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ؽىّٗ ػٍٝ ثؼض لٛي اإلِبَ اٌزشِزٞ فٟ ػٓ ِؼٕٝ ٘زا اٌجؾش ٠جؾش —خالطخ

, اٌؾغٓ ٚال ٠شاد ثٗ اٌّؼٕٝ االططالؽٟٚلذ ٠طٍك , "٘زا ؽذ٠ش ؽغٓ غش٠ت: "األؽبد٠ش

. اٌؾىُ ػٍٝ اٌؾذ٠ش ثبٌظؾخ أٚ اٌؾغٓ ٠زٛلف ػٍٝ رٛفش ششٚط

.  اٌّزمذ١ِٓ ا, اٌّزأخش٠ٓ ا,إٌّىش ا,حسي غريب: اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ

I. اٌّمذِخ 

 ،اد بو الوعنى االصطالحيوأى الحسي يطلق والير، هعنى حسي غريبهعرفت 

 .حكن التصحيح والتحسيي والتضعيف، بالنسبت للوتأخرييو

II. اٌّمبٌخ ِٛضٛع  

 
 :"٘زا ؽذ٠ش ؽغٓ غش٠ت: "اٌّشاد ثمٛي اإلِبَ اٌزشِزٞ فٟ ؽىّٗ ػٍٝ ثؼض األؽبد٠ش

 .أْ ٠شٜٚ ِٓ غ١ش ٚعٗ: لذ ششط اٌزشِزٞ فٟ اٌؾغٓ

إْ اإلِبَ اٌزشِزٞ ٌُ ٠ؼشف اٌؾغٓ  :فئْ ل١ً: لبي اٌؾبفظ اثٓ ؽغش, فٟ اٌغٛاة ػٓ رٌه

ِطٍمًب, ٚإّٔب ػشف ثٕٛع خبص ِٕٗ, ٚلغ فٟ وزبثٗ, ٚ٘ٛ ِب ٠ىْٛ ف١ٗ ؽغٓ ِٓ غ١ش 

: , ٚفٟ ثؼضٙب"٘زا ؽذ٠ش ؽغٓ: "طفخ أخشٜ, ٚرٌه أٔٗ ٠مٛي فٟ ثؼض األؽبد٠ش

: , ٚفٟ ثؼضٙب"ؽغٓ طؾ١ؼ: ", ٚفٟ ثؼضٙب"غش٠ت: ", ٚفٟ ثؼضٙب"طؾ١ؼ"

 ."ؽغٓ طؾ١ؼ غش٠ت: ", ٚفٟ ثؼضٙب"طؾ١ؼ غش٠ت: ", ٚفٟ ثؼضٙب"ؽغٓ غش٠ت"

: ٚ٘زا اٌزؼش٠ف إّٔب ٚلغ ػٍٝ األٚي فمظ, ٚػجبسرٗ رششذ إٌٝ رٌه, ؽ١ش لبي فٟ آخش وزبثٗ

ؽذ٠ش ؽغٓ؛ فئّٔب أسدٔب ثٗ ؽغٓ إعٕبدٖ ػٕذٔب؛ إر وً ؽذ٠ش ٠شٜٚ : ِٚب لٍٕب فٟ وزبثٕب"

ب ثبٌىزة, ٠ٚشٜٚ ِٓ غ١ش ٚعٗ ٔؾٛ ري ًّ ا؛ فٙٛ ػٕذٔب ال ٠ىْٛ سا٠ٚٗ ِزٙ ن, ٚال ٠ىْٛ شبر ً

 ."ؽذ٠ش ؽغٓ

ؽغٓ : "فمظ, أِب ِب ٠مٛي ف١ٗ" ؽغٓ: "ثٙزا ػض٠ضٞ اٌذاسط إّٔب ػشف اٌزٞ ٠مٛي ف١ٗ

؛ فٍُ ٠ؼشط ػٍٝ رؼش٠فٗ؛ ٚوأٔٗ "ؽغٓ طؾ١ؼ غش٠ت", أٚ "ؽغٓ غش٠ت", أٚ "طؾ١ؼ

: ٞ وزبثٗٚالزظش ػٍٝ رؼش٠ف ِب ٠مٛي ف١ٗ ف, رشن رٌه اعزغٕبء ٌشٙشرٗ ػٕذ أً٘ ٘زا اٌفٓ

ػٕذٔب, ٌُٚ ٠ٕغجٗ : فمظ؛ إِب ٌغّٛضٗ, ٚإِب ألٔٗ اططالػ عذ٠ذ؛ ٌزٌه ل١ذٖ ثمٌٛٗ" ؽغٓ"

 .إٌٝ أً٘ اٌؾذ٠ش وّب فؼً اٌخطبثٟ

اططالػ وً إِبَ, ِٚبرا ٠ش٠ذ ثّب ٠مٛي؛ ؽزٝ ال ٠مغ ٌجظ فٟ اٌفُٙ ف١ؾزظ الثذ ِٓ ِؼشفخ 

الططالؽٟ, وّب ٠غت ثؾذ٠ش ضؼ١ف؛ ألْ إِبِب ٚطفٗ ثبٌؾغٓ, ٚ٘ٛ ال ٠مظذ اٌؾغٓ ا

ػٍٝ اٌجبؽش أال ٠ؼزّذ إال ِب ؽىُ ػ١ٍٗ أً٘ اٌؾذ٠ش ثبٌؾغٓ, ٚرؾمك ف١ٗ ششٚط اٌؾذ٠ش 

 .اٌؾغٓ

ٚلذ ٚعذ إطالق اٌؾغٓ ػٍٝ إٌّىش, لبي اثٓ ػذٞ فٟ رشعّخ : لبي اٌؾبفظ اٌغخبٚٞ 

ؽذ٠ضٗ ِٕىش, ٚػبِزٗ ؽغبْ؛ إال أٔٗ ال ٠زبثغ ػ١ٍٗ, : عالَ ثٓ ع١ٍّبْ اٌّذائٕٟ

وبٔٛا إرا اعزّؼٛا وش٘ٛا أْ ٠خشط اٌشعً : ٌك ػٍٝ اٌغش٠ت , لبي إثشا١ُ٘ إٌخؼٟٚلذ ٠ظ

 .ؽغبْ ؽذ٠ضٗ

  .فالْ ِغٙٛي, ٚاٌؾذ٠ش اٌزٞ سٚاٖ ؽغٓ: لٛي أثٟ ؽبرُ اٌشاصٞ

إٔٗ ضؼ١ف اٌؾذ٠ش ِغ ؽغٕٗ, ػٍٝ أٔٗ : ٚلٛي إثشا١ُ٘ ثٓ ٠ؼمٛة اٌغٛصعبٟٔ فٟ اٌطٍؾٟ

 .٠ؾزًّ إسادرّٙب اٌّؼٕٝ اٌٍغٛٞ أ٠ًضب

ؽذ٠ش . اٌؾذ٠ش..." رؼٍّٛا اٌؼٍُ؛ فئْ رؼٍّٗ هلل خش١خ: "اي اثٓ ػجذ اٌجش ػمت ؽذ٠ش ِؼبرق

ا, ٌٚىٓ ١ٌظ ٌٗ إعٕبد لٛٞ؛ فأساد ثبٌؾغٓ ؽغٓ اٌٍفظ؛ ألْ فٟ إعٕبدٖ وزاة  ؽغٓ عذ ً

 .ِٚزشٚن

سأ٠ذ ػض٠ضٞ اٌذاسط و١ف صجذ اخزالف ط١ٕغ األئّخ فٟ إطالق اٌؾغٓ, ثً ال ثذ ِٓ 

اٌؾغٓ, فّب وبْ ِٕٗ ِٕطجمًب ػٍٝ اٌؾغٓ ٌزارٗ فٙٛ ؽغخ, أٚ اٌؾغٓ إٌظش فٟ اٌؾذ٠ش 

 .ٌغ١شٖ؛ ف١فظً ث١ٓ ِب رىضش طشلٗ ف١ؾزظ ثٗ, ِٚب ال فال

 :اٌؼٍّبء اخزٍفٛا فٟ عٛاص اٌزظؾ١ؼ ٚاٌزؾغ١ٓ ثبٌٕغجخ ٌٍّزأخش٠ٓ, ٚ٘زٖ آسائُٙ

ِٛا ػٍٝ ر٘ت اثٓ اٌظالػ ِٚٓ ٚافمٗ إٌٝ أٔٗ ال ٠غٛص ٌٍّزأخش٠ٓ أْ ٠ؾه: اٌشأٞ األٚي

اٌؾذ٠ش ثبٌظؾخ أٚ ثبٌؾغٓ؛ فؼٍٝ اٌّزأخش٠ٓ أْ ٠ؼزّذٚا فٟ ِؼشفخ اٌظؾ١ؼ ٚاٌؾغٓ 

 .ػٍٝ ِب ٔض ػ١ٍٗ األئّخ اٌّزمذِْٛ فٟ ِظٕفبرُٙ

٠شعغ لٛي اثٓ اٌظالػ فٟ ِٕغ اٌّزأخش٠ٓ ِٓ اٌؾىُ ػٍٝ اٌؾذ٠ش ثبٌظؾخ أٚ اٌؾغٓ إٌٝ 

 :ا٢رٟ

َ ػٍٝ اٌؾذ٠ش ؛ ألْ ِٓ ششٚط اٌؾذ٠ش ػذَ أ١ٍ٘خ اٌّزأخش٠ٓ ثبٌٕغجخ ٌٍّزمذ١ِٓ ٌٍؾه -أ

عالِخ اٌؾذ٠ش ِٓ اٌشزٚر, ٚاٌؼٍخ اٌمبدؽخ, ِٚؼشفخ اٌشزٚر ٚاٌؼٍخ اٌمبدؽخ, أِش ال 

 .٠غزط١غ اٌّزأخشْٚ إدساوٗ أٚ اٌٛلٛف ػ١ٍٗ

ٌٛ طؼ ؽذ٠ش ٌّب أٍّ٘ٗ األئّخ اٌّزمذِْٛ ٌشذح فؾظُٙ, ٚاعزٙبدُ٘ فٟ اٌجؾش ػٓ  -ة

 .طؾ١ؼ اٌؾذ٠ش

ر٘ت اإلِبَ إٌٛٚٞ ِٚٓ ٚافمٗ إٌٝ عٛاص اٌزظؾ١ؼ ٚاٌزؾغ١ٓ ٌّٓ رّىٓ : اٌشأٞ اٌضبٟٔ

 :ٚاعزذي ػٍٝ رٌه ثّب ٠أرٟ, ِٓ رٌه ٚل٠ٛذ ِؼشفزٗ

طؾؼ اٌؼٍّبء اٌز٠ٓ ػبطشٚا اثٓ اٌظالػ, ِٚٓ عبء ثؼذٖ أؽبد٠ش ١ٌظ ٌٍّزمذ١ِٓ ف١ٙب 

عٕخ  أثٛ اٌؾغٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌٍّه اٌمطبْ, اٌّزٛفٝ فٟ: رظؾ١ؼ؛ فّٓ ٘ؤالء

: طؾؼ ف١ٗ ؽذ٠ش اثٓ ػّش( اٌُٛ٘ ٚاإل٠ٙبَ: )صّبْ ٚػشش٠ٓ ٚعزّبئخ, ٚ٘ٛ طبؽت وزبة

طٍٝ -وزٌه وبْ سعٛي هللا : أٔٗ وبْ ٠زٛضأ ٚٔؼالٖ فٟ سع١ٍٗ ٠ّٚغؼ ػ١ٍّٙب, ٠ٚمٛي"

 ."٠فؼً -هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ

٠ٓ ُِٕٚٙ اٌؾبفظ ض١بء اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌٛاؽذ اٌّمذعٟ, اٌّزٛفٝ فٟ عٕخ صالس ٚأسثغ

ٚعزّبئخ ِٓ اٌٙغشح, ٟٚ٘ اٌغٕخ اٌزٟ رٛفٟ ف١ٙب اثٓ اٌظالػ؛ عّغ وزبثًب عّبٖ اٌّخزبسح 

. ِّب ١ٌظ فٟ اٌظؾ١ؾ١ٓ أٚ أؽذّ٘ب ِشرت ػٍٝ اٌّغب١ٔذ ػٍٝ ؽشٚف اٌّؼغُ, ٌُٚ ٠ىٍّٗ

 .اٌزضَ ف١ٗ اٌظؾخ, ٚروش ف١ٗ أؽبد٠ش ٌُ ٠غجك إٌٝ رظؾ١ؾٙب

ٚ٘زا ٘ٛ اٌزٞ ػ١ٍٗ . ٚل٠ٛذ ِؼشفزٌّٗٓ رّىٓ  -عٛاص اٌزظؾ١ؼ ٚاٌزؾغ١ٓ: ٚاٌشاعؼ 

 .ػًّ أً٘ اٌؾذ٠ش

ٍٚ ٚاؽذ ضؼ١ف, ٚثم١خ : ٚاٌؾىُ ػٍٝ اإلعٕبد إّٔب ٘ٛ ثأضؼف اٌشٚاح فٍٛ وبْ فٟ اإلعٕبد سا

ٍٚ ٚاؽذ خف١ف  سٚاح اإلعٕبد صمبد؛ فبٌؾىُ ػٍٝ اإلعٕبد أٔٗ ضؼ١ف, ٌٚٛ وبْ فٟ اإلعٕبد سا

 .إلعٕبد أٔٗ ؽغٓاٌضجظ, ٚثم١خ سعبي اإلعٕبد صمبد؛ فبٌؾىُ ػٍٝ ا

ٚلذ ارفمٛا ع١ًّؼب ػٍٝ أٔٗ ال ٠غٛص أْ ٠ؾىُ ػبٌُ ػٍٝ ؽذ٠ش ثبٌضؼف ٌضؼف إعٕبدٖ؛ 

الؽزّبي أْ ٠ىْٛ ٌٍؾذ٠ش إعٕبد آخش طؾ١ؼ, غ١ش اإلعٕبد اٌضؼ١ف, فئرا ٚعذ اٌؼبٌُ اٌزٞ 

 ٚطً إٌٝ ِشرجخ إٌظش فٟ األعب١ٔذ ٚاٌّزْٛ ؽذ٠ضًب فَمََذ ششطًب فٟ ششٚط اٌمجٛي؛ وأْ ٠ىْٛ

ٍٚ ضؼ١ف, فٍٗ ػٕذ رٌه أْ ٠مٛي ٌٓ أٚ سا ٘زا اٌؾذ٠ش ضؼ١ف ثٙزا : فٟ اإلعٕبد أمطبع ث١َِّ

 .٘زا إعٕبد ضؼ١ف, ٚثزٌه ٠ىْٛ لذ ؽىُ ػٍٝ اإلعٕبد فمظ دْٚ اٌّزٓ: أٚ ٠مٛي. اإلعٕبد

ً٘ ٠غٛص اٌؾىُ ػٍٝ اٌؾذ٠ش ثبٌٛضغ؟ لذ ِٕؼٛا ِٓ أْ ٠ؾىُ ػٍٝ اٌؾذ٠ش ثبٌٛضغ ٌٛعٛد 

ٍٚ وزاة فٟ إعٕب  .د اٌؾذ٠ش؛ الؽزّبي أْ ٠ىْٛ ٌٙزا اٌّزٓ إعٕبد آخش طؾ١ؼسا

ٚأِب اٌؾىُ : ً٘ ٠غٛص أْ ٠ؾىُ ػٍٝ اٌؾذ٠ش ثبٌزٛارش أٚ ثبٌشٙشح؟ لبي اٌؾبفظ اٌغ١ٛطٟ

ػٍٝ اٌؾذ٠ش ثبٌزٛارش أٚ ثبٌشٙشح؛ فال ٠ّزٕغ إرا ٚعذ اٌطشق اٌّؼزجشح فٟ رٌه, ٚوزٌه 

 .ػٍٝ إعٕبد٠ٓ؛ فئٔٗ ٠ؾىُ ٌٗ ثأٔٗ ػض٠ضاٌؾىُ ٌٍؾذ٠ش ثأٔٗ ػض٠ض إرا ػضش اٌجبؽش ٌٍؾذ٠ش 

ً٘ ٠غٛص أْ ٠ؾىُ ػٍٝ اٌؾذ٠ش ثبٌغشاثخ؟  

٠ٕجغٟ اٌزٛلف ػٓ اٌؾىُ ػٍٝ اٌؾذ٠ش ثبٌغشاثخ؛ ألٔٗ لذ ٠ىْٛ : لبي اٌؾبفظ اٌغ١ٛطٟ 

ٌٍؾذ٠ش طشق أخشٜ غ١ش اٌزٟ ٚلف ػ١ٍٙب اٌجبؽش ٌُ ٠مف ػ١ٍٙب, إال إرا ؽىُ إِبَ ِؼزّذ 

 .ٌّزٓ أفشد ثٗ فالْ؛ ف١ؾىُ ػ١ٍٗ ؽ١ٕئز ثأٔٗ غش٠تثأْ ٘زا ا: ِٓ أئّخ اٌؾذ٠ش
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