
 الطريق الى بيت المقدس الجزء الاول عنوان الكتاب جمال عبد الهادى  تأليف   دار الوفاء الناشر  5 رقم الطبعة 1997 تاريخ الطبعة  عادي ورقي   نوع التغليف     176 عدد الصفحات    الكتاب الاصلى النسخه المسوحه ضوئيا   

































































































































































































































































































































































عنوان الكتاب:  الطريق الى بيت المقدس الجزء الثانىتأليف : جمال عبد الهادى الناشر : دار الوفاءرقم الطبعة :3تاريخ الطبعة:2001 نوع التغليف: عادي ورقي  عدد الأجزاء : 1 عدد الصفحات :246 حجم الكتاب: 11 ميقاالنسخه المسوحه ضوئيا: الكتاب الاصلى













































































































































































































































































































































































































































































































عنوان الكتاب:  الطريق الى بيت المقدس الجزء الثالثتأليف : جمال عبد الهادى الناشر : دار الوفاءرقم الطبعة :5تاريخ الطبعة:2001 نوع التغليف: عادي ورقي  عدد الأجزاء : 1 عدد الصفحات :247 حجم الكتاب: 11 ميقاالنسخه المسوحه ضوئيا: الكتاب الاصلى














































































































































































































































































































































































































































































































	الطريق إلى بيت المقدس " القضية الفلسطينية"
	الجزء الأول
	تقديم
	الفصل الأول : بلاد الشام عبر التاريخ ( الجزء الأول )
	الإسلام يحكم حياة بلاد الشام
	الجزء الثاني : على عهد أبناء يعقوب ( إسرائيل عليه السلام ) إلى عهد يوشع بن نون
	الجزء الثالث : عهد طالوت وداود وسليمان عليهم السلام
	داود النبي المسلم ( عليه السلام ) خليفة على أرض فلسطين
	سليمان عليه السلام النبي المسلم ملك على أرض الشام وجزيرة العرب بيت المقدس عاصمة للدولة الإسلامية
	الجزء الرابع : بلاد الشام على عهد زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام
	بعثة عيسى عليه السلام على أرض الشام 
	الفصل الثاني : الجزء الأول - أرض الشام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم
	الفصل الثالث : الجزء الأول - أوروبا تجهز حملات صليبية لإعادة اغتصاب الشام
	الجزء الثاني : الله سبحانه وتعالى يقيض آل زنكي بن آقسنقر  (عماد الدين زنكي ، ونور الدين محمود ) وآل .....
	الجزء الثالث : عماد الدين زنكي يجاهد أعداء الإسلام
	الجزء الرابع : نور الدين محمود وسيف الدين غازي يحملان راية الجهاد بعد استشهاد والدهما عام 541هـ
	الجزء الخامس : وفاة سيف الدين نور الدين يواصل معارك التحرير
	الجزء السادس : نور الدين محمود يعيد دمشق إلى الصف المسلم
	الفصل الرابع : الجزء الأول - إعادة مصر إلى الصف المسلم أمر ضروري على طريق العودة إلى القدس توجيه من القائد نور الدين محمود
	الجزء الثاني : مؤامرة شيعية - يهودية للقضاء على قوات نور الدين محمود وصلاح الدين يوسف 
	الجزء الثالث : خطورة أخرى على طريق التحرير
	الجزء الرابع : خطورة أخرى على الطريق يتخذها القائد المسلم صلاح الدين
	الجزء الخامس : تحذير 
	الفصل الخامس : الجزء الأول : وفاة نور الدين محمود بن زنكي
	الجزء الثاني : حركة جهادية عارمة اعتبارا من سنة ثمان وسبعين وخمسمائة
	الجزء الثالث : حطين
	الجزء الخامس : أول جمعة أقيمت بيت المقدس بعد فتحه 
	الجزء السادس : تحرير بيت المقدس ( دروس وعبر )
	الجزء السابع : سقوط عكا في يد أعداء الإسلام 
	الجزء الثامن : صلاح الدين إسلام يتحرك على الأرض
	الجزء التاسع : الفرنج يحاولون اغتصاب القدس
	الجزء العاشر : وفاة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
	الفصل السادس : رجال خلفوا صلاح الدين بخير وساروا على الطريق لإتمام تحرير أرض الإسلام 
	الفصل السابع : تمهيد
	الجزء السابع : الرزايا تجتمع على أرض الرافدين والجزيرة وبلاد الشام ومصر 
	الجزء الثاني : الملك الظاهر ركن الدين بيبرس يجاهد الصليبيين والتتار
	الجزء الثالث : الملك المنصور قلاوون يواصل مسيرة الجهاد
	الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون يطهر بلاد الشام من بقايا الجيوب الصليبية سنة تسعين وستمائة من الهجرة
	الخاتمة
	ملحق 
	مصادر ومراجع البحث
	الفهرست
	الجزء الثاني
	تقديم
	الباب الأول : اغتصاب فلسطين وإقامة الدولة اليهودية مؤامرة أوربية (يهودية صليبية)
	الفصل الأول : اغتصاب فلسطين لإقامة دولة يهودية من النيل إلى الفرات
	الفصل الثاني : الدولة العثمانية تحمي العالم العربي وفلسطين من الوقوع في يد أبناء أوربا الصليبية وأعوانها من اليهود لمدة أربع قرون أو يزيد
	الفصل الثالث : عقبات في طريق تنفيذ المخطط اليهودي الأوربي الخلافة العثمانية - وحدة العالم الإسلامي وقوة الإيمان في قلوب أبنائه
	الفصل الرابع : الإنجليز بتفويض من دول الحلفاء يبدأون تنفيذ المؤامرة لاغتصاب فلسطين وتسليمها لليهود
	الفصل الخامس : المبحث الأول : تآمر أوربا مع اليهود ضد العالم الإسلامي واغتصاب فلسطين وإقامة قاعدة يهودية عدوانية على أرضها ، والاستمرار في دعمها خط ثابت في سياسة أوربا
	المبحث الثاني : بريطانيا تحتل فلسطين وفرنسا تحتل سورية
	الباب الثاني : المؤامرة اليهودية الأوربية مستمرة
	الفصل الأول : انهيار الدولة العثمانية ، ووقوع بلاد المسلمين في قبضة الاحتلال الأوربي
	الفصل الثاني : أوربا تقرر " وضع فلسطين تحت الانتداب الانجليزي لتنفيذ وعد بلفور " 
	الفصل الثالث : بريطانيا بمساندة عصابة الأمم تتخذ الخطوات التنفيذية لتهويد فلسطين الإسلامية وإتمام تنفيذ الجريمة
	الباب الثالث : الشعب الفلسطيني يتصدى للمؤامرة اليهودية الأوربية 
	الفصل الأول : الانتفاضة الفلسطينية ( مؤتمرات - مظاهرات - اتصالات - إضرابات - جهاد مسلح )
	المبحث الأول : صور من انتفاضة الشعب الفلسطيني وهو يتصدى للمؤامرة اليهودية الأوربية العالمية على فلسطين
	المبحث الثاني : الانتفاضة الفلسطينية عام 1929م الفلسطينيون يجاهدون اليهود والإنجليز
	المبحث الثالث : الانتفاضة الفلسطينية تستأنف تصديها للإنجليز ، باعتبارهم المسئولون عن العمل لتهويد فلسطين
	المبحث الرابع : الانتفاضة الفلسطينية عام 1933م 
	المبحث الخامس : الانتفاضة الفلسطينيةعام 1935م 
	المبحث السادس : الانتفاضة الفلسطينية عام 1936م ، 1937م ، 1938م ، 1939م
	الفصل الثاني : المبحث الأول : بريطانيا تستنجد بالملوك والأمراء والأمراء العرب لإجهاض الانتفاضة الفلسطينية الكبرى
	المبحث الثاني : بريطانيا تجهض الانتفاضة الفلسطينية عبر لجان التحقيق
	الفصل الثالث : بريطانيا تضع يدها في يد أمريكا لإتمام جريمة تهويد فلسطين
	الفصل الرابع : الشعوب العربية تستيقظ على هول المؤامرة
	المبحث الأول : الشعوب العربية تطالب الأنظمة الحاكمة بالتحرك لنصرة فلسطين والتصدي للمخطط الأمريكي البريطاني
	المبحث الثاني : مؤتمر السلام ..لندن عام 1946م مندوبو الأنظمة العربية تعترف بالكيان اليهودي على أرض فلسطين
	المبحث الثالث : الأمم المتحدة مطية لاغتصاب فلسطين وتهويدها
	المبحث الرابع : صدور قرار هيئة الأمم الظالم في نوفمبر 1947م بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود
	الفصل الخامس : بريطانيا تعلن انسحابها من فلسطين بعد أن سلمت زمام الأمور فيها لليهود تمهيداً لإعلان قيام الدولة اليهودية في 14 مايو 1948م
	المبحث الثاني : الوضع العربي العام ودور أوربا اليهودية في صنعه
	المبحث الثالث : تقويم النتائج التي أسفرت عنها أحداث عام 1948م وهي حصيلة ثلاثين عاما من التآمر الأوربي اليهودي 
	الفصل السادس : الإخوان المسلمون يجاهدون لإنهاء العدوان اليهودي الواقع على فلسطين
	المبحث الأول : الظروف المحلية والعالمية التي ظهرت فيها جماعة " الإخوان المسلمين "
	المبحث الثاني : تصور الإخوان المسلمين للقضية الفلسطينية ينبع من عقيدة الإسلام
	فهرس الموضوعات
	الجزء الثالث
	الفصل السابع : فصول من العدوان اليهودي الأمريكي على العالم العربي والإسلامي لم تنته بعد
	المبحث الأول : المتأمرون يرصدون حركة الشعوب العربية والإسلامية ويقرورن تبني أسلوب الانقلابات العسكرية في العالم العربي 
	المبحث الثاني : متى وكيف تعرف اليهود والأمريكان على قادة انقلاب يوليو 1952م في مصر وخاصة عبد الناصر 
	المبحث الثالث : قادة الانقلاب يتبنون سياسات عاونت في تحقيق أهداف الغزو اليهودي لمصر والعالم العربي عام 1956م ، 1967م
	المبحث الرابع : حصيلة المكاسب التي حققها اليهود والأمريكان في ظل حكم العسكر للعالم العربي
	المبحث الخامس : أسباب النكبة
	المبحث السادس : هل هناك علاقة بين هزيمة يونيو 1967م والانحدار نحو السلام 
	الفصل الثامن : الموقف العالمي من العدوان اليهودي
	المبحث الأول : موقف المنظمات الدولية من العدوان الواقع على العالم العربي لا يتعدى دائرة القلق
	المبحث الثاني : موقف الشعوب والأنظمة العربية والإسلامية من نكبة 5 يونيو حزيران 1967م 
	المبحث الثالث : البترول بين المنع والضخ
	الفصل التاسع : الرئيسان أنور السادات وحافظ الأسد يواصلان العمل 
	المبحث الأول : عبدالناصر يختار السادات نائبا له
	المبحث الثاني : ضباط الانقلاب السوري البعثي على الطريق
	المبحث الثالث : حرب العاشر من رمضان سنة 1393هجرية
	المبحث الرابع : من نتائج حرب رمضان 1393 توقيع اتفاقية كامب دافيد بين مصر واليهود بحضور الوليات المتحدة الأمريكية في عام 1979م
	المبحث الخامس : موقف الأمة من الصلح مع اليهود ( كامب ديفيد )
	المبحث السادس : التطبيع
	المبحث السابع : وسائل التطبيع ومساراته والنتائج التي أسفرت عنه
	الفصل العاشر : الانتفاضة الفلسطينية تبدد ظلمات اليأس !!
	المبحث الأول : الانتفاضة الفسطينية منذ عام 1964م - 1968م
	المبحث الثاني : اليهود والأمريكان وأعوانهم يعملون على تصفية قواعد الانتفاضة الفلسطينية ( الفترة من عام 1970 - 1982 )
	المبحث الثالث : الانتفاضة الفلسطينية ( عام 1409هـ/ 1988م ) تبدد ظلمات اليأس حركة المقاومة الإسلامية حماس ، ترشد الأ/ة إلى طريق التحرير
	الفصل الحادي عشر : مخططات اليهود والأمريكان وأعوانهم للمرحلة الحالية والمرحلة المقبلة في العالم العربي
	المبحث الأول : اليهود وأمريكا يعدون العدة لتمزيق مصر والمنطقة العربية
	المبحث الثاني : لماذا يحرص اليهود والأمريكان على تمزيق المنطقة العربية وخاصة مصر وما هي وسائلهم في تحقيق هذا الهدف ؟ وما هي الخطوات التي يخطوها العدو بإتجاه الهدف ؟ أين الأجهزة المسئولة عن الأمن ؟؟
	المبحث الثالث : الأدوات الداخلية التي تتبناها السياسة الأمريكية
	المبحث الرابع : مصر والحروب القادمة
	الفصل الثاني عشر : النظام العالمي الجديد في ضوء عقيدة الإسلام والحقائق التاريخية وموقف المسلمين منه
	الفصل الثالث عشر : فتاوى علماء الإسلام منذ عام 1947 وحتى عام 8919 بشأن فلسطين
	الفصل الرابع عشر : الأدلة على أن الطريق لتحرير بيت المقدس بل وأرض الإسلام كلها ، هو بناء إنسان العقيدة وإحياء فريضة الجهاد هو الطريق الذي تسير فيه حركة المقاومة الإسلامية بقيادة حماس وحركة الجهاد الأفغاني
	المصادر والمراجع
	فهرس الموضوعات



