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  فتاوى النوازل االقتصادیة المعاصرة بین االجتھاد التنزیلي

  وفقھ الموازنات الحقوق المعنویة أنموذجا

  

  الجزائر - 1جامعة باتنة -  األستاذة صلیحة بن عاشور

  الجزائر - 1جامعة باتنة -  األستاذ علي غنام      

                                      

  :ملخص البحث

ھو بذل المجتھد الوسع لتنزیل حكم شرعي تھاد التنزیلي؛إذا كان االج
على واقعة معینة بصورة یفضي فیھا ھذا التنزیل إلى المقصد الشرعي من 

  .1الحكم المنزل

ویتعلق باالجتھاد التنزیلي تحقیق المناط  الذي ھو؛ معرفة المحكوم فیھ 
المعرفة  وھذا یقتضي ،ومعرفة ما یدخل فیھ وما ال یدخل فیھ ،على حقیقتھ

إذ  ...وباألشیاء وأوصافھا، وباألفعال وأسبابھا وآثارھاالجیدة بالواقع ومكوناتھ، 
من دون ھذا یمكن أن یقع تنزیل األحكام  على غیر ما وضعت لھ، أو على أكثر 
مما وضعت لھ، أو على أقل ما وضعت لھ، ویمكن أن یقع تعطیل الحكم  مع 

قیق المناط الخاص، كما عبر عنھ وجود محلھ ومناطھ، وھذا ما یسمى بتح
  2.الشاطبي

إذا كان فقھ الموازنات علم  یبحث المقارنة بین وضع ووضع، و
والمفاضلة بین حال وحال، والموازنة بین المصالح والمفاسد على المدیین 
القصیر والطویل، وعلى المستویین الفردي والجماعي، واختیار ما یراه 

على حد تعبیر بعض العلماء  ء المفسدةالمجتھد أدنى لجلب المصلحة ودر
  .المعاصرین
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قوق المعنویة، من النوازل  الفقھیة المعاصرة الحنازلة   وإذا كانت  
المھمة، التي ظھرت أھمیتھا مع التقدم العلمي والتجاري والصناعي والتقني 

د الذي یعیشھ العالم بأسره، ولھا أثرھا الواضح سلباً أو إیجاباً في اقتصاد األفرا
  .واألُمم على حد  سواء

فمع التقدم الحضاري، وانتشار الوسائل الحدیثة، انتشرت السرقات 
العلمیة واألدبیة، والتقلید والغش التجاري والصناعي بأنواعھ المختلفة، وبذلك 

واختلف أھل العلم   ،كثرت في ھذه المسألة  التساؤالت وحدث نزاع وخصومات
ل تملك  الحقوق المعنویة وترد علیھا حول الكثیر من جوانب المسألة، ھ

التصرفات من بیع ونحوه أم ال؛ وھل ھي حقوق خاصة یجب حمایتھا 
ألصحابھا فقط أم حقوق عامة وھو حق األمة في ھذا المنتَجِ، وفوائده العلمیة 
والعملیة التي تعود على األمة بالنفع والخیر المادي والمعنوي؛ من االنتفاع 

العلم، واالستفادة من ھذه الُمْنتََجات العلمیة الُمْبتََكرة في  والقراءة، وحرمة كتم
  . شتى المجاالت، واالقتباس من المؤلفات

فإلى أي مدى اعتبر فقھ االموازنات وتحقیق المناط الخاص في ھذه 
  :الفتاوى  عند التنزیل؟ لإلجابة حول ھذه األسئلة ارتأینا اتباع الخطة التالیة

  .مقدمة

مدخل مفاھیمي في تعریف االجتھاد التنزیلي،فقھ الموازنات  :المبحث األول
  .والحقوق المعنویة

النوازل االقتصادیة بین تحقیق المناط العام المجرد وتحقیق : المبحث الثاني
    .المناط الخاص المعین وأھمیة فقھ الموازنات

  لكمالیة الحقوق المعنویة و المعلومات وآراء العلماء في ذ: المبحث الثالث  

  حمایة الحقوق المعنویة في العرف العالمي: المبحث الرابع

االستعانة بالمقاصد على تطبیق فقھ الموزانات في الحقوق : المبحث الخامس
  .المعنویة

  الخاتمة 
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فقھ الموازنات  مدخل مفاھیمي في تعریف االجتھاد التنزیلي،: المبحث األول
  والحقوق المعنویة 

  ھاد التنزیلي تعریف االجت: المطلب األول

عرف الشاطبي االجتھاد من خالل ما أستنتجھ محققھ عبد هللا دراز 
االجتھاد ھو استفراغ الجھد وبذل غایة الوسع إما في درك األحكام : (فقال

؛فاستنباط الحكم من داللة النصوص ضرب من 3)الشرعیة وإما في تطبیقھا
الحكم  ضرب آخر  االجتھاد یسمى االجتھاد االستنباطي، وتعیین محل  ذلك

  .وھو المسمى االجتھاد التطبیقي، أو تحقیق المناط كما سماه الشاطبي

االجتھاد  :ومن المعاصرین من سماه االجتھاد التنزیلي وعرفوه بما یلي
ھو بذل المجتھد الوسع لتنزیل حكم شرعي على واقعة معینة بصورة  التنزیلي؛

   .4الحكم المنزل یفضي فیھا ھذا التنزیل إلى المقصد الشرعي من

توقیع الحكم الشرعي  المستفاد : ومنھم من سماه فقھ التنزیل وعرفھ
: أو ھو .5بالنص  أو باالستنباط بتحقیق مناطھ على العموم أو على الخصوص

  .6الفھم العمیق لكیفیة تطبیق األحكام الشرعیة العملیة بما یحقق مقصود الشارع

  تعریف فقھ الموازنات : المطلب الثاني

بین ) وازن( ":جاءت بمعنى المقابلة والمعادلة والمحاذاة، یُقال :لغة -أ
وھذا یوازن ھذا إذا كان على زنتھ أو كان ). وزانا(الشیئین موازنة و

والمقدار ووازنھ عادلھ وقابلھ وازن والمیزان، والعدل "وقیل  .)7("محاذیھ
 )8."(وحاذاه

قاعدة في الموازنة بین  ذكر اإلمام العز بن عبد السالم، :اصطالحا -ب
المصالح والمفاسد، تبین أن الموازنات إنما ھي الترجیح بین المصالح، أو بین 

  )9.(المفاسد، أو بین المصالح والمفاسد

المصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنیا، إنما تفھم على " :وقال الشاطبي
ھومة عرفا، مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جھة المصلحة فھي المصلحة المف

وإذا غلبت الجھة األخرى فھي المفسدة المفھومة عرفا، ولذلك كان الفعل ذو 
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وھذا وجھ النظر في المصلحة الدنیویة ... الوجھین منسوبا إلى الجھة الراجحة
  .)10("والمفسدة الدنیویة من حیث مواقع الوجود في األعمال العادیة

الموازنات ھو الترجیح وبالتالي یظھر لنا من كالم الشاطبي أن مفھوم 
  . بین المصالح والمفاسد بناء على الغلبة

أما في ضوء فقھ الموازنات " :ویقول القرضاوي في تعریف الموازنات
فنجد ھناك سبیال للمقارنة بین وضع ووضع، والمفاضلة بین حال وحال، 
والموازنة بین المكاسب والخسائر على المدى القصیر وعلى المدى الطویل، 

المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، ونختار بعد ذلك ما نراه أدنى وعلى 
ومنھ یتضح أن فقھ الموازنات ھو فقھ  .)11("لجلب المصلحة ودرء المفسدة

  .الترجیح 

  الحقوق المعنویة وأنواعھا: المطلب الثالث

  تعریف الحقوق المعنویة: الفرع األول

یر مادي، سواء الحق المعنوي ھو حق یرد على شيء معنوي أو غ
أكان نتاجا ذھنیا؛ كحق المؤلف في المصنفات العلمیة أو األدبیة وحق المخترع 
في مخترعاتھ الصناعیة، وأما أن یرد على قیمة من القیم التي تجتذب العمالء 
وتعتبر ثمرة للنشاط، وھي تدخل في المقومات المعنویة للمحل التجاري كحق 

ة التجاریة وثقة العمالء، ویترتب على ھذا التاجر في االسم التجاري والعالم
  .)12(حق احتكار واستغالل ھذه الثمرة أو ھذا النشاط أو النتاج

ھي الصور " :یلي وسماھا آخر حقوق االبتكار الذھني وعرفھا بما
الفكریة التي تفتقت عنھا الملكة الراسخة في نفس العالم أو األدیب ونحوه مما 

   .)13("إلیھ أحدیكون قد أبدعھ ھو ولم یسبقھ 

  :فیما یلي )14(ویمكن تلخیص شرح التعریف السابق     

قید في التعریف إلخراج : قولھ اإلنتاج المبتكر ھو الصور الفكریة
العین التي استقر فیھا من كتاب ونحوه؛ ألن الصور الذھنیة ال تدرك بالحواس 



  وفقھ الموازنات  فتاوى النوازل االقتصادیة المعاصرة بین االجتھاد التنزیلي                              
  

 

 911                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

ل، ولكن مع بل بالعقل وحده، كما اشترط عنصر اإلبداع نفیا للتكرار واالنتحا
  .ذلك ال یشترط فیھ أن یتسم كلھ باالبتكار، فاالبتكار نسبي ال مطلق

لیشمل إنتاج سائر العلوم التجریبیة : وقولھ العالم أو األدیب ونحوه
  .واآلداب والعلوم اإلنسانیة

  :أنواع الحقوق المعنویة: الفرع الثاني

  :نھاتندرج  تحت الحقوق المعنویة طوائف مختلفة من الحقوق م   

حقوق المؤلفین والمخترعین، وھي التي یقال لھا الحقوق الذھنیة، حیث ترد  -
على نتاج ذھني؛ فیكون لھا ناحیة أدبیة ترتبط بالشخص ارتباطا وثیقا، 

  وناحیة أخرى مالیة؛

الحقوق التي ترد على قیم تجاریة معنویة، وھي تدخل في العناصر المعنویة  -
حقوق المتعلقة بالعمالء، وقد اصطلح على للمحل التجاري، ویقال لھا ال

تسمیة حقوق المؤلفین على مصنفاتھم العلمیة واألدبیة والفنیة، بالملكیة 
األدبیة والفنیة، كما اصطلح على تسمیة الحقوق المتعلقة باالختراعات 
والرسوم والنماذج والعالمات والبیانات التجاریة واألسماء التجاریة بالملكیة 

  .)15(الصناعیة

النوازل االقتصادیة المعاصرة بین المناط العام والمناط : المبحث الثاني
  الخاص وأھمیة فقھ الموزنات في ھذه النوازل

  النوازل االقتصادیة المعاصرة بین المناط العام والمناط الخاص : المطلب األول

تعددت أقسام تحقیق المناط تبعا لالعتبارات التي انبثقت عنھا، ولكل قسم من 
ذه األقسام أھمیتھ ومكانتھ في عملیة االجتھاد، وفیمایلي سنرى أقسام تحقیق ھ

المناط باعتبار من یقع  علیھ، ویعتبر الشاطبي أول من ذكر أقسام تحقیق المناط 
  )16(.باعتبار من یقع علیھ، حیث جعلھ تحقیق مناط عام وتحقیق مناط خاص
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  المناط العام : الفرع األول

یتسم بالتجرید والعموم، والجزاء غالبا،فسبب كونھ  إن الحكم التكلیفي
متَّسما بالتجرید، لوقوعھ في الذھن متعقال بُمْدَرَكھ، أما كونھ عاما، فألنھ یشمل 
المخاطبین على اإلطالق والعموم بحیث ال یختص بزمن معین، أو بیئة خاصة، 

انطباق النظر في : فالمراد بتحقیق المناط العام .)17(أو شخص معین بالذات
المناط على الفروع والجزئیات من حیث إنھ لمكلف ما، ومن غیر التفات إلى 

  .)18(الظروف والمالبسات التي تحیط بھا

فالحكم التكلیفي إذن قبل مرحلة تطبیقھ، " :یقول الدریني في ھذا السیاق
رد وقد ضرب الشاطبي لھذا النوع  .)19("وتحقیق مناطھ في الجزئیات عام ومجَّ

اد أمثلة كثیرة؛ ومن خالل األمثلة التي أوردھا الشاطبي یتبین أن من االجتھ
بعض األمثلة تختص بالعالم المجتھد، بینما البعض اآلخر ال یختص بھ، بل 

  )20(.بأصحاب الخبرة

ھذا وقد نقل الشاطبي اتفاق العلماء علیھ في الجملة، فقال وھو یتحدث 
في األنواع، واتفاق  وتحقیق المناط" :عن تحقیق المناط الشخصي الخاص

  .)21("الناس علیھ في الجملة مما یشھد لھ

ومما سبق یتضح أن المجتھد في ھذا النوع من االجتھاد ینّزل الحكم 
التكلیفي من تجرده، وعمومھ، ویطبقھ على الوقائع والجزئیات بشكل عام، وفي 

 یقول. األحوال العادیة، دون التفات إلى العوارض الخاصة التي تحیط بھا
حتى إذا جرى االجتھاد في تطبیقھ على متعلَّقھ من واقعة معیَّنة، أو " :الدریني

شخص معین، فإن تحقق مناطھ في كل منھما، كان الحكم التطبیقي في ھذه 
وال مراء في أن المجتھد یبذل أقصى طاقاتھ العلمیة في . الحال للحكم التكلیفي

ي العام المجّرد، وبین الحكم بین الحكم التكلیف" المساواة"سبیل تحقیق ھذه 
التطبیقي االجتھادي أو اإلفتائي، على الوقائع المعینة المعروضة، التي یتعلق 
بھا ذلك الحكم التكلیفي العام، حتى إذا احتفت بالواقعة ظروف ومالبسات، 
نشأت عنھا دالئل تكلیفیة أخرى، ال یطبق علیھا ذلك الحكم التكلیفي العام، لعدم 
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یھا، بل یحكم علیھا بما تستدعیھ تلك الدالئل من األحكام المناسبة، تحقق مناطھ ف
  .)22(""تحقیق المناط الخاص" وھو ما یطلق علیھ 

  المناط الخاص: الفرع الثاني

النظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع علیھ من الدالئل " :والمراد بھ
واع، فینظر المجتھد وحقیقة ھذا القسم راجع إلى األشخاص ال األن .)23("التكلیفیة

إلى الواقعة المعینة نفسھا، وإلى ما یصلح بكل مكلف في نفسھ بحسب وقت دون 
وقت، وحال دون حال، وشخص دون شخص، إذ النفوس لیست في قبول 
األعمال الخاصة على وازن واحد، فرب عمل صالح یدخل بسببھ على رجل 

النفس والشیطان  ضرر وال یكون كذلك بالنسبة إلى آخر ورب عمل یكون حظ
فیھ بالنسبة إلى العامل أقوى منھ في عمل آخر، ویكون بریئًا من ذلك في بعض 

  . )25(وقد اعتبره الشاطبي أرقى أنواع االجتھاد وأدقھا .)24( األعمال دون بعض

  النوازل االقتصادیة المعاصرة بین المناط العام والمناط الخاص : الفرع الثالث

االقتصادیة المعاصرة تحتاج لفقھ الموازنات، ھناك الكثیر من القضایا 
فالتشریع للواقع المعاش  وتحقیق المناط الخاص فیھا بدل المناط العام المجرد؛

بظروفھ ومالبساتھ وعوارضھ المتغیرة، والحكم الشرعي النظري أو القاعدة 
العامة النظریة المجردة، یجب أن تنزل من تجریدھا الذھني إلى الواقع 

حتى إذا جرى االجتھاد في تطبیقھ على متعلَّقھ من واقعة معیَّنة، أو  ؛26لتحكمھ
شخص معین، فإن تحقق مناطھ في كل منھما، كان الحكم التطبیقي في ھذه 

وال مراء في أن المجتھد یبذل أقصى طاقاتھ العلمیة في . الحال للحكم التكلیفي
جّرد، وبین الحكم بین الحكم التكلیفي العام الم" المساواة"سبیل تحقیق ھذه 

التطبیقي االجتھادي أو اإلفتائي، على الوقائع المعینة المعروضة، التي یتعلق 
بھا ذلك الحكم التكلیفي العام، حتى إذا احتفت بالواقعة ظروف ومالبسات، 
نشأت عنھا دالئل تكلیفیة أخرى، ال یطبق علیھا ذلك الحكم التكلیفي العام، لعدم 

م علیھا بما تستدعیھ تلك الدالئل من األحكام المناسبة، تحقق مناطھ فیھا، بل یحك
ومن المسائل االقتصادیة  .)27("تحقیق المناط الخاص"وھو ما یطلق علیھ 

كمسألة الدخول واالشتراك،  المعاصرة التي تحتاج إلى تحقیق المناط الخاص؛
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للعمل في البنوك الربویة وشركات التأمین، وقد ذكر القرضاوي أن ھناك بعض 
الندوات المتخصصة في االقتصاد اإلسالمي، أفتت بجواز االشتراك فیھا في 

أفتت بعض الندوات المتخصصة في االقتصاد " :ضوء ھذا الفقھ، فیقول
، بشرعیة االشتراك في المؤسسات والشركات التي تنشأ في البالد )28(اإلسالمي

ا، ولكن قد اإلسالمیة، وتعرض أسھمھا على الجمھور، ویكون أصل عملھا مباحً 
أال  -في ضوء فقھ الموازنات -یشوبھ بعض التعامل بالفوائد الربویة، فُرئِي

تترك ھذه الشركات المھمة والمؤثرة في الحیاة لغیر المسلمین، أو للمسلمین 
غیر المتدینین، وفي ھذا خطر كبیر، وخصوصا في بعض األقطار، ویمكن 

دق بھا في مقابل الفوائد التي للمساھم أن یخرج من أرباحھ نسبة  تقریبیة یتص
  .)29("شابت ربحھ

وفي ضوء ھذا الفقھ، أفتي للشباب المسلم أال یدع عملھ في البنوك، 
وشركات التأمین، وإن كان األصل فیھا الحرمة، لما في ذلك من مصلحة وھي 
اكتسابھ الخبرة التي یوظفھا في خدمة االقتصاد اإلسالمي، مع إنكاره لھذا 

  )30(.والسعي لتغییر األوضاعالتصرف بقلبھ، 

أھمیة فقھ الموازنات في النوازل االقتصادیة وعالقة تحقیق : المطلب الثاني
  المناط الخاص باعتبار المآل

  أھمیة فقھ الموازنات في النوازل االقتصادیة: الفرع األول

تشتد الضرورة لفقھ الموازنات مع وجود النوازل والمتغیرات 
النوازل االقتصادیة؛ التي تتطلب نظرة فاحصة للواقع، المعاصرة التي من بینھا 

وما یكتنفھ من تجاذبات خاصة في حالة انعدام النص الصریح، فكثیرا ما 
تتعارض أمام أھل الفقھ وأھل الرأي المصلحة والمفسدة، أو المنافع بعضھا مع 
بعض، أو المفاسد بعضھا مع بعض، وھنا تكمن حاجة النوازل المعاصرة إلى 

الموازنات فحاجة فقھ النوازل ماسة إلى فقھ الموازنات، لما لذلك من صلة فقھ 
  .بمنھج التطبیق، وآلیات تنزیل األحكام الشرعیة
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  عالقة اعتبار المآل بتحقیق المناط : الفرع الثاني

اآلثار المترتبة على أفعال المكلفین ویراد بذلك " :اعتبار المآل ھو
یھا التصرفات الصادرة عن المكلفین اإلعتقادیة النتائج والثمرات التي تفضي إل

ھناك عالقة بینھما، إذ یعتبر اعتبار المآل ضابط  .)31("أو القولیة أو الفعلیة
  . لعملیة تحقیق المناط، حتى تحقق ھدفھا من إصابة عین مقصد الشارع

  والمعلومات مالیة الحقوق المعنویة آراء العلماء في :المبحث الثالث

  مالیة الحقوق المعنویة: المطلب األول

  :اختلف العلماء حول ھذه المسألة إلى ثالثة آراء  

  رأي اإلمام القرافي:  الفرع األول

ألن  ،ویتلخص في كون الحقوق المعنویة ھي حقوق ال تقّوم بمال  
: أنھ قال اعلم أنھ یروى عن رسول هللا   "جاء في الفروق.مستندھا العقل،

ا اللفظ لیس على عمومھ بل من الحقوق ما وھذ» من مات عن حق فلورثتھ«
ینتقل إلى الوارث ومنھا ما ال ینتقل، بل الضابط مما ینتقل إلیھ ما كان متعلقا 

: بالمال وما كان متعلقا بنفس المورث وعقلھ ال ینتقل للوارث، والسر في الفرق
 وما ال.. أن الورثة یرثون المال، فیرثون ما یتعلق بھ تبعا وال یرثون عقلھ

وعقلھ وفكرتھ ورأیھ ومناصبھ ووالیاتھ .. یورث ال یرثون ما یتعلق بھ
واجتھاداتھ وأفعالھ الدینیة فھو دینھ وال ینتقل شيء من ذلك للوارث ألنھ لم یرث 

  .)32("  مستنده وأصلھ

ومنھ یكون القرافي قد وضع ضابطا عاما مفاده أن ما كان أصلھ ماال 
ویجري فیھ اإلرث تبعا ألصلھ، وما لیس  أو متعلقا بالمال فھو ذو قیمة مالیة

كذلك فال یجري فیھ التوریث، وتطبیقا منھ لھذا الضابط یرى أن كل ما یتعلق 
أو حق  )33(بعقل المورث كاالجتھادات، أو ما یصطلح علیھ اآلن الحقوق الذھنیة

االبتكار الذھني ال تقّوم بمال فال تورث؛ ألن مستندھا أو أصلھا وھو العقل ال 
كما ھو شأن األفعال الدینیة؛ ألن أصلھا الدین وھو ال یورث، ومنھ  یورث

  .الحقوق المعنویة ال تورث
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كما ذھب بعض المعاصرین إلى أن االحتفاظ بحقوق  :الفرع الثاني
عن ذلك كما جاء في الحدیث  وقد نھى النبي  ،الطبع والتألیف یعد كتمانا للعلم

  ."القیامة بلجام من نارمن كتم علما ألجمھ هللا یوم " :الصحیح

  رأي المحدثین :الفرع الثالث

خالفوا القرافي في ھذه المسألة، فقالوا بمالیة  )34(غیر أن معظم المحدثین
معترضین على القرافي باعتراضات یمكن تلخیصھا فیما  ،الحقوق المعنویة

  : یلي

قد أفرز إذا كان تطور الحیاة االقتصادیة والعلمیة والثقافیة في عصرنا ھذا  -أ
حقوقا ومنافع جدیدة أھمھا الحقوق المعنویة، التي تأیدت حمایتھا في القوانین 
الحدیثة الداخلیة وفي المعاھدات الدولیة فھي حقوق لھا قیمة مالیة عرفا على 
الصعید العالمي، ولما كان ال معارض لھذا العرف من جھة الشرع، وجب 

وھمیة، ومنافع مؤكدة، وحقوق أن تكون الحقوق المعنویة مصالح حقیقیة ال 
  مالیة یستوجب الشرع حمایتھا ألصحابھا؛

عدم التسلیم بانتفاء الصفة المالیة عن اإلنتاج العلمي، بناء على انتفائھ في  -ب
األصل الذي ھو عقل اإلنسان؛ ذلك أن الصفة المالیة ھي لإلنتاج العلمي بعد 

أو غیره، وھذه انفصالھ عن عقل اإلنسان في صورة كتاب أو اختراع 
األمور مما تعارف الناس على اعتبارھا أمواال؛ لتحقق مناط مالیة فیھا وھي 
العرف والقیمة مع مراعاة طبیعتھا، فالشرع ال یصادم طبائع األشیاء، ومنھ 
الحقوق المعنویة ملك محلھ مال، والمال یورث، فالورثة ال یرثون عقل 

ب ونحوه مما یجوز التصرف المورث، وإنما یرثون ما ینفصل عنھ من كتا
  فیھ حاال أو مآال؛

إن عدم اعتبار الحقوق المعنویة حقوق مالیة، ذریعة تؤدي ال محالة، إلى  -ج
استباحة السطو والقرصنة على حقوق العلماء والمفكرین والمخترعین 
وغیرھم مما یؤدي إلى عزوفھم عن مواصلة البحث واالبتكار، وفي ذلك 

وتعطیل لمصالح األمة، وإھدار لحقوق هللا التي ال ضیاع لمصالح األفراد، 
فقد صار إذا كل تكلیف حقا ".. :تخلو حقوق األفراد منھا كما قال الشاطبي
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�، فإن ما ھو � فھو �، وما كان للعبد فراجع إلى هللا، من جھة حق هللا فیھ 
قا ومن جھة كون حق العبد من حقوق هللا، إذ كان � أن ال یجعل للعبد ح

  .)35( ..."أصال

الحقوق المعنویة حقوق مالیة قیاسا لھا على العمل الیدوي والحرفي، الذي  -د
وكل عمل :" ھو مال باإلجماع اعتبارا لمنفعتھ، رغم أن مصدره اإلنسان، 

فیھ منفعة، وكان عملھ مباحا فجائز اإلجارة فیھ، وال بأس بإجارة المؤدبین 
  .)36("المعلمین لقراءة القرآن

لحقوق المعنویة من باب أولى؛ ألنھا أعظم نفعا، وأدوم أثرا، أما بل ا
إلحاق الحقوق المعنویة بحق الوالیة وحق الوظیفة فھو قیاس مع الفارق؛ 

  الختالف طبیعة الحقین؛

إن ما ذھب إلیھ القرافي من أن االجتھادات الفقھیة لیست حقوقا مالیة،  - ھـ
ا طاعة، یتعارض مع كون المعنى لمكانة المعنى الدیني فیھا؛ الذي یصیرھ

الدیني ال ینفصل في الشریعة اإلسالمیة عن العمل الدنیوي عقلیا كان أم 
اإلنسان مكلف بعبادة الدیان باكتساب في " :حسیا، یقول العز بن عبد السالم

القلوب والحواس واألركان ما دامت حیاتھ، ولن تتم حیاتھ إال بنفع 
المشارب والمالبس والمناكح وغیر ذلك ضروراتھ وحاجاتھ من المآكل و 

من المنافع، ولم یتأت ذلك إال بإباحتھ التصرفات الدافعة للضرورات 
  .)37("والحاجات 

كما أن حصر القرافي للمسألة في االجتھادات الفقھیة یعارضھ عموم 
الدعوى، فالحقوق المعنویة تتعلق باالجتھادات الفقھیة، وبحق االبتكار في شتى 

 .العلوم

  مناقشة وترجیح: لفرع الرابعا

مع تغیر العصر، وتطوره تطورا حضاریا مذھال في جانبھ المادي، 
وفساد أخالق الناس وقلة الوازع الدیني، فإن االجتھاد یتغیر بتغیر الزمان 
والمكان والحال، وعلیھ وحرصا على حقوق الناس من السطو علیھا؛ فإن 
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ملي، ھو القول بمالیة الحقوق المعنویة؛ الراجح والموائم لھذا العصر وللواقع الع
حرصا على تنمیة مواھب الناس وابتكاراتھم ومنھ حفظ حقوقھم التي صارت 
وفق العرف العالمي أمواال ذات قیمة، ومنھ حفظ حقوق هللا تعالى وصیانة 
مصالح األمة، ألنھ ما من حق للعبد، إال وفیھ حق � عز وجل، وفق قاعدة 

وجد القرافي في عصرنا ھذا وعایش اختالف  الزمان  بل أرى لوالشاطبي، 
  .وأوضاع الناس لعدل عن اجتھاده 

  حقوق المؤلف: المطلب الثاني

  أدبي ومالي: ولھ جانبان  

   الحق األدبي :الفرع األول

ما یترتب على جھد : وقد عرفھ بعض المحدثین بما یلي :تعریفھ/ أوال
وجب نسبة مصنفھ إلیھ واحترامھ العالم في التصنیف من اختصاصات أدبیة تست
  .)38(فیما كتب مع احتفاظھ بحقھ في تعدیلھ وتنقیحھ

یمثل الحق : طبیعة الحق األدبي للمؤلف في الفقھ اإلسالمي /ثانیا
األدبي للمؤلف نوعا من االختصاص الناشئ عن حقھ في استغالل مصنفھ 

صنف، كما ونسبتھ إلیھ بما یكون مصلحة أدبیة تتوخى حفظ مصالحھ على ما 
  .)39(تتوخى حمایة حقوق هللا والجماعة في طلب العلم وتحصیلھ

  :)40(وتتمثل في أمرین: مظاھر االختصاص في الحق األدبي للمؤلف /ثالثا

األثر الذي یضفیھ التألیف على مكانة المصنف األدبیة، بما یبرز : أولھما        
لذي دل علیھ في حیاتھ منزلتھ بین أقرانھ على وفق الجھد الذي قدمھ والخیر ا

إذا مات «: قال وبعد مماتھ، عمال بما رواه أبو ھریرة رضي هللا عنھ عنھ 
اإلنسان انقطع عملھ إال من ثالث صدقة جاریة أو علم ینتفع بھ أو ولد صالح 

  .)41(»یدعو لھ

إدراك حقیقة األمر فیما یتصل بأحكام الدین وأمور الدنیا، ذلك أن : ثانیھما       
ن اإلسناد أنھ یكشف عن منزلة من صنف في العلم، ویفصح عن مدى من شأ

  .الثقة فیھ لیؤخذ عنھ العلم أوال یؤخذ
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الروایة ال " ":باب بیان أن اإلسناد من الدین"قال النووي تحت عنوان 
تكون إال عن الثقات وإن جرح الرواة بما ھو فیھم جائز، بل واجب وأنھ لیس 

ذب عن الشریعة المكرمة، كما روي عن عبد هللا من الغیبة المحرمة، بل من ال
إن اإلسناد من الدین ولو ال اإلسناد لقال من شاء ما شاء، " :بن المبارك قولھ
وفي ھذا تأكید . )42("بیننا وبین القوم القوائم یعني اإلسناد: وعنھ أیضا قال

ة من وھذه األمان"لوجوب التزام األمانة العلمیة، وتحدید لماھیتھا ومظاھرھا، 
أھم مظاھرھا ذكر المسألة منسوبة لمن قال بھا ممن سبق المفتي ومثلھ من سبق 
في التألیف والكتابة في موضع معین، وذكر المسألة منسوبة لصاحبھا إذا كان 
موثوقا منھ بأن كان الكتاب مشھورا باسم مؤلفھ، فیجب في تلك الحالة نسبة 

دور علماء المسلمین في وضع وفي ھذا إبراز ل ،)43("  وغیرھا.. العلم إلیھ
شروط البحث العلمي وأركانھ وأسسھ التي من أھمھا على اإلطالق األمانة 

  .العلمیة؛ حمایة لحقوق الغیر

  حدود االختصاص في الحق األدبي للمؤلف: رابعا

وإذا كان حق المؤلف األدبي یقوم على أساس اختصاص المؤلف بما    
ى ما یعطیھ إنتاجھ العلمي المبتكر من ألف، حیث یغدو بمكنتھ أن یستحوذ عل

حقوق مادیة وأدبیة، ویقدر بمقتضى ذلك أن یمنع غیره من التعدي على ھذا 
.. الحق، فإن االختصاص یقوم مقام الحیازة المادیة في كثیر من أحكام الشریعة

كما أن حق المؤلف ینطوي في ذات الوقت على حق � تعالى وحق 
  .)44("المجتمع

  الحق المالي : يالفرع الثان

وھو حق الشخص على نتاج ذھنھ وثمرة فكره، أیا كان  :تعریفھ /أوال
فالحق المالي ھو أحد جوانب  .)45(المظھر الذي یتخذه ھذا النتاج أو تلك الثمرة

الملكیة الفكریة، التي جاءت نتاج عمل فكري إنساني مشروع ولكل إنسان أن 
وال  ،))46َوأَنَّھُ ھَُو أَْغنَٰى َوأَْقنَىٰ  :یقتني ما اكتسبھ بجھده وعملھ، قال تعالى

َوَال تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكم بَْینَُكم : یجوز انتزاع ھذه الملكیة أو العدوان علیھا
  .))47)(48بِاْلبَاِطلِ 
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  طبیعة الحق المالي للمؤلف: ثانیا

بین حقوق  -فیما أعلم –لم یفصل الكثیر من فقھاء الشریعة اإلسالمیة 
لفكریة وبین حقوق المؤلف، أو الحقوق الذھنیة أو المعنویة على خالف الملكیة ا

فقھاء القانون الوضعي، لذا فالحدیث عن طبیعة الحقوق الفكریة أو الذھنیة أو 
  .المعنویة ھو حدیث ینصب أیضا على الحقوق المالیة للمؤلف

حق المؤلف في إنتاجھ الفكري المبتكر حق عیني " :یقول فتحي الدریني
ي متقرر، ولیس حقا مجردا، ذلك ألن عالقة المؤلف بإنتاجھ الفكري، عالقة مال

مباشرة وظاھرة من ناحیتین؛ فذكر الطابع األدبي لإلنتاج العلمي كناحیة أولى، 
ثم كونھ ثمرة منفصلة عن شخصیتھ المعنویة ھذه، حتى اتخذت لھا حیزا مادیا، 

 .)49(ووجودھا في المستقبل كالكتاب ونحوه، بھ تستوفى  وتقدر، ویظھر أثرھا 
وعلیھ فإن حق المؤلف إذا توفرت فیھ الشروط على رأسھا االبتكار؛ فإنھ یترتب 
علیھ باإلضافة إلى الحق األدبي، حق مالي الذي من أھم مزایاه أنھ یقبل 

 . المعاوضة بالمال

  المعلومات: المطلب الثالث

إلى حمایة؟  ما ھي المعلومات المقصودة في ھذا البحث والتي تحتاج
  وھل تعد المعلومة ماال فتقبل االعتیاض؟

  تعریفھا: الفرع األول

" information ‘lالمعلومة"والواقع أن كلمة  :یقول محمد حسین منصور
تستخدم للداللة على أكثر من مضمون، حیث یجري تداولھا في مجاالت عدة، 

القانون  ونصوص تشریعیة متنوعة وفروع قانونیة مختلفة، لعل أبرزھا في
الجنائي، حیث یجري تجریم نشر المعلومات المزیفة المضللة أو إفشاء 
المعلومات الواجب االحتفاظ بسریتھا، أو التعدي على برامج المعلومات 

المتداولة على االنترنت لذلك لیس ھناك تعریف " les données"والمعطیات 
   .)50(محدد وثابت للكلمة

  :)51(اصة لمصطلح معلومات منھاثم ذكر تعریفات عامة وخ       
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 أنھا كل رسالة، أو مضمون یتم نقلھ بأي طریقة لشخص آخر؛  

  أنھا الشكل أو الحالة الخاصة بالمادة أو الطاقة التي من شأنھا اإلخبار أو
 اإلعالم؛

  أنھا عنصر من عناصر المعرفة تنطوي على إضافة جدیدة، أي معرفة
بر من الیقین على الموضوع، أو إضافیة، حیث یترتب علیھا إضفاء قدر أك

 .إنقاص درجة الشك والغموض حولھ
ولعل ھذا التعریف األخیر أكثر خصوصیة، وھو األقرب إلى مصطلح 

  .المراد تعریفھ في ھذا الفرع، ذلك أن المعلومات أنواع" معلومات"

   أنواعھا: الفرع الثاني

  :)52(صنفت المعلومات في ثالث مجموعات     

   المعلومات االسمیة: ىالمجموعة األول

المعلومات الموضوعیة، : وتنقسم المعلومات االسمیة بدورھا إلى نوعین
  .والمعلومات الشخصیة

ویقصد بھا تلك المعلومات المرتبطة بشخص  :المعلومات الشخصیة - 1
مخاطب بھا كاسمھ، وحالتھ االجتماعیة، وموطنھ وصحیفة السوابق 

ن ترد ھذه المعلومات في غیر حالة القضائیة ونحو ذلك، ومن الطبیعي أ
األشخاص الطبیعیین على ممثلي الشخص المعنوي، وھذه المعلومات على 
الرغم من أنھا لیست من صنع صاحبھا إال أنھا تخضع لسیطرتھ، ومن ثم ال 

  .یجوز للغیر االطالع علیھا إال بموافقتھ الشخصیة أو بأمر من السلطة العامة

ویقصد بھا المعلومات المنسوبة إلى شخص آخر، : المعلومات الموضوعیة - 2
مما یقتضي األمر أن یدلي الغیر برأیھ الشخصي فیھا، وھي بذلك تتطابق مع 
المعلومات الشخصیة في أنھا خاصة، وتختلف عنھا في أنھا موجھة إلى 
الغیر بحسب األصل، ولیست تتعلق بشخصیة صاحبھا ومن أمثلتھا مقاالت 

  .اریة للعاملین لدى جھة معینةالصحف أو الملفات اإلد
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  المعلومات الخاصة بالملصقات الفكریة: المجموعة الثانیة

ویقصد بالمعلومات الخاصة بالملصقات الفكریة، المعلومات التي 
تتبلور في شكل مصنفات فكریة، أي الملصقات المحمیة بواسطة تشریعات 

فاتھم، واالستئثار الملكیة الفكریة، فیتمتع مؤلفي تلك المصنفات بأبوة مصن
باستغاللھا ویتمتع أصحاب ھذه المصنفات الفكریة بحقوق مالیة وأدبیة علیھا 
وھذا الصنف من المعلومات ھي التي تقصد بالسطو والقرصنة علیھا عادة، 
وذلك باستخدام الحاسب اآللي، كما لو استخدم الحاسب في السطو على بنوك 

ر أو حالة تخزین ھذه المعلومات المعلومات التي تتضمنھا برامج حاسب آخ
على حاسب معین، ثم یقوم المسؤول عن ھذا التخزین باستخدام ھذه المعلومات  
أو التفریط فیھا بدون إذن صاحبھا، وھذه المعلومة ھي المقصودة بالبحث والتي 

  .تلزمھا حمایة

  المعلومات المباحة: المجموعة الثالثة

یع الحصول علیھا دون إذن ویقصد بھا المعلومات التي یباح للجم
صاحبھا، ومن أمثلتھا؛ تقاریر البورصة الیومیة والنشرات الجویة، ویتقرر 
ملكیة ھذه المعلومات إلى الشخص الذي یبادر إلى جمعھا وصیاغتھا، والعلة في 

  .ذلك ھي مراعاة ما یبذلھ الغیر من جھد فكري في جمعھا وصیاغتھا

  " ھل تعد المعلومة ماال؟"یة المعلومات آراء العلماء في مال: الفرع الثالث

إذا كان الغرض عادة من القرصنة أو السطو أو االعتداء على األنظمة 
  المعلوماتیة ھو الحصول على المعلومة فھل تعد ھذه األخیرة ماال أم ال ؟

وإذا كانت المعلومة تشكل حجر األساس في الحضارة الحدیثة، إما 
یاسیة واالجتماعیة، وإما بسبب تأثیرھا وتطورھا بسبب أھمیتھا االقتصادیة والس

عبر التقدم التكنولوجي، ووسائل االتصال الحدیثة السمعیة والمرئیة 
واإللكترونیة التي باتت تربط أرجاء المعمورة في ثوان معدودة، وتظھر 
المعلومة ویتم تداولھا في أكثر من شكل أو مجال؛ فھناك وسائل اإلعالم واألدب 

رامج الكمبیوتر واالنترنت، وھي في كل مكان وتمثل حاجة والعلوم وب
ضروریة لكل مجتمع صناعي، بل ھي بمثابة سلطة حقیقیة في المجتمع 
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، فھل تقوم المعلومة بمال في الشریعة اإلسالمیة والفقھ اإلسالمي )53(المعاصر
  أم ال؟

إذا قام شخص بسرقة معلومات من خالل   "في مسألة تحت عنوان 
ب اآللي ھل یعد سارقا أم ال؟ وما ھي العناصر الالزمة لتوافر ھذه جھاز الحاس

  ."الجریمة؟

أن فقھاء الشریعة اإلسالمیة یرون أنھ  "یقول الشحات إبراھیم منصور 
  :لكي تتوفر جریمة السرقة ال بد من توافر أمور ذكر منھا

 أن یكون األخذ على سبیل الخفاء؛  

 الحرز إلى مكان غیر المكان الذي  أن یكون األخذ من الحرز، وأن ینقل من
  ".)54( ...یعد حرزا للشيء المسروق

إذا كان المعتدي : وفي خطوة لإلجابة حول ھذه المسألة جاء السؤال   
على المعلومة اإللكترونیة قد ھتك حمى الحرز في الشریعة اإلسالمیة، فھل ھذا 

ال بناء على أن  یعد ماال في الشریعة اإلسالمیة  أو - المعلومة - المعتدى علیھ
  السرقة ال تكون في الشيء التافھ؟

أن الشيء موضوع السرقة حتى یكون محرزا یجب أن " :وكان الجواب
یكون مادیا، أي ذا كیان مادي ملموس لكي یمكن انتقالھ من حیازة شخص إلى 
شخص آخر، وبالتالي یستبعد من مجال السرقة بناء على ھذا مجرد األفكار ما 

بطریقة تسمح باالستیالء علیھا، فیكون محل السرقة على  لم تكن معروضة
  .)55("الشيء المدونة علیھ

وھنا یجب أن نفرق بین أمرین غایة في األھمیة؛ ففي التحلیل : ثم قال
الطبیعي للمال المعلوماتي، نجد أن ھناك مال معلوماتي مادي وھو آالت 

على مضمون وأدوات الحاسب، كما أن ھناك مال معلوماتي مادي یحتوي 
معنوي وھو الذي یعطیھ القیمة الحقیقیة، ویقصد بھذا المال الشریط الممغنط أو 
الذاكرة أو األسالك التي تنتقل منھا اإلشارات من على بعد، كما ھو الحال في 
جرائم التجسس من على بعد، وبالتأكید فإن المنطقي إذا حدثت سرقة فإنھ ال 
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ثمن الشریط أو  - والبرامج لقیمتھ المادیة یسرق المال المسجل علیھ المعلومات
بل یسرق لما ھو مسجل علیھ أي ما ھو موجود بالمحتوى  -ثمن االسطوانة

  .)56(الداخلي ویقصد بذلك البرامج والمعلومات

ن أن نسأل ھل السارق للمال المعلوماتي یعتبر كومن ھنا یم: ثم قال
  سارقا لمال متقوم أم ال ؟ 

داء على ملكیة الغیر، وبالتالي یتعین أن یكون السرقة ھي اعت: ثم أجاب
موضوعھا ماال لكي یصبح محال للملكیة، والمال ھو كل شيء محال للحیازة، 
واألشیاء التي تخرج عن دائرة التعامل ال یستطیع أحد أن یستأثر بھا، مثل المیاه 
في البحار والھواء في الجو وأشعة الشمس، والمعلومات محل البحث لیست 

كالبرامج أو المعلومات العلمیة التي تكون نتاج الملكیة الفردیة، فھي تباع  عامة
وتشترى، وذلك كما ھو الحال بالنسبة لحقوق المؤلف، وحقوق شركات البرامج 
المعلوماتیة التي تتكبد خسائر فادحة نتیجة االعتداء بالسرقة على البرامج التي 

أموال تصلح محال للسرقة تنتجھا حالة وجودھا مسجلة على دعامات، فھي 
باالعتداء علیھا وغصبھا من حوزة صاحبھا، والمعلومة قیمة تقدر بالثروات 
الطائلة، وكل شيء لھ قیمة یكتسب صفة المال، واألشیاء التي تنتفي قیمتھا 

  . )57(تزول عنھا صفة المال وبالتالي ال تصلح موضوعا للسرقة

  :في ذلكوھذه بعض أقوال فقھاء الشریعة اإلسالمیة  

وأما ما یرجع إلى المسروق فأنواع " :جاء في البدائع :الحنفیة - أوال
أن یكون ماال مطلقا ال قصور في مالیتھ وال شبھة، وھو أن یكون مما : منھا

یتمولھ الناس ویعدونھ ماال، ألن ذلك یشعر بعزتھ وخطره عندھم، وما ال 
وأما دفاتر الحساب ففیھا القطع إذا بلغت قیمتھا .. یتمولونھ فھو تافھ حقیر

ا یصلح مقصودا باألخذ، فكان المقصود ھو قدر البیاض من نصابا؛ ألن ما فیھ
الكاغد، وكذلك الدفاتر البیض إذا بلغت نصابا، وعلى ھذا یخرج ما قالھ أبو 
حنیفة ومحمد رحمھما هللا أن كل ما یوجد جنسھ تافھا مباحا في دار اإلسالم فال 

اس فكان قطع فیھ  ألن كل ما كان كذلك فال عز لھ وال خطر فال یتمولھ الن
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ومنھا أن یكون مملوكا في نفسھ فال یقطع في سائر المباحات التي ال .. تافھا
  .)58("یملكھا أحد، وإن كانت من نفائس المال

وقولھ سرق فوق حقھ " :جاء في حاشیة الدسوقي: المالكیة -ثانیا
نصابا، فھو شرط ثان في القطع بالسرقة من مال الشركة، وحاصلھ أنھ ال بد أن 

فإذا كانت  ..ق حقھ نصابا من جمیع مال الشركة ما سرق وما لم یسرقیسرق فو
الشركة في عروض؛ ككتب جملتھا تساوي اثني عشر، فسرق منھا كتابا معینا 

   .)59("یساوي ستة فیقطع؛ ألن حقھ في نصفھ فقط فقد سرق فوق حقھ فیھ نصابا

لف واألحراز عند الشافعي تخت ".. :قال الماوردي :الشافعیة -ثالثا
  .)60("باختالف األموال اعتبارا بالعرف فیھا 

ولو أودعھ ورقة :" - في ختام كتاب الودیعة  - وجاء في مغني المحتاج   
فیھا الحق المقر بھ وتلفت بتقصیر ضمن قیمتھا مكتوبة، وأجرة  مكتوبا
  .)61( ..."الكتابة

علم مما تقرر أنھ یعتبر في :" وجاء في حاشیتي القلیوبي وعمیرة  
بلوغھ ربعا وزنا وقیمة معا، لكن لما كان ال یتصور نقص القیمة في الذھب 

المضروب؛ اعتبر فیھ الوزن، وأنھ یعتبر في غیر الذھب، ولو من الفضة 
 .)62( ..."المضروبة، أو من كتب حدیث أو علم شرعي أو مصحف

ویقطع بسرقة سائر كتب " :وجاء في كشاف القناع: الحنابلة - رابعا
  .)63("المباحة؛ ألنھا مال حقیقة وشرعا، ولھذا جاز بیعھا العلوم الشرعیة و

عمن سرق كتابا فیھ علم لینظر  –أي اإلمام أحمد –سئل" :وفي المغني   
كل ما بلغت قیمتھ ثالثة دراھم فیھ القطع، وھذا قول مالك والشافعي : فیھ فقال

سرقتھ لعموم اآلیة في كل سارق، وألنھ متقوم تبلغ قیمتھ نصابا فوجب القطع ب
ككتب الفقھ، وال خالف بین أصحابنا في وجوب القطع بسرقة كتب الفقھ 

   .)64( ..."والحدیث وسائر العلوم الشرعیة
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  :نظرة في أقوال الفقھاء في مالیة المعلومات وبیان الرأي الراجح -د

وعلیھ أجد أن من فقھاء الشریعة اإلسالمیة من یضفي على المعلومات 
یمتھا، ذلك أنھم أوجبوا القطع على من سرق علما من صفة المالیة نظرا لق

العلوم، لیس بالنظر إلى األمور المادیة فحسب، ولكن بالنظر إلى القیمة العلمیة 
التي یحتویھا المسروق، فھم ینظرون إلى قیمة المعلومة المسروقة ھل تساوي 

لمعنویة، نصابا أم ال ؟ وھم بذلك یراعون في تقدیر المسروق القیمة المادیة وا
وھذا یدل على أن فقھاء الشریعة ینظرون إلى قیمة المعلومة وما تحملھ من 
فائدة، وإن كانت المعلومة في حد ذاتھا فكرة ذھنیة، وأمرا معنویا، إال أنھم 
نظروا إلى القیمة لھا وأوجبوا القطع على سارقھا إذا بلغت قیمة المعلومة 

  .بل وداخل في نطاق الحدودالنصاب؛  فسرقتھا حینئذ یعد عمال مجرما 

مما سبق أستنتج أن المعلومة في الشریعة اإلسالمیة تقّوم بمال فھي تعد    
  .ماال عرفا، وما یعد ماال عرفا دون منافاتھ للشرع  فھو مال شرعا

فإذا قام شخص بسرقة معلومات "..  :یقول الشحات إبراھیم منصور
ك یؤدي إلى قیام جریمة شخص آخر من على جھاز حاسب آلي ونحوه، فإن ذل

السرقة في حق ھذا الشخص، ما دام الذي سرق قد بلغ النصاب، ذلك أن 
أو معلومات   المعلومات لھا قیمة مادیة، وإن كان المسروق شیئا معنویا، أرقام

بواسطة جھاز حاسب آلي مع بقاء المعلومة األصلیة على الجھاز، أو كان 
ممغنطة ونحوھا فأیا كان األمر سواء  المسروق شیئا مادیا، كأن تسرق شرائط

كان المسروق مادیا أو معنویا مادام ھو داخل في إطار المعلومات وھو معنوي، 
فإن ذلك یكون جریمة السرقة، وبالتالي یستحق السارق العقاب المقرر، ولقد 
أدرك الفقھاء ھذه الحقیقة منذ أزمنة مدیدة فقالوا وتحدثوا عن سرقة كتب العلم 

وإن كانت نظرة الفقھاء لھذه السرقة على أنھا سرقة محتوى مادي، إال  ونحوھا،
أن ذلك ال یمنع مع تطور العلم، واكتشاف أسالیب جدیدة أن ینطبق كالم الفقھاء 
على ما استجد في عصرنا، فیدخل فیھ سرقة المعلومات بطریق معنوي كما 

  .)65("وقع اآلن
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ال شك رادعة لكل من  - ةحد السرق -  وھذه العقوبة" :وقال رضا وھدان
تسول لھ نفسھ اإلثراء على حساب الغیر؛ بطباعة الكتب أو المصنفات الفكریة 
األخرى ونشرھا، واألحكام الفقھیة في ذلك واضحة ال لبس فیھا، كما أنھا 
صالحة للتطبیق على كل وسائل النشر واألداء العلني وكذلك النظم المستحدثة 

عیة أو البث بالكمبیوتر أو نقل المعلومات عن كالبث عن طریق األقمار الصنا
   .)66(""المیكرورویت "طریق 

ومن ھنا نجد أن الفقھاء، وإن لم تكن ھذه الوسائل التكنولوجیة الحدیثة 
والمتقدمة موجودة في عصرھم، إال أن نظرتھم الثاقبة جعلتھم یتناولون ھذه 

دھم یتناولون حكم من األحكام المتعلقة بھا، أو ما ھو قریب منھا ؛ ولذلك تج
سرق كتبا من كتب العلوم الشرعیة أو غیرھا، وقد قالوا أن ھذه الكتب إن بلغت 
قیمتھا نصابا؛ فإنھ یجب على السارق القطع لتحقق جریمة السرقة وتوافرھا 
وثبوتھا في حقھا، ولما كانت المعلومات أمواال متملكة ذات قیمة في عرف 

اإلضافة إلى جریمة السرقة عملیات أخذ ھذه الناس، فقد سمى الفقھاء أیضا ب
األموال دون وجھ حق، بجریمة النصب وجریمة االختالس وجریمة خیانة 
األمانة؛ بحسب األركان والعناصر المتوفرة في كل جریمة، ففي جریمة النصب 
یكون االستیالء على المال باستعمال الطرق االحتیالیة مثل التدلیس والخداع 

ھ، وفي جریمة خیانة األمانة یتم التسلیم بناء على عقد من عقود وذلك بنیة تملك
األمانة، الذي یجعل الجاني حائزا حیازة ناقصة، ویقوم بتغییر نیتھ في الحیازة، 
والقیام بفعل یجعلھ یظھر على الشيء بمظھر المالك ویجعل الحیازة تامة، ثم 

ھذه األفعال وبھذا الشكل؛ وفي ھذا التجریم ل یقوم إما بتسدید الشيء أو اختالسھ،
  .)67(حمایة لمصالح الناس في ھذه الحقوق

الحمایة الجنائیة والحمایة المدنیة لحقوق تكنولوجیا المعلومات :الفرع الرابع
  :في الفقھ اإلسالمي

مما سبق تظھر جلیا الحمایة الجنائیة لحقوق تكنولوجیا المعلومات، 
عرض مصنفات األشخاص قیاسا لھا على حقوق المؤلف، وذلك عندما تت

الفكریة الخاصة لالعتداء علیھا، إما نسخا أو طبعا أو تصویرا دون إذن 
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أصحابھا في حیاتھم أو ورثتھم بعد الوفاة، مما یدل على أنھا تنتقل إلى الورثة، 
  .  كما ینتقل غیرھا من الكتب والمصنفات

تشمل  والذي یظھر لنا من أقوال الفقھاء أن السرقة" :یقول رضا وھدان
كل ما كان منقوال  أو محسوسا بطبعھ، فالمھم ھو االستیالء بغیر حق على مال 
الغیر، وكان محال لالنتفاع المباح، ویدخل تحت نطاق ھذا المفھوم كل ما ینتفع 
بھ؛ كالھاتف والكھرباء والعالمات التجاریة والخرائط وطباعة الكتب 

رمة؛ فمن یطبع كتابا أو وتصویرھا ونحو ذلك من الرسوم والصور غیر المح
ینقل إلى ملكھ شیئا من ھذا بغیر إذن صاحبھ أو ورثتھ، فإنھ ینقل إلى ملكھ شیئا 
ال یملكھ ولیس المھم في الكتاب الورق وإنما المھم ھو ما كتب على الورق، 

 :وھذا االنتفاع الذي یتم بقصد التمول یعتبر في حكم السرقة لقول هللا تعالى
َعِزیٌز َوالسَّاِرُق َوا ُ ِ ۗ َوهللاَّ َن هللاَّ اِرقَةُ فَاْقطَُعوا أَْیِدیَھَُما َجَزاًء بَِما َكَسبَا نََكاًال مِّ لسَّ

وھذه العقوبة ال شك رادعة لكل من تسول لھ نفسھ اإلثراء : ثم قال.. ))68َحِكیمٌ 
على حساب الغیر؛ بطباعة الكتب أو المصنفات الفكریة األخرى ونشرھا، 

یة في ذلك واضحة ال لبس فیھا، كما أنھا صالحة للتطبیق على واألحكام الفقھ
كل وسائل النشر واألداء العلني، وكذلك النظم المستحدثة كالبث عن طریق 
األقمار الصناعیة أو البث بالكمبیوتر أو نقل المعلومات عن طریق 

  . )69("المیكرورویت  "

ة، في سرقة وفي ذلك قیاس للوسائل الحدیثة على الوسائل التقلیدی    
الحقوق الفكریة والمعلومات، حیث تعد ھذه الوسائل الحدیثة أكثر خطرا على 
نھب أفكار الناس ومعلوماتھم التي ھي أموال متقومة تباع باألموال الباھظة، 
وفي ذلك سد لذریعة جواز السطو على حقوق الناس بواسطة ھذه األجھزة 

وعدم وجود ھذه الوسائل قبل الحدیثة بحكم عدم شمول النصوص الشرعیة لھا، 
  .ھذا الوقت

اِرقَةُ فَاْقطَعُوا أَْیِدیَھَُما َجَزاًء : جاء في تفسیر قولھ تعالى    اِرُق َوالسَّ َوالسَّ
ُ َعِزیٌز َحِكیمٌ  ِ ۗ َوهللاَّ َن هللاَّ   .بَِما َكَسبَا نََكاًال مِّ
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م فالقطع شرع جزاء على فعل السرقة، فوجب أن یعم الجزاء لعمو"      
الشرط، وظاھر اآلیة العموم في كل سارق، والجزاء على ھذا الفعل إنما ھو 
أمر من هللا، بما كسبت ید السارق، لذا یتم التنكیل بھ كما ھو أمر هللا تعالى عما 

  .)70("ارتكب من الفعل المؤثم وھو سرقة مال الغیر من أجل االنتفاع

م حمایة مدنیة لھذه إلى جانب الحمایة الجنائیة فقد قرر الشارع الحكی
الحقوق، ویتجلى ذلك واضحا من خالل القواعد العامة في الشریعة اإلسالمیة 
التي تحرم الضرر وتدعو إلى إزالتھ وتحرم االعتداء على أموال الغیر وتحرم 

َوَال تُْفِسُدوا فِي اْألَْرِض بَْعَد الظلم واألذى واإلفساد في األرض قال تعالى 
نُكْم نُِذْقھُ َعَذابًا َكبِیًرا :وقـولھ تعـالى، ))71إِْصَالِحَھا وقولھ  .))72َوَمن یَْظلِم مِّ

َوالَِّذیَن یُْؤُذوَن اْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمنَاِت بَِغْیرِ َما اْكتََسبُوا فَقَِد اْحتََملُوا :تعالى
بِینًا َال تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكم بَْینَُكم یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا وقولھ  ،))73بُْھتَانًا َوإِْثًما مُّ

فیما یرویھ  ، وقولھ  )75(» ال ضرر وال ضرار «: وقولھ  ،))74بِاْلبَاِطلِ 
یا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتھ بینكم محرما فال   «: عن ربھ
  .)76(»تظالموا

ووجھ الداللة من ھذه اآلیات واألحادیث أن الشریعة اإلسالمیة أوجبت   
ة المسلم في دینھ ونفسھ ومالھ وعقلھ، وھذه الحرمة تقتضي عدم التعدي حرم

علیھ بأیة صورة من صور االعتداء، سواء بعمل مادي أو بفعل معنوي یؤدي 
إلى المساس بھ وإلحاق الضرر واألذى والظلم في مالھ وعقلھ، فذاك إفساد في 

  .)77(األرض بغیر حق

فا وظلما؛ لما فیھ من غمط حق كما أن ھذا التعدي المنھي عنھ یعد حی   
اإلنسان والفساد في األرض، وھو مصدر الضرر یزال كما تقضي القاعدة 
الفقھیة، وھذا الضرر كما یحدث بجسم اإلنسان یحدث لنفس اإلنسان وقد یكون 
أشد إیالما، فمن یسرق مثال عملھ وفكره قد یكون أكثر تألما من الذي تسرق 

  .نقوده

سالمیة توجب التعویض على كل من یعتدي على إن قواعد الشریعة اإل  
ومن یفعل ذلك یعد متعدیا یجب منعھ ومقاضاتھ، .. حرمة مال اإلنسان دون إذنھ
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كما أن اإلزالة العینیة للضرر واجبة حیث أنھا األصل في التعویض خاصة في 
مجال الضرر المالي، ویجب على المؤلف أن یتمسك بحقھ في طلب اإلزالة 

كان ھناك تشویھ لمصنفھ الفكري كما لو نسب إلى غیره أو حذف منھ  العینیة إذا
  .)78(أو أدخل علیھ تحویرات وأكاذیب مضللة

  :في الحقوق المعنویة ما یلي  ،)79(فمن قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي  

االسم التجاري، والعنوان التجاري، والعالمة التجاریة، والتألیف  - أوال
حقوق خاصة ألصحابھا، أصبح لھا في العرف  واالختراع أو االبتكار، ھي

المعاصر قیمة مالیة معتبرة لتمول الناس لھا، وھذه الحقوق یعتد بھا شرعا، فال 
  .یجوز االعتداء علیھا

ونقل ..یجوز التصرف في االسم التجاري أو العنوان التجاري  -ثانیا
  .باعتبار أن ذلك أصبح حقا مالیا ..أي منھا بعوض مالي

وق التألیف واالختراع واالبتكار مصونة شرعا، وألصحابھا حق -ثالثا
  .حق التصرف فیھا وال یجوز االعتداء علیھا

  حمایة الحقوق المعنویة في العرف العالمي: المبحث الرابع

لقد أدركت دول العالم بعامة أھمیة حمایة الحقوق المعنویة بأنواعھا 
ضرورة ملحة لتشجیع اإلنتاج  المختلفة، وأثر ذلك في االقتصاد العالمي، وأنھا

، وزیادة االكتشافات واالبتكارات العلمیة والصناعیة،  العلمي واألدبي والفنيِّ
مما حدا بھا إلى عقد مؤتمرات وإبرام اتفاقیات دولیة وعالمیة، وسن أنظمة 
وقوانین مختلفة، تحمي ھذه الحقوق، وقد كانت ھذه المؤتمرات واالتفاّقیات على 

  :النحو التالي 

تحُركاً  - التاسع عشر المیالدي  -شھد القرن الرابع عشر الھجري  - أوالً 
ھا   :دولیاً في تنظیم حقوق المؤلفین، نتج عنھ عدة لقاءاٍت ومؤتمرات، أھمُّ

، الذي وضع مبدأ االعتراف العالمي بملكیة )م1858عام (مؤتمر بروكسیل  - 1
  .اإلنتاج األدبي والفني 
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في باریس، وتمكنت ھذه ) م1876(والفنیة في عام أنشئت الجمعیة األدبیة  - 2
، وھي أول )م1886 سبتمبر 9(الجمعیة من عقد معاھدة برن بسویسرا في 

اتفاقیة دولیة لحمایة المصنفات األدبیة والفنیة، وقد بلغ عدد الدول األطراف 
تونس، والجزائر، : دولة، كلُّھا غربیة، سوى ) 73(الممثلة فیھا عند قیامھا 

  .رب، ولبنان، والھندوالمغ

وقد أضافت ھذه المؤتمرات إلى اتفاقیة برن ضوابط وأمور أخرى، 
أسفرت مؤخرا عن شمول الحمایة لجمیع اإلنتاجات في المیدان األدبي والعلمي 
والفني والصناعي، بجمیع وسائل التعبیر، بشرط أن تظھر ھذه األمور في قالب 

  .ة، ونحو ذلك معین، كالكتاب، واللوحة، والجھاز، واآلل

اتِّفاقیًة ) م1952(أصدرت منظمة الیونسكو في صیف عام  -ثانیاً 
عالمیة لتنظیم حقوق التألیف دولیاً، ونصت على أنَّ ھذه االتِّفاقَّیة ال تمس اتِّفاقیة 
برن، وال االتحاد الذي أنشأتھ ھذه االتِّفاقیة، وانضمت إلیھا دول كثیرة من العالم 

ھو تسھیل : عالمي، وكان الھدف من إنشاء ھذه االتفاقَّیة اإلسالمي والعربي وال
  .انتشار نَِتاجِ العقل البشري، وتعزیز التفاھم الدولي في ھذا الخصوص 

، وھي )م1967(أنشئت المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة في عام  -ثالثاً 
بلفظ یُشار إلیھا بالعربیة إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، و

، ویرجع تاریخ المفاوضات على إنشائھا إلى عام )الویبو(ھو : موجزٍ 
، وقد انضمت المملكة العربیة السعودیة إلى العضویة في ھذه )م1883(

  .المنظمة 

ھو رغبة المجتمع الدولي في دعم حمایة : وكان الھدف من إنشائھا
تھتُم بكلِّ ما یخص الملكیة األدبیة والفنیة والصناعیة في جمیع أنحاء العالم، و

ھذا الجانب، وتعتبر أھم مصدر توثیقي في ھذا المجال، وھي المنسق األساسي 
بین الدول في ھذا الخصوص، وھي اآلن من أھمِّ المنظمات الدولیة المعنیة 

  .بحمایة الملكیة الفكریة 

دة بین - رابعا  وقد تبع ھذه االتفاقیات الدولیة اتفاقیات ثنائیة وإقلیمیة متعدِّ
بعض الدول، كلُّھا تسعى وتنص على حمایة الملكیة الفكریة؛ كاتفاقیة مصر 



   علي غنام . أ –صلیحة بن عاشرة / د.أ 
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضالت الفھم ومزالق التنزیل                                    932

؛ واتفاقیة ألمانیا والوالیات المتحدة األمیركیة ) م1961إبریل  21(وألمانیا في 
  .؛ وغیرھا من االتفاقیات اإلقلیمیة ) م4/9/1953(في 

الحكم االستعانة بالمقاصد على تطبیق فقھ الموزانات في : المبحث الخامس
  على الحقوق المعنویة

كان الكالم في العنصر السابق على الوسائل التي سلكتھا دول العالم في 
سبیل حمایة الحقوق المعنویة، وما عقدتھ ألجل ذلك من مؤتمرات واتفاقیات 
عالمیة، وما وضعتھ ألجل ذلك من أنظمة وقوانین، فھل نجحت دول العالم 

  لھذه الحقوق المعنویة بأنواعھا المختلفة ؟؟ قاطبة في تحقیق الحمایة المنشودة

وبعض  -إنَّ الذي یرى ویشاھد ویتابع ما یجري في األسواق العالمیة 
، ومحالِّ الصناعات والمتاجر، لیرى ما یأسف لھ أشدَّ -دور النشر والطبع

األسف من االعتداء المستشري على الحقوق المعنویة، للجشع المادي، وبُحَججٍ 
ذیب باطلة مزورة، من خالل سرقاٍت أدبیة وفكریة وعلمیة لكثیر واھیة، وأكا

من المؤلفات واالبتكارات واالنتاجات العلمیة والتجاریة، بل وتقلید البضائع 
لَع والعالمات التجاریة والشعارات، حتَّى إنَّ الواحد لینظر إلى سلعة ما  والسِّ

ورة بحسن إنتاجھا، وجودة على أنَّھا من إنتاج الشركة الفالنیة العالمیة المشھ
تصنیعھا، فال یكتشف أنھا مزورة مقلَدة إالَّ بعد َزَمٍن، أو بعد طول تأمٍل وتحقٍُّق؛ 

بین الُمْنتَجِ األصلي،  -بل التطابق التامِّ الظاھري أحیاناً  -نظراً للتشابھ الكبیر 
  . والُمْنتَجِ الُمقَلَِّد ؛ من حیث الشكل، أو العالمة، أو االسم أحیاناً 

أمَّا في مجال التألیف والنشر، فحدِّث وال حرج عن السْلخ التام لكثیر 
من المؤلفات من أسماء مؤلِّفیھا األصلیین، ونسبتھا إلى أسماء أخرى، زوراً 
وبھتاناً، والتطاول العجیب والغریب على كثیر من األبحاث والمؤلفات، ونسبتھا 

على الدرجات والترقیات  -ناً أحیا -إلى غیر أصحابھا، والحصول من خاللھا 
والشھادات العلمیة، والطبعات التجاریة لكثیر من المؤلفات، دون الرجوع إلى 
أصحابھا، أو دور النشر المختصة بنشرھا، في سرقات ممقوتة تنافي األمانة 

  .العلمیة، وتقضي على اإلنتاج الفكري واألدبي والفني برمتھ
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سلكت جانباً مقاصدیا وتربویاً مھماً أما الشریعة اإلسالمیة السمحة فقد 
في ھذا المجال، حیث ربطت ھذه القضیة باإلیمان با� تعالى، والعقاب 
األخروي، واألمانة، وإیقاظ الضمیر اإلنساني المسلم الحِي، في كثیر من 
التوجیھات في ھذا المجال، لم یَْنِزع اإلسالم إلى فرض العقوبات المؤلمة في 

زع إلى تقریر العقاب األخروي الرادع، وبیان أنَّ ذلك من الغش الدنیا، بقدر ما ن
المحرم الذي یتعارض مع الدین والخلق واألمانة؛ في كثیر من توجیھات 

   أَنَّ َرُسوَل هللاِ  - رضي هللا عنھ  -الشریعة اإلسالمیة وأوامرھا، عن أبي ھریرة 
  ."َوَمْن َغَشنَا فَلَْیَس ِمنَا"... : قَالَ 

اإلنسان في اإلسالم ھي جزٌء من الدین اإلسالمي، جاءت في إنَّ حقوق 
أحكام إلھیة تكلیفیة، مبنیة على اإلیمان با� تعالى، والخوف من ألیم عقابھ 
وسخطھ، واالستعداد للیوم اآلخر، حیث الجزاء العادل، والقصاص الفاصل بین 

ضعیة، وقد نظرت العباد، وھذا ما لم تصل إلیھ بعد النظم البشریة، والقوانین الو
  :الشریعة إلى ھذه الحقوق من حیث المقاصد الشرعیة إلى ما یلي

مقاصد الشریعة في الحقوق المعنویة من حیث جلب المصلحة  :المطلب األول
  ودرء المفسدة

  من حیث جلب المصلحة: الفرع األول 

في میدان الحقوق الخاصة  )المصالح المرسلة(ویكون التخریج على قاعدة 
  :ة  ویتجلى ذلك من ناحیتینوالعام

وإلى الناشر  ،في الحقوق المعنویة مصالح خاصة عائدة إلى المؤلف أوال -أ
 .والموزع  ومن إلیھما

فیھا مصلحة عامة مؤكدة راجعة إلى المجتمع اإلنساني كلھ وھي االنتفاع  -ب
فكریة ذات أثر بالغ في شتى شؤون الحیاة، وھو حق من بما فیھا من قیم 

 تعالى لشمول نفعھ وعظیم خطره والمصلحة المرسلة بنوعیھا حقوق هللا
 ...مرعیة في الدین تبنى علیھا األحكام
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  ةمن حیث درء المفسد: الفرع الثاني

ا في مجال حمایة الحقوق المھمة التي یجب أن یُعتمد علیھ ومن األسس
عھا على التأكید على أنَّ اإلخالل بالحقوق المعنویة وإھدارھا وتضیی: المعنویة

 ، أصحابھا یَُعد في اإلسالم من المحظورات الشرعیة ؛ ألنھ یدخل في باب الغشِّ
والَغَرر والِخَداعِ والتدلیس، والكذب والسرقة، واإلضرار باآلخرین، والتعدِّي 
على حقوقھم، وكلُّ ھذه األمور في اإلسالم من المحرمات المنھيِّ عنھا، 

  .لموبقة وبعضھا معدود في الكبائر المھلكة ا

  من حیث سد الذرائع واعتبار المآل: المطلب الثاني

إن إھمال النظر إلى الصفة المالیة لالبتكار الذھني ذریعة تفضي إلى 
اغتیال حقوق المؤلفین  والعلماء مما یؤدي بالتالي إلى انقطاعھم عن مواصلة 

قیقیة بل والمجتمع اإلنساني كلھ من مصلحة ح ،البحث واالبتكار وحرمان األمة
مؤكدة، وھو ما ال یجوز المصیر إلیھ بحال، فوجب أن تسد الذریعة إلى ھذا 

  ....المآل

الفتاوى المعاصرة في الحقوق المعنویة ومدى اعتبارھا لفقھ  :المطلب الثالث 
  الموازنات من حیث القیاس

 ،ولذا أفتى المتأخرون من العلماء بجواز  أخذ األجرة على تعلیم القرآن
وسائر الطاعات من صالة  وصیام وحج، وھو حكم  ،واألذان ،مةوعلى اإلما

خولف فیھ ما كان مقررا  سابقا بین العلماء؛ حیث قد أفتوا بجواز ذلك خشیة 
ولو لم نقل  إذ المدرك واحد، ،االنقطاع عنھا، ومسألة الحقوق المعنویة منھا

یاس علیھا وقام المعاصرون بإجراء الق .بالجواز الختل التوازن بین األحكام
  .تحقیقا لھذا التوازن بین األحكام

قیاس ھذا األمر على ما اختلف فیھ من قضیة اآلذان : القرضاويیقول 
فھذه قد اختلف  فیھا من قبل، وكثیر  ،واإلمامة والخطابة والوعظ  والتدریس

حفظا  ..ممن منعوھا قدیما قد أجازوھا في العصور المتأخرة  منھم الحنفیة
  ...وھذه شبیھة بھا، بل ھي أشبھ شيء بھا تماما ،ینلمصلحة المسلم
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أال وھو منع الشعائر الدینیة  ،ومن ھنا یتجلى مقصد الشارع جلیا
والجھود العلمیة من الضیاع واإلھمال، حیث انقطاع عطاءات المعلمین  

واشتغال ھؤالء باالكتساب من  ،والقائمین بالشعائر الدینیة والباحثین في العلوم
  ...تجارة یلزم منھ ضیاع القرآن والعلم وإھمال تلك الشعائرزراعة أو 

رد االدعاء بأن االحتفاظ  منھاوھذا یستوجب منا رد بعض الشبھات 
بحقوق الطبع والتألیف یعد كتمانا للعلم وھو رد فتحي الدریني وھذا من خالل 

 : ما یلي

تمان العلم ك: رد االستدالل بالحدیث بالنظر للفھم الدقیق لمعنى الكتمان -أ
حیث یخفیھا تغالیا في أثمانھا، والناس  ،والسلع ،والخبرات ،كاحتكار المنافع

ولم یقل أحد إن حرمة االحتكار تستلزم شرعا بذل  ،في حاجة ماسة إلیھا
 ،فتحریم الكتمان ال یستلزم نفي المالیة ،المادة المحتكرة مجانا ودون عوض

د أجمعوا على أن یكون بیع المادة لما رأیت من أن الفقھاء ق ،بل على العكس
 .المحتكرة بأثمان معقولة تحفظ الحق للفریقین دون وكس وال شطط

الذي ال یوحي : رد االستدالل بالحدیث بالنظر إلى سیاق الحدیث ومقصده -ب
إلى نفي حق التألیف ومنعھ؛ لذا تسقط الحجیة بالحدیث لكثرة االحتماالت 

 : منھا
مجاراة  ،وإخفاء الحقائق أو تحویرھا ،إظھار الزیفكتمان العلم یعني  إن - 1

فلیس مناط حكم الحدیث  إذن متعلقا  ،لسیاسة قائمة أو كفرا بالدین الحق
 .باقتضاء المؤلف حقھ في المعاوضة عن إنتاجھ العلمي المبتكر

وتوعیتھ فیما یلم  ،كما یحتمل الداللة على وجوب إجابة المستفتي عن فتواه - 2
ولو كانت لفتوى نقال وتقلیدا للعلماء، وال  ،إخالص وتجردوب ،بھ من شأن
 .وال عالقة لھ بموضوعنا ،ابتكار فیھا

والحیلولة دون نشره  ،ویحتمل أیضا الداللة على حرمة احتكار العالم للعلم - 3
استئثارا بریاسة العلم واستغالال للمنافع  ،حتى ال یرى غیره عالما ،وتوزیعھ

 .المادیة منھا
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ه الدعوى غیر مسلمة فالمؤلف ال یكتم  العلم بل ینشره، خاصة وأن إن ھذ - 4
الحدیث منصوص العلة وھي الكتمان ال المعاوضة لقولھ صلى هللا علیھ 

 ،وما نحن فیھ لیس فیھ كتمان بل فیھ نشر وتوزیع) من كتم علما ( وسلم 
 .وإذا انتفت العلة في المعاوضة انتفى الحكم وھو التحریم

  الخاتمة

 .ھمیة فقھ الموازنات في النوازل االقتصادیة المعاصرةأ - 1
بعض الفتاوى في النوازل االقتصادیة المعاصرة غیر مبنیة على فقھ الواقع  - 2

األولویات مما ینزلھا تنزیال معطال لمقصود  وال اعتبار المآل، وال فقھ
 .الشرع

لومات الحكم بمالیة الحقوق المعنویة بصفة عامة وحقوق المؤلف والمع - 3
من  بصفة خاصة مبني على فقھ الموازنات المستند إلى مقاصد الشریعة؛

 .جلب المصالح ودرء المفاسد، وسد الذرائع، واعتبار المآل
أن المعلومات الخاصة بالملصقات الفكریة مال متقوم؛ ألن لھا قیمة في  - 4

  .عرف الناس، بل أصبحت تباع وتشترى بأثمان باھظة؛ في العرف العالمي
  الشریعة اإلسالمیة تقرر الحمایة الجنائیة والمدنیة لھذه الحقوق؛ - 5
وسائر  ،واألذان ،وعلى اإلمامة ،أخذ األجرة على تعلیم القرآن جواز - 6

الطاعات من صالة  وصیام وحج، وھو حكم خولف فیھ ما كان مقررا  سابقا 
ة الحقوق بین العلماء؛ حیث قد أفتوا بجواز ذلك خشیة االنقطاع عنھا، ومسأل

ولو لم یقل  العلماء بالجواز الختل التوازن  ،إذ المدرك واحد ،المعنویة منھا
وقام المعاصرون بإجراء القیاس علیھا تحقیقا لھذا التوازن بین  .بین األحكام

 .األحكام
منع الشعائر الدینیة والجھود العلمیة من الضیاع واإلھمال، حیث انقطاع  - 7

واشتغال  ،مین بالشعائر الدینیة والباحثین في العلومعطاءات المعلمین  والقائ
ھؤالء باالكتساب من زراعة أو تجارة یلزم منھ ضیاع القرآن والعلم وإھمال 

  ...تلك الشعائر
رد االدعاء بأن االحتفاظ بحقوق الطبع والتألیف یعد كتمانا للعلم  بناء على  - 8

رواه ابن حبان  )من نار من كتم علما ألجمھ هللا یوم القیامة بلجام( :حدیث
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 ص ،وھو حدیث صحیح كما قال األلباني في صحیح الترغیب ،96برقم 
52.  

   : وھذا من خالل ما یلي 

 .رد االستدالل بالحدیث بالنظر للفھم الدقیق لمعنى الكتمان -أ

  رد االستدالل بالحدیث بالنظر إلى سیاق الحدیث ومقصده -ب

رتبة عن التألیف وغیره تحت ظروف یمكن لألفراد اسقاط حقوقھم المت - 9
  .ومالبسات معینة تقتضي ذلك وهللا أعلم

  :الھوامش
                                                        

عبد الرزاق وورقیة، ضوابط االجتھاد التنزیلي في ضوء الكلیات المقاصدیة،دار لبنان للطباعة  - 1
  .30: ،  ص2003، 1والنشر ، لبنان، ط

 .57-56: الریسوني، االجتھاد النص، الواقع، المصلحة ص -  2
 .65-64: ، ص4اطبي، جالموافقات، الش -  3
  30: عبد الرزاق وورقیة، ضوابط االجتھاد التنزیلي في ضوء الكلیات المقاصدیة، ص -  4
: ، ص2004، 1فرید األنصاري، المصطلح األصولي عند الشاطبي، مطبعة النجاح ، المغرب، ط-  5

297.  
 .102: ، ص2009ن 1وسیلة خلفي، فقھ التنزیل، دار الوعي،  الجزائر، ط -  6
  .337، ص1مختار الصحاح، الرازي، ج -7
  .1238، ص1القاموس المحیط، فیروز آبادي، ج -8
  .60، ص1انظر، قواعد األحكام، العز بن عبد السالم، ج -9

  .46-45، ص2الموافقات، الشاطبي، ج -10
  . 36أولویات الحركة اإلسالمیة، القرضاوي، ص -11
رنة في الفقھ اإلسالمي والقانون المدني، دار إبراھیم فاضل الدبو، ضمان المنافع، دراسة مقا -12

  .345:ص، 1997ھـ1417، 1عمار، عمان، األردن، ط
  .224-223: فتحي الدریني، الفقھ اإلسالمي المقارن، ص -13
  .224-223: فتحي الدریني، المرجع السابق، ص -14
  .348-347:إبراھیم فاضل الدبو، المرجع السابق، ص -15
  .17، ص5طبي، جانظر، الموافقات، الشا -16
  .127، ص1انظر، بحوث مقارنة في الفقھ وأصولھ، الدریني، ج -17
  .23، ص5انظر، الموافقات، الشاطبي، ج -18
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  .128، ص1بحوث مقارنة في الفقھ وأصولھ، الدریني، ج -19
  .196، ص1انظر، االجتھاد والتقلید عند اإلمام الشاطبي، ولید بن فھد الودعان، ج -20
  .37، ص5طبي، جالموافقات، الشا -21
  .128، ص1بحوث مقارنة في الفقھ وأصولھ، الدریني، ج -22
  .24، ص5الموافقات، الشاطبي، ج -23
  .25، 5انظر، الموافقات، الشاطبي، ج -24
  .375م، ص2004 -ه1424، 1المصطلح األصولي عند الشاطبي، فرید األنصاري، ط -25
  .128، ص1بحوث مقارنة في الفقھ وأصولھ، الدریني، ج -  26
  .128، ص1بحوث مقارنة في الفقھ وأصولھ، الدریني، ج -27
- 2(ندوة البركة  السادسة، التي جمعت بین عدد من أھل الفقھ واالقتصاد، وقد عقدت بالجزائر -28

  . 35انظر أولویات الحركة اإلسالمیة، القرضاوي، ص) . 1990مارس5
  .35أولویات الحركة اإلسالمیة، القرضاوي، ص -29
  .36ویات الحركة اإلسالمیة، القرضاوي، صانظر، أول  -30
- ھـ1430، 2اعتبار مآالت األفعال وأثرھا الفقھي، تألیف دكتور ولید بن علي الحسین، ط -31

  .1م، دار التدمریة، المملكة العربیة السعودیة، ج2009
  .277 – 275: ص 3القرافي، الفروق، ج  -32
: ص 1عبد السالم داود، الملكیة، ج : انظر.عنویةالحقوق الذھنیة أو الم: سماھا عبد السالم داود -33

196.  
 1وما یلیھا، عبد السالم داود، المرجع السابق، ج 256: فتحي الدریني، الفقھ المقارن، ص: انظر -34

، فتحي 19: ، صبحي محمصاني، النظریة العامة للموجبات والعقود، ص200 – 196: ص
  .وما یلیھا 71: ص الدریني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده،

  .410 – 408: ، الموافقات، ص الشاطبي -35
  .374:ابن عبد البر، الكافي، ص -36
  .69: ص  2العز بن عبد السالم، القواعد، ج -37
عبد هللا مبروك النجار، الحمایة المقررة لحقوق المؤلفین األدبیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -38

  .45-44: ،  ص1990، 1411، 1مصر، ط
  .47- 46: عبد هللا مبروك النجار، المرجع السابق، ص -39
  .47- 46: عبد هللا مبروك النجار، المرجع السابق، ص -40
، 4223: أخرجھ مسلم، كتاب الوصیة، باب ما یلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاتھ، حدیث رقم -41

، دار النووي، شرح صحیح مسلم: وانظر، 619:ص، 4-1صحیح مسلم، المرجع السابق، م
، وأخرجھ الترمذي، كتاب 87:ص11، ج1997ھـ، 1418، 4المعرفة، بیروت، لبنان، ط

  .األحكام، باب في الوقف، وأخرجھ النسائي، في كتاب الوصایا، باب فضل الصدقة عن المیت
  .87: ص ،1النووي، شرح صحیح مسلم، ج:  انظر -42
  .86: عبد هللا مبروك النجار، المرجع السابق، ص -43



  وفقھ الموازنات  فتاوى النوازل االقتصادیة المعاصرة بین االجتھاد التنزیلي                              
  

 

 939                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

                                                                                                                                  
  .49 – 48: هللا مبروك النجار، المرجع السابق، ص عبد -44
  .12: رضا متولي وھدان، المرجع السابق، ص -45
  .48سورة النجم، اآلیة  -46
  .188سورة البقرة، اآلیة  -47
  .8: رضا متولي وھدان، المرجع السابق، ص -48
  .83- 5: ، ص2فتحي الدریني، بحوث مقارنة في الفقھ اإلسالمي وأصولھ، ج: انظر -49
، )ر.د(محمد حسین منصور، المسؤولیة اإللكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، مصر،  -50

  .265 -264: ، ص2003
  .265: محمد حسین منصور، المرجع نفسھ، ص: انظر -51
عبد الفتاح بیومي حجازي، النظام القانوني لحمایة التجارة اإللكترونیة، دار الفكر : انظر -52

، الشحات ابراھیم منصور، الجرائم  223 -56: ، ص2002دریة، مصر، طالجامعي، اإلسكن
اإللكترونیة في الشریعة اإلسالمیة والقوانین الوضعیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، 

  .28-25:، ص)ر.د(، 2002
  .264: الشحات إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص -53
  .39: ص الشحات إبراھیم منصور، المرجع السابق، -54
  .43: الشحات إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص -55
  .44: الشحات إبراھیم منصور، المرجع نفسھ، ص -56
  .45- 44: الشحات إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص -57
  .78 – 77: ص 7، ج)ت .د) ( ر .د( الكاساني، البدائع، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  -58
  .337: ص 4لدسوقي، جالدسوقي، حاشیة ا -59
  .374: الماوردي،  المرجع السابق، ص -60
، 1الخطیب الشربیني، مغني المحتاج على متن منھاج الطالبین، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط -61

  .120:  ص 3، ج1997، 1418
ب القلیوبي وعمیرة، حاشیتا القلیوبي وعمیرة على كنز الراغبین شرح منھاج الطالبین، دار الكت -62

  .284: ص 4، ج1997، 1417، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط
  .131: ص 6، م 1982، 1402، )ر .د( البھوتي، كشاف القناع، دار الفكر، بیروت، لبنان،  -63
: ص 10، ج1983، 1403، )ر .د( ابن قدامة، المغني، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان،  -64

249.  
  .118: لسابق، صالشحات إبراھیم منصور، المرجع ا -65
  .98: رضا وھدان، المرجع السابق، ص -66
  .61: الشحات إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص :انظر -67
  .38: سورة المائدة، اآلیة -68
  .98: رضا وھدان، المرجع السابق، ص -69



   علي غنام . أ –صلیحة بن عاشرة / د.أ 
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضالت الفھم ومزالق التنزیل                                    940

                                                                                                                                  
، القرطبي، 19-11: ص ،6، ج1992، 1الرازي، تفسیر الرازي، دار الغد، القاھرة، مصر،  ط -70

  .2265-2255: ص ،3ج 1989،  1القرطبي، دار الغد العربي، القاھرة، مصر،  ط تفسیر
  .85: سورة األعراف، اآلیة -71
  .19: سورة الفرقان، اآلیة -72
  .58سورة األحزاب، اآلیة  -73
  .29سورة النساء، اآلیة  -74
، محمد 17، باب من بنى في حقھ ما یضر بجاره، رقم أخرجھ ابن ماجھ في سننھ، كتاب األحكام -75

، وأخرجھ أحمد في مسنده،  أحمد 106: ، ص3بن یزید القزویني بن ماجھ، المرجع السابق، ج
  .327: ، ص5، ج)ت.د(، )ر.د(بن حنبل، المسند، دار صادر، بیروت، لبنان، 

، عن أبي ذر، 6572أخرجھ مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحریم الظلم، حدیث رقم  -76
  .972: ، ص4 –1، م مسلم، صحیح مسلم

  .111-110: رضا وھدان،  المرجع السابق، ص: انظر -77
    .111-110: رضا وھدان،  المرجع السابق، ص: انظر  -78
، 2دار القلم، دمشق، سوریا، ط عبد الستار أبو غدة، قرارات وتوصیات مجمع الفقھ اإلسالمي، -79

  .96:ص ،1998 -1418


