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 مستخلص البحث

 حقوق الملكية الفكرية دراسة مقارنة بينم.  2016، سالم ميالد شعيب محمد 
 والفقه م1950 لسنة( 8)  رقم الليبي االختراع   براءة قانون" الليبي المدني القانون

 ، كلية الدراسات العليا جامعة الشريعة والقانونماجستير ، قسم ، رسالة ال المعاصر
 الدكتور اشراق النجاح(  1المشرف:  موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج.

 .سواندي ( الدكتور  2 شرف، الم

ها مع تاليت ظهرت أمهيو إنَّ موضوع حقوق امللكية الفكـــرية من املوضوعات الفقهية املعاصرة واملهمة، 
 دراسةلذلك تتمثل مشكلة البحث يف  ،حديثةية قانونظاهرة وهي ايضا  يف شىت اجملاالتالتقدم العلمي 

قانون براءة االخرتاع اللييب رقم )  حقوق امللكية الفكرية من الناحية القانونية يفواشكاليات تطبيق مفهوم 
وبيان سياسة تطبيق هذه  لشريعة االسالميةية يف الفقه املعاصر لفقهالناحية الومن م ، 1959( لسنة  8

 احلقوق مجعا بينهما .

 املقارن الكيفي الوصفي املنهج باستخدام الباحث ومبا ان هذا البحث من البحوث املكتبية فقد قام
 الفقهاء أراء بتتبع فيها الباحث يقوم كيفية وصفية بيانات البحث هذا عن تنتج اليت البيانات أن حيث

 . البعض بعضها مع ومقارنتها وحتليلها ومناقشتها والقانونية الفقهية واملراجع الكتب بطون من وأقواهلم

 أنواع من نوع هي الفكرية امللكية حقوق أن ومن اهم النتائج اليت توصل اليها الباحث من هذه الدراسة
 . عليها االعتداء جيوز والوهي مصانه شرعا وحممية قانونا  ، معتربة مالية قيمة هلا ، امللكية

 اقتصاره يف والتكنلوجي العلمي التطور ركةحل مواكبته بعدم اللييب االخرتاع براءة قانونيف  قصوران هناك و 
يف نص املادة رقم  االخرى والفنية االدبية العلمية اجلوانب وامهاله الصناعية اجملاالت يف االخرتاعات على

يف املادة  االسالمية الشريعة بأحكام االلتزام على صراحة النص عدم يف وايضا قصوره (، أ( فقرة ) 1)
الفكرية بالنص على عقوبات ضعيفة وغري  امللكية حقوق محاية قصوره يف( فقرة )ب(، وايضا  2رقم ) 
 .(44يف املادة رقم ) رادعة

 وهذة وغش، ، وخديعة سرقة، املعاصر اإلسالمي الفقه نظر يف الفكرية امللكية حقوق على التعدي أن
 كقاعدة الشريعة على مقاصد تعاىل ،لذلك ميكن االعتماد باهلل اإلميان متس حقيقة االعمال اخلطرية

 املعاصر والفقه اللييب االخرتاع براءة قانون بني مجعا هذه احلقوق تطبيق سياسة يف وشرعية اساسية



ABSTRAK 
Mohamed Salem Milad Shaaeb, 2016. Hak Kekayaan Intelektual (Studi Komparatif 

antara Hukum Perdata Libya “Hak Paten Libya Nomor 8 Tahun 1959 M. dengan 

Fiqih Modern”), Tesis. Jurusan Syariah dan Hukum, Sekolah Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Dr. 

Isyraqun Najah. Pembimbing II : Dr. Suwandi. 

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Paten, Hukum Perdata Libya, Fiqih Modern. 

 Sesungguhnya tema hak kekayaan intelektual adalah salah satu tema fiqih 

modern, yang mana dengan perkembangan keilmuan di berbagai aspek membuatnya 

semakin urgen, dan juga termasuk fenomena hukum modern. Oleh karena itu rumusan 

masalah dari penelitian ini mencakup penelitian tentang konsep dan beberapa 

permasalahan dari penerapan hak kekayaan intelektual dari sisi hukum pada hak paten 

Libya nomor 8 tahun 1959 M., dan juga dari sisi fiqih pada fiqih modern hukum 

Islam, serta menjelaskan kebijakan penerapan dari hak-hak tersebut dengan cara 

menggabungkan diantara keduanya. 

Penelitian ini merupakan penelitian literatur, peneliti menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif komparatif, dimana data-data hasil penelitian ini berupa 

data-data deskriptif kualitatif. Peneliti mendapatkan data-data tersebut dari beberapa 

pendapat dan ucapan para ulama fiqih yang ada dalam kitab dan buku-buku referensi 

fiqih dan hukum, yang kemudian didiskusikan, di analisis dan dikomparasikan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasa hak kekayaan intelektual adalah 

salah satu jenis dari hak milik, yang mempunyai nilai materi, hak tersebut diciptakan 

oleh hukum Islam dan dilindungi oleh hukum negara, dan tidak diperbolehkan 

melanggarnya. 

Terdapat kekurangan dalam hukum hak paten Libya, dimana hukum tersebut 

tidak mampu untuk mengikuti perkembangan keilmuan dan teknologi dalam hal karya 

(penemuan) di berbagai bidang karya. Dan mengabaikan beberapa aspek ilmiah, 

sastra dan seni yang lain dalam pasal nomor 1 ayat (a), kekurangan dalam hal tidak 

ada pasal yang berkaitan dengan kewajiban untuk mengikuti hukum-hukum Islam 

secara jelas pada pasal nomor 2 ayat (b), dan juga kekurangan dalam hal perlindungan 

hak kekayaan intelektual pada pasal hukuman ringan dan bukan pencegahan pada 

pasal nomor 44. 

Dalam prespektif fiqih islam modern, melanggar hak kekayaan intelektual 

adalah sebuah pencurian, pembohongan dan kecurangan. Perbuatan yang berbahaya 

tersebut   dapat mempengaruhi hakikat keimanan seseorang terhadap Allah SWT. oleh 

karena itu, hendaknya kita berpegang teguh kepada tujuan hukum Islam (Maqashid 

Syar’iah) sebagai pedoman hukum yang dasar dalam hal kebijakan penerapan hak 

tersebut, dengan cara mengkomparasikan antara hukum paten karya (penemuan) 

Libya dan fiqih modern. 
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ABSTRACT 
 

Mohammed Salem Milad Shaaeb, 2016. Intellectual Property Rights (Comparative 

Study between Libya Civil Law “Work (Invention) Patent Law of Libya No. 8 Year 

1959 M. and Modern Fiqh”), Thesis. Department of Sharia and Law of Postgraduate 

Program in Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor I: Dr. 

Isyraqun Najah. Advisor II : Dr. Suwandi. 

Keywords: Intellectual Property Rights, Patent, Libya Civil Law, Modern Fiqh. 

 The topic of intellectual property rights is one of the modern fiqh topics. Its 

development includes in many aspects and makes it more urgent and included in 

modern law phenomenon. Therefore, the research formula includes about concept and 

some problems start from the applied of intellectual property law from law 

perspective on to Libya Civil Law “Work (Invention) Patent Law of Libya No. 8 Year 

1959 M., and also from the fiqh perspective on to modern fiqh in Islamic law, and 

explaining the policy of the application of those rights by combining those two. 

This research is literature research which uses comparative qualitative 

descriptive research method where the data are in form of qualitative descriptive. The 

researcher collect the data from the opinions of fiqh clergies in books of fiqh and law 

which then are discussed, analyzed and compared. 

The result shows that intellectual property rights is one of property rights 

which has material value. The right is created by Islamic law and is protected by law 

which cannot be broken. 

There are some lacks of Libya Work (Invention) Patent Law because the law 

cannot follow the development of knowledge and technology in the matter of work 

(invention) in any sector and ignores some scientific, literature and art aspects in 

article no. 1 ayah (a), the lack is on the absence of articles concerning about the clear 

responsibility which follows the Islamic law on article no. 2 ayah (b), and also the 

lack of intellectual property rights protection on the article of light punishment and its 

prohibition on the article no. 44. 

In the perspective of modern fiqh, breaking the intellectual property rights is a 

robbing, untruth and deceitfulness. This action can affect someone’s faith in Allah 

SWT. Therefore, we must hold tight on Islamic law purpose (Maqashid Syariah) as a 

guidance in that rights application policy by comparing work (invention) patent law of 

Libya and modern fiqh. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث . .أ 

إنَّ موضوع حقوق امللكية الفكـــرية سواء كانت هذه احلقوق ) علمية او أدبية او فنيـة او  

م رـــا مـــد التقـــ تالـــه ترـــر  أ يو صـــناعية من مـــو املوضـــوعا  الفقريـــة امل،اصـــر  واملرمـــةن 

 ي،ـي  حيـ   يةـة ناحلانتشـار ادوا  الفـو و  ةوالتقنيـ ةوالصـناعي ةالتجاريـالنرضـة ال،لمي و 

ألفـــراد الواضـــل علـــ  ا ن ولـــث أهـــارهاالن هـــذا التقـــ م ا تـــي ةـــاال  احليـــا   ال،ـــاأ بهســـره

 1.تق مرا وازدهارها   يميد ااجماال  والت،امتا  حب وال ول ا

واالكتشـافا  واالرتااعـا  سـواء نظرنـا اليرـا مـو  يـةوالفن يـةاالدب واالعمال اهرو ظالفت،ترب 

 واح   مو ترباهنا  ت،ن وااله اف اله تؤديرا  ةفياو مو حي  الوت الذاتية ةطبي،الحي  

 . التجليا  االساسية لل،قل البشري منذ فجر التاريخ اهم

عية لذلك فإن األعمال الفكريـة سـواء أكانـت أدبيـة أم فنيـة أو موسـيقية أو علميـث او صـنا

ـــةالوطنيـــة و الحمايـــة لل ومبـــتمر  ا حاجـــة دا مـــث فا ـــ لا ل،مـــوم ال يترـــا و ذلـــك و  ن  ولي

                                                           
1
 على منشور بحث القرى ام جامعةب استاذ,  االسالمية الشريعة في الفكرية الملكية حماية, الغامدي مشري محمد بن ناصر. د 

 .3-1 ص,  الجامعة موقع
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والطبــد وملؤلفيرــا وعاعيرــا بشــكل رتــا  ال ســيما ان وســا ل النبــخ  بشــكل عــام ااجمتمــد

فقـــ ان حقـــوثرم وتةبـــي   وبالتـــاياملـــؤلف  ضـــياع ةرـــودا   بـــب  اال،صـــرية توالتقليـــ  

م وثحــةرم علــ  لــ فــدادســيكون وايضــا االعــااف هقــوثرم الفكريــة و ايترــا ن م،نويــالم 

 2املزي  مو البذل واالبتكار واالرتااع  مما يرجد عل  ااجمتمد بالتطور والتق م والررتاء .

ح يةــة مقارنــة باملواضــيد االرتــر  الــه ثانونيــة ت،تــرب حقــوق امللكيــة الفكريــة تــاهر   لكبــذ

ترــوره وببــ  نفــوذه علــ  ااجمتمــد ن ذلــك الن هــذه احلقــوق   بــ ايا عاجلرــا القــانون منــذ

متصـلة بــالتطور الفكــري واالدع وال،لمــي والصــناعي الــذي ازدهــر بشــكل كبــ  ا ال،صــور 

 3االرت   .

امللكيــة الفكريــة باهتمــام بــالع ن لــيو علــ  املبــتو  ا لــي لل ولــة حقــوق وثحظــ  مبــهلة 

فتتمتـد حقـوق امللكيـة الفكريـة همايـة دوليـة فحب  بل عل  املبتو  اإلثليمـي والـ وين 

و رتتال االتفاثيـا  وامل،اهـ ا  م وذلك ناحلماية اله يوفرها القانون ال وي  ايضا نوهي

مم ورتاصــة اتفاثيــة ))  wToاتفاثيــة التجــار  ال،امليــة ))  ال وليــة ن والــه ت،تــرب مــو ا رــا

 ،ــــي همايــــة حقــــوقالقــــانون الــــ وي امل ابــــةةمباالن  ت،تــــربمم والــــه  TRIPSالايــــبو ن 

ولـة أو ةمـد علمـي مـو ثبـل أي د امللكيـة الفكريـةبأصـبل االهتمـام  كماامللكية الفكرية ن  

                                                           
2
 أكاديمية اإلنسان, حقوق ندوة بحوث ضمن الوضعي, والقانون اإلسالمية الشريعة بين الملكية حقوق المنعم, عبد فؤاد. د  

 .873ص. 2 ج.  العربية نايف
3
,  1991 , سنة العربية النهضة دار , الثامن الجزء , الملكية حق في القانون المدني , الوسيط , السنهوري الرزاق عبد. د  

 . 347ص,  165بند
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ـــ التطـــور واحل اهـــة وإثـــرار للمجتمـــد املتمـــ نن ويـــذا  أصـــبحت امللكيـــة  ةدليـــل علـــ  مواكب

 4حقوق اإلنبان تذكر حيةما ذكر.صون عتامث دالث عل  الفكرية 

املتفق عليث ب  يمرور علمـاء املبـلم  أن الشـري،ة اإلسـتامية جـاء   بتنظـيم  ث موكما ان

 تــري،تنا الاــراء ن فوضــ،ت ال،قيــ   وثحبــينا  احليــا كالــ نيا  ألمــور الــ يو و  وكامــل تــامل

األحكام اله  تنظم سلوك اإلنبـان ا ااجمتمـد ا كافـة ال،تاثـا  ن وثـ  فرضـت تطـورا  

ن فيمـــا ســـبق ثـــا  مبـــتج   أ تكـــو م،روفـــة لـــ   أســـتافنا احليـــا  ترـــور م،ـــامتا  وعتا

هاجـــة إي بيـــان حكـــم الـــه النـــوازل امل،ـــامتا  وال،تاثـــا  املبـــتج   مـــو وصـــار  هـــذه 

هذه املبا ل املبتج   حقـوق امللكيـة الفكريـة كحـق املؤلـ  نظـ   اهم الشرع فيرا ن ومو

 5تاليفث  واملخاع نظ  ارتااعث وغ ها .

مطالبــــة املــــؤلف  واملخاعــــ  ب،ــــويف مــــاي لقــــاء حقرــــم ا التــــهلي   ولقــــ  ترتــــ  علــــ  

واالرتااع ارتتتاف الفقرـاء امل،اصـريو ا اعتبـار احلـق املـاي للمؤلـ  ا الفقـث اإلسـتامين 

ا التكييــــ  الشــــرعي حلقــــوق امللكيــــة  ويرجــــد ســــب  ارتــــتتافرم هــــذا إي تبــــايو  را رــــم 

 6الفكرية .

                                                           
4
  3-1د اسامه محمد عثمان خليل , الملكية الفكرية في الفقه االسالمي , ص   
5
لمؤلف  دراسة فقهيه مقارنه , بحث مقدم في جامعة مؤته  , د  محمد علي الزعلول , د حمد فخري عزام , الحقوق المالية ل  

   3-2االردن , ص
6
 والدراسات البحوث معهد طبعة , "العربي بالفقه مقارنة دراسة" اإلسالمي الفقه في الحق مصادر , السنهوريد عبدالرزاق   

 . 9, ص 1 ج , م1967 , اإلسالمية
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 مب،اجلـــة يكـــون اإلســـتامية لشـــري،ةالفقـــث امل،اصـــر ل ا الفكريـــة امللكيـــة مـــو املقصـــودولبيـــان 

 حلقـــوق اإلســـتامية لشـــري،ةامل،صـــر ل فقـــثال م،رفـــة علـــ  كـــذلك والتهكيـــ  املصـــطلل ثضـــية

 االســـتامية الشـــري،ة فقـــث ناحيـــة مـــو احلقـــوق لـــذ  املاديـــة القيمـــة وبيـــانن  الفكريـــة امللكيـــة

 ا املتمةلـة والبـنث القـر ن مو ي عمث ما وضدب وذلك احلقوق لذه املالية بالقيمة واعاافرا

 والصـحابة وسـلم عليـث اهلل صـل  الرسـول عرـ  علـ  حـ هت الـه الوثا د االحادي  ب،ض

 بــــ  الفقرــــي واالرتــــتتاف اإلســــتامية الشــــري،ة ا الكليــــة القواعــــ  إي وبــــالنظر ب،ــــ ه مــــو

 الفكريـة امللكيـة حقـوق ال،لماء والفقرـاء ودور االفتـاء مـو وموث  املبالة هذه ا الفقراء

 . واالعااف يا الصحابث 

ةابتـة الحلقيقـة ا بـرازاوال إلا الفقـث اإلسـتامي  مبالة حقوق امللكيـة الفكريـةلذا يهيت ه  

ة لكـل االزمـان وصاحل هي ان الشري،ة اإلستامية ذا  س،ة ومشوالً لكل القضايا امل،اصر و 

ن بــــل كــــان لــــا موثــــ  وعــــتا  ورأي وإن أ تكــــو تلــــك املواثــــ  ثحــــت نفــــو واالمــــاكو 

 املصطلحا  .املبميا  و 

هةنـــا ا هـــذه املبـــهلة وهـــي )حقـــوق امللكيـــة  يـــهيتمقـــ ما   مـــا تقـــ م مـــووعلـــ  تـــتال 

م   1959م لبـنة  8"ثـانون بـراء  االرتـااع الليـ  رثـم ) الفكريـة بـ  القـانون املـ ل الليـ  

 .  واهلل امل،  وهو وي التوفيق الشري،ة اإلستامية م عل  النحو التاي ملشكلة البح فقثو 
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مبـــا ان حقـــوق امللكيـــة الفكريـــة مـــو احلقـــوق احل يةـــة والـــه ترـــر  كنتيجـــة للتطـــور الفكـــري 

 واالدع وال،لمي والصناعي ا تي ةاال  احليا  .

ة الفكريـة مـو الناحيـة القانونيـة ا بيـان مفرـوم حقـوق امللكيـ لذلك تتمةل مشكلة البحـ 

م 1959م لبـنة  8فيما يت،لق بقانون براء  االرتااع اللي  رثم ) ا القانون امل ل اللي  

لشري،ة االستامية وذلك بـالوثوف علـي الت،ريـ  الفقث امل،اصر لية ا فقرالناحية الومو ن 

صــاح  هــذه احلقــوق مباهيــة هــذه احلقــوق وبا يترــا ورتصا صــرا والبــلطا  الــه  ــنل ل

 اللي  عو احكام الشري،ة االستامية .امل ل واملقارنث بينرما فيما ارتتل  فيث القانون 

الشــروا الــه اوجــ   لــك مــو رتــتال  تطبيــق حقــوق امللكيــة الفكريــة وذتــكالياا ودراســة

توافرهــا م ن 1959م لبــنة  8)  ثــانون بــراء  االرتــااع الليــ  رثــم االقــانون املــ ل الليــ  

وان هــذا ال،مــل الفكــري مــو ن  ا هــذه احلقــوق لي،ــاف باهنــا مــو حقــوق امللكيــة الفكريــة

الــه ينــته عنرــا غ هــا مــو االرتااعــا  صــناعي  ارتــااع علمــي او فــي او ادع او تقــي او

ن ن وبــذلك تكــون اــل  ايــة القــانون كا هــا مــو حقــوق امللكيــة امللكيــة الفكريــة حقــوق 

وايضــا  التمتــد مبزاياهــا والــ فاع عنرــا عنــ  االعتــ اء عليرــا نوحيــق لصــاح  هــذه احلقــوق 

لشـري،ة االسـتامية توفرهـا لتاعـااف هقــوق امل،اصـرون ل فقرـاءال بيـان الشـروا الـه اوجـ 

مــو اعمــال فكريــة وارتااعــا  علميــة وفنيــة وادبيــة وغ هــا ن وذلــك وفقــا امللكيـة الفكريــة ن 

ا والتطـــور ال،لمـــي والفـــي واالدع امل،اصـــر ن الحكـــام الشـــري،ة االســـتامية ومـــا يتوافـــق م،رـــ
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وا لةبـو  حقـوق امللكيـة الفكريـة لصـاح  ر فيما اتاا كل مرما مو تـبينرما  ةواملقارن

 جبمد مزايا ورتصا ص هذ احلقوق .هذا احلق ن و ت،ث 

باحكـام اخلا  برباء  االرتااع سـال  الـذكر بيان م   ارتذ القانون امل ل اللي   ايضاو  

وسياسـة امكانيــة  ا مبـالة حقــوق امللكيـة الفكريــة واراء الفقـث امل،اصــراالســتامية  الشـري،ة

تطبيقرما يمي،ا عل  حقوق امللكية الفكرية وازالة اخلتاف بينرمـا مبـا ال يت،ـاريف واحكـام 

 . الشري،ة االستامية

 .أسئلة البحث  .ب 

بـرباء  االرتـااع  "ثـانون مفروم حقوق امللكية الفكرية ا القانون املـ ل الليـ  كي    : 1 

 لشري،ة االستامية ؟ل امل،اصر فقثالو  "م 1959م لبنة  8رثم ) 

 "ثـانونلقانون  امل ل  الليـ  ل بالنببةحقوق امللكية  الفكرية  اتكالية تطبيق: كي   2 

 لشري،ة االستامية ؟امل،اصر لفقث الوا  "م1959م لبنة  8برباء  االرتااع رثم ) 

بــ  القــانون املــ ل الليــ  "ثــانون  اً : كيــ  سياســة تطبيــق حقــوق امللكيــة الفكريــة يم،ــ 3

  لشري،ة االستامية ؟امل،اصر ل فقثالو " م 1959م لبنة  8رثم )  براء  االرتااع
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 .هداف البحث أ .ج 

االرتــااع  ثــانون بــراء  "_ م،رفــة مفرــوم حقــوق امللكيــة الفكريــة ا القــانون املــ ل الليــ  1

 .  لشري،ة االستاميةل امل،اصر فقثالو  م "1959م لبنة  8رثم ) 

ثــانون بــراء   " حقــوق امللكيــة الفكريــة ا القــانون املــ ل الليــ  اتــكالية تطبيــق_ م،رفــة 2

 . الشري،ة االستاميةامل،اصر فقث الو  "م 1959م لبنة  8)  االرتااع رثم

م،رفــة سياســة تطبيــق حقــوق امللكيــة الفكريــة يم،ــاً بــ  القــانون املــ ل الليــ  " ثــانون  -3

 لشري،ة االستامية .امل،اصر لفقث الم و 1959م لبنة  8رثم ) براء  االرتااع 

  .البحث فوائد .د 

البحـــ  ا إبـــراز أن األصـــل ا التشـــري،ا  اإلنبـــانية هـــو الـــوحي اإللـــي ومـــا  فوا ـــ تبـــ و 

هـــذا اهـــم فوا ـــ  فلكـــث وتنضـــب  بهصـــولث ن فمـــو  عـــ اها مـــو تشـــري،ا  رـــ  أن تـــ ور ا

 لذا البح  . ان هناك فوا   علمية وفوا   عملية البح 

 ا :الفوا   ذا  الطابد ال،لمي ومنر الفوا   ال،لمية وهي  

اإلســـتامية لكـــل زمـــان  صـــتاحية أحكـــام الشـــري،ةل احلقيقـــة الةابتـــة أنـــث يكشـــ  عـــو : 1 

 .بإتكالية تطبيق حقوق امللكية الفكرية ورتاصة فيما يت،لق ومكان 
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عمــال ال،قــل هب ثرتباطــإليــة الفكريــة موضــوع دا ــم التجــ د نأن موضــوع حقــوق امللك : 2 

فرـو يت،لـق ايضـا بفقـث النـوازل ا حيـا  اإلنبـال ا التطـور واالبتكـار واالرتـااع ن وبـذلك 

اإلنبـــان ال،صـــرية احل يةـــة مـــو رتـــتال ثواعـــ  تـــرعية وثانونيـــة ت،مـــل علـــ   ايـــة احلقـــوق 

 ال،لمية والصناعية واألدبية والفنية )حقوق امللكية الفكريةم.

"ثـــانون بـــراء  لبحـــ  ايضـــا بيـــان مـــا ا القـــانون املـــ ل الليـــ  ال،لميـــة لفوا ـــ  الومـــو :  3

مـــو ثصـــور ا مواكبـــة حركـــة التقـــ م ال،لمـــي والتقـــي م" 1959م لبـــنة 8اع رثـــم )االرتـــا 

 والفي ا ةال حقوق امللكية الفكرية .

بيـان مـ   مطابقـة او عالفـة احكـام نصـو  القـانون  مو فوا ـ  هـذه ال راسـة وايضا:  4

يــة ت،ــ يل مــا وكيفحكــام الشــري،ة االســتامية الاملت،لــق هقــوق امللكيــة الفكريــة املــ ل الليــ  

 ارد  باملخالفث ا هذا القانون .خيال  الشري،ة االستامية مو احكام و 

 راسة حقوق امللكية الفكرية  بيـان مـا للمؤلـ  واملخـاع واملبـ ع ل ال،لمية فوا  المو :  5

ث الفكريــة الب اعــث وارتااعــث ال،لمــي تــعلميــا وادبيــا وفنيــا وصــناعيا مــو حقــوق تةبــت ملكي

 .الدع والفي والصناعي .....اخل وا
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: اهراء املكتبة ال،لمية يذا البح  املتواضد ووضد لبنة صا   ا بناء املكاتـ  ال،لميـة  6

للرجــوع اليــث فيمــا خيــص هــذا املوضــوع والــذي نبــال اهلل ال،ظــيم ان ينفــد بــث طلبــة ال،لـــم 

 والباحة  وعموم املبلم  .

سة فتكمو ا كيفية االستفاد  منرـا ا احليـا  ال،مليـة ومـو اما الفوا   ال،ملية لذه ال را  

 اهم الفوا   ال،لمية االيت :   

نببة هذا ال،مل مو تهلي   امللكية الفكرية وايضا حقوقالبلطا  اله  نحرا بيان  : 1

ي،طيث احلق ا است،مال هذه البلطا  ا ال فاع عو هذه وعلم وارتااع واب اع لصاحبة 

 احلقوق .

عنــ  ارتــذ امل،لومــا  مــو املصــادر  رتاصــةو ن عنــ  القيــام بــالبحوس والرســا ل ال،لميــة  : 2

 .ومؤلفيراما ارتذ منرا الصحايا  توهيقرا ونب ر  املراجد والكت  

ثانونيـــا وتـــرعيا تكـــون للمؤلـــ   –حقـــوق امللكيـــة الفكريـــة  –همايـــة هـــذه احلقـــوق  : 3

مادامـت حقـوق ملكيتـث الفكريـة مشـمولة  والباح  واملخاع داف،ا ا زياد  البذل وال،طـاء

 باحلماية القانونية والشرعية مما ي،ود عل  ااجمتمد بالتق م والررتاء .  

ون للمؤل  ثانونيا وترعيا تك –حقوق امللكية الفكرية  –هماية هذه احلقوق  : ايضا 4

 مية . تزي  مو انتشار ال،لم وازدهاره وانتشار هقافة االمانة ال،لوالباح  واملخاع 
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: زياد  عجلـة التطـور ال،لمـي والصـناعي والةقـاا ا ملـا ينـته عـو  ايـة حقـوق امللكيـة  5

 الفكرية مو دفد ل،جلة التنافو ا يميد ااجماال  ال،ليمة وال،ملية واالدبية .

  .حدود البحث .ه

وفقــا الليــ  لكيــة الفكريــة ا القــانون املــ ل هــذه ال راســة علــ  موضــوع حقــوق امل  د ثحــ

لشـــــري،ة امل،اصـــــر ل فقـــــثالم و 1959م لبـــــنة  8الحكـــــام ثـــــانون بـــــراء  االرتـــــااع رثـــــم ) 

 .  2016 - 2015ن رتتال ال،ام اجلام،ي االستامية 

  .الدراسات السابقة . و

رسالة دكتوراه ب،نوان )) احلماية اجلنا ية للملكية الفكرية مم مق مة مو الطالبة سلو   .1

/  10يميــل ا ــ  ن كليــة احلقــوق ن جام،ــة عــ  مشــو ن يمروريــة مصــر ال،ربيــة ن بتــاريخ 

 . م2015يونيو / 

حيـــ  ثامـــة الباحةـــة ا هـــذه الرســـالة ب راســـة طـــرق احلمايـــة اجلنا يـــة الـــه يكفلرـــا ثـــانون 

ال،قوبـــا  ألصـــحا  حقـــوق امللكيـــة الفكريـــة وذلـــك بتوثيـــد ال،قوبـــا  الرادعـــة ا حـــال 

 املباس يذ  احلقوق .

 وكان البح  يتمحور حول التباؤال  االتية :

 كرية ؟س : ما هي اجلرا م اله تقد حقوق امللكية الف
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 س : ما هي وسا ل  اية حقوق امللكية الفكرية واالجراءا  القانونية املتب،ة لذلك ؟

س : هل ت،ترب ال،قوبا  املقرر  عل  مرتك  اجلرا م اخلا  هقـوق امللكيـة الفكريـة رادعـة 

  لم وكفيلة هماية هذه احلقوق ؟

وتـــتلخص هـــذه ال راســـة ا الطـــرق اجلنا يـــة حلمايـــة حقـــوق امللكيـــة الفكريـــة وذلـــك بوضـــد 

  للم،ت يو عليرا وتوف  احلماية الكافية الصحايا . ال،قوبا  الرادعة 

ذ  احلقـوق وختتل  هذه ال راسة عل  ال راسة اله حنو بصـ د القيـام يـا ا ان دراسـتنا لـ

القـانون اجلنـا ي وال،قوبـا  وليبـت مـو ناحيـة  مل،اصـرا فقـثوال قـانونالستكون مـو ناحيـة 

 نا ية واهلل املوفق .اجل

ـــة القانونيـــة حلقـــوق امللكيـــة الفكريـــة ا اطـــار منظمـــة  .2 رســـالة دكتـــوراه ب،نـــوان )) احلماي

التجــار  ال،امليــة مم مق مــة مــو الطالــ   يــ  امــ  علــي اللريــ  ن كليــة احلقــوق ن جام،ــة 

 2008/  7/ 15ع  مشو ن يمرورية مصر ال،ربية ن بتاريخ 

قوق امللكية الفكريـة مـو ناحيـة دوليـة وث  تناول الباح  ا هذه الرسالة موضوع  اية ح

أي احلماية اله يوفرها القـانون الـ وي لـذه احلقـوق وذلـك وفقـا ملـا نظمتـث اتفاثيـة التجـار  

مم  TRIPSمم وثــ  ركــز  هــذه ال راســة علــ  اتفاثيــة )) الايــبو ن  wToال،امليــة )) 

 واله اصبحت االن  ةل القانون ال وي اخلا  بامللكية الفكرية .



12 
 

وختتلـــ  ايضـــا هـــذه ال راســـة علـــ  ال راســـة الـــه ســـنقوم ب،ـــون اهلل بالقيـــام يـــا ا ان هـــذه 

ال راسة تناولة  اية حقوق امللكية الفكرية مو ناحية دولية أي مو ناحيـة القـانون الـ وي 

لشــري،ة ل امل،اصـر فقـثالامـا دراسـتنا لـذ  احلقـوق سـتكون مـو ناحيـة القـانون املـ ل الليـ  و 

 ة واهلل املوفق .االستامي

زيـو الـ يو ن   لفكريـة مم تـالي  الـ كتور صـتا كتا  ب،نـوان )) املـ رتل اي امللكيـة ا  .3

 2011دار الةقافة للنشر والتوزيد ن سنة 

درس املؤلــ  ا هــذا الكتــا  املبــادي ال،امــة للملكيــة الفكريــة مــو حيــ  نشــا  ومفرـــوم 

 ناحية ثانونية بشكل عام .حقوق امللكية الفكرية وا يترا وطرق  ايترا مو 

وايضــا خيتلــ  هــذا الكتــا  علــ  ال راســة الــه بصــ د القيــام يــا ا كــون ان هــذه ال راســة 

ســتكون ب،ــون اهلل بشــل مــو التخصــيص و التفصــيل وليبــت دراســة املبــاد  بشــكل عــام 

فيمـــا جـــاء بـــث مـــو احكـــام ا ثـــانون بـــراء   وســـيكون ذلـــك ا اطـــار القـــانون املـــ ل الليـــ 

لشـري،ة االســتامية وليبـت مــو امل،اصـر لفقــث الو  م 1959م لبـنة 8اع الليـ  رثــم )االرتـا 

 ثانونية فق  واهلل وي التوفيق .ناحية 
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 مُمقاَرنـة دراسـةن  ودانالبـ ا ةواألدبي ةالفني للحقوق ةالقانوني احلماية: ه  ب،نوان )  4

وال راسا  االستامية البـودان ن ن ةلة الشرعية  املنزول الناير مصطف  مق م مو ال كتور

 م 2007ه ن املوافق فرباير  1428ال، د التاسد ن ارم 

   الظـــرف هـــذا ا والفنيـــة األدبيـــة للحقـــوق القانونيـــة احلمايـــة موضـــوع إنويـــتلخص هةـــث ا 

 ألن وذلـــك وا لـــين واإلثليمـــي ال،ـــاملي ال،ـــام الـــرأي تـــاغلة املوضـــوعا  أكةـــرمـــو  أصـــبل

 صــون لتبــتوع  ج يــ   إضــافية ثانونيــة ثواعــ  عــو البحــ  اثتضــت احلمايــة هــذه طبي،ــة

 املتطــور  الوســا ل اســتخ ام مبشــروعية وثحــي  والفنــون اآلدا  ةــال ا املبــتج   احلقــوق

 إي حيتــا  ولكنــث ةملـث ا اإلســتامية الشـري،ة أحكــام عـو رتــار  يكـو أ األمــر كـان وإن  

 .  ال،صر هذا نوازل مو القضية أن باعتبار ن ةتر  فقري منظار

 األحكـام لتكـون وذلـك اإلسـتامي بالفقـثمقارنـث  يـةالقانون  راسةوث  استخ م الباح  ال 

 .الكلية وثواع ها ومقاص ها اإلستامية الشري،ة ألحكام وفقاً  البودان ا القانونية

  وث  تناول الباح  االسئلة االتية :

 حتال؟ أم حرام املوسيقي كون ا املوسيقار حق مشروعية ما م  

 ال؟ أم األصنام ثبيل مو هو هل النحت أن ا املصور حق ما هو

  غناء؟ دون غناء هنالك أم وتفصيتاً  يملة مشروع الاناء هل  
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 : عل  النحو التاي فصول بتقبيم هةة مخبة ح االب وث  ثام 

 وضـوابطران واألدبيـة الفنيـة للحقـوق القانونية واحلماية احلق مفروم األول الفصلتناول ا 

. وأنواعرـــا والفنيـــة األدبيـــة املصـــنفا  علـــ  احلـــق أصـــحا  عـــو ثحـــ س الةـــال الفصـــل وا

ا  ورتصـص ن  ايترـا حي  مو والفنية األدبية املصنفا  أنواع الةال  الفصل ا تناولو 

امــا  ن عليــث الــوارد  والقيــود مصــنفث اســتاتال ا املؤلــ  حــقاحلــ ي  عــو   الرابــد الفصــل

 و هــار ن انتقالــث وكيفيــة املؤلــ  حــق  ايــة مــ   ثح يــ  علــ  فقــ  احتــو  اخلــامو والفصــل

 . والتوصيا  واخلا ة البح  نتا ها األرت  تايت و  ن عليث االعت اء

ـــام بـــث ب،ـــون اهلل  اال ان هـــذا البحـــ  خيتلـــ  علـــ  هةنـــا املتواضـــد الـــذي حنـــو بصـــ د القي

ة فقــ  دون غ هــا ثــ  تنــاول بال راســة احلقــوق الفنيــة االدبيــ البحــ  وتوفيقــث ن ا ان هــذا

مو حقوق امللكية الفكرية اما البح  الذي سنقوم بث سـيتناول كافـة انـواع حقـوق امللكيـة 

الفكريــة بشــكل عــام ن وايضــا خيتلــ  ا ان هــذا البحــ  ثــام ب راســة مقارنــة بــ  القــانون 

ذي سـنقوم بـث سـيكون دراسـة مقارنـث بـ  البودال وفقث الشري،ة االسـتامية امـا البحـ  الـ

 لشري،ة االستامية .ل امل،اصر فقثالالقانون اللي  و 

 جـابر الـ كتورم مق م مـو  ُعمان سلطنة ا الفكرية امللكية  اية نظام: ه  ب،نوان ) 5

 رـاتنظماله  الفكرية امللكية حقوق حول الوطنية الويبو ن و  ا  الوهي  فليفل مرهون بو
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 الابيـة ووزار  والصـناعة التجـار  وزار  مـد بالت،ـاون مالويبو) الفكرية للملكية ال،املية املنظمة

 2005 تباا/فرباير 16و 15 رتتال الفا   مبق نل ولة سلطنة عمان  والت،ليم

 امللكيـة  ايـة ملوضـوع البـريد اإلسـت،رايف ب،ـ حيـ  رتلـص الباحـ  ا دراسـتث و  

 البلطنة إختذ  فق  ن الفكرية للملكية ا لية باحلماية يت،لق وفيمان  عام بشكل الفكرية

 ال،امليـة التجـار  منظمـة ثيـام ثبـل التشـري،ا  ب،ـض وسـنت اإلجـراءا  مو ال، ي ال،مانية 

 التشــــري،ا  ب،ــــض ت،ــــ يل ا األمــــر هــــذا ســــاع ها وثــــ   م1994 عــــام تــــريبو وإتفاثيــــة

 . اجل ي   التشري،ا  وصياغة

 البلطنة ا الفكرية امللكية ةال ا ص ر  اله التشري،ا  يميد جاء وبالتاي  

 مـــد متـــوازي رتـــ  ا بـــ مـــد الو  والتطـــور التنميـــة ا الـــبتاد توجـــث مـــد متطابقـــةال،مانيـــة 

 الةقاا للبل  . بالتوازن اإلرتتال دونو  ال،ريق البل  هذا تراس عل  احلفاظ ا األه اف

 يــــــ ف الويبـــــو الفكريـــــة للملكيـــــة ال،امليـــــة املنظمـــــة إي البـــــلطنة إنضـــــمام ويـــــهيت 

 وتنميـة ال،مـاني  واملبـ ع  املفكريو تشجيد كيفية ا املنظمة هذه رتربا  مو اإلستفاد 

 وكـذلكن  عليرـا اإلعتـ اء مـو  ايترـا كيفيـة ا وإرتـادهم وإبتكـارالم الفكريـة إب اعالم

ـــريبو إتفاثيـــة لتطبيـــق التازمـــة القـــوان  مـــو ال، يـــ  إصـــ ار يـــ ف  مـــد الوهيـــق بالت،ـــاون ت

 لــــذه التنفيذيــــة اللــــوا ل إلصــــ ار اآلن ال،مــــل ورــــري ن الفكريــــة للملكيــــة ال،امليــــة املنظمــــة

 . القوان 
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 ت،تـرب  بلطنةال بهن القول ميكو ال،مانية البلطنة ا الفكرية امللكية  اية عواما  

 همايـة املت،لقـة التشـري،ا  مـو األكـرب اجلـزء بإصـ ار ثامـت الـه القليلة ال،ربية البل ان مو

 إص ار ا اآلن جار وال،مل ااجمال هذا ا ص ر  ثانوناً  عشر إهىن فرناك الفكرية امللكية

 . التشري،ا  هذه مو بب،ض املت،لقة التنفيذية اللوا ل

ومــو رتــتال مــا تقــ م يكــو ان نقــول ان هــذا البحــ  خيتلــ  ايضــا عــو هةنــا الــذي حنــو 

بصـــ ده ا ان هــــذا البحـــ  يــــ رس القـــوان  املت،لقــــة همايـــة امللكيــــة الفكريـــة الصــــاد  ا 

ســــلطنة عمــــان واعاافرــــا باحكــــام املنظمــــة ال،امليــــة للملكيــــة الفكريــــة ن ا حــــ  ان هةنــــا 

 امل،اصــر فقــثالون املــ ل الليــ  ومقارنتــث بلفكريــة ا القــانســيتناول دراســة حقــوق امللكيــة ا

 الشري،ة االستامية .

  .مصطلحاتتحديد ال . ز

 االيت :املصطلحا  املبت،ملة ا هذه ال راسة  ماه

 ن الفقث امل،اصر. احلقوق ن امللكية ن الفكرية 

 اوال : ت،ري  احلقوق لاة واصطتاحا
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احلقــوق يمــد حــق واحلــق لاــة : ضــ  الباطــل ن وثــ  ورد  ايضــا كلمــة احلــق ا اللاــة ب،ــ   

م،ــــال منرــــا الةبــــو  والوجــــو  والصــــ ق واليقــــ  ن واالمــــر املقضــــي وال،ــــ ل الصــــحيل ن 

 7.واملبتقيم الواج  ن وال،مل الذي حي س حتما 

،ريفــالم كــتا امــا احلــق اصــطتاحا : فقــ  ارتتلفــت عبــارا  ال،لمــاء واملصــنف  وت،ــ د  ت

و مصلحة هابتث للشـخص علـ  ةحب  رايث ومذهبة ن ارتانا منرا هذا الت،ري  ) احلق ه

 8سبيل االرتتصا  واالستئةار يقررها الشارع احلكيم م 

 هانيا : ت،ري  امللكية لاة واصطتاحا

امللكيــة لاــة : ملــك الشــي ميلكــث اذا احتــواه وكــان ثــادرا علــي االســتب اد بــث ن يقــال ملــك 

 9الشي حازه ن وانفرد بالتصرف فيث ن فرو ملك ن و لك الشل امتلكث او ملكث ثررا 

اما ت،ري  امللكية ا االصطتا  : فري  كو االنبان ترعا بنفبث او بنا بث مو االنتفاع 

 10مو ارتذ ال،ويف او  كنث مو االنتفاع رتاصة .بال،  او املنف،ة و 

 هالةا : ت،ري  الفكرية لاة واصطتاحا

                                                           
7
 ( مادة )ح ق ق( .139( , قاموس القران الكريم للدمغاني )10/49ابن منظور ) –( , لسان العرب 125ينظر المفردات ) 
8
 .   338المدخل للفقه االسالمي , عيسوي احمد عيسوي , ص 
9
 .886المعجم الوسيط , ص 
10
 . 365الفروق للقرافي , ص 
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الفكريــة لاــة : مــهرتوذ  مــو الفكــر وهــو اعمــال اخلــاطر ا الشــي ن وثــ  افكــر ا الشــي ن 

 11وفكر فيث ن وتفكر مب،ىن التفك  والتهمل واالسم فيث الفكر والفكر  

عمــال ال،قــل ا امــر ةرــول وترتيــ  امــور ا امــا ت،ريــ  الفكريــة ا االصــطتا  : فرــي ا

 12الذهو ن يتوصل يا اي م،رفة حقيقية او تنية .

 ت،ري  الفقث لاة واصطتاحاً :: راب،ا 

وثــ  يطلــق علــ  م،ــىن أعمــق مــو ذلــك ن حيــ  يُ،ــر ف  ن 13الفقــث ا اللاــة الفرــم وال،لــم 

 فيــث فرمــاً  أي الــ يو ا فقرــاً  فــتان أويت:  يقــال امل،ــال هــذه وعلــ ,  بهنــث حبــو اإلدراك

   14. وعلماً 

أمــا الفقـــث ا اصـــطتا  ال،لمــاء : فرـــو " ال،لـــم باألحكـــام الشــرعية ال،مليـــة املكتبـــبة مـــو 

 .15أدلترا التفصيلية "

 وفــق اإلســتامي للفقــث ج يــ  عــريف عــو عبــار  :فرــو امل،اصــر اإلســتامي الفقــث امــا ت،ريــ 

ــــوا م عصــــرية رؤيــــة  اخلطــــا  فرــــم للقــــار  وتبــــرل ن اإلنبــــان وحاجــــة الزمــــان تــــروف ت

                                                           
11
 .5/65انظر لسان العرب  
12
الشريعة االسالمية , استاذ جامعة ام القرى بحث منشور على  د. ناصر بن محمد مشري الغامدي ,حماية الملكية الفكرية في  

 . 10موقع الجامعة , ص
  ( , والمعجم الوسيط 1/213( , ومختار الصحاح )13/522( , ولسان العرب )2/479انظر المصباح المنير )  13

(2/698. ) 
14
 ( .2/698انظر المعجم الوسيط ) 

 .3، وانظر : الشوكاني إرشاد الفحول ص7، ص  1اإلحكام في أصول األحكام ج اآلمدي  15
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 األســالي  باســتخ ام التحــ ي أي مب،ــىن  ن الشــرعية الةوابــت علــ  احلفــاظ مــد الشــرعين

 .16الشرعية والةوابت األصول عل  ا افظة مد املختلفة احليا  متطلبا  ملواجرة ال،لمية

 والفين واألدعن ال،لمين إنتاجث ا اإلنبان حق هي : الفكرية امللكية حقوق  ياما ت،ر 

 ن فيـــث فالتصـــر  ةوحريـــ ن وامل،نويـــة املاديـــة و هـــاره مثـــاره مـــو ليبـــتفي  والتجـــاري ن ن والتقـــي

 17.واستةماره  ن عنث والتنازل

 ح . هيكل بحث الرسالة

للرسالة واله  ةل اخلطوا  اله سار  ل ه  الرسالة عل  الفصول املكونةحيتوي هيك

فتتكون الرسالة مو مخبة فصول ن حي  عليرا الباح  اهناء القيام يذا البح  ن 

عل  ) أ م رتلفية البح  وبيان مشكلة البح  وذلك باعطاء  الفصل االوليتضمو 

 فكر  عامة عل  عنوان البح  مث توضيل املشكلة البحةية لذا املوضوع ن ومو مث وضد

االسئلة املتا مة لذه املشكلة البحةية )   م للوصول اي االجابة عليرا وهذه هي 

اه اف البح  )   م ن والب  لكل ه  مو فوا   ت عو الباح  للقيام بث فري مثر  

النتا  ال،لمي للبحوس ال،لمية ) د م ن اال ان البح  ال،لمي الب  للقيام بث مو رسم 

كو القيام ببح  علمي دون ثح ي  ملا سيتناولث البح  مو ح ود لث ال يتجاوزها فتا مي

                                                           
16
 . 12ص , المذاهب بين للتقريب الدولي للمؤتمر مقدم ,بحث  التجديد في وأثره الجتهاداحمد بن حمد الخليلي , ا 
17
دار احياء التراث العربي للطباعه , بيروت , سنة  .8 ج. في شرح القانون المدني   الوسيط , السنهوريعبدالرزاق . د 

 276 ص , 1997
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موضوع لبحةث ) ه م ن وذلك باالطتاع عل  البحوس وال راسا  البابقة اله تناولة 

مةل هذا املوضوع مو البحوس ) و م ن ويكون ذلك باستخ ام املصطلحا  املناسبة 

 ملوضوع البح  ورسم ال،نوان املناس  لث ) ز م .

لذلك سيحتوي الفصل االول عل  هذه النقاا املرمة للقيام يذا البح  واله ت،ترب 

 .القاع   و االساس الذي سيقوم علية بنيان هذا البح  املتواضد 

االساسية اله والذي يتناول فيث املفاهيم  فيث االطار النظري فبي رس الفصل الثانياما 

واتو  موضوع ال رتول ا صل  موضوعة يقوم عليرا البح  املراد القيام بث دون 

ن وسيتناول هذا الفصل مفروم احلقوق ا القانون امل ل وفقث الشري،ة االستامية أسئلتث 

ويب  اثبام هذه احلقوق ا كليرما ) أ م ن مث يتناول مفروم امللكية ا القانون امل ل 

ذلك ليتضل لنا وفقث الشري،ة االستامية وبيان رتصا صرا ا كليرما ايضا ) م و 

لتانطتاق ا بنيان هذا االساس ال،لمي والفقري ملوضوع البح  ودراسة مشكلتث 

 .للوصول اي النتا ه املرجو  مو هذا البح  البح  عل  اساس سليم ومت  

هي الطرق والوسا ل املبتخ مة للقيام و منرجية البح  سيتم تناول  الفصل الثالثوا 

يذا البح  واخلطوا  اله مير يا الباح  اهناء القيام ببحةث مو ارتتيار نوع املنره 

املناس  للبح  ) أ م ن ومو مث ارتتيار املصادر واملراجد اله سيبتقي منرا امل،لوما  

ةل واملناس  اله يري ها الباح  )   م ن ب،  ذلك يبتخ م الباح  االسلو  االم
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جلمد امل،لوما  مو هذه املصادر واملراجد )   م ن ومو مث يقوم الباح  بتحليل هذه 

 النتا ه املرجو  مو البح  ) د م .البيانا  وتبويبرا للوصول اي 

ستكون مو رتتال  واله,  ومناثشترا وثحليلرا نتا ه البح  سيتناول الفصل الرابعوا 

وثحليل هذه االجابة التحليل ال،لمي ن يقة علمية منرجية االجابة عل  اسئلة البح  بطر 

ومناثشترا باملقارنة ال،لمية للوصول ال ثيق املوافق ملنره البح  املتبد ا هذه ال راسة 

 اي النتا ه املنبةقة مو هذه االجابة .

سيحتوي عل  ) أ م ملخص نتا ه البح   حي  الفصل الخامسوهذا ما سيتناولث  

اله يتوصل اليرا الباح  مو رتتال ال راسة اله ثام يا ا الفصل الرابد مو هي و 

االجابة عو اسئلة البح  وثحليلرا ومناثشترا ن ومو مث يب ي الباح  ما يراه مناسبا مو 

توصيا  واثااحا  )   م ميكو االرتذ ا حل املشاكل البحةية اله ت،ريف لا الباح  

  رتتال ثيامث يذه ال راسة .
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 الفصل الثاني

 طار النظرياإل

  .سالميةوفقه الشريعة اإل المدني مفهوم واقسام الحقوق في القانون   .أ

  .سالميةوفقه الشريعة اإل المدني مفهوم الحقوق في القانون  .1

   المدني  مفهوم الحقوق في القانون     

ااجمتمـد علـ  وجـث اإللـزامن ان القانون عبار  عو ةموعة ثواع  تنظم سلوك األتخا  ا 

وتكــون مقانــة جبــزاء بقصــ  فــريف احــاام النــاس لــا والبــلوك الــذي يرــتم القــانون بتنظيمــث 

يتمةل ا ال،تاثا  القانونية ب  أفراد ااجمتمد ب،ضرم بب،ضن أو بينرم وب  ال ولة وتنـته 

رتـرن ويتــوي هـذه ال،تاثـا  القانونيــة حقوثـا للــب،ض تقابلرـا واجبـا  تقــد علـ  الــب،ض اآل

 القانون تنظيم هذه احلقوق والواجبا .

فــاحلق لاــة ضــ  الباطــل ن وثــ  ورد  ايضــا كلمــة احلــق ا اللاــة ب،ــ   م،ــال منرــا الةبــو  

والوجـــو  والصـــ ق واليقـــ  ن واالمـــر املقضـــي وال،ـــ ل الصـــحيل ن واملبـــتقيم الواجـــ  ن 

 18وال،مل الذي حي س حتما 

                                                           
18
 ( مادة )ح ق ق( .139( , قاموس القران الكريم للدمغاني )10/49ابن منظور ) –( , لسان العرب 125ينظر المفردات ) 
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لـــ   الاالبيـــة ال،ظمـــ  مـــو الفقرـــاء ولـــ   ســـا ر  وبـــالرغم مـــو اســـتقرار وجـــود فكـــر  احلـــق

التشـــري،ا  إال أن اخلـــتاف موجـــود بشـــهن ت،ريـــ  احلـــق فقـــ  ورد م،ـــىن احلـــق عنـــ  فقرـــاء 

رابطة ثانونية مبقتضاها خيول القانون تخصا مو األتخا  عل  ” القانون الوض،ي بهنث 

” تــخص  رتــر ســبيل االنفــراد واالســتئةار للتبــل  علــ  تــيء أو اثتضــاء أداء م،ــ  مــو

وثيــل إن احلــق هــو ثــ ره أو ســلطة إداريــة خيولــا القــانون لشــخص م،ــ  يرســم حــ ودها ن 

 19“.وثيل ايضا ان احلق مصلحة حيميرا القانون 

يتضل مو ذلك انـث أ يبـتقر فقرـاء القـانون علـ  ت،ريـ  موحـ  للحـق بـل ارتتلفـوا فيمـا  

بينرم ارتتتافا بينا فالب،ض منرم ينظـر إي ت،ريـ  احلـق مـو زاويـة صـاح  احلـق ن ومـنرم 

مو ينظر إي احلق مو رتتال موضوعث ا ح  جن  اجتاها ارتـر وسـطا ينظـر إي احلـق مـو 

  احلـــــق عنـــــ  فقرـــــاء القـــــانون الوضـــــ،ي أهـــــار عـــــ   رتـــــتال صـــــاحبث وموضـــــوعث ن فت،ريـــــ

إتـــكاليا  كةـــ   ن وبـــذلك ترـــر  عـــ   نظريـــا  ومـــذاه  عتلفـــة ا هـــذا الشـــهن والـــه 

 20تنقبم إي نظريا  تقلي ية ونظريا  أرتر  ح يةة .

 

 

 
                                                           

19
 9 ص , اإلسالمي الفقه في الدولية والعالقات والواجبات الحقوق , عثمان رأفت محمدد   
20
 25 – 14  ص , للحق العامة النظرية , السعود أبو رمضان .د    
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 النظرية التقلي ية نظرية اإلرادية ))املذه  الشخـصي مم  .أ 

احلـق علـ  أنـث " ثـ ر  أو سـلطة إراديـة تبـتم  ت،رف هذه النظرية ) املذه  الشخصـي م 

 21مو القانون"  فرذه الق ر  أو البلطة اإلرادية تنشه ا كن  القانون.

فالقواع  القانونية عن  تطبيقرـا علـ  عتاثـا  األفـراد ا ااجمتمـد و تنظيمرـا لنشـاطرم فيـث 

اد  أرتـر  ن ثح د لكل تخص نطاثا م،لوما لتبود فيث إرادتث مبـتقلة ا ذلـك عـو أيـة إر 

فاإلراد  حـر  ا اسـت،مال امليـز  أو املكنـة الـه منحرـا القـانونن و الـذي ال يـاك لصـاح  

احلـــق البـــلطة املطلقـــة ا تقـــ ير ذلـــك وإضـــافة إي ذلـــك فـــإن صـــاح  احلـــق يبـــتطيد أن 

يتنـازل عـو حقـث أو ي، لـث وأن ينريــث ن وهـذا هـو الوجـث اآلرتــر لبـلطة اإلراديـة الـذي ي،ــرب 

  22است،مال احلق وإمنا أيضا عو التصرف فيث.ليو فق  عو 

وث  وجرة لذ  النظرية او املذه  ع   انتقادا  مو ا را انث يبـ  كيفيـة اسـت،مال احلـق 

دون أن ي،رفــث ن كمــا يت،ــاريف ت،ريفــث للحــق باعتبــاره ثــ ر  إراديــة خيولــا القــانون لشــخص 

ينـته عـو وجـوده ن فالقـ ر   م،   مـد املنطـق إذ مـو غـ  املتصـور أن ي،ـرف أمـر م،ـ  مبـا

 23تنشه عو وجود احلق ن فري ت،رب عو مضمونث .

                                                           
21
 235 ص , القانونية العلوم إلى المدخل فيغو, أحمد د  
22
 ط د الحقوقية, الحلبي منشورات ,«الحق- القانونية القاعدة» للقانون العامة النظرية سعد, إبراهيم نبيل الجمال, مصطفى د - 

 . 418-417 ص ,2002 ,
23
 , 1998 , الجزائر , المطبعية للفنون الوطنية المؤسسة , الحق نظرية لقانونية, العلوم إلى المدخل , زواوي فريد محمد د  

  6-5ص
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ارتباا احلق باإلراد  ن فرناك مو االتخا  مـو ثـ  يةبـت لـث احلـق دون  وايضا مو ناحية

أن تكــــون لــــث إراد  كــــااجمنون والصــــ  غــــ  املميــــز واجلنــــ  ا بطــــو امــــث ن كمــــا ثــــ  تةبــــت 

   والوارس الذي تنشه لث حقوق دون ت رتلـث للشخص ايضا حقوق دون علمث يا كالاا

ا هبولا ن واملوص  لث تنشه لث حقوق عو الوصية دون علمث بالوصيث مةتا ن فـاحلق ينشـه 

ويةبــت لصــاحبث دون تــ رتل إرادتــث ن وأمــا اســت،مال هــذا احلــق فــتا يكــون إال بــاإلراد  ن 

 24. لوي أو الوصيمولذا فالص  غ  املميز ال يبت،مل حقوثث إال عو طريق نا بث )ا

وايضا هناك ب،ض احلقـوق الـه تنشـه لصـاحبرا دون أن يكـون إلرادتـث دور فيرـا كـاحلقوق 

اله يكون مص رها املبؤولية التقص ية ن فحق املضرور ا الت،ويض يةبت دون أن يكـون 

 25إلرادتث درتل ا هبو  هذا احلق .

 .النظرية التقلي ية نظرية املصلحة ) املذهــ  املوضــوعيم  .   

ت،رف النظرية التقلي ية )املذه  املوضوعي م احلق بهنث )مصلحة حيميرـا القـانون م و هـو 

بــذلك ركـــز علـــ  موضــوع احلـــق والاايـــة منــث ن حيـــ  ان الاايـــة ال،مليــة مـــو أي حـــق هـــي 

ســـواء كانـــت هـــذه املنف،ـــة ماديـــة أو الفا ـــ   أو املنف،ـــة الـــه ت،ـــود علـــ  صـــاح  احلـــق ن 

م،نويـــةن باإلضــــافة إي الوســـيلة الــــه تـــؤمو هــــذه املنف،ـــة ن أي احلمايــــة القانونيـــة املكفولــــث 

بالــ عو  ن وأ ــل كليــة اإلراد  ا ت،ريــ  احلــق ن فمجمــوع هــذيو ال،نصــريو ميةــل احلــق ن 
                                                           

24
 222  ص , الليبي القانون في والحق للقانون العام النظرية , الدسوقي إبراهيم محمدد   
25
 . 6-5 ص , سابق مرجع زواوي, فريد محمد د  
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مال احلــق لكــو وامــا اإلراد  عنــ ما تتــ رتل يكــون لــا دور هــانوي ال يظرــر إال عنــ  اســت،

 26. االستفاد  أو إمكانية االستفاد  اله يضمنرا القانون هي اله تشكل رو  احلق

ولقــ  وجرــة انتقــادا  لــذه النظريــة أيضــا بههنــا ت،ــرف احلــق بالاايــث منــث ن باالضــافث إي  

جانـ  أهنــا ت،تــرب املصــلحة م،يــارا مــو وجــود احلـق ن بينمــا احلــق لــيو كــذلك دا مــا ن فــإذا  

املبلم بث أن احلق يكـون مصـلحة فـال،كو لـيو صـحيل ن فمـةتا فـريف الرسـوم كان مو 

اجلمركية عل  الواردا  األجنبيـة  ايـة للصـناعا  الوطنيـة ثحقـق مصـلحة ألصـحا  هـذه 

الصناعا  ن ألن هذه الرسوم ثح  مـو منافبـة البضـا د األجنبيـة لبضـا ،رم ن ورغـم ذلـك 

 27لك الرسوم بهنفبرم .فإن هذه املصلحة ال ت،طيرم احلق ا فريف ت

واملصــــلحة أمــــر تخصــــي وذايت خيتلــــ  مــــو تــــخص إي تــــخص  رتــــرن فاملصــــلحة الــــه 

حيصل عليرا الشخص مـو نفـو الشـيء ثـ  ختتلـ  مـو تـخص إي  رتـر حبـ  هـ ف 

كل واح  مو الشيء وإذا ما طبقنا هذه النظرية فاحلماية ختتل  و تتنوع بارتتتاف فا    

تنبــيق القواعــ   القانونيــة  وتوحيــ ها وإذا كــان هــ ف األتــخا  ممــا يــؤدي إي اســتحالة 

احلــق هــو املصــلحة ن فبالتــاي يتبــ  أن هــذه النظريــة او هــذا املــذه  أ ي،ــرف احلــق وإمنــا 

 28عرف ه فث وما يات  عليث مو  اية ثانونية . 

                                                           
26
 . 420 ص سابق, مرجع سعد, إبراهيم نبيل الجمال, مصطفى د  
27
 223صمرجع سابق ,  , الليبي القانون في والحق للقانون العام النظرية , الدسوقي إبراهيم محمدد   
28
 ,2001سنة اإلسكندرية, المعارف, منشأة للحق, العامة النظرية الرحمن, محمد شوقي أحمد و هللا عبد الرحيم عبد فتحي. د  

 .7ص
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 .النظرية املختلطة ) املذهــ  املخـتـلـ م  .    

إرادية وهو ا ذاتث مصلحة حيميرا القـانونم أي انـث ت،رف هذه النظرية  احلق بهنث )سلطة 

  29ي،رف احلق بالق ر  اإلرادية امل،طا  لشخص ا سبيل ثحقيق مصلحة حيميرا القانون .

وثــ  ت،رضــت هــذه النظريــة ايضــا ل،ــ   انتقــادا  ن والــه وجرــت للنظــريت  البــابقت  م،ــا 

ة اإلراديـة واملصـلحة لـ   نفـو طاملا أن الت،ري  ي،ت  يمـا م،ـا ن حيـ  ال جتتمـد البـلط

الشـــخص ن فـــإن مقتضـــ  النظريـــا  املختلطـــة عـــ م هبـــو  احلـــق ألحـــ  ن كمـــا لـــو كانـــت 

املصلحة هابتة ل، مي األهلية ب ون البـلطة اإلراديـة ن بينمـا تةبـت هـذه البـلطة لنا بـث دون 

  ثح يــــ    عــــ مالت،ريــــ   ي،ــــا  علــــ  هــــذا املقصــــود  ن كمــــا  املصــــلحة  فيــــث   تتــــوافر أن 

 30 . جلوهر احلق

 .النظــريــة احلـ يةــة ا ت،ــريــ  احلــق .د  

عل  ضوء االنتقادا  اله وجرة للنظريا  البـابقة اجتـث الفقـث احلـ ي  إي ااولـة ت،ريـ  

احلق عل  أساس الكش  عو جوهره و بيان رتصا صث الذاتية املميـز  لـث ن فبالنبـبة لـذ  

االستئةار و التبل  ن وأن االستئةار هو الـذي يبـب  النظرية تر  ان احلق يشمل أساسا 

و حيــ د التبــل  ن فاالستئةـــــار هــو الــذي مييــز احلــق ن فــيمكو القــول بــهن احلــق ينشــه  بــ  

عتاثة صاح  احلق و الث ن مةل الشيء ال امللكية فرذه ال،تاثة  ةـل االسـتئةارن مب،ـىن 
                                                           

29
 .17 ص ,, نفس المرجع السابق  للحق العامة النظرية , السعود أبو رمضاند   
30
 7 ص السابق المرجع نفس , زواوي فريدة محمدي د  
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يو املصـلحة حـي ولـو كـان القـانون أن احلق هو ما خيـتص بـث صـاحبث أي مالـث ن فـاحلق لـ

حيميرا وإمنا االستئةار باملصلحة ن أو مب،ـىن أدق اسـتئةار بشـيء ميـو الشـخص و يرمـث ن 

لــيو بصــفتث مبــتفي ا أو لــث أن يبــتفي  لكــو بصــفة أن الشــيء خيصــث وحــ ه وينباــي أال 

مـوال يكون للشيء موضوع هذا االستئةار مفروما ضيقا ن فاالستئةار ال يرد فق  علـ  األ

املادية فق  ن وإمنا يشمل أيضا األموال و القيم اللصيقة بالشـخص الطبي،ـي أو امل،نـوي ن 

 31صاح  احلق كحياتث وستامة ب نث و حرياتث.

كمـــا ميتـــ  كـــذلك إي األتـــياء املاديـــة و غـــ  املاديـــة الـــه تصـــ  رتارجـــة عـــو الشـــخص ن   

ة لشـــــخص  رتـــــر وحـــــي ولكنرـــــا مـــــو إنتاجـــــث ن وأيضـــــا األداءا  أيـــــا كانـــــت و املبـــــتحق

ن امـا بالنبـبث للتبــلـــ  فرـو النتيجـة الطبي،يـة لتاسـتئةار ويقصـ  بـث  الواجبـا  و الوتـا  

صــاح  احلــق علــ  مالــث ن ومب،ــىن أدق البــلطة ا التصــرف احلــر ا الشــيء اــل احلــق ن 

فالتبــل  ال خيــتل  إذن باســت،مال احلــق فاســت،مال احلــق يتضــمو ســلطة إرابيــة تــاجم ا 

دور لإلراد  ن أما سلطة التصـرف فرـي ررتصـة ا التصـرف ا الشـيء اـل احلـق مـو ةرد 

 32.جان  صاحبث بصفتث سي ا عليث

علــ  ذلــك فبــلطة التصــرف ليبــت فقــ  حريــة التصــرف وإمنــا أيضــا حريــة االرتتيــار بــ  

ال،مــل و االمتنـــاع ا ـــض و هـــذا يكـــون االرتتيـــار بـــ  أتـــكال متنوعـــة مـــو ال،مـــل ن وثـــ  

                                                           
31
 . 225 ص سابق, مرجع,   الدسوقي إبراهيم محمدد   
32
 7 ص السابق المرجع نفس , زواوي فريدة محمدي د  
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ي التصرف ا الشيء أو ا احلق الذي يتضـمنث ن وكـل هـذا مشـروا مبراعـا  يصل األمر إ

احلــ ود الــه رارــا القــانون ن وبصــفة رتاصــة بطبي،ــة الشــيء اخلاضــد لــث ن ولــذلك جنــ  أن 

ن ا احلقـــوق اللصـــيقة تصـــرفا التصـــرف ا األتـــياء املاديـــة يكـــون تصـــرفا تامـــا بينمـــا يكـــو 

 33.نببيا

التبــل  ال يبــتلزم القيــام ف،ــتا بهعمــال التصــرف و علــ  لكــو مــو املرــم أن نشــ  إي أن 

ذلك إذا حال حا ل أيا كان دون اإلمكانية املاديـة للتصـرف فإنـث التبـل  يبقـ  مـد ذلـك 

فمو وجرة نظر األرتتاق يكفي ا تكويو احلق  طاملا بقيت اإلمكانية امل،نوية للتصرف ن

علـ  نطـاق القـانون الوضـ،ي ن االستئةار و التبل  وما ينته عنرمـا مـو احتجـا  ن لكـو 

ر  أن يت رتل الضـمان الـذي ت،طيـث ال ولـة ن والـ عو  هـي الطريـق الـذي راـث القـانون 

لتحقيـــق هـــذه احلمايـــة ن فبـــ ون الـــ عو  فـــإن هـــذه احلقـــوق ســـتكون غـــ  ف،الـــة و ناثصـــة 

 34وهذه احلماية ليبت إال نتيجة لفكر  احلق .

   املشروع احلق است،مال م  4)  ماد وهذا ما نص عليث القانون امل ل اللي  ا 

 ".ضرر مو ذلك عو ينشه عما مبئـوالً  يكون ال مشروعـاً  است،مـاالً  حقث است،مل مو"

 حي  جاء فيرا . للحق املشروع غ  االست،مالعل  م  5)  ت املاد  وث  نص

                                                           
33
 والتجليد, للطباعة وإخوانه رمضان الحق, نظرية القانونية, القاعدة القانون, إلى مدخل منصور, حسين محمد. د  

 . 37.38ص,
34

 . 428-423 ,ص السابق المرجع نفس , سعد إبراهيم الجمال ,نبيل مصطفى د  
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 :اآلتية األحوال ا مشروع غ  احلق است،مال يكون" 

 .بالا  اإلضرار سو  بث يقص  أ إذام أ

 مــد البتــة تتناســ  ال هيــ  ن األ يــة ثليلــة ثحقيقرــا إي يرمــي الــه املصــاح كانــت إذام  

 .ببببرا ضرر مو الا  يصي  ما

 ".مشروعة غ  ثحقيقرا إي يرمي اله املصاح كانت إذام  

 .مفهوم الحقوق عند فقهاء الشريعة االسالمية    

إن كــل مــا ورد مــو االســت،ماال  اللاويــة لكلمــة احلــق ا امل،ــاجم دار حــول م،ــىن        

الةبو  والوجو  وض  الباطل ن امـا ا القـر ن الكـرمي اُسـت،ملت كلمـة "احلـق" مـو حيـ  

مــ لولا  اللفظـــي ا م،ـــانهن منرــا أهنـــا اســـم مــو أاـــاء اهلل ت،ـــاي وصــفاتث ن أو اســـم ل مـــر 

 35أو ال يو ن أو الرسالة .الةابت ن أو ال، ل ن 

فورد است،مال لفظ احلق ا اللاة  مب،ىن نقيض الباطل كما ا ثـال ت،ـاي :ب بـل نقـذف  

 36باحلق عل  الباطل في ماث فإذا هو زاهق {

                                                           
35
 الجمعية مطابع ,1ط المعاصرة, والنظم اإلسالمي النظام في األساسية وحرياته اإلنسان حقوق ,عبدالوهاب الشيشاني   

 350ص ,1980 الملكية, العلمية
36
 18سورة االنبياء , اية رقم   
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واســت،مل احلــق مب،ــىن الشــيء الةابــت و الواجــ  الوثــوع ال االــة كمــا جــاء ا دعــاء النــ  

صل  اهلل عليث وسلم عن  ثيامث للصتا  ا جوف الليل فقال : )) اللرم لك احلمـ  أنـت 

نور البموا  واألريف و لك احلم  أنت ثيوم البموا  واألريف و لـك احلمـ  أنـت ر  

احلــق وثولــك احلــق ووعــ ك احلــق ولقــاؤك حــق واجلنــة  البــموا  واألريف ومــو فــيرو أنــت

 37… مم حق والنار حق والباعة حق

ن واحلـق اسـم مـو  38و ث  يبت،مل مب،ـىن ال،ـ ل كقولـث ت،ـاي : ب و الـوزن يومئـذ احلـق {

 39أااء اهلل احلبىن لقولث ت،اي : ب ذلك بهن اهلل هو احلق { .

قرــاء القــ ام  وا ــ ه  للفظــة احلــق ن وثــ  ت،ــ د  ت،ريفــا  احلــق واســت،ماالتث عنــ  الف  

مو  أ را انث ث  يبت،ملونث مب،ىن عام وتامل ويكون املقصود بث كل مـا يةبـت للشـخص 

 40مو ميزا  أو مكنا  أو سلطا  ن سواء كان هذا الةابت تيء ماي أو غ  ماي .

ةبـت ل تـخا  وث  يبت،ملونث ا مقابلـة األعيـان واملنـافد اململوكـة ن ويريـ ون بـث مـا ي   

مو مصاح باالعتبار الشرعي ن دون أن يكون لا وجود إال  يذا االعتبار كحـق الشـف،ة ن 

 41وحق الطتاق ن وحق احلضانة ن وحق الوالية .

                                                           
37
 769 برقمفي صحيحه  مسلم رواه  
38
 . 8سورة االعراف , اية رقم   
39
 6سورة الحج , اية رقم  
40
 . 28, ص الشرعية المعامالت أحكام,   الخفيف علي الشيخ  
41
 .  306 ص :اإلسالمي للفقه المدخل,  عيسوي أحمد عيسوي والشيخ 
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وثــ  يبــت،ملون امل،ــىن اللاــوي للحــق فقــ  ن فيقولــون مــةتا حقــوق الــ ارن ويكــون        

لـي ن وحـق الشـر  ن وحـق املبـيل ن املقصود  بذلك ما يةبـت للـ ار مـو مرافـق كحـق الت،

ألهنـا هابتــة للـ ار والزمــة لـا ن ويقولــون حقــوق ال،قـ  ويقصــ ون بـذلك مــا يتبـد ال،قــ  مــو 

التزاما  ومطالبا  تتصل بتنفيذ حكمث ن ف،ق  البيد حكمث نقل ملكية املبيد ن وحقوثـث 

 42تبليم املبيد ن ودفد الةمو ن وأحكام ثحمل تب،ة هتاك املبيد... اخل. 

وثـــ  يطلقـــون لفظـــة احلـــق ةـــازاً علـــ  غـــ  الواجـــ  ن للحـــض عليـــث والاغيـــ  ا ف،لـــث ن 

فيقولــون حقــوق اجلــوار ن ويقصــ ون يــا األمــور الــه حةــت عليرــا الشــري،ة ا الت،امــل بــ  

 43اجل ان. 

فيطلق مةتا لفظ احلق عن  فقراء احلنفية والزي ية ا مقابل امللك ن عن ما يكـون هنالـك  

غ لصــــاحبث ب،ــــض التصــــرفا  علــــ  الــــث ن دون أن يكــــون لــــث التصــــرف ارتتصــــا  يبــــو 

الكامـــل فيـــث ن فقـــ  عـــرف القاببـــي احلـــق يـــذا امل،ـــىن بقولـــث) وهـــو عبـــار  عمـــا خيـــتص بـــث 

اإلنبــــان انتفاعــــا وارتفاثــــا ن ال تصــــرفا كــــامتا كطريــــق الــــ ار ن ومبــــيل املــــاء ن والشــــر  ن 

ل جـاره وبطريـق داره ن ولـو أراد أن ومشارع الطريق ن فانث ث  ينتفد مببـيل ما ـث علـ  سـط

 44يتصرف بالتمليك فيث بي،اً أو هبة أو حنو ا ال ميكنث ذلك م.

                                                           
42
 .423 , ص اإلسالمي للفقه المدخل,  مذكور سالم محمدد    
43
 14 , ص 1 ,ج   اإلسالمي الفقه مصادر  , السنهوري الرزاق عبد د    
44
 . 15 , ص القدسي الحاوي القابسي,  
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أما فقراء الشـاف،ية واملالكيـة واحلنبليـة واالماميـة  فيطلقـون علـ  هـذه ال،تاثـة الشـرعية الـه 

تقوم ب  اإلنبان والشيء هي  ال ت،طيث سلطة التصـرف الكامـل فيـث ارتتصاصـاً أو حـق 

رتتصا  ن وث  عرف ابو رج  ا ثواع ه حق االرتتصا  هذا بقولث:) هو عبار  عما ا

خيـــــتص  مبـــــتحقث باالنتفـــــاع بـــــث ن وال ميلـــــك أحـــــ  مزا تـــــث ن وهـــــو غـــــ  ثابـــــل للشـــــمول 

وامل،ارضــــا م  واملقصــــود بقولــــث غــــ  ثابــــل للشــــمول  أي مشــــول يميــــد صــــنوف االنتفــــاع 

 45والتصرف. 

اي ت،اري  ع ي   للحق منرـا مـا يـ ور علـ  امل،ـىن  وث  ذه  ب،ض مو الفقراء ا  ه 

اللاــوي للحــق كت،ريــ  الفنــري بهنــث) املوجــود مــو كــل وجــث وجــوداً ال تــك فيــثم وت،ريــ  

 46القربتال بهنث ) الةابت الذي ال يبوغ إنكارهم.

وعرفـــث الشـــيخ عبـــ  احللـــيم اللكنـــوي ا حاتـــيتث ) ثمـــر األثمـــار علـــ  نـــور األنـــوار تـــر   

 .47تاً بان ) احلق املوجود واملراد هنا حكم يةبتماملنارم ثا 

وعــرف القــراا ا الفــروق حــق اهلل بهنــث )أمــره وهنيــثم ن أي اخلطــا  نفبــث ن وحــق ال،بــ   

 48)بهنث مصاحلث م.

                                                           
45
 .168 ـ 160, ص 1 ,ج اإلسالمّية الشريعة في الملكية , العبادي السالم عبد د  
46
 .50 , ص للمعامالت العامة النظريات سنة, أبو فهمي أحمد د  
47
 . 15 , ص اإلسالمي الفقه في العامة االلتزام نظرية إلى المدخل , الزرقاء مصطفىد   
48
 .142 ـ 140 , ص 1 ,ج  الفروق القرافي,  
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وعرف الشاط  ا املوافقا  أن األحكام الشرعية حقوق هلل مو جرة وجو  اإلميـان يـا 

يان وأهنا مو ارتتصا  اهلل وح ه ن اي أنـث رـوز ن وتكر املن،م عليرا ن وع م التتاع  

إطتاق احلق عل  حكم اهلل مب،ىن أن عل  الناس اإلميان بث حقا هلل ن واإلميان ف،ل مق ور 

  49لإلنبانن ال مب،ىن اخلطا  .

وعرف اإلباضية احلق بهنث )ما لشيءهن عل   رترم ن وث  ذكروا ثحت فصـل احلقـوق حقـوق 

حقـوق األوالد حنـو والـ يرم ن واحلقـوق الـه بـ  األرحـام ن ومـا الوال يو علـ  أوالدهـم ن و 

رــ  علــ  وي اليتــيم حنــو اليتــيم ن وحقــوق اجلــوارن وحقــوق الضــيافة ن وحقــوق املبــلم  

ب،ضــرم علــ  ب،ــض ن ممــا يــ ل علــ  أهنــم يطلقونــث علــ  كــل مــا أهبتــث الشــرع ن وطلبــث مــو 

الةبــو  أو الطلــ  كــان علــ   النــاس ملصــلحة ب،ضــرم علــ  ب،ــض دون النظــر إي أن هــذا

 50سبيل اللزوم أو الاغي  . 

اال ان  "ال ريي" حاول وضد ت،ريـ  تـامل ودثيـق مل،ـىن احلـق ا ضـوء نظريـا  امل،رفـة ن 

واحلق والت،ب  ا الشري،ة اإلستامية ن وتوصل إي الت،ري  اآليت: "احلق ارتتصـا  يقـر  

 51قيقاً ملصلحة م،ينة".بث الشرع سلطة عل  تيء أو اثتضاء أداء مو  رتر ثح

 وبالنظر ا  ت،ريفا  الفقراء ا  هون للحق يتب  أهنا  تنقبم إي هتاهة اجتاها :  

                                                           
49
 .321 - 315 , ص 1 ,ج الموافقات الشاطبي,  
50
 .103 ـ 98 , ص 1 , ج  اإلسالمّية الشريعة في الملكية , العبادي السالم عبد د  
51
 . 193 ص م,1984 بيروت, الرسالة, مؤسسة ,3ط تقييده, في الدولة سلطان ومدى الحق ,الدريني  د فتحي  
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 ت،ري  احلق عل  أساس أنث مصلحة هابتة لصاحبث.  .جتاه األولاإل

ت،ريـــ  احلـــق بهنـــث ارتتصـــا  ن أو عتاثـــة ارتتصاصـــية بـــ  صـــاح  احلـــق  .جتـــاه الةـــالاإل

 والث. 

 ت،ري  احلق مو منطلق م،ناه اللاوي) الةبو  والوجو م.  .ال جتاه الةاإل

فــــاحلق ارتتصــــا  هابــــت ا الشــــرع يقتضــــي ســــلطة أو تكليفــــاً هلل ت،ــــاي علــــ  عبــــاده أو  

الشـخص علــ  غــ ه ن فــاحلق عتاثـة تــرعية بــ  صــاحبث والشـيء )اــل احلــقم طبي،ــة هــذه 

ال،تاثـــــة تكــــــون علــــــ  اســــــتئةار صــــــاح  احلــــــق مبوضــــــوعث ا اــــــل احلــــــق وهــــــذه ال،تاثــــــة 

  ن وموضوع احلق تار  يكون سلطة االرتتصاصية الزمة لصاح  احلق عل  سبيل الوجو 

وتـــار  ارتـــر  يكـــون تكليفـــاً ن والبـــلطة ثـــ  تكـــون علـــ  تـــخص كمـــا هـــو احلـــال ا حـــق 

الواليــــة علــــ  الــــنفون وثــــ  تكــــون علــــ  تــــيء م،ــــ  كمــــا هــــو احلــــال ا حــــق امللكيــــة ن 

والتكلي  هو التزام وعر  يقـد علـ  اإلنبـان ن وهـو ثـ  يكـون أداء ل،مـل أو امتناعـاً عـو 

األداء ثـ  يكـون تخصـياً  كحـق املبـتهجر علـ  األجـ ن وثـ  يكـون ماليـا كحـق عمل ن و 

  52ال ا و عل  امل يو ن واحلقوق تةبت إما هلل سبحانث أو للناس ب،ضرم عل  ب،ض. 
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 .103 ـ 98 ص,  1  ج,   اإلسالمّية الشريعة في الملكية , العبادي السالم عبد د    
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  .وفقه الشريعة االسالمية المدني قسام الحقوق في القانون.أ 2

 . المدني قسام الحقوق في القانونأ    

القــانون بشـــكل عــام اي احلقـــوق املاديــة وهـــي الــه لـــا ثيمــة ماليـــة أي   تنقبــم احلقـــوق ا

تقــ ر باملــال واحلقــوق الاــ  ماديــة وهــي حقــوق ليبــت لــا ثيمــة ماليــة أي ال تقــ ر باملــال 

 53وكل منرما يقبم اي ع   اثبام .

  .احلقوق الا  مادية  .أ 

وهي احلقوق اله ال تق ر باملال أي ليو لا ثيمة ماديـة ميكـو تقـ يرها يـا وهـذه احلقـوق  

 تنقبم اي هتاهة حقوق 

 .احلقوق البياسية . 1

وهـــي الـــه تتقـــرر للفـــرد باعتبـــاره عضـــوا ا يماعـــة سياســـية  كنـــث مـــو االتـــااك ا احليـــا   

البياســـية دارتـــل هـــذه اجلماعـــة او ااجمتمـــد ن ويل،ـــ  دوره ا تبـــي  وإدار  بلـــ ه ومصـــاح 

هــذه اجلماعــة ن اال أن هــذا النــوع مــو احلقــوق حكــر علــ  مــو يتصــ  بصــفة املواطنــة ا 

مو أهم أنـواع احلقـوق البياسـية احلـق ا االنتخـا  ن وهـو حـق  يماعة او ةتمد ب،ينث ن و 
                                                           

53
د جمعة محمود الزريقي , الحقوق العينية االصلية والتبعية في التشريع الليبي , الجزء االول , حق الملكية واسباب كسبه ,   

 . 10-9, ص  2000نشر المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية , الطبعة االولى , سنة 
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الفرد ا ارتتيار مو ميةلث ا البلطا  املختلفة وحـق الاتـيل لتانتخـا  لشـال الوتـا   

البــيادية ن وهــو مبقتضــاه يــتمكو الفــرد مــو التقــ م إي هيئــة النــارتب  الرتتيــاره كنا بــا عــو 

رم ا يميــد االمــور املت،لقــة مبصــاحلرم بوجــث مــو ينتخبــث والــ فاع عــو حقــوق نارتبيــث و ةــيل

رتــا  ومصــاح ااجمتمــد او ال ولــة بشــكل عــام  ن وكــذلك احلــق ا تــال وتــوي الوتــا   

ال،امـــة ن وهـــو حـــق مبقتضـــاه يكـــون الفـــرد مكلفـــا بالقيـــام بهعمـــال الوتيفـــة ال،امـــة لل ولـــة 

 54وااجمتمد الذي ينتمي اليث .

   .سريةاحلقوق األ . 2

 تةبــت للشــخص بصــفتث عضــوا ا األســر  ن وتــنظم عتاثاتــث ببــاثي أفــراد وهــي احلقــوق الــه

أســرتث ن وختتلــ  مصــادر هــذه احلقــوق مــو حقــوق ناتــئة عــو الزوجيــة إي حقــوق أرتــر  

ناتــئة عــو طريــق النبــ  ن فــاحلقوق الــه تنشــا عــو الزوجيــة هــي الــه تنشــه بــ  الــزوج  

 ج  هقوثث اجتاه الزو  اآلرتر ن ببب  عق  الزوا  الذي بناء عليث يلتزم كل مو الزو 

ـــزو  برعايـــة  زوجتـــث وفقـــا ملـــا حيكـــم بـــث الشـــرع وال،ـــرف وطبقـــا لقـــوان  األحـــوال  فيلتـــزم ال

الشخصية وال،ادا  واالعراف املتب،ة دارتل كل ةتمـد ن كمـا تلتـزم الزوجـة هقـوق زوجرـا  

عتــث مــةتا ن وفقــا ملــا حيكــم بــث الشــرع  وال،ــرف وال،ــادا  ايضــا دارتــل ااجمتمــد نكحــق طا

                                                           
54
, دار احياء التراث العربي بيروت  8الملكية , الجزء  د عبدالرزاق السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني  , حق  

 103, ص 1997لبنان , سنة 
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ـــة لكـــل واحـــ  اجتـــاه اآلرتـــر كحـــق اإلرتـــتا   إضـــافة إي مـــا يتمتـــد بـــث مـــو حقـــوق متبادل

 55واالحاام املتبادل مةتا.

امــا احلقــوق الناتــئة عــو طريــق األبــو  والنبــ  فرــي حقــوق تنشــه عــو ال،تاثــة بــ  اآلبــاء 

والت،لـيم مـةتا ن واألبناء ببب  األبو  واله يبتحق األبناء مبوجبرا احلـق الابيـة والترـذي  

وا املقابــل ينشــه حــق األ  ا البــلطة علــ  األبنــاء ن وتتميــز هــذه البــلطة بههنــا ال  ــنل 

لصاحبرا لتحقيق مصلحتث الشخصية لكنرـا  ـنل لتحقيـق مصـلحة األسـر  بشـكل عـام ن 

وبالتاي  فانـث الميكـو التنـازل او التصـرف ا هـذه احلقـوق ل،ـ م اتصـافرا باملاليـة رغـم أهنـا 

 56تنشه عنرا حقوق مالية رتالصة كاحلق ا النفقة وامل اس مةتا. ث 

  .احلقوق اللصيقة بالشخصية . 3

تتبـــم هـــذه احلقـــوق بـــهن لـــا طاب،ـــا فريـــ ا رتاصـــا يـــا هيـــ  ال اـــل لـــا رتـــار  تخصـــية  

صـاح  احلــق نفبـث ن كــاحلقوق الـه تنصــ  علـ   ايــة مقومـا  وعناصــر الشخصــية ا 

بــت للشــخص لكونــث إنبــانا باــض النظــر عــو كونــث مواطنــا ا مظاهرهــا املختلفــة فرــي تة

ةتمد ال ولة  أو أجنبيـا عنرـا فرـذه احلقـوق تقـرر  للمحافظـة علـ  كيـان اإلنبـان نفبـث 

سواء املادي او امل،نوي إذ ب ون هذه احلقوق ال يكون اإلنبـان  منـا علـ  حياتـث وحرياتـث 

                                                           
55
 . 66 ـ 56 , ص السوري القانون في االلتزام نظرية شرح , الزرقاء مصطفى د األستاذ 
56
 .30 , ص الحق نظرية ,  كورمذ سامي محمد د   



39 
 

ـــــاحلقوق اللصـــــيقة بالشخصـــــية الرتباطرـــــا ارتب اطـــــا وهيقـــــا مبقومـــــا  عناصـــــر ن فبـــــميت ب

 57الشخصية ل   اإلنبان .

ومةـال احلقــوق اللصـيقة بالشخصــية والــه لـ ف إي  ايــة الكيــان املـادي لإلنبــان احلــق  

ا احليا  وكذلك احلق ا ستامة ب نث مـو االعتـ اءا  الـه ثـ  تلحـق بـث ن فرـذه احلقـوق 

ـــث املـــادي ا موا جرـــة الاـــ  هيـــ  ال ميكـــنرم لـــ ف إي  كـــ  اإلنبـــان مـــو  ايـــة كيان

املباس جبب ه وال بهعضا ث إال مببوغ ثانول ولكو هـذه احلقـوق تبقـي ضـمو النبـبية ا 

احلــق ولــذلك فلرــا مــ   ال تت،ــ اه ســـواء كانــت ا مواجرــة الاــ  أوا مواجرــة اإلنبـــان 

ن لنفبــث ن ومــو احلقــوق اللصــيق بالشخصــية والــه ترمــي إي  ايــة الكيــان امل،نــوي لتانبــا

  58احلق  ا  اية ترفث وكرامتث وحقث ا اخلصوصية وحقث ا حرمة املبكو .

 الشخصية احلرية  ايةم  49)  اد ونص القانون امل ل اللي  عل  ذلك ا امل

 ".الشخصية حريتث عو النزول ألح  ليو"

 للشخصية املتازمة احلقوق  ايةم  50)  ماد ونص ايضا ا 

 يطل  أن لشخصيتث املتازمة احلقوق مو حق ا مشروع غ  اعت اء عليث وثد مو لكل" 

 ".ضرر مو حلقث ث  يكون عما الت،ويض مد االعت اء هذا وث 

                                                           
57

 ـ18 , ص للحق العامة النظرية في محاضرات , غانم إسماعيل والدكتور , 32 ـ 18 , ص الحق نظريةد حسين نوري ,   

50  
58
 .17 ـ 10, ص   الحق نظرية ,  كورمذ سامي محمد الدكتور  
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  .احلقوق املادية .  

احلقــوق املاديــة هــي احلقــوق الــه يكــون فيرــا موضــوع احلــق يقــوم علــ  املــال والــ ف      

احلقيقــي أو األساســي مــو هــذا احلــق هــو الوصــول إي فا ــ   ماليــة ن واحلقــوق املاديــة هــي 

احلقــوق الــه  ــنل صــاحبرا منف،ــة ذا  ثيمــة ماليــة وبالتــاي فرــي تلــك احلقــوق الــه رــوز 

لتصرفا  كالبيد واالرار أو التنازل عنرا ن وهي تنقبـم إي ثبـم  الت،امل عليرا جبميد ا

 59أساسي   ا احلقوق ال،ينية  و احلقوق الشخصية .

 احلقوق ال،ينية . . 1 

ي،ــرف احلــق ال،يــي بهنــث ســلطة مباتــر  لشــخص م،ــ  علــ  تــيء م،ــ  أو تلــك البــلطة 

املباتر  اله ي،طيرا القانون لشخص عل  تيء  م،ـ  بالـذا  ن فرـو حـق مبوجبـث يتمتـد 

صاحبث ببلطة ختولث حق االستفاد  مـو الشـيء مباتـر  دون توثـ  علـ  إراد  أحـ  غـ ه 

،ملث بنفبـــــث أو أن يـــــؤجره لاـــــ ه أو حـــــي  أن ن فمالـــــك الـــــ كان مـــــةتا يبـــــتطيد أن يبـــــت

يتصرف فيث تصرفا ماديا ماأ يكو هناك ت،ب  ا نظر القانون ن وتقبم احلقوق ال،ينيـة 

 60إي حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تب،ية. 

فـاحلقوق ال،ينيـة األصـلية هـي تلـك احلقـوق املقصـود  لـذالا نظـرا ملـا ختولـث ألصـحايا مــو  

)هي تلك احلقوق القا مة بذالا دون حاجة او تب،ية لا ها ا وجودهـام   سلطا  ومنافدن
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كحق امللكية والذي ي،ترب سي  احلقوق ال،ينية االصلية ملا يتميز بث صاح  هذا احلق مو 

ســلطا  واســ،ة ا إطــار القــانون وي،ــرف بهنــث )حــق عيــي أصــلي خيــول صــاحبث دون غــ ه 

،مال واالســتاتال والتصــرفم وهنــاك حقــوق متفرعــة التمتــد ب،ناصــر امللكيــة الةتاهــة االســت

 61عو حق امللكية كحق االنتفاع وحق البكىن واالست،مال وحق االرتفاق .

وايضـا حــق احلكـر واالرتتصــا   ــا مـو احلقــوق ال،ينيـة األصــلية غــ  أهنمـا ليبــا متفــرع  

عــو حــق امللكيـــة ن فحــق احلكــر هـــو حــق عيــي أصـــلي يقــد علــ  عقـــار يكتبــ  مبوجبـــث 

تكــر حــق االنتفــاع بال،قــار الواثــد عليــث عقــ  احلكــرن وامــا حــق االرتتصــا  فرــو حــق ا 

عيــي أصــلي مبوجبــث خيصــص القاضــي حيــزا مــو الذمــة املاليــة للمــ يو رصــ ا للوفــاء بــ يو 

 62هابت هكم ثضا ي سابق ص ر مو نفو القاضي .

ن  ا وجودهــا إي مـا احلقــوق ال،ينيـة التب،يــة هـي حقــوق ال تقــوم بـذالا مبــتقلة وإمنـا تبــتأ

حقوق أرتر  فري وج   لضمان وتهم  الوفاء بالتزام أصـلي ن))فـاحلق ال،يـي التب،ـي او 

التام  ال،يي ن هو سلطة ل ا و عل  تيء م،  ختولث ان يبتوا حقث مـو ثمـة الشـي ن 

رتبـة ا ن  التـالي  لـث ا املاو أي مقابل نق ي ارتر لث باألولوية عل  ال ا ن  ال،ادي  والـ 

فرــي بـــذلك تاب،ـــة للحـــق املضـــمون ا صــحتث وبطتانـــث ومـــو هـــذه التب،يـــة اكتبـــبت  63مم
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اارا ن وكوهنا حقوق عينية لورودها عل  أعيـان وإعطا رـا لصـاحبرا سـلطة مباتـر  عليرـا 

ن ووتيفة هذا النوع مو احلقوق تهم  األولوية لل ا و حلمايتث مـو إعبـار املـ يو ن وغالبـا 

حلــق دا نــث ويتمةــل هــذا النــوع مــو احلقــوق أساســا ا حــق الــرهو بنوعيــث مــا تكــون تب،يترــا 

 64الرهو الراي والرهو احليازي  وايضا اضاف الب،ض حق االمتياز .

 ومو ذلك يتميز احلق ال،يي التب،ي خبصا ص  يزه عو غ ه مو احلقوق نذكر منرا 

يوجـ  مبـتقتا كـاحلق احلق ال،يي التب،ي يكون ضمانا الستيفاء حق تخص ن فرـو ال .أ 

ال،يي االصلي ن بل ينشه تب،ا لوجود حق تخصي ن فـتا يتصـور وجـوده بـ ون هـذا احلـق 

ن فان أ يوج  احلق الشخصي منذ الب اية فتا ينشه احلق ) التام  م ال،يي التب،ـي ن واذا 

وجـــ  احلـــق الشخصـــي مث انقضـــ  ببـــب  مـــو االســـبا  انقضـــ  احلـــق ) التـــام  م ال،يـــي 

 65املقرر لث النتفاء علة وجود  .التب،ي 

هو حق عيي تب،ي ن فرو حق النث عبار  عو سلطة مقرر  لشخص ثحقيقـا ملصـلحة  .  

حيميرا القانون  ن وهو يرد عل  عمل او امتناع عو ال،مل ن والينفـي عينيـة هـذا احلـق انـة 

حبث ال خيول صاحبث ميز  االست،مال واالسـتاتال والتصـرف ن ولكـو مضـمونث ي،طـي لصـا
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اولويـــة اســـتيفاء حقـــث مـــو مثـــو الشـــي اـــل التـــام  ن وســـلطة تتبـــد هـــذا الشـــيء ا أي يـــ  

   66يكون اذا انتقل عو ملك صاحبث ولذا يبم  باحلق ال،يي التب،ي  . 

احلق ال،يي التب،ي ي،طي ميز  التق م لصاح  احلق ن وهي ان يكون لصاح  احلـق  .  

دينـث عـو بقيـة الـ ا ن  ال،ـادي  او الـ ا ن  التـالي  لـث ال،يي التب،ي ميـز  التقـ م السـتيفاء 

ا املرتبث ن وهذا ميةل جوهر احلق ) التام  م ال،يي التب،ي فال ا و ال،ادي لـيو لـث سـو  

ميـــز  الضـــمان ال،ـــام ن فلصـــاح  احلـــق ال،يـــي التب،ـــي ان ينفـــذ علـــ  امـــوال املـــ يو ن واذا  

مــد بقيــة  لــ ا و ال،ــادي ســو  مقااترــال تفــي بكــل ديونــث فلــيو كانــت هــذه االمــوال ال

الــ ا ن  ثبــمة غرمــاء امــا الــ ا و املــؤمو فــتا خيشــ  عــ م كفايــة املــوال املــ يو ن الن دينــث 

مكفــول ب،ــ  م،ينــة مــو امــوال املــ يو نفلــث ان يبــتوا حقــة باالولويــث علــ  هــذه ال،ــ  ن 

   67املرتبث .ويتق م عو بقية ال ا ن  ال،ادي  او ال ا ن  التالي  لث ا 

انتقــال احلــق ال،يــي التب،ــي مــد انتقــال الشــيء ا مــل عليــث ن فبمــا ان لصــاح  احلــق  .د 

)التهم  م ال،يي ميز  التتبد ن وهو بان يكون لصاح  احلق ال،يي التب،ي احلق ا التنفيذ 

علــ  الشــيء حــي ان ثــام املــ يو بالتصــرف ا هــذا الشــيء وعنــ  أي يــ  يكــون فــان احلــق 

 68ي التب،ي ينتقل م،ث.ال،ي
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 احلقوق الشخصية. . 2

وهـي الطا فــة الةانيـة مــو احلقـوق املاليــةن ورغـم أهنــا هـي ا ذالــا ال ت،تـرب حقوثــا ماديــة إال 

أن الرا ثابل للتقومي مادياً ن وت،ـرف بههنـا )رابطـة ثانونيـة بـ  دا ـو ومـ يو يكـون للـ ا و 

مبقتضــاها مطالبــة املــ يو بالقيــام ب،مــل أو االمتنــاع عــو عمــل م و تــاز احلقــوق الشخصــية 

قـــوق ال،ينيـــة ا كـــون امللتـــزم ا احلقــــوق الشخصـــية م،ـــروف بذاتـــث علـــ  رتــــتاف عـــو احل

احلقوق ال،ينية اله ي،ترب اجلميد طرفا ملتزما فيرا وبالتاي فهن احلقـوق الشخصـية هـي الـه 

ال ميكو لصاحبرا الوصول إليرا إال ب،  املرور بشخص  رتر ن وهي إذا ما نظر إليرـا مـو 

ال ا نية أمـا إذا نظرنـا إليرـا مـو جانـ  املـ يو فإهنـا سـتكون جان  ال ا و ايت باحلقوق 

 69حقوق االلتزام ألن امل يو ملزم بهدا را ل ا نث .

 وبالتاي ميكو ايمال الفرق ب  احلقوق ال،ينية واحلقوق الشخصية ا النقاا التالية : 

يكون ال احلقـوق ال،ينيـة تـيئا م،ينـا بالـذا  منقـول كـان ام عقـار ن فـتا يكـون تـيئا  .1

مةليا أ يفرز ب،  ن بينما يكون ال احلقوق الشخصية هو القيام ب،مـل م،ـ  أو االمتنـاع 

 عنث .
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احلقوق ال،ينية هي استئةار مباتر بشيء يكـون لصـاح  احلـق  احلصـول علـ  املزايـا   .2

حقث دون وسـاطة ن امـا احلقـوق الشخصـية فرـي اسـتئةار غـ  مباتـر ن فـتا  اله مينحرا لث

 يكون لصاح  احلق احلصول عل  حقث إال بت رتل أو بواسطة امل يو .

احلقــوق ال،ينيــة  وارد  ا القــانون علــ  ســبيل احلصــر ن امــا احلقــوق الشخصــية ليبــت  .3

مــــا يشــــاؤون مــــو احلقــــوق وارد  علــــ  ســــبيل احلصــــر ن وبالتــــاي ميكــــو ل فــــراد أن ينشــــئوا 

 الشخصية بشرا ع م عالفة النظام ال،ام و اآلدا  ال،امة . 

 . ا احلقوق الشخصية فري حقوق مؤثتةحقوق اب ية كحق ملكية ن ام احلقوق ال،ينية .4

 احلقوق ال،ينية ميكو اكتبايا بالتقادم ن اما احلقوق الشخصية ال تكتب  بالتقادم .. 5

 تبق  بالتقادم ن بينما احلقوق الشخصية تبق  بالتقادم .احلقوق ال،ينية ال  .6

تتمتد احلقوق ال،ينية بإعطاء صاحبرا ميزيت االولويـة والتتبـد وحيـته يمـا علـ  الكافـة   .7

ن هـذا يضــمو لــث حقــث أكةــر ن امــا احلقــوق الشخصــية وان كانــت توجــ  االحــاام اال اهنــا 

وق احلــق ا الضـمان ال،ــام مل ينــث ليبـت حجــة امـام الكافــة بــل ويكـو لصــاح  هـذه احلقــ

 70فق  . 
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  .الشريعة االسالمية عند فقهاءقسام الحقوق أ   

اهــتم فقرــاء الشــري،ة اإلســتامي ة  ب ارســة احلقــوق  واثبــامرا ن حيــ  اهنــم ثــاموا بتقبــيم 

 .احلقوق باعتبار مبتحق احلق اي حق اهلل وحق ال،ب  

مـو االضـرار بـاغ  حق ال،بـ  عبـار  عمـا يبـق  بإسـقاا ال،بـ   ن كضـمان املتلفـا    :1

 مو احلقوق اله تبق  باسقاا صاح  احلق لا .وال يو وغ ها 

ن وث   كالصتا  والصومكال،بادا     ال يبق  بإسقاا ال،ب   احلق الذي هو و حق اهلل :2

يكــون ماديــا  كالزكــا  ن فــتا يبــتطيد ال،بــ  اســقاطرا عــو نفبــث او غــ   كمــا يشــاء مبلــل 

 71. حريتث وامنا تبق  عنث اذا ما اسقطرا اهلل وذلك يكون عو طريق ال،ذر ترعي 

ثال ابو القيم ) واحلقـوق نوعـان  حـق اهلل وحـق اآلدمـين فحـق اهلل ال مـ رتل للصـلل فيـث  

فـــارا  وحنوهـــا  وأمـــا حقـــوق اآلدميـــ   فرـــي الـــه تقبـــل الصـــلل كاحلـــ ود والزكـــوا  والك

 72واإلسقاا وامل،اوضة عليرا م.

وعرف ب،ض الفقراء ايضا حق اهلل بهنث ما يت،لق بث النفد ال،ام لل،باد ن وال خيـتص بهحـ   

كحرمة الزنا ن فإنث يت،لق بث عموم النفـد ن مـو سـتامة األنبـا  ن وصـيانة األوالد ن وإمنـا 

اهلل ت،ظيمـاً ألمــره ن وخلطورتـث ومشــول نف،ـث فلــيو املـراد  أن اهلل ت،ــاي خيـتص بــث  نبـ  إي
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وح ه مو ب  سا ر احلقوق ن أو أنـث سـبحانث ينتفـد بـث ن فحقـوق اهلل وحقـوق الب،ـاد هـي 

أحكــام لــث ســبحانث وت،ــاي ن وهــو مت،ــال عــو النفــد والضــرر ن وعرفــوا حــق ال،بــ  أنــث  مــا 

  73كحرمة مال الا  .يت،لق بث مصلحة رتاصة لث   

وعـرف القــراا حـق اهلل  بهنــث أمـره  وهنيــث ن وحـق ال،بــ   بهنـث مصــاحلث  فقـال:) ون،ــي هــق 

ال،ب  ا ض  أنث لو أسقطث لبق  وإال فما مـو حـق لل،بـ  إال  وفيـث حـق هلل ت،ـاي ن وهـو 

ق أمره بإيصـال ذلـك احلـق إي مبـتحقث ن فيوجـ  حـق اهلل دون حـق ال،بـ  ن وال يوجـ  حـ

ال،بــــ  إال  وفيــــث حــــق اهلل ت،ــــاي ن وإمنــــا ي،ــــرف ذلــــك بصــــحة اإلســــقاا ن فكــــل مــــا لل،بــــ  

 74إسقاطث فرو الذي ن،ي بث حق ال،ب م .

ويقبم الفقراء ايضا احلقوق إي حقوق مالية وحقوق أب ان ن أو تخصية  ن فقبـم ابـو 

آلدمــي إي  ث امــة احلقــوق إي مــا هــو حــق آلدمــي ن ومــا هــو حــق هلل ت،ــاي  مث ثبــم حــق ا

ما هو مال أو املقصود منث املالن وما ليو مبال وال املقصود منث املال مةل حقوق النكـا   

 75وثبم حقوق اهلل ت،اي إي احل ود كح  البرثة مةتا  واحلقوق املالية كالزكا  .

وذكــر الشــيخ أبــو ســنة أن الفقــث اإلســتامي حــ  ثبــم احلقــوق إي حقــوق مت،لقــة بــال،  

 ة ا الذمة اعتربها حقوثًا مالية أحيانًا وغ  مالية أحيانًا أرتر .وحقوق هابت

                                                           
73
 .66 ـ 56 , ص المعامالت في  العامة النظريات , سنة أبو أحمد لشيخا  
74
 . 140 للقرافي , ص  الفروق 
75
 .63 , ص 6 , ج المغني , قدامة وابن ,154 و ص  6 , ج المهذب شرح المجموع, النووي, 
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فــاحلق ثـــ  يكــون ماليًـــا أو غــ  مـــاي ن كحــق األ  ا الواليـــة علــ  أوالدهن وحـــق األم ا 

حضانة طفلران فرما حقان غـ  مـالي  ومـا مت،لقـان بـال،  ن وحـق اهلل ت،ـاي ا وجـو  

 76هابت ا الذمة .الصتا  عل  املكل  حق غ  ماي وهو 

 .سالميةوفقه الشريعة اإل المدنيمفهوم وخصائص الملكية في القانون  ب.

   .سالميةوفقه الشريعة اإل المدني مفهوم الملكية في القانون .1

  .المدني  مفهوم الملكية لدى فقهاء القانون    

الق ر  عل  االستب اد بث امللكية لاًة هي نببة إي امللكن وامللك ي،ي احتواء الشيء ن أو 

 77ن وامللكية اسم صياة مو ماد  ملك منبوباً إي املص ر وهو امللك .

اما امللكية ا اصطتا   القانون فق  عرفرـا ب،ـض فقرـاء القـانون  باهنـا ) حـق عيـي علـ  

تــــيء م،ــــ  خيــــول صــــاحبة دون غــــ ه بصــــور  مطلقــــة اســــت،مال هــــذا الشــــي واســــتاتالث 

     78ح ود القانون والنظام ودون ت،ب  م .والتصرف فيث وذلك ا 

امللكية هي االرتتصاٌ  بالشيِء اململوك ن ارتتصاصاً ميند م،ث غ  مالـك الشـي مـو واذا  

االنتفـــاع بـــث ن أو التصـــرإف فيـــث ن إالَّ عـــو طريقـــث تخصـــيَّاً ن أو عـــو طريـــق وكيلـــث أو نا بـــث 

ت،بــ  ا اســت،مال هــذا الشــي الشــرعي ن وا احلــ ود الــه يبينرــا القــانون ن وايضــا دون 
                                                           

76
 .73 ص , سنة أبو أحمد للشيخ العامة, النظريات عن . 117 ص , الملكية , العبادي السالم عبد د 
77
 .886ص,  الوسيط المعجم  
78
 .   61د محمد بن معجوز . الحقوق العينية في الفقه االسالمي والقانون المغربي , ص   
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اــل امللكيــة ن وهــو بــذلك ر،ــل م،ــىن امللــك تــامتاً مللــك األعيــان واملنــافد ن ســواء عــ   

مو املال أم ال ت،ـ  مـو املـال ن وملـك احلقـوق علـ  ارتـتتاف أنواعرـا ماليـة كانـت أم غـ  

ماليـــة ن مـــي ثحقـــق فيرـــا ارتتصاصـــرا بشـــخص مـــا ن ارتتصاصـــاً خيـــول لـــث القـــ ر  علـــ  أن 

ا ن أو يكـــون لـــث تصـــرف نافـــذا غـــ ه ومين،ـــث مـــو أن يكـــون لـــذا الاـــ  االنتفـــاع يـــ  جـــزحي

 79.فيرا

فامللكيــة ت،طــي للمالــك ســلطا  جام،ــة علــ  الشــي اململــوك تتمةــل ا ســلطة االســت،مال  

 80وسلطة االستاتال وسلطة التصرف 

غــ  ان هــذه البــلطا  وامليــزا  الــه يتمتــد يـــا املالــك أ ت،ــ  تتفــق مــد املفرــوم اجل يـــ  

للملكية والذي ينظر اليرا كوتيفة اجتماعية يطل  فيرا اي املالك ان يقـوم يـا ن وحيميـث 

القانون مادام يف،ل ذلك ن اما واذا رتر  عل  ح ود هذه الوتيفـة االجتماعيـة فـتا ي،تـربه 

قا للملكيـــة وال يشـــملث همايتـــث مللكيتـــث ن فالوتيفـــة االجتماعيـــة  للملكيـــة القـــانون مبـــتح

تكمــو ا ان امللكيــة أ ت،ــ  حقــا مطلقــا ن مب،ــىن ان املالــك أ ي،ــ  حــرا حريــث مطلقــث ا 

مباتــر   ســلطاتث علــ  الشــيء اململــوك وعلــ  النحــو الــذ  يريــ ه ن بــل يتقيــ  بكةــ  مـــو 

                                                           
79
 ص. م1971 األول المؤتمر. اإلسالمية البحوث مجمع منشورات. اإلسالم في ومنافعها لألرض األفراد ملكية. السايس  

122. 
80
 151د علي كيرة , اصول القانون المدني , ص   
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البـــلطا  كحـــق هابـــت  اســـت،مال هـــذها  القيـــود وعلـــ   وجـــث اخلصـــو  عـــ م الت،بـــ 

  81.لث

تــر  باهنـا ليبـت حقــا ملفرــوم امللكيـة والـه  اعيـةوتيفـة االجتمتـ  علـ  تطبيـق هــذه الويا 

 جتماعية نتيجتان : اال مقي  هب  الوتيفةمطلقا ن بل 

تق مي املصلحة ال،امة عل  املصلحة اخلاصة للمالك اذا ما ت،ارضت م،را ا حقث ا . 1

ن حيـــ  ال ينباـــي ان تقـــ  امللكيـــة حجـــر عةـــر  ا ســـبيل ثحقيـــق املصـــلحة ال،امـــة  امللكيـــة

للمجتمـــد ن فيجـــوز بـــذلك ان حيـــرم املالـــك مـــو حقـــث ا امللكيـــة لصـــاح املصـــلحة ال،امـــة 

 مقابل ت،ويض عادل يق م لث نظ  حرمانث مو حقث ا امللكية.

ذا ت،اريف حق امللكة لشخص ما مد مصلحة رتاصة كانت هي االوي بالرعاية مو إ .2 

حق املالك ا امللكية ن فـإن املصـلحة اخلاصـة االوي بالرعايـة تقـ م علـ  حـق امللكيـة ب،ـ  

  82ان ي،ويف املالك ت،ويضا عادال. 

لليـ  بـالنص أي ت،ري  ا د للملكية ا القانون امل ل اللي  ن بل اكتف  املشرع ا وأ يرد

م انـث :  811عل  سلطا  املالك علـ  الشـيء الـذي ميلكـث حيـ  جـاء ا املـاد  رثـم ) 

 "ملالك الشيء وح ه وا ح ود حق است،مالث واستاتالث والتصرف فيث" 

                                                           
81
 .   28د علي علي سليمان , شرح القانون المدني , ص  
82
 , سنة القاهرة – العربية النهضة دار , 8ج,  الملكية حق,  المدني القانون شرح في الوسيط,  السنهوري الرزاق عبد. د 

 .529ص ,  1967
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 .سالميةمفهوم الملكية لدى فقهاء الشريعة اإل 

 . 83امللكية لاة احتواء الشيء والق ر  عل  االستب اد والتصرف فيث 

  84وملك الشيء ملكاً حازه وانفرد بالتصرف فيث فرو مالك . 

مـا امللكيـة ا اصـطتا   فقرـاء الشــرعية االسـتامية فرنـاك ت،ريفـا  كةـ   ومتقاربــة اال ان أ

مضموهنا واح  ن فمنرم مو عرفرا بههنا " االرتتصا  احلـاجز "  أي االرتتصـا  ملالـك 

يقـــث وببـــببث بالتوكيـــل أو فيـــث إال عـــو طر الشـــي املـــاند لاـــ ه مـــو االنتفـــاع بـــث أو التصـــرف 

 85النيابة.

وعـــرف القـــراا امللكيـــة  بههنـــا "  كـــو اإلنبـــان تـــرعا بنفبـــث أو بنيابـــة عنـــث مـــو االنتفـــاع 

  86بال،  ومو ارتذ ال،ويف أو  كنث مو االنتفاع رتاصة " .

 87وعرفرا ابو تيمية بههنا " الق ر  عل  التصرف ا الرثبة مبنزلة الق ر  احلبية" ـ

و ثال ابـو عرفـة ا ت،ريفـث ان  ) امللـك اسـتحقاق التصـرف ا الشـيء بكـل أمـر جـا ز    

                           88ف،تا أو حكما ال بنيابة م .

                                                           
83
 .13 ص, بيروت, الرسالة مؤسسة, اإلسالم في التملك نظرية,  الجنيدل د حمد العبدالرحمن   
84
    921 ص,  ملك مادة,  الميم باب,  الثاني الجزء,  الوسيط المعجم  
85
 . 25 ص,  القاهرة,  وهبة مكتبة,  اإلسالم في وضوابطها الملكية,  البعلي د عبدالحميد محمود  
86
 . 3/365 للقرافي, الفروق   
87
       . 29 ص,  اإلسالمية للبنوك الدولي االتحاد,  اإلسالمية الشريعة في الخاصة الملكية,  المصلح د عبدهللا 
88
 . 466 ص , للرصاع , عرفة ابن حدود شرح  
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فامللكية أو امللـك عتاثـة بـ  اإلنبـان واملـال أثرهـا الشـرع جت،لـث عتصـاً بـث ن ويتصـرف فيـث 

واملليكـة كمـا يطلـق علـ  هـذه ال،تاثـة ن  بكل التصرفا  ما أ يوجـ  مـاند مـو التصـرف ن

تطلق أيضاً عل  الشيء اململوك ن فتقول مةتا هذا الشيء ملكي أي مملوك ي وهو امل،ـىن 

املقصود مو امللك ن بهنـث مـا ملكـث اإلنبـان ن سـواء أكـان أعيانـاً أم منـافد ن وحـق امللكيـة 

احلقــوق ن ولــيو احلــق ا  ال يةبــت إال بــإثرار الشــرع واعاافــث بــث ن ألن الشــرع هــو مصــ ر

 89.لق ل فراد وفقاً ملصلحة اجلماعةالشري،ة حقاً طبي،ياً ن وإمنا هو منحة إلية منحرا اخلا

  .سالميةالشريعة اإلفقه و  المدنيخصائص الملكية في القانون  .2

 . المدني خصائص الملكية في القانون    

ن وهــو كونــث حقــا عينيــا ن مــو احلقــوق االرتــر  ينفــرد حــق امللكيــة خبصــا ص دون ســواه   

 لنحو اآليت:وحقاً مان،اً ن وحقا دا ماً ن وحقا جام،اً عل  ا

  .حق امللكية حق عيي .1 

ي،ـي انــث  هـو ســلطة مباتـر  يبــت،ملرا املالـك علــ  تـيء م،ــ  ن وي،تـرب حــق امللكيـة مــو 

اهم احلقوق ال،ينية ن ويكون حقا عينيا عقاريا اذا وثد عل  عقار ن وث  يكون حقا عينيـا 

منقوال اذا وثد عل  منقول ن اما اذا وثد عل  تيء م،نوي مةل حق االرتااع والتـهلي  ن 

                                                           
89
 . 349, الفقه االسالمي وادلته , الجزء السادس , دار الفكر للنشر دمشق سوريا , الطبعة الرابعة , ص د وهبه الزحيلي  
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انث حق عيي ن والب،ض االرتر ير  انث حق تخصي ن والصحيل انث فب،ض الفقراء ير  

 90حق مو نوع رتا  .

 .حق امللكية حق ماند . 2 

ــــك أن للمالــــك وحــــ ه احلــــق ا أن يبــــتههر جبميــــد مزايــــا ملكــــث دون ســــواه ن  و ي،ــــي ذل

ويبتطيد أن يزاول سلطاتث عل  الشي ال امللكية بنفبـة او عـو طريـق وكيلـث ن ويبـتطيد 

 91الا  مو مشاركتث فيث حي ولو أ يلحقث ضرر مو املشاركة . ان ميند

 .حق امللكية حق دا م .3

وي،ــي بــذلك أن حــق امللكيــة يظــل باثيــاً ودا مــا مــا دام الشــيء اــل امللكيــة  موجــود ن    

وهـــذا ال ي،ـــي أن ملكيـــة املالـــك للشـــيء تـــ وم أبـــ  الـــ هر ن ال فقـــ  يتخلـــ  املالـــك عـــو 

ف ناثــل للملكيــة كــالبيد أو البــة ن فاملقصــود  هنــا مــو أن حــق ملكيتــث للشــيء بــهي تصــر 

 امللكية حق دا م ن

ي،ـــي أنـــث حـــق دا ـــم ا ذاتـــث ن أي لكونـــث وارداً علـــ  تـــيء م،ـــ  يظـــل باثيـــاً مـــا دام هـــذا 

 92الشيء باثياً أيضاً .

                                                           
90

 .  21ص,  السابق المرجع,  الليبي التشريع في والتبعية االصلية العينية الحقوق,  الزريقي محمود جمعة د   
91
 , سنة بغداد  للطباعة الحرية دار ,  1ط , األصلية العينية الحقوق , العراقي المدني القانون شرح,  الكريم عبد سعيد. د  

 .24ص , 1973
92
 والتوزيع للنشر الثقافة دار مكتبة ,  1ط ,  العينية الحقوق,  المدني القانون شرح في الوجيز,  العبيدي هادي عليد   

 .21ص ,  1999 , سنة عمان واالعالن
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وايضــا ي،ــي ان حــق امللكيــة حــق دا ــم انــث ال يبــق  عــو صــاحبث ب،ــ م االســت،مال مرمــا 

   ن خبــتاف احلقــوق ال،ينيــة االرتــر  او احلقــوق الشخصــية ن كمــا انــث ال ميلــك طالــت املــ

 93بالتقادم ايضا مرما طالت امل   .

ويات  ايضا عل  اعتبار ان امللكية حقا دا ما انث ال روز توثيفث بإضـافتث اي اجـل ن فـتا 

 رــوز ان يتصــرف تــخص ا تــيء مملــوك لــث اي تــخص ارتــر ملــ   م،ينــة ويبــاد ب،ــ ها

 94ملكيتث لذا الشيء واال كان الشرا باطتا .

 .حق امللكية حق جامد .4

ي،تـــرب حـــق امللكيـــة حقـــاً جام،ـــاً ن وذلـــك ألنـــث يشـــمل أوســـد البـــلطا  الـــه ميكـــو أن    

تكون للشخص عل  الشيء اململوك ن وهذه البلطا  هي: سلطة االست،مال ن وسـلطة 

احلصـول علـ  يميـد املزايـا ا الشـيء  االستاتال ن وسلطة التصرف ن وهي الـه  كنـث مـو

 95ال امللكية ضمو احل ود اجلا ز  واملبمو  يا ثانوناً.

والبــلطا  الــه مينحرــا حــق امللكيــة للمالــك علــ  الشــل اململــوك لــث  ةــل عناصــر امللكيــة  

فرــذه البــلطا  أو املكنــا  الــه خيولــا القــانون لصــاح  حــق امللكيــة علــ  الشــل اــل 

                                                           
93
 22ص,  السابق المرجع,  الليبي التشريع في والتبعية االصلية العينية الحقوق,  الزريقي محمود جمعةد   
94
 . 33د علي علي سليمان , شرح القانون المدني , المصدر السابق , ص  
95
 ,  1961 , سنة بغداد  األهلية والنشر الطبع شركة , 1ج,   األصلية العينية الحقوق في الوجيز , الناهي الدين صالح. د  

 .6ص
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وهر حـق امللكيـة وغايتـث ن والبـلطا  هـي ن سـلطة االسـت،مال ن سـلطة املليكة ن  هـي جـ

 96االستاتال ن سلطة  التصرف. 

 .سلطة االست،مال.أ 

وهي ت،ي انتفاع املالك للشيء ال امللكية ب،ينـث االنتفـاع الـذي أعـ  لـث هبـ  طبي،تـث   

وعلــ  النحــو الــذي أعــ  لــث ن تــريطة عــ م اســترتاك الشــيء نفبــث ن فالبــيار  تبـــت،مل 

ـــزل لبـــكناه ن والكتـــا  بقراءتـــث ن فبـــلطة االســـت،مال هنـــا ت،ـــي اســـتخ ام  لركويـــا ن واملن

 97ست،مال اله أع  لا واملتفقة مد طبي،تث .الشيء اململوك ا وجوه اال

 .سلطة االستاتال .   

خيتل  استاتال الشيء عو است،مالث ن ا ان االسـتاتال ي،ـي القيـام باألعمـال التازمـة   

للحصــــول علــــ  مثــــار الشــــيء اململــــوك ن فاســــتاتال الــــ ار بتهج هــــا ن واســــتاتال املاتــــية 

باحلصول علـ  نتاجرـا واسـتاتال االريف باحلصـول علـ  ااصـيلرا ن وثـ  يقيـ  املشـرع ا 

لــك ا اســتاتال الشــيء اململــوك لــث حبــ  مــا يــراه مناســبا ب،ــض احلــاال  مــو حريــة املا

 98حلماية املصاح ال،امة او اخلاصة االوي بالرعاية .

 
                                                           

96
,  كسبه واسباب الملكية حق,  االول الجزء,  الليبي التشريع في والتبعية االصلية العينية الحقوق,  الزريقي محمود جمعة د 

 . 17 ص,  2000 سنة,  االولى الطبعة,  العلمية والدراسات للبحوث القومي المركز نشر
97
 .  196 ص , 1969 , سنة بغداد  العاني مطبعة,  1ج , األصلية العينية الحقوق في الوجيز , حيدر ناصر شاكر د  
98
 .612ص , القاهرة  العالمية المطبعة , 1ط , األصلية العينية الحقوق , الجديد المدني القانون شرح , مرسي كامل محمد. د 
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 .سلطة التصرف .   

ســلطة التصــرف ت،ــ  أهــم عنصــر مــو عناصــر امللكيــة ن و يــز حــق امللكيــة عــو غــ ه مــو   

الشـــيء الـــذي  احلقـــوق ال،ينيـــة االرتـــر  ن بهنـــث للمالـــك وحـــ ه ســـلطة التصـــرف املـــادي ا

ميلكث ن ولث وح ه سلطة التصرف القانول ا رثبة الشيء ال امللكيـة ن وهـذه البـلطة ال 

تكــون إال للمالــك ســواء أكــان التصــرف تصــرفاً ماديــاً أم كــان تصــرفاً ثانونيــاً ن أمــا ســلطة 

التصرف ا منافد الشيء فتشاك مد حق امللكية احلقوق ال،ينية األرتـر  كـل بقـ ر م،ـ  

لطة التصـــرف إذا ال تنفصـــل عــــو امللكيـــة ن واملالـــك مــــا دام مالكـــاً ال يفقـــ  ســــلطة ن فبـــ

 99التصرف .

وكمـــا أن للمالـــك حريـــة التصـــرف ا ملكـــث كيـــ  مـــا يشـــاء ن فلـــث احلريـــة أيضـــاً ا ألـــتا   

يتصرف فيث ن وهناك حـاال  اسـتةنا ية تتقيـ  فيرـا سـلطة املالـك ا التصـرف أو حيـرم مـو 

ة ن وذلـــك مبقتضـــ  نـــص ا القـــانون ن أو مبوجـــ  ثيـــود إداريـــة  هـــذه البـــلطة بصـــفة مؤثتـــ

  100كشرا املند مو التصرف .

م والــه جــاء فيرــا  811وهـذا مــا نــص عليــث القــانون املــ ل الليــ  صــراحة ا املــاد  رثــم ) 

 انث : "ملالك الشيء وح ه وا ح ود حق است،مالث واستاتالث والتصرف فيث" 
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 .13ص , 1964 , سنة القاهرة , 2ط ,  الملكية حق ,  الصدة فرج المنعم عبد. د  
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  .الشريعة اإلسالمية فقه خصائص الملكية في   

 يــز  امللكيــة ا الشــري،ة اإلســتامية ب،ــ د مــو اخلصــا ص تب،ــاً ألمــريو  ــا حقيقــة امللكيــة 

 وطبي،ة امللكية .

  .اخلصا ص املت،لقة هقيقة امللكية .أ  

هبو  امللكية لصاحبرا ي،طيث احلق ا كل أنواع االنتفـاع والتصـرف الشـرعي ا الشـي  . 1

صية هي اساس ول  امللكية وجوهرها فتملـك األتـياء أ يشـرع إال مـو اململوك وهذه اخلا

أجل احلصول عل  مناف،را املشروعة كل حب  نوعرا ن وهذا التصرف واالنتفاع للشـيء 

 101اململوك متازم لةبو  امللكية ا الشري،ة االستامية وال ينفك عنرا إال ملاند ترعي  .

نف،ــة م،ــاً ن  فملكيــة األعيــان ليبــت مقصــور  ملكيــة األعيــان تكــون تــاملة للرثبــة وامل .2

لـــذالا فقـــ  وإمنـــا تشـــمل امللكيـــة ملناف،رـــا ايضـــا ن وتةبـــت هـــذه امللكيـــة باألســـبا  املنشـــئة 

 102للملكية ن أما امللكية الناثصة فإهنا تقوم باألسبا  الناثلة للملكية كاالرار واالعار  .

إذا هبـت امللكيـة الشـرعية ل عيـان فإهنـا ملكية األعيان مؤب   وملكيـة املنـافد مؤثتـة ن فـ. 3

تةبت بشكل مؤب  ن ما أ يطرأ عليرا انتقال عو طريـق أسـبا  النقـل الشـرعي كـال،قود ن 

أما ملكية املنافد فاألصل فيرا التوثيت كما ا اإلعار  واإلجار  ن وث  ارتتل  الفقراء ا 

                                                           
101
 . 65 ص,  القاهرة,  العربي الفكر دار,  اإلسالمية الشريعة في العقد ونظرية الملكية,  زهرة أبو محمد د  
102
 . 65 ص نفس المرجع السابق , ,  زهرة أبو محمد د  
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إي أن ملكية األعيان ال إسقاا ملكية األعيان باإلسقاا أو اإلعرايف ن وذه  اجلمرور 

 103تقبل اإلسقاا وإمنا تقبل النقل .

 .اخلصا ص املت،لقة بطبي،ة امللكية .   

اجلان  اآلرتـر خلصـا ص امللكيـة ا الشـري،ة اإلسـتامية هـي مـا يت،لـق بطبي،ـة هـذه امللكيـة 

 والذي يةبت بالشرع وميكو إيمالا ا أمريو .

ــــث  ت،ــــاي  .1 ــــة اهلل ســــبحانث وت،ــــاي   لقول ــــة هــــي ملكي ــــة احلقيقي : ﴿ لِلَّــــِث ُمل ــــُك -امللكي

َر يِف    البَّـَمَواِ  َواأل 
واإلنبــان مبـتخل  ا هــذه امللكيـة نلقولــث ت،ـاي: ﴿وِإذ  ثَــاَل  104

َربإـــَك لِل َمتاَِ َكـــِة ِإِل َجاِعـــٌل ِا اأَلر يِف رَتِليَفـــة  
للَّـــِث َوَرُســـولِِث وثـــال أيضـــا ﴿  ِمُنـــوا بِا  105

َلِفَ  ِفيـــِث   ــَتخ  َوأَنِفُقــوا ممَّـــا َجَ،َلُكـــم مإب 
وهـــي نصـــو  دالــة علـــ  أن أصـــل امللـــك هلل   106

سبحانث وت،اي وأن ال،باد لم حق التصرف الذي يرض  اهلل نكوكتاء ونوا  ا التصرف 

م ال،بـــاد  ا هـــذا املـــال هبـــ  ت،ـــاليم صـــاحبث ســـبحانث وت،ـــاي ن  وبنـــاًء علـــ  ذلـــك فيلتـــز 

 بهوامر اهلل  سبحانث وت،اي  ا التصرف والتملك .
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 . 79 ص,  اإلسكندرية,  الجامعة شباب مؤسسة,  اإلسالمية الشريعة في الملكية, يونس  مختار هللا عبد د  
104
 .   120 , ايه المائدةسورة   
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 30, ايه  البقرة سورة  
106
 7, ايه  الحديد سورة  
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 .امللكية ا الشري،ة اإلستام موجث بهوامر اهلل ونواهيث  . 2 

فاإلســتختاف ا احلقيقــة لــيو مطلقــاً بــل اــ د بقواعــ  وأصــول بينترــا الشــري،ة االســتامية 

الً وانفاثـا ن وثـ  جـاء ا ووض،ت لث القيـود والضـواب  ا املـ   والكيفيـة اكتبـباً واسـتاتا

احل ي  الشري  ثولث صل  اهلل عليث وسلم عو األمور األرب،ـة الـه يبـهل عنرـا ال،بـ  يـوم 

 107القيامة عو مالث مو أيو اكتببث وفيما أنفقث.
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 . 50 ص,  األردني اإلسالمي البنك,  الفقه وأصول الشريعة مقاصد,  الخياط عبدالعزيز د  



60 
 

 الفصل الثالث

 البحث يةمنهج

  

  .نوع البحث . أ

اي اســـت،مال املكتبـــة  الـــذي يرجـــد فيـــث الباحـــ و ي،ـــ  هـــذا البحـــ  مـــو البحـــوس املكتبيـــة 

واألرتذ مو  راء ال،لماء وفقراء الشري،ة االستامية والقـانون  وأثـوالم فيمـا يت،لـق مبوضـوع 

املــ ل الليــ  "ثــانون بــراء  االرتــااع الليــ   البحــ  ) حقــوق امللكيــة الفكريــة بــ  القــانون

 الشري،ة البتامية م .فقث و  م 1959م لبنة  8رثم) 

خ ام املنره الوصـفي الكيفـي املقـارن حيـ  أن البيانـا  الـه تنـته وسيقوم الباح  باست 

عـو هـذا البحــ  بيانـا  وصــفية كيفيـة حيتـا  فيرــا الباحـ  إي تتبــد أراء الفقرـاء وأثــوالم 

 ب،ضــرامــد مــو بطــون  الكتــ  واملراجــد الفقريــة والقانونيــة ومناثشــترا وثحليلرــا ومقارنترــا 

 . الب،ض
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علـــ  م،لومـــا  تت،لـــق باحلالـــة الراهنـــة للظـــاهر  موضـــوع واملـــنره الوصـــفي هـــو" احلصـــول 

ال راسـة لتح يــ  طبي،ــة تلــك الظــاهر  والت،ـرف علــ  ال،تاثــا  املت ارتلــة ا حــ وس تلــك 

 108الظاهر  ووصفرا وتصويرها وثحليل املتا ا  املؤهر  ا نشو را ومنوها". 

اثــد ويقــوم بوصــفرا في،تمــ  املــنره الوصــفي علــ  دراســة الواثــد أو الظــاهر  كمــا هــي ا الو 

وصفا دثيقا ن وي،ـرب عنرـا ت،بـ ا كيفيـا أو كميـا ن فـالت،ب  الكيفـي يصـ  الظـاهر  ويوضـل 

رتصا صـــرا وعناصـــرها ن أمـــا الت،بـــ  الكمـــي فيصـــ  الظـــاهر  رثميـــا ويوضـــل مقـــ ارها أو 

 109حجمرا ودرجا  ارتباطرا مد الظواهر األرتر  .

املــنره ) الوصــفي الكيفــي م حيــ  والباحــ  ســي،تم  ا كامــل رتطــة البحــ  علــ  هــذا  

 سيقوم : 

ـــــا ق      جبمـــــد امل،لومـــــا  والبيانـــــا  مـــــو الكتـــــ  و البحـــــوس والرســـــا ل ال،لميـــــة و الوه

ن عــــو طريــــق املكتبــــة املت،لقــــة مبوضــــوع البحــــ  وغ هــــا  والتقــــارير  والقــــوان  والبــــجتا 

 .وما يا مو مكات  الكاونية واحلاس  اآلي وكذلك الشبكة ال،نكبوتية 

 مث مراج،ة امل،لوما  وتبويبرا  ليريل الباح  امل،لوما  للتحليل الكيفي .و      

                                                           
108
 215_ 206 صفحة  , العزيز عبد الملك جامعة العلمي النشر مركز, العلمي والبحث التفكير السريحي , عواد حسن د  
109
 10, ص  العلمي البحث في الوجيز المرشد, الظهار احمد نجاح د   
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تفريـــع امل،لومـــا  وهـــي وضـــد كـــل م،لومـــة ا ثالـــ  التبويـــ  ومــو مث يقـــوم الباحـــ  ب     

 اخلا  واملناس  لا .

اسـتخرا  االدلـة والرباهـ  الـه ت،طـي اإلجابـة  وتحليـل امل،لومـا  وهـب مث يقوم الباحـ    

 كل سؤال مو أسئلة البح  .       ،لمية لال

 .مصادر البيانات .ب 

 إن مصــــادر هــــذا البحــــ  تتمركــــز بال رجــــة االوي علــــ  القــــر ن الكــــرمي والكتــــ  الفقريــــث 

والقانونيـــة واملراجـــد والـــ وريا  والبحـــوس والرســـا ل ال،لميـــة الـــه ألفـــت ا هـــذا املوضـــوع 

 رتصوصاً احل يةة وامل،اصر  منرا ومو هذه املصادر:

املصـادر االساسـية الـه سـي،تم  عليرـا الباحـ  ا   وهـي املتمةلـة ا .املصادر األوليـة .1 

النبويـــة املشـــرفة وكتــ  الفقـــث االســـتامي  القــران الكـــرمي والبــنة كتابــة هةـــث والــه مـــو ا رـــا

والقانول وت،ترب هذه املصادر مو أهم املصادر اله ال غىن عنرا ا البح  فري أثـر  مـا 

تكون إي احلقيقة كمـا أهنـا مرمـة إلجـراء املقارنـا  بـ  املوضـوعا  ذا  ال،تاثـة ب راسـة 

 الباح .

لباحـــ  ا كتابتـــث لـــذا البحـــ  ومـــو اهـــم هـــذه املصـــادر واملراجـــد الـــه ســـي،تم  عليرـــا ا

 املصادر االتية :
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م ن وكتـــ  فقــــث 1959م لبـــنة  8االرتـــااع رثـــم )  القـــانون املـــ ل الليـــ  " ثـــانون بــــراء 

 الشري،ة االستامية اله تبح  ا موضوع حقوق امللكية الفكرية ومنرا .

  االول جلــزءان  الزريقــي امــود يم،ــة دن  الليــ  التشــريد ا والتب،يــة االصــلية ال،ينيــة احلقــوق

 املركـــز نشــرن احلقــوق ال،ينيــة االصــلية والتب،يــة ن والةــال ن  كبــبث واســبا  امللكيــة حــقن 

 . 2000 سنةن  االوي الطب،ةن  ال،لمية وال راسا  للبحوس القومي

ن  8 اجلـــزءن  امللكيـــة حـــقن   البـــنروري عبـــ الرزاق د ن  املـــ ل القـــانون تـــر  ا الوســـي 

 9 اجلــزءن  امللكيــة حــق عــو املتفرعــة االصــلية ال،ينيــة احلقــوق مــد امللكيــة كبــ  اســبا 

 . 1997 سنةن  لبنان ب و  ال،رع الااس احياء دارن

 اسـتاذن  الاام ي مشري ام  بو ناصر. د ن االستامية الشري،ة ا الفكرية امللكية  اية

 .اجلام،ة موثد عل  منشور ه  القر  ام جبام،ة

 ضـــمو ن املـــن،م عبـــ  فـــؤاد. د الوضـــ،ين والقـــانون اإلســـتامية الشـــري،ة بـــ  امللكيـــة حقـــوق

 . 2  .  ال،ربية ناي  أكادميية اإلنبانن حقوق ن و  هوس

 دمشـــق للنشـــر الفكـــر دارن  البـــادس اجلـــزءن  وادلتـــث االســـتامي الفقـــثن  الزحيلـــي وهبـــث د

 الراب،ة الطب،ةن  سوريا

 . ال سوثي إبراهيم ام  دن  اللي  القانون ا واحلق للقانون ال،ام النظرية
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 . سليمان علي علي دن  االصلية ال،ينية احلقوقن  امل ل القانون تر 

 . املزوغي علي عب البتام دا القانون امل ل اللي  ن  التب،ية ال،ينية احلقوق 

ن  1انن  مرسـي كامـل امـ . دن  األصـلية ال،ينيـة احلقـوقن  اجل يـ  املـ ل القانون تر 

 . القاهر   ال،املية املطب،ة

مصــادر احلــق ا القــانون املــ ل الليــ  ن د امــ  علــي البــ وي ن منشــورا  مركــز البحــوس 

 م .1997نسنة  1ال،لمية بناازي ليبيا ن ا

وتتمةل ا التقـارير واملنشـورا  الرايـة واملنشـورا  اخلاصـة ورسـا ل  .املصادر الةانوية  . 2

املاجبت  وال كتوراه اله  ت مناثشترا وكذلك املصادر االلكاونية املتمةلـة ا تكنولوجيـا 

امل،لوما  بالشبكة االلكاونية واالثرا  امللونة واالثـرا  الصـلبة وكافـة وسـا ل امل،لومـا  

 احل يةة .

نانت هي  أكرب مزود للم،لوما  ا الوثت احلاضـر حيـ  تضـم عـ ًدا كبـ ًا وتبكة األ  

مـــو تـــبكا  امل،لومـــا  علـــ  مبـــتويا  اليـــة وإثليميـــة وعامليـــة ن كمـــا ميكـــو للبـــاحة  

وال،لمـــاء دارتــــل ورتــــار  حــــ ودهم اجلارافيــــة والقوميــــة أن يتواصــــلوا مــــد زمتا رــــم ال،لمــــاء 

 ة املختلفة م،رم. ،لوما  البحةيوكذلك تبادل اخلربا  وامل
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  .جمع البيانات  سلوبأ .ج 

إن ادوا  يمــد البيانــا  ا هــذا البحــ  ت،تمــ  علــ  اســتخ ام ال راســة املكتبيــة أي      

البحـــ  ا الكتـــ  املكتبيـــة وكـــل مـــا لـــث عتاثـــة يـــذا البحـــ  وذلـــك جلمـــد املـــواد الفقريـــة 

ن ســواء عـو طريـق ت،يــ  والقانونيـة أو بيانـا  البحـ  الــه سيبـتخ مرا الباحـ  ا هةـث 

البيانــا  أو عــو طريــق ثحقيــق املوضــوعا  املت،لقــة بالبحــ  ن ووضــد األدلــة املــهرتوذ  مــو 

الوهــــا ق والكتــــ  مــــد ب،ضــــرا بطريقــــة منطقيــــة منبــــقة ن وكــــذلك ثــــراء  الكتــــ  املت،لقــــة 

بالبحــــ  ن ووضــــد أدلترــــا ا تكــــويو النتــــا ه الــــه تؤســــو حقــــا ق ج يــــ   ن واســــتخرا  

 النتيجة منرا.

 ويبتخ م الباح  ا يمد امل،لوما  لكتابة هذا البح  األدوا  اآلتية:

فرـــي الطريقـــة الـــه ســـي،تم  عليرـــا الباحـــ  اعتمـــادا كليـــا ا عمليـــة يمـــد   .الوهـــا ق . 1

البيانــــا  حيــــ  ســــ جد إي أصــــول البيانــــا  ا الكتــــ  واملراجــــد الــــه تتنــــاول موضــــوع 

يانــا  املبــتخرجة أيضــا مــو الكتــ  الفقريــة البحــ  واســتخراجرا وثحليلرــا ومقارنترــا بالب

 نشود مو ال راسة وهذا البح .   لنصل إي الااية املرجو  وال ف امل



66 
 

وهذا نـاته عـو األول ن حيـ  يـتمكو الباحـ  مـو فرـم األثـوال والنصـو   .التحليل .2

الفقرية والقانونية وإدراك م،انيرا مل،رفة املقصود منرا ن لكي يتمكو الباح  مو الوصول 

 إي عتل  نتا ه هذا البح .

   .تحليل البيانات  .د 

 األدلــة املرتبطــة ســي،تم  الباحــ  علــ  املــنره التحليلــي وفيــث تكــون مناثشــة منطقيــة بــ  

املــ ل الليــ   باملوضــوع الــذي ارتتــاره الباحــ  وهــو ) حقــوق امللكيــة الفكريــة بــ  القــانون

الشــري،ة االســتامية م وعليــث فــإن فقــث و  م 1959م لبــنة  8"ثــانون بــراء  االرتــااع رثــم ) 

صـــادر األوليـــة والةانويـــة بشـــكل املالباحـــ  يقـــوم بتنظـــيم البيانـــا  الـــه ثحصـــل عليرـــا مـــو 

مرتـ  ويقــوم بتصـنيفرا متتب،ــا التبلبـل املنطقــي ا تطـور هــذه املبـهلة الــه ينصـ  عليرــا 

ن ولقــ  ركــز الباحــ  علــ   البحــ  ن ويقــوم الباحــ  بتــ ويو البيانــا  الــه ثحصــل عليرــا

االساس القانول واألساس الشـرعي للمبـهلة وحـ د الـرأي الصـريل والـ ثيق والواضـل آلراء 

لة امللكيـــة الفكريـــة ن وهـــذه اخلطـــو  تتب،رـــا رتطـــو  التحقـــق مـــو ال،لمـــاء والفقرـــاء ا مبـــا

تبلبــل حــي يصـــل إي النتــا ه الــه توصــل إليرـــا الباحــ  ومناثشــترا وترتيبرــا ا إطـــار م

 . نتا ه ال راسة
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 الفصل الرابع

 ومناثشترا. وثحليلرا نتا ه البح 

 الفصل الخامس 

 اخلا ة

  .البح نتا ه ملخص  . أ

 واالثااحا .التوصيا    .  

 ثا مة املراجد.

 ثا مة املتاحق.

 الب   الذاتية.
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 والمراجع  قائمة  

 

 اجلــزءن  الليــ  التشــريد ا والتب،يــة االصــلية ال،ينيــة احلقــوقن  الزريقــي امــود يم،ــة د: 1  

ن  ال،لميــة وال راسـا  للبحـوس القــومي املركـز نشـرن  كبــبث واسـبا  امللكيـة حـقن  االول

 . 2000 سنةن  االوي الطب،ة

 اجلزءالةالن  اللي  التشريد ا والتب،ية االصلية ال،ينية احلقوقن  الزريقي امود يم،ة د: 2

ن  ال،لميــة وال راســا  للبحــوس القــومي املركــز نشــرن  امللكيــة حــق عــو املتفرعــة احلقــوقن 

 . 2000 سنةن  االوي الطب،ة

ن  8 اجلزءن  امللكية حقن   امل ل القانون تر  ا الوسي ن  البنروري عب الرزاق د:3  

 . 1997 سنةن  لبنان ب و  ال،رع الااس احياء دار

 مـد امللكيـة كبـ  اسـبا ن  املـ ل القانون تر  ا الوسي ن  البنروري عب الرزاق د:4

 ال،ـــرع الـــااس احيـــاء دارن  9 اجلـــزءن  امللكيـــة حـــق عـــو املتفرعـــة االصـــلية ال،ينيـــة احلقـــوق

 . 1997 سنةن  ب و 

 الطبـد تـركةن  1 ن   األصـلية ال،ينيـة احلقـوق ا الـوجيزن  النـاهي الـ يو صتا . د: 5 

 .  1961 سنةن  با اد  األهلية والنشر
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 1ان  األصلية ال،ينية احلقوقن  ال،راثي امل ل القانون تر ن  الكرمي عب  س،ي . د:  6 

 . 1973 سنةن  با اد  للطباعة احلرية دارن  

ن   1ان   ال،ينيـة احلقـوقن  املـ ل القـانون تر  ا الوجيزن  ال،بي ي هادي علي د:7   

 . 1999 سنةن  عمان واالعتان والتوزيد للنشر الةقافة دار مكتبة

  ال،ــال مطب،ــةن  1 ن  األصــلية ال،ينيــة احلقــوق ا الــوجيزن  حيــ ر ناصــر تــاكر د:8   

 . 1969 سنةن  با اد

ن  األصــلية ال،ينيــة احلقــوقن  اجل يــ  املــ ل القــانون تــر ن  مرســي كامــل امــ . د:9    

 . القاهر   ال،املية املطب،ةن  1ا

  والتب،يــة األصـلية ال،ينيــة احلقـوقن  املــ ل القـانون أصــولن  إااعيـل الــ يو اـي د:10    

 . 1977 سنةن 

 للبنـوك الـ وي االثحـادن  اإلسـتامية الشـري،ة ا اخلاصـة امللكيةن  املصلل عب اهلل د:11   

 .      اإلستامية

 ال،ـرع الفكر دارن  اإلستامية الشري،ة ا ال،ق  ونظرية امللكيةن  زهر  أبو ام  د:12   

  القاهر ن 
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 اجلام،ـة تـبا  مؤسبـةن  اإلسـتامية الشـري،ة ا امللكيـةن  يـونو عتـار اهلل عب  د:13   

 .  اإلسكن ريةن 

 االسـتامية الشـري،ة ا الفكريـة امللكيـة  ايـةن الاامـ ي مشـري امـ  بو ناصر. د:14   

 .اجلام،ة موثد عل  منشور ه  القر  ام جبام،ة استاذن 

 الوضــ،ين والقــانون اإلســتامية الشــري،ة بــ  امللكيــة حقــوق املــن،من عبــ  فــؤاد. د:15    

 . 2  .  ال،ربية ناي  أكادميية اإلنبانن حقوق ن و  هوس ضمو

 دراسـة  للمؤلـ  املاليـة احلقـوقن  عـزام فخـري  ـ  دن  الزعلـول علـي ام   د:16      

 .  االردنن   مؤتث جام،ة ا مق م ه ن  مقارنث فقريث

 الفقــــــث ا ال وليــــــة وال،تاثــــــا  والواجبــــــا  احلقــــــوق ن عةمــــــان رأفــــــت امــــــ  د:17    

 . اإلستامي

 . للحق ال،امة النظريةن  الب،ود أبو رمضان. د:18    

 القانونية القاع  » للقانون ال،امة النظرية س، ن إبراهيم نبيل اجلمالن مصطف  د:19     

 .2002 ن ا د احلقوثيةن احلل  منشورا  ن«احلق-

 الوطنيـة املؤسبـة ن احلق نظرية لقانونيةن ال،لوم إي امل رتل ن زواوي فري  ام  د:20    

 . 1998 ن اجلزا ر ن املطب،ية للفنون
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 . اللي  القانون ا واحلق للقانون ال،ام النظرية ن ال سوثي إبراهيم ام  د:21    

 ال،امــــة النظريــــة الــــر ون امــــ  تــــوثي أ ــــ  و اهلل عبــــ  الــــرحيم عبــــ  فتحــــي. د:22    

 . 2001سنة اإلسكن ريةن امل،ارفن منشه  للحقن

 احلــقن نظريــة القانونيــةن القاعــ   القــانونن إي مــ رتل منصــورن حبــ  امــ . د:23    

 . والتجلي  للطباعة وإرتوانث رمضان

 النظـــــــام ا األساســـــــية وحرياتـــــــث اإلنبـــــــان حقـــــــوق ن الشيشـــــــال عبـــــــ الوها . د:24   

 .1980 امللكيةن ال،لمية اجلم،ية مطابد ن1ا امل،اصر ن والنظم اإلستامي

 . الشرعية امل،امتا  أحكامن   اخلفي  علي الشيخ: 25   

 .  للفقث امل رتلن  عيبوي أ   عيبوي والشيخ:26  

 . اإلستامي للفقث امل رتلن  مذكور ستام ام  د:27   

 . 1  ن اإلستامي ة الشري،ة ا امللكية ن ال،بادي البتام عب  د:28   

 . للم،امتا  ال،امة النظريا  سنةن أبو فرمي أ   د:29   

 . اإلستامي الفقث ا ال،امة االلتزام نظرية إي امل رتل ن الزرثاء مصطف  د:30   

 . 1  ن  الفروق القراان:31   
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 . 1  ن املوافقا  الشاط ن:32   

 . 1  ن   اإلستامي ة الشري،ة ا امللكية ن ال،بادي البتام عب  د:33   

 الرسـالةن مؤسبـة ن3ا تقييـ هن ا ال ولـة سلطان وم   احلق ن ال ريي فتحي د:34   

 . م1984 ب و ن

 . البوري القانون ا االلتزام نظرية تر  ن الزرثاء مصطف  د:35  

 .   االصلية ال،ينية احلقوقن  امل ل القانون تر ن  سليمان علي علي د:36   

 . االصلية ال،ينية احلقوقن  امل ل القانون اصولن  ك   حبو د:37   

 . التب،ية ال،ينية احلقوقن  املزوغي علي عب البتام د:38   

 . والشخصية ال،ينية التامينا  ا دروسن  تن  لبي  ام  د:39  

 . املارع والقانون االستامي الفقث ا ال،ينية احلقوق.  م،جوز بو ام  د:40  
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