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إن تراثنا اإلسالمي والعربي يتميز بالعطاء الفكري واحلضاري والثقايف ويدعو دائماً 

ا ضعف أو ذوبان يف احلضارات إىل نشر العلم واملعرفة والثقافة والقيم دومن

والثقافات األخرى حيث إن تراثنا  ميثل اهلوية الثقافية واحلضارية ألمتنا العربية 

واإلسالمية ثم إن النظر والبحث يف هذا الرتاث يثري اإلعجاب والدهشة ملا جيده 

الباحث من إبداعات فكرية واجتهادات علمية من علمائنا األقدمني ومفكرينا 

ومن تلك اإلبداعات الفكرية اليت حفل تراثنا اإلسالمي والعربي هبا حقوق  السابقني

امللكية الفكرية وقد تناوهلا بعض الباحثني من منظورها الفقهي والقانوني كما 

تناوهلا الفقهاء من قبل يف مصنفاهتم الفقهية وقد دفعين ذلك للنظر يف كتب علوم 

احلديث ممن سبقوا غريهم يف وضع  احلديث من أجل إثبات أن احملدثني يف علوم

الضوابط والوسائل حلماية وإثبات حقوق امللكية الفكرية األمر الذي يرتتب عليه 

القول بأن حقوق امللكية الفكرية من إبداعات احلضارة اإلسالمية وليست من 

مبتكرات احلضارة الغربية كما يدعي البعض ويف هذا البحث أحاول أن أبرز دور 
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بيان حقوق امللكية الفكرية من خالل مصنفاهتم يف علوم احلديث وذلك  احملدثني يف

لصقل امللكات وملعاجلة القضايا العلمية املعاصرة بكثري من التأصيل والتفصيل مما 

يرتتب على ذلك اجلمع بني األصالة واملعاصرة يف قضية معاصرة ترتبط برتاثنا 

حقوق امللكية " ـــيت البحث باإلسالمي والعربي يف جانب من جوانبه هذا وقد مس

  " علوم احلديثيف الفكرية 

  علوم احلديث –حقوق  –الفكرية  –: امللكية الكلمات املفتاحية
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Abstract : 

Our Islamic and Arab heritagevis distinguished by 
intellectual, civilizational and cultural giving and 
always calls for the dissemination of knowledge, 
culture, and values without weakness or mealting 
in other cultures as our Arab and Islamic nation. 
And scientific jurisprudence from our ancient 
scholars and former thinkers Among those 
intellectual creations that our Islamic and Arab 
heritage celebrated  with intellectual property 
rights, and some researchers addressed them from 
their juristic and legal perspective and jurists 
addressed them in their jurisprudence works, and 
this promoted me to look at the books of hadith 
sciences in order to prove that the moderistis in 
the sciences of hadiths who preceded others in the 
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development of controls and means to protect and 
prove intellectual property rights, which entails 
that intellectual property rights are among the 
creation of Islamic civilization and not from the 
innovations of western civilization, as some claim. 
In this research, I try to highlight the role of 
modernistists in explaining intellectual property 
rights through their works in the science of hadith 
in order to refine the queens and to deal with 
scientific issues with much deals and details, 
which results in a combination of originality and 
contemporary issue related to our Islamic and 
Arab heritage in one aspect of this. the research 
was called "intellectual  property rights in  hadith 
sciences". 
Keywords: property - intellectual - rights - hadith 

sciences 
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ا  

$  #  "       !  
إن احلمد ، حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ با من شرور أنفسنا 

  ومن سيئات أعمالنا، من يهده ا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له.

  هد أن ال إله إال ا وحده ال شريك له .وأش

وعلى آله وأصحابه ومن  وأن حممداً عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، 

  تبعهم بإحسان إىل يوم الدين .

  أما بعد

فإن تراثنا اإلسالمي والعربي يتميز بالعطاء الفكري واحلضاري والثقايف ويدعو 

ة والقيم دومنا ضعف أو ذوبان يف احلضارات دائماً إىل نشر العلم واملعرفة والثقاف

والثقافات األخرى حيث إن تراثنا  ميثل اهلوية الثقافية واحلضارية ألمتنا العربية 

واإلسالمية ثم إن النظر والبحث يف هذا الرتاث يثري اإلعجاب والدهشة ملا جيده 

رينا الباحث من إبداعات فكرية واجتهادات علمية من علمائنا األقدمني ومفك

السابقني ومن تلك اإلبداعات الفكرية اليت حفل تراثنا اإلسالمي والعربي هبا حقوق 

امللكية الفكرية وقد تناوهلا بعض الباحثني من منظورها الفقهي والقانوني كما 

تناوهلا الفقهاء من قبل يف مصنفاهتم الفقهية وقد دفعين ذلك للنظر يف كتب علوم 

دثني يف علوم احلديث ممن سبقوا غريهم يف وضع احلديث من أجل إثبات أن احمل

حلماية وإثبات حقوق امللكية الفكرية األمر الذي يرتتب عليه القواعد والضوابط 
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القول بأن حقوق امللكية الفكرية من إبداعات احلضارة اإلسالمية وليست من 

  . مبتكرات احلضارة الغربية كما يدعي البعض

  :وأمهيته تتلخص يف النقاط اآلتيةوأسباب اختياري هلذا املوضوع 

حقوق امللكية  حلماية القواعد والضوابط وضعدور احملدثني يف  عن الكشف )١(

  .الفكرية من خالل مصنفاهتم يف علوم احلديث

  بيان اجلذور اإلسالمية حلقوق امللكية الفكرية. )٢(

  .التفصيلالقضايا العلمية املعاصرة بكثري من التأصيل و معاجلةعلى  العمل )٣(

من القضايا املعاصرة واليت تعود بأصالتها  اجلمع بني األصالة واملعاصرة يف قضية )٤(

                 .إىل تراثنا اإلسالمي والعربي

تطبق الدراسة على الكتب واملؤلفات اليت صنفت يف علوم  : حدود البحث وأما

 معرفة علوم احلديث، و رمزِيرامهللاحملدث الفاصل بني الراوي والواعي ك احلديث

وكالمها  واجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع،  علم الرواية الكفاية يفو ، للحاكم

مقدمة و،  للقاضي عياض أصول الرواية والسماع اإلملاع يفو ،للخطيب البغدادي 

 ث يففتح املغيو للنووي، التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذيرو،  ابن الصالح

حيث إن البحث يرمي  للسخاوي ، وتدريب الراوي للسيوطي شرح ألفية احلديث

  إلبراز وبيان حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث.

 الوصفي واملنهج فهو املنهج االستقرائي نهج العلمي املتبع يف البحث :املوأما 

حلديث ثم حيث قمت باستقراء قواعد مصطلح احلديث يف كتب علوم ا التحليلي 
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وحقوق امللكية التحليل والبيان للربط بني قواعد مصطلح احلديث و بالوصف قمت

     الفكرية ومن ثم يربز دور احملدثني يف إثبات حقوق امللكية الفكرية.

  

أن أحداً تناول احلديث  فلم أقف على : وأما الدراسات السابقة هلذا املوضوع

االطالع على فهارس بعد  ث وذلكعن حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلدي

املوضوعات يف املكتبات واجلامعات وبعد البحث يف الشبكة العنكبوتية ــ حسب 

علمي وحبثي ــ ومن تناول احلديث عن حقوق امللكية الفكرية فقد تناوهلا يف جانبها 

طبيعة حق امللكية الفكرية بني الشريعة والقانون الوضعي مثل  الفقهي والقانوني فقط

وحقوق امللكية بني الفقه والقانون للدكتور حممد  ، لدكتور عبد القادر الشيخليل

 ووامللكية الفكرية يف الشريعة اإلسالمية للدكتور علي عبدا عسريي  الشلش

مفهوم حقوق امللكية الفكرية وضوابطها يف اإلسالم للدكتور إحسان عبد املنعم 

دثني ممن وضعوا البذور األوىل  حلقوق فإن البحث يرنو إىل أن احمل وبذلك مسارة

  .امللكية الفكرية  يف تراثنا اإلسالمي والعربي

  

 هارسفو امتةخو بحثنيوممقدمة  اشتمل البحث على : البحث وأما خطة

  :علمية 

وحدود البحث  فتشتمل على أسباب اختياري للموضوع وأمهيته ، أما املقدمة :

  لدراسات السابقة. ، واملنهج العلمي املتبع يف البحث ، وا
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  مفهوم امللكية الفكرية وأقسامها املبحث األول:وأما  

  يشتمل على مطلبني :ف

  .مفهوم امللكية الفكرية يف التصور اإلسالمياملطلب األول : 

  .أقسام امللكية الفكريةاملطلب الثاني : و

  حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث وحكمها : املبحث الثانيوأما 

  على مطلبني: فيشتمل

  .احلكم الشرعي للملكية الفكرية املطلب األول:

  .حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث املطلب الثاني:و

ثم يلي ذلك اخلامتة، وفيها أهم النتائج والتوصيات اليت يروم البحث حتقيقها 

وبعد اخلامتة تكون الفهارس العلمية، اليت تذلل الصعاب، وتيسر للباحثني  ،

  ة العلم الوصول إىل املقصود، وحتقيق اهلدف املنشودوطلب

  

  خر دعوانا أن احلمد  رب العاملنيآو

د/ عصام أبو اليزيد حممد عبد ا  

مدرس احلديث وعلومه بكلية أصول الدين  

  والدعوة اإلسالمية

  جامعة األزهر ـ فرع املنوفية
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  ا اول

وأ ا ا   

و:    

ول اا  : ا ا  

  ا ار

ا ما  :أ ا ا  
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  املبحث األول

  مفهوم امللكية الفكرية وأقسامها

  املطلب األول

  يف التصور اإلسالمي مفهوم امللكية الفكرية

وىل " امللكية " والثانية " الفكرية"  ح امللكية الفكرية يتكون من كلمتني األإن مصطل

: احتواء الشيء والقدرة على  وهو لغة والكلمة األوىل وهي " امللكية " من الْملْك

ويف االصطالح الفقهي: هو عبارة عن اتصال شرعي بني الشخص  ،)١(التصرف فيه

ها عن تصرف غريه فيه وهو قدرة يثبت لتصرفه فيه، وحاجزاً وبني شيء يكون مطلقاً

إباحة شرعية يف عني أو منفعة  هو قال القرايف"و، )٢(الشرع ابتداء على التصرف

تقتضي متكن صاحبها من االنتفاع بذلك العني أو املنفعة أو أخذ العوض عنهما من 

هو حكم شرعي مقدر يف عني أو منفعة وقال ابن السبكي "  .)٣(حيث هي كذلك"

   .)٤(عوض عنه من حيث هو كذلك"يقتضي متكن من ينسب إليه انتفاعه به وال

                                                           

  .٩٥٤ ص آبادي للفريوز احمليط القاموس: ينظر )١(

  .٤٤١ ص محاد لنزيه الفقهاء لغة يف واالقتصادية املالية املصطلحات معجم: ينظر )٢(

  .٣/٣٦٦،٣٦٨للقرايف فروقال: ينظر )٣(

  .٣١٦ص للسيوطي والنظائر واألشباه ، ١/٢٣٢السبكي الدين لتاج والنظائر األشباه: ينظر )٤(



       
 
  
 

 ١٨١
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زهرة هذه التعريفات وغريها يف كتابه القيم " امللكية  وقد ساق الشيخ حممد أبو

وهذه التعاريف للملكية تؤكد أن   ٦٥ـ٦٤ونظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية ص

ية ما هي إال اختصاص اإلنسان بشئ من ك وامللكية يف الشريعة اإلسالملْامل

صاصاً ميكنه من السيطرة على منافعه وكيانه بل وجتعل اإلنسان قادراً األشياء اخت

على التصرف يف االنتفاع باألشياء اليت ميتلكها مع منع غريه من التصرف باألشياء 

اليت ختصه إال بإذنه ، وخالصة القول أن اختصاص اإلنسان باملنافع واألعيان حكم 

  .)١(لسبكي والقرايفشرعي وهذا ما اتضح يف تعريف كال من ابن ا

وهو لغة : إعمال النظر يف وأما الكلمة الثانية " الفكرية" فهي من الفكر  

وإعمال العقل يف املعلوم للوصول إىل معرفة جمهول ويقال : يل يف األمر فكر ،)٢(يءالش

املعاني وهو فرك األمور  الفكر يف : هانيوقال الراغب األصف ، )٣(وروية أي: نظر

اإلدراك لألشياء واحلكم  هو واصطالحاً : )٤(للوصول إىل حقيقتهاوحبثها طلبا 

عليها وقد ورد يف القرآن الكريم العديد من اآليات الكرميات اليت حتثنا على الفكر 

  :قوله تعاىل والتأمل والنظر للوصول إىل حكم صائب وإدراك سديد ومن ذلك 

                                                           

 مسارة املنعم عبد إحسان للدكتور اإلسالم يف وضوابطها الفكرية امللكية حقوق مفهوم: ينظر )١(

  .٢٢ـ٢٠ص

  .٤٥٨ ص آبادي للفريوز احمليط القاموس: ينظر )٢(

  .٢/٦٩٨الوسيط املعجم: رينظ )٣(

  .٦٤٣ص القرآن غريب مفردات: ينظر )٤(
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M ¹  º » ¼L  : وقوله تعاىل،  ]١٧٦[األعراف M X 

Y Z [ \    ]^ _ ̀ a b  c d e f  L    

  كما حثت السنة النبوية املشرفة على الفكر والتأمل والنظر فقال  ]١٠١[ يونس: 

»ي اللَّهوا فلَا تَتَفَكَّرو ،اللَّه ي آلَاءوا ف١(»تَفَكَّر(   

وبذلك فإن معنى الفكر والتفكري ال خيرج عن كونه إمعان النظر ، وإعمال الذهن 

وهذا يعين أن الناتج الذهين هو نوع من أنواع الكسب البشري وهو يدخل  فكرإلنتاج 

األموال واألعيان مما ميتلكه اإلنسان فكذلك الفكر ك فكما أن لْيف معنى امللكية وامل

الذي يتولد منه مزجياً من األفكار النافعة واآلراء السديدة والعلوم واملعارف اليت 

ه بل وعند موته وبعد مماته وعلى ذلك فإن اإلسالم ختدم اإلنسان يف ذهابه وإياب

اعترب الناتج الذهين حقاً لصاحبه جيزى عليه يف الدنيا واآلخرة جزاء مادياً 

                                    .ومعنوياً

                                                           

  عمر بن ا عبد حديث من ٦٣١٩ رقم ٢٥٠/ ٦ األوسط املعجم يف الطرباني أخرجه )١(

 يف ،والبيهقي ثابت بن علي به تفرد الوازع، إال سامل عن احلديث هذا يرو مل: الطرباني وقال

 شاهد وللحديث نظر إسناده فيه:  البيهقي وقال ١١٩ رقم ٢٦٣ـ٢٦٢/ ١اإلميان شعب

 رضي عباس بن ا عبد حديث من ٦١٨ رقم ٢/٤٦والصفات األمساء يف البيهقي أخرجه

رضي عباس ابن وحديث ٣٨٣/ ١٣ الفتح يف حجر ابن احلافظ وقال عنهما ا عنهما ا 

   .جيد وسنده موقوف



       
 
  
 

 ١٨٣

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

الناتج الذهين  ما ميتلكه اإلنسان من وخالصة القول فإن مفهوم امللكية الفكرية يعين :

وهو جمزي عليه باخلري إن كان خرياً  حق االنتفاع به لهالبشري و قلهعالذي ينتجه 

، وهذا الناتج الذهين قد يكون علماً أو فكراً أو  وبالسوء إن كان شراً وسوءاً

  نصوصاً قاهلا صاحبها وهي من كالمه هو أو ابتكاراً علمياً ابتكره بعلمه وفكره.

ق الذهين وهو احلق يف االنتفاع بثمار ما يسمى باحلوينتج عن مفهوم امللكية الفكرية 

العقل البشري ونتاجه يف ااالت كافة بشرط أن يكون ما ينتجه العقل البشري نافعاً 

  . )١(لإلنسان ولإلنسانية كافة



                                                           

 مسارة املنعم عبد إحسان للدكتور اإلسالم يف وضوابطها الفكرية امللكية حقوق مفهوم: ينظر )١(

 عطية للدكتور" الفكرية امللكية حقوق" الذهنية احلقوق من املايل اجلانب ووقف ،٢٩ـ٢٧ص

 القادر عبد للدكتور الوضعي والقانون الشريعة بني الفكرية امللكية حق وطبيعة ،٧صقرص

 وامللكية ،٧٧٨ص الشلش مدحم للدكتور والقانون الفقه بني امللكية ،وحقوق٣ص الشيخلي

 حق:  الفكرية وامللكية ، ١٨١ص عسريي عبدا علي للدكتور اإلسالمية الشريعة يف الفكرية

  .٢ص الصمادي عدنان للدكتور بيعهما وحكم ماهيتهما التجارية والعالمة العلمي اإلبداع



       
 
  
 

 ١٨٤

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

  املطلب الثاني

  أقسام امللكية الفكرية

  تنقسم امللكية الفكرية إىل ثالثة أقسام رئيسية :

وهو ما يسمى حبق املؤلف مثل املصنفات  :يةاحلقوق العلمية واألدبية والفن .١

املبتكرة املكتوبة يف خمتلف العلوم واآلداب والفنون سواء اختذت هذه املصنفات 

ل كتاب أو كتيب أو مطوية أو نشرة وكاملصنفات اليت تلقى شفوياً كالتسجيالت شك

ما اإلذاعية والتلفزيونية واحملاضرات واخلطب واملواعظ واألشعار واألناشيد و

مياثلها وكاملصنفات الداخلة يف فنون الرسم والتصوير والفن التشكيلي واحلفر 

والنحت واخلزف والعمارة والفنون الزخرفية وكمصنفات الفنون التطبيقية سواء 

كانت حرفية أو صناعية أو خرائط جغرافية وكمصنفات التصوير املرئية 

اسب اآليل من برامج واملصنفات السمعية والسمعية البصرية و كمصنفات احل

                                                                                    .وقواعد بيانات

وهو ما يسمى حبق املخرتع ويشمل براءات  :امللكية الصناعية حقوق .٢

                                                                                                                  االخرتاع والتصميمات والنماذج الصناعية واملعلومات السرية الصناعية. 



       
 
  
 

 ١٨٥

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

كالعالمات  وهي ما للتاجر من حق على حمله التاجر :احلقوق التجارية .٣

 .)١(التجارية واألسرار التجارية واملؤشرات اجلغرافية

  



                                                           

 ووقف ، ٤٤ـ٤٢ص آدم أمحد حممد للدكتور اجلنائية وتطبيقاهتا الفكرية امللكية حقوق: ينظر )١(

 حق:  الفكرية وامللكية ،٢١ـ٢٠صقرص عطية للدكتور الذهنية احلقوق من املايل اجلانب

  . ٣ـ٢ص الصمادي عدنان للدكتور بيعهما وحكم ماهيتهما التجارية والعالمة العلمي اإلبداع



       
 
  
 

 ١٨٦

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

  

 اما  

  و ا   ا ا ق

:  و  

ول اا  :ا ا   ا  

ا مق:  ا ا ا   

ا  

  



       
 
  
 

 ١٨٧

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

  املبحث الثاني

  حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث وحكمها

  األولاملطلب 

  احلكم الشرعي للملكية الفكرية

أو اجلهد الفكري املشروع أيا كان مضمونه يكسب صاحبه حقاً ذهين إن الناتج ال

مما ال ينبغي أن مياري فيه أحد مالياً وحقاً معنوياً يف شريعة اإلسالم ومحاية هذا احلق 

 )١(والدليل على مشروعية حقوق امللكية الفكرية ألصحاهبا يف إطارها اإلسالمي

] ففي تلك اآلية ١٨٨ : البقرة[  M k l m n  o L قوله تعاىل

 أموال الغري ويف ذلك إشارة إىل حتريم االعتداء على الكرمية هني عن االعتداء على

ألهنا ملكاً لآلخرين فال جيوز التصرف فيها إال بإذن  حقوق امللكية الفكرية

  .صاحبها

                                                           

 مسارة ملنعما عبد إحسان للدكتور اإلسالم يف وضوابطها الفكرية امللكية حقوق مفهوم: ينظر )١(

  .٣٣ص



       
 
  
 

 ١٨٨

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

] ١٩٠[البقرة :  M Ç ÈÉ Ê   Ë Ì Í Î  L  قوله تعاىلو

ىل االعتداء على حقوق اآلخرين ومنها حقوق ففي تلك اآلية الكرمية حرم ا تعا

امللكية الفكرية ألن ا تعاىل ال حيب املعتدين وقد حرم االعتداء على ما ميتلكه 

   اآلخرين ماالً كان أو عيناً أو ناجتاً ذهنياً من نتاج العقل والفكر.

] ففي هذه اآلية الكرمية ٣٩[النجم:   M Ô Õ Ö ×  Ø Ù Lوقوله تعاىل 

لكية اإلنسان لسعيه سواء أكان هذا السعي مادياً أم معنوياً واالبتكارات تأكيد مل

الفكرية والناتج الذهين من سعي اإلنسان وكده وجهده الذاتي لذلك فاإلنسان له 

  احلق يف ملكيتها والتصرف فيها.

فمنطوق احلديث   )١(»وأَعراضَكُم علَيكُم حرام والَكُمدماءكُم وأَم إِن » وقوله 

يدل على حرمة مال املسلم ودمه وعرضه ومفهومه يدل على حرمة االعتداء على 

  . )٢(الناتج الذهين والفكري لإلنسان ألنه ملكه مثل نفسه وماله وعرضه



                                                           

 من ١٠٥ رقم١/٣٣ الغائب الشاهد العلم ليبلغ باب العلم كتاب صحيحه يف البخاري أخرجه )١(

  . بكرة أبي حديث

  .٧٩٧ـ٧٩١ص الشلش حممد للدكتور والقانون الفقه بني امللكية حقوق: ينظر )٢(



       
 
  
 

 ١٨٩

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

  املطلب الثاني

  حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث

  

اعد املعرفة حبال إن علوم احلديث وهو ما يسمى مبصطلح احلديث هو : معرفة القو

وقيل هو : علم يعرف به أحوال السند واملنت من صحة، وحسن،  الراوي واملروي

وضعف، وعلو، ونزول، ورفع، ووقف، وقطع، وكيفية التحمل واألداء، وصفات 

املتأمل يف تراثنا اإلسالمي والعربي وخباصة تراث ثم إن )١(الرجال، وغري ذلك

فكرية ضاربة جبذورها يف أعماق تراثنا اإلسالمي حقوق امللكية ال احملدثني جيد أن

والعربي وليست هي من إبداعات احلضارة الغربية كما يدعي البعض بل هي من 

ومن األدلة  إبداعات ومبتكرات املسلمني منذ العهود األوىل للتأليف والتدوين

ن وذلك أل ما تركه لنا احملدثون يف كتب علوم احلديث ذلك والساطعة على الناصعة

القواعد  تلك الكتب واملصنفات جيد أن احملدثني قد أبدعوا يف وضع املتأمل يف

حلماية وإثبات امللكية الفكرية لصاحبها اليت له احلق يف  االصطالحية املتعددة

   هي : القواعد وتلك هبا امتالكها واالنتفاع

  

                                                           

  .٢٦-١/٢٥ للسيوطي الراوي تدريب: ينظر )١(



       
 
  
 

 ١٩٠

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

 :اهتمام احملدثني باإلسناد )١(

غاً حتى جعلوه خصيصة من خصائص األمة لقد اهتم احملدثون باإلسناد اهتماماً بلي

إن ا أكرم هذه األمة وشرفها «حممد بن حامت بن الْمظَفَّرِ  احملمدية ولذلك قال

وفضلها باإلسناد، وليس ألحد من األمم كلها، قدميهم وحديثهم، إسناد وإمنا هي 

من صحف يف أيديهم، وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، وليس عندهم متييز بني ما نزل 

التوراة واإلجنيل مما جاءهم به أنبياؤهم، ومتييز بني ما أحلقوه بكتبهم من األخبار اليت 

وهذه األمة إمنا تنص احلديث من الثقة املعروف يف زمانه،  ،أخذوا عن غري الثقات

املشهور بالصدق واألمانة عن مثله حتى تتناهى أخبارهم، ثم يبحثون أشد البحث 

حفظ، واألضبط، فاألضبط، واألطول جمالسة ملن فوقه فاأل حتى يعرفوا األحفظ

وأكثر حتى يهذبوه من  ثم يكتبون احلديث من عشرين وجهاً ، ممن كان أقل جمالسة

فليس  فهذا من أعظم نعم ا تعاىل ،الغلط والزلل، ويضبطوا حروفه ويعدوه عداً

هذا علي بن و ، أحد من أهل احلديث حيابي يف احلديث أباه، وال أخاه، وال ولده

عبد ا املديين، وهو إمام احلديث يف عصره، ال يروى عنه حرف يف تقوية أبيه بل 

نستوزع ا شكر  ، فاحلمد  على ما وفقنا على هذه األمة ،يروى عنه ضد ذلك

هذه النعمة، ونسأله التثبيت والتوفيق ملا يقرب منه ويزلف لديه، وميسكنا بطاعته، 

لوال  و اإلسناد عندي من الدين«   قال عبد ا بن املباركو )١(» إنه ويل محيد

                                                           

  .٤١ـ٤٠ص البغدادي لخطيبل احلديث أصحاب شرف: ينظر )١(



       
 
  
 

 ١٩١

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

إن هذا العلم دين ، فانظروا «وقال ابن سريين  )١(»اإلسناد لقال من شاء ما شاء

   )٢(»عمن تأخذون دينكم

إذا كانت مسندة وبذلك فإن احملدثني ال يقبلون األحاديث واآلثار واملرويات إال 

اإلسناد يثبت نسبة  وها ورويت عنهم وذلك ألنقال ذينومنسوبة إيل أصحاهبا ال

 وهذا يؤكد حرص احملدثني على محاية وإثبات امللكية الفكرية القول لصاحبه وراويه

  لصاحب النص وقائله.

 :لتحمل واألداءاتفاق احملدثني على صيغ ل )٢(

ما يعرف بطرق التحمل واألداء وذلك  نقل احلديث وحتملهل لقد وضع احملدثون 

احلديث وحتمله على الوجه  نقللنسبة القول إىل من قاله وتأكد من للتثبت وال

   : الصحيح وهذه الطرق كما يلي

السماع من الشيخ إمالء أو من غري إمالء، وسواء من حفظ الشيخ أو كتابه،  .١

ويقول احملدث عند األداء للغري: حدثين أو مسعت إن كان مسع وحده، 

يقول: أخربنا أو أنبأنا؛ ألن العرف  ومسعنا أو حدثنا إن مسع مع غريه، وال

خصص األولَين بالقراءة عليه، وقيل: ال فرق، ن بالسماع من الشيخ واآلخري

                                                           

  .١٩٤ص عياض للقاضي السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إىل اإلملاع: ينظر )١(

  .١/١١مسلم صحيح مقدمة: ينظر )٢(



       
 
  
 

 ١٩٢

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

فالقراءة عليه سواء قرأ هو بنفسه أو قرأ غريه وهو يسمع، ويقول عند األداء: 

أخربني إن قرأ بنفسه ومل حيضر غريه، وأخربنا إن قرأ بنفسه وحضر غريه، أو 

  ومسع هو.قرأ غريه 

املناولة املقرونة باإلجازة، بأن يدفع إليه الشيخ أصل مساعه أو فرعاً مقابال ثم  .٢

عليه، ويقول: هذا مساعي أو رواييت عن فالن فاروه عين وأجزت لك روايته، 

ويقول عند األداء: أخربني مناولة مع اإلجازة، فاإلجازة كأجزتك بالبخاري 

أن يعلم ايز ما جييزه، وأن يكون أو أجزتك جبميع مروياتي، ويستحسن 

  ااز له من أهل العلم، ويقول عند األداء: أخربني إجازة.

كله أو بعضه، سواء كان مقروناً  هأو مقروء هاملكاتبة بأن يكتب مسموعثم  .٣

باإلجازة أو ال، ويكفي معرفة املكتوب له خط الكاتب، ويقول عند األداء: 

  كتب إيل فالن، قال حدثنا إخل.

الوجادة، وهي أن يقف على كتاب لشخص فيه أحاديث يرويها ومل يسمعها ثم  .٤

منه ذلك الواجد، وال له منه إجازة، ويقول عند األداء: وجدت خبط فالن 

  كذا، ثم يسوق السند واملنت.

الوصية، بأن يوصي الراوي عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه،  ثم .٥

  بكتاب قال فيه: حدثنا إخل.ويقول عند األداء: أوصى إيل فالن 



       
 
  
 

 ١٩٣

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

اإلعالم، بأن يقول: هذا الكتاب رويته أو مسعته مقتصراً على ذلك من غري  ثم .٦

   .)١(إذن، ويقول عند األداء: أعلمين فالن قال: حدثنا إخل

لنقل احلديث وحتمله ومما سبق يتبني لنا أن احملدثني قد وضعوا طرق التحمل واألداء 

ألفاظ السماع  وذلك ألن الفكرية لقائل النص ومصدره وذلك حلماية وإثبات امللكية

وحدثنا وأخربنا وغريها من ألفاظ التحمل واألداء  التحديث واإلخبار كسمعت و

د ما يسمى بسلسلة قْإذا مل تكن من صميم عمل احملدثني يف نقل الرواية النفك ع

فإن طرق  اإلسناد وبالتايل ال نستطيع أن نكشف ونعثر على من قال النص لذلك

  امللكية الفكرية لقائل النص ومصدره. تالتحمل واألداء أثبت

 :لقلب احلديث وسرقته مقاومة احملدثني )٣(

وهو ما عرفه احملدثون باحلديث  بقلب األحاديث لقد قام بعض الرواة اروحني

املقلوب وهو أن يكون احلديث مشهوراً براو، فيجعل مكانه آخر يف طبقته حنو 

لريغب فيه لغرابته ، أو عن مالك، جعل  ؛عن سامل، جعل عن نافع  حديث مشهور،

 وقد يقع القلب يف املنت حبيث يتم وضع لفظة مكان أخرى عن عبيد ا بن عمر،

 بسرقة األحاديث اروحني كذلك قام بعض الرواة و احلديث املقلوب ضعيفو

ق ويدعي أنه مسعه براوية حديث فيجيء السار وعرفها احملدثون بأن ينفرد الراوي

أيضاً من شيخ ذلك الراوي،  وقد تتعدى السرقة إىل سرقة الكتب بأن يدعي 

                                                           

  .٦٦ـ٥٤ص للنووي والتيسري والتقريب ،٢٩١ـ٢٥١ص الصالح ابن مقدمة: ينظر )١(



       
 
  
 

 ١٩٤

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

ومن ، )١(السارق مساع الكتاب أو اجلزء احلديثي وهو يف احلقيقة مل يسمع شيئاً 

اجلدير بالذكر أن هناك ما يعرف بسرقة األحباث العلمية والكتب واملؤلفات واألخذ 

صحاهبا وذلك إثم وجرم يعاقب عليه القانون بالعقوبات منها دون اإلشارة إىل أ

التعزيرية الرادعة ألن يف ذلك انتهاك حلقوق امللكية الفكرية ألجل هذا فإن احملدثني 

مبقاومة سرقة احلديث فبينوا  ببيان القلب يف احلديث سنداً ومتناً بل قاموا قاموا

وهذا ثابت يف كتب رواهتا من اروحني  ها وعنهذه األحاديث وكشفوا عن

كتاباً يف  خلطيب البغداديا ألف كذلكمصطلح احلديث وكتب الرجال والرتاجم 

والظاهر  رافع االرتياب، يف املقلوب من األمساء واأللقاب"" احلديث املقلوب ومساه

ابن ناصر  ، وألفمن اسم الكتاب أنه خاص بقسم املقلوب الواقع يف السند فقط

اق واملتكلم فيهم من الرواة " وهو ر" الس ومساهكتاباً  يف سرقة احلديث الدمشقي

لبيان القلب يف احلديث سنداً  خمطوط  وبذلك فإن احملدثني قد بذلوا جهوداً مضنية

ملقاومة سرقة األحاديث لبيان الراوي احلقيقي للحديث وكشف من ادعى ومتناً و

  .)٢(ائل النص وصاحبهوكل ذلك حلماية وإثبات امللكية الفكرية لق ة احلديثرواي

                                                           

 للذهيب واملوقظة ،٤٧ص يللنوو والتيسري ،والتقريب٢٠٩ـ٢٠٨ص الصالح ابن مقدمة: ينظر )١(

  .٣٤٦ـ١/٣٤٢للسيوطي الراوي وتدريب ،٦٠ص

 يعقوب أمحد حممود للدكتور وآثارها ، ،ودوافعها وصورها ، مفهومها احلديث سرقة: ينظر )٢(

 إسحاق رمضان للدكتور والتعديل اجلرح يف وأثره الشريف احلديث وسرقة ،١١٠ـ١٠٨ص

  .٥٣ـ٤٣ص الزيان



       
 
  
 

 ١٩٥

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

 مقاومة احملدثني للتدليس: )٤(

اهتم احملدثون ببيان التدليس يف األحاديث والروايات وذلك للوصول إىل الراوي 

 احلقيقي للحديث فالتدليس هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما مل يسمعه منه، مومهاً

منه ثم قد يكون أنه قد لقيه ومسعه  أنه مسعه منه ، أو عمن عاصره ومل يلقه، مومهاً

بينهما واحد وقد يكون أكثر ومن شأنه أن ال يقول يف ذلك: "أخربنا فالن"، وال" 

حدثنا "، وما أشبههما وإمنا يقول: " قال فالن أو عن فالن"، وحنو ذلك ويسمى ذلك 

بتدليس اإلسناد ومثاله : ما روي عن علي بن خرم  قال: كنا عند ابن عيينة، ش

ل له: حدثكم الزهري؟ فسكت ، ثم قال: الزهري، فقيل له: الزهري ، فقي فقال:

مسعته من الزهري؟ فقال: ال مل أمسعه من الزهري، وال ممن مسعه من الزهري، حدثين 

وقد يصرح الراوي بالتحديث عن شيخ له  ،عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري

العطف ويعطف عليه شيخًا آخر مل يسمع ذلك املروي منه ويسمى ذلك بتدليس 

ومثاله: أن مجاعة من أصحاب هشيم بن بشري اجتمعوا يوما على أن ال يأخذوا منه 

التحديث ففطن لذلك فكان يقول يف كل حديث يذكره: حدثنا حصني ومغرية عن 

إبراهيم فلما فرغ قال: هل دلست لكم اليوم شيئًا؟ فقالوا: ال فقال: مل أمسع من مغرية 

احلديث ثين حصني ومغرية ومغرية غري مسموع يل، وحرفًا مما ذكرته إمنا قلت: حد

املدلَّس ضعيف ومن املصنفات اليت صنفها احملدثون يف التدليس التبيني ألمساء 

املدلسني للخطيب البغدادي، والتبيني ألمساء املدلسني لربهان الدين احلليب، وتعريف 



       
 
  
 

 ١٩٦

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

لسني للحافظ ابن أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس وهو مشهور بطبقات املد

 . )١(حجر العسقالني

ومما سبق يتضح لنا أن احملدثني بينوا لنا األحاديث اليت هبا تدليس ومن دلس فيها 

وقعدوا يف مصنفاهتم ومؤلفاهتم ما يسمى بالتدليس وأقسامه وذلك لبيان الراوي 

  احلقيقي للحديث وبذلك نثبت امللكية الفكرية لقائل النص وصاحبه.

 

 :وضعلل دثنياحمل مقاومة )٥(

املوضوعة  تمييز بني األحاديثلوذلك ل لقد قام احملدثون مبقاومة الوضع يف احلديث 

 وغريها من األحاديث املقبولة املنسوبة إىل رسول ا  وألجل ذلك وضع احملدثون

  عالمات لكشف الوضع وهي كما يلي :

إقرار الراوي بالوضع، كما فعل نوح بن أبي مريم املروزي يف وضعه أحاديث يف  .١

  .فضائل القرآن سورة سورة، وقد أقر هو بذلك

يتنزل منزلة اإلقرار بالوضع، كأن حيدث حبديث عن شيخ، ثم يسأل عن مولده، ما  .٢

ده، فيذكر تارخياً يعلم منه وفاة ذلك الشيخ قبله، وال يوجد ذلك احلديث إال عن

فهذا مل يعرتف بوضعه، ولكن اعرتافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع؛ ألن 

                                                           

 البن الروي واملنهل ،٣٩ص للنووي والتيسري والتقريب ،١٦٢ـ١٥٦ص الحالص ابن مقدمة: ينظر )١(

  .٢٤٥ـ٢٣٤/ ١للعراقي والتذكرة التبصرة وشرح ،٧٣ـ٧٢ص مجاعة



       
 
  
 

 ١٩٧

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

يعرف إال برواية هذا الذي حدث ذلك احلديث ال يعرف عند ذلك الشيخ، وال 

  .به

ركاكة األلفاظ واملعنى، فإذا وجدت الركاكة يف لفظ احلديث ومعناه، دل ذلك  .٣

الدين كله حماسن، والركاكة ترجع إىل  على أن منت احلديث موضوع؛ وذلك ألن

  الرداءة، إذن فبني الركاكة ومقاصد الدين مباينة.

  أن يكون خمالفاً للعقل أو احلس أو املشاهدة . .٤

  أن يكون مناقضاً لصريح القرآن الكريم، أو السنة املتواترة، أو اإلمجاع القطعي. .٥

ظيم على الفعل احلقري، على األمر الصغري، أو الوعد الع اإلفراط بالوعيد الشديد .٦

 .وهذا كثري يف حديث القصاص

نوح بن أبي مريم من أين لك عن أنه قيل ألبي عصمة  : احلديث املوضوع ومثال

فقال: إني رأيت الناس قد  ؟عكرمة، عن ابن عباس، يف فضائل القرآن سورة سورة

أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة، ومغازي حممد بن إسحاق، 

  عت هذه األحاديث حسبة.فوض

لقد تتبع العلماء األحاديث املوضوعة وأفردوها باجلمع والتأليف تنبيها للعامة و

حتى ال يغرتوا هبا ومن أشهر هذه املؤلفات: تذكرة املوضوعات ألبي الفضل حممد 

واملوضوعات يف األحاديث  ،بن طاهر املقدسي وهو مرتب على حروف املعجم

ملوضوعات الكربى البن اجلوزي والآللئ املصنوعة يف املرفوعات للجوزقي وا



       
 
  
 

 ١٩٨

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

األحاديث املوضوعة جلالل الدين السيوطي وتنزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار 

   .)١(الشنيعة املوضوعة البن عراق

وبذلك يتأكد لنا أن احملدثني وضعوا عالمات لكشف الوضع يف احلديث للوقوف 

حتى ال يظن أحد  للرسول  وراً وهبتاناًعلى األحاديث املوضوعة واليت نسبت ز

 أهنا من كالم رسول ا لقائل النص  وذلك حلماية وإثبات امللكية الفكرية

 وصاحبه وعدم االلتفات إىل ما نسب زوراً وهبتاناً إىل رسول ا.   

 التفرقة بني احلديث املرفوع واملوقوف واملقطوع: )٦(

فوع بأنه املرفوع واملوقوف واملقطوع فعرفوا املر لقد قام احملدثون بالتفرقة بني احلديث

ما أضيف إىل رسول ا"   خاصة" واملوقوف بأنه "ما يروى عن الصحابة  من

  أقواهلم، أو أفعاهلم وحنوها، فيوقف عليهم وال يتجاوز به إىل رسول ا" 

                                                           

 بيان يف واالقرتاح ،٤٦ ص للنووي والتيسري والتقريب ،٢٠٣-٢٠٢ص الصالح ابن مقدمة: ينظر )١(

 يف واخلالصة ،٥٤ -٥٣ ص اعةمج البن الروي واملنهل ،٢٥ ص العيد دقيق البن االصطالح

 أمحد للشيخ احلديث علوم اختصار إىل احلثيث والباعث ،٨٤ ص للطييب احلديث معرفة

 والتذكرة التبصرة وشرح ،٢٤٠-١/٢٣٣امللقن البن احلديث علوم يف واملقنع ،٧٨ ص شاكر

 املالكي عمار البن احلديثية األلفية شرح يف السعيدية ومفتاح ،٣١٩-١/٣١٨ للعراقي

 الراوي وتدريب ،٣٣٥-١/٣٣٠للسخاوي املغيث وفتح ،١٦٨-١٦٧ص

  .٣٢٨-١/٣٢٣للسيوطي



       
 
  
 

 ١٩٩

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

وهذه  )١(م"ما جاء عن التابعني موقوفا عليهم من أقواهلم أو أفعاهلواملقطوع بأنه "

 تعين أن احلديث املرفوع من كالم رسول ا  احلديثية التفرقة بني تلك املصطلحات

وهذا  واملوقوف من كالم الصحابة رضوان ا عليهم واملقطوع من كالم التابعني 

يؤكد حرص احملدثني على نسبة كل قول لصاحبه وفق مصطلحات حديثية دقيقة 

إن احملدثني قد وضعوا هذه الفروقات واالختالفات قد قاموا بوضعها وعلى ذلك ف

بني املصطلحات احلديثية لنسبة كل قول لصاحبه وهذا يثبت ويؤكد محاية احملدثني 

  للملكية الفكرية لصاحب النص وقائله.

  

   يف مصنفاهتم ومؤلفاهتم : بذكر األحاديث مسندة وتوثيقهااهتمام احملدثني  )٧(

والتدوين وقد ساقوا األحاديث يف مصنفاهتم  اهتم احملدثون بالتصنيف والتأليف

التصنيف على  إىل قسمني األول: التصنيف وقسموا ومؤلفاهتم مسندة بأسانيدهم

والثاني: التصنيف على املسانيد  كالصحيحني والسنن الكتب واألبواب الفقهية

كمسند أمحد ومسند أبي  حديث كل صحابي وحده وإن اختلفت أنواعه ومجع

على حروف املعجم  أمساء الصحابة للمسند املصنف وقد يرتب يداود الطيالس

من رسول  يف أمسائهم، وله أن يرتبهم على القبائل، فيبدأ ببين هاشم ثم باألقرب نسباً

  ا  ، وله أن يرتب على سوابق الصحابة، فيبدأ بالعشرة، ثم بأهل بدر، ثم بأهل

                                                           

 املغيث وفتح ،٣٤ـ٣٢ص للنووي والتيسري والتقريب ،١١٩ـ١١٦ص الصالح ابن مقدمة: ينظر )١(

  .٢١٩ـ١/٢٠٢للسيوطي الراوي وتدريب ،١٤٠ـ١/١٣١للسخاوي



       
 
  
 

 ٢٠٠

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

فتح مكة، وخيتم بأصاغر الصحابة احلديبية، ثم مبن أسلم وهاجر بني احلديبية و

  .)١(كأبي الطفيل ونظرائه، ثم بالنساء، وهذا أحسن، واألول أسهل

أن يسوقوا األحاديث مسندة بأسانيدها يف وبذلك يتبني لنا حرص احملدثني على 

مصنفاهتم ومؤلفاهتم وذلك لبيان من روي هذا احلديث ومن قائله وكل ذلك يؤكد 

  .إثبات امللكية الفكرية لقائل النص وصاحبهحرص احملدثني على محاية و

وهو عزو احلديث إىل مصادره  ن بتوثيق احلديث وخترجيهواهتم احملدث كذلك

األصلية ككتب الصحاح والسنن واملسانيد واملعاجم واألجزاء احلديثية اليت روته 

وقد ألف احملدثون مؤلفات عديدة يعتمد عليها الباحث يف الوصول إىل  بإسناده

ديث مسنداً يف مصادره األصلية ومن هذه املؤلفات حتفة األشراف مبعرفة احل

للمزي وذخائر املواريث يف الداللة على مواضع احلديث البن النابلسي األطراف 

للسيوطي واجلامع األزهر من حديث النيب  وكالمها ومجع اجلوامع واجلامع الصغري

زيلعي والدراية يف تلخيص نصب ية للاألنور للمناوي ونصب الراية ألحاديث اهلدا

وكنز العمال يف سنن األقوال واألفعال للمتقي اهلندي واملعجم  الراية البن حجر

وقد اهتم احملدثون هبذا اجلانب من توثيق احلديث  املفهرس أللفاظ احلديث النبوي

وخترجيه حتى ال يتسنى ألحد عزو احلديث إىل غري مصدره األصلي حيث إن عزو 

                                                           

 البن الروي واملنهل ، ٨٣ص للنووي ريوالتيس والتقريب ،٣٦١ـ٣٦٠ص الصالح ابن مقدمة: ينظر )١(

  .٤١٨ـ١/٤١٧امللقن البن احلديث علوم يف واملقنع ،١١٠ص مجاعة



       
 
  
 

 ٢٠١

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

مصدره األصلي يثبت صراحة من قال هذا النص وبالتايل يكون يف  احلديث إىل

  لكية الفكرية لصاحب النص وقائله.ذلك محاية وإثبات للم

 :لضوابط عند نسخ الكتب واستعارهتابوضع ا اهتمام احملدثني )٨(

وذلك حلماية  واستعارهتا الكتببوضع الضوابط عند نسخ لقد قام احملدثون 

إذا نسخ شيئًا من كتب  صاحب الكتاب فقال ابن مجاعة "ل وإثبات امللكية الفكرية

العلوم الشرعية فينبغي أن يكون على طهارة مستقبل القبلة طاهر البدن والثياب 

حبرب طاهر ويبتدئ كل كتاب بكتابة: بسم ا الرمحن الرحيم فإن كان الكتاب 

بها بعد كت مبدوءا فيه خبطبة تتضمن محد ا تعاىل والصالة على رسوله  

البسملة وإال كتب هو ذلك بعدها ثم كتب ما يف الكتاب وكذلك يفعل يف ختم 

الكتاب أو آخر كل جزء منه بعد ما يكتب آخر اجلزء األول أو الثاني مثال، ويتلوه 

   ."يكذا وكذا إن مل يكن مت الكتاب ويكتب إذا كمل: مت الكتاب الفالن

 ،ستعري أن يشكر للمعري ذلك وجيزيه خرياوينبغي للموأما يف استعارة الكتب فقال" 

وال يطيل مقامه عنده من غري حاجة بل يرده إذا قضى حاجته وال حيبسه إذا طلبه 

املالك أو استغنى عنه، وال جيوز أن يصلحه بغري إذن صاحبه ، وال حيشيه وال 

يكتب شيئًا يف بياض فواحته أو خوامته إال إذا علم رضا صاحبه، وهو كما يكتبه 

احملدث على جزء مسعه أو كتبه وال يسوده وال يعريه غريه وال يودعه لغري ضرورة 

فإن كان الكتاب وقفًا على من  حيث جيوز شرعا وال ينسخ منه بغري إذن صاحبه ،

ينتفع به غري معني فال بأس بالنسخ منه مع االحتياط وال بإصالحه ممن هو أهل لذلك 



       
 
  
 

 ٢٠٢

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

سخ منه بإذن صاحبه أو ناظره فال يكتب منه وحسن أن يستأذن الناظر فيه وإذا ن

والقرطاس يف بطنه أو على كتابته وال يضع احملربة عليه وال مير بالقلم املمدود فوق 

 وضع الضوابطيتضح لنا أن احملدثني حرصوا كل احلرص على  ، وبذلك)١("كتابته

سواء  تبيف الك يئاًش يغري ن الناسخ واملستعري الإواستعارهتا حبيث  الكتب لنسخ

بنقص أو بزيادة وخاصة يف عنوان الكتاب ونسبته إىل صاحبه وذلك كله محاية 

             وحفاظاً على إثبات امللكية الفكرية لصاحب الكتاب.

مما سبق يتأكد لنا أن حقوق امللكية الفكرية ضاربة جبذورها يف علوم احلديث عند 

ت املسلمني منذ العهود األوىل احملدثني وأهنا من إبداعات احملدثني ومن مبتكرا

للتأليف والتدوين وهذا جيعلنا نفتخر برتاثنا اإلسالمي والعربي وجنعله املنطلق 

األساسي لنا يف حاضرنا ومستقبلنا من أجل صناعة هنضة علمية وحضارية يف 

    خمتلف امليادين وااالت. 

                                                      

  

  

                                                           

  .١٣٠ـ١٢٧ص مجاعة البن واملتعلم العامل أدب يف واملتكلم السامع تذكرة: ينظر )١(



       
 
  
 

 ٢٠٣

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

  ا

احلمد  الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا ا والصالة والسالم على 

سيد األولني واألخرين، وخامت األنبياء واملرسلني، وعلى آله  سيدنا حممد 

   وأصحابه الطيبني الطاهرين، ومن واالهم بإحسان إىل يوم الدين.

  وبعد

 علوم احلديث حاولت فيه  قدر جهدي أن حبث يف حقوق امللكية الفكرية يف فهذا

صورة من صور اإلبداع يف تراثنا اإلسالمي والعربي متمثلة يف علوم احلديث عند  أبني

أبدعوا يف تقعيد العديد من وسائل محاية وإثبات حقوق امللكية  حيث إهنم احملدثني

صور  الفكرية وهذا يثبت ويؤكد أن تراثنا اإلسالمي والعربي حيوي العديد من

اإلبداع واليت حتتاج منا إىل بياهنا والكتابة فيها من باب اجلمع بني األصالة واملعاصرة 

للربط بني املاضي ومن باب إعادة قراءة الرتاث اإلسالمي قراءة استكشاف وحتليل 

ويهيل عليه الرتاب وخباصة يف هذا الوقت  يف الرتاثواحلاضر وللرد على من يطعن 

ال هم فيه جلماعة ممن مسوا أنفسهم مثقفني إال الطعن يف تراثنا احلرج والعصيب الذي 

اإلسالمي والعربي وخباصة تراث احملدثني فجزى ا احملدثني عما قدموه خلدمة 

  . السنة النبوية وأجزل هلم يف الثواب والعطاء

  



       
 
  
 

 ٢٠٤

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

  -:وقد تكشف يل من خالل عملي هلذا البحث عدة نتائج وتوصيات

  

  النتائج أوالً:

قوق امللكية الفكرية من إبداعات املسلمني يف مصنفاهتم ومؤلفاهتم  أن ح )١(

 منذ العهود األوىل يف التأليف والتدوين.

سامهوا جبزء كبري يف وضع العديد من وسائل محاية وإثبات  أن احملدثني )٢(

 امللكية الفكرية وذلك من خالل مصنفاهتم يف علوم احلديث.

)٣( سئل اليت تؤدي إىل محاية حقوق ق علماء احلديث إىل مراعاة الوساب

 امللكية الفكرية.

أن تراث احملدثني منجم من مناجم الذهب ولكن حيتاج إىل من ينقب  )٤(

  ويفتش يف هذا املنجم الستخراج ذهبه العلمي وآللئه الفكرية.

  : التوصياتثانياً

باملؤلفات واملصنفات الرتاثية اليت هتتم حبقوق امللكية الفكرية العناية  )١(

  لى نشرها لالستفادة منها.والعمل ع

العمل على دراسة كتب الرتاث املختلفة دراسة واعية وعميقة وذلك  )٢(

للوقوف على اآلراء العلمية املبثوثة يف هذه الكتب حول قضية امللكية 

  الفكرية.



       
 
  
 

 ٢٠٥

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

ونقدية للربط  يةوحتليل يةقراءة استكشافالعمل على إعادة قراءة الرتاث  )٣(

  راثنا اإلسالمي والعربي.بني القضايا العلمية احلديثة وت

البحث يف منجزات ونتاج احلضارة اإلسالمية إلثراء املوضوعات  )٤(

والقضايا العلمية احلديثة للجمع بني األصالة واملعاصرة والربط بني 

  املاضي واحلاضر.

  

فاحلمد  الذي وفقين هلذا، وما توفيقي إال  ،ا ما وقفت عليه من نتائج وتوصياتهذ

وإني ألرجو أن يكون التوفيق قد حالف قويل ، وإليه املرجع واملصري  با، عليه توكلت

   وعملي، فإن كان كذلك فلله احلمد واملنة، وإال فالكمال  وحده .

  

  وصلِّ اللهم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً.



       
 
  
 

 ٢٠٦

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

ادر واا  

موسى أبو بكر البيهقي ـ  أمحد بن احلسني بن علي بن األمساء والصفات ـ )١(

مكتبة السوادي،  حتقيق /عبدا بن حممد احلاشدي ـ الطبعة األوىل ـ

  م. ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣جدة 

األشباه والنظائر ـ تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي املؤلف ـ  )٢(

 م.١٩٩١ -هـ  ١٤١١دار الكتب العلمية  الطبعة األوىل ـ

ن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي ـ األشباه والنظائر ـ عبد الرمح )٣(

 م.١٩٩٠ - هـ ١٤١١دار الكتب العلمية الطبعة األوىل ـ

االقرتاح يف بيان االصطالح ـ تقي الدين أبو الفتح حممد بن علي بن وهب  )٤(

بن مطيع القشريي املعروف بابن دقيق العيد ـ دار الكتب العلمية ـ 

 بريوت .

عياض بن موسى بن  يد السماع ـاإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقي )٥(

حتقيق/الشيخ السيد  عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، أبو الفضل ـ

القاهرة /  -دار الرتاث / املكتبة العتيقة  الطبعة األوىل ـ أمحد صقرـ

 م.١٩٧٠ -هـ ١٣٧٩تونس 



       
 
  
 

 ٢٠٧

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

الباعث احلثيث إىل اختصار علوم احلديث ـ أبو الفداء إمساعيل بن عمر  )٦(

البصري الدمشقي ـ حتقيق الشيخ أمحد حممد شاكر ـ بن كثري القرشي 

 الطبعة الثانية ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت.

تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ـ عبد الرمحن بن أبي بكر جالل  )٧(

الدين السيوطي ـ حتقيق أ/ أبو قتيبة نظر حممد الفاريابي ـ مكتبة الكوثر ـ 

 هـ .١٤١٥الرياض 

تكلم يف أدب العامل واملتعلم ـ أبو عبد ا حممود بن تذكرة السامع وامل )٨(

إبراهيم بن سعد ا بن مجاعة الكتاني الشافعي املعروف بابن مجاعة ـ 

حتقيق حممد مهدي العجمي ـ الطبعة الثالثة ـ دار البشائراإلسالمية ـ 

 م.٢٠١٢هـ ـ١٤٣٣بريوت ـ 

حتقيق  رف النووي ـالتقريب والتيسري ـ أبو زكريا حميي الدين حييى بن ش )٩(

هـ/ ١٤٠٥حممد عثمان اخلشت ـ دار الكتاب العربي ـ بريوت  د/

 م.١٩٨٥

حقوق امللكية الفكرية وتطبيقاهتا اجلنائية د/ حممد أمحد آدم ـ رسالة  )١٠(

دكتوراه بكلية الشريعة والقانون                                                                ـ 

 م. ٢٠١٦ن بالسودان جامعة أم درما



       
 
  
 

 ٢٠٨

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

حقوق امللكية بني الفقه والقانون د/ حممد الشلش ـ حبث منشور مبجلة  )١١(

) ـ ٢١جامعة النجاح لألحباث(العلوم اإلنسانية) ـ فلسطني ـ الد (

 م.٢٠٠٧

احلسني بن حممد بن عبد ا، شرف الدين  اخلالصة يف معرفة احلديث ـ )١٢(

ثري ـ الطبعة األوىل ـ املكتبة أبو عاصم الشوامي األ الطييب ـ حتقيق أ/

 م. ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠اإلسالمية للنشر والتوزيع ـ الرواد لإلعالم والنشر

سرقة احلديث الشريف وأثره يف اجلرح والتعديل د/ رمضان إسحاق  )١٣(

الزيان ـ حبث منشور مبجلة اجلامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية ـ 

 م.٢٠٠٣ـ  )٢) ـ العدد (١١غزة ـ فلسطني ـ الد (

وصورها ،ودوافعها ، وآثارها د/ حممود  سرقة احلديث مفهومها ، )١٤(

أمحد يعقوب ـ حبث منشور مبجلة دراسات (علوم الشريعة والقانون) ـ 

 م.٢٠١١) ـ ١) ـ العدد (٣٨األردن ـ الد (

شرح التبصرة والتذكرة ـ أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن  )١٥(

بكر بن إبراهيم العراقي ـ حتقيق د/عبد اللطيف  عبد الرمحن بن أبي

 هـ ـ١٤٢٣اهلميم ود/ماهر ياسني الفحل ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت 

 .م٢٠٠٢



       
 
  
 

 ٢٠٩

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن  شرف أصحاب احلديث ـ )١٦(

دار  حممد سعيد خطي أوغلي ـ مهدي اخلطيب البغدادي ـ حتقيق د/

 قرة.أن .إحياء السنة النبوية 

أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ـ  شعب اإلميان ـ )١٧(

مكتبة الرشد  الطبعة األوىل ـ عبد العلي عبد احلميد حامد ـ حتقيق د/

للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند  

 م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣

)١٨( البخاري اجلعفي ـ صحيح البخاري ـ حممد بن إمساعيل أبو عبد ا 

حتقيق د/حممد زهري بن ناصر الناصر ـ دار طوق النجاة ـ بريوت 

 هـ .١٤٢٢

صحيح مسلم ـ مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ـ  )١٩(

 حتقيق أ/حممد فؤاد عبد الباقي ـ دار إحياء الرتاث العربي ـ بريوت .

الوضعي د/ عبد طبيعة حق امللكية الفكرية بني الشريعة والقانون  )٢٠(

القادر الشيخلي ـ حبث مقدم للمؤمتر العلمي الثالث لكلية الشريعة حتت 

عنوان " موقف اإلسالم من مسألة امللكية الفكرية"  جبامعة اجلرش 

من نوفمرب  ٨ـ ٦هـ املوافق  ١٤٢٢شعبان سنة  ٢٣ـ٢١باألردن بتاريخ 

 م. ٢٠٠١سنة 



       
 
  
 

 ٢١٠

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

ثمان بن عبد الرمحن أبو علوم احلديث املعروف مبقدمة ابن الصالح ـ ع )٢١(

عمرو تقي الدين املعروف بابن الصالح ـ حتقيق د/عبد اللطيف اهلميم 

ود/ماهر ياسني الفحل ـ الطبعة األوىل ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت 

 م. ٢٠٠٢هـ ـ  ١٤٢٣

فتح الباري بشرح صحيح البخاري ـ أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل  )٢٢(

 هـ.١٣٧٩رفة ـ بريوت العسقالني الشافعي ـ دار املع

فتح املغيث بشرح ألفية احلديث ـ مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد  )٢٣(

الرمحن بن حممد بن أبي بكر بن عثمان السخاوي ـ حتقيق د/علي 

 م.٢٠٠٣هـ ـ١٤٢٤حسني علي ـ مكتبة السنة ـ القاهرة 

خليل  الفروق ـ أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف ـ حتقيق / )٢٤(

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨نصورـ دار الكتب العلمية ـ بريوت امل

 جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى ـ القاموس احمليط ـ )٢٥(

بإشراف: حممد نعيم  حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة

 -هـ  ١٤٢٦ -مؤسسة الرسالة ـ بريوت  العرقسوسي ـ الطبعة الثامنة ـ

 م. ٢٠٠٥

سط ـ سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي املعجم األو )٢٦(

أبو القاسم الطرباني ـ حتقيق أ/طارق عوض ا بن حممد وأ/عبد 

 احملسن احلسيين ـ دار احلرمني ـ القاهرة.



       
 
  
 

 ٢١١

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

 د/ نزيه محاد ـ معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ـ )٢٧(

 م.٢٠٠٨ـ  هـ ١٤٢٩دمشق  –دار القلم الطبعة األوىل ـ 

 جممع اللغة العربية بالقاهرة ـ دار الدعوة. املعجم الوسيط ـ )٢٨(

مفتاح السعيدية يف شرح األلفية احلديثية ـ مشس الدين حممد بن عمار بن  )٢٩(

حممد بن أمحد املصري املالكي املعروف بابن عمار ـ دراسة وحتقيق 

د/شادي بن حممد بن سامل آل نعمان ـ مركز النعمان للبحوث 

هـ ـ  ١٤٣٢سات اإلسالمية وحتقيق الرتاث والرتمجة ـ صنعاء والدرا

 م . ٢٠١١

ـ أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف  املفردات يف غريب القرآن )٣٠(

بالراغب األصفهانى ـ حتقيق أ/ صفوان عدنان الداودي ـ الطبعة األوىل 

 هـ. ١٤١٢دمشق، بريوت  –دار القلم، الدار الشامية  ـ

ة الفكرية وضوابطها يف اإلسالم د/ إحسان عبد مفهوم حقوق امللكي )٣١(

املنعم مسارة ـ حبث مقدم للمؤمتر العلمي الثالث لكلية الشريعة حتت 

عنوان " موقف اإلسالم من مسألة امللكية الفكرية"  جبامعة اجلرش 

من نوفمرب  ٨ـ ٦هـ املوافق  ١٤٢٢شعبان  ٢٣ـ٢١باألردن بتاريخ 

 م.٢٠٠١



       
 
  
 

 ٢١٢

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

ـ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد املقنع يف علوم احلديث  )٣٢(

الشافعي املصري ابن امللقن ـ حتقيق د/عبد ا بن يوسف اجلديع ـ دار 

 هـ .١٤١٣فواز ـ السعودية 

امللكية الفكرية : حق اإلبداع العلمي والعالمة التجارية ماهيتهما  )٣٣(

وحكم بيعهما د/ عدنان الصمادي ـ حبث مقدم للمؤمتر العلمي الثالث 

لكلية الشريعة حتت عنوان " موقف اإلسالم من مسألة امللكية الفكرية"  

من  ٨ـ ٦هـ املوافق  ١٤٢٢شعبان  ٢٣ـ٢١جبامعة اجلرش باألردن بتاريخ 

 م. ٢٠٠١نوفمرب 

ـ الشيخ حممد أبو زهرة ـ  دار  امللكية ونظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية )٣٤(

 م. ١٩٩٦ـ القاهرة  الفكر العربي

لفكرية يف الشريعة اإلسالمية د/ علي عبدا عسريي ـ امللكية ا )٣٥(

منشورات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ـ الطبعة األوىل ـ الرياض 

 م.٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٥

املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي ـ أبو عبد ا حممود بن  )٣٦(

مجاعة ـ إبراهيم بن سعد ا بن مجاعة الكتاني الشافعي املعروف بابن 

حتقيق د/حميي الدين عبد الرمحن رمضان ـ الطبعة الثانية ـ دار الفكر ـ 

 هـ. ١٤٠٦دمشق 



       
 
  
 

 ٢١٣

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

مشس الدين أبو عبد ا حممد بن  املوقظة يف علم مصطلح احلديث ـ )٣٧(

عبد الفتاح أبو غُدة ـ  أمحد بن عثمان بن قَايماز الذهيب ـ حتقيق / الشيخ

 هـ. ١٤١٢إلسالمية ـ حلب الطبعة الثانية ـ مكتبة املطبوعات ا

  وقف اجلانب املايل من احلقوق الذهنية "حقوق امللكية الفكرية"  )٣٨(

د/ عطية صقر ـ حبث مقدم للمؤمتر الثاني لألوقاف جبامعة أم القرى مبكة 

 هـ.١٤٢٧شوال  ١٥ـ ١٣املكرمة بتاريخ 





       
 
  
 

 ٢١٤

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

  س ات

ر   اع

ا  

 ١٧١  امللخص العربي  

 ١٧٣  امللخص اإلجنليزي 

 ١٧٥  املقدمة  

 ١٧٩  وأقسامها الفكرية امللكية املبحث األول: مفهوم  

 :التصور يف الفكرية امللكية مفهوم املطلب األول 

  اإلسالمي

١٨٠  

 :١٨٤  الفكرية امللكية أقسام املطلب الثاني  

 احلديث علوم يف الفكرية امللكية املبحث الثاني: حقوق 

  وحكمها

١٨٦  

 :١٨٧  الفكرية للملكية الشرعي احلكم املطلب األول  



       
 
  
 

 ٢١٥

 ولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حل  

 حقوق امللكية الفكرية يف علوم احلديث 

 :١٨٩  احلديث علوم يف الفكرية امللكية حقوق املطلب الثاني  

  ٢٠٣  اخلامتة

  ٢٠٦  املصادر واملراجع

  ٢١٤  فهرس املوضوعات

 


