
فكد اختًف املطًٌُن يف  حهِ اإلحتفاٍ مبٌيد 

نبَوِ

 فُنوِ

ًَنوِ 

 

 ًقد أَس اهلل املطًُني إذا اختًفٌا يف غُ ء أن 

ٍتحانٌُا إىل نتاب اهلل ًضنْ زضٌٍ اهلل

 

 ًأَسهِ  بايتحانِ إىل ايهتاب ًايطنْ ًايسضٓ 

.عًَوِ أًهلِ ًايتطًَِ إذا نان احلهِ

 

ًَدح املطًُني ايرٍن ٍتحانٌُن إذا اختًفٌا إىل 

.نتاب اهلل ًضنْ زضٌٍ اهلل 

 

ًضدسَن املطًُني ايرٍن ٍطًبٌن ايتحانِ إىل غري 

.ايهتاب ًايطنْ عند اختالفوِ

 

 ًأَس احلانِ  أن حيهِ بني املدتًفني بهتاب اهلل 

   .ًضنْ زضٌٍ اهلل 

 

  

ًحرزي َن احلهِ بػريايهتاب ًايطنْ

 احلهِ بني ايطائفتني املؤَنتني  مبا أنصٍ زب ايعاملني

 

 

:أًال

ًضُن هلِ إذا اتبعٌا ايهتاب ًايطنْ أن الٍضًٌا 

يف َعسفْ زبوِ ًدٍنوِ ًنبَوِ ًأن الٍػكٌا يف 

 .آخستوِ

 

   :قاٍ مسعت ًعن جابس 

()

 َّ :ًََعِن َأِبُ هسٍس

 .  

 ًيَظ  يف حمهِ  ايهتاب ًايطنْ أَسباإلحتفاٍ 

 .حتٓ نتبعىاينيب مبٌيد 

                                                 



:ثانََا

 يف احملهِ مما ًمل أجد اإلحتفاٍ مبٌيد اينيب

. غسعى اهلل حتٓ نتبعى

:ثايجّا

 مل ٍأَس باإلحتفاٍ مبٌيدي حتٓ منتجٌ ًاينيب 

يى ًمل حيتفٌ بى حتٓ نتبعى ًقد عاش بعد ٌَيدي 

ثالثّا ًضتني عاَّا 

 :زابعّا

 َعِن 

َْ اِيِعِسَباِض  ٍَ ٍَِبِن َضاِز  : َقا

ًاخلًفاء ايساغدًن مل .

  يف حَاتى ًال بعد ًفاتى حيتفًٌا مبٌيد اينيب

                                                 



 .حتٓ نتبع ضنتوِ

 

 :خاَطّا

 

  

ًاملؤَنٌن َن أصحابى ًأهٌ بَتى مل  

يف حَاتى ًالبعد ًفاتى حتٓ حيتفًٌا مبٌيدي 

 . نتبع ضبًَوِ

 :ضادضّا

 

 

. فحرز َن اتباع َاغسعى ايعًُاء

  

 

ًٍَ ٍِ، َقا : َعِن َعِدِ بن َحاِت

 

.ًحرز َن اتباع َا غسعى اآلباء

ًحرز  َن اتباع  َا غسعى  

 .ايطادّ ًايهرباء

 

  فَُا غسعى  اينيب مبٌيدًًجدت اإلحتفاٍ  

 .هؤالء

:ضابعّا

                                                 

َْ  َعِنًَ َُ اهلُل َعِنَواَعاِئَػ  َقاَيِتَزِض



ًًجدت  اإلحتفاٍ مبٌيد اينيب  يف املتػابى َن 

 .ايهتاب ًايطنْ ايرِ  أخرباهلل أن  اتباعى شٍؼ 

:ثاَنّا

                                                 

:تاضعّا

 

.يف اإلميان بى ًإمناجعٌ تعظَُى

 

  .ًحمبتى

ََاِيٍو ٍََعِن َأَنِظ ِبِن  : َقا

.ًاتباعى

.ًطاعتى

.ًاَتجاٍ أَسي ًتسى نوَى

 



 

 

 .ًاحلرزَن خمايفتى

. ًَعاندّ أقٌايى ًأفعايى َػاقتى ًايبعد عن 

 

. أً ذنس يى ايضالّ عًَى نًُا ذنسيً

 

ًبني نَفَْ  ًقد أَس اهلل بايضالّ عًٓ اينيب

 .ايضالّ عًَى بايٌحُ ًمل ٍدع  ذيو ألذًام ايناع

ََِطُعٌٍد اِيَأِنَضاِزِ ٍََعِن َأِبُ  : َقا









فًهٌ َاضبل تبني   َن نتاب اهلل ًضنْ زضٌيى  

صًٓ اهلل عًَى ًضًِ أن اإلحتفاٍ مبٌيد اينيب 

  .صًٓ اهلل عًَى ًضًِ مل ٍػسعى اهلل فَُا غسع

 

 أن ايرِ غسع ًتبني َن نتاب اهلل ًضنْ زضٌيى

 ايناع ًيَظ اهلل  اينيب مبٌيداإلحتفاٍ 

.ًالزضٌيى

ََاِيٍو   َعِن َأَنِظ ِبِن 

  

  

 

                                                 

() 

أن ايعٌُ مبا مل َن نتاب اهلل ًضنْ زضٌيى ًتبني 

ٍػسعى اهلل ً غسعى ايناع َسدًد

 

ًََعِن    َْ َُ اهلُل َعِنَواَعاِئَػ :َزِض

       

ً  َّ ٍَِس ٍَ َعِن َأِبُ ُهَس  :َقا

 

ًيف يفظ ملطًِ

أن ايعاٌَ مبا مل ٍػسعى اهلل َن نتاب اهلل   ًتبني 

.ًغسعى ايناع َعرب

                                                 

 

 احلهِ بني املطًُني

يف االحتفاٍ 

مبٌيد ضَد املسضًني 
تأليف 

حمُد بن أمحد بن حمُد ايعُازِ 

 ًاألًقاف ًايدعٌّ ًاإلزغاد بٌشازّ ايػؤًن اإلضالََْ

 يربٍد يإلنرتًنُا
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  مجَع حكٌم ايطبع ًاينػس ًايتٌشٍع يهٌ َطًِ


