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اتبيا  السي و والتعي من مين  من األمور التي اهتم بها السلف وهيي مين وليولهم العيى  لي 

امتثييال لليول ال بييي ليل     لمييي وديلم لييي ضيدمى الين ييا  بين دييار و  ي     يي  معد ييو البد يو  
 لي    و  من وضدث لي ومننا ه ا ما لمس م ي لهو رد  . متفق  لميبد و وك  بد و ضال

وإن يييا مييين ايييالل هييي ا الضبعيييى نسيييلل العيييوب  ضويييتقو    لييي   يييي  البيييد  وال تليييادا  
الخاطقييو لييي الضسييصد األلقيي  واللييدر التييي اضاردييها  ييي  الضسييلضتن  لييداضا وضييدمى    ولييد نييو  

دييالا ابيين تمضمييو وتلضتيي   ابيين ال ييمم وهللاتيينهم رضضهييم    ليي  كثتيين م هييا اليلضيياب السييا لتن كوييم  اإ
جضميييا    ولبيي  البييدب بيي كن هيي   األا يياب والبييد  لبييد وبييتن أليي  مفهييوا البد ييو وودييبابها وا نهييا 

  ل  الفند واألمو.   
 

  : البدعة في اللغة لها معنيان
وي ليم   دي  لي  ميا ك يد بيد ا مين الن   مثال دابق كلولي تييال  الويب الضختن   ل  هللاتن -

 . و ن وول الند 

 . وي تيبد  اإب التيب والكل  مثال : وبد د  -

 
 : البدعة شرعا  

  وليم تليم  لي   ألي الضختن و لي الدمن تعاهي الوين يو القيد بهيا التلين   هي ال ن لو
 . بن ي لعمح ولال وو وضيا لعتها دلت 

 

 : أنواع البدع
  :البدعة ثالثة أنواع

ذليي   مييدل  لتهييا دلتيي  بيين ي ل لييي كتييا  ول لييي ديي و... ودييضتدالع م مييو: التييي لييم  -1
 .  ألنها بيب مختن   ل  هللاتن مثال دابق

الديتففار  لييب  وهللاتين موينو و  ا تبيار  اين لضيثال : لهيي موينو و  ا تبياراإضيايمو -2
ورلييا القييو  لييا  الدييتففار لييي ذاتييي ديي و ولييي ا تبييار  القييالع  ليي  هتقييو الجتضييا 

  . الضستففن ن بد و واجتضا  هتقتي من رلا القو 



 
  :مصادر االبتداع

  : أسباب ثالثة إلىيرجع االبتداع 
  ضقادر األضكاا الونعمو و ودائ  لهضها من مقادرها :  الصه   -1
تلن يين ضكييم اليي ي اعلييق  أليي يبيعييهم مدلييي هللانضييي  متا ييو الهييوي لييي األضكيياا الويينعمو -2

 .  مي و صادل  يهللانضي  م ا ا  ملتضس الدلت  ال ي ايتضد  ل
 . تعستن الظن  اليل  لي الونعما  : تلدام اليل   ل  ال ل   -3

وبييد األميين ن  ليي  اليي فس   يد تيييار  النوااييا  مييا و  الضيي  ور   ييي لييل     وم يي ااتمييار
 . ااتار واسنهضا ألوني ما اتن بتن ومن ن   لمي ودلم

 ديي  يي ميا و  كثتينا م هيا  يادي ل الي ي اصيب الت وم يي ضضي  جضميا ولييال ال بيي  لي  التيبيد
متنتب  لتها  وا ا وذل  ألنهيا مين األميور الصبلميو التيي  تيبد يمي كالصلور  ل  لفو ميت و لم

وم ييي البتييدا   ن وتييارع اكييو   ااتمييار عبييادا  بييالو لييم ايي من بهييا الويي اإنسييا   جبيي   لتهييا 
 . العقول  ل  ز ادع الضثو و   د    لقد

 
  : مضار االبتداع

 ولك هيا تقيتب اليدمن نفسيي وليو و  معيار الضبتيد  تليف   يد الضبتيد  وضيد  لهيا  األميين

هلل وضيد  ديواب لقيد  الضبتيد  وا  أللالضبتيد   فيليي هي ا افتقيب ضيق التوين ا الي ي ل اكيو   -1
اعي  وتعين م ميا اعينا مين هللاتين دي د بين ي  لم القد  , ول ب  و  الضبتد   ضسلكي ليي تعلتي  ميا

هلل  ألهللاتقيبوا ألنفسيهم ضيق التوين ا الي ي ل اكيو  ا  هيو  يت يي مسيل  الي ي ألتهاال ار  ولي د وع
 . ا تلاد و  ما لمس من الدمن دمن مولا ال ار لي وهو ب ل  واعا  

بد يو مناهيا ضسي و لليد ز يم و   اإديالامن ابتد  لي  : مال  رضضي   اإمااولي ه ا الضي   لال 
ليال اكيو   لضيا ليم اكين مومقي  دم يا    .اليوو  أمملول ل وم ديون م    اليول  اا  النديالو أل    معضدا  

 .و لمي وزر  ضلي وووزار ال من اتبيو  لالضبتد  اكو  ب ل : ضال    .التوا دم ا
التيي ليم تيند ولهيم  ووما ما اقتب وتبا ي: لهو العنما  من الثيوا  ألنهيم ايبيدو     البيد  -

ووميا ميا اقيتب اليدمن نفسيي  - ليدمن  لميي اصيازو  و يي اييالبو  ب ل  كف  من اليض  لي هدا ا
 . : لهو افاب كثتن من وضكامي وتوو ي جضالي

 اإديالاه  و  اليداوع والبفعاب بتن أللابووما ما اقتب األمو التي دالد البد  لي دم ها:  -

ليم ليي وي اا -واضتين   نبمكم لد بنئ مضين ليند دم يي أ لالد  ائوو رضي     ها : ول 
 159دورع األنياا  او رلم ميا ...   با ال من لنلوا دم هم وكانو  أ   وتلد لولي تيال   - ذل 

  لاضبها من وجو  لالبد و وا ن وو ظم  ل :  البد و وا ن من الضيقمو  -



ايتلييدها لن ييو ميين وجيي  ذليي  ل ملصيي   ألنييم هيا و  الضيقييمو متييا  م هييا والبد ييو ل متييا  م هييا 
انتهياب وجليي بت ضيا لياضب الضيقيمو ايليم و  ميا افيليي  ألي بها   م ها يمظ  متضسكا  التو و  أل 

 . التو و ميقمو لهو الب   ل 

 . وومتتد د و ألما وضتتد بد و  -2

 .لضا لتها من ز ادع  ل  ه ا الدمن الكام  أل  أبلمسمن وضب األبماب  ونها -3

  
ا متيلييق  ضييا لعييق  الضسييصد األلقيي  ميين هيي   ملدمييو مهضييو لبيي  البييدب لييي مبعث ييا األدييار وهييو ميي

ومور تيبداو ل تقح   وتسضما  ااطقو   وومور ل نص  لي  موينو تتها   وليد  يالض  يي  مين 
 تييييب لييييي لعييييائ  الضسييييصد األلقيييي  و تييييد الضلييييدر ضتيييي  وورد العيييي م  والضوضييييو  واأللييييوال 

ي وديلم ليي لعي  والضنو ا  التي االفد ال ص القعمح يمضا جاب  ن ال بي معضد ليل     لمي
 وبدوها بتسضمو الضسصد األلق  ضنا :  الضسصد األلق  وور  للس تن والواا    ضلها  

 
 :ا  تسمية المسجد األقصى حرمالخطأ األول : 

من األا اب الوائيو والدارجو  ل  األلسن بتن  واا ال ار وااليتهم الليول  ي   الضسيصد 
 األلق  ضينا   وتسضتتي  العنا الون   .

(   :   2/817لييييي التعيييياب القيييينا  الضسييييت مم    –رضضييييي    –م  اإدييييالا ابيييين تمضمييييو لييييال بيييي
 األلق  ادم للضسصد كلي   ول اسض  هو ول هللاتن  ضنما    أنضا العنا  ضكو والضدم و االو  

( :   وليمس ليي اليدنما ضينا ل بتيد الضليدر   ول هللاتين    أل هي ا   26/117وليال ليي الضصضيو    
ول اسض  هللاتنهضا ضنما  كضا اسيض  الصهيال . يملوليو  : ضينا الضليدر   وضينا الخلتي  .  العنما   

ليي   هيي من وهللاتنهضييا لمسييا  عيينا  اتفيياد الضسييلضتن   والعيينا الضصضييا  لمييي ضيينا مكييو   وومييا الضدم ييو 
 للها ضنا واعا    د الصضهور   كضا ادتفاضد ب ل  األضادمى  ن ال بي لل     لمي ودلم .

 لمي جضهور  لضياب الضسيلضتن و  القيالع ليي الضسيصد العيناا ولعي  م هيا ليي مسيصد ال بيي وال ي 
 لل     لمي ودلم و لمي لي الفع  الضسصد األلق  .

ليييي كتا يييي   تعقيييت   –رضضيييي    –هيييي  671وليييال  بيييد   بييين هوييياا األنقييياري الضتيييول  دييي و 
بلييييد ونهييييم الولييييو  :   ضيييينا اللييييدر ( ومييييا دييييضيتي ميييين كبييييار وهيييي  ال …األنييييس ل ائيييين اللييييدر   : 

 يمعنمو  ما وض    التناب   ل      ونيوذ  اهلل من الخ ل  .
( : ليي وا  مييا ااتييار    واليي فا  ميين األعمييا  1/53  زاد الضييياد  –رضضييي    –ليال ابيين ال ييمم و 

  وألجلهيييا  واألميييا ن واألبيييخاه وهللاتنهيييا   مويييتضلو  لييي  ليييفا  ووميييور لائضيييو بهيييا لمسيييد لفتنهيييا
الييي فاها     وهيييو ديييبعاني لعييييلها بتلييي  القيييفا    واقيييها  الاتمييييار   لهييي ا الليييي   وهيييي ا 

 67ااتمار    ور   اخلق ما اواب و ختار( .اللقص:



ومن ه ا افهم وني ل اصوز تعن م ومك يو ليم اصيلهيا   ضنميا    و هي ا اظهين ا ي  و دعميو مين ليال 
سييييضتتهم أاييييا  :  يييالعنا الويييين   . وكيييي ل  الليييول  يييي   الضسييييصد : أ  الضسيييصد األلقيييي  ضنميييا    وت

األلق   الى العنمتن عبارع هللاتن دقملو من ضتيى اللي الا الوين ي أل  العينا هيو : ميا اعينا 
لييتد  وبييصن  ولييي وضكيياا تخقييي  يين هللاتيين    ومييا بتييد الضلييدر  ل نييي ل اعيينا لييتد  ول بييصن    

ضسييصد ال بييوي لييي الضدم ييو وذليي   اتفيياد اليلضيياب     ضييا هييو العييال لييي الضسييصد العييناا لييي مكييو وال
والبي  تصاوز ضتي  وطليق  لي  الضسيصد اإبنا مضيي ليي الخلتي  مسيض    العينا اإبنا مضيي  وهي ا 

 ل اصوز ألني تعن ٌم له ا الضسصد ال ي لم اصيلي   ضناما  .
 لي لييال ضييناا أل مييا(: والييدمن دميين   بلفييي   ييي ردييو 27/148لييال بييم  اإدييالا لييي الضصضييو    

ليم اي ذ   بن ي     و  تيال  ذا الضونكتن ألنهم بن وا لي الدمن ميا ضنمي     ول دمن أل ما
 ييي     لعنمييوا وبييماب لييم اعنمهييا   كييالبعتنع والسييائبو والولييتلو   وبيين وا دم ييا لييم ايي ذ   ييي   

 اري .  د اب هللاتن  وعبادتي والن بانمو التي ابتد ها ال ق
ي الثابتو ليي الكتيا  والسي و   الضسيصد األلقي      و تيد الضليدر     ومسيصد أملمياب     ئومن ودضا

 والضسصد األلق  يمي من الفع  ما يمي   ول نعم  لي مسضماتي ما لم اون ي   تيال  .
 

  وإلمي  وك ل  لخنع بتد الضلدر لت  لتهيا الكثتين مين الفعي  الي ي ليم مثبيد ليي الكتيا  والسي و 
 التفقت  : 

 
 :صخرة بيل المقدس: إضفاء القدسية على الخطأ الثاني

من األا اب الوائيو ضول الضسصد األلق  و  للقخنع الضب ي  لتهيا ال بيو ال هبميو والتيي 
والتيي تنكي   لتهيا وديائ  اإ يالا اإديالممو واليالضميو  لي  ونهيا  -تسض    مسصد قبو القخنع ( 

  لهيييا لداديييو االيييو   وليييد لهييين مييين  يييي  الضسيييلضتن الضفيييالع ليييي و -هيييي الضسيييصد األلقييي  
 -تلداس القخنع وول  األمن بهم أل  ضد التصاوز واإلنا  ضتى لت  لي لخنع بتد الضلدر :

 

  ا   لتها االوتو تعيب  اللت  كعوب الوضس ول ت ل ك ل  ضت  ان ها  خت قن. .1

 ونها من لخور الص و .  .2

 تعول لخنع بتد الضلدر منجانو بمعاب .  .3

 ألتها الضعون وم ها الض ون .  .4



 دتد القخور لخنع بتد الضلدر .  .5

 مما  األر  كلها تخنج من تعد القخنع .  .6

 لخنع ميللو من ك  الصها  .  .7

  لتها موضا لدا معضد لل     لمي ودلم .  .8

 و لتها و ن ولا ا الضالئكو .  .9

 لقخنع .الضاب ال ي اخنج من ول  ا .10

 ونها  ل  نهن من ونهار الص و . .11

 الضما  الي  و والن اا اللوالح من تعد لخنع ببتد الضلدر . .12

  نش   األدن    ومن تعتها  س د األر  . .13

 القخنع ودل الدنما   ووودل األر  كلها . .14

ُ يينج  ييال بي لييل     لمييي ودييلم م هييا أليي  السييضاب   وارتفيييد وراب    ووبييار لهييا جبن يي   .15

   ا بتي .و

 لها مكانو كالعصن األدود لي الك بو . .16

وليييد ونكييين  لضييياب الضسيييلضتن هييي ا التيليييق  القيييخنع   و ت يييوا ونهيييا ليييخنع مييين ليييخور الضسيييصد 
 األلق    وج ٌب م ي   ولمس لها واو مت ع االو .

( :   وميا 12كتيا  ال  يارع ه – 27للد بتن بيم  اإديالا ابين تمضميو ليي   مصضيو  الفتياوي مصليد 
  اليلييم ميين القييعا و والتييا يتن لهييم   ضسييا  للييم اكونييوا ايظضييو  القييخنع   ومييا ميي كن   ييي  وهيي

: لكليي ي وديلم   وو ين  ضامتيي   وهللاتين ذلي الصهال لتها من و  ه يا  و ين ليدا ال بيي ليل     لمي
 –      وو    م ي من اظن وني موضا لدا الن    وك ل  الضكيا  الي ي مي كن ونيي مهيد عمسي  

كيي     وإنضييا كييا  موضييا  ميضوداييو ال قيياري  وكيي ا ميين ز ييم و  ه ييا  القيينا   –سييالا  لمييي ال
والضتيي ا    وو و  السييور اليي ي اعيين  بييتن الص ييو وال ييار هييو ذليي  العييائل الضب ييي بيينلي الضسييصد   

 وك ل  تيظمم السلسلو وو موضيها لمس مونو ا  (( .



ييي عم   يييدها  ضييين  لقيييعا و ول كيييا   لييي   هيييد الخلفييياب ول ا -رضيييي     يييي  –والقيييخنع ليييم ُاقن
 ثضيا    و ليي    ومياو يو   و   يد  النابدمن  لتها قبيو   بي  كانيد مكويولو ليي االليو  ضين   و 

  لتها  بد الضل  بن منوا  ال بو . و     ومنوا 
يييل   ومييين:  األضبييياروليييال:   أ   ضييين بييين الخ يييا  لضيييا ليييتح البليييد ليييال لكييييب  تيييني و  وب يييي ُمقن

ل : اب ميم الف القخنع  : ليال اال تي  مهودايو   بي  وب ميي ومامهيا   ليا  ل يا ليدور الضسلضتن ؟ لا
الضسياجد . لب ي  هيي ا الضقيل  اليي ي تسيضمي الياميو    األلقيي     وليم متضسييح  القيخنع   ول لبعلهييا 

 أنيي: و  ليال األديودول لل    دها   كم  ولد  بد   ي لي القعمح :   وني لضا لب  العصين 
 البل  لضا لبلت  ( . ان  ضصن ل تعن ول ت فا   ولول أني رومد ردول    أل لم 

   87ولد ضيف اإماا ابين ال يمم كي  األضادميى اليواردع ليي القيخنع   لليال ليي الض يار الض مي    

ا الي ي لتهيا كي   موضيو  مضيا  ضلتيي  88 ( :   وك  ضدمى لي القخنع لهو ك   مفتيني   واللنيدن

  ال من منوجو  لها لمكثن دواد ال ائن ن   وارلا بيب لي القخنع ونهيا كانيد لبليو  ومدي الض ور ن

التهود   وهي لي الضكا  كتوا السبد لي ال ميا   وبيدل   بهيا هي   األميو الضعضدايو الك بيو البتيد 

ا  مب ي الضسيصد األلقي  ادتويار ال يار :  العناا   ولضا  وراد ومتن الضؤم تن  ضن بن الخ ا  

  اصيلييي وميياا القييخنع   وو الفهييا ؟ للييال لييي كيييب اييا ومتيين الضييؤم تن : اب ييي الييف القييخنع   هيي

للييال اييا ابيين التهوداييو   اال تيي  التهوداييو م بيي  وب مييي وميياا القييخنع ضتيي  ل اسييتلبلها الضقييلو    

 لب ا  ضتى هو التوا ( .

ليد :   64مخ يو  (ه ن الليدر     ولال  بد   بن هواا لاضب كتا ي   تعقيت  األنيس ل ائي
بلف ي و  لوما  من الصهالب اصتضيو  موا  نلو  الضسصد   وو  م هم من ا يو   القيخنع   وونهيم 

 (( .الوضس وك  ذل  ضالل ووضفاث وضالام فنو    د هللانو  
ومضييا تييدل  لمييي عبييارع ليياضب الضخ وطييو : و  ه ييا  تصيياوزا  لييبي   امييو ال ييار لييي تلييداس 

ييو الضسييصد األلقيي  . وكييا  رل عييا  واضييعا  ميين  لضيياب الضسييلضتن لهيي   التصيياوزا    وتعيي منا  اليام 
 .م ها 

 يييين تلييييداس القييييخنع لييييي الضسييييصد  –رضضييييي    –و لييييول بييييمخ ا معضييييد ناليييين الييييدمن األلبيييياني 
األلقيي  :    الفعييتلو للضسييصد األلقيي  ولييمس للقييخنع   ومييا ذكيين لتهييا ل قمضييو لييي أطاللييا  ميين 

 .ول تيظمم ما لم ايظضي الون  (( في تلداس ما لم الددي الون   ال اضمو اليلضمو   ول م ب



ومضا م كن لي دتنع القعا و ووئضو الضسلضتن ونهم أذا دالوا الضسيصد األلقي  لقيدوا القيالع ليي 
  التعيياب القيينا  الضسييت مم لييي  الضقييل  اليي ي ب ييا   ضيين   و لييول بييم  اإدييالا ابيين تمضمييو لييي

( :    وومييا الضسييصد األلقيي  لهييو وضييد الضسيياجد الثال ييو  817ه  2مخالفيو ولييعا  الصعييمم جييي 
التييي تويييد ألتهيييا النضيييال   وهيييو الييي ي اسيييضمي كثتيين مييين الياميييو التيييوا : األلقييي  . واأللقييي  اديييم 

 .وإنضا العنا  ضكو والضدم و االوللضسصد كلي   ول اسض  هو ول هللاتن  ضنما    
ول الضسييلضو    ييد القييخنع   ول تضسييعوا لب يي   ضيين الضقييل  اليي ي لييي اللبلييو   ولييم اقيي   ضيين 

كييا  أذا وتيي  بتييد الضلييدر  –رضييي     ييي  –بهييا   ول لبلوهييا . ولييد  بييد و   بييد   بيين  ضيين 
دايي  ألمييي   ولييل  يمييي   ول اليين  القييخنع ول ا تتهييا   ول اليين  بييتقا  ميين تليي  البلييا    وكيي ل  

 بيييد الي  ييي  واألوزا يييي ودييي ما  الثيييوري نلييي   ييين هللاتييين واضيييد مييين السيييلف الضيتبييين ن   كيضييين بييين 
 وهللاتنهم (( .

لقخنع بتد الضلدر  اتفاد الضسلضتن ل اسن ادتالمها ول تلبلتها ول التبين  بهيا كضيا افيليي  يي  
 الصهال   ولمس لها اقولمو لي الد اب   و صب تع من الضسلضتن من ه ا الفي  .

تهييا ل اقييح ديي د  أليي  ردييول   ولييم مثبييد ضييدمى لييعمح لييي لعيي  القييخنع   وكيي  مييا لتيي  ل
 .لل     لمي و لي ودلم

ليل    وروي مسلم لي ليعمعي  ين مسيلم بين اسيار ونيي ديضا و يا هن ينع اليول : ليال رديول   
:    اكو  لي  ان ال ما  دجالو  ك ابو  ا تو  من األضادمى  ضا ليم تسيضيوا ونيتم  لمي و لي ودلم

 اعلونكم   ول افت ونكم (( . ول   اؤكم ل اا م وإااهم   ل
ولد بينر اليبي  مضين كتيب ليي لعيائ  بتيد الضليدر التسياه  ليي التيدلتق  األضادميى اليواردع مين 
 ييا  و  لعييائ  األ ضييال ايضيي  لتهييا  األضادمييى العيي مفو ولييد تصيياوز الييبي  ضتيي  نليي  الضكيي و  

 والضوضو  ووا  من كالا اللقاه مضا ل م بفي ذكن  .

ن وبييو معضييود الضلددييي   لييي مخ وطييو مثتيين الفييناا أليي  ز ييارع اللييدر والويياا( و لييول بييها  الييدم
وهو منل  التصاوز لي تلداس الضسيصد األلقي    والوليول  يي ألي  ميا ليود الض  ليو الضلبوليو ليي 

لاتيي    اللقالييتن والوضييا تن   كييم لهييم ميين أليي   ليي  وهييب وكيييب   ول    لتييدع اإدييالا : 
لنوا  ب  لي لع  ه ا الضسصد    .  ولك هم لد هللان

 *وهما كعب األحبار ووهب بن منبه أسلما بعد أن كانا يدينان باليهودية  

والبي  اسند تلي  األضادميى ول اويتن ودني  أبيارع ألي  ضييفها ووه هيا   بي  و نوونهيا وك نهيا مين 
 القعاا التي ل اال  لتها .

الضسييصد األلقيي  للييد ذكيين    وت بمييي ال ييار  ليي  وميين لييخنع بتييد الضلييدر ل الليي  ميين لعييائ 
تيييال  لييي كتا ييي الي  يي  اليدمييد ميين اتاييا  التييي اقييد الضسييصد األلقيي  و تييد الضلييدر  البنكييو 



ليي كتيب القيعاا والسي ن الكثتين مين  ليل     لميي و ليي وديلموالفعتلو   و بيد  ين رديول   
 ت يد الخقيائص التيي تضتي  األضادمى التي نقد  ل  ما ضبيا     تييال  مين الختين والبنكيو   و 

 بها الضسصد األلق  وورضي لضا لها من مكانو  ظمضو وم  لو ريميو لي الون  اإدالمي.
وكضا لت  مهضا جلسد تعدث  فعائ  الضسصد األلق  للن ت تهي أل  ما انتهي    ألميي ليي لوليي 

لقيي  اليي ي  ارك ييا تيييال  :    دييبعا  اليي ي ودييني  يبييد  لييتال ميين الضسييصد العييناا أليي  الضسييصد األ
 ضولي ل ن ي من  اات ا أني  هو السضما البقتن (( .

لبنكيييو الضسييييصد األلقييي   ابتييييو  الكتييييا  والسييي و   ول ييييا هللا ييي  لييييي القييييعمح م هيييا  يييين الضوضييييو  
 والضك و  .

والخالصة : أن كل موا قيول فوي هوذص الصوخرة أصوله مون أهول ال تواب ولويف لوه  أصول فوي كتوب 
  صلى هللا عليه وآله وسلمي الصحيح من حديث النبي العقيدة اإلسالمية ، وال ف

        

فإننووا نشووهد فووي هووذص األيووا  انوودثار ل ثيوور موون البوودع التووي كانوول فووي فلسووطين  :وختامووا  
والمسووجد واألقصووى وبلوو  بفضوول هللا تعووالى ثووم بجهووود الوودعاة السوولفيين الووذين يوودعون إلووى هللا 

مقدسووة بهووذا البحووث نعتقوود بأهميووة أر  علووى بصوويرة ،  و ننووي موون خووالل تخصووي  األر  ال
اليهوود فلسطين وبيل المقدس في قلوب جميع المسولمين ال كموا يودعي بعوف الفورا الباونيوة و 

المستشوورقين بوووأن المسووجد األقصوووى نيوور مقووودس عنووود المسوولمين إلبعوووادهم عوون هوووذا الم وووان و 
ة ونيرهوووا مووون الطوواهر الوووذر أخبوور النبوووي صووولى هللا عليووه وسووولم بأنووه م وووان الطا فوووة المنصووور 

الفضووا ل العميمووة التووي أخبوور عنهووا النبووي صوولى هللا عليووه وسوولم   ضهللا أسووأل أن يطهوور أر  
  أن يعيدها للمسلين إنه سميع مجيبفلسطين من اليهود الغاصبين وأن يطهرها من البدع و 


