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 «اإلمجاع بعد اخلالف يرفع اخلالف»قاعدة: 

 دراسة تأصيلية تطبيكية 

 لصستخامل

اٌؾّذ هلل رٞ اٌفعً ٚاالِزٕبْ، ٚاٌصالح ٚاٌغالَ األرّبْ األوّالْ ػٍٝ ِٓ وبْ خٍمٗ 
 اٌمشآْ... ٚثؼذ:

 دساعخ رأص١ٍ١خ رؽج١م١خ. -لبػذح: اإلعّبع ثؼذ اٌخالف ٠شفغ اٌخالف مىضىع البحث:
رأص١ً ٘زٖ اٌمبػذح، ٚث١بْ ِؼٕب٘ب، ٚرٛظ١ؼ اٌّمصٛد ِٕٙب ِٓ خالي اٌزؽج١ك  أهذاف البحث:

 األصٌٟٛ ػ١ٍٙب.
 ٚصفٟ رؾ١ٍٍٟ. منهج البحث:

اعزؼّبي األص١ٌْٛٛ ٌٙزٖ اٌمبػذح، ٚاٌزٟ رؼذ ِٓ أُ٘ لٛاػذ عّغ اٌىٍّخ  أهم نتبئج البحث:
اإلعّبع ؽم١مًخ ثؼذ  ٚٔضع اٌشمبق، ٚاالعزشٙبد ٌٙب ثؼذد ِٓ اٌّٛاؼٓ اٌزٟ رؾمك ف١ٙب ٚلٛع

 اٌخالف.
٠ٛصٟ اٌجبؽش ثعشٚسح االػزٕبء ثبٌذساعخ اٌزؽج١م١خ اٌّمبصذ٠خ ٌٍمٛاػذ  أهم تىصيبت البحث:

 األص١ٌٛخ، الع١ّب فٟ اٌّصبدس اٌزٟ ػٕذ ثششٚػ األؽبد٠ش إٌج٠ٛخ.
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 المقذمة:
اٌؾّذهلل سة اٌؼب١ٌّٓ، ٚاٌصالح ٚاٌغالَ ػٍٝ اٌّجؼٛس سؽّخ ٌٍؼب١ٌّٓ، ٔج١ٕب ِؾّذ 

 اٌصبدق األ١ِٓ، ٚػٍٝ آٌٗ، ٚصؾجٗ ٚعٍُ أعّؼ١ٓ، ٚثؼذ:
فاْ ِٓ إٌؼُ اٌؼظ١ّخ اٌزٟ ُأٔؼُ ثٙب ػٍٝ ٘زٖ األِخ، اٌفمٗ فٟ اٌذ٠ٓ، ٌّٚب وبْ ػٍُ 

اٌفم١ٗ ػٍٝ ِؼشفخ األؽىبَ اٌششػ١خ ٚاالعزذالي ٌٙب، وبْ أصٛي اٌفمٗ ِٓ اٌؼٍَٛ اٌزٟ ُرؼ١ٓ 
ِٓ اٌعشٚسٞ ِؼشفخ لٛاػذٖ ٚاألدٌخ اٌّخزٍف ف١ٙب؛ العزٕجبغ األؽىبَ اٌششػ١خ، ٚفّٙٙب، 

 ٚاٌٛلٛف ِٓ خالٌٙب ػٍٝ اٌّصبٌؼ اٌزٟ اعزٙذفٙب اٌشبسع ِٓ اٌزشش٠غ.
ٌؼٍُ ثبإلعّبع ٚأػظُ ٘زٖ األصٛي ثؼذ اٌؼٍُ ثبٌىزبة اٌؼض٠ض، ٚاٌغٕخ اٌّؽٙشح، ا

ٚلٛاػذٖ، ٚاٌزٟ رٕبٌٚزٙب غبٌت اٌّذٚٔبد األص١ٌٛخ ثبإل٠غبص أٚ اٌزفص١ً، ٚال ٠ضاي ٘زا 
اال٘زّبَ ٠ظٙش ٚاظًؾب ع١ًٍب ئٌٝ ٚلزٕب اٌؾبٌٟ، ٚلذ سغجذ اٌجؾش فٟ ئؽذٜ لٛاػذ ٘زا اٌجبة، 

 س ػٍٝ:ٚاٌزٟ اشزٙش ف١ٙب اٌخالف ػٕذ أً٘ اٌؼٍُ ِٓ اٌفمٙبء ٚاألص١١ٌٛٓ، فٛلغ ثٟ االخز١ب
 « ...-دراسة تأصيلية تطبيقية-اإلجمبع بعذ الخالف »لبػذح: 

 أسئلة البحث:
 ِب ِؼٕٝ اإلعّبع ثؼذ اٌخالف، ِٚب ؽم١مزٗ؟ -
 ً٘ رؼزجش ؽغ١خ اإلعّبع ثؼذ اٌخالف ٠ٚشرفغ ثٛاعؽزٗ اٌخالف أَ ال؟  -
 ِب ؽم١مخ ٚلٛع اإلعّبع ثٙزٖ اٌصٛسح؟ -
 ٌزٟ رضجذ ؽم١مخ أؼمبدٖ ٚاػزجبسٖ ػٕذ اٌؼٍّبء.اٌٛلبئغ اٌزؽج١م١خ ٌٙزٖ اٌمبػذح، ٚا -

 أهمية البحث، وأسببة اختيبره:
 *أهمية البحث:

o  ثأصٛي اٌفمٗ؛ ئر أٔٙب ِٓ اٌمٛاػذ اٌزٟ ٠ؾشص « اإلعّبع ثؼذ اٌخالف»ػاللخ لبػذح
 ػ١ٍٙب أً٘ االعزٙبد ػٕذ اعزٙبدُ٘ ٌٍؾىُ فٟ ِغأٌخ، ثبخز١بس أؽذ األلٛاي ف١ٙب.

o  اٌمٛاػذ اٌزٟ ُرؼ١ٓ ػٍٝ دفغ اٌخالف ث١ٓ اٌّغ١ٍّٓ، « ثؼذ اٌخالفاإلعّبع »أْ لبػذح ِٓ
 ٚعّغ وٍّزُٙ، ٚ٘زا ِّب ٠غُٙ ثؼضح ٚسفؼخ ٘زا اٌذ٠ٓ.

o  وْٛ ٘زٖ اٌمبػذح ئؽذٜ ؼشق سفغ اٌخالف ػٕذ األص١١ٌٛٓ، ٚال شه أْ خذِخ ػٍّبء
ٍُِِّؼ ٠ُف١ذ األِخ، ٚؼالة اٌؼٍُ.  األِخ ِٓ خالي دساعخ ؼشق سفغ اٌخالف ِؽٍت 

 *أسببة اختيبره:
o  اٌشغجخ فٟ ثؾش لبػذح أص١ٌٛخ ِٓ اٌمٛاػذ اٌزٟ ُرؼذ ٚع١ٍخ ِٓ ٚعبئً عّغ اٌىٍّخ ٚدفغ

 اٌخالف.
o  وّب ِّش–أ١ّ٘خ اٌىزبثخ فٟ ٘زا اٌّٛظٛع-  
o .ػذَ ٚعٛد دساعخ رأص١ٍ١خ ِغزمٍخ ٌٙزٖ اٌمبػذح ثّفشد٘ب 

 أهذاف البحث:
o ٟرىْٛ ف١ٙب ؽغخ ِؼزجشح، ثٙب ٠شرفغ  رأص١ً ٘زٖ اٌمبػذح، ٚث١بْ ؽم١مزٙب، ٚاٌؾبالد اٌز

 اٌخالف.
o .ئثشاص رٛعغ األص١١ٌٛٓ ٚغ١شُ٘، فٟ اعزؼّبي ٘زٖ اٌمبػذح 

أرٕبٚي رأص١ً اٌمبػذح، ٚث١بْ ِؼٕب٘ب ِٚمصٛد٘ب، ِٚٓ صُ رٛص١ك أٌفبظٙب،  حذود البحث:
ٚاٌزؽج١ك ػ١ٍٙب ٚاوزف١ذ ثضالس ِغبئً رؽج١م١خ فٟ رٌه، ألْ اٌّمصٛد رؽج١ك اٌمبػذح ػٍٝ 

 ّضبي األصٌٟٛ ال ؽصشٖ. اٌ
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 الذراسبت السببقة:
ال رىبد رخٍٛ اٌّإٌفبد األص١ٌٛخ ِٓ روش ٘زٖ اٌّغأٌخ، ٚاٌّإٌف١ٓ ف١ٙب ث١ٓ ئ٠غبص 
ٚاؼٕبة وً ثؾغت ٔٙغٗ ٚؼش٠مزٗ، فُّٕٙ ِٓ روش٘ب ظًّٕب فٟ اٌّإٌفبد اٌزٟ رٕبٌٚذ وبفخ 

اٌجؾٛس اٌزٟ رٕبٌٚذ ثبة ِٛظٛػبد أصٛي اٌفمٗ اٌمذ٠ّخ ٚاٌؾذ٠ضخ، ُِٕٚٙ ِٓ روش٘ب فٟ 
دساعخ أفشدد ٘زٖ اٌمبػذح ثبٌجؾش ثّٛظٛع -فٟ ؽذٚد ثؾضٟ–اإلعّبع فمػ، ئال أٟٔ ٌُ أعذ 

اٌّغبئً اٌزٟ ؽىٟ ف١ٙب اإلعّبع ثؼذ خالف ِٓ خالي »ِغزمً، عٜٛ دساعخ ٚاؽذح ثؼٕٛاْ: 
ِؼخ أَ ٌٍجبؽش/ ِؾّذ ثٓ ػجذاٌشصاق صبٌؼ، ٟٚ٘ سعبٌخ ِبعغز١ش فٟ اٌفمٗ ثغب« فمٗ األعشح

دسِبْ اإلعال١ِخ، رخزٍف ػٓ ثؾضٟ فٟ أْ اٌجبؽش لبَ ثغّغ ع١ّغ اٌّغبئً اٌزٟ ُؽىٟ ف١ٙب 
اإلعّبع فٟ فمٗ األعشح، عٛاء صجذ أٚ ٌُ ٠ضجذ، ٚلذ عجك ف١ٙب اٌخالف، أٚ خبٌف ف١ٙب أؽذ 
اٌؼٍّبء فٟ ػصش ِٓ اٌؼصٛس، ثؾ١ش دسط اٌّغأٌخ دساعخ فم١ٙخ ِمبسٔخ ث١ٓ اٌّزا٘ت 

 زجشح، ٚاصجبد اٌخالف صُ اصجبد اإلعّبع.األسثؼخ اٌّؼ
ٚ٘زٖ اٌذساعخ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌذساعبد اٌغبثمخ ٚاٌّمبسثخ ٌُ رىٓ ثبٌصٛسح اٌزٟ ع١ىْٛ 

 ػ١ٍٙب ٘زا اٌجؾش ... ٚاهلل ثٙزا أػٍُ.

 تقسيمبت البحث:
أزظُ ٘زا اٌجؾش فٟ ِمذِخ ٚصالس ِجبؽش، ٚخبرّخ ٚصجذ ٌٍّصبدس ٚاٌّشاعغ، ٚرٌه 

 : ػٍٝ اٌزفص١ً ا٢رٟ
 اٌّمذِخ ٚرشًّ: أعئٍخ اٌجؾش، ٚأ١ّ٘زٗ، ٚأعجبة اخز١بسٖ، ٚاٌذساعبد اٌغبثمخ ٌٗ، ٚرمغ١ّبرٗ.

 اٌّجؾش األٚي: ِؼٕٝ اٌمبػذح، ٚرأص١ٍٙب، ٚف١ٗ صالصخ ِؽبٌت:
 اٌّؽٍت األٚي: اٌّؼٕٝ اإلفشادٞ ٌٍمبػذح.
 اٌّؽٍت اٌضبٟٔ: اٌّؼٕٝ اإلعّبٌٟ ٌٍمبػذح.

 ٌفبظٙب.اٌّؽٍت اٌضبٌش: رٛص١ك اٌمبػذح، ٚأ
اٌّجؾش اٌضبٟٔ: اٌؾبالد اٌزٟ ٠مغ ف١ٙب اإلعّبع ثؼذ اٌخالف، ٚأدٌخ اٌمبػذح ٚأ١ّ٘زٙب، ٚف١ٗ 

 صالصخ ِؽبٌت:
 اٌّؽٍت األٚي: اٌؾبالد اٌزٟ ٠مغ ف١ٙب اإلعّبع ثؼذ اٌخالف.

 اٌّؽٍت اٌضبٟٔ: أدٌخ اٌمبػذح. 
 اٌّؽٍت اٌضبٌش: أ١ّ٘خ اٌمبػذح.

لبػذح اإلعّبع ثؼذ اٌخالف ٠شفغ اٌخالف، ٚف١ٗ صالصخ اٌّجؾش اٌضبٌش: ِغبئً رؽج١م١خ ػٍٝ 
 ِؽبٌت:

 اٌّؽٍت األٚي: ِغبٌخ اإلعّبع ػٍٝ عٛاص صَٛ اٌّغبفش فٟ سِعبْ.
 اٌّؽٍت اٌضبٟٔ: ِغأٌخ اإلعّبع ػٍٝ رؾش٠ُ سثب اٌفعً.

 اٌّؽٍت اٌضبٌش: ِغأٌخ اإلعّبع ػٍٝ رؾش٠ُ ل١ًٍ اٌّغِىش ٚوض١شٖ.
 ّشاعغ، ٚفٙشط اٌّٛظٛػبد.اٌخبرّخ، ِٚٓ صُ صجذ اٌّصبدس ٚاٌ

ٚوّب ٠ظٙش ِٓ رمغ١ُ اٌجؾش أػالٖ فاْ اٌجؾش ٠ٙذف ئٌٝ دساعخ اٌمبػذح دساعخ 
 رأص١ٍ١خ، ِٚٓ صُ دساعخ رؽج١م١خ ػٍٝ ثؼط ِغبئٍٗ، رفٟ ثا٠عبػ اٌّمصذ ِٓ دساعزٙب.
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 منهج البحث: 
اٌؼٍّٟ اػزّذد ػٍٝ إٌّٙظ اٌٛصفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ فٟ وزبثخ ٘زا اٌجؾش، وّب ارجؼذ إٌّٙظ 

ِٓ رمغ١ُ اٌجؾش، ٚرشر١ت اٌّجبؽش، ٚرٛص١ك إٌمٛي، ٚرؾ١ًٍ إٌصٛص، ٚوً ِب ٠زؽٍجٗ ٘زا 
إٌّٙظ ِٓ وزبثخ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔخ اٌٛاسدح فٟ صٍت اٌجؾش ثبٌشعُ اٌؼضّبٟٔ، ٚػضٚ٘ب ِجبششح 
ئٌٝ عٛس٘ب ِغ ث١بْ سلُ ا٠٢خ ٚاعُ اٌغٛسح، ٚرخش٠َّظ األؽبد٠ش إٌج٠ٛخ ِّب ٚلفذ ػ١ٍٗ ِٓ 

صبدس اٌغٕخ ِٓ غ١ش رؼشُّض ٌٍؾىُ ػ١ٍٗ، ٚرشن رشعّخ األػالَ اٌٛاسدح أعّبؤُ٘ فٟ ِ
اٌجؾش ئ٠ضبًسا ٌالخزصبس ٚػذَ اإلؼبٌخ، ِغ ِروش اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّصبدس ٚاٌّشاعغ فٟ 

 صجذ اٌّصبدس ٚاٌّشاعغ؛ ٌئال رضمً اٌؾبش١خ.
الف اٌٛاسد ف١ٙب أِب فٟ اٌّجؾش اٌزؽج١مٟ: روشد ِب ٠ٛظؼ صٛسح اٌّغأٌخ، ٚاٌخ

ثبخزصبس، ٚٚعٗ ثٕبئٙب ػٍٝ اٌّغأٌخ، ٚال أرؼشض ٌٍزشع١ؼ ث١ٓ ألٛاي اٌؼٍّبء؛ ألْ اٌّمصٛد 
 ث١بْ و١ف١خ رفش٠غ اٌخالف فٟ اٌّغأٌخ.

وّب اوزف١ذ ثبٌزؽج١ك ػٍٝ صالس ِغبئً رؽج١م١خ؛ ئر أْ اٌّمصٛد رؽج١ك اٌمبػذح ال 
 ؽصش ِغبئٍٙب ... 

 فك ئٌٝ خذِخ د٠ٕٗ، ٚاثزغبء ِشظبرٗ ثٙزا اٌؼٍُ إٌبفغ ...أعأي اهلل رؼبٌٝ أْ أوْٛ ِّٓ ٚ
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ِٓ اٌمٛاػذ اٌزٟ ُرؼ١ٓ ػٍٝ دفغ اٌخالف ث١ٓ اٌّغ١ٍّٓ، « اإلعّبع ثؼذ اٌخالف»أْ لبػذح  .ٕ

 اٌذ٠ٓ.ٚعّغ وٍّزُٙ، ٚ٘زا ِّب ٠غُٙ ثؼضح ٚسفؼخ ٘زا 

 ؼش٠مخ ِٓ ؼشق سفغ اٌخالف.« اإلعّبع ثؼذ اٌخالف ٠شفغ اٌخالف»أْ لبػذح  .ٖ
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Abstract

The rule: «consensus after a disagreement raises the 

disagreement» An applied original study 

By Kholoud bint Mohammed bin Mubarak Al-Osaimi
Praise be to God, with the grace and gratitude, and prayers and 

peace, the fullest trust on who was created by the Qur’an ... And after: 

Research topic: Rule: Consensus after disagreement raises the 

disagreement - an original and applied study. 

Research Objectives: Rooting this rule, clarifying its meaning, and 

clarifying its meaning through the fundamental application of it. 

Research methodology: descriptive and analytical. 

The most important results of the research: The fundamentalists' use 

of this rule, which is one of the most important rules for gathering the word 

and removing discord, and for citing a number of citizens in which 

consensus was achieved after the dispute. 

The most important recommendations of the research: The 

researcher recommends the necessity of taking care of the Maqasidian 

applied study of the fundamentalist rules, especially in the sources that 

meant explaining the hadiths of the Prophet. 

Key words: rule - consensus - disagreement - lift. 
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  اإلثٙبط فٟ ششػ إٌّٙبط، رأ١ٌف: ػٍٟ ثٓ ػجذ اٌىبفٟ اٌغجىٟ، ٚرزّخ اثٕٗ ػجذاٌٛ٘بة ثٓ ػٍٟ اٌغجىٟ، داس اٌىزت
 َ(.33٘ٔ٘ـ / ٙٔٗٔث١شٚد ) -اٌؼ١ٍّخ 

     ،أؽىبَ اٌمشآْ، رأ١ٌف: ِؾّذ ثٓ ػجذ اهلل أثٛ ثىش ثٓ اٌؼشثٟ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد، اٌؽجؼخ اٌضبٌضخ
 َ(، ساعغ أصٌٛٗ ٚخشط أؽبد٠ضٗ ٚػٍَّك ػ١ٍٗ: ِؾّذ ػجذ اٌمبدس ػؽب. ٖٕٓٓ -٘ـ  ٕٗٗٔ)

  ،ػٍك ػ١ٍٗ: ػجذاٌشصاق اإلؽىبَ فٟ أصٛي األؽىبَ، رأ١ٌف: ػٍٟ ثٓ ِؾّذ ا٢ِذٞ، اٌّىزت اإلعالِٟ، ث١شٚد
 ػف١فٟ.

  ٟث١شٚد،  -ئسشبد اٌفؾٛي ئٌٝ رؾم١ك اٌؾك ِٓ ػٍُ األصٛي، رأ١ٌف: ِؾّذ ثٓ ػٍٟ اٌشٛوبٟٔ، داس اٌىزبة اٌؼشث
َ(، رؾم١ك: أؽّذ ػضٚ ػٕب٠خ، لذَ ٌٗ: خ١ًٍ ا١ٌّظ، د. ٌٟٚ اٌذ٠ٓ صبٌؼ 333ٔ٘ـ / 3ٔٗٔاٌؽجؼخ األٌٚٝ )

 فشفٛس.

 (، 2ٕٓٓ٘ـ/3ٕٗٔؽّذ اٌغشخغٟ، ِىزجخ اثٓ ػجبط، اٌؽجؼخ األٌٚٝ )أصٛي اٌغشخغٟ، رأ١ٌف: ِؾّذ ثٓ أَ
 رؾم١ك: أثٛ اٌٛفب األفغبٟٔ.

  ،اٌجؾش اٌّؾ١ػ فٟ أصٛي اٌفمٗ، رأ١ٌف: ِؾّذ ثٓ ػجذاهلل ثٓ ثٙبدس اٌضسوشٟ، ٚصاسح األٚلبف ٚاٌشئْٛ اإلعال١ِخ
ع١ٍّبْ األشمش، ٚساعؼٗ: د. َ(، لبَ ثزؾش٠شٖ: د. ػّش ثٓ 33ٕٔ٘ـ / ٖٔٗٔداس اٌصفٛح، اٌؽجؼخ اٌضب١ٔخ )

 ػجذاٌغزبس أثٛ غذح، ٚ د. ِؾّذ ثٓ ع١ٍّبْ األشمش.

  ثذائغ اٌصٕبئغ فٟ رشر١ت اٌششائغ، رأ١ٌف: أثٛ ثىش ثٓ ِغؼٛد ثٓ أؽّذ اٌىبعبٟٔ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، اٌؽجؼخ اٌضب١ٔخ
 َ(.32ٙٔ٘ـ / ٙٓٗٔ)

 ٟٕث١شٚد، اٌؽجؼخ  -، داس ئؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ اٌجش٘بْ فٟ أصٛي اٌفمٗ، رأ١ٌف: ػجذاٌٍّه ثٓ ػجذاهلل اٌغ٠ٛ
 َ(.ٕٕٓٓ٘ـ / ٖٕٗٔاألٌٚٝ )

 ٟٔاٌغؼٛد٠خ،  -ث١بْ اٌّخزصش ششػ ِخزصش اثٓ اٌؾبعت، رأ١ٌف: ِؾّٛد ثٓ ػجذاٌشؽّٓ األصفٙبٟٔ، داس اٌّذ
 َ(، رؾم١ك: ِؾّذ ِظٙش ثمب.32ٙٔ٘ـ/ ٙٓٗٔاٌؽجؼخ األٌٚٝ )

 ِ شرعٝ اٌؾغ١ٕٟ، داس اٌٙذا٠خ، رؾم١ك: ِغّٛػخ ِٓ اٌّؾمم١ٓ.ربط اٌؼشٚط ِٓ عٛا٘ش اٌمبِٛط، رأ١ٌف: ِؾّذ 

  ٘ــ(، ٖٓٗٔدِشك، اٌؽجؼخ األٌٚٝ ) -اٌزجصشح فٟ أصٛي اٌفمٗ، رأ١ٌف: ئثشا١ُ٘ ثٓ ػٍٟ اٌش١شاصٞ، داس اٌفىش
 رؾم١ك: د. ِؾّذ ؽغٓ ١٘زٛ.

  اٌش٠بض، اٌؽجؼخ  -اٌزؾج١ش ششػ اٌزؾش٠ش فٟ أصٛي اٌفمٗ، رأ١ٌف: ػٍٟ ثٓ ع١ٍّبْ اٌّشداٚٞ، ِىزجخ اٌششذ
 َ(، رؾم١ك: د. ػجذاٌشؽّٓ اٌغجش٠ٓ، د. ػٛض اٌمشٟٔ، د. أؽّذ اٌغشاػ.ٕٓٓٓ٘ـ / ٕٔٗٔاألٌٚٝ )

  (، 32ٖٔ٘ـ /ٖٓٗٔث١شٚد، اٌؽجؼخ األٌٚٝ ) -اٌزؼش٠فبد، رأ١ٌف: ػٍٟ ثٓ ِؾّذ اٌغشعبٟٔ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخَ
 رؾم١ك: عّبػخ ِٓ اٌؼٍّبء ثاششاف إٌبشش. 

 ٌاٌغبِغ ألؽىبَ اٌمشآْ، رأ١ٌف: ِؾّذ ثٓ أؽّذ األٔصبسٞ اٌمشؼجٟ، ؼجؼخ داس اٌشؼت رفغ١ش اٌمشؼجٟ، ا :َّٝ  -ّغ
 َ(، رؾم١ك: أؽّذ اٌجشدٟٚٔ ٚئثشا١ُ٘ أؼف١ش.3ٙٗٔ٘ـ / 2ٖٗٔاٌمب٘شح، اٌؽجؼخ اٌضب١ٔخ )

 ٔ٘ـ ١ٖٔٗٓخ )اٌزمش٠ش ٚاٌزؾج١ش، رأ١ٌف: ِؾّذ ثٓ ِؾّذ اٌّؼشٚف ثبثٓ أ١ِش ؽبط، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، اٌؽجؼخ اٌضب- 
ٔ32ٖ.)َ 

  ث١شٚد. -ر١غ١ش اٌزؾش٠ش الثٓ اٌّٙبَ، رأ١ٌف: ِؾّذ أ١ِٓ اٌّؼشٚف ثأ١ِش ثبدشبٖ اٌؾٕفٟ اٌجخبسٞ، داس اٌفىش 

  اٌش٠بض، اٌؽجؼخ اٌغبثؼخ  -سٚظخ إٌبظش ٚعٕخ إٌّبظش، رأ١ٌف: ػجذاهلل ثٓ أؽّذ ثٓ لذاِٗ اٌّمذعٟ، ِىزجخ اٌششذ
 ُ ػٍٟ إٌٍّخ.َ(، رؾم١ك: ػجذاٌىش٠ٕٗٓٓ٘ـ/ٕ٘ٗٔ)

  ششػ اٌز٠ٍٛؼ ػٍٝ اٌزٛظ١ؼ، رأ١ٌف: عؼذ اٌذ٠ٓ ِغؼٛد ثٓ ػّش اٌزفزبصأٟ، ِىزجخ صج١ؼ ثّصش، )ثذْٚ ؼجؼخ
 ٚثذْٚ ربس٠خ(.

  ٓششػ اٌىٛوت ا١ٌّٕش اٌّغّٝ ثّخزصش اٌزؾش٠ش، رأ١ٌف: ِؾّذ ثٓ أؽّذ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض اٌفزٛؽٟ اٌّؼشٚف ثبث
 َ(، رؾم١ك: د. ِؾّذ اٌضؽ١ٍٟ، ٚد. ٔض٠ٗ ؽّبد.331ٔ/٘ـ2ٔٗٔاٌش٠بض، )-إٌغبس، ِىزجخ اٌؼج١ىبْ

 ( ٌٝٚ٘ـ /  3ٖٖٔششػ رٕم١ؼ اٌفصٛي، رأ١ٌف: أؽّذ ثٓ ئدس٠ظ اٌمشافٟ، ششوخ اٌؽجبػخ اٌف١ٕخ اٌّزؾذح، اٌؽجؼخ األ
 َ(، رؾم١ك: ؼٗ ػجذ اٌشؤٚف عؼذ. 31ٖٔ

  جؼخ األٌٚٝ ث١شٚد، اٌؽ -ششػ ِخزصش اٌشٚظخ، ع١ٍّبْ ثٓ ػجذاٌمٛٞ اٌؽٛفٟ، ِإعغخ اٌشعبٌخ
 َ(، رؾم١ك: د. ػجذاهلل ثٓ ػجذاٌّؾغٓ اٌزشوٟ.321ٔ٘ـ/1ٓٗٔ)
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  ٓث١شٚد،  –اٌصؾبػ ربط اٌٍغخ ٚصؾبػ اٌؼشث١خ، رأ١ٌف: ئعّبػ١ً ثٓ ؽّبد اٌغٛ٘شٞ اٌفبساثٟ، داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠

 َ(، رؾم١ك: أؽّذ ػجذ اٌغفٛس ػؽبس. 321ٔ/  ٘ ـ 1ٓٗٔاٌؽجؼخ اٌشاثؼخ )

 ّذ ثٓ ئعّبػ١ً أثٛ ػجذاهلل اٌجخبسٞ اٌغؼفٟ، داس ؼٛق إٌغبح، اٌؽجؼخ األٌٚٝ صؾ١ؼ اٌجخبسٞ، رأ١ٌف: ِؾ
 ٘ـ(، رؾم١ك: ِؾّذ ص١٘ش ثٓ ٔبصش إٌبصش. ٕٕٗٔ)

 ( رؾم١ك: د.  33ٓٔ٘ـ /  ٓٔٗٔاٌؼذح فٟ أصٛي اٌفمٗ، رأ١ٌف: ِؾّذ ثٓ اٌؾغ١ٓ اثٓ اٌفشاء، اٌؽجؼخ اٌضب١ٔخ ، )َ
 أؽّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ ع١ش اٌّجبسوٟ.

 ألصٛي، رأ١ٌف: أؽّذ ثٓ ػٍٟ أثٛ ثىش اٌشاصٞ اٌغصبص، ٚصاسح األٚلبف اٌى٠ٛز١خ، اٌؽجؼخ اٌضب١ٔخ اٌفصٛي فٟ ا
 َ(، رؾم١ك: د. ػغ١ً عبعُ إٌشّٟ.33ٗٔ٘ـ / ٗٔٗٔ)

  ٓفٛارؼ اٌشؽّٛد ثششػ ِغٍُ اٌضجٛد فٟ فشٚع اٌؾٕف١خ )الثٓ ػجذاٌشىٛس(، رأ١ٌف: ػجذاٌؼٍٟ ِؾّذ ثٓ ٔظبَ اٌذ٠
 َ(.332ٔ٘ـ/ 2ٔٗٔث١شٚد، اٌؽجؼخ األٌٚٝ ) -ؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ األٔصبسٞ إٌٙذٞ، داس ئ

  ٌجٕبْ،  -لٛاؼغ األدٌخ فٟ األصٛي، رأ١ٌف: ِٕصٛس ثٓ ِؾّذ اٌّشٚصٜ اٌغّؼبٟٔ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد
 َ(، رؾم١ك: ِؾّذ ؽغٓ ئعّبػ١ً .333ٔ٘ـ/2ٔٗٔاٌؽجؼخ األٌٚٝ )

 ٠ض ثٓ أؽّذ اٌجخبسٞ، داس اٌىزبة، )ثذْٚ ؼجؼخ ٚثذْٚ وشف األعشاس ششػ أصٛي اٌجضدٚٞ، رأ١ٌف: ػجذاٌؼض
 ربس٠خ(.

  اٌى١ٍبد ِؼغُ فٟ اٌّصؽٍؾبد ٚاٌفشٚق اٌٍغ٠ٛخ، رأ١ٌف: أ٠ٛة ثٓ ِٛعٝ اٌؾغ١ٕٟ اٌمش٠ّٟ اٌىفٛٞ، ِإعغخ
 ِؾّذ اٌّصشٞ. -ث١شٚد، رؾم١ك: ػذٔبْ دس٠ٚش  –اٌشعبٌخ 

  ٌث١شٚد، اٌؽجؼخ األٌٚٝ،  -ٕؼّبٟٔ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ اٌٍجبة فٟ ػٍَٛ اٌىزبة، رأ١ٌف: عشاط اٌذ٠ٓ ػّش ثٓ ػٍٟ ا
 َ (، رؾم١ك: ػبدي أؽّذ ػجذ اٌّٛعٛد ٚػٍٟ ِؾّذ ِؼٛض332ٔ -٘ـ  3ٔٗٔ) 

 ٘ـ( . ٗٔٗٔث١شٚد، اٌؽجؼخ اٌضبٌضخ )-ٌغبْ اٌؼشة، رأ١ٌف: ِؾّذ ثٓ ِىشَ ثٓ ِٕظٛس اٌّصشٞ، داس صبدس 

 ٖٕٓٓ٘ـ /  ٕٗٗٔصٞ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، اٌؽجؼخ اٌضب١ٔخ )اٌٍّغ فٟ أصٛي اٌفمٗ، رأ١ٌف: ئثشا١ُ٘ ثٓ ػٍٟ اٌش١شا 
.)َ 

 ( 331ٔ٘ـ /  2ٔٗٔاٌّؾصٛي فٟ أصٛي اٌفمٗ، رأ١ٌف: ِؾّذ ثٓ ػّش اٌشاصٞ، ِإعغخ اٌشعبٌخ، اٌؽجؼخ اٌضبٌضخ 
 َ(، رؾم١ك: د. ؼٗ عبثش ف١بض اٌؼٍٛأٟ.

  ث١شٚد، )ثذْٚ ؼجؼخ ٚثذْٚ ربس٠خ(. –اٌّؾٍٝ ثب٢صبس، رأ١ٌف: ػٍٟ ثٓ أؽّذ ثٓ عؼ١ذ ثٓ ؽضَ، داس اٌفىش 

  ٞٛداس اٌفع١ٍخ  –ِصش  -اٌّغزصفٝ فٟ ػٍُ األصٛي، ِؾّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ِؾّذ اٌغضاٌٟ، داس اٌٙذٞ إٌج- 
 َ(، رؾم١ك: د. ؽّضح ثٓ ص١٘ش ؽبفظ.ٖٕٔٓ -٘ـ ٖٗٗٔاٌش٠بض، اٌؽجؼخ األٌٚٝ )

 ٘ـ(، ٕ٘ٙذ اٌذ٠ٓ ػجذاٌغالَ ثٓ ر١ّ١خ )داٌّغٛدح فٟ أصٛي اٌفمٗ، رأ١ٌف: آي ر١ّ١خ ]ثذأ ثزص١ٕفٙب اٌغّذ: ِغ
٘ـ([، داس 1ٕ2٘ـ(، صُ أوٍّٙب االثٓ اٌؾف١ذ: أؽّذ ثٓ ر١ّ١خ )2ٕٙٚأظبف ئ١ٌٙب األة: ػجذاٌؾ١ٍُ ثٓ ر١ّ١خ )د

 اٌىزبة اٌؼشثٟ، رؾم١ك: ِؾّذ ِؾ١ٟ اٌذ٠ٓ ػجذاٌؾ١ّذ. 

  ٓػٍٟ اٌّمشٞ اٌف١ِٟٛ، ؼجؼخ اٌّىزجخ اٌّصجبػ ا١ٌّٕش فٟ غش٠ت اٌششػ اٌىج١ش ٌٍشافؼٟ، رأ١ٌف: أؽّذ ثٓ ِؾّذ ث
 ث١شٚد، )ثذْٚ ؼجؼخ ٚثذْٚ ربس٠خ(. –اٌؼ١ٍّخ 

  اٌّؼزّذ فٟ أصٛي اٌفمٗ، رأ١ٌف: ِؾّذ ثٓ ػٍٟ اٌؽ١ت أثٛ اٌؾغ١ٓ اٌَجْصشٞ اٌّؼزضٌٟ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ- 
 ٘ـ(، رؾم١ك: خ١ًٍ ا١ٌّظ. ٖٓٗٔث١شٚد، اٌؽجؼخ األٌٚٝ )

 ث١شٚد، اٌؽجؼخ  -١ٌف: ػجذاٌشؽ١ُ ثٓ اٌؾغٓ اإلعٕٛٞ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ٔٙب٠خ اٌغٛي ششػ ِٕٙبط اٌٛصٛي، رأ
 َ(.333ٔ٘ـ / ٕٓٗٔاألٌٚٝ )

  ِٜىخ اٌّىشِخ، رؾم١ك:  –ٔٙب٠خ اٌٛصٛي ئٌٝ ػٍُ األصٛي، رأ١ٌف: أؽّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ اٌغبػبرٟ، عبِؼخ أَ اٌمش
 عؼذ ثٓ غش٠ش ثٓ ِٙذٞ اٌغٍّٟ.


