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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

َذا:  اهلل رحمو المؤلف قال  .  الصوم   ك مَّي م   الناَس  لزمَ  بمد   أىل   رآه   واِ 

 عمى خالف وفييا ، لمجميع الحكم يكون ، برؤيتو يفطروا أن المسممين جميع لزم اليالل بمد أىل رأى إذا وكذلك
 :  أقوال

 ، رواية في المالكية ورأي الحنفية أكثر إليو وذىب ، يصوموا نأ جميعا الناس لزم بمد أىل رآه إذا:  األول القول
 .  الحنابمة مذىب من الصحيح وىو ، وجو في والشافعية

 :  األدلة
 { . فَلْيَصُمْهُ الشَّهْرَ مِنْكُمُ شَهِدَ فَمَهْ} تعالى اهلل قول :األول الدليل

 المسممين لجميع موجو والخطاب[ لرؤيتو وأفطروا لرؤيتو صوموا] وسمم عميو اهلل صمى النبي قول :الثاني الدليل
 . 

 لو تعميل وىذا ، المسممين جميع عمى واجبا الصيام وأصبح ، الشير دخل فقد رئي إذا اليالل أن :الثالث الدليل
 .  قوة

 .  يصوموا أن الناس فيمزم ، رئي قد واليالل ، الياللين بين ما ىو الشير أن :الرابع الدليل

  . البمدان تقاربت لو كما الصوم فوجب ، اليالل برؤية شيدت قد البينة أن :سالخام الدليل
 .  ووجاىة قوة ليا وتعميالتيم

ذا ، صاموا اإلمام صام فإذا ، لإلمام تبع الناس أن:  الثاني القول  كان إذا فيما يتصور وىذا ، أفطروا أفطر وا 
 ، المطالع تختمف أو فييا الرؤية تتعدد أن يمكن ، كبيرة ةبمد في ذلك كان أو ، واحد إمام يحكمو اإلسالمي العالم
 .  المالكية من ماجشون ابن رأي وىذا

 .   واتفاقيم وحدتيم إلى وأقرب المسممين لقموب أجمع ىذا أن :دليميم

 في يوافقيم لم ممن يره لم من دون ، المطالع في وافقيم من أو اليالل رأى من يمزم الصوم أن:  الثالث القول
 فإنو بعضيم رآه إذا اليالل مطالع عندىم اتفقت فمن ، غروب أماكن ولو ، مطالع لو اليالل أن وذلك ، المطالع

 إليو ذىب القول وىذا ، يصوم أن يمزمو ال فإنو ، اليالل مطالع في يخالفيم من وأما ، يصوموا أن الجميع يمزم
 شيخ اختاره قول في والحنابمة ، عندىم الصحيح الوجو يف والشافعية ، رواية في المالكية رأي وىو ، الحنفية بعض

 لزم اتفقت فإن ، المعرفة أىل باتفاق المطالع تختمف" اإلسالم شيخ يقول ، جميعا اهلل رحميم تيمية ابن اإلسالم
ال ، الصوم سحق ، عمر بن اهلل عبد بن وسالم ، محمد بن القاسم مذىب الرأي وىذا" فال وا   .  راىويو بن وا 

 :  لةاألد
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 المطالع في اليالل شاىدوا من يوافقون ال والذين {فَلْيَصُمْهُ الشَّهْرَ مِنْكُمُ شَهِدَ فَمَهْ} تعالى قولو :األول الدليل
 رأى من عمى يجب والصوم ، رآه من مطمع وافقوا ألنيم ؛ حكما وال حقيقة ال ، رأوه أنيم عمييم يصدق ال األخرى
 .  مطمعو في يوافقو أن وحكما ، عينو بأم يراه أن حقيقةال ، حكما أو حقيقة إما اليالل

 حاجتيا فقضيت الشام فقدمت قال بالشام معاوية إلى بعثتو الحارث بنت الفضل أم أن:  كريب عن :الثاني الدليل
 بن عبداهلل فسألني الشير آخر في المدينة قدمت ثم الجمعة ليمة اليالل فرأيت بالشام وأنا رمضان عمى واستيل

 نعم فقمت ؟ رأيتو أنت فقال الجمعة ليمة رأيناه فقمت اليالل رأيتم متى فقال اليالل ذكر ثم عنيما اهلل رضي باسع
 ال أو فقمت نراه أو ثالثين نكمل حتى نصوم تزال فال السبت ليمة رأيناه لكنا فقال معاوية وصام وصاموا الناس ورأه

 ، الحظ،  مسمم اإلمام أخرجو"  وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول ناأمر  ىكذا ال فقال ؟ وصيامو معاوية برؤية تكتفي
 والمغارب المطالع أن عمى يدل وىذا ، الجمعة ليمة رأوه الشام وأىل ، السبت ليمة المدينة في رأوه ىم ، يوم بينيم

 السنة من فيكون ، النبي إلى األمر فرفع ،  اهلل رسول أمرنا ىكذا:  يقول عنو اهلل رضي عباس وابن ،  تختمف
  . ُأمرنا:  يقل ولم أمَرنا قال ألنو ؛ حكما ال حقيقة رفعو ،

 من دون اليالل مطالع في وافقيم من معيم ويصوم ،  اليالل رأوا إذا يصومون الناس أن السنة من:  الخالصة
 . فييا خالفيم
 بمد فمكل ، ومغربو مشرقو بمد فمكل ، والمغارب المشارق اختالف عمى المطالع اختالف قياس :الثالث الدليل
 ومن ، أحيانا بساعة قبمنا يصومون الخميج وأىل ، تقريبا بساعة بعدنا يصومون مصر أىل ، اليومي صيامو
 ولذا ؛ المطالع اختالف والمغارب المشارق اختالف عمى فيقاس ، ساعات بثالث وراءىم ومن ، بساعتين موراءى

 إلى بمد من تختمف ، الصالة مواقيت وىكذا ، والميمة اليوم في المشرق أىل مع يصوموا أن المغرب أىل يمزم لم
 الصالة مواقيت اختمفت ، ومغاربيا الشمس مشارق اختمفت فمما ، ومغاربيا الشمس مطالع اختالف باعتبار ، بمد
 أىل مع يصوموا أن المغرب أىل يمزم وال ، المشرق أىل مع يصموا أن المغرب أىل يمزم فال ، بمد إلى بمد من

 ذكره ، ظاىر جمي قوي قياس وىو ، معيم الشير يصوم أن المطمع أىل يوافق لم من يمزم ال فكذلك ، المشرق
 .  وغيره اإلسالم شيخ

 :  راجحال

 .  أعمم اهللو  ، األخير القول ىو

 ألنو ؛ يصوموا أن المغرب أىل يمزم فإنو المشرق أىل صام إذا:  يقول ، مرجوح لكنو رأيا يرى العمم أىل بعض
 ، يصوموا أن المشرق أىل يمزم لم المغرب في ىل لو لكن ، المغرب عمى ىل قد أنو فمعناه المشرق في ىل إذا

 يرون ألنيم ؛ الصيام الجميع يمزم فإنو بمد في ىل إذا يرون الحنابمة ، الحنابمة قول من اجد قريب القول وىذا
 يحتاج ىذا لكن ، المغرب في غرب قد فيكون ، المشرق في ىل إذا أنو نظر وجية عندىم ، باليالل الشير دخول
 .  الفمك عمم من تثبت إلى
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 :  الراجح

 بمد أىل رآه فإذا ، اليالل مطالع اختالف بسبب ، اآلخر البمد عن لرؤيةا في يختمف بمد كل أن ، الثالث القول ىو
 .  المطالع في وافقيم من ويمزم ، الصوم لزميم

 :  آخر بمد إلى وسافر بمد في صام

 :  كثير وتطبيقيا ميمة مسألة ىذه

 :  المذىب

 إلى سافر ثم ، يوما 03 ديةالسعو  في صام أنو ولنفرض ، يصومون بمد إلى انتقل ثم ، يوما ثالثين صام إذا
 اختار ، اهلل رحمو شيخنا ؟ ال وأ اليوم ىذا يصوم ىل ، يوم ليم فبقي ، بيوم بعدنا صاموا قد مصر وأىل ، مصر

 .  عنده النيار طال كمن ىذا:  قال ، والنيار الميل طول عمى وقاسو ، يصوم أنو

 .  يفطر فإنو ، اليالل يروا لم بمد أىل إلى انتقل ثم ثالثين صام إذا:  والمذىب

 :  مسألة

 أنو ولنفرض ، وعيدوا ، وأفطروا يوما وعشرين تسعة صاموا بمد أىل عمى وقدم ، يوما وعشرين ثمانية صام إذا
 اليالل وىل ، يوما وعشرين تسعة صاموا قد فوجدىم ، مصر إلى ذىب ثم ، وعشرين ثمانية السعودية في صام

 .  يوما ويقضي ، يصام ال العيد ويوم ، عيد يوم ألنو ؛ يفطر أن عميو يجب ؟ يفطر فيل ، عندىم

 :  أخرى مسألة

 عشرة الحادية الساعة السعودية من أقمعت طائرتو أن لنفرض ، لو بالنسبة والعشرين التاسع اليوم أثناء في قدم إذا
 وعشرين ثمانية صام ألنو ؛ يوما ويقضي معيم يفطر فإنو ، العيد في الناس وجد مصر إلى وصل ولما ، صباحا
 .  وعشرين تسعة صاموا وىم ، يوما

 أخذ الثالثين في إليو المنتقل البمد كان فإن ، إليو المنتَقل البمد حكم الصائم حكم أن :عندىم األصح يف الشافعية
ن ، حكمو  لنفرض ، يوإل المنتقل البمد حكم يأخذ فإنو ، وعشرين ثمانية صام قد وىو ، والعشرين التاسع في كانوا وا 
 فإنو ، عندىم اليالل وىل ، والعشرين التاسع في فوجدىم مصر إلى وانتقل ، السعودية في يوما ثالثين صام أنو

 .  اليوم ىذا يكمل وال ، معيم يفطر

 :  الراجح

 عمى ديزي أن يمكن ال الياللي الشير ألن ؛ سرا أفطر يفطروا لم بمد أىل إلى انتقل ثم ، يوما ثالثين صام إذا أنو
 عن يزيد ال الياللي الشير ، أعمم واهلل ، صحيح غير تعميل ىذا النيار طول عمى قاس فمن وليذا ، يوما ثالثين
 [واحدة وقبض يديو وبسط ىكذا أو ، ثالثا يديو وبسط ، ىكذا الشير] وسمم عميو اهلل صمى قال ، يوما ثالثين

ما ثالثون إما أي ذا ، يوما وعشرون تسعة وا   وىذا ، يوما وثالثين واحدا يصوم أنو فمعناه الثالثين معيم مص قمنا وا 
 .  شريعتنا في ليس
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ذا  يوم أثناء في وقدم ، بالرؤية وأفطروا ، وعشرين تسعة صاموا وىم ، وعشرين ثمانية صام وقد بمد إلى انتقل وا 
 .  اليالل برؤية انتيى قد الشير ألن ؛ يوما ويقضي أفطر ، العيد

 ، فيو حل الذي البمد حكم حكمو:  يقال ؟ األخير اليوم في يزالون ال منيا انتقل التي الدولة ، يبط:  قائل قال فإن
 بعد يوما ويقضي ، لو بالنسبة والعشرون التاسع وىو ، العيد يوم فيفطر ، فيو الشير انتيى قد فيو حل الذي والبمد
 .  ذلك

 إلى يأتون ثم ، بمدانيم في الشير أول يصومون المسممين من كثيرا فإن ، مكة في غالبا اإلنسان إليو يحتاج وىذا
 مكة قبل صام قد يكون ، الشير عمييم فيختمف ، الشير أول في حتى أو ، رمضان من األواخر العشر في مكة
 ألنو ؛ يفطر الثالثين يوم في فإنو ، ثالثين مكة وصامت بمده في صام فإذا ، يزيد أو ينقص ، بيوم بعدىا أو بيوم
 ، لو بالنسبة عيد يوم ليس ألنو ؛ بو بأس فال تطوعا صامو لو لكن ، رمضان من باعتباره شرعيا صومو ليس

 إلى جاء ثم ، بيوم بعدنا وصاموا ، بيوم بمدىم عمى تقدمنا أنا ولنفرض ، يوما ثالثين عن يزيد أن يمكن ال والشير
 تسعة عن ينقص أن يمكن ال الشير ألن ؛ يوما يقضي أن يمزمو فإنو ، يوما وعشرين تسعة وصمنا ، ىنا

 .  يوما وعشرين

أ نثى ولو   عدل   برؤيةِ  ويَصام  :  اهلل رحمو قال  . 

 .  اهلل شاء إن بعد الخالف وسيأتي ، خالف إشارة ىذه" لو"

 ، عْدل   امرأة   ىذه:  واألنثى الذكر ىعم يطمق والعدل ، العدل اإلنسان برؤية يصام أنو أفاد ، اهلل رحمو المؤلف
 :   مالك   ابن قال ولذا ، عدل رجل وىذا

 والتذكيرا اإلفرادَ  فالتزموا ،،، كثيرا بمصدر   ونعتوا

 قال لو وليذا ؛ عدل رجل وىذا ، عدلة امرأة ىذه:  تقول ما ، والتذكير اإلفراد تمتزم فإنك بالمصدر وصفت إذا
 .  التأكيد باب من ذكرىا ولكن ، واألنثى الذكر فيو لدخل ، األنثى يذكر ولم ، عدل برؤية ويصام:  المؤلف

 :  أقوال ثالثة عمى ، خالف محل المسألة وىذه ، رمضان صيام في واحد يقبل أنو أفاد المؤلف

 كان إن والحنفية ، الصحيح في الشافعية إليو وذىب ، واحد عدل خبر رمضان ىالل في يقبل أنو:  األول القول
،  وشيخنا تيمية ابن اإلسالم شيخ واختيار ، الحنابمة عند المذىب وىو ، غبار أو قتر أو غيم ، عمة السماء في
 ؛ روايتو األحناف ورد،  واحد شاىد قبول حنيفة أبي عن المؤلؤي زياد بن الحسن روى وقد،  المبارك ابن رأي وىو
  .  الرواة بقية خالف ألنو

 :  األدلة

 وسمم عميو اهلل صمى النبي أخبرتف،  اليالل الناس تراءى" قال أنو ، عنو اهلل رضي ، عمر ابن نع :األول الدليل
 واأللباني ، حجر ابن والحافظ حزم ابن وصححو ، داود أبو أخرجو" بصيامو الناس وأمر ، فصام ، رأيتو أني

 .  جميعا عمييم اهلل رحمة
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،  اليالل يترأ يأن : فقال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي إلى أعرابي جاء : "قال عباس ابن عن :الثاني الدليل
 بالل يا:  قال ، نعم:  قال ؟ اهلل رسول محمدا أن تشيدأ:  قال ، نعم:  قال ؟ اهلل إال إلو ال نأ أتشيد] :قالف

 . األلباني وضعفو ، النووي وصححو األربعة أخرجو[ غدا يصوموافم الناس في أذن

 من تقبل فالرواية ، كالرواية ، الواحد فيو فقبل ، والمخَبر المخبر فيو يشترك ، ديني خبر أنو :الثالث الدليل
 . أنثى من بلوتق ، واحد شخص

 وقت عن كاإلخبار ، واحد خبر فيو فقبل ، المشاىدة طريقو فيما الفريضة وقت عن إخبار أنو :الرابع الدليل
 .  المشاىدة طريقيا ألن ؛ واحد خبر فييا يقبل الصالة ، الصالة

 واألوزاعي ، يزالعز  عبد بن وعمر عطاء رأي وىذا ، فأكثر عدلين إخبار رمضان دخول في يشترط:  الثاني القول
 في والحنابمة ، األصح خالف في والشافعية ، المالكية ومذىب ، واسحاق،  الماجشون ابن رأي وىو ، والميث
 .  رواية

 :  األدلة

 لم فإن ، لمرؤية ننُسك أن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي إلينا عيد" قال ، حاطب بن الحارث حديث :األول الدليل
 .  حزم وابن الدارقطني وصححو ، داود أبو أخرجو" لرؤيتيما نانسك ، شاىدان وشيد ، نر

 أخرجو" باألمس رأياه أنيما شاىدان يشيد حتى تفطروا فال ، نيارا اليالل رأيتم إذا" السابق عمر أثر :الثاني الدليل
  .  مضانر  في وليس شوال في وىذا ، اثنين فاشترط،  وعبدالرزاق،  شيبة أبي وابن،  والدارقطني،  البييقي

 ، اثنين شيادة شوال في يشترط أنو سيأتينا - شوال في الشيادة عمى رمضان في الشيادة قياس :الثالث الدليل
 ، اثنان يشيد أن يشترط ، رمضان ىالل في فكذلك:  قالوا - اليسير إال يخالف لم ، العمم أىل عامة عند وىذا
 .  شوال ىالل عمى رمضان ىالل قياس

 رحمو الحافظ صححو ، صحيح عمر ابن حديث عندنا ، النص مقابل في قياس ألنو ؛ االعتبار دفاس القياس وىذا
 . النووي صححو عباس ابن وحديث ، العمم أىل من وطائفة واأللباني حزم وابن اهلل

ن ، واحد خبر يقبل عمة السماء في كان إذا:  الثالث القول  ، دواح قول يقبل بد فال ، عمة السماء في يكن لم وا 
 ال:  قول وعندىم ، كالقسامة ، خمسين شيادة من بد ال أنو يوسف أبو ذىب ؟ يقبل كم لكن ، الحنفية مذىب وىو
 .  واحد أو اثنان مسجد كل من بد ال أنو:  قول وىناك ، خمسمائة من بد

 :  األدلة

 ، ممكنة فالرؤية عمة السماء في يكن لم إن وأما ، محدودة تكون الرؤية فإمكانية ، عمة السماء في كان إن قالوا -
 . واإلمكانية الرؤية في يتساوون والناس ، اليالل الناس يرى أن ويمكن

 يستوون ال الناس إن:  يقال ثم ، ال أو عمة السماء في كان إذا يذكر لم ، عاما جاء قد النص بأن ىذا عن وأجيب
نما ، اليالل يرى ال الناس من كثير ، الرؤية في وال ، اإلمكانية في ال ،  ، الناس من اليسير ، البصر حديد يراه وا 
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 واألبخرة ، بالدخان مموثة اآلن السماء ، السابق في كالسماء ليست اآلن السماء ألن ؛ المعاصر الزمن في خاصة
 وفي ، فييا ممكنة الرؤية المناطق بعض ، أيضا اإلمكانية في يتساوون وال ، فييا والقتر ، األرض من المتصاعدة

 أو صعبة فييا الرؤية تكون ، شاىقة جبال فييا كان أو ، نازلة البمد كانت فإذا ، أحيانا متعذرة بل ، ال بعضيا
 .  متيسرة فالرؤية ، مشِرفة مرتفعة جبال فييا مناطق وىناك ، متعذرة

 أو ، بالخطأ أو وىمبال يتيم فإنو ، عمة فييا ليس ، صافية والسماء ، شخص رآه إذا:  يقولون أخرى بعبارة تعميميم
 كذلك:  فيقال ؟ ىو إال يره لم لماذا ، واإلمكانية الرؤية في متساوون ، معو مشتركون الناس ألن ؛ الرؤية بعدم

 ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فأخبرت ، اليالل فرأيت" ، الحديث ظاىر ىذا ، ىو إال يره لم ، عمر ابن حديث
 ولم ، واحد وىو ، رآه األعرابي فإن - الحديث ثبت إذا - عباس ابن يثحد وكذلك" بصيامو الناس وأمر ، فصام
 ؛ صافية كانت السماء أن عمى يدل ما عمر ابن حديث في إن بل ، ذلك وغير ، القتر أو الغيم الحديث في يذكر
 السماء كانت لو لكن ، اليالل ترائي يمكن صافية السماء أن عمى يدل وىذا ،" اليالل الناس تراءى" قال ألنو

 .  يفيد لن ألنو ؛ الناس يتراءى فمن ، غائمة

 : الراجح

 ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول قول مع ألحد قول وال ، الدليل ثبت فقد ، فيو الدليل لصراحة ؛ األول القول ىو
 .  واحد عدل خبر رمضان شيادة في فيقبل

 :  شوال شيادة

 .  ؟ شوال شيادة في يقبل كم

 ويستدل ، الواحد شيادة وجوز ، خالف فقد ، ثور أبا إال ، اثنان إال شوال شيادة في يقبل ال أنو:  مالعم أىل عامة
 وشيد نره لم فإن،  لمرؤية ننسك أن سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول إلينا عيد " المتقدم حاطب بن الحارث بأثر

 .  الذبح بالنسك المراد كان إن الحجة ذي في أنو الحديث وظاىر"  بشيادتيما نسكنا عدل شاىدا

أنثى ولو   عدل   برؤيةِ  َويصام  :  قال  . 

 ولم ، كبيرة يرتكب ولم ، بالواجبات أتى الذي ىو العدل:  قالوا ؟ العدل ىو فمن ، عدال يكون أن المؤلف اشترط
 من يسمم منا من ، شيء كل وسعت التي متوبرح يرحمنا اهلل ؟ الصفة بيذه يوجد ومن ، صغيرة عمى يصر
 ما أصعب من فإن لذا ؟ المجالس فاكية الغيبة من يسمم منا من ، اهلل رحم من إال ؟ الصغائر عن فضال الكبائر
 الصغائر وفعل ، الذنوب كبائر من كبيرة وىي ، الغيبة من يسممون ال الناس ألن ؛ ىذا بالشكل العدالة ىو يكون
 يُصِرُّوا وَلَمْ} يقول تعالى اهلل ألن ؛ كبيرة يصيرىا الصغيرة عمى اإلصرار:  يقولون والعمماء ، الناس في كثير

 { . يَعْلَمُىنَ وَهُمْ فَعَلُىا مَا عَلَى

 أو كذابا ولكون بخبره يوثق ال كان فإن ، بخبره يوثق أمينا يكون أن العدالة أن الظاىر:  قال العمم أىل بعض لكن
  .  وجو لو لكان القول بيذا قيل ولو ، شيادتو لتقب فال ، متسرعا
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 اهلل رضي أنسا أن يروى وليذا ؛ قولو يقبل لم البصر ضعيف كان فإن ، البصر قوي يكون أن العدالة مع ويشترط
 فمم ، حاجَبو مواله فمسح ، اليالل يروا لم معو والناس ، اليالل ىذا:  فقال ، اليالل رأى اليالل تراَءُوا لما ، عنو
:  النيار في سألوه أحدىم ، البصر حداد الزمن ىذا في ناس وىناك ، حاجبو من شعرة كان اليالل ، اليالل ير
 بعض من وأسمع ، صحيح ذكره ما أن ورأوا بالتميسكوبات فجاؤوا ، الموقع ليم فحدد ، بو يستيزئون ؟ اليالل أين

 ستة الفصل ، االبتدائي السادس الصف في حنون طالب معنا كان ، جدا غريبة رؤيتيم أناس ىناك أن الناس
 .  اليالل يرون ىؤالء مثل ، الحرف فيعرف ، حرفا الجدار عمى بقمم المعمم لو يكتب ، أمتار

 فال مميز غير كان فإن البموغ أما ، ُيسأل أن يمكن ال العاقل ، العاقل البالغ وىو ، مكمفا يكون أن فيو ويشترط
خباره قبولو عدم في خالف  أن يشترطون ألنيم ؛ قولو يقبل ال أنو فالمذىب ، مميزا كان إن وأما ، اليالل عن وا 
 .  اليالل عن إخباره قبول يمكن إنو أي"  الخالف والمميِّز المستور في يتوجو" مفمح ابن قال ، مكمفا يكون

 ، عمييا قياسا العبد ومثميا ، وىالل رؤيتيا تقبل فإنو ، أنثى لميالل الرائي العدل كان ولو:  أي" أنثى ولو" قولو
 :  قولين عمى خالف فييا مسألة وىي

 في والحنابمة ، وجو في والشافعية الحنفية إليو ذىب ، اليالل رؤية عن والعبد المرأة إخبار قبول:  األول القول
 . اهلل رحمو المرداوي قال كما المذىب قياس ىو وجو

 :  األدلة

 عن أحاديثنا من كثير ، الوقت دخول وعن القبمة عن والخبر الرواية أشبو ، يدين خبر ألنو ؛ المرأة قول يقبل -
خبار ، عنيا اهلل رضي عائشة خبارىا ، بو ومعمول مقبول الوقت دخول عن المرأة وا   . أيضا القبمة عن وا 

 ، األصح وجوال في الشافعية إليو وذىب ، والعبد المرأة من اليالل عن اإلخبار يقبل ال أنو:  الثاني القول
 .  وجو في والحنابمة
 :دليميم

 بشاىد يسمى ما فييا يجوز الشيادة ، األصل شيادة إمكان مع الفرع شيادة فييا يقبل ال وليذا ، شيادة ألنيا -
 من تقبل ، آخر يحمميا ثم ، شخص الشيادة يتحمل ، األصل شيادة تمكن أال بشرط لكن ، األصل عن الفرع
 أخبر ثم ، اليالل رأى شخصا أن فمو ، مثميا وىذه ، حضوره وعدم األصل شيادة بولق إمكانية عدم بشرط الفرع

 وبناء ، إخبارا وليست ، شيادة أنيا عمى دليل وىذا ، يقبل ال:  قالوا ، اليالل رأيت قد أني أخِبر:  وقال ، شخصا
 .  المرأة من تقبل فال عميو

ذا ، شيادة ىو الشافعية قول عمى ؟ رواية أو ادةشي اليالل عن اإلخبار ىل:  إلى ترجع المسألة وىذه  كان وا 
 ؛ الشيادة حكم حكميا الرؤية حكم أن كالميم ظاىر ، عندنا المذىب وكذلك ، المرأة شيادة فيو يقبل فال شيادة
 .  العدالة يشترطون ولذا

 :  الحاكم وحكم الرؤية
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 المخبر يمزم فإنو اليالل رأى قد أنو صاشخ شخص أخبر إذا إنو أم ؟ حاكم حكم إلى الشير ثبوت يحتاج ىل
:  قمنا إذا وأما ، رواية أنيا عمى بناء ىذا ، إخبار أو رواية ألنيا ؛ الحاكم حكم يمزم وال ، الثاني ؟ الصومُ  والمخَبر

 .  فال شيادة ىي

 رأيت:  قال لو لب ، اليالل رأيت قد أني أشيد:  يقول فال ، الخبر بمفظ تقبل بل ، الشيادة لفظ فييا يشترط وال
 .  أعمم واهلل ، اليالل رأيت قد أني أشيد:  يقول أن بد فال شيادة كانت لو أما ، كافيا كان اليالل

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


