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لو شهد اثنان بما يوجب قتال
لَ شْذ احٌاى توا َٗجة لتال كاالستذاد هخال أٍ شْذ أستؼةٔ   39هسؤلٔ •

حن حثت أًْن شْذٍا صٍسا تؼذ إجةشا  الدةذ أٍ     توا َٗجة سجوا كالضًا
المصاص لن ٗضوي الداكن ٍ ال الوؤهَس هي لثلِ فٖ الدذ، ٍ كاى المَد 

ػلى الشَْد صٍسا هغ سد الذٗٔ ػلى حساب الشَْد، 
ٍ لَ طلة الَلٖ المصاص كزتا ٍ شْذ الشَْد صٍسا فْل المَد ػلةْ٘ن  •

.ٍجَُ، ألشتْا األخ٘ش جو٘ؼا أٍ ػلى الَلٖ أٍ ػلى الشَْد؟

514: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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لو شهد اثنان بما يوجب قتال

زورا  لو شهد
بما يوجب قتال

  الحد

الشهادة قذف

ليست بقذف

القصاص

علم الولي 

باشر 
القصاص

لم يباشر

جهل الولي
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لو شهد اثنان بما يوجب قتال

  الحد

لم يضمن الحاكم و ال 
حدادال

القود على الشهود 
مع ردالدية على 

همحساب

الشهادة قذف
الشاهد يحد حد 

القذف

ليست بقذف
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لو شهد اثنان بما يوجب قتال

القصاص

علم الولي 

القود على الوليباشر القصاص

القود على الوليلم يباشر

جهل الولي
القود على الشهود مع 

همردالدية على حساب
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لو شهد اثنان بما يوجب قتال

زورا بما  لو شهد
يوجب قتال

  الحد

لم يضمن الحاكم و ال 
حدادال

القود على الشهود مع 
همردالدية على حساب

الشاهد يحد حد القذفالشهادة قذف

ليست بقذف

القصاص

علم الولي 

القود على الوليباشر القصاص

القود على الوليلم يباشر

جهل الولي
القود على الشهود مع 

همردالدية على حساب
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لو شهد اثنان بما يوجب قتال
 تٓابٌ -53•
هٔدٓوَّةذِ تٕةيِ   ػِذٌَّٓ هِيْ أَصٕدٓاتٌَِا، ػٓيْ سْٕٓلِ تٕيِ صِٗٓةاد،، ػٓةيْ   . 1/ 14436•

:، ػٓيْ هِسٕوٓغٍالشَّحٕويِتٕيِ ػٓثٕذِ اللِِّ ػٓثٕذِ ، ػٓيْ الْدٓسٓيِ تٕيِ شَوَُّىٍ
 ٰ  أَىَّ أَهِ٘شَ الْؤؤْهٌِِ٘يَ ػلِ٘ السالم لَضى»: ػلِ٘ السالماللِِّ ػٓيْ أَتِٖ ػٓثٕذِ •

، «2»سٓجٔةلٍ أًََّْٔةنٕ سٓإٍَُٔٔ هٓةغٓ اهٕةشَأٍَٓ ِٗٔٓاهِؼْٔٓةا       ٰ  فِٖ أَسٕتٓؼٍٓٔ شَِْذٍٔا ػٓلى
: ٗٔغَشَّمٔ سٔتٔغٓ الذِِّٗٓٔ إِرَا لَةالَ : ٍٓاحِذٌ هٌِْْٔنٕ، لَالَ« 4»، حُنَّ ٗٓشْجِغٔ «3»فَ٘ٔشْجٓنٔ 

شُثِِّٓ ػٓلٌََٕ٘ا، غُشِّهٓةا ًِصٕة ٓ الذِّٗٓةِٔ؛ ٍٓإِىْ    : شُثِِّٓ ػٓلََّٖ؛ فَئِىْ سٓجٓغٓ احٌَْاىِ ٍٓلَالَا
شَةِْذًَٕا  : شُثِِّٓ ػٓلٌََٕ٘ا، غُشِّهَٔا الذَِّٗٓٔ؛ ٍٓإِىْ لَةالَُا : ٍٓلَالَُا« 5»سٓجٓؼَٔا جٓوِ٘ؼاً 

 «6». «تِالضٍُّسِ، لُتِلَُا جٓوِ٘ؼاً

523: ، ص14 ؛ ج(دار الحديث -ط )الكافي 
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لو شهد اثنان بما يوجب قتال
.«ٍّن ٌٗظشٍى»:+/ 6فٖ التْزٗة، د (. 2)•
.«فشجن»: ٍالَافٖ ٍالتْزٗة« ن»فٖ (. 3)•
.«سجغ»: فٖ الَافٖ ٍالتْزٗة(. 4)•
.«جو٘ؼاً»/ -:فٖ الَسائل(. 5)•
. ، هؼلّماً ػي سْل تي صٗةاد 1163، ح 312، ص 10التْزٗة، د (. 6)•

، تسٌذ آخش ػي جؼفةش، ػةي أت٘ةِ،    788، ح 285، ص 6التْزٗة، د 
، ح 853، ص 16ػي ػلّٖ ػلْ٘ن السالم، هغ صٗادٓ فٖ أٍّلِ الَافٖ، د 

.35318، ح 129، ص 29؛ الَسائل، د 16273

523: ، ص14 ؛ ج(دار الحديث -ط )الكافي 
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لو شهد اثنان بما يوجب قتال
تٓؼٕةِِ  ػٓلُِّٖ تٕيُ إِتٕشَاِّ٘نٓ، ػٓيْ أَتِِِ٘، ػٓيِ اتٕيِ هٓدٕثَٔبٍ، ػٓةيْ  . 2/ 14437•

:أَصٕدٓاتِِِ
سٓجٔةلٍ هٔدٕصٓةيٍ   ػٓلةى  ػلِ٘ السالم فِٖ أَسٕتٓؼٍٓٔ شَةِْذٍٔا  اللِِّ ػٓيْ أَتِٖ ػٓثٕذِ •

إِىْ لَةالَ الشَّاتِةغٔ   »: ، حُنَّ سٓجٓغٓ أَحٓذّٔٔنٕ تٓؼٕذٓ هٓا لُتِلَ الشَّجٔةلُ، لَةالَ  ٰ  تِالضًِّى
تَؼٓوَّةذُٕٔ،  : لَالَ الذَِّٗٓٔ؛ ٍٓإِىْ« 9»، ضُشِبٓ الْدٓذَّ، ٍٓغُشِّمٓ «8»ٍّٓٓوٕتٔ : «7»

 «2». ««1»لُتِلَ 

523: ، ص14 ؛ ج(دار الحديث -ط )الكافي 
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لو شهد اثنان بما يوجب قتال
.«الشاجغ»: فٖ التْزٗة(. 7) •
اٍ »: ٍالتْةزٗة  14497ٍالكةافٖ، ح   27ٍالةَافٖ ٍالَسةائل، د   « ت »فٖ (. 8)•

.«ّوت
.«ٍاغشم»: 27ٍالَسائل، د « جت»فٖ حاش٘ٔ (. 9)•
لؼلِّ ػلى الوشَْس الدذّ فِ٘ هدوَل ػلى التؼضٗةش، ٍالذٗةٔ ػلةى    »: فٖ الوشآٓ(. 1)•

.«ستؼْا، ٍالمتل ػلى ها إرا سدّ الَلّٖ ػلِ٘ حالحٔ أستاع الذٗٔ
ٍ . 14497الكافٖ، كتاب الشْاداُ، تاب هي شْذ حنّ سجغ ػةي شةْادتِ، ح   (. 2)•

، 10التْزٗة، د . ، هؼلّماً ػي ػلّٖ تي إتشاّ٘ن691، ح 260، ص 6فٖ التْزٗة، د 
، ص 3الفم٘ةِ، د  . ، هؼلّماً ػي اتي هدثَب، ػي تؼِ أصداتٌا1162، ح 311ص 
؛ 16272، ح 852، ص 16، تسٌذ آخش، هغ اختالف ٗس٘ش الَافٖ، د 3305، ح 50

.35317، ح 128، ص 29؛ ٍ د 33858، ح 328، ص 27الَسائل، د 

523: ، ص14 ؛ ج(دار الحديث -ط )الكافي 
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لو شهد اثنان بما يوجب قتال
:، لَالَإِتٕشَاِّ٘نٓ تٕيِ ًُؼٕٓ٘نٍ الْؤَصٕدِِّٕ، ػٓيْ «3»اتٕيُ هٓدٕثَٔبٍ . 3/ 14438•
سٓجٔةلٍ   ٰ  ػل٘ةِ السةالم ػٓةيْ أَسٕتٓؼٓةٍٔ شَةِْذٍٔا ػٓلةى      اللِِّ سٓؤَلْتٔ أَتٓا ػٓثٕذِ •

، فَلَوَّا لُتِلَ سٓجٓغٓ أَحٓذّٔٔنٕ ػٓيْ شَْٓادٓتِِِ؟ٰ  تِالضًِّى
إَّٔلِةِِ   ٰ  ، ٍٓٗٔؤَدِّٕ الخَّلَاحَةُٔ إِلةى  «6»الشَّاتِغٔ « 5»ٗٔمْتَلُ »: «4»فَمَالَ : لَالَ•

 «7». «حَلَاحََٔ أَسٕتٓاعِ الذِِّٗٓٔ

524: ، ص14 ؛ ج(دار الحديث -ط )الكافي 
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لو شهد اثنان بما يوجب قتال
ٍٗشٍٕ ػي اتي هدثَب، ػلّٖ تي إتشاّ٘ن ػي . السٌذ هؼلّك ػلى ساتمِ(. 3)•

.أتِ٘
.«فمال»/ -:«تي»فٖ (. 4)•
.«ف٘متل»: «ى»فٖ (. 5)•
.«الشاجغ»: فٖ الَافٖ ٍالتْزٗة(. 6)•
الكافٖ، كتاب الشْاداُ، تاب هي شةْذ حةنّ سجةغ ػةي شةْادتِ، ح      (. 7)•

، هؼلّمةاً ػةي ػلةّٖ تةي     690، ح 260، ص 6ٍ فٖ التْزٗة، د . 14498
، ح 311، ص 10التْةزٗة، د  . إتشاّ٘ن، ػي أتِ٘، ػي الدسي تي هدثَب

، ح 851، ص 16، هؼلّمةةاً ػةةي الدسةةي تةةي هدثةةَب الةةَافٖ، د  1160
.33859، ح 329، ص 27؛ الَسائل، د 16269

524: ، ص14 ؛ ج(دار الحديث -ط )الكافي 
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لو شهد اثنان بما يوجب قتال
؛ الْؤخْتَاسِ تٕةيِ هٔدٓوَّةذِ تٕةيِ الْؤخْتَةاسِ    ػٓلُِّٖ تٕيُ إِتٕشَاِّ٘نٓ، ػٓيِ . 4/ 14439•

الْفَةتِِْ  جٓوِ٘ؼاً، ػٓيِ  تٕيِ الْدٓسٓيِ الْؼٓلََِِّٕاللِِّ ػٓثٕذِ ٍٓهٔدٓوَّذٔ تٕيُ الْدٓسٓيِ، ػٓيْ 
:تٕيِ ٗٓضِٗذٓ الِْٔشْجٓاًِِّٖ

، ٰ  سٓجٔلٍ أًََِّٔ صًٓى ٰ  ػٓيْ أَتِٖ الْدٓسٓيِ ػلِ٘ السالم فِٖ أَسٕتٓؼٍٓٔ شَِْذٍٔا ػٓلى•
إًَِّا : ٗٔلْضَهَٔىَ الذَِّٗٓٔ؛ ٍٓإِىْ لَالَُا»: ٍّٓٓوٌَٕالَذٕ :ٍٓلَالَُا، حُنَّ سٓجٓؼَٔا «8»فَشُجِنٓ 
الخَّلَاحَُٔ حَلَاحََٔ أَسٕتٓةاعِ  الْوٓمْتَُلِ،ٍٓسٓدَّ تَؼٓوَّذًَٕا، لَتَلَ إََّٔ الْؤَسٕتٓؼِٓٔ شَا ٓ ٍٓلُِّٖ « 9»

الخَّلَاحَُٔ كُلُّ ٍٓاحِةذ، هِةٌْْٔنٕ   « 1»إٍَٔلِ٘ٓا ِ الْوٓمْتَُلِ الخَّاًِٖ، ٍِٕٓٗٔلَذٔ  ٰ  الذِِّٗٓٔ إِلى
 ٰ  حَوٓاًِ٘يَ جٓلْذًٓٓ؛ ٍٓإِىْ شَا ٓ ٍٓلُِّٖ الْوٓمْتَُلِ أَىْ ٗٓمْتُلَْٔنٕ، سٓدَّ حَلَاثَ دِٗٓاُ، ػٓلى

كُةلُّ ٍٓاحِةذ، هِةٌْْٔنٕ، حُةنَّ     « 2»إٍَٔلِ٘ٓا ِ الشَُّْٔدِ الْؤَسٕتٓؼِٓٔ، ٍِٕٓٗٔلَذٍٔىَ حَوٓةاًِ٘يَ  
.«ٗٓمْتُلُْٔنٔ الْئِهٓامٔ

525-524: ، ص14 ؛ ج(دار الحديث -ط )الكافي 
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لو شهد اثنان بما يوجب قتال
•7 /367 
سٓجٔلٍ أًََِّٔ سٓشَقَ، فَمُطِغٓ، حُنَّ سٓجٓغٓ ٍٓاحِذٌ هٌِْْٔوٓةا   ٰ  ٍٓلَالَ فِٖ سٓجٔلَٕ٘يِ شَِْذٓا ػٓلى•

:«3»ٍٓلَالَ 
، ٍٓلَةا  «5»ًِصٕ ٓ دِِٗٓٔ الْ٘ٓذِ « 4»ٗٔلْضَمٔ »: كِيْ كَاىَ غَٕ٘شَُٰٔ  رَا، ٍٓلٰ  ٍّٓٓوٕتٔ فِٖ ُ•

ٍّٓٓوٌَٕةا، تٓةلْ كَةاىَ    : شَْٓادٓتُِٔ فِٖ الْآخَشِ؛ فَئِىْ سٓجٓؼٓا جٓوِ٘ؼةاً ٍٓلَالَةا  « 6»تُمْثٓلُ 
شَْٓادٓتُْٔوٓا فِٖ الْةآخَشِ؛ ٍٓإِىْ  « 8»دَِٗٓٔ الْ٘ٓذِ، ٍٓلَا تُمْثٓلُ « 7»السَّاسِقُ فُلَاًاً، أُلْضِهٓا 

الَّةزِٕ لَةنٕ ٗٔمْطَةغٕ    « 9»إًَِّا تَؼٓوَّذًَٕا، لُطِغٓ ٗٓذٔ أَحٓذِِّوٓا تِ٘ٓذِ الْوٓمْطَُعِ، ٍٓٗٓشُدُّ : لَالَا
؛ فَئِىْ لَالَ الْوٓمْطَُعٔ «11»إٍَٔلِ٘ٓا ِ الْوٓمْطَُعِ الْ٘ٓذِ  ٰ  ػٓلى« 10»سٔتٔغٓ دِِٗٓٔ الشَّجٔلِ 

« 13»إَٔٗذِِْٗوٓا هٓؼاً، سٓدَّ دِٗٓةَٔ ٗٓةذ،، فَتُمْسٓةنٔ    « 12»، إٍَٔ تُمْطَغٓ ٰ  لَاأَسٕضى: الْؤٍََّلُ
 «15». «إَٔٗذِِْٗوٓا« 14»تٌَْٕٓ٘ٔوٓا، ٍٓتُمْطَغٔ 

525: ، ص14 ؛ ج(دار الحديث -ط )الكافي 
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لو شهد اثنان بما يوجب قتال
•______________________________

.«حنّ سجن»: «ى»فٖ (. 8) 
.«إًّا»/ -:ٍالتْزٗة« ت »ٍفٖ . «إًّوا»: ٍالَسائل« ع، ل»فٖ (. 9)•
.«ٍتِلذ»: «ل»فٖ (. 1)•
.«جلذٓ»:+/ «م، تِ، ت ، جذ»فٖ (. 2)•

525: ، ص14 ؛ ج(دار الحديث -ط )الكافي 
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لو شهد اثنان بما يوجب قتال
.«فمال»: ٍالتْزٗة« م»فٖ (. 3)•
.«ٗلضهِ»: ٍالتْزٗة« تِ، ت ، جذ»فٖ (. 4)•
.«دٗٔ ال٘ذ»تذل « الذٗٔ»: «م»ٍحاش٘ٔ « جذ»فٖ (. 5)•
.«ٍال ٗمثل»: ٍالتْزٗة« ن، ى، ت ، جذ»فٖ (. 6)•
.«ٗلضهاى»: ٍالتْزٗة« ت »فٖ (. 7)•
.«ٍال ٗمثل»: ٍالتْزٗة« ن، ى، جذ»فٖ (. 8)•
.«ٍٗؤدّٕ»: ٍالوطثَع« ى، جت»ٍفٖ . ّكزا فٖ هؼظن الٌسخ التٖ لَتلت ٍالَافٖ ٍالَسائل ٍالتْزٗة(. 9)•
لؼلّ الدكن تشتغ دٗٔ الشجل هدوَل ػلى التمّ٘ٔ؛ ألًّْن ٗمطؼَى هي الضًذ، ٍأهّا ػلى هزّة األصداب ففِ٘ »: فٖ الوشآٓ(. 10)•

ٍٗوكي أى ٗكَى هدوَلًا ػلى ها إرا شْذٍا ػٌذ الوخالف٘ي، فمطؼَا هةي  . لطغ أستغ أصاتغ، ٍدٗٔ أستغ أصاتغ ال تثلغ ستغ الذٗٔ
.«ُ ٗؼلنٰ  الضًذ، ٍاللّ

.«الومطَع ال٘ذ»تذل « الخاًٖ»: «جت»فٖ (. 11)•
.«إلى أى»توؼٌى « أٍ تمطغ أٗذْٗوا»: فٖ لَلِ« أٍ»: ٍفٖ الَافٖ. «أٍ ٗمطغ»: «ى، تِ، ت »فٖ (. 12)•
.«تٌمسن»: ٍفٖ التْزٗة. «ف٘مسن»: «ى»فٖ (. 13)•
.«ٍٗمطغ»: ٍالتْزٗة« ى، ت ، جذ»فٖ (. 14)•
؛ الَسةائل، د  16271، ح 851، ص 16، هؼلّماً ػي ػلّٖ تي إتشاّ٘ن الةَافٖ، د  1161، ح 311، ص 10التْزٗة، د (. 15)•

.«ٍلال فٖ سجل٘ي شْذا»: ، هي لَل35416ِ، ح 181؛ ٍفِ٘، ص «حنّ ٗمتلْن اإلهام»: ، إلى لَل35319ِ، ح 129، ص 29

523: ، ص14 ؛ ج(دار الحديث -ط )الكافي 
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لو شهد اثنان بما يوجب قتال
تٓابٔ حٔكْنِ هٓا لََٕ شَِْذٓ أَسٕتٓؼٌٓٔ تِالضًَِّا حُنَّ سٓجٓؼَٔا إٍَٔ سٓجٓغٓ أَحٓةذّٔٔنٕ   12« 8»•

 تٓؼٕذٓ الشَّجٕنِ
هٔدٓوَّذٔ تٕيُ ٗٓؼٕمَُبٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕيِ إِتٕشَاِّ٘نٓ ػٓةيْ أَتِ٘ةِِ   « 9» -1 -33858•

  ػٓيِ اتٕيِ هٓدٕثَٔبٍ ػٓيْ تٓؼِِٕ أَصٕدٓاتِِِ ػٓيْ أَتِٖ ػٓثٕةذِ اللَّةِِ ع فِةٖ أَسٕتٓؼٓةٍٔ    
 -حُنَّ سٓجٓغٓ أَحٓذّٔٔنٕ تٓؼٕذٓ هٓا لُتِلَ الشَّجٔلُ -ػٓلَى سٓجٔلٍ هٔدٕصٓيٍ تِالضًَِّاشَِْذٍٔا 

ٍٓ إِىْ لَالَ  -ضُشِبٓ الْدٓذَّ ٍٓ أُغْشِمٓ الذَِّٗٓٔ -إٍَّٔٓوٕتٔ« 1»لَالَ إِىْ لَالَ الشَّاتِغٔ 
. تَؼٓوَّذُٕٔ لُتِلَ

ٍ التْةةزٗة  691 -260 -6، التْةةزٗة 4 -384 -7الكةةافٖ  -(9)•
10- 311- 1162.

(.ّاهش الوخطَط)الشاجغ  -فٖ التْزٗة -(1)•
328: ، ص27 وسائل الشيعة؛ ج
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لو شهد اثنان بما يوجب قتال
ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَتِِِ٘ ػٓيِ اتٕيِ هٓدٕثَٔبٍ ػٓيْ إِتٕةشَاِّ٘نٓ تٕةيِ   « 2» -2 -33859•

سٓؤَلْتٔ أَتٓا ػٓثٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ أَسٕتٓؼٍٓٔ شَِْذٍٔا ػٓلَةى سٓجٔةلٍ   : ًُؼٕٓ٘نٍ الْؤَصٕدِِّٕ لَالَ
لَةالَ فَمَةالَ ٗٔمْتَةلُ الشَّاتِةغٔ      -فَلَوَّا لُتِلَ سٓجٓغٓ أَحٓذّٔٔنٕ ػٓيْ شَْٓادٓتِِِ -تِالضًَِّا
.ٍٓ ٗٔؤَدِّٕ الخَّلَاحَُٔ إِلَى إَّٔلِِِ حَلَاحََٔ أَسٕتٓاعِ الذِِّٗٓٔ -«3»

.5 -384 -7الكافٖ  -(2)•
(.ّاهش الوخطَط)الشاجغ  -فٖ التْزٗة -(3)•
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لو شهد اثنان بما يوجب قتال
ٍٓ كَةزَا الَّةزِٕ لَثٕلَةِٔ ٍٓ    « 4»ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ تِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕيِ إِتٕشَاِّ٘نٓ •

. ٍٓ كَزَا الَّزِٕ لَثٕلَِٔ« 5»سٍٓٓأُ إَٔٗضاً تِئِسٌَٕادُِِ ػٓيِ الْدٓسٓيِ تٕيِ هٓدٕثَٔبٍ 
.690 -260 -6التْزٗة  -(4)•
.1160 -311 -10التْزٗة  -(5)•

328: ، ص27 وسائل الشيعة؛ ج
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لو شهد اثنان بما يوجب قتال
• 

هٔدٓوَّذٔ تٕيُ ػٓلِِّٖ تٕيِ الْدٔسٕٓ٘يِ تِئِسٕةٌَادُِِ ػٓةيْ هِسٕةوٓغٍ    « 6» -3 -33860•
 -كِشْدِٗيٍ ػٓيْ أَتِٖ ػٓثٕذِ اللَِِّ ع فِٖ أَسٕتٓؼٍٓٔ شَِْذٍٔا ػٓلَى سٓجٔلٍ تِالضًَِّا فَةشُجِنٓ 

 ٖ لَةالَ ػٓلَٕ٘ةِِ الذِّٗٓةُٔ لَةالَ      -حُنَّ سٓجٓغٓ أَحٓذّٔٔنٕ فَمَالَ شَكَكْتٔ فِٖ شَةْٓادٓتِ
.فَئًَِِّٔ لَالَ شَِْذُٕٔ ػٓلَِِٕ٘ هٔتَؼٓوِّذاً لَالَ ٗٔمْتَلُ -:لُلْتٔ
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لو شهد اثنان بما يوجب قتال
ٍٓ ٗٓؤْتِٖ هٓا ٗٓةذٔلُّ ػٓلَٕ٘ةِِ   « 7»ٍٓ تَمَذَّمٓ هٓا ٗٓذٔلُّ ػٓلَى تٓؼِِٕ الْوٓمْصَٔدِ : أَلَُلُ•

«8».
.3305 -50 -3الفمِ٘  -(6) •
هةي ّةزُ    10تمذم ها ٗذل ػلةى تؼةِ الومصةَد فةٖ الثةاب       -(7)•

.األتَاب
.هي ّزُ األتَاب 14هي الثاب  2ٗاتٖ فٖ الدذٗج  -(8)•
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