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ى

 اإلهداء

ًَّ ٌوماً بشًء، وإلى أّمً الؽالٌة التً زودتنً بالحنان      إلى أبً الذي لم ٌبخل عل

تعالى أن ٌبارك فً عمرهما، وأن ٌرحمهما كما           والمحبة والّرضا، فؤسؤُل هللا

 سَثََّْبِِٔ وََّب اسْحَّْيَُّب سَّةِّ ًَلًُ اٌشَّحَّْخِ َِِٓ اٌزُّيِّ جَنَبحَ ٌَيَُّب ًَاخْفِطْ}ربٌانً صؽٌراً، قال تعالى: 

 . (2){ اٌْحِسَبةُ َّمٌَُُ ٌَََّْ ًٌٍَُِّْؤِِْنِنيَ ًٌٌََِاٌِذََُّ ٌِِ اغْفِشْ سَثَّنَب}، وقال تعالى: (1) { صَغِرياً

 وإلى أرواح الشُّهداء جمٌعاً، الذٌن أسؤُل هللا تعالى لهم الرحمة والمؽفرة .

وإلى األسرى األبطال فً سجون االحتبلل، الذٌن أسؤُل هللا تعالى أن ٌفكَّ أسرهم فً 

ًُّ ذلك والقادُر علٌه . ُه ول  القرٌب العاجل إنَّ

 دقابً .وإلى أهلً وإخوانً وأص

. ًَّ  وإلى كلِّ من له حقُّ عل

                                                           

 . 24سورة اإلسراء، اآلٌة:  (1)
 . 41( سورة إبراهٌم، اآلٌة: 2)
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 إقرار

سالة أنَّ        متْ أقرُّ أنا ُمعدُّ الرِّ ها لجامعة القدس، لنٌل درجة الماجستٌر، وأنَّ  ها قُدِّ

راسة  إلٌه حٌثما ورد، وأنَّ  ستثناء ما تمَّت اإلشارةُ اة، بأبحاثً الخاصّ  نتٌجةُ  هذه الدِّ

 آخر . أو معهدٍ  جامعةٍ  علٌا أليِّ  م لنٌل درجةٍ قدَّ منها، لم ٌُ  جزءٍ  يَّ أو أ
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 كرىوالتَّقدور:الذُّ

ـ وعلى آله  حمٍد ـ على خٌر البشر م بلمُ والسَّ  بلةُ الحمد هلل كما أمر، والصَّ     

اهرٌن، أما بعد:  ٌِّبٌن الطَّ  وأصحابه الطَّ

ًَّ  ال بهالتً تفضَّ  لبداٌة أشكر هللا تعالى على نعمهفً اف    ، فبدون نعمة الوقت عل

ل والنَّهار ، ال ٌمكن لً أن أقوم ة الحواسِّ وبقٌّ  مع والبصر، والسَّ والفراغ، واللٌَّ

ًَّ  نعٌم كثٌرةٌ أنعمبجهدي هذا، وهناك  وهً ال ُتعدُّ وال ُتحصى، قال تعالى: هللا بها عل

نَّ الذي مَ  هلل تعالىوالشُّكُر  فالفضلُ  ،(1) { سَّحٌُِْ ٌَغَفٌُسٌ اٌٍّوَ إَِّْ رُحْصٌُىَب الَ اٌٍّوِ ِٔعَّْخَ رَعُذًُّاْ ًَإِْ}

راسات العُ ٌّ بإكمال دراستً لمرحلة الماجستٌر بكلّ  ًَّ عل                                                               .  سلٌا فً جامعة القدة الدِّ

اسا )ـ:  سول ـ ستناداً إلى قول الرَّ او     ر  الن  ك  ٌاش  ن  الا  ا ما
ر  َّللا  ك  ٌاش  م أتقدَّ  ،(2) (الا 

ر درٌس فً برنامج ماجستٌبة التَّ هٌّ  قدٌر إلى أعضاءحترام والتَّ كر واالبجزٌل الشُّ 

  سمه ولقبه على ما قّدموه لً خبلل فترة دراستً .با لّ له بجامعة القدس كُ الفقه وأصو

كتور الفاضل سلٌم علً الدُّ  وأستاذي مشرفًكما وأتقدم بالشكر الجزٌل إلى 

سالة بصورتها هٍد ونصٍح ومشورة، لٌخرج هذه الرِّ ، فقد بذل ما علٌه من جُ رجوبال

 وأن ٌجعله ،بحفظه أن ٌحفظهو حة والعافٌة،دوام الصِّ هللا تعالى له  لُ ؤفؤس هابٌة،النِّ 

ًُّ إ  تحت رعاٌته،  علٌه . ذلك والقادرُ  ّنُه ول

بل بالموافقة على مناقشة ذٌن تفضَّ لؤلستاذٌن اللّ  كر الخاصِّ م بجزٌل الشُّ كما وأتقدَّ     

ل: محمد مطلق محمد عساؾ، ربٌس قسم الفقه كتور الفاضسالة، الدُّ هذه الرِّ 

ٌن فً جامعة القدس، والتشرٌع فً كلٌ عوة وأصول الدِّ مهند  كتور الفاضل:والدُّ ة الدَّ

  استٌتً، عمٌد كلٌة الشرٌعة فً جامعة الخلٌل .

من ساعدنً  كر الجزٌل لجمٌع أساتذتً وإخوانً وزمبلبً، ولكلِّ م بالشُّ كما وأتقدَّ     

 . خٌرسالة، فجزاهم هللا كل فً إنجاز هذه الرِّ  ولو بالقلٌل من وقته وجهده

                                                           

 . 18سورة النحل، اآلٌة:  (1)

اإلمام أحمد بن حنبل،  رواه أحمد، أبو عبد هللا أحمد بن حنبل بن هبلل الشٌبانً، مسند (2)

م، 2001هـ ـ 1421، 1ط  ، تحقٌق: شعٌب األرنإوط وآخرون، مإسسة الرسالة،13/322
بن اوأخرجه أبو داود فً سننه، سلٌمان بن األشعث .     حكمه: إسناده صحٌح على شرط مسلم
كتاب  ،، تحقٌق: محمد محً الدٌن عبد الحمٌد4/255إسحاق السجستانً، سنن أبً داود، 

دب، باب فً شكر المعروؾ، بٌروت، صٌدا، المكتبة العصرٌة، وقال األلبانً: حدٌث األ
 . 4/255سنن أبً داود،  ، انظر:صحٌح

                                                                    
 



  ت

 

                                                          ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالملخص: 

رق "بحٌث بعنوان:  هً هذه الّرسالة ة دراسة فقهٌة " اتالس   ٌ  .            العلم

ٌَّة فً الشَّرٌعة     رقات العلم راسة إلى بٌان حكم السَّ ٌِّة تهدؾ هذه الدِّ ، اإلسبلم

ارق لجهود اآلخرٌن وحقوقهم ارق ،وعقوبة السَّ ًِّ اّتجاه السَّ  . وبٌان الواجب الشَّرع

ًّ  وقد انتهج الباحث    ًّ التحلٌل  تخرٌجوقام بعزو اآلٌات، و؛ المنهج الوصف

ٌّة، واألحادٌث، وتوثٌق األقوال، وترجمة األعبلم اشتمل بحثه على ، والمسابل الفقه

 وفصلٌن وخاتمة. مقدمٍة وتمهٌدٍ 

ٌّة البحث، وأسباب اختٌاره، ومشكلة البحث،     ث فً المقدمة عن أهّم تحدَّ

ابقة، ومنهج البحث.  راسات السَّ  والدِّ

ث و     رقة تحدَّ ٌّةفً التَّمهٌد عن السَّ ، مفهوماً، وأنواعاً، وأركاناً، وشروطاً، الحدِّ

ٌّن أن الّسرقة  ٌّة وحكماً، وعقوبًة، فتب ٌِّة، وفً محالحدِّ بو نَّة النَّ رمٌة بنصِّ الكتاب والسُّ

رقة  حال توافر شروطها وأركانها لدى الّسارق، فإن الّسارق ٌنطبُق علٌه حدُّ السَّ

  وهو قطع الٌد . 

، وتارٌخ وقوعها      ٌَّة بشكلها الخاصِّ رقة العلم ث فً الفصل األول عن السَّ وتحدَّ

ٌّةحكم الّسرقة إلى ٌَّة استناداً قدٌماً وحدٌثاً، وعن حكم الّسرقة العلم ، وفً الفصل الحدِّ

الثانً تحّدث عن الّسرقة العلمٌة من حٌث أسباب انتشارها، وصورها، وآثارها، 

  وواجب األمة تجاهها، وعن سبل الوقاٌة منها.                     

لا إلٌها     تائج ال تً توص  ٌُقام علٌإ :الباحث الن   ؛ه حّد الّسرقةّن سارق المنفعة ال 

رقة وشروطها،  وعلٌه فإن الّسارق لجهود اآلخرٌن هو لعدم تصور تحقق أركان السَّ

بعقوبة تعزٌرٌة ٌقّدرها الحاكم بحسب معاقبته ٌجب والفقه والقانون، نظر مجرٌم فً 

 المصلحة العامة.

مة ضد مرتكبً الّسرقات قوانٌن صاربتفعٌل ٌوصً الباحث  :وبناًء علٌه    

ٌّة دور العلماء فً كشؾ الّسارقٌن وفضحهم وتحذٌر الّناس ة،العلمٌّ   وٌوصً بؤهّم

                                                                                                            .  .                                                                                    منهم

تابج والتَّوصٌات  .      أما الخاتمة فقد اشتملت على أهمِّ النَّ
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Abstract: 

This thesis is a research titled: "Theft of Scientific Comparative Legal 

Jurisprudence Study" 

    The purpose of this study is to explain the ruling of thefts in Islamic 

jurisprudence and law, and the punishment of the thief for the efforts of 

others and their rights in terms of legitimacy and legal, and to clarify the 

legal duty towards the thief. 

   The researcher followed the descriptive analytical approach; he 

attributed the verses, attributed the hadiths, documented the words, 

translated the sciences, and the jurisprudential issues. His research 

included an introduction, a preface, two chapters and a conclusion. 

   He spoke in the introduction about the importance of research, the 

reasons for its selection, the problem of research, previous studies, and 

research methodology. 

    It is clear that marginal theft is forbidden by the text of the Book and 

the Sunna. If the conditions and elements of the robber are fulfilled, the 

thief is subject to theft, which is the cutting of the hand. 

The first chapter Discuss with the scientific theft in its own form, the 

history of its occurrence, and the ruling on scientific theft based on the 

rule of robbery, In the second chapter he talked about the scientific theft 

in terms of the causes of its spread, its image, its effects, the nation's duty 

towards it, and ways of preventing it. 

    The results of the researcher: The utility thief does not have the limit of 

theft only if the elements of theft and the limits of conditions, and this 

cannot be envisaged in the theft of scientific, and therefore the thief for 
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the efforts of others is a criminal in the eyes of jurisprudence and law, 

Public interest. 

    Accordingly, the researcher recommends the issuance of strict laws 

against the perpetrators of thefts, and recommends the importance of the 

role of scientists in detecting the robbers and exposes them and warns 

them,   The conclusion included the most important results and 

recommendations. 
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 مةالمقدي

هلل، نحمده ونستعٌنه ونستؽفره ونستهدٌه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا الحمد  إنَّ     

 ٌِّ له، ومن ٌضلل فبل هادي له، وأشهد أن ال  بات أعمالنا، من ٌهده هللا فبل مضلَّ وس

لى ى هللا علٌه وعداً عبده ورسوله، صلّ محمَّ  إله إال هللا وحده ال شرٌك له، وأشهد أنَّ 

 ا بعد:أم  م، آله وسلَّ 

ر هللا فقد قدَّ     
ــ
 وجلَّ  عزَّ  

ــ 
اً شامبلً وصالحاً لكلِّ  لدٌن اإلسبلم ٌِّ ان  أن ٌكون منهجاً ربَّ

 مواوا حبلله، وٌحرِّ زماٍن ومكان، لكً ٌعٌش النَّاس فً ظبلله، وٌهتدوا بهدٌه، وٌحلُّ 

 ًُّ وا حدوده، حتى ٌكون المجتمع اإلسبلم مجتمعاً قابماً على تطبٌق  حرامه، وال ٌتعدُّ

شرع هللا 
ــ
 عزَّ وجلَّ  

ــ
ٌَّ  فً كلِّ   ٌن ٌَّ المجاالت، الدِّ ٌَّ ة والفكر ة من دون فصٍل ة والعمل

اً  اإلسبلم قد جعل اإلخبلص فً أيِّ  ٌز، فكما أنَّ ٌبٌن ذلك أو تم ٌَّ  عمٍل شرطاً أساس

ًٌّ فً قبفلقبوله،  دق واألمانة شرٌط أساس مه الباحث ول ما ٌقدِّ كذلك اإلخبلص والصِّ

حول بحثه ودراسته، بحٌث ٌكون هذا العمل الذي قام به هذا الباحث  من معلوماتٍ 

رقة والؽشِّ والخداع والتَّ     ضلٌل، تلك األمور التً نهى عنها هللا بعٌداً عن السَّ

 نَكَاالً كَسَبَا بِمَا جَزَاء اأَيْدِيَهُمَ فَاقْطَعُىاْ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ}: ، حٌث قال تعالىـ  ـورسوله 

اـ:)  هللا ـ، وقال رسول (1) { حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللّهُ اللّهِ مِّنَ سا ِمن   ٌ ا فالا نا ش  ن  غا ، وبناًء (2) (ما

رقة"بـى على ذلك انتشر فً عصرنا الحدٌث مصطلح ما ٌسمَّ  ٌ   الس  "، تلك ةالعلم

ارة  اهرة الضَّ ًِّ  صحٌحة فً مجالالؼٌر والظَّ وحتى فً المجال  البحث العلم

عويِّ   نسبوها ألنفسهم آلخرٌنل وأعماالً  عند بعض الباحثٌن أقواالً  ، حٌث وجدتُ الدَّ

ًِّ  اهرة منتشرةٌ هذه الظَّ  من ؼٌر حسٌٍب وال رقٌب، والعجٌُب أنَّ   فً مجتمعنا العرب

 ًِّ رقات ، ولهذا األمر اخترت موضوع امقارنًة بما نراهُ عند الؽرب، واإلسبلم لسَّ

 ٌَّ ًِّ  االقصوى وخطورته اتهٌَّ ة عنواناً لرسالتً، نظراً ألهمّ العلم ، فً عصرنا الحال

ٌَّ  خصوصاً أنَّ  ٌَّ الكثٌر من البلدان العرب اهرة فً ة واإلسبلم ة قد عانت من هذه الظَّ

ٌَّ والرَّ البحوث  ة، ولما كان األمر كذلك، أردت أن أبحث فً هذا الموضوع سابل العلم

                                                           

 . 38سورة المابدة، اآلٌة: ( 1)
، نٌسابوري، المسند الصحٌح المختصرشٌري المسلم بن الحجاج أبو الحسن الق( رواه مسلم، 2)
اـ:  ، كتاب األٌمان، باب قول النَّبً ـ 1/99 نا فلٌس منَّ محمد فإاد عبد  ، تحقٌق:من ؼشَّ

 .  ، بدون طبعة وبدون تارٌخحٌاء التراث العربً، بٌروت، لبنانإ، دار الباقً
 

 



  خ

 

ٌَّ وأن أدرس ناً جوانبه الخطره دراسًة فقه ٌِّ ًِّ ًة مقارنة، مب  ة على مجتمعنا العرب

 ًِّ ًِّ ، واإلسبلم الكرٌم من القرآن  نصوٍص على مستنداً فً ذلك  مع بٌان حكمه الشَّرع

نَّة ٌِّة والسُّ بو ، وأساُل هللا تعالى أن ٌوفقنً فً كتابة هذا البحث، وأن ٌنفع به النَّ

ًُّ ذلك والقادرُ نَّ إه الكرٌم، هٌجعله خالصاً لوجاإلسبلم والمسلمٌن، وأن   علٌه .    ه ول

ى

ىىأهموةىالبحث:ى

ًِّ تتطلَّ  عصرنا الحدٌث أعمالٌ  ظهر فً ىىى لها، خصوصاً فٌما  ب معرفة الحكم الشَّرع

ٌَّ ٌتعلَّ  مٌن ـ؛ ألنَّ مصطلح مها أهل العلم ـ طبلباً ومعلّ ة التً ٌقدِّ ق بالبحوث العلم

 ٌَّ رقات العلم ساإالت فً عصرنا الحدٌث كثر حولها التَّ تة من الموضوعات التً السَّ

بها بعض أهل العلم  ٌقوم ما كان علٌه األمر قدٌماً، فهناك أعمالٌ  ؾعلى خبل

 ًِّ لها؛ ألنَّ هللا  ٌحتاجون فٌها إلى معرفة الحكم الشَّرع
ــ
سبحانه وتعالى  

ــ
 قد فرض 

ٌِّعوها على عباده فرابض وأوجب علٌهم أال حدوداً ونهاهم أن ٌعتدوها،  ، وحدَّ ٌض

ٌَّ  فكلُّ  سابل أو ؼٌرها، ال ة كالبحوث والرَّ ما ٌعمله العباد من أعماٍل سواًء كانت علم

طالب العلم ٌبتؽً من علمه وعمله وجه هللا  ألنَّ  أن تكون قابمًة على هذا المبدأ؛ ُبدَّ 

رقة والؽان عمله بإذا ك ق إالَّ وهذا ال ٌتحقَّ  شًء، تعالى قبل كلِّ   شِّ عٌداً عن السَّ

، مع بٌان ة هذا الموضوع وأثره على المجتمعوالخداع، فكان ال ُبدَّ من بٌان خطور

 ًِّ ٌَّ حكمه الشَّرع  ة هذا البحث .، ومن هنا تنبع أهم

ى

ىالبحث لٌجٌب عن األسبلة اآلتٌة: جاءىمذكلةىالبحث:ى

رقة (1 ٌَّ  ما المقصود بالسَّ  ة، وكٌؾ تكون؟العلم

رقةلمتى وقعت ا (2 ٌَّ  سَّ  ة، وكٌؾ ٌتم ُمعالجتها؟العلم

رقة ما  (3 ٌَّ هً أسباب انتشار ظاهرة السَّ  ة، وأثرها على المجتمع؟العلم

4)  ًِّ ًِّ  ما هو واجب أهل العلم ـ الشَّرع اهرة؟  والقانون  ـ اتجاه هذه الظَّ

 راسة إن شاء هللا .لدِّ البحث فً هذه ا ستكون محلَّ هذه األسبلة وؼٌرها 
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 أدبابىاختوارىالبحث:

 ص فٌما ٌلً:األسباب التً دعتنً إلى اختٌار هذا الموضوع تتلخّ  إنَّ     

1)  ٌَّ رقةأهم ٌَّ  ة موضوع السَّ فٌه  ترذي كثة خصوصاً فً عصرنا الحدٌث الالعلم

 لفات .األبحاث والمإ

ٌَّ الكثٌر من األبحاث والرَّ  إنَّ  (2 اً دقٌق فٌها باباً مهمّ ٌعتبر الفحص والتَّ  ،ةسابل العلم

 ٌَّ ٌَّ من أبواب حماٌة الشِّرٌعة اإلسبلم  ة العلوم األخرى .ة وبق

3)   ً دلٌل بشكل عمل ٌَّ  التَّ ٌِّبةعلى أن هذه الشَّرٌعة اإلسبلم ٌِّة، ال تقبل  ة صالحة ط نق

باً  إال ٌِّ اً، فهً شرٌعةٌ  صالحاً ط ٌِّ رقة والخداع والتَّ  شُّ ال ٌعترٌها الؽ نق  ضلٌل .والسَّ

ٌَّ  حاجةُ  (4 ة، فٌما أهل العلم ـ طبلباً ومعلمٌن ـ إلى معرفة أحكام الشَّرٌعة اإلسبلم

 ق ببحوثهم ودراستهم .ٌباشرونه من أعماٍل علمٌٍة تتعلّ 

فً بحثه ودراسته،  لمى بها المستعلق هذا الموضوع باألخبلق واآلداب التً ٌتحلَّ  (5

 . منه بدون أدنى شكّ  فضبلً عن اإلخبلص فً عمله، وهذا مطلوبٌ 

6)  ٌَّ ة اآلخرٌن، وبٌان مقدار عقوبة من ٌعتدي على بٌان خطر االعتداء على ملك

 ملكٌة الؽٌر .

مٌن ـ فً كتابة أردت من خبلل طرح هذا الموضوع إفادة أهل العلم ـ طبلباً ومعلّ  (7

  أصٍل ٌكون ـ، مع بٌان حكم الشَّرع فٌه . ـ على أيِّ بحوثهم ودراستهم، أي 

ىمنكجوةىالبحث:

ًُّ سرُت ذي المنهج الَّ      راسة هو المنهج الوصف ًُّ التَّ  علٌه فً هذه الدَّ ، مع حلٌل

 ًِّ ًِّ  االستعانة بالمنهجٌن االستنباط طٍة ٌسهل بصورٍة واضحٍة ومبسّ  واالستقراب

 : امل معها، وفق الخطوات التالٌةعالتَّ 

ٌَّ جمع ال (1  ة لهذا البحث .مادة العلم

ٌَّ الر (2 ة من كتب الفقه واالعتماد علٌها فً توثٌق هذا جوع إلى المصادر األصل

 الموضوع، مع االستعانة ببعض الكتب واألبحاث الحدٌثة لحداثة هذا الموضوع .

 اجحاستنباط الحكم منها، مع بٌان الرَّ  ة ومناقشتها وتحلٌلها، ومن ثمّ ض األدلَّ عر (3

لٌل .  حسب ما ٌقوٌه الدَّ

4)  ٌَّ ورة ورقم اآلٌة، وااللتزام بالخطِّ اة، بذكر عزو اآلٌات القرآن ًِّ  سم السُّ فً  العثمان

 كتابتها .

 



  ذ

 

ومسلم،  األحادٌث، إذا كان الحدٌث صحٌحاً اكتفٌت بتخرٌجه من البخاريِّ عزو  (5

تَّ  جتُ وما عدا ذلك خرّ  ، وعزو هاوبعض الرواٌات من ؼٌر ةمن الكتب السِّ

فً لحدٌث، وحكمه إذا لم ٌكن ااوي، والكتاب، والباب، ورقم الرَّ  الحدٌث بذكر

حٌحٌن .  الصَّ

 ؼٌر المشهورٌن فقط .رجمة لؤلعبلم التَّ  (6

ٌَّ جوع إلى كتب اللُّ الر (7 ٌَّ عتمدة فً توضٌح الُمصطلحات اللُّ ة والمُ ؽة األصل  ة .ؽو

ٌَّ وضع ا  (8  . } {رٌن ة بٌن قوسٌن مزهّ آلٌات القرآن

ٌَّ وضع األحادٌث النَّ  (9 ٌَّ بو  ( . ٌن )ة بٌن قوسٌن هبلل

 .«  » نصٌصوضع األقوال بٌن عبلمات التَّ  (10

 حو اآلتً:وضعت الفهارس آخر البحث على النَّ  (11

ور . اآلٌات القرآنٌة مرتبةً  ( أ  حسب ترتٌب السُّ

                                      حسب حروؾ الهجاء . األحادٌث النبوٌة مرتبةً   ( ب

 حسب حروؾ الهجاء . األعبلم مرتبةً  ( ت

 حسب حروؾ الهجاء . المصادر والمراجع مرتبةً  ( ث

 حسب ترتٌب البحث . الموضوعات مرتبةً  ( ج

ىالدَّالدي ىرادات ٌَّ ٌعتبر موضوع السَّ  ابقة: ة ة من الموضوعات المهمَّ رقات العلم

 ًِّ ته لم أجد ٌَّ ؤلٌؾ والكتابة، ونظراً ألهمّ الذي كثر فٌه التّ  خصوصاً فً عصرنا الحال

مستقل، سوى بعض الكتب واألبحاث التً  أحداً قد كتب فٌه أو أفرده فً كتابٍ 

بهذا الموضوع، والجدٌد الذي قمت به هو جمع شتات  لها عبلقةٌ  اتٍ ٌّ تناولت جزب

 مستقل:     هذا الموضوع، وإفراده بشكلٍ 

1)  ٌَّ رقات العلم               ، دار ابن وتقسٌماً وعبلجاً  ة دراسةً حسان عبد المنان، السَّ

 م .1996هـ ــ1417، 1 طحزم، 

ًّ فتحً الدُّ  (2 ًِّ رٌن سالة، المقارن، مإسسة الرِّ  ، حق االبتكار فً الفقه اإلسبلم

 م .1981هـ ــ1401، 2بٌروت، لبنان، ط 

3)  ٌَّ  ة فً البحث األكادٌمً ارتباطاً بحق المإلؾ .رشاد توام، األمانة العلم

ٌَّ ( عصام تلٌمة، ال4 رقات العلم  ة ظاهرة العصر .سَّ
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5 ٌَّ ٌَّ ( محمد شلش، حقوق الملك ة بٌن الفقه والقانون، جامعة القدس المفتوحة، ة الفكر

 م .2006هـ ــ 1427فلسطٌن، 

مقارنة، جامعة  فقهٌةً  ؤلٌؾ واالبتكار دراسةً ( ناهدة جلٌل عبد الحسن، حق التّ 6

 راق .كرببلء،  كلٌة العلوم اإلسبلمٌة، الع

7 ٌَّ ٌَّ ( إحسان سماره، مفهوم حقوق الملك ة وضوابطها فً اإلسبلم، جامعة ة الفكر

 جرش األصلٌة، كلٌة الشرٌعة، األردن .

قة ببحثً هذا اعتمدت على اإلنترنت ة المصادر والمراجع المتعلِّ نظراً لقلَّ  مالحظة:

 أٌضاً .

ىالبحث: حو على النَّ وفصلٌن  كما سبق، وتمهٌدٍ  ٌتكون هذا البحث من مقدمةٍ ىخطة

ىالً:التَّ 
ٌَّ نته ومشكلته وأسباب اختٌاره ومٌَّ تناولت موضوع البحث وأهمّ المقدمة:   تههج

                                                                      .                                .، وخطته ابقةراسات السَّ باإلضافة للدِّ 

ىتحدىالتمكود: ىالدَّث ىوحكمًا،ىرقةحول ىوذروطًا، ىوأركانًا، ىوأنوارًا، ىمفكومًا، :
 ورقوبًة،ىوفوهىمبحثان:

 رقة، وفٌه مطلبان:مفهوم الس  المبحث األول: 

رقة لؽًة .  المطلب األول: السَّ

رقة   . اصطبلحاً المطلب الثانً: السَّ

وفٌه خمسة رقة وأركانها وشروطها وحكمها وعقوبتها، الس  أنواع المبحث الثانً: 

 مطالب: 

                                                                .رقة .                          أنواع السَّ  المطلب األول:

                                                                                                      ..                                           رقة أركان السَّ  المطلب الثانً:

                                                                                     ..                                             رقة شروط السَّ  المطلب الثالث:

                                                                               ..                                 تحرٌمهاوأدلة  رقةالسَّ  حرمة :لرابعالمطلب ا

 الّسرقة . فلسفة تشرٌع حدّ المطلب الخامس: 

 



  ز

 

ىاألول: ىالدَّىالفصل ىالعلموَّمفكوم ىرقة ىة ىوتكووفكاىوصورها ىوقوركا وتاروخ
ىمباحث:الفقكي،ىوفوهىثالثةى

ٌ  مفهوم الس  المبحث األول:   ة، وفٌه مطلبان:رقة العلم

ٌَّ المطلب األول: تعرٌؾ السَّ   . ة لؽةً رقة العلم

ٌَّ السَّ  تعرٌؾالمطلب الثانً:   . ة اصطبلحاً رقة العلم

رقة العلمٌة .المبحث الثانً:   صور الس 

ٌ   دراسة  المبحث الثالث:  ٌ  حول الس   ة  تارٌخ  . وحدٌثاً  قدٌماً  ةرقة العلم

ٌ  كٌٌف الفقهً للس  الت  المبحث الثالث:   . ةرقة العلم

ىالثا ىالدَّى:نيالفصل ىظاهرة ىالعلموَّأدبابىانتذار ىورقة ىالمجتمع،ىأة ىرلى ثرها
ىمباحث:أربعةىبلىالوقاوةىمنكا،ىوفوهىوُد

ٌ  سباب انتشار الس  أالمبحث األول:   .ة رقة العلم

رقة العلم  .المجتمع  علىٌة المبحث الثانً: آثار الس 

ٌ   رقةبل الوقاٌة من الس  : س  الثالث المبحث  ة، وفٌه مطلبان:العلم

ٌَّة . رقة العلم  المطلب األول: ُسبل الحدِّ من السَّ

ٌَّ من السَّ  المطلب الثانً: ضوابط البحث العلمً للحدِّ   ة .رقة العلم

 اهرة، وفٌه مطلبان:: واجب األمة اتجاه هذه الظ  المبحث الرابع

ارة . اهرة الضَّ  المطلب األول: واجب أهل العلم اتجاه هذه الظَّ

ارة . اهرة الضَّ  المطلب الثانً: واجب أهل القانون اتجاه هذه الظَّ

ى

تابج والتّ أهمِّ مل على تتش الخاتمة:  وصٌات .النَّ

 



  س

 

 فهارس وهً:خمسة تشمل على  الفكارس:

ٌَّ  فهرس اآلٌات ( أ  ة .القرآن

ٌِّ فهرس األحادٌث النَّ   ( ب                                                                                    ة .بو

 فهرس األعبلم . ( ت

 فهرس المصادر والمراجع .  ( ث

 فهرس الموضوعات . ( ج

                                                                                          



0 

 

ى

ى

 التمكود

ىالدَّ ىوأنواررقةحول ىمفكومًا، ىورقوبًةًا: ى ىوحكمًا، ىوذروطًا، ىوأركانًا، ىوفوهى، ،
 مبحثان:

 رقة، وفٌه مطلبان:المبحث األول: مفهوم الس  

رقة لؽًة .  المطلب األول: السَّ

رقة   .اصطبلحاً المطلب الثانً: السَّ

ها وعقوبتها، وفٌه خمسة وأركانها وشروطها وحكمأنواع السرقة المبحث الثانً: 

 مطالب: 

                                                                .رقة .                          أنواع السَّ  المطلب األول:

                                                                                                      .رقة .                                           أركان السَّ  المطلب الثانً:

                                                                                     .رقة .                                             المطلب الثالث: شروط السَّ 

                                                                               ..                                 وأدلة تحرٌمها رقةسَّ الحرمة  :لرابعالمطلب ا

ى                         رقة .                 السَّ فلسفة تشرٌع حد المطلب الخامس: 
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 رقةمفهوم الس  : المبحث األول

 رقة لغةً الس  المطلب األول: 

ٌُقال: تمش رقة لغًة:الس       َسَرَق ِمْنُه َمااًل َوَسَرَقُه َمااًل َسَرًقا  »قٌة من الفعِل َسَرَق، و

ُكوُن َفلَْم َنْسمَ  ا السُّ ِرِق لَُؽٌة َوأَمَّ اِء ِفً السَّ ْعُه َوَسِرَقًة إَذا أََخَذهُ ِفً َخَفاٍء أَْو ِحٌلٍَة َوَفْتُح الرَّ

ُء اْلَمْسُروُق َسِرَقًة َمَجاًزا  ًْ ى الشَّ ٌَُسمَّ )«َو
1
جاَء  واْسَتَرَقُه: »فًٌة، أي أخذ ماله خ ،(

ِرِه  ٌْ )«ُمستتراً إلى ِحرٍز، فؤََخَذ ماالً ِلَؽ
2
ساِرٌق، والجمُع ومنه َسَرَق المال، فهو  ،(

اقٌ ساِرقون و ) وَسَرقة ُسرَّ
3
) وقال ابن فارس ،(

اُء والقاؾُ َسَرَق السِّ  »: (4 أصٌل  ٌُن والرَّ

) « أخذ شًٍء فً خفاٍء وِسترٍ ٌدلُّ على 
5
ٌُقال: ( ْسرق َسِرَقًة، والمسروُق  »، و ٌَ َسَرَق 

ع ُمختفٌاً  مع، إذا َتسمَّ ًَ  ، وقٌل أٌضاً:َسَرٌق، واسَتَرَق السَّ َرُق: َجْمُع َسَرَقٍة، َوِه السَّ

) « اْلِقْطَعُة ِمَن اْلَحِرٌرِ 
ٌُقال:  ،(6 ٌُساِرُق النََّظر إلٌه إذا اْهَتَبل َؼفلَته لٌنظر ه »و          و 

) « إلٌه
ًَ ، و(7 ) َسِرَق الشًُء َسَرقاً: َخِف

8
                                                                                      .(9) {... اٌسَّّْعَ اسْزَشَقَ َِِٓ إِالَّ}، قال تعالى: (

                                                           

زِ 1) ، دار الكتاب 1/224رزمً، المؽرب، ، ناصر أبو الفتح برهان الدٌن الخوايّ ( الُمَطرِّ
 .العربً، بدون طبعة وبدون تارٌخ 

بٌدي، محّمد بن عبد الرّزاق الحسٌنً الملقّب بمرتضى، تاج العروس من جواهر  (2) الزَّ
 . ، بدون طبعة وبدون تارٌخ، تحقٌق: مجموعة من المحققٌن، دار الهداٌة25/443القاموس، 

      ، عالم الكتب، 2/1060المعاصرة،  معجم اللؽة العربٌة أحمد مختار عبد الحمٌد،عؿر،  (3)

 . م2008 -هـ  1429، 1ط 
( هو: أحمد بن فارس القزوٌنً الرازّي، أبو الحسٌن: من أبمة اللؽة واألدب، قرأ علٌه البدٌع 4)

الهمذانً والصاحب ابن عباد وؼٌرهما من أعٌان البٌان، أصله من قزوٌن، وأقام مدة فً 
من تصانٌفه: مقاٌٌس اللؽة ستة أجزاء، وً فٌها، وإلٌها نسبته، توفّ وانتقل إلى الرّي  همذان، ثم

أبو العباس شمس  ،نظر: ابن خلكاناوالمجمل طبع منه جزء صؽٌر وؼٌرها من المإلفات. 
دار صادر، تحقٌق: إحسان عباس، ، 1/118الدٌن اإلربلً، وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان، 

الزركلً، خٌر الدٌن بن فارس الدمشقً،   . م 1900ـ  ـه1321، بدون طبعة، بٌروت، لبنان
 م  .  2002هـ ـ 1423، 15، دار العلم للمبلٌٌن، ط 1/193األعبلم، 

، تحقٌق: عبد 3/154( ابن فارس، أحمد بن زكرٌاء القزوٌنً الرازي، معجم مقاٌٌس اللؽة، 5)
  . م1979هـ ـ 1399السبلم محمد هارون، دار الفكر، 

ابق،  (6)  . 3/154المصدر السَّ
، دار صادر، بٌروت، 10/155،  لسان العرب، أبو الفضل( ابن منظور، محمد بن مكرم 7)

 م .1991ــ  ـه1414، 3لبنان، ط 

 . 10/156ادصدر الّسابق،  (8)

 . 18سورة الحجر، اآلٌة:  (9)
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رقة فً تقدم مّما روٌظه     هً أخذ الشًَّء من الؽٌر على وجه             :اللؽة أنَّ السَّ

)  الخفٌة
1
) . 

رقة اصطالحاً                             المطلب الثانً: تعرٌف الس 

 ة تعرٌفات، وكلّ بعدّ رقة عند الفقهاء فت السَّ رّ عُ ى:رقةللس   رعًأوالً: االصطالح الش  

على خبلؾ فً بعض األلفاظ،  متقاربة ومتشابهة  معانٍ على  تدلّ  عرٌفاتهذه التَّ 

 حو اآلتً:عرٌفات على النَّ وهذه التَّ 

رقة عند الحنفٌة     ن ممَّ  هً أخذ العاقل البالػ عشرة دراهم أو مقدارها خفٌةً  :الس 

            ببل ل للؽٌر من حرزٍ ا ال ٌتسارع إلٌه الفساد من المال المتموّ ممَّ  ،هو متصد  للحفظ

) شبهة
2) . 

رقة عند المالكٌة     لؽٌره ببل محترٍم  نصاباً فؤكثر من مالٍ  ؾٍ هً أخذ مكلّ  :الس 

ٌّة شبهةٍ  صٍد واحٍد أو وإن لم ٌخرج هو بق فٌه ؼٌر مؤذونٍ  بإخراجه من حرزٍ  خفٌةً  قو

ٌّز لصؽ ا ال ٌم ) ر أو جنون فُتْقَطع ٌده الٌمنىحّرً
3
) .  

رقة عند الش       ٌ ةالس             هً أخذ المال خفًٌة ظلماً من حرٍز مثله بشروٍط  :افع

ٌَّنة )  مع
4) . 

رقة عند الحنابلة     مثله ال  وإخراجه من حرزلؽٌره أخذ ماٍل محترٍم  هً: الس 

                                                                .  (5)شبهة له فٌه على وجه االختفاء 

 

 

                                                           

 مجموعة  :، تحقٌق1/118ٌفات، الجرجانً، علً بن محمد بن علً الزٌن الشرٌؾ ، التعر (1)

 . م1983هـ ــ 1403 ، 1، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط العلماءمن 
 ، دار الفكر،5/354( ابن الهمام، كمال الدٌن محمد بن عبد الواحد السٌواسً، فتح القدٌر، 2)

 بدون طبعة وبدون تارٌخ .
مدارك ـ شرح إرشاد السالك فً مذهب ( الكشناوي، أبو بكر بن حسن بن عبد هللا، أسهل ال3)

 ، بدون تارٌخ .2، دار الفكر، بٌروت، لبنان، ط 3/177إمام األبمة مالك ـ، 
الشربٌنً، شمس الدٌن الخطٌب الشافعً، مؽنً المحتاج إلى معرفة معانً ألفاظ المنهاج، ( 4)
 م .1994هـ ـ 1415، 1، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط 5/465
، دار الكتب 6/129،  منصور بن إدرٌس الحنبلً، كشاؾ القناع عن متن اإلقناع، هوتًالب (5)

 م .1899ـ  ـه1320، 1العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط 
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رقة ابقةعرٌفات الس  اقشة الت  من  :للس 

رقة بالّتؤمل فً الّتعرٌفات السّ      أن هناك قدراً متفقاً علٌه بٌن الفقهاء ٌظهر ابقة للسَّ

فً تعرٌؾ الّسرقة، وهذا القدر هو أن الّسرقة أخذ الشًء على وجه الخفٌة 

 مثله  . واالستتار من حرزِ 

عند  مثبًل  فالّسرقةفات بٌن الفقهاء، عرٌولكن هناك اختبلؾ واضح فً هذه التّ     

          الحنفٌة ال بدَّ أن ٌكون فٌها األخذ على سبٌل الخفٌة واالستتار، وأن ٌكون المؤخوذ

مقداًرا محدًدا، ومما ال ٌتسارع إلٌه الفساد، وأن ٌكون  المال المسروق ـ ـ أي

 بالًؽا . الّسارق ـ عاقبًل ـ ٌكون اآلخذ أي ، وأن محرًزا

رقة عند      ، فقد أضاؾ المالكٌة على تعرٌؾ الحنفٌة للّسرقة القصد، المالكٌةأّما السَّ

ومعنى ذلك إذا سرق أقل من نصاب ثمَّ كرر األخذ بقصد واحد حتى أكتمل النصاب 

     موجبه  ةٌن ٌذهب به سرقأٌعرؾ  الذى ال خذ الحر الصؽٌرأاعتبروا وٌقطع، 

) للحد
1
) . 

نابلة فقد اعتبروا الحرز والخفٌة فً المال المسروق، فالمال وأما الشافعٌة والح    

المسروق عند الشافعٌة ال بد أن ٌكون محرًزا مع بقٌة الشروط األخرى بقولهم: 

 ة ال بد أن ٌكون محترًما ومحرًزا .بشروط معٌنة، والمال المسروق عند الحنابل

من سرق أي شًء  فهم ال ٌشترطون النصاب فً السرقة، وأنوأما الظاهرٌة     

 ًَاٌسَّبسِلَخُ ًَاٌسَّبسِقُ} قلٌبلً كان أو كثٌراً، فعلٌه القطع، لعموم آٌة السرقة، قال تعالى:

2){ حَىٌُِْ عَضِّضٌ ًَاٌٍّوُ اٌٍّوِ َِِّٓ َٔىَبالً وَسَجَب ثَِّب جَضَاء أَّْذَِّيَُّب فَبلْطَعٌُاْ
قالوا: إن هللا تعالى لم ٌشترط ، (

دون ذكر سارقة،  ٌة، والسارق هو سارق، والسارقة هًالنصاب فً هذه اآل

)الزمان، والشًء المسروق، والمسروق منه، فمراعاة ذلك باطل بٌقٌن 
3
). 

 وأما الشروط الواجب توافرها فً السرقة والتً هً محل اتفاق بٌن الفقهاء،    

 األخذ، والمال المسروق، والخفٌة، والحرز . فهً:

                                                           

( ابن رشد، أبو الولٌد محمد بن أحمد القرطبً الحفٌد، بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد، 1)
 . م2004 -هـ 1425 ، دار الحدٌث، القاهرة، مصر، بدون طبعة،4/234
 . 38سورة المابدة، اآلٌة  (2)
 ، 12/49( ابن حزم، أبو محمد بن سعٌد األندلسً القرطبً، المحلى باآلثار، 3)

 . دار الفكر، بٌروت، لبنان، بدون طبعة وبدون تارٌخ
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أخذ البالػ العاقل ماالً مملوكاً للؽٌر ه الباحث راجحاً فهو: أما التعرٌف الذي ٌرا   

 . على وجه الخفٌة، مقدار نصاب فؤكثر، وإخراجه من حرز ببل شبهة

؛ الّسارق ال ُبدَّ أن ٌكون مكلًفا فهذا التعرٌؾ جامع مانع للّسرقة، على اعتبار أن    

ٌّة، والمالألنَّ المُ  لمسروق ال ُبدَّ أن ٌكون ا كلؾ هو المخاطب بالتكالٌؾ الّشرع

تنفً الّسرقة عن الّسارق، وأن تتم الّسرقة على وجه  من حرز ببل شبهةًٌنا مع نصاًبا

 الخفٌة واالستتار .

على  رقة الذي ٌستوجب عقوبة إقامة الحدِّ على فهم الفقهاء لمعنى السَّ  وبناءً     

رقة الموجبة للقطع تتطلَّب أمورٌتبٌُن ارق، السَّ   اً ثبلثة:أنَّ السَّ

                                                                                                                                                                                             .أخذ مال الؽٌر .                                         أوالً:

                                                                               .أن ٌكون هذا األخذ على جهة االختفاء واالستتار  .                             ثانٌاً: 

) وبالؽاً للنصاب أن ٌكون المال محرزاً  :ثالثاً 
1
)                          ..                                                                                           

فلو لم ٌكن المال مملوكاً للؽٌر، أو كان األخذ مجاهرة، أو كان المال ؼٌر محرز،    

رقة الموجبة لحدِّ القطع ال تتحقَّق                                                                           .   فإنَّ السَّ

رقة التً ٌترتب علٌها هذه األفعال لٌست من السَّ  فق الفقهاء على أنَّ ومن هنا اتّ     

 :               (2)كان فاعلها ٌعاقب عقوبًة تعزٌرٌة، وهذه األفعال هًارق، وإن ٌد السَّ  عقط

                                                                                                 .                      .                                         (3)الخٌانة  أوالً:

 
                                                           

ابن بلبان، محمد بن بدر الدٌن بن عبد الحق الحنبلً، أخصر المختصرات فً الفقه على  (1)

، تحقٌق: محمد ناصر العجمً، دار البشابر اإلسبلمٌة، 1/252مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، 
 م .1994ـ  ـه1416، 1بٌروت، لبنان، ط 

، دار 7/65( الكاسانً، عبلء الدٌن بن أحمد الحنفً، بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابع، 2)
النفراوي، أحمد بن ؼانم بن   م     .  1986 -هـ 1406، 2الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط 

سالم شهاب الدٌن األزهري المالكً، الفواكه الدوانً على رسالة ابن أبً زٌد القٌروانً، 
م   .    ابن مفلح،  إبراهٌم بن محمد أبو 1995 -هـ 1415، دار الفكر، بدون طبعة، 2/216

     روت، لبنان، ة، بٌ، دار الكتب العلم7/429ٌإسحاق برهان الدٌن، المبدع فً شرح المقنع، 
.     النووي، أبو زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرؾ، المجموع  م   1997هـ ـ 1418،  1ط 

 ، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تارٌخ .20/76شرح المهذب، 
وهو أن ٌإتمن على شًء بطرٌق العارٌة أو الودٌعة، فٌؤخذه وٌدعً ضٌاعه، أو  الخائن: (3)

نظر: ابن الهمام، كمال الدٌن محمد السٌواسً، فتح القدٌر، ا ودٌعة أو عارٌة،ٌنكر أنه كان عنده 
 .دمشق، سورٌا، بدون طبعة وبدون تارٌخ  ، دار الفكر،5/373
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                                                                                      ..                                                                      (1)االختبلس  ثانٌاً:

 ( .2)النَّهب   ثالثاً:

أنَّ  ـ ـ  (3)ال حدَّ فٌها، ما ثبت عن جابٍر  الثبلثهذه الحاالت  لٌل على أنَّ والدَّ     

 ًِّ ب ع  )ـ قال:  ـ النَّ لٍِس قاط  تا خ  الا م  ِهٍب، وا تا ن  الا م  ائٍِن، وا لاى خا ٌ سا عا ) (لا
4).    

فً المعنى  راعىً المعنى اللؽوي مُ  أنّ للّسرقة  الفقهاء حظ من تعرٌؾوٌبل    

، فالّسرقة لؽًة تتضمن أخذ الشًء على وجه الخفٌة واالستتار، وهذا ما رعًالشَّ 

رقة .   تضمنه التعرٌؾ الشرعً للسَّ

                                                                    .                                                                                            
رقة ثانٌاً: االصطالح القانونً  : للس 

من الجرابم رقة السّ  إنَّ قبل الحدٌث عن تعرٌؾ الّسرقة فً القانون، أقول:     

ٌَّ  اً سافر اً انتهاك عدُّ الخطٌرة والتً تُ  ق طبَّ القانون المُ  ة والممتلكات، لهذا نصَّ للخصوص

                                                           

نظر: العٌنى، بن حسٌن اهو الذي ٌخطؾ المال بحضرة صاحبه فً ؼفلٍة منه،  المختلس:( 1)
    ،  دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، 7/26داٌة، الؽٌتابى الحنفى بدر الدٌن، البناٌة شرح اله

  .م  2000هـ ـ  1420، 1ط 
ة والؽلبة، المنتهب:  (2) نظر: العدوي، أبو اهو الذي ٌؤخذ مال الؽٌر عٌاناً معتمداً على القوَّ

، تحقٌق: 2/335الحسن بن مكرم الصعٌدي، حاشٌة العدوي على شرح كفاٌة الطالب الربانً، 
، نقبلً عن النووي، م1994هـ ـ 1414دار الفكر، بٌروت، لبنان، ، محمد البقاعًٌوسؾ الشٌخ 

، تحقٌق:عبد الؽنً الدقر، 1/327أبو زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرؾ، تحرٌر ألفاظ التنبٌه، 
 م .1986ـ  ـه1408، 1دار القلم، دمشق، سورٌا، ط 

 نً سلمة، ٌكنى أبا عبد هللا وأمههو: جابر بن عبد هللا بن عمرو األنصاري السلمً من ب (3)

نسٌبه بنت عقبة بن عدي، أسلم مبكراً، وكان أحد الستة الذٌن شهدوا العقبة، ونال العطؾ 

نظر: ابن اإلثٌر، أبو الحسن علً ا  .ـ وأهتم به اهتماماً كبٌراً    والحنان من النبً ـ 
مد معوض وعادل ، تحقٌق: علً مح1/492الجزري، أسد الؽابة فً معرفة الصحابة، 

 م .1994هـ ـ 1415، 1أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط 

ب أبواب الحدود، با ،3/104محمد بن عٌسى بن الضحاك، الجامع الكبٌر،  ( رواه الترمذي،4)
ما جاء فً الخابن والمختلس والمنتهب، تحقٌق: بشار عواد معروؾ، دار الؽرب اإلسبلمً، 

أبو عبد الرحمن بن علً الخراسانً، .  ورواه النسابً، م  1998هـ ـ 1419لبنان، بٌروت، 
قطع السارق، باب ما ال قطع فٌه، تحقٌق: عبد الفتاح أبو ؼدة، ، 8/88المجتبى من السنن، 

قال الترمذي م، حكمه: 1986هـ ـ 1404، 2مكتبة المطبوعات اإلسبلمٌة، حلب، سورٌا، ط 
 . 4/52حدٌث حسن صحٌح 
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 ًّ  قاسٌةٍ  م على عقوبةٍ 1960لسنة  16رقم  فً فلسطٌن وهو قانون العقوبات األردن

 رقة صاحب السَّ وإن كان ٌُ  ومواعٌدها، رقةارق، وذلك حسب أوقات السّ على السّ 

 . (1)" تزٌد من عقوبتها  معٌنةً  اً شروط

ؾ  ومن     ً  هنا عرَّ رقة فً الماد القانون األردن بؤنَّها: " أخذ مال الؽٌر  399ة السَّ

         أٌضاً فً الماّدة  وري  القانون الس  ، وهو ما ذكره (2)المنقول دون رضاه " 

) 621رقم 
ً  وفً ، (3 ختلس شٌباً امن  هً: " كلُّ  379ماّدة رقم  القانون الفرنس

) ؼٌر مملوك له فهو سارق "
" كلُّ هً:  311ماّدة رقم  القانون المصري  وفً    ،(4

  .(5)ختلس منقوالً مّملوكاً لؽٌره فهو سارق " امن 

تتمثل فً  هً اعتداٌء واضٌح على ملكٌة الؽٌر، وهً رقة فً القانون الوضعًفالسَّ    

   وتمت دون رضاه . ،رقة وقعت على مال الؽٌراالختبلس، وكون السّ 

رقة فً القانون هً:                 ول دونأخذ مال الؽٌر المنق فٌرى الباحث أن الس 

) 399أعبله فً المادة  والسوري ، وهذا ما ذكره القانون األردنًرضاه
6) .  

للّسرقة: أن القانون ٌتفق مع الّشرع فً اعتبار  وٌبلحظ من تعرٌؾ القانونٌٌن    

أن أخذ الشًء من  عتبر القانوناالّسرقة تعد  على حق الؽٌر بؽٌر وجه حق، حٌث 

 .  ةالؽٌر دون رضاه سرق

  

    

                                                           

فً تصنٌؾ القانون  2014عقوبة جرٌمة السرقة فً القانون الفلسطٌنً، أدرج سنة ( 1)
 ـ 6ـ . mohamah ،www.mohamah.netالجزابً بواسطة 

، الفصل األول، الباب الحادي عشر، الجرابم التً تقع 1960لسنة  16( قانون العقوبات رقم 2)
 . 92األموال، ص على

عبد هللا محمد، القانون الجزابً،  بحث فً الموسوعة القانونٌة المتخصصة، المجلد برجس، ( 3)
  . www.arabــency.com  الثانً، الجرابم الواقعة على األموال، 

، 18ـ 17، جرٌمة السرقة أسبابها واآلثار المترتبة علٌها، صعبود علوانمنصور،  (4)
almerja.com  

 . lejuriste.montadalhilal.comطه عبٌد، جرٌمة السرقة فً القانون المصري،  (5)
، الفصل األول، الباب الحادي عشر، الجرابم التً تقع 1960لسنة  16( قانون العقوبات رقم 6)

 . 92على األموال، ص
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رقةالمبحث الثانً:  وأركانها وشروطها وحكمها وعقوبتها، وفٌه خمسة  أنواع الس 

 مطالب: 

                                                                .رقة .                          أنواع السَّ  المطلب األول:

                                                                                                      ..                                           رقة أركان السَّ  المطلب الثانً:

                                                                                     .رقة .                                             المطلب الثالث: شروط السَّ 

                                                                               ..                                 وأدلة تحرٌمها رقةالسَّ  حرمة :لرابعالمطلب ا

 . المطلب الخامس: فلسفة تشرٌع حد الّسرقة 
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 رقةلمطلب األول: أنواع الس  ا

رقة إلى نوعٌن:ذهب   الفقهاء إلى تقسٌم الس 

 رقة الكبرى .السَّ "  النوع األول:

) " رقة الصؽرىالسَّ  النوع الثانً:
1
) . 

 

وهً أخذ المال على سبٌل المؽالبة وتسمى رقة الكبرى، الس   النوع األول:    

) الِحَرابة
 أو النفً، أو القتل، أو الصلب،، جل من ِخبلَؾلرِّ ، وٌجب فٌها قطع الٌد وا(2

 رُمَطَّعَ أًَْ ُّصٍََّجٌُاْ أًَْ ُّمَزٌٍَُّاْ أَْ فَسَبداً األَسْضِ فِِ ًََّسْعٌََْْ ًَسَسٌٌَُوُ اٌٍّوَ ُّحَبسِثٌَُْ اٌَّزَِّٓ جَضَاء إََِّّٔب} قال تعالى:

3){ عَظٌُِْ عَزَاةٌ آخِشَحِ فِِ ًٌََيُُْ اٌذَُّْْٔب فِِ خِضٌُْ ٌَيُُْ رٌَِهَ األَسْضِ َِِٓ ُّنفٌَْاْ أًَْ خِالفٍ ِِّْٓ ًَأَسْجٍُُيُُ أَّْذِّيُِْ
)، 

؛ ألن فٌها وجه خفٌة من حٌث اختفاء المحارب عن الحاكم، رقة الكبرىوسمٌت بالسَّ 

) ـ أحكام الحرابةـ ن ارقة تحت عنووٌدرس الفقهاء هذا النوع من السَّ 
4
). 

وهً التً ٌجب فٌها قطع الٌد، بحٌث أن كل ما ، رقة الصغرىالس   :النوع الثانً    

معرضاً  ارقالسَّ  ارق، فٌكونقد تحققت فً السَّ  وشروطٍ  رقة من أركانٍ ٌتعلق بالسَّ 

 . (5)  القطع بحقه لتطبٌق حدِّ 

وهذا ما ٌوجب الحد على السارق فً حال تحقق أركان السرقة وشروطها، وأما     

 .(6)فبل ٌسمى سرقة؛ لعدم توفر شروط إقامة الحد علٌه  ،ما ٌوجب التعزٌر

 

                                                           

بٌت األفكار  ،5/154( التوٌجري، محمد بن إبراهٌم بن عبد هللا، موسوعة الفقه اإلسبلمً، 1)
 . م2009هـ ـ 1430، 1الدولٌة،  ط 

هً البروز ألخذ مال أو لقتل أو إلرهاب، مكابرة، اعتماداً على الشوكة، مع البعد  الِحرابة: (2)
عن مسافة الؽوث، من كل مكلؾ ملتزم لؤلحكام، ولو كان ذمٌاً أو مرتدا، وتسمى أٌضاً: قطع 

، 1/381لكتاب والسنة، مجموعة من المإلفٌن، انظر: الفقه المٌسر فً ضوء ا  الطرٌق  .
 م .2002هـ ـ 1424مجمع الملك فهد لطباعة المصحؾ الشرٌؾ، بدون طباعة، 

 . 33سورة المابدة، اآلٌة  (3)
 . 5/154( التوٌجري، موسوعة الفقه اإلسبلمً، 4)
 .  5/154( المصدر السابق، 5)
 -هـ  1397،  3بً، بٌروت، لبنان، ط ، دار الكتاب العر2/486سٌد سابق، فقه السنة،  (6)

 .م1977
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 رقةأركان الس   المطلب الثانً:                             

     

 رقة أركان أربعة:للس      

  . رقةوهو الشخص الذي قام بجرٌمة السَّ ارق، الس   "الركن األول: 

  . رقةٌمة السَّ و الشخص الذي تعرض لجر، وهالمسروق منه الركن الثانً:
 

  . رقةارق بالسَّ ذي قصده السَّ ، وهو المال الالمال المسروقالركن الثالث: 
     

وال على  ،وال على المختلس ،فبل قطع على المنتهب الركن الرابع: األخذ خفٌة،

 .(1)" ، وال قطع فٌما ٌتم بالؽصب والحرابة الخابن
 
 

  رقةالمطلب الثالث: شروط الس  
 

على  طبق عقوبة الحدّ من توافرها مجتمعة حتى تُ  دَّ رقة ال بُ روط السَّ ا شأمّ     
 ارق:السَّ 
     
 ارق:: شروط الس  أواًل 
 
 وال حدَّ  ،على صؽٌر ومجنون ؼٌره مكره، فبل حدَّ  امختارً  ا عاقبًل أن ٌكون بالؽً  (1

 . رقة، والحدود تدرأ بالشبهاتعلى المكره؛ ألنه ؼٌر قاصد للسَّ 
 

 ؛فبل ٌقطع األب فً سرقة مال ابنهرق شبهة فً الشًء المسروق، اأال ٌكون للسَّ  (2
(لقوة الشبهة اآلتٌة من الحدٌث:  ال كا أِلابٌِكا ما تا وا ) )أان 

2
). 

 
                                                           

 . 24/295ون اإلسبلمٌة، الكوٌت، إ( الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة، وزارة األوقاؾ والش1)
، كتاب 2/769( رواه ابن ماجه، أبو عبد هللا محمد بن ٌزٌد القزوٌنً، سنن ابن ماجه، 2)

د فإاد عبد الباقً، دار إحٌاء الكتب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده،  تحقٌق: محم
، حكمه: قال األلبانً: حدٌث صحٌح وذلك فً سنن ابن 2291العربٌة، رقم الحدٌث: 

 . 2/769ماجه، 
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رقة، فالضرورة تبٌح لئلنسان أن ٌؤخذ من طرار أو الحاجة إلى السَّ عدم االضّ  (3

) مال الؽٌر بقدر ما ٌدفع عن نفسه الهبلك
 ثَبغٍ غَْْشَ اظْطُشَّ ِٓفََّ ...}، قال تعالى: (1

 .(2) { سَّحٌُِْ غَفٌُسٌ اٌٍّوَ إَِّْ عٍََْْوِ إِثَُْ فاَل عَبدٍ ًَالَ

 
ا: شروط المسروق منه: ًٌ  ثان

 
أن ٌكون معلوًما ؼٌر مجهول، وأن ٌكون مالًكا أو مستعًٌرا أو مرتهًنا  (1

 وإال فإن الحدود تدرأ بالشبهات . للمسروق،

 

ا، وال ٌقطع فٌما معصوالمسروق منه أن ٌكون  (2 ًٌ م المال بؤن ٌكون مسلًما أو ذم

عداهما، فبل ٌقطع بسرقة مال المستؤمن لوجود شبهة اإلباحة عند بعض الفقهاء، 

 ؛باعتبار أنه من دار الحرب وٌقطع عند بعضهم، وال ٌقطع بسرقة مال الحربً

)  ألنه هدر
3
). 

 ثالًثا: شروط المال المسروق:

محترًما ٌجوز بٌعه، فبل قطع على من سرق الخمر أن ٌكون المسروق مااًل  " (1

على  ما واالنتفاع بهما، وكذلك ال قطعم ملكٌتهوالخنزٌر؛ ألن هللا تعالى حرًّ 

  ا.ألنها لٌست مااًل محترمً  ؛سارق آالت اللهو، وال قطع فً سرقة مال الحربً

 

طع إال إذا أن ٌكون المال المسروق نصاًبا، وقد اتفق الفقهاء األربعة على عدم الق (2

 . بلػ نصاًبا

 . مخرًجا من حرزالمال المسروق  أن ٌكون  (3

 .(4)" أن ٌكون األخذ تاماً وبالخفٌة  (4

 
 

                                                           

، دار الفكر، دمشق، سورٌا، 7/5431الزحٌلً، وهبة بن مصطفى، الفقه اإلسبلمً وأدلته،  (1)
 ، بدون تارٌخ .4ط 

 . 137 سورة البقرة، اآلٌة (2)

 . 24/305ون اإلسبلمٌة، الكوٌت، إالموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة، وزارة األوقاؾ والش (3)

 . 24/307المصدر الّسابق، ( 4)
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 وأدلة تحرٌمها رقةالس   مةحرالمطلب الرابع: 

 
ٌّة،نَّ الّسرقة محرمة بنص الكتاب والسُّ      بو فهً اعتداٌء واضٌح على حقوق  ة النَّ

م اإلسبلم العباد، وتعد  على الؽٌر بؽٌر و جه حق، ونظراً لخطورة الّسرقة، حرَّ
سالة التً جاء بهاالّسرقة بشكل عام  حتى من األعداء؛ ألنَّ ذلك ٌُ   ظهر صدق الرِّ

ًُّ ـ النَّ  عن فً اإلسبلم من قبلهم،  ب ًة للطَّ رقة منهم تتخذ ُحجَّ ـ بالنِّسبة لهم ولنا، والسَّ

ٌم   ِِٓ َّذْعٌَُْ اٌَّزَِّٓ رَسُجٌُّاْ ًَالَ}أٌضاً، قال تعالى: وذلك قٌاساً على سبِّ األعداء فهو محرَّ

                          وَبٌُٔاْ ثَِّب فَُْنَجِّئُيُُ َِّشْجِعُيُُْ سَثِّيُِ إٌََِ ثَُُّ عٍَََّيُُْ أَُِّخٍ ٌِىًُِّ صََّّنَّب وَزٌَِهَ عٍٍُِْ ثِغَْْشِ عَذًْاً اٌٍّوَ فََْسُجٌُّاْ اٌٍّوِ دًُِْ

 إلى أن ٌسبوا هللا  آلهة المشركٌن، لكونه ذرٌعةً  فنهى هللا تعالى عن سبِّ ، (1){ ٌٍَََُّّْعْ

ــ
سبحانه وتعالى  

ــ
) على وجه المقابلة فراً وكُ  واً دْ عَ  

2) . 
 

ٌم من باب حفظ إسبلمنا من تحرٌفهم وتؤوٌلهم،  سبَّ  كما أنَّ ف     األعداء هو محرَّ
رقة من األعداء هً محرَّ  مٌة أٌضاً من باب حفظ سمعة اإلسبلم وأهله، فكذلك السَّ

عن فً دٌننا الحنٌؾ ًة للطَّ رقة من األعداء هً ، وعدم إعطاء األعداء حجَّ وكما أنَّ السَّ
رقة من المسلم هً  مة، فمن باب أولى أنَّ السَّ مٌة أٌضاً؛محرَّ ألنَّ اإلسبلم حفظ  محرَّ
م اإلسبلم  للمسلم جمٌع حقوقه، ومنع االعتداء على شًٍء منها بؽٌر وجه حق، فحرَّ

رقة بشكل قطعً،  نة على تحرٌمهافقد دّل الكتاب والسُّ ، االعتداء على مال الؽٌر بالسَّ
 ومن األدلة على تحرٌمها من الكتاب ما ٌلً:

 

                            عَضِّضٌ  ًَاٌٍّوُ ٌٍّوِا َِِّٓ َٔىَبالً وَسَجَب ثَِّب جَضَاء أَّْذَِّيَُّب فَبلْطَعٌُاْ ًَاٌسَّبسِلَخُ ًَاٌسَّبسِقُ}قال تعالى:  ( أ

3) { حَىٌُِْ
ٌَّن، ( ألن هللا تعالى فً هذه اآلٌة عقوبة الّسارق، وهً قطع الٌد،  فب

السارق آخذ لمال ؼٌره بؽٌر حق، ولهذا لعنه هللا، وتوعده بالنار ٌوم القٌامة إن 

)لم ٌتب وٌرّد ما 
4
). 

                                                              

                                                           

 .108( سورة األنعام، اآلٌة: 1)
، تحقٌق: 1/361ابن القٌم، محمد بن أبً بكر الجوزٌة، إؼاثة اللهفان من مصاٌد الشٌطان،  (2)

 بة المعارؾ، الرٌاض، المملكة العربٌة السعودٌة، بدون طبعة وبدون تارٌخ .مكت محمد عفٌفً،
 . 38( سورة المابدة، اآلٌة: 3)
 . 5/155(التوٌجري، موسوعة الفقه اإلسبلمً، 4)
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 َّضْٔنِيَ ًٌََب َّسْشِلَْٓ ًٌََب شَْْئبً ثِبٌٍَّوِ ُّشْشِوَْٓ ٌَّب أَْ عٍَََ ُّجَبِّعْنَهَ اٌُّْؤِِْنَبدُ جَبءنَ إِرَا اٌنَّجُِِّ أَُّّيَب َّب}قال تعالى:   ( ب

 ٌَيَُّٓ ًَاسْزَغْفِشْ فَجَبِّعْيَُّٓ َِعْشًُفٍ فِِ َّعْصِْنَهَ ًٌََب ًَأَسْجٍُِيَِّٓ أَّْذِّيَِّٓ ثََْْٓ ّنَوَُّفْزَشِ ثِجُيْزَبٍْ َّأْرِنيَ ًٌََب أًٌََْبدَىَُّٓ َّمْزٍَُْٓ ًٌََب

1){ سَّحٌُِْ غَفٌُسٌ اٌٍَّوَ إَِّْ اٌٍَّوَ
وفً هذه اآلٌة العامة مخاطبة المكلفٌن ذكٌر ألصناؾ  ،(

فطرٌقه التؤدب ال وأما حفظ الم، الضرورٌات من دٌن ومال ونسب ونفس وعقل
وذلك باإلمساك عن اإلتبلؾ المنهً عنه شرعاً، وحفظ  ،بآداب اإلسبلم فٌه

، وال  ٌجوز إخراج المال من أجزاء المال المعتبرة من التلؾ بدون عوض
)حوزته صاحبه بالسرقة أو بؽٌرها 

2
). 

 

                ًَأَٔزُُْ ثِبإلِثُِْ اٌنَّبطِ أٌََِْايِ ِِّْٓ فَشِّمبً ٌِزَأْوٌٍُُاْ اٌْحُىَّبَِ إٌََِ بثِيَ ًَرُذٌٌُْاْ ثِبٌْجَبطًِِ ثَْْنَىُُ أٌََِْاٌَىُُ رَأْوٌٍُُاْ ًَالَ}  ( ت

بحانه وتعالى ـ على جمعه سفالمال هو قوام الحٌاة، لذلك حث هللا ـ  ،(3){ رَعٌٍََُّْْ

م الؽش، والتدلٌس، والسرقة، وجعل م كسبه من الحرام، وحرَّ  من الحبلل، وحرَّ
ارق ) حدَّ الّسرقة قطع ٌد السَّ

4
). 

 
ٌّة ما ٌلً:  ومن األدلة على تحرٌمها من الّسنة الّنبو

 
لا ـ:) قال رسول هللا ـ  ( أ ب  ِرق  ال حا ٌاس  ه ، وا د  ٌا ع   ةا فات ق طا ضا  ٌ با ِرق  ال  ٌاس  اِرقا    الس 

نا َّللا  لاعا

ه   د  ٌا ع   إٌجاب قطع ٌد السارق، األموال بـ سبحانه وتعالى ـ  صان هللا ،(5) (فات ق طا
وفً قطع ٌد ، ة عضو مرٌض ٌجب بتره لٌسلم الجسمفإن الٌد الخابنة بمثاب

السارق التً من شؤنها أن تباشر السرقة عبرة لمن تحدثه نفسه بسرقة أموال 
الناس، وتطهٌر للسارق من ذنبه، وحفظ ألموال األمة، وإرساء لقواعد األمن 

) السارق كفٌل بقطع دابر السرقة وتقلٌلهاوقطع ٌد ، والطمؤنٌنة فً المجتمع
6
). 

                                                           

 . 12( سورة الممتحنة، اآلٌة: 1)
، 2/139ة، ( ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد الطاهر التونسً، مقاصد الشرٌعة اإلسبلم2ٌ)

 بدون طبعة، اؾ والشإون اإلسبلمٌة، قطر،تحقٌق: محمد الحبٌب ابن الخوجة، وزارة األوق
 .م  2004 -هـ 1425

 .188( سورة البقرة، اآلٌة: 3)
، الجامعة 1/25( عطٌة، محمد سالم، محاسن الشرٌعة ومساويء القوانٌن الوضعٌة، 4)

 .م 1973 -هـ 1393، 1اإلسبلمٌة، المدٌنة المنورة، السعودٌة، ط 
( البخاري، محمد بن إسماعٌل أبو عبدهللا الجعفً، الجامع المسند الصحٌح المختصر من 5)

، كتاب الحدود، باب لعن السارق، تحقٌق: 8/159ـ وسننه وأٌامه،  أمور رسول هللا ـ 
م . ورواه 2001هـ ـ 1422، 1، دار طوق النجاة، ط محمد زهٌر بن ناصر الناصر

 . 3/1314الحدود، باب حد السرقة ونصابها، كتاب  مسلم،
 . 5/156التوٌجري، موسوعة الفقه اإلسبلمً،  (6)
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،  ... ) ـ:  قال رسول هللا ـ  ( ب ال ه  ما ، وا ه  م  ام ، دا را لِِم حا لاى ال م س  لِِم عا ل  ال م س  ك 

ه   ض  ِعر  م الأو  ،بدنالأو  ،نفسالفكل عدوان على  ،(1) (وا مال بؽٌر حق محرَّ
) مطلًقا ، وال ٌجوز االعتداء علٌهشرًعا

2
). 

 

ما ) ـ: سول هللا ـ قال ر  ( ت و  ٌا اه    ٌ قاه  َّللا  إِ و  ل ًما، طا ِض ظ  ار  ًرا ِمنا األ  عا ِشب  طا تا ِن اق  ما

ِضٌنا  ِع أارا ب  ِة ِمن  سا اما ٌا ) (ال قِ
ٌحرم على اإلنسان أن ٌؤخذ مال أخٌه بؽٌر حق،  ،(3

والمصلحة تقتضً تحرٌم الؽصب لما ٌحصل به من العدوان على أموال الناس، 
، وهذا المعنى ٌتحقق فً السرقة أًٌضا، انتشار الفوضى فً المجتمعفضبًل عن 

)فهً اعتداء على مال الؽٌر بؽٌر حق 
4
) .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحرٌم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه،  ( مسلم،1)
4/1986 . 

،  4/191، ابن السٌد،  أبو مالك كمال سالم، صحٌح فقه السنة وأدلته وتوضٌح مذاهب األبمة (2)

 م .2003ـ  ـه1425بدون طبعة، المكتبة التوفٌقٌة، القاهرة، مصر، 
 .3/1230الظلم وؼصب األرض وؼٌرها، كتاب المساقاة، باب تحرٌم مسلم،  (3)
، دار 10/142( ابن العثٌمٌن، محمد بن صالح بن محمد، الشرح الممتع على زاد المستقنع، 4)

 م .2000ـ  ـه1422،  1ابن الجوزي، ط 
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رقة  المطلب الخامس: فلسفة تشرٌع حد الس 

رقة والُؽشُّ ٌجٌز ٌمكن أن ال نتماء إلٌه نعتز ونفتخر باالإنَّ اإلسبلم الذي      السَّ

ا  والمجتمع بل على العكس من ذلك تماماً، جاء لٌحمً النَّاس والخداع والتَّضلٌل، ممَّ

رقة هً العباد التً ال تسقط بإسقاط أحد، وكر، وتحدٌداً فٌما ٌخصُّ حقوق ذُ  السَّ

اعتداٌء واضٌح على ملك الؽٌر بؽٌر وجه حق، وإال لما كان هناك نصوٌص من 

م ذلك بشكلٍ  ٌَّة تحرِّ بو نة النَّ ٌّن  القرآن الكرٌم والسُّ العقوبة نوع صرٌٍح وواضح، وتب

نها هللا  ٌَّ ارق، كما ب بالنسبة للسَّ
ــ
سبحانه وتعالى  

ــ
رقة فٌما ٌخصُّ   إجماالً فً آٌة السَّ

َ اٌٍّوِ ًَاٌٍّوُ عَقال تعالى:  حدَّ القطع،            ضِّضٌ  }ًَاٌسَّبسِقُ ًَاٌسَّبسِلَخُ فَبلْطَعٌُاْ أَّْذَِّيَُّب جَضَاء ثَِّب وَسَجَب َٔىَبالً ِِّٓ

)حَىٌُِْ {
1
بب أنَّها ، ( مات قطعاً، والسَّ رقة، وأنَّها من المحرَّ ٌُثبُت خطورة السَّ فكلُّ هذا 

ٌَّة وحفظتها للعباد ومنها المال  ،تتعلَّق بحقوق الؽٌر التً ضمنتها الشَّرٌعة اإلسبلم

ٌُعدُّ من المقاصد ٌَّة التً بدونها الخمسة من مقاصد الشَّرٌعة اإلسبل الضرورٌة الذي  م

)الحٌاة  ٌختلُّ نظام
2
). 

 
متوالشَّرٌع     ٌَّة أٌضاً عندما حرَّ رقة، ومنعت االعتداء على حقوق  ة اإلسبلم السَّ

ًَّ لكسب المال من خبلل     بٌل الشَّرع اآلخرٌن، لم تظلم المسلم، بل أوجدت له السَّ
زق وتحصٌل المعاش، فقد  ًِّ لكسب الرِّ ع حثَّ اإلسبلم على كسب الحثِّ على السَّ

عً لكسب المال إذا توفَّرت               ٌَّة، واعتبر السَّ األموال باعتبارها قوام الحٌاة اإلنسان
رق المباحة ضرباً من العبادة، وطرٌقاً للتقّرب إلى هللا  الحة وكان من الطُّ ٌَّة الصَّ النِّ

  ًَإٌَِْْوِ سِّصْلِوِ ِِٓ ًَوٌٍُُا َِنَبوِجِيَب فِِ فَبِْشٌُا رٌٌَُالً سْضَاٌْأَ ٌَىُُُ جَعًََ اٌَّزُِ ىٌَُ}تعالى، حٌث قال تعالى:

 اٌٍَّوَ ًَارْوُشًُا اٌٍَّوِ فَعًِْ ِِٓ ًَاثْزَغٌُا اٌْأَسْضِ فِِ فَبٔزَشِشًُا اٌصٍََّبحُ لُعَِْذِ فَئِرَا}، وقال تعالى:(3){ اٌنُّشٌُسُ

ٌَّة الكثٌر من المعامبلت بما ، وأبا(4) { رُفٍِْحٌَُْ ٌَّعٍََّىُُْ وَثِرياً            ٌصبُّ حت الشَّرٌعة اإلسبلم

                                                           

 . 38( سورة المابدة، اآلٌة: 1)
انظر: الزركشً، أبو عبد هللا بدر الدٌن الشافعً، تشنٌؾ المسامع بجمع الجوامع لتاج الدٌن  (2)

، تحقٌق: سٌد عبد العزٌز وعبد هللا ربٌع، مكتبة قرطبة للبحث العلمً وإحٌاء 3/15السبكً، 
.  وانظر: القرافً، شهاب الدٌن    م1998 -هـ  1418،  1توزٌع المكتبة المكٌة، ط  -التراث 

، تحقٌق: عادل أحمد عبد 7/3255أحمد بن إدرٌس، نفابس األصول فً شرح المحصول، 
 -            هـ 1416، 1الموجود وعلً محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط 

 م .1995
 .15 :سورة الملك، اآلٌة (3)
  10 :( سورة الجمعة، اآلٌة4)
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ه من شؤنه أن ٌحافظ              فً مصلحة العباد وٌرفع عنهم الحرج والمشقة، وهذا كلُّ 
المسلم إذا  اس، بل إنَّ على المال، وٌمنع المسلم من االعتداء على حقوق ؼٌره من النَّ 

اس، وعاش كرٌماً بعٌداً عن واستؽنى بذلك عن النَّ  نفسه كسب المال الحبلل أعؾَّ 

الح والمهانة لِّ الذُّ  جل الصَّ الح للرَّ  .(1)، َفِنْعَم المال الصَّ
     
ٌَّ الشَّ  نٌتْ ومن هنا عُ      رقة دون ؼٌرها من األعمال المإذٌة ة بالسَّ رٌعة اإلسبلم

 ًِّ بن، كما تركت فتركت الؽاصب، والمختلس، والخا لخطورتها، للمجتمع اإلسبلم
 ؛ة المفسدة، أو فً إٌذاء المجتمع أو نحو ذلكارَّ هوات الضَّ الذي ٌنفق أمواله فً الشَّ 

ٌَّ الذي جاءت به الشَّ  ألنَّ  ة هو تقدٌر العزٌز الحكٌم، وهو عٌن الحكمة رٌعة اإلسبلم
من من حرز ـ أي  فٌةً رقة هً أخذ مال الؽٌر خِ السَّ  أنَّ " واب، وبٌان ذلك: والصَّ 
 فً كلِّ  ردُ على هذا الفعل خطره ٌطّ  قدمُ الذي ٌُ  وال رٌب أنَّ  ،فٌه ـ محفوظٍ  محلٍ 
ٌَّ ومكان، ألنَّ  زمانٍ   ة جرٌمةٍ ه ال ٌبالً فً سبٌل الوصول إلى ؼرضه بارتكاب أ

ر ، وٌكسر القفل، وال ٌتؤخّ البٌتعلٌها الحصول على ما ٌرٌد، فهو ٌنقض ٌتوقؾ 
، وأموالهماس فً حٌاتهم للنَّ  دٌ ه، فهو مهدّ عن قتل من ٌقؾ فً سبٌله، أو التمثٌل ب

           د وإذا لم تشدّ  ،ل األمرارق من أوَّ على ٌد السَّ  ضربْ ، فإذا لم ٌُ وأعراضهم
       ارقٌنفتنا الحوادث أن السَّ شدٌداً، وقد عرَّ  ه عظٌماً، وخطرهُ علٌه العقوبة، كان شرُّ 

            قة المال، واعتدوا على أعراٍض فً سبٌل وصولهم إلى سر كثٌرةً  اقد قتلوا أنفسً 

) " كثٌرة
2)   . 

 

رقة، فهً اعتداٌء       ارق هنا ٌجمع شتَّى الجرابم فً جرٌمٍة واحدٍة أال وهً السَّ فالسَّ
على حقِّ الؽٌر بؽٌر سبب، وٌنتج عن ذلك اعتداٌء على بٌته، وانتهاك حرمته، 

ما اعتداٌء على أهل البٌت إو بالقتل أو الجرح أو نحو  ذلك، ومن تبلؾ حرزه، وربَّ
ًِّ ككل  رقة فً كلِّ زماٍن ومكاٍن على المجتمع اإلسبلم  . هنا تظهر خطورةُ السَّ

 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                      

 
     ، بٌت األفكار الدولٌة، 3/363، موسوعة الفقه اإلسبلمً، ( التوٌجري، محمد بن إبراهٌم1)

 .م 2009هـ ـ 1430 ،1ط 
، دار الكتب العلمٌة، 5/151( الجزٌري، عبد الرحمن بن محمد، الفقه على المذاهب األربعة، 2)

 م .2003هـ ـ 1424، 2ط  بٌروت، لبنان،
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ى

ى

ى

ى

ى ىاألول: ىالدَّالفصل ىالعلموَّمفكوم ىرقة ىة ىوتكووفكاىوصورها ىوقوركا وتاروخ
ىمباحث:أربعةىالفقكي،ىوفوهى

ة،المبحث األول:   ٌ رقة العلم  وفٌه مطلبان: مفهوم الس 

ٌَّة لؽةً  رقة العلم  . المطلب األول: تعرٌؾ السَّ

ٌَّة اصطبلحاً  المطلب الثانً: تعرٌؾ رقة العلم  .السَّ

رقة العلمٌة .المبحث الثانً:   صور الس 

ةالمبحث الثالث:   ٌ رقة العلم ة  حول الس   ٌ  . قدٌماً وحدٌثاً  دراسة  تارٌخ

كٌٌف الفقهً المبحث الثالث:  ة .للالت   ٌ رقة العلم  س 
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ٌ ة رقة العلم  المبحث األول: مفهوم الس 

ٌ ة لغًة  رقة العلم  المطلب األول: تعرٌف الس 

رقة العلمٌة كمركب إضافً:  تعرٌف الس 

رقةأواًل:   . (1)سبق تعرٌفها  لغًة: الس 

ا:  ًٌ ة لغًة: ثان  ٌ         رجلٌ  » قال:جهل، وٌُ من علم ٌعلم علماً، والعلم هو نقٌض الالعلم

ٌُقال:  ،«والمعرفة  إِذا بالؽت فً وصفه بالعلم عبلَّمةٌ  به،  ما َعلِْمُت شعرتُ  »و

تعلٌماً، وهللا العالُِم الَعلٌُم العبلُّم، واألَْعلَُم: الذي  هُ بكذا، أي: أَْشَعْرُته وعلّمتُ  هُ وأعلمتُ 

) « َعلَماً  ُعْلٌم وقد َعلِمَ  وقومٌ  ،انشقّْت َشَفُته الُعلٌا
2).   

ة اصطالحاً                       ٌ رقة العلم  المطلب الثانً: تعرٌف الس 

ة:اال أواًل:  ٌ رقة العلم قل ؼٌر القانونً، من أشكال النَّ  هً شكلٌ  صطالح الش رعً للس 

كان أسواء  خاطاٌ  ه عملك، وهو عملٌ عً أنَّ آخر وتدَّ  وتعنً أن تؤخذ عمل شخٍص 

  .(3)د ٌر متعمّ أو ؼ داً متعمّ 

ٌَّ  وأعمالهم به ألفكار اآلخرٌن ؼٌر معترؾٍ  استخدامٌ  »وعرفت بؤنها:      ة البحث

 ٌَّ  عدُّ فهً تُ  أو ؼٌر مقصودةٍ  أو بؽٌر قصد، وسواًء أكانت مقصودةً  ة بقصدٍ العلم

 .(4) «اً واضحاً اً فكرٌّ أكادٌمٌّ  انتهاكاً 

                                                           

 . 20نظر ص ا (1)
محمد عوض ، تحقٌق: 2/254، تهذٌب اللؽة، األزهري، محمد بن أحمد بن الهروي( 2)

الخلٌل بن  م  . 2001هـ ـ 1423، 1، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، لبنان، ط مرعب
ٌم مهدي المخزومً و إبراه، تحقٌق: 2/152، كتاب العٌن، الفراهٌدي أحمد، أبو عبد الرحمن

 . ، بدون طبعة وبدون تارٌخ، دار ومكتبة الهبللالسامرابً
السرقة العلمٌة ما هً؟ وكٌؾ أتجنبها؟ سلسلة دعم التعلم والتعلٌم فً الجامعة، جامعة اإلمام  (3)

                                                                                              م،                           2011هـ ـ 1433محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة التقوٌم والجودة، الرٌاض، السعودٌة،  
https://units.imamu.edu.sa/colleges/science/FilesLibrary/Document

s/08.pdf  . 
االقتباس العلمً، األنواع والضوابط والشروط، مسودة علمٌة، جامعة الملك سعود،                                 (4)

https://www.ut.edu.sa/documents/1583338/728984d3-1c76-
40e8-9212-2f01d3d2db48  . 

 

https://units.imamu.edu.sa/colleges/science/FilesLibrary/Documents/08.pdf
https://units.imamu.edu.sa/colleges/science/FilesLibrary/Documents/08.pdf
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ٌّة أنها: من هذٌن التعرٌفٌن لٌفهم الباحث وٌمكن أن       اعتداٌء على لّسرقة العلم

ٌَّة  لة باألبحاث العلم حقوق اآلخرٌن أو أعمالهم أو أفكارهم أو جهدهم أو تعبهم المتمثَّ

معة     وؼٌرها بؽٌر وجه حق، وأخذها بدون إذن صاحبها، ونسبُتها للنَّفس للسُّ

 .والشُّهرة 

رقة العلمٌة: ا: االصطالح القانونً للس  ًٌ اً صراحًة أو ضمنٌّ  شخٍص  دعاءُ اهً  ثان

ٌَّ النَّ ،  أو بكتابة ما كتبه آخر ٌَّ  اً قل مما كتب آخرون كل  أو اعتراؾٍ  اً بدون عزوٍ أو جزب

عطاء االنطباع بؤنك كتبت ما كتبه ؼٌرك، إأو  ،رمناسب، أي باختصار العزو المزوّ 

 .  (1)  إلٌك وهو لٌس من عملك هُ وتنسبُ 

 لؽٌر صاحبه، فنقل فقرةٍ  أو مربًٍ  أو مسموعٍ  مكتوبٍ  نسبة نص   »وعرفت بؤنها:    

ٌَّ  ةٍ مادَّ  أو من أيّ  من كتابٍ  مكتوبةٍ   سرقةً  عدُّ تُ  ،دون اإلشارة إلى مصدرها فةٍ مإلّ  ةٍ علم

 ٌَّ ًِّ  ةً علم ًّ  لمبادئ البحث العلم عن الكشؾ عن  ، فضبلً وقواعد االقتباس العلم

ة  ارقات الباحث وهو السَّ ٌأخبلق  .(2) «لتلك المادَّ

ٌّة وجد الباحث ومن خبلل تعرٌؾ الّشرعٌٌن      أنهم جمٌعاً  والقانوٌٌن للّسرقة العلم

ٌّة علىتجرٌم ٌتفقون على  ٌَّة رقةالسَّ  اعتبار أنَّ  الّسرقة العلم  واضحٌ  هً اعتداءٌ  العلم

 ٌَّ وبالتالً أخذ كبلم اآلخرٌن وكتابتهم وجهدهم ، بؽٌر وجه حق ة الؽٌرعلى ملك

ة والقانون ونسبتها وتعبهم  ٌَّ إلى ؼٌر صاحبها األصلً هو أمٌر تؤباه الشَّرٌعة اإلسبلم

رقة من المال أو إالوضعً معاً، حٌث  ٌَّة تعاقب على السَّ نا نجد أنَّ الشَّرٌعة اإلسبلم نَّ

ًَّ ٌتفق مع  ٌَّة، والقانون الوضع بو ة النَّ نَّ ما ٌإول إلٌه بنصوٍص من القرآن الكرٌم والسُّ

ٌَّة فً هذا الشَّرٌعة اإلسبل ٌَّةالتجرٌم م رقة العلم رر بالؽٌر  ما دام أنَّ السَّ  تلحق الضَّ

رقة  ٌّةكالسَّ ٌَّة ٌمكن تعوٌضها بخبلؾ الفكر رقة المال ٌَّة؛ ألنَّ السَّ فإنها ال  ،المال

 ًُّ ها تعتمد على أفكاٍر قد سرقت، فمن باب أولى أن ٌّتفق القانون الوضع تعوض، ألنَّ

رقة وقباحته، وهذا االّتفاق من تجرٌم ٌَّة فً مع الشَّرٌعة اإلسبلم هذا النَّوع من السَّ

اهرة   .  (3)شؤنه أن ٌحدَّ من تلك الظَّ

                                                           

، جامعة دبلن،              والبحوثة والتزوٌر فً األطارٌح أخطار السرقات العلمٌ ،محمدالربٌعً  (1)
http://burathanews.com/arabic/studies/183723 . 

                                   ،                 االسترزاق األكادٌمً بالسرقة العلمٌة، الحمود محمد،  (2)
http://kafif.alafdal.net/t1800-topic . 

 السرقات العلمٌة ظاهرة العصر،   عصام، تلٌمة (3)
،                                   http://www.feqhweb.com/vb/t7632.html .  

 

http://burathanews.com/arabic/studies/183723
http://burathanews.com/arabic/studies/183723
http://kafif.alafdal.net/t1800-topic
http://kafif.alafdal.net/t1800-topic
http://www.feqhweb.com/vb/t7632.html
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رقة العلمٌة  المبحث الثانً: صور الس 

اهرة المنتشرة فً مجتمعنا العربً واإلسبلمً ما ٌلً:  من صور هذه الظَّ

 النقل بدون عزو إلى القائل: أوالً:

لنقل من الكتاب نفسه، أو من الكاتب نفسه دون عزو النقل إلٌه أو أحٌاناً ٌكون ا    

ًٌّة للؽٌر قل ٌرجع إلٌه،اإلشارة إلٌه بؤن ما نُ  ًة فكر ٌّ ٌُعدُّ سرقًة ذهن ، حٌث قال (1)وهذا 

تا ) ـ: رسول هللا ـ  ا ِشئ  ع  ما نا ًِ فااص  ح  تا ا لام  تاس  ) (إِذا
2)  .   

 إلشارة إلى صاحبها:ثانٌاً: االقتباس الكامل للفكرة دون ا

، آخر سمع هذه الفكرة شخصأيِّ من الكاتب أو من  كاملةٍ  وهذا ٌكون بؤخذ فكرةٍ     

الفكرة،  ت منه هذهسلوب الكاتب الذي سرقإالفكرة بهذه صٌاؼة والعمل على 

سٌة التً لوالها ما ٌ، ولكن الفكرة الربالباحث فعبلً عباراتفً البحث  فالعبارات

ارق هنا أخذ الفكرة التً ذكرها الكاتب وجعلها ٌست فكرتهل هذا البحث تبكُ  ، فالسَّ

 .  (3)فً مإلؾ بإسمه كؤنه هو من ذكرها وأول من قالها 

ل خ  :ثالثاً: النقل الكامل وهو ما ٌسمى بالس 

ببل إضافة أو تعدٌل أو تنقٌح، بل أحٌاناً تنقل  وهو نقل مقال كامل، أو كتاب كامل  

ما هو  ٌؤخذ كلَّ فهو  فٌما ٌؤخذ وٌنقل، ارق هنا ال ٌبالًاً، فالسّ األخطاء المطبعٌة أٌض

، فإن كان البحث كتاباً كامبلً نقله الّسارق بشكل كامل كما هو ونسبه أمامه موجودٌ 

) إلى نفسه كذباً 
4) . 

 االستٌالء على جهود اآلخرٌن العلمٌة بالمال: رابعاً:

                                                                                                                                                                      

 
 ،ظاهرة السرقات العلمٌة بؤشكالها وألوانها كافة .                   (1)

http://acofps.com/vb/showpost.php?p=98583&postcount. 
 . 8/29كتاب األدب، باب إذا لم تستحً فؤصنع ما شبت، ( رواه البخاري، 2)
 ،                 ظاهرة السرقات العلمٌة بؤشكالها وألوانها كافة .  (3)

http://acofps.com/vb/showpost.php?p=98583&postcount. 
  ،؟                                           السرقات العلمٌة لماذا العتٌبً، أبو طلحة، (4)

http://www.muslm.org/vb/showthread.php. 
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ج العربً، وعند ٌت فً دول الخلنتشرارقات العلمٌة وهذه الصورة من السَّ     

أصحاب الثراء فً عالمنا العربً واإلسبلمً، أو أصحاب النفوذ والمناصب 

فمن ٌملك العلمٌة، وقد ٌكون مقابل ما ٌكتب مادٌاً أو معنوٌاً أو بالترؼٌب والترهٌب، 

وكل ذلك ٌعتبر ماالً أو منصباً ٌمكن له أن ٌستولً على جهود اآلخرٌن وكتابتهم، 

)  من وسابل سرقة الجهود العلمٌة وسٌلة
1). 

فٌجب على كل باحٍث أن ٌتجنب الوقوع فً السرقة العلمٌة، حٌث تشمُل السرقة     
 العلمٌة على ما ٌؤتً:

 
" كل اقتباس كلً أو جزبً ألفكار أو معلومات أو نص أو فقرة أو مقطع  أوالً:    

رٌر أو من مواقع من مقال منشور أو من كتب أو مجبلت أو دراسات أو تقا
 إلكترونٌة أو إعادة صٌاؼتها دون ذكر مصدرها أو أصحابها األصلٌٌن .

 
دون وضعها بٌن شولتٌن ودون ذكر مصدرها  اقتباس مقاطع من وثٌقةٍ  ثانٌاً:    

 وأصحابها األصلٌٌن .
 

 .دون ذكر مصدره وأصحابه األصلٌٌن  معٌنٍ  أو استداللٍ  ستعمال برهانٍ اثالثاً:     
 
 أو مإسسةٍ  أنجز من طرؾ هٌبةٍ  أو تقرٌرٍ  أو مطبوعٍ  أو مقالٍ  نشر نٍص : رابعاً     

 واعتباره جهداً وعمبلً شخصٌاً . معٌنةٍ 

 

تعمال إنتاج فنً معٌن أو أدراج خرابط أو صور أو منحنٌات أو اسخامساً:     
دون ذكر مصدرها وأصحابها  أو مقالٍ  جداول إحصابٌة أو مخططات من نٍص 

  . األصلٌٌن
 

ًّ  سمه فً بحثٍ ادراج قٌام الباحث باسادساً:      دون المشاركة فً  أو أي عمل علم
 إعداده .

 

الترجمة من إحدى اللؽات إلى اللؽة التً ٌستعملها الباحث بصفة كلٌة أو سابعاً:     
 ة دون ذكر المترجم والمصدر األصلً .بٌجز
 

ٌشارك فً إنجاز العمل بإذنه أو  سم باحث آخر لماقٌام الباحث بإدراج ثامناً:     
 .دون إذنه بؽرض المساعدة على نشر العمل استناداً لسمعته العلمٌة 

                                                           

  ؟                                  السرقات العلمٌة لماذاالعتٌبً، أبو طلحة،  (1)
http://www.muslm.org/vb/showthread.php. 
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شخص آخر بتكلٌؾ الطلبة أو أطراؾ أخرى بانجاز  قٌام الباحث أو أيِّ : تاسعاً     

تبنٌها فً مشروع بحث أو إنجاز كتاب علمً أو مطبوعة  أجل أعمال علمٌة من
 مً .جامعٌة أو تقرٌر عل

 
ستعمال الباحث أو أي شخص آخر أعمال الطلبة ومذكراتهم كمدخبلت اعاشراً:     

 فً الملتقٌات الوطنٌة أو الدولٌة أو لنشر مقاالت علمٌة بالمجبلت والدورٌات .
 

: إدراج أسماء خبراء ومحكمٌن كؤعضاء فً اللجان العلمٌة الثانً عشر    
جبلت والدورٌات من أجل كسب المصداقٌة، والملتقٌات الوطنٌة أو الدولٌة فً الم

تعهد كتابً من قبل أصحابها أو دون مشاركتهم الفعلٌة فً  وأموافقة  وأدون علم 

 .  (1)" إنجازها 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

-https://www.univ ،       ات البحث العلمً والسرقة العلمٌةأخبلقٌ (1) 
ouargla.dz/Cours_Inauguraux/cours_inaugurale_Interjection.. 

 
 

https://www.univ-ouargla.dz/Cours_Inauguraux/cours_inaugurale_Interjection
https://www.univ-ouargla.dz/Cours_Inauguraux/cours_inaugurale_Interjection
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ٌ ة قدٌماً وحدٌثاً  دراسة   :لثالمبحث الثا رقة العلم ة  حول الس   ٌ  تارٌخ

العلم والمعرفة، والفارق هابٌل وم عصر نا نعٌش الٌفٌه أنَّ  ا ال شكَّ ممّ "  نبذة:    

بلم، والكفر واإلٌمان،  ومذهٌل بٌن العلم والجهل، مثلما هو كابٌن بٌن النُّور والظَّ

والحٌاة والموت، ومع ازدٌاد تؽلؽل العلم فً حٌاة اإلنسان واّتساع ُرقعته على وجه 

ل ، بل تتحوَّ طموحات وتنتعشُ  أمامه، وتصحو آمالٌ  جدٌدةٌ  ح آفاقٌ تتفتَّ األرض، 

 هُ اً نعٌشُ األحبلم إلى حقابق، وٌصبح ما كان ضرباً من الخٌال والهذٌان، واقعاً حٌّ 

ًٌّ  ه أمرٌ كؤنَّ  هُ عاٌشُ ونُ  ر،  أو ؼرابةٍ  دهشةٍ  ال ٌثٌر فٌنا أيَّ  وعاديٌّ  طبٌع مع هذا التَّطوُّ

ر ثورة ب المسافات، وفجّ فقد ركب اإلنسان الفضاء وابتكر مختلؾ األجهزة وقرّ 

وٌواكب هذا المجاالت، وما زال ٌؤتً وٌواصل  لمعلومات، وابتدع وأبدع فً كلِّ ا

ر   حتى ٌرث هللاالتَّطوُّ
ــ

عزَّ وجلَّ  
ــ

الواقع الذي نعٌُشُه  هذافاألرض ومن علٌها،  

ٌَّ  اآلن بلص والقضاء على فٌروس التَّ  ،ةٌفرض على الباحثٌن االلتزام باألمانة العلم

 ًّ رر  ش البحثض عروالذي ٌقوّ  العلم العلمً، ألنَّ هذا من شؤنه أن ٌلحق الضَّ

األستاذٌة  فً أنَّ اتفاقاً كامبلً فق ٌتَّ الباحث القارئ  وأحسب أنَّ  بالمجتمع ككل،

 ٌَّ ٌَّ  ورسالةٍ  لرإٌةٍ  ة هً جماعٌ الجامع من االلتزام  مركزي   تدور حول محورٍ  ةٍ علم

 ٌَّ نفس الموقؾ ها ومقوماتها، وهً فً قٌمها وشروط ؤلٌؾ بكلِّ ة فً التَ باألمانة العلم

ٌَّ صورها الثَّ  دة بكلِّ ذاته منطلق المعرفة الجدٌدة والمتجدّ  ة والمبدعة، فإذا ما انتهكت ر

 مقالٍ  شابعاً عقٌماً، وٌؽدو محتوى كلِّ  بحثٍ  قداسة ذلك المحور، ٌصبح مضمون كلِّ 

ال نرانا نقول إال  ثمَّ صاً، ومن سطواً أو تلصُّ  كتابٍ  مسً فصول كلُّ هزٌبلً فارؼاً، وتُ 

ٌَّ عن السَّ  ٌومٍ  ما ٌنشر وٌذكر فً كلِّ  ولعلَّ  ،معاداً من أمرنا مكروراً  ة فً رقات العلم

ًِّ  نذٌر خطرٍ  عدُّ ول والجامعات؛ ٌُ مختلؾ الدُّ  ًِّ  على البحث العلم ، الذي هو العرب

ًِّ م أمّ رٌق الوحٌد واألمثل لتقدُّ الطَّ  ًِّ والبحث  تنا، فبدون العلم الحقٌق ادق الصَّ  العلم

ًِّ  م الحضاريِّ قدُّ نا طرٌقاً لمواكبة التَّ تُ حٌح لن تعرؾ أمّ والمخلص والصَّ   والمدن

 . (1) " لالحاصل فً العالم األوَّ 

     

                                                           

ٌد، ( 1) هـ ـ 1438األمانة العلمٌة وفٌروس التبلص العلمً، المجلة العربٌة، دالٌا فهمً السَّ
م، 2016

http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.aspx?id=164
2 . 
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هن ومن هنا "      ة كذلك لٌست ظاهرًة حدٌثة رقات السَّ  أنَّ ٌتبادر للذِّ ٌَّ ٌَّة واألدب العلم

هور، بل ألَّؾ العدٌد من الع لماء القُدامى مإلَّفاٍت فً سرقات الشُّعراء والُكتَّاب الظُّ

ًِّ القدٌم قد األدب  منذ عصر التَّدوٌن، وحفلت المإلَّفات األُولى عن طبقات الشُّعراء والنَّ

ة  ٌَّ قد جال حول هذا الموضوع الذي أطلقت حوله الكثٌر من المفاهٌم النَّ بالكثٌر من السِّ

رقة         رد والتَّضمٌن والتَّناصِّ وؼٌرها، وذلك حسب واالقتباس والتَّوا مثل السَّ

)"  أخذ الُكتَّاب بعضهم من بعض
1
) . 

             بقوله:  (2)وقد عبَّر عن ذلك الّشاعر العربً زهٌر بن كعب " 

)"  َرجٌعاً *** َوُمعاداً ِمن َقولِنا َمكرورا الما أَرانا َنقوُل إ
3
) . 

فٌُد بعضهم ستمدى العصور وفً مختلؾ األمصار ٌفبل زال أهُل العلم على "     

 ،من بعض، وٌنقُل بعضهم عن بعض، وأحٌاًنا ٌعزو النَّقل لصاحبه وأحٌاًنا ال ٌعزوه

ابط فً هذا هو المصلحة،          (4) زٌد ٌإٌد هذا ما قال الشٌخ بكر بنوالذي والضَّ
 

ــ
هللا  رحمه 

ـ ـ
ًّ ال انتفاٌع شر  فهو »: عن االقتباس  اللؾ فٌه اثنان، وما زختٌع

ؤلٌؾ إلى ٌو ذالمسلمون ُمن ٌَجرون على هذا المنوال فً  مناأن ُعِرَؾ التَّ هذا وُهم 

                                                           

 ،،               ، السرقات العلمٌة تهدد األمن القومً العربًجمال الدهشان (1)
http://www.albawabhnews.com . 

ب،  (2) كان كعب شاعراً فحبلً مجٌداً، ومن أشهر هو كعب بن زهٌر المزنً المقلب بؤبو المضرَّ
، قصابده بانت سعاد، عاش عصرٌن مختلفٌن هما عصر ما قبل اإلسبلم وعصر صدر اإلسبلم

 التارٌخ مراجعإال أن كثٌراً من فكان من المشهورٌن فً الجاهلٌة، تارٌخ مولده مجهول تقرًٌبا، 
نظر: ام . 662هـ ـ 24ألدب أكدت أن كعب بن زهٌر بن أبً سلمى توفً نحو سنة وا

، مكتبة القدسً، دار الكتب 1/342المرزبانً، أبً عبٌد هللا محمد بن عمران، معجم الشعراء، 
 . م1982 -هـ 1402،  2العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط 

فً الجزابر،  أبو معزة، عبد القادر محمد، الّسرقة األدبٌة والفكرٌة( 3)
http://www.aswat-elchamal.com . 

المملكة العربٌة الدٌن المعاصرٌن فً  بكر بن عبد هللا بن محمد أحد كبار علماءهو ( 4)
تولى عضوٌة المجمع الفقهً اإلسبلمً التابع لرابطة العالم اإلسبلمً، وعضوٌة  .السعودٌة

لسعودٌة واللجنة الدابمة للبحوث العلمٌة مجلس القضاء السعودي، وعضوٌة هٌبة كبار العلماء ا
هـ 1365واإلفتاء، له مشاركة فً التؤلٌؾ فً الحدٌث والفقه واللؽة والمعارؾ العامة، ولد سنة 

 . /https://ar.wikipedia.org/wikiنظر: اهـ، 1429، وتوفً سنة 
 الرفاعً، خالد عبد المنعم، حكم نقل الموضوعات دون نسبتها ألصحابها،  (5)

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=146654 . 
 

 
 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://www.aswat-elchamal.com/
http://www.aswat-elchamal.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=146654
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=146654
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                                                                                 .                           .(5)" «رمإلَّفاِتهم دون نكٌ

ة أهل العلممن أقوال و ً ٌ رقة العلم  :قدٌماً  فً الس 

) قال ابن القٌم    
1
رّ  » :( اق على أخذ أموال الّناس وهم  وكحٌل اللصوص من السُّ

رّ  رّ على أنواع ال تحصى منهم، فمنهم بما ٌظهرونه من السُّ ق ااق بؤٌدٌهم، ومنهم السُّ

رّ  رّ بؤقبلمهم، ومنهم السُّ ٌن اق بما ٌظهرونه من ااق بؤمانتهم، ومنهم السُّ والفقر لدِّ

راق بمكرهم وخداعهم وؼشهم، بلح والزّ والصّ  هد وهم فً الباطن بخبلفه، ومنهم السُّ

 .(2) « الحٌل رب من النَّاس من أكثرفحٌل هذا الضَّ وبالجملة 

)وقال الن ووي    
3
 ،ومن النصٌحة أن تضاؾ الفابدة التً تستؽرب إلى قابلها »: (

ومن أوهم ذلك وأوهم فٌما ٌؤخذه من كبلم  ،هفمن فعل ذلك بورك له فً علمه وحال

) «له فهو جدٌر أن ال ٌنتفع بعلمه وال ٌبارك له فً حا ،ؼٌره أنه له
والمقصود  ،(4

 أي التً لم ٌسبق إلى ذكرها أحد . بكلمة ) تستؽرب (

) وقال السٌوطً    
5
ّراق ٌنقسمون إلى ثبلثة أقسام: (                                       ::                         إن السُّ

وهم مجروحون بذلك بإجماع أهل الحدٌث، وطبقُتهم  ،القسم األول: سارق الحدٌث

 تلً طبقة الوضاعٌن .

                                                           

( هو: شمس الدٌن أبو عبد هللا محمد الدمشقً الحنبلً الزرعً ابن قٌم الجوزي، وهو من 1)
وهو أحد تبلمٌذ ابن تٌمٌة، وصاحب المإلفات علماء المسلمٌن فً القرن الثامن الهجري، 

هـ  .  انظر: 751هـ، وتوفً سنة 691العدٌدة، منها: زاد المعاد فً هدي خٌر العباد، ولد سنة 
 . 6/56، األعبلمالزركلً، 

، 3/258، إعبلم الموقعٌن عن رب العالمٌن، شمس الدٌن أبو عبد هللا الجوزي( ابن القٌم، 2)
           هـ 1411، 1م إبراهٌم، دار الكتب العلمٌة، ٌٌروت، لبنان، ط تحقٌق: محمد عبد السبل

 . م1991 -
ٌحٌى بن شرؾ الّنووي، محدث وفقٌه ولؽوي مسلم، حٌث      زكرٌا  و( هو: محً الدٌن أب3)

، ولد سنة منهاج الطالبٌن، والتبٌانلقب بشٌخ الشافعٌة، وهو صاحب مإلفات كثٌرة، منها: 
أبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر نظر: ابن كثٌر، اهـ   .   676ة هـ، وتوفً سن631

المقدمة، تحقٌق: أحمد عمر هاشم ومحمد زٌنهم محمد  ،1/909 القرشً، طبقات الشافعٌٌن،
 . م1993هـ ـ  1413عزب، مكتبة الثقافة الدٌنٌة، 

 . ٌان للتراث، دار الر16ـ1/15( النَّووي، أبو زكرٌا محً الدٌن، بستان العارفٌن، 4)
، ( هو: عبد الرحمن بن كمال الدٌن الخضٌري األسٌوطً، وهو من كبار علماء المسلمٌن5)

هـ، 849حٌث لقب ابن الكتب، وله مإلفات كثٌرة، منها: اإلتقان فً علوم القرآن، ولد سنة 
فً  الّسٌوطً، عبد الرحمن بن أبً بكر جبلل الدٌن، نظم العقٌانانظر:  هـ   . 911وتوفً سنة 
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العلماُء ٌنبِّهون  وهم مذمومون أًٌضا، وما زال ،سارق التصانٌفالقسم الثانً: 

ع بذلك المصنَّؾ ن أنَّ ذلك من أسباب عدم االنتفارو، وٌذكعلٌهم فً تصانٌفهم

  المسروق .

سارق الشعر، وأكثرهم ٌسرق المعانً التً ُسبق إلٌها وٌصوؼها فً القسم الثالث: 

نظم له، وقلٌل منهم من ٌسرق الشعر بلفظه، وما زالت النَّاس قدًٌما وحدًٌثا ٌنبِّهون 

ك على ذلك، وٌصنِّفون فٌه، وعقد أهل البٌان فً كتبهم باًبا للسرقات الشعرٌة بذل

 .(1)المصنؾ 

) وقال المرداوي    
2
انا أنَّ طرٌقتً فً هذا الكتاب" ا :( ٌَّ ، علم وفَّقك هللا تعالى وإ

النَّقل عن اإلمام أحمد واألصحاب، أعُزو إلى كلِّ كتاٍب ما نقلت منه، وأُضٌُؾ إلى 

) " كلِّ عالٍم ما أروي عنه
، وهنا المردواي لم ٌتحدث عن الّسرقة العلمٌة بشكل  (3

 .(4)باشر، ولكن كبلمه هذا فٌه دلٌل على تجرٌم النقل دون عزو الكبلم إلى صاحبه م

ٌَّة وإن كان موجوًدا قدًٌما، لكنَّه لم ٌطلق علٌه      رقة العلم ولكنَّ هذا النَّوع من السَّ

بب فً ذلك هو تحقٌق الفابدة، وتحقٌق  مان، والسَّ ٌَّة فً ذلك الزَّ رقة العلم ُمصطلح السَّ

اقل من دون توثٌق الفابد اقل عنه، وهذا ٌعنً أنَّ النَّ ة كانت مقصد الباحث نفسه والنَّ

رقة بحد ذاتها، ولم ٌقصد االعتداء  المعلومة المنقولة لصاحبها، لم ٌكن ٌقصد السَّ

معة والشَّهرة  على حقِّ الؽٌر، وال الكراهٌة والعداوة والبؽضاء، ولم ٌقصد أًٌضا السُّ

هور، وإنَّ  ة للؽٌر، وُحبَّ الظُّ ٌَّ ومع ذلك ما كان ٌقصد من وراء ذلك تحقٌق الفابدة العلم

اقل عن ذّمه السٌوطً،  اقل فً زماننا هذا، فالنَّ وهذا ما وهذا على عكس ما ٌقصده النَّ

الؽٌر دون توثٌٍق أو نسبة المعلومة لصاحبها، ونسبُتها لنفسه، ٌقصد من وراء ذلك 

رر بالمنقول عنه، فهو إمَّ  ا أن ٌقصد من وراء ذلك االنتقام من المنقول إلحاق الضَّ

                                                                                                                                                                      

أعٌان األعٌان، مقدمة الكتاب، تحقٌق: فٌلٌب حتً، المكتبة العلمٌة، بٌروت، لبنان، بدون طبعة 
 وبدون تارٌخ .

 
ارق، ص1) ٌن، البارق فً قطع السَّ ، تحقٌق: عبد الحكٌم األنٌس،     47( السٌوطً، جبلل الدِّ

 .م 2012هـ 1424، 1ط 
مشقً الحنبلً، أخذ الفقه عن أحمد بن ٌوسؾ هو: أبو الحسن علً بن سلمان المرداوي الد (2)

المرداوي، وحفظ القرآن الكرٌم وألفٌة بن مالك، وله مإلفات كثٌرة، منها: شرح اآلداب، ولد 
خٌر الدٌن بن محمود الدمشقً، هـ    .   أنظر:  الزركلً، 885هـ، وتوفً سنة 817سنة 

 م .2002ـ  ـه1423، 5، دار العلم للمبلٌٌن، ط 4/292األعبلم، 
         ، اإلنصاؾ فً معرفة الراجح من الخبلؾ،ي، عبلء الدٌن أبو الحسن الدمشقً( المرداو3)
 دون تارٌخ .، ب2، دار إحٌاء التراث العربً، ط 16/ 1

ٌَّة، (4) رقة العلم -http://www.el جمع كبلم العلماء فً السَّ

ghorba.com/forums/p438 . 

http://www.el-ghorba.com/forums/p438
http://www.el-ghorba.com/forums/p438
http://www.el-ghorba.com/forums/p438
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هور على  معة والشُّهرة وُحبَّ الظُّ عنه ألسباٍب معٌنة، أو أنَّه ٌقصد من ذلك السُّ

ٌة محضٌة ال ٌختلؾ علٌها اثنان   ٌَّ  . (1)حساب الؽٌر، وهً من هذا المنطلق سرقٌة علم

     

ٌة قدٌمة ال     ٌَّ ٌَّة ظاهرةٌ عالم رقة العلم ق مرارتها الجمٌع فً كافَّة فالسَّ جذور، ٌتذوَّ

ٌَّة  ح راسات والمواقع أفادت بؤنَّ األبحاث الصَّ أنحاء العالم، إال أنَّ العدٌد من الدِّ

ٌَّة  رقات العلم ُز السَّ ٌَّة، وتتركَّ رقات العلم ٌَّة كان لها نصٌب األسد فً مسؤلة السَّ والعلم

ٌن، وإٌطالٌا، وفنلندا، فً عدٍد من دول العالم، كالوالٌات المتحدة األ ٌَّة، والصَّ مرٌك

رقات  ؼم من وجود السَّ ة، وبالرِّ ٌَّ عود وإٌران، وُتركٌا، وتونس، والهند، ومصر، والسُّ

ٌُنفُق المبلٌٌن  ٌَّة و نا نجد أحٌاناً أنَّ الؽرب ٌهتمُّ بؤبحاثه العلم ٌَّة فً الؽرب إال أنَّ العلم

ة، ومن هنا ر من اهتمام العرب والمسلمٌن وإنثعلٌها أك ٌَّ فاقهم على أبحاثهم العلم

ٌَّة  رقات العلم ٌَّات عن طرٌق أسهم فً كشؾ عدٍد من السَّ استخدام اإلنترنت والبرمج

 . (2)اإلكترونٌة، فٌمكن أليِّ ممتحٍن أن ٌكشؾ بحث طالبه من خبلل اإلنترنت 

ٌَّة لٌست من المشكبلت الحد     رقة العلم ٌثة، بل هً فقد أصبح من المعروؾ أنَّ السَّ

من، وكانت فً ذلك الوقت أكثر وضوًحا فً مجال األدب  موجودةٌ من قدٌم الزَّ

والشِّعر، وهناك الكثٌر من المإلَّفات التً تناولت هذه المشكلة من كلِّ جوانبها، وهذا 

ةٌ حتى وقتنا الحاضر، وهناك الكثٌر من العوامل  دلٌٌل على أنَّها مشكلٌة قدٌمٌة ومستمرَّ

ٌَّة التً أسه رقات العلم إلى وقتنا الحاضر، منها: توافر وزٌادتها مت فً ظهور السَّ

ٌَّة، وسهولة الوصول إلى محتوٌاتها، وتوجٌه بعض معلمً التَّعلٌم  الشَّبكة العنكبوت

اٍت أو دراساٍت وتقدٌمها  للمعلِّم دون أن  ٌَّ ب للبحث فً اإلنترنت عن مطو العلم للطبلَّ

ح لهم مفهوم حقوق ال ًِّ ٌوضَّ ة، وأُسس التَّوثٌق العلم ٌَّ ة، ومبادئ األمانة العلم ٌَّ ملك

ٌَّة،  دق واإلخبلص فً العمل من ناحٌٍة شرع لٌم لؤلبحاث، فضبلً عن التزام الصِّ السَّ

َٓ ٌَوُ ُِخٍِْصنِيَ فَبدْعٌُهُ ىٌَُ إٌَِّب إٌَِوَ ٌَب اٌْحَُِّ ىٌَُ}ألنَّ هللا تعالى أمرنا بذلك حٌث قال:   سَةِّ ٌٍَِّوِ ّْذُاٌْحَ اٌذِّّ

الب ٌؤخذ ما ٌحتاج إلٌه من العلم والمعرفة الطَّ  فً الؽالب أنَّ  وما ٌحدثُ ، (3) { اٌْعَبٌَِّنيَ

                                                           

                        ،،           السرقة العلمٌة ظاهرة متفاقمة تسًء إلى البحث العلمًاإلدرٌسً محمد،  (1)
http://www.jadidpresse.com print  . 

 
 ،،                     عودالسرقة العلمٌة تتفشى، جامعة الملك س الخشرمً، (2)

http://www.alhayat.com/Articles/5684126 . 
 .  65 :ٌةاآلسورة ؼافر،  (3)
 

 

http://www.jadidpresse.com/
http://www.jadidpresse.com/
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 ٌَّ الب ال ٌدرك مه، والطَّ ها لمعلِّ مُ نفسه، وٌقدِّ ها لة كما هً، وٌنسبُ من المواقع اإللكترون

ٌَّ  عن سرقةٍ  ما ٌقوم به هو عبارةٌ  أنَّ  مه م ما قدَّ ٌقبل المعلِّ محضة، وعندما  ةٍ علم

 عُ شجِّ مها، ومن أٌن جاء بها، فهو ٌُ حول  المعلومات التً قدَّ  الب دون مناقشةٍ الطَّ 

ٌَّ  رقةالب على السَّ الطَّ  ، وهناك أٌضاً بذلك أو من ؼٌر معرفةٍ  ة من ؼٌر قصدٍ العلم

ن ٌحملون الشَّهادات الُعلٌا، كالماجستٌر والدُّ  ن حذا هذا المنهج حتى ممَّ كتوراه ممَّ

رة والمضروبة، وإذا كانت شهاداُتُهم مسروقًة أو منجزًة لهم بالوكالة، فذلك  المزوَّ

ٍة ُربَّما ٌقومون  ٌَّ ة، فٌما ٌتلو ذلك من أبحاٍث علم ٌَّ ٍة مستقبل ٌَّ ٌُعدُّ عربوًنا لسرقاٍت علم

 بجمعها، وترتٌبها على أنَّها من إنجازهم، وفً حالة مطالبتهم طبلبهم بعمل أبحاثٍ 

ة  ٌَّ ٌَّة العلم مصؽرة، أو مشروعاٍت قصٌرة، فإنَّ متابعتهم لها من ناحٌة سبلمة المنهج

ٌُتوقَّع  ٌُعطٌه، وال  فً كتابتها وتوثٌقها تكون ؼاببًة أو معدومًة؛ ألنَّ فاقد الشًَّء ال 

 . (1)لطبلبهم الء تقدٌم النُّصح والمشورة من مثل هإ

ٌَّ  رقةالسَّ  أنَّ  فالمهمُّ       ولٌست حدٌثة، ولكن قدٌماً لم ٌطلق على  قدٌمةٌ  ظاهرةٌ  ةالعلم

ٌَّ  سرقةٌ  نقل العلم دون توثٌقٍ  الؽاٌة كانت تحقٌق الفابدة ونقل العلم  ة؛ ألنَّ علم

قل وهذا على خبلؾ ما هو علٌه اآلن فً زماننا الحاضر، فالهدؾ من النَّ والمعرفة، 

هور والشُّهرة، وهنا ٌطلق  هو االنتقام ٌة محضة .وُحبُّ الظُّ ٌَّ   علٌها سرقٌة علم

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، 2016هـ ـ 1437االنتحاالت والسرقات العلمٌة إلى أٌن، العربٌة نقبلً عن الوطن،  (1)
https://www.alarabiya.net/servlet/aa/pdf/a481dc86-d96e-4a88-

8c1a-c52393d820ff. 

 

 
 

 

https://www.alarabiya.net/servlet/aa/pdf/a481dc86-d96e-4a88-8c1a-c52393d820ff
https://www.alarabiya.net/servlet/aa/pdf/a481dc86-d96e-4a88-8c1a-c52393d820ff


49 

 

 

 

 

 

ة  ٌ رقة العلم كٌٌف الفقهً للس   المبحث الثالث: الت 

ٌّة مصطلح ٌتكون من كلمتٌن، الكلمة األولى: الّسرقة، وقد سبق      الّسرقة العلم

ة، وٌقصد بها اإلنتاج العلمً، فهل علمٌّ انٌة: التعرٌفها فً هذا البحث، والكلمة الثّ 

نتاج العلمً على أنه من المال أم من المنافع؟ وإذا كان من المنافع، فهل ؾ اإلٌكٌّ 

تعدُّ المنافع أمواالَ، وإذا كانت أمواالً، فهل ٌنطبق على الّسرقة منها ما ٌنطبق على 

دَّ من تؤصٌل المسؤلة شرعاً، إالت، ال بُ اسرقة األموال؟ حتى أجٌب على هذه التس

 :ثبلث مطالبوذلك فً 

 هل اإلنتاج العلمً ٌعد  منفعًة ؟ول: المطلب األ

 ؟: هل المنافع تعد  أمواالً المطلب الثانً

ارق المطلب الثالث  المال ؟ك: هل سرقة المنافع تستوجب حداً على الس 
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 ؟ج العلمً ٌعد  منفعةً هل اإلنتا: المطلب األول

 :إلنتاج العلمًدَّ من تعرٌؾ اال بُ  عن هذا التساإلحتى أجٌب     

 فتقت عنها الملكة الراسخة فً نفسة التً تهو الصورة الفكرٌّ " اإلنتاج العلمً: 

  .  (1)  " العالم أو األدٌب ونحوه، مما ٌكون قد أبدعه هو، ولم ٌسبق إلٌه أحد

" فاالنتاج العلمً هو الصور الفكرٌة التً وصل إلٌها المإلؾ باستخدام عقله     

ن علٌها من كتاب ونحوه، ألنَّ هذه العٌن هً جامعة وجهده، ولٌس هو ا لعٌن التً دوِّ

لتلك األفكار، ووسٌلة لبلنتفاع من هذا اإلنتاج، وتقدٌره من حٌث النَّوعٌة واألثر، 

هنٌة ال تدرك بإحدى الحواس بل بالعقل؛ ألنها صور معنوٌة مجردة، فالصور الذِّ 

سخة ولٌست عٌنها، بل هً فرع عنها، والصور الفكرٌة المبتكرة هً أثر للملكة الرا

وناتجة عنها، وهذا فضبلً عن كون االبتكار ابداع، بمعنى أال ٌكون االبتكار تكراًرا 

 . وال محاكاًة وال انتحااًل لصور أخرى سابقة

أنه صور معنوٌة مجردة، ولكنها أثر اإلنتاج العلمً ظهر من تعرٌؾ وبالتالً ٌ    

فكر، وهً من هذا الباب تشبه منافع الثمرات بعد اسخة فً ذات المللملكة الرّ 

م فٌها مظاهر هذه الصور إنفصالها عن المإلؾ، واستقرارها فً كتاب أو عٌن ترتس

 . (2)الفكرٌة " 

فالمبتكرات والحقوق الّذهنٌة ال تعدو كونها منافع، تكتسب عند قراءتها فً     

هو حقٌّ خالٌص لصاحبه كونه مً فاإلنتاج العلمحالها من الكتب والمصادر، وبالتالً 

 .(3)منفعة 

ا بٌن منافع      ًٌ ، ومنافع األعٌان من اإلنتاج العلمًؼٌر أن هناك فرًقا جوهر

 العقارات والمنقوالت، من حٌث الّنوعٌة واألثر:

                                                           

، مإسسة 9الّدرٌنً، فتحً عبد القادر، حق االبتكار فً الفقه اإلسبلمً المقارن، ص (1)
 م .1979هـ ـ 1399، 1الّرسالة، بٌروت، لبنان، ط 

 .11ق، ص ( المصدر الّساب2)
، دار الفكر العربً، القاهرة، مصر، 28، أحكام المعامبلت الّشرعٌة، ص علً الخفٌؾ (3)

 .م 2008هـ ـ 1429
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، ومنافع البٌوتمنافع العقارات من األرضً و" أواًل: من حٌث الن وع:     
ثاث والّسٌارات ونحوه، مصدرها هذه األعٌان، بخبلؾ المنقوالت من الحٌوانات واأل

، فمصدرها اإلنسان الحً العاقل المفكر بملكٌته العلمٌة الراسخة، العلمٌةالمبتكرات 
اإلنسانً المبدع، على الرؼم من أن األثرٌن بٌنهما جنس مشترك وهو  أو العقل

  معنوٌة، ومنافع عرضٌة . اكونها أمورً 
 

ا: من حٌث ا     ًٌ  فبل جرم أن منافع األعٌان والثمرات على أهمٌتها ال تسموألثر: ثان
فً توجٌه الحٌاة  فً نظرنا إلى مستوى اإلنتاج العلمً من حٌث األثر الذي ٌسهم

ر من الوسابل العلمٌة لبلنتفاع بكل ما فً الكون من اإلنسانٌة، وتدبٌر أمرها، بما تٌسّ 
نسان البدابً األول، حٌث المصادر مصادر النفع، وإال رجعنا إلى حالة وظروؾ اإل

هً المصادر، واألرض هً األرض، وما فٌها وما علٌها كذلك، وإنما الذي اختلؾ 
الحضارات، بالتالً منافع األعٌان ال ترقى من  هو الفكر، فاختلؾ التدبٌر، وقامت

اضل المبتكر الذي هو معٌار التف وجدواها إلى مستوى اإلنتاج العلمًحٌث أثرها 

 اٌَّزَِّٓ َّسْزٌَُِ ىًَْ لًُْ ...} ، لقوله تعالى:(1)"  األخرى اإلنسان واإلنسان، واألممبٌن 

 . (2){ اٌْأٌَْجَبةِ أًٌٌُُْا َّزَزَوَّشُ إََِّّٔب َّعٌٍََُّْْ ٌَب ًَاٌَّزَِّٓ َّعٌٍََُّْْ

     

ًَّ والذِّ العلمً اإلنتاج  نَّ لذلك فإ     ً   الباحث بعد جهدٍ  ما وصل إلٌهإنَّ  هن كبٌر  عقل

هذا الوقت الذي بذله الباحث فً بحثه  استؽرق منه وقتاً لٌس بالقصٌر، فقد ٌمتدُّ 

 ٌَّ ن ألشهر وربما لسنة أو سنوات حتى ٌودع ثمرة جهده فً كتاب تحت عنوان مع

بل ٌجوز فشرعاً وقانوناً وعرفاً،  واالعتداء على هذه الجهد ال ٌجوز وٌنسبه لنفسه،

اً خالصاً له، والٌوم لو الذي ٌعتبر حقّ  هد الباحثن ٌعتدي على جُ ألحد كابناً من كان أ

ٍد لتحقٌق سؤلنا  ا تكتب؟ ألجاب ببل تردُّ أيَّ باحٍث أو مإلٍِّؾ ما الهدؾ والؽاٌة ممَّ

ة، بل للنَّاس جمٌعاً، فالمنفعة هً الهدؾ والؽاٌة من الكتاب الذي ألفه  المنفعة لؤلمَّ

ًَّ المودع فً هذا الكتاب الباحث، ومن هنا أجد أنَّ اإلنت هن قطعاً؛ ماٌل اج الفكريَّ والذِّ

 . (3)نظراً لما ٌحقّقه من منافع كثٌرة للنَّاس جمٌعاً 

هنً  الفكريالعلمً ووالذي ٌإكد أن اإلنتاج      فً نظر اإلسبلم من قبٌل  والذِّ
ل ه  ) ـ: المنافع، قوله ـ  ما ه  عا ن  عا عا قاطا ان  ان  سا ِن  اتا اإل  ا ما قاٍة  إِذا دا ٍة: إاِل  ِمن  صا ثا الا إاِل  ِمن  ثا

                                                           

 .13ـ 12الّدرٌنً، حق االبتكار فً الفقه اإلسبلمً المقارن، ص  (1)
 . 9( سورة الّزمر، اآلٌة: 2)
    ،،            لشرٌعة اإلسبلمٌة، السرقات العلمٌة واألدبٌة فً ضوء اأسعد األطرش (3)

http://omferas.com/vb/t28848/. 
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و لاه   ع  د  ٌا الٍِح  لاٍد صا فاع  بِِه، أاو  وا تا ٌ ن  ٍة، أاو  ِعل ٍم  ٌا اِر فالحدٌث صرٌح الداللة على ، (1)  (جا
أن مصدر العلم االنتفاع، فكلما استمر االنتفاع من العالم، كلما استمر عمله الصالح 

أثره خالداً بعد وفاة المإلؾ، وانهدام ملكته العلمٌة  حتى بعد وفاته، فالعلم ٌبقى
المبتكر بانفصاله عن صاحبه، كالثمرة  علمًومن هنا تم تشبٌه اإلنتاج ال، بالموت

المنفصلة عن أصلها، من حٌت أن المنفعة تستوفى كالثمرة مع بقاء األصل، مع 
ٌبقى لها بذلك  مبلحظة فارق أساسً بٌنهما وهو أن الثمرة المنفصلة عن أصلها ال

األصل صلة، أما اإلنتاج الّذهنً فهو ناتج عن عقلٌة المإلؾ العلمٌة المتخصصة، 
وٌبقى هذا اإلنتاج إنعكاًسا لشخصٌة المإلؾ المعنوٌة متصبًل به، ومعٌاًرا لتقدٌره 

ا، أّما األعٌان فبل ٌمكن انفصال منافعها عنها  ًٌّ ا وعلم ًٌ  . (2)أدب
 

ٌُباع  وبما أنَّه ثبت أنَّ      ًَّ لئلنسان هو منفعة،  هن اإلنتاج العلمً والفكريَّ والذِّ
ٍة ألهل العلم، وهذا  ٌُقتنى فً البٌوت ضمن مكتباٍت خاصَّ ٌُشترى فً المكتبات، و و
ٌعنً أنَّه قد ٌقع علٌه اعتداٌء كما ٌقع على ؼٌره من أنواع األموال األُخرى، على 

ٍة فً األسواق والتَّعامبلت اعتبار أنَّ اإلنتاج العلمً والفكريَّ وال ٌَّ ًَّ ذو قٌمٍة تجار هن ذِّ
ٌَّة، وهذا ٌقوُدنا إلى لُبِّ الموضوع وهو أنَّ سرقة الكتاب من المكتبة، أو سرقتُه  المال
ٌِّز  ًِّ ونسبته لنفسه، وٌخرُجه من ح من قبل كاتٍب ما، وإزالة اسم مإلِّفة األصل

ٌسرق بعض أفكار المإلِّؾ وابداعاته  التَّداول باسم صاحبه األصلً، أو أنَّ الكاتب
ها له وأنَّه مبتكرها، فهذا  عى زوراً وبهتاناً أنَّ اعتداًء واضحاً على منفعة الؽٌر ٌُعدُّ وٌدَّ

 . (3)بؽٌر حق 
ٌّة، اإلنتاج العلمً وٌطلُق أحٌاًنا على      ٌَّة أو الفكر حٌث اختلؾ الحقوق المعنو

ٌَّة، الفقهاء فً تصنٌؾ هذا النَّوع من الح ٌَّة والحقوق ؼٌر المال قوق بٌن الحقوق المال
ٌَّة، وتارًة أُخرى  ناع ٌَّة والصِّ ٌَّة والتِّجار ٌَّة والفن ٌَّة األدب ٌُطلق علٌها تسمٌة الملك فتارًة 

ٌَّة، وأُطلق علٌها أٌضاً تسمٌة الحقوق  اٌُطلق علٌه ٌَّة أو األدب تسمٌة الحقوق المعنو
ٌَّة، وٌقصد بها: الحقو هن ٌَّة ؼٌر محسوسة، سواء أكان الذِّ ق التً َتِرُد على أشٌاء معنو

ة، أم براءة اختراع فً  ٌَّ ٌَّة واألدب اً كحقِّ المإلِّؾ فً المصنَّفات العلم ٌَّ نتاجاً ذهن
ة، ٌَّ ٌَّة أو التِّجار ناع وهً ُتعطً صاحبها ُسلطًة على هذا النَّتاج،  االختراعات الصِّ

اً ٌكفل له الحصول على ثمراته، كما تشبه هذه فٌحقُّ له استؽبلله استؽبلالً مال ٌَّ
 ، ة، ولكنَّها ال َتِرُد على شًٍء مادي  ٌَّ ًة حقَّ الملك ٌَّة وخاصَّ الحقوق كثٌراً الحقوق المال
ة  ٌَّ وإنِّما َتِرُد على شًٍء معنوي  ؼٌر محسوس، وٌترتَّب على ذلك أنَّ الحقوق المعنو

 ًِّ ٌَّة تمتاز بطابعها المال هن ًِّ فً الوقت ذاته، فهً تمنح صاحبها  أو الذِّ وؼٌر المال

                                                           

 . 8/1255كتاب الوصٌة، باب ما ٌلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، ، مسلم (1)
 

 
 . 16( الّدرٌنً، حق االبتكار فً الفقه اإلسبلمً المقارن، ص 2)
 ،، السرقات العلمٌة واألدبٌة فً ضوء الشرٌعة اإلسبلمٌة،            أسعداألطرش  (3)

http://omferas.com/vb/t28848/ . 
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بح، كما أنَّها  ؾ فٌه من أجل تحقٌق الرِّ استثمار نتاجه الفكريِّ واستؽبلله والتَّصرُّ

ة النَّتاج ونسبته إلٌه، ومنع الؽٌر من االعتداء علٌه    .  (1) تمنح صاحبها أبوَّ
ة )      ت الفقرة األولى من المادَّ ًِّ على ( م 71وقد نصَّ ًِّ األردن ن القانون المدن

ة بقولها:  ٌَّ ٌَّة هً التً َتِرُد على شًٍء ؼٌر » تعرٌؾ الحقوق المعنو الحقوق المعنو
ه قد نصَّ على « مادي   ًِّ المصريِّ أجد أنَّ ة للقانون المدن جوع للقواعد العامَّ ، وبالرُّ

ع  ة ولكن بشكٍل ؼٌر صرٌٍح كما فعل الُمشرِّ ٌَّ األردنً، حٌث ذكر الحقوق المعنو
ٌَّة دون تحدٌدها على سبٌل الحصر أو على سبٌل المثال، وقد  األشٌاء ؼٌر الماد

ة ) ت المادَّ ًِّ المصريِّ على 86نصَّ  الحقوق التً َتِرُد على »( من القانون المدن
ة  شًءٍ  مها قوانٌن خاصَّ ، من هنا فإنَّ حقَّ المإلِّؾ من هذه الحقوق «ؼٌر ماديِّ تنظِّ

ٌة بهاالتً  مها قوانٌن خاصَّ  .(2) تنظِّ
 

هـقَّة حقُّ ادملِّف، وهو ما اصُطؾح عذ » وقٌل:      إنِّ أكثر احلؼوق ادعـويَّة حؼوٌق ذهـقَّة، واحلؼوق الذِّ

سالة، وهي ما اصُطؾح عذ تسؿقتفا بؿؾؽقَّة  تسؿقته بادؾؽقَّة األدبقَّة والػـِّقَّة، واحلؼوق ادتعؾِّؼة بالرِّ

سا ن الرَّ ـاعقَّة، واحلؼوق التي َتِرُد عذ ما يتؽوَّ ئل، وحقُّ ادخرتع، وهو ما اصُطؾح عذ تسؿقته بادؾؽقَّة الصِّ

ة، وجيؿُع ما بني  ة بادؾؽقَّة التِّجاريَّ مـه ادتجر، والتي اصُطؾح عذ تسؿقتفا هي وسـدات التَّداول التِّجاريَّ

) «هذه احلؼوق مجقعفا حؼوٌق ذهـقٌَّة 
3) . 

 
وهذا النَّوع من الحقوق لم ٌكن معروفاً فً الشَّرابع القدٌمة، وإنَّما كان ولٌد     

الً ال ٌمكن إدراج هذا النَّوع  ، وبالتَّ ًِّ ناع ًِّ واالقتصاديِّ والصِّ قاف ًِّ والثَّ ر العلم التَّطوُّ
ة؛ ألنَّه ال ٌوجد ُسلطٌة مباشرةٌ لشخٍص على شًٍء  ٌَّ من الحقوق مع الحقوق العٌن

 ٌَّ ٌَّة؛ لكً ال ان، وال ٌمكن مع دارج هذا النَّوع من الحقوق أٌضاً مع الحقوق الشَّخص
ٍن أو تكلٌفه بعمٍل  ٌَّ ٌُعطً صاحبه الحقَّ فً أن ٌطلب من شخٍص آخر القٌام بعمٍل مع
 ، ٌَّن، وإنَّما هذا النَّوع من الحقوق هو ُسلطٌة لشخٍص على شًٍء ؼٌر مادي       مع

                                                           

بحث قانوي هام عن الملكٌة األدبٌة والفنٌة ـ حقوق المإلؾ والحقوق المرشدي أمل،  (1)
 . https://www.mohamah.net/lawالمجاورة ـ، 

 
 ،م .                  1976هـ ـ 1398القانون المدنً ـ أحكام عامة ـ،  (2)

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo019ar.pdf .  شٌبة
 ،                    الوجٌز فً أحكام الملكٌة الفردٌة .     ،نصر الدٌن

http://www.mn940.net/forum/forum30/thread50190.html   .
الحقوق  عنفً مقدمة بحثه تحدث  ،ماهٌة حق المإلؾ،  ،محمد فواز محمد  ،المطالقة
 م .2013هـ 1434المعنوٌة 

، دار إحٌاء التراث 8/276، عبد الرزاق، الوسٌط فً شرح القانون المدنً، السنهوري (3)
 العربً، بٌروت، لبنان، بدون طبعة وبدون تارٌخ .

 
 

https://www.mohamah.net/law
http://www.mn940.net/forum/forum30/thread50190.html
http://www.mn940.net/forum/forum30/thread50190.html
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، وٌحتكر  ومن هنا من ٌملك هذه ًِّ هن لطة ٌحتفظ بثمرة ُجهده الفكريِّ وإنتاجه الذِّ السُّ
الً القصد ٌَّة التً ٌمكن الحصول علٌها من نشره وتعمٌمه، وبالتَّ          المنفعة المال

ؤلٌؾ واالختراع واالبتكار واإلبداع،                    من إقرار هذا النَّوع من الحقوق هو تشجٌع التَّ
 
 
 

اً من                 حتى ٌعلم ٌَّ من ٌبذل ُجهده فً ذلك أنَّه سٌتمُّ استؽبلله مستقببلً، وهذا سٌكون محم
الذٌن ٌحاولون أن ٌؤخذوا ثمرة ُجهده وابتكاره، فضبلً عن المزاحة فً استؽبلل               

 .(1)ذلك 
 

ٌِّد هذا التَّ      ٌُإ ًِّ ما  ًِّ اإلسبلم عرٌؾ للحقوق  وقد جاء فً قرار المجمع الفقه
ة، وهو قراٌر رقم ) ٌَّ ادر فً 5المعنو هـ ـ 6/5/1409( بشؤن هذه الحقوق، الصَّ

ؤلٌف واالختراع أو االبتكار مصونة  "  م حٌث جاء فٌه:15/21/1988 حقوق الت 
فاً ٌنتقص من الحقوق  ف الغٌر فٌها تصر  شرعاً، وال ٌجوز االعتداء علٌها أو تصر 

ٌ ة ألصحابها الذٌ كون بهذه الحقوق " المال  . (2)ن ٌتمس 
 

ٌَّة وأطلق أٌضاً على      ٌِّة ُمسّمًى آخر، وهو حق والحقوق المعنو هن الحقوق الذِّ
ٌَّة كحقِّ المإلِّؾ فً  االبتكار، على اعتبار أنَّ حقوق االبتكار تشمل الحقوق األدب

ًِّ فً استؽبلل صحٌفته، وحقِّ  حف ان فً استؽبلل كتابه أو بحثه، وحقِّ الصَّ الفنَّ
ٌَّة وهو ما  ٌَّة والتِّجار ناع ى أٌضاً الحقوق الصِّ استؽبلل أثره الفنًِّ، وٌشمل هذا الُمسمَّ
ٌَّة، كحقِّ مخترع اآللة، وحقِّ مبتدع العبلمة الفارقة  ناع ة الصِّ ٌَّ ٌسّمونه الٌوم بالملك

     ن هذه مإلى ؼٌر ذلك التً نالت الثقة، وحقِّ مبتكر العنوان الذي أحرز الشُّهرة 

 . ( 3)الحقوق 
 

ة، ألنَّ      ٌَّ د العدٌد من العلماء إطبلق اسم  حقوق االبتكار على الحقوق المعنو ٌَّ وقد أ
ور المطروحة، وفٌها من األحكام ما ٌمنع دخول  فٌها من االتِّساع ما ٌشمل الصُّ

هن، فهً بلق، وحقُّ الرَّ ٌَّة، مثل حقُّ القصاص، وحقُّ الطَّ حقوٌق  حقوٍق ؼٌر مال
ٌة  ٌَّ ة، وهذا على خبلؾ حقوق االبتكار، فهً صوٌر ذهن ٌَّ ٌة تدخل تحت تلك التَّسم ٌَّ معنو
ور  ٌة من نتاج اإلنسان وحده، ومن هنا تمَّ تعرٌؾ حقوق االبتكار بؤنَّها: " الصُّ ٌَّ فكر

ا ٌك اسخة فً نفس العالم أو األدٌب ونحوه، ممَّ قْت عن الملكة الرَّ ٌَّة التً تفتَّ ون الفكر

 . (4)قد أبدعه هو، ولم ٌسبق إلٌه أحد " 
                                                           

، دار 3/31( الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل إلى نظرٌة االلتزام العامة فً الفقه اإلسبلمً، 1)
 .م 1999هـ ـ 1420، 1القلم، دمشق، سورٌا، ط

 . 5/2077له بحث منشور فً مجلة مجمع الفقه اإلسبلمً،  عبد الستار، ؼدة أبو (2)
 . 3/32الزرقا، المدخل نظرٌة االلتزام العامة فً الفقه اإلسبلمً، ( 3)
 . 9الدرٌنً، حق االبتكار فً الفقه اإلسبلمً، ص  (4)
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 ؟أمواالً  هل المنافع تعد  المطلب الثانً:      
حتى أجٌب  ؟هذه المنفعة ماالً ُتعدُّ فهل منفعة، ٌُعدُّ سابقاً أن اإلنتاج العلمً تبٌن     

 :دَّ من تعرٌؾ المال شرعاً وقانوناً على هذا التساإل ال بُ 

 ل لغًة واصطالحاً:أوالً: تعرٌف الما

  :األصل أنَّه مشتٌق من مادة مول، وهو كّل ما تملكه اإلنسان تعرٌف المال لغًة

       ، حٌث جاء فً القاموس المحٌط، المال: ما ملكته من كلِّ (1)من األشٌاء 

ة (2)شًء  ، (3)، وجاء فً الّنهاٌة: أن المال فً األصل ما ٌملك من الّذهب والفضَّ

على كل ما ٌقتنى وٌملك من األعٌان، وأكثر ما ٌطلق عند  وبعد ذلك أطلق

العرب على األبل؛ ألنَّها كانت من أكثر أموالهم، وسبب تسمٌة المال بهذا االسم 

ٌرجع إلى مٌل النَّاس إلٌه بقلوبهم، أو لكون ماببًل أبًدا زاببًل ولذلك سمً عرًضا، 

 .(4)لجانبٌن وهو مؤخوذ من المٌل وهو العدول عن الوسط إلى أحد ا

ه: كل ما ٌقتنى وٌملك من جمٌع       وأّما من توسع فً تعرٌؾ المال فذكر بؤنَّ

 .(5)األعٌان 

 :ًتعرٌف المال اصطالحا   

 سؤتحدث عن تعرٌؾ المال فً الشَّرع والقانون:    

                                                                                                                                                                      

 
بٌدي، أبو الفٌض الملقب بمرتضى، تاج العروس من جواهر الق1)  ، 30/427اموس، ( الزَّ

 تحقٌق: مجموعة من المحققٌن، دار الهداٌة، بدون طبعة وبدون تارٌخ   .  
 . 1/1059( الفٌروزآبادي، القاموس المحٌط، 2)
، 4/373( ابن األثٌر، مجد الدٌن الشٌبانً الجزري، النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، 3)

هـ 1399ة، بٌروت، لبنان، كتبة العلمٌتحقٌق:  طاهر أحمد الزاوى، محمود محمد الطناحً، الم
 م .1979

 . 11/636( ابن منظور، لسان العرب، 4)
 . 30/428، تاج العروس من جواهر القاموس( الّزبٌدي، 5)
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وتحدًٌدا الحنفٌة وجمهور  اختلفت مفاهٌم الفقهاء االصطالح الش رعً للمال: (1
ٌُعدُّ مااًل، تبًعا  ٌة والشافعٌة والحنابلة () المالك الفقهاء ٌُعدُّ مااًل وما ال  لما 

 ثم أختار التعرٌؾ الّراجح:تعرٌفات الفقهاء،  الختبلؾ مفاهٌمهم للمال، وسؤذكر
 

 

  :ما ٌمٌل " عّرؾ فقهاء الحنفٌة المال بتعرٌفات عّدة، منها: تعرٌف الحنفٌة للمال
، حٌث تم تقٌد المال باالّدخار، وهذا جةإلٌه الطبع، وٌمكن ادخاره لوقت الحا

ٌعنً أن المنفعة عند الحنفٌة لٌست من المال بل من قبٌل الملك؛ لعدم إدخارها، 

) " فالذي ٌّدخر عندهم األعٌان دون المنافع
1) . 

 
اسم لغٌر اآلدمً خلق لمصالح اآلدمً، وأمكن وعّرفوا المال أًٌضا بؤنَّه: "     

) " االختٌار ى وجهإحرازه والت صرف فٌه عل
حٌث تم تقٌد الّتعرٌؾ بـ ) اسم لؽٌر ، (2

إن العبٌد  " آدمً (، وهذا ٌعنً أنَّ الحنفٌة أخرجوا العبٌد واإلماء، حٌث قالوا:
 ، وتم تقٌد الّتعرٌؾ بقٌد          واإلماء فٌهم معنى المالٌة، ولكنهم لٌسوا بمال حقٌقة

ال ٌمكن حٌازتها، وبالتالً  ؛ ألنَّها أعراضٌ الحنفٌة المنافع) اإلحراز (، حٌث أخرج 
وتم تقٌد الّتعرٌؾ بقٌد ) االختٌار (، فكل ما ال ، المنافع عند الحنفٌة ال تعدُّ مااًل 

ٌتصرؾ فٌه اختٌاًرا، كاألشٌاء التً ٌضطر اإلنسان لبلنتفاع بها، فإنها ال تعدُّ بذلك 

) م "عند المسل ، كؤكل المٌتة، وشرب الخمر اضطراًرامااًل 
3). 

 
ا  :تقدم وعلى هذا ٌتبٌن مم 

 

) اآلتٌة الّشروطجتمعت فٌه ما ا أن الّذي ٌعدُّ مااًل عند الحنفٌة     
4): 

 
 . ون الشًء منتفًعا به عرًفا وعادة أن ٌك ( أ
 
أن ٌكون الشًء مّما ٌمٌل إلٌه طبع الّناس، فبل تعافه الّنفوس، كالمٌتة والخمر  ( ب

 وبقٌة المفاسد األخرى .
قٌمة مادٌة بٌن الّناس مّما ٌجري الّتعامل فٌه صرًفا وبذاًل  الشًء ذا أن ٌكون ( ت

 ومنًعا .

                                                           

، دار الكتاب 277/ 5( ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم، البحر الرابق شرح كنز الدقابق، 1)
 ، بدون تارٌخ .2، ط اإلسبلمً

 . 5/277المصدر الّسابق،  (2)
الحموي، أحمد بن محمد شهاب الدٌن الحسٌنً الحنفً، ؼمز عٌون البصابر فً شرح  (3)

 م .1985 -هـ 1405، 1، دار الكتب العلمٌة، ط 4/6األشباه والنظابر، 
، دار النفابس، عمان، 68( شبٌر، محمد عثمان، المدخل إلى فقه المعامبلت المالٌة، ص 4)

 م .2004هـ ـ 1425، 1 األردن، ط
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 وقت الحاجة . أن ٌكون الشًء عًٌنا مادٌة موجودة، قاببًل لبلدخار ( ث
 

مخلوق وهو أن كل ما ال ٌتعلق باآلدمً  وٌستفاد من تعرٌف الحنفٌة للمال:    
ٌُعدُّ من  صرؾلمصلحة اآلدمً، وٌمكن إحرازه وحٌازته والتّ  فٌه من ؼٌر اضطرار 

عند الحنفٌة؛ لعدم إمكانٌة وإنما أمبلك وبالتالً المنافع ال ُتعدُّ أمواالً األموال، 
)إحرازها، ألنها تعتبر أعراضاً 

1
). 

 

 :هور الفقهاء المال بعّدة تعرٌفات مختلفة فً عّرؾ جم تعرٌف الجمهور للمال
 اظ، لكنها متقاربة من حٌث المعنى:األلف

 
كل ما تمتد  إلٌه األطماع، وٌصلح عادًة وشرًعا المال بؤّنه: "  ةفقد عّرؾ المالكٌ    

) " لالنتفاع به
مطموًعا ال بدَّ أن ٌكون شًٌبا  فالذي ٌتحقق فٌه معنى المال، (2

 ، وأن ٌعتّد به شرًعا وعرًفا .مرؼوًبا بهو
 

فالذي ٌتحقق فٌه ، (3)"  اما كان متمواًل محترمً " وعّرؾ الّشافعٌة المال بؤّنه:     
           ال بّد أن ٌكون صالًحا ممواًل، وأن ٌكون محفوًظا ومصوًنا معنى المال أًٌضا 

 شرًعا .
 

، فالذي (4)"  منفعة مباحة لغٌر ضرورةما فٌه وعّرؾ الحنابلة المال بؤّنه: "     
وض عنها فً ؼٌر ز أخذ العٌتحقق فٌه معنى المال ال بدَّ أن ٌكون منفعًة مباحة ٌجو

 الحاجة، وبناء على ذلك تكون المنافع وبعض الحقوق أموااًل .
 

ا  :تقدم وعلى هذا ٌتبٌن مم 
 

 :الشروط الثبلثة ما اجتمعت فٌه هذهالجمهور أن الّذي ٌعدُّ مااًل عند      
 
 وٌصلح عادًة وشرًعا االنتفاع به .فهو كل ما له قٌمة ٌلزم متلفه بضمانه،  ( أ

                                                           

، دار 5/51( ابن عابدٌن، محمد أمٌن بن عمر الدمشقً، رد المحتار على الدر المختار، 1)
 .م 1992هـ ـ 1412، 2الفكر، بٌروت، لبنان، ط 

( ابن شاش، أبو محمد جبلل الدٌن الجذامً السعدي المالكً، عقد الجواهر الثمٌنة فً مذهب 2)
ة الكتاب، تحقٌق: حمٌد بن محمد لحمر، دار الؽرب اإلسبلمً، بٌروت، عالم المدٌنة، مقدم

 م .2003 -هـ  1423، 1لبنان، ط 

، دار الفكر، بٌروت، 4/188( القلٌوبً، أحمد سبلمة، حاشٌة القلٌوبً على شرح المحلى، 3)

 م .1995هـ ـ 1415لبنان، بدون طبعة، 

، دار 4/9الدٌن، المبدع فً شرح المقنع، ( ابن مفلح، إبراهٌم بن محمد أبو إسحاق برهان 4)
 .م  1997 -هـ  1418، 1الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط 
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فبل ٌعد الهواء مااًل لعدم  ا ٌمكن حٌازته وإحرازه،مّ ماًل محترًما وٌكون متموأن  ( ب

 . حرازهإإمكانٌة 
 

 ،كلحم المٌتة ،فكل ما ال ٌمكن االنتفاع به أصبلً  ،إمكانٌة االنتفاع به عادة ( ت
 ،ال ٌعتد به عادة عند الناس اأو الفاسد، أو ٌنتفع به انتفاعً  ،والطعام المسموم

، وهذا على خبلؾ األنعام، و حفنة تراب، ال ٌعد ماالً أ ،أو قطرة ماء ،كحبة قمح

 .(1) ومٌتة السمك والجراد، فإنها مال
 

جمهور فً تعرٌؾ المال الأن محل االختبلؾ بٌن الحنفٌة وتقدم  وٌظهر مّما     
ٌتحدد فً أن الحنفٌة لم ٌجعلوا من عناصر المالٌة إباحة االنتفاع بالشًء شرًعا، 

فقد جعلوا من عناصر المالٌة إباحة االنتفاع بالشًء  ،روهذا على خبلؾ الجمهو
شرًعا فً حالة السعة واالختٌار وعدم الضرورة، ومن جانب آخر جعل الحنفٌة من 

ة، وهذا على خبلؾ الجمهور، فلم ٌجعلوا من صر المالٌة كون الشًء عًٌنا مادٌعنا

 .(2)منافع والحقوق ة، فتدخل فٌه األعٌان والصر المالٌة كون الشًء عًٌنا مادٌعنا
 
 
 االصطالح القانونً للمال:  (2

ن ، فإفً تعرٌؾ المال من اصطبلح جمهور الفقهاء اٌتقارب كثٌرً ٌكاد القانون "     

كل ما له : ، وبعبارة أخرىالحق ذو القٌمة المالٌة: المال فً الفكر القانونً هو

من الحقوق  ؤأو حقً  فعةً كان أو من اعٌنً ، دٌة ٌعتبر فً النظر القانونً مااًل قٌمة ما

وحق استعمال عناوٌن المحبلت  ،وذلك كحق االمتٌاز ،العٌنٌة أو الشخصٌة

التعرٌؾ القانونً للمال ٌنسجم مع رأي ، وبالتالً وحقوق االبتكار ،التجارٌة

 .(3)جمهور فً اعتبار المنافع أموااًل " ال

 

 عالقة المنافع بالمال:ثانٌاً: 

مال من المسابل المختلؾ فٌها بٌن الفقهاء وتحدٌداً بٌن إن عبلقة المنافع بال    
اتفق الفقهاء على اعتبار األعٌان أمواالً إن أمكن حٌث  الحنفٌة وجمهور الفقهاء،

                                                           

 . 4/2877الزحٌلً، الفقه اإلسبلمً وأدلته،  (1)
 . 2876ـ 4/2875، المصدر الّسابق(2)
. مفهوم المال فً الفقه والقانون،   8/8( السنهوري، الوسٌط فً القانون المدنً، 3)

http://www.startimes.com/?t=20849152 . 
 

 

http://www.startimes.com/?t=20849152
http://www.startimes.com/?t=20849152
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حٌازتها واالنتفاع بها وهً األشٌاء المادٌة الملموسة، واختلؾ الفقهاء فً اعتبار 
، بٌنما ٌرى الحنفٌة بر أمواالً المنافع أمواالً، فٌرى جمهور الفقهاء أن المنافع تعت

 وإلٌك بٌان هذا الخبلؾ الفقهً:خبلؾ ذلك، 
 

): ذهب جمهور الفقهاء من المالكٌة القول األول    
1
)والشافعٌة  (

2
)والحنابلة  (

3
إلى  (

واستدلوا  أن المنافع تعدُّ جزءاً من المال؛ ألن المنافع ال تقصد لذاتها، بل لمنافعها،
  على ذلك بما ٌلً:

 

 أَْْ أُسِّذُ إِِِّٔ لَبيَ}: المنافع أمواالً وٌجٌز التعاقد علٌها، قال تعالى ن الشارع عدَّ إ  (1

 أَشُكَّ أَْْ أُسِّذُ ًََِب عِنذِنَ فَِّْٓ عَشْشاً أَرَّّْْذَ فَئِْْ حِجَجٍ ثََّبَِِٔ رَأْجُشَِِٔ أَْ عٍَََ ىَبرَِْْٓ اثْنَزََِّ إِحْذٍَ أُٔىِحَهَ

 النبً شعٌب علٌه السبلم الذي دفعه مهرف، (4){ اٌصَّبٌِحِنيَ َِِٓ اٌٍَّوُ شَبء إِْ ِسَزَجِذُِٔ عٍََْْهَ

موسى علٌه السبلم كان انتفاع الرجل الصالح به لمدة ثمانً سنوات، فهذا عقد 
إجارة، وعقد اإلجارة هنا هو عقد على المنفعة، واألصل فً المهر أن ٌكون 

 .(5)علٌها تعد ماالً فً نظر الشارع   مااًل، فهذه المنفعة التً تم التعاقد
 

 سهل بن سعد الساعديثبت عن  (2
ــ
رضً هللا عنه  

ــ
إنً لفً القوم عند ) ، ٌقول: 

فٌها  رسول هللا قامت امرأة فقالت: ٌا رسول هللا، إنها قد وهبت نفسها لك، فرَ 

 ك، ، ثم قامت فقالت: ٌا رسول هللا، إنها قد وهبت نفسها لرأٌك، فلم ٌجبها شٌباً 

، ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، جبها شٌباً ٌُ  مفلفٌها رأٌك،  فرَ 

هل عندك من  »فٌها رأٌك، فقام رجل فقال: ٌا رسول هللا أنكحنٌها، قال:  فرَ 

فذهب فطلب، ثم «  اذهب فاطلب ولو خاتما من حدٌد »قال: ال، قال:«  شًء؟
                                                           

( القاضً، أبو محمد عبد الوهاب بن علً الثعلبً البؽدادي المالكً، المعونة على مذهب عالم 1)
ارٌة، مكة ، تحقٌق: حمٌش عبد الحّق، المكتبة التج1/751المدٌنة اإلمام مالك بن أنس، 

 المكرمة، السعودٌة، بدون طبعة وبدون تارٌخ .
، دار الفكر، 10/224عبد الكرٌم بن محمد القزوٌنً، فتح العزٌز بشرح الوجٌز، الرافعً،  (2)

 بدون طبعة وبدون تارٌخ .
، دار 4/182( الزركشً، شمس الدٌن محمد بن عبد هللا المصري الحنبلً، شرح الزركشً، 3)

 . م1993 -هـ  1413 ،1العبٌكان، ط 
 . 27( سورة القصص، اآلٌة: 4)
انظر: العمرانً، أبو الحسٌن ٌحٌى بن أبً الخٌر بن سالم الٌمنً الشافعً، البٌان فً مذهب  (5)

، 1، تحقٌق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، السعودٌة، ط 7/286اإلمام الشافعً، 
أبو محمد الحسٌن بن مسعود بن الفراء الشافعً، وانظر: البؽوي،     م     . 2000 -هـ 1421

، تحقٌق: عادل أحمد عبد الموجود وعلً محمد 5/481التهذٌب فً فقه اإلمام الشافعً، 
 م  .1997هـ ـ  1418، 1معوض، دار الكتب العلمٌة، ط 
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هل معك من القرآن »من حدٌد، فقال:  وال خاتماً  جاء فقال: ما وجدت شٌباً 

اذهب فقد أنكحتكها بما معك )  قال: معً سورة كذا وسورة كذا، قال:« شًء؟

)(  من القرآن
1
اذهب فقد ) : ـ ـ فالشاهد فً الحدٌث هو قول الرسول ، (

، فهو ٌدل على جواز جعل المنفعة صداقاً، ( أنكحتكها بما معك من القرآن

، القرآن الكرٌم، فلو لم تكن مااًل لما صحت لهذا الؽرض والمنفعة هنا هً تعلٌم

)وهذا ما ذهب إلٌه جمهور الفقهاء من المالكٌة 
2
)والشافعٌة  (

3
)والحنابلة  (

4
) . 

 

المنافع لٌست أمواالً على الحقٌقة بل على ضرب من  »قال الخطٌب الشربٌنً:  (3

) «التوسع والمجاز بدلٌل أنها معدومة ال قدرة علٌها 
5
ك إال ألن المنافع اما ذ، و(

 مما ٌمٌل إلٌها الطبع كاألعٌان، فاألموال تبذل فً سبٌل تحصٌلها.
 
     ع لحقوق الناس، فضبلً عن فتح المجال ٌعدم اعتبار المنافع أمواالً فٌه تضٌ (4

أمام الظلمة فً االعتداء على منافع األعٌان التً ٌملكها ؼٌرهم، وهذا ٌتناقض 
من اعتداءات  مٌة التً جاءت لحماٌة حقوق الناسمع عدالة الشرٌعة اإلسبل

)الؽٌر
6
) . 
 

ولما بنً علٌها كثٌر من  ،لو لم تكن المنافع أموااًل لما بذلت األموال فً تحصٌلها (5
) العقود كعقد اإلجارة وعقد االستصناع

7
) . 

 

                                                           

 . 5149، رقم الحدٌث: 7/20البخاري، كتاب النكاح، باب التزوٌج على القرآن، رواه  (1)
 

( ابن رشد القرطبً، أبو الولٌد محمد بن أحمد، البٌان والتحصٌل والشرح والتوجٌه والتعلٌل 2)
، تحقٌق: محمد حجً وآخرون، دار الؽرب اإلسبلمً، بٌروت،  4/424لمسابل المستخرجة، 

 . م1988 -هـ  1408، 2لبنان، ط 
، كفاٌة األخٌار فً حل الحصنً، أبو بكر بن محمد بن حرٌز الحسٌنً تقً الدٌن الشافعً (3)

، تحقٌق: علً عبد الحمٌد بلطجً ومحمد وهبً سلٌمان، دار الخٌر، 1/370ؼاٌة اإلختصار، 
 م  .1994ـ   ـه1416، 1دمشق، سورٌا، ط 

المقدسً، عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسً الجماعٌلً الحنبلً، الشرح الكبٌر على  (4)
 ، بدون طبعة وبدون تارٌخ .ربً للنشر والتوزٌع، دار الكتاب الع8/11متن المقنع، 

الشربٌنً، محمد بن أحمد الخطٌب الشافعً، مؽنً المحتاج إلى معرفة معانً ألفاظ المنهاج،   (5)
 . م1994 -هـ 1415، 1ط  لبنان،بٌروت، ، دار الكتب العلمٌة، 2/322
 
 http://www.manaratweb.comالفقهاء فً مالٌة المنافع،  بلؾاخت أبو رجب،ملٌح  (6)
بٌان، أبو عمر دبٌان بن محمد، المعامبلت المالٌة المعاصرة أص (7)  ، 1/148لة ومعاصرة، االدُّ

 م .2008ـ  ـه1432، 2مكتبة الملك فهد الوطنٌة، الرٌاض، السعودٌة، ط 
 

http://www.manaratweb.com/
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نها، ذهب الحنفٌة إلى أن المنافع ال تعّد أمواالً، وال تعّد جزءاً مالقول الثانً:      
 واستدلوا على ذلك بما ٌلً:

 
المنافع ال ٌمكن ادخارها وإحرازها؛ ألنها معدومة قبل وجودها، والمعدوم لٌس  (1

)بمال، أما المال فٌمكن ادخاره وإحرازه وحٌازته 
1
). 

، فمن ؼصب داراً، فسكنها سنٌن لم بالؽصب واإلتبلؾ أن المنافع ال تضمن (2
فإن  ،ر إذا مات قبل انتهاء مدة اإلٌجارن المستؤجوبالتالً إتجب علٌه أجرتها، 

) العقد ٌنتهً بموته؛ ألن المنفعة لٌست مااًل حتى تورث
2
). 

 
المنافع لٌست أمواالً متقومة فً حد ذاتها؛ ألن صفة المالٌة للشًء إنما تثبت  (3

وهذا ال ٌتصور بالتمول، والتمول ٌعنً صٌانة الشًء وادخاره لوقت الحاجة، 
 تبقى زمانٌن لكونها أعراضاً، فضبلً عن أنها تذهب فً المنافع؛ ألنها ال

وتتبلشى، ؼٌر أن الحنفٌة ٌعتبرون المنافع أمواالً متقومة إذا ورد علٌها عقد 
معاوضة كما فً اإلجارة، وذلك على خبلؾ القٌاس، وما كان على خبلؾ 

)القٌاس فؽٌره ال ٌقاس 
3
). 

 
 

 الرأي الراجح:
     
؛ ور الفقهاء فً عبلقة المنافع باألموال هو الراجحٌرى الباحث أن رأي جمه    

، فالمال عندهم ٌشمل على األعٌان والمنافع وبعض لقوة األدلة التً استدلوا بها
 لمال، كالحقوق المعنوٌة والفكرٌة .الحقوق األخرى المتعلقة با

 
 مجمع الفقه اإلسبلمً فً دراسة الحقوق المعنوٌة، حٌث جاء فًما تبناه وهذا     

 القرار: 

                                                           

 . 1/115المصدر الّسابق، ( 1)
 

ً، عثمان بن علً بن محجن فخر الدٌن الحنفً، تبٌٌن الحقابق شرح كنز الدقابق ( الزٌعل2)
 ، ًِّ هـ ـ 1313، 1، المطبعة الكبرى األمٌرٌة، بوالق، القاهرة، مصر، ط 5/233وحاشٌة الّشْلِب

 م .1981
 ( انظر: الموصلً، عبد هللا بن محمود مجد الدٌن أبو الفضل الحنفً، االختٌار لتعلٌل المختار،3)
وانظر: ملٌح  .     م1937هـ ـ  1356  بدون طبعة، ، مطبعة الحلبً، القاهرة، مصر،3/64

 / .http://www.manaratweb.com، اختبلؾ الفقهاء فً مالٌة المنافع، برجأبو 
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إن مجلس مجمع الفقه اإلِسالمً المنعقد فً دورة مإتمره الخامس بالكوٌت     
كانون األول )دٌسمبر(  15إلى  10هـ/  1409جمادى األولى  6إلى  1من 

 . م1988
     

بعد اطبلعه على البحوث المقدمة من األعضاء والخبراء فً موضوع )الحقوق 
 قرر:، تً دارت حولهالمعنوٌة( واستماعه للمناقشات ال

     
االسم التجاري، والعنوان التجاري، والعبلمة التجارٌة، والتؤلٌؾ واالختراع أو  أواًل:

االبتكار هً حقوق خاصة ألصحابها أصبح لها فً العرؾ المعاصر قٌمة مالٌة 
 . معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق ٌعتد بها شرًعا فبل ٌجوز االعتداء علٌها

 
ٌجوز التصرؾ فً االسم التجاري أو العنوان التجاري أو العبلمة التجارٌة  ا:ثانًٌ 

ونقل أي منها بعوض مالً إذا انتفى الؽرر والتدلٌس والؽش باعتبار أن ذلك اصبح 
ا. ًٌ  حًقا مال

 
حقوق التؤلٌؾ واالختراع أو االبتكار مصونة شرًعا وألصحابها حق التصرؾ  ثالًثا:

) ء علٌهافٌها، وال ٌجوز االعتدا
1
) . 

 
أن وبعد البحث فً عبلقة األموال بالمنافع، وذكر آراء الفقهاء فٌها، ٌرى الباحث    

لحفظ حقوق اآلخرٌن  ؛والقانونٌة رعٌةشَّ الاحٌة نَّ المن  المنافع تعتبر أمواالً 

الَذهنً والفكري العلمً و اإلنتاج :وممتلكاتهم، ومن ضمن هذه الحقوق والممتلكات

 ٌه الباحث بعد تعٍب وجهد بذله .الذي توصل إل

وبالتالً تعرٌؾ الجمهور للمال أولى باالتباع من تعرٌؾ الحنفٌة هنا؛ ألنه ٌدخل     
فٌه ما ٌقبل الحٌازة وما ال ٌقبل كالمنافع والحقوق، وهذا على خبلؾ تعرٌؾ 
       الحنفٌة، فإن المنافع والحقوق ال ُتتدُّ مااًل لكونها أعراضاً عندهم كما تبٌن  

 . (2)سابًقا 
 
 

 التعرٌف الراجح:
 

كل ما له قٌمة مادٌة ٌنتفع  "فهو:  للمال أما التعرٌؾ الذي ٌراه الباحث راجًحا    
تكون وبناء على ذلك ، ضمانه "وٌباع بها حال السعة واالختٌار، وٌلزم متلفه 

 .(1)المنافع أموااًل متقومة فً ذاتها ٌمكن أن تورث 

                                                           

 . 5/2095بحث منشور فً مجلة مجمع الفقه اإلسبلمً،  (1)
 . /https://ar.wikipedia.org/wikiالمال فً الفقه اإلسبلمً،  (2)
 . 6/4577، الفقه اإلسبلمً وأدلته، ( الزحٌل1ً)

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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ارق كهل سرقة المنافع تستوجلث: المطلب الثا  ؟المالب حداً على الس 

فً مجتمعنا اإلسبلمً ولم ٌعد األمر  رقة واالحتٌالطورت أسالٌب السّ فقد ت    

برزت سرقة المنافع بشكل واضح فً حٌث  ،ٌتوقؾ على سرقة األعٌان فقط

من  ارق باختبلس الكهرباء عن طرٌق تمدٌد األسبلك، كؤن ٌقوم السّ مجتمعنا هذا

، فٌنتفع بها وال ٌستطٌع أن للؽٌرت مملوكة الشبكة العامة أو من مولدات ومحركا

، وؼٌر ذلك الكثٌر من ضرر بالمجنً علٌهإلحاق المما ٌإدي إلى عٌنها ٌمتلك 

ولما كانت ، ، كسرقة منافع الكتب، وخطوط الهاتؾاألمثلة الدالة على سرقة المنافع

، ٌصعب تحدٌدها ووصفها أسالٌب متنوعة سرقة المنفعة ذات صور متعددة وذات

ه مع مثل هذ دَّ بُ  الفكان ، أحٌاناً األحكام الصادرة علٌهاتختلؾ فمن الطبٌعً أن 

ٌّن ٌُ  حاالتال مٌز من خبلله سرقة المنفعة عن ؼٌرها من من تحدٌد إطار واضح وب

)األخرى  رقاتالسّ 
1
). 

 ةنٌّ  و فً ؼٌرها من الّسرقاتفً سرقة المنفعة أ والشرٌعة اإلسبلمٌة لم تشترط    

بل قامت بتجرٌم  أو إعادته كما فعلت القوانٌن الوضعٌة، المسروقتملك الشًء 

عن شعورهم باألمن واألمان على  الفعل لما له من أثر فً نفوس البشر، فضبلً 

) أموالهم
2
رقة، وهذه ، وفرضت الشرٌعة اإلسبلمٌة العقوبة إن توافرت شروط السّ (

وقد جاء ذلك أصبلً فً القرآن  ،المتفق علٌه فً المذاهب الفقهٌة حدّ العقوبة هً ال

            عَضِّضٌ ًَاٌٍّوُ اٌٍّوِ َِِّٓ َٔىَبالً وَسَجَب ثَِّب جَضَاء أَّْذَِّيَُّب فَبلْطَعٌُاْ ًَاٌسَّبسِلَخُ ًَاٌسَّبسِقُ}الكرٌم، قال تعالى: 

3){ حَىٌُِْ
ٌُطبق فً الّسرقة على  ، وٌتضح من هذه اآلٌة الكرٌمة أن حدَّ ( الّسرقة 

وٌتبٌن من خبلل هذه اآلٌة الكرٌمة أن سبب الّسارق والّسارقة سواء، وهو قطع الٌد، 

)القطع وعلته هو الّسرقة 
1
)  . 

                                                                                                                                                                      

 
 

 
 ،                           اللحٌدان، محمد بن عبد هللا مشرؾ،( 1)

http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/51665 
 ،بوابة مصر للقانون والقضاء،                      أحمد قناوي، (2)

http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=4&PFI
ID=13119&PPFIID=14104. 

 .38سورة المابدة، اآلٌة  (3)
 ، 2/448( البصري، محمد بن علً الطٌب أبو الحسٌن المعتزلً، المعتمد فً أصول الفقه، 1)
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  إثبات أمرٌن:من ألمر أكثر فً هذه المسؤلة ال ُبدَّ ولٌتضح ا

رقة على من سرق األمر األول: هل ٌقام    شًء؟عٌن الحد  الس 

رقة األمر الثانً: هل ٌقام   ؟على من سرق منفعة الشًءحد  الس 

 

 ؟على من سرق عٌن الشًء الحد  األمر األول: هل ٌقام 

كه بوضعه فً المكتبة ـ أي فً لو سرق شخص كتاب آخر، قام مالومثال ذلك:     

رط ، ففً هذه الجرٌمة ٌتحقق شـ، وقصد الّسارق االنتفاع به لبعض الوقت الحرز

ستطاع الجانً أخذ الكتاب خفٌة، وكان بالؽاً عاقبلً دون أن ٌكون ا، وإذا الحرز

شرٌكاً أو والداً لمالك الكتاب المسروق، ففً هذه الحالة تجتمع شروط جرٌمة 

طبق على المتهم الحد الخاص بها، وكذلك فٌما لو أن الجانً قام الّسرقة وٌُ 

على قوته وسطوته،  مداً عتمو ،اع به مجاهرةً باالستٌبلء على الكتاب ذاته بقصد االنتف

، وهذا رقة على الجانًوكان ذلك خارج العمران، ففً هذه الحالة ٌطبق حد السّ 

)ٌعنً أنه ال ُبّد من توافر شروط الّسرقة جمٌعها حتى ٌطبق الحد على الجانً 
1
) . 

سرقة ختل شرط واحد من شروط السرقة ذاتها، فإن الجانً ٌعزر فً اأما إذا     

 . وال ٌقام علٌه الحدالعٌن هذه 

سرقة سواء أكان المقصود الكتاب فً نظر المذاهب الفقهٌة عٌن وسرقة "      

سرقة الكتاب ذاته، أم االنتفاع بما ٌعود منه من منافع، وهناك ثبلثة أركان لهذه 

 هً:و ال بدَّ من توافرها هنا، السرقة

 ً الذي قام بسرقة الكتاب .ارق، وهو الشخص الجانالسّ   الركن األول:

 المسروق، وهو الكتاب أو ما ٌعطٌه من منافع . الركن الثانً:

)" الموضع المسروق منه، وهو حرز الكتاب ومكانه  الركن الثالث:
1
) . 

                                                                                                                                                                      

 م .1981ـ   ـه1403، 1س، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط تحقٌق: خلٌل المٌ
 

( زكرٌا، محمد بن أحمد زٌن الدٌن السنٌكً، الؽرر البهٌة فً شرح البهجة الوردٌة، 1)
 . ، المطبعة المٌمنٌة، بدون طبعة وبدون تارٌخ5/103
           فً الفقه اإلسبلمً، ، عقوبة السارق بٌن القطع وضمان المسروق أحمد توفٌق ،األحول (1)

 . 1984هـ ـ 1404، 1، دار الهدى للنشر والتوزٌع، ط 77ص 
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حٌث ٌنظر الفقه اإلسبلمً  إلى سارق الكتاب كركن أول من أركان جرٌمة "     

عاقبلً ؼٌر مالك للمسروق وال والٌة  سرقة الكتب، فإذا كان هذا الّسارق بالؽاً 

وال هو من ذوي الحاجة  ،وال محارباً فً دار الحرب ،للمجنً علٌه على السارق

فإنه تحقق فٌه شروط الركن األول من أركان الجرٌمة، وإذا تحقق والضرورة، 

المسروق وهو هنا الكتاب، والموضع المسروق فٌه، فٌلزم  :الركنٌن اآلخرٌن وهما

)" هذه الواقعة بجرٌمة الّسرقة وتقع على الجانً عقوبتها  ذلك وصؾ
1
). 

وعلى افتراض أن سرقة الكتاب قد تمت أركانها، وتحددت عقوبتها، ولكن توقؾ     

 مكلؾ ه ؼٌراألمر على الّسارق كونه صبٌاً أو مجنوناً، فإنه ال ٌقطع بل ٌعزر؛ ألن

      ـ:  حٌث قال رسول هللا ـفً نظر الشرٌعة اإلسبلمٌة، ألن القلم مرفوع عنه، 

ِن  ) عا ، وا را با ك  ٌا ت ى  ِغٌِر حا ِن الص  عا ، وا ِقظا  ٌ تا س  ٌا ت ى  ائِِم حا ِن الن  ٍة: عا ثا الا ن  ثا فِعا ال قالام  عا ر 

ٌ فٌِقا  قِلا، أاو   ع  ٌا ت ى  ن وِن حا ج  ) ( ال ما
2
، وكذلك ال ٌعاقب الّسارق إذا كان الكتاب ملكاً (

ثله إذا كان سارق الكتاب هو السٌد والمجنً علٌه صاحب الكتاب ألبٌه أو البنه، وم

عبداً له؛ ألنه آخذ لماله، وإذا كان سارق الكتاب محارباً وكان الكتاب المسروق من 

مال ؼنٌمة الحرب، فبل ٌعاقب علٌها، وفٌما عدا ذلك ٌرى الفقه اإلسبلمً فً 

وفت باقً شروطها، وال تؤخذ الّسارق مستحقاً أن نطبق علٌه عقوبة الّسرقة إذا است

)بعٌن االعتبار فٌما إذا كانت نٌة الّسارق إعادة الكتاب أو عدم إعادته 
3
) .  

الركن الثانً ثم  فٌها ال ُبدَّ أن ٌتحقق ،وحتى تكون جرٌمة سرقة الكتاب مكتملة    

 وٌشترط فٌهلكتاب فً هذه الصورة، وهو ا الثالث، فالركن الثانً هو المسروق

 وصاف: أثالثة 

                                                                                                                                                                      

 
عقوبة السارق بٌن القطع وضمان المسروق فً الفقه اإلسبلمً،             ق،أحمد توفٌاألحول، ( 1)

 . 77ص 
، رقم الحدٌث: 1/658رواه ابن ماجه، كتاب الطبلق، باب طبلق المعتوه والصؽٌر والنابم،  (2)

، 4/139، ورواه أبو داود، كتاب الحدود، باب فً المجنون ٌسرق أو ٌصٌب حداً، 2041
، حكمه: علق علٌه األلبانً وقال حدٌث صحٌح، وذلك فً سنن أبن 4398رقم الحدٌث: 

 . 4/139، وفً سنن أبً داود، 1/658ماجه، 
ن الحقابق شرح كنز الدقابق            ( الزٌعلً، عثمان بن علً فخر الدٌن الحنفً، تب3ٌٌ)

 ، ًِّ ْلِب         هـ1313، 1ط ، مصر، ، المطبعة الكبرى األمٌرٌة، بوالق، القاهرة3/213وحاشٌة الشِّ
،  دار الكتب 7/4محمود بن أحمد بدر الدٌن، البناٌة شرح الهداٌة، العٌنً،  م   .  1982ـ 

 م .2000هـ ـ  1420،  1العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط 
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 لنصاب: أن ٌكون بالغاً لأوالً: 

فالمعروؾ فً الفقه اإلسبلمً أن المسروق حتى تنطبق علٌه شروط السرقة، ال      

ُبدَّ أن ٌبلػ حداً معٌناً من القٌمة، وقد اختلؾ فقهاء المسلمٌن فً تحدٌها، ولكن على 

عا فًِ أاقال  ِمن  الا قا  ) ـ: قال رسول هللا ـ كل المذاهب ال تتجاوز عشرة دراهم،  ط 

اِهما  را ِة دا را شا ) (عا
1
وقٌمة الكتاب إذا كانت تبلػ هذا النصاب، فٌنطبق علٌه وصؾ  ،(

الشًء المسروق رقة من ناحٌة النصاب، مع أن الفقه اإلسبلمً لم ٌنظر إلى السّ 

ٌّناً  بلػ نصاباً ٌ كونه       المسروق نفسه كونه محبلً الشًء أم ال، بل نظر إلى  مع

)رقة للس
2
). 

 لك وٌحل بٌعه:تا ٌمثانٌاً: أن ٌكون مم  

ا ٌتمول ا ٌحل بٌعه وممّ والكتاب هو المسروق فً نظر الفقه اإلسبلمً، وهو ممّ     

وإن كان وٌمتلك، فإذا كان المسروق كذلك، فالسارق ٌطبق علٌه عقوبة السرقة، 

لو تم وه باتفاق، ، فبل قطع فٌكالخمر والخنزٌر وال ٌحل بٌعهٌمتلك ا ال المسروق ممّ 

، فإن ، أي تملكه للعلم والّتعلم والقراءةمتبلك هذا الكتاب بنٌة كسب الفابدة منهإ

) السرقة، بل ٌعزر الّسارق ال ٌطبق علٌه حدّ 
3
). 

ارق شبهة ملك  أو استئجار أو شراكة:   ثالثاً: أن ال ٌكون للس 

علٌه من باب سرقة فإن كان الّسارق له فٌه شًء من هذا، فبل ٌعد استٌبلإه     

                    ألن الحدود تدرأ بالشبهات، قال رسول هللا  ؛وال ٌقام علٌه الحدالعٌن 

فاًعا ) :ـ ـ  د  ت م  لاه  ما د  جا ا وا ودا ما د  وا ال ح  فاع  ) ( اد 
4
 ، فإن كان للسارق شبهة ملك(

                                                           

، رقم الحدٌث: 3/103رواه الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء فً كم تقطع ٌد الّسارق،  (1)
، 50/ 4وقال حدٌث صحٌح، وذلك فً سنن أبً داود، األلبانً ، حكمه: علق علٌه 1446

 . 1/356وفً المسند الموضوعً الجامع للكتب العشرة، 
، تحقٌق: محمد طموم، وزارة 1/310رابٌسً، الفروق، ( النٌسابوري، أسعد بن محمد الك2)

 . م1982هـ ـ 1402،  1األوقاؾ الكوٌتٌة، ط 
( انظر: الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة صادر عن وزارة األوقاؾ والشبون اإلسبلمٌة ـ الكوٌت ـ، 3)

       .  ، بدون تارٌخ1، مطابع دار الصفوة، مصر، ط 24/309مجموعة من المإلفٌن، 
، تحقٌق: 8/152ر: ابن رشد القرطبً، أبو الولٌد محمد بن أحمد، المقدمات الممهدات، وانظ

 .م  1988 -هـ  1408، 1محمد حجً، دار الؽرب اإلسبلمً، بٌروت، لبنان، ط 
، 2/850( رواه ابن ماجه، كتاب الحدود، باب الستر على المإمن ودفع الحدود بالشبهات، 4)

 . ٌؾعلٌه األلبانً وقال حدٌث ضع، حكمه: علق 2545رقم الحدٌث: 
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، الشبهةة هذه نتٌج، فبل ٌقام علٌه الحد وهو الكتاب استبجار أو شركة فً المسروق

)للمسروق منه وهذا ٌعنً أن المسروق ال ُبدَّ أن ٌكون ملكاً تاماً 
1
).  

أما بالحدٌث عن الركن الثالث من أركان سرقة الكتاب فً الفقه اإلسبلمً فهو     

الموضع المسروق منه: وٌشترط فً الموضع الذي سرق منه الكتاب أن ٌكون 

كالبٌت شرعاً هو ما ٌحتفظ فٌه المال عادة حرزاً لمثل الكتاب المسروق، فالحرز 

فً  لفقهاء اشتراط الحرزوالحانوت والخٌمة أو الشخص نفسه، حٌث ٌرى جمهور ا

الا ) ـ قال:   ـ وجوب الحد، وحجتهم فً ذلك أن النبً   ل ٍق. وا عا ٍر م  ما عا فًِ ثا الا قاط 

اح  أاِو ال جا  را اه   ال م  ا آوا ٍل، فاإِذا با ِة جا ِرٌسا ن  فًِ حا نا ال ِمجا ما لاغا ثا ا با ع  فٌِما ) ( ِرٌن  فاال قاط 
2
) ،

الجامع، والكتاب حرز ما فٌه، هو المكتبة أو البٌت أو وبالتالً إن حرز الكتاب 

كالبٌت أو الدكان أو منه وٌدخل تحت هذا المفهوم ما اعتاد الناس أن ٌؤخذوا كتبهم 

)حرزاً للكتاب لطرٌق العام فبل تعد المسجد أو مبنى العمل، أما ا
3
)   . 

، وقد كما ٌراها الفقهاءاألعٌان سواء أكانت كتاباً أم ؼٌره هذه هً أركان سرقة     

رقة، وتطبٌق ذلك عملت على تحلٌها اعتماداً على تحدٌد الفقهاء ألركان جرٌمة السّ 

لم تكتمل هذه الشروط  فإذا اكتملت الشروط وجب الحد، وإنالعٌن، على سرقة 

  . على الجانً وجب التعزٌر

 

 

 

 

     

                                                           

الموصلً، عبد هللا بن محمود مجد الدٌن أبو الفضل  الحنفً، االختٌار لتعلٌل المختار،  (1)

 . م1937هـ ـ  1356، مطبعة الحلبً، القاهرة، مصر، بدون طبعة،  4/103
، رقم الحدٌث: 5/1216( رواه مالك فً الموطؤ، كتاب الّسرقة، باب ما ٌجب فً القطع، 2)

شعٌب األرناإوط وقال إسناده ضعٌؾ، وذلك فً المسند ، حكمه: علق علٌه الشٌخ 635
 . 17/347الموضوعً الجامع للكتب العشرة، 

، دار 7/73الكاسانً، عبلء الدٌن أبو بكر الحنفً، بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابع،  (3)
 . م1986هـ ـ 1406،  2الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط 
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 ؟الحد  على من سرق منفعة الشًء األمر الثانً: هل ٌقام

وبعد ما ثبت للباحث أن االعتداء على األعٌان كالكتب واألبحاث العلمٌة محرمة     

الخاص بها  كحرمة االعتداء على المال، وإذا توافرات فٌها شروط الّسرقة ٌقام الحدُّ 

 رقة أٌضاً على من سرقالسّ  هل ٌمكن لنا أن نطبق حدّ ، عزرنه ٌوإال فإ على الجانً

أن ٌؤخذ الّسارق المعلومة من الكتاب وٌنسبها لنفسه  مثال ذلك: ؟منفعة هذه األعٌان

ٌّة  دون عزوها لصاحبها األصلً وهذا  .ما اصطلح تسمٌته بالّسرقة العلم

بالغ ماالً مملوكاً للغٌر أخذ العاقل العرؾ الباحث فً بداٌة البحث الّسرقة أنها:      

 .(1)  على وجه الخفٌة، مقدار نصاب فؤكثر، وإخراجه من حرٍز بال شبهة
 

ومن خبلل هذا التعرٌؾ ٌمكن استنباط الشروط الواجب توافرها فً جرٌمة     
 الّسرقة حتى ٌتم تطبٌق الحد على الّسارق، وهذه الشروط هً: 

 
 شرعاً . أن ٌكون المسروق ماالً متقوماً " أوالً: 

 ثانٌاً: أن ٌكون األخذ على جهة االختفاء واالستتار .
) " ثالثاً: أن ٌكون المال محرزاً وبالغاً للنصاب

2
). 

 
ارق إال بتوفر هذه الشروط، فهل ٌمكن لهذه فبل ٌمكن إقامة الحد على السّ     

الكتب واألبحاث بمنافع اآلخرٌن المتمثلة لجهود ارق الشروط أن تتوفر فً السّ 
ٌّة ؟ وهذه  العلمٌة واألفكار؟ وما هو مدى انطباق هذه الشروط على الّسرقة العلم

 الشروط هً:
 

          .                     .                                                                                                                             
 كون المسروق ماالً متقوماً شرعاً: أوالً: أن ٌ

 
ق ماالً أجمع الفقهاء على أن من شروط جرٌمة الّسرقة أن ٌكون الشًء المسرو    

) ذا قٌمة مالٌة بٌن الناس
3
القطع شرع لحفظ المال من اعتداءات الؽٌر،  حدَّ  ألنَّ  ؛(

ٌّة وهو دلٌل على حرمته بٌن الناس، فكانت الحاجة إلى بٌان حقٌقة الّسرقة ا لعلم
بالنسبة لمنافع الكتب واألبحاث العلمٌة واألفكار، فهل ٌنطبق علٌها وصؾ المالٌة 

 وأنها ذات قٌمة كالمال؟   .

                                                           

 . 21( ورد التعرٌؾ ص 1)
 . 5/3352( الزحٌلً، الفقه اإلسبلمً وأدلته، 2)
 . 7/430ابن مفلح، المبدع فً شرح المقنع، ( 3)
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كل ما له قٌمة مادٌة  إلى التعرٌؾ الراجح للمال الذي هو:  لو نظر الباحث     

) ضمانهٌنتفع وٌباع بها حال السعة واالختٌار، وٌلزم متلفه 
1
شمل أنه ٌ ، لوجد(

على األشٌاء المعنوٌة ذات القٌمة االقتصادٌة والمالٌة بٌن الناس، ولم ٌقتصر على 
األشٌاء المادٌة فقط، وبما أن المال هو كل ما له قٌمة مادٌة بٌن الناس، وٌنتفع به فً 

الكتب  منافع بمالٌةذا قال الباحث حالة السعة واالختٌار، وٌلزم متلفه ضمانه، فإ
 ثبات أمرٌن:إ ال ُبدَّ من، واألفكارواألبحاث العلمٌة 

 
 .األمر األول: مالٌة الكتب واألبحاث العلمٌة واألفكار 

 
 األمر الثانً: هل هذه األشٌاء المعنوٌة ٌنتفع بها بٌن الناس؟  

                                                                                                                                                                                                              
.    

  :الكتب واألبحاث العلمٌةمنافع األمر األول: مالٌة 
 

فقد ذكر جمهور الفقهاء أن المنافع تعدُّ جزًء من المال؛ ألن المنافع ال تقصد     
ع لحقوق ٌوإذا قلنا بعدم اعتبار المنافع أمواالً، فهذا فٌه تضٌلذاتها، بل لمنافعها، 

ما شابه، ومن والناس، وٌفتح المجال أمام المجرمٌن لبلعتداء على منافعهم بالّسرقة 
الباحث فً ٌنشرها هنا ٌتبٌن أن الكتب المإلفة، واألبحاث العلمٌة، واألفكار التً 

بٌعها، وٌستثمرها، وٌجلب من خبللها بحثه تحمل صفة المالٌة، وٌمكن لصاحبها أن ٌ
المال، وهذا على خبلؾ ما ذهب إلٌه الحنفٌة، حٌث اعتبروا أن المنافع ال تعّد ماالً؛ 

)ألنها معدومة، وما ذهب إلٌه جمهور الفقهاء هو الراجح 
2
) . 

 
 ٌنتفع بها بٌن الناس؟ مما : هل هذه األشٌاء المعنوٌةاألمر الثانً

 
بدون فبهذه األشٌاء المعنوٌة، فهذا واضح وال ٌخفى على أحد،  بالنسبة لبلنتفاع    

الكتب المإلفة ال ٌمكن لنا أن ندرس وأن نبلػ العلم، وبدون كتابة األبحاث ال ٌمكن 
لنا أن نطور أنفسنا بالعلم، وبدون التفكٌر والكتابة ال ٌمكن لنا أن نجتهد ونواكب 

حكام الشرعٌة وؼٌر تً بحاجة لؤلس الوقابع الجدٌدة الالتطور الحاصل، وأن ندر
)الشرعٌة، فاالنتفاع باألشٌاء المعنوٌة تحصٌل حاصل ال ٌمكن أن ٌنكره أحد 

3
)    . 

 

                                                           

 . 54ورد التعرٌؾ ص  (1)
 من هذا البحث . 58نظر ص ا (2)
 ،( محمد صدٌق، التكٌٌؾ الشرعً للحقوق المعنوٌة،               3)

http://www.moslimonline.com/?page=artical&id=997#.WcDlr8Zp
HIU. 

 
 

http://www.moslimonline.com/?page=artical&id=997#.WcDlr8ZpHIU
http://www.moslimonline.com/?page=artical&id=997#.WcDlr8ZpHIU
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 ثانٌاً: األخذ خفٌة:

 
من شروط إقامة الحد على الّسارق أن ٌؤخذ الّسارق الشًء المسروق خفٌة، بؤن     

وق منه ورضاه، فبل حّد ٌكون الّسارق قد أخذ الشًء المسروق من دون علم المسر
)الّسارق إال إذا أخذ الشًء خفٌة على 

1
) . 

 
ٌّة تتم خفٌة، فٌكون الباحث األصلً قد ألؾ كتاباً، أو كتب بحثاَ، أو      والّسرقة العلم

وضع أفكاراً له فً كتاب ونحوه، ونسبها إلى نفسه، ثم ٌؤتً شخص آخر، فٌؤخذ 
علم الباحث األصلً، حتى أن الباحث  الكتاب أو البحث وٌنسبه لنفسه دونمنفعة 

األصلً قد ال ٌعلم بهذه الّسرقة إال بعد مضً فترة من الزمن، فالّسرقة العلمٌة أٌضاً 
)تتم خفٌة كسرقة المال 

2
) . 

 
 ثالثاً: أن ٌكون المال محرزاً وبالغاً للنصاب:

     
روق من على الّسارق أن ٌخرج الّسارق الشًء المس من شروط إقامة الحدِّ     

حٌث تحدث الفقهاء على أن اإلخراج من الحرز ٌكون بطرٌقتٌن: إما بشكل الحرز، 

) مباشر أو ؼٌر مباشر، وؼٌر مباشر هو ما ٌسمى األخذ بالتسبب
، وهو شبٌه (3

ٌّة هنا باستخدام وسابل كثٌرة تمكن الّسارق من  ٌّة، فقد تتم الّسرقة العلم بالّسرقة العلم
) نات أو ما شابها، كاستخدام حاسوب آلً أو أسطوخراج المسروق من الحرزإ

4
). 

 
وٌشترط إلقامة الحد على الّسارق أن ٌكون المسروق بالؽاً للنصاب، حٌث      

اختلؾ الفقهاء فً مقدار هذا النصاب، فذهب الحنفٌة إلى أن النصاب هو عشرة 
لوا دراهم، فً حٌن ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النصاب هو ربع دٌنار، واستد

                                                           

بدون طبعة ، دار الفكر، 5/354كمال الدٌن محمد السٌواسً، فتح القدٌر، ( ابن الهمام، 1)
 . وبدون تارٌخ

 ./http://jilrc.comمفهوم الّسرقة العلمٌة،  لٌمانً، ( صبرٌنة س2)
 ، 9/309علٌش، محمد بن أحمد أبو عبد هللا المالكً، منح الجلٌل شرح مختصر خلٌل،  (3)

 م .1989ـ ـ ه1409دار الفكر، بٌروت، بدون طبعة، 

، دار النفابس 141صٌة دراسة فقهٌة، عثمان، ضٌاء مصطفى، السرقة اإللكتروناكظر:  (4)

 م .2011هـ ـ 1432، 1للنشر والتوزٌع، ط 

 

http://jilrc.com/
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) ) تقطع الٌد فً ربع دٌنار فصاعدا (بالحدٌث: 
، وما ذهب إلٌه جمهور الفقهاء هو (1

 .(2)الراجح 
ٌّة ولو نظر الباحث      أنها تبلػ هذا النصاب وٌزٌد، فالذي  لوجد إلى الّسرقة العلم

رق كالذي ٌسرق ماالً، فربما الّساأو منافعها ٌسرق كتاباً أو بحثاً أو منشوراً أو مقاالً 
وبالتالً فإن الكتب ، ٌبٌع الشًء المسروق وٌجنً منه مبلؽاً كبٌراً من المال

واألبحاث والدفاترة أموال حقٌقة وشرعٌة جاز بٌعها، فوجب القطع فً سرقتها إن 
) بلؽت نصاًبا

3
). 

 
فهذه هً أركان سرقة منفعة الكتب كما ٌراها الفقهاء، وقد عملت على تحلٌلها     

دٌد الفقهاء ألركان جرٌمة الّسرقة، وتطبٌق ذلك على سرقة منافع اعتماداً على تح
 الكتب .

 
الكتب المإلفة واألبحاث العلمٌة منافع ٌتضح أن عملٌة سرقة وبناء على ما تقدم     

والمنشورات والمقاالت ٌنطبق علٌها شروط الّسرقة، على اعتبار أنها مال، فالكتاب 

، والسرقة هنا تتم خفٌة دون علم صاحبه والبحث والمقال هو حرز حصٌن لصاحبه

هذه األشٌاء  ورضاه، والشًء المسروق ٌبلػ نصاباً وٌزٌد كالمال، فضبلً عن كون 

 مالٌة معتبرة . مما ٌنتفع بها بٌن الناس وهً ذات قٌمة

) ذهب العلماء ومن هنا    
4
ما  ألفكار وكلّ اة وسرقة األبحاث والكتب العلمٌّ  إلى أنّ  (

) اآلخرٌن حرام شرعاً  ٌتعلق بجهود
بؤدلة قوٌة من  وا على ما ذهبوا إلٌهستدلاو، (5

ٌّة واإلجماع القرآ  والمعقول: ومن هذه األدلة ما ٌلً:ن الكرٌم والُسّنة الّنبو

                                                           

، }وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُىاْ أَيْدِيَهُمَا ...{ رواه البخاري، كتاب الحدود، باب قوله تعالى: (1)

 .  6789، رقم الحدٌث: 8/160
، تحقٌق: عبد 1/385فً الفقه الشافعً، أحمد بن محمد  الشافعً، اللباب ابن المحاملً،  (2)

، 1الكرٌم بن صنٌتان العمري، دار البخارى، المدٌنة المنورة، المملكة العربٌة السعودٌة، ط 
 م .1999هـ ـ  1416

 
 .  148انظر: عثمان، السرقة اإللكترونٌة دراسة فقهٌة، ص  (3)
ب وجهود ؼٌره فٌنسبها لنفسه، انظر: المنجد، محمد صالح، حكم من ٌسرق مقاالت وكت (4)

وانظر: https://islamqa.info/ar/15384        .        اإلسبلم سإال وجواب،
-http://www.elالبٌلً، هشام بن فإاد، جمع كبلم العلماء فً السرقة العلمٌة، 

ghorba.com/forums/t438      .        وانظر: المدنً، أبو المصعب، حكم من
       .http://alfetn.net/vb3/showthread.php?t=18087نسب لنفسه عمل ؼٌره، 

وانظر: المسند، محمد بن عبد العزٌز، حكم من ٌنسب إلى نفسه عمل ؼٌره فً التؤلٌؾ، 
 .  http://www.feqhweb.com/vb/t2762.htmlإال وجواب، فتاوي س

  ( هدى الدلو، الحكم الشرعً لسارق األفكار،5)

http://www.el-ghorba.com/forums/t438
http://www.el-ghorba.com/forums/t438
http://www.el-ghorba.com/forums/t438
http://alfetn.net/vb3/showthread.php?t=18087
http://www.feqhweb.com/vb/t2762.html
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 أوالً: األدلة من القرآن الكرٌم:

ٌّةفقد دلّ      رقة العلم على  ت نصوص القرآن الكرٌم بشكل عام على تحرٌم السَّ

 :، وهذه األدلة هًّنها اعتداء على حقوق اآلخرٌناعتبار أ

ْ فَشِّمبً ٌِزَأْوٌٍُُاْ اٌْحُىَّبَِ إٌََِ ثِيَب ًَرُذٌٌُْاْ ثِبٌْجَبطًِِ ثَْْنَىُُ أٌََِْاٌَىُُ رَأْوٌٍُُاْ ًَالَ} قال تعالى: (1  ثِبإلِثُِْ اٌنَّبطِ أٌََِْايِ ِِّٓ

له الناس،لفظ )المال( فً الشرع  ،(1){ رَعٌٍََُّْْ ًَأَٔزُُْ  ٌُطلق على كل ما ٌتموَّ

وٌنتفعون به، وما تقوم علٌه مصالحهم، وتتحصل به منافعهم، من عقارات، 

اإلسبلم  ا ال شك فٌه أنّ وممّ ، كوأراٍض، وسلع عٌنٌة، وأموال نقدٌة، ونحو ذل

م اس، وحرّ للنَّ  فع العامّ ق النَّ حقِّ بما ٌُ  تلكاتهومم ؾ فً حقوق اإلنسانصرُّ ضبط التَّ 

 ها تضرُّ ألنَّ  ؛رق ؼٌر المشروعةسبلم اكتساب هذه الحقوق والممتلكات بالطُّ اإل

ًّ فسرقة اإلنتاج الذّ باآلخرٌن بشكل عام،   لئلنسان هو ٌضرُّ  والفكريّ  هن

)وهذ أمر مرفوض فً دٌننا الحنٌؾ ة ثانٌاً اس عامَّ بالنَّ  بالمسروق أوالً ثم ٌضرُّ 
2
). 

َ  }الَ رَحْسَجََّٓ اٌَّزَِّٓ قال تعالى: (2 ُحِجٌَُّْ أَْ ُّحَّْذًُاْ ثَِّب ٌَُْ َّفْعٌٍَُاْ فاَلَ رَحْسَجَنَّيُُْ ثَِّفَبصَحٍ ِِّٓ َّفْشَحٌَُْ ثَِّب أَرٌَاْ ًَّّ

هرة على حساب اآلخرٌن معة والشُّ هور والسُّ الظُّ  فحبُّ  ،(3)اٌْعَزَاةِ ًٌََيُُْ عَزَاةٌ أٌٌَُِْ {

إذا بالّتالً و لجهود اآلخرٌن، ارقوعدم اإلخبلص فً العمل هً من دوافع السّ 

قال هللا تعالى عنه فبل  ،اسأن ٌمدحه النّ  حبُّ فرح اإلنسان بما ٌفعل هو، وٌُ 

اس أن ٌمدحه النَّ  من العذاب، فكٌؾ بمن ٌفرح بما ال ٌفعل، وٌحبُّ  ه بمفازةٍ تحسبنَّ 

  .(4) من العذاب  ه من باب أولى لٌس بمفازةٍ فٌه أنّ  ا ال شكّ بما ال ٌفعل،  ممَّ 

                                                                                                                                                                      

 
                         ، http://felesteen.ps/details/news/169630/ . 

 
 . 188 :ٌةاآل( سورة البقرة، 1)
إسبلم وٌب، من قواعد المعامبلت وأساس المعاوضات ما نص علٌه ـ سبحانه وتعالى ـ:  (2)

 ،،                                          }ًَالَ رَأْوٌٍُُاْ أٌََِْاٌَىُُ ثَْْنَىُُ ثِبٌْجَبطًِِ ...{

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang
=A&id=193516 

 . 188 اآلٌة: ( سورة آل عمران،3)
      ،انظر: عصام تلٌمة، السرقات العلمٌة ظاهرة العصر،                                         (4)

http://www.feqhweb.com/vb/t7632.html 
. /http://www.alukah.net/sharia/0/29757لعام فً اإلسبلم، حرمة المال اوانظر: 
                     ،             -52-،   األدلة والتؤصٌبلت السلفٌة على تحرٌم السرقات العلمٌةو

http://felesteen.ps/details/news/169630/
http://www.alukah.net/sharia/0/29757/
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               عَضِّضٌ  ًَاٌٍّوُ اٌٍّوِ َِِّٓ َٔىَبالً وَسَجَب ثَِّب جَضَاء أَّْذَِّيَُّب فَبلْطَعٌُاْ ًَاٌسَّبسِلَخُ ًَاٌسَّبسِقُ}قال تعالى:  (3

ًٌَّة أم ، (1){ حَىٌُِْ حٌث احترم اإلسبلم حقَّ الملكٌة لؤلفراد سواٌء كانت حقوقاً معنو

ٌّة، وجعل صٌانتها حقّاً  سة،ماد وعدَّ جرٌمة االعتداء على  من حقوقهم المقدَّ
األموال، كجرٌمة االعتداء على النفس أو العرض، ومن ارتكب واحدًة منها فقد 

ومن هذه العقوبات حدُّ قطع الٌد للّسارق جزاًء  ،استوجب أشدَّ أنواع العقوبات
قطع  فالسرقة مناسبة إلٌجابعادالً لمن اعتدى على حقوق اآلخرٌن وأمبلكهم، 

وبهذه العقوبة  ،ٌد السارق والسارقة؛ ألن فً بناء القطع علٌها حفظ أموال الناس
)ُتحفظ حقوق اآلخرٌن وأمبلكهم من اعتداءات الؽٌر

2
، وصاحب السرقة العلمٌة (

) سرق العلم، وعاد علٌه المال، وحرم مإلفه منه، فٌكون كمن سرق مااًل 
3) . 

 

 َّضْٔنِيَ ًٌََب َّسْشِلَْٓ ًٌََب شَْْئبً ثِبٌٍَّوِ ُّشْشِوَْٓ ٌَّب أَْ عٍَََ ُّجَبِّعْنَهَ اٌُّْؤِِْنَبدُ جَبءنَ إِرَا اٌنَّجُِِّ أَُّّيَب َّب}قال تعالى:  (4

 ٌَيَُّٓ ًَاسْزَغْفِشْ فَجَبِّعْيَُّٓ شًُفٍَِعْ فِِ َّعْصِْنَهَ ًٌََب ًَأَسْجٍُِيَِّٓ أَّْذِّيَِّٓ ثََْْٓ َّفْزَشِّنَوُ ثِجُيْزَبٍْ َّأْرِنيَ ًٌََب أًٌََْبدَىَُّٓ َّمْزٍَُْٓ ًٌََب

ٌؤخذ البٌعة على من أراد  ـ ـ ، حٌث كان الرسول (4){ سَّحٌُِْ غَفٌُسٌ اٌٍَّوَ إَِّْ اٌٍَّوَ

هذه  شًء، أهمُّ  منها قبل كلِّ  دَّ خول فً اإلسبلم على أمور عظٌمة مهمة ال بُ الدُّ 
من  شكلٍ  عتداء على اآلخرٌن بؤيّ ب االتجنُّ  ـ ـ األمور التً دعا إلٌها النبً 

 هموعملاآلخرٌن  أشكال االعتداء، كسرقة المال ونحوه، والذي ٌسرق جهود 

 .(5)فً ذلك  هو ٌعتدي علٌهم دون شك   هم وتعب
 

م بشكل      ٌّة، إال أنها ُتحرِّ فهذه النُّصوص وإن لم تكن خاّصًة فً الّسرقة العلم
تبار أّنها اعتداء صارخ وواضح على حقوق صرٌح الّسرقة بكافة أنواعها، على اع

م سرقة األموال مثبلً، وال  ٌُحرِّ اآلخرٌن وأمبلكهم، فبل ٌعقل للّشرع اإلسبلمً أن 

                                                                                                                                                                      

https://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10850 . 
 
 

 . 38 :ٌةاآلسورة المابدة،  (1)
        ، مطبعة المدن1/67ًعبد الوهاب، علم أصول الفقه وخبلصة تارٌخ التشرٌع، خبلؾ،  (2)

 ـ المإسسة السعودٌة بمصر ـ
 ،ألفكار،                   انظر: هدى الدلو، ما الحكم الشرعً لسارق ا (3)

http://felesteen.ps/details/news/169630   . 
 . 10: ٌةاآل، الممتحنةسورة  (4)
 . https://www.alimam.ws/ref/423( السرقة أحكام وآثام، 5)
 

 

https://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10850
https://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10850
http://felesteen.ps/details/news/169630
http://felesteen.ps/details/news/169630
https://www.alimam.ws/ref/423
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م سرقة  ، فكلُّها بالمجمل سرقة واعتداء منافع األبحاث والكتب العلمٌة واألفكارٌُحرِّ
ًّ على كل منهم  ا .بؽض النظر عن العقوبة التً رتبها الشرع اإلسبلم

 
 

بوٌة:  نة الن   ثانٌاً: األدلة من الس 
ٌَّةوردت فً  أٌضاً  ةنصوص عامّ هناك      نَّة النَّبو م االعتداء على حرِّ ، وهً تُ السُّ

 إلنتاج الذهنً والفكري لئلنسان هوا حقوق اآلخرٌن وممتلكاتهم، ومما ال شك فٌه أنِّ 
 صوص ما ٌلً: ، ومن هذه النمطلقاً  ال ٌجوز االعتداء علٌه ،حق وملك له

 
ر  أابٌِِه  ):  ـ ـ قال رسول هللا "  (1  ٌ ه  غا لام  أان  ع  ٌا وا  ه  ِر أابٌِِه، وا  ٌ ى إِلاى غا عا ِن اد  ما

ام   را ِه حا  ٌ لا ة  عا ن  فقد لعن هللا ـ عز وجل ـ من ادعى إلى ؼٌر أبٌه وهو  ،(1) (فاال جا
) وهو لٌس بولدهٌعلمه، وهذا أمره عظٌم، فبل ٌجوز أن ٌدعً نسبة الولد إلٌه 

2
) ،

الدعاوى الباطلة كلها مااًل وعلًما وتعلًما ونسًبا وحااًل  هذا الحدٌث وٌدخل فً
فً تحرٌم كلِّ شًٍء ٌنسبه اإلنسان إلى  الحدٌث عامٌّ و وصبلًحا ونعمًة ووالء،

عً أن ما سرقه هو  نفسه وهو لٌس له عبلقة به، والّسارق لجهود اآلخرٌن هو ٌدَّ
)و كاذب فً ما ٌدعً حق  وملك له، وه

3
). 

 

ا):  ـ ـ قال رسول هللا  (2 سا ِمن   ٌ ا فالا نا ش  ن  غا م النبً ، (4) (ما الؽش  ـ ـ فحرَّ
اإلنسان المسلم، والذي ٌسرق جهود من صفات  تلٌس، حٌث هً والتدلٌس

  . ، وهذا مناؾ لئلسبلم لى نفسه هو مدلّس ؼشاشاآلخرٌن وٌنسُبها إ

) ـ عن أسماء ـ رضً هللا عنها (3
ًة،  مرأًة قالت: ٌا رسول هللا، إن لً ا، أن (5 ضرَّ

: ـ ـ فهل علً جناٌح إن تشبعُت من زوجً ؼٌر الذي ٌعطٌنً؟ فقال رسول هللا 

ورٍ ) ً  ز  با و  بِِس ثا الا طا كا ٌ ع  ا لام   ع  بِما ب  شا تا بما ع من زوجها مرأًة تتشبَّ ا نَّ إ، أي (6) (ال م 

                                                           

، رقم 1/80( رواه مسلم، كتاب اإلٌمان، باب بٌان حال إٌمان من رؼب عن أبٌه وهو ٌعلم، 1)
 . 115الحدٌث: 

 . 1/71، شرح زاد المستقنعالشنقٌطً،  (2)
( ابن الملقن، سراج الدٌن أبو حفص بن أحمد الشافعً المصري، اإلعبلم بفوابد عمدة 3)

لعزٌز بن أحمد بن محمد المشٌقح، دار العاصمة للنشر ، تحقٌق: عبد ا8/506األحكام، 
 . م1997هـ ـ  1417، 1والتوزٌع، السعودٌة، ط 

ا،  (4) نا فلٌس منَّ  . 1/99رواه مسلم، كتاب اإلٌمان، با ب من ؼشَّ

صحابٌة، هً من الفضلٌات، ، أسماء بنت أَِبً بكر بن أبً قحافة ذات النطاقٌن هي (5)

سبلمً أنها وأبوها وزوجها وابنها وأختها كانوا من الصحابة والمعروؾ فً التارٌخ اإل
السابقٌن إلى اإلسبلم، فؤبوها الصدٌق أبو بكر ثانً اثنٌن إذ هما فً الؽار، وزوجها الزبٌر 

ابن  م . أنظر:692م، وتوفٌت سنة 595، ولدت سنة بن العوام من العشرة المبشرٌن بالجنة

 . 3/241ة، األثر، أسد الغابة يف معرفة الصحاب

ؼٌره والتشبع بما لم رواه مسلم، كتاب اللباس والزٌنة، باب النهً عن التزوٌر فً اللباس و (6)
  . 3/1681ٌعط، 
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عط كبلبس ع بما لم ٌُ أن المتشبِّ  ـ ـ ا النبً فرّدً علٌهلم تعطى لتؽٌظ ضرتها، 
حرٌم، والذي ٌؤخذ كبلم ؼٌره من دون على التَّ  ٌدلُّ  ثوبً زور، وهذا بدون شك  

)  عط، وهذا ال ٌجوزع بما لم ٌُ هو ٌتشبَّ  ،إحالة وعزو له
1
). 

ام ، كا ف) :ـ  ـ قال رسول هللا  (4 را م  حا ك   ٌ لا م  عا الاك  وا أام  م  وا ك  اءا ا، إِن  ِدما ذا م  ها ِمك  و  ٌا ِة  ما ر  ح 

ا ذا م  ها لاِدك  ا، فًِ با ذا م  ها ِرك  ه  ائِبا  ،فًِ شا اِهد  ال غا ل ِغ الش  ٌ با ل  إن هللا تعالى حرم  ،(2) (فا
االعتداء على أموال الناس بؽٌر حق، فمن أتلؾ مااًل لؽٌره، وكان هذا المال 

م  وكذلك فإنه ٌجب علٌه ضمانه،  ه؛ا، وأتلفه بؽٌر إذن صاحبمحترمً         حرَّ
ـ االعتداء على أموال اإلنسان على اعتبار أنها ملكاً تاماً له وهً  ـ  النبً

) حقوق مادٌة محضة
3
م االعتداء على حقوق اإلنسان ( ٌُحرِّ ، وبدون شك من 

ٌَّة، لذلك كلُّ حق  للؽٌر،  م االعتداء على حقوق اإلنسان المعنو ٌُحرِّ المادٌة، هو 

 .(4)" علٌه ممنوع االعتداء 
 
 

 ثالثاً: اإلجماع:
 

ٌَّ  رقةكما هو معروؾ أن السَّ       ابقة، ة مصطلح قدٌم، كان ظاهراً فً األمم السّ العلم
الباحث   الهدؾ منها وهمَّ  ألنَّ  إجماع على تحرٌمه أو حتى انتقاده؛لكن لم ٌكن هناك 

معة أو أمور ه كسب الشهرة والسهو تحقٌق المنفعة للناس، ولٌس همُّ كان اقل النّ 
هناك إجماع من العلماء على  نَّ إ :مادٌة معٌنة، لكن الٌوم فً زماننا هذا أقول جازماً 

رر باآلخرٌن، وٌُ ألنَّ  رقة؛تحرٌم هذا النوع من السّ  ة فقد الباحث المصداقٌّ ه ٌلحق الضَّ
الشهرة والسمعة  ارق الٌوم هو كسبُ الباحث السّ  همَّ  فً كتابة بحثه، فضبلً عن أنَّ 

، وهذا ما (5)ألمور المادٌة، وهذا ال ٌجوز أن ٌكون على حساب جهود اآلخرٌن وا
 6إلى  1فً دورة مإتمره الخامس بالكوٌت من مجمع الفقه اإلسبلمً قرره مجلس 

م، بعد 1988كانون األول )دٌسمبر(  15إلى  10هـ/  1409جمادى األولى 
وضوع )الحقوق اطبلعه على البحوث المقدمة من األعضاء والخبراء فً م

حقوق التؤلٌف واالختراع أن  قرر :المعنوٌة( واستماعه للمناقشات التً دارت حوله
   أو االبتكار مصونة شرًعا وألصحابها حق التصرف فٌها، وال ٌجوز االعتداء 

 .(6) علٌها
                                                           

                     ،األدلة والتؤصٌبلت السلفٌة على تحرٌم السرقات العلمٌة،                ( 1)
https://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10850 . 

 
 .  2/886ـ،  مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبً ـ ( رواه 2)
، دار العاصمة، الرٌاض، 2/168( ابن فوزان، صالح بن عبد هللا الفوزان، الملخص الفقهً، 3)

 م .2001ـ  ـه1423، 1السعودٌة، ط 
                     ،لة والتؤصٌبلت السلفٌة على تحرٌم السرقات العلمٌة،                األد (4)

https://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10850 . 
 . http://www.startimes.com/?t=14063746فقهاً وقانوناً، الفكرٌة ( السرقة 5)
 -55- .  5/2095و ؼدة، بحث منشور فً مجلة مجمع الفقه اإلسبلمً، جدة، السعودٌة، بأ( 6)

https://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10850
https://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10850
https://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10850
https://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10850
http://www.startimes.com/?t=14063746
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 رابعاً: المعقول:

 
ب بالٌد، وذلك كما حفظ اإلنتاج والكس والعلمً لقد حفظ اإلسبلم اإلنتاج الفكري"     

ألن الدٌن اإلسبلمً دٌن شامل كامل قد حفظ الحقوق من االعتداء وجعل المعتدي 
وٌتضح ذلك من خبلل حماٌة اإلسبلم لؤلعراض ، عرضة للعقوبة فً الدنٌا واآلخرة

التعٌٌر بالزنا،  فكان تحرٌم القذؾ، أو ،وتحرٌم االعتداء علٌها أو خدشها ولو بكلمة
ل للمقذوؾ الحق فً إقامة دعوى على القاذؾ؛ ٌستحق وجع ،أو فعل قوم لوط

 وسبب ذلك أن المسلم له حق، القاذؾ بموجبها عقوبة الجلد، وعدم قبول الشهادة
فبل ٌجوز التعرض له، وهو حق معنوي؛ فإذا اعتدى شخص  ا،حفظ عرضه سلٌمً 

التعدي على  نَّ إو، فقد اعتدى على حق معنوي من حقوق المسلم ،على هذا الحق
قد ود العدواة والبؽضاء بٌن المسلمٌن، من شؤنه أن ٌولَّ  بدون حق  مشروع ال الؽٌرم

شرٌة؛ ألنَّه من حقِّ اإلنسان أن ي هذا االعتداء فً النهاٌة إلى إزهاق األنفس البٌإدِّ 
، فمن ؼٌر المعقول أن ٌحرم اإلسبلم ٌُدافع عن ماله الذي ُسلب منه بؽٌر حق

المادٌة وال ٌحرم األعتداء على حقوقه المعنوٌة ، فكل  االعتداء على حقوق اإلنسان

ا ال ٌجوز االعتداء علٌه "  ًٌ ا كان أو معنو ًٌ )حق  للمسلم ماد
1
) . 

 

حرام شرعاً، منافع الكتب واألبحاث سرقة  أنّ العلماء من وبالتالً ما ذهب إلٌه     

كما ٌنطبق  الفكريّ العلمً ورقة ٌنطبق على اإلنتاج وصؾ السّ هو الصواب؛ ألن 

مة قطعاً بنصوص واضحة من على أنواع األموال األخرى، فسرقة المال هً محرّ 

ٌَّ ة النَّ نَّ القرآن الكرٌم والسُّ  قٌاساً على  ةً ٌقٌنٌّ  مة حرمةً محرّ  ة، وسرقة اإلنتاج الفكريّ بو

ٌَّ  ةٌ دٌنٌّ  جرٌمةٌ ّي الفكرالعلمً وتحرٌم المال، بل سرقة اإلنتاج  بشعة، وهً  ةٌ وخلق

 .ة جرابمبٌن عدّ  تجمع

ٌّة ما ٌلً     ) ومن هذه الجرابم التً تجتمع فً الّسرقة العلم
2) : 

 

 

                                                                                                                                                                      

 
 ،، تحرٌم السرقة الفكرٌة،                   نهار بن عبد الرحمنالعتٌبً، ( 1)

http://www.assakina.com/news/news1/13804.html . 

 ؟، السرقات العلمٌة لماذا؟                        أبو طلحةالعتٌبً  (2)

http://www.muslm.org/vb/showthread.php?438184. 
 

http://www.assakina.com/news/news1/13804.html
http://www.assakina.com/news/news1/13804.html
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?438184
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?438184
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  أوالً: السرقة:

وإن كانت سرقة من نوع آخر ؼٌر سرقة المال، إال أنها أخطر من سرقة المال،     

 ض؛فهً ال تعوّ  ،ا الفكرة التً سرقتض، أمّ رق ٌعوّ المال الذي سُ  على اعتبار أنّ 

 لصاحبها . ها ببل عودةٍ ت فً حوزة سارقِ ألنها أصبح

 

 : نسبة ما لٌس له إلى نفسه:ثانٌاً 

 شٌباً لٌس له فٌه أدنى دور أو حق   ارق لجهود اآلخرٌن ٌنسبُ السّ  أنّ فقد وجدت     

 َّفْشَحٌَُْ اٌَّزَِّٓ رَحْسَجََّٓ الَ}وهذا أمر تؤباهُ الشرٌعة اإلسبلمٌة، حٌث قال تعالى: إلى نفسه، 

ُحِجٌَُّْ أَرٌَاْ ثَِّب وقال رسول  ،(1){ أٌٌَُِْ عَزَاةٌ ًٌََيُُْ اٌْعَزَاةِ َِِّٓ ثَِّفَبصَحٍ رَحْسَجَنَّيُُْ فاَلَ َّفْعٌٍَُاْ ٌَُْ ثَِّب ُّحَّْذًُاْ أَْ ًَّّ

ورٍ )ـ :  هللا ـ  ً  ز  با و  بِِس ثا الا طا كا ٌ ع  ا لام   ع  بِما ب  شا تا ارق لجهود اآلخرٌن ،  والسّ (2) (ال م 

 لٌست فكرته . هده، والفكرةُ هد لٌس جُ بما لم ٌعط، فالجُ  عٌ و متشبِّ ه

  

 :ثالثا: أخذه ما ال ٌستحق

ه، وٌمتلك ما ال لجهود اآلخرٌن ٌجوز ما لٌس من حقّ  الّسارق وهذا ٌعنً أنَّ     

من المال وهو لٌس من تعبه أو  ٌجوز امتبلكه، كمن ٌضٌؾ إلى رصٌده مبلؽاً معٌناً 

 . اآلخرٌنوجهد  تعب ، بل هو منُجهده

 

 رابعاً: استغالل حاجة طلبة العلم: 

 ومعظم هذه الحاالت تكون باستؽبلل حاجة طلبة العلم الذٌن ضاقت بهم سبلُ     

حه اإلسبلم، وهو فً هذه رع، وقبّ ه الشّ ا ذمّ اس ممّ الحٌاة، واستؽبلل حاجات النّ 

 با . الحالة أشبه بآكل الرِّ 

 :خامساً: خداع الناس والقراء
                                                           

 . 188 :ٌةاآل( سورة آل عمران، 1)
 .3/1681وؼٌره، رواه مسلم، كتاب اللباس والزٌنة، باب النهً عن التزوٌر فً اللباس  (2)
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باإلضافة إلى جرٌمة الّسرقة هناك جرٌمة أُخرى مضافة إلٌها وهً خداع الّناس     

وإٌهاُمهم أن هذا الكاتب الّسارق لجهود اآلخرٌن رجل ظاهر وبارز، وأنَّه مهتٌم 

بالبحث والكتابة والتؤلٌؾ، وأنَّه حقّق الفابدة للّناس من خبلل بحوثه وكتاباته، وهً 

ه، ولٌس له عبلقة بها ال من قرٌب وال من بعٌد، ومن هنا فً األصل ال ُتنسُب إلٌ

 . (1)ٌنخدع الّناس به  

مة وال ها محرّ بل إنَّ  ،باآلداب فحسب ةً ة بهذا المعنى هً لٌست مخلَّ رقة العلمٌّ فالسّ     
ابقة، فهً اعتداء واضح وصرٌح على تجوز شرعاً؛ الشتمالها على المحاذٌر السّ 

ؤلٌؾ هذه الحقوق المتمثلة بحقوق التّ  ة للؽٌر، وأجد أنّ ة والمعنوٌّ الحقوق المادٌّ 
ؾ فٌها، وال ٌجوز صرُّ التّ  شرعاً، وألصحابها حقُّ  واالختراع أو االبتكار مصونةٌ 

مجلس مجمع الفقه اإلِسبلمً المنعقد فً دورة مإتمره حٌث قرر ، (2)االعتداء علٌها 
كانون األول  15إلى  10هـ/  1409جمادى األولى  6إلى  1الخامس بالكوٌت من 

م، بعد اطبلعه على البحوث المقدمة من األعضاء والخبراء فً 1988)دٌسمبر( 
حقوق أن  قرر ،موضوع )الحقوق المعنوٌة( واستماعه للمناقشات التً دارت حوله

التؤلٌف واالختراع أو االبتكار مصونة شرًعا وألصحابها حق التصرف فٌها، وال 

 . (3) ٌجوز االعتداء علٌها
   

وهذا ما تبناه مجلس اإلفتاء األعلى فً فلسطٌن فً قراره رقم     
، ونص القرار: " ما م18/9/2014الموافق  1/120، قرار 245/2014/10

 ٌحصل فً بعض المراكز البحثٌة أو الطبلبٌة، فٌنقسم إلى قسمٌن:
 

اًقا ٌقوم المركز بتجهٌز بحوث للطلبة تحت عناوٌن تهم  مس" القسم األول:     
محدًدا عن طرٌق اإلنترنت أو غٌره، دون معرفة بمٌزاته أو محتوٌاته، فٌؤتً 
ل ف به من قبل جامعته أو  الطالب ٌرٌد بحًثا تحت عنوان ما لهذا المساق الذي ك 
غٌرها، فٌشترٌه من المركز دون أن ٌبذل جهًدا فً تحصٌل المادة العلمٌة، وهدف 

لمادي فقط، والتعاون على صورة هذا القسم ال المركز فً هذه الحالة هو المردود ا
ٌجوز، ال من المركز بداٌة؛ ألنه خٌانة، وتعاون على اإلثم والعدوان، لما فٌه من 
سرقة للمعلومات التً بذل أصحابها فً تحصٌلها أو تؤلٌفها أعمارهم، وال من 
المكلف بالبحث؛ ألنه سوف ٌقوم بتقدٌم هذا البحث باسمه، وهو كذب وتزوٌر 
ا على الطالب؛ ألن الغاٌة من طلب البحث منه لم  ًٌ وغش، كما وٌترك أثًرا سلب

                                                           

 ؟؟                        ، السرقات العلمٌة لماذاأبو طلحة، العتٌبً(1)
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?438184. 

 ؟؟                   هل السرقة العلمٌة محرمة شرعاً، أم أنها مخلة باآلداب فقط (2)
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&O

ption=FatwaId&Id=119384. 
 .  5/2095و ؼدة، بحث منشور فً مجلة مجمع الفقه اإلسبلمً، جدة، السعودٌة، بأ( 3)
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تتحقق، وهً تدرٌبه على الرجوع إلى المصادر، واستخراج المعلومة، واختبار 
ونحو ذلك، فلو أن طالًبا اعتمد فً أبحاثه ـ من ألفها إلى ٌائها ـ على غٌره،  قدراته

ره وباطلة،ونال بذلك أعلى الدرجات والشهادات، فإ  نها تكون شهادات مزو 
ً  ـ السابق: ) وٌنطبق علٌه حدٌث النبً ـ  با و  بِِس ثا الا طا كا ٌ ع  ا لام   ع  بِما ب  شا تا      ال م 

ورٍ  ) (ز 
1
، وٌعتبر غاًشا مدلًسا على الناس، وسٌكشف  أمره عاجاًل أم آجاًل، إضافًة (

 إلى أن راتبه ٌكون حراًما، والعٌاذ باهلل .
 

ا للباحثٌن ال غٌر، أي أن الق     ًٌ ا وتوجٌه ًٌ سم الثانً: إذا كان دور المركز إرشاد
ٌقوم المركز بإرشاد الطالب إلى كٌفٌة عمل البحوث، وكٌفٌة استخراج المعلومة 
ومساعدته فً استقاء مراجع أو عناوٌن ٌرجع إلٌها، أو القٌام بطباعة البحث، 

بجهده، ومن ثم تقدٌمها باسمه، فال بحٌث ٌقوم الطالب بصٌاغة المعلومة المقدمة 
) " مانع من ذلك ولو بؤجر

2
). 

 
 :ما تقدم وبناء على

 
ن كل هذه المعانً والمخاطر المحفوفة بالّسرقة من المال، هً موجودة فً " إ    

حال التعدي على حقوق اإلنسان األخرى، ومن ضمنها التعدي على اإلنتاج الفكري 
من الّسرقة أٌضاً ٌولّد العداوة والبؽضاء بٌن المسلمٌن، النوع فهذا والذهنً لئلنسان، 

وقد ٌإدي إلى إزهاق األنفس البشرٌة كما هو الحال فً حال التعدي على المال، 
م الشَّرٌعة اإلسبلمٌة االعتداء على الحقوق  وبالتالً من ؼٌر المعقول أن ُتحرِّ

م االعتداء على الحقوق المعنوٌة لئلنس رر واقع على المادٌة، وال ُتحرَّ ان مع أن الضَّ
الذي ٌسرق المال هو ُمعتٍد آثٌم ٌستحق العقاب فإن المعتدى علٌه فً الحالتٌن، 

الدنٌوي واآلخروي، والذي ٌسرق جهود اآلخرٌن وتعبهم من كتاب أو بحث أو مجلة 
ها إلى نفسه دون عزوها وإحالتها لصاحبها، هو ُمتعٍد آثٌم ٌستحق العقاب بوٌنس

لكن للسرقة الحدٌة أركان وشروط، وهذه األركان والشروط خروي، الدنٌوي واآل
؛ لعدم انتقال فً هذا الّنوع من الّسرقةمجتمعًتا  هً فً الؽالب ال ٌتصور أن تتحقق

الملكٌة من الشخص المسروق منه، فلو ُسرق الكتاب أو البحث، فإنه ٌبقى بحوزة 
ارق انتقال الشًء المسروق صاحبه أي فً ملكٌته، ومن شروط إقامة الحد على السّ 

وهذا الشرط ال ٌتحقق فً السرقة ، من ملكٌة المسروق منه إلى ملكٌة السارق
الحاكم بما ٌتناسب مع ٌقدرها ٌعاقب بعقوبة تعزٌرٌة  هنا الّسارقفإن وعلٌه العلمٌة، 

 أمرٌن:بٌان ، ونحن هنا بحاجة إلى (3)"  جرم الّسارق

                                                           

 من هذا البحث . 57سبق تخرٌجه ص  (1)
دار اإلفتاء الفلسطٌنٌة، قرار مجلس اإلفتاء األعلى فً فلسطٌن بخصوص السرقات العلمٌة  (2)

وعمل األبحاث فً مراكز ثقافٌة، ) حكم الشرع فً مساعدة شخص أو مركز ثقافً لطبلب 
- . 245/2014/10، الرقم: 1/120الجامعات فً عمل بحوث دراسٌة باسمهم (، قرار

59- 
 .  https://islamqa.info/ar/153846اإلسبلم سإال وجواب،  (3)

https://islamqa.info/ar/153846


31 

 

 
           ؟ عزٌرٌة لسارق المنفعة العقوبة التهو مقدار : ما أوالً 
 

 ثانٌاً: هل على سارق المنفعة الضمان؟
 ؟العقوبة التعزٌرٌة لسارق المنفعة هو مقدار : ما أوالً 

وبعد ما ثبت أن سارق المنفعة ٌعاقب بعقوبة تعزٌرٌة فً حال عدم توافر شروط     

 فما هو مقدار هذه العقوبة التعزٌرٌة ؟الّسرقة فٌها، 

 ة التعزٌرٌة لسارق المنفعة:العقوب 

 ، فبل ٌقام الحدّ وؼٌره من المنافع األخرى إذا لم تكتمل أركان سرقة منفعة الكتاب    
على السارق كما مرَّ سابقاً، ولكن هذا ال ٌعنً أن الّسارق ال ٌعاقب، فهناك عقوبة 

عقوبة القطع، المنفعة تحل مكان ة وضعتها الشرٌعة اإلسبلمٌة لسارق ٌتعزٌر
فما من حادثة تحدث فً "  ة،رفٌه وال كفا التعزٌر هو التؤدٌب على ذنب ال حدّ و

من قواعد الشرٌعة  عدةفً الشرع تحت قا حاكم لها حكماً المجتمع إال وٌجد ال
التعزٌر الذي أعطى للحاكم سلطة سن العقاب الزاجر الذي  حدّ  اإلسبلمٌة خصوصاً 

) " للمجرم المنحرؾ ٌراه مناسباً 
1
) . 

 
وعقوبة التعزٌر ؼٌر مقدرة، وللحاكم اختٌار العقوبة التً تبلبم الجانً بشرط "     

أاّل تخرج عما أمر هللا به، أو نهى هللا عنه، وذلك ٌختلؾ باختبلؾ األماكن، 
) " واألزمان، واألشخاص، والمعاصً، واألحوال

2
ألقل التعزٌر، وال  وال حدّ " ، (

ض إلى رأي  الحاكم حسب المصلحة، وحسب حجم ألكثر التعزٌر، بل هو مفوَّ
الجرٌمة، لكن ما ورد به النص من التعزٌر ٌجب تنفٌذه، وال خٌار للحاكم فٌه 

) " رحل الؽال، وكتم الضالة ونحوهماكتحرٌق 
3
) . 

 
وهناك أنواع كثٌرة لعقوبة التعزٌر ٌمكن للحاكم أن ٌختار منها ما ٌتناسب مع     

 الزجر، ومن هذه األنواع ما ٌلً:ا ٌحقق له الردع ووممّ  ،جرم الجانً
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

 

 . 5/187( الجزٌري، عبد الرحمن، الفقه على المذاهب األربعة، 1)
والسنة،  ( التوٌجري، محمد بن إبراهٌم بن عبد هللا، مختصر الفقه اإلسبلمً فً ضوء القرآن2)
 م .2010هـ ـ  1431،  11، دار أصداء المجتمع، المملكة العربٌة السعودٌة، ط 1/982
 . 5/198( التوٌجري، موسوعة الفقه اإلسبلمً، 3)
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 التعزٌر بالقتل:  (1
 

أما القتل تعزٌراً، فاألصل أن ال ٌبلػ حد القتل فً التعزٌر، ولكن أجاز الفقهاء 
القتل تعزٌراً فً قضاٌا مهمة لٌس لها حدود، فؤجاز أبو حنٌفة التعزٌر بالقتل فٌما 

، وقتل الّسارق المثقلبتكرر من الجرابم التً ٌجب فً جنسها القتل، مثل القتل 
) سٌاسة إذا تكرر منه

1
، وٌرى بعض الفقهاء أن من تلك الجرابم قتل الجاسوس، (

وقتل المفرق لجماعة المسلمٌن، والداعً إلى ؼٌر كتاب هللا تعالى وسّنة             
وؼٌر ذلك مما ال ٌندفع إال بالقتل، فٌجوز للحاكم أن ٌعزر الجانً  ـ ـ نبٌه 

)كان فً قتله مصلحة عامة للمسلمٌن إذا بالقتل 
2
). 

 
 التعزٌر بالضرب:  (2
 

قا  )ـ:  ، قال رسول هللا ـ مشروع أٌضاً هو رب ضفالتعزٌر بال     د  فاو  لاد  أاحا ٌ ج  الا 
وِد َّللاِ  د  دٍّ ِمن  ح  اٍط، إاِل  فًِ حا وا ِة أاس  را شا ) ( عا

3
فدلَّ هذا الحدٌث على أنه ٌجوز  ،(

، وهذا محل اتفاق بٌن على خبلؾ التعزٌر الحدودضرب عشر جلدات فً ؼٌر 
)الفقهاء 

4
جتهاد الحاكم، وهو الذي ٌقدره بحسب اٌرجع إلى  ؛ ألن التعزٌر أمره(

) المصلحة العامة
5
اشترط بعض األبمة أن ال ٌزٌد التعزٌر بالضرب  ومن هنا ،(
) على ثبلثٌن سوطاً 

6
بما ٌراه  أن ٌضربه إن لئلمام" ، وقال بعضهم وهم المالكٌة: (

)"  الموت بشرط أن ال ٌفضً ضربه إلىزاجراً، ولو زاد عن مابة، 
7
وبعضهم ، (

                                                           

، دار 4/62ابن عابدٌن، محمد أمٌن عبد العزٌز الحنفً، رد المحتار على الدر المختار،  (1)
 .م 1992هـ ـ 1412، 2الفكر، بٌروت، لبنان، ط 

 

، وزارة الشإون 1/93ابن تٌمٌة، تقً الدٌن أبو العباس الحرانً الحنبلً، السٌاسة الشرعٌة،  (2)

 . هـ 1418، 1العربٌة السعودٌة، ط اإلسبلمٌة واألوقاؾ والدعوة واإلرشاد، المملكة 
 .  6850، رقم الحدٌث: 8/174رواه البخاري، كتاب الحدوب، باب كم التعزٌز واألدب،  (3)

 . 40، رقم الحدٌث: 3/1332ورواه مسلم، كتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزٌر، 
، تحقٌق: محمد أبو 12/121( القرافً، شهاب الدٌن أحمد بن إدرٌس المالكً،  الذخٌرة، 4)

العمرانً، البٌان   .  م 1994هـ ـ 1417، 1خبزة، دار الؽرب اإلسبلمً، بٌروت، لبنان، ط 
ٌوسؾ بن موسى أبو المحاسن جمال الدٌن .  الملطً،   12/532فعً، فً مذهب اإلمام الشا

، عالم الكتب، بٌروت، لبنان، بدون 2/135الحنفً، المعتصر من المختصر من مشكل اآلثار، 
ابن قدامه المقدسً، عبد الرحمن بن محمد الجماعٌلً الحنبلً، الدٌن    طبعة وبدون تارٌخ    .

، دار الكتاب العربً للنشر والتوزٌع، بدون طبعة 12/131 الشرح الكبٌر على متن المقنع،
 وبدون تارٌخ .

الرحٌبانً، مصطفى بن سعد بن عبده السٌوطً الدمشقً الحنبلً، مطالب أولً النهى فً  (5)
 .م 1994 -هـ 1415، 2، المكتب اإلسبلمً، ط 6/223شرح ؼاٌة المنتهى، 

 . 12/534 العمرانً، البٌان فً مذهب اإلمام الشافعً، (6)
، دار 9/360( علٌش، محمد بن أحمد أبو عبد هللا المالكً، منح الجلٌل شرح مختصر خلٌل، 7)

 . م1989هـ ــ 1409الفكر، بٌروت، لبنان، بدون طبعة،  
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)ط عن عشرة أسوابعدم الزٌادة وهم الحنابلة قالوا: 
1
بن القٌم الحنبلً لم الكن ، و(

عبلم الموقعٌن أن التعزٌر بالضرب قد وصل إلى مابة إٌوافق على هذا، فقد ذكر فً 
) سوط عند الحنابلة

2
) . 

 
 التعزٌر بالحبس: (3
 

     فع وطولبكل دٌن لزمه إذا كان قادراً على الدّ حبس المدٌن فً  مثبًل  فٌجوز    
    بذلك ٌكون ظالماً وهو ٌماطل فً الوفاء مع قدرته علٌه، أي به ولم ٌوؾ، 
) وٌستحق العقوبة

3
د  ـ قال:  النبً ـ و ،( بِعا أاحا ا أ ت  إِذا ل م ، وا ً  ظ  نِ ل  ال غا ط  لًٍِء ) ما لاى ما م  عا     ك 

باع   ت  ٌا ل  ) ( فا
4
فكما أنه ٌجوز حبس الؽنً لمطله وظلمه، فٌجوز حبس صاحب السرقة  ،(
 .العلمٌة 
 

 التعزٌر بؤخذ المال:  (4
 

ومعنى التعزٌر بؤخذ المال أن ٌمسك القاضً شٌباً من مال الجانً وحبسها     
 ه من اعتداء على عنه مدة من الزمن، حتى ٌكون ذلك زاجراً له عما اقترف

         أمبلك اآلخرٌن وحقوقهم، ثم ٌعٌد القاضً هذا المال الذي حبسه لصاحبه 
الجانً ـ بعد توبته من سرقته، وال ٌجوز للقاضً أن ٌؤخذ هذا المال لنفسه  ـ أي

أو للخزانة العامة، ولكن إذا أصبح الجانً مٌإساً من توبته، فٌحق للقاضً أن 
)بحسب ما تقتضٌه المصلحة العامة ٌتصرؾ فً هذا المال 

5
). 

 
 
 
 
 
 

                                                           

( مرعً الكرمً، بن أبى بكر بن أحمد المقدسً الحنبلى، دلٌل الطالب لنٌل المطالب، 1)
الفارٌابً، دار طٌبة للنشر والتوزٌع، الرٌاض، السعودٌة، ، تحقٌق: أبو قتٌبة نظر محمد 1/317
 . م2004هـ ـ 1425، 1ط 
          ( ابن القٌم، محمد بن أبً بكر شمس الدٌن الجوزٌة، إعبلم الموقعٌن عن رب 2)

                            ، تحقٌق: محمد عبد السبلم إبراهٌم، دار الكتب العلمٌة، ٌٌروت، لبنان، 2/23العالمٌن، 
 .م 1991هـ ـ 1411 ،1ط 

 
 .  2/29، المعتصر من المختصر من مشكل اآلثار المطلً،  (3)
، رقم 3/1197رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحرٌم مطل الؽنً وصحة الحوالة،  (4)

 . 33الحدٌث: 
مٌة، الكوٌت، الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة، صادر عن وزارة األوقاؾ والشبون اإلسبلانظر:  (5)

 . 12/271مجموعة من المإلفٌن، 
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 :التعزٌر باإلتالف (5
 

 المعبودة من دون هللا تعالى، كاألصنام ،فٌجوز للقاضً أن ٌتلؾ ما ٌراه منكراً      
فٌجوز إِتبلؾ مادتها؛ وإِذا كانت حجًرا أو خشًبا ونحو ذلك؛ آالت اللهو والطرب، و

) جاز تكسٌرها وتحرٌقها
1
). 

 
 : ٌرٌالتعزٌر بالتغ (6
 

فً التمثال  ـ ـ فٌجوز للقاضً أن ٌؽٌر ما ٌراه منكراً، فقد فعل ذلك الرسول     
انًِ  ) :ـ ـ قال رسول هللا الذي كان فً بٌته، حٌث قطع رأسه فؤصبح كالشجرة،  أاتا

نًِ أان  أاك ونا  ع  نا م  ٌا ةا فالام   اِرحا ت كا ال با  ٌ م، فاقاالا لًِ: أاتا الا ِه الس   ٌ لا ِرٌل  عا انا ِجب  ه  كا ل ت  إاِل  أان  خا دا
ر   ، فام  ل ب  ِت كا  ٌ انا فًِ ال با كا اثٌِل ، وا ما ٍر فٌِِه تا ام  ِست  ِت قِرا  ٌ انا فًِ ال با كا اثٌِل ، وا ما اِب تا لاى ال با عا

ِر  ت  ر  بِالس  م  ِة، وا را جا ِة الش  ئا  ٌ ها ِصٌر  كا ٌا ، فا ع  ٌ ق طا ِت   ٌ اِل ال ِذي فًِ ال با ثا م  أ ِس الت  ، بِرا ع  ٌ ق طا فال 
ج   را ٌ خ  ل ِب فال  ر  بِال كا م  آاِن، وا ِن ت وطا  ٌ تا ب وذا ن  ِن ما  ٌ تا ادا ه   ِوسا ل  ِمن  عا ٌ ج  )  ( فال 

2
) . 

 
 :التعزٌر بالغرامة (7
 

ـ فٌمن سرق من  رسول ـ  ضىق، حٌث الجانًفٌجوز للقاضً أن ٌؽرم     
ما أخذ مرتٌن، وؼرم  ،الثمر المعلق قبل أن ٌإخذ على الجرٌن، بجلدات نكال

وؼرم ذلك  ،وفٌمن سرق من الماشٌة قبل أن تإوي إلى المراح بجلدات نكال
ًة )  :ـ ـ مرتٌن، قال رسول هللا  نا ب  ِخٍذ خ  ت  را م   ٌ ٍة غا اجا ابا بِِفٌِه ِمن  ِذي حا ن  أاصا ما

  ٌ لا ة  ِمث  اما را ِه غا  ٌ لا ه  فاعا ٍء ِمن   ً جا بِشا را ن  خا ما ِه، وا  ٌ لا ءا عا  ً ن  فاالا شا ما ة ، وا ق وبا ال ع  ِه وا
لا  ِرٌن  فابا ه  ال جا ٌا ِو ٌ إ  دا أان   ع  ًئا با  ٌ ه  شا قا ِمن  را هِ سا  ٌ لا ن  فاعا نا ال ِمجا ما ع   غا ثا ) ( ال قاط 

3
) . 

 
 التعزٌر بالمصادرة: (8
 

                                                           

( العواٌشة، حسٌن بن عودة، الموسوعة الفقهٌة المٌسرة فً فقه الكتاب والسنة المطهرة، 1)
    ـه1423، 1، المكتبة اإلسبلمٌة، عمان، األردن، ــ دار ابن حزم، بٌروت،  لبنان، ط 6/311
 م . 2001ـ 

 

.   ورواه     4158، رقم الحدٌث: 4/74للباس، باب فً الصور، رواه أبو داود، كتاب ا (2)
، رقم 4/412الترمذي، أبواب األدب، باب ما جاء أن المبلبكتة ال تدخل بًٌتا فٌه صورة، 

 ، حكمه: علق علٌه الترمذي وقال حدٌث صحٌح .2806الحدٌث: 
.       1710الحدٌث: ، رقم 2/136رواه أبو داود، كتاب اللقطة، باب التعرٌؾ باللقطة،  (3)

، رقم 8/85ورواه النسابً، كتاب قطع السارق، باب الثمر ٌسرق بعد ما ٌإوٌه الجرٌن، 
 ، حكمه: علق علٌه األلبانً وقال حدٌث حسن .4958الحدٌث: 
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فٌجوز للقاضً أن ٌعزر الجانً بالمصادرة، ومثال ذلك: اإلناء الذي ٌباع فٌه     
ن المسلمٌن ولٌس للقاضً أن ٌفسد مال المسلمٌن، الخمر، هو مال متقوم بٌ

فمصادرة هذا الشًء من الجانً هو جابز، حٌت ٌتم حرمان مالكه منه، لكن بقاء 
 هذا الشًء فً ٌد الدولة تتصرؾ فٌه بما تراه مناسًبا هو أولى .

 
 اإلعالم والحضور إلى مجلس القضاء:التعزٌر ب (9
 

ٌبلػ المتهم بؤنه فعل كذا حٌث   ،مٌن القاضًوالتعزٌر باإلعبلم ٌكون بإرسال أ     
وكذا، أما التعزٌر بالحضور لمجلس القضاء، فهذا ٌكون من خبلل إحضار المتهم 

 ء حٌث ٌخاطبه القاضً بشكل مباشر.نفسه إلى مجلس القضا
 

 :التعزٌر بالوعظ " (10
 

    بلً، والمراد بالوعظ هنا أن ٌتذكر الجانً إذا كان ساهٌاً، وٌتعلم إن كان جاه    

                 ُٔشٌُصَىَُّٓ رَخَبفٌَُْ ًَاٌالَّرِِ} حٌث استدل الفقهاء على مشروعٌة الوعظ بقول تعالى: 

1){ فَعِظٌُىَُّٓ
طاعتها معصٌة  م، ومعروؾ فً الفقه اإلسبلمً أن نشوز الزوجة  وعد(

زٌرٌة، وهذا ها وال كفارة وفٌها التعزٌر،  فٌكون الوعظ من العقوبات التعٌف ال حدَّ 
 . ن لمن قام بالجرٌمة سهواً وجهبلً النوع من العقوبات ٌكو

 
  :التعزٌر بالتوبٌخ (11
 

وهذا ٌكون بإعراض القاضً عن الجانً والنظر إلٌه بوجه عبوس، أو ٌكون     
بتوجٌه القاضً كبلماً عنٌفاً للجانً، ومن أمثلة ذلك: أن ٌقول القاضً للجانً ٌا 

 .  ال ٌكون فً ذلك قذؾ للجانًبشرط أأحمق، أو ٌا ظالم 
 

 :التعزٌر بالهجر (12

 
ومعنى ذلك مقاطعة المحكوم علٌه، وعدم االتصال به أو معاملته، وهذا مشروع،      

لفوا عنه فً ؼزوة تبوك، ومكثوا خأصحابه  الثبلثة  الذٌن   ـ  ـفقد هجر النبً 
) تابوا أو ٌتصل بهم حتى ،أو ٌسلم علٌهم ،ًة ال ٌكلمهم أحدخمسٌن  لٌل

2
 قال تعالى:، (

                                                           

 . 34( سورة النساء، اآلٌة 1)
ة من الكبلم معه البخاري، كتاب األحكام، باب هل لئلمام أن ٌمنع المجرمٌن وأهل المعصٌ (2)

 . 7225، رقم الحدٌث: 9/82والزٌارة ونحوه؟ 
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 الَّ أَْ ًَظَنٌُّاْ أَٔفُسُيُُْ عٍََْْيُِْ ًَظَبلَذْ سَحُجَذْ ثَِّب األَسْضُ عٍََْْيُُِ ظَبلَذْ إِرَا حَزََّ خٍُِّفٌُاْ اٌَّزَِّٓ اٌثَّالَثَخِ ًَعٍَََ}

1){ اٌشَّحُُِْ اٌزٌََّّاةُ ىٌَُ ٍّوَاٌ إَِّْ ٌَِْزٌُثٌُاْ عٍََْْيُِْ رَبةَ ثَُُّ إٌَِْْوِ إِالَّ اٌٍّوِ َِِٓ ٍَِْجَأَ
) . 

 
 :التعزٌر بالعزل (13
 

                 ٌتمثل بحرمان الجانً من وظٌفته، وحرمانه من راتبه  والعزل    
) ٌتقاضاه، وقال ابن تٌمٌة الذي

2
      إن العزل قد ٌكون بالعزل من الوالٌة، وذكر أن  :(

  .  وأصحابه كانوا ٌعزرون بذلك ـ ـ النبً 
 
 

 :التعزٌر بالتشهٌر (14
 

والمراد بعقوبة التشهٌر زجر الجانً وتحذٌر ؼٌره من ارتكاب ما أتاه، فضبلً      
عن خزٌه وإعبلم الناس بجرمه حتى ٌكونوا على حذر من التعامل معه، حٌث قال 

بة والطوؾ به بٌن الناس اأؼلب الفقهاء قدٌماً أن ذلك ٌكون بإركاب الجانً د
، وذلك لٌبلػ الخبر أكبر عدد من الناس، وهذا ٌرجع بذنبه وما اقترؾ والمناداة فٌهم

لعدم انتشار وسابل اإلعبلم فً تلك العصور، أما الٌوم فالتشهٌر بالجانً أمره سهل 
)  " من خبلل وسابل اإلعبلم أو أي وسٌلة أخرى

3
). 

                                                           

 . 118سورة التوبة، اآلٌة  (1)
هو: تقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السبلم النمٌري الحرانً، هو فقٌه  (2)

 ومحدث ومفسر وعالم مسلم، ومنتسب إلى المذهب الحنبلً، وله مإلفات كثٌرة، منها: مقدمة فً
ٌوسؾ هـ . انظر: المزي،  728هـ، وتوفً سنة 661أصول التفسٌر، وشرح العمدة، ولد سنة 

، 1/18بن عبد الرحمن أبو الحجاج جمال الدٌن الكلبً،  تهذٌب الكمال فً أسماء الرجال، 
 م .1980 ـ ـه1400، 1تحقٌق: بشار عواد معروؾ، مإسسة الرسالة، بٌروت، لبنان، ط 

 
، 5/52نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم بن محمد، البحر الرابق شرح كنز الدقابق،  نظر: ابنا (3)

نظر: الماوردي، أبو الحسن علً بن محمد ا، بدون تارٌخ   .  و2دار الكتاب اإلسبلمً، ط 
البصري البؽدادي، الحاوي الكبٌر فً فقه مذهب اإلمام الشافعً وهو شرح مختصر المزنً، 

د معوض  وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ، تحقٌق: علً محم13/424
إلسنوي، عبد الرحٌم بن الحسن بن علً انظر: ام   .   و1999هـ ـ  1419، 1لبنان، ط 

، تحقٌق: مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب 20/571الشافعً، الهداٌة إلى أوهام الكفاٌة، 
 م .2009هـ ـ 1430بن الرفعة، العلمً، مطبوع بخاتمة )كفاٌة النبٌه( ال
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هذه العقوبات  حدىإفهذه كلها عقوبات تعزٌرٌة، ٌمكن للحاكم أن ٌعاقب الجانً ب    

رتكبها، وبما ٌحقق الردع والزجر للجانً ولؽٌره اوذلك بحسب نوع الجرٌمة التً 

ن عقوبة التعزٌر أأجمع الفقهاء المسلمون على " ومن هنا ، اظتعمن باب العبرة واال

ٌّة أو كفّارة محددة فً  مشروعة فً كل جناٌة لٌس فٌها حدّ  مشروع أو قصاص أو د

وٌتصؾ نظام التعزٌر بالمرونة التً تمكنه من حفظ أمن الشرٌعة اإلسبلمٌة، 

المجتمع وإستقراره بالمبادرة إلى مواجهة موجة الجرٌمة عن طرٌق تجرٌم األفعال 

التً تشكل تهدٌداً للمجتمع اإلسبلمً إذا لم ُتقَّدر لها عقوبات فً الشرٌعة، فكل 

وكل فعل ضار  ،التعزٌراألفعال واألقوال المخالفة ألحكام الشرٌعة ٌستحق مرتكبها 

وهذه العقوبات متؽٌرة حسب الزمان والمكان مع  ،بالمجتمع ٌلحقه التعزٌر أٌضاً 

)"  مراعاة التوازن بٌن الجناٌة التعزٌرٌة وعقوبتها
1
). 

 

 

  ؟: هل على سارق المنفعة الضمانثانٌاً 
 

 واألركان أنه ال قطع على سارق المنفعة فً حال عدم توافر الشروطنا بعد أن بٌّ     
 الضمان؟هذه المنفعة سرقة العادٌة، فهل على سارق ال الواجب توافرها فً

     
منفعة تبعاً الختبلفهم فً مالٌة المنافع سرقة حكم ضمان من فً  ختلؾ الفقهاءا    

 على قولٌن:
 

) ذهب جمهور الفقهاء من المالكٌة القول األول:    
2
)والشافعٌة  (

3
) والحنابلة (

1
إلى  (

، أو منع المسروقاستعمل  سواءالسارق افع ٌوجب الضمان على المنسرقة  أن

 استعماله، أو أتلفه أو أتلؾ المنفعة على تفصٌل ٌظهر من استعراض مذاهبهم: 

                                                           

( الفهداوي، حامد جاسم، الجناٌات والعقوبات التعزٌرٌة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون، 1)
http://www.alnoor.se/article.asp?id=208388 . 

 
، تحقٌق: أحمد عبد الكرٌم 12/5847عً أبو الحسن، التبصرة، ( اللخمً، علً بن محمد الرب2)

 م  .2011هـ ـ  1432، 1نجٌب، وزارة األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة، قطر، ط 
 ،2/239( السمعانً، منصور بن محمد المروزى التمٌمً، قواطع األدلة فً األصول، 3)

                  ،1، لبنان، ط تحقٌق: محمد حسن إسماعٌل الشافعً، دار الكتب العلمٌة، بٌروت
 م .1999هـ ـ 1418

http://www.alnoor.se/article.asp?id=208388
http://www.alnoor.se/article.asp?id=208388
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إلى أن الؽاصب ٌضمن الشًء المؽصوب بمجرد ذهب المالكٌة  المالكٌة:    

) علٌه وحوزه، ولو تلؾ بسماوي أو جناٌة االستٌبلء
2
ا كان المستفٌد من وإذ، (

 المنفعة ؼٌر الؽاصب، فإن المالك مخٌر بؤخذ قٌمة المنفعة من أٌهما شاء، فمن

من األجرة أو استؤجر منه رجل تلك المنفعة، فلربها أخذ  ،ؼصب منفعة دار

، عالًما كان أو جاهبًل، كما لو ؼصب طعاًما ، أو الضمانالؽاصب أو من المستؤجر

) لرب الطعام أن ٌضمن من شاء منهماوباعه واستهلكه المشتري، ف
3
). 

كن عند المالكٌة لو قصد الؽاصب باستٌبلبه على الشًء استٌفاء المنفعة ال لو    

على ، وبناء فبل ٌضمن المعتدي ،تَملَُّك الذات، فتلؾ الذات المستوفى منها منفعتها

قٌمة فبل ٌضمن إال  ،فانهدمت من ؼٌر فعله ،ذلك فمن سكن داًرا ؼاصًبا للسكن

) السكن، إال أن تنهدم من فعله
4
). 

افعٌة     ما فُّوت من منفعة الّدار  إلى ضمان المنافع بؤجرة المثل ذهب الشافعٌة :الش 

والّدابة ونحو ذلك من كل ما له منفعة تستؤجر؛ ألن المنافع متقومة فكانت  والكتاب

) مضمونة بالؽصب كاألعٌان
5
و من تلؾ تلؾ المؽصوب ضمنه الؽاصب، أ ذافإ، (

وما لٌس بمال ال ٌؽصب   ،بٌده المثلً بمثله، فإن أعوز المثل فقٌمة مثله ٌوم إعوازه

فإن استعمل حًرا مكرًها  ،ؾكؽصب الحر، فبل ٌضمن بالؽصب، وإنما ٌضمن باإلتبل

) وهذا ما ذهب إلٌه الحنابلة، لزمه أجر مثله
6
)  . 

" حٌث قالوا: المؽصوب،  ذهب الحنفٌة إلى عدم ضمان منافعالقول الثانً:     

ال أنه  :وعللوا ذلك ،الؽاصب أو عّطلها هااستؽلسواء منافع الؽصب ؼٌر مضمونة 

واستثنى الحنفٌة من ذلك ثبلثة ، ، وألنها ؼٌر متقومةمماثلة بٌنها وبٌن األعٌان

وهً: الوقؾ، ومال المتؤخرٌن،  ا أجر المثل على اختٌار بعضمواضع ٌجب فٌه

                                                                                                                                                                      

( الرحٌبانً، مصطفى بن سعد الدمشقً الحنبلً، مطالب أولً النهى فً شرح ؼاٌة المنتهى، 1)
 . م1994 -هـ 1415، 2، المكتب اإلسبلمً، ط 3/749
، دار الفكر 6/131( الخرشً، محمد بن عبد هللا المالكً، شرح مختصر خلٌل للخرشً، 2)
 لطباعة، بٌروت، لبنان، بدون طبعة وبدون تارٌخ .ل
، 3/450( الدسوقً، محمد بن أحمد بن عرفة المالكً، حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر، 3)

 دار الفكر، بدون طبعة وبدون تارٌخ .
( الّصاوي، أحمد بن محمد الخلوتً المالكً، بلؽة السالك ألقرب المسالك المعروؾ بحاشٌة 4)

 ، دار المعارؾ، بدون طبعة وبدون تارٌخ .3/601ى الشرح الصؽٌر، الصاوي عل
 

، 6/29( انظر: الهٌتمً، أحمد بن محمد بن علً بن حجر، تحفة المحتاج فً شرح المنهاج، 5)
 م  1983هـ ـ  1357المكتبة التجارٌة الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، بدون طبعة، 

م بن عبد هللا بن الخضر الحرانً، المحرر فً الفقه على         ( انظر: ابن تٌمٌة، عبد السبل6)
هـ ـ 1404، 2، مكتبة المعارؾ، الرٌاض، السعودٌة، ط 1/361مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، 

 م .1984
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، وبشرط عدم علم الؽاصب بذلك، فإذا استعمل المؽصوب ستؽبللالٌتٌم، والمعد لبل

) بتؤوٌل ملك أو عقد ال ضمان علٌه
1
)                     . 

بنفس األدلة التً استدلوا على ضمان الغاصب للمنفعة جمهور الفقهاء  ستدل  او    

) وكذلك الحنفٌة ،بها فً مالٌة المنافع
2
).  

لقوة األدلة  ؛فقهاء من وجوب ضمان المنافع هو الراجحوما ذهب إلٌه جمهور ال    

بعدم ضمان المنافع ٌلحق الّضرر باآلخرٌن،  فضبلً عن القولالتً استدلوا بها، 

 وإلحاق الّضرر باآلخرٌن ال ٌجوز فً الّشرٌعة اإلسبلمٌة .

" أن غصب المنافع ٌوجب  وهذا ما تبناه مجمع الفقهً اإلسبلمً حٌث جاء فٌه:    

ان على الغاصب سواء استعمل المغصوب، أو منع استعماله، أو أتلفه أو الضم

)أتلف المنفعة " 
3
) . 

وما ذهب إلٌه جمهور الفقهاء من وجوب ضمان المنافع هو ما ذهب إلٌه العلماء     

ما ٌتعلق بحق التؤلٌؾ الذي بحثه العلماء  :المعاصرون، وخٌر مثاٍل على ذلك

 :(4)ه على قولٌن المعاصرون واختلفوا فً ضمان

ؤلٌؾ،  القول األول:     ذهب بعض العلماء المعاصرٌن إلى عدم اعتبار حقِّ التَّ

الً ال ٌكون فً مقابل هذا الحقِّ مال   .(5)وبالتَّ

 ستدل  أصحاب القول األول بما ٌلً:او

ًِّ أوالً:      فه العلم عن  قالوا إنِّ اعتبار هذا الحقِّ قد ٌإدي إلى حبس المإلِّؾ لمصنَّ

ٌُعدُّ من قبٌل كتمان العلم،  الً هذا  بع والتِّداول إال مقابل ما ٌحصل علٌه، وبالتَّ الطِّ

ٌَّة، بل نهى الشَّارع الحكٌم عن ذلك بشكلٍ   وكتمان العلم ال ٌجوز فً الشَّرٌعة اإلسبلم

                                                           

 ، 6/206( ابن عابدٌن، محمد مٌن بن عبد العزٌز الحنفً، رد المحتار على الدر المختار، 1)
 . م1992هـ ـ 1412،  2، ط دار الفكر، بٌروت، لبنان

 . 54( انظر ص 2)

ضمان المنافع دراسة مقارنة، بحث منشور فً مجلة مجمع الفقه  ،إبراهٌم فاضل ،(الدبو3)

 . 5/1887اإلسبلمً، 

 . http://almoslim.net/node/170703جمعان، حق التؤلٌؾ،  ناٌؾ بن  ( الجرٌدان،4)
الكردي، أحمد الحجً، حكم اإلسبلم فً حقوق التؤلٌؾ والنشر والترجمة، وهو بحث منشور  (5)

 م .1981هـ ـ 1401، 7،8(، العددان: 25فً مجلة هدى اإلسبلم، المجلد )

http://almoslim.net/node/170703
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ٌْجَِّْنَبدِ ًَاٌْيُذٍَ ِِٓ ثَعْذِ َِب }إَِّْ اٌَّزَِّٓ َّىْزٌَُُّْ َِب أَٔضٌَْنَب َِِٓ ا، حٌث قال تعالى: (1)واضٍح وصرٌح 

 . (2)ثََّْنَّبهُ ٌٍِنَّبطِ فِِ اٌْىِزَبةِ أًٌَُـئِهَ ٍَّعَنُيُُُ اٌٍّوُ ًٍََّْعَنُيُُُ اٌٍَّبعِنٌَُْ { 

ًِّ ثانٌاً:      ب ر من ذلك بشكٍل                ـ ـ إنَّ النَّ نهى عن كتمان العلم عن النَّاس، وحذَّ

، حٌث قال        (3)نَّه ال خٌر فٌمن احتبس علمه عن قومهواضٍح وصرٌح، وأ

اٍم ) :ـ ـ رسول هللا  ًما بِلِجا ل جا ِة م  اما ٌا ما ال قِ و  ٌا اءا  ، جا ه  ما تا ه  فاكا لام  ع  ٌا ٍم  ن  ِعل  ئِلا عا ن  س  ما

ارٍ  ) (ِمن  نا
4).   

ٌُعدُّ قُربًة وطاعة، ولٌس من قبٌل التِّجارة والصِّ  ثالثاً:     ناعة، وبما أنَّ إنَّ العلم 

اعة،  ً  فً مقابل القربة والطَّ العلم قربٌة وطاعٌة، ال ٌجوز الحصول على أجٍر مال

ومن هنا ٌجب على العالم أن ٌبذل العلم تحصٌبلً وتدرٌساً دون مقابل، ولكن على 

لؾ  ل له أمور معٌشته، كما كان ٌحدث ذلك مع السَّ ة  أن ُتحصِّ               األمَّ

الح  الصَّ
ــ

 رضً هللا عنهم 
ــ

فقد كان الخلفاء ، 
 ــ

رضً هللا عنهم 
ـ ـ

ٌُؽدقوَن على 

الً إنَّ وٌكرمونهم ؼاٌة اإلالعلماء الكثٌر الكثٌر،  كرام، وٌكفونهم أمور ُدنٌاهم، وبالتَّ

جوع إلى العالم فً أموٍر كثٌرة، منها ما ٌتعلَّق بالقضاء، ومنها ما ٌتعلَّق  الرُّ

ٌاسة، ومنها ما  ٌتعلَّق بحٌاة النَّاس بشكٍل عام، هو خٌر مكافؤٍة وتكرٌٍم لهذا بالسِّ

هو وخٌر جزاٍء تطمبنُّ به نفوس العلماء، وهذا ٌحدث فً واقع النَّاس، و ،العالم

ًِّ للع  . (5)مقابل  علمه  المأفضل من الجزاء المال

ًُّ ـ      ب سا ) ـ: ـ بتكرٌم هإالء العلماء فً قوله ـ  وقد أمر النَّ  ٌ ن   لا تًِ ما ِمن  أ م 

ق ه   ا حا الِِمنا ِرف  لِعا ع  ٌا ا وا نا ِغٌرا م  صا حا ر  ٌا ا وا نا بٌِرا ٌ ِجل  كا  .(6)( لام  

                                                           

 . http://almoslim.net/node/82023، ( الحقوق المعنوٌة، اللجة العلمٌة1)
 . 159( سورة البقرة، اآلٌة: 2)
( ابن رشد القرطبً، أبو الولٌد محمد بن أحمد، البٌان والتحصٌل والشرح والتوجٌه والتعلٌل 3)

، تحقٌق: محمد حجً وآخرون، دار الؽرب اإلسبلمً، بٌروت،  18/585لمسابل المستخرجة، 
 م .1988هـ ـ  1408، 2لبنان، ط 

ابن ماجه، كتاب افتتاح الكتاب فً اإلٌمان وفضابل الصحابة والعلم، باب من سبل عن  ( رواه4)
 .حكمه: علق علٌه األلبانً وقال حدٌث صحٌح ، 1/98علم فكتمه، 

 . 59الكردي، حكم اإلسبلم فً حقوق التؤلٌؾ والنشر والتوزٌع، ص (5)
مكارم األخبلق للطبرانً ـ مطبوع مع م، سلٌمان بن أحمد الشامً أبو القاسرواه الطبرانً،  (6)

باب فضل رحمة الصؽٌر  ،، كتاب مكارم األخبلق367/ 1، مكارم األخبلق البن أبً الدنٌا ـ
هـ ـ 1409، 1دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط وتوقٌر الكبٌر ومعرفة حق العلماء، 

 . 1/130دب المفرد، : علق علٌه األلبانً وقال حدٌث صحٌح، وذلك فً األم، حكمه1989

http://almoslim.net/node/82023
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داً، ومن كان رابعاً:       قٌاس حقِّ المإلِّؾ على حقِّ الشُّفعة من حٌث كونه حقّاً مجرَّ

الً ال ٌجوز للمإلِّؾ الحصول على  شؤنه كذلك، ال ٌجوز أخذ شًٍء فً مقابله، وبالتَّ

 ًِّ هن ً  مقابل إنتاجه الذِّ ، فبل ٌجوز أخذ العوض المالً مقابل حق الشفعة، مقابٍل مال

) وال ٌجوز أخذ العوض المالً مقابل حق التؤلٌؾ
1). 

ؤلٌؾ، القول الثانً:      ذهب الكثٌر من العلماء المعاصرٌن إلى اعتبار حقِّ التَّ

ًِّ مق الً ٌجوز أخذ العوض المال  . (2)ابل هذا الحق وبالتَّ

 واستدل أصحاب القول الثانً بما ٌلً:

قالوا إنَّ المنافع تعتبر أمواالً عند جمهور الفقهاء، والمنافع هً من األمور أوالا:     

ًَّ ٌعتبر منفعًة من منافع اإلنسان،  هن ا ال رٌب فٌه أنَّ اإلنتاج الذِّ الً ممَّ ة، وبالتَّ ٌَّ المعنو

 .(3)اوضة عنه شرعاً فٌعتبر ماالً تجوز المع

جرى على اعتبار حقِّ المإلِّؾ فً تؤلٌفه وإبداعه،  إنَّ العرؾ العامثانٌاً:     

الً أقرَّ التَّعوٌض عنه والجابزة علٌه، ولو كان هذا الحقُّ ال ٌصلح محبّلً للتبادل  وبالتَّ

ماً  ا هو ، وكم(4)والكسب الحبلل، لكان التَّعوٌض عنه والجابزة علٌه كسباً محرَّ

ٌُعدُّ مصدراً من مصادر التَّشرٌع إذا لم ٌتصادم مع نص   معروٌؾ أنَّ العرؾ العامَّ 

ٌَّة، فضبلً على أنَّ العرؾ له عبلقٌة  ً  أو أصٍل عام  من أصول الشَّرٌعة اإلسبلم شرع

ابت بالعرؾ ثابٌت بدلٌٍل شرعً  ٌِّة األشٌاء، والثَّ   .(5)كبٌرةٌ بمال

ٍة وٌتلفَّظ به إذا كان اثالثاً:      ٌَّ ا ٌكتبه من أبحاٍث وكتٍب علم لمإلِّؾ مسإوالً عمَّ

ٌُحاسب علٌه عند هللا تعالى، كما قال تعالى: ) }َِب ٍَّْفِظُ ِِٓ لٌَْيٍ إٌَِّب ٌَذَّْوِ سَلِْتٌ عَزِْذٌ { و
6) ،

ًُّ ـ  ب ٌَّن ذلك النَّ ِة )ـ بقوله:  وكما ب لِما ل م  بِال كا كا تا ٌا دا لا ب  ٌ ل قًِ إِن  ال عا ِ، الا  اِن َّللا  وا ِمن  ِرض 

 ِ ِط َّللا  خا ِة ِمن  سا لِما ل م  بِال كا كا تا ٌا دا لا ب  إِن  ال عا اٍت، وا جا را ا دا الاى بِها عا   تا
ه  َّللا  فاع  ر  ٌا ااًل،  ا با ز  لاها عا

                                                           

 . 59اإلسبلم فً حقوق التؤلٌؾ والنشر والتوزٌع، صالكردي، حكم  (1)
 . 136الدرٌنً، حق االبتكار فً الفقه اإلسبلمً، ص (2)
 . http://almoslim.net/node/82023( الحقوق المعنوٌة، اللجنة العلمٌة، 3)
ناهً، صبلح الدٌن، حق التؤلٌؾ فً القوانٌن الوضعٌة المعاصرة وفً نظر الشرع ( ال4)

 .42، ص 7،8(، العددان 5اإلسبلمً، وهو بحث منشور فً مجلة هدى اإلسبلم، مجلد )
 .  24الدرٌنً، حق االبتكار فً الفقه اإلسبلمً، ص (5)
 . 18سورة ق، اآلٌة:  (6)

http://almoslim.net/node/82023
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ما  ن  ها ا فًِ جا ِوي بِها ه  ٌا ااًل  ا با ٌ ل قًِ لاها ل ، الا  جا ) (وا
أبدعه من خٌٍر ، فٌكون له الحقُّ فٌما (1

مان "   .  (2)أن ٌتجازى علٌه، عمبلً بقاعدة " الخراج بالضَّ

ةرابعاً:      ، (3) التَّخرٌج على قاعدة " المصالح المرسلة " فً مٌدان الحقوق الخاصَّ

 وهذا ٌتحقَّق من جهتٌن:

ٌة الجهة األولى: "      اً، إذ المصلحة فٌه خاصَّ ٌّ اً مال ٌّ عابدةٌ من ناحٌة كونه حقّاً عٌن

ع ومن إلٌهما، وهذا واضٌح فً كونه حقّاً مالٌاًّ  إلى المإلِّؾ أوالً وإلى النَّاشر والموزِّ

  خاّصاً بالمإلِّؾ .

دًة راجعالجهة الثانٌة:      ًة مإكَّ ًة إلى المجتمع من ناحٌة كونه مصلحًة عامَّ

ًِّ ككل،  ٍة ذات أثٍر بالٍػ فً شاإلنسان ٌَّ تَّى شإون الحٌاة، وهً االنتفاع من قٌٍم فكر

 .(4)وهو بهذه المثابة حقٌّ من حقوق هللا تعالى لشمول نفعه وعظٌم خطره " 

ا الراجح: الرأي      ٌقضً بؤنَّ  هو الراجح، حٌث القول الثانًأن تقدم  ٌظهر ممَّ

ًة  ؤلٌؾ معتبٌر شرعاً، وٌجوز االعتٌاض عنه، على أساس أنَّه ٌحتلُّ مكانًة مهمَّ حقَّ التَّ

ها نفعاً، فً حٌ وقد ٌنتج اة النَّاس والمجتمع، وهو من آكد المصالح وأقواها أثراً وأعمِّ

ؤلٌؾ  عن القول بعدم اعتباره حقاً وعدم االعتٌاض عنه وهو القول األول، ترك التَّ

ٌَّة، فإذا لم ٌجد  ٍة فكر ٌَّ ٍة كثٌرة، وتكالٌؾ ذهن ٌَّ ٌُكلِّؾ الُمإلِّؾ تكالٌؾ مال ه   والكتابة؛ ألنَّ

ٌَّة ما ٌُ  هن ٌَّة والذِّ ُعُه على ذلك، أهمله نتٌجًة لتكالٌفه المال  .(5)حفُِّزهُ وٌشجِّ

اّتفقت دول العالم على حماٌة حقِّ  حٌث وهذا ما ذهب إلٌه القانون الوضعً:    

ً  هو اتِّفاق " بٌرن " فً سنة ) م(، ثمَّ جرى 1886المإلِّؾ، وكان أول اتِّفاٍق دول

الٌة كان آخرها فً " بروكسل علٌه تعدٌبلٌت فً السَّ  م(، 1976" فً سنة )نوات التَّ

ا صدر اإل ن هذه الحماٌة لحقِّ المإلِّؾ، وجاء ولمَّ ًُّ لحقوق اإلنسان تضمَّ عبلن العالم

ادة ) ة المترتبة 27فً المَّ ٌَّ ٌَّة والماد (: " إنِّ لكلِّ فرٍد الحق فً حماٌة المصالح األدب

 ًِّ ًِّ واألدب مت كذلك هٌبُة الٌونسكو عقد اتفاٍق فً على إنتاجه العلم والفنً، ونظَّ

ول6/9/1952جنٌؾ فً   أنظمةً  م حماًٌة لحقِّ المإلِّؾ، كما أصدرت الكثٌر من الدُّ

ًة بحماٌة حقِّ المإلِّؾ، وكان منها او ادة األولى من المعاهدة الدَّ قوانٌن خاصَّ ٌَّة لمَّ ول
                                                           

 . 8/101باب حفظ اللسان،  د، كتاب الحدو ( رواه البخاري،1)
 .http://almoslim.net/node/82023   الحقوق المعنوٌة، اللجنة العلمٌة،انظر: (2)

 . 2/119الزركشً، المنثور فً القواعد الفقهٌة، وانظر: 
 . 31اإلسبلمً، ص  ( الزرقا، المدخل إلى نظرٌة االلتزام العامة فً الفقه3)
 . 84ـ  83الدرٌنً، حق االبتكار فً الفقه اإلسبلمً، ص  (4)

 
       .  http://almoslim.net/node/170703( ناٌؾ بن نعمان الجرٌدان، حق التؤلٌؾ، 5)

http://almoslim.net/node/82023
http://almoslim.net/node/170703
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ؤلٌؾ المعقودة فً سنة ) ت على أنَّ الحماٌة تضمن حقوق م( ال1952لحقِّ التَّ تً نصَّ

ؤلٌؾ، المإلِّؾ وأيِّ مالك للتَّ
 

ٌَّة  ولٌة تمنُح الحماٌة القانون وٌتضح أنَّ هذه المعاهدة الدَّ

ؤلٌؾ ٌَّة التَّ ٌَّة لحقِّ إلى كلِّ من تثبت له ملك       ، وهذا واضٌح فً الحماٌة القانون

 . (1) " المإلؾ

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

حماٌة القانونٌة للمصنفات ومإلفٌها دارسة ( الخفاجً، أشواق عبد الرسول عبد األمٌر، ال1)
 ،مقارنة،                                                
http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/resear

ch.php?ID=83 . 
 

 
 

http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?ID=83
http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?ID=83
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ىوى:ثانيالىالفصل ىالعلموَّة ىالدَّرقة ىظاهرة ىالمجتمع،ىأأدبابىانتذار ىرلى ثرها
 مباحث:أربعةىىوُدبلىالوقاوةىمنكا،ىوفوهى

 

ٌ  سباب انتشار الس  أالمبحث األول:   .ة رقة العلم

رقة العلمٌة المبحث الثانً: آثار   على مجتمعنا العربً واإلسالمً .الس 

ٌ  بل الوقاٌة من الس  : س  الثالث المبحث  ة، وفٌه مطلبان:رقة العلم

ٌَّة . رقة العلم  المطلب األول: ُسبل الحدِّ من السَّ

ٌَّة . رقة العلم  المطلب الثانً: ضوابط البحث العلمً للحدِّ من السَّ

 ، وفٌه مطلبان:السرقة العلمٌة: واجب األمة اتجاه المبحث الرابع

اهرة الضَّ   ارة .المطلب األول: واجب أهل العلم اتجاه هذه الظَّ

ارة . اهرة الضَّ  المطلب الثانً: واجب أهل القانون اتجاه هذه الظَّ
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ٌ  سباب انتشار الس  أالمبحث األول:   ة رقة العلم

فً المجتمع العربً واإلسبلمً ظواهر ؼٌر صحٌة فً مجال البحث  تنتشرا    

 ُ وٌنسُبها أخذ كتابة ؼٌره  السارق إلى العلمً والمجال الدعوي اإلسبلمً، حٌث ٌلجؤ

ارة اسبب وٌعود  ،(1) حاشٌة وأإلى نفسه دون توثٌق  نتشار هذه الظاهرة الضَّ

  بمجتمعنا العربً واإلسبلمً لعدة أسباب: 

 غٌاب الوازع الدٌنً: السبب األول:

وهذا السبب هو أول العوامل الذي ٌدفع اإلنسان إلى االعتداء على ملكٌة ؼٌره     

ًًَُظِعَ } نتاجه الفكري والذهنً، فعندما ال ٌتذكر المسلم قول هللا تعالى:المتمثلة بإ

 أَحْصَبىَب إٌَِّب وَجِريَحً ًٌََب صَغِريَحً ُّغَبدِسُ ٌَب اٌْىِزَبةِ ىَزَا َِبيِ ًٍََّْزَنَب َّب ًََّمٌٌٌَُُْ فِْوِ َِِّّب ُِشْفِمِنيَ اٌُّْجْشِِِنيَ فَزَشٍَ اٌْىِزَبةُ

 َِّجْعٌُثٌَُْ * ٌٌٍََِْْ أََّٔيُُ أًٌَُئِهَ َّظُُّٓ أٌََب}، وقوله تعالى: (2){أَحَذا سَثُّهَ َّظٍُُِْ ًٌََب حَبظِشاً ٌٍُِّاعَ َِب ًًََجَذًُا

، بدون شك هذا ٌدفعه إلى سرقة جهود اآلخرٌن (3){اٌْعَبٌَِّنيَ  ٌِشَةِّ اٌنَّبطُ َّمٌَُُ عَظٍُِْ * ٌَََّْ

فوجود الضمٌر الحً والوازع اإلٌمانً الداخلً عند ونسبتها لنفسه كذباً وبهتاناً، 

 .(4)اإلنسان مهٌم جداً لحفظ جهود اآلخرٌن ومنع االعتداء علٌها 

 

 :وضعف الهمة السبب الثانً: العجز العلمً

      فهناك من ال ٌملك ملكة البحث العلمً وال ٌقوى على الخوض فً ؼماره،     

   لتكاسله، مما ٌدعوه  مجبلت العلمٌة نتٌجةً وال ٌقوى على البحث فً المكتبات وال

 وأسرع، فٌسرقه له ما شابه، فٌجد كتاب ؼٌره أسهل وهذا  إلى التكاسل عن الكتابة 

                                                           

 ؟( السرقات العلمٌة لماذا؟                                    1)
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?438184. 

 . 49 :( سورة الكهؾ، اآلٌة2)
 . 6ـ4 :( سورة المطففٌن، اآلٌة3)
 ؟السرقات العلمٌة لماذا؟                            ( 4)

http://www.muslm.org/vb/showthread.php?438184. 
 
 

 

http://www.muslm.org/vb/showthread.php?438184
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?438184
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) وٌنسبه إلى نفسه كذباً وبهتاناَ 
1) . 

 

هور والش هرة السبب الثالث:  :حب الظ 

هور والشُّهرة ٌدفع بعض الُكّتاب إلى سرقة جهود      اآلخرٌن، بل هذا هو فحبُّ الظُّ

: إن للناس حٌث ٌرٌد الكاتب هنا أن ٌقولالدافع الربٌسً لهم فً ؼالب األحوال، 

ه ى له أن ٌبلػ ذلك بجدِّ راسات، وأنّ عشرات الكتب والدِّ العلم والمعرفة رصٌدي من 

 هرة والسمعة قد طؽت على إخبلصه فً كتابته وعلمهالشُّ وهنا تكون وحده، وفكره 

ُ  ،وبحثه  وكتابتهم سرقة جهود اآلخرٌنالعلم من خبلل لتكثٌر رصٌده من  فٌلجؤ

 .  (2)سمى المنافسة العلمٌة ها إلى نفسه كذباً وبهتاناً تحت مُ تونسب

 

 :عدم وجود قوانٌن وضعٌة رادعة السبب الرابع:

وهذا السبب هو من أهم العوامل التً تإدي إلى التجرإ على حقوق اآلخرٌن،     

عثمان بن عفان ـ رضً هللا عنه ـ إذ ٌقول: إن هللا ٌزع بالسلطان ما فرحم هللا تعالى 

، ففـاك أكاس ال يردعفم الـص الؼرآين اإلهلي، وال الوازع اإليامين، وال ال ٌزع بالقرآن

الضؿر احلي الذي بداخؾفم، ولؽن يردعفم قاكون وضعي صارم، وإعالم فاضح دا 

ؽون عـده إحساس أكه لن يؽشػه أحد من يػعؾوكه، حقث أن السارق جلفود اآلخرين ي

الـاس بحؽم موقعه وكػوذه، هذا الذي جيعؾه يتامدى كثرًا يف رسقة جفود اآلخرين، لؽن 

عـدما يـؽشف أمره ويػضح بني الـاس، سقؽون هذا رادعًا له من التعدي مرة أخرى عذ 

                                                           

 ؟( السرقات العلمٌة لماذا؟                            1)
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?438184.. 

 .( المصدر السابق 2)
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تعاىل ال ختػى عؾقه خافقة وأكه  عؾقه    جفود غره، فضاًل عن كسقاكه بلن اهلل تعاىل هو رققب 

 يف األرض وال يف السامء، وبالتايل سقػضحه 

 .(1)اهلل تعاىل بحؽم رياءه وعدم إخالصه يف عؾؿه 

    

 الحاجة إلى المال :السبب الخامس: 

فً  مرفوضةوال بؽٌضةال ظاهرةهذه المن العوامل التً أدت أٌضاً إلى تفشً     
وعدم  ،نتشار البطالةإلم إلى المال، فمع هو حاجة طبلب الع مجال البحث العلمً

دفهم إلى البحث عن فرص عمل هذا  ،وجود فرص عمل للخرجٌن من الجامعات
بسرقة نصوص وتدوٌنها ونسبتها إلى ؼٌر مإلفها  الكتابة للؽٌرمنها: أخرى، 

خر فً هذه هو ؼش وسرقة، وأنه شرٌك مع اآلمع علمه بؤن هذا العمل األصلً،  

 .(2)الجرٌمة 
     

وبالتالً هذا النوع العجٌب والؽرٌب من الّسرقة العلمٌة، التً الهدؾ منها السطو     
على العقول اإلبداعٌة، من أجل الحصول على دراهم معدودة أو شهرة ؼٌر 
شرعٌة، وسبب ذلك انتشار الصحؾ، وعدم وجود الخبرة المعرفٌة للمحررٌن فٌها، 

ضعاؾ النفوس الذٌن ٌتصورون وٌعتقدون  فضبلً عن انتشار االنترنت الذي استؽله
أن الحصول على المعلومة ونسبتها لهم هو إبداع، ظناً منهم أن الكثٌر من المثقفٌن 

فون ذلك، وبدون  شك هذا هو دلٌل على الشعور بالنقص عندهم، ال ٌتابعون وٌكش
ومحاولة تثبٌت قدم لهم وسط عالم المعرفة والمعاناة الفكرٌة، لذلك كان ال ُبدَّ من 
ضرورة إٌجاد عناصر مثقفة ثقافة موسوعٌة لتشخٌص وكشؾ مثل هذه العناصر 

م لكً ٌعرؾ اآلخر، ألن ومحاربتها قانونٌاً، من خبلل منع النشر لهم، والتنبٌه عنه
سرقة العقول هً جرٌمة ٌجب أن ٌحاسب علٌها القانون مثل أي جرٌمة أخرى حتى 
نضٌق على الّسارق، فبل نتوقع فً وطن ٌكثر فٌه هإالء الّسارقٌن المحترفٌن أن 
ٌرتقً نحو االبداع الثقافً والفكري، بل على العكس من ذلك، هذا ٌإثر على الوطن 

لبً   .(3)حٌث ال الّتطور وال االبداع الثقافً والفكري  بالشكل السِّ
 

                                                           

 ؟السرقات العلمٌة لماذا؟                            ، أبو طلحة، العتٌبً( 1)
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?438184. 

 .( المصدر السابق 2)
 . http://forum.islamstory.comالسرقة العلمٌة واألدبٌة فً ضوء الفقه والقانون،  (3)
 

 

http://forum.islamstory.com/
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 رقات العلمٌةفكل هذه األسباب وؼٌرها تإدي بشكل عام إلى انتشار ظاهرة السَّ     

 .كل المجتمعات  فً

 

 المجتمعة على المبحث الثانً: آثار هذه الظاهر

اإلسبلمً ككل،  على المجتمع كبٌرةٌ  لمٌة لها آثارٌ رقات العمما ال شك فٌه أن السَّ     

 ومن هذه اآلثار ما ٌلً:

 

ٌ ة والٌؤس واإلحباط:أوالً:  لب  ت صٌب الباحثٌن بالس 

رفاء معاناة شدٌدة فً ظل شح الموارد المالٌة للبحث العلمً، الشُّ ٌعانً الباحثون 

نٌن قضاء األٌام والشهور والسِّ و، المطلوبة للبحث العلمً وضعؾ التجهٌزات العلمٌة

واالطبلع،  من أجل الحصول على نتابج جدٌدة تستحق النشر والقراءةفً بذل الجهد 

على درجة علمٌة ٌتمٌز بها البحث عن ؼٌره كدرجة الدكتوراة  ومن أجل الحصول

وٌصابون باإلحباط والٌؤس عندما ٌجدون من حصل  مثبلً، هإالء الشرفاء ٌصعقون

ًّ ما، دون أن ٌبذل تعباً  أو ُجهداً فٌه، فٌجد على درجة الدكتوراة فً بحث علم

الباحث الشرٌؾ الذي بذل جهداً كبٌراً فً بحثه ونال درجة الدكتوراه، أن الباحث 

              ارق قد حصل على درجة علمٌة مساوٌة له، من دون تعب أو جهدالسّ 

لم   .(1)وهنا الظُّ

 

 ثانٌاً: القضاء على ملكة البحث العلمً:

بة البحث العلمً أو سرقة البحث العلمً من كاتب إن االعتماد على الؽٌر فً كتا    

، هذا ٌجعل الباحث ال ٌبالً وكتابة ه إلى النفس من دون إطبلع وبحثآخر ونسبتُ 

ُه الوحٌد الحصول  من أٌن أتى بالمعلومة حٌث ال ٌعرؾ مصدرها، بل ٌكون همُّ

ُ  على المعلومة فقط، ، وهذا ٌإثر من ناحٌة علمٌة وفكرٌة ةٌ هشَّ  عقلٌاتٌ  ومن هنا تنشؤ

والتؤثٌر فً  من التفكٌر وسعة اإلطبلع على نفس الباحث بشكل خاص، فعقله فارغٌ 

من  ة فارؼةٌ ، وٌإثر على المجتمع اإلسبلمً بشكل عام، حٌث تكون األمّ الؽٌر

 ٌَّ ، فبل ٌمكن ألّمٍة أن تقوم تساعهااة الفكرٌة القادرة على تطورها والعقلٌات البحث

                                                           

 ./ http://www.dw.com/ar( أخطار السرقات العلمٌة 1)
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د على عقول أبنابها، فإذا كان فً األّمة عقوٌل قادرةٌ على الفهم مصالُحها إال باالعتما

) رت األّمة ولحقت بالّركب وإال فبل والتَّدبر والتَّفكر تطوّ 
1)  . 

                                                                       ::                           ثالثاً: قتل موهبة اإلبداع والتنافس

أن ٌكون بٌن من ٌعتمد على  دَّ إن اإلبداع والتنافس الحقٌقً حتى ٌكون ناجحاً ال بُ     

عقله وفكره وبٌن من وذاته  من الجمٌع، ولٌس بٌن من ٌعتمد على ذاته وعقله وفكره

ذاته الٌوم لو جرت المنافسة فً البحث العلمً بٌن من ٌعتمد على فٌعتمد على ماله، 

ألنه من ٌعتمد على ماله، بدون شك سٌتفوق من ٌعتمد على ماله، عقله وفكره وبٌن و

من ملك المال فقد ملك العلم أٌضاً، وهذا من شؤنه أن ٌقضً على التنافس واإلبداع 

الحقٌقً بٌن أبناء المجمتع اإلسبلمً، فضبلً عن جعل المجتمع ٌستمرىء السرقة 

  .(2)د علٌها العلمٌة وٌتعو

 على مسٌرة البحث العلمً:رابعاً: التؤثٌر السلبً 

ثار على مسٌرة البحث العلمً وال تساهم فً آإن السرقة العلمٌة ال تترك أي     

حٌث ال تجد صدى ال ٌشٌر لها عالم وال ٌعترؾ بها باحث،  تقدمه، وتبقى مهملةً 

سوى من الجبلء والمنتفعٌن منها، ومع هذا تزداد بازدٌاد الفساد السٌاسً والمالً 

ال ٌتجزأُ من الحالة االجتماعٌة العامة، والتً  اً المجتمع، فتصبح جزءً واإلداري ف

تتمثل بعدم احترام الّسارق للمعاٌٌر العلمٌة والقٌم األخبلقٌة، باإلضافة للسرقات 

العلمٌة تنتشر أٌضاً ظاهرة اختراع النتابج وفبركتها بما ٌدعم إثبات نظرٌٍة علمٌٍة 

لمٌة والتبلعب بها، " وهً من الظواهر المنتشرة جدٌدة، من خبلل تزوٌر المادة الع

نزاهة البحوث فً وزارة  تإكد احصابٌات مكتب فً العالم فعلى سبٌل المثال

لى وجود إ% من المإسسات البحثٌة تشٌر تقارٌرها 3ن أمرٌكٌة الى الصحة األ

 وتزوٌرها نتابجشكال سوء السلوك العلمً، والذي ٌتضمن تلفٌق الأشكل من 

مال المتعمد وانتهاك المعاٌٌر هدعاء الكاذب واإلواال ،اس ؼٌر المشروعواالقتب

شكال أمن  شكلٍ  يِّ وتقع المسإولٌة أل نسان والحٌوان،خبلقٌة فً التجارب على اإلاأل

ومن ثم على معهد  ،على الباحث وعلى مشاركٌه بالبحث أوالً  ،ساءة العلمٌةاإل

جلة العلمٌة التً نشرت البحث، كما وعلى الناشر والم ،الجامعة وأالبحث العلمً 

و أعلى زمبلء الباحث من ؼٌر المشاركٌن بالبحث ومراجعً  ٌضاً أتقع المسإلٌة 

                                                           

 ؟                                                السرقات العلمٌة لماذا؟ العتٌبً، أبو طلحة، ( 1)
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?438184. 

 
 

 . http://www.dw.com/ar( أخطار السرقات العلمٌة، 2)

http://www.muslm.org/vb/showthread.php?438184
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?438184
http://www.dw.com/ar
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ذا ما فضلوا السكوت عن هذا الخرق للطرق العلمٌة ث إمستعرضً نتابج البح

، وهذا كله بدون شك ٌإثر على البحث العلمً بالشكل السلبً وٌحدُّ من السلٌمة

 . (1)كل الصحٌح المطلوب " استمراره بالش

ٌ ة رقة العلم بل الوقاٌة من الس   المبحث الرابع: س 

ة  ٌ رقة العلم بل الحد  من الس   المطلب األول: س 

الباحث أن ٌتحلى باألخبلق اإلسبلمٌة الحمٌدة أثناء كتابة البحث " إن على نبذة:     
م والسلوك العملً ثارها فً الكبلآالعلمً، فاألخبلق هً صفة فً النفس تظهر 

والمظهر الخارجً والصحبة المختارة، وعندما نقول أن األخبلق هً صفة فً 
داخل النفس،  كامنٍ  أو قبٌحٍ  حسنٍ  عن أمرٍ  النفس، هذا ٌعنً أن الخلق هو عبارةٌ 

ل، وتؤمُّ  رٍ إلى تفكّ  من ؼٌر حاجةٍ  وٌسرٍ  تصدر عنه األعمال والتصرفات بتلقابٌةٍ 
خبلق تظهر آثارها فً الكبلم والسلوك العملً والمظهر األ وعندما نقول أنَّ 

الخارجً والصحبة المختارة، هذا ٌعنً أن األخبلق الكامنة فً نفس اإلنسان تعرؾ 
، لذلك ال ُبدَّ أن ٌكون الباحث على درجة عالٌة من فاتهمن خبلل كبلمه وتصرُّ 

 قٌة .األخبلق الحمٌدة التً تمكنه من كتابة بحثه العلمً بثقٍة ومصدا
     
والمقصود بالبحث العلمً المراد كتابته هو عبارة عن ُجهد إنسانً متصل،     

ٌتطلب من الباحث أن ٌقوم بمسح جهود الباحثٌن الّسابقٌن واإلشارة إلٌها واإلضافة 
علٌها والتمهٌد للباحثٌن البّلحقٌن مستقببلً، وضرورة أن ٌشٌر الباحث إلى نتابج 

عتمدها وٌبنً علٌها، أو ٌنتقدها، أو ٌظهر عٌوبها، وٌمكن ؼٌره فً بحٍث معٌن، فٌ
ٌّنٍة من البحث، فٌصوؼها بلؽته الخاصة، لكن المهّم  أن ٌستفٌد الباحث من فكرٍة مع
هنا أن أخبلقٌات البحث العلمً تقتضً اإلشارة إلى مصادر المعلومات التً أستفاد 

 .  (2)الباحث من توثٌقها ونسبتها إلى أصحابها " 
     
وبناًء على ما تقدم، هناك موصفات ٌجب على ُكلِّ باحٍث أن ٌتصؾ بها أثناء     

 كتابة بحثه العلمً، وهً:
  

 أن ٌكون الباحث محباً للعلم، وعنده حب اإلستطبلع، وعمق التفكٌر ."  أوالً:
 

                                                           

 ،                     والبحوث  ( أخطار السرقات العلمٌة والتزوٌر فً األطارٌح1)
http://gilgamish.org/printarticle.php?id  . 

 
-https://www.univ                   أخبلقٌات البحث العلمً والسرقة العلمٌة، (2)

ouargla.dz/Cours_Inauguraux/cours_inaugurale_Interjection.. 
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https://www.univ-ouargla.dz/Cours_Inauguraux/cours_inaugurale_Interjection
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11 

 

 أن ٌعتز الباحث بآرابه وٌحترم آراء اآلخرٌن . ثانٌاً:
 

 قة فً جمع المبلحظات والمعلومات واألدلة .أن ٌتمتع الباحث بالد ثالثاً:
 

 أن ٌكون عند الباحث مٌول إلى التؤمل والتحلٌل . رابعاً:
 
 

تقبل النقد الموجه إلى آرابه من اآلخرٌن، واألمانة فً نقل آراء اآلخرٌن  خامساً:

 . (1)" وأدلتهم 
 

ٌث ٌندرج " لذا ٌتوجب على كل باحث أن ٌتحلى باإلمانة العلمٌة فً بحثه، ح    
تحت مصطلح األمانة العلمٌة العدٌد من المحاذٌر التً تإدي إلى انتهاك حقوق 
اآلخرٌن، ومن هذه المحاذٌر الؽش الذي ٌمسُّ سبلمة البٌانات من تلفٌٍق وتزٌٌٍؾ وما 
شابه، وكذلك الخداع والتضلٌل حٌث ٌشمل على تعمد انتهاك قوانٌن التحلٌل 

 ات والترجمة ؼٌر الدقٌقة .المنهجً السلٌم ومعالجة البٌان
 

كما ٌشٌر مصطلح األمانة العلمٌة إلى المسإولٌة التً ٌتوجب على جمٌع منتسبً     
الوسط األكادٌمً من هٌباٍت جامعٌة، وباحثٌن، وأستاذه، وطلبة، والمسإولٌة هنا 
توجُب على كل باحٍث أن ٌشٌر إلى المصادر األصلٌة للمعلومات المستخدمة فً 

مانة العلمٌة تعنً أن أكون أمٌناً فً كتابة بحٍث أو رسالٍة أو أي نوٍع آخر بحثه، فاأل
من الكتابة، فٌما ٌختُص بنقل االقتباسات من اآلخرٌن والمحافظة على تعبهم، 
ومضادُّ األمانة العلمٌة السرقة العلمٌة التً أصبحت تمٌز بعض الباحثٌن سواٌء أكان 

 .(2)"  ذلك على المستوى العالمً أو المحلً
     
ومن أكثر أنواع السرقات العلمٌة شٌوعاً وانتشاراً، السرقة العلمٌة الناتجة عن     

النسخ واللصق، والسرقة العلمٌة باستبدال الكلمات، والسرقة العلمٌة ألفكار 
والعامل ستعارة، وب، والسرقة العملٌة باستخدام االاآلخرٌن، والسرقة العلمٌة لؤلسل

، وتدنً هإلى هذه السرقات العلمٌة، ضعؾ المهارات البحثٌة عندث الذي ٌدفع الباح
ة، وعدم نضج مٌمستوى المهارات اللؽوٌة، وإنخفاض الوعً بؤخطار السرقات العل

وتفضٌل ذلك على  معٌنةٍ  علمٌةٍ  ثقافة النزاهة العلمٌة، والسعً للحصول على درجةٍ 
وعدم معرفة الكٌفٌات المثلى  العلم، وقلت الوعً بتقنٌات اإلسناد وإثبات المصادر،

ُ  لبلقتباس والتوثٌق، الباحث للسرقة العلمٌة، حٌث ال ٌعرؾ كٌؾ  ومن هنا ٌلجؤ

                                                           

 المصدر السابق . (1)
-https://www.univ               البحث العلمً والسرقة العلمٌة، أخبلقٌات (2)

ouargla.dz/Cours_Inauguraux/cours_inaugurale_Interjection.. 



10 

 

لسرقة المعلومة   اً مفتوح اً نترنت مكانبارات بؤسلوبه كما ٌدعً، وٌجد اإلٌصٌػ الع

) جهد وأ دون تعبٍ 
1)  . 

     
علمٌة، والسإال هو كٌؾ ٌتمُّ أطرح سإاًل مهماً لمعالجة مشكلة الّسرقات الوهنا     

رقات العلمٌة؟ الجواب: ال ُبدَّ من  تجنُّب الطلبة الباحثون من خطر الوقوع فً السَّ
العمل على تدرٌب الطلبة الباحثٌن منذ التحاقهم بالجامعة على كٌفٌة كتابة األبحاث 
العلمٌة بشكلها الصحٌح، من خبلل توثٌق المعلومات باإلشارة إلى أصحابها 

صلٌٌن، وال ُبدَّ من العمل الجاد على تدرٌب الطلبة الباحثٌن فً االعتماد على األ
المكتبات فً جمع المعلومات وعدم االقتصار على اإلنترنت، وال ُبدَّ من تدرٌب 
الطلبة على تعلم أصول االقتباس والتوثٌق والتلخٌص وإعادة الصٌاؼة فً كتابة 

ت العلمٌة ال ُبدَّ من تثمٌن األعمال البحثٌة البحث العلمً، ولتجنب الوقوع فً السرقا
الجادة والناجحة التً ٌنجزها الطلبة وفق معاٌٌر منهجٌة وعلمٌة، وعدم التسامح 
والتساهل مع المنجزات البحثٌة التً ٌقدمها الطلبة الباحثون والتً ال تتوافق مع 

 .  (2)المنهجٌة البحثٌة الكاملة والصحٌحة وشروط األمانة العلمٌة 
 

وبالتالً إذا تم تدرٌس الطالب منذ التحاقه بالجامعة بكل ما ٌتعلق بالبحث      
العلمً، سٌكون هذا هو الدافع الربٌسً للتخلص من هذه الظاهرة الضارة بالبحث 
العلمً بشكل خاص، وبالمجتمع اإلسبلمً بشكل عام، والٌوم ٌتم تدرٌس مادة البحث 

لبة منذ التحاقهم بالجامعة، وأنا أطالب بؤن تكون العلمً فً الجامعات الفلسطٌنٌة للط
هذه المادة، مادة إجبارٌة لجمٌع الطلبة؛ ألنه من خبللها ٌتعرؾ الطالب على 

 أساسٌات البحث العلمً، التً ال ُبدَّ منها فً كتابة أيِّ بحث علمً .
 
 

 

 

 

                                                           

 المصدر السابق . (1)

 

 

. دلٌل  / http://jilrc.com( الممارسات األكادٌمٌة الصحٌحة وتجنب السرقات العلمٌة، 2)
 ،،                                                  الطالب لتجنب اإلنتحال

https://www.hw.ac.uk/students/doc/plagiarismguidearabic.pdf  . 
 
 

 

https://www.hw.ac.uk/students/doc/plagiarismguidearabic.pdf
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ة  ٌ رقة العلم  المطلب الثانً: ضوابط البحث العلمً للحد  من الس 

هناك ضوابط للبحث العلمً ال ُبدَّ من أن ٌلتزم بها الباحث أثناء بحثه، حتى     

 ٌكون بحثه مقبوالً من ناحٌة شرعٌة ومن ناحٌة قانونٌة أٌضاً، وهذه الضوابط هً: 

 أوالً: الضابط التعبدي فً البحث: 

إلخبلص ة هلل تعالى فً البحث، وتظهر نتٌجة هذا اٌَّ والمقصود به إخبلص النِّ      

فً التخلص من األمراض التً ترجع إلى عدالة الباحث كعدم األمانة فً النقل، 

ة نجازات اآلخرٌنإوالسطو على  ٌَّ ، وهذا مرفوض شرعاً وقانوناً، وكما أن النِّ

الخالصة هلل تعالى تمكن الباحث من بذل ُجهده فً جمع المادة العلمٌة التً ٌرٌدها، 

ًُّ عن اإلتقان فً عموهذا فضبلً  ـ حث على ذلك، حٌث قال علٌه  ـ  له، والنب

ه  )الصبلة والسبلم:  قِنا ٌ ت  اًل أان   ما م  عا ك  د  ِملا أاحا ا عا ٌ ِحب  إِذا ا 
) (إِن  َّللا 

، وإن الباحث الذي (1

على السرقة والتدلٌس من  أجرأُ  ،نٌاة االمتحان الرقابٌة فً الدُّ ٌحسب حساباً للجنَّ 

ة الرقابٌة اإللهٌة المتمثلة برقابة هللا تعالى ب حساباً للجنَّ الباحث الحقٌقً الذي ٌحس

 الذي ٌعلم خابنة األعٌن وما تخفً الصدور .

 ثانٌاً: الضابط اإلشكالً فً البحث: 

أن ٌكون الهدؾ منه حلَّ مشكلة معرفٌة مجهولة،  ٌجبوالمقصود به أنَّ البحث     

والكتب  ،ٌجد أن مفهومه ٌختلؾلو أن الطالب ٌدرس قواعد التفسٌر، ومثال ذلك: 

، العلوم التً ٌحتاجها المفسرأٌضاً تختلؾ فً تحدٌده، فقد ٌكون معنى هذا المفهوم، 

فهوم، ، فٌعترضه إشكال ٌخص هذا الممصادر التفسٌر، أو ضوابط التفسٌرأو 

، وهذا ٌعنً أن قواعد التفسٌر دراسة فً المفهومبحثاً بعنوان:  وعلى أساسه ٌضع

قواعد  وهً مفهومدؾ من بحثه هذا  إلى حل مشكلة معرفٌة مجهولة، الباحث ٌه

الناس التً  ، وهكذا ٌكون للبحث أهمٌة ومكانة، فضبلً عن حل مشكلة التفسٌر

                       .توضٌحها بالشكل الصحٌح .                   إلى بٌانها و بحاجةٍ 

                   

                                                           

أحمد بن علً بن المُثنى بن ٌحٌى بن عٌسى بن هبلل التمٌمً الموصلً، مسند  ،ىٌعل وبأ (1)
، تحقٌق: حسٌن سلٌم أسد، شعب اإلٌمان، كتاب حفظ اللسان، األمانات 7/232أبً ٌعلً، 
 ىٌعل وحكمه: أخرجه الطبرانً وأب بدون طبعة وبدون تارٌخ، ها إلى أهلها،إوما ٌجب أدا

حكم حسٌن سلٌم أسد أسناده لٌن راً لشواهده، وقال وصححه األلبانً فً الصحٌحة نظ
 . 7/349وٌحتج به، وذلك فً المصدر نفسه، 

 
 



16 

 

  

حث:لً فً البثالثاً: الضابط الشمو  

والمقصود به أي أنه ٌجب على الباحث أن ٌختار التخصص الذي ٌمٌل إلٌه،     

ًَّ  مثال ذلك:حتى تعم الفابدة منه،  أن أختار بحثاً  إذا كنت أدرس تخصص الفقه، فعل

هذا ٌإدي إلى ضبط مسٌرة الباحث  ألنَّ  األمور الفقهٌة المتعلقة بتخصصً؛ ضمن

أٌضاً إلى تحقٌق درجة اإلتقان فً البحث نفسه من العلمٌة فً بحثه، وٌإدي 

الباحث، وهذا ال ٌتحقق إال من باحث ٌعلم ما ٌكتب، وما ٌرٌده، وما ٌتوصل إلٌه من 

ه الوحٌد هو بكل هذه األمور، فهمُّ  بل ٌهتمُّ فارق والمدلس، ا السّ نتٌجة بحثه هذا، أمّ 

             و لٌس كذلك .ما، أو حتى ٌقال عنه باحث وه علمٌةٍ  الحصول على درجةٍ 

                                     

الوقتً للبحث: رابعاً: الضابط     

األكمل فً زمن معلوم، وهذا  هوالمقصود به أي إمكانٌة إنجاز البحث على وجه    

ٌختلؾ من باحث آلخر، فقد ٌكون مناسباً لطالب فً الماجستٌر وؼٌر مناسب لطالب 

إذا أردت أن أكتب بحثاً فً موضوع  مثال ذلك:لعكس صحٌح، س، واوالبكالورٌ

هل عندي الفراغ  ل نفسً،من أن أسؤ دَّ الفقه، وكان عنوان هذا البحث الشفعة، ال بُ 

من تحدٌد  دَّ ومحدد ؟ لذلك ال بُ  معلومٍ  ألكمال هذا البحث فً زمنٍ  والوقت المناسبان

من باحث مخلص فً عمله، كمال هذا البحث، وهذا فً األصل ٌتحقق زمن كاؾ إل

             ألنه بإمكانه هود اآلخرٌن ال ٌهتم بعامل الزمن؛أما المدلس والسارق لج

          نفسه، وٌدعً إكمال البحث فً أي لة مطلقة، ونسبها جمع المعلومات بإرتٌاحٌّ 

)  وقت
1). 

بل ٌجب على  ،منها أثناء كتابة أي بحث علمً دَّ الضوابط التً ذكرت، ال بُ  هذه    

ها بعٌن االعتبار، والباحث الصادق المخلص ٌهتم بهذه الضوابط ذأن ٌؤخ كل باحثٍ 

ارق ذل المزٌد من الجهد حتى ٌحققها فً بحثه، أما المدلس والسّ بوٌعتنً بها، وٌ

ألنه ال ٌقصد من بحثه  هم، فهو ال ٌهتم بكل هذه الضوابط؛لملكٌة اآلخرٌن وجهود

                                                           

 ،،                         فرٌد األنصاري، ضوابط البحث العلمً (1)
http://www.montaqat.com/2015/12/blog-post_19.html . 

 

 

 

http://www.montaqat.com/2015/12/blog-post_19.html
http://www.montaqat.com/2015/12/blog-post_19.html
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ضمنه من  ،ة الناس به، بل هدفه تحقٌق مكاسب دنٌوٌة محضةتحقٌق الفابدة وال إفاد

ة ٌَّ السمعة والشهرة وهذا ٌتناقض مع الشرٌعة اإلسبلمٌة التً دعت إلى إخبلص النِّ 

 . فً األعمال واألقوال هلل تعالى

رقة العلمٌة  المبحث الرابع: واجب األمة اتجاه الس 

اه ارةالمطلب األول: واجب أهل العلم اتجاه هذه الظ   رة الض 

هذا  رقات العلمٌة، ٌبدأُ فً موضوع السَّ أهل العلم هناك واجب شرعً على     

آلخرٌن ممتلكات ارع من أمثال هإالء الذٌن ٌعتدون على الواجب ببٌان موقؾ الشّ 

المطلوب منه  ن كشؾ سارقاً لهذه الممتلكات،وٌنسبونها إلى أنفسهم زوراً وبهتاناً، فم

رد الحقوق إلى ٌطالبه ب وأنعن هذا  الفعل الشنٌع،  ؾَّ أن ٌنصحه سراً بؤن ٌك

اآلخرٌن، ولم ٌرد لممتلكات رقة عن السّ  أصحابها حتى ٌتوب هللا علٌه، فإن لم ٌكؾّ 

الحقوق إلى أصحابها، فالمطلوب شرعاً أن ٌتم فضُحه بٌن الناس بما أرتكب وفعل، 

  ً وبصٌرة، فضبلً عن تحذٌر وهذه هً وظٌفة العلماء المختصٌن، وكلِّ ذي حس  دٌن

رقة العلمٌة النابعة عن الؽش الناس من خبلل مقاطعة كتاباته الناتجة عن السَّ 

) والتضلٌل والخداع
1). 

 

ارة  اهرة الض   المطلب الثانً: واجب أهل القانون اتجاه هذه الظ 

أهل القانون فً هذا  أٌضاً على عاتقهناك واجب ومسإولٌة كبٌرة واقعة     

وهذا ٌتمثل بإصدار قوانٌن صارمة ضد مرتكبً السرقات العلمٌة، بحٌث الصدد، 

للشرع والقانون معاً،  فً نظر أهل القانون أن السارق لجهود اآلخرٌن ٌعتبر مخالفاً 

والقانون هنا هو مكمل للشرع فً تطبٌق القوانٌن التً تردع أصحاب السرقات 

ن ٌكون محمٌاً قانونٌاً من عبث لذا كل ما ٌتعلق باألمور العلمٌة ٌجب أالعلمٌة، 

اآلخرٌن وتعدٌهم، فعلى أهل القانون أن ٌطالبوا هإالء السارقٌن برد الحقوق التً 

عتبار أنها حق وملك                     انسبوها إلى أنفسهم زوراً وبهتاناً إلى أصحابها، على 

ستجٌبوا لذلك، للؽٌر، ال ٌجوز التعدي علٌها وال بؤي حال من األحوال، وإن لم ٌ

ؾ حصورهم فً الصفعلٌهم أي ـ أهل القانون ـ بفضحهم أمام الناس من خبلل نشر 

السارق وإن لم  ألنَّ  بشكل دوري وتكون بٌن أٌدي الناس؛ التً تصدر ،والمجبلت

                                                           

 .العتٌبً، أبو طلحة، السرقات العلمٌة لماذا؟                                   (1)
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?438184 . 

 
   

http://www.muslm.org/vb/showthread.php?438184
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?438184


15 

 

العلمً، إال أنه ٌحسب حساباً للناس خوفاً من  هبحث حساباً هلل تعالى أثناء كتابة ٌحسب

حتى نتخلص من  مثل هذه القوانٌن فؤنا أطالب بتطبٌق ،مهمأما أن ٌكشؾ وٌفضح

نتشارها بشكل أوسع داخل المجتمع اهذه الظاهرة الضارة من جذورها، خوفاً من 

ذلك ٌإثر  ألنَّ  بٌن أهل العلم؛ وعادٌةً  عابرةً  اإلسبلمً، وحتى ال تصبح ظاهرةً 

 علم وتطوره فً مجتمعنا اإلسبلمً .بالشكل السلبً على تقدم ال

وذهب الكثٌر من الباحثٌن إلى أن سكوت الُكّتاب عن السرقة العلمٌة التً     
ٌتعرضون لها، ٌجعل الظاهرة  تتفاقم فً صمت، وذلك بسبب اإلجراءات القانونٌة 
المعقدة التً ال تشجع على اللجوء إلى القضاء فً هذه الحالة، وبسبب ذلك فإن 

ٌكتفون بالكشؾ عنها عبر صفحاتهم  الكثٌر ممن تعرضت أعمالهم للسرقة عادة ما
على وسابل التواصل اإلجتماعً ومراسلة الجهات المعنٌة، وقد ٌصل األمر إلى حدِّ 
المطالبة باالعتذار من السارق أو الجهة الناشرة، ومن هنا ال نجد حداً رادعاً زاجراً 

ماٌة للقضاء على هذه الظاهرة، لذلك فإنً أطالب القانون أن ٌتدخل مباشرة فً ح
الحقوق المعنوٌة لؤلفراد، كما ٌتدخل مباشرة فً حماٌة الحقوق المادٌة؛ ألنها تقل 
خطورة عنها، وبدون شك هناك قوانٌن أتخذت فً بعض الدول العربٌة للقضاء على 

 . (1) هذه الظاهرة، وعلى القانون الفلسطٌنً أن ٌقتدي بهذه القوانٌن
 

بالقوانٌن واألجراءات الصارمة، ستتسع هذه  وبالتالً إذا لم نعالج هذه الظاهرة    
الظاهرة وتلقً بظبللها السلبٌة على العلم والمتعلم معاً، لذا ال ُبدَّ من قٌام أهل الشؤن 
ال سٌما وزارة التعلٌم العالً، وإدارات الجامعات، وقبل كل ذلك من أولبك الذٌن 

والعمل على الحدِّ من  ٌسترزقون من مهنة السرقات العلمٌة، بمحاربة هذه الظاهرة،
انتشارها فً أواسط أهل العلم، حٌث ثبت أن مشكلة السرقات العلمٌة لٌست مشكلة 
مادٌة كما ٌظن البعض فً عدم قدرة الجامعات على تؽطٌة مصارؾ األبحاث؛ ألنَّ 
الّطالب ٌدفع مصارٌؾ أكبر فً سبٌل إلقاء المهّمة على عاتق ؼٌره، من أجل 

 .(2)دون تعب منه أو جهد الحصول على بحث جاهز 
 
ومن هنا كان الزماً علٌنا العمل على إٌجاد قوانٌن تحد من هذه الظاهرة، ففً    

م عّدة عقوبات مترتبة على السرقات العلمٌة إن 2016القانون الجزابري صدر سنة 
وجدت مع حاملً درجة البكالورٌوس أوالماجستٌر أوالدكتوراه أو فً أي درجة 

ذا النوع من السرقة قبل أو بعد مناقشتها ٌعرِّض صاحبها إلى علمٌة أخرى، فه

 .  (3)إبطال المناقشة، وسحب اللقب الحابز علٌه، ومنع نشر ما سرقه  

                                                           

 . http://www.jadidpresse.comمتفاقمة،  السرقة العلمٌة ظاهرة (1)
-http://finder.ps/ar/reports ،              السرقة العلمٌة ـ الجرٌمة  األكادٌمٌة (2)

written/1427.html  . 
 ،،                        قٌات البحث العلمً والسرقة العلمٌةأخبل (3)

ouargla.dz/Cours_Inauguraux/cours_inaugurale_Interjection. 
 

http://www.jadidpresse.com/
http://finder.ps/ar/reports-written/1427.html
http://finder.ps/ar/reports-written/1427.html
http://finder.ps/ar/reports-written/1427.html


13 

 

 
للحد من هذه الظاهرة الضارة إلى جهاز ٌتبع ولجؤت الجامعة األردنٌة فً األردن    

من توثٌق البحث %  90برمجٌة موثقة عالٌة الجودة تعطً نتابج بما ال ٌقل عن 
واكتشاؾ إي اقتباسات من أي جهة لٌتم على إثرها وقؾ عملٌة المناقشة فوراً، 

قق بحث علمً كامل وٌطلب من الطالب أن ٌعٌد ترتٌب أموره من جدٌد بما ٌح
)خالً من السرقة 

1
). 

 
ردنٌة لطلبة الدراسات العلٌا أن م قررت رباسة الجامعة األ2013عام وفً     

ردنٌة، وال ٌمكن أن مجلة علمٌة تعترؾ بها الجامعة األب رسالته فً ٌناقش الطال
تنشر مادة علمٌة مسروقة فً تلك المجلة، لذلك كان الزماً على الطالب أن ٌجتهد 

تم تفعٌل نظام الكشؾ عن السرقات العلمٌة،  2009فً بحثه ورسالته، وفً عام 
تعرضت للسرقة نها كووعلى إثر ذلك تم سحب رسالة دكتوراه تمت مناقشتها 

 . (2)العلمٌة، وتم استدعاء الطالب للتحقٌق وسحب رسالة الدكتوراه 
 

نتشار والظهور، مما أثر ة العلمٌة لها الحظ األكبر فً االوفً مصر كانت السرق    
ة هناك، وهذا ما دفع أصحاب الشؤن إلى البحث عن مٌبشكل سلبً على الحٌاة التعلٌ
ذه الظاهرة، فلو ثبت سرقة بحث علمً ٌتم فصل بدابل رادعة للقضاء على ه

السارق من الجامعة، أو ٌمضً على استقالته خبلل ساعة من إكتشاؾ السرقة 
العلمٌة، مإكدٌن على أن هذا هو الحل الوحٌد للقضاء على هذه الظاهرة التً 

 .(3)تعصؾ بمصر 
 

ل العربٌة وفً فلسطٌن السرقة العلمٌة منتشرة فٌها شؤنها شؤن بقٌة الدو    
واإلسبلمٌة، حٌث وجهت وزارة التربٌة والتعلٌم العالً بؽزة تحذٌراً لبعض 
المكتبات والمراكز الخاصة، التً تعمل على إعداد أبحاث علمٌة جاهزة وتقوم 
ببٌعها للطلبة األكادمٌن، وذلك انطبلقاً من مبدأ الشفافٌة والحفاظ على جودة 

ة أنه وفقاً للقانون األساسً الفلسطٌنً مخرجات البحث العلمً، وأوضحت الوزار
م، فإن 1998( لسنة 11م المعدل وتعدٌبلته وقانون التعلٌم العالً رقم )2003لسنة 

الجهات المخولة فً إنتاج المعرفة البحثٌة هً مإسسات التعلٌم العالً ومراكز 
البحث العلمً المرخصة من قبل وزارة التربٌة والتعلٌم، إضافة إلى الباحثٌن 
المتخصصٌن من حملة المإهبلت العلٌا، وأشارت الوزارة إلى أن هناك العدٌد من 

                                                                                                                                                                      

 
 ،( سرقة لجهود اآلخرٌن،                                 1)

http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=81834. 
 المصدر الّسابق . (2)
 . /http://www.youm7.com/story/2015/3/31( السرقة العلمٌة، 3)
 

 ـ 85ـ 

http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=81834
http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=81834
http://www.youm7.com/story/2015/3/31/
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الشركات والمكاتب والمكتبات تقوم بإنتاج أبحاث دون مراعاة أصول البحث العلمً 
 ومبادىء الشفافٌة واألصالة والتوثٌق ودون الرجوع إلى أي جهة مسإولة، مبٌنة أن

حاث جاهزة لطلبة البكالورٌوس أو ذلك ٌتم عبر نسخ ولصق وإعداد وبٌع أب
، ومن هنا أكدت وزارة التربٌة والتعلٌم العالً بشكل مخالؾ للقانون ٌالالدراسات العُ 

جراءات القانونٌة بحقها، وهذا هات المخالفة قانونٌاً وستتخذ اإلأنها ستبلحق هذه الج
الرادعة  جراءاتن، حٌث نطالب القانون أن ٌتخذ اإلما ندعو إلى تحقٌقه فً فلسطٌ

التً تقضً على هذه الظاهرة فً وطننا فلسطٌن،اقتداء ببعض الدول التً تلجؤ إلى 
فصل السارق من جامعته وسحب الدرجة التً حصل علٌه من خبلل هذه        

) السرقة
1). 

 
م( إلى 1930ٌشٌر قانون العقوبات اإلٌطالً المعمول به حالٌاً الصادر سنة )" و    

عتبار أنها صورة من صور السرقات اة بصفة مستقلة، وعلى المنفع تجرٌم سرقة
اإلنجلٌزي والفرنسً فلم ٌسلكا مسلك القانون اإلٌطالً، المخففة عقوبتها، أما القانون 

 وإنما قاما بتجرٌم بعض الصور التً ٌصدق علٌها وصؾ سرقة المنفعة .
 

رت سرقة المنفعة وسلكت بعض القوانٌن العربٌة مسلك القانون اإلٌطالً، واعتب    
صورة خاصة من الّسرقة وقامت بتجرٌمها بصفة مستقلة مثل: لٌبٌا، ولبنان، 

الً مملوكاً لؽٌره، واألردن، حٌث جاء فً قانون العقوبات اللٌبً: كل من أختلس منقو
من استعمل بدون حق شٌباً  ، وجاء فً قانون العقوبات اللبنانً:ٌعاقب بالحبس

ضرراً ولم ٌكن قاصداً اختبلس الشًء عوقب بالحبس ٌخص ؼٌره بصورة تلحق به 
                                           .والؽرامة .                                       
                     

ومن القوانٌن العربٌة من سلك مسلك القانون اإلنجلٌزي والقانون الفرنسً     
ٌه وصؾ سرقة المنفعة، مثل: تونس،                بتجرٌم بعض حاالت ٌصدق عل

والجزابر، وسورٌا، والعراق، والكوٌت، والسودان، ومصر، حٌث جاء فً القانون 
التونسً: من ٌختلس شٌباً لٌس له، ٌصٌر مرتكباً للّسرقة، ٌلحق بالّسرقة اختبلس 

) االنتفاع بما هو ممنوح للؽٌر، من الماء أو الؽاز أو الكهرباء "
2
). 

 

                                                           

(1)http://www.mohe.ps/2016/12/29 / . 
(، نقبلً عن سرقة المنفعة، سامً نوفل، 1(، الفقرة )626المادة )( قانون العقوبات اإلٌطالً، 2)

http://www.publications.zu.edu.eg/Pages/PubShow.aspx?ID=13
877&pubID=19  ( 258.  وأنظر: بوابة التشرٌع تونس، المجلة الجزابٌة، المادة ،)

http://www.legislation.tn/affich-code-article/code-p%C3%A9nal-
article-258__9553    ( العقوبات 15.   وأنظر: قانون العقوبات األردنً، المادة ،)

 . http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo064ar.pdfالجنحٌة، 
 
 

 

http://www.mohe.ps/2016/12/29%20/
http://www.publications.zu.edu.eg/Pages/PubShow.aspx?ID=13877&pubID=19
http://www.publications.zu.edu.eg/Pages/PubShow.aspx?ID=13877&pubID=19
http://www.legislation.tn/affich-code-article/code-p%C3%A9nal-article-258__9553
http://www.legislation.tn/affich-code-article/code-p%C3%A9nal-article-258__9553
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo064ar.pdf
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أما الدول العربٌة التً طبقت الشرٌعة اإلسبلمٌة، وطبقت على سرقة المنفعة     

 . حكم السرقة العادٌة فً حال توافر أركانها وشروطها، فهً السعودٌة والٌمن

وشدّد أهل القانون فً وضع حٍد لهذه الّظاهرة الّضارة فً مجال البحث العلمً،     

حق  هً :الملكٌة الفردٌة عند أهل القانونوٌة للؽٌر، ملكٌة الفردالألنها اعتداء على 

اإلنسان فٌما ٌنتجه من اختراعات وإبداعات فنٌة وأدبٌة وتقنٌة وتجارٌة وؼٌرها من 

خول لصاحبه ثبلث سلطات تنبع من الملكٌة الواردة على نتاج فكر اإلنسان، إذ ٌُ 

ثماراً أو استؽبلالً أو أشٌاء ؼٌر مادٌة، وبالتالً له حرٌة التصرؾ فً ما ٌملكة است

تنازالً، كحق المإلؾ فً التؤلٌؾ، والناشر فً حقوق النشر، والمهندس فً 

االستٌبلء من المخططات والخرابط، والمخترع فٌما اخترعه، مع منع الؽٌر 

 .(1)ذن صاحبه إواالعتداء دون 

ي إن الؽاٌة من قانون حماٌة الملكٌة الفردٌة هو تعزٌز التقدم االقتصادو    

واالجتماعً والثقافً والعلمً للمجتمع من خبلل تطوٌر القوانٌن والمعاهدات الدولٌة 

 . (2)الخاصة بحقوق الملكٌة الفكرٌة، التً تإدي إلى تشجٌع االبتكار والمعرفة 

أن سن القوانٌن لحماٌة الملكٌة الفردٌة من شؤنه دعم تقدم ٌظهر وبناًء على ما     

دم االجتماعً واإلبداع العلمً والتكنولوجً واالزدهار والتق التنمٌة االقتصادٌة

الثقافً للبشرٌة كلها، حٌث شهد وضع نظام حماٌة الملكٌة الفردٌة فً الحٌاة 

تارٌخٌاً، ونالت حماٌة حقوق الملكٌة الفردٌة اهتماماً  االقتصادٌة واالجتماعٌة ارتقاءً 

حقوق الملكٌة  حفظُ ث تَ واسعاً من المجتمع الدولً ال سٌما المجتمع الؽربً، حٌ

الفردٌة للمخترع أو صاحب العمل اإلبداعً حقوقه، فضبلً عن فتح المجال لعرض 

أكبر ألعماله الفكرٌة واإلبداعٌة للناس، وهذا ال ٌمكن أن ٌتحقق إال عندما ٌوفر له 

القانون حماٌة كاملة لكل حقوقه من أي نوع من السرقات واالقتباسات ؼٌر 

قانون الحماٌة للملكٌة الفردٌة بهذا الشكل ٌساهم فً تقدم البلدان،  المشروعة، فاعتماد

لما ٌكفله من ضمانات قانونٌة للمإلفٌن والفنانٌن والمبتكرٌن والمخترعٌن،  نظًرا

واحترام لعملهم اإلبداعً على الصعٌد المعنوي، ومن خبلل الفوابد المالٌة التً تعود 

 .(3)علٌهم بفضل هذا الجهد والتعب والنشاط 

                                                           

 . http://jilrc.comفكرٌة، ( نرجس صفو، الحماٌة القانونٌة للملكٌة ال1)
 ،،                  ( طبلل أبو ؼزالة، المجمع العربً للملكٌة الفردٌة2)

http://www.aspip.org/Upload/File/ACIPP.pdf. 
، الدار الجامعٌة، 6ـ5، جرابم التعدي على حقوق الملكٌة الفكرٌة، صخالد ممدوح  ،إبراهٌم (3)

 م .2010هـ ـ 1431، 1األسكندرٌة، مصر، ط 
 

http://jilrc.com/
http://www.aspip.org/Upload/File/ACIPP.pdf
http://www.aspip.org/Upload/File/ACIPP.pdf
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وعندما انتشرت فً األونة األخٌر عملٌة التؤلٌؾ والترجمة واالقتباس والسرقة     

والنسخ واللصق، كل هذا استوجب على القانون أن ٌتدخل لحماٌة حقوق صاحب 

هذه األعمال األدبٌة والعلمٌة والفنٌة وما شابه من أي اعتداء ٌضر بصاحبه، ووضع 

الحقوق من جهد ذهنً خبلق  ذله صاحب هذهابط حفاظاً على ما ٌبالقانون الضو

متمٌز، وصانه من عبث وتطفل بعض ضعفاؾ النفوس بالتقلٌد ونسبة عمله وجهده 

، وإن فً هذه الحماٌة القانونٌة للملكٌة الفردٌة السبٌل كذباً وزوراً  وتعبه إلى أنفسهم

القانونٌة الوحٌد للحفاظ على العدٌد من االبداعات اإلنسانٌة فقد تم تعدٌل النظم 

لمواجهة هذه التحدٌات بما ٌضمن استمرار أصحاب هذه الحقوق على االبداع 

 .(1)واإلنتاج واالنتفاع من كل ما هو جدٌد 

والفنٌة اتجهت  وبعد ابرام اتفاقٌة )برن( لحماٌة المصنفات األدبٌة والعلمٌة    

قوق المإلؾ على البلدان المتقدمه فً التكنولوجٌا إلى وضع معاٌٌر عالمٌة لحماٌة ح

م إلى اعتماد اتفاقٌتٌن دولٌتٌن فً 1996شبكة االنترنت، فانطلقت مبادرة منهم عام 

اطار المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة )الوٌبو(، وهما معاهدة الوٌبو بشؤن حقوق 

(، وقد WPPT(، ومعاهدة الوٌبو بشؤن االداء والتسجٌل الصوتً )WCTالمإلؾ )

م، وكان من أهم 1996ٌبو بشؤن حقوق المإلؾ فً دٌسمبر عام اعتمدت اتفاقٌة الو

بنودها الحقوق الممنوحة، وهً تعنً أن صاحب الحق فً المإلؾ له حق استؽبلله 

مإلفه من خبلل طبعه أو نسخه بجمٌع األشكال التً ٌراها مناسبة، وله الحق فً 

حماٌة مصنفاته على استخدام كافة األسالٌب والتدابٌر والتكنولوجٌا الحدٌثة لضمان 

 .(2)شبكة االنترنت من عبث السارقٌن وهً ما تسمى الٌوم بعملٌة التشفٌر 

وبالتالً إن األمم السابقة كانت حرٌصة على إسناد الكتابات والرواٌات     

واألبحاث العلمٌة وما شابه إلى أصحابها، لكن مفهوم الملكٌة الفكرٌة وما ٌنتج عنها 

جود فً أذهانهم كما هو موجود اآلن، فالجذور كانت من كسب مالً لم ٌكن مو

وقفت عناٌة أهل العلوم وهمم أهل  » موجودة ولكن الثمار كانت مفقودة، حٌث قٌل:

ٌّة وتصحٌحها بالّرواٌة المسندة إلى مإلّفٌها  الّدول على ضبط الّدواوٌن العلم

األقوال إلى قابلها  فبذلك تسند ،ألّنه الّشؤن األهّم من الّتصحٌح والّضبط ؛وواضعٌها

                                                           

، المكتب 9ـ2/5الموسوعة العلمٌة فً حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة،  ،عبد الوهابعرفة، ( 1)
 .م 2002هـ ـ 1423الفنً للموسوعات القانونٌة، االسكندرٌة، مصر، 

 . 8المصدر السابق، ص (2)
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        هلوهكذا كان شؤن أ ... والفتٌا إلى الحاكم بها المجتهد فً طرٌق استنباطها

) « العلم وحملته فً العصور واألجٌال واآلفاق
 ، ولم ٌكن أٌضاً حق المإلؾ ٌحمٌه (1

القانون القدٌم، وإنما ظهرت الحاجة إلى حماٌة حق المإلؾ بعد أختراع المطبعة 

خبللها ٌتم طبع اآلالؾ النسخ للمصنؾ الواحد، وهذا مما جعل المإلؾ  التً من

ٌكسب ربحاً مادٌاً على مإلفاته الناتجة عن جهده الفكري، ولكن فً ذلك الوقت ترك 

المإلؾ دون حماٌة قانونٌة، فحماٌة الملكٌة الفكرٌة بما فٌها حق المإلؾ لٌست ولٌدة 

ة التً علٌها اآلن، " حٌث ٌعتقد أن شمال العصر بل كانت قدٌمة ولكن لٌست بالحماٌ

إٌطالٌا فً عصر النهضة هو مهد نظام الملكٌة الفكرٌة، وجاءت أول محاولة نظامٌة 

م، 1474لحماٌة االختراعات بنوع من البراءة فً قانون صدر فً البندقٌة سنة 

ونص على منح حق استبثاري للفرد، ونشؤ أول نظام لحق المإلؾ فً العالم خبلل 

لك القرن بفضل اختراع االحرؾ المطبعٌة المنفصلة واآللة الطابعة حوالً سنة ذ

م، وقد برز فً نهاٌة القرن التاسع عشر أسالٌب وظواهر عدٌدة، كتطور 1440

حركة الصناعة ونمو واتساع شبكات السكك الحدٌدة واستثمار رإوس األموال ونمو 

مإلؾ نتٌجة ازدٌاد تقلٌد التجارة، ومن هنا كان من الضروري حماٌة حقوق ال

م أبرمت فً بارسً اتفاقٌة 1883وسرقة الكتب وانتشارها فً أوروبا، ففً عام 

من قبل اتحاد بارٌس لحماٌة الملكٌة الصناعٌة سمٌت )اتفاٌة بارٌس(، وفً عام 

م أبرمت فً مدرٌد باسبانٌا اتفاقٌة لقمع بٌانات تصدٌر السلع الزابفة 1891

ٌة مدرٌد(، أما فً العالم العربً لم تظهر إال حدٌثاً، فكان أول والمضللة سمٌت )اتفاق

قانون حق المإلؾ عرفته الببلد العربٌة هو قانون حق التؤلٌؾ العثمانً الصادر سنة 

 .(2)م " 1910

                                                           

عبد الرحمن بن محمد بن محمد أبو زٌد ولً الدٌن الحضرمً اإلشبٌلً، تارٌخ ابن خلدون،  (1)
ابن خلدون ـ دٌوان المبتدأ والخبر فً تارٌخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي         

 -هـ  1408، 2 ، تحقٌق: خلٌل شحادة، دار الفكر، بٌروت، لبنان، ط1/532الشؤن األكبر ـ، 
 م .1988

 
( أحمد عبد هللا مصطفى، حقوق الملكٌة الفكرٌة والتؤلٌؾ فً بٌبة االنترنت، 2)

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=487:2011-08-13-20-29-19&catid=144:2009-

05-20-09-53-29 . 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=487:2011-08-13-20-29-19&catid=144:2009-05-20-09-53-29
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=487:2011-08-13-20-29-19&catid=144:2009-05-20-09-53-29
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=487:2011-08-13-20-29-19&catid=144:2009-05-20-09-53-29
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=487:2011-08-13-20-29-19&catid=144:2009-05-20-09-53-29
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م تقدمت مإسسة الٌونسكو التابعة لهٌبة األمم المتحدة، فنظمت 1952وفً عام     

قوق المإلؾ لمدة ال ٌجوز أن تقل عن طول عقد اتفاق عالمً ٌنص على حماٌة ح

 .(1)وخمس وعشرٌن سنة بعد موته حٌاته 

ومن هنا توالت المإتمرات واالتفاقٌات الدولٌة التً تطالب بحماٌة حقوق الملكٌة     

الفكرٌة بما فٌها حق المإلؾ من اعتداءات الؽٌر، حٌث وضعت اللجنة القانونٌة 

مشروعاً لحماٌة حق المإلؾ، وتم اصدار هذا م 1948لجامعة الدول العربٌة سنة 

م الذي نصَّ على كفالة حقوق المإلفٌن والناشرٌن مع األخذ بعٌن 1954القانون سنة 

االعتبار ما نصت علٌه المعاهدات واالتفاقات الّدولٌة فً هذا الصدد، وهو القانون 

عربٌة  المعمول به فً الوقت الحاضر، وبعد ذلك نشؤت فكرة تؤسٌس هٌبة مهنٌة

متخصصة تهتم بتنظٌم مهنة العاملٌن فً الملكٌة الفكرٌة على الصعٌد العربً مع 

تقدٌم المساعدات الفنٌة للدول العربٌة فً جمٌع المجاالت التً تتعلق بالملكٌة 

تم تؤسٌس المجمع العربً لحماٌة الملكٌة الفكرٌة، وهو  1987الفكرٌة، وفً عام 

صصة تتمتع بصفة عضو مراقب فً المنظمة عبارة عن هٌبة مهنٌة عربٌة متخ

العالمٌة للملكٌة الفكرٌة، والهدؾ الربٌسً لهذا المجمع تعزٌز وتطوٌر نظام حماٌة 

الملكٌة الفكرٌة فً الوطن العربً من خبلل وسابل التوعٌة والتثقٌؾ التً توضح 

ه المإثر على األقتصاد، وٌهدؾ أٌضاً إلى تحسٌن  طبٌعة العمل فً هذا المجال ودورِّ

التشرٌعات فً مجال الملكٌة الفكرٌة من خبلل دراسة الجوانب المتعددة لبراءات 

 .(2)االختراع والعبلمات التجارٌة وحقوق التؤلٌؾ 

م أضاؾ دستور جمهورٌة مصر العربٌة على حق المإلؾ عدة 1971وفً عام     

 :(3)ضمانات، وهو خاص بالحقوق والحرٌات والواجبات على النحو التالً 

حرٌة الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبٌر عن رأٌه ونشره أو  :منه 47المادة  

 الكتابة أوالتصوٌر أو ؼٌر ذلك من وسابل التعبٌر فً حدود القانون .

حرٌة الصحافة والطباعة والنشر ووسابل االعبلم مكفولة، والرقابة  منه: 48المادة 

 اإها بالطرٌق االداري محظور .على الصحؾ محظورة، وانذارها أو وقفها أو الؽ

بداعً األدبً ة للمواطن حرٌة البحث العلمً واإلأن تكفل الدول منه: 49المادة 

 . والفنً والثقافً وتوفر وسابل التشجٌع البلزمة لتحقٌق ذلك

                                                           

 .2/61الموسوعة العلمٌة فً حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة، ، الوهابعبد عرفة، ( 1)
 

 . 382ـ 381حقوق الملكٌة الفكرٌة، ص خالد ممدوح إبراهٌم، جرابم التعدي على (2)
 . 2/11، الموسوعة العلمٌة فً حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة، عبد الوهاب ،عرفة (3)
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وجماع ما تقدم ٌظهر أن هذا المشروع رفع من شؤن حق المإلؾ ووضعه فً     

ة ــ، وأنه قرر لتلك الحقوق والحرٌات حماٌة مصاؾ ــ الحقوق والحرٌات العام

دابمة، وجعل االعتداء علٌها جرٌمة ال تسقط الدعوى الجنابٌة أو المدنٌة عنها 

بالتقادم، وتكفل الدولة تعوٌضاً عادالً لمن وقع علٌه االعتداء، وأٌضاً قرر أن لحق 

من اعتداء المإلؾ وحرٌته نصٌب وافر من المبادىء القانونٌة الكفٌلة بحماٌته 

  .(1)الؽاصبٌن والسارقٌن 

فً فلسطٌن، ٌوجد العدٌد من القوانٌن بهذا  ةأما بالنسبة لحماٌة الملكٌة الفردٌ    

 وهً:  الشؤن فً الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة،

م، وقانون امتٌازات 1952( سنة 33قانون العبلمات التجارٌة رقم )    

وقانون تسجٌل األسماء التجارٌة  م،1953( سنة 22االختراعات والرسوم رقم )

فٌه قانون فم وهذه موجودة فً الضفة الؽربٌة، أما قطاع ؼزة 1953( سنة 30رقم )

م، وقانون امتٌازات االختراعات والرسوم 1938( سنة 35العبلمات التجارٌة رقم )

م، 1935( سنة 23م، وقانون تسجٌل األسماء التجارٌة رقم )1924( سنة 23رقم )

انٌن ال تلبً الؽرض المطلوب منها، فهً ال تشمل على أحكام التسجٌل وهذه القو

دراستها من قبل المنظمة  وتمت ،وحماٌة العدٌد من الملكٌات التً ظهرت حدٌثاً 

اتفاقٌات دولٌة بشؤنها، رؼم أن هناك مشروع  للملكٌة الفكرٌة وتم توقٌعالعالمٌة 

س التشرٌعً الفلسطٌنً بتارٌخ قانون لحقوق المإلؾ والحقوق المجاورة قدم للمجل

م، وكذلك مشروع 1/12/1999م، وأحٌل للمناقشة العامة بتارٌخ 16/3/1999

قانون حماٌة الملكٌة الصناعٌة المقدم للمجلس التشرٌعً الفلسطٌنً بتارٌخ 

م وإلى اآلن لم ٌتم المصادقة 18/8/2003م، وأحٌل للجان بتارٌخ 18/8/2003

لسة للمجلس التشرٌعً الفلسطٌنً ولم ٌتم م عقدت ج2006علٌه، وفً عام 

المصادقة علٌه أٌضاً حٌث ظهر اإلنقسام الفلسطٌنً وتعطلت جلسات المجلس 

التشرٌعً، فوضع فلسطٌن ٌختلؾ عن الدول األخرى فً تطبٌق حماٌة الملكٌة 

الفكرٌة، نتٌجة للظروؾ السٌاسٌة التً مرت بها منذ قرار التقسٌم، وبداٌة األحتبلل 

نً ألراضٌها األمر الذي أدى إلى دمج االقتصاد الفلسطٌنً باالقتصاد الصهٌو

ونً مما همش االهتمام بالقوانٌن الملكٌة الفكرٌة فً فلسطٌن، فضبلً عن ٌالصه

 .                                . (2)انتشار الجهل بؤهمٌة حماٌة الملكٌة الفكرٌة فً فلسطٌن 

                                                           

 . 12ـ2/11المصدر الّسابق، (1)
 

 
 ./http://www.mohamah.net/answer/93الملكٌة الفكرٌة فً فلسطٌن،  (2)
 

http://www.mohamah.net/answer/93/
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فً فلسطٌن فً الوقت الراهن  الحقوق المجاورة لهن حقوق المإلؾ ووبالتالً إ    

م نظرٌاً هو القانون الساري فً فلسطٌن إلى أن 1924ال ٌزال القانون البرٌطانً 

 1933ٌتم استبداله بقانون فلسطٌنً، وال تزال فلسطٌن عضواً فً اتفاقٌة بٌرن 

لحماٌة حقوق  لحماٌة المصنفات األدبٌة والفنٌة، وفلسطٌن عضو فً االتفاقٌة العربٌة

م، وفلسطٌن عضو فً منظمة األلٌسكو وتشارك فً 1981المإلؾ منذ سنة 

األنشطة المتعلقة بحقوق المإلؾ التً تنظمها هذه المنظمة، وفلسطٌن عضو مراقب 

م 1998واٌبو، وبشكل عملً منذ  (WlPOفً المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة )

(، إال أنها لم تسجل رسمٌاً كعضو WlPOبدلٌل مشاركتها فً أعمال ومإتمرات )

م، 2005فً تلك الفترة، حٌث أصبحت فلسطٌن عضواً مراقباً مسجبلً رسمٌاً سنة 

ومع ذلك ال ُبدَّ من االجتهاد إلٌجاد قانون فلسطٌنً محض لحماٌة الملكٌة الفردٌة 

وعرضه على المجلس التشرٌعً والمصادقة علٌه للمصلحة العامة، وحماٌة حقوق 

     .  (1)ٌن وؼٌرهم من اعتداءات الؽٌر المإلف

الؽرب الذي ٌتفوق مع مقارنة  وتطوره إلى تقدم هذه العلم ماسةٍ  وكم نحن بحاجةٍ     

ومإلفاته، لذا فمن الؽرٌب والعجٌب أن نجد هذه الظاهرة منتشرًة  علٌنا فً أبحاثه

دع والزاجر مع فً مجتمعنا اإلسبلمً وال ٌوجد لها حلٌّ جذري، فتطبٌق القانون الرا

مساعدة أهل الثقافة والكتاب ومن له باٌع فً العلم نستطٌع أن نقضً على هذه 

 . (2)الظاهرة 

من حماٌة الملكٌة الفردٌة مجمع الفقه اإلسالمً تبناه وما ذكر سابقاً هو ما     
إن مجلس مجمع الفقه اإلسبلمً فً دورة مإتمره الرابع بجدة فً :" حٌث جاء فٌه

 11-6هـ، الموافق 1408جمادى اآلخر  23 -18لعربٌة السعودٌة من المملكة ا
م، بعد اإلطبلع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع 1988فبراٌر 

وفً ضوء ما هو مسلم فً أصول الشرٌعة، من ، " " انتزاع الملك للمصلحة العامة
علومة من الدٌن احترام الملكٌة الفردٌة، حتى أصبح ذلك من قواطع األحكام الم

بالضرورة، وأن حفظ المال أحد الضرورٌات الخمس التً عرؾ من مقاصد 
الشرٌعة رعاٌتها، وتواردت النصوص الشرعٌة من الكتاب والسنة على صونها، مع 

فمن  ـ رضً هللا عنهمـ استحضار ما ثبت بداللة السنة النبوٌة وعمل الصحابة 
امة، تطبًٌقا لقواعد الشرٌعة العامة فً بعدهم من نزع ملكٌة العقار للمصلحة الع

         رعاٌة المصالح وتنزٌل الحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر 

                                                                                                                                                                      

 
  .http://www.moc.pna.ps/rights.php ،ة الفكرٌة فً فلسطٌن مشاكل وحلولالملكٌ(1)
 ،،                            السرقات الفكرٌة وأثرها على المجتمع (2)

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?10269. 

http://www.moc.pna.ps/rights.php
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?10269
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?10269
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ٌجب رعاٌة الملكٌة الفردٌة وصٌانتها  قرر ما ٌلً:، الخاص لتفادي الضرر العام
 من أي اعتداء علٌها، وال ٌجوز تضٌٌق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط على 

لكه، وله فً حدود المشروع التصرف فٌه بجمٌع وجوهه وجمٌع االنتفاعات م

) " الشرعٌة
1). 

 

تابج والتَّوصٌات: الخاتمة:  وفٌها أهمُّ النَّ

 ـ ـ الحمد هلل الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، والصبلة والسبلم على سٌدنا محمد     

 وعلى آله وصحبه أجمعٌن، وبعد:

السرقات العلمٌة " هذا البحث الذي كان عنوانه  فً كتابة عشُت فترة من الّزمن    

، باحثاً فً مواردها وكل ما ٌتعلق بها، وتحدٌداً فً حكمها، وسبب "فقهٌة دراسة 

ة نتابج وتوصٌات:  انتشارها، وسبل الوقاٌة منها، وتوصلت إلى عدَّ

تائج:  أوالً: الن 

مة فً الّشرٌعة اإلسبلمٌة  (1 القوانٌن الوضعٌة منوعة فً ومالّسرقة العلمٌة محرَّ

 على اعتبار أنها تعد  واضح على حقوق اآلخرٌن وجهودهم وممتلكاتهم .

  

الّسرقة العلمٌة منتشرةٌ فً مجتمعنا العربً واإلسبلمً لؤلسؾ الشدٌد، وهذا  (2

مه . ره وتقدُّ  ٌإثر بشكل مباشر على سٌر العلم وتطوُّ

 

عدم توفر شروط الّسرقة الحّدٌة فٌها، ال حدَّ على الّسارق فً الّسرقة العلمٌة؛ ل (3

لكن الّسارق ٌكون قد اقترؾ جرماً عظٌماً، فٌعاقب بعقوبة تعزٌرٌة ٌقدرها 

 الحاكم بحسب المصلحة العامة .

 

ًِّ عند الّطالب،  (4 الدافع للّسرقة العلمٌة هو الّتكاسل والّتجاهل وؼٌاب الوازع اإلٌمان

ٌُنفق خبلل التحاقه بالجامعة أكثر ولٌس كما ٌقال قلة المال عنده؛ ألن الّطا لب 

ٌّة . ٌُنفق على أبحاثه العلم  مّما 

                                                           

 . 2075 /4( بحث منشور فً مجلة مجمع الفقه اإلسبلمً، 1)
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 ال ٌوجد حتى اآلن قانون مفّعٌل ورادع؛ للحدِّ من ظاهرة الّسرقة العلمٌة . (5

 

 

 

 

 

 الت وصٌات:ثانٌاً: 

توفٌقه، فإنً أقترح على وبعد االنتهاء من كتابة هذا البحث بفضل هللا تعالى     

 ّشؤن وأهل العلم ما ٌلً:أصحاب ال

ٌَّة كتابة بحثه  (1 تدرٌس ماّدة البحث العلمً التً ٌتعلَّم الّطالب من خبللها كٌف

ًة لكل من ٌلتحق  ٌَّ ًة إجبار ٌَّ ًة أساس ، والعمل على جعل هذه الماّدة مادَّ ًّ العلم

 بالجامعة .

 

وجوب العمل على تفعٌل القوانٌن التً تحمً حقوق اآلخرٌن وممتلكاتهم من  (2

 اعتداءات الؽٌر .

 

، إذا لم ٌرتدع كشؾ من ٌسرق جهود اآلخرٌن وٌنسُبها لنفسه وفضحُه أمام الّناس (3

 وهذا واجب أهل العلم والقانون، ومطالبته بردِّ الحقوق إلى أصحابها .
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ٌ ة  الفهارس الفن 

 

 القرآنٌة الكرٌمة . فهرس اآلٌات (1

 

رٌفة .فهرس األحادٌث الن بو (2 ة الش   ٌ 

 

 فهرس األعالم . (3

 

 فهرس المصادر والمراجع . (4

 

 فهرس الموضوعات . (5
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ٌ ة الكرٌمة فهرس اآلٌاتأوالً:   القرآن

 
 اآلٌة

 
 السورة

 
 رقم اآلٌة

 
 الصفحة

فََِّٓ اظْطُشَّ غَْْشَ ثَبغٍ ًَالَ عَبدٍ فاَل إِثَُْ عٍََْْوِ  ...}

 ٌُْ {إَِّْ اٌٍّوَ غَفٌُسٌ سَّحِ

 
 البقرة

 
137 

 
11 

 ًَاٌْيُذٍَ اٌْجَِّْنَبدِ َِِٓ أَٔضٌَْنَب َِب َّىْزٌَُُّْ اٌَّزَِّٓ إَِّْ}

 {...  اٌْىِزَبةِ فِِ ٌٍِنَّبطِ ثََّْنَّبهُ َِب ثَعْذِ ِِٓ

 
 البقرة

 
159 

 
68 

  { ...ثِبٌْجَبطًِِ ثَْْنَىُُ أٌََِْاٌَىُُ رَأْوٌٍُُاْ ًَالَ}
 البقرة

 
188 

 
13 

ُحِجٌَُّْ أَرٌَاْ ثَِّب َّفْشَحٌَُْ اٌَّزَِّٓ رَحْسَجََّٓ الَ}  أَْ ًَّّ

 {... َّفْعٌٍَُاْ ٌَُْ ثَِّب ُّحَّْذًُاْ

 
 آل عمران

 
188 

 
52 

فَعِظٌُىُّٓ  ُٔشٌُصَىَُّٓ رَخَبفٌَُْ ًَاٌالَّرِِ} 

 { اٌَّْعَبجِعِ فِِ ًَاىْجُشًُىَُّٓ

 
 النساء 

 
34 

 
63 

 ثَِّب جَضَاء أَّْذَِّيَُّب فَبلْطَعٌُاْ خًَُاٌسَّبسِلَ ًَاٌسَّبسِقُ}

 { حَىٌُِْ عَضِّضٌ ًَاٌٍّوُ اٌٍّوِ َِِّٓ َٔىَبالً وَسَجَب

 
 المابدة

 
38 

 
2 

 فََْسُجٌُّاْ اٌٍّوِ دًُِْ ِِٓ َّذْعٌَُْ اٌَّزَِّٓ رَسُجٌُّاْ ًَالَ}

 {...  عٍٍُِْ ثِغَْْشِ عَذًْاً اٌٍّوَ

 
 األنعام

 
108 

 
12 

 ظَبلَذْ إِرَا حَزََّ خٍُِّفٌُاْ اٌَّزَِّٓ ثَخِاٌثَّالَ ًَعٍَََ}

 { ...سَحُجَذْ ثَِّب األَسْضُ عٍََْْيُُِ

 
 التوبة

 
118 

 
64 
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 َّمٌَُُ ٌَََّْ ًٌٍَُِّْؤِِْنِنيَ ًٌٌََِاٌِذََُّ ٌِِ اغْفِشْ سَثَّنَب}

 { اٌْحِسَبةُ

 
 إبراهٌم

 
41 

 
صفحة 
 اإلهداء

  { ُِّجِنيٌ شِيَبةٌ فَأَرْجَعَوُ ّْعَاٌسَّ اسْزَشَقَ َِِٓ إِالَّ}
 الحجر

 
18 

 
2 

 ٌَغَفٌُسٌ اٌٍّوَ إَِّْ رُحْصٌُىَب الَ اٌٍّوِ ِٔعَّْخَ رَعُذًُّاْ ًَإِْ}

 { سَّحٌُِْ

 
 
 النحل

 
 
18 

 
 
 ب

 سَّةِّ ًَلًُ اٌشَّحَّْخِ َِِٓ اٌزُّيِّ جَنَبحَ ٌَيَُّب ًَاخْفِطْ}

 { رياًصَغِ سَثََّْبِِٔ وََّب اسْحَّْيَُّب

 
 

 اإلسراء

 
 
24 

 
صفحة 
 اإلهداء

 َِِّّب ُِشْفِمِنيَ اٌُّْجْشِِِنيَ فَزَشٍَ اٌْىِزَبةُ ًًَُظِعَ}

 {...  فِْوِ

 
 
 الكهؾ

 
 
49 

 
 
73 

 ىَبرَِْْٓ اثْنَزََِّ إِحْذٍَ أُٔىِحَهَ أَْْ أُسِّذُ إِِِّٔ لَبيَ}

 { حِجَجٍ ... ثََّبَِِٔ رَأْجُشَِِٔ أَْ عٍَََ

 
 

 القصص

 
 
27 

 
 
39 

 ٌَب ًَاٌَّزَِّٓ َّعٌٍََُّْْ اٌَّزَِّٓ َّسْزٌَُِ ىًَْ لًُْ ...}

 { اٌْأٌَْجَبةِ أًٌٌُُْا َّزَزَوَّشُ إََِّّٔب َّعٌٍََُّْْ

 
 
 الزمر

 
 
9 

 
 
31 

 اٌذَِّّٓ ٌَوُ ُِخٍِْصِنيَ فَبدْعٌُهُ ىٌَُ إٌَِّب إٌَِوَ ٌَب اٌْحَُِّ ىٌَُ}

 { اٌْعَبٌَِّنيَ سَةِّ ٌٍَِّوِ اٌْحَّْذُ

 
 
 ؼافر

 
 
65 
 

 
 
27 

  { عَزِْذٌ سَلِْتٌ ٌَذَّْوِ إٌَِّب لٌَْيٍ ِِٓ ٍَّْفِظُ َِب}
 ق

 
18 

 
70 
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 اٌُّْؤِِْنَبدُ جَبءوُُُ إِرَا آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ أَُّّيَب َّب}

 {... ثِئِميَبِٔيَِّٓ أَعٍَُُْ اٌٍَّوُ فَبِْزَحِنٌُىَُّٓ ُِيَبجِشَادٍ

 
 

 الممتحنة

 
 
10 

 
 
13 

َبحُ لُعَِْذِ فَئِرَا}  اٌْأَسْضِ فِِ فَبٔزَشِشًُا اٌصٍَّ

 ٌَّعٍََّىُُْ وَثِرياً اٌٍَّوَ ًَارْوُشًُا اٌٍَّوِ فَعًِْ ِِٓ ًَاثْزَغٌُا

 { رُفٍِْحٌَُْ

 
 
 

 الجمعة

 
 
 
10 

 
 
 
15 

 فِِ فَبِْشٌُا رٌٌَُالً اٌْأَسْضَ ٌَىُُُ جَعًََ اٌَّزُِ ىٌَُ}

 { اٌنُّشٌُسُ ًَإٌَِْْوِ صْلِوِسِّ ِِٓ ًَوٌٍُُا َِنَبوِجِيَب

 
 
 الملك

 
 
15 

 
 
15 

  { َِّجْعٌُثٌَُْ أََّٔيُُ أًٌَُئِهَ َّظُُّٓ أٌََب}
 ففٌنالمطّ 

 
4 

 
73 
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ٌ ة بو  ثانٌاً: فهرس األحادٌث الن 

 

 
 الحدٌث

 
 الحكم
 

 
 الصفحة 

 
 ( َمْدَفًعا اْدَفُعوا اْلُحُدوَد َما َوَجْدُتْم لَهُ  )

 
 ضعٌؾ

 
36 

 
) إَِذا َماَت اإْلِْنَساُن اْنَقَطَع َعْنُه َعَملُُه إاِلَّ ِمْن َثبَلٍث: إاِلَّ ِمْن 
ْدُعو لَُه ( ٌَ ْنَتَفُع ِبِه، أَْو َولٍَد َصالٍِح  ٌُ ٍة، أَْو ِعْلٍم  ٌَ  َصَدَقٍة َجاِر

 
 صحٌح

 
31 

 
 قُْرآِن (َقْد أَْنَكْحُتَكَها ِبَما َمَعَك ِمَن الْ أذهب ف) 

 
 صحٌح

 
39 

 
ْوِمُكْم َهَذا، ِفً ف)  ٌَ ُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة  ٌْ إِنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَ

 َشْهِرُكْم َهَذا، ِفً َبلَِدُكْم َهَذا (

 
 صحٌح

 
55 

 
ٌُْلِقً لََها بَ  ِ، اَل  َتَكلَُّم ِباْلَكلَِمِة ِمْن ِرْضَواِن هللاَّ ٌَ ااًل، ) إِنَّ اْلَعْبَد لَ

َتَكلَُّم ِباْلَكلَِمِة ِمْن  ٌَ ُ َتَعالَى ِبَها َدَرَجاٍت، َوإِنَّ اْلَعْبَد لَ ْرَفُعُه هللاَّ ٌَ
َم ( ْهِوي ِبَها ِفً َجَهنَّ ٌَ ٌُْلِقً لََها َبااًل  ِ َعزَّ َوَجلَّ، اَل   َسَخِط هللاَّ

 
 

 صحٌح

 
 
70 

 
 ) إَِذا لَْم َتْسَتْحًِ َفاْصَنْع َما ِشْبَت (

 
 صحٌح

 
20 

 
ْتِقَنُه ( ٌُ ٌُِحبُّ إَِذا َعِمَل أََحُدُكْم َعَمبًل أَْن   َ  ) إِنَّ هللاَّ

 
 صحٌح

 
81 

 
ُد ِفً ُرُبِع ِدٌَناٍر فصاعداً ( ٌَ  ) ُتْقَطُع اْل

 
 صحٌح

 
51 

 
ِقَظ، َوَعِن  ٌْ ْسَت ٌَ اِبِم َحتَّى  ) ُرِفَع اْلَقلَُم َعْن َثبلَثٍة: َعِن النَّ

ْكَبَر، ٌَ ِؽٌِر َحتَّى  ْعِقَل ( الصَّ ٌَ  َوَعِن اْلُمْبَتلَى َحتَّى 

 
 صحٌح

 
45 

 
 )ُكلُّ اْلُمْسلِِم َعلَى اْلُمْسلِِم َحَراٌم: َدُمُه، َوَمالُُه، َوِعْرُضُه (

 
 صحٌح

 
14 

 
 َعَشَرِة َدَراِهَم (أقل من ِفً  ) اَل َقْطَع 

 
 صحٌح

 
31 

 
َبٍل َفإَِذا آَواهُ ) اَل َقْطَع ِفً َثَمٍر ُمَعلٍَّق. َواَل ِفً َحِرٌَسِة جَ 

ْبلُُػ َثَمَن اْلِمَجنِّ ( ٌَ  اْلُمَراُح أَِو اْلَجِرٌُن َفاْلَقْطُع ِفٌَما 

 
 صحٌح

 
47 
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ٌُْجلَُد أََحٌد َفْوَق َعَشَرِة أَْسَواٍط، إاِلَّ ِفً َحد  ِمْن ُحُدوِد هللِا (  ) اَل 

 
 صحٌح

 
61 

 
ْشُكُر  ٌَ َ َمْن اَل  ْشُكُر هللاَّ ٌَ اَس () اَل   النَّ

 
 صحٌح

 
 ب

 
ُدهُ ( ٌَ َضَة َفُتْقَطُع  ٌْ ْسِرُق اْلَب ٌَ اِرَق  ُ السَّ  ) لََعَن هللاَّ

 
 صحٌح

 
13 

 
َس َعلَى َخاِبٍن، َوالَ ُمْنَتِهٍب، َوالَ ُمْخَتلٍِس َقْطٌع ( ٌْ  ) لَ

 حسن
 صحٌح

 
6 

 
ْرَحْم َصِؽٌرَ  ٌَ ٌُِجلَّ َكِبٌَرَنا، َو ِتً َمْن لَْم  َس ِمْن أُمَّ ٌْ َنا، ) لَ

ْعِرْؾ لَِعالِِمَنا َحْقُه ( ٌَ  َو

 
 صحٌح

 
69 

 
ٌُْقَطْع ( ) ِت  ٌْ ْمَثاِل الَِّذي ِفً َباِب اْلَب  َفُمْر ِبَرْأِس التِّ

 
 صحٌح

 
63 

 
ًْ ُزوٍر ( ٌُْعَط َكبَلِبِس َثْوَب ُع ِبَما لَْم   ) اْلُمَتَشبِّ

 
 صحٌح

 
54 

 
ًِّ ُظْلٌم. َوإَِذا أُْتِبَع أََحدُ  ِبْع () َمْطُل اْلَؽِن تَّ ٌَ  ُكْم َعلَى َملٍِا، َفْل

 
 صحٌح

 
62 

 
اِر ( ْأ َمْقَعَدهُ ِمَن النَّ َتَبوَّ ٌَ ا، َوْل َس ِمنَّ ٌْ َس لَُه َفلَ ٌْ َعى َما لَ  ) َمِن ادَّ

 
 صحٌح

 
52 

 
اَمِة  ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ َقُه  ِر َحقِِّه، ُطوِّ ٌْ ) َمْن اْقَتَطَع ِشْبًرا ِمَن اأْلَْرِض ِبَؽ

 ِضٌَن (إِلَى َسْبِع أَرَ 

 
 صحٌح

 
14 

 
اَمِة ُمْلَجًما  ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ ْعلَُمُه َفَكَتَمُه، َجاَء  ٌَ ) َمْن ُسِبَل َعْن ِعْلٍم 

 ِبلَِجاٍم ِمْن َناٍر (

 
 صحٌح

 
68 

 
ا ( َس ِمنَّ ٌْ َنا َفلَ  ) َمْن َؼشَّ

 
 صحٌح

 
 ح

 
ِخٍذ ُخْبَنًة، َفبَل )  َر ُمتَّ ٌْ َء َمْن أََصاَب ِبِفٌِه ِمْن ِذي َحاَجٍة َؼ ًْ  َش

هِ  ٌْ  ( َعلَ

 
 صحٌح

 
63 
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 ثالثاً: فهرس األعالم

 

 
 العلم 

 
 الصفحة

 
 أسماء، بنت أبً بكر  

 
54 

  
 بكر بن زٌد، بن عبد هللا بن محمد أبو زٌد 

 
24 

 
 ابن تٌمٌة، تقً الدٌن أبو العباس الحرانً 

 
64 

 
 جابر، بن عبد هللا األنصاري السلمً 

 
6 

 
ب المزنً زهٌر بن كعب  ، أبو المضرَّ

 
24 

 
ٌن   السٌوطً، جبلل الدِّ

 
25 

 
ازي   ابن فارس، أحمد بن فارس القزوٌنً الرَّ

 
2 

 
 ابن القٌم، محمد بن أبً الجوزي 

 
25 

 
 ًّ مشق ٌن أبو الحسن الدِّ  المرداوي، عبلء الدِّ

 
26 

 
ٌ  ن النَّووي،  أبو زكرٌا محً الدِّ

 
25 
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 : فهرس المصادر والمراجع رابعاً 
 

 . القرآن الكرٌم 
 

  ًالجزري، أسد الؽابة فً معرفة الصحابة، الشٌبانً ابن األثٌر، أبو الحسن عل
     ، دار الكتب العلمٌة، عادل أحمد عبد الموجودعلً محمد معوض وتحقٌق: 

 م .1994هـ ـ 1415، 1ط 
   

  ،هاٌة فً ؼرٌب الحدٌث الجزري، الن الشٌبانًأبو الحسن علً ابن األثٌر
المكتبة العلمٌة،  ،الزاوي ومحمود محمد الطناحًواألثر، تحقٌق:  طاهر أحمد 

 . م1979هـ ـ 1399بٌروت، 
 

  ،سروق فً الفقه ، عقوبة السارق بٌن القطع وضمان المأحمد توفٌقاألحول
 . 1984هـ ـ 1404، 1دار الهدى للنشر والتوزٌع، ط  اإلسبلمً،

 

 أحمد بن حنبل بن هبلل الشٌبانً، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أحمد، أبو عبد هللا 
هـ ـ 1421، 1تحقٌق: شعٌب األرنإوط وآخرون، مإسسة الرسالة، ط 

  .م2001
 

 محمد عوض تحقٌق: ن أحمد بن الهروي، تهذٌب اللؽة، زهري، محمد باأل
 م  .2001هـ ـ 1423، 1، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، لبنان، ط مرعب

  ،كٌة الفكرٌة، الدار ، جرابم التعدي على حقوق الملخالد ممدوحإبراهٌم
 م .2010هـ ـ 1431، 1سكندرٌة، مصر، ط الجامعٌة، اإل

 

 سنوي، عبد الرحٌم بن الحسن بن علً الشافعً، الهداٌة إلى أوهام الكفاٌة، اإل
 تحقٌق: مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمً، مطبوع بخاتمة )كفاٌة

 م .2009هـ ـ 1430النبٌه( البن الرفعة، 
 

 بابرتً، محمد بن أكمل الدٌن الرومً، العناٌة شرح الهداٌة،  دار الفكر، بدون ال
 . طبعة وبدون تارٌخ

 الجامع المسند الصحٌح  محمد بن إسماعٌل أبو عبدهللا الجعفً،بخاري، ال
ود، باب لعن ،  كتاب الحدـ وسننه وأٌامه المختصر من أمور رسول هللا ـ 

، 1، دار طوق النجاة، ط محمد زهٌر بن ناصر الناصرالسارق، تحقٌق: 
 م . 2001هـ ـ 1422

 ضب، باب من قاتل دون ماله البخاري، كتاب المظالم والؽ. 
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 وٌج على القرآن .البخاري، كتاب النكاح، باب التز 
 

 {... السَّارِقَةُوَ وَالسَّارِقُ}: البخاري، كتاب الحدود، باب قوله تعالى . 

 

 ر شاؾ القناع عن متن اإلقناع،  دابهوتً،  منصور بن إدرٌس الحنبلً، كال
 م .1899هـ ـ 1320، 1الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط 

 

  ،ًالبؽوي، أبو محمد الحسٌن بن مسعود الشافعً، التهذٌب فً فقه اإلمام الشافع
       ، دار الكتب العلمٌة،تحقٌق: عادل أحمد عبد الموجود وعلً محمد معوض

 م .1997هـ ـ 1418، 1ط 
 

  ًابن بلبان، محمد بن بدر الدٌن بن عبد الحق الحنبلً، أخصر المختصرات ف
الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، تحقٌق: محمد ناصر العجمً، دار 

 م .1994هـ ـ 1416، 1البشابر اإلسبلمٌة، بٌروت، لبنان، ط 
 

 لً الطٌب أبو الحسٌن المعتزلً، المعتمد فً أصول الفقه، البصري، محمد بن ع
هـ ـ 1403، 1تحقٌق: خلٌل المٌس، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط 

 م .1981
 

 أبواب الحدود، باب ما محمد بن عٌسى بن الضحاك، الجامع الكبٌر،  ترمذي،ال
ر الؽرب جاء فً الخابن والمختلس والمنتهب، تحقٌق: بشار عواد معروؾ، دا

 . م  1998هـ ـ 1419اإلسبلمً، بٌروت، لبنان، 
  

 موسوعة الفقه اإلسبلمً، بٌت األفكار الدولٌة،  توٌجري، محمد بن إبراهٌمال ،  
 .م 2009هـ ـ 1430،  1ط 

 

  تٌمٌة، تقً الدٌن أبو العباس الحرانً الحنبلً، السٌاسة الشرعٌة، وزارة ابن
     واإلرشاد، المملكة العربٌة السعودٌة،  الشإون اإلسبلمٌة واألوقاؾ والدعوة

 .م 1997هـ ـ 1418، 1ط 
 

 على المذاهب األربعة، دار الكتب جزٌري، عبد الرحمن بن محمد، الفقهال 
 م .2003هـ ـ 1424، 2العلمٌة، بٌروت، لبنان،ط 
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 جوهري، أبو نصر إسماعٌل بن حماد الفارابً، الصحاح تاج اللؽة وصحاح ال
   دار العلم للمبلٌٌن، بٌروت، لبنان، تحقٌق: أحمد عبد الؽفور عطار،بٌة،  العر
 . 1987هـ ـ 1407، 4ط 

 1ط  ، علم المقاصد الشرعٌة،  مكتبة العبٌكان، خادمً، نور الدٌن بن مختارال ،
 م . 2001هـ ـ 1،1421

 

 خرشً، محمد بن عبد هللا المالكً، شرح مختصر خلٌل للخرشً، دار الفكر ال
 . باعة، بٌروت، لبنان، بدون طبعة وبدون تارٌخللط
 

  عبد الرحمن بن محمد بن محمد أبو زٌد ولً الدٌن الحضرمً خلدون، ابن
اإلشبٌلً، تارٌخ ابن خلدون ـ دٌوان المبتدأ والخبر فً تارٌخ العرب والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي الشؤن األكبر، تحقٌق: خلٌل شحادة، دار الفكر، بٌروت، 

 م .1988 -هـ  1408، 2ط  لبنان،

 أحكام المعامبلت الّشرعٌة، دار الفكر العربً، القاهرة، مصر، علً الخفٌؾ ،
 .م 2008هـ ـ 1429

 

  خلكان، أبو العباس شمس الدٌن اإلربلً، وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان، ابن

 .م 1900هـ ـ 1321، 0ت، لبنان، ط تحقٌق: إحسان عباس، دار صادر، بٌرو

  

 مهدي لٌل بن أحمد، أبو عبد الرحمن الفراهٌدي، كتاب العٌن، تحقٌق: خ

 ، دار ومكتبة الهبلل، بدون طبعة وبدون تارٌخ .المخزومً و إبراهٌم السامرابً

 

  اللخمً، علً بن محمد الربعً أبو الحسن، التبصرة، تحقٌق: أحمد بن عبد

هـ ـ 1432، 1الكرٌم نجٌب، وزارة األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة، قطر، ط 

 م .2011

  داود، سلٌمان بن األشعث بن إسحاق السجستانً، سنن أبً داود،  تحقٌق: أبو
محمد محً الدٌن عبد الحمٌد، كتاب األدب، باب فً شكر المعروؾ، بٌروت، 

 صٌدا، المكتبة العصرٌة .

 ّدرٌنً، فتحً عبد القادر، حق االبتكار فً الفقه اإلسبلمً المقارن، مإسسة ال
 م .1979هـ ـ 1399، 1الة، بٌروت، لبنان، ط الّرس
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 دسوقً، محمد بن أحمد بن عرفة المالكً، حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر، ال
 دار الفكر، بدون طبعة وبدون تارٌخ .

 

  ،الدٌبان، أبو عمر بن محمد، المعامبلت المالٌة المعاصرة أصالة ومعاصرة
 م .2008هـ ـ 1432، 2ٌاض، السعودٌة، ط مكتبة الملك فهد الوطنٌة، الر

 

  دار الكتب العلمٌةن عبد الرحمن الدمشقً، القواعد، رجب، زٌن الدٌابن ،
 بٌروت، لبنان، بدون طبعة وبدون تارٌخ .

 

  المقدمات الممهدات، تحقٌق: محمد  محمد بن أحمد القرطبً،أبو الولٌد رشد، ابن
 -هـ  1408، 1لبنان، ط ، دار الؽرب اإلسبلمً، بٌروت، وآخرون حجً

 .  م1988
 

  ابن رشد، أبو الولٌد محمد بن أحمد القرطبً، البٌان والتحصٌل والشرح

والتوجٌه والتعلٌل لمسابل المستخرجة، تحقٌق: محمد حجً وآخرون، دار 

 م . 1988هـ ـ 1408، 2الؽرب اإلسبلمً، بٌروت، لبنان، ط 

 بداٌة المجتهد ونهاٌة لحفٌد، ابن رشد، أبو الولٌد محمد بن أحمد القرطبً ا
  م .2004هـ ـ 1425المقتصد، دار الحدٌث، القاهرة، مصر، بدون طبعة، 

 

  الرحٌبانً، مصطفى بن عبده السٌوطً الدمشقً الحنبلً، مطالب أولً النهى
 م .1994هـ ـ 1415، 2فً شرح ؼاٌة المنتهى، المكتب اإلسبلمً، ط 

 

 بٌدي، أبو الفٌض الملقب بمرتضى،ال تاج العروس من جواهر القاموس،   زَّ
 تحقٌق: مجموعة من المحققٌن، دار الهداٌة، بدون طبعة وبدون تارٌخ   .

 

 زرقا، مصطفى أحمد، المدخل إلى نظرٌة االلتزام العامة فً الفقه اإلسبلمً،  ال
 .م 1999هـ ـ 1420، 1دار القلم، دمشق، سورٌا، ط

  

 15عبلم،  دار العلم للمبلٌٌن، ط زركلً، خٌر الدٌن بن فارس الدمشقً، األال ،

 م  .  2002هـ ـ 1423

 زكرٌا، محمد بن أحمد زٌن الدٌن السنٌكً، الؽرر البهٌة فً شرح البهجة ال
 . الوردٌة،  المطبعة المٌمنٌة، بدون طبعة وبدون تارٌخ
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 ّزنجانً، محمود بن أحمد شهاب الدٌن، تخرٌج الفروع على األصول، تحقٌق: ال
 م . 1398هـ ـ 821، 2أدٌب صالح، مإسسة الرسالة، بٌروت، لبنان، ط  محمد

 

 زٌعلً، عثمان بن علً فخر الدٌن الحنفً، تبٌٌن الحقابق شرح كنز الدقابق ال
 ، ًِّ ْلِب    ، مصر، ، المطبعة الكبرى األمٌرٌة، بوالق، القاهرة3/213وحاشٌة الشِّ

 م .1982هـ ـ 1313، 1ط 
 

 د بن عبد هللا المصري الحنبلً، شرح الزركشًالزركشً، شمس الدٌن محم 
 م .1993هـ ـ 1413، 1، دار العبٌكان، ط على مختصر الخرقً

 

 ،ًتنشٌؾ المسامع بجمع الجوامع لتاج   الزركشً، أبو عبد هللا بدر الدٌن الشافع
الدٌن السبكً، تحقٌق: سٌد عبد العزٌز وعبد هللا ربٌع، مكتبة قرطبة للبحث 

 م .1998هـ ـ 1418، 1لتراث ـ توزٌع المكتبة ـ، ط العلمً وإحٌاء ا
 

 ّسبكً، تقً الدٌن أبو الحسن، اإلبهاج فً شرح المنهاج،  دار الكتب العلمٌة، ال
 . م1995 -هـ 1416بٌروت، لبنان، بدون طبعة، 

 

 سرخسً، أحمد بن أبً سهل شمس األبمة، أصول السرخسً، دار المعرفة، ال
 .ون تارٌخ بٌروت، لبنان، بدون طبعة وبد

 

 بن أبً سهل شمس األبمة، المبسوط، دار المعرفة، بٌروت، أحمد سرخسً، ال
 . م1993هـ ــ 1414لبنان، 

 

  أبو عبد هللا الهاشمً البؽدادي المعروؾ، الطبقات الكبرى، تحقٌق:  سعد،ابن

، 2زٌاد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم، المدٌنة المنورة، السعودٌة، ط 

 م .1987هـ ـ 1408

 

 سمعانً، منصور بن محمد المروزى التمٌمً، قواطع األدلة فً األصول،  ال
، 1تحقٌق: محمد حسن إسماعٌل الشافعً، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط 

 م .1999هـ ـ 1418
 

 سنهوري، عبد الرزاق، الوسٌط فً شرح القانون المدنً،  دار إحٌاء التراث ال
 ون طبعة وبدون تارٌخ .العربً، بٌروت، لبنان، بد
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   ،السنٌكً، زكرٌا بن محمد األنصاري، الؽرر البهٌة فً شرح البهجة الوردٌة
 .المطبعة المٌمنٌة، بدون طبعة وبدون تارٌخ 

 

  هـ  1397،  3سٌد سابق، فقه السنة، دار الكتاب العربً، بٌروت، لبنان، ط- 
 .م  1977

 

 ارق، عبد الرحمن بن أبً بكر سٌوطً، ال ٌن، البارق فً قطع السَّ جبلل الدِّ
 .م 2012هـ 1424، 1ط  تحقٌق: عبد الحكٌم األنٌس، 

 

  ،السٌوطً، عبد الرحمن بن أبً بكر جبلل الدٌن، نظم العقٌان فً أعٌان األعٌان
 تحقٌق: فٌلٌب حتً، المكتبة العلمٌة، بٌروت، لبنان، بدون طبعة وبدون تارٌخ .

 

 ل سالم، صحٌح فقه السنة وأدلته وتوضٌح مذاهب ابن السٌد، أبو مالك كما
 م . 2003هـ ـ 1425ٌة، القاهرة، مصر، بدون طبعة، قاألبمة، المكتبة التوفٌ

 

  ،شبٌر، محمد عثمان، المدخل إلى فقه المعامبلت المالٌة، دار النفابس، عمان
 م .2004هـ ـ 1425، 1األردن، ط 

 

 المحتاج إلى معرفة معانً ألفاظ  شربٌنً، شمس الدٌن الخطٌب الشافعً، مؽنًال
 م .1994هـ ـ 1415، 1المنهاج، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط 

 

 شنقٌطً، محمد األمٌن بن محمد المختار، مذكرة فً أصول الفقه، مكتبة العلوم ال
 . م2001هـ ـ 1422، 5ط  والحكم، المدٌنة المنورة، السعودٌة،

 

 ن علً، المهذب فً فقة اإلمام الشافعً،  دار شٌرازي، أبو اسحاق إبراهٌم بال
 ، بدون طبعة وبدون تارٌخ .الكتب العلمٌة

 

  ابن شاش، أبو محمد جبلل الدٌن الجذامً السعدي المالكً، عقد الجواهر الثمٌنة
فً مذهب عالم المدٌنة، تحقٌق: حمٌد بن محمد لحمر، دار الؽرب اإلسبلمً، 

 م .1995 هـ ـ1415بٌروت، لبنان، بدون طبعة، 
 

 اوي، أبو العباس الخلوتً المالكً، بلؽة السالك ألقرب المسالك                                           صّ ال
المعروؾ بحاشٌة الصاوي على الشرح الصؽٌر، دار المعارؾ، القاهرة، مصر، 

 بدون طبعة وبدون تارٌخ .
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 كتاب مكارم األخبلق، باب فضل ، سلٌمان بن أحمد الشامً أبو القاسمطبرانً، ال
دار الكتب العلمٌة، بٌروت، رحمة الصؽٌر وتوقٌر الكبٌر ومعرفة حق العلماء، 

 م .1989هـ ـ 1409، 1لبنان، ط 
 

 لحجري المصري، شرح معانً اآلثار،طحاوي، أبو جعفر بن سلمة األزدي اال 
، 1تحقٌق: محمد زهري النجار و محمد سٌد جاد الحق، عالم الكتب، ط 

 . م1994هـ ـ 1414
 

  عابدٌن، محمد أمٌن بن عمر الدمشقً، رد المحتار على الدر المختار،  دار ابن
 .م 1992هـ ـ 1412، 2الفكر، بٌروت، لبنان، ط 

 

 . ًعبد الستار أبو ؼدة، له بحث منشور فً مجلة مجمع الفقه اإلسبلم 

 

 انون الوضعً، ، التشرٌع الجنابً اإلسبلمً مقارناً بالقعبد القادر ،عودة
 ، بٌروت، بدون طبعة وبدون تارٌخ .، دار الكاتب العربً، بٌروت1/651

 

 الموسوعة العلمٌة فً حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة، المكتب  عبد الوهاب ،عرفة
 .م 2002هـ ـ 1423الفنً للموسوعات القانونٌة، االسكندرٌة، مصر، 

 

 ء ومزٌل اإللباس عما عجلونً، إسماعٌل بن محمد الجراحً، كشؾ الخفاال
اشتهر من األحادٌث على ألسنة الناس،  مكتبة القدسً، القاهرة، مصر، 

 م .1930ـ  هـ1351
 

 عدوي، أبو الحسن بن مكرم الصعٌدي، حاشٌة العدوي على شرح كفاٌة الطالب ال
هـ 1414دار الفكر، بٌروت، لبنان، ٌوسؾ الشٌخ محمد البقاعٌالربانً، تحقٌق: 

 .م 1994ـ 

 بً، محمد بن عبد هللا المالكً، أحكام القرآن،  دار الكتب العلمٌة، بٌروت، عرال

 .م 2003هـ ـ  1424، 3لبنان، ط 

 

  ،علٌش، محمد بن أحمد أبو عبد هللا المالكً، منح الجلٌل شرح مختصر خلٌل
 . م1989هـ ــ 1409دار الفكر، بٌروت، لبنان، بدون طبعة،  

 

 سالم الشافعً، البٌان فً مذهب اإلمام  عمرانً، ٌحٌى بن أبً الخٌر بنال
عودٌة، ط  ، 1الشافعً، تحقٌق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، السُّ

 .م  2000هـ ــ 1421
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 عٌنى، بن حسٌن الؽٌتابى الحنفى بدر الدٌن، البناٌة شرح الهداٌة،  دار الكتب ال
 .م  2000هـ ـ  1420، 1العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط 

 

  عمر، أحمد مختار عبد الحمٌد، معجم اللؽة العربٌة المعاصرة، عالم الكتب، ط
 م .2008هـ ـ 1429، 1
 

  ابن العثٌمٌن، محمد بن صالح بن محمد، الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار
 م .2000هـ ـ 1427، 1بن الجوزي، ط 

 

 تاب والسنة العواٌشة، حسٌن بن عودة، الموسوعة الفقهٌة المٌسرة فً فقه الك
المطهرة، المكتب اإلسبلمٌة، عمان، األردن، دار ابن حزم، بٌروت، لبنان،       

 م .2001هـ ـ 1423، 1ط 
 

  ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد الطاهر التونسً، مقاصد الشرٌعة
، وزارة األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة، تحقٌق: محمد الحبٌب ابن الخوجة

 م .2004هـ ـ 1425عة، اإلسبلمٌة، قطر، بدون طب
 

  عطٌة، محمد سالم، محاسن الشرٌعة ومساويء القوانٌن الوضعٌة، الجامعة
 م .1973هـ ـ 1393، 1اإلسبلمٌة، المدٌنة المنورة، السعودٌة، ط 

 

  ؼدة، بحث منشور فً مجلة مجمع الفقه اإلسبلمً، جدة، السعودٌة .أبو 
 

  عجم مقاٌٌس اللؽة،  تحقٌق: فارس، أحمد بن زكرٌاء القزوٌنً الرازي، مابن
 م .1979هـ ـ 1399دار الفكر، دمشق، سورٌا،  عبد السبلم محمد هارون،

 

  ،ابن فوزان، صالح بن عبد هللا الفوزان، الملخص الفقهً، دار العاصمة

 م .2001هـ ـ 1423، 1الرٌاض، السعودٌة، ط 

 

 الملك فهد  الفقه المٌسر فً ضوء الكتاب والسنة، مجموعة من المإلفٌن، مجمع
 م .2002هـ ـ 1424لطباعة المصحؾ الشرٌؾ، بدون طبعة، 

 

  الفصل األول، الباب الحادي عشر، 1960لسنة  16قانون العقوبات رقم ،
 .الجرابم التً تقع على األموال 
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 قلٌوبً، أحمد سبلمة، حاشٌة القلٌوبً على شرح المحلى،  دار الفكر، بٌروت، ال

 م .1995هـ ـ 1415لبنان، بدون طبعة، 
 

  القاضً، أبو محمد عبد الوهاب بن علً الثعلبً البؽدادي المالكً، المعونة على

مذهب عالم المدٌنة اإلمام مالك بن أنس، تحقٌق: حمٌش عبد الحق، المكتبة 

 التجارٌة، مكة المكرمة، السعودٌة، بدون طبعة وبدون تارٌخ .

 

 كً، الذخٌرة، تحقٌق: محمد أبو القرافً، شهاب الدٌن أحمد بن إدرٌس المال

 م .0992هـ ـ 0202، 0خبزة، دار الؽرب اإلسبلمً، بٌروت، لبنان، ط 

 

  القرافً، شهاب الدٌن أحمد بن إدرٌس المالكً، نفابس األصول فً شرح

المحصول، تحقٌق: عادل أحمد عبد الموجود وعلً محمد معوض، مكتبة نزار 

 م .0995هـ ـ 0203، 0مصطفى الباز، ط 

 الجوزٌة، إؼاثة اللهفان من مصاٌد  شمس الدٌن قٌم، محمد بن أبً بكربن الا
مكتبة المعارؾ، الرٌاض، المملكة العربٌة  محمد عفٌفً،الشٌطان، تحقٌق: 

 السعودٌة، بدون طبعة وبدون تارٌخ .
 

 قٌم، محمد بن أبً بكر شمس الدٌن الجوزٌة، إعبلم الموقعٌن عن رب ابن ال
مد عبد السبلم إبراهٌم، دار الكتب العلمٌة، ٌٌروت، لبنان، العالمٌن، تحقٌق: مح

 .م 1991هـ ـ 1411 ،1ط 
 

  الكاسانً، عبلء الدٌن أبو بكر الحنفً، بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابع،  دار
 . م1986هـ ـ 1406،  2الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط 

 

  طبقات الشافعٌٌن، أبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر القرشًكثٌر، ابن ،
تحقٌق: أحمد عمر هاشم ومحمد زٌنهم محمد عزب، مكتبة الثقافة الدٌنٌة، 

 . م1993هـ ـ  1413
 

 كردي، أحمد الحجً، حكم اإلسبلم فً حقوق التؤلٌؾ والنشر والترجمة، وهو ال
هـ ـ 1401، 7،8(، العددان: 25بحث منشور فً مجلة هدى اإلسبلم، المجلد )

 م .1981

 أبو بكر بن حسن بن عبد هللا، أسهل المدارك ـ شرح إرشاد السالك الكشناوي ،
 ، بدون تارٌخ .2فً مذهب إمام األبمة مالك، دار الفكر، بٌروت، لبنان، ط 
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 ماوردي، أبو الحسن علً بن محمد البصري البؽدادي، الحاوي الكبٌر فً فقه ال
ٌق: علً محمد معوض  مذهب اإلمام الشافعً وهو شرح مختصر المزنً،  تحق

هـ ـ 1419، 1وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط 
 م   .1999
 

 أحمد بن محمد  الشافعً، اللباب فً الفقه الشافعً، تحقٌق: عبد محاملً، ابن ال
الكرٌم بن صنٌتان العمري، دار البخارى، المدٌنة المنورة، المملكة العربٌة 

 م .1999هـ ـ  1416، 1 السعودٌة، ط
 

  ،م .2013هـ 1434،  ماهٌة حق المإلؾ، ، محمد فواز محمدالمطالقة 
 

 عرفة الراجح من مرداوي، عبلء الدٌن أبو الحسن الدمشقً، اإلنصاؾ فً مال
 ، بدون تارٌخ .2دار إحٌاء التراث العربً، ط الخبلؾ،  

 

 ء، مكتبة القدسً، دار مرزبانً، أبً عبٌد هللا محمد بن عمران، معجم الشعراال
 م .1982 -هـ 1402،  2الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط 

 

  مرعً الكرمً، بن أبى بكر بن أحمد المقدسً الحنبلى، دلٌل الطالب لنٌل
المطالب، تحقٌق: أبو قتٌبة نظر محمد الفارٌابً، دار طٌبة للنشر والتوزٌع، 

 . م2004هـ ـ 1425، 1الرٌاض، السعودٌة، ط 
 

 مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشٌري النٌسابوري، المسند الصحٌح ، مسلم
ا، تحقٌق: كتاب األٌمان، باب قول النَّبً ـ المختصر،  نا فلٌس منَّ  ـ: من ؼشَّ

، دار أحٌاء التراث العربً، بٌروت، لبنان، بدون طبعة محمد فإاد عبد الباقً
 وبدون تارٌخ .

 

  ق برهان الدٌن، المبدع فً شرح المقنع،  مفلح، إبراهٌم بن محمد أبو إسحاابن

 .م  1997 -هـ  1418، 1دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط 

  منظور، محمد بن مكرم أبو الفضل،  لسان العرب، دار صادر، بٌروت، ابن
 م .1991هـ ــ 1414، 3لبنان، ط 

 

  لتعلٌل الموصلً، عبد هللا بن محمود مجد الدٌن أبو الفضل  الحنفً، االختٌار
 . م1937هـ ـ  1356المختار، مطبعة الحلبً، القاهرة، مصر، بدون طبعة،  

 . الموطؤ، كتاب الّسرقة، باب ما ٌجب فً القطع 
 

 . الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة، وزارة األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة، الكوٌت 
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 الكمال  المزي، ٌوسؾ بن عبد الرحمن أبو الحجاج جمال الدٌن كلبً، تهذٌب
فً أسماء الرجال، تحقٌق: بشار عواد معروؾ، مإسسة الرسالة، بٌروت، 

 م .1980هـ ـ 1400، 1لبنان، ط 
 

  الملطً، ٌوسؾ بن موسى أبو المحاسن جمال الدٌن الحنفً، المعتصر من
المختصر من مشكل اآلثار، عالم الكتب، بٌروت، لبنان، بدون طبعة وبدون 

 تارٌخ .

 لدٌن بن أحمد الشافعً، اإلعبلم بفوابد عمدة األحكام، ابن الملقن، سراج ا
تحقٌق: عبد العزٌز بن أحمد بن محمد المشٌقح، دار العاصمة للنشر والتوزٌع، 

 م .1997هـ ـ 1417، 1السعودٌة، ط 
 

  المطرزي، ناصر أبو الفتح برهان الدٌن الخوارزمً، المؽرب، دار الكتاب
 العربً، بدون طبعة وبدون تارٌخ .

 

 اهً، صبلح الدٌن، حق التؤلٌؾ فً القوانٌن الوضعٌة المعاصرة وفً نظر نَّ ال
(، العددان 5اإلسبلم، مجلد )الشرع اإلسبلمً، وهو بحث منشور فً مجلة هدى 

7،8 .  

  نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم بن محمد، البحر الرابق شرح كنز الدقابق، دار ابن
 ، بدون تارٌخ   .2الكتاب اإلسبلمً، ط 

   

 قطع أبو عبد الرحمن بن علً الخراسانً، المجتبى من السنن، نسابً، ال
السارق، باب ما ال قطع فٌه، تحقٌق: عبد الفتاح أبو ؼدة، مكتبة المطبوعات 

 م .1986هـ ـ 1404، 2اإلسبلمٌة، حلب، سورٌا، ط 
 

 للتراث ، دار الرٌان16ـ1/15ن العارفٌن، نَّووي، أبو زكرٌا محً الدٌن، بستاال  
 

 نٌسابوري، أسعد بن محمد الكرابٌسً، الفروق،  تحقٌق: محمد طموم، وزارة ال
 . م1982هـ ـ 1402،  1األوقاؾ الكوٌتٌة، ط 

 

  ًالنفراوي، أحمد بن ؼانم بن سالم شهاب الدٌن األزهري المالكً، الفواكه الدوان
هـ ـ 1415على رسالة ابن أبً زٌد القٌروانً، دار الفكر،، بدون طبعة، 

 م .1995
 

  ًٌعلى، أبو الحسٌن محمد بن محمد، طبقات الحنابلة، تحقٌق: محمد حامد ابن أب
 الفقً، دار المعرفة، بٌروت، لبنان، بدون طبعة وبدون تارٌخ .
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 بدون طبعة ، كمال الدٌن محمد السٌواسً، فتح القدٌر، دار الفكرهمام، ابن ال
 . وبدون تارٌخ

 

  علً بن حجر، تحفة المحتاج فً شرح المنهاج، الهٌتمً، أحمد بن محمد بن
 م .1883هـ ـ 1357المكتبة التجارٌة الكبرى، بدون طبعة، 

 

 المراجع اإللكترونٌة:
 

  ،أحمد عبد هللا مصطفى، حقوق الملكٌة الفكرٌة والتؤلٌؾ فً بٌبة االنترنت
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=co

m_content&view=article&id=487:2011-08-13-20-29-
19&catid=144:2009-05-20-09-53-29 . 

 

  ،أحمد قناوي، بوابة مصر للقانون والقضاء                    ، 

http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type

=4&PFIID=13119&PPFIID=14104. 

  أخطار السرقات العلمٌةhttp://www.dw.com/ar /. 

 العلمٌة والتزوٌر فً األطارٌح  والبحوث                      أخطار السرقات
،
 

http://gilgamish.org/printarticle.php?id  . 
 

 أخبلقٌات البحث العلمً والسرقة العلمٌة                        ،
،
 

ouargla.dz/Cours_Inauguraux/cours_inaugurale_Interje
ction. 

  ،أخبلقٌات البحث العلمً والسرقة العلمٌةhttps://www.univ-
ouargla.dz/Cours_Inauguraux/cours_inaugurale_Interje

ction.. 
 

 سلفٌة على تحرٌم السرقات العلمٌة،                أدلة والتؤصٌبلت ال
،

                     

https://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10850 . 

 

 مٌة، أسعد األطرش، السرقات العلمٌة واألدبٌة فً ضوء الشرٌعة اإلسبل

http://omferas.com/vb/t28848/. 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=487:2011-08-13-20-29-19&catid=144:2009-05-20-09-53-29
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=487:2011-08-13-20-29-19&catid=144:2009-05-20-09-53-29
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=487:2011-08-13-20-29-19&catid=144:2009-05-20-09-53-29
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=487:2011-08-13-20-29-19&catid=144:2009-05-20-09-53-29
http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=4&PFIID=13119&PPFIID=14104
http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=4&PFIID=13119&PPFIID=14104
http://gilgamish.org/printarticle.php?id
http://gilgamish.org/printarticle.php?id
https://www.univ-ouargla.dz/Cours_Inauguraux/cours_inaugurale_Interjection
https://www.univ-ouargla.dz/Cours_Inauguraux/cours_inaugurale_Interjection
https://www.univ-ouargla.dz/Cours_Inauguraux/cours_inaugurale_Interjection
https://www.univ-ouargla.dz/Cours_Inauguraux/cours_inaugurale_Interjection
https://www.univ-ouargla.dz/Cours_Inauguraux/cours_inaugurale_Interjection
https://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10850
https://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10850
http://omferas.com/vb/t28848/
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  ،إسبلم سإال وجوابhttps://islamqa.info/ar/153846  . 

 قتباس العلمً، األنواع والضوابط والشروط، مسودة علمٌة، جامعة الملك اال
                              سعود،  

https://www.ut.edu.sa/documents/1583338/728984d3-
1c76-40e8-9212-2f01d3d2db48  . 

 م، 2016هـ ـ 1438مانة العلمٌة وفٌروس التبلص العلمً، المجلة العربٌة، األ
http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.as

px?id=1642 . 

  ،أبو معزة، عبد القادر محمد، الّسرقة األدبٌة والفكرٌة فً الجزابر

http://www.aswat-elchamal.com . 

  ،ة تسًء إلى البحث العلمًالسرقة العلمٌة ظاهرة متفاقماإلدرٌسً محمد           ،                      

http://www.jadidpresse.com print  . 

 هـ ـ 1437نتحاالت والسرقات العلمٌة إلى أٌن، العربٌة نقبلً عن الوطن، اال

2016 ،

https://www.alarabiya.net/servlet/aa/pdf/a481dc86 

d96e-4a88-8c1a-c52393d820ff. 

  (، 258التشرٌع تونس، المجلة الجزابٌة، المادة )بوابة
http://www.legislation.tn/affich-code-article/code-

p%C3%A9nal-article-258__9553    .  

  ،البٌلً، هشام بن فإاد، جمع كبلم العلماء فً السرقة العلمٌةhttp://www.el-

ghorba.com/forums/t438   . 

  ،تحرٌم السرقة وعقوبتهاhttp://www.khayma.com/ayat/b8-k4-
f6.html. 

 السرقات العلمٌة ظاهرة العصر،                        عصام تلٌمة ،
،

                                   
http://www.feqhweb.com/vb/t7632.html  . 

 ناٌؾ بن جمعان، حق التؤلٌؾ جرٌدان،ال                     ،،  
http://almoslim.net/node/170703 . 

 

  ،ٌَّة رقة العلم -http://www.elجمع كبلم العلماء فً السَّ
ghorba.com/forums/p438 . 

 حرمة المال العام فً اإلسبلم                         ،، 
http://www.alukah.net/sharia/0/29757/.  

 اللجة العلمٌة،  حقوق المعنوٌة،الhttp://almoslim.net/node/82023 . 

https://islamqa.info/ar/153846
http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.aspx?id=1642
http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.aspx?id=1642
http://www.aswat-elchamal.com/
http://www.aswat-elchamal.com/
http://www.jadidpresse.com/
http://www.jadidpresse.com/
https://www.alarabiya.net/servlet/aa/pdf/a481dc86-d96e-4a88-8c1a-c52393d820ff
https://www.alarabiya.net/servlet/aa/pdf/a481dc86-d96e-4a88-8c1a-c52393d820ff
http://www.legislation.tn/affich-code-article/code-p%C3%A9nal-article-258__9553
http://www.legislation.tn/affich-code-article/code-p%C3%A9nal-article-258__9553
http://www.el-ghorba.com/forums/t438
http://www.el-ghorba.com/forums/t438
http://www.el-ghorba.com/forums/t438
http://www.khayma.com/ayat/b8-k4-f6.html
http://www.khayma.com/ayat/b8-k4-f6.html
http://www.khayma.com/ayat/b8-k4-f6.html
http://www.feqhweb.com/vb/t7632.html
http://www.feqhweb.com/vb/t7632.html
http://almoslim.net/node/170703
http://almoslim.net/node/170703
http://www.el-ghorba.com/forums/p438
http://www.el-ghorba.com/forums/p438
http://www.el-ghorba.com/forums/p438
http://www.alukah.net/sharia/0/29757/
http://almoslim.net/node/82023
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 خشرمً، السرقة العلمٌة تتفشى، جامعة الملك سعود،            ال، 

http://www.alhayat.com/Articles/5684126 . 

 للمصنفات خفاجً، أشواق عبد الرسول عبد األمٌر، الحماٌة القانونٌة ال
ومإلفٌها دارسة مقارنة،  

                                              
، 
http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/rese

arch/research.php?ID=83 . 

 ضمان المنافع دراسة مقارنة، بحث منشور فً مجلة إبراهٌم فاضل ،الدبو ،

 مجمع الفقه اإلسبلمً .

                                                   ،دلٌل الطالب لتجنب اإلنتحال، 
https://www.hw.ac.uk/students/doc/plagiarismguidearab

ic.pdf . 

 السرقات العلمٌة تهدد األمن القومً العربًجمال الدهشان ،               ،
،
 

http://www.albawabhnews.com . 

 رجب أو ملٌح، اختبلؾ الفقهاء فً مالٌة المنافع              ،، 
http://www.manaratweb.com. / 

 ًزوٌر فً األطارٌح والبحوث، السرقات العلمٌة والت، أخطار محمد الربٌع
              ،،                                دبلن جامعة

http://burathanews.com/arabic/studies/183723 . 

  دون نسبتها ألصحابها، الرفاعً، خالد عبد المنعم، حكم نقل الموضوعات 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14  

.6654 

 سرقات الفكرٌة وأثرها على المجتمع،                            ال
،
 

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?10269. 

  ،سرقة أحكام وآثامhttps://www.alimam.ws/ref/423 . 

 سرقة العلمٌة ـ الجرٌمة  األكادٌمٌة ـ الhttp://finder.ps/ar/reports-
written/1427.html  . 

 

 سرقة العلمٌة ظاهرة متفاقمة تسًء إلى البحث العلمً،           ال،                        
http://www.jadidpresse.com print  . 

 ظاهرة متفاقمة، سرقة العلمٌة الhttp://www.jadidpresse.com . 

 سرقة العلمٌة فقهاً وقانوناً ال                     ،، 
http://www.startimes.com/?t=14063746 . 

 ٌؾ أتجنبها؟ سلسلة دعم التعلم والتعلٌم فً الجامعة، سرقة العلمٌة ما هً؟ وكال

http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?ID=83
http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?ID=83
https://www.hw.ac.uk/students/doc/plagiarismguidearabic.pdf
https://www.hw.ac.uk/students/doc/plagiarismguidearabic.pdf
http://burathanews.com/arabic/studies/183723
http://burathanews.com/arabic/studies/183723
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14%20%20.6654
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14%20%20.6654
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?10269
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?10269
https://www.alimam.ws/ref/423
http://finder.ps/ar/reports-written/1427.html
http://finder.ps/ar/reports-written/1427.html
http://finder.ps/ar/reports-written/1427.html
http://www.jadidpresse.com/
http://www.jadidpresse.com/
http://www.jadidpresse.com/
http://www.startimes.com/?t=14063746
http://www.startimes.com/?t=14063746
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جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة التقوٌم والجودة، الرٌاض، 
                                                                                                                         ،،                                م2011هـ ـ 1433السعودٌة،  

https://units.imamu.edu.sa/colleges/science/FilesLibrary
/Documents/08.pdf  . 

 

 سرقة العلمٌة واألدبٌة فً ضوء الفقه والقانون،ال 
http://forum.islamstory.com . 

 سرقة العلمٌة، الhttp://www.youm7.com/story/2015/3/31/ . 

 سرقة لجهود اآلخرٌن،                            ال، 
http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=81834 

 

 حقوق التؤلٌؾ واالختراع فً الفقه اإلسبلمً،شهرانً، حسٌن بن معلويال ، 
https://books.google.ps/books . 

  فً أحكام الملكٌة الفردٌة .                        شٌبة نصر الدٌن ، الوجٌز أبو، 
http://www.mn940.net/forum/forum30/thread50190.html.  

  ،ًمفهوم الّسرقة العلمٌة،  صبرٌنة سلٌمانhttp://jilrc.com/. 

                   ،طبلل أبو ؼزالة، المجمع العربً للملكٌة الفردٌة، 
http://www.aspip.org/Upload/File/ACIPP.pdf. 

 طه عبٌد، جرٌمة السرقة فً القانون المصري            ،         ،

lejuriste.montadalhilal.com. . 

                   . ظاهرة السرقات العلمٌة بؤشكالها وألوانها كافة
،
 
http://acofps.com/vb/showpost.php?p=98583&postcoun

t. 

  عبد هللا برجس محمد، القانون الجزابً،  بحث فً الموسوعة القانونٌة
  الواقعة على األموال،  المتخصصة، المجلد الثانً، الجرابم

ency.com
ــ

www.arab  . 

  ً؟، السرقات العلمٌة لماذا؟                        طلحةالعتٌب 
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?438184. 

 

  فً تصنٌؾ  2014الفلسطٌنً، أدرج سنة عقوبة جرٌمة السرقة فً القانون
 . mohamah ،www.mohamah.netالقانون الجزابً بواسطة 

 ًتحرٌم السرقة الفكرٌة،                   نهار بن عبد الرحمن ،العتٌب ،، 
http://www.assakina.com/news/news1/13804.html . 

                          ،ًفرٌد األنصاري، ضوابط البحث العلم، 
http://www.montaqat.com/2015/12/blog-post_19.html . 

 

https://units.imamu.edu.sa/colleges/science/FilesLibrary/Documents/08.pdf
https://units.imamu.edu.sa/colleges/science/FilesLibrary/Documents/08.pdf
http://forum.islamstory.com/
http://forum.islamstory.com/
http://www.youm7.com/story/2015/3/31/
http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=81834
http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=81834
https://books.google.ps/books
http://www.mn940.net/forum/forum30/thread50190.html
http://www.mn940.net/forum/forum30/thread50190.html
http://jilrc.com/
http://www.aspip.org/Upload/File/ACIPP.pdf
http://www.aspip.org/Upload/File/ACIPP.pdf
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?438184
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?438184
http://www.mohamah.net/
http://www.assakina.com/news/news1/13804.html
http://www.assakina.com/news/news1/13804.html
http://www.montaqat.com/2015/12/blog-post_19.html
http://www.montaqat.com/2015/12/blog-post_19.html
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 ت والعقوبات التعزٌرٌة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة فهداوي، حامد جاسم، الجناٌاال
 . http://www.alnoor.se/article.asp?id=208388والقانون، 

 

 ( العقوبات الجنحٌة، 15قانون العقوبات األردنً، المادة ،)
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo064ar.pdf 

 

  ،ً(، نقبلً عن سرقة المنفعة، 1(، الفقرة )626المادة )قانون العقوبات اإلٌطال
 ،،                                       سامً نوفل

http://www.publications.zu.edu.eg/Pages/PubShow.asp
x?ID=13877&pubID=19    . 

 

  ،م .                  1976هـ ـ 1398قانون المدنً ـ أحكام عامة ـ، 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo019ar.pdf  

 

 حمد بن عبد هللا مشرؾ،لحٌدان، ملا                           ، 
http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/51665 

 

 االسترزاق األكادٌمً بالسرقة العلمٌة،                  الحمود محمد ،،                                   
http://kafif.alafdal.net/t1800-topic . 

 

              محمد صدٌق، التكٌٌؾ الشرعً للحقوق المعنوٌة،                 
http://www.moslimonline.com/?page=artical&id=997#.W

cDlr8ZpHIU. 

                مفهوم المال فً الفقه والقانون، 
http://www.startimes.com/?t=20849152 . 

 ملكٌة الفكرٌة فً فلسطٌن مشاكل وحلول، ال
http://www.moc.pna.ps/rights.php. 

 

 ممارسات األكادٌمٌة الصحٌحة وتجنب السرقات العلمٌة، الhttp://jilrc.com. 

                ،محمد صدٌق، التكٌٌؾ الشرعً للحقوق المعنوٌة، 

http://www.moslimonline.com/?page=artical&id=997#.W

cDlr8ZpHI U. 

  ،المدنً، أبو المصعب، حكم من نسب لنفسه عمل ؼٌره

http://alfetn.net/vb3/showthread.php?t=18087.       

http://www.alnoor.se/article.asp?id=208388
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo064ar.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo064ar.pdf
http://www.publications.zu.edu.eg/Pages/PubShow.aspx?ID=13877&pubID=19
http://www.publications.zu.edu.eg/Pages/PubShow.aspx?ID=13877&pubID=19
http://kafif.alafdal.net/t1800-topic
http://kafif.alafdal.net/t1800-topic
http://www.moslimonline.com/?page=artical&id=997#.WcDlr8ZpHIU
http://www.moslimonline.com/?page=artical&id=997#.WcDlr8ZpHIU
http://www.startimes.com/?t=20849152
http://www.startimes.com/?t=20849152
http://www.moc.pna.ps/rights.php
http://www.moc.pna.ps/rights.php
http://www.moslimonline.com/?page=artical&id=997#.WcDlr8ZpHI U
http://www.moslimonline.com/?page=artical&id=997#.WcDlr8ZpHI U
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http://alfetn.net/vb3/showthread.php?t=18087
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 ٌره فً التؤلٌؾ، المسند، محمد بن عبد العزٌز، حكم من ٌنسب إلى نفسه عمل ؼ

 http://www.feqhweb.com/vb/t2762.htmlفتاوي سإال وجواب، 

إسبلم وٌب، من قواعد المعامبلت وأساس المعاوضات ما نص علٌه ـ سبحانه 

،                                        ،.{}ًَالَ رَأْوٌٍُُاْ أٌََِْاٌَىُُ ثَْْنَىُُ ثِبٌْجَبطًِِ ..وتعالى ـ: 
 

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=artic

le&lang=A&id=193516 . 

 ٌة والفنٌة ـ حقوق المإلؾ بحث قانوي هام عن الملكٌة األدب، أمل المرشدي
 . https://www.mohamah.net/lawوالحقوق المجاورة 

 ناٌؾ بن نعمان الجرٌدان، حق التؤلٌؾ                      ،، 
http://almoslim.net/node/170703  . 

  ،نرجس صفو، الحماٌة القانونٌة للملكٌة الفكرٌةhttp://jilrc.com . 

                 ،هدى الدلو، الحكم الشرعً لسارق األفكار، 
http://felesteen.ps/details/news/169630/ . 

 

                    ؟هل السرقة العلمٌة محرمة شرعاً، أم أنها مخلة باآلداب فقط؟ 
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfa

twa&Option=FatwaId&Id=119384. 

 https://ar.wikipedia.org/wiki. / 
 

 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1466
54 . 

 
 
 
 
 

 

  

http://www.feqhweb.com/vb/t2762.html
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=193516
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http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=146654
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 خامساً: فهرس الموضوعات 
 

 
 الموضوعات

 
 الصفحة 

 
 رارقالا

 
 أ

 
قدٌر  الشُّكر والتَّ

 
 ب

 
 الملخص بالعربٌة

 
 ت

 
 الملخص باإلنجلٌزٌة

 
 ث

 
 المقدمة

 
 ح

 
 أهمٌة البحث

 
 خ

 
 مشكلة البحث

 
 خ

 
 أسباب اختٌار البحث

 
 د

 
 منهجٌة البحث

 
 د

 
ابقة رسات السَّ  الدِّ

 
 ذ

 
 خطة البحث

 
 ر

 

ىالفصلىالتمكدي
 
1 

 
رقة   المبحث األول: مفهوم الس 

 
2 

 
  المطلب األول: الّسرقة لؽةً 

 
2 
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 المطلب الثانً: الّسرقة اصطبلحاً 

 
3 

 
رقة وأركانها وشروطها وحكمها  المبحث الثانً: أنواع الس 

 وعقوبتها 

 
8 

 
 المطلب األول: أنواع الّسر قة 

 
8 

 
 المطلب الثانً: أركان الّسرقة 

 
8 

 
 المطلب الثالث: شروط الّسرقة 

 
10 

 
 قة وأدلة تحرٌمهاالمطلب الرابع: حرمة الّسر

14 

 
 المطلب الخامس: فلسفة تشرٌع حّد الّسرقة

 
15 

 

ىالفصلىاألول
 

 
 

17 

 

رقة العلمٌة   المبحث األول: مفهوم الس 

 
18 

 
 المطلب األول: تعرٌؾ الّسرقة العلمٌة لؽة 

 
18 

 
  المطلب الثانً: تعرٌؾ الّسرقة العلمٌة اصطبلحا

 
18 

 
 العلمٌة  المبحث الثانً: صور السرقة

 
20 

 
رقة العلمٌة قدٌماً وحدٌثاً المبحث الثالث  : دراسة تارٌخة حول الس 

 
23 

 
رقة العلمٌةالمبحث الرابع  : التكٌٌف الفقهً للس 

 
29 

 

 المطلب األول: هل اإلنتاج العلمً ٌعدُّ منفعًة 
 
30 

 
 المطلب الثانً: هل المنافع تعدُّ أمواالً 

 
35 
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ثالث: هل سرقة المنافع تستوجب حداً على الّسارق المطلب ال

 كالمال

 
43 

 

ىالفصلىالثاني
 
72 

 
رقة العلمٌة وصورها  المبحث األول: أسباب انتشار الس 

 
73 

 
رقة العلمٌة على المجتمع  المبحث الثانً: آثار ظاهرة الس 

 
76 

 
 المبحث الثالث: سبل الوقاٌة من السرقة العلمٌة

 
78 

 
 ل: سبل الحد من السرقة العلمٌةالمطلب األو

 
78 

 
 المطلب الثانً: ضوابط البحث العلمً للحد من السرقة العلمٌة
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 واجب األمة اتجاه هذه الظاهرة الضارةالمبحث الرابع: 
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 واجب أهل العلم اتجاه هذه الظاهرة الّضارة المطلب األول: 
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 هذه الظاهرة الّضارةواجب أهل القانون اتجاه المطلب الثانً: 
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ىالخاتمة
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 النتابج
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 التوصٌات
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 الكرٌمة  فهرس اآلٌات
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 فهرس األحادٌث النبوٌة
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 فهرس األعبلم 
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 فهرس المصادر والمراجع
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 فهرس الموضوعات 
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