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Abstract  

1. Most of the modernized 

adhered to the path of Imam 

Al-Shafiaa into explaining 

the meaning of abnormal 

recitation.  

2. Many of modernized were 

disinclining the people from 

talking about strangeness 

and desiring to talk about 

what is famous.  

3. Strangeness got diverse in 

text  

4. It has been indicated that the 

stranger has different 

aspects including the 

uniqueness of a country 

residents from others.  

5. I have got a historical study 

as to develop terms of 

modern science having 

relation with uniqueness.  

6. Through the research, we 

have made measures rules 

determined by the scale 

adhered by modern students 

into explaining the 

uniqueness. 
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 : ولاملبحث األ
 احلديث الشاذ

 : ولألاملطلب ا
 تعسيف احلديث الشاذ لغًة واصطالحًا
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* بعد القرآن الكريم
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