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 المبحث الرابع

************ 

 شرائظ الراوي

 (األول جزءال)

 

اٌزٞ  ،ر٘ت ػٍّبء اٌذسایخ إٌی اػزجبس ششائظ خبطّخ ٌٍشاٚٞ

 :یؤخز ثؾذیضٗ، ٚ ٟ٘ کبٌزبٌٟ

 اإلصالم: الشرط األول

اٌخجشاء فٟ ػٍُ  ػ١ٍٗ فكف١ٗ ثٕبءا ػٍی اٌّشٙٛس، ثً ارّٚ ٘ٛ ِؼزجش 

فالیمجً ؽذیش اٌکفبس ٚ . اٌذسایخ ؽکبٖ طبؽت کزبةاٌؾذیش، کّب 

 .اٌّششک١ٓ ِطٍمب
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 العقل: الشرط الثاني

 .إر أّْ غ١ش اٌؼبلً الیؼٟ ِب یغّغ کّب ٘ٛ ؽمّٗ. ٚ اٌغجت ف١ٗ ٚاضؼ

 .ٚ ؽکٟ اإلعّبع ػٍی ٘زا اٌششط أیضب. فال یّکٓ اٌٛصٛق ثخجشٖ

 البلوغ: الشرط الثالث

الیمجً لٛي : فمبي اٌجؼض. ٚ ٘زا اٌششط ٘ٛ ِؾًّ اٌخالف ث١ٓ اٌؼٍّبء

یمجً لٌٛٗ : ٚ لبي االخشْٚ. غ١ش اٌجبٌغ ِطٍمب، ٚ ٘ٛ اٌمٛي اٌّشٙٛس

غ١ش ا١ٌّّّض،  إرا یٛعت االطّئٕبْ، ٚ فظً اٌجؼض ا٢خش ث١ٓ ا١ٌّّّض ٚ

 .فمبي ثمجٛي لٛي األٚي دْٚ اٌضبٟٔ

 اإلیمان: الشرط الرابع

ر٘ت . ٚ اٌّمظٛد ِٕٗ ١ٕ٘ٙب ٘ٛ أْ یکْٛ اٌشاٚٞ إِب١ِّب إصٕبػششیّب

إٌی اػزجبس ٘زا اٌششط عّبػخ ِٓ ػٍّبئٕب اٌکجبس، کبٌش١ٙذ األٚي ٚ 

اٌش١ٙذ اٌضبٟٔ ٚ اٌؼالِخ اٌؾٍّٟ ٚ اثٓ إدسیظ ٚ اٌّؾمك اٌکشکٟ ٚ 

 . ؽت اٌّؼبٌُطب

فئّٔٗ . ٚ ٌکٓ خبٌفُٙ فٟ ٘زا اٌشأٞ عّبػخ اخشی کبٌش١خ اٌطٛعٟ

ر٘ت إٌی عٛاص اٌؼًّ ثشٚایبد اٌّخبٌف١ٓ اٌّٛصم١ٓ إرا سٚٚا ػٓ أئّّزٕب 

ػ١ٍُٙ اٌغالَ، ثششط أْ الیکْٛ ِب فٟ سٚایبد أطؾبثٕب ِب یخبٌفٙب ٚ 

 :ٚ اعزذالي اٌش١خ یجزٕٟ ػٍی أِشیٓ .ٌُٙ لٛي ف١ٗالیکْٛ 

ّٔٗ لبي :األول إرا " : ِب سٚٞ ػٓ أثٟ ػجذهللا ػ١ٍٗ اٌغالَ أ

ٔضٌذ ثىُ ؽبدصخ ال رغذْٚ ؽىّٙب ف١ّب سٚٞ ػٕب، فبٔظشٚا إٌٝ 

 ".ِب سٖٚٚ ػٓ ػٍٟ ػ١ٍٗ اٌغالَ فبػٍّٛا ثٗ
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. ػًّ األطؾبة ثشٚایبد غ١ش اإلِب١١ِٓ اإلصٕبػششی١ٓ :الثاني

سٚاٖ ؽفض ثٓ ألعً ِب لٍٕبٖ، ػٍّذ اٌطبئفخ ثّب  ٚ: "لبيفئٔٗ 

غ١شُ٘  اٌغىٟٛٔ ٚ ٔٛػ ثٓ دساط ٚ غ١بس ثٓ وٍٛة، ٚ غ١بس، ٚ

ٌُ  ف١ّب ٌُ ٠ٕىشٖٚ ٚ( ػ١ٍُٙ اٌغالَ)ِٓ اٌؼبِخ ػٓ أئّزٕب 

: ٚ لبي أیضب ف١ّب ؽکٟ ػٕٗ فٟ اٌؼذّح ".٠ىٓ ػٕذُ٘ خالفٗ

 اٌٛالف١خ ٚ اٌفطؾ١خ ٚ ِب سٚاٖ عبئش فشق اٌش١ؼخ ٚ ّْا"

ال ٠ؼشف  ٕبن ِب ٠خبٌفٗ ٚغ١شُ٘ إْ وبْ ١ٌظ ٘ إٌبٚٚع١خ ٚ

ِٓ اٌطبئفخ اٌؼًّ ثخالفٗ، ٚعت أْ ٠ؼًّ ثٗ إرا وبْ ِزؾشعب 

ب فٟ أطً إْ وبْ ِخطئ ِٛصٛلب ثٗ فٟ أِبٔزٗ ٚفٟ سٚا٠زٗ 

ألعً ِب لٍٕبٖ ػٍّذ اٌطبئفخ ثؤخجبس اٌفطؾ١خ ِضً  االػزمبد، ٚ

أخجبس اٌٛالف١خ ِضً عّبػخ ثٓ  غ١شٖ، ٚ ػجذ هللا ثٓ ثى١ش ٚ

ِٓ ثؼذ  ػضّبْ ثٓ ػ١غٝ، ٚ ثٓ أثٟ ؽّضح ٚػٍٟ  ِٙشاْ ٚ

غ١شُ٘  اٌطبطش٠ْٛ ٚ ثٕٛ عّبػخ ٚ ٘ؤالء ثّب سٚاٖ ثٕٛ فضبي ٚ

 ".ف١ّب ٌُ ٠ىٓ ػٕذُ٘ ف١ٗ خالف

 العذالة: الشرط الخامش

 :یغت ػ١ٍٕب أْ ٔجؾش ١ٕ٘ٙب ػٓ أِشیٓ

 .، ٚ اٌّمظٛد ِٕٙب فٟ ٘زا اٌؼٍُِفَٙٛ اٌؼذاٌخ: األمر األوّل

 .اػزجبس ٘زا اٌششط أٚ ػذِٗ ػٕذ األطؾبة: األمر الثاني
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فٟ ِظطٍؼ ػٍُ األخالق ٟ٘ ؽبٌخ االػزذاي ٌٍمٛح  العذالة

 .اٌؼبٍِخ، کّب أّْ اٌؾکّخ ٟ٘ ؽبٌخ االػزذاي ٌٍمٛح اٌؼبلٍخ

ّٔٙب  رؼذ٠ً اٌمٜٛ إٌفغب١ٔخ، ٚرم٠ُٛ ٚ لبي ثؼض اٌؼٍّبء ثؤ

أٚ ٍِىخ ٔفغب١ٔخ . أفؼبٌٙب ثؾ١ش ال٠غٍت ثؼضٙب ػٍٝ ثؼض

 .ػٕٙب اٌّغبٚاد فٟ االُِٛس اٌظبدسح ػٓ طبؽجٙب رظذس

ٍّىخ أِب اٌّمظٛد ِٕٙب فٟ ٘زا اٌفّٓ فٙٛ ػجبسح ػٓ اٌ

 .اٌّشٚءح إٌفغب١ّٔخ اٌجبػضخ ػٍٝ ِالصِخ اٌزمٜٛ ٚ

إّٔٙب ٍِىخ ٔفغب١ٔخ ساعخخ ثبػضخ : ٚ لبي اٌجؼض فٟ ششػ رٌک

ػٍٝ ِالصِخ اٌزمٜٛ ٚرشن اسرىبة اٌىجبئش ٚ اإلطشاس ػٍٝ 

اٌظغبئش ٚرشن اسرىبة ِٕبف١بد اٌّشٚح، اٌىبشف اسرىبثٙب ػٓ لٍخ 

 . اٌّجبالح ثبٌذ٠ٓ ثؾ١ش ال ٠ٛصك ِٕٗ اٌزؾشص ػٓ اٌزٔٛة

کششط الصَ ٌمجٛي أخجبس اٌشٚاح، فٙٛ ِٛضغ  أما اعتبار العذالة

فمبي اٌجؼض ثبػزجبس٘ب، ٚ لبي ا٢خشْٚ . اٌخالف ث١ٓ اٌؼٍّبء

 .ثؼذِٗ

لبي . ٘ٛ ِب ر٘ت إ١ٌٗ عّغ کج١ش ِٓ األطؾبة الرأي األول

 ػ١ٍٗ عّٙٛس أئّخ اٌؾذ٠ش ٚ ّْا: "فٟ اٌجذا٠خاٌش١ٙذ اٌضبٟٔ 

اٌّشٙٛس ث١ٓ ٚ لبي طبؽت اٌّؼبٌُ ثؤّٔٗ . "اطٛي اٌفمٗ

 . األطؾبة
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ر٘ت إ١ٌٗ أیضب عّبػخ  لذٚ ٘ٛ ػذَ االػزجبس،  الرأي الثاني

 : ٚ ُ٘ أیضب ػٍی لغ١ّٓ. ِٓ األطؾبة

بي ثؾغ١خ خجش اٌشاٚٞ اٌّغٙٛي اٌؾبي فٟ خظٛص فُّٕٙ ِٓ ل

 عّبػخ ِٓ ٚ ٔغت ٘زا اٌشأٞ إٌی . اٌؼذاٌخ أٚ اٌفغك

 .اٌّزؤخشّیٓ

ٚ ُِٕٙ ِٓ لبي ثؾغ١خ خجش اٌشاٚٞ اٌزٞ یٛصك ثزؾشّصٖ ػٓ 

 . اٌکزة، ٚ إْ ٌُ یضجذ ػذٌٗ فٟ عبئش اٌغٙبد

خطئب فٟ فؤِب ِٓ وبْ ِ": لبي اٌش١خ اٌطٛعٟ فٟ اٌؼذّح

ؤفؼبي اٌغٛاسػ ٚوبْ صمخ فٟ سٚا٠زٗ األفؼبي أٚ فبعمب ثثؼض 

٠غٛص اٌؼًّ ثٗ، ألْ  ِزؾشصا ف١ٙب، فئْ رٌه ال ٠ٛعت سد خجشٖ، ٚ

إّٔب اٌفغك ثؤفؼبي  اٌؼذاٌخ اٌّطٍٛثخ فٟ اٌشٚا٠خ ؽبطٍخ ف١ٗ، ٚ

١ٌظ ثّبٔغ ِٓ لجٛي خجشٖ،  اٌغٛاسػ ٠ّٕغ ِٓ لجٛي شٙبدرٗ، ٚ

 ". بػخ ٘زٖ طفزُٙألعً رٌه لجٍذ اٌطبئفخ أخجبس عّ ٚ

ٚ اعزذيّ اٌمبئٍْٛ ثؾغ١خ خجش اٌشاٚٞ اٌّغٙٛي اٌؾبي فٟ 

هللا رؼبٌٝ ػٍك ٚعٛة اٌزضجذ خظٛص اٌؼذاٌخ أٚ اٌفغك ثؤّْ 

١ٌظ اٌّشاد اٌفغك  ػٍٝ فغك اٌّخجش، ٚفٟ آیخ إٌجؤ 

إال ٌضَ اٌزى١ٍف ثّب ال ٠طبق، فزؼ١ٓ  ٚ ،اٌٛالؼٟ ٚإْ ٌُ ٔؼٍُ ثٗ

ؼٍَٛ، ٚأزفبء اٌزضجذ ػٕذ ػذَ اٌؼٍُ أْ ٠ىْٛ اٌّشاد اٌفغك اٌّ

اٌمجٛي، ٌىٓ اٌّشاد ١ٌظ ٘ٛ  ثبٌفغك ٠غبِغ وال ِٓ اٌشد ٚ
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إال ٌضَ وْٛ ِغٙٛي اٌؾبي أعٛء ؽبال ِٓ ِؼٍَٛ  ٚ ،األٚي

اٌفغك، ؽ١ش ٠مجً خجشٖ ثؼذ اٌزضجذ، فزؼ١ٓ اٌضبٟٔ ٚ٘ٛ 

 . اٌمجٛي

ٚ اؽزظّ اٌمبئٍْٛ ثؾغ١خ خجش اٌشاٚٞ اٌزٞ یٛصك ثزؾشّصٖ ػٓ 

. ٟ عبئش اٌغٙبد ثؼًّ األطؾبةکزة، ٚ إْ ٌُ یضجذ ػذٌٗ فاٌ

 . عزذيّ اٌش١خ ثزٌک فٟ اٌؼذّحٚ ٘ٛ ِب ا

بٌّٕغ ِٓ رٌه ٚاٌّطبٌجخ ث أواّل :الؽع ػ١ٍٗ فٟ اٌّؼبسط ٚ

ثؤٔب ٌٛ عٍّٕب٘ب اللزظشٔب ػٍٝ اٌّٛاضغ اٌزٟ  ثانيا ٚ. ثبٌذ١ًٌ

ػٍّذ ف١ٙب ثؤخجبس خبطخ ٌُٚ ٠غض اٌزؼذٞ فٟ اٌؼًّ إٌٝ 

فٟ رٍک اٌّٛاسد، أضّبَ اٌمشائٓ إ١ٌٙب الؽزّبي غ١ش٘ب، 

ثؤْ دػٜٛ اٌزؾشص ػٓ اٌىزة ِغ ظٙٛس  ثالثا ٚ .ثّغشد اٌخجشال

اٌفغك ِغزجؼذ، إر اٌزٞ ٠ظٙش فغٛلٗ ال ٠ٛصك ثّب ٠ظٙش ِّب 

 . خشعٗ ػٓ اٌىزة٠

إٔىبس ػًّ  ٚ: "٘زا ، ٚ ٌکٓ لبي طبؽت ِمجبط اٌٙذایخ ِب ٔظّٗ

اٌطبئفخ ثؤخجبس غ١ش اٌؼذٚي ثؼ١ذ ػٓ االٔظبف، فئْ ِٓ رزجغ 

وزت اٌؾذ٠ش ٚاٌشعبي ٚاٌفمٗ ٚعذ ػٍُّٙ ثٗ فٟ غب٠خ اٌٛضٛػ، 

" اٌششا٠غ" ٚ " اٌّؼزجش"ٔفغٗ ػًّ فٟ ( سٖ)ؽزٝ أْ اٌّؾمك 

ش رٌه ػٍٝ ِٛاسد ػٍُّٙ الؽزّبي وٛٔٗ ثغٍّخ ِٕٙب، ٚأِب لظ

الٔضّبَ اٌمشائٓ إ١ٌٙب، ف١شدٖ وٍّبد عّغ ُِٕٙ ؽ١ش إٔٙب 

ظب٘شح فٟ اٌؼًّ ثبٌخجش ِٓ ؽ١ش ٘ٛ، ٌُٚ عٍُ فال ٚعٗ 
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ٌاللزظبس ػٍٝ ِٛسد ػٍُّٙ، ثً اٌزؼ١ُّ اٌالصَ ٌىً ِٛسد لبِذ 

اٌمشائٓ ٚاألِبساد اٌّف١ذح ٌٍٛصٛق ثبٌخجش، ِضبفب إٌٝ أْ اٌظب٘ش 

ْ وً ِٓ عٛص االػزّبد ػٍٝ خجش اٌفبعك اٌّزؾشص ػٓ اٌىزة أ

فٟ ِٛسد خبص عٛصٖ ِطٍمب، فبٌزفظ١ً خشق  فٟ اٌغٍّخ ٚ

ٚأِب ِب روشٖ ِٓ اعزجؼبد اٌزؾشص ػٓ اٌىزة . ٌإلعّبع اٌّشوت

ِغ ظٙٛس اٌفغك فّذفٛع ثّالؽظخ ع١شح وض١ش ِٓ إٌبط ِٓ 

عذا ػٓ أً٘ اإل٠ّبْ ٚاإلعالَ ٚاٌفىش ِٓ اٌزؾبشٟ ٚاٌزؾشص 

اسرىبة وض١ش ِٓ اٌّؾشِبد، ٚاالعزجؼبد إّٔب ٠زغٗ  اٌىزة، ٚ

ؽ١ش ٠ىْٛ األِش ػٍٝ خالف اٌؼبدح، ِٚٓ اٌظب٘ش أْ ِب روشٔبٖ 

 ."ِّب عشد ثٗ اٌؼبدح

،  ألْ اٌظب٘ش أیضب آ٠خ إٌجؤعزذيّ أرجبع اٌش١خ ػٍی سأیُٙ ثٚ ا

ِٓ ا٠٢خ أٔٗ إرا ؽظً االط١ّٕبْ ِٓ عٙخ خجش اٌفبعك ثؼذ 

 . اٌکبفٟ فٟ اٌّمبَدي فٙٛ بّمذاس ٠ؾظً ِٓ خجش اٌؼاٌزضجذ ث

 الضبظ: الشرط الضادس

ؽبفظب، ٚاػ١ب، ِزؾشّصا اٌّمظٛد ِٓ اٌضجظ ٘ٛ أْ یکْٛ اٌشاٚٞ 

٠غٍت ػ١ٍٗ اٌغٙٛ فٟ فالیؼزجش خجش ِٓ . اٌغٍظ ػٓ اٌزؾش٠ف ٚ

 .ٔؾٛ٘ب و١ف١ّخ إٌمً ٚ

اٌش١خ کّب ؽکی ػٕٗ  – فٟ إٌٙب٠خ( سؽّٗ هللا) لبي اٌؼاّلِخ

  : –اٌجٙبئٟ فٟ ِششق اٌشّغ١ٓ ضّٓ ؽجً اٌّز١ٓ 
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إّْ اٌضجظ ِٓ أػظُ اٌششائظ فٟ اٌشٚا٠خ؛ فئّْ ِٓ الضجظ ٌٗ "

٠خزٍف  ٠ىْٛ ِّّب رزُ ثٗ فبئذرٗ ٚ لذ ٠غٙٛ ػٓ ثؼض اٌؾذ٠ش ٚ

اٌؾىُ ثٗ، أٚ ٠غٙٛ ف١ض٠ذ فٟ اٌؾذ٠ش ِب ٠ضطشة ثٗ ِؼٕبٖ، أٚ 

٠غٙٛ ػٓ  ٚ( ص) ػٓ إٌج٠ّٟشٚٞ  ٠جذّيُ ٌفظب ثآخش، ٚ

 ".٠شٚٞ ػٓ آخش اٌٛاعطخ، أٚ ٠شٚٞ ػٓ شخض ف١غٙٛ ػٕٗ ٚ

ّْ اٌغٙٛ فٟ اٌشاٚٞ إرا کبْ ٔبدسا ، فالیضشّ ثبػزجبس  ٚ اػٍُ أ

 .خجشٖ، ٚ رٌک ألّٔٗ الیغٍُ ِٕٗ إال اٌّؼظ١ِٛٓ

 

***** 

 


