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 المعنوية في الفقو اإلسالمي الحقوق
 (دراسة مقارنة)

 د. ناظم خالد ٤تسن ٛتود                                                                     
 رآفأستاذ مشارؾ بقسم الدراسات اإلسبلمية كعلـو الق                                                                      

 جامعة عدف –كلية اآلداب                                                                        

 ملخص: ال
يف ىذه الدراسة بينت مفهـو اٟتقوؽ ا١تعنوية يف اللغة كاالصطبلح، كحكم ماليتها عند الفقهاء من أىل 

ا١تسلمُت كاليت البد من بذؿ اٞتهد يف بياهنا كبياف العلم ا١تعاصرين كا١تختصُت، فهي من النوازؿ اليت حلَّت ب
اٟتكم الشرعي فيها. ك٦تا ظهر رل أف اٟتق ىو: ما ثبت شرعنا هلل أك للشخص على لغَته. كأف اعتبار ا١تنافع 

ء على ىذا؛ فإف ٤تل اٟتق ا١تعنوم، داخل يف مسمَّى ا١تاؿ يف الفقو اإلسبلمي؛ ألف لو قيمة امن األمواؿ، كبنن 
كينتفع بو، فمسمَّى ا١تاؿ يسع األشياء غَت ا١تادية اليت ينتفع ّٔا انتفاعنا مشركعنا. كىذا قوؿ ٚتهور العلم مالية 

ء على ذلك يقاؿ: إف ىذه اٟتقوؽ ا١تعنوية، تكوف حقوؽ خاصة ألصحأّا، ك٬توز اخبلفنا للحنفية، كبنن 
 ا١تعاكضة فيها، كتكوف مصونة، ال ٬توز التعدم عليها.

، كخاصة يف للمسلمُتيف النوازؿ اليت ٖتصل كبذؿ اٞتهد ث بدراسة كتبُت اٟتكم الشرعي أكصى الباحك 
ا١تعامبلت ا١تالية اليت ٭تتاج يف معرفة حكمها يف الشرع، كذلك من قبل أىل العلم كا١تختصُت يف ذلك من 

كًتكنية، كاٟتقوؽ الذىنية، مثل: إخراج ا١تنفعة زكاة، كالسرقة اإللكالفقهاء كآّامع الفقهية، كبذؿ اٞتهد فيها.  
 كغَتىا.

 المقدمة: 
، إف اٟتمد هلل، ٨تمده كنستعينو كنستغفره كنتوب إليو، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا، كمن سيئات أعمالنا

ده ال شريك لو، كأشهد أٌف من يهده اهلل فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال اهلل، كح
 سولو. أما بعد: عبده كر  ا٤تٌمدن 

اٞتوان  الصناعية كاالقتصادية كالعسكرية،  اضر بالتقدـ يف كل جوان  اٟتياة كمنهافقد اتسم عصرنا اٟت
ككذلك التقدـ يف اٟتقوؽ كا١تلكية كا١تعامبلت بشكل كبَت، فظهرت بفضل التقدـ العلمي كالتكنولوجي بعد 

قوؽ دل تكن موجودة يف السابق، كذلك مثل: حقوؽ كثَتة من اٟت   تعاذل كىدايتو لئلنساف أنواعه فضل اهلل
 االبتكار، كاالسم التجارم كالصناعي ك٨توىا. 
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كمن ٤تاسن الشريعة اإلسبلمية أهنا صاٟتة لكل زماف كمكاف، كأهنا بينت ما ٭تتاجو الناس يف أمور 
 على سبيل اإلٚتاؿ.  إمَّاك كمعادىم، إما على سبيل التفصيل  معاشهم

اإلسبلمية شاملة لبياف حكم أم نشاط إنساشل، فإف من الواج  على أىل العلم كٔتا أف الشريعة 
كاالختصاص البحث اٟتثيث، كبذؿ اٞتهد كاستفراغو للوصوؿ إذل اٟتكم الشرعي ٢تذه النوازؿ اٞتديدة بكل 

 دقة؛ عن طريق االجتهاد الفردم كاٞتماعي.
برزت بشكل كاضح نتيجة تطور اٟتياة ا١تدنية إف اٟتقوؽ ا١تالية ا١تعنوية من القضايا ا١تستجدة اليت ك 

من ا١تسائل ا١تعاصرة اليت ٖتتاج ، كىي فكثرت األمور ا١تعنوية ذات القيمة ا١تالية ،كاالقتصادية كالثقافية كالعلمية
 إذل ْتث ١تعرفة ماىيتها، كتأصيلها الشرعي؛ كفيما ٬توز كيصح من إجراء التصرفات عليها. 

لتكوف ٣تاؿ ْتثي  "؛-دراسة مقارنة-ا١تعنوية يف الفقو اإلسبلمي اٟتقوؽ"خًتت ىذا ا١توضوع لذا اك 
كدراسيت، كذلك بالبحث عن ماىيتها كأنواعها كتأصيلها الشرعي، كبياف اختبلؼ الفقهاء يف ماليتها، كفيما 

 ٬توز كيصح من إجراء التصرفات عليها، كما يدكر حو٢تا من مناقشات.
 :أسباب اختيار الموضوع 

 لسؤاؿ عن ىذه ا١تسائل، فأحببت ٖتريرىا ١تعرفة اٟتق فيها.كثرة ا-1
 ا١تكتبة اإلسبلمية. إثراء-2
خدمة طبلب العلم ليسهل ٢تم االطبلع على األقواؿ كاألدلة اليت ٯتكن أف يستدؿ ّٔا لكل قوؿ كمعرفة -3

 الراجح منها، ككذلك التسهيل على عامة الناس االطبلع على اٟتكم يف ىذه ا١تسألة.
عند الناس، كأصبحت اٟتاجة ماسة إذل بياف اٟتكم فيها،  لتعامل مع ىذه اٟتقوؽ أصبح شائعناافَّ أ -4

 كمدل ثبوهتا كاالعًتاؼ ّٔا كحكم التصرفات الواردة عليها.
 ٟتجات الناس كنواز٢تم.  الفقو اإلسبلمي كأنو جاء مواكبنا بياف ٝتو -5
 هج البحــث: من 

 ية:              تيف البحث على ا١تناىج اآل تاعتمد
اٟتقوؽ ا١تعنوية من ا١تنهج االستقرائػي: ٞتمع ا١تادة العلمية، كالوقوؼ على أقواؿ أىل التَّحقيق يف موضوع  -

 ككذا ا١تواقع العنكبوتية اليت اىتمت با١توضوع. ؛ مظانو من كت  أىل العلم
م :التَّحليلػػيا١تنهج  - ؛ كذلك بتفكيك عناصر مادة ا١توضوع إذل يةاٟتقوؽ ا١تعنو ١تفهـو  اعلمين  اكصفن  تقدَّ

 عناصرىا األكلية بعد ٖتليلها كفهمها.
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 ،ماىيتها عند٫تاللوصوؿ إذل ؛ كفقهاء القانوف يف تعاريفهمأقواؿ الفقهاء بُت  تقارن: ا١تقػػػارفالوصفي ا١تنهج  -
  ك١تا يقتضي البحث.

  :عملي في البحث 
ذل ىداؼ ا١ترجوة من البحث كالوصوؿ إكن الباحث من ٖتقيق األكبتكامل ىذه ٘ت ،مراجعة أْتاث كمؤ٘ترات -

 النتائج البحثية الدقيقة. 
 كٗتريج األحاديث الواردة يف البحث، كبياف درجتها عند أىل العلم. قمت بعزك اآليات كترقيمها، -
 ترٚتت لبعض األعبلـ الذين قد ٮتفى على القارئ أمرىم. -
 حات، كمعاشل الكلمات الغريبة الواردة يف صل  ا١توضوع.بينت يف ا٢تامش ا١تراد با١تصطل -
 العناية بقواعد اللغة، كاإلمبلء، كعبلمات الًتقيم. -
 ا٠تا٘تة: أٚتلت فيها أىم النتائج اليت توصلت إليها، ْتيث تعطي فكرة كاضحة عما تضمنو البحث. -
 مث ذكرت أىم ا١تراجع كا١تصادر يف هناية البحث. -
 :صعوبات البحث 
أ٫تها أف ا١توضوع كت  فيو من الناحية القانونية الكثَت كدل يكت  من الناحية الشرعية إال القليل، كىذه  من

ا١تسألة استجدت بس  تطور أسالي  اٟتياة ا١تدنية، كلذا دل تكن معركفة عند الفقهاء ا١تتقدمُت؛ ٦تا صعَّ  
  ٗتريج ىذه النازلة على مسائل قريبة منها.البحث كالتجأ الباحث إذل النظر يف فتاكل ا١تعاصرين كالسعي إذل

  :مخطط البحث وتقسيمو 
 : ىلع البحث اشتمل كقد 
 ا١تقدمة. 
 .ا١تبحث األكؿ: مفهـو اٟتقوؽ كأقسامها 
 .ا١تبحث الثاشل: اٟتقوؽ ا١تعنوية كأنواعها 
 .ا١تبحث الثالث: موقف الفقو اإلسبلمي من اٟتقوؽ ا١تعنوية 
  ا١تعنوية.ا١تبحث الرابع: مالية اٟتقوؽ 
 ا٠تا٘تة. 
 جعاكا١تر  ا١تصادر قائمة. 



 

36 

 (5) م. الرقن التسلسلي2020 ديسوبر ،(2الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د. ناظم خالد ٤تسن ٛتود ا١تعنوية يف الفقو اإلسبلمي... اٟتقوؽ

كاهلل أسأؿ أف يوفقٍت كيسددشل يف ٖتقيق ىذا البحث، كأف ٬تعل ىذا العمل خالصنا لوجهو الكرصل، كأف 
 يعصمٍت من ا٠تطأ كالزلل يف القوؿ كالعمل إنو نعم ا١توذل كنعم النصَت.

 المبحث األول: مفهوم الحقوق وأقسامها:
 ريف الحقوق:المطلب األول: تع

 : لغة الحقوق -أ
كتكاد ا١تعاشل  ؛يف اللغة العربية لو معاف ٥تتلفة تدكر حوؿ معٌت الثبوت كالوجوب اٟتقٌ مفردىا حٌق، ك 

؛ [7]يس: ،{لىقىٍد حىقَّ القوؿ على أىٍكثىرًًىٍم فػىهيٍم الى ييؤًمنيوفى }: قولو تعاذل :مثلاألخرل ترجع إذل ىذا ا١تعٌت، 
أم يثبت كيظهر. كقولو  [8:]األنفاؿ، بحانو: }لييًحقَّ اٟتقَّ كيػيٍبًطلى الباًطل{أم ثبت ككج . كقولو س

:}كىلًٍلميطىلَّقىاًت مىتىاعه }: أم األمر ا١توجود الثابت. كقولو تعاذل ؛[81]اإلسراء:، }جاءى اٟتقُّ كزىىىقى الباًطل
د مثل كتطلق كلمة اٟتق على النصي  احملدَّ  عليهم. اأم كاجبن  [؛241]البقرة:، {بًاٍلمىٍعريكًؼ حىقِّا عىلىى اٍلميتًَّقُتى 

 وكما تطلق على العدؿ يف مقابل[،  24]ا١تعارج:،{كىالًَّذينى يف أىٍموىا٢تًًٍم حىقّّ مىٍعليوـه لًلسَّاًئًل كىاٍلمىٍحريكـً }قولو تعاذل:
 . (1)[20]غافر: ،{كىاللَّوي يػىٍقًضي بًاٟتٍىقّْ الظلم مثل قولو تعاذل: }

 أف األصل يف كلمة "حق" يف استعماالهتا اللغوية أهنا تدؿ على إحكاـ الشيء كثبوتو. :يتبُتك٦تا سبق 
 كاٟتق نقيض الباطل.كاٟتٌق من أٝتاء اهلل تعاذل أم الثابت ببل شك، أك من صفاتو، كالقرآف، 

ا يف القرآف )اٟتق( ذكر كثَتن  :كلفظكحقوؽ اهلل تعاذل ما ٬ت  علينا ٨توه من عبادتو، كتوحيده، كطاعتو. 
  الكرصل، كيقصد باٟتق: الواقع ال ٤تالة، كاٟتق: العلم الصحيح، كاٟتق: العدؿ، كاٟتق، الصدؽ. 

 . (2)( مرة11) نكرة كلفظ حق ،( مرة194يف القرآف الكرصل ) بأف امعرَّفن  (اٟتق)رد لفظ قد ك ك 
 اصطالًحا: الحقوق  -ب

 معنيين: لوالحّق في االصطالح يأتي 
اشتما٢تا على ، كيطلق على األقواؿ كالعقائد كاألدياف كا١تذاى  باعتبار كم ا١تطابق للواقعىو اٟت األّول:

  .-كىذا ال يتعلق ببحثنا ىذا– .ذلك كيقابلو الباطل
ما يتعلق فهو  ؛أما حق اهلل .كحٌق العبادأف يكوف ٔتعٌت الواج  الثٌابت. كىو قسماف: حٌق الٌلو  واآلخر:

ما ال كىو  ،ن غَت اختصاص بأحد، فينس  إذل اهلل تعاذل، لعظم خطره، كمشوؿ نفعوبو النفع العاـ للعادل م
  .(3)ٟتدكد كالزكوات كالكفارات كغَتىا، كامدخل للصلح فيو
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خاصة لو، كحرمة  ق بو مصلحةفهو ما يتعل ؛-كىو ما يتعلق ببحثنا ىذا، أك نعنيو ىنا -كأما حق العبد
 .(4)لح كاإلسقاط كا١تعاكضة عليهاىي اليت تقبل الص ؛حقوؽ العبادك  مالو،

كل مصلحة ٥تتصة بصاحبها بإقرار الشارع كاعًتافو؛ سواء أكانت   وفي استعمال الفقهاء يراد بالحّق:
اؿ؛ كحق ا١تلكية، كحق النفقة، أدبية، كسواء أكانت تلك متعلقة با١ت ـتلك ا١تصلحة تلتحق ّٔا منفعة مادية أ

متعلقة بالنظاـ كشؤكف اٞتماعة؛ كاألمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، أـ متصلة بالنفس؛ كحق اٟتضانة، أك  ـأ
إال إذا أقرٌه الشارع، كحكم  اد، فاٟتق يف الشريعة ال يكوف حقن متعلقة باحملافظة على الدّْين كنشره ،كاٞتها

جد حٌق فإف مصادر اٟتقوؽ يف الشريعة، ىو الشريعة نفسها، كال يو  جوده، كاعًتؼ لو باٟتماية، ك٢تذابو 
لذلك؛ فإف ، (5)أك ٚتاع، أك قياس، أك استحساف...إخل ليو من كتاب أك سنةشرعي، إال كلو دليل يدؿ ع

شريعة بنصوصها كأحكامها ٚتيع اٟتقوؽ ا١تعتربة، إ٪تا تكوف كذلك؛ بإثبات الشريعة اإلسبلمية ٢تا؛ إذ ال
  ىي مصدر إثبات اٟتقوؽ، ككذلك تقييده. كقواعدىا
    .(6)عند الفقهاء: ما يستحقو الرجل االبن ا١تراد باٟتق غك 

و منو، كيدفع عنو. ه الشرع ك٭تميو، فيمكنرٌ ق ما استحقو اإلنساف على كجو يقكظاىره أهنم يريدكف باٟت
كلفظ )ما( يف التعريف، عاـ يشمل األعياف كا١تنافع  لرجل ال يعٍت عدـ كجود حق للمرأة.فذكر الفقهاء ا

الستحقاؽ الوارد يف التعريف متوقف على تعريف اٟتق، كىذا يتوقف على معرفة كاٟتقوؽ احملددة، كما أف ا
ا ٦تا ىو معركؼ عند احملدثُت من االستحقاؽ، فيلـز منو الدكر، كىو عي  يف التعريف، إال أنو ٬تعل اٟتق قريبن 

 .(7)ا١تشتغلُت بالقانوف الوضعي، مع مراعاة ما بينهما من اختبلؼ
حىت يكونوا سعداء يف الدنيا كاآلخرة. ككاف ٯتكن أال  ؛لتنظيم حياة ا٠تلق ؛اذلىو اهلل تع :مصدر الحقو *

ا تؤدل لو، ككلفو بأداء حقوؽ هلل فجعل للشخص حقوقن  ،، كلكنو تفضل على عبادها أصبلن ٬تعل اهلل للعبد حقن 
ماكية اليت تعاذل كلآلخرين، مث أعلمو كبلغو ما لو من حقوؽ، كما عليو من كاجبات عن طريق الشرائع الس

 ،افما أثبتتو الشريعة اإلسبلمية حقن ، فكانت ناسخةن ١تا قبلها كعاٌمةن ٞتميع ا٠تلق ختمت بالشريعة اإلسبلمية
 . (8)فليس ْتق ؛فهو حق، كما عداه

 كا٠تبلصة: أف الشريعة اإلسبلمية؛ ىي أساس اٟتق، كليس اٟتق ىو أساس الشريعة.
  اآليت منهافات عٌدة، اصطبلح الفقهاء بتعري يف ؼ اٟتقٌ رّْ كعي : 
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ٔتا ال ٮترج عن ا١تعٌت اللغوم، فقاؿ: "ا١توجود من كل كجو الذم ال ري   (9)فو عبد العزيز البخارمعرَّ ما  -
أم موجود بأثره"، مث قاؿ: "كحق العبد ما يتعلق بو مصلحة  ،كالعُت حق ،فيو يف كجوده، كمنو السحر حق

  .(10)خاصة"
 . (12)ناكؿ ا١تاؿ كغَته": "اٟتق جنس يت(11)كقاؿ الدسوقي -
 . (14)، بأنو: "اختصاص مظهر فيما يقصد لو شرعنا"(13)كعرفو القاضي ا١تركزم الشافعي -

 إف لو كزنو كقيمتو العلمية من عدة نواح: "كقاؿ الدكتور عبد السبلـ عن ىذا التعريف: 
 .َتهكىو تعريف يربز ماىية اٟتق بشكل ٯتيزه عن غ األكذل: أنو عرؼ اٟتق بأنو اختصاص،

 الثانية: أف تعريف اٟتق بأنو اختصاص يتفق مع آخر ما كصل إليو البحث القانوشل. 
كٙتار  يبُت أف طبيعة ىذا االختصاص تقـو على كجود آثار  (مظهر)ف كصف ىذا االختصاص بأنو الثالثة: أ

عنوية. الرابعة: أنو ٮتتص ّٔا صاح  اٟتق دكف غَته يف األشياء اليت شرع اٟتق فيها، كىي قد تكوف مادية أك م
تعريف أحد فقهاء القرف ا٠تامس ا٢تجرم ٦تا يدؿ على أف فقهاء الشريعة القدامى عرفوا اٟتق تعريفنا 

  .(15)"صحيحنا
 يتفق مع اصطبلح ا١تتأخرين. ؛ اا صحيحن يفن تعر  وا اٟتقَّ قد عرفَّ  ؛يدؿ على أف الفقهاء ا١تتقدمُت كىذا

 يضعوا تعريفنا كامبلن للحق ٔتعناه العاـ ْتيث يشمل ٚتيع أنواعو، أف ا١تتقدمُت دل (16)كيرل بعض الباحثُت
 كما كرد عن بعضهم كاف أقرب إذل ا١تعٌت اللغوم الواسع، كيركف أف ذلك يعود ألحد أمرين:

األكؿ: أف ا١تتقدمُت اعتمدكا على ا١تعٌت اللغوم للحق، كاكتفوا بوضوحو كاشتهاره كمشولو ٞتميع استعماالتو يف 
 العلـو ك٥تاطبات الناس، فمعٌت اٟتق كاف كاضحنا عندىم ْتيث ال ٭تتاج إذل تعريف ٤تدد.اللغة ك 

      الثاشل: أف الفقهاء دل يطلقوا اٟتق على مفهـو كاحد يف باب فقهي كاحد بل أطلقوه على معاف ٥تتلفة: 
دة، منها:   كإطبلقات الفقهاء للحقّْ كانت ٥تتلفة كمتعدّْ

اٟتقوؽ ا١تالية، كغَت ا١تالية؛ مثل قو٢تم: من باع بثمن حاؿ مث أجلو صح؛  إطبلؽ اٟتق على ما يشمل -1
 ألنو حقو، أال ترل أنو ٯتلك إسقاطو، فيملك تأجيلو.

مو. مثل: تسليم الثمن اٟتاؿ كتتصل بتنفيذ أحكا - غَت حكمو -االلتزامات اليت تًتت  على العقد  -2
للمساكاة بُت ا١تتعاقدين،  ا، ٖتقيقن لعة بثمن سلمو أكالن م: كمن باع س، مث تسليم ا١تبيع، كذلك يف قو٢تأكالن 

؛ الثمن مؤجبلن  فلهذا اشًتط تسليمو إال أف يكوف ألف ا١تبيع يتعُت بالتعيُت، كالثمن ال يتعُت إال بالقبض،
 .  (17)ألنو أسقط حقو بالتأجيل، فبل يسقط حق اآلخر
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من لو ": (18)قوؿ ابن ٧تيم كما يفسلمُت،  كغَتىم من بيت ماؿ ا١ت األرزاؽ اليت ٘تنح للقضاة كالفقهاء -3
ا، كال يسقط ُت كالفقهاء، يفرض ألكالدىم تبعن حق يف ديواف ا٠تراج؛ كا١تقاتلة كالعلماء كطلبتهم كا١تفت

 . (19)"أتوت األصل ترغيبن 
 مرافق العقار، مثل: حٌق الطريق، كحٌق ا١تسيل، كحٌق الشرب. -4
الطبلؽ  التملك، كحٌق ا٠تيار للبائع أك للمشًتم، كحقٌ  اٟتقوؽ آّرَّدة، كىي ا١تباحات، مثل: حقٌ  -5

  .(20)للزكج
فلكثرة أنواع اٟتق كاختبلؼ معناه ْتس  ما يضاؼ إليو؛ إتهوا إذل تعريف كل نوع من أنواع اٟتق على 

 .(21)حدة
أم ْتكم ، اا شرعين على ما ىو ثابت ثبوتن  (قٌ اٟت)قد أطلقوا  -رٛتهم اهلل تعاذل-ء ك٦تا سبق نعلم أف الفقها

الشارع كإقراره، ككاف لو بسب  ذلك ٛتاية؛ سواء أثبت ىذا اٟتق لشخص من األشخاص، أـ لعُت من 
 . (22)امعنوين  أك اعياف، كسواء كاف ىذا اٟتٌق مادين األ

كال يعٍت أهنم دل يعنوا بتعريف اٟتق كما زعم بعض من  ،ىذا ما يتعلق بإطبلقات اٟتٌق عند الفقهاء
، كىذا اٟتكم بالتعميم غَت مقبوؿ، كمردكد، فلقد اىتم  الفقهاء بدراسة اٟتقوؽ، كبياف (23)الباحثُت ا١تعاصرين

مث  -سيأيتكما –باعتبارات ٥تتلفة  اموىا إذل أقساـ كثَتة جدن أحكامها، كتطرقوا ألنواع كثَتة من اٟتقوؽ، كقس
من اٟتقوؽ  اة حصرىا، كألف كثَتن فريعها لصعوبإهنم قد عنوا بوضع القواعد العامة لتلك اٟتقوؽ، كتركوا أمر ت

تستجد كفق أعراؼ الناس كعاداهتم، ككفق تطور أسالي  اٟتياة كمستجداهتا؛ كلذلك كاف من الصع  حصر 
 .(24)اا دقيقن قوؽ حصرن تلك اٟت

ا فهو حق، كما دل تثبتو ١تعتربة؛ فما أثبتتو حقن كاٟتاصل أفَّ الشريعة اإلسبلمية ىي ا١تصدر الوحيد للحقوؽ ا
 .(25)، فليس ْتقاعتربه حقن أك ت

 المطلب الثاني: أقســـــــام الحق:
الٌلزـك  باعتبارات ٥تتلفة؛ ْتس  ا١تعٌت الذم يدكر عليو اٟتق، باعتبار عدة كينقسم اٟتق تقسيمات

كعدمو، باعتبار عمـو الٌنفع كخصوصو، كباعتبار كجود حٌق العبد كعدمو، باعتبار إسقاط العبد للحٌق كعدـ 
إسقاط اٟتٌق، كباعتبار إسقاط اإلسبلـ للحٌق كعدـ إسقاطو لو، كباعتبار معقولٌية ا١تعٌت كعدـ  قدرتو على

معقولٌيتو، كباعتبار عدـ خلٌو كٌل حٌق من حٌق لٌلو تعاذل كحٌق للعبد، كباعتبار العبادات كالعادات، كباعتبار 
ـٌ كاٟتٌق ا١تخٌفف، كباعتبار اٟتٌق احملٌدد كغَت احملدٌ  د، كباعتبار اٟتٌق ا١تعٌُت كا١تخٌَت، كباعتبار اٟتٌق ا١تطلق، اٟتٌق الٌتا
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يورث، كباعتبار اٟتٌق ا١تارٌل، كا١تقٌيد، كباعتبار اٟتٌق العيٌٍت، كالكفائٌي، كباعتبار ما يورث من اٟتقوؽ، كما ال 
 . (26)كغَت ا١تارٌل، كباعتبار اٟتٌق الٌدياشٌل، كالقضائٌي، أك الٌدنيوٌم، كاألخركٌم، كغَت ذلك

بالٌنظر إذل من عليو اٟتٌق، أك  إمَّاك ، إٌما بالٌنظر إذل صاح  اٟتٌق، كمرجع ىذه الٌتقسيمات يف اٞتملة
 . (27)بالٌنظر إذل الٌشيء ا١تستحٌق، أك بالٌنظر إذل ما يتعٌلق بو اٟتقٌ 

 : (28)ثبلثة أقساـ ذه التقسيمات يف اٞتملة إذلىٯتكن إرجاع ك *
 . األكؿ: بالنظر إذل صاح  اٟتقٌ 
 الثاشل: بالنظر إذل مصدر اٟتٌق. 

 .(29)الثالث: بالنظر إذل الشيء ا١تستحق )٤تل اٟتٌق(
 علماء األصوؿ أطلقوا اٟتقوؽ على حقوؽ اهلل تعاذل، كحقوؽ العباد، كقسموىا إذل أربعة أقساـ: إننا ٧تد

 حقوؽ اهلل ا٠تالصة؛ متعلق بأمره كهنيو، فيكوف كل تكليف شرعي حٌق هلل تعاذل. .1
 ؽ العباد ا٠تالصة، مثل اٟتقوؽ ا١تالية.حقو  .2
 ما اجتمع فيو اٟتقاف، كحٌق اهلل الغال ، كحد القذؼ عند اٟتنفية. .3
 .  (30)ما اجتمع فيو اٟتقاف، كحٌق العبد ىو الغال ، كالقصاص من القاتل العمد .4

 ٌق العبدى ْتال يرل كجود ما يسمَّ  إذا حٌق العبد ا٠تالص؛ يف ثبلثة نافين  اٟتقوؽ (31)كحصر الشاطيب
خلوص اٟتٌق الفردم، ه عن حٌق اهلل تعاذل، كأنو ال يوجد يف نظر  ولا٠تالص، ألف كل حكم شرعي ليس ٮت
 . (32)كبذلك يتأكد فيو ا١تعٌت االجتماعي

 ،ا لو بإثبات الشرع ذلك لوألف ما ىو حق للعبد إ٪تا ثبت كونو حقن كيقرر الشاطيب ىذا ا١تعٌت؛ بقولو: " 
 ،فهو هلل -أم من اٟتقوؽ- فإف ما ىو هلل ". كبقولو يف موضع آخر:"لك ْتكم األصلا لذال بكونو مستحقن 

 إذ كاف هلل أف ؛كمن جهة كوف حق العبد من حقوؽ اهلل ،كما كاف للعبد فراجع إذل اهلل من جهة حق اهلل فيو
  .(33)"ا أصبلن ال ٬تعل للعبد حقن 

لصاحبو؛ بل ىو مشرب ْتق اهلل، فإذا فسرنا  اطيب يرل أف اٟتق الفردم ليس حقنا خالصناكيبلحظ أف الش
على  ذلك أف ىذا اٟتق الفردم ليس حقنا ٤تضنا "حق اهلل" بالصاحل العاـ أك حق اٞتماعة، كاف مقتضى

ى التحقيق؛ بل ىو مشًتؾ.  بلمي؛ بأنو حق احملققوف من األصوليُت "طبيعة اٟتق" الفردم يف الفقو اإلس كقد بُتَّ
و الشاطيب "ْتق ذلك، ألف الصاحل العاـ مراعى يف كل حق فردم، كىذا ما عرب عن صنامشًتؾ، كليس فردينا خال
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حق هلل تعاذل من جهة الكس  ككجو  - كىي اٟتقوؽ كا١تعامبلت - ففي العادات اهلل" إذ يقوؿ: "كأيضنا
 .(34)ق الغَت"يف ح يو للعبد، فهو حق هلل تعاذل صرفنا، كال خَتة فع؛ ألف حق الغَت ٤تافظ عليو شرعنااالنتفا 

 الحقوق إلى قسمين: (35)وقسَّم ابن تيمية
الطريق، كالسرقة، ُت؛ بل منفعتها لعامة ا١تسلمُت.. مثل: حٌد قطع نيٟتدكد كاٟتقوؽ اليت ليست لقـو معا .1

 .كالزنا، ك٨توىا
 .(36)اٟتدكد كاٟتقوؽ اليت تقرَّرت لشخص معُت .2

لى ىذا األساس إذل حق الفرد؛ كيشمل ٚتيع فالفقو اإلسبلمي، ينظر إذل اٟتق نظرة دينية، كيقسمو ع
حل العاـ، كأضيف إليو اٟتقوؽ اليت تتعلق ّٔا مصاحل األفراد، كإذل حق اهلل؛ كىو حق آّتمع ٦تا يتعلق بالصا

 .       (37)٠تطره كعميم نفعو اتعاذل نظرن 
هلل تعاذل، كحق العبد، ا على ىذه األقساـ السابقة، كباألخص على حقٌ  ةكثَت   أثاره  تٍ بى تػّْ كعليو؛ فقد ري 

ف حقوؽ اهلل تعاذل ال تقبل اإلسقاط، كال تورث، كيدخل فيها اٟتسبة، كا١تبلحقة، كأف منافعها تعود إحيث 
إذل عامة ا١تسلمُت، كليس ألحد فيو خَتةه، ك٨تو ذلك، كأما حقوؽ اآلدميُت، فهي اليت تقبل الصلح، 

 .(38)كاإلسقاط، كا١تعاكضة عليها
  :الفقهاء ا١تعاصرين:اٟتقُّ عند فرع 

اختلفت إتاىات الباحثُت ا١تعاصرين يف تعريف اٟتٌق إذل ثبلثة إتاىات: إتاه عٌرؼ اٟتٌق بأنو مصلحة، 
 . (39)من معناه اللغوم باعتبارأنو اختصاص، كثالث عٌرفو كآخر عٌرفو ب

 تعريف اٟتٌق بأنو مصلحة.  االتجاه األول:
تعريف الشيخ علي ا٠تفيف للحقّْ بأنو: "مصلحة  ثرىا تداكالن يف ىذا االٕتاه، كأك كأشهر التعريفات

 . (40)"احقة لصاحبها شرعن مست
 . (41)كعرفو الدكتور عبد الرازؽ السنهورم بأنو: "مصلحة ذات قيمة مالية ٭تميها القانوف"

وف أم أف اٟتماية تك – اماية، كأف اإلنساف ال ٭تمي شيئن هم نظركا إذل أف من عناصر اٟتٌق اٟتكلعلَّ 
 إال إذا كاف فيو لو مصلحة، ك٢تذا عرفوا اٟتٌق بأنو مصلحة.  -بالقانوف، كليس باإلنساف

: ىو عبلقة اختصاصية بُت  ، ال بذاتيتو كحقيقتو، فإف اٟتقَّ كلكنو تعريف بالغاية ا١تقصودة من اٟتقّْ
 . (42)صاح  اٟتقّْ كا١تصلحة اليت يستفيدىا منو

 اختصاص. تعريف اٟتٌق بأنو االتجاه الثاني: 
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يقرّْر بو الشرع بأنو: "اختصاص  كأشهر التعريفات يف ىذا االٕتاه، تعريف األستاذ مصطفى أٛتد الزرقا
 . (43)"اسلطةن أك تكليفن 

كىو تعريف جيد؛ ألنو يشمل أنواع اٟتقوؽ الدينية كحق اهلل على عباده من صبلة كصياـ ك٨تو٫تا، 
ة كحق الطاعة للوالد على كلده، كللزكج على زكجتو، كاٟتقوؽ كاٟتقوؽ ا١تدنية كحق التملك، كاٟتقوؽ األدبي

العامة كحق الدكلة يف كالء الرعية ٢تا، كاٟتقوؽ ا١تالية كحق النفقة، كغَت ا١تالية كحق الوالية على النفس. 
كيتميز ىذا التعريف بأنو أباف ذاتية اٟتق بأنو عبلقة اختصاصية بشخص معُت، كحق البائع يف الثمن ٮتتص 

، فإف دل يكن ىناؾ اختصاص بأحد، كإ٪تا كاف ىناؾ إباحة عامة كاالصطياد كاالحتطاب كالتمتع با١ترافق بو
 .(44)، كإ٪تا ىو رخصة عامة للناساى ذلك حقن العامة، فبل يسمٌ 

هلل على  ايف الشرع يقتضي سلطة، أك تكليفن  كتعريف الدكتور عبد السبلـ العبادم بأنو: "اختصاص ثابت
  .(45)خص على غَته"عباده، أك لش

، أك اقتضاء أداء من آخر؛ بو الشرع على شيء ري قً اختصاص يي اٟتٌق  ف: "كعرفو الدكتور فتحي الدريٍت بأ
 .(46)١تصلحة معينة" اٖتقيقن 

إال عندما ييتصور فيو ميزة ٦تنوحة لصاحبو، ك٦تنوعة عن غَته،  هم نظركا إذل أنو ال معٌت للحقّْ كلعلَّ 
 كاالستئثار. كاالختصاص ىو االنفراد

 من معناه اللغوم:  باعتبارتعريف اٟتٌق االتجاه الثالث: 
الشرع لئلنساف، أك هلل  عريف الدكتور أٛتد أبو سنة بأنو: "ما ثبت يفكأشهر التعريفات يف ىذا االٕتاه، ت

 كقد شرح التعريف، كبُت ٤تًتزاتو بقولو:. (47)تعاذل على الغَت"
كىي شاملة ١تلك العُت، كا١تنفعة، كالدَّين، كاٟتقوؽ الفكرية،  ")ما(: جنس يف التعريف ٔتعٌت شيء،

 كاٟتقوؽ الفطرية، كحقّْ اٟترية. 
كلو كاف  : الثبوت معناه التمكن كالتسلط، ْتيث ال ٯتلك أحد رد ما ثبت لو، كال اٟتيلولة دكنو،)ثبت(

كىو ا١تعركؼ با١تًٍلك، أك على وف الثابت على كجو االختصاص، ك، كال فرؽ بُت أف ياا أك مندكبن  مباحن فعبلن 
 كجو االشًتاؾ كما يف اإلباحة العامة. 

(: ا١تراد أف يكوف ىذا الثابت قد شرعو اهلل تعاذل، كدل ٘تنع الشريعة منو، كذلك أف مصدر في الشرع)
 اٟتقوؽ كلها ىو الشريعة. 

 يع ا١تسلمُت. : ا١تعُت، أك غَت ا١تعُت، كالوقف على الفقراء كا١تساكُت، أك على ٚت)لإلنسان(
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كاج  على ا١تشًتم، أـ   ، كحق اإلنساف يف ٙتن ما باع، فإنوا: سواء أكاف ذلك الغَت معينن )على الغير(
أال يتعرضوا لو، كال  األرضو، فإنو ٬ت  على الناس ٚتيعن ، كما يف ملك اإلنساف اا على الناس ٚتيعن كاف كاجبن 

تعريف ىو أسلمها مع تغيَت قيد )إنساف( إذل قيد )شخص(؛ كىذا ال .(48)٭تولوا بينو كبُت ٦تارستو ٢تذا اٟتق
، مث ىذا التعبَت اللغوم للحقّْ  و؛ ألنهلل أو للشخص على الغير" ا"ما ثبت شرعً ليصبح التعريف ا١تختار:

؛ ٓتبلؼ التعريفات األخرل، فإهنا متأثرة بالبحث القانوشل هم للحقّْ بريف يراعي إطبلقات الفقهاء يف كتالتع
كحقوؽ  ،حقوؽ اهلل :ؼ اعتبارات تقسيمها، فيشمل مثبلن ق، مث ىو شامل ألنواع اٟتقوؽ باختبل١تعٌت اٟت

اآلدميُت، سواء أكانت ىذه اٟتقوؽ لشخصيات حقيقية، أـ كانت لشخصيات حكمية؛ ٓتبلؼ التعاريف 
 قساـ اٟتقوؽ.األخرل، فإهنا ال تشمل ٚتيع أنواع اٟتقوؽ؛ كاألعياف ا١تملوكة، رغم ذكر الفقهاء ٢تا ضمن أ

كالسب  يف تغَت قيد )إنساف( بػ)شخص(؛ ليدخل يف التعريف ما يثبت لغَت اإلنساف من الشخصيات اٟتكمية 
أبو  بُتَّ ك . (49)اا أك حكمين ، فالشخص أعٌم من أف يكوف حقيقين )االعتبارية(، كالشركات، كبيت ا١تاؿ، كالوقف

غَت معُت، كالوقف على الفقراء كا١تساكُت، أك على  افو: أف صاح  اٟتق قد يكوف إنسانن يف شرحو لتعري سنة
 .(50)ٚتيع ا١تسلمُت، كمع ذلك؛ فالتعبَت بلفظ )شخص( أسلم

 وأنواعها: الحقوق المعنويةالمبحث الثاني: 
 : الحقوق المعنويةالمطلب األول: مفهوم 

ة ا١تعٌت ا١ترك  للحقوؽ كبعد معرفة اٟتقوؽ لغة كاصطبلحنا، نعرّْؼ معٌت كلمة ا١تعنوية؛ كذلك تكملة ١تعرف
 ا١تعنوية، فما ا١تراد من لفظة "ا١تعنوية"؟.

نسبة إذل ا١تعٌت، كىي لغة: ما يدؿ عليو اللفظ، كٚتعو معاف، كا١تعاشل: ما لئلنساف من الصفات : ة  ـــالَمْعَنويَّ -أ
ا١تقصود فاٟتقوؽ ، كىذا ا١تعٌت األخَت ىو (51)احملمودة، كا١تعنوية خبلؼ ا١تادم، كخبلؼ الذايت )٤تدثتاف(

 .(52)ا١تعنوية يعٍت: اٟتقوؽ غَت ا١تادية
إف نازلة اٟتقوؽ ا١تعنوية؛ مهمة يف حكم ٘تلكها كالتصرفات الواردة عليها؛ مثل: بيع  :الحقوق المعنوية-ب

االسم التجارم، كالًتخيص، كحقوؽ اإلنتاج العلمي أك اإلنتاج الذىٍت...، ىل ٘تلك كترد عليها التصرفات من 
ىل ٬توز يف الشريعة اإلسبلمية أف تعترب ىذه اٟتقوؽ أمواالن يصح بيعها كشراؤىا، ٨توه أـ ال؟؛ كٔتعٌت آخر بيع ك 

 ما سيأيت يفو فينكىذا ما سأجي  ع- أك االعتياض عنها بصورة من الصور ا١تشركعة، أـ ال ٬توز ذلك؟
  ؟(53) ال ك، أأمواؿه ا١تعنوية مسألة: "ىل اٟتقوؽ 
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لعدد من البحوث  فيها مؤلفات حىت صارت ٤تبلن  تٍ فى لّْ مؤ٘ترات كأي  ا١تسألة ل ىذهمن أج تٍ دى قً كقد عي 
اٞتامعية؛ لكنها من كجهة القانوف الوضعي، كأما لدل علماء الشريعة؛ ففيها مقاالت كمباحث..، كأىل العلم 

أف  يل يف التشريع أكىي من ذكات الدل كجهة ىو موليها. كىل فيها بُت اٟتظر كاإلباحة كاٟترمة كاٞتواز، كلكل  
، فتجوؿ يف دائرة )ا١تصاحل ا١ترسلة(، فيبقى تقدير التمايز بُت ا١تصاحل لشريعة أرسلتها فلم تنط ّٔا حكمنا معينناا

 . (54)آّلوبة كا١تفاسد ا١تطردة؛ فيحصل القوؿ الراجح كيهمل القوؿ ا١ترجوح
فيدخل فيها اٟتقوؽ الفكرية،  ا١تادية،مصطلح كاسع يسع معناىا ٞتميع اٟتقوؽ غَت  الحقوق المعنوية؛و 

ة اليت برزت بشكل كاضح؛ نتيجة تطور اٟتياة ا١تدنية ا١تعنوية ذات القيمة ا١تالية من القضايا ا١تستجدَّ كاٟتقوؽ 
، فكثرت األمور ا١تعنوية ذات القيمة ا١تالية، كقد انتهت كثَت من القوانُت الوضعية كاالقتصادية كالثقافية كالعلمية

    . (55)بينها إذل تقرير ىذا االختصاص، كٖتديد سلطات أصحأّا عليها تبلؼو على اخ
دة يف كصف االختصاصات اليت تقـو لؤلشخاص على األشياء يستعمل القانونيوف اصطبلحات متعدّْ ك 

ا١تعنوية ذات القيمة ا١تالية ْتيث ٮتو٢تم ذلك سلطات معينة عليها، كبعض االصطبلحات شامل لكل أنواعها 
كثَت منها، كبعضها يطلق على نوع منها دكف غَته، كمن ىذه االصطبلحات: اٟتقوؽ ا١تعنوية، اٟتقوؽ أك ل

الذىنية، اٟتقوؽ األدبية، اٟتقوؽ الفكرية، حقوؽ االبتكار، ا١تلكية األدبية كالفنية كالصناعية، االسم التجارم، 
 .(56)حق االخًتاع، حقوؽ التأليف
عرؼ التجارم ا١تعاصر ٦تلوكة ٕترم عليها أحكاـ األمواؿ كاألمبلؾ يف ال دُّ عى كٚتيع ىذه اٟتقوؽ تػي 

 الشخصية، فإهنا تباع كتشًتل، كتؤجر كتوى  كتورث، شأف األعياف كاألمواؿ ا١تادية سواء بسواء.     
بأنو: سلطة لشخص على شيء غَت مادم ىو ٙترة فكره أك خيالو أك  "الحّق المعنوي" القانونيونعٌرؼ 

كحٌق  ا١تؤلف يف مؤلفاتو العلمية، كحٌق الفناف يف مبتكراتو الفنية، كحٌق ا١تخًتع يف ٥تًتعاتو،نشاطو، كحٌق 
 .(57)التاجر يف االسم التجارم، كالعبلمة التجارية، كثقة العمبلء

كقيل يف ا١تراد باٟتقوؽ ا١تعنوية: "ىي سلطة لشخص على شيء غَت مادم، سواء أكاف نتاجنا ذىنينا؛  
١تصنفات العلمية كاألدبية، كحق ا١تخًتع يف ٥تًتعاتو، كحق إنتاج الربامج اٟتاسوبية، أـ كاف كحق ا١تؤلف يف ا

  .  (58)ٙترة لنشاط ٕتارم يقـو بو التاجر ٞتل  العمبلء: كما يف االسم التجارم كالعبلمة التجارية، ك٨تو ذلك"
١تقصود منو ا١تاؿ، مثل: حٌق كيطلق فقهاء الشريعة لفظ: )اٟتقوؽ ا١تالية( على كل حٌق، ىو ماؿ، أك ا

 .(59)ك، كحٌق االنتفاعك، كحٌق التملي ا١تلً 
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كيراد باٟتقوؽ ا١تعنوية يف االصطبلح الفقهي: ما يقابل اٟتقوؽ ا١تالية؛ سواء ما يتعلق منها باألعياف 
 . (60)ضة، فهو حٌق معنومر ا١تتقومة، أك ا١تنافع العا

عنوية يراد ّٔا يف ا١تصطلح الفقهي ما يقابل اٟتقوؽ يقوؿ شيخنا الدكتور البوطي: إف كلمة اٟتقوؽ ا١ت
ا١تالية، سواء منها ما يتعلق باألعياف ا١تتقٌومة، أك ا١تنافع العارضة؛ كحٌق البائع يف الثمن، كحٌق ا١تشًتم يف 
ا١تبيع، كحٌق الشفيع يف الشفعة، ككحقوؽ االرتفاع كحٌق ا١تستأجر يف السكٌت، مث يقوؿ: فكل حٌق دل يتعلق 

اؿ عيٍت، كال بشيء من ا١تنافع العارضة؛ فهو حٌق معنوم، مثل: حٌق القصاص، كحٌق رفع الدعاكل، كحٌق ٔت
لذا؛ فإف  .(61)العرض" الطبلؽ، كالوالية، كسائر اٟتقوؽ ا١تتعلقة بالكرامة اإلنسانية، كعمـو ما يدخل يف معٌت

 . قواعد الفقو اإلسبلمي تغطي ىذا النوع من اٟتقوؽ من خبلؿ قواعدىا
كاٟتٌق ا١تعنوم نوع من أنواع اٟتٌق ا١تارل، كىو اٟتٌق الذم ٯتكن تقوٯتو با١تاؿ، فهو ٮتوؿ صاحبو قيمة مادية 

يف الشرع يقتضي سلطة، أك  : اختصاص ثابتكما سبق  تقدر با١تاؿ أك النقود، كاٟتٌق يف نظر فقهاء الشريعة
 .(62)هلل على عباده، أك لشخص على غَته اتكليفن 

عنوية: ىي كل حق  ال يتعلق ٔتاؿو عيٍت، كال بشيءو من منافعو. كمن أمثلتها يف الزمن السابق؛ كاٟتقوؽ ا١ت
مثل: حٌق القصاص، حٌق الوالية، حٌق الطبلؽ ىذه حقوؽ معنوية. كمن أمثلتو يف عصرنا اٟتاضر: حٌق 

 .(63)ويةالتأليف، حٌق االخًتاع حٌق االسم التجارم، حٌق العبلمة التجارية، فهذه حقوؽ معن

 ؛ة: فأطلق عليها اسم "ا١تلكية األدبية كالفنية كالصناعية"عدّْ  أطلق على ىذه اٟتقوؽ تسمياتقد ك  فرع:
  باعتبار أف حق الشخص على إنتاجو الذىٍت حق ا١تلكية.

ة أف اٟتقوؽ ا١تعنوية، يرد اٟتق فيها على شيء غَت مادم. أم ال يدخل يف جهكقد نوقش ىذا الرأم من 
يات، كال يدرؾ إال بالفكر آّرد، فهو حتمنا ٮتتلف عن الشيء ا١تادم الذم يدرؾ باٟتس. كمن عادل اٟتس

جان  آخر فإف "ا١تادة تؤيت ٙتارىا باالستحواذ عليها، كاالستئثار ّٔا أما الفكر فعلى النقيض من ذلك، يؤيت 
ن ناحيتُت: األكذل: أف الفكر لصيق ٙتاره باالنتشار ال باالستئثار. فطبيعة ا١تلكية تتناىف مع طبيعة الفكر م

بالشخصية. كالثانية: أف الفكر حياتو يف انتشاره ال يف االستئثار بو، ك٩تلص من ذلك إذل أف حق ا١تؤلف أك 
ا١تخًتع ليس حق ملكية، بل ىو حق عيٍت أصلي، يستقل عن حق ا١تلكية ٔتقوماتو ا٠تاصة، كترجع ىذه 

      .(64)دم"ا١تقومات إذل أنو يقع على شيء غَت ما
كذى   ،كمن ناحية أخرل: فإف حق ا١تلكية حق مؤبد، يف حُت أف اٟتق ا١تعنوم حق مؤقت بطبيعتو

" على ىذه اٟتقوؽ ٖتاشينا للمبلحظات اليت أبديت ١تفارقة حق ذل إطبلؽ عنواف "اٟتقوؽ الذىنيةآخركف إ
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ياء ا١تادية اليت ترد عليها ا١تلكية العادية كقد كرد ىذا بأف "ىناؾ إذل جان  األش ا١تلكية عن ا١تلكية ا١تعنوية.
أشياء غَت مادية للتملك ْتيث إف اٟتقوؽ اليت ترد عليها ال تعدك أف تكوف صورنا خاصة للملكية ٯتكن أف 

 . (65)يقاؿ عنها أهنا ملكية غَت عادية"
 

 نى عٍ بأنو دل يػي كذى  آخركف إذل إطبلؽ عنواف "اٟتقوؽ اليت ترد على أمواؿ غَت مادية". كقد رد ىذا: "
ُت اٟتقوؽ العينية كالشخصية، إذ ببياف ا٠تصائص األساسية ٢تذه اٟتقوؽ يف آّاؿ ا١تارل إلظهار الفارؽ بينها كب

 . (66)ف تلك اٟتقوؽ كما ىو الشأف يف األمواؿ ا١تادية، ٯتكن االنتفاع ّٔا كالتصرؼ فيها ٔتقتضى عقد"إ
قة بالعمبلء"، كذلك نظرنا إذل موضوع ىذه اٟتقوؽ كىو "اٟتقوؽ ا١تتعل كذى  آخركف إذل إطبلؽ عبارة

األشياء اليت من إبداع الذىن أك القيمة التجارية، كأف ىذين األمرين تتحدد قيمتهما ٚتيعنا ْتس  ما ٬تتذب 
كقد أخذ على ىذا اإلطبلؽ، أنو قد يصدؽ على اٟتقوؽ اليت ترد على قيم ٕتارية، كاالسم  إليها من العمبلء.

، لكنو ال يصدؽ على حقوؽ ا١تؤلفُت بذات الدرجة، ألهنا قد تكوف إنتاجنا ذىنينا مستقبلن كحق التجارم  مثبلن
  ا١تؤلف األديب ا١تتميز عن اٟتق ا١تارل.

 

كرجح آخركف أف طبيعة اٟتق ا١تعنوم أنو "صورة خاصة من ا١تلكية" باعتبار أف عناصر ا١تلكية موجودة يف 
من التسليم بأننا بصدد حق ملكية، ككل ما ىنالك أف ا١تلكية ىنا تعترب  ىذا النوع من اٟتقوؽ، "فبل مفر

كمقتضى ىذا الفارؽ أف ٗتتص ا١تلكية ا١تعنوية  شيء غَت مادم.صورة خاصة للملكية، حيث إهنا ترد على 
ره إف اٟتق ا١تعنوم يف أغل  صو  بأحكاـ ٗتتلف عن أحكاـ ا١تلكية العادية، كال يقدح يف ىذا النظر أف يقاؿ:

ا، ألف التأييد ليس خاصة جوىرية ٟتق ا١تلكية"   .*ليس مؤبدن
 

إذل ترجيح  (ا١تدخل إذل نظرية االلتزاـ العامة يف الفقو اإلسبلمي)يف كتابو  كيتجو األستاذ مصطفى الزرقا
وع أحد التسميات ا١تشهورة ٢تذا الن - تسمية ىذا النوع من اٟتقوؽ ْتقوؽ االبتكار، ألف اسم اٟتقوؽ األدبية

ق ال يتبلءـ مع كثَت من أفراد ىذا النوع كاالختصاص بالعبلمات الفارقة التجارية ضيّْ  -من اٟتقوؽ كما بُت 
أما اسم حق " صلة لو باألدب كالنتاج الفكرم كاألدكات الصناعية ا١تبتكرة، كعناكين احملاؿ التجارية ٦تا ال
تابو، كالصحفي يف امتياز صحيفتو، كالفناف يف أثره االبتكار فيشمل اٟتقوؽ األدبية كحق ا١تؤلف يف استغبلؿ ك

الفٍت من الفنوف اٞتميلة كما يشمل اٟتقوؽ الصناعية كالتجارية ٦تا يسمونو اليـو با١تلكية الصناعية كحق ٥تًتع 
  .(67)"ت الثقة، كمبتكر العنواف التجارماآللة كمبتدع العبلمة الفارقة اليت نال
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 الوضعي من ىذه الحقوق:موقف القانون المطلب الثاني: 
عرؼ القانونيوف اٟتٌق ا١تعنوم بأنو: سلطة لشخص على شيء غَت مادم ىو ٙترة فكره، أك خيالو أك 

 مبتكراتو الفنية، كحٌق ا١تخًتع يف ٥تًتعاتو، كحٌق يف مؤلفاتو العلمية، كحٌق الفناف نشاطو؛ كحٌق ا١تؤلف يف
، كثقة العمبلء. كقد يعربكف عنها أك عن بعضها؛ باٟتقوؽ التاجر يف االسم التجارم، أك العبلمة التجارية

الذىنية، كاٟتقوؽ األدبية، كاٟتقوؽ الفكرية كحقوؽ االبتكار، كا١تلكية األدبية كالفنية كالصناعية، كاالسم 
 .(68)التجارم، كحٌق االخًتاع، كحقوؽ التأليف

ية اليت يقسموهنا إذل حقوؽ عينية كحقوؽ كاتفق القانونيوف على اعتبار اٟتقوؽ ا١تعنوية من اٟتقوؽ ا١تال*
أهنا حقوؽ  كأ ىذه اٟتقوؽ من اٟتقوؽ ا١تالية العينية، يف اعتبارهم ٥تتلفوف بعد ذلك ...، شخصية؛ كلكن

 كالشخصية.مالية مستقلة باإلضافة إذل اٟتقوؽ العينية 
خصية، كحقوؽ معنوية، فذى  بعض القانونيُت إذل أف اٟتقوؽ ا١تالية تقسم إذل: حقوؽ عينية، كحقوؽ ش

م للحٌق العيٍت كاٟتٌق الشخصي. ككاف ذلك نتيجة أف معٌت اٟتٌق العيٍت عندىم عبارة عن يفاٟتٌق ا١تعنوم قس
ا ا مادين الشيء ا١تعُت ال بد أف يكوف شيئن كىذا  سلطة معينة يعطيها القانوف لشخص معُت على شيء معُت.

 ة صاح  اٟتٌق عليو مباشرة.بذاتو يف الوجود ا٠تارجي، فتنص  سلط امتعينن 
ا ؤالء القانونيوف نوعن ك١تا ظهرت اٟتقوؽ ا١تعنوية، نتيجة لتطور اٟتياة، كأقٌرهتا القوانُت العصرية اعتربىا ى

من أنواع اٟتقوؽ ا١تالية ١تا تتصف بو من خصائص ٘تيزىا عن اٟتقوؽ العينية كالشخصية نتجت من   مستقبلن 
 .(69)كوف ٤تلها غَت مادم

هم اٟتٌق، فلم يصدركا عن مذى  كاحد، كما دل ينتهوا عريفقت بفقهاء القانوف كجهات النظر يف تكقد تفرٌ 
من أنواع اٟتٌق ا١تارل؛  انوعن  دُّ عى أف اٟتٌق ا١تعنوم، ال يػي إذل مفهـو موحد. فقد ذى  قانونيوف آخركف إذل 

ية، كإف الشيء الذم تنص  عليو باإلضافة إذل اٟتٌق العيٍت كاٟتٌق الشخصي، إ٪تا ىو حٌق من اٟتقوؽ العين
. مث إف ىؤالء اختلفوا فيما بينهم حوؿ طبيعة ىذا اا أك معنوين ٌق العيٍت أعم من أف يكوف مادين السلطة يف اٟت

 اا خاصن ٌق ا١تعنوم، حٌق ملكية، أك نوعن اٟت اعدَّ بارة عن حٌق عيٍت. فمنهم من اٟتٌق ا١تعنوم، بعد أف قٌرركا أنو ع
 عدَّه. كمنهم من (70)فهم يطلقوف على ىذا اٟتٌق تسمية: ا١تلكية األدبية، كالفنية، كالصناعيةمن ا١تلكية؛ لذلك 

 .(71)عن حٌق ا١تلكية ٔتقوماتو ا٠تاصة ا مستقبلن أصلين  اا عينين حقن 
أف يكوف اٟتٌق ا١تعنوم حٌق ملكية، بأف حٌق ا١تلكية ينص  على شيء، كٮتوؿ من كقد احتج ا١تانعوف 
ؿ الشيء، كاستغبللو، كالتصرؼ فيو، كاالستعماؿ ال يتصور بالنسبة للحٌق ا١تعنوم، ألف صاحبو سلطة استعما
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االستفادة منو ال تكوف إال باستغبللو، كالتصرؼ فيو، فبل ٯتكن أف يستفاد منو إذا قصر صاحبو استعمالو على 
لك يسميو بعض نفسو، فعنصر االستعماؿ الذم ىو أقول عناصر ا١تلكية، غَت موجود يف ىذا اٟتٌق، لذ

القانونيُت؛ بأنو حٌق احتكار االستغبلؿ، كليس حٌق ملكية. كما أف حٌق ا١تلكية بطبيعتو حٌق مؤبد، يف حُت 
 .(72)أف ىذا اٟتٌق بطبيعتو حٌق مؤقت

من ا١تلكية،  اا خاصن ع من أف يكوف اٟتٌق ا١تعنوم نوعن كقد أجاب اآلخركف عن ىذه اٟتجج؛ بأهنا ال ٘تن
عنوم يتفق مع ا١تلكية العادية يف نواح، كٮتتلف عنها يف أخرل، فهو عبارة عن سلطة تنص  كذلك أف اٟتٌق ا١ت

على الشيء ا١تعنوم مباشرة دكف كساطة، كٗتوؿ صاحبو حق االستغبلؿ، كالتصرؼ، يف حُت أنو، ْتكم 
  .(73)االستئثار، كال يصح أف يكوف مؤبدن طبيعتو، كىو كونو يقع على شيء غَت مادم، ال يقبل ا
( منو: أف اٟتكم فيما 12ـ يتضمن يف ا١تادة )1883كقد كاف القانوف ا١تدشل ا١تصرم القدصل الصادر سنة 

يتعلق ْتقوؽ ا١تؤلف يف ملكية مؤلفاتو كحقوؽ الصانع يف ملكية مصنوعاتو يكوف حس  القانوف ا٠تاص 
لكن دل يصدر القانوف ىذه اٟتقوؽ ملكية، ك  عدّْ ف القانوف القدصل يذى  إذل ٦تا يدؿ على أ…. بذلك 

( منو إذل أف تنظيم ىذه 86ـ، الذم أشار يف ا١تادة )1948ا٠تاص ا١توعود حىت صدكر القانوف اٞتديد سنة 
اٟتقوؽ مًتكؾ لقانوف خاص يصدر بو. كلكنو دل يسم ىذه اٟتقوؽ با١تلكية، كما فعل القانوف السابق، بل 

على أف القانوف ا١تصرم دل يرد ا٠توض يف ا٠تبلؼ حوؿ  اىا اٟتقوؽ اليت ترد على شيء غَت مادم ٦تا يدؿٝتٌ 
  .(74)طبيعة ىذه اٟتقوؽ، كحسمو بشكل ما
ىره ما كيتضح ٦تا ذكر عن ٥تتلف النظريات يف شأف ىذا اٟتق أف جو "يقوؿ األستاذ عطا اهلل إٝتاعيل: 

ية بعينها فيما كضع كحسنا فعل ا١تشرع ا١تصرم إذ دل يتقيد بنظر "، مث يقوؿ: "….زاؿ موضع التقصي كالبحث
  .(75) "تأليفمن حلوؿ ١تختلف الفركض كا١تسائل اليت عرض ٢تا يف تقنينو ٟتقوؽ ال

 أنواع الحقوق المعنوية: المطلب الثالث: 
نذكر ىنا بإ٬تاز اٟتقوؽ ا١تعنوية ا١تعاصرة، مث نتبعها بتأصيلها يف الفقو اإلسبلمي، كٯتكن حصر اٟتقوؽ 

 ىي:، (76)أنواع ثبلثةيف ا١تعنوية ا١تعاصرة 
 تهرت بُت الناس، كأصبحت ٢تا قيمةىي العبلمة اليت اشالمة التجارية: عاالسم التجاري أو ال -1

بسب  بذؿ جهود ذىنية كمالية كأكقات، كاستعانة با٠ترباء كغَت ذلك حىت كصلت إذل ما كصلت 
السلع اليت ٘تثلها، كىي إليو..، فالعبلمة التجارية ليست ٣ترد اسم، كإ٪تا ٘تثل قيمة ذاتية مستقلة عن 
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منفعة يستفيد منها التاجر، كا١تتعاملوف معو، كبالتارل ٖتقق فيها أىم عنصر من عناصر ا١تلكية كىي 
 .(78)إف ا١تنافع ىي ا١تقصود األظهر من ٚتيع األمواؿ":"(77)ا١تنفعة. يقوؿ العٌز بن عبدالسبلـ

بضائع، أك منتجات زراعية، أك صناعية ىو اٟتصوؿ على موافقة الدكلة باستَتاد  الترخيص التجاري: -2
      من ا٠تارج، كبعبارة أخرل ىو إذف ٘تنحو جهة ٥تتصة بإصداره، أك تصديره لشخص )طبيعي، 

 أك اعتبارم(؛ لبلنتفاع ٔتقتضاه.
 الملكة الذىنية، واألدبية، والفنية:  -3

تس  قيمة مالية تباع، دل تكن ىذه اٟتقوؽ يف العصور اإلسبلمية السابقة ينظر إليها نظرة مادية، كدل تك
ىم بالثواب زىد العلماء فيو كاكتفاؤ فقد  ؛أك تشًتل، أك حىت يتنازؿ عنها بعوض؛ ففي جان  التأليف

عند اهلل تعاذل، كرغبتهم يف نشر علومهم بُت الناس، كلكنو مع ذلك استقر األمر يف ىذه العصور على 
، كالتعدم عليو، القوؿ إذل غَت قائلو نتحاؿ كإسناداحًتاـ نسبة الكت  إذل أصحأّا، كحرمة اال

أف اإلماـ أٛتد سئل عمن  (79)الغزارلكالنص  كاالحتياؿ كالغش كالتدليس، ك٨تو ذلك، فقد ذكر اإلماـ 
سقطت منو كرقة كت  فيها أحاديث، أك ٨تو ذلك، أ٬توز ١تن كجدىا أف يكت  منها مث يردىا؟، فقاؿ: 

يدؿ بوضوح على اختصاص ا١تؤلف با١تؤلف، كنسبتو إليو. بل يستأذف، مث يكت . كىذ النص كغَته  ،ال
كما كاف يباع من النسخ بأٙتاف، فالنظرة ا١تادية كانت تتجو إذل قيمة الورؽ، كاٟترب، كاٞتهد الذم يبذلو 

حىت إنو يف بعض األحياف تبدك قيمة النسخ متساكية أك أغلى من قيمة ا١تضموف  ،الناسخ يف الكتابة
 يشمل:  ؛ا١تلكة الذىنية، كاألدبية، كالفنيةأم  ،كىذا اٟتق. (80)لكتابالعلمي أك الفكرم ل

.  -)أ(  ا١تصنفات ا١تكتوبة يف أم علم من العلـو
 ؛ كاحملاضرات، كا٠تط ، كا١تواعظ ك٨توىا. اا١تصنفات اليت تلقى شفوين  -)ب(
 ق( ا١تصنفات ا١تسرحية كالسينمائية كا١توسيقية ك٨توىا.  -د-)ج 
 بتكارات، كالنماذج الصناعية.االخًتاعات كاال -)ك(
 الرسـو كالفنوف ا٠تاصة ّٔا، كاللوحات الزيتية، كالصور الفوتوغرافية.  -)ز(
 . (81)برامج الكمبيوتر ّتميع أنواعها كأشكا٢تا، كصناعة تكنولوجيا ا١تعلومات -)ح(

 موقف الفقو اإلسالمي من الحقوق المعنوية:المبحث الثالث: 
ا النوع من اٟتقوؽ ا١تسٌماة بػ"اٟتقوؽ ا١تعنوية"، ك"اٟتقوؽ األدبية كالصناعية، الفقو اإلسبلمي دل يعرؼ ىذ

، فمن الطبيعي أف ال يوجد يف كتبهم ّٔذا الشكل الواسع كدل تكن ا١تسألة يف عهد الفقهاء القدامى، كالتجارية"
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لة االعتياض عنها ، غَت أهنم ٖتدثوا عن كثَت من اٟتقوؽ كمسأص عن جزئياهتا ا١توجودة يف عصرناجواب خا
كمنهم من أجاز  ،منع االعتياض عن اٟتقوؽ آّردة ، فمنهم منكاف موجودنا أك متصورنا يف عصرىمحس  ما  

، كعبارات اب لوجدنا أف أنواع اٟتقوؽ كثَتة. كلو استقصينا ما كتبو الفقهاء يف ىذا الببعض األنواع منها
أف تبٌت ، كيوضح الضابط الذم ٯتكن ٚتيع أنواع اٟتقوؽ مة جامعة تشملبكل فة، كدل أظفرالفقهاء فيها ٥تتل

، كاٞتزئيات ذا الباب من دالئل القرآف كالسنة، فنحتاج أف نستخرج الضوابط يف ىعليو ا١تسائل يف ا١توضوع
ىذا آّاؿ  نستطيع من خبلؿ ما ذكركه يف إننا، كن أف تصَت نظائر ١تا ٨تن بصددها١تبعثرة يف كت  الفقو اليت ٯت

 . (82)ف اٟتكم الشرعي لؤلنواع ا١تعاصرةوؿ إذل إ٬تاد أرضية صاٟتة لبياالوص
الفقو ف إذا دل يكن لو كقائع أحواؿ ٖتتاج إذل بياف اٟتكم الشرعي يف مسائلو، أك أصل موضوعو.ك 

 اإلسبلمي بأصولو كقواعده كمقاصده يستوع  ىذا النوع من اٟتقوؽ.
إذ العربة باحملتول كليس باللفظ كا١تسمَّى، ككجهة استيعاب  ؛عتبارهال ٯتنع من ا اككوف ىذا ا١تصطلح جديدن 
 كاٟتق كا١تلك.  ة الفقو اإلسبلمي إذل معٌت ا١تاؿإذل نظر  ةالفقو ٢تذه اٟتقوؽ ا١تعنوية راجع

قد تبُت أف ا١تاؿ مشل معظم اٟتقوؽ، كأف كل ما ٬ترم فيو ا١تلك، فهو ماؿ، كاٟتقوؽ ٦تا ٬ترم فيها ك 
فنيةن، أك  ـستثناء ما ال يقبل التبعيض، فهذه اٟتقوؽ ا١تعنوية سواء أكانت حقوقنا أدبيةن، أا١تلك، فهي أمواؿ با

؛ كخاصة ا١تالكية الذين يركف أف ـو ٚتهور الفقهاء ما عدا اٟتنفيةحقوقنا صناعيةن، أك ٕتارية؛ فإهنا ماؿ يف مفه
جنس يتناكؿ  اٟتق"إذ  ؛وؽ كلها أمواؿف أف اٟتقا١تاؿ: "كل ما يقع عليو ا١تلك كيستبد بو ا١تالك"، كما يرك 

 . (83)، فيشمل ا١تاؿ حينئذ: األعياف، كا١تنافع، كاٟتقوؽ"...يار، كالقصاص، كالوالء، كالواليةا١تاؿ كغَته؛ كا٠ت
ٟتق العيٍت يف "ا ألفَّ  األصلية؛ كليس يف الفقو اإلسبلمي ما ٯتنع من اعتبار ىذه اٟتقوؽ من اٟتقوؽ العينية

إذ ا١تنظور يف  ؛بل ٬توز أف يكوف منفعة، أك معٌت يشًتط فيو أف يكوف ٤تلو عيننا مادية؛ الالفقو اإلسبلمي 
اٟتق العيٍت ىو العبلقة ا١تباشرة اليت يقرىا الشرع بُت صاح  اٟتق ك٤تلو، خبلفنا ١تا استقٌر عليو الفقو الوضعي: 

العيٍت يف الشريعة اٟتقوؽ ا١تالية، كغَت  من اشًتاط كوف ٤تل اٟتق ماديِّا حىت يعترب عينينا، كبذلك يشمل اٟتق
      .(84)ا١تالية"

 كٚتهور الفقهاء يركف أف ا١تلك عبلقة اختصاص مقرَّة من الشارع تنشأ بُت ا١تالك، ك٤تل ا١تلك. 
، ١تعنوية ماالن أف نعترب اٟتقوؽ ا -كاٟتاؿ ىذه-ك٤تل ا١تلك أعم من أف يكوف مادينا، أك غَت مادم، فيصح 

١تعنوم من مشتمبلت ا١تاؿ، فيصح أف يكوف ٤تبلن مادامت عبلقة االختصاص قائمة، كىو منتفع فيكوف اٟتق ا
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فقد تكاملت لو عناصر  ،بو شرعنا؛ إذ االنتفاع من كل شيء حس  طبيعتو، كالناس يعتربكف فيو القيمة
 .(85)ا١تلك
 اا معينن ف ٤تل ا١تلك شيئنا مادين ة أف يكو أكسع منها يف القانوف، فبل تشًتط الشريع ف دائرة ا١تلك يف الشريعةإ

بذاتو يف الوجود ا٠تارجي، إ٪تا ىو كل ما يدخل يف معٌت ا١تاؿ من أعياف كمنافع، على الراجح من أقواؿ 
، كىو ما تقرر كفق اصطبلح ا الناس، كيباح االنتفاع بو شرعن الفقهاء، كالذم معياره أف يكوف لو قيمة بُت

، فمحل اٟتق ا١تعنوم، كالذم ٝتٌاه القانوف بالشيء غَت ا١تادم، …ذلكٚتهور الفقهاء غَت اٟتنفية. كعلى 
ْتس  طبيعتو،  …ا الناس، كيباح االنتفاع بو شرعن داخل يف مسمَّى ا١تاؿ يف الشريعة، ذلك أف لو قيمة بُت
  .(86)فإذا قاـ االختصاص بو تكوف حقيقة ا١تلك قد كجدت
االنتفاع  ا١تاؿ يف الشريعة، ألف ٢تا قيمة بُت الناس، كمباحك١تا كانت األشياء غَت ا١تادية تدخل يف مسٌمى 

 .(87)من أنواع ا١تلك انوعن  عدّْىام بضّٔا، فعلى ىذا األساس ٯتكن أف تن، كقد قاـ االختصاص أّا شرعن 
  كقد اىتم بعض القانونيُت باٟتقوؽ ا١تعنوية يف الشريعة، كحاكلوا تلمس أسس ٛتايتها كتنظيمها فيو؛   

عو إذل تنظيم كل ما يتعلق ّٔا، بُت لنا أف الشريعة اإلسبلمية تعًتؼ باٟتقوؽ ا١تعنوية، كتدكىكذا يت
 خاصة يف ٣تاؿ استغبل٢تا، كالتصرؼ بأحكاـ تفصيلية؛ ٖتقق ا١تصاحل ا١تشركعة؛ ألصحأّا كللمجتمع.ك 

ب قواعد الفقو كقد اىتم بعض فقهاء الشريعة اإلسبلمية ا١تعاصرين بدراسة تلك اٟتقوؽ، كبينوا استيعا
اإلسبلمي ٢تا، كأكضحوا حرص الشريعة اإلسبلمية على ٛتاية ىذه اٟتقوؽ، كتنظيم أكضاعها؛ ٔتا يكفل ٖتقيق 

           .(88)ا١تصاحل ا١تشركعة
الفقو  كبعد ىذا البياف ا١توجز ٟتقيقة كل من ا١تاؿ، كا١تلك يف :"يقوؿ الدكتور عبد السبلـ العبادم

انطباؽ حقيقة كل منها على ىذا النوع من اٟتقوؽ..، فا١تاؿ كفق ما استقر من  ايِّ اإلسبلمي، يظهر لنا جل
طرد، ال إشكاؿ عليو، قهاء.. كإف ىذا التخريج الفقهي ماصطبلح ٞتمهور الفقهاء، كا١تلك ما اتفق عليو الف

 ذه اٟتقوؽ أمراف:ذلك أف ٤تور ى، ادئها العامة، تؤكد ىذا كتؤيده..كال مانع منو؛ بل إف قواعد الشريعة كمب
  .ْتت اٟتق يف االحتفاظ بنسبة ٤تل ىذا اٟتق لصاحبو.. كىذا جان  معنوم األول:
اٟتق يف االختصاص با١تنفعة ا١تالية اليت تعود على صاحبو من استغبللو، أك نشره ضمن ما ىو  الثاني:
يو مصاحل الناس كخَتىم؛ لكن . كالشريعة كإف كانت تدعو إذل تعميم ا١تنفعة، كنشر ما فاا كقانونن مقرر شرعن 

 ذلك يف نظرىا ال يربر االعتداء على حقوقهم فيما ىو نافع كمفيد. 
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إذل تنظيم كل ما يتعلق ّٔا،  ة تعًتؼ باٟتقوؽ ا١تعنوية، كتدعوكىكذا يتبُت لنا أف الشريعة اإلسبلمي
جتمع، كىو عة ألصحأّا كللمكٓتاصة يف ٣تاؿ استغبل٢تا، كالتصرؼ ّٔا، بأحكاـ تفصيلية ٖتقق ا١تصاحل ا١تشرك 

 .(89) "خرآ ما قد ٮتتلف من حق إذل
، كأف العرؼ كاف لو ا يف دائرة اٟتقوؽ كالتصرفاتفقهاء ا١تسلمُت قد كسعو يتبُت لنا بكل كضوح أف ّٔذا ك 

ة دكر كبَت يف القوؿ ٔتاليتها كالتصرؼ فيها، كيف أسباب اختبلؼ ا١تتأخرين مع ا١تتقدمُت؛ إضافة إذل أف السياس
الشرعية جعلت ٢تذه اٟتقوؽ قيمة مالية، كذلك ألف األصل يف اإلسبلـ حرية التعاقد كالتجارة، كأف اإلسبلـ 
هم يورل عنايتو الكربل بتحقيق مصاحل الناس، كدرء ا١تفاسد، كقد تعارؼ الناس على ذلك، كأصبحت مصاٟت

لقواعد الشرعية الكلية، كسد الذرائع، كغَت ، باإلضافة إذل أف ا١تبادئ العامة كايف اعتبار ىذه اٟتقوؽ أمواالن 
 .    (90)ذلك، تدؿ على رعاية ىذه اٟتقوؽ ا١تستحدثة

 المبحث الرابع: مالية الحقوق المعنوية:
ىذه اٟتقوؽ  دُّ عى وز يف الشريعة اإلسبلمية أف تػي ىل ٬تك معرفة "مالية اٟتقوؽ ا١تعنوية"، ا٠توض يف كقبل 

  .، أـ ال ٬توز ذلك؟(91)عتياض عنها بصورة من الصور ا١تشركعةأمواالن يصح بيعها كشراؤىا، أك اال
طيع بعد ذلك نست حىتلتعلق ذلك باٟتقوؽ ا١تعنوية، ك  ؛يف الفقو اإلسبلميكا١تنفعة ال بد من تعريف ا١تاؿ 

 : يف ا١تطال  اآلتيةيف الفقو اإلسبلمي، كذلك الشرعي حكمها معرفة 
  :المال المطلب األول: تعريف

؛ كلُّو كًمٍلتى  كاٞتمع: أىٍموىاؿ، األىشياء، ٚتيع من مىلىٍكتىو ما: اللغة يف المال  -أ  ماليك، ٔتعٌت: كثير كميٍلتى ٘تىىوٍَّلتى
 أيطًلق مثَّ  كالفضَّة، الذَّى  من ٯتيلك ما األىصل يف : ا١تاؿ(93)األىثَت ابن كقاؿ .(92)ا١تاؿ كثَت أم :مىاؿه  كرجله 
ا اإًلبل؛ على العرب عند ا١تاؿ ييطلق ما كأىكثر ألىعياف،ا من لىككٯتي  يػيٍقتػىٌتى  كلّْ ما على  أىموا٢تم، كانت أىكثرى  ألىهنَّ
، الرَّجلي  كمىاؿى  مىاؿ ذا صار إذا ك٘تىىوَّؿى

(94). 
فالضابط يف ٖتديد معٌت ا١تاؿ يف لغة العرب: أف كل ما ٯتلك، كيقع عليو اسم ا١تلك، فهو ماؿ، كما ال 

بل ا١تراد منو إظهار أ٫تية اإلبل عند  بل؛ إطبلؽ عريف ال يراد بو اٟتصر،فبل، كإطبلؽ العرب ا١تاؿ على اإل
 .(95)العرب كنفاستها كعظم نفعها، فيقاس عليها غَتىا، فكل مالو عزة كفيو منفعة، فهو ماؿ

يف اللغة، كالطَت يف ا٢تواء، كالسمك يف ا١تاؿ، كالشجر  اإلنساف ال يعٌد ماالن كعلى ىذا؛ فإف ما دل ٯتلكو 
 . (96)الغابةيف 
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باألعراؼ،  اباختبلؼ األزمنة، كأنو تأثر أيضن كالذم يبدك رل أف مصطلح ا١تاؿ عند العرب تطور استعمالو 
  كالبيئات.

 :تعريفو يف الفقهاء فاختلف :اصطالًحا المال وأما -ب
 ،(97)"اٟتاجة ره لوقتادّْخا كٯتكن كا١تنعي، البىذؿي  فيو ك٬ترم الطَّبعي، إليو ٯتيل ما": بأنَّو الحنفية فعرَّفو -

 ىذا على كييؤخىذي  ،فشيئنا شيئنا ٖتدث حيازهتا؛ ألنَّا إمكانية لعدـ ا١تاؿ، تعريف من ا١تنافعى  أخرجوا كبذلك
 األدكية كبعض األمواؿ، ٚتلة يف داخل أنَّو إالَّ  الطبع، ٯتيل إليو ال ما بعض ىناؾ أف: كذلك التعريف
اٟتاجة،  لوقت ادخارىا ٯتكن ال أنَّو إالَّ  ؛الطبع إليها ٯتيل أمواالن  ناؾى أفَّ  كما ،تتخذ ترياقنا اليت كالسمـو
 .(98)تلفها لسرعة

 من مقومات مفهـو ا١تاؿ.  يف اعتبار عنصر "العينية" مقومنا كخالف متأخرك اٟتنفية متقدميهم
ما يدخل ٖتت فقد جاء يف الدر ا١تنتقى شرح ا١تلتقى يف تعريف ا١تاؿ: "كيطلق ا١تاؿ على القيمة، كىي:  

. فمناط ا١تالية إذف ىو: "القيمة" اليت تقدَّر بالدراىم كالدنانَت عند (99)تقوصل مقـو من الدراىم كالدنانَت"
 . (100)متأخرم اٟتفية

، كىو عُت ما إتو إليو ٚتهور فقهاء ا١تالكية لو قيمة بُت الناس؛ فهو ماؿ شرعناكعلى ىذا؛ "كل ما
؛ ألف القيمة ا١تالية تستلـز ا١تنفعة، كال يتعارؼ لشيء يباح االنتفاع بو شرعناكانت كالشافعية كاٟتنابلة، إذا  

 .(101)الناس على تقييم ما ليس لو منفعة، كال ٬ترم فيو التعامل، كالعرؼ ىو األساس"
 من أخذه إذا عن غَته، ا١تالك بو كاستبدَّ  ا١تلك، عليو يقع ما": بأنَّو ا١تالكية من الشاطبي وعرَّفو -

 أف كالواقع با١تلك، ا١تالية اعتبار ييؤخذ عليو أنَّو إالَّ  األعياف، كما ا١تنافع يشمل عنده فا١تاؿ ،(102)"كجهو
 ا١تاء، يف كاألٝتاؾ ا٢تواء، يف كالطَت اإلنساف، ًملك داخلةن يف تكن دل كإف أمواؿ ىي كثَتة أشياء ىناؾ

 .إخل ..الغابات يف كاألشجار
 لبلنتفاع عادة كشرعنا كيصلح اع،ماألط إليو ٘تتدُّ  ما": بأنَّو(103)المالكي العربي بن بكر أبو وعرَّفو -

 .ماؿه  كلكنَّو عنو، العجز بو أك للجهل األطماع، إليو ٘تتدُّ  ال ما ىناؾ أف عليو ييؤخىذ كلكن ،(104)"بو
 كما الفىٍلس :مثل يطرحو النَّاس ال كما قلَّت، كإف متلفىو كتلـز ّٔا، يػيبىاع قيمة لو ما": بأنَّو الشافعي وعرَّفو -

 فلحم ،ماالن  ليكوف شرعنا التػَّقىٌوـ ضابط أنَّو يضع إالَّ  كاألعياف، ا١تنافع يشمل فالتَّعريف ،(105)" ذلك أشبو
 ىذه يستعمل من أفَّ  إال التعريف، يف يدخل ال فإنَّو كعليو ،ميتػىقىٌومنا شرعنا ليس.. مثبلن  كا٠تمر ا٠تنزير
ىىا األشياءى   .ماالن  يعدُّ
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. (106)"حاجة ببل يػيبىاح اقتناؤه أك األحواؿ، كلّْ  يف: أم ،مطلقنا نفعيو يػيبىاح ما": بأنَّو الحنابلة بعض وعرَّفو -
كا٠تمر، كما فيو منفعة مباحة للحاجة  ،  فيو منفعة ٤ترمة كاٟتشرات، كما فخرج ما ال نفع فيو أصبلن "

 . (107)"ّٔا ع لقمة غصكٜتر لدف، كا١تيتة يف حاؿ ا١تخمصة،فيو منفعة تباح للضركرة  كالكل ، كما
دكف الظركؼ  ،ىو ا١تنفعة ا١تباحة يف الظركؼ ا١تعتادة: فعند اٟتنابلة اعتبار ا١تاؿ، أك مناط ا١تالية

االستثنائية، أك اٟتاالت الضركرية، كعليو فما فيو منفعة، فهو ماؿ عندىم، كما ال فيو منفعة، أك كانت ا١تنفعة 
 فيو للحاجة، أك الضركرة، فليست ٔتاؿ.

يف تعريف ا١تاؿ، فيما تبقى  ا مستقبلن ٬تد: أف للحنفية رأين للفقهاء الناظر إذل ىذه التعريفات السابقة ك 
األكؿ: إتاىُت: إف للفقهاء يف تعريف ا١تاؿ  ٯتكن أف نقوؿ:ك ا١تذاى  الثبلثة األخرل متقاربة يف تعريفاهتا، 

 .(كاٟتنابلة ا١تالكية، كالشافعية،؛ من )فقهاء كالثاشل: للجمهور .للحنفية
 أفَّ  إالَّ  ميٍعتىاد، كجو بو على االنتفاع ك٬توز النَّاس، عند قيمة لو ما كلُّ  ىو ا١تاؿ أفَّ  إذل: ٩تليص سبق ك٦تا

 إمكانية لعدـ أمواالن  ا١تنافع اعتبار يركف فاٟتنفية ال كاٞتمهور، اٟتنفية بُت خبلؼ أمواالن  ا١تنافعً  اعتبار يف
 أصلها، ْتيازة حيازهتا إلمكانية ،ماالن  فيعتربكهنا الفقهاء ٚتهور ، أمَّافشيئنا شيئنا ٖتصيل أىٍعرىاض اكألهنَّ  حيازهتا،
 .األكثركف عليو جىرىل كقد األدلة، عليو تدؿُّ  الذم كىو األعياف، ا١تقصودة من كألفَّ 
 :"المطلب الثاني: مفهوم "المنافع الماليَّة 
اإلنساف إذل افع، كالنفع: ا٠تَت، كاإلفادة، كما يتوصل بو اسم من النفع، كاٞتمع من المنفعة في اللغة:-أ

 .(108)مطلوبة، كمادة الكلمة "نفع" تدؿ على خبلؼ الضر
 . (109)"بطريق استعما٢تا األعياف من تستوىف اليت العىرىضية "الفوائد في االصطالح:المنفعة -ب
ألعياف، كسكٌت ا١تنازؿ، كركوب الفوائد العرضية اليت تستفاد من األعياف باالستعماؿ مع بقاء أصوؿ اك 

الدابة، كلبس الثوب، كعمل العامل، كال تتناكؿ الفوائد ا١تادية، كاللنب، كالولد من اٟتيواف، كالثمرة من الشجرة، 
 .(110)كأجرة األعياف ك٨توىا، كإ٪تا يسٌمى ذلك غلة كفائدة

ا١تنافع ٔتعٌت الفوائد  نابلة( يف أفال خبلؼ بُت الفقهاء: اٟتنفية، كاٞتمهور من )ا١تالكية كالشافعية كاٟتك  -
 العينية أمواؿ، كإ٪تا ا٠تبلؼ يف أف ا١تنافع ٔتعٌت الفوائد العرضية ا١تعنوية فقط. 

كمن جان  آخر؛ فإف اٟتنفية يتفقوف مع اٞتمهور يف أف ا١تنافع إذا كرد عليها عقد معاكضة )مثل: عقد  -
 .(111)القياس، كلذلك ال يقاس عليوا على خبلؼ اإلجارة(، فإهنا حينئذو أمواؿه استحسانن 
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بذاهتا،  قهاء يف مالية ا١تنافع كما أشرنا لذلك يف تعريفهم للماؿ؛ على أفَّ ا١تنافع تعد أمواالن كقد اختلف الف
، كىو قوؿ لبعض (٬توز ا١تعاكضة عنها. كىذا قوؿ ٚتهور الفقهاء من )ا١تالكية، كالشافعية، كاٟتنابلة

 .(113)متقوَّمة بذاهتا. كىو مذى  اٟتنفية يست أمواالن كأفَّ ا١تنافع ل .(112)اٟتنفية
ا١تسألة "مالية ا١تنافع" تنبٍت على ٖتديد مفهـو ا١تاؿ؛ ىل يشًتط أف كقد كاف سب  ا٠تبلؼ يف ىذه 

ا عند ميد االدخار لوقت اٟتاجة، أك ال يشًتط ذلك كق٤ترزة كما عند اٟتنفية، فقد قيَّده اٟتنفية ب ايكوف عينن 
  ا؛ فهو ماؿ.أك معنوين  سواء كاف ماديناخل فيو ا١تنافع، كقد سبق تقرير أف كل مالو قيمة بُت الناس اٞتمهور؛ فيد
قد يرد يف بعض كت  اٟتنفية ما يشعر أف ا١تنفعة ماؿ عندىم؛ فمن ك ، كف ا١تنافع أمواالن دُّ نفية ال يعفاٟت

 لو جرة إذا اختلف جنس ا١تنافع؛ كماذلك ما جاء يف العناية شرح ا٢تداية يف سياؽ صبلحية ا١تنافع لتكوف أ
إذا استأجر سكٌت دار بركوب دابة قاؿ: )ألنو عوض مارل فيعتمد كجود ا١تاؿ، كاألعياف كا١تنافع أمواؿ، فجاز 

ا يف اإلجارة كما ا كمثمنن ىذا من قبيل التجوز. كأف مراده أف ا١تنفعة شيء يصلح ليكوف ٙتنن  كلعلَّ ؛ أف تقع أجرة(
بلمو يؤيد ذلك موافقتو صاح  ا٢تداية حُت صرح بنفي ا١تالية عن ا١تنافع يف باب الوصية صرح بو يف سياؽ ك

 .(114)بالسكٌت كا٠تدمة كالثمرة
عليها ٚتيع تطبق  أمواالن  "ا١تنافع" عدّْ إليو ٚتهور الفقهاء من  كاهلل أعلم، رجحاف ما ذى  يبدك رلكالذم 
؛ ألف الطبع ٯتيل إذل ا١تنافع، كتدفع األمواؿ يف سبيل اؿه يقتضي القوؿ؛ بأف ا١تنافع أمو ف العدؿ ألأحكامها؛ 

بل إف ا١تالية تدكر على كجود ىذه اٟتصوؿ عليها، كا١تصلحة يف التحقيق تقـو يف منافع األشياء ال يف ذكاهتا، 
 ا١تنفعة، فإذا فقدت العُت منفعتها فقدت ماليتها. 

أدَّل ىذا إذل تضييع اٟتقوؽ، كإغراء الظلمة يف االعتداء  ا١تنافع أمواالن  دَّ عى الناس، كإذا دل تػي  ؼي رٍ كعلى ىذا ع
  على منافع األعياف اليت ٯتلكها غَتىم، كىذا خبلؼ العدؿ، كاإلنصاؼ الذم جاءت الشريعة اإلسبلمية بو.

ة النظرة يف فقو اٞتمهور، كتفوؽ ىذا الرَّأم على ما ذى  إليو الفقو اٟتنفي كقد أثبتت الوقائع كالنوازؿ دقَّ 
 يف ىذه ا١تسألة، كال سيما عند تطبيق مسألة: "ضماف منافع ا١تغصوب". 

  المعنوية: مالية الحقوقالمطلب الرابع: 
سبق من  ُت على غرار ماي مبنُتإتاىيف " ا١تعنوية االختبلؼ يف ىذه ا١تسألة: "مالية اٟتقوؽ ظهر

 اختبلؼ الفقهاء يف ا١تنافع )عناصر ا١تالٌية(، ك٫تا: 
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ف فيو ٫تا: إمكاف اعنصر فيو إال إذا توفر  يقولوف: ال يعٌد الشيء ماالن (115)صحاب ىذا االٕتاهإف أ األول:
، ازتو كإحرازه؛ كاألمور ا١تعنويةما ال ٯتكن حي ا، فبل يعٌد ماالن كإمكاف االنتفاع بو عادة أك عرفن اٟتيازة كاإلحراز، 

 تة، كإما لتفاىتو كحبة حنطة. ككذا كل ما ال ٯتكن االنتفاع بو إما لضرره كفساده؛ كلحم ا١تي
ا ا١تنافع كاٟتقوؽ؛ فليست كىذا يعٍت أف ا١تاؿ عند ىؤالء يقتصر على ما لو صفة مادية ٤تسوسة، أم

كالفرؽ بينهما عندىم: أف ا١تلك ما من شأنو أف يتصرؼ فيو بوصف ، ك ال ماؿ، كإ٪تا ىي ملً أمواالن 
 . (116)ت اٟتاجةاالختصاص، كا١تاؿ من شأنو أف يدخر لبلنتفاع بو كق

 ومن أدلتهم:
ا ا فشيئن ٢تا؛ ألهنا معنوية، كتنتهي شيئن  عدـ إمكاف حيازهتا بذاهتا، كإذا كجدت، فبل بقاء كال استمرار -1

 .(117)، إذا دل تستوؼ ا١تنفعة مع مركر الزماف ا١تتجٌدداتدر٬تين 
رَّدة ال تقوَّـ ٔتاؿ، كال هنا حقوؽ ٣تٌردة، كاٟتقوؽ آّإليست ٔتاؿ، كأكثر ما يقاؿ فيها  إف ىذه اٟتقوؽ -2

 اىذه اٟتقوؽ، كعليو فبل ٬توز شرعن ٬توز االستعاضة أك التنازؿ عنها ٔتاؿ كحق الشفعة؛ فكذلك 
، كاٟتٌق احملض آٌّرد نو يشًتط يف البيع أف تكوف ماالن التصرؼ فيها بالبيع أك الشراء أك ٨تو ذلك؛ أل

 .(118)  ا١تاؿليس ٔتاؿ، كلو كاف من صبلحيتو أف يكوف كسيلة لكس
 نوقش ىذا الدليل من كجهُت:

بل ىو حٌق عيٍت أصلي متقٌرر،  ،اٟتقوؽ من قبيل اٟتقوؽ آٌّردة نو ال يسٌلم بأف ىذهأ الوجو األول:
ألصحأّا أصالة، كإ٪تا تثبت لدفع الضرر عمَّن تثبت لو، كبالتارل فإنو  تبثكبياف ذلك: أف اٟتقوؽ آٌّردة ال ت

 بالتناكؿ عنها أك اإلسقاط ٢تا. ال يتغَت حكم ٤تلها 
أما اٟتقوؽ ا١تقٌررة، فهي تثبت ألصحأّا أصالة، ال ألجل دفع الضرر عنهم، كيتغَت حكم ٤تلها بالتنازؿ 
أك اإلسقاط، كمن ا١تعلـو أف ىذه اٟتقوؽ ىي من اٟتقوؽ اليت تثبت ألصحأّا أصالة، ال ألجل دفع الضرر 

ر منص  على ماؿ. ككذلك فإف حكم ٤تل ىذه رٌ ك، بل ىو حقّّ متق، أك كالية ٘تلعنهم، كليس ٣ترد مكنة
ٌق يصبح اٟتقوؽ يتغَت بالتنازؿ أك اإلسقاط، كما لو تنازؿ صاح  ىذا اٟتٌق أك أسقطو عنو، فإف ىذا اٟت

إال بإذنو، كىذا دليل  اا نافذن االنتفاع بو، كالتصرؼ فيو تصرفن  ال ٭تٌق ألحد اا حاجزن ا بعد ما كاف ملكن مباحن 
 التقٌرر.

أنو لو سلمنا بأف ىذه اٟتقوؽ من اٟتقوؽ آٌّردة؛ فإنو ال يسلم بأهنا ال توصف با١تالية؛  الوجو الثاني:
 -كىم فقهاء اٟتنفية–اٞتواز ألف عدـ االعتياض عن اٟتقوؽ آٌّردة ليس على إطبلقو؛ فإف القائلُت بعدـ 
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كما كاف غَت كذلك؛ فاألكذل حكمها حكم األعياف؛ باألعياف  ااٟتقوؽ متعلقن قوف بُت ما كاف من ىذه يفرّْ 
فبل  - كحقّْ التعلي- كأما اليت ال تتعلق باألعياف ناؾ مانع معترب من غرر أك جهالة.٬توز بيعها ما دل يكن ى

 . (119)٬توز عندىم بيعها، كلكن ٬توز االعتياض عنها بطريق الصلح
 الشفعة حقّّ ٣ترد، ال ٬توز االعتياض عنو.كحقّْ   -ك٨توه من اٟتقوؽ ا١تعنوية–قو٢تم حٌق ا١تؤلف 

كحقّْ الشفعة، كإ٪تا ىو كما   -ك٨توه من اٟتقوؽ ا١تعنوية-كاٞتواب: القياس مع الفارؽ، فليس حٌق ا١تؤلف 
أثبتُّ حٌق مارل ٦تلوؾ، كحقوؽ االرتفاؽ ٬توز بيعها بعوض، كألف حقَّ الشفعة شرع لدفع الضرر عن الشفيع، 

للضرر عنو فقط، كإ٪تا ثبت لو  اه من اٟتقوؽ ا١تعنوية، فلم يثبت لصاحبو دفعن كأما حٌق ا١تؤلف، ك٨تو 
 . (120)ابتداء

بصحة قياس ىذه اٟتقوؽ على حقّْ الشفعة الذم ىو من قبيل اٟتقوؽ  الن كيقاؿ: كذلك لو سلَّمنا تنزُّ 
ؽ، كأهنا ٦تا يستعاض آٌّردة؛ فإف القياس يًتؾ بالعرؼ العاـ، كقد جرل العرؼ العاـ على اعتبار ىذه اٟتقو 

 .   (121)عنها با١تاؿ
ٯتكن أخذ العوض عن ا١تنفعة إذا كرد العقد عليها؛ كعقد اإل٬تار، كأما اٟتقوؽ آٌّردة، كحقّْ الشفعة  -2

كاٟتضانة كالوالية، فبل ٬توز االعتياض عنها؛ ألهنا حقوؽ أثبتها الشرع ألصحأّا لدفع الضرر عنهم، كما ثبت 
 .(122)ح الصلح عليو، أك التنازؿ عنو بعوضلدفع الضرر، ال يص
أنو توجد حقوؽ ثبتت ألصحابو أصالة، ال على كجو رفع الضرر؛ كحٌق كرل ا١تقتوؿ يف ب ريدَّ عليهم:

، أم استمرار الزكجية، ىذه اٟتقوؽ ٬توز أخذ البدؿ اكحٌق الزكج يف عقد الزكاج قائمن  القصاص من القاتل،
يجوز لورل الدـ )دـ ا١تقتوؿ( أف يعفو عن حقّْو بالقصاص مقابل ماؿ من عنها، كا١تعاكضة عليها با١تاؿ، ف

 )عوض ا٠تلع( مقابل التنازؿ عن حقّْو يف فسخ الزكاج.                 ل، كللزكج أف يأخذ من زكجتو ماالن القات
ٌق الٌشرب، كحٌق ا١تسيل، ٬توز ا١تعاكضة كمن ىذه اٟتقوؽ: حقوؽ االرتفاؽ؛ كحقّْ التعلي )العلو(، كح

 .(123)عنها با١تاؿ؛ ألهنا ثبتت ألصحأّا ابتداء ْتق  شرعي، كلتعارؼ الناس التنازؿ عنها با١تاؿ
كإ٪تا  للضرر عنو فقط؛ اىذه اٟتقوؽ دل تثبت لصاحبها دفعن كاٟتقوؽ األخرل من ىذا النوع الثاشل؛ ألف 

ألصحابو، ٬توز ٢تم االعتياض عنها با١تاؿ، كٓتاصة  ا مبلزمن ا أصيبلن قن ت ىذه اٟتقوؽ حثبتت لو ابتداء، فصار 
 .(124)من قوانُت الدكؿ ا١تعاصرة اا، ك٦تنوحن ا مقرَّرن ا عامن عتياض عن حقهم با١تاؿ أصبح عرفن أف اال
جاء يف ٬تعلوا إمكاف اٟتيازة كاإلحراز، أك العينية ا١تادية؛ من مقومات ا١تاؿ، فقد  دل:  اٟتنفية ممتأخر  إفَّ ك 

تقى( يف تعريف ا١تاؿ: "كيطلق ا١تاؿ على القيمة، كىي ما يدخل ٖتت تقوصل مقوّْـ من ل)الدر ا١تنتقى شرح ا١ت
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؛ ألف القيمة ا١تالية ا الناس، كلو منفعة، ىو ماؿ شرعن الدراىم كالدنانَت". كىذ يدؿ على أف كل ما لو قيمة بُت
 . (125)ما ليس لو منفعة، كال ٬ترم فيو التعامل تتضمن كتستلـز ا١تنفعة، كال يتعارؼ الناس تقوصل

اٟتنفية أفتوا بضماف منافع ا١تغصوب يف ثبلثة أشياء: ا١تاؿ ا١توقوؼ، كماؿ اليتيم،  قد أفىت متأخرك :اكأيضن 
   .(126)إٌف ا١تنافع أمواؿ متقوَّمة حىت تضمن بالعقود، فكذا بالغصوب" : "أف ؿ ا١تعٌد لبلستغبلؿ. كذكركاكا١تا

، ككذا تصَت أمواالن أف اكتور كىبة: ".. كقاؿ الد  متقومة ْتس  قواعد  ١تنافع عند اٞتمهور تعترب أمواالن
 .   (127) "نفية، كال سيما ا١تتأخرين منهماٟت

اٟتقوؽ تقوَّـ  : يركف أف ىذه(128)ٚتهور الفقهاء من )ا١تالكية كالشافعية، كغَتىم من ا١تعاصرين(الثاني: 
 ة.يٌ با١تاؿ، كتقبل ا١تعاكضة ا١تال

 :أدلتهم 
األمور ا١تعنوية؛ كاٟتقوؽ كحق اٟتضانة كحق الًشرب، أك ا١تنافع كالعلم كسيكٌت الدَّار كاستعماؿ السيَّارة  -1

ا ْتيازة أصلها كمصدرىا، كألف لثياب ك٨توىا؛ فإهنا تيعترب ماالن كلبس ا ؛ ألهنا يينتفىعي ّٔا كٯتيكني حيازهتي
، لذلك فهي كلوالىا ١تا صارت األعياف أمواالن اية منها، ا١تنافع ىي ا١تقصودة من األعياف، كىي الغ

 .(129)أمواؿه 
يف اصطبلح اٞتمهور غَت  نافع، كما سبق ْتثو؛ تعٌد أمواالن إف ىذه اٟتقوؽ ٢تا صفة ا١تالية؛ ألف ا١ت -2

اٟتقوؽ من كل ما منها سائر األمور ا١تعنوية؛ ك، ك (األعياف، كا١تنافع)اٟتنفية، فتعريفهم للماؿ؛ يشمل: 
، كإذا كانت اٟتقوؽ من قبيل ا١تلك ٟتقوؽ كلها تقـو على أساس ا١تلكخل ٖتت ا١تلك، ألف ايد

فاٟتقوؽ أمواؿ؛ ألف ا١تاؿ مرادؼ ا١تلك، كحق ا١تلكية ٯتنح صاحبو ثبلث سلطات )صبلحيات(؛ كمنها 
١تلك كىذا يعٍت أف ا١تعاكضة أثر االتصرؼ كالتصرؼ ٬تيز التنازؿ عن ٤تل اٟتق بعوض أك بغَت عوض. 

ل كٙترتو؛ كلصاحبو عليو حق عيٍت؛ العًتاؼ الناس بو. ككذا ٥تتلف القوانُت الوضعية، ككذلك الشرع قب
لزكاج موسى من ابنة  امهرن  رعي ا١تواشي ٙتاف سنوات ؛ بدليل جعل خدمةذلك كلو؛ اعترب ا١تنافع أمواالن 

كىأيًحلَّ لىكيٍم ما ؛ لقولو تعاذل: أنو يشًتط يف ا١تهر أف يكوف ماالن شعي  عليهما السبلـ، كمن ا١تعلـو 
 .(130) [24]النساء: ،كىراءى ذًلكيٍم أىٍف تػىٍبتػىغيوا بًأىٍمواًلكيمٍ 

، كالعرؼ أساس ثبوت صفة مالية للمعاكضة عنها أك التبادؿ العرؼ العاـ جعل ىذه اٟتقوؽ ٤تبلن أقرَّ  -3
 .(131)لتشريع التبعيةاألشياء، كمبٌت العرؼ ىو ا١تصلحة. كا١تصاحل ا١ترسلة إحدل مصادر ا
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، فيجوز التصرؼ فيها حس  الضوابط ايف العرؼ قيمة مالية معتربة شرعن أصبح للحقوؽ ا١تعنوية كما  -4
(؛ ٣تمع الفقو 5/5)43الشرعية، كىي مصونة ال ٬توز االعتداء عليها؛ كىذا يتفق مع قرار صدر برقم: 

 .(132)ىػ1409كويت عاـ اإلسبلمي ا١تنبثق عن ا١تؤ٘تر اإلسبلمي يف دكرتو ا٠تامسة بال
عامة بلة، كما تولد عنها(؛ كالشأف يف إف ىذا اٟتقوؽ )حق عيٍت أصلي مستحق ْتكم التكوين، كاٞت -5

عره، كما تولد من ذلك مثل: نسلو حقوؽ ا١ترء يف تصرفاتو التكوينية كاٞتبلية ببدنو، كحواسو، كمشا
 . (133)كنسل نعمو، كٙتر بستانو، كىكذا

ابو، كال ٮتصص ىذا األصل إال بدليل حصألمواؿ، كا١تاؿ يف األصل ٦تلوؾ ألفاٟتقوؽ ا١تعنوية من ا -6
 صحيح صريح، فبل ينتقل عن األصل إال بناقل متيقن. 

للملك،  واؿ الفقهاء؛ كبالتارل تكوف ٤تبلن من قبيل األمواؿ على الصحيح من أق د١تباحة تعإف ا١تنافع ا -7
مواؿ باتفاؽ الفقهاء بوركد العقد عليها. كىذه اٟتقوؽ كالعقد عليها، كا١تعاكضة عنها، فهي من قبيل األ

اإلنساف، كتعترب ىذه ؛ ١تا ٖتتوم من منفعة من منافع اي من قبيل ا١تنافع ا١تعتربة شرعن ا١تعنوية، مباحة ى
ها لكثَت من ا١تنافع كالوسائل ا١تادية ا١تشتملة على قيم مالية، أك تقـو با١تاؿ؛ فيتحقق في اٟتقوؽ أصبلن 

؛ اللملك، كٕتوز ا١تعاكضة عنها شرعن  ، كبذلك تكوف ىذه اٟتقوؽ ٤تبلن الشرعي العتبارىا ماالن ا١تناط 
 .(134)؛ جاز بيعها، كأخذ العوض عنهاادة أف: كل منفعة مأذكف فيها شرعن كالقاع

أٍطيى ي الكىٍسً  عىمىلي يقوؿ: " ، كالرسوؿ  ىي يف األصل عمل يد كفكر ألصحابوإف ىذه اٟتقوؽ؛  -8
ٍلتيٍم ًمٍن كىٍسًبكيٍم، كإٌف أٍكالدىكيٍم مٍن  : ". كقاؿ (135)"بًيىًدًه، كىكلُّ بػىٍيعو مىبػٍريكرو  الرَّجيلً  إفَّ أٍطيى ى ما أكى
 . (136)"كىٍسًبكيمٍ 

يدؿ على أف كل عمل الرجل بيده، فهو أطي  -(137)حديث رافع بن خديج -كفقو اٟتديث األكؿ 
 . (138)أطي  الكس الكس ، فكل عمل مباح يعملو الرجل بيده، فهو من 

 - ا علىذلك، قاؿ ابن حجر معلّْقن كالكس  ال يقتصر على العمل باليد فحس ؛ بل ىو أعم من 
قولو: باب كس  الرجل كعملو"، عطف العمل باليد على الكس  من عطف ا٠تاص على  -تبوي  البخارم

 . (139)باليد أك بغَتىا" ؛ ألف الكس  أعم من أف يكوف عمبلن العاـ
كغَتىا، فإف اٟتقوؽ كس  يف ىذا اٟتديث يشمل ا١تباحات؛ كاالحتطاب، كالبيع كالشراء كإذا كاف ال
، كمن جهة دة من جهة نفعها أكالن عمل يد كفكر كذلك، كىي أكذل من ٖتصيل ا١تباحات آّرٌ  االعينية أيضن 

 . (140)ااٞتهد ا١تبذكؿ ثانين 
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 هده كفكره؛ بداللة اٟتديث. فعلى ىذا تكوف ىذه اٟتقوؽ داخلو من أفضل كس  الرجل بيده كج
كأما اٟتديث الثاشل؛ فإف داللتو كداللة األكؿ، كزيادة: "كإف أكالدكم من كسبكم"؛ فإذا كاف الولد الذم 
اه كالده، كنٌشأه كرعاه من كسبو كمالو، فيقاؿ كذلك: بأف ىذه "اٟتقوؽ" من كس  صاحبها؛ بأنو ىو  غذَّ

اىا بفكره كقلبو كيده، كرعاىا  حىت اكتملت، كىجر ألجلها العيش ا١تسًتيح؛ فكما أف الولد ىو من  الذم غذَّ
كس  األب، كىو ٙترة فؤاده؛ فكذلك ما نتج من ىذه اٟتقوؽ، ىو من كسبو، كىو ٙترة عقلو كتفكَته. كىذا 

 . (141)ليس من القياس، كقد يقاؿ؛ كلكنو من تنقيح ا١تناط
ف اٟتق آٌّرد ما شرع لدفع الضرر، كحق الشفعة، ف ىذه اٟتقوؽ ىي من اٟتقوؽ ا١تقٌررة ال آّردة؛ ألإ -9

كابتداءن؛ كحق  قٌرر؛ فهو ما يثبت ١تستحقو أصبلن فهو ال يقـو ٔتاؿ، كال يستعاض عنو با١تاؿ، أما ا١ت
الزكجة يف القسم كا١تبيت، كحق القصاص لوليو، كحق الزكجة يف استدامة عقد النكاح، فهذه حقوؽ 

 .(142)ه اٟتقوؽ٬توز االعتياض عليها؛ فكذلك ىذ
قيمة مالية  اتإنو قد جرل العمل يف الببلد اإلسبلمية كغَت اإلسبلمية على اعتبار اٟتقوؽ ا١تعنوية أهنا ذ -10

 لنص أك ا ما دل يكن معطبلن ا شرعين مصدرن  د. كالعرؼ ىذا يعللمعاكضات ا١تالية ا١تباحة ٕتعلها ٤تبلن 
 من اعتبار مالية ىذه اٟتقوؽ.  اما ٯتنع شرعن  -حس  علمي–ال يوجد ألصل شرعي، ك  امناقضن 

الناس، فلو كانت بعض يف إدراج بعض األشياء يف األمواؿ، ألف ا١تالية تثبت بتموؿ  اكما أف للعرؼ أثرن 
متقٌومة، كتعامل ّٔا الناس تعامل األمواؿ فإهنا تأخذ حكم األمواؿ يف التعامل ّٔا،  يف العرؼ أموالن  داٟتقوؽ تع

 . (143)كاالعتياض عنها، كغَت ذلك
،  ترب ٤تبلن كالقاعدة أف )كل ما تعورؼ تداكلو من أعياف كمنافع كحقوؽ، يع للتعاقد عليو، ككل ماؿ متقـو

 .(144)ككذلك األشياء اليت ستوجد(
، يلـز متلفو الضماف، فيشمل األعياف ااء، ىو كل ما لو قيمة مالية عرفن ف ا١تاؿ؛ عند ٚتهور الفقهإ -11

اٟتقوؽ ا١تعنوية، كقد استقرَّ العرؼ التجارم يف نطاؽ ا١تعاكضات كا١تنافع، كىذا التعريف يسرم على 
 .(145)عند الناس اا مستقرن انُت الوضعية بذلك؛ حىت صار كضعن ا١تالية، كاعًتفت أكثر القو 

عند ٚتهور الفقهاء من ا١تالكية  أمواالن  دُّ عى من أدلة اٞتواز: أف ا١تنافع تػي أكرد الدكتور ٤تمد عثماف شبَت  -12
عة من منافع اإلنساف، ٟتنابلة، كىي من األمور ا١تعنوية، كال ري  أف اإلنتاج الذىٍت ٯتثل منفكالشافعية كا
 .(146)ا ٕتوز ا١تعاكضة عنو شرعن فيعٌد ماالن 
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كمن اٞتدير بالذكر يف ىذا ا١تقاـ أف آّمع الفقهي اإلسبلمي ا١تنبثق عن منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي أقرَّ  -13
٘تره (، كنصو: "أف ٣تلس ٣تمع الفقو اإلسبلمي ا١تنعقد يف دكرة مؤ 7قم )مالية اٟتقوؽ ا١تعنوية بقراره ر 
كانوف األكؿ )ديسمرب(   15-10ىػ، ا١توافق1409 األكذل لٚتاد 6-1ا٠تامس بالكويت من 

ـ؛ بعد االطبلع على البحوث ا١تقدمة من األعضاء كا٠ترباء يف موضوع اٟتقوؽ ا١تعنوية، 1988
  حولو، قٌرر ما يلي:كاستماعو للمناقشات اليت دارت 

االسم التجارم، كالعنواف التجارم، كالعبلمة التجارية، كالتأليف، كاالخًتاع، كاالبتكار، ىي حقوؽ  :أواًل 
خاصة ألصحأّا، أصبح ٢تا يف العرؼ ا١تعاصر قيمة مالية معتربة لتموؿ الناس ٢تا، كىذه اٟتقوؽ يعتد ّٔا 

 ا، فبل ٬توز االعتداء عليها.شرعن 
٬توز التصرؼ يف االسم التجارم، أك العنواف التجارم، أك العبلمة التجارية، كنقل أم منها بعوض  :اثانيً 

 .اا مالين كالغش، باعتبار أف ذلك أصبح حقِّ مارل، إذا انتفى الغرر، كالتدليس، 
 ، كألصحأّا حٌق التصرؼ فيها، كال ٬توزاالخًتاع، أك االبتكار مصونة شرعن حقوؽ التأليف، كا: اثالثً 

 . (147)"علماالعتداء عليها، كاهلل أ
، كالعرؼ  العرؼ ا١تعاصر باعتبارىا أمواالن  اٟتقوؽ ا١تعنوية من األمواؿ؛ ٞترياف قد عدَّ كيبلحظ أف القرار 

 .         (148)األحكاـ الشرعية إذا دل ٮتالف نصن كما ىو معلـو من مصادر ا
  ،إذل القوؿ ك٤تاكلة التأصيل كالتحليل، ٩تلص كبعد ىذا االستعراض للقدصل كاٞتديد يف اٟتقوؽ ا١تالية

 :أيتفيما ي
، ٬توز التصرؼ فيها ْتس  الضوابط الشرعية اة عرفن ماليٌ  اعنوية ّتميع أنواعها اكتسبت قيمن ف اٟتقوؽ ا١تإ
ٯتكن من خبلؿ النظر يف كبلـ أىل العلم ك عليها. االعتداء ، فبل ٬توز اباب ا١تعامبلت، كأهنا مصونة شرعن يف 
عد العامة أف تيستخلص شركط كضوابط البد من توفرىا لصحة بيع ىذه اٟتقوؽ ا١تعنوية، كأىم ىذه كالقوا

 يف اآليت: كىي إٚتاالن  - ط للتصرؼ يف ىذه اٟتقوؽ ا١تعنويةالضوابط كالشرك 
 يف ا١تستقبل. اا متوقعن ا يف اٟتاؿ، ال حقن وف اٟتق ثابتن أف يك -1
 كحٌق الشفعة.  –ع الضرر عنو فقط لصاحبو أصالة، ال ّٓرد دف اأف يكوف ثابتن  -2
 لبلنتقاؿ من شخص إذل آخر. أف يكوف قاببلن  -3
 بالضبط، ال يًتت  عليو غرر أك جهالة فاحشة. اأف يكوف منضبطن  -4
 . ٦تا ٬ترم ٣ترل األعياف كاألمواؿ يف التداكؿ كالقيمة - عرؼ الٌتجار –أف يكوف يف العرؼ  -5
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فإف خالفها فبل عربة بالعقد كلو تراضيا، فلهذا يباح   يًتت  عليو مصادمة للنصوص أك القواعد،الَّ أ -6
 ماؿ الغَت بإباحة ا١تلك، كال يباح الزّْسل بإباحة ا١ترأة، كال بإباحة أىلها.

  يًتت  على ذلك ٥تالفة لؤلنظمة ا١ترعية ا١توضوعية من قبل كرل األمر؛ لتحقيق مصلحة عامة. أالَّ  -7
كل صاح  حٌق ال ٯتنع   فألف األصل أ ؛ٟتق بيعو ٔتقابلصاح  الت ىذه الضوابط كالشركط، فر فإذا توف

 ككاف احملٌل قاببلن  - عليو ابأف دل يكن ٤تجورن  - من إسقاط حٌقو، أك ا١تعاكضة عنو، إذا كاف جائز الٌتصٌرؼ
 .  (149)كدل يكن ىناؾ مانع كتعٌلق حٌق الغَت بو -اا أك شيئنا ٤تٌرمن أف دل يكن عينن  -أك ا١تعاكضة  لئلسقاط

 :مةالخات
 :أيتي ما البحث ىذا خبلؿ من رل ظهر ك٦تا البحث، ىذا ٘تاـإ على أعانٍت الذم هلل اٟتمد

 :النتائج: أواًل 
 للشخص أك عباده، على تعاذل هلل اشرعن  ثبت ما: "ىو اإلسبلمي الفقو يف للحق األقرب التعريف أف -1

 .الشرع ٔتقتضى الغَت على
 .بإطبلؽ نواىيو كاجتناب تعاذل اهلل كامرأ امتثاؿ: ىو العاـ للحق األقرب التعريف فأ -2
 فما ا١تعتربة؛ اٟتقوؽ ٞتميع الوحيد ا١تصدر ىي -كقواعدىا بنصوصها - فقط اإلسبلمية الشريعة فأ -3

 .ْتق فليس تثبتو ال كما حق، فهو احقن  أثبتتو
 ،بو ينتفع ما ٚتيع بعمومو كيستغرؽ لئلنساف، مشركعة مصلحة فيو ما كل: يتناكؿ ا١تاؿ مفهـو فأ -4

 .الشرع بإذف ا١تنفعة ىذه تثبت أف شريطو
 الفقو يف ا١تاؿ مسمى يف داخل ا١تعنوم اٟتق ٤تل فإف ىذا؛ على كبناءن  األمواؿ؛ من ا١تنافع اعتبار -5

 اانتفاعن  ّٔا ينتفع اليت ا١تادية غَت األشياء يسع ا١تاؿ فمسمَّى بو، كينتفع قيمة لو ألف اإلسبلمي؛
 . للحنفية اخبلفن  العلم ىلأ من اٞتمهور قوؿ كىو ؛امشركعن 

 احقوقن  كتكوف عليها، ا١تعاكضة ٢تم ك٬توز ألصحأّا، خاصة احقوقن  تكوف ا١تعنوية اٟتقوؽ ىذه فأ -6
 . عليها التعدم ٬توز ال مصونة،

 :التوصيات: اثانيً 
 اليت اليةا١ت ا١تعامبلت يف كخاصة با١تسلمُت، ٖتل اليت ا١تعاصرة النوازؿ يف ا١تعمَّقة بالدراسة الباحث يوصي

 الفقهية، كآّامع الفقهاء من ذلك؛ يف كا١تختصُت العلم أىل قبل من كذلك فيها، الشرعي اٟتكم عرفة١ت ٭تتاج
 .كغَتىا الذىنية، كاٟتقوؽ اإللكًتكنية، كالسرقة زكاة، ا١تنفعة إخراج: كمثل
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 الهوامش: 
، ا١تعجم الوسيط، كا١تصباح ا١تنَت، 439/ص4، القاموس احمليط، ج49/ص10ينظر: لساف العرب، )مادة: حقق(، ج (1)
 ، )مادة: حق(.  143/ص1ج
إلنساف عوض اٟتسن النور يف كتابو "حقوؽ ا ينظر: ا١تعجم أللفاظ القرآف الكرصل، ٤تمد فؤاد عبد الباقي، مادة)حق(، أشار إليو د. (2)

  .15ـ، ص1993-يف آّاؿ اٞتنائي" الطبعة األكذل
، كاليت -كالذم يهمنا يف دراستنا ىذه اٟتقوؽ ا١تالية ا١تتعلقة بالعبد-ذكرىا النوكم يف اٟتقوؽ ا١تالية ا١تتعلقة؛ )ْتق اهلل( فائدة: (3)

كذكرناىا ىنا للفائدة، كىذا ييبُتّْ الفرؽ بُت  ٗتصو، كعلى كجو ا٠تصوص األمواؿ ا١تختلف فيها عند الفقهاء، كاليت منها: اٟتقوؽ؛
تعاذل ثبلثة اٟتقوؽ ا١تالية ا١تتعلقة بالعبد، كاٟتقوؽ ا١تالية الواجبة هلل تعاذل، حيث قاؿ النوكم يف شرح ا١تهذب: "اٟتقوؽ ا١تالية الواجبة هلل 

جوب: دل يثبت يف ذمتو، فلو أيسر بعد ذلك، أضرب. ضرب ٬ت ، ال بسب  مباشرة من العبد: كزكاة الفطر، فإذا عجز عنو كقت الو 
دل ٬ت . كضرب: ٬ت  بسب  من جهتو على جهة البدؿ. كجزاء الصيد، كفدية اٟتلق، كالطي ، كاللباس يف اٟتج، فإذا عجز عنو 

رة اٞتماع كقت كجوبو كج  يف ذمتو، تغليبا ١تعٌت الغرامة ؛ ألنو إتبلؼ ٤تض. كضرب ٬ت  بسب  مباشرة. ال على جهة البدؿ، ككفا
  .6/343يف رمضاف، ككفارة اليمُت، كالظهار، كالقتل، كدـ التمتع، كالقراف، كالنذر..". آّموع شرح ا١تهذب، 

   .8ك18/7ينظر: ا١توسوعة الفقهية الكويتية، ج (4)
، د. مصػػػطفى كمػػػا بعػػدىا، كا١تػػػدخل لدراسػػػة الفقػػو اإلسػػػبلمي 411ينظػػر: ا١تػػػدخل للفقػػو اإلسػػػبلمي، د. ٤تمػػػد سػػبلـ مػػػذكور، ص (5)

/ 4، كالفقػو اإلسػػبلمي كأدلتػو، د. كىبػة الزحيلػػي، ج185ك184، كا١تػدخل لدراسػػة الشػريعة، د. عبػد الكػػرصل زيػداف، ص165شػليب، ص
كىػذه التعػاريف السػابقة؛ تلتقػػي يف بيػاف حقيقػة اٟتػػق، غايػة مػا ىنالػك أف بعضػػها راعػى موضػوع اٟتػػق كأنػو مصػلحة، كبعضػػها  .405ص

 حيث اختصاصو كتصرفو ٔتوضوع اٟتق.       راعى صاح  ا١تصلحة من
، كنقػػل ىػػذا التعريػػف عنػػو ابػػن ٧تػػيم يف  البحػػر 7/386ىػػػ،2/1211ينظػػر: البنايػػة يف شػػرح ا٢تدايػػة، العيػػٍت، دار الفكػػر، بػػَتكت، ط (6)

  .  5/314لفكر،، ككذلك ابن عابدين يف رد احملتار على الدر ا١تختار، ا١تسمَّى )حاشية ابن عابدين(، ط/ دار ا6/148الرائق، 
 ؛ عن طريق ا٠تبلؼ للمركزم. 97-96 \1كنقل ىذا التعريف الدكتور العبادم يف ا١تلكية،  (7)
 .19/8ينظر: ا١توسوعة الفقهية الكويتية،  (8)
 ىػ(، ىو عبد العزيز بن أٛتد بن ٤تمد، عبلء الدين، البخارم. فقيو حنفي من علماء األصوؿ. تفقو730-عبد العزيز البخارم )؟  (9)

عن حافظ الدين الكبَت ٤تمد البخارم، كالكردرم ك٧تم الدين عمر النسفي كأيب اليسر ٤تمد  اعلى عمو ٤تمد ا١تاٯترغي كأخذ أيضن 
البزدكم كعبد الكرصل البزدكم كغَتىم. كعنو قواـ الدين ٤تمد الكاكي كجبلؿ الدين ٤تمد بن ٤تمد ا٠تبازم كغَت٫تا. من تصانيفو: " 

ا١تسمَّى بكشف األسرار، كشرح ا٢تداية يف فركع الفقو اٟتنفي إذل باب النكاح. ينظر: معجم ا١تؤلفُت، شرح أصوؿ البزدكم"؛ 
 . 4/13، األعبلـ، 242/ص5ج
، كالبحر 4/134ـ، ٔتصر: 1974-ىػ 1394ينظر: كشف األسرار عن أصوؿ الربزدكم لئلماـ عبد العزيز البخارم، طبعة  (10)

  .6/148زين الدين بن ٧تيم، الطبعة الثانية ٔتصر: الرائق، شرح كنز الدقائق، لئلماـ 
ىػ(، ىو ٤تمد بن أٛتد بن عرفو الدسوقي. فقيو مالكي من علماء العربية كالفقو، من أىل دسوؽ ٔتصر. 1230-الدسوقي )؟ (11)

فو: ))حاشيتو على تعلم كأقاـ كتويف بالقاىرة، كدرس باألزىر. قاؿ صاح  شجرة النور ))ىو ٤تقق عصره كفريد دىره((؛ من تصاني
الشرح الكبَت على ٥تتصر خليل، يف الفقو ا١تالكي؛ ك))حاشية على شرح السنوسي ١تقدمتو يف العقائد. ينظر: معجم ا١تؤلفُت، 

 .17/ص6، األعبلـ، ج292/ص8ج
  .4/457ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت:  (12)
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د ا١تركزم، الشافعي، ا١تعركؼ بالقاضي )أبو علي(، فقيو أصورل. تويف ىػ(، اٟتسُت بن ٤تمد بن أٛت462 -اٟتسُت ا١تركزم )؟ (13)
. من تصانيفو: تلخيص التهذي  للبغوم يف فركع الفقو الشافعي كٝتاه لباب التهذي ، شرح فركع ابن اٟتداد يف  23ٔترك الركذ يف  احملـر

 45/ ص4الفقو، أسرار الفقو، التعليق الكبَت، كالفتاكل. ينظر: معجم ا١تؤلفُت، ج
، عن كتاب طريقة ا٠تبلؼ بُت الشافعية كاٟتنفية، 96ينظر: ا١تلكية يف الشريعة اإلسبلمية، للدكتور عبد السبلـ العبادم: ص (14)

  عن العبادم. ؛ نقبلن 1523للقاضي أيب علي اٟتسُت بن ٤تمد ا١تركزم يف ٥تطوط دار الكت  ا١تصرية رقم 
  .96لدكتور عبد السبلـ العبادم: صينظر: ا١تلكية يف الشريعة اإلسبلمية، ل (15)
، كالعبادم، ا١تلكية يف الشريعة 9ـ، ص1990ينظر: علي ا٠تفيف، ا١تلكية يف الشريعة اإلسبلمية، دار النهضة العربية، بَتكت، (16)

اض، ىػ، مكتبة الرشيد، الري1418/ 1، كالباحسُت، يعقوب بن عبدالوىاب، القواعد الفقهية، ط107، 1/93اإلسبلمية، بدكف، 
  .147ص
، -االختيار لتعليل ا١تختار؛ البن مودكد ا١توصلي اٟتنفي ينظر: (17)  .14ك2/12ٖتقيق كتعليق الدكتور ٤تمد طمـو
ىػ(؛ زين الدين بن إبراىيم بن ٤تمد بن ٤تمد ا١تصرم، اٟتنفي، الشهَت بابن ٧تيم. فقيو، أصورل. من 970 -000ابن ٧تيم ) (18)

وؿ الفقو، البحر الرائق يف شرح الكنز الدقائق، األشباه كالنظائر، التحفة ا١ترضية يف األراضي ا١تصرية، تصانيفو: شرح منار األنوار يف أص
 .3/64، كاألعبلـ، 4/192كالفتاكل الزينية. ينظر: معجم ا١تؤلفُت،

ـ، 1968-ىػػػ 1387رة، األشػػباه كالنظػػائر؛ البػػن ٧تػػيم؛ ٖتقيػػق كتعليػػق: عبػػد العزيػػز ٤تمػػد مػػد الوكيػػل، طبعػػة اٟتلػػيب بالقػػاى ينظػػر: (19)
 .121ص
 .12-18/10ا١توسوعة الفقهية الكويتية،  ينظر: (20)
 .1062ينظر: بيع اٟتقوؽ ا١تعنوية، أٛتد اليوسف، ص (21)
 .  6ك5مصر، ص-ا١تلكية يف الشريعة اإلسبلمية، الشيخ علي ا٠تفيف، ط/دار الفكر العريب ينظر: (22)
ا١تلكيػػػة يف الشػػػريعة يعنػػػوا بتعريػػػف اٟتػػػق كبيػػػاف حػػػٌده، كمػػػن ذلػػػك مػػػا جػػػاء يف  ذىػػػ  بعػػػض ا١تعاصػػػرين إذل أف الفقهػػػاء القػػػدامى دل (23)

د. فتحػػي الػػدريٍت، مؤسسػػة الرسػػالة، بػػَتكت، الطبعػػة . كاٟتػػق كمػػدل سػػلطاف الدكلػػة يف تقييػػده، 9اإلسػػبلمية، الشػػيخ علػػي ا٠تفيػػف، ص
نظريػة االلتػزاـ العامػة، مصػطفى الزرقػا،  ، كا١تػدخل إذل211، كالفقو اإلسبلمي، ٤تمد يوسػف، ص251، صـ1984ىػ، 1404-الثالثة
 .16، كالتعسف يف استعماؿ حق ا١تلكية، سعيد أ٣تد الزىاكم، ص19ص
مػػػة كاٟتػػػق كااللتػػػزاـ، ص311ينظػػػر: ضػػػماف ا١تنػػػافع، ص (24) عػػػن كتػػػاب  ، نقػػػبلن 1/107، ، كا١تلكيػػػة يف الشػػػريعة اإلسػػػبلمية67، كالذّْ

 .29ـ، ص2004، 1الشهراشل، دار طيبة، الرياض، ط حقوؽ االخًتاع كالتأليف يف الفقو اإلسبلمي، حسُت
 .29حقوؽ االخًتاع كالتأليف، حسُت الشهراشل، صينظر:  (25)
 .11ك19/10ا١توسوعة الفقهية الكويتية،  ينظر: (26)
 .19/11ا١توسوعة الفقهية الكويتية،  ينظر: (27)
 .18/13ا١توسوعة الفقهية الكويتية،  ينظر: (28)
 .30تأليف..، حسُت الشهراشل، صحقوؽ االخًتاع كال ينظر: (29)
، كد. عبد 4/134، ككشف األسرار، للبزدكم،2/139يراجع لتفصيل ذلك: شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاشل، ينظر: (30)

 . 1/92األردف،  -السبلـ العبادم، ا١تلكية يف الشريعة اإلسبلمية، طبعة األقصى
، ا١تػػالكي الشػػػهَت بالشػػاطيب، )أبػػو إسػػػحاؽ( ٤تػػدث، فقيػػػو أصػػورل، لغػػػوم، إبػػراىيم بػػػن موسػػى بػػػن ٤تمػػد اللخمػػي، الغرنػػػاطيىػػو  (31)

ىػػػػ، مػػػن مؤلفاتػػػو: عنػػػواف التعريػػػف بأسػػػرار التكليػػػف يف األصػػػوؿ، ا١توافقػػػات يف األصػػػوؿ األحكػػػاـ. ينظػػػر: 790مفسػػػر، مػػػات يف سػػػنة 
 .118: ص1، كمعجم ا١تؤلفُت، ج75: ص1ج ،األعبلـ

 .  3/217َتكت، ب –ا١توافقات، ط. دار ا١تعرفة  ينظر: (32)
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 .    316ك 2/377ا١توافقات،  ينظر: (33)
 .    72ك71، صاٟتقُّ كمدل سلطاف الدكلة يف تقييده، د. فتحي الدريٍت. 2/322ا١توافقات، الشاطيب، ينظر:  (34)
ـ شػػيخ ىػػػ(؛ ىػػو أٛتػػد بػػن عبػػد اٟتلػػيم بػػن عبػػد السػػبلـ بػػن تيمػػة اٟتػػراشل الدمشػػقي. تقػػي الػػدين. اإلمػػا728 - 661ابػػن تيميػػة ) (35)

، اإلسبلـ. حنبلي. كلد يف حػراف كانتقػل بػو أبػوه إذل دمشػق فنبػه كاشػتهر. سػجن ٔتصػر مػرتُت مػن أجػل فتػاكاه. تػوىف بقلعػة دمشػق معػتقبلن 
مػػػن التصػػػنيف. مػػػن تصػػػانيفو ))السياسػػػة الشػػػرعية(؛ )كمنهػػػاج السػػػنة((؛ كطبعػػػت ))فتػػػاكاه(( يف  اكأفػػػىت كدرس كىػػػو دكف العشػػػرين. مكثػػػرن 

 .145ك1/144. ينظر: األعبلـ، ا( ٣تلدن 35 )يف االرياض مؤخرن 
السياسػػػة الشػػػرعية، شػػػيخ اإلسػػػبلـ تقػػػي الػػػدين أٛتػػػد بػػػن عبػػػد اٟتلػػػيم ابػػػن تيميػػػة، الطبعػػػة: األكذل، الناشػػػر: كزارة الشػػػئوف  ينظػػػر: (36)

 .  147ىػ، ص1418ا١تملكة العربية السعودية،  -اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد 
 .70طاف الدكلة يف تقييده، د. الدريٍت، صينظر: اٟتق كمدل سل (37)
 .70. اٟتٌق كمدل سلطاف الدكلة يف تقييده، الدريٍت، ص37ينظر: حقوؽ االخًتاع كالتأليف..، حسُت الشهراشل، ص (38)
بػػن ىػػذه االٕتاىػػات كأبػػرز التعػػاريف فيهػػا، كا١تؤاخػػذات عليهػػا. يف كتػػاب الفػػوزاف، ا١تنتقػػى مػػن فتػػاكل فضػػيلة الشػػيخ صػػاحل  ينظػػر: (39)

، كشػػػػبَت، ا١تعػػػػامبلت ا١تاليػػػػة 27-20ـ، ص1999ىػػػػػ، 1420، بػػػػَتكت، مؤسسػػػػة الرسػػػػالة، 1فػػػػوزاف الفػػػػوزاف، ٚتػػػػع عػػػػادؿ الفريػػػػاف، ط
 .49-47ـ، ص1996ىػ، 1416، األردف، دار النفائس،1ا١تعاصرة يف الفقو اإلسبلمي، ط.

يخ علػػػي ا٠تفيػػػف بأنػػػو: "مػػػا ثبػػػت بػػػإقرار ، كعرفػػػو الشػػػ36ـ، ص1945-اٟتػػػق كالٌذمػػػة، الشػػػيخ علػػػي ا٠تفيػػػف، ط. كىبػػػةينظػػػر:  (40)
 .  33-30. كأحكاـ ا١تعامبلت الشرعية لو، ص9ـ، ص1990الشارع، كأضفى عليو ٛتايتو". ا٠تفيف، 

    .8/383ـ، 1967الوسيط يف شرح القانوف ا١تدشل، للسنهورم، مصر،  ينظر: (41)
 .4/366أ. د. كىبة، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، ينظر:  (42)
 .  3/10ل الفقهي العاـ، ا١تدخينظر:  (43)
 .4/366ينظر: أ. د. كىبة، الفقو اإلسبلمي كأدلتو،  (44)
 .1/103ا١تلكية يف الشريعة اإلسبلمية، ينظر:  (45)
 .193اٟتق كمدل سلطاف الدكلة يف تقييده، صينظر:  (46)
 .   1064 -1062ص بيع اٟتقوؽ ا١تعنوية؛  -، كد. أٛتد اليوسف50أبو سنة، النظريات العامة للمعامبلت، صأٛتد  (47)
 .1063بيع اٟتقوؽ ا١تعنوية، ص -د. أٛتد بن اليوسفينظر:  (48)
 .   1064 -1063بيع اٟتقوؽ ا١تعنوية؛ ص -د. أٛتد بن اليوسفينظر:  (49)
 .1064بيع اٟتقوؽ ا١تعنوية، ص -د. أٛتد بن اليوسفينظر:  (50)
 .2/632ا١تعجم الوسيط، باب: العُت، مادة: )معٌت(،ينظر:  (51)
 .  461اٟتقوؽ ا١تعنوية كالتصرؼ فيها كزكاهتا، د. علي ٤تيي الدين القره داغي، صينظر:  (52)
 .2359( ص3ْتث بيع اٟتقوؽ آّردة، إعداد الشيخ ٤تمد تقي العثماشل، يف ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي، ) ينظر: (53)
ىػػػػػػػػػػ، 1316لطبعػػػػػػػػػة األكذل،فقػػػػػػػػػو النػػػػػػػػػوازؿ، قضػػػػػػػػػايا فقهيػػػػػػػػػة معاصػػػػػػػػػرة، بكػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػد اهلل أبػػػػػػػػػو زيػػػػػػػػػد، مؤسسػػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػػالة، ا (54)

 .  102ك2/101ـ،1996
٢تػػا كثػػَتة التنػػوع: منهػػا اٟتقػػوؽ العينيػػة األصػػلية كالتبعيػػة، كمنهػػا اٟتقػػوؽ الشخصػػية، كحػػق  اٟتقػػوؽ ا١تاليػػة الػػيت يكػػوف الشػػيء ٤تػػبلن  (55)

ا١تاديػػة كاألدبيػػة كالفنيػػة،  ا١تشػػًتم يف تسػػلم ا١تبيػػع، كمنهػػا اٟتقػػوؽ الػػيت تقػػع علػػى شػػيء غػػَت مػػادم، كحقػػوؽ ا١تؤلػػف فيمػػا يسػػٌمى بػػاٟتقوؽ
ا١تقدمػة يف ا١تػاؿ كاالقتصػاد كا١تلكيػة كالعقػد، ، 8/8الوسيط؛ للسػنهورم،  ينظر:  كاٟتقوؽ اليت تسٌمى با١تلكية الصناعية كا١تلكية التجارية.

 .  232ك231، صـ2006ىػ، 1/1427د. علي ٤تيي الدين القره داغي، دار البشائر اإلسبلمية، ط
 .5/2012قو اإلسبلمي كاٟتقوؽ ا١تعنوية، د. عبد السبلـ العبادم، ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي، ينظر: ْتث: الف (56)
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 .1/9ا١تلكية يف قوانُت الببلد العربية، د. عبد النعم فرج الصدة،  ينظر: (57)
للسػػػػنهورم، . كانظػػػػر: الوسػػػػيط 50ىػػػػػ، ص1416/ 1ا١تعػػػػامبلت ا١تاليػػػػة ا١تعاصػػػػرة يف الفقػػػػو اإلسػػػػبلمي، ٤تمػػػػد شػػػػبَت، ط ينظػػػػر: (58)
 .2284/ص3/ج5، ٣تلة آّمع الدكرل ع8/276
       .111-1/107ا١تلكية يف الشريعة اإلسبلمية، ينظر: (59)
؛ لػػدكتور ٤تمػػد 2001كػانوف الثػػاشل عػاـ14-13نػػدكة يف ا١تركػز الثقػػايف االجتمػاعي التػػابع ١تسػجد الػػدعوة يف بػاريس، مػػن  ينظػر: (60)

 خ.سعيد رمضاف البوطي، منشور على موقع الشي
 .5/2025ْتث: بيع االسم التجارم كالًتخيص، الدكتور إبراىيم كايف دك٪تز، ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي،  ينظر: (61)
 كما بعدىا. 1/93ا١تلكية يف الشريعة اإلسبلمية، د. عبد السبلـ عبادم،  ينظر: (62)
 ث على شبكة السرب.إشكاالت حوؿ بيع اٟتقوؽ ا١تعنوية، لسعد السرب؛ منشور ضمن ٣توعة ْتو  ينظر: (63)
 .8/279الوسيط، للسنهورم:  ينظر: (64)
 .295ـ؛ ٔتصر، ص 1967حق ا١تلكية، للدكتور عبد ا١تنعم الصده، الطبعة الثالثة، مطبعة مصطفى اٟتليب،  ينظر: (65)
 .295ا١ترجع السابق، حق ا١تلكية، للدكتور عبد ا١تنعم الصده: ص ينظر: (66)
. كا١تلكيػػة يف قػػوانُت الػػببلد العربيػػة، د. عبػػد الػػنعم 8/281؛ كالوسػيط: 297ا١تػػنعم الصػػده: صينظػر: حػػق ا١تلكيػػة، للػػدكتور عبػػد  (67)

 .1864(، ص5من: ْتث بيع االسم التجارم، ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي، آّلد) . نقبلن 1/9فرج الصدة، 
ا١تقدمػػػة يف ا١تػػػاؿ كاالقتصػػػاد  ، ك1/196بػػػادم،، كا١تلكيػػػة، الع1/9ا١تلكيػػػة يف قػػػوانُت الػػػببلد العربيػػػة، د. عبػػػد ا١تػػػنعم فػػػرج الصػػػدة، (68)

 .247، صكا١تلكية كالعقد، د. علي ٤تيي الدين القره داغي
 .32-31نظرية اٟتق، د. ٤تمد سامي مذكور: ص ينظر: (69)
 282 - 281، كحق ا١تلكية، د. الصدة، ص٤74تاضرات يف النظرية العامة للحق، د. إٝتاعيل غازل، ص ينظر: (70)
 .281 – 8/280للسنهورم،  الوسيط، ينظر: (71)
 .٤82تاضرات يف النظرية العامة للحق، د. إٝتاعيل غازل، ص ينظر: (72)
 .  282-280، كحق ا١تلكية، د. الصدة، ص1/9ا١تلكية يف القوانُت العربية، د. الصدة،  ينظر: (73)
 .  61-59نظرية اٟتق، د. الشرقاكم، ص  ينظر: (74)
 .72لقة الدراسية األكذل، صالقانوف كالعلـو السياسية، اٟت ينظر: (75)
 .251ك250، صا١تقدمة يف ا١تاؿ كاالقتصاد كا١تلكية كالعقد، د. علي ٤تيي الدين القره داغي ينظر: (76)
ىػػ(؛ ىػو عبػد العزيػز بػن عبػد السػبلـ أيب القاسػم بػن اٟتسػن السػلمي، عػز الػدين ا١تلقػ  660ػ 577عػز الػدين بػن عبػد السػبلـ ) (77)

ي ٣تتهد. كلد بدمشق كتػورل التػدريس كا٠تطابػة باٞتػامع األمػوم. انتقػل إذل مصػر فػورل القضػاء كا٠تطابػة. مػن بسلطاف العلماء. فقيو شافع
كطبقػػػػات  .4/21تصػػػػانيفو: ))قواعػػػػد األحكػػػػاـ يف مصػػػػاحل األنػػػػاـ(( ك))الفتػػػػاكل((، ك))التفسػػػػَت الكبػػػػَت((. ينظػػػػر: األعػػػػبلـ، الزركلػػػػي، 

 .5/80السبكي، 
 .2/17قواعد األحكاـ،  ينظر: (78)
ىػػػ(؛ ىػػو ٤تمػػد بػػن ٤تمػػد بػػن ٤تمػػد أبػػو حامػػد الغػػزارل بتشػػديد الػػزام. نسػػبتو إذل صػػناعة الغػػزؿ )عنػػد مػػن  505 - 450لغػػزارل )ا (79)

يقولػػػو بتشػػػديد الػػػزام( أك إذل غزالػػػة )مػػػن قػػػرل طػػػوس( ١تػػػن قػػػاؿ بػػػالتخفيف. فقيػػػو شػػػافعي أصػػػورل، مػػػتكلم، متصػػػوؼ. رحػػػل ارل بغػػػداد، 
ك))ا٠تبلصػػػة(( ككلهػػػا يف (؛ ك))الوسػػػيط((؛ ك))الػػػوجيز((؛ س بلدتػػػو. مػػػن مصػػػنفاتو: ))البسػػػيط(فاٟتجػػػاز، فالشػػػاـ، فمصػػػر كعػػػاد ارل طػػػو 

 .  7/22الفقو؛ ك))هتافت الفبلسفة((؛ ك))إحياء علـو الدين((. األعبلـ، الزركلي،



 

67 

 (5) م. الرقن التسلسلي2020 ديسوبر ،(2الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د. ناظم خالد ٤تسن ٛتود ا١تعنوية يف الفقو اإلسبلمي... اٟتقوؽ

 

( 3اإلسػبلمي، آّلػد ) يراجع: د. ك٤تمد سعيد رمضاف البوطي؛ حق اإلبداع العلمي كحق االسم التجػارم، ا١تنشػور يف ٣تلػة الفقػو (80)
، كاٟتقػوؽ ا١تعنويػة، أ. د. علػي 2/96 ،بػَتكت -دار ا١تعرفػة ، إحياء علـو الدين، ا١تؤلف: ٤تمد بن ٤تمد الغزارل أبو حامػد، ك 2408ص

 . بتصرؼ يسَت. 494القرداغي، ص
 .251ك 250، صا١تقدمة يف ا١تاؿ كاالقتصاد كا١تلكية كالعقد، د. علي ٤تيي الدين القره داغي ينظر: (81)
.كيراجػع: ْتػث الشػيخ ٤تمػد تقػي الػدين؛ بعنػواف: بيػع اٟتقػوؽ آّػردة، ا١تنشػور يف 465اٟتقوؽ ا١تعنويػة كالتصػرؼ فيهػا، ص ينظر: (82)

. كْتػث: د. كىبػة الزحيلػي بعنػواف: "بيػع االسػم التجػارم كالًتخػيص"، ا١تنشػور يف ٣3/2357تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي الػدكرة ا٠تامسػة، 
 .3/2397، كْتث: د. ٤تمد سعيد رمضاف البوطي، بعنواف" اٟتقوؽ ا١تعنوية"، ا١تنشور بآّلة السابقة، 3/2391بقة، آّلة السا

 .4/457حاشية الدسوقي مع الشرح الكبَت: ينظر:  (83)
ط يف شػػرح الوسػػي. 79مؤسسػػة الرسػػالة، ص -سػوريا  -حػػق االبتكػػار يف الفقػػو اإلسػبلمي ا١تقػػارف، للػػدكتور فتحػػي الػػدريٍت ينظػر:  (84)

-2469، كالفقػػػو اإلسػػبلمي كاٟتقػػػوؽ ا١تعنويػػة، العبػػػادم، ص2301، كاٟتقػػػوؽ ا١تعنويػػة، عجيػػػل النشػػمي، ص8/276القػػانوف ا١تػػدشل، 
 .2011(، ص5، كانظر: ٣تلة الفقو اإلسبلمي، العدد: )2/168، كفقو النوازؿ،2473

 .2011(، ص5مي، العدد: )٣تلة الفقو اإلسبلينظر: ْتث "بيع االسم التجارم"، د. عجيل قاسم،  (85)
 ينظر: ا١ترجع السابق. (86)
 ينظر: ا١ترجع السابق. (87)
ينظر: مناقشة البحوث، اٟتقوؽ ا١تعنية: بيع االسم التجارم كالًتخيص، البحث الثػامن، الػدكتور عبػد السػبلـ العبػادم، ٣تلػة الفقػو  (88)

 .252، صة كالعقد، د. علي ٤تيي الدين القره داغيا١تقدمة يف ا١تاؿ كاالقتصاد كا١تلكي. 2011(، ص5اإلسبلمي، العدد: )
 (.5الفقو اإلسبلمي كاٟتقوؽ ا١تعنوية، الدكتور عبد السبلـ داكد العبادم، ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي، العدد: )ينظر:  (89)
 كما بعدىا. 2/8، كد. فتحي الدريٍت: ْتثو عن حق االبتكار،١4/196توافقات، الشاطيب، ا (90)
 اٟتقوؽ ٯتكن بطريقُت: االعتياض عن (91)

 األكؿ : االعتياض عن طريق البيع ،كحقيقتو نقل ما كاف ٯتلكو البائع إذل ا١تشًتم ّتميع مقتضيات النقل .     
الثاشل : االعتياض عن طريػق الصػلح كالتنػازؿ ، كحقيقتػو أف التنػازؿ يسػقط حقػو ، كلكػن ال ينتقػل اٟتػق إذل ا١تنػزكؿ لػو ٔتجػرد نزكلػو ،      
يػػزكؿ مزاٛتػػػة النػػازؿ ٔتقابلػػػة ا١تنػػزكؿ لػػػو .كقػػد ذكػػػر اإلمػػاـ القػػػرايف رٛتػػو اهلل الفػػػرؽ بػػُت الطػػػريقُت ، حيػػث قػػػاؿ :" اعلػػم أف اٟتقػػػوؽ كلكػػن 

كإذل مػا ىػو بغػَت … كاألمػبلؾ ينقسػم التصػرؼ فيهػا إذل نقػل كإسػقاط ، فالنقػل ينقسػم إذل مػا ىػو بعػوض يف األعيػاف ، كػالبيع كالقػرض 
فػإف ذلػك كلػو نقػل ملػك يف أعيػاف بغػَت عػوض . كأمػا اإلسػقاط فهػو إمػا بعػوض كػا٠تلع، كالعفػو علػى مػاؿ … ا عوض كا٢تػدايا كالوصػاي

الفػػركؽ  .فجميػع ىػػذه الصػور يسػػقط فيهػػا الثابػت، كال ينتقػػل إذل البػػاذؿ مػا كػػاف ٯتلكػو ا١تبػػذكؿ لػػو مػن العصػػمة كبيػػع العبػد ك٨تو٫تػػا "… 
اعػػػػػداد الشػػػػػػيخ ٤تمػػػػػد تقػػػػػي ؛ ٣تلػػػػػػة ٣تمػػػػػع الفقػػػػػػو كينظػػػػػػر: بيػػػػػع اٟتقػػػػػوؽ آّػػػػػػردة،  .-الفػػػػػرؽ التاسػػػػػػع كالسػػػػػبعوف  -، 3/110للقػػػػػرايف: 
 .5/1923اإلسبلمي،

 .635: ص11لساف العرب، )مادة: موؿ(، ج (92)
٣تد الدين أبو السَّعادات بن األثَت ا١تبارؾ بن ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الكرصل الشيباشل اٞتػزرم مث ا١توصػلي الشػافعي، مصػنف جػامع  (93)

ػ544هاية يف غري  اٟتديث، كلد يف ؿ، كالناألصو  نػ ا٨توينػ اأديبنػ ا٤تػدثن  اىػ، ّتزيرة ابن عمػر، كنشػأ ّٔػا، كػاف فقيهن
باٟتسػاب كاإلنشػاء،  اعا١ت

مؤسسػػة الرسػػالة، ٖتقيػػق: شػػعي  ، سػػَت أعػػبلـ النػػببلء، مشػػس الػػدين ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن عثمػػاف الػػذىيبىػػػ يف ا١توصػػل. ينظػػر: 606تػػوىف 
 .  272: ص5، األعبلـ، ج171: ص11كمعجم ا١تؤلفُت، ج، 488: ص21ج، األرنؤكط، حسُت األسد

ـ، 1979ىػػػػ، 1399 -بػػػَتكت -اٞتػػزرم، النهايػػػة يف غريػػػ  اٟتػػديث كاألثػػػر، ا١تكتبػػػة العلميػػة -أبػػو السَّػػػعادات ا١تبػػارؾ بػػػن ٤تمػػػد (94)
 .373: ص3ٖتقيق: طاىر أٛتد الزاكم ٤تمود ٤تمد الطناحي، )باب: ا١تيم مع الواك(، ج

 .  24ـ، ص1999، 2د. عباس أٛتد الباز، أحكاـ ا١تاؿ اٟتراـ..، دار النفائس، األردف، طينظر:  (95)
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ػرن فقػاؿ:   ،اخػَتن  كتابػو يف ا١تػاؿ تعػاذل اهلل ٝتَّػى كقػد      يػٍ ٍعريكًؼ.. اًإف تػىػرىؾى خى ػرىًبُتى بًػاٍلمى ٍيًن كىاألىقػٍ  ،]٨َُ:البقػرة [﴾  اٍلوىًصػيَّةي لًٍلوىالًػدى
ػٍَتو يػيػوىؼَّ ًإلىػٍيكيمٍ كىمىا تػيٍنًفقيوا  :كقاؿ ػًديده   تعػاذل كقػاؿ [،٧ِِ:البقػرة[﴾، ًمػٍن خى ًإنَّػوي ًٟتيػ ّْ ا٠تٍىػٍَتً لىشى كىًإذىا  :تعػاذل كقولػو ،]٨:﴾،]العادياتكى

ػري مىنيوعنػ  لئلمػاـ الغيػ  مفػاتيح . ينظػر:اخػَتن  فيمػا بيػنهم ا١تػاؿ يعػدكف النػاس ألفَّ  ؛اخػَتن  تعػاذل اهللي  ٝتىَّػاه كإ٪تػا [،21﴾، ]ا١تعػارج:امىسَّػوي ا٠تٍىيػٍ
 .32/64ـ، الطبعة: األكذل،  2000 -ىػ 1421 -بَتكت  -دار الكت  العلمية  ،الرازم
 .171ـ، ص2000، 1ينظر: د. عبد السبلـ العبادم، ا١تلكية يف الشريعة اإلسبلمية، مؤسسة الرسالة، فلسطُت، ط (96)
    .4/ ص5ـ، ج2000 -ىػ 1421 -بَتكت -لفكرابن عابدين، حاشية رد ا١تختار على الدر ا١تختار..، دار ا (97)
لكنو تعريف منتقد؛ ألنو ناقص غػَت شػامل، فا٠تضػركات : "ك 399/ ص4ج قاؿ الدكتور كىبة الزحيلي يف الفقو اإلسبلمي كأدلتو، (98)

األمػواؿ كاألدكيػة ا١تػرة  بتحكػيم الطبػع فيػو قلػق غػَت مسػتقر؛ ألف بعػض ا، كإف دل تدخر لتسرع الفسػاد إليهػا. كىػو أيضنػكالفواكو تعترب ماالن 
كالسمـو تنفر منها الطباع على الرغم من أهنا ماؿ. ككػذلك ا١تباحػات الطبيعيػة قبػل إحرازىػا مػن صػيود ككحػوش كأشػجار يف الغابػات تعػد 

سػػالة، مكتبػػة : ا١تػػدخل لدراسػػة الشػػريعة اإلسػػبلمية، د. عبػػد الكػػرصل زيػػداف، مؤسسػػة الر اكلػػو قبػػل إحرازىػػا أك ٘تلكهػػا". كينظػػر أيضنػػ أمػػواالن 
 .(183ـ، ص )1989ىػ، 11/1410العراؽ، ط -القدس، بغداد

 .11/ص4جينظر: رد احملتار على الدر احملتار )حاشية ابن عابدين(، طبعة/ دار إحياء الًتاث العريب، د.ت،  (99)
علػػـو الًتبويػػة كالدراسػػات ، ال23ينظػػر: بيػػع اٟتقػػوؽ ا١تعنويػػة، أٛتػػد بػػن عبػػد اهلل بػػن ٤تمػػد اليوسػػف، ٣تلػػة جامعػػة ا١تلػػك سػػعود، ـ (100)

 .1065ىػ(، ص1432ـ/2011(، الرياض )4اإلسبلمية )
 .91سوريا، د.ت، ص -ينظر: حق االبتكار يف الفقو اإلسبلمي ا١تقارف، مؤسسة الرسالة (101)
عرفػػة، بػػَتكت، ينظػػر: إبػػراىيم بػػن موسػػى اللخمػػي الشػػاطيب الغرنػػاطي ا١تػػالكي، ا١توافقػػات يف أصػػوؿ الفقػػو، ا١تسػػألة الرابعػػة، دار ا١ت (102)

 .17: ص2ٖتقيق: عبد اهلل دراز، ج
قاض، من حفاظ اٟتػديث. كلػد يف إشػبيلية سػنة  أبو بكر ابن العريب، ىو ٤تمد بن عبد اهلل بن ٤تمد ا١تعافرم األشبيلي ا١تالكي، (103)

يف اٟتػػديث كالفقػػو  اكتبنػػ  ىػػػ، كصػػنف543ىػػ، كرحػػل إذل ا١تشػػرؽ، كبػػرع يف األدب، كبلػػه رتبػػة االجتهػػاد يف علػػـو الػدين. كتػػوىف سػػنة 468
كفيػػات األعيػػاف كأنبػػاء الزمػػاف أيب العبػػاس مشػػس الػػدين أٛتػػد بػػن ، ك 230: ص6كاألصػػوؿ كالتفسػػَت كاألدب كالتػػاريخ. ينظػػر: األعػػبلـ، ج

 .297 -296: ص4ج ـ، احملقق: د. إحساف عباس،1/1971بَتكت، ط –٤تمد بن أيب بكر بن خلكاف، دار صادر
   .107: ص2لبناف، ٖتقيق: ٤تمد عبد القادر، ج -هلل ابن العريب، أحكاـ القرآف، دار الفكرأبو بكر ٤تمد بن عبد ا (104)
 .       327: ص1، ج1ىػ، ط1403 -بَتكت -عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي، األشباه كالنظائر، دار الكت  العلمية (105)
 .7: ص2، ج2ـ، الطبعة/1996 -بَتكت -منصور بن يونس بن إدريس البهويت، شرح منتهى اإلرادات، عادل الكت  (106)
لغػػةن مػػا اعػػًتض يف اٟتلػػق فأشػػرؽ، يقػػاؿ:  -بالٌضػػمٌ -ك)الغٌصػػة(ا١تخمصػػة(: خػػبلء الػػبطن مػػن الطعػػاـ. ك) نفػػس ا١ترجػػع السػػابق. (107)

إنكليػزم، مػػع   –عػػريب  : إذا شػػرقت بػو، أك كقػػف يف حلقػك فلػػم تكػد تسػيغو. ينظػػر: معجػم لغػػة الفقهػاء،اغصصػت با١تػاء أغػػٌص غصصنػ
عريب با١تصطلحات الواردة يف ا١تعجم كضع، أ. د ٤تمد ركاس قلعو جي، باحث يف موسػوعة الفقػو اإلسػبلمي جامعػة  -شاؼ انكليزم ك

ا١تلك سعود بالرياض، د. حامد صػادؽ قنيػيب، مػدرس ا١تعػاجم كا١تصػطلحات يف جامعػة البػًتكؿ كا١تعػادف بػالظهراف، دار النفػائس، بػَتكت 
، كاللسػاف: )مػػادة: غصػص(، كينظػػر 1/417ـ،  1988 -ىػػػ  1408ـ، الطبعػػة الثانيػة: 1985 -ىػػ  1405لبنػاف الطبعػػة االكذل:  -

 .32/238ا١توسوعة الفقهية، 
 بَتكت، مادة )نفع(. –، كاللساف، ك٥تتار الصحاح، مكتبة لبناف ناشركف بَتكت -دار العلم للمبليُت ينظر: الصحاح،  (108)
 .  3/546، ككشاؼ القناع،11/80ا١تبسوط للسرخسي،. ك 2/521شرح حدكد ابن عرفة،  ينظر: (109)
 (.  267 \31ينظر: ا١توسوعة الفقهية الكويتية، ) (110)
، 1ينظػػر: ا١تقدمػػػة يف ا١تػػػاؿ كاالقتصػػػاد كا١تلكيػػػة كالعقػػػد، د. علػػػي ٤تيػػي الػػػدين القػػػره داغػػػي، دار البشػػػائر اإلسػػػبلمية، بػػػَتكت، ط (111)

 .28ك27ـ، ص2006ىػ، 1427
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، 5ـ، ٖتقيػػق: ٤تمػػد حجػػي، كالنػػوكم، ركضػػة الطػػػالبُت، ج1994 -بػػَتكت  -، دار الغػػرب 462ص :5القػػرايف، الػػذخَتة، ج (112)
، كبػػدائع الصػػنائع، 153، ص3كالبهػػويت، كشػػاؼ القنػػاع، ج، بػػَتكت –، دار الفكػػر2، ص2، كالشػػربيٍت، مغػػٍت احملتػػاج، ج13-12ص
 .  185ف، ا١تدخل لدراسة الشريعة، صكد. عبد الكرصل زيدا ،10149، ص2، كا١توسوعة الفقهية الكويتية، ج279: ص2ج
، ككشػػف األسػػرار، 401: ص13ج العنايػػة شػػرح ا٢تدايػػة،، ك 279: ص2، كبػػدائع الصػػنائع، ج79-78: ص11ا١تبسػػوط، ج (113)

: 1ـ، ٖتقيػػػػػػػق: عبػػػػػػػد اهلل ٤تمػػػػػػػود ٤تمػػػػػػػد عمػػػػػػػػر، ج1997 -ىػػػػػػػػ 1418 -بػػػػػػػَتكت -عػػػػػػػبلء الػػػػػػػدين البخػػػػػػػارم، دار الكتػػػػػػػ  العلميػػػػػػػة
: 1ىػػ، كابػن ٧تػيم، فػتح الغفػار، ج1313 -القػاىرة -، دار الكت  اإلسػبلمي122: ص5اٟتقائق، ج، كالزيلعي، تبيُت 254ك253ص
 -ىػػ 1416 -بػَتكت -، كاحملبويب البخارم اٟتنفي، شرح التلويح على التوضيح ١تنت التنقػيح يف أصػوؿ الفقػو، دار الكتػ  العلميػة52ص

 .322ك321: ص1ـ، ٖتقيق: زكريا عمَتات، ج1996
(، كالعنايػػة شػػرح 194 \4(، كراجػػع مسػػألة اسػػتئجار ا١تنفعػػة با١تنفعػػة يف: بػػدائع الصػػنائع )63\9ايػػة شػػرح ا٢تدايػػة )ينظػػر: العن (114)

   .342(، ص76(، كانظر: ٣تلة البحوث اإلسبلمية، )253(. كراجع: ضماف ا١تنافع للدبو، ص )487 \10ا٢تداية )
يف حقوؽ التأليف كالنشر كالًتٚتة"، ا١تنشور يف ٣تلة ىدم يف ْتثو: "حكم اإلسبلـ  منهم الدكتور أٛتد اٟتجي الكردم (115)

 ـ. 1981ىػ، 1401(؛ لعاـ 25اإلسبلـ األردنية، آّلد )
كلو يف ذلك فتول باسم )ٙترات  -كالد الشيخ ٤تمد تقي العثماشل-*ك٦تن ذى  إذل ىذ القوؿ: ٤تمد شفيع )مفيت باكستاف(،      

 .2/122كرده الشيخ بكر أبو زيد مًتٚتة يف كتابو فقو النوازؿ، التقطيف من ٙترات الصنعة كالتأليف(، أ
تقي الدين النهاشل يف كتابو: )مقدمة الدستور اإلسبلمي(. ك٤تمد اٟتامد، كما نقلو عنو عبد اٟتميد طهماز يف آخر مقالتو اليت ىي -

البتكار(، للدريٍت، كينظر: فقو النوازؿ، ، كا١تطبوعة ضمن كتاب )حق ا186بعنواف: )حق التأليف كالتوزيع كالنشر الًتٚتة(، ص
)ا٢تامش(. كقري  منهم: عبد اهلل بن بٌيو يف كلمتو اليت ألقاىا يف ٣تمع 183. كمنذر قحف، يف كتابو )الوقف اإلسبلمي(، ص1/183

 من آّلة نفسها.2544. ك٤تمد عبد اللطيف الفرفور  ص2534الفقو اإلسبلمي، اٞتزء ا٠تامس، العدد الثالث، ص
 .4: ص5كحاشية ابن عابدين، ج .589ا١تعامبلت ا١تالية ا١تعاصرة، د. كىبة، صنظر: ي (116)
 .589ا١تعامبلت ا١تالية ا١تعاصرة، د. كىبة، صينظر:  (117)
 .253حقوؽ االخًتاع كالتأليف يف الفقو اإلسبلمي، حسُت الشهراشل، صينظر:  (118)
 .254-253 الشهراشل، صحقوؽ االخًتاع كالتأليف يف الفقو اإلسبلمي، حسُتينظر:  (119)
 .592ا١تعامبلت ا١تالية ا١تعاصرة، د. كىبة، صينظر:  (120)
 .255حقوؽ االخًتاع كالتأليف يف الفقو اإلسبلمي، صينظر:  (121)
 .590ا١تعامبلت ا١تالية ا١تعاصرة، صينظر:  (122)
 .591ص ينظر: نفس ا١ترجع السابق، (123)
 ينظر: نفس ا١ترجع السابق. (124)
 .592ك591د. كىبة، ص ،١تالية ا١تعاصرةا١تعامبلت اينظر:  (125)
 .  582د. كىبة، ص ،ا١تعامبلت ا١تالية ا١تعاصرةينظر:  (126)
 .584ص ،ا١تعامبلت ا١تالية ا١تعاصرةينظر:  (127)
، 4/275، كالشػػػػرح الكبػػػػَت؛ للػػػػدردير كحاشػػػػية الدسػػػػوقي، 2/240، كبدايػػػػة آّتهػػػػد، 3/208، كالفػػػػركؽ، 2/17ا١توافقػػػػات،  (128)

، كا١تعػػامبلت ا١تاليػػة ا١تعاصػػرة، د. كىبػػة، 2/59، كاالقنػػاع، 5/439، كا١تغػػٍت مػػع الشػػرح الكبػػَت، 285للسػػيوطي، ص كاألشػػباه كالنظػػائر،
 وممن قال بهذا القول من الفقهاء الباحثين المعاصرين:  .593ص
 .178-2/98نوازؿ، (؛ منشور ضمن كتابو فقو الاكحكمن  ابكر بن عبد اهلل أبو زيد يف ْتث )حق التأليف: تأرٮتن  -     
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٤تمد تقى العثماشل يف ْتث )بيع اٟتقوؽ آّردة(؛ منشور ضمن كتابو ٭تتوم على أْتاث أخػرل لػو، منشػور كػذلك يف ٣تلػة ٣تمػع  -     
 .  2355الفقو اإلسبلمي، العدد ا٠تامس، كاٞتزء الثالث، ص

، ٣تموعػة مػن البحػوث كا١تناقشػات الػيت ذىػ  أصػحأّا 1409كيف ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي، العدد ا٠تامس، اٞتز الثالث، سنة -     
، كىبػػػة مصػػػطفى الزحيلػػػػي، -كقػػػد سػػػػبق-، ٤تمػػػػد تقػػػي العثمػػػاشل2267إذل القػػػوؿ بثبػػػوت ىػػػذه اٟتقػػػػوؽ، كمػػػنهم: عجيػػػل النشػػػمي، ص

، عبػػػد السػػػبلـ 85، كْتثػػػو منشػػػور كػػػذلك يف كتابػػػو )قضػػػايا فقهيػػػة معاصػػػرة، ص2395، ٤تمػػػد سػػػعيد رمضػػػاف البػػػوطي، ص2389ص
، كتطػػرؽ ٢تػػا كػػذلك يف اٞتػػزء األكؿ مػػن كتابػػو )ا١تلكيػػة يف الشػػريعة اإلسػػبلمية(، كيف ا١تناقشػػات: عبػػد اهلل بػػن منيػػع، 2467بػػادم، صالع

 كخليل ا١تيس، ك٤تمد رضا العاشل.
مي(، ٤تمػػد سػػػبلـ مكػػػور يف كتابػػو )ا١تػػػدخل للفقػػػو اإلسػػػبل -. 20علػػي ا٠تفيػػػف يف كتابػػػو: )ا١تلكيػػة يف الشػػػريعة اإلسػػػبلمية(، ص -     
 .  432ص
 ف.ك ة يف الفقو اإلسبلمي(. كىناؾ آخر ٤تمد عثماف شبَت يف كتابو )ا١تعامبلت ا١تالية ا١تعاصر  -
يت كيف أْتػػاث أعمػػاؿ النػػدكة السػػابعة لقضػػايا الزكػػاة ا١تعاصػػرة ا١تقدمػػة للهيئػػػة الشػػرعية العا١تيػػة للزكػػاة التابعػػة لبيػػت الزكػػاة بالكويػػت، كالػػػ -

ـ بشػػػػأف )زكػػػػاة اٟتقػػػػوؽ 1997مػػػػايو 1 -إبريػػػػل 29ىػػػػػ ا١توافػػػػق 1417ذك اٟتجػػػػة  24-22 الفػػػػًتة مػػػػن انعقػػػػدت يف دكلػػػػة الكويػػػػت يف
 ا١تعنوية(، ٦تن قاؿ باٞتواز:

 .380عمر سليماف األشقر يف تعقيبو على ْتث ٤تمد سعيد البوطي، ص -     
 .445ك444عبد الوىاب أبو سليماف يف تعقيبو على ْتث عبد اٟتميد البعلي، ص -     
. كّٔذا أفتت ا٢تيئة الشرعية العا١تيػة للزكػاة يف نػدكهتا السػابعة ا١تػذكورة، كنصػت يف فتواىػا علػى أف 563علي القرداغي يف ْتثو، ص -     

اٟتقػوؽ ا١تعنويػة، أصػبح ٢تػا يف العػرؼ قيمػة ماليػة معتػربة؛ فيجػوز التصػرؼ فيهػا حسػ  الضػوابط الشػرعية، كىػي مصػونة ال ٬تػوز االعتػػداء 
 .  118اكل كتوصيات ا٢تيئة، الندكة السابعة، صعليها. ينظر: فت

ك٦تن ذىبوا إذل ثبوت ىذا اٟتق يف اإلٚتاؿ: الشيخ العبلمػة ٤تمػد بػن صػاحل بػن عثيمػُت، كالشػيخ العبلمػة عبػد اهلل بػن عبػد الػرٛتن  -     
 .241-238بن جربين، كما ىو يف فتاكيهما. ينظر: حقوؽ االخًتاع كالتأليف يف الفقو اإلسبلمي، ص 

ا١تعػامبلت ا١تاليػة ا١تعاصػرة. ٚتعهػا كرتبهػػا كنسػقها كفهرسػها الباحػث يف القػرآف كالسػػنة فقػػو  موسػوعة البحػوث كا١تقػاالت العلميػة. (129)
 ـ.2007علي بن نايف الشحود، 

 )بتصرؼ يسَت(. ؛593ينظر: ا١تعامبلت ا١تالية ا١تعاصرة، د. كىبة، ص (130)
 ينظر: نفس ا١ترجع السابق. (131)
-10ىػػػ، )1409( ٚتػػادل األكذل 6 –1مػػع الفقػػو اإًلسػػبلمي ا١تنعقػػد يف دكرة مػػؤ٘تره ا٠تػػامس بالكويػػت مػػن )٣تلػػس ٣تينظػػر:  (132)
 ـ.  1988( كانوف األكؿ )ديسمرب( 15
 .170، كفقو النوازؿ، ص245حقوؽ االخًتاع كالتأليف يف الفقو اإلسبلمي، صينظر:  (133)
، كأقػػواؿ الفقهػػاء، "ماليــة المنـافع"تقػػدـ ذكػر ا٠تػػبلؼ يف كقػد ، -بتصػرؼ يسػػَت-، 246ينظػر: حقػػوؽ االخػًتاع كالتػػأليف، ص (134)

 ، كما بعدىا.35كأدلتهم، كبياف القوؿ الراجح. ص
القػػػػػػػػػاىرة، رقػػػػػػػػػػم  –دار اٟتػػػػػػػػػرمُت ط.  ، كالطػػػػػػػػػػرباشل يف األكسػػػػػػػػػط،4/141(، 17304، رقػػػػػػػػػم: )أخرجػػػػػػػػػو أٛتػػػػػػػػػد يف مسػػػػػػػػػنده (135)
، كصػػػػٌححو األلبػػػػاشل يف سلسػػػػلة ، عػػػػن رافػػػػع بػػػػن خػػػػديج 3/16دار ا١تعرفػػػػة بػػػػَتكت،ط.  ، كاٟتػػػػاكم يف ا١تسػػػػتدرؾ،8/47(،7918)

 .  2/160(، 607األحاديث الصحيحة، رقم )
(، 3530-3528أخرجو أبو داكد يف سننو، كتاب البيوع كاإل٬تارات، باب يف الرجػل يأكػل مػن مػاؿ كلػده، األحاديػث رقػم: ) (136)

األحكػاـ، بػاب مػا جػاء أف الولػد يأخػذ مػن مػاؿ كلػده، اٟتػديث بػَتكت، يف أبػواب  -كالًتمذم يف جامعػو، ط. دار إحيػاء الػًتاث العػريب 
حلػػ ، يف كتػػاب البيػػوع، بػػاب اٟتػػث علػػى الكسػػ  بػػرقم:  –يف السػػنن، ط. مكتػػ  ا١تطبوعػػات اإلسػػبلمية  (، كالنسػػائي1358رقػػم: )
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 عنهػػا. كلهػػم مػػن حػػديث عائشػػة رضػػي اهلل  (.2137(، كابػػن ماجػػة، التجػػارات، بػػاب اٟتػػث علػػى ا١تكاسػػ ، رقػػم )4452-4449)
قػػاؿ أبػػو عيسػػى الًتمػػذم يف ا١ترجػػع السػػابق: "ىػػذا حػػديث حسػػن صػػػحيح"، كقػػاؿ: "..كالعمػػل علػػى ىػػذا عنػػد بعػػض أىػػل العلػػم مػػػن ك 

كغػػَتىم، قػالوا: إف يػػد الوالػد مبسػوطة يف مػػاؿ كلػده يأخػػذ مػا شػػاء، كقػاؿ بعضػهم: ال يأخػػذ مػن مالػػو إال عنػد اٟتاجػػة  أصػحاب النػيب 
 إليو".
يـو بدر فرده كأجازه يػـو أحػد،   األنصارم األكسي اٟتارثي ا١تدشل: صحايب. استصغره رسوؿ اهلل  رافع  رافع بن خديج بن (137)

ىػػػ(. هتػػػذي  األٝتػػػاء 74. )تػػػوىف احػػػديثن  78مػػػن جراحػػػو. لػػو  اكػػاف عريػػػف قومػػػو با١تدينػػة، كشػػػهد أحػػػداى كا٠تنػػدؽ. تػػػوىف يف ا١تدينػػػة متػػأثرن 
 .3/12األعبلـ، الزركلي،، 1/186كاللغات، النوكم، طبعة/ دار الفكر، 

 .244، كحقوؽ االخًتاع كالتأليف..، حسُت الشهراشل، ص2/172فقو النوازؿ، ينظر:  (138)
 .245، كحقوؽ االخًتاع كالتأليف..، حسُت الشهراشل، ص4/304بَتكت،  –دار ا١تعرفة ط.  فتح البارم،ينظر:  (139)
 .245.، حسُت الشهراشل، ص.حقوؽ االخًتاع كالتأليف.ينظر:  (140)
، كا١تنػػاطي ىػػو )العلَّػػة(، فػػػ )تنقػػيحي ا١تنػػاًط(  .246ك245ا١ترجػػع السػػابق، صينظػػر:  (141) تنقػػيحي ا١تنػػاًط: التَّنقػػيحي لغَّػػةن: التَّمييػػزي كالتَّهػػذي ي

ف اٞتيػػػديع، تيسػػػَتي علػػػم أصػػػوؿ الفقػػػو، عبػػػد اهلل بػػػن يوسػػػ ىػػػو: هتػػػذي ي العلَّػػػًة ٦تَّػػػا عًلػػػقى ّٔػػػا مػػػن األكصػػػاًؼ الَّػػػيت ال مػػػدخلى ٢تػػػا يف العًليَّػػػة.
الطبعػػػػػػػة -بػػػػػػَتكت–، كهنايػػػػػػة السػػػػػػوؿ شػػػػػػرح منهػػػػػػػاج الوصػػػػػػوؿ، ٚتػػػػػػاؿ الػػػػػػػدين عبػػػػػػد الػػػػػػرحيم اإلسػػػػػػنوم، دار الكتػػػػػػػ  العلميػػػػػػة 179ص
 .2/186ـ، 1999ىػ،1420األكذل
 ، بتصرؼ يسَت.177فقو النوازؿ، صينظر:  (142)
 .251حقوؽ االخًتاع كالتأليف..، صينظر:  (143)
 ا١ترجع السابق.ينظر:  (144)
 .32ة ا١تنافع كأثره، صماليينظر:  (145)
 .32، كانظر: مالية ا١تنافع كأثره، ص57-43ا١تعامبلت ا١تالية ا١تعاصرة، ينظر:  (146)
 .  33كا١تقدمة يف ا١تاؿ كاالقتصاد..، د. علي القرداعي، ص(. ٣3/2267تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدكرل، العدد ا٠تامس ) (147)
 .34ينظر: مالية ا١تنافع، ص (148)
، كا١تهػذب، 11-4/9، كحاشػية الدسػوقي، 5/417، كيراجع: اٟتطػاب، 3/2373تقي العثماشل؛ ْتثو السابق، ينظر: الشيخ  (149)
، كاٟتقػوؽ ا١تعنويػة 4/425، كالفتػاكل ا٢تنديػة، 5/18، كحاشػية ابػن عابػدين، 2/361، كمنتهى اإلرادات، 5/468، كا١تغٍت، 1/410

    .1072وؽ ا١تعنوية؛ صبيع اٟتق -كينظر: د. أٛتد اليوسف .472كالتصرؼ فيها، ص
 

 المراجع والمصادر
 لبناف، ٖتقيق: ٤تمد عبد القادر. -أحكاـ القرآف، أبو بكر ٤تمد بن عبد اهلل ابن العريب، دار الفكر .1
أحكػػاـ ا١تػػاؿ اٟتػػراـ كضػػوابط االنتفػػاع كالتصػػرؼ بػػو يف الفقػػو اإلسػػبلمي، د. عبػػاس أٛتػػد ٤تمػػد البػػاز، دار النفػػائس، األردف،  .2

 ـ.1999/ 2ط
 بَتكت. –دار ا١تعرفة ، حياء علـو الدين، حملمد بن ٤تمد الغزارل، أبو حامدإ .3
. بدكف.  -االختيار لتعليل ا١تختار؛ البن مودكد ا١توصلي اٟتنفي .4  ٖتقيق كتعليق الدكتور ٤تمد طمـو
  كذل.ىػ، الطبعة: األ1403 -بَتكت -األشباه كالنظائر، عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي، دار الكت  العلمية .5
 .ىػ1387األشباه كالنظائر؛ البن ٧تيم؛ ٖتقيق كتعليق: عبد العزيز ٤تمد مد الوكيل، طبعة اٟتليب بالقاىرة،  .6
خَت الدين بن ٤تمػود بػن ٤تمػد بػن علػي بػن األعبلـ قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب كا١تستعربُت كا١تستشرقي،  .7

 ـ.2002/ 5لعلم للمبليُت، بَتكت، طدار اىػ(، 1396فارس، الزركلي الدمشقي )ت 
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ىػػ، دراسػة كٖتقيػق: طػو عبػد الػرؤكؼ سػعد، الناشػر: 751إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت، حملمد بن أيب بكر ابن قيم اٞتوزية،  .8
 ـ.1968ىػ/1388مكتبة الكليات األزىرية، مصر، القاىرة، 

ؤلف: قاسم بن عبد اهلل بن أمػَت علػي القونػوم، الناشػر: دار الوفػاء أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ ا١تتداكلة بُت الفقهاء، ا١ت .9
 ىػ، ٖتقيق: د. أٛتد بن عبد الرزاؽ الكبيسي.1406جدة، الطبعة األكذل،  –
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 ىػ.1432ـ/2011(، 4اسات اإلسبلمية )الًتبوية كالدر 
 : "بيع االسم التجارم كالًتخيص"، الدكتور إبراىيم كايف دك٪تز، ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي.منشور بعنواف ْتث .11
كليػة الشػريعة كالدراسػات اإلسػبلمية   -ْتث: "اختبلؼ الفقهاء يف مالية ا١تنافع كآثاره"؛ منشور. للػدكتور ٤تمػد سػليماف النػور  .12

 ـ.2015يناير  -( 1العدد ) -(23آّلد ) –٣تلة اٞتامعة اإلسبلمية  –عة الشارقة جام -
 ٔتصر. -البحر الرائق، شرح كنز الدقائق، لئلماـ زين الدين بن ٧تيم، الطبعة الثانية  .13
الكتػػاب ىػػػ(، الناشػػر: دار 587بػػدائع الصػػنائع يف ترتيػػ  الشػػرائع، أليب بكػػر بػػن مسػػعود بػػن أٛتػػد الكاسػػاشل عػػبلء الػػدين )ت .14

 ـ.1982العريب، بَتكت، 
بدايػػة آّتهػػد كهنايػػة ا١تقتصػػد، أليب الوليػػد ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن رشػػد القػػرطيب الشػػهَت بػػابن رشػػد اٟتفيػػد )ت  .15

 ـ.1975ىػ/4/1395ىػ(، الناشر: مطبعة مصطفى البايب اٟتليب كأكالده، مصر، ط595
 ىػ.1313 -القاىرة -تبيُت اٟتقائق، الزيلعي، دار الكت  اإلسبلمي .16
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 ٖتقيق: ٤تمد حجي. ـ،1994 -بَتكت  -الذخَتة القرايف، دار الغرب  .24
 -ىػ(، احملقق: عادؿ أٛتػد عبػد ا١توجػود676ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت، أليب زكريا ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النوكم )ت: .25

 على ٤تمد معوض، الناشر: دار الكت  العلمية.
 لعريب، بَتكت.سنن أيب داكد، ا١تؤلف: سليماف بن األشعث أبو داكد السجستاشل األزدم، طبعة: دار الكتاب ا .26
مكػػػػة ا١تكرمػػػػة،  -سػػػنن البيهقػػػػي الكػػػربل، أليب أٛتػػػػد بػػػن اٟتسػػػػُت بػػػن علػػػػي بػػػن موسػػػػى أبػػػو بكػػػػر البيهقػػػي، مكتبػػػػة دار البػػػاز .27

 ـ، ٖتقيق: ٤تمد عبد القادر عطا.1994ىػ،1414
 مكة ا١تكرمة. -السنن الكربل، أليب بكر أٛتد بن اٟتسُت بن علي البيهقي، مكتبة دار الباز  .28
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ية، شيخ اإلسبلـ تقػي الػدين أٛتػد بػن عبػد اٟتلػيم ابػن تيميػة، الطبعػة: األكذل، الناشػر: كزارة الشػئوف اإلسػبلمية السياسة الشرع .29
 ىػ.1418ا١تملكة العربية السعودية،  -كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد 

 ؤكط، حسُت األسد.سَت أعبلـ النببلء، مشس الدين ٤تمد بن أٛتد بن عثماف الذىيب، مؤسسة الرسالة، ٖتقيق: شعي  األرن .30
 -بػػػػػَتكت -شػػػػػرح التلػػػػػويح علػػػػػى التوضػػػػػيح ١تػػػػػنت التنقػػػػػيح يف أصػػػػػوؿ الفقػػػػػو، احملبػػػػػويب البخػػػػػارم اٟتنفػػػػػي، دار الكتػػػػػ  العلميػػػػػة .31

 ـ، ٖتقيق: زكريا عمَتات.1996ىػ،1416
 الشرح الكبَت، أليب الربكات سيدم أٛتد الدردير، طبع أحياء الكت  العربية، عيسى الباىب اٟتليب كشركاءه. .32
 ـ،.1996-الطبعة الثانية -بَتكت -ح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، عادل الكت شر  .33
الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية، تأليف: إٝتاعيل بن ٛتػاد اٞتػوىرم، ٖتقيػق: أٛتػد عبػد الغفػور عطػار، دار العلػم للمبليػُت  .34

 ـ.1987، ى4/1407ـ، ط1956-  ى1376 -القاىرة -بَتكت، الطبعة األكذل -
 ـ.1997إبراىيم فاضل الدبو، عماف، دار عمار، -ضماف ا١تنافع دراسة مقارنة .35
–بػَتكت  -طبقات الشافعية، البن قاضى شػهبة، أليب بكػر بػن أٛتػد بػن ٤تمػد بػن عمػر بػن قاضػي شػهبة، دار عػادل الكتػ   .36

 ىػ، ٖتقيق: د. اٟتافظ عبد العليم خاف.1407/ 1ط
، ٖتقيػق: د. 2ىػػ، الطبعػة: الطبعػة/1413 -الوىػاب بػن علػي بػن عبػد الكػايف السػبكي، ىجػرطبقات الشافعية الكربل، عبد  .37

 د. عبد الفتاح ٤تمد اٟتلو. -٤تمود الطناحي 
فػػتح البػػارم شػػرح صػػحيح البخػػارم، ا١تؤلػػف: أبػػو الفضػػل أٛتػػد بػػن علػػي بػػن ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن حجػػر العسػػقبلشل الشػػافعي  .38

 ىػ. 1379، بَتكت -ىػ(، الناشر: دار ا١تعرفة 852)ت
 فتح العزيز شرح الوجيز، ىو الشرح الكبَت، أبو القاسم عبد الكرصل الرافعي، طبعة: دار الفكر. .39
ىػػ(، ٖتقيػق: 684الفركؽ أك أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ )مع ا٢توامش(، أبو العبػاس أٛتػد بػن إدريػس الصػنهاجي القػرايف، )ت .40

 ـ، بَتكت.1998 -ىػ 1418خليل ا١تنصور، الناشر: دار الكت  العلمية، 
 ـ.1997ىػ، 1418الفقو اإلسبلمي كأدلتو، د. كىبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط/  .41
 (.5الفقو اإلسبلمي كاٟتقوؽ ا١تعنوية، الدكتور عبد السبلـ داكد العبادم، ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي، العدد: ) .42
 ـ.1986 -7الًتاث العريب، ط/ الفقو على ا١تذاى  األربعة، اٞتريرم، عبد الرٛتن، دار إحياء .43
 ـ.1996ىػ، 1316فقو النوازؿ، قضايا فقهية معاصرة، بكر بن عبد اهلل أبو زيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكذل، .44
ىػػػ(، دراسػػة 660قواعػػد األحكػػاـ يف مصػػاحل األنػػاـ، تػػأليف: أبػػو ٤تمػػد عػػز الػػدين عبػػد العزيػػز بػػن عبػػد السػػبلـ السػػلمي، )ت .45

 الشنقيطي، الناشر: دار ا١تعارؼ، بَتكت. ميدكٖتقيق: ٤تمود بن التبل
 ىػ، مكتبة الرشيد، الرياض.1418/ 1القواعد الفقهية، الباحسُت، يعقوب بن عبد الوىاب، ط .46
ىػػ(، احملقػق: طػو عبػد الػرؤكؼ سػعد، 795القواعد يف الفقو اإلسبلمي، أليب الفرج عبد الرٛتن بن أٛتد بػن رجػ  اٟتنبلػي )ت .47

 ـ.1971ىػ/1391األزىرية، الطبعة: األكذل،الناشر: مكتبة الكليات 
ىػػػػ، ٖتقيػػػق: ىػػػبلؿ 1402 –بػػَتكت  -كشػػاؼ القنػػػاع عػػػن مػػنت اإلقنػػػاع، منصػػػور بػػن يػػػونس بػػػن إدريػػس البهػػػويت، دار الفكػػػر .48

 مصيلحي مصطفى ىبلؿ.
 عمر. ـ، ٖتقيق: عبد اهلل ٤تمود1997 -ىػ 1418 -بَتكت -كشف األسرار، عبلء الدين البخارم، دار الكت  العلمية .49
 ـ، ٔتصر.1974-ىػ 1394كشف األسرار عن أصوؿ الربزدكم لئلماـ عبد العزيز البخارم، طبعة  .50
بػَتكت  -الكليػات معجػم يف ا١تصػطلحات كالفػركؽ اللغويػة، أليب البقػاء أيػوب بػن موسػى اٟتسػيٍت الكفػومي، مؤسسػة الرسػالة  .51

 ٤تمد ا١تصرم. -ـ، ٖتقيق: عدناف دركيش 1998 -ىػ 1419 -
 .  1بَتكت، ط –عرب، ٤تمد بن مكـر بن منظور األفريقي ا١تصرم، دار صادرلساف ال .52
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ا١تبسػوط للسرخسػي، تػأليف: مشػس الػدين أبػػو بكػر ٤تمػد بػن أيب سػهل السرخسػي، دراسػػة كٖتقيػق: خليػل ٤تػي الػدين ا١تػػيس،  .53
 ـ.2000ىػ، 1421الناشر: دار الفكر، بَتكت، الطبعة األكذل، 

اـً اٍلعىٍدلً  .54 يًَّة، ا١تؤلػف: ٞتنػة مكونػة مػن عػدة علمػاء كفقهػاء يف ا٠تبلفػة العثمانيػة، احملقػق: الناشػر: نػور ٤تمػد، كارخانػو ٣تىىلَّةي اأٍلىٍحكى
 ٕتارًت كت ، آراـ باغ، كراتشي، الطبعة: لعلها مصور عن طبعة قدٯتة.

 بَتكت.ـ، 1998 -ىػ ٣1419تمع األهنر يف شرح ملتقى األْتر، شيخي زاده، دار الكت  العلمية، سنة النشر  .55
 ـ.1998 -ىػ 1419 -٣تمع األهنر يف شرح ملتقى األْتر، شيخي زاده، ط/ دار الكت  العلمية، بَتكت .56
ىػػ(، احملقػق: عبػد الػرٛتن بػن ٤تمػد بػن ٣728تموع الفتاكل، تقي الدين أبو العباس أٛتػد بػن عبػد اٟتلػيم بػن تيميػة اٟتػراشل )ت .57

ف، ا١تدينػػػػػػة النبويػػػػػػة، ا١تملكػػػػػػة العربيػػػػػػة السػػػػػػعودية، الطبعػػػػػػة: قاسػػػػػػم، الناشػػػػػػر: ٣تمػػػػػػع ا١تلػػػػػػك فهػػػػػػد لطباعػػػػػػة ا١تصػػػػػػحف الشػػػػػػري
 ـ. 1995ىػ/1416

بػػَتكت، طبعػػة جديػػدة،  –٥تتػػار الصػػحاح، ا١تؤلػػف: ٤تمػػد بػػن أيب بكػػر بػػن عبػػد القػػادر الػػرازم، الناشػػر: مكتبػػة لبنػػاف ناشػػركف  .58
 ـ، ٖتقيق: ٤تمود خاطر.1995 –ىػ 1415

 .2005ىػ،1425-أٛتد الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة: الثانية ا١تدخل الفقهي العاـ إخراج جديد، الشيخ مصطفى  .59
ىػػ، 11/1410العػراؽ، ط -ا١تدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمية، د. عبد الكرصل زيداف، مؤسسة الرسالة، مكتبة القدس، بغداد .60

 ـ.1989
 القاىرة. -سسة قرطبة مسند اإلماـ أٛتد بن حنبل، ا١تؤلف: أٛتد بن حنبل أبو عبد اهلل الشيباشل، الناشر: مؤ  .61
 –ا١تصػػباح ا١تنػػَت يف غريػػ  الشػػرح الكبػػَت للرافعػػي، ا١تؤلػػف: أٛتػػد بػػن ٤تمػػد بػػن علػػي ا١تقػػرم الفيػػومي، الناشػػر: ا١تكتبػػة العلميػػة  .62

 بَتكت.
ـ، 1981ىػػ، 1401بػَتكت،  -ا١تطلع على أبواب ا١تقنع، ٤تمد بن أيب الفتح البعلي اٟتنبلي أبو عبػد اهلل، ا١تكتػ  اإلسػبلمي .63

 قيق: ٤تمد بشَت األدليب.ٖت
   ـ.1996ىػ، 1416/ األردف، دار النفائس، 1ا١تعامبلت ا١تالية ا١تعاصرة يف الفقو اإلسبلمي، لشبَت، ط .64
عػػريب با١تصػػطلحات الػواردة يف ا١تعجػػم كضػػع، أ. د ٤تمػػد ركاس  -إنكليػػزم، مػػع كشػػاؼ انكليػزم –معجػم لغػػة الفقهػػاء، عػريب .65

ـ، الطبعػػػة الثانيػػػة: 1985 -ىػػػػ 1405لبنػػػاف الطبعػػػة االكذل:  -النفػػػائس، بػػػَتكت قلعػػػو جػػػي، كد. حامػػػد صػػػادؽ قنيػػػيب، دار 
 ـ.1988 -ىػ 1408

معجػػػم مقػػػػاييس اللغػػػػة، أليب اٟتسػػػػُت أٛتػػػػد بػػػن فػػػػارس بػػػػن زكريػػػػا، احملقػػػػق: عبػػػد السػػػػبلـ ٤تمػػػػد ىػػػػاركف، الناشػػػػر: دار الفكػػػػر،  .66
 ـ.1979ىػ، 1399الطبعة/

الزيػػػات، حامػػػد عبػػػد القادرػػػػ ٤تمػػػد النجػػػار، دار النشػػػر: دار الػػػدعوة، ا١تعجػػػم الوسػػػيط، ا١تؤلػػػف: إبػػػراىيم مصػػػطفى ػ أٛتػػػد  .67
 ٖتقيق/٣تمع اللغة العربية.

/ 1حلػػ ، ط -ا١تغػرب يف ترتيػػ  ا١تعػرب، أبػػو الفػػتح ناصػر الػػدين بػػن عبػد السػػيد بػن علػػي بػػن ا١تطػرز، مكتبػػة أسػػامة بػن زيػػد  .68
 ـ، ٖتقيق: ٤تمود فاخورم، كعبد اٟتميد ٥تتار.1979

بػػَتكت،  –مػاـ أٛتػد بػن حنبػل الشػيباشل، لعبػد اهلل بػن أٛتػد بػن قدامػة ا١تقدسػي أبػو ٤تمػد، الناشػر: دار الفكػرا١تغػٍت يف فقػو اإل .69
 ىػ.1405/ 1ط
 بَتكت.     –مغٍت احملتاج إذل معرفة معاشل ألفاظ ا١تنهاج، ٤تمد ا٠تطي  الشربيٍت، دار الفكر .70
 ـ.1/2000ىػ، ط1421-بَتكت -مفاتيح الغي ،لئلماـ الرازم، دار الكت  العلمية .71
ىػػػ(، 502ا١تفػػردات يف غريػػ  القػػرآف، ا١تؤلػػف: اٟتسػػُت بػػن ٤تمػػد بػػن ا١تفضػػل ا١تعػػركؼ بالراغػػ  األصػػفهاشل أبػػو القاسػػم، )ت .72

 الناشر: دار العلم الدار الشامية.
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ىػػػػػ، 1/1427ا١تقدمػػػة يف ا١تػػػػاؿ كاالقتصػػػػاد كا١تلكيػػػػة كالعقػػػد، د. علػػػػي ٤تيػػػػي الػػػػدين القػػػره داغػػػػي، دار البشػػػػائر اإلسػػػػبلمية، ط .73
 ـ.2006

 -الطبعػة األكذل -طبػع كزارة األكقػاؼ كالشػئوف اإلسػبلمية  -ا١تلكية يف الشريعة اإلسبلمية، للدكتور عبد السبلـ داكد العبادم  .74
 ـ.1/2000ـ، األردف. كطبعة/ مؤسسة الرسالة، فلسطُت، ط1974 -ىػ 1394

 العريب.ا١تلكية يف الشريعة اإلسبلمية؛ د. علي ا٠تفيف، القاىرة دار الفكر  .75
   ـ.1900ا١تنتقى شرح ا١توطأ، الباجي، سليماف بن خلف بن سعد، دار الفكر العريب، القاىرة،  .76
ىػػػ، 1420، بػػَتكت، مؤسسػػة الرسػػالة، 1ا١تنتقػػى مػػن فتػػاكل فضػػيلة الشػػيخ صػػاحل بػػن فػػوزاف الفػػوزاف، ٚتػػع عػػادؿ الفريػػاف، ط .77

 ـ.1999
ىػػػ، ٖتقيػػق: د. 1405الكويػػت، الطبعػػة الثانيػػة،  –الشػػئوف اإلسػػبلمية ا١تنثػػور يف القواعػػد، الزركشػػي، الناشػػر: كزارة األكقػػاؼ ك  .78
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 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

Abstract : 
This study is about the concept of intangibility in language and convention, and the 

ruling on its finances according to contemporary scholars and specialists. It is one of the 

calamities that befell Muslims in which an effort must be made to clarify it and clarifying 

the Sharia ruling in it. What appeared to the researcher that the truth is: what proved 

legally for Allah or for a person on the others. And that considering the benefits from 

funds, and based on this; And immediately after the place of moral right, within the term 

money in Islamic jurisprudence; Because it has a financial value and benefits from it, 

tangible materials from the material ones that benefit from it. This is the view of the 

majority of knowledge, in contrast to the Hanafi school. Based on that, it is said: These are 

intangible rights, and it is permissible to negotiate them, and they are protected, and it is 

permissible to transgress them. 

The researcher also recommended studying and clarifying the legal ruling and exerting 

effort in the calamities that it gets, especially in financial transactions that ruling is known, 

by scholars and specialists in that from the jurists and specialists in that. For example: 

paying zakat, electronic theft, intellectual rights, and others. 

 


