
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) pg:195-212 VOL:6,NO3,2020 

  

 

 
SIATS Journals 

Journal of Islamic Studies and Thought for 
Specialized Researches 

  

 (JISTSR) 

 Journal home page: http://www.siats.co.uk 
 

 
 

 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث التخصصية 

 م 2020، 3، العدد 6 المجلد 

e-ISSN: 2289-9065 

 

THE RULE OF THE CIRCUMSTANCES OF THE DEFENDANT AT THE 

PUNISHMENT IN ISLAMIC SHARIA LAW AND IRAQI LAW 

 املعاقبة يف الشريعة اإلسالمية والقانون العراقي حكم األخذ بظروف املدعى عليه عند  

 د. فارس علي مصطفى 

Farsali79@yahoo.com 

 : كلية العلوم اإلسالمية قسم الدراسات اإلسالمية 

 صالح الدين: أربيل _ العراقجامعة 

 

 

 

 

 

 

 م2020-ه1441

mailto:Farsali79@yahoo.com


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) pg:195-212 VOL:6,NO3,2020 

 

 
 

 
196 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 

 

 

       
ABSTRACT 

This study illustrates (the rule of the circumstances of the defendant at the punishment in Sharia 

and Iraqi law( Islamic Law protects The conditions of the accused and definitely prohibits the 

crime against him. Iraqi Law does not take into account the circumstances of the accused and 

crimes, in any bad or good condition.  The discussion dealt with the definition of terms 

linguistically and terminology.  It defines the circumstances of the defendant, and highlights 

the types of circumstances, knowledge of the rule punishing at times in Islamic Sharia and Iraqi 

law, comparison between Islamic law and Iraqi law in the introduction of the circumstances of the 

defendant. The researcher has an inductive approach in monitoring the relevant information, 

the descriptive approach and a description. The study found that Islamic Sharia is based on the full 

respect of all human rights on the defendant, and not violated of this right for any reason, such 

as religion, race, gender, language, unlike other Iraqi law. It denotes that Islamic 

Sharia preceded other laws in case of the circumstances of the defendant at the punishment. 

The study confirmed that the case of the defendant's rights in Iraq especially remain very 

serious and does not practice on the ground. 

Keywords: state circumstances, defendant, punishment , Sharia and Iraqi law. 

 
  البحثملخص  

؛ سالمية والقانون العراقيإللشريعة ال  حتقق اإلدانة وفقا  حكم األخذ بظروف املدعى عليه عند    بيانلهذه الدراسة    جاءت
 وحرمت قد نظرت يف ظروف املدعى عليه  الشريعة اإلسالمية    وتربز أمهية املوضوع يف أن  عرب مقارنة بني النموذجني

البحث وقد تناول . فهي تنظر يف أسباب ارتكاب اجلرمية وأتخذها بعني االعتبار عند احلكم حترميا  قطعيا  عليه العدوان 
ه عند حكم األخذ بظروف املدعى عليالتعريف مبصطلحات البحث لغة واصطالحا ، والتعريف بظروف املدعى عليه، و 

يف الشريعة   أوقات الشدة   عند  عاقبة حكم امل  معرفة، و ظروفإبراز أنواع الاملعاقبة يف الشريعة اإلسالمية والقانون العراقي، و 
يف رصد املعلومات ذات الصلة  االستقرائيولقد هنج الباحث يف دراسته املنهج مقارنتها.  و  ،اإلسالمية والقانون العراقي

 .املنهج املقارن وذلك حسب املعلومات الواردة يف املصادر األولية والثانوية  قواعد  لها حتليال  دقيقا  وفقمث حل  ،  ابملوضوع
احلق يف الشريعة اإلسالمية قائم على االحرتام التام لكافة حقوق اإلنسان املتعلق ابملدعى عليه،  ن أ الدراسة إىل    توصلتو 

العراقي، كما اوعلى عدم   القانون  الد ِّين والعرق واجلنس واللغة، وهذا خبالف  نتهاك هذا احلق ألي سبب كان مثل 
دعي عليه ابألخذ بظروف امل   القوانني الوضعيةو   غريها من الشرائع   سبقت   الشريعة اإلسالمية  توصلت الدراسة إىل أن
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وأكدت الدراسة أن حالة حقوق املدعى عليه يف العراق خصوصا  ال تزال خطرية للغاية وال متارس على عند املعاقبة.  
 أرض الواقع.

 .العراقي()ظروف املد عي، املد عى عليه، املعاقبة، الش ريعة اإلسالمي ة، القانون  كلمات املفتاحّية:  

  

 :املقدمة

نثين عليه كما أثىن على نفسه وفوق ما أثىن عليه خلقه وأشهد  يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه،  محدا  احلمد هلل  
املبعوث رمحة الذي اصطفاه على اخللق واملرسلني  عبده ورسوله    ا  وأن حممد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،  

 إىل يوم الدين وبعد: سنته  للعاملني، وعلى آله وصحبه ومن سار على  

 ن أ، و حترميا  قطعيا  عليه    واحلكم  العدوان  وحرمت ظروف املدعى عليه  لقد متسكت الشريعة اإلسالمية السمحاء ب     
ذلك و ،  دعى عليه عند املعاقبةابألخذ بظروف امل   حق املدعى عليه يف الشريعة اإلسالمية قائم على االحرتام التام

على خالف القانون العراقي فإنه   ألن الشريعة اإلسالمية تقيم أحكامها على أساس الرفق ابلناس ورفع احلرج عنهم
ذا وعندما بدأت ب   ،فتطبق عليه القانون أاي  كان ظروفه سيئا  كان أو جيدا  ،  ال تعترب الظروف املدعى عليه وال ترمحه

حكم األخذ بظروف املدعى ، فتبادر إىل ذهين "  العراقي  بواقعنا  عصراي  له ارتباط  أختار موضوعا    نالبحث عزمت أ
، وبعد حبٍث يف الكتب الفقهية ظهر يل أن فقهاء لشرعي والقانوينا  اجلانب   يففيه  " أن أحبث    عليه عند املعاقبة 

األخذ احلق يف    لمدعى عليه لوقالوا    "    حكم األخذ بظروف املدعى عليه عند املعاقبة "  املسلمني حبثوا مسألة  
"، وذلك من خالل دراسة موقف الشريعة ظروف املدعى عليهوهذا ما دفعين إىل أن أحبث موضوع "  بظروفه،  

وأعتقد أن جهات ،  وما يرتبط بما من أحكام ومسائل  عراقي، مقارنة  ابلقانون الاملدعى عليهظروف    اإلسالمية من 
ولقد جعلت قسما  من ،  سيما يف العراقال  يف أحناء العامل و   مر عدة حباجة إىل مثل هذه البحوث، منها أولو األ

حكم األخذ بظروف لغة واصطالحا ، و   ابحلكم واألخذ لغة واصطالحا ، والتعريف بظروف املدعى عليه   دراسيت متعلقا  
، يف الشريعة اإلسالمية حكم ظروف املدعى عليهاملدعى عليه عند املعاقبة يف الشريعة اإلسالمية والقانون العراقي، و 

و  العراقي،  الوالقانون  أنواع  امل   معرفة، و ظروفإبراز  الشدة   عند   عاقبةحكم  والقانون   أوقات  اإلسالمية  الشريعة  يف 
وسأقوم يف هذا البحث ،  يف األخذ بظروف املدعى عليه  والقانون العراقي  الشريعة اإلسالميةمقارنتها بني  و  ،العراقي

، وموقف حكم األخذ بظروف املدعى عليه عند املعاقبة  من   راقيالع  بعرض وحتليل موقف الشريعة اإلسالمية والقانون
 . حكم األخذ بظروف املدعى عليه عند املعاقبةمن    راقية والقانون العالشريعة اإلسالمي
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 األخذ بظروف املدعى عليه عند املعاقبة يف الشريعة اإلسالمية والقانون العراقي.   حكم  األول:  بحثامل

 املطلب األول: التعريف مبصطلحات البحث. 

حكمت و   حكم بينهم حيكم حكما ، و   احلكم يف اللغة املنع لذلك فاحلبس يسمى حكما ،  أوال: احلكم لغة واصطالحا: 
أراد مما  منعته  إذا  يده  ،الرجل حتكيما ،  على  إذا أخذت  السفيه ابلتخفيف، وأحكمت،  القاضي:   ،وحكمت   ومسي 

ُلُه الحَمنحُع قال    )1).مجع حكم وهو لغة القضاء  األحكام:،  ملنعه اخلصوم من التظامل  ،حاكما   ُم الحَقَضاُء َوَأصح ُكح الفيومي: )احلح
 َ ُت َبنيح ُُروجِّ مِّنح َذلَِّك َوَحَكمح اَلفِّهِّ فَ َلمح يَ قحدِّرح َعَلى اخلح ُت َعَليحهِّ بَِّكَذا إَذا َمنَ عحته مِّنح خِّ نَ ُهمح فََأََن  يُ َقاُل َحَكمح الحَقوحمِّ َفَصلحُت بَ ي ح

َمح  ِّ َواجلح لحَواوِّ َوالنُّونِّ َحاكٌِّم َوَحَكٌم بَِّفتحَحَتنيح  .                             ُع ُحكَّاٌم َوََيُوُز ابِّ

 ، خطاب هللا املتعلق بفعل املكلف ابالقتضاء، أو التخيريأو هو    واحلكم يف االصطالح: هو إثبات األمر أو نفيه للغري،   
 ( 2)  .فاألول الكتاب والثاين السنة، أو غري مباشر،  قولنا: "خطاب هللا" إما أن يكون مباشرا   :شرح التعريف

معناه: لغة  األخذ  جمراه،  اثنياً:  األمر  قبله، أخذ  الشيء   أخذ 
ُتُكمح  َلَما النَّبِّي ِّنيَ  مِّيثَاقَ  اّللَُّ  َأَخذَ  َوإِّذح  َمةٍ  كَِّتابٍ  مِّنح  آتَ ي ح كح قَ  ۚ   َولَتَ نحُصرُنَّهُ  بِّهِّ  لَتُ ؤحمُِّننَّ  لَِّماَمَعُكمح  ُمَصد ِّقٌ  َرُسولٌ  َجاءَُكمح  مُثَّ  َوحِّ
ُتح  أَأَق حَررحُتح  الَ  لُِّكمح  َوَأَخذح َهُدوا قَالَ  ۚ   أَق حَررحَنَ  قَاُلوا ۚ   إِّصحرِّي َعَلٰى ذَٰ واصطالحا:     (3) .﴾٨١﴿ َوأَََن َمَعُكمح مَِّن الشَّاهِّدِّينَ  فَاشح

أمسك   أي  أمه  بثوب  الطفل  وأخذ  ورعاه،  به  واعتىن  به  أهتم  أي  حسابه  يف  الشيء    . بهأخذ 
َبانَ  قَ وحمِّهِّ  إِّىَلٰ  ُموَسىٰ  َرَجعَ  َوَلمَّا(4) ف ا  َغضح ُتُموينِّ  بِّئحَسَما  قَالَ  َأسِّ لحُتمح  ۚ   بَ عحدِّي مِّنح  َخَلفح َلحَواحَ  َوأَلحَقى ۚ   رَب ُِّكمح  أَمحرَ  َأَعجِّ يهِّ  بَِّرأحسِّ  َوَأَخذَ  األح  َأخِّ

َتضحَعُفوينِّ  الحَقوحمَ  إِّنَّ  أُمَّ  ابحنَ  قَالَ ۚ  إِّلَيحهِّ  ََيُرُّهُ  َ  ُتشحمِّتح  َفاَل  يَ قحتُ ُلوَنينِّ  وََكاُدوا  اسح َعحَداءَ  بِّ  (5) ﴾ ١٥٠﴿ الظَّالِّمِّنيَ  الحَقوحمِّ  َمعَ  ََتحَعلحينِّ  َواَل  األح
مِّنح  َورَب ُِّكمح  َرب ِّ  اّللَِّّ  َعَلى تَ وَكَّلحتُ  إِّين ِّ  َما   

ُهوَ  َدابَّةٍ  ۚ  ذٌ  إِّالَّ  َيتَِّها آخِّ إِّنَّ  بَِّناصِّ رَاطٍ  َعَلىٰ  َرب ِّ  ۚ   َتقِّيمٍ  صِّ (6) ﴾٥٦﴿ ُمسح
واصطالحاً:    لغًة  الظروف  اثلثاً: 

الظرف الفعل، وظرف الرجل كان لطيفا، والظرف كل ما يستقر غريه فيه ومنه ظرف الزمان واملكان عند النحاة، والظرف 
ويف أحلك   احلال وفالن نقي الظرف أمني غري خائن، ورأيت فالَن بظرفه، أي بعينه، وحبسب الظرف أي األحوال،

مل يضع الفقه اإلسالمي تعريفا و  (7)  الظروف أي يف أوقات الشدة، وظرف اجلرمية الذي يؤدي إىل ختفيف العقوبة.
لظروف الطارئة، ألن الفقهاء مل يعنوا ببحث النظرايت العامة، بل كانوا يتناولون كل مسألة على حدة، وَيتهدون يف ل
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من النص إن ورد فيها، أو داللة االجتهاد ابلرأي من قواعد   استنباطا  حتري حكم هللا تعاىل مبا يقتضيه العدل فيها،  
خذين يف اعتبارهم ما حيتف با من ظروف مالبسة أوواقعيا،    لواقعة علميا  التشريع، أو معقول النص، وميعنون يف حتليل ا

وقد عرفها بعض املعاصرين أبهنا: جمموعة القواعد واألحكام اليت م .يف كل عصر يرون أن هلا دخال يف تشكيل علة احلك
 (8) .يف ظلها  اجلرائماليت ت    ه الشخصيةالناَتة عن تغري ظروف  ابملدعي عليهتعاجل اآلاثر الضارة الالحقة  

 : لغةً   املدعى عليه رابعاً: املدعى عليه لغة واصطالحا:  

مة بسكون اهلاء وفتحها  و   (9)كلمة املدعى عليه وهو املتهم يف الكتب القانونية واجملين عليه يف الكتب الفقهية،   هو التُ هح
رك املدعي" و"املدعي عليه" فمنهم من قال: "املدعي": من إذا تَ   واختلف الفقهاء يف تفسري كلميت" (  10،) الشك والريبة

ومنهم من قال: املدعي: من يدعي ابطنا  يزيل به ظاهرا ، واملدعي عليه: من ،  ركيرتك إذا تَ رك، واملدعي عليه: من ال  تُ 
القلب(  11.) ثبت ظاهرا  على حاله يتهم    ، والوهم من خطرات  التهمة أي ما  عليه  الرجل واهتمه وأومهه أدخل  واهتم 

 ينسب   ما   هي  والتهمة(13،) عليه" بدال من "املتهم"  ىأما يف عرف الفقهاء فقد شاع استعمال لفظ "املدع (،  12)عليه
 والظن   الشك  مبعىن   التهمة  وأتت ،  ثبوته  تقدير  على  العقوبة  وجب   تركي  أو   قول  فعل أو   من  حمظور  نشاط   منشخص    إىل

 (14،) والريبة

( وعرف أخرون 15اخلطأ.) : هو الشخص الذي اهتم ابرتكابه فعال  حمرما  بطريق العمد أو  صطالحاال  املدعى عليه يف  
املتهم أبنه هو الشخص الذي أسندت إليه التهمة يف جملس القضاء لطلب احلق مبا قد يتحققه املطالب نفسه، ومبا 

هو: إنسان ُنسب إليه نشاط حمظور من قول أو فعل أو ترك يوجب دعى عليه  امل( و 16يتعذر معه إقامة الشهادة غالبا .)
وسلم، مناداي  يف السوق:   أب هريرة قال: بعث رسول هللا صلى هللا عليه عن  ديث  احل يف  ( و 17.)ثبوتهالعقوبة على تقدير  

وعن إبراهيم قال: كان يقول: ال َتوز شهادة   ،قيل: وما الظنني؟ قال: املتهم يف دينه  ،أنه ال َيوز شهادة خصم وال ظنني
 (19ء.) بار حيق له على غريه احلاضر معه يف جملس القضاأخ  يف عرف الفقهاء احلنفية:املدعى عليه  وأما  (  18)متهم.
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أبهنا إضافة اإلنسان إىل نفسه استحقاق   - وعرفها احلنابلة(  20.) وعند الشافعية هي: أخبار حيق له على غريه عند احلاكم
 البينة   إقامة  معها  يتعذر  اليت   هي  اهنأب  التهمة  دعوى :بقوله  هللا  رمحه  القيم  ابن  وعرفه(   21.) شيء يف يد غريه أو يف ذمته

نه )الشخص الذي أبالعراقية  ( من قانون احملاكم اجلزائية  187يف املادة )  دعى عليه عرف امل( وٌ 22.) األحوال  غالب   يف
 على دلة  ، أو توفرت بعض األإايهاليه جرمية أو جرائم معينة دلت التحقيقات االبتدائية والقضائية على ارتكابه  إسندت  أ

 (23)ذلك(.

ة دلأ  على   بناء  ، وذلك  جرمية  ابرتكاب   هتمة  إليهت  أسند إنسان  وخالصة القول يف رأي الباحث: أن املدعى عليه هو  
تعزير ال  أم  قصاصال   موجبةاملتهم    با  اهتم  اليت   اجلرمية  أكانت  سواء  و   مادية  أو  ظرفية  قرائن  من   مستمدة  االهتام  على  كافية
 . د احل   أم

والعني والقاف أحدمها يدل   ( عقب)كلمة العقوبة اسم مصدر للفعل: العقوبة لغةلغة واصطالحاً:    خامساً: العقوبة   
ليس لفالن عقب،  يقال:و (  24،) على أتخري الشيء وإتيانه بعد غريه، واألصل اآلخر يدل على ارتفاع وشدة وصعوب

وتقول العرب:   (25.) ، وكل من خلف بعد شيء فهو عاقبه، وعاقبة كل شيء آخرهأو بنت خيلفه  أي: ليس له ولد خيلفه
لقي فالن من فالن عقبة، أي: شدة، والعقبة: اجلبل الطويل الذي يعرض الطريق، وهو طويل صعب شديد، وعاقبه 

 ( 26 )بذنبه معاقبة وعقااب ، أي أخذه به.

ة "هي اجلزاء الذي يقرره القانون ابسم اجلماعة ولصاحلها ضد من تثبت مسؤولية واستحقاقه للعقاب عن جرمي اً:يوقانون
فالعقوبة يف حقيقتها زواجر وضعها هللا تعاىل للردع عن ارتكاب ما حظر, وترك ما (  27،)من اجلرائم اليت ال نص عليها

أمر؛ ملا يف الطبع من مغالبة الشهوات امللهية عن وعيد اآلخرة بعاجل اللذة. فجعل هللا تعاىل من زواجر احلدود ما يردع 
من حمارمه ممنوعا, وما أمر به من فروضه به ذا اجلهالة حذرا من أمل العقوبة وخيفة من نكال الفضيحة ليكون ما حظر 

َة  ل ِّلحَعاَلمِّنيَ } قال هللا تعاىل:(،  28.) متبوعا فتكون املصلحة أعم والتكليف أت   (29).{َوَما أَرحَسلحَناَك إِّالَّ َرمحح
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 األخذ بظروف املدعى عليه عند املعاقبة يف الشريعة اإلسالمية والقانون العراقي.   حكم   :ملطلب الثاينا 

 . يف الشريعة اإلسالمية  الفرع األول: حكم ظروف املدعى عليه

راعى     اإلرادة   فقد  لديه  تتوفر  فالقاصر ال  عليهم  العقوبة  تطبيق  األهلية يف  وفاقدي  القاصرين  اإلسالمية  الشريعة 
واالختيار وابلتايل ال يتصور منه قصد الفعل اإلجرامي الذي قام به وكذلك جعل الشريعة اإلسالمية دورا  رئيسا  يف 

وال ابلظن وإمنا َيب فيها التيقن واإلثبات ألن الغاية من ختفيف العقوبة عن الفاعل ألن العقوابت ال تقام ابلشبهة  
 (30تطبيقها هو حتقيق العدل واإلصالح وليس التفريق.) 

ذلك ألن الشريعة اإلسالمية تقيم أحكامها على و ،  دعى عليه عند املعاقبةابألخذ بظروف امل تراعي    لشريعة اإلسالميةفا
كما أمر يف األية الكرمية ابتباع أوامر الرسول وذلك لتحقيق الرمحة ابلناس ورفع احلرج عنهم،  والرمحة  أساس العدالة والرفق
ابلناس.   القوانني  31)َ﴾ ١٠٧﴿  ِلْلعَالَِمينَ  َرْحَمة   إَِّل  أَْرَسْلنَاكَ  َوَماواملغفرة  من  غريه  عن  اإلسالمية  الشريعة  تقرد   (كما 

بينهم مبنية على االحرتام والتقدير وخاصة يف عالقة األبوة والبنوة وكيف حافظ الوضعية أبن جعل عالقة الناس فيما  
على األصل بتخفيف العقوبة عنه إن أعتدى على الفرع  لذا فإن الشريعة اإلسالمية دين التكافل والرتاحم فهو يراعي  

. فة الصالح يف كل زمان واملكان ظروف الناس وأيخذ بعني االعتبار قبل إصدار األحكام عليهم مما يعطي هلذا الدين ص
(32) 

وأن الشريعة اإلسالمية تراعي ظروف الناس والشخص عند معاقبتهم، وقد تعمد بسبب ظروفهم إىل عدم معاقبتهم        
أو التخفيف عنهم، كظروف اجلهل مثال ، وقد وضع فقهاء الشريعة اإلسالمية هلذه املراعاة ما يؤصل مسائلها يف مبحث 

 وعوارض األهلية وهي اآلتية :   الفقه وعنونوا له ب ) عوارض األهلية( .  ضمن كتب أصول

 .فة تصيب العقل فتذهب به كلية مما يفقده اإلدراك والتمييزأتعريفه : هو  : اجلن                 ون _  1

إبدراكه ويفقده التمييز، واملعتوه خيتلف هو خلل عقلي أقل من اجلنون يصيب الشخص فيذهب    تعريفه:: _ الع                      ته2
 . عن اجملنون يف مظهره اهلادئ غري العنيف

هو عيب يصيب السلوك املايل للشخص فيجعله يبذر أمواله علي غري ما يقضي به الشرع   تعريفه: : _الس                         فه3
 . والعقل
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عيب يف  : _الغ         ف         لة4 هو  غبنا  تعريف:  يغنب  َيعله  الشخص،  عند  التقدير  تصرفاته  فاحشا    ملكة  قسم   وقد  يف 
واملقصود با:    :القسم األول: العوارض السماوية وأخرى مكتسبة  عوارض مساوية   قسمني:  األصوليون عوارض األهلية

 (33) األوصاف اليت حتصل لإلنسان من غري اختيار منه

حياة كل إنسان، وإمنا جعل الصغر من العوارض ألن الصغر ليس الزما  ملاهية وهو أول حال طبيعي يتقدم   :الصغر_  1
التمييز اإلنسان، سن  يف  إال  األداء  أهلية  له  تثبت  ال    )34.)والصغري 

 :وهو زوال العقل أو فساد فيه، وتنعدم به أهلية األداء، فيكون اجملنون كالصيب غري املميز، وقد قال النيب :_ اجلنون 2
(  35) .وعن الصيب حىت حيتلم القلم عن ثالثة: عن اجملنون املغلوب على عقله حىت يفيق، وعن النائم حىت يستيقظ،رفع  

فال َيب عليه شيء من العبادات، كما ال يؤاخذ أبقواله، وأما أفعاله اليت فيها ضرر للغري، فيؤاخذ با من ماله دون 
 (36).بدنه، ويكون وليه َنئبا  عنه يف ذلك

قيل: إنه معروف ال حيتاج إىل تعريف، وقيل: هو جهل اإلنسان ما كان يعلمه ضرورة مع علمه أبمور كثرية ن  النسيا_  3
عذرا  ابلنسبة حلقوق هللا   والنسيان ال ينايف أهلية األداء يف األصل؛ لبقاء القدرة بكمال العقل، ولكنه يعترب  ،ال آبفة

. ربنا ال تؤاخذَن إن نسينا أو أخطأَن  ولذلك يقول هللا تعاىل: )  األخروية،تعاىل، فإنه يؤثر فيها، فيمنع اإلمث والعقوبة  
 )38)هللا وضع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.  إن   وسلم:صلى هللا عليه  ويقول النيب(  37)

 .   ، فلو أتلف الناسي مال غريه وجب ضمانهوأما حقوق العباد، فإنه ال أثر له فيها، فال يكون عذرا    

كانت تنفذ فورا ، وكان   األحكاملقد بقي القضاء يف عهد اخللفاء الراشدين قضاء بسيطا  ال تعقيد فيه، ألن تلك  (  39  )
البساطة اليت كانت تسود مجيع جوانب احلياة، ولذلك مل يكن هلا يف الشرع حد إذ هي أمور تستفاد من االجتهاد يف 

ولقد كان املعاقبة والقضاء قاصرا  على فصل اخلصومات   .ملعاقبةعند ا  اختيار التنظيم األفضل وأعراف الناس وأحواهلم
التعزيزية: كاحلبس ]فَعنح َعلِّيٍ  (  40،) سهال  يف قصة حاطب  كما ترى موقفا  ، املدنية أما القصاص واحلدود والعقوابت 

ُ َعَليحهِّ َوَسلََّم َوأاََب َمرحَثٍد الحَغَنوِّيَّ َوالزُّ  ُ َعنحُه قَاَل بَ َعَثينِّ َرُسوُل اّللَِّّ َصلَّى اّللَّ َي اّللَّ َبريحَ بحَن الحَعوَّامِّ وَُكلَُّنا فَارٌِّس قَاَل انحطَلُِّقوا َحىتَّ َرضِّ
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َرأَة    َا امح رُي َعَلى أَتحتُوا َروحَضَة َخاٍخ فَإِّنَّ بِّ َناَها َتسِّ رِّكِّنَي فََأدحرَكح رِّكِّنَي َمَعَها كَِّتاٌب مِّنح َحاطِّبِّ بحنِّ َأبِّ بَ لحتَ َعَة إِّىَل الحُمشح مِّنح الحُمشح
ُ َعَليحهِّ َوَسلََّم فَ ُقلحَنا الحكَِّتاُب فَ َقاَلتح َما َمَعَنا كَِّتا َنا فَ َلمح نَ َر كَِّتااب  ٌب فََأَنح بَعِّرٍي هَلَا َحيحُث قَاَل َرُسوُل اّللَِّّ َصلَّى اّللَّ َناَها فَالحَتَمسح
نَّ الحكَِّتاَب أَوح لَُنَجرِّ َدنَّكِّ فَ َلمَّ  رِّجِّ ُ َعَليحهِّ َوَسلََّم لَُتخح َا َوهَِّي فَ ُقلحَنا َما َكَذَب َرُسوُل اّللَِّّ َصلَّى اّللَّ َزهتِّ َوتح إِّىَل ُحجح ا رََأتح اجلحِّدَّ أَهح

َرجَ  زٌَة بِّكَِّساٍء فََأخح ُ َعَليحهِّ َوَسلََّم. حُمحَتجِّ َا إِّىَل َرُسولِّ اّللَِّّ َصلَّى اّللَّ َنا بِّ  تحُه فَانحطََلقح

( )اَي َرُسوَل اّللَِّّ َقدح َخاَن اّللََّ َوَرُسولَُه َوالحُمؤحمِّنِّنَي( فَ َقاَل ُعَمُر:  ُّ فَ َقاَل  )فَإِّنَُّه َقدح َكَفَر( )َدعحينِّ َأضحرِّبح ُعُنَق َهَذا الحُمَنافِّقِّ النَّيبِّ
ُ َعَليحهِّ َوَسلَّمَ   َما مَحََلَك َعَلى َما َصنَ عحت.  َصلَّى اّللَّ

ُ َعَليحهِّ َوَسلََّم( )َوملَح أَف حَعلحُه ارحتِّ  قَاَل َحاطٌِّب: ّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ َصلَّى اّللَّ َداد ا َعنح دِّيينِّ َوال رِّض ا )َواّللَِّّ َما بِّ َأنح ال َأُكوَن ُمؤحمِّن ا ابِّ
لحُكفح  ٍر َوال ارحتِّ ابِّ َداٍد( )أََما إِّينِّ  ملَح أَف حَعلحُه رِّ بَ عحَد اإلِّسحالم( )َوَما فَ َعلحُت َذلَِّك ُكفحر ا( )َوَما َغريَّحُت َوال َبدَّلحُت(ِّ )َما َكاَن بِّ مِّنح ُكفح

ُت َأنَّ اّللََّ ُمظحهٌِّر َرُسوَلُه َوُمتِّ  مٌّ لَُه أَمحرَُه( )فقلت أكتب كتااب  ال يضر هللا وال رسوله( غِّشًّا اَي َرُسوَل اّللَِّّ َوال نَِّفاق ا َقدح َعلِّمح
لِّي َوَمايلِّ َولَيحَس َأَحٌد مِّنح َأصحَحابِّكَ  َا َعنح أَهح ُ بِّ َفُع اّللَّ ريَتِّهِّ َمنح   أََردحُت َأنح َيُكوَن يلِّ عِّنحَد الحَقوحمِّ َيٌد َيدح إِّالَّ لَُه ُهَناَك مِّنح َعشِّ

ُ بِّهِّ َعنح أَ  َفُع اّللَّ لِّهِّ َوَمالِّه. َيدح ُ َعَليحهِّ َوَسلََّم: َصَدَق َوال تَ ُقوُلوا لَُه إِّالَّ َخريح ا.  هح ُّ َصلَّى اّللَّ فَ َقاَل ُعَمُر: إِّنَُّه َقدح َخاَن   فَ َقاَل النَّيبِّ
ٍر، اّللََّ َوَرُسولَُه َوالحُمؤحمِّنِّنَي َفَدعحينِّ َفأَلضحرَِّب ُعنُ َقُه. لِّ َبدح ٍر فَ َقاَل اعحَمُلوا   فَ َقاَل: أَلَيحَس مِّنح أَهح لِّ َبدح فَ َقال: لََعلَّ اّللََّ اطََّلَع إِّىَل أَهح

َوَرُسو   ُ اّللَّ َوقَاَل:  ُعَمَر  َنا  َعي ح َفَدَمَعتح  َلُكمح  َغَفرحُت  فَ َقدح  أَوح  َنَُّة  اجلح َلُكمح  َوَجَبتح  فَ َقدح  ُتمح  ئ ح شِّ َأعحَلُم. َما   لُُه 
يف إفشاء سر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومواالته لكفار قريش، شعر خبطئه    -رضي هللا عنه-رى أنَّ حاطبا   فن   

إذن هذا العمل مبجرده يُ َعدُّ كفرا  ،  وظهر له أنَّ هذا كفٌر وردة لكنه يعلم من نفسه أنه مل يفعله ارتدادا  عن دين هللا  
 املعصية بعذر قدَّمه لرسول هللا صلى ُذهل عن هذا األمر أثناء الوقوع يف  -رضي هللا عنه - وارتدادا  وغشا  ونفاقا ، وكأنه 

لثقته أن هللا َنصٌر رسوله صلى هللا عليه  - أتوال  -فهو يعلم أن املوالة ُكفر لكنه ال يَعِّدُّ ما فعله مواالة   ،هللا عليه وسلم
ه وسلم وأن فهو لثقته الكبرية بربه ونصره لرسوله صلى هللا علي ،وسلم، وكما صحت به رواية البزار واحلاكم والضياء  

 (41) .كتابه سيفرُح به كفار قريش وحيموا له أهله لكن لن يضر هللا وال رسوله صلى هللا عليه وسلم

كلها كفر قال إنه وقع يف   حصل منه نوع مواالٍة للكفار، فمن قال أنَّ املواالة   -رضي هللا عنه-إنَّ حاطبا     واخلالصة:
 -رضي هللا عنه- الكفر ومل يكُفر ألنه كان متأوال ، ومن قال أنَّ هناك مواالة ُمكفِّ رة ومواالة غري ُمكفِّ رة عدَّ ما بدر منه  

ُكفِّ ر، وليعلم أنه مل يقل أحٌد من أهل السنة أنَّ حاطبا  
ه ليس َكَفر، أو أنَّ ما صدر من  -رضي هللا عنه-من النوع غري امل

مواالة  أو ذنبا ، أو أنَّ مظاهرة الكافرين على املسلمني ليست كفرا ، فكلُّ ذلك متفقون عليه فال ينبغي أنَّ حيدث نوع 
 .                                      خالٍف وشٍر فيما كان من مسائل االجتهاد طاملا أنَّ اجلميع متفقون على مسائل االعتقاد 
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هي رمحة  للناس من عند هللا عز وجل ففيها ما فيه خريهم يف الدنيا واألخرية إال إن فطرة اإلنسان مية  اإلسال  فالشريعة    
اليت خلقها هللا سبحانه وتعاىل فيها استعداد للشر أحياَن  ويف القصاص ينفض حىت تستقيم احلياة ويتحقق اإلصالح، 

 بم وابجملتمع نفسه إال أن هذا الضرر متفاوت كما أن فال شك أن كل جرمية مقرتفة حبق أفراد اجملتمع توقع ضررا  
املقرتفة  اجلرمية  طبيعة  بناء على  أو خمففا  هلا  للعقوبة  الظرف مشددا   فقد يكون  اجلرمية متفاوتة  ترتكب  اليت  الظروف 

رمية أو على مقدار فالظرف  هو من العناصر الثانوية أو التبعية اليت ال تدخل يف اجلرمية وإمنا تؤثر فقط على جسامة اجل
العقوبة املقرر هلا فالظرف من العناصر العارضة يف اجلرمية وال يعترب من أركاهنا األساسية، كمن قتل عمدا  فانه أيخذ 
عقوبة مشددا  خيتلف عقوبته كمن قتل خطأ  فإن عقوبته يسهل وخيفف ويعود هذا االختالف إىل ظروف املدعى عليه 

 (42عند ارتكاب اجلرمية  . ) 

    .  القانون العراقي يف  حكم ظروف املدعى عليه الفرع الثاين:  

لقد اَتهت أغلب القوانني والتشريعات إبحاطة ظروف املدعى عليه ابعتباره الطرف الضعيف بضماَنت معتربة من 
خالل سنها لعدة املبادئ يف شكل نصوص قانونية ملزمة للسلطات التنفيذية والقضائية اليت تتعامل مع املدعى عليه، 

ون ابي شكل من األشكال ال تراعي القانون حال املدعى وهذا بدف ضمان حقوق األفراد وحرايهتم، ومن خالف القان 
 اجلرمية   هي   املخالفة ( من قانون العراقي حيث نص  27عليه بل تقوم ابملعاقبة املدعى عليه كما أشار إليه يف املادة )

 :التاليتني  العقوبتني  إبحدى  عليها  املعاقب 

 .اشهر  ثالثة  إىل  ساعة   وعشرين اربع  ملدة   البسيط  احلبس _1 

( أما بعض األحيان تسقط العقوبة عن املدعى عليه ابلعفو   43،)دينارا  ثالثني   على   مقدارها   يزيد  ال   اليت   الغرامة    _     2  
العام يف القانون الوضعي أو إزالة الصفة اجلنائية متاما  عن الفعل املرتكب وحمو آاثر العقوبة سواء قبل رفع الدعوى أو 

دون أختاذ أي من اإلجراءات الدعوى فالعفو العام يزيل حالة اإلجرام من أساسها ويعود سبب هذا بعدها، فيحول  
العفو إما لوجود طابع سياسي أو إلصالح ذات البني وقطع دابر الفنت واإلشاعات، فالعفو العام يشمل اجلرمية والعقوبة 

( فال تباشر اإلجراءات 44م فتبقى على ما هي عليه.)معا  خبالف العفو اخلاص الذي ال يشمل إال العقوبة، أما اجلرائ
اجلزائية إال على إنسان طبيعي حي فإذا تويف الشخص فال َيوز أن حترك ضده، فضال  عن كون املدعى عليه شخصا  

املدعي عليه طبيعيا  فال بد أن يكون أهال  إلنزال العقاب عليه ويدخل يف األهلية الوعي، التمييز، اإلرادة، سواء كان  
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فاعال  أصليا ، أو غري األصل بل كان شريكا ، واملقصود ابألهلية هي أهلية حتمل املسئولية اجلزائية فالدعوى ال حترك ضد 
 45شخص غري مميز ال التمييز هنا قرينة قاطعة غري قابلة إلثبات العكس.)

  -: 128املادة كما يف    املخففةألعذار القانونية والظروف القضائية  ويف بعض األحيان تقوم السلطة اب
وفيما عدا هذه ،  حوال اليت يعينها القانون يف األ  إالخمففة هلا وال عذر   أوتكون معفية من العقوبة   إن   أما  األعذار _  1

 . اجلرمية لبواعث شريفة من اجملىن عليه بغري حق  ارتكابخمففا    يعترب عذرا    األحوال
( أما يف القانون العراقي إذا كان 46.) سباب حكمها العذر املعفي من العقوبةأن تبني يف  أ َيب على احملكمة  _  2 

 ومل  دهس  جرمية  املركبة  سائق  ارتكاب   مشددا  ضرفا  يعترب . 136_  135املادة  كما يف    مشددةاملدعى عليه  ظروف  
 اذا  الوجوه،  من   وجه  ابي  له   العون  تقدي   أو   صحي  مركز  أو  مستشفى  اقرب  إىل   فورا  بنقله  املصاب  مساعدة  إىل  يبادر
 دةقيا  جملس   قرار  من   1  رقم  املادة   مبوجب   املختصة   التحقيق  سلطة   من   ذنٍ إ  دون  احلادث  حمل  ترك  اذا  أو   نقله،   تعذر 
 الوجه  على   حتكم  أن   للمحكمة  َيوز   املشددة   الظروف  من  ظرف  جرمية   يف  توافر  اذا  .1984  لسنة  131  رقم  الثورة
 : االت
 . ابإلعدام  احلكم  جاز   املؤبد  السجن   يف   للجرمية   املقررة  العقوبة  كانت  اذا  _1
 َتاوز  عدم   بشرط   للجرمية  املقررة  للعقوبة  األقصى  احلد  من   أبكثر   احلكم  جاز  احلبس  أو   السجن  العقوبة  كانت   اذا  _2 

 عشر   على   احلبس  ومدة   سنة  وعشرين  مخس  عن  حال  أي  يف   املؤقت  السجن   مدة   تزيد   ال   أن   على   احلد  هذا   ضعف
 . سنوات

 حيكم   أن  ميكن  اليت   املدة  ضعف  تبلغ  أن   َيوز   مدة  ابحلبس  احلكم  جاز   الغرامة  هي  للجرمية  املقررة  العقوبة  كانت  اذا _3
  .سنوات  ربعأ  على   حوالاأل  مجيع  يف   احلبس  مدة   تزيد  ال  ن أ   على  93  املادة من  2  الفقرة   يف   املقرر   للمقياس   ا طبق  با

(47) 
 . يف األخذ بظروف املدعى عليه والقانون العراقي  الشريعة اإلسالمية املطلب الثالث: مقارنة بني  

، دعى عليه عند املعاقبةابألخذ بظروف امل  والقوانني الوضعية  غريها من الشرائع   على  لقد سبقت الشريعة اإلسالمية   
على خالف القانون   ذلك ألن الشريعة اإلسالمية تقيم أحكامها على أساس العدالة والرفق ابلناس ورفع احلرج عنهم و 

لطان اإلرادة ومن يقول به، ألهنا ، وهي بذلك ختتلف عن مبدأ سالعراقي فإنه ال تعترب الظروف املدعى عليه وال ترمحهم
والقانون العراقي إال أن القانون   الشريعة اإلسالميةختتلف فلسفة العقاب واجلرمية بني    ،تقوم على أساس مفهوم احلق

العراقي يوافق الشريعة اإلسالمية يف معاقبة من خيالف أحكامه، وهذا املوافقة ليست مطلقة، بل إن الشريعة اإلسالمية 
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تراعي ظروف الناس والشخص عند معاقبتهم، وقد تعمد بسبب ظروفهم إىل عدم معاقبتهم أو التخفيف عنهم، كظروف 
د وضع فقهاء الشريعة اإلسالمية هلذه املراعاة ما يؤصل مسائلها يف مبحث ضمن كتب أصول الفقه اجلهل مثال ، وق

وعنونوا له ب ) عوارض األهلية(  أما القانون الوضعي فهو ال يعترب ظروف الناس أو الشخص مطلقا  يف بعض العقوابت، 
 جلاين أو املدعي عليه. السيما ما أمسوها ابجلرائم غري العمدية اليت ال يعترب فيها قصد ا

أما القانون الوضعي فيعترب العقوابت املتعلقة بشخص املدعى عليه كالعقوابت البدنية املتعلقة حبقوق اإلنسان تسقط 
بوفاة احملكوم عليه ألن العقوبة ال توقع إال على إنسان طبيعي حي فإذا تويف الشخص فال َيوز أن حترك ضده، البد أن 

48)   ال  وحمال  هلا.يكون املدعى عليه أه
 ) 

املقر ر عند فقهاء الشريعة أن احلكم يكون مع عل ته، أي إن العل ة وهي الوصف املؤثر يف الواقعة يكون هلا احلكم   وان 
املناسب هلا، ومثال ذلك مع الشخص نفسه أنه عندما يكون طفال  مل يبلغ سن  التمييز له حكم خيتلف عن احلكم الذي 

الذي يُطلق عليه بعد بلوغه للحُلم، فاختالف اجلزيئات ال يُنايف ثبات   يُطلق عليه بعد بلوغه سن  التمييز، وكذلك احلكم
أصول األحكام، وهذا ما يؤيد فكرة ثبات األحكام الشرعي ة مهما اختلفت األماكن واألزمنة، خبالف أحكام القانون، 

ا هتا  القانون حسب نظراي  تتوىل صياغة  اليت  بتشريعه  املعني ة  السلطة  الفكري الذي يستقي مصدره من  لعملي ة وميوهلا 
لو تغري  منها   الذي  القانون حتما    شيءوسلوكها االجتماعي  ت أحكام  السلطة تغري  ت  عدة مواضيع ف،  أو حىت تغري 

فُتقر ر أن االعرتاف من أقوى   عاجلتها الشريعة قبل القانون، ألن الشريعة عاجلتها منذ صدر اإلسالم األول، أما الشريعة 
الصحاب اجلليل اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب كتب إىل أب موسى األشعري واليه   لاستنادا  لفع   األدل ة وليس أقواها

على الكوفة رضي هللا عنهما ما يتضم ن قواعد أص ل يف كثريا  من أحكام القضاء ، ونص  الكتاب:) أما بعد فإن القضاء 
فع تكلم حبق ال نفاذ له، آس الناس يف جملسك ويف فريضة حمكمة ، وسنة متبعة ، فافهم إذا أدىل إليك، فإنه ال ين

وجهك وقضائك، حىت ال يطمع شريف يف حيفك، وال ييأس ضعيف من عدلك، البينة على املدعي، واليمني على من 
أنكر، والصلح جائز بني املسلمني، إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال، ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا 

يه، فإن بينه أعطيته حبقه وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك هو أبلغ يف العذر وأجلى للعماء، ينتهي إل
وال مينعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه احلق، فإن احلق قدي ال يبطله 

ن عدول بعضهم على بعض، إال جمراب عليه شهادة زور، أو شيء، ومراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل، واملسلمو 
جملودا يف حد، أو ظنينا يف والء ، أو قرابة، فإن هللا تعاىل توىل من العباد السرائر وسرت عليهم احلدود إال ابلبينات 

 (49) ، فراعت ظروف املدعى عليه حباالت كثريا. واألميان 
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zkrya, ( 1986m) aswl alfqh aleslamy, alnashr: mktbh alnhdh alshrq. s294.  

(37) alzhyly,  aswal alfqh aleslamy, mrj'e sabq, j1, s165. wanzr: altftazany, shrh altlwyh, mrj'e sabq, j2, s337.    

(38) swrh albqrh: 286. 

(39) anzr: whbh alzhyly: aswl alfqh aleslamy, mrj'e sabq, j1, s167.  wanzr: altftazany, shrh altlwyh , mrj'e sabq, j2, 

s342-346 , wanzr: albry zkrya, waswl alfqh aleslamy, mrj'e sabq, s294. 

(40) anzr: albry, aswl alfqh aslamy,  mrj'e sabq, s295), wanzr: whbh alzhyly, aswl alfqh aleslamy , mrj'e sabq, j1, 

s166. wanzr: aldktwr mhmd mwsa, ( 1998m) alamwal wnzryh al'eqd, alnashr: dar alfkr al'erby. s326. 

(41) hatb bn aby blt'eh hatb bn aby blt'eh bn 'emrw bn 'emyr bn slmh allkhmy shaby bdry, dkhl fy aleslam whajr m'e 

almslmyn ela ythrb brfqh s'ed bn khwly mwla hatb, wnzl 'end almndr bn mhmd bn 'eqbh, wqd akha alnby bynh 

wbyn rhylh bn khald, wqd shark m'e alnby mhmd sla allh 'elyh wslm fy jmy'e ghzwath alty ghzaha ؛ fqd shhd 

ghzwh bdr, wslh alhdybyh, wfth mkh, kma b'ethh rswl alnby sla allh 'elyh wslm fy 'eam 6h brsalh ela almqwqs 

'ezym msr yd'ewh fyha ela aleslam, fb'eth m'eh almqwqs maryh wakhtha syryn khdyh ela alrswl sla allh 'elyh 

wslm, wlhatb rwayh llhdyth alnbwy wqd rwaha 'enh abnah 'ebd alrhmn bn hatb, wyhya bn hatb w'erwh bn alzbyr, 

wfy hda almqal sn'erfkm 'ela hatb bn aby blt'eh. sfat hatb wsyrth qbl aleslam atsf hatb banh rjl hsn aljsm, wkhfyf 

allhyh, wymyl ela alqsr, wajnb bh hdb, wghlyz alasab'e, wqd kan hatb fy aljahlyh hlyfaan lbny asd bn 'ebd al'eza, 

kma qyl anh kan mwla l'ebyd bn hmyd bn zhyr bn alharth. qsh hatb bn blt'eh fy fth mkh d'ea rswlu allhِ slَa allhu 

'elyh ِwslَmَ 'elyana walzbyrَ, fqal: (anْtَlِqَa hta tudْrِkaَ amrahan mَ'ehَa ktabu , fa'etَyanِy bhِ) flَqyَaha wtlba alkَtab,َ 

wakَhْbَrَaha anَhuma ghyru munْsَrِfَyْnِ hta yَnْz'ِeaَ klَ thَwbْen 'elyhْa qaltْ: alsْtuma musْlِmَyْnِ? qala: bla, wlَkِn َrswlَ allh ِ

slَa allhu 'elyhِ wslَmَ hَdَthnَa an َmَ'ekَِ ktabana fhَlَtْhu mn rasِhِa, qal: fd'ea rswlu allhِ slَa allhu 'elyhِ wslَmَ hatِbana 

hta qurِ'e َ 'elyhِ alktabَ, fa'etrfَ, fqal: ma hmlkَ? qal: kan bmkh َqَrَabَtِy, wwldyِ, wkunْtu ghrybana fykumْ m'eshr َ

qryshen, fqَalَ 'emru: a'edَْnْ ly ya rswlَ allhِ fy qtlِh, qal: la enَhu shhَِdَ bَdْrana, wenَkَ la tَdْrِy l'elَ allh َqَd ِatَlَ'e َ'ela ahlِ 

bdren fqal: a'emlَwْa ma sh'etm fenِy ghafr lَkumْ) [syr a'elam alnbla'], wqd anzl allh fy hdh alhadthh alayh altalyh 

qal t'eala: (yَa ayَuhَa alَdِynَ amَnuwa lَa tَtَkhِduwa 'edَuwِy wَ'edَuwkَumْ awَlِْyَa'َ tulْquwnَ elَِyhِْmْ baِlْmَwdََhِ wqََdْ kَfrَuwa 

bِmaَ jَa'kَumْ mِnَ alْhَqِ yukhrِْjuwnَ alrَsuwlَ weَyَِakumْ anَْ tu'eْmِnuwa bِallَhِ rَbِkumْ eِn ْkunْtumْ khrََjْtumْ jِhaَdana fِy 

sَbyِlِy wَabْtِghَa' َ

(42) mrَْdَatِy tusِruwnَ elَِyْhِm ْbِalْmwََdَhِ wَanََa a'َelَْmu bِmَa akَhfَْytْumْ wmََa a'َelَْnْtumْ wَmَnْ yَfْ'elَْhu mِnkْum ْfَqdَ ْdَlَ sَwaَ' َ

alsَbِylِ) [almmthnh:1], wqd qal shykh aleslam abn tymyh yrhmh allh: whdh alqsh mma atfq ahl al'elm 'ela shth 

why mtwatrh 'endhm m'erwfh 'end 'elma' altfsyr, w'elma' alhdyth, w'elma' almghazy, walsyr waltwarykh, w'elma' 

alfqh, wghyrhm. 'endma arsl hatb ela qrysh ykhbrhm bmsyr alnby sla allh 'elyh wslm ela mkh, wlm ykn yqsd 

khyanh almslmyn, wenma kan ykhsha 'ela ahlh aldyn kanwa y'eyshwn fy mkh, kma anh lm ykn lh qrabh 

yhmwnhm kghyrh mn almslmyn almhajryn, farad an yqdm llmshrkyn khdmhan lydmnwa lh hmayh ahlh, flma 

'elm alnby sla allh 'elyh wslm bdlk 'efa 'enh ؛ lanh mmn shhdwa ghzwh bdr. wfah hatb bn aby blt'eh twfy hatb fy 

'eam 30 hjry fy almdynh almnwrh, wkan 'emrh 'endma twfy 65 snh, wqd sla 'elyh 'ethman bn 'efan rda allh 'enh, 

wqd trk lbnyh 'end wfath 4000 drhmaan wdynaraan wdaraan. 
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(43) albkhary, abw 'ebdallh mhmd bn esma'eyl bn ebrahym bn almghyrh. (1994m), shyh albkhary byrwt: dar alfkr 

lltba'eh w alnshr w altwzy'e.ktab aljhad walsyr, bab aljasws (2845), 

(44) wanzr: mslm, abw alhsyn mslm bn hjaj alqshyry alnysabwry. (1994m), shyh mslm . byrwt alnashr: dar alktb 

al'elmyh llnshr waltwzy'e.ktab fda'el alshabh, bab mn fda'el ahl bdr (2494). 

(45) draghmh, athr alzrwf fy tkhfyf al'eqwbh drash mqarnh. mrj'e sabq, s 30. 

(46) al'eraq - athady - qanwn (qanwn al'eqwbat rqm 111 lsnh (1969) - almadh 27) aljhh almsdrh : al'eraq – athady, 

nw'e alhkm  : ast'enaf rqm alhkm  374 tarykh alhk  16 /6 /2009  asm almhkmh  r'eash mhkmh ast'enaf bghdad - 

alrsafh alathadyh. 
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(48) alhsyny, mhmwd njyb alhsny, ( 1994m ) althqyq alabtda'ey fy qanwn alejra'at aljna'eyh,  alqahrh. alnashr: dar 

alnhdh. s 98. 

(49) altjarh, aswl mhakmat jza'eyh, 'eqwbat, 'eqwbat 'eskry,  msrf mrkzya ljhh almsdrh-  al'eraq – athady nw'e altshry  

qanwn, rqm altshry'e  111  tarykh altshry'e 1969 sryan altshry'e  : sary 'enwan altshry'e qanwn al'eqwbat alwqa'e'e 

al'eraqyh  rqm al'edd:1778 tarykh:15/12/1969'edd alsfhat: 76  mjmw'eh alqwanyn walanzmh  tarykh:1969 rqm 

alsfhh: 671.altjarh,aswl mhakmat jza'eyh, 'eqwbat, 'eqwbat 'eskry,  msrf mrkzya ljhh almsdrh-  al'eraq – athady 

nw'e altshry'e qanwn, rqm altshry'e  111tarykh altshry'e  -  15/12/1969sryan altshry'e-  sary 'enwan altshry'e 

qanwn al'eqwbat rqm 111 lsnh 1969, almsdr  alwqa'e'e al'eraqyh  rqm al'edd:1778 'edd alsfhat:78  mjmw'eh 

alqwanyn walanzmh tarykh:1969rqm alsfhh: 671. 

(50) altjarh, aswl mhakmat jza'eyh, 'eqwbat, 'eqwbat 'eskry,  msrf mrkzya ljhh almsdrh-  al'eraq athady nw'e altshry'e 

qanwn, rqm altshry'e 111 tarykh altshry'e1969m, sryan altshry'e  sary 'enwan altshry'e qanwn al'eqwbat rqm 111 

lsnh 1969, almsdr alwqa'e'e al'eraqyh  rqm al'edd:1778 tarykh:15/12/1969 'edd alsfhat: 76  mjmw'eh alqwanyn 

w alanzmh  tarykh:1969 rqm alsfhh: 671.altjarh, aswl mhakmat jza'eyh, 'eqwbat, 'eqwbat 'eskry,  msrf mrkzya 

ljhh almsdrh-  al'eraq – athady nw'e altshry'e   : -  qanwn, rqmaltshry'e  111tarykh altshry'e15/12/1969sryan 

altshry'e  sary 'enwan altshry'e  qanwn al'eqwbat rqm 111 lsnh 1969, almsdr  alwqa'e'e al'eraqyh  rqm al'edd:1778 

tarykh: 1969 'edd alsfhat: 76 mjmw'eh alqwanyn walanzmh rqm alsfhh: 671. 

(51) alshyrazy abw ashaq abrahym bn 'ely bn ywsf alfyrwz abady, almhdb fy alfqh alemam alshaf'ey msr. alnashr: 

mktbh albaby alhlby msr , t2,  s21. 

(52) abn alqym aljwzyh, ( 1411h , 1991m)  a'elam almwq'eyn.  alnashr: dar abn aljwzy. j1, s68 . 

 . خلامتة والنتائجا

احلق يف الشريعة اإلسالمية قائم على األحرتام التام لكافة حقوق اإلنسان املعين ابملدعى عليه واإلمم والفرد والشعوب   _1
 واحلرايت اإلساسية، وعلى عدم انتهاكها الي سبب كان الدين والعرق واجلنس واللغة وهذا خبالف القانون العراقي. 

ذلك ألن الشريعة اإلسالمية تقيم أحكامها و ،  دعى عليه عند املعاقبةوف املاألخذ بظر تراعي    الشريعة اإلسالميةإن    _2
 .ابلناس ورفع احلرج عنهم  والرمحة  على أساس العدالة والرفق

القانون إبحاطة املدعى عليه ابعتباره الطرف الضعيف بضماَنت معتربة من خالل سنها لعدة املبادئ   لقد أَتهت   _3
يف شكل نصوص قانونية ملزمة للسلطات التنفيذية والقضائية اليت تتعامل مع املدعى عليه، وهذا بدف ضمان حقوق 

قانون ابي شكل من األشكال بل تقوم ابملعاقبة األفراد وحرايهتم، وال تراعي القانون حال املدعى عليه إذا خالف ال
 ابحدى   عليها   املعاقب  اجلرمية  هي   املخالفة( من قانون العراقي حيث نص   27املدعى عليه كما أشار اليه يف املادة )

  .الغرامةو   احلبس: التاليتني  العقوبتني
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ابألخذ ابلظروف   والقوانني الوضعية   غريها من الشرائع  سبقت على  الشريعة اإلسالمية   _ توصلت الدراسة إىل أن4
على   ذلك ألن الشريعة اإلسالمية تقيم أحكامها على أساس الرفق ابلناس ورفع احلرج عنهمو ،  دعي عليه عند املعاقبةامل

دعى عليه فيعترب العقوابت املتعلقة بشخص امل،  خالف القانون العراقي فإنه ال تعترب الظروف املدعي عليه وال ترمحه
كالعقوابت البدنية والعقوابت املأسة ابحلقوق تسقط بوفاة املدعى عليه ألن العقوبة ال توقع اإل على إنسان طيب==عي 

 .حي فإذا تويف الشخص فال َيوز أن حترك ضده، والبد أن يكون املدعى عليه أهال  وحمال  هلا
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