الله بين أهل السنة ومخالفيهم )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 34 انياالعالم االسالمي: المسلمون في ألم

   جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 33 الشحاذة بين االحتراف واالحتياج )الحلقة الثالثة(

   صالح عبد الخالق

 38 الخلل في الفهم.. وليس في كتب التراث

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

 11 علم القراءات: مقدمة في علم القراءات

   الدكتور/ أسامة صابر

 الصفحة هـ1418جمادى اآلخرة  -السنة السادسة واألربعون  543العدد  فهرس مقاالت

 3 السنة المحمدية في محاربة فكر الغلو والتطرف )الحلقة األولى( أنصارافتتاحية العدد: جهود 

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة
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 5 ر: ترامب والعالم اإلسالمي.. وإقصاء العرب عن قضاياهمكلمة التحري

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 1 (15و 14اآليتين ) -باب التفسير: سورة األحقاق )الحلقة السابعة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 3 ادسة(باب العقيدة: العبادة.. معناها وشمولها )الحلقة الس

   الدكتور/ صالح الفوزان

 13 اللقطة واللقيط.. أحكام وآداب )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 14 باب االقتصاد اإلسالمي: أصول منهج التربية اإلقتصادية في اإلسالم

   المالية الشرعيةالدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر ، والخبير االستشاري بالمعامالت 

 11 باب السنة: بشرى أولي األلباب بسبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 35 الفكر اإلسالمي )الحلقة السادسة(

األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك، رئيس الجامعة اإلسالمية العالمية، واألمين العام لألكاديمية األوربية 

 ثقافة والعلوم باالتحاد األوروبيلل
  

 31 (527: 522) -( 56القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 منبر الحرمين: قيمة العقل في اإلسالم

   الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام المسجد الحرام

 31 لحلقة األولى(قضاء حوائج الناس )ا

   صالح عبد الخالق

 15 (1العمل الكثير في الصالة ) -األشياء التي ورد النهي عنها في الصالة  -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 13 وقفات مع القصة في كتاب الله: غزوة األعاجيب )ذات الرقاع( -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد
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 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

األمانة بين الرفع  -باب األدب: أصول اآلداب ومكارم األخالق وجوامعها )الحلقة الثالثة( األمانة في زمن الزمانة 

 والدفع
18 

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 41 قة الثالثة(باب األسرة المسلمة: أخطاء اآلباء في تربية األبناء )الحل

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 44 فقر المشاعر بين الوالدين واألوالد وبين الزوجين )الحلقة الرابعة(

   الدكتور/ محمد إبراهيم الحمد

 43 اتبعو وال تبتدعوا : إصالح العقيدة أساس كل إصالح )الحلقة األولى(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 55 بين اإلفراط والتفريط محادثة الرجال للنساء

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

 51 (: قصة اللقمة التي أعتق بها الحسن بن علي غالمه222تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

(: نظرة نقدية 32و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز) قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية(

 لمنهج األشاعرة في إثباتهم الصفات السلبية على حساب صفاته تعالى الخبرية واإلختيارية
51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 (2قك نحو قيادة المستقبل )اإلبداع طري -المسلم بين إرادة التغيير وإدارته )الحلقة السادسة( 

الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ اإلدارة والتنمية البشرية المساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة 

 التضامن الفرنسية العربية
  

 34 باب التربية: التربية على بر الوالدين

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي،

 33 سلمون.. بلجيكا بيئة خصبة إلنتشار اإلسالمالعالم االسالمي: الم

   جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 38 علم القراءات: وسائل علم القراءات ومقاصده )الحلقة الثانية(
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   الدكتور/ أسامة صابر

 15 إعالن الله الحرب على المرابين

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 13 سيرة طيبة ومسيرة عطرة الشيخ يوسف محمد سليمان رحمه الله..

   فتحي أمين عثمان

 الغالف عزاء: وفاة الشيخ فرج خليل المسعودي

   السنة المحمدية أنصارجماعة 

 الغالف عزاء: وفاة الشيخ محمود مرسي أحمد حبشي رئيس فرع بلبيس

   السنة المحمدية أنصارجماعة 

 الغالف فرع الماليقة عزاء: وفاة زوجة الشيخ عبد اإلله مرسي نائب رئيس

   السنة المحمدية، رئيس التحرير أنصارجماعة 

 الصفحة هـ1418رجب  -السنة السادسة واألربعون  541العدد  فهرس مقاالت 

 3 السنة المحمدية في محاربة فكر الغلو والتطرف )الحلقة الثانية( أنصارافتتاحية العدد: جهود 

   الرئيس العام للجماعةالدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، 

 5 كلمة التحرير: القمة العربية.. وسفينة تتقاذفها األمواج

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 1 (15اآلية ) -باب التفسير: سورة األحقاق )الحلقة الثامنة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 3 ي كتاب الله: فتح القسطنطينية.. الفتح األولوقفات مع القصة ف -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 13 الفكر اإلسالمي )الحلقة السابعة(

األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك، رئيس الجامعة اإلسالمية العالمية، واألمين العام لألكاديمية األوربية 

 للثقافة والعلوم باالتحاد األوروبي
  

 14 السنة: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين )الحلقة الثانية(باب 

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 11 باب االقتصاد اإلسالمي: عوامل اإلنتاج في النظام اإلقتصادي اإلسالمي

   الدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر ، والخبير االستشاري بالمعامالت المالية الشرعية

 31 (518: 527) -( 58القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 منبر الحرمين: حقيقة السنن اإللهية

   الدكتور/ خالد بن علي الغامدي، إمام المسجد الحرام

 31 (2العمل الكثير في الصالة ) -باب الفقه: أحكام الصالة 

   دكتور/ حمدي طهال

 15 اللقطة واللقيط.. أحكام وآداب )الحلقة الرابعة(

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 13 اتبعو وال تبتدعوا : إصالح العقيدة أساس كل إصالح )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 13 احذر هذه البدعة: بدعة صالة الرغائب

   سيد عباس الجليمي

 11 ا الكتاب: كتاب دالئل الخيرات وشوارق األنواراحذر هذ

   سيد عباس الجليمي

 -( 12تنوع قرائن السياق وأثره على األحكام الفقهية ) -( 71دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

 النمص )الحلقة السابعة(
18 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 إدارة الخجل بين النظرية والتطبيق

الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ اإلدارة والتنمية البشرية المساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة 

 التضامن الفرنسية العربية
  

 44 (1عالج ضعف األمانة ) -أصول اآلداب ومكارم األخالق وجوامعها )الحلقة الرابعة( األمانة في زمن الزمانة 

   عيسى، المفتش بوزارة األوقاف الدكتور/ عماد

 41 باب العقيدة: توحيد األسماء والصفات )الحلقة السابعة(

   الدكتور/ صالح الفوزان
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 55 اإلفتنان باألوالد واإلعجاب الزائد بهم -باب األسرة المسلمة: أخطاء اآلباء في تربية األبناء )الحلقة الرابعة( 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة الجند الغربي221الداعية من القصص الواهية )الحلقة تحذير 

   الشيخ/ علي حشيش

(: من آدلة 33قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

 القرآن على ثبوت صفاته تعالى الفعلية ورد دعاوي األشاعرة في نفيها
51 

   مد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهرالدكتور/ مح

 31 قضاء حوائج الناس )الحلقة الثانية(

   صالح عبد الخالق

 34 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 33 العالم االسالمي: المسلمون في أسبانيا بعد سقوط األندلس

   جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 38 القراءات أركان القراءة الصحيحة )الحلقة الثالثة( علم القراءات: مقدمة في علم

   الدكتور/ أسامة صابر

 15 الطالق ثالثا والطالق المعلق

   الشيخ/ مصطفى العدوي

 13 البحر األحمر -شهر: فرع القصير 

.   

خ سيد عباس فاقوس الشرقية / وفاة والد الشي  -عزاء: وفاة والدة الشيخ محمد الصادق رئيس فرع الدميين 

 الجليمي
13 

   السنة المحمدية أنصارجماعة 

 الصفحة هـ1418شعبان  -السنة السادسة واألربعون  548العدد  فهرس مقاالت 

 3 السنة وعلمائها من أحداث العنف والغلو )الحلقة األولى( أنصارافتتاحية العدد: موقف 

   عةالدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجما

 5 كلمة التحرير: األزهر منارة تطل من مصر على العالم
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   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 1 (17: 16اآليات ) -باب التفسير: سورة األحقاق )الحلقة التاسعة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 3 تبوكوقفات مع القصة في كتاب الله: غزوة  -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 13 فقر المشاعر بين الزوجين )الحلقة الخامسة(

   الدكتور/ محمد إبراهيم الحمد

باب العقيدة: في بيان الشرك واالنحراف في حياة البشرية ولمحة تاريخية عن الكفر واإللحاد والشرك والنفاق 

 )الحلقة التاسعة(
14 

   نالدكتور/ صالح الفوزا

 11 باب االقتصاد اإلسالمي: العمل في النظام االقتصادي اإلسالمي

   الدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر ، والخبير االستشاري بالمعامالت المالية الشرعية

 31 (522: 517) -( 57القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   / علي حشيشالشيخ

 31 االستعداد لرمضان بين التوكل واألخذ باألسباب )الحلقة الثالثة(

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 33 منبر الحرمين: االستغفار في الكتاب والسنة

   الشيخ/ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، إمام المسجد النبوي

 15 اللقطة واللقيط.. أحكام وآداب )الحلقة الخامسة(

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 11 (3العمل الكثير في الصالة ) -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 13 احذر هذه البدعة: بدعة الشعبانية

   سيد عباس الجليمي

 11 احذر هذا الكتاب: اإلمامة والسياسة المنسوب البن قتيبة
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   سيد عباس الجليمي

 -( 11تنوع قرائن السياق وأثره على األحكام الفقهية ) -( 72السياق في فهم النص )الحلقة  دراسات شرعية: أثر

 (1المسلمة ) المرأةحجاب 
18 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 (2عالج ضعف األمانة ) -أصول اآلداب ومكارم األخالق وجوامعها )الحلقة الخامسة( األمانة في زمن الزمانة 

   عيسى، المفتش بوزارة األوقافالدكتور/ عماد 

 44 الوصايا النبوية الجامعة

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 48 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 55 تنشئة األوالد على الجبن والخوف والفزع -باب األسرة المسلمة: أخطاء اآلباء في تربية األبناء )الحلقة الخامسة( 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

(: من قرائن 34قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

وأدله السنة على حمل صفات الله الفعلية على ظاهرها دون ما تحريف وال تعطيل ودونما تكييف وال تمثيل خالفا 

 لألشاعرة

51 

   ذ بجامعة األزهرالدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستا

 51 (: قصة الغرانيق222تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 35 من دروس تحويل القبلة

   صالح عبد الخالق

 34 إدارة الغضب بين التقييم والتقويم )الحلقة األولى(

ية المساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ اإلدارة والتنمية البشر

 التضامن الفرنسية العربية
  

 33 العالم االسالمي: أغلبية مسلمة تتحول الى اقلية في اليونان

   جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 38 الفكر اإلسالمي )الحلقة الثامنة(
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سالمية العالمية، واألمين العام لألكاديمية األوربية األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك، رئيس الجامعة اإل

 للثقافة والعلوم باالتحاد األوروبي
  

 15 فضائل الصيام في القران والسنة )الحلقة األولى(

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

  

 

 

 

 الصفحة هـ1418رمضان  -السنة السادسة واألربعون  543العدد  فهرس مقاالت

 3 السنة المحمدية من أحداث العنف والغلو )الحلقة الثالثة( أنصارافتتاحية العدد: موقف جمعية 

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: اغتنموا رمضان.. فقد ال تدركونة مرة ثانية!!

   التحريراألستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس 

 1 إدارة رمضان

الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ اإلدارة والتنمية البشرية المساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة 

 التضامن الفرنسية العربية
  

 3 (22اآلية ) -باب التفسير: سورة األحقاق )الحلقة العاشرة( 

   يس العامالدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئ

 11 وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة )الحلقة األولى(

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 14 البكاء من خشية الله تعالى

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 11 فتاوى: األزهر

   األزهر

 13 فتاوى

   اللجنة الدائمة

 31 (527: 523) -( 57الثاني: )الحلقة القسم  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش
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 31 منبر الحرمين: العمل الصالح في رمضان

   الدكتور/ عبد المحسن بن محمد القاسم، إمام المسجد النبوي

 33 من روائع الماضي: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني، رحمه الله

 15 ق في رمضانمن معالم االخال

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 11 رمضان والسنة هوية تجمع األمة

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 قيام رمضان وليله القدر.. آداب وأحكام

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 41 حمل المصحف في الصالة

   ور/ حمدي طهالدكت

 44 ليله القدر خير من ألف شهر

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 41 بين يدى رمضان

   الدكتور/ أسامة صابر عبد الحليم

 43 شهر التوبة

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 51 سلوكيات خاطئة في رمضان

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

(: قصة عطايا رمضان.. والمسلم الذى يسلم عليه جبريل 223القصص الواهية )الحلقة تحذير الداعية من 

 ويصافحه مع المالئكة
51 

   الشيخ/ علي حشيش
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 51 منهج األسالف في االعتكاف

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 31 سنة النبى صلى الله علية وسلم وتشريع الصيام

رئيس الجامعة اإلسالمية العالمية، واألمين العام لألكاديمية األوربية األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك، 

 للثقافة والعلوم باالتحاد األوروبي
  

 31 رمضان شهر القرآن

   صالح نجيب الدق

 33 مقدار زكاة الفطر

.   

 31 رمضان مدرسة اإلخالص

   صالح عبد الخالق

 15 ة(فضائل الصيام في القران والسنة )الحلقة الثاني

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

 13 عزاء: وفاة والدة الشيخ عادل السيد

   أسرة التحرير، رئيس التحرير

تهنئة: للباحث أحمد سليمان أيوب على درجة الماجستير في رسالة بعنوان "تقريرات الشيخ األلباني في علوم 

 الحديث"
13 

   لتحرير، عنهم رئيس التحرير واللجنة العلميةأسرة ا

 الغالف شعر: إليك!

   الدكتور/ عبد العليم محمود، المدرس المساعد بقسم الحديث الشريف وعلومه، بجامعة األزهر بأسيوط

 الغالف هـ1437إمساكية رمضان 

.   

 ةحالصف هـ1418شوال  -السنة السادسة واألربعون  555العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: وجوب إحسان الظن بالله تعالى وأهميته )الحلقة األولى(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: انقضاء رمضان.. وعيد المسلمين
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   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 1 (25: 21اآليات ) -ية عشر( باب التفسير: سورة األحقاق )الحلقة الحاد

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 3 السنة المحمدية أنصارأوصيك ونفسى: فقرات من وصايا الشيخ محمد حامد الفقى )رحمة الله( مؤسس جماعة 

   فضيلة الشيخ/ فتحي أمين عثمان

 11 ل واألجر في االقتصاد اإلسالميباب االقتصاد اإلسالمي: الضوابط الشرعية للعمل والعما

   الدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر ، والخبير االستشاري بالمعامالت المالية الشرعية

 15 قواعد وآداب في التعامل بين الشيوخ والشباب )قواعد شرعية وآداب اجتماعية( )الحلقة األولى(

   عبد الرحمن صالح الجيران

 11 سنة: ملوك األرض أمام ملك الملوكباب ال

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 35 مع الرسول صلى الله عليه وسلم في العيد

األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك، رئيس الجامعة اإلسالمية العالمية، واألمين العام لألكاديمية األوربية 

 للثقافة والعلوم باالتحاد األوروبي
  

 31 (566: 557) -( 62القسم الثاني: )الحلقة  -في تحقيق ضعيف األحاديث القصار  درر البحار

   الشيخ/ علي حشيش

 31 الثقة في رزق الله من اإليمان

   صالح نجيب الدق

 33 منبر الحرمين: حال المسلم بعد رمضان

   الدكتور/ خالد بن علي الغامدي، إمام المسجد الحرام

 38 لسنةأهل السنة عند أهل ا

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 13 فقر المشاعر بين الزوجين )الحلقة السادسة(

   الدكتور/ محمد إبراهيم الحمد

 14 واحة التوحيد
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   الشيخ/ عالء خضر

 13 احذر هذه البدعة: من بدع شهر شوال.. بدعة عيد األبرار

   سيد عباس الجليمي

 11 احذر هذا الكتاب: نهج البالغة

   سيد عباس الجليمي

 18 الدعاء.. أحكام وآداب

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 (3جيل األمانة هو جيل النصر ) -أصول اآلداب ومكارم األخالق وجوامعها 

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 44 طبيعة الغضب )الحلقة الثانية( -إدارة الغضب بين التقييم والتقويم 

لدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ اإلدارة والتنمية البشرية المساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة ا

 التضامن الفرنسية العربية
  

 43 االلتفات في الصالة -باب الفقه: منهيات الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 43 باب التربية: التربية على مراقبة الله عزو جل

   كتور/ عبد العظيم بدويالد

ثامنا تربية األوالد على سالطة اللسان والجرأة المنافية للحياء  -باب األسرة: أخطاء اآلباء في تربية األبناء 

 واعتبار ذلك شجاعة
51 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 م(: قصة سبب ذهاب بصر يعقوب عليه السال224تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

(: استواء 35قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

 الخالق جل وعال على الوجة الالئق به بين اثبات أهل السنه وتعطيل األشاعرة
51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 باب العقيدة: الكفر والنفاق.. تعريفهما وأنواعهما )الحلقة التاسعة(

   الدكتور/ صالح الفوزان
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 34 علم القراءات: علم القراءات وأثره في العلوم الشرعية )الحلقة الرابعة(

   الدكتور/ أسامة صابر

 33 االبتسامة سر السعادة

   صالح عبد الخالق

 33 فاء ورحمة )الحلقة الثانية(وننزل من القران ما هو ش

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 الغالف نتيجة مسابقة البحوث اإلسالمية

   إدارة الدعوة وشئون التعليم

 الصفحة هـ1418ذو القعدة  -السنة السادسة واألربعون  551العدد  فهرس مقاالت

 3 )الحلقة الثانية(افتتاحية العدد: وجوب إحسان الظن بالله تعالى وأهميته 

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: أمة تداعت عليها األمم من كل فج عميق

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 1 (27: 26اآليات ) -باب التفسير: سورة األحقاق )الحلقة الثانية عشر( 

   بدوي، نائب الرئيس العام الدكتور/ عبد العظيم

 3 باب االقتصاد اإلسالمي: المال في النظام االقتصادي اإلسالمي

   الدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر ، والخبير االستشاري بالمعامالت المالية الشرعية

 13 فقر المشاعر بين الزوجين )الحلقة السابعة(

   حمدالدكتور/ محمد إبراهيم ال

 14 مثل الكلمة الطيبة -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 11 باب السنة: تعطير اللسان وصون الجوارح واألركان

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 35 مسابقة: فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله؛ الحلقة الثالثة عشر

.   
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 31 (582: 568) -( 61القسم الثاني: )الحلقة  -ر في تحقيق ضعيف األحاديث القصار درر البحا

   الشيخ/ علي حشيش

 31 وصايا الحجيج

   الشيخ/ عبده األقرع

 33 زيادة المدينة.. آداب وأحكام )الحلقة األولى(

   الدكتور/ حمدي طه

 15 منبر الحرمين: مقاصد الحج

   بد العزيز السديس، إمام المسجد الحرامالدكتور/ عبد الرحمن بن ع

 13 قواعد وآداب في التعامل بين الشيوخ والشباب )قواعد شرعية وآداب اجتماعية مع الشباب( )الحلقة الثانية(

   عبد الرحمن صالح الجيران

األزهر  تهنئة: الباحث سيد سيد محمد عبد العال لحصوله على درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين جامعة

 بالزقازيق وكان موضوع الرسالته "القسم السابع من المعجم األوسط للطبراني دراسة وتحقيق"
15 

   أسرة مجلة التوحيد

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 -( 12تنوع قرائن السياق وأثره على األحكام الفقهية ) -( 73دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

 (2المسلمة ) المرأةجاب ح
18 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 -( 4عالج ضعف األمانة ) -أصول اآلداب ومكارم األخالق وجوامعها )الحلقة السابعة( األمانة في زمن الزمانة 

 جيل الصحابة هو جيل األمانة
41 

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 44 صلى الله علية وسلم )الحلقة األولى( من روائع الماضي: حجة النبى

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني، رحمه الله

 48 باب التربية: التربية على أكل الحالل واجتناب الحرام

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 55 تاسعا تعويد األوالد على الترف والبذخ -باب األسرة: أخطاء اآلباء في تربية األبناء 
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   ال عبد الرحمنالشيخ/ جم

 51 (: قصة إقامة آدم علية السالم بمكة حتى قبضه الله تعالى بها225تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

(: قرائن اللغة 36قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

 ها تبطل ادعاءات االشاعره في حملهم )االستواء( في اآليات على معنى )االستواء(على ألسنة أئمت
51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 الغضب المحمود )الحلقة الثالثة( -أنواع الغضب  -إدارة الغضب بين التقييم والتقويم 

اذ اإلدارة والتنمية البشرية المساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أست

 التضامن الفرنسية العربية
  

 34 نظرات في كتاب الترغيب والترهيب ومختصر الحافظ له )الحلقة األولى(

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 31 صلح الحديبية بين الرأى والوحى

   دالشيخ/ عبد الرازق السيد عي

 15 علم القراءات: شبهات حول القراءات

   الدكتور/ أسامة صابر

وفاة: وفاة شقيقة األستاذ عدنان خليل أبو المعاطي / وفاة والد الزميل أحمد رجب / وفاة الشيخ حامد عبد الكريم 

 نويجي
13 

   أسرة المجلة، رئيس التحرير

 13 جة الماجستيرتهنئة: للباحثة علياء عبد الخالق محمد قمر على در

   أسرة مجلة التوحيد

 13 تهنئة: للباحث بكر بن عبد الحليم محمود أحمد إبراهيم آل هراس على درجة الدكتوراه

   رئيس التحرير

 الصفحة هـ1418ذو الحجة  -السنة السادسة واألربعون  553العدد  فهرس مقاالت

 3 ميته )الحلقة الثالثة(افتتاحية العدد: وجوب إحسان الظن بالله تعالى وأه

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: ختام عام بالتلبية.. والحج المبرور
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   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 1 (32: 32اآليات ) -باب التفسير: سورة األحقاق )الحلقة الثالثة عشر واألخيرة( 

   / عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العامالدكتور

 15 تحذير العباد من مغبة ظهور الفساد

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

 14 باب االقتصاد اإلسالمي: الفروق بين األرباح والفوائد في التحليل االقتصادي اإلسالمي

   ستاذ بجامعة األزهر ، والخبير االستشاري بالمعامالت المالية الشرعيةالدكتور/ حسين حسين شحاتة، األ

 11 باب السنة: أضحية العيد ودعوة التوحيد

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 35 الحج في الفكر اإلسالمي

 ية األوربيةاألستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك، رئيس الجامعة اإلسالمية العالمية، واألمين العام لألكاديم

 للثقافة والعلوم باالتحاد األوروبي
  

 31 (587: 583) -( 62القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 األضحية وأحكامها

   الشيخ/ عبده األقرع

 33 خير أيام الدنيا )الحلقة األولى(

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 38 منبر الحرمين: مظاهر تعظيم البيت الحرام

   الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام المسجد الحرام

 13 فقر المشاعر بين الزوجة ووالدي زوجها )الحلقة الثامنة(

   الدكتور/ محمد إبراهيم الحمد

 14 أهال وسهال بالمشيب ومرحبا

   صالح نجيب الدق

 13 واحة التوحيد
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   الشيخ/ عالء خضر

 -( 13تنوع قرائن السياق وأثره على األحكام الفقهية ) -( 74دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

 (3المسلمة ) المرأةحجاب 
18 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 زيادة المدينة.. آداب وأحكام )الحلقة األولى(

   الدكتور/ حمدي طه

 44 أقوال وأفعال تنافي التوحيد أو تنقصه )الحلقة العاشرة(باب العقيدة: 

   الدكتور/ صالح الفوزان

 41 إدارة الغضب بين التقييم والتقويم )الحلقة الرابعة(

الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ اإلدارة والتنمية البشرية المساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة 

 نسية العربيةالتضامن الفر
  

 55 عاشرا شدة التقتير عليهم-باب األسرة: أخطاء اآلباء في تربية األبناء 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة أضحية فاطمة بنت النبى صلى الله عليه وسلم226تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

(: أدلة السنة 38حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)قرائن اللغة والنقل والعقل على 

بعد القرآن: تبطل اداعاءات األشاعرة في حملهم )االستواء( في اآليات على معنى: )االستيالء(.. وحملهم 

 )العرش( و)الكرسي( على معنى: )سعة ملكه وعلمه(

51 

   ذ بجامعة األزهرالدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستا

 31 باب التربية: التربية على آداب األكل

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 34 عزاء: خير الناس من واساهم؟ وفاة الشيخ أبى مالك محمد إبراهيم شقرة

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

م رسالة بعنوان "تفسير اإلماتهنئة: للباحث جمال عبد الرحمن محمد إسماعيل لحصوله على درجة الماجستير في 

 ابن جرير الطبري بين الرواية والدراية، دراسة منهجية"
35 

.   

 35 عزاء: وفاة المهندس صالح عطية بإذعة القرآن الكريم وعضو فرع قطور
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   السنة المحمدية، أسرة التحرير أنصارجماعة 

 33 معالم الهدى في البيت العتيق

   يدالشيخ/ عبد الرازق السيد ع

 33 من روائع الماضي: حجة النبى صلى الله علية وسلم )الحلقة الثانية(

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني، رحمه الله

 
 
 
 

 الصفحة هـ1413المحرم  -السنة السابعة واألربعون  551العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: وجوب إحسان الظن بالله تعالى وأهميته )الحلقة الرابعة(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: مسلمو الروهينجا بين عدوان الظالمين ونسيان الغافلين

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (1اآلية ) -باب التفسير: سورة محمد )الحلقة األولى( 

   س العامالدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئي

 11 وقفات مع القصة في كتاب الله: غزوة خيبر )الحلقة األولى( -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 14 باب االقتصاد اإلسالمي: السلوك االقتصادي اإلسالمي

   رعيةالدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر، والخبير االستشاري بالمعامالت المالية الش

 11 باب السنة: بداية العام والبشارة بالرضوان

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 35 فقر المشاعر: فقر المشاعر بين الزوجة ووالدي زوجها )الحلقة التاسعة(

   الدكتور/ محمد إبراهيم الحمد

 31 (576: 572) -( 63القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 نظرات في كتاب الترغيب والترهيب، ومختصر للحافظ له

   الشيخ/ محمد عبد العزيز
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 33 منبر الحرمين: كيف نحيا حياة طيبة؟

   الشيخ/ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ

 38 حراسة ثغور الجوارح )الحلقة األولى(

   ارة األوقافالدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوز

 15 باب العقيدة: الرقى والتمائم وأحكام التوسل )الحلقة الحادية عشر(

   الدكتور/ صالح الفوزان

 11 المسلمة: باب الطهارة )الحلقة األولى( المرأةباب فقه 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 -( 14تنوع قرائن السياق وأثره على األحكام الفقهية ) -( 75سياق في فهم النص )الحلقة دراسات شرعية: أثر ال

 (4المسلمة ) المرأةحجاب 
18 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 العمل الكثير في الصالة -منهيات الصالة  -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 44 ءفضل شهر الله المحرم ويوم عاشورا

   الدكتور/ بركات الديب، أستاذ الحديث وعلومه جامعة األزهر

 43 قواعد وآداب في التعامل بين الشيوخ والشباب )قواعد شرعية وآداب اجتماعية مع الشباب()الحلقة الثالثة(

   عبد الرحمن صالح الجيران

 48 وقفة مع النفس في نهاية عام

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 55 سرة: طلب الطالق بسب الزواج الثانيباب األ

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة بيت الطيبين بالمدينة228تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش
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ثار (: آ37قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)الحلقة 

الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل السنة.. تدحض شبهات األشاعرة في تأويالتهم )االستواء( و)العرش( 

 و)الكرسي( وتبطل حججهم

51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 بواعث الغضب -إدارة الغضب بين التقييم والتقويم )الحلقة الخامسة( 

تور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ اإلدارة والتنمية البشرية المساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة الدك

 التضامن الفرنسية العربية
  

 34 حب الدنيا خراب وهالك

   صالح عبد الخالق

 33 باب القراءات القرآنية: اإلمام نافع المدني وراوياه قالون وورش )الحلقة األولى(

   الدكتور/ أسامة صابر

 33 هـ1437كشاف مجلة التوحيد للعام 

.   

 الغالف هـ1437 -هـ 1437)الدورة الثانية(  -رحمه الله-مسابقة فضيلة الشيخ زكريا حسيني 

.   

 الصفحة هـ1413صفر  -السنة السابعة واألربعون  554العدد  فهرس مقاالت

 3 لقنوط )الحلقة الخامسة(افتتاحية العدد: التحذير من اليأس وا

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: رفع علم الشــواذ في بلد األزهر الشريف

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (1اآلية ) -باب التفسير: سورة محمد )الحلقة الثانية( 

   ، نائب الرئيس العامالدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 من آيات النبوة في خيبر -وقفات مع القصة في كتاب الله: غزوة خيبر )الحلقة الثانية(  -باب السيرة 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

باب االقتصاد اإلسالمي: مقومات اإلنتاج في المنهج االقتصادي اإلسالمي وضوابط السلوك االستهالكي في 

 اإلسالمياالقتصاد 
14 

   الدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر، والخبير االستشاري بالمعامالت المالية الشرعية

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 11 باب السنة: الفوائد والدرر من حديث موسى والخضر )الحلقة األولى(

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 35 الخالف.. أصوله وضوابطه

   صور سبالكاألستاذ الدكتور/ أحمد من

 31 رحل عنا أبو إسالم.. وسكت صوته وجف قلمه

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 41 المسلمة: باب الطهارة )الحلقة الثانية( المرأةباب فقه 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 33 منبر الحرمين: معرفة الله تعالى والصلة به

   ي، إمام المسجد الحرامالشيخ الدكتور/ خالد بن علي الغامد

باب العقيدة: في بيان ما يجب اعتقاده في الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وصحابته.. وجوب محبة 

 الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، والنهي عن الغلو واإلطراء في مدحه )الحلقة الثانية عشر(
15 

   الدكتور/ صالح الفوزان

 11 الجوارح )الحلقة الثانية( عناية السلف بحراسة

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 -( 15تنوع قرائن السياق وأثره على األحكام الفقهية ) -( 76دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

 (5المسلمة ) المرأةحجاب 
18 

   براجيليالشيخ/ متولي ال

 41 األشياء التي ورد النهي عنها في الصالة -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 44 نظرات في كتاب تقريب األسانيد وترتيب المسانيد

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 41 المراء( -الظلم  -ف من أساب الغضب واالنفعال )االختال -إدارة الغضب بين التقييم والتقويم )الحلقة السادسة(
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الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ اإلدارة والتنمية البشرية المساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة 

 التضامن الفرنسية العربية
  

 55 ثانيا: جهل األبوين بتعليم العروسين مقاصد الزواج -باب األسرة: أساب الطالق التفكك األسري 

   يخ/ جمال عبد الرحمنالش

(: قصة الصالة التي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليمها 227تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 السفهاء
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 (: أئمة37قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)الحلقة 

أهل السنة في إثبات استوائه تعالى على شرعه، على نهج النبي عليه السالم وخير القرون.. خالفا لألشاعرة الذين 

 أبوا إال اتباع نهج الجهم والمعتزلة والخوارج في تأ

51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 رضا الله طريق النجاة

   لقصالح عبد الخا

 34 مثل الكلمة الخبيثة -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 ذنب كبير وعقاب أليم

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 33 احذروا المعاصي

   صالح نجيب الدق

وع دار العلوم وكان موضتهنئة: للباحث متولي البراجيلي، الكاتب بالمجلة حصوله على درجة الدكتوراه من كلية 

 الرسالة "تنوع قرائن السياق وأثره على األحكام الفقهية، دراسة أصولية"
 الغالف

   أسرة التحرير، رئيس التحرير

تهنئة: للباحث محمد السيد إسماعيل أبو السعود حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة المنوفية وكان موضوع 

 معجم تاج العروس للزبيدي"الرسالة "األقوال التفسيرية في 
 الغالف

   أسرة التحرير، رئيس التحرير

 الصفحة هـ1413ربيع األول  -السنة السابعة واألربعون  555العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: من أسباب إنزال العذاب )الحلقة األولى(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة
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 5 التحرير: العنوسة ظاهرة خطيرة تهدد المجتمعات الغربية واإلسالميةكلمة 

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (3و 2اآليتين ) -باب التفسير: سورة محمد )الحلقة الثالثة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 11 وك االستهالكيباب االقتصاد اإلسالمي: الضوابط الشرعية للسل

   الدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر، والخبير االستشاري بالمعامالت المالية الشرعية

م من زواج النبي صلى الله عليه وسل -وقفات مع القصة في كتاب الله: غزوة خيبر )الحلقة الثالثة(  -باب السيرة 

 صفية بنت حيي رضي الله عنها
14 

   عبد الرازق السيد عيد الشيخ/

 11 باب السنة: الفوائد والدرر من حديث موسى والخضر )عليهما السالم( )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 35 متى وكيف تحكم على المخالف؟ )الحلقة الرابعة( -قواعد وآداب في التعامل بين الشيوخ والشباب 

   عبد الرحمن صالح الجيران

 31 (573: 578) -( 64القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 المسلمة: باب الطهارة )الحلقة الثالثة( المرأةباب فقه 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 33 منبر الحرمين: العبودية في السراء والضراء

   د بن علي الغامدي، إمام المسجد الحرامالدكتور/ خال

 15 نظرات في كتاب إحكام األحكام البن دقيق العيد شرح عمدة األحكام )الحلقة األولى(

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 11 األشياء التي ورد النهي عنها في الصالة -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 13 واحة التوحيد

   خ/ عالء خضرالشي
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 -( 16تنوع قرائن السياق وأثره على األحكام الفقهية ) -( 78دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

 (6المسلمة ) المرأةحجاب 
18 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 حراسة ثغور الجوارح )الحلقة الثالثة( عداوة الجوارح للعصاة وشهادتها عليهم

   عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقافالدكتور/ 

 44 من أساب الغضب )المزاح الزائد والمشكالت الزوجية( -إدارة الغضب بين التقييم والتقويم )الحلقة السابعة( 

الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ اإلدارة والتنمية البشرية المساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة 

 الفرنسية العربيةالتضامن 
  

 41 أغنى الشركاء عن الشرك

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 55 ثالثا: المفاهيم الخاطئة وقلة الوعي والخبرة -باب األسرة: أساب الطالق التفكك األسري 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 ثابت باألرق(: قصة إصابه الصحابي زيد بن 227تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

(: طرفا 42قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)الحلقة 

من حوارات ومناقشات وردود أئمة السلف إبان وعقب ظهور الجهم والمريسي وأتباعهم ممن تأولوا االستواء 

 ردود على من قال من األشاعرة بقوله -من ثم-باالستيالء.. وهي 

51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 باب التربية: التربية على الرفق بالمخطئ

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 34 منهج الصحابة في تلقي الحديث النبوي

   األزهرالدكتور/ بركات الديب، أستاذ الحديث وعلومه جامعة 

 33 المثل األعلى -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 38 فقر المشاعر: فقر المشاعر بين الجيران )الحلقة األولى(

   الدكتور/ محمد إبراهيم الحمد

 15 باب القراءات القرآنية: تراجم أئمة القراءات )الحلقة الثانية(
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   برالدكتور/ أسامة صا

 الصفحة هـ1413ربيع اآلخر  -السنة السابعة واألربعون  553العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: من أسباب إنزال العذاب )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: القدس "زهرة المدائن".. بين وعد بلفور ووعد ترامب

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (4اآلية ) -باب التفسير: سورة محمد )الحلقة الرابعة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 11 باب االقتصاد اإلسالمي: ضوابط السلوك االستثماري في االقتصاد اإلسالمي

   عة األزهر، والخبير االستشاري بالمعامالت المالية الشرعيةالدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجام

 14 اجتماع السقيفة وبيعية أبي بكر رضي الله عنه -أحداث مهمة في تاريخ األمة: )الحلقة األولى( 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 11 باب السنة: عذرا رسول الله "صلى الله عليه وسلم"

   وقالدكتور/ مرزوق محمد مرز

 35 فقر المشاعر: فقر المشاعر بين الجيران )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ محمد إبراهيم الحمد

 31 (624: 574) -( 65القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 ملف العدد )غالف الملف(

.   

 34 ملف العدد: نداء ألهل مصر

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 38 ملف العدد: وقفات شرعية مع حادثة قتل المصلين

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

 13 منبر الحرمين: نداء القدس.. ودروس التاريخ
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   لحرامالدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام المسجد ا

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 نظرات في موسوعة بيت المقدس وبالد الشام الحديثية

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 41 سبيل المؤمنين في فقه التعامل مع المخالفين )الحلقة األولى(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 45 الرابعة(المسلمة: باب الطهارة )الحلقة  المرأةباب فقه 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 48 رابعا: تتبع األسرار والعورات -باب األسرة: أساب الطالق التفكك األسري 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 -( 18تنوع قرائن السياق وأثره على األحكام الفقهية ) -( 77دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

 (8المسلمة ) المرأةحجاب 
55 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 51 (: قصة نجوم يوسف عليه السالم212تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

(: أبو 41قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)الحلقة 

ي يتخلى عن مذهبه في التأويل ويبرأ إلى الله منه.. ويجب تبني كتابه )اإلبانة( فمن غير أنه يحمل الحسن األشعر

 صحيح المعتقد، فيه: وحدة األمة، والحل األمثل لقضايا

51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 باب التربية: التربية على الزهد في الدنيا

   ور/ عبد العظيم بدوي،الدكت

باب العقيدة: وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واالقتداء به ومشروعية الصالة والسالم على الرسول 

 صلى الله عليه وسلم )الحلقة الثالثة عشر(
34 

   الدكتور/ صالح الفوزان

 33 باب القراءات القرآنية: تراجم أئمة القراءات )الحلقة الثالثة(

   دكتور/ أسامة صابرال

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 38 الحاالت التي تكره فيها الصالة )الحلقة األولى( -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 11 ضرب األمثال -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن الكريم 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

  

 الصفحة هـ1413ى األولى جماد -السنة السابعة واألربعون  551 العدد فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: من أسباب إنزال العذاب )الحلقة الثالثة(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: النار والغضب في بيت ترامب )األبيض(

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (6: 4اآليات ) -حلقة الخامسة( باب التفسير: سورة محمد )ال

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 11 باب االقتصاد اإلسالمي: صيغ االستثمار اإلسالمي

   الدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر ، والخبير االستشاري بالمعامالت المالية الشرعية

 14 البيعة العامة وخطبة الوالية -الحلقة الثانية( أحداث مهمة في تاريخ األمة: )

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 11 باب السنة: تذكير األحباب بالفرق بين العرض ومناقشة الحساب

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 35 ة(متى يرفع اللوم عن المخالف؟ )الحلقة الخامس -قواعد وآداب في التعامل بين الشيوخ والشباب 

   عبد الرحمن صالح الجيران

 31 (614: 625) -( 66القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 المسلمة: باب الطهارة )الحلقة الخامسة( المرأةباب فقه 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 33 مساوئ وعواقب االنفعال والغضب -والتقويم )الحلقة الثامنة(  إدارة الغضب بين التقييم
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الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ اإلدارة والتنمية البشرية المساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة 

 التضامن الفرنسية العربية
  

 38 منبر الحرمين: التحذير من الهلع

   إبراهيم الشريم، إمام المسجد الحرامالشيخ الدكتور/ سعود بن 

 11 االستغفار من هدي المصطفين األخيار

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 14 ميراث النساء بين الحرمان والتفضيل في العطاء )الحلقة األولى(

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

 13 واحة التوحيد

   عالء خضرالشيخ/ 

 -( 17تنوع قرائن السياق وأثره على األحكام الفقهية ) -( 77دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

 (7المسلمة ) المرأةحجاب 
18 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 الحاالت التي تكره فيها الصالة )الحلقة الثانية( -باب الفقه: أحكام الصالة 

   دي طهالدكتور/ حم

 44 تحقيق تقوى الله في الجوارح

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 41 نظرات في السيرة النبوية: السيرة النبوية منهج حياة )الحلقة األولى(

   جامعة األزهر -الدكتور/ سعيد صوابي، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين 

 55 خامسا: معاملة الزوجة بوحشية -لتفكك األسري باب األسرة: أساب الطالق ا

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة الثالثين ذئبا التي ترعى مع الغنم211تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

(: 42ن مجاز)الحلقة قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دو

مناقشات األشعري وردوده على الجهمية والمعتزلة والحرورية وغيرهم ممن تأولوا االستواء باالستيالء.. فأنى 

 لمن يدعي شرف االنتساب إليه أن يتبنى منهج خصومه وال يقول بق

51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر
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 31 اإلمام عاصم وراوياه شعبة وحفص -قرآنية: تراجم أئمة القراءات )الحلقة الرابعة( باب القراءات ال

   الدكتور/ أسامة صابر

 34 باب العقيدة: فضل أهل البيت وما يجب لهم من غير جفاء وال غلو )الحلقة الرابعة عشر(

   الدكتور/ صالح الفوزان

 33 الحلقة الثانية(سبيل المؤمنين في فقه التعامل مع المخالفين )

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 33 نظرات في أدلة التشريع المتفق عليها والمختلف فيها

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 11 ظهور الفاحشة.. األسباب والعالج )الحلقة األولى(

   أحمد صالح

 الصفحة هـ1413جمادى اآلخرة  -السنة السابعة واألربعون  558العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: من أسباب إنزال العذاب )الحلقة الرابعة(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 منبر الحرمين: أسباب ثبات القلوب

   الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد، خطيب وإمام المسجد الحرام

 8 (7: 8اآليات ) -لقة السادسة( باب التفسير: سورة محمد )الح

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 11 باب االقتصاد اإلسالمي: منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج المشكالت االقتصادية المعاصرة

   رعيةالدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر ، والخبير االستشاري بالمعامالت المالية الش

 14 غزوة مؤتة -أحداث مهمة في تاريخ األمة: )الحلقة الثالثة( 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 11 باب السنة: واآلخرة خير وأبقى

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 35 أهمية تقويم الشخصية )الحلقة السادسة( -قواعد وآداب في التعامل بين الشيوخ والشباب 

   صالح الجيران عبد الرحمن
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 31 (625: 615) -( 68القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 المسلمة: باب الطهارة )الحلقة السادسة( المرأةباب فقه 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 33 لزوم األدب قبل العلم

   صالح نجيب الدق

 15 (1طرق غالج االنفعال الزائد ) -إدارة الغضب بين التقييم والتقويم )الحلقة التاسعة( 

الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ اإلدارة والتنمية البشرية المساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة 

 التضامن الفرنسية العربية
  

تور الصالة عند إجهاد البدن وعند الف -ت التي تكره فيها الصالة )الحلقة الثالثة( الحاال -باب الفقه: أحكام الصالة 

 والنعاس
11 

   الدكتور/ حمدي طه

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

( 17تنوع قرائن السياق وأثره على األحكام الفقهية ) -( 122دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

 (7المسلمة ) مرأةالحجاب  -
18 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 ضوابط فقه الخالف وأقسامه -سبيل المؤمنين في فقه التعامل مع المخالفين )الحلقة الثالثة( 

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 45 باب التربية: التربية على الجود والكرم

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 48 والعالج )الحلقة الثانية( ظهور الفاحشة.. األسباب

   أحمد صالح

 55 سادسا: استئساد الزوج على زوجته -باب األسرة: أساب الطالق التفكك األسري 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

تهنئة: للباحث محمد حنفي علي غنيمي حصوله على درحة الدكتوراه من طب الزقازيق وكان عنوان الرسالة 

 ترك للشقيقة وأمراض فرض التحسس بين الصرع المبهم بمستشفيات جامعة الزقازيق""مضار االعتالل المش
53 
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   رئيس التحرير

 51 (: قصة جبل )ق( المحيط باألرض في تفسير )ن(، )ق(212تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

(: 43ة( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)الحلقة قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبري

جماهير أئمة أهل السنة في القرن الخامس الهجري، على إثبات استوائه تعالى على عرشه، وفق نهج النبي عليه 

 السالم وخير القرون.. خالفا لمن أبوا إال اتباع الجهم والمعتز

51 

   ة األزهرالدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامع

 31 نظرات في السيرة النبوية: خصائص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وثمرة دراستها )الحلقة الثانية(

   جامعة األزهر -الدكتور/ سعيد صوابي، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين 

 34 مزة الزيات وخلف البزاراإلمامان ح -باب القراءات القرآنية: تراجم أئمة القراءات )الحلقة الخامسة( 

   الدكتور/ أسامة صابر

 33 مشروعية الخالف )الحلقة األولى(

   األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك

 38 بحث في "المراد بضرب األمثال" -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن الكريم 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 15 في العطاء )الحلقة الثانية(ميراث النساء بين الحرمان والتفضيل 

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

 الصفحة هـ1413رجب  -السنة السابعة واألربعون  553العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: الكذب.. وسوء منقلب أهله

   اعةالدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجم

 5 الخالف وأصوله.. أسباب وقوع الخالف )الحلقة الثانية(

   األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك

 8 (14: 12اآليات ) -باب التفسير: سورة محمد )الحلقة السابعة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 15 الج مشكلة البطالةباب االقتصاد اإلسالمي: منهج االقتصاد اإلسالمي في ع

   الدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر ، والخبير االستشاري بالمعامالت المالية الشرعية
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 11 (2غزوة مؤتة.. دروس وعبر ) -أحداث مهمة في تاريخ األمة: )الحلقة الرابعة( 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 11 اللسان باب السنة: نعمة الكالم وترويض

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 35 أهمية تقويم الشخصية )الحلقة السابعة( -قواعد وآداب في التعامل بين الشيوخ والشباب 

   عبد الرحمن صالح الجيران

 31 (635: 626) -( 67القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 المسلمة: باب الطهارة )الحلقة السابعة( المرأةباب فقه 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 33 منبر الحرمين: دوام ذكر الموت يرقق القلب

   الشيخ الدكتور/ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، خطيب وإمام المسجد النبوي

 15 الة فيها )الحلقة األولى(الوقات المنهي عن الص -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 11 حفظ الجوارح عقبة كؤود ال يجوزها المثقلون باألوزار -حراسة الجوارح 

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش باألوقاف

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (12المسلمة ) ةالمرأحجاب  -( 121دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 أوال: ترجمة المصنف -نظرات في كتاب إحكام األحكام البن دقيق العيد شرح عمدة األحكام )الحلقة الثانية( 

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 44 ميراث النساء بين الحرمان والتفضيل في العطاء )الحلقة الثالثة(

   سيد علي إبراهيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولةالمستشار/ أحمد ال

 43 اإلمام الكسائي -باب القراءات القرآنية: تراجم أئمة القراءات )الحلقة السادسة( 
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   الدكتور/ أسامة صابر

 48 (2طرق عالج االنفعال الزائد ) -إدارة الغضب بين التقييم والتقويم )الحلقة العاشرة( 

عبد المنعم، أستاذ اإلدارة والتنمية البشرية المساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة الدكتور/ ياسر لمعي 

 التضامن الفرنسية العربية
  

 55 سابعا: انحراف األزواج )أحدهما أو كالهما( -باب األسرة: أساب الطالق التفكك األسري 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

الخالق رضوان حصوله على درجة الدكتوراه وكان موضوع الرسالة "تعقيبات تهنئة: للباحث أحمد صالح عبد 

 اإلمام الذهبي على اآلراء الكالمية جمعا ودراسة"
53 

   أسرة التحرير، اللجنة العلمية

 51 (: قصة األلف أمة التى خلقها الله واغتمام عمر رضى الله عنه213تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   يخ/ علي حشيشالش

(: 44قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)الحلقة 

جماهير أئمة أهل السنة في القرن الخامس الهجري، على إثبات استوائه تعالى على عرشه، وفق نهج النبي عليه 

 ع الجهم والمعتزالسالم وخير القرون.. خالفا لمن أبوا إال اتبا

51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 التحذير من االبتداع فى الدين والرد على شبهات المخالفين

   جامعة األزهر -الشيخ/ معاوية محمد هيكألستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين 

 35 إرشاد العمال الى إصالح االعمال

   ور/ أحمد صالح رضوانالدكت

 38 باب التربية: الشائعات ومعاول هدم المجتمعات )الحلقة األولى(

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 11 آداب الرؤى واألحالم

   صالح نجيب الدق

 الصفحة هـ1413شعبان  -السنة السابعة واألربعون  535العدد  فهرس مقاالت

 3 االتباع واالبتداعافتتاحية العدد: شهر شعبان بين 

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: اليهود ومجزرة يوم األرض
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   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (15اآلية ) -باب التفسير: سورة محمد )الحلقة الثامنة( 

   مالدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العا

 11 باب االقتصاد اإلسالمي: موقف االقتصاد اإلسالمي من مشكلة غسل األموال

   الدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر ، والخبير االستشاري بالمعامالت المالية الشرعية

 14 (1ها الله له )دخول صالح الدين إلى القدس بعد أن فتح -أحداث مهمة في تاريخ األمة: )الحلقة الخامسة( 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 13 عزاء: وفاة الشيخ أشرف وهيب الداعية بفرع بلبيس / وفاة الشيخ شعبان عبد الله بيومي فرع ميت حمل

   رئيس التحرير

 11 باب العقيدة: تعريف البدعة.. أنواعها وأحكامها )الحلقة الخامسة عشر(

   الدكتور/ صالح الفوزان

 35 أهمية تقويم الشخصية )الحلقة السابعة( -قواعد وآداب في التعامل بين الشيوخ والشباب 

   عبد الرحمن صالح الجيران

 31 (445: 438) -( 67القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 لحلقة الثامنة(المسلمة: باب الطهارة )ا المرأةباب فقه 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 33 منبر الحرمين: عالج القلق والهموم بذكر الله تعالى

   الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد، خطيب وإمام المسجد الحرام

 15 الخالف وأصوله )الحلقة الثالثة(

   األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك،

 13 بمثل العبد المملوك -ية: األمثال في القرآن الكريم دراسات قرآن

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

باب القراءات القرآنية: تراجم أئمة القراءات )الحلقة السابعة( "اإلمام أبو جعفر المدني و اإلمام يعقوب 

 الحضرمي"
13 
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   الدكتور/ أسامة صابر

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (11المسلمة ) المرأةحجاب  -( 122شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة  دراسات

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 حفظ الجوارح سبب محبة الله تعالى للعبد

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش باألوقاف

 44 ثة(نظرات في كتاب إحكام األحكام شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد )الحلقة الثال

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 41 الوقات المنهي عن الصالة فيها )الحلقة الثانية( -باب الفقه: أحكام الصالة 

الدكتور/ حمدي طهأستاذ اإلدارة والتنمية البشرية المساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة التضامن 

 الفرنسية العربية
  

 55 (3بعض الطرق المقترحة لعالج االنفعال الزائد ) -الحادية عشر(  التقويم )الحلقةإدارة الغضب بين التقييم و

الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ اإلدارة والتنمية البشرية المساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة 

 التضامن الفرنسية العربية
  

 51 (: قصة التنبؤ بموت عمر بن الخطاب رضي الله عنه214تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

(: 45قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)الحلقة 

ليه النبي عجماهير أئمة أهل السنة في القرن السابع الهجري، على إثبات استوائه تعالى على عرشه، وفق نهج 

 السالم وخير القرون.. خالفا لمن أبوا إال اتباع الجهم والمعتز

51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 باب التربية: الشائعات.. ومعاول هدم المجتمعات )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي

 34 ء إبراهيم ببعثة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلمنظرات في السيرة النبوية: دعا

   جامعة األزهر -الدكتور/ سعيد صوابي، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين 

الحل االجتماعي والنفسي لمشكلة العاطفة وتغلبها على الشباب  -قواعد وآداب في التعامل بين الشيوخ والشباب 

 )الحلقة الثامنة(
33 
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   رحمن صالح الجيرانعبد ال

 38 فرع شربين -عزاء: وفاة الداعية الطبيب إيهاب محمود حمدي غيث 

   رئيس التحرير

 33 تعظيم النصوص الشرعية والرد على دعاة المدرسة العقلية

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 الصفحة هـ1413رمضان  -السنة السابعة واألربعون  531العدد  فهرس مقاالت

 3 تاحية العدد: توجيه األنظار إلى تزكية النفوس في رمضانافت

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: شهر رمضان.. وأمة تكالبت عليها األمم

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 تربية الصائمين على استشعار معية الله رب العالمين

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 13 ليلة القدر خير من ألف شهر

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 15 وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون )الفوائد الصحية للصيام(

   الدكتور/ أسامة صابر

 11 اإليمان والقرآن.. نور على نور

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 35 حسن الخلق مع الصائمين في رمضان

   األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك،

 31 (454: 446) -( 82القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 عجالة المتعبدين ببيان مفطرات الصائمين

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 33 مين: رمضان مدرسة لتجديد اإليمانمنبر الحر
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   الشيخ الدكتور/ عبد الرحمن السديس، خطيب وإمام المسجد الحرام

 33 في رمضان المرأةفقه 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 13 من روائع الماضي: صديق األمة وباب الريان

   فضيلة الشيخ/ زكريا حسيني محمد، رحمه الله

 13 حيدواحة التو

   الشيخ/ عالء خضر

 18 أخطاء الصائمين في رمضان

   الدكتور/ متولي البراجيلي

 41 اإلتحاف بمسائل الخروج من االعتكاف

   الدكتور/ حمدي طه

 44 رمضان يجدد اإليمان ويرسل نسيم التقوى

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش باألوقاف

 41 السلوكالصوم وأثره في تزكية النفوس وتهذيب 

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 55 القرآن في شهر رمضان؛ لماذا؟

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة الصيحة في شهر رمضان215تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 رمضان شهر التوبة

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 51 في الصيام والفطر اختالف المطالع وأثره

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

جماهير أئمة أهل السنة في القرن السابع الهجري، على إثبات استوائه تعالى على عرشه، وفق نهج النبي عليه 

 في تأويلهم االستواء باالستيالء السالم وخير القرون.. خالفا لمن أبوا إال اتباع الجهم والمعتزلة والخوارج
51 
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   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 35 المسلم في رمضان بين اإليجابية والسلبية

الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ اإلدارة والتنمية البشرية المساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة 

 فرنسية العربيةالتضامن ال
  

 33 خصائص شهر رمضان

   الشيخ الدكتور/ أسامة بن عبد الله خياط، إمام المسجد الحرام

 33 الصوم إخالص وتخليص

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 من فتاوى األزهر

   األزهر الشريف

 11 فتاوى عن رمضان

   اللجنة الدائمة

 الصفحة هـ1413شوال  -ة واألربعون السنة السابع 533العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: أهمية المحافظة على الطاعات

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 من روائع الماضي: وصل ما بعد رمضان

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، رحمه الله

 3 (17: 16اآليات ) -رة( باب التفسير: سورة محمد )الحلقة العاش

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 13 باب االقتصاد اإلسالمي: مفهوم وأهداف السوق اإلسالمية المشتركة

   الدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر ، والخبير االستشاري بالمعامالت المالية الشرعية

 15 اإلمام الشاطبي -: تراجم أئمة القراءات )الحلقة الثامنة( باب القراءات القرآنية

   الدكتور/ أسامة صابر

 11 باب السنة: حجة بالغة وعمر مبارك

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق
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 35 مقدار زكاة الفطر

.   

 31 (665: 656) -( 81القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 آداب العيد وصيام الست من شوال

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 31 منبر الحرمين: الثبات على الطاعات وترك المنكرات بعد رمضان

   الشيخ الدكتور/ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، خطيب وإمام المسجد النبوي

 15 (2دخول صالح الدين إلى القدس بعد أن فتحها الله له ) -لقة السادسة( أحداث مهمة في تاريخ األمة: )الح

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 13 فقر المشاعر: فقر المشاعر بين الطالب والمعلمين )الحلقة األولى(

   الدكتور/ محمد إبراهيم الحمد

 15 الماجستير تهنئة: للباحثة إيمان السيد أحمد محمد عفيفي حصولها على درجة

من كلية طب الزقازيق وكان موضوع الرسالة " تقييم مستويات الزنك في الدم لألطفال ذوي الحاالت 

 الحرجة"رئيس التحرير
  

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (12المسلمة ) المرأةحجاب  -( 123دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   البراجيلي الشيخ/ متولي

 41 زكاة الفطر

   الدكتور/ حمدي طه

 44 فن التعامل مع الزوجة )الحلقة األولى(

الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ اإلدارة والتنمية البشرية المساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة 

 التضامن الفرنسية العربية
  

مية من المبتدعة ومنهج أهل السنة والجماعة في الرد عليهم )الحلقة السادسة باب العقيدة: موقف األمة اإلسال

 عشر(
41 
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   الدكتور/ صالح الفوزان

 55 إهمال حدود الله تبارك وتعالى -باب األسرة: أساب الطالق التفكك األسري 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

جابة الله تعالى للشيطان بتسليطه على أيوب عليه (: قصة است216تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 السالم
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 55 مسائل الدين وصلتها بالخالف )الحلقة الثانية(

   األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك،

(: 46قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)الحلقة 

 نزول الخالق على الوجه الالئق به.. بين إثبات أهل السنة وتعطيل األشاعرة
51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 إرشاد المختلفين إلى حكم الترخيص في الجمعة عند اجتماع عيدين

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 34 )الحلقة األولى( الوسطية بين أهل السنة ومخالفيهم

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 38 وقفات شرعية مع ظاهرة الزواج العرفي )الحلقة األولى(

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

 11 األخوة صفة نادرة ولزماننا مغادرة )الحلقة األولى(

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش باألوقاف

 الصفحة هـ1413ذو القعدة  -السنة السابعة واألربعون  531العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: من مقاصد الحج ومنافعه

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: صفقة القرن.. والمؤامرة الكبرى

   يراألستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحر

 3 (17اآلية ) -باب التفسير: سورة محمد )الحلقة الحادية عشر( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام
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 13 باب االقتصاد اإلسالمي: التطبيق المعاصر لالقتصاد اإلسالمي )الحلقة األولى(

   ي بالمعامالت المالية الشرعيةالدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر ، والخبير االستشار

عناية صاحب النبوة صلى الله عليه وسلم بتحقيق معاني  -األخوة صفة نادرة ولزماننا مغادرة )الحلقة الثانية( 

 األخوة
15 

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش باألوقاف

 11 باب السنة: من أصول الديانة حفظ األمانة

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 11 مسائل الدين وصلتها بالخالف )الحلقة الثالثة(

   األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك

 31 (684: 666) -( 82القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 لتاسعة(المسلمة )الحلقة الحادية عشر(: باب الطهارة )الحلقة ا المرأةباب فقه 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 33 منبر الحرمين: خطورة التعصب وأضراره

   الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد، خطيب وإمام المسجد الحرام

 15 مظاهر التوحيد.. وحج البيت العتيق

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 11 حزم )الحلقة األولى(نظرات في كتاب حجة الوداع، البن 

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (13المسلمة ) المرأةحجاب  -( 124دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 وقفات شرعية مع ظاهرة الزواج العرفي )الحلقة الثانية(

   ر/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولةالمستشا
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 44 الوسطية بين أهل السنة ومخالفيهم )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 41 األوقات المنهي عن الصالة فيها )الحلقة الثالثة( -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 55 سلمين .. طاقات مهدرةباب األسرة: أطفال الم

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة جمع ابن عباس ألوالده في مرضه وحسنات الحرم218تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

(: 48 قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)الحلقة

 قرائن النقل على إثبات صفات )النزول( و)اإلتيان( و)المجيء( لله
51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 فن التعامل مع الزوجة )الحلقة الثانية(

جامعة لثقافة اإلسالمية بالدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ اإلدارة والتنمية البشرية المساعد بقسم الدعوة وا

 التضامن الفرنسية العربية
  

 35 (1غزوة بني قريظة ) -أحداث مهمة في تاريخ األمة: )الحلقة السابعة( 

   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

الحل االجتماعي والنفسي لمشكلة العاطفة وتغلبها على الشباب  -قواعد وآداب في التعامل بين الشيوخ والشباب 

 حلقة التاسعة()ال
33 

   عبد الرحمن صالح الجيران

 11 فقر المشاعر بين الطالب والمعلمين )الحلقة األولى(

   الدكتور/ محمد إبراهيم الحمد

 الصفحة هـ1413ذو الحجة  -السنة السابعة واألربعون  534العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: أهمية صالح القلب وسالمته

   بد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعةالدكتور/ ع

 5 باب الفقه: البينة في شروط األضحية

الدكتور/ حمدي طهأستاذ اإلدارة والتنمية البشرية المساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة التضامن 

 الفرنسية العربية
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 3 (25: 22) اآليات -باب التفسير: سورة محمد )الحلقة الحادية عشر( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 13 سبيل النجاة من الفتن

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 15 مثل الرجلين )األبكم واآلمر بالمعروف( -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن الكريم 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 11 الشريعة الغراء باب السنة: العدل بين األبناء من أصول

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 35 بعض مظاهر فقر المشاعر

   الدكتور/ محمد إبراهيم الحمد

 31 (672: 685) -( 83القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في تحقيق ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 فقه الحجالمسلمة )الحلقة الثانية عشر(:  المرأةباب فقه 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 31 منبر الحرمين: الحج .. فضائل وأحكام

   الشيخ الدكتور/ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، خطيب وإمام المسجد النبوي

 15 ضوابط التعامل مع المخالف

   األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك

 13 المعاصر لالقتصاد اإلسالمي )الحلقة الثانية(باب االقتصاد اإلسالمي: التطبيق 

   الدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر ، والخبير االستشاري بالمعامالت المالية الشرعية

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (14المسلمة ) المرأةحجاب  -( 125دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 (2غزوة بني قريظة ) -أحداث مهمة في تاريخ األمة: )الحلقة الثامنة( 
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   الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد

 44 كيف نودع عامنا؟

   الشيخ/ عبده األقرع

 41 آفات تقطع األخوة حتى الممات -األخوة صفة نادرة ولزماننا مغادرة )الحلقة الثالثة( 

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش باألوقاف

 55 باب األسرة: األسرة المسلمة في عشر ذي الحجة

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

(: قصة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عن فضائل 217تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 عمر
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 فرع بلبيس -خ عمر أبو قفة عزاء: وفاة زوجة الشي

   رئيس التحرير

(: من 47قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)الحلقة 

قرائن اللغة على إثبات صفات )النزول( و)اإلتيان( و)المجيء(: تنوع دالالتها وتعدد عباراتها وعدم وجود قرينة 

 عن أصل معانيهاتصرفها 

51 

   الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 وقفات شرعية مع ظاهرة الزواج العرفي )الحلقة الثالثة(

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

 34 "اإلمام ابن الجزري" -ة( باب القراءات القرآنية: تراجم أئمة القراءات )الحلقة التاسع

   الدكتور/ أسامة صابر

 33 استراتيجيات إدارة الخالفات الزوجية )الحلقة األولى(

الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ اإلدارة والتنمية البشرية المساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة 

 التضامن الفرنسية العربية
  

 33 حجة الوداع، البن حزم )الحلقة الثانية( نظرات في كتاب

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 

 الصفحة هـ1445المحرم  -السنة الثامنة واألربعون  535العدد  فهرس مقاالت
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 3 افتتاحية العدد: في وداع واستقبال عام.. عبر واستلهام

   رئيس التحرير أ. جمال سعد حاتم

 3 ن الصالة فيها )الحلقة الرابعة(باب الفقه : األوقات المنهي ع

   د. حمدي طه

 3 (27 - 24باب التفسير : سورة محمد اآليات )

   د. عبد العظيم بدوي

 13 باب االقتصاد اإلسالمي : معوقات التطبيق المعاصر لالقتصاد اإلسالمي

   د.حسين حسين شحاته

 15 ضوابط في التعامل مع المخالف

   لكأ. د. أحمد منصور سبا

 11 باب السنة: العدل بين األبناء من أصول الشريعة الغراء )الحلقة الثانية(

   د. مرزوق محمد مرزوق

 31 (82درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 (12المسلمة: باب الطهارة )الحلقة  المرأةفقه 

   د. عزة محمد رشاد )أم تميم(

 33 نبر الحرمين: العام الجديد وشهر الله المحرمم

   الشيخ د./ عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان خطيب المسجد النبوي الشريف

 15 إعالم المسلمين والمسلمات بما جاء في العقارب والحيات )الحلقة األولى(

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 13 أهمية الدعاء في حياة المسلم

   الشيخ/ معاوية هيكل

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (15المسلمة ) المرأةأثر السياق في فهم النص: حجاب  -( 125دراسات شرعية )الحلقة 
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   د. متولي البراجيلي

 41 (3من األحداث الهامة في تاريخ األمة: غزوة بني قريظة )

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 44 ت حتى المماتالثبا

   الشيخ/ عبده األقرع

 43 األخوة صفة نادرة ولزماننا مغادرة: عقد األخوة الصحيح ال ينقطع على طول الزمان الفسيح

   د. عماد عيسى

 48 فقه المشاعر: االرتقاء بالمشاعر

   د. محمد إبراهيم الحمد

 55 باب األسرة المسلمة: عام هجري، وعام دراسي جديدان

   شيخ/ جمال عبد الرحمنال

 51 (: قصة عمر رضي الله عنه وجزور عام الرمادة217تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

(: قرائن العقل على ألسنة أئمة أهل السنة.. تنطق بالحق وتثبت )نزوله 47قرائن اللغة والنقل والعقل )الحلقة 

 لى الوجه الالئق به دون تكييق وال تأويل وال تفويضتعالى ومجيئه وإتيانه( ع
51 

   د. محمد عبد العليم الدسوقي األستاذ بجامعة األزهر

 31 (2أم إسماعيل ونبع زمرم )

   القاهرة -د. سعيد محمد صوابي، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة األزهر 

 34 ريس الشافعينظرات في كتاب الرسالة لإلمام محمد بن إد

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 31 ( تراجم أئمة القراءات7باب القراءات القرآنية )الحلقة 

   د. أسامة صابر

 33 استراتيجيات إدارة الخالفات الزوجية )الحلقة الثانية(

   بيةد. ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ الدعوة الثقافة اإلسالمية بجامعة التضامن الفرنسية العر

قواعد وآداب في التعامل بين الشيوخ والشباب )الحلقة الثالثة(: الحل االجتماعي والنفسي لمشكلة العاطفة وتغلبها 

 على الشباب
11 
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   د. عبد الرحمن بن صالح الجيران

  

 الصفحة هـ1445صفر  -السنة الثامنة واألربعون  533العدد  فهرس مقاالت

 3 سرة نحو تربية األبناءافتتاحية العدد: مسئولية األ

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين 

 5 كلمة التحرير: الهيمنة األمريكية على المنظمات الدولية

   رئيس التحرير أ. جمال سعد حاتم

 3 (31 - 27باب التفسير : سورة محمد اآليات )

   د. عبد العظيم بدوي

 13 يات احكام الزكاة )الحلقة األولى(باب االقتصاد اإلسالمي: أساس

   د.حسين حسين شحاته

قواعد وآداب في التعامل بسن الشيوخ والشباب: حب المغامرة، ومحاولة إثبات الذات، والميل إبى التقليد وتردد 

 العواطف
15 

   د. عبد الرحمن بن صالح الجيران

 11 باب السنة: إن زلزلة الساعة شيء عظيم

   مد مرزوقد. مرزوق مح

 13 وعد ووعيد

   الشيخ/ عبده األقرع

 31 (83درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 (: باب الطهارة، أحكام االستحاضة14المسلمة )الحلقة  المرأةفقه 

   د. عزة محمد رشاد )أم تميم(

 33 منبر الحرمين: حقوق الوالدين

   د. علي عبد الرحمن الحذيفي، خطيب المسجد النبوي الشريفالشيخ 

 33 (1من األحداث المهمة في تاريخ األمة: حادثا الرجيع وبئر معونة )

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد
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 13 التوحيد أصل الدين وأساس الملة

   الشيخ/ معاوية هيكل

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (16المسلمة ) المرأةأثر السياق في فهم النص: حجاب  -( 126ة )الحلقة دراشات شرعي

   د. متولي البراجيلي

 41 (3األخوة صفة نادرة ولزماننا مغادرة: عقد األخوة الصحيح ال ينقطع على طول الزمان الفسيح )

   د. عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 44 (2فقه المشاعر: االرتقاء بالمشاعر )

   د. محمد إبراهيم الحمد

 43 وللنساء نصيب

   د. ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ الدعوة الثقافة اإلسالمية بجامعة التضامن الفرنسية العربية

 48 القلوب المضيئة

   د. أحمد صالح رضوان

 55 باب األسرة المسلمة: القتل األسري )األسباب والعالج(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

(: قصة تمرغ النبي صلى الله عليه وسلم في تراب لحد فاطمة 222تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 بنت أسد
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 55 ( تراجم أئمة القراءات : اإلمام ابن مجاهد7باب القراءات القرآنية )الحلقة 

   د. أسامة صابر

(: القرون الفاضلة وما تالها على: إبطال تأويالت الجهمية والمعتزلة ومن 52قة قرائن اللغة والنقل والعقل )الحل

 لف لفهم من األشاعرة لصفات )النزول والمجيء واإلتيان( بحق الله تعالى
51 

   د. محمد عبد العليم الدسوقي األستاذ بجامعة األزهر

 31 العقول الفقهية ووظائفها

   أ. د. أحمد منصور سبالك
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 31 لفقه : أحكام الصالة: ما يُفعل عقب الصالةباب ا

   د. حمدي طه

 33 (2نظرات في كتاب الرسالة لإلمام محمد بن إدريس الشافعي )

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 15 (2إعالم المسلمين والمسلمات بما جاء في العقارب والحيات )

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 الصفحة هـ1445ربيع األول  -السنة الثامنة واألربعون  531دد الع فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: التوسل...أقسامه وأحكامه

   د. عبد الله شاكر

 5 (3نظرات في كتاب الرسالة للشافعي )

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 3 32باب التفسير : سورة محمد اآلية 

   د. عبد العظيم بدوي

 13 زكاة المال الحرام -اإلسالمي: التطبيق المعاصر للزكاة باب االقتصاد 

   د.حسين حسين شحاته

 15 األمثال في القرآن: الوفاء بالعهد والتحذير من نقضه -دراسات قرآنية 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 11 باب السنة: سمات األولياء وطريق األنبياء

   د. مرزوق محمد مرزوق

 35 وظائفهاالعقول الفقهية و

   أ. د. أحمد منصور سبالك

 31 (84درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 ( : باب الطهارة أحكام االستحاضة15المسلمة ) المرأةفقه 

   د. عزة محمد رشاد )أم تميم(
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 33 منبر الحرمين: ذكر الله قوة القلوب واألبدان

   فيصل بن جميل غزاوي، خطيب المسجد الحرام الشيخ د.

 33 المال وسيلة أم غاية

   الشيخ/ عبده األقرع

 13 (2التوحيد أصل الدين وأساس الملة )

   الشيخ/ معاوية هيكل

 13 واحد التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (18) المسلمة المرأةأثر السياق في فهم النص: حجاب  -( 128دراشات شرعية )الحلقة 

   د. متولي البراجيلي

 41 ما يقال عقب الصالة -باب الفقه: أحكام الصالة 

   د. حمدي طه

 44 (4األخوة صفة نادرة ولزماننا مغادرة: عقد األخوة الصحيح ال ينقطع على طول الزمان الفسيح )

   د. عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 41 شاعرفقر المشاعر : بعض مظاهر فقر الم

   د. محمد إبراهيم الحمد

 48 باب القراءات القرآنية: من أعالم القراءات الشيخ محمد المتولي

   د. أسامة صابر

 55 األسرة المسلمة: أسعد أسرة في العالم

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 تحذير الداعية من القصص الواهية: قصة الفالوذج وشهقة النبي صلى الله عليه وسلم

   الشيخ/ علي حشيش

(: حوار هادئ 52قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

للحافظ عثمان بن سعيد الدارمي ...في رد عادية من تأولوا )نزوله تعالى ومجيئه وإتيانه(: بــ )نزول رحمته 

 ومجيء أمره وإيتان عذابه(

51 

   محمد عبد العليم الدسوقي األستاذ بجامعة األزهرد. 
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 31 (2وللنساء نصيب )

   د. ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ الدعوة الثقافة اإلسالمية بجامعة التضامن الفرنسية العربية

 35 (2من األحداث الهامة في تاريخ األمة: حادثا الرجيع وبئر معونة )

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 38 (3إعالم المسلمين والمسلمات بما جاء في العقارب والحيات )

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 11 قواعد وآداب في التعامل بسن الشيوخ والشباب: قواعد التعامل مع العلماء

   د. عبد الرحمن بن صالح الجيران

  

 الصفحة هـ1445ع اآلخر ربي -السنة الثامنة واألربعون  538العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: التوسل ...أقسامه وأحكامه

   د. عبد الله شاكر

 5 المتربصون باألمة.. وتفنيد األزهر لدعاويهم الباطلة

   رئيس التحرير أ. جمال سعد حاتم

 3 (36 - 32باب التفسير : سورة محمد اآليات )

   د. عبد العظيم بدوي

 13 حكم التطبيق المعاصر للزكاة بجانب الضريبة -( 2المي: التطبيق المعاصر للزكاة )باب االقتصاد اإلس

   د.حسين حسين شحاته

 15 مثل القرية التي كفرت بأنعم الله -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 11 (2باب السنة: كرمات األولياء )

   د. مرزوق محمد مرزوق

 35 ل حملة القرآنفض

   د. أسامة صابر

 31 (85درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار )الحلقة 
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   الشيخ/ علي حشيش

 31 ( : باب الطهارة أحكام االستحاضة18المسلمة ) المرأةالمسلمةفقه  المرأةفقه 

   د. عزة محمد رشاد )أم تميم(

 33 منبر الحرمين: وصايا نافعة

   حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام د. صالح بن

 33 (2ما يقال عقب الصالة ) -باب الفقه: أحكام الصالة 

   د. حمدي طه

 13 المسح على الجوارب والخفاف .. سنة نبوية، وسمة منهجية

   الشيخ/ معاوية هيكل

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (17المسلمة ) المرأةي فهم النص: حجاب أثر السياق ف -( 127دراسات شرعية )الحلقة 

   د. متولي البراجيلي

 41 من األحداث الهامة في تاريخ األمة: سقوط غرناطة

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 44 من أخطاء بعض المعالجين بالقرآن

   الشيخ/ هارون عبد العاطي عطية

 43 إعالم العباد بمن ال تأكله األرض من األجساد

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم

 55 باب األسرة المسلمة: السحر وفسخ الخطوبات

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة منكري السنة222تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

(: حوار هادئ 51على ظاهرها دون مجاز) قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية(

للحافظ عثمان بن سعيد الدارمي ...في رد عادية من تأولوا )نزوله تعالى ومجيئه وإتيانه(: بــ )نزول رحمته 

 ومجيء أمره وإيتان عذابه(
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   د. محمد عبد العليم الدسوقي األستاذ بجامعة األزهر

، وقواعد األحكام ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف نظرات في كتاب األربعون في مباني اإلسالم

 هـ(686 -هـ631النووي)
31 

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 34 لحوم مسمومة

   الشيخ/ عبده األقرع

 31 (5األخوة صفة نادرة ولزماننا مغادرة: عقد األخوة الصحيح ال ينقطع على طول الزمان الفسيح )

   رة األوقافد. عماد عيسى، المفتش بوزا

 15 الحوار في اإلسالم.. آداب وفنون

   د. ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ الدعوة الثقافة اإلسالمية بجامعة التضامن الفرنسية العربية

 الصفحة هـ1445جمادى األولى  -السنة الثامنة واألربعون  533العدد  فهرس مقاالت 

 3 شبهات استدل المبيحون بالتوسل الممنوع

   د. عبد الله شاكر

 5 حسن الظن برب العالمين وجزاء الموحدين

   الشيخ/ معاوية هيكل

 3 (37 - 36باب التفسير : سورة محمد اآليات )

   د. عبد العظيم بدوي

 13 ( أساسيات محاسبة الزكاة3باب االقتصاد اإلسالمي: التطبيق المعاصر للزكاة )

   د.حسين حسين شحاته

 15 ملة القرآن: اإلخالصمن أخالق ح

   د. أسامة صابر

 11 باب السنة: إكمال الهداية من حديث الوالية )الحلقة األخيرة(

   د. مرزوق محمد مرزوق

 31 (86درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش
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 31 أحكام االستحاضة ( : باب الطهارة17المسلمة ) المرأةالمسلمةفقه  المرأةفقه 

   د. عزة محمد رشاد )أم تميم(

 33 منبر الحرمين: الحياة الطيبة

   د. عبد المحسن بن محمد القاسم، خطيب النبوي الشريف

 15 الله هو الرزاق

   الشيخ/ عبده األقرع

 14 (2إعالم العباد بمن ال تأكله األرض من األجساد )

   هيمالمستشار/ أحمد السيد علي إبرا

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (17المسلمة ) المرأةأثر السياق في فهم النص: حجاب  -( 127دراسات شرعية )الحلقة 

   د. متولي البراجيلي

 41 األذكار عقب الصالة -( 3باب الفقه: أحكام الصالة )

   د. حمدي طه

 44 (2طة )من األحداث الهامة في تاريخ األمة: سقوط غرنا

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 41 العقل الثالث

   أ. د. أحمد منصور سبالك

 43 باب األسرة المسلمة: اإلسالم يشجع على العمل ويحل مشكلة الفقر والبطالة

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة جبريل عليه السالم والهريسة223تحذير الداعية من القصص الواهية )

   الشيخ/ علي حشيش

(: أبو الحسن 52قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

يثبت لله تعالى صفات: )النزول والمجيءواإلتيان(.. ويطلق  -األشعري خالفا لمن يدعون شرف االنتساب إليه

 والتضليل(على مخالفيه ألقاب: )أهل البدع، والذيغ، 

51 

   د. محمد عبد العليم الدسوقي األستاذ بجامعة األزهر
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 31 (6األخوة صفة نادرة ولزماننا مغادرة: عقد األخوة الصحيح ال ينقطع على طول الزمان الفسيح )

   د. عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 34 الحوار في اإلسالم آداب وفنون )الحلقة الثانية(

   عي عبد المنعم، أستاذ الدعوة الثقافة اإلسالمية بجامعة التضامن الفرنسية العربيةد. ياسر لم

 31 ضرب المشركين المثل بالنبي صلى الله عليه وسلم -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

محيي الدين يحيى بن شرف  نظرات في كتاب األربعون في مباني اإلسالم، وقواعد األحكام ألبي زكريا

 هـ( )الحلقة الثانية(686 -هـ631النووي)
15 

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 

 الصفحة هـ1445جمادى اآلخرة  -السنة الثامنة واألربعون  515العدد  فهرس مقاالت

 3 تحقيق الكالم في رؤية النبي صلى الله علية وسلم في اليقظة والمنام

   د. عبد الله شاكر

 5 الدين النصيحة

   -رحمه الله-الشيخ/ صفوت الشوادفي 

 3 باب التفسير : سورة الفتح )الحلقة األولى(

   د. عبد العظيم بدوي

 13 ( أحكام وحساب زكاة الثروة النقدية واالستثمارات المالية4باب االقتصاد اإلسالمي: التطبيق المعاصر للزكاة )

   د.حسين حسين شحاته

 15 حملة القرآن : الصبر على تعلمه والرحلة في طلبهمن أخالق 

   د. أسامة صابر

 11 باب السنة: حال العبد بين خوف المذنبين ورجاء المحسنين

   د. مرزوق محمد مرزوق

 35 العلم النافع

   الشيخ/ أحمد عز الدين

 31 (88درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار )الحلقة 
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   شيشالشيخ/ علي ح

 31 ( : باب الصالة17المسلمة ) المرأةالمسلمة فقه  المرأةفقه 

   د. عزة محمد رشاد )أم تميم(

 33 منبر الحرمين: حقيقة الدنيا وتقلب أحوالها

   د. علي عبد الرحمن الحذيفي، خطيب المسجد النبوي الشريف

 33 نعمة الصحة والعافية

   الشيخ/ عبده األقرع

 13 التسبيح بالمسبحة بين الجواز والكراهة -ما يقال عقب الصالة  -( 4حكام الصالة )باب الفقه: أ

   د. حمدي طه

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (22المسلمة ) المرأةأثر السياق في فهم النص: حجاب  -( 112دراسات شرعية )الحلقة 

   د. متولي البراجيلي

( من صفات 8نا مغادرة: عقد األخوة الصحيح ال ينقطع على طول الزمان الفسيح )األخوة صفة نادرة ولزمان

 الناصح األمين
41 

   د. عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 44 قواعد التعامل مع العلماء )الحلقة الثانية(

   د. عبد الرحمن بن صالح الجيران

 43 ( ماذا بعد السقوط3من األحداث الهامة في تاريخ األمة: سقوط غرناطة )

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 55 باب األسرة المسلمة: ضوابط في الترفيه المشروع والممنوع

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة خاتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه224تحذير الداعية من القصص الواهية )

   الشيخ/ علي حشيش

(: أبو الحسن 53العقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)قرائن اللغة والنقل و

األشعري يرسخ في )مقاالت اإلسالميين( لمعتقد أهل السنة وسلف األمة، ويؤكد في )رسالة ألهل الثغر( على أن 
51 
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مين، وال ونها بعقيدة المسلالمرجعية في باب الصفات هي نصوص الوحي.. ال الفلسفة التي ال تزال األشاعرة يقرن

 العقل القاصر عن إدراك ذاته سبحانه وصفاته

   د. محمد عبد العليم الدسوقي األستاذ بجامعة األزهر

 31 حسن الظن برب العالمين وجزاء الموحدين

   الشيخ/ معاوية هيكل

 35 جنتين )الحلقة األولى(مثل الرجلين: المؤمن والكافر صاحب ال -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 38 خبر تبع وإسالمه

   د. سعيد محمد صوابي، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة األزهر

 11 أصحاب الدعاء المستجاب

   الشيخ/ صالح نجيب الدق

 لصفحةا هـ1445رجب  -السنة الثامنة واألربعون  511العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: رؤية خير األنام في اليقظة والمنام

   د. عبد الله شاكر

 5 الشرق األوسط وصفقات قرن تلوح في األفق

   رئيس التحرير أ. جمال سعد حاتم

 3 باب التفسير : سورة الفتح )الحلقة الثانية(

   د. عبد العظيم بدوي

( أحكام وحساب زكاة النشاط التجاري واالستثمارات 5اصر للزكاة )باب االقتصاد اإلسالمي: التطبيق المع

 التجارية
13 

   د.حسين حسين شحاته

 15 من أخالق حملة القرآن: يتلونه آناء الليل

   د. أسامة صابر

 11 باب السنة: زهرة الدينا بين المشروع والممنوع

   د. مرزوق محمد مرزوق

 35 العلم النافع والعمل به
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   يخ/ أحمد عز الدينالش

 31 (87درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 ( : باب الصالة17المسلمة ) المرأةالمسلمة فقه  المرأةفقه 

   د. عزة محمد رشاد )أم تميم(

 33 منبر الحرمين: التعادات والتقاليد وأثرها في المجتمعات

   د الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرامد. صالح بن عب

 33 مهارات واجبة للدعاة : المهارة األولى: "إدارة الوقت في اإلسالم"

   د. ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ الدعوة الثقافة اإلسالمية بجامعة التضامن الفرنسية العربية

 13 عالمات محبة العبد لربه

   الشيخ/ عبده األقرع

 13 التوحيدواحة 

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (21المسلمة ) المرأةأثر السياق في فهم النص: حجاب  -( 111دراسات شرعية )الحلقة 

   د. متولي البراجيلي

 41 كيف يعرف الحق في أزمنة الفتن المزمنة؟

   د. عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 44 (1) صالة التطوع -باب الفقه: أحكام الصالة 

   د. حمدي طه

 41 األحداث المهمة في تاريخ األمة: دروس من غزوة تبوك

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 55 ( ومليون مطلقة2217باب األسرة المسلمة: عام )

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة حديث أم قرفة225تحذير الداعية من القصص الواهية )

   الشيخ/ علي حشيش
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(: اتفاق كلمة 54رائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)ق

أهل السنة أئمة الحديث والفقه على: إبطال تأويالت األشاعرة لصفات ) النزول والمجيء واإلتيان( بحق الله 

 تعالى

51 

   رد. محمد عبد العليم الدسوقي األستاذ بجامعة األزه

 31 المسلمون وتحديدات العصر

   الشيخ/ معاوية هيكل

 35 مثل الرجلين: المؤمن والكافر صاحب الجنتين )الحلقة الثانية( -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

هـ( )الحلقة 324-هـ262نظرات في كتاب: رسالة إلى أهل الثغر ألبي الحسن علي بن إسماعيل األشعري )

 األولى(
38 

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 11 النوع الرابع من أنواع العقول الفقهية: العقل المؤثر والمتأثر

   أ. د. أحمد منصور سبالك

  

 الصفحة هـ1445شعبان  -السنة الثامنة واألربعون  513العدد  فهرس مقاالت

 3 يه وسلمافتتاحية العدد: أهمية اتباع النبي صلى الله عل

   د. عبد الله شاكر

 5 اإلرهاب األبيض والكراهية للمسلمين

   رئيس التحرير أ. جمال سعد حاتم

 3 (4: 1باب التفسير : سورة الفتح )الحلقة الثالثة( اآليات )

   د. عبد العظيم بدوي

الصناعي والمشروعات ( أحكام وحساب زكاة النشاط 5باب االقتصاد اإلسالمي: التطبيق المعاصر للزكاة )

 الصناعية
13 

   د.حسين حسين شحاته

 15 من أخالق أهل القرآن : ويتلونه أطراف النهار ويتعاهدونه

   د. أسامة صابر

 11 باب السنة: التخلق بالرحمة واللين عبادة لرب العالمين
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   د. مرزوق محمد مرزوق

 35 قل الباحثالعقل األخير: الع -سلسلة العقول الفقهية ووظائفها 

   أ. د. أحمد منصور سبالك

 31 (87درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 ( : باب الصالة22المسلمة ) المرأةالمسلمة فقه  المرأةفقه 

   د. عزة محمد رشاد )أم تميم(

 33 منبر الحرمين: مواقف من ساعة االحتضار

   عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام د. صالح بن

 33 (2صالة التطوع ) -باب الفقه: أحكام الصالة 

   د. حمدي طه

 13 الحياء وأثره في حياة األمة

   الشيخ/ معاوية هيكل

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (22المسلمة ) رأةالمأثر السياق في فهم النص: حجاب  -( 112دراسات شرعية )الحلقة 

   د. متولي البراجيلي

 41 كيف يعرف الحق في أزمنة الفتن المزمنة؟ : الوسطية واالعتدال

   د. عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 44 من األحداث المهمة في تاريخ األمة: تحويل القبلة

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 41 الثانية: مهارة االستماعالمهارة  -مهارات واجبة للدعاة 

   د. ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ الدعوة الثقافة اإلسالمية بجامعة التضامن الفرنسية العربية

 55 باب األسرة المسلمة: االنهيار األخالقي وزوال األمم

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن
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 51 مع ملك الموت (: قصة نوح عليه السالم226تحذير الداعية من القصص الواهية )

   الشيخ/ علي حشيش

(: اتفاق كلمة 55قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

أهل السنة من المتكلمة وأئمة االعتقاد على: إبطال تأويالت األشاعرة لصفات ) النزول والمجيء واإلتيان( بحق 

 الله تعالى.

51 

   د. محمد عبد العليم الدسوقي األستاذ بجامعة األزهر

 31 عالمات محبة الله تعالى للعبد

   الشيخ/ عبده األقرع

 35 فقر المشاعر: األسباب المعينة على االرتقاء بالمشاعر

   د. محمد إبراهيم الحمد

 31 (3إعالم العباد بمن ال تأكله األرض من األجساد )

   يد علي إبراهيمالمستشار/ أحمد الس

هـ( )الحلقة 324-هـ262نظرات في كتاب: رسالة إلى أهل الثغر ألبي الحسن علي بن إسماعيل األشعري )

 الثانية(
33 

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 الصفحة هـ1445رمضان  -السنة الثامنة واألربعون  511العدد  فهرس مقاالت

 3 عة الصيامافتتاحية العدد: التيسير والتخفيف في شري

   د. عبد الله شاكر

 5 كلمة التحرير: رمضان ووقفة قبل فوات األوان

   رئيس التحرير أ. جمال سعد حاتم

 8 فضائل رمضان

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 15 رمضان شهر القرآن

   د. عبد العظيم بدوي

 11 باب الفتاوى )من فتاوى األزهر واللجنة الدائمة(
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 11 نة: بهجة القرآنباب الس

   د. مرزوق محمد مرزوق

 35 هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان

   أ. د. أحمد منصور سبالك

 31 (72درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 رمضان شهر التضحيات

   د. عزة محمد رشاد )أم تميم(

 33 ان النفحات والبركاتمنبر الحرمين: رمض

   د. علي عبد الرحمن الحذيفي، خطيب المسجد النبوي الشريف

 33 باب الفقه: صفة وتر الرسول صلى الله عليه وسلم

   د. حمدي طه

 11 ليلة القدر نور على الكون أضاء

   الشيخ/ معاوية هيكل

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 ح في عدد ركعات صالة التراويحالترجي -دراسات شرعية 

   د. متولي البراجيلي

 41 التربية في رمضان

   د. عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 44 بدء الوحي في رمضان

   د. سعيد الصوابي

 41 أحكام السفر

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس قضايا الدولة

 55 م رمضان بين زوج متسلط وزوجة جاهلة )الحلقة األولى(باب األسرة المسلمة: صيا
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   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة مفتراة في تفسير قوله تعالي: )َوتُْخِفي فِي نَْفِسَك َما اللَّهُ ُمْبِديِه(228تحذير الداعية من القصص الواهية )

   الشيخ/ علي حشيش

 51 رمضان وثبة وانطالقه

   عبد المنعم، أستاذ الدعوة الثقافة اإلسالمية بجامعة التضامن الفرنسية العربية د. ياسر لمعي

 31 من نفحات اإليمان في شهر الغفران: العمل بموجب التوحيد وترك ما ينافيه

   د. محمد عبد العليم الدسوقي األستاذ بجامعة األزهر

 35 بركة السحور

   الشيخ/ أحمد عز الدين

 31 الصيام تاريخ مشروعية

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 15 للصائم دعوة ال ترد

   الشيخ/ عبده األقرع

   م(2217 -هـ1442الحلقة الرابعة عشر ) -رحمه الله-إعالن مسابقة / الشيخ محمد صفوت نور الدين 

   ظهر الغالف

  

 الصفحة هـ1445شوال  -السنة الثامنة واألربعون  514 العدد فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: المؤمنون ومسؤولية إداء األمانة

   د. عبد الله شاكر

 5 كلمة التحرير: عيد فطر المسلمين.. بين الربح والخسران المبين

   رئيس التحرير أ. جمال سعد حاتم

 3 (7: 4باب التفسير : سورة الفتح )الحلقة الرابعة( اآليات )

   د. عبد العظيم بدوي

( أحكام وحساب زكاة نشاط المقاالت واالستثمارات 6تصاد اإلسالمي: التطبيق المعاصر للزكاة )باب االق

 العقارية
13 

   د.حسين حسين شحاته
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 15 باب الفتاوى

    

 13 مقدار الزكاة

    

 11 باب السنة: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون

   د. مرزوق محمد مرزوق

 35 صدقة الفطر عبادة واتباع

   الشيخ/ أحمد عز الدين

 31 (71درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 ( : بعض أحكام كفارة الجماع في رمضان وصيام الستة من شوال22المسلمة ) المرأةالمسلمة فقه  المرأةفقه 

   د. عزة محمد رشاد )أم تميم(

 33 وع بعد الفريضةمن روائع الماضي: صوم التط

   -رحمه الله-الشيخ/ زكريا حسيني محمد 

 33 صالة التطوع )الحلقة الثالثة( -باب الفقه: أحكام الصالة 

   د. حمدي طه

 13 فقه الواقع: أصول وضوابط

   أ. د. أحمد منصور سبالك

 11 منبر الحرمين : الثبات على العبادة بعد رمضان

   الرحمن البعيجان، خطيب المسجد النبوي الشريفالشيخ/ عبد الله بن عبد 

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (23المسلمة ) المرأةأثر السياق في فهم النص: حجاب  -( 113دراشات شرعية )الحلقة 

   د. متولي البراجيلي

 41 المهارة الثالثة: مهارة التفاوض -مهمات واجبة للدعاة 
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   د المنعم، أستاذ الدعوة الثقافة اإلسالمية بجامعة التضامن الفرنسية العربيةد. ياسر لمعي عب

 44 الحور بعد الكور

   د. عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 41 الغاية العالية من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم

   الشيخ/ عبده األقرع

 55 لط وزوجة جاهلة )الحلقة الثانية(باب األسرة المسلمة: ماذا بعد رمضان؟ بين زوج متس

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

(: قصة مفتراة في تفسير قوله تعالي: )َوأَنَزْلنَا ِمَن السََّماِء َماًء بِقَدٍَر 227تحذير الداعية من القصص الواهية )

 (17منون: فَأَْسَكنَّاهُ فِي اأْلَْرِض ۖ َوإِنَّا َعلَٰى ذََهاٍب بِِه لَقَاِدُروَن( )المؤ
51 

   الشيخ/ علي حشيش

(: اتفاق كلمة 56قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

أهل السنة من المتكلمة وأئمة االعتقاد على: إبطال تأويالت األشاعرة لصفات ) النزول والمجيء واإلتيان( بحق 

 الله تعالى.

51 

   حمد عبد العليم الدسوقي األستاذ بجامعة األزهرد. م

 31 من األحداث المهمة في تاريخ األمة: وقفات مع غزوة أحد )الحلقة األولى(

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 34 فتح الرحمن في أحكام سجدة تالوة القرآن

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 31 ل الرجلين: المؤمن والكافر صاحب الجنتين )الحلقة الثالثة(مث -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 15 أثر سلوكيات األراذل في اندثار كثير من الفضائل

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس قضايا الدولة

 الصفحة هـ1445ذو القعدة  -السنة الثامنة واألربعون  515العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: المؤمنون ومسؤولية إداء األمانة )الحلقة األخيرة(

   د. عبد الله شاكر

 5 كلمة التحرير: كوشنر يُفجر الجانب االقتصادي لصفة القرن المتخفية
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   رئيس التحرير أ. جمال سعد حاتم

 3 (12: 7باب التفسير : سورة الفتح )الحلقة الخامسة( اآليات )

   د. عبد العظيم بدوي

( أحكام وحساب زكاة نشاط الزراعي واالستثمارات 8باب االقتصاد اإلسالمي: التطبيق المعاصر للزكاة )

 الزراعية
13 

   د.حسين حسين شحاته

 15 من أخالق أهل القرآن: يتدبرون آياته

   د. أسامة صابر

 11 باب السنة: التوحيد هو المنحة الكبرى

   محمد مرزوق د. مرزوق

 35 ورحل العالمة الفقيه عبد القادر بن شيبة الحمد

   د. عبد الله شاكر

 31 (72درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 في الجنائز المرأة( : فقه 23المسلمة ) المرأةالمسلمة فقه  المرأةفقه 

   د. عزة محمد رشاد )أم تميم(

 33 منبر الحرمين: نصائح وتوجيهات

   د. صالح بن عبد الله بن حميد، خطيب المسجد الحرام

 33 صالة التطوع )الحلقة الرابعة( -باب الفقه: أحكام الصالة 

   د. حمدي طه

 13 المهارة الرابعة: مهارة إدارة االجتماع -مهمات واجبة للدعاة 

   لدعوة الثقافة اإلسالمية بجامعة التضامن الفرنسية العربيةد. ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ ا

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (24المسلمة ) المرأةأثر السياق في فهم النص: حجاب  -( 114دراشات شرعية )الحلقة 
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   د. متولي البراجيلي

 41 فقر المشاعر: األسباب المعينة على االرتقاء بالمشاعر

   محمد إبراهيم الحمدد. 

 44 رسول البشرية صلى الله عليه وسلم خيُر معلم ومفٍت في الحج

   الشيخ/ عبده األقرع

 41 تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن بعده

   د. عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 55 أخطاره ومفاسده اإلنترنت -باب األسرة المسلمة: أخطار تهدد البيوت )الحلقة األولى( 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة مفتراة على صخرة بيت المقدس227تحذير الداعية من القصص الواهية )

   الشيخ/ علي حشيش

 53 ترجمة العالمة عبد القادر شيبة الحمد

   الشيخ/ فتحي أمين عثمان

(: عموم أئمة 58( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية

أهل السنة يسوقون اإلجماع على إثبات صفات ) النزول واإلتيان والمجيء( الله تعالى على الوجه الذي يليق 

 بجالله.. من غير تشبيه وال تجسيم وال تأويل وال تفويض.

51 

   د. محمد عبد العليم الدسوقي األستاذ بجامعة األزهر

 31 ن األحداث المهمة في تاريخ األمة: وقفات مع غزوة أحد )الحلقة الثانية( )حمراء األسد(م

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 34 نشأة النبي صلى الله عليه وسلم يتيما وتربية الله تعالى له

   د. سعيد صوابي

 33 الكفارات في الحج

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 15 راذل في اندثار كثير من الفضائل )الحلقة الثانية(أثر سلوكيات األ

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس قضايا الدولة
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 الصفحة هـ1445ذو الحجة  -السنة الثامنة واألربعون  513العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: فضائل عشر ذي الحجة واألعمال المستحبة فيها

   لله شاكرد. عبد ا

 5 كلمة التحرير: قيم الوسطية واالعتدال في نصوص الكتاب والسنة

   رئيس التحرير أ. جمال سعد حاتم

 3 (11، 12باب التفسير : سورة الفتح )الحلقة السادسة( اآليات )

   د. عبد العظيم بدوي

 13 األنعام ومشروعات الثروة الحيوانية( أحكام وحساب زكاة 7باب االقتصاد اإلسالمي: التطبيق المعاصر للزكاة )

   د.حسين حسين شحاته

 15 من أخالق أهل القرآن: يعملون بُمحكمه ويؤمنون بمتشابهه

   د. أسامة صابر

 11 باب السنة: التوحيد هو المنحة الكبري )الحلقة الثانية(

   د. مرزوق محمد مرزوق

 35 إظهار المشاعر، واإلعالم بالمحبة )الحلقة الثانية( -المشاعر فقر المشاعر: األسباب المعينة على االرتقاء ب

   د. محمد إبراهيم الحمد

 31 (72درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 ( : وليال عشر24المسلمة ) المرأةالمسلمة فقه  المرأةفقه 

   د. عزة محمد رشاد )أم تميم(

 33 الحرمين: أسرار الحج وحكمه وكلمة للحجيج منبر

   د. صالح بن عبد الله بن حميد، خطيب المسجد الحرام

 15 خصائص يوم عرفة

   الشيخ/ عبده األقرع

 14 فقه الواقع: أصول وضوابط

   أ. د. أحمد منصور سبالك
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 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (25المسلمة ) المرأةر السياق في فهم النص: حجاب أث -( 115دراشات شرعية )الحلقة 

   د. متولي البراجيلي

 41 باب الفقه: التذكرة بسنن األضحية

   د. حمدي طه

 44 فتاوى الحج

    

 41 (45دراسات قرآنية: األمثال في القرآن )َمثََل اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا( )الكهف: 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 55 ة تكليف ال تشريفالمسؤولي

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

(: قصة الشاب الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه األيام 232تحذير الداعية من القصص الواهية )

 العشر
51 

   الشيخ/ علي حشيش

(: صفة 57جاز)قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون م

 )الكالم( بحق الله تعالى في معتقد األشاعرة.. بالمقارنة بما عليه معتقد أهل السنة والجماعة
51 

   د. محمد عبد العليم الدسوقي األستاذ بجامعة األزهر

 33 من األحداث المهمة في تاريخ األمة: وقفات مع غزوة أحد )الحلقة الثالثة( )دروس وعبر(

   زاق السيد عيدالشيخ/ عبد الر

 33 حصاد الفتن

   د. عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 38 مكفرات الذنوب العامة

   الشيخ/ محمد عبد العزيز
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 الصفحة هـ1441المحرم  -السنة التاسعة واألربعون  511العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: وقفات مع العام الهجري الجديد

   د الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعةالدكتور/ عب

 5 كلمة التحرير: إقبال عام وإدبار آخر.. وفتن كقطع الليل المظلم

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (15و 14اآليتين ) -باب التفسير: سورة الفتح )الحلقة السادسة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 13 أحكام وحساب زكاة الركاز والثروة المعدنية والبحرية -باب االقتصاد اإلسالمي: التطبيق المعاصر للزكاة 

   الدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر

 15 تعليم القرآن -من أخالق أهل القرآن 

   الدكتور/ أسامة صابر

 11 دباب السنة: شهر الله ومفتتح عام هجري جدي

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (875: 871) -( 74القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 في الجنائز المرأةفقه  -المسلمة: )الحلقة الخامسة والعشرين(  المرأةفقه 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 33 لحرمين: مقام الشكرمنبر ا

   الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد، خطيب المسجد الحرام

 33 نظرات في أحكام فرقة الطالق )الحلقة األولى(

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 11 (1من األحداث الهامة في تاريخ األمة: استشهاد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في المحراب )

   عبد الرزاق السيد عيدالشيخ/ 

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر
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 18 (26المسلمة ) المرأةحجاب  -( 116دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 صالة التطوع )الحلقة الخامسة( -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 44 "َوَجعَْلنَا بَْعَضُكْم ِلبَْعٍض فِتْنَةً أَتَْصبُِروَن" )الحلقة األولى( -وسفن النجاة  بحار الفتن

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 41 السلفية: مقدمة عن مصطلح السلفية

   األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك

 43 كأنما خر من السماءمثل المشرك  -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 55 األسرة المسلمة: األسرة المسلمة مع عام هجري جديد

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة مفتراة في مؤاخاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه231تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

( رد 57والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون المجاز: )الحلقة قرائن اللغة 

 أئمة السنة على شبهات األشاعرة في نفيهم صفة )الكالم( ودحضهم ما اعتقدوه حيال هذه الصفة
51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 33 إبراهيمسالم على 

   الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية المساعد جامعة التضامن الفرنسية العربية

 33 إعالم أهل الديانة بوجوب أداء األمانة )الحلقة األولى(

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس قضايا الدولة

 38 .. والهجرة والمهاجرمن روائع الماضي: الهجر

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي، 

 11 ماذا بعد الحج ووداع عام؟

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع
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 الصفحة هـ1441صفر  -السنة التاسعة واألربعون  518العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: التطير والتشاؤم بشهر صفر

   الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعةاألستاذ الدكتور/ عبد 

 5 كلمة التحرير: كشمير جنة الله في األرض.. ونزاع يتجدد

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (22: 16اآليات ) -باب التفسير: سورة الفتح )الحلقة السابعة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 13 أحكام وحساب زكاة كسب العمل )الحرف والمهن الحرة والمرتبات( -صاد اإلسالمي: التطبيق المعاصر للزكاة باب االقت

   الدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر

 15 طلب العلوم النافعة -من أخالق أهل القرآن 

   الدكتور/ أسامة صابر

 11 الغارباب السنة: إمتاع األخيار بنبأ أصحاب 

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (874: 878) -( 75القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 في الجنائز المرأةفقه  -المسلمة: )الحلقة السادسة والعشرين(  المرأةفقه 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 33 بر الحرمين: العلم بالله أسمى العلوم وانفعهامن

   الشيخ الدكتور/ فيصل بن جميل غزاوي، خطيب المسجد الحرام

 33 (1عظم فضل صالة الضحى ) -صالة التطوع )الحلقة السادسة(  -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 13 من روائع الماضي: مواجهة المكر بالشرع

   الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، رحمه اللهفضيلة 

 14 السلفية منهج حياة

   األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك
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 15 عزاء: وفاة الحاج محمود رابع؛ أمين صندوق فرع بلبيس سابقا

   رئيس التحرير

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (28المسلمة ) المرأةحجاب  -( 118 دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 لغة الجسد وأهميتها للدعاة بين النظرية والتطبيق )الحلقة األولى(

   الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية المساعد جامعة التضامن الفرنسية العربية

 44 هم ببعض؟كيف فتن الناس بعض -)الحلقة الثانية( "َوَجعَْلنَا بَْعَضُكْم ِلبَْعٍض فِتْنَةً أَتَْصبُِروَن"  -ة بحار الفتن وسفن النجا

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 41 إعالم أهل الديانة بوجوب أداء األمانة )الحلقة الثانية(

   قضايا الدولة المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس

 55 وقفات وهمسات - األسرة المسلمة: عام دراسي جديد

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السماء232تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

( 62برية( و)الفعلية( على ظاهرها دون المجاز: )الحلقة قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخ

 تابع رد أئمة السنة على شبهات األشاعرة في نفيهم صفة )الكالم( ودحضهم ما اعتقدوه حيال هذه الصفة
51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 (2د الخليفة الراشد عمر بن الخطاب.. الطعنة اآلثمة )من األحداث الهامة في تاريخ األمة: استشها

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 35 الشفاعة في الدنيا واالخرة

   صالح نجيب الدق

 33 نظرات في أحكام فرقة الطالق )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ محمد عبد العزيز
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 الصفحة هـ1441ربيع األول  -السنة التاسعة واألربعون  513العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: الموالد ونشأتها في تاريخ اإلسالم

   األستاذ الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 كلمة التحرير: المسلمون في الصين.. وصراع مسلمي اإليغور

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 3 (25: 21اآليات ) -ة الفتح )الحلقة الثامنة( باب التفسير: سور

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 13 أحكام وحساب مصارف الركاة ومؤسساتها المعاصرة -باب االقتصاد اإلسالمي: التطبيق المعاصر للزكاة 

   الدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر

 15 آن: سالمة المعتقدمن صفات أهل القر

   الدكتور/ أسامة صابر

 11 باب السنة: الدنيا حلوة خضرة

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 35 السنة نصارعزاء: وفاة المهندس محمد عبد العزيز مدكور مهندس المشروعات بالمركز العام أل

   رئيس التحرير

 31 (721: 875) -( 76م الثاني: )الحلقة القس -درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 في الجنائز المرأةفقه  -المسلمة: )الحلقة السابعة والعشرين(  المرأةفقه 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 33 منبر الحرمين: أساب إزالة الهموم والغموم

   خطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور/ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ،

 38 عزاء: وفاة والدة األستاذ جمال سعد حاتم رئيس التحرير

   أسرة مجلة التوحيد

 33 من األحداث الهامة في تاريخ األمة: عداوة الدولة الفارسية ألهل السنة )الحلقة الثالثة(

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد
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 13 ب المثل بالذبابضر -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 14 سفن النجاة من فتن الغواة -)الحلقة الثالثة(  -بحار الفتن وسفن النجاة 

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (27المسلمة ) المرأةحجاب  -( 117دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 (2صالة الضحى ) -صالة التطوع )الحلقة السابعة(  -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 44 لغة الجسد وأهميتها للدعاة بين النظرية والتطبيق )الحلقة الثانية(

   ة والثقافة اإلسالمية المساعد جامعة التضامن الفرنسية العربيةالدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ الدعو

 41 إعالم أهل الديانة بوجوب أداء األمانة )الحلقة الثالثة(

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس قضايا الدولة

 55 األسرة المسلمة: الطبع أم الشرع؟!

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 قصة الوصية المفتراة على النبي صلى الله عليه وسلم في تيسير الوالة(: 233ة من القصص الواهية )الحلقة تحذير الداعي

   الشيخ/ علي حشيش

( 61قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون المجاز: )الحلقة 

و)الكالم( لله تعالى بالصوت والحرف على الحقيقة، وعلى الوجه الذي  أدلة القرآن على إثبات صفتي )النداء(

 وقصرهما على )الكالم النفسي( يليق بجالله.. ودحض ما اعتقده األشاعرة حيالها بتأويلها

51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 تباعمحبة النبي صلى الله عليه وسلم.. طاعة وا

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 35 ما يترتب على الطالق البدعي -نظرات في أحكام فرقة الطالق )الحلقة الثالثة( 

   الشيخ/ محمد عبد العزيز
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 38 السلفية في الفكر العربي المعاصر -السلفية منهج حياة 

   األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك

 15 حماية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من الباطل وتحكيمه في وضع الحجر األسود نظرات في السيرة النبوية:

   القاهرة -الدكتور/ سعيد صوابي، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة األزهر 

 13 التماس الرضا -قلة الخالف  -فقر المشاعر: األسباب المعينة على االرتقاء بالمشاعر: اإليثار 

   لدكتور/ محمد إبراهيم الحمدا

 الصفحة هـ1441ربيع اآلخر  -السنة التاسعة واألربعون  585العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: القلب السليم وأوصافه في القرآن الكريم

   األستاذ الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 5 .. واألمن القومي المصريكلمة التحرير: النيل وسد النهضة

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (28و 26اآليتين ) -باب التفسير: سورة الفتح )الحلقة التاسعة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 13 الحلقة األخيرة(أحكام مؤسسات الزكاة المعاصرة ) -باب االقتصاد اإلسالمي: التطبيق المعاصر للزكاة 

   الدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر

 15 التثبيت في الرواية، وقوة الحفظ -من أخالق حملة القرآن: من أخالق حملة القرآن 

   الدكتور/ أسامة صابر

 11 باب السنة: من أجل سمات العابدين: االفتقار لرب العالمين

   وقالدكتور/ مرزوق محمد مرز

 31 (727: 722) -( 78القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 في الجنائز المرأةفقه  -المسلمة: )الحلقة الثامنة والعشرين(  المرأةفقه 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 33 وتهمنبر الحرمين: فضائل تدبر القرآن وتال

   الشيخ الدكتور/ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، خطيب المسجد النبوي
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 33 من األحداث الهامة في تاريخ األمة: أحداث مهمة وقعت في شهر ربيع )الحلقة األولى(

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 13 خطورة األمية الدينية

   األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك

 14 (1فتنة المقلين بالمكثرين ) -)الحلقة الرابعة(  -لفتن وسفن النجاة بحار ا

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (27المسلمة ) المرأةحجاب  -( 117دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 (3وقت صالة الضحى وعدد ركعاتها ) -صالة التطوع )الحلقة الثامنة(  -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 44 مفهوم لغة الجسد في القرآن والسنة )الحلقة األولى(

   بيةنسية العرالدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية المساعد جامعة التضامن الفر

 41 إعالم أهل الديانة بوجوب أداء األمانة )الحلقة الرابعة( واألخيرة

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس قضايا الدولة

 55 المرأةاألسرة المسلمة: الزواج وطموحات 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 قصة جهر عمر رضي الله عنه بإسالمه(: 234تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

( 62قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون المجاز: )الحلقة 

تابع أدلة القرآن على إثبات صفتي )النداء( و)الكالم( لله تعالى بالصوت والحرف على الحقيقة، وعلى الوجه 

 لذي يليق بجالله.. ودحض ما اعتقده األشاعرة حيالها بتأويلا

51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 اإلنسانية التي ال يمكن مكافأتها

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع
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 35 وقوع الطالق البدعي -نظرات في أحكام فرقة الطالق )الحلقة الرابعة( 

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 33 استشعار المسلم مراقبة الله له

   صالح نجيب الدق

 13 فقر المشاعر: األسباب المعينة على االرتقاء بالمشاعر: حسن الظن والتماس المعاذير

   الدكتور/ محمد إبراهيم الحمد

 الصفحة هـ1441جمادى األولى  -السنة التاسعة واألربعون  581العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: الفتوى.. مكانتها وضوابطها )الحلقة األولى(

   األستاذ الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 وقوع الطالق البدعي "االستدالل" -نظرات في أحكام فرقة الطالق )الحلقة الخامسة( 

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 15 (27: 28اآليات ) -ر: سورة الفتح )الحلقة العاشرة( باب التفسي

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 11 باب االقتصاد اإلسالمي: أسس االقتصاد اإلسالمي )الحلقة األولى(

   الدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر

على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن وكان موضوع الرسالة "افعالن تهنئة: للباحث أحمد فريد إبراهيم العراقي 

 دراسة مقارنة" -العالمي لحقوق اإلنسان في ميزان الفقه اإلسالمي 
13 

   جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 13 عزاء: وفاة ابنته الدكتور ياسر لمعي الكتاب بالمجلة

   رئيس التحرير، أسرة المجلة

 11 ا ضيعت األمانة فانتظر الساعةباب السنة: إذ

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (714: 727) -( 77القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 (1في الزكاة ) المرأةفقه  -المسلمة: )الحلقة التاسعة والعشرين(  المرأةفقه 
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   محمد رشاد )أم تميم( الدكتورة/ عزة

 33 منبر الحرمين: جبر الخواطر

   الشيخ الدكتور/ ماهر بن حمد المعيقلي، خطيب المسجد الحرام

 15 من األحداث الهامة في تاريخ األمة: أحداث مهمة وقعت في شهر ربيع )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 13 خطورة األمية الدينية

   تاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالكاألس

 14 (2فتنة المقلين بالمكثرين ) -)الحلقة الخامسة(  -بحار الفتن وسفن النجاة 

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (32سلمة )الم المرأةحجاب  -( 122دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 (1صالة الكسوف ) -صالة التطوع )الحلقة التاسعة(  -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 44 مفهوم لغة الجسد في القرآن والسنة )الحلقة الثانية(

   مساعد جامعة التضامن الفرنسية العربيةالدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية ال

 41 رد المحتار عن التفكير في االنتحار)الحلقة األولى(

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس قضايا الدولة

 55 األسرة المسلمة: العقوق.. بين إهمال اآلباء وتفريط األبناء

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة نزول جبريل ببراءة ماية أم إبراهيم235القصص الواهية )الحلقة  تحذير الداعية من

   الشيخ/ علي حشيش

( 63قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون المجاز: )الحلقة 

لى.. وعلى الوجه الالئق به سبحانه، أدلة السنة على: إثبات صفتي )الكالم( و)النداء( على حقيقتهما لله تعا

 ودحض ما اعتقده األشاعرة حيالها، بقصرهما على )الكالم ال

51 
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   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 حوار هادئ

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 35 محاسبة النفس طريق النجاة

   صالح نجيب الدق

سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: كيفية زواج النبي صلى الله عليه وسلم وموافقتها الصطفاء الله فصول من 

 تعالى له
33 

   الدكتور/ سعيد صوابي

 11 من أخالق حملة القرآن: االجتهاد في العبادة، الجودة واإلنفاق وجهادهم في سبيل الله تعالى

   الدكتور/ أسامة صابر

 الصفحة هـ1441جمادى اآلخرة  -السنة التاسعة واألربعون  583د العد فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: الفتوى.. مكانتها وضوابطها )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 منبر الحرمين: العقل عند اإلنسان

   المسجد الحرام الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب

 15 (27اآلية ) -باب التفسير: سورة الفتح )الحلقة الحادية عشر( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 11 باب االقتصاد اإلسالمي: أسس االقتصاد اإلسالمي )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر

 11 ذكير األنام بالحكمة في تعليم اإلسالم )الحلقة األولى(باب السنة: ت

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 35 طوبى للخاشعين المخبتين

   أحمد عز الدين

 31 (721: 715) -( 77القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش
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 31 (2في الزكاة ) المرأةفقه  -لحلقة الثالثون( المسلمة: )ا المرأةفقه 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 33 من روائع الماضي: قيم تربوية في حياة المبشرين بالجنة

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد عبد الحكيم القاضي، 

 38 عزاء: رحيل الشيخ محمد عبد الحكيم القاضي

   رئيس التحرير

 33 ألحداث الهامة في تاريخ األمة: معركة اليرموك )الحلقة األولى(من ا

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 11 (3ففتنة النساء ) -)الحلقة السادسة(  -بحار الفتن وسفن النجاة 

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 15 اف متوفرة بمعرض القاهرة الدولي للكتابإعالن: مؤلفات الدكتور عماد عيسى المفتش بوزارة األوق

.   

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (31المسلمة ) المرأةحجاب  -( 121دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

مجلة لحصوله على درجة الدكتوراه في تهنئة: للباحث جمال عبد الرحمن محمد إسماعيل؛ عضو اللجنة العلمية بال

 رسالة بعنوان "منهج القرآن الكريم في تأسيس المجتمع المسلم"
45 

   أسرة التحرير، واللجنة العلمية ومجلس إدارة المركز العام عنهم رئيس التحرير

الة توراه في رستهنئة: للباحث محمد عبد العزيز السيد؛ عضو اللجنة العلمية بالمجلة لحصوله على درجة الدك

 بعنوان "اللمع في مذهب اإلمام الشافعي في أصول الفقه.."
45 

   أسرة التحرير، واللجنة العلمية ومجلس إدارة المركز العام عنهم رئيس التحرير

 41 (2صالة الكسوف ) - صالة التطوع )الحلقة العاشرة( -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 44 وقوع الطالق البدعي "االستدالل" -حكام فرقة الطالق )الحلقة السادسة( نظرات في أ

   الشيخ/ محمد عبد العزيز
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 44 مفهوم لغة الجسد في القرآن والسنة )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية المساعد جامعة التضامن الفرنسية العربية

 41 علة تحريم االنتحار، وأسبابه، ودوافعه -رد المحتار عن التفكير في االنتحار )الحلقة الثانية( 

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس قضايا الدولة

 55 األسرة المسلمة: الترغيب في الزواج )الحلقة األولى(

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

التي حاضت وهي رديف النبي صلى الله عليه  المرأة(: قصة 236الواهية )الحلقة  تحذير الداعية من القصص

 وسلم
51 

   الشيخ/ علي حشيش

( 64قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون المجاز: )الحلقة 

ما لله تعالى.. وعلى الوجه الالئق به سبحانه، ودحض ما تابع أدلة السنة على: إثبات )الكالم( و)النداء(على حقيقته

 اعتقده األشاعرة حيالها، بقصرهما على )الكالم النفسي( وجعلها في المخلوقات.

51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 من كنوز الجنة

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 34 خ شاكر محمد الجنيدي والد الدكتور عبد الله شاكر الرئيس العاموفاة: رحيل الشي

   أسرة التحرير، اللجنة العلمية ورئيس التحرير

 34 وفاة: الشيخ حسن شاللي عضو مجلس إدارة فرع عابدين

   أسرة المجلة

 35 ثمرات قضاء حوائج الناس

   صالح نجيب الدق

 33 الحلقة الثالثة(مفهوم لغة الجسد في القرآن والسنة )

   الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية المساعد جامعة التضامن الفرنسية العربية

 11 من كرامات أهل القرآن وحسن خاتمتهم )الحلقة األخيرة(

   الدكتور/ أسامة صابر

 الغالف لتوحيد متوفر بمعرض القاهرة الدولي للكتابإعالن: مؤلفات المستشار أحمد السيد علي؛ الكاتب بمجلة ا
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 الصفحة هـ1441رجب  -السنة التاسعة واألربعون  581العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: الفتوى.. مكانتها وضوابطها )الحلقة الثالثة(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 ورونا عقاب إلهي.. أم حرب بيلوجية؟!منبر الحرمين: فيروس ك

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 15 (27اآلية ) -باب التفسير: سورة الفتح )الحلقة الثانية عشر واألخيرة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 11 منبر الحرمين: من محبطات األعمال

   بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرامالشيخ/ صالح بن عبد الله 

 11 باب السنة: تذكير األنام بالحكمة في تعليم اإلسالم )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

تهنئة: للباحث المستشار/ محمد عبد الرحمن محمد الشربني رئيس المحكمة العسكرية حصوله على درجة 

 االفتئات على السلطة العامة وسبل مقاومته"الدكتوراه وكان موضوع الرسالة "
35 

   أسرة المجلة/ جمال سعد حاتم، رئيس التحرير

 31 (727: 722) -( 72القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

 31 (1الصيام )في  المرأةفقه  -المسلمة: )الحلقة الحادية والثالثون(  المرأةفقه 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 33 باب االقتصاد اإلسالمي: القواعد الفقهية والضوابط الشرعية للمعامالت المالية المعاصرة )الحلقة األولى(

   الدكتور/ حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر

 38 عزاء: رحيل الشيخ محمد عبد الحكيم القاضي

   لتحريررئيس ا

 33 من األحداث الهامة في تاريخ األمة: معركة اليرموك )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 11 من فقه الواقع: واقع الفرقة والتفرق "وال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم" )الحلقة األولى(
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   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (32المسلمة ) المرأةحجاب  -( 122دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   الشيخ/ متولي البراجيلي

 41 (3صالة الكسوف ) -صالة التطوع )الحلقة الحادية عشر(  -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 44 وقوع الطالق البدعي "االستدالل" -)الحلقة السابعة( نظرات في أحكام فرقة الطالق 

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 41 علة تحريم االنتحار.. أسبابه، ودوافعه -رد المحتار عن التفكير في االنتحار )الحلقة الثالثة( 

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس قضايا الدولة

 55 االختيار الصحيح لألزواج )الحلقة الثانية( -ح بين المحظور والمباح األسرة المسلمة: األفرا

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

(: قصة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وشجرة الجنة ليلة 238تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 األسرةاء
51 

   الشيخ/ علي حشيش

( 65ى حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون المجاز: )الحلقة قرائن اللغة والنقل والعقل عل

اتفاق القرون الخيرة من الصحابة وتابعيهم على: إثبات صفة )الكالم( لله وحملهم إياها على الحقيقة.. خالفا لما 

 يعتقده األشاعرة حيال هذه الصفة بقصرهما على )الكالم النفسي(

51 

   محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر األستاذ الدكتور/

 31 ضرب المثل بالنور -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 35 من ثمرات الحب في الله تعالى

   الشيخ/ أحمد عبده األقرع

 33 ترطيب األكباد عند فقد األوالد

   أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية المساعد جامعة التضامن الفرنسية العربيةالدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، 
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 11 السلفية منهج حياة

   األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك

 الصفحة هـ1441شعبان  -السنة التاسعة واألربعون  584العدد  فهرس مقاالت

 1 ابعة(افتتاحية العدد: الفتوى.. مكانتها وضوابطها )الحلقة الر

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 1 من روائع الماضي: إصالح العقيدة هو المنطلق لكل إصالح

   فضيلة الدكتور/ محمد خليل هراس، رحمه الله

 15 (1اآلية ) -باب التفسير: سورة الحجرات )الحلقة األولى( 

   ئيس العامالدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الر

 11 حديث الشهر: التعنت اإلثيوبي في سد النهضة.. واالنشغال العالمي بفيروس كورونا

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، مستشار التحرير

 11 باب السنة: سبيل الجنان في طاعة رسول اإلسالم صلى الله عليه وسلم

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 35 تدرس تهنئة: تهنئة وترحيب ومواقف

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوقنائب المشرف العام

 31 (2في الصيام ) المرأةفقه  -المسلمة: )الحلقة الثانية والثالثون(  المرأةفقه 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 34 مرصد التوحيد

   إبراهيم رفعت

 33 أخبار العالم اإلسالمي

   محمد محمود فتحي

 38 حرمين: فوائد وعظات من وصايا لقمان البنهمنبر ال

   الشيخ/ بندر بليله، خطيب المسجد الحرام

 11 وقفات شرعية حول األوئبة

   الشيخ الدكتور/ خالد الباتلي، أستاذ السنة وعلومها بكلية أصول الدين جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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 14 نية(من فقه الواقع: واقع الجهل )الحلقة الثا

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (4صالة الكسوف ) -الثانية عشر(  صالة التطوع )الحلقة -باب الفقه: أحكام الصالة 

   الدكتور/ حمدي طه

 43 "الترجيح"وقوع الطالق البدعي  -نظرات في أحكام فرقة الطالق )الحلقة الثامنة( 

   الشيخ/ محمد عبد العزيز

 45 الفيسبوك بين المنافع والمفاسد

   صالح عبد الخالق

 48 انفوجراف: فيروس كورونا

   أحمد رجب محمد

 55 ضوابط شرعية عند خطبة النساء )الحلقة الثالثة( -األسرة المسلمة: األفراح بين المحظور والمباح 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة انفراد موسى عليه السالم في الجنة باللحية237تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 (731: 727) -( 71القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

( 66ت الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون المجاز: )الحلقة قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفا

اتفاق أئمة القرن الثالث الهجري على: إثبات صفة )الكالم( لله وحملهم إياها على الحقيقة.. خالفا لما يعتقده 

 األشاعرة حيال هذه الصفة بقصرهما على )الكالم النفسي( وفي المخلوقات

51 

   د عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهراألستاذ الدكتور/ محم

 31 السنن والمبتدعات في شهر شعبان

   صالح نجيب الدق

 34 فأووا إلى الكهف

   الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية المساعد جامعة التضامن الفرنسية العربية
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 31 األولى( مقاالت في معاني القراءات )الحلقة

   الدكتور/ أسامة صابر

 15 فرع إدفو -عزاء: وفاة والدة الشيخ عادل مدني 

.   

تهنئة: للباحث عالء خضر، الكاتب بمجلة التوحيد حصوله على درجة الماجستير في رسالة بعنوان "المنهج 

 اهرةاألخالقي بين ابن قتيبة وابن عبد ربه" من قسم الفلسفة بكلية دار العلوم بالق
15 

   أسرة مجلة التوحيد

تهنئة: للباحب عادل بن يوسف العزازي حصوله على درجة الدكتوراه في رسالة بعنوان "طعون وشبهات الشيعة 

 اإلمامية حول صحيح البخاري" من قسم الحديث كلية أصول الدين جامعة األزهر بالقاهرة
15 

   أسرة مجلة التوحيد

 11 ها الجديدة وسبل تطويرهااستبيان: حول المجلة في حلت

.   

 الصفحة هـ1441رمضان  -السنة التاسعة واألربعون  585العدد  فهرس مقاالت

 1 افتتاحية العدد: الواجب على العباد عند نزول البالء

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 1 شهر رمضان

   الرئيس العامالدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب 

 3 نظرات في أحكام قيام الليل

   الدكتور/ محمد عبد العزيز

 11 حديث الشهر: كورونا دروس ووقفات.. مع دخول شهر الرحمات

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، مستشار التحرير

 13 بريد القراء: رسائل / فضفضة

   فرع إدفو -محمد معاوية هيكل / عادل مدني 

 11 شهر رمضان وكمال اإليمان باب السنة:

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (3في الصيام ) المرأةفقه  -المسلمة: )الحلقة الثالثة والثالثون(  المرأةفقه 

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 34 الصيام مع جائحة الكورونا

   إبراهيم رفعت

 33 من روائع الماضي: رمضان وترويض الشهوات

   فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، رحمه الله

 33 رمضان بين أهل االستقامة وأهل اإلخفاق والندامة

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 13 الصيام في السفر

   الدكتور/ حمدي طه

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 دروس من فتح مكة

   لبراجيليالشيخ/ متولي ا

 41 من األحداث الهامة في تاريخ األمة: استشهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 44 رمضان شهر اإلحسان

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 48 أخبار العالم اإلسالمي

   محمد محمود فتحي

 55 الوباءاألسرة المسلمة: دور اآلباء في رمضان مع وجود 

   الدكتور/ جمال عبد الرحمن

(: قصة المجذوم الذي أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم في 237تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 قصعة واحدة
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 (742: 735) -( 72القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار 
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   لشيخ/ علي حشيشا

 51 عظمة القرآن الكريم

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

تهنئة: للباحث حسام الدين عبد الله حصوله على درجة الدكتوراه في موضوع بعنوان" دراسة وتحقيق كتاب 

 الحواشي المفيدة في شرح القصيدة للعالمة عبد الرحمن بن حمد بن عبد الرحمن المعروف بابن الدقوقي"
53 

   أسرة التحرير

 35 أثر تفشي وباء كورونا على أعمال شهر رمضان

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس قضايا الدولة

 34 عادات يومية تجنبها في رمضان 7انفوجراف: 

   أحمد رجب محمد

السادسة  الدورة -الطارئة-عشر فتاوى: بيان لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث اإلسالمية في جلستها الثالثة 

 والخمسون
35 

.   

 33 فتاوى

   اللجنة الدائمة

 38 رمضان شهر التوبة

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 15 رمضان شهر تحقيق األحالم

   صالح عبد الخالق

 13 عزاء: وفاة الشيخ حسن علي رئيس فرع إمبابة

   السنة أنصارجماعة 

 الغالف هـ1441إمساكية رمضان 

 الصفحة هـ1441شوال  -السنة التاسعة واألربعون  583العدد  فهرس مقاالت

 1 افتتاحية العدد: الفتوى.. مكانتها وضوابطها )الحلقة الخامسة(

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 (2و 1اآليتين ) -باب التفسير: سورة الحجرات )الحلقة الثانية( 
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   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 8 عزاء: وفاة الشيخ سعد اللبان فرع دمياط

   السنة أنصارجماعة 

 3 من روائع الماضي: الصوم في غير رمضان

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين، 

 11 برالمحن بين العقل المفكر والقلم المع -( 1من فقه االبتالء )

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 11 باب السنة: بشروا وال تنفروا

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 35 إعالن: وظائف بمجلة التوحيد

.   

 31 أسباب التوفيق في الزواج )الحلقة الرابعة( -األسرة المسلمة: األفراح بين المحظور والمباح 

   الرحمنالشيخ/ جمال عبد 

 34 من األحداث الهامة في تاريخ األمة: غزوة حنين )الحلقة األولى(

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 38 باب الفقه: الملخص المفيد ألحكام العيد

   الدكتور/ حمدي طه

 13 انفوجراف: فيروس كورونا

   أحمد رجب محمد

 14 مرصد التوحيد

   إبراهيم رفعت

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (33المسلمة ) المرأةحجاب  -( 123دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة

   الشيخ/ متولي البراجيلي
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 41 صور من استجابة الصحابة ألوامر الشريعة

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 45 منبر الحرمين: ما يعد رمضان

   يم الشريم، خطيب المسجد الحرامفضيلة الشيخ/ سعود بن إبراه

 48 أخبار العالم اإلسالمي

   محمود محمد فتحي

 55 المسلمة: أحكام متعلقة بعيد الفطر وصيام الست من شوال المرأةفقه 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

اعتراض عكرمة مواله (: قصة أكل ابن عباس مع المجذوم و242تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 عليه
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 (748: 744) -( 73القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

( 68قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون المجاز: )الحلقة 

السلف وأهل الحديث وأصحاب كتب االعتقاد ممن تبع القرون الفاضلة بإحسان.. أيضا يثبتون صفة )الكالم( أئمة 

 لله بحملهم إياها على الحقيقة.. ويردون شبه األشاعرة وما

5 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 ضرب المثل بالبعوضة في القرآن

   ح عبد الخالقصال

 34 كسراب بقيعة -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 31 نظرات في حكم البكاء والتباكي

   الدكتور/ محمد عبد العزيز

 15 مقاالت في معاني القراءات )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ أسامة صابر

 13 بريد القراء: فكر جديد
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   وائل شرف الدين، دكتوراه مهنية في جودة التعليم الدولي الدكتور/

 13 بريد القراء: مقترحات

   عبد الله محمد، مصر

 الصفحة هـ1441ذو القعدة  -السنة التاسعة واألربعون  581العدد  فهرس مقاالت

 1 افتتاحية العدد: التيسير في الفتوى وضوابطها

   الرئيس العام للجماعةالدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، 

 3 (6: 2اآليات ) -باب التفسير: سورة الحجرات )الحلقة الثالثة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 3 خطبة الجمعة في مواجهة التحديات المعاصرة

   الدكتور/ عبد الوارث عثمان، أستاذ الفقه المقارن جامعة األزهر

 11 إيقاظ المتغفل وإيعاظ المتأمل -( 2من فقه االبتالء )

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 13 األزهر يستنكر اإلساءة للرموز الدينية ويدعو إلى وأد الفتنة

.   

 11 باب السنة: المؤمن أمره كله خير

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 مفاهيم في الزواج تحتاج إلى تصحيح )الحلقة الخامسة(-ح األسرة المسلمة: األفراح بين المحظور والمبا

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 34 تحقيقات التوحيد: جائحة كورونا وواجبات الدعاة لإلسالم

   إسالم عبد العزيز

 38 باب الفقه: صالة الجنازة )الحلقة األولى(

   الدكتور/ حمدي طه

 11 السنةبريد القراء: حامل القرآن، وحامي 

   محمد خلف أبو طاسة، فرع الدخيلة

 13 نصائح لحجاج بيت الله الحرام 7انفوجراف: 
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   أحمد رجب محمد

 14 مرصد التوحيد

   إبراهيم رفعت

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (34المسلمة ) المرأةحجاب  -( 124دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )الحلقة 

   لشيخ/ متولي البراجيليا

 41 مظاهر العبودية في فريضة الحج

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 45 منبر الحرمين: اإليمان بالقضاء والقدر خير ورحمة

   الشيخ الدكتور/ ماهر بن حمد المعيقلي، خطيب المسجد الحرام

 48 أخبار العالم اإلسالمي

   محمود محمد فتحي

 55 في الحج )الحلقة األولى( المرأةفقه  -( 35مة: )الحلقة المسل المرأةفقه 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 51 (: قصة مفتراة على الحقوق بين الزوجين241تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 (758: 752) -( 74لقة القسم الثاني: )الح -درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

(: أبو 67قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون المجاز )الحلقة 

الحسن األشعري يثبت بقرائن العقل والنقل صفة )الكالم( لله على حقيقتها، ويرد من تأولوها بــ )الكالم النفسي( 

 وا عنها الحرف والصوتونف

51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 نظرات في أحكام موتى األوبئة

   الدكتور/ محمد عبد العزيز

 35 (1تمثيل أعمال الكفار بالظلمات المتراكمة ) -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن 
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   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 31 من األحداث الهامة في تاريخ األمة: غزوة حنين وحصار الطائف.. دروس وعبر )الحلقة الثانية(

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 11 (1الجزء التاسع والعشرون ) -مقاالت في معاني القراءات )الحلقة الثالثة( 

   الدكتور/ أسامة صابر

 الصفحة هـ1441ذو الحجة  -واألربعون  السنة التاسعة 588العدد  فهرس مقاالت

 1 افتتاحية العدد: شروط المفتي وآدابه

   الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام للجماعة

 3 (7: 6اآليات ) -باب التفسير: سورة الحجرات )الحلقة الرابعة( 

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام

 3 ة العيد في البيوتدراسات شرعية: صال

   الدكتور/ متولي البراجيلي

حوار التوحيد: حول العنصرية في الغرب وحقوق اإلنسان في اإلسالم؛ التوحيد تحاور د. محمد أبو ليلة؛ أستاذ 

الدراسات اإلسالمية باللغة اإلنجليزية، الذي أكد على أن: حقوق اإلنسان في اإلسالم جزء من عقيدة المسلم 

 الروحية وثقافته

13 

   حاوره/ إسالم عبد العزيز

 11 أيام العشر واغتنام األجر

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 31 في الحج )الحلقة الثانية( المرأةفقه  -( 36المسلمة: )الحلقة  المرأةفقه 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 34 اوية محمد هيكلعزاء: وفاة الدكتور معتصم محمد هيكل؛ شقيق الشيخ مع

   مجلس إدارة المركز العام/ أسرة المجلة، والعاملين بالمجلة

 34 عزاء: وفاة الشيخ حامد عبد العزيز؛ خال أوالد الشيخ جمال عبد الرحمن

   مجلس إدارة المركز العام/ أسرة المجلة، والعاملين بالمجلة

 35 األضحية سنة الخليلين صلى الله عليهما وسلم

   يخ/ عبده أحمد األقرعالش
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 38 عيد األضحى.. فضائل وآداب وأحكام

   الدكتور/ محمد عبد العزيز

 13 انفوجراف: مناسك الحج

   أحمد رجب محمد

 14 مرصد التوحيد

   إبراهيم رفعت

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 منبر الحرمين: لن يغلب عسر يسرين

   ن جميل غزاوي، خطيب المسجد الحرامالشيخ الدكتور/ فيصل ب

 43 (2الجزء التاسع والعشرون ) -مقاالت في معاني القراءات )الحلقة الرابعة( 

   الدكتور/ أسامة صابر

 41 تهنئة: للباحث أنس صالح محمد سالم حصوله على درجة الماجستير

   أسرة التحرير

 44 تجديد الخطاب الديني بين الجحود والتطرف

   دكتور/ عبد الوارث عثمان، أستاذ الفقه المقارن جامعة األزهرال

 48 أخبار العالم اإلسالمي

   محمود محمد فتحي

 55 مهور النساء )الحلقة السادسة( -األسرة المسلمة: األفراح بين المحظور والمباح 

   الشيخ/ جمال عبد الرحمن

 51 قصة زفة الكعبة(: 242تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 (767: 761) -( 75القسم الثاني: )الحلقة  -درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش
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( 67قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون المجاز: )الحلقة 

حسن األشعري في إثبات صفة الكالم لله على الحقيقة بالحرف والصوت.. يقولون بما قاله وقال له ومن ولي أبا ال

 بقية أئمة السنة ممن سبقوهم، ويسوقون اإلجماع على ذلك

51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 كر للحج في العام التاسعمن األحداث الهامة في تاريخ األمة: إمارة أبي ب

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 34 الملكة الفقهية

   األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك،

 33 افعل وال حرج

األستاذ الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية المساعد جامعة التضامن الفرنسية 

 العربية
  

 33 صالة الجنازة )الحلقة الثانية( باب الفقه:

   الدكتور/ حمدي طه

 13 بريد القراء: استدارك على مقال باب األسرة

   القارئ م م ع من الشرقية

 13 بريد القراء: تطوير المجلة

   القارئ ع م ع من القاهرة

 13 بريد القراء: استداركا لبعض األخطاء المطبعية

   الشرقية -طا األستاذ/ عبد الله محمد ع

 الصفحة هـ1443المحرم  -الخمسون  السنة 583العدد  فهرس مقاالت 

 1 افتتاحية العدد: فضائل شهر المحرم والصيام فيه

   الرئيس العام د. عبد الله شاكر

 3 كلمة التحرير: الهجر..والهجرة والمهاجر

   -رحمه الله-فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي 

 15 (12، و7( اآليتان )5رة الحجرات )باب التفسير: سو

   د. عبد العظيم بدوي
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 13 من األحداث المهمة في تاريخ األمة: حادث الفيل

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 11 باب السنة: الكتاتيب القرآنية والتربية النبوية

   د. مرزوق محمد مرزوق

 31 المسلمة: مبحث في حكم اللواط المرأةباب فقة 

   د. عزة محمد رشاد )أم تميم(

 35 باب االقتصاد اإلسالمي: القواعد الفقهية والضوابط الشرعية للمعامالت المالية المعاصرة

   د. حسين حسين شحاتة، األستاذ بجامعة األزهر

 38 ابن خلدون مؤسس علم االقتصاد

   د. أيمن خليل

 13 انفجراف: اإلمام البخاري

   رجب محمدانفجرافيك: أحمد 

 14 مرصد التوحيد

   الشيخ/ إبراهيم رفعت

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (35المسلمة ) المرأةأثر السياق في فهم النص: حجاب  -( 125دراسات شرعية )الحلقة 

   د. متولي البراجيلي

 41 م(: طريق المكارم محفوف بالمكاره والمغار1سبل الحياة وسفينة النجاة )

   د. عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 44 معالم في الدعوة إلى الله

   د. عبد الوارث عثمان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة األزهر

 48 أخبار العالم اإلسالمي

   الشيخ/ محمد محمود فتحي

 55 العروسينالتجهيز للبناء بين  -(5باب األسرة المسلمة: األفراح بين المحظور والمباح )
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   د. جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة عاشوراء مع األنبياء243تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 (76درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار )الحلقة 

   الشيخ/ علي حشيش

(: أئمة أهل 82و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( 

 السنة في القرن الخامس على: إثبات صفة )الكالم( لله وحملهم إياها على الحقيقة..
51 

   د. محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 باب الفقه: صالة الجنازة )الحلقة الثانية(

   د. حمدي طه

 34 محاسبةنهاية العام ووقفة 

   الشيخ/ عبد أحمد األقرع

 31 الغفلة: الداء والدواء -باب منبر الحرمين 

   الشيخ د. بندر بليلة، خطيب المسجد الحرام

 33 إياكم ومحقرات الذنوب

   الشيخ/ صالح عبد الخالق

 13 بريد القراء

  

 الصفحة هـ1443صفر  - السنة الخمسون 535العدد  فهرس مقاالت

 3 حية العدد: التوحيد هو األصل في البشر تاريخا وفطرةافتتا

   الدكتور/ عبد الله شاكر، الرئيس العام

 5 فضيلة شيخنا ابن عبد الوهاب البنا َعلٌَم من الرعيل األول

   الدكتور/ عبد الله شاكر، الرئيس العام

 1 (11:  7( اآليات )6باب التفسير: سورة الحجرات )

   عظيم بدوي، ئائب الرئيس العامالدكتور/ عبد ال

 11 المقريزي أبو النقود
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   الدكتور/ أيمن خليل

 15 اإلسالمي قانون المعرفة

   الدكتور/ أحمد منصور سبالك

 11 باب السنة: ري الظمآن ببعض فضائل القرآن

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (1من األحدات المهمة في تاريخ األمة: معرقة صفين )

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 35 (38الحلقة ) -في النكاح  المرأةالمسلمة: فقه  المرأةفقة 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 38 ميراث األنبياء

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 13 كلمة التحرير: مواقف محفورة في تاريخ األمة تجاه قضاياها

   ماألستاذ/ جمال سعد حات

 14 أخالقنا من الكتاب والسنة مكارم األخالق

   الشيخ/ إبراهيم رفعت

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (36المسلمة ) المرأة( حجاب 126باب دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النص )

   الدكتور/ متولي البراجيلي

 41 طلب الفوز والنجاة( عمل السعادة في 2سبيل الحياة وسفينة الحياة )

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 44 وقفات مع مفهوم التراث اإلسالمي وأهميته

   الدكتور/ عبد الوراث عثمان، أستاذ الفقه المقارن جامعة األزهر

 48 أخبار العالم اإلسالمي

   الشيخ/ محمد محمود فتحي

https://t.me/altawhedmag
https://www.facebook.com/altawhedmag
https://twitter.com/altawhedmag


 

t.me/altawhedmag facebook.com/altawhedmag twitter.com/altawhedmag 

 www.altawhedmag.com –حقوق جمع وإعداد فهرس مجلة التوحيد محفوظه لموقع محبي مجلة التوحيد 

 55 زواجباب األسرة المسلمة: اليسر في ال

   الدكتور/ جمال عبد الرحمن

(: قصة الوزراء األربعة الذين أيد الله بهم النبي صلى الله عليه 244باب تحذير الداعية من القصص الواهية )

 وسلم
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 (78الحلقة ) -درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

(: جولة مع 81النقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)قرائن اللغة و

العالمة ابن قدامة في رد شبهات األشاعرة ودحض حججهم مناظرة ابن قدامة مع األشاعرة، في: إثبات صفة 

 الكالم على حقيقتها، وأنه بحرف وصوت ال يشبه حروف وأصوات المخلوقي

51 

   لدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهراألستاذ ا

 31 باب الفقه: صالة الجنازة )الحلقة الرابعة(

   الدكتور/ طه حمدي

 34 مقاالت في معاني القراءات )الحلقة الرابعة(

   الدكتور/ أسامة صابر

 31 باب منبر الحرمين: االعتبار والتفكير في خلق الله

   ر/ علي عبد الله الحذيفي، خطيب المسجد النبوي الشريفالشيخ الدكتو

 15 (1عقيدة أهل السنة والجماعة في الشهادة بالجنة أو النار لمن مات )

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس قضايا الدولة

 الصفحة هـ1443ربيع األول  -السنة الخمسون  531العدد  فهرس مقاالت 

 3 العدد: انحراف البشرية عن التوحيد وأسبابهافتتاحية 

   الدكتور/ عبد الله شاكر، الرئيس العام

 5 11( اآلية 8باب التفسير: سورة الحجرات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، ئائب الرئيس العام

 8 مدونات الفقهاء في االقتصاد

   الدكتور/ أيمن خليل
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 13 (2قانون المعرفة اإلسالمي )

   الدكتور/ أحمد منصور سبالك

 14 وال يأتونك بمثل إال جئناك بالحق -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 11 باب السنة: إلى اإلخالص يا عباد الله

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (2في النكاح ) المرأة(: فقه 37الحلقة ) -المسلمة  المرأةفقة 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 34 (2من األحدات المهمة في تاريخ األمة: معرقة صفين )

   الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد

 38 كلمة التحرير: األزهر الشريف يدحض خطاب الكراهية لماكرون ضد اإلسالم والمسلمين

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، مستشار التحرير

 13 ألهواءتتجارى بهم ا

   الدكتور/ محمد عبد العزيز

 14 الوالدان: بين الحقوق والعقوق

   الشيخ/ إبراهيم رفعت، مدير التحرير

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (38المسلمة ) المرأة( حجاب 128باب دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النفص )

   الدكتور/ متولي البراجيلي

 41 ( االعتبار سبيل االستبصار3لحياة وسفينة الحياة )سبيل ا

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 44 (1الموازنة بين العقل والعاطفة في الدعوة إلى الله تعالى )

   الدكتور/ عبد الوراث عثمان، أستاذ الفقه المقارن جامعة األزهر

 48 أخبار العالم اإلسالمي
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   مد محمود فتحيالشيخ/ مح

 55 باب األسرة المسلمة: وليمة العرس.. ومسكن الزوجية

   الدكتور/ جمال عبد الرحمن

(: قصة مرض الصحابي خوات بن جبير ووصية النبي صلى الله 245باب تحذير الداعية من القصص الواهية )

 عليه وسلم له
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 (77الحلقة ) -ث القصار درر البحار في بيان ضعيف األحادي

   الشيخ/ علي حشيش

(: تابع جولة 82قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

مع ابن قدامة في مناظرته األشاعرة إلثبات صفة الكالم على حقيقتها، وأنه بحرف وصوت ال يشبه حروف 

 وأصوات المخلوقين

51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 األمل هو الحياة

   الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية المساعد جامعة غينيا العالمية

 34 محافظة الدقهلية -عزاء: وفاة الشيخ حمودة جودة رئيس فرع المطرية 

.   

 35 باب الفقه: صالة الجنازة )الحلقة الخامسة(

   الدكتور/ طه حمدي

 38 باب منبر الحرمين: اللطائف الخفية في األقدار الربانية

   الشيخ الدكتور/ أسامة بن عبد الله خياط، خطيب المسجد الحرام

 11 مقاالت في معاني القراءات )الحلقة الخامسة(

   الدكتور/ أسامة صابر

 الصفحة هـ1443ربيع اآلخر  -الخمسون  السنة 533العدد  رس مقاالتفه

 3 (2افتتاحية العدد: انحراف البشرية عن التوحيد وأسبابه)

   الدكتور/ عبد الله شاكر، الرئيس العام

 5 12( اآلية 7باب التفسير: سورة الحجرات )
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   ام للمجلةالدكتور/ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام، والمشرف الع

 1 مصنفات فقهاء المسلمين األوائل في المالية العامة

   الدكتور/ أيمن خليل

 11 كلمة التحرير: حمالت ممنهجة ضد اإلسالم.. ومن يزرع الكراهية يحصد العنف

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، مستشار التحرير

 15 أخالقنا من الكتاب والسنة

   التحريرالشيخ/ إبراهيم رفعت، مدير 

 11 باب السنة: العبر في انتقام الله ممن سخر من سيد البشر )الحلقة األولى(

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق، نائب المشرف العام

من كلية الشريعة والقانون جامعة  تهنئة: حصول الباحث/ أحمد عبد الرحمن محمد السيد على درجة الدكتوراه

 "التسويق الهجمي في ميزان الفقه، دراسة مقارنة" وكانت الرسالة بعنوان األزهر
35 

   مستشار التحرير

 31 (3في النكاح ) المرأة(: فقه 37الحلقة ) -المسلمة  المرأةفقة 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 35 ( وقفة للتأمل3صفين ) من األحدات المهمة في تاريخ األمة: معركة

   د عيدالشيخ/ عبد الرزاق السي

 33 االعتناء باألبناء من هذي األنبياء

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

ِيُِّب" )المائدة:   11 (122القرآن تدبر ومنهج "قُْل ال يَْستَِوي اْلَخبِيُث َوالطَّ

   الدكتور/ عادل عزازي

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (37المسلمة ) المرأة( حجاب 127)باب دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النفص 

   الدكتور/ متولي البراجيلي

 45 عزاء: وفاة الشيخ عوض السيد المرساوي )رئيس فرع السرو(
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 41 مهما كنت العبا فال تلعب بدينك

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 44 األشواك الجارحة في حقلنا اإلسالمي المعاصر

   ر/ عبد الوراث عثمان، أستاذ الفقه المقارن جامعة األزهرالدكتو

 48 أخبار العالم اإلسالمي

   الشيخ/ محمد محمود فتحي

 55 باب األسرة المسلمة: محرمات استهان بها العروسان

   الدكتور/ جمال عبد الرحمن

ين علي بن أب طالب رضي الله (: قصة مفتراه على أمير المؤمن246باب تحذير الداعية من القصص الواهية )

 عنه مع النصراني
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 (77الحلقة ) -درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

(: معتقد أهل 83قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

د الصفات تابع: جولة مع ابن قدامة في مناظرتة األشاعرة إلثبات صفة الكالم على حقيقتها، وأنه السنة في توحي

 بحرف وصوت ال يشبه حروف وأصوات المخلوقين

51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 (1نظرات في حكم طالق الغضبان )

   يزالدكتور/ محمد عبد العز

 35 باب الفقه: صالة االستسقاء )الحلقة األولى(

   الدكتور/ طه حمدي

 38 مقاالت في معاني القراءات )الحلقة السادسة(

   الدكتور/ أسامة صابر

 15 منبر الحرمين: فضل السباقين للخيرات

   الشيخ الدكتور/ فيصل بن جميل غزاوي، خطيب المسجد الحرام
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 الصفحة هـ1443جمادى األولى  -السنة الخمسون  531دد الع فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: انحراف البشرية عن التوحيد وأسبابه )الحلقة الثالثة(

   الدكتور/ عبد الله شاكر، الرئيس العام

 5 12( اآلية 7باب التفسير: سورة الحجرات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، ئائب الرئيس العام

 8 لمسلمة من غير المسلمزواج ا

   الدكتور/ محمد عبد العزيز

 13 أخالقنا من الكتاب والسنة: اآلثار السلبية للبخل

   الشيخ/ إبراهيم رفعت، مدير التحرير

 14 (4في النكاح ) المرأة(: فقه 42المسلمة: الحلقة ) المرأةفقة 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 11 لبيان بتعظيم قدر النبي العدنان صلى الله عليه وسلمباب السنة: وضوح ا

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 جهود ابن تيمية في السياسة واالقتصاد

   الدكتور/ أيمن خليل

 35 خلق عزيز

   الشيخ/ عبد أحمد األقرع

 38 من األحدات المهمة في تاريخ األمة: معركة أجنادين

   سيد عيدالشيخ/ عبد الرزاق ال

 13 التغيير: مفهمومه وضوابطه

   الدكتور/ عبد الوراث عثمان، أستاذ الفقه المقارن جامعة األزهر

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (37المسلمة ) المرأة( حجاب 127باب دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النفص )

   الدكتور/ متولي البراجيلي
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 41 .. حفظ الذمام واألخذ بالزمامأركان النجاة

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 44 مصادر المعرفة في اإلسالم

   األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك

 43 الهجرة هجرتان

   الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية المساعد جامعة غينيا العالمية

 48 كتاب عربي علم العالم.. القانون في الطب

   محمد محمود فتحي

 55 باب األسرة المسلمة: )ليلة الزفاف( الدخول بالعروس

   الدكتور/ جمال عبد الرحمن

(: قصة سؤال عثمان بن عفان رضي الله عنه للنبي صلى الله 246باب تحذير الداعية من القصص الواهية )

 السماوات واألرض عليه وسلم عن مقاليد
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 "776: 772(: "122الحلقة ) -درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

(: معتقد أهل 84قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

مام النووي يتراجع في نهاية حياته، ويقول بقول السلف في: إثبات صفات الله السنة في توحيد الصفات؛ اإل

 الخبرية والفعلية، وإثبات الحرف والصوت في صفة كالمه تعالى

51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 باب الفقه: صالة االستسقاء )الحلقة الثانية(

   ه حمديالدكتور/ ط

 34 مقاالت في معاني القراءات )الحلقة السابعة(

   الدكتور/ أسامة صابر

 31 تمثيل المشركين باألنعام -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

ة بامتياز في سيتهنئة: الباحث / أحمد عبد الباسط عبد الحليم حسين لحصوله على درجة الماجستير في العلوم الهند

 رسالته التي بعنوان "تحسين تقنية تتبع نقطة أقصى قدرة لنظام الطاقة الشمسية"
33 
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.   

 15 باب منبر الحرمين: األخالق والقيم حص األمم

   الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد، خطيب المسجد الحرام

 الصفحة هـ1443رة جمادى اآلخ -السنة الخمسون  534العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: اإلسالم أهدى سبيال وأقوم طريقا

   الدكتور/ عبد الله شاكر، الرئيس العام

 5 (15: 13( اآليات )12باب التفسير: سورة الحجرات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، ئائب الرئيس العام

 8 شركات توظيف األموال والطعن في االقتصاد اإلسالمي

   الدكتور/ أيمن خليل

 13 ورحل فضيلة الشيخ/ عبد الرزاق السيد عيد )رحمه الله(

   الدكتور/ أيمن خليل

 14 كلمة التحرير: اآلم وآمال.. بين عام رحل وعام يجيء

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، مستشار التحرير

 11 وسلم )الحلقة الثالثة واألخيرة(باب السنة: بين االدعاء والصدق في محبة خير الخلق صلى الله عليه 

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 35 عزاء: وفاة زوجة الشيخ أبو العطا عبد القادر

   أسرة التحرير

 31 (5في النكاح ) المرأة(: فقه 41الحلقة ) -المسلمة  المرأةفقة 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

بق الرئيس األس -رحمه الله-لدين شقيق فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين عزاء: وفاة الشيخ/ محمود نور ا

 للجماعة
31 

.   

 34 المذهب المادي والتشكيك في الوحي

   األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك
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 33 تحذير األمة من غالة التجريح ودعاة الفتنة

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 15 (1ويل للمطففين )

   تور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية المساعد جامعة غينيا العالميةالدك

 13 األمة اإلسالمية تحتاج إلى قيام النهار

   الدكتور/ عبد الوراث عثمان، أستاذ الفقه المقارن جامعة األزهر

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (42المسلمة ) المرأة( حجاب 132سياق في فهم النفص )باب دراسات شرعية: أثر ال

   الدكتور/ متولي البراجيلي

 41 االستسالم لألقدار الغالبة واالستعداد للعواقب الغائبة

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 44 بدعة القول بعدم وقوع الطالق الشفوي

   الدكتور/ محمد عبد العزيز

 48 ربي علم العالم: حياة الحيوان الكبريكتبا ع

   الشيخ/ محمد محمود فتحي

 55 باب األسرة المسلمة: آداب وأسرار بين الزوجين

   الدكتور/ جمال عبد الرحمن

(: قصة كاتب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في القرآن 248باب تحذير الداعية من القصص الواهية )

 الكريم
51 

   لي حشيشالشيخ/ ع

 53 (721: 778( )121الحلقة ) -درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

(: الحافظ 85قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

 ة العلم بما هو غاية في األهمية( يثبت )صفة الكالم(.. ويعلق على مقوالت بعض أئم847الذهبي )ت 
51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر
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 31 باب الفقه: صالة االستسقاء )الحلقة الثالثة(

   الدكتور/ طه حمدي

 34 ذم البخل والشح

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

 31 تمثيل الكفار بالعنكبوت -سات قرآنية: األمثال في القرآن درا

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 15 مقاالت في معاني القراءات )الحلقة الثامنة(

   الدكتور/ أسامة صابر

 13 عزاء: وفاة فضيلة الشيخ عبد الرزاق السيد عيد

   أسرة التحرير

 الصفحة هـ1443رجب  -الخمسون  السنة 535العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: من خصائص اإلسالم ومحاسنه

   الدكتور/ عبد الله شاكر، الرئيس العام

 5 (17: 15باب التفسير: سورة الحجرات )الحلقة الحادية عشر واألخيرة( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، ئائب الرئيس العام

 8 (2القتصاد اإلسالمي )شركات توظيف األموال والطعن في ا

   الدكتور/ أيمن خليل

 13 من روائع الماضي: بدع أحدثت في رجب

   هـ1426الشيخ/ صالح محمد رزق، عدد رجب 

 14 كلمة التحرير: زواج التجربة شروط فاسدة وتمرد علي الفضيلة

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، مستشار التحرير

 11 ر عبادة وسعادة )الحلقة الثانية(باب السنة: الرضا بالقضاء والقد

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 35 عزاء: وفاة والد زوجة الزميل الشيخ أحمد عبد الهادي

   أسرة التحرير
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 31 (6في النكاح ) المرأةفقه  -( 42المسلمة: الحلقة ) المرأةفقة 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 31 محافظة الشرقية -خ صباح محمود جميل؛ إمام وخطيب باألوقاف عزاء: وفاة فضيلة الشي

   أسرة التحرير، عنهم محمد محمود فتحي

 34 ولله األمثل األعلى سبحانه وتعالى -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن 

   الشيخ/ مصطفى البصراتي

 33 الفروق الفاصلة بين البدعة والمصلحة المرسلة

   محمد هيكلالشيخ/ معاوية 

 15 (2ويل للمطففين )

   الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية المساعد جامعة غينيا العالمية

 13 حقوق القرآن يا أمة اإلسالم

   الدكتور/ عبد الوراث عثمان، أستاذ الفقه المقارن جامعة األزهر

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (41المسلمة ) المرأة( حجاب 131باب دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النفص )

   الدكتور/ متولي البراجيلي

 41 (2االستسالم لألقدار الغالبة واالستعداد للعواقب الغائبة )

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 44 زواج التجربة والتالعب بالميثاق الغليظ

   الدكتور/ محمد عبد العزيز

 41 عزاء: وفاة الشيخ الدكتور محمد حسانين؛ مدير لجنة الدعوة بفرع بلبيس

   اللجنة اللعلمية وأسرة المجلة

 48 كتاب عربي علم العالم: كتاب المناظر "البن الهيثم"

   الشيخ/ محمد محمود فتحي

 55 باب األسرة المسلمة: حق الزوج على زوجته
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   تور/ جمال عبد الرحمنالدك

(: قصة القبطي مع ابن والي مصر عمرو بن العاص رضي الله 247باب تحذير الداعية من القصص الواهية )

 عنه
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 (725: 722( )122)الحلقة  -درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار 

   الشيخ/ علي حشيش

(: محمد بن 86ل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)قرائن اللغة والنقل والعق

( فيما اختصره من )صواعق ابن القيم( يشخص ويلخص الداء والدواء في صفة كالم الله 884الموصلى )ت

 تعالى

51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 35 ة الشيخ خالد نصر؛ فرع منيا القمحعزاء: وفاة فضيل

   اللجنة اللعلمية وأسرة المجلة

 31 باب الفقه: صالة الخوف )الحلقة اإلولى(

   الدكتور/ طه حمدي

 31 عزاء: وفاة األستاذ الشيخ عاطف عثمان، عضو مجلس إدارة فرع فيصل

   اللجنة اللعلمية وأسرة المجلة

 34 ية(ذم البخل والشح )الحلقة الثان

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

 31 منبر الحرمين: تزكية النفس.. خطوات ومآالت

   الشيخ الدكتور/ فيصل بن جميل غزاوي، خطيب المسجد الحرام

 15 مقاالت في معاني القراءات )الحلقة التاسعة(

   الدكتور/ أسامة صابر

 الصفحة هـ1443شعبان  -السنة الخمسون  533العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: ليلة النصف من شعبان وما أحدث الناس فيها

   الدكتور/ عبد الله شاكر، الرئيس العام

 5 (4: 1باب التفسير: سورة العنكبوت )الحلقة األولى( اآليات )
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   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، ئائب الرئيس العام

 8 مليار دوالر؟ 82ذا يجري في وول ستريت؟ وكيف خسرت صناديق االستثمار في أيام قالئل ما

   الدكتور/ أيمن خليل

 13 قانون المعرفة اإلسالمي )الحلقة الثالثة(

   األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك

 14 ضرب لكم مثال من أنفسكم -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن 

   طفى البصراتيالشيخ/ مص

 13 تهنئة: للدكتور مرزوق محمد مرزوق حصوله على درجة األستاذية في علوم السنة النبوية

   السنة، مجلس اإلدارة وأسرة تحرير المجلة أنصارجمعية 

 11 باب السنة: أخالق المسلمين وحاجة العالم إليها )الحلقة األولى(

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق

 31 (3في النكاح ) المرأة(: فقه 43)الحلقة  المسلمة ةالمرأفقة 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 34 شهر شعبان.. أحكام وآداب وخصائص

   الدكتور/ محمد عبد العزيز

 38 معالم منهج السلف وضوابطه

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 11 فرع بنها -عزاء: وفاة فضيلة الشيخ أحمد خليل 

.   

 13 األزهر حص اإلسالم ودرع الشريعة على مر العصور
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   الدكتور/ عبد الوراث عثمان، أستاذ الفقه المقارن جامعة األزهر

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 (42المسلمة ) المرأة( حجاب 132باب دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النفص )

   الدكتور/ متولي البراجيلي

 41 لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية )الحلقة األولى(

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 44 باب الفقه: صالة الخوف )الحلقة الثانية(

   الدكتور/ حمدي طه

 41 عزاء: وفاة فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور أحمد طه ريان شيخ المالكية بمصر

.   

 48 م العالم: الجامع لمفردات األدوية واألغذية البن البيطاركتاب عربي عل

   الشيخ/ محمد محمود فتحي

 55 باب األسرة المسلمة: حق الزوجة على زوجها

   الدكتور/ جمال عبد الرحمن

(: قصة خطبة قس بن ساعدة اإليادي الي رواها النبي 247باب تحذير الداعية من القصص الواهية ) الحلقة 

 الله عليه وسلمصلى 
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 (712: 726( )123)الحلقة  -درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار: القسم الثاني 

   الشيخ/ علي حشيش
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(: 88قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)الحلقة 

ة الكالم على حقيقتها.. دون المجاز المفضي إلى القول بأن كالم الله )نفسي(، أو حكاية اإلجماع على حمل صف

 كالم الله.

51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 31 سمع الله لمن حمده

   جامعة غينيا العالمية الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية المساعد

 34 ذم البخل والشح )الحلقة الثالثة(

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

 31 منبر الحرمين: محبة الله تعالى وتوحيده.. شرف ونجاة

   الشيخ الدكتور/ بندر بليلة، خطيب المسجد الحرام

 15 لحلقة العاشرة(مقاالت في معاني القراءات )ا

   الدكتور/ أسامة صابر

 الصفحة هـ1443رمضان  -السنة الخمسون  531العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: مرحبا بالشهر الفضيل

   الدكتور/ عبد الله شاكر، الرئيس العام

 5 تاريخ مشروعية الصيام في رسالة اإلسالم الخالدة

   أستاذ الفقه المقارن جامعة األزهر الدكتور/ عبد الوراث عثمان،

 8 المسجد ودوره في رمضان

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، المشرف العام

 15 كلمة التحرير: رمضان وكورونا وشمولية اإلسالم

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، مستشار التحرير
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 13 واحة القرآن

   الدكتور/ عبد الله بن محمد الطاهر

 14 ككين حول الصيامشبهات المش

   الدكتور/ أيمن خليل

 11 باب السنة: أثر الصيام على مكارم األخالق

   األستاذ الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق، نائب المشرف العام

 13 مكانة الصيام في اإلسالم

   الدكتور/ أمين الدميري، تخصص التفسير جامعة األزهر

 31 نظرات في أحكام صيام المريض

   كتور/ محمد عبد العزيز، عضو اللجنة العلمية للمجلةالد

 34 يوميات مسلمة في رمضان

   فاطمة الشقيري

 33 رمضان وتصحيح المسار

   الشيخ/ علي قطامش

 38 رمضان فرصة للتغيير

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 15 حكم صيام الحامل والمرضع

   رئيس هيئة قضايا الدولةالمستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب 

 11 عرى اإليمان بين الشدة والرخاوة في رمضان

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف
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 13 واحة التوحيد

   عالء خضر

 18 رمضان محراب التائبين

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 41 أحكام قضاء الصيام والكفارة والفدية

   يليالدكتور/ متولي البراج

 44 وقفات إيمانية مع تدبر القرآن

   الدكتور/ مصطفى البصراتي

 45 بشرى سارة : دورة لشرح أحكام التجويد لفضيلة الشيخ مصطفى البصراتي

.   

 43 أبناؤنا في رمضان

   الدكتور/ جمال عبد الرحمن

 48 أوقات الصيام حول العالم

   محمد محمود فتحي

 43 ية في رمضانعادات الشعوب اإلسالم

   محمد محمود فتحي

 55 أخطاء يقع فيها بعض الصائمين

   الدكتور/ حمدي طه

 51 (: قصة من يصافحة جبريل عليه السالم ليلة القدر251باب تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

   الشيخ/ على حشيش
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 53 (714: 711) 124الحلقة  - درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار : القسم الثاني

   الشيخ/ على حشيش

 51 أحكام الصيام

   الشيخ/ صالح نجيب الدق

 35 شهر رمضان أحداث وتاريخ

   الشيخ/ أحمد عز الدين محمد

 33 رمضان بين العادة والعبادة

   يا العالميةالدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية المساعد جامعة غين

 34 عباد الرحمن وشهر رمضان

   الدكتور/ خيري فهمي سعيد

 33 شهر رمضان ربيع القلوب

   الشيخ/ صالح عبد الخالق

 33 فتاوى األزهر عن رمضان

.   

 15 فتاوى اللجنة الدائمة عن رمضان

.   

 الغالف هـ1442إمساكية رمضان 

.   
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 الصفحة هـ1443شوال  -خمسون السنة ال 538العدد  فهرس مقاالت

 3 في اإلسالم وقبل اإلسالم المرأة افتتاحية العدد:

   الدكتور/ عبد الله شاكر، الرئيس العام

 5 (7: 5باب التفسير: سورة العنكبوت )الحلقة الثانية( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، المشرف العام

 8 شهر شوال في المفهوم اإلسالمي

   كتور/ عبد الوراث عثمان، أستاذ الفقه المقارن جامعة األزهرالد

 15 كلمة التحرير: المدارس الدعوية بين التآكل والتكامل والوفاق والفراق

   األستاذ/ جمال سعد حاتم، مستشار التحرير

 13 منهج القرآن في مراعاة أحوال المخاطبين

   الدكتور/ أمين الدميري

 14 لبيوتحكم االعتكاف في ا

   محمد عبد العزيز، عضو اللجنة العلمية بالمجلة الدكتور/

 11 باب السنة: أثر األخالق على رقي األمم

   األستاذ الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق، نائب المشرف العام

 35 قانون المعرفة اإلسالمي: إثبات الوحي والمعجزة

   األستاذ الدكتور/ أحمد منصور سبالك

 31 في النكاح المرأة(: فقه 44الحلقة ) - المسلمة رأةالمفقة 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 34 مقاالت في معاني القراءات )الحلقة الحادية عشر(
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   الدكتور/ أسامة صابر

 31 أحكام زكاة الفطر

   الشيخ/ صالح نجيب الدق

 15 والمرسلونأصحاب القرية  -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن 

   مصطفى البصراتي

 11 هذا عيدنا أهل اإلسالم

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 13 واحة التوحيد

   عالء خضر

 18 واحة التوحيد

   عالء خضر

 18 (43المسلمة ) المرأة( حجاب 133باب دراسات شرعية: أثر السياق في فهم النفص )

   الدكتور/ متولي البراجيلي

 41 ه: صالة الخوف )الحلقة الثالثة(باب الفق

   الدكتور/ طه حمدي

 44 من بالغة القرآن )الحلقة األولى(

   ياسر بيومي، تخصص القراءات وعلوم القرآن الدكتور/

 43 يوم الفطر يوم الجوائز

   الدكتور/ عماد عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 48 كتاب عربي علم العالم: القانون المسعودي
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   محمد محمود فتحي

 55 مشكالت وحلول - : الحياة الزوجية باب األسرة المسلمة

   الدكتور/ جمال عبد الرحمن

 نصارعزاء: وفاة الدكتور كمال نور الدين، شقيق فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين الرئيس العام األسبق أل

 السنة المحمدية
53 

.   

(: قصة جبريل وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفضل 252هية )الحلقة باب تحذير الداعية من القصص الوا

 إحياء ليلة عيد الفطر وقيامها
51 

   الشيخ/ على حشيش

 53 (717: 715) 125الحلقة  -درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار : القسم الثاني 

   الشيخ/ على حشيش

(: اإلجماع، 87الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز) رائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات

والمزيد من قرائن اللغة والعقل، على: إثبات الصوت والحرف واللفظ في كالمه تعالى على وجه يليق بجالله، ال 

 يشبة ما للمخلوقين.. خالفا لألشعرية المعطلين لكن هذا بدعوى أنها حادثة ومخلوقة

51 

   ور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهراألستاذ الدكت

 35 الطاعة بعد الطاعة

   الدكتور/ صبري عبد الباقي عالم، تخصص التفسير ورئيس مساجد بوزارة األوقاف

 33 العبد كثير بإخوانة قليل بنفسه

   الدكتور/ خيري فهمي سعيد

 34 شهر شوال.. أحداث وتأريخ

   دأحمد عز الدين محم

 33 منبر الحرمين: ماذا بعد رمضان
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   حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي

 38 بيوت وحدائق في الجنة لمن يشتري

   الشيخ/ صالح عبد الخالق

 15 فتاوى

   إعداد الجنة العلمية بالمركز العام

 الصفحة هـ1443ذو القعدة  -الخمسون  السنة 533العدد  فهرس مقاالت 

 3 افتتاحية العدد: تكريم اإلسالم للمرأة )الحلقة األولى(

   الدكتور/ عبد الله شاكر، الرئيس العام

 5 (15: 12باب التفسير: سورة العنكبوت )الحلقة الثالثة( اآليات )

   الدكتور/ عبد العظيم بدوي، ئائب الرئيس العام، والمشرف العام على المجلة

 8 فليسطين.. العقيدة هى المحرك لهذا األحداثالعدوان على 

   الدكتور/ أيمن خليل

 13 اسجد واقترب

   الدكتور/ ياسر لمعي عبد المنعم، أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية المساعد جامعة غينيا العالمية

 14 "وضرب لنا مثال ونسي خلقه" -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن 
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   لبصراتيالشيخ/ مصطفى ا

 13 عزاء: وفاة المهندس عبد الهادي عبد الرحمن إسماعيل، شقيق الدكتور جمال عبد الرحمن

   أسرة التحرير

 11 باب السنة: بغية الكمال بشرح حديث أفضل األعمال )الحلقة الثالثة واألخيرة(

   الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق، نائب المشرف العام

 31 (: أحكام متعلقة بفقه النكاح45الحلقة ) - المسلمة المرأةفقة 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 34 السنة النبوية بين الحقيقة ومزاعم التجديد

   الدكتور/ عبد الوارث عثمان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة األزهر

 38 أثر األوبئة في أداء مناسك الحج

   الدكتور/ محمد عبد العزيز

 11 وفاة األستاذ حسام مصطفى زارع شقيق الشيخ عبد الهادي زارع رئيس فرع النافينعزاء: 

   أسرة التحرير
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 13 إرشاد الناسك إلى أحكام المناسك

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 ة األنهارضوابط االنتفاع بميا -باب دراسات شرعية: نظرات شرعية حول سد النهضة 

   الدكتور/ متولي البراجيلي

 41 عزاء: وفاة الشيخ مجدي قاسم نائب رئيس فرع بلقاس

   أسرة التحرير

 43 فلسطين ترفع الرؤوس في حرب البسوس

   الدكتور/ عماد محمد علي عيسى، المفتش بوزارة األوقاف

 45 باب الفقه: صالة المسافر )الحلقة األولى(

   ي طهالدكتور/ حمد

 48 كتاب عربي علم العالم: العبر وديوان المبتدأ والخبر
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   محمد محمود فتحي

 55 (2الحياة الزوجية: مشكالت وحلول ) -باب األسرة المسلمة 

   الدكتور/ جمال عبد الرحمن

ند (: قصة سبعنيات األلوف من الحسنات والدرجات ع253باب تحذير الداعية من القصص الواهية )الحلقة 

 الكعبة
51 

   الشيخ/ علي حشيش

 53 (722: 717( )126)الحلقة  -درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار: القسم الثاني 

   الشيخ/ علي حشيش

(: قرائن اللغة 87قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها دون مجاز)

تعالى( على حقيقته بالحرف والصوت.. خالفا لما يعتقده األشعاعرة حيال هذه الصفة  على حمل )كالم الله

 بقصرهم إياها على )الكالم النفسي( وأنه بغير حرف وال صوت

51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 35 منبر الحرمين: أسباب وبواعث علو الهمة

   ر/ بندر بليلة، خطيب المسجد الحرامالشيخ الدكتو

 33 االستعداد لرحلة الحج والعمرة
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   الشبخ/ صالح نجيب الدق

 34 شهر ذي القعدة.. أحداث وتاريخ

   أحمد عز الدين محمد

 33 شرف المؤمن

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 38 عبادة الله في النوم

   الشيخ/ صالح عبد الخالق

 15 أطفال المسلمين والمشركينحكم من مات من 

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

 13 عزاء: وفاة األستاذ عاطف فواد مدير حسابات المركز العام

   أسرة التحرير

 ة بدرالسنة المحمدية بمدرية التحرير مدين أنصارعزاء: وفاة الشيخ محمود أحمد بخيت مؤسس ورئيس فرع 

 البحيرة
13 

   أسرة التحرير
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 الصفحة هـ1443ذو الحجة  -السنة الخمسون  355العدد  فهرس مقاالت

 3 افتتاحية العدد: من معالم التوحيد في الحج

   الدكتور/ عبد الله شاكر، الرئيس العام

 5 (21: 16باب التفسير: سورة العنكبوت )الحلقة الثالثة( اآليات )

   د العظيم بدوي، ئائب الرئيس العام، والمشرف العام على المجلةالدكتور/ عب

 8 السنة.. دعوة وسطية وجمعية خيرية تقوم على أصول علمية أنصار

   إعداد / اللجنة العلمية بالمجلة

 11 منهج القرآن في مرعاة بيئة الدعوة وتوصيف المرحلة

   الدكتور/ أمين الدميري

 15 اتمقاالت في معاني القراء

   الدكتور/ أسامة صابر

 11 باب السنة: بغية الكمال بأفضل األعمال

   األستاذ الدكتور/ مرزوق محمد مرزوق، نائب المشرف العام

 31 أحكام متعلقة بقفه النكاح -( 46)الحلقة  -المسلمة  المرأةفقة 

   الدكتورة/ عزة محمد رشاد )أم تميم(

 34 عتقادأحاديث اآلحاد في األحكام واال

   الدكتور/ عبد الوارث عثمان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة األزهر

السنة  أنصارالسنة مع إخوانه من شيوخ  نصارعزاء: وفاة الشيخ عطية حنفي مؤسس مبنى المركز العام أل

 رحمهم الله جميعا
31 

   أسرة التحرير

 38 خطورة الغياب عن إصالح الشباب
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   علي عيسى، المفتش بوزارة األوقاف الدكتور/ عماد محمد

 13 فضل يوم عرفة ويوم النحر

   الشيخ/ معاوية محمد هيكل

 13 واحة التوحيد

   الشيخ/ عالء خضر

 18 باب دراسات شرعية: من أحكام العيد

   الدكتور/ متولي البراجيلي

 41 اتخاذ الوسائط بين العبد وربه

   الدكتور/ محمد عبد العزيز

 44 الفقه: األجوبة عن أسئلة األضحية باب

   الدكتور/ حمدي طه

 48 كتاب عربي علم العالم: المختصر في حساب الجبر والمقابلة

   محمد محمود فتحي

 55 باب األسرة المسلمة: حظ األسرة المسلمة من خطبة الوداع

   الدكتور/ جمال عبد الرحمن

 51 (: قصة مفتراة على نبي الله يعقوب عليه السالم254لحلقة باب تحذير الداعية من القصص الواهية )ا

   الشيخ/ علي حشيش

 53 (728: 723( )128)الحلقة  -درر البحار في بيان ضعيف األحاديث القصار: القسم الثاني 

   الشيخ/ علي حشيش
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(: مواءمة 72دون مجاز)قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله )الخبرية( و)الفعلية( على ظاهرها 

)قرائن اللغة( مع )قرائن العقل والنقل وإجماع أئمة أهل السنة(؛ لحمل )كالم الله( على حقيقته.. ورد شبهات 

 األشاعرة بقصرهم إياه على )الكالم النفسي( وأنه بغير حرف ول

51 

   األستاذ الدكتور/ محمد عبد العليم الدسوقي، األستاذ بجامعة األزهر

 35 الحرمين: أسرار الحج وحكمهمنبر 

   الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد، خطيب وإمام المسجد الحرام

 33 (1تمثيل طلع شجرة الزقوم برؤوس الشياطين ) -دراسات قرآنية: األمثال في القرآن 

   مصطفى البصراتي

 34 شهر ذي الحجة أحداث وتاريخ

   أحمد عز الدين محمد

 33 اء يوم عرفةخير الدعاء دع

   الشيخ/ عبده أحمد األقرع

 38 تحريش الشيطانوخطبة الوداع 

   الشيخ/ صالح عبد الخالق

 15 (2حكم من مات من أطفال المسلمين والمشركين )

   المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

 ن سنة(يسعدد؛ خم 066) مجلة التوحيدفهرس 

 هـ3441ذي الحجة  066هـ : العدد 3131العدد األول المحرم 

 محبي مجلة التوحيدإعداد وصف موقع 
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