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دراسة يف قانون العقوبات  -القذف والسب عرب االنرتنيت 
 العراقي

 م.م مىن حممد بلو                                                                                
 مدرس القانون اجلنائي املساعد                                                                       

 جامعة املوصل / كلية الرتبية للبنات                                                                   

 :املقدمـة
الحمددهلل ر  ا اللددنلمال الالوددسال الالىددسد ا ددم ىدداهللان محمددهلل ودد م ار ا ادد  الىدد د 

 ل  الوحب  الطابال الطنه ال أمن بلهلل. آالا م 
 
ل مئددددنر انن  مددددل أاسدددداال الحنىددددبنر ا لاددددن ل شددددبالن انا  اددددر هدددد  ابددددن ال اددددإ

الم  بطدددن ببل دددسن ا دددم مىددد ال. هللالد اللدددنلد. ال دددهلل أاطدددر ل اددد ائد الم  بطدددن ب  اادددن 
خدد  هددال البلددهلل الددهللالل ب حاددض أوددبحر با دد سن اددنب ال الحددهللالهللب الن آ المل المددنر بلددهللا  

  النبسددددن اللالائدددددي الا  احاددددن الن الحدددددهللالهلل الىانىددددان ل دددددهللالد ممددددن االىدددددا إ  دددد  أمدددددند 
 ال الع أهمان خنون. الم

ا دم ال ال د   الالىدا ال د   لدهلل مدل الاد ائد المنىدن  ال المل أهمان المال الع أا دن  
بح من اناىنلب اله  مل الاد ائد ال   اهللادنب الماودالل ا اسدن حد  أل دا المدهللالانر 
الل نباددددنب إ  أوددددبحر حدددد  الال ددددر الحن دددد  المددددو ال طددددال  الالبادددد  حدددد   الااللالااددددن 

  إالددا بالىددنئد مىدد حهللهن الماسددن شددبالن انا  ااددرب المل المددنر الالىددنئد ان وددند    
ا بددن ت أال  ل  دد  إىدد خهللاد هدد ت ال  ااددن ل ااددد مددل شدد   ال ادد  أال ال ام دد  أال إىددن  ا  

 ىنل  أال به  ل امسال  ال ط اي خهللمنر إح  ن هد ل  بمن ا د إالم ب ض الانس أال 
خبدددن  أال انا  اادددر النلب ادددهلل انلال  الاددد  أال شدددبالن الالادددا اللنلمادددن أال مامالادددنر ان
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ل   المحنهللهن. ممن اؤهللي بان إلدم ال ىدنؤد حدالد مدهلل. ااطبدني الاودالل ال   اهللادن 
الم ل  ن با ام   ال    الالىا حامن لال ا  البر اب  انا  اار مل خسد الخهللمنر 

 ال    الح هنب الهد مل الممالل اا بن  ه ت الخهللمنر مل الىنئد اللساان. 
لماسج ال ح ا   ل اوالل الل نبان لا ام ن ال هلل اا ساان ح  ىباد ملنلان المال الع ا

ال دد   الالىددا الحدد   ددناالل الل البددنر الل ا دد  حاددض  ماددن ب  ىدداد البحددض إلددم هددسض 
 مبنحض: 

 
 منهان شبالن انا  اار.  المبحث األول:
 منهان ال    الالىا.  المبحث الثاني:
 ال    الالىا اب  انا  اار.  المبحث الثالث:

 املبحث األول 
 ة االنرتنيتماهية شبك

ىا انالد ح  هد ا المبحدض مط بدالب اال د  حد  أاللسمدن ماسدالد شدبالن انا  اادر الأهدد 
 خونئوسنب أمن ح  هنااسمن ابال أهد الخهللمنر ال     هللمسن شبالن انا  اار. 

 املطلب األول
 مفهوم شبكة االنرتنيت وأهم خصائصها
ب الاالد س هنااسمدن ادالاع هد ا المط دا إلدم حد االب الد   حد  أاللسمدن شدبالن انا  اادر

 لخونئل شبالن انا  اار. 
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   الفرع األول/ مفهوم شبكة االنترنيت
(ب الا ودددهلل net,inter  الدددالل ال مدددن انا  اادددر الهددد  ااا ااادددن انودددد مدددل ال م دددال  

بدددنناللم: البااادددن أال ان ودددندب أمدددن الهناادددن ح لاددد  الشدددبالنب الالمحوددد ن هددد  الشدددبالن 
 .(1 الم و ن أال البااان
ن ال اددددل شددددبالن   دددددل  مددددل اللهللاددددهلل مددددل الحنىددددبنر انلاددددن الم  بطددددن الانا  ااددددر ابدددد

من ال ط ادي خطدالط ال  ااداللب أال ادل ط ادي ان مدن  الوداناان إببل سن البلض 
ال م ددهلل ابدد  اللددنلد ل ؤلدد  حدد  الاسناددن شددبالن هنئ ددنب بحاددض امالددل ل مىدد خهللد الددهللخالد 

بمددالهللد  ا  لاسددن مددل أي مالددنل الحدد  أي ال ددر طنلمددن الددنل اسددنا الحنىددا انلدد  مدداالهللإ
. حد  حدال ال حسدن الدبلض انخد  بداسدن (2  ىند البانادنر ابد  مداالهلل الخهللمدنا  ل     ال 

 .(3 شبالن ط ي المالاوسر الى النب أال بداسن اا  مل هال ال ان وننر
أال ا ودددهلل بسددددن الشدددبالن ال دددد    دددد اشدددد ار انلدددال  مددددل الحالاىددداا الم  بطددددن مددددو 

ىددداا حددد  اللدددنلد  ددداالهلل بل دددسن حددد  اشددد ار مدددل الدددهللالدب الهددد  أالىدددو شدددبالنر الحالا
ا ا  ا  المى خهللمال بنللهللاهلل مل الخهللمنر النلب اهلل انلال  الا  الا د الم انر الانخبن  ال 

                          

ب   وددددنهللانر ال اددددنضب اىدددد همن  الم ددددماللإال اددددن ال انلال  الااددددن ب  طددددنلهشددددند محمددددهلل ال هلل.( 1 
 . 02لب 2222

ب هللا  الاس ددددن الل باددددنب 1طب الال ددددناالل الااددددنئ  ب انا  ااددددراماددددد ابددددهلل البددددن   الودددد ا  هلل. (2 
 .4لب 2221ب ال نه ال

ب 2220ب الالالادددرب بدددل الهاددد إمال بدددن ب 1طب مدددن لددد  المدددن ا اددد  ب انا  اادددرادددنا  مااددد  حدددن س (3 
 . 17ل
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الحالا  مدو أشدخنل أخد ال حدالد اللدنلدب الالالودالد الدم مال بدن الال  الاادن الباد ال مدل 
 .(1 الال ا الالماسر الالوح  الالوال  اللا هن مل المالا هلل الالخهللمنر

بىددبني ال ىدد   انم االدد  ال الىدد ب  الها ددن     بنطددن  إر   ددبط وسددال  شددبالن انا  ااددإال ددهلل 
ب مل اددال ل لددنلد النهللال 1597ااددهللمن أط ددي الدد الس م البددن الا ددن  ىددبال ا  حدد  اددند 

 وددننر اهللاددهللب الالدد ي هللحددو الحالالمددن انم االاددن ل بحددض الال لمددي حدد  الماددند إاوددند 
ا ال  ىند  ل امنر الأالام  ال والاإالمل المن  ب بسهلل  الالوالد  لان م طال ال ح  

 ا من  د  هللما  اا  مل شدبالنر إلهللب مل خسد م االا ال حالد ح   الااهلل الوالا اخ ب  
 .(2 ان وند

اشن  خمىدن م االدا إالاحال  الىاو الشبالنب  د  بط الانملنر الالب . بسنب بلهلل أل  د 
(ب الال   ىدمحر ل ما مدو الل مد  بنلدهللخالد الدم Super-Calculatorsل حنىبنر  

 .(3 ا م الشبالن النحن المل المنر المخاالان
 

 الفرع الثاني/ خصائص شبكة االنترنيت 
 - م نا شبالن انا  اار بلهللهلل مل الخونئل مل أهمسن:

 
 

                          

انملدن ب  ىدنلن مناىد ا ب ىد خهللاد الحنىدالاإىدن ال إالا ائد الانشدئن ادل ب وال  الاسل أحمهلل (1 
 . 22ب ل2223ال ان ال ناالل ب ب هللاهلل

 بهللا  الاس دددن الل بادددنانا  اادددرب خوالودددان ال لن دددهلل ابددد  ب ىدددنم  أبدددال الحىدددل مانهدددهللإهلل.  (2 
 . 3ل ب 2222ب ال نه ال

ال دنه ال ب هللا  الاس دن الل بادنب  ائد الحنىدالا ال هللاسدنال حالد ح  ادب محمهلل بل االاس ام  هلل. (3 
 .5ب ل2229ب 
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 التسارع: -أوالا 
ادد  إح  ا الددنل ال  ادد  حدد  حادد  ال ددن اخ بطائددن  ا  ل ىددان الحاددنال هدد  ال  ادد  المىدد م  ال إ

لددهللالد الم  هللمددن حنلاددن ا ىددد ب اااددهلل ىدد ا   بدىدد م ا ب الاخ ددي بدد ل  حاددالال   اااددهلل بددال ا
 الالهللالد الانمان.

المل أمه ن هد ا ال ىدن ع  ادنم  ملدهللنر الملدنمسر انلال  الاادن اللنلمادن ابد  شدبالن 
 .(1 انا  اار

 
 التطور التكنلوجي: -ثانياا 

لاسدن إ  حنمانب بملادم أاسدن   د حد الما ملدنر ىدالا  النادر  ح دن  إل  الا الاان طبالن 
مددل ىدد و الخددهللمنر اهللاددهللال أال بمددن  اللددهللت مددل أال لادد   البددن حاسددنب ال لدد  بمددن   هللمدد  

اال أود    حنانر الم ى و اهللاهللال. الانهللال من  الالل أاله  الان ال ح  انهللا  الأ د همان  
مدل ىددنب  سنب المددن أل ال الااللالاادن الالمل حددن الالنماددن  ال ل اددهللا   الأالهد    ددهللمن   الأخد  الااددن  

 شد ان الخوالوددن  بنل دهلل ار الب م اااددهللا     انادن  إا ناسدن  الدالل أالهدد  الهنحدن ال  ط دا إحد  
لا  أاشطن البحالض الال طالا  إل ل من  الالمطال ال الالمساهللىال ال  الد ا م من   الود 

 .(2 ال    مهد أحهلل. ال النئا انىنىان ل  انهللال ح   ل  اللنلد انلال  الا  الاهللاهلل
 
 

 الالمحدودية )شبكة عالمية( -ثالثاا 

                          

بحدض ماشدال  ب 3ل ب مل ماوال  ش ا  ال دناالا  انا  اارا ائد ب محمهلل ابهلل ار الماشنالي (1 
 .http://www.minshawi.comا م المال و 

 .23لب موهلل  ىنبيب انا  ماا  الان س (2 

http://www.minshawi.com/old/
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ااهن ال بلض شبالنر اسن شبالن ن  ل   الحهللالهلل الا  احان بال الهللالد .اله ا من امإ
( حد  ح اىدنب Minitelا د المل المن ان ا م الاطني ان  ام  مهد م الدا المااا ادد  

حننا  ااددر شددب  بدادد  اددنلد م النمددد حدد  حددهلل  ا دد ب أال   اددن م النم ددن ىددالناسن اشدد ار 
ل الاحددهلل ا ددم الشددبالن ا بددنهلللالل آالمساددال مىدد خهللم  انا  ااددر الدد ال ا الااددهللالل حدد  

ب اد د ا  سدن ال بنهلللسدن (1  بنهلللالل ال ىدنئد انلاال  الاادن أال المىد اهللارأال ا الحهللاض ىالان  
اددل ط اددي انىددس  الالالالابددد الالىددنئد البددض السىدد ال  الان وددند اددل بلددهلل الالدد بط 
بنن من  الواناانب لمن الاش حا  مى خهللد انا  اار مو البانانرب بدا  ال ال اللدنلد 

 .(2 الحالي ال نااللب لا  م  بط بحهللالهللت الا  احان

 الالزمنية )التنافس في الوقت(  -رابعاا 
  ىددد شددبالن انا  ااددر بنللمددد حدد  الددامل الح ا دد  حاددض الددد مالا ددو اللمددد الانا ددن  

ح انادنر اللمدس  حد  امادو أاحدن  اللدنلد بدنل لد إالالخهللمنر  لمد بس  ال د  ل  بادن 
 . (3 مل الاالاود الاماانب حامن ال   بنى م ا  انا ن  ال  هللاد الخهللمن

 
 

 ملطلب الثانيا

                          

ب 2229ب ال دنه الب هللا  الاس ن الل بان ب 1طب الل هلل انلال  الا ب هلل.ونب  ابهلل اللااا ىسمن (1 
 .12ل

هللا  ب 1طانا  اادددرب ادد ائد الحنىدددا انلدد  ال ب اددسد محمدددهلل الاابدد ب ىددنمن أحمددهلل الماناىدددنإ (2 
 .23لب 2221ب امنلب الائد

الالحدهللال  راىدن  م الدا هللب 1طب ناادنا مإ –الالماوالمدن ال الادال  ب انا  اادرهلل.ا   محمهلل  حالمن (3 
 .32لب 2229ب با الرب الل بان
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 اخلدمات التي تقدمها شبكة االنرتنيت
   -  هللد شبالن انا  اار اللهللاهلل مل الخهللمنر مل أهمسن:

 أوال: البريد االلكتروني
ىد  بند  ىدنئد الودال  الال  الاادن بدال مامالادنر ا   ىدند ال إهال مودط   اط دي ا دم 

ال  ادن   ىند ال ىنئد الالماال ار  بد وسدال  انا  اادرب ح دم حد ح  ط ا ن مانو ال إل
الحن  ب مل المسد ال ا اي بال ب ادهلل انا  اادر انلال  الاد  البدال الب ادهلل انلال  الاد  
الهللاخ  . حب ادهلل انا  اادر انلال  الاد   دهلل اا  دد الاخدال حد  ودال ال لاد  مشدا ال ا دم 

مددل الم ىددد الالمىدد  بد الخددسد ح دد ال  شددبالنر الأاسدداال أخدد . خددن   اطددني  حالددد الددس  
لب اددهلل أل   دد أ الالبددض بسددن مددل خددسد اسددن خن ااددن انا  ددند مددل الممالددل لمح الاددنر ا

ب حادددض أل أاومدددن الب ادددهلل انلال  الاددد  (1 هدد ا إ ا الدددنل الب ادددهلل ا دددم  دددهلل  مدددل انهمادددن
ب الددددهللاخ   ن  هدددددن  حاسدددددن البانادددددنر شدددددبالنر المؤىىددددن أال الشددددد الن الهددددد  أالهددددد  أمادددددن  

الأوددددالار الل طددددنر  مالناسددددن أل  ا ددددد وددددال ا  إالبنإل ددددنحن إلددددم الاوددددالل المال البددددن ب
 . (2 اهللاالالا

 ثانيا: شبكة الويب العالمية
اسمددن م شددنبسنل لالددل حدد  الح ا ددن إأال اط ددي ا اسددن الشددبالن اللاالبال اددن اللنلماددن ا ددم 

موط حال لا  م  اهللحالب انا  اار هال مامالادن مدل شدبالنر الحالاىداا الم ود ن 
لاددن  بودد ان ال الودداسر نىدد الان المددن آاددل ط اددي أىددس  احنىددان الالددنبسر  ملددن  

                          

ب هللا  الشدد اليانا  ااددرب اىدد خهللاد الحنىددالا ال ب اددنهللد حددناا الىدد طناليب هلل.اددالهللال أحمددهلل ىددلنهللال (1 
 .72لب 2223ب ح ىطال

ب 1557ب ال دنه الب  دا الانملادنالهللا  الب الن الهللاللادن ل مل المدنربالشد ب انا  اادرحن الي حىدال (2 
 .33ل
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. ا م اللالدس مدل  لد ب الالادا هدال ابدن ال ادل الدد هنئدد مدل المىد اهللار (1 إلم  ل 
المحاالون ح  شبالن الحنىالاب الال     ا  ألي شخل أال ألي اسن انطسع ا م 
مل المنر  خل اسنر أخ . أال أشخنل أخ ال  نمالا بال لسن ا م ه ت الخهللمن. 

خدد . حسددال الالالاددا اوددند ح ادد  مددل انا  ااددر لالادد  الاوددند األاوددد مددل األاومددن األ
الاودددند الشدددنمد بإىددد خهللاد الالىدددنئط الم لدددهللهللال. اللالدددد مىددد خهللد لشدددبالن انا  اادددر أل 

اددنهللال إا ددم شددبالن الالاددا اللنلماددنب    ددمل مل المددنر امالددل  Siteااشددل لدد  مال ددو 
خدددد  حدددد  اماددددو أاحدددن  اللددددنلد الاىدددد  بند هدددد ت آ خاااسدددن الال دددد  امالددددل ألي مىددد خهللد 

لمل المنر  هلل  الدالل ماادهللال الم لدهللهللال ممدن المل المنر مل خسد اود انى  بندب اله ت ا
اشددن  هدد ت الشددبالنب  أال  ددهلل  الددالل مل المددنر م   ددن  سددهلل  إلددم إاخددهللد ال دد ض مددل 

انىن ال إلم انخ ال المل شدداسن أل  ادند مدل شد حسد أال الد ام سدب أال  ل  دسد الدم 
 .(2 ب ض الانس الاح  ن هد

 ثالثا: مجموعات االخبار 
انا  اادرب امالدل مدل خسلسدن ال حدهللض حدالد الا وهلل بسن مالا و مان شدنر انمدن ابد  

مشددددد  الال حددددد   ا دددددد أشخنودددددن   الباددددد ا   أي مال دددددالع ال شدددددب  الدددددم حدددددهلل مدددددن مدددددؤ م ا  
انه منمنر الم الااهللال ا م مىنحنر بلاهللال ا بدنهلللالل الاسدنر الاود  حدالد مامالادن 
مل ال  نانب الام نا ه ا الحالا  بنل هلل ال ا م ال لباد  حد  الد أي بح ادن هللالل م نطلدن 

مالناان  بنهللد الوال  الالمل المنر الم  ال ال أال المال البنب الا د  ل  مل إ مل أحهلل. مو

                          

ب 2222ب ال دددنه الب هللا  الال دددا الموددد انانا  اادددرب المدددهللخد الدددم ادددنلد ب مدددهلل اددداله  أحمدددهللأح (1 
 .0ل

هبدددنر الل دددالهلل إمدددهلل. حاادددن ال ىدددنئد ال الااللالاادددن الحهللاهدددن حددد  ب ادددناض  اشدددهلل ادددناض المددد ي (2 
 . 41لب 1550ب ال ان الح الي بم هللمن إلم انملن ال نه ال تهللال ال ا ب أط الحنال ان ان
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( الالسهمددن usenet( أال اوددند االااددر  New-groupsخددسد اوددند ااددالا ادد الا  
 .(1 ابن ال ال مامالانر أخبن 

 رابعا: المحادثات والدردشة 
لدددد   المحنهللهددددن ابددددن ال اددددل مىدددددنحنر مل ال ددددن حدددد  الا ددددن  انلال  الادددد    دددددا  

 ىدند الب ادهلل انلال  الاد  إانش  ا . ح  محنهللهدنر بدال بل دسد الدبلض بلمى خهللمسن 
الدد ي امالددل   ا  دد  مددل  بددد الشددخل المشدد    حدد  ل حددن المحنهللهددن. حنل ددنئد بلم اددن 
امن االالل ال  ال خنطا ن ا حهللض بنلالد مو الشخل ا خ  الن اىمو من ا الل ب الا 

أل اخ دددن  مال دددالع  مالدددنل الشدددخلإط ادددي الال نبدددن أال ال ىدددالد أال الودددال ب اللددد ل  ب
 .  (2 ال خنطا ال ي ا اهللب الاالا  ال ي  الح ت   اانر انا  اار

 خامسا: تبادل الملفات 
الهلل  بنهللد الم انر مل أهدد الخدهللمنر المط البدن الالمماداال لشدبالن المل المدنر اللنلمادن. 
الهدد    ددا  الا وددن ل مىدد خهللمال ل بددنهللد الباناددنر الالمل المددنر حدد  وددال ال م اددنر ادد د 

 .(3 الحالاىاا المخ  ان هللاخد شبالن انا  ااراىخسن بال 
 
 

 املبحث الثاني

                          

هللا  انا  اادددرب لاددد ائد الانشدددئن حددد  انىددد خهللاد لاددد  المشددد الع لشدددبالن اب محمدددهلل ابادددهلل الاللبددد  (1 
 . 27لب 2229ب ال نه الب الاس ن الل بان

 .4لب موهلل  ىنبيب محمهلل ابهلل ار الماشنالي (2 

 . 92لب 2229ب انملن المالودب هللا  ابل األها  انا  اارباإلهللمنل ال ب ام  مالحي بشا  (3 
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 ماهية القذف والسب
ا ىدددد هددد ا المبحدددض إلدددم مط بدددالب ابدددال حددد  المط دددا األالد  ل اددد  ال ددد  ب الحددد  

 المط ا الهنا   ل ا  الىا. 
 املطلب األول

 تعريف القذف
الهنا  ال     االاع ه ا المط ا إلم ح االب ا  مل الا ع األالد ال    ل نب الالا ع

 اوطسحن. 
 الفرع األول: القذف لغة 

ب المددن حدد   اللدد  (1 موددهلل  الالددد  دد  ب ا ددند:  دد   الشدد   ا  حدد   دد حن ا ا  مددم بدد 
ب الب دهلل  د ال : أي طد الب لبلدهللهنب (2 (َبْل َنْقِذُف ِباْلَحقِّ َعَلى  اْلَباِطىِل َفَيْدَمُغى ُ  لدنلم  

 . (3 الال  ن  : ال  ام ب الال   : ال م  الالط ب
 حنل    هال مط ي ال م  ىالا  أالنل منهللان أد ملاالانب الالم اهلل هان ال م  الملاالي. 

 الفرع الثاني: القذف اصطالحا 
 أوال: في االصطالح الشرعي 

اخ  دد  الا سددن  حدد   ل ادد  ال دد  ب حل حدد  الحاااددن الالحانب ددن بنادد    مدد  مخوددالل 
الدنح  حد ا مىد من بااد  ب الا حد  المنلالادن بناد    مد  مال د  اللدال (4 الهال  م  بنلاام(
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. (2 ب الا حددد  الشدددنحلان بناددد   ال مددد  بدددنلاام مدددو ملددد ض ال لباددد ((1 اىدددا أال اادددم(
حنل    ح  الش ع ن االالل ان ا ا  مم شخل اخ  بنلاان و احنب أال الانادن. الهد ا 
من الن ا ا ا  بنلحهلل الم    ش انب ان ال هادن  ادالع الن دا ا اد  ا البدن  لاا ادنب 

 . (3 اانب النلىا الالش د الانهنانالهال ال م  ب ا  ال
ممن ىبي ا بال ال ال    حا  اشنان ل انحشنب ال  الاج لسنب ال هلل ماو الشن ع الحالاد 
مل  ال  ااالا ال ا  الال شسا  بسد اللال ا م مى ال. محهللالهللب حالا  ا ا النل انمد  

َع اْلَفاِحَشىُة ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأن َتِشىياب  الىنئد ال طال  ال الااللالا ب ح ند  لدنلم  
 . (4 (ِفي الَِّذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب أَِليٌم ِفي الدُّْنَيا َواألِخَرِة َواللَُّ  َيْعَلُم َوَأنُتْم ال َتْعَلُمونَ 

 ثانيا: في االصطالح القانوني 
الددد   ال ددد   بداددد   اىدددانهلل ال دددنئو أال امدددال  محدددهللهللال لدددال ودددحر لالادددا اح  دددن  مدددل 

 . (9 ااناىاهللر إلا  الملن ب    ناال 
( مدل  دناالل الل البدنر   دد 433/1امن المش ع الل ا   ح هلل ا   ال    حد  المدنهللال  

بدادد   اىددانهلل الا لددن ملااددن إلددم ال ادد  بنحددهلل. طدد ي اللسااددن مددل  1525لىددان  111
 شناسن لال وحر ال  الاا ا نا مل اىاهللر إلا  أال اح  ن ت ااهلل اهد الطا (. 
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 املطلب الثاني
 تعريف السب

ط ا إلم ح االب ا  مل الا ع األالد  ل ا  الىدا ل دن الالاد ع الهدنا  االاع ه ا الم
  ل ا  الىا اوطسحن. 
 الفرع األول: السب لغة 

الىا هال الشد د أال انهنادن ىدالا  بدنطسي ال ادو الود ا  الدهللاد ا اد ب أال بنىد لمند 
. الال موددهلل  ىددا بملاددم طلددلب الشدد د ا ددند: ىددب   (1 الملددن اض ال دد   ددؤهللي إلادد 

َواَل َتُسىىبُّوْا المادد   اللدد   لددنلم   (2 لادد ب الالىددا هددال الشدد دب الأا ددن ال طددوىددبنب أي ط
 . (3 (الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن الّلِ  َفَيُسبُّوْا الّلَ  َعْدواا ِبَغْيِر ِعْلم  

 الفرع الثاني: السب اصطالحا 
 أوال: في االصطالح الشرعي 

ل  ددداليب ح دددهلل ادددن  حددد  البحددد  ن اخددد   الىدددا حددد  الشددد الن اإلىدددسمان ادددل الملادددم ا
 . (9 ب ال الىا هال الش د الامالل  ل اا  بنا   ش د ال ا  ال ما  بما و ((4 ال ائي

الال ال شدد او اإلىددسم   ددهلل حدد ل ا ددم حمنادددن الشدد   الانا بددن ب  لدد  اادد  حادددو 
ُُْم ِفىي اْلَبىرِّ َواالال امن اإلاىناان ب اللد    ُُم َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَنىا ْلَبْحىِر َوَرَزْقَنىا

ىىىيالا  َِ ىىىْن َخَلْقَنىىىا َتْف ُُْم َعَلىىى  َكِثيىىىر  مِّمَّ ىىىْلَنا ََّ ىىَن الطَّيَِّبىىىاِت َوَف . الماددو ىدددا ال اددد  (2 (مِّ
الشدددد م ب حلددددل ابددددل مىددددلالهلل   ض(  ددددند:  ددددند  ىددددالد ار  ودددد م ار ا ادددد  الىدددد د( 
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ال اد    ىبنا المى د حىاليب ال  نل  الا (. الاسم اا ن ال الىخ ان الانى ساا  مدل
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسىَخْر َقىوٌم مِّىن َقىْوم  َعَسى  ب ح هلل  ند  لدنلم  (1 ال ال  ااالب 

ىىْنُهنَّ َوال َتْلِمىىُزوا  ىىن نَِّسىىاس َعَسىى  َأن َيُكىىنَّ َخْيىىراا مِّ ىىْنُهْم َوال ِنَسىىاس مِّ َأن َيُكوُنىىوا َخْيىىراا مِّ
 . (2 (َأنُفَسُكْم َوال َتَناَبُزوا ِباألْلَقابِ 

 ثانيا: في االصطالح القانوني 
الىا هال خهللش ش   شخل أال اا بن ت امهللاب بنلوني وان ااا أال لاو ادن ب 

. حاالا  حد  الىدا ال    دمل الانود  خدهللش الشد   بدني الاد  مدل (3 اد مشال إلا 
الالاددالت. حنلىدددا هللائمدددن ن اخددد   ادددل هددد ا الالوددد  بددددي شددد   لددد ل  الدددهلل مدددل  بادددد 

. أال ا وددهلل بدد   الىددبنا (4   لددلب الاوددنا المدداال الىددا ال ددالد اددل الشددخل بنادد
االالل ااحن أال مخنلان حىبمن االالل ا اان اد ن. الاالالل ااحن ا ا الا  إلم شخل 
ملددال أال ملاددالي الاالددالل ان اددن اددل خطددناب أال ودد ام أال  سهللاددهلل حدد  مالددنل اددند أال 
اا مددنع أال ال نبددنر مطبالاددن أال م ودد ن أال  وددنالا  أال  مددالا مددو ااددن ىددائن ب وددهلل 

 .  (9 ال   (
( مددل  ددناالل الل البددنر بنادد  434أمددن المشدد ع الل ا دد  ح ددهلل ادد   الىددا حدد  المددنهللال  

  م  ال ا  بمن اخهللش ش ح  أال اا بن ت أال اا ب شلال ت الال لد ا  مل  لد  اىدانهلل 
 الا لن ملاان(. 

 املبحث الثالث
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 القذف والسب عرب االنرتنيت
ا حددهللال مددل اسددن  ا ددم الدد لد مددل أل ال دد   الالىددا ا ام ددنل مىدد    نل ان إاسمددن

مىنىدددسمن بشددد   الماادددم ا اددد  أال اا بدددن ت أال شدددلال ت حددد  إىدددانهلل مدددن اشددداا  إلاددد ب 
الالا ام دددنل   حدددهللال حددد   الاسمدددن المدددنهللي ال الامددد  حلدددد انىدددانهلل الالددد ي ااودددا ا دددم 
الا لدددنب  الدددم انادددا  منه سمدددن حددد  محدددد انا دددهللا  بنن دددنحن الدددم  لددد   دددهلل احدددهللهنل 

اماا بال الا ام ال أل مال الع انىانهللب ح  بوال ال ا اان أال لا  ا اانب اللالل من 
ال دددد   الا لددددن ملااددددنب حدددد  حددددال أل مال ددددالان حدددد  الىددددا مددددن اخددددهللش الشدددد   أال 

. الا ادددد  ىا ىددددد هدددد ا المبحددددض الددددم أ بلددددن مطنلددددا (1 انا بددددن  أال اادددد ب الشددددلال 
 -الالنن  :

 المط ا األالد: ا امن ال   .

 المط ا الهنا : ا امن الىا.
 اان ح  ا ام   ال    الالىا.المط ا الهنلض:  الل اللس

 المط ا ال ابو: ا البن ا ام ن ال    الالىا.
 
 

 املطلب األول
 جرمية القذف

ال ا امددن ال دد   اا دد ض حاسددن حلددد اىددانهلل الااوددا هدد ا الالددد ا ددم الا لددن اشدد  ط 
حاسن ش طنل ال  الالل ملاان الال االالل مل شداسن ا نا مل اىاهللر الا  اال اح  ن ت 
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نىددانهلل ا ااددن  الهدد ا اللانودد  ا ددالد بسددن الدد الل المددنهللي ل  دد   الا لددال ال االددالل هدد ا ا
الا ط ا ال    بنإل نحن إلم  ل   الادن ملاالادن ا خد  ودال ال ال ودهلل الا مد  الملادم 

  ل  ال ل      الاال  الل منهللي ال الل ملاالي. 
 الفرع األول: الركن المادي 

نهلل باىدبن هد ا ال الل المنهللي ح  ا امن ال    هال اىانهلل الا لن ملاانب الا ح دي انىدا
انم  الم شدخل ملدال ا دم ىدباد ال دالادهلل اال ال شدالا ب أي الد ي اح مدد الودهللي 

. ال لدد  نل هدد ا الالددد مددل شدددا  ال ا  دد  حدد   الع الامسددال  اللددال بوددان (1 الالالدد ا
مؤ  ددن اح مدددند ودددحن الالا لدددن الهدددال مدددن االاددد  الحدددهللت ل مىدددنس بشددد   الماادددم ا اددد  

ملاان اال ااا ملدال  ال دالد شدخل الدم  . حنل اىاهلل ل ماا  ا ا  الا لن(2 الاا بن ت
اخ  اا  ا  هللهلل الم محسر الهللان ال(   ح ي ا امن ال   . أي ال مدل شددل انىدانهلل 
هال لوي اادا اخس د  بددي ط ا دن مدل طد ي ال لباد  ممدن ادؤهللي الدم اح  دن ت اادهلل 

 . (3 اهد الطا  الالااد مل مالنا   انا مناان
ا م ىباد ال و ا  اال ال  ما ب الدل  البنل لد مل  ل  حنل انىانهلل ح  ال    االالل

االالل ال ط اي ال الاان ا م ال ا  اال ا هللهللت ا م اا  ماد هلل اشدنانب اال ادن  مل  دن 
ا م ش ط اال ح  وا ن اح  ا دانب حادض االدالل بم دهللال  مدل اود   الدم الالدسد اال 
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م   ط انشنان ال ااسد بنل الم اهلل بد  اىدبن الا لدن ملاادن إلدم شدخل ملدالب  نمدر 
 . (1  ب ممن اى الاا مىؤاللان الانا  ااسنا امن ال  

( مل  ناالل الل البنر أل  شالد الالا لن لال النار 433/1المن ن  ش  ط المنهللال  
ب طنلمن ح  ن  المىاهلل إلا  بنلل البنر الم   ال ل ل   ناالان  إونهلل ن ا امن  ى الاا 

حاسن لا  ااهلل أح اهلل الامنان ال   الاش إح  ن  المىاهلل إأل مهد ه ا انىانهلل االاا 
ح حط مل  هلل  الماام ا ا  الال ام   ح  او هدب ال ل    لب  سد الاح  ن هد. 

لا  ه ت الالا ل ب اله ا إالا  ض انىانهلل ح  ا امن ال    الاالهلل شخل من  ىاهلل 
الشخل هال الماام ا ا ب الن اش  ط لس ا ال لاال مل حن انىد أال  لااا  و احن 

النلامنل الالمالنل الالمسان اللا   بد االا   حهللاهلل شخوا   ب ا   ل  مل انمن ارب
ب اله ا من ال ا ا  المش ع الل ا   بدل ال     هال (2  ل  مل ملنلد الشخوان

ىانهلل الا لن ملاان إلم ال ا (ب حن ا أمالل ل محالمن أل  هلل   مل ححال. ابن ار إ
ب الالنار ان النل انخ . م الاح ال  ح  ر الا امن ى ا نان  إال    مل هال الملا  

 .(3 بن ار الالال منر خنلان مل  ال  اىد الشخل الم والهللاللال النار الل
. الاى الي ح  (4 لا  ال    حس  اند لا امن ال   إأمن إ ا  ل    لاال مل الا  

ب طنلمن ملاالان   أال شخون   طبالان    ح ي ال    أل االالل الماام ا ا  شخون  
ا أل . الاا(9 ا ا ب ح  ىمل   الاا بن ت او  أل االالل الشخل الملاالي مااان  

ا م  اهلل الحانالب  نل ال    ن ا الد ان بنلاىبن  طبالان   االالل الماام ا ا  شخون  
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لشخل ح ب ح اس ح  اوالل  ناالل الل البنر من الن ا ا م ال    ح  حي 
 .(1 ا ا  انمالارب امن ا ا  لهلل. أه  ال    الم الال هن حاالالل ال    ملن بن  

ب طنلمدددن أاددد  ا م دددو ملاالادددن   شخودددن   بنن دددنحن الدددم  لددد  امالدددل أل االدددالل هددد ا ال اددد 
بنلشخوددددان ال ناالااددددنب حددددن ا الادددد  ال دددد   الددددم مامالاددددن مددددل انشددددخنل ن   م ددددو 

الدم  ال د   مالاسدن   النحادن  ادهلل    لااادن   بنلشخوان الملاالانب الالنل  لد  المامدالع ملاادن  
ب الا  ا الددنل ل مامددالع شخوددان ملاالاددن (2 الددد حدد هلل مددل أحدد اهلل  لدد  المامددالع ا ددم حددهللت

  أل ا اد الهللاال. الاانئان المبنش ال الأل اطنلا ب لالاض ال    الم   دا النل لممه 
. أمددن بنلاىددبن الددم  لاددال الشددخل المااددم ا ادد  حددس (3 ا ددم ال دد   بإىددد المامددالع

 لهلل. أح اهلل الما مو امالسدب الاامن االا  أل اودب  مل الحدن   اش  ط أل االالل مل الحن  
 .(4 ح نلهلل. اهللهلل محهللهلل مل انح اهلل مل أهد ال  ان أال الم

 الفرع الثاني: الركن المعنوي 
الددهلل ال دد   مددل الادد ائد اللمهللاددن اللدد ل  ا خدد   الاسددن الملاددالي وددال ال ال وددهلل الا مدد  
ال دهلل اىد    ال  دن  ا دم اا بدن  ال ودهلل الم ط دا حد  ال د    ودهللا انمدن ن خنودن 
الهال الل د الاإل اهللالب أي ا اان ا اهللال الانا  إلم اىانهلل ابدن ار ال د   ب ودهلل ااساسدن 
مو ام   بنا  مل شدل هد ت اللبدن ار ا ا النادر ملاادن  لد ض الادنا  إلدم الل دناب 

. (9 الا  ا النار لا  ملاان  ؤهللي إلم اح  دن  الماادم ا اد  الالمىدنس بشد ح  الال ام د 
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ال دهلل  الدالل ابدن ار ال د   شدنئان حد   ا سددنب الهد  الال الدنل الد ل  حدنل ااود  الل ددد 
هللحل  بنا  ااسدد ملانهدنب اللالدل ادنا  االالل ما   نب حس الام الاناد مل المىن لن

لدد  ال ا دداد الددهلللاد ا ددم ال اللبددن ار ال دد   اددالت بسددن لسددن حدد  الطادد  هللنلددن ن  الاددا 
 . (1 انح  ن ب الاا  النل ااسد ملانهن ح  البائن ال   ا الر حاسن

الم ددم  ددالاح  ال وددهلل الا مدد  بلاودد ا ب الل ددد الاإل اهللالب ن ابدد ال بلددهلل  لدد  بنلبالااددض 
نا  إلم ا  النا ا ام  ب ح هلل االالل البناض ا دم ال د   هدال انا  دند ال   هللحلر الا

مددل المااددم ا ادد ب أال ان دد ا  بدد  اددل ط اددي الااددد مددل ىددمل   أال اا بددن تب أال  ددهلل 
االدددالل البنادددض شددد اانب ا   دددا ا دددم  لددد  ال لدددهللاد مدددل م دددهللا  الل دددنا بدددنل خاا  أال 

 . (2 ال شهللاهلل
 
 
 

 املطلب الثاني
 جرمية السب

ا ا دم  الادالب  الدل مدنهللي هدال خدهللش الشد   الانا بدن  بددي الاد    الد ا امن الى
مل الالاالت هللالل ال اش مد  لد  ا دم اىدانهلل الا لدن ملاادنب ال الدل ملادالي ا خد  هللائمدن 

  -وال ال ال وهلل الا م . الا ا  ىا د   ىاد ه ا المط ا إلم ح اال الن   :
 الفرع األول: الركن المادي 

اددد  بمدددن اخدددهللش شددد ح  أال اا بدددن ت أال الددد الل المدددنهللي حددد  ا امدددن الىدددا هدددال  مددد  ال 
اا ب شلال تب الال لد ا  مل  ل  اىانهلل الا لن ملاانب الال الىا النل د   اادالا ال 
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ا دددو بالدددد ودددا ن  الالاهللادددن اد  شدددالاالانب طنلمدددن ااسدددن  الدددد حددد  الددد هل وادددن بودددحن 
ب (1 انمددال  المىدداهللالب الا ددو أا ددن  بنلال نبددن أال بنلالدددب ال ددهلل االددالل ودد احن أال  ددماان

ط اي ال الاادن ا دم ال اد  أال اد هللهللت ا دم ااد  ماد هلل اشدنانب أال ادن   الدل االالل ال
مل  دددن ا دددم شددد ط أال حددد  ودددا ن اح  ا دددانب حادددض االدددالل بم دددهللال  مدددل اوددد   إلدددم 

 . (2 الالسد أال م   ط انشنان ال ااسد بنل الم اهلل ب  اىبن الا لن خنلان مل ال حهللاهلل
. ال ىدد الي حدد  الا ح ددي الىددا ب وددي وددان مابددال ال مددل الما مددو إلددم المااددم ا ادد 

 ا امن الىا الىنئد ال لبا  المن هال الحند ح  ا امن ال   . 
 
 
 

 الفرع الثاني: الركن المعنوي 
ا امدن الىددا ا امددن امهللادنب المددل هددد ا خد   الاسددن الملاددالي ودال ال ال وددهلل الا مدد ب 
الال ودددهلل حددد  ا امدددن الىدددا هدددال ال ودددهلل اللدددندب حادددض ا ط دددا  دددالاح  ااوددد ي الل دددد 

 . (3 الان اهللال
 لدد  ا لددال هبددالر ا ددد الاددنا  بملاددم انلاددنو ال دد  وددهلل ر اادد ب الال  الباددن  ا ددم

االالل مدهلل الن  لملادم انلادنو ال د  ودهلل ر ماد  بدنل مدل شدناسن خدهللش شد   الماادم 
ا ادد  أال اا بددن ت حدد  ح ددال ت. المددن ااددا ال   ادد  ا اهللال الاددنا  إلددم ا اددنل الىدد ال  

النار. الم دم  ح دي هد ا الم مهد ح  ال الد أال الال نبن أال ال ىنلن المالا  بدي الىا ن 
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ال وهلل حس االالل هان  محد ل  حهللض ال البنادض نل البالاادض لاىدر مدل اانود  
 . (1 ال وهلل الا م 

 املطلب الثالث
 ركن العالنية يف جرميتي القذف والسب

 وند ا د انحد اهلل ب دالد أال حلدد أال ال نبد  امالداسد مدل خسلد  إاللساان  ل   بداسن  
. أال ا وهلل بسن  أل اشنههلل (2 اان أال الماشال ال هللالل انئي(مل حن ال أي أال الاال ال الم 

الالد أحهلل مل الانس أال اىمل  إ ا الدنل الىدمو ادهللد ا دم مدنهللال الالددب أال أل االدالل 
مل شدل اساان الالد بنلالااان ال   ال و حاسن ال اد ات أال اىدمل  ال اد  اللدال لدد اد . 

اللساادن نا دنع الل دنا شد  ط المشد ع الل ا د   دالاح   الدل إ. ح دهلل (3 أال اىمو الل دد(
ا دددم ا ام ددد  ال ددد   الالىددداب المىددداهللال إلدددم الماادددم ا اددد  مدددل ماط دددي أل اساادددن 

بلبدن ار ال د    الالد انا ام  ال   الالد ا اسن الانا  الالواللسن إلدم ال اد  ا مدن  
أال الىاب حنللساادن هد  الد الل الممادا لا ام دن ال د   الالىدا الخطدال ال هد ت الاد ائد 

  ار المشاان الاامن ح  إاساسن.ن  المل ح  اللبن
 (   حهللهلل الىنئد اللساان بنن  :15/3الالح ن لال المنهللال  

انامددند أال انشددن ار أال الح الددنر إ ا حودد ر حدد  ط اددي اددند أال حدد  محاددد  -أ 
ادددند أال مالدددنل مبدددنب أال مطددد الي أال ملددد ض ناودددن  الامسدددال  أال إ ا حوددد ر 

ا ا  در الاد  بط ا دن بحاض اىد طاو  ؤا سدن مدل الدنل حد  مهدد  لد  المالدنل أال إ 
 مل الط ي انلان.
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ال ددالد أال الوددانب إ ا حوددد الاسدد  بدد  أال   هللاددهللت حدد  مالددنل ممددن  الدد  أال إ ا   -ا 
حود الاس  أال   هللاهللت بحادض اىد طاو ىدمنا  مدل الدنل حد  مهدد  لد  المالدنل 

 او بط ا ن مل الط ي ا لان اللا هن بحادض اىدمل  مدل ن هللخدد لد  حد  أال إ ا أ  
 ى خهللام .إ

 لمطبالانر انخ . اللا هن مل الىنئد الهللانان الالاش .الوحنحن الا -  
الال نبن الال ىالد الالودال  الالشدن ار الانحدسد الاحالهدن إ ا ا  در حد  مالدنل ممدن  -هلل 

 الدد  أال إ ا الااددر أال بالددر الددم أالهدد  مددل شددخل أال ا  ددر ل باددو حدد  أي 
 مالنل.

 

اهددال  ال ىددنؤد حدد  هدد ا المط ددا هددد امالددل  وددال  الىددنئد اللسااددن بدىدد خهللاد شددبالن 
اطبددددني الاوددددالل ال   اهللاددددن الم ل  ددددن با ام دددد  ال دددد   إا  ااددددر ل  ددددالد بإمالنااددددن ان

( مددل  ددناالل الل البددنر الل ا دد ب الهدد ا مددن ىاال ددح  439-433الالىددا حدد  المددالاهلل  
  -ح  ح اال الالنن  :

 
 الفرع األول: مدى تحقق شرط العالنية عبر االنترنيت

 : عالنية الفعل أوالا 
/أ( مددل  ددناالل الل البددنر  إ ا حودد ر حدد  15/3نهللال  ل مدد   ح ددي اسااددن الالددد الح ددن  

ط اددي اددند أال حدد  محاددد اددند أال حدد  مالددنل مبددنب أال مطدد اليب أال ملدد ض ناوددن  
الامسددال  أال إ ا ال ددو بحاددض اىدد طاو  ؤا سددن مددل الددنل حدد  مهددد  لدد  المالددنل أال إ ا 

 ا  ر إلا  بط ا ن مل الط ي ا لان(.
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ب الهال  ل  المالنل ال ي ابدنب ل ادنس (1 الط اي اللند ا وهلل ب  المالنل اللند بطبال  
. (2   انهللت بهللالل  مااداب الحد  الدد ال در المدل أمه  د  المادنهللال اللنمدن الالما اهدنرإمل 

ا مدنع ح د  حاد  ادهللهلل الباد  إالم نه  انا  اارب أمن المحاد اللدند الا ودهلل بد  الدد 
مددل انحدد اهلل لددد اددهللاال إلادد  بوددان خنوددنب الاىدد طاو أي ااىددنل مددل انشدد  ا  حادد ب 

ب ددض الاودد  اددل وددان المالددنل الدد ي ح دد  حادد  الامددوب الددننح اب الالمالالددهلل ال لدد  
ال دد  ابددنب لالددد شددخل انشدد  ا  حاسددن.أال اا مددنع طالائدد  ملااددن مددل انحدد اهلل  ددالاح  

 .(3 خنون النا منع أا ن  ا نب  مساان اال انهلل الها  اللهللهلل لهللاسد أالونحن  
الددهللخالد حادد  حدد  أمددن المالددنل اللددند بنل خوددالب حسددال المالددنل الدد ي ابددنب ل امسددال  

أال ددنر محدددهللهللال مهدددد هللال  اللبدددنهللال الالمىدددن ب الالم دددنح ب الحددد  هددد ا المالدددنل ن   ح دددي 
 .(4 اللساان إن إ ا حود اللمد أال انشن ال أال الح الن حند الاالهلل الانس حا 

أمن المالدنل اللدند بنلودهللحن حا ودهلل بد  الدد مالدنل خدنل حد  انوددب ان أاد  اودب  
بط ادي المودنهللحن أهد  الادالهللهد لال دالع حنهللهدن أااد  انمن بالاالهلل اهللهلل مل انح اهلل الحاد  

 .(9 أال ال ط اي ان اني المن ح  المانىبنر الانح اب
الا ادددد  حننامددددند الانشددددن ار الالح الددددنر إ ا حددددهللهر حدددد  مهددددد هدددد ت انمددددنالل ح الددددالل 

 . (2 اللساان ما   ن بحالد ال ناالل
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خددنل  الالدد ل    ح ددي اسااددن انامددند الالح الددنر الانشددن ار إ ا ال لددر حدد  مالددنل
 .(1 لا  انمنالل الم الال ال إ ا النل اى طاو  ؤا سن مل النل ح  مالنل اند

المن   ح ي     اللساان ا ا ا  ر بط ا ن مل الط ي ا لان. ح  ه ت اللبدن ال المشد ع 
الل ا   ح   الماند لاماو الطد ي المح م دنب الال د    دو حاسدن ا ام دن ال د   الالىدا 

ل إىنئد ال الااللالاان الحهللاهن الم مه ن بننا  اار حدال  ح ي اللساان المط البن الماسن ال 
اساادددن انامدددند الالح الدددنر امالدددل  ودددال هن حددد  اطدددني انا  اادددرب بحادددض اىددد طاو 
مشنههلل سن أي شخل مالاالهلل ح  مالنل اند أال مبنب أال مل ض لساون ب  الم نه  
انا  ااددر. حنللسااددن مىدد مهللال مددل طبالددن المالددنل الدد ي امالددل أل اشددنههلل حادد  الالددد 

 الونهلل  مل الشخل. 
 ثانيا: عالنية القول 

( مدل  ددناالل الل البدنر ا دم  ددالاح  اللساادن حدد  15/3 دال الا د ال  ا( مددل المدنهللال  
حنلددن  ال ددالد أال الوددانب إ ا حوددد الاسدد  بدد  أال   هللاددهللت حدد  مالددنل ممددن  الدد  أال إ ا 
حود الاس  ب  أال   هللاهللت بحاض اى طاو ىمنا  مل النل ح  مهد  لد  المالدنل أال 

أ اددددو بط ا ددددن مددددل الطدددد ي انلاددددن اللا هن.بحاددددض اىددددمل  مددددل ن هللخددددد لدددد  حدددد  إ ا 
د الاسدد  بددنل الد أال الوددانب أال   هللاددهللت اىدد خهللام (. أي ال اللسااددن   ح ددي إ ا حودد

ح  ط اي اند أال ح  محاد اند أال مالنل مط اليب أال إ ا حود ح  مالدنل خدنل 
الالددنل بإمالددنل مددل الاددهلل حدد  مالددنل اددند أل اىددمل ب الادد اهلل بددنل الد مددن ااطددي بدد  مددل 
ال مددنر أال ابددن ار  لبدد  اددل ملاددم ملددالب الاىدد الي حدد  ال ددالد أل االددالل مددل امددد 

مل لاو أال م طو أال ام نب طنلمن أل ل  هللنلن ملااد  ال دهلل  اهللاهللال أال ام ن الاحهللال أال
. أمدن الودانب حاد اهلل بد  (2 ال دهلل االدالل ب  دن ا بادن أال أاابادن أال اه ا   االالل ال الد اومن  
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. الن االادا ال دناالل حد  ال د   (1 مل ابن ار الا دحن الد والر اللال لد االل م البن  
لل دددن ال ددد  شددد ع الالىدددا أل ا دددو حددد  ح ددد ال الماادددم ا اددد ب ممدددن ادددهللد بال دددالب أل ا

الل نا مل أا سن   ح ي بما هلل  الاح  اللساان اللال لدد ال دد الماادم ا اد  بمدن ا مدم 
 .(2 ب 

( هد   ار انحالدند الماودالل 15/3إل انحالند الالا هللال ح  الا د ال  أ( مدل المدنهللال  
ا اسن ح  ال الدب حاض أل الا ي بال الحنل ال هال أل ح  الحنلن  أ(  الالل المشنههللال 

 من ح  الحنلن  ا(  الالل بنلىمو.بنل ؤانب أ
أمددن بنلاىددبن اددل   هللاددهلل ال ددالد حالادد    هللاددهلل الوددالر بإحددهلل. الطدد ي ا لاددنب حددن ا  ددد 

ل لساادن إن إ ا الدنل ال دالد  لا  حس االالل ط ا دن  آ  هللاهلل ال الد أال الوانب هللالل الىا ن 
 .(3 ب  ح  ح ي ب  الط ا ن األاللم  ط ا ن الاس ( الم هللهلل ماسال ا  
ه ت الحنلدن   ح دي بطد ا  ال امدن مبنشد ال ال لد  بودهللال  ال دالد حاىدمل   حنللساان ح 

مل هال ح  مالنل اندب أال لا  مبنش  إ    ح ي اللساان بالاىطن الا دد أال ان اادن 
لان مل آبط ا ن مل الط ي ا لان اللا هنب الاسحو إل المش ع الل ا    هلل أال هلل ال من 

ل الالمالددنلب أي أادد  امالددل ا ددد هللالل حودد  لسدد ت الال مددن أال  حهللاددهللهن مددل حاددض الامددن
الالددسد الالودد ام حدد  ط اددي شددبالن انا  ااددر بنا بن هددن الىددا ن آلاددن حدد  ا ددد الوددال ال 

 الالوالرب الا ح ي حاسن  الل اللساان. حامن لال ىملسن مل ن هللخد ل  ح  الالد.
 : الصحافة والمطبوعات ثالثاا 

ا دم ال ودحنحن  ( مدل  دناالل الل البدنر الل ا د 15/3اور الا  ال   ( مدل المدنهللال  
الالمطبالادددنر الا ودددهلل بددد ل  أل اللساادددن امالدددل ال  ددد د ادددل ط ادددي الال نبدددن بنلا ائدددهلل 
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الالوح  الاالمان أال المادسر أال الال دا أال الاشد ار أال اناسادنر اللاد   لد  مدل 
الىنئد الاش ب بحاض  ؤهللي هد ت الال نبدن إلدم إىدانهلل الا لدن ملاادن أال لاد  ملاادن إلدم 

 ل    نح  ن  الانس الب  دسدب بنإل دنحن إلدم  لد  الماام ا ا ب ممن اؤهللي إلم 
ا ح ي  الل اللساان ح  ال    أال الىا ادل ط ادي اشد  ال ىدالد الالن االن ال ادن حد  

 .(1 ا بن تا  الوح  الالماسرب بحاض ااسد ملام انىن ال لىملن الماام ا ا  ال 
هن المن ا ح ي  الل اللساان ال ط اي ا ض الال نبن الال ىالد بحاض اى طاو أل ا ا

مل ا الااهلل ح  مالدنل ادند ىدالا   دد اللد ض حد  مالدنل ادند أال حد  مالدنل خدنل إ ا 
 .(2 النل بم هللال  مل النل ح  اند أل  ا ات

بالاىدطن الا ائدهلل الالودح  الاالمادنب الال د  أودبحر  دخد   الا و ال    الالىدا أا دن  
مالناسن ا م شبالن انا  اار مدل خدسد وداحنر الالادا اللنلمادن المادنماو انخبدن  

ل اللسااددددن امالددددل  وددددال هن حدددد  اطددددني انا  ااددددرب ال لدددد  نل إلهلل هللشددددن حدددداللدددد   ا
 انا  اار الهلل بحهلل  ا   الىا ن مل الىنئد اللساان.

هدددد ا ال ددددهلل اددددهلل المشدددد ع الل ا دددد  ال دددد   الالىددددا اددددل ط اددددي الاشدددد  حدددد  الوددددح  
ب ال لدد  نل الاشدد  بسدد ت الالىددنئد ادد د ا ددم اطددني الاىددو مشددهللهللا   الالمطبالاددنر و حددن  
ا بددال الاددنسب حنلمطبالاددنر  الددالل حدد  م اددنالد الاماددوب هللالل أل الممالدل البددهللالل  ماادد

ا ددددالد الاددددنا  ب الاالسددددن بااىدددد  مددددن هللاد الالددددد الدددد ي أ ددددنت اح ددددي ا ام ددددن ال دددد   أال 
 .(3 الىا
 : عالنية الكتابة رابعاا 
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( مددل 15/3ال  ح ددي اسااددن الال نبددن حىددا مددن اوددر ا ادد  الا دد ال  هلل( مددل المددنهللال  
بدددن الال ىدددالد الالودددال  الالشدددن ار الانحدددسد الاحالهدددن إ ا  دددناالل الل البدددنر الل ا ددد   الال ن

ا  دددر حددد  مالدددنل ممدددن  الددد  أال إ ا الاادددر أال بالدددر الدددم أالهددد  مدددل شددددخل أال 
 ا  ر ل باو ح  أي مالنل(. 

الال نبددن ا وددهلل بسددن الددد مددن هددال مددهللالل ب  ددن ماسالمددن أال امالددل حسمسددن اللددال انىدد لنان 
الاناساددنر اللنهللاددن بددنل ا  أال بددني الىددا ن أخدد .ب الالال نبددن  ددهلل  شددمد المخطالطددنر 

الال دددالئان الالال دددا الالودددح  الالمادددسرب أمدددن ال ىدددالد الالودددال  الالشدددن ار الانحدددسد 
 . (1 الاحالهن الا وهلل بسن ال لبا  ال الاال ال بالىا ن مل     الالىنئد

اساان الال نبن ن   ح ي من لدد اودد ا ناسدن إلدم ا دد الامسدال  مدل خدسد ا  دسن 
هددد  مددل شدددخل أال ا  ددسن ل بادددو حددد  أي حدد  مالدددنل اددند أال  الاالسدددن أال بالسددن نال

 مالنل. 
ال اللدد ض هددال ال ددو الال نبددن أال الوددال  الالشددن ار الانحددسد بحاددض امالددل ل امسددال  
 ؤا سن ح  أهان  الاالهللت ح  الط اي اللند أال المحاد اللند أال مالنل مط اليب أال حد  

. الا ح ددي  الددل (2 مالددنل خددنل امالددل  ؤا سددن أي شددخل مالاددالهلل حدد  المالددنل اللددند
حدد  هدد ت الحنلددن م ددم  ددد اللدد ض اددل ط اددي انا  ااددر مددل خددسد شدددبالن اللسااددن 

الالاا اللنلمان المامالانر انخبن  الالب اهلل انلال  الا  الل   الهلل هللشنب الال   ااش  
 مل خسلسن الوال  الال ىالد الالشن ار الانحسد.

أمن  الااو المال الا حامالل أل ا ح ي بناطن  مامالان اىخ إلم مامالادن أشدخنل 
ب طنلمن أل  ل  النل بالد الادنا  أي مدل خن الاحهللال ما  ا اسد امالن  أال إاطن  اى

                          

 

 



 دراسة في قانون العقوبات العراقي -القذف والسب عبر االنترنيت 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

333 

. إ  أل (1 لادد  الم وددال  أادد  الددنل ااس سددنب ال وددد الال نبددن بددال انحدد اهلل هللالل  مااددا
ال الاادددو  دددهلل االدددالل بط ا دددن مبنشددد ال الدددنل الااو بنلادددهللب ال دددهلل االدددالل بط ا دددن لاددد  مبنشددد ال 

مالادددنر انخبدددن  أال مدددل الدددنل الااو مدددل خدددسد الب ادددهلل انلال  الاددد  أال ادددل ط ادددي ما
 خسد شبالن الالاا اللنلمان أال ل   الهلل هللشن. 

أمن الباو حالا  ا د م الان المال دالا أال الودال ال أال الادا د م نبدد همدل ملدال الاشد  ط 
أل ادد د الباددو للددهللهلل مددل الاددنس بدددهللالل  ماادداب أي أل اللسااددن   ح ددي ح ددم لددال الدددنل 

شدد  . اددهللال اىددخب حنللسااددن ا  ال المباددو اىددخن الاحددهللالب أال الددنل المشدد  ي شخوددن  الاحددهللا  
 . (2 هان حالمان ح  ح ي اللال لد  بنع اىخن الاحهللال

أمن ا ض المال الا ل باو حالا  إاهللاهللت ل  ض الباوب ىالا  حود الل ض و احن 
ب الال الباو الالل ض ل باو امالل  ودال ت ابد  انا  اادر مدل خدسد اشد  (3 أد  مان

خبن  أال الب اهلل انلال  الا  أال إاسل ا م واحنر الالاا اللنلمان أال مامالانر ان
 ل حن الهلل هللشن.

 
 الفرع الثاني: مدى خصوصية خدمات االنترنت

 الخهللمنر ال     هللمسن شبالن انا  اار لمى خهللماسن امالل   ىامسن إلم  ىمال: 
 : الخدمات ذات الطابع الخاصأوالا 

إل بلددددض الخددددهللمنر ال دددد    ددددهللمسن شددددبالن انا  ااددددر   ىددددد بنلخوالوددددانب النلب اددددهلل 
لال  الاددد ب الخهللمدددن ان ودددند المبنشددد  ادددل بلدددهللب الخهللمدددن ا دددد الم ادددنرب حادددض أل ان

ان وند بسن ااحو  بال ط حال مل المال لبل سد الن اادالا ل  اد  انطدسع ا دم 
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م دددمالل ال ىدددنئد الم بنهلللدددن باددداسد إن بمل حدددن ودددنحب ب أي أاسدددن  دددهللخد حددد  اطدددني 
 ال لىدد ان ان وددننر اددل الم اىددسر الخنوددن ال دد    م ددو بنلحمناددن ال ناالااددن الم دد  

بلهلل ممن االاد اهللد  هلل ال انخ ال ا م الش  م مالاسن أال انطسع ا اسنب الهد ا مدن 
 .(1 ا   ا ا ا  اا ان  اللساان ال ه ت الخهللمنر ال م لسن بطنبو  الخوالوان

الاى طاو الانا  مل خدسد هد ت الخدهللمنر أل اىداهلل مدنهللال ملاادن إلدم الماادم ا اد ب 
د مل ش   ال ا  أال ال ام د  أال  ل  د  الدم ب دض الادنس اال لا  ملاان بحاض  ان

ح  ن هدب الن ا اد ح  ه ت المنهللال أل  الدالل ا امدن  ىد  اد الل دناب حد  هد ت الحنلدن ا  ال 
لا ام دددن ال ددد   أال الىدددا لاددد  الل اددد  أي مدددو اا ادددن   الدددل  االدددالل الادددنا  م  البدددن  

 اللساان.
 ي ال ند بإ ىدند هد ت ال ىدنلن اللالل إ ا لد اى خهللد الانا  اوند ال شاا  أال ال  د الى

اب  الب اهلل الال  الا ب حإاسن  الالل ا  ن لسل  دنط ابد   ادالار انا  اادر الما الحدنب 
انهللال إ ىنلسن الم الماام ا ا ب ح ل ى ان إحإ ا  د ال  نطسن مل  بد بلض انح اهللب الا 

 ال ىنلن  ا ا  ال لهلل ما الحنب حنل  الل اللساان ا ح ي ح  ه ت الحنلن.
 

 لخدمات ذات الطابع العام: اثانياا 
  ىددد بلددض الخددهللمنر ال دد    ددهللمسن شددبالن انا  ااددر بنللمالماددن الهدد  م نحددن للنمددن 
الامسدددال  هللالل  ماادددا الحددد  أي ال دددر ال ودددا  مالا دددو الالادددا اللنلمادددنب المامالادددنر 
انخبدددن ب اللددد   الهلل هللشدددن حدددامالل ألي مىددد خهللد لشدددبالن انا  اادددر أل ااشدددل مال دددو 

Site الال دد  امالددل ألي شددخل حدد  اماددو أاحددن  اللددنلد  ا ددم شددبالن الالاددا اللنلماددن
انطدددسع ا اسدددنب أي أل اللساادددن   دددالاح  بنلاىدددبن ل ال نبدددنر الالودددال  الال ىدددالد ال ددد  
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   ددمل إىددانهلل الا لددن ملااددنب أال لادد  ملااددن إ ا مددن  ددد ا  ددسن ا ددم احددهلل المالا ددو 
المالادددددالهللال ا دددددم وددددداحنر الالادددددا أال ابددددد  مامالادددددنر انخبن ادددددن أال ادددددل ط ادددددي 

 .  (1 الهلل هللشن
ال بدددال مدددل خدددسد مدددن  دددد ا  ددد  أل ال ددد   الالىدددا امالدددل أل   دددو بالاىدددطن شدددبالن 
انا  ااددرب ممددن ن شدد  حادد  بدددل شددبالن انا  ااددر  لددهلل الىددا ن مددل الالىددنئد اللسااددنب 
ال  ح دددي اللساادددن ابددد  انا  اادددر بماددد هلل الدددهللخالد إلاسدددن مدددل  بدددد أي شدددخل هللالل 

  ط ح  أي ال ر. مااا الانطسع ا م المالاهلل الماشال ال هللالل  اهلل أال ش
( مل  ناالل 434ب 433بنإل نحن إلم أل المش ع الل ا    هلل اى خهللد ح  المنهلل ال  

الل البنر ابن ار م ان بشدل الالىدنئد الد ي مدل شددا  أل اادهلل    حدر طنئ دن أحالدند 
ه ت المالاهلل أا  الىا ن آلان  هلل اى خهللمسن الانا  ن  النا ال    الالىدا الماسدن شدبالن 

 اماو المش ع الل ا   مل إوهللا  اوالل  ش الان   منشم انا  اارب اللالل ه ا ن
 مو مى خهللمنر اللو  مل ال  هللد ال الااللالا . 

 
 املطلب الرابع

 عقوبة جرميتا القذف والسب
 -ىاال   ا البن ا ام ن ال    الالىا ح  ح اال الالنن  :

 الفرع األول: عقوبة القذف
( بدنلحبس ح دم 433/1ال  الن ا المش ع الل ا   ا دم ال د   الل اد  بمالادا المدنهلل

 .1خمس ىاالار أال بنل  امن ح م خمىمنئن هللاان  أال بسمن ملن  
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 الا  ا ال ددددو ال دددد   بط اددددي الاشدددد  حدددد  الوددددح  أال المطبالاددددنر أال بدحددددهلل. طدددد ي 
(ب  ا  دد ب ا ددم المشدد ع الل ا دد   لددهللاد هدد ا مشددهللهللا   اناددسد انخدد . اددهلل  لدد  ط حددن  

الطدد ي ا لاددن( ح ددم ادد د  شددهللاهلل الددال ال لدد  بدىدد بهللاد ابددن ال طدد ي اناددسد بال مددن  
الحددبس حدد  حنلددن اىدد خهللاد شددبالن انا  ااددر ن  الددنا ا امددن ال دد   حاوددب  الددال 
الددددنن    ا ا ال ددددو ال دددد   بط اددددي الاشدددد  حدددد  الوددددح  أال المطبالاددددنر أال بدحددددهلل. 

 (.مشهللهللا   الط ي انلا  اهلل  ل  و حن  
حد حالد بدداله   ( ا البدنرب132/2الالمحالمن ح  ه ت الحنلن   او الم أحالند المدنهللال  

مددل الحددهلل ان وددم ل ل البددن الم دد  ال ل ا امددنب بشدد ط اددهللد  اددنالا  ددل  هدد ا الحددهلل 
 ا م أل ن  ااهلل مهللال الحبس ا م اش  ىاالار.

( 439أمددن ا البددن ال دد   لادد  الل ادد ب حددنل ا البددن الاددنا   الددالل بم   ددم المددنهللال  
 ااددهلل  مددل  ددناالل الل البددنر الهدد  الحددبس مددهللال ن  ااددهلل ا ددم ىدد ن أشددس  أال ب  امددن ن

 .ا م خمىال هللاان  أال بسمن ملن  
 

 الفرع الثاني: عقوبة السب
( بدنلحبس ح دم 434/1الن ا المشد ع الل ا د  ا دم الىدا الل اد  بمالادا المدنهللال  

أمددن  ا ا ال ددو الىددا بط اددي الاشدد   2ىددان أال بنل  امددن ح ددم منئددن هللااددن  أال بسمددن ملددن  
 اددددهلل  لدددد  و حددددن  حدددد  الوددددح  أال المطبالاددددنر أال بدحددددهلل. طدددد ي اناددددسد انخدددد . 

ا ددم  المشدد ع  (. حدد  هدد ا الددال الخددنل با امددن الىددا الل ادد  ا  دد ب أا دددن  مشددهللهللا  
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ى بهللاد ابن ال  ط ي انادسد( بد الط ي ا لان( ح م ا د  شدهللاهلل الحدبس حد  إالل ا   
حنلددن اىدد خهللاد شددبالن انا  ااددر ن  الددنا ا امددن الىددا حاوددب  الددال الددن     ا ا 

لودح  أال المطبالادنر أال بدحدهلل. الطد ي ا لادن ادهلل ال و الىا بط ادي الاشد  حد  ا
( 132/2( الالمحالمددن  حدد  هدد ت الحنلددن   اددو الددم أحالددند المددنهللال  مشددهللهللا    لدد  و حددن  

ا البدددنر ال حالدددد بدددداله  مدددل الحدددهلل األ ودددم ل ل البدددن الم ددد  ال ل ا امدددنب بشددد ط ادددهللد 
  انالا  ل  ه ا الحهلل ا م أل ن  ااهلل مل الحبس ا م اش  ىاالار.

( ا البدنرب الهد  439لا  الل ا  ح الدالل الل البدن بمالادا المدنهللال  أمن ا البن الىا 
 .الحبس ح م ى ن أشس  أال بنل  امن ح م خمىال هللاان  أال بسمن ملن  

 

 اخلامتة
مل خسد هلل اى ان لمال الع ال    الالىا اب  انا  اار هلل اىن ح   ناالل الل البنر 

 الل ا    الو ان إلم مامالان مل انى ا نانر الال الوانر.  
 
 ال: االستنتاجات  أو 

(  دددهلل ال هللر ا دددم ىدددباد المهددددند ن 15/3ال الىدددنئد اللساادددن حددد  المدددنهللال   -1
الحو ب ال لد  نل المشد ع الل ا د   دهلل ادل ا دم  دالاح  اللساادن  بط ا دن 
مل الط ي ا لان( الالا هللال ح  ه ت المنهللالب الالم والهلل بسن النحن ط ي ال لباد  

ن ال دددد   الالىددددا ال  ح ددددي الالالىددددنئد الهللالددددن ا اسددددنب الال دددد    ددددو حاسددددن ا امدددد
 اللساان المط البن الماسن الىنئد ال الااللالاان الحهللاهن الم مه ن بننا  اار.

ادددددهلل المشددددد ع الل ا ددددد  ال ددددد   الالىدددددا ادددددل ط ادددددي الاشددددد  حددددد  الودددددح   -2
ب ال لد  نل الاشد  بسد ت الالىدنئد اد د ا دم اطدني مشدهللهللا   الالمطبالانر و حن  

 الدددالل حددد  م ادددنالد الاىدددو الممالدددل البدددهللالل  ماادددا بدددال الادددنسب حنلمطبالادددنر 
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الاماوب هللالل أل ا الد الانا  ب الاالسن بااى  مدنهللاد الالدد الد ي أ دنت اح دي 
 ال    أال الىا.

( مل  ناالل الل البنر  ال ا م ال  الااو 15/3إل الا  ال  هلل( مل المنهللال   -3
المال ددالا  ددهلل االددالل بط ا ددن مبنشدد ال الددنل الااو بنلاددهللب ال ددهلل االددالل بط ا ددن لادد  

لب ادددهلل انلال  الاددد  أال ادددل ط ادددي مامالادددنر مبنشددد ال الدددنل الااو مدددل خدددسد ا
انخبن  أال مل خدسد شدبالن الالادا اللنلمادن أال لد   المحنهللهدنب بنإل دنحن 

 إلم ال ا ض المال الا ل باو امالل أل ا د ال ط اي شبالن انا  اار.

امالددل  طباددي الاوددالل ال   اهللاددن الخنوددن با ام دد  ال دد   الالىددا اللالددل  -4
اودددالل خنودددن بدددنلا ائد ال ددد  هددد ا ن امادددو المشددد ع الل ا ددد  مدددل ال دددو 

    الا ال ط اي انا  اار. 
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 ثانيا: التوصيات 
( مددددل  ددددناالل الل البددددنر الل ا دددد ب ال لدددد  433 ا  دددد ب  لددددهللاد اددددل المددددنهللال  -1

بإى بهللاد ابن ال  ط اي اناسد( بد الط ا ن ا لادن( ح دم اد د  شدهللاهلل الل البدن 
الددال  حد  حنلدن اىد خهللاد شدبالن انا  ااددر ن  الدنا ا امدن ال د   الاودب 

الدددن   :  ا ا ال دددو ال ددد   بط ادددي الاشددد  حددد  الودددح  أال المطبالادددنر أال 
 (. مشهللهللا   بإحهلل. الط ي ا لان اهلل  ل  و حن  

( مددددل  ددددناالل الل البددددنر الل ا دددد ب ال لدددد  434ا  دددد ب  لددددهللاد اددددل المددددنهللال   -2
بإىد بهللاد ابدن ال  ط اددي انادسد( بددد الط ي ا لادن( ح دم ادد د  شدهللاهلل الحددبس  

انا  ااددر ن  الددنا ا امددن الىددا الاوددب  الددال  حدد  حنلددن اىدد خهللاد شددبالن
الدددن   :  ا ا ال دددو الىدددا بط ادددي الاشددد  حددد  الودددح  أال المطبالادددنر أال 

 (. مشهللهللا   بإحهلل. الط ي ا لان اهلل  ل  و حن  

 

 

 املصادر
 القرآن الكريم 

 : معاجم اللغة  أوالا 
اب اهاد موطام الآخ اللب الملاد الالىداطب المال بدن اإلىدسمانب اىد نابالدب  -1

 . 1572ب 1 

 ر(. -ب  ا1ابل ماوال ب لىنل الل اب هللا  ونهلل ب با الرب   -2

ابددال الحىددال احمددهلل ابددال اال اددنب ملاددد م ددنااس ال  ددنب هللا  الاادددب بادد الرب  -3
 . 1551ب 9ب  1ط

 . 1500ب 2ابال ااا ىلهلليب ال نمالس الا س ب هللا  الاال ب هللمشيب ط -4
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الح بد ب  هلل.  الح  البل بال  الآخ اللب ال نمالس ال ناالا  الهسه ب ماشدال ار -9
 . 2222ب 1با الرب ط

 ثانيا: الكتب

ب هللا  7ب  2ابدددل ااددداد اادددل الدددهللالب البحددد  ال ائدددي شددد ب الادددا الدددهلل نئيب ط -1
 ر(. -المل حنب با الرب  ا

ب الدددددهللا  الل بادددددن 3أحمدددددهلل أمدددددال بددددد ب شددددد ب  دددددناالل الل البدددددنر انه ددددد ب   -2
 ر(.-ل مالىالانرب با الرب  ا

الال دددا الموددد انب  أحمدددهلل اددداله  أحمدددهللب المدددهللخد الدددم ادددنلد انا  اادددرب هللا  -3
 .2222ال نه الب 

هلل. أحمهلل ح ح  ى ال ب الالىداط حد  شد ب  دناالل الل البدنرب ال ىدد الخدنلب  -4
 .1520هللا  الاس ن الل بانب ال نه الب 

هلل. اىدددنمن أبددددال الحىددددل مانهددددهللب خوالوددددان ال لن ددددهلل ابدددد  انا  ااددددرب هللا   -9
 .2222الاس ن الل بانب ال نه الب 

ب اددددد ائد الحنىدددددا ا لددددد  اىدددددنمن أحمدددددهلل الماناىدددددنب ادددددسد محمدددددهلل الاابددددد  -2
 .2221ب هللا  الائد امنلب 1الانا  اارب ط

 . 1524ب هللا  المساالب با الرب 1اب ال مىلالهللب ملاد ال ائهللب ط -7

ب هللا  1هلل. اماددددد ابددددهلل البددددن   الودددد ا ب انا  ااددددر الال ددددناالل الااددددنئ ب ط -0
 .2221الاس ن الل بانب ال نه الب 

د الحنىدددددالا هلل. ادددددالهللر أحمدددددهلل ىدددددلنهللالب ادددددنهللد حدددددناا الىددددد طناليب اىددددد خهللا -5
 .2223الانا  اارب هللا  الش اليب ح ىطالب 
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هلل. حىددل وددنهللي الم ودداناليب  ددناالل الل البددنر الخددنلب ماشدددال الملددن  ب  -12
 .1570انىالاهلل انب 

 مىدددددداس بسادددددددندب  ددددددناالل الل البدددددددنر ال ىدددددددد الخددددددنلب ماشددددددددت الملدددددددن  ب  -11
 .1502انىالاهلل انب 

 . 2222ب الىاهلل ا ايب ا ائد انا  اارب هللا  الاس ن الل بانب ال نه ال -12

ب هللا  الاس ن الل بادنب 1هلل. ونب  ابهللاللااا ىسمنب الل هلل انلال  الا ب ط -13
 .2229ال نه الب 

هلل. ونل  ىاهلل ماوال ب ا امن ال    ح  حي  الي الودان اللمالمادنب هللا   -14
 .1535الاس نب ال نه الب 

ب هللا  الاس ددن الل باددنب ال ددنه الب 1طددن ي ىدد ال ب ادد ائد الاشدد  الاناددسدب ط -19
2224 . 

حماددددددددهلل الشددددددددالا ب ب ا امددددددددن ال دددددددد   الالىدددددددداب هللا  المطبالاددددددددنرب هلل. ابهللال -12
 .1509انىالاهلل انب 

هلل. ابهللال نهلل  االهللالب ال شد او الاادنئ  اإلىدسم  م ن ادن بنل دناالل الال دل ب  -17
 . 2229مال بن هللا  ال  اضب ال نه الب 

ب م الدا 1اا مناادنب ط –ا   محمهلل  حالم ب انا  اار الالماوالمدن ال الادال  -10
 . 2229با الرب هلل اىنر الالحهللال الل بانب 

ام  محمدهلل بدل ادالاسب الد حالد حد  اد ائد الحنىدالا ال هللاسدنب هللا  الاس دن  -15
  2229الل بانب ال نه الب 

ام  مالحي بشا ب انهللمدنل الانا  اادرب هللا  ابدل انهاد ب انملدن المالوددب  -22
2229. 
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حن الي حىالب انا  اار الشبالن الهللاللان ل مل المدنرب هللا  الال دا الانملادنب  -21
 .1557ال نه الب 

حخدددددد ي ابددددددهللال ااي الحددددددهللاه ب هلل. خنلددددددهلل حماددددددهلل الاابدددددد ب شدددددد ب  ددددددناالل هلل.  -22
 .2225الل البنرب الا ائد الالا لن ا م انشخنلب هللا  اله نحنب امنلب 

هلل. حخ ي ابهللال ااي الحهللاه ب ش ب  ناالل الل البنر ال ىد الخنلب مطبلن  -23
 . 1552الامنلب ب هللاهللب 

ب 4الماسدن ب   محمهلل الش باا  الخطااب م اد  المح دن  إلدم مل حدن ألادنو -24
 . 1590مطبلن موطام البنب  الح ب ب مو ب 

محمدددهلل أمدددال ابدددل انبدددهللالب  هلل المخ دددن  ا دددم الدددهللا  المخ دددن ب شددد ب  ادددالا   -29
 . 1522ب مطبلن موطام البنب  الح ب ب مو ب 3ب  2انبون ب ط

محمدددددهلل ىدددددلهلل ابددددد اهادب ح ادددددن الودددددحنحنب هلل اىدددددن حددددد  الىانىدددددن ال شددددد الان  -22
 . 1557 ب هللا  الال ا الل مانب ال نه الب الاس  سن بنل طال  الهللام  اط

هلل. محمدددددهلل ىدددددلاهلل امدددددال ب شددددد ب  دددددناالل الل البدددددنرب الاددددد ائد الالا لدددددن ا دددددم  -27
 . 2229انشخنلب هللا  اله نحنب امنلب 

محمددهلل اباددهلل الاللبدد ب الادد ائد الانشددئن اددل انىدد خهللاد لادد  المشدد الع لشددبالن  -20
 .2229انا  اارب هللا  الاس ن الل بانب ال نه الب 

ىال  ب حنشان الهللىال   ا م الش ب الالبا  ألحمهلل الدهلل الا ب محمهلل ا حن الهلل -25
 هللا  احان  الال ا الل بانب  ا. ر(. 

هلل. محمددددهلل محدددد  الددددهللال اددددالضب اللسااددددن حدددد   ددددناالل الل البددددنرب مطبلددددن  -32
 .1599الاو ب ال نه الب 

هلل. محمدددددالهلل ااادددددا حىدددددا ب شددددد ب  دددددناالل الل البدددددنر ال ىدددددد الخدددددنلب هللا   -31
 .1502الاس ن الل بانب ال نه الب 
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ب مال بددددن أبددددل الهادددد ب 1ماادددد  حددددن سب انا  ااددددر منلدددد  المددددن ا ادددد ب ط اددددنا  -32
 .2220الالالارب 

 
 ثالثا: الرسائل الجامعية 

ىد خهللاد الحنىدالاب  ىدنلن إاحمهلل الاسل وال ب الاد ائد الانشدئن ادل إىدن ال  -1
 .2223مناى ا ب انملن ب هللاهللب ال ان ال نااللب 

حهللاهدن حد  اناض  اشهلل اناض الم يب مدهلل. حاادن الالىدنئد ال الااللالاادن ال -2
اهبدددنر الل دددالهلل ال ان ادددنب أط الحدددن هللال دددال اتب انملدددن ال دددنه الب ال ادددن الح ددداليب 

1550. 

اشددددر احمدددهلل اودددا ب ا امدددن  ددد   المالوددد  أال المال ددد  بخهللمدددن انمدددنب  -3
 .1555أط الحن هللال ال اتب انملن ب هللاهللب ال ان ال نااللب 

ادددالاد طدددن ي ابددد اهادب الاددد ائد المنىدددن بح ادددن ال لباددد  ادددل الاالددد ب أط الحدددن  -4
 . 2227اتب انملن ب هللاهللب ال ان ال نااللب هللال ال  

 
 رابعا: مواقع االنترنيت

محمهلل ابهللار الماشناليب ا ائد انا  اار مل ماوال  ش ا  ال نااللب بحدض  -1
 . http://www.minshawi.comماشال  ا م المال و: 

اشددال  ا ددم المال ددو: محمددهلل حاددنايب ادد ائد الحنىددبنر الانا  ااددرب بحددض م -2
http://www.ala7ebah.com . 

حماددهلل انىدداالط ب الحمناددن ال ناالااددن حدد    ددنان الاشدد  انلال  الادد ب بحددض  -3
 .  http://www.omanlegal.netماشال  ا م المال و: 
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