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الحمد هلل رب العالمٌن ،والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمٌن
محمد بن عبد هللا وعلى آله وصـــــحبه أجمعٌن ،وبعد  :فإنَّ موضوع الحقوق
الفكـــرٌة
( الملكٌة الفكرٌة :األدبٌة والفنٌة ،والصناعٌة ) ،من الموضوعات الفقهٌة
المعاصرة المهمة ،التً ظهرت أهمٌُّتها مع التق ُّدم العلمً والتجاري والصناعً
وال ِّت َقنًِِّ الذي ٌعٌشه العالم بؤسره ،ولها أثرها الواضح سلبا ً أو إٌجابا ً فً اقتصاد
األفراد واألُمم على ح ٍّد سواء .
وإ َّنه مع التق ُّدم الحضاريِّ الذي ٌعٌشه العالم ،وانتشار الوسابل الحدٌثة،
انتشرت السرقات العلمٌة واألدبٌة ،والتقلٌد والؽشِّ التجاري والصناعً بؤنواعه
المختلفة ،وصوره المستهجنة ،وتنادت دول العالم وشعوبه إلى التعاون فً سبٌل
حماٌة هذه الحقوق ومنعها من عبث العابثٌن ،وتالعب المتالعبٌن ،وعقدت ألجل
ذلك مإتمرات ،وجرت اتفاقٌات دولٌة فً هذا الخصوص ،وصدرت أنظمة
وقوانٌن .
وهذا البحث ،دراسة فقهٌة تؤصٌلٌة لموضوع  ( :حماٌة الملكٌة
الفكرٌة فً الفقه اإلسالمً ،واآلثار االقتصادٌة المترتبة علٌها ) ؛ وضَّحت فٌه
المقصود بالملكٌة الفكرٌة ،وبٌَّنت أنواعها ،والحقوق المترتبة علٌها ،وحكمها،
وأدلة حماٌتها وأسس اعتبارها فً نظر اإلسالم ،وجهود الدول جمٌعا ً فً سبٌل
المحافظة علٌها وحماٌتها ألصحابها ،واآلثار االقتصادٌة المترتبة على حماٌتها أو
التفرٌط فٌها.
وقد سرت فً بحثها وفق منهج علمً ،أوضحته فً المقدمة ،ورجعت
إلى كتب الفقه المعتمدة ،ودواوٌن السنة النبوٌَّة ،مع التركٌز على االستفادة من
الدراسات الحدٌثة فً هذا المجال ،وتوصلت إلى بعض النتابج التً من أبرزها :
أنَّ مفهوم المال فً اإلسالم واسعٌ ،شمل ك َّل ما انتفع الناس به ،وكان له
قٌمة معتبرة فً عرفهم ،عٌنا ً كان أم منفعة أم ح َّقا ً  .وأنَّ الحقوق الفكرٌة بجمٌع
أنواعها نوع من أنواع الملكٌة ،اكتسبت قِ ٌَ َما ً مالٌة معتبرة عرفاً ،وأصبح لها أثرها
البارز ،وأهمٌَّتها العظمً فً المجال االقتصادي والحضاريِّ ،ولذا أدركت دول
العالم أهمٌَّتها ،فعقدت المإتمرات واالتفاقٌات المختلفة والمتعددة لتنظٌمها
وحماٌتها.
وهً حقوق مصونة شرعا ً ألصحابها ،ال ٌجوز االعتداء علٌها فً
اإلسالم ،واالعتداء علٌها فً نظر اإلسالم سرقة وؼشٌّ وتع ٍّد على أموال الناس
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وحقوقهم وأكل لها بالباطل ،وقد اعتبر اإلسالم حماٌتها واجبا ً شرعٌا ً ٌنبع من
اإلٌمان باهلل تعالى ،واستشعار األمانة والمسبولٌة فً حفظ حقوق الناس ،وعدم
االعتداء على أموالهم ،وهو ٌإ ِّدي إلى تحقٌق عد ٍد كبٌر من المصالح العابدة على
مجموع األمة ،أهمُّها نسبة الفضل ألهله ،وتشجٌع وتطوٌر الحركة العلمٌة
والفكرٌة ،على عكس إهدار هذه الحقوق وعدم حماٌتها فإ َّنه سبٌل إلى المفاسد
والتخلُّؾ واالنحطاط الحضاريِّ واالقتصاديِّ ،وسبب إلى عزوؾ العلماء
والمفكرٌن والمنتجٌن عن اإلنتاج الفكري والعلمً والصناعً .
كما توص ُ
َّلت إلى بعض التوصٌات المهمة فً هذا الجانب ؛ منها  :أ َّنه
ٌجب تفعٌل الحماٌة الدولٌة للحقوق الفكرٌة ،وربطها بتوجٌهات الشرٌعة
اإلسالمٌة ،التً تنظر إلى ذلك على أ َّنه واجب دٌنً ،قبل أن ٌكون واجبا ً دولٌاً،
ٌ
وخدٌعة وتع ٍّد على أموال الناس وحقوقهم ،لتصان من عبث
وأنَّ اإلخالل بها ؼِشٌّ
العابثٌن ،و ُتحمى من الؽِشِّ والعبث والتالعب والسرقات المشٌنة .
تشجع الدول اإلسالمٌة الملكٌة الفكرٌة بش َّتى أنواعها ،وأن
كما ٌجب أن
ِّ
توفر لها وألصحابها من
تضع ألصحابها من الحوافز التقدٌرٌة والتشجعٌة ،وأن ِّ
الحماٌة ما ٌإ ِّدي إلى نهوض بالد المسلمٌن فً المجال العلمً والصناعً
والتجاريِّ  ،ووصولها إلى ح ِّد االستؽناء عن منتجات الؽرب ،وأعداء األمَّة الذٌن
ٌَ َت َقوَّ ون اقتصادٌا ً من خالل استهالك المسلمٌن إلنتاجهم ،وحاجتهم إلٌه .
وإتماما ً للفائدة فقد ختمت البحث بثالثة مالحق علمٌة مهمَّة فً هذا
الموضوع ؛ وهً  :قرار مجمع الفقه اإلسالمً بجدة ؛ وقرار المجمع الفقهً
اإلسالمً برابطة العالم اإلسالمً بمكة ،وفتوى هٌبة كبار العلماء فً المملكة
العربٌة السعودٌة .
أسؤل هللا التوفٌق والسداد ،وأن ٌرزقنً اإلخالص فً القول والعمل ،وأن
ٌنفعنً وإخوانً المسلمٌن بهذا العمل ،وهللا أعلم ،وصلَّى هللا وسلَّم وبارك على
محمد بن عبد هللا ،وعلى آله وصحبه أجمعٌن .
المقدمة :
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الحمد هلل رب العالمٌن ،والصالة والسالم على أشرؾ األنبٌاء والمرسلٌن؛
محمد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،اللَّ ُه َّم علِّمنا ما ٌنفعنا ،وانفعنا بما
ِّ
الحق بإذنك،
علَّمتنا ،وزدنا علما ً وهدىً ٌا ربَّ العالمٌن ،واهدنا لما اخ ُتلِؾ فٌه من
إ َّنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقٌم ،اللَّ ُه َّم وفقنا لهداك واجعل عملنا فً
راض ع َّنا ٌا ذا
رضاك ،وثبِّتنا على الصِّراط المستقٌم ح َّتى نلقاك ،وتو َّفنا وأنت
ٍ
الجالل واإلكرامٌ ،ا حًُّ ٌا قٌُّوم ،أمَّا بعد :
وحقوق ،تشؽل
فإنَّ المسابل االقتصادٌة وما ٌتعلَّق بها من موضوعات
ٍ
حٌِّزاً كبٌراً من حٌاة البشر وتفكٌرهم فً ك ِّل عصر ومصر ،ذلك أنَّ أكثر
ِّ
وتإثر فً َن َمط حٌاتها وسلوكها ومعٌشتها،
مشكالت البشرٌة التً ُتإلمها،
واحتكار َ
وؼالَ ٍء،
فقر ومجاعةٍ ،إلى استؽالل واستبداد،
ٍ
مشكالت اقتصادٌة ؛ من ٍ
ِّ
ْ
ب و َن ْهبٍُ ،ت َإثر جمٌعها
وسل ٍ
إلى سوء
اع َ
توزٌع للموارد واإلنتاج ،إلى ؼِ شٍّ وخِدَ ٍ
ٍ
ُ
فً حٌاة األمم واألفراد ،والمنتجٌن والمستهلكٌن على السواء .
ِّ
المإثرة فً حٌاة الناس ،بل وفً
وٌ َُع ُّد موضوع الم ِْل ِكٌَّة من أه ِّم المسابل
االقتصاد البشري ،وهو مع ذلك من أه ِّم حقوق اإلنسان ؛ ألنَّ الملكٌة ظاهرة من
ظواهر المجتمع البشري ،وؼرٌزة من ؼرابز اإلنسان التً وُ جدت منذ فجر
التارٌخ مع وجود اإلنسان ،وإن اختلفت مفاهٌمها ووسابلها ونظمها ،باختالؾ
الشعوب واألمم ،وهً ُتعبِّر عن ؼرٌزة االستبثار والحٌازة وحُبِّ الؽِنى لدى
اإلنسان (. )1
والملكٌة تتعلَّق بالضرورات الخمس التً أجمعت الشرابع السماوٌة قاطبة
على حفظها فً ك ِّل رسالة وعه ٍد من عهود البشرٌة المتتابعة ،وتتابع األنبٌاء
والرسل كلُّهم على التؤكٌد على حفظها ،واألمر برعاٌتها ،وبٌان ك ِّل ما من شؤنه
أن ٌحافظ علٌها ،و ٌُقٌِ َم أركانها ،و ٌُ َثبِّت دعابمها وأصولها ؛ وهً  :الدٌن ،والنفس،
والعقل ،والعرض ،والمال (. )2
ولذا جعل اإلسالم التراضً أساسا ً لجمٌع المبادالت المالٌة ،وجعل حُ رِّ ٌَّة
ً
وقرٌنة لصحَّ ه نفاذه (. )3
تعامل ماديٍّ ،
صرِّ ؾ ورضاه واختٌاره أساسا ً لك ِّل
ال ُم َت َ
ٍ

عز وج َّل   :يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا لَ تَأ ُكلُوا أَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم بِالب ِ
قال هللا َّ
اط ِل إِلَّ
َ َ
َ
َ َ
َ َ
ِ
س ُكم إِ َّن اللَّوَ َكا َن بِ ُكم َرِحيما. )6( 
أَن تَ ُكو َن ِتَ َارة َعن تَ َراض ِّمن ُكم َولَ تَقتُلُوا أَن ُف َ

ونظراً لما لموضوع الملكٌة من أهمٌَّة كبرى فً حٌاة األمم واألفراد،
وتنمٌة االقتصاد البشري ،وزٌادة الثروات ،كان محالًّ ألطروحات علمٌَّة متمٌِّزة ؛
من أهمِّها  :رسالة الدكتور  :عبد السالم بن داود العبادي ،بعنوان ( :الملكٌة فً
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الشرٌعة اإلسالمٌة ؛ طبٌعتها ووظٌفتها وقٌودها)
وأجود وأشمل ما ُكتب فً هذا المجال (. )8

( )7

ٍّ
بحق من أه ِّم
 .والتً تعتبر

وعُقدت فً هذا المجال مإتمرات وندوات ،تطرَّ قت إلى موضوع الملكٌة،
وموقعه من حقوق اإلنسان ؛ من أبرزها  :المإتمر األول لمجمع البحوث
اإلسالمٌة باألزهر ،فً شهر شوال سنة (35:5هـ) ،والذي عُنً بموضوع الملكٌة
فً الشرٌعة اإلسالمٌة ،وأسهم فٌه علماء أجالء ،وفقهاء كبار ،بمإلفات علمٌَّة
جلٌلة ،خدمت الساحة العلمٌة فً موضوع الملكٌة والجوانب المتعلِّقة بها ؛ مثل
الشٌخ  :علً الخفٌؾ ،فً كتابه  ( :الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة ) ؛ وبحثه
بعنوان  ( :الملكٌة الفردٌة وتحدٌدها فً اإلسالم ) ؛ والشٌخ  :محمد علً الساٌس،
ببحثه  ( :ملكٌة األفراد لألرض ومنافعها فً اإلسالم ) ؛ والشٌخ الدكتور  :محمد
عبد هللا العربً ،ببحثه  ( :الملكٌة الخاصة وحدودها فً اإلسالم ) ؛ والشٌخ  :أبو
األعلى المودودي ،فً كتابه  ( :مسؤلة ملكٌة األرض فً اإلسالم ) (. )9
إلى ؼٌر ذلك من الدراسات المفردة التً تناولت موضوع الملكٌة فً
اإلسالم ،مع مقارنته بالقوانٌن الؽربٌة ،وبٌان مٌزة الشرٌعة اإلسالمٌة علٌها ؛ ممَّا
ٌُبٌِّن أهمٌَّة هذا الموضوع ؛ خصوصا ً فً بٌان موقؾ اإلسالم ونظرته إلى الملكٌة
الخاصة ،فً مقابل النظرة الفردٌة ( الرأسمالٌة ) ،والنظرة االشتراكٌة للملكٌَّة،
مآس ومشكالت ،وتفرٌطٍ وإفراطٍ  ،وؼلوٍّ وجفا ٍء ،سلم
وما فً هذٌن النظامٌن من
ٍ
( ):
منه النظام االقتصاديُّ اإلسالمً فً نظرته إلى الملك .
وفً العصر الحاضر الذي ا َّتسم بالتق ُّدم فً ك ِّل جوانب الحٌاة البشرٌة ،بما
فٌها الجوانب االقتصادٌة ؛ تطورَّ ت الملكٌة الخاصة ،وبرزت أنواع من الحقوق
التطور المذهل فً
المتعلِّقة بها ،لم تكن معروفة من قبل ،وشهد العالم كلُّه هذا
ُّ
مجال الصناعات واالبتكارات العلمٌة واإللكترونٌة  -خاصة – التً هً نتاج
التطور السرٌع فً مجال الطباعة ،وكثرة المإلفات
العقل البشري المف ِّكر ،وكذا
ُّ
بؤنواعها المختلفة فً ش َّتى المجاالت العلمٌة واألدبٌة والفكرٌة والفنٌة ،وظهرت
فً هذا العصر فً المجال العلمً حركة البرمجة اآللٌة لكثٌر من المإلفات
والكتب العلمٌة ،التً سهَّلت على الباحثٌن وطالب العلم كثٌراً من الص َِّعابِ،
و ٌَس ََّرت لهم ُس ُب َل البحث والتؤلٌؾ ،واشتهرت شركات ومإسسات تجارٌة وعلمٌة
وفنٌة بؤنواع من التق ُّدم التجاري واإلنتاج المتمٌِّز – بكل أشكاله وصوره  -؛ ح َّتى
صار لبعضها السُّمعة والرَّ َواج االقتصادي ،والقبول التجاريُّ الكبٌر ،لدى التاجر
والمستهلك على ح ٍّد سواء .
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وفً مقابل ذلك َ :س ُه َل ْ
ت عملٌات التقلٌد والتزوٌر لكثٌر من السلع
والمنتجات المختلفة ،وانتشرت عملٌات السرقة العلمٌة واألدبٌة لمإلفات اآلخرٌن
ونتاجهم الفكري والعلمً ،و ُ
كث َر ْ
ت عملٌات ال َّنسْ ِخ للمإلفات المختلفة ،مما جعل
العالم كلَّه ٌسعى جاهداً فً سبٌل الحماٌة لهذه الحقوق والممتلكات ،ووضع
األنظمة التً تحكمها وتثبتها ألصحابها ،وفرض العقوبات الزاجرة الرادعة عن
التع ِّدي علٌها .
وحظً هذا الموضوع ( موضوع  :الحقوق المعنوٌَّة ) باهتمام
المعاصرٌن من أهل العلم والفقه،واعتبروه من النوازل الجدٌدة التً تحتاج إلى
تؤصٌل وتقعٌ ٍد ٌُبٌِّن طبٌعتها ،وموقعها من الحقوق ،واألحكام المتر ِّتبة علٌها،
ٍ
والحقوق الواردة علٌها (;).
ومن أجل ذلك عقدت مإتمرات ،وأُلِّفت فٌها مإلفات ،ح َّتى صارت محالًّ
لعدد من البحوث الجامعٌة ،والرسابل العامَّة والخاصَّة ؛ لكنَّ أؼلبها إ َّنما ٌبحث
نظر اقتصاديٍّ َبحْ َتةٍ ،وأمَّا
المسؤلة من وجهة نظر القوانٌن الوضعٌة ،ومن وجهة
ٍ
ُ
ٌ
لدى علماء الشرٌعة ففٌها مقاالت مختصرة ،وبحوث أخرى جٌِّدة ُتر ِّكز على
بعض جوانب و ُم َت َعلَّقات هذه المسؤلة ؛ كملكٌة هذه الحقوق ،وحكم إرثها ،وبٌعها،
وأخذ الع َِوض علٌها ،وال زال كثٌرٌ من جوانب هذا الموضوع بحاجة ماسَّة إلى
دراسات شرعٌَّة ؛ ُتبٌِّن طبٌعة هذه الحقوق ،واألحكام والحقوق الواردة علٌها،
خصوصا ً موقؾ الشرٌعة اإلسالمٌة من حماٌتها وحفظها من اعتداء المعتدٌن ،
وعبث العابثٌن ،واألمور واألسس التً ٌُمْ كِنُ أن ٌ َُر َّكز علٌها من وجهة إسالمٌة
شرعٌة فً سبٌل تحقٌق هذا المطلب النفٌس ،وبٌان اآلثار المتر ِّتبة على حماٌتها
أو التفرٌط فٌها ؛ فال زال ذلك ُكلُّه بحاجة إلى البحث والدراسة (. )31
ُّ
ٌستحق البحث والدراسة،
بمكان
لهذه األسباب التً أراها من األهمٌَّة
ٍ
عقدت العزم – مستعٌنا ً باهلل تعالى – على بحث موضوع  ( :حماٌة الملكٌة
الفكرٌة فً الفقه اإلسالمً ) ؛ وبٌان حكم حماٌتها فً نظر اإلسالم ،وموقفه من
ُ
سس ومبادئ شرعٌَّة لحماٌتها ألصحابها،
هذه الحقوق ،وأه َّم ما ر َّكز علٌه من أ ٍ
صالً ذلك كلَّه
وصٌانتها عن العبث واالعتداء على الوجه الذي ٌ َُح ِّق ُق المصلحة ،مإ ِّ
بما أجده من أدلَّ ٍة شرعٌَّة ،مبٌِّنا ً بقدر المستطاع اآلثار االقتصادٌة المتر ِّتبة على
الحماٌة أو التفرٌط فً هذه الحقوق ،سابالً إٌَّاه – سبحانه وتعالى  -التوفٌق والسداد
لخٌري الدنٌا واآلخرة ،وسرت فً بحثه – بعد هذه المق ِّدمة المشتملة على سبب
َّ
َّ
الخطة التالٌة :
وخطته ،ومنهجه ،ومصطلحاته  -على
البحث وأهمٌَّته،
خطة البحث :

المبحث األول  :المقصود بالملكٌة الفكرٌة .
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المبحث الثانً  :طبٌعة الملكٌة ( الحقوق ) الفكرٌة .
المبحث الثالث  :أنواع الملكٌة الفكرٌة والحقوق الواردة علٌها .
المبحث الرابع  :حماٌة الملكٌة الفكرٌة إسالمٌا ً وعالمٌاً ،واألدلة الشرعٌة
المإٌدة لذلك .
المبحث الخامس  :اآلثار االقتصادٌة المترتبة على الملكٌة الفكرٌة .
مالحق البحث .
منهج البحث :

ُ
سرت فً هذا البحث وفق المنهج التالً :
 -1رجعت فً بحث هذا الموضوع إلى الكتب المعتمدة فً ك ِّل مذهب ،مع
االستفادة من الدراسات الحدٌثة المتخصِّصة فً مجال االقتصاد والحقوق والملكٌَّة
؛ وتؤٌٌد البحث بما توصلت إلٌه المجامع الفقهٌة والمإتمرات الخاصة فً هذا
الموضوع ،ونظراً ألنَّ هذه الحقوق ولٌدة العصور المتؤخرة ،فإنَّ التركٌز على
االستفادة من الدراسات الحدٌثة فً هذا المجال سٌكون واضحا ً فً مراجع البحث
.
 -2قصرت البحث على موضوع الحماٌة لهذه الحقوق ،وبٌان اآلثار
المترتبة علٌها ،ولكن نظراً للحاجة إلى بعض المسابل التمهٌدٌة للموضوع ،فقد
تناولتها باالختصار ؛ لكونها خارجة عن الموضوع ،ومخدومة بالبحث والدراسة
؛ كموضوع  :تكٌٌؾ هذه الحقوق ،وبٌان أ َّنها من ِّ
حق الملكٌَّة ،وكذلك  :لم أُعرِّ ج
على بعض جوانب الموضوع الخارجة عن موضوع الحماٌة ؛ كموضوع  :بٌع
هذه الحقوق من عدمه ،إالَّ بمقدار ما ٌخدم فً مسؤلة الحماٌة لهذه الحقوق .
 -3أصَّلت مسؤلة حماٌة الملكٌة الفكرٌة ببٌان أدلتها من الكتاب ،والسنة .
 -4خرجت األحادٌث النبوٌَّة من مصادرها المعتمدة ،وبٌَّنت درجتها،
ملتزما ً فً ذلك بطرٌقة االستدالل الصحٌحة من كتب الحدٌث واألثر ،ولم استد َّل
فً هذا البحث إالَّ
كثٌر من األدلَّة الضعٌفة ؛ ألنَّ فً
حٌح ،معرضا ً عن
ٍ
ٍ
بدلٌل ص ٍ
الصحٌح – والحمد هلل ُ -ؼ ْن ٌَ ًة عنها .
 -5عرَّ ْفت بالمفردات التً تحتاج إلى تعرٌؾٍ ،ولم أترجم لألعالم الواردة
فً البحث ؛ ألنَّ البحث فقهًٌّ  ،ومنعا ً لإلطالة ،ولكون أؼلب األعالم الواردة فٌه
من المشهورٌن ،أو من المعاصرٌن الذٌن ٌصعب الحصول على تراجم لهم .
 -6اجتهدت فً بٌان اآلثار االقتصادٌة والعلمٌة المترتبة على التفرٌط فً
هذه الحقوق ،وكذا اآلثار المترتبة على حماٌتها ،ومنعها من االعتداء والعبث
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والسرقة ،ومع أنَّ هذا الجانب ٌندر أن ٌوجد فٌه بحث أو كتابة – حسب العلم –
إالَّ أ َّنً بذلت من الجهد فٌه ما أرجو به العذر عن التقصٌر والخطؤ .
 -7إتماما ً للفابدة ،فقد ذٌَّلت البحث بمالحق علمٌة مهمَّة فً هذا الموضوع
؛ وهً  :قرار مجمع الفقه اإلسالمً بجدة ؛ وقرار المجمع الفقهً اإلسالمً
برابطة العالم اإلسالمً بمكة ،وفتوى هٌبة كبار العلماء فً المملكة العربٌة
السعودٌة .
 -8ختمت البحث بؤهم النتابج المستخلصة منه ،وبعض التوصٌات فً هذا
المجال ،ث َّم بٌَّنت المصادر والمراجع .
مصطلحات البحث ورموزه :

للبحث مصطلحات ورموز ،بٌانها على النحو التالً :
 -1حرف ( ح )  :المقصود به رقم الحدٌث فً الكتاب الذي أخرجه ،أو
تكلَّم علٌه ،إذا كان مر َّقما ً .
 -2حرف ( ت )  :فً صلب البحث اختصاراً لكلمة الوفاة ،وفً قابمة
المراجع اختصاراً لكلمة تحقٌق .
 -3حرف ( ض )  :اختصاراً لكلمة ضبط .
 -4حرف ( د )  :اختصاراً لكلمة الدكتور .
 -5حرف ( ط )  :المقصود به رقم الطبعة .

 -6حرفا ( هـ  ،م ) < يقصد بو بيان تاريخ الطبع ،ىجري أو ميالدي .
هذا وأسؤل هللا تعالى القبول والتوفٌق والسداد فً القول والعمل ،وأن
ً
وخدمة للعلم وأهله ،ودعوة إلى شرع هللا
ٌجعل هذا العمل خالصا ً لوجهه الكرٌم،
ومنهجه .
ما كان فٌه من صواب فمن هللا وحده ،له الفضل والحمد وال ِم َّنة ،وما كان
فٌه من خطؤ وتقصٌر فمن نفسً والشٌطان ،وأستؽفر هللا منه ،وأسؤله التجاوز
عنه ،والتوفٌق لتداركه وتصحٌحه ،وصلَّى هللا وسلَّم وبارك على عبده ورسوله
محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعٌن .
المبحث األول
المقصـود بالملكٌـة الفكـرٌـة

مصطلح الملكٌة الفكرٌة ٌُ ْن َظرُ إلى تعرٌفه باعتبارٌن ؛ األول  :باعتباره
مركبا ً إضافٌا ً ٌتكون من كلمتٌن ؛ األولى  :كلمة ( الملكٌة ) ،والثانٌة  :كلمة
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( الفكرٌة ) ،ولك ِّل واحدة من هاتٌن الكلمتٌن معنىً فً اللؽة ،وآخر فً
االصطالح ،والثانً  :باعتباره ل َق َبا ً على هذا النوع من أنواع الملكٌة ،وبٌان
تعرٌفه بهذٌن االعتبارٌن على النحو التالً :
 أوالً  :تعرٌف كلمة ( الملكٌة ) .تعرٌف الملكٌة ً
لغة  (( :المٌم والالَّم والكاؾ  :أص ٌل صحٌ ٌح ٌد ُّل على َّقو ٍة
ج ٌْ َن ُه ؛ َقوَّ ى َعجْ َن ُه و َش َّدهُ ،و َملَّ ْك ُ
ت ال َّشًْ َء :
فً الشً ِء وصِ حَّ ٍة ؛ ٌُقا ُل  :أَمْ لَ َ
ك َع ِ
ك
اإل ْن َسانُ ال َّشًْ َءٌَ ،مْ لِ ُك ُه َم ْل َكاً ،واالس ُم  :الم ِْل ُ
َق َّو ٌْ ُت ُه  ...واألص ُل هذا ،ث َّم قِ ٌْ َل َ :ملَ َك ِ
()11
ٌ
.
ك  :العبد ))
مال ،والمملو ُ
صحٌحـة ،فالم ِْل ُ
؛ ألَنَّ ٌَدَ هُ فٌه قوٌ ٌَّة
ك  :ما ُمل َِك من ٍ
ك  :ما ٌَمْ لِ ُك ُه اإلنسانُ من ماله ،و ٌَسْ َت ِب ُّد به ،وٌتصرَّ ؾ فٌه
ك وال ِم ْل ُ
والم ُْل ُ
ك ؛ ٌُ َقا ُل َ :ملَ َك ُه ٌَمْ لِ ُكهَُ ،م ْل َكا ً َوم ِْل َكا ً وم ُْل َكا ً
بانفرادهَُ ٌ ،ذ َّكرُ وٌ َُإ َّنث ،جمعه  :أمْ الَ ٌ
ك و ُملُ ٌ
ك وم ُْل ٌ
ك وم ِْل ٌ
و َت َملُّ َكاً ،و َما ل ُه َم ْل ٌ
ك  :أي شً ٌء ٌَمْ لِ ُك ُه  .وٌُقا ُل  :أَمْ لَ َك ُه الشَّ َء،
ُ ()12
.
و َملَّ َك ُه إٌَّاهَُ ،تمْ لِ ٌْ َكا ً ؛ َج َعلَ ُه م ِْل َكا ً له ٌَمْ لِك ُه
ك ؛ ٌُقا ُل  :بٌدي م ِْل ِك ٌَّ ُة هذه األرض ،والم ِْل ِك ٌَّ ُة
ك أو ال َّتمْ ِل ٌْ ُ
والم ِْل ِك ٌَّ ُة  :الم ِْل ُ
ص ُة :ما ٌَمْ لِ ُك ُه الفرد  .والم ِْل ِك ٌَّ ُة العا َّم ُة  :ما َتمْ لِ ُك ُه الدولة  .والم ِْل ِك ٌَّ ُة َ :مصْ دَ رٌ
الخا َّ
()13
.
فسكون )
بكسر
صِ َناعِ ًٌّ صِ ٌ َْػ من المادة َم ْنسُو َبا ً إلى الم ِْلكِ (
ٍ
ٍ
ؾ
وأ َّما تعرٌف ال ِم ْل ِك ٌَّ ُة اصطالحا ً  :فقد اختلؾ الفقهاء فً تحدٌد تعرٌ ٍ
اصطالحًٍّ للملكٌة ؛ بسبب اختالفهم فً ضبط الملك ،وبٌان ما ٌُعتبر ماالً مملوكاً،
وما ال ٌُعتبر كذلك (. )36
وبنا ًء على هذا اختلفت أنظارهم فً تحدٌد المعنى االصطالحً للملك
على ثالثة ا ِّتجاهات ،بٌانها على النحو التالً :
أ) اال ِّتجاه األول ٌ :نظر فً تعرٌؾ الملك إلى اعتباره حقٌقة شرعٌة ،أو
حكما ً أقرَّ ه الشارع ،ور َّتب علٌه آثاراً ومصالح مالزمة ( ،)37وهذا هو ا ِّتجاه أكثر
أهل العلم لتعرٌؾ الملك ،ومن أشهر تعرٌفات هذا اال ِّتجاه :
 -1تعرٌؾ أبً المكارم الحنفً ،عبد الكرٌم بن محمد بن أحمد الصباؼً
المدٌنً – رحمه هللا – بقوله  (( :أمَّا الملك فهو حالة شرعٌة مقتضٌة إلطالق
التصرُّ ؾ فً محلها ،لوال المانع من إطالقه )) (. )38
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 -2تعرٌؾ القـــــرافً المالكً ،أحــمد بن إدرٌس بن عبد الرحـمن
(ت 8:6 :هـ) – رحمه هللا  (( : -الملك حك ٌم شرعًٌّ مقدَّرٌ فً العٌن أو المنفعة،
ض عنه من
ٌقتضً َت َم ُّكن من ٌضـــــــاؾ إلٌه من انتفاعــــــه بالمملوك ،وال ِع َو ِ
حـٌث هو كذلك )) (. )39
عٌن أو منفعةٍ،
موضع آخر  (( :إنَّ الم ِْلك  :إباحة شرعٌة فً
وقال فً
ٍ
ٍ
ض عنهما
تقتضً َت َم ُّكن صاحبها من االنتفاع بتلك العٌن أو المنفعة ،أو أخذ الع َِو ِ
من حٌث هً كذلك )) (. )3:
 -3أحد تعرٌفات القاضً حسٌن بن محمد المروزي (ت 684 :هـ) –
رحمه هللا – حٌث قال  (( :الملك قد ٌُفسَّر بؤمر ِّ
مإثر ٌُمك ِّنه ( أي ٌُم ِّكن صاحبه )
من االنتفاع والتصرُّ ؾ فً المال بحسبه )) (;. )3
 -4تعرٌؾ تاج الدٌن عبد الوهاب بن علًٍّ بن السبكًِّ الشافعًُّ
(ت 771 :هـ) – رحمه هللا – بقوله  (( :والمختار فً تعرٌؾ الملك  :أ َّنه أمر
عٌن أو منفعة ٌقتضً ت َم ُّكن من
معنوي ،وإن شبت قل  :حكم شرعً مُقدَّرٌ فً
ٍ
ض عنه من حٌث هو كذلك )) (. )21
ٌُنسب إلٌه انتفاعه به ،والع َِو ِ
 -5تعرٌؾ بدر الدٌن محمد بن بهادر الزركــــــشًُّ الشافعًُّ (ت :
794هـ) – رحمه هللا – حٌث قال  (( :هو القدرة على التصرُّ فات التً ال تتعلَّق
بها َت ِب َع ٌة وال ؼرام ُة دنٌا وال آخرة  .وقٌل  :معنىً مقدَّرٌ فً المح ِّل ٌعتمد الم ُْك َن َة من
التصرُّ ؾ على وجه ٌنفً ال َّت ِب َع َة َ
والؽ َرا َمة )) (. )21
فهذه التعرٌفات تشترك جمٌعا ً فً أ َّنها بعد أن تضع جنسا ً فً التعرٌؾ :
حكم ،معنى ،أمر ،حالة ،تذكر القٌود التً ٌخرج بها كل ما عدا الملك ،وتوضِّح
األمور التً أقرَّ ها الشارع له (. )44
وٌالحظ على هذه التعرٌفات للملك فً اصطالح الفقهاء ما ٌلً :
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أوالً  :ال ُتبرز حقٌقة الملك ومعناه بشكل دقٌق ؛ ألنَّ الملك فً الواقع
ارتباط أو عالقة تقوم بٌن اإلنسان والشً ِء ،من شؤنها أن تعطٌه القدرة على
التصرُّ ؾ واالنتفاع وحده بالشً ِء المملوك له ،إالَّ إذا قام مانعٌ ٌمنعه من ذلك .
ثانٌا ً  :أ َّنها تقصر الملك على ما اعتبره الشارع فقط ملكاً ،وهذا ٌجعل
تعرٌؾ الملك قاصراً عن شمول األشٌاء التً تعارؾ الناس على ملكٌِّتها،
واصطلحوا على ذلك ؛ كالحقوق واالختصاصات ونحو ذلك .
ثالثا ً  :أ َّنها قصرت تعرٌؾ الملك على تملُّك األعٌان والمنافع ،وهذا
ِّ
بعٌن وال منفعةٍ ،بل هو ٌّ
كحق
حق محضٌ ؛
قصورٌ ؛ ألنَّ من الملك ما لٌس
ٍ
ِّ
وحق الوالٌة ونحو ذلك ،فهذه الحقوق ملك ألصحابها المختصٌن بها،
الحضانة،
()45
.
وإن لم تكن أعٌانا ً وال منافع
ب) اال ِّتجاه الثانً ٌُ :عرِّؾ الملك على أساس ذكر موضوعه وثمرته
والؽاٌة التً ُ
ش ِر َع الملك من أجلها ،ومن أشهر تعرٌفات هذا اال ِّتجاه :
 -1ما ٌُمكن أن ٌإخذ من كالم أبً الم َ
ُظ َّفر أسعد بن محمد النٌسابوري
ِ
الكرابٌسً الحنفً (ت 791 :هـ) – رحمه هللا  -؛ حٌث قال  (( :والملك تسلٌطٌ
على جمٌع أنواع التصرُّ ؾ )) (. )46
 -2تعرٌؾ كمال الدٌن محمد بن عبد الواحد المعروؾ بابن الهُمام الحنفً
(ت:83 :هـ) – رحمه هللا – بقوله  (( :الملك هو قدرة ٌثبتها الشارع ابتدا ًء على
التصرُّ ؾ )) (. )47
و َت َع َّقب ُه زٌن الدٌن إبراهٌم بن ُن َجٌ ِْم الحنفً (ت 971 :هـ) – رحمه هللا –
بقوله  (( :وٌنبؽً أن ٌُقال  :إالَّ
لمانع ؛ كالمحجور علٌه ،فإ َّنه مالكٌ ،وال قُدرة له
ٍ
على التصرُّ ؾ ،والمبٌع المنقول ،مملوك للمشتري ،وال قُدرة له على بٌعه قبل
قبضه )) (.)48
 -3تعرٌؾ سراج الدٌن قاسم بن عبد هللا بن محمد المعروؾ بابن الشاط
(ت 945هـ) – رحمه هللا – بقوله  (( :الملك َت َم ُّكن اإلنسان شرعا ً بنفسه أو بنٌابة
ض عن العٌن أو المنفعة )) (.)49
من االنتفاع بالعٌن أو المنفعة ،ومن أخذ الع َِو ِ
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 -4أحد تعرٌفات القاضً حسٌن المروزي الشافعً ؛ حٌث قال  (( :م ُْك َن ُة
االنتفاع والتصرُّ ؾ فً المال بحسب المح ِّل البقا ً به )) (. )4:
 -5تعرٌؾ شٌخ اإلسالم أحمد بن عبد الحلٌم ابن تٌمٌَّة الحرَّ انً
(ت 94: :هـ) – رحمه هللا  -؛ حٌث قال  (( :القدرة الشرعٌة على التصرُّ ؾ فً
الرقبة )) (;. )4
فهذه التعرٌفات تشترك جمٌعا ً فً أ َّنها ُتب ِْر ُز موضوع الملك أو الؽاٌة
األساسٌة منه ؛ وهً القدرة على التصرُّ ؾ فً الشًء المملوك بش َّتى أنواع
التصرُّ فات ،والتم ُّكن من االنتفاع .
إالَّ أنَّ المالحظ علٌها  :أ َّنها ال ُتب ِْر ُز حقٌقة الملك ؛ فً أ َّنه ارتباط
مشروع ،ذو طبٌعة خاصة بٌن اإلنسان والشً ِء المملوك له (. )51
ج) اال ِّتجاه الثالث ٌُ :عرِّؾ الملك انطالقا ً من أ َّنه عالقة بٌن المالك
والمملوك ،ومن أشهر تعرٌفات هذه اال ِّتجاه :
 -1تعرٌؾ القاضً محمد بن محمد بن نوح القابسً الؽزنوي
(ت  :فً حدود 811هـ ) – رحمه هللا  -؛ حٌث قال  (( :الملك عبارة عن
االختصاص الحاجز )) (. )53
 -2تعرٌؾ صدر الشرٌعة عبٌد هللا بن مسعود الحنفً (ت 967 :هـ)
– رحمه هللا – بقوله  (( :الملك  :ا ِّتصال شرعً بٌن اإلنسان وبٌن شً ٍء ٌكون
مطلقا ً لتصرُّ فه فٌه ،وحاجزاً عن تصرُّ ؾ الؽٌر )) (. )54
وبنحوه تعرٌؾ الشرٌؾ علً بن محمد بن علً الجرجانً (ت :38 :هـ)
– رحمه هللا . )55( -
 -3تعرٌؾ الشٌخ محمد بن عرفة المالكً (ت :15 :هـ) – رحمه هللا –
جابز ،فعالً أو حكما ً ال
بقوله  (( :الملك  :استحقاق التصرُّ ؾ فً الشًء بكل أمر
ٍ
بنٌابة )) (. )56
 -4بعض التعرٌفات التً ساقها القاضً حسٌن بن محمد المروزي
– رحمه هللا – فً كتابه طرٌقة الخالؾ ؛ ومنها  (( :الملك  :اختصاص ٌقتضً
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إطالق االنتفاع والتصرُّ ؾ  .الملك  :اختصاص مسلِّط له على االستبدال  .الملك :
ٌُطلق وٌراد به اختصاص ُم ْن َتف ٍِع ب ُم ْن َت َف ٍع به  .وٌ ُ
ُطلق وٌراد به اختصاص َحجْ ٍز
و َم ْن ٍع )) (. )57
فهذه التعرٌفات تشترك فً بٌان العالقة بٌن المالك والمملوك ،وأ َّنه
مختصٌّ بما ٌملكه اختصاصا ً ٌُ َم ِّك ُن ُه من التصرُّ ًً ؾ واالنتفاع المطلق ،وٌمنع ؼٌره
من التصرُّ ؾ فٌه ؛ وهذا هو حقٌقة معنى االختصاص الذي ٌقوم علٌه معنى الملك
(. )58
وعلى ذلك  :فإنَّ اال ِّتجاه الثالث فً تعرٌؾ الملك هو أقرب اال ِّتجاهات
التً سلكها الفقهاء فً بٌان حقٌقة الملك ؛ وٌُمكن من خالل هذا اال ِّتجاه أن ٌُعرَّ ؾ
إنسان بشً ٍء ٌ َُخوِّ له شرعا ً
الملك ( أو الملكٌة ) اصطالحا ً بؤ َّنه  (( :اختصاص
ٍ
االنتفاع
()59
.
مانع ))
[ به ] ،والتصرُّ ؾ فٌه وحده ابتداءً ،إالَّ ل ٍ
فهذا التعرٌف ٌُ َب ٌِّن الركائز التً ٌقوم علٌها الملك  :فهو ال ٌقوم شرعا ً
ٌ
منفعة أو ما ٌإول إلٌهما ) ؛
إالَّ إذا تح َّقق أمران ؛ أحدهما  :شً ٌء ماديٌّ ( ما ٌل أو
ُ
وثانٌهما  :إنسانٌ
ٌرتبط بهذا الشً ِء ،ارتباطا ً ٌُ َم ِّك ُن ُه من االنتفاع به ،والتصرُّ ؾ
()5:
.
المشروع فٌه
كما أ َّنه ٌُ َب ٌِّن حقٌقة الملك ،وأ َّنه اختصاصٌ بالشً ِء المملوك ،اختصاصا ً
ٌمنع ؼٌر مالكه من االنتفاع به ،أو التصرُّ ؾ فٌه ،إالَّ عن طرٌقه شخص ٌَّاً ،أو عن
طرٌق وكٌله أو ناببه الشرعً ،ثم هو ٌجعل معنى الملك شامالً لملك األعٌان
والمنافع ،سواء أُعِ َّدت من المال أم ال ،وملك الحقوق على اختالؾ أنواعها مالٌة
بشخص ما ،اختصاصا ً ٌ َُخوِّ ل له القدرة
كانت أم ال ،متى تح َّقق فٌها اختصاصها
ٍ
َ
ٌحجُز ؼٌره وٌمنعه من أن ٌكون له بها انتفاع ،أو ٌكون له فٌها تصرُّ ؾ
على أن
(;)5
.
نافذ
 ثانٌا ً  :تعرٌف كلمة ( الفكرٌة ) .الف ِْك ِر ٌَّ ُة لُ َغ ًة  :مؤخوذة من الف ِْك ِر ؛ وهو أص ٌل ٌد ُّل على َت َر ُّد ٍد القلب فً
ورجُ ٌل ِف ِّكٌْرٌ ؛ كثٌر الف ِْك ِر (. )61
ال َّشًْ ِء؛ ٌُ َقا ُل َ :ت َف َّك َر ؛ إذا َر َّددَ َق ْل َب ُه مُعْ َت ِب َراًَ ،
وال َف ْك ُر وال ِف َك ُر  :إعْ َما ُل َ
الخاطِ ِر فً الشً ِء ،وقد أَ ْف َك َر فً الشً ِء ،و َف َك َر
َ
فٌه ،و َت َف َّك َر ؛ بمعنىً  .وال َّت َف ُّكرُ ( اسم التفكٌر )  :ال َّتؤ ُّملُ ،واالسم منه  :الف ِْكرُ،
والف ِْك َرةُ ،والمصْ دَ رُ  :ال َف ْك ُر (. )63
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َ
بعض ما ٌعلم ؛ لٌصل به
ب
َ
ور َّت َ
مْر َف ْك َراً  :أَعْ َم َل العق َل فٌهَ ،
و َف َك َر فً األ ِ
ول ،وأ ْف َك َر فً األَمْر َ :ف َك َر فٌه ،فهو ُم َف ِّكرٌ ،و َف َّك َر فً األمر ُ :م َبالَ َؽ ًة فً
إلى مجه ٍ
َف َك َر وهو أ ْش ٌَعُ فً االستعمال من َف َك َر ،و َف َّك َر فً ال ُم ْش ِكلَ ِة  :أعْ َم َل عقلَ ُه فٌها
ص َل إلى َحلِّها ،فهو ُم َف ِّكرٌ  .والجمع  :أفكا ٌر (. )64
ل ٌَ َت َو َّ
َ
مجهول ًِ ،وترتٌب أمور
مْر
العقل
وأ َّما الف ِْك ُر اصطالحا ً  :فهو إعما ُل
ٍ
ِ
فً65أ) ِ
(
.
ص ُل بها إلى معرف ٍة حقٌقٌ ٍة أو ظن ٌِّ ٍة
فً الذهنَ ٌُ ،تو َّ
 ثالثا ً  :تعرٌف الملكٌة الفكرٌة .ِّ
المتؤخرة،
الملكٌة الفكرٌة نو ٌع من أنواع الملكٌة التً ظهرت فً العصور
ً
نتٌجة للتطور العلمً والتق ُّدم الصناعً وال ِّت َقنًِِّ والتجاري الذي ٌشهده العالم ،وقد
اختلفت وجهات النظر فً تسمٌتها ،والتعرٌؾ بها ،وتصنٌفها ،وتحدٌد ما ٌدخل
فٌها من حقوق ؛ فبعضهم أطلق علٌها الحقوق المعنوٌَّة ،وبعضهم أطلق علٌها
حقوق االبتكار ،وبعضهم أطلق علٌها الحقوق ( الملكٌة ) الذهنٌة ،أو األدبٌة ،أو
الفكرٌة ،أو التجارٌة ،أو الصناعٌة ،وبعضهم أطلق علٌها حق اإلنتاج العلمً،
وبعضهم عرَّ فها بتعداد أشكالها وصورها التً تدخل فٌها :
ُّ
الحق المعنوي  :سلطة
عرفها بأ َّنها حقوق معنو ٌَّة ؛ قال :
أـ فمن َّ
ِّ
لشخص على شً ٍء ؼٌر ماديٍّ  ،هو ثمرة فكره أو خٌاله أو نشاطه ؛ كحق المإلؾ
ٍ
ِّ
ِّ
فً مإلفاته ،وحق الفنان فً مبتكراته الفنٌَّة ،وحق المخترع فً مخترعاته
ِّ
وحق التاجر فً االسم التجاريِّ والعالمة التجارٌة وثقة العمالء (. )66
الصناعٌة،
ٌ
ِّ
حاجزٌ ،منح
عر َفها
بحق االبتكار ؛ قال  :هو اختصاصٌ شرعًٌّ
ب -ومن َّ
ً
ً
ِّ
َ
سلطة مباشرة على نتاجه المبتكر ( أ ٌَّا كان نوعه ) ،و ٌُ َمكن ُه من االحتفاظ
صاحبه
()67
.
اج لنفسه
بنسبة هذا ال ِّن َت ِ
وقال الدكتور فتحً الدرٌنً ٌُ (( :قصد باإلنتاج الذهنً المبتكر  :الصور
الفكرٌة التً َت َف َّت َقت عنها ال َملَ َك ُة الراسخة فً نفس العالم أو األدٌب ونحوه ،مما
ٌكون قد أبدعه هو ،ولم ٌسبقه إلٌه أحد )) (. )68
قال الدكتور مصطفى بن أحمد الزرقا – رحمه هللا  (( : -وقد رجَّ حنا أن
نسمًِّ هذا النوع ( حقوق االبتكار ) ؛ ألنَّ اسم ( الحقوق األدبٌة ) ضٌ ٌِّق ال ٌتال َءم
كثٌر من أفراد هذا النوع ؛ كاالختصاص بالعالمات الفارقة التجارٌة،
مع
ٍ
َ
واألدوات الصناعٌة المبتكرة ،وعناوٌن ال َم َحا ِّل التجارٌة ،مما ال صِ لة له باألدب
ِّ
والنتاج الفكري ،أمَّا اسم ( ِّ
كحق المإلؾ
حق االبتكار ) فٌشمل الحقوق األدبٌة ؛
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فً استؽالل كتابه ،والصحفً فً امتٌاز صحٌفته ،والفنان فً أثره الفنً من
الفنون الجمٌلة ،كما ٌشمل الحقوق الصناعٌة والتجارٌة مما ٌسمونه الٌوم بالملكٌة
كحق مخترع اآللة ،ومبتدع العالمة الفارقة التً نالت ِّ
ِّ
الثقة ،ومبتكر
الصناعٌة ؛
()69
.
العنوان التجاري الذي أحرز الشهرة  ...إلخ ))
عرفها بالحقوق ( الملكٌة ) الذهنٌة ،أو األدبٌة ،أو الفكرٌة ،أو
ج -ومن َّ
التجارٌة ،أو الصناعٌة ؛ قال  :هً ُّ
حق اإلنسان فً إنتاجه العلمً ،واألدبً،
والفنً ،وال ِّت َقنًِِّ ،والتجاريِّ ؛ لٌستفٌد من ثماره وآثاره المادٌة والمعنوٌة ،وحرٌَّة
ِّ
كحق المإلؾ فً التؤلٌؾ ،والمترجم فً
التصرُّ ؾ فٌه ،والتنازل عنه ،واستثماره ؛
الترجمة ،والناشر فً حقوق النشر ،والرسام فً اإلبداع الفنً والرسم والتصوٌر،
َّ
المخططات والخرابط ،والمخترع فٌما اخترعه ،ووصل إلٌه،
والمهندس فً
َّ
الحق فً تسجٌله ،والحصول بموجبه على براءة االختراع ،أو
وأعطته الدول
شهادة خاصة .
والجامع بٌن هذه الحقوق جمٌعا ً  :أ َّنها حقوق ذهنٌَّة ؛ فهً نتاج الذهن
وابتكاره ،ولذا فتسمٌتها  :ملكٌة ذهنٌة أولى باالعتبار (. )6:
بحق اإلنتاج العلمً ؛ قال ُّ :
ِّ
حق التؤلٌؾ ،وفً معناه :
عرفها
د -ومن َّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
وحق اإلنتاج العلمً،
والحق الفكري،
وحق االبتكار،
وحق اإلبداع،
حق اإلنتاج،
ٌ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
متشابهة
وحق االختراع ،فهذه كلُّها
والحق المعنوي،
والحق الفنًُّ ،
والحق األدبً،
أو متطابقة فً التعرٌؾ والحكم ،ولع َّل مصطلح ( ُّ
حق اإلنتاج العلمً ) ٌجمع ذلك
كلَّه .
وٌ َُعرَّ ؾُ ُّ
حق اإلنتاج العلمً بؤ َّنه  :استبثار ذي الكفاءة باالستفادة المالٌة أو
المعنوٌة مما أخرجه بقدرته المتخصِّصة فً حال حٌاته وورثته من بعده (;. )6
هـ -وأ َّما من اكتفً فً تعرٌفها بتعداد صورها وأنواعها ؛ فهو ٌ َُع ِّدد
نوع على حده (. )71
األنواع الداخلة فً هذا المصطلح الحادث ،ثم ٌ َُعرِّ ؾُ بك ِّل ٍ
والذي ٌظهر لً – وهللا تعالى أعلم – أنَّ تسمٌة هذه الحقوق بالحقوق
الفكرٌة ( أو الملكٌة الفكرٌة ) أو َلى وأحسن ؛ ألنَّ تسمٌتها بالحقوق المعنوٌة
ُّ
الحق المعنوي  :هو
( أو العٌنٌة ) ؛ تسمٌة قاصرة عن شمول بعض أنواعها ؛ إذ
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لشخص على شً ٍء معنويٍّ ؼٌر ماديٍّ  ،ال ٌدرك إالَّ بالحواس ؛ كاألفكار
سلطة
ٍ
والمخترعات الذهنٌة ،والملكٌة الفكرٌة تتعلَّق – أحٌانا ً  -بؤشٌاء مادٌة ؛ وال تعتبر
مملوكة مختصَّة بصاحبها إالَّ إذا تجسَّد لها جرم له وجود فً الخارج ؛ كالكتاب
مثالً ،واآللة ،واللوحة الفنٌة ،ونحو ذلك (. )73
ِّ
بحق االبتكار  :تسمٌة قاصرةٌ أٌضا ً ؛ ألنَّ بعض هذه الحقوق
وتسمٌتها
لٌست مبتكرة ؛ كبعض المإلفات المجموعة ،وبعض الصناعات التقلٌدٌة،
والتراخٌص التجارٌة ،فهل معنى هذا أ َّنها ال تكتسب الخواص المترتبة علٌها إالَّ
إذا تح َّقق فٌها شرط االبتكار ؟
وتسمٌتها بحقوق اإلنتاج العلمً ٌ :رد علٌه  -أٌضا ً  : -أنَّ بعض الحقوق
الداخلة فً هذا النوع من أنواع الملكٌة لٌست نتاجا ً علمٌا ً ؛ كلوحات الفنِّ والحقوق
الفنٌة ،وما ٌتعلَّق بالتجارة والتراخٌص واالسم التجاري ،إالَّ إذا أُرٌد بالعلم قسماه
 :النظري ،والعملً ،وبؤنواعه  :المكتوبة والشفوٌة ،والمادٌة والمعنوٌة

()74

.

وهذا قد ال ٌراد على اإلطالق .
فتسمٌة هذا النوع من أنواع الحقوق ( أو الملكٌات )  :بالملكٌة الفكرٌة
عقل ،وهذا أع ُّم من أن
أَ ْولَى؛ ألنَّ الجامع بٌنها جمٌعا ً أ َّنها نِ َتا ُج ف ِْك ٍر ،وإعمال
ٍ
ٌكون عملٌا ً أو علم ٌَّاً ،أو أدبٌا ً أو علم ٌَّا ً .
و ٌُ ْمكِنُ بعد هذا ،وبعد التؤمُّل فً معنى الملك والفكر فً اللؽة
واالصطالح ،أن ُن َعرِّؾ الملكٌة الفكرٌة بأ َّنها  :اختصاص اإلنسان الحاجز بنتاج
فكره وإبداعه ،اختصاصا ً ٌ َُخوِّ ُل له شرعا ً االنتفاع به ،والتصرُّ ؾ فٌه وحده ابتدا ًء
إالَّ
لمانع .
ٍ
اج الف ِْكر ،واإلبداع ) ٌ :
لفظ عا ٌّم ؛ ٌشمل جمٌع الحقوق الداخلة فً
فإنَّ ( نِ َت َ
ِ
هذا النوع من أنواع الملكٌة .
المبحث الثانً
طبٌعـة الملـكــٌة الفـكـرٌـة
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لمعرفة طبٌعة الملكٌة الفكرٌة فً نظر اإلسالم ال ُب َّد من التمهٌد لذلك
بثالثة أمور :
األمر األول  :بٌان معنى المال فً اللؽة واالصطالح ؛ لمعرفة ما ٌ َُع ُّد
ماالً ،وما ال ٌ َُع ُّد ماالً فً نظر اإلسالم .
ِّ
الحق فً اللؽة واالصطالح .
األمر الثانً  :بٌان معنى
األمر الثالث  :بٌان أنواع حقوق العباد وأقسامها ؛ لمعرفة موقع الملكٌة
ومكانتها من الحقوق  .فدونك بٌان هذه األمور الثالثة مختصراً :
األمر األول  :بٌان معنى المال فً اللغة واالصطالح .
َ
وحازهُ بالفعل من جمٌع
المال فً اللغة ٌُ :طلق على ك ِّل ما َت َملَّ َك ُه اإلنسان
األشٌاء ،عٌنا ً كان أم منفعة ،أمَّا ما ال ٌملكه ،ولم ٌدخل فً حٌازته بالفعل  :فال
ٌ َُع ُّد ماالً فً لؽة العرب ؛ كالطٌر فً الهواء ،والسمك فً الماء  .هذا هو
المعروؾ من كالم العرب ،و ٌُجمعُ المال  :على أموال ،وإ َّنما ُسمًِّ ماالً ؛ أل َّنه
ٌمٌل إلى هذا تارة ،وإلى اآلخر تارة ،أو ألنَّ الناس ٌمٌلون إلٌه بقلوبهم (. )75
ك من الذهب والفضَّةُ ،ث َّم أ ُ ْطل َِق
والمال فً األصل  :إ َّنما ٌُطلَ ُق على ما ٌُمْ لَ ُ
ك من األعٌان ،وأكثر ما ٌ ُْطلَ ُق المال عند العرب على اإلبل
على ك ِّل ما ٌُ ْق َت َنى وٌُمْ لَ ُ
()76
.
س أموالهم
؛ أل َّنها كانت أكثر وأ ْن َف َ
أ َّما تعرٌف المال فً اصطالح الفقهاء  :فمختلؾٌ فٌه على اصطالحٌن
مشهورٌن ؛ اصطالح الحنفٌة ،واصطالح الجمهور ،وسبب الخالؾ بٌن الحنفٌة
والجمهور فً تعرٌؾ المال  :اختالؾ األعراؾ فٌما ٌ َُع ُّد ماالً وما ال ٌ َُع ُّد ؛ فإنَّ
المال لٌس له ح ٌّد فً اللؽة ،وال فً الشرع ،فٌُرْ َجعُ فً تحدٌده إلى العرؾ (. )55
فالمال فً اصطالح الحنفٌة  :ما ٌمٌل إلٌه طبع اإلنسان ،وٌجري فٌه
منقول (. )78
البذل والمنع ،وٌمكن ا ِّدخاره لوقت الحاجة ،منقوالً كان أم ؼٌر
ٍ
وهذا التعرٌؾ ال ٌ َُعبِّر عن حقٌقة المال شرعا ً ؛ ألنَّ من األموال ما ال
ٌمكن ا ِّدخاره مع بقاء منفعته ؛ مثل الخضروات والفاكهة ،ومنها ما ال ٌمٌل إلٌه
الطبع ،بل ٌعافه وال ٌقبله ،مع أ َّنه مال ؛ كبعض األدوٌة (. )79
ً
منفعة بحتة،
ومن األموال – كذلك  : -ما ال ٌُمكن ا ِّدخاره أصالً ؛ لكونه
أو شٌبا ً ؼٌر ماديٍّ ؛ كالحقوق المالٌة ،وهذه لٌست بمال عند الحنفٌة .
وعرف الجمهو ُر المال َ بتعرٌفات أشمل وأوسع لمفهومه من اصطالح
َّ
الحنفٌة ،وهً تعرٌفات متقاربةٌ ،جمعها :
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أنَّ المال ما كان له قٌمة مادٌَّة بٌن الناس ،وجاز شرعا ً االنتفاع به فً
حال الس ََّعة واالختٌار ،وٌلزم متلفه الضمان (.)7:
وهذا التعرٌؾ للمال فً اصطالح جمهور الفقهاء أولى باالعتبار وأرجح
من تعرٌؾ الحنفٌة ؛ أل َّنه ٌشمل المنافع ؛ فهً أموال على المختار ؛ ث َّم إنَّ هذا
المسلك فً بناء مالٌة الشً ِء على كونه ُم ْن َت َف َعا ً به انتفاعا ً مشروعاً ،وله قٌمة بٌن
الناسٌ ،سمح بتوسٌع دابرة األموال ،لتشمل األموال المستجدة فً هذا العصر،
والتً لم تكن معروفة من قبل ،وإ َّنما اعتبرها العرؾ أمواالً فً هذه العصور،
ولها أثرها الكبٌر والمباشر فً التنمٌة االقتصادٌة لكثٌر من األفراد والدول على
ح ٍّد سواء ؛ كالحقوق المعنوٌة ،أو ما ٌُعرؾ بالحقوق الفكرٌة والذهنٌة واألدبٌة،
وحقوق االبتكار والتؤلٌؾ والنشر ،التً نحن بصدد الحدٌث عن ملكٌتها وحماٌتها
(;. )7
ِّ
الحق فً اللغة واالصطالح .
األمر الثانً  :بٌان معنى
ُّ
الحق فً اللغة  :الحاء والقاؾ أص ٌل واح ٌد ٌد ُّل على إحكام الشًء
ُّ
فالحق نقٌض الباطل ،ثم ٌرجع ك ُّل فرع إلٌه بجودة االستخراج ،وحسن
وصحَّ ته،
التلفٌق ،وهو مصدر َّ
ب و َث َبت ؛ ولهذا
ب و َق َت َل ؛ إذا َو َج َ
ض َر َ
حق الشًء ،من باب َ
ٌُقا ُل لمرافق الدار  :حقوقها .
ُّ
أحق بكذا ؛ وٌستعمل بمعنٌٌن  :أحدهما اختصاصه
ومنه قولهم  :فالن
أحق بماله ؛ أي ال َّ
بذلك من ؼٌر مشاركٍ له ؛ نحو  :زٌ ٌد ُّ
حق لؽٌره فٌه  .والثانً
 :أن ٌكون أفعل التفضٌل ،فٌقتضً اشتراكه مع ؼٌره ،وترجٌحه على ؼٌره ؛
كقولهم :زٌ ٌد أحسن وجها ً من فالن ،ومعناه  :ثبوت الحسن لهما معاً ،وترجٌحه
الحق على  :حقوق ،و ِح َق ٌ
ُّ
اق .
لزٌد ،وٌجمع
ُّ
الحق لُ َؽ ًة على  :اسم من أسماء هللا تعالى ،والقرآن ،المال،
وٌُطلق
والملك ،الثابت بال شكٍّ ،والعدل ،واإلسالم ،واألمر المقضً ،والنصٌب الواجب
للفرد أو الجماعة  .وأصله فً اللؽة  :المطابقة والموافقة (. )81
تعرٌف الحق فً اصطالح الفقهاء :
بمعان عدٌدةٍ ،وفً مواضع مختلفة ،ترجع كلُّها إلى
استعمل الفقهاء الحق
ٍ
للحق تعرٌفا ً اصطالح ٌَّا ً ؛ نظراً
ِّ
المعنى اللؽويِّ  ،وأكثر الفقهاء المتقدمٌن لم ٌضعوا
لشٌوعه عندهم ووضوحه ،بحٌث ال ٌحتاج إلى تعرٌؾٍ خاصٍّ ًً  ،ومن
ِّ
للحق فً نظر الفقهاء :
االستعماالت العامة
أ -ما ٌثبت للشخص من مٌزات وم ُْك َنات ،سواء أكان الثابت شٌبا ً مالٌا ً أم
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ؼٌر مالًٍّ .
ب -فً مقابل األعٌان والمنافع المملوكة ،بمعنى  :المصالح االعتبارٌة
ِّ
ِّ
وحق الطالق،
كحق ال ُّشفعة،
الشرعٌة التً ال وجود لها إالَّ باعتبار الشارع ؛
ِّ
وحق الحضانة ،ونحو ذلك .
ج -بمعناه اللؽوي الصِّرؾ ؛ كما فً قولهم  :حقوق الدار ؛ أي مرافقها؛
ِّ
كحق ال َّت َعلًِّ ،والمرور والشرب ،ونحو ذلك (. )83
وأ َّما المعاصرون من أهل العلم فقد اختلفت وجهاتهم فً تحدٌد معنى
ِّ
َّ
الحق على أ َّنه مصلحة ثابتة شرعا ً للفرد
عرف
الحق فً االصطالح ؛ فمنهم من َّ
ً
سلطة على
عرفه على أ َّنه اختصاص ٌُ َقرِّ ر به الشرع
أو الجماعة؛ ومنهم من َّ
عرفه انطالقا ً من المعنى اللؽوي ؛ وهو الثبوت والوجوب .
شً ٍء ؛ ومنهم من َّ
ِّ
الحق فً اصطالح أهل العلم ،وما قد ٌرد علٌها من
ونظراً لكثرة تعرٌفات
ِّ
االصطالحً
الحق
مالحظات وانتقادات ٌطول الكالم بذكرها ؛ فإنَّ تعرٌف
ِّ
المختار هو :
ً
سلطة أو تكلٌفا ً هلل تعالى على عباده ،أو
اختصاص ثابت شرعاًٌ ،قتضً
لشخص على ؼٌره (. )84
ٍ
ِّ
َّ
الحق عالقة شرعٌة،
ومن خالل هذا التعرٌؾ
للحق اصطالحا ً ٌ َّتضح أنَّ
وهذه العالقة لٌست إالَّ
ِّ
ِّ
الحق ،اختصاصا ً ٌقتضً
الحق بمح ِّل
اختصاص صاحب
َ
المصلحة فً ثبوت السلطة أو التكلٌؾ على الشًء (. )85
األمر الثالث  :بٌان أنواع حقوق العباد وأقسامها ،وموقع الملكٌة منها :
ُتقسَّم الحقوق باعتبارات ش َّتى ،وبالنظر إلى أمور وضوابط مختلفة ٌطول
المقام بذكرها ،وهً مبحوثة مستوفىً الكالم علٌها فً الدراسات الحدٌثة ،وأشهر
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ِّ
الحق عند الفقهاء تقسٌمه بالنظر إلى صاحبه ،وهو بهذا االعتبار ثالثة
تقسٌمات
ٌّ
ٌّ
أقسام ٌّ :
وحق مشترك بٌن هللا تعالى
وحق خالصٌ للعبد،
حق خالصٌ هلل تعالى،
ٍ
()86
.
وبٌن عباده
ومعٌار التفرقة بٌن هذه الحقوق الثالثة :
اختصاص
أنَّ حق هللا تعالى  :هو ما ٌتعلَّق به النفع العام للعباد من ؼٌر
ٍ
بؤحدٍ ،و ٌُ ْن َسبُ إلى هللا تعالى لِع َ
ِظ ِم خطره ،وشمولٌَّة نفعه ،ولٌس المراد أنَّ هللا
تعالى ٌختصُّ به وحده من بٌن سابر الحقوق ،أو أنَّ هللا تعالى ٌنتفع به ،فحقوق هللا
َّ
الحق
متعال عن النفع والضَّرر ،وٌ َُسمَّى :
وحقوق العباد أحكام له سبحانه ،وهو
ٍ
العام (. )87
وقِ ٌْل َ  :هو ما قُصِ دَ به قصداً أول ٌَّا ً التقرُّ ب إلى هللا تعالى وتعظٌمه وإقامة
دٌنه ،أو قُصِ دَ به حماٌة المجتمع ،بؤن تر َّتبت علٌه مصلحة عام ٌَّة له من ؼٌر
فاألول  :كالعبادات الواجبة من الصالة والصوم ،والثانً :
اختصاص بؤح ٍد ؛
َّ
ٍ
ً
ِّ
كالكؾِّ عن المحرَّ مات ،مثل الزنا وشرب الخمر ،ومن ذلك أٌضا صٌانة المرافق
العامة التً هً ُّ
حق هلل تعالى كالمساجد والوقؾ على جهات البرِّ (. )88
ِّ
وأ َّما ُّ
كحق
حق العبد  :فهو ما تر َّتب علٌه مصلحة خاصَّة لفر ٍد أو أفرا ٍد ؛
()89
.
ك ِّل أح ٍد فً داره وماله
ُّ
الحق المشترك  :فهو ما اجتمع فٌه الحقان ؛ ُّ
ُّ
وحق
حق هللا تعالى،
وأ َّما
ً
حق هللا تعالى هو الؽالب ،كما فً ِّ
حق الحٌاة ،وقد ٌكون ّ
العبد ،وقد ٌكون ُّ
حقًُ
()8:
.
العبد هو الؽالب ،كما فً القصاص
وأه ُّم أثر ٌتر َّتب على هذا التقسٌم  :هو أنَّ َّ
حق هللا تعالى ال ٌورث ،وال
بصلح وال بؽٌره ؛ كالحدود والزكوات ونحوها ،وأمَّا حقوق
ٌجوز إسقاطه ال
ٍ
ض علٌها ،وأمَّا
اآلدمٌٌن فهً التً تورث ،وتقبل اإلسقاط بالصلح ،وأخذ الع َِو ِ
الحق المشترك ؛ فما رُجِّ َح فٌه ُّ
ُّ
جُز العفو عنه وال
حق هللا تعالى لم ٌورث ،ولم ٌَ ِ
حق هللا فٌه ،وما رُ جِّ َح فٌه ُّ
إسقاطه ؛ كح ِّد القذؾ ،عند من ٌ َُؽلِّب َّ
حق العبد جاز
إرثه ،وجاز لصاحبه العفو عنه وإسقاطه ؛ كالقصاص (;. )8

24

المإتمر العالمً الثالث لالقتصاد اإلسالمً /جامعة أم القرى

قال القرافً – رحمه هللا  (( : -ونعنً بحق العبد المحض أ َّنه لو أسقطه
ِّ
حق للعبد إالَّ وفٌه ٌّ
لسقط ،وإالَّ فما من ٍّ
الحق
حق هلل تعالى ،وهو أمره بإٌصال ذلك
حق هللا تعالى دون ِّ
حق العبد ،وال ٌوجد ُّ
إلى مستح ِّقه ،فٌوجد ُّ
حق العبد إالَّ وفٌه
ٌّ
حق هلل تعالى ،وإ َّنما ٌُعرؾ ذلك بصحَّ ة اإلسقاط ،فك ُّل ما للعبد إسقاطه فهو الذي
نعنً به َّ
حق العبد )) (. )91
قسم الحقوق باعتبار المالٌة من عدمها إلى قسمٌن :
كما ُت َّ
األول  :الحقوق المالٌة ؛ وهً ما تعلَّقت بالمال ،أو كان المقصود منها
المال ؛ كالزكوات ،والكفارات ،والحقوق المتعلِّقة بالبٌع ونحو ذلك .
الثانً  :حقوق األبدان ،أو الحقوق الشخصٌة ؛ وهً ما لٌس بمال وال
ِّ
كحق الوالٌة ،والحضانة ونحو ذلك (. )93
المقصود منه المال ؛
والذي ٌه ُّمنا هنا من أقسام الحقوق هو حقوق العباد ؛ أل َّنها تتعلَّق
بالملكٌة التً نبحث فٌها ؛ وهً ُتقسَّم باعتبارات مختلفة على النحو التالً :
ِّ
الحق إلى قسمٌن :
االعتبار األول ُ :ت َّ
قسم باعتبار محل ِّ
ُّ
الحق غٌر ال ُم َت َق ِّرر ( الم َُجرَّ د )  :وهو عبارة عن م ُْك َن ٍة ٌ ُْث ِب ُت َها
األول :
ِّ
كحق
أمر من األمور ؛
الشرع لإلنسان لمباشرة تصرُّ ؾٍ من التصرُّ فات فً ٍ
ِّ
ِّ
كحق التعاقد بالعقود المشروعة .
والحق الم َُجرَّ د ؛
ال ُّشفعة،
ُّ
ُّ
الحق الذي ٌقوم بمح ٍّل
الحق ال ُم َت َق ِّرر ( ال ُم َت َعلِّق بالمال )  :وهو
الثانً :
معٌ ٍَّن ٌ ُْد ِر ُك ُه الحِسُّ  ،وٌثبت لصاحبه سلطة على هذا المحلُِّ ،ت َم ِّك ُن ُه من مباشرة
ِّ
كحق الملك للعٌن أو المنفعة (. )94
التصرُّ فات الشرعٌة ؛
قسم باعتبار المالٌة وعدمها إلى قسمٌن :
االعتبار الثانً ُ :ت َّ
ِّ
كحق ملكٌة
القسم األول  :الحقوق المالٌة ؛ وهً ما ٌتعلَّق بالمال ؛
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األعٌان ،أو الدٌون ،أو المنافع ،وهً ثالثة أنواع :
حق االلتزام ) ؛ وهو ٌّ
الحق الشخصً ( ُّ
ُّ
حق ٌُقرِّ ه الشرع
النوع األول :
ِّ
ُّ
ٌستحق على اآلخر
كحق ك ٍّل من المتبابعٌن على اآلخر ؛ فإنَّ أحدهما
على آخر ؛
ُّ
ٌستحق تسلٌم المبٌع .
أداء الثمن ،واآلخر
ُّ
ُّ
الحق الذي ٌرد على أشٌاء معنوٌة،
الحق المعنوي ؛ وهو
النوع الثانً :
ال ُتدرك بالحواسِّ  ،وإ َّنما ُت ْدرك بالعقل والفكر ؛ كاألفكار العلمٌة ،والمخترعات
واالبتكارات .
ُّ
لشخص ما مصلحة
الحق العٌنً ؛ وهو أن ٌكون
النوع الثالث :
ٍ
ِّ
كحق الملكٌة،
اختصاصٌَّةُ ،ت َخوِّ ل له سلطة مباشرة على عٌن مالٌة معٌَّنة ؛
ِّ
كحق المرور ،أو الشرب أو المسٌل
لشخص على عقار معٌ ٍَّن ؛
واالرتفاق المقرَّ ر
ٍ
.
القسم الثانً  :الحقوق غٌر المالٌة ؛ وهً الحقوق التً ال تتعلَّق بالمال ؛
ِّ
كحق الوالٌة ،والحضانة (. )95
وقسم الحاف ُظ زٌن الدٌن عبد الرحمن بن رجب الحنبلًُّ (ت 795 :هـ) –
َّ
رحمه هللا – حقوق العباد المتعلِّقة باألموال إلى خمسة أنواع :
ِّ
األول ُّ :
ب.
حق الملك ؛
كحق السٌِّد فً مال ال ُم َكا َت ِ
ِّ
ِّ
الثانً ُّ :
وحق العاقد للعقد إذا
كحق األب فً مال ولده،
حق ال َّت َملُّك ؛
ِّ
وحق ال َّشفٌع فً ال ُّشفعة .
وجب له،
ً
الثالث ُّ :
خشبة على
حق االنتفاع ،وٌدخل فٌه صو ٌر منها  :وضع الجار
ُّ
اضطرَّ إلٌه
جدار جاره للحاجة ،إذا لم ٌُضِ رَّ به ،وإجراء الماء فً أرض الؽٌر إذا
.
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الرابع ُّ :
حق االختصاص ؛ وهو ما ٌختصُّ مُستح ُّقه باالنتفاع به ،وال
ٌملك أح ٌد مزاحمته فٌه ،وهو ؼٌر قابل للشمول والمعاوضات ؛ كمرافق األسواق
ال ُم َّتسِ َعة التً ٌجوز فٌها البٌع والشراء ،فالسابق إلٌها ُّ
أحق بها ،ومنها الجلوس فً
ُّ
أحق بمجلسه إلى أن
المساجد ونحوها لعبادة أو أمر مباح ،فٌكون الجالس فٌها
ٌقوم منه باختٌاره ،قاطعا ً للجلوس .
الحق ،وله صور منها  :تعلُّق ِّ
ِّ
الخامس ُّ :
حق المرتهن
حق ال َّت َعلُّق الستٌفاء
ُّ
َّ
بالرهن ح َّتى ٌستوفً دٌنه ،وتعلق ِّ
حق الجناٌة بالجانً حتى ٌستوفً المجنً علٌه
()74
ح َّقه ،وتعلُّق ِّ
.
حق الؽرماء بالتركة ونحوها ،ح َّتى ٌُو َّفوا حقوقهم

سم باعتبار اإلرث وعدمه إلى قسمٌن :
االعتبار الثالث ُ :ت َق َّ
األول  :حقوق تورث ؛ وهً الحقوق المالٌة ،أو التابعة للمال ؛ كالمال
ُلح ُق بها الحقوق ال ُم َّتصِ لَة
المملوك ،والدٌة الواجبة بالقتل الخطؤ ،ونحو ذلك ،وٌ َ
ِّ
ِّ
وحق حبس المبٌع ح َّتى استٌفاء الثمن .
كحق ال ُّشفعة،
بالمال ؛
ألنَّ هذه الحقوق أموال ،واألموال تورث ؛ لما ثبت عن أبً هرٌرة –
رضً هللا عنه – أنَّ النبًَّ  قال َ (( :منْ َت َر َك َماالً َفل َِو َر َث ِت ِه )) (. )75
الثانً  :حقوق ال تورث ؛ وهً الحقوق الشخصٌة الخالصة التً لٌست
بمال ،وال هً تابعة للمال ،ولٌست أثراً من آثار العقد ؛ كالوظابؾ ،والوكالة .
ٍ
ألنَّ هذه الحقوق تثبت لمعنىً فً صاحبها ؛ وهو مقدرته وكفاٌته وعدالته،
والناس ٌختلفون فً المواهب والقدرات ،فمن ث َّم لم ٌَجُ ز انتقال مثل هذه الحقوق
بطرٌق اإلرث (. )76
طبٌعة الملكٌة ( الحقوق ) الفكرٌة :
بعد هذا التقسٌم واإلٌضاح المختصر ألقسام الحقوق والتركٌز على
ٌ
حقوق معنوٌ ٌَّة ُم َقرَّ َرةٌ،
تقسٌم حقوق العباد ،فإ َّنه ٌ َّتضِ ُح أنَّ الملكٌة الفكرٌة :
المتؤخرة نظراً
ِّ
ولٌست حقوقا ً م َُجرَّ د ًة ،وقد ظهرت هذه الحقوق فً هذه العصور
لتطور الحٌاة المدنٌة واالقتصادٌة والثقافٌة الحدٌثة ،وأقرَّ تها القوانٌن العصرٌة
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ألشخاص على أشٌاء معنوٌَّة
والنظم الحدٌثة ،واعتبرتها سلطات قانونٌة مُقرَّ رة
ٍ
ؼٌر مادٌَّة ،ص َّنفها بعض القانونٌٌن على أ َّنها نو ٌع مستق ٌّل من أنواع الحقوق المالٌة
؛ لما تتصؾ به من خصابص ،تمٌِّزها عن الحقوق العٌنٌة والشخصٌة ؛ لكون
محلِّها ؼٌر ماديٍّ .
وص َّنفها البعض اآلخر على أ َّنها من الحقوق العٌنٌة ؛ ألنَّ الشًء الذي
ِّ
الحق العٌنً عندهم أع ُّم من أن ٌكون ماد ٌَّا ً أو معنو ٌَّاً،
تنصبُّ علٌه السلطة فً
وجُ ُّل هإالء على أنَّ طبٌعة هذه الحقوق حقوق ملكٌة ،أو نوع خاصٌّ من الملكٌة،
ٌطلقون علٌه الملكٌة األدبٌة والفنٌة والصناعٌة ،أو الملكٌة الذهنٌة ،أو الملكٌة
المعنوٌة ،أو الملكٌة الفكرٌة ،أو حقوق االبتكار ،على ما سبق بٌانه (. )77
وأ ٌَّا ً ما كان االختالؾ فً طبٌعة هذه الحقوق ،وتكٌٌفها إلى حقوق ملكٌة
أو ال ،فإنَّ الحقوق الفكرٌة ُت َع ُّد أمواالً فً نظر أؼلب القوانٌن وال ُّنظم البشرٌة
المعاصرة ،تضع لها من الضمانات واألنظمة ما ٌحمٌها ،وٌثبتها وٌجعلها مختصَّة
بؤصحابها (.)78
أ َّما فً الفقه اإلسالمً ،فإنَّ دابرة المال والملك أوسع وأشمل منها فً
نظر القانون الوضعً ؛ فالشرٌعة ال تشترط أن ٌكون مح ُّل الملك شٌبا ً ماد ٌَّا ً معٌَّنا ً
َّ
بالذات ،إ َّنما هو ك ُّل ما ٌدخل فً معنى المال من أعٌان ومنافع ،مما له قٌمة بٌن
الناس ،وٌُباح االنتفاع به شرعاً ،وتجري فٌه المعاوضة ،على ما سبق بٌانه فً
تعرٌؾ المال الراجح عند جمهور أهل العلم (. )79
وعلى ذلك  :فمح ُّل الحقوق المعنوٌة داخل فً مسمَّى المال شرعا ً ؛ ألنَّ
ً
قٌمة معتبرة عند الناس ،وٌباح االنتفاع بها شرعا ً بحسب طبٌعتها ،فإذا قام
لها
لشخص ما ،تكون حقٌقة الملك قد وُ ِجد ْ
َت (. )81
االختصاص بها
ٍ
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واالستبثار المقصود فً الملك فً الفقه اإلسالمً لٌس معناه احتواء
الشً ِء من ِق َب ِل المالك ،إ َّنما معناه  :أن ٌختصَّ به صاحبه دون ؼٌره ،فال ٌعترضه
فً التصرُّ ؾ فٌه أح ٌد ،والتصرُّ ؾ ٌكون فً األشٌاء بحسب طبٌعتها ؛ لذلك ٌختلؾ
مدى التصرُّ ؾ فً أنواع الملك فً اإلسالم من نوع آلخر ،كما أنَّ الشرٌعة
اإلسالمٌة
ال تشترط التؤبٌد لتحقٌق معنى الملك ،بل إنَّ طبٌعة ملك المنفعة – مثالً – تقتضً
أن ٌكون مإقتا ً ؛ كما فً ملك منفعة العٌن المستؤجرة ،فإذا كان ال ُب َّد أن ٌتؤ َّقت
ِّ
ًّ
الحق المعنوي قد استفاد من جهد
الحق المعنوي بم َّد ٍة معٌَّنة ،بحجَّ ة أنَّ صاحب
ؼٌره ،فهو لٌس جهداً خالصا ً له ،كما أنَّ جهده ضروري لرُ قًِِّ البشرٌة وتق ُّدمها،
ومقتضى ذلك أالَّ ٌكون ح ُّقه مإبَّداً ،فإنَّ هذا التؤقٌت ال ٌخرجه عن دابرة الملك فً
الشرٌعة (. )81
والخالصة فً طبٌعة الحقوق الفكرٌة  :أ َّنها حقوق معنوٌ ٌَّة مالٌةُ ،ت َن َّظ ُم
باعتبارها نوعا ً من أنواع الملك فً اإلسالم ؛ لالعتبارات التالٌة :
األول  :أ َّنها حقوق ،واألصل فً الحقوق أ َّنها أموالٌ ،سواء أكانت أعٌانا ً
أم منافع أم حقوقا ً م َُجرَّ د ًة

()82

؛ ألنَّ مناط المال لٌس مقصوراً على األعٌان ،بل

ٌشمل المنافع ؛ وهً أمور معنوٌة ،والحقوق ؛ وهً مجرَّ د روابط واعتبارات
شرعٌة ٌجري فٌها االختصاص والملك ،والحقوق الفكرٌة جارٌة على هذا
األصل؛ أل َّنها حقوق ذات صل ٍة بؤصلها الذي نشؤت عنه ،وعالقة صاحبها بها
عالقة مباشرة وظاهرة ،مما ٌقتضً اختصاص صاحبها بها ،ومنع ؼٌره من
العدوان علٌها ،وتتح َّقق فٌها المنفعة المشروعة ،وذلك كلُّه عالمة الملك ،والملك
ما ٌل ؛ ألنَّ ك َّل ما ٌجري فٌه الملك وٌختصُّ به صاحبه فهو مالٌ ،سواء أكان عٌنا ً
أم منفعة أم ح َّقا ً م َُجرَّ دَ اً (. )83
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الثانً  :أنَّ الحقوق الفكرٌة لها قٌمتها الكبٌرة فً عُرؾ الناس ،وٌُباح
االنتفاع بها ،وقد قام اختصاص صاحبها الحاجز بها ،والصفة المالٌة – كما سبق
فً تعرٌؾ المال فً اصطالح الفقهاء  -تثبت لألشٌاء بتح ُّقق عنصرٌن ؛ األول :
المنفعة المشروعة ( أو القٌمة ) ،والثانً  :العرؾ البشري الذي ٌستند إلى
المصلحة المرسلة التً تد ُّل على القٌمة المالٌة لهذا الشً ِء أو ذاك (. )84

المبحث الثالث
أنواع الملكٌة الفكرٌة والحقوق المترتبة علٌها
أوالً  :أنواع الملكٌة ( الحقوق ) الفكرٌة

للملكٌة ( الحقوق ) الفكرٌة أنواع كثٌرةٌ ،جمعها  :أ َّنها حقوق ذهنٌة ،فهً
ِن َتا ُج ِّ
الذهن البشري وابتكاره ،وقد ٌُطلَ ُق علٌها  :حقوق اإلنتاج العلمً ،أو الذهنً،
كما سبق فً تعرٌفها ،وتشمل الحقوق التالٌة :
ُّ
ُّ -1
الحق األدبً للمإلِّؾ والناشر ) :
حق التألٌف والنشر ( أو
وهو مجموع االمتٌازات التً ٌحصل علٌها العالم أو األدٌب أو المإلِّؾ
عموما ً من وراء م َُإلَّفِه الذي نشره منسوبا ً إلٌه ،سواء بذكر اسمه علٌه ،أو بؤيِّ
ِّ
الحق على ٍّ
حق مالً،
طرٌقة أُخرى ،ما لم ٌقم دلٌل على نفٌه عنه ،وٌشتمل هذا
مإلَّفه العلمً،
ٌعود على المإلِّؾ ( أو على الناشر ،أو علٌهما معا ً ) من وراء َ
ٍّ
مإلِّفه ،وعدم االعتداء علٌه (. )85
المإلَّؾ إلى َ
وحق أدبًٍّ فً نسبة هذا َ
ُّ
ٌحق لصاحبها االحتفاظ بحقوقها بالتت ُّبع نوعان
والمؤلفات المحم ٌَّة التً
:
ب فً أيٍّ من العلوم ؛
األول  :ال ُم َح َّررات ؛ وتعنً  :أيَّ مإلَّؾٍ مكتو ٍ
كالتفسٌر والحدٌث ،والفقه واألصول ،والتوحٌد ،وعلوم اآللة ،والرٌاضٌات،
والتؤرٌخ ،والجؽرافٌا ،والطب ،والهندسة ،وما جري مجري ذلك .
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وٌلحق بها اآلن مإلفات الكمبٌوتر المتمثلة فً برامج الحاسب اآللً .
الثانً  :الشفوٌات ؛ وتشمل  :الخطب ،والمحاضرات ،والمواعظ
والندوات ،وما جرى مجرى ذلك مما ٌُلقى شِ فاهاً ،فال ٌص ُّح فً القانون الوضعً
سابق من المإلِّؾ ،لكن العرؾ فً
تسجٌل أيٍّ من هذه األشٌاء ،ونشرها بدون إذن
ٍ
كثٌر من البالد اإلسالمٌة جرى على أنَّ هذا ٌّ
حق مشا ٌع لك ِّل مسلم تلقٌه وتسجٌله،
ونشره (. )86
َّ
الحق المالً لصاحب الخطبة أو المحاضرة ،إالَّ أ َّنه
وهذا وإن كان ٌُسقط
ِّ
َّ
الحق األدبًَّ له ؛ المتمثل فً نسبة هذه المحاضرة أو الخطبة إلٌه،
ال ٌُسقط
ً
ً
ً
ِّ
َّ
َّ
إضافة إلى أنه قد ٌُرتب حقا مالٌا للجهة الناشرة لهذه الخطب والمحاضرات،
ُّ
ٌحق ألح ٍد ؼٌرها أن ٌنسخ منها نسخاً ،إالَّ بإذن منها ؛ أل َّنها صاحبة
بحٌث ال
ً
السبق إلى إصدار هذه األشٌاء ،وقد تؤخذ امتٌازا من صاحب الشؤن فً هذا .
ُّ -2
حق الترجمة :
ؾ ما من لُ َؽ ٍة إلى أخرى  .وهو
لمإلَّ ٍ
والمقصود بالترجمة  :نقل
إنسان َ
ٍ
َّ
ً
ِّ
َّ
َّ
ِّ
َ
ج ِم حقا على العمل الذي قام
وإن كان قد ٌ ُْل َح ُق
بحق التؤلٌؾ ،إال أنه ٌ َُرتب لل ُمترْ ِ
ج َم ٌعانً فً الترجمة من المش َّقة ما عاناه المإلِّؾ األصلً،
بترجمته؛ ألنَّ ال ُم َترْ ِ
فٌبذل جهداً مضنٌا ً فً سبٌل الترجمة ،لتصل إلى ؼاٌة المطابقة لمعنى ما ٌحوٌه
الكتاب األصل ،مفرؼا ً للمعانً فً مبانً اللؽة ال ُم َترْ َج ِم إلٌها ،مراعٌا ً لخصابصها
ُّ
ٌستحق معه أن ٌُسمَّى عمله تؤلٌفا ً مبتكراً محم ٌَّاً ،وٌكون له من
ومعانٌها ،مما
ِّ
ُ
اآلثار ما لمإلِّؾ األصل ،بشرط أن تحفظ لمإلؾ األصل حقوقه األدبٌة ؛ من نسبة
الكتاب إلٌه ،والمحافظة على ما َّدته وأفكاره وعنوانه (. )87
 -3ح ُّق االبتكار واالختراع :
ٌ
حاجزٌ ،منح صاحبه سلطة
وقد سبق تعرٌفه بؤ َّنه  :اختصاص شرعًٌّ
()88
.
مباشرة على إنتاجه المبتكر ،و ٌُ َم ِّك َن ُه من االحتفاظ بنسبة هذا ال ِّنتاج لنفسه
وهو جُه ٌد ذهنًٌّ أ َّدى إلى إٌجاد شً ٍء أو نظرٌة لم تكن معروفة من قبل،
ِّ
الحق إلى البٌبة التجارٌة (. )89
وٌ َُسمَّى  :برا َءة االختراع ،وقد ٌمت ُّد استؽالل هذا
ِّ
بحق االبتكار  :أنَّ هذا الرجل ال ُم ْب َتك َِر – أو الشرك َة ال ُم ْب َتك َِر َة
والمقصود
– ٌنفرد ِّ
إنتاج ما ابتكره ،وعرضه للتجارة ،والتصرُّ ؾ فٌه ،وتحصٌل المنافع
بحق
ِ
()91
َّ
.
واألرباح التجارٌة التً تتحقق من وراء هذا االبتكار
اجا ً علم ٌَّا ً م َُإلَّ َفا ً فً فنٍّ من الفنون ؛ كالنظرٌات
واالبتكار قد ٌكون نِ َت َ
اجا ً
المختلفة فً تؤصٌل العلوم وبٌانها ،والقوانٌن الرٌاضٌة ونحوها ،وقد ٌكون نِ َت َ
صِ ناعِ ٌَّا ً وتجار ٌَّا ً ؛ كاألجهزة والبضابع المختلفة ،واألدوٌة ،واالبتكارات المختلفة
فً عالم الكمبٌوتر واالتصاالت ،ونحوها .
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اجا ً ف ِّن ٌَّا ً مبتكراً ؛ كاللوحات والرسوم الفنٌة الجمٌلة التً
وقد ٌكون نِ َت َ
ٌُ ْب ِدعُها الرَّ سَّام برٌشته وألوانه (. )91
وهذه تحمٌها القوانٌن الوضعٌة على إطالقها ،أ ٌَّا ً كان نوعها ( ،)92أمَّا فً
الشرٌعة اإلسالمٌة فٌُشترط فٌها  :أالَّ تكون منافٌة فً أصلها لألحكام الشرعٌة ؛
كصناعة التماثٌل ،واألصنام ،والصُّور العارٌة ،والمإلفات اله َّدامة المنحرفة،
وآالت اللهو المحرَّ مة (. )93
 -4االسم التجاري ( أو العالمة التجارٌة والرسوم ) :
وهو اصطالح تجاريُّ ٌستعمل فً التعبٌر عن أحد المضامٌن الثالثة
التالٌة :
شعار التجاري الذي ٌُ َّت ُ
أ -ال ِّ
خذ عنوانا ً لسلعة معٌنة ذات صناعة متمٌِّزة ؛
وهو ما ٌ َُسمَّى الٌوم بالماركة المسجلة ؛ وهً عالمات ممٌِّزة ُت َمٌِّز المنتج
الصناعً أو المح ِّل التجاري عن ؼٌره من المنتجات والمحال التجارٌة ،سواء
أكان ذلك فً بلده الخاص ،أو فً العالم (. )94
تجاري نال شهرة مع الزمن،
ٍّ
ب -االسم الذي أصبح عنوانا ً على محل ٍّ
بحٌث تتجسد هذه الشهرة فً االسم المعلَّق علٌه ،وقد ٌكون هذا االسم هو اسم
ب
صاحب المح ِّل ( التاجر نفسه ،أو لقبه ) ،وقد ٌكون اسما ً أو وصفا ً اصطالح ٌَّا ً لُ ِّق َ
به المحلُّ ،و ُربَّما أ ُ ْطل َِق على هذا المضمون الثانً كلمة  :الشهرة التجارٌة .
التجاري بح ِّد ذاته ؛ أي من حٌث إ َّنه
ُّ
ج -الوصف الذي ٌتم َّتع به المحل ُّ
موقع ومكان ،ال من حٌث الجهد الذي بذله صاحبه ،أو الشهرة التً ح َّققها .
والمضمونان األول والثانً هما المقصودان هنا ،أمَّا الثالث ؛ فهو راجع
إلى ما ٌ َُسمَّى الٌوم بالفراغ أو ُ
الخلوِّ ؛ وهو اصطالح على المال الذي ٌُدفع عالوة
موقع تجاريٍّ (. )95
على قٌمة العقار أو أجرته ،مقابل ما ٌمتاز به من أهم ٌَّ ٍة أو
ٍ
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ُّ
فحق ال ُم ْنت ِِج فً احتكار عالمة ُت َمٌ ُِّز منتجاته عن مثٌالتها فً السوق ،هو
ُّ
ُّ
وحق ال ُم ْنت ِِج فً احتكار عالمة ُت َمٌِّز
الحق فً العالمات الجارٌة والصناعٌة،
ُّ
الحق فً االسم التجاريِّ (. )96
المصنع أو المتجر هو
الرسوم والنماذج الصناعٌة  :فٌُقصد بها تلك اللَّ َم َسات الفنٌَّة،
أ َّما ُّ
ْ
َ
والرسوم واأللوان ،والشكل الذي ٌختصُّ به ال ُمنت ُج نفسه ،والتً من شؤنها أن
تستجلب نظر العمالء واهتمامهم ،وحرصهم على الحصـــول على هذا النوع من
البضابع
()97
.
والمنتجات
هذا وقد عرَّ ؾ نظام المعامالت التجارٌَّة السعودي العالمات التجارٌة فً
مادته األولى بتعرٌؾ كاشؾٌٍُ ،وضِّح أنواعها وأصنافها ،حٌث جاء فٌها (( :
تعتبر العالمة تجارٌة فً تطبٌق أحكام هذا النظام  :األسماء ال ُم َّتخذة شكالً ممٌِّزاً،
واإلمضاءات ،والكلمات والحروؾ ،واألرقام والرسوم ،والرسوم واألختام،
والنقوش البارزة ،وأٌَّة إشار ٍة أخرى ،أو أيُّ مجموع منها تكون صالحة لتمٌٌز
ت صناعٌ ًَّة أو تجارٌَّة ،أو ح َِر ِفٌَّة ،أو ِز َراعِ ٌَّة . )) ...
منتجا ٍ
التجاريًً :
 -5الترخٌص
ُّ
ُقص ُد به  :الرُّ خصة التً تمنحها الحكومات للتجَّ ار ،للسماح لهم باستٌراد
وٌ َ
البضابع والمنتجات المختلفة من الخارج ،أو إصدارها للخارج ؛ وبعبارة أخرى :
إذن تمنحه جهة مختصَّة بإصداره ،لفرد أو جماعة ،لالنتفاع بمقتضاه (. )98
واألصل فً الشرٌعة اإلسالمٌة هو حرٌَّة التجارة المشروعة ،وعدم
تقٌٌدها إالَّ لضرورة ،أو حاجة تقتضٌها السٌاسة الشرعٌة ،والمصلحة المرسلة ،إالَّ
أنَّ الواقع الٌوم هو أنَّ معظم الدول ال تسمح لالستٌراد أو التصدٌر مطلقاً ،أو
لبعض السِّلع إالَّ بإذن خاصٍّ من الدولةٌ ،تطلَّب شروطا ً معٌ ً
صا ً ٌبذله
َّنة ،وجهداً خا َّ
التاجر ،وٌُكلِّؾ فً الؽالب ماالً ووقتاً ،وعند حصول الشخص على هذه الرخصة،
ُتمنح له صفة قانونٌة ونظامٌة ،وتتح َّقق له تسهٌالت تو ِّفرها له الحكومة ،وبذلك
تكون للترخٌص التجاري قٌمة مالٌة فً عرؾ التجارة ،وهذا الترخٌص الخاص
باالستٌراد والتصدٌر هو المقصود عند إطالق الترخٌص التجاريِّ (. )99
وهناك نوع آخر من التراخٌص التجارٌةٌ ،كتسب أٌضا ً قٌمة مالٌة ؛ وهو
مصنع ،أو ُم ْن َشؤ َ ٍة صناعٌة أو تجارٌة أو زراعٌَّة ،فهذا النوع من
الترخٌص إلقامة
ٍ
التراخٌص ٌعتبر ذا قٌمة تجارٌة ،خصوصا ً فً البالد التً ال ٌمكن الحصول على
مال وجهد ،وشروطٍ ومواصفات ،قد ال تتح َّقق
مثل هذا الترخٌص فٌها إالَّ ببذل ٍ
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بسهولة ،ومع أنَّ بعض الباحثٌن ال ٌُدخلون هذا النوع من التراخٌص فً
الترخٌص التجاريِّ بمفهومه السابق ،إالَّ أنَّ التحقٌق  :أنَّ هذا النوع ٌ ُْل َح ُق باألول،
وٌمكن بٌعه وحده بٌن التجار ؛ ألنَّ الحصول علٌه لٌس سهالً ،بل ٌتطلَّب جهداً
وماالً (. )111
ثانٌا ً  :الحقوق المترتبة على الملكٌة الفكرٌة :
ٌتر َّتبُ على الملكٌة الفكرٌة عدد من الحقوق َّ
تتمثل فً الحقوق التالٌة :
خاصة ؛ تتعلَّق بال ُم ْنت ِِج نفسه ( صاحب اإلنتاج ) ،أو
أوالً  :حقوق
َّ

المإلِّؾ،
ِّ
والموزع ،وهً ما
أو التاجر ،ومن أتى من طرٌق هإالء ؛ كالوارث ،والناشر،
اصطلح على تسمٌته  :بالحقوق األدبٌة والمالٌة (. )111
ّ
ُّ
الحق المعنوي ؛ فهو ٌشمل مسابل
الحق األدبً ،وٌ َُسمَّى أٌضا ً :
فأ َّما
ترتبط بشخص المإلِّؾ ( وال ُم ْنت ِِج ) ؛ وهً بمثابة االمتٌازات الشخصٌة للمإلِّؾ
(أو ال ُم ْنت ِِج) على مإلَّفه و ُم ْن َت ِجه ،وهً :
حق نسبته إلٌه ،فلٌس له ُّ
ُّ -1
حق التنازل عن صفته التؤلٌفٌة فٌه أليِّ فرد
أو جه ٍة حكومٌَّة أو ؼٌرها ،وال ٌسوغ ألح ٍد انتحاله والسطو علٌه ،وله ولورثته
ُّ
حق دفع االعتداء الواقع علٌه .
ُّ -2
حق تقرٌر نشره ؛ بمعنى  :التح ُّكم فً نشر مص َّنفه و ُم ْن َت ِجه وابتكاره .
ُّ -3
حق السُّمعة ؛ بمعنى أنَّ له سلطة الرقابة علٌه بعد نشره ،فمن ح ِّقه أن
ٌسحبه من التداول عندما ٌ َّتضح له مثالً رجوعه عمَّا قرَّ ره فٌه من رأي أو أداء،
أو بقصد التطوٌر لل ُم ْن َت ِج .
ومن هذا أٌضا ً  :سلطة التصحٌح لما فٌه من أخطاء وتطبٌعات عند إرادة
الناشر إعادة نشره  .ومنه أٌضا ً  :سالمة التصنٌؾ وحصانته .
 -4استمرار هذه الحقوق له م َّدة حٌاته ،فال تسقط بالتقادم أو بالوفاة،
وتنتقل بعد وفاته لورثته .
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 -5وللدولة فً هذا ٌّ
حق أدبًٌّ ؛ فلها أن تؤذن فً طبعه ونشره ،أو ال ؛
أل َّنها الجهة التً تملك اإلذن بالطبع ؛ ومعٌار هذا اإلذن  :أٌكون نافعا ً أم ضاراً ؟
ُّ
صالح للنشر ؛ لتؤثٌره على النظام العا ِّم دٌن ٌَّا ً أو
الحق فً منعه إذا كان ؼٌر
فلها
ٍ
()112
أمن ٌَّا ً أو ؼٌر ذلك من التؤثٌرات العامة
ُّ
الحق المالً ؛ أو الم َُسمَّى ( بالحقوق المادٌَّة )  :فهً بمثابة
وأ َّما
ِّ
االمتٌازات المالٌة للمإلؾ ( أو ال ُم ْنت ِِج ) لقاء إنتاجه العلمً أو ابتكاره ،وهو ٌّ
حق
ِّ
للحق األدبً المعنوي الشخصً المتق ِّدم ؛ وهو
عٌنًٌّ أصلًٌّ مالًٌّ منقولٌ ،قسٌم
َّ
ج ِه العلمً،
ٌُفٌد إعطاء المص ِّنؾ أو المبتكر دون سواه
حق االستبثار ب ُم ْن َت ِ
الستؽالله بؤيِّ صور ٍة من صور االستؽالل المشروعة ،وله عابداته المالٌة طٌلة
ُّ
الحق ٌعود لورثته شرعا ً بعد وفاته على قدر الفرٌضة الشرعٌة فً
حٌاته ،وهذا
()113
.
المٌراث ،فإن لم ٌكن له ورثة فلشركابه فً التؤلٌؾ واإلنتاج
وهذه الحقوق – بشِ َّق ٌْ َها  :األدبً ،والمالً الشخصً  -مخدومة مصونة
لصاحبها فً الشرٌعة اإلسالمٌة ،وبا ِّتفاق الدول جمٌعا ً بنظام االحتفاظ بحقوق
المإلِّؾ ،وحقوق الطبع والنشر والتؤلٌؾ (. )114
َ
ثانٌا ً  :حقوق عا َّمة ؛ وهو ُّ
حق األمَّة فً هذا ال ُم ْن َت ِج ،وفوابده العلمٌة
والعملٌة التً تعود على األمَّة بالنفع والخٌر الماديِّ والمعنويِّ ،فحٌن ٌُ َقرَّ ُر
الحق الخاصُّ  ،ال ٌنبؽً إؼفال ِّ
ُّ
حق األمَّة أو إهداره ؛ من االنتفاع
لصاحبه
ْ
َّ
والقراءة ،وحرمة كتم العلم ،واالستفادة من هذه ال ُمن َت َجات العلمٌة ال ُم ْب َت َكرة فً شتى
المجاالت ،واالقتباس من المإلَّفات بشرط األمانة فً نسبة القول والفابدة لقابلها،
ؼموض أو تدلٌس أو إخالل (. )115
دون
ٍ

المبحث الرابع
حماٌة الملكٌة الفكرٌة إسالم ٌَّا ً وعالم ٌَّا ً واألدلة الشرعٌة المإٌدة لذلك

لم ٌكن هذا النوع من أنواع الملكٌة معروفا ً من قبل بهذه الصورة الكبٌرة،
وإ َّنما صار معروفا ً بحدوث المطابع ودور النشر ،والمصانع وأماكن اإلنتاج
واالبتكار ،ودور االختراع العلمً بش َّتى صنوفه وألوانه ،وهذه كلُّها إ َّنما ولدت فً
العصور الحدٌثة على الصعٌد الؽربً ،الذي اشتهر فً هذه العصور باإلنتاج
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العلمً ،والتق ُّدم فً الصناعات والتجارات واالختراعات ،ولذا فإنَّ مبدأ حماٌة
الملكٌة الفكرٌة على الصعٌد الؽربً أشهر منه على مستوى العالم اإلسالمً
والعربً وأقدم ،فقد نال اهتمام القانونٌٌن بصفة بالؽة ،وصار مجاالً لألطروحات
العلمٌة فً هذا المجال ،وله ُعقِدت مإتمرات ،وصدرت ا ِّتفاقٌَّات عالمٌة وعربٌة
فً سبٌل تحقٌق هذا المطلب ( ،)116ولذا سٌكون الكالم هنا فً ثالث مسابل :
المسؤلة األولى  :حماٌة الملكٌة الفكرٌة فً المجاالت الدولٌة ؛ والمسؤلة الثانٌة :
حماٌة الملكٌة الفكرٌة فً نظر اإلسالم ؛ والمسؤلة الثالثة  :األدلَّة الشرعٌة على
وجوب حماٌة الملكٌة الفكرٌة ،وبٌانها على النحو التالً :
المسألة األولى  :حماٌة الملكٌة الفكرٌة فً المجاالت الدولٌة (: )101
لقد أدركت دول العالم بعامَّة أهمٌَّة حماٌة الملكٌة الفكرٌة بؤنواعها
المختلفة ،وأثر ذلك فً االقتصاد العالمً ،وأ َّنها ضرورة ملحَّ ة لتشجٌع اإلنتاج
العلمً واألدبً والفنًِّ ،وزٌادة االكتشافات واالبتكارات العلمٌة والصناعٌة ،مما
ت دولٌة وعالمٌة ،وسنِّ أنظم ٍة وقوانٌن
حدا بها إلى عقد مإتمرات وإبرام ا ِّتفاقٌَّا ٍ
مختلفة ،تحمً هذه الحقوق ،وقد كانت هذه المإتمرات واال ِّتفاقٌَّات على النحو
التالً :
أوالً  :شهد القرن الرابع عشر الهجري  -التاسع عشر المٌالدي – تحرُّ كا ً
ت ومإتمرات ،أهمُّها :
دول ٌَّا ً فً تنظٌم حقوق المإلفٌن ،نتج عنه ع َّدةُ لقاءا ٍ
 -1مإتمر بروكسٌل ( عام 1858م ) ،الذي وضع مبدأ االعتراؾ العالمً
بملكٌة اإلنتاج األدبً والفنً .
 -2انشبت الجمعٌة األدبٌة والفنٌة فً عام (1876م) فً بارٌس ،وتم َّكنت
هذه الجمعٌة من عقد معاهدة برن بسوٌسرا فً (-9سبتمبر1886-م) ،وهً َّأول
ا ِّتفاقٌَّة دولٌة لحماٌة المصنفات األدبٌة والفنٌة ،وقد بلػ عدد الدول األطراؾ
الممثلة فٌها عند قٌامها (  ) 73دولة ،كلُّها ؼربٌة ،سوى  :تونس ،والجزابر،
والمؽرب ،ولبنان ،والهند .
ثم توالى اهتمامها بحقوق الملكٌات األدبٌة والفنٌة ،وتوالت عدة مإتمرات
مشابهة ؛ منها  :مإتمر بارٌس عام (1896م) ؛ ومإتمر برلٌن عام (1918م) ؛
ومإتمر روما عام (1928م) ؛ ومإتمر بروكسٌل فً بلجٌكا فً شهر ٌونٌو من
عام
(1948م) ،ثم صدر اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان فً العاشر من دٌسمبر من
عام
(1948م) ،عن الجمعٌة العامة لألمم المتحدة ،ونصَّت المادة السابعة والعشرون
ُّ
الحق فً أن ٌشترك اشتراكا ً حرَّ اً فً حٌاة
منه على اآلتً  -1 (( :لك ِّل فرد
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المجتمع الثقافٌة ،وفً االستمتاع بالفنون ،والمساهمة فً التق ُّدم العلمً ،واالستفادة
ُّ
الحق فً حماٌة المصالح األدبٌة والمادٌة المترتبة على
من نتابجه  -2 .لك ِّل فرد
()118
.
إنتاجه العلمً ،أو األدبً ،أو الفنً ))
وقد أضافت هذه المإتمرات إلى ا ِّتفاقٌة برن ضوابط وأمور أخرى،
َّ
مإخراً عن شمول الحماٌة لجمٌع اإلنتاجات فً المٌدان األدبً والعلمً
أسفرت
والفنً والصناعً ،بجمٌع وسابل التعبٌر ،بشرط أن تظهر هذه األمور فً قالب
معٌَّن ،كالكتاب ،واللوحة ،والجهاز ،واآللة ،ونحو ذلك .
ثانٌا ً  :أصدرت منظمة الٌونسكو فً صٌؾ عام (1952م) ا ِّتفاقٌ ًَّة عالمٌة
لتنظٌم حقوق التؤلٌؾ دولٌاً ،ونصَّت على أنَّ هذه اال ِّتفاقٌَّة ال تمسُّ ا ِّتفاقٌَّة برن ،وال
االتحاد الذي أنشؤته هذه اال ِّتفاقٌة ،وانضمت إلٌها دول كثٌرة من العالم اإلسالمً
اج
والعربً والعالمً ،وكان الهدؾ من إنشاء هذه االتفاقٌَّة  :هو تسهٌل انتشار ِن َت ِ
العقل البشري ،وتعزٌز التفاهم الدولً فً هذا الخصوص .
ثالثاًًَ  :أنشبت المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة فً عام (1967م) ،وهً
إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،وٌُشار إلٌها بالعربٌة بلفظ
موجز  :هو ( الوٌبو ) ،وٌرجع تارٌخ المفاوضات على إنشابها إلى عام
ًٍ
ٍ
(1883م) ،وقد انضمت المملكة العربٌة السعودٌة إلى العضوٌة فً هذه المنظمة .
وكان الهدؾ من إنشابها  :هو رؼبة المجتمع الدولً فً دعم حماٌة
الملكٌة األدبٌة والفنٌة والصناعٌة فً جمٌع أنحاء العالم ،وتهت ُّم بك ِّل ما ٌخصُّ هذا
الجانب ،وتعتبر أهم مصدر توثٌقً فً هذا المجال ،وهً المنسق األساسً بٌن
الدول فً هذا الخصوص ،وهً اآلن من أه ِّم المنظمات الدولٌة المعنٌة بحماٌة
الملكٌة الفكرٌة .
رابعا ً  :ا ِّتفاقٌَّة الجات (  ،) GATTوهً قواعد وضعت فً األصل بهدؾ
ت تعتبر األطول واألكثر تعقٌداً فً هذا
تحرٌر التجارة العالمٌة بعد مفاوضا ٍ
المجال ،منذ نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة ،حٌث بدأت مفاوضات هذه االتفاقٌة منذ
عام
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(1947م) ،إلى أن ُكلِّلت بتوقٌع الدول المصادقة علٌها عام (1994م) ،وتهدؾ
هذه االتفاقٌة إلى حماٌة الملكٌة الفكرٌة بصفة عامة ( الملكٌة األدبٌة والفنٌة
والصناعٌة ) ،وتجمع هذه االتفاقٌة (  ) 117دولة عند تؤسٌسها ،وتض ُّم اتفاقٌة
الجات جزءاً جدٌداً ٌ َُسمَّى (  ،) TRIPSوهو الجزء المتعلِّق بحماٌة الحقوق
الفكرٌة
واتفاقٌة الجات فً األصل اتفاقٌة تجارٌة ،فقد حرصت بالدرجة األولى
على بسط حماٌتها على الجانب التجاري فً مجال الملكٌة الفكرٌة ،خصوصا ً
الملكٌة الصناعٌة ،بما فً ذلك تقلٌد العالمات التجارٌة وبراءات االختراع،
وأدخلت برامج الحاسوب فً مجال الملكٌة الفكرٌة ،وجعلتها تتمتع بنفس الحماٌة،
تبعا ً لمقتضٌات اتفاقٌة برن .
خامسا ً  :وقد تبع هذه االتفاقٌات الدولٌة اتفاقٌات ثنابٌة وإقلٌمٌة متع ِّددة بٌن
بعض الدول ،كلُّها تسعى وتنصُّ على حماٌة الملكٌة الفكرٌة ؛ كاتفاقٌة مصر
وألمانٌا فً ( 21إبرٌل 1961م) ؛ واتفاقٌة ألمانٌا والوالٌات المتحدة األمٌركٌة فً
(1953/9/4م) ؛ واتفاقٌة مونتٌفٌدٌو فً (ٌ 11ناٌر 1989م) ،وؼٌرها من
االتفاقٌات اإلقلٌمٌة .
سادسا ً  :تب َّنت جامعة الدول العربٌة مشروع اتفاقٌة لحماٌة حقوق
المإلؾ ،فوضعت مٌثاق الوحدة الثقافٌة العربٌة ،الذي أصدره وزراء التربٌة
والتعلٌم العرب فً مإتمرهم المنعقد فً بؽداد فً ( 29فبراٌر 1964م) ،ثم وافقت
علٌه الجامعة العربٌة ،وصدر المٌثاق العام لالتفاقٌة العربٌة لحماٌة حقوق المإلؾ
عام
محرَّ م
شهر
فً
(1412هـ) ،الموافق عام (1981م) ،ووضع من بٌن أهدافه األساسٌة تشجٌع
المإلؾ العربً على اإلبداع واالبتكار ،وتنمٌة اآلداب والفنون والعلوم ،ووضَّحت
المادة األولى منه نطاق الحماٌة فً هذه االتفاقٌة  :وتشمل المصنفات الكتابٌة ،أو
التً تلقى شفاهاً ،وكذا المصنفات السمعٌة والبصرٌة ،وأعمال الرسم والتصوٌر،
والتصمٌمات ،والمخططات ،والمترجمات والموسوعات ،وكل ما ٌدخل فً حكم
المصنفات المذكورة .
وتوالت القوانٌن الؽربٌة والعربٌة التً تنصُّ على حماٌة الملكٌة الفكرٌة
بؤنواعها ،وتعاقب على اإلخالل بها واالعتداء علٌها (. )119

38

المإتمر العالمً الثالث لالقتصاد اإلسالمً /جامعة أم القرى

وفً المملكة العربٌة السعودٌة صدر نظام المطبوعات والنشر ،بتارٌخ
(1412/4/13هـ) ،ونصَّ على الحقوق األدبٌة للمإلفٌن فً المادتٌن العشرٌن
والحادٌة والعشرٌن ؛ حٌث جاء فٌهما  (( :المادة ( : )21حقوق التؤلٌؾ والطبع
والترجمة والنشر محفوظة ألصحابها السعودٌٌن وورثتهم ،ولمصنفً المإلفات
المطبوعة فً داخل المملكة ،ولرعاٌا الدول التً تحتفظ قوانٌنها للسعودٌٌن بهذا
ِّ
الحق  .المادة ( : )21على الوزارة ( وزارة اإلعالم ) أن تمنع ك َّل تع ٍّد على
الحقوق المذكورة فً المادة السابقة ،وتختصُّ اللجنة المشار إلٌها فً المادة ()41
من هذا النظام بالنظر فً ك ِّل تع ٍّد ٌقع على تلك الحقوق والحكم بتعوٌض صاحب
الشؤن عن األضرار المادٌة والمعنوٌَّة التً لحقت به )) .
ثم صدر النظام األساسً للحكم فً المملكة العربٌة السعودٌة فً
ٍّ
كحق خاصٍّ ٌإ ِّدي
(1412/8/27هـ) ،مإٌِّداً ذلك ،و ُم َقرِّ راً احترام الملكٌة الفردٌة
وظٌفة اجتماعٌة ،فنصَّت المادة السابعة عشرة منه على أنَّ  (( :الملكٌة ورأس
المال والعمل مقوِّ مات أساسٌة فً الكٌان االقتصادي واالجتماعً للملكٌة ،وهً
حقوق خاصة تإ ِّدي وظٌفة اجتماعٌة وفق الشرٌعة اإلسالمٌة ))  .وجاء فً المادة
الثامنة عشرة منه  (( :تكفل الدولة حرٌَّة الملكٌة الخاصَّة وحرمتها ،وال ٌُ ْن َز ُع من
ٌعوض المالك تعوٌضا ً عادالً )) .
أح ٍد ملكه إالَّ للمصلحة العامة ،على أن َّ
وهذا كلُّه ٌد ُّل على إقرار دول العالم بؤسره بالحقوق األدبٌة والفكرٌة
ألصحابها ،وسعٌها لحماٌتها ،وتنظٌم األحكام المتعلِّقة بها ،وأ ُ ْنشِ َب ْ
ت من أجل ذلك
اتحادات دور النشر والمطابع ،وإدارات تسجٌل براءات االختراع فً وزارات
الصناعة وؼٌرها .
المسألة الثانٌة  :حماٌة الملكٌة الفكرٌة فً نظر اإلسالم :
كان الكالم فً العنصر السابق على الوسابل التً سلكتها دول العالم فً
سبٌل حماٌة الحقوق الفكرٌة ،وما عقدته ألجل ذلك من مإتمرات واتفاقٌات
عالمٌة ،وما وضعته ألجل ذلك من أنظمة وقوانٌن ،فهل نجحت دول العالم قاطبة
فً تحقٌق الحماٌة المنشودة لهذه الملكٌات الفكرٌة بؤنواعها المختلفة ؟؟
إنَّ الذي ٌرى وٌشاهد وٌتابع ما ٌجري فً األسواق العالمٌة – وبعض
دور النشر والطبع  ،-ومحا ِّل الصناعات والمتاجر ،لٌرى ما ٌؤسؾ له أش َّد األسؾ
من االعتداء المستشري على الحقوق الفكرٌة ،للجشع الماديِّ ،وبح َُج ٍج واهٌة،
ت أدبٌة وفكرٌة وعلمٌة لكثٌر من
مزورة ،من خالل سرقا ٍ
وأكاذٌب باطلة
َّ
المإلفات واالبتكارات واإلنتاجات العلمٌة والتجارٌة ،بل وتقلٌد البضابع وال ِّسلعَ
والعالمات التجارٌة والشعارات ،ح َّتى إنَّ الواحد لٌنظر إلى سلعة ما على أ َّنها من
إنتاج الشركة الفالنٌة العالمٌة المشهورة بحسن إنتاجها ،وجودة تصنٌعها ،فال
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مزورة مقلَّدة إالَّ بعد َز َم ٍن ،أو بعد طول تؤم ٍُّل وتح ُّق ٍق ؛ نظراً للتشابه
ٌكتشؾ أ َّنها َّ
الكبٌر – بل التطابق التا ِّم الظاهري أحٌانا ً – بٌن ال ُم ْن َت ِج األصلً ،وال ُم ْن َت ِج ال ُم َقلَّ ِد ؛
من حٌث الشكل ،أو العالمة ،أو االسم أحٌانا ً .
أمَّا فً مجال التؤلٌؾ والنشر ،فح ِّدث وال حرج عن الس َّْلخ ال َّتا ِّم لكثٌر من
المإلفات من أسماء مإلِّفٌها األصلٌٌن ،ونسبتها إلى أسماء أخرى ،زوراً وبهتاناً،
والتطاول العجٌب والؽرٌب على كثٌر من األبحاث والمإلفات ،ونسبتها إلى ؼٌر
أصحابها ،والحصول من خاللها – أحٌانا ً – على الدرجات والترقٌات والشهادات
العلمٌة ،والطبعات التجارٌة لكثٌر من المإلفات ،دون الرجوع إلى أصحابها ،أو
دور النشر المختصَّة بنشرها ،فً سرقات ممقوتة تنافً األمانة العلمٌة ،وتقضً
على اإلنتاج الفكري واألدبً والفنً برُّ مَّته .
لقد سعت دول العالم إلى تحقٌق أكبر قدر ممكن من الحماٌة للحقوق
الفكرٌة ،وفرضت العقوبات ،واألنظمة التً ِّ
تنظم ذلك ،وتنسبه إلى أصحابه،
وتحمٌه من االعتداءات الجشعة ،والسرقات الممقوتة ،ولك َّنها لم تنجح ،أو على
األقل لم تصل إلى المستوى الذي قصدته وسعت إلٌه من تحقٌق الحماٌة الفكرٌة
واألدبٌة والفنٌة لهذه الحقوق .
أ َّما الشرٌعة اإلسالمٌة السمحة فقد سلكت جانبا ً تربو ٌَّا ً مه َّما ً فً هذا
المجال ،حٌث ربطت هذه القضٌة باإلٌمان باهلل تعالى ،والعقاب األخروي،
واألمانة ،وإٌقاظ الضمٌر اإلنسانً المسلم الحًِّ ،فً كثٌر من التوجٌهات فً هذا
المجال ،لم ٌَ ْن ِزع اإلسالم إلى فرض العقوبات المإلمة فً الدنٌا ،بقدر ما نزع إلى
تقرٌر العقاب األخروي الرادع ،وبٌان أنَّ ذلك من الؽِشِّ المحرَّ م الذي ٌتعارض
مع الدٌن والخلق واألمانة ؛ فً كثٌر من توجٌهات الشرٌعة اإلسالمٌة وأوامرها،
ول َوََتُونُوا أ ََمانَاتِ ُكم َوأَنتُم تَعلَ ُمو َن
الر ُس َ
قال هللا تبارك وتعـــالى   :لَ ََتُونُوا اللَّوَ َو َّ
. )331(

هللا َ قا َل َ (( :منْ َح َم َل
وعن أبً هرٌرة – رضً هللا عنه  -أَنَّ َرسُو َل ِ
ْس ِم َّنا )) (. )333
ْس ِم َّناَ ،و َمنْ َؼ َّش َنا َفلٌَ َ
َعلَ ٌْ َنا ال ِّسالَ َح َفلٌَ َ
ور )) ( . )334وأيُّ تشب ٍُّع
س َث ْو َبًْ ُز ٍ
وقال ْ (( : ال ُم َت َشبِّعُ ِب َما لَ ْم ٌُعْ َط َكالَ ِب ِ
أمْ َق ْ
ِتاجا ً علمٌا ً لؽٌره ؟
ت وأعظ ُم إثما ً من أن ٌنسب اإلنسان إلى نفسه ن َ
وهذا ال َم ْل َح ُ
ظ الدقٌق فً توجٌهات اإلسالم للردع والحماٌة من الوقوع فً
المحاذٌر الشرعٌة أ ٌَّا ً كان نوعها ،هو ما َر َم ْ
ص ِّدٌقة عابشــــة بنت
ت إلٌه ال ِّ
ص ِّدٌق – رضً هللا عنهما – حٌن قالت ،وهً تحكً طرٌقة اإلسالم ومنهجه
ال ِّ
فً تربٌة الناس على اإلٌمان باهلل تعالى ،والبُعْ د عن المحرَّ مات ،وتحمُّل التكالٌؾ
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الشرعٌة ،والقٌام بالمسبولٌات  (( :إِ َّن َما َن َز َل أَ َّو َل َما َن َز َل ِم ْن ُه – ٌَعْ نًِ القُرْ آَن -
اإلسْ الَ ِمَ ،ن َز َل
ارَ ،ح َّتى إِ َذا َث َ
س َ
اب ال َّناسُ إِلَى ِ
ُورةٌ مِنْ ْال ُم َفص َِّل ،فٌِ َها ذ ِْكرُ ْال َج َّن ِة َوال َّن ِ
َ
ْال َحالَ ُل َو ْال َح َرا ُمَ ،ولَ ْو َن َز َل أ َّو َل َشًْ ٍء  :الَ َت ْش َربُوا ْال َخم َْر ،لَ َقالُوا  :الَ َندَ ُع ْال َخمْ َر
أَ َبدَ اًَ ،ولَ ْو َن َز َل الَ َت ْز ُنوا ،لَ َقالُوا  :الَ َندَ ُع ِّ
الز َنا أَ َبدَ اً )) (. )335
إنَّ حقوق اإلنسان فً اإلسالم هً جز ٌء من الدٌن اإلسالمً ،جاءت فً
أحكام إلهٌَّة تكلٌفٌة ،مبنٌَّة على اإلٌمان باهلل تعالى ،والخوؾ من ألٌم عقابه
وسخطه ،واالستعداد للٌوم اآلخر ،حٌث الجزاء العادل ،والقصاص الفاصل بٌن
العباد ،وهذا ما لم تصل إلٌه بعد النظم البشرٌة ،والقوانٌن الوضعٌة .
أساس ٌجب أن ٌعتمد علٌه فً قضٌَّة حماٌة الملكٌة
ولذلك  :فإنَّ أول َّ
ٍ
الفكـــــرٌة واألدبٌة والفنٌة ( والحقوق عموما ً )  :هو ربطها بؤســــــاس اإلٌمان
ب ُمد ََّون
باهلل تعــــالى ،وبالٌوم اآلخــــر ؛ حٌث ٌجد المر ُء ما ق َّدمت ٌداه فً كتــــا ٍ
محفــــوظٍ  ل ي غَ ِادر صغِرية ول َكبِرية إِلَّ أَحصاىا ووج ُدوا ما ع ِملُوا ح ِ
اضرا َول يَظلِ ُم
َ َ ََ َ َ َ َ
ُ ُ َ َ َ
َ

َحد ،)336( وإٌقاظ الضمٌر والشعور بالمسبولٌة واألمانة فً نفوس العباد،
َربُّك أ َ
ك أنَّ من ٌإمن باهلل تعالى والٌوم اآلخر ،إٌمانا ً صادقاً ،إذا علم أنَّ أساس
وال ش َّ
حماٌة حقوق العباد فً اإلسالم ٌنبع من اإلٌمان باهلل تعالى ،والتقوى والورع
واألمانة ،فإ َّنه سٌستجٌب لداعً اإلٌمان ،وٌسارع إلى حماٌتها ،والحذر من
االعتداء علٌها .
وثانً األسس المهمَّة التً ٌجب أن ٌُعتمد علٌها فً مجال حماٌة الملكٌة
الفكرٌة  :التؤكٌد على أنَّ اإلخالل بالحقوق الفكرٌة وإهدارها وتضٌٌعها على
أصحابها ٌ َُع ُّد فً اإلسالم من المحظورات الشرعٌة ؛ أل َّنه ٌدخل فً باب الؽشِّ ،
َ
اع والتدلٌس ،والكذب والسرقة ،واإلضرار باآلخرٌن ،والتع ِّدي على
والؽ َرر والخِدَ ِ
حقوقهم ،وك ُّل هذه األمور فً اإلسالم من المحرَّ مات المنهًِّ عنها ،وبعضها
معدود فً الكبابر المهلكة الموبقة (. )337
ولقد راعى اإلعالن اإلسالمً لحقوق اإلنسان هذا التقدم الحضاري،
وجارى دول العالم وأعرافه فً النصِّ على حماٌة الملكٌة الفكرٌة ؛ تقدٌراً لجهود
العلماء والمخترعٌن ،والمبدعٌن ،وأصحاب الفكر والتخطٌط واإلبداع ،دون أن
ٌتعارض ذلك مع حق البشرٌة قاطبة فً االستفادة من ثمرات العلم فً مختلؾ
المٌادٌن ؛ ولذلك نصَّ على بٌان الحكم الشرعً للملكٌة الفكرٌة ،وكلَّؾ الدول
اإلسالمٌة – خاصَّة – بالحماٌة والرعاٌة لها ،وبٌَّن أ َّنه ٌقع علٌها عبء المسبولٌة
فً تنفٌذ ذلك بمختلؾ سلطات الدول  :القضابٌة ،والتنفٌذٌة ،والتشرٌعٌة ؛ حٌث
جاء فً المادة السادسة عشرة من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان :
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ُّ
الحق فً االنتفاع بثمرة إنتاجه العلمً ،أو األدبً ،أو الفنً،
إنسان
(( لك ِّل
ٍ
ُّ
الحق فً حماٌة مصالحه األدبٌة والمالٌة الناشبة عنه ،على أن
أو ال ِّت َقنًِِّ ،وله
()116
.
ؾ ألحكام الشرٌعة ))
ٌكون هذا اإلنتاج ؼٌر منا ٍ
ولك َّنه َس َمى عن األنظمة والقوانٌن الوضعٌة حٌن راعى المصدرون له ما
راعاه اإلسالم فً حماٌة المال ؛ وهو أن ٌكون المال محترما ً فً نظر اإلسالم،
فشرط لحماٌة الملكٌة الفكرٌة  :أالَّ تكون محرَّ ً
مة ؛ كالمإلفات اله َّدامة ،وصور
ذوات األرواح ،والتمتثٌل ،واآلت اللهو المحرَّ م ،والموسٌقا ،ونحو ذلك ،فهذه كلُّها
فً نظر اإلسالم ُمهْدَ َرةٌ ال قٌمة لها ،وال اعتبار (. )117
ٌ
مؤخوذ من تعرٌؾ المال فً اصطالح الفقهاء ؛ إذ نصُّوا
وهذا فً األصل
ٌ
ً
على أن ٌكون له قٌمة مادٌَّة بٌن الناس ،وٌجوز االنتفاع به شرعا فً حال الس ََّعة
واالختٌار (. )118
فقٌد ( ٌجوز االنتفاع به شرعا ً ) ٌُ :خرج األعٌان والمنافع والحقوق التً
لها قٌمة بٌن الناس ،ولكن الشرٌعة أهدرت قٌمتها ،ومنعت االنتفاع بها فً حال
السعة واالختٌار ؛ كالخمر ،والخنزٌر ،ولحم المٌتة ،ومنفعة اآلت التصاوٌر واللهو
المحرَّ مة.
إنَّ الملكٌة الفكرٌة ترتبط بالفكر الذي ٌعتبر جوهر الحٌاة اإلنسانٌة ،وهو
الذي ترتبط به سلوكٌات اإلنسان كلِّها ،وهو ٌرتبط بالعقل الذي ٌ َُع ُّد أحد
الضرورات الخمس ،وإنَّ القواعد الشرعٌَّة تقتضً حفظ الحقوق ألصحابها ،بل
إنَّ ذلك ٌ َُع ُّد من المقاصد الشرعٌَّة العالٌة التً أجمعت الشرابع قاطبة على حفظها
؛ وهً  :الدٌن ،والنفس ،والمال ،والعرض ،والعقل ،ومن ث َّم أجاز العلماء
االعتٌاض عن هذا الحق – حق الملكٌة الفكرٌة – مستندٌن على هذه األسس
والقواعد ،وحفظا ً لهذه الحقوق ألصحابها (. )119
وعرؾ المسلمون أصول مبدأ حفظ الحقوق الفكرٌة وحماٌتها منذ القِدَ م،
وإن لم تكن معروفة بهذا المصطلح الشابع اآلن ،أو بهذه الطرق الحدٌثة :
أ -فقد نصَّ أهل العلم على األمانة العلمٌة فً مجال العلوم ،ونسبتها
ألصحابها ،من خالل توثٌق النصوص باإلسناد ،وهذا ٌتجلَّى فً تراث اإلسالم
َّ
الموثق بمعاٌٌره
العظٌم فً كتب السنة واألثر ،الدابرة قبوالً ور َّداً على اإلسناد
الدقٌقة المدونة فً علم مصطلح الحدٌث ،وتخرٌج النصوص والنقول بدقة ،بمعنى
نسبة القول إلى قابله ،وذكر المصادر المعتمد علٌها ،ومن نظر إلى كتاب من كتب
أهل العلم المسلمٌن السابقٌن – خصوصا ً  -رأى معاناتهم الدقٌقة فً ذلك ،حتى إنَّ
ونوه عنه بقوله
ك أنَّ فٌه تصحٌفا ً أو تحرٌفاً ،نقله كما هوَّ ،
صا ً ٌش ُّ
بعضهم إذا نقل ن َّ
()121
.
( :كذا وجدته ،وهو تصحٌؾٌ  ،مثالً ،صوابه ،كذا )
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ب -كما نصَّ علماء اإلسالم على طرق التح ُّمل واألداء فً رواٌة
األحادٌث ،وشروط ذلك ،وشروط رواٌة الحدٌث بالمعنى ،وبٌَّنوا شناعة الكذب
َّ
وحذروا من سرقة
والتدلٌس ،خصوصا ً فً مجال العلم ،ونقله ،ونسبته إلى أهله،
المعلومات والكتب ،وانتحالها ،وهو ما ٌعرؾ باسم ( قرصنة الكتب ) ،وكشفوا ما
وقع من ذلك فً عصور اإلسالم الماضٌة ،تحذٌراً منه ،وكشفا ً لعوار ذلك،
وقبحه ،وهذا كلُّه ٌد ُّل على عناٌة علماء اإلسالم بهذا األمر ،وش َّدة تحذٌرهم منه
(. )121
ج-كما سبق المسلمون إلى معرفة نظام  :التخلٌد ( اإلٌداع ) ،وٌعنى :
وضع نسخة من المُص َّنؾ فً المكتبات العامة أو دور المحفوظات ،لالحتفاظ
ُص َّنؾ
بمجموعة منه ،أو االحتفاظ به كإثبا ٍ
ُص َّنؾ إلى مإلِّفه ،ونشر الم َ
ت لنسبة الم َ
بالفعل أو تارٌخ نشره (. )122
وكان أكبر مركز لتخلٌد الكتب وإٌداعها فً اإلسالم وقتذاك  :دار العلم
ببؽداد ،التً بناها الوزٌر البوٌهً ،سابور بن أردشٌر ببؽداد سنة (382هـ)
وكانت صرحا ً رابعاً ،ذاع صٌتها وطار فً اآلفاق ،وقصدها العلماء واألدباء
مكان ،للتعرُّ ؾ على محتوٌاتها (. )123
والشعراء من كل
ٍ
إنَّ حقوق اإلنسان فً اإلسالم من الثوابت الشرعٌة ،والركابز األساسٌة
التً ٌقوم علٌها المجتمع ،فهً لٌست حقوقا ً دستورٌة فحسب ،ولٌست نتاجا ً فكر ٌَّا ً
ِّ
ٌمثل مرحلة من مراحل تطور العقل اإلنسانً ،ولٌست حقوقا ً طبٌعٌَّة ،كما ٌعبِّر
عنها أصحاب القانون الوضعً ،ولك َّنها فً نظر اإلسالم واجبات دٌنٌة محمٌة
بالضمانات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة ،ولٌست وصاٌا ُت ْد َعى الدول إلى احترامها
ضامن لها ،بل هً مرتبطة باإلٌمان باهلل تعالى ،وتقواه،
واالعتراؾ بها من ؼٌر
ٍ
ٌُ َكلَّؾ بها الفرد والمجتمع ك ٌّل فً نطاقه وحدود المسبولٌة التً ٌنهض بها ،وٌحافظ
علٌها ؛ ألنَّ فً المحافظة علٌها أدا ًء لواجب شرعً ،وال ٌجوز له أن ٌفرِّ ط فٌها ؛
ألنَّ التفرٌط فٌها تقصٌر فً أداء هذا الواجب (. )124
والشرٌعة ،وإن كانت تدعو إلى تعمٌم النفع ،ونشر العلم ،وتحرٌم كتمانه،
إالَّ أنَّ ذلك فً نظرها ال ٌُ َبرِّ ر االعتداء على حقوق الناس ،بل إنَّ تعمٌم المنفعة
بما ٌبتكره األفراد له قواعده وأصوله التً تح ِّقق المصلحة ،وتمنع الضرر ،ومن
أهمِّها االعتراؾ بهذه الحقوق ،ونسبتها ألصحابها ،وتنظٌم نشرها ،واالستفادة
منها بؤحكام تنسجم مع طبٌعتها وظروؾ التعامل معها (. )125
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هذه باختصار هً نظرة الشرٌعة اإلسالمٌة إلى الملكٌة الفكرٌة ،وموقفها
قدر
من حماٌتها ،والوسابل التً ر َّكزت علٌها فً هذا المجال ؛ لتحقٌق أقصى ٍ
ممكن من الحماٌة لحقوق الناس وممتلكاتهم .
المسألة الثالثة :األدلَّة الشرعٌة على وجوب حماٌة الملكٌة الفكرٌة.
وبجانب هذه الوسابل العامة التً سلكتها الشرٌعة اإلسالمٌة ،والجوانب
المهمة التً ر َّكزت علٌها فً حماٌة الحقوق والممتلكات ألصحابها ،فإنَّ هناك أدلَّ ًة
ُّ
وحق الملكٌة الفكرٌة – كما
خاص ًَّة تد ُّل على حماٌة الملكٌات والحقوق عموماً،
سبق – من حقوق الملكٌة المملوكة ألصحابها ،على أساس أ َّنها أموا ٌل مختصَّة
بؤصحابها ،وذلك ٌستوجب حماٌتها من االعتداء فً نظر اإلسالم ،واألدلَّ ُة على
ذلك كثٌرة ،منها ما ٌلً :

 -1قول هللا سبحانه   :ولَ تَأ ُكلُوا أَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم بِالب ِ
اط ِل َوتُدلُوا ِِبَا إِ َل
َ
َ
َ
َ
()126
اْلُ َّك ِام لِتَأ ُكلُوا فَ ِريقا ِّمن أَم َو ِال الن ِ
َّاس بِا ِإل ِث َوأَنتُم تَعلَ ُمو َن . 
 -2وقوله تعالى   :يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا لَ تَأ ُكلُوا أَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم بِالب ِ
اط ِل إِلَّ
َ َ
َ
َ
َ َ
َ
()349
ِ
.
س ُكم إِ َّن اللَّوَ َكا َن بِ ُكم َرِحيما
أَن تَ ُكو َن ِتَ َارة َعن تَ َراض ِّمن ُكم َولَ تَقتُلُوا أَن ُف َ

ففً هاتٌن اآلٌتٌن ٌنهى هللا تبارك وتعالى عباده عن أن ٌؤكلوا أموال

بعضهم بعضا ً بالباطل ،وال ِح ٌَل ،مما ٌد ُّل على أنَّ حقوق الناس وأمالكهم مصونة
محفوظة فً اإلسالم ،ال ٌجوز االعتداء علٌها ،وال أخذها إالَّ
ِّ
بالحق (. )34:
ب
َّاس – رضً هللا تعالى عنهما –  :أَنَّ َرسُو َل هللاِ َ خ َط َ
 -3وعن ابن عب ٍ
اس ٌَ ْو َم ال َّنحْ ِرَ ،ف َقا َل ٌَ (( :ا أَ ٌُّ َها ال َّناسُ أَيُّ ٌَ ْو ٍم َه َذا ؟ )) َ .قالُوا ْ ٌَ :و ٌم َح َرا ٌم !
ال َّن َ
َقا َل َ (( :فؤَيُّ َبلَ ٍد َه َذا ؟ )) َ .قالُوا َ :بلَ ٌد َح َرا ٌم ! َقا َل َ (( :فؤَيُّ َشه ٍْر َه َذا ؟ )) َقالُوا :
اض ُك ْم َعلَ ٌْ ُك ْم َح َرا ٌمَ ،كحُ رْ َم ِة
َشهْرٌ َح َرا ٌم ! َقا َل َ (( :فإِنَّ ِد َما َء ُك ْم َوأَم َْوالَ ُك ْم َوأَعْ َر َ
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اراًُ ،ث َّم َر َف َع َر ْأ َسهَُ ،ف َقا َل
ٌَ ْو ِم ُك ْم َه َذا ،فًِ َبلَ ِد ُك ْم َه َذا ،فًِ َشه ِْر ُك ْم َه َذا )) َ .فؤ َ َعادَ َها م َِر َ
ت ،اللَّ ُه َّم َه ْل َبلَّ ْؽ ُ
 (( :اللَّ ُه َّم َه ْل َبلَّ ْؽ ُ
َّاس َ -رضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُه َما : -
ت )) َ .قا َل ابْنُ َعب ٍ
ِب ،الَ َترْ ِجعُوا
َفو ًَالَّذِي َن ْفسِ ً ِب ٌَ ِد ِه إِ َّن َها لَ َوصِ ٌَّ ُت ُه إِلَى أ ُ َّم ِت ِه َ (( :ف ْل ٌُ ْبل ِْػ ال َّشا ِه ُد ْال َؽاب َ
ض )) (;. )34
اراً ؛ ٌَضْ ِربُ َبعْ ُ
اب َبعْ ٍ
ض ُك ْم ِر َق َ
َبعْ دِي ُك َّف َ
 -4وعن أبً هرٌرة – رضً هللا عنه – قال  :قال رسو ُل هللا ُ (( : ك ُّل
ض ُه )) (. )351
ْالمُسْ ل ِِم َعلَى ْالمُسْ ل ِِم َح َرا ٌم ؛ َد ُمهَُ ،و َمالُهَُ ،وعِ رْ ُ
 -5وعن أبً حُ رَّ ة الرَّ َقاشِ ًِّ عن عمِّه – رضً هللا عنه – أنَّ رسول هللا 
س ِم ْن ُه )) (. )353
ئ إِالَّ ِبطِ ٌْ ِ
قال  (( :الَ ٌَ ِح ُّل َما ُل امْ ِر ٍ
ب َن ْف ٍ
 -6وعن أنس بن مالكٍ – رضً هللا عنه َ -قا َل َ :قا َل َرسُو ُل هللاِ : 
((أُمِرْ ُ
صالَ َت َنا،
صلَّ ْوا َ
اس َح َّتى ٌَقُولُوا الَ إِلَ َه إِالَّ هللاَُ ،فإِ َذا َقالُو َهاَ ،و َ
ت أَنْ أ ُ َقا ِت َل ال َّن َ
ٌح َت َناَ ،ف َق ْد َحرُ َم ْ
ت َعلَ ٌْ َنا ِد َماإُ ُه ْم َوأَم َْوالُ ُه ْم ،إِالَّ ِب َح ِّق َها،
َواسْ َت ْق َبلُوا قِ ْبلَ َت َناَ ،و َذ َبحُ وا َذ ِب َ
هللا )) (. )354
َوح َِسا ُب ُه ْم َعلَى ِ
والوجه من هذه األحادٌث جمٌعا ً  :أ َّنها تد ُّل على حرمة مال المسلم ،وأ َّنه
مُصانٌ فً اإلسالم ،ال ٌجوز االعتداء علٌه ،وال أكله بالباطل (. )355
ضى أَنَّ
هللا َ ق َ
 -7وعن عابشة – رضً هللا عنها –  (( :أَنَّ َرسُو َل ِ
ان )) (. )356
اج ِبال َّ
ْال َخ َر َ
ض َم ِ
قال اإلمام ُ أَبُو عِ ٌ َسى محمد بن عٌسى بن سورة الترمذيُّ (ت 4;9 :هـ )
– رحمه هللا َ (( : -ه َذا َحد ٌ
ي َه َذا ْال َحد ُ
ٌِث مِنْ َؼٌ ِْر َه َذا
رُو َ
ٌِث َح َسنٌ َ
صحٌِحٌَ ،و َق ْد ِ
ْال َوجْ هَِ ،و ْال َع َم ُل َعلَى َه َذا عِ ْن َد أَهْ ِل ْالع ِْل ِم )) (. )357
والوجه منه  :أ َّنه ٌد ُّل على أنَّ من ضمن شٌباًٌ ،نتفع به فً مقابل
الضمان ،فالمإلؾ وال ُم ْن ِت ُج ضامن ومسبول عن ك ِّل ما فً كتابه أو إنتاجه العلمً
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والتجاري والصناعً ،مسبولٌة دٌنٌة ودنٌوٌة ،فله الخراج العابد من هذا الحق فً
مقابل الضمان ،وله حماٌة هذا الخراج من االعتداء علٌه (. )358
ُ
حدٌث أبً ه َُرٌ َْرة – رضً هللا عنه – أنَّ رسول هللا َ قا َل َ (( :منْ
-8
ْس ِم َّنا )) (. )359
َؼ َّش َنا َفلٌَ َ
ُ
فهذا
الحدٌث دلٌ ٌل عظٌ ٌم على تحرٌم الؽِشِّ بجمٌع أنواعه ،وبٌان أنَّ الؽاشَّ
مخالؾٌ ألمر النبًِّ  jوهد ٌْهِ ،وأ َّنه بفعلـــه هذا خـــــار ٌج عن صفات المســــلمٌن
وهدٌــــهم (. )138
 -9ما ورد من أدلَّ ٍة شرعٌة تد ُّل على تحرٌم اإلسالم للسرقة والؽصب،
وإٌجاب ر ِّد المال لصاحبه ،ومعاقبة السارق بالجلد ،والؽاصب بالتعزٌر ،فهً كلُّها
أدلَّ ٌة على الحماٌة التامَّة للملكٌَّة فً اإلسالم ،بجمٌع أنواعها وأشكالها ؛ من مثل
ِّ
َّار َق ُة َفا ْق َطعُو ْا أَ ٌْ ِد ٌَ ُه َما َج َزاء ِب َما َك َس َبا
قول
َّار ُق َوالس ِ
الحق سبحانه وتعالى َ  :والس ِ
هللا َو َّ
هللاُ َع ِزٌ ٌز َحكٌِ ٌم . )139(
َن َكاالً م َِّن َّ ِ
وقوله َ (( : علَى ْال ٌَ ِد َما أَ َخ َذ ْ
ت َح َّتى ُت َإ ِّد ٌَ ُه )) (. )141
 -11القواعد التً نصَّ علٌها أهل العلم فً هذا الخصوص ؛ ومنها :
أ (( -ال ٌجوز ألح ٍد أن ٌؤخذ مال أح ٍد بال سبب شرعًٍّ )) (. )363
ب (( -ال ٌجوز ألح ٍد أن ٌتصرَّ ؾ فً ملك الؽٌر بال إذنه )) (. )364
إنتاج علمًٍّ ٌكون قد سبق إلى
ؾ أو
ابتكار أو تؤلٌ ٍ
 -11أنَّ من سبق إلى
ٍ
ٍ
ُّ
أحق به من ؼٌرهٌ ،جوزله التصرُّ ؾ فٌه،
مباح فهو
مباح ،ومن سبق إلى
أمر
ٍ
ٍ
واالنتفاع به ،وإخراجه إلى السوق من أجل اكتساب األرباح (. )365
ك ُّل هذا ٌد ُّل على اعتراؾ اإلسالم بالملكٌة الفكرٌة ،وحماٌتها من
االعتداء ،وأنَّ من اعتدى علٌها فهو ضامنٌ لصاحبها .
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المبحث الخامس
اآلثار االقتصادٌة المترتبة على الملكٌة الفكرٌة
( حماٌة وتفرٌطا ً )

للملكٌة الفكرٌة آثارٌ عظٌمة فً مجال االقتصاد ،وتطوٌر التنمٌة ،والتق ُّدم
الصناعًِّ والتجاريِّ الذي ٌشهده العالم بؤسره ،و ُن َبٌِّن جانبا ً من هذه اآلثار :
َّ
وحث على التف ُّكر والتؤمُّل فً الكون
لقد شجَّ ع اإلسالم العلم والعلماء،
بمخلوقاته البدٌعة ،ومعالمه الفسٌحة ،ودعا إلى طلب العلم وحرٌَّة الفكر والرأي،
بحٌث لم ترتبط حركة دٌنٌَّة بطلب العلم والدعوة إلى حرٌَّة الفكر ،وإعماله،
وإعالء شؤن العلم والعلماء ،كاإلسالم ،حٌث جاءت أول سورة من سور القرآن

ك الَّ ِذي َخلَ َق َخلَ َق
المنزل على النبً  3داعٌة إلى القراءة والعلم ؛  اق َرأ بِاس ِم َربِّ َ
َّ ِ َّ ِ ِ َّ ِ
ِ
نسا َن َما َل يَعلَم. )366( 
نسا َن ِمن َعلَق اق َرأ َوَربُّ َ
ك األَكَرُم الذي َعل َم بال َقلَم َعل َم اإل َ
اإل َ
وقال سبحانه َ  :وَما َكا َن ال ُمؤِمنُو َن لِيَ ِنف ُروا َكآفَّة فَلَولَ نَ َفَر ِمن ُك ِّل فِرقَة ِّمن ُهم
()367
طَآئَِفة لِّيت َفقَّهوا ِف الدِّي ِن ولِي ِ
نذ ُروا قَوَم ُهم إِذَا َر َجعُوا إِلَي ِهم لَ َعلَّ ُهم ََي َذ ُرو َن
ََ ُ
َُ
ك اْلَ ُّق َك َمن ُى َو
ك ِمن َربِّ َ
وقال سبحانه وتعالى   :أَفَ َمن يَعلَ ُم أَََّّنَا أُن ِزَل إِلَي َ
أَعمى إََِّّنَا ي تَ َذ َّكر أُولُوا األَلب ِ
اب. )368( 
َ
َ
َ ُ

ِ
ِ
وقال تعالى َ وِم َن الن ِ
َّو ِّ
اب َواألَن َع ِام ُُمتَلف أَل َوانُوُ َك َذل َ
ك إََِّّنَا ََي َشى اللَّوَ
َّاس َوالد َ
ِمن ِعب ِ
ادهِ العُلَ َماء إِ َّن اللَّوَ َع ِزيز َغ ُفور . )369( 
َ
َّ ِ
َّ َّ ِ
ِ
ين أُوتُوا العِل َم َد َر َجات
ين َآمنُوا من ُكم َوالذ َ
وقال تبارك وتعالى  يَرفَ ِع اللوُ الذ َ
َواللَّوُ ِِبَا تَع َملُو َن َخبِري. )36:( 

ات واألَر ِ ِ ِ
عز وج َّل  :إِ َّن ِف خل ِق َّ ِ
وقال َّ
َّها ِر
َ
ض َواختالَف اللَّي ِل َوالن َ
الس َم َاو َ
ِ َّ ِ
ين يَذ ُك ُرو َن اللَّوَ قِيَاما َوقُعُودا َو َعلَ َى ُجنُوِبِِم َويَتَ َف َّك ُرو َن ِف
آليَات ِّألُوِل األلبَاب * الذ َ
اطال سبحانَ ِ
السماو ِ
ِ
ات َواألَر ِ
اب النَّا ِر 
ت َىذا بَ ِ ُ َ َ
ض َربَّنَا َما َخلَق َ
ك فَقنَا َع َذ َ
َخلق َّ َ َ
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;. )36
إلى ؼٌر ذلك من آٌات القرآن الكرٌم المنوهة بفضل العلم والعلماء،
الداعٌة إلى العلم ،وحرٌة الفكر والتؤمُّل فً الكون والمخلوقات والحٌاة كلِّها،
لٌتوصَّل المر ُء من خالل ذلك إلى الحقابق العلمٌة واإلٌمانٌة .
وأمَّا السنة النبوٌة ففٌها من األحادٌث ال َّدالة على طلب العلم ،وفضله
وفضل أهله فً اإلسالم ،المر ِّؼبة فٌه ما ٌعجز المقام عن ذكره وإٌراده ؛ فمن ذلك
:
ما رواه أَبُو ه َُرٌ َْر َة – رضً هللا عنه  -أَنَّ َرسُو َل هللاِ َ قا َل  (( :إِ َذا َم َ
ات
ار ٌَةٍ ،أَ ْو عِ ْل ٍم ٌُ ْن َت َف ُع ِبهِ ،أَ ْو
اإلِ ْن َسانُ ا ْن َق َط َع َع ْن ُه َع َملُ ُه إِالَّ مِنْ َثالَ َث ٍة  :إِالَّ مِنْ َ
صدَ َق ٍة َج ِ
صال ٍِح ٌَ ْدعُو لَ ُه )) (. )371
َولَ ٍد َ
وعن أبً الدَّرْ دَ ا ِء – رضً هللا عنه – قال َ :سمِعْ ُ
هللا ٌَ قُو ُل :
ت َرسُو َل ِ
ك هللا ُ ِب ِه َطرٌ َقا ً مِنْ ُ
رُق ْال َج َّنةَِ ،وإِنَّ ْال َمالَ ِب َك َة
(( َمنْ َسلَ َك َط ِرٌ َقا ً ٌَ ْطلُبُ فٌِ ِه عِ ْل َما ً َسلَ َ
ط ِ
ِ
ت َو َمنْ فًِ
ب ْالع ِْل ِمَ ،وإِنَّ ْال َعالِ َم لَ ٌَسْ َت ْؽفِرُ لَ ُه َمنْ فًِ ال َّس َم َوا ِ
ضا ً لِ َطالِ ِ
ض ُع أَجْ ن َِح َت َها ِر َ
لَ َت َ
ض َو ْالحٌِ َتانُ فًِ َج ْوؾِ ْال َما ِءَ ،وإِنَّ َفضْ َل ْال َعال ِِم َعلَى ْال َع ِاب ِد َك َفضْ ِل ْال َق َم ِر لَ ٌْلَ َة
األَرْ ِ
ْال َب ْد ِر َعلَى َساب ِِر ْال َك َوا ِكبَِ ،وإِنَّ ْال ُعلَ َما َء َو َر َث ُة األَ ْن ِب ٌَا ِءَ ،وإِنَّ األَ ْن ِب ٌَا َء لَ ْم ٌ َُورِّ ُثوا

اراً َوالَ دِرْ َه َما ًَ ،ورَّ ُثوا ْالع ِْل َمَ ،ف َمنْ أَ َخ َذهُ أَ َخ َذ ِب َح ٍّ
ظ َواف ٍِر )) (. )373
دٌِ َن َ

وعن معاوٌة بن أبً سفٌان – رضً هللا عنه – قال َ :سمِعْ ُ
ت ال َّن ِبًَّ 
ٌن )) (. )374
ٌَقُو ُل َ (( :منْ ٌ ُِر ْد هللا ُ ِب ِه َخٌ َْراً ٌُ َف ِّق ْه ُه فًِ ال ِّد ِ
وقد كان لهذه النصوص الشرعٌة ،والتوجٌهات الربانٌة آثرٌ ٌ
بالػ فً حٌاة
الرعٌل األول من المسلمٌن ،فتنافسوا فً العلم ،ورحلوا فً طلبه ،وضربوا أكباد
ث أو مسؤلةٍ ،فازدهرت الحركة العلمٌة
اإلبل من مكان آلخر ،بحثا ً عن حدٌ ٍ
والفكرٌة فً بالد المسلمٌن ،وسارعوا إلى التؤلٌؾ والتؤصٌل والتقعٌد العلمًِّ ،
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واالقتباس النافع من حضارات األمم السابقة لهم ،وترجموا علوم الروم وفارس
وؼٌرهما ،ونشؤت دور العلم والمكتبات الكبٌرة فً حواظر بالد اإلسالم فً
الجزٌرة والشام والعراق ومصر ،وشجَّ ع الخلفاء على العلم والبحث والتؤلٌؾ
واالكتشاؾ واالختراع ،وأ ُ ْنشِ بت المكتبات الكبرى الشهٌرة ؛ كدار الحكمة ببؽداد،
ودار العلم بها أٌضاً ،وظهرت ال ِحلَ ُق العلمٌة التدرٌسٌَّة فً الجوامع العظٌمة التً
كانت قالع علم وتوجٌه وبحث ومناظرة ،كالمسجد الحرام ،والمسجد النبويِّ ،
والجامع األموي بدمشق ،والجامع األزهر بالقاهرة ،وؼٌر ذلك ،وأحرز المسلمون
قصب السبق فً المجاالت العلمٌة المختلفة ؛ العلوم الشرعٌة ،واللؽة واآلداب،
والفلك والجؽرافٌا ،والطبِّ  ،والصناعة ،فً الوقت الذي كانت فٌه أوروبا َت ُؽ ُّط فً
عصور الجهل والظلمات التً لم تستفق منها إالَّ بعد ا ِّتصالها بالمسلمٌن فً بالد
األندلس ،واالقتباس من تراثهم العلمً ،ونشاطهم الحضاريِّ .
وهذه كلُّها أمو ٌر ثابتة مشهورة ،سجلَّها التؤرٌخ للمسلمٌن بك ِّل فخر
واعتزاز .لك َّنهم  -مع شدٌد األسؾ – حٌن تن َّكبوا عن الصراط المستقٌم ،و ُ
شؽلوا
َّ
والملذات ،أضاعوا ذلك كلَّه ،فؤخذه الكفار منهم ،واستفادوا مما
بالدنٌا واللهو
وعلوم ووسابل ،وبرعوا فً التق ُّدم والرُّ قًِّ
توصَّلوا إلٌه ووضعوه من قواعد
ٍ
الفكريِّ والعلمًِّ والصناعًِّ ،واالختراع واالبتكار ،ح َّتى صارت بالد الكفار الٌوم
لتطور الصناعًِّ والتق ُّدم العلمً الذي أحرزته (. )375
من أؼنى بالد العالم ،نظراً ل ُّ
وحسب المرء فً هذا المجال  :أن ٌدرك الفرق العظٌم بٌن توجٌهات
اإلسالم فً هذا الجانب ،وحرصه على طلب العلم ،ودعوته إلى حرٌَّة الفكر
واالستفادة من علوم األمم األخرى وتراثها ،والربط بٌن ذلك كلِّه وبٌن األمانة
العلمٌة وال ِّد َّقة فً مجاالت نقل األخبار والترجمة والعلم ،على عكس نظرة الؽرب
إلى ذلك كلِّه ،فهً نظرة مشوبة بالحقد والكراهٌة لإلسالم والمسلمٌن ؛ فحٌن نقل
المسلمون األوابل تراث الفرس والرومان العلمً ،وترجموه ترجمة أمٌنة إلى
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اللؽة العربٌة ،نقل المستشرقون تراث المسلمٌن وعلومهم إلى اللؽات األجنبٌة بك ِّل
تشوٌه وتحرٌؾ ،ال ٌَم ُّ
ُت إلى األمانة وال ِّد َّقة بشً ٍء (. )376
كان هذا كلُّه إلمامة مختصرة إلى دور النهضة الفكرٌة والعلمٌة فً التنمٌة
والحضارة فً العصور السابقة لعصرنا .
حرص إلى تحقٌق الوجود
وقد ا َّتضح من خاللها أنَّ اإلسالم سعى بك ِّل
ٍ
المعنوي للمسلمٌن على أرقى المستوٌات ،وفً ك ِّل عصر ،أل َّنه ٌدرك أنَّ
المبتكرات الفكرٌة واألدبٌة هً السبٌل إلى االرتقاء بالحٌاة البشرٌة إنسانٌا ً
وحضارٌاً ،ومادٌا ً ومعنوٌا ً ؛ إذ من المعلوم أنَّ جمٌع أوجه الحضارة المادٌة
المتطورة إ َّنما هً فً الواقع صورٌ مجسَّمة لتطبٌق نظرٌات علمٌة ٌُكمل بعضها
بعضاً ،فً سبٌل تحقٌق التق ُّدم والرُّ قًِِّ فً ش َّتى المجاالت العلمٌة واالجتماعٌة
واالقتصادٌة والتجارٌة (. )377
وفً العصور الحدٌثة ،إبَّان تخلُّؾ المسلمٌن العلمً والفكري
والحضاري ،وعزوؾ بعض الدول اإلسالمٌة عن تشجٌع العلوم والمبتكرات،
وتق ُّدم الدول الكافرة فً اإلنتاج العلمً والصناعً والتجاري وال ِّت َقنًِِّ ،وتشجٌعها
له ،واحتكارها ألوجه النشاط الصناعً والتجاري والتكنلوجً ،برز أثر الحقوق
الفكرٌة الكبٌر فً مجال االقتصاد والتنمٌة ،وتحقٌق الثروات الطابلة لكثٌر من
الدول والمإسسات والشركات واألفراد .
ففً مجال التؤلٌؾ  :برزت دور الطباعة والنشر ،وزادت فً عددها
وانتشارها ،واستطاعت من خالل اآلالت الحدٌثة للطباعة والتصوٌر نشر اآلالؾ
من الكتب والمجالت والنشرات ،وتحقٌق األرباح الطابلة من وراء ذلك .
وقٌمة الكتاب إ َّنما تق َّدر بمدى إقبال القراء علٌه ،واستفادتهم منه ،ولذا فإنَّ
ؾ
الناشرٌن وأصحاب المطابع ٌتسابقون فً طبع اآلؾ النسخ من ك ِّل مإلَّ ٍ
ً
قٌمة مادٌ ًَّة ومالٌة من وراء تكالٌؾ الطباعة واإلخراج ،حٌث
ٌشعرون أنَّ له
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ناص لقٌمة مالٌة كبٌرة،
َّ
تحولت عملٌة اإلنفاق على طبع الكتاب ونشره إلى أداة اقت ٍ
تعود من إخراج هذا الكتاب ونشره ،وكم من كتاب تسابقت علٌه دور النشر،
وطبعوا منه عشرات الطبعات ،وال زال الطلب علٌه جارٌا ً قابما ً (. )378
واستطاعت كثٌر من دور النشر ،بل األفراد أحٌاناً ،تحقٌق الربح المالً
الكبٌر بواسطة طبع الكتب ونشرها وبٌعها ،بؽضِّ النظر – أحٌانا ً – عن تحقٌق
القٌمة النفعٌة العلمٌة للكتاب المنشور ،من عدمها .
وأمَّا فً المجال التجاريِّ والصناعً ( االسم التجاري ،والتراخٌص،
واالبتكارات )  :فإ َّنه فً عصور النهضة التجارٌة والصناعٌة التً ٌشهدها العالم
بؤسره ،ونظراً الزدٌاد حجم التجارات وضخامتها ،نشؤت مسؤلة االسم التجاريِّ ،
والعالمة التجارٌة ،فصار التاجر الواحد ،أو الشركة الواحدة ُت ْن ِت ُج و ُتص ِّدر أموالها
ِّ
المتمثلة فً المنتجات والصناعات ،إلى عد ٍد كبٌر من بالد العالم ،وفً
الضخمة،
جنس
تنوعت المنتجات من
المقابل َّ
ٍ
وصارت هذه األوصاؾ ُتعرؾُ باسم
التً أمامه قد أنتجتها الشركة الفالنٌة

واحدٍ ،باختالؾ أوصافها ،ومواصفاتها،
ال ُم ْن َت ِج ،فكلَّما رأى المستهلك أنَّ البضاعة
التً ع ُِر َف ْ
ت بسمعتها وجودتها فً السوق،

اشتراها بمجرَّ د سماع الشركة ،أو وجود عالمتها التجارٌة على وجه البضاعة
(. )379
بل إنَّ بعض المستهلكٌن حٌن ٌذهب إلى المتاجر واألسواق لشراء
حاجٌاته ومتطلباته ٌبحث عن االسم التجاري الذي ٌرؼب فٌه ،وٌعرؾ سمعته
وجودته الصناعٌة ،وٌدفع لشرابه المبالػ الطابلة ،فً حٌن إنَّ باألسواق من البدابل
له ما هو أرخص ،وأقدر على س ِّد حاجته ،وقد ٌُعرض علٌه ،لكنه ال ٌرؼب فٌه .
لكثٌر من
إنَّ هذا األمر له أثره الواضح والملموس فً ازدهار االقتصاد
ٍ
الشركات العالمٌة ،والبلدان المختلفة ،وكثرة اإلقبال على شراء منتجاتها ،كالٌابان
مثالً ،فً حٌن إنَّ كثٌراً من البضابع المقلَّدة ،أو التً صدرت عن شركاتٍ ،أو

حماٌة الملكٌة الفكرٌة فً الفقه اإلسالمً واآلثار اإلسالمٌة المترتبة علٌها

51

بلدان ال ُتعرؾ بشهرتها فً المجال الصناعً والتجاريِّ  ،وال بجودتها ،ال تلقى
ٍ
إقباالً فً الشراء ،هذا جانب .
وجانب آخر ،هو أنَّ المنتجات التجارٌة المشهورة بجودة صناعتها مرتفعة
السعر ،ومع ذلك تلقى إقباالً ،وهذا له أثره فً ازدٌاد الثروات للبلدان المص ِّدرة
لهذه المنتجات والبضابع .
فً حٌن إنَّ سلعا ً أخرى بدٌلة لهذه السلع ،تق ُّل كثٌراً عنها فً األسعار،
ومع ذلك ال تلقى رواجا ً فً األسواق ،وال إقباالً من المشترٌن ،والمستهلكٌن .
ك ُّل هذه األمور دعت كثٌراً من أرباب اإلنتاج إلى استؽالل أسماء
المنتجٌن ذوي الشهرة الحسنة ،والجودة الصناعٌة ،لتروٌج منتجاتهم باسم تلك
الشركات المشهورة ،واألسواق تع ُّج بالبضابع والمنتجات المقلَّدة ،مما حمل كثٌراً
من الدول والحكومات على فرض القوانٌن واألنظمة التً ٌتم بواسطتها تسجٌل
األسماء التجارٌة ،والعالمات لدى الحكومات ،وتسجٌل براءات االختراع ،ومنع
التجار اآلخرٌن من استعمال األسماء والعالمات التجارٌة المسجلة لؽٌرهم ()37:
.
إ َّنه ال أحد ٌنكر دور الملكٌة الفكرٌة وأثرها فً النهضة االقتصادٌة التً
ٌعٌشها العالم كلِّه ،وأبسط مثاالًًَ ٌضرب لتوضٌح هذا  :أجهزة الحاسب اآللً
وبرامجه ،وأجهزة الجواالت وتوابعها ،وما تحظى به هذه األٌام من إقبال من
المستهلكٌن ،وتنافس من ال ُّتجَّ ار والشركات العالمٌة فً إصدار الجدٌد ،والحصول
بؤسعار مرتفعة ،تنخفض كثٌراً إلى أكثر من النصؾ ،بعد إصدار
علٌه،
ٍ
المودٌالت التالٌة ؛ لترؼٌب المستهلكٌن فً الشراء واالستبدال ،واستهالك
المنتجات الجدٌدة من األسواق .
وقد أدركت دول كثٌرة هذا األثر الرابد للمنتجات الفكرٌة واالبتكارات
الحدٌثة ،فعمدت إلى توقٌع االتفاقٌات والعقود مع الشركات العالمٌة ،لٌت َّم تصنٌع
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المنتجات الخاصة بتلك الشركات ،أو تجمٌعها فً بالدها ،كالمنتجات الكهربابٌة
التً صارت ُتجمع ( أو ُتص َّنع ) فً الصٌن ،وتاٌوان ،وؼٌرها ،مع أ َّنها فً
األصل ماركات تجارٌة لشركات ٌابانٌة أو أمرٌكٌة ،مثالً .
وقد ٌكون السبب أحٌاناً ،أنَّ تلك الشركات لم تلق التشجٌع،
أو التسهٌل ،الذي ٌعٌنها على اإلنتاج فً بلدها األصلً ،أو أنَّ بلدها ٌفرض علٌها
رسوما ً وضرابب باهضة ،وٌكلِّفها بالح ِّد من إنتاجها ،أو أنَّ تكالٌؾ اإلنتاج وأدواته
ت تفوق األرباح العابدة لها ،فؤصبحنا نسمع اآلن ما
ومواده فً بلدها ُت َكلِّؾ ثروا ٍ
ٌ َُسمَّى  :بهجرة رإوس األموال والشركات والمإسسات عبر بالد العالم .
وهذا كلُّه ٌ َُح ِّتم على الدول أن تسعى جاهد ًة لحماٌة الحقوق الفكرٌة
ألصحابها من العبث والسرقة والؽشِّ  ،وتشجٌعهم على اإلنتاج والتصنٌع ،ومنحهم
االمتٌازات والتسهٌالت الالزمة والمر ِّؼبة لهم ؛ ألنَّ حماٌة الحقوق الفكرٌة
ألصحابها ٌُشجِّ ع البحث والتحقٌق واالبتكار واالختراع واإلنتاج ،وٌُنعش ِه َم َم
العلماء والمفكرٌن لٌنشروا نتابج دراساتهم ،وثمار جهودهم واكتشافاتهم ،مما
ٌإ ِّدي إلى تق ُّدم األُمم فً مضمار العلوم ،على عكس التفرٌط فً هذه الحقوق،
وعدم الحرص على رعاٌتها وحفظها ،فإ َّنه ٌترك اآلثار السلبٌة فً نفوس العلماء
والمفكرٌن والباحثٌن ،و ٌَ ُ
ش َّل الحركة العلمٌة والفكرٌة للمجتمع الذي توجد فٌه مثل
هذه المظاهر واألخالقٌات .
فأه ُّم مقصد من إقرار هذه الحقوق واالعتراف بها شرعاً ،وحماٌتها من
عبث العابثٌن ،واعتداء اآلخرٌن ،وصٌانتها ونسبتها ألصحابها  :تشجٌع االختراع
واإلبداع والنشاط العلمً ؛ حتى ٌعلم من ٌبذل جهده فٌها أ َّنه سٌختصُّ باستثمارها،
وسٌكون جهده محمٌا ً من الذٌن ٌحاولون أخذ ثمرة ابتكاره وتفكٌره ،وٌزاحمونه
فً استؽاللها (;. )37
وهذا بال شك له أثره الواضح العظٌم فً تشجٌع االبتكار واالختراع،
وتطور التقدم العلمً ،ونشاط الشركات والمإسسات الصناعٌة والتجارٌة والعلمٌة
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والمبدعٌن وأهل العلم فً زٌادة اإلنتاج فً شتى المجاالت ،والتنافس فٌما ٌح ِّقق
النفع والفابدة فً هذه المجاالت ،وٌثري االقتصاد اإلسالمً .
وٌجب التركٌز فً هذا المجال على أثر الوازع الدٌنً واألخالقً ،وإٌقاظ
الضمٌر اإلنسانً والشعور بالمسبولٌة واألمانة تجاه أموال الؽٌر وحقوقهم ،وأنَّ
المحافظة علٌها ،إ َّنما هو قبل ك ِّل شً ٍء دٌنٌ وقربة وطاعة هلل تعالى ،وأنَّ التفرٌط
ٌ
ٌ
وسرقة وأكل
وخدٌعة وتزوٌ ٌر و َت َع ٍّد
فٌها والتع ِّدي علٌها ٌ َُع ُّد فً نظر اإلسالم ؼِ شٌّ

َّ ِ
ين َآمنُوا لَ
ألموال الناس وحقوقهم بالباطل ؛ قال هللا تبارك وتعالى   :يَا أَيُّ َها الذ َ
تَأ ُكلُوا أَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم بِالب ِ
اط ِل إِلَّ أَن تَ ُكو َن ِِتَ َارة َعن تَ َراض ِّمن ُكم َولَ تَقتُلُوا أَن ُف َس ُكم
َ
َ
َ
()381
ِ
ِ
إِ َّن اللَّوَ َكا َن ب ُكم َرحيما 
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خاتمة بؤه ِّم نتابج البحث :

وبعد بحث هذه المسؤلة الفقهٌة ،ودراستها الشرعٌة ،وبٌان اآلثار المترتبة
علٌها اقتصادٌاً ،اسجِّ ل النتابج والتوصٌات التالٌة :
 -1أنَّ مفهوم المال فً اإلسالم واسعٌٌ ،شمل ك َّل ما انتفع الناس به ،وكان
ً
منفعة ،أم ح َّقا ً .
له قٌمة فً العرؾ ،عٌنا ً كان أم
 -2أنَّ الحقوق الفكرٌة ( المعنوٌة ) بجمٌع أنواعها نوع من أنواع الملكٌة،
اكتسبت قٌما ً مالٌة معتبرة عرفاً ،وهً مصونة شرعا ً ال ٌجوز االعتداء علٌها فً
اإلسالم .
 -3أنَّ الحقوق الفكرٌة لها أثرها البارز ،وأهمٌَّتها العظمً فً المجال
االقتصادي والحضاريِّ  ،ولذا أدركت دول العالم أهمٌَّتها ،فعقدت المإتمرات
واالتفاقٌات المختلفة والمتعددة لتنظٌمها وحماٌتها .
 -4أنَّ حماٌة الحقوق الفكرٌة واجب شرعً ٌنبع من اإلٌمان باهلل تعالى،
واستشعار األمانة والمسبولٌة فً حفظ حقوق الناس ،وعدم االعتداء على أموالهم،
وهو ٌإ ِّدي إلى تحقٌق عد ٍد كبٌر من المصالح العابدة على مجموع األمة ،على
عكس إهدار هذه الحقوق وعدم حماٌتها فإ َّنه سبٌل إلى المفاسد والتخلُّؾ الحضاريِّ
واالقتصاديِّ ،وسبب إلى عزوؾ العلماء والمفكرٌن والمنتجٌن عن اإلنتاج الفكري
والعلمً .
 -5أنَّ التعدي على الحقوق الفكرٌة ٌ َُع ُّد فً نظر اإلسالم سرقة ،وخدٌعة،
وؼِ شٌّ  ،واعتداء على أموال الناس وحقوقهم واختصاصاتهم ،وأك ٌل لها بالباطل ؛
وهذه كلُّها جرابم عظٌمة وخطٌرة ،تإثر على المجتمعات واألفراد ،وتقود إلى
المفاسد والزوال .
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ٌ -6جب أن ُت َفعَّل الحماٌة الدولٌة للحقوق الفكرٌة ،وأن تربط بتوجٌهات
الشرٌعة اإلسالمٌة ،التً تنظر إلى ذلك على أ َّنه واجب دٌنً ،قبل أن ٌكون واجبا ً
دولٌاً ،لتصان من عبث العابثٌن ،و ُتحمى من الؽِشِّ والعبث والتالعب والسرقات
المشٌنة .
ٌ -7جب أن تشجِّ ع الدول اإلسالمٌة الملكٌة الفكرٌة بش َّتى أنواعها ،وأن
تضع ألصحابها من الحوافز التقدٌرٌة والتشجعٌة وتوِّ فر لها من الحماٌة والحفظ ما
ٌإ ِّدي إلى نهوض بالد المسلمٌن فً المجال العلمً والصناعً والتجاريِّ ،
ووصولها إلى ح ِّد االستؽناء عن منتجات الؽرب ،وأعداء األمَّة الذٌن ٌتقوَّ ون
اقتصادٌا ً من خالل استهالك المسلمٌن إلنتاجهم ،وحاجتهم إلٌه .
وفً ختام هذا البحث أحمد هللا تعاالى علاى ماا أنعام باه وأولاى ،وأساتؽفره
عمَّا فٌه من خطؤ وسهو وؼفلة ،وأسؤله سبحانه وتعاالى أن ٌجعلاه مان العلام الناافع
الخالص لوجهه سبحانه ،وأن ٌنفع به كاتباه وقارباه وعماوم المسالمٌن ،وهللا أعلام،
وصلَّى هللا وسلَّم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد هللا ،وعلى آلاه وصاحبه
أجمعٌن ،والحمد هلل ربِّ العالمٌن .
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( مـالحـق البحــث )
الملحق األول
قرار المجمع الفقهً التابع لرابطة العالم اإلسالمً بمكة المكرمة

الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نبًَّ بعده سٌدنا ونبٌنا محمد
صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم ،أمَّا بعد :
فإنَّ مجلس المجمع الفقهً اإلسالمً فً دورته التاسعة ،المنعقدة بمبنى
رابطة العالم اإلسالمً فً مكة المكرمة فً الفترة من ٌوم السبت  34رجب
3618هـ إلى ٌوم السبت ; 3رجب 3618هـ ،قد نظر فً موضوع حقوق التؤلٌؾ
لمإلفً الكتب والبحوث والرسابل العلمٌة  :هل هً حقوق ثابتة مملوكة
ألصحابها ،وهل ٌجوز شرعا ً االعتٌاض عنها ،والتعاقد مع الناشرٌن علٌها ،وهل
ٌجوز ألح ٍد ؼٌر المإلؾ أن ٌنشر كتبه وبحوثه وٌبٌعها دون إذنه ،على أ َّنها مباحة
لك ِّل أحدٍ ،أو ال ٌجوز ؟
وعرض على المجلس التقارٌر والدراسات التً هٌؤها فً هذا الشؤن
بعض أعضاء المجلس ،وناقش المجلس أٌضا ً رأي بعض الباحثٌن المعاصرٌن،
من أنَّ المإلؾ لٌس له ٌّ
حق مالً مشروع فٌما ٌإلِّفه أو ٌنشره من كتب علمٌة،
بحجَّ ة أنَّ العلم ال ٌجوز شرعا ً حجره عن الناس ،بل ٌجب على العلماء بذله ،ومن
نار ،فلك ِّل من وصل إلى ٌده
كتم علما ً ْأل َج َم ُه هللا تعالى ٌوم القٌامة بلجام من ٍ
ً
كتابة ،وأن ٌنشره
ب ألحد المإلفٌن ،أن ٌنسخه
بطرٌق مشروع نسخة من كتا ٍ
ُّ
وٌتاجر بتموٌل نشره ،وبٌع نسخه كما ٌشاء ،ولٌس للمإلؾ حق منعه .
ونظر المجلس فً الرأي المقابل ،وما نشر فٌه عن حقوق االبتكار ،وما
ٌسمى الملكٌة األدبٌة والملكٌة الصناعٌة ،من أنَّ كل مإلؾ لكتاب أو بحث أو
مخترع آللة نافعة له الحق وحده فً استثمار مإلَّفه أو اختراعه،
عمل فنًٍّ أو
ٍ
ً
ً
نشراً وإنتاجا وبٌعا ،وأن ٌتنازل عنه لمن شاء بعوض أو ؼٌره ،وبالشروط التً
ٌوافق علٌها ،ولٌس ألح ٍد أن ٌنشر الكتاب المإلَّؾ أو البحث المكتوب بدون إذن
صاحبه ،وال أن ٌُ َقلِّد االختراع وٌتاجر به دون رضى مخترعه ،وانتهى المجلس
بعد المناقشة المستفٌضة إلى القرار التالً :
أوالً  :إنَّ الكتب والبحوث قبل ابتكار طرق النشر بالمطابع التً تخرج
منه اآلالؾ المإلَّفة من النسخ ،حٌن لم ٌكن فً الماضً وسٌلة لنشر الكتاب إالَّ
ب كبٌر لٌخرج منه
االستنساخ بالٌد ،وقد ٌقضً الناسخ سنوات فً استنساخ كتا ٍ
نسخة واحدة ،كان الناسخ إذ ذاك ٌخدم العالم المإلِّؾ حٌنما ٌنسخ بقلمه نسخة أو
ع َّدة نسخ لوالها لبقً الكتاب على نسخة المإلِّؾ األصلٌة معرَّ ضا ً للضٌاع األبدي
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إذا تلفت النسخة األصلٌة ،فلم ٌكن نسخ الكتاب عدوانا ً على المإلِّؾ ،واستثماراً
من الناسخ لجهود ؼٌره وعلمه ،بل بالعكس ،كان خدمة له وشهرة لعلمه وجهوده .
ثانٌا ً  :أمَّا بعد ظهور المطابع فقد أصبح األمر معكوسا ً تماماً ،فقد ٌقضً
ِّ
نافع ،وٌنشره لٌبٌعه ،فٌؤخذ شخصٌ آخر
المإلؾ معظم عمره فً تؤلٌؾ كتاب ٍ
نسخة منه فٌنشرها بالوسابل الحدٌثة طبعا ً وتصوٌراً ،وٌبٌعه مزاحما ً مإلِّ َف ُه
ِّ
ٌوزعه مجانا ً لٌكسب بتوزٌعه شهرة ،فٌضٌع تعب المإلِّؾ
ومنافسا ً له ،أو
وجهوده ،ومثل ذلك ٌقال فً المخترع .
وهذا مما ٌثبط همم ذوي العلم والذكاء فً التؤلٌؾ واالختراع ،حٌث ٌرون
أنَّ جهودهم سٌنهبها سواهم متى ظهرت ونزلت المٌدان ،وٌتاجر بها منافسا ً لهم
من لم ٌبذل شٌبا ً مما بذلوه هم فً التؤلٌؾ أو االبتكار .
فقد تؽٌَّر الوضع بتؽٌُّر الزمن وظهور المستجدات فٌه ،مما له التؤثٌر
األساسً بٌن ما كان وما صار ،مما ٌوجب نظراً جدٌداً ٌحفظ لكل ذي جهد جهده
وح َّقه.
ُّ
فٌجب أن ٌعتبر للمإلِّؾ والم ُْخ َت ِر ِع ٌّ
الحق هو
حق فٌما ألَّؾ أو ابتكر ،وهذا
ملك له شرعاً ،ال ٌجوز ألح ٍد أن ٌسطو علٌه دون إذنه ،وذلك بشرط أن ٌكون
الكتاب أو البحث لٌس فٌه دعوة إلى منكر شرعاً ،أو بدعة أو أيِّ ضاللة تنافً
شرٌعة اإلسالم ،وإالَّ فإ َّنه حٌنب ٍذ ٌجب إتالفه ،وال ٌجوز نشره .
وكذلك لٌس للناشر الذي ٌ َّتفق معه المإلِّؾ وال لؽٌره تعدٌل شً ٍء فً
ُّ
الحق ٌورث عن
مضمون الكتاب ،أو تؽٌٌر شً ٍء دون موافقة المإلِّؾ ،وهذا
صاحبه ،وٌتقٌَّد بما تقٌِّده به المعاهدات الدولٌة والنظم واألعراؾ التً ال تخالؾ
الشرٌعة ،والتً ِّ
تنظم هذا الحق وتح ِّدده بعد وفاة صاحبه تنظٌماً ،وجمعا ً بٌن ح ِّقه
ِّ
مخترع ٌستعٌن بؤفكار ونتاج من سبقوه،
والحق العا ِّم ؛ ألنَّ كل مإلِّؾ أو
الخاصِّ
ٍ
ولو فً المعلومات العامة ،والوسابل القابمة قبله .
أمَّا المإلِّؾ أو المخترع الذي ٌكون مستؤجراً من إحدى دور النشر لٌإلِّؾ
لها كتاباً ،أو من إحدى المإسسات لٌخترع لها شٌبا ً لؽاٌة ما ،فإنَّ ما ٌنتجه ٌكون
من ِّ
حق الجهة المستؤجرة له ،وٌتبع فً ح ِّقه الشروط الم َّتفق علٌها بٌنهما ،مما
تقبله قواعد التعاقد .
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وهللا ولً التوفٌق ،وصلى هللا وسلم على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه .

الملحق الثانً
قرار مجمع الفقه اإلسالمً بجده التابع لمنظمة المإتمر اإلسالمً

إنَّ مجلس مجمع الفقه اإلسالمً المنعقد فً دورة مإتمره الخامس
بالكوٌت ،من  3إلى  8جمادى األولى ;361هـ ( الموافق  31إلى  37كانون
األول (دٌسمبر) 3;::م ،بعد اطالعه على البحوث المق َّدمة من األعضاء
والخبراء فً موضوع (الحقوق المعنوٌة) ،واستماعه للمناقشات التً دارت حوله،
قرَّ ر ما ٌلً :
أوالً  :االسم التجاري ،والعنوان التجاري ،والعالمة التجارٌة ،والتؤلٌؾ
واالختراع أو االبتكار هً حقوق خاص ٌَّة ألصحابها ،أصبح لها فً العرؾ
لتمول الناس لها ،وهذه الحقوق ٌعت ُّد بها شرعاً ،فال
المعاصر قٌمة مالٌة معتبرة ُّ
ٌجوز االعتداء علٌها .
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ثانٌا ً ٌ :جوز التصرُّ ؾ فً االسم التجاري أو العنوان التجاري أو العالمة
التجارٌة ،ونقل أيٍّ منها بعوض مالًٍّ إذا انتفى الؽرر والتدلٌس والؽش ،باعتبار
أنَّ ذلك أصبح ح َّقا ً مالٌا ً .
ثالثا ً  :حقوق التؤلٌؾ واالختراع أو االبتكار مصونة شرعاً ،وألصحابها
ُّ
حق التصرُّ ؾ فٌها ،وال ٌجوز االعتداء علٌها .وهللا أعلم .

الملحق الثالث
فتوى هٌبة كبار العلماء بالمملكة العربٌة السعودٌة
فتوى رقم ( ،)18453وتارٌخ 1417/1/2هـ

الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه  ..وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدابمة للبحوث العلمٌة واإلفتاء على ما ورد إلى سماحة
المفتً العام من المستفتً  /ماجاد عباادي محماد ،والمحاال إلاى اللجناة مان األماناة
العامة لهٌبة كبار العلماء برقم ( )2144وتارٌخ 1416/5/8هـ ،وقد سؤل المستفتً
صااه  (( :أعماال فااً مجااال الحاسااب اآللااً منااذ فتاارة ،ومنااذ أن باادأت
سااإاالً هااذا ن ُّ
العمل فً هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمال علٌهاا ،وٌاتم ذلاك دون أن اشاتري
النسخ األصلٌة لهذه البرامج ،علما ً بؤ َّنه توجد على هاذه البارامج عباارات تحذٌرٌاة
للنسخ ،مإداها أنَّ طرق النسخ محفوظة ،تشبه عبارة  ( :حقوق الطباع محفوظاة )
الموجودة على بعض الكتب ،وقد ٌكون صاحب البرنامج مسلما ً أو كافراً ،وسإالً
هو  :هل ٌجوز النسخ بهذه الطرٌقة أم ال ؟ )) .
وبعد دراسة اللجنة لالستفتاء أجابت بؤ َّنه ال ٌجوز نسخ البرامج التاً ٌمناع
أصحابها نسخها إالَّ بإذنهم ؛ لقوله  (( : jالمسلمون على شروطهم ))  .ولقوله : j
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مسلم إالَّ بطٌبة من نفسه ))  .وقوله  (( : مان سابق إلاى
ئ
(( ال ٌح ُّل مال امر ٍ
ٍ
مباح فهو ُّ
أحق به ))  .سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلما ً أو كافراً ؼٌر حربًٍّ
ٍ
ِّ
؛ ألنَّ َّ
كحق المسلم  .وهللا أعلم،،،
حق الكافر ؼٌر الحربًِّ محتر ٌم
وصلى هللا على نبٌنا محمد وآله وصحبه وسلم،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمٌة واإلفتاء .
ربٌس اللجنة  /عبد العزٌز بن عبد هللا بن باز .
نابب الربٌس  /عبد العزٌز بن عبد هللا آل الشٌخ .
عضو  /بكر بن عبد هللا أبو زٌد  .عضو  /صالح بن فوزان الفوزان .
الهوامش والتعلٌقات

( )1انظر  :د.فإاد عبد المنعم ،حقوق الملكٌة بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون
الوضعً ،ضمن بحوث ندوة حقوق اإلنسان ،أكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة
(. )873/2
( )2انظر  :الموافقات فً أصول الشرٌعة (. )11-8/2
( )3انظر  :الساٌس ،ملكٌة األفراد لألرض ومنافعها فً اإلسالم ،منشورات
مجمع البحوث اإلسالمٌة ،المإتمر األول (1971م)( ،ص . )122
( )4سورة النساء  :اآلٌة (. )29
( )5حصل بها على درجة الدكتوراه بامتٌاز ،فً الفقه المقارن ،مع مرتبة الشرؾ
األولى بتارٌخ (1972/6/28م) ،من جامعة األزهر ،وطبعت فً ثالثة
أجزاء ،مكتبة األقصى ،األردن1395 ،هـ1975-م .
( )6وقد توالت بعد ذلك اطروحات مشابهة لها فً الموضوع ؛ منها  :رسالة
الدكتور  :صالح بن عبد هللا بن حمٌد ،بعنوان ( :القٌود الواردة على الملكٌة
فً الشرٌعة اإلسالمٌة ) ،حصل بها على درجة الماجستٌر فً الفقه
اإلسالمً ،من جامعة أم القرى بمكة ،عام (1397هـ) .ومنها  :رسالة
الدكتور :عبدهللا بن عبد العزٌز المصلح ،بعنوان ( :قٌود الملكٌة الخاصة) ؛
حصل بها على درجة الدكتوراه فً الفقه المقارن ،من المعهد العالً للقضاء
بالرٌاض ،عام (1412هـ ) ،وطبعتها دار المإٌد فً مجلد ضخم .
إلى ؼٌر ذلك من الرسابل العلمٌة ،والدراسات المقارنة التً تطرَّ قت إلى
بحث موضوع الملكٌة ،وبٌان أحكامه ووسابله .
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( )7انظر  :منشورات المإتمر األول لمجمع البحوث اإلسالمٌة ،القاهرة،
(1383هـ 1964 -م) ؛ د .العبادي ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة ( )27/1؛
د.فإاد عبد المنعم ،حقوق الملكٌة بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الوضعً،
ضمن بحوث ندوة حقوق اإلنسان ،أكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة (. )874-873/2
( )8ال ٌتسع المقام هنا لبسط النظرتٌن السابقتٌن ،وبٌان موقؾ اإلسالم منها ؛
انظر  :د .المصلح ،قٌود الملكٌة الخاصة (ص  66وما بعدها) .
( )9انظر  :فقه النوازل ( )111/2؛ الجامع فً فقه النوازل ،القسم األول (ص
. )65
( )11انظر  :فقه النوازل (. )111/2
وانظر على سبٌل المثال  :البحوث المقدمة إلى مإتمر مجمع الفقه
بجدة فً دورته الخامسة ،عام (1419هـ) ،ضمن مجلة المجمع،
اإلسالمً
العدد الخامس ( 2269/3وما بعدها ) .
( )11معجم مقاٌٌس اللؽة ( ( ،)352-351/5ملك ) .
( )12انظر  :لسان العرب ( )184-183/13؛ المصباح المنٌر (ص ،)299-298
(ملك) .
( )13انظر  :المعجم الوسٌط ( ( ،)886/2ملك ) .
( )14انظر  :الفروق ( ،)218/3وبنحوه  :شرح حدود ابن عرفة ()616-615/2
.
( )15انظر  :د .العبادي ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة ( )141/1؛
د .عبد هللا المصلح ،قٌود الملكٌة الخاصة (ص . )31
( )16فً شرحه على النقاٌة ،بواسطة  :دستور العلماء (. )323/3
( )17الفروق ( . )219/3الفرق الثمانون بعد المبة .
( )18الفروق (. )216/3
( )19طرٌقة الخالؾ بٌن الحنفٌة والشافعٌة ،مخطوط (ص  191أ ) ،بواسطة د.
العبادي ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة (. )131/1
( )21األشباه والنظابر (. )232/1
( )21المنثور فً القواعد (. )223/3
ؾ ٌسٌر .
( )22د .العبادي ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة ( )139/1بتصرُّ ٍ
( )23انظر  :علً الخفٌؾ ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة (ص  )29-28؛
د .العبادي ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة (. )144/1
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( )24فً كتابه الفروق (. )261/2
( )25فتح القدٌر (. )248/6
( )26األشباه والنظابر (ص . )346
( )27أدرار الشروق على أنواء الفروق ،مطبوع مع الفروق (. )219/3
( )28طرٌقة الخالؾ بٌن الحنفٌة والشافعٌة ،مخطوط (ص  191أ ) ،بواسطة
د .العبادي ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة (. )132-131/1
( )29مجموع الفتاوى ( )178/29؛ القواعد النورانٌة (ص . )218
( )31انظر  :علً الخفٌؾ ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة (ص  )29-28؛
د .العبادي ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة (. )144-143/1
( )31فً كتابه  :الحاوي القدسً ،مخطوط (ص  ،)515بواسطة :
د .العبادي ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة (. )129/1
وانظر  :ابن ُنجٌم ،األشباه والنظابر (ص . )346
( )32شرح الوقاٌة فً حل مسابل الهداٌة (. )196/2
( )33التعرٌفات (ص . )295
( )34شرح حدود ابن عرفة (. )615/2
( )35طرٌق الخالؾ بٌن الشافعٌة والحنفٌة ،مخطوط (ص  134أ 151،أ 117 ،أ
) ،بواسطة  :د .العبادي ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة (. )131/1
( )36انظر  :علً الخفٌؾ ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة (ص  )31-29؛
د .العبادي ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة (. )151-149/1
( )37انظر  :د .العبادي ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة ( . )151/1مع تصرُّ ؾٍ .
وانظر قرٌبا ً من هذا التعرٌؾ  :أبو زهرة ،الملكٌة ونظرٌة العقد (ص  )62-61؛
علً الخفٌؾ ،مختصر أحكام المعامالت الشرعٌة (ص  )9؛ د .مصطفى
الزرقا ،المدخل إلى نظرٌة االلتزام العامة (ص  )33؛ بدران ،تارٌخ الفقه
اإلسالمً
(ص . )316
( ) 38انظر  :د .فإاد عبد المنعم ،حقوق الملكٌة بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون
الوضعً ،ضمن بحوث ندوة حقوق اإلنسان بؤكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة،
(. )881-879/2
( )39انظر  :الخفٌؾ ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة (ص . )26-25
( )41انظر  :معجم مقاٌٌس اللؽة ( ( ،)446/4فكر ) .
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( )41انظر  :لسان العرب ( ( ،)317/11فكر ) .
( )42انظر  :المعجم الوسٌط ( ( ،)698/2فكر ) .
( )43انظر  :التعرٌفات (ص  )217؛ المصباح المنٌر (ص  )248؛ المعجم
الوسٌط
( ( ،)698/2فكر ) .
( )44انظر  :د .عبد السالم فرج الصدة ،الحقوق العٌنٌة األصلٌة (ص )6 ،5؛
د .السنهوري ،الوسٌط ( )276/8؛ د .فإاد عبد المنعم ،حقوق الملكٌة بٌن
الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الوضعً ،ضمن بحوث ندوة حقوق اإلنسان
بؤكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة )918/2( ،؛ د .عجٌل النشمً ،الحقوق المعنوٌة،
ضمن بحوث الدورة الخامسة لمإتمر مجمع الفقه اإلسالمً بجدة ،مجلة
المجمع ،العدد الخامس(. )2284/3
( )45ومن أشهر هإالء  :الدكتور مصطفى الزرقا ،فً كتابه المدخل إلى نظرٌة
االلتزام العامة (ص  22-21الحاشٌة ) ؛ األزهر ،حقوق المإلؾ (ص  )23؛
محمد تقً العثمانً ،بٌع الحقوق المجردة ،ضمن بحوث الدورة الخامسة
لمإتمر مجمع الفقه اإلسالمً بجدة ،مجلة المجمع ،العدد الخامس ()2385/3
.
(َّ )46
حق االبتكار فً الفقه اإلسالمً (ص . )9
( )47المدخل إلى نظرٌة اإللتزام العامة (ص  22-21الحاشٌة ) .
( )48انظر  :د .السنهوري ،الوسٌط ( )276/8؛ د .الزحٌلً ،حقوق اإلنسان
فً اإلسالم (ص  )317؛ دراسة ألهم العقود المالٌة المستحدثة ( )739/2؛
بحوث فً فقه المعامالت المالٌة المعاصرة (ص . )398
( )49انظر  :فقه النوازل ( )153/2؛ الجامع فً فقه النوازل ،القسم األول (ص
. )65
( )51وسٌؤتً – إن شاء هللا تعالى – التعرٌؾ بك ِّل نوع من أنواع الملكٌة
الفكرٌة ،عند بٌان أنواعها فً المبحث الثالث من هذا البحث .
( )51انظر  :دراسة ألهم العقود المالٌة المستحدثة ( )739/2؛ بحوث فً فقه
المعامالت المالٌة المعاصرة (ص  )398؛ د .عبد السالم فرج الصدة،
الحقوق العٌنٌة األصلٌة (ص  )6 ،5؛ د .السنهوري ،الوسٌط ( )276/8؛ د.
عجٌل النشمً ،الحقوق المعنوٌة ،ضمن بحوث الدورة الخامسة لمإتمر
مجمع الفقه اإلسالمً بجدة ،مجلة المجمع ،العدد الخامس (. )2284/3
( )52وانظر  :الجامع فً فقه النوازل ،القسم األول (ص . )65
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( )53انظر  :القاموس المحٌط (ص  ( ،)1368مال ) ؛ لسان العرب
(( ،)223/13مول) .
( )54انظر  :لسان العرب ( ( ،)223/13مول ) .
وانظر  :معجم مقاٌٌس اللؽة ( )285/5؛ المعجم الوسٌط (( ،)892/2مال ).
( )55انظر  :معجم المصطلحات االقتصادٌة (ص . )294-293
( )56انظر  :رد المحتــار على الدر المختــــــــار ( )51-55/5( ،)511/4؛
المادة ( )126من مجلة األحكام العدلٌة ،انظر  :درر الحكام ()116-115/1
.
( )57انظر  :د .العبادي ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة ( )173/1؛ الفقه
اإلسالمً وأدلته (. )41-41/4
( )58انظر  :ابن العربً ،أحكام القرآن ( )617/2؛ الموافقات ( )17/2؛
السٌوطً ،األشباه والنظابر (ص  )419؛ كشاؾ القناع ( )152/3؛ د.
العبادي ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة ( )179/1؛ الفقه اإلسالمً وأدلته
(. )42/4
( )59انظر  :د .العبادي ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة ( )181-179/1؛ الفقه
اإلسالمً وأدلته (. )42-41/4
( )61انظر فً معانً الحق لؽة  :مفردات ألفاظ القرآن (ص  )246؛ معجم
مقاٌٌس اللؽة ( )19-15/2؛ لسان العرب ( )255/3؛ القاموس المحٌط (ص
 )1129؛ المصباح المنٌر (ص  )78؛ المعجم الوسٌط ( ،)188/1جمٌعها (
حق ) .
( )61انظر  :د .العبادي ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة ( 93/1وما بعدها) .
وانظر  :د .أبو سنة ،الفقه اإلسالمً أساس التشرٌع (نظرٌة الحق )
(ص  )151؛ معجم المصطلحات االقتصادٌة (ص  )145؛ بحوث فً فقه
المعامالت المالٌة المعاصرة (ص . )396
( )62انظر  :د .العبادي ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة (. )113-93/1
وانظر  :د .محمد طموم ،الحق فً الشرٌعة اإلسالمٌة (ص  )41-17؛ مصادر
الحق فً الفقه اإلسالمً ( )14/1؛ المدخل إلى نظرٌة اإللتزام العامة
(ص  )14/7؛ د .فتحً الدرٌنً ،الحق ومدى سلطة الدولة فً تقٌٌده (-183
 )193 ،188 ،184؛ الخفٌؾ ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة (ص  )12-9؛
د .أحمد حسٌن ،الملكٌة ونظرٌة العقد (ص . )111
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( )63انظر  :المدخل إلى نظرٌة االلتزام العامة (ص  )11؛ د .عبد السالم
العبادي ،حقوق اإلنسان فً اإلسالم ،ضمن سلسلة ندوات الحوار بٌن
المسلمٌن
( الحقوق فً اإلسالم ) )189-188/1( ،؛ د .فإاد عبد المنعم ،حقوق الملكٌة
بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الوضعً ،ضمن بحوث ندوة حقوق اإلنسان
بؤكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة ( )878-877/2؛ د .الزحٌلً ،حقوق اإلنسان فً
اإلسالم (ص . )9
( )64انظر  :الفقه اإلسالمً أساس التشرٌع ( نظرٌة الحق ) (ص  )181-177؛
د .العبادي ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة ( 118/1وما بعدها) ؛ الحق فً
الشرٌعة اإلسالمٌة (ص  )181-41؛ د .أحمد حسٌن ،الملكٌة ونظرٌة العقد
(ص . )119-117
( )65انظر  :شرح التلوٌح على التوضٌح ( )155/2؛ الفروق ( ،)141/1الفرق
الثانً والعشرون .
( )66انظر  :الفقه اإلسالمً أساس التشرٌع (ص . )177
( )67انظر  :تٌسٌر التحرٌر ( )181-174/2؛ الفروق ( )195/1؛ الفقه
اإلسالمً أساس التشرٌع (ص  )181؛ د .العبادي ،الملكٌة فً الشرٌعة
اإلسالمٌة
(. )118/1
( )68انظر  :البحر الرابق شرح كنز الدقابق ( )148/6؛ كشؾ األسرار
( )134/4؛ الفروق ( )141-141/1الموافقات فً أصول الشرٌعة (،318/2
. )375
( )69انظر  :التلوٌح على التوضٌح ( )153/2؛ الموافقات فً أصول الشرٌعة
()375 ،318/2؛ الفروق ( 195 ،141/1وما بعدها )؛ أعالم الموقعٌن
()118/1
د .أبو س َّنة ،الفقه اإلسالمً أساس التشرٌع (نظرٌة الحق ) (ص )178-177
؛
د .العبادي ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة ( )118/1؛ د .عبد اللطٌؾ
الؽامدي ،حقوق اإلنسان فً اإلسالم (ص . )44-41
( )71الفروق ( . )141-141/1وانظر :الموافقات فً أصول الشرٌعة ()375/2
؛ أعالم الموقعٌن (. )118/1
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َّ
المهذب ( )154/6؛ المؽنً ( )211-219/14؛
( )71انظر  :المجموع شرح
الفقه اإلسالمً أساس التشرٌع (ص  )183-182؛ د .الزرقا ،المدخل إلى
نظرٌة االلتزام العامة (ص . )18-15
( )72انظر  :رد المحتار على الدر المختار ( )519-518/4؛ حاشٌة الدسوقً
على الشرح الكبٌر ( )457/4؛ د .أحمد حسٌن ،الملكٌة ونظرٌة العقد (ص
 )121؛ د .حسن األمٌن ،بٌع االسم التجاري والترخٌص ،ضمن بحوث
الدورة الخامسة لمإتمر مجمع الفقه اإلسالمً بجدة ،مجلة المجمع ،العدد
الخامس (. )2512/3
( )73والبعض ٌجعل الحقوق المالٌة نوعٌن  :حقوق شخصٌة ،وحقوق عٌنٌة،
ومنها الحقوق المعنوٌة .
انظر  :د .الزرقا ،المدخل إلى نظرٌة االلتزام العامة (ص  )18-15؛
الخفٌؾ ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة (ص  )21-19؛ د .أحمد حسٌن،
الملكٌة ونظرٌة العقد (ص  )123-122؛ بدران أبو العٌنٌن ،تارٌخ الفقه
اإلسالمً
(ص  299وما بعدها ) .
( )74تقرٌر القواعد وتحرٌر الفوابد (ص  ،)218-211القاعدة الخامسة
والثمانون .
ْن ،ح ( ،)2298انظر  :فتح
( )75أخرجه البخاريُّ فً كتاب الحواالت ،باب ال َّدٌ ِ
الباري ( . )557/4ومسلم فً كتاب الفرابض ،باب من ترك ماالً فلورثته،
ح ( ،)1619انظر  :شرح النووي على صحٌح مسلم ،المجلد الرابع
(. )233/11
( )76انظر  :ابن ُنجٌم ،األشباه والنظابر (ص  )121؛ رد المحتار على الدر
المختار
( )581/4؛ تهذٌب الفروق والقواعد السنٌة فً األسرار الفقهٌة
()285-284/3؛ د .أحمد حسٌن ،الملكٌة ونظرٌة العقد (ص  )124-123؛
د .محمد طموم ،الحق فً الشرٌعة اإلسالمٌة (ص  119وما بعدها) .
( )77انظر  :د .السنهوري ،الوسٌط ( )276/8؛ حق االبتكار فً الفقه اإلسالمً
المقارن (ص  )41-41؛ د .العبادي ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة
( )197-196/1؛ د .الصدة ،حق الملكٌة (ص  )282-281؛ د .النشمً،
الحقوق المعنوٌة ،ضمن بحوث الدورة الخامسة لمإتمر مجمع الفقه اإلسالمً
بجدة ،مجلة المجمع ،العدد الخامس ( )2285-2284/3؛ (ص  19-16من
هذا البحث ) .
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( )78انظر  :حق االبتكار فً الفقه اإلسالمً المقارن (ص  136 ،126وما
بعدها) ؛ د .عبد الحلٌم الجندي ،والشٌخ عبد العزٌز عٌسى ،الحقوق
المعنوٌة ،ضمن بحوث الدورة الخامسة لمإتمر مجمع الفقه اإلسالمً بجدة،
مجلة المجمع ،العدد الخامس ( )2458/3؛ د .العبادي ،الفقه اإلسالمً
والحقوق المعنوٌة ،مجلة المجمع ،العدد الخامس ( )2479/3؛ دراسة ألهم
العقود المالٌة المستحدثة (. )743/2
( )79انظر  :ما سبق من هذا البحث (ص . )21
( )81انظر  :د .العبادي ،الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة (. )198/1
( )81انظر  :المرجع السابق ( ،)199-198/1بتصرُّ ؾٍ ؛ د .السنهوري ،الوسٌط
( )281-279/8؛ المدخل إلى نظرٌة اإللتزام العامة (ص  )141-139؛
بحوث فً فقه المعامالت المالٌة المعاصرة (ص . )411-398
( )82إالَّ
ِّ
َّ
كحق والٌة النكاح ،والحضانة ،والطالق،
الحق الذي ال ٌقبل ال َّتبعٌض ؛
فهذا ال ٌص ُّح أن ٌُقا َل لفالن نصفه مثالً .
( )83انظر  :حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر ( )457/4؛ الفروق
( )218/3؛ حق االبتكار فً الفقه اإلسالمً المقارن (ص  126 ،41-41وما
بعدها) ؛ دراسة ألهم العقود المالٌة المستحدثة (. )743/2
( )84انظر  :حق االبتكار فً الفقه اإلسالمً المقارن (ص  136 ،126وما
بعدها) ؛ د .عبد الحلٌم الجندي ،والشٌخ عبد العزٌز عٌسى ،الحقوق
المعنوٌة ،ضمن بحوث الدورة الخامسة لمإتمر مجمع الفقه اإلسالمً بجدة،
مجلة المجمع ،العدد الخامس ( )2458/3؛ ود .العبادي ،الفقه اإلسالمً
والحقوق المعنوٌة ،مجلة المجمع ،العدد الخامس (. )2479/3
( )85انظر  :د .السنهوري ،الوسٌط ( )331-325/8؛ فقه النوازل (،155/2
 )158؛ دراسة ألهم العقود المالٌة المستحدثة ( )739/2؛ بحوث فً فقه
المعامالت المالٌة المعاصرة (ص . )398
( )86انظر  :فقه النوازل ( ،)157/2بتصرُّ ؾٍ ؛ د .السنهوري ،الوسٌط
(. )294-293/8
( )87انظر  :حق االبتكار فً الفقه اإلسالمً المقارن (ص ،182 ،11 ،11
 )191؛ فقه النوازل (. )163-162/2
( )88انظر ( :ص  )16من هذا البحث .
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( )89انظر  :صالح الدٌن الناهً ،الوجٌز فً الملكٌة الصناعٌة والتجارٌة (ص
 )61؛ د .النشمً ،الحقوق المعنوٌة ،ضمن بحوث الدورة الخامسة لمإتمر
مجمع الفقه اإلسالمً بجدة ،مجلة المجمع ،العدد الخامس (. )2286/3
( )91انظر  :محمد تقً العثمانً ،بٌع الحقوق المجرَّ دة ،ضمن بحوث الدورة
الخامسة لمإتمر مجمع الفقه اإلسالمً بجدة ،مجلة المجمع ،العدد الخامس
(. )2385/3
( )91انظر  :المدخل إلى نظرٌة اإللتزام العامة (ص  )22-21؛ د .الزحٌلً،
حقوق اإلنسان فً اإلسالم (ص  )318-317؛ بحوث فً فقه المعامالت
المالٌة المعاصرة (ص . )435-434
( )92انظر  :األزهر ،حقوق المإلؾ ( الملكٌة األدبٌة والفنٌة ) (ص  53وما
بعدها ) بحوث فً فقه المعامالت المالٌة المعاصرة (ص . )436-435
( )93انظر  :د .الزحٌلً ،حقوق اإلنسان فً اإلسالم (ص  )318-317؛ حكم
ممارسة الفن فً الشرٌعة اإلسالمٌة (ص  ) 347 ،165؛ أحكام التصوٌر فً
الفقه اإلسالمً ( 629وما بعدها ) .
( )94انظر  :صالح الدٌن الناهً ،الوجٌز فً الملكٌة الصناعٌة والتجارٌة (ص
 )211د .النشمً ،الحقوق المعنوٌة ،ضمن بحوث الدورة الخامسة لمإتمر
مجمع الفقه اإلسالمً بجدة ،مجلة المجمع ،العدد الخامس ( )2287/3؛ د.
البوطً ،الحقوق المعنوٌة ،المرجع السابق ( )2417 ،2397/3؛ د .حسن
األمٌن ،بٌع االسم التجاري والترخٌص ،المرجع السابق (. )2497/3
( )95انظر  :د .البوطً ،الحقوق المعنوٌة ،ضمن بحوث الدورة الخامسة لمإتمر
مجمع الفقه اإلسـالمً بجدة ،مجلة المجمع ،العدد الخامس (،2397/3
؛
)2417
د .حسن األمٌن ،بٌع االسم التجاري والترخٌص ،المرجع السابق ()2497/3
؛ بحوث فً فقه المعامالت المالٌة المعاصرة (ص . )426
( )97( ،)96انظر  :صالح الدٌن الناهً ،الوجٌز فً الملكٌة الصناعٌة
والتجارٌة (ص  )211؛ د .النشمً ،الحقوق المعنوٌة ،ضمن بحوث الدورة
الخامسة لمإتمر مجمع الفقه اإلسالمً بجدة ،مجلة المجمع ،العدد الخامس
(. )2287/3
( )98انظر  :محمد تقً العثمانً ،بٌع الحقوق المجردة ،ضمن بحوث الدورة
الخامسة لمإتمر مجمع الفقه اإلسالمً بجدة ،مجلة المجمع ،العدد الخامس
( )2385/3؛ د .حسن األمٌن ،بٌع االسم التجاري والترخٌص ،المرجع
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السابق
( )2517/3؛ بحوث فً فقه المعامالت المالٌة المعاصرة (ص . )431
( )99انظر  :محمد تقً العثمانً ،بٌع الحقوق المجردة ،ضمن بحوث الدورة
الخامسة لمإتمر مجمع الفقه اإلسالمً بجدة ،مجلة المجمع ،العدد الخامس
(. )2385/3
( )111انظر  :د .حسن األمٌن ،بٌع االسم التجاري والترخٌص ،ضمن بحوث
الدورة الخامسة لمإتمر مجمع الفقه اإلسالمً بجدة ،مجلة المجمع ،العدد
الخامس
( )2517/3؛ بحوث فً فقه المعامالت المالٌة المعاصرة (ص . )432
( )111انظر  :فقه النوازل ( )161/2؛ الجامع فً فقه النوازل ،القسم األول (ص
)65
( )112انظر  :د .السنهوري ،الوسٌط ( )421-418/8؛ فقه النوازل
( )164/2؛ الجامع فً فقه النوازل ،القسم األول (ص . )65
( )113انظر  :د .السنهوري ،الوسٌط ( )418-361/8؛ فقه النوازل (-167/2
)168؛ الجامع فً فقه النوازل ،القسم األول (ص . )66-65
( )114انظر  :المبحث الرابع من هذا البحث .
( )115انظر  :فقه النوازل ( )162-161/2؛ الجامع فً فقه النوازل ،القسم األول
(ص . )65
( )116انظر  :فقه النوازل ( ،)115/2مع مالحظة أ َّنه إ َّنما ٌتكلَّم على موضوع
حقوق التؤلٌؾ .
( )117هذا العنصر ملخص من  :األزهر ،حقوق المإلؾ (ص  )82-57؛ مجلة
عالم الكتب ،الصادرة فً الرٌاض ،العدد الرابع ،ربٌع الثانً (1412هـ)،
حقوق المإلؾ المعنوٌة فً القانون العراقً (ص  9وما بعدها) ؛ الحقوق
على المص َّنفات (ص  9وما بعدها) ؛ فقه النوازل ( 115/2وما بعدها) .
( )118بواسطة د .الزحٌلً ،حقوق اإلنسان فً اإلسالم (ص . )398
( )119انظر  :مراجع الهامش (. )117
( )111سورة األنفال  :اآلٌة (. )27
( )111أخرجه مسلم فً كتاب اإلٌمان ،باب قول النبً  ( من ؼ َّشنا فلٌس منا )،
ح ( ،)111انظر  :شرح النووي على صحٌح مسلم ،المجلد األول(. )282/2
( )112أخرجه البخاريُّ فً كتاب النكاح ،باب ال ُم َت َشبِّع لما لم ٌنل وما ٌنهى من
افتخار الضَّرَّ ة ،ح ( ،)5219انظر  :فتح الباري ( . )228/9ومسلم فً
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كتاب اللباس والزٌنة ،باب النهً عن التزوٌر فً اللباس ،ح ( ،)2129انظر
 :شرح النووي على صحٌح مسلم ،المجلد الخامس (. )292-291/14
( )113أخرجه البخاريُّ فً كتاب فضابل القرآن ،باب تؤلٌؾ القرآن،
ح( ،)4993انظر  :فتح الباري (. )655/8
( )114سورة الكهؾ  :اآلٌة (. )49
( )115انظر  :المؽنً ( )223 ،213/6؛ شرح النووي على صحٌح مسلم،
المجلد األول ( )283-282/2؛ الزواجر عن اقتراؾ الكبابر (ص . )321
( )116انظر  :د .الزحٌلً ،حقوق اإلنسان فً اإلسالم (. )318
( )117انظر  :د .الزحٌلً ،حقوق اإلنسان فً اإلسالم (ص  )318-317؛ حكم
ممارسة الفن فً الشرٌعة اإلسالمٌة (ص  ) 347 ،165؛ أحكام التصوٌر فً
الفقه اإلسالمً ( 629وما بعدها ) .
( )118انظر ما سبق من هذا البحث (ص . )21-21
( )119انظر  :الموافقات ( 5/2وما بعدها ) ؛ دراسة ألهم العقود المالٌة
المستحدثة
(. )741-741/2
( )121انظر  :فقه النوازل (. )128/2
( )121انظر  :فقه النوازل ( )131-128/2؛ مجلة عالم الكتب الصادرة فً
الرٌاض ،العدد الرابع ،لعام (1412هـ) ،وفٌها مقاالت عدٌدة فً الموضوع ؛
أعالم الموقعٌن ( )344/3؛ معجم األدباء (-264 ،192-191 ،75-74/7
)265؛ سٌر أعالم النبالء (. )519/9
( )122انظر  :مجلة عالم الكتب ،العدد الرابع (1412هـ)( ،ص ،591-589
 )711 ،718-717 ،651؛ فقه النوازل (. )132/2
( )123انظر  :المكتبات فً اإلسالم (ص  )131؛ مجلة عالم الكتب ،العدد
الرابع (ص  )711؛ دراسة ألهم العقود المالٌة المستحدثة ()741-741/2
.
انظر  :د .التوٌجري ،حقوق اإلنسان فً التعالٌم اإلسالمٌة
()124
(ص  )9 ،8؛ حدود حرٌَّة الفكر فً الشرٌعة اإلسالمٌة ،مجلة المجمع
الفقهً اإلسالمً ،العدد الرابع عشر (ص . )353
( )125انظر  :د.فإاد عبد المنعم ،حقوق الملكٌة بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون
الوضعً ،ضمن بحوث ندوة حقوق اإلنسان ،أكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة
(. )882/2
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( )126سورة البقرة  :اآلٌة (. )188
( )127سورة النساء  :اآلٌة (. )29
( )128انظر  :تفسٌر القرآن العظٌم (. )268/2( ،)525/1
( )129أخرجه البخاري فً كتاب الحج ،باب الخطبة أٌام منىً  ،)1739 (،انظر
 :فتح الباري ( . )671/3ومسلم فً كتاب القسامة ،باب تؽلٌظ تحرٌم
الدماء واألعراض واألموال ،ح ( ،)1679انظر  :شرح النووي على
صحٌح مسلم ،المجلد الرابع (. )321-319/11
( )131أخرجه مسل ٌم فً كتاب البر والصلة واآلداب ،باب تحرٌم ظلم المسلم
وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله ،ح ( ،)2564انظر  :شرح النووي
على صحٌح مسلم ،المجلد السادس (. )94-93/16
( )131أخرجه اإلمام أحمد فً أول مسند البصرٌٌن ،مسند ع ِّم أبً حُ رَّ َة الرَّ َقاشِ ًِّ،
ح ( ،)21695وصحَّ حه لؽٌره مح ِّققوا مسند اإلمام أحمد بن حنبل
(. )311-299/34
( )132أخرجه البخاري فً كتاب الصالة ،باب فضل استقبال القبلة،ح(،)392
انظر :فتح الباري (. )592/1
( )133انظر  :شرح النووي على صحٌح مسلم ،المجلد الرابع ( )321-319/11؛
المجلد السادس (. )95-93/16
( )134أخرجه الترمذي فً كتاب البٌوع ،باب ما جاء فٌمن ٌشتري العبد وٌستؽلِّ ُه
ثم ٌجد به عٌباً ،ح ( ،)1285وصحَّ حه ،الجامع الصحٌح ()582-581/3
.
وابو داود فً كتاب البٌوع ،باب فٌمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به
عٌباً ،ح ( ،)3513انظر  :عون المعبود (. )312/9
والنسابًُّ فً كتاب البٌوع ،باب الخراج بالضمان ،ح ( ،)4491سنن
النسابً (. )183-182/7
وحسَّنه األلبانً فً صحٌح سنن أبً داود(،)375-374/2ح (،3518
.)3519
( )135الجامع الصحٌح (. )582/3
( )136انظر  :عبد الحمٌد طهماز ،حق التؤلٌؾ ،ضمن حق االبتكار فً الفقه
اإلسالمً المقارن (ص . )174
( )137انظر تخرٌجه فً هامش رقم (. )111

72

المإتمر العالمً الثالث لالقتصاد اإلسالمً /جامعة أم القرى

( )138انظر  :شرح النووي على صحٌح مسلم ،المجلد األول (. )282/2
( )139سورة المابدة  :اآلٌة (. )38
( )141أخرجه الترمذي فً كتاب البٌوع ،باب ما جاء فً أنَّ العارٌة مُإ َّداة،
ح ( ،)1266الجامع الصحٌح (. )566/3
وابن ماجه فً كتاب الصدقات ،باب العارٌة ،ح ( ،)2411سنن ابن ماجه
(ص  )343وأحمد فً أول مسند البصرٌٌن ،عن َسم َُرة بن جُ ْن ُدبٍ،
ح ( ،)21186وحسَّنه لؽٌره محققوا مسند اإلمام أحمد بن حنبل
(. )277/33
( )141المادة ( )97من مجلة األحكام العدلٌة ،انظر :درر الحكام (.)98/1
( )142المادة ( )96من مجلة األحكام العدلٌة ،انظر :درر الحكام (.)96/1
( )143انظر  :محمد تقً العثمانً ،بٌع الحقوق المجردة ،ضمن بحوث الدورة
الخامسة لمإتمر مجمع الفقه اإلسالمً بجدة ،مجلة المجمع ،العدد الخامس
( )2386/3؛ عبد الحمٌد طهماز ،حق التؤلٌؾ ،ضمن حق االبتكار فً
الفقه اإلسالمً المقارن (ص . )171
ٌ
رِّس – رضً هللا عنه
وٌُروى فً هــــذا
ْن م َ
ُض ٍ
حدٌث ضعٌؾٌ عن أَسْ َم َر ب ِ
ْت ال َّن ِبًَّ َ sف َبا ٌَعْ ُتهَُ ،ف َقا َل َ (( :منْ َس َب َق إِلَى َما [ َما ٍء ] لَ ْم ٌَسْ ِبق ُهْ
 َقا َل  :أَ َتٌ ُادَو َن ٌَ َت َخ ُّ
إِلَ ٌْ ِه مُسْ لِ ٌم َفه َُو لَ ُه ))َ ،قا َل َ :ف َخ َر َج ال َّناسُ ٌَ َت َع ْ
ون .
اط َ
أخرجه أبو داود فً كتاب الخراج واإلمارة والفا ،باب فً إقطاع
األرضٌن،
ح ( ،)3169انظر  :عون المعبود (. )226-225/8
وضعفه األلبانً فً اإلرواء ( ،)11-9/6ح (. )1555 ،1553
أل أو َح َطبٍ ،أو ؼٌرها
فالحدٌث ٌد ُّل على أنَّ من سبق ؼٌره إلى ما ٍء أو َك ٍ
من المباحات فهو لها ،قد صار ملكا ً له ،وقوله  ( :فخرج الناس ٌَ َت َخ ُّ
ون
اط َ
الخ ِّ
) ٌعنً  :ك ٌّل منهم ٌُسابق صاحبه فً َ
ط وإعالم ماله بعالم ٍة .
انظر  :عون المعبود (. )226-225/8
وقد استد َّل بهذا الحدٌث – على ضعؾ إسناده – كثٌ ٌر ِممَّن كتب فً هذه
الحقوق ،وهو أحد أدلة هٌبة كبار العلماء بالمملكة العربٌة السعودٌة ،كما
تراه فً فتواهم فً الملحق الثالث  .وهو وإن كان ضعٌفا ً سنداً ،إالَّ أنَّ
معناه صحٌ ٌح .
( )144سورة العلق  :اآلٌات (. )5-1
( )145سورة التوبة  :اآلٌة (. )122
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( )146سورة الرعد  :اآلٌة (. )19
( )147سورة فاطر  :اآلٌة (. )28
( )148سورة المجادلة  :اآلٌة (. )11
( )149سورة آل عمران  :اآلٌتان (. )191-191
( )151أخرجه مسلم فً كتاب الوصٌة ،باب ما ٌلحق اإلنسان من الثواب بعد
وفاته ،ح ( ،)1631انظر  :شرح النووي على صحٌح مسلم ،المجلد
الرابع
(. )253/11
( )151أخرجه أبو داود فً كتاب العلم ،باب ،ح ( ،)3636انظر  :عون المعبود
(. )53-52/11
وصحَّ حه األلبانً فً صحٌح سنن أبً داود ( ،)417/2ح (. )3641
وأخرجه أحمد فً مسند األنصار ،عن أبً الدرداء ،ح (،)21715
وحسَّنه مح ِّققوا مسند اإلمام أحمد بن حنبل (. )46-45/36
( )152أخرجه البخاريُّ فً كتاب العلم ،باب من ٌرد هللا به خٌراً ٌف ِّق ْه ُه فً الدٌن
 ،ح ( ،)71انظر  :فتح الباري (. )197/1
ومسلم فً كتاب الزكاة ،ح ( ،)1137انظر  :شرح النووي على صحٌح
مسلم ،المجلد الثالث (. )116-115/7
( )153انظر على ســـبٌل المثال  :رسالة الدكتور علً بن محمد الزهرانً،
الحٌاة العلمٌة فً صقلٌِّة اإلسالمٌة ،من عام 212هـ ،إلى عام 484هـ
(ص ( ،)512-161ص  561وما بعدها ) ؛ واقعنا المعاصر (ص 173
وما بعدها ) .
( )154انظر  :المستشرقون ومن تابعهم وموقفهم من ثبات الشرٌعة وشمولها
(ص  22وما بعدها ) .
( )155انظر  :حق االبتكار فً الفقه اإلسالمً المقارن (ص . )13
( )156انظر  :د .البوطً ،الحقوق المعنوٌة ،ضمن بحوث الدورة الخامسة
لمإتمر مجمع الفقه اإلسالمً بجدة ،مجلة المجمع ،العدد الخامس
(. )2413-2412/3
( )157انظر  :محمد تقً العثمانً ،بٌع الحقوق المجردة ،ضمن بحوث الدورة
الخامسة لمإتمر مجمع الفقه اإلسالمً بجدة ،مجلة المجمع ،العدد الخامس
( ،)2383/3بتصرُّ ؾٍ .

74

المإتمر العالمً الثالث لالقتصاد اإلسالمً /جامعة أم القرى

( )158انظر  :المرجع السابق ( )2383/3د .البوطً ،الحقوق المعنوٌة ،ضمن
بحوث الدورة الخامسة لمإتمر مجمع الفقه اإلسالمً بجدة ،مجلة المجمع،
العدد الخامس ( 2419/3وما بعدها ) .
( )159انظر  :المدخل إلى نظرٌة االلتزام العامة (ص . )21
( )161سورة النساء  :اآلٌة (. )29

قابمة بمراجع البحث ومصادره
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القرآن الكرٌم .
أحكام التصوٌر فً الفقه اإلسالمً ،محمد بن أحمد علً واصل ،دار
طٌبة ،الرٌاض ،ط1421 ،1هـ .
أحكام القرآن ،القاضً أبو بكر محمد بن عبد هللا ابن العربً المالكً ،ت :
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علً البجاوي ،مطبعة عٌسى البابً الحلبً ،مصر ،ط1376 ،1هـ .
أدرار الشروق على أنواء الفروق ،حاشٌة لسراج الدٌن أبً القاسم قاسم
بن عبد هللا المعروؾ بابن الشاط ،مطبوعة مع الفروق .
إرواء الؽلٌل فً تخرٌج أحادٌث منار السبٌل ،محمد ناصر الدٌن األلبانً،
المكتب اإلسالمً ،بٌروت ،ط1415 ،2هـ.
األشباه والنظابر ،تاج الدٌن عبد الوهاب بن علً السبكً ،ض  :عادل
عبد الموجود ،وعلً معوض ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،ط،1
1411هـ .
األشباه والنظابر ،زٌن الدٌن إبراهٌم بن ُنجٌم الحنفً ،ت :
عبد العزٌز محمد الوكٌل ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،ط1413 ،1هـ .
األشباه والنظابر فً قواعد وفروع فقه الشافعٌة ،جالل الدٌن عبد الرحمن
السٌوطً ،ت  :خالد عبد الفتاح شبل ،مإسسة الكتب الثقافٌة ،بٌروت،
ط1415 ،1هـ .
أعالم الموقعٌن عن رب العالمٌن ،محمد بن أبً بكر بن قٌِّم الجوزٌة ،ت
 :محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ،دار الفكر ،بٌروت ،ط1374 ،1هـ .
اإلعالن اإلسالمً لحقوق اإلنسان ،ملحق بكتاب حقوق اإلنسان فً
اإلسالم للدكتور محمد الزحٌلً .
اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان ،ملحق بكتاب حقوق اإلنسان فً اإلسالم
للدكتور محمد الزحٌلً .
بحث حول الحقوق المعنوٌة وإمكان بٌعها ،الشٌخ محمد علً التسخٌري،
ضمن مجلة مجمع الفقه اإلسالمً بجدة ،العدد الخامس1419 ،هـ .
البحر الرابق شرح كنز الدقابق ،زٌن الدٌن إبراهٌم بن ُنجٌم الحنفً،
دار المعرفة ،بٌروت ،ط. 2
بحوث فً فقه المعامالت المالٌة المعاصرة ،د .علً محٌى الدٌن علً
ط،1
بٌروت،
اإلسالمٌة،
البشابر
دار
داؼً،
القره
1422هـ .
بحوث فً قضاٌا فقهٌة معاصرة ،الشٌخ محمد تقً العثمانً ،دار القلم،
دمشق ،ط1419 ،1هـ .
بٌع االسم التجاري والترخٌص ،د .حسن عبد هللا األمٌن ،ضمن مجلة
مجمع الفقه اإلسالمً بجدة ،العدد الخامس1419 ،هـ .
بٌع االسم التجاري والترخٌص ،د .وهبة الزحٌلً ،ضمن مجلة مجمع
الفقه اإلسالمً بجدة ،العدد الخامس1419 ،هـ .
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-18

بٌع الحقوق المجردة ،الشٌخ محمد تقً العثمانً ،ضمن مجلة مجمع الفقه
اإلسالمً بجدة ،العدد الخامس1419 ،هـ .
تارٌخ الفقه اإلسالمً ونظرٌة الملكٌة والعقود ،بدران
أبو العٌنٌن بدران ،دار النهضة العربٌة ،بٌروت .
التعرٌفات ،علً بن محمد الجرجانً ،ت  :إبراهٌم األبٌاري ،دار الكتاب
العربً ،بٌروت ،ط1418 ،4هـ .
تفسٌر القرآن العظٌم ،الحافظ أبو الفداء إسماعٌل بن كثٌر الدمشقً،
ت  :سامً بن محمد السالمة ،دار طٌبة ،الرٌاض ،اإلصدار الثانً ،ط،1
1422هـ .

-22

الفرج

-19
-21
-21

تقرٌر

القواعد

وتحرٌر

الفوابد،

جمال

الدٌن

أبو

عبد الرحمن بن رجب الحنبلً ،دار الجٌل ،بٌروت ،ط1418 ،2هـ .
-23

تهذٌب

الفروق

والقواعد

السنٌة

فً

األسرار

الفقهٌة،

محمد بن حسٌن ،مطبوع مع الفروق .
-24

تٌسٌر التحرٌر للكمال ابن الهمام الحنفً ،محمد أمٌن المعروؾ بؤمٌر باد
شاه الحسٌنً ،مطبعة مصطفى البابً الحلبً ،مصر .

-25

الجامع الصحٌح ،أبو عٌسى محمد بن عٌسى الترمذي ،ت.أحمد شاكر،
ومحمد فإاد عبد الباقً ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت .

-26

الجامع فً فقه النوازل ،د .صالح بن حمٌد ،القسم األول ،الدار العربٌة
للطباعة والنشر ،الرٌاض ،ط1423 ،1هـ .

-27

حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر للدردٌر ،محمد بن عرفة الدسوقً،
مطبعة التقدم العلمٌة بمصر1331 ،هـ ،توزٌع  :دار الفكر ،بٌروت .

-28

حدود حرٌة الفكر فً الشرٌعة اإلسالمٌة ،د .صالح بن زابن المرزوقً،
ضمن العدد الرابع عشر من مجلة المجمع الفقهً اإلسالمً ،رابطة العالم
اإلسالمً ،مكة1422 ،هـ .

-29

حق االبتكار فً الفقه اإلسالمً المقارن ،د .فتحً الدرٌنً ،وآخرون،
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مإسسة الرسالة ،بٌروت ،ط1414 ،3هـ .
-31

حق التؤلٌؾ ،عبد الحمٌد طهماز ،ضمن كتاب حق االبتكار فً الفقه
اإلسالمً المقارن .

-31

حق الملكٌة ،د .عبد المنعم فرج الصدة ،مطبعة مصطفى البابً الحلبً،
مصر ،ط. 2

-32

الحق فً الشرٌعة اإلسالمٌة ،د .محمد طموم ،المكتبة المحمودٌة
التجارٌة ،األزهر 1398هـ .

-33

الحق ومدى سلطة الدولة فً تقٌٌده ،د .فتحً الدرٌنً ،طبعة دمشق،
1387هـ .

-34

حقوق اإلنسان فً اإلسالم ،د .عبد السالم العبادي ،ضمن سلسلة ندوات
الحوار بٌن المسلمٌن ،الحقوق فً اإلسالم ،الجزء األول ،مإسسة آل
البٌت ،المجمع الملكً لبحوث الحضارة اإلسالمٌة ،األردن1413 ،هـ .

-35

حقوق اإلنسان فً اإلسالم ،د .عبد اللطٌؾ بن سعٌد الؽامدي ،مركز
الدراسات والبحوث بؤكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة بالرٌاض1421 ،هـ .

-36

حقوق اإلنسان فً اإلسالم ،د .محمد الزحٌلً ،دار الكلم الطٌب ،دمشق،
ط1418 ،2هـ .

-37

حقوق اإلنسان فً التعالٌم اإلسالمٌة ،د .عبد العزٌز عثمان التوٌجري،
ضمن ندوة حقوق اإلنسان ،التً أقامتها رابطة العالم اإلسالمً ،فً
المركز اإلسالمً فً روما ،عام 1421هـ .

-38

الحقوق العٌنٌة األصلٌة ،د.عبدالسالم فرج الصدة ،دار النهضة العربٌة،
بٌروت1982 ،م .

-39

حقوق المإلؾ المعنوٌة فً القانون العراقً ،سهٌل القالوي ،طبع
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جمهورٌة العراق1978 ،م .
-41

حقوق المإلؾ فً القانون المؽربً دراسة مقارنة ( الملكٌة األدبٌة والفنٌة
) ،األزهر محمد ،دار النشر المؽربٌة ،المؽرب1994 ،م .

-41

الحقوق المعنوٌة ( بٌع االسم التجاري ) ،د .عجٌل جاسم النشمً ،ضمن
مجلة مجمع الفقه اإلسالمً بجدة ،العدد الخامس1419 ،هـ .

-42

الحقوق المعنوٌة ( بٌع االسم التجاري والترخٌص ) ،د .عبد الحلٌم محمود
الجندي ،والشٌخ عبد العزٌز محمد عٌسى ،ضمن مجلة مجمع الفقه
اإلسالمً بجدة ،العدد الخامس1419 ،هـ .

-43

الحقوق المعنوٌة ( حق اإلبداع العلمً وحق االسم التجاري طبٌعتهما
وحكم شرابهما ) ،د .محمد سعٌد رمضان البوطً ،ضمن مجلة مجمع
الفقه اإلسالمً بجدة ،العدد الخامس1419 ،هـ .

-44

حقوق الملكٌة بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الوضعً ،د.فإاد عبد
المنعم ،ضمن بحوث ندوة حقوق اإلنسان ،أكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة الرٌاض،
نشر مركز الدراسات والبحوث بالتعاون مع رابطة الجامعات اإلسالمٌة،
1422هـ .

-45

الحقوق على المصنفات األدبٌة والفنٌة والعلمٌة ،أبو ٌزٌد علً المتٌت،
نشر منشؤة المعارؾ باالسكندرٌة ،ط1967 ،1م .

-46

حكم ممارسة الفن فً الشرٌعة اإلسالمٌة ،د .صالح الؽزالً ،دار الوطن،
الرٌاض ،ط1417 ،1هـ .

-47

الحٌاة العلمٌة فً صقلٌة اإلسالمٌة ،د .علً بن محمد الزهرانً،
مطبوعات معهد البحوث العلمٌة وإحٌاء التراث اإلسالمً ،جامعة أم
القرى ،مكة1417 ،هـ .

حماٌة الملكٌة الفكرٌة فً الفقه اإلسالمً واآلثار اإلسالمٌة المترتبة علٌها

-48
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دراسة شرعٌة ألهم العقود المالٌة المستحدثة ،د .محمد مصطفى
الشنقٌطً ،مكتبة العلوم والحكم ،المدٌنة المنورة ،ط1422 ،2هـ .

-49

درر الحكام شرح مجلة األحكام ،علً حٌدر بك ،تعرٌب المحامً فهمً
الحسٌنً ،دار الجٌل ،بٌروت ،ط1411 ،1هـ .

-51

رد المحتار على الدر المختار ،محمد أمٌن ،ابن عابدٌن ،دار الفكر،
بٌروت ،ط1386 ،2هـ .

-51

الزواجر عن اقتراؾ الكبابر ،أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر
الهٌثمً ،ض  :أحمد الشامً ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،ط1993 ،2م .

-52

سنن ابن ماجه ،محمد بن ٌزٌد بن ماجه القزوٌنً ،دار السالم ،الرٌاض،
ط1421 ،1هـ .

-53

سنن أبً داود ،سلٌمان بن األشعث السجستانً ،مطبوع مع عون المعبود
.

-54

سنن النسابً ،عبد الرحمن بن أحمد بن شعٌب النسابً ،دار الكتب
العلمٌة ،بٌروت ،ط1416 ،1هـ .

-55

سٌر أعالم النبالء ،شمس الدٌن محمد بن أحمد الذهبً ،ت  :شعٌب
األرنإوط ،ومحمد العرقسوس وآخرون ،مإسسة الرسالة ،بٌروت ،ط،11
1414هـ .

-56

شرح التلوٌح على التوضٌح ،سعد الدٌن مسعود بن عمر التفتازانً
الشافعً ،مطبعة صبٌح بالقاهرة .

-57

شرح النووي على صحٌح مسلم ،أبو زكرٌا ٌحٌى بن شرؾ النووي،
دار الخٌر ،بٌروت ،ط1414 ،1هـ.
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شرح الوقاٌة مع حاشٌة عمدة الرعاٌة فً ح ِّل شرح الهداٌة ،محمد عبد
الحً اللكهنوي ،المكتبة الرحٌمٌة ،دٌوبند ،الهند ،ط. 1

-59

شرح حدود بن عرفة ،أبو عبد هللا محمد األنصاري المشهور بالرصاع
التونسً ،ت  :د .محمد أبو األجفان ،والطاهر المعموري ،دار الؽرب
اإلسالمً ،بٌروت ،ط1993 ،1م .

-61

صحٌح البخاري ،محمد بن إسماعٌل ،مطبوع مع فتح الباري البن حجر .

-61

صحٌح سنن أبً داود ،محمد ناصر الدٌن األلبانً ،دار المعارؾ
بالرٌاض ،ط1421 ،2هـ .

-62

صحٌح مسلم ،مسلم بن الحجاج القشٌري ،مطبوع مع شرح النووي .

-63

عون المعبود شرح سنن أبً داود ،شمس الحق العظٌم آبادي ،دار الكتب
العلمٌة ،بٌروت ،ط1415 ،2هـ .

-64

فتح الباري بشرح صحٌح البخاري ،أحمد بن علً بن حجر العسقالنً،
ت.محمد فإاد عبد الباقً ،ومحب الدٌن الخطٌب ،مع تعلٌقات سماحة
الشٌخ ابن باز ،دار الرٌان للتراث ،القاهرة ،ط1419 ،2هـ.

-65

فتح القدٌر ،كمال الدٌن بن عبد الواحد بن الهمام الحنفً ،دار الفكر،
بٌروت ،ط. 2

-66

الفروق ،أسعد بن محمد بن الحسٌن الكرابٌسً ،ت  :د .محمد طموم،
وزارة األوقاؾ ،الكوٌت ،ط1412 ،1هـ .

-67

الفروق ،أبو العباس شهاب الدٌن أحمد بن إدرٌس القرافً ،مطبعة إحٌاء
الكتب العربٌة ،مصر ،ط1346 ،1هـ .

-68

الفقه اإلسالمً أساس التشرٌع ( النظرٌات العامة ،نظرٌة الحق ) ،د.
أحمد فهمً أبو سنة ،منشورات المجلس األعلى للشبون اإلسالمٌة بمصر،
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لجنة تجلٌة مبادئ الشرٌعة 1391هـ.
-69

الفقه اإلسالمً وأدلَّته ،د  .وهبه الزحٌلً ،دار الفكر ،دمشق ،ط،3
1419هـ .

-71

الفقه اإلسالمً والحقوق المعنوٌة ،د .عبد السالم داود العبادي ،ضمن
مجلة مجمع الفقه اإلسالمً بجدة ،العدد الخامس1419 ،هـ .

-71

فقه النوازل ،د .بكر بن عبد هللا أبو زٌد ( مع مالحظة أ َّنه بحث عن حقوق
التؤلٌؾ فقط ) ،مإسسة الرسالة ،بٌروت ،ط1416 ،1هـ .

-72

القاموس المحٌط ،مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروزآبادي ،مإسسة
الرسالة ،بٌروت ،ط1417 ،2هـ .

-73

قرارات المجمع الفقهً اإلسالمً ( برابطة العالم اإلسالمً ) ،مطابع
رابطة العالم اإلسالمً ،بمكة .

-74

قرارات وتوصٌات مجمع الفقه اإلسالمً ،المنبثق عن منظمة المإتمر
اإلسالمً بجدة ،الدورات من  1إلى  ،11والقرارات من
 ،97-1دار القلم ،دمشق ،مجمع الفقه اإلسالمً ،جدة ،ط1418 ،2هـ .

-75

القواعد

النورانٌة

الفقهٌة،

شٌخ

اإلسالم

أحمد

بن

عبد الحلٌم بن تٌمٌة ،مطبعة السنة المحمدٌة ،مصر .
-76

قٌود الملكٌة الخاصة ،د .عبدهللا بن عبد العزٌز المصلح ،دار المإٌد،
الرٌاض ،ط1415 ،2هـ .

-77

كشاؾ القناع عن متن اإلقناع ،منصور بن ٌونس البهوتً ،عالم الكتب،
بٌروت1413 ،هـ.

-78

لسان العرب ،ابن منظور اإلفرٌقً ،دار إحٌاء التراث اإلسالمً ،بٌروت،
ط1419 ،3هـ .
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-79

مجلة األحكام العدلٌة  .مطبوعه مع درر الحكام شرح مجلة األحكام .

-81

مجلة عالم الكتب الصادرة فً الرٌاض ،العدد الرابع ،ربٌع الثانً،
1412هـ .

-81

َّ
المهذب للشٌرازيٌ ،حٌى بن شرؾ النووي ،ت  :محمد
المجموع شرح
نجٌب المطٌعً ،مكتبة اإلرشاد ،جدة ،مطابع المختار اإلسالمً ،دار
السالم بالقاهرة ،ط1981 ،1م .

-82

مجموع فتاوى ورسابل شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة ،جمع  :عبد الرحمن بن
قاسم وابنه محمد ،مجمع الملك فهد ،المدٌنة ،ط1416 ،1هـ .

-83

مختصر أحكام المعامالت الشرعٌة ،الشٌخ علً الخفٌؾ ،مطبعة السنة
المحمدٌة ،مصر ،ط. 4

-84

المدخل إلى نظرٌة االلتزام العامة ،د .مصطفى الزرقا ،دار الفكر ،ط. 6

-85

المستشرقون ومن تابعهم وموقفهم من ثبات الشرٌعة وشمولها ،د .عابد بن
محمد السفٌانً ،مكتبة المنارة ،مكة ،ط1418 ،1هـ .

-86

مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشٌبانً ،ت.نخبة من المحققٌن بإشراؾ الشٌخ
شعٌب األرنإوط ،مإسسة الرسالة ،بٌروت ،ط1416 ،1هـ.

-87

مصادر الحق فً الفقه اإلسالمً ،د .عبد الرزاق السنهوري ،مطبعة دار
المعارؾ ،مصر1967 ،م .

-88

المصباح المنٌر فً ؼرٌب الشرح الكبٌر للرافعً ،أحمد بن محمد
الفٌومً ،ضٌ :وسؾ الشٌخ محمد ،المكتبة العصرٌة ،بٌروت ،ط،2
1418هـ .

-89

معجم األدباءٌ ،اقوت الحموي ،دار الفكر ،بٌروت ،ط1411 ،3هـ .

حماٌة الملكٌة الفكرٌة فً الفقه اإلسالمً واآلثار اإلسالمٌة المترتبة علٌها

-91

83

معجم المصطلحات االقتصادٌة فً لؽة الفقهاء ،د .نزٌه حماد ،الدار
العالمٌة للكتاب اإلسالمً والمعهد العالمً للفكر اإلسالمً ،ط1415 ،3هـ
.

-91

المعجم الوسٌط ،إخراج  :د.إبراهٌم أنٌس ،ود.عبدالحلٌم المنتصر ،وعطٌة
الصوالحً ،ومحمد خلؾ هللا ،دار الفكر ،بٌروت .

-92

مقاٌٌس

معجم

اللؽة،

بن

أحمد

فارس

الرازي،

ت.عبد السالم هارون ،دار الجٌل ،بٌروت .
-93

المؽنً ،موفق الدٌن ابن قدامة الحنبلً ،ت.د.عبد هللا التركً،
ود.عبد الفتاح الحلو ،دار هجر ،القاهرة ،ط1411 ،1هـ.

-94

مفردات ألفاظ القرآن ،الراؼب األصفهانً ،ت.صفوان الداوودي،
دار

القلم،

دمشق،

والدار

الشامٌة،

بٌروت،

ط،2

1418هـ .
-95

المكتبات فً اإلسالم ،د .محمد طاهر حمادة ،مإسسة الرسالة ،بٌروت،
1978م

-96

ملكٌة األفراد لألرض ومنافعها فً اإلسالم ،للشٌخ محمد علً الساٌس،
المإتمر األول لمجمع البحوث اإلسالمٌة ،األزهر ،شوال1383 ،هـ .

-97

الملكٌة الخاصة وحدودها فً اإلسالم ،د .محمد عبد هللا العربً ،المإتمر
األول لمجمع البحوث اإلسالمٌة ،األزهر ،شوال1383 ،هـ .

-98

الملكٌة الفردٌة فً النظام االقتصادي اإلسالمً ،د .محمد بلتاجً ،مكتبة
الشباب ،القاهرة1419 ،هـ .

-99

الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة ،الشٌخ علً الخفٌؾ ،دار النهضة العربٌة،
بٌروت1991 ،م .

111

الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة طبٌعتها ووظٌفتها وقٌودها ،د .عبد السالم

84

المإتمر العالمً الثالث لالقتصاد اإلسالمً /جامعة أم القرى

-

داود العبادي ،مكتبة األقصى ،األردن ،ط191394هـ .

111

الملكٌة وضوابطها فً اإلسالم ،د .عبد الحمٌد محمود البعلً ،مكتبة

-

وهبة ،مصر ،ط1415 ،1هـ .

112

الملكٌة ونظرٌة العقد ،الشٌخ محمد أبو زهرة ،دار الفكر العربً ،القاهرة

-

.

113

الملكٌة ونظرٌة العقد فً الشرٌعة اإلسالمٌة ،د .أحمد فراج حسٌن،

-

دار المطبوعات الجامعٌة ،االسكندرٌة1999 ،م .

114

المنثور فً القواعد ،محمد بن بهادر الزركشً ،ت  :د .تٌسٌر فابق أحمد

-

محمود ،وزارة األوقاؾ والشبون اإلسالمٌة ،الكوٌت ،ط1415 ،2هـ .

115

الموافقات فً أصول الشرٌعة ،أبو إسحاق الشاطبً ،ت  :عبد هللا دراز،

-

مكتبة الرٌاض الحدٌثة .

116

نظام العالمات التجارٌة الفارقة السعودي ،الصادر عام 1419هـ .

117

نظام المطبوعات والنشر بالمملكة العربٌة السعودٌة ،مطابع الحكومة

-

األمنٌة ،الرٌاض1412 ،هـ .

118

واقعنا المعاصر ،الشٌخ محمد قطب ،مإسسة المدٌنة للصحافة ،جدة ،ط،2

-

1418هـ .

119

الوجٌز فً الملكٌة الصناعٌة والتجارٌة ،صالح الدٌن الناهً ،دار

-

الفرقان ،األردن ،ط1413 ،1هـ .

111

الوسٌط فً شرح القانون المدنً ،الجزء الثامن ،حق الملكٌة ،د.

-

عبدالرزاق السنهوري ،دار النهضة العربٌة ،مصر .

