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 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۰۶/۰۸/۲۰۲۱         سید ذوالمجد عالمشاهی 

 
 
    

 
 مساله شهادت دادن مردها  و زن ها  

 

در شهادت دادن و یا شاهد بودن جای حدس و گمان و دروغ و نسیان نیست .  برای پیش گیری از رفتن ظلم بر کسی  

در قرآن مبین یکبار شهادت در باره زنا ست و یک بار در    .راستی و راست گویی تاکید شده است  بر  و جفا بر حقی,

باره معامالت . در باره زنا  شاهد ها انتخاب نمی شوند و چهار نفر که عمل زنا را دیده باشند اگر خواسته باشند بدون 

د باشد و به شهادت کمتر از چهار نفر اعتنا نمی شود. چهار نفر بای  ها  اعمال  اجبار, شهادت می دهند. تعداد این شاهد

. این ها می توانند مرد و زن , تنها زنها و تنها مردها باشند. می  قید نشده است  جنسیت شهوددر این نوع شهادت  

همه  , که هریکی باید ادعای همدیگر را تایید کنند و در مجموع چهار نفر  بینیم که شهود چهار نفر است  یعنی دو جفت

است . این آیت تاکید بسیار در امالی عادالنه    سوره بقره 252آیت   یک چیز را بگویند. شهادت در معامالت موضوع 

دو تن از مردان تان  را به  ( )  استشهدوا شهیدین  من رجالکمو راست معامله پولی بین دو نفر دارد و می فرماید: )

تعداد شاهد ها باید تن از مردان تان را , پس در مورد مرد ها هم    و"" د( متوجه باشیم که می فرماید  گواهی بخواهید

 تذکر دهد .  دومیخالف گفت و یا دروغ بافت و یا فراموش کرد   یکیباشد تا اگر  " دو"

  دو اگر  ()  فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهدا ان تضل احدی هما فتذکر احدی هما االخری  )  

( را که مورد رضایت شما هستند به شهادت بگیرید تا اگر یکی شان فراموش کرد دومی تذکر بدهد  دو زن  نبود    مرد

انتخاب می شوند تا اگر یکی خالف گوید دومی متذکر شود در غیر آن یک شاهد مرد    " دو" مردمی بینیم که در ابتدا  

  یکی خالف گفت یا فراموش کرد  دومی متذکر شود. انتخاب می شود تا اگر  " دو" زنکافی بود. در این جا می بنیم که 

 .   دباش دو نفرتعداد باید  زنو چه  مرددراصل شهادت دادن چه تا این جا دیده میشود که 

باشد.   باید دوو مرد دومی یا نیست یا مورد اعتماد نمی باشد و اماتعداد شاهد ها    حاال مدیون یک مرد را  انتخاب کرده 

تا اگر یکی جزییات را فراموش کرد دومی "  انتخاب شده بودند ,    دو مردهمچنان که  ب شوند  باید انتخا  دو زنپس  

.  یک مرد و یک زنحضور دارند    دو شاهد. به این صورت باز    بودن زن دومی برای " یاد آوری" استتذکر" بدهد ,   

ده است, پس  زن شاهد و چون مرد  دومی نبو  مرد شاهد راست گویی زن است .    زن شاهد راست گویی مرد است

دقیق شویم که به معنای  " تذکر"درمعنای  دومی حضور می داشته باشد تا اگر خالف  و دروغ گفته شد , متذکر شود.  

 نیست تا بودن دو زن , برابر با یک مرد معنا شود.  تذکر یاد دهانی و یاد آوری کردن است.      "همراهی و حضور باهم"

حضوریک زن برای تکمیل شهادت  بلکه  یم که شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد نیست  به آن چه گفته آمد  می بنی

 شهود مرد و زن است . به برای راستی ازمایی و تذکر  در غیاب مرد دومی  و حضور زن دومی است دو نفره
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