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 ملخص البحث

عهٗ  ْشاو انكٕفٍٛٛ انًُظٕص فٙ ششح اتٍ دساسح تحهٛهٛح نالختالف تٍٛ انثظشٍٚٛ ٔ .يفتاح طثاسانذٍٚ

 . يتٍ قطش انُذٖ

فٙ  ٚختهفٌٕ تعؼٓى تعؼا اإلَساٌف .عهٗ عثادِ سثحاَّ ٔتعانٗ هللا اإٌ االختالف سُح كَٕٛح كتثٓ 

انُاس تٍٛ  فال غشٔ أٌ ٕٚجذ اختالف اٜساء تفكٛشْى. خظٕطا فٙ عقٕنٓى ٔؽشٚقح ،تعغ األيٕس

فٙ انُحٕ  اْفٙ عهٕو شتٗ، أحذ تٍٛ أْم انعهىاالختالف  فقذ حظم ،ٔتانفعم .تٍٛ أْم انعهى خظٕطأ

 ،االختالف زاْ يٍ أشٓشٔ ،انُحٕٚح ٔانظشفٛح انًسائمتعغ فٙ  اختالف اٜساء فقذ ٔجذ .ٔانظشف

رُِكَش ْزا االختالف فٙ كتة انُحٕ ٔانظشف كثٛشا،  تٗح انثظشٍٚٛ ٔانكٕفٍٛٛ تٍٛ ٔقعانز٘  االختالف

عثذ هللا تٍ ٕٚسف تٍ أحًذ تٍ عثذ هللا تٍ اتٍ ْشاو عهٗ يتٍ قطش انُذٖ كتاب ششح  ٔإحذٖ ْزِ انكتة

 اختالف اٜساء تٍٛ ٔركش أٚؼا، انُحٕٚح ٔانظشفٛح انًسائم اتٍ ْشاو اإلياو ركش فّٛ .ْشاو االَظاس٘

انثظشٌٕٚ ٔانكٕفٌٕٛ تزكش األيثهح اختهف فٛٓا  انتٙ ًسأنحانتعغ فٙ نى ٚحهم  ٔنكُّّ ،ٍٚٛ ٔانكٕفٍٛٛانثظش

فٙ  انًُظٕص انثظشٍٚٛ ٔانكٕفٍٛٛ تٍٛ الفتخاال نتحهٛمحث ٕجّ ْزا انثتًٍ ْزا االَطالق ف .أٔ األدنح

ششح اتٍ ْشاو انًأخٕرج يٍ  يع ركش األيثهح ٔأدنَِّح كم يٍ انفشٚقٍٛششح اتٍ ْشاو عهٗ يتٍ قطش انُذٖ 

 َفسّ

 انثظشٌٕٚ ٔانكٕفٌٕٛانًسائم انتٙ اختهف فٛٓا  ٚعهى انقاسئٔانغشع يٍ ْزا انثحث أٌ 

انقٕل انز٘ ٔ ،أدنح كم يٍ انفشٚقٍٛأيثهح أٔ  ٔٚعهى ،ششح اتٍ ْشاو عهٗ يتٍ قطش انُذٖ فٙ  انًُظٕص

 . انشاسحاختاسِ 

انًسائم  حث نتحهٛم اتٕجّ انث .نهًحتٕٖ تحهٛهٛح شٚقحْٙ ؽ ْزا انثحث انًستخذيح فٙ شٚقحطٔان

، يع إػافح ششح اتٍ ْشاو عهٗ يتٍ قطش انُذٖ انثظشٌٕٚ ٔانكٕفٌٕٛ انًظشح تزكشِ فٙ انتٙ اختهف فٛٓا 

عهٗ قٕل يٍ قٕنٙ انفشٚقٍٛ  اتٍ ْشاو انشاسح اختٛاسٔسُٛثّ انثاحث عهٗ  .األيثهح ٔأدنَِّح كم يٍ انفشٚقٍٛ

   عهٗ رنك.  ضَّ حٛث ََ

 انثظشٍٚٛ ٔانكٕفٍٛٛ تٍٛ ختالفاا ٔعششٍٚ ٔاحذ ثحثْزا ان فٙ أَّ ٔجذخ ْزا انثحث َتائجٔيٍ 

عح عشش يسأنح يٍ ثسْشاو أستع يسائم يٍ يزْة انكٕفح ٔ  ٔاختاس اتٍ .األدنح ٔأتزكش األيثهح تعؼّ يكًال 

 .يزْة انثظشج ٔفٙ اٜخش ٚزكش انثاحث االستفادج يٍ االختالف فٙ تعهٛى انُحٕ 


