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 المقدمة 
الحمد هلل رب العالمين رب والصبلة والسبلم عمى المبعوث رحمة لمعالمين وعمى الو الطيبين الطاىرين وعمى صحبو المنتجبين    

 . الى يوم الدين جيم ر عمى نياسومن 

- :وبعد 

مع التقدم العممي والتجاري  أىميتيا قيية المعاصرة والميمة وقد ازدادتمن الموضوعات الف التأليفموضوع حق  إن      

وتحقيق  التأليفحقوق والذىنية مثل  واألدبيةالحقوق االعتبارية  إنسيما  بأسرهوالصناعي والتقني الذي يعيش العالم 

الناتج من عممو ,  حاالحتفاظ بالربىي من الحقوق الفكرية التي تعطي صاحبيا الحق في ,وغير ذلك  تراعاتخواالالمخطوطات 

 آخر إنسان أي حالجيد المبذول من قبل صاحبو ويعطيو السمطة بمن أساساإلسبلمي عمى  وو يقره الفقجوىو حق مشروع مو 

المادية التي يحققيا  جانب المادي يتعمق بالفائدةمادي ومعنوي , فالشر مؤلفو واختراعو وليذا الحق جانبان نيقوم ب أنمن 

صاحب حق  عمى ألنو يعد متجاوزا ؛ينسب ىذا العمل لو أن ألحديجوز التراع من عممو , والجانب المعنوي انو خصاحب ىذا اال

 .حمل اسم عممو المبتكر الذي لو وحده الحق ب اإلنتاج

العالم , وانتشار الوسائل الحديثة , انتشرت السرقات العممية واألدبية وتنادت  دول العالم ومع التقدم الحضاري الذي يعيشو  

 التأليفكثيرة حول حقوق  إشكالياتتبلعبين بيا وقد وردت موشعوبو الى التعاون في سبيل حماية ىذه الحقوق وصيانتيا من ال

 .وقد عرضناىا بشكل موجز ,واالبتكار

لو , واوضحوا حرص  اإلسبلميالمحدثون ىذا الموضوع , وبينوا استيعاب قواعد الفقو  اإلسبلميةعة وقد درس فقياء الشري     

بما يكفل تحقيق المصالح المشروعة , وصيانة قواعد العدالة وحماية مسيرة  أوضاعياالشريعة عمى حماية ىذه الحقوق وتنظيم 

 . االستغبلل والتبلعب  ركل مظاى من  اإلنسانيالتقدم 

وذكرت نبذة تاريخية عنو  لغة واصطبلحا التأليفعن  األولتحدثت في المبحث ,تكون البحث من مقدمة وثبلثة مباحث ي   

بعنوان حق االبتكار في الفقو  وكان المبحث الثاني,انين الوضعية والقو  اإلسبلميةعن الحق المالي لممؤلف في الشريعة و ,

النتائج التي توصل  أىموذكرت في الخاتمة , الممحقة بحق التاليف واالبتكار والمبحث الثالث تناولت فيو الحقوق, اإلسبلمي

 .رب العالمين الحمد هلل  إنواخر دعوانا ,البحث الييا 
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 األول المبحث

 يلأصدراسة وت التأليفحق 

 .  التأليففي كل ما يتعمق بالدراسة والبحث لحق  وىذا المبحث يكون عمى ثبلثة مطالب 

 ونبذة تاريخية عنو  بالتأليف ادالمر     _أوال

 لغة واصطبلحا  التأليف – أ

المتناسبة , ويطمق عمى كتابة البحث  األشياءىو جمع  ,مؤلفو أي مكممو ألفويقال  وألفوالعدد  ألف من :لغة   التأليف     

والفت بينيم ,أليفا فتالفا وائتمفاوالفت بين الشيئين ت  .الن الكتاب يجمع بين المعمومات عمى وجو التناسب  تأليفااو الكتاب 

وكل من ألف وأكرم ,والفت الكتاب أي جمعتو والفت الموضوع إيبلفا أي وصمت بعضو ببعض,تأليفا اذا جمعت بينيم بعد تفرق

 .يييئون ويجيزون  إيومعنى يؤلفون    .عمى وزن واحد وىو افعل وىو من باب أكرمت 

وىو اختراع معدوم , وتعيين مبيم , وتبين  التأليفنى المغوي , ويندرج تحت اسم ال يخرج عن المع: التأليف اصطبلحا      

او المؤلف عموما  واألديبوىو مجموع االمتيازات التي يحصل عمييا العالم   .صورة من الحقوق المعنوية التأليفخطا وحق 

عنو , ويشتمل  نفيولم يقم دليل عمى  ما رىأخباي طريقة  أوسواء بذكر اسمو عميو   إليومن وراء مؤلفة الذي نشره منسوب  

في نسبة ىذا  أدبيعمييما معا من وراء مؤلفة العممي , وحق  أوعمى الناشر  أوىذا الحق عمى حق مالي  يعود عمى المؤلف 

 .المؤلف الى مؤلفو وعدم االعتداء عميو 

غيره  إلىفبل ينسب ذلك الجيد , بشخصية المؤلف أدبياالذي يرتبط ارتباطا  األدبيالحق : فالمؤلف يحصل عمى حقين وىو    

 أكثر أوستين  أو, وحق مالي وىو مقابل يشير الكتاب لممؤلف ولورثتو من بعده لمدة معيشتو كخمسين سنة  األمرميما طال 

   .من وفاة المؤلف

والحق المعنوي نوع من . من الحقوق المعنوية وىي كل حق ال يتعمق بمال عين وال بشيء من منافعو  التأليفويعد حق    

مو بالمال فيو يعطي صاحبو قيمة مادية تقدر بالمال والنقود والحق عموما في نظر ذي يمكن تقويالحق المالي , وىو ال أنواع
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فقياء الشريعة اختصاص ثابت في الشرع يقتضي سمطة او تكميفا هلل عمى عباده او لشخص غيره ويرجح مصطفى الزرقا 

احد المسميات المشيورة ليذا النوع من الحقوق  – األدبيةالحقوق بحقوق االبتكار , الن اسم الحقوق  تسمية ىذا النوع من

الصناعية المبتكرة , وعناوين  واألدواتىذا النوع منيا كاالختصاص بالعبلمات الفارقة التجارية ,  أفرادضيق اليتؤلم مع كثير من 

   ج الفكريوالنتا باألدبليا  ال التجارية مما الصمةالمح

فكرة  او خيالو او حقوق معنوية فقال الحق المعنوي سمطة لشخص عمى حق غير مادي , ىو ثمرة  بأنياومنيم من عرفيا 

لف في مؤلفاتو وحق الفنان في مبتكراتو الفنية , وحق المخترع في مخترعاتو الصناعية , وحق التاجر في نشاطو , حق المؤ 

  .ة وثقة العمبلءاالسم التجاري والعبلمة التجاري

 المراد بحق المؤلف  -ب 

المحررات وىي تعني :  األولالمقصود ىنا التعريف بالتأليف المحمية التي لصاحبيا االحتفاظ بحقوقيا وىي عمى نوعين       

ة والطب واليندسة والتاريخ والجغرافي اإللييةوالتوحيد والعموم  وأصولياتأليف مكتوب في أي من العموم كالتفسير والحديث والفقو 

الشفويات كالخطب والمحاضرات والمواعظ وما جرى مجرى ذلك مما يمقى شفاىا فالبحث يكون : وما جرى مجرى ذلك والثاني

  .حق متاح لكل مسمم لتأمل عامل الحسبة فيو  بأنواما الثاني فقد جرى العرف  األولعمى النوع 

سنويا اليو بذكر اسمو عميو أو أي طريقة أخرى ما لم يقم دليل عمى نفيو  ويعد الشخص مؤلفا اذا نشر المصنف المبتكر      

مثل حق االنتفاع الذىني او حق االبتكار  التأليفوقد تواضع الناس عمى إطبلق عدة  تعبيرات بفرض النص عمى حق . 

وىناك ما يسمى بالحق العام   .يرىاوالممكية المعنوية والحقوق الفكرية وحق اإلبداع وحقوق اإلنتاج العممي وممكية التأليف وغ

 اآلخرينمن خبرات  أفادمن المؤلف؛ الن التفكير ىبة من اهلل عزوجل والن المؤلف ايا كان قد  اإلفادةفي  األمةوىو حق 

 .كميا  اإلنسانيةمشترك لفكر  إنتاجالن الحضارات ,حق فيو  إنسانوان فكل  أمتووتجاربيم وأفكارىم خصوصا أبناء 

, حق االقتباس بالشروط المتفق عمييا, او حق المجتمع األمةحقوق العامة والتي ىي حق  أىم ألنياتممك  يادات الوان االجت

فيو نفعا عاما  رأىفي نشر المصنف اذا  األمر أو وليكذلك حق الدولة  وكذلك الترجمة بشروطيا ليعم النفع بالمصنف  او

؛ الن ذلك من حقوق أخرفي نشره فسادا او فتنو او ضررا من اي نوع  أن رأىورفض المؤلف نشره او العكس بمنع نشره اذا 

ترحب بذلك  وتحض  -التي جاءت لمحفاظ عمى معالم الناس وحقوقيم ودرء المفاسد عنيم  اإلسبلميةالوالية العامة والشريعة 

   . -عميو
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فاىميا نسبة الكتاب اليو  األدبيةالحقوق  حق مالي اما :والثاني,  أدبيحق : األولوأما المؤلف فمو حقوق عمى مؤلفو    

 .وحق تقرير نشره او منعو وحق الرقابة عميو وسمطة تصحيح ما فيو,

الحق المالي  إماوالحق األخر ىو الحق المالي وىو أيضا نوعان حق مالي في حياة المؤلف وحق مالي بعد وفاتو لورثتو       

مامصنفة وترتيبيا واالستنباط منيا ,  أفكارذي بذلو في جمع الذي يستحقو في حياتو فيو في مقابل الجيد ال بعد وفاتو  وا 

الناس بو , وقد اختمفت القوانين الوضعية في مدة ىذا االنتفاع ,  أولىبوصفيم  وأقاربو أىمولورثتو , فأنو حق مالي يرثو عنو 

الفقو  أعطاىافترة الحكم التي  أقصىستين سنة وىي  بعضيم الى سبعين سنة وبعضيم حددىا خمسين او أوصميافقد 

   .واالنتفاع بيا. الستصبلحيا  أرضالمن يحتكر  اإلسبلمي

 نبذة تاريخية عن التأليف  –ج 

 واألمثالال ينكر احد أن لمعرب في تاريخيا الفكري الطويل مبلمح من التقدير واالحترام لحق المبتكر المتفرد في مجال الشعر     

معرفة العرب بحق من يؤلف او يبتكر وال سيما في مجال الشعر ؛ اذ أن أوائل ما وصل ألينا من والخطابة , مما يشير الى 

 .    وتسجل لنا كتب التراث كثيرا من حوادث سرقات الشعر, الشعر الجاىمي يبدأ بإقرار عطاء األقدمين 

وىي الكتب الدينية او كتب ) لعرب الميارق كان االىتمام بالكتابة وأدواتيا في الشعر الجاىمي اىتماما كبيرا ؛ فقد عرف ا   

 .   (العيود والمواثيق 

وىي عممية نسخ الكتب وكتابتيا فأصبحت عممية مبلزمة النتشار الكتاب والتأليف بل تحولت ( النساخة ) ثم انتشرت ظاىرة     

ة تجمب األجر المجزي , وكذلك بعد مجيء اإلسبلم إلى صناعة إسبلمية , حيث أصبح النساخ فئة مؤثرة , إذ أصبحت النساخ

أصبحت عممية تقميد الخطوط ومحاكاتيا من العمميات التي القت رواجا كثيرا , وأصبح النساخ والوراقون طبقة ليا شان تؤثر 

   .في نشر العمم , وتؤثر في حق العالم المؤلف او المبتكر 

ف عمماء المسممين النسخ كوسيمة إلبراز مؤلفات تخطيا وكان العمماء األوائل يحرصون عمى نسخ كتبيم بأنفسيم حيث عر      

    .أيدييم عمى الورق بعد بذل الجيد في التفكير والكتابة بل واعداد المداد حرصا عمى مؤلفاتيم من التحريف او السرقة 

 



 6 

مكتوبة من عندما كان يبعث ببعض أصحابو الى األسعار مثل االحكام ال( ص) وقد ظيرت المدونات في عيد الرسول     

الفرائض والصدقات والديات التي أعطاىا الى عمر بن حزم عندما واله اليمن , وأيضا كتاب لعبد اهلل بن حكيم وغيرىا , 

وتسمى بصحيفة عمى بن ابي رافع , وصحيفة عبد اهلل بن عمر في جميع ابواب الفقو ( ع)والصحيفة  الجامعة لئلمام عمي 

    .وغيرىا الكثير 

لتدوين واالىتمام بالكتابة التاليفية شيئا فشيئا , واخذ العمم نتسع دائرتو فغمب  عمى كل طائفة منيم ميل خاص الى ثم بدا ا    

شكبل واحدا ممثبل في تأليف مسالة جزئية مفردة ال يتجاوز منيا  يأخذ التأليفبعض المسائل والموضوعات واشتير بيا واخذ 

    .وية الشريفة لذا ظيرت فروع في التفسير والمغازي والتاريخ لطبقات ليم حدود المسالة محورىا احد األحاديث النب

اذن ىناك تبلزم بين اىتمام اإلسبلم باإلنسان واىتمامو بالفكر وتأتي أىمية الممكية الفكرية من أىمية الفكر اذ يعد التفكير اىم 

 .ة مظير من مظاىر وجود اإلنسان فبالتفكير يتبوأ اإلنسان المرتبة السامي

كما أوجبت الشريعة اإلسبلمية عمى الناس التعمم واالنتفاع بالعمم , ولم ينيى اإلسبلم عن التوسع في المعرفة اإلنسانية بل   

وحث عمى اخذ الحكمة في اي دعاء خرجت منو الكممة  واأليامحث إتباعو عمى البحث والنظر و معرفة التاريخ واالعتبار باألمم 

   (.الناس  أحقوجدىا فيو  ينماأالحكمة ضالة المؤمن )

 الحق المالي لممؤلف والتكييف الفقيي لو   -ثانيا

- :الحق المالي-أ

الشارع لمشخص بحيث يختص بو  ويحجز غيره عن ذلك  أعطاهمعنوي  أمر: الثابت والمقصود بالحق ىنا  األمرالحق ىو    

    ., وتكون لو قيمة مشروعة  أصمواز ىو او يكون في المال , والمال كل ما يتمول  والمقصود ما يمكن ان يح

, والممك  كما يقال , حكم شرعي مقدر وجوده في العين او في المنفعة  إياهويترتب عمى حق الشخص في المال ممكو    

   . االنتفاع بالعين إليو أضيفيقتضى تمكين من 

 إالالنيم ال يعدون الشيء ماال . الفيم في ذلك الحنفيةالن مناط المالية ىي المنفعة وقد خ أمواالومنيم من جعل المنافع     

ما  أمواالحيازتو والمنافع وكذلك الحقوق ال تحاز فيي ليست منافع , والبعض اعتبر المنافع  أمكن إذا الحقوق فما كان منيا  وا 
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ال لذواتيا والغرض  افعةالمنبقصد  واألعيان واألشياء    .شخصيا فيو ليس ماال , وما كان منيا متعمقا بالمال فيو مال 

    .ىو منفعتيا  األموالمن جميع  األظير

المادية تنطوي عمى مالية  واألعيانىو المنفعة التي تحمميا  وال تقمب عينيتيا دورا في ماليتيا ,  األشياءمعيار قيمة  إن    

ال تشمل الممكية العينية فحسب بل تشمل  ميةاإلسبلالحي العاقل والمفكر فالممكية في القوانين  اإلنسانالفكري  فاإلنتاج,  أيضا

فمالية كل شيء باعتبار وجود المنافع المحممة فيو , والنسبة بين المال والممك ىي العموم من  أيضاممكية المنفعة واالنتفاع 

ق المال وال يتحقق ممك وليس بمال وقد يتحق فإنياوجو بدييية انو قد توجد الممك وال يوجد المال كالحبة من الحنطة الممموكة 

    . أموال فإنيا ,األصمية قبل حيازتيا الممك كالمباحات 

اإلنسان , ويكون في حد ذاتو مما يحيل  إلىفيو منفعة عائدة  إن إلىتنتزع من نفس الشيء نظرا  إيفما تكون مالية ذاتية  

, او تكون ماليتو اعتبارية وجعمية , كالنقود ,  نساناإل  إلىكونو ذات منفعة عائدة  أخرىشيئا وبعبارة  بإزائوالنوع ويبذلون  إليو

   .ىا في تمك المسالة المذكورة سابقا ابين   أقسامولو 

يطمب المال عمى القيمة , وىو ما يدخل تحت تقويم مقوم من الدراىم والدنانير , وبذلك يمكن القول بان متاخري  وأحيانا   

قيمة مالية عرفا , وذلك الن االختصاص يقوم مقام الحيازة , وقد امتاز حق الحنفية يضعون ضابطا عاما لممال ىو كل مالو 

باالختصاص الذي ىو جوىر الممك كما امتاز المنع  وىو نتيجة مترتبة عمى االختصاص وجريان التعامل فيو  التأليف

   .والمعاوضة عنو

ين الناس , وجاز شرعا االنتفاع بو في حال السعة جميور الفقياء ان المال ما كان لو قيمة مادية ب إليوحصيمة ما ذىبت  إذن

   . واالختيار ويمزم متمفو الضمان 

عمى المختار , ثم ان ىذا المسمك في  أمواليشمل المنافع فيي  ألنو وأرجحباالعتبار  أولىوىذا التعريف عند جميور الفقياء   

المتجمدة  األمواللتشمل  األمواللناس  يسمح بتوسيع دائرة بناء مالية  الشيء عمى كونو منتفعا بو انتفاعا مشروعا ولو بين ا

    .و االبتكار  التأليف أواو الذىنية  األدبية أوالفكرية  أووالدول عمى حد سواء كالحقوق المعنوية  اإلفرادلكثير من 

محل الممك شيئا ماديا معينا واشمل منيا في نظر القانون الوضعي فالشريعة ال تشترط ان يكون  أوسعدائرة المال والممك  إذن  

ومنافع  مالو قيمة بين الناس , ويباح االنتفاع شرعا وتجري  أعيانىو كل ما يدخل في معنى المال من  إنمابالذات , 

 .المعاوضة 
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في  األصلحقوق  ألنيا اإلسبلمالممك في  أنواعالحقوق الفكرية ىي حقوق معنوية مالية تنظم باعتبارىا نوعا من  إذن  

-بل يشمل المنافع  األعيانمنافع ام حقوقا مجردة والن مناط المال ليس مقتصرا عمى  ام أعيانا أكانت, سواء  أموالقوق الح

الحقوق الفكرية ليا قيمتيا في عرف الناس , ويباح    . األصلفالحقوق الفكرية جارية عمى ىذا  -معنوية  أموروىي 

 .االنتفاع بيا 

- :فالتكييف الفقيي لحق التألي-ب

وتفكره فيو يكون ممموكا لو وتحت سمطتو , فميس من حق الغير  التصرف فيو  إعمالوشيئا يكون ذلك نتيجة  إلفمن      

الن مجموع    ( أمواليمالناس مسمطون عمى ( )  ص) عرفا وشرعا لقولو  أمواليمبالطبع والنشر , الن الناس مسمطون عمى 

واالستنساخ فيو ال يعدان تصرفا فيو كي ال يكون  إليوىذا يقال النظر  إذنوفيو بغير  مادون ليذا القيد ممموك ال يجوز التصرف

 إحرازيكون نتيجة عمل المؤلف فالمتحصل ان لممؤلف المنع من ذلك , بل ال يجوز التصرف ببل  األفكارالمدعي ان جمع 

   .رضاه

عن  إال أخيوال يحل المؤمن مال (  ) ص)لقولو   عدم حرمة التصرف في مال الغير من دون رضاه إلىتدعو  أدلووىناك    

بطيبة نفس  منو  إالمالو  فانو ال يحل دم امرئ مسمم وال) في موثق سماعو ( ع)الصادق  اإلماموقول    (طيب نفس منو 

)   

ل غيره يتصرف في ما إن ألحدفبل يحل ( ) عج )الحجة  اإلماموكما يشيد بو  قولو عجل اهلل فرجو في خبر االحتجاج عن  

 .   .( إذنوبغير 

لم يعد تصرفا بل الظاىر جوازه , وعميو فمجرد االنتفاع بالمؤلفات ال دليل عمى عدم جوازه ,  ال دليل عمى حرمة االنتفاع ما إذن

   .والمتبع في صدق التصرف ىو العرف

 آخرونبينما تحفظ عمى ذلك  مشروعية ىنا الحق إلىفذىب بعضيم  التأليفوقد اختمف الفقياء المعاصرون في مشروعية حق 

 وان كانت في بحث موجز مثل ىذا اإلشارةتستحق  وأدلتيمولكل منيم وجية نظر خاصة , 

 .المجيزين من جميور الفقياء  أدلة 
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فإذا جاز اخذ العوض عمى قراءة كتاب اهلل , فعمى غيره من باب    (أحق ما أخذتم عميو أجرا كتاب اهلل ( ) ص) قول النبي 

   (ما أكل اإلنسان أطيب من كسبو) لو اولى وقو 

الذي يستحق عميو الثواب , فثبوت حق المؤلف والمخترع من  اإلنسانونتائج الفكر ىو حاصل جيود متواصمة فيو في عمل 

زوجتك بما معك من )  ألساعديقصة الواىبة في حديث سيل بن سعد  إلى, واستندوا في ىذا  إلنتاجوقيمة مالية ثمرة 

    (القران

لكتب المصنفة التي ليا قيمة عممية ومالية , والمال في األصل لصاحبو وال يخص ىذا األصل اال بدليل صحيح , والقاعدة ا

 ألنو, وقاعدة سد الذرائع توجب ان يكون لممؤلف حق مالي عمى مصنفو ( درء المفاسد مقدم عمى جمب المصالح ) الشرعية 

   .لن يقبل عمى التأليف ومدارسة العمم  اال القميل النادر   أحدان لم يترتب لو عمى مصنفو ىذا الحق , فا إذا

- :المانعين من الفقياء  أدلة

وجيد المؤلف او المبتكر جيد فكري ال يمكن حيازتو اذ ىو ليس ماال , وىو رأي متقدمي الحنفية ومن تاثر بيم من     

 .   المعاصرين 

مادية في كثير من أحكام الشرع مثل الدين , فيو أمر معنوي مستقر في الذمة ويرد عمييم أن االختصاص مقام الحيازة ال     

الن األموال بعضيا يقبل الحيازة وبعضيا ال يقبل , ويمكن الحصول عمى منافع ىذا الشيء , وىذه المنافع ىي مقصودة الشارع 

, لكن متاخري الحنفية أجازوا التنازل عن باالختصاص الذي يحل محل الحيازة , واالنتاج الفكري من ىذا النوع من الحيازة 

    .الوظيفة مقابل عوض مالي , مما يدل عمى انيم عد وا الحقوق المعنوية أمواال 

ان التأليف واالبتكار نوع من االجتياد العقمي واالجتيادات العقمية ال يسري عمييا : ) فقال,وقد ايد القرافي رأي متقدمي الحنفية 

   ( .الممك 

في التأليف واالبتكار حقا ماليا اذ يعد رزقا يستعين بو  إنمنحو من اهلل تعالى في حين  ألنو, م ان لبلجتياد مقابلال نعم   

لم   أحداحياتو , ويمكن ان تقاس ىذه العبادة عمى غيرىا من العبادات , ومنيا  الجياد في سبيل اهلل , فان  أمورالمؤلف عمى 

ذلك أجاز الفقياء اخذ العوض في مقابل اإلمامة واألذان وتعميم القران ونحو ذلك من العبادات يقل ان ىذا ينافى مع الغنيمة , وك

   ., فحق التأليف كذلك 
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وفي عرف العقبلء من الحقوق الواجب احتراميا كالحقوق المعنوية لممصنفين والمبتكرين في حين ان تشخيص ىذا الحق     

كأن يبدي إجحافا في بيعة ولكن مع ذلك ال ,حاالت قد يستغل صاحب الحق حقووتقييمو ىما من ميمات العرف , وفي بعض ال

 . يمكن التشكيك في اصل الحق 

وقد استفتي السيد . وسوف نذكر بعض أراء عمماء األمامية المتأخرين في ىذا الشأن والتي وردت عمى شكل استفتاءات     

 ما: ) في ىذا الشأن قال  أخرىوفي عبارة ( الشرع مثل ىذا الحق لم يثبت في ) الخميني مرات عن حكم ىذه المسالة فأجاب 

لقاء سمطة الناس عمى أمواليم دون وجود شرط او عقد غير جائز وعميو طبع , يعرف بحقوق الطبع ليس لو مسوغ شرعي وا 

يمكن لآلخرين عمى ظير الكتاب ال يوجد حقا وال يخمق التزاما من اآلخرين , وعميو ( جميع الحقوق محفوظة ) عبارة 

    .(استنساخو وال يستطيع احد ان يحول دون ذلك

وفي شرح بعض عبارات السيد الخميني في تحرير الوسيمة كما يمي لم يتفق العقبلء عمى ان مجرد طبع الكتاب يوجب حقا 

ف ألنيم اعتادوا عمى لصاحب المطبعة كما لم يتفق العقبلء عمى منع الناس من التقميد في مسائل االختراعات واإلعمال والحر 

وال يرى العقبلء في التقميد في المسائل الصناعية وضع نموذج طبق األصل , التقميد في جميع المسائل واالختراعات والحرف

واالستفادة من أفكار الذي سبقونا تصرفا في حقوق اآلخرين يمزم اخذ إذن صاحب العمل والصناعة والفكرة وكذلك األمر ,

    .كتاببالنسبة لطباعة ال

سقاطو   . وال يصح بيع حق التأليف , ولكنيم ال يختمفون في جعمو عوض وفي المصمحة عميو بمال وفي ىبتو وا 

وفي استفتاء السيد الخوئي سئل عما اذا كان باإلمكان استنساخ كميات كبيرة من الكتاب من غير الحصول عمى اذن المؤلف 

    .و عدميا , فأجاب بنعم عميو ا( حقوق الطبع محفوظة ) مع وجود عبارة 

يدعوالى عدم وجود سبب لعدم الجواز والسيد الخميني    والميرزا جواد التبريزي ؛   وذىب الى ذلك السيد الكمبايكاني ,     

يجيب عنو , مجرد وجود عبارة حقوق الطبع محفوظة ال تثبت حقا لصاحب الكتاب , ومع ذلك يجب باالحتياط لمراعاة ذلك 

   .الحق 

    (.حقوق الطبع محفوظة ) السيد السيستاني الى عدم الجواز اذا كان القانون ال يسمح بالنسخ فيما كتب عميو عبارة وذىب
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, والسيد الحائري من الفقياء الذين فصموا في ىذا الموضوع حيث اعتبر جميع الطرق مشروعة لحقوق النشر وغير ناقصة     

ى ممكية ىذا الحق يقول انو امر مستحدث لم يعرف في عصر الشارع لذلك لم يكن ىناك اما بالنسبة لداللة االرتكاز العقبلئي عم

    .عدم ردع من الشارع ليعتبر ذلك تاييدا لو 

واالبتكار ليصبح ذا قيمة مالية وال شك يترتب عمى ذلك ان استيبلء الغير عميو غير مشروع والتسبب  التأليفوان حق  

   .في ذلك يوجب الضمان  باألضرار

 القوانين الوضعيةحق التأليف في   -ثالثا

أىم اتفاقية حول ىذا الموضوع في العصر الحديث لحماية حق المؤلف وقد  5::3مارس سنة  42تع د اتفاقية باريس في     

دد وقد بمغ ع( استوكيولم ) في  9;;3بعد تعديميا سنة ( الجات ) عدلت بقرارات دولية الحقة , وقد اعترفت بيا اتفاقية  

   ., منيا اثنتا عشرة دولة عربية منيا مصر ( دولة  364)  :;;3أعضائيا سنة 

وقد اعترف بيا الجات ايضا ثم  93;3وعدلت في سنة  8::3وتاتي اتفاقية برلين في األىمية بعد اتفاقية باريس عام    

   .م   2;;3وقد انضمت الييا مصر  ;:;3اتفاقية واشنطن بشان حماية الدوائر المتكاممة في 

تنظميا قوانين , من القانون المدني السوري عمى ان الحقوق التي ترد عمى شيء غير مادي( ق  ;:) وقد نصت المادة     

خاصة منيا حق التأليف؛ ألنو الوعاء المعرفي الذي يحمل إنتاجا أدبيا أم عمميا أو فنيا مبتكرا ميما كان نوعو او أىميتو او 

    .رض من تصنيفو طريقة التعبير فيو او الغ

اما القانون العراقي فقد ذكر فيما يتعمق بحق المؤلف ان من وسائل حماية حق المؤلف في القانون الدولي جميع من كتب   

(  698) المادة  أحكاموان ( النظام في العراق من نظام دكتاتوري الى نظام ديمقراطي  إسقاطتاريخ  4225 /6 /;وتكمم بعد 

والتي تعاقب من ارتكب جريمة التعدي عمى حق من حقوق الممكية الفكرية ,  ;8;3لسنة ( 333)ي رقم من القانون العراق

    . 93;3لسنة  5وقانون حماية حق المؤلف 

الن القانون يتسم بطابع القدم وعدم مواكبة ,4;;3قانون لحماية حق المؤلف في عام  أولفقد صدر  األردنفي  إما  

ىو النافذ حاليا  األخيروالقانون ,قانون جديد سمي بمشروع قانون حماية حق المؤلف  إلصدار أدىية التطورات العممية والثقاف

محمد كامل /اصول القوانين +  52العمري  ص/حقوق االنتاج الذىني .)عندىم والذي ينظم حماية المؤلف في كل جوانب 

 ( .:62مرسي  ص
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من النظام الصادر عن حماية (49)العممي اذ جاء في المادة  اإلنتاج اما القانون السعودي فيتضمن عقوبة المعتدي عمى  

مالك الحق باي تصرف كان  إذنيعتبر معتديا عمى حق المؤلف كل من قام بدون ( ىجري 3635)الممكية الفكرية لعام 

المدخل العام .)لف تصدير أي مصنف اعتدى فيو عمى حق المؤ  أواستيراد  أواو توزيع  إيجار أوتقميد اوبيع  أوباستخراج 

 ( ;63سممان مرقس ص/لمقانون 

قميبل عن القانون الوضعي فمثبل يعتبر حق المؤلف  إالال تختمف  اإلسبلميةوتكاد تكون النظرة الى حق المؤلف في الشريعة     

صاحبو القدرة  يخول ألنواعتبار حق المؤلف نوعا من الحقوق العينية  إلىحق مؤقت خبلف الممكية , وبعض القوانين ذىبت 

   .معينة كحق االستعمال واالستقبلل والتصرف كصاحب الحق العيني سواء بسواء بإعمالمعينة  بإعمالعمى القيام 

ويرى البعض ان حق المؤلف حق من نوع خاص ال يتدرج تحت التعتيم التقميدي لمحقوق , ىذا ما سارت عميو محكمة     

الذي تخولو تسمى خطا سواء في المغة التجارية  واألفكار, وان حقوق المؤلف  إحكامياالنقض الفرنسية حيث وضعتو في احد 

صاحبيا  إعطاءفيي تقتصر عمى ,او لغة القانون باسم الممكية كما عرفيا ونظميا التقنين المدني بالنسبة لممنقوالت والعقارات 

   .امتيازا مقصودا عميو في استغبلليا استغبلال مؤقتا

ىذا الحق شخصي اي حق ىو مبلزم لشخصية الفرد  إنويرون , شراح الحق األدبي عمى الحق المالي لممؤلف ويرجح بعض ال

   .وعدم نشرىا  األفكاروامتداد لو باعتبار ان المؤلف ىو من يممك  حق تقرير نشر ىذه 

مدنية توقع عمى من  أخرىو نستنتج مما سبق أن القوانين تكفل حماية فعالة لحق المؤلف بوسيمة فرض عقوبات جنائية   

ذلك العتداء  اثأر إزالةيجعل المشرع لممؤلف او المبتكر الذي يعتدي عمى حقو طمب  أخرىيعتدي عمى ىذا الحق ومن ناحية 

 . التي ترتبت نتيجة ىذا االعتداء  اإلضراروذلك بمطالبة تعويض 

لعائمة الدولية ليذا الحق وذلك عن طريق الترتيبات تتعدى عناية ا إنماوحماية حق المؤلف ال تقف عند حماية الدولة ,   

) باسم 6;;3لمتربية والثقافة والعموم لعام  اإلسبلميةدوليا , فقدم المشروع لممنظمة  إقميمياالوطنية وتنظيم ىذه الحماية 

   .حقوق المؤلفين  أىمية( 4), بينت المادة ( اإلسبلميةمشروع االتفاقية 
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 أكثربالطبع  واإلسبلم, بل نرى اىتمام جميع التشريعات ليذه الحماية  اإلسبلميةالمؤلف عمى الدول  واليقتصر االىتمام بحق    

التعدي  وأصبح واألعرافمعترفا ومصانا في القوانين  أصبححق المؤلف  إن إلىحرصا عمى رعاية مصالح العباد , لذا نخمص 

 . بالوفاء بالذمم والعيود  مأموراية ىذا الحق حيث انو عميو بغير حق عدوانا وظمما يكون المسمم احرص عمى صون ورع
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 المبحث الثاني

 حق االبتكار في الفقو االسبلمي

- :سيكون عمى النحو االتي و في ىذا المبحث سوف نذكر المراد بطبيعة حق االبتكار والتكييف الفقيي لو 

 المراد بحق االبتكار -اوال 

 أدركوقت كان , وقال بكر فبلن اسمع وابتكر  أيافي  إليو أبكرشيء فقد  إلىرة الغدوة , وكل من بادر البك: االبتكار لغة    

    . أولياالخطبة من 

    .الخطبة  أول  أدرك إذاكل شيء باكورتو , ومن ابتكر الرجل ,  وأولواصل االبتكار االستيبلء عمى باكورة الشيء    

 . رع شيئا سمي مبتكرا اخت أو إليوكتابا لم يسبق  ألففمن 

 أبدعوونحوه مما يكون قد  األديبىو الصور الفكرية التي تفتقت عنيا الممكة الراسخة في نفس العالم او : االبتكار اصطبلحا  

 .    احد إليوىو ولم يسبقو 

االحتفاظ بنسبة انو اختصاص شرعي بمنح صاحبو سمطة مباشرة عمى نتاجو المبتكر ايا كان نوعو ويمكنو من  أيضاوعرف   

براءة االختراع , وقد  :لم تكن معروفة من قبل , ويسمى  شيء او نظرية إيجاد إلى أدىوىو جيد ذىني    .ىذا النتاج لنفسو 

    .يمثل استغبلل ىذا الحق الى البيئة التجارية 

ما ابتكره , وعرضو لمتجارة والتصرف  والمقصود بحق االبتكار , ان ىذا الرجل المبتكر او الشركة المبتكرة , ينفرد بحق انتاج  

    .فيو , وتحصيل المنافع واالرباح التجارية التي تتحقق من وراء ىذا االبتكار 

واالبتكار قد يكون نتاجا عمميا مؤلفا في فن من الفنون كالنظريات المختمفة في تاصيل العموم وبيانيا والقوانين الرياضية     

يا وتجاريا كاألجيزة , والبضائع المختمفة , واألدوية , واالبتكارات المختمفة في عالم الكومبيوتر ونحوىا , وقد يكون نتاجا صناع

    .واالتصاالت ونحوىا وقد يكون نتاجا فنيا مبتكرا , كالموحات والرسوم الفنية الجميمة التي يبدعيا , الرسام بريشتو وألوانو 
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اال تكون منافية في : كان نوعيا اما عمى الشريعة اإلسبلمية فيشترط فييا  وىذه تحمييا القوانين الوضعية عمى إطبلقيا ايا

أصميا لئلحكام الشرعية , كصناعة التماثيل واألصنام , والصور اإلباحية , والمؤلفات اليدامة المنحرفة واالت الميو المحرمة 

.     

 طبيعة حق االبتكار 

  -:صاحب حق االبتكار وىي وىناك ثبلثة مجاالت يمكن النظر الييا لتحديد    

اي نسبة المؤلف لممؤلف فالنسبة من حقوق العباد , وىي تشبو نسبة الولد لموالد , وىذا الحق وان كان من : حق النسبة  -3

 إن إالفييا جواز التنازل عنيا  األصلحقوق العباد , اال انو ال يجوز التنازل عنو وىذا المستنثى من قاعدة حقوق العباد اذ 

 .منيا ال يقبل التنازل كالنسب , وحق االبتكار مثمو  بعض

عرضنا ان حق اهلل ما يتعمق بو النفع العام لمعالم فبل تختص بو احد , فيو يعود الى المجتمع كمو : حق اهلل في االبتكار  -4

من كتم عمما ( ) ص) النبي  بالنفع , واالبتكار بيذا النظر يمكن اعتبار حق اهلل فيو فبل بد من نشره , وعدم كتمانو , لقول

, اال ان ىذا ال يستمزم بذلو مجانا , فالقوت يحرم احتكاره , لكنو ال يبذل مجانا    ( .يعممو الجم يوم القيامة بمجام من نار 

    . اإللزامعمى جية 

    .ال فيقبل التنازل عنو ومعاوضتو بم, الحق المادي في االبتكار ىذا الحق ان ثبت فيو من حقوق العباد -5

الحق الشخصي يثبت  إنبما  أقولعمى ىذا السؤال  ولئلجابةولكن ىل حق االبتكار ىو ىذا الحق شخصي او حق عيني ؟   

الحق العيني فيثبت عمى شيء معين بالذات ويبدوا ان حق االبتكار حق عيني ,  إمافي الذمة وال يثبت عمى شيء معين بالذات 

     .إذا دونت في كتاب  إالىذه األفكار ال يمكن االطبلع عمييا واإلفادة منيا  إن إالالن االبتكار ىو الصور الفكرية , 

 

 وىل حق االبتكار حق معنوي مجرد او ىو حق مالي؟ 

في السابق كانوا يقولون عن االبتكار بانو حق معنوي مجرد يتمثل في نسبة الكتاب الى مؤلفو , وعدم جواز انتحالو , ولم    

    .ق المالي , اما االن فبرزت مسالة الحق المالي لموجود وبعد انتشار الطابعات يكن لممؤلف الح
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واذا عممنا ان المال عند الفقياء مالو قيمة يباع بيا وىو اعيان او  منافع اال الحنفية فانيم يرون ان  المال عينا او ما   

وبيذا المقتضى وان االبتكار ال يعد ماال . ندىم تكون امواال  يمكن احرازه وىذا القيد الخراج المنافع كسكنى الدار وان االعيان ع

    .بحد ذاتو النو من المنافع 

والظاىر ان العرف ىو الذي يضفي وصف المالية عمى الشيء فاذا تعارف الناس عمى مالية عين فانيا تكون ذات قيمة    

    . بشرط عدم وجود نص مانع 

 التكييف الفقيي لحق االبتكار  -ثانيا

يرى العرف ان الشيء يصبح ماال اذا تعارف الناس عمى ماليتو ولم يكن نص خاص يمنع من ماليتو وقد تعارف الناس     

, فميس ىناك نص يمنع من القول باعتبار مالية االبتكار , كما انو ليس ىناك نص يعتبر االبتكار ماال. عمى مالية االبتكار 

والمصمحة تقتضي اعتبار االبتكار ماال الن ىذا يحقق مصمحة المؤلف ومصمحة فتكون المسالة في المصالح المرسمة , 

المجتمع واما المؤلف فانو ال يستطيع ان يبدع ويبتكر غالبا اال بعد تامين احتياجاتو المادية وحفظ ىذه الحق حافز لو عمى 

   . التأليف واما المجتمع فالمصمحة تنعكس عميو بكثرة المبدعين 

ان بعض المذاىب ال يرى المصمحة المرسمة اال مبدا والية الفقيو فالولي من يرى المصمحة االجتماعية بالمستوى ويرد عميو    

المبين إللزام المجتمع بمثل ىذه الحقوق يعمل عمى تثبيت ذلك , ولو غض النظر عن إعمال  ولي االمر نتيجة الى تتبع 

   .اخر الشريعة ليذه الحقوق في الفقو اإلسبلمي الى دليل 

كان يكون االرتكاز العقبلني , فثبوت مثل حق الطبع والنشر وجميع الحقوق األدبية وحقوق االبتكار ارتكاز جديد ال يكون     

انو باإلمكان ان توجو دعوى التمسك باالرتكاز في المقام بانو  إال إمضائودليبل عمى ( ع)عدم الردع عنو في زمان المعصوم 

ا نحن فيو توسع في تطبيق ارتكاز ثابت في زمن المعصوم اي انو وجدت لمقضية المرتكزة مصاديق ان التوسع في م: يقال 

    .جديدة وليس توسعا في نفس االرتكاز 

ويرى الدريني ان الحق المالي في االبتكار مؤقت ايضا فيبقى لممؤلف مدة حياتو ثم ينتقل الى ورثة المؤلف بعد وفاتو ,     

مؤسسة او جية خيرية  األمة, ويمثل  لؤلمةسنة فقط فاذا انقضت , لمدة اصبح المؤلف حقا مشتركا ويبقى ليم مدة ستين 

    .في وجوه البر العامة كطمب العمم وبناء المدارس وغيرىا اإلرباحتتكفل بطبع الكتاب وتصرف 
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ضا , فيمكن ان تؤجر ستين سنة ويقاس االبتكار عمى االرض الموقوفة اي,  وحجتو ان االبتكار نسبي وىو حق عام لبلمة   

    .عمى ما ذكره الفقياء , كذلك يبنى الحق المالي في االبتكار لورثة المؤلف ستين سنة من تاريخ وفاتو 

ويبدولي من خبلل البحث ان تسمية حق التأليف واالبتكار شيئا واحدا ولو مؤدى واحد الن من العمماء من يطمق عمى حق    

وحق الممكية الفكرية ىي عينيا حق التأليف وحق االبتكار ىو ما عنوا بو حق التأليف , , بتكارالتأليف ىو نفسو حق اال

فالمعنى واحد وان كانت التسميات مختمفة بداللة التكييف الفقيي لحق التأليف وىو نفسي الدليل بحق االبتكار ونادرا ما فرق 

 . اقل  بينيما البعض اال في األمور الفنية اال أكثر من ذلك وال

 

 المبحث الثالث

 واالبتكار التأليفالحقوق الممحقة بحق 

- :حق الطباعة  -اوال 

لقد تنوعت اشكال الطباعة ولم تعد تقتصر عمى الشكل الورقي وتشمل المصنفات المكتوبة والمصنفات الفنية ومصنفات     

البرمجيات الحاسوبية وبما في ذلك وثائق تصميميا المصورات والخرائط والجغرافية والتصاميم وفن العمارة والعموم ومصنفات 

   .ومجموعة البيانات 

  -:حق النشر  -ثانيا

ىو نقل المصنف او إيصالو بأسموب مباشر او غير مباشر الى الجميور او استخراج نسخ او صورة منو او من جزء من 

دة الحق في تقدير نشر مصنفو وفي اختيار طريقة اجزائو يمكن قراءتيا او سماعيا او رؤيتيا  ولممؤلف المشمول بالحماية وح

ىذا النشر ولو وحده الحق ولمن ياذن لو خطي حق استثمار مصنفو ماليا باية وسيمة مالية او اي شكل كاف وال يجوز لغيره 

   .مباشرة ىذا الحق 

- :حق الترجمة  -ثالثا

بحق التاليف , اال انو يرتب لممترجم حقا عمى العمل نقل انسان لمؤلف ما من لغة الى اخرى , وىو وان كان قد يمحق      

الذي قام بترجمتو الن المترجم يعاني في الترجمة من المشقة ما عانيا المؤلف االصمي فيبذل جيدا مضنيا في سبيل الترجمة , 
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, مراعيا لخصائصيا  لتصل الى غاية المطابقة لمعنى ما يحويو الكتاب االصل مفرغا لممعاني في مباني المغة المترجم الييا

ومعانييا , مما يستحق معو ان يسمي عممو تاليفا مبتكرا محميا ويكون لو من االثار فالمؤلف االصل يشترط ان تحقق المؤلف 

   .االصل حقوقو االدبية من نية الكتاب اليو والمحافظة عمى مادتو وافكاره وعنوانو 

  -:حق النسخ لممؤلف  – رابعا

ال لممنصف المتمتع بايجابية بمغتو االصمية او بنسبة المترجم اليو مشروعو دون الحصول عمى موافقة تعد اوجو االستعم   

المؤلف , كذلك بالنسبة الى االعمال الفنية والتشكيمية او المعمارية وعرضيا سينمائيا واببلغيا لمجميور , اذا كانت ىذه 

ساخ عمل ادبي او فني او عممي بالتصوير الفوتغرافي اذا كان قد االعمال موجودة  بصفة دائمة في مكان عام , وايضا استن

سبق وضعو في متناول الجميور بصورة مشروعة وبشرط اال يضر ذلك باالستثمار المادي لممصنف او يتسبب في ضرر ال 

   .مسوغ لو لمصالح المؤلف المشروعة 

 :حق بيع المؤلف  -خامسا

حقوق االستثمار المنصوص عمييا في قوانين الحماية ويكون ذلك بصورة كتابية لممؤلف ان ينقل الى غيره الحق بمباشرة  

وبتحديد واضح لكل حق في التصرف عمى  حد ة , وتتنقل حقوق المؤلف كاممة إلى ورثتو بعد وفاتو بما في ذلك اتخاذ قرار 

ى الوزارة المسؤولية عن مثل ىذه نشر المصنف اذا لم يكن منشورا قبل الوفاة وفي حال عدم جودىم نتنقل ىذه الحقوق ال

   .الحماية 

  -: حق التنازل عن المؤلف  – سادسا

حق التنازل عن المؤلف يتمثل مشابة بحق البيع ويكون التنازل في اكثر األحيان دون عوض مادي ولذلك فان ما ورد في 

   . نصوص بحق البيع تنطق عمى حق التنازل وىذا ماتنص عميو القوانين الوضعية 

عد ذكر ىذه الحقوق نمحظ ان حق االبتكار حق تعتد بو الشريعة اإلسبلمية بفضل أسبقيتو الى ابتكار ذلك الشيء , فيجوز وب

التنازل عن حق االبتكار وحق الطباعة لرجل أخر بعوض يأخذه المتنازل ويأتي ىذا من األصل الذي يبذلو المبتكر من اجل 

    .نو قانونية جيده ومالو ووقتو , والذي يعطي الحق مكا
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 الخاتمة

الموضوع درستو اتجاىات متعددة  ات واشارات الى ان ما كتب في ىذا البحث الموجز عن حق التاليف واالبتكار ىي مختصر 

اىم الوضعي ويمكننا ان نوجز  اشيرىا الممكية الفكرية وتناولت حمايتيا بين الفقو والقانون مختمفة ومذاىب شتى بتسميات

- : ةاألتي ص الييا البحث بالنقاطماخم

والمالي , موضع احترام ورعاية من الفقو االسبلمي والقوانين في الببلد العربية , وان الحق  األدبي حق المؤلف في جانبيو -3

لعالم ن العالم االسبلمي والعربي فحسب , بل في ادبي ال خبلف فيو قديما وحديثا وكذلك الحق المالي اصبح موضع اتفاق أل اال

 . كمو 

من انواع الممكية , اكتسبت قيما مالية معتبرة عرفا وىي مصونة شرعا ال يجوز  أنواعياان الحقوق الفكرية بجميع  -4

دول العالم  أدركتالبارز واىميتيا العظمى في المجال االقتصادي والحضاري لذا  أثرىااالعتداء عمييا في االسبلم , وان ليا 

 .ات واالتفاقيات المختمفة والمتعددة تنظيميا وحمايتيا فعقدت المؤتمر  أىميتيا
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ظ حقوق الناس, فان حماية حق المؤلف واجب شرعي ينبع من االيمان باهلل تعالى واستشعار االمان , والمسؤولية في ح-5

 . وعدم االعتداء عمى امواليم وىو يؤدي الى تحقيق عدد كبير من المصالح العائدة عمى مجموع االمة 

وتوفر ليا  ةتشجعيو  ةتقديريمن حوافز  ألصحابياى انواعيا وان تضع شتي ةالفكري ةالممكي ةب ان تشجع الدول االسبلمييج-6

 والحفظ مما يؤدي الى نيوض ببلد المسممين في المجال العممي والثقافي  ةالحماي

 وأسبابوبوسائمو  األخذعمى مسممين ال تحثا و راء لمكانة العمم النافع سواء كان دينيا او دينويغال اإلسبلمية ةتكريم الشريع-7

  اإلسبلميفي المجتمع  ةوالمخم ةعمى منع انتشار العموم المحرم ةحرص الشريعتعمى مكتباتو و  والمحافظة

واستغفره عما فيو من خطا وسيو وغفمو واسالو سبحانو وتعالى ان  وأولىوفي ختام ىذا البحث احمد اهلل تعالى عمى ما انعم بو 

و من العمم النافع الخالص لوجيو سبحانو وان ينفع بو كاتبو وقارئو وعموم المسممين واهلل اعمم وصمى اهلل وسمم وبارك يجعم

    أجمعينومحبو عمى عبده ورسولو محمد بن عبد اهلل وعمى الو الطيبين الطاىرين 

 العالمين  والحمد هلل رب                                                          
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 Abstract 

The issue of copyright of the topics of fiqh and contemporary task has grown in 

ific, commercial, industrial and technical, who importance with the progress of scient

lives the whole world especially the rights of legal, moral and mental, such as copyright 

the intellectual property  areand the achievement of manuscripts, inventions, etc., 

work, which is a ght to retain the profit resulting from the rights that give the holder the ri

legitimate right of prompt approved by the Islamic jurisprudence on the basis of the 

effort by the owner and give him the power to grant any other person that the 

invention, and this right are two aspects physical and  deployment of its author and his

moral aspect of material for the benefit of material achieved by the owner of this 

invention of his work, and the moral aspect that may not be the one to attribute this 

e the right of the owner of production, which has the work to him; because it is abov

exclusive right to carry the name of his innovative 
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