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الملخص

ال�شريعة الإ�سالمية حفظت املال ،واعتربته من �أهم امل�صالح ال�ضرورية يف حياة النا�س ،لأنه ال قيام
حلياة النا�س بدونها ،و�إذا انتهكت هذه امل�صلحة ،حل الف�ساد وعمت الفو�ضى ،ومن الراجح يف الفقه
الإ�سالمي والقانون الو�ضعي والعرف على امل�ستوى الداخلي املحلي وعلى امل�ستوى اخلارجي والدويل� ،أن
للم�ؤلف حقا ماديا على ت�أليفه ،و�أن هذا احلق يعد حق ملكية ،ومن املمكن �أن ترد عليه بع�ض الت�صرفات
ك�سائر اململوكات� ،أو �أن يكون حمال للعقود الناقلة للملكية كعقد البيع �أو غريه ،دون �أن يكون الطابع الذهني
لهذا الإنتاج العقلي مانعا من االعرتاف ب�إمكانية امتالكه والت�صرف فيه.
ومن �أهم امل�سائل التي تثور ب�صدد احلق املادي للم�ؤلف ،هى مدى قابلية هذا احلق للت�أبيد �أو للت�أقيت ،ولقد
�أ�صبحت هذه امل�سالة على درجة كبرية من اخلطورة ،نظرا الجتاه معظم القوانني اليوم �-أو كلها تقري ًبا-
�إلى القول بت�أقيت هذه احلقوق ،وجعل االنتفاع بها �أو ا�ستغاللها مرهونا مبدة معينة ،لكن يف املقابل للقول
بالت�أقيت ،يوجد اجتاه �آخر لدى بع�ض الفقهاء والباحثني املعا�صرين �أي�ضا ،وينادي بت�أبيد احلق املادي
للم�ؤلف ،مبعنى �أن امل�ؤلف يظل ينتفع من حقه املادي على م�ؤلفه طول حياته ،وبعد موته ينتقل هذا احلق
�إلى ورثته ،ثم �إلى ورثتهم �أي�ضا ،ما دام �أن هذا احلق قائم ،ومل يتم نقله �أو الت�صرف فيه بطريقة تخرجه
من نطاق ملك امل�ؤلف� ،أو من نطاق ملك ورثته ،وحق امل�ؤلف املادي يعد بهذا ك�سائر الأموال التي ي�ستبد بها
مالكها .وقد ات�ضح لنا رجحان االجتاه الثاين القائل ب�أبدية احلق املادي للم�ؤلف ،وهذا ما يتفق والن�صو�ص
العامة يف ال�شريعة الإ�سالمية ،وما يتفق �أي�ضا مع قواعد الفقه الإ�سالمي .والقول ب�أن احلق املادي للم�ؤلف
حق تدعو امل�صلحة العامة �إلى ت�أقيته ،قول ال يقوى على املعار�ضة ،خا�صة و�أنه من املمكن التوفيق بني
امل�صلحة العامة وحق امل�ؤلف� ،أو رفع التعار�ض بينهما .

الكلمات املفتاحية :امللكية الفكرية ،االنتحال.
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Abstract
La Sharia islamique a travaillé sur le respect de l’argent, et l’islam affirme que
protéger les intérêts matériels comme des choses nécessaires à la vie des gens,
et sans cette protection, les intérêts matériels, on les est perdue, et la corruption
est très répandue. Il est plus correct dans la jurisprudence islamique et le droit
positif et la coutume sur le le niveau intérieur et sur le plan international aussi,
que l’auteur ou le créateur a Droit pécuniaire très sensiblement Sur sa création,
et que ce droit est un droit de propriété, Il est possible que l’auteur peut agir pour
leur droit de vendre ou d’autres, sans contredire ce que cette caractère mentale de
cette objection production intellectuelle avec la possibilité d’avoir à en disposer.
Parmi les questions les plus importantes qui se rapportent à la matière DE Droit
pécuniaire de l’auteur, est la mesure dans laquelle ce droit toujours pour la vie et
Même après la vie pour les héritiers, ou être temporairement, cette question est
devenue un sujet de grand risque en raison de la direction de la plupart des lois
aujourd’hui ou presque tous à dire que le droit financière est temporaire, et que
l’utilisation être seulement pour une période temporaire, comme cinquante ans ou
plus ou moins. En revanche, il ya une autre tendance chez certains scientifiques et
chercheurs contemporains, cette tendance confirme que le droit matériel protégé,
à perpétuité ce droit n’ est pas spécifique durée temporaire, et que l’auteur peut
bénéficier de la bonne matière au long de sa vie, et après la mort de l’auteur, ce droit
va aux héritiers de façon permanente, L’étude a montré Cette tendance est vraie
et correcte, ce qui est cohérent avec les dispositions générales de la loi islamique.

Keywords: Intellectual property. Droit pécuniaire, tempotulité.
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مقدمة البحث:
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على
�سيد الأولني والآخرين� ،سيدنا حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم وعلى �آله الطيبني الطاهرين وعلى
�أزواجه �أمهات امل�ؤمنني والتابعني لهم �إلى يوم
الدين  ..وبعد
لقد بات بدهيا �أن من �أهم امل�صالح التي عملت
ال�شريعة الإ�سالمية على حفظها وحمايتها
وجعلها من بني امل�صالح ال�ضرورية ،م�صلحة
حفظ املال ،فال قيام حلياة النا�س بدونها ،و�إذا
ا�ضطرب نظام حمايتها �أو اختل ،حل الف�ساد
وعمت الفو�ضى ،و�صارت احلياة حياة غاب ،ال
يتمتع بالرثوة فيها �إال القوى ،وال يقدر على �أخذ
املال �إال كل ذي قوة فتى؛ ولهذا �شرع اهلل جللب
املال ت�صرفات وا�ضحة يتم ك�سب املال عمل
على حفظه و�صيانته ،فحرم �أكله بالباطل ،ومنع
النا�س من �إتالفه ،وحرم الربا ،وجعل ملن يقدم
على من ي�أخذ مال الغري خفية دون ر�ضاه عقوبة
رادعة وحدا زاجرا ،وهى عقوبة ال�سرقة.
ومن الراجح الذي يكاد �أن ي�صل �إلى درجة
االتفاق بني ال�شريعة والقانون والعرف على
امل�ستوى الداخلي املحلى وعلى امل�ستوى اخلارجي
والدويل �أن للم�ؤلف �أو املبتكر حقا ماديا على
ت�أليفه وابتكاره ،و�أن هذا احلق يعد حق ملكية،

ومن املمكن �أن ترد عليه بع�ض الت�صرفات ك�سائر
اململوكات� ،أو مبعنى �آخر ميكن �أن يكون حمال
للعقود الناقلة للملكية كعقد البيع �أو غريه ،دون
�أن يكون الطابع الذهنى لهذا الإنتاج العقلى ما
نعا من االعرتاف ب�إمكانية امتالكه والت�صرف
فيه .بل ذهب الفقه والق�ضاء على �إمكانية تطبيق
فكرة �ضمان العيوب اخلفية على عقود براءات
االخرتاع دون �أن تقف الطبيعة الفكرية عائقا
دون تطبيقها رغم �أن املجال التقليدى لهذه
الفكرة يتعلق بالأ�شياء املادية وحدها.
ومن �أهم امل�سائل التي تثور ب�صدد احلق املادي
للم�ؤلف ،هى مدى قابلية هذا احلق للت�أبيد �أو
للت�أقيت ،ولقد باتت هذه امل�س�ألة على درجة كبرية
من اخلطورة نظرا الجتاه معظم القوانني اليوم
�أو كلها تقريبا �إلى القول بت�أقيت هذه احلقوق،
وجعل االنتفاع بها �أو ا�ستغاللها مرهونا مبدة
معينة ،يف حني �أن هناك االجتاه الآخر الذي
يقول ب�أبدية هذه احلقوق ،ولو �أن احلقيقة مع هذا
االجتاه الأخري ،لرتتب على القول بالت�أقيت �ضياع
احلقوق املادية على �أ�صحابها ،على الرغم من �أن
حمايتها واملحافظة عليها تعد يف نظر ال�شرع من
ال�ضروريات؛ لذلك جعلت مو�ضوع هذا البحث
املت�صل بحقوق امل�ؤلف حول « احلق املادي للم�ؤلف
بني الت�أبيد والت�أقيت يف الفقه الإ�سالمي» ،وحاولت
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االلتزام فيه مبنهج اال�ستق�صاء والتحليل ،متتبعا
الآراء يف مظانها ،والأدلة عند �أ�صحابها ،ملتزما
احلياد يف املناق�شات والرتجيح ،وا�ضعا �أمام
عيني مقا�صد ال�شريعة ومبادءها ،وقد جاء هذا
ّ
البحث بعد هذه املقدمة يف مبحثني كما ي�أتى .
املبحث االول  :مفهوم املال وطبيعة احلق املادي
للم�ؤلف يف الفقه الإ�سالمي:
املطلب الأول  :مفهوم املال يف الفقه الإ�سالمي.
املطلب الثاين  :طبيعة احلق املادي للم�ؤلف يف
الفقه الإ�سالمي.
املبحث الثاين  :مدى قابلية حق امل�ؤلف املادي
للت�أبيد �أو الت�أقيت يف الفقه الإ�سالمي.
املطلب الأول  :ت�أقيت احلق املادي للم�ؤلف يف
الفقه الإ�سالمي.
املطلب الثاين  :ت�أبيد احلق املايل للم�ؤلف يف
الفقه الإ�سالمي
اخلامتة  :وفيها نتائج البحث وتو�صيات الباحث.
ويف النهاية �أ�سال اهلل تعالى �أن يلهمنا ر�شدنا،
و�أن ي�سدد قولنا ،و�أن يجعل ما بذلناه من جهد
يف ميزان �آبائنا و�أمهاتنا و�أ�ساتذتنا وم�شايخنا،
�إنه على كل �شيء قدير وبالإجابة جدير  .و�صلى
اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا حممد وعلى �آله
و�أ�صحابه و�سلم ت�سليما كثريا �إلى يوم الدين .
د .حممود داود
البحرين يف مار�س 2013

املبحث الأول:

مفهوم املال وطبيعة احلق املادي للم�ؤلف
يف الفقه الإ�سالمي:
�إذا كان حق امل�ؤلف يت�ضمن جمموعة من املكنات
الأدبية واملادية التي يتمتع بها امل�ؤلف �سواء كان
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كاتبا �أو فنانا �أو خمرتعا على م�ؤلفه ،ف�إن النظرة
الأولية والبدهية �أو ال�سطحية لهذه املكنات
باعتبارها مملوكة للم�ؤلف جتيز خ�ضوع هذه
املكنات لأحكام امللكية ب�صفة عامة ،دون �أن تكون
يف حاجة �إلى �أحكام خا�صة ال تتناول �إال حق
امل�ؤلف �أو ما عرف بامللكية الفكرية ب�صفة عامة .
لكن الناظر �إلى الواقع العملى يجد �أن هناك
اهتماما كبريا وبالغا بهذا النوع من امللكية ب�صفة
خا�صة على امل�ستوى الوطني �أو الإقليمي �أو الدويل
والعاملي ،ولذا تبارت الدول يف �صدور الكثري من
القوانني �أو الت�شريعات حلماية هذه امللكية ،بل
وناف�س املجتم َع الداخلي يف ذلك املجتم ُع الدويل
حيث �أ�صدر الكثري من االتفاقيات واملعاهدات
الدولية التي تعالج نف�س احلق ،وحول هذه
االتفاقيات قدمت الكثري من الدرا�سات( ،)1بل
و�أن�شا املجتمع الدويل جهازا دوليا خا�صا لهذه
احلقوق وهو جهاز « املنظمة العاملية للملكية
الفكرية « (الويبو  ،)WIPOوهذا التنظيم
اخلا�ص هو الذي جعل الكثريين من فقهاء القانون
وفقهاء ال�شريعة الإ�سالمية يقولون :ب�أن حق
امل�ؤلف على م�ؤلفه �أو حقوق امللكية الفكرية عموما
�إمنا هى حقوق ذات طبيعة خا�صة ،وبالتايل مل
يكن من املمكن معاجلتها يف ظل الأحكام العامة
للملكية ( .)2وحيث �إن البحث يخ�ص فقط احلق
 -1يراجع من بني هذه الدرا�سات على �سبيل املثال:

Ruth L. Okediji, Le Système Internationalde Droit d› Auteur, Restrictions, Exceptions et
Considération en Matière d› Intéret public pour
les Pays en Développement, Mai 2006, ICTSD
Programme sur Les droits propriété intellectuelle
et le Développement, Durable, Séries des droits
propriété intellectuelle et le Développement,
Durable, PP. 1-83.

 -2يف�سر ذلك البع�ض فيقول  « :واحلقيقة �أن االهتمام بحماية
حق امل�ؤلف يرجع �إلى اختالفه يف طبيعته عن �صور حق امللكية
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املادي �أو املايل للم�ؤلف من حيث قابليته للت�أبيد
�أو الت�أقيت ف�إن الذي يهمنا يف البداية ونخ�ص�ص
له هذا املبحث هو �أن نقف على طبيعة هذا احلق،
وهل جمرد القدرة من امل�ؤلف على االنتفاع من
النتاج الفكرى للح�صول على العائد املادي ي�سمى
ماال ،ويتم متلكه ب�صورة كاملة ،وي�أخذ احلق يف
هذه احلالة كل خ�صائ�ص امللكية التامة ،و�إن كان
التملك واردا على املنفعة �أم ال ،هذا ما نود �أن
نقدمه يف هذا املبحث ،ويتطلب ذلك �أن نبني
مفهوم املال �أوال يف الفقه الإ�سالمي ثم نبني مدى
انطباق هذا املفهوم على احلق املادي للم�ؤلف
�أم ال ،وي�أتي هذا ب�صورة مركزة خمت�صرة يف
املطلبني التاليني.

املطلب الأول:

مفهوم املال يف الفقه الإ�سالمي:
من امل�سائل التي اهتم بها الفقهاء قدميا وحديثا
بيان مفهوم املال يف الفقه الإ�سالمي ،ونظرا لهذا
االهتمام من قبل الكثريين( )3ف�إننا نوجز احلديث

لإنه �إذا �أجاز هذا الأخري اال�ستعمال واال�ستغالل والت�صرف يف
ال�شيء ،حمل امللكية ف�إن مكنات حق امللكية تقف عند هذا احلد
وال تتعداه �إلى ما بعد الت�صرف يف ال�شيء� ،أما حق امل�ؤلف ف�إنه
يف �شق منه يعطي هذه املكنات ف�ضال عن متتع �صاحبه مبكنات
�أخ��رى على �آرائ��ه و�أفكاره ونتاجه الذهني تو�صف ب�أنها مكنات
�أدبية بحيث تظل على ال�شيء رغم الت�صرف فيه لآخر « .. .يراجع
 :د� .أ�سامة �أحمد �شوقى املليجي ،احلماية الإجرائية يف جمال
حق امل�ؤلف درا�سة مقارنة� 1996 ،ص  .7كما يراجع د .ح�سام
الدين ال�صغري ،التعريف بحقوق امللكية الفكرية ،بحث مقدم �إلى
ندوة الويبو الوطنية عن امللكية الفكرية ،نظمتها املنظمة العاملية
للملكية الفكرية ( الويبو ) بالتعاون مع وزارة التجارة وال�صناعة
وجمل�س ال�شورى ،م�سقط ـ عمان 24 ،23 ،مار�س � 2004ص .2
 -3ممن در�س هذه امل�س�ألة على �سبيل املثال :ال�شيخ على اخلفيف،
�أحكام املعامالت ال�شرعية ،ط الأولى 1417هـ ـ 1996م ،دار
الفكر العربى� ،ص  28وما بعدها ،د .عبد الكرمي زيدان ،املدخل

يف هذه امل�سالة حتى نتفرغ بعد ذلك مل�س�ألة
البحث الأ�سا�سية وهي مدى قابلية حق امل�ؤلف
للت�أبيد �أو الت�أقيت ،وقبل �أن نعر�ض لآراء الفقهاء
يف هذه امل�س�ألة م�شفوعة ب�أدلتهم ومناق�شاتهم،
�أود �أن �أ�ضع بني يديها بع�ض الن�صو�ص الفقهية
التي تعيننا على هذا العر�ض ومن �أهم هذه
الن�صو�ص(:)4
ـ يقول �صاحب رد املحتار على الدر املختار يف
لدرا�سة ال�شريعة الإ�سالمية ،م�ؤ�س�سة الر�سالة بريوت لبنان ،ط
ال�ساد�سة ع�شرة 1420هـ ـ 1999م� ،ص  183وما بعدها .و�أي�ضا
إ�سالمي و�أد َّل ُت ُه َّ
(ال�شامل للأد ّلة
�أ .د .وَهْ َبة الز َُّح ْي ِل ّي ،ال ِف ْق ُه ال
ُّ
َّ
َّ
أهم النظر َّيات الفقه َّية وحتقيق
ال�شرع َّية والآراء املذهب َّية و� ّ
الأحاديث ال َّنبو َّية وتخريجها) ،النا�شر :دار الفكر � -سور َّية –
دم�شق ،الطبعة :ال َّرابعة املنقَّحة املعدَّلة بال ِّن�سبة ملا �سبقها ،ج4
�ص  ،2875و�أي�ضا القا�ضي حممد تقي العثماين بن ال�شيخ املفتي
حممد �شفيع ،بحوث يف ق�ضايا فقهية معا�صرة ،.دار الن�شر :دار
القلم – دم�شق ،الطبعة :الثانية1424 ،هـ  2003 -م �ص 93
 -4لقد تعمدت �إثبات هذه الن�صو�ص الفقهية من تراثنا
الإ�سالمي ،ردا على من يرى �أن ال�شرع الإ�سالمي مل ي�ضع للمال
تعريفا ا�صطالحيا ،كما و�ضع لل�صالة وال�صوم والزكاة وغريها،
و�أن املرجع يف بيان معنى املال هو العرف ،وب�سبب اختالف
الأعراف اختلفت االجتاهات يف حتديد معنى املال ا�صطالحا.
ويف الرد على ذلك نقول :وال�شرع مل يت�ضمن تعريف ال�صالة
�أي�ضا ،والتعريف من و�ضع الفقهاء �أنف�سهم ،وورود كلمة املال يف
الن�صو�ص كورود كلمة ال�صالة والزكاة �أي�ضا وبالتايل ف�إن الفقهاء
هم الذين ي�ضعون تعريف هذا امل�صطلح ،وال ميكن �أن يكونوا يف
تعريفهم حمكومني بالعرف� ،إذ من املمكن �أن يكون العرف
فا�سدا ملخالفته لل�شرع ،وبالتايل ف�إنا نقول ردا على هذا الفهم:
�إن الفقهاء قد اجتهدوا يف تعريف املال وو�ضعوا حده املنا�سب،
و�إن اختلفت التعريفات فهذا ك�ش�أنهم يف �أية م�س�ألة �أخرى ،وهذه
الن�صو�ص املثبتة يف املنت �شاهدة على ذلك ،و�أن هذه التعريفات
مبنية على ال�شرع ال على العرف .يراجع يف الفهم الذى �أ�شرنا
�إليه :ح�سني بن معلوي ال�شهراين ،حقوق االخرتاع والتاليف يف
الفقه الإ�سالمي ،دار طيبة للن�شر والتوزيع ،الريا�ض1425 ،هـ
ـ  2004م ،ط الأولى� ،ص  200ـ � ( .202أ�صل الكتاب ر�سالة
ماجي�ستري ).
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الفقه احلنفي  « :المْ ُ َرا ُد ِبالمْ َ ِال َما يمَ ِ ُيل �إ َل ْي ِه َّ
الط ْب ُع
اج ِةَ ،والمْ َا ِل َّي ُة َت ْث ُبتُ ِب َت َم ُّو ِل
وَيمُ ْ ِكنُ اد َِّخا ُر ُه ِل َو ْق ِت الحْ َ َ
ا�س َكا َّف ًة �أَ ْو َب ْع ِ�ضهِ ْمَ ،وال َّت َق ُّو ُم َي ْث ُبتُ ِب َها َو ِب�إِ َب َاح ِة
ال َّن ِ
الاِ ْن ِت َفا ِع ِب ِه َ�ش ْر ًعا؛ َف َما ُي َب ُاح ِبلاَ تمَ َ ُّو ٍل لاَ َي ُكونُ
َمالاً َك َح َّب ِة ِح ْن َط ٍة َو َما ُي َت َم َّو ُل ِبلاَ �إ َب َاح ِة ا ْن ِت َف ٍاع لاَ
الَ ْم َر ِان لمَ ْ َي ْث ُب ْت
َي ُكونُ ُم َت َق ِّو ًما َكالخْ َ ْم ِرَ ،و ِ�إ َذا ُع ِد َم ْ أ
َو ِاح ٌد ِم ْن ُه َما َكال َّد ِم «( )5ويف مو�ضع �آخر يقول :
« َو َق َّد ْم َنا �أَ َّو َل ا ْل ُب ُيو ِع َت ْع ِر َ
يف المْ َ ِال بمِ َ ا يمَ ِ ُيل �إ َل ْي ِه
َّ
اج ِةَ ،و�أَ َّن ُه َخ َر َج
الط ْب ُع وَيمُ ْ ِكنُ اد َِّخا ُر ُه ِل َو ْق ِت الحْ َ َ
ِبالاِ د َِّخارِ ،المْ َ ْن َف َع ُة َفهِ َي ِم ْل ٌك لاَ َما ٌل؛ ِ ألَنَّ المْ ِ ْل َك َما
ا�ص
ِمنْ َ�ش ْ�أ ِن ِه َ�أنْ ُيت ََ�ص َّر َف ِفي ِه ِب َو ْ�ص ِف الاِ خْ ِت َ�ص ِ
الَ ْو َلى َما فيِ ال ُّد َر ِر ِمنْ َق ْو ِل ِه المْ َ ُال
َك َما فيِ ال َّت ْل ِو ِيحَ ،ف ْ أ
َم ْو ُجو ٌد يمَ ِ ُيل �إ َل ْي ِه َّ
الط ْب ُع �إ َلخْ َف�إِ َّن ُه َيخْ ُر ُج ِبالمْ َ ْو ُجو ِد
ال َجا َر ِة؛
المْ َ ْن َف َع ُة َفا ْف َه ْمَ .ولاَ َي ِر َد �أَنَّ المْ َ ْن َف َع َة تمُ َ َّل ُك ِب ْ ِإ
ِ ألَنَّ َذ ِل َك تمَ ْ ِل ٌ
يك لاَ َب ْي ٌع َح ِقي َق ًة.)6( »....،
يقول �صاحب درر الأحكام يف �شرح جملة الأحكام
يف الفقه احلنفي �أي�ضا( « :المْ َ ُال هُ َو َما يمَ ِ ُيل �إ َل ْي ِه
اج ِة
َط ْب ُع ْ ِإ
ال ْن َ�س ِان وَيمُ ْ ِكنُ اد َِّخا ُر ُه �إ َلى َو ْق ِت الحْ َ َ
َم ْن ُقولاً َكانَ �أَ ْو َغيرْ َ َم ْن ُق ٍول) َف ُك ُّل َ�ش ْيءٍ �أُ ِب َيح
الاِ ْن ِت َفا ُع ِب ِه �أَ ْو لمَ ْ ُي َب ْح َو ُك ُّل َما هُ َو ممَ ْ ُل ٌ
وك ِبا ْل ِف ْع ِل �أَ ْو
ات وَيمُ ْ ِكنُ اد َِّخا ُر ُه َف ُه َو
لمَ ْ َي ُكنْ ممَ ْ ُلو ًكا ِمنْ المْ ُ َب َاح ِ
وج ُد َف ْر ٌق َبينْ َ
َد ِاخ ٌل تحَ ْ َت هَ َذا ال َّت ْع ِر ِ
يف .هَ َذا َو ُي َ
(ما ِل َّي ِة) َّ
ال�ش ْي ِء َو َبينْ َ َت َق ُّو ِم ِه َفالمْ َا ِل َّي ُة َت ْث ُبتُ ِب َت َم ُّو ِل
َ
َ
َ
ا�س َجمِ يعِهِ ْم �أ ْو َب ْع ِ�ضهِ ْم �أ َّما ال َّت َق ُّو ُم َف َي ْث ُبتُ
ال َّن ِ
ا�س َو َج ْع ِل َّ
ال�ش ْر ِع �إ َّيا ُه ُم َب ًاحا لِلاِ ْن ِت َفا ِع ...
ِب َت َم ُّو ِل ال َّن ِ
َ
الاِ د َِّخا ُر ِ -بت َْ�ش ِد ِيد ال َّد ِال هُ َو الجْ َ ْم ُع� .أ َّما ِب َق ْو ِل ِه فيِ
 -5رد املحتار على الدر املختار ،ابن عابدين ،حممد �أمني بن عمر
بن عبد العزيز عابدين الدم�شقي احلنفي (املتوفى1252 :هـ)،
النا�شر :دار الفكر-بريوت ،الطبعة :الثانية1412 ،هـ 1992 -م
ج � 4ص .501
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ال ْن َ�س ِان) َف َيخْ ُر ُج
ال َّت ْع ِر ِ
يف ( َوهُ َو َما يمَ ِ ُيل �إ َل ْي ِه َط ْب ُع ْ إِ
لحَ ْ ُم المْ َ ْي َت ِةَ ،و ْ ِإ
ال ْن َ�سانُ الحْ ُ ُّرَ .و ِب َق ْو ِل ِه (وَيمُ ْ ِكنُ
اج ِة) َيخْ ُر ُج ُك ُّل َما لاَ َي َق ُع َب ْي ُع ُه
اد َِّخا ُر ُه ِل َو ْق ِت الحْ َ َ
َو ِ�ش َرا�ؤُ ُه َك َح َّب ٍة ِمنْ ا ْل َق ْم ِح َمثَلاً �إ َلى ُك ِّل َما هُ َو ِمنْ
َق ِبي ِل َها ِمنْ الجْ ُ زْ ِئ َّي ِ
اتَ ،و ُك ُّل َما هُ َو ِمنْ المْ َ َنا ِف ِع َغيرْ ِ
المْ ُ ْ�س َت ِق َّر ِة َو َا َّل ِتي لاَ يمُ ْ ِكنُ اد َِّخارُهَ ا َو ِحف ُْظ َهاَ .و َع َلى
َذ ِل َك َف َق ْد �أَ ْ�ص َب َح هَ َذا ال َّت ْع ِر ُ
يف ِب ِ�إخْ َر ِاج ِه َما َم َّر
تَا ًّما؛ ِ ألَنَّ َح َّب َة ا ْل َق ْم ِح َو َما َح َّب ٌة ِمنْ ا ْل َق ْم ِح فيِ ا ْل َوا ِق ِع
َل ْي َ�س ْت ممِ َّ ا ُي َّد َخ ُرَ .و َك َذ ِل َك المْ َ َنا ِف ُع َل ْي َ�س ْت بمِ َ ٍال َفلاَ
ُون َب َقاءٍ َو ِ�إنْ ُع َّد ْت
يمُ ْ ِكنُ اد َِّخارُهَ ا � ْإذ لاَ اد َِّخا َر ِبد ِ
اج ِة
ال َجا َر ِة َك َما َم َّر ِب َ�ض ُرو َر ِة الحْ َ َ
المْ َ ْن َف َع ُة فيِ َعق ِْد ْ إِ
ُم َت َق ِّو َم ًة ( َر ُّد المْ ُ ْحتَارِ) .هَ َذا َو ُي ْف َه ُم َما َم َّر َم َع َنا
وج ُد َبينْ َ المْ ِ ْل ِك َوالمْ َ ِال ُع ُمو ٌم
ِمنْ ال َّتف ِْ�صيلاَ ِت �أَ َّن ُه ُي َ
و�ص ُم ْط َل ٌق َف ُك ُّل َم ٍال َك َف َر ٍ�س َمثَلاً ِم ْل ٌك َو َل ْي َ�س
َو ُخ ُ�ص ٌ
()7
ُك ُّل ِم ْل ٍك َكالمْ َ َنا ِف ِع َمثَلاً ُي َع ُّد َمالاً « .
يقول �صاحب املوافقات من املالكية َ « :و َل ْو ُع ِد َم
ُ
املال لمَ ْ يبقَ ٌ
عي�ش -و�أعني باملال ما يقع عليه امللك
وي�ستبد ِب ِه المْ َا ِل ُك َعنْ َغيرْ ِ ِه ِ�إ َذا �أَ َخ َذ ُه ِمنْ َو ْجهِ ه،
َو َي ْ�س َت ِوي فيِ َذ ِل َك َّ
الط َع ُام َو َّ
ا�س َع َلى
ال�ش َر ُ
اب َوال ِّل َب ُ
اخْ ِتلاَ ِف َهاَ ،و َما ُي�ؤَدِّي ِ�إ َل ْي َها ِمنْ َجمِ ي ِع المْ ُ َت َم ِّولاَ ِت،
َف َل ِو ا ْر َت َف َع َذ ِل َك لمَ ْ َي ُكنْ َب َقا ٌءَ ،وهَ َذا ُكلُّ ُه َم ْع ُلو ٌم لاَ
يب �أَ ْح َو ِال ال ُّد ْن َياَ ،و�أَ َّن َها
َي ْرت ُ
َاب ِفي ِه َمنْ َع َر َف َت ْر ِت َ
()8
َزا ٌد ِل ْل ِآخ َر ِة. » .
يقول الزرك�شى من ال�شافعية « :المْ َ ُال َما َكانَ ُم ْن َت َف ًعا
ِب ِه �أَ ْي ُم ْ�س َت ِعدًّا؛ َ ألنْ ُي ْن َت َف َع ِب ِه َوهُ َو �إ َّما �أَ ْع َيا ٌن َ�أ ْو
 - 7درر احلكام يف �شرح جملة الأحكام ،علي حيدر خواجه �أمني
�أفندي (املتوفى3531 :هـ) ،تعريب :فهمي احل�سيني ،النا�شر :دار
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الَ ْع َيانُ ِق ْ�س َم ِانَ :ج َما ٌد َو َح َي َوانٌَ ،فالجْ َ َما ُد
َم َنا ِف ُع َو ْ أ
َما ٌل فيِ « ُك ِّل « �أَ ْح َوا ِل ِهَ .والحْ َ َي َوانُ َي ْن َق ِ�س ُم �إ َلى َما «
َل ْي َ�س « « َل ُه « « ِب ْن َي ٌة « َ�صالحِ َ ٌة لِلاِ ْن ِت َفا ِع َفلاَ َي ُكونُ
و�ض َوالخْ َ َنا ِف ِ�س َوالحْ َ َ�ش َر ِات،
َمالاً َكال ُّذ َب ِ
اب َوا ْل َب ُع ِ
َو ِ�إ َلى َما َل ُه « ِب ْن َي ٌة» َ�صالحِ َ ٌة َوهَ َذا َي ْن َق ِ�س ُم �إ َلى
َما ُج ِب َل ْت َط ِبي َع ُت ُه َع َلى َّ
الَ َ�س ِد
ال َيذا ِء َك ْ أ
ال�ش ِّر َو ْ إِ
َو ِّ
الذ ْئ ِب َو َل ْي َ�س ْت َماالَ ،و ِ�إ َلى َما ُج ِب َل ْت َط ِبي َع ُت ُه َع َلى
الاِ ْ�س ِت ْ�سلاَ ِم َوالاِ ْن ِق َيا ِد َكا ْل َب َها ِئ ِم َوالمْ َ َو ِا�شي َفهِ َي
ا�س ِت ْع َم َال الجْ َ َما َد ِات ممُ ْ ِكنٌ
�أَ ْم َوا ٌل َ .و ِّ
ال�س ُّر ِفي ِه �أَنَّ ْ
َع َلى َ�س ِب ِيل ا ْل َق ْه ِر � ْإذ َل ْي َ�س َل َها ُق ْد َر ٌة َو�إِ َرا َد ٌة ُيت ََ�ص َّو ُر
ِ«م ْن َها» الاِ ْم ِت َناعَُ « ،و�أَ َّما» الحْ َ َي َوانُ َف ُه َو مخُ ْ تَا ٌر فيِ
ا�س ِت ْع َما ُل َها �إلاَّ بمِ ُ َ�س َاع َد ٍة ِم ْن َها،
ا ْل ِف ْع ِل َفلاَ ُيت ََ�ص َّو ُر ْ
َف ِ�إ َذا َكا َن ْت مجَ ْ ُبو َل ًة َع َلى َط ِبي َع ِة الاِ ْ�س ِت ْ�سلاَ ِم �أَ ْم َكنَ
ا�ص ِدِ ،ب ِخلاَ ِف
ا�س ِت ْ�س َخارُهَ ا» فيِ المْ َ َق ِ
ا�س ِت ْع َما ُل َها « َو ْ
ْ
َما َط ِبي َع ُت ُه َّ
ال َيذا ُء َف ِ�إ َّن َها تمَ ْ َت ِن ُع « َوت َْ�س َت ْع ِ�صي»
ال�ش ُّر َو ْ ِإ
«�ضدِّ » َغ َر ِ�ض المْ ُ ْ�س َت ْعمِ ِلَ ،و ِل َه َذا � َإذا
َو َت ْن َتهِ ي �إ َلى ِ
ات َط ْب ًعا
َ�صا َل ْت ِت ْل َك الحْ َ َي َوا َناتُ ا ْلت ََح َق ْت ِبالمْ ُ�ؤ ِْذ َي ِ
()9
ال ْه َدارِ« .
فيِ ْ إِ
يقول ال�سيوطى �صاحب الأ�شباه والنظائر من
ال�شافعية � « :أَ َّما المْ َ ُالَ ،ف َق َال َّ
ا�س ُم
ال�شا ِف ِع ُّي :لاَ َي َق ُع ْ
َم ٍال �إلاَّ َع َلى َما َل ُه ِقي َم ٌة ُي َبا ُع ِب َها َو َت ْلزَ ُم ُم ْت ِل َفهَُ ،و ِ�إنْ
ا�سِ ،م ْث ُل ا ْل َف ْل ِ�س َو َما �أَ ْ�ش َب َه
ُق ْلت َو َما لاَ َي ْط َر ُح ُه ال َّن ُ
اب
َذ ِل َك ا ْن َت َهىَ .و�أَ َّما المْ ُ َت َم َّو ُلَ :ف َذ َك َر ْ ِإ
ال َم ُام َل ُه فيِ َب َ
اللُّ َق َط ِة َ�ضا ِب َطينْ ِ � :أَ َحدُهُ َما� :أَنَّ ُك َّل َما ُي َق َّد ُر َل ُه
�أَ َث ٌر فيِ ال َّن ْف ِع َف ُه َو ُم َت َم َّو ٌلَ ،و ُك َّل َما لاَ َي ْظ َه ُر َل ُه �أَ َث ٌر
فيِ الاِ ْن ِت َفا ِع َف ُه َو ِل ِق َّل ِت ِه َخا ِر ٌج َع َّما ُي َت َم َّو ُل .ال َّثانيِ :
�أَنَّ المْ ُ َت َم َّو َل هُ َو ا َّل ِذي َت ْع ِر ُ�ض َل ُه ِقي َم ٌة ِع ْن َد َغلاَ ِء
 - 9املنثور يف القواعد الفقهية� ،أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن
عبد اهلل بن بهادر الزرك�شي (املتوفى794 :هـ) ،النا�شر :وزارة
الأوقاف الكويتية ،الطبعة :الثانية1405 ،هـ 1985 -م ج � 3ص
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الَ ْ�س َعارَِ .والخْ َ ار َِج َعنْ المْ ُ َت َم َّو ِل :هُ َو ا َّل ِذي لاَ َي ْع ِر ُ�ض
ْأ
ِفي ِه َذ ِل َك « (.)10
يقول �صاحب منتهى الإرادات البهوتى من
(ما ُي َب ُاح َن ْف ُع ُه
احلنابلةَ ( « :وهُ َو) �أَ ْي المْ َ ُال َ�ش ْر ًعا َ
الَ ْح َو ِال (�أَ ْو) ُي َب ُاح (ا ْق ِت َنا�ؤُ ُه ِبلاَ
ُم ْط َل ًقا) �أَ ْي فيِ ُك ِّل ْ أ
اج ٍة) َف َخ َر َج َما لاَ َن ْف َع ِفي ِه َكالحْ َ َ�ش َر ِات َو َما ِفي ِه
َح َ
َن ْف ٌع محُ َ َّر ٌم َك َخ ْم ٍرَ ،و َما لاَ ُي َب ُاح �إلاَّ ِع ْن َد الاِ ْ�ض ِط َرا ِر
اج ٍة َكا ْل َك ْل ِب
َكالمْ َ ْي َت ِةَ ،و َما لاَ ُي َب ُاح ا ْق ِت َنا�ؤُ ُه �إلاَّ لحِ َ َ
ا�س بِهِ َما َو َت َبا ُيعِهِ َما
( َك َبغ ٍْل َو ِح َمارٍ) لاِ ْن ِت َفا ِع ال َّن ِ
فيِ ُك ِّل َع ْ�ص ٍر ِمنْ َغيرْ ِ َن ِك ٍري ( َو) َك َ
(طيرْ ٍ ِل َق ْ�ص ِد
َ�ص ْو ِت ِه) َك َهزَ ا ٍر َو َب َّب َغا َء َو َن ْح ِو ِه َما ( َو) َك (دُو ِد َقزٍّ
َو َبزَ ِر ِه) ; ِ ألَ َّن ُه َط ِاه ٌر ُم ْن َت َف ٌع ِب ِهَ ،و َيخْ ُر ُج ِم ْن ُه الحْ َ ِري ُر
ا َّل ِذي هُ َو �أَ ْف َخ ُر المْ َلاَ ِب ِ�س ِب ِخلاَ ِف الحْ َ َ�ش َر ِات ا َّل ِتي لاَ
َن ْف َع ِفي َها ( َو) َك ( َن ْح ٍل ُم ْن َف ِر ٍد) َعنْ َك َوا َر ِت ِه َق َال
و�س ًة ِب َح ْيثُ لاَ يمُ ْ ِك ُن َها
فيِ المْ ُ ْغ ِني � َإذا َ�شاهَ َدهَ ا محَ ْ ُب َ
�أَنْ تمَ ْ َت ِن َع َو ُم ْقت ََ�ضى كَلاَ ِم ِه فيِ ا ْل َكافيِ ِ�ص َّح ُة َب ْي ِع ِه
َطا ِئ ًرا )11(« .ومن مراجعة هذه الن�صو�ص الفقهية
وغريها يتبني لنا �أن هناك اجتاهني كبريين
يف حتديد مفهوم املال يف الفقه الإ�سالمي(،)12
 -10الأ�شباه والنظائر ،عبد الرحمن بن �أبي بكر ،جالل الدين
ال�سيوطي (املتوفى911 :هـ) ،النا�شر :دار الكتب العلمية ،الطبعة:
الأولى1411 ،هـ 1990 -م �ص .327
 -11دقائق �أويل النهى ل�شرح املنتهى املعروف ب�شرح منتهى
الإرادات ،من�صور بن يون�س بن �صالح الدين ابن ح�سن بن �إدري�س
البهوتي احلنبلي (املتوفى1051 :هـ) ،النا�شر :عامل الكتب،
الطبعة :الأولى1414 ،هـ 1993 -م ج � 2ص  .7ويف املعنى يراجع
�أي�ضا  :مطالب �أويل النهى يف �شرح غاية املنتهى ،امل�ؤلف :م�صطفى
بن �سعد بن عبده ال�سيوطي �شهرة ،الرحيباين مولدا ثم الدم�شقي
احلنبلي (املتوفى1243 :هـ) ،النا�شر :املكتب الإ�سالمي ،الطبعة:
الثانية1415 ،هـ 1994 -م ،ج � 3ص  ، 12و�أي�ضا  :الأ�سئلة والأجوبة
الفقهية� ،أبو حممد عبد العزيز بن حممد بن عبد الرحمن بن
عبد املح�سن ال�سلمان (املتوفى1422 :هـ) ،ج � 4ص .14
 -12ورد يف معنى املال يف اللغة �أن ُ
املالَ :ما َم َل ْكتَه ِمنْ َجمِ ي ِع
َ
الأَ�شياءَ .والجْ َ ْم ُع �أَ ْم َوالَ .
قال ا ْبنُ الأَثري :المْ َ ُال فيِ الأ�صل َما يمُ لك
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وهذان االجتاهان هما :
االجتاه االول  :اجتاه احلنفية
وميكن �أن منثل لهذا االجتاه بتعريف ابن عابدين
حيث عرف املال بقوله « :المْ ُ َرا ُد ِبالمْ َ ِال َما يمَ ِ ي ُل
�إ َل ْي ِه َّ
اج ِة « واملال
الط ْب ُع وَيمُ ْ ِكنُ اد َِّخا ُر ُه ِل َو ْق ِت الحْ َ َ
بهذا املعنى يلزم �أن يتوافر فيه عن�صران:
الأول � :أن متيل �إليه النف�س ،وهذا املعنى من
�أو�ضح الأمور وال�صفات التي يت�صف بها املال
ب�صفة عامة يف دنيا النا�س ،ولذا يتبارز النا�س
عليه ،ويت�سارعون يف طلبه ،ويطمعون يف الزيادة
منه( ،)13بل ويتقاتلون �أحيانا من �أجل احل�صول
عليه ،بعد �أن �أثبت املولى عز وجل للأموال �أنها
من زينة هذه احلياة فقال« :المْ َ ُال َوا ْل َب ُنونَ زِي َن ُة
الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا»( ،)14بل جعل اهلل عز وجل حبه
ومتلكه واملزيد منه �شهوة نف�سية وزينة قوية
ا�س ُح ُّب
لدى النا�س عموما فقالُ « :ز ِّينَ ِلل َّن ِ
ِمنَ َ
الذهَ ِب َوا ْل ِف َّ�ض ِة ُث َّم �أُط ِلق َع َلى ُك ِّل َما ُي ْق َت َنى ومي َلك ِمنَ الأَعيان،
َ
َ
و�أَكرث َما ُيطلق المْ َ ُال ِع ْندَ ا ْل َع َر ِب َع َلى الإِبل لأنها َكا َن ْت �أكرث
�أَموالهمِ .وم ْلتَ َب ْعدَ َنا تمَ ُال و ُم ْلت تمَ َ َّو ْلتُ ،كلُّهُ :كثرُ ما ُلكَ .
ومال
ال َّر ُج ُل يمَ ُ ُ
مال ،وت�صغريه ُم َو ْيل،
ول ويمَ َ ُال َم ْولاً و ُم�ؤولاً ِ�إذا َ�صا َر َذا ٍ
ول ُم َو ِّيلِ ،بت َْ�شدِ يدِ ا ْل َياءِ ،وَهُ َو رج ٌل ما ٌل ،وتمَ َ َّو َل ِم ْثل ُهُ
َوا ْل َعا َّم ُة َت ُق ُ
ٌ
ُ
ٌ
مالَ ،و ِق َيل :كث ُري المْ َ ِال ك�أَنه َقدْ َجعل
و
ذ
:
ل
ما
ل
.ورج
َوم َّو َله َغيرْ ُ ُه
ٍ
َ
مال؛ ُ
هل ا ْل َبا ِد َي ِة :ال َّن َع ُم .يراجع
نف�سه َمالاً َ ،و َح ِقي َق ُت ُه ُذو ٍ
ومال �أ ِ
َ
ل�سان العرب ،حممد بن مكرم بن علي� ،أبو الف�ضل ،جمال الدين
ابن منظور الأن�صاري الرويفعي الإفريقي (املتوفى711 :هـ)،
النا�شر :دار �صادر – بريوت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ ،باب
الالم ف�صل امليم ج � 11ص .635
 -13ويظهر بو�ضوح هذا املعنى فيما قاله ابن العربى املالكى
الَ ْط َماعَُ ،و َي ْ�ص ُل ُح َعا َد ًة
يف تعريف املالَ « :ف ُه َو ُك ُّل َم ٍال تمَ ْ َت ُّد �إ َل ْي ِه ْ أ
َو َ�ش ْر ًعا لِلاِ ْن ِت َفا ِع ِب ِه « �أحكام القر�آن ،القا�ضي حممد بن عبد اهلل
�أبو بكر بن العربي املعافري اال�شبيلي املالكي (املتوفى543 :هـ)،
راجع �أ�صوله وخرج �أحاديثه وع َّلق عليه :حممد عبد القادر عطا،
النا�شر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان الطبعة :الثالثة،
 1424هـ  2003 -م ج � 2ص .107
 -14الكهف من الآية رقم .46
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َّ
ال�ش َه َو ِات ِمنَ ال ِّن َ�سا ِء َوا ْل َب ِن َني َوا ْل َق َن ِاط ِري المْ ُ َق ْن َط َر ِة
َ
ِمنَ َّ
ال ْن َع ِام
الذهَ ِب َوا ْل ِف َّ�ض ِة َوالخْ َ ْي ِل المْ ُ َ�س َّو َم ِة َو ْ أ
ُ
َوالحْ َ ْر ِث َذ ِل َك َمتَا ُع الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا َواللهَّ ِع ْن َد ُه
ُح ْ�سنُ المْ َ� ِآب»( ،)15ورمبا هذا هو �سر و�صف الدنيا
ب�أنها حلوة خ�ضرة يف بع�ض الأحاديث ومنها ما
الَ ْن َ�صا ِر َّي ِة� ،أَ َّن َها َ�سمِ َع ْت
جاء َعنْ َخ ْو َل َة ِب ْن ِت َث ِام ٍر ْ أ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َي ُق ُ
َر ُ�س َ
ول�« :إِنَّ ال ُّد ْن َيا
للهَّ
خ�ض َر ٌةَ ،و ِ�إنَّ ر َِجالاً َيت ََخ َّو ُ�ضونَ فيِ َم ِال ا ِ
ُح ْل َو ٌة ِ
()16
ِب َغيرْ ِ َحقٍّ َل ُه ُم ال َّنا ُر َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة»  .ولأن النف�س
متيل �إليه ف�إنها ال ترغب يف الفقر وال يف القلة كما
�أنها ال حتب ال َّدين الذي ينتهي ب�إخراج املال من
املدين �إلى الدائن ،وقد جاء َعنْ �أَ ِبي هُ َر ْي َر َة َر ِ�ض َي
ُ
اهلل َع ْن ُه َق َال َكانَ َر ُ�س ُ
هلل َ�ص َلى اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
ول ا ِ
ول فيِ د َُعا ِئ ِه « :الل ُه َّم ِ�إنيِّ �أَ ُع ُ
َي ُق ُ
وذ ِب َك ِمنَ ا ْل َفق ِْر
الذ َّل ِةَ ،و�أَ ُع ُ
َوا ْل ِق َّل ِة َو ِّ
وذ ِب َك �أَنْ �أَ ْظ ِل َم �أَ ْو �أُ ْظ َل َم « ،فيِ
يث �أَ ِبي َب ْك َر َة َع ِن ال َّن ِب ِّي َ�ص َلى اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
َح ِد ِ
�أَ َّن ُه َق َال « :الل ُه َّم �إِنيِّ �أَ ُع ُ
وذ ِب َك ِمنَ ا ْل ُكف ِْر َوا ْل َفق ِْر
يث �أَ ِبي َ�صا ِل ٍح َعنْ �أَ ِبي هُ َر ْي َر َة َر ِ�ض َي ُ
اهلل
« ،وَفيِ َح ِد ِ
َع ْن ُه َع ِن ال َّن ِب ِّي َ�ص َلى اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم « :ا ْق ِ�ض َع َّنا
ال َّد ْينَ َ ،و ْاغ ِن َنا ِمنَ ا ْل َفق ِْر «(.)17
وي�ستوي فيما متيل �إليه النف�س من �أموال �أن
تكون عقارا �أو منقوال ،وقد �صرح بهذا التعريف
� -15آل عمران الآية رقم .14
 -16م�سند الإمام �أحمد بن حنبل� ،أبو عبد اهلل �أحمد بن حممد
بن حنبل بن هالل بن �أ�سد ال�شيباين (املتوفى241 :هـ) ،املحقق:
�شعيب الأرن�ؤوط  -عادل مر�شد ،و�آخرون� ،إ�شراف :د عبد اهلل بن
عبد املح�سن الرتكي ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة :الأولى،
 1421هـ  2001 -م باب حديث خولة بنت ثامر الأن�صارية.
 -17يراجع هذه الن�صو�ص  :ال�سنن الكربى� ،أحمد بن احل�سني بن
علي بن مو�سى اخلرا�ساين� ،أبو بكر البيهقي (املتوفى458 :هـ)،
املحقق :حممد عبد القادر عطا ،النا�شر :دار الكتب العلمية،
اب
بريوت– لبنان ،الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ  2003 -م ،باب َب ُ
اج ًة ِمنَ المْ ِْ�س ِك ِني ،ج � 7ص 18
َما ُي ْ�س َتدَ ُّل ِب ِه َع َلى �أَنَّ ا ْل َف ِق َري �أَ َم ُّ�س َح َ
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الأحناف يف جملة الأحكام العدلية حيث ن�صت م
 126على َت ْع ِريف المْ َ ُال ب�أنه  « :المْ َ ُال هُ َو َما يمَ ِ ُيل
اج ِة
�إ َل ْي ِه َط ْب ُع ِْ إ
ال ْن َ�س ِان وَيمُ ْ ِكنُ اد َِّخا ُر ُه �إ َلى َو ْق ِت الحْ َ َ
َم ْن ُقولاً َكانَ �أَ ْو َغيرْ َ َم ْن ُق ٍول « (. )18
الثاين� :أنه ميكن ادخاره لالنتفاع به وقت
احلاجة :و�إمكانية االدخار تعني القدرة على
حيازته و�إمكانية االنتفاع به يف امل�ستقبل،
كالأرا�ضي واملباين وال�سيارات والنقود وغري ذلك
مما ميكن حيازته وادخاره ،ويكفي يف احليازة
�إمكانها فقط ال حتققها فعال ،وعلى ذلك ف�إن
هذا العن�صر يتوافر يف ال�شيء ما دام ميكن
حيازته واالنتفاع به ،مثل ال�سمك يف املاء والطري
يف الهواء واحليوان يف الفالة واملعدن يف باطن
الأر�ض (� . )19أما ماال ميكن حيازته �أو ادخاره
ف�إنه ال يدخل يف مفهوم الأموال و�إن مت االنتفاع به
كال�صحة وال�شرف والذكاء وما ال ميكن ال�سيطرة
عليه كالهواء الطلق او حرارة ال�شم�س او �ضوء
القمر ،واملنافع التي ال ميكن حيازتها عموما مثل
�سكنى الدار وركوب ال�سيارة ولب�س الثياب وغري
ذلك  .وقد ا�ستدل الأحناف على �أن المْ َ َنا ِف َع َل ْي َ�س ْت
�أَ ْم َوا ًال ُم َت َق ِّو َم ًة فيِ َحدِّ َذا ِت َها؛ لأِنَّ ِ�ص َف َة المْ َا ِل َّي ِة
ِل َّل�ش ْي ِء ِ�إنمَّ َ ا َت ْث ُبتُ ِبال َّت َم ُّولَ ،وال َّت َم ُّول َي ْع ِني ِ�ص َيا َن َة
َّ
اج ِةَ ،والمْ َ َنا ِف ُع َال َت ْب َقى
ال�ش ْي ِء َواد َِّخا َر ُه ِل َو ْق ِت الحْ َ َ
َ
َز َما َنينْ ِ ِ ،ل َك ْو ِن َها �أ ْع َر ً
ا�ضاَ ،ف ُك َّل َما تَخْ ُر ُج ِمنْ َح ِّي ِز
ا ْل َع َد ِم �إِ َلى َح ِّي ِز ا ْل ُو ُجو ِد َت َت َال َ�شىَ ،ف َال ُيت ََ�ص َّو ُر ِفي َها
ال َّت َم ُّولَ .غيرْ َ �أَنَّ الحْ َ َن ِف َّي َة َي ْع َتبرِ ُ ونَ المْ َ َنا ِف َع �أَ ْم َوا ًال
 -18درر احلكام يف �شرح جملة الأحكام ،علي حيدر خواجه �أمني
�أفندي (املتوفى1353 :هـ) ،تعريب :فهمي احل�سيني ،النا�شر :دار
اجليل ،الطبعة :الأولى1411 ،هـ 1991 -م ج � 1ص .115
 -19د .عبد الكرمي زيدان ،املدخل لدرا�سة ال�شريعة الإ�سالمية،
م�ؤ�س�سة الر�سالة بريوت لبنان ،ط ال�ساد�سة ع�شرة 1420هـ ـ
1999م� ،ص .184
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ُم َت َق ِّو َم ًة �إِ َذا َو َر َد َع َل ْي َها َع ْق ُد ُم َعا َو َ�ض ٍةَ ،ك َما فيِ
ا�سَ ،و َما َكانَ َع َلى
الإْ َجا َر ِةَ ،و َذ ِل َك َع َلى ِخ َال ِف ا ْل ِق َي ِ
()20
ا�س
ِخ َال ِف ا ْل ِق َي ِ
ا�س َف َغيرْ ُ ُه َع َل ْي ِه َال ُي َق ُ
لكن مما ي�ؤخذ على هذا االجتاه يف تعريف املال،
�أن هناك من الأ�شياء التي قد ال متيل �إليها
النف�س ولكنها تعد من جملة الأموال ،وذلك مثل
االدوية املرة وال�سموم التي تعاف منها النف�س
وال متيل �إليها ،كما �أن هناك بع�ض الأ�شياء التي
تف�سد باالدخار لكنها ال تخرج من معنى املال يف
احلقيقة كاخل�ضروات والفواكه ،فهي من جملة
الأموال لكنها ال تدخر ،والأهم من ذلك كله �أن
هذا التعريف ال يتناول املنافع ،فهي ال تدخل يف
التعريف لأنه ال ميكن حيازتها ،لكنها ت�أتي على
قمة املقا�صد التي ما �أ�صبحت الأمول �أمواال �إال
من �أجلها ،لأن املق�صد الأول من كل الأموال هو
حتقيق املنافع ،وبالتايل ي�صعب عدم اعتبارها
ماال ،ودليلهم ال يقوى على ذلك (.)21
وميكن الرد على بع�ض هذه امل�آخذ ،ومنها اخلا�ص
 -20املو�سوعة الفقهية الكويتية� ،صادرة عن :وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية – الكويت ،الطبعة الأولى ،مطابع دار
ال�صفوة – م�صر ،ج � 36ص  31وما بعدها .ويف تف�صيل �أدلة
احلنفية على �أن املنافع لي�ست �أمواال بذاتها .يراجع :ح�سني بن
معلوي ال�شهراين ،حقوق االخرتاع والتاليف يف الفقه الإ�سالمي،
دار طيبة للن�شر والتوزيع ،الريا�ض1425 ،هـ ـ  2004م ،ط الأولى،
�ص  219وما بعدها.
 -21يراجع يف االعرتا�ض على اجتاه احلنفية  :د .عبد الكرمي
زيدان ،املدخل لدرا�سة ال�شريعة الإ�سالمية ،م�ؤ�س�سة الر�سالة
بريوت لبنان ،ط ال�ساد�سة ع�شرة 1420هـ ـ 1999م� ،ص  183وما
إ�سالمي
بعدها .و�أي�ضا �أ .د .وَهْ َبة بن م�صطفى الز َُّح ْي ِل ّي ،ال ِف ْق ُه ال
ُّ
(ال�شامل للأد ّلة َّ
و�أد َّل ُت ُه َّ
أهم ال َّنظر َّيات
ال�شرع َّية والآراء املذهب َّية و� ّ
الفقه َّية وحتقيق الأحاديث ال َّنبو َّية وتخريجها) ،امل�ؤلف :النا�شر:
دار الفكر � -سور َّية – دم�شق ،الطبعة :ال َّرابعة املنقَّحة املعدَّلة
بال ِّن�سبة ملا �سبقها (وهي الطبعة الثانية ع�شرة ملا تقدمها من
طبعات م�صورة) ،ج� 4ص .2877 ،2876

)Int. J. Res. Intel. Pro Vol. 1, No. 1, 15-24 (2013

ب�أن بع�ض الأ�شياء ال متيل �إليها النف�س ومع ذلك
تعد ماال ،ويجاب على ذلك ب�أن املق�صود مبيالن
النف�س �إليها لي�س هو ا�ست�ساغها يف الطعام
�أو ال�شراب ،ولكن املراد حب النف�س القتنائها
ومتلكها ،وهذا حا�صل حتى يف الأدوية وال�سموم،
وقد تكون حب متلك مثل هذه الأمور اليوم �أ�شد
من غريها ،لأنها هي �أكرث املواد الآن ربحا،
و�أروجها جتارة ،والعامل كله يعلم قيمة التجارة يف
هذه املواد اليوم .و�أما الأمور التي تف�سد باالدخار
كاخل�ضروات والفواكه وبالتايل ،ف�إنها تخرج عن
التعريف ،ف�إننا نظن �أنه ال وجه لهذا االعرتا�ض
اليوم بعد �أن ر�أينا قدرة الإن�سان على ادخارها،
بحيث ميكن ر�ؤية اخل�ضروات يف غري زمانها،
وبعد مرور الأ�شهر ورمبا الأعوام بعد ح�صادها،
وبالتايل فال وجه لهذا االعرتا�ض اليوم.
�أما االعرتا�ض احلقيقي والذي يبقى قائما فهو �أن
التعريف ال يتناول املنافع مع �أنها ت�أتي يف مقدمة
الأموال اليوم وهذه املنافع هي �سر ميالن النا�س
�إلى كل الأموال دائما ،فال�شيء الذي ال نفع فيه ال
متيل �إليه النف�س وال حتر�ص على اقتنائه .
االجتاه الثاين :اجتاه جمهور الفقهاء
�أما جمهور الفقهاء من املالكية وال�شافعية
واحلنابلة وغريهم ف�إنهم يعرفون املال ب�أو�سع
مما عرفه احلنفية �أ�صحاب االجتاه الأول ،بحيث
ميكن �أن يت�سع ليدخل يف جملة الأموال و املنافع.
وميكن �أن منثل لهذا االجتاه بتعريف ال�سيوطي
نقال عن ال�شافعي فقال�« :أَ َّما المْ َ ُالَ ،ف َق َال
َّ
ا�س ُم َم ٍال �إلاَّ َع َلى َما َل ُه ِقي َم ٌة ُي َبا ُع
ال�شا ِف ِع ُّي :لاَ َي َق ُع ْ
َ ()22
ِب َها َو َت ْلزَ ُم ُم ْت ِلف ُه «  .ويت�ضح �إدخال املنافع يف
 -22الأ�شباه والنظائر ،عبد الرحمن بن �أبي بكر ،جالل الدين
ال�سيوطي (املتوفى911 :هـ) ،النا�شر :دار الكتب العلمية ،الطبعة:
الأولى1411 ،هـ 1990 -م �ص .327
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االموال ب�صورة �أو�ضح فيما �أثبته الزرك�شي يف
تعريف املال فقال « :المْ َ ُال َما َكانَ ُم ْن َت َف ًعا ِب ِه �أَ ْي
ُم ْ�س َت ِعدًّا؛ َ ألَنْ ُي ْن َت َف َع ِب ِه َوهُ َو �إ َّما �أَ ْع َيا ٌن �أَ ْو َم َنا ِف ُع»
( .)23وبالنظر �إلى هذا االجتاه يبدو �أن املال ال بد
�أن يتوافر فيه عن�صران �أي�ضا ،هما :
الأول ـ �أن تكون له قيمة :وهذا العن�صر من �أهم
ما مييز املال عن غريه يف نظر الإ�سالم ،فما ال
قيمة له ال يعد ماال ،و�إن حازه الإن�سان و�أمكنه
االنتفاع به على نحو معني ،كامليتة ف�إنه ال يعد
�شيئا من حلمها �أو �شحمها ماال لأنها ال قيمة لها،
ولأن ال�شارع حرم االنتفاع بها ،وحيث �أن االنتفاع
من الأموال هو الق�صد منها ،فما يحرم االنتفاع
به ال يكون ماال ،ومثلها اخلمر ف�إنها ال تعد ماال
للم�سلمني ،و�إن كانت ماال عند غري امل�سلمني،
ولذا �صح عن البهوتي يف بيانه و�شرحه ملعنى املال
و�أنه ال يدخل فيه ما ال يباح نفعه قوله َ ( »:وهُ َو)
(ما ُي َب ُاح َن ْف ُع ُه ُم ْط َل ًقا) �أَ ْي فيِ ُك ِّل
�أَ ْي المْ َ ُال َ�ش ْر ًعا َ
اج ٍة) َف َخ َر َج َما
ْأ
الَ ْح َو ِال (�أَ ْو) ُي َب ُاح (ا ْق ِت َنا�ؤُ ُه ِبلاَ َح َ
لاَ َن ْف َع ِفي ِه َكالحْ َ َ�ش َر ِات َو َما ِفي ِه َن ْف ٌع محُ َ َّر ٌم َك َخ ْم ٍر،
َو َما لاَ ُي َب ُاح �إلاَّ ِع ْن َد الاِ ْ�ض ِط َرا ِر َكالمْ َ ْي َت ِةَ ،و َما لاَ
اج ٍة َكا ْل َك ْل ِب « �أما مافيه نفع
ُي َب ُاح ا ْق ِت َنا�ؤُ ُه �إلاَّ لحِ َ َ
ويجوز بيعه و�شرا�ؤه واالنتفاع به عامة فيقول مثل:
ا�س بِهِ َما َو َت َبا ُيعِهِ َما
«( َك َبغ ٍْل َو ِح َمارٍ) لاِ ْن ِت َفا ِع ال َّن ِ
فيِ ُك ِّل َع ْ�ص ٍر ِمنْ َغيرْ ِ َن ِك ٍري ( َو) َك َ
(طيرْ ٍ ِل َق ْ�ص ِد
َ�ص ْو ِت ِه) َك َهزَ ا ٍر َو َب َّب َغا َء َو َن ْح ِو ِه َما ( َو) َك (دُو ِد َقزٍّ
َو َبزَ ِر ِه) ; ِ ألَ َّن ُه َط ِاه ٌر ُم ْن َت َف ٌع ِب ِه. )24( »...... ،
 -23املنثور يف القواعد الفقهية� ،أبو عبد اهلل بدر الدين حممد
بن عبد اهلل بن بهادر الزرك�شي (املتوفى794 :هـ) ،النا�شر :وزارة
الأوقاف الكويتية ،الطبعة :الثانية1405 ،هـ 1985 -م ج � 3ص
.222
 -24دقائق �أويل النهى ل�شرح املنتهى املعروف ب�شرح منتهى
الإرادات ،من�صور بن يون�س بن �صالح الدين ابن ح�سن بن �إدري�س
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وال �شك �أن هذا العن�صر يت�سع لإدخال املنافع يف
جملة الأموال ،لأن املنافع عند النا�س بال �شك
ذات قيمة ،وقد تكون هذه القيمة �ضرورية وبالغة
الأهمية .
ويحتج اجلمهور لإدخال املنافع �ضمن الأموال
بحجج عديدة منها ما حكاه الزيلعي يف تبيني
احلقائق �شرح كنز الدقائق عن مذهب ال�شافعى
فقالَ -ر ِح َم ُه اللهَّ ُ  ...« : -المْ َ ْن َف َع َة َما ٌل ُم َت َق ِّو ٌم
ا�س ٌم لمِ َا
َم ْ�ض ُمو َن ٌة ِبا ْل ُع ُقو ِد َك َْ أ
ال ْع َي ِان؛ َِ ألنَّ المْ َ َال ْ
تمَ ُ
ِيل �إ َل ْي ِه ال َّنف ُْ�س مخَ ْ ُلو ٌق لمِ َ َ�صالحِ ِ َناَ ،والمْ َ َنا ِف ُع ِب َه ِذ ِه
ال�ص َف ِة� ،أَلاَ َت َرى �أَ َّن ُه َي ْ�ص ُل ُح َ�ص َدا ًقاَ ،ولمَ ْ ُي ْ�ش َر ْع
ِّ
َ
لاَ
لاَّ
َ
َ
ا ْب ِت َغا ُء ال ِّنك ِاح �إ ِبالمْ َ ِال ِبال َّن ِّ�صَ ،ول ْو �أ َّن َها َما ٌل
لمَ َا َ�ص َّح ْت َ�ص َدا ًقا َ ......و�أَ ْو َ�ض ُح ِم ْن ُه َ�أنَّ ْ أ
الَ ْع َيانَ
�إنمَّ َ ا ت َِ�ص ُري َمالاً ِب ْاع ِت َبا ِر الاِ ْن ِت َفا ِع ِب َهاَ ،و َمالاً ُي ْن َت َف ُع
ال ْع َيانُ َمالاً �إلاَّ
ِب ِه َف َل ْي َ�س بمِ َ ٍال َف ِ�إ َذا لمَ ْ ت َِ�ص ْر َْ أ
ِب ْاع ِت َبارِهَ ا َف َك ْي َف َت ْن َع ِد ُم المْ َا ِل َّي ُة ِفي َهاَ ،و ِه َي ُم َت َق ِّو َم ٌة
ِب َنف ِْ�س َها؛ َِ ألنَّ ال َّت َق ُّو َم ِع َبا َر ٌة َعنْ ا ْل ِع َّز ِةَ ،و ِه َي َع ِزيزَ ٌة
الَ ْع َيانَ ِ ألَ ْج ِل َها
ا�س َو ِل َه َذا ُي َبدِّ ُلونَ ْ أ
ِب َنف ِْ�س َها ِع ْن َد ال َّن ِ
َ
َب ْل ُت َق َّو ُم ْ أ
الَ ْع َيانُ ِب ْاع ِت َبارِهَ ا َف َي ْ�ست َِحي ُل �أنْ لاَ َت ُكونَ
ِه َي ُم َت َق ِّو َم ٌة « ( .)25وعلى هذا ف�إن املنافع تعد من
البهوتى احلنبلى (املتوفى1051 :هـ) ،عامل الكتب ،الطبعة:
الأولى1414 ،هـ 1993 -م ج � 2ص  .7ويف املعنى يراجع �أي�ضا
 :مطالب �أويل النهى يف �شرح غاية املنتهى ،م�صطفى بن �سعد
بن عبده ال�سيوطي �شهرة ،الرحيباين مولدا ثم الدم�شقي احلنبلي
(املتوفى1243 :هـ) ،النا�شر :املكتب الإ�سالمي ،الطبعة :الثانية،
1415هـ 1994 -م ،ج � 3ص  ، 12و�أي�ضا  :الأ�سئلة والأجوبة
الفقهية ،امل�ؤلف� :أبو حممد عبد العزيز بن حممد بن عبد الرحمن
بن عبد املح�سن ال�سلمان (املتوفى1422 :هـ) ،ج � 4ص .14
 -25تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق وحا�شية ِّ
ال�ش ْل ِب ِّي ،عثمان بن
علي بن حمجن البارعي ،فخر الدين الزيلعي احلنفي (املتوفى:
 743هـ) ،واحلا�شية ل�شهاب الدين �أحمد بن حممد بن �أحمد
بن يون�س بن �إ�سماعيل بن يون�س ِّ
ال�ش ْل ِب ُّي (املتوفى 1021 :هـ)،
النا�شر :املطبعة الكربى الأمريية  -بوالق ،القاهرة ،الطبعة:
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قبيل الأموال ،لأن املق�صود من املال هو املنفعة
وهي الأ�صل يف اعتبار ال�شيء ماال ،وقد �سمى
اهلل عز وجل املهر للزوجة ماال مع �أنه قد يكون
مق�صورا على منفعة معينة ،لكن لأن املنافع �أموال
�صح �أن يكون كل مهر ماال بن�ص قول اهلل تعالى
َ « :والمْ ُ ْح َ�ص َناتُ ِمنَ ال ِّن َ�سا ِء �إِلاَّ َما َم َل َك ْت �أَيمْ َ ا ُن ُك ْم
َاب اللهَّ ِ َع َل ْي ُك ْم َو�أُ ِح َّل َل ُك ْم َما َو َرا َء َذ ِل ُك ْم �أَنْ
ِكت َ
()26
َت ْب َت ُغوا ِب�أَ ْم َوا ِل ُك ْم محُ ْ ِ�ص ِن َني َغيرْ َ ُم َ�سا ِف ِح َني «
وقد بني طرفا من هذه احلجج �أي�ضا �صاحب
ك�شف الأ�سرار عند ال�شافعي فقالَ .. « :و�إِنمَّ َ ا ُق ْل َنا
�أَ َّن َها �أَ ْم َوا ٌل ِب َد ِل ِيل الحْ َ ِقي َق ِة َوا ْل ُع ْر ِف َوالحْ ُ ْك ِم� ،أَ َّما
ال َد ِم ِّي ُخ ِلقَ لمِ َ َ�صا ِل ِح
لَنَّ المْ َ َال َغيرْ ُ ْ آ
الحْ َ ِقي َق ُة َف ِ أ
ال�ص َف ِة
ْالآ َد ِم ِّي َوالمْ َ َنا ِف ُع ِم َّنا �أَ ْو ِمنْ َغيرْ ِ َنا ِب َه ِذ ِه ِّ
وم بمِ َ َنا ِف ِع
َو َك ْي َف لاَ َوالمْ َ ْ�ص َل َح ُة فيِ الت َّْح ِق ِيق َت ُق ُ
الذ َواتُ ت َِ�ص ُري ُم َت َق ِّو َم ًة َو َمالاً
الَ ْ�ش َيا ِء لاَ ِب َذ َوا ِت َهاَ ،و َّ
ْأ
بمِ َ َنا ِف ِع َهاْ � ،إذ ُك ُّل َ�ش ْيءٍ لاَ َم ْن َف َع َة ِفي ِه لاَ َي ُكونُ َمالاً
َف َك ْي َف َي ْ�س ُق ُط ُح ْك ُم المْ َا ِل َّي ِة َوال َّت َق ُّو ِم َع ْن َهاَ .و�أَ َّما
الَ ْع َي ِان
وم ِبالمْ َ َنا ِف ِع َو ْ أ
لَنَّ ْ أ
ا ْل ُع ْر ُف َف ِ أ
الَ ْ�س َو َاق �إنمَّ َ ا َت ُق ُ
ات �إنمَّ َ ا ُب ِن َي ْت ِللت َِّجا َر ِة
َجمِ ي ًعا َف ِ�إنَّ الحْ َ َج َر َوالخْ َ ا َن ِ
َو َق ْد َي ْ�س َت ْ�أ ِج ُر المْ َ ْر ُء ُج ْم َل ًة َو ُي َ�ؤ ِاج ُر ُم َت َف ِّر ًقا لاِ ْب ِت َغا ِء
ال ِّر ْب ِح َك َما َي ْ�شترَ ِ ي ُج ْم َل ًة َو َي ِبي ُع ُم َت َف ِّر ًقاَ .و�أَ َّما
لَ َّن َها فيِ َّ
ال�ش ْر ِع ُع ْدت �أَ ْم َوالاً ُم َت َق ِّو َم ًة
الحْ ُ ْك ُم َف ِ أ
َحتَّى َ�ص ُل َح ْت َم ْه ًرا َو َو َر َد ا ْل َع ْق ُد َع َل ْي َها َو ُ�ضمِ َن ْت
ال ْج َما ِع
ال�ص ِح َ
ِبالمْ َ ِال فيِ ا ْل ُع ُقو ِد َّ
يح ِة َوا ْل َف ِا�س َد ِة ِب ْ إِ
َوا ْل َع ْق ُد لاَ َي ْج َع ُل َما َل ْي َ�س بمِ َ ٍال َمالاً َولاَ َما َل ْي َ�س
بمِ ُ َت َق ِّو ٍم ُم َت َق ِّو ًما َك ُو ُرو ِد ا ْل َعق ِْد َع َلى المْ َ ْي َت ِة َوالخْ َ ْم ِر
َو ِ�إ َذا َث َب َت �أَ َّن َها �أَ ْم َوا ٌل ُم َت َق ِّو َم ٌة َو َق ْد تحَ َ قَّقَ �إ ْتلاَ ُف َها؛
ِ ألَنَّ الاِ ْن ِت َفا َع ِب َّ
ال�ش ْي ِء �إ ْتلاَ ٌف لمِ َ َنا ِف ِع ِه َت ُكونُ َم ْ�ض ُمو َن ًة
الأولى 1313 ،هـ ج � 5ص .234
 -26الن�ساء من الآية رقم .24
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َع َل ْي ِه «(.)27
الثاين ـ �أن يلزم ال�ضمان عند الإتالف ،فالأ�شياء
التي ال �ضمان فيها مع �إتالفها ال تكون ماال،
كاخلمر واخلنزير بالن�سبة للم�سلم ،فعند �إتالفها
ال يوجب ال�ضمان وبالتايل فهي لي�ست ماال ،وقد
حكى الزيلعي اخلالف حول �ضمان املنفعة ف�إذا
كان احلنفية ال يرون �ضمامها بناء على مذهبهم
يف �أن املنافع لي�ست �أمواال ،ف�إن اجلمهور يرون
�ضمانها عند �إتالفها لأنها كما تقدم عندهم
تعد �أمواال ،ويف ذلك يقول َ ( « :و َم َنا ِف ُع ا ْل َغ ْ�ص ِب
ال ْتلاَ ِف) �أَ ْي لاَ ُت ْ�ض َمنُ
َو َخ ْم ُر المْ ُ ْ�س ِل ِم َو ِخ ْن ِزي ُر ُه ِب ْ إِ
وب َو َخ ْم ُر المْ ُ ْ�س ِل ِم َو ِخ ْن ِزي ُر ُه� ....،أَ َّما
َم َنا ِف ُع المْ َغ ُْ�ص ِ
وب َفالمْ َ ْذ ُكو ُر َم ْذهَ ُب َناَ ،و َق َال َّ
ال�شا ِف ِع ُّي
َم َنا ِف ُع المْ َغ ُْ�ص ِ
 َر ِح َم ُه اللهَّ ُ ُ -ت ْ�ض َمنُ ؛ ِ ألَنَّ المْ َ ْن َف َع َة َما ٌل ُم َت َق ِّو ٌمَم ْ�ض ُمو َن ٌة ِبا ْل ُع ُقو ِد َك َْ أ
ال ْع َي ِان )28( « ..وقد �أكد �أي�ضا
�ضمان املنافع عند �إتالفها لأنها �أموال عند
ال�شافعية وغريهم من جمهور الفقهاء� ،صاحب
ك�شف الأ�سرار �أي�ضا فقالَ « :و ْج ُه َق ْو ِل َّ
ال�شا ِف ِع ِّي
ال ْتلاَ ِف �أَنَّ المْ َ َنا ِف َع �أَ ْم َوا ٌل
 َر ِح َم ُه اللهَّ ُ  -فيِ َم ْ�س�أَ َل ِة ْ إِالَ ْع َي ِان.)29( « ...
ال ْتلاَ ِف َك ْ أ
ُم َت َق ِّو َم ٌة َفت ُْ�ض َمنُ ِب ْ ِإ
 -27ك�شف الأ�سرار �شرح �أ�صول البزدوي،عبد العزيز بن �أحمد
بن حممد ،عالء الدين البخاري احلنفي (املتوفى730 :هـ)،
دار الكتاب الإ�سالمي ،ج � 1ص  .172 ،171ويف تف�صيل حجج
اجلمهور على �أن املنافع من قبيل الأموال يراجع  :ح�سني بن
معلوي ال�شهراين ،حقوق االخرتاع والتاليف يف الفقه الإ�سالمي،
دار طيبة للن�شر والتوزيع ،الريا�ض1425 ،هـ ـ  2004م ،ط الأولى،
�ص  221ـ .226
ِّ
ْ
 -28تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق وحا�شية ال�شل ِب ِّي ،عثمان بن
علي بن حمجن البارعي ،فخر الدين الزيلعي احلنفي (املتوفى:
 743هـ) ،ج � 5ص  .234مرجع �سابق.
 -29ك�شف الأ�سرار �شرح �أ�صول البزدوي ،امل�ؤلف :عبد العزيز
بن �أحمد بن حممد ،عالء الدين البخاري احلنفي (املتوفى:
730هـ) ،ج � 1ص  .172 ،171مرجع �سابق

35
االجتاه الراجح:
ولعل االجتاه الراجح يف �ضوء ما تقدم هو اجتاه
جمهور الفقهاء والذي يت�سع لإدخال املنافع
�ضمن حدود الأموال « ،لأِنَّ فيِ َع َد ِم ْاع ِت َبارِهَ ا
�أَ ْم َوا ًال ت َْ�ض ِيي ًعا لحِ ُ ُق ِ
ا�س َو�إِ ْغ َرا ًء ِل َّلظ َل َم ِة فيِ
وق ال َّن ِ
ا ِال ْع ِت َدا ِء َع َلى َم َنا ِف ِع الأْ ْع َي ِان ا َّل ِتي يمَ ْ ِل ُك َها َغيرْ ُ هُ ْم،
ا�ص َد
وَفيِ َذ ِل َك ِمنَ ا ْل َف َ�سا ِد َوالجْ َ ْو ِر َما ُي َنا ِق ُ�ض َم َق ِ
َّ
ال�ش ِري َع ِة َو َع َدا َل َت َها» ( .)30وال �شك �أن �إقامة مالية
ال�شيء على كونه ذا قيمة يف احلياة بني النا�س،
ينتفع به انتفاعا م�شروعا ،ويلزم من يعمد �إلى
�إتالفه بال�ضمان� ،سواء �أمكن حيازته �أم ال ،هو
ما يتفق وطبيعة ال�شرع الإ�سالمي ال�صالح لكل
زمان ومكان ،لأنه من املمكن �أن ت�ستجد يف بع�ض
الع�صور �أموال مل تكن معروفة من قبل ،وميكن �أن
يكون لها �أثرها الكبري يف الناحية االقت�صادية،
دون �إمكانية �إدخالها يف احليازة ،وبالتايل ف�إن
�أحكام امللكية تطولها وتنظمها ،مثل حقوق امللكية
الفكرية التي يتفرع منها احلق املايل للم�ؤلف
مو�ضوع البحث.
املطلب الثاين:
طبيعة احلق املادي للم�ؤلف يف الفقه الإ�سالمي:
وبعد �أن وقفنا على مفهوم املال يف الفقه الإ�سالمي
يلزمنا �أن نبني طبيعة احلق املادي للم�ؤلف ،هل
يعد ماال �أم ال ،و�إذا اعترب ماال هل ميكن متلكه
والت�صرف فيه وا�ستغالله ك�أثر من �آثار امللكية
�أم ال؟ ومبعنى �آخر يلزمنا �أن نبني مدى انطباق
 -30املو�سوعة الفقهية الكويتية� ،صادر عن :وزارة الأوقاف
وال�شئون الإ�سالمية – الكويت ،،الطبعة الأولى ،مطابع دار
ال�صفوة – م�صر ،ج � 36ص  .31وقد انتهى �إلى هذا الرتجيح
�أي�ضا ال�شيخ على اخلفيف� ،أحكام املعامالت ال�شرعية ،ط الأولى
1417هـ ـ 1996م ،دار الفكر العربي� ،ص .30

36
مفهوم املال على ما للم�ؤلف من حق مادي على
م�ؤلفه ،ويثور عندئذ هذا ال�س�ؤال :هل الت�أليف
�أو االبتكار من الناحية املادية يعد ماال �أم ال؟ .
وحتى يتحدد ذلك يلزمنا تعريف احلق املادي
للم�ؤلف ،وقد عرف بتعريفات عديدة متقاربة،
ومن �أهم هذه التعريفات :
ـ احلق املادي للم�ؤلف هو« :االمتيازات
املالية للم�ؤلف �أو املخرتع لقاء ما �ألفه �أو
اخرتعه»(.)31
ـ احلق املادي للم�ؤلف هو « :االمتيازات
املالية للم�ؤلف �أو املنتج لقاء �إنتاجه العلمي �أو
ابتكاره ،وهو حق عيني �أ�صيل مايل منقول،
ق�سيم للحق الأدبى املعنوي ال�شخ�صي ،وهو يفيد
�إعطاء امل�صنف �أو املبتكر دون �سواه حق اال�ستئثار
مبنتجه العلمي ال�ستغالله ب�أية �صورة من �صور
اال�ستغالل امل�شروعة وله عائداته املالية طيلة
حياته وهذا احلق يعود لورثته �شرعا بعد وفاته
على قدر الفري�ضة ال�شرعية يف املرياث ،ف�إن مل
يكن له ورثة فل�شركائه يف الت�أليف والإنتاج « (.)32
احلق املايل للم�ؤلف هو� :إمكانية ا�ستغالله
على �أية �صورة من �صور اال�ستغالل (.)33
ـ احلق املادي للم�ؤلف « :ما يثبت للمبتكر
(املخرتع �أو امل�ؤلف) من اخت�صا�ص �شرعي
بابتكاره الذهنى ،ميكنه من الت�صرف فيه
( )31ـ �سمري حممد جمعة العواودة ،واجبات العمال وحقوقهم يف
ال�شريعة الإ�سالمية مقارنة مع قانون العمل الفل�سطيني ،النا�شر:
جامعة القد�س ،عام الن�شر 1431 :هـ  2010 -م ،ج � 1ص 203
 -32د .نا�صر بن حممد بن م�شري الغامدي ،حماية امللكية يف
الفكرية يف الفقه الإ�سالمي والآث��ار االقت�صادية املرتتبة عليها،
بحث مقدم �إل��ى امل�ؤمتر العاملي الثالث لالقت�صاد الإ�سالمي،
جامعة �أم القرى� ،ص .34
 -33د� .إ�سامة �أحمد �شوقي املليجي ،احلماية الإجرائية يف جمال
حق امل�ؤلف� ،1996 ،ص .24
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واال�ستئثار با�ستغالله ا�ستغالال مباحا �شرعا «
(.)34
ـ احلق املايل للم�ؤلف :حق امل�ؤلف يف
احل�صول على عائد مايل نتيجة ا�ستغالل
()35
م�صنفه
ويف �ضوء هذه التعريفات وبناء على �أن احلق
املادي للم�ؤلف هو :جمموعة من االمتيازات �أو
املكنات التي تتيح للم�ؤلف قدرته على ا�ستغالل
م�ؤلفه �أو ابتكاره ،ف�إنه يبدو جليا �أن احلق املادي
للم�ؤلف يرد على �شيء معنوي ي�شبه املنفعة يف
�إمكانية ا�ستغاللها وا�ستثمارها ،ووجه ال�شبه
يتمثل يف �أن كال منهما �شيء غري حم�سو�س،
و�أن له قيمة مالية يتمول بها ،و�أنه ميكن حيازته
بحيازة ما ورد عليه هذا احلق �أو تلكم املنفعة ،بل
�إننا ن�ستطيع �أن ن�ؤكد ما هو �أبعد من ذلك ،وهو �أن
ما ي�شتمل عليه النتاج الفكري املباح من اخرتاع
�أو ت�أليف هو من �أجل املنافع و�أعظمها ،التي
تكرث حاجة النا�س �إليها �سواء كانت هذه احلاجة
ح�سية او معنوية ،ويت�ضح ذلك جليا يف زماننا،
�إذ �إن معظم منافع الأعيان يف اجلانب ال�صناعي
والثقايف مردها بعد توفيق اهلل تعالى �إلى النتاج
الفكري والإبداع العقلي للم�ؤلف �أو املخرتع(.)36
و�إذا كان حق الت�أليف �أو االبتكار يعد من قبيل
 -34ح�سني بن معلوي ال�شهراين ،حقوق االخ�تراع والتاليف يف
الفقه الإ�سالمي ،دار طيبة للن�شر والتوزيع ،الريا�ض1425 ،هـ ـ
 2004م ،ط الأولى� ،ص .215
 -35د .ح�سن ح�سني ال�ب�راوي ،احلقوق امل�ج��اورة حلق امل�ؤلف
درا��س��ة مقارنة بني الفقه الإ�سالمي والقانون الو�ضعي ،دار
النه�ضة العربية القاهرة ،ط الأولى 2004ـ 2005م� ،ص .69
 -36ح��ول عالقة احل��ق امل��ايل يف االخ�ت�راع والت�أليف باملنافع
يراجع :ح�سني بن معلوي ال�شهراين ،حقوق االخرتاع والت�أليف يف
الفقه الإ�سالمي ،دار طيبة للن�شر والتوزيع ،الريا�ض1425 ،هـ ـ
�ص 230ـ .233
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املنافع ،ف�إن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه الآن ،هل
ميكن اعتباره ماال؟ ،وهل ميكن الت�صرف فيه
وا�ستغالله بالت�صرفات امل�شروعة التي يت�ضمنها
حق امللكية عموما؟ ،خا�صة ونحن يف زمن اليوم
ميكن ملثل هذا احلق بعد انت�شار �آالت الطباعة
املتقدمة ان يحقق ك�سبا ماديا هائال.
ويف البداية يجب �أن ن�شعر ب�أن خالف الفقهاء
حول مالية املنافع ميكن �أن يلقي بظالله حول هذه
امل�س�ألة ،لأن من يرى �أن املنافع من قبل الأموال،
ف�إن املكنات التي ميلكها امل�ؤلف على م�ؤلفه تعترب
ماال ،وميكن ا�ستغاللها مبا يحقق عائدات مادية
كبرية� ،أما من يرى �أن املنافع لي�ست �أمواال ،فمن
املمكن �أن يرى �أن مكنات امل�ؤلف و�سلطاته على
م�ؤلفه تعد ماال ،وبالتايل ال ي�ستطيع ا�ستغاللها
وال ا�ستثمارها ك�سائر الأموال .كما يجب �أن ن�شعر
�أي�ضا بان احلق املادي الذي نود معرفة طبيعته
لي�س هو الأفكار ذاتها التي تو�صل �إليها املخرتع
�أو امل�ؤلف ،وهذه االفكار ال ميكن �أن تكون مالية؛
لأنها ابتكارات بناء على قدرات علمية معينة لدى
امل�ؤلف �أو املخرتع ،كما �أن احلق املادي للم�ؤلف
لي�س هو الأ�شياء احل�سية التي جت�سدت فيها
الأفكار املبتكرة �أو املخرتعة كالكتاب �أو ال�شريط،
فهذه �أ�شياء مادية بذاتها بال خالف ،النطوائها
على قيمة مالية خا�صة بها ،باعتبارها �أعيانا
ذات قيمة معينة ،و�إمنا املراد باحلق املادي هنا،
هو حق امل�ؤلف �أو املخرتغ و�سلطاته على �أفكاره
التي ميكن �أن تتج�سد يف �صورة مادية كالكتاب �أو
ال�شريط ،فحقه بخ�صو�ص هذا امل�ؤلف �أو االبتكار
يت�ضمن حقا معنويا يلزم بن�سبة هذا الكتاب �أو
االخرتاع �إلى �صاحبه ،لكن هل يت�ضمن بالإ�ضافة
�إلى احلقوق املعنوية حقوقا مادية �أخرى

37
باعتبارها ماال ميكن ا�ستغالله وا�ستثماره؟،
هذا ما وقع فيه اخلالف .ون�ستطيع �أن جنمل
�آراء الفقهاء والباحثني يف هذه امل�س�ألة �إلى ثالثة
اجتاهات.)37( :
االجتاه الأول:
�أن للم�ؤلف على م�ؤلفه حقا ماديا ،ينطوي على
قيمة مالية م�شروعة ،يتيح له هذا احلق �إمكانية
منع االعتداء عليه ،و�إمكانية ا�ستغالله واالنتفاع
به والت�صرف فيه مبا يحقق له ك�سبا ماديا حالال.
و�إلى هذا ذهب �أكرث الفقهاء والباحثني يف هذا
الع�صر بل و�أفتت به كثري من اللجان واملجامع
الفقهية ( .)38وا�ستدلوا على ذلك ب�أدلة متعددة
منها :
َ
ا�س� :أنَّ َن َف ًرا ِمنْ
 1ـ ماروي َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اب ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َم ُّروا بمِ َ اءٍ ،
�أَ ْ�ص َح ِ
فِيهِ ْم َل ِدي ٌغ �أَ ْو َ�س ِلي ٌمَ ،ف َع َر َ�ض َل ُه ْم َر ُج ٌل ِمنْ �أَ ْه ِل
 -37يراجع يف ذلك :ح�سني بن معلوي ال�شهراين ،حقوق االخرتاع
والت�أليف يف الفقه الإ�سالمي ،دار طيبة للن�شر والتوزيع ،الريا�ض،
1425هـ ـ  2004م ،ط الأولى� ،ص  238وما بعدها .واجبات
العمال وحقوقهم يف ال�شريعة الإ�سالمية مقارنة مع قانون العمل
الفل�سطيني� ،سمري حممد جمعة العواودة ،النا�شر :جامعة
القد�س ،عام الن�شر 1431 :هـ  2010 -م ،ج � 1ص  ،203د .نايف
بن جمعان اجلريدان ،حق الت�أليف ،على هذا الرابط:
http://www.almoslim.net/node/170703.

 -38وممن ذهب �إلى هذا االجتاه  :ال�شيخ م�صطفى الزرقا،
والدكتور حممد عثمان �شبري ،والدكتور حممد فتحي الدريني،
والدكتور حممد �سعيد البوطي ،والدكتور وهبة الزحيلي ،والأ�ستاذ
حممد تقي العثماين ،وجمموعة من علماء القارة الهندية ،مثل:
ال�شيخ فتح حممد اللكنوي ،وال�شيخ املفتي حممد كفاية اهلل،
وال�شيخ نظام الدين ،وال�شيخ عبد الرحيم الالجبوري ،الدكتور
عماد الدين خليل ،والأ�ستاذ وهب غاوجي ،والأ�ستاذ عبد احلميد
طهماز وغريهم .جممع الفقه الإ�سالمي التابع لرابطة العامل
الإ�سالمي .وقد اثبت ذلك الزرقا ،املدخل الفقهي العام ،ج،3
�ص  ،21الدريني ،بحوث مقارنة يف الفقه الإ�سالمي ،ج� ،2ص29.
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ا َملاءَِ ،ف َق َال :هَ ْل ِفي ُك ْم ِمنْ َراقٍ � ،إِنَّ فيِ ا َملا ِء
َر ُجلاً َل ِدي ًغا �أَ ْو َ�س ِلي ًماَ ،فا ْن َط َلقَ َر ُج ٌل ِم ْن ُه ْمَ ،ف َق َر َ�أ
َاب َع َلى َ�شاءٍ َ ،فبرَ َ �أََ ،ف َجا َء ِب َّ
ال�شا ِء �إِ َلى
ِب َفاتحِ َ ِة ِ
الكت ِ
َ
َاب
�أَ ْ�ص َحا ِب ِهَ ،ف َك ِرهُ وا َذ ِل َك َو َقا ُلوا� :أ َخ ْذتَ َع َلى ِكت ِ
اللهَّ ِ �أَ ْج ًراَ ،حتَّى َق ِد ُموا ا َمل ِدي َن َةَ ،ف َقا ُلواَ :يا َر ُ�س َ
ول
َاب اللهَّ ِ �أَ ْج ًراَ ،ف َق َال َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ
اللهَّ ِ � ،أَ َخ َذ َع َلى ِكت ِ
َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم�« :إِنَّ �أَ َحقَّ َما �أَ َخ ْذتمُ ْ َع َل ْي ِه
َاب اللهَّ ِ »( . )39ويف احلديث داللة وا�ضحة
�أَ ْج ًرا ِكت ُ
على �أن العمل الذهني والفكري ينطوى على
منفعة متثل قيمة مالية ،بدليل �أن ال�صحابي يف
هذا احلديث �أخذ عو�ضا عن املنفعة التي حتققت
من قراءته و�أقره النبى �صلى اهلل عليه و�سلم على
ذلك .
 2ـ ما روي َعنْ َ�س ْه ِل ْب ِن َ�س ْع ٍد َر ِ�ض َي اللهَّ ُ
َع ْنهُ� :أَنَّ ْام َر�أَ ًة �أَت َِت ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم،
َف َع َر َ�ض ْت َع َل ْي ِه َنف َْ�س َهاَ ،ف َق َال«َ :ما ليِ ال َي ْو َم فيِ
اج ٍة» َف َق َال َر ُج ٌلَ :يا َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ
ال ِّن َ�سا ِء ِمنْ َح َ
َز ِّو ْج ِني َهاَ ،ق َال«َ :ما ِع ْن َد َك؟» َق َالَ :ما ِع ْن ِدي
َ�ش ْي ٌءَ ،ق َال�« :أَ ْع ِط َها َو َل ْو َخاتمَ ً ا ِمنْ َح ِد ٍيد» َق َال:
َما ِع ْن ِدي َ�ش ْي ٌءَ ،ق َالَ « :ف َما ِع ْن َد َك ِمنَ ال ُق ْر� ِآن؟»
َق َالَ :ك َذا َو َك َذاَ ،ق َالَ « :ف َق ْد َم َّل ْك ُت َك َها بمِ َ ا َم َع َك ِمنَ
ال ُق ْر� ِآن»( .)40ويف احلديث داللة على �أن تعليم
القر�آن الكرمي وهو عمل ذهني وفكري �أي�ضا
� -39صحيح البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري
اجلعفي ،املحقق :حممد زهري بن نا�صر النا�صر ،النا�شر :دار
طوق النجاة (م�صورة عن ال�سلطانية ب�إ�ضافة ترقيم حممد ف�ؤاد
اب َّ
ال�ش ْر ِط فيِ ال ُّر ْق َي ِة
عبد الباقي) ،الطبعة :الأولى1422 ،هـَ ،ب ُ
ِب َق ِط ٍيع ِمنَ ال َغ َن ِم ،ج � 7ص .31
� -40صحيح البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري
اجلعفي ،املحقق :حممد زهري بن نا�صر النا�صر ،النا�شر :دار
اب �إِ َذا َق َال ا َ
خل ِاط ُب ِل ْل َوليِ ِّ :
طوق النجاة  ،ط الأولى1422 ،هـَ ،ب ُ
َز ِّو ْج ِني ُف َال َن َةَ ،ف َق َالَ :قدْ َز َّو ْجت َُك ِب َك َذا َو َك َذا َجا َز ال ِّن َك ُاحَ ،و ِ�إنْ لمَ ْ
َي ُق ْل ِلل َّز ْو ِج� :أَ َر ِ�ضيتَ �أَ ْو َق ِب ْلتَ  ،ج � 7ص .18
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ي�صلح �أن يكون مهرا ،و�إذا كان البد يف املهر �أن
يكون ماال ،فيكون يف العمل الذهني قيمة مالية �أو
مادية ي�ستطيع �أن يفيد منها امل�ؤلف .
 3ـ َعنْ َرا ِف ِع ْب ِن َخ ِد ٍيجَ ،ق َالِ :ق َيلَ :يا َر ُ�س َ
ول
«ع َم ُل ال َّر ُج ِل ِب َي ِد ِه
اللهَّ ِ � ،أَ ُّي ا ْل َك ْ�س ِب �أَ ْط َي ُب؟ َق َالَ :
َو ُك ُّل َب ْي ٍع َمبرْ ُ ورٍ»( ،)41وحديث َعنْ َعا ِئ َ�ش َة َقا َل ْت:
َق َال َر ُ�س ُ
هلل َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم� :إِنَّ �أَ ْط َي َب
ول ا ِ
َ
َما �أَ َك ْلت ُْم ِمنْ َك ْ�س ِب ُك ْمَ ،و ِ�إنَّ �أ ْو َال َد ُك ْم ِمنْ َك ْ�س ِب ُك ْم.
( .)42و�إذا كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف
هذين احلديثني يبني �أن �أطيب ك�سب الإن�سان
هو ما يكون من نتاج يده ،ف�إن الت�أليف واالخرتاع
ي�أتيان يف مقدمة هذه الأعمال وهي من نتاج
ذهن الإن�سان وعقله ويده �أي�ضا ،و�إذا كان ك�سب
الإن�سان من وراء البيع وال�شراء حالال ،ف�إن
ك�سبه من وراء الت�أليف �أكرث حال لكرثة منافعه
من ناحية ،وطبيعة اجلهد املبذول فيه من ناحية
�أخرى .
َ
 4ـ َعنْ ُع َق ْي َل َة ِب ْن ِت �أ ْ�س َم َر ْب ِن ُم َ�ض ِّر ٍ�سَ ،عنْ
�أَ ِبي َها �أَ ْ�س َم َر ْب ِن ُم َ�ض ِّر ٍ�سَ ،ق َال� :أَ َت ْيتُ ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى
ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َف َبا َي ْع ُتهَُ ،ف َق َال«َ :منْ َ�س َبقَ ِ�إ َلى َما
ا�س َي َت َعادُّونَ
لمَ ْ َي ْ�س ِبقْ �إِ َل ْي ِه ُم ْ�س ِل ٌم َف ُه َو َلهُ» َف َخ َر َج ال َّن ُ
َيت ََخ ُّ
اطونَ ( .)43وال �شك �أن امل�ؤلف قد �أنتج مامل
 -41م�سند الإمام �أحمد بن حنبل� ،أبو عبد اهلل �أحمد بن حممد
بن حنبل بن هالل بن �أ�سد ال�شيباين (املتوفى241 :هـ) ،املحقق:
�شعيب الأرن�ؤوط  -عادل مر�شد ،و�آخرون� ،إ�شراف :د عبد اهلل بن
عبد املح�سن الرتكي ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة :الأولى،
 1421هـ  2001 -م باب حديث رافع بن خديج رقم .17265
� -42سنن الرتمذي ،امل�ؤلف :حممد بن عي�سى بن َ�س ْورة بن مو�سى
بن ال�ضحاك ،الرتمذي� ،أبو عي�سى (املتوفى279 :هـ) ،املحقق:
ب�شار عواد معروف ،النا�شر :دار الغرب الإ�سالمي – بريوت� ،سنة
اب َما َجا َء �أَنَّ ال َوالِدَ َي ْ�أ ُخ ُذ ِمنْ َم ِال َو َلدِ هِ ،ج 3
الن�شر 1998 :مَ ،ب ُ
�ص 32
 -43املعجم الكبري� ،سليمان بن �أحمد بن �أيوب بن مطري اللخمي
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ينتجه غريه ،و�سبق �إليه ،فيكون هو �أولى النا�س
و�أحقهم با�ستغالله بن�ص كالم النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ،ومن �أهم �ألوان اال�ستغالل التي تعطى
له ،اال�ستغالل املادي ،بعدما �أنفق جهده وعرقه
وتعبه يف هذا االبتكار .
 5ـ قاعدة درء املفا�سد �أولى من جلب
املنافع � :إن القول ب�أن الت�أليف ال يت�ضمن حقوقا
مالية ،قد يت�ضمن م�صلحة ن�شر العلم وت�سهيله
لكل �أحد ،لكن يف املقابل هناك مفا�سد �أكرب
وم�ضار �أخطر ترتتب على ذلك ،لعل من �أهمها:
بوار �سوق العلم ون�شره؛ لأن امل�ؤلف لن يعتني
بعلمه وفكره يف غيبة احلق املادي له وهذا ي�ؤدي
�إلى ركود احلركة العلمية وخا�صة يف ع�صرنا
الذي يهتم باملاديات و�ضعف فيه الوازع الديني
وقلت فيه الهمم العالية ،ومن خطر املفا�سد �أي�ضا
التي ترتتب على عدم االعرتاف باحلقوق املادية
للم�ؤلف� ،أن يفيد من جهد امل�ؤلف غريه ،ولن يفيد
�إال �أ�صحاب املطابع ودور الن�شر واملكتبات ،وذلك
خالفا لقول احلق �سبحانهَ « :و َال َت َت َم َّن ْو ْا َما َف َّ�ض َل
يب ممِّ َّ ا
اللهّ ُ ِب ِه َب ْع َ�ض ُك ْم َع َلى َب ْع ٍ�ض ِّلل ِّر َج ِال َن ِ�ص ٌ
ا�س�أَ ُلو ْا
يب ممِّ َّ ا ا ْكت ََ�س نْ َ
ا ْكت ََ�س ُبو ْا َو ِلل ِّن َ�ساء َن ِ�ص ٌ
ب َو ْ
اللهّ َ ِمن َف ْ�ض ِل ِه ِ�إنَّ اللهّ َ َكانَ ِب ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َع ِليم ًا « (.)44
وعند تعار�ض امل�صالح واملفا�سد يجب �أن نطبق
هذه القاعدة وهى  :درء املفا�سد �أولى من جلب
املنافع( .)45ولن يتم درء املفا�سد بخ�صو�ص هذا
ال�شامي� ،أبو القا�سم الطرباين (املتوفى360 :هـ) ،املحقق :حمدي
بن عبد املجيد ال�سلفي ،دار الن�شر :مكتبة ابن تيمية – القاهرة،
الطبعة :الثانية ،باب ا�سمر بن م�ضر�س ،ج� 2ص  280حديث رقم
.814
 -44الن�ساء من الآية رقم .32
 -45يراجع  :د .عبد الكرمي زيدان ،املدخل لدرا�سة ال�شريعة
الإ�سالمية ،م�ؤ�س�سة الر�سالة �ص .85 ،84
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املو�ضوع �إال باالعرتاف باحلقوق املالية للم�ؤلف .
 6ـ قاعدة  :الغرم بالغنم .والتي تعني �أن
الإن�سان يتحمل من اخل�سارة يف مقابل ما ي�أخذ
من مك�سب( ،)46و�إذا كان امل�ؤلف م�س�ؤوال عن عمله
حما�سبا عليه باعتبار �أنه عمله ومن�سوب �إليه،
ففي املقابل يجب �أن نقر له بحقه املايل فيه حتى
ي�ستطيع االنتفاع منه  .و�إال كانت امل�ؤلفات فقط
م�صدر �إزعاج وم�س�ؤولية دون �أن يرتتب عليها نفع
مادي .
 7ـ قاعدة العادة حمكمة ،وهذه القاعدة
تعني �أن العرف ميكن �أن نلج�أ �إليه لبيان الأحكام،
وذلك �إذا مل يوجد يف الواقعة ن�ص ،و�إذا �سلمنا
جدال بعدم وجود ن�صو�ص �شرعية يف بيان احلق
املادي للم�ؤلف على م�ؤلفه ،ف�إن العرف الآن قائم
يف كل البالد والدول على االعرتاف ب�أن للم�ؤلف
حقا ماديا على م�ؤلفه ،و�أن منفعة الت�أليف �أو
االبتكار تت�ضمن حقا ماليا يجب �أن يتملكه
امل�ؤلف(.)47
 -46حول هذه القاعدة �أي�ضا يراجع  :د .عبد الكرمي زيدان،
املدخل لدرا�سة ال�شريعة الإ�سالمية� ،ص.87
 -47حول االتفاقيات والأعمال القانونية التي تثبت للم�ؤلف
حقه املادي وغريه على م�ستوى الدول �أو املجتمع الدويل يراجع:
منري حممد اجلنبي وممدوح حممد اجلنبيهي  :التعاون الدويل
يف جمال حماية حقوق امللكية الفكرية ،دار الفكر اجلامعي،
اال�سكندرية2004 ،م� ،ص  10وما بعدها.
وقد طرح جممع الفقه الإ�سالمي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي
هذا الأمر يف دورة م�ؤمتره اخلام�س بالكويت من  6 - 1جمادى
الأول 1409هـ املوافق 15 - 10كانون الأول (دي�سمرب) 1988م،
وبعد اطالعه على البحوث املقدمة من الأع�ضاء واخلرباء يف
مو�ضوع احلقوق املعنوية ،وا�ستماعه للمناق�شات التي دارت حوله،
قرر ما ي�أتي� :أو ًال :اال�سم التجاري ،والعنوان التجاري ،والعالمة
التجارية ،والت�أليف واالخرتاع �أو االبتكار ،هي حقوق خا�صة
لأ�صحابها� ،أ�صبح لها يف ال ُعرف املعا�صر قيمة مالية معتربة لتم ّول
النا�س لها .وهذه احلقوق يعتد بها �شرع ًا ،فال يجوز االعتداء
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 8ـ امل�صلحة املر�سلة :حيث ميكن اعتبار
م�صلحة امل�ؤلف يف حماية حقه املادي من قبل
امل�صالح املر�سلة التي مل يقم دليل من ال�شارع على
اعتبارها وال على �إلغائها ،ويف هذه احلالة ميكن
اعتمادها وبناء الأحكام عليها ،وذلك لت�شجيع
االخرتاع والإبداع ،وليعلم من يبذل جهده ويعمل
عقله وفكره يف االخرتاع �أنه �سيخت�ص با�ستئثاره،
و�سيكون حممي ًا من الذين يحاولون �أن ي�أخذوا
ثمرة ابتكاره وتفكريه ،ويزاحموه يف ا�ستغاللها .
االجتاه الثاين :
�أنه لي�س للم�ؤلف على م�ؤلفه حقا ماديا ،ينطوي
على قيمة مالية م�شروعة ،وبالتايل ال يحق للم�ؤلف
منع غريه من الإفادة من م�ؤلفه بالطبع والن�شر �أو
الن�سخ �أو غري ذلك من �أوجه النفع .وقد ذهب �إلى
هذا بع�ض الباحثني يف زمننا املعا�صر ( . )48وقد
ا�ستدلوا على ر�أيهم بعدد من الأدلة ،و�أهم هذه
الأدلة ما ي�أتي:
 1ـ القول بوجود احلق املادي للم�ؤلف
ي�ؤدي �إلى جواز كتمان العلم وحب�سه ،وال�ضن به
على من يحتاج �إليه �إال مبقابل مادي ،وهذا ما
نهى اهلل �سبحانه وتعالى يف قوله� »:إِ َّن ا َّل ِذينَ
عليها .ثاني ًا :يجوز الت�صرف يف اال�سم التجاري �أو العنوان
التجاري �أو العالمة التجارية ونقل �أي منها ِب ِع َو�ض مايل� ،إذا
انتفى الغرر والتدلي�س والغ�ش ،باعتبار �أن ذلك �أ�صبح حق ًا مالي ًا.
يراجع يف ذلك  :واجبات العمال وحقوقهم يف ال�شريعة الإ�سالمية
مقارنة مع قانون العمل الفل�سطيني� ،سمري حممد جمعة العواودة،
النا�شر :جامعة القد�س ،عام الن�شر 1431 :هـ  2010 -م ،ج 1
�ص 203
 -48ممن ذهب �إلى هذا الر�أي � :أحمد احلجى الكردي يف مقالته:
حكم الإ�سالم يف حقوق الت�أليف والن�شر والتوزيع والرتجمة.
من�شورة مبجلة  :هدي الإ�سالم الأردنية� ،ص  58من العددين
ال�سابع والثامن املجلد � 25سنة 1981م ـ 1400هـ.
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ات َوا ْل ُه َدى ِمنْ َب ْع ِد َما
َي ْك ُت ُمونَ َما �أَ ْنزَ ْل َنا ِمنَ ا ْل َب ِّي َن ِ
َاب �أُو َل ِئ َك َي ْل َع ُن ُه ُم َهّ ُ
الل َو َي ْل َع ُن ُه ُم
ا�س فيِ ا ْل ِكت ِ
َب َّي َّنا ُه ِلل َّن ِ
49
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ
َاّ
الل ِع ُنونَ »( ) ،وحذرمنه َر ُ�س ُ
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم فقال«َ :منْ ُ�س ِئ َل َعنْ ِع ْلم َي ْع َل ُم ُه َف َك َت َمهُ،
�أُلجْ ِ َم َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ِب ِل َج ٍام ِمنْ َنارٍ»(.)50
وقد نوق�ش هذا الدليل :ب�أنه يف غري حمله ،لأن
الوعيد ال�شديد الذي تت�ضمنه الآية ويت�ضمنه
احلديث لي�س واردا على املعاو�ضة املادية للت�أليف
واالبتكار ،و�إمنا فقط على كتمان العلم ،واالعرتاف
باحلق املادي للم�ؤلف ال يتنافى على الإطالق مع
بذل العلم وترويجه ون�شره .لأن هذا احلق ال مينع
النا�س من الإفادة قراءة وتدري�سا وتعليما وغريه
من امل�ؤ َّلف ،بل ال مينع من بيعه والتجارة فيه ،كل
ما مينعه هذا احلق هو �إمكانية طبعه وا�ستغالله
دون �إذن �صاحبه ،ولي�س يف ذلك �شيء من كتمان
العلم .ويف املقابل ف�إن عدم االعرتاف بحق امل�ؤلف
يف الإفادة ماديا من م�ؤلفه ،لن ي�ؤثر كثريا يف
ن�شر العلم وبذله ،و�إمنا فقط �سينقل حق الإفادة
املادية �إلى دور الن�شر و�أ�صحاب املطابع واملكتبات
دون وجه حق .وبالتايل فالأولى باحلق املادي هو
امل�ؤلف الذي بذل جهده ووقته ورمبا ماله �أي�ضا يف
الت�أليف واالبتكار.
 2ـ �إن العلم قربة وطاعة هلل عز وجل،
وعبادة له ،بل هو من �أعظم �ألوان العبادات التي
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى ُ
رفعها َر ُ�س ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �إلى درجة
الفرائ�ض ،حيث َق َالَ :
«ط َل ُب ا ْل ِع ْل ِم َف ِر َ
ي�ض ٌة َع َلى
 -49البقرة �آية رقم .159
� -50سنن ابن ماجه ،،ابن ماجة �أبو عبد اهلل حممد بن يزيد
القزويني ،وماجة ا�سم �أبيه يزيد (املتوفى273 :هـ) ،حتقيق:
حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،النا�شر :دار �إحياء الكتب العربية -
في�صل عي�سى البابي احللبي ،باب من �سئل عن علم فكتمه ،ج
� 1ص98
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ا�ض ُع ا ْل ِع ْل ِم ِع ْن َد َغيرْ ِ �أَ ْه ِل ِه َك ُم َق ِّل ِد
ُك ِّل ُم ْ�س ِل ٍمَ ،و َو ِ
ِير الجْ َ ْوهَ َر َواللُّ�ؤْ ُل�ؤَ َو َّ
الذهَ َب»( .)51و�إذا كان
الخْ َ َناز ِ
العلم فري�ضة او عبادة ف�إنه ال جتوز فيه املعاو�ضة،
�إذ ال ي�صلح التعبد هلل عز وجل بعو�ض .
وقد نوق�ش هذا الدليل ب�أن القول :ب�أن العلم عبادة
وقربة وفري�ضة وطاعة هلل عز وجل ال يتنافى على
الإطالق مع جواز �إعطاء �صاحبه حقا ماديا ،يتيح
له الإفادة منه ،و�إمكانية ا�ستثماره ،لأن كل �أعمال
الإن�سان ،ومنها البيع وال�شراء والتجارة و�سائر
�أنواع العمل واال�ستثمار وغري ذلك ،ميكن �أن تدخل
�ضمن العبادات مبعناها ال�شامل ،الوارد يف قوله
ُون»(.)52
ال ْن َ�س �إِلاَّ ِل َي ْع ُبد ِ
تعالى « َو َما َخ َل ْقتُ الجْ ِ نَّ َو ْ إِ
�إذا مور�ست ابتغاء مر�ضاة اهلل عز وجل وكانت
غري خمالفة لأحكام ال�شرع العظيم ،وال مينع
كون هذه الأعمال عبادة �إمكانية املعاو�ضة عليها،
والتمتع باحلق املادي فيها .لأنه ال تعار�ض بني
العبادة وبني حق املعاو�ضة املالية .وبناء على ذلك
�أباح اهلل عز وجل للمجاهدين يف �سبيله ،واجلهاد
من �أعظم القربات ،التمتع بالغنائم ،و�أجاز
الإ�سالم �أن تكون الطاعات كالإمامة والآذان
وتعليم القر�آن م�صدرا للرزق والتك�سب ،ويفهم
هذا من قول اهلل تعالىَ »:و َمنْ َيت َِّق اللهَّ َ َي ْج َع ْل َل ُه
مخَ ْ َر ًجا َو َي ْر ُز ْق ُه ِمنْ َح ْيثُ لاَ َي ْحت َِ�س ُب » ( )53وقول
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �« « :إِنَّ �أَ َحقَّ َما �أَ َخ ْذتمُ ْ
َاب اللهَّ ِ »(. )54
َع َل ْي ِه �أَ ْج ًرا ِكت ُ
� -51سنن ابن ماجه ،،ابن ماجة �أبو عبد اهلل حممد بن يزيد
القزويني ،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،النا�شر :دار �إحياء
اب َف ْ�ض ِل ا ْل ُع َل َما ِء
الكتب العربية  -في�صل عي�سى البابي احللبيَ ،ب ُ
َوالحْ َ ثِّ َع َلى َط َل ِب ا ْل ِع ْل ِم ج� 1ص  81حديث رقم .224
 -52الذاريات �آية رقم .56
 -53الطالق من الآية .3 ،2
� -54صحيح البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري
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 3ـ �أن الت�أليف ال يت�ضمن حقا ماليا لأنه
حق جمرد ال يقوم مبال ،وال ميكن التنازل عنه
مبقابل ،كحق ال�شفعة ،الذي �شرع فقط لدفع
ال�ضرر عن ال�شفيع ،لكن ال يجوز بيعه �أو التنازل
عنه مبقابل ،وقيا�سا على ذلك ال يجوز للم�ؤ ِّلف
احل�صول على مقابل مادي لإنتاجه الذهني .
وقد نوق�ش هذا الدليل ب�أن احلق املجرد هو الذي
ال يتغري حكم حمله بالتنازل عنه �أو الإ�سقاط له،
كحق ال�شفعة ف�إنه يعطي �صاحبه حق متلك العقار
امل�شرتك وانتزاعه من يد امل�شرتي ،ف�إذا تنازل
الإن�سان عن حقه يف ال�شفعة مل يرتتب على هذا
التنازل تغيري يف حمل احلق ،ومثل حق ال�شفعة
هنا حق املرور وغريه� ،أما احلق غري املجرد فهو
الذي يرتتب على التنازل عنه تغيري حكم حمله،
كاحلق يف الق�صا�ص ،ف�إنه يعطي ل�صاحبه القدرة
على املطالبة بقتل القاتل ويكون القاتل بالن�سبة
ل�صاحب هذا احلق غري مع�صوم الدم ،لكن لو
تنازل الإن�سان عن حقه يف الق�صا�ص ف�إنه يرتتب
عليه تغيري حمل احلق وي�صبح القاتل مع�صوم
الدم بناء على هذا التنازل ،ومثل هذا احلق
�أي�ضا احلق يف امللكية عموما( ،)55وحق امل�ؤلف
املادي خ�صو�صا ،وبالتايل ف�إن قيا�س حق امل�ؤلف
على حق ال�شفعة قيا�س غري �صحيح؛ لأن حق
ال�شفعة من احلقوق املجردة لأجل دفع ال�ضرر
اجلعفي ،املحقق :حممد زهري بن نا�صر النا�صر ،النا�شر :دار
طوق النجاة (م�صورة عن ال�سلطانية ب�إ�ضافة ترقيم حممد ف�ؤاد
اب َّ
ال�ش ْر ِط فيِ ال ُّر ْق َي ِة
عبد الباقي) ،الطبعة :الأولى1422 ،هـَ ،ب ُ
ِب َق ِط ٍيع ِمنَ ال َغ َن ِم ،ج � 7ص .31
-55ـ يراجع يف التفرقة بني احلقوق املجردة وغري املجردة :
ح�سني بن معلوي ال�شهراين ،حقوق االخرتاع والت�أليف يف الفقه
الإ�سالمي ،دار طيبة للن�شر والتوزيع ،الريا�ض ،ط الأولى� ،ص 39
وما بعدها.
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عن ال�شفيع فقط ،فال يجوز االعتيا�ض عنها� .أما
حق امل�ؤلف فلم يكن لدفع �ضرر ،و�إمنا مقابل جهد
فكري وبدين بذله امل�ؤلف يف �إعداد م�ؤلفه ،فيجوز
االعتيا�ض عنه.
 4ـ ان من ا�شرتى �شيئا يجوز له الت�صرف
فيه بكل �أنواع الت�صرفات ،وبالتايل ف�إن من
ي�شرتي كتابا �أو �آلة �أو اخرتاعا ،يجوز له �أن
يت�صرف فيه و�أن ينتج مثله بالن�سخ �أو الطبع كما
ي�شاء ،او ب�صنع مثل الآلة �أو االخرتاع كما يريد،
دون �إذن من �صاحب الكتاب �أو االخرتاع ،ودون �أن
يكون يف ذلك اعتداء على حق امل�ؤلف �أو املخرتع .
وميكن مناق�شة هذا الدليل ب�أنه دليل على نق�ض
الدعوى ال على �إثباتها ،لأن امل�ؤلف مادام �أنه
ي�ستطيع �أن يبيع حقه وي�شرتيه �آخر ،فقد دل ذلك
على �إثبات احلق املادي للم�ؤلف� ،أما حق امل�شرتي
يف الت�صرف بالكتاب الذي ا�شرتاه فهذا �أمر �آخر،
وقد نوق�ش �أي�ضا ب�أن امل�شرتي له حق الت�صرف
فيما ا�شرتاه من انتفاع �أو بيع وخالفه ،لكن لي�س
له احلق يف �إنتاج مثله ،لأن ذلك لي�س من منافع
املبيع ،مثل النقود ،فل�صاحبها حق الإفادة منها،
لكن لي�س من حقه �أن ينتج مثلها.
االجتاه الثالث  :وقد ذهب �صاحب هذا االجتاه
�إلى �أن امل�ؤلف يجوز له �أن ينتفع انتفاعا ماديا من
ت�أليفه �أو ابتكاره ،بنف�سه وبامل�شاركة مع غريه،
لكن ال يجوز له بيعه �أو ت�أجريه(.)56
و�أهم ما ا�ستدل به على ذلك ما ي�أتي :
 -56ذهب �إلى هذا الر�أي د .حممد نعيم يا�سني ،يف تعقيبه على
بحث الأ�ستاذ علي القره داغي ب�شان بحث  :زكاة احلقوق املعنوية.
وقد �أثبت ذلك ح�سني بن معلوي ال�شهراين ،حقوق االخرتاع
والت�أليف يف الفقه الإ�سالمي ،دار طيبة للن�شر والتوزيع ،الريا�ض،
1425هـ ـ  2004م ،ط الأولى� ،ص .242
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 1ـ �أن امل�ؤلف �إذا قام ببيع ما �ألفه �أو
ابتكره ،ف�إن البيع يقت�ضي �أن يتم نقل ملكية املبيع
كلية �إلى امل�شرتي ،ومن ذلك ن�سبة املبيع �إلى من
ا�شرتاه ،وهذا ال ي�صح عقال وال �شرعا بخ�صو�ص
حق التاليف �أو االبتكار� ،إذ ال يجوز ن�سبة العمل يف
الت�أليف واالبتكار �إلى غري �صاحبه .
وميكن مناق�شة هذا الدليل ،ب�أنه يت�ضمن خلطا
بني احلق املادي الذي يت�ضمن معنى ماليا للم�ؤلف
واحلق املعنوي له والذي يت�ضمن �ضرورة ن�سبة
الت�أليف واالبتكار �إلى �صاحبه ،وال �شك �أن بيع
احلق املادي ال يت�ضمن على الإطالق بيع احلق
املعنوي معه ،واحلق املعنوي هنا هو الذي ال يرد
عليه البيع وهذا �صحيح ،النه يحرم ن�سبة اجلهود
�إلى غري من قاموا بها .
 2ـ �إن بيع حق الت�أليف �أو االخرتاع ينطوي
على كثري من الغرر� ،إذ ميكن احتمال زيادة
الفائدة العائدة من الت�أليف �أو االبتكار �إلى ما
فوق اخليال والت�صور ،كما ميكن �أن تقل بكثري
عما هو م�أمول �أو منتظر من ا�ستغالل وا�ستثمار
هذا احلق .
وميكن مناق�شة هذا الدليل �أي�ضا :ب�أن العو�ض
الذي ي�أخذه امل�ؤلف مقابل ت�أليفه �أو اخرتاعه،
ولي�س يف احلقيقة مقابل ما �سيعود على امل�شرتي
من مك�سب �أو ربح ،وبالتايل فال يوجد الغرر ،و�إن
كان تقدير الأرباح املادية لها دخل ودور يف حتديد
ثمن احلق املايل للم�ؤلف وتقديره ،لكن على كل
حال ف�إن م�سالة الغرر هنا ال ميكن �ضبطها من
حيث القلة �أو الكرثة ،والواقع ي�ؤكد �أن من ي�شرتي
احلق املادي للم�ؤلف من النا�شرين �أو غريهم ،ال
يقدم على ذلك �إال وعنده �شبه يقني ب�أنه �سريبح
من وراء هذا احلق ،خا�صة و�أن الن�شر والتوزيع
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اليوم �أ�صبحا عامليني .
االجتاه الراجح :
وبالنظر فيما تقدم من �آراء واجتاهات يف مدى
وجود حق مادي للم�ؤلف على م�ؤلفه ،يت�ضح لنا �أن
االجتاه الأول هو الراجح ،و�أن الت�أليف واالبتكار
باعتباره منفعة كربى للنا�س واملجتمع ،يت�ضمن
حقا ماليا يجوز للم�ؤلف ا�ستغالله وا�ستثماره وبيعه
والإفادة منه على النحو الذي يراه ،وهذا ما يتفق
وما ت�سري عليه الأعراف املحلية والدولية اليوم .
لكن ال�س�ؤال الذي يبقى قائما هو بخ�صو�ص احلق
املايل للم�ؤلف ،هل هذا احلق على �سبيل الت�أبيد
�أم هو على �سبيل الت�أقيت؟ وهذا ال�س�ؤال هو الذي
�سنجيب عنه يف املبحث الآتي.

املبحث الثاين:

مدى قابلية حق امل�ؤلف املادي للت�أبيد �أو
الت�أقيت يف الفقه الإ�سالمي:
وبعد �أن تقرر على الر�أي الراجح يف الفقه
الإ�سالمي �أن الت�أليف �أو االبتكار يت�ضمن حقا
ماديا للم�ؤلف ،لأنه ذو قيمة مالية ،يثور الت�سا�ؤل
عن مدى قابلية هذا احلق لأن يكون م�ؤبدا ،مبعنى
�أن ميلكه امل�ؤلف يف حياته ،وينتقل لورثته من بعد،
�ش�أنه يف ذلك �ش�أن باقي الأموال التي تنتقل من
وارث �إلى �آخر ،على �سبيل الت�أبيد ،دون �أن يكون
ذلك حمددا مبدة زمنية معينة� ،أم �أنه ال بد �أن
يكون هذا احلق على الت�أقيت ،مبعنى �أن امل�ؤلف
ميلكه يف حياته� ،أو حتى ينتقل �إلى ورثته مدة
حمددة ،ثم تنتزع هذه امللكية بعد ذلك وتخرج
من ملكية �أ�صحابها ،لأنه ال ميكن �أن تكون ملكية
امل�ؤلف للحق املادي ملكية م�ؤبدة � .أظن �أن هذه

هى امل�س�ألة املهمة التي يجب �أن ندقق فيها النظر
حتى ن�صل �إلى الر�أى الراجح فيها  .ويف مناق�شة
هذه امل�س�ألة ن�ستطيع �أن نق�سم احلديث فيها �إلى
مطلبني :الأول يحمل الر�ؤية القائلة بالت�أقيت،
والثاين يحمل الر�ؤية القائلة بالت�أبيد وذلك على
النحو الآتي:
املطلب الأول  :ت�أقيت احلق املادي للم�ؤلف يف
الفقه الإ�سالمي.
املطلب الثاين  :ت�أبيد احلق املادي للم�ؤلف يف
الفقه الإ�سالمي.

املطلب الأول:

ت�أقيت احلق املادي للم�ؤلف يف الفقه
الإ�سالمي:
يتجه بع�ض الفقهاء والباحثني يف الع�صر احلديث
�إلى القول بت�أقيت احلق املادي للم�ؤلف ،مبعنى
�أن اجلانب املايل يف حقه على م�ؤلفه �أو ابتكاره
ال يبقى خال�صا له ولورثته على الت�أبيد ،وينتقل
منه �إلى ورثته ،ومن وارث �إلى �آخر ب�صورة �أبدية،
كاحلق يف الأمالك الأخرى ،التي تظل تنتقل من
يد �إلى �أخرى بطريق املرياث ،ما مل يتم الت�صرف
فيها بت�صرف يخرجها من ملكية �صاحبها �إلى
ملكية �شخ�ص �آخر( .)57ويتفق مع هذا االجتاه يف
الفقه الإ�سالمي االجتاه القانوين ب�صورة مطلقة،
حيث تتفق كل القوانني املنظمة حلق امل�ؤلف
يف هذا الع�صر على �أن حق امل�ؤلف املادي على
م�ؤلفه يعد حقا م�ؤقتا ،وهذه املدة امل�ؤقتة للحق
 -57يراجع يف القول بت�أقيت احلق املادي للم�ؤلف ،د .فتحي
الدريني و�آخرون ،حق االبتكار يف الفقه الإ�سالمي املقارن ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ـ بريوت ،ط الثانية1401 ،هـ ـ 1981م� ،ص .120،121
�أ .وهبي �سليمان غاوجي ،حق الت�أليف ،بحث مرفق لكتاب حق
االبتكار يف الفقه الإ�سالمي املقارن ،الدريني� ،ص ،171
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املادي ت�ستوعب فقط حياة امل�ؤلف وت�ستمر بعد
وفاته مدة حمددة ،وبعد انتهاء هذه املدة ينتهي
احلق املادي للم�ؤلف ،وي�ؤول هذا احلق �إلى امللكية
العامة بحيث ي�ستطيع كل �شخ�ص بعد ذلك �أن
ي�ستغل هذا الت�أليف دون �إذن �أو مقابل  .وذلك
على امل�ستوى القانوين الداخلي وامل�ستوى القانوين
الدويل(.)58
�أما على امل�ستوى القانوين الداخلي :
فهناك العديد من القوانني الداخلية التي مت
�إ�صدارها بخ�صو�ص حق امل�ؤلف ،وقد ت�ضمنت
هذه القوانني ت�أقيت احلق املادي للم�ؤلف� ،أو ربطه
مبدة زمنية حمددة ،و�إن اختلفت هذه القوانني
يف مقدار هذه املدة بعد حياة امل�ؤلف ،لكن الغالب
فيها هو ت�أقيتها مبدة خم�سني �سنة بعد وفاته� ،إذ
بعد مرور هذه املدة تنتقل احلقوق املادية للم�ؤلف
�إلى امللك العام ،بحيث ي�ستطيع �أن يفيد منها �أي
�أحد ،ومن هذه القوانني على �سبيل املثال:
ـ القانون البحريني رقم رقم ( )22ل�سنة
 ،2006وقد ت�ضمن هذا القانون الن�ص الآتي:
«حتمى احلقوق املالية للم�ؤلف مدة حياته و�سبعني
�سنة تبد�أ من �أول ال�سنة امليالدية التالية ل�سنة
وفاته ،وذلك يف غري ما ورد ب�ش�أنه حكم خا�ص يف
هذا الفرع « (.)59
 -58يراجع على �سبيل املثال د .ح�سام الدين ال�صغري ،التعريف
بحقوق امللكية الفكرية،
بحث مقدم �إلى ندوة الويبو الوطنية عن امللكية الفكرية ،نظمتها
املنظمة العاملية للملكية الفكرية ( الويبو ) بالتعاون مع وزارة
التجارة وال�صناعة وجمل�س ال�شورى ،م�سقط ـ عمان24 ،23 ،
مار�س � 2004ص .6
LE DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ET
LES COLLECTIONS AUDIOVISUELLES, Par Adrienne
Cazenobe, conservateur à Médiadix (CRFCB) P. 15.

 -59ن�ص م  37من القانون رقم  22ل�سنة  2006ب�ش�أن حماية
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ـ القانون امل�صري رقم  82ل�سنة ،2002
وقد ت�ضمن الن�ص الآتي  « :حتمى احلقوق املالية
للم�ؤلف املن�صو�ص عليها يف هذا القانون مدة
حياته وملدة خم�سني �سنة ،تبد�أ من وفاة �آخر من
بقي حيا منهم « (.)60
ـ القانون ال�سعودى « نظام حماية حقوق
امل�ؤلف « ال�صادر بتاريخ  1410 /5/19هـ وقد
ت�ضمن الن�ص الآتي  « :ت�ستمر حماية حقوق امل�ؤلف
يف امل�صنف مدى حياة امل�ؤلف وملدة خم�سني �سنة
بعد وفاته “ (.)61
�أما على امل�ستوى القانوين الدويل :
فهناك العديد �أي�ضا من االتفاقيات الدولية
املربمة حلماية امللكية الفكرية ،وقد ركزت هذه
االتفاقيات على الت�أقيت الزمني حلق امل�ؤلف
املادي ،ومن �أهم هذه االتفاقيات ما ي�أتي:
ـ اتفاقية برلني اخلا�صة بحماية امل�صنفات
الأدبية والفنية واملربمة يف �سوي�سرا  ،1886وكان
�آخر تعديالتها يف � 28سبتمرب  ،1979وقد ت�ضمنت
الن�ص الآتي « :مدة احلماية التي متنحها هذه
االتفاقية ت�شمل مدة حياة امل�ؤلف وخم�سني �سنة
بعد وفاته» (.)62
حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة يف البحرين.
 -60ن�ص م  160من القانون رقم  82ل�سنة  2002اخلا�ص بحماية
حقوق امللكية الفكرية يف م�صر
 -61الفقرة رقم ( )1من ن�ص م  24الوارد يف نظام حماية حقوق
امل�ؤلف « ال�صادر بتاريخ ال�صادر بتاريخ  1410 /5/19ه ،وقد مت
ن�شر هذا القانون �أو النظام يف جريدة �أم القرى العدد رقم 3291
بتاريخ  15جمادى الثانية 1410هـ ـ املوافق  12يناير 1990م ،يف
اململكة العربية ال�سعودية
 -62ن�ص م  1 / 7من اتفاقية برلني اخلا�صة بحماية امل�صنفات
الأدبية والفنية واملربمة يف �سوي�سرا  ،1886وقد مت تعديلها عدة
مرات �آخرها عام .1979
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ـ معاهدة اجلوانب املت�صلة بالتجارة من
حقوق امللكية الفكرية واملعروفة مبعاهدة «تريب�س
 »Tripsواملربمة يف �أبريل 1994م ،وقد ت�ضمنت
هذا الن�ص« :عند ح�ساب مدة حماية عمل
من الأعمال ،خالف الأعمال الفوتوغرافية �أو
الأعمال الفنية التطبيقية ،على �أ�سا�س �آخر غري
مدة حياة ال�شخ�ص الطبيعى ،ال تقل هذه املدة
عن � 50سنة اعتبارا من نهاية ال�سنة التقوميية
التي �أجيز فيها ن�شر تلك الأعمال �أو يف حالة عدم
وجود ترخي�ص بالن�شر يف غ�ضون � 50سنة اعتبارا
من �إنتاج العمل املعني � 50سنة اعتبارا من نهاية
ال�سنة التقوميية التي مت فيها �إنتاجه».
ـ االتفاقية العربية حلماية حقوق امل�ؤلف
لعام 1981م ،والتي ت�ضمنت الن�ص الآتي:
«ت�سري حقوق امل�ؤلف املن�صو�ص عليها يف املادتني
ال�ساد�سة وال�سابعة مدة حياته ،وملدة � 25سنة
ميالدية بعد وفاته» ( )63وقد دعا هذا االجتاه
القانوين الكثري من القانونيني الذين تعر�ضوا
لدرا�سة حقوق امل�ؤلف �أو امللكية الفكرية ب�صفة
عامة ،واحلق املادي للم�ؤلف ب�صفة خا�صة� ،أن
يجعلوا من خ�صائ�ص هذا احلق� ،أنه حق م�ؤقت
ولي�س حقا �أبديا ،و�إن اختلفت القوانني الداخلية
والدولية يف حتديد مدة احلق املادي للم�ؤلف على
النحو الذي ات�ضح من الن�صو�ص ال�سابقة (.)64
 -63ن�ص م � / 19أ من االتفاقية العربية حلماية حقوق امل�ؤلف
لعام 1981م.
 -64من ه�ؤالء على �سبيل املثال من الباحثني املعا�صرين  :د.
�أ�سامة �أحمد �شوقى املليجى ،احلماية الإجرائية يف جمال حق
امل�ؤلف1996 ،م� ،ص  ،29 ،28د .حممد فريد حممود عزت ،نظام
حماية حقوق امل�ؤلف يف اململكة العربية ال�سعودية وفق �ضوابط
ال�شريعة الإ�سالمية ،من�شورات جامعة الإمام حممد بن �سعود،
�إدارة الثقافة والن�شر1413 ،هـ ـ � ،1992ص  .68د� .شحاته غريب
�شلقامى ،امللكية الفكرية يف القوانني العربية( ،ةدرا�سة حلقوق
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والقول بت�أقيت احلق املادي للم�ؤلف ي�ستند �إلى
�أدلة كثرية ومتعددة ،ن�ستطيع �أن نثبت ونناق�ش
�أهم هذه الأدلة فيما ي�أتي:
الدليل الأول :
القول بت�أقيت احلق املادي للم�ؤلف هو الذي
يحقق مبد�أ املقاربة والت�ساوي بني العو�ضني
يف املعامالت املالية(� ،)65أما القول ب�إمكانية
ا�ستغالل حق امل�ؤلف بطريقة �أبدية ف�إنه ي�ؤدي
�إلى الإخالل بهذا املبد�أ ،وحيث �إن مبد�أ املقاربة
�أو الت�ساوي بني العو�ضني من مبادئ العدالة يف
ال�شريعة الإ�سالمية كما يرى ابن ر�شد بقوله
يف معر�ض حترمي الرباَ « :و َذ ِل َك �أَ َّن ُه َي ْظ َه ُر ِمنَ
َّ
ْ�صو َد ِبت َْح ِر ِمي ال ِّر َبا �إِنمَّ َ ا هُ َو لمِ َ َك ِان
ال�ش ْر ِع �أَنَّ المْ َق ُ
َ
ب ا ْل َك ِث ِري ا َّل ِذي ِفي ِهَ ،و�أنَّ ا ْل َع ْد َل فيِ المْ ُ َع َاملاَ ِت
ا ْل َغ نْ ِ
�إِنمَّ َ ا هُ َو ُم َقا َر َب ُة الت ََّ�سا ِويَ ،و ِل َذ ِل َك لمَ َّا َع ُ�س َر �إِ ْد َر ُ
اك
الَ ْ�ش َيا ِء المْ ُخْ َت ِل َف ِة َّ
الذ َو ِات ُج ِع َل الدِّ ي َنا ُر
الت ََّ�سا ِوي فيِ ْ أ
()66
َوالدِّ ْرهَ ُم ِل َت ْق ِو ِمي َها (�أَ ْع ِنيَ :تق ِْدي َرهَ ا)»  ،ف�إنه
يلزم لذلك القول ب�أن احلق املادي للم�ؤلف حق
م�ؤقت ،حتى يتم حتقيق مبد�أ املقاربة يف الت�ساوي
بني العو�ضني .وبيان ذلك بخ�صو�ص حق امل�ؤلف،
�أن امل�ؤلف قد بذل جهدا يف م�ؤلفه ي�ستحق عليه
امل�ؤلف واحلقوق املجاورة وخل�صو�صية حماية برامج احلا�سب
الآلى ) دار اجلامعة اجلديدة 2008م� ،ص .153 ،152
 -65يراجع يف ذلك  :د .فتحى الدريني و�آخرون ،حق االبتكار
يف الفقه الإ�سالمي املقارن ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ـ بريوت ،ط الثانية،
1401هـ ـ 1981م� ،ص  ،120و�أي�ضا ح�سني بن معلوي ال�شهراين،
حقوق االخرتاع والتاليف يف الفقه الإ�سالمي ،دار طيبة للن�شر
والتوزيع ،الريا�ض1425 ،هـ ـ  2004م ،ط الأولى� ،ص .372
 -66بداية املجتهد ونهاية املقت�صد� ،أبو الوليد حممد بن �أحمد
بن حممد بن �أحمد بن ر�شد القرطبي ال�شهري بابن ر�شد احلفيد
(املتوفى595 :هـ) ،النا�شر :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة:
بدون طبعة ،تاريخ الن�شر1425 :هـ  2004 -م ،ج � 3ص .151
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العو�ض املادي ،لكن جعل هذا العو�ض املادي
م�ؤبدا ،يرتتب عليه تفوق العو�ض املادي الذي
ي�أخذه امل�ؤلف وورثته من بعده بكثري على ما بذله
امل�ؤلف من جهد مهما كان كبريا و�شاقا ،وبالتايل
ف�إن العدالة تقت�ضي �أن يتم ت�أقيت هذا احلق حتى
تتح�صل العدالة يف هذه املعامالت .
وميكن مناق�شة هذا الدليل ب�أنه يف غري حمله،
وذلك لأن مبد�أ مقاربة الت�ساوي بني العو�ضني
يف املعامالت املالية ،يكون وقت التبادل فقط
�أو وقت البيع وال�شراء حتى ي�صح هذا التبادل،
�أما �إذا مت التبادل �صحيحا ،ف�إن من ميلك �أحد
العو�ضني ي�ستطيع ا�ستغالل ما ميلكه �أبدا و�إن
حتقق له من الربح واال�ستثمار ما يفوق ثمنه
بكثري ،وميكن �أن تنتقل ملكية هذا ال�شيء �إلى
ورثته ويقومون با�ستغالله من جهتهم �أي�ضا ،وال
يتوقف اال�ستغالل عند حد معني وال يراعى عندئذ
ت�ساوي العو�ضني �أو مقاربتهما ،وهذا ما ينطبق
على حق امل�ؤلف ،لأن ملكية احلق املادي للم�ؤلف
ثابتة له ،وي�ستطيع الت�صرف بها وا�ستثمارها
على �أي نحو ممكن ،دون �أن يكون مقيدا يف ذلك
مبقدار ما بذله من جهد ،وما حتمله من عرق .
وذلك كاملالك للأر�ض �أو لل�سيارة �أو لغريها من
اململوكات عموما ،ف�إن الإن�سان ي�ستطيع �أن ي�ستغل
الأر�ض �أو ال�سيارة عموما ،ما دامت يف ملكه حتى
و�إن �أثمرت �أ�ضعاف �أ�ضعاف ثمنها.
الدليل الثاين:
�إذا كان الراجح يف الفقه الإ�سالمي �أن املنفعة
تكون ذات قيمة مالية ،لأن املق�صود من الأعيان
هو املنافع ،فالأ�صل يف هذه املنافع �أن تكون م�ؤقتة
بح�سب طبيعة حملها ،ف�سكنى الدار ولب�س الثياب
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وا�ستعمال ال�سيارة كل هذه منافع م�ؤقتة ،واحلق
املادي للم�ؤلف وارد على منفعة �أي�ضا ،وبالتايل
يجب �أن يكون م�ؤقتا ،ويتنافى معه الت�أبيد(. )67
وقد نوق�ش هذا الدليل:
ب�أن ملكية املنافع و�إن كان من املمكن �أن تقبل
الت�أقيت بالزمان �أو املكان او ال�صفة( ،)68ك�أن
ي�شرتط م�ؤجر ال�سيارة ان يكون االنتفاع بها
ملدة �أ�سبوع فقط «مدة الإيجار» �أو �أن ي�ستعملها
يف مدينة املنامة فقط ،و�أن ت�ستعمل يف ركوب
الأ�شخا�ص فقط ال يف نقل الأثاث �أو غريه� ،إال
�أن ذلك لي�س دائما ،فقد ميتلك الإن�سان املنفعة
على جهة الت�أبيد ،كمن ميلك حق االرتفاق(،)69
ف�إن �صاحب هذا احلق يظل مالكه ب�صفة دائمة
مادام مالكا للعقار املرتفق ،ومنفعة الوقف ف�إنها
تظل دائما يفيد منها اجلهة املوقوف عليها ما
بقي الوقف قائما ،وهكذا ف�إن ت�أقيت املنافع لي�س
مطردا ،ويف حق امل�ؤلف املادي الوارد على منفعة
الت�أليف واالبتكار ال يوجد ما يجعله مقيدا مبدة
معينة ،وبالتايل ميكن �أن يفيد منه امل�ؤلف وورثته
من بعده ما دامت امللكية لهذا احلق ثابتة وقائمة.
 -67يف معنى هذا يراجع �أي�ضا :د .فتحي الدريني و�آخرون ،حق
االبتكار يف الفقه الإ�سالمي املقارن ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ـ بريوت ،ط
الثانية1401 ،هـ ـ 1981م� ،ص .120
 -68يف قبول ملكية املنفعة للت�أقيت يراجع  :د .عبد الكرمي زيدان،
املدخل لدرا�سة ال�شريعة الإ�سالمية� ،ص  .194و�أي�ضا د .وهبة
الزحيلي ،الفقه الإ�سالمي و�أدلته ،دار الفكر ج � 4ص .2898
« -69حق الإرتفاق  :هو حق مقرر على عقار ملنفعة عقار �آخر،
مملوك لغري مالك العقار الأول ،وهو حق دائم يبقى ما بقي
العقاران دون نظر �إلى املالك ،ومثله حق ال�شرب وحق املجرى
وحق امل�سيل وحق املرور وحق اجلوار وحق العلو« .يراجع د .وهبة
الزحيلي ،الفقه الإ�سالمي و�أدلته ،دار الفكر ج � 4ص.2900
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الدليل الثالث :
�إذا كان من م�صلحة امل�ؤلف �أن يكون حقه املادي
على م�ؤلفه حقا م�ؤبدا ينتفع به طول حياته
ثم ينتقل بعد ذلك �إلى ورثته وورثتهم وهكذا،
ف�إن امل�صلحة العامة تقت�ضى عدم ت�أبيد هذا
احلق مل�صلحة الأمة ب�أكملها ،خا�صة و�أن جميع
امل�صنفات تظل حمتفظة بقيمتها بعد ذلك لأنها
�ستكون جز ًءا من تراث الأمة وثروة املجتمع
الفكرية .وهذه احلجة ي�ستند �إليها الكثري من
القانونيني تدعيما ملوقف القوانني املختلفة
الناطقة بت�أقيت حق امل�ؤلف ،هذا بالإ�ضافة �إلى
�أن حق امل�ؤلف العلمي لي�س له فيه حق االبتكار
اخلال�ص ،ويتوقف حق االبتكار فيه عند حد
الن�سبية ،لأنه يعتمد يف ابتكاره وت�أليفه على تراث
ال�سلف وهو حق عام للأمة ،مبثابة املوقوف على
جهة خريية عامة ،وك�أن حق امل�ؤلف بناء على هذا
ي�صبح حقا م�شرتكا بينه وبني الأمة ،ف�إذا ما
ح�صل امل�ؤلف بعد ذلك على مقابل حقه وجهده
بعد مدة معينة ،يجب �أن تنتقل امللكية لهذا احلق
بعد ذلك �إلى الأمة ب�أكملها(.)70
وميكن مناق�شة هذه احلجة من ناحيتني:
الناحية الأولى� :أن القول ب�أن حق االبتكار
الذي و�صل �إليه امل�ؤلف يعد حقا غري خال�ص له،
العتماده على تراث الأمة يف الو�صول له ،وبالتايل
 -70د� .أ�سامة �أحمد �شوقي املليجي ،احلماية الإجرائية يف جمال
حق امل�ؤلف1996 ،م� ،ص  .29 ،28د .فتحي الدريني و�آخرون ،حق
االبتكار يف الفقه الإ�سالمي املقارن ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ـ بريوت،
ط الثانية1401 ،هـ ـ 1981م� ،ص  ،.121د .حممد فريد حممود
عزت ،نظام حماية حقوق امل�ؤلف يف اململكة العربية ال�سعودية وفق
�ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية ،من�شورات جامعة الإمام حممد بن
�سعود1413 ،هـ ـ � ،1992ص .68
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يجب �أن يفيد منه فرتة ،ف�إذا ما ا�ستوفى حقه
ينتقل هذا احلق بعد ذلك �إلى الأمة ،قول ي�شوبه
عدم الدقة ،لأن االبتكار �أو امل�ؤلف (بفتح الالم
امل�شددة) مل يخرج �إلى النور �إال بجهد امل�ؤلف
وفكره وتعبه ،و�إفادته من الرتاث ال ت�ضفي عليه
�صفة التبعية وال تنفي عنه اال�ستقاللية ،لأنه مل
ينق�ص من الرتاث �شيئا ،ولأنه يعد عمال جديدا
ين�سب �إلى �صاحبه ،كالولد الذي ين�سب �إلى
�أبيه ،دون �أن ت�ؤثر �شخ�صية �أبيه امل�ستقلة على
�شخ�صيته امل�ستقلة هي الأخرى .و�سبق الإن�سان
�إلى هذا االبتكار مع �إتاحة الرتاث جلميع �أفراد
الأمة �سواه ،يجعله هو الأحق بهذا ال�سبق ،ودخوله
يف حيازته ،وحقه يف التمتع به ك�سائر اململوكات،
حتى و�إن كان امللك واردا على جمرد املنفعة،
وذلك ت�أكيدا حلديث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :
َ«منْ َ�س َبقَ �إِ َلى َما لمَ ْ َي ْ�س ِبقْ ِ�إ َل ْي ِه ُم ْ�س ِل ٌم َف ُه َو َلهُ» (.)71
الناحية الثانية� :أنه ال تعار�ض على
الإطالق بني م�صلحة امل�ؤلف اخلا�صة وامل�صلحة
العامة للأمة ،لأن انتفاع امل�ؤلف �أو ورثته من
الناحية املادية ال يحول دون انتفاع الأمة كلها من
الناحية العلمية بهذا االبتكار �أو امل�ؤلف ،كل ما
هنالك �أن العائد املادي حلق امل�ؤلف يعود �إليه �أو
لورثته �أو لورثتهم �أي�ضا فقط ،وبالتايل فال يوجد
�أدنى تعار�ض بني امل�صلحتني ،بل على العك�س
ميكن �أن تكون امل�صلحة العامة �أي�ضا مقت�ضية لأن
يكون النفع املادي على الدوام للم�ؤلف ولورثته،
لأن القول ب�أبدية احلق املادي للم�ؤلف �سيعمل على
�أن تقوم الورثة يف �أي جيل من الأجيال على طباعة
 -71املعجم الكبري� ،سليمان بن �أحمد بن �أيوب �أبو القا�سم
الطرباين ،املحقق :حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي ،مكتبة ابن
تيمية – القاهرة ،الطبعة :الثانية ،باب �أ�سمر بن م�ضر�س ،ج2
�ص  280حديث رقم .814
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امل�ؤلف ون�شره ،وهذا ما يحقق املق�صد الإ�سالمي
من العلم ،والذي يهدف �إلى �ضرورة بذله ون�شره
وعدم كتمانه� ،أما �إن انتهى حق امل�ؤلف للقول
بت�أقيته ،فقد ال ي�شجع ذلك على �أن ين�شره �أحد،
�أو على الأقل يقلل من احلما�سة لن�شره ،لأنه ال
فائدة مادية منه� ،أو لأن الفائدة بال �شك �ستكون
قليلة ،و�إال فكيف نحرم منها �صاحبها احلقيقي
بعد م�ضي مدة معينة ،ونعطيها لآخرين دون وجه
حق ،ملجرد �أن لديهم �أدوات الطباعة و�إمكانياتها.
الدليل الرابع :
�إن احلق املادي للم�ؤلف و�إن كان حق ًا م�ؤبد ًا� ،إال
�أن العرف قد جرى بت�أقيته ،وهذا وا�ضح من
خالل كل القوانني التي تناولت هذا احلق �سواء
كانت هذه القوانني داخلية �أم دولية على النحو
الذي �سبق الو�صول �إليه من خالل عر�ض ن�صو�ص
بع�ض هذه القوانني ،وحيث �إن العرف قد جرى
بت�أقيتها فال مانع من العمل به واعتماده يف القول
بت�أقيت احلق املادي للم�ؤلف .
وميكن مناق�شة هذا الدليل �أي�ضا من ناحيتني :
الناحية الأولى � :أن القاعدة القانونية
املكتوبة �شيء والقاعدة العرفية �شيء �آخر ،وال
يلزم من وجود القاعدة القانونية املكتوبة يف
بع�ض القوانني وجود قاعدة عرفية ،فقد توجد
القاعدة العرفية من خالل القاعدة القانونية
املكتوبة ،وقد ال توجد ،ومن ثم ف�إنه ال يلزم من
وجود القواعد القانونية اخلا�صة بحق امل�ؤلف
وجود القواعد العرفية التي تت�ضمن نف�س
احلكم ،خا�صة و�أن الذي ي�ضع القاعدة القانونية
�أ�شخا�ص معينني و�أ�صحاب تخ�ص�ص معني ،وقد
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يجهل هذه القاعدة معظم النا�س وال يعلمون وال
يعملون بها ،يف حني �أن القاعدة العرفية تفرت�ض
علم النا�س بها بل والعمل مبقت�ضاها يف امل�سائل
التي حتكمها .وبالتايل ف�إن وجود القوانني التي
تقيد من احلق املادي للم�ؤلف ال يلزم منها دائما
�ضرورة العمل بها باعتبارها �أعرافا ملزمة (.)72
الناحية الثانية� :إن �سلمنا �أن القواعد
القانونية املوجودة الآن والتي تعمل على ت�أقيت
حق امل�ؤلف املادي متثل �أعرافا ملزمة ،ف�إن
العرف ال يجب العمل به� ،إال بتوافر �شروط معينة؛
منها عدم وجود الن�ص الذي ميكن �أن ن�ستخل�ص
منه حكم امل�س�ألة ،ف�إذا وجد الن�ص لزم عدم
العمل بالعرف ،ومن الن�صو�ص التي يجب العمل
بها يف القول بت�أبيد حق امل�ؤلف ما روي َعنْ �أَ ِبي
هُ َر ْي َر َة َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْنهَُ ،ع ِن ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه
َو َ�س َّل َم َق َال«َ :منْ َت َر َك َمالاً َف ِل َو َر َث ِت ِهَ ،و َمنْ َت َر َك كَلاًّ
َف ِ�إ َل ْي َنا»( ،)73واحلديث يفيد انتقال املال من املو ِّرث
 -72حول القاعدة القانونية والقاعدة العرفية يراجع  :فكرة
القانون ،د .ديني�س لويد ،تعريب املحامي �سليم ال�صوي�ص
مراجعة �سليم ب�سي�سو� ،سل�سلة عامل املعرفة ،رقم � ،47سل�سلة
�شهرية ي�صدرها املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب،
الكويت ،نوفمرب 1981م ،الف�صل العا�شر  :القانون والعرف� ،ص
 207وما بعدها ،كما يراجع ب�صفة عامة حول القاعدة القانونية
الدولية العرفية �أ�ستاذنا د .عبد الغنى حممود ،القاعدة العرفية
يف القانون الدويل العام ،دار النه�ضة العربية القاهرة ،ـد .حممد
�سامي عبد احلميد � :أ�صول القانون الدويل العام .القاعدة
الدولية ،ط ال�ساد�سة ،1984 ،الدار اجلامعية ،اال�سكندرية ،د.
�سليمان عبد املجيد  :النظرية العامة للقواعد الآمرة يف القانون
الدويل ،دار النه�ضة العربية .د .عبد اخلالق ح�سن ،خال�صة
املحا�ضرات التي �ألقيت يف املدخل للعلوم القانونية دار الهدي
 1403هـ  1982م ،د .ح�سنني حممود ح�سنني ،العرف و�أثره يف
الفقه الإ�سالمي� ،ص  15وما بعدها.
(� )73صحيح البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري
اجلعفي ،املحقق :حممد زهري بن نا�صر النا�صر ،النا�شر :دار
طوق النجاة (م�صورة عن ال�سلطانية ب�إ�ضافة ترقيم حممد ف�ؤاد
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�إلى الوارث ،دون �أن يكون مقيدا مبدة حمددة،
وكذلك حديث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم «َ :منْ
َ�س َبقَ ِ�إ َلى َما لمَ ْ َي ْ�س ِبقْ ِ�إ َل ْي ِه ُم ْ�س ِل ٌم َف ُه َو َلهُ» (،)74
وكلمة له يف احلديث تفيد ملكيته له ،ومل يرد
تقييدها مبدة معيدة �أو ب�شيء �آخر فيكون احلق
هنا م�ؤبدا.
وعلى فر�ض عدم وجود ن�ص يحكم م�س�ألة الت�أبيد
حلق امل�ؤلف املايل ،ف�إن العرف ال يلزم االحتكام
�إليه �إال �إذا كان مطردا �أو على الأقل غالبا،
والقاعدة الفقهية التي حتكم ذلك هي �أن «العربة
للغالب ال�شائع ال للنادر» ( ،)75والقوانني التي �أقتت
احلق املادي للم�ؤلف م�ضطربة يف هذا الت�أقيت �أو
حتديد املدة التي ينتهي عندها حق امل�ؤلف املادي،
فمن القوانني من حددتها بخم�سني عاما بعد وفاة
امل�ؤلف ،ومنها من حددتها ب�سبعني عاما بعد وفاة
امل�ؤلف ،ومنها من حددتها بثالثني �أو خم�سة
وع�شرين عاما بعد وفاة امل�ؤلف ،وهذا االختالف
ي�ؤدي �إلى ا�ضطراب العرف وعدم اطراده ،ومن
ثم ال يلزم االلتزام به .
هذه هي �أهم الأدلة التي ا�ستند �إليها �أ�صحاب
االجتاه القائل بت�أقيت احلق املادي للم�ؤلف ،وقد
تبني مما تقدم �أنها �أدلة مردود عليها ،وال تقوى
على �إثبات املدعي وهي �أن احلقوق املادية للم�ؤلف
عبد الباقي) ،الطبعة :الأولى1422 ،هـ ،باب ال�صالة على من
ترك دينا ج � 3ص .118
 -74املعجم الكبري� ،سليمان بن �أحمد بن �أيوب بن مطري اللخمي
ال�شامي� ،أبو القا�سم الطرباين (املتوفى360 :هـ) ،املحقق :حمدي
بن عبد املجيد ال�سلفي ،دار الن�شر :مكتبة ابن تيمية – القاهرة،
الطبعة :الثانية ،باب ا�سمر بن م�ضر�س ،ج� 2ص  280حديث رقم
.814
 -75حول هذه القاعدة براجع  :د .عبد الكرمي زيدان ،املدخل
لدرا�سة ال�شريعة الإ�سالمية� ،ص  .87 ،86كما يراجع  :د .ح�سنني
حممود ح�سنني ،العرف و�أثره يف الفقه الإ�سالمي� ،ص .44

حقوق م�ؤقتة ،وبناء على ذلك يلزمنا �أن نتوجه
�إلى االجتاه الآخر القائل ب�أن حقوق امل�ؤلف املادية
حقوق م�ؤبدة ،لرنى �أدلته هو الآخر ومدى قدرتها
على �إثبات ما يدعيه ،وهذا ما نقدمه يف املطلب
الثاين الآتي.

املطلب الثاين:

ت�أبيد احلق املادي للم�ؤلف يف الفقه
الإ�سالمي:
يف مقابل االجتاه القائل بت�أقيت احلق املادي
للم�ؤلف ،يوجد اجتاه �آخر لدى بع�ض الفقهاء
والباحثني املعا�صرين �أي�ضا ،وينادي بت�أبيد احلق
املادي للم�ؤلف ،مبعنى �أن امل�ؤلف يظل ينتفع من
حقه املادي على م�ؤلفه طول حياته ،وبعد موته
ينتقل هذا احلق �إلى ورثته ،ثم �إلى ورثتهم
�أي�ضا ،ما دام �أن هذا احلق قائم ،ومل يتم نقله
�أو الت�صرف به بطريقة تخرجه من نطاق ملك
امل�ؤلف �أو من نطاق ملك ورثته ( .)76وحق امل�ؤلف
املادي يعد بهذا ،ك�سائر الأموال التي ي�ستبد بها
مالكها ،وقد �أ�شار �إلى هذا اال�ستبداد الإمام
ال�شاطبي رحمه اهلل حني ع ّرف املال بقوله:
 -76و ممن ذهب �إلى هذا االجتاه  :د .وهبة الزحيلي ،الفقه
الإ�سالمي و�أدلته ،دار الفكر ج � 4ص  ،2861و�أي�ضا ورقته بعنوان :
حق الت�أليف والن�شر والتوزيع ،ملحقة بكتاب د .فتحي الدريني ،حق
االبتكار يف الفقه الإ�سالمي املقارن ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ـ بريوت ،ط
الثانية1401 ،هـ ـ 1981م� ،ص  ،189و�أي�ضا عبد احلميد طهماز،
حق الت�أليف والتوزيع والن�شر والرتجمة ،ورقة ملحقة بكتاب د.
فتحي الدريني ،حق االبتكار يف الفقه الإ�سالمي املقارن�،ص ،185
 ،186د .عماد خليل ،مالحظات حول حقوق الت�أليف والن�شر ،ورقة
ملحقة بكتاب د .فتحي الدريني و�آخرون ،حق االبتكار يف الفقه
الإ�سالمي املقارن�،ص  .164ح�سني بن معلوي ال�شهراين ،حقوق
االخرتاع والتاليف يف الفقه الإ�سالمي ،دار طيبة للن�شر والتوزيع،
الريا�ض ،ط الأولى� ،ص.375
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«و�أعني باملال ما يقع عليه امللك وي�ستبد ِب ِه المْ َا ِل ُك
َعنْ َغيرْ ِ ِه �إِ َذا �أَ َخ َذ ُه ِمنْ َو ْجهِ ِه َ ،2و َي ْ�س َت ِوي فيِ َذ ِل َك
َّ
الط َع ُام َو َّ
ا�س َع َلى اخْ ِتلاَ ِف َهاَ ،و َما
ال�ش َر ُ
اب َوال ِّل َب ُ
()77
ُي�ؤَدِّي �إِ َل ْي َها ِمنْ َجمِ ي ِع المْ ُ َت َم ِّولاَ ِت ، »،كما يت�ضح
حق املالك يف االنتفاع مما ملك �سواء كان عينا �أو
منفعة ب�صورة مطلقة من عبارة الإمام القرايف
حيث مل يقيد امللك بالت�أقيت فقالَ « :وا ْل ِع َبا َر ُة
ا ْل َك ِا�ش َف ُة َعنْ َح ِقي َق ِة المْ ِ ْل ِك �أَ َّن ُه ُح ْك ٌم َ�ش ْر ِع ٌّي ُم َق َّد ٌر
فيِ ا ْل َعينْ ِ �أَ ْو المْ َ ْن َف َع ِة َي ْقت َِ�ضي متكني َمنْ ُي َ�ض ُ
اف
وك َوا ْل ِع َو ِ�ض َع ْن ُه ِمنْ َح ْيثُ
�إ َل ْي ِه ِمنْ ا ْن ِت َف ِاع ِه ِبالمْ م ُل ِ
هُ َو َك َذ ِل َك ،)78( » ..وقد وردت الإ�شارة �إلى �صفة
 -77املوافقات� ،إبراهيم بن مو�سى بن حممد اللخمي الغرناطي
ال�شهري بال�شاطبي (املتوفى790 :هـ) ،املحقق� :أبو عبيدة م�شهور
بن ح�سن �آل �سلمان ،الطبعة :الطبعة الأولى 1417هـ1997 /م،
ج � 2ص .32
-78الفروق� ،أبو العبا�س �شهاب الدين �أحمد بن �إدري�س بن عبد
الرحمن املالكي ال�شهري بالقرايف (املتوفى684 :هـ) ،النا�شر:
عامل الكتب ،،ج � 3ص  .209ومع كتاب الفروق كتاب �« :إدرار
ال�شروق على �أنوار الفروق» وهو حا�شية ال�شيخ قا�سم بن عبد اهلل
املعروف بابن ال�شاط (723هـ) لت�صحيح بع�ض الأحكام وتنقيح
بع�ض امل�سائل ،ومعه �أي�ضا كتاب « :تهذيب الفروق والقواعد
ال�سنية يف الأ�سرار الفقهية» لل�شيخ حممد بن علي بن ح�سني مفتي
املالكية مبكة املكرمة (1367هـ) ،وفيها اخت�صر الفروق وخل�صه
وهذبه وو�ضح بع�ض معانيه.
وقد حكى ال�سيوطي �شرح ابن ال�سبكي لتعريف امللك فقال َ « :قالَ
ال�س ْب ِك ّي :هُ َو ُح ْك ٌم َ�ش ْر ِع ٌّي ُي َق َّد ُر فيِ َعينْ ٍ �أَ ْو َم ْن َف َعةٍَ .ي ْقت َِ�ضي
ا ْبنُ ُّ
تمَ َ ُّكنَ َمنْ ُي ْن َ�س ُب �إ َل ْي ِهِ ،منْ ا ْن ِت َف ِاع ِهَ ،وا ْل ِع َو ِ�ض َع ْن ُه ِمنْ َح ْيثُ هُ َو
اب َّ
ال�ش ْر ِع َّي ِة.
َك َذ ِل َكَ ،ف َق ْو ُل َنا « ُح ْك ٌم َ�ش ْر ِع ٌّي « ; ِ ألَ َّن ُه َي ْت َب ُع ْ أ
الَ ْ�س َب َ
َو َق ْو ُل َنا « ُي َق َّد ُر « ; ِ ألَ َّن ُه َي ْر ِج ُع �إ َلى َت َعلُّ ِق � ْإذنِ َّ
ال�ش ْر ِعَ ،وال َّت َعلُّقُ َعدَ ِم ٌّي،
َل ْي َ�س َو ْ�ص ًفا َح ِقي ِق ًّيا َب ْل ُي َق َّد ُر فيِ ا ْل َعينْ ِ �أَ ْو المْ َ ْن َف َع ِةِ ،ع ْندَ تحَ َ ق ُِّق
اب المْ ُفِيدَ ِة ِل ْلمِ ْل ِك َو َق ْو ُل َنا (فيِ َعينْ ٍ � ،أَ ْو َم ْن َف َعةٍ) ِ ألَنَّ المْ َ َنا ِف َع
ْأ
الَ ْ�س َب ِ
َ
ال ْعيَانِ َو َق ْو ُل َنا « َي ْقت َِ�ضي ا ْن ِت َف َاع ُه « ُيخْ ِر ُج ت ََ�ص ُّر ُف ا ْل ُق َ�ضا ِة،
تمُ ْ َل ُك َك ْ أ
الَ ْو ِ�ص َياءَِ ،ف ِ�إ َّن ُه فيِ �أَ ْعيَانٍ �أَ ْو َم َنا ِف َع لاَ َي ْقت َِ�ضي ا ْن ِت َف َاع ُه ْم َو ِ ألَ َّن ُه ْم لاَ
َو ْ أ
َ
َيت ََ�ص َّر ُفونَ لاِ ْن ِت َفا ِع �أ ْن ُف ِ�سهِ ْمَ ،ب ْل لاِ ْن ِت َفا ِع المْ َا ِل ِكنيََ .و َق ْو ُل َنا « َوا ْل ِع َو ِ�ض
اتَ ،ف�إِنَّ ِّ
ات فيِ ِّ
ال�ض َيا َف َة َم�أْ ُذو ٌن ِفي َها،
ال�ض َيا َف ِ
ال َب َاح ِ
َع ْن ُه « ُيخْ ِر ُج ْ إِ
َ
ا�ص ِبالمْ َ َ�س ِاجدِ َ ،وال ُّر ُب ِط ; َو َم َق ِاعدِ
َولاَ تمُ ْ َل ُكَ .و ُيخْ ِر ُج �أ ْي ً�ضا :الاِ خْ ِت َ�ص َ
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الإطالق حلق االنتفاع يف التعليق على هذه العبارة
يف حا�شية ال�شيخ فقال عندما قال ُ « :ح ْك ٌم ُم َق َّد ٌر
فيِ ا ْل َعينْ ِ �أَ ْو المْ َ ْن َف َع ِة َي ْقت َِ�ضي تمَ ْ ِك َني َمنْ ُي َ�ض ُ
اف �إ َل ْي ِه
وك َو ِبا ْل ِع َو ِ�ض َع ْنهَُ ... ،ف َي ْب َقى
ِمنْ ا ْن ِت َف ِاع ِه ِبالمْ َ ْم ُل ِ
الاِ ْن ِت َفا ُع ُم ْط َل ًقا )79( ».وحيث �إن الأموال منها ما
يقبل الت�أبيد ،ومنها ما اليقبل الت�أبيد ،فقد ا�ستدل
�أ�صحاب هذا االجتاه على �أن احلق املادي للم�ؤلف
من الأموال التي تقبل الت�أبيد ب�أدلة كثرية منها :
الدليل الأول :
ا�ستدل القائلون بت�أبيد احلق املادي للم�ؤلف مبا
روي َعنْ �أَ ِبي هُ َر ْي َر َة َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْنهَُ ،ع ِن ال َّن ِب ِّي
َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َال«َ :منْ َت َر َك َمالاً َف ِل َو َر َث ِت ِه،
َو َمنْ َت َر َك كَلاًّ َف�إِ َل ْي َنا»( . )80ولعله من الوا�ضح �أن
هذا احلديث ي�ؤكد �أن املال الذي يرتكه املورث
يكون لورثته من بعده ،وقد تبني �أن احلق املادي
للم�ؤلف يت�ضمن جانبا ماليا ،وبالتايل ،ف�إنه عند
موته ينتقل �إلى ورثته ،دون �أن يكون مقيدا مبدة
حمددة ك�سائر املوروثات ،ولو كانت امللكية هنا
ْأ
الَ ْ�سوَاقِ ; � ْإذ لاَ ِم ْل َك ِفي َها َم َع ال َّت َم ُّك ِن ِمنْ الت ََّ�ص ُّر ِفَ .و َق ْو ُل َنا « ِمنْ
َ
َح ْيثُ هُ َو َك َذ ِل َك « � َإ�شا َر ٌة �إ َلى �أ َّن ُه َقدْ َيت ََخ َّل ُف لمِ َا ِن ٍع ِل َع َر ٍ�ضَ ،كالمْ َ ْح ُجو ِر
َع َل ْيهِ ْمَ ،ل ُه ْم المْ ِ ْل ُك َو َل ْي َ�س َل ُه ْم ال َّت َم ُّكنُ ِمنْ الت ََّ�ص ُّر ِف ِ ،ألَ ْم ٍر َخار ِِج ٍّي».
الأ�شباه والنظائر ،امل�ؤلف :عبد الرحمن بن �أبي بكر ،جالل الدين
ال�سيوطي (املتوفى911 :هـ) ،النا�شر :دار الكتب العلمية ،الطبعة:
الأولى1411 ،هـ 1990 -م ،ج � 1ص .316
 -79كتاب �« :إدرار ال�شروق على �أنوار الفروق» وهو حا�شية ال�شيخ
قا�سم بن عبد اهلل املعروف بابن ال�شاط (723هـ)  ،حا�شية على
كتاب الفروق للقرايف مطبوعة معه ،ج � 3ص .313
� -80صحيح البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري
اجلعفي ،املحقق :حممد زهري بن نا�صر النا�صر ،النا�شر :دار
طوق النجاة (م�صورة عن ال�سلطانية ب�إ�ضافة ترقيم حممد ف�ؤاد
عبد الباقي) ،الطبعة :الأول��ى1422 ،ه�ـ ،باب ال�صالة على من
ترك دينا ج � 3ص .118

)Int. J. Res. Intel. Pro Vol. 1, No. 1, 15-24 (2013

مقيدة مبدة للزم التحديد ،وحيث �إن ال�صيغة
مطلقة ،ف�إنه ال ي�ستطيع تقييدها مبدة حمددة
�أحد ،وهذا ما يعني الت�أبيد يف امللكية التامة للمال
�أو احلق (.)81
الدليل الثاين :
ما ورد يف ال�سنة النبوية املطهرة من الن�صو�ص
التي حت�صن الأموال وتع�صمها وحترم االعتداء
عليها ،وحترم �أخذها �إال ب�إذن �أ�صحابها ،وطيب
نف�س منهم ،ومن هذه الن�صو�ص ما روي َعنْ �أَ ِبي
ُح َّر َة ال َّر َق ِا�ش ِّيَ ،عنْ َع ِّم ِهَ ،ق َالُ :ك ْنتُ � ِآخ ًذا ِب ِز َم ِام
َنا َق ِة َر ُ�س ِول اللهَّ ِ َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم فيِ �أَ ْو َ�س ِط
ا�سَ ،ف َق َالَ « :يا �أَ ُّي َها
�أَ َّي ِام الت َّْ�ش ِر ِيق� ،أَذو ُد َع ْن ُه ال َّن َ
ا�س ،هَ ْل ت َْد ُرونَ فيِ �أَيِّ َي ْو ٍم �أَ ْنت ُْم؟ وفيِ �أَيِّ َ�ش ْه ٍر
ال َّن ُ
َ
َ
�أَ ْنت ُْم؟ وَفيِ �أيِّ َب َل ٍد �أ ْنت ُْم؟» َقا ُلوا :فيِ َي ْو ٍم َح َر ٍام،
َو َ�ش ْه ٍر َح َر ٍامَ ،و َب َل ٍد َح َر ٍامَ ،ق َالَ « :ف ِ�إنَّ ِد َما َء ُك ْم
َو�أَ ْم َوا َل ُك ْم َو َ�أ ْع َر َ
ا�ض ُك ْم َع َل ْي ُك ْم َح َرا ٌمَ ،ك ُح ْر َم ِة
َي ْو ِم ُك ْم هَ َذا ،فيِ َ�ش ْه ِر ُك ْم هَ َذا ،فيِ َب َل ِد ُك ْم هَ َذا� ،إِ َلى
ي�شوا� ،أَلاَ لاَ
«ا�س َم ُعوا ِم ِّني َت ِع ُ
َي ْو ِم َت ْل َق ْو َنهُ»ُ ،ث َّم َق َالْ :
ت َْظ ِل ُموا� ،أَلاَ لاَ ت َْظ ِل ُموا� ،أَلاَ لاَ ت َْظ ِل ُموا� ،إِ َّن ُه لاَ َي ِح ُّل
يب َنف ٍْ�س ِم ْنهُ� ،أَلاَ َو ِ�إنَّ ُك َّل َد ٍم،
َم ُال ْام ِرئٍ ِ�إلاَّ ِب ِط ِ
َو َم ٍال َو َم�أْ َث َر ٍة َكا َن ْت فيِ الجْ َ ِاه ِل َّي ِة تحَ ْ َت َق َد ِمي هَ ِذ ِه
ِ�إ َلى َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِةَ ،و ِ�إنَّ �أَ َّو َل َدم ُي َ
و�ض ُع َد ُم َر ِبي َع َة ْب ِن
الحْ َ ار ِِث ْب ِن َع ْب ِد المْ ُ َّط ِل ِبَ ،كانَ ُم ْ�سترَ ِْ�ض ًعا فيِ َب ِني

 -81وقد درج الفقهاء والباحثون �أن يثبتوا �أن من �أهم خ�صائ�ص
امللك التام� ،أنه ملك مطلق دائم ال يتقيد بزمان حمدود مادام
ال�شيء حمل امللك قائما ،لأن حق امللكية هنا ال يقبل التقيد
بالزمان �أو امل�ك��ان ،وال ينتهي �إال بانعدام ال�شيء اململوك �أو
ب�إخراجه عن ملكية �صاحبه ب�سبب ناقل للملكية .يراجع يف هذا :
د .وهبة الزحيلي ،الفقه الإ�سالمي و�أدلته ،ج � 4ص  .2894د .عبد
الكرمي زيدان ،املدخل لدرا�سة ال�شريعة الإ�سالمية� ،ص .203
كما يراجع  :ال�شيخ علي اخلفيف� ،أحكام املعامالت ال�شرعية ،ط
الأولى 1417هـ ـ 1996م ،دار الفكر العربي� ،ص .45
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َل ْي ٍث َف َق َت َل ْت ُه هُ َذ ْي ٌل  ،)82(»...وما روي �أي�ضا �أَنَّ ال َّن ِب َّي
َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َال« :لاَ َي ِح ُّل َم ُال ْام ِرئٍ
ُم ْ�س ِل ٍم ِ�إلاَّ َعنْ َط ِّي ِب َنف ٍْ�س»( .)83ويف رواية �أخرى «
يب َنف ٍْ�س ِم ْن ُه «(.)84
لاَ َي ِح ُّل َم ُال ْام ِرئٍ ُم ْ�س ِل ٍم �إِلاَّ ِب ِط ِ
وماروي �أي�ضا عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه
قال ُ « :ك ُّل المْ ُ ْ�س ِل ِم َع َلى المْ ُ ْ�س ِل ِم َح َرا ٌمَ ،د ُمهَُ ،و َما ُلهُ،
َو ِع ْر ُ�ضهُ» ( )85وما روي َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر� ،أَنَّ َر ُ�س َ
ول
اللهَّ ِ َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َال�« :أُ ِم ْرتُ �أَنْ �أُ َقا ِت َل
ا�س َحتَّى َي ْ�ش َهدُوا �أَنْ َال ِ�إ َل َه ِ�إلاَّ اللهَّ ُ َ ،و�أَنَّ محُ َ َّمدً ا
ال َّن َ
َر ُ�س ُ
ال�ص َال َةَ ،و ُي�ؤْ ُتوا ال َّز َكا َةَ ،ف�إِ َذا
ول اللهَّ ِ َ ،و ُي ِقي ُموا َّ
َف َع ُلوا َذ ِل َك َع َ�ص ُموا ِم ِّني ِد َما َءهُ ْم َو�أَ ْم َوا َل ُه ْم ِ�إلاَّ
َ للهَّ ()86
ِب َحقِّ الإِ ْ�س َال ِمَ ،و ِح َ�سا ُب ُه ْم َعلى ا ِ »

 -82م�سند الإمام �أحمد بن حنبل� ،أبو عبد اهلل �أحمد بن حممد
بن حنبل بن هالل بن �أ�سد ال�شيباين (املتوفى241 :هـ) ،املحقق:
�شعيب الأرن�ؤوط  -عادل مر�شد ،و�آخرون� ،إ�شراف :د عبد اهلل بن
عبد املح�سن الرتكي ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة :الأولى،
 1421هـ  2001 -م ـ ،باب حديث عم �أبي حرة الرقا�شي ،رقم
 20695ج � ،34ص .300 ،290
� -83سنن الدارقطني� ،أبو احل�سن علي بن عمر بن �أحمد بن مهدي
بن م�سعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (املتوفى:
385هـ) ،حققه و�ضبط ن�صه وعلق عليه� :شعيب االرن�ؤوط ،ح�سن
عبد املنعم �شلبي ،عبد اللطيف حرز اهلل� ،أحمد برهوم ،النا�شر:
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت – لبنان ،الطبعة :الأول��ى 1424 ،هـ -
 2004م ،كتاب البيوع ج � 3ص .424
 -84ال�سنن ال�ك�برى� ،أحمد بن احل�سني اخل��را��س��اين� ،أب��و بكر
البيهقي (املتوفى458 :هـ) ،املحقق :حممد عبد القادر عطا ،باب
من غ�صب لوحا ف�أدخله يف �سفينة �أو بنى عليه جدارا ،ج � 6ص
 166رقم .11545
� -85صحيح م�سلم ،م�سلم بن احلجاج �أب��و احل�سن الق�شريي
الني�سابوري (املتوفى261 :هـ) ،املحقق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي،
النا�شر :دار �إحياء ال�تراث العربي – ب�يروت ،باب حترمي ظلم
امل�سلم وخذله واحتقاره ،ودمه وعر�ضه وماله ،ج � 4ص ،1986
حديث رقم .2564
(� -86صحيح البخاري� ،أبو عبداهلل البخاري ،املحقق :حممد
زهري بن نا�صر النا�صر ،النا�شر :دار طوق النجاة ،ط الأولى ،باب
« ف�إن تابوا و�أقاموا ال�صالة و�آتوا الزكاة فخلوا �سبيلهم « ج � 1ص
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ولعله من الوا�ضح من خالل هذه الن�صو�ص
�أن الإ�سالم يح�صن للنا�س �أموالهم ،ويحرم
االعتداء عليها ،وبالتايل ف�إنها ال تنتقل من
�شخ�ص �إلى �آخر �إال ب�سبب �أو ت�صرف م�شروع
كالبيع وغريه ،وحيث �إن للم�ؤلف حقا ماليا على
م�ؤلفه على اعتبار ما مت ترجيحه من �أن املنافع
�أموال يجب احرتامها وحت�صينها ،ف�إن احلق
املادي للم�ؤلف جتب حمايته وحت�صينه وال ينتقل
لغريه �إال مل�سوغ �شرعي كالإرث �أو البيع �أو غريها
من امل�سوغات ال�شرعية� ،أما �أن ينتقل جربا �إلى
املجتمع ملجرد �أنه حق م�ؤقت فذلك مما يخالف
هذه الن�صو�ص(. )87
الدليل الثالث :
ما ورد يف ال�سنة النبوية املطهرة من الن�صو�ص
التي تعطى للم�سلم حق الدفاع ال�شرعى عن
ماله ،وحماية ملكيته ،و�إن �أدى ذلك �إلى املوت،
ومن هذه الن�صو�ص ما روي َعنْ َ�أ ِبي هُ َر ْي َر َةَ ،ق َال:
هلل َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم،
َجا َء َر ُج ٌل ِ�إ َلى َر ُ�س ِول ا ِ
َف َق َالَ :يا َر ُ�س َ
هلل� ،أَ َر�أَ ْي َت �إِنْ َجا َء َر ُج ٌل ُي ِري ُد
ول ا ِ
َ
َ
�أَخْ َذ َماليِ ؟ َق َالَ « :فلاَ ُت ْع ِط ِه َما َل َك» َق َال� :أ َر�أ ْي َت ِ�إنْ
َقا َت َل ِني؟ َق َالَ « :قا ِت ْلهُ» َق َال� :أَ َر َ�أ ْي َت ِ�إنْ َق َت َل ِني؟ َق َال:
« َف�أَ ْن َت َ�شهِ يدٌ»َ ،ق َال� :أَ َر�أَ ْي َت ِ�إنْ َق َت ْل ُتهُ؟ َق َال« :هُ َو فيِ
ال َّنارِ»( ،)88وما روي َعنْ َ�س ِع ِيد ْب ِن َز ْي ٍد� ،أَنَّ ال َّن ِب َّي

 14حديث رقم .25
 -87يف ت�أكيد الطبيعة االقت�صادية حلق امل��ؤل��ف ،وات�ف��اق حق
امل��ؤل��ف مع مفهوم حق امللكية يف الفقه الالتيني ،وات�ف��اق حق
امل�ؤلف �أي�ضا مع مفهوم امللكية يف الفقه الأجنلو �أمريكي يراجع:
د .ف��اروق الأبا�صريي ،نحو مفهوم اقت�صادي حلق امل�ؤلف ،دار
النه�ضة العربية ،القاهرة� ،2004 ،ص  ... ،169واي�ضا �ص 177
وما بعدها.
� -88صحيح م�سلم ،م�سلم بن احلجاج الني�سابوري (املتوفى:
261هـ) ،املحقق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،النا�شر :دار �إحياء
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َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َالَ « :منْ ُق ِت َل دُونَ َما ِل ِه
َف ُه َو َ�شهِ ي ٌد َو َمنْ ُق ِت َل دُونَ �أَ ْه ِل ِه َف ُه َو َ�شهِ يدٌَ ،و َمنْ ُق ِت َل
دُونَ َد ِم ِه َف ُه َو َ�شهِ ي ٌد «(.)89
ولعله من الوا�ضح �أن هذه الن�صو�ص جتيز حق
امل�سلم يف الدفاع عن ا�ستمرار ملكيته لأمواله،
ف�إذا جاءه من يريد انتزاعها منه ،كان له احلق يف
الدفاع عنها ،حتى و�إن �أدى ذلك �إلى قتله� ،صحيح
�أن �أغلب الفقهاء بينوا �أن الدفاع هنا بخ�صو�ص
الأموال حق ال واجب ،بخالف الدفاع عن النف�س
والعر�ض ف�إنه واجب ال جمرد حق ،وذلك لأن
الأموال ميكن متلكها بالإباحة ،بخالف النف�س
والعر�ض فال يتملك �أي منهما بالإباحة ،لكن
ذلك ال ينق�ص من ملك الإن�سان للأموال ،وحقه
يف الدفاع عن ا�ستمرارية هذا امللك .وعلى اعتبار
�أن للم�ؤلف حقا ماليا على م�ؤلفه ،ف�إنه ال يقوى
�أحد على نزعه منه ،والقول بت�أقيت هذا احلق،
ال �شك يعمل على نزعه دون مربر ،وبالتايل فمن
حق امل�ؤلف وحق ورثته من بعده �أن يدافعوا عن
�أبدية حقهم املادي مبا ي�ستطيعون ،وهذا ما يتفق
متاما مع الن�صو�ص ال�سابقة .
الدليل الرابع:
القواعد الفقهية التي تفيد بقاء ال�شيء املتيقن
وعدم �إزالته بال�شك مثل قاعدة « :ما ثبت

الرتاث العربي – بريوت ،باب الدليل على �أن من ق�صد اخذ مال
غريه بغري حق كان القا�صد مهدر الدم يف حقه ،و�إن قتل كان يف
النار وان من قتل دون ماله فهو �شهيد ،ج � 1ص  ،124حديث رقم
.140
 -89ال�سنن الكربى� ،أحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى
ا ُ
خل ْ�س َر ْو ِجردي اخلرا�ساين� ،أبو بكر البيهقي (املتوفى458 :هـ)،
املحقق :حممد عبد القادر عطا،النا�شر :دار الكتب العلمية،
بريوت – لبنان ،الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ  2003 -م ،باب من له
ان ي�صلي �صالة اخلوف ،ج� ،3ص  ،377حديث رقم .6060
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بيقني ال يرتفع �إال بيقني» وقاعدة «اليقني ال
يزول بال�شك»:
ومعنى هاتني القاعدتني: �أن الأمر املتيقن ثبوته
ال يرتفع �إال بدليل قاطع ،وال يحكم بزواله ملجرد
ال�شك ،وكذلك الأمر الذي تيقنا عدم ثبوته ال
يحكم بثبوته مبجرد ال�شك ،لأن ال�شك �أ�ضعف
من اليقني ،فال يعار�ضه ثبوت ًا وعدم ًا .وعلى ذلك
فال�شيء املتيقن عندنا ال يزول بال�شك الطارئ
عليه ،و�إمنا يزول ب�شيء متيقن مثله( .)90وقد
ت�ضمنت ال�سنة النبوية ما ي�ؤكد هذه القاعدة،
ومنها ما روي َعنْ �أَ ِبي هُ َر ْي َر َةَ ،ق َالَ :ق َال َر ُ�س ُ
ول
هلل َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم�« :إِ َذا َو َج َد �أَ َح ُد ُك ْم فيِ
ا ِ
َ
َ
َ
َب ْط ِن ِه َ�ش ْي ًئاَ ،ف�أ ْ�ش َك َل َع َل ْي ِه �أ َخ َر َج ِم ْن ُه َ�ش ْي ٌء �أ ْم لاَ ،
َفلاَ َيخْ ُر َجنَّ ِمنَ المْ َ ْ�س ِج ِد َحتَّى َي ْ�س َم َع َ�ص ْوتًا� ،أَ ْو
ِيحا»(.)91
َي ِج َد ر ً
وفيما يت�صل بحق امل�ؤلف ف�إنه قد ثبت يقينا �أن له
حق ًا مادي ًا يف م�ؤلفه �أو ابتكاره ،لكن ت�أقيت هذا
احلق مبدة معينة ت�ؤدي �إلى زواله ،مل يثبت بيقني،
بدليل االختالف يف الآراء اخلا�صة بتحديد
املدة التي ينتهي بها هذا احلق ،هذا ف�ضال عن
اخلالف اخلا�ص مبدة حق امل�ؤلف ومدة احلقوق
املجاورة لهذا احلق ،فاالختالف قائم بني هذين
من النوعني �أي�ضا( ،)92وهذا ال يقوي القول بت�أقيت
 -90يراجع حول هذه القواعد  :د .عبد الكرمي زيدان ،املدخل
لدرا�سة ال�شريعة الإ�سالمية� ،ص � .81 ،80شرح القواعد الفقهية،
ال�شيخ �أحمد بن ال�شيخ حممد الزرقا ـ املتوفى  1357هـ ،دار الن�شر
 /دار القلم� ،ص .78
� -91صحيح م�سلم ،م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سن الق�شريي
الني�سابوري (املتوفى261 :هـ) ،املحقق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي،
النا�شر :دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت ،باب الدليل يل �أن
كمن تيقن الطهارة ثم �شك يف احلدث قله �أن ي�صلي بطهارته
تلك ،ج � 1ص  ،276حديث رقم .362
 -92يطلق م�صطلح احلقوق املجاورة حلق امل�ؤلف على تلك
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احلق ،لأنه ال يرقى �إلى درجة اليقني الآخر ،وهو
ثبوت احلق املادي للم�ؤلف ،وكون �أن الأ�صل فيه
هو الت�أبيد� ،إذ اخلالف بال جدال يورث ال�شك.
وقد �أثبت هذا االختالف كثري ممن تعر�ضوا له
من القانونيني ،من ذلك على �سبيل املثال قول
بع�ضهم وهو يعالج موقف امل�شرع امل�صري يف
حتديد مدة احلماية ،حيث تو�سط من وجهة نظره
بني القول ب�أبدية احلماية مطلقا ومنع احلماية
مطلقا فقال  ... “ :لذلك جنده قد تو�سط هذين
االجتاهني و�أعطى املبدع حماية ،ولكن حددها
مبدة تختلف من ت�شريع لآخر ،وتختلف �أي�ضا
احلقوق التي متنح للم�ساعدين للم�ؤلف على الإبداع مثل فناين
الأداء ،ومنتجي الفونوغرام والفيديو غرام وهيئات الإذاعة.
�أو �أنها  :احلقوق التي تثبت لأ�شخا�ص يقومون بو�ضع امل�صنفات
الأدبية والفنية مو�ضع التنفيذ .ويف بيان ماهية احلقوق املجاورة
يراجع :د .رمزي ر�شاد عبد الرحمن ال�شيخ ،احلقوق املجاورة
حلق امل�ؤلف ،دار اجلامعة اجلديدة للن�شر ،اال�سكندرية،2005 ،
�ص  22وما بعدها كما يراجع د .ح�سن ح�سني الرباوي ،احلقوق
املجاورة حلق امل�ؤلف درا�سة مقارنة بني الفقه الإ�سالمي والقانون
الو�ضعي،دار النه�ضة العربية ،القاهرة ،ط الأولى 2004ـ 2005م،
�ص  11وما بعدها .و�أما بخ�صو�ص مدة حماية احلقوق املجاورة،
فعلى �سبيل املثال ،بالن�سبة للقانون امل�صري رقم  82ل�سنة 2002م،
ف�إن مدة حماية فناين الأداء خم�سون �سنة تبد�أ من تاريخ الأداء
�أو الت�سجيل (م  ،)166ومدة حماية منتجي الت�سجيالت ال�صوتية
خم�سون �سنة �أي�ضا تبد�أ من تاريخ ن�شر الت�سجيل �أو الن�شر �أيهما
�أبعد (م � )167أما بالن�سبة لهيئات البث الإذاعى ف�إنها تتمتع
بحماية ملدة ع�شرين عاما فقط تبد�أ من تاريخ بث الربنامج (م
 )168ومع مالحظة االختالف يف املدد ،ف�إنه يالحظ �أي�ضا �أن
املدة بخ�صو�ص حق امل�ؤلف تبد�أ بعد الوفاة ،بخالف بداية املدة
بخ�صو�ص احلقوق املجاورة يراجع د .رمزي ر�شاد عبد الرحمن
ال�شيخ ،احلقوق املجاورة حلق امل�ؤلف ،املرجع ال�سابق �ص 182
وما بعدها .كما يراجع �أي�ضا د .م�صطفى �أحمد �أبو عمرو ،احلق
املايل لأ�صحاب احلقوق املجاورة درا�سة مقارنة ،من�ش�أة املعارف
باال�سكندرية� ،2008 ،ص  125وما بعدها .د� .شحاته غريب
�شلقامى ،امللكية الفكرية يف القوانني العربية� ،ص  202وما بعدها،
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بالن�سبة للم�ؤلف عنه بالن�سبة لأ�صحاب احلقوق
املجاورة ،ولذلك يقرر البع�ض �أن العلة يف توقيت
مدة حماية �أ�صحاب الإبداع ت�ستند �إلى موازنة
عادلة بني حق املبدع يف اال�ستئثار بالعائدات
املالية لإبداعه ،وحق املجتمع يف اال�ستفادة بدون
مقابل من هذه الإبداعات بعد �أن يكون املبدع قد
ح�صل من املوارد املالية على ما يكافئ ما بذله
من جهد وما تكبده من نفقات “ (.)93
الدليل اخلام�س:
القواعد الفقهية التي تفيد ا�ستمرار احلكم
القدمي ما مل يقم الدليل على ت�أقيته �أو
انتهائه ،ومن ذلك قاعدة :الأ�صل بقاء ما كان
على ما كان ،وقاعدة القدمي يرتك على قدمه،
وقاعدة ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما مل يقم
الدليل على خالفه(:)94
وت�شري هذه القواعد يف جمملها �إلى �أن ال�شيء
يحكم عليه مبا كان له من حكم يف املا�ضي،
وي�ستمر هذا احلكم� ،إذا مل يثبت له حكم �آخر
بيقني وبال خالف ،ويف هذه احلالة يجب مراعاة
احلكم الأ�صلي القدمي بال زيادة وال نق�ص وال
تغيري وال حتويل ،و�إمنا مل يجز تغيري القدمي عن
حاله �أو رفعه بدون �إذن �صاحبه؛ لأنه ملا كان من
الزمن القدمي على هذه احلالة امل�شاهدة فالأ�صل
بقا�ؤه على ما كان عليه ولغلبة الظن ب�أنه ما قام
 -93د .رمزي ر�شاد عبد الرحمن ال�شيخ ،احلقوق املجاورة حلق
امل�ؤلف ،دار اجلامعة اجلديدة للن�شر ،اال�سكندرية� ،2005 ،ص .180
 -94يف �شرح هذه القواعد يراجع � :شرح القواعد الفقهية ،ال�شيخ
�أحمد بن ال�شيخ حممد الزرقا ـ املتوفى  1357هـ ،دار الن�شر /
دار القلم ،قاعدة الأ�صل بقاء ما كان على ماكان �ص  ،86وقاعدة
القدمي يرتك على قدمه �ص  ،94وقاعدة ما ثبت بزمان يحكم
ببقائه ما مل يقم الدليل على خالفه� ،ص .120
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�إال بوجه �شرعي .وبناء على ذلك ف�إذا ثبت يف
زمان ملك �شيء لأحد ،ف�إنه يحكم ببقاء هذا
امللك ما مل يوجد ما يزيله �سواء كان ثبوت امللك
املا�ضي بالبينة �أو ب�إقرار املدعى عليه ( ،)95ويف
�ضوء هذه القواعد ن�ستطيع �أن نحكم على احلق
املادي للم�ؤلف باال�ستمرار والبقاء ،لأنه ال يوجد
ما يزيله �أو يجعله م�ؤقتا ،خا�صة و�أنه قد نوق�شت
كل احلجج التي تقول بت�أقيت هذا احلق وتبني
�ضعفها والرد عليها .
الدليل ال�ساد�س :
القول بت�أقيت احلقوق املادية للم�ؤلف ي�ؤدي �إلى
نقلها �إلى غري �أ�صحابها دون وجه حق؛ وذلك
لأن ت�أقيت احلقوق املادية مبدة معينة ،تعني نزع
 -95لقد بني الفقهاء �أن يف هذه ال�صورة ثالثة �أوجه هي :
الأول� :أن يدعي ملك ًا خالي ًا عن الإ�سناد �إلى املا�ضي ب�أن يقول �إن
العني التي بيد املدعى عليه هي ملكي ( �سواء بني �سبب ًا للملك �أو
ال ) وي�شهد ال�شهود له بامللك يف املا�ضي فيقولوا �إنها كانت ملكه
�أي يف �صورة ما �إذا �أطلق املدعي امللك �أو يقولوا �إنها كانت ملكه
بال�سبب الذي ادعاه �أي يف �صورة ما �إذا بني املدعي �سبب ًا للملك
الثاين _ �أن يدعي ملك ًا ما�ضي ًا فيقول �إنها كانت ملكي وي�شهد
ال�شهود بامللك املطلق كذلك وهو عك�س الأول
الثالث _ �أن يدعي ملك ًا ما�ضي ًا وي�شهد ال�شهود باملا�ضي �أي�ض ًا
ففي ال�صورة الأولى ت�صح الدعوى من املدعي وتقبل من ال�شهود
فيحكم للمدعي بامللك لأنه ملا ثبت ملكه يف الزمن املا�ضي فالأ�صل
�أن يحكم ببقائه حيث مل يقم دليل على خالفه �إلى �أن يوجد ما
يزيله ك�أن يقيم املدعى عليه بينة على ال�شراء منه مث ًال
و�أما يف ال�صورتني الثانية والثالثة ف�إن دعوى املدعي غري �صحيحة
و�شهادة ال�شهود املرتتبة عليها غري مقبولة �أي�ض ًا لأن �إ�سناد املدعي
ملكه �إلى املا�ضي يدل على نفي امللك يف احلال �إذ ال فائدة للمدعي
يف �إ�سناده مع قيام ملكه يف احلال بخالف ال�شاهدين لو �أ�سند
ملكه �إلى املا�ضي لأن �إ�سنادهما ال يدل على النفي يف احلال لأنهما
قد ال يعرفان بقاءه �إال باال�ست�صحاب .راجع يف ذلك � :شرح
القواعد الفقهية ،ال�شيخ �أحمد بن ال�شيخ حممد الزرقا ـ املتويف
 1357هـ ،دار الن�شر  /دار القلم� ،ص .120
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ملكية هذه احلقوق عند انتهاء هذه املدة ،وي�صبح
امل�ؤلف ( بفتح الالم امل�شددة ) حقا للأمة جميعا،
وي�ستطيع �أي �أحد �أن يقوم بطبعه ون�شره مقابل
الإفادة منه بح�صة ربح معقولة ،ولن يتمكن
من هذه الإفادة �إال �أ�صحاب الأموال �أو �أ�صحاب
املطابع ودور الن�شر ،وبالتايل ف�إن الناظر �إلى
ال�صورة يف هذه احلالة ي�شعر ب�أن احلق املادي ما
زال م�ستمرا ،وما زال هناك بع�ض النا�س الذين
يتمتعون بهذا احلق ،لكنهم لي�سوا �أ�صحاب احلق
الأ�صليني �أو الورثة ،و�إمنا هم �أ�صحاب الأموال
و�أ�صحاب املطابع وال�شركات( .)96ويف هذه احلالة
يظهر احلق املادي وك�أنه منع منه الورثة ليتمتع
به �آخرون مهما كان هذا احلق قليال ،وهذا ما ال
يجيزه �شرع وال عقل وال قانون ،ويعد من باب �أكل
�أموال النا�س بالباطل ،لأن الوارث منع منه ومل
مينع منه الأجنبي .وتت�ضح �إ�شكالية �أكل �أموال
النا�س بالباطل بناء على القول بت�أقيت احلقوق
املالية للم�ؤلف ،عندما يقوم امل�ؤلف با�ستثمار
م�ؤلفه يف حياته ،ثم ينتقل هذا احلق بعد ذلك
�إلى ورثته ،وقبل انتهاء مدة احلماية بقليل كعام
�أو عامني ،يقوم الورثة ببيع احلق املادي للم�ؤلف
لأحد الأ�شخا�ص الأجانب ،وي�صبح هذا احلق ماال
ملن انتقلت �إليه ملكيته ،ف�إذا انتزع منه بعد العام
�أو العامني كان ذلك بال �شك �أكال لأموال النا�س
 -96لقد �أثار هذه ال�شبهة د .حممد فريد حممود عزت ،نظام
حماية حقوق امل�ؤلف يف اململكة العربية ال�سعودية وفق �ضوابط
ال�شريعة الإ�سالمية ،من�شورات جامعة الإمام حممد بن �سعود،
�إدارة الثقافة والن�شر1413 ،هـ ـ � ،1992ص  ،68لكنه �أجاز تربح
غري الورثة من امل�ؤلف ( بفتح الالم امل�شددة ) بن�سبة ربح ب�سيطة
ومعقولة مقولة .ونحن نقول له  :مهما كانت هذه الأرباح ب�سيطة
ومعقولة �إال �أن الأولى بها هم الورثة ولي�سوا الأجانب ،ولو �أ�شار
بتقا�سم هذه الأرباح بني الورثة و�أ�صحاب املطابع والأموال لكان
�أولى.

بالباطل ،وكيف تنتزع منه امللكية وقد �آلت له
بدليل �شرعي �صحيح ،كعقد البيع .
وقد ت�ضافرت الأدلة ال�صريحة يف كتاب اهلل عز
وجل على حرمة �أكل �أموال النا�س بالباطل ،ومن
ذلك قوله تعالى َ « :و َال َت�أْ ُك ُلو ْا �أَ ْم َوا َل ُكم َب ْي َن ُكم
ِبا ْل َب ِاط ِل َو ُت ْد ُلو ْا ِب َها �إِ َلى الحْ ُ َّك ِام ِل َت�أْ ُك ُلو ْا َف ِريق ًا ِّمنْ
ا�س ِبا ِلإ ْث ِم َو َ�أنت ُْم َت ْع َل ُمونَ » ( ،)97وقوله
�أَ ْم َو ِال ال َّن ِ
تعالى َ « :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنو ْا َال َت�أْ ُك ُلو ْا �أَ ْم َوا َل ُك ْم
ا�ض
َب ْي َن ُك ْم ِبا ْل َب ِاط ِل ِ�إ َّال �أَن َت ُكونَ تجِ َ ا َر ًة َعن َت َر ٍ
ِّمن ُك ْم َو َال َت ْق ُت ُلو ْا �أَن ُف َ�س ُك ْم �إِنَّ اللهّ َ َكانَ ِب ُك ْم َر ِحيم ًا »
( ،)98وقوله تعالىَ « :و�أَخْ ِذ ِه ُم ال ِّر َبا َو َق ْد ُن ُهو ْا َع ْن ُه
ا�س ِبا ْل َب ِاط ِل َو�أَ ْعت َْد َنا ِل ْل َكا ِف ِرينَ
َو�أَ ْكلِهِ ْم �أَ ْم َو َال ال َّن ِ
ِم ْن ُه ْم َع َذاب ًا �أَ ِليم ًا « ( ،)99وقوله تعالى َ « :يا �أَ ُّي َها
ا َّل ِذينَ � َآم ُنو ْا �إِنَّ َك ِثري ًا ِّمنَ الأَ ْح َبا ِر َوال ُّر ْه َب ِان
ا�س ِبا ْل َب ِاط ِل َو َي ُ�صدُّونَ َعن َ�س ِب ِيل
َل َي�أْ ُك ُلونَ �أَ ْم َو َال ال َّن ِ
اللهّ ِ َوا َّل ِذينَ َي ْك ِن ُزونَ َّ
الذهَ َب َوا ْل ِف َّ�ض َة َو َال ُين ِف ُقو َن َها
فيِ َ�س ِب ِيل اللهّ ِ َف َب ِّ�ش ْرهُ م ِب َع َذ ٍاب �أَ ِل ٍيم » ( . )100ولعله
من الوا�ضح �أن هذه الآيات تت�ضافر على حرمة
�أكل مال الغري بالباطل ،و�أكل احلق املادي للم�ؤلف
بدون وجه حق �أو دليل ،ال �شك يدخل يف حكم
هذا التحرمي ،خا�صة و�أن الأجانب هم الذين
ي�ستفيدون منها بعد انتهاء مدة احلماية كما
تقدم .
الدليل ال�سابع :
اال�ضطراب بني القائلني بت�أقيت احلق املايل
للم�ؤلف :
ولعله من �أقوى الأدلة على �أبدية احلق املادي
 -97البقرة �آية رقم .188
 -98الن�ساء �آية رقم .29
 -99الن�ساء �آية رقم .161
 -100التوبة �آية رقم .34
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للم�ؤلف ،اال�ضطراب ال�شديد الذي وقع فيه كل
القائلني بت�أقيت احلق املادي للم�ؤلف� ،سواء
كانوا �أ�شخا�صا �أم قوانني م�شروعة ،واال�ضطراب
الواقع بخ�صو�ص احلق املادي للم�ؤلف ،لي�س من
جهة واحدة ،و�إمنا من جهات متعددة ،من هذه
اجلهات :اال�ضطراب يف حتديد مدة احلماية،
فهناك من يحددها مبدة �ستني عاما(،)101
وهناك من حددها بخم�سني عاما ،وهناك من
حددها بثالثني عاما ،ومنهم من حددها بخم�سة
وع�شرين عاما وهكذا ،يبدو �أن هناك خالفا
�شديدا حول حتديد هذه املدة( .)102واال�ضطراب
يف جعل املدة واحدة لكل �ألوان �أو ا�شكال الت�أليف،
مع �أن امل�ؤلفات لي�ست واحدة يف اجلهد املبذول
فيها ،ويف الوقت الالزم لها ،ويف حدود مقدارها
�أو كميتها ،ويف تقدير النفقات عليها ،فهناك
بع�ض امل�ؤلفات التي ال ت�ستغرق جهدا كبريا �أو
وقتا طويال ،وت�ستوعبها �صفحات معدودة ويكفيها
دراهم حمدودة ،لكن هناك م�ؤلفات �أخرى حتتاج
�إلى جهد جهيد ،ووقت طويل ،وتخرج يف جملدات
متعددة ،ويبذل من �أجلها الكثري من الدراهم
والدنانري  .ولي�س من العدل �أن تت�ساوى هذه
امل�ؤلفات مع تلك يف املدة التي يفيد منها امل�ؤلف
بخ�صو�ص النواحي املالية .
وهناك ا�ضطراب �أي�ضا يف مقدار �إفادة امل�ؤلفني
 -101ممن ذهب �إلى �أن مدة االنتفاع �ستون عاما بناء �أنها
�أق�صى مدة لالنتفاع عرفها الفقه الإ�سالمي يف حق احلكر ،وهو
حق الفرد على الأر�ض املوقوفة للغر�س �أو البناء بطريق الإجارة
الطويلة د .فتحي الدريني ،حق االبتكار يف الفقه الإ�سالمي
املقارن ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ـ بريوت ،ط الثانية1401 ،هـ ـ 1981م،
�ص .120،121
� -102أما من ذهب �إلى حتديد مدد �أخرى غري ال�ستني فذلك
يرجع �إلى اختالف القوانني نف�سها يف حتديد هذه املدة ،على
النحو الذي �أ�شرنا �إليه من قبل.
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�أثناء مدة احلماية ،فقد يفيد امل�ؤلف من ت�أليفه
�أو ابتكاره كثريا �إذا قدم يف ريعان �شبابه ويظل
متمتعا بحقوقه املادية عليه �سنوات طويلة ،رغم
�أن االبتكار ميكن �أن يكون ب�سيطا ،يف حني �أن من
يقدم ابتكارا عظيما يف �أواخر �أيامه ثم ميوت
بعدها ،ف�إن مدة الإفادة من هذا االبتكار تكون
قليلة بالن�سبة ملثال االبتكار الآخر (.)103
االجتاه الراجح :
وبعد تقدمي االجتاهني ال�سابقني وبيان ما ي�ستند
�إليه كل اجتاه من �أدلة ،يتبني لنا رجحان االجتاه
الثاين القائل ب�أبدية احلق املادي للم�ؤلف،
وهذا ما يتفق والن�صو�ص العامة يف ال�شريعة
الإ�سالمية ،وما يتفق �أي�ضا مع قواعد الفقه
الإ�سالمي ،والقول ب�أن احلق املادي لل�ؤلف حق
تدعو �إلى ت�أقيته امل�صلحة العامة للمجتمع ،قول
ال يقوى على ال�سري ،خا�صة عند التوفيق بني
امل�صلحة العامة وحق امل�ؤلف� ،أو عند بيان عدم
التعار�ض بينهما� ،إذ �إن الت�أليف �أو االبتكار عند
نقل ملكيته املالية للم�صلحة العامة �ستبقى هناك
بع�ض الفئات التي يعود عليها هذا الت�أليف �أو
االبتكار بالنفع املادي وهم من يقومون بطبعه �أو
ن�سخه للنا�س ،وامل�صلحة العامة ال متنع �أن يكون
لورثة امل�ؤلف جزء من هذا النفع على الأقل� ،أما
�أن تعمل امل�صلحة العامة على بقاء النفع املادي
 -103حول مدة احلماية يف الت�شريعات العربية ويف الت�شريعات
الأوربية وعلى ال�صعيد الدويل �أي�ضا يراجع  :د .م�صطفى �أحمد
�أبو عمرو ،احلق املايل لأ�صحاب احلقوق املجاورة درا�سة مقارنة،
من�ش�أة املعارف باال�سكندرية ،2008 ،موقف الت�شريعات العربية
من مدة احلماية �ص  125وما بعدها ،وموقف الت�شريعات الأوربية
�ص  130وما بعدها ،وموقف الت�شريعات الدولية �ص  137وما
بعدها.
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مع �إعطائه لغري م�ستحقه ،فهذا ما ال ير�ضاه �شرع
وال عقل وال عرف وال قانون .والأهم من ذلك �أن
امل�صلحة العامة نف�سها قد تكون هي الدافع لبقاء
احلق املادي على وجه الت�أبيد ،حتى يكون هذا
النفع -مهما كان قليال -هو و�سيلة الإغراء بعد
ذلك لإعادة طبع امل�ؤلف (بفتح الالم امل�شددة)
و�إفادة املجتمع منه ،وبالتايل تتحق املنفعة
امل�شرتكة ملن ينتجون ويبتكرون ،وملن ي�ستخدمون
ويفيدون من �أفراد املجتمع ،بطريقة ت�ؤدي �إلى
الرفاهية االقت�صادية والتوازن بني احلقوق
والواجبات( . )104و�إذا كان احلق املعنوي ومنه
ن�سبة الت�أليف �أو االبتكار �إلى �صاحبه ال خالف
بني �سائر الفقهاء والباحثني ،بل وال خالف بني
الن�صو�ص القانونية املتنوعة �أي�ضا على القول
بت�أبيده ،فلماذا ال يكون احلق املادي مثله كذلك،
خا�صة و�أن كل هذه احلقوق تولدت من عمل واحد،
هى احلقوق املادية واحلقوق املعنوية( .)105و�أن
104- Ruth L. Okediji, Le Système International
de Droit d› Auteur, Restrictions, Exceptions et
Considération en Matière d› Intéret public pour
les Pays en Développement, Mai 2006, ICTSD
Programme sur Les droits propriété intellectuelle
et le Développement, Durable, Séries des droits
propriété intellectuelle et le Développement,
Durable, P. 5.

 -105يف القول ب�أبدية احلق املعنوي للم�ؤلف يراجع على �سبيل
املثال  :د� .أ�سامة �أحمد �شوقي املليجي ،احلماية الإجرائية يف
جمال حق امل�ؤلف درا�سة مقارنة� 1996 ،ص  ،17د .حممد فريد
حممود عزت ،نظام حماية حقوق امل�ؤلف يف اململكة العربية
ال�سعودية وفق �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية ،من�شورات جامعة
الإمام حممد بن �سعود� ،إدارة الثقافة والن�شر1413 ،هـ ـ ،1992
�ص  ،46د� .شحاته غريب �شلقامي ،امللكية الفكرية يف القوانني
العربية( ،درا�سة حلقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة وخل�صو�صية
حماية برامج احلا�سب الآيل) دار اجلامعة اجلديدة 2008م،
�ص  . .179 ،178ح�سن ح�سني الرباوي ،احلقوق املجاورة حلق
امل�ؤلف درا�سة مقارنة بني الفقه الإ�سالمي والقانون الو�ضعي ،دار
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احلق املادي للم�ؤلف قد حلقته كثري من التطورات
و�أ�صبح ينظر �إلى املعلومات كعن�صر هام من
�أهم عنا�صر امل�صادر االقت�صادية ،وبناء عليه ال
ن�ستطيع �أن نف�صل بني املنتجات الأدبية واحلياة
االقت�صادية ،و�إن اعتبارات التمويل واال�ستثمار
حتتم �ضرورة البحث عن معايري ت�ستجيب لهذا
الواقع االقت�صادي ،مما ي�ستلزم �إعطاء مفهوم
اقت�صادي لكل امل�صنفات وامل�ؤلفات واالبتكارات،
خا�صة و�أن امل�ؤلف نف�سه بات يراعي يف ت�أليفه
�أذواق وحاجات امل�ستهلكني ،ل�ضمان ح�سن توزيع
هذه املنتجات الذهنية ،ومن لوازم ذلك املفهوم
االقت�صادي حلق امل�ؤلف املادي� ،أن يكون هذا
احلق دائما ك�سائر اململوكات ( .)106وعالوة على
ذلك ف�إننا ن�ستطيع �أن ندعم االجتاه الثاين وهو
القول بت�أبيد احلق املايل للم�ؤلف ،بناء على �أن
الت�أقيت يتنافى مع اجتاه جمهور الفقهاء يف القول
بتوريث احلق يف املنفعة من ناحية ،كما يتنافى مع
اجتاه احلنفية يف القول بعدم توريث املنفعة من
ناحية �أخرى(� ،)107أما �أن القول بالت�أقيت ال يتفق
النه�ضة العربية القاهرة ،ط الأولى 2004ـ 2005م� ،ص  .137د.
رمزي ر�شاد عبد الرحمن ال�شيخ ،احلقوق املجاورة حلق امل�ؤلف،
دار اجلامعة اجلديدة للن�شر ،اال�سكندرية� ،2005 ،ص .444
 -106يف معنى ذلك يراجع  :د .فاروق الأبا�صريي ،نحو مفهوم
اقت�صادي حلق امل�ؤلف ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة� ،2004 ،ص
 .176 : 171كما يراجع حول التحليل االقت�صادي حلقوق امللكية
الفكرية:
Propriété intellectuelle, Rapports: Jean Tirole,
Claude Henry, Michel Trommetter, et Laurence
Tubiana, Bernard Caillaud, Commentaires, Daniel
Cohen, Lionel Fontagné, Réalisé en PAO au
Conseil d’Analyse Économique, par Christine Carl,
Paris, 2003, P. 57

-107يقول يف التفرقة بني االجتاهني د .وهبة الزحيلي يف معر�ض
بيان خ�صائ�ص حق املنفعة  « :عدم قبول التوارث عند احلنفية
خالفا جلمهور الفقهاء ،فال تورث املنفعة عند احلنفية ،لأن الإرث
يكون للمال املوجود عند املوت ،واملنافع ال تعد ماال عندهم« . .
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ومذهب اجلمهور ،فلأن اجلمهور يقولون بتوريث
املنافع ،وما دامت �أنها تورث ف�إنها ت�أخذ حكم
املوروثات يف عدم تقييدها مبدة معينة ،و�أما �أن
القول ب�أن الت�أقيت خمالف ملذهب احلنفية �أي�ضا؛
فلأنهم ال يقولون بالتوريث للمنافع ،وتنتهي مبوت
املورث ،وما دامت كذلك ف�إن املورث ال ي�ستطيع
االنتفاع بها مدة معينة بعد موت املورث� ،سواء
كانت هذه املدة خم�سني عاما �أو �ستني �أو غريها
 .وبالتايل فال يبقى �إال القول بت�أبيد احلق املادي
للم�ؤلف اتفاقا مع ما يراه اجلمهور من توريث
املنافع دون قيد .
و�إن انتهينا �إلى �أن احلق املادي للم�ؤلف يعد حقا
م�ؤبدا� ،إال �أننا على قناعة تامة ب�أن هذه امل�س�ألة
حتتاج �إلى درا�سات جادة وخا�صة من قبل
القانونيني ،لتطوير النظرة القانونية على طريق
االت�ساق مع النظرة ال�شرعية لهذه امل�س�ألة(،)108
كما �أن �أبدية احلق املادي للم�ؤلف يجب �أال
مينع الدولة من التدخل لتحديد ثمن الن�سخة
من امل�ؤلف ،حتى ال يكون �سعرها فيه مبالغة،
وي�ستطيع �أن ي�ستفيد منها اجلمهور ب�صفة عامة،
�أو مبعنى �آخر ت�ستطيع الدولة �أن تتدخل لتحديد
الثمن الذي معه تتحقق امل�صلحة العامة ،وبذلك
نكون قد راعينا �أ�صحاب احلقوق من ناحية،
وم�صلحة املجتمع العامة من ناحية �أخرى .
اخلامتة
يف نهاية هذا البحث ،والذي ت�أمل مليا احلق
الفقه الإ�سالمي و�أدلته ج � 4ص  .2898كما يراجع نف�س املعنى
ال�شيخ علي اخلفيف� ،أحكام املعامالت ال�شرعية ،ط الأولى
1417هـ ـ 1996م ،دار الفكر العربي� ،ص 55، 54
 -108على غرار اهتمام الغرب بحماية امللكية الفكرية ودوام النظر
يف تطويرها ،ومن الدرا�سة التي ميكن �أن ن�شري �إليها يف هذا املجال :

Pierre-Alain COLLOT, La Protection des saviors
traditionnels, du droit international de la propriété
intellectuelle au systeme de Protection sui generis.
DROIT ET CULTURES, Revue International
Interdisciplinaire , 53, 2007- PP. 181-209.
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املادي للم�ؤلف بني القائلني بت�أقيته والقائلني
بت�أبيده ،ميكن �أن نر�صد هذه النتائج:
ـ فيما يخ�ص حتديد مفهوم املال يف الفقه
الإ�سالمي ،وجدنا اجتاهني كبريين يف بيان هذا
املفهوم :اجتاه احلنفية ،والذي يق�صر املال على
ما ميكن حيازته واالنتفاع به ،وبالتايل ف�إنه ال
يت�ضمن املنافع لعدم �إمكان حيازتها ،وميثل لهذا
االجتاه بتعريف املال على �أنه « :ما مييل �إليه الطبع
وميكن ادخاره لوقت احلاجة ،واجتاه اجلمهور
والذي يو�سع من مدلول املال بحيث ميكن �أن ي�شمل
املنافع؛ لأن املق�صود من املال هو املنفعة ،واملنفعة
هي الأ�صل يف اعتبار ال�شيء ماال ،وميثل لهذا
االجتاه يف تعريف املال على �أنه« :ماله قيمة يباع
بها ويلزم متلفه ال�ضمان» .وال �شك �أن الراجح هو
االجتاه الأخري والذي يف�سح للمنافع جماال لتوجد
�ضمن حدود الأموال ،لأن عدم اعتبارها ماال
يرتتب عليه �ضياع احلقوق بني النا�س .
ـ وفيما يخ�ص وجود احلق املادي للم�ؤلف على
ت�أليفه �أو ابتكاره ،ظهر يف �ساحة الفقه الإ�سالمي
ثالثة اجتاهات؛ االجتاه االول  :وهو �أن للم�ؤلف
على م�ؤلفه حقا ماديا ،ينطوي على قيمة مالية
م�شروعة ،يتيح له هذا احلق �إمكانية منع االعتداء
عليه ،وا�ستغالله واالنتفاع به والت�صرف فيه.
و�إلى هذا ذهب �أكرث الباحثني يف هذا الع�صر،
واالجتاه الثاين  :وهو �أنه لي�س للم�ؤلف على م�ؤلفه
مادي ،ينطوي على قيمة مالية م�شروعة،
ح ٌق ٌ
وبالتايل ال يحق للم�ؤلف منع غريه من الإفادة
من م�ؤلفه بالطبع والن�شر �أو غري ذلك من �أوجه
النفع .وقد ذهب �إلى هذا بع�ض الباحثني �أي�ضا،
االجتاه الثالث :وقد ذهب �صاحب هذا االجتاه
�إلى �أن امل�ؤلف يجوز له �أن ينتفع انتفاعا ماديا من
ت�أليفه �أو ابتكاره ،بنف�سه و بامل�شاركة مع غريه،
لكن ال يجوز له بيعه �أو ت�أجريه.
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لكن الراجح هو االجتاه الأول ،باعتبار �أن الت�أليف
واالبتكار منفعة كربى للنا�س واملجتمع ،يت�ضمن حقا
ماليا ،ويجوز للم�ؤلف ا�ستغالله وا�ستثماره وبيعه
والإفادة منه على النحو الذي يراه ،وهذا ما يتفق
وما ت�سري عليه الأعراف املحلية والدولية اليوم .
ـ و�أما بخ�صو�ص ت�أقيت احلق املادي للم�ؤلف،
فهناك بع�ض الفقهاء الذين يتجهون �إلى القول
بت�أقيت احلق املادي للم�ؤلف ،مبعنى �أن اجلانب
املايل يف حق امل�ؤلف ،ال يبقى خال�صا له ولورثته
على الت�أبيد .،ويتفق مع هذا االجتاه يف الفقه
الإ�سالمي االجتاه القانوين ب�صورة مطلقة ،حيث
تتفق كل القوانني املنظمة حلق امل�ؤلف يف هذا
الع�صر على �أن حق امل�ؤلف املادي على م�ؤلفه يعد
حقا م�ؤقتا ،وهذه املدة امل�ؤقتة للحق املادي ت�ستوعب
فقط حياة امل�ؤلف وت�ستمر بعد وفاته مدة حمددة،
حتدد �أحيانا بخم�سني عاما و�أحيانا �أخرى ب�ست�سن
عاما �أو غري ذلك ،وبعد انتهاء هذه املدة ينتهى
احلق املادي للم�ؤلف ،وي�ؤول هذا احلق �إلى امللكية
العامة بحيث ي�ستطيع كل �شخ�ص بعد ذلك �أن
ي�ستغل هذا الت�أليف �أو االبتكار دون �إذن �أو مقابل.
ـ ويف املقابل للقول بالت�أقيت ،يوجد اجتاه �آخر
لدى بع�ض الفقهاء والباحثني املعا�صرين �أي�ضا
وينادي بت�أبيد احلق املادي للم�ؤلف ،مبعنى �أن
امل�ؤلف يظل ينتفع من حقه املادي على م�ؤلفه طول
حياته ،وبعد موته ينتقل هذا احلق �إلى ورثته ،ثم
�إلى ورثتهم �أي�ضا ،ما دام �أن هذا احلق قائم ،ومل
يتم نقله �أو الت�صرف فيه بطريقة تخرجه من
نطاق ملك امل�ؤلف �أو من نطاق ملك ورثته ،وحق
امل�ؤلف املادي يعد بهذا ك�سائر الأموال التي ي�ستبد
بها مالكها.
وقد ات�ضح لنا رجحان االجتاه الثاين القائل ب�أبدية
احلق املادي للم�ؤلف ،وهذا ما يتفق والن�صو�ص
العامة يف ال�شريعة الإ�سالمية ،وما يتفق �أي�ضا
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مع قواعد الفقه الإ�سالمي ،والقول ب�أن احلق
املادي للم�ؤلف حق تدعو �إلى ت�أقيته امل�صلحة
العامة للمجتمع ،قول ال يقوى �إلى ال�سري ،خا�صة
عند التوفيق بني امل�صلحة العامة وحق امل�ؤلف� ،أو
عند بيان عدم التعار�ض بينهما� ،إذ �إن الت�أليف �أو
االبتكار عند نقل ملكيته املالية للم�صلحة العامة
�ستبقى هناك بع�ض الفئات التي يعود عليها هذا
الت�أليف �أو االبتكار بالنفع املادي وهم من يقومون
بطبعه �أو ن�سخه للنا�س ،وامل�صلحة العامة ال متنع
�أن يكون لورثة امل�ؤلف جزء من هذا النفع على
الأقل� ،أما �أن تعمل امل�صلحة العامة على بقاء
النفع املادي مع �إعطائه لغريم�ستحقه ،فهذا ما ال
ير�ضاه �شرع وال عقل وال عرف وال قانون .والأهم
من ذلك �أن امل�صلحة العامة نف�سها قد تكون
هي الدافع لبقاء احلق املادي على وجه الت�أبيد،
حتى يكون هذا النفع مهما كان قليال هو و�سيلة
الإغراء بعد ذلك لإعادة طبع امل�ؤلف ( بفتح الالم
امل�شددة) و�إفادة املجتمع منه .
ـ ويف اخلتام يو�صي الباحث بناء على ما مت
ترجيحه يف هذا البحث وهو القول ب�أبدية احلق
املادي للم�ؤلف� ،أن تتم درا�سة هذه امل�سالة من
جديد و�إعادة النظر فيها مرة بعد مرة ،وخا�صة
من قبل القانونيني ،ليت�سنى مراجعة كل القوانني
التي تت�ضمن القول بت�أقيت احلق املادي للم�ؤلف،
وهذا ما ن�شدد عليه  .كما يو�صي �أي�ضا ب�أن تتدخل
الدولة يف حتديد �أ�سعار امل�ؤلفات ،مبا يحقق النفع
العام �أو امل�صلحة العامة للمجتمع ،وذلك دون
�إهدار احلقوق املادية لأ�صحاب امللكية الفكرية
�أو ورثتهم ،ويف جمع بني احل�سنيني ،وحتقيق
للمنفعتني  :املنفعة اخلا�صة للم�ؤلف ،واملنفعة
العامة للمجتمع .و�أ�صلي و�أ�سلم على خامت الأنبياء
حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم ت�سلي ًما كث ًريا �إلى
يوم الدين ،و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.
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امل�صادر و املراجع
املراجع العربية:
ـ	�إبراهيم بن مو�سى بن حممد اللخمي الغرناطي ال�شهري بال�شاطبي (املتوفى790 :هـ) ،املوافقات،
املحقق� :أبو عبيدة م�شهور بن ح�سن �آل �سلمان ،النا�شر :دار ابن عفان ،الطبعة :الطبعة الأولى 1417هـ/
1997م
ـ �أحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى ا ُ
خل ْ�س َر ْو ِجردي اخلرا�ساين� ،أبو بكر البيهقي (املتوفى458 :هـ)،
ال�سنن الكربى ،املحقق :حممد عبد القادر عطا،النا�شر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة:
الثالثة 1424 ،هـ  2003 -م،
ـ	�أحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن �أ�سد ال�شيباين (املتوفى241 :هـ) ،م�سند الإمام �أحمد بن حنبل،
املحقق� :شعيب الأرن�ؤوط  -عادل مر�شد ،و�آخرون� ،إ�شراف :د عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي ،النا�شر:
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة :الأولى 1421 ،هـ  2001 -م
ـ	�أحمد احلجي الكردي يف مقالته  :حكم الإ�سالم يف حقوق الت�أليف والن�شر والتوزيع والرتجمة  .من�شورة
مبجلة  :هدي الإ�سالم الأردنية� ،ص  58من العددين ال�سابع والثامن املجلد � 25سنة 1981م ـ 1400هـ .
ـ	�أحمد بن ال�شيخ حممد الزرقا ـ املتوفى  1357هـ� ،شرح القواعد الفقهية ،دار الن�شر  /دار القلم.
ـ	 بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن بهادر �أبو عبد اهلل الزرك�شي (املتوفى794 :هـ) ،املنثور يف القواعد
الفقهية ،النا�شر :وزارة الأوقاف الكويتية ،الطبعة :الثانية1405 ،هـ 1985 -م
ـ	 �سليمان بن �أحمد بن �أيوب بن مطري اللخمي ال�شامي� ،أبو القا�سم الطرباين (املتوفى360 :هـ) ،املعجم
الكبري ،املحقق :حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي ،دار الن�شر :مكتبة ابن تيمية – القاهرة ،الطبعة :الثانية،
ـ	 �سمري حممد جمعة العواودة ،واجبات العمال وحقوقهم يف ال�شريعة الإ�سالمية مقارنة مع قانون العمل
الفل�سطيني ،النا�شر :جامعة القد�س ،عام الن�شر 1431 :هـ  2010 -م،
ـ	 �شهاب الدين �أحمد بن �إدري�س بن عبد الرحمن �أبو العبا�س املالكي ال�شهري بالقرايف (املتوفى684 :هـ)،
الفروق ،النا�شر :عامل الكتب،
ـ	 �شهاب الدين �أحمد بن حممد بن �أحمد بن يون�س بن �إ�سماعيل بن يون�س ِّ
ال�ش ْل ِب ُّي (املتوفى 1021 :هـ)،
حا�شية ال�شلبي ،مطبوع على هام�ش كتاب تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق ،املطبعة الكربى الأمريية -
بوالق ،القاهرة ،الطبعة :الأولى 1313 ،هـ.
ـ	 عبد الرحمن بن �أبي بكر ،جالل الدين ال�سيوطي (املتوفى911 :هـ) ،الأ�شباه والنظائر ،امل�ؤلف :النا�شر:
دار الكتب العلمية ،الطبعة :الأولى1411 ،هـ 1990 -م
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عبد احلميد طهماز ،حق الت�أليف والتوزيع والن�شر والرتجمة ،ورقة ملحقة بكتاب د .فتحي الدريني ،حق
االبتكار يف الفقه الإ�سالمي املقارن.
عبد العزيز بن �أحمد بن حممد ،عالء الدين البخاري احلنفي (املتوفى730 :هـ) ،ك�شف الأ�سرار �شرح
�أ�صول البزدوي ،دار الكتاب الإ�سالمي.
عبد العزيز بن حممد بن عبد الرحمن بن عبد املح�سن ال�سلمان �أبو حممد (املتوفى1422 :هـ) ،الأ�سئلة
والأجوبة الفقهية.
د .عبد الكرمي زيدان ،املدخل لدرا�سة ال�شريعة الإ�سالمية ،م�ؤ�س�سة الر�سالة بريوت  -لبنان ،ط ال�ساد�سة
ع�شرة 1420هـ ـ 1999م.
عثمان بن علي بن حمجن البارعي ،فخر الدين الزيلعي احلنفي (املتوفى743 :هـ) ،تبيني احلقائق �شرح
كنز الدقائق وحا�شية ِّ
ال�ش ْل ِب ِّي ،،النا�شر :املطبعة الكربى الأمريية  -بوالق ،القاهرة ،الطبعة :الأولى،
1313هـ .
د .عماد خليل ،مالحظات حول حقوق الت�أليف والن�شر ،ورقة ملحقة بكتاب د .فتحي الدريني و�آخرون،
حق االبتكار يف الفقه الإ�سالمي املقارن.
علي حيدر خواجه �أمني �أفندي (املتوفى1353 :هـ) ،درر احلكام يف �شرح جملة الأحكام ،،تعريب :فهمي
احل�سيني ،النا�شر :دار اجليل ،الطبعة :الأولى1411 ،هـ 1991 -م.
ال�شيخ علي اخلفيف� ،أحكام املعامالت ال�شرعية ،ط الأولى 1417هـ ـ 1996م ،دار الفكر العربي.
علي بن عمر بن �أحمد بن مهدي بن م�سعود بن النعمان بن دينار �أبو احل�سن البغدادي الدارقطني
(املتوفى385 :هـ)� ،سنن الدارقطني ،حققه و�ضبط ن�صه وعلق عليه� :شعيب االرن�ؤوط ،ح�سن عبد املنعم
�شلبي ،عبد اللطيف حرز اهلل� ،أحمد برهوم ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت – لبنان ،الطبعة :الأولى،
 1424هـ 2004 -م.
د .فتحي الدريني و�آخرون ،حق االبتكار يف الفقه الإ�سالمي املقارن ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ـ بريوت ،ط الثانية،
1401هـ ـ 1981م.
ال�شيخ قا�سم بن عبد اهلل املعروف بابن ال�شاط (723هـ) ،حا�شية «�إدرار ال�شروق على �أنوار الفروق»
حا�شية لت�صحيح بع�ض الأحكام وتنقيح بع�ض امل�سائل ،حا�شية على كتاب الفروق للقرايف مطبوعة معه.
حممد بن �أحمد بن حممد بن �أحمد بن ر�شد �أبو الوليد القرطبي ال�شهري بابن ر�شد احلفيد (املتوفى:
595هـ) ،بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ،،النا�شر :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة :بدون طبعة ،تاريخ
الن�شر1425 :هـ 2004 -م.
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ـ	 حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري اجلعفي� ،صحيح البخاري ،املحقق :حممد زهري بن نا�صر
النا�صر ،النا�شر :دار طوق النجاة (م�صورة عن ال�سلطانية ب�إ�ضافة ترقيم حممد ف�ؤاد عبد الباقي)،
الطبعة :الأولى1422 ،هـ.
ـ	 حممد �أمني بن عمر بن عبد العزيز املعروف بابن عابدين الدم�شقي احلنفي( ،املتوفى1252 :هـ) ،رد
املحتار على الدر املختار ،النا�شر :دار الفكر-بريوت ،الطبعة :الثانية1412 ،هـ 1992 -م .
ـ القا�ضي حممد تقي العثماين بن ال�شيخ املفتي حممد �شفيع ،بحوث يف ق�ضايا فقهية معا�صرة ،.دار
الن�شر :دار القلم – دم�شق ،الطبعة :الثانية1424 ،هـ 2003 -م .
ـ القا�ضي حممد بن عبد اهلل �أبو بكر بن العربي املعافري اال�شبيلي املالكي (املتوفى543 :هـ)� ،أحكام
القر�آن ،راجع �أ�صوله وخرج �أحاديثه وع َّلق عليه :حممد عبد القادر عطا ،النا�شر :دار الكتب العلمية،
بريوت – لبنان الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ  2003 -م .
ـ	 ال�شيخ حممد بن علي بن ح�سني مفتي املالكية مبكة املكرمة (1367هـ) ،حا�شية «تهذيب الفروق والقواعد
ال�سنية يف الأ�سرار الفقهية» ،وفيها اخت�صر الفروق وخل�صه وهذبه وو�ضح بع�ض معانيه .حا�شية على
كتاب الفروق للقرايف مطبوعة معه.
ـ حممد بن عي�سى بن َ�س ْورة بن مو�سى بن ال�ضحاك ،الرتمذي� ،أبو عي�سى (املتوفى279 :هـ)� ،سنن
الرتمذي ،املحقق :ب�شار عواد معروف ،النا�شر :دار الغرب الإ�سالمي – بريوت� ،سنة الن�شر1998 :م.
ـ	 د .حممد فريد حممود عزت ،نظام حماية حقوق امل�ؤلف يف اململكة العربية ال�سعودية وفق �ضوابط
ال�شريعة الإ�سالمية ،من�شورات جامعة الإمام حممد بن �سعود� ،إدارة الثقافة والن�شر1413 ،هـ ـ .1992
ـ	 حممد بن مكرم بن علي� ،أبو الف�ضل ،جمال الدين ابن منظور الأن�صاري الرويفعي الإفريقي (املتوفى:
711هـ) ،ل�سان العرب ،،النا�شر :دار �صادر – بريوت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.
ـ	 حممد بن يزيد القزويني ،املعروف بابن ماجة �أبو عبد اهلل وماجة ا�سم �أبيه يزيد (املتوفى273 :هـ)
�سنن ابن ماجه ،،،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،النا�شر :دار �إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى
البابي الحلبي.

ـ	 م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سن الق�شريي الني�سابوري (املتوفى261 :هـ)� ،صحيح م�سلم ،املحقق :حممد
ف�ؤاد عبد الباقي ،النا�شر :دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت.
ـ م�صطفى بن �سعد بن عبده ال�سيوطي �شهرة ،الرحيباين مولدا ثم الدم�شقي احلنبلي (املتوفى1243 :هـ)،
مطالب �أويل النهى يف �شرح غاية املنتهى ،النا�شر :املكتب الإ�سالمي ،الطبعة :الثانية1415 ،هـ 1994 -م،
ـ من�صور بن يون�س بن �صالح الدين ابن ح�سن بن �إدري�س البهوتي احلنبلي (املتوفى1051 :هـ) ،دقائق
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�أويل النهى ل�شرح املنتهى املعروف ب�شرح منتهى الإرادات ،النا�شر :عامل الكتب ،الطبعة :الأولى1414 ،هـ
 1993م.ـ د .ناصر بن محمد بن مشري الغامدي ،حماية الملكية في الفكرية في الفقه اإلسالمي واآلثار االقتصادية

املرتتبة عليها ،بحث مقدم �إلى امل�ؤمتر العاملي الثالث لالقت�صاد الإ�سالمي ،جامعة �أم القرى.
ـ د .نايف بن جمعان اجلريدان ،حق الت�أليف ،على هذا الرابط:
http://www.almoslim.net/node/170703 .

(ال�شامل للأد ّلة َّ
إ�سالمي و�أد َّل ُت ُه َّ
أهم ال َّنظر َّيات
ـ	 دَ .و ْه َبة الز َُّح ْي ِل ّي ،ال ِف ْق ُه ال
ال�شرع َّية والآراء املذهب َّية و� ّ
ُّ
الفقه َّية وحتقيق الأحاديث ال َّنبو َّية وتخريجها) ،النا�شر :دار الفكر � -سور َّية – دم�شق ،الطبعة :ال َّرابعة
املن َّقحة املع َّدلة بال ِّن�سبة ملا �سبقها.
ـ	 د .وهبة الزحيلي ،ورقته بعنوان  :حق الت�أليف والن�شر والتوزيع ،ملحقة بكتاب د .فتحي الدريني ،حق
االبتكار يف الفقه الإ�سالمي املقارن ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ـ بريوت ،ط الثانية1401 ،هـ ـ 1981م.
ـ	�أ .وهبى �سليمان غاوجي ،حق الت�أليف ،ورقة ملحقة بكتاب د .فتحي الدريني ،حق االبتكار يف الفقه
الإ�سالمي املقارن ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ـ بريوت ،ط الثانية1401 ،هـ ـ 1981م.
ـ	 وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية – الكويت ،املو�سوعة الفقهية الكويتية� ،صادر عن ،:الطبعة الأولى،
مطابع دار ال�صفوة – م�صر.
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ـ املراجع القانونية :
ـ	 د� .أ�سامة �أحمد �شوقي املليجي ،احلماية الإجرائية يف جمال حق امل�ؤلف درا�سة مقارنة. 1996 ،
ـ	 د .ح�سام الدين ال�صغري ،التعريف بحقوق امللكية الفكرية ،بحث مقدم �إلى ندوة الويبو الوطنية عن
امللكية الفكرية ،نظمتها املنظمة العاملية للملكية الفكرية ( الويبو ) بالتعاون مع وزارة التجارة وال�صناعة
وجمل�س ال�شورى ،م�سقط ـ عمان 24 ،23 ،مار�س . 2004
ـ	 د .ح�سن ح�سني الرباوي ،احلقوق املجاورة حلق امل�ؤلف درا�سة مقارنة بني الفقه الإ�سالمي والقانون
الو�ضعي ،دار النه�ضة العربية القاهرة ،ط الأولى 2004ـ 2005م.
ـ	 ح�سني بن معلوي ال�شهراين ،حقوق االخرتاع والتاليف يف الفقه الإ�سالمي ،دار طيبة للن�شر والتوزيع،
الريا�ض1425 ،هـ ـ  2004م ،ط الأولى� ،ص  200ـ �( . 202أ�صل الكتاب ر�سالة ماج�ستري ).
ـ	 د .ديني�س لويد ،تعريب املحامي �سليم ال�صوي�ص مراجعة �سليم ب�سي�سو� ،سل�سلة عامل املعرفة ،رقم ،47
�سل�سلة �شهرية ي�صدرها املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت ،نوفمرب 1981م.
ـ د .رمزي ر�شاد عبد الرحمن ال�شيخ ،احلقوق املجاورة حلق امل�ؤلف ،دار اجلامعة اجلديدة للن�شر،
اال�سكندرية.2005 ،
ـ د� .سليمان عبد املجيد  :النظرية العامة للقواعد الآمرة يف القانون الدويل ،دار النه�ضة العربية .
ـ د� .شحاته غريب �شلقامي ،امللكية الفكرية يف القوانني العربية( ،درا�سة حلقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة
وخل�صو�صية حماية برامج احلا�سب الآلى ) دار اجلامعة اجلديدة 2008م.
ـ د .عبد اخلالق ح�سن ،خال�صة املحا�ضرات التي �ألقيت يف املدخل للعلوم القانونية دار الهدي  1403هـ
1982م.
ـ �أ .د .عبد الغني حممود ،القاعدة العرفية يف القانون الدويل العام ،دار النه�ضة العربية القاهرة،
ـ د .فاروق الأبا�صريي ،نحو مفهوم اقت�صادي حلق امل�ؤلف ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة.2004 ،
ـ د  .حممد �سامي عبد احلميد � :أ�صول القانون الدويل العام  .القاعدة الدولية ،ط ال�ساد�سة ،1984 ،الدار
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