







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	زهر البساتين
	الجزء السادس
	الأستاذ العملاق والفارس اليقظ القمة الشامخة الفاضحة لرواد التبعية للغرب والتبشير والغزو الفكري الأستاذ أنور الجندي رحمه الله
	أنور الجندي في مواجهة حرب الكلمة
	أنور الجندي يعيد تقييم الرجال وفق ميزان الإسلام
	هذا هو سعد زغلول وهذا قدره
	تكشف هذه المذاكرت عن أشياء كثيرة أهمها
	أولا  علاقة سعد بالإنجليز
	ثانيا  أخلاقيات سعد  سعد زغلول زعيم مصر المقامر وكم ذا بمصر من المبكيات
	سعد زغلول رأس المدرسة الحزبية في مصر 
	سعد زغلول واللغة العربية
	مواقف سعد
	حداد الماسونية على فقيد البلاد الأعظم
	الأستاذ أنور الجندي يكشف زيف عميد التغريبيين طه حسين في كتبه طه حسين  حياته وفكره في ميزان الإسلام   ومحاكمة فكر طه حسين  والوجه الآخر لطه حسين من مذاكرت السيدة سوزان معك
	الاتهامات المقدمة لفكر طه حسين أمام محمكة الرأي العام
	لله در الأستاذ أنور الجندي وما أعظم مؤلفاته
	الدين النصيحة
	علم السنة وإمامها  رمز الهوية الإسلامية والسلفية شيخ المحدثين  مجدد العصر    ومحدث ديار الشام  فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
	لله در أمام أو حدث بناصر الدين الألباني
	كلمة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي
	إلى شانئي الشيخ غير المنصفين
	الألباني ودعوته
	الشيخ الألباني رائد التصفية والتربية الطريق الرشيد لبناء الكيان الإسلامي
	إمام العصر  شيخ الفقهاء إمام أهل السنة الذاب عن عقيدة السلف فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
	علامة الجزيرة وفقيد الأمة الشيخ عبدالعزيز بن باز بقلم فضيلة الشيخ الدكتور  يوسف القرضاوي
	لماذا كان أمة وحده؟
	القاضي المعلم
	مخايل الذكاء
	من المحلية إلى العالمية
	إمام العلماء
	المناصب الشامخة
	رئيس هيئة كبار العلماء
	رئيس مجلس الرابطة
	رئيس المجلس الأعلى
	رئيس المجمع الفقهي
	عطاء بلا حدود
	بعض صفاته كما رواها طلابه
	الولي العابد المتهجد البكاء الذاكر المخلص الزاهد
	محافظته على الصف الأول في الصلاة
	المدوام على ذكر الله
	إخلاص الشيخ الإمام
	زهد الإمام ابن باز في الدنيا
	براءة جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام
	خدمة المسلمين ولين الجانب
	الشمولية في الحياة 
	حسن ظنه بالناس
	القيام بالمسئولية والصدق في حمل الأمانة
	أقوال في الثناء على إمام أهل السنة والجماعة في عصرنا وقرننا سماحة الإمام الشيخ ابن باز
	ولسوف يذكرك الزمان
	الإمام العلامة
	إمام في عمله قدوة في سلوكه
	وبكى العلماء أمام تواضعه
	رحمك الله أبا عبدالله
	في وداع الشيخ
	ذكرياتي مع فقيد الأمة
	الإمام العالم العامل سماحة الشيخ ابن باز
	كوكب غار ضوؤء
	والسابقون السابقون
	برنامج الشيخ اليومي والسنوي بإيجار
	وبرنامج الشيخ السنوي هو
	قلعة العلم
	مات ابن باز
	مشهد الرحيل
	أبناء الدنيا تخدمهم الإماء والعبيد وأبناء الآخرة تخدمهم الملوك ورقة من سفر الخلود
	فقيه الزمان العالم الرباني بقية السلف أبو عبدالله محمد ابن صالح بن محمد بن عثيمين
	ابن عثيمين ودفاعه عن عقيدة السلف
	وانظر إلى إنصافه
	رؤية الشيخ لضوابط إنجاح الصحوة الإسلامية
	مكانة الشيخ في التفسير
	زهده رحمه الله
	وقال الشيخ محمد صالح المنجد
	تواضعه واحترامه لأهل العلم
	عبادته صلاته وتهجده
	قيامه الليل
	أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وغيرته على حرمات الله
	فقه إنكار المنكر عند الشيخ
	نماذج من دعوة الشيخ للكفار أو العصاة وأمره ونهيه
	موقف آخر
	اهتمامه بأحوال المسلمين في العالم وعلمه بواقعهم
	وأما قضية مأساة إخواننا المسلمين في الشيشان
	شيخ السلفية باليمن وشيخ المحدثين بها الشيخ مقبل بن هادي الوادعي 
	دراستي ومشايخي
	الدروس التي تلقى
	وفاته
	قول الوادعي عن مؤلفاته
	المؤلفات مرتبة ترتيبا زمنيا إن تيسر ذلك
	المؤلفات باليمن
	عداوة أعداء الإسلام والمبتدعة لدعوة الشيخ مقبل
	هذه دعوتنا وعقيدتنا
	هذه دعوتنا وعقيدتنا
	لله در حراس العقيدة
	عود على بدء مع أبي الأشبال الشيخ أحمد محمد شاكر محدث الديار المصرية رحمه الله    
	حارس الفضيلة من أرض الجزيرة الشيخ بكر أبو زيد
	كشف دعاة المرأة إلى الرذيلة
	ففي مجال الحياة العامة
	وفي مجال الإعلام
	وفي مجال التعليم
	وفي مجال العمل والتوظيف
	فباسم الحرية والمساواة
	الشيخ بكر أبو زيد والحفاظ على الهوية الإسلامية ونداؤه العالي بتحريم المدارس الأجنبية
	إنها قنطرة إلى مبدأ حرية تغيير الدين
	بيان إلى الأمة الإسلامية من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
	حكم الشريعة الإسلامية في المدارس الأجنبية المبني على النصوص الشرعية والقواعد والمقاصد العامة
	أولا  وجوب إعلان إنكارها والبراءة منها
	ثانيا  تحريم الإذن بفتحها
	ثالثا  تحريم الاتجار بتفتحها والعمل بها
	رابعا  تحريم الإعانة عليها بالتأجير أو الدعاية ونحوها
	خامسا  تحريم إدخال أولاد المسلمين فيها
	سادسا  تحريم فتحها في بلاد الإسلام مطلقا
	سابعا   تحريم فتحها في جزيرة العرب والمناشدة بإلغائها
	ثامنا   وجوب تواصي المسلمين بالتحذير منها
	تاسعا  واجب العلماء مواصلة البيان بإنكارها
	لفتة طيبة
	ومسك الختام فارس الإسلام المدافع عن الهوية الإسلامية ومقدم السلفية بمصر وشيخها المبارك ونصير المرأة المسلمة صاحب عودة الحجاب قذى في عيون المبتدعة شيخنا محمد إسماعيل المقدم حفظه الله
	قذائف الشيخ المقدام محمد بن إسماعيل
	الشيخ يبن لنا حجم العلمانيات رائدات تحرير المرأة
	أمينة السعيد
	معركة الحجاب
	المعركة مستمرة
	فيا كتائب الحق في كل مكان
	تصدي الشيخ المقدم في كتابه القيم بل النقاب واجب للمبتدع إسماعيل منصور صاحب كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب
	الشيخ المقدم نصير المرأة المسلمة وغراسه وقاسم أمين وغسلينه وزقومه الدنيوي
	المدافع عن الهوية الإسلامية
	أعداء الهوية في الداخل
	فرسان الدفاع عن الهوية
	هل ستعود إلى المسلمين هويتهم
	يا ناطح الجبل العالي لتكلمه
	المدرسة السلفية بالإسكندرية وأثرها المبارك في مصر
	وا إسلاماه
	ولكن الإسلام لا بواكي له
	للإسلام وبالإسلام نحيا
	محمد سعيد العشماوي الذي تولى كبر الطعن في الإسلام وثوابته
	العشماوي هو كاسمه
	ويقول عن الشريعة
	يقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي عن أهل الإلحاد
	الزنديق نزار قباني
	الظاهرة النزارية
	ولتسشبين سبيل المجرمين
	صاحب الحق المر  الشيخ محمد الغزالي البحر الهادر الجارف لزيالات فكر كل علماني وحداثي ومستشرق فاجر
	كلام الشيخ محمد الغزالي الذي يفضح إلحاد نصر أبو زيد
	عجبا

	يضاهئون قول من قبلهم
	عتمة في العقل
	هل تحرير فلسطين بالعلمانية
	ردة
	سماسرة الكفر
	بتر الشريعة
	أمة منحدرة
	حذار من علماء السوء قطاع الطريق إلى الآخرة
	من لم يعمل بعلمه فهو جاهل
	عالم السوء
	تلبيس إبليس
	علماء السوء
	علماء السوء قطاع الطريق إلى الجنة  دعاه على أبواب جهنم
	علماء السوء ممقوتون عند الله
	علماء السوء
	شيخ معمم في اللاذقية أيام الوحدة مع مصر يقول عن المسابح المختلطة أنها الجيل القوي الأمين الذي سيحرر فلسطين وكلمة حق من الشيخ محمد المجذوب
	خبر عجيب عجيب
	إن عالم السوء سماؤه مظلمة ليس فيها كواكب
	فتوى للشيخ زكي بدر للشيخ الأكبر على مذهب واعتقاد الخوارج
	حكم التكفير أشد من حكم الحرابة
	الرد على شيخ الأزهر وجماعة التكفير
	دليل شيخ الأزهر
	الاقتتال لا يخرج من الإسلام
	من زيارة شيخ الأزهر لأندية الروتاري الماسونية
	شيخ الأزهر يقول عند موت أحد البطاركة  لقد مات حبيب الله وحبيب الشعب
	الدكتوراه الفخرية من الجامعة الإنجيلية مركز الدراسات التنصرية لشيخ الأزهر لماذا
	وا إسلاماه
	من يصلح الملح إذا الملح فسد
	الأزهر يعطي الدكتوراه الفخرية لأحمد سوكارنو المرتد عن الإسلام والصانع لدين الفانشاسيلا
	وزير الأوقاف وشئون الأزهر يأمر بصلاة الغائب على باتريس لومومبا رئيس الكونغو وهو شيوعي قح
	نافق أحمد حسن الزيات جمال عبدالناصر وادعى أن الوحدة الناصرية مع سوريا أفضل من الوحدة المحمدية
	أرضعوا الأمة الرياء والنفاق
	وا إسلاماه                 وا إسلاماه
	يا علماء السوء
	يا علماء السوء عودوا إلى الحق
	وأخيرا                                             
	يا عالم السوء
	صبرا جميلا       

	الأحاديث الضعيفة والموضوعة
	باب  النهي عن مخالطة العلماء للأمراء  أحاديث ضعيفة
	باب  الإنكار على الأمراء  أحاديث ضعيفة
	فصل  الابتعاد عن السلاطين  أحاديث ضعيفة
	التحذير من العلماء الفساق  أحاديث ضعيفة
	ذم من لا يعمل بعلمه  أحاديث ضعيفة
	وختاما

	فهرس المراجع
	الفهرس



