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فيصل، بأطروحتها  (اليمين ألفاظها وموانع انعقادها دراسة فقهية مقارنة).
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 امللخص
  .براءة االخرتاع يف الفقه اإلسالمي موضوع البحث:

ولذا ةان ال بد من ، ؛ التصاله بالعقل البرشيسمى احلقوقمن ألفكري احلق ا

 مما يتاعدم عىل االبتكار والتميّز.، محايته بنظام يكفل له اجلانبني املاّدي واملعنوي

يأيت البحث لإلجابة عن بعض القضايا املهّمة نحو: ما أمهية  أهداف البحث: 

يّة احلامية وجدواها؟ ما مدى أمهل؟ وة الدوإنشاء مكتب محاية لرباءة االخرتاع يف غالبي

 وما الضامنات الكفيلة باحلامية؟ وما األساس الفقهي والترشيعي هلذم احلامية؟

الذي ، اتبعت يف البحث املنهج االستقرائي الّتحلييل االستنباطي منهج البحث:

لها ومن ثم حتلي، يقوم عىل االستقراء للمعلومات التي متتُّ إىل املوضوع بصلة  

ق هبا من متائل. واعتمدت قوانني الرباءة يف بعض الدول العربية اط ما يتعلستنبوا

 ةأساس للمقارنة مع الترشيع اإلسالمي.

 من أمهها:، انتهى البحث إىل مجلة من النتائج نتائج البحث:

أن الرشيعة اإلسالمية سبقت القوانني الوضعية يف إقرار مبدأ محاية امللكية  -1

 ىل من يتعّدى عليها.تعزيزية ع وباتفرض عقويف ، الفكرية

ال ختتلف معظم قوانني الرباءة يف الدول العربية ةثًما يف مضموهنا من ناحية  -2

 حقوق وامتيازات وواجبات املخرتع.

  التوصيات:
وزيادة عدد مكاتب تتجيل ، وتوفم الدعم املادي واملعنوي، تشجيع املبتكرين -1

 واملشورة هلم. ديم النصح لتق خلرباءواالستعانة با، براءات االخرتاع

وإزالة املعوقات اجلمرةية ، تنتيق اجلهود لتشجيع انتشار املخرتعات العربية -2

 والبموقراطية.

 اإلسالم. -الفقه -االخرتاع -الرباءة -احلق :الكلمات املفتاحية
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 مقدمة
، أرست الرشيعة اإلسالمية األسس التي يقوم عليها املجتمع املتلم ودعائمه

اإلسالم ليس عقيدة فحتب؛ بل رشيعة حياة ينظِّم عالقة  ق عليه أنملتفومن ا

م عليه ةل يشء جيلب له لذا ح، وعالقته بمجتمعه تنظياًم واضًحا، اإلنتان بربه رَّ

ه أن يعمل ، وأحلَّ له ةل يشء يعود عليه بالنفع وال يرض غمم، الرضر فمن حقِّ

 الوقت نفته أال يتمّتع هبذم يفو، ةسالميلتحقيق رغبات نفته يف إطار الرشيعة اإل

 احلقوق ويضيع حقوق غمم. 

وهو ما يتميز به ، واحلق الفكري من أسمى احلقوق؛ التصاله بالعقل البرشي

ولذا ةان ال بد من محاية امللكية الفكرية للمؤلِّف يف ، اإلنتان عىل غمم من البرش

األمر الذي  ،واملعنوي اّديني املالتأليف واالخرتاع وغمم بنظام يكفل له اجلانب

 يتاعد عىل إجياد بيئة نقية تتاعد عىل اإلبداع واالبتكار والتمّيز. 

هذا وال خيفى ما لالبتكار واالخرتاع النوعي من االرتباط الوثيق بقضايا املجتمع 

حيث تتهم املخرتعات احلديثة يف تتهيل طرق التواصل الفكري بني ، وحتديات العرص

وتوفم مصادر املعرفة لكاّفة ، ائل التواصل احلديثةمن خالل وسعات املجتماألفراد و

ومن هنا فقد صار بمقدور اإلنتان أن ُينتِج ، أصناف النّاس بأقل تكلفة وأقل جمهود

ةام سامهت املخرتعات يف تطوير ، ُمنتجاته املعرفيّة بشكل أرسع وربام أجود من الّتابق

َول إىل در الصناعيّة العمالقة التي تتنافس ها الّدول ت فيجة ظهراقتصاديات بعض الدُّ

 فيام بينها يف تقديم آخر ما توصل له العلم احلديث من خمرتعات تتهل حياة الناس.

 أوال: أسئلة الدراسة
يأيت البحث لإلجابة عن بعض القضايا املهّمة نحو: ما مدى أمهّية احلامية 

محاية لرباءة نشاء مكتب ية إما أمهوجدواها؟ وما الضامنات الكفيلة باحلامية؟ 

 االخرتاع يف غالبية الدول؟ وما األساس الفقهي والترشيعي هلذم احلامية؟
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 ا: أمهية الدراسةاثني  
البحث يف سبل وإجراءات احلامية لرباءات االخرتاع يف سبيل دعم وتنشيط   .1

 التطور الصناعي وزيادة النشاط التجاري وتقدم األمم.
ية الفكرية والعقوبات املفروضة عىل امية امللكي حلالرشع البحث يف التأصيل .2

 التعدي عليها أفراًدا ومجاعات. 
وبام ، عاملًياواالبتكار ،العلميدراسة مدى أثر توثيق اإلنتاج الفكري و .3

وجعل محاية ، العلمي بالدول العربيةالبحث والعايل التعليم عىل إجياًبا  ينعكس
 لمبتكر.االبتكار حافًزا ل

 ومعرفة املزيد عن هذا املوضوع.، هذا الفكر يف الفقه اإلسالمي صيلتأ  .4
 ا: صعوابت البحثاثلث  

ال سيام يف سبل البحث يف هذا ، تتمثل أهم الصعوبات يف طبيعة املوضوع 
وما املصادر واملراجع التي سيتم الرجوع إليها؟ إذا علمنا ندرهتا يف ، املوضوع

 شعُّب املوضوع وحداثته. الصعوبات ت هذم أضف إىلو، التأصيل الرشعي هذا
 ا: منهج الدراسة رابع  

الذي يقوم عىل ، اتبعت يف البحث املنهج االستقرائي الّتحلييل االستنباطي .1
؛ لإلجابة عن التتاؤالت التي  االستقراء للمعلومات التي متتُّ إىل املوضوع بصلة 

 متائل. من  علق هباومن ثم حتليلها واستنباط ما يت، ختدم املوضوع
جت األحاديث النبوية واآلثار من ، عزوُت اآليات القرآنية إىل سورها .2 وخرَّ

إال ما ، وذةرت حكم العلامء عىل تلك األحاديث ما أمكن ذلك، مراجعها األصلية
 نقلته من الصحيحني حيث أمجعت األُّمة عىل نقلهام بالقبول.

العربيةةة  ململكةةةا ي:وهةة، بيةةةاعتمةةدت قةةوانني الةةرباءة يف بعةةض الةةدول العر  .3
واجلزائةر ةأسةاس للمقارنةة ، ومرص، واألردن، وسورية، والعراق، وقطر، التعودية

 مع الترشيع اإلسالمي.
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 ا: الدراسات السابقة خامس  
 من أمهها:، هنالك بعض الدراسات التي تناولت موضوع امللكية الفكرية

حلتن ، (ماجتتم حقوق التأليف واالخرتاع يف الفقه اإلسالمي )رسالة -
 .ةه23/8/1423الشهراين 

لنايت أمحد ، امللكية الفكرية يف إطار التجارة اإللكرتونية )رسالة ماجتتم( -
 م.15/3/2014عيل 

وتكييفها الرشعي لعباس ، ها القانونيةةعتةراع: طبيةةتةاالخراءات ةوق بةقةح -
 انرمد بحث منشور يف جملة ةلية الرشيعة والقانون بجامعة أم، احلميد يوسف عبد

 م.2012، العدد الرابع، التودان -اإلسالمية
من تناول موضوع براءات االخرتاع ةموضوع  -بحمد اهلل-إال أين مل أجد 

ومن ثم إجياد الفروق بينها ، مقارن يف القوانني احلديثة يف بعض الدول اإلسالمية
ة رفمعب وهذا ما متيزت به الدراسة، ومقارنتها بالناحية الرشعية للفقه اإلسالمي

، وةيفية محاية خمرتعاته يف القوانني الوضعية، حقوق املخرتع وواجباته والتزاماته
 وتأصيل هذا األمر من الناحية الرشعية.

 :خطة البحث
 عىل النحو اآليت:، وثالثة مباحث وخامتة، احتوى هذا البحث عىل: مقدمة

 تبعته يف البحث.ا ذيالواملنهج ، وأسباب اختيارم، يف أمهية املوضوع اْلُمَقد َِّمة:
ويشةةتمل عةةىل  تةةة ، واحلــيف ا الفقــس ايســ مي، املبحــث الو : بــ االخ االخــ اع

 مطالب:
 : يف التعريف بمفردات العنوان.املطلب الو 
 أقتام احلق وأمهيته يف اإلسالم. املطلب الثاين:
 : أمهية براءة االخرتاع.املطلب الثالث
 .اعرت: أنواع براءة االخاملطلب ال ابع
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 : رشوط براءة االخرتاع.املطلب اخلامس
 ويشتمل عىل مطلبني:، املبحث الثاين: حقوق والتزامات صاحب ب االخ االخ اع

 ويشتمل عىل أربعة فروع:، : حقوق صاحب براءة االخرتاعاملطلب الو 
 الفرع األول: احلق يف احلصول عىل وثيقة براءة اخرتاع.

 ل براءة االخرتاع.التغاسالفرع الثاين: احلق يف احتكار 
 الفرع الثالث: احلق يف الترصف يف براءة االخرتاع.

 الفرع الرابع: احلق يف التمتع باحلامية القانونية لرباءة االخرتاع. 
 ويشتمل عىل ثالثة فروع:، التزامات صاحب براءة االخرتاع املطلب الثاين:

 االخرتاع.ة اءبرالفرع األول: االلتزام بتقديم طلب للحصول عىل شهادة 
 الفرع الثاين: االلتزام بدفع الرسوم.

 الفرع الثالث: االلتزام باستغالل االخرتاع.
وعقوبـة التعـدع عليهـا ا ، التكييف الش عي حلمايـة بـ االخ االخـ اع املبحث الثالث:
 ويشتمل عىل مطلبني:، الفقس ايس مي

 التكييف الرشعي حلامية براءة االخرتاع. املطلب الو :
ويشةتمل ، : التكييف الرشعي لعقوبة التعةدي عةىل بةراءة االخةرتاعب الثـاينطلملا

 عىل أربعة فروع:
 أواًل: احلبس. 
 ثانًيا: التشهم.
 ثالًثا: الغرامة. 

 رابًعا: إتالف املال.
 سأتعرض فيها إىل أهم نتائج البحث بجانب التوصيات. :مةـخات
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 الـمبحث األول
 قه اإلسالميالفيف  الخرتاع واحلقءة امضمون برا

 ا التع يف بـمف دات العنوان: الـمطلب الو 
ثم سأربط هذم املفردات ، سأتطرق يف احلديث هنا إىل التعريف بمفردات العنوان

 بتعريف براءة االخرتاع يف القانون ويف الفقه اإلسالمي عىل النحو اآليت:
: احل يفُّ:   َأو ال 

ولكنهم ، مبينًا أرةانه وحدودم لحق لا جامًعا شاماًل ريفً مل أجد للفقهاء تع
لذا ةان البد من بيان ، استعملوا احلق باستعامالت متتمًدا من التعريف اللغوي

 املعنى الُلغوي للحق؛ ةي نصل للمعنى االصطالحي.
. وتطلق ةلمة احلق يف (1)«ومجعه حقوق وحقاق، نقيض الباطل» الـحيف ا اللغة:

املال وامللك ، هنا: اسم من أسامء اهلل تعاىلا أمنه، معاين متعددةهبا اللغة ويراد 
العدل نقيض الباطل. ، النصيب املحدد، الثبوت والوجوب، واملوجود الثابت

أي: القول الثابت الذي ال ، يقال: قول حق، وُيتَتعمل احلق يف الصدق والصواب
.  بني فاحلق يف اللغة من األلفاظ املشرتةة، (2)يتوغه إنكار  عدة معان 

املتتبع لكلمة )حق( يف استعامالت الفقهاء يرى أهنم يطلقوهنا عىل  ط ح:الص اا
 من بينها عىل النحو اآليت:، عدة معان  

 . ( 3)فيقال: حق هلل وحق للعبد، أن ُيَراد هبا احلقوق املالية وغم املالية •
  .( 4)احلقوق املجردة ةحق التمليك وحق اخليار للبائع واملشرتي •

                                       
 (.4/176ة )حقق( )ماد ،ابن منظور ،لتان العرب (1)
 ،املحةيط لقةاموس(؛ ا2/15)حق( )مادة  ،ابن فارس ،ة: معجم مقاييس اللغةانظر يف تعريف احلق يف اللغ (2)

مةادة )حقةق(  ،أبةو بكةر الةرازي ،(؛ خمتةار الصةحا 806قةاف، فصةل احلةاء( ) )بةاب ال ديالفموز آبا
 (.79)باب احلاء مع القاف( )  ،ايناجلرج ،عجم التعريفات(؛ م77) 

 (.1/12د. التنهوري ) ،مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي (3)
 (.4/30 (لكاساينا  ،بدائع الصنائع (4)
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وهي ما تتمى بحقوق االرتفاق ، ق بمعنى مرافق العقاراحلمة قد تتتعمل ةل •

 وهم هبذا ينظرون إىل املعنى اللغوي فقط.، ( 1)ةحق املتيل وحق الرشب

 فقد تعددت آراؤهم عىل النحو اآليت: أما عن تع يفس عند الفقهاال املعاص ين: 

ف احلق بأنه مصلحة تثبت للشخص •  .( 2)منهم من يعرِّ

 . ( 3)معنى اختصا  يثبت لشخص ماق باحلمن يرى أن  نهموم  •

 .( 4)ومنهم من نظر إىل التعريف اللغوي بمعنى الثبوت والوجوب •

ولعل تعريف احلق أنه بمعنى الثبوت والوجوب أقرب إىل الصواب؛ الرتباطه 

فالثبوت والوجوب أحد ، وهذا ما يتاعد عىل إدراك ماهيته، بالتعريف اللغوي

ما »ولذا فالتعريف األةثر مناسبة للمقال هو: ، اميةاحل نرصأنه يتجاهل ع إال هإطالقات

متنح من قبل شخص آلخر مع توفم احلامية ، ثبت يف الرشع لإلنتان عىل الغم

 .«القانونية هلا

  :اثنيا: الرباالخ
منها: اسم من أسامء اهلل تعاىل فهو البارئ ، ُتطَلق ويراد هبا عدة معان   :ا اللغة

.  (5)وبمعنى املفارقة، وبمعنى التخلص واملباعدة، نى الشفاءبمعيت والرُبء يأ، رئالذا
                                       

 (.190-5/198ابن عابدين ) ،رد املحتار عىل الدر املختار (1)
املدخل يف التعريف يف الفقةه . «مصلحة تثبت إلنتان باعتبار الشارع»من ذلك تعريف أ.د. مصطفى شلبي  (2)

. «مصةلحة ذات قيمةة ماليةة هميهةا القةانون»(؛ وتعريف التنهوري بأنةه: 331شلبي )  أ.د ،سالمياإل
 (.1/5مصادر احلق )

احلق . «عالقة رشعية تؤدي الختصا  بيشء من امتثال شخص آخر»من ذلك تعريف حممد الطموم بأنه:  (3)
 (43.) 

نظرية احلق . « تعاىل عىل الغمإلنتان أو هللرع لةما ثبت يف الش»ومنه تعريف الشيخ فهمي أبو سنة:  (4)
ةتاب الفقه اإلسالمي  ، الفقه اإلسالمينظرية احلق يف ،ات العامة يف الفقه اإلسالمي(. النظري617) 

 طبعة املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية. ،أساس الترشيع
 ،املحةةيط ا: القةةاموسأيًضةة (. وانظةةر47-2/46مةةادة )بةةرأ( ) ،حةةرف البةةاء ،ابةةن منظةةور ،لتةةان العةةرب (5)

 (.34جيب ) أبو  ،(؛ القاموس الفقهي46) صل الباء( )باب اهلمزة ف ،آباديالفموز



د. سعــاد بنت مـحمد الشايقي بـراءة االختراع في الفقه ا�سالمي
٢م

٠١
٩  

اير
فبر

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٤٠

رة 
آلخ

ى ال
ماد

ج

٧
العدد السابع

283

 

8 

 

، والتخلص من العيوب، والتالمة، والتخليص، فالرباءة يف اللغة تعني: التنزيه

 واملباعدة عن األشياء.

املتتبع لكتب الفقهاء جيد أهنم مل يعنوا ةثًما بتعريف اإلبراء وا االصط ح: 

، (1)ما يذةرونه ضمن قاعدة األصل براءة الذمة اكثمً ف، عنى اللغويبامل اةتفاء

فال يقوى أمر عىل ، بمعنى أن الشخص يولد وذمته غم مشغولة بأي التزامات

، ويتتخدم الفقهاء مصطلح الرباءة بمعنى اإلسقاط، شغلها ما مل يعتضد بتبب آخر

نه َدي  اد إعفاؤم من سد: أي، فإبراء املدين عن الدين، فهو إسقاط احلق عن الذمة

وإبراء الزوج عن املهر: تنازل الزوجة عن حقها يف الصداق وإسقاطه ، وإسقاطه عنه

 . ( 3)ويأيت اإلبراء أيًضا بمعنى متليك املدين ما يف ذمته، ( 2)عنه

فكالمها يأيت بمعنى ، إذن املعنى االصطالحي ال خيرج عن املعنى اللغوي

 ليك.اإلسقاط واإلعفاء والتم

 ع  ا ا: االخـاثلث  
ــلغـي الـف ويأيت بمعنى االنشقاق واإلنشاء ، نى اللني والرخاوةةي بمعةأتةي ة:ـ

فاالخرتاع معنام: ، . وإذا جاز لنا اعتبار االخرتاع بمعنى اإلبداع(4)واالبتداع

 . (5)«اإلنشاء عىل غم مثال سابق»

بتعريفات  االخرتاعف فقد ُعرِّ ، أما عن االخرتاع يف االصطال  ا االصط ح:

 أذةر منها: ،دةمتعد
                                       

 (.52)  يالتيوط  انظر يف هذم القاعدة: األشبام والنظائر (1)
 (.4/238)ن نجيم اب ،لدقائقالبحر الرائق رش  ةنز ا (2)
 (.5/254) اهليتمي  ،ملنهاجحتاج يف رش  احتفة امل (3)
 ،(5/49مةادة )خةرع( ) ،ابةن منظةور ،لتان العرب ،(2/171مادة )خرع( ) ،م مقاييس اللغةانظر: معج (4)

 (.2/23ابن األثم ) ، غريب احلديثالنهاية يف
 (.686)  ابن عاشور ،التحرير والتنوير (5)
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سواء تعلق ذلك ، ةل اةتشاف أو اخرتاع جديد قابل لالستغالل الصناعي» 

. فاالخرتاع إذن ( 1)«االةتشاف أو االبتكار باملنتج النهائي أو وسائل اإلنتاج وطرقه

لية والذي هتاج إىل حذق ومهارة مع قاب، هو االةتشاف العلمي أو التقني اجلديد

 ة منه. االستفاد

 س لفق: اارابع  
م غرض املتكلم من ، منها: مطلق الفهم، ُيطَلق عىل عدة معان   ا اللغة:  َفه 

م األشياء الدقيقة، ةالمه  . ( 2)َفه 

هو العلم باألحكام الرشعية العملية املكتتبة من أدلتها  ا االصط ح: 

 .  (3)التفصيلية

، العتقاديةوا نيةعن األحكام الظحرتاًزا ية افالفقه هو: العلم باألحكام العمل

من األدلة التفصيلية الكتاب والتنة ، املأخوذة من الرشع، وهي املتلقاة بطريق التمع

 .( 4)واإلمجاع والقياس

 الدولة قبل من ُتعَطى شهادة»فهو:  تع يف ب االخ االخ اع ا القانون أما عن 

 .  (5)«الرباءة ذمهل موضوًعا كونيع الذي اخرتاال باستثامر حًقا حرصًيا مالكها تُةمنَح

ترصيح من الدولة متنحه »فيؤخذ من هذا التعريف أن براءة االخرتاع عبارة عن: 

ووثيقة تدل عىل ذلك بعد إمتام املعامالت ، بموجب إجراءات تتجيل وإيداع
                                       

د. النةاهي  ،جيز يف امللكية الصةناعية والتجاريةة(؛ الو57باس ) د. ع ،صناعية واملحل التجاريامللكية ال (1)
 (.24د. زين الدين )  ،(؛ امللكية الصناعية والتجارية87) 

ابةن منظةور، مةادة )فقةه(  ،ربا: لتةان العة(. وانظةر أيًضة3/465ابةن األثةم ) ،النهاية يف غريب احلةديث (2)
 (.1/31يط )البحر املح(؛ 11/210)

(؛ 19النتةفي )  ،املنةار(؛ رش  5)  الغةزايل( وانظر أيًضا: املتتصفى، 1/5ابن نجيم ) ،البحر الرائق (3)
 (.5نتفي ) ةشف األرسار ال

 (.1/5ابن نجيم ) ،؛ البحر الرائق(5الغزايل )  ،املتتصفى (4)
 (.232، احلميص ) والصناعية التجارية امللكية (5)
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ويمكن بمقتضاها أن يتمتع بحق االستغالل ، القانونية ملالك االخرتاع أو وةيله

، اع تعترب نوًعا من التعاقد بني املخرتع واملؤستةخرتاالفرباءة . (1)«مدون سوا وحدم

واملؤستة تتتفيد من اخرتاعه يف ، فاملخرتع يبدع ويبتكر وخيرتع ما يفيد املجتمع

 مقابل الدعم املادي واحلامية القانونية له.

ن ع لإلنتاالرش: فهو ما ثبت يف حيف ب االخ االخ اع ا الفقس ايس مي أما عن 

والذي هتاج إىل ، مات بام يقدمه من اةتشاف علمي أو تقني جديدتزاال عىل الغم من

 وتوفم احلامية الالزمة له.، حذق ومهارة مع قابلية االستفادة منه

 أقسام احليف وأمهيتس ا ايس م: الـمطلب الثاين
 من خالل وضحهوهذا ما سأ، وله أمهية عظمى يف اإلسالم، للحق أقتام متعددة

 اآليت:

 أقسام احليف و :الالف ع 
، دوحقوق للعبا، ينقتم احلق باعتبار صاحب احلق إىل حقوق خالصة هلل 

 عىل النحو اآليت: ، وحقوق مشرتةة بني العبد وربه 

فال خيتص ، ما يتعلق به النفع العام للعامل»املقصود هبا:  : حقوق هللا اخلالصة:أوال  

وةان نفعه عاًما ، خطرم وقوي نفعهظم ا عمل، (2)«عظياًم تعاىل ت اهللوينتب إىل ، به أحد

والعقوبات الكاملة ، والزةاة ونحوها، مثل: الصالة، للمجتمع؛ ةالعبادات املحضة

 .( 3)ةحرمان القاتل من اإلرث ونحو ذلك، والعقوبات القارصة، ةة: احلدود

ته ةاحلقوق به مصلح تعلقأما حق العبد فاملقصود به ما ي ا: حقوق العباد:اثني  

 غم املالية.ة واليامل
                                       

 (.232احلميص )  ،(. وانظر أيًضا: امللكية التجارية والصناعية21العمري )  ،براءات االخرتاع (1)
 (.135-4/134عالء الدين البخاري ) ،ارةشف األرس (2)
 (.135-4/134) ر التابقاملصد (3)
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وحق حبس الرهن ، وحق اسرتداد املغصوب، مثل: حق الدية، فاحلقوق املالية 

وجة يف الطالق لعدم وغم املالية: ةحق الز، واحلصول عىل قيمة املتلف وغمها

 . ( 1)وغمها من احلقوق غم املالية، األم باحلضانة وحق، اإلنفاق

علق بحق اهلل الذي يتعلق به النفع العام من ا تهل أي ما ةان كة:  وق املشقاحلا: اثلث  

لكن حق اهلل الذي بمقتضام يتحقق الصالح العام فيها ، جهة وبالفرد من جهة أخرى

 وحق القصا .، والعدة، أظهر؛ ةحد القذف

 الف ع الثاين: أمهية احليف ا ايس م
يات لكلظ االح العباد وحفحتقيق مصمية إن من املقاصد الكلية للرشيعة اإلسال

، وحفظ ما يؤدي إىل القيام هبا، واملال، والنتل، والعقل، والنفس، اخلمس: الدين

َفَمنََح ، وحفظ ما يؤدي إىل حفظها وخدمتها ةحفظ احلقوق املالية واملعنوية

ورّتب عىل هذا احلق حرية الترصف ، األشخا  حق التملك واالنتفاع باألشياء

برشط أن ال تصطدم تلك احلرية ، باحةامل التمها من املعاملرشاء وغع وابالبي

 ٰى ين ىن نن من زن﴿ولذا قال تعاىل: ، بحرية اآلخرين
 ﴾هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

، فيدخل يف هذا: القامر، ال يأةل بعضكم مال بعض بغم حق». واملعنى: [188]البقرة:

 لإلشعار بوحدة موالكم(ظ )أ. واختم لف( 2)«وجحد احلقوق، والغصوب، واخلداع

فالتعدي عىل مال الغم هو تعدٍّ عىل األمة بأةملها وهو فرد من ، (3)وتكافلها مةاأل

والتنة النبوية الرشيفة ةذلك هي ، فالرضر يصيبه قبل أن يصيب غمم، أفرادها

من اقتطع حيف »: قال ، وحتريم أةل أموال الناس بالباطل، حافلة بحفظ احلقوق
                                       

 (.4/135ء الدين البخاري )عال ،شف األرسارة (1)

 (.2/315) القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن (2)

 .(2/157رضا ) ،تفتم املنار (3)
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. فاقتطاع حقوق ( 1)«وح م عليس اجلنة نارال أوجب هللا لسد فق، ينسبيم ام ئ مسلم

مما يوضح حفظ ، (2)عد من الكبائر التي يعاقب عليها الفرداآلخرين وأةل أمواهلم تُ 

ويصدق هذا األمر عىل حفظ ، الرشيعة اإلسالمية للحقوق بشتى أنواعها وأصنافها

فال ا حاهبوق الثابتة ألصمن احلقهنا فإذا ثبت أ، حقوق امللكية الفكرية لألشخا 

 جيوز التعدي عليها بأي حال من األحوال بمقتىض النصو  التابقة الذةر.
 أمهية ب االخ االخ اع: املطلب الثالث

وإن الكثم من ، حظيت احلقوق الفكرية باهتامم واسع يف أغلب دول العامل  
ت قوانني وترشيعاظيمها بم تنوقد ت، دساتم دول العامل ةفلت محاية حقوق املبتكرين

أمهية براءة التي تنعكس ، ة ودولية من خالل االتفاقات واملعاهدات الدوليةليحم
 االخرتاع للمبتكر واملؤستة والدول أيًضا عىل حد سواء عىل النحو التايل:

أمهيتها للمبتكر هي احلامية الفكرية بطريقة قانونية متّكنه من االستفادة من  .1
 .ة يمكن تتويقهاإىل سلعلها اخرتاعه وحتوي

حافظة عىل املجتمع من تتويق املنتجات الضارة بإخضاعها للمتاءلة ملا .2
 القانونية ةالعقاقم الطبية.

احلصول عىل قاعدة بيانات دقيقة لعدد ونوعية االخرتاعات يف ةل بلد ويف  .3
 .من خالل االطالع عىل نتائج الرباءات املودعة يف املؤستة سنوًيا، ةل مؤستة
اءة االخرتاع فتظهر أمهيتها يف املجال لربية قتصادمهية االعن األا أم .4

التكنولوجي؛ ملا يرتبط هذا الناتج الفكري واالبتكار بناحية إنتاجية واقتصادية تعود 
فقد أضحى معروًفا اقتصادًيا أن اإلنتاج الفكري ، أو مالكهابالنفع عىل صاحبها و/

                                       
حلةديث: رقةم ا ،بالنةار ن اقتطةع حةق متةلم بيمةني فةاجرة: وعيةد مةببةا ،ةتاب: اإليةامن ،صحيح متلم (1)

 دار إحياء الكتب العربية. ،(1/122( )137)
رشيعة اإلسةالمية ةمقاصةد الة ،(6/62جمموع فتةاوى ابةن تيميةة ) ،(11/117لالستزادة انظر: املجموع ) (2)

 (.285)  لليويب
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مل االقتصاد عا يف اميم املتتخدمةوالتص لصورهو من يبتكر الشعارات واألسامء وا
فرباءة االخرتاع مؤرش جيد للبعد التنافيس للتغم التكنولوجي ، واألعامل

لذا أصبح اإلبداع التكنولوجي عاماًل متاعًدا أساسًيا يف ، القتصاديات الدول
 .(1)التنافتية املتتديمة ونمو األعامل واملجتمعات والدول

 خ اعاالخ االع ب  أنوا : املطلب ال ابع
وخيتلف تطبيقها من بلد  آلخر حتب ، االخرتاع إىل أنواع متعددةءة براتتنوع  

 :تطبيق تطبيق الرشوط التي سرتد يف املطلب التايل

 بمعنى ابتكار يشء مل يوجد من قبل. الرباالخ الكاملة: .1

ويرتّتب عليها حقوق ، هي التي يكون هلا رشوط ميّّسة الرباالخ الصغ ى: .2

 . ( 2)الكربى لرباءةمن اأدنى 

هي الرباءة التي هصل عليها الشخص حينام جيري حتتينًا أو  التحسني:الخ ب ا .3

 .( 3)تعدياًل عىل اخرتاعه األصيل

متنح ملن يتتخدم ألول مرة يف بلد ما اةتشاًفا حتّقق يف بلد  ب االخ االسترياد: .4

 ض مبادرةيعوّ نه ولك ،ويالحظ أن هذا القتم من الرباءات ال همي اخرتاًعا، أجنبي

 .(4)وقد ندر هذا القتم من الرباءات يف عرصنا ،يةصناع

                                       
اهيم إبر ،اجلزائريةالدول العربية، جملة الباحث اجلزائر واالخرتاع مؤرش لتنافتية االقتصاديات  انظر: براءة (1)

(؛ متامهة براءة االخةرتاع يف دعةم ومحايةة اإلبةداع التكنولةوجي 145بختي، ود. حممد الطيب دويس ) 
 (.154-614رقايقة ) فاطمة الزهراء  ،وحتقيق التميز التنافيس املتتديم يف منظامت األعامل

ة املعةةارصة يف الفقةةه عةةامالت املاليةة(؛ امل62د. النةةاهي )  ،صةةناعيةمللكيةةة الانظةةر: الكامةةل الةةوجيز يف ا (2)
 (.51د. شبم )  ،اإلسالمي

)نرشة يف اجلريةدة الرسةمية  ،م1999( لتةنة 32رقم ) ،( من قانون براءة االخرتاع األردين32انظر: املادة ) (3)
 م(.1/11/1999تاريخ )(، ب4389رقم 

 (.21الزرقاء )  ،االلتزام نظرية ،الفقهي وانظر أيًضا: املدخل ،(51)  شبم ،رصةاملعامالت املالية املعا (4)
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 ش وط منح ب االخ االخ اع: املطلب اخلامس
وهي ال ختتلف يف ، قضت اللوائح املنّظمة لرباءة االخرتاع عىل رشوط  عديدة

 من أمهها: ، مضموهنا من بلد آلخر

 متبوق بالكشف غم، يةصناعأي: يكون جديًدا من حيث التقنية ال» خ:د  اجلِّ  .1

أو عن طريق ، أو الشفوي، لجمهور يف أي مكان يف العامل بالوصف املكتوبه لعن

أو بأي وسيلة أخرى يتحقق هبا العلم بمضمون االخرتاع قبل تاريخ ، االستعامل

فاجلدة تتعلق بمضمون فكرة االخرتاع وما ُيراد . «إيداع طلب تتجيل االخرتاع

( من قانون 59نصت املادة )لك: ن ذبياول، (1)ألسبقيةعدام ابان إدخاله عليه وترتبط

وتفصيلها: ، براءة االخرتاع للملكة العربية التعودية عىل توضيح أةثر ملعنى اجلدة

)يعد النموذج الصناعي جديًدا إذا مل يكشف عنه اجلمهور بالنرش يف أي مكان بشكل 

إيداع طلب تاريخ قبل أو بأي وسيلة أخرى وذلك ، أو باالستعامل، ملموس

 طلب األسبقية(.  أو جيلالتت
منطوًيا عىل نشاط ابتكاري مل يكن التوصل »يكون االخرتاع  أي: االبتكار: .2

                                       
بعةد أن تةم إلغةاء قةانون  ،م2002( لتةنة 82( من قانون براءة االخرتاع املرصي رقم )2( واملادة )1املادة ) (1)

م؛ 0197لتةنة  (65رقةم ) ،نون بةراءة االخةرتاع العراقةي( مةن قةا1ة )م وما بعدم؛ مةاد1939امللكية لعام 
( ترشين األول سةنة 47/9الصادر باملرسوم الترشيعي رقم ) ،توريءة االخرتاع ال( من قانون برا1املادة )
( واملةادة 3م؛ املةادة )3/4/1980هة املوافق 18/5/1400( بتاريخ 28واملعدل بالقانون رقم ) ،م1946

 7املوافةق  ةهة1414 /32/6( يف 17-93مرسوم ترشيعي رقم ) ،خرتاع اجلزائرين براءة اال( من قانو4)
رش يف ةم )نة1999لتنة  ،(32رقم ) ،( قانون براءة االخرتاع األردين4( واملادة )3ة )م؛ املاد1993 ديتمرب

 ( مةن قةانون44( واملةادة )43(. وانظر أيًضةا: املةادة )1/11/1999بتاريخ  4389اجلريدة الرسمية رقم 
ناعية ة والةةنامذج الصةةاملتكاملةةة واألصةةناف النباتيةة ة للةةداراتبةةراءات االخةةرتاع والتصةةميامت التخطيطيةة

الصةادر  ،( من قانون براءة االخرتاع القطري2م؛ املادة )2004ديتمرب /26للمملكة العربية التعودية يف 
(؛ 203ريةةس ) يةةة، فاضةةل إد؛ املةةدخل إىل امللكيةةة الفكرةهةة12/7/1427م املوافةةق 6/8/2006يف 

عية وجتاريةة، نعةيم رتاع ملكيةة صةنا(؛ بةراءة االخة36الدين زيةن ) صال   ،يةامللكية الصناعية والتجار
 م.2003بموت،  ،منشورات احللبي احلقوقية ،(42مغبغب ) 
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إليه بدهيًيا لرجل املهنة العادي املطلع عىل حالة التقنية الصناعية التابقة ملوضوع 
 . (1)«االخرتاع

ة هذا األمر بصوري عىل تعود( من قانون براءة االخرتاع ال50وقد نصت املادة )

أي: ةان نتيجة جهد ، وضوًحا: )متنح شهادة التصميم إذا ةان التصميم أصياًل  ةثرأ

وال يشرتط أن  وةان غم مألوف ملبتكري التصميامت(.، فكري بذله املصّمم نفته

بل يكفي أن يمّثل تقّدًما ، يكون االبتكار ناجًتا عن جهود غم عادية أو أبحاث خاصة

فاخرتاع آلة جديدة ، (2)ل إليه جاء مصادفةتوصال لوف حتى لو ةانغم مأًيا صناع

أو وسيلة نقل جديدة أو مادة ةيمياوية جديدة أو غم ذلك ةلها تنطوي عىل قدر من 

 .(3)االبتكار يتفاوت قوة وتصنيًفا إال أنه يبقى ابتكاًرا يتتحق احلامية

، عةزراوع من أنواع ال أي نله يفيمكن صنعه أو استعام»أي:  القابلية للتصنيع: .3

ويشمل ذلك احلرف ، أو اخلدمات والصناعة بأوسع معانيها، أو صيد التمك

. وال يشرتط أن يتحقق هذا التطبيق العميل فعاًل قبل منح الرباءة عىل (4)«اليدوية

وإنام يكفي يف ذلك إمكانية التطبيق العميل؛ إذ يرجع التطبيق العميل إىل ، االخرتاع

ذلك ال يكفي أن يرد االخرتاع عىل أفكار  ىلوع، مكانيات لذلكر  واإلالف توفر

ال  -مثاًل -فاةتشاف خصائص البخار ، نظرية ال يرتتب عليها إجياد يشء ملموس

ولكن استخدام البخار ةطاقة حمرةة لآلالت يعترب ، تكفي ملنح براءة االخرتاع

 .(5)اخرتاًعا متنح عنه براءة االخرتاع

                                       
 املصادر التابقة. (1)

 املصادر التابقة.( 2)

 (.520الرشقاوي، )  ،القانون التجاري (3)

 در التابق.املص (4)

 الرشقاوي. ،القانون التجاري (5)
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أو املخالفة للرشيعة ، ريتجاةاالستغالل ال أض ار:على أال ينطوع  .4
؛ ةمنع منح براءة االخرتاع عن (1)أو البيئة، أو النظام، أو اآلداب العامة، اإلسالمية

ةل اخرتاع ةيميائي يتعلق باألغذية والعقاقم الطبية التي ترض باملجتمع أو النظام 
 .(2)العام
 

 
 

 
 
 
 

                                       
( من قانون براءة االخرتاع العراقي، املةادة 1ي، املادة )االخرتاع املرص ( من قانون براءة2واملادة ) (1ملادة )ا (1)

( مةن قةانون بةراءة االخةرتاع اجلزائةري، املةادة 4( واملادة )3( من قانون براءة االخرتاع التوري، املادة )1)
ات االخةرتاع ( مةن قةانون بةراء44واملةادة ) (43ادة )من قانون براءة االخرتاع األردين، املة (4واملادة )( 3)

 ( من قانون براءة االخرتاع القطري.2ملكة العربية التعودية، املادة )لل
 (.455-454التنهوري ) ،الوسيط (2)
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 املبحث الثاني
 خرتاعاالءة ب برازامات صاحالتق وحقو

ةام يقابلها العديد من ، هناك العديد من احلقوق التي يتمتع هبا املخرتع
 وهو ما يمكن إجيازم من خالل املطلبني اآلتيني:، االلتزامات التي تقع عىل ةاهله

 حقوق صاحب ب االخ االخ اع: املطلب الو 
 يف حقهو، راءة اخرتاعثيقة بىل ولصاحب براءة االخرتاع حقوق يف احلصول ع

وحقه يف ، وحقه يف الترصف يف براءة االخرتاع، احتكار استغالل براءة االخرتاع
محاية براءة االخرتاع؛ إذ يمكن إيقاع عقوبات حمددة عىل من يقوم باالعتداء عىل هذم 

 احلقوق عىل النحو اآليت:
 عالف ع الو : احليف ا احلصو  على وثيقة ب االخ اخ ا 

فإذا استوىف مجيع الرشوط ، وثيقة احلامية عىلول ة احلصب الرباءلصاحق ه
، (1)وصدر قرار بحقه يف اجلريدة الرسمية، املقررة بحق ذلك املنتج منح تلك الوثيقة

 ( من قانون براءة االخرتاع للملكة العربية التعودية عىل أنه:14نصت املادة )
ر قراًرا بمنح تصدا وط املقررة فإهن الرشستوىفإذا تبنّي لإلدارة أن الطلب قد ا -)أ

 احلامية وينرش القرار برتتيب صدورم من اإلدارة.
فإهنا تعد قراًرا ، إذا تبنّي لإلدارة عدم أحقية مقدم الطلب يف وثيقة احلامية -ب 

 . (2)موضًحا به أسباب الرفض ويبلغ مقدم الطلب بذلك(
                                       

( مةن قةانون بةراءة االخةرتاع 35( )13ادة )( من قانون براءة االخةرتاع املرصةي، املة23( )19انظر: املادة ) (1)
( مةةن قةةانون بةةراءة االخةةرتاع 15( )14ة )املةةاد ،األردين( مةةن قةةانون بةةراءة االخةةرتاع 31املةةادة )التةةوري، 
( من قانون براءة االخرتاع اجلزائري. انظةر أيًضةا: انتقةال حقةوق امللكيةة الفكريةة إىل 10املادة ) ،التعودي

عية والقانونيةة، رشةعلةوم الةر عيتى اهلندي، جملة جامعةة الشةارقة للنو ،الدوليةالورثة يف ضوء املعاهدات 
 (.302-279م )2013، 1، ع10، مج لعربية املتحدةاإلمارات ا

( من قانون بةراءة االخةرتاع التةوري، املةادة 7رصي، املادة )ة( من قانون براءة االخرتاع امل1انظر أيًضا: املادة ) (2)
= 
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 اعاالخ    االخالف ع الثاين: احليف ا احتكار استغ   ب
ظمة عىل منح املخرتع حق استغالل براءة اخرتاعه إذا استوىف ملنح انصت اللوائ

مدة عرشين سنة من تاريخ إيداع  ويمنح احلامية الكافية حلامية اخرتاعه، الرشوط املقررة

. يتتفيد خالهلا صاحب براءة االخرتاع ةام ورد يف  (1)الطلب يف معظم قوانني الرباءة

رصي )يف منع الغم من اسرتداد أو استخدام أو املاع ن براءة االخرتن قانو( م01املادة )

 . (2)بيع أو توزيع التلعة إذا قام بتتويقها يف أي دولة أو رخص للغم بذلك(

 الف ع الثالث: احليف ا التص ف ا ب االخ االخ اع
 نع التنازل بمقتضام هق لصاحب براءة االخرتاع أن يترصف أي ترصف هصل

أو بغم عوض ، احلامية نفتها لغمم بعوض وثيقة أو، اعخرتاالرباءة ملتصلة بوق اقاحل

ولكي يعطي صفته ، ةام هق له منح الرتخيص ملن شاء، أو باهلبة، ةام يف البيع

من  ومعتمًدا، الطرفني من عليه مكتوًبا وموقًعا القانونية البد أن يكون سند التنازل

فيكون احلق هلم مجيًعا ا رتةً امية عماًل مشضوع احلن مو. وإذا ةا(3)جهة اإلدارة

تقل ةويف حال وفاة الشخص املخرتع تن، (4)بالتتاوي ما مل يتفقوا عىل خالف ذلك
                                       

= 
( مةن قةانون 10ردين، املةادة )خةرتاع األ( من قانون براءة اال13قطري، املادة )االخرتاع ال( من قانون براءة 1)

 اجلزائري. براءة االخرتاع
( من قانون براءة االخرتاع التوري عىل أن مدة احلاميةة 2املادة ) ،( من قانون براءة االخرتاع العراقي13املادة ) (1)

بةراءة مةن قةانون ( 9رشون عاًمةا ةةام يف املةادة )ةاميةة عةأن مةدة احل وبقيةة القةوانني يةرون ،هي  تة عرش عاًمةا
( من قةانون بةراءة االخةرتاع 17املادة ) ،قانون براءة االخرتاع اجلزائري ( من39( )9دة )االخرتاع املرصي، املا

 لقطري.( من قانون براءة االخرتاع ا11املادة ) ،( من قانون براءة االخرتاع التعودي14املادة ) ،األردين
 اع التوري.ءة االخرت( من قانون برا31انظر أيًضا: املادة ) (2)
املةادة  ،( مةن قةانون بةراءة االخةرتاع العراقةي40بةراءة االخةرتاع املرصةي، املةادة ) ( من قانون21) انظر: املادة (3)

مةن  (27املةادة )( مةن قةانون بةراءة االخةرتاع اجلزائةري، 24املةادة ) ،( من قانون براءة االخرتاع التوري57)
( مةن 13( واملةادة )16)تةعودي، املةادة من قانون براءة االخرتاع ال (27ادة )قانون براءة االخرتاع األردين، امل
 قانون براءة االخرتاع القطري.

 ( من قانون براءة االخرتاع التعودي.5( من قانون براءة االخرتاع األردين، املادة )5املادة ) (4)
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 .  (1)وثيقة احلامية الصادرة بحقه لذويه من بعدم باملماث
 الف ع ال ابع: احليف ا التمتع ابحلماية القانونية لرباالخ االخ اع 

الخرتاع عىل عقوبات خاصة تتنوع ة اراءنظمة حلامية بنني امللقواقضت معظم ا
بيع ، الذي قد يكون بتقليد أو حماةاة االخرتاع، بتنوع االعتداء عىل ذلك احلق

أو االدعاء باحلصول عىل براءة ، أو استمادها، أو عرضها للبيع، املنتجات املقلدة
مة نظامل نّصت اللوائحد فق، جهم ومن خالل التزوير أو احليازة للمنتج بغ، االخرتاع

عىل أنه هق ملالك الرباءة رفع دعوى ضد من يتتغل اخرتاعه دون موافقته )وتقيض 
اللجنة بناء عىل طلب مالك الوثيقة أو ةل ذي مصلحة من دفع التعويض 

وقد تكون ، علاًم بأهنا ختتلف من قانون آلخر، والتي قد تكون بالغرامة، (2)الالزم(
أو ، أو املصادرة، د األقىص للغرامةاحل عفةأو مضا، (4)امةالغر وأ، (3)باحلبس

                                       
 ة االخرتاع القطري.انون براء( من ق13املادة ) ،ة االخرتاع التعوديقانون براء ( من5املادة ) (1)
 ون براءة االخرتاع التعودي.( من قان34دة )املا (2)
ة االخةرتاع ( من قانون براء53فقد ورد يف املادة ) ،نصت معظم القوانني عىل عقوبة احلبس ومقدار العقوبة (3)

اع ءة االخةرت( مةن قةانون بةرا44ةةام نصةت املةادة ) ،(بس عةن سةنتنيد عقوبةة احلةيةاملرصي عةىل أن )ال تز
( مةن قةانون 45ونصت املادة ) ،باحلبس مدة ال تزيد عن سنتني(ائم االعتداء )العراقي بمعاقبة مرتكب جر

( من قةانون بةراءة االخةرتاع 35واملادة ) ،براءة االخرتاع التوري بة )عقوبة احلبس مدة ال تزيد عن سنتني(
ة ( مةن قةانون بةراء32واملةادة ) ،تة أشةهر(وبة احلبس مةدة تةرتاو  بةني شةهر واحةد وسةئري )عىل عقاجلزا

ومل أجةد  ،واحةدة( سةنة عةىل تزيةد وال أشةهر ثالثةة عةن تقةل ال مدة باحلبس يعاقب ردين )بأناالخرتاع األ
 ديةوان فقةط هةال إىلالتنصيص عىل مقدار عقوبة احلبس يف قانون براءة االخرتاع للملكة العربية التعودية 

جنةة أن التعةدي يتةتوجب ما إذا رأت الل(: )ويف حالة 47يف املادة ) ، حيث ورداملظامل الختاذ ما يلزم حياله
( مةن قةانون بةراءة االخةرتاع 35ونصةت املةادة ) ،عقوبة التجن فيحةال املتعةدي ابتةداء إىل ديةوان املظةامل(

 .القطري عىل: )يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز سنة(
امةة ال ي مقةدار )الغرن قانون براءة االخةرتاع املرصة( م53دة )ففي املا ،مقدار الغرامة من بلد آلخر خيتلف (4)

( مةن القةانون العراقةي بةة)غرامة ال 44وقضت املادة ) ،يقل عن عرشين ألف جنية وال يزيد عن مائة ألف(
 100املعتةدي بالغرامةة مةن  توري )يعاقب( من قانون براءة االخرتاع ال95واملادة ) ،تزيد عن ألف دينار(

ألًفةةا إىل  40000امةةة تةةرتاو  بةةني )اجلزائةةري الغر ( مةةن القةةانون35ويف املةةادة ) ،ة سةةورية(لةةم 500إىل 
 ال ( من قانون براءة االخرتاع األردين فقرة )أ( بأن )الغرامةة32ونصت املادة ) ،دينار جزائري( 400000

اع التةعودي ءة االخةرت( مةن قةانون بةرا47ويف املةادة ) ،دينار( آالف ثالثة تزيد عىل وال دينار مائة عن تقل
( من القانون القطري فحددت بام )ال يتجاوز 35أما املادة ) ،مائة ألف ريال()ال تزيد عىل  حتدد الغرامة بأن

= 
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 . (1)أو نرش احلكم يف الصحف، اإلتالف
( من قانون براءة االخرتاع التعودي )يعد تعدًيا عىل موضوع 34ورد يف املادة )

احلامية القيام بأي عمل من أعامل االستغالل املنصو  عليها يف األحكام اخلاصة لكل 
أي شخص يف اململكة دون موافقة ةتابية  به قوموي، ات احلاميةموضوع ع منموضو

بناء عىل طلب مالك -متجلة يف اإلدارة من قبل مالك وثيقة احلامية. وتقيض اللجنة 
بمنع التعدي مع دفع التعويض الالزم. وللجنة أن حتكم  -الوثيقة وةل ذي مصلحة

ة يف رامللغد األقىص ف احلويضاع ،يالعىل املتعدي بغرامة ال تزيد عىل مائة ألف ر
فيحال ، حالة العودة. ويف حالة ما إذا رأت اللجنة أن التعدي يتتوجب عقوبة التجن

وللجنة أن تتخذ من التدابم العاجلة ما ترام رضورًيا؛ ، املتعدي ابتداء إىل ديوان املظامل
م احلالة يف يف هذ لجنةوينرش القرار الصادر من ال، لتاليف األرضار الناجتة عن التعدي

الرسمية ويف النرشة ويف صحيفتني من الصحف اليومية عىل نفقة املحكوم دة رياجل
 .(2)وال خيُل حكم هذم املادة بأي عقوبة أشد ينص عليها يف أي نظام آخر(، عليه

                                       
= 

 عن عرشة آالف ريال قطري(.
( 45االخةرتاع العراقةي، املةادة ) قانون براءة( من 32( من قانون براءة االخرتاع املرصي، املادة )32املادة ) (1)

( مةن 34( )33اءة االخةرتاع األردين، املةادة )( من قةانون بةر89االخرتاع التوري، املادة ) نون براءةمن قا
 ( من قانون براءة االخرتاع القطري.36قانون براءة االخرتاع التعودي، املادة )

لتةي ( ا50دة )ي بأنه: )ُيعاَقب من خيالف أحكةام املةاخرتاع املرص( قانون براءة اال53ةذلك ورد يف املادة ) (2)
رين ألةف جنيةه وال تزيةد عةن ةرتاع بالغرامة ال تقل عةن عشةاحب براءة االختشّكل التعدي عىل حقوق ص

ويف حال العودة تكون العقوبة احلبس الذي ال تزيد مدته عن سنتني والغرامةة التةي ال تقةل عةن  ،مائة ألف
 مائتي ألف جنيه وباحلبس(.ال تزيد عن أربعني ألف و

)أ( )بأن ُيعاَقب بةاحلبس مةدة ال تقةل عةن ثالثةة األردين فقرة  ( من قانون براءة االخرتاع32املادة ) ونصت       
أو بغرامة ال تقل عن مائة دينةار وال تزيةد عةىل ثالثةة آالف دينةار أو بكلتةا  ،أشهر وال تزيد عىل سنة واحدة

 العقوبتني(.
ضوع التعدي جز التحفظي عىل املنتجات مولتعدي باحل( )أن للمحكمة أن تقرر وقف ا33ملادة )ةام نصت ا      

 أو تأمر بإتالفها أو الترصف هبا يف غم األغراض التجارية( بترصف. ،ام وجدتأين
ني تزيةد عةن سةنت( من القانون العراقي بمعاقبة مرتكب جرائم االعتداء )باحلبس مةدة ال 44ونصت املادة )       

= 
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من خالل النص التابق يتضح لنا أن ثمة تدابم محاية وجزاءات متعددة يمكن 
 وبام يمكن إمجاله ةاآليت:، اعخرتعىل براءة اال عتداءباال تطبيقها عىل من قام

وهي التدابم اإلدارية التي تتخذ حلامية براءة االخرتاع من  أ. التدابري التحفظية:
التعدي بتقليدم أو نتخه من خالل اشرتاط املوافقة اخلطية من قبل مالك وثيقة 

 نية.املعوتتجل يف اإلدارة ، احلامية أو صاحب براءة االخرتاع
: وهي سن القوانني التي من شأهنا محاية براءات االخرتاع يةدنب. اجلزاالات امل 

 من التعدي من قبل هيئات قضائية وإدارية وجلان معنية. 
ي إيقاع العقوبات الرادعة والزاجرة عىل من يعتدي عىل أ ج. اجلزاالات اجلنائية:

 . هملتشلتجن واجللد وا( أو ارامةوالتي تتنوع إىل عقوبات مالية )غ، براءة االخرتاع
 التزامات صاحب ب االخ االخ اع: الـمطلب الثاين

ةذلك عليه التزامات واجبة يتحتّم عليه الوفاء ، ةام أن للمخرتع حقوًقا واجبة له
وااللتزام ، وهي: االلتزام بتقديم طلب للحصول عىل شهادة براءة االخرتاع، هبا

 ه عىل النحو التايل:الإمج وهو ما يمكن، عالخرتال اوااللتزام باستغال، بدفع الرسوم
 : االلتزام بتقدمي طلب للحصو  على شهادخ ب االخ االخ اع :أوال  

فإنه يلتزم بتقديم طلب منح ، ةي هصل صاحب الرباءة عىل احلامية القانونية
ب وحتدد اللوائح املتتندات والوثائق املطلو، احلامية من خالل نموذج ُمَعدٍّ لذلك

مرفق به وصف تفصييل ، الطلب لدى املتجل اعإيدم بفيقو، مع الطلبفاقها إر
 .لالخرتاع

                                       
= 

 عقوبتني(. بكلتا ال أو بغرامة ال تزيد عن ألف دينار أو
لةمة سةورية  000،200انون براءة االخرتاع التةوري عةىل )غرامةة ال تقةل عةن ( من ق45ادة )ةام نصت امل      

س ويف حال التكرار تكةون العقوبةة احلةب ،عقوبة ارتكاب جريمة التعدي عىل براءة االخرتاع بنتخ أو غمم
 ن ضةعف هةذا احلةدني يف هذم املادة وال أعةىل مةقىص املعيد عن سنتني وغرامة ال تقل عن احلد األمدة ال تز

 األقىص(.
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( من قانون براءة االخرتاع للمملكة العربية التعودية عىل: )ُيقدم 8نصت املادة ) 

وحتدد الالئحة املعلومات ، طلب منح وثيقة احلامية إىل اإلدارة عىل نموذج يعد لذلك

ًما لغم التوصل إىل مقدلب وإذا ةان الط، بالطلبقها والوثائق املطلوب إرفا

وجب تبيان اسمه وسند انتقال احلق يف مضمون احلامية إىل مقدم ، موضوع احلامية

وجيوز لإلدارة يف تلك احلالة إرسال صورة إىل من توصل إىل موضوع ، الطلب

  .(1)ب(الطلوبعد استيفاء املتطلبات وسداد املقابل املايل املقرر يتدد ، احلامية

 دفع ال سومم بتزااالل ا:اثني  
يلتزم صاحب الرباءة )املخرتع( للحصول عىل احلامية القانونية بعد تقديمه الطلب 

ومنح ، ورسوم نرش، منها: رسوم طلب الرباءة، وتتنوع الرسوم، بدفع مقابل مايل

 ديدوطلب مت، ورسوم منح الرتخيص اإلجباري، والرسوم التنوية للرباءة، الرباءة

 .  (3)الرباءة تتجيل طلب عن متنازاًل  دم االلتزام يعتربل عحا ويف، (2)لرباءةمدة ا

 االلتزام ابستغ   االخ اع ا:اثلث  
وهي تتمثل بحق استغالل ، حقوًقا مبارشة للمخرتع -بشكل عام-ختول امللكية 

تم وعندما ال ي، لشخص أو جلهة معينة (4)املنتج إما بنفته أو بمنحه ترخيًصا
                                       

( 98( من قانون براءة االخرتاع العراقي، املادة )45( من قانون براءة االخرتاع املرصي، املادة )32املادة ) (1)
قانون  ( من36اءة االخرتاع األردين، املادة )من قانون بر( 33من قانون براءة االخرتاع التوري، املادة )

 اءة االخرتاع القطري.بر
 ،عبةداهلل منصةور الةةرباك ،رسةالة ماجتةةتم ،نائيةة يف بةةراءة االخةرتاع بةني الفقةةه والقةانونظةر: احلاميةة اجلان (2)

ءة ن قةانون بةةرا( مة11املةادة ) ،( مةن قةانون بةراءة االخةرتاع املرصةي11(. راجةع أيًضةا: املةادة )107) 
 االخرتاع القطري.

 من قانون براءة االخرتاع اجلزائري. (29، املادة )قانون براءة االخرتاع األردين( من 15) انظر: املادة (3)
عقد يلتزم بمقتضام مالك الرباءة بإعطاء حق اسةتغالل الةرباءة أو بعةض عنارصهةا إىل املةرخص لةه مقابةل  (4)

ريع ةشةة(؛ الت148امللكيةةة الصةةناعية، سةةميحة القليةةويب )  ملةةال. انظةةر:التةةزام األخةةم بةةدفع مبلةةغ مةةن ا
 .(108عباس )  ،الصةناعي
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جاز للجهة املخولة منح الرتخيص اإلجباري ملن يقوم وب طله عىل الوجه املستغاللا

 . (1)باستغالل الرباءة برشط أن يثبت مقدرته عىل االستفادة من املنتج

  
 
 
 

 

                                       
( 28( من قانون براءة االخةرتاع العراقةي، املةادة )29( من قانون براءة االخرتاع املرصي، املادة )33املادة ) (1)

( مةن قةانون 25املةادة )ع األردين، ( من قانون بةراءة االخةرتا22من قانون براءة االخرتاع التوري، املادة )
 ة االخرتاع القطري. من قانون براء (15عربية التعودية، املادة )للملكة البراءة االخرتاع 
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 الـمبحث الثالث
 ، التكييف الشرعي حلماية براءة االخرتاع

 يوعقوبة التعدي عليها يف الفقه اإلسالم
 ي حلماية ب االخ االخ اعش عال التكييف: الو طلب ـمال

محت الرشيعة اإلسالمية حق صاحبه من أي نوع من أنواع االعتداء بأنواع خمتلفة 

وهبذا اقرتنت ، منها: املتؤولية أمام اهلل وأمام املجتمع وحق التقايض، من املؤيدات

 املوضع إظهاًرا هذا لة يفويكون بحث هذم املتأ، امللكية الفكرية بحقوق اإلنتان

وقد عرف ، ة الرشيعة اإلسالمية يف سعتها وشموليتها للقضايا املعارصةقيقحل

ومما ، املتلمون مبدأ حفظ احلقوق الفكرية منذ القدم وإن ةانت بمصطلحات خمتلفة

ِعيَُّة ِمن يدل عىل االهتامم بحاميتهم للحقوق الفكرية ، نَّةِ الِكَتاِب َوالتُّ  النُُّصوُ  الرشَّ

الكتاب والتنة النبوية املطهرة تدالن عىل محاية من دة دت نصو  عديور فقد

 :أذةر منها عىل سبيل املثال ال احلرص، اإلسالم للحقوق عموًما

 ري ٰى ين ىن نن من زن﴿ قوله تعاىل: من الكتاب:
 .[188]البقرة:  ﴾ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي﴿ وقوله جل شأنه:
 رت يب ىب نب زبمب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
وجه الداللة من اآليتني الكريمتني حرمة أةل أموال الناس  .[29اء:]النت ﴾زت

 وصيانتها وحفظها من التعدي الشامل لألموال املادية ةالنقود ،(1)بالباطل

 واملعنوية ةامللكية الفكرية واملخرتعات. ، والعقارات واألرايض

خطب الناس يوم  ^ أن رسول اهلل  ابن عباس ما ورد عن ومن السنة:
                                       

 (.1/211تفتم البغوي ) (1)
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؟ فأع بلد هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: أع يوم هذا، اي أيها الناس»النحر فقال: 

فإن دماالكم ؟ قالوا: شهر حرام. قال: فأع شه  هذاقالوا: بلد حرام. قال: 
ا شه كم ، ا بلدكم هذا، هذام كح مة يومكم كم ح اعلي وأموالكم وأع اضكم

. قال ابن اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغتفأعادها مراًرا ثم رفع رأسه فقال: ، هذا

ال ، فليبلغ الشاهد الغائب، إهنا لوصيته إىل أمته، : فو الذي نفيس بيدم عباس

: قال  ريرة. وعن أيب ه (1)«ترجعوا بعدي ةفاًرا يرضب بعضكم رقاب بعض

 .  (2)«وع ضس، ومالس، كل املسلم على املسلم ح ام: دمس»: ^ قال رسوُل اهلل

وال االعتداء عليه بأي وجه ، وجه الداللة من احلديثني: أن املتلم ال هل إيذاؤم

وبذلك يتضح لنا أن حفظ براءات االخرتاع ال يتناىف أو يناقض ، من وجوم اإليذاء

وهو ما ، احلقوق بصفة عامةية محابل يندرج حتت  ،الميةاالسمن أحكام الرشيعة  اأيَّ 

 ومنها: ، يمكن مالحظة تطبيقه عملًيا يف نوا  عدة

ونصَّ أهل العلم ، حر  العلامء عىل التوثيق ونتبة األقوال لصاحبها .1

املحدثني »وال أدل عىل ذلك من قيام ، ونتبة األعامل ألصحاهبا، األمانة العلمية عىل

بط األحاديث وأسانيدها مرصوفة بض تهمولوال عناي، يةة وروادرايبضبط احلديث 

حمفوظة تارة بتحمل املشاق الشديدة باحلل والرتحال إىل ، وبإبداعهم خزانة خاطرة

شحب ، وتارة ببذل األنفس واألموال وارتكاب املخاوف واألهوال، البلدان البعيدة

تنمحي رسوم  كاد أنون لولوال حفظهم املت، األلوان  ص البطون نخل األبدان

، وهييم الناس يف أودية الضاللة، ويضمحل أثر األخبار ومنارها، وآثارهاام حكاأل

ويقنع عن مقدار ةل ، ويتمتك يف ةل حديث موضوع، ويبدو يف أودية اجلهالة
                                       

 (.2/620باب: اخلطبة أيام منى ) ،ةتاب: احلج ،صحيح البخاري (1)
مةه وعرضةه باب: حتةريم ظلةم املتةلم وخذلةه واحتقةارم ود ،ةتاب: الرب والصلة واآلداب ،صحيح متلم (2)

 (.2564(، رقم احلديث: )4/1986اله، )وم
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واملدونة يف ةتب ، ا بمعايم دقيقة. فتوثيق اإلسناد قبواًل ورد  (1)«منصو  ومرفوع

 بالتوثيق ونتبة األقوال لمنيملتيل عىل عناية ام دلو خمصطلح احلديث هل

علم بأصول وقواعد ُيعَرف هبا »فظهر لدينا علم مصطلح احلديث وهو ، لصاحبها

؛ حتى يتم حفظ األحاديث ومحايتها (2)«أحوال التند واملتن من حيث القبول والرد

ول يث رسظ حدفاهتاممهم بحف ^من األخبار املوضوعة واملكذوبة عن رسول اهلل 

يدل عىل اهتامم املتلمني  ^ل املكذوبة واملختلقة عن رسول قوااألمن  ^اهلل 

ولذا ةانوا حريصني عىل األمانة والدقة والتثبُّت يف نتبة ، بحامية امللكية الفكرية

األقوال لصاحبها يف مجيع املجاالت احلديث والتفتم والتم وغمها وخصوا 

ت صَّ ُخ »لذا ، نون به دين اهلليديين مر من الدا األهذ نوعدّ بالعناية اإلسناد؛ ألهنم ي

ألمة أن اهلل تعاىل اختص هذم ا»واملعنى: ، (3)«األمة باإلسناد وهو من الدين بال ترداد

  .(4)«من بني سائر األمم ^بإسناد األحاديث إىل النبي 

 حر  املتلمون ةذلك عىل إنشاء املكتبات والتي ةانت انعكاًسا للحضارة  .2
وازدهى تقدمهم ، عندما اتتع أفق املتلمني العقيل»ك ولذل، للثقافة اًجاونت

وتنوعت أغراضها ، وتنوعت اهتامماهتم؛ زاد بنفس النتبة عدد املكتبات، احلضاري
س املكتبات من أجلها لذلك نجد يف اإلسالم ، حتى شملت مجيع األغراض التي ُتؤسَّ

رب مكتبة عامة أة مة(أو )خزانة احلكمة( احلكوةان )بيت ، مجيع أنواع املكتبات العامة
 . (5)«وناّمها املأمون، أّستها الرشيد، نقلت إلينا أخبارها يف عرص الدولة العباسية

                                       
 (.112) األردبييل  ،يف علوم احلديث الكايف (1)
أو هو علم )ُيعَرف به حال الراوي واملروي من حيةث الَقبةول  ،(15الطحان )  ،تم مصطلح احلديثتي (2)

 (.5العثيمني )  ،والرد ملعرفة ما ُيقبل وما يرّد(. مصطلح احلديث
 (.2/141ثيويب الولوي )األ ،التيوطيألفية  (3)
 (.2/141)التيوطي  رش  ألفية (4)
 (.259 محادة ) ،سالماملكتبات يف اإل (5)
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وضع نتخة من »سبق املتلمون غمهم باالهتامم باإليداع والذي يعني:  .3
املصنَّف يف املكتبات العامة أو دور املحفوظات؛ لالحتفاظ بمجموعة منه أو 

ونرش املصنف بالفعل أو تاريخ ، نَّف إىل مؤلفهملصة ابه ةإثبات لنتبفاظ الحتا
حيث اعتنوا بالوراقة ، وما ذلك إال حلامية احلق الفكري ونتبته ملؤلفه، (1)«نرشم

حيث ةانت مهنة ، وهي عملية استنتاخ الكتب والذي يتطلب منه األمانة عند النقل
الفهرست حب صا ةابن النديم، نموقون مرحمرتمة اشتغل هبا علامء أجالء ومؤلفو

وياقوت ، جّود فيه واستوعبه استيعاًبا يدل عىل اطالعه عىل فنون العلم الذي
وينتخ ، احلموي وغمهم. وقد ةانت من واجبات الوراق أن ينتخب الورق

 . (2)ويصحح؛ حتى ال يقع فيه حتريف أو تبديل، الكتاب حتت إرشافه
حق مصون رشًعا عىل »ي كرية لألفراد هالف لكيةيتضح مما سبق أن محاية امل

وهي األوصاف التي تالئم ترصفات ، أساس قاعدة االستصال  أو املصالح املرسلة
وهصل ، ومل يشهد هلا دليل معني من الرشع باالعتبار أو اإللغاء، الرشع ومقاصدم

 فكل عمل فيه مصلحة، من ربط احلكم هبا جلب مصلحة أو دفع مفتدة عن الناس
. فالتكييف الفقهي لطبيعة  (3)«كون مطلوًبا رشًعاة يفتدو دفع رضر أو مبة أغال

فهي حقوق معنوية مالية تنظم عىل أهنا نوع ، االبتكار الذهني أهنا تشبه منافع األعيان
 من أنواع امللك ال جيوز التعدي عليها بأي حال من األحوال. 

  االخ االخ اعلى بدع عالتكييف الش عي لعقوبة التع: الـمطلب الثاين
، سابًقا بأنه هق لصاحب الرباءة الرفع بطلب احلامية إىل اجلهات املختصةنا رأي

أو ، أو االعتداء باجللد، والتي قد تصدر العقوبات بام يتناسب مع طبيعة اجلرم
 فهل هلذم العقوبة من أصل يف الترشيع اإلسالمي؟، أو التشهم، احلبس

                                       
 (.2/132بكر أبو زيد ) ،فقه النوازل املؤلف (1)
 (.78محادة )  ،انظر: املكتبات يف اإلسالم (2)
 (.4/2861د. الزحييل ) ،الفقه اإلسالمي وأدلته (3)
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وإما غم مقدرة ، ا لقصوا مقدرة ةاحلدود قوبةما عالعقوبات يف اإلسالم إ 

 وسيكون مدار حديثنا عن التعزير.، ةالتعزير

وعّزرم يعّزرم عزًرا وعزرم: ردم. والعزر والتعزير: ، اللوم» فالتعزي  ا اللغة:

 .  (1)«ملنعه اجلاين من املعاودة وردعه عن املعصية ;رضب دون احلد

وخيتلف حكمه ، درشع فيها احلدومل تنوب هو )تأديب عىل ذ وا االصط ح:

  . (2)باختالف حاله وحال فاعله(

وحتبام ذةرت يف عقوبة التعدي عىل براءة االخرتاع تكون عقوبة الشخص إما 

أو الغرامة؛ لذا سيتم تناول هذم العقوبات يف الرشيعة ، أو التشهم، احلبس

 اإلسالمية عىل النحو التايل:

 يق﴿له تعاىل: بقووع مرش، مية التجنسالة اإلاحلبس يف الرشيع :احلبس .1
 (3)رجاًل بالتهمة يف املتجد وقد حبس  .[33]املائدة: ﴾مك لك اك

 .(5)وقيل: أول من اختذم هو عمر بن اخلطاب ، عنه  (4)عيلوأحدث احلبس 

ليس هو التجن يف مكان ضيق وإنام هو تعويق »احلبس الرشعي ةام ذةر ابن تيمية 
                                       

 (.10/133مادة )عزر( ) ،ابن منظور ،لتان العرب (1)
 ،ا: تأديةب دون احلةد. البحةر الرائةقَفها بعضهم بأهنة(. وعرَّ 310املاوردي )  ،نيةام التلطاةتاب األحك (2)

 ،غم املقدرة أو هي: )جمموعة من العقوبات (.2/185) (؛ الفتاوى اهلندية للشيخ نظام5/44) ،ابن نجيم
بةل قةد يصةل إىل القتةل يف  ،تبدأ بأتفه العقوبات ةالنصح واإلنذار وتنتهي بأشد العقوبات ةاحلبس واجللةد

م ونفتةيته وسةوابقه(. وحلةال املجةر ،اجلرائم اخلطمة ويرتك للقةايض مةن بينهةا العقوبةة املالئمةة للجريمةة
 (.1/658د. عودة ) ،اإلسالميالترشيع اجلنائي 

رقةم احلةديث:  ،(3/314املكتبةة العرصةية ) ،لةدين وغةمميف احلةبس يف ا بةاب: ،ةتاب: األقضية ،سنن أيب داود (3)
رقةم  ،(4/20باب: ما جاء يف احلةبس يف التهمةة ) ،^ ةتاب: الديات عن رسول اهلل، الرتمذي سنن(؛ 3630)

 ،مةة احتياًطةارجل يف التهباب: حبس ال ،ةتاب: األحكام ،احلاةم حيحنيتتدرك عىل الصامل (؛1417احلديث: )
 .«د ومل خيرجامهذا حديث صحيح اإلسنا»ر فيه وذة ،(1457رقم احلديث: ) ،(5/139)
 (.5/377ابن عابدين ) ،رد املحتار (4)
  (.6/111) ابن مفلح  ،انظر: الفروع (5)
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 بتوةيل ةان أو، أو متجد، الشخص ومنعه من الترصف بنفته سواء ةان يف بيت

ةام روى أبو داود  «أسًما ^امم النبي ا سهلذو ;عليه اخلصم وةيل أو اخلصم نفس

بغريم يل فقال يل:  ^ اهلرماس بن حبيب عن أبيه قال: أتيت النبي»وابن ماجه عن 

 ابن رواية ويف، (1)«؟ما ت يد أن تفعل أبسريك، اي أخا بين متيمثم قال: ، الزمس

وهذا هو ، (2)؟متيم بين ما فعل أسريك اي أخاثم مر يب آخر النهار فقال: » :ماجه

ا ا معد  حبًت   بكر وأيب ^ومل يكن عىل عهد النبي  ^ احلبس عىل عهد النبي

ا دارً  بمكة ابتاع عمر بن اخلطاب  من زية يفنترشت الرعا امل كنول، لتجن الناس

 . (3)«وجعلها سجنًا وحبس فيها

وحبس غم حمدود. ، واحلبس يف الرشيعة اإلسالمية نوعان: حبس حمدود املدة

دة عىل جرائم التعزير امل حددامل يعة باحلبسالرشب اقتع، احلبس املحدود املدة

، وأقل مدة هذا النوع من احلبس يوم واحد، وتعاقب به املجرمني العاديني، العادية

ويرى ، فمى البعض أن ال يزيد عن ستة أشهر، أما حدم األعىل فغم متفق عليه

 . (4)«روالبعض يرتك تقديرم لويل األم، البعض أن ال يزيد عن سنة ةاملة

لئال يزيد عىل تغريب احلد يف »يزيد عن سنة هم الشافعية؛ ال نه والذين يرون بأ

 .  (6)ومن قال بأنه غم حمدود املدة هم املالكية، (5)«حد الزنا
ــيـهـشـتـال .2 والتشهم بالقوم معنام: ، ن العقوبات أيًضا عقوبة التشهمةم  :ـ

                                       
 (.3629ث: )رقم احلدي ،(3/143 احلبس يف الدين وغمم )باب: يف ،ةتاب: األقضية ،سنن أيب داود (1)
موضةع  ،رةفبنى غمم من مدر وسامم خميًتةا بفةتح اليةاء وتكتة ،فنقبه اللصو  ،بنام من قصب وسامم نافًعا (2)

تةةاب: ة ،يف التةةنن ابةةن ماجةةهديث روام (. واحلةة5/377التختةةيس وهةةو التةةذليل. انظةةر: رد املحتةةار )
 (.2428م احلديث: )رق ،(2/811باب: احلبس يف الدين واملالزمة ) ،تالصدقا

 (.35/398ية )فتاوى ابن تيم جمموع (3)
 (.13/360املاوردي ) ،(؛ احلاوي35/399وانظر أيًضا: جمموع فتاوى ) ،(1/694الترشيع اجلنائي ) (4)
 (.13/360املاوردي ) ،انظر: احلاوي (5)
 (.4/333عرفة الدسوقي )ابن  ،دسوقيانظر: حاشية ال (6)
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ر به ر: ُيَطافشهويف امل»ورد يف رد املحتار ، (1)التتميع هبم ب. ويف رَض  يُ وال، وُيَشهَّ
التشهم أن ُيَطاف به يف البلد وُيناَدى  العتايب ويف جامع، الّساجية: وعليه الفتوى

يقول د. عبد القادر عودة:  .(2)«عليه يف ةل حملة إن هذا شاهد الزور فال تشهدوم
ر ةشهادة الزو لناسالتشهم يكون يف اجلرائم التي يعتمد فيها املجرم عىل ثقة ا»

التشهم هلا أصل يف الترشيع اإلسالمي؛ ةي جتتنب معامالت  وبةفعق.  (3)«والغش
ويف األماةن العامة. أما يف قوانني ، ويكون اإلعالن عن ذلك يف املتاجد، اجلاين

فيتم اإلعالن عنه يف الصحف وعىل نفقة املعتدي؛ ةي ، الرباءة يف الوقت احلارض
مع التقدم احلاصل يف  أرى. واملنتج املقلد ر املجتمع منتحذيجتتنب معامالته ول

أن يتم إضافة إىل ذلك التشهم ، وسائل التواصل االجتامعي والتقدم التكنولوجي
 ةالتويرت والفيس بوك وغمها. ، عرب وسائل التواصل احلديثة

، من العقوبات يف قوانني الرباءة احلديثة أيًضا العقوبات املالية الغ امة:  .3
فمنهم من يرى جواز ، مة املاليةغراال  مرشوعيةهاء يفالفق اختلفد وق

، (5)وأبو يوسف من احلنفية يف قول، (4)مرشوعيتها وهم الشافعية يف القديم
، (8)واحلنابلة، (7)واملالكية، (6)ومنهم من يرى املنع وهو املذهب عند احلنفية

 .(9)والشافعية يف اجلديد
                                       

 (.649 )مادة شهر( ) ،موز آباديالف ،حيطالقاموس امل (1)
 (؛10/299)القةرايف  ،(؛ الةذخمة6/289(. وانظر أيًضا يف التشهم: بدائع الصةنائع )4/82حتار )رد امل (2)

 (.16/320احلاوي املاوردي )
 (.1/704د. عودة ) ،نائيالترشيع اجل (3)
 (.194القريش ضياء الدين )  ،معامل القربى يف أحكام احلتبة (4)
 (.2/185الشيخ نظام ) ،(؛ الفتاوى اهلندية4/44ابن نجيم ) ،البحر الرائق (5)
 .لتابقنياملصدرين ا (6)
 .(4/355حاشية الدسوقي، ) (7)
(؛ 3/366 ((؛ رش  منتهةةى اإلرادات10/250)املةةرداوي  ،صةةاف(؛ اإلن2/228ابةةن قدامةةة ) ،نةةياملغ (8)

 (.6/125) البهويت  ،ةشاف القناع
املقال يف اجلواب عن حادثة التؤال،  (؛ فصل177-9/176النووي ) ،(؛ املنهاج6/214)الشافعي  ،األم (9)

 (.2/521األردبييل ) ،(؛ األنوار40األ يمي )  ،ونفي العقوبة باملال
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 الدلة: 
، تعزير باملال منتوخال بأنير بأخذ املال م جواز التعزبعد استدل املانعون

 .(1)فال ترشع العقوبة به، وحكموا باإلمجاع عىل ذلك

ومن قال: إنَّ العقوبات املالية منتوخة وأطلق »: القيم ابن أجاب عن ذلك اإلمام

فأةثر هذم املتائل سائغ يف ، فقد غلط عىل مذهب األئمة نقاًل واستدالاًل ، ذلك

وفعل اخللفاء الراشدين وأةابر ، لكما عند منها سائغ ثموة، وغمم دأمح بمذه

واملّدعون للنتخ ليس معهم ، مبطل أيًضا لدعوى نتخها ^الصحابة هلا بعد موته 

إال أن يقول أحدهم: مذهب أصحابنا عدم ، ةتاب وال سنة وال إمجاع يصحح دعواهم

الطبقة: ادعى مذهب تفع عن را اوإذ، فمذهب أصحابه عيار للقبول والرد، جوازها

وحمال أن ، فإن األمة مل جتمع عىل نتخها -أيًضا-توخة باإلمجاع. وهذا خطأ من هناأ

 .(2)«ولكن لو ثبت اإلمجاع لكان دلياًل عىل نص ناسخ، ينتخ اإلمجاع التنة

 أما عن أدلة املجيزين فأذةر منها اآليت:

فقال: لثمر املعلق عن ا: أنه سئل أبيه عن جدم  عن عمرو بن شعيب عن .1

ومن خرج بيشء ، فال يشء عليه (3)من ذي حاجة غم متخذ خبنةيه بف من أصاب»

فبلغ ثمن  (4)ومن رسق منه شيًئا بعد أن َيأ ِويه اجلرين، منه فعليه غرامة مثله والعقوبة

. وعن  (6)«ومن رسق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة، فعليه القطع (5)املجن
                                       

 (.4/355حاشية الدسوقي ) (1)
 (.227-226لطرق احلكمية ) ا( 2)
 شةيًئا يف خبنةة ه. يقال: أخةبن الرجةل إذا خبةأنه يف ثوبأي: ال يأخذ م ،عطف اإلزار وطرف الثوباخلبنة: م (3)

 (.2/8ابن األثم ) ،ثوبه أو رساويله. النهاية يف غريب احلديث
 ،غريةب احلةديث هو موضع جتفيف التمر، وهو له ةالبيدر للحنطة، وجيمع عىل جةرن بضةمتني. النهايةة يف (4)

 (.1/426) ألثمابن ا
 (.8/308) ابن األثم ،يف غريب احلديثالنهاية رتم، وامليم زائدة. له: أي يتالرتس؛ ألنه يواري حام املجن: (5)
 ،نن النتةائيسة ،(4388رقم احلديث ) ،(4/137باب: ما ال قطع فيه ) ،ةتاب: احلدود ،أخرجه أبو داود (6)

= 



د. سعــاد بنت مـحمد الشايقي بـراءة االختراع في الفقه ا�سالمي
٢م

٠١
٩  

اير
فبر

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٤٠

رة 
آلخ

ى ال
ماد

ج

٧
العدد السابع

307

 

32 

 

نريد اهلجرة حتى أن دنونا من يت سادقال: أقبلت مع  أبى اللحم وىل عمم م

فأصابني جماعة شديدة. قال: فمر يب ، وخلفوين يف ظهرهم، املدينة فدخلوا املدينة

، فأصبت من ثمر حوائطها، بعض من خيرج من املدينة. فقالوا يل: لو دخلت املدينة

 رسول اهلل ط فأتى يب إىلحلائفأتاين صاحب ا، فدخلت حائًطا فقطعت منه قنوين

فقال: ، ؟ فأرشت إىل أحدمهاأيهما أفضلفقال: ، وعيل ثوبان، م خربيخربوأ، ^

 .  (1)«وخىلَّ سبييل، وأعطى صاحب احلائط اآلخ ، خذه
ا كل إبل »قال:  ^أن رسول اهلل  وعن هبز بن حكيم عن أبيه عن جدم  .2
س اها مؤجت  ا فلاهبا. من أعطن حسال تف ق إبل ع، ا كل أربعني ابنة لبون، سائمة

عزمة من عزمات ربنا ليس آل  ، ومن منعها فإّن  آخذوها وشط  مالس، ج هأ
 . (2)«حممد فيها شيال

ها ةةليةرم مثةةا غةهةيةأن ف (3)لةةبةجةة الةتةريةي حةف ^ه ةنةد روى عةةوق .3
                                       

= 
ب وايـة ( 4959يث: )رقةم احلةد ،(8/86رق بعةد أن يؤويةه اجلةرين )ةباب: الثمر يت ،ةتاب: قطع التارق

 ،اهلل رسةول يا: قال ،وما مل يبلغ مثن اجملن ففيس غ امة مثليس وجلدات نكا  ،ففيس قطع اليد فبلغ مثن اجملن»
 فيمـا إال طـعق املعلـيف الثمـ  مـن شـيال ا ولـيس ،والنكـا  معـس سومثلـ هـو: ا قـ املعلةق؟ الثمر يف ترى ةيف

ــس اجملــن مثــن فبلــغ ناجلــ ي مــن أخــذ افمــ ،اجلــ ين هآوا ــس اجملــن مثــن يبلــغ مل ومــا ،القطــع ففي  مثليــس غ امــة ففي
وذةر  ،(5/544باب: حكم حريتة اجلبل ) ،ةتاب: احلدود ،املتتدرك عىل الصحيحني. «نكـا  وجلدات
 .«العا  بن عمرو بن عبداهلل عن جدم  عمرو بن شعيب بن حممد هبا ردتف سنة هذم»فيه: 

 ،ةتةاب: األطعمةة ،املتةتدرك عةىل الصةحيحني (؛21435رقم احلةديث: ) ،(5/223متند اإلمام أمحد ) (1)
: فيةه ذةةر ،(7263) رقةم احلةديث: ،(5/183عةة شةديدة )باب: حكاية موىل أيب اللحم حني أصةابته جما

 .«ومل خيرجام اإلسناد صحيح ثحدي هذا»
 ،(؛ سةنن النتةائي1575رقم احلديث: ) ،(2/100اة التائمة )باب: يف زة ،ةةتاب: الزةا ،سنن أيب داود (2)

(؛ 2449رقةم احلةديث: ) ،(5/45بةاب سةقوط الزةةاة عةن اإلبةل إذا ةانةت رسةاًل ألهلهةا وحلمةولتهم )
وذةةر  ،(1488رقةم احلةديث: ) ،(2/15ذهب )باب: زةاة الة ،ةتاب: الزةاة ،ك عىل الصحيحنياملتتدر
 .«الصحيفة ومل خيرجاميف تصحيح هذم  ح اإلسناد عىل ما قدمنا ذةرمحديث صحيهذا »فيه: 

 بمعنةى فعيلةة وحريتةة بحةرز، لةيس ألنةه ;قطع رسق إذا باجلبل هرس فيام ليس : أيمعنى حريتة اجلبل (3)
ة الّسقة نفتها، أي لةيس فةيام يّسةق مةن جيعل احلريت، أي أن هلا من هرسها وهفظها، ومنهم من مفعولة
  (.296قاين ) باجلبل قطع. انظر: رش  الزر املاشية
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 . (1)الةةةكةدات نةلةوج

 .  (2)دمن وجسلب الذى يصطاد يف حرم املدينة مل  ^وإباحته  .4

 امة بأخذ جزء من ماله.لغربا ز معاقبة الشخصوجه الداللة من األدلة: هو جوا

فقد قال ، أما التعزير وهو يشابه جانًبا مما ورد يف العقوبات املقرر لرباءة االخرتاع

وهو رأي ، (3)وقد قال بجوازم ةل من أيب يوسف من احلنفية، بإتالف املال

وابن ، (6)والشافعي يف القديم، (5)ب اإلمام أمحدمذه واملشهور من، (4)املالكية

 .  (8)وابن القيم ،(7)تيمية

 أدلة اجمليزين: 
 : من الكتاب: أوال  

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن﴿ قوله تعاىل:
 . [5احلرش: سورة ] ﴾ٰذ يي

وقعوا يف قطع النخل فنهاهم  املهاجرين بعضإن  جماهد: قال :وجس الداللة 

، وقال الذين قطعوا: بل هو غيظ للعدو، وقالوا: إنام هي مغانم للمتلمني، بعضهم

                                       
 قريًبا.هو جزء من احلديث األول، وقد تقدم خترجيه  (1)
فلةام رجةع  ،فوجد عبًدا يقطةع شةجًرا أو خيبطةه فتةلبه ،عن سعد بن أيب وقا  أنه رةب إىل قرصم بالعقيق (2)

فقةال: معةاذ اهلل أن أرد  ،هةممةن غالمم أن يرد عىل غالمهم أو عليهم مةا أخةذ العبد فكلموسعد جاءم أهل 
بةاب: فضةل املدينةة ودعةاء  ،جةتةاب: احلة ،وأبى أن يرد عليهم. صحيح متةلم ^سول اهلل شيًئا نفلنيه ر

 (.1364رقم احلديث: ) ،(2/993فيها بالربةة وبيان حتريمها وحتريم صيدها ) ^ النبي
 (. 4/61ابن عابدين ) ،رد املحتار (3)
 عامل الكتب؛ تبرصة احلكام ،(4/207)حاشية ابن حتني املكي املالكي عىل أنوار الربوق يف أنواع الفروق  (4)

 (.3/46شية الدسوقي )(؛ حا2/932ابن فرحون ) ،قضية ومناهج األحكاميف أصول األ
 (.3/366البهويت ) ،تمنتهى اإلرادا رش  (5)
 (.194القريش ضياء الدين )  ،معامل القربى يف أحكام احلتبة (6)
 (.8/110جمموع فتاوى ابن تيمية ) (7)
 (.225ابن قيم اجلوزية )  ،الطرق احلكمية (8)
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ومعنى ، وحتليل من قطعه من اإلثم، فنزل القرآن بتصديق من هنى عن قطع النخل

وبة العقواز دليل عىل ج ذافه، (1)أو ترةتم فبإذن اهلل، عتم من ذلكء قطاآلية: أي يش

 باملال.
 ا: من السنة:اثني   
 . ( 2)رم املدينة ملن وجدميف حسلب الذي يصطاد  ^إباحته  .1
 .  (3)فهظرو شقنان اخلمر وأمرم بكّس د .2
أأمك عيلَّ ثوبني معصفرين فقال:  ^قال: رأى النبي ، د اهلل بن عمروعن عب .3

 . (4)بل اح قهماأغتلهام؟ قال: ؟ قلت: أم تك هبذا
 ي النبيمنادادى فطبخناها فن يربًرا يوم خأنه قال: أصبنا مُحُ   أنس عن .4
  . (5)فأةفئت القدور بام فيها، : إن اهلل ورسوله ينهاةم عن حلوم احلمر^ 

 : دل ذلك عىل جواز العقوبة بإتالف املال. وجس الداللة من الدلة
 ا: من الث :اثلث  

ا أراد أن يب وقا  الذي بنام ملبن أبتحريق قرص سعد  أمر عمر بن اخلطاب 
فذهب فحرقه ، متلمة وأمرم أن هرقه عليه د بنحمم فأرسل، الناس هتجب عن

 . (6)عليه
 فالعقوبات املوجودة يف قوانني براءة االخرتاع هلا أصل يف الترشيع اإلسالمي.

 أن موضوع محاية براءة االخرتاع متتمد من رشيعتنا يف هناية املطاف يتضح لنا
                                       

 (.1473 (؛ فتح القدير اجلامع )5/71 البغوي )انظر: تفتم (1)
 تقدم خترجيه قبل قليل. (2)
 (.3675رقم احلديث: ) ،(3/326اء يف اخلمر ختلل، )باب: ما ج ،بةةتاب: األرش ،سنن أيب داود (3)
رقةم  ،(3/1647باب: النهي عن لةبس الرجةل الثةوب املعصةفر ) ،ةتاب: اللباس والزينة ،صحيح متلم (4)

 (.2077احلديث: )
 (.2829 -3/1091باب: التكبم عند احلرب ) ،ةتاب: اجلهاد والتم ،صحيح البخاري (5)
 (.501)  يةقيم اجلوزابن   ،(؛ زاد املعاد28/110جمموع فتاوى ابن تيمية ) (6)
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وتوفم ، واملعنويةدية املاحقوق األفراد سالمية الغراء التي اعتنت أيام اعتناء باإل
الضامنات الكفيلة بحاميتها. ةذلك اتضح لنا من خالل ما سبق أن قوانني براءة 
االخرتاع ال ختتلف ةثًما بني دول العامل اإلسالمي يف مضموهنا من ناحية حقوق 

 نا أمهية إنشاء مكتب حلامية براءةتجىل لي ذاول، وامتيازات وواجبات املخرتع
وملتابعة ما يتعلق برباءات ، ا وسنًدا؛ لألخذ بيد املخرتعنيعونً  تكونول، االخرتاع
واململكة العربية التعودية ةبقية الدول اإلسالمية أولت هذا األمر ، االخرتاع

يض باملوافقة القاهة باألمر التامي الكريم 1402االهتامم والرعاية بعد إشعارها عام 
ة الفكرية )ويبو(؛ عىل اعتبار أن ملكية للنظمة العامليعىل انضامم اململكة إىل امل

موضوع امللكية الفكرية يتعلق أساًسا بتتجيل براءات االخرتاع وتنظيم أمور نقل 
. لذا تعددت مكاتب براءة االخرتاع يف اململكة العربية التعودية وانترشت (1)التقنية
  مامة اإلوجامع، العزيزة؛ ةجامعة امللك سعود وجامعة امللك عبد ت عديف جامعا

والتي تعترب ةأداة للتنمية التقنية واالقتصادية وضعت ، عبدالرمحن بن فيصل وغمها
 نصب عينيها اآليت:

ومحاية احلقوق الفكرية واملتامهة ، تتهيل تتجيل الرباءات وتراخيص التقنية •
 .(2)وتشجيع ثقافة االخرتاع واالبتكار، قةيف متويل األبحاث ذات العال

وجعل ، وإنتاجهم الفكري، ن طريق محاية ابتكاراهتملعلامء عجيع العلم واتش  •
                                       

هة 10/6/1409( بتاريخ 38صدر أول نظام براءات اخرتاع يف اململكة بموجب املرسوم امللكي رقم )م/ (1)
خرتاعات داخل اململكة، وقد الكاملة لال ونص عىل أنه هيدف إىل توفم احلامية ،م(18/1/1989)املوافق 
نظةةةام بةةةراءات االخةةةرتاع »م(. وصةةةدر 4/9/2004)املوافةةةق  ةهةةة19/7/1425 مةةةل بةةةه يفانتهةةةى الع

بموجب املرسوم امللكي  «والتصميامت التخطيطية للدارات املتكاملة واألصناف النباتية والنامذج الصناعية
رشم يف اجلريةدة الرسةمية )أم ةم نةوتة ،م(17/7/2004هةة )املوافةق 29/5/1425( بتاريخ 27رقم )م/
هةة )املوافةق 20/7/1425ا بتةاريخ م(، وأصبح نافةذً 7/8/2004هة )املوافق 20/6/1425( يف القرى
 م(.5/9/2004
 (.3جامعة امللك سعود )   ،دليل املخرتع للرباءات والرتاخيص ونقل التقنية (2)
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 . (1)محاية االبتكار حافًزا للمبتكر
 ةام سعت لتحقيق األهداف اآلتية:

 الفكري للمفكرين، والعلامء واملبتكرين. اإلنتاجخصة خص  •
نتج قوق االقتصادية للمق محاية احلتشجيع البحث العلمي واالبتكار عن طري •

 الفكري/العلمي.
إهناء الفجوة بني األةاديميني والباحثني من جهة، وقطاع األعامل من جهة  •

 أخرى.
  مادة اقتصادية قابلة للتتويق.حتويل املنتج الفكري واالخرتاع إىل •
 الوطني. واإلنتاجلالقتصاد  فاعاًل  اإلسهام يف جعل التعليم اجلامعي متهاًم  •
عىل  ا، بام ينعكس إجيابً ا، والعلمي، واالبتكار عامليً الفكري اإلنتاجتوثيق  •

 .)2)والبحث العلمي باململكة العربية التعودية التعليم العايل،
اع من قبيل املصالح املرسلة؛ ألن فيه االخرتاء مكتب براءة ويمكن اعتبار إنش

ا من الذين هاولون تشجيًعا لالخرتاع واإلبداع؛ ةون املخرتع يعلم بأنه سيكون حممي  
 رسقة نتاج فكرم وإبداعه.

 
 

 

                                       
  uod.edu.sa/arttps://www.h  الرمحن بن فيصل موقع جامعة اإلمام عبد (1)
  https://www.uod.edu.sa/arموقع جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل    (2)
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 امتةاخل
 بعض التوصيات:ث و لصة من البحا أهم النتائج املستخ

 مالكها متنح، الدولة قبل من ىُتعطَ  ةالرباءة: شهاد براءة االخرتاع يف قانون .1
 الرباءة. هلذم موضوًعا االخرتاع الذي يكون باستثامر احرصي   احق  
، الرشيعة اإلسالمية سبقت القوانني الوضعية يف إقرار مبدأ محاية احلقوق ةافة .2

 اع.تي يندرج بضمنها ما يتصل برباءات االخرتوالية الفكرية وبضمنها حقوق امللك
ولصاحبه بعد استيفاء الرشوط املطلوبة ، حق مصون رشًعا خرتاعبراءة اال .3

ومنع غمم من التعدي ، وحق استغالله واالستفادة منه، نتبة املخرتع لهمنه حق 
 عليه أو االستفادة إال بإذنه.

ية الفكرية بطريقة قانونية حلاملمبتكر يف اتتجىل أمهية حفظ براءة االخرتاع ل .4
أما عن أمهيتها ، وحتويلها اىل سلعة يمكن تتويقها رتاعهالستفادة من اخمتكنه من ا

وةذا يف احلصول عىل ، للمجتمع فهي املحافظة عليه من تتويق املنتجات الضارة
 قاعدة بيانات دقيقة لعدد ونوعية االخرتاعات يف ةل بلد ويف مؤستة. 

رامة واإلتالف الخرتاع تفرض عقوبات عديدة ةاحلبس والغة اقوانني براءيف  .5
سواء بالتقليد أو بالبيع أو ، رة املنتج عىل من يتعدى عىل حق غمم يف اخرتاعهومصاد

 استغالل املنتج بأي شكل من األشكال.
والتي تتنوع ، سبق اإلسالم غمم يف فرض عقوبات عديدة حلامية احلقوق .6

 امة أو اإلتالف.لغرباحلبس أو احتب االعتداء 
لدول العربية ةثًما يف مضموهنا يف ا براءة االخرتاعال ختتلف معظم قوانني  .7

بل تكاد تكون متشاهبة يف معظم ، من ناحية حقوق وامتيازات وواجبات املخرتع
حيث ختتلف من بلد آلخر حتب العملة ، بنودها سوى ما يتعلق بتقدير الغرامة

 بس. ومقدار عقوبة احل
 :اآلتية التوصياتراض هذم النتائج أقرت  ستعوبعد ا
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 املزيد من البحث والدراسة من قبل الباحثني. رباءةمنح موضوع ال .1
من خالل تقديم حوافز ، تشجيع املبتكرين وتوفم الدعم املادي واملعنوي هلم .2

ج؛ واالستعانة بخرباء من اخلار، وزيادة عدد مكاتب تتجيل الرباءة، مادية ومعنوية
 ح واملشورة هلم. لنصلتقديم ا

ت االرتباط الوثيق بقضايا ذا يةبتكارات النوعتشجيع االخرتاعات واال .3
وهتيئة املناخ اإلبداعي للشباب لالخرتاع ، املجتمع العريب وحتديات العرص

 واالبتكار.
 .«وآخ  دعواّن أن احلمد هلل رب العاملني»
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 ملراجعاملصادر وافهرس 
 فسري:الت 

 )د.ت(.، دار سحنون، تونس، )د.ط(، حممد الطاهر، ابن عاشور، تح ي  والتنوي ال .1
 )د.ت(.، يبةدار ط، ()د.م، )د.ط(، احلتني بن متعود، البغوي، تفسري البغوع .2
 م.1990، اهليئة املرصية للكتاب، .م()د، )د.ط(، شيدحممد ر، رضا، تفسري املنار .3
، دار الفكر، )د.م(، )د.ط(، حممد بن أمحد األنصاري، القرطبي، اجلامع لحكام الق آن .4

 )د.ت(.
طبعة م، )د.م(، ()د.ط، اهلل بن أمحد أبو الربةات عبد، حافظ الدين النتفي، ش ح املنار .5

 )د.ت(.، مطبعة عثامنية، سعادتدور 
، )د.ط(، حممد بن عيل بن حممد، الشوةاين، ل واية والدرايةفين اي  اجلامع بني فتح القد .6

 م.2004-هة1423، دار املعرفة، )د.م(
 احلديث وعلومس:

، مرةز اهلدى للدراسات، مرص، 7ط:، حممود، الطحان، تيسري مصطلح احلديث .7
 .ةه1405

، ط()د.، الباقي فؤاد عبدحتقيق: حممد ، حممد بن يزيد القزويني، ابن ماجه ،ن ابن ماجسسن .8
 )د.ت(.، املكتبة العلمية، بموت

املكتبة ، )د.م(، )د.ط(، سليامن بن األشعث التجتتاين األزدي، أبو داود، سنن أيب داود .9
 )د.ت(.، العرصية

، .ط()د، ن سورةد بن عيتى بحمم، الرتمذي، سنن ال مذع املسمى ابجلامع الصحيح .10
 )د.ت(.، دار الكتب العلمية، )د.م(

مكتب ، )د.م(، )د.ط(، أمحد بن شعيب بن عيل بن سنان، ئيالنتا، سنن النسائي .11
 م.1994-هة1414، املطبوعات اإلسالمية

إسعاف ذع الوط  بش ح نظم الدرر ا »ش ح ألفية السيوطي ا الكتاب املسمى  .12
ة املدينة املنورة/اململكة العربي، 1ط:، عيل بن آدمحممد ، ولوياألثيويب ال، «علم الث 
 م.1993-هة1414، لغرباء األثريةتبة امك، التعودية

، دار ابن ةثم، )د.م(، )د.ط(، حممد بن إسامعيل اجلعفي، البخاري، صحيح البخارع .13
 م.1993-هة1414

دار إحياء ، )د.م(، )د.ط(، متلم بن احلجاج القشمي النيتابوري، صحيح مسلم .14
 )د.ت(.، يةلكتب العربا
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، الدار األثرية، عامن، 1ط:،  التربيزياهلل بدحممد ع، رديبيلاأل، الكاا ا علوم احلديث .15
 م. 2009-ةه1429

، )د.ط(، اهلل اهلل حممد بن عبد أبو عبد، احلاةم النيتابوري، املستدرك على الصحيحني .16
 م. 1998-هة1418، دار املعرفة، )د.م(

، مكتبة العلم، اإلسكندرية، )د.ط( ،حممد صالح، العثيمني، يثمصطلح احلد .17
 م.1994-ةه1415

 )د.ت(.، دار إحياء الرتاث العريب، )د.م(، )د.ط(، هيى بن رشف، النووي، هاجاملن .18
، أبو التعادات املبارك بن حممد )د.ط(، ابن األثم، النهاية ا غ يب احلديث والث  .19

 )د.ت(.، املكتبة العلمية، )د.م(
 ولس:الفقس وأص 

حتقيق: أمحد ، يببن حبعيل بن حممد ، املاوردي، السلطانية والوالايت الدينيةالحكام  .20
 م.1989 -هة1409، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، 1ط:، مبارك البغدادي

، )د.م(، 1ط:، الرمحن بن أيب بكر بن حممد التيوطي عبد، التيوطي، الشباه والنظائ  .21
 م.8319-هة1403، دار الكتب العلمية

 م.9901-هة0141، ر املعرفةدا، )د.م(، )د.ط(، حممد بن إدريس، افعيالش، الم .22
، دار إحياء الرتاث العريب، )د.م(، )د.ط(، عيل بن سليامن أمحد، املرداوي، اينصاف .23

 )د. ت(.
-ةه1390، مؤستة احللبي، )د.م(، )د.ط(، يوسف بن إبراهيم، األردبييل، النوار .24

 م.1970
دار ، القاهرة ،2ط:، زين الدين بن إبراهيم، ابن نجيم ،ح كنز الدقائيفال ائيف ش    البح .25

 )د.ت(.، ب اإلسالميالكتا
 م. 1994-هة1414، دار الكتبي، )د.م(، 1ط:، الزرةيش، البح  احمليط .26
، )د.م(، 2ط:، أبو بكر متعود بن أمحد، الكاساين، بدائع الصنائع ا ت تيب الش ائع .27

 م.8619-هة1406، دار الكتب العلمية
ن حممد ابن هيم بإبرا، بن فرحونا، كام ا أصو  القضية ومناهج الحكامتبص خ احل .28

 )د.ت(. ، دار الكتب العلمية، )د.ط(، فرحون
، )د.م(، )د.ط(، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر، اهليتمي، حتفة احملتاج ا ش ح املنهاج .29

 )د.ت(.، دار إحياء الرتاث العريب
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اهلل  عبد أبو عمر يوسف بن، ابن عبد الرب، سانيدمن املعاين والا املوطأ  التمهيد ملا .30
 )د.ت(.، مكتبة ابن تيمية، )د.م(، د.ط()، مدبن حما

الرمحن بن  الرمحن بن أمحد بن عبد عبد، ابن رجب احلنبيل، جامع العلوم واحلكم .31
 م.2001-هة1422، مؤستة الرسالة، )د.م(، )د.ط(، احلتن

ابن ، وق ا أنواع الف وق للق ااالكي على أنوار الرب  املكي املحاشية ابن حسني .32
 )د.ت(. ، عامل الكتب، )د.م(، )د.ط(، حممد عيلقيق: حت، ني املالكياحلت

دار إحياء ، )د.م(، )د.ط(، ابن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الش ح الكبري .33
 )د.ت(.، الكتب العربية

دار ، )د.م(، )د.ط(، أبو احلتن عيل بن حممد بن حبيب البرصي، املاوردي، احلاوع .34
 م.1999-هة1419، الكتب العلمية

الغرب  دار، )د.م( ،)د.ط(، شهاب الدين أمحد بن إدريس، القرايف، الذخريخ .35
 م.9941، اإلسالمي

دار ، )د.م(، )د.ط(، بن عمر أمني حممد، ن عابديناب، رد احملتار على الدر املختار .36
 م.1992-هة1412، الكتب العلمية

، )د.م(، )د.ط(، اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب أبو عبد، ابن قيم اجلوزية، زاد املعاد .37
 . 1998-هة1418، مؤستة الرسالة

رقاين حتقيق حممد بن عبد الباقي بن يوسف الز ،موطأ ايمام مالك لزرقاين علىش ح ا .38
 م.2003/هة1424، مكتبة الثقافة الدينية، )د.م(،ط(.)د، ألزهرياملرصي ا

 )د.ت(.، عامل الكتب، )د.م(، )د.ط(، البهويت، ش ح منتهى ايرادات .39
 ت(.)د.، البيانمكتبة دار ، )د.م(، )د.ط(، ابن قيم اجلوزية، الط ق احلكمية .40
امء اهلند من عل يخ نظام ومجاعةالش، ية املع وفة ابلفتاوى العاملكرييةالفتاوى اهلند .41

 )د.ت(.، دار الكتب العلمية، بموت، )د.ط(، األعالم
-هة1405، عامل الكتب، )د.م(، 4ط:، حممد بن مفلح بن حممد، املقديس، الف وع .42

 م. 1985
، )د.م(، .ط()د، يونس البهويت منصور بن، البهويت، كشاف القناع عن منت ايقناع .43

 م.1982-هة1402، دار الفكر
، اهلل بن أمحد عبد، حافظ الدين النتفي، نف على املنارح املصكشف الس ار ش   .44

 )د.ت(.، دار الكتب العلمية، بموت، )د.ط(
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، التالم النممي احلليم بن عبد أمحد بن عبد، ابن تيمية، جمموع فتاوى ابن تيمية .45
 م.1995-هة1416، جممع امللك فهد، )د.م(، ط()د.
-ةه1413، ر الكتب العلميةدا، م(د.)، 1ط:، حممدحممد بن ، الغزايل، املستصفى .46

 م.1993
، حممد بن حممد بن أمحد بن أيب زيد، القريش ضياء الدين، معامل الق ىب ا أحكام احلسبة .47

 )د.ت(.، دار الفنون ةمربدج، )د.م(، )د.ط(
 : اللغة واملعاجم 

 م.2003 -ةه1424، دار الفكر، دمشق، 2ط:، يسعد، أبو جيب، الفقهيالقاموس  .48
دار ، )د.م(، )د.ط(، بجمد الدين حممد بن يعقو، لفموز آباديا، يطالقاموس احمل .49

 .ت(.)د، اجليل
دار ، )د.م(، )د.ط(، مكرممد بن مجال الدين حم أبو الفضل، ابن منظور، لسان الع ب .50

 م.2003، صادر
املكتبة ، )د.م(، د.ط()القادر حممد بن أيب بكر بن عبد، الرازي، خمتار الصحاح .51

 م.1999-هة1420، الدار النموذجية -العرصية
حتقيق: حممد الصديق ، يفبن حممد التيد الرش عيل، رجايناجل، معجم التع يفات .52

 )د.ت(.، يلةر الفضدا، القاهرة، ()د.ط، املنشاوي
دار ، )د.م(، )د.ط(، أبو احلتني أمحد بن زةريا، ابن فارس، اللغة معجم مقاييس .53

 م.1999-هة1420، اجليل
 املؤلفات احلديثة ا الفقس والقانون ومقاصد الش يعة: 

نور ، اهلندي، ضوال املعاهدات الدولية فك ية إىل الورثة اامللكية ال انتقا  حقوق .54
ةلية الدراسات العليا ، الشارقة، رقة للعلوم الرشعية والقانونيةة الشاجملة جامع، يتىع

 م.26/4/2013، (1)، (10م)، والبحث العلمي
اعة الدار القومية للطب، )د.م(، )د.ط(، أمحد سويلم، العمري، ب االات االخ اع .55

 )د.ت(. ،والنرش
بي ت احللمنشورا، )د.ط( ،نعيم مغبغب، اع ملكية صناعية وجتاريةب االخ االخ   .56

 م.  2003بموت ، احلقوقية
، د. إبراهيم بختي ب االخ االخ اع مؤش  لتنافسية االقتصادايت اجلزائ  والدو  الع بية .57

 م.2006، جملة الباحث اجلزائرية، ود. حممد الطيب دويس
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، )د.ط(، القادر عبد، عودة، ون الوضعي مي مقارّن  ابلقانجلنائي ايسالتش يع ا .58
 )د.ت(.، يبب العردار الكتا، وتبم
، دار النهضة العربية للنرش، القاهرة، 3ط:، حممد حتني، عباس، التش يع الصـناعي .59

 م.1967
 م.1997 -هة1418، املكتبة املحمدية، مرص، 1ط:، حممد، الطموم، احليف .60
الة رس، اهلل منصور عبد، الرباك، س والقانونالخ االخ اع بني الفقائية ا ب ااحلماية اجلن .61

 م.2002-ةه1403، لرياضا، ماجتتم
 .م1997-هة1418، دار الفكر املعارص، دمشق، 4ط:، وهبة، الزحييل، الفقس ايس مي وأدلتس .62
لة    مؤستة الرسا، )د.م(، 1ط:، اهلل بن حممد بكر بن عبد، أبو زيد، فقس النواز  .63

 م.1996-ةه1416
، طيفالل عبدصال  الدين ، يالناه، ا امللكية الصناعية والتجارية الكامل الوجيز .64
 م.1983، دار الفرقان، عامن، 1ط:
 )د. ط(.، دار الفكر، لبنان –بموت ، 1مصطفى ط:، الزرقاء،  املدخل الفقهي العام .65
بوعات ديوان املط ،اجلزائر، 2فاضل ط:، إدريس، املدخل إىل امللكية الفك ية .66

 م.2010، اجلامعية
الدار ، بموت، 01ط:، ىحممد مصطف، لبيش، ملدخل ا التع يف ا الفقس ايس ميا .67

 م.1985-هة1406، اجلامعية
مسامهة ب االخ االخ اع ا دعم ومحاية ايبداع التكنولوجي وحتقييف التميز التنافسي  .68

 ضمن أعامل، فاطمة الزهراء، جل التعيدبومن، املستدمي ا منظمات العما : واقع اجلزائ 
ديثة: دراسة وحتليل جتارب وطنية ت احلظيمي يف املنظامامللتقى الدويل اإلبداع والتغيم التن

 م.2011، اجلزائر، جامعة سعد دحلب البليدة، ةلية العلوم االقتصادية وعلوم التتيم، ودولية
مؤستة ، بموت، ط()د.، الرزاق عبد، د. التنهوري، مصادر احليف ا الفقس ايس مي .69
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د. توفيق عبد الرحمن العكايلة

قاعدة التأسيس أولى من التأكيد:
 تأصيلها واستدالل اصوليين بها

بأطروحته  مؤتة،  بجامعة:  الشريعة،  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصل   •
(منهج ا�مام الشافعي في رسالته اصولية: دراسة منهجية أصولية).

• حصل على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بالجامعة اردنية، بأطروحته (أثر 
ادلة الشرعية في استنباط أحكام المسائل الطبية).

 

E : Taw3151971@gmail.com

استاذ المشارك بكلية الشريعة - جامعة
ا�مام محمد بن سعود ا�سالمية
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