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 عقوبة الزنا
 القديمة  الشرائع العراقيةفي 

 
 عبدالغني غالي فارس             غسان عبد صالح    

 
 :ملخص

فعللللزنا جلللعزقلللعلزهعاللللئزهاللللقزناالللعنة زناععنالللللزنا  ل للللزلع  للللعئز   ا للللز
 حسبزناح للزنا  جللزنا ل زدل عئزل لعز الشزناالعنة لز لقللزنا علعذزهال ز ل  ز

 للز ععاق  عزا علزنا جعز للدعلزنا كعةز ل ضل  ز للزناع  لعئز لزنس ععنض عز كل
(زن عنج كلجلللع)  سللللزنالحللىزنالل زهلل ةز حللع عزنل لل ن نز للجزندلل حعئزن عكعقلجلللعز

ز. ح  زنا اعلععئزنالعلالل
نجزنا اععزناععنا زند عز اعلعع قز  عثعنزلعاظع ذزناسلعسللز نلا دع للز

ز.جز ائزل ع نلق  عهللزنا  ز عزل عزا نزجق  عزا ز  غلعز 
 فلل زالللعئزنالحللىز  للئزنا  ععجلللز لللعزللللجز لل ن زالل نجلجزنا جللعزفلل زناالللعنة ز

ز.ناععناللزض جز عنحلز ا ع ع
ز
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 ةــــــــاملقدم
زل عللل زنااللللعنة زناععناللللللزنا  ل لللللز دلللل عنرز   لللعرزا عنسلللللزنا للللععل زنا لللل للزاللللل  زناعنفلللل لج

حضللععلزاا ق  عللعئزناععناللللزحلل زكللللعزنا نالل زناسلعسلل ز نازإالل ف اللعلعع  عزنا  ج هلللز عكلل ز
ز.آج نش

نا للل ز ضللل ج  عز للل  زناالللعنة ز للل ز عنسللللزقللل لعةززنألحكلللعل اللل اشزفلللسجز عنسللللز للللعرز لللجز
جعزدل  ل ز لعزحعززل ل كلجزأللزلعحلىزنلسل  ع ةز ج لعزللعل   علزاقل  ز سلع ز لجز ل نزنا نال 

للللزه  للللزنالل لزل جللع لزلعا دللذز نا حازل للجز عن زن  لععجللعزا لل نزنالحللىزنأل لهالللقزلعا  للعلز
  لللع عنرزز(  عكعقلجلللع)نا الللشز  ع نجل كلجلللعززإدللل حعئلللل  نرز لللجززلنا جلللعزفللل زناالللعنة زنا للل ك عة

ز.نآلا عللزنا سلالزلعا  نجلجزز نج  ع ها ععز  اج جعز ح  عنل زز–ج  ز الئزز-ل  نجلجز  ع
ك عز ل  ذزنالحىزاعكل زنااللعللزنا حعفظللزاا ق  علعئزناععنالللزنا  ل للز سلااع  عز

علزااع  لللعئزنادللعع لزلحلل زلز للجز لل لزعفضلل عزاظللع عةزنا جللعز  اللعل زنا الل شز ناحكللناحعك لل
 د دللللعرز نجز ق  لللل ز ن لزناعنفلللل لجزكللللعجزكثلللللعزنا   للللئزفل للللعزل لللل زنل لللل عززل ع كل للللع

ناقجسللزح  ز ج زهد عز عزاللزنا ععل لز كعجئزناع  للز اعلزناق ل ز   عزهائز ع ل لقلز
نا  ز حع لزناجللز جزس علززنآلعن   اشزا حضزلز(1)ل نجزكعجز ع كبزفعلزنا ج ز جزنلا 

 ناعكلل جززنألدلللالزنأل  الللللعلل عللع زهللجزنا للللززإلللع لزلع  ع  للع لل  زنا ق  عللعئز حك  ع  للعز
زز.ناا  ةز ناا ةز جز ق   عزنا حظ عةزإا 

زل ه  للل زنالحلللىزهاللل زق اللللز لللجزنا دلللع عزنا   للللز  كثع لللعزح نثللللز اعللللعرزا  ضللل هق
ز علزجد دللللللللهاللل زكعفزنا  ل للللزاالللعنة زناععنالللللا ئزفللل ز عنسللل  عزنه  لللزنا للل لسلللل عز ج لللعز

نااللعنة ز) ك للعبززلاالل ك  عزهللع عزسللال عجز(نا للعج جزفلل زناعللعن زنا لل لل)لزك للعبل ثللزلنا ك الل ل
زنا لللع ك دلل علجز سعسللللجزفلل ززنه  لل جع  عناالل نجززلاالل ك  عزفلل  لزعاللل ز(ناععناللللزنا  ل للل

ز.ناجد  زنا عج جللزاااعنة 
زنا جلعز جع اجعزفل زكللز نحل ز ج لعزه  لللزلس لز  نضل زعةلسلزإا لز   ل زنالحىز ا ز 

ز.ف ز ح ىزنااعنة ز  ض زنالحىز حسبزنا ساسلزنا ععل  زاااعنة 
نا الععزناععنال ز جززإاللقزنإلالععةف  لعز قل عززل اللز جز   لز ل  زنا    للزنا   نضلعل

 نا دللعزفلل ززلقزآجلل نشفلل ز ق  عللزنا لل للزالللزلكللعف زق للل زحللعلئزنا جللعزنا لل زكعجللئز  قلل  ة
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  ل ز عل ز  للز  عظللز ل  ززلنالحلىزإثجلع زناحلعلئزنا ل زسج ضلح عزفل زا  كعفح قزا اشزه
زز.ناحعلئزف زناععن زنا  لل

ز حعاللقزللل اشزحللعلزكعفلللز اللعهزل(2)الللزلععاللبزهللجز  ععسلللزنالغعلللعزاا جللعزفلل اشزنا اللعع
ز.جقزالزل  ع زل  نزنأل ع إلززلعضعنا  نجلجزنا  ل لز اسلزكللعز جزنا اعهلجزف زنا ائزناح

زلزنالل ل(  لل ز جللع)لعالغلع زنا  لل  ززالللزل عللعضزح ل زلعإلاللععةزإالل ز للعزهللعذزقجلل ك لعز ز
 نسلل  عزفلللقزالل نلزهدلل ع ززكللعجزسللعة نرزفلل زناعللعن ز جلل زناعدللعزناسلل  علزهالل ز الللز  لل لع

زإا للل ئزفلل ز عللل زل قللزإ زلألجز  ععسلل قزكعجللئز لل لزلل نف ز لجلل ز  للجز لل لزنا علل زلنا  ل لل
ز(ناسللعا  ز نا لكلل ز نا ع لالل  )فةلللز للجزناكع جللعئز للجزال لللز(زهالل عع)ناحلبز نا دللبز جعجللعز

 لل زكعفلللزناعقللعلزز   ععسلللزناقللجزلاا ضلل عزااك جلللز  اللعه  لزلعإلضللعفلزلكللعجز للجز نقللل ج
ا لللللزه ا لللجز للل نزلعا لقلللللز نلح لللعنلز اللل ززلفللل زسللللللز الللشاا علللل ززنأل للل نلناللل لجزلللل فع جز

 كعجللئزناع اللللز قللعلزلللاجزللل  بزناعقلللزنالل لزلعللل زنالغللع ززل(3)عجلللعرزحع ززل دلل قز  نقللعرزسللعلعرز
ل كجزلع  عز جززلنا عل زنا  ك عزفس نز هقل قز ح ن جزلع  زا عزااعلزج  للزف زحقع عزإا 

ز.(4)  عجز عق
ز

 (.م.ق 8732- 8732)روانيمكينا او إصالحاتيف  الزناعقوبة  :أولا 
  اللز  لجللزز اع لئنا ل ززنأل ال شزكلال شزسل الزا زآ ع  زز(ن عكعقلجع)ن ع نجل كلجعز

 للللجزهدلللعزفقللللعزناسلللل لئززنأل لللللع  الللشزفلللل زناللل  عززلا لللعزفلللل ز جا للللزنااللللاعةز ناغللللعنذ
زإدلل   حللع لرز للجز  ا للعززنإلدلل حعئ الل ز ضلل ز لل نزنا اللشزناكثلللعز للجززل(5)ناسلل  عللز
اع لنلق  عهللز نلا دع للززنأل ضعع ز(6).ناع لزف ز  ا قز ن 

 عع فلزف زناععالزناا دع للزلق  عهللز نلنزد حعئلإز ا ل ع ززحعئنإلد     ز
 ا ز لززل   ز ح لزللجزالع  عزاعلععرزاعج جلعرز  جزالز كجزجد دعرزاعج جللزلح قزلنآلجح  ز

ز.(7)ناكاذزهجزث ىزجس ز ج عز   جلزلعااغلزناس  عللز
 حلللل زلجلللل  زفلللل ززل  ضلللل عزنالحللللىزفللللسجزن ع نجل كلجللللعزحللللع لزنأل للللعل عالللل زز ل لللل عز للللع

  ل ز  نجزنا لع ةززلهعال عزةلق ض زح زاعلع ةزكعجلئز   الللزفل زاكلشزالللزنه  زإد حع ق
هال ز ل نز ل زنا ال لعززنإلال نلاععزعقلزناجسع زناا ن  زلحلع اجز جقززإ زل نح زآجلعقالجزف ز

لز لزلك للبز(8)((ادلل  جزنااللعلع))نا لل زلللعق جزل للعززنألحقللععل للجز  اللشزلللاجزللل  جزهالل ز
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نا حلعكلزز ج  ل نزلحل ز ن لقزللللجززل عزلالعزا حع ا  جزن  ع ز  قلجز ععرززحقععنألها ز   ز
ناقعل للزنا ل زلععالبز لجزكعفللزاجلع زاآج نشزكعجئز ؤك زها زناحعقللزألجز  ضل زف زاكشز

ز.(9)للزكللعةزلعاجسللزا ععل زنا عج ج  عزلاكلز   زلنا   لزهجزاعل زناكا لزنا ك  لل قا عز
 جزز–لعاالللعززإلع لللع  دللل قزز–نجل كلجلللعزإللالللعلز للل  زناعلللع ةز للللل  ز جزناللل لز فللل زن ع ز
 ل  ئز اللعةزز ثلعععل لعزا لعز ع لبزهال لعز لجززل(11)ل لا لعززنا   زنا ععدعزآجل نشز دلل زل

ز.ا اشزلعا علز فضئ  ززل ضلععزناجسبزنألسعلللعج لععزناع نلاز
جزجسللللزاللل ه عزالاللقزالللزلكللجزلسلللبزاالللزناجسللع ز  ععجلللزلعلل  زناعقللعلزألز جعلللبزز ل

زج لقللزااحلع بزنا سل  عةزلناعقعلزف ز  الزاكشزآج نشزا زلك جز الزلكثلعز جزهل  زناجسلع 
ف زسلللزناسلاعةز فعضززنأل عىنا  ز عض  عزاكشزض زقععن  عز  ل ئزنا  جزناس  عللز

ج لعزل(11)لسل عزدعنه عزناا للزض ز  لاللز   لعززلجناسااع  ك لجزناعاللزناعةلسللزفل ز ل نزز ن 
  عزا ا هقزف زنألسلعز  زا قع لقزهلجززل جعزلغلعبزناعقلزهجز  ق قز  ةزا لالحسبزنه  ع

زال ك للللززل  لج للقزلحثلللعرزهلللجز دلللع عزناعللللشزفللل ز كلللعجزآ لللع   لللعزلللل فع عزااللل  نجزلعقللللزثلللعج 
ز. علا  عز لال زعغلع  عزناقجسلل

 نع ةزقلللل نرزفلللل زضلللل  زنادللللعنهعئزنا ععقللللللزنا   ندللللالزنا لللل زكعجللللئز  للل  زنا عضللللللز
  ال ز  ز  عزجقللزهلجزضلعذزنا  اللزفل ز  ن لعزه ع لعز لجززل ا  جعز كع ع   ض عزاكشز
زدحئ  جززل(12)   نلزناجع زل سعةلزا  ززلل  ن ناحكعلزحلج عزز  عز ف زلنج اععز نع ن  ع

حعدلعرززلف اشزلعج ز جزن ع نجل كلجعزفل ز العلعقزنا لععز كلع زاللزلا ل  عزلجظلعزنله للععزفع رز
 كلل اشزضلل عجزح لل  زنالل  جززلةللق لجعا ق  لل ز سلل  لزجسللبزنزإالل نا  عسللشززإهللع ة جللقزهالل ز

ز.ناغعةبز دلعجلزاعفق
نا ح  اللزلل علع زنا لع زهلجز  ق لقزفل زاكلشز لعا لعا ز  نق لعززنأل عىزنألسلعب  جز

ال للللزناحعك للللزفللل زنا  لجللللز  عضللل عزهاللل ز للل زجسلللللزناضلللعلللزناععالللللزنا للل زكعجلللئزنازللللل  ع
 لللجزز*إ زلاغلللئزسللل لزالللل  ئزلل كلجلللعزااحكللللناعقللللزناللل لزلااللل ز  ق لللقزالللللز قللل  زن ع نج

نا لزاللزلكلجزعنغللعرزز–ف   زناضعلللزلل  ز ج عز  ف زناعقلز لزنا  لزنا ح   ززل(13)نا ضلز
  لللعززل قلللعز  ق لللقز  عك لللعزلللل  جزاللل  زإاللل ز–فللل زنلسللل  عنعزلحلع لللقزنا  قلللللزاسللللبز لللعز

زإالللل نلنزنلح  للللعلز   للللعزلعلللل  ز لللل .ز الللل  نف ز ع للللللز قجسللللللز لضللللعرززللللل  عزا ا للللعنجزلاقة للللع
 ععاقللززلساغعة لعلز لز جلقز عن ز(14)زهال زإاغلع زناضلعلللزنا ل ك عةزإد حع قن ع نجل كلجعزف ز
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عز نالل لز  قللقزل حعل  للزللس ةدللعا عظللع عةزنا جلل  زهج للعزفلل ز اللععزسللعلقزا حلل ز  لللز سلللعبزن
ز.ك عز سا جعزل ن  عزلعإلد حعئ

زنألعق   زاكشزا ل عرزكعجزها زف ز ق زنأل  نج  ك نزل ض ز جزال عزظع عةز ع  ز
زز.نأل للعا  علزاع ن لزسلعسللز نا دع للز

 
 منو  -عقوبة الزنا يف قانون أور :ثانياا 

 ؤسلللل زسلللل الز  عزناثعاثلللللز(زلز. ز2196-ز2113)ج لللل زز– علللل زاللللعلعلزنا اللللشز  ع
 كللعجزالل زهثللعززل لجز الل لزنا اللعلععئزنا عج جللللزنا ك ال لزح لل زنآلج(زلز. ز2113-2116)
نا سل ععلعئززعال اعلزهلز(ج ع)ف ز  لجلززق ن ز ج عز   جلزها زنح زنألا ن زناس  عللز ز ها

ف ز  حذزناالع زز1952لزلسجزلعا ععذزها زناا  زنا  ك عز(د  ةللزج  زكعل ع)ناا لعز
هال زكسلع لجزالعاللزالجل زفل ززلح عز(ك عج )ززلاقزلك عز هثعز  ز   زلل للنا  للزف زنساج

ز.(15) ن  عز  عىز جزنااعلعلز  لجلز  عزلض عجز ق ن 
حل ى ز للجز    للززلدللغ  عزناحعالللز  لااذز ل  زناالعلعل  عللل ززل ث ثللجز لع ةزاعج جلللزن 
حكللللز(ز4) اللل زهعاقللئزنا للع ةززل(11زل8زل5زل4)ز للجز قلل  زهلل ة ج للعز  لل زه  للللزنا جلللعز

إ نز غلل ئز  قللللزعقللللزل  ع ج لللعزعقللللزآ لللعزز[[ز: لعجلللزنا  قللللزا  ق لللعز  ضللل جئز لللعزجدلللق
زإالل   اكللجزلقللبزز( لز  ق للق)فلل ز جزل  لللزنا للع ةزز(فللعاا  جزناحلل )جللقزضللعقع عزلحلللىزن

ز.(16)]](نا لز غ  قز اشزنا ع ة)سعن زناعقلز
زلسغ نة لعزآ لعنا ل ز  جل ز ل زعقللز جز اعل زنا ع ةز ه  زه  للزنا  للزلحل زنا  قللز

ضلعنعزألنج  زه لزفل زناغعالبزل لل  زنا عل لضزهلجزز-  ز جزاعج جز  عزلل  ع جزقس  عزاق
زإ ن لحل لزلعك زحع زنا اععزها زنا ا ذززل(17)للعئزنال جل ال زلعاع  لز نأل لللنا ع للز

ك للعززل  الل عز لجز  كلشزاالجل زنلق  عهللل  ال ز ل  زناظلع عةزفل زنا ق  ل زا لعزل ع للبزهال ز
ه  ل  للعزلاللللززإجعالللنا اللععزناحلل زاالل  جزلعا دللع ز للجز  ق للقزنا عةجلللز هلل لززإهاللع   جز

نا للل ذز نا للل عزفللل زج للل  زكعفللللزنا  قلللعئززإثلللععةزةلللقللللل  ز جزنا للل ذز لللجز عنزق للللزاضلللعةلل
ظ عع لضعذزا اشز جزه اللزناس ع زااعقلزلا  ززلساالز ك عللزا للزف ز ن لزنا ق   ز ن 

نا ع ةزف ز  ع لزناع لالززنج ل ح قز  ز حع الز جزنا اععزاع زكعن لزنا  جز ناحلا الز  جز
  جزق لز  عىزالز ض ززل  عك زظع ع  زناحلعةز نا جعسلزاك ج عز  ثلز عك زنا  ةزناع ح 
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له  للع ز اللعه عز جللقزكللعجزضللحللزا اللشزز  إغلل ن لل  زنا للع ةز لزه  للللزهالل زناعقلللزنالل لز لللز
ز.(18) غ  قنا  زنا ع ةز

لجقلزهجزنغ دعبز حل زناعقلعلزأل للزعقللززف جع ائزه  للزنا جعزنا ل(ز5)  عزنا ع ةز
هاللقززل لعزللعإلكعن  إ نز  نلزعقللزلكلععةز  للزعقللز))ز: نأل ل جدل عزكلعجزهال زناجحل ززلآ ع
 ل حلللظز ج لللعز جزه الللللزنل دلللعلززل(19)((  ئز لللجزنا ضللللل  سللللزالللز(كغعن لللل)زلللل ف  جز

فاللللزل ع للبزهالل زناقللعج ز للجزه  للللزسلل ىزناغعن للللززلللعإلكعن   للئزز ج للع للجزناقجسلل زلللعاعغلز
نا للل ز ععضلللئزا غ دلللعبززناسللللبزفللل ز الللشز جزنا لللع ة ززلنا عالللللزنا للجللللزفللل زجدللل عز هللل  

 ل عززل(21) لز جزناعلل زنا لجزلاكا جزناال لزنا جلعزف زنا ق   زلع نإل    لائزلكعع  عز جز
فعله ل ن زهال لعزلعجل زنله ل ن ززل(21) ج عز اشزاسل  عزنا لزالقزناحل ز جزل عللزل لعز لعزلالع 

جزح لقز ل ز الل زفل ز ل  زنا لع ةز ل ز لزل ا نزفسجزال لزنا ع لضزنا العهزل(22)ها ز اكل ق
ز.(23) جزجدلل ع

ال زز(كعجزناعقلل)إ نزز[[ز:إ زقع زفل عزلاعه نااحكلزنا  نجزغلعز(ز8)   اع زنا ع ةز
فل ز)نإلال  ه ل ز  نجز دل ا زفل زلح لعجز جزلل ف زا لعزاللةعرزهال ز...هعاعز ع الز  جز ج

ز.(24)]](حعالزا ا ع
عسلل  زز  نجزللل  جزه لل زنا لل ز  لل  جزلعألع اللل للجزنا نضلل ز جز لل  زنا للع ةزالللز ع للعذز

نا  قلزنااعهللزنا  ز    جزاا عةزناثعجللزف زحعالزز ؤ عزد ن فحع   عز جززل  قلزاعهلل
 للللعج جزناز لللل نز للللج(ز7)ك للللعزقللللع زفلللل زنا للللع ةززل للللجزنا ضللللل*ع   لللل نع زجدللللذزنا جللللزلا ا للللع
زنه لع نز جزنا  نجزنألد ا زلل ز  جزل لزلع  ز ع زل  جزج  اشزألجزناس  عللزل(25) لضعرز

 ل  فقز ك جزنا  قلزغلعزاعهللز هج زا ا عز    زق ل زح   زنا  قلززلها زعاللزالج 
   اذزكثلعنرزهجز للز نجللزلا    عزهال  عز ع ن ئز علشزف ززلزل اشز لز ج عزل(26)نااعهلل

ز.   القزهج عاا   قز ج عززةقلل قز لزح   زا عزهج  زلع زاضع
 للللع ةزلزنحلللل زناعقللللعلزاجز للللعزل ع للللبزهالللل زالللل ذجقلللل  عز عللللعزل(11) لعلج  للللعلزاا للللع ةز

لعا جلللعززآ لللعإ نز   للللزعقللللز  قللللزعقللللز))ز:نآل للللل اللل ز ع زجدللل عزلعادللللغلززل    قللللزلعا جلللع
ثالللللىزنا جلللللعز لللللجزز(كغعن لللللل) ثللللللئزلعن   لللللعزفعاللللل ز     لللللعز جزلللللل ف زز(ناحكلللللل) اكلللللجزناج لللللعز

هال لعز جز  ل ضزنا  قللزنا ل ه ززهال زنا الععز جلعلحل لزفللقز جز ك نزن  علزلز(27)((نا ضل
 للجزن    للعزز ل ع للبزهالل زجقعح للعزفلللقزإثلللعئزلع   للعز  جزلغللعلزلن  لللععزناج للعزاللللعجزناح ل للل

زإا ع كعفللزاع عزكلز جزلحع لزز   زناغعن لز جعل عزله  ع زنا اععززلثاىزنا جعز جزنا ضل
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  للللعزللللل لزهالللل زالللل ةززل  حللللاز للللجزسلللل ع  لزنآل للللعلجنا لللل ز جللللعلز للللجزاللللعذزنالللل  لزنالعاالللللز
 عللللعئز  عنلا للللعز    عالللل ز لللل ز للللج جزنا ق  لللل زنا للللعةلزهالللل زنا حعفظلللللزهالللل زناجسلللللجزنا ق 

ز.نلق  عه 
نا  قلللز جللعز كلللز للجزن  لللزل   لللزلز قلل  ز للجز اللللز نضلل ززلالل ل ن  لللععزناج للعز لل نز
فللس نز نفلل ز لللعرز للج لزهالل ز اللشز  للعجززل جزلا لل نزلاج سلل لزفلل زناج للعزللج ل للعز  زلثلللئزدللح  ع

 الشز جزا سلللزناج لعززلاللزلقلعؤزهال زنا حع لقزفلعل ز ل جبزن اكلجزإ زلل  جقزسلعا عرزف ل زللعز
إاللقزفلل زناع لل زنالللعلا ززإالل لجظللع لزحلل ز جللقز حلل لززإالل هجلل زناعللعناللجزنا لل  ع زنا لل ز دللائز

ها زهل لززنإلدعنع ع بزهع ةزنا  جبزناح ل  ز   جعقز جزز(لز. ز1595-2116)نا  للز
زززز.(28)  اق  عزنالعل زف زللعا زل زلنله عنذزلعاقعل ل

ز

 عشتار  –قانون لبت  يف الزناعقوبة  :ثالثاا 
   ز ع  ززل(لز. ز1924ز–ز1934)ها ععزز–نا اشزالئززإا  ع  ز   زنااعلعلز

 ال ز للزناكالذزهج لعززل(لز. ز1794ز-2117)نا  زحك ئزللجزهع  زز لسج ا شزس الز
عجلعزفلل ز  لجلللزج لللعزنا لل زاع لللئزل للعزقع علللزلجسللا زنألثعلللل للجز لل لزنا ج للللعئزز1947هللعلز

ك للعز للللزناعثلل عزهاللل ز حلل ىز  ن  لللعززل  لل ز   جللللزلعااغلللزناسللل  عللزل االل زنا للعجزنا عضللل 
عل للعزكعجللئز   جلللزلللعااغ لجزز للع  للعزلح لللزهالل زنله  للع ز جزلنا عج جللللز ك  للللزلعااغلللزنالعلالللل

ز.(29) نالعلاللناس  عللز
اا    لللززلعإلضلعفلاعج جللللزناحعالللزث للعجز ث ثللجز لع ةززدللغ  علز هلل  زناالعلعلز ضلل

زإالل   لز لجزل علللعزال  زنااللجزنال لز  جلئزهالللقز هثلعزهاللقز  ل ز  اللزسل اكلجزلزل نا ع  لل
 لز جز لعز ك الذززل كثلعز لجز عةللز لع ةزاعج جلللل لا  لعزناكع اللزكعجلئز ضللززع إجه ةزاا ز
ز.(31)ل قع  زناثاىزلزنآلج ج عزاح ز

 الل ززلنا جللعز حكللعلز العئز(33زل31زل27) ز  لجزللللجزنا لل ن زنا ك ال لز ج للعزفللسجزنا لل ن
 اكلجز نجللللز لجزنااللعععزإ نزاللز الل ز  قللز ا للعلرزا  ق لعز))ز: ل هالل زنأل(ز27)جدلئزنا لع ةز

 لزل لل لز) جزلق لل زنا نجللللزلللعاحل بز نا لللئز ناالللع زز( لزنالل  ج)قزلهالللز. الل ئزاللقز ا للعلرز
  ع ن لئزز(.ناالعهللجز لجع   لز)زنا لجز ا   لزاقزنا نجللزسلك ج جز عث قز نألا علز(لسهعا  ع
ز.(31)(( علال عز ع لعزفل زنالللئز جز(اا نجللل)هال زالل زناحللعةزفل زلقل  زز(نا  زالز ا )  ق قز
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نال لجزاللززل جظللزظع عةزن دعلزناعقلعلزف زإاععزاعج ج ز   زنا ع ةز ج عز حع لل ض ز جز ز
جقعل لزالغعلعلعزل لجع  جقبزا لز  قع  لز  ل نزناعقللززلسا ن  علزل اشزف  زس حئزا زل ج جز ن 

 للل نززك للعز قلللع زالللقزل ج لللعزك عث لللقزناالللعهللجزلعلجللع  ز نله لللعنذزلغللل   ز نشز للج لزلسهعاللللزنا
 لل  زز جزلعا للعا زلعجلل ز  للعزل فللعةز  ق للقزنأل الل زجزهالل ز اللشزهالل   زنا اللعل زنالل  نجز ج للعز

زلغلع  عزنا جلعزلزلحعسلبزنالغل زهلجز  ععسل زنا لعج جزنا اعلععئزل ق ا لعز عال زنجالعهلعزإج
فل ز ثللززناح ز لضعزإجز جقلبز لجلع زغللعزالعهللجز ضل جزا لعز ا للزز لعال عزللزلفحسب

زفضل رزهلجز جلقزلح  اعزلز  لز   للزهجزناح   زنا  ج حلزألللز  قلزاعهلل ك نزظع ذز
 ا ز ض زاللع زف زاز  اشزل(  قل)ف زنا س  للزألجز ك جزن ع ةز ح ع لززفعدلز جح ع

ز.آ ع ه ا  عزلعأل لعز جزقعجبززل لز جزقعجبه الز عل  عزل نا 
 جزناعقلزنا لزالزل   زنأل لزف زنإلجقعبز ل  لز لضعرز جزنا ع ةزنا  زجحجزلد   عز

ناللل لز ع ز(ز31)   لللعزلؤكللل ز للل نزجللل زنا لللع ةززللغ  لللجز  ق لللقزلزلقللل  زالللقزنل دلللعلزللللعا
ثللزز.ضلع زلعل لز لعع  لع   ع زنا زلإ نزهعاعزاعبز    جز نجللز جزنااععع))ز:نآل لللعادلغلز

ف للل  زنا للع ةز لللج زز.(32)((فللل زلحلل زاللقزناللل  نجز للجزنا نجللللز.االل ز  ق للقز  فللل زا للعزدلل ناعرز
 نا  د  زلعااعبز اشزنال لززللغ نااعبزنا    جز جزنا ع  زها زللئزنازل ض  زها ز ج 

نز اللئزا للللزهالل ز  نقللقزال للللجزاللقزفل للعزإ ز للع لزالللزلزلللل نلزفلل زل نللللزحلع للقزنا  قللللزل
ز اشزنا ع ة  زاقزلعلس  عنعزلع ا قزلسا نزالزلزلناعك ز  زنإلجقعبكعجئز  ق قزاع عةزها ز

فلللل زحلللللجز جزنا للللع ةزناسللللعل لزسلللل حئزاالللل  جززل*ح لللل زالللل زاالللل ز  ق للللقز  عن زنالللل  نجز ج للللع
لللز نال  نجز ج لعززلنإلجقلعبف زحعلز جز  ق قزغلعزالع عةزهال ززنإلجقعباغعضزز  ع ععاعزل

زلنالغل الز ع لبز لللزه  لللزهال زز–كسعل   عزز–ك اشزفسجزنا ع ةز ه  ز ززلإ نز  فلئز  ق ق
ز ق  ل نانا جلعزفل زل لز لضعزها زإجز ل نزنا لعج جزلزلحعسلبز الشزنا لع ةزهال زنع كعل لعز  عز
ز. لسج  لجلزازنا  لل

زلالللزلثلللئزالع  للعزللل اشزه  للللزالل ذزن للع ةزغلللعز    قلللزلعا جللع(ز33)  عللعاجزنا للع ةز
عقللللزحلللعزغللللعز    قللللزاللل ز ععسلللئزناع الللللززنلجللللإ نز  هللل زعقللللزللللاجز):ز)   جدللل عزكلللعأل

هالعةزالل  ئز لجزز(كغعن لل)هاللقز جزلل ف ززل ثلئز ج عزالز  لزل اشز(  زعقلز ع)ناقجسللز
ز.(33)((نا ضل
ها ز ج عزه  للزعن هلزاكلز جزلحلع لز ال لقززا   زناغعن لزعلبز جزنا اععزجظعزل ز

غلللعز جز  للعزلؤسللذزإالللقز جللقزالللزلللللجز ع للللززل اللشزسلل علزناجللع ز للجز  جز ثلللئز  زل ع لل 
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 اعلللز لل  زناحعالللزكعجللئزز.ناع  للللزنا  ع للللزهالل زنا للع ةزفلل زحللعلزثللل ئزنا   لللزنا ادلل لزل للع
 اللزلععاق لعزنا لعج جزز–    قللزاا جلعزنا لزنع كلعبزنا لع ةزغللعزز–ز لسلج  ق  ةزفل ز ق  ل ز

  للعزكللعجزهع للعرز زا ثلل  للعزألجزحك ح للعجزاللج زاللعج جزلله  للع ز جظللع زهالل ز للعزلللل  ز ج للعز
  الللشزهاللل زغلللعنعزناع لللل ز لللجزنا ضلللعلعزنا   للللزفللل زحللللعةززل للل ذزح الللقزل اللعةععرز   لعلللعرز ز

ز.(34)نا  نجلجزناععناللزنا  ل لزنأل عىزااسلبز ن قز     ا عز اعهناجع ز
ز
          .عقوبة الزنا يف قانون أشنونا :رابعاا 

  اكلللز اللج جعزنا لل زاع للئزفلل ززإالل لزنألك للللز لعلل  ز  لل ز الل لزنا لل نجلجزنا   جلللزلعااغلل
 الل ز لللزناعثل عزهالللقزهللعلززل(ل.ز ز1595-2115) جا للز لللعا ز ثجلع زناع لل زنالللعلا زنا ل للز

  ل زلسلل زالعج جزح ل عنل زلحل نا زالعجز  ززلف ز  ا ز للزحع للزنا عللبز لجزلغل ن ز1947
ز.(36)(لزز. ز1851-1911)ح   ززإا  جقزإ زلعا ز ززل(35)اعجلجز جزنا  ج

زل    للزادللعةز  حل ىز سل لجز لع ةزاعج جلللزهال زنا عج جزلاكاقزناحعضعزح  لز  نل
زنألعقل   لعزلل لزهال ززل نإل  ةلللنااغ لللززنأل الع  ناجس لزنا ك ا لز جقزفل لعزناكثللعز لجز

ز.(37) عال للزألغعنض ج عزك لئز
عزفلل ز كثللعز للجزنا لل ز اللعئز لل  زنااللعلعلزإحكع  للزل لعلل زنا جللعزإحلل ىزنا ضللعلعزنا   للل

(ز27)نا لع ةزإ زجدلئززل جع ا عزه  للزنا جلعزلعلغ دلعبز(32زل27)ز عجفعا ع زل ع ةزاعج جلل
 ا  للللعز   لللللزل للللعزعقلللل ز  للللعز اكللللجززلعقلللللز  للللعنرززللجللللل هالللل زعقلللللززإ ن)): لللل هالللل زنأل

ز.(38)(( لقبز جزل  ئزلج  ز(ا ل)ف   زاضللزز.لز لل عل نف   جز  جزز( ف ض ع)
 ائزنال لزلحلع لز ضل زحل زاقعل للزنلغ دلعبزللعا اذزلحل ز جز  نزناج زف زنا

زلعل ز ثللز كل نزقعل للزاضلللزا للزج ل ز لععالبز ع كل لعزللعا  ئلزلن ع ةزها ز اشزنال  نج
ز.ها ز ق بزنح عنلزح   زنآل علجز ه لز  شز هعنض لزقف  زك اشزلعك زحع ز اعه

لز  لزعقلزآ لعز(ةلكععز) ف ضزعقلززإ ن))ز:فكعجئزها زناجح زنآل  ز(32)  عزنا ع ةز
 ل حللظز.ز(39)((  للعزنأل لللزف علل  زاسللل  عز(. ع لضللعرز)فعالللقز جزللل ف زثاللىزنا جللعز للجزنا ضلللز

فل ززاقلعج زلل ف زنا عل لضزنا لللجلسا نلزنزنك  عةقناعغلز جززها زنا ع ةز جزنا اععز   زها 
قع زز ع زناعك ل لرز جزا اقزها ززز-نا لز  زا عاشزنأل لزلاللعلزناحعلزز–ز ه  زجد ع

زنألحلعنعنجا اعرز جزناععذزناسعة زف زناععن زنا  للزنا لزالزلسعِ زللجزز–ف زنا ع ةزناسعل لز
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لعلل زلع ظللعرزلعا لللع زاا علل لضزفللسجز  لل نعز لل نزنا علل لضزز– ناعلللل زفلل زناح لل  ز نا نقلللعئز
ف  للل نعز لللعزفعضلللقززلج للل زناسللعل زناللل كعزهلللجز ثللللز كلل نزنه للل ن ز–نالل لزفعضلللقزالللعج جز  عز

ج ل زفلعضز  سللزاللل  ئزز-  عفل زحللجز جزاللعج جززل(41)جزالل لز للجزنا ضلللعلع لزهالعل
 عزلع ز جعزحعدعرز كلعز جزنا الععزاا دل لزلحل لز ال ةزا ثللز كل نزقلعنةلززلف ازك عز سا جع

ز.ف ز حع الز جقزا ا ز نلع عز  زناح ز ج عزها ز الز   لع
لعاالل ةزج سلل عزز ك للعز جز لل نزنا للعج جز عع لللزلالل ةز لل زقللعنةلزنلغ دللعبز عع لللز لضللعرز

نا ل زل جزنا  قلزنااعهللززإا  العز(ز29)فعا ع ةززل  زاضللزنج  عشزنا  قلزااعذز  ق ع
ز.(41)((لقللبز جز  لل ئز لز سل  عزهالل زاللل زناحلللعةز(آ للع)ل للضزهال للعزفلل زحضللجزعقللز))
 جزنا لعن زلعا  قللزناالعهللز ل ز الشزنا لع ةزنا ل ز(ز28) جز   زنا ع ةز لضلعرز نا لع ةززللج  ل
 ل للزا لعز ال للزالاللززلع قز  ق عز  ز ل ل عز لضعرزل  جزل  نف لز نا ل عز لع  ز  نجز    لز  

  قلزاعهللزح ل زال زهعالئزفل زلل لقزسلجلزز(   زنا ع ة)ف ز ع لعز))ز اشز   ذزلنا فعذ
زنا لع ةزنا ل زلز ج  ل نزل   جلعزا سل ج عجززل(43) لعزهجل  ة لز   عزاعائز ل ةزل عزل(42)((كع ال
 اللل زز لل زلفزلعقلللز لزنا عدلللزل  نق للعزفح لل زالل ز عجللئز  ق للعز لل زنإلقللعن نئلز سلل ك 

ز.هال عزه  للزنا  ئزاك ج عزف ز   زناحعالز  قلزغلعزاعهلل
عزإلضلللع ز للل نفللل زنا الللئزناللل لز عززل جز لللع لجزنا لللع  لجزناا لللعجزلك للللزلعضللل  عزلعضلللعرز

زلال زح ل  زنال  قلج  لعز لضلعرزناح لعظزهةاع ازنا  نجزنا  كع للزنس   ذزنا الععز لجز عن
ف جزق لز عن ز ج زنا لعجلزنا  قللزح عظعرزهال زكعن للزناعقللز ح عل لقز ثجلع زغلعللقز لعا لعا ز

ز.نا حعفظلزها زناجسلجزنلق  عه 
 جزنا عج جزج سقز ععابزنا  جز(ز61)فعا ع ةززل  جزق لز  عىزض عجزح   زنا  قل

 لج لزز لجزلالع زإلزنألل ل ززأللجلع ن ل   زكلزح  القزهال ز   اكع لقز لل ل ززللعااع ز جزلل ق
 لز جززل(44)  اللشزإ نزااللل ز  ق للقزنا لل ز جقلللئز جلللقزاكلل زل لل  جز للجز  لللعىزلنلا حللع زلللق

  ل نزلعجل ززلفل ز ل  زناحعاللزس دلل ز اكلعرزا  ق لقزنأل ال ز   ل  لعز لجزهجل  زكعفللز   اكع ق
جز  جز جزاللعهللزسل سللج زا  ق للعزا ا للعز  لل زاللع ز نالل  نجزلللا عىز للنا جزنا  قلللزغلللعز
ز. ز  عزح  ا ع لعا عازلج جللزح  زا ز جقلئز جقاعزع الل ععضزألللز س
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ز  للللزإج لللجزحك لللقزلعللل ززنأل للللعة  جزح للل عنل زاعج جلللقزهاللل ز لللعزللللعق زفللل زناسلللج نئز
ز  لل زل(45)(ل. ز1751-1792) للجزحك للقززنألعلعلللج اعلللز اللشزحلل ىزفلل زناعللعلززلف  حع للق

  الشزألجلقزال زسلل ززلك عزفل زناعلعالزناحعضلعزلف زناععالزنا  للزنأل للع ز سعسعرزا  نجلجزكلز
 ثلللزاكعفلللزك للعز لع لللعزناج لل  جزنألزل(46)نا للعج جزناع  للعج زل للعزل للل زهالل ز  سلللزهاللعزاعجللعرز

 جظل للعرززنألكثللع للجزللج للعزألجزل دللذزلعا للعج جزألجللقزز نألقلل عللللززلنا لل نجلجزنااللعاللزنا  ل للل
  عللللللعرززلكع اللللزلدلللللغ قزنألدللللاللزا للللعج جزنا حللللل زنالللل لز دللللاجعنز اك جللللقز لضللللعزل(47)ل عرز  جسلللل

 لع ةزاعج جلللزفضل رزز(282)إ زلضللزلدللغلزناحعالللززل ل ن  ك للزنا ل نجلجز  كثع لعزز لعه لعع 
 االل زنا للعجزناعاللعلجزفلل زز(اللعلل) الل زهثللعزهالللقزنا ج للبزنا عجسلل ززلهللجزنا    لللز نا ع  للل
  جزلعا ازنا س ععلز لعااغللزنألك لللزهال ز سلالز لجزحقلعز زل(س سع)زناععد لزناعل  لل
ز.(48)نا ل نعلئزنألس  

  جزللجزجد د عزنا عج جللزناكثلعةزح ائز ل  زناالعلعلزللعاكثلعز لجزناجدل  زنا ل ز
  لعززلنا ل زكعجلئز  قل  ةزح  لعزفل زنا ق  ل زناللعلا زنا ل للزل اعئز حكعلزنا جعزلكعفللز الكعاق

 ز: لعزجدلق(ز129)ف ل ز ع زفل زنا لع ةززللعجللزنا  قلللز لجزقعجلبزنا  قللل عال زلع  لللزنا 
فعال لز جزلعلا   عز ععرز لع    عزف ززل  قلزعقلز ضاقعلز  زعقلزآ عزضلائزإ ن[[

 لز)لزلفعا الشزلل ل زهال زحللعةز ع  لزلفس نزعغلبزنال  جزفل زنإلل لع زهال زحللعةز  ق لقزلنا ع 
ز.(49)] ](نآل عناعقلز

ف ز جزه  للزنا  قللزنا ل ز ضللاز  ل ز  جل ز جز ا ل زفل زنا لع ز   زنا ع ةز نضحلز
ف زقعل لزنا جعز   عززنا عكع لز ج  عزك عززل(51)  ز جز جئز عقزإ نزكعجئزا ز جئزلعغل  ع
 ن للقز  حل   عز ا دل زللعآل عزهال ز لل  زناع  للللز  ععج لعجزلقلبز جزل نق لعزسل للزنا دللعز

ز. جزقج زناع ل
ناع ل زهلجز  ق لقز لعا لعا ززناحل زاال  جزفل زجلعاععز نا زإهاع   جزق لز  عىزفسجز

زللل لزهالل ز جزاللعج جزح لل عنل ززل للجزنا لل ئزإج ع  للع قعن لللع ه لللعزنا جللعزهلل  نجعرز لل جلعر ر  للجزز ن 
 فلل ز ل  زناحعاللزل كللجزاا الشز جزل ال زسلللللزناعقللزنالل لززلحل زنال  جزنادلل  زهلجز  ق لق

 جزناجظلعزفل زنا ضلعلعززلاضلللنا اشزف ز ثللز كل نززإاحعل لع ىزناسلبزف ززل(51) جئز عق
ز.(52) جزن  دعدقز ح  زلنإله نلنا  ز ك جزناع  للزفل عززلناكلعى

زا لع ةزنا    قللنا الععزهعالبزنزإجل لللجزز(143زل142) اكجز  عزقع زفل زنا لع  لجز
  الللشزفللل زحلللعلز ج لللعزااللللئززللعا لللع ز لضلللعرزك للللععز  حللل ز  ج للل  زناسلللاالزناحعك للللزعإلا لللع ل
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غلللعز ح عسلللز)) للجز لل لز عناللللزسللا ك عز ج للعزز   علاللزإ نعة ز ثل للئزناالل  ز للجز  ق للعز الل
  الشزألجزنا الععز  لل ززل(53)((لل  لعز  حللاز لجزالعجز  ق لعز(لل اش)   لعبزز(كثللعنرز)   لعجز

 جللعزلجظللعزنله لللععزهالل ز علللل  زكلل جزناع الللزللللجزنالل  قلجزالل ز دلللحئزالللقز ج  للللز لز
لسلللل عز  جزاضلللل  عززلجز ثللللز كلل نز  قللللل لللع عزاللل  جزناللل  جز حللئز للل نزناظلللعذزناع لل زهللل

ز.ف ز  جع لزل زنا  الزنا  زل لزعقعا عزق   نرزكللعةزإلثلعئزنجحعنف ع دلحئز
عقللزثلعجز ثجلع ز سلعزز  ععابزنا  قلزلع ل عزف زنا ع زك اشزإ نزثلئز ج عز  ائزلللئ

  سللعز ززل(54)(133)ك للعزل ضل ز لجزنا لع ةززل لعزلك ل زإلهعا  لعزنأل لللع  ق لعز ال ز لعشزا لعز
 لجزقعجلبزز   نزلعج ز جزالعج جزح ل عنل ززل(55)ا ز   ق ق   ا عزللئزعقلزثعجز ج عززلععةه

عفللضززآ للع  لجزقعجللبززل ه للعزفعلللزنا  قلللز ل نز للجزلللعبزنا لعجلللزنا  قلللزف ضلل زل    للع
ها ز اشزلعا  ئز لضعرزح  زا زكعجز  ق عزنأل لزا ززل  ع  زنأل  نجز هعابزنا ع ةزنا  ز  

 ل لل ذز لل نزز.اللعلالز جزل للعشزا للعز للعزلسلل زنح لعقع  للعزنا علاللللزلا لالللغللعبزهج للعز لل ةز
 عز اكجقز ا   عزلعاع  ةزا  ق عزنأل لزانااعاز لع زا عزنا عج جزف ز ثلز   زناحعالزنا  نجزل

ك عز ا   عزلعا جع لزادعا ز  ق عزناثعج زهلجزنأللجلع زنال لجز جقلل  لززل جزنألسعزعق هقلع ز
زل(56)(135ل134)هال ز لعزل لللجز لجزنا لع  لجززلعزنأل لزفل زنألسلع جقز ثجع ز لعزكلعجز  ق ل

 ل زل ع  لعزهال ز  للز  ق لعززلنا ع ةزلعاعقللزناثلعج ز  نجزإجزإا  لاععزف ز  نزنا د  ز
 جعزلاعهل قز اكجقزالزل لج زنا لع ةزح ل  زنه عذززإجنا عج جز ز  نجزل لزل  جزه  ززلنا اس ع

ز.(57)نا  قللزناكع ال
د  زناسعل لزفسجزاعج جزح ل عنل ز ال عاز ثللعئزنا جلعزهال زنا لع ةز ك عز للجز جزناج

اللعهئزا ععاقلللزز(132زل131زل127) الل اشزفللسجزنا لل ن ززلنا    قلللزإلجلل نلزنا دللع زل للع
لؤكلل زدللحلزنا   لللزنا ادلل لززإلز اللللزنا للع ةزلعا جللعز للجز  جزز اللشزناحلعلئزنا لل ز لل  لزفل للع

كع جللززإال لبزعقلزف ز جزلاععزلعألدل زإ نز سز[[:  جدئزها زنأل(ز127)فعا ع ةززلل ع
فعالل لز جزلقال  نز ل نزناعقللز  لعلززل(ن  ع لق) اكجلقزاللزلثللئززل  زها ز  قللزعقللز*نأللج  ل

ززز.(58)]](اععزع سق)نا ضعةز لحا  نزجدذز
  قللللزعقللللز لللجزاللللللززن   لللئإ نز))ز: لللل فكعجلللئزهاللل زناجحللل زنأل(ز131)  لللعزنا لللع ةز

 لللؤ لزنا سللللزلحللللعةزنإلالللقززإجفعال لللعززلآ لللع زعقللل رز اكج لللعزاللللز ضللللاز  للل ز ضلللعقزل  ق لللع
زز.(59)((لل  عزإا   عق زز(ل د  زلعن   ع)
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 اللعزلعألدللل زهالل ز  قلللزعقلللزلسلللبززإ ن))زلللا   للعزز هالل(ز132)نا للع ةززجدللئ ز
فعال للعز جز ا ل زج سلل عزفل زناج للعززل اكج للعزاللز ضلللاز  ل ز ضللعق زناعقللزناثلعج زلعقللزثلعج

  عزل حظزها ز   زناجد  زناث ىزن   ذزناحكلزز.(61)(عألقلز  ق ز(إلثلعئزلعن   ع)
 اللشززإاللعهلنا للع ةزنا    قلللزلعا جللعز  ز سلللبزفلل زفل للعزللج للعزل لل  ذزنااللعذزنالل لزع لل ز

فللاجزناالل  زنالل لز سلللبزفلل ز الل لقز(ز127)ف لل زنا للع ةززل للجزغلللعزحقلللز  زلع للعجزهج للع
نا ضللع زل  لل للز للعزلؤكلل زن  ع للقز الل نز ا  للقززل لضللعرزكللعجز عللع ذسلل علز اللشزنا للع ةز ناكع جلللز

لزفلععابزلعاقا ز  جزلحا زجدذزاعع  ز.ا  عز ن 
زف زناععن زنا  للزها   جزنا عا لز جزحا زناع  زها ز  نزناجح زكعجز قعن زلال ز

 نا د ز جز الل قز جعزلحل زنا ل ه ززل(61)فةعئزنا ق   زنأل عىزلعا ناعال زا  لل  لزهجز
 عجلللللز نلسلللل   ن زلللللقز اللللل زإظ للللعع زل ظ للللعزإجلللل نلزنألزل لللل ذزلإجزلكللل جزه  للللللزعن هلللللزاللللق

لحلل زناكع جلللزإ نزكللعجززنل  للعل جززإالل زل(63)سللع  زسللعل زنألح لل زنألسلل ع  للل  بززل(62)ناعلللل 
زن   لللئفللاجزناجلللع زناللل لجززلن  ع لللقزنأل للللعدللع عنرز لللجز حللل زعقللعلزناال للللزناعاللللعز اللللزلثلللئز

ز.ق نةقزأل  لحضع  ز  علزنا ضع ز  ع  لز
 ا نزفعضزنا اععز جعزها زنا  قللز جززلفاجزنا  ه زكعجزنا  ج(ز131)ةزنا ع ز ف 

 جلللل لز نالللل  عز عنهللللعةزا للللعز دللللعل عز للللجززإالللل هالللل زلعن   للللعز  علللل  زز-لحلللللعةزنإلاللللقزز–ز  سللللل
زللعا عحاللللزكللل لعز  ق لللعزالللع زنه لعع لللعز كع  لللللزالللقزا  فلللقزإلع لللعز لز ج دللللزهلللجزل(64)ح لللععة

ز.( ع  خ)ا زنالعن ةز  زكللعزنإلا لزنالعلاللز لعق زإجزنإلاقزنا لز ا  ئزنا سلزلقزه
ك جزنل  علزاا  قلزالزلكجز جزا  ززنله لعع   ئزلجظعززف  ز(132)نا ع ةزز  ع

  لعزلع  لللععزز ج  قلبزنا ضلع زهال زنا  قللزز نال ززلااجللع زعلعلجلقزلللزال زلكل جز دلل زحل لث
العلعزلعل ززلناجلع فل ن ز عضلع رزا  ق لعزنا اعل جز  لضلعرزااقللز ز–نا لزسل ز للجلع زز–ناج عز
زز.(65)نالعن ة

(ز131)جقل ز جزنا لع ةززلهلجزنلغ دلعب لعلج  علزااح لىزهجزحكلزنا جلعزناجلعقلزززز
زلهال زعقللز(لعل )اللز كلجزال ز ععفلئززللعغلئزعقللز  قللزعقللزآ لعزإ ن))ز:قل ج زها ز جل

جزفلاز( ثجلع ز الش)هاللقز  ضلاق زفل زحقع لعز اللضززلفل زلللئز لل لعز( عللش) ل نلزز   زل
نالل نع ةزفلل زناللج ز هلل  ز عجلل زز نا لعغ لللز.(66)((لزل  لللز ل الل زسلللللز اللشزنا للع ة لل نزناعقلل

فللل ززفللل اشزلعجلل زل لل للع لل نلز عللللشزفلل زلللللئزز  للعزكللل جزنا للع ةز    قللللز لزل(67)نلغ دللعب
 زف ز ج لز لل عز  ع ز  قلز   عز ج عز  ا للز نا ع ةزلع زنا اللز لزلناععنا زنا  للزناععذ
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  ز ج عز قع  ئز عحالزنا ا للزفلالعلزه ل ز  نق لعز اكج لعزاللززل(68)ف ازنلس للز جزناجعحلل
 ا لل ةززنال  نجزفعاللعرززإ  لعل لزل نالئز سلكجزفل ز جل لز نال  عزاحللجززل ج  للزلعل زالللئز  ق لع

ز(69) ح   ةزلز ا ز ا لزألسلعبز   ا لزعل عزادغعزناسجز  زه لزإك علزنا ع للعئزنا   ل
ز.

  اشزف زنا  ن ززلللعجزه  للزنا جعزلعا حععلل لز  ع زاعج جزح  عنل ز نا زقعجبز عز  
 جدل عز ضل جززلعلج لق عزل ع بزهال ز جلعزناعقللز(ز154) ا ز جع ائزنا ع ةززل(154-158)

زل(71)(( اللشزناعقلللز للجزنا  لجلللز(لج لل ن)فعاللل لز جزلاللع  نززلقللع  زعقلللز لج للقزإ ن))ز: للعزلالل 
ن  لع ن للقزف للل ز عسلللعزأل  كللقزسللل ن زكعجلللئززعفللللقلللزاك نااللع ز لللجزنا  لجلللزلعجللل ز سلللععةزناعز

زنللجلللنا اللععزز ه لل  الل ززل(71) ضللعذزا للعزاالل زه ا للقزلععةا للقزلنا ج  الللز  زغلللعزنا ج  اللل
 لزكعجئزضحللزاج  نئز نال  عززلإعن   ع جز للزه  للزا جعه قزح  عرز جزناقعلز لزعغ عرزهجز

ز.نااع ة
زإ ن))ز: للل ف لل زجدللئزهالل زنألزللجللقن قللللزاحكلللز جللعزنألبزل ز(ز155)   اللع زنا للع ةز
ز( نا ز  ق ع) الض نزلع ة زها زناعقلززل   دلزنلجقزقجسلعرزل عزلأللجق   ععزعقلزهع سلز

ز  لجزنا  حللظز.(72)((  ل زجلعةلزفل زحضلج علزفعالل لز جزل ث ل نز ل نزناعقللز لع ل  زفل زنا لع 
هلللع عز لعاللل زناللل ك  عززلل لللللزه  للللز لللعاللللز اح ز-ك لللعزفللل زنا لللع ةزناسلللعل لزز–نا لللع ةز جلللعز جز

  للعززلللل لزهالل ز ج للعزالللز كللجزعنضللللزللللز كع للقزهالل زناقعل للل))ز:سللال عجزهالل ز اللشزل  اللق
ز.(73)((لعا  ةز  زلعس   نلزنألبزاج    ز ساا قزهال ع

زلفكلعجز  ضل ه عزاعلللعرز لجزنا  ضل عزنال لز جع ا لقزنا لع ةزناسلعل ل(ز156)  عزنا ع ةز
 جلعلز ل ززلل لعز(قجسللعرز) اكلجزنلجلقزاللزل دللززلأللجلقع سللز   لععزعقللزهزإ ن))ز:قع زفل عزإ 

فعالقز جزل ف زا عزجدذزنا جعز جزنا ضللز لسلا  عزكلع  رزكللزال  زكعجلئزال ززلف زحضج ع
ززززز.(74)((عغل  عز(لجعسب) جز   ععزنا  جزنا لز(زناح ) ا عززلقال قز جزللئز لل ع

ك لعز ج لعز  ق لقزفل ززلنلللجقلزنا ع ةزنا  ز ععاجزنا ع ةز ه  زاضل  عز  زالسئزل  ز
 جزنللللجزالللزل دلللزقجسلللعرززإالل    للعزللل لزهالل ز اللشز جزناللج ز جللعزلالللعززل(155)نا للع ةز

 ك اشزالزلع بزنا اععز جزه  للزلح ززلها زناعغلز ج عز سكجز عقز حئزس ذز نح زلل ع
زعس ىزغعن لز عاللز  ل نع عزجدلذزنا جلز– جز  جزعضع عزز–نألبزألا ن قزها ز قع ع  عز

ناع اللللزناقجسللللز ع للعز ز هالل زز قفعا للعج ز للجز  ععسللزا لللجفالل زكعجللئز  قلللززل للجزنا ضللل
ف لزلك ل زألجزلكل جز جلعزسلللعرزإله لع زنألبز لجزه  لللززل جقزا د عنف عنضز جز اشزكعجز
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 نلس ععضللززلنا  زاعه  عزنا ع ةزناسعل لزلح قزإلا ن قزها زناقلعلزج سلقزك لعز  ل لزلنا  ئ
فلاجز ع ضل ج قز لضلعرزنا لع ةززلثلز ج عزا زكعجئز  قللزالقزكل اشز. عاللز اشز هج عزلعاغعن لزنا

لللللئز ناللل  عز للل زق لللل ز لللعزكعجلللئزاللل ززإاللل نا للل زجحلللجزلدللل   عز لللجز جح لللعزناحللل زللللعاعق عز
كلللز اللشزلعجلل ززلللللز حعل  للعزفلل زن  لللععزنالل  جزنالل لزلجعسللل عز سلل  ل رززل حضللع قز للجز جللعش

زل لعزقال لقز لجز جل لز نال  عزإا زلعإلضعفلزل حدل ف ز   زناحعالزف زل ز جززلا ا عز جق
 سلللل ةزللللللعا زناجسلللل ةززلهالللل ز للللؤ عزنادلللل ن ز  ز جللللعرز للللجزنا ضلللللز جزالللللزلكللللجز جللللعشز للللؤ ع

زل(75) جزنا عج جز  ض زنالحىز(139زل138)حسل عزلالعزا اشزج زنا ع  لجززلنا اا عئ
ز.(156)ف ز   زنا ع ةزز  زح  زلا  زاقزإا اعرز   نز عزالزل كعز

زف عز  زنادالزنا  ز علا عزلقز زلا لجالسئز  قلززنا ع ةز جعزل عز ج  جز
 عللل ز  قللللز لللجزناجعحلللللزز–ك لللعز سلللا جعزز–فعا اللللللززل*ج لللعز الل لللق جزنالعحلللىزللللعىز 

 جقزال ز جزنا عللبزناالعةجزفل زناعلعن زال ل عرز جز ها زح زا لز ح زنا س اعالجززلنلس لل
 ال اشززل(76)ف زللئز  ق عزاللزه ل ز  نق  لعز سكجزنا الللزف ز ج لز نا ز  ق عز  زح  

نا ل ز ضل ج  عززنألحكلعل جلعزهال زناجحل زنال لز  ل لز لدل عةز غلعلعةزهلجززنألحكلعلف  زقع ئز
ز.نا ع ةزناسعل ل

إ نزجعلز))ز: جد عز ع زلعادلغلزنآل للزله  للز جعزناعقلزلا ق(ز157) اعهئزنا ع ةز
 الل ةزناع  للللز جللعزز.(77)((لحعالل نزكال  للعفعاللل لز جززل نالل  زفلل زحضللجز  للق(ز فللعة)عقلللزلعلل ز

ك للعز لل ززلناق عللللزنألالل نلنالل لزلسلل ج زهالللقزنا حللعللزهجلل ززنألسللع كعجللئززنألل جززإالل  عقلل ز
  لعزلل لزهال زاجعهلللززل ال زال ائزكللز لجزناالعفلجز   جزعح للزل(78)هجل زناعلعبز ناعللعللج

حلللظز لضلللعرز جزنالللج زك لللعز ل زلنا الللععز جزكال  لللعز لللل ىزنا  نف للللزهاللل ز للل نزنا عللللزناالللع 
لللعا عللعزهج للعزز نك  لل الللزلسللِلزناقعل لللزل سلل ع عزز- لللل  ز للجزلللعبزنا للا بز– لل نزنا للعج ج ز
  ل زكسلعل قز لجزناجدل  زلعنهل زنأل بزفل زهلعضززلاج لزناعقلزفل زحضلجز  لقزلعإلاععة

زلزل  بزاععضزنا  نحشزل س لع  عزنا سعةلزنا عج جللز ز
إ نزالضزهال ز))ز:ناعقلزلاع الز للقز قع زفل عف جع ائزه  للز جعز(ز158)  عزنا ع ةز

زفلقللبزاللع ز لل نزناعقلللز للجزللللئزلنا نالل ةز  ل نرززل نالل  زفلل زحضللجز علل للق(ز فللعة)عقلللزلعلل ز
نا ل ز جع الئزنا جلعززك لعزفل ز عظللزنا ل ن زناسلعل لز– جزل زنا عج جزف ز   زنا ع ةزز.(79)(( للق

  لعزلل لززل ةزنا  ز جعزل عز جز للزه  لللاعائزلعاع  للزنا نج ز ح  ز  ه ئزنا عزز–زلعا حععل
زل جزنا نج زا ز كع ز اشزنا ع ةزها ز  نزناع لز ه لعز لضعرززف ز   زنا ضللها ز جزنا اععز
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فح اقزل  ع  زنا سؤ اللز هعالقزلعااع ز جزلللئززلنا  ز جقلئز جز نا     ز ع الز للقز جعز
 سللععةزناعقلللزا سللكجقز للعز عجلل ز  لل زه  للللزهالل زالل عزكللللعز للجزناالل ةز نادللعن لزألجزل للللق

ز. اا زدا قزلععةا ق
 ناق لعز كع زل  نزنا د  ز جزح  عنل زحعلز  نجزناعقلزلاع الز للقزهال زهكل ز

  لعزلعجل ز جزنل دلعلزناقجسل زللج  لعزح لل ززل(81)نا لع ةزنا  لعللزالالقزنا ل زكعجلئز للل ز الش
ز.ا زكعجزج لقلز  نجزف  ز حعلزف زاعهقزا حعل قز  نق  ع

فلل ز لل  زنااللعلعلزلعؤل  للعزا للعزل ع للبزهالل زهلل لزز  ضلل عزنالحللىناحلل لىزهللجزز ج لل ل
عقلللزز   لل إ نزز[[ز: للعزجدللقز(128)زإ ز ع زح ا للعزفلل زنا للع ةزلنالل  قلجزه لل ز  نق  للعزإلللعنل

زز.(81)]](اعهلل)فاجز   زنا ع ةزالسئز  قلزز( لزه  زنا  نج) الزل  جزه   عزز(اق)  قلز
ل ز لل زهلللععةزهللجزه لل زك للعل زغلللعزعسلل  زلحللععز ه ل زنالل  نجز لل نزفلل زاللعج جزح لل عن

  نقلعئزنااعفلجزكلز قلع زحض عزا   ز لج زها زح   زلللجزنا  جز  ا ز  عزنا  قلز
كعألع الللللز) اكللللجزإ نزكللللعجزسللللل زا للللعزنالللل  نجززل  اللللشزفلللل زحعالللللز جزنا  قلللللزلللللعكعزلنآل للللع

 للل نزناع للل زز ل للل ذز.(82)ف للل ز عللل ز الللللز  ع لللعز  للللعلزناع للل ز لعالللعةز للل ز  ق لللعز( نا اا لللل
 ل لعز ج لعزكل اشزف لجزق للزل كلجززل ع للعز  قللزغللعزالعهللزلك عزفل زنا لع ةز هل  زلفعا ع ة

ه زه ا  عزناقجسللزلعاعقلزنا لز   ق قزل   زنااعل لزف زحكلزنا جعز  جزالزلجع  عزنا اععز
  جزق لز  عىزف جزنا جا  زنلف عنضز ج عزغللعز ال  الزلح ل  زنا  قللزناالعهللززلل اش
-138) اللشزناح لل  زنا لل ز ضلل ج  عزنا لل ن ززلحعالللزا ا للعز  ز دللعل  عزل للعضز الللعفلل ز
لاللل زلح  للعز لللعرز للجززعل للعزل فلل زنا اللئز ن للقزفزل(83) للجزنا للعج جز ن للق(ز149-148زل139

نا للل زهعاللللئزنا  قللللزناالللعهللزللللعا  ئزإ نز عجلللئزز–ناسلللعا لزناللل كعزز–ناجدللل  زنا عج جلللللز
ز.عقلز قع زه ل زا اعهع   عزلعج ز  عنرزاكعن لزنازل  ق ع

  جز  نزكاقزل ض ز جزح  عنل ز عن ز جز عن زه لزنله عنذزلعا ع ةزك  قللزالعهللز
ز.نا ع للز نا عج لل جز  جزه  ز  نجزناح عظزها زح   زنا  قلجز

 الوسيطة عقوبة الزنا يف القوانني اآلشورية  :سادساا 
   جللزهال زهل ةز ال ن ز لجززهثلعئزنالعثللزنألا عجلللزهال ز ل  زنا ق  هللز لجزنا ل نجلج

 الل ز للللجز ج للعز ج للعززل االل زنا للعجزنا عضلل ز(جلجلل ىزحعالللعرز)زآالل ع  اللشزفلل ز  لجلللززلناالللج
 نا لللل جززآالللل ع كعجللللئزسللللععللزفلللل ز  لجلللللزز(لز. ز1251-1451)  جللللئزفلللل زنا  للللعةزللللللجز
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عزلك لزلعضل ز   ن  عز لضعرزلزل عج جزح  عنل كزل ك لزاعج جعرزكع  رزز   زلزلنا قع عةزا ع
 اعا عزكعجئزهلععةزهجزاعنعنئز  زاضعلعزسعل لزد عئزا ضعلعز علجلز  لجززلنآل عنالعضز

ز.(84)ثلزدلغئزل لةلز  ن زاعج جلل
لز  ضل ز ج عز  ل زنا ضللزةهاعززإح ىزل ضلز   زنا  نجلجزهاعنئزنا  ن زنا عج جلل

زللعجلللزنا  قللللناللل  زلعاع  للعئزنا لل ز اع  للعزهللجزناحلعلئزنا  علل  ةزاا ز ع جللع للعزز ن  نزلنالحلى
 الل ززل(23) للجزنا للع ةززنأل لااالل ززلعإلضللعفلز(16-13)الل زه اقللئزفلل زنا لل ن زز ج للعجقلل ز

 سلللكجزعقللللززإاللل    للللئز عقللئز  قللللزعقللللز لللجزلل  للعززإ ن))ز: للل جدللئزنا لللع ةزهاللل زنأل
 ل نزنالج ززلعلعاجز.(85)((فعاعقللز نا لع ةزل ل  جزل    قللز ج ع ضعقع عز   زلععذزز(آ ع)

  للجززلفلل زلل للقز  للعفل للعزنا للع ةزنا    قلللزهالل ز  ععسلللزنا جللعز لل زعقلللزز  لل لناحعالللزنا لل ز
زلنجلقزلعلعذزحعا  لعزنلق  عهلللزإال زفلعإلضلعفلزلا الشزنا لع ةكلعجزهالل عرززنأل لعنا نض ز جز

  ل نز لعزهل  ززل ج القزا ضلعقعقزهال زفعنالقزإا فعنشز  ق عز   لئزلج س عزف  زا ز عكئز
زناع  لللعئز اسلل زإلهالل ز للعزلللل  ززق  للعه لذزن سلل ح زفلل زجظللعزناعللعززنا اللععزقعل لللزل

سلللع ةاالللعذزناللل  جزز لللجزناالللعفلجز  اللل  عزاك ج لللعز الللكلزنج  عكلللعرزدلللعع عرز   ع للل نرز كللللعىزز ن 
ز.نرز  جزاللزساالزنا  الزحدعزز  ع ا اشز ا لزنا اععزل  ازل نا ق   زلاسع اس علزناععةالز

فللل زللللللئزعزإ نزضلللعق زعقللللز  قللللزعقلللللزآ للل))ز: لللعزجدللللق(ز14)نا لللع ةزز  ضللل جئ
=ز)فلللعجز للل نزناعقللللزسللل ذزلعع للللزز.    قللللز ج لللع  للل زلعلللعذزز(ه للل   )ناللل هععةز  زالللعععز

كعجزناعقللزز ن  نز.  ق قز(لععاب=ز)لاجقزس ذزلعع لزز( ع ةا اشزن)ع ز  جزلدزإ نزل(لععاب
 ها زنا  جز ععاللز  ق لقز القز جزل عللززللعئفاجقززل ا اشزضعقع ع    قلزز ج علععذززل

ز.(86)((ل عز عزلاع 
 زنع كلعبزنا لع ةزنا    قللزنا جلعزفل ز لز حكع  لعز جزنا ضللزنا  زاعهئزنا ع ةز هل  

زل لزهالل  عزك لعز سللا جعزل    قلللز لععةز ج لع لل زعقللزلعلعذزلللئزاال هععةز  زالعععزه ل   ز
زنألحكللعل  للجزنا نضلل ز جللعز جززللععف للعزسللعل عرزز لززلزللزلعالللزللل اشز للععةز  للعىزل  لل زعقلل

نا ل ز ضل ج  عزنا لع ةزناسلعل لزهلجززنألحكلعلضلللزلكل زحعا ل لعز   الذزهلجزنادلع عةزل ل  زنا 
 لعقل ززلل ج لل  عس ن زكعجز الشز لجزجعحلللزناع  لللز  زناق للزنا   اللززلفل عزنا للجلنا ضللز
ف لل زنا للع ةزناسللعل لزك للعزع لجللعزفللاجزنا  قلللززلنا جللعزنا كللعجزنالل لز اعللئزفلللقزقعل لللزإالل  اللشز

ز. ا اشزقع ئز حكع  عزها زناجح زنا لزللجعزل  عزف زلل ق  زهال   زناقعل لززنع كلئ
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ناقللعلزج سللقز لل زهاللل  عزفللاجزنا  قلللزالل زنع كلللئززل  للعزفلل ز لل  زنا للع ةز ك للعزلحظجللع
نا  ز ع ز  كععزثعل لززنأل عكج   عزك عز عا لز جززل غلع زف زللئزاا هععةز  زاعععزه    

 جزنا  قللزل عا لعز ل نزال ز ضللعئززلعجل ز  لعزل   للعجفل زكللزهدلعزز لجزنالغعللعزن لع ةأللللز
هلجززن لع ة نا لعج جزنآلال علزلزلحعسلبز ثللز كل نززلج س عزها زا لزنا سع نةز  ز اشزنا لع ة

 اكلجزللعاجظعزاك ج لعز    قللز جلعزز. للجزف زآ عزنا لحىز  نلها ز عزسزلنع كعل عزنا عحال
 زنجللقزفلل زناحعالللز لل زنا للعززل  ق للعز حلل  زإالل كلل زناحللعا لجززفلل ه  ل  للعزف لل ز حللعلزنا اللععز

عن  ق  عشزنأل عزع جعرزا الة قززل ععال  عالزلا  قززنأل ا    عزف زناحعالزناثعجللزف ل ز ا  لقززل ن 
ز.ل علزل عزلاع زإجف  ز لع زاقززلح زنا  لز  عز  جز اشزإا ل اشز لع  للز دلز

زنا الععز جزإلزلنألعقل هال زززنا  قلز اشزلح زنألحكعلف ززنأل لع  عز اشزنا لعلجز
زل لل زهاللل عرزا للعزنأل للعكج  ععسلل  عزااع اللللزناقجسللللزفلل ز لل  زز جنه لللعززنأل الل فلل زناحعالللز

هلجز  ل نزفضل رززل جلعشزاكل ز  ععسل عز علقز ل ز حل  ز  جزغللع زإال ا زحضلعئزز ج علعج ز
ضعع زها زنا ق   ز الزلكثلعزه عزز جف زاشززلفع للز جزقعجل عزا  ق عز جقزلاكلز لعجل

لعلا دلع زز ال اشز هال زنا الععزناحل زا  ق لعزلناحعالزنا ح لزف زسلك جزهالقزناضعع
  لل زعقلللزلزج سلل عززنأل للعكج جزنع كعل للعزاا جللعزفلل ززجفلل زحلللزل ج للعز الللزل للعضزهالللقز اللش

  زز نع كللللئ جلللعشززإاللل اللل ز  للللئزز ج لللعلعجللل ززلك لللعزفللل زناحعاللللزناثعجلللللزللععف للعزفللل زناسلللعل 
 لجزقعجل لعزاالعذز  ق لعز ع ةزنل   لعجززلاكلز   نزلزلا ع كبزناع لز ن قز  زآ عز آ ع

للللزالل زلقعا للعزفلل زحعالللزناسللك ئزهجللع زالل  ةزسلللةلزاغلع للعز للجزنا  قللعئزنا لللعلئززلفحسللب
زنألسللع  ا جلل ز اللشزلعا عقلللززل  للعزل لللزلعا للعا زلسلل علزناععةالللز نا ق  لل زلاسللع زلا جحللعنذ

زإجلل نلزنأل لللعزحلل لزنا اللععزهالل زل  للجزثلللزالل ف زنالل  جزاغسلللزناعللععزناكللللعزنالل لزاحلل زلللق
ز.ناجح زنا لز   لنا دع زل عز ها ز

فلجلع رزهال ز لعزقلع زفل ززلنا  ك عةزنأل عكج  عزناعقلزنا لزل ج زلعا ع ةزنا    قلزف ز
هال زفعالقز ل نززنألال علزلزلحعسللقزنا لعج جزنآل لعف ل ززلجحلجزلدل   ناج زنا عج ج زنا لز

 ال اشزفلاجزنالج ززل عزاععز ععال  لع  قز جاعلزلقز   زا زكعجزهال عرزا عز ف زحعلززإ نزإل
 ح للززل  نز لضعرزه  زلعئز جزكلعجزال زضلعق ز الشزنا لع ةز جلعشز  ل زلق للز ععف  لعزسلعل عرز

  لل نزل   جللعزلعا للعا زا ه  للع ز جزناحكلللزفلل ززل سللؤ اللز اللشز–ك للعز سللا جعزز– حلل  عززةنأل لللعز
عق زنا  قلزف زلل لقزناعقلزنا لزضز جسلغلعزف زحعالزز(13)اضللزنا جعزنا نع زف زنا ع ةز
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  ززلسلللعع لزناعقلللزفلل ز لل  زناحعالللزهالل زنجللقزلللعئزإ زلضللعقع عز الللزلسللل زاللقزنا عللعذزل للع
ز.ها زنألالزلزلال زلح قزه  للزنا  ئز  ال زها زنا  قلزف ا

ضللللازعقللللززإ نز[[:نآل للللللعادللللغلز(ز15) ضللل جزنا  ضللل عز ن لللقز ع زجللل زنا لللع ةز
فك   لعزل ل  جز الل ز جلعشز سلؤ اللززلللقزنا   لل ل ز  ق لقز ن   لقز  ثللئزهاز(آ لع)عق رز
 نثللئزنا   للزز  علزنا اشز  زنا ضعةز     قز(نا  جزناعقلزناقعج )ابزلقز ن  نزل(نا  ج)ها ز
اال ززإ ن  لعززل(كل اش)ل  للزناعقللزز جا لزنال  جز  ق لقزل كجلقززإ نز(ف  ز   زناحعال)ز.هالق

نا  جزهجزه عززإ ن  عزز. لا  ز ق قز( ناقعج)ل د زناعقلزز جهالقززل جذز  ق قز(نا  ج)
]](ناقللعج زكلل اش)لع لل زهللجزناعقلللزز جفعالللقززل  ق للق

ز هلل  ناحعالللزنا لل ز اللعزناللج ز زز.ز(87)
زل ا ز      عزلعا جعز  ثلئز اشزهال  ع  ز جزلضلازنا  جز  ق قز  زعقلزآ عززله  لع  ع
عز علللىز  حضللعزناقللعج ز  للعلز للز ن  نزلاالل  جزا ا  للعزفلل عنرز لز سللؤ اللزهالللقزلللل لز جللع ناحكلللز

فاقزنا لععزحلج عزف زا ا  عز ععرز  زناد  زهجززل  ثلئزنا   لزهالقزنا اشز  زعقعلزنا ضع 
 جللذز  ق لللقز لضللعرز جزلسللاشزاعل للعرز سللاعرزللللجزنأل للعلجز ل  ثلللزل اعللقزز لس كعجللقزلك   للع

ز. دع زناقعج ز  ا لقز ق ق  لعا ائز ن قز
زل ج  للعز  ع للعرز  ل زهالل زناج للضززلاجدلللجزناسللعل لج ناق لل زفلل ز ل نزناللج زلعا للع زا

ز لجزه  لقزضلعقع ع ز دلعزنا نج زها ز ععف قزلعاحعالزنلق  عهللزاا لع ةزنا ل زنجقزالزلعا
ز-ز الل زنا  اللز-زفض رزهجزنجلقزفل ضز  جز الشزنا لع ةزل نا كعجزنا لز اعئزفلقزناقعل ل

  ل ز جلعزلجظلعزنله للععزكل جزز  الشزألجزنا الععزلف زنلا دع ز جزنا نج ز  زناع ل زهجلق
 عزل لزها زالعلزعقللزآ لعزلعج  لعشزالعفقز ل ز لعزلح ثلقزنا  جز  زنا لزنك اذزلالزهلجلقز

فل ز ثللز كل نزظلعذز ا ل ن نةززنأل ا  جززنألعق ف ق زها ززل  نز جزقع زه ل زف زج سق
لدلعذزناجظلعزهلجزكل جززل حل  زناحل زفل ز ح لل ز دللعز الشزناعقللل جحقزز جقع زنا  جز

هال ز جزلا ل لزنال  جززل نا كعجزنا لزضلا  عزفلقزا  ق قز  زلزلععف عزسعل عرز لعزهال عرزنأل
لحلل زناعقلللز  للعث رزا للعزاللعع ز  لرز للجزحكلللزلحلل ز  ق للقزفلل ز ح للل  زا لل نز جزلكلل جزحك للقز

ز.نا عةجل
  نزضللللعق زعقلللللز  قلللللزعقلللللزلعلللل ز جز لللل عز))ز:هالللل زنآل لللل (ز16)نا للللع ةزز جدللللئ
 للعبزهالل زناعقلللز هال زنالل  جز جزل للعضزه علللقزهالل ز  ق للقز ثا للعزفلل زهزللكا ع  لعزنا للعكعة

فع  ل لقز  عثللززل   للزلل اشز  ثل لئزنا   للزهاللقزفلس نز.ال زضلعقع عزللعا  ةزكلعجزإ ن  عزز.لاع 
زز.(88)((ه  للز  قلزناعقل
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  ضللل جزاضللل لجزهلللجزنا جلللعزز ج لللعزلا لللجزلجظلللعزفلل زنا لللع ةز هلل  زنأل الل لللل  زاا  اللللز
نأل ا ز ععاجزنا جعزنا لزل ع بزها زجقع زنا ع ةزنا    قللززلالعض ج دالجزهجزلعض  عزن

  لللعزنأل لللعىزز ثللللعةزللللعن ز لللجز  ا للعزنغ نةلللقلهللللعزنا  لل  زفللل زاللللعك عزز  للععقللللززإل لللععفلل ز
 الل زقللع ززلإحلل ىزنا  قللعئزلعغ دللعبف  جللع لزنا جللعزنالل لزل لل زج لقلللزالللعلز حلل زنألالل ع ز

نا  قلللزز غلعن زكلعجز نال ز حللئز لاثلعزلعه للعع زلنا نجل ز لجزناع  للللزلسه للع ناحكللزفل زنأل ال ز
ز لزل ل للعزلاللع ز للجزه  للللنالل  جزلعلا دللع ز للجز  ق للقزنا عةجلللززإالل نل لل ززلنا لل ز جللعزل للع

فلل زحللجزقعلللزنا الععزفل زنا ضللللزناثعجلللزه  للللززللس كعجلقزا ا لعز  ز ععال  للعزل لعز  جز الش
ز.فع رزعلقزااقعل لزنع كزإ نزثلئزلناقعج ز  عثالزاع  للزنا  قلزنا  زنغ دل ع

زلاج ز   زنا ع ةز  ح ل نرزفل زنا ضلللزناثعجلللز ج لع اكجز  عزل عععضز  ز  نزنا  لز
 جزنا اععزهج  عزسع ىزفل عزلعاع  للزللجزناقعج ز ناضحللزلك جزال زج لضز لعزقلع زللقز لجز

نا للل زز– جلللقزفللل زنا لللع ةزنأل للللعةززإ زل(12) الللعلععئزل دللل  زنا ضلللللز ن  لللعزفللل زنا لللع ةز
  لل نززل ه لللعز جزنا  قللزنا غ دلللزلعلةلللز  ال لزل  لللز غ دلل عز–هال ز كع للعزلح لعرزسلجا  ز

كعجئزز ج عز لضعرزف زاضللزنلغ دعبزا ز جع  زهلجزناع لزنا لز جزنا   عضز جزلال ز
ز.نإلغ ن  ج دالزهجزاضللز

ل سللعزهالل ز جزكلل زنا ضللل لجزنالل نع  لجزفلللقززناحللعا  هالللقزفعالعحللىزلللعىز جزناللج ز
نا للللع ةززإغلللل ن   لللل زز لزلعج ق للللزا للللعللللللز ج  للللعزاضللللللز نحلللل ةززلع لالللللزلللللعأل عى حلللل   عز 

حلجلللعرز نع كعللللقزنا جللعز ع لللعزهالل ز ثللعز الللشزلعضللع عززنا ثلللعةنا    قلللزألحلل زناعقلللعلزلكا ع  للعز
 لجز ل  زنا ضلللزنسل   فئززنأل ال  لز جزنا  قللزفل زناحعاللززلحلجلعرزآ لعزإعن   ع عغ عرزهجز
زنه للعئ ا نزف ل ززلنا للجز جزلضعقع عزف لزا عز عز عن ئزلعألسا بااعقلززإغعن  ع جز عن ز

زنألحكلللعلفقلللع ئززلل ثعلللللزناضلللحللز غ  لللقنا  قللللز جلللعزل ثعلللللزناقلللعج ز  ه للللعزناعقللللزناللل لز
  للعزفل زناحعالللزناثعجلللزفلللل  ز جزناعقلللززلنا ل ك عةزل لل نزنا دل  ز جسللق لز ل ز لل  زناجظلعة

فل ز لل  زناحعاللزالللززنأل لللعةز ج لززلج سلقزسللا ب لعأل لضلعرزز غ  للقنغ دلبزنا  قلللزلعل ز جز
لللزعل لعزكلعجزادل  عز لجززلحل زنا جلعزإال  جزل ال عزنأل لعزللج  لعزز الشلكجزل   لعز لجز عن ز

 ال اشزسللع ىزنا ضلع زلعاع  لللزللج  للعزألج لعزهالل ززلنااعللبزهاللقز– جزدل زنا علللعزز–ز  عن 
ز.لغ دعل ع  نزناجح ز  ز جز   ئزاقزنااعل ز  فع قز

جقلل  زلعللعاجزناحعالللزنا لل ز  لل لزفل للعزنا  قلللز(ز23) للجزنا للع ةززنأل ل  للعلزااالل ز لعلج
 ناحكللز جلعززلها ز لعجلز  ق عز  ز حل زناعقلعلزفل زلللئز  قللز  لعىز ل ز لجزع للئزال اش
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فسل ذزلعع للززلل ض زلاجز اشزناعقلز جزكعجزلعاللزللاجزنا لع ةزنا ل ز جلعزل لعز جلعشز    قلل
ز–زنا لل نجلجز   لعا لللع زاجدلل  زسللعل لز للجز للز–قز لز جللزل عع الللز للجزل جلل زل  قلللزعقللل
 هال زغلعنعزناع  لللززلاععزنا  جز حعسللز  ق لقزنا عةجللزإ نس ذز اعاقزل زنا  الزلعاع  للز

فلل ز ثلللز لل  زناحعالللزلاللل زهالل زدللعحللزز ن للقز ناحكلللزلنا لل زسلللال  عزنالل  جزلحلل زنأل لللعة
فلل زنا نجل ز لزدللعحللززلق لقز الشه لل زنال  جزهللجز  ززإ ن اكلجززل لضلعرزز(نا ل لعةزاا جللع)نالللئز

ز.(89) لاا زسعنح  عزإقعن ناللئزسل   زلح   عز لز
ناجسلع زناال ن  زفل حجزللل   جزاال هععةزلدل عةززإحل ى لل  ز جعز جزدعحللزنالللئز ل ز

كعجلللئزهاللل زه اللللزسلللعل لزلعا  قللللزز  ج لللعزل(س سلللععة)زغللللعزعسللل للزل دللل زناكسلللبزنا لللع ل
سللحئزنا قللعلز  ع   للعزال ععسللعزناع اللللزناقجسللللزفلل ز ا ةجللئزا  للعز فز ج للع هاللل  عزلحلللىز

ك عزل ض ز جعز جزنا اععزع بزكعفلز حكعلزنا ضللزها ززل ج ا عزنا ع ز  عللز قعز علج
زنآلج ناسؤنلزنال لزلالع زج سلقززلنا  زضعقع عزف زللئزناس سععةا ع ةزاك جزنا نج زهال ز

ه اللزالقزسلعل لزلعا  قللزنا ل ززكلعجزنا نجل زلزإ ن ع نزسلك جزاكلزناحكللزفل ز الشزنا ضلللز
ز عع ز ع عزناع اللزناقجسللز جعشز 

لع ززلاعلعلناز لعا لع زاألحكعلزنا للجلزهجزحعلئز اعل لزف زنا  ن زناسعل لز جز  
 جز  ق لقزنا نجلللز هال زنا نج زلعئز ل ا زسللاقز ف زنا ائزحلجقزلا لزنا  جزلعلا دع ز

نا للللجزفلل زح  للعزفلل زجلل زنا للع ةزنا لل ز رزهالل زناحكلللزفلجللعزل  للعزناس سللععةزلناجحلل زنالل لزلعللل 
ز. ك جزه  ل  عز لضعرز  عثالزاع  للز   زنا  قلز  ج   عزناساالزناحعك لزلجحجزلد   ع

 لجززن  لعلزنا لع ةزنا    قللزلل اشزلنال كعزنألجلذ   عزلع لازل  ض عزنا لعجلزنا  قللز
ز حكع لق جع ا لقز العهئزز ال زل لعج  لعهال ززلللع جزللقزغلعزإجزلك جزا ىزنا  ه زإلز اللل

 جز)(ز)آ للع)العلزعقلللزاعقللززإ نز[[:جللق هال ز(ز17)جدلئزنا للع ةززإ زل(18زل17)نا لع  لجز
ااحكللز)ناج لعززإال فعال  لعز جزلل  لعزز(ح لزدحلزا اق) الزلكجزا لقزا   ز(ز(  ق شز نجلل

]]ز(نإلا  
ز.(91)

ا ل ز)عنرز  زفل زجل نعزاعلزعقلزادلعحلقزسلزإ ن))ز:ف  ز فع ئزل عزجدق(ز18)  عزنا ع ةز
   للزاللزلسل ا ز جزل ل لززفلس نز(  جعز     عزلل اش)    زاعة رزز( دعفئز  ق شزك نجللزهع لل

سلضللعبز اللشزناعقلللز علعلللجزضللعللزلعاعدللعز هالللقز جززإ نج  للعضلل  عز الللزلسلل ا زز(ثعل للل)
 نحللل ز لللجز*ز هاللللقز جزلللل ف ز عاجلللئز(هلللجزنا ق  للل )ل للل لزنا الللشزا للل ةزاللل عزلاك الللقز لعللل لز

ز.(91)((عدع نا
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 ك   للعز حلللع لجز جللل ز ا لللع زنالل  لزق نفلللعرزهاللل زنا  قللللززل هللل  ل ضلل ز لللجزنا لللع  لجز
ن   ذزحكلزنا ضع زف ز ح ن  عزهجززلح عظعرزها زس علزناععةالزنآلا عللز ال ع ز  عسك ع

زإجز  لللجز     للللعزلعا جللللعجقلللل ز جزنا الللععز الللل لزنا  قلللللز(ز17)ف لللل زنا لللع ةزنأل الللل ززلنأل لللعى
فلل ززلاا ح لل ز للجزدللحلزنا   لللز  زلا ج للعزز-نا للععز كللع ز-ن  لللععزناج للعزل لل ضزك   للع

زإ زل ا  زلعا سؤ اللزها زنا  ه ز ح  زاا ح  ز جزنا   ل(ز18)ف زنا ع ةزنا عاللززحلجزنجق
   ثلززل   لجلزل ععضزاع  لعئزدعع لزإلاا  قلزلعا جعز ز ا  قزلاجزل  لز عزلثلئزن  ع قز

ز دللع زك للعزفسللعز اللشأل لزلععاللبزلعزللللعاع لزهللجزنا ق  لل ز  اقالل  ز علعلللجزقاللزلعإلضللعفل
 ل نززلفل زنا دلعزنا اكل لعاع للزا ل ةزال عزكع للز كل اشززل(92) حل زنا لؤع لجزها ز عزللل  

زز.فض رزهجزغعن لز عاللزل  قبزهالقز فع عز    نع عز عاجئز نح ز جزناعدع 
ز جزنال لز   للزنا  قللزإال لعل  ززللللجز لع لجزنا لع  لجزنألحكلعلنا لعلجزف ززإجز لظ ع

ن    لللعز  لللعلز  ق لللعززل الللشزهاللل لكللل جزا للللقزاللل   ززإج لللجز  جززلنأل اللل لعا جلللعزفللل زناحعاللللز
فلاجزن  ع لقزا لعزلعا عحاللزهال ز ل نززل س ن زكلعجزدلع اعرز  زكع للعرزفل ز هل ن زلح  لعزلفحسب

 لللعز  للل  زنا الللععزلجظلللعزز اعللللز للل نزلناجحلل زلعجللل ز جلللقزاللللزل دللل زنا اللل لعزل لللعزفللل زنا ق  للل 
زلفل زناحعاللزناثعجلللزنا ل ه زفل زحللجز جزلنا ضلللله لععزفل زناحكللزنا لللجزسلا عزفل ز ل  زن

  دلل ل عرز  لل نزلقعلللزع نل للقز كثللعزاللل لرززل جللقزدلل ل زالل  جز للجز     للعزلعا جللعزإالل زلعإلضللعفل
  للعلززإالل زحلل زن  ع  للعزلللقللللز  للبززل  للعلز  ق للعزل لل ف عزللل اشف لل زالللزلك للذززلهجلل زنآل للعلج

زز.عئزنا للجلل ال زلح قزناع  زز  ل    قززلسثلعئ ا نزف  زاعالقزنا ضع ززل لضعنا حك لز
ه  لللللزهاللل زز للللنا اللععزاللللزلضللل ززإج(ز17)  لللعزلا لللئزنلج لللع زفللل زنا لللع ةززإجغلللعز

 لل نززإجله  للع  زهالل ز للعزلللل  ززلع  لللععزناج للعز جقللع زنا  قلللزفلللقلنا لل ه زفلل زحللعلزفاللاقز
جلقز لجزنا لعق ز فل عززلنا  لزنالعاالزها زنآل علجزكلز جزلحع لزإا ع زكعفلعزاع عز  حعجنل

لحللللززإجز– لزفالللزنا  قلللزفلل زنل  لللععز نق لللع زنا لل ه زاللقزز-فلل زحللعلزحلل ىزناعكلل ز
  اشزلجع زها ز عزقع زف ز عظلزنا  ن زنا عدلزلحعلئززلنا اععزه  للزنا ع ةزإا ز  ق ع
زززززز.نا  ز   لزهعض عزلنا لعجلزنا  قللز جز   زنا  نجلج

فلللا ا زنا للل ن زنا للل زهعاق لللقز  الللعئززل فل لللعزل عاللل زلعا جلللعزناجلللعقلزهلللجزنلغ دلللعبززز
ز  جدل عزقللعزلنا ل ز جع الئزنله ل ن زناقجسل زهال زن لع ةز    قلل(ز12) حكع لقز ل زنا لع ةز

ز:  سللك عزعقلللز اللعلزا للعز(ه لل   ) للعئز  قلللزعقلللزفلل زاللعععززإ ن))ز: لل هالل زناجحلل زنأل
غلللعز جزناعقلللززللغلللعةز ح للع فعللئزهللجزج سلل عزعفضللئز  نزفللس ن(.ز( هلجلل ز ضللعقع ش))
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ا لل نز)اللع    زلضللعق زنا للع ةز  ز جزاللع  نرزالل ز للل ز اللع   قززفللس نز.  لل  عزلللعا  ةز ضللعقع ع
  لللعزلعاجسلللللزاا لللع ةزفللل زه لللعبزز.فعالللل لز جزل  اللل نز للل نزناعقللللزللضلللعق زنا لللع ةز(ناعقللللز  للل 

لززل  لل زنا  لللزلنا ع لل لزلحلل ز نا للع ةز هلل زناع  للللزنا عسللللزنا لل زاللعه  عز جز.(93)((هال للع
  الشز  لعزهلجزاعلل زنا للضزهاللقزز(94) لجزالع لقزلعله ل ن زفعل رزلع زنا اكل ززإلز ال زهالق

 للجزلللعن ةززللل لزنا ح لل ز لضللعزنألسللع  هالل ز لل نززلز(95)  زلالل ع ةزناالل   زللعاقعل لللز  السللعرز
ز.نا  قلزنا ع  ىزهال ع

هلللعاجز  الللعززل(23) لللجزنا لللع ةززللللع نأل فلللاجزناقللل  زناثلللعج ززل ضللل جزنا  ضللل عز ن لللق
زإالل ز    قلللز  للعىزن للع ةزلس  للعله  لللعئزناحعالللزنا لل ز  لل لزفل للعز حلل ىزناجسللع زنا    قللعئز

 ناحكلللززلل نسللالزنا   للل زهالل ز ضللعقعلزعقلللزآ للعز قلع للع  للجزثلللززللل  للعزلدلل عةزاللعلللل
زإ نعلةللز  عل زلذزلز ععابز زظعزناز   ز حئ جعزل ض زلاجزنا  قلزنا  ز قلعئزها زنا جعز
فا  ق للعزناحلل ززإ ن  نا   للئزنادلل ئززإ ن  للعززلالل  ئزاللك ىزاا ضللع ز كاللذزفلللقزهللجز اللش

نا لل لعةز)فلاجزدللعحللزنالللئززج فل زكلل زناحلعا لزلل ل  ز ج للعز لعاع  لللزنا ل زلعللل حلج لعز جز
زززززززز.(96) ناقعج ز ك جزه  ل   عزنا  ئز(اا جع

 لجز ل  زنا لع ةززنأل لزاعفل زناالزك عز  زحلعلز ثلا  لعزل لل  ز جعز جزدعحللزناللئ
هلز زال زف حلئزلل  لعزاال هععةزلدل عةزغللعز العز ززإحل ىزناس سلععنئزنأل عى  ززلنا ععز كع 

زإالل ز   ا  للع الل زكعجللئزللل زاللشزهالل زه الللزسللعل لزلعا  قلللزنا لل ززل االل نف زنا للع لز لضللعرز
اللز  نفل زهال زز نإ جز     عزلعا جعزهج ز  ق لعز  ز الل ز الشزهج لعزز ععل عز    ز  ج عزللل  ع

ز.نا لزلزعلبز ج عز ه  قزسعل عرزل  كلجقز ج عزا ع زه  الز ح  ةزل ضعقعلزناعقل
 اكللجزل لعز لل ز  جززللضلعرزنله لل ن زناقجسل زهال زن للع ةز    قللز (ز9)   جلع لزنا لع ةز

    قللللزلغلللللزن لللع ةززإاللل  للل زعقللللزلللل  ززإ ن))ز:نآل لللللزلعادللللغلز عجدللل ع ززإ زلنلغ دلللعب
اللز الشزنا لع ةزز ن  نز.ل ا ز دل ز جز دعلعقزل  ثل ئزنا   لزهالقز(ل اش) لز   زل  نهل  ع

ز لل    للجزنا نضلل زفلل زز.(97)((فسلل ذز  للععزحعفلللزنا للا زهالل زالل  قزناسلل ا زح لل ز  اع للع
زلل دل ز ل نهل  عزهال لعزناعقللزنال لزلحلع لز ل جل زالعذزنا  قللزل ل زلل  نا ع ةز جزه  للز

فعللز الشزل نسلالز  للا لعزف كل جزناع  لللزل ال زال  قز ن  نز لعزحلع لززل جزل ا ز ح ز دعلعق
ز.ناس ا 
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 ك لللجزفللل ز جللل ز حع اللللز لزعقللللزاللل ز سللل لزالللقزج سلللقززا للل نزنالللج زكلللللعةناز نأل  للللل
ك للعز  جلللقزفلل ز الل ل  زهالل زنس ةدلللعلزناعضلل زنالاللعلزنالل لز للللززل(98)نله لل ن زهالل زن للع ةز

ز.  ف زجظعز اعه عزها ز عللل نسا قزنله  ن ز عزلعك زناع نالز
اضللزنغ دعبزف عةزلعكعز علشزف زللئز نا  عز اللز  ل  جزلعل ز(ز55)  ععاجزنا ع ةز

ف للل  زنا  لللعةزفالج لللعز فللل ز لز الللئززل  زل  للل لز حللل زا ال  لللعز كللل اشزاللللزلكلللجز ناللل  عز للل ل ج
ال جل زل لعزز( لزا نال زنا  لعة)كعجز  ل  جز جزل ل لز  ق لقزا نال  عززإ نلا لز غ دل عززنغ دلئ

الللزلكللجزاا غ دللبز  قلللزفعاللللزفلل زز ن  نزلجزنا  للعةز  قلللزا للجزنغ دللل ع  كلل ززل  ل لل زهجلل  
 جزلل ف زا نال زنا  لعةزك عل لضزلعا ضللزلعلع لزثالىزسلععزنا  لعةزناعل عن ز  جز ثلز ل  زناحعاللز
 نا زنا  عةزل   لق عز جقزفلا  زنا ع لضزنا للجز ل  ق عزز اكجزإ نزالزلعغبزلل   ق عز لضعرز

 جز  ل ز نالل زنا  للعةزا  قلللزنا غ دللبزلعجلل ز جزاللقززإالل لللعحثلجز للل  بز حلل زنازل(99)ا لجزلعللل 
  لعزلععضلل عززلا للع ز قلعزلحدللزهالللقناحل زفل ز جزلعلل  عزهلع عةز لععضل عزهالل زنآل لعلجز

كللعجززإ ن لللل  ز جز اللشزنا  للعةززلز(111)  جللعزفعا اللععزلاللل زاللعج جزنا دللع زحعفلللعرززلاإل عجللل
كعجلئزنللجللززنألحللعجألجقزفل زلعلضززل نا  عز  ل جزلس ازهجز غ دل عزاعازنا  نجز ج ع

كعجلئز  ا لللزلع ل ز غ دلل عز لجزنال  نجززإ ن كل اشززلز(111)   جزا نةجز لل عز  عللزنا  ع
ز. عال عزنا لزاقزناح زناكع لزف زنا  نجز ج عز جزاع األج عز ع  جلززل ج عز لضعرز

ز اكللللجزفلللل زحعالللللز جز اللللشزنا  للللعةزالللللز  عللللعضزا غ دللللعبزللللللز جزه اللللللزنا جللللعز  للللئ
ز جزللل ف زلعا ضلللزهال زل لجز جللعزل لعز جزل سلللزلل اشز سلل ذزلز  ل ز  ق للقزفعالل زللعضلع ع

ل للعز ززلعلا دللع ز ج للعنال  عزفلالل لز ز  لعزنا  للعةززلثالىزسللععزنا  للعةزناعلل عن زكغعن للز للعزلسللع ل
نا ل ز عل ز ك اللزاا لع ةزنا ل ززل(112)(56)عرزا عزقع زفل زنا لع ةزل  اشز ف زل جزادع زلاع 

فلل زاللعفقز  زلعاغعن لللزنا عاللللززلعج  للعشجلل ز جزناقللعج زلللل ز  جزلععاللبزسلل ن ز  للعزلعزلسللل   ع
لعاغعن للزنا عالللزف لاز ززلنغ دلعلقزا لعحعلز جقز عع زناع اللزناقجسلللز ل زنا  لعةزهلجزاعلل ز

ز.ناع اللزل  نف لزنا  عةز عضع ع  ئززإ ن
ه  لللزللزاعهئز لضعرززلفحسبزل ع ة الز اععز   زنا  نجلجزه  للزنغ دعبزعقلز

زللازعقلللزلدللعحلقزإ ن))ز: ل هالل زنأل(ز21)جدللئزنا لع ةززإ زل ثاللقنغ دلعبزعقلللزاعقللز
ز.(113)((فس ذزل ازلقز ل د زل    لزل اشز ثل ئزنا   لزهالق

 اكللجزناع  لللزنا لل ز جزناالل ناز للزهلللعزنلغ دلعبززإال نا للع ةز ل ز ج للعزاللز اللعزز  ل  
زل كثلعز لجزعن هللز لعهج لعز جاللز لعزل لعلز ل زه  لللز  ززلع ل  عزلح زنا عهللز حل  ز ؤكل ز الش



/ مجلة ديالى                                         االربعون              السابع و  العدد
2010 

 

 144 

سلابزنا ع ل لززإا ن  لع عقللززإال للز قلع  ئز الشززللعا ثلف  زالز  ذزهج زح زنا دع ز
 للجز سلل لزاللقزاكلل زلزلعللع  ز كللعنعزفعاللقزنا الللجز لل نز لكلل جزهلللعةزاكلللززلةقعق ا للقزلا دللع

ز.ج سقزناسلعزها زج قق
 لللعز(ز34)نا لللع ةزز زقلللع زفللل ف لللزلالللعه ناللل  نجزغللللعزز حكلللعلز لعلج  لللعلزااحللل لىزهلللج

زلف زلل قزا  ةزسج لجز(نألع ال) هعائززلهعاعزعقلز ع الز جز  جزه  ز  نجزإ ن):ز)جدق
ز.(114)(( دل ز  قلز لزلق  زاع  عز(ناحعالف  ز   ز)

الععزناللج ز هلل  زهالل ز لعزلللل  زا ععاقلللز اللكالزل للع زنألع اللزا لل ةزا لالللزفلل زللللئز
ح لل ززهللع لج  لل نع زز ضلل زسلل  عرز  جلللعرزاحا للعزإ زلنجنالل لز   ق للقز للجز  جزه لل ز  ززناعقللل

 دل زناع الزللجزنلثجلجزف ز ثللز ل  زناحعاللزه اللز  نجزالعه ز لزلقل  زااعقللزلعل  عز
  لعزالللز ل  زنا لل ةزف لجزنا نضل ز لجز ل نزنالج زإجزناع اللزللج  للعززلالع زنألع اللز لجزلل لق

 لس كلعجزناعقللزالع زنا لع ةز لجززلجلعإلزفل ز عحاللزنا ززلل  جزناع  زنا اععزإاللقزغللعزالعهلل
   نزلح ز ن قزلاكلزه  للزعن هلزا عز اكلزن ع ةز  ل  جززللل قزف زإلز ائزكعجز    زاع 

ز.ها زاعل   ع
ل جلع لزنا ضلل زنا لعج ج زاا للع ةزنا دلج لزهالل ززفل ز لل  زناالعلعلز ج ل لز حل عزنالحللى

زل(52زل41)ق  لعزنا لع  لجزنا ل زهعاز ضللل  ل زنازلنألال علف زنا ق  ل ز(زنالغ ) نجللز ج ع
دل لزنا نجلللززإا ا لع الشزنا لع ةزهال زنالعغلز لجزز حعسلباللزز ج لعز(41) ل حظز جزنا لع ةز

 قالل ز  سلللجزقالل ةز لدللبزنا فللئززإج  لل ززللح  للعزنا لل زاللعه  ع ناع  للللزنا حللل ةززلهال للع
عبزلعاحقلزع سل عجقز لزضلا عزف زنااعععز   ز غال ز  ك جزف زحعالززلع س عها زز(نا لع)

 هللل لززنالللع   للل  زنا لللع ةزلكالللذزز ا    لللع السلللئز للل زل  ع  لللعزنا للل ززل اللللز  عكلللقز كاللل ذ
 نالغللللل زنا   سللللللززنإل لللللع ز لضلللللعلللللللز لاللللل لز الللللشززلنا حقلللللبززهجللللل زنل للللل  ازللللللعا ق   

 عقللئز لللجززإ ننا للل زل  لل  عزسللل  عزكسللعللزاللقززنآل للل كلل اشززلغلللعزنا    قلللز(نا ع لالل  )
ناالل ن  ززل غلللع جز للجزجسللع زنا ق  لل زنألالل علعئسللع زهالل زهكلل زسللعةعزناجزل ج اللقزل  ع  للع

 لدللعذزناجظللعززل  حقللبزهجلل ز ع ق للعزاااللعععزإجفللعضزنا اللععز جللعزهالل زنا نحلل ةز للج جز
زززز.(115)هجزحعا  عزنلق  عهلل

إجزنالغ زلزلحعسل عزنألال عل جزهلجزز عز علعزف زإح ىز  ا ل  عزها إجز    زنا ع ة
كاللذزع سلل عزهجلل زج  ا للعزاااللعععزلزلعلل  زهللجزك جللقزإقللعن ز  جزإا ن  للعزلزلنا عحالللزنع كعل للع
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نآل للز نالغل زز–ك عز سلا جعزز–حعا عزل اشزحعلززللعن ز جقز ا لدعرزهج زن   ا عزلعا ق   
ز.نا   سلزنا  زالز    جز ناسعللز لضعرزهج ز  عاا  عزنا ق   زل  ع  ع

ا ل زهعف  لعزهال ز ج لعز للزه  للزلح زنا ع ةزنالز اععززنأل عىف  ز(ز52)  عزنا ع ةز
ز عجلل ز اللعهزإ زلللللز  ها  للعزناحلل ز لضلعرزلللاجز ح لللزل  الل  زغللعزاللعه ز  جقلللقززل نجللل

ضللعللزز[[قجلج للعززإسلل عالعاضللعبز ل سلللبزفلل زهالل ز ععاللللزكلللز للجزلع لل لزهالل زنا نجللللز
]]ز(  عللزحلعة)لضعللز هالقز جزل ف زحلعةز

 لز جز ك جزه  للزنا ع ل لزا سلللقزفل ززل(116)
ل  ز  زلعالقزاا نجللز ح ز  ز  عز جزل  لززلاع زناضعللزهالقزلعإلضعفلزلح لزنا نجللزإق عض

ز.اك ز  لجع 
ز
ز



/ مجلة ديالى                                         االربعون              السابع و  العدد
2010 

 

 144 

 مةـتخلاا
ق اللللز لللجززإاللل ز(ه  لللللزنا جلللعزفللل زناالللعنة زناععنالللللزنا  ل لللل)  دللللزلحثجلللعزنا  سللل لز

زز:لعاج عازنآل للزإلقع  عل كجززنا  زلناج عةجزنا   ل
الللزنا  ل للز للللزه  لللزلحل زنا لع ةزنا دلج لزهال ز ج للعزاللز ضل زناالعنة زناععنز-أواًل 

هاللل ععزز–ف لللعج جزاللللئززلالللعهئزا لللعزح  الللعرز لضلللعرزز نجزلعضللل عزلللللزلفحسلللبز(نالغللل )ز نجلللل
زلغلل  جزلععاللعزنازلنإلجقللعبهالل زنالل لزالللز كللجز  ق للقزاللع عةززل هالل زناحلل زااعقلللزنا  لل  ج

 ج لللعززلعلجلللع   نله لللعنذزز جقللللئز جلللقزف للل ز اللل لزلعا ك للللزل علاللل  عز ن  نزلنإلجقلللعباغلللعضز
ز. لضعرزف ز ثلز   زناحعالز جزل   ق عزلع ز فعةز  ق قز لس كعجقللززلك عث قزنااعهللج

لللاجزلكلل جزا للعززا اللشزنا للع ةاللعهئززنأل للعىك للعز  جزنا لل نجلجزنآلالل عللزنا سلللالز لل ز
 ل سللللبزفللل زل لللعز  ضلللعئزه  للللعئز اللل  ةزلحللل زكللللز لللجزلع للل لزهازل لجلللع زغللللعزالللعهللج

كاللذزع سلل عزهجلل ززلغلل  لل  زنا لل نجلجزفعضللئزهالل زنا للجزنجز هالل زناللعغلززل للعح ازإق للعض
الععك عزفل ز الشززإ زلاللزلكلجز جلعز لع زل لعزنإلقلعن فاجز ل نززلن   ا عزلعا ق   زا  لل  ع

ز. نالغ زنا   سلزناغلعز    قلزنإل ع  لضعرز
زلل  للللعاللللللزنا  ل لللللز  اللللعئزه  زن جزاضللللعلعزنا جللللعزنا لللل زهعاق  للللعزنااللللعنة زناععزز-ثانياااااً 

زلنأل للعى حلل ن عز  زلعضلل عزفلل ز لل  زنااللعلعلز هلل لز ع   للعزفلل زلدللعذزناجظللعزهللجز ع  ز
ز:    زحسبزنأل  للزها زناجح زنأل

زلناثعل للللناحللعلئزنا  علل  ةزاا لعجلللزنا  قللللز للجزقعجللبزنا  قلللزلعالل لةلز نا اللعة ز-1
ز. عن   عفض رزهجز  ععسلزنا  عةزنالعكعزااع اللزناقجسللزل حضز

 لازلعا ضللزناسلعل لز  ل زال ذزنا لع ةزنا    قللز غللعزنا    قللزلعا جلعز لجز عزلعزز-2
زز.لثلئزالع   عزل اشز  زلح ز لعرز ج  عزن هع  دحلزلؤك زز عز  جزإجزل  لزنا  ه 

فضللل رزهلللجزنغ دلللعلقززلنغ دلللعبزناعقللللزا  قللللزعقللللزآ لللعز  زللج لللقز  زأل  لللقز-3
زز(.ناا نا)ناعقلزاعقلز ثاقز

زز.نا جعزلعا حععلز-4
زز.  نجزنا ع ةزلعقالجزف زآجز نح ز-5
ز.نا  نجزناغلعزاعه ز-6
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زلة زناععنالللزنا  ل للزنا ل زهعاقلئزحلعلئز لعجللزنا لع ةزا  ق لعن لجزلللجزناالعزز-ثالثاً 
نا لللضزهال للعز  لل زا قللع زز(نااللعهلل)  للع زاللعج جز اللج جعزلللعاج زهالل ز قلل بزا لللزنا  قلللز

 اللزل دل ز ل نزنا للعج جززلنألعقل هال زز  لجزالللزسلاالزنا  اللزلآ لع ع كلبزنا جلعز ل زعقللز
هلجز الشز  لعزلعجل زفل زناغعالبز جلقزح للزنا  قللز حل  عزنا سلؤ اللززلنا نجل هلجز  ا لقز لجز

ز.  ه ع ز جزناع  لل
ف  ز ج عز نف لئزالعج جز الج جعزل العل ز ععالللزنا  قللزفل زكعفللززل  عزل للز   زنااعنة 

 اكج لعز حسلبزكللزحعاللز لجززلنا  للزح زإا ز ادع عزدللحعلئزنا لعجلزنا  قللز لع  للز
  ززلنا  قللللزنا عةجللللز ج للل  عزناسلللاالزناحعك للللزه  لللللزكعجلللئز  ن للل  زناحلللعلئز لعلجلللئزفل لللعز

ف ل زناحعاللززلنا ل ك عة ف زك زناحعا لجزث لز ل ذزآ لعزلللجزناالعنة ززلل  ل عزنا  جزلج سق
زلاللشزلعادلل  زهج للع ناع  للللزلحلل ز  ق للقززإلل للعذفللاجزلعضلل عز قللع زاالل  جزنا لل  لززنأل الل 

ز. زاقزل اشلفل عز جزلعض عزنآل عزالزل
 اللشززفلل زناحعالللزناثعجللللزفقلل  ز للجز لل  زنااللعنة ز الل لزنالل  جزنلا دللع ز للجز  ق للق ز

زاللاع عفل للعز للعشززلسلل ن زكللعجز لل نزلع  للللز حلل  ةز  جدلل  زهال للعز  ز لل زنالل لزلحلل   ع
ععال  للعز جللعزف لل زحللعنرز للعزاللععز ز ن  نزلناحعللللزاللقزفلل زنا دللع ز ج للعز  زناع لل زهج للعزنأل للع

ز.  ع لضعرزف زن  لععزناع  للزنا جعسللزلح  عزحلجعرز لا  لزلع  للز علجلزحلجعرز
 ل  زناالعنة زهال زنجلقزلززن   لئف ل زز( لزنا لز جعزل ع)اعلشزنا  قلزف زنا لعجلز  عز

عنعز ها زغزلكعجزهال عرزا عز  ك جزه  ل قز  عللعرز جزناساالزناحعك لزحدعنرزز  نز للععابز
كلللعجز لللجزدللل حلعئز  جزز  نز لع للل ز لللجزناع  لللللزح للل زفللل ز للل  زناحعاللللزله  لللللزهالللل  ق

ز. اشناعال لزناع  زهج عز اععز
 للعز نا جلعز ل ز حلل زناعقلعلزلاغ نزنع كلللئ  كل نزجقل زنجللقزفل زحعاللز جزنا للع ةزنا    قللز

 ل  ز  كلز   لزنا دع ز لجزز–نا لز جع لز   زناحعالزف ازز–ج  زز–فاجزاعج جز  عززلاق
فل لعز ه لل زناعقللزنالل لززلللل اشزإا ن لق  ق للعز الععزاللقزناحل زفلل زا ا لعز للجز  جززإال نا لع ةز
ز. جز للزه  للزكعجئز   عزلا   زسللاق غ  قز

حك للئزللللعن ةزنأل لللعزفلل ز لل  ززنأل للعىنا لل نجلجزنآلالل عللزنا سلللالز لل زز كلل اشزفللاج
زلاقزه  للز علجلزلح  عز جز اعع اكج عزح  ئزها زنا  جز حعسللز  ق قز جز  جززلاحعالن
ز.ل عزلاع ز جزه عبز  ادع زنا  لزلاللعلزناحعل زف ض قزف زنلا دع ز ج عززإ 
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ز عن   عزكع لل ف زحعالز جزنا ع ةزنا    قلزضلائز   ز ع كبزنا جعز  زعقلزآ عز
للاجزز جلعزلال لزناسلاالزناحعك للزح ل عنل فلاجزالعج جززل  جز  جزإجزل ععضزناعقلزلغ ن  ع

زللزنا  ئزلح زنااعفلجز  اشزلعا ع   عزس للزف زنا ع ز  ح   عز عل ازلعآل ع ال زه  ل
زلسه جللق ج للل زناع  للللزلح  للعز  اللشززإل للعذزإ كعجلللل اكجللقزفلل زنا اللئز ن للقزاللععزالل  جزنا للع ةز

ز.حلج عزلح زاا اشزناد  زهجزهال  عز لضعرزفز ن  نز عزفعلز اشزلع  زهج عان
ج حظز ج عزالززله ة جز ق  ز جع ائز   زناحعالزز  عزنا  نجلجزنآلا عللزنا سلالزنا  

كللعجززإ نزإلزلللل للزهجللقزلحلل زكلللز ج  للعز  ج لل  زناسللاالز ن  للعز اللععزه  للللزنا  لللزك لللععزل
كلعجزهالل عرزا لعز لضلعرز اكجلقزز  نف زحلجز جقززل ا ز جعزل عزف زلل قنا نج زهال عرزا اشزنا ع ةز

كلاجزلكل جزلللئزنال هععةز  زالعععززلعز ج الق عع ز ع عزناع اللزناقجسلللزفل ز كلعجزآ لعزغلل
فللاجز لل  ززل(س سللععة) لل ز للجزع لللئزالل اشزز    قلللز  للعىزن للع ةه لل   ز  زح لل زفلل زللللئز

 جللعزاالل  جز ععاللللز  ق للقزنا عةجلللز لعاع  للللزنا لل زل  للععز كلل اشزناع لل زهج للعززنااللعلعلز لللل 
زل ز دللعزناعالل  هال ز سلع زن  للعع زألحل زنأل لعلجزل حل زلاقزناحعلللزفل زنل  للععز  عش ز

ح ىزناعك ززنج ززله  ل  عز ال زساالزنا  الزلح زناعال زنا دع ز ن قزنا  جزاععزفس ن
 نألحكللللعلزنا ال لللللزهالللل زنأل لللللعز الللل لزكللللل اشززل ل الللل زسللللللاقزلزلععاللللبزناعاللللل ز لضللللعرز

ز.ف زلل  عزل  للعز ج عزا ز جعزف ز   زناحعالإ نزكعجزناعال عجززناس سععة
زلنا للجلللز  لل زلزلععف للعزسللعل عرززنأل للعكج زضللعق زنا  قلللزفلل زكللعجزنا نجلل زاللزإ ن اكللجز

فاجزنا  نجلجزنآلا عللز اشز ع لقز جزناع  للز  ع عرز  عل  زللعئز  ال لزنال  جزل حعسلللز  ق لقز
 جزادع ز جززة  عزلاح زلعأل لعززلل عزف ز اشزنا  لزلاللعلزناحعل ل عزلاع ز جزه  للز

 اعللئزفلل زكعجللئزناقعل لللز جللعزالل زز  نزععةز لضللعناس سلل  ق للعز ال للقزناسللاالزناحعك لللزهالل ز
ز. ل  للعز ج علل  عز

هلجز  ض زنالحىززنأل عى نلس ثجع زنا حل زف زنا  نجلجزنا  ك عةز ف زكعفلزنااعنة ز
  لل زنالل لزل لل ضزنالل  جزلعا دللع زاللل ز للجززلنا لل زجحللجزلدلل   عحعالللزنا لعجلللزنا  قللللز
لكل جزنال  جزال زضللا عزسل للززإجزلعجلللللز  لضلعرز لجزالعلك عزلعا لزل  ق قزنا عةجللزفحسلب

نرزعز هاع زنا اععز جعزناح زف زا ا  لعزفل ززإ زل ثلئزا لقز ج  عزكعجعزل ععسعجزناع اللزناقجسلل
ثلعئنا حك لززإا نا نج ززإحضعع لع زز   ك عزاععزاقز جزلععال  عزل لعز  جززلنا   لزهالقز ن 

ز.لع  زهج  عزا ز عن   زز(ةق دع اا ز جذزنا  قلز  ا لقز ققزنا نج ز  ز) اشز



/ مجلة ديالى                                         االربعون              السابع و  العدد
2010 

 

 140 

ز ه لعل عزثلئز جزنا حعلز نا  علعلز جزنا  قللزكعجلئز جحعفللزناسلا شز   لعع زز ن  ن
نال لزهللعاجزز–فللاجزالعج جزح ل عنل ززل  للعز فع لعزااالبزناال  ز جلقزل حلاز لجزالاجز  ق لع
 الل لزلع ل للعزفلل زنا للع زا حلل  عزكع  للللزلزللل للزهج للعز  ج لل  عزسللاالزز– لل  زناحعالللزل  للع  ز

ز.لنا  ا
فلاجزنا ل نجلجزنآلال عللززلل حضزإعن   لعز فل عزل عا زلع  للزنع كعبزنا  عةزنالعكعزاا جع

 جزز–كالذزاللعللزناقعل للزاز– ا  لئزنا نجل ززلنا سلالزنا  ز جع ائزل  ع  لعز ل  زنا ضللل
 اللشزفلل زه  للللز اعاللقززهالل ز للعز اسلللز ن  نزل جللقزضللعق ز اللشزنا للع ةزل  نف   للعز عضللع عل سلللز

  عزنا  عةزفلال لز نال  عزل حعسلل  عززللعا ضلزثاىزسععزنا  عةزناع عن ز لع عاللزس ىزغعن لز ع
ز. لعاع  للزنا  زلاع 

 ق عئزنااعنة زناععناللزنا  ل لزها زضع عةز حعسللزناا  زنال لزلع ل زز-رابعًا 
  زا زثلئزلع   عز جزنا   لزز  نج  ع جعشز لز اللزها ززجلكزإ نزالحعةز    قلززن ع ةلعا جعز

 ا  للللزنا لللع ةزإ نزكعجلللئزفل لللعزللج لللعزفللل زالللكلزه  ل لللقز فل لللعززن  ا لللئ اكج لللعززلنا ادللل لزل لللع
  لعزز جزنأل للعةج  زح لزها زز–ف عج جز  عززل  زغلعز ا  لزل اشزلسثلعئزلع   عز جزنا   ل

زللح  لعز لجزلا ج لعال لللجزدلحلزنا   للزز– لز جز ا  زلج س عزف زناج عزز–ناج عززلع  لعع
لالل لزنا لل ه زلح  للعز جزز-ل ع ق للعز للجزناج للعزسللعا لزز-زنل  لللععزلجقللع ز ئنق للع للعزز ن  ن

ز.( جزنا ضلغلزز3ل168) جزنا ضلززعنا جزاىل ف زكغعن لزث
زنأل للعكلعجزز  نزللعا سؤ اللزكع الزهال زنا ل ه ز حل  ز ا لزف    عزاعج جزح  عنل ز

لععاللبزلعاقالل زز  لزلعا جللعزاا  قلللزن  ع للقاعالللقزل  لل للز للعزلؤكلل ز لل زفزلالل  ز عللع ذزلعلجللق
ز(نألجل  ل) ناع  للز جعز ا لزك اشزناعقلزنا لزل  لزناكع جلزناعالعززل  جزلحا زجدذزاعع 

هال زز اكجزف زحعالز جزنا لزال ذزنا لع ةزلعا جلعزل لضعرززلل  نزناع لزنا عحشز ل  جز لز ال
 لز)زنإلالقلعةزج جز جعزلح لزها ز اشزنا ع ةز جز  سلزلحعفاجزنا زل  ز  ق عزج سقز  نزناجح 

ها ز الشزكع  للزاقزها زلعن   عز  جزثلز ج دلزهجز  ق عزز(نألعق نا عل  ز ع  خزها ز
فلل زحعالللز جزنالل لز سلللبزفلل زز لناج للعززن  لللععلز الللزلا   للعزنا للعج جزل لل ضز اللع زنه لعع للع

ز.غلعز عع ذزلعلجلزلعالعالزنا جعزهج عزإاعهل
ا ععفللزناح ل للزز–ناالعفلجززها زعضئفزنا  نجلجزنآلا عللزنا سلالز  جزقعجل عزفاج

  للعلز  ق للعززكللعجزنا لل ه زالل ز   لللزنا للع ةزلعا عحالللز  نزلناج للعزلع  لللععل للعزك   للعززإجز–
 اكجقزف زحعالز جقزكعجزد ل زا  ق عز      لعزلل اشززلفحسبز الزلكجزها زدالز ثل لزلق
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ع جزهال زدل  زفحلجةل زلقلبزهاللقز جزلللزلنا حك للزإا للز عف زنا ضللززلف ازإ ع قال ز
زاأل دلللع  كللل جزه  ل لللقزناقاللل ز علعللللجزقاللل ةز  جزل علللعضزكللل اشزز  لن هلللع  ز للل نزلح  لللعز

فضلل رزهللجزغعن لللزالل ع عززلنا اللشزا لل ةزالل عزكع لللزادللع لع لللزفلل زز(ناعلل لزهللجزنا ق  لل )
ز(. جزنا ضلزغلز3ل31) عاجئز نح ز جزناعدع ز

زلهالل ععز–اللعج جزالللئزفللاجززل لعاجسللللزا للجزل لل ذزن للع ةزحللعةزغلللعز    قلللزلعا جللعززز
غلللزز84) الل لزل غللعللزنا لل ه زهالعةزاللل  ئز للجزنا ضلللززل ضلللنال لز جللع لزل  للع  ز لل  زنا

ز. اكجقزالزل د زهجزاعل لزنا ثلئز جز اشزلثلئزلعن ةزنا ع ةز جزنا   لز  ن(ز جزنا ضل
 ق عئزنااعنة زناععناللزنا  ل لزهال زهل لز حعسلللزنا لع ةزنا ل زلثللئز ج لعزز-خامساً 

زنألحللللعنع سلللل ن زكعجللللئز لللل  زنا للللع ةز للللجزال لللللززلئزا غ دللللعبز  ععاللللللز غ دللللل ع ععضلللل
 لز   عزكعجلئزناال للزنا ل ز ج  ل ززل  زح  ز جز ك جز جزال لزناعلل ز(هع لل    قلز  ز)

نغ دللعلقززجهالل ز جز لل  زنااللعنة زفعاللئزفلل زه  للللزنا غ دللبزهللزلا للعز حعا  للعزنلق  عهلللل
ز.اآل لج عزف ز   نعز حقلزه  ل قزهجزنغ دعلقز  زنا لعلجزفل عزللزلاكلز نح ةز ج ج
  عز  سلللزاللل  ئزل جزللل ف زاسلزنإل للع ج لل ز ال لز للجزلغ دللبز حل ىزز–  عزف لعج جز
عفل زحقللزنا عل لضزهلجز ثللزفل زحللجز جزالعج جز الج جعززل( جزنا ضلزغلز42) جزنا ضلز

ز.( جزنا ضلغلزز168)ال لز جزنا ضلز ضعه لزاللاغزهاعلجززإضععفعزقعل ل   زنا
نااللعنة ززف لل زا لللز للجزنغ دللل عزفلل زكعفلللزل  للعزه  للللزنغ دللعبزن للع ةزحللعةز    قللل

لللز  جزنا ل نجلجززلنا  ز جع الئز ل  زناقعل للزلدلعذزناجظلعزهلجز كلعجزنلغ دلعبز ظع فلق
زلحعسللللئزلاللل ةزكللللز لللجزلع للل لزهاللل ز الللشزنا لللع ةزل لللعز  جزنلغ دلللعبزنآلاللل عللزنا سللللال

   ل زهال لعزا ل نهل  عز ل ال زال  قزناسل ا ز  نزل ا ز ح ز دلعل زلل زناال  زنا ل ززفاا  ئ
  قلع لعزز(ناس سلععة)زلل  لعزإال نا ل ز ل  لزنا  قللزز لع ةاعهئز لضعرزا لزناك عز  ج عززلالا ع
 اكج لعزفل زنا الئزحلجلقززل ل نزناع لل لعزهال ز  لزل  للزكللز لجزلكعززللناعقلز ضلعقعلها ز

س للععزناسلاالزنا ضلعةللزهلجزلزنأل للعة هائزناح زاا  جزلعا دع ز جز  ق قزإ نزاللز  للز
قعاللئزه  للللزناقلللعج زز لضللعز لل  زنا لل نجلجزإجزإاللل ز لل نزلنج  للعشزاللعف عزفلل زللللئزناس سللععة

لزل للللل ز لللللجز  للللل ئزالللللقزناسللللللزنأل للللللعةكعجلللللئزز  ن  عثاللللللزاع  لللللللزنا  قللللللزنا للللل زنغ دلللللل عز
ز.لكا عئزقععحلزاأل بز  ع قزلغ دعل عزهلعزنا    

  للل زنا ضلللللزنا للل زهعاق  لللعززلهللل عن زحلللعة فل لللعزل للل زنله للل ن زقجسللللعرزهاللل زف لللعةز
زإجزفلاجز ل  زنا ل نجلجز ا  لئزنا ع ل لز جلعزلف لازنا ل نجلجزنآلال عللزنا سللالز حكع  لع  اعئز



/ مجلة ديالى                                         االربعون              السابع و  العدد
2010 

 

 144 

نا  للعةز  جزل لل  جززلغعن لللز عاللللزلعا ضلللز  لل نع عزثاللىزسللععزنا  للعةزناعلل عن زا نالل زنا  للعةز ف للل
لللل لز لللجزجز  للل  جزفلععالللبز فللل زحعاللللز جزنا ع للل لزكلللعزل نفللل ز ناللل  عزهاللل ز الللشز  نز لضلللع

 ل جلل ز  اللشزللاجزلعالل ز  ق لقزا نال زنا  للعةزاكل ز ل لل زهجل  ززلالعفقزلعج  للعشزناغعن للزنا للجلل
زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز. لضلللللللللللللللعرز جزل للللللللللللللل   عزا لللللللللللللللجز عن زنالغلللللللللللللللع زا لللللللللللللللع ز قلللللللللللللللعز عاللللللللللللللل لز لس كعجلللللللللللللللقزلل لللللللللللللللع
ك جزنا  عةزنا غ دللزغللعز  ا لللز اللزز جزنا  نجلجزنا  ك عةزع لئز حكع  عز اشزها ها ز

 ل لللل ذز لللل نزف للللجزنا للللعق ز جززل كلللل اشز جزلز لللللجز جللللعشزهالللل ز نالللل  عللللللعلزه لللل زاعنج للللعز
 فل ززللا لزلعا  نجز جزضحل قز   ل  جز ل ز عال لعز  ز لجز للعلزه ل ز  نق لعزنا غ دبزل

ز. جزل  ق عزا نةجقزا ع ز لجقزا نا  عزحعالزنا لجزل كج
زلفل ض ز لجزنا ل نجلجزنآلال عللزنا سللالزل  عغ دعبزعقلزاعقلزع  للزناز لعاجسلل

 ج لعزاللز  لذزفل زه  لللزناقلعج ززل اعهئز حكع  لعزناقعل لنا  ز جع ائزل  ع  عز لضعرز   ز
ز لزإهلل نلزلنا عهلللزن دللع للللز  ن ئزهالللقزل قلل بززلهجل ز للل  زناعلللجزلللعاعلجز ناسللجزلعاسللج

ز.ا جز غ دبزلاللعلزناحعلز  ز لعة  عزلا ع قزناقجسللز لعا عا زعق ا ق
 ع زاضللزنا جعزلعا حععلز ح ىزناظ ن عزناسالللزنا  زاعهئزف زنا ق  ل زز-سادساً 
ك لللعزل ضللل ز الللشز لللجزالللعج جززللزسلللل عزفللل زهدلللعزنا  اللللزنالعلالللللزنا  ل للللزلناععناللل زنا للل لل

زنأل لللعىح للل عنل زناللل لزهلللعاجزل  لللع  ز للل  زناظلللع عةز  الللعز حكع  لللعز لللجز  جزللللعا زناالللعنة ز
زلنأل لع ل الللز جع لز  نزنا عج جزه  للز جعزناعقلزلعلج قز ل  قلز لجقززإ زلض زنالحى  ز

ز.حكلز جعزناعقلزلا قز لاع الز للقزإا زلعإلضعفل
زلنا  ز اعزفل عزنا لعج جزناع  لللزاك   لعز  ل زناحلع زل لعس ثجع زحعالز جعزناعقلزلا ق

حل  زنا سلؤ اللزهلجز الشز  العزلح لقزف  زسعةعزحعلئزنا جلعز الشزفلاجزنا الععزح للزنا نجل ز ز
زز. حعا  عزنلق  عهللزل  ع ئز عقلزاعنل قز جزنا ع ةزنا  ز جعزل علا   عزه  لعئز   ع ئز

   ززل لع  للز  ذزللج  ز جز  لج قزلعلج ق  ك نزجق ز جقزف زحعالزنع كعلقزاا جعزززز
ز.   ةز جز نا  زنا  ز ا ئزاقزلضعق ز ع الز للقز  نلععابززلف از للقزنااع ز جزللئ

زلفل زنا لع زغعالعفع  ل لقز كل جزنا ل ئززل جعزل  قلزنلجقزنا  ز علشز عقزف زلل قز ن  ن
  ز اللللزنلجلقز عع زناع اللزناقجسللزز  ن ل عز  ز الز جز   زناع  للزلكثلعزل ع بزهالقز

 جزللل ف زاأل لللعةزل  قللبزهالللقزفلل ز لل  زناحعالللزف للاززإ زلنا لل ز سللكجز عللقز لضللعرزفلل ز ج اللق
 للجزللللئزز حضللع ق للعزكلللززال للعإلعللل ز زز( للجزنا ضلللزغلللز5ل252) للجزنا ضلللززعذزنا جللجدلل

ز. لجقز  نق عز جحعلزل ززل نا  ع
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 جز قلللع زه للل زنا لللع ةزناعللل لزز(ن عكعقلجلللع)جل كلجلللعز ن  عززندللل حعئنه للللعئزز-ساااابعاً 
 لل ززلح لل زنا لل ئزلعاحقللععةزهالل زنالل  نجزلللعقالجزفلل زآجز نحلل زقعل لللز سلل ح زهال للعزناللعقل

ز. جز  جز عنهعةزاألسلعبز ناظع ذزنا  ز فع  عزا اشزلل عزف زنا ق   نا ا لعز
كللعجز اللز الل  نرززل ضلللنالل لز جلع لز لل  زناز نأل للع  ل زنآل للعززل  لعزالعج جزح لل عنل 

 لضلعرز هعالبزنا لع ةزنا ل ز  ل لزهال ز الشززنأل  نج جقزعفضز عل  ز  زفزلف زه ققزاا  اذ
 اللزلكلجزال ززنألسلع ةزنا  زلغللبزهج لعز  ق لعزفل ز اكجقزنس ثج ز جز  نزنا عززللعا  ئزغعاعرز

 لزنا لللل ز قلللللعز حللللئز لللل نزناظللللعذزاالللل  نجزللللل  عزا  نق لللللززل للللعشزا للللعز للللعزلك لللل زألهعا  للللع
ز.  االعئزناحلعةز ا ن   عزنا علالل

زلنا ل زهعاقلئزاضلللزنال  نجزناغللعزالعه زلناالعنة زناععنالللزنا  ل للزن   لئز-ثامنًا 
 سل ن زكعجلئز ع اللزك لعز ل ززل  نجز عل ز  قللزغللعزالعهللز جزنا ع ةزنا  ز    جزل  جزه ل 

  زلدللعذزناجظللعزهللجزحعا  للعززلج لل ز نا لل نجلجزنآلالل عللزنا سلللالز–ناحللعلزفلل زاللعج جز  عز
للللز  جزاللعج جز اللج جعز الل عاز لضللعرزالع للعذززلك للعزفلل زاللعج جز اللج جعز ح لل عنل نلق  عهللللز

  جزل لللزا لعز ال للززلهال زنال  نجز ج لعلعا ع ةز  قلزاعهللز جزلا  زهعلس عز  نف لز نال ل عز
ز.ها زنا ألزنا  نجزإا ععزل د زلالالزنا فعذ

فلل ززلج لل ز  اللج جعزللل ز  جزلكلل جزعسل لعرز    لل لز- ه ل زنالل  نجز ل نزفلل زالعج ج ز  ع
زل جقزف زاعج جزح  عنل ز نا  نجلجزنآلا عللزنا سلالزهلععةزهجزه  زك عل زغلعزعس  حلجز

ف اشزلعج ز لجززل   لزك عل  جقزلقعلز ج عز  قلزغلعزاعهللز ع ةز جز  نجزنازإا  لعاجظعز
جلل زهالل ز اللشزدللعنحلززحسللل ع ززلنا  قلللزنااللعهللزفلل زحعالللزا ا للعزق لللزف لل نج عزاح لل  

زل لجزنا ضللزاألع اللزنا اا للزع   زح   ز ع للزلح لقز اا لعزجدلذزنا جلزلج  ز–اعج جز  عز
زلكعفلز   اكع قزادعا زاال  قز   ل  ز ج ع  ادع عز جزل   زناعقلززلنأل لعك عزف زنا عج جز

لل لزهال ز جز الشزنا لع ةززفسج لع  ل نز جز لزهال زال  ززللجع رزها ز عزقع زف زاعج جز اج جع
هجز للز نجللزلا    عزناعقلز عز ن ئز علشز عقزف زز– جزحلىزنا س  زز لز–لزفع زا عز

  للعزلاللكلزه  للللز  لجلللززل للعلل للقز لزح لل  زا للعزهجلل  زلعلل زاضللع  زاالل   قز ج للعز   الللقزهج
ز.لح  عزألا ن  عزها زنا  نجزل   زنااعل ل
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لز ال زلح  عزناع  لعئزنا عسللزنا  ز اع  عزنااعنة زنا ل ك عةززفعل عز  عى  جزق لز
  جزدلل ززللحل زنا  قللزناالعهللزفل زحعاللز ا ه لعزلعا جلعز  جع اجع لعز  دلالزفل زف لعةزسلعل ل

ز.ااعقلزا قع اقز لعنلزه  زنا  نجز  للزاعسلل  نزنلف عنضزف  زلح ز ن قزل ثلزه
  ثاللقزنا لل نجلجزنآلالل عللززل  لل زق ةلل زل نلسلل ثجع زنا حللل زفلل ز دلل  ز لل  زنا ضللللزززززز

نسلل  عز  نق لللعز لل نزا للل ةزز  نك  قللللزاللعهللززلعألع اللل  اللشزلاقع   لللعزنله للعنذززلنا سلللال
 لللزناالعنة زاللز حل  زف لعةزفل زحللجز جزلزل لزلح زااعقلزلعل  عز جزلاع  لعز لجزلل لقهع لجز

ح لل زالل ززعسلل لل  قلللز  للعزلعجلل ز ج للعزلز ع للعذزلللعا ع ةزنا لل زالللزللللعلزه لل  عززل  جللللزالل اش
 ززززززز.لقزها ز  نزناجح زنا عجئاضئزكلزه ع عزف زللئزناعقلزنا لز
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 هلوامشا
نا عضلل لزل سللذلزهالللزناحلللعةزناقجسللللز نسللعنع عزهلللعزنا للععل ز ه ا  للعزلعا ع  لل نئلز -1
؛ز   عزل كعزنجزكللعزنلا لزنجالللزال ز ال ز78لز 1للزج1971العلزنا عععذلزلغ ن لز 

ف زغعنلزججالللزنا ل زكعجلئز ج لعز جلقز  فعلقز ل نزناغلعنلزإال زنغ دلعل عز الع ز ل نزنل لعزإال ز
 :ز ععال قز ج لقز ناج زنا لز ّ جز   زناحع ثلزكعجزها زناجح زنآل  

ز.ن عز-كعجزنجاللزف زنح زنللعلزلق ع ز جك 
زن ا قزنلا لزناعظعلزلع   لزناكع لزنا  سلج
زدع  نزنجاللزنل عزنا غ دبزغع عزنا  لجل

 لللل نجزنلسلللعالعلز  للل للز  عالللل زاعسللللزنااللل نذلز  للل للز:زن  ثللللزنجالللللزاا لللعنعزنا   للل ؛زلجظلللع
 .48-39لزد ز1للزج1996ن  جل لز نعزناسعا لزللع ئلز

سلع  ززلنألح ل ز:لعنقل زلع زنا  للعنئز نألعن للنالغعلعزف زناععن زنا  للز جزنإل لع ز ناجسل ز -2
لز2جزل1983زللغلللل ن زل العلللللزناقع علللللزل1 زلنا لللل  لزإالللل ز للللععل زناعللللعالزنا لللل للزلسللللعل 
ز.327 
 نعزهللل  ززل2ازللز عق للللزفلللعة ز حللل   1جزلناقلللج زفللل زناعلللعالزنا للل للزللللل لزلفعلالللع  -3

 .72زل71د زل1999زل  ا زلنا لج
 نعزناحعللللللززل كعج  للللعزفلللل زحضللللععةز ن لزناعنفلللل لجنا للللع ةز  ع للللعز ززلثا عسلللل لعجزله للللعن ل -4

زلنا للع ةزفلل زاللعلعلزح لل عنل زلسلل للزلاعاللع؛ز193-186دلل ززل1978زللغلل ن زلااالعهلل
 .28-26د ززل1986زلنا  دلزل العلز نعزناك ب

زل1973زللغ ن زل العلزناح ن ىزل1ازل    لزف ز ععل زناحضععنئزا  ل لزلاقزللعاع -5
 .312 لز1قل
زل1975زل اللعل زقع علللزلغلل ن زلناسلل  عل جز  للعنث لزناحضللععلزل سللع  زسللعلزلنألح لل  -6
 .ز89 
زلنا  دللللزل نعزناك لللبزااالعهللللز ناجالللعزلناعلللعن زفللل زنا لللععل زنا للل للزلهلللع عزلسلللال عج -7

 .192 لز2قلزل1993
 عق للللللزفلدللللللززل  لز  دعةدللللل لنناسللللل  عل جز لللللععل  لز حضلللللععززلدللللل  ةللزلكعل لللللع -8

 .463 زلل زئزلناك لئزل كعالزنا ال هعئزلنا نةا 
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 .111 زلنا د عزج سق -9
 عق للللزهلللع عززلناحضلللععنئزنا لكلللعةزلنا للل للزنأل جللل ناالللع ززل آ لللع جزلقللللجزللللل  ع  -11

 .92 زل1986زلنا  دلزل نعزناك بزااالعهلز ناجاعزلسال عج
زلنأل للعىحلل لزنادللعنهعئزنا لل ز عضلل  عز  لالللزاكللشزضلل ز  للل ئزنا لل جزناسلل  عللز -11

زلدلل  ةللزلكعل للعز:لجظللعزلسلل لئزناسلل  علل  اللشز ثجللع زفقللعزنازللسللل عزضلل ز  لالللز   للع
 .321-314د ززل1قلزل    لزلاقزللعاع؛ز77-71 ز ززلناس  عل ج

لللللزنسللل  ا نز لضلللعرزهاللل ز  للل شزنا علللل ززلاللللزلك  للل نزل لللعضزناضلللعنةبزهاللل زناجلللع زإ  -12
  اللللشزاا علللل لضزهللللجزج لللل زنا لللل نع زنلا دللللع للز اا حعفظلللللزهالللل ززل نسلللل غا  عزادللللعاح ل
زلسللال عجزللجظللعزهللع عزللزنه للع  نزهالللقزفلل زه لل زنا لل ةز نلج دللعع سلل  ن لزنا ععالل زنالل 

 .193 زل2قلزلناععن 
زلنالللع ل ز:لعنقللل زل( لللجزنا ضللللزغلللز8.4)ناحعالللللززللللعأل  نج حللل ةز  جز علللع لزز:نااللل لز-*

؛ز231 زل1976زللغلل ن زل العلللز  فسللئزنا لجللع زلناعلللل زفلل زناعللعن زنا ل للزلدلعا زحسلللج
زل1987زللغلل ن زل نعزنااللؤ جزناث عفللللزناعع لللزل3ازلللللزنا  ل لللنااللعنة زناععنازلفلل  لزلعاللل 
ز.41 
  لعزناالل لزنا  ل ل زف ل ز لجزز(نإلجسل )    ز جز ل  زناالل  ئز ل  بزنال زناحلعكلز -13

زل119دل ززلناسل  عل جزلدل  ةللزلكعل لعز:لجظعزل( عخز–كعلزز–س ز)جدلبزنا  لعز
462. 
 .462 زلنا د عزج سق -14
هاللل ز اللل لزالللعج جزز ضللل ن زلهلللل زنا لللع عزلناالللل ا ز: لعنقلللزلاا  لللل زحللل لز للل نزنا لللعج ج -15

 .354-333د ززل2115زللغ ن زلناع  زنا ع  زلنألس ع  قالززلهعنا زا لل
 .27 زلنااعنة زلف  لزلعال  -16
 .96 زل1982زللغ ن زل ععل زنا عج جزناععنا زنا  للزلدلل زل سك ج  -17
 عق لللزسللاللززلالعلاللللنا سللؤ اللزناق نةللللزفلل زنآل نبزنآلالل عللز نزلقلل عجزل للللقزلالل عع -18

 .216 زل1981للغ ن زل نعزناعال زااجاعزلناد ل 
 .27 زلنااعنة زلف  لزلعال ؛ز199 زلناعلل زلدعا زحسلجزلناع ل  -19
زلنالع ل ز:لجظلعزل( amat) ل علا لعزلعألك لللزز(gene)فل زناسل  عللززنآل لل  علعذزز -21

 .97زل31ل11 زلناعلل زلدعا زحسلج
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 نعزناك لللبززلهلللع نئز   عالللل زنااللع بزنا  ل للللزلعهللع زل سلللال عجزلفعضللللزلهل نا نحلل  -21
 .71 زل1979لقع علزنا  دلزلااالعهلز ناجاع

 عنسللز  ععجللز)  لللزح  ا لعز  نقلع  لعز نا لع ةزفل زناالعلعلزنالزلس  نجزناسعل زلل سذ -22
زل نلق  عهلللزنإلجسلعجللهلجزاا عنسعئز نالحل ىززل1ازل(نا  للزنأل ج   زحضععنئزنااع ز

 .31 زل2115زلنا ع عة
زللغل ن زل نعزناالؤ جزناث عفلللزناعع للزل2ازلنا عج جزفل زناعلعن زنا ل للزلهع عزلسال عج -23

 .61 زل1987
 .28 زلنااعنة زلف  لزلعال ز -24
ز:لعنقلل زل للجز   نججللعزناحعاللللز( للجزنا ضلللزغلللز515)ال  للقزز حلل ةز  جز سللع لز للعز:نا جللعز-*

 .27 زلنااعنة زلف  لزلعال ؛ز231 زلناعلل زلدعا زحسلجزلناع ل 
 .27 زلنااعنة زلف  لزلعال ز:لجظعزلا ا عزها زج ز   زنا ع ة -25
 ل حللظزكلل اشز للجز ثل لللزنالل  نجزنا لل ز علل  زاعدللعزسلل الزز.46 زلنا دلل عزج سللق -26

ز جزه  زنا  نجز  نزهج زناس  عللجزللعلزهع ةزف ز علل ز(لز. ز2116-2113)  عزناثعاثلز
حلل لززلعللل ز لالل  زهالللقز علعلللزالل   اا زنألهالل   للعلزناكللع جزز( جعجللع)إا لللزناحللبز نا دللبز

لللل  زلعللللللز)ناحللللعةزنال  لللللزفلللل زناعلللعن زنا للل للززل لللععلزلسللللعك ز:لجظلللعزلجللل ز للل  زنا ثل لللل
 .161 زل2111زللغ ن زل نعزنااؤ جزناث عفللزناعع لزل عق لزكعظلزسع نا لجزل( آا ع
زلنا قللععةز نا للعج جزللل  نزفلل زسلل  عزلحسللجزلناجق لل ؛ز28 ززلنااللعنة زلفلل  لزلعاللل  -27
 ز.115 زل1982للغ ن زلعك زنالح ىز نا عنسعئ 

 .48-47 دزلنااعنة زلف  لزلعال  -28
 .78زل54زل53د ززلنا د عزج سق -29
لز2قللزل1981زللغل ن زل العلزقع علزلغل ن زل ععل زناععن زنا  للزلاقز آ ع جزللعاع -31

 .97-96د ز
 زززززززززززززززززززز.214 زلنا عج جزلهع عزلسال عج؛ز64 زلنااعنة زلف  لزلعال  -31
 .214 زلنا عج جزلهع عزلسال عج؛ز65 زلنااعنة زلف  لزلعال  -32

 ن للقزلظ للعزحللع زنا اللععز جللعزهالل ز دللاحلزنا  قلللز  فللعرزاسللعةعزز   لل نزلحللز-*
زلل سللذز:لجظللعزل للعزكعجللئز حللعفظزهالل زح لل  زناعقلللزغعالللعنا لل ززنأل للعىنااللعنة زناق عللللز

 ز.29-28  زلنا ع ةزلس  نجزناسعل 
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 .65 زلنااعنة زلف  لزلعال ز -33
 .217لز 2قلزلناععن زلهع عزلسال عج -34
لز نعز1ازل عق لز عا زنسع زهلس ز  ح  زغسعجزسللعج زلهظ لزلعللزل ععلزلسعك  -35

 .97 زل2قلزل ععل زناععن زل آ ع جزلاقزللعاع؛ز224 زل2118زل  ا زلنعس ج
 .415 زل1قلزل    لزلاقزللعاع -36
زللغللل ن زل زناعنلللل ناعللل زل1قللللزل قاللللزسللل  عزلالللعج جزق لللل ز لللجز للللزحع للللزلالللقزلللللعاع -37

 .211 زل2جزلناععن زلسال عجزلهع عزل142 زل1961
ز–اللعج جزاللللئززلالللقزللللعاعز:   للععجز لل  زنا لللع ةز لل .ز91 زلناالللعنة زلفلل  لزلعاللل  -38

؛ز23 زل1987زللغللللل ن زل نعزناالللللؤ جزناث عفلللللللزناعع للللللزلالللللعج جز  اكللللللز الللللج جعزلهاللللل عع
 .214 زلنا عج جزلهع عزلسال عج

نالللج زهاللل ز جزز(سلللل لج ز  سللكع  )زنألسللل ع  فسللعزز.91 زلناالللعنة زلفللل  لزلعاللل  -39
ناحضلععنئزز:لجظلعزل لزنال لزنغ دلبزنأل للز سلل  عزلنألالعنذك زناعقالجز لز لجزال للز

 نعزناك للللعبزناععللللل زااالعهلللللززل عنقعلللللز ح لللل زنا دللللع زل عق لللللزلع لللل بزلكللللعزلناسللللع لل
 .97 زلل زئزلنا ع عةزل ناجاع
  لل زناللعضز  لل زنه  لع ز قعجللبزااح ل لللز؛ز لع97 زلناعلللل زلدللعا زحسللجزلنالع ل  -41

 .J.J:زلز ا لللل ز لزحلللل ز اللللل زا للللعز لزن  لللللع زنجزنه لللل لزهال للللعلزلجظللللعززنجزنإل للللع 
Finkelstein, Sex offenses in Sumerian Laws, American oriental 

society, 1966, p. 362. 
 .91 زلنااعنة زلف  لزلعال  -41
 .91-91د ززلنا د عزج سق -42
 .253 زل2قلزل1 زلنا   لزل سع  زسعلزلنألح   -43
زلعاللللل ز:لعنقلللل زل حلللل لزجلللل ز للل  زنا للللع ةز.29 زلنا لللع ةزلسلللل  نجزناسللللعل زلل سلللذ -44
 .ز96 زلنااعنة زلف  ل
 قالللزنا ق لل ززلنااللعنة ز نا جظل للعئزنا عج جللللزفلل زحضللععةز ن لزناعنفلل لجزلاللقزللللعاع -45

 .51 زل1977زللغ ن زل1 ززلناعا  زناععنا 
زل1994زللغلللل ن زل عق لللللز  عاللللل ز عالللللزحللللعفظزل نا للللعج جزناع  للللعجزل لاللللللزلفلالللللق -46

 16. 
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زللللئزناحك للزلاعلعلزح ل عنل زلجعةلزلحج ج؛ز227 زلهظ لزلعللزل ععلزلسعك  -47
 .15-13د ززل2113زللغ ن 

 .111 زل2قلزل ععل زناععن زل آ ع جزلاقزللعاع -48
 G. Wendoly Leinck, Historical؛ز141 زلنااللعنة زلفلل  لزلعاللل  -49

Dictionary of Mesopotamia, Bill, 2003, p. 133. 
 .34 زلنا ع ةزلس  نجزناسعل زلل سذ -51
 Johannes Remger Wromgdoing and it's؛ز34 زلنا دل عزج سلق -51

sanctions on "Criminal" and "Civil" Law in the old Babylonian 
period, chikago, Brill, 1977, p. 70. 

 .211 زل2قلزلناععن زلهع عزلسال عج -52
 ز.144ز-143د ززلنااعنة زلف  لزلعال  -53
 .142 زلنا د عزج سقز:لعنق زلح لزج ز   زنا ع ة -54
 .252 زلنا عج جزلهع عزلسال عج -55
 ال ز لعقلزز.142 زلناالعنة زلفل  لزلعالل ز:لجظلعزلا ا عزها ز لع لجزنا لع  لج -56

زللغللل ن زلاللل نجلجزح للل عنل زل ح للل  زلنأل للللجز:عنقللل لزل  لللعهاللل زجحللل ز(ز134)جللل زنا لللع ةز
 .52 زل1987
 .156 زل2قلزلناععن زلهع عزلل عجسا -57
فل ز عللل زز(ناكلللعع ) كعجللئز الغلزقجلع ز للع ززل  ل زناكع جلللزناعاللعزاا علل ز:نللج ل لز-*

 حللعفظززإج ل  للعضزهال للعززلنألهالل زاا عللل حعا للعزللل اشزحللعلزناكللع جزز(سلللج)آاللقزنا  للعزججللعز
زلنال  نجزنا  ل  فل ززنإلالق نقلع  عزنا للعلزل  لعلزهلع  زز  لألجز جززلها زا عع  عز ه   ع

جقعب كعجزلح زا عزنا  نجز  فل زنا  لعةززل  لزنا  عةزنا ل زسلل ئزحكللزح ل عنل زنألا علز ن 
اا  لل ز لجززل جز دلز اكل زج  عظلزكع جعئزنأللج  لز زلنا  ز ا  عزس  زا عزلعا  نجزف ا

زلعاللل ز؛زز369-368  زلهظ لللزلعللللزل للععلزلسللعك ز:لجظللعزلنا عا  للعئزهللجز لل  زناكع جللل
 .324-323 ز زل2قلزل1 زلنا   لزلسع  زسعل زلنألح  ؛زز72-71  زلنااعنة زلف  ل
 ز.141 زلنااعنة زلف  لزلعال ز -58
 .141 زلنا د عزج سق -59
 .141 زلنا د عزج سق -61
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 .251 زلنا عج جزلهع عزلسال عج -61
 .112 زلناعلل زلدعا زحسلجزلناع ل  -62
 .219 زل2قلزل1 زلنا   ل -63
 .34 زلنا ع ةزلس  نجزناسعل زلل سذ -64
فل زنا لع زكلعجززنإلا لع زإج لع  ل ز حل زناللعحثلجزز.252 زلنا لعج جزلهع عزلعجسال  -65

زلعل ز  زناقلعةعحل جز  ا عز ل ع زحك للزنا  زل عجئزنا  جزإ ن ض عجلزاا ع ةززإهاع ل ثعللز
 عق لللززل عكلل زنا للع ةزفلل زاللعج جزح لل عنل ز فلل زنا للعج جزنا  سلل لزلقللعجز  لللزلعلللشز:لعنقلل 

 .27 زل1926زل دعزللنا العلزنا دعلزلساللزناع ع 
 .141 زلنااعنة زلف  لزلعال  -66
 .251 زلنا عج جزلهع عزلسال عج -67
 .32 زلنا ع ةزلس  نجزناسعل زلل سذ -68
 .156 زل2قلزلناععن زلهع عزلسال عج -69
اللعلعلزح لل عنل زنا عق لللززلإلللعن لل اللللززلناعلعسلل ؛ز146 زلنااللعنة زلفلل  لزلعاللل  -71

 .54 زل1998زله عجزل نعزه ععزلنا عج جللزناكع ال
 .256 زلنا عج جزلهع عزلسال عج -71
 .146 زلنااعنة زلف  لزلعال  -72
 .256 زلنا عج جزلهع عزلسال عج -73
  نعةزناث عفلللللززلح لللل عنل زل ح لللل زاللللقزلهظ لللل نأل؛ز146 زلنااللللعنة زلفلللل  لزلعاللللل  -74

 .131 زل1991زللغ ن زل نأله ل
زلعالللل ز:لجظلللعزل لللجزالللعلعلزح للل عنل ز(139زل138)ا اللل عزهاللل زجللل زنا لللع  لجز -75
 .143 زلنااعنة زلف  ل
:زلعنقلللل زلاللللعحقزا لللل  زنا للللع ةزإثجللللع زنألح للل سللللع  زسللللعل ززنألسلللل ع  لضللللعرززعآ ز  للل نز للللعز-*

ز.312لز 2لزقل1 زلنا   ل
 .71-69د ززلناقج زلل لزلفعلاع  -76
 .54 زلاعلعلزح  عنل زلإلعن لل اللززلناعلعس ؛ز146 زلنااعنة زلف  لزلعال  -77
 .33 زلنا ع ةزلس  نجزناسعل زلل سذ -78
 .146 زلنااعنة زل لف ززلعال  -79
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 .33 زلنا ع ةزلس  نجزناسعل زلل سذ -81
   للععجزز.141 زلنااللعنة زلفلل  لزلعاللل ؛ز161 زلناحلللعةزنال  للللزل للععلزلسللعك  -81

 .97 زلناحضععنئزلسل لج زل  سكع  ز:   زنا ع ةز  
  زفلللل زحعالللللز ج للللعزاا للللئزلسلللللبزسلللل  ززلكعجللللئز علضلللللز  ن اكج للللعز   لللل ز لللل نزناحلللل ز -82

 زززززززززززززززززززززززززززززززززززززز.32-ز31 زلنا ع ةزل  نجزناسعل سزلل سذز:لعنق زل دعف ع
زلفلللل  لزلعاللللل :زلجظللللعزلجدلللل  ز لللل  زنا لللل ن ز للللجزاللللعج جزح لللل عنل زا الللل عزهالللل  -83

 .145زل144زل143د زلنااعنة 
 .311 زل2جزل    لزلاقزللعاع -84
 .187 زلنااعنة زلف  لزلعال ؛ز315 زلنا ع ةزلثا عس لعجزله عن ل -85
 .187 زلنااعنة زلف  لزلعال  -86
 .187 زلنا د عزج سق -87
 .187 زلنا د عزج سق -88
؛ز155 زلنا لللع ةزلسللل للزلاعالللعز:لعنقللل زل لللجز للل  زنا لللع ةزنأل لجللل زناالللاعززحلل ل -89

 .189 زلنااعنة زلف  لزلعال ؛ز285 زلنا عج جزلهع عزلسال عج
ز:لجظلعزلغللعز الشزإال  ال ز عق لئزه لعن لزنالج زز.187 زلنااعنة زلف  لزلعال  -91

 .316 زلنا ع ة
ف زنا ائززنأل  نج جزز(كغلز31.3) جز ح نئزنا  جزنا  ز عع لز عز   نع زز:نا عاجئز-*ز

 .41 زلنااعنة زلف  لزلعال ز:لعنق زلناحعضع
 .188 زلنااعنة زلف  لزلعال ؛ز316 زلنا ع ةزلثا عس لعجزله عن لز -91
 .284 زلنا عج جزلهع عزلسال عج -92
 .186 زلنااعنة زلف  لزلعال  -93
 .154 زل ع ةنازلس للزلاعاعز -94
 .283 زلنا عج جزلهع عزلسال عج -95
زل؛زعالللل 155 زلنا لللع ةزلسللل للزلاعالللعز:لجظلللعزلحلل لزنااللل زناثلللعج ز لللجز للل  زنا للع ة -96

 .285 زلنا عج جزلهع عزلسال عج؛ز189 زلنااعنة زلف  ل
 .186 زلنااعنة زلف  لزلعال ؛ز282 زلنا عج جزلهع عزلسال عجز -97
 .154 زلنا ع ةزلس للزلاعاعز -98
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 .211 زلنااعنة زلف  لزلعال ز:لعنق زلج ز   زنا ع ةا ا عزها ز -99
 .39 زلنا ع ةزلس  نجزناسعل زلل سذ -111
 .38 زلنا د عزج سق -111
 .ز211 زلنااعنة زلف  لزلعال :زلجظعزل ةعح لزج ز   زنا  -112
 .188 زلنا د عزج سق -113
 .214 زل2جزلناععن زلهع عزل؛زسال عج192 زلنا د عزج سق -114
زلعاللل ؛ز176 زلناحلللعةزنال  للللزل للععلزلسللعك ز:لجظللعزلااعقلل عزاللج ز لل  زنا للع ة -115
 .195-194د ززلنااعنة زلف  ل
 .زز199 زلنااعنة زلف  لزلعال  -116

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract  

THE PUNISHMENT OF ADULTERY IN ANCIENT 

IRAQI LAWS 
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 That action has always been treated by the law as it 

violates the ancient traditions and costumes. The ancient 

Iraqi laws have treated that through many legal codes. 

These codes were nit in one law, but through a series of 

legislations known in the Mesopotamia. The first 

Uruinimgina 2378-2370 B.C. The procedures of study 

stipulated that the legislator did not except anyone from 

punishment. He was fair in that concern. 

 The study was divided into six main pivots; each of 

the pivots tackled the Iraqi legislations according to the 

chronological. The codes were tackled that studied 

adultery. The conclusion included the most important 

findings of the study and comparing with each other. 

Then, it was followed by the references used by the 

researcher.               
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