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 شروط ادای شهادت درفقه وقانون

 حیدری : عبدالربتدوین

 ت پوهنتون جهانمحصل سمستر ششم پوهنحی شرعیا 

     

 چکیده    

ازقدیم االیام  انسانهاوسایل اثبات حقوق شناخته شده است و شهادت درجامعه انسانی یکی از      
همه  از بدست آوردن حقوق شان ازشهادت استفاده میکردند چنانچه مردم روم برای اثبات امور بخاطر
 دین مقدس اسالم نیز شهادت رابرای مصالح انسانها الزمی ومعتبر میدانستند. بودن شهادت را عینی اولتر

چون  .رامعتبرشمرده است آن ن حق به حقداربه خاطررساند بیان وثبوت حق مشروعیت داده و به منظور و
وضع  یک سلسله شروط راشریعت  ،پذیرش شهادت این به منظور شهادت وسیله اثبات حق است بنا بر

آیاشهادت ؟ ادای شهادت ضروری است آیا تحقق شروط در . بنا بر این سوال پدید میاید که:کرده است
ادای ه نظرمیرسد که ب: ذاشتگفرضیه  چنین باید درمورد؟ ال مورد قبول قرارخواهد گرفتزن واطف

 تمام شهادات ضروری است و در ،تحقق شروط عام شهادت عام وخاص میباشد،شهادت دارای شروط 
 نیز باقصاص ودیت الزمی میباشد. شهادت زنان  تنها درجرایم حدود، ،موجودیت شروط خاص شهادت

مالک  نزد امام ندارد اما جواز شهادت اطفال نزد جمهورست محل آن صحیح ا نظرداشت شرایط و در
استفاده ازروش کتابخانه ای  با منابع معتبر این مقاله ازتمام مطالب . است درقضایای جرح وقتل جایز

اثبات حق وسایل  منحیث یکی ازچون شهادت  گفت که: بطورفشرده باید است.گردآوری شده 
یرفته بلکه شهادت کسی پذ؛ پس شهادت هرکس مورد قبول قرارنمیگیرد ،است مشروعیت حاصل کرده
 دارای شروط عام وخاص است و هادت از دید فقهاءش. باشدادای شهادت شروط خواهد شد که واجد 

قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان نیز شروط شهادت رابه  .تحقق آنها درادای شهادت الزمی است
 شریعت اسالم راجع ساخته است.

 شهادت،اهلیت، حریت، عدالت.شرط، ادا، کلید واژه ها:  
 

 مقدمه

 دالیل اثبات حقوق میشناختند وجهت بدست منحیث یکی از دور بدینسو شهادت را زمانه های بسیار از انسانها

 تعدد روم برای اثبات امورازهمه اولتر آن استفاده میکردند؛ چنانچه مردم آوردن حقوق خویش از

 از دهنگامیکه به ادیان آسمانی دیده شوهمچنان . میدانستندالزم  نی بودن شهادت راعی شاهدان و
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نبوده است. دین مقدس  شاهد معتبر قرارداد ی بدون حضور و هیچ عقد دین یهودیت، ر آنجمله د

رساندن حق به  در حقوق مشروعیت داده وآنراوسایل اثبات  ادت رابه عنوان یکی ازاسالم نیز شه

شَهِيْدَيْنِ مِنْ ر ِجَالِکُمْ فَاِنْ لَّمْ يَکُوْنَارَجُلَيْنِ   وَاسْتَشْهِدُوْافرماید:لی میدانسته است.خداوندتعا رمعتبرحقدا

 ( 282)البقرة فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِاَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَافَتُذَك ِرْاِحْداهُمَااُلْاُخْري

ازمیان گواهانی که  زن، دو با مرد نبودند مردی را شهادت طلبید پس اگر دومردان تانرا به  از نفر دو و 

   یادآوری کند. اگریکی ازآن دو فراموش کرد، دیگر، وی را رضایت دارید )گواه بگیرید(تا

طرف شریعت اسالمی تعیین شده منحیث  چاچوب شروط که از در قانون مدنی افغانستان نیزشهادت را

مدنی افغانستان روی همین اصل است که قانون اصول محاکمات  پذیرفته است.دالیل اثبات  یکی از

 میباشد. ثرمتأنظریات مستدل ومنطقی فقهای کرام  و اءردراثبـا ت حق از آ

تلف شدن  جلوگیری از ثبوت حق و بیان و به منظور و چون ادای شهادت برای مصالح انسان ها   

، یک سلسله شروط از طرف پذیرش وقبول شهادت جهت حقوق مردم مشروع گردیده است؛ بنابراین

 ادای شهادت الزمی وضروری میباشد. رعایت آنها درکه شریعت اسالمی تعیین شده است  

 تحقیق پیشینۀ

: جمله آن که ازاند؛ روی آن در ابواب خاص بحث کردهدت کتب فقهی متعددی پیرامون ادای شها

سهیل الضروری الت ،الهدایه بحرالرایق، فتاوای نوازل،الفقه االسال می وادلته  المختار، ردالمختارعلی الدر

و سایر  کتب فقهی ... همچنان آثار خاصی نیز به زبان عربی نگاشته شده و احکام  و  للمسایل القدوری

است؛ اما در مقالۀ هذا سعی شده تا این موضوع مختص شروط ادای شهادت شروط آن را به تفصیل گرفته

 تر مورد بحث قرار گیرد.جانبهبه زبان دری و مطابق به اصول اکادمیک بصورت همه

 سواالت تحقیق

 ادای شهادت دارای چه نوع شروطی است؟ -1
 آیا شهادت زن صحیح است؟ -2
 دارند؟ فقهای کرام درباره شهادت اطفال چه نظر -3

 



3 
 

 اهداف تحقیق

 ، مشروعیت، اهمیت و ارزش آنبیان نمودن مفهوم شهادت .1
 بیان نمودن شروط ادای شهادت  .2

 توضیح نظریات فقها در مورد اداری شهادت .3

 وش تحقیقر

، ن کریمآقر مسایل از که تمام مطالب و است؛ قسمی ای استفاده شدهروش کتابخانه دراین تحقیق از   
کتب فقه، قانون اصول محاکمات مدنی واصول محاکمات مدنی جمع آوری وترتیب  کتب حدیثی،

 وروعیت آن اول پیرامون مفهوم شهادت ومش که درگفتار بوده دارای د وگفتارتحقیق . این استگردیده 
 میگیرد.صورت  یرامون شروط ادای شهادت بحثوم پگفتار د در

  

 مفهوم شهادت ومشروعیت آن  گفتاراول:

 :سپس دالیل مشروعیت آنرا مورد مطالعه قرار خواهیم داد دراین بخش نخست تعریف شهادت و

 اول: تعریف شهادت جزء

 :از دید قانون دید فقهاء و دو دیدگاه قابل تعریف است، از شهادت از  

 ست.اقاطع آمده  خبر لغت به معنی حضور و شهد است در شهادت مصدر تعریف شهادت ازدید فقهاء: الف(

1الشهادة في مجلس الشهادة( اخبار صادق الثبات حق بلفظدراصطالح )  خبر یعنی شهادت عبارت از 
چنین  صاحب هدایه شهادت رابات حق بلفظ شهادت درمجلس شهادت.است برای اثدرست  و راست

2 فی مجلس الحکم بلفظ الشهادة( عن اخبارصادق ةرتعریف نموده است:)عبا   

چنین تعریف  شهادت را (321قانون اصول محاکمات مدنی درماده ) تعریف شهادت ازدید قانون: ب(
 :نموده است

                                                 
 1 1فریدیه، پشاور،  6029دلته ، جزء هشتم ، زحیلی، وهبه بن مصطفی، الفقة السالمي وا 

  21429،بشری،پاکستان، 399مرغینانی،برهان الدین ابی الحسن علی بن ابی بکر، الهدایه ،جزء پنجم،ٌ  
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3به لفظ اشهد ( مجلس قضاء به حق در اخبار )شهادت شهود عبارت است از  که در پس دیده میشود 
 حق و اخبار، سه تعریف توافق قیود هر در ندارد و قانون تفاوت کلی وجود و تعریف شهادت میان فقهاء
 مجلس قضاء وجود دارد.

 مشروعیت شهادت  :جزءدوم 

 سنت واجماع ثابت شده است: ،سایل اثبات به کتاب اللهو شهادت منحیث یکی از

 فَرَجُلٌ رَجُلَيْنِ  کُوْنَالَمْ يَ  اِنْ فَ لِکُمْ شَهِدَيْنِ مِنْ رِّجَا وَاسْتَشْهِدُوْاخداوند متعال می فرماید: الف( کتاب اهلل:

 .(282لبقره آیه )امَاالْاُخْرَیاِحْدَاهُ ذَكِّرَ تُ فَ  اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا وَّامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ 

که  یان گواهانمی زن از مردی را با دو ،پس اگر دومرد نبودند ،به شهادت طلبید دو شاهد ازمردان تان را و

 وی رایاد آوری کند.  یاز آن دو فراموش کرد د یگر یکی اگر تا )گواه بگیرید(ىاريد  رضایت

به نزد پیامبرصلی الله علیه وسلم  ی داشتم وامردی دعو قیس)رض(روایت نموده که بااشعث بن  ب( سنت:
 ن يحلف وال يبالي فقال رسول الله صلي الله عليه وسلمذو يمينه قلت انه اأشاهداك ) فرمود:  حضرتآن آمدیم

4من حلف علي يمين يستحق بها ماال وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان( . 
 کند.یم نمهسوگند یاد میکند وهیچ پروایی  کند ،گفتم او کن یا جانب مقابل سوگند یاد احضاردو شاهد 

وگند یاد نیست س که حق اوبدست آوردن مالی  شخصی که به خاطر وسلم فرمود: علیه  پیامبرصلی الله پس
 .قهرمیباشد او تعالی بر درحالی مالقات میکند که او با خداوند جل جالله میکند

دعاوی تشکیل  در سبب حکم محکمه را امت اسالمی اجماع دارند که شهادت وسیله ثبوت و اع امت:د(اجم
5میدهد .  

قرارداده  ازمدارک اثباتیه را (شهادت شهود281محاکمات مدنی افغانستان نیزدرماده)قانون اصول       
 وقانونی مشروع وجایزاست. ازنظر شرعی است.پس شهادت

 شهادتگفتار دوم: شروط ادای 

  :نون از دید قا دید فقهاء و از: دیدگاه مورد بررسی قرارمیدهیم ازدو شروط ادای شهادت را   

 :شروط ادای شهادت ازدید فقهاءـ 1 

                                                 
  31386،   99قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان، ص  

  41375،رشیدیه،دهلی، 367بخاری،محمد بن اسمعیل،صحیح بخاری،جلد اول،ص

  5،حامد رسالت،کابل 104علم استانکزی،محمد ظریف،اصول محاکمات مدنی،ص 
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ندن طررسابه خا است و دین مقدس اسالم شهادت را به عنوان یکی از وسایل اثبات حقوق مشروع گردانیده
پس شهادت هرکس مورد قبول ؛ شده استادای شهادت یک سلسله شروط وضع درحق به حقدار 

وط ز آن شرشد که واجد یک سلسله شروط باشد که برخی ا خواهد  بلکه شهادت کسی پذیرفته ؛قرارنمیگیرد
ها تن نهابعضی دیگر آنها خاص است که موجودیت آ عام است وتحقق آنها درتمام شهادات ضروری اسـت  و

 قصاص ودیت الزمی میباشد. جرایم حدود،درشهادات بر
 ، بحث مینماییم:سپس شروط خاصه ادای شهادت و پیرامون شروط عامه ادای شهادت نخست در

 . داز:همه شهادات قابل تطبیق است وعبارت ان شهادت در ۀشرایط عامالف( شروط عامه ادای شهادت:
سکران  مجنون، شهات غیر عاقل مانند:پس ؛ بالغ باشد شاهد باید عاقل وـ اهلیت )عقل وبلوغ(: 1

 وال تقبل شهادة من ليس بعاقل) ذکراست:االسالمي وادلته  هچنانچه در الفق؛ وطفل قابل قبول نیست
6مثل المجنون والسکران والطفل النه ال تحصل الثقة( ااجماع یعنی به اتفاق علماء شهادت غیرعاقل  

طریق مطلوب اداء کرده نمیتوانند. اما  به شهادت را آنها امانند دیوانه، مست وطفل قابل قبول نیست، زیر
که در شهادت موافقت داشته  بشرطی است دانسته قتل جایز درجرح و امام مالک )رح(شهادت اطفال را

 بین شان شخص کبیر نباشد.  در یکدیگر شهادت دهند و شدن از جدا قبل از باشند و
اینکه درشهادت حریت شرط  دارند بر وشافعیه (اتفاق نظر، مالکیه جمهور فقهاء )حنفیه ـ حریت:2

صاحب  شهادت غالم وکنیز قابل قبول نیست، زیرا شهادت والیت است وغالم اهل والیت نیست. است،
7واالسالم( يةویشترط فیه  الحرکرده است: ) هدایه ذکر  یعنی درشهادت حریت و  ا سالم شرط است. 

8تقبل الشهادة المملوك(ذکراست:)ال القدوريالتسهیل الضروری للمسائل  در ت غالم قابل ديعني شها 
 قبول نیست.

ی مالله جشاهد باید مسلمان باشد پس شهادت کافر باالی مسلمان جایز نیست. خداوند جل  ـ اسالم:3
 هاین آی در گیرید.خود گواه  از میان تن عادل را دو (و 2آیه لطالق اعَدْلٍ م ِنْكُمْ) ذَوَيْ  وَاَشْهِدُوْافرماید:

تفی له من درقسمت کفار به سبب کذب شان نسبت به الله جل جال مبارکه به عدالت اشاره شده و عدالت
 است وشهادت شان مورد قبول قرار نمیگیرد.

9فیشترط االسالم لو المدعی علیه مسلما(): است ذکر المختار تار علی الدرحدر ردالم مدعی  یعنی اگر  
  .اسالم شاهد شرط است. پس شهادت غیرمسلمان باالی مسلمان جوازندارد، شدعلـیه مسـلمان با

                                                 
 6 6،فریذیه پشاور6035زحیلی،وهبه بن مصطفی،الفقه االسالمی وادلته ،جزءهشتم،ص  

  71429،بشری،پاکستان،406مرغینانی ، برهان الدین ابی الحسن علی بن ابی بکر،الهدایه،جزء پنجم،ص  

  81432،بشری، پاکستان، 488، ص التسهیل الضروری للمسائل القىوريالهی البرنی،محمد عاشق، 

  9،رشیدیه پشاور 197ابن عابدین ،محمد امین،ردالمختارعلی الدرالمختار،جزءهشتم،ص 
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عَدْلٍ  اذَوَيْ دُوْ وَاَشْهِ به اتفاق فقهاء عدالت درشهادت شرط است. خداوند جل جالله می فرماید: ـ عدالت:4
قرار ذیرش پس شهادت فاسق مورد پ ازمیان خود گواه گیرید. (ودوتن عادل را 2آیه  طالقلامِنْكُمْ)
  .نمیگیرد

،  ئرللکبا اده است: )العدالة: ان یکون مجتنبالمختار عدالت چنین تعریف ش علی الدر تارحالم رد در
 حاشیه، جزءهشتم (ئهویکون صالحه اکثر من فساده وصوابه اکثر من خط ئرالصغا علـیا والیکو ن مصر

 .( 203ص 
تی راس یفزونا فساد و نیکی بر یافزون ،یربرصغاوعدم اصرار ر کبائعدالت عبارت است ازاجتناب از یعنی

                                                                                                                                                  برخطا.
ن )یشترط ان یکو :که میداردتصریح  (1705)ۀ درضمن ماد مجلة االحکام ،شرط عدالت مورد در

حركة و عتاد حاالتقبل شهادة من ا عليه ال بناء ،تهسيأ یمن تكون حسناته غالبة علوالعادل  عدال الشاهد
 هکط است المعروفین بالکذب( یعنی شر المسخرة، وال تقبل شهادةكالرقاص و ،تخل بالناموس والمروة

ی این کس ابروی افزون باشد. بن اعمال ناپسند ش ازعادل کسی است که کارهای نیکوی و عادل باشد شاهد
 .نمیشود یرفته گواهی وی پذ ،گرفته باشد مانند رقاص ومسخره مروت خو که به اعمال منافی ناموس و

است ه روایت شدامام یوسف  ازنمیگیرد. قبول قرار همچنان شهادت اشخاص معروف به دروغ نیز مورد
 روغدشهادت شهرت باشد شهادتش درست است ، زیرا وی بخاطر وت وکه فاسق که میان مردم دارای مر

ت شهاد ده اند که، اماجمهور احناف فرموشوکت خود دروغ هم نمیگوید طر شان وبخا پول نمیگیرد و 
   بطورمطلق قابل قبول نمیباشد. فا سق

 

شناخته  مشهودله رازیرا نابینا  باید بینا باشد پس شهادت نابینا قابل قبول نیست، شاهد ـ بینایی:5
للشاهدان يشهد بشيء وال یجو:)است فرموده ئقدر آواز شبهه است صاحب بحرالرا مگر به آواز و نمیتواند

1القاضی(لم يعاينه اال النسب والنكاح والدخول ووالية  0 . 
ح، دخول نکا ،به نسب آن شهادت دهد مگر ندیده باشد بر برای شاهد جایز نیست که چیزی را یعنی از

 .ووالیت قاضی
1کرده است:)ال تقبل من اعمی( ذکرمختارلا علی الدر تارحردالم بدین درابن عا  1 یعنی شهادت کسی که ،

بين  النه اليميز یوالتقبل شهادة االعم) است: ی نوازل ذکرافتو همچنان درنشود.  ست قبولنابینا
1المدعي والمدعي عليه الن النغمة شبه النغمة( 2 زیرا که نابینا بین مدعی  پذیرفته نشود يعني شهادت نابینا 

ابویوسف  حنابله و، مالکیه نزد اما است آوازیک آوازمشابه دیگر  و ومدعی علیه فرق کرده نمیتواند
  راشناخته بتواند. شهادت نابینا درست است وقتی که آواز

                                                 
 10 10، حقانیه پشاور122طوری قادری حنفی،محمد بن حسین، بحرالرایق،جزءهفتم،،ص  

  11،رشیدیه،پشاور 219ار،جزءهشتم،ص ابن عابدین،محمد امین،ردالمختارعلی الدرالمخت 

  12،حقانیه،پشاور 395ـ سمرقندی حنفی،ابی لیث نصربن محمد بن ابراهیم ، فتوی نوازل،ص 
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درماده  مجلة االحکامدرشهادت گویایی شرط است پس شهادت گنگ قابل قبول نیست.  ـ نطق:6
1(یعمخرس واألاألشهادة التقبل ) :است کرده (ذکر1686) 3 نابینا درست  یعنی شهادت گنگ و 

 رست است وقتی كه اشاره را بفهمد.دمالکيه شهادة اخرس  اما نزد نیست
  :است که ذکر کردهالفقة االسالمي وادلته  

 رفي الشهادات( تعتب ن االشارة الشهادة االخرس أل)التقبل 
 .( 6037شهادات اشاره اعتبارندارد.)جزءهشتم ص  زیراکه در ،گنگ قابل قبول نیست شهادتیعنی 

 

ع نیست. شهادت قابل سم، ارند که در صورت موجود بودن تهمتد همه فقهاء اتفاق نظرـ عدم تهمت: 7
 کهآنست  تهمت یدفع عنه ضررا( له نفعا او ن یجلب الشاهد الی مشهودأ) :اینکه تهمت عبارت است از

 کرکرده:( ذ1700از وی دفع کند. مجله درماده    ) را ضرر یا شاهد برای مشهود له نفع برساند و
رر وجلب درشهادت شرط است که دفع ضيعني   مغنم(  جر الشهادة دفع مغرم او )یشترط ان الیکون فی

ای ن برز از برای زن و شوهر .پس شهادت اصل برای فرع وازفرع برای اصل ،شهادت منفعت نباشد
 .قابل قبول نیست شهادت وکیل برای موکل خود و شوهر

 

آنها  دارد که تحقق وجود برخی شروط دیگر نیز، عالوه ازشروط عامه شهادت ب(شروط خاصه ادای شهادت:
 از: عبارت اند درشهادت برجرایم حدود، قصاص ودیت ضروری میباشند و

هدان جرم زنا تعداد شا تعیین شده است، دردرحدود شرعی برای ادای شهادت شمار خاص ـ عـدد: 1
هِدُوْاعَلَيْهِنَّ ئِكُمْ فَاسْتَشْ  ن ِسَاشَةَمِنْ وَالَّتِي يَاْتِيْنَ الْفَاحِ باشد. خداوند جل جالله میفرماید: کمتر نباید ازچهارنفر

 (15آیه)النساء اَرْبَعَةً م ِنْكُمْ
 از جنس خویش. مرد ایشان چهار که زنا میکنند پس گواه طلبید بری آنان زنان شما از و

رحقوق مدنی تعداد مرد است  ود دو حدود دیگر وقصاص به اتفاق جمهور، سایر تعداد شاهدان در
شَهِيْدَيْنِ مِنْ  وَاسْتَشْهِدُوْا :خداوند جل جالله میفرماید زن است. دو یک مرد و یا مرد و دو شاهدان،

 اِحْدَاهُمَا َ فَتُذَك ِر اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا مَنَ الشُّهَدَاءِ  يَکُوْنَارَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ر ِجَالِکُمْ فَاِنْ لَّمْ 
 دو با نبود مردی را مرد دو پس اگر رابه شهادت طلبید، مردان تان شاهد از دو (و282)البقره آیه یالْاُخْرَ 

 دیگر وی را ،کرد فراموش آن دو تا اگریکی از د)گواه گیرید(ایت داریکه رض زن ازمیان گواهانی
 دیگرو  والدت ،آن اطالع نداشته باشدمانند بکارتیادآوری کند. امادرامور مختص به زنان که مردان از 

دة اللوچنانچه درهدایه ذکراست:)وتقبل فی ا؛ ، شهادت خود  زنان قابل قبول استعیوب مربوط به آنها
1امرأة واحدة( ةالنساءيف  موضع اليطلع عليه الـرجـال شهادالعیوب باو رةوالبکا 4  در یعنی قبول کرده شود 

                                                 
  13، حقانیه،پشاور 204ـ اتاسی،محمد خالد،مجله االحکام،جزء پنجم،ص 

  141429،بشری،پاکستان، 403ـ مرغینانی،برهان الدین،الهدایه،جزء پنجم،ص 
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شهادت یک زن. امانزد  ،شدآن اطالع نداشتـه با ط به زنان که مردان ازوالدت،بکارت وعيوب مربو
ال ال تقبـل ا ةیعالشاف عند وی نوازل ذکراست:)اچنانچه درفتو ،زن قابل قبول ا ست شافعیه شهادت چهار

 . 393.فتوی النوازل،ص اربعة منهن (
 

جرم  شهادت زنان درنظر جمهور فقهاء، درجرم زنا شاهدان باید ذکور باشند،پس  ازـ ذکوربودن: 2
تکریم واحترام زنان،  بخاطر زشت است و یک عمل نهایت فحش و جرم زنا، زیرا، زناجواز ندارد

شهادت زنان به نسبت فراموشی شبهه میباشد  جانب دیگر در ازد، نمیشوپذیرفته  جرم زنا در ت آنهاشهاد
مع الرجال فی  النساء ة)التقبل شهاد ی نوازل ذکر است:افتو چنانچه در حدود به شبهه ساقط میشود. و

1والقصاص النه یندری بالشبهات( الحدود 5 قابل قبول  ص وقصا حدود یعنی شهادت زنان بامردان در 
 موارد دیگر ت زنان چنانچه دراما ابن حزم میگوید کـه شهاد شود.شبهات ساقط می با حدود نیست زیرا

زن، یا  دو با بدین صورت که شهادت سه مرد در جرم زنا نیز قابل قبول خواهد بود،میشود  یرفتهپذ
شهادت هشت زن بدون هیچ مردی  یا و شش زن با هادت یک مرد یاش و زن چهار با مرد شهادت دو
 . (240اختصاصی اسالم ص  . )حقــوق جــز ا ی جایز است

شهادت شرط است اگرمیان شاهدان اختالف باشد شهادت  اتفاق شهود در شهادت: ـ اتفاق شهود در3
پس به سبب اختالف   شهادت است  اساس حجت میشود که شان قابل قبول نیست زیرا فیصله بر
مکان .قال صاحب  زمان و یا در به باشد ومشهود  اختالف در  شاهدان حجت ثابت نمیشود، چه این

1الهدایه:)ویعتبراتفاق شاهدین فی الفظ والمعنی(  6   معتبراست. یعنی اتفاق شاهدان در لفظ و معنی
ی وشهادت ازطرف خود یعنی شخصی که قضیه را مشاهده ومعاینه کرده ، اداء کردن اصالت:  ـ4 

 قصاص جواز ندارد. و ددر حدو ةاست پس شهادت علی الشهاد شرط درمجلس شهادت
 ستحساناالشبهة جائزةيف  كل حق ال تسقط با الشهادة علي والشهادة ) :فتوی  نوازل ذکر کرده صاحب

 ق که بهتمام حقو در بموت االصول وغيبتهم ومرضهم( يعني شهادة باالی شهادت لوقوع الحاجة اليها
 در غایب بودن ومرض وی. شاهد اصلی،جایزاست ازجهت ضرورت مانند مرگ  شبهه ساقط نمیشود

 .396صقط میشود. فتوی نوازل ،قصاص به شبهه سا حالیکه حدود و
جدا  یکجا شهادت دهند واگرجدا وقت ادای شهادت باید حاضرباشند و شهود در  همهمجلس:  ـ اتحاد5
نظرامام  اما از ،نظرامام ابوحنیفه است نیست.البته این از راعتبا ند شهادت دادند شهادت شان مدارآمد

یست بلکه شهادت برای گواهان درجرم زنا،اتحاد مجلس گواهان شرط ن مالک وامام احمد برای پذیرفتن

                                                 
  15، حقانیه ،پشاور 392حنفی،ابی لیث نصربن محمد بن ابراهیم،فتوی نوازل،ص ـسمرقندی 

  161429،بشری،پاکستان، 437ـ مرغینانی،برهان الدین،الهدایه،جزء پنجم،ص 
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پذیرفتن شهادت گواهان در جرم زنا، نه  برای مام شافعیا از نظر اما اتحاد مجلس قاضی شرط است،
1اتحاد مجلس قاضی شرط است . هم نه اتحاد مجلس گواهان و 7 . 

سرقت  ،زنا شهادت قابل قبول نیست واین شرط برای حد یعنی با گذشت زمان زیاد،ـ عدم تقادم زمان: 6
م د حين لاو بزنا بع بشرب خمر قة اوبسر قال صاحب الهدایه:)واذا شهد علیه الشهود وشرب الخمر است.

دم نیفه تقاابوح از نظرامامد تقادم زمان مانع دعوی شده نمیتواند.رحقوق العباداما .(قةخذ به وضمن السريؤ
ن کرده امام محمد تقادم زمان رابه یک ماه وبیشترازآن تعیی قاضی تعلق میگیرد و زمان به اجتهاد

 (103است.)الهدایه جزء چهارم ص 
 باشد، رووی متص سی باشد که صدور جرم زنا ازمشهود علیه کعلیه:  مشهود ـ متصوربودن جرم زنا از7 

  .شخص سالم باشد وهمچنان طفل صغیر نباشدلحاظ  جنسی  از مثال
  ـ شروط ادای شهادت ازدید قانون2

(به شریعت اسالم راجع 321(ماده)4قانون اصول محاکمات مدنی درضمن فقره) در شروط شهادت را
1ساخته است که چنین تصریح میدارد:)نصاب شهادت وشرایط آن تابع احکام شریعت میباشد( 8 ازصراحت  

که غرض دریافت شروط ادای شهادت بایدبه شریعت اسالمی مراجعه  ماده متذکره واضحا معـلوم میگردد
 . میان فقهاء وقانون اختالف وجود ندارد تدیده میشود که درشروط ادای شهاد نماییم . پس

 

 نتیجه گیری

مجلس  دردرست برای اثبات حق بلفظ شهادت  خبر راست و است ازـ شهادت عبارت 1
 شهادت.

  .سندمیشناق حوسایل اثبات  منحیث یکی از راشهادت بدینسو  زمانه های بسیار دور انسانها ازـ 2
 ـ مشروعیت شهادت به کتاب الله ، سنت واجماع ثابت است.3
 ست.رداده امدارک اثباتیه قرا از ـ قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان نیز شهادت شهود را4
ایط فته میشود که واجد شرمورد قبول قرارنمیگیرد بلکه شهادت کسی پذیر ـ شهادت هرکس5

 باشد.ادای شهاد ت 
 ـ شهادت دارای شروط عام وخاص است.6
 عدم نطق و بینایی، عدالت، اسالم، حریت، ـ شروط عام شهادت عبارت است از: اهلیت،7

 تهمت.

                                                 
  171399، حامد رسالت،کابل، 247ـ نذیر،دادمحمد،حقوق جزای اختصاصی اسالم،ص 

  18 8613کابل،  99ـ قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان،ص 
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 فاق شهود درشهادت،ات ذکوربودن، شهود، ددـع شهادت عبارت است از: ـ شروط خاص8
 متصوربودن جرم زنا ازمشهود علیه. عدم تقادم زمان و مجلس، اتحاد اصالت،

 یا و مرد ـ تعداد شاهدان درجرم زنا)چهارمرد(، دردیگرحدود) دو مرد (، درحقوق مدنی )دو9
 .زنان حد اقل یک زن میباشد مختص به امور در زن(و دو و یک مرد

به شریعت اسالم راجع  شهادت راادای ـ قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان نیزشروط 10
   ساخته است.
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