الحقوق المالٌة للمؤلف :دراسة فقهٌة

مقارنة ......................................

محمد علً الزغول وحمد فخري عزام

الحقوق المالٌة للمؤلف :دراسة فقهٌة مقارنة
د .محمد علً الزغول*
خبرٌخ َصَل التضد2005/4/11 :

د .حمد فخري عزام **

خبرٌخ كتَل التضد:

2005/9/20ن

ملخص
ؤٌِفز جهيِحيالز جهيحهٖر فٕ جهّكز جهػحيف ظحٌدحً ظؿٖؿجً فٕ ػلّق جهسإهٖف هى ٖنً ينِّفجً يً كدل ُّّ جالُسٖحى ًُ ػق
جهسإهٖف دحهيحل.
ّسدحٌٖز آفجء جهفلِحء جهيِحوفًٖ فٕ جُسدحف جهػق جهيحهٕ هويئهفّ ،سّووز جهؿفجلر اهٓ اصدحز يحهٖر ُـج جهػق يئٖؿذً يح ـُدز
اهَٖ دحألؿهر جهسٕ سٌِى دسفظٖغ ُـج جهلّل ّيفجُٖرً هيلحوؿ جهنفٍ فَٖ.

Abstract
Financial - issues, have highlighted a new aspect in copyrights that was not known before, this new
aspect involves financial compensation for writing (copyright).
This has created a controversy among contemporary Islamic scholars. The researchers believe that
the right of writing (copyright) could be compensated with money. The researchers further support this
belief with pieces of evidence, observeing the objectives of Islamic legislature

المقدمة:

ففيز سًّفجز جهػٖحذ ٌِّف يِحيالز يلسظؿذ

هى سنً يِفّفر هؿْ ؤلالفٌحّ ،وحفز ُـٍ جهٌّجقل

دػحظر اهٓ دٖحً ػنى جهنفٍ فِٖحّ ،يً ُـٍ جهيلحثل
جهيلسظؿذ جهػق جهيحهٕ هويئهف ٌٌٖف سإهٖفَ.
ّهلؿ نحً هويًدِر جهؿّف جألدفق فٕ يًحهدر
جهيئهفًٖ دػلِى جهيحهٕ ،ػٖش ؤينً ًدَ آالف جهٌلؽ

يً جهنسحخ جهّجػؿ ،فوحف جهنسحخ ٖؿف فدػحً ّفٖفجً ،ييح
ؿفَ نصٖفجً يً جهيئهفًٖ فٕ ُوفٌح جهػحيف اهٓ
جهيًحهدر دِّى يحهٕ هلحء سإهٖفِى.
هلؿ سفسخ ُوٓ يًحهدر جهيئهفًٖ دِّى يحهٕ هلحء

ػلِى فٕ جهسإهٖف جؾسالف جهفلِحء جهيِحوفًٖ فٕ
جُسدحف جهػق جهيحهٕ هويئهف فٕ جهفلَ جإللاليٕ،
ّٖفظَ لدخ جؾسالفِى ُـج اهٓ سدحًٖ آفجثِى فٕ
جهسنٖٖف جهنفُٕ هوسإهٖف.

فظحء ُـج جهدػش هدٖحً ينفُّٖـر جهػق جهيـحهٕ

** ؤلسحـ يلحُؿ ،نوٖر جهنفِٖر ،ظحيِر يئسر.

هويئهف فٕ جهفلَ جإللاليّٕ ،ايحفر ظِؿ يسّجيَ اهٓ

ظِّؿ جهِويحء جهلحدلًٖ فٕ ُـج جهيّيٍّّ ،سظٖخ
جهؿفجلر ًُ جأللثور جٗسٖر:
 - 1يح جهػلّق جهسٕ ٖفؿ ُوِٖح ػق جهسإهٖف؟
 - 2يح جهسنٖٖف جهفلِٕ ّجهلحٌٌّٕ هػلّق جالدسنحف؟
 - 3يح جٗفجء جهفلِٖر فٕ ينفُّٖر جهػق جهيحهٕ
هويئهف؟
 - 4يح جٗصحف جهيسفسدر ُوٓ يحهٖر ػق جهسإهٖف؟
ّكؿ جسدٌِح فٕ دػصٌح ُـج جهيٌِط جهسػوٖوٕ

هوٌوّه جهنفُٖر يً جهلفآً ّجهلٌرّ ،جلسلفجء ؤكّجل
جهِويحء جهيِحوفًٖ فٕ يلإهر جهػق جهيحهٕ هويئهف،
ّدٖحً ؤؿهسِى ّيٌحكنسِح ؿًّ سِوخ هفؤٔ ،صى سفظٖغ
جهفؤٔ جهـٔ ٌٖلظى يَ يلحوؿ جهنفٍ يَ دٖحً ؤلدحخ
جهسفظٖغ ،صى سّيٖغ جٗصحف جهيسفسدر ُوٓ جألؾـ دحهفؤٔ

جهفجظغ.

* ؤلسحـ ينحفم ،نوٖر جهنفِٖر ،ظحيِر يئسر.
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ّيَ ٌِّف جهيًحهدحز جهيحهٖر هويئهفًٖ هلحء ػلِى
فٕ جهسإهٖف دفقز ؿفجلحز ُؿذ سدًٖ ػنى جالُسٖحى
دحهيحل ًُ ػق جهسإهٖف ُّٕ ،ؿفجلحز نصٖـفذ ٌـنـف
يٌِح يح ٖإسٕ:

الهظمة األَل :يحهٖر ػق جهسإهٖف فٕ جهفلَ

جإللاليٕ.

الهظمة الذبىً:جٗصحف جهيسفسدر ُوٓ ػق جهسإهٖف.
الخبخهجّ :سسييً ؤُى ٌسحثط جهدػش ّجهسّوٖحز.

 -1ػق جالدسنحف فٕ جهفلَ جإللاليٕ جهيلحفً هأللسحـ

جهؿنسّف فسػٕ جهؿفٌٖٕ ُّّ ،يًدٌٍّ ييً يظيُّر

المبحث األول :تعرٌف الحق وأقسامه والتكٌٌف
القانونً والفقهً لحق االبتكار

ؤدػحش فٕ نسحخ دػّش يلحفٌر فٕ جهفقـٍ جإلكـاليٕ،
يئللر جهفلحهر.ُ1414 ،1ً ،

المطلب األول :تعرٌف حق التألٌف
جهػق هغرً  -يً جهفِل جهصالصٕ ػلق ُّّ -يؿ

 -2ػق جهسإهٖف سحفٖؾحً ّػنيحً هأللسحـ جهؿنسّف دنف

ؤدّ قٖؿ ُّّ ،يًدٍّ ييً يظيُّر يً جألدػحش فٕ

نسحخ فلَ جهٌّجقل ،يئللر جهفلحهر.ُ1416 ،1ً ،

جهنٕء ؤٔ ّظخّ ،ػلّق جٗؾفًٖ :ؤٔ يح ٖظخ ُوٌٖح
()1

 ،ؤيح جهػق جوًالػحً
()2

فِّ :جؾسوحه ٖلفف دَ جهنفٍ لوًر ؤّ سنوٖفحً .

جهؿنسّف ُوٕ جهلفٍ ؿجغٕ ُّّ ،دػش يًدٍّ ييً

ؤيح جهسإهٖف هغرً فٖإسٕ ديٌِٓ جهيئجٌلرٌ ،لّل:

يظيُّر ؤدػحش فٕ نسحخ دػّش فٕ فلَ جهيِحيالز
.ُ1422

جهدحًلًّٖ ،وق ؤٖيحً ُوٓ جهنٕء جهصحدز دٖلًّٖ ،ػق
ٌػُّىّ ،ػلّق جهؿجف يفجفلِح

 -3جهػلّق جهيٌِّٖر ّسًدٖلحسِح جهيِحوفذ هأللسحـ

جهيحهٖر جهيِحوفذ ،ؿجف جهدنحثف جإللاليٖرً ،
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،1

 -4ػنى جإللالى فٕ ػلّق جهسإهٖف ّجهٌنف ّجهسفظير،
هوؿنسّف ؤػيؿ جهػظٕ جهنفؿٔ ُّّ ،دػش يٌنّف فٕ

يظور ُؿٔ جإللالى ّجهسٕ سوؿفُح ّقجفذ جألّكحف
ّجهنئًّ جإللاليٖر جألفؿٌٖر ،جهيظوؿ ( ،)25جهِؿؿجً ،7
.ُ1401 ،8

ٖػسّٔ ُـج جهدػش ُوٓ يلؿير ّيدػصًٖ ّؾحسير

ُوٓ جهٌػّ جٗسٕ:

ؤهفز فالٌحً ؤٌلز دَ ،نيح سإسٕ ديٌِٓ جهظيَ ّجهيى،
ٌلّل :ؤهّفز دٌِٖى سإهٖفحً اـج ظيِز دٌِٖى دِؿ سففق،

ّؤهفز جهنٕء سإهٖفحً اـج ّووز دِيَ ددِىّ ،يٌَ

سإهٖف جهنسخ ،نيح سإسٕ ديٌِٓ جإلهقجى فٌلّل :ؤهّفز
فالٌحً جهنٕء ؤهقيسَ اٖحٍّ ،يٌَ كّهَ سِحهٓ:
َالصٌِفِ 
الضخَبء َ َّ
كُ َرٌِصٍ* اٌِال ِفٍِنِ رِضِمَجَ ِّ

إلٌِمَبفِ

[ :2-1كفٖم]

ؤٔ هسسِِؿ كفٖم فػوسٍٕ جهنسحء ّجهوٖف فسسوال ّال

سٌلًِح(.)3

ُـج ّال ٖؾفض جهيٌِٓ جالوًالػٕ هوسإهٖف ًُ
جهيٌِٓ جهوغّٔ ،فحهيئهف ٖظيَ ّٖول دًٖ جهِدحفجز

الهتضد األَ:
ّل سِفٖف جهػق ّؤكلحيَ ّجهسنٖٖف جهنفُٕ هػق ّجهيِحٌٕ هوؾفّض ديٌِٓ يفٖؿ ٖفٖؿ جهيئهف اٌِحفٍ،
جالدسنحفّٖ ،نيل ؤفدِر يًحهخ ُٕ:
ّجهيئهف ُّ يً ٖلؿى اٌسحظحً فنفٖحً يدسنفجً فٕ يظحل
الهظمة األَل :سِفٖف ػق جهسإهٖف.

الهظمة الذبىً :ؤكلحى جهػق.

الهظمة الذبلد :جهػلّق جهّجفؿذ ُوٓ جهسإهٖف.
الهظمة الراتػ :جهسنٖٖف جهلحٌٌّٕ ّجهفلِٕ

هػلّق جالدسنحف.

الهتضد الذبىً :يحهٖر ػق جهسإهٖف فٕ جهفلَ جإللاليٕ،
جٗصحف جهيسفسدر ُوَّٖٖ ،نسيل ُوٓ يًودًٖ:
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جهِوّى ّجهفًٌّ ّجٗؿجخّٖ ،ليٓ اٌسحظَ جهـٌُٕ

يوٌفحً(.)4

المطلب الثانً :أقسام الحق
ٖللى فلِحء جهلحًٌّ فٕ ُوفٌح جهػلّق جهيحهٖر –
ُّٕ جهػلّق جهسٕ سفؿ ُوٓ يػل ٖينً سلٖٖيَ

دحهٌلّؿ( -)5اهٓ صالصر ؤكلحى:
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ؤ -جهػق جهٌِٖٕ ُّّ :جؾسوحه ٖيٌػَ جهلحًٌّ هنؾه
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ؤ  -جهػلّق جهـٌُٖر ؤّ جهػلّق جهفنفٖر  :ليٖـز دـهم
()10

يًِٖ ُوٓ نٕء يًِٖ دحهـجز.

ألٌِح يً اٌسحض جهـًُ

خ -جهػق جهنؾوٕ ُّّ :فجدًر كحٌٌّٖر دًٖ نؾوًٖ

خ -جهيونٖر جألؿدٖر ّجهفٌٖر ّجهوٌحُٖرّ :كؿ جُسفى

ؿجثً ّيؿًٖ ،سؾّل جهؿجثً ديّظدِح يًحهدر جهيؿًٖ

دبًُحء نٕء ؤّ جهلٖحى دِيل ؤّ جاليسٌحٍ ًُ ُيل.
ض -جهػق جهئٌِّ ُّّ :جهػق جهـٔ ٖفؿ ُوٓ ؤنٖحء
غٖف يحؿٖرّ ،جألنٖحء غٖف جهيحؿٖر ُٕ يح سؿفم دحهِلل
ّال سؿفم دحهػك.
ّسظؿف جإلنحفذ ٌُح اهٓ ؤً جهػق فٕ ـجسَ ؤيف

ئٌِّّ ،اٌيح ّوف جهػق دحهٌِٖٕ ؤّ جهنؾوٕ ؤّ

جهئٌِّ دحُسدحف يػل جهػق ( ،)7فبـج ّفؿ جهػق ُوٓ
نٕء يحؿٔ ليٕ ػلحً ٌُٖٖحًّ ،اـج نحً يػوَ ؿٌٖحً ليٕ
ػلحً نؾوٖحً ،ؤيح اـج نحً يػوَ ؤيفجً غٖف يحؿٔ فِّ

ػق ئٌِّ نحهسإهٖفّ ،جاللى جهسظحفّٔ ،جهِالير
()8

جهسظحفٖر

ٌُؿ دِى جهفلِحء -نيح لٖإسٕ سفوٖوَ فٕ

جهسنٖٖف جهفلِٕ هػق جالدسنحف.-
ّٖنيل يوًوغ جهػلّق جهيٌِّٖر يّيُّحز

ُؿذ ٖينً فؿُح اهٓ صالصر ؤكلحى فثٖلر(:)9

 -1جهػلّق جهِويٍٖر ّجألؿدٖرّ :سنيل جهيئهفحز،
ّجألُيحل فٕ يؾسوف جهِوّى ّجهفًٌّّ ،جٗؿجخ ،يِيح
نحٌز جهوّفذ جهسٕ ٌِفز دِح ،لّجء ؤنحٌز نسحدحً ،ؤى
ؿّٖجٌحً ،ؤى فليحً ،ؤى يظليحً يٌػّسحً ،ؤى نفًٖحً يفثٖحً،

ؤى يليُّحً ،ننفجثً جهنحلٖزّ ،جلًّجٌحز جهػحلّخ

جهييغًٌر (ّ ،)CDغٖف ـهم.
 -2جهػلّق جهسظحفٖرّ :سنسيل ُوٓ جاللى جهسظحفٔ،
ّجهِاليحز جهسظحفٖر.
 -3جهػلّق جهوٌحُٖرّ :سنسيل ُوٓ دفجءجز
جالؾسفجٍّ ،جهٌيحـض جهوٌحُٖرّ ،ؤننحل جهسويٖى
ّجهسغوٖفّ ،غٖفُح.
ًّٖوق ُوٓ جهػلّق جهيٌِّٖر فٕ ُوفٌح

يوًوػحز ُؿذ يٌِح:
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ُوٓ ُـج جهيوًوغ يً ّظٍّ(:)11

 -1ال ٖنيل ُـج جهيوًوغ نل يح ٌٖؿفض سػز جهػلّق
جهيٌِّٖر نحهؾفجثً ّجهدٖحٌحز جهظغفجفٖر.

 -2جؾسالف ًدِٖر جهيونٖر ًُ جهػلّق جهيٌِّٖر يً
ُؿذ ّظٍّ:

األَل :جهفنف صيفذ نؾوٖر هوحػدَ ّهوٖلر دَ اٖظحدحً
ؤّ لودحً ،فٕ ػًٖ ؤً جهنٕء جهييوّم ال ِٖؿ ظقءجً يً

يحهنَّ ،هٖك دحهيفّفذ ؤً ٖنًّ ُّ يحهنَّ ،جهيوم
فٕ نصٖف يً جألػّجل ٖنسفم فَٖ جهٌحك فال ٖؿل

دحهيفّفذ ُوٓ نؾه وحػدَ.
الذبىًٖ :لسيٕ جهيوم جلسثصحف جإلٌلحً ديح ٖيوم ،دٌٖيح
جهػلّق جهيٌِّٖر سئسٓ صيحفُح دحهٌنف ّجهسّقَٖ.

الذبلد :جهيوم صيفذ هِيل جهيٌسط ّػؿٍ ؤّ يظيُّر

ؤففجؿ نحفنّج فٕ اٌسحظَ ،دٌٖيح جإلٌسحض جهـٌُٕ نحفنز

فَٖ جإلٌلحٌٖر دِوّيِح ّؾدفجسِح ،ألً ُوى جإلٌلحً ُّ
صيفذ سفجنيحز ُويٖر نحفم فِٖح ُؿؿ ندٖف يً جهِويحء
يٌـ آالف جهلًٌٖ جهيحيٖر اهٓ ُوفٌح جهػحيف ،ففنف
جإلٌلحً ػولر فٕ لولر جهِوى سلدلِح ّسسوُّح ػولحز
نصٖفذ.
ض -جهػلّق جهيسِولر دحهِيالء :ليٖز دِـج جاللى ألً
ُـٍ جهػلّق ُٕ جهظحـخ جألندف هوِيالء جهـًٖ ٖلدوًّ

ُوِٖحّٖ ،ئؾـ ُوٓ ُـج جهيوًوغ ؤٌَ ال ًٌٖدق ُوٓ

نل جهػلّق جهيٌِّٖر نػق جهسإهٖفّ ،فلى جهؾفجثً،

ّجهدٖحٌحز جهظغفجفٖر(.)12

ؿ -جهػلّق جهسٕ سفؿ ُوٓ ؤيّجل غٖف يحؿٖر :ليٖز

دـهم ألً يػل ُـٍ جهػلّق غٖف يحؿٖرّٖ ،ئؾـ ُوٓ
ُـج جهيوًوغ ؤٌَ هى ٖدًٖ يحُٖر جهػلّق جهيٌِّٖر ّنل
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يح دٌَٖ ُـج جهيوًوغ ُّ دٖحً جالؾسالف دٌِٖح ّدًٖ

جهػلّق جهٌِٖٖر ّجهنؾوٖر(.)13

فِٖح ٌّػّ ـهم ( ،)18نيح ؤً جهيوٌَّف ال ٖؿؾل فٕ
ػيحٖر جهلحًٌّ اال اـج جنسيل ُوٓ نٕء يـً جالدسنـحف

ٍ -ػلّق جإلٌسحض جهِويُٕ :ؿٍ دنف ؤدّ قٖؿ ُـج
جهيوًوغ ؤنصف جهيوًوػحز ّيّػحً ّؤّلِِح يً

ػٖش جهيييًّ النسيحهِح ُوٓ نل اٌسحض يوؿفٍ جهِوى

جهٌٌفٔ ؤّ جهِيوٕ (ّٖ ،)14ئؾـ ُوٓ ُـج جهيوًوغ ؤٌَ
ال ٖنسيل ُوٓ نل جهػلّق جهيٌِّٖر نحاللى جهسظحفٔ
ّجهِالير جهسظحفٖر.
ّ -ػلّق جالدسنحف :ليٖز دـهم ألً جهػلّق جهيٌِّٖر
ٌحدِر يً جهـًُ ّسسلى دحإلدؿجٍ ّجالدسنحف

محمد علً الزغول وحمد فخري عزام

(ّ ،)15كؿ

فظغ يوًفٓ جهقفكحء ُـج جهيوًوغ ألٌَ ٖنسيل ُوٓ

نل جهػلّق جهيٌِّٖر( ,)16فٕ ػًٖ جُسفى جهؿنسّف

ُوٕ جهلفٍ ؿجغٕ ُوٓ ُـج جهيوًوغ ألٌَ ؤؾه يً

جهيًوّخ ،فال ٖؿؾل فٕ جهيوًوغ اال يح نحً فَٖ ادؿجٍ
ّجدسنحف فٕ ػًٖ ؤً ُـج جهػق ٖسيسَ دَ نل يئهف
ّوحػخ جلى سظحفٔ ّاً هى ٖنً فٕ ُيوَ جدسنحف.
ّٖفْ جهلفٍ ؿجغٕ دلحء يوًوغ جهػلّق جهيٌِّٖر ُوٓ

يح ُّ ُوَٖ ؿًّ سغٖٖف(.)17

ّٖفْ جهدحػصحً ؤً يوًوغ ػلّق جالدسنحف ُّ
ؤووغ يح ٖينً جهسِدٖف ٌَُ هوؿالهر ُوٓ جهػلّق

ّاً هى ٖنً ـج كٖير ظؿٖر(.)19

ّجهػحول ؤً جإلٌسحض جهـٌُٕ ٌٖؿفض سػز ػلّق

جالدسنحف ّٖسيسَ دػيحٖر جهلحًٌُّّٖ ،نسفً فَٖ صالصر
نفًّ ُٕ:

ٌِّ -1ف فنفذ جهيدسنف دوـّفذ يحؿٖـر ُوٓ ُٖثـر
نسحخ ،ؤّ جؾسفجٍ ،ؤّ لوِر سظحفٖرّ ،غٖف ـهم ،فبً

نحٌز يظفؿ فنفذ فٕ ـًُ وحػدِح ّهى سػل فٕ كحهخ
يحؿٔ فال اينحٌٖر هػيحٖسِح يً ظِرّ ،ألٌِح ُفير
()20

هوسغٖف يً ظِر ؤؾفْ

.

 -2ؤً ٖإسٕ جهيئهف دحدسنحف ظؿٖؿ فٕ يوٌفََ ّهّ نحً

جدسنحفٍ ٖلٖفجً ،فبـج هى ٖإز دنٕء ظؿٖؿ فٕ يوٌفَ فِّ
ُحهر ُوٓ يً كدوَ ّظحيَ ألكّجهِىّ ،ال ٌٖلخ نٕء

يً جألفنحف هَ ّاٌيح سٌلخ اهٓ كحثوِح(.)21

 -3ؤً ٖنًّ جهِوى جهـٔ ظحء دَ جهيئهف فٕ يوٌفَ
ينفُّحً ٌحفِحً(ُّ ،)22ـج جهنفً هينفُّٖر جهػق

جهيحهٕ هويئهف ًّدَ جهيوٌف ٌّنفٍ ،فبً نحً يح
ظحء دَ جهيئهف ييٌُّحً نفُحً نحهدؿٍّ ،جهيالالز،

ّجهِوّى جهيحفذ ،فٖظخ يٌَ ٌنف ُـٍ جهنسخ هيح فِٖح

جهيٌِّٖر هيح ٖإسٕ:

يً جإليفجف دحهيووػر جهِحير ،فحألػنحى جهنفُٖر ُٕ

 -1جنسيحل ُـج جهيوًوغ ُوٓ نل يح سسييٌَ جهػلّق

يوؿف جهػق فٕ جهنفِٖر جإللاليٖرّ ،يح ٖؾحهف

جهيٌِّٖر يً ػلّق نيح دًٍٖ ـهم جهنٖؽ يوًفٓ

جهقفكحء.
 -2سسفسخ ػلّق ؤؿدٖر ُوٓ ػلّق جالدسنحفّ ،ـهم

دٌلخ ُـٍ جألفنحف اهٓ وحػدِحّ ،ال سٌلخ ُـٍ جألفنحف
هَ اال اـج نحٌز يً ادؿجَُ ّجدسنحفٍ ّهّ نحً جدسنحفٍ

ٖلٖفجًّ ،اللٖيح اـج ُُوى ؤً جهيلوّؿ دحالدسنحف ُّ
ٌِّف نؾوٖر جهيئهف فٕ يوٌفَ يً ؾالل جهظِؿ
جهـٌُٕ هويئهف ّجهيِدف ًُ نؾوٖسَ لّجء فٕ ًفٖلر

ُفيَ هوفنفذ ،ؤّ يٌحكنر جٗفجء فِٖح ،ؤّ سفظٖغ فؤٔ
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ٌوّه جهنفٍ ال ٖسيسَ دػق جهػيحٖر ألٌَ يػٌّف
نفُحً ،فػيحٖرُ جألُيّف جهيػٌّفذ سؿُلُّ ُوٓ سٌحكى
جهسنفَّٖ ،جهنفٍ جإلهِٕ يٌقٌٍ ًُ ـهم.

المطلب الثالث :الحقوق الواردة على التألٌف
ٖسفسخ ُوٓ جهلّل دػق جهسإهٖف ػلحً:
األَل :ػق ُحى ُّّ ،ػق جألير فٕ جالٌسفحٍ

دحهيوٌف(ِّّٖ ،)23ؿ ُـج جهػق اهٓ ؤيفًٖ:

ؤ .كّل جهفلّل " :اـج يحز جإلٌلحً جٌلًَ ُيوَ اال
يً صالصـر  :اال يً وؿكر ظحفٖر  ،ؤّ ُوى ٌٖسفَ دَ،
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(يلوى ،يلوى دً جهػظحض  ،صضٌص

هشمن ،نسحخ جهّوٖر ،دحخ يح ٖوػق جإلٌلحً يً صّجخ دِؿ ّفحسَ،

ػؿٖش فكى  ،)1631فحهػؿٖش ٖؿل ديًٌّكَ ُوٓ ؤً جٌسفحٍ
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ٌػُّح ،ؤٖظّق هيً ّظؿُح ؤً ٖنسخ يٌِح صى ٖفؿُح؟
()28

كحل( :ال ،دل ٖلسإـً صى ٖنسخ)

.

ّكؿ ٖلّل كحثل :هى ال سظدف جهؿّهر جهيئهف ُوٓ

جألير ُّ جهيلوؿ جألووٕ يً سنفَٖ جهِوىّ ،ـهم

ٌنف يوٌفَ ظدفجً ٌَُ فُحٖر هويووػر جهِحير فٕ

جهيظحالزّ ،هػش جهيلويًٖ ُوٓ جهِوى ّاللٖيح فٕ

جهِحير ُوٓ جهيووػر جهؾحور()29؟

هوِيل ُوٓ جلسلحير جألير ّسًّٖفُح فٕ ظيَٖ
يظحل جهسإهٖف ،فلؿ ظِل جهنفٍ صّجخ جالٌسفحٍ دحهِوى
يلسيفجً ػسٓ دِؿ جهيّزّ ،هسػلٖق ُـج جهيلوؿ ففى

جهسإهٖفّ ،اللٖيح ؤً جهلحُؿذ سٌه ُوٓ سلؿٖى جهيووػر
ٌلّل :سلؿى جهيووػر جهِحير اـج نحٌز يسػللر ؤّ

يٌٌٌّر ،ؤيح ٌُح فِٕ ؾالف ـهم ،ألً جهيئهف كؿ ِٖسـف

جهِوى ُوٓ نل يلوى ( ،)24يوؿجكحً هلّهَ ً" :وخ جهِوى

ًُ ٌنف يوٌفَ دِؿى جنسيحهَ ،ؤّ دِؿى ٌيّظَ ػسٓ

هبسً ،جهيلؿير ،دحخ فيل جهِويحء ّجهػش ُوٓ ًوخ جهِوى ،فكى

هألير ،نيح ؤً جهؿّهر ال سسؿؾل فٕ جهػفٖحز جهؾحور

ففٖير ُوٓ نل يلوى"

(جدً يحظَ ،يػيؿ دً ٖقٖؿ ،شىو اتو

( .)224ػؿٖش وػٖغ (ؿًّ قٖحؿذ) جٌٌف جألهدحٌٕ ،يػيؿ ٌحوف
جهؿًٖ ،صضٌص شىو اتو هبسً  ،جهنسخ جإللاليٖر ،دٖفّز،1 ً ،

 ،1984ض ،1ه.)44

خُ .وى جإلٌلحً هٖك يلوّفجً ُوٓ ادؿجُحسَ ّفنفٍ دل
ُّ صيفذ سفجنيحز ُويٖر ؤؾـُح جإلٌلحً يً ُوّى جألير
ّؾدفجسِح ،هـج فحألير وحػدر فيل ُوٓ ؤدٌحثِح

جهيسِويًٖ ،فنحً ػلحً ُوٓ ؤدٌحثِح ُئالء ؤً ٖلِيّج فٕ

دٌحء ُوّيِح فِٖويّج جألظٖحل جهالػلر نيح سِوى ُئالء
ُيً لدلِى(.)25

الذبىً :ػق ؾحه ُّّ :ػق جهيئهفّٖ ،سيصل ػق
جهيئهف فٕ ؤيفًٖ ُيح:

 .1جهػق جألؿدٕ ُّّ :ػق ٌحنت ًُ ؤدّذ جهيئهف

هيوٌفَ ،فبٌسحظَ جهِويٕ يِدف ًُ نؾوٖسَ ُّّ ظقء

يً فنفٍ ّنؾوٖسَ(ّٖ ،)26سيصل ُـج جهػق فٖيح

ٖإسٕ(:)27

ؤ .ػق جهيئهف فٕ ٌلدر جهيوٌف ّجألفنحف جهسٕ
ٖػسِّٖح اهَٖ.
خ .ػق جهيئهف فٕ ٌنف يوٌفَ ؤّ ُؿى ٌنفٍ،
فحهيئهف وحػخ جهػق جهّػٖؿ فٕ سػؿٖؿ جهّكز

جهيٌحلخ هٌنفٍ اـج كفف ـهم ،فلؿ لثل جإليحى ؤػيؿ دً

ػٌدل ُيً للًز يٌَ ّفكر نسخ فِٖح ؤػحؿٖش ؤّ
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ٖنًّ وحهػحً هوٌنف دػٖش اً جهيوٌَّف ال ٖػلق ٌفِحً

هألففجؿ دسفسٖم دّٖسِى هيِففر يح هؿِٖى يً يوٌفحز.
ض .فكحدر جهيئهف ُوٓ ؿّف جهٌنف هِؿى ٌنف يوٌفحسَ
ؿًّ اـٌَ.

ؿ .ػق جهيئهف فٕ لػخ يوٌفَ ًُ جهسؿجّلُّ ،ـج
جأليف ِّٖؿ أللدحخ ُؿذ يٌِح :سغٖف فنف جهيئهف ،ؤّ
اؿؾحل سغٖٖفجز ظُّفٖر ُوٓ جهيوٌفّ ،غٖف ـهم يً

جأللدحخ.

ٍ .لوًر جهيئهف ُوٓ سوػٖغ جألؾًحء ّجألفنحف
دحهػـف ؤّ جإليحفر ٌُؿ اُحؿذ ًدَ جهنسحخ.
ّجهػق جألؿدٕ هويئهف يسفق ُوٓ ػيحٖسَّ ،كؿ
ٌوز جهلّجًٌٖ فٕ يؾسوف ؿّل جهِحهى ُوٓ ػيحٖر

ػلّق جهيئهف جألؿدٖر ،فحهيوٌَّف يِدف ًُ نؾوٖر
جهيئهف ُّّ ،جهيلئّل ًُ ؤفنحفٍ ُّدحفسَ ،هـج ٌظؿ
جهِويحء ٖئنؿًّ يفّفذ ٌلخ جهِوى اهٓ وحػدَ ُّّ

يح ٖليٓ دحأليحٌر جهِويٖرّ ،سػفٖى جهنـخ ّجهلفكحز

جهِويٖر(.)30

 .2جهػق جهيحهٕ ُّّ :جاليسٖحق جهيحهٕ هويئهف ؤّ ّفصسَ
هلحء ٌنف يوٌفَ دًفٖق غٖف يدحنف هوٌحك ّـهم دٌلؽ

جهيوٌف ٌّنفٍ(.)31
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ّجهلئجل جهـٔ ًٖفع ٌفلَ ٌُح ُّ :يح لدخ
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ػٖش سنٖٖفَ جهلحٌٌِّّّٕٖ ،ؿ لدخ جهؾالف دًٖ فلِحء
()37

ٌِّف جهػق جهيحهٕ فٕ جهسإهٖف ػؿٖصحً يَ ؤً جهسإهٖف

جهلحًٌّ فٕ سنٖٖف ػق جالدسنحف اهٓ ؤيفًٖ

يِفّف يٌـ آالف جهلًٌٖ ّهى سِفف يصل ُـٍ

ؤ .يػل ُـج جهػق ؤيف ئٌِّ ال ٌٖؿفض سػز جهسللٖى

جهيًحهدحز جهيحهٖر ٌُؿ جهلحدلًٖ؟

جإلظحدر ًُ ؤلدحخ ٌِّف جهيًحهدر جهيحهٖر هوسإهٖف

فٕ جهِوف جهػؿٖش ٌظيوِح ُوٓ جهٌػّ جٗسٕ:
ؤ .جٌوفجف ُير جهِويحء جهلحدلًٖ فٕ جهسإهٖف اهٓ سِوٖى
جهٌحك جدسغحء يفيحذ جهلل ّفظحء جهصّجخ جألؾفّٔ فلً،
فنحٌز ٌٌفسِى اهٓ جهسإهٖف ٌٌفذ سِدؿٖر دػسر

دحُسدحف ؤً ٌنف جهِوى يً جهففّى جهنفحثٖر(.)33

(،)32

خ .اً جهٌٌفذ جهيحؿٖر فٕ ُـج جهِوف ًغز
ُوىظّجٌخ نصٖفذ فٕ ػٖحذ جهٌحك ّيٌِح ظحٌخ سإهٖف
جهنسخّ ،اللٖيح دِؿ جؾسفجٍ جهيًدِر ،ففٕ جهِِّؿ

جهلحدلر نحٌز جهنسخ سٌلؽ دحهٖؿ ٌُؿ جهّفجكًٖ دٌلؽ

يػؿّؿذ ظؿجً ،ؤيح جهّٖى فبً جهيًحدَ سًدَ آالف جهٌلؽ
يً جهنسحخ ييح ظِل جهيئهفًٖ ًٖيًِّ فٕ نلخ يحؿٔ
ٌسٖظر ًدَ ّسفّٖط ُـج جهِؿؿ جهندٖف يً جهٌلؽ

هنسدِى(.)34

ُـج ّكؿ ُيق جهٌيّض جهِويٕ جهـٔ ٌِحٖنَ جهّٖى
فٕ ظيَٖ جهسؾووحز جهِويٖرّ ،اللٖيح دِؿ ٌِّف
جهظحيِحزّ ،جهيفجنق جهِويٖر ّجهصلحفٖرّ ،جهيظالز،
ّجهظفجثؿّ ،غٖفُح ييح لحُؿ ُوٓ سِيٖق جهٌٌفذ

جهيحؿٖر فٕ جهسإهٖف(.)35

:

جهيِسحؿ هوػق.
خ .جنسفجم ٌُحوف ُـج جهػق دًٖ جهػق جهٌِٖٕ
ّسسيصل فٕ جهػق جهيحهٕ اللسغالل جالدسنحفّ ،دًٖ جهػق
جهنؾوٕ جألؿدّٕ ،سسيصل فٕ ؤدّٖر جهيئهف هِيوَ
ٌّلدسََ اهَٖ ّػيحٖسَ.
ّهفظحل جهلحًٌّ فٕ سنٖٖف ػق جالدسنحف صالصر

ؤكّجل:

اللَل األَل :ؤً ػلّق جالدسنحف ُٕ ػق يونٖرُّٕ ،
ٌٍّ يً جهػلّق جهٌِٖٖر ،ألً جهيدسنف ٖلسصيف جدسنحفٍ
ّٖسوفف فَٖ نلحثف جهييسونحز جهٌِٖٖر ،دل ُؿٍ
ؤوػحخ ُـج جهلّل يً ؤكؿك ػلّق جهيوم ألً يػوَ
ٌسحض ـًُ جهيئهف ُّّ ؤّهٓ دحالػسفجى يً جألنٖحء
جهٌِٖٖر(.)38

اللَل الذبىً :ؤً ػلّق جالدسنحف ُٕ ٌٍّ يً جهػق

جهنؾوٕ الُسدحف جهظّجٌخ جهنؾوٖر جهسٕ ٖسييٌِح

ػق جالدسنحف ،فحالدسنحف ُّ ٌسحض ـًُ جهيدسنف فِّ ظقء
يً نؾوٖسَ ّفنفٍ ُّّ ،يٌلّخ اهَٖ ّهوٖق دَ،
ّجهػق جهيحهٕ جهيسفسخ ُوٓ جهسإهٖف يح ُّ اال صيفذ يً

صيحف جهػق جألؿدٕ(.)39

المطلب الرابع :التكٌٌف القانونً والفقهً لحق االبتكار

اللَل الذبلد :ؤً ػق جالدسنحف ػق ظؿٖؿ يلسلل ًُ

أوالًال :التكٌٌف القانونً لحق االبتكار
نحً جهسللٖى جهيِِّؿ هوػلّق جهيحهٖر ٌُؿ فلِحء

فٕ ًٖحسَ ظّجٌخ يً جهػق جهٌِٖٕ ّظّجٌخ يً جهػق

جهلحًٌّ ُّ سللٖيِح اهٓ ًٌُّٖ :ػق ٌُٖٕ ّػق

نؾوٕ ،اال ؤً جهسًّف جهندٖف جهـٔ ًفؤ ُوٓ يؾسوف
ظّجٌخ جهػٖحذ ؤففق ٌُّحً ظؿٖؿجً يً جهػلّق ُّّ جهػق

جهئٌِّ (ػق جالدسنحف) ( ،)36ػٖش ؤصحف ٌِّف ُـج

جهٌٍّ جهظؿٖؿ يً جهػلّق ؾالفحً دًٖ فلِحء جهلحًٌّ يً
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جهػق جهٌِٖٕ ّجهػق جهنؾوٕ ،فِّ ػق يقؿّض ٖػيل

جهنؾوٕ-نيح ؤلوفٌحّ .-ؤغوخ فلِحء جهلحًٌّ فٕ
ُوفٌح ٖئٖؿًّ ُـج جهفؤٔ ُّوٓ فؤلِى جهِالير

ُدؿجهفقجق جهلٌِّفٔ(.)40

ثانٌا ًال :التكٌٌف الفقهً لحق االبتكار
جؾسوف جهفلِحء جهيِحوفًّ فٕ سنٖٖف ػق
جالدسنحف فٕ جهفلَ جإللاليٕ ُوٓ صالصر ؤكّجل:
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اللَل األَل :ؤً ػق جالدسنحف ُّ ػق ٌُٖٕ يلفف،

ُّّ كّل فسػٕ جهؿفٌٖٕ (ُّ ،)41در جهقػٖوٕ (ُّ ،)42وٕ

محمد علً الزغول وحمد فخري عزام

ّجهفجظغ يً ُـٍ جألكّجل ُّ جهلّل جألّلُّّ ،
ؤً ػق جالدسنحف ػق ٌُٖٕ يلفف ،ألً جهِوى يٌفِر نيح

جهلفٍ ؿجغٕ (ّ ،)43دنف ؤدّقٖؿ (ُّ ،)44ظٖل جهٌنيٕ (،)45

ٌه ُوِٖح ػؿٖش فلّل جهلل

ّجهػق جهيلفف ُّ جهػق جهيسِوق ديػوَ سِوق جلسلفجف،

جٌلًَ ُيوَ اال يً صالصر :اال يً وؿكر ظحفٖرُّ ،وى

" :اـج يحز جإلٌلحً

ٌٖسفَ دَ ،ؤّ ّهؿ وحهغ ٖؿُّ هَ" (لدق سؾفٖظَ) ُّ ،ـٍ

ّهسِوق ُـج جهػق ديػوَ ؤصف جهػنى ،دػٖش هّ سٌحقل
وحػخ جهػق ًُ ػلَ فبً جهػنى ٖسغٖف دـهم جإلللحً،

لّجءً ؤنحً يونحً فٕ يػل جهػق نحهٌنحع ،ؤى هى ٖنً يونحً
فٕ جهيػل نحهلوحه ،فحهلحسل يَ كٖحى جهػق غٖف

جهيٌفِر يلسلور ًُ جهيئهف دؿهٖل جلسيفجفُح دِؿ ّفحسَ
()52

ّػوّهِح فٕ ًُٖ ؾحور دِح نحهنسحخ ؤّ جالؾسفجٍ

ّجهيٌحفَ فٕ جهفلَ جإللاليٕ ٌُؿ ظيِّف جهفلِحء

يِوّى جهؿى ،دٌٖيح اـج سٌحقل وحػخ جهػق ًُ

ؤيّجل يسلّير ييوّنرّ ،جهيوم ٌٍّ يً جهػلّق جهٌِٖٖر،

جهلوحه ٖودغ جهلحسل يِوّى جهؿىّ .نـج ػق جهسإهٖف
اـج سٌحقل ٌَُ وحػدَ وحف يدحػحً دِؿ ؤً نحً ػلحً

ُّوَٖ فبً ػق جالدسنحف ػق ٌُٖٕ يلففُّ ،ـج ٌِٖٕ
ؤً جهػق جهٌِٖٕ فٕ جهفلَ جإللاليٕ ؤّلَ يٌَ فٕ

يلوّفجً ُوٓ جهيئهف (ّ .)46ـهم ألً ػق جالدسنحف

جهلحًٌّ ،فحهػق جهٌِٖٕ فٕ جهفلَ جإللاليٕ ٖسييً

يٌفِر ٌحدِر يً جهيئهف فلؿ دـل جهيئهف يٌحفَ ـٌَُ

جألُٖحًّ ،جهيٌحفَ ّجهػلّق ،فٕ ػًٖ ؤً جهػق جهٌِٖٕ
()53

فٕ جهلحًٌّ يلوّف ُوٓ جألُٖحً فلً

ّظلؿٍ فٕ جلسٌدحً جهِوّى جهٌحفِرّ ،كؿ جٌدصلز ُـٍ
جهيٌحفَ ًُ يئهفِح ّجٌفووز ٌَُ ّجلسلفز فٕ

اللَل الذبىً :ؤً ػق جالدسنحف ُّ ػق يظفؿ ُّّ كّل
ؤػيؿ جهػظٕ جهنفؿٔ (ّ ،)47جهػق جهيظفؿ ُّ ػق غٖف
يسِوق ديػوَ ؤٔ ؤً جهسٌحقل ًُ ُـج جهػق ال ٖئصف
جهػنى جألووٕ نحهنفِر ،فبً سٌحقل جهنفَٖ ًُ ػلَ فٕ
هوينسفٔ ،فِّ ال ٖصدز فٕ جهيػل كدل سيوم جهنفَٖ

()48

ّجهػلّق جهيظفؿذ ينٖثر ُّٕ ال سلّى ديحل ٌُؿ

.

جهػلّق جهيحهٖر جهيِفّفر ،فِّ ال ٌٖؿفض سػز جهػلّق
جهٌِٖٖر ألٌَ ال ٖفؿ ُوٓ جألُٖحً ،نيح ؤٌَ ال ٌٖؿفض

نؾه يًِٖ سوقيَ جهلٖحى دِيل يُػؿؿ ،فِـج جهػق ٖفؿ
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جهيحهٕ هويئهف ُوٓ كّهًٖ:
اللَل األَل :ؤً ػق جهيئهف جهيحهٕ يِسدف نفُحً،
فوويئهف جالُسٖحى ًُ ػلَ فٕ جهسإهٖف ديحلُّّ ،

كّل ظل ُويحء جألير جهيِحوفًٖ ٌـنف يٌِى :يوًفٓ
ُّّ ،در جهقػٖوٕ

ّيػيؿ لِٖؿ فييحً جهدًّٕ

()55

ّفسػٕ جهؿفٌٖٕ

()56

(ّ ،)57يػيؿ ُصيحً

ندٖف(ُّ ،)58وٕ جهلفٍ ؿجغٕ (ُّ ،)59ظٖل جهٌنيٕ

()60

ّيػيؿ فّجك كوِر ظٕ(.)61

ّجلسؿل ؤوػحخ ُـج جهلّل دحألؿهر جٗسٖر:

سػز جهػلّق جهنؾوٖر ألٌَ ال ٖففى سنوٖفحً ُوٓ

ّيػيؿ ندٖف(.)51

المطلب األول :مالٌة حق التألٌف فً الفقه اإلسالمً
جؾسوف جهفلِحء جهيِحوفًّ فٕ جُسدحف جهػق

جهقفكحء

اللَل الذبلد :ؤً ػق جالدسنحف ػق ظؿٖؿ ّيلسلل ًُ

جهلحدلًٖ ّـُخ اهٓ ُـج جهلّل يوًفٓ جهقفكحء

اإلسالمً واآلثار المترتبة علٌه

()54

جهػٌفٖر( ،)49هـج ال ٖظّق جالُسٖحى ٌُِح ديحل.

ُوٓ ؤنٖحء غٖف يحؿٖر ييح ال ٌٖؿفض سػز جهػلًٖ

.

المبحث الثانً :مالٌة حق التألٌف فً الفقه

جهيوٌف.

جهنفِر ال ٖئصف فٕ جهػنى جألووٕ ُّّ دلحء جهيوم

.

()50

 -1جهلٖحك ُوٓ ظّجق ؤؾـ جألظفذ ُوٓ سِوٖى جهلفآً
جهنفٖى ّسِوٖى جهلٌر جهٌدّٖر جهينففر ،كحل فلّل جهلل

" :ؤػق يح ؤؾـسى ُوَٖ ؤظفجً نسحخ جهلل"

()62

ٖ ،ؿل

جهػؿٖش ديًٌّكَ ُوٓ ينفُّٖر ؤؾـ جألظفذ ُوٓ سِوٖى
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جهلفآً جهنفٖى ،ؤّ كفجءسَ ُوٓ جهيفٖى يً ؤظل

محمد علً الزغول وحمد فخري عزام

ُّٖلحك سنظَٖ جهيئهفًٖ ُوٓ جهسإهٖف ُوٓ ظّجق

جاللسنفحء ،فويح ظحق ؤؾـ جألظفذ ُوٓ سِوٖى جهلفآً

ؤؾـ جهيظحُؿ لوخ – ُّّ يح ّٖظؿ يَ جهيػحفخ يً

جهنفٖى ظحق يً دحخ ؤّهٓ ؤؾـ جألظفذ ُوٓ سِوٖى لحثف

لالع ّهدحك ّغٖفٍ -يً كسوَ فٕ جهيِفنر ُيالً دلّهَ

جهِوّى جألؾفْ نحهػؿٖشّ ،جهسفلٖفّ ،جهفلَّ ،غٖفُح،

" :يً كسل كسٖالً هَُ ُوَٖ دٌَٖ فوَ لودَُ"

لّجء ؤنحً جهسِوٖى ينحفِر ؤى نسحدر(.)63

صضٌص التخبري  ،نسحخ جهيغحقٔ ،دحخ كّهَ سِحهّّٖٓ :ى ػًٌٖ

 -2جهوحٌَ ٖيوم يح ٖوٌَِ يً ؤنٖحء يً غٖف ؾالف،
فنـج جهيئهف ٖيوم يوٌفَ كٖحلحً ُوٓ جهوحٌَ ،فحهيئهف

نحهوحٌَ ٖدـل يٌحفَ ٌفلَ ّيحهَ إلؾفجض جهيوٌف

ػق جإلٌلحً فٕ يٌحفَِ ّلحثف ؤيّجهَ ( ،)64كحل سِحهٓ:
ظلِ اِالَّ
ٌَب ؤ ٌٍََُّب َّالذٌِوَ آ َهىَُاْ الَ خَإْكُمَُاْ ؤَ ِهََالَكُنِ َت ٌِىَكُنِ تِب ْلتَب ِ
ؤَو خَكَُوَ خِسَب َرثً ؼَو خَرَاضٍ هِّىكُنِ  :29[ لّفذ جهٌلحء ]،

ّكحل " :صالصر ؤٌح ؾويِى ّٖى جهلٖحير :فظل ؤًُٓ
دٕ صى غؿفّ ،فظل دحٍ ػفجً فإنل صيٌَّ ،فظل

(جهدؾحفٔ،

صضٌص التخبري  ،نسحخ جإلظحفذ ،دحخ اصى يً يٌَ ؤظف جألظٖف).

 -3ػق جهسإهٖف ػق ٌُٖٕ يلففّ ،جهػلّق جهيلففذ

()65

ٖظّق هوحػدِح جهسٌحقل ٌُِح ديحل دحسفحق جهفلِحء

نحهًالقّ ،جهؾوَّ ،جهِفّ ُوٓ يحلُّ ،وَٖ ٖظّق

()66

هويئهف جهيِحّير ًُ ػلَ ؤّ جهسٌحقل ٌَُ ديحل

.

 -4جهسإهٖف فٕ جهيظحالز جهِويٖر نسٓ ّجظخ نفُٕ

ُوٓ جهيئُوًٖ هِـج جهِيل يً جهِويحء ،هيح فَٖ يً ٌنف

هوِوى دًٖ جهِحير يً ؤظل جالٌسفحٍ دَ هلّهَ سِحهٓ:فََمَِالَ

َلٍَُاْ فًِ الدٌِّوِ
ىَفَرَ هِو كُلِّ فِرِكَجٍ ِّه ْىٍُنِ ظَأئِفَجٌ ِّل ٌَخَف َّ

ََِلٌُىذِرَُاْ َكَِ َهٍُنِ ِاذَا رَسَؽَُاْ اَِل ٌٍِِنِ  :122[ لّفذ جهسّدر] ،
ّجهلّل ديحهٖر ػق جهسإهٖف ّظّجق جهيِحّير ٌَُ

ٖنظَ جهيئهفًٖ ُوٓ جاللسيفجف فٕ جهسإهٖفّ ،يً ٌحػٖر
ؤؾفْ ِٖؿ جهسإهٖف ّلٖور نلخ هنصٖف يً جهِويحء فٕ
ُـج جهِوفُّ ،وَٖ فحهلّل ديحهٖر ػق جهسإهٖف ّجظخ
نفُحً هسنظَٖ جهِويحء ُوٓ جهسإهٖف

()68

ال ٖسى جهّجظخ اال دَ فِّ ّجظخ)

.

ُيالً دلحُؿذ (يح
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ُٖؾيك جأللالخ ّيً كسل كسٖالً فوَ لوُدَُ ،فكى

ّ .1950يلوى،

صضٌص هشمن  ،نسحخ جهظِحؿ ّجهلٖف ،دحخ جلسػلحق جهلحسل لوخ

جهيلحسوًٖ ُوٓ جهلسحل ّكسل جألُؿجء دإؾـ جهيظحُؿ لوخ

ّيدحؿة جهِؿل ّجهػق فٕ جهنفٍ سلسيٕ ػفٌ

جلسإظف ؤظٖفجً فحلسّفٓ يٌَ ّهى ًَِٖ ؤظفٍ"

اـ ؤُظدسنى كّسنى  ،فكى ّ ،4322نسحخ جهؾُيك ،دحخ يً هى

جهلسٖل ،فكى  ،)1751فحهػؿٖش ٖؿل ديًٌّكَ ُوٓ سنظَٖ

دننوَ جهٌِحثٕ هٌٖسفَ دَ جهٌحك.

()67

(جهدؾحفٔ،

جهيلسّلّ ،نـج جهيئهفًّ فًًِّٖ يحالً هلحءَ ظِؿُى

ّػدك ؤٌفلِى هسنظِِٖى ُوٓ جهسإهٖف(.)69

 -5جهلّل دِـؿى يحهٖـر ػق جهسإهٖـف ٖئؿٔ غحهدحً اهٓ
جٌلًحٍ جهِويحء ًُ جهسإهٖف ُّّ ،يأل ييٌٍّ نفُحً هيح
فَٖ يً جإليفجف دحهيوحهغ جهؾحور جهيسِولر دػفيحً

جهِويحء يً ػلّكِى فٕ ؤؾـ جهِّى ًُ يٌحفَ ؤٌفلِى،
نيح ؤً فٕ ُؿى جُسدحف يحهٖر ػق جهسإهٖف ايفجفجً
دحهيووػر جهِحير ّـهم دػفيحً ُحير جهٌحك يً
جالٌسفحٍ دحهيوٌفحز ّيح سػَّٖ يً ُوّى(.)70

ّديح ؤً جهيفف يففٍّ فٕ جهنفٍ ُيالً دلحُؿذ

(جهيفف ٖقجل)

()71

فال دؿ اـً يً جُسدحف يحهٖر ػق

جهسإهٖف.
 -6سِحفف جهيلويًّ ّجهٌحك ظيِٖحً فٕ ؤكًحف جهِحهى
نحفر ُوٓ ُؿ جاليسٖحق جهيحهٕ يً ػلّق جهيئهف،

ّيحهٖر جألنٖحء سصدز دسيّل جهٌحك هِح ،ظحء فٕ فؿ
جهيػسحفّ( :جهيحهٖر سصدز دسيّل جهٌحك نحفر ؤّ دِيِى،
ّجهسلّى ٖصدز دِح ّدبدحػر جالٌسفحٍ دَ نفُحً) (.)72

ّجهِفف يوؿف سنفِٖٕ يِسدف فٕ جاللسؿالل

ُوٓ جألػنحى جهنفُٖر (ّ ،)73اللٖيح ؤً نفًّ جهِيل
دحهِفف يسّجففذ ٌُح ،فِـج جهِفف ال ٖؾحهف ٌوّه
جهنفٍ ؤّ كّجُؿٍ ؤّ يلحوؿٍ ،نيح ؤٌَ ُفف يًفؿ
ّينفف دحلسيفجف فٕ جهسِحكؿجز جهيسِولر دػلّق جهسإهٖف
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ّجهًدَ ّجهٌنف ،ايحفر اهٓ ـهم فِّ ُفف ُحى فٕ

ظيَٖ دالؿ جهيلويًٖ(.)74

ّيلسٌؿ جهِفف ٌُح جهيووػر جهيفلور (ُّٕ -)75

جهيووػر جهسٕ هى ٖفؿ ؿهٖل نفُٕ ٖؿل ُوٓ جُسدحفُح
()76

ؤّ اُؿجفُح-

ّجاللسؿالل دحهيووػر جهيفلور ٌُح يً

ّظًِٖ:

محمد علً الزغول وحمد فخري عزام

 -9اكفجف جهِويحء جهلحدلًٖ هوػنحى ّاللٖيح جهؾوٖفر
جهيإيًّ فٕ ًُحٖحٍ هويئهفًٖ ّجهيسفظيًٖ ػسٓ كٖل اٌَ

نحً ًِٖٕ ّقً جهنسحخ جهيسفظى ـُدحً ( ،)85فنحٌز ُـٍ
جألًُٖحز سفّق دنصٖف صيً جهّفق ّجهػدف ّؤظفذ

جهنسحدر ،فِوى ؤً جهيحل جهيؿفٍّ هويئهفًٖ ّجهيسفظيًٖ

نحً يلحدل جهسإهٖف ّجهسفظيرّ ،هى ٌٖلل اهٌٖح اٌنحف ؤػؿ

األَل :جهيووػر جهؾحور ُّٕ :يووػر جهيئهف،

يً جهِويحء جهلحدلًٖ ُـٍ جألًُٖحز ،فؿل ُـج ُوٓ
()86

ّسسيصل فٕ ؤؾـٍ يحالً يلحدل اٌسحظَُّ ،ـج ػق ال ٌٖنفٍ

اكفجف جهِويحء دحالُسٖحى ًُ ػق جهسإهٖف

جهنفٍ هسِّٖيَ ًُ يٌحفَ ٌفلَ جهسٕ دـهِح فٕ جهسإهٖف

 -10دحٍ دِى جهِويحء جهلحدلًٖ نسدِى دإصيحً يفسفِر

سنظِٖحً هَ ّهغٖفٍ ُوٓ جاللسيفجف فٕ جهسإهٖف،
ّدؾحور ؤً دِى جهيئهفًٖ ِٖسحنًّ ُوٓ جهيفؿّؿ

جهيحهٕ هيوٌفحسِى(.)77

الذبىً :جهيووػر جهِحيرّ :سسيصل جهيووػر جهِحيـر فٕ
ؤً سنظَٖ جهيئهفًٖ دحالُسٖحى ًُ ػق جهسإهٖف ٖئؿٔ
اهٓ يقٖؿ يً جهيوٌفحز فٕ يؾسوف جهيظحالز جهِويٖر،

ُّـج ٌِٖٕ جٌسفحٍ جألير دصفّذ ُحثور يً جهِوّى(.)78

 -7سِؿ جهيٌحفَ ؤيّجالً يسلّير ٌُؿ جهفلِحء ( -)79لّْ
جهػٌفٖر(ّ -)80ػق جهسإهٖف يٌفِر ،فحهيئهف ٖدـل يٌحفَ
ـٌَُ ّظلؿٍ فٕ جهسإهٖف ّجهظيَ ّجهسٌلٖغ ّجهنسحدر،
()81

ُّوَٖ ٖنًّ جهسإهٖف يٌفِر يحهٖر يسلّير

فوغ ّكٍّ

جهيوم ُوِٖحّ ،دحهسحهٕ هويئهف جالُسٖحى ًُ ػلَ فٕ
جهسإهٖف ألً يػل جهِلؿ يحل يسلّى دػلخ جهلحُؿذ (نل يح

.

سفّق صيً جهػدف ّجهّفق جهـٔ نسدز دَ ،فلؿ دحٍ ؤدّ

ٌِٖى جألودِحٌٕ نسحدَ جهػوٖر دإفدِيحثر ؿٌٖحفّ ،دحٍ جدً
ػظف جهِللالٌٕ ؤػؿ نسدَ دصالصيحثر ؿٌٖحف ،فِـج ؿهٖل
ُوٓ ؤً جهِويحء جهلحدلًٖ ٖلّهًّ ديحهٖر ػق جهيئهف فٕ

يوٌفحسَّ ،اللٖيح ؤٌَ هى ِٖفف ؤً ؤػؿجً يً جهِويحء

ؤٌنف ُوِٖى وٌِِٖى ُـج ،فٖنًّ ُـج اكفجفجً يً جهِويحء
جهلحدلًٖ ديحهٖر ػق جهيئهف(.)87
اللَل الذبىً :ؤً ػق جهسإهٖف ال ِٖؿ ػلحً يحهٖحً ّال

ٖظّق ؤؾـ جهِّى ٌَُّ ،اهٓ ُـج ـُخ ؤػيؿ جهػظٕ

جهنفؿٔ(ّ ،)88جلسؿل ُوٓ يح ـُخ اهَٖ ديح ٖإسٕ:

 -1اً ؤؾـ يلحدل يحهٕ ُوٓ جهسإهٖف ِٖؿ ٌُّحً يً
نسيحً جهِوى ُّّ يػفى دٌوّه جهنفٍ ،كحل " :يً
لثل ًُ ُوى صى نسيَ ؤهظى ّٖى جهلٖحير دوظحى يً ٌحف"

نحً يحالً يسلّيحً ظحق ؤً ٖنًّ يػالً هوِلؿ().)82

(جهسفيـٔ ،يػيؿ دً ُٖلٓ دً لّفذ ،شىو الخرهذي

 -8جهيئهف يلئّل ُيح ٖنسدَ فٕ جهؿٌٖح ّجٗؾفذ ،كحل

جدً جألنِش ،شىو ؤتً داَد  ،نسحخ جهِوى ،دحخ نفجُٖر يٌَ جهِوى،

شخَظَرٌ  :53[ لّفذ جهليف] ،
سِحهََٓ:كُلُّ صَغٌِرٍ ََ َكتٌِرٍ هُ ِ
ّهوػحنى يػحلدسَ فٕ جهؿٌٖح ًُ ناليَ فٕ جهيوٌف،

نيح ٌٖلخ اهٓ نالى جهيئهف فٕ يوٌفحسَ ػلً ؤّ كدغ
ؤفنحفٍ ُّدحفجسَّ ،هيح نحً جهيئهف يحيٌحً ّيلئّالً
ًُ يوٌفَ فوَ ؾفجض ُـج جهيوٌف ٌُؿ جهدَٖ ّسػلٖق
()83

جألفدحع

ُيالً دلحُؿذ (جهؾفجض دحهييحً)(.)84

 ،نسحخ

جهِوى ،دحخ يح ظحء فٕ نسيحً جهِوى ،فكى  .2649ؤدّ ؿجّؿ ،لوٖيحً

فكى  .3658كحل جهسفيـٔ ،ػؿٖش ػلً) ُّ ،ؿ جهِظوٌّٕ

ػدك جهنسخ ًُ جالٌسفحٍ دِح ؿجؾالً فٕ جهُّٖؿ جهّجفؿ
فٕ جهػؿٖش جهلحدق.
 -2جهِوى ُدحؿذ ّكفدرّ ،ال ٖظّق ؤؾـ جألظف جهؿٌّٖٔ
ُوٓ جهلفدحز ،ألً ؤؾـ جألظف ُوٓ جهِوى ٖظِوَ نلحثف
جهوٌحُحز جهسٕ سلّى دحهيحل دِؿ ؤً نحً كفدر ُّدحؿذ،
ُّوٓ جألير نفحٖر ُويحثِح يً ػٖش جهيِحم ػسٓ

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
 1426ه  2005 /م

()89

 109 

العدد (، )1

الحقوق المالٌة للمؤلف :دراسة فقهٌة

مقارنة ......................................

محمد علً الزغول وحمد فخري عزام

ٖسففّ جهِويحء ألؿجء ٌّٖفسِى جهسِدؿٖر ّجهسلفخ اهٓ جهلل

 -1جاللسؿالل دحهِفف جهيلسٌؿ اهٓ جهيووػر ال ٖوغ،

 -3ػق جهسإهٖف ػق يظفؿ فال ٖسلّى دحهيحل نحألُٖحً

نيوؿف سنفِٖٕ ُؿى يوحؿير جهٌوّه جهنفُٖر،

دحهِوى سػوٖالً ّسؿفٖلحً ّسإهٖفحً(.)90

جهيحؿٖر ٌُؿ دِى جهفلِحء ّاللٖيح جهػٌفٖر

ألً يً نفًّ جُسدحف جهِفف ّجهيووػر جهيفلور

()91

فال ٖوغ

جالُسٖحى ٌُِح ديحل كٖحلحً ُوٓ ػق جهنفِر ًُ
()92

جهػٌفٖر

فِّ ػق يظفؿ ال ٖوغ ؤؾـ ُّى يحهٕ

ٌُؿ جهسٌحقل ٌَُ(.)93

ّٖ -4ينً جاللسؿالل هِـج جهففٖق دإً دِى جهِويحء هى
َُِٖؿّج جالظسِحؿجز جهِويٖر ّيٌحفَ جهنسخ ؤيّجالً يسلّير،

ٌّّفؿ ٌُح دِيحً يً ُـٍ جألكّجل.

ٖلّل جهلفجفٕ( :دل جهيحدً هيح ٌٖسلل اهَٖ – ؤٔ
جهّجفش -يح نحً يسِولحً دحهيحل ؤّ ٖؿفَ يففجً ًُ
جهّجفش فٕ ُفيَ دسؾفٖف ؤهيَ ّ ...ال ٖفصًّ ُلوَ

ّال نِّسَ ّال ٌفلَ فال ٖفصًّ يح ٖسِوق دـهم ...

ّفّجٖسَ ّيٌحكدَ ّّالٖسَ ّآفجءٍ ّجظسِحؿجسَ ّؤفِحهَ
جهؿٌٖٖر فِّ ؿٌَٖ ّال ٌٖسلل نٕء يً ـهم هوّجفش ألٌَ

هى ٖفش يلسٌؿٍ) (.)94

دًٍٖ جهلفجفٕ ؤً جالظسِحؿجز جهِويٖر هٖلز ؤيّجالً

ُّـج ٌِٖٕ ؤً ػق جهسإهٖف هٖك ػلحً يحهٖحً ٌُؿٍ.
ّٖلّل جهيّووّٕ( :هّ جلسإظف يوػفحً ؤّ نسحدحً
هٖلفؤ يٌَ هى ٖظق ّال ؤظف هَ ،ألً جهلفجءذ ّجهٌٌف
يٌفِر سػؿش يً جهلحفة ال يً جهنسحخ ،فوحف نيح هّ

جلسإظف نٖثحً هٌٌٖف اهَٖ ال ٖظّق) (.)95

فحهيّووٕ جهػٌفٕ ٌفٓ وػر سإظٖف جهنسخ هِؿى
جالٌسفحٍ دِحُّ ،ـج ٖلسيٕ ٌفٕ يحهٖر ػق جهسإهٖف ألً
يٌحفَ جهيئهف فٕ جالظسِحؿ ّجهسإهٖف ّجهنسحدر يلسلفذ

ّديح ؤً دِى جهٌوّه جهنفُٖر ظحءز دسػفٖى
نسيحً جهِوىّ ،ػق جهسإهٖف وّفذ يً وّف نسيحً
جهِوى ،فبً جاللسؿالل دحهِفف ّجهيووػر غٖف يِسدف

هيِحفير جهٌه.

 -2ال ٖوغ جاللسؿالل دإً ػق جهسإهٖف يٌفِر يحهٖر

يسلّير ،ألً جهيٌحفَ جهيدـّهر ٌُح ّظؿز ألؿجء ُدحؿذ

ّكفدرّ .ال ٖوغ ؤؾـ جألظفذ ُوٓ جهلفدحز.
ٖ -3فؿ ُوٓ جاللسؿالل دحهػؿٖش" :ؤػق يح ؤؾـسى ُوَٖ
ؤظفجً نسحخ جهلل" يً ّظًِٖ:

األَل :ؤً يح ؤؾـٍ جهوػحدر فٕ جهػؿٖش يً يحل نحً
يلحدل جاللسنفحء دحهلفآً ال يً ؤظل جهسِوٖى ّجهسإهٖف.

الذبىً :ؤً يح ؤؾـٍ جهوػحدر يً يحل فٕ جهػؿٖش نحً
ُدر يً قُٖى جهػٕ ٌٌٖف جهلفجءذّ ،اللٖيح ؤً جهػؿٖش
هى ٖدًٖ ّظّؿ جسفحق يلدق دٌِٖيح ،ييح ٌٖفٕ ُلؿ
جإلظحفذ ؤّ جهظِحهر.
 -4جاللسؿالل دلحُؿذ جهؾفجض دحهييحً ال ٖوغ،

فحأليّجل جهيسلّير ُٕ يح ٌٖؿفض سػز ُـٍ جهلحُؿذ،

ّػق جهسإهٖف ػق يظفؿ ال ٖسلّى ديحل فال ٌٖؿفض سػز

ُـٍ جهلحُؿذ.

 -5كٖحك ػق جهيئهف ُوٓ يح ٖوٌَِ جهوحٌَ كٖحك

يَ جهفحفق ألً جهوحٌَ ٖوٌَ ؤنٖحء يحؿٖر فِٕ ؤُٖحً

يحهٖر يسلّير ،فٕ ػًٖ ؤً جهسإهٖف ؤيف ئٌِّ فال

فٕ جهنسحخ ُّٕ ،جهيٌحفَ جهسٕ ٌفحُح وحػخ جالؾسٖحف.

ٖسلّى ديحل(.)96

مناقشة األدلة:

 -6جهلّل دإً ػق جهسإهٖف ػق يلفف غٖف وػٖغ ألٌَ

ؤَالً :هىبكضج ؤدلج الفرٌق األَل :فؿ جهففٖق جهصحٌٕ

ُوٓ ؤؿهر جهففٖق جألّل ديظيُّر يً جهفؿّؿ ٌظيوِح

ػق يظفؿ ،فِّ ؤيف ئٌِّ ّهٖك ٌُٖحً فال ٖوغ دَِٖ
()97

ؤّ جهسٌحقل ٌَُ ديحل يلسلل هِؿى جهسلّى

.

ُوٓ جهٌػّ جٗسٕ:
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 -7جهلّل دإً جهسإهٖف ّجظخ نفُٕ ّال ٖسى ُـج

جهّجظخ اال دبًُحء جهيئهف ُّيحً يحهٖحً غٖف وػٖغ،

ألً جهسِوٖى ُدحؿذ ّٖسفسخ ُوِٖح يووػر ُحير ُّٕ

جٌسفحٍ جهِحير دِوى جهيئهفّ ،فٕ يًحهدر جهيئهف دِّى
يحؿٔ ًُ جهسإهٖف يِحفير هويووػر جهِحير هيح فِٖح
يً ففَ هأللِحف ُوٓ جهٌحك ّدحهسحهٕ نسيحً جهِوى،
ّجهيووػر جهِحير يلؿير ُوٓ جهيووػر جهؾحور.

 -8اًُحء جهؾوفحء جهًِحٖح جهيظقٖر هويئهفًٖ

محمد علً الزغول وحمد فخري عزام

الذبلد :اً جفسفحٍ ؤلِحف جهنسخ جهيحٌَ يً ّوّهِح اهٓ
جهٌحك دٖلف ّلِّهر ِّٖؿ اهٓ ؤلدحخ ُؿذ يٌِح :جفسفحٍ

ؤلِحف جهّفق ّجهػدفًّ ،يَ ؤوػحخ ؿّف جهٌنف فٕ
()100

جهػوّل ُوٓ فدغ ندٖف

.

 -2جاللسؿالل دإً جهِوى كفدر ال ٖوغ ؤؾـ جألظفذ ُوَٖ
فغٖف يلوى ،ألً جهيسإؾفًٖ يً ُويحء جهيـجُخ جهفلِٖر
ؤفسّج دظّجق ؤؾـ جألظفذ ُوٓ جهلفدحز جهنفُٖر
نحألـجًّ ،جإليحيرّ ،جهسِوٖى

()101

هسففغِى هولٖحى دِـٍ

ّجهيسفظيًٖ نحً ُوٓ لدٖل جهِدر هوسنظَٖ ُوٓ جهسإهٖف

جألُيحل ،ظحء فٕ جالؾسٖحفّ( :ال سظّق – ؤٔ جإلظحفذ-

ّجهسفظيرّ ،هٖك فِٖح يح ٖؿل ُوٓ ؤٌِح نحٌز يلحدل

ُوٓ جهًحُحز نحهػطّ ،جألـجًّ ،جإليحيرّ ،سِوٖى

جهسإهٖف ّجهسفظير.

جهلفآً ّجهفلَ ّ ،..دِى ؤوػحدٌح جهيسإؾفًٖ كحل:

 -9دَٖ دِى جهِويحء جهلحدلًٖ هنسدِى ُّ ؾحهه ػلِى
ٖدٌَِّٖ دحهصيً جهـٔ ٖفٌَّ يٌحلدحً هِى ،فحهنسخ ؤيّجل

يسلّير ٖظّق جالُسٖحى ٌُِح ديحل.
هىبكضج ؤدلج الفرٌق الذبىً :فؿ جهففٖق جألّل ُوٓ ؤؿهر
جهففٖق جهصحٌٕ دِؿذ فؿّؿ ٌظيوِح ُوٓ جهٌػّ جٗسٕ:

-1جاللسـؿالل دحهػؿٖش جهؿجل ُوٓ سػفٖى نسيحً جهِوى
جهفؿ ُوَٖ يً ّظٍّ:
األَل :جهٌِٕ جهّجفؿ فٕ جهػؿٖش يٌوخ ُوٓ نسيحً
جهِوى ُّّ ؤيف يسفق ُوَٖ ٌُؿ جهِويحء ُّّ غحٖر يح

ٖؿل ُوَٖ جهػؿٖش ،فوٖك فٕ جهػؿٖش يح ٖؿل ُوٓ ٌفٕ

يحهٖر جهِوى ؤّ جهسِوٖى ؤّ ػفير جهيِحّير ٌَُ(.)98
الذبىً :ؤً جهنسيحً جهيػفى ُّ جػسنحف جهِوى ّيٌَِ

ّػفيحً جهٌحك يً جالٌسفحٍ دَ هيح فَٖ يً يوحؿير
جهلوؿ جهسنفِٖٕ هوِوى ُّّ جالٌسفحٍُّ ،ـج ال ًٌٖدق
ُوٓ جهيئهف ٌُؿ يًحهدسَ دػلَ جهيحهٕ ألٌَ ٖلِٓ
هًدحُر نسحدَ ٌّنفٍ ،دل اً جهًفٖلر جهيِسحؿذ فٕ ُـج
جهِوف ُٕ ًدحُر جهنسحخ ٌّنفٍُّ ،ـج ال ٖسِحفى

يَ ؤؾـ جهيئهف ُّيحً يحهٖحً ًُ يٌحفَ ٌفلَ(.)99
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ٖظّق ُوٓ جهسِوٖى ّجإليحير فٕ قيحٌٌح ُّوَٖ جهفسّْ
هػحظر جهٌحك اهٌَِّّٖ ،ف جهسّجٌٕ فٕ جأليّف جهؿٌٖٖر،

ّنلل جهٌحك فٕ جالػسلحخ ،فوّ جيسٌَ جهظّجق ٖيَٖ

ػفٌ جهلفآً) (.)102

 -3جهلّل دإً ػق جهسإهٖف ػق يظفؿ كٖحلحً ُوٓ ػق
جهنفِر ال ٖوغ ،ألً جهػق جهيظفؿ ػق يظفؿ ًُ

جهيوم نفٍ هؿفَ جهيفف ،فٕ ػًٖ ؤً ػق جهسإهٖف ػق
ٌُٖٕ يلفف نفٍ سِّٖيحً ًُ يٌحفَ جهيئهف جهسٕ

دـهِح فٕ جهسإهٖف(.)103

ّييح ٖؿل ُوٓ ؤً ػق جهسإهٖف ػق يلفف ،ؤً
جهيئهف اـج ؤللً ػلَ جهيحهٕ فٕ جهسإهٖف وحف ٌنف
جهيوٌف ًّدحُسَ ٌّلؾَ يدحػحً ّؿًّ جهفظٍّ اهٓ
اـً جهيئهف ،فٕ ػًٖ ال ٖػق ألػؿ ٌنف جهيوٌف

ًّدحُسَ اال دبـً جهيئهف ػحل سيلم جهيئهف دػلَ فٕ

جهسإهٖف(.)104

 -4جاللسؿالل دلّل جهلفجفٕ يٌلّى ديح ٖإسٕ:

ؤ .جهسإهٖف فٕ ُوف جإليحى جهلفجفٕ هى ٖنً ِٖؿ يً
جأليّجل جهيسلّيرّ ،هنً جهِفف فٕ ُوفٌح كؿ سغٖف
فإودغ جهسإهٖف يحالً يسلّيحً.
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خ .جهٌحٌف فٕ ػلٖلر جهسإهٖف ٖظؿ ؤً جهسإهٖف ُّ يٌحفَ

ّغٖفُح يً جهيٌحفَ ،فيً دحخ ؤّهٓ ٖسّظخ جُسدحف

جهيئهف جهـٌُٖر ّجهظلؿٖرّ ،جهيٌفِر يحل ٌُؿ ظيِّف

يٌحفَ جهيئهف جهسٕ ُٕ ؤليٓ يً ُـٍ جهيٌحفَ يً ػٖش

جهفلِحء(.)105

ؤيح جاللسؿالل دلّل جهيّووٕ جهػٌفٕ فحهفؿ ُوَٖ

يً ّظًِٖ:

األَل :كّهــَ ؤً جهيٌفِر ّجكِر يً جهلحفة فلً غٖف
يلوّى دَ ،اـ ال دؿ يً ّظّؿ يٌفِر يلسلفذ فٕ جهنسحخ

– يٌفِر جهسإهٖف -ػسٓ ّووز اهٓ جهلحفة ّجٌسفَ دِح،
فِيوٖر جهسِوى يً جهنسحخ ُيوٖر ينسفنر دًٖ جهيئهف
ّجهلحفة ،فحهسإهٖف ّجالظسِحؿ يٌفِر ّجكِر يً جهيئهف،

ّجهلفجءذ ّجهفِى ّجكَ يً جهلحفة(.)106

الذبىً :جهفسّْ ٌُؿ يسإؾفٔ جهػٌفٖر دظّجق ؤؾـ جألظفذ
ُوٓ جهًحُحز جلسػلحٌحً ّيٌِح جهسِوٖى ففِٖح ؿهٖل ُوٓ

يحهٖر يٌحفَ جهسِوٖى ،فِلؿ جإلظحفذ ُلؿ يِحّيرّ ،ؤؾـ
جألظفذ ُوٓ جهسِوٖى فَٖ ؿهٖل ُوٓ يحهٖر ّسلّى يٌفِر
جهسِوٖى دِلؿ جإلظحفذّ ،جهسِوٖى كؿ ٖنًّ ينحفِر ؤّ
دحهنسحدر ،فؿل ُوٓ ؤً جهسإهٖف – ُّّ سِوٖى دحهنسحدر –

يٌفِر يحهٖر يسلّير(.)107

الترجٌح
دِؿ جهٌٌف فٕ ؤؿهر جهلّهًٖ ٖسفظغ هٌح جهلّل جألّل
ّجهلحثل ديحهٖر ػق جهسإهٖف هلّذ جألؿهر ّهأللدحخ جٗسٖر:
 -1اً جهٌحٌف فٕ ػلٖلر جهسإهٖف ٖظؿ ؤٌَ يٌفِر يحهٖر
يسلّير ال سؾسوف ًُ لحثف جهيٌحفَ جهسٕ جسفق جهفلِحء
ُوٓ جُسدحفُح نفُحًّ ،ظّجق ؤؾـ جهِّى ٌُِح

نحهػؿجؿذّ ،جهٌظحفذّ ،جهسًدٖخّ ،غٖفُح يً جهيًِ،
فحهِحيل فٕ ُـٍ جهيًِ ٖدـل يٌحفَ ٌفلَ ّـٌَُ
إلٖظحؿُح ،فال ففق دًٖ يٌفِر جهسإهٖف ّلحثف جهيٌحفَ
جألؾفْ ،فنحً الدؿ يً جُسدحف يحهٖر ػق جهيئهف.

ٌ -2هٍ جهفلِحء ُوٓ يحهٖر جهيٌحفَ جهٌحنثر ًُ

جهػّٖجٌحز نحهػيلّ ،جهٌللّ ،سغفٖؿ جهًّٖفّ ،ظيحهِح،
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يٌنإ ُـٍ جهيٌحفَ ُّّ ،جإلٌلحً ّيً ػٖش جهٌفَ

جهيفسخ ُوِٖح(.)108

 -3ؤفسٓ جهفلِحء جهيسإؾفًّ فٕ جهيـجُخ جهفلِٖر –نيح
ؤلوفٌح -دظّجق ؤؾـ جألظفذ ُوٓ جهًحُحز فُحٖر إلكحير
جهنفجثَ جهسِدؿٖر نحألـجً ّجإليحير ّسِوٖى جهلفآً ّغٖف
ـهم يً جهلفدحز ،فال ظفى ؤً يوحهغ جألير فٕ
ُوفٌح سلسيٕ جهلّل ديحهٖر ػق جهسإهٖف هييحً
جلسيفجف جهسإهٖف فٕ ُـج جهِوف.
 -4اً جفسفحٍ ؤلِحف جهنسخ ال ِّٖؿ اهٓ يًحهدر

جهيئهف دػلَ جهيحهٕ فٕ جهسإهٖف ،دل اً جهيئهف ال

ٖػول اال ُوٓ ٌقف ٖلٖف يً ُّجثؿ جهٌنف ّجهسّقَٖ،

فحفسفحٍ جأللِحف ِّٖؿ اهٓ جفسفحٍ ؤصيحً جهّفق ّجهػدف

ّجهًدحُر ّسػنى ؿّف جهٌنف فٕ جهفدغ ّغٖف ـهم.
ُـج ّال ٌٌلٓ ؤً جهنسخ فٕ جهِِّؿ جهلحدلر هى
سسّجفف هنل جهٌحك دلدخ ؤصيحً جهّفق ّجهػدف ّجفسفحٍ

ؤظفذ جهٌلؽ.

ّيً ال ٖسينً فٕ ُوفٌح يً نفجء نسحخ
الفسفحٍ صيٌَ ،فٖينٌَ جهػوّل ُوَٖ ًُ ًفٖق جهِدحز
يً ؤُل جهؾٖف ،ؤّ دِى جهيئللحز جهؾٖفٖر جهسٕ
سلحُؿ ًالخ جهِوى ،نيح ؤً ُـٍ جهنسخ يسّجففذ فٕ

جهينسدحز جهِحير جهسٕ ٖينً هنل ففؿ جالٌسفحٍ دِح (،)109

دل اً دِى ؿّف جهٌنف فٕ ُوفٌح سّؿٍ ٌلؾحً يً
جهنسحخ فٕ جهينسدحز جهِحير دلوؿ جهسِفٖف دحهنسحخ يً
ؤظل قٖحؿذ جهًوخ ُوٓ نفجثَ.

ّال دؿ يً جإلنحفذ ٌُح اهٓ كفجف يظيَ جهفلَ

جإللاليٕ جهـٔ جٌِلؿ فٕ جهنّٖز فٕ ؿّفسَ جهؾحيلر
دحهلّل ديحهٖر ػق جهسإهٖف ػٖش ظحء فٕ جهلفجف :جاللى
جهسظحفّٔ ،جهٌِّجً جهسظحفّٔ ،جهِالير جهسظحفٖر،

ّجهسإهٖفّ ،جالؾسفجٍّ ،جالدسنحف ُٕ ػلّق ؾحور
ألوػحدِح ؤودغ هِح فٕ جهِفف جهيِحوف كٖير يحهٖر
 112 

العدد (، )1

الحقوق المالٌة للمؤلف :دراسة فقهٌة

مقارنة ......................................

يِسدفذ هسػّل جهٌحك اهِٖحُّ ،ـٍ جهػلّق ِٖسؿُّ دِح
نفُحً فال ٖظّق جالُسؿجء ُوِٖح(.)110

ُـج ّٖينً جإلظحدر ًُ فؿّؿ جهففٖق جهصحٌٕ ُوٓ
ؤؿهر جهففٖق جألّل ديح ٖإسٕ:

محمد علً الزغول وحمد فخري عزام

يوًوغ جألظف فٕ جهػؿٖش ُوٓ يح ؤؾـٍ جهوػحدر يً
يحل.
 -4جاللسؿالل دلحُؿذ جهؾفجض دحهييحً فِّ وػٖغ،
ألً جهسإهٖف يٌفِر يحهٖر يسلّير ُّٕ ،يييٌّر ُوٓ

 -1اً جاللسؿالل دحهِفف جهيلسٌؿ اهٓ جهيووػر

جهيئهف ،ألٌَ جهيلئّل ُيح نسخ فٕ جهيوٌف ،فنحً

وػٖغ هسّجفف نفًّ جُسدحف جهِفف جهوػٖغّ ،ال

هَ ؾفجض جهيوٌف دِؿ جهدَٖ ّجهفدغ.

ٖسِحفى ُـج جهِفف يَ ػؿٖش جهٌِٕ ًُ نسى جهِوى،
ألً جهػؿٖش يٌوخ ُوٓ جهٌِٕ ًُ نسيحً جهِوى دإٔ
ّلٖور نحٌزّ ،هٖك فَٖ يح ٖؿل ُوٓ ُؿى سلّى ػق

جهسإهٖف يحهٖحً ،فال يِحفير دًٖ جهٌِٕ ًُ نسيحً جهِوى

 -5جهفؿ ُوٓ كٖحك ػق جهيئهف فٕ يوٌفَ ُوٓ يح
ٖوٌَِ جهوحٌَ دإٌَ كٖحك يَ جهفحفق غٖف وػٖغ ،ألً
ُور جهلٖحك نحٌز جهيحهٖر ّجهسلّىّ ،نًّ ُـج جهيحل يً

ٌسحض جهِحيل ُّٕ ،يسّجففذ فٕ جهففٍ ّجألول ّاً

ّيحهٖر جهػق جهيحهٕ فٕ جهسإهٖف.

جؾسوفح فٕ نًّ ؤػؿُيح يحؿٖحً ّجٗؾف يٌِّٖحً ،فحهِدفذ

-2جهلّل دإً يٌحفَ جهِوى سِدؿٖر ال ٖوغ ؤؾـ جألظفذ

دحسػحؿُيح فٕ ُور جهػنى ُّٕ اٌسحظٖر نل يٌِيح هويحل

ُوِٖحٌ ،لّل :اً يٌحفَ جهسإهٖف نلحثف يٌحفَ جهيًِ

جهيسلّى.

جألؾفْ يٌحفَ يحهٖر يسلّير فٖظّق جالُسٖحى ٌُِح

ديحل.
نيح ؤً جهيسإؾفًٖ يً فلِحء جهيـجُخ ؤفسّج دظّجق
ؤؾـ جألظفذ ُوٓ جهلفدحز فُحٖر هويووػر جهِحير،

ُّٕ فٕ ـجسِح سػيل وفر جهسِدؿ ؤنصف يً جهسإهٖف

نحإليحير ّجهؾًحدر ،فال يٌحه فٕ ُوفٌح ُـج يً
جهلّل ديحهٖر ػق جهيئهف.
 -3ػؿٖش "ؤػق يح ؤؾـسى ُوَٖ ؤظفجً  "...فلؿ ٌه
جهفلّل  فٕ جهػؿٖش ُوٓ ينفُّٖر ؤؾـ جألظفذ
ُوٓ جهلفآً جهنفٖى دلّهَ "ؤؾـسى ُوَٖ ؤظفجً"ّ ،هفٌ

جألظف فٕ جهػؿٖش نحً يًولحً هوؿالهر ُوٓ ينفُّٖر
جألظف ُوٓ اًالكَ لّجء ؤنحً هوسِوٖى ،ؤى جاللسنفحء ،ؤى
غٖف ـهمّ ،اً نحً جهلدخ فٕ جهػؿٖش ُٕ جهفكٖر اال

ؤًٍ اـً جهفلّل  نحً ُحيحً دلّهَ "يح ؤؾـسى" فوى
ٖػوف ـهم دحهفكٖر.
ّيح ؤؾـٍ جهوػحدر يً يحل نحً ُوٓ لدٖل

جألظف ال جهِدر ألٌَ نحً يلحدل جهلٖحى دِيل ُّّ ،يح

فِيَ جهفلّل  يً جهػحؿصرّٖ ،ؿل ُوَٖ اًالق
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 -6جهلّل دإً ػق جهسإهٖف ػق يظفؿ ،فلؿ دٌٖح فٕ
جهيدػش جهلحدق جهسنٖٖف جهفلِٕ هػق جهسإهٖف ّسدًٖ هٌح
دِؿ جهدػش ؤً جهسإهٖف ػق ٌُٖٕ يلفف.
 -7جهلّل دإً يح نحً ٖؿفَِ جهؾوفحء نحً ُوٓ لدٖل

جهِدر هٖك وػٖػحً ،ألً ُـٍ جأليّجل نحٌز ُّيحً ًُ

يٌفِر جهسإهٖف ّجهسفظيرٖ ،ؿل ُوٓ ـهم ؤً ؤػؿجً هى ٖنً
ٖلسػق ُـٍ جأليّجل اال اـج سفظى نسحدحً اهٓ جهِفدٖر،
ُّـج ٌِٖٕ ؤً جهسفظير ّجهسإهٖف ػلّق يحهٖر يلففذ
ٖظّق جالُسٖحى ٌُِح ديحل.
 -8دَٖ دِى جهِويحء هنسدِى دصيً يفسفَ ٖؿل ؿالهر
ّجيػر ُوٓ ؤً ُـج جهيحل هى ٖنً يلحدل جهنسحخ ،نًِٖ
ينٌّر يً ّفق ّػدف ،ألً جهصيً جهيلدّى نحً ؤنصف
يً صيً يصل جهّفق ّجهػدف ،فؿل ُوٓ ؤً جهقجثؿ يً

جهصيً ًُ صيً يصل جهّفق ّجهػدف ّؤظفذ جهٌلؽ نحً

يلحدل ػق جهسإهٖف.
المطلب الثانً :اآلثار المترتبة على مالٌة حق التألٌف
اً جُسدحف ػق جهسإهٖف ػلحً يحهٖحً ينفُّحً فٕ
جهفلَ جإللاليٕ ٖسفسخ ُوَٖ جٗصحف جٗسٖر:
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 -1جإلٌزـجض جهِويٕ يوم هويئهف دحُسدحفٍ يحالً يسلّيحً

ُوّيِى هػفيحٌِى يً ػلِى جهيحهٕ فٕ يوٌفحسِىُّ ،ـج

ٖلَ ُوَٖ جهيومّ ،هويئهف لوًر جهسوفف فَٖ

ٖئؿٔ اهٓ ػفيحً جألير يً جالٌسفحٍ دحهِوّى.

ّجلسِيحهَ دػلخ ػؿّؿ جهنفٍ دحهدَٖ ،ؤّ دحهسٌحقل
ٌَُّ ،غٖف ـهم يً جهسوففحز جهينفُّر(.)111

ٖ -2ظخ ُوٓ ؿّف جهٌنف جالهسقجى دحهِلؿ جهـٔ جسفلز
فَٖ يَ جهيئهف فُحٖر هػق نل يٌِيحّٖ ،ػفى ُوٓ

اال ؤٌَ ٖينً جلسصٌحء دِى جهػحالز جهسٕ ٖنفٍ
فِٖح جاللسٌلحؼ يً جهنسخ ؤّ جألنفًر هوػحظر،

نحٌلًحٍ جهٌلؽ جهيِؿذ هودَٖ يً جأللّجق ،ؤّ يًحهدر
ؿّف جهٌنف دإصيحً دحٌُر هويوٌف ّدغدً فحػم.

ؿّف جهٌنف يؾحهفر نفًّ جهِلؿ ،نًدحُر ٌلؽ قجثؿذ

ٖ -5ظخ فٕ ػق جهسإهٖف قنحذ ٌُؿ دَِٖ ّـهم دييَ

ًُ جهِؿؿ جهيسفق ُوَٖ ،ؤّ جاللسيفجف فٕ ًدحُر جهنسحخ

اهٓ دحكٕ ؤيّجهَ ّٖقنِٖح ظيِٖحً ٌُؿ ػوّل جهػّل ُوِٖح

ٖ -3ػفى جالُسؿجء ُوٓ ػق جهيئهف دسفظير نسحخ اهٓ

ٖ -6ػفى ُوٓ جهيئهف جلسغالل ػحظر جهٌحك اهٓ

هغحز غٖف جهوغر جهسٕ نسخ دِح جهيوٌف ؿًّ اـً

جهيوٌف دقٖحؿذ صيً جهنسحخ قٖحؿذ فحػنرً ُّيحً ًُ

دِؿ جٌليحء جهيؿذ جهيسفق ُوِٖح دٌِٖيح(.)112

جهيئهف هيح فَٖ يً جُسؿجء ُوٓ ػلَ(.)113

ٖ -4ػفى جلسٌلحؼ جهنسخ ّجألنفً جهيليُّر

دٌلدر .)115(%2.5

جهسإهٖف يفجُحذ هيدؿؤ يلحفدر جهسلحّٔ دًٖ يٌفِر جهسإهٖف

ّػق جهيئهف جهيحهٕ فٕ يوٌفَ(.)116

ّجهيفثٖر ؿًّ اـً ؤوػحخ ػق جهسإهٖفّ ،كؿ ٖلّل

ٌٖ -7سلل ػق جهيئهف اهٓ جهّفصر دِؿ ّفحذ جهيئهف،

كحثل :اً يً ٖنسفٔ نسحدحً ؤّ نفًٖحً ٖودغ يونحً

ألٌَ يحل ييوّم ّٖفش نلحثف جأليّجل ،اال ؤً يٌِى
()117

هوينسفّٔ ،جهيوم ٖلسيٕ سوفف جهيحهم فٕ يونَ

فلِحء جهنفِٖر

نٖف ٖنحءّ ،جنسفجً ُؿى جلسٌلحؼ جهنسحخ ؤّ جهنفًٖ

ػق جهّفصر فٕ ػق جهسإهٖف جهيّفّش ًُ جهيئهف

نفً يؾحهف هيلسيٓ جهِلؿ.

ٌلّلٖ :ظخ جدسؿجءً ؤً ٌِوى ؤً ٌُحم ففكحً دًٖ

ّفلِحء جهلحًٌّ

()118

كحهّج دسّكٖز

هأللدحخ جٗسٖر:

ؤ .جهسإهٖف يٌفِرّ ،جهيٌحفَ سيوم هيؿذ يػؿؿذ.

جالدسنحف ّيونٖر جهنسحخ ؤّ جهنفًٖ ،فبً يً ٖنسفٔ

خ .لحُيز جألير فٕ ظقء ندٖف يً ُوّى جهيئهف،

نسحدحً ؤّ نفًٖحً ٖيوم يح ّكَ ُوَٖ ُلؿ جهدَٖ ُّّ ًُٖ

فِوّى جهيئهف فٕ يٌِيِح يإؾّـذ ُيً لدلَ يً

جهنسحخ ؤّ جهنفًٖ ،يَ دلحء يونٖر ػق جالدسنحف

جهِويحء ّيّفّش جألير يً جهِوّى ،هـج نحً يً

هويئهف ،هـج ِٖؿ جلسٌلحؼ جهنسخ ؤّ جألنفًر جُسؿجءً

ُوٓ ػق جهيئهف(.)114

اً فٕ جلسدحػر جلسٌلحؼ جهنسخ ّجألنفًر
ايفجفجً دحهيئهف يً ؾالل فّجض جهيلسٌلؽ ّنلحؿ

جهيفّفٔ ؤً سئّل ُوّى جهيئهف ّػلّكَ جهيحهٖر اهٓ

جألير يفجُحذ هيفّفذ ٌنف جهِوّى دًٖ ؤففجؿ جألير.
ؤيح يؿذ جلسغالل جهّفصر هػق يّفّصِى جهيحهٕ فٕ
جهسإهٖف ،فلؿ جؾسوفز جهلّجًٌٖ جهّيِٖر فٕ يؾسوف ؿّل

جهٌلؽ جألووٖرّ ،جهيفف فٕ جهنفٍ يففٍّ ،فسوفف

جهِحهى فٕ سػؿٖؿُح ،فلؿفسِح دِى جهؿّل دؾيلر

جإلٌلحً فٕ يونَ ينفًّ دِؿى جإليفجف دحهغٖف،

ُّنفًٖ ُحيحًّ ،كؿفسِح ؿّل ؤؾفْ دصالصًٖ ُحيحً،

ّسوفف جهيحهم فٕ يونَ يَ جإليفجف دحهغٖف سِلف

ّكؿفسِح ؤغوخ جهؿّل دؾيلًٖ ُحيحً دِؿ ّفحذ

فٕ جلسِيحل جهػق ُّّ ييٌٍّ نفُحً.

ُـج ّجإليفجف دحهيئهفًٖ ُوٓ ُـج جهٌػّ ٖئؿٔ

()119

جهيئهف

.

اهٓ يأل ييٌٍّ نفُحً ُّّ ،جيسٌحٍ جهيئهفًٖ ًُ ٌنف
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ؤيح فلِحء جهنفِٖر فـُخ دِيِى اهٓ سػؿٖؿُح
دلسًٖ ُحيحً دِؿ ّفحذ جهيئهف كٖحلحً ُوٓ جهػنف

()120

محمد علً الزغول وحمد فخري عزام

جهيِحّير ٌَُّ ،ػفير جالُسؿجء ُوَٖ دحهسوّٖف،
،

ؤّ جهًدَ ؿًّ اـً جهيئهفّّ ،ظّخ جهقنحذ فَٖ

ّـُخ دِيِى اهٓ سلؿٖفُح ديحثر لٌر دػٖش ٌٖسفَ دِـج

دحُسدحفٍ ػلحً يحهٖحًّ ،جٌسلحل ُـج جهػق اهٓ جهّفصر

جهػق ؤّالؿٍ ّؤػفحؿٍ ألٌِى ٖػيوًّ فنفٍُّٖ ،سإصفًّ دَ،

دِؿ ّفحذ جهيئهف.

ّٖوسولًّ دنسدَُّ ،وٓ جألغوخ ؤً يسّلً ُيف جهظٖل
جهّجػؿ ؾيلًّ ُحيحً فسنًّ يؿذ جٌسفحٍ ظٖوًٖ دِح يحثر

ُحى(.)121

ٌّفْ ؤً :جألّهٓ سلوٖف يؿذ جٌسفحٍ جهّفصر دِـج
جهػق دػٖش ال ٖسظحّق ؾيلرً ُّنفًٖ ُحيحً هلددًٖ

ُيح:

ؤَالً :سِظٖل فظٍّ ُـٍ جهػلّق اهٓ جألُير يفجُحذً
هسّلَٖ كحُؿذ ٌنف جهنسخ هألظٖحل جهلحؿير.

ذبىٌبً :اً اًحهر يؿذ جٌسفحٍ جهّفصر دػلِى جهيّفّش فٕ

جهسإهٖف ٖظِل جهيفؿّؿ جهيحؿٔ ٖسّقٍ ُوٓ ففٍّ ؤندف،

ييح ٖظِوِى قجُؿًٖ فٕ جهلِٕ هٌنف جهنسحخ جهـٔ ال

َؤخٌراً فبىىب ىشسل الخَصٌبح اٍخٌج:
 -1يفّفذ يفجكدر جهؿّهر هوينسدحز جهسظحفٖر جهسٕ
سلسٌلؽ جهنسخ ّففى ُلّدر فجؿُر ُوِٖح

يفجُحذ هيووػر جهيئهف ّؿجف جهٌنف.
ّ -2ظّخ يفجُحذ جهيئهفًٖ ّؿّف جهٌنف ألػّجل
جهٌحكّ ،ـهم دسؾفٖى ؤلِحف جهنسخ هسػلٖق
يلوّؿ جهنفٍ فٕ ٌنف جهِوّى.
 -3سؾوٖه ُؿؿ يًِٖ يً جهنسخ يً نل ًدِر
هسّقِِٖح يظحٌحً ُوٓ جهفلفجء ييً ٖػسحظًّ ُـٍ
جهنسخ ّال ٖلسًًِّٖ نفجءُح.

ٖؿف ُوِٖى لّْ ٌقفٍ ٖلٖفٍ يً جهيحل.

الخاتمة
دِؿ جالٌسِحء يً ُـٍ جهؿفجلر ،دلٕ ؤً ٌنٖف اهٓ
ؤُى جهٌسحثط جهسٕ سّول اهِٖح جهدحػصحً ٌّظيوِح ُوٓ
جهٌػّ جٗسٕ:
 -1ػلّق جالدسنحف ُّ جهيوًوغ جألفيل إلًالكََ
ُوٓ جهػلّق جهيٌِّٖر ،النسيحهَ ُوٓ ظيَٖ

جهػلّق جهيٌِّٖرّ ،هيفّفذ جنسيحل ُـٍ جهػلّق
ُوٓ ٌٍّ يً جالدسنحف.
ٖ -2نٖف ػق جهسإهٖف ُوٓ ؤٌَ ػق ٌُٖٕ يلفف  ،ألٌَ
ٖفؿ ُوٓ يٌفِرّ ،جهيٌحفَ سِؿ ؤيّجالًّ ،جهيٌحفَ
سٌؿفض سػز ػق جهيونٖر جهـٔ ِٖؿ ٌُّحً يً
جهػلّق جهٌِٖٖر.
ِٖ -3ؿ ػق جهسإهٖف ػلحً يحهٖحً فٕ جهفلَ جإللاليٕ.
ٖ -4سفسخ ُوٓ جهلّل ديحهٖر عـق جهسإهٕـف ضـّجق
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الهوامش
( )1جدً يٌٌّف ،يػيؿ دً ينفى ،لشبو الؽرة  ،نسحخ
جهلحف ،فول جهػحء ّجهلحف ،جهفجقٔ ،يػيؿ دً ؤدٕ

دنف ،يؾسحف جهوػحع دحخ جهػحء يحؿذ ػلق.

( )2جهقفكحء ،يوًفٓ ،جهيؿؾل جهفلِٕ جهِحى ،ؿجف جهفنف،
ؿينق1968 ،ى ،ض ،3ه.10

( )3جدً يٌٌّف ،لشبو الؽرة نسحخ جهفحء فول جهِيقذ

ّجهالى .جدً فحفك ،ؤػيؿ ،هؽسن هلبٌٌس المغج ،سػلٖق

ُدؿجهلالى ُحفًّ ،جهؿجف جإللاليٖرً ،
ض ،1ه.131

،ُ1410 ،1

( )4لفّف ،يػيؿ ننفٔ ،الىعرٌج الؽبهج لمضق،
جهفنف جهِفدٕ1979 ،1ً ،ى ،ه.74

ؿجف

( )5الهصدر الشبتق ،ه.44

( )6جهلٌِّفُٔ ،دؿجهفقجق ،الَشٌظ فً ضرش اللبىَو
الهدىً ،ؿجف اػٖحء جهسفجش جهِفدٕ ،دٖفّز ،ض

،8

ه .274 ّ 181جهيظحهٕ ،ػحقى ،ضهبٌج الضق الهبلً
لمهئلـف فً اللبوـَو األردىً ،ؿجف ّجثلً ،

2000ى ،ه.9
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 ،ض ،3ه.19

( )8جاللى جهسظحفٔ ُّ ،جاللى جهـٔ جفسيٓ جهسحظف جهففؿ
ؤّ جهنفنر هسيٖٖق يٌنإسَ جهسظحفٖر ًُ ٌٌحثفُح.

ّجهِالير جهسظحفٖر ُٕ ،نل نحفذ ييٖقذ سلسؾؿى هسيٖٖق

جهديحثَ هوؿالهر ُوٓ يوؿفُح ؤّ ٌُِّح ؤّ يفسدسِح ؤّ
ييحٌِح ؤّ ًفٖلر سػيٖفُح ،جٌٌف  ،جهٌنيُٕ ،ظٖل

ظحلى ،جهػلّق جهيٌِّٖر (دَٖ جاللى جهسظحفٔ فٕ جهفلَ
جإللاليٕ) ،هسمج الضرٌؽج َالدراشبح اإلشالهٌج،

ظحيِر جهنّٖز ،جهلٌر جهلحؿلر ،جهِؿؿ (  ،)13فييحً

 ،ُ1409ه.287

( )9قًٖ جهؿًٖ ،والع ،الهدخل الى الهمكٌج الفكرٌج ،ؿجف
جهصلحفرُ ،يحً2004 ،1ً ،ى ،ه.32

( )10جهلٌِّفٔ ،الَشٌظ ،ض ،8ه  .275ؤدّ قٖؿ ،دنف

جدً ُدؿجهلل ،فلً الىَازل ،يئللر جهفلحهر ،دٖفّز،
ً1996 ،1ى ،ض ،2ه .151جهنٌلًٖٕ ،يػيؿ

يوًفٓ ،دراشج ضرؼٌج ألٌن الؽلَد الهشخضدذج،
ينسدر جهِوّى ،جهيؿٌٖر جهيٌّفذً ،

ه.739

 ،ُ1422 ،2ض ،2

( )11جهلٌِّفٔ ،الَشٌظ  ،ض ،8ه .280ّ 279ندٖف،

يػيؿ ُصيحً ،الهؽبهالح الهبلٌج الهؽبصرث ،فً الفلً
اإلشالهً،

ه.56

ؿجف جهٌفحثكُ ،يحًً ،

،ُ1422 ،4

( )12جهٌنيٕ ،اُظٖل ظحلى ،جهػلّق جهيٌِّٖر (دَٖ جاللى
جهسظحفٔ فٕ جهفلَ جإللاليٕ)،

هسمج الضرٌؽج

َالدراشبح اإلشالهٌج ،جهنّٖز ،جهلٌر جهلحؿلر ،جهِؿؿ

 ،13فييحً  ،ُ1409ه.298

( )13ندٖف ،الهؽبهالح الهبلٌج الهؽبصرث،

ه.57 ّ 56

ؤدّ قٖؿ ،فلَ جهٌّجقل ،ض ،2ه .152جهٌنيٕ ،جهػلّق

جهيٌِّٖر (دَٖ جاللى جهسظحفٔ) ،هسمج الضرٌؽج

َالدراشبح اإلشالهٌج

 ،ه.297

( )14ؤدّ قٖؿ ،فلً الىَازل ،ض ،2ه.153

( )15جهؿفٌٖٕ ،يػيؿ فسغ ـٔ ،تضَد هلبرىج فً الفلً
اإلشالهً ،يئللر جهفلحهر ،دٖفّز1994 ،1 ً ،ى،
ض ،2ه.7
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( )16جهقفكحء ،الهدخل الفلًٍ الؽبن ،ض ،3ه.22
( )17جهلفٍ ؿجغُٕ ،وٕ يػٕ جهؿًٖ،

تضَد فً فلً

الهؽبهالح الهبلٌج الهؽبصرث  ،ؿجف جهدنحثف جإللاليٖر،

دٖفّز ،ُ1422 ،1ً ،ه.400

( )18جهنفؿٔ ،ظيحل يػيّؿ ،ضق الهئلف فً الؽالكبح
الخبصج الدَلٌج  ،ؿجف جهظحيِر جهظؿٖؿذ هوٌنف،

جإللنٌؿفٖر1979 ،1ً ،ى ،ه.50

( )19لفّف ،الىعرٌج الؽبهج لمضق ،ه.80ّ 79
( )20جهؿفٌٖٕ ،تضَد هلبرىج  ،ض  ،2ه  .27جهلٌِّفٔ،
الَشٌظ ،ض ،8ه .299لفّف ،الىعرٌج الؽبهج

لمضق ،ه .75جهيظحهٕ ،ضهبٌج الضق الهبلً لمهئلف،

ه.35

( )21جهؿفٌٖٕ،

تضَد هلبرىج،

ض ،2ه .7ندٖف،

الهؽبهالح الهبلٌج الهؽبصرث  ،ه  .59جهدًّٕ ،يػيؿ

لِٖؿ فييحً ،جهػلّق جهيٌِّٖر ًدِٖسِح ّػنى
نفجثِح ،هسمج هسهػ الفلً اإلشالهً

جهؾحيلر ،جهِؿؿ (  ،)5جهظقء(  ،)3ظؿذ،

 ،جهؿّفذ

،ُ1409

ه .2400جهلٌِّفٔ ،الَشٌظ ،ض ،8ه.292
( )22جهنٌلًٖٕ ،دراشج ضرؼٌج ألٌن الؽلَد الهبلٌج  ،ض ،2
ه.741

( )23ؤدّ قٖؿ ،فلً الىَازل ،ر ،2ه.160

( )24جهؿفٌٖٕ ،تضَد هلبرىج فً الفلً اإلشالهً
ه.11ّ 10

 ،ض ،2

( )25جهلٌِّفٔ ،الَشٌظ ،ض ،8ه.280ّ 279

( )26جهؿفٌٖٕ ،تضَد هلبرىج ،ض ،2ه .34جهٌظحفُ ،دؿ

جهلل يدفّم ،الضق األدتً لمهئلف فً الفلً اإلشالهً
اللبىَو

الهلبرو  ،ؿجف جهيفٖؽ ،جهفٖحىً ،

 ،ُ1420ه.48

،1

( )27ؤدّ قٖؿ ،فلً الىَازل ،ض  ،2ه ّ 164يح دِؿُح.
جهٌظحف ،الضق األدتً لمهئلف  ،ه .53جهلٌِّفٔ،
الَشٌظ ،ض ،8هّ 409يح دِؿُح.

( )28جهدِّسٕ ،يٌوّف دً ٌّٖك ،كضبف اللىبغ ؼو هخو
اإلكىبغ ،ػللَ يػيؿ ػلً جهنحفِٕ ،ؿجف جهنسخ
جهِويٖر ،دٖفّز1997 ،1ً ،ى ،ض ،4ه.79
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محمد علً الزغول وحمد فخري عزام
،

( )29جهنحًدٕ ،جدفجُٖى جهوؾيٕ ،الهَافلبح فً ؤصَل

( )42جهقػٖوُّٕ ،در ،الهؽبهالح الهبلٌج الهؽبصرث

( )30ؤدّ قٖؿ  ،فلً الىَازل ،ض ،2ه .165نٌِحًٌّ ،جف،

( )43جهلفٍ ؿجغٕ ،تضَد فً الهؽبهالح الهبلٌج الهؽبصرث ،

ه.593

األضكبن ،ؿجف جهفنف ،ض ،2ه.243

ضق الهئلف ،ينسدر ؿجف جهصلحفرُ ،يحً1992 ،2 ً ،ى،

ه.73

ه.400

( )44ؤدّ قٖؿ ،فلً الىَازل ،ض ،2ه.168

( )31ؤدّ قٖؿ ،فلً الىَازل ،ر  ،2ه  .167جهلٌِّفٔ،

( )45جهٌنيٕ ،جهػلّق جهيٌِّٖر ،هسمج الضرٌؽج َالدراشبح

( )32جهِدحؿُٔ ،دؿجهلالى ؿجّؿ ،جهفلَ جإللاليٕ ّجهػلّق

( )46جهدحسفسٕ ،يػيؿ دً يػيّؿ ،ضرش الؽىبٌج ؼمى

الَشٌظ ،ض ،8ه.361

جهيٌِّٖر ،هسمج هسهػ الفلً اإلشالهً

جهؾحيلر ،جهِؿؿ جهؾحيك ،جهظقء جهصحهش،

ظؿذ ،ه  .2473جهلفٍ ؿجغٕ،

اإلشالهٌج ،هّ 314ه.315

 ،جهؿّفذ

،ُ1409

تضَد فً فلً

الهؽبهالح ،ه  .437جهدًّٕ ،الضلَق الهؽىٌَج

ه.2402

،

( )33جهٌّّٖٔ ،ػٖٓ دً نفف ،رَطج الظبلتٌو َؼهدث
الهفخٌو ،سػلٖقُ :حؿل ُدؿجهيّظّؿ ُّوٕ يِّى،
ؿجف جهنسخ جهِويٖر ،دٖفّزً ،

ه.425

 ،ُ1412 ،1ض،7

( )34جهدًّٕ ،يػيؿ سّفٖق ،التٌَغ الضبئؽج  ،ؿجف جهفنف،

ؿينق ،ُ1422 ،2 ً ،ه  .220جهلفٍ ؿجغٕ ،دػّش
فٕ فلَ جهيِحيالز ،ه  .435جهنٌٖلًٕ،

ضرؼٌج ،ض ،2ه.740

دراشج

الٍداٌج ،ؿجف جهفنف ،دٖفّزً ،

 ،2ض  ،9ه .416

نوٖدم ،ؤػيؿ جهوِّٖٕ ،ؤضكبن اإلشلبظ فً الفلً
اإلشالهً،

ؿجف جهٌفحثكُ ،يحًً ،

،ُ 1419 ،1

ه .206جهنٌلًٖٕ ،دراشج ضرؼٌج ألٌن الؽلَد
الهشخضدذج ،ض ،2ه.694

( )47جهػظٕ جهنفؿٔ ،ػنى جإللالى فٕ ػلّق جهسإهٖف
ّجهٌنف ّجهسفظير ،هسمج ٌدي اإلشالن ،جهيظوؿ ( ،)25

جهِؿؿجً ُ ،ٍ1401 ،8ّ 7يحً ،ه.62

( )48كحيٕ قجؿٍ ،ؤػيؿ دً كّؿف ،ىخبئز األفكبر فً كضف
الرهَز َاألشرار (الخكهمج فً فخص ضرش اللدٌر ) ،ؿجف

جهفنف ،دٖفّز ،2 ً ،ض  ،8ه  .414جهقٖوُِٕ ،صيحً
جدً ُوٕ  ،ختٌٌو الضلبئق ضرش كىز الدكبئق  ،سػلٖق
ؤػيؿ ٌُحٖر ،ؿجف جهنسخ جهِويٖر ،دٖفّزً ،

 ،ُ1420ض ،5ه .480ّ 479جهنودٕ ،لِؿٔ،

( )35جهؿفٌٖٕ ،تضَد هلبرىج ،ض ،2ه.5

،1

الفكرٌجه.89 ،88
،
( )36قًٖ جهؿًٖ،الهدخل الى الهمكٌج

ضبضٌج الضمتً ؼمى ختٌٌو الضلبئق (هظتَغ تٍبهص

( )37جهنفؿٔ ،ضق الهئلف فً الؽالكبح الخبصج الدَلٌج ،

ختٌٌو الضلبئق) ،ر ،5ه.479

( )38جهلٌِّفٔ ،الَشٌظ ،ض  ،8ه  .277جهيظحهٕ ،ضهبٌج

الهخخبر  ،ؿجف جهيِففر ،دٖفّز ،ض

ه.48 ّ 47

الضق الهبلً لمهئلف ،ه.13

( )39قًٖ جهؿًٖ ،الهدخل الى الهمكٌج الفكرٌج
نٌِحً ،ضق الهئلف ،ه.66

 ،ه.89

( )40جهلٌِّفٔ ،الَشٌظ  ،ض ،8هّ 279يح دِؿُح.

نٌِحً ،ضق الهئلف ،هّ 69يح دِؿُح .جهنفؿٔ ،ضق
الهئلف فً الؽالكبح الخبصج الدَلٌج  ،هّ 52يح

دِؿُح.

( )49جهيّووُٕ ،دؿجهلل دً يػيّؿ،

اإلخخٌبر لخؽمٌل

 ،2ه.47

جهقٖوِٕ ،ختٌٌو الضلبئق ،ض ،5ه.480ّ 479

( )50جهقفكحء ،الهدخل الفلًٍ الؽبن ،ض.21 ،3

( )51ندٖف ،الهؽبهالح الهبلٌج الهؽبصرث ،ه.55
( )52جهؿفٌٖٕ ،تضَد هلبرىج ،ض ،2ه.46

( )53جهِدحؿٔ ،جهفلَ جإللاليٕ ّجهػلّق جهيٌِّٖر،

هسمج

هسهػ الفلً اإلشالهً  ،جهِؿؿ ( ،)5جهظقء ( ،)3جهؿّفذ
جهؾحيلر ،ُ1409 ،ه .2473جهٌنيٕ ،جهػلّق

( )41جهؿفٌٖٕ ،تضَد هلبرىج ،ض ،2ه.32

جهيٌِّٖر ،هسمج الضرٌؽج َالدراشبح اإلشالهٌج

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
 1426ه  2005 /م
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( )54جهقفكحء ،الهدخل الفلًٍ الؽبن ،ر ،3ه.21

( )69ؤدّ قٖؿ ،فلً الىَازل ،ض ،2ه.178

( )55جهقػٖوٕ ،الهؽبهالح الهبلٌج الهؽبصرث ،ه.584

( )56جهؿفٌٖٕ ،تضَد هلبرىج فً الفلً اإلشالهً َؤصَلً،
ر ،2ه.32

( )57جهدًّٕ ،جهػلّق جهيٌِّٖر ًدِٖسِح ّػنى نفجثِح

،

هسمج الهسهػ الفلً اإلشالهً ،ه.2404

اإلشالهٌج ،ه.230

ًِٖٓ فٕ جهفكٖرّ ،نسحخ جهًخ ،دحخ جهنفً فٕ

جهيّظّؿ ُّوٕ يِّى ،ؿجف جهنسخ جهِويٖر ،دٖفّز،

ً ،ُ1411 ،1ض ،1ه.51

 ،ه  .215جهنٌلًٖٕ،

( )74جهقهيٕ ،ؤصَل الفلً فً ىشٌسً السدٌد  ،هّ 88يح

دراشج ضرؼٌج ،ض ،2ه.745

دِؿُح .ؤدّ جهًٌِٖٖ ،دؿفجً ،ؤصَل الفلً اإلشالهً ،

( )64ؤدّ قٖؿ ،فلً الىَازل ،ر  ،2ه  ,175جهقػٖوٕ،

يئللر ندحخ جهظحيِر ،جإللنٌؿفٖر ،ه ّ 229يح

ضق

دِؿُح.

الهئلف ،ه.25

( )75جهقػٖوٕ ،الهؽبهالح الهبلٌج الهؽبصرث

( )65جهنحلحٌٕ ،ؤدّ دنف دً يلِّؿ ،تدائػ الصىبئػ فً

جهؿفٌٖٕ ،تضَد هلبرىج ،ض ،2ه.31

خرخٌة الضرائػ  ،ؿجف اػٖحء جهسفجش جهِفدٕ ،دٖفّز،

ضبضٌج

الفلً ّ ،قجفذ جألّكحف جهنّٖسٖر ،جهنّٖزً ،

،

 ،ُ1415 ،1ض،3

ه .637ّ 636جدً كؿجيرُ ،دؿجهلل دً ؤػيؿ ،الكبفً
فً الفلً ،سػلٖق ُحؿل ُدؿ جهيّظّؿ ُّوٕ يِّى،

 ،ُ1412 ،1ض ،3

( )66جهنٌلًٖٕ ،دراشج ضرؼٌج ،ر  ،2ه  .743جهؿفٌٖٕ،
تضَد هلبرىج ،ض ،2ه.35

( )67ؤدّ قٖؿ،

 ،ض ،2ه.175ّ 174

جهنٌلًٖٕ ،دراشج ضرؼٌج ،ض ،2ه.750

( )68جهلدنٕ ،األضتبي َالىعبئر ،ر ،2ه.88

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
 1426ه  2005 /م

،2

1992ى ،ض  ،6ه  .76جإلٖظُٕ ،دؿجهفػيً ،ضرش

جهِفدٖر ،ض  ،2ه  .347جهؿيٖحًُٕ ،صيحً دً يػيؿ،
ضبضٌج اؼبىج الظبلتٌو ؼمى ضل ؤلفبع فخص الهؽٌو

 ،ه.593

( )76جهقفننٕ ،يػيؿ دِحؿف ،التضر الهضٌظ فً ؤصَل

الدشَكً ؼمى الضرش الكتٌر  ،ؿجف اػٖحء جهنسخ

فلً الىَازل

( )73جهػئّ ،ؤػيؿ دً يػيؿ ،غهز ؼٌَو التصبئر ضرش

جدً ُوٕ ،األضتبي َالىعبئر  ،سػلٖق ُحؿل ُدؿ

جهفكٖر.

ه.293

2003ى ،ض ،7ه.10

ً ،ُ1405 ،1ض  ،1ه  .323جهلدنُٕ ،دؿجهُّحخ

( )62جهدؾحفٔ ،صضٌص التخبري ،نسحخ جإلظحفذ ،دحخ يح

ؿجف جهنسحخ جهِفدٕ ،دٖفّزً ،

األضتبي َالىعبئر ،ض ،1ه.165

كخبة األضتبي َالىعبئر  ،ؿجف جهنسخ جهِويٖر ،دٖفّز،

( )61كوِر ظٕ ،الهؽبهالح الهبلٌج الهؽبصرث ،ه.130

ؿجف جهنسخ جهِويٖر ،دٖفّزً ،

( )71جدً ٌظٖى ،األضتبي َالىعبئر  ،ه  .94جهلًّٖٕ،

ُّحؿل ُدؿ جهيّظّؿ ،ؿجف ُحهى جهنسخ ،جهفٖحى،1 ً ،

( )60جهٌنيٕ ،جهػلّق جهيٌِّٖر ،هسمج الضرٌؽج َالدراشبح

ض ،3ه .145جهؿلّكٕ ،يػيؿ ُففَ،

جهؿفٌٖٕ ،تضَد هلبرىج ،ض ،2ه.31

الهخخبر ضرش خىٌَر األتصبر  ،سػلٖق ُوٕ يِّى

( )59جهلفٍ ؿجغٕ ،تضَد فً فلً الهؽبهالح ،ه.439

هؽبهالح هبلٌج هؽبصرث  ،ه  .585نٌِحً،

( )70كوِر ظٕ ،الهؽبهالح الهبلٌج الهؽبصرث،

ه.131

( )72جدً ُحدؿًٖ ،يػيؿ ؤيًٖ ،رد الهضخبر ؼمى الدر

( )58ندٖف ،الهؽبهالح الهبلٌج الهؽبصرث ،ه.65

( )63جهدًّٕ ،التٌَغ الضبئؽج

محمد علً الزغول وحمد فخري عزام

هخخصر الهىخٍى األصَلً  ،سػلٖق يػيؿ ػلًٖ

اليحُٖل ،ؿجف جهنسخ جهِويٖر ،دٖفّز،ُ1424 ،1 ً ،
ض ،3ه.578

( )77جهقفكحء ،الهدخل الفلًٍ  ،ض  ،3ه  .21جهؿفٌٖٕ ،
تضَد هلبرىج ،ض ،2ه.30

( )78جهؿفٌٖٕ ،تضَد هلبرىج

 ،ض ،2ه .31ندٖف،

الهؽبهالح الهبلٌج الهؽبصرث ،ه.64

( )79جهؾفنٕ ،يػيؿ ،ضرش الخرضً ؼمى هخخصر خمٌل ،
ؿجف جهفنف ،دٖفّز ،ض  ،7ه  .20جهنفدٌٖٕ ،يػيؿ
جهؾًٖخ ،هغىً الهضخبر الى هؽرفج هؽبىً ؤلفبع
الهىٍبر ،ؿجف جهفنف ،دٖفّز ،ض  ،2ه  .335جدً
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كؿجيرُ ،دؿجهلل دً ؤػيؿ ،الهغىً ؼمى هخخصر الخركً،
ه

ؿجف جهنسـخ جهِويٖـر ،دٖـفّز ،ُ1414 ،1ً ،ض،5
.262

( )80جهقٖوِٕ ،ختٌٌو الضلبئق

 ،ض ،6ه.110ّ 109

جهيفغٌٖحٌُٕ ،وٕ دً ؤدٕ دنف ،الٍداٌج ضرش تداٌج

محمد علً الزغول وحمد فخري عزام

( )90جهػظٕ جهنفؿٔ ،ػنى جإللالى فٕ ػلّق جهسإهٖف،
هسمج ٌدي اإلشالن ،ه.60ّ 59

( )91كحيٕ قجؿذ ،ىخبئز األفكبر ،ض ،9ه.414

( )92جهقٖوـِٕ ،ختٌٌـو الضلبئـق ،ض ،5ه.480ّ 479
جهيّووٕ،

االخخٌبر ،ر ،2ه.47

الهتخدي ،ؿجف جهفنف ،دٖفّز( ،2 ً ،دِحيم نفع فسغ

( )93جهػظٕ جهنفؿٔ ،ضكن اإلشالن فً ضلَق الخإلٌف

( )81ؤدّ قٖؿ ،فلً الىَازل ،ر  ،2ه .174جهِدحؿٔ ،الفلً

( )94جهلفجفٕ ،ؤػيؿ دً اؿفٖك ،الفرَقُ ،حهى جهنسخ،

( )82ؿٖرُ ،دؿجهيظٖؿ ،اللَاؼد َالطَاتظ الفلٌٍج ألضكبن

( )95جهيّووٕ ،االخخٌبر ،ض ،2ه.60

جهلؿٖف) ،ض ،9ه.92

اإلشالهً َالضلَق الهؽىٌَج ،ه.2749

الهتٌػ فً الضرٌؽج اإلشالهٌج  ،ؿجف جهٌفحثكُ ،يحً،

ً ،ُ1425 ،1ه ّ .61جٌٌف جدً جهِيحى ،جهنيحل،
ضرش فخص اللدٌر  ،ؿجف جهفنف ،دٖفّزً ،

ه.248

( )83جهقػٖوٕ ،الهؽبهالح الهبلٌج الهؽبصرث

 ،2ض ،6

ه.62

،

دٖفّز ،ض ،3ه.277ّ 276

( )96جهػظٕ جهنفؿٔ ،ضكن اإلشالن فً ضلَق الخإلٌف
ه.62

،

( )97الهصدر الشبتق ،ه.62

( )98جهؿفٌٖٕ ،تضَد هلبرىج ،ض.73 ،72 ،2

 ،ه.594

( )99جهقػٖوٕ ،هؽبهالح هبلٌج هؽبصرث  ،ه  .592جهٌحُٕ،

( )84جدً ٌظٖى ،قًٖ جهؿًٖ دً ادفجُٖى ،األضتبي َالىعبئر ،

جهيِحوفذ ،هسمج ٌدي اإلشالن ،جألفؿً ،جهِؿؿ ( ،)8

ندٖف ،الهؽبهالح الهبلٌج الهؽبصرث ،ه.64ّ 63

سػلٖق يػيؿ يًَٖ ،ؿجف جهفنف ،ؿينق،ُ1420 ،2 ً ،

ه .175جهلًُّٖٕ ،دؿجهفػيً دً ؤٌدٕ،

األضتبي

َالىعبئر ،سػلٖق يػيؿ ػلً جهنحفِٕ ،ؿجف جهنسخ

جهِويٖر ،دٖفّز1998 ،1ً ،ى ،ض ،1ه.295
( )85ففحُٕ ،ؤػيؿ ففٖؿ ،ؼصر الهإهَو
جهنسخ جهيوفٖر ،جهلحُفذً ،

ه.377

 ،يًدِر ؿجف

 ،ُ1346 ،1ض،1

( )86ؤدّ قٖؿ ،فلً الىَازل ،ض ،2ه.145

والع جهؿًٖ ،ػق جهسإهٖف فٕ جهلّجًٌٖ جهّيِٖر

 ،ُ1401ه.44

( )100ندٖف ،هؽبهالح هبلٌج هؽبصرث ،ه .65جهيظحهٕ،
ضهبٌج الضق الهبلً لمهئلف ،ه.131

( )101جهيفغٌٖحٌٕ ،الٍداٌج ،ض ،9ه .98جدً ظقٔء،

يػيؿ دً ؤػيؿ جهنودٕ ،اللَاىٌو الفلٌٍج  ،ه .237
جهنفدٌٖٕ ،هغىً الهضخبر  ،ض  ،2ه  .344جهدِّسٕ،

كضبف اللىبغ ،ض ،4ه.13

( )102جهيّووٕ ،االخخٌبر ،ض ،2ه.60ّ 59

( )87الهصدر الشبتق  ،ض  ،2ه ( 173جهلػحّٔ ض ،2

( )103جهقػٖوٕ ،الهؽبهالح الهبلٌج الهؽبصرث  ،ه .592

( )88جهػظٕ جهنفؿٔ ،ؤػيؿ ،ػنى جإللالى فٕ ػلّق

( )104جهؿفٌٖٕ ،تضَد هلبرىج ،ر ،2ه.33

ه.)28

جهسإهٖف ّجهٌنف ّجهسفظير ،هسمج ٌدي اإلشالن ،جألفؿً

(ّقجفذ جألّكحف جألفؿٌٖر) جهيظوؿ (  ،)25جهِؿؿ ( ،7

 ،ُ1401 ،)8هّ 58يح دِؿُح.

( )89جهِظوٌّٕ ،جليحُٖل دً يػيؿ ،كضف الخفبء َهزٌل
اإللتبس ؼهب اضخٍر هو األضبدٌد ؼمى ؤلشىج الىبس ،

ؿجف اػٖحء جهسفجش جهِفدٕ ،2ً ،ض ،2ه.273

ندٖف ،الهؽبهالح الهبلٌج الهؽبصرث ،ه.65

( )105الهصدر الشبتق ،ض ،2ه.45ّ 44

( )106كحيٕ قجؿذ ،ىخبئز األفكبر ،ض ،9ه.98
( )107الهصدر الشبتق ،ض ،9ه.99ّ 98

( )108جهنٌلًٖٕ ،دراشج ضرؼٌج ،ض ،2ه.748
( )109جهٌحُٕ ،ضق الخإلٌف فً اللَاىٌو الَطؽٌج
الهؽبصرث ،ه.44

( )110هسمج هسهػ الفلً اإلشالهً ،جهِؿؿ  ،5جهظقء ،3
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مقارنة ......................................

1988/ُ1409ى ،ظؿذ ،ه.2581

( )111يػيؿ سّفٖق جهدًّٕ ،التٌَغ الضبئؽج،

محمد علً الزغول وحمد فخري عزام

ه.223

جهنٌلًٖٕ ،دراشج ضرؼٌج  ،ض  ،2ه  .758لفّف،
الىعرٌج الؽبهج لمضق ،ه.99ّ 96

( )112جهقػٖوٕ ،الهؽبهالح الهبلٌج الهؽبصرث ،ه.585
يػيؿ سّفٖق،

التٌَغ الضبئؽج ،ه.225ّ 224

( )113ؤدّ قٖؿ ،فلً الىَازل ،ر  ،2ه  .162نٌِحً ،ضق
الهئلف ،ه.354

( )114جهدًّٕ ،جهػلّق جهيٌِّٖر  ،هسمج هسهػ الفلً
اإلشالهً ،ه.2405

( )115جهلفٍ ؿجغٕ ،تضَد فً فلً الهؽبهالح الهبلٌج
الهؽبصرث ،ه.440

( )116جهؿفٌٖٕ ،تضَد هلبرىج  ،ض  ،2ه ّ .8جٌٌف جدً
فنؿ ،تداٌج الهسخٍد ،ض ،2ه.132

( )117جهقػٖوٕ ،هؽبهالح هبلٌج هؽبصرث

جهؿفٌٖٕ ،تضَد هلبرىج ،ر ،2ه.81

 ،ه .586

( )118يإيًُّ ،دؿجهفنٖؿ ،ؤتضبد فً ضق الهئلف  ،ؿجف

جهٌِير جهِفدٖر ،يوف1986 ،ى ،هّ 109يح دِؿُح.

جهيظحهٕ ،ضهبٌج الضق الهبلً لمهئلف  ،ه ّ 96يح

دِؿُح .نٌِحً ،ضق الهئلف ،هّ 314يح دِؿُح.

( )119نٌِحً ،ضق الهئلف  ،ه ّ 316يح دِؿُح .يإيًّ.
ؤتضبد هو ضق الهئلف

 ،ه ّ 109يح دِؿُح.

جهيظحهٕ ،ضهبٌج الضق الهبلً لمهئلف  ،ه ّ 99يح

دِؿُح.

( )120جهػنف ُّ ،ػق جهلفجف فٕ جألفى جهيّكّفر

جهيلسإظفذ اظحفذ ًّٖور هوغفك ّجهدٌحء ،جهقػٖوٕ،

الهؽبهالح الهبلٌج الهؽبصرث  ،ه  .586جهؿفٌٖٕ،

تضَد هلبرىج ،ض ،2ه.81

( )121كوِر ظٕ ،الهؽبهالح الهبلٌج الهؽبصرث ،ه.130
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