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 شرائط الراوي

 (الثاني جزءال)

 

ٔ نکٍ . ب كٙ انًجذث انغبثن ششائظ انشأ٘ نهخجش انًؼزجشدسعُ

 :ثوٙ أيشاٌ

انشٔایخ، أٔ ٔهذ أَّّ ْم رؼزجش رهک انششائظ ٔهذ أداء : أدذًْب

 رذًّهٓب؟

 أَّّ ْم ُْٛٓب ششٔط اخشی يؼزجشح كٙ ْزا انًجبل؟: انثبَٙ
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 وقت اعتبار الشرائط: األمر األوّل

ْب رْت ثؼط انؼهًبء إنی أٌّّّ : ٔ نإلجبثخ ػٍ انغؤال األٔل َوٕل

ٔ ثُبءا ػهی ْزا انشأ٘، . أداء انشٔاٚخ ال ٔهذ رذًّهٓبرؼزجش ٔهذ 

 ؼهىرذًّهٓب ؿٛش يزّصق ثششائظ انوجٕل ثىّ أدّاْب كٙ ٔهذ ُٚ إرا

كزوجم سٔاٚخ انجبنؾ إرا رذًم كٙ دبل . ٓب هُجهذ يُّثارّصبكّ 

 . انصجب

ٔ الیخلی أَّّ الیًکُُب هجٕل ْزا انشأ٘ كٙ ثؼط انششائظ 

ٌّ . انضجظانًزکٕسح كٙ انًجذث انغبثن، کبنؼوم ٔ  ٔ رنک أل

ًّم  الیؼزًذ ػهّٛ، ٔ ْکزا يٍ الیزّصق ؿٛش انؼبهم ٔهذ انزذ

كبنُضاع یُذصش كٙ ششائظ اخشی کبإلعالو ٔ انؼذانخ ٔ . ثبنضجظ

 .اإلیًبٌ ٔ انجهٕؽ

انخهق ػهٗ  إجًبع انغهق ٔ" َٓبٚخ األدكبو "  كٙ ٔهذ دكٙ

هجٕنٓى ثؼذ انجهٕؽ نًب  إدضبس انصجٛبٌ يجبنظ انذذٚث ٔ

سجغ  ربة ٔکبٌ يُذشكب ثىّ كزا يٍ  ٔ. رذًهِٕ كٙ دبل انصجب

روجم  ،ػًب كبٌ ػهّٛ يٍ يخبنلخ كٙ دٍٚ أٔ كغن أٔ َذٕ رنك

 . سٔاٚزّ دبل اعزوبيزّ

اثٍ ػجبط ٔؿٛشِ  بدسٔاٚ األصذبةوجٕل ٔ اعزذنّٕا ػهی رنک ث

 .يًٍ رذًم انشٔاٚخ هجم انجهٕؽ
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شد انصذٔم سٔاٚخ يذًذ ثٍ ػٛغٗ، ػٍ ٔ اػزشض ػهٛٓى ث

ََّّٕٚظ  .يٍ ثبة كٌٕ رذًهّ كٙ دبل انصجب ، كًٍ انًًکٍ أ

أٚضب  -سدًّ هللا  -انصذٔم ٔ نکٍ اجٛت ػٍ ْزا االػزشاض ثأٌّ 

كوظ،  دبل األداء یؼزجشْب ثم ،ظ دبل انزذًمائال ٚؼزجش انشش

 .كُٓبک ٔجّ آخش نزنک انشدّ

إنی جٕاص انؼًم " انؼذّح"ٔ رْت انشٛخ انطٕعٙ أیضب كٙ 

نؼجشربئٙ، ٔاثٍ اثٍ ْالل أدًذ کٍ ٛانًزًٓ انـالح ٔ ثشٔایبد 

كبَٕا يًٍ ػشف نٓى دبل اعزوبيخ ٔدبل ؿهٕ،  ، إراأثٙ انؼضاهش

يب سِٔٔ دبل ٔ نکٍ یزشک . دبل االعزوبيخٔ ػهى ثصذٔسْب 

 .خطأْى

ْزا إرا ػهى ربسیخ صذٔس انشٔایخ، أيّب إرا کبٌ األيش يجٕٓال، 

ؼًم جًٕٓس األصذبة ، کنوشائٍ انخبسجٛخهضو انشجٕع إنٗ اكٛ

 .ثٓب

 هل هناک شرائط اخری؟: األمر الثاني

سثًب یزخّٛم اػزجبس ششائظ اخشی كٙ انشأ٘، کبنزکٕسح، ٔ 

. انذشیّخ، ٔ انکزبثخ، ٔ انلوبْخ، ٔ يؼشٔكٛخ انُغت ٔ أيثبنٓب

ٔنکٍ انذن ػذو اػزجبس شٛئ يُٓب كٙ هجٕل خجشِ ٔ االػزًبد 
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جبس ٔ رنک الهزضبء األصم، ٔ كوذاٌ انذنٛم ػهی اػز .ػهی سٔایزّ

 .رهک انششائظ

ٔ هذ صشّح انؼاليخ ثوجٕل خجش انُغبء ٔ َلی كٙ کزبثّ 

انخالف كٙ رنک، ٔ دکی انشٓٛذ انثبَٙ كٙ " انُٓبیخ"

ٔ . إطجبم انغهق ٔ انخهق ػهی انشٔایخ ػٍ انًشأح" انجذایخ"

 .ْکزا دبل عبئش االيٕس انًزکٕسح

ٔ اػهى أٌّ انلوبْخ ثًؼُی ػهى انلوّ الرؼزجش كٙ انًوبو، ٔ 

ٔ . رنک ألٌّ انـشض يٍ انخجش ْٕ انشٔایخ، ال االعزُجبط ٔ انذسایخ

َصش هللا ": دٛث یوٕل( ص)یؤیّذِ يب سٔ٘ ػٍ انُجٙ األػظى 

ايشءا عًغ يوبنزٙ كٕػبْب، ٔأداْب كًب عًؼٓب، كشة دبيم 

 ". كوّ نٛظ ثلوّٛ

ثُبءا ػهی ْزا األعبط، الرؼزجش انلوبْخ ثًؼُی ػهى انلوّ 

یجت أٌ یکٌٕ انشأ٘ ٔاػٛب یلزٓى يب یغًغ،  ٔ نکٍانًصطهخ، 

 .ٔ یؤدّّٚ کًب ْٕ دّوّ

إَّ : "كٙ انجذاٚخ  –سدًّ هللا  –انشٓٛذ ٔ ألجم ْزا یوٕل 

انزصذٛق، ٔهذ  ُٚجـٙ يؤكذا يؼشكزّ ثبنؼشثٛخ دزسا يٍ انهذٍ ٔ

أػشثٕا كاليُب كئَب هٕو : ى انغالو أَٓى هبنٕاسٔ٘ ػُٓى ػهٛٓ

هبل ثؼط  انهغبٌ، ٔ ْٕ ٚشًم إػشاة انوهى ٔ كصذبء، ٔ

 . جبءد ْزِ األدبدٚث ػٍ األصم يؼشثخ: انؼهًبء
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أخٕف يب أخبف ػهٗ طبنت انذذٚث إرا نى ٚؼشف : ٔػٍ آخش

: آنّ أٌ ٚذخم كٙ جًهخ هٕل انُجٙ صهٗ هللا ػهّٛ ٔ انُذٕ 

ألَّ صهٗ هللا  ،[يزؼًذا كهٛزجٕأ يوؼذِ يٍ انُبس يٍ كزة ػهّٙ]

هذ نذٍ كّٛ  آنّ نى ٚكٍ ٚهذٍ، كًًٓب سٖٔ ػُّ دذٚثب ٔ ػهّٛ ٔ

انًؼزجش دُٛئز أٌ ٚؼهى هذسا ٚغهى يؼّ يٍ  ٔ ...كوذ كزة ػهّٛ

 ".انزذشٚق انهذٍ ٔ

***** 


