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  ))الحق األدبي في التألیف (( 
  محمد األھدل فاطمة بنت قاسم بن

، كلیة الشریعة واألنظمة ، جامعة الطائف، المملكة العربیة "الفقھ " قسم الشریعة 
  .السعودیة 

  fatmaif.q@tu.edu.sa :البرید اإللكتروني
 :ملخص البحث 

إن تألیف المؤلفات من األمور المھمة التي حفظت لنا الدین و أفادت البشریة 
جاءت الشریعة اإلسالمیة بحفظھا وصیانتھا، ومن جمعاء، ولھذه المؤلفات حقوق، وقد 

   )الحق األدبي في التألیف ( : اخترتھ أن یكون عنوانا لبحثي ھو ھذه الحقوق والذي
  :  وكانت خطة البحث بإیجاز عبارة عن

وقد اشتملت على أھمیة الموضوع: المقدمة.  
تعریف الحق األدبي في التألیف، وفیھ أربعة مطالب :المبحث األول. 
سمات الحق األدبي في التألیف، وحكمھ، وفیھ مطلبان: المبحث الثاني . 
وقد اشتملت على أھم نتائج البحث، والتوصیات :الخاتمة.  

 : أھم نتائج البحث
حق ابتكار، حق ذھني، : (تسمى الحقوق األدبیة في التألیف بعدة مسمیات منھا.١

  ).حق فكري، حق معنوي
 .متیازات الشخصیة للمؤلف على مؤلفھھو اال: الحق األدبي في التألیف.٢
اختصاص شرعي غیر مالي، یمّكن المؤلف : یتمیز الحق األدبي في التألیف بأنھ.٣

 .من نسبتھ إلیھ، والتصرف فیھ، ودفع االعتداء علیھ
أن كل ما یثبت : الراجح من أقوال أھل العلم في حكم الحق األدبي في التألیف.٤

تعطیھ حق ) الحقوق األدبیة(مؤلفھ للمؤلف من االمتیازات الشخصیة على 
حمایتھ وصیانتھ عن الدخیل، وأن ھذه األفكار واالجتھادات التي لھا لصوق 
بشخصیة المؤلف محال للملك، فنصوص الشریعة اإلسالمیة وأصولھا 
وقواعدھا تدل على أھمیة التألیف وحمایتھ من العبث، وتجعل للمؤلف حرمتھ 

 .علم من اإلسالم بالضرورة واالحتفاظ بقیمتھ وجھده وھي مما
التوصیات :  

تنمیة الوازع الدیني لدى الطالب والطالبات، وتذكیرھم بخطورة ھذا الموضوع .١
 . وعقوبتھ في الدنیا واآلخرة

إقامة دورات علمیة مكثفة في الجامعات؛ تھدف إلى مزید من التدریب على إعداد .٢
ي إعداد األبحاث األبحاث بطرق حدیثة تكسب الطالب الخبرة والممارسة ف

  .العلمیة، مما یعزز لدیھم األمانة العلمیة التي تحفظ الحقوق األدبیة في التألیف
 .، األدب، التألیف، الحق األدبي في التألیفالحق :الكلمات المفتاحیة
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 the literary rights in authoring 
Fatima bint Qasim bin Muhammad Al-Ahdal 
Department of Sharia" Jurisprudence" , College of Sharia 
and Regulations , Taif University, Kingdom Saudi Arabia . 
Email: fatmaif.q@tu.edu.sa 
ABSTRACT: 
The authorship of the literature is one of the important things 
that preserved religion for us and benefitted all humanity. This 
literature has rights. The Islamic law Shari'ah came to save 
and maintain it. And from this rights that I chose to be the title 
of my research  
"the literary rights in authoring" 
Briefly the research plan was about: 
*The introduction: it includes the topic's importance . 
The first research: the definition of the literary right in 
authorship, and it has four demands. 
*The second research: the features of the literary right in 
authorship, and its ruling  ,and it has two demands. 
*The conclusion: it included the most important results of the 
research and recommendations. 
The most important search results: 
1. Literary rights in authorship are called by several names, 
including: (a right of innovation, a mental right, an intellectual 
right, a moral right). 
2. The moral right of authorship: It is the personal privileges of 
the author over his author. 
3. The literary right to authorship is characterized as: a legal, 
non-financial jurisdiction that enables the author to attribute it 
to him, dispose of it, and ward off abuse. 
4. The most correct of the sayings of the scholars regarding 
the rule of the moral right to authorship: that everything that 
proves to the author of the personal privileges over his author 
(the moral rights) gives him the right to protect and protect it 
from the intruder, and that these ideas and interpretations that 
are attached to the personality of the author belong to the 

mailto:fatmaif.q@tu.edu.sa
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king, so the texts of Islamic Sharia Its origins and rules 
indicate the importance of authorship and its protection from 
tampering. 
Recommendations: 
1. Develop the religious conscience of male and female 
students, and remind them of the seriousness of this issue 
and its punishment in this world and the hereafter. 
2. Holding intensive scientific courses at universities; It aims 
to provide more training in preparing research in modern 
ways that will give students experience and practice in 
preparing scientific research, which will enhance their 
scientific integrity that preserves literary rights in authorship. 
keywords: Rights, Literature, Authoring, The Literary Right In 
Authorship. 
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  املقدمة

الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین نبینا محمد 
  .وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

  :أما بعد
إن من أجلِّ نعم اهللا تعالى علینا ما حبانا بھ من ھذه الشریعة اإلسالمیة الغراء 

هللا علیھ وسلم وجعلھا مھیمنة على شؤون الناس الخاتمة، التي جاء بھا نبینا محمد صلى ا
وحیاتھم، ومسیطرة على جوانب سلوكھم وأفعالھم في كل زمان ومكان، ولقد بینت لنا 
ھذه الشریعة العظیمة عدم مشروعیة التعدي على حقوق اآلخرین وتحریم ذلك، وتأثیم 

ذا سواء كان حقًا الفاعل باعتباره ظالما للمعتدى علیھم، والحق في التألیف داخل في ھ
أدبیًا، أو مالیًا، فما دام ثبت كونھ حقًا لصاحبھ؛ فإنھ یحرم االعتداء علیھ بأي صورة 
كانت، ولھذا جاءت الشریعة اإلسالمیة السمحة بحمایة الحقوق، ویدل على ذلك النھي 

، كما قال )١())لُۡمعَۡتِدیَنَوَلا َتعَۡتُدٓوْاۚ ِإنَّ ٱللََّھ َلا ُیِحبُّ ٱ: ((الصریح عن التعدي في قولھ تعالى
كل المسلم : (( ، وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم)٢( ))َوَلا َتأُۡكُلٓوْا َأمَۡوَٰلُكم َبیَۡنُكم ِبٱلَۡبِٰطِل : ((تعالى

 .)٣()) على المسلم حرام دمھ ومالھ وعرضھ 
فدلت جمیع ھذه النصوص على حمایة األموال والحقوق، ومنھا حق التألیف، 

ي علیھ شرعًا، وإثم المعتدي؛ وألھمیة موضوع الحقوق األدبیة في التألیف، وحرمة التعد
والحاجة إلى معرفة مدى ثبوت ھذه الحقوق للمؤلف شرًعا، ولما یترتب على ذلك من 
آثار مھمة ناتجة عن ثبوت التصرف في ھذه الحقوق، استخرت اهللا تعالى في كتابة ھذا 

الحق األدبي : (( في بحثي الموسوم بـ - تعالى بإذن اهللا - الموضوع، وھذا ما سأتناولھ 
مستعینة باهللا تعالى في كل ذلك، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، وأسألھ تعالى ))  في التألیف 

  .التوفیق والسداد
  

  :وقد اشتمل ھذا البحث بعد المقدمة على ما یأتي
ھيتعریف الحق األدبي في التألیف، وفیھ أربعة مطالب، و: المبحث األول:  

  . تعریف الحق لغة واصطالحا: المطلب األول
  .تعریف األدب لغة واصطالحا: المطلب الثاني
  .تعریف التألیف لغة واصطالحا: المطلب الثالث
  .تعریف الحق األدبي في التألیف: المطلب الرابع

                                      
  ).١٩٠اآلیة : سورة البقرة)   (١(
  ).١٨٨اآلیة : سورة البقرة)   (٢(
كت��اب الب��ر والص��لة )٣٣٧-١٦/٣٣٦: (مس��لم ف��ي ص��حیحھ م��ع ش��رحھ المنھ��اج، للن��ووي  : أخرج��ھ)   ٣(

ث رق��م  تح��ریم ظل��م المس��لم وخذل��ھ واحتق��اره ودم��ھ وعرض��ھ ومال��ھ، ح��دی         : ب��اب ) ١٠(واآلداب، 
)٦٤٨٧.(  
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سمات الحق األدبي في التألیف، وحكمھ، وفیھ مطلبان : المبحث الثاني
  : وھما

  .سمات الحق األدبي في التألیف :المطلب األول
  .حكم الحق األدبي في التألیف: المطلب الثاني

وفیھا أھم النتائج والتوصیات ثم قائمة المصادر والمراجع :لخاتمةا.  

والحمد هللا رب العالمین، وأسألھ تعالى التوفیق لما یحبھ و یرضاه، وصلى اهللا 
  .نوسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعی
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  تعریف الحق األدبي في التألیف: المبحث األول
  :وفیھ أربعة مطالب 

  . تعریف الحق لغة واصطالحا: المطلب األول
  .تعریف األدب لغة واصطالحا: المطلب الثاني
  .تعریف التألیف لغة واصطالحا: المطلب الثالث
  .ألیفتعریف الحق األدبي في الت: المطلب الرابع
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  املبحث األول

  .تعريف احلق األدبي يف التأليف

أیًا  –ذكر الباحثون في الفقھ اإلسالمي، ورجال القانون أن أي مؤلف من المؤلفات 
  : یتعلق بھ نوعان من الحقوق وھما –كان مجالھ 

حق للمؤلف نفسھ، ومن أتى من طریقھ، وھو ما اصطلح : الحق الخاص وھو – ١
  . بالحقوق األدبیة والمالیةعلیھ 

حق لألمة لحاجتھا إلى ما فیھ من علوم ومعارف؛ سًدا : الحق العام وھو – ٢
  . )١(لحاجتھا، وتنمیة لمواھبھا 

 اطب اول

طوا  قف ار.  

یدل على إحكام الشيء وصحتھ وھو نقیض الباطل، وجمعھ حقوق  :الحق في اللغة
وجب یجب وجوًبا، : صار حقًا وثبت، معناه: وَیُحّق َحّقًا وُحُقوقًا وحقاق، وحق األمر َیِحّق

وجبت وثبتت، : أي )٢())َوَلِٰكنۡ َحقَّتۡ َكِلَمُة ٱلَۡعَذاِب َعَلى ٱلَۡكِٰفِریَن: ((وفیھ قول اهللا تعالى
  .)٣( ّقًاصّیره ح: أثبتھ وصار عنده حقًا ال یشك فیھ، وأحقَّھ: وَحقَّھ َیُحقُّھ حقًا وأَحقَّھ كالھما

من أسماء اهللا تعالى، أو من صفاتھ، والقرآن، : الحق: " وجاء في القاموس المحیط
وضد الباطل، واألمر الَمقِضيُّ، والعدل، واإلسالم، والمال، والِمْلُك، والموجود الثابت، 

  .)٤("والصدق 
شيء تدل على أنھا إلحكام ال) الحق(ومما سبق یتبین أن االستعماالت اللغویة لكلمة 

  .وثبوتھ ووجوبھ
) الحق(كلمة  –رحمھم اهللا تعالى  –استعمل الفقھاء   :الحق في االصطالح

استعماالت كثیرة، في مواضع كثیرة من كتبھم، فیالحظ أنھم یستعملونھ فیما ھو 
  .عام وشامل لكل حق، سواًء كان عینا، أو دینا، أو منفعة، أو غیر ذلك

                                      
: عل�ي الخفی�ف  / ، الملكیة في الشریعة اإلسالمیة، د)١٦٤-٢/١٦٣: (فقھ النوازل، ألبي زید: ینظر)   ١(

  ). ١٠-٨ص (
  ). ٧١اآلیة : سورة الزمر)   (٢(
، )الح��ق(، م��ادة )٢٥٦-٣/٢٥٥: (، لس��ان الع��رب )ح��ق(م��اد ) ٢/١٥: (معج��م اب��ن ف��ارس : ینظ��ر)   ٣(

  ). الحق(ادة م) ٣/٢٩٩: (القاموس المحیط
  ). الحق(مادة ) ٣/٢٩٩: (ینظر) ٤(
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   : ومن تلك التعریفات
    ٢(" ھو الثابت الذي ال یسوغ إنكاره : الحق: ")١(مام الجرجانيتعریف اإل(.  

  جمع حق، وھو ما یستحقھ الرجل: الحقوق: "حیث قال )٣(وتعریف اإلمام العیني"   

)٤(. 

 الصلة التي تكون بین طرفین، منطویة على : "بأنھ )٥(علي الخفیف/وعّرفھ د
 .)٦( "مصلحة، یحمیھا الشرع

 فقال في تعریفھ )٧(فى الزرقا كما عّرفھ العالمة مصط : 

، فھو خاص بصاحبھ ممنوع عن )٨(" اختصاص یقرره الشرع سلطة أو تكلیًفا: ھو"
  . غیره

أقرب وأولى؛ وذلك ألنھ ) الثابت(بأنھ   -رحمھ اهللا  –ولعل تعریف اإلمام الجرجاني 
تعریف للحق انطالقا من أصل معناه في اللغة، وھذا یساعد على تصور حقیقتھ، 

  .وإدراك ماھیتھ، فالحق في اللغة یطلق أصال على الثبوت والوجوب

                                      
، ھ�ـ بمدین�ة ت�اكو بجرج�ان    ٧٤٠ُوِلَد س�نة  ، علي بن محمد بن علي الجرجاني الحنفي، أبو الحسن: ھو)١(

وُیعرف بالسید الشریف؛ ألنھ من أوالد محمد بن زید الداعي والذي ھو من ساللة الرس�ول ص�لى   
: ماھًرا في المناظرة، م�ن مؤلَّفات�ھ  ، ر أًبا، كان ذكیا مدقًقا محقًقااهللا علیھ وسلم بینھ وبینھ ثالثة عش

، شرح الس�راجیة ، المختصر في أصول الحدیث، الدیباج المذھب في مصطلح الحدیث، التعریفات
 ).١٢٥ص: (الفوائد البھیة، )٣٣٠-٥/٣٢٨: (الضوء الالمع: ینظر. ھـ٨١٦توفى سنة 

 ).١٢٠ص : (التعریفات: ینظر) ٢(
رمضان سنة  ١٧ُوِلَد في ، محمود بن أحمد بن موسى المعروف بالعیني، أبو محمد: ھو) ٣(

، عمدة القاري: من مؤلَّفاتھ. تفقھ واشتغل بالفنون، ونشأ بعینتاب وإلیھا نسبتھ، ھـ في درب كیكین٧٦٢
: ُحسن المحاضرة: ینظر. ھـ٨٥٥توفي سنة . رمز الحقائق شرح كنز الدقائق، البنایة شرح الھدایة

 ). ٢٠٨- ٢٠٧ص: (الفوائد البھیة، )٤٢٠-٩/٤١٨: (شذرات الذھب، )٤٧٤- ١/٤٧٣(
  ).٧/٤٩٩: (البنایة في شرح الھدایة: ینظر) ٤(
بمصر،  - ھـ، في قریة بالمنوفیة ١٣٠٩الدكتور علي بن محمد الخفیف، ولد سنة : ھو) ٥(

دریس الجامعي في كلیة الحقوق حفظ القرآن الكریم وأكمل دراساتھ العلمیة حتى فاق أقرانھ، فقام بالت
أحكام المعامالت الشرعیة، : جامعة القاھرة، دعا إلى تجدید الفقھ اإلسالمي قوًال وعمًال، ومن مؤلفاتھ

أحكام الوصیة، أسباب اختالف الفقھاء، التأمین وحكمھ على ھدي الشریعة اإلسالمیة، وفاتھ سنة 
  ). ١١٣،٦٨،٣٩،١٧ص (  :شبیر/ الشیخ علي الخفیف، د: ینظر. ھـ بمصر١٣٩٨

  ).٧ص : (علي الخفیف/ الملكیة في الشریعة اإلسالمیة، د) ٦(
مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقا، فقیھ حنفي أصولي، نحوي شاعر، ولد بحلب : ھو) ٧(

المدخل إلى نظریة االلتزام في الفقھ اإلسالمي، المدخل الفقھي العام، : ه، من مؤلفاتھ١٣٢٥سنة 
علماء : ینظر. ه١٤٢٠الح المرسلة في الفقھ اإلسالمي، أحكام الوقف، وفاتھ سنة االستصالح والمص

، موقع رابطة العلماء السوریین، مقال للكاتب )٣٤٦- ٢/٣٤٣: (ومفكرون عرفتھم، محمد المجذوب
  .محمد كاتبي في ترجمة عن العالمة الزرقا

  ).١٩ص: (المدخل لنظریة االلتزام: ینظر)   ٨(
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ب اطا  

طوا  دبف ار.  

الھمزة والدال والباء أصل واحد تتفرع : ")١(قال ابن فارس  :األدب في اللغة
فاألدب أن تجمع الناس إلى طعامك، وھي المْأَدبة والمْأُدبة، واآلدب : مسائلھ وترجع إلیھ

  .)٢(" لداعيا
الذي یتأدب بھ األدیب من الناس، ُسمِّي أدبًا؛ ألنھ یأدب الناس إلى : األدب ھو

الدعاء، : أدب النفس والدرس، وأصل األدب: المحامد، وینھاھم عن المقابح، فاألدب
  .َمْدعاة ومْأُدَبُة: قیل للصنیع ُیدعى إلیھ الناس: ومنھ

: َأَدَب القوم على أمر كذا، أي: عام فیقالولیس ھذا خاصا بالجمع إلى الطعام؛ ولكنھ 
  .)٣(جمعھم علیھ وندبھم إلیھ

  .وبھذا یتبین أن معنى األدب، وتركیبھ في اللغة یدل على الجمع والدعاء
اسم یقع على كل ریاضة محمودة یتخرج بھا اإلنسان : ھو :األدب في االصطالح

  . )٤(في فضیلة من الفضائل
  .)٥(یحترز بھ عن جمیع أنواع الخطأعبارة عن معرفة ما : وقیل ھو

ریاضة النفس بالتعلیم والتھذیب على ما ینبغي، : األدب: "وفي المعجم الوسیط
  .)٦(" كل ما أنتجھ العقل اإلنساني من ضروب المعرفة: واألدب

أن المأدبة سمیت كذلك؛ ألنھ : ولعل العالقة بین المعنیین اللغوي واالصطالحي
  .دب؛ ألنھ ُمجمع على استحسانھ، واهللا أعلمُیجمع الناس إلیھا، واأل

  

                                      
الم�الكي  ، القزوین�ي  ، أب�و الحس�ین ال�رازي    ، ارس ب�ن زكری�ا ب�ن محم�د ب�ن حبی�ب       أحم�د ب�ن ف�   : ھو) ١(

غری�ب إع��راب  ، فق�ھ اللغ�ة   ، المجم�ل  ، معج�م مق�اییس اللغ�ة    : ول�د ف�ي ق�زوین م�ن مؤلفات�ھ     . اللغ�وي 
: ال�وافي بالوفی�ات  : ینظ�ر .  ھ�ـ  ٣٦٠ت�وفي س�نة   ، تفسیر أسماء النبي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    ، القرآن 

 ).٤١٢/ ١: (معجم األدباء، ) ١٧/١٠٤: ( ر أعالم النبالءسی، ) ٧/١٨٢(
 ).أدب: (، مادة)١/٧٤: (معجم ابن فارس: ینظر) ٢(
-١/٤٦: (، القاموس المح�یط )األدب(، مادة )١/٩٣: (، لسان العرب)١/٢٢: ( أساس البالغة: ینظر) ٣(

  ) ١/٩: ( ، المعجم الوسیط)٨٣ص: (،أنیس الفقھاء)األدب(، مادة )٤٧
  ). ٢/٢: (، جواھر األدب)٨٤-٨٣: (أنیس الفقھاء: ینظر)   ٤(
  ). ٢٩: (التعریفات: ینظر)   ٥(
 ).١/٩: ( ینظر) ٦(
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  اطب اث

طوا  فف ار.  

الھم�زة وال�الم والف�اء أص�ل واح�د، ی�دل عل�ى        : "ق�ال اب�ن ف�ارس    :التألیف في اللغ�ة 
  . )١(" انضمام الشيء إلى الشيء، وكل شيء ضممت بعضھ إلى بعض فقد ألفتھ تألیفًا

وص��لت بعض��ھ  : جمع��ت بی��نھم بع��د تف��رق، وألف��ت الش��يء   إذا: وألف��ت بی��نھم تألیف��اً 
  .)٢(تألیف الكتب: ببعض، ومنھ

ال یخ��رج المعن��ى االص��طالحي للت��ألیف ع��ن المعن��ى       :الت��ألیف ف��ي االص��طالح  
ذك�روا أن من�ھ    –كم�ا س�بق    –اللغوي، ولذلك فإن أھل اللغة لما بینوا معنى الت�ألیف لغ�ة    

  .تألیف الكتب
  :للتألیفومن التعریفات االصطالحیة 

جعل األشیاء الكثیرة بحیث یطلق علیھا اسم الواحد، سواء كان لبعض : "ُعرف بأنھ
" أجزائھ نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر أم ال، فعلى ھذا یكون التألیف أھم من الترتیب

)٣(.  
 إیقاع األلفة بین الكالم، مع التمییز بین األنواع، والتصنیف أعم: " كما ُعرف بأنھ       

  .)٤(" منھ
یطلق على كتابة البحث، أو الكتاب تألیفًا؛ ألن : "وقیل أیضا في تعریف التألیف أنھ

الكاتب یجمع بین المعلومات على وجھ التناسب، ویطلق على الكتاب مؤلفًا؛ ألنھ یجمع 
  .)٥(" ویضم معلومات تتعلق بعلم، أو أدب، أو فن

جمع مسائل علم من العلوم، أو  :ومن خالل ما سبق یمكنني القول بأن التألیف ھو
  .فن من الفنون، على وجھ التناسب في كتاب واحد

ومما یندرج تحت اسم التألیف ما ذكره العلماء من مقاصد وأھداف التألیف التي 
  :ینبغي اعتمادھا، وإلغاء ما سواھا وھي

 . تكمیل ناقص.١
 . جمع متفرق .٢
 . اختراع معدوم.٣
 . تفصیل مجمل.٤
 . تھذیب مطّول.٥
 .خطأتبیین .٦

                                      
  ).ألف(مادة ) ١/١٣١: (معجم ابن فارس: ینظر)  ١(
 ).ألف(مادة ) ١/١٨٠: (، لسان العرب)ألف(مادة ) ١٥/٣٧٨: (تھذیب اللغة: ینظر) ٢(
 ).٧١ص: (التعریفات: ینظر) ٣(
 ).١/٣٥: (كشف الظنون: ینظر) ٤(
 ).٤١ص : (محمد شبیر/ المعامالت المالیة، د: ینظر) ٥(
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 .تعیین مبھم.٧
 .)١(ترتیب مخلط .٨

التدوین، التصنیف، التحقیق، الترجمة، اإلمالء، ونحوھ�ا  : فیشمل بذلك
من االبتكارات الفكری�ة الذھنی�ة، المح�ررة، والمكتوب�ة، والمس�موعة، والمرئی�ة       

  .من كتب وأشرطة وبرامج، ونحوھا
  : وتسمى الحقوق في التألیف عدة مسمیات منھا

حق ابتكار . 
ھنيحق ذ . 
حق فكري. 
 ٢(حق معنوي(.  

حق اإلنسان في إبداع شيء علمي، أو أدب�ي،  : ھو -كمركب إضافي -فحق التألیف 
أو فن��ي، س��واء ب��الجمع واالختی��ار، أو إح��داث ش��يء ل��م یس��بق إلی��ھ، أو إكم��ال ن��اقص، أو   
تصحیح خطأ، أو تفسیر وتفصیل، أو تلخیص، أو تھذیب، أو ترتیب مختلط، وھ�ذا الجھ�د   

  . )٣(احبھ حق نسبتھ إلیھ، واستثماره مالیًا بأي طریق یتمكن من نشره یمنح ص

راب اطا  

 .رف اق اد  اف

ویع�ّرف الح�ق األدب�ي ف�ي الت�ألیف،       )٤()الح�ق المعن�وي  (یسمى ھذا الحق أیض�ا بـ�ـ   
  .)٥(" االمتیازات الشخصیة للمؤلف على مؤلفھ:" بأنھ

ترتب على جھ�د الع�الم ف�ي التص�نیف م�ن اختصاص�ات       ما ی: "كما عّرف أیضا بأنھ
أدبی�ة، تس�توجب نس�بة مص�ّنفھ إلی�ھ، واحترام�ھ فیم��ا كت�ب، م�ع احتفاظ�ھ بحق�ھ ف�ي تعدیل��ھ            

  .)٦(" وتنقیحھ
بأفكار المؤلف وشخصھ وما وھبھ اهللا تعالى من ملكات : فالحق األدبي یتعلق

غیر مالي، وبابتكاره وخّصھ بھا، وھذا الحق یختص بھ المؤلف، وھو اختصاص شرعي 
  .الذھني یمّكنھ من نسبتھ إلیھ، والتصرف فیھ، ودفع االعتداء علیھ

  

                                      
 ).١٠٧ص: (، أبجد العلوم)١/٣٥: (كشف الظنون: ینظر) ١(
  ). ٢/١٥١: (فقھ النوازل، ألبي زید: ینظر)   ٢(
 ).٥٨٤ص: (وھبة الزحیلي/ المعامالت المالیة، د: ینظر) ٣(
وتنصب على أشیاء معنویة ال تدرك بحاسة من الحواس، وإنما  التي تِرُد :الحقوق المعنویة ھي) ٤(

علي / الملكیة في الشریعة اإلسالمیة، د: ینظر. تدرك بالعقل والفكر، كاألفكار واالختراعات
  ).١٤ص: (الخفیف

  ). ٢/١٦٤: (فقھ النوازل، ألبي زید: ینظر) ٥(
 ).٢٨ص : (ارعبداهللا النج/ الحمایة المقررة لحقوق المؤلفین، د: ینظر) ٦(
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  سمات الحق األدبي في التألیف، وحكمھ: المبحث الثاني
  : وفیھ مطلبان 

  .سمات الحق األدبي في التألیف: المطلب األول
  .حكم الحق األدبي في التألیف: المطلب الثاني
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  املبحث الثاني

  .مسات احلق األدبي يف التأليف، وحكمه
  

بعد أن عّرفت الحق األدبي في التألیف، یلزمن�ي ھن�ا ذك�ر س�مات ھ�ذا الح�ق، حت�ى        
 -نستطیع تصوره التصور الصحیح، وإظھار الحكم فیھ بالنسبة للتألیف، وھذا ما سیتضح 

  . في ما تبقى من ھذا البحث -إن شاء اهللا تعالى 

  

ولاب اط  

دق ات ا)ف )١ا .  

  : یتمیز الحق األدبي بعدة سمات ومالمح یمكن إیجازھا بما یأتي
     فل�یس ل�ھ ح�ق التن�ازل ع�ن ص�فتھ       : أبوة المؤلف عل�ى مص�نفھ باس�تمرار نس�بتھ إلی�ھ

التألیفیة فیھ، ألي فرد أو جھة حكومیة أو غیرھ�ا،  كم�ا أن�ھ ال یس�وغ للغی�ر      
 . علیھ، فلھ ولورثتھ حق دفع االعتداء علیھانتحالھ والسطو 

التحكم في نشر مصنفھ: حق تقریر نشره، بمعنى. 

      س��المة التص��نیف وحص��انتھ وس��لطة التص��حیح؛ لم��ا فی��ھ م��ن تطبیع��ات عن��د إرادة
 .الناشر إعادة نشره

فل��ھ س��لطة الرقاب��ة بع��د النش��ر لس��حبھ م��ن الت��داول، : ح��ق الس��معة الخاص��ة ب��المؤلف
رجوعھ عما قرره فیھ من رأي أو أداء، وعندئذ ُیل�زم  : ًالعندما یتضح لھ مث

 .بتعویض الناشر ونحوه، عما لحقھ من خسائر لقاء ذلك السحب

  استمرار ھذه الحقوق لھ مدة حیاتھ، فال تسقط بالتقادم أو بالوفاة؛ ألن ما أنتجھ عقل�ھ
  .وفكره من تألیف ھو كالولد من حیث إنھ ینسب إلیھ، وال یقبل التنازل عنھ

                                      
: ، فقھ النوازل، ألبي زید)٤٢١-٤٠٨/ ٨: (السنھوري/ الوسیط في شرح القانون المدني، د: ینظر) ١(

)٢/١٦٤ .(  
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 ٢(أو ھبة، )١(أن ھذا الحق غیر مالي، وبالتالي ال تتعلق بھ اآلثار المالیة من بیع( . 

  الح��ق األدب��ي أو المعن��وي للمؤل��ف م��ن الحق��وق المعتب��رة ش��رعًا، والخاص��ة بأص��حابھا
وھذا یقتضي أنھا مصونة شرعًا، ال یجوز االعتداء علیھ�ا بس�رقة أو انتح�ال أو غی�ر     

  .)٣(ذلك من الصور

  ب ااط

  .م اق اد  اف

االمتی��ازات الشخص��یة : "بع��د أن تعرفن��ا إل��ى تعری��ف الح��ق األدب��ي للت��ألیف، وأن��ھ   
الح�ق  (، كم�ا یس�مى بـ�ـ    )الح�ق المعن�وي  (، فإن ھذا الحق یسمى بــ )٤("للمؤلف على مؤلفھ

ا وح�دیثا؛ وذل�ك   ، ولھ شبھ قوي بمس�ألة مالی�ة المن�افع الت�ي ناقش�ھا الفقھ�اء ق�دیم       )األخالقي
م��ا ھ��ي إال ص��ورة معنوی��ة مج��ردة؛ ولكنھ��ا أث��ر للملك��ة    ) الذھنی��ة(ألن الحق��وق المعنوی��ة 

الذھنیة الراسخة في ذات المؤلف، وعلى ھذا األساس ذلك فھي تشبھ منافع الثم�رات، بع�د   
انفصالھا عن أص�ولھا الت�ي كان�ت قائم�ة علیھ�ا، وكم�ا أن مص�در من�افع األعی�ان ھ�و تل�ك            

                                      
ویطلق البیع على الشراء ، ضد الشراء: وھو، ھو أخذ شيء وإعطاء شيء آخر :البیع في اللغة) ١(

ھو : وھو شاذ وقیاسھ مباًعا وقیل، باع الشيء یبیعھ بیًعا ومبیًعا: وتقول، أیًضا فھو من األضداد
: معجم ابن فارس: ینظر. مشتق من الباع؛ ألن كل واحد من المتعاقدین یمّد باعھ لألخذ واإلعطاء

  ).باعھ(مادة ) ٣/١٠: (القاموس المحیط، )بیع(مادة ) ١/٥٥٦: (لسان العرب، )بیع(مادة ) ١/٣٢٧(
البنایة شرح ". ة المال بالمال على وجھ التراضي مبادل: "عرفھ الحنفیة بأنھ :والبیع في الشرع     

  ).٧/١١٦: (الھدایة
  ).٣/٤: (للصاوي، بلغة السالك". عقد معاوضة على غیر منافع : "وعرفھ المالكیة بأنھ     
  ).٢/٥: (روضة الطالبین". مقابلة مال بمال أو نحوه : "وعرفھ الشافعیة بأنھ     
 ).١١/٥: (المقنع". المال بالمال لغرض التملك  مبادلة: "وعرفھ الحنابلة بأنھ     

العطیة الخالیة عن : بوزن وضع یضع وضًعا وھي، وھب لھ شیًئا َیَھب وھًبا :الھبة في اللغة) ٢(
معجم ابن : ینظر. فإذا كثرت ُسمِّي صاحبھا َوھَّاًبا وھو من أبنیة المبالغة، األعواض واألغراض

: القاموس المحیط، )وھب(مادة ) ١٥/٤١١: (عربلسان ال، )وھب(مادة ) ٦/١٤٧: (فارس
  ).وھبھ(مادة ) ١/١٨٥(

تملیك العین مجاًنا : "عرفھا الحنفیة بأنھا: كاآلتي، اتفقوا على تعریفھا بمعنى واحد  :الھبة في الشرع  
 ).٨/٥٦٧: (الدر المختار". 

 ).٥/٦٤٩: (ابن الحاجبالتوضیح شرح مختصر ". نقل الملك بغیر عوض : "وعرفھا المالكیة بأنھا    
 ).٨/١٠٧: (البیان، للعمراني". تملیك العین بغیر عوٍض : "وعرفھا الشافعیة بأنھا   
  ).١٧/٥: (المقنع". تملیك في حیاتھ بغیر عوٍض : "وعرفھا الحنابلة بأنھا   
-١قرار مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي، المنعقد في دورة مؤتمره الخامس، بالكویت، من : ینظر) ٣(

محمد / م، فقھ النوازل، د١٩٨٨دیسمبر عام  ١٥-١٠ھـ الموافق١٤٠٩جمادى األولى عام ٦
  ).١٣٣ص: (محمد قلعھ جي/ ، المعامالت المالیة المعاصرة، د)٣/١٣٠: (الجیزاني

  ). ٢/١٦٤: (فقھ النوازل، ألبي زید: ینظر) ٤(
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، ووج�ھ الش�بھ   )المؤلف ( فسھا، فإن مصدر منافع الحقوق المعنویة ھو اإلنسان األعیان ن
في أن كال منھما شيء غیر مادي، أو ش�يء غی�ر محس�وس، وأن ل�ھ قیم�ة مالی�ة       : "بینھما

یتمول بھا، وأنھ یمكن حیازتھ بحیازة أصلھ، كم�ا یمك�ن أن یك�ون ل�ھ وج�ھ حی�ازة خاص�ة        
، وحت�ى یتض��ح حك��م  )١" (ب الح��ق وص�دورھا عن��ھ باألش�یاء المعنوی��ة، كالنس�بة إل��ى ص�اح   

  .الحق األدبي في التألیف، البد من التطرق إلى حكم مالیة المنافع
 ولقد اختلف الفقھاء في كون المنافع ماال، على قولین، وتحریر محل

   :)٢(الخالف كاآلتي 

ازتھا، على أن األعیان أمواال إذا أمكن حی –رحمھم اهللا تعالى  –اتفق الفقھاء : أوال
 .واالنتفاع بھا

، وحق )٣(اتفقوا أیضا على أن الحقوق المتعلقة بغیر المال كحق الحضانة: ثانیا
 .الوالیة على القاصر لیست بمال

في الحقوق المتعلقة بالمال، والمنافع، على  –رحمھم اهللا تعالى  –اختلفوا : ثالثا
  :قولین

  .)٤(الحنفیة أن المنافع لیست أمواًلا، وھو مذھب  :القول األول
، ومذھب )٦(من الحنفیة  )٥(أن المنافع أموال، وھو مذھب زفر  :القول الثاني

  .)٩(، ومذھب الحنابلة )٨(، ومذھب الشافعیة )٧(المالكیة 

                                      
 ).٧١-٧٠ص:( زكاة الحقوق المعنویة: ینظر) ١(
 ).٣٣٢ص :(شلبي/ لفقھ اإلسالمي، دالمدخل في ا: ینظر) ٢(
حفظ الشيء وصیانتھ، : الحاء والضاد والنون أصل واحد یقاس، وھو: " قال ابن فارس: الحضانة في اللغة) ٣(

: معجم ابن فارس: ینظر" احتضنت الشيء جعلتھ في حضني : فالحضن ما دون اإلبط إلى الكشح؛ یقال
مادة ) ٣/٢٢٠: (، لسان العرب)حضن(مادة ) ١٤٥ص :( مجمل اللغة: ، ینظر أیضا)حضن(مادة ) ٢/٧٣(
  ).حضن(

: حاشیة ابن عابدین: ینظر" تربیة الولد لمن لھ حق الحضانة : " عرفھا الحنفیة بأنھا: الحضانة في الشرع
)٥/٢٥٩.(  

منح : ینظر" حفظ الولد في مبیتھ ومؤنة طعامھ ولباسھ ومضجعھ وتنظیف جسمھ : " وعرفھا المالكیة بأنھا
  ).٤/٢٦٧: (جلیلال

  ).٦/٢٣٨: (الوسیط، للغزالي: ینظر" عبارة عن  حفظ الولد وتربیتھ : " وعرفھا الشافعیة بأنھا
" عما یضرھما، وتربیتھما بعمل مصالحھما - وھو مختل العقل - حفظ صغیر ومعتوه: "وعرفھا الحنابلة بأنھا

  ).١١٣٧-٣/١١٣٦:(التوضیح، للشویكي: ینظر
 ).٥/٢٣٤: (، تبیین الحقائق)٧/١٦٠: (،بدائع الصنائع)١١/٧٩: (المبسوط: ینظر) ٤(
صاحب أبي حنیفة وأحد الفقھاء ، ھـ١١٠ُوِلَد سنة ، ُزفر بن الھذیل بن قیس بن سلیم العنبري الحنفي، أبو الھذیل: ھو)٥(

تاریخ ، )٣١٩-٢/٣١٧: (وفیات األعیان: ینظر. ھـ١٥٨توفي سنة ، فھو ثقة مأمون، وّثقھ غیر واحد، صدوق، العّباد
  ).٧٧-٧٥ص: (الفوائد البھیة، )٤/٥١: (اإلسالم

  ).٢/٣٣٥: ( بدائع الصنائع: ینظر) ٦(
 ).٣/٨٦٦: (، عقد الجواھر الثمینة)٤/٢٠١٣: (بدایة المجتھد: ینظر) ٧(
 ).٢٢٥ص :(، تخریج الفروع على األصول، الزنجاني)٧/١٦١: (الحاوي: ینظر) ٨(
 ).٥/١٣:(شرح المقنع ، المبدع)٧/٣٥٦: (المغني: ینظر) ٩(



  الحق األدبي في التألیف
  

- ٥٥٢  - 

 

 -بأن المنافع لیست أمواال متقومة  :أدلة أصحاب القول األول، القائلین: أوال
  :ك بأدلة كثیرة منھااستدلوا على ذل -وُیقاس علیھا الحقوق المعنویة 

أن المنافع قبل كسبھا معدومة، والمعدوم ال یطلق علیھ اسم المال، وبعد كسبھا ال .١
یمكن إحرازھا، والتقّوم من أسبابھ اإلحراز، فلیس غیر المحرز ماال متقوما، وإذا 
كانت المنافع ال یمكن إحرازھا حتى بعد وجودھا، فال یمكن أن تعتبر ماال متقّوما 

)١(. 

بأن القول إنھا معدومة غیر مسلم بھ، إذا نظرنا إلى  :قش ھذا الدلیلونو
الحقائق، وسلكنا طریق النظر، ولكن األحكام الشرعیة غیر مبنیة على الحقائق 
العقلیة، بل على االعتقادات العرفیة، والمعدوم الذي ذكروه ماًلا، ُعرفا وشرعا، 

حكم بكون المنفعة موجودة وحكم الشرع والعرف غالب في األحكام، والشرع قد 
، وأثبتت اإلجارة أحكام المعاوضات المحصنة، )٢(مقابلة باألجرة في عقد اإلجارة 

 .)٣(وأثبتت للمنفعة حكم المال 
أن المنافع ال یتحقق فیھا معنى المال، وال تقبل التمّول؛ ألن صفة المالیة للشيء  .٢

وقت الحاجة، والمنافع ال إنما تثبت بالتمّول، والتمّول صیانة الشيء وادخاره ل
  .)٤(تبقى وقتین، فال یتصور فیھا التمّول 

بأن المنافع تدخل في وصف المال، ودلیل تمّولھا اعتیاد الناس  :ونوقش ھذا الدلیل
واعتبارھم لھا في تجاراتھم ومعایشھم، وال تطلب األعیان إال طلبا لمنافعھا، 

ال منفعة لھ ال رغبة فیھ، وال طلب وألجلھا یستعیضونھا بالنفیس من أموالھم،  فما 
  .)٥(لھ، لذا كان في المنافع مجال واسع لمعامالتھم المالیة

َوَلِئْن َسلَّْمَنا : " )٦(قال السرخسي : أن المنافع ال تماثل األعیان، فھي دونھا في المالیة .٣
ِة، َوَضَماُن اْلُعْدَواِن ُمَقدٌَّر ِباْلِمْثِل َأنَّ اْلَمْنَفَعَة َماٌل ُمَتَقوٌِّم َفُھَو ُدوَن اْلَأْعَیاِن ِفي اْلَماِلیَّ

                                      
 ).١١/٧٩: (المبسوط: ینظر) ١(
  .وھو ما أعطیت من أجر في عمل وھو العوض، على وزن فعالة من أجر َیْأِجُر: اإلجارة في اللغة) ٢(

) ١/٦٢: (معجم ابن فارس: ینظر. وقد أّجره إذا أعطاه أجرتھ، ما أعطي من كراء األجیر: اسم لألجرة وھي: فاإلجارة  
  ).أجر(مادة ) ١/٧٧: (لسان العرب ،)أجر(مادة 

  )٧- ٩/٦(:الدر المختار:ینظر"لعین بعوض تملیك نفع مقصود من ا: "عرفھا الحنفیة بأنھا: اإلجارة في الشرع  
  ).٧/٢٨٢: (منح الجلیل: ینظر" تملیك منفعة معلومة بعوض معلوم : "وعرفھا المالكیة بأنھا      
  )٥/٣٧٩: (أسنى المطالب: ینظر"  منفعٍة مقصودٍة معلومٍة بعوض معلوم  عقد على: "وعرفھا الشافعیة بأنھا      

:  ینظر" عوض معلوم في منفعة معلومة من عین معینة أو موصوفة في الذمة أو في عمل معلوم : "وعرفھا الحنابلة بأنھا   
  ).٢/٥٧١: (شرح الزركشي

 ).٢٢٦ص:(تخریج الفروع على األصول، الزنجاني: ینظر) ٣(
 ).١١/٧٩: (المبسوط: نظری) ٤( 
 ). ٣٠ص: (علي الخفیف/ أحكام المعامالت الشرعیة، د: ینظر) ٥(
محمد بن أحمد بن سھل، أبو بكر شمس األئمة، ومن كبار علماء الحنفیة، حجة ثبتًا، متكلمًا، محدثًا، مناظرًا، : ھو) ٦(

محمد الحسن، مختصر الطحاوي، وفي أصول المبسوط في الفقھ، شرح السیر الكبیر ل: أصولیًا مجتھدًا، من مؤلفاتھ
، مفتاح )٨٢-٣/٧٨: (الجواھر المضیئة: ھـ، ینظر٤٨٣الفقھ لھ كتاب یسمى أصول السرخسي، توفى رحمھ اهللا سنة 

 ).٢٧٨- ١/٢٧٧: (، الفتح المبین)١٥٩-١٥٨ص: (الفوائد البھیة)٢/٥٥: (السعادة
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َكَذِلَك ِبالنَّصِّ، َأَلا َتَرى َأنَّ اْلَماَل َلا ُیْضَمُن ِبالنِّْسَبِة، َوالدَّْیُن َلا ُیْضَمُن ِباْلَعْیِن؛ ِلَأنَُّھ َفْوَقُھ َف
اْلَمْنَفَعَة َعَرٌض ُیَقوَُّم ِباْلَعْیِن، َواْلَعْیُن  اْلَمْنَفَعُة َلا ُتْضَمُن ِباْلَعْیِن، َوَبَیاُن َھَذا اْلَكَلاِم َأنَّ

، َجْوَھٌر ُیَقوَُّم ِبِھ اْلَعَرُض، َوَلا َیْخَفى َعَلى َأَحٍد التََّفاُوُت َبْیَنُھَما، َواْلَمَناِفُع َلا َتْبَقى َوْقَتْیِن
َتَفاُوٌت َعِظیٌم، َواْلَعْیُن َلا ُتْضَمُن ِباْلَمْنَفَعِة  َواْلَعْیُن َتْبَقى َأْوَقاًتا، َوَبْیَن َما َیْبَقى َوَما َلا َیْبَقى

ُة َلا َقطُّ، َوِمْن َضُروَرِة َكْوِن الشَّْيِء ِمْثًلا ِلَغْیِرِه َأْن َیُكوَن َذِلَك اْلَغْیُر ِمْثًلا َلُھ َأْیًضا، َواْلَمْنَفَع
 .)١(" ُتْضَمُن ِباْلَمْنَفَعِة ِعْنَد اْلِإْتَلاِف 

بأنھ ال یلزم من كون المنفعة دون األعیان، وأنھا ال تماثلھا، وأنھا   :لدلیلونوقش ھذا ا
عرض، من أن تكون ماال متقّوما، ثم النزاع لیس في مماثلتھا لألعیان أو عدمھ، إنما 

  .ھو في مالیتھا وتقّومھا
ل وكذلك ال نسلم بأن المنافع دون األعیان مطلقا، إذ إن األعیان تقّوم بالمنفعة، ویتوص 

  .)٢(باألعیان إلى المنافع فالمقصود منافع األعیان ال  ذاتھا 
ویقاس علیھا الحقوق  -بأن المنافع أموال  :أدلة أصحاب القول الثاني، القائلین:  ثانیا

  :استدلوا على ذلك بأدلة كثیرة منھا -المعنویة 
قد اذھب ف: "الحدیث النبوي الشریف الذي قال فیھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم )١

 .)٣(" أنكحتكھا بما معك من القرآن

أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم جعل صداق المرأة في ھذا : وجھ الداللة من الحدیث
وھو تعلیم القرآن،  وبغیر صداق مالي عیني، فدل على جواز جعل ) منفعة(الحدیث 

  .)٤(المنفعة صداقا، ولو كان تعلیم القرآن
نافع تجري مجرى األعیان في الملك والعقد علیھا ألن الم قیاس المنافع على األعیان؛ )٢
فالقیاس أن تجري المنافع : " ، بجامع أن كال منھما مال، كما جاء في بدایة المجتھد)٥(

، وإطالق لفظ المال على المنافع أولى من إطالقھ )٦(" واألعیان المتولدة مجرى واحدا
على المنافع، وما ال منفعة فیھ ال  على األعیان؛ ألن األشیاء ال تسمى ماال إال الشتمالھا

 .)٧(یكون ماال، ولذلك ال یصح العقد على ما ال منفعة فیھ؛ ألنھ ال قیمة لھ 

                                      
 ).٨٠- ٧٩/ ١١: (المبسوط: ینظر) ١(
 ).٣/٢٣١٣(، )٥(الفقھ اإلسالمي العدد مجلة مجمع: ینظر) ٢(
): ٥١(النكاح، باب : كتاب)  ٩/٢٥٦: ( البخاري في صحیحھ مع شرحھ فتح الباري، البن حجر: أخرجھ) ٣(

 ). ٥١٤٩: ( التزویج على القرآن وبغیر صداق، حدیث رقم
 ).٩/٢٦٢،٢٥٦: (فتح الباري: ینظر) ٤(
 ).١٥/١٠٣: (الكبیر على المقنع، الشرح )٦/٥٣١:(البیان، للعمراني: ینظر) ٥(
 ).٤/٢٠١٣: (بدایة المجتھد: ینظر) ٦(
 ).٢٢٥ص : (تخریج الفروع على األصول، الزنجاني: ینظر) ٧(
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، والمنافع ینطبق علیھا )١(المال اسم لما یمیل إلیھ الطبع ویمكن ادخاره لوقت الحاجة  )٣
ھا األموال ھذا الوصف، فیمیل إلیھا الطبع، ویسعى في ابتغائھا وطلبھا، وتنفق في سبیل

)٢(. 

 بالنظر إلى القولین السابقین وأدلتھما، فإن القول الثاني وھو قول الجمھور : الترجیح
واهللا تعالى  -ھو القول الراجح   -ویقاس علیھا الحقوق المعنویة  -القائلین بمالیة المنافع

 :لألسباب اآلتیة - أعلم 

عة وحاجات العصر، سالمة وقوة أدلة ھذا القول، الموافق لروح الشری :أوال
  .المتفق مع مبادئ الشریعة اإلسالمیة وقواعدھا

عدم وجود دلیل على عدم مالیة المنافع، فلم یأت كتاب وال سنة بأن المنفعة  :ثانیا
فإن اعتبار المنافع غیر ذات : " ، قال في ھذا الصدد العالمة مصطفى الزرقا)٣(لیست بمال

من أدلة الشریعة، ال من نصوصھا وال  ذات قیمة في نفسھا لیس علیھ دلیل واضح قوي
  .)٤(" من أصولھا

القول بمالیة المنافع ھو المتفق مع عرف الناس وأغراضھم ومعامالتھم، فھم ال  :ثالثا   
، ومسمى المال من المسمیات المطلقة التي لم )٥(یبتغون األعیان إال طلبا لمنافعھا 

یانھا إلى ُعرف الناس، والمنافع یرد لھا حد في الشرع وال في اللغة، فیكون مرد ب
كما ھو معلوم من مصادر )٧(، والُعرف )٦(ھي مما تعارف الناس على مالیتھا 

  .األحكام الشرعیة إذا لم یخالف نصا
  : أن من قال بعدم مالیة المنافع: یتضح مما سبق

یرى بأن الحقوق المعنویة ومنھا الحق األدبي للمؤلف من قبیل االجتھادات 
التي لھا لصوق بشخصیة المؤلف ولیست محال للملك، فلیس كل حق یكون واألفكار 

                                      
  ).٧/٨: (حاشیة ابن عابدین: ینظر) ١(
 ).٥٢ص: (، الملكیة، ألبي زھرة)٣٠ص: (علي الخفیف/ أحكام المعامالت الشرعیة، د: ینظر)٢(
 ).٣١ص: (علي الخفیف/ امالت الشرعیة، دأحكام المع: ینظر) ٣(
 ).٣/٢٠٨: (المدخل الفقھي: ینظر) ٤(
 ).٣٠ص: (علي الخفیف/ أحكام المعامالت الشرعیة، د: ینظر) ٥(
أن كل ما یقدر لھ أثر في النفع، فھو متمول، : أحدھما: أن المتَموَّل لھ ضابطین: " –رحمھ اهللا  –ذكر اإلمام الشافعي ) ٦(

  .ر لھ أثر في االنتفاع، فھو لقلتھ خارج عما یتمولوكل ما ال یظھ
." الذي ال یعرض فیھ ذلك: الذي ُیعرض لھ قیمة عند غالء األسعار، والخارج عن المتمول ھو: أن المتمول ھو: الثاني

  ).٢/٦٠٧: (األشباه والنظائر، للسیوطي: ینظر
  .َتْبَسُأ بھ وتطمئن إلیھو، كل ما تعرفھ النفس من الخیر: وھو، ضد النكر: الُعرف لغة) ٧(

مادة ) ٩/١٥٥: (لسان العرب، )عرف(مادة ) ٤/٢٨١: (معجم ابن فارس، )عرف(مادة ) ٢/٣٤٤: (تھذیب اللغة: ینظر  
  ).عرف(
  .وتلّقتھ الطبائع بالقبول، بشھادة العقول، ما استقرت النفوس علیھ: الُعرف في االصطالح ھو  
بحیث ال ، أو لفظ تعارفوا في إطالقھ على معنى خاص، من فعل شاع بینھم ،ما اعتاده جمھور الناس وألفوه: أو ھو  

: لشلبي، أصول الفقھ، )١٩٣ص: (التعریفات، )٢/٥٩٣: (كشف األسرار: ینظر. یتبادر إلى الذھن عند سماعھ غیره
: ینظر .عادة جمھور قوم في قول أو فعل: ، كما ُعّرف أیًضا بأنھ)٢٧٤ص: (ألبي زھرة، أصول الفقھ، )١/٣٢٥(

  ).٢/٨٤٠: (للزرقا، المدخل الفقھي
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في الفرق بین ما ینتقل للوارث وما  )١(قابال للملك، جاء في كتاب الفروق، لإلمام القرافي
وقال "ما كان متعلقًا بنفس المؤلف وعقلھ وشھواتھ ال ینقل للوارث : "ال ینتقل فقال

لمال وعقلھ وفكرتھ ورأیھ واجتھاداتھ وأفعالھ الدینیة، االعتقادات لیست من باب ا: "أیضًا
  . )٢(" فھو دینھ وال ینتقل شيء من ذلك للوارث؛ ألنھ لم یرث مستنده وأصلھ

فاألفك��ار واالجتھ��ادات ال تمل��ك ولیس��ت حق��ًا لمؤلفھ��ا، ف��ال یمن��ع أي ش��خص م��ن         
لت�ألیف ش�يء   استخدام األفكار التي وردت في مؤلف ما من أجل ما تھدف إلیھ، حیث إن ا

والفكرة التي یحملھا شيء آخ�ر، ف�األول ی�ورث والث�اني ال ی�ورث، ف�القوانین الت�ي تحم�ي         
حقوق المؤلفین تحمي التعبیر عن الفكرة في ذات المؤلف، أما الفكرة نفسھا فال سبیل إلى 

  .منع االستفادة منھا
وال وق��د ُحك��ي االتف��اق عل��ى أن الحق��وق الشخص��یة الخالص��ة أي الت��ي لیس��ت بم��ال  

تابعة للمال أنھا ال تورث وال تعتبر تركة للم�وروث، وذل�ك كالوظیف�ة والوالی�ة؛ ألن ھ�ذه      
 .)٣(الحقوق تثبت لمعنى في صاحبھا والمعاني ال تورث

وأن اعتبار الح�ق األدب�ي متم�ول  یخ�رج ب�ھ ع�ن دائ�رة المب�اح بس�بب م�ا یترت�ب عل�ى             
لك األضرار قدرة األغنیاء من انتقال النسبة من أضرار وتكون موصوفة بالحرمة، ومن ت

  .الناس، أن یشتروا فكر المؤلف، والظھور على أنھ مبدع الفكرة
أن الحق األدبي ل�یس م�اًال یقب�ل التعام�ل ب�ھ، أم�ا       : ھذا ھو القول األول الذي یرى

وص��فھ بالملكی��ة األدبی��ة ھ��و عل��ى س��بیل المج��از، فالملكی��ة ت��رد ف��ي األص��ل عل��ى األش��یاء  
ن طبیعة حق المل�ك أن یك�ون قاص�رًا عل�ى المال�ك، ف�إن ح�ق المؤل�ف         المادیة، وإذا كان م

یخالف ذلك فال یمكن قصر اإلفادة على المؤل�ف وح�ده، ب�ل عل�ى العك�س فھ�و یھ�دف إل�ى         
  .نشرھا

كما أن�ھ ق�ول    -ھو رأي الجمھور وھم القائلون بمالیة المنافع : أما القول الثاني
ن ك��ل م��ا یثب��ت للمؤل��ف م��ن االمتی��ازات  ب��أ: ف��إنھم ی��رون  -)٤(أكث��ر العلم��اء المعاص��رین

تعطیھ حق حمایتھ وصیانتھ عن الدخیل، وأن ھذه ) الحقوق األدبیة(الشخصیة على مؤلفھ 
األفكار واالجتھادات التي لھا لصوق بشخصیة المؤل�ف مح�ال للمل�ك، فنص�وص الش�ریعة      

ع��ل اإلس��المیة وأص��ولھا وقواع��دھا ت��دل عل��ى أھمی��ة الت��ألیف وحمایت��ھ م��ن العب��ث، وتج      
للمؤلف حرمتھ واالحتفاظ بقیمتھ وجھده وھي مما عل�م م�ن اإلس�الم بالض�رورة، ویتجل�ى      

  : ھذا في عدة مظاھر

                                      
ھـ، من ٦٢٦أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن، أبو العباس شھاب الدین الصنھاجي القرافي ولد سنة : ھو) ١(

الذخیرة، : علماء المالكیة، كان إمامًا عالمًا، حافظًا مفوھًا منطقیًا، بارعًا في الفقھ واألصول، من مؤلفاتھ
الدیباج : ھـ، ینظر٦٨٤اع الفروق، تنقیح الفصول، شرح التھذیب، توفي رحمھ اهللا سنة أنوار البروق في أنو

  ). ١٨٨: (، شجرة النور)٢٣٤- ١/٢٣٢: (، المنھل الصافي)٢٣٩-١/٢٣٦: (المذھب
  ).٢٧٧-٣/٢٧٦: (الفروق: ینظر)   ٢(
  ).٢/١٢٠: (فقھ النوازل، ألبي زید: ینظر)   ٣(
  .فتحي الدریني وغیرھم/ حمد قلعھ جي، دم/ صالح بن حمید، د/ د: منھم)  ٤(



  الحق األدبي في التألیف
  

- ٥٥٦  - 

 

 . مبحث األمانة العلمیة في األداء والتوثیق )١

  . طرق التحمل واألداء وآداب التلقي )٢
 

 .)١(تحریم الكذب والتدلیس  )٣
 ). قرصنة الكتب(تحریم السرقة واالنتحال المعروف باسم  )٤
 . المصادر التي یعتمدھا المؤلف في تألیفھ ذكر )٥
فھذا الحق األدبي م�ن بدائ�ھ العل�م عن�دھم،     : " في ھذا الصدد )٢(بكر أبو زید / قال د

وإن لم یلقبوه بذلك ویضعوا لھ سننا وأنظم�ة تحفظی�ة؛ ألنھ�ا أم�ور  فطری�ة عن�دھم تقتض�یھا        
ن تك��ون خرق��ا لس��نن  الدیان��ة وتحم��ل األمان��ة، وخرقھ��ا م��ن ن��واقض الفط��رة، فض��ال ع��ن أ     

الشریعة وھ�دیھا، وبین�وا ب�أن ھ�ذه المظ�اھر القانونی�ة والتنظیمی�ة الت�ي نراھ�ا الی�وم ف�ي ھ�ذا             
لكنھا من مظ�اھر   –وإن كانت ضرورة ملحة  –الصدد وغیره للحمایة والدفاع عن الحقوق 

وجود التفلت الدیني بض�عف ال�وازع والس�لطان ال�رادع الك�امن ف�ي النف�وس، ومن�ھ انتش�رت          
م��راض اإلغ��ارة واالنتح��ال والس��رقة، فأوج��دت للح��د منھ��ا، وال یمك��ن القض��اء علیھ��ا إال        أ

اإلسالم وحده وتربیة النفوس علیھ، فھي حقوق شرعیة وحمایتھا متوجبة : بمنھاج اهللا القویم
ش��رعًا ب��الرجوع إل��ى أص��ول الش��رع وقواع��ده، فعل��ى المس��لمین إعم��ال الئح��ة ش��رعیة فیھ��ا  

  .)٣" ( داریة لحمایة ھذه الحقوق األدبیة واألخالقیةالضمانات الشرعیة واإل
وعلى ھذا فإنھ ینبغي أن ال یكون االحتفاظ بھذا الحق وب�ذل الط�رق لحمایت�ھ مح�ل      

ما ثبت من النصوص الش�رعیة اإلس�المیة الدال�ة عل�ى     : خالف، ومن أبرز ما یدل على ذلك
الھ لقول غی�ره؛ لین�ال أج�ره    مسؤولیة اإلنسان عما یصدر منھ من قول أو فعل، وحرمة انتح

دونھ قائلھ ویتحمل وزر م�ا ق�د یج�ره م�ن ش�ر، وم�ا ج�اء ف�ي تح�ریم الك�ذب والغ�ش وعظ�م             
 :األمانات كثیر ومن ذلك

                                      
فكأن المدلس ، الظلمة أو اختالط الظالم: وھو - بالتحریك  -) الدََّلُس(مشتق من : التدلیس في اللغة) ١(

: معجم ابن فارس: ینظر. فصار الحدیث ُمَدلًَّسا، لتغطیتھ على الواقف على الحدیث أظلم أمره
مادة ) ٢/٣٤١: (القاموس المحیط، )دلس(مادة ) ٤/٣٨٧: (لسان العرب، )دلس(مادة ) ٢/٢٩٦(
  ).الدلس(
-٩٥ص: (التقید واإلیضاح: ینظر. وتحسین لظاھره، إخفاء عیب في اإلسناد: وفي االصطالح ھو  

  ).٣٦٤ص: (أصول الحدیث، )١١٢-١١٠ص: (تدریب الراوي، )٩٧
دین المعاصرین في المملكة الدكتور بكر بن عبد اهللا بن محمد بن أبوزید أحد كبار علماء ال: ھو) ٢(

تولى عضویة المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي، وعضویة . العربیة السعودیة
مجلس القضاء السعودي، وعضویة ھیئة كبار العلماء السعودیة واللجنة الدائمة للبحوث العلمیة 

اء، التقریب لعلوم ابن القیم، المدخل فقھ النوازل، التشریح وزراعة األعض: واإلفتاء، من مؤلفاتھ
ترجمة فضیلة الشیخ بكر بن : ھـ ینظر١٤٢٩المفصل إلى مذھب اإلمام أحمد بن حنبل توفي سنة 

عبد اهللا أبو زید من موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء، بیان عن وفاة الشیخ الدكتور بكر 
 .سالمي الدوليبن عبداهللا أبو زید من موقع مجمع الفقھ اإل

  ).١٦٧ -٢/١٦٦: (فقھ النوازل، ألبي زید: ینظر)٣(
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هل مل خل حل جل مك لك خك  حكجك مق حق مف خف حف جف ُّ  :(قولھ تعالى 

  .)١( َّ جم

، )٢( َّ نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب  ُّ : وقولھ تعالى

لھ أو علیھ، فمسؤولیتھ عنھ تقتضي اختصاصھ بھ،  فكل عمل ابن آدم محفوظ وھو إما

 يي ىي مي ُّ : فمن ینتحل فكر غیره وجھده فإنھ یدخل في الوعید الذي قال تعالى فیھ

 رب يئىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ

 َّ مب زب

 )وذلك لتلبسھ وتشبعھ بما لم یعطھ. )٣ .  

٤()) من غشنا فلیس منا: ((وقولھ علیھ الصالة والسالم(. 

م�ن األدل��ة الت�ي تب��ین أن الش�ریعة اإلس��المیة حینم�ا حرم��ت إس�ناد الق��ول       وغیرھ�ا 
لغیر قائل�ھ، واعتب�رت ذل�ك ك�ذبا یس�تحق فاعل�ھ العقوب�ة علی�ھ، ھ�ذا ی�دل عل�ى أن لص�احب             
القول حقا في نسبة قولھ إلیھ، وعدم نسبتھ إلى غیره بقطع النظ�ر عم�ا إذا ك�ان لھ�ذا الق�ول      

 .)٥(نتاج مادي أو لیس لھ نتاج مادي 
فداللة العق�ل والش�رع دل�ت عل�ى اختص�اص اإلنس�ان بعمل�ھ ال�ذي یبتك�ره وینتج�ھ بجھ�ده            
الذاتي، فھو َكَنْسِلھ وثمرة بستانھ، فیكون حقًا لھ یملكھ دون غیره، ومعل�وم حف�ظ الش�ریعة    
للحق���وق والملكی���ات واحترامھ���ا لھ���ا، ومن���ع التع���دي علیھ���ا، ول���ذلك ش���رعت العقوب���ات     

، كم��ا س��بق ذك��ره  )٦(الت��دلیس واالنتح��ال، والس��رقة والغ��ش والزواج��ر، وحرم��ت الك��ذب و
  :لألسباب اآلتیة -واهللا تعالى أعلم -ویعتبر ھذا القول ھو القول الراجح في نظري 

          لقوة أدلتھم وس�المتھا، وض�عف أدل�ة المخ�الف، ویعض�د ذل�ك ت�رجیح اعتب�ار المنفع�ة
  .ماًال

                                      
  ). ٣٦اآلیة : سورة اإلسراء)   (١(
  ). ١٢-١٠اآلیات : االنفطار: سورة)   (٢(
  ).١٨٨اآلیة : سورة آل عمران)   (٣(
( ب��اب ف��ي النھ��ي ع��ن الغ��ش، ح��دیث رق��م    : كت��اب البی��وع ) ٢/٢٩٤:(أب��و داود ف��ي س��ننھ : أخرج��ھ)  ٤(

باب ما جاء في كراھیة الغ�ش ف�ي البی�وع،    : كتاب البیوع) ٣/٥٩٧(ى: والترمذي في سننھ، )٣٤٥٢
  ). ١٣١٥(حدیث رقم 

 ).١٣١-١٣٠: (محمد قلعھ جي/ المعامالت المالیة المعاصرة، د: ینظر) ٥(
، المع�امالت  )٧١ص: (فتح�ي ال�دریني  / ، حق االبتك�ار، د )٢/١٧٠: (فقھ النوازل، ألبي زید: ینظر)  ٦(

  ).١٣٠ص : (محمد قلعھ جي/ یة المعاصرة، دالمال



  الحق األدبي في التألیف
  

- ٥٥٨  - 

 

   ھ�ي مث�ل   )حقوق األخالقی�ة  ب�ال (ألن ھذه الحقوق األدبیة التي أسماھا بع�ض الكت�اب ،
الحقوق المالیة، وإن لم تكن ماًال فھ�ي ح�ق خ�اص ویج�ب الحف�اظ علی�ھ وص�یانتھ؛        

 .ألن كال منھما ثمرة جھد اإلنسان

           أن الُع��رف الع��ام ج��رى عل��ى اعتب��ار ح��ق المؤل��ف ف��ي تألیف��ھ وإبداع��ھ، ول��ذا أق��ر
 .)١(التعویض عنھ والجائزة علیھ، وللُعرف دخل كبیر في مالیة األشیاء

 أن اإلنتاج الذھني واالبتكار العقلي الذي ھیأه تعالى لإلنسان ومنحھ إیاه، یعتبر أصال
ومصدرا لمنافع كثیرة، وھو كذلك األصل في كثیر من العلوم التطبیقی�ة والنظری�ة   
التي تنتج عنھ�ا من�افع مادی�ة ومعنوی�ة، فھ�و أص�ل للمخترع�ات والمؤلف�ات المادی�ة          

 .)٢(المحسوسة 

ار ھذا الحق وصیانتھ مصالح عظیمة متمثلة في نشر العلم وتش�جیع أھل�ھ   أن في اعتب
ومنع التعدي على حقوقھم وھضم ق�دراتھم، مم�ا یس�اعد ف�ي تق�دم ونھ�وض األم�ة،        
وفي عدم اعتباره ركوًدا للحركة العلمیة في مجال التألیف واإلبداع، فإن ل�م تحف�ظ   

یت�اجر بھ�ا عل�ى حس�ابھم،     حقوق المؤلفین فغیرھم سینھبھا متى ظھ�رت للمی�دان، و  
 .وھذا من شأنھ أن یثبط ھممھم ویحرق سویداء قلوبھم

واهللا تعالى أعلى وأعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ  
  .وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

  
  
  

  
  

                                      
، )٢٠ص: (صالح بن حمید/، حمایة الحقوق، د)٢/١٧١: (فقھ النوازل، ألبي زید: ینظر)  ١(

 ).٦٣ص: (محمد شبیر/المعامالت المالیة، د
، )١٣٠ص: (قلع�ھ ج�ي  / ، المعامالت المالیة المعاص�رة، د )٢/١٧٣: (فقھ النوازل، ألبي زید: ینظر) ٢(

  ).٧٢ص: (فتحي الدریني/ كار، دحق االبت
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  الخاتمــــة
الحمد والمّنة،  الحمد هللا الذي یّسر بكرمھ وَمنَّھ وفضلھ إنجاز ھذا البحث، فلھ

وأسألھ تعالى أن یجعل ھذا العمل خالصًا لوجھھ الكریم، وأن یعّلمنا وأن ینفعنا بما عّلمنا، 
  .إنھ سمیع مجیب الدعاء والقادر على ذلك

أھم نتائج البحث : 

حق ابتكار، حق : (تسمى الحقوق األدبیة في التألیف بعدة مسمیات منھا.٥
  ).ذھني، حق فكري، حق معنوي

 .ھو االمتیازات الشخصیة للمؤلف على مؤلفھ: دبي في التألیفالحق األ.٦

اختصاص شرعي غیر مالي، یمّكن : یتمیز الحق األدبي في التألیف بأنھ.٧
 .المؤلف من نسبتھ إلیھ، والتصرف فیھ، ودفع االعتداء علیھ

أن كل ما : الراجح من أقوال أھل العلم في حكم الحق األدبي في التألیف.٨
) الحقوق األدبیة(االمتیازات الشخصیة على مؤلفھ یثبت للمؤلف من 

تعطیھ حق حمایتھ وصیانتھ عن الدخیل، وأن ھذه األفكار واالجتھادات 
التي لھا لصوق بشخصیة المؤلف محال للملك، فنصوص الشریعة 
اإلسالمیة وأصولھا وقواعدھا تدل على أھمیة التألیف وحمایتھ من العبث، 

اظ بقیمتھ وجھده وھي مما علم من اإلسالم وتجعل للمؤلف حرمتھ واالحتف
 .بالضرورة

أن في اعتبار الحق األدبي في التألیف وصیانتھ مصالح عظیمة متمثلة في .٩
نشر العلم وتشجیع أھلھ ومنع التعدي على حقوقھم وھضم قدراتھم، مما 

كوًدا للحركة العلمیة ریساعد في تقدم ونھوض األمة، وفي عدم اعتباره 
 .یف واإلبداعفي مجال التأل

التوصیات :  

تنمیة الوازع الدیني لدى الطالب والطالبات، وتذكیرھم بخطورة ھذا الموضوع .٣
 . وعقوبتھ في الدنیا واآلخرة

إقامة دورات علمیة مكثفة في الجامعات؛ تھدف إلى مزید من التدریب على إعداد .٤
اث األبحاث بطرق حدیثة تكسب الطالب الخبرة والممارسة في إعداد األبح
  .العلمیة، مما یعزز لدیھم األمانة العلمیة التي تحفظ الحقوق األدبیة في التألیف

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین وصلى اهللا وسلم وبارك على نبینا ((
  ))محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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  قائمة المصادر والمراجع
 .القرآن الكریم.١
محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهللا الحسیني البخاري  :أبجد العلوم.٢

 .م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣، دار ابن حزم، الطبعة األولى )ھـ١٣٠٧ت(الِقنَّوجي 
، دار الفكر )ھـ١٣٩٨ت(علي الخفیف / د.أ :أحكام المعامالت الشرعیة.٣

 .م٢٠٠٨-ھـ ١٤٢٩العربي،
، )ھـ٥٣٨ت(الزمخشري  اإلمام جار اهللا محمود بن عمر بن أحمد :أساس البالغة.٤

محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، : تحقیق
 .م١٩٩٨-ھـ١٤١٩

القاضي زكریا األنصاري الشافعي أبو یحیى  :أسنى المطالب شرح روض الطالب.٥
بیروت، الطبعة ، محمد بن محمد تامر، دار الكتب العلمیة/ د: ، تعلیق)ھـ٩٢٦ت(

 .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢األولى، 
اإلمام جالل الدین عبدالرحمن  :اْلَأْشَباُه َوالنََّظاِئُر في قواعد وفروع الشافعیة.٦

محمد بن محمد تامر َو حافظ عاشور / د: ، حققھ وعلق علیھ)ھـ٩١١ت(السیوطي 
القاھرة، الطبعة الخامسة، ، حافظ، دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة

 .م٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢
محمد عجاج الخطیب، الرحمة للنشر / د :ول الحدیث علومھ ومصطلحھأص.٧

 .م٢٠٠٨والتوزیع، الطبعة الثامنة، 
محمد مصطفى شلبي، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، / د :أصول الفقھ اإلسالمي.٨

 .م١٩٨٣ -ھـ١٤٠٣بیروت، الطبعة الرابعة، 
 .العربي، القاھرة ، دار الفكر)ھـ١٣٩٤ت(العالمة محمد أبو زھرة  :أصول الفقھ.٩

اإلمام قاسم بن عبداهللا  :أنیس الفقھاء في تعریفات األلفاظ المتداولة بین الفقھاء.١٠
یحیى حسن مراد، : ، تحقیق)ھـ٩٧٨ت(بن أمیر علي القونوي الرومي الحنفي 

 .م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤دار الكتب العلمیة، بیروت، طبعة عام
ر بن مسعود الكاساني الحنفي اإلمام أبوبك :بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع.١١

الشیخ علي محمد معوض َو الشیخ عادل أحمد عبد : ، تحقیق وتعلیق)ھـ٥٨٧ت(
 .م٢٠١٠بیروت، الطبعة الثالثة، ، الموجود، دار الكتب العلمیة

اإلمام محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفید  :بدایة المجتھد ونھایة المقتصد.١٢
عبداهللا العبادي، دار السالم، الطبعة / د: ، شرح وتحقیق وتخریج)ھـ٥٩٥ت(

 .م٢٠١٢ -ھـ ١٤٣٣الخامسة، 
الشیخ أحمد بن محمد  :بلغة السالك ألقرب المسالك إلى مذھب اإلمام مالك.١٣

على الشرح الصغیر للدردیر، دار المعرفة، ) ھـ١٢٤١ت(الصاوي المالكي 
 .بیروت

، دار )ھـ٨٥٥ت(اإلمام محمد محمود بن أحمد العیني  :البنایة في شرح الھدایة .١٤
 .م٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠بیروت، طبعة عام ، الفكر



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " األول الجزء" صدار الثاني اإل م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

     

- ٥٦١  - 

 

اإلمام یحي بن أبي الخیر بن سالم العمراني  :البیان في مذھب اإلمام الشافعي .١٥
، قاسم محمد النوري، دار المنھاج: ، اعتنى بھ)ھـ٥٥٨ت(الشافعي الیمني 

 .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١بیروت، الطبعة األولى، 
اإلمام محمد بن أحمد بن عثمان بن  :اھیر َواألعالمتاریخ اإلسالم َوَوفیات المش .١٦

بشار عّواد معروف، دار الغرب / د: ، تحقیق)ھـ٧٤٨ت(َقاْیماز الذھبي 
 .م٢٠٠٣اإلسالمي، الطبعة األولى، 

اإلمام فخر الدین عثمان بن علي الزیلعي  :تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق .١٧
بیروت، ، ة، دار الكتب العلمیةالشیخ أحمد عزو عنای: ، تحقیق)ھـ٧٤٣ت(الحنفي 

 .م٢٠١٠الطبعة الثانیة، 
اإلمام محمود بن أحمد بن محمود بن بختیار،   :تخریج الفروع على األصول .١٨

محمد أدیب صالح . د: المحقق) ھـ٦٥٦ت (أبو المناقب شھاب الدین الزَّْنجاني 
 .ه١٣٩٨الثانیة، : بیروت الطبعة -مؤسسة الرسالة : الناشر

لجالل الدین عبدالرحمن بن أبي بكر  :في شرح تقریب النواوي تدریب الراوي .١٩
أحمد عنایة، دار : أحمد عمر ھاشم، تخریج/ د: ، تحقیق)ھـ٩١١ت(السیوطي 

 .م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧بیروت، طبعة عام ، الكتاب العربي
، حققھ وقدم لھ )ھـ٨١٦ت(اإلمام علي بن محمد بن علي الجرجاني  :التعریفات .٢٠

بیروت، الطبعة األولى، ، یم اإلبیاري، دار الكتاب العربيإبراھ: ووضع فھارسھ
 .م١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥

اإلمام عبدالرحیم  :التقیید واإلیضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصالح .٢١
بیروت، الطبعة األولى، ، ، مؤسسة الكتب الثقافیة)ھـ٨٠٦ت(بن الحسین العراقي 

 .م١٩٩١ - ھـ ١٤١١
اإلمام العالمة خلیل بن إسحاق الجندي  :التوضیح شرح مختصر ابن الحاجب.٢٢

: ، حققھ وضبطھ ووثق نصوصھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ)ھـ٧٧٦ت(المالكي 
بیروت، الطبعة األولى، ، أبو الفضل الدمیاطي أحمد بن علي، دار ابن حزم

  .م٢٠١٢ - ھـ ١٤٣٣
اإلمام أحمد بن محمد بن أحمد  :التوضیح في الجمع بین المقنع و التنقیح.٢٣

ناصر بن عبداهللا بن عبدالعزیز / د: ، دراسة وتحقیق)ھـ٩٣٩ت(یكي الشو
 -ھـ ١٤١٩المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثالثة، ، المیمان، المكتبة المكیة

  .م١٩٩٨
األستاذ : ، تحقیق)ھـ٣٧٠ت(اإلمام محمد بن أحمد األزھري  :تھذیب اللغة .٢٤

 .إبراھیم اإلبیاري
المكتبة ،للسید أحمد الھاشمي  :لغة العربجواھر األدب في أدبیات وإنشاء  .٢٥

  .م١٩٦٢-ھـ ١٣٨١طبعة ، مصر -التجاریة 
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اإلمام عبدالقادر بن محمد بن محمد بن  :الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة .٢٦
/ د: ، تحقیق)ھـ٧٧٥ت(نصر اهللا بن سالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي 

ودار العلوم بالریاض، الطبعة ، عبدالفتاح محمد الحلو، دار إحیاء الكتب العربیة
 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣الثانیة، 

، )ھـ١٠٨٨ت(اإلمام عالء الدین محمد بن علي الحصكفي  :حاشیة ابن عابدین .٢٧
 -ھـ ١٤٣٢بیروت، الطبعة الثالثة، ، عبدالمجید طعمھ حلبي، دار المعرفة: تحقیق
 .م٢٠١١

، دار )ھـ٤٥٠ت(اإلمام علي بن محمد بن حبیب الماوردي  :الحاوي الكبیر .٢٨
 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤بیروت، طبعة عام ، الفكر

اإلمام جالل الدین عبدالرحمن  :ُحسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاھرة .٢٩
محمد أبو الفضل إبراھیم، الطبعة األولى، : ، تحقیق)ھـ٩١١ت(السیوطي 

 .م١٩٦٧ - ھـ ١٣٨٧
الرسالة، مؤسسة ، فتحي الدریني/ د  :حق االبتكار في الفقھ اإلسالمي المقارن .٣٠

 .م١٩٨١ -ھـ١٤٠١بیروت،  الطبعة الثانیة، 
منشور ضمن سجل الملتقى العلمي ، صالح بن حمید/ د :حمایة الحقوق الفكریة .٣١

 .ھـ١٤٢١بالكلیة التقنیة بالریاض  -حول حمایة الحقوق الفكریة 
عبداهللا مبروك النجار، دار النھضة  :الحمایة المقررة لحقوق المؤلفین األدبیة .٣٢

  .ه١٤١١القاھرة، الطبعة األولى، العربیة،
اإلمام محمد بن علي بن  :الدر المختار شرح تنویر األبصار وجامع البحار .٣٣

عبدالمنعم خلیل إبراھیم، : ، حققھ وضبطھ)ھـ١٠٨٨ت(محمد الحنفي الحصكفي 
 .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣بیروت، الطبعة األولى، ، دار الكتب العلمیة

اإلمام إبراھیم بن علي بن  :ء المذھبالدیباج المذھب في معرفة أعیان علما .٣٤
محمد / د: ، تحقیق وتعلیق)ھـ٧٩٩ت(محمد بن فرحون برھان الدین الیعمري 

 .األحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاھرة
، )ھـ٦٧٦ت(اإلمام یحي بن شرف النووي  :روضة الطالبین وعمدة المفتین .٣٥

بیروت، الطبعة األولى، ، لمعرفةخلیل مأمون شیحا، دار ا/ د: تحقیق أصولھ
 .م٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧

عبدالحمید البعلي، دار الراوي، المملكة  :زكاة الحقوق المعنویة دراسة مقارنة .٣٦
 .ه١٤٢١الدمام، الطبعة األولى،  -العربیة السعودیة 

اإلمام  أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن  :سنن أبي داود .٣٧
محمد محیي الدین عبد : ، تحقیق)ھـ٢٧٥ت (السِِّجْستاني شداد بن عمرو األزدي 

 .الحمید، دار الفكر، بیروت
اإلمام  محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى  )):الجامع الكبیر(( سنن الترمذي  .٣٨

أحمد محمد شاكر،  دار : ،تحقیق)ھـ٢٧٩ت (بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى 
 .الغرب اإلسالمي، بیروت
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، حققھ )ھـ٧٤٨ت(اإلمام محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي  :سیر أعالم النبالء .٣٩
بیروت، الطبعة الثانیة، ، شعیب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة: وأخرجھ وعلق علیھ

 .م١٩٨٢ - ھـ ١٤٠٢
العالمة محمد بن محمد بن عمر بن  :شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة .٤٠

 .لبنان ، دار الكتب العلمیة،)ھـ١٣٦٠ت(علي بن سالم مخلوف 
اإلمام عبدالحي بن أحمد بن محمد الحنبلي  :شذرات الذھب في أخبار من ذھب .٤١

عبدالقادر األرناؤوط َو  : ، تحقیق)ھـ١٠٨٩ت(الدمشقي المعروف بابن العماد 
 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤بیروت، الطبعة األولى، ، محمود األرناؤوط، دار ابن كثیر

ن عبداهللا الزركشي المصري اإلمام محمد ب :شرح الزركشي على متن الخرقي .٤٢
عبدالملك بن عبداهللا بن دھیش، الطبعة / د.أ: ، دراسة وتحقیق)ھـ٧٧٢ت(الحنبلي 
 .م٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠الثالثة، 

اإلمام عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي  :الشرح الكبیر .٤٣
، عبداهللا بن عبدالمحسن التركي، دار عالم الكتب/ د: ، تحقیق)ھـ٦٨٢ت(

 .م٢٠١١ -ھـ ١٤٣٢اض، طبعة عام الری
محمد عثمان شبیر، دار القلم، / تألیف د :الشیخ علي الخفیف الفقیھ المجدد.٤٤

 .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣دمشق، الطبعة األولى، 
اإلمام محمد بن عبدالرحمن السخاوي  :الضوء الالمع ألھل القرن التاسع.٤٥

 .بیروت، ، دار الجیل)ھـ٩٠٢ت(
اإلمام جالل الدین عبداهللا بن نجم  :لم المدینةعقد الجواھر الثمینة في مذھب عا.٤٦

 -ھـ ١٤١٥الطبعة األولى، ، ، دار الغرب اإلسالمي)ھـ٦١٦ت(بن شاس 
 .م١٩٩٥

محمد المجذوب، دار الشواف، المملكة العربیة  :علماء ومفكرون عرفتھم.٤٧
 .الریاض، الطبعة الرابعة –السعودیة 

علي بن حجر العسقالني اإلمام أحمد بن  :فتح الباري شرح صحیح البخاري.٤٨
 .م١٩٨٩ -ھـ ١٤١٠بیروت، الطبعة األولى، ، ، دار الكتب العلمیة)ھـ٨٥٢ت(

العالمة عبداهللا بن مصطفى  المراغي،  :الفتح المبین في طبقات األصولیین .٤٩
 .طبعة القاھرة

اإلمام أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبدالرحمن المالكي  :الفروق .٥٠
 . لبنان - بیروت ، دار المعرفة، )ھـ٦٨٤ت(يالشھیر بالقراف

، )ھـ١٤٢٩ت (العالمة بكر بن عبد اهللا بن محمد بن أبوزید :فقھ النوازل .٥١
  .مؤسسة الرسالة، بیروت

محمد بن حسین الجیزاني، دار ابن / د :فقھ النوازل دراسة تأصیلیة تطبیقیة .٥٢
 . ھـ١٤٢٧الجوزي، الدمام، الطبعة الثانیة 



  الحق األدبي في التألیف
  

- ٥٦٤  - 

 

العالمة أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي  :راجم الحنفیةالفوائد البھیة في ت .٥٣
السید محمد : ، عني بتصحیحھ وتعلیق بعض الزوائد علیھ)ھـ١٣٠٤ت(الھندي 

 .ھـ١٣٢٤بدر الدین أبو فراس، الطبعة األولى، 
اإلمام مجد الدین محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراھیم  :القاموس المحیط .٥٤

بیروت، الطبعة ، ، دار الكتب العلمیة)ھـ٨١٧ت(افعي الفیروز أباد الشیرازي الش
 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥األولى، 

، )ھـ٧١٠ت(اإلمام عبداهللا بن أحمد النسفي الحنفي  :كشف األسرار شرح المنار .٥٥
 .دار الكتب العلمیة، بیروت

العالمة مصطفى بن عبداهللا كاتب  :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .٥٦
، مكتبة )ھـ١٠٦٧ت(ف بحاجي خلیفة أو الحاج خلیفة جلبي القسطنطیني المعرو

 .م١٩٤١المثنى، طبعة عام 
اإلمام محمد بن مكرم بن علي بن أحمد األنصاري المعروف بابن  :لسان العرب .٥٧

أمین محمد عبدالوھاب َو محمد الصادق العبیدي، : ، تصحیح)ھـ٧١١ت(منظور 
 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩بیروت، الطبعة الثالثة، ، دار إحیاء التراث العربي

اإلمام إبراھیم بن محمد بن عبداهللا بن محمد بن مفلح  :المبدع شرح المقنع .٥٨
محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي، دار : ، تحقیق)ھـ٨٨٤ت(الحنبلي 

 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨بیروت، الطبعة األولى، ، الكتب العلمیة
السرخسي اإلمام محمد بن أحمد بن أبي سھل  :المبسوط في الفقھ الحنفي .٥٩

محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي، دار : ، تحقیق)ھـ٤٩٠ت(الحنفي 
 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤بیروت، ، المعرفة

،راجعھ )ھـ٣٩٥ت(اإلمام أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا  :مجمل اللغة .٦٠
لبنان، الطبعة  -محمد طعمة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت: ودقق أصولھ

 .م٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦األولى، 
العدد -جدة  :مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي .٦١

  .ھـ١٤٠٩الجزء الثالث ،الخامس 
العالمة مصطفى أحمد  :المدخل إلى نظریة االلتزام العامة في الفقھ اإلسالمي .٦٢

  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠دمشق، الطبعة األولى ، دار القلم، الزرقا
المة مصطفى أحمد الزرقا، دار الفكر، بیروت، الع :المدخل الفقھي العام .٦٣

 .م١٩٦٨-١٩٦٧الطبعة السادسة، 
تعریفھ، وتاریخھ، ومذاھبھ، نظریة الملكیة " المدخل في الفقھ اإلسالمي  .٦٤

محمد مصطفى شلبي، الدار الجامعیة، بیروت، الطبعة / د.أ ":والعقد
 .م١٩٨٥ -ھـ١٤٠٥العاشرة،

لبنان،  –بة الزحیلي، دار الفكر، بیروت وھ/ د.أ :المعامالت المالیة المعاصرة.٦٥
  .م٢٠١١-ه ١٤٣٢الطبعة   الثامنة،



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " األول الجزء" صدار الثاني اإل م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

     

- ٥٦٥  - 

 

محمد عثمان شبیر، دار / د :المعامالت المالیة المعاصرة في الفقھ اإلسالمي .٦٦
 .م٢٠٠٧ -ھـ١٤٢٧النفائس، األردن، الطبعة السادسة،

محمد رواس قلعھ / د.أ :المعامالت المالیة المعاصرة في ضوء الفقھ والشریعة .٦٧
 .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣جي، دار النفائس، الطبعة الثانیة، 

اإلمام یاقوت بن عبداهللا  ":إرشاد األریب إلى معرفة األدیب " معجم األدباء .٦٨
، إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي/ د: ، تحقیق)ھـ٦٢٦ت(الرومي الحموي 

 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤بیروت، الطبعة األولى، 
، تحقیق )ھـ٣٩٥ت(ن فارس بن زكریا اإلمام أحمد ب :معجم مقاییس اللغة .٦٩

 .بیروت، عبدالسالم محمد ھارون، دار الجیل: وضبط
إبراھیم مصطفى َو أحمد (مجمع اللغة العربیة بالقاھرة،  :المعجم الوسیط .٧٠

، دار الدعوة، الطبعة الرابعة، )الزیات َو حامد عبدالقادر َو محمد النجار
 .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥

حمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الصالحي اإلمام عبداهللا بن أ :المغني .٧١
عبدالفتاح / عبداهللا بن عبدالمحسن التركي َو د/ د: ، تحقیق)ھـ٦٢٠ت(الحنبلي 

 .م٢٠١٣ - ھـ ١٤٣٤الریاض، الطبعة الثامنة، ، محمد الحلو، دار عالم الكتب
اإلمام أحمد بن  :مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم .٧٢

، دار الكتب العلمیة، )ھـ٩٦٨ت(خلیل المعروف بطاش كبري زاده  مصطفى بن
 .بیروت

، )ھـ٦٢٠ت(اإلمام محمد عبداهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي  :المقنع .٧٣
الریاض، طبعة عام ، عبداهللا بن عبدالمحسن التركي، دار عالم الكتب/ د: تحقیق
 .م٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢

العالمة محمد أبو زھرة  :اإلسالمیةالملكیة ونظریة العقد في الشریعة  .٧٤
 .، دار الفكر العربي)ھـ١٣٩٤ت(

علي / د.أ :الملكیة في الشریعة اإلسالمیة مع المقارنة بالشرائع الوضعیة .٧٥
 .بدون: ، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة)ھـ١٣٩٨ت(الخفیف 

العالمة محمد بن أحمد بن محمد  :منح الجلیل شرح على مختصر العالمة خلیل .٧٦
، عبدالجلیل عبدالسالم، دار الكتب العلمیة: ، ضبطھ وصححھ)ھـ١٢٩٩ت(ش علی

 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤بیروت، الطبعة األولى، 
،تحقیق )ھـ٦٧٦ت(اإلمام یحي بن شرف النووي  :المنھاج شرح صحیح مسلم .٧٧

  .القاھرة -مكتبة الشعب ، عبداهللا أبو زینة
ن تغرى بردى األتابكي اإلمام یوسف ب :المنھل الصافي والمستوفى بعد الوافي .٧٨

سعید عبدالفتاح / محمد أمین َو  د/ د: ، حققھ)ھـ٨٧٤ت(جمال الدین أبو المحاسن 
 .عاشور

 .موقع رابطة العلماء السوریین .٧٩



  الحق األدبي في التألیف
  

- ٥٦٦  - 

 

 .موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء بالمملكة العربیة السعودیة .٨٠
 .موقع مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي .٨١
، )ھـ٧٦٤ت(ام صالح الدین خلیل بن آیبك الصفدي اإلم :الوافي بالوفیات .٨٢

، أحمد األرناؤوط َو تركي مصطفى، دار إحیاء التراث العربي: تحقیق واعتناء
 .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠بیروت، الطبعة األولى، 

عبد الرزاق أحمد السنھوري، دار إحیاء / د.أ :الوسیط في شرح القانون المدني .٨٣
 .لبنان –التراث العربي، بیروت 

اإلمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي  :سیط في المذھبالو .٨٤
الطبعة ، أحمد محمود َو محمد تامر، دار السالم: ، تحقیق وتعلیق)ھـ٥٠٥ت(

 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧األولى، 
اإلمام أحمد بن محمد بن إبراھیم المعروف  :وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان .٨٥

 .بیروت، إحسان عباس، دار صادر/ د: یق، تحق)ھـ٦٨١ت(بابن خلكان 
 

 
  




