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 زكاة احلقوق املعنوية
 حممد سعيد رمضان البوطي  اإلمام

 احلق وأقسامه 

 عريف احلق:ت

عرف احلق بتعريفات كثرية، تدور على جامع مشرتك ميكن التعبري عنه بأنه: اختصاص حاجز 
خيّول صاحبه دون غريه مصلحة ما، ولعل من أدقها وأمشلها التعريف الذي اعتمده صاحب كشف 

وأصل معىن  1عائدة ملن ينسب إليه ((األسرار بأنه )) موجود من كل وجه تتعلق به مصلحة خاصة 
فإذا نسب إىل الشخص أو إىل جهة ما ، أورثته   2احلق )) الشيء الثابت الذي ال يسوغ إلنكاره ((

 اختصاصاً حاجزاً ميتعه دون غريه مبصاحل ومنافع معينة. قد تتمثل يف ملكية أو استئجار أو انتفاع.

 أقسام احلق:

ا الذي منفرع بعضها عن بعض، ال شأن لنا هبا يف هذا املقام. وإينقسم احلق إىل أنواع كثرية يت
 ينبغي أن نعلمه بني يدي حبثنا هذا، هو أن احلق ينقسم إىل قسمني رئيسيني :

العارضة. كحق البائع يف احلق املايل. وهو كل ما تعلق مبال عيين أو بشيء من منافعه  أحدهما:
 تأجر بالسكىن.املشرتي يف املبيع ، وكحق املس الشمس وحق

                                                           

 4311و  4/434( كشف األسرار على أصول البزدوي: 
 2وما بعد. 2/239وانظر كليات أيب البقاء:   97جرجاين: صل(التعريفات ل
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احلق املعنوي. وهو كل ما مل يتعلق مبال عيين وال بشيء من منافعه. مثل حق القصاص  ثانيهما:
 1وحق رفع الدعاوي وحق الطالق والوالية، وسائر احلقوق املتعلقة بالكرامة اإلنسانية.

هذا وإمنا مسيت هذه احلقوق باحلقوق املعنوية، ألن االختصاص الذي قضى بالشارع لصاحب 
احلق، أمر تقديري ال ينحط على عني ماديّة وال يسري ضمن منفعة متقومة. فكان هذا االختصاص 

 من جراء ذلك الشيء شيئاً معنوياً أو متعلقاً بأمر معنوي. 

غري أن الذي نعنيه باحلقوق املعنوية يف حبثنا هذا، حقوق اعتبارية قضى هبا العرف التجاري اليوم  
تكار وحق املاركة واالسم التجاري، وجعلها خاصة ملن تنسب إليه من شخص كحق التأليف وحق االب

أو جهة. ولسوف نبحث يف مدى سريان معىن املال أو املنفعة املتقومة ضمن هذه احلقوق، حىت إذا 
بنينا على ذلك األحكام املالئمة علمنا أهنا تنطوي اليوم على قيمة مالية ثابتة طبق املسوغات الشرعية، 

ان البيع والرهن واإلجيار، وعقد الشركات واحلوالة هبا وعليها، وتعلق الزكاة هبا، وهو ما سنركز من إمك
 عليه ونفصل القول فيه مبشيئة اهلل.

 :حق االبتكار ومدى سريان املنفعة املتقومة فيه 

 (االبتكار)حق رية ومتنوعة، وكلنا نرى أن مصطلحإن احلقوق املعنوية اليت ختضع هلذا التساؤل كث
ما يشمل كثريًا من الصور واجلزئيات املطروحة يف هذا البحث، مثل حق التأليف االتساع فيه من 

 والتحقيق واالسم التجاري وبرنامج احلاسب اآليل ...إخل.

فإذا انتهينا بعد البحث والنظر إىل أن حق االبتكار تسري فيه اليوم منفعة متقومة منسوبة إىل 
الواقع يشمل عندئٍذ سائر الصور واجلزئيات األخرى املشاهبة، ملا بينها مجيعاً من  صاحب احلق، فإن هذا

جامع مشرتك أال وهو معىن اإلبداع بشكل ما. على أننا سنفرد بالبحث والنظر تلك اجلزئيات والنماذج 
ثري من اليت تناهلا أمساء ك يها وجود اجلامع املشرتك، كحق النشر، وكحق الشهرةاليت قد ال تستبني ف

 احملاّل التجارية. 

                                                           

 1 94و 2/93د السالم: ( انظر أقسام احلقوق بأنواعها املختلفة يف كتاب: قواعد األحكام للعز بن عب
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إمنا هو حق التأليف. فلنجعل حديثنا عنه أساسًا للحديث عن  إن أبرز منوذج حلق االبتكار
 النماذج األخرى. ولسوف يتلخص حبثنا فيه من خالل اإلجابة املفصلة عن كل من السؤالني التاليني:

ميزان الشرع اختصاصًا حاجزاً هل اجلهد الفكري يف التأليف _مثاًل_ يورث صاحبه يف  أولهما:
 يتضمن معىن احلق؟

ماهي طبيعة هذا احلق؟ أهو حق مادي مايل بشكل ما، أم هو حق معنوي خال عن  ثانيهما:
 شوائب النفع املايل؟

وجنيب بادئ ذي بدء عن السؤال األول فنقول: نعم، بل إننا ال نعلم يف هذا القدر رأّي خالف 
ثابت من حرمة انتحال اإلنسان قواًل لغريه، أو إسناده إىل غري من قد ومن أبرز مايدل على ذلك ماهو 

صدر عنه. لقد كانت الشريعة اإلسالمية والتزال هي القاضي األول بنسبة الكلمة والفكرة إىل صاحبها، 
 لينال هو دون غريه أثارها من فائدة وخري، وليتحمل هو ذاته ما قد حترزه من ضرر وشر.

أمحد يف حتديد هذا االختصاص وحصره مذهبًا جعله مينع من اإلقدام على بل لقد ذهب اإلمام 
زايل أن  بعد االستئذان منه. فقد روي الغاالستفادة بالنقل والكتابة عن مقال ومؤلف ُعِرف صاحبه، إال

اإلمام أمحد سئل عمن سقطت منه ورقة كتب فيها أحاديث أو حنوها: أجيوز ملن وجدها أن يكتب منها 
 بآدابوأيًا كان مصدر هذا احلكم، أخالقيًا جمردًا يتعلق  1ا؟ فقال: ال بل يستأذن مث يكتبمث يرده

التعامل والسلوك، أو اقتصادياً يتمثل يف منفعة مالية متقومة، فإنه يف كل األحوال ينطوي على اختصاص 
 ما، يعطي صاحبه حق التسلط على ما اختّص به. 

 2مطلع حبثنا هذاوذلك هو معىن احلق الذي عرفناه يف 

الذي هو مثرة جهد فكري أو  همبحلّ ذج منه_ يورث صاحبه حقًا و إذن، فاالبتكار _التأليف من
 علمي أو صناعي. 

                                                           

 1طبعة مصطفى حممد 4/79( إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل: 
 2طبعة دار الفكر دمشق 88( أنظر: قضايا فقهية معاصرة لكاتب هذا البحث: ص
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وهنا ننتقل لإلجابة على السؤال الثاين. وهو: ماهي طبيعة هذا احلق؟ أهو حق معنوي خال عن 
 شوائب النفع املايل، أم هو حق مايل بشكل ما.

ب: كانت اإلبداعات الفكرية يف العصور الغابرة تنشأ داخل أفكار أصحاهبا مث ال ونقول يف اجلوا
يبذلون جهود شاقة يف عملية النسخ والكتابة وقد   اعلى أيدي النساخ الذين كانو  ختطتستقر إال كتبًا 

قريب منه، ومن مث فلم  بداعات األخرى، إن وجدت، ختضع هلذا الواقع أوكانت سائر االبتكارات واإل
يكن يتجلى هلذا احلق أي قيمة أو معىن أكثر من كونه جمرد اختصاص نسبة تكسب صاحبها املثوبة 

 والثناء فيما هو مقبول ومستحسن، وتعرضه للقدح أو العقاب فيما هو ضار ومستهجن.

بتلك  أما ما وراء ذلك من اقتضاء ذلك احلق لقيمة مالية، فلم يكن شيء من ذلك منوطاً 
االبداعات من حيث هي، أي بقطع النظر عن أعطيات اخللفاء واألمراء الذين كانوا يشجعون هبا 
العلماء واملفكرين، سعيًا هبم إىل مزيد من املعارف واإلبداعات العلمية املفيدة، ومن مث مل تطرح فكرة 

تكن ختطر منهم على بال. وعلى احلق املايل يف التأليف وحنوه، يف أي من تلك العهود الغابرة، ورمبا مل 
هذا فإن بوسعنا أن نقول: أن هذا احلق كان حقًا معنويًا جمرداً. وجدير بالذكر هنا أن ننبه إىل أن القيمة 

منا يقررها العرف االجتماعي .. سواء أعرّفنا املال بأنه كل شيء، ال تربز من جوهره الذايت. وإاملالية يف ال
 نتفاع به، كما هو رأي ما ميكن حيازته مما يصلح لال

ذلك ألن 1احلنفية، أو عرّفناه بأنه مطلق ما كانت له قيمة يعتد هبا عرفاً، كما هو رأي اجلمهور
إقبال الناس على الشيء لالستفادة منه، أو إعراضهم عنه، هو الذي يلعب الدور يف إعطاء ذلك 

 الشيء أو عدم إعطائه القيمة املالية.

ال يرون هلذه  لة على ذلك، فقد مر عهد طويل والناس يف أكثر البلدانودود القز من أبرز األمث
احلشرة أي جدوى، إما جلهلهم مبا فيها من املزايا املعروفة اليوم، وإما جلهلهم بسبل الوصول هلذه املزية 

اليت الناس إىل مزية  اليت فيها. ومن مث فإن التعامل هبا مل يكن مشروعاً، حىت إذا تبدلت األحوال وتنبه

                                                           
األشباه وانظر تعريفه عند اجلمهور يف  4/3وحاشية ابن عابدين:  2/229( أنظر تعريف املال عند احلنفية يف البحر الرائق: 1114

 218والنظائر للسيوطي: ص
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فيها، وحترسوا بسبل استخراج احلرير منها، تغري احلكم فأصبح التعامل هبا مشروعاً. بل أصبح مصدراً 
 1من مصادر التجارة والثروة.

ومل يكن يف مألوف الناس وعرفهم السائد أن جهدًا فكريًا أو علمياً، أو أي إبداع فين، ظهر من 
والية، ماعدا قيمة الورق واحلرب واجلهد الذي بذله خالل كتابة مرقومة على صفحات، يقوم بأي قيمة 

 الناسخ للكتابة.

نعم، كثريًا ما كان ينظر إىل مؤلف علمي أو أديب أو ديوان شعر ظهر، على أنه ذو أمهية وفائدة  
كربى، وتشتّد الرغبة لدى أصحاب هذا االهتمام يف اقتنائه واالستفادة منه. وال شك أن من مقتضى 

قانون العرض والطلب. غري أن هذه القيمة سرعان  يقتضيهوز قيمة مالية له، حسب ما هذا االهتمام بر 
تذوب وختتفي إزاء قيمة اجلهد الكبريالذي كان النساخ يبذلونه يف سبيل رصد هذه الفائدة  ما كانت
أغلى من قيمة املضمون العلمي أو األديب أو الفين  ، حبيث تغدو قيمة النسخ مساوية أووتسجيلها

 ذي يف داخله.ال

 ونقول بتعبري أخر: إن جهد الناسخ عندما يقدر بعشرة دنانري مثالً، لكتاب ما، فإن القيمة 

 االمسية له مل تكن تزيد يف  السوق على هذا املبلغ .ذلك ألن الناسخ هو الذي كان يقرر الثمن.

من وجهة نظر وإمنا الثمن من وجهة نظره قيمة اجلهد اليدوي مع تكاليف الكتابة، وإن كان 
املشرتي قيمة ما يتضمنه الكتاب من علم وإبداع وفكر. إذ هو ال ينظر إىل اجلهد الكتايب _مستقاًل_ 

ني إليه، ولكن جيب أن ال يغيب عن قيمة مالية يف نظر القراء املقبلبأي اعتبار. أي إن هذا املؤلف له 
 الكتابة وتكاليفها. جهد  اقتضاهاالبال أن هذه القيمة استهلكت داخل القيمة اليت 

وهكذا فإن املؤلف مل يكن خيطر يف باله أن جيعل من أعماله مصدر العلمية رزق، ألن وصوهلا إىل 
 أعني القراء وأفكارهم كان يتطلب دائماً جهداً أغلى أو مساوياً لقيمة أعماله األدبية والعلمية تلك.

                                                           

 2421و  229ص 7( أنظر ماكتبه اإلمام النووي موسعاً يف أثر العرف يف املنافع واألموال، وحكم بيع دود القز، يف اجملموع ج
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ثريًا ما نتأكد من وجود معادن مثينة داخل وهلذه املسألة نظائر معروفة يف حياتنا اليوم. منها أن ك
بقعة ما من األرض اليت حبوزتنا. غري أن السعي إىل استخراج هذه املعادن وتصفيتها يتطلب من اجلهد 

 يف ما قد تربو قيمته على قيمة تلك املعادن ووجوه االستفادة منها...لوالتكا

إزاء اجلهود والصعوبات اليت تقف يف الريب أن قيمة تلك املعادن تضحل وتذوب يف هذه احلالة، 
لية تنطوي _حكمًا_ على أّي قيمة ما طريق استخراجها. وعندئٍذ يصح أن يقال: إن هذه املعادن ال

 حية. 

أما اليوم. وقد ظهرت اآلالت الطابعة اليت تقذف الواحدة منها عشرات النسخ من الكتاب، 
 ه القضية.خالل دقيقة واحدة، فقد انعكست كفتا امليزان يف هذ

إن إخراج النسخة الواحدة مطبوعة جملدة جمهزة للقراء، مل يعد يكلف إال مبلغًا زهيدًا من املال،  
يتبني لك ذلك عندما تقسم جمموع املنفقات على عشرين ألف نسخة مثاًل .. وأمام ضمور كلفة 

مة اليت ظلت خفية أو استخراج النسخة الواحدة، تربز قيمة املضمون العلمي واإلبداعي له، تلك القي
 ضامرة، ضمن ضخامة القيمة اليت كان يستحقها إخراج الكتاب ممثالً يف نسخة واحدة منه. 

إذن فقد أصبحت لالبتكارات اليوم قيمة مالية، نتيجة هلذا التطور الذي أوضحناه. والفرق يف أن 
 كتشافها لناس بيتمثل هذا االبتكار يف مؤلف يظهر يف كتاب، أو يف خمطوط انفرد زيد من ا

وإخراجه ونشره. والخيتلف عنها يف ذلك أي إبداع علمي أو أديب أو فين، يعود بالنفع على اجملتمع 
حسب مقياس العرف الذي أحملنا إليه قبل قليل.. وكذلك رقائق الكمبيوتر وبرامج احلاسوب اآليل اليت 

 يتجاذهبا حمور العرض والطلب يف جمتمع ما.

 وكيف يتم استيفاؤها؟ لقيمة املالية؟فمن الذي يستحق هذه ا 

اآلن، وقد اتضح أن هذه احلقوق املعنوية اليت كانت يومًا ما خالية عن شوائب القيمة املالية، قد  
سرت إليها اليوم منفعة متقومة، ومن مث تضمنت قيمة مالية، ينبغي أن نتساءل: فمن الذي يستحق هذه 

 وق؟القيمة املالية اليت برزت داخل هذه احلق



 اإلمام الشهيد البوطي  زكات احلقوق املعنوية

 www.naseemalsham.com                                                                               موقع نسيم الشام  : 7 

واجلواب أن املضمون العلمي للجهد العلمي واإلبداعي، إذا كان حقاً ملن أخرج أو أبدع كما سبق 
أن أوضحنا، طبقًا لألدلة اليت ال خالف فيها، فالريب أن كل ما قد يربز فيه من قيمة مالية، إمنا يكون 

 عائداً بالضرورة لصاحب احلق ذاته.

ونظرًا إىل أن احملور الذي يهمنا يف هذا البح، هو معرفة مدى تعلق حق الزكاة هبذه القيمة املالية، 
ومعرفة الوجه الذي على أساسه يتعلق هبا هذا احلق، فالبد أن نتبني قبل ذلك السبيل الذي تتم بواسطته 

 استيفاء املبدع أو املبتكر للقيمة املالية الكامنة يف جهده اإلبداعي. 

أن يستويف هذه القيمة صاحبها، وأن جيوزها أواًل، مث تتعلق هبا الزكاة حسب قواعدها  إذ املفروض
 املعروفة ثانياً. فما هو السبيل إىل ذلك؟

 كيف يستطيع صاحب هذا احلق أن يستويف القيمة املالية اليت فيه؟

ف يتسىن للراغب يف أن اجلواب عن هذا السؤال متوقف على اجلواب عن سؤال أسبق منه. وهو كي
 االستفادة من هذا اإلبداع العلمي أن يستويف لنفسه الفائدة منه؟

ونقول: إن إمكان هذا االستيفاء متوقف على سبيل الذي يتمكن املؤلف أو املبدع بواسطة من 
و تسليم معارفه وابتكاراته إىل اآلخرين، وإمنا سبيلها على األغلب، تسجيلها عن طريق الطباعة والنشر أ

عن طريق رقائق )ديسكات( تصل إىل الناس من خالل الكمبيوتر. فبذلك ميكن تسليم هذه املعارف 
 واملبتكرات، وميكن لآلخرين أن يستوفوا بدورهم الفائدة اليت هي مناط القيمة.

وإذا كان األمر كذلك، فإن الوسيط الذي يتكفل بتيسري استيفاء كل من الطرفني للفائدة أو القيمة 
 ني:ومتكني تكييف هذا احلكم بإحدى طريقت طمح إليها، إمنا هو البيع.اليت ي

اعتبار الطابع أو الناشر هو املشرتي حلق االبتكار. مث إنه يبيعه بدوره للناس يف  الطريقة األولى:
وعائه املادي الذي هو الكتاب أو ما يقوم مقامه، ولكن البد عقد الشراء بني املؤلف والناشر، مثالً، 

على وعاء مادّي يتمثل يف النسخة اخلطية اليت يتقدم هبا املؤلف على أن يصحب ذلك اشرتاط رفع  واقعاً 
 ؤلف أو املبتكر يده عن حقه هذا، كلياً أو جزئياً، ونفي اجلزئي أن يكون ذلك إىل أمد حمدود.امل



 اإلمام الشهيد البوطي  زكات احلقوق املعنوية

 www.naseemalsham.com                                                                               موقع نسيم الشام  : 8 

ن بواسطة اعتبار املستهلكني، أي آحاد الناس، هم املشرتين من املؤلف. ولك الطريقة الثانية:
الناشر أو من يكون يف حكمه. ويستحق هذا الوسيط عندئٍذ األجر املتفق عليه من صاحب احلق. أي 
فالناشر ومن هو يف حكمه جمرد وسيط بني البائع الذي هو صاحب احلق، واملشرتي يأخذ األجرة أو 

 جعالة حمدودة على عمله.

تكر أو الرقائق كتاب أو الفن أو العلم املبي بالوتثور هنا مشكلة فقهية تتعلق حبدود تصرف املشرت 
 ذات الربامج املرتبطة بالكمبيوتر، واليت هلا حقوق عائدة إىل صاحبها، عندما يتم شراء ذلك كله.

غري أننا منسك عن اخلوض يف هذه املسألة ذات األطراف املتشعبة، نظراً إىل أن ذلك يقصينا عما 
 1مية يف زكاة القيم املالية املنبثقة عن هذه احلقوقحنن بصدده، وهو بيان حكم الشريعة اإلسال

 هل ينطبق هذا كله على ما يسمى باملاركة واالسم التجاري؟ 

وإمنا نعين باملاركة الشعار التجاري للسلعة، إذ يغدو هذا الشعار تعبرياً عن الصنف املميز عن غريه 
 من السلع املشاهبة، يف كثري من اخلصائص والسمات.

باالسم التجاري ذلك االسم الذي غدا عنوانًا على حمل جتاري نال شهرة مع الزمن بسب ونعين 
املزايا اليت اختص هبا، حبيث أصبحت هذه الشهرة جمسدة يف االسم املعلق عليه، وقد يكون هذا االسم 

املضمون  هو اسم التاجر ذاته أو لقبه، وقد يكون لقبًا اصطالحيًا لقب به احملّل، ورمبا أطلق على هذا
 األخري اسم الشهرة التجارية.

 والذي ينبغي أن نتبينه يف هذا املقام هو:

)االسم التجاري( على حق يعطي صاحبه مزية االختصاص هل ينطوي كل من )املاركة( و أواًل(
  به؟

                                                           

 1 71و  71( بوسعك أن تقف على تفصيل هذا الذي أمسكنا عن اخلوض فيه، بالرجوع إىل كتاب: قضايا فقهية معاصرة ص
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هل يستتبع هذا احلق _على فرض وجوده_ منفعة متقومة مبال، حبيث يصبح حقًا مالياً  ثانياً(
الحقًا معنويًا جمرداً؟ ومن مث هل يدخل هذا احلق يف املمتلكات حبيث تسري عليه أحكامها من متقررًا 

 حق التصرف هبا واملعاوضة عنها وتعلق حق الزكاة هبا، كما رأينا يف مسألة حق اإلبداع واالبتكار؟

عن   ولسوف جند أن كل من )املاركة( و )االسم التجاري( خيضع ملضمون واحد يف نطاق اإلجابة
كل من هذين السؤالني، وإن اختلف اللفظ واالصطالح. ولذا فقد رأينا أن نشمل هذين االصطالحني 

 بإجابة واحدة.

 هل ينطوي كل من املاركة واالسم التجاري على حق شرعي؟ _أوالً

 .1كنا قد عرفنا احلق بأنه: اختصاص حاجز خيول صاحبه دون غريه مصلحة ما

هذا التعريف على العالقة السارية بني التاجر والشعار الذي اختذه والسؤال اآلن هو هل ينطبق 
عنوانًا على بضاعته، وهل ينطبق هذا التعريف ذاته على العالقة السارية بني التاجر واالسم الذي اشتهر 
به حمله، وارتبط باملزايا اليت عرفت بضاعته هبا؟ ومن مث فهل للتاجر أن يستأثر هبذه العالقة من دون 

اس باسم الشرع وحكمه، حبيث ال جيوز شرعاً أن ينسب غريه هذا الشعار أو هذا االسم إىل بضاعته، الن
 ؟تكار التأليف إىل صاحبه دون غريهعلى حنو ما قررناه من نسبة حق االب

تتوقف معرفة اإلجابة عن هذا السؤال، على إدراك املغزى الذي يعرب عن الشعار التجاري أو 
 للمحل، حبكم العرف التجاري يف الدارج.االسم التجاري 

إن هذا الشعار أو االسم، ال يراد من إطالقه أكثر من التعريف بالبضاعة اليت انفرد صاحبها 
 بصنفها أو ابتكارها وإخراجها على الوجه املتميز الذي يفرتض أنه قد أتيح له دون غريه...

                                                           
ألستاذ اجلليل مصطفى الزرقاء احلق بأنه )اختصاص حاجزاً شرعًا يسوغ صاحبه التصرف إال ملانع( إال أنه ساق هذا التعريف ( عرف ا1

( وحنن نرى أن تعريف احلق الذي هو أعم من امللك 4/244أكثر من مرة، وجعله يف إحدى املرات تعريفًا للملك )املدخل الفقهي 
شرعاً( بقطع النظر عن تسويفه أو عدم تسويفه التصرف. فيشمل هذا التعريف احلقوق كلها الداخل فيه. وهو)اختصاص حاجزًا 

 بأنواعها املتعددة.



 اإلمام الشهيد البوطي  زكات احلقوق املعنوية

 www.naseemalsham.com                                                                               موقع نسيم الشام  :

10 

رتض أهنا كذلك_ أن حييط صنعته هذه وملا كان من حق صاحب هذه الصنعة املتقنة _أو اليت يف
والضياع، فقد كان أيسر سبيل إىل هذا احلجز والتميز، أن يسمها تية مستقّلة حتجزها عن االلتباس بذا

 بشعار خاص يكسبها الذاتية املستقلة بني السلع والبضائع املشاهبة األخرى.

امسها الذي اختري هلا، إمنا هي يف ومن هنا يتبني أن العالقة اليت تبدو بني تلك الصنعة املتميزة و 
 احلقيقة حتصني العالقة القائمة فعالً بني تلك البضاعة والصانع الذي أنتجها.

لف أو املبتكر، ؤ من نوع العالقة القائمة بني امل وإذن فإن هذه العالقة ليست يف احلقيقة إال
ة تلك األفكار واملعارف فكما أن نسب واألفكار أو املعارف اليت استقل بإبداعها، على حنو ماسبق بيانه. 

عليه، فكذلك مثرة اجلهد العضلي أو  وز إنكاره وال التطاول واالفتئاتا حق شرعي ال جيإىل صاحبه
 الصناعي، إن هو إال حق شرعي لصاحبه ال جيوز إنكاره وال العدوان عليه.

مؤلفيها عليها، وإعالن  إال أن املؤلفات العلمية تكون حمّصنة عادة ضد أي انتحال بكتابة أمساء
االحتفاظ باحلقوقالثابتة عليها. يف حني أن البضائع املصّنعة تنقطع نسبتها عن العمل الذي مت تصنيعها 

شعار التجاري املسجل عليها مبثابة البديل عن ذكر رحها يف السوق، فكان االسم أو الفيه، مبجرد ط
 احبه.اسم املؤلف ومبثابة اإلعالن عن حصر هذا احلق يف ص

ونظراً إىل أن الشعار أو االسم التجاري كان رمزاً هلذا احلق الذي يعود إىل صاحبه دون غريه، فقد 
اقتضى العرف التجاري، بل احلكم الشرعي، أن يكون الشعار أو االسم التجاري الذي يتخذه الصانع 

ة وتعريف لذات السلعة من لبضاعته حقًا مكتسبًا له، ال جمال لالزدواج أو التنافس فيه، ال جمرد تسمي
حيث هي عني مادي. وقد علمنا أن احلق كما يتعلق باألعيان املادية، يتعلق أيضًا باجلهد املعنوي 

 والطاقة اإلبداعية املتعلقة باألعمال والصناعات . 

وبناًء على هذا نقول: أن الشعار التجاري واالسم التجاري، كل منهما حق مقرر يتعلق مبصلحة 
 وعائدة لصاحب السلعة، ومن مث فهو يعطي صاحبه مزية احلصر واالختصاص.خاصة 

 هل يستتبع هذا احلق منفعة مالية متقومة: _ثانياً
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لقد أوضحنا اآلن أن مصدر هذا احلق يتمثل يف اجلهد الذهين مضافًا إليه النشاط احلركي 
الذي هو مصدر هذا احلق مثاراً  والعضلي، وهو شيء مستقر يف كيان هذا احلق ذاته، إال أن هلذا اجلهد

تنفصل عنه لتستقّر يف سلعة أو بضاعة منفصلة عن ذاته، حبيث ميكن استيفاؤها، كما ميكن االنتفاع هبا 
حبها  ذات كيان ووجد مستقل، وأثر ظاهر ح هذه الثمار املنفصلة عن جهد صاوتقوميها. وبذلك تصب

 .1قيمته املالية وأخضعته لقانون التداول يف املصلحة العامة، ومن هنا نشأت ملثل هذا احلق

وكما أن السلع والبضائع تعد حبد ذاهتا أموال متقومة خاضعة للمعاوضة، فإن األجهزة واألدوات 
اليت تستخدم يف إنتاجها تعّد هي األخرى أموااًل متقومة. وإذا كان هذا أمراً مقرراً فال فرق بني أن تكون 

دية، وأن تكون جهودًا وقدرات ذهنية، ونظرًا إال أن هذه اجلهود هذه األجهزة وسائل وأسبابًا ما
ة وحصرها، عن طريق حتصينها يف الشعار وية حبد ذاهتا، فقد اقتضت املصلحوالطاقات الذهنية أمور معن

 واالسم التجاري.

 وهبذا يتضح أن حق االسم التجاري كناية عن السياج الذي من نشأه أن حيصر سائر الفوائد املالية
واالعتبارية اليت يفرض أهنا جاءت مثرة املزايا اليت استقل هبا التاجر يف بضاعته، بواسطة جهوده الفكرية 
ونشاطاته العلمية اليت بذهلا واستقل هبا، وإما القصد من حصرها هبذا السياج أن ال تتبدل أو تتحول إىل 

 غريه.

متتاز به بضاعة ما، إذ يعطيها ذلك  فكأن االسم التجاري، ومثل املاركة، عنوان على السر الذي
السر مزيداً من القيمة ويضمن مزيداً من اإلقبال عليها والرغبة فيها. إذن فهو يف احلقيقة كناية عن منفعة 

 مالية متقومة، ومن مث فهو داخل سلطان املعاوضة والتداول.

تجاري، حق مايل إذ نقرر أن هذا احلق، أي االسم الغي أن نالحظ ما هو واضح من أننا وينب
باملمتلكات السلعة ذاهتا، فإن ثابت وأن بذلك داخل يف املمتلكات وخاضع ألحكامها، فإنا النعين هنا 

امتالك صاحبها هلا أمر بدهي وليس حمل حبث. وإمنا نعين باململوك الذي تسري عليه أحكام 
يمتها إال من سبيل إلبراز معناها وق املمتلكات، الصنعة املعنوية اليت نسميها االبتكار واإلتقان، واليت ال

                                                           

 941و  92وفئة من العلماء: ص الدريين( انظر: حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي للدكتور فتحي 
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سم التجاري. صحيح أن التصرف يف أعم األحيان إمنا يتعلق بالعني ذاهتا، ولكن خالل املاركة أو اال
من حيث هي، ومن مث فقد كان سبب ذلك أن املنفعة اليت هي مصدر التقوم باملال، الميكن التعامل هبا 

ومن هنا كان ال بّد من حيازهتا سواء كانت سلعة أو ماركة أو  ستيفائها التعامل بالعني القائمة.سبيل ا
 1امساً جتاريًا_ عند امتالك املنفعة املتقومة هبا.

فمن هنا صح أن نقول: إن التاجر إذ ميلك العني باحليازة أو الصنعة، ميلك القدرات أو املهارة اليت 
 االعتبار، وخمتلف يف التقومي.اعتمد عليها يف صنعها أو اتقاهنا، وكل منها مستقل يف 

 ويف أي األصناف الزكوية تدخل؟ هل تتعلق هبذه احلقوق املالية زكاة؟ 

لقد تبني فيما أوضحناه أن هذه احلقوق املعنوية، حقوق مالية جيري التعامل هبا وميكن االعتياض 
 عنها. أي فهي بتعبري موجز ثروات مالية.

 لتايل: أال تتعلق هبذه الثروات املالية زكاة؟وهذا الذي انتهينا إليه يثري السؤال ا

 وإذا قلنا: نعم، فبأي األصناف الزكوية هي أشبه، بزكاة املال، أم التجارة أم غريمها من األصناف؟

 لقيمة املاليةبّد أن تكون زكاة جتارية. إذ إن اواجلواب أننا إن افرتضنا أن الزكاة تتعلق هبا، فال 
يف سلع أو كتب أو أجهزة وحنوها، تطرح يف السوق لتعليبها باملعاوضة ابتغاء  خرياً السارية فيها تتمثل أ

 2الربح. وتلك هي التجارة يف معناها املصطلح عليه.

ق مشمولة بعروض التجارية حسب التعريف املعتمد هلا؟ وهل تنطبق عليها ولكن هل هذه احلقو 
 الشروط اليت البّد منها يف زكاة األموال التجارية؟

                                                           

( خيطر يف البال هنا التساؤل عن كيفية إمكان التعامل باملاركة واالسم التجاري بيعًا ومعاوضة، مع ماقد جيره ذلك من الفرار واخلداع 4
للمستهلكني. إذ املاركة عنوان على جودة صنعة، وهي خاصة بالصانع الذي ميلك املاركة. والتداول جبودة الصنعة غري ممكن.. وقد 

 ة عن هذا السؤال إىل املكان املناسب له، وهو ماسنوضحه من تعلق أو عدم تعلق حق الزكاة باملاركة واالسم التجاري.رجأنا اإلجابأ
 3/282واملغين البن قدامة:  3/983والشرح الصغري للدردير:  4/379( انظر تعريف التجارة يف مغين احملتاج للشربييين:
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لكي تستبني اجلواب عن هذين السؤالني من أن نستعيد إىل الذاكرة الشروط اليت ينبغي أن  البدّ 
ب األئمة يف وجوب تتوفر يف األموال اليت تنطبق عليها أحكام عروض التجارة، وأن تقف على مذاه

تضح لنا  أن نستبني األحكام املتعلقة بشروط النماء واحلول والنصاب فيها.. حىت إذا االزكاة فيها، مث
اليت تبني لنا أهنا تنطوي قوق املعنوية اليت حتدثنا عنها، ذلك كله،نظرنا يف إمكانية تطبيق ذلك على احل

 على منافع مالية مقدرة خاضعة إلمكان التداول هبا واملعاوضة عنها.

 هل الزكاة واجبة يف عروض التجارة؟_أوالً

ارة، نقل النووي عن ابن املنذر إمجاع أهل ذهب عامة أهل العلم إىل وجوب الزكاة يف أموال التج
العلم على وجوب الزكاة يف أموال التجارة، مستدلني على ذلك مبارواه الدار قطين واحلاكم على شروط 

 من حديث أيب ذر أن الن ي صل اهلل عليه وسلم قال: يف اإلبل صدقتها، ويف البقر صدقنها ويف خنيالشي
أيضًا مبارواه أبو  اإمنا يكون التعامل بالبّز على سبيل التجارة، واستدلو البّز صدقته، والبز هو القماش. و 

داود من حديث مسرة قال: كان يأمرنا رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم أن خنرج الصدقة من الذي يعد 
 1للبيع.

غري  وذهب ابن حزم، وهو رواية عن داود الظاهري، وعن مالك إىل عدم وجوب الزكاة يف التجارة،
أما ابن حزم فقد قطع بعدم الوجوب فيها وناقش  2به عند املالكية هو وجوب الزكاة فيها. املفيتأن 

 3األدلة الكثرية اليت اعتمد عليها اجلمهور، مبا الطائل فيه.

 كيف يصبح املال عروض جتارة؟ _ثانياً

 يصبح املال عروض جتارة بتحقق أمرين اثنني: 

                                                           

 3/28.1بن قدامة:واملغين ال  48و9/49( انظر اجملموع للنووي: 
 4/294.2ظر بداية اجملتهد البن رشد:نوا  4/921( الشرح الصغري للدردير: 

 3ومابعدها. 1/237( احمللى البن حزم: 
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واشرتط اجلمهور فيها أن تكون مقابل عوض كالبيع واإلجارة أحدمها امللكية الثابتة الصحيحة. 
، وذهب اإلمام أمحد إىل أن الشروط يف ذلك هو أن يكون التملك بفعل كالبيع والنكاح 1والنكاح واخللع

، وهو مقتضى مايقوله املالكية من ضرورة اقرتان الفعل بنية 2وكقبول اهلدية والصدقة واكتساب املباحات
 3إىل التجارة مبجرد النية،بل بالفعل خالفاً للثوري(( القنيةبن جزي )) وال خيرج من التجارة. قال ا

تفاق مع اجلمهور بأنه البّد من عمل نفية فعندهم قوالن: أحدمها حملمد رمحه اهلل، وهو االأما احل
ن كل شيء غري املتاجرة بالسلعة، كي تصبح عروض جتارة، وثانيهما أليب يوسف رمحه اهلل، وهو يرى أ

مادخل يف حوزة املالك بقبول منه، ميكن أن يصبح عروض جتارة إن هو نوى التجارة هبا، فلو قبل اهلدية 
أو الوصية أو الصدقة، أمكن أن تكون للتجارة يف نظره، ولكنها التكون مبجرد ذلك عروض جتارة عند 

 .4حممد

 مل يدخل يف حوزة صاحبه ويتنب من ذلك أن املرياث اليصبح عروض جتارة عند اجلميع، إذ إنه

بعوض كما يشرتط الشافعية، والبفعل كما يشرتط املالكية وحممد، و ال بقبول إرادي كما اشرتط 
 أبو يوسف.

على أن يكون بعوض حسب ما ذهب إليه أبو  ،بالتملكمقرتفة ثانيهما النية. وال بّد أن تكون 
 .5يوسف

ال جيعل منها عروض جتارة، بل تبقى خاضعة واملقصود أن طروء نية التجارة بعد متلك السلعة، 
 حلكم القنية، وإن مت التملك بعوض أو بفعل أو قبول.

                                                           

 9/48.1( اجملموع للنووي: 
 3/27.2( املغين البن قدامة: 

 82.3( القوانني الفقهية البن جزي: ص
 2/478.4( املبسوط للسرخسي: 

 5السابقة.( انظر املراجع 
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وإمنا اشرتطت نية التجارة يف اعتبار السلعة عروض جتارة، ألن معىن النماء فيها اليربز إال بنية 
ا بدون نية، ألن التجارة هبا، مقرونة بعمل جتاري، وفارقت النقدين: الذهب والفضة، إذ جتب الزكاة هب

النقدين ناميان باألصل والطبيعة، خبالف السلعة اليت قد تكون يف كثري من األحيان جملرد االقتناء، فكان 
البّد أن تكون النية مع العمل هي الفارق املميز بني السلعة اخلاضعة للنمو التجاري والسلعة اجملمدة يف 

 نطاق القنية واالستعمال.

 مبسوط عن هذا املعىن بدقة، فقال:وقد عرب السرخسي يف 

يتجمل به من أنية أو  وليس على التاجر زكاة مسكنه وخدمه ومركبه وكسوة أهله وطعامهم، وما((
ومتاع مل ينوبه التجارة، ألن نصاب الزكاة يف املال النامي. ومعىن النماء يف هذه األشياء ال  سلؤلؤ وفر 

يشرتيها للنفقة، فإهنا صفر، والصفر ليس مبال الزكاة باعتبار عينه،  الفلوسوكذلك  يكون بدون نية جتارة.
بل باعتبار طلب النماء منه، وذلك غري موجود فيها إذا اشرتاه للنفقة، خبالف النقدين فإهنما مالزمان 

 1للنماء حكماً((

هبذا التملك، فهذان األمران: امللكية الثابتة بعوض أو فعل أو قبول إداري، ونية التجارة املقرونة 
 يشكل جمموعهما العلة الكاملة لصريورة السلعة عروض جتارة.

غري أن توفر هذه العلة كاملًة اليكفي وحده لوجوب الزكاة فيها، بل البّد بعد ذلك من شروط 
 التعلق بالزكاة هبا. وتتلخص هذه الشروط يف شرطني اثنني: توفر النصاب، وحوالن احلول.

 اآلن.طبق ماسنفصل القول فيه 

وقبل أن نتحدث عن هذين الشرطني، بركز على ضرورة التفريق بني ماهو علة يف هذه املسألة 
وماهو شرط فيها. فالعلة من شأهنا إذا توفرت أن تتسبب عنها صريورة املتاع عروض جتارية أو مال 
                                                           

وهذا قياس ورمبا ال ربا فيها أيضاً كاة فيها، من يرون أن األوراق النقدية ال ز  . ورمبا تعلق هبذا الكالم وحنوه2/498( املبسوط للسرخسي:
ينار. أما اليت ال تتجزأ إليها الدرهم أو الدالصغرية مع فارق كبري، فالفلوس كان آنذاك سندًا يف التعامل للنقدين وسّد لبقايا احلقوق 

النقدية فقد حلت يف التعامل على الذهب والفضة، واختفى النقدان تقريباً عن أسواق التعامل يف العامل. وعندما حتّل األوراق  =األوراق
 1فها، فليس هناك أي مربر للتفريق بني وظيفة أو أخرى، كما يتوهم البعض.ل النقدين يف معىن املالية ووظائأو غريها حم
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وجوب الزكاة  جتاري، بقطع النظر عن تعلق الزكاة أو عدم تعلقها هبا. والشروط هو ما تسبب عن وجوده
 فيه. نظري ذلك قولنا إن الزنا علة للحد، ولكن اإلحصان شرط لفاعلية العلة واحلكم مبقتضاها.

 الزكاة يف التجارة إال بشرطي احلول والنصاب:

 غري أن اخلالف وقع يف 1النصاب واحلوالن معتربان يف زكاة التجارة لإلخالف كما يقول النووي
لشافعية يف ذلك ثالثة أقوال. أظهرها حسب مارجحه النووي أن فاالوقت الذي يعتد به النصاب. 

النصاب إمنا يعتد به يف أخر احلول، ألنه الوقت الذي جتب فيه الزكاة، وألن من العسري مراقبة النصاب 
 ويتكرر هذا احلكم كل عام. 2قبل ذلك خالل العام

 أخره، قال ابن قدامة)) ولو وذهب احلنابلة إىل أن النصاب ينبغي أن يتحقق من أول احلول إىل
ملك للتجارة نصابًا فنقص عن النصاب يف أثناء احلول، مث زاد حىت بلغ نصاباً، استأنف احلول عليه، 

 3((أثنائهلكونه انقطع بنقصه يف 

ن النصاب جيب توفره كاماًل يف طريف احلول فقط. فنقصانه أثناءه اليسقط وذهب احلنفية إىل أ
 الزكاة.

اهلداية: )) وإذا كان النصاب كاماًل يف طريف احلول،  فنقصانه فيما بني ذلك اليسقط قال يف 
وحتقق الغىن، وأما يف  قاد. أما: البّد منه يف ابتدائه، فلالنعالزكاة، ألنه يشق اعتبار الكمال يف أثنائه

 4للوجوب، وال كذلك فما بني ذلك((انتهائه ف

ته أن التجارة إما أن تكون إدارًة أو احتكاراً. فأما املدير وأما املالكية فلهم يف ذلك تفصيل خالص
فهو الذي يبيع ويشرتي والينتظر وقتًا والينضبط له حول، كأهل السوق، فيجعل لنفسه شهرًا يف السنة 

                                                           

 9/111( اجملموع:
 4/279.2حملتاج للشربيين:( املنهاج للنووي مع شرح مغين ا

 3 3/32 ( املغين البن قدامة:
 4/944( اهلداية للمرغيناين: 
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فينظر فيه ما معه من العني ويقوم مامعه من العروض ويضمه إىل العني، ويؤدي زكاة ذلك إن بلغ نصاباً 
دين إن كان عليه دين.. وأما غري املدير، وهو الذي يشرتي السلعة للتجارة وينتظر هبا بعد إسقاط ال

 الغالء، فال زكاة عليه فيها حىت يبيعها.

 .1فإنه باعها بعد حول أو أحوال، زكى الثمن لسنة واحدة

ند البيع ويتبني من كالم املالكية هذا، أهنم يعتربون النصاب عند هناية احلول يف احلالة األوىل، وع
يف احلالة الثانية، غري أهنم انفردوا عن بقية املذاهب حبصرهم وجوب الزكاة يف هذه احلالة الثانية، يف عام 

 واحد.

مث إنه يتبني من جمموع هذا الذي ذكرناه، أن أموال التجارة هي تلك اليت يسري إليها النماء 
ا تبني لنا أن الزكاة تتعلق هبا، عند مجهور باجلهد العملي، المبجرد اإلمكان واالستعداد كالنقدين، كم

الفقهاء واألئمة، مع اشرتاط النصاب وحوالن احلول. ولعل الراجح الذي يتفق مع طبيعة األموال التجارية 
والعمل التجاري، هو الرأي القائل بأن العربة يف النصاب بأخر احلول. إذ الشأن يف العمل التجاري أن 

اين وحركته ومن العسري جدًا تتبع اخلط البي ة وأمثاهنا للصعود واهلبوط.تتعرض كمية السلع التجاري
 الصاعدة واهلابطة خالل العام. 

كما تبني مماذكرناه أن الزكاة إمنا تتعلق بالسلع اليت تشكل رأس املال املتحرك أي الذي خيضع للبيع 
ة الثابتة كما ال تتعلق بالعقارات اليت والشراء، ومن مث يقبل الربح والنماء، فهي التتعلق باألدوات واألجهز 

 تجاري.لومركزاً للعمل ا ءً وعايستفاد منها 

ويرتتب على ذلك أنه لو وجد شريك مع التاجر يف ملكية حمل جتاري أو ملكية أدوات وأجهزة 
ثابتة، فإن الشريك إمنا يستحق أجرًا حمددًا عن شغل اجلزء الذي ميلكه من ذلك احملل أو من تلك 

، واليستحق نسبة من الربح، إذ هو ليس شريكًا يف رأس املال املتحرك الذي هو مصدر الربح األدوات

                                                           

 1ني الفقهية البن جزيانظر القوان (
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ي. ر والنماء، والذي به تتعلق الزكاة، وإمنا هو شريك يف أدوات وممتلكات ثابتة العالقة هلا باملال التجا
 1اء.وإمنا يستحق أن يتقاضى على استعماهلا أجراً حمدداً حسب ماذهب إليه مجهور الفقه

 فهل تنطبق هذه األحكام على احلقوق املعنويةاليت تتضمن قيمة مالية؟ 

هنا البّد أن نفرد كاًل من احلقوق املعنوية اليت حتدثنا عنها وأوضحنا انطواءها على قيمة مالية قابلة 
هلا للتداول هبا واملعاوضة عنها، بيان مستقل. إذ سنجد أهنا خمتلفة بعضها عن بعض غي اخلصائص اليت 

 عالقة مبدى انطباق أو عدم انطباق هذه األحكام عليها.

فلنبدأ باحلديث عن حق التأليف وماهو يف حكمه كحق االبتكار وماتتضمنه رقائق العقل 
 االلكرتوين مث نتحدث بعد ذلك عن حق املاركة واالسم التجاري للمحالت التجارية.

 حق التأليف واالبتكار: -أوالً

 ون عروض جتارة إال إن توافر فبها أمران اثنان:قلنا إن السلعة التك

 _ أحدمها التملك بعوض عند اجلمهور أو بفعل عند احلنابلة.

 _ ثانيهما نية املتاجرة، عند التملك.

وإمنا القصد من ضرورة توفر هذين األمرين، حتقق صفة النماء يف السلعة، واالفرتاق هبا عماهو معّد 
 للقنية واالستعمال.

 هذان األمران يف حق التألف واالبتكار؟ توفرفهل ي

يف حكمه التتم مبعاوضة، وإمنا تتم باملمارسة واملعاناة  وما هومن املعلوم أن ملكية حق التألف 
 التني ينتهيان إىل معىن من معاين اإلبداع أو االبتكار. 

                                                           

القناع وكشاف  4/473وبدائع الصنائع للكاساين:  4/337واملهذب أليب إسحاق الشريازي 2/334( انظر مغين احملتاج للشربيين:
3/1141 
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 ومن مث فهو ال يتصف بأي معىن من معاين النماء ال واقعاً وال حكماً.

 املالية اليت جينيها املؤلف من وراء كتابه، ليست وسيلة لوصف النمو يف حق التأليفوالفائدة 

من حيث هو، وإمنا هي نتيجة النتشار أثر هذا احلق بني الناس، متمثاًل يف النسخ اليت حيصلون 
فيبقى عليها شراًء على األغلب، ابتغاء االستفادة مما يف داخلها من فكر وعلم وحنو ذلك. أما احلق ذاته 

 يف حوزة صاحبه الذي هو املؤلف، كما هو.

وهذا الذي نقول يذكرنا بضرورة التنبيه إىل الفرق بني حق الفائدة من حيث هي جنس، وحق 
االستفادة اجلزئية املتمثلة اجملسدة يف كتاب وحنوه .. إن حق الفائدة معىن كلي يبقى يف حوزة صاحبه 

ما حق االستفادة فعارض يأيت مثرة اقتناء واحد من هذه الكتب مهما متثل يف كتب متداولة بني الناس. أ
 شراء أو استئجار أو إهداء.. 

ومن الثابت  أن بلوغ حق االستفادة إىل اإلنسان عن طريق كتاب مثالً، ال يستلزم بلوغ حق تلك 
تاب، الفائدة إليه، من حيث هي مصدر وأصل. كيف وإن حق االستفادة إمنا هو مثرة لشراء نسخة من ك

 يف حني أن جنس هذا احلق مثرة لتأليف وإبداع.

ولكي نزيد هذا الكالم إيضاحًا نقول: إن عقد املبايعة الذي من شأنه أن يكون مصدر جتارة 
ومناء، ال يقع على جوهر احلق املعنوي الذي هو ملك املؤلف، وإمنا يقع على كتاب مرئي ومعنّي، وهو 

حيوي صورة هذا احلق املتقوم، إذا واملشرتي قد ملك الوعاء املادي ما نعرّب عنه بالوعاء املادي الذي 
أصالة، وأحرز ما قد تضمنه من الفائدة تبعاً. وبناء على ذلك فهو ال يستطيع أن يزعم أنه هبذا الشراء 
قد انتزع حق تلك األفكار من مبدعها اليت ال تزال تنسب إليه شرعاً، كما ال يستطيع أن يزعم أنه قد 

 نفسه املالك هلذا احلق من حيث هو، بدالً من املؤلف أو املبتكر. جعل من

 إنه أشبه ما يكون مبن )ضمن( أي اشرتى مثاراً بعد بدّو صالحها على شجر من صاحبها. إنه

 من املعلوم أنه ميلك الثمار املتصلة باألشجار اليت ال تزال متّد الثمار بالنمو والنضج، دون أن

 ذاهتا. ميلك شيئاً من األشجار
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إن هذا املعىن ذاته يتجلى بوضوح لدى التعامل التجاري املتعلق بأي من احلقوق املبتكرة كدواء 
مستحدث أو غذاء خمرتع أو نوع من العطور.. اخل  أن التعامل التجاري هبا بيعًا وشراء إمنا يتعلق بآثار 

الذي يتوفر ريف البقاليات أو  ومثار هذا احلق،  أي بالدواء الذي يطرح بالصيدليات أو بذلك الغذاء
 بتلك العطور اليت ترى يف حماهلا التجارية.

ومن الواضح أن الذي يشرتي شيئًا من ذلك ال يعين أنه قد امتلك حق االبتكار الذي كثريًا ما 
حيفظ، كتعليمات وأسرار يف ملف حمفوظ بل خمبوء، حيوي دقائق الصنعة وعناصرها اليت تتألف منها 

اجها وحتضريها، ومقادير كل منها، أن املشرتي أو البائع هبذا العمل التجاري مل ميتلك ومل وكيفية استخر 
ميّلك شيئًا من هذا احلق احملفوظ واملخبوء ومل ميتلك ومل ميّلك شيئًا من هذا احلق احملفوظ واملخبوء وإمنا 

 1امتلك أو ّملك آثاره ومثاره املتكاثرة يف األسواق.

أن حق التأليف واالبتكار ال يدخل أي منها، عندا التعامل التجاري، ضمن  نقول هذا كله، لنؤكد
ما يسمى باملال التجاري أو بعروض التجارة، ألن التداول إمنا تناول نتائجه وآثاره، ومل يتناول ذاته. 

عبري، فأصبح هذا احلق بذلك من نوع األموال الثابتة اليت ال يسري إليها النماء، وإمنا تتعرض إن جاز الت
للتآكل والتلف، كالبناء واألجهزة واألدوات الثابتة األخرى، والشأن أن حيافظ صاحب احلق على حقه 
هذا كما حيافظ صاحب األرض على أرضه اليت يستغلها لالستثمار وعلى أشجاره اليت حيافظ عليها لبيع 

 ما تنتجه من فاكهة ومثار.

هما، حبّد ذاته، يف عروض التجارة ملا قد ذكرنا، فإذا ثبت أن حق التأليف واالبتكار ال يدخل من
 فإن األمر الثاين وهو النية اليت ينبغي أن تكون مصاحبة للعمل التجاري، معدوم من باب أوىل. 

                                                           

( )ريغدور( اسم لعطر فرنسي شهري، التهمت النريان مصنعه الرئيسي بسبب حريق آتى عليه منذ سنوات طويلة، وآتى احلريق على 4
امللف اخلاص الذي كان حيوي أسرار صناعة هذا العطر وعناصره. فكانت خسارة أصحاب هذا املصنع بتلف هذا امللف، أكرب من 

 بناء واألجهزة اليت فيه.خسارهتم باحرتاق ال
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إذن ضرورة النية تأيت مرتتبة على األمر األول ومبينة عليه، فإذا ثبت أن احلق حبد ذاته ليس صاحلاً 
عن آثاره ونتائجه، فال معىن عندئٍذ للبحث يف شأن النية ووجودها. إذ ألن يكون عروض جتارة مستقاًل 

 هي حىت لو وجدت ال تقوى وحدها على حتويل هذا احلق املعنوي إىل عروض جتارة. 

على أن املؤلف، ومن هو يف حكمه، ال يتصور أن ينوي باحلق الذي ميلكه من حيث هو، العمل 
ل التجاري بأن يبيعها ويشرتي بثمنها بدياًل عنها وهكذا. بل التجاري، ألنه ليس سلعة حىت تصلح للعم

الذي سيحدث إن هو باع هذا احلق أن يتحرر عن مثراته وآثاره اليت تطرح عادة يف أسواق التداول، 
ل إىل الشخص الذي امتلك من دونه هذا احلق، فيكون شأن هذا البائع كشأن الذي يبيع معمله، و لتؤ 

ل ما فيه وبكل ما ينتجه إىل الشخص املشرتي. وإمنا تتعلق الزكاة بالقيمة اليت إذ تتحول ملكة العمل بك
 متلكها البائع لقاء بيعه ملعمله.

نعم، األمر الذي تصوره هو أن حيافظ صاحب هذا احلق على امتالكه جلوهر احلق، ويستثمر 
ويبيعها بالطرق اليت سبق أن  نتائجه وآثاره املتمثلة يف كتب أو رقائق كمبيوتر أو أدوية وحنوها، ينشرها

الزكاة بالغّلة اليت يناهلا صاحب احلق إن بلغت النصاب وحال عليها احلول، كما ذكرناها. وعندئٍذ تتعلق 
 ذهب إىل ذلك مجهور الفقهاء.

طابعة ميلكها، إذ يستثمرها فيما وهذا االستثمار يشبه  بكل تأكيد، استثمار إنسان  ما آللة 
ى الطباعة من الناس. فآلة الطباعة هذه ال تعّد عروض جتارة، ومن مث فال تتعلق يتقاضاه من أجور عل

 بذاهتا زكاة. وإمنا تتعلق الزكاة بالغلة اليت ينتجها استخدام تلك اآللة..

فكذلك حق التأليف الذي غدا مصدر رزق لصاحبه ال تتعلق الزكاة بذاته، وإمنا الغلة اليت تتجمع 
 لديه وتبلغ حّد النصاب.

غري أن آلة الطباعة وأمثاهلا، ميكن أن تتحول إىل مال جتاري، عندما ميلكها بقصد التجارة هبا، 
فيبيعها ليستبدل هبا غريها وهكذا... وعندئٍذ تتعلق الزكاة بأعياهنا بالشروط اليت ذكرناها إال أن هذا 

باألجهزة واآلالت وحنوها  االحتمال ال يكاد ينطبق على حق التأليف واالبتكار. إذ إن التعامل التجاري
سائغ وممكن. ولكنه عسري بل لعله غري ممكن فيما حنن بصدده. فاملؤلف الذي يبيع حقه كاماًل إلحدى 
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دور النشر، مث يعكف على إصدار مؤلف أخر لبيعه، ال يقال بأنه ميارس بذلك سلسلة من األعمال 
رع وبيعه، مث يعود الكرة تها مث جىن ماز التجارية، بل إن عمله أشبه مبا يفعله صاحب األرض من زراع

 مثله أصحاب الصناعات املختلفة.وهكذا، و 

إذ يعكف أحدهم على إبداع صناعة ما مث يبيعها وهكذا.. إن من الواضح أن أصحاب األراضي 
 وأصحاب الصناعات ال يقوم عملهم الكس ي على املعاوضة اليت هي لباب العمل التجاري وأساسه.

استحداث سلع أ, صناعات أو استنبات مزروعات مث يبيعها. وعمل املؤلف أو  وإمنا يقوم على
املبتكر، إنه افرتضنا أنه كلما ابتكر شيئًا باع حقه كاماًل لألخرين، فإنه ال يعدو أن يدخل يف هذا النوع 

امللك  من الكسب. أي إنه أبعد ما يكون عن الدخول يف معىن التجارة اليت عرّفها العلماء بأهنا اكتساب
 1مبعاوضة حمضة.

يضاف إىل هذا كله أن املنفعة املتقومة حلق التأليف واالبتكارات املشاهبة، ليست منفصلة مبعىن 
الكلمة عن املال الذي يتقاضاه صاحب احلق مقابل نشر مؤلفاته أو أفكاره وابتكاراته، إن بشكل مباشر 

املال الذي دخل حوزته، عن هذا الطريق أو بواسطة دور النشر وحنوها. وال شك أن الزكاة تتعلق ب
 باعتباره نقداً يف زكاته ببلوغه النصاب وحوالن احلول عليه.

فإذا أوجبنا عليه الزكاة أيضًا يف املال الذي يقّوم به احلق العائد إىل املؤلف، مستقاًل عن زكاة املال 
ستخراجاً مكرراً للزكاة من صنف الذي يدخل يف حوزته مقابل امتالكه هلذا احلق ذاته، فإنه ذلك يصبح ا

 زكوي واحد، دون أي مربر.

وهذا الذي نقوله ينطبق على سائر حقوق االبتكارات على اختالفها. ولعل من أبرزها رقاق 
 العقول اآللية الشائعة اليوم.

                                                           

 2/299.1( عرف النووي مال التجارة بأنه: كل ما قصد االجتار به عند اكتساب امللك مبعاوضة حمضة. الروضة:
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خنلص من هذا الذي ذكرناه إىل أن حقوق اإلبداع واالبتكار، ال يتعلق هبا من حيث هي، أي 
عن نتائجها وآثارها، زكاة مال. وإمنا تتعلق زكاة املال بغلتها، إن بلغت نصابًا وحال عليها  بقطع النظر

 احلول.

 حق املاركة واالسم التجاري: -ثانياً

وإمنا نعين باملاركة الشعار الذي حيدد نوع البضاعة ومصادرها، ونعين باالسم التجاريالعنوان الذي 
فهل  أن كاًل منها حق ثابت لصاحب احملل ولصاحب البضاعة. يعّرف احملل التجاري ويشهده. وال شك

 تتعلق هبذين احلقني زكاة التجارة؟

هذا احلق عروض جتارة أي ل: هل ميكن أن يصبح ل اإلجابة عن هذا السؤال أن نتساءال بّد قب
 هل ميكن تنمية هذا احلق عن طريق املعاوضة اليت هتدف إىل الربح؟

ولدى التدقيق يتبني لنا أن كاًل من هذين احلقني ال جيوز بيعه من حيث هو، ملا قد جيزأ إليه من 
وفيما يلي بيان ذلك: سبق أن الغرر حبق املستهلكني، وملا ينطوي عليه من التلبيس على الناس ومكرهبم. 

ذ السلعة به من مزايا نا أن االسم التجاري _ واملاركة مثله_ كناية عما يفرتض اتصاف احملل إأوضح
اجلودة واإلتقان اللتني قد ال توجدان يف احملاّل األخرى .. وعلى هذا فاملراد باالسم التجاري للمحل أو 
شراء املاركة للبضاعة، إمنا هو شراء هذه املزايا، حبيث تصبح من صفات بضائع املشرتي. ولوال هذا 

أن يكون اهلدف خداع الناس والتلبيس عليهم عن طريق  اهلدف ملا كان هلذا التبايع أّي معىن، اللهم إال
إهبامهم بأن السلعة هي من ذلك النوع املمتاز املعّرف هبذه اإلشارة، يف حني أهنا من الدرجة الثانية 

 اخل يف التعزيز احملرم والباطل شرعاً.وواضح أن هذا دوالثالثة. 

اخلربات اليت تتمتع هبا بضاعة املزايا اهلدف املشروع، وهو نقل ولكن فماهو السبيل إىل حتقيق 
تاجر ما إىل تاجر آخر، مبا يتبع ذلك من نقل االسم التجاري للمحل أو املاركة اليت هي شعار تلك 

 البضاعة؟

 هناك طريقتان يعرفهما التجار لعملية هذا النقل.
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األجنبية، وهي أن  وتتم يف الغالب بني شركة عربية وأخرى أجنبية، أو بني الشركات الطريقة األوىل:
لتجاري الذي اختصت به، ويتضمن عقد الشراء هذا تكفل تشرتي األوىل من الثانية املاركة أو االسم ا

الطرف البائع بتقدمي خرباء ومهندسني خمتصني بصنع البضاعة املعروفة بذلك االسم، حيث يقوم هؤالء 
ى النحو الذي يضمن تصنيع البضاعة ها، علر ااد والكشف عن خفايا الصنعة وأسر اخلرباء بدور اإلرش

مع الزمن بذلك االسم أو الشعار.. كما يلتزم الطرف البائع باالستمرار على مستوى اجلودة اليت ارتبطت 
 يف التدريبات والتجارب العملية الالزمة، ريثما ترتسخ لدى الطراف املشرتي عوامل اإلتقان ذاهتا.

يف احلقيقة على نقل اخلربة  تنصبّ  هذه احلالة، إمنا إن املهم هنا أن نعلم أن عملية الشراء يف
 يف الصفقة تبعاً. فمن الطبيعي ملن يشرتي خربة يف صناعةائها، وإمنا يدخل االسم التجاري وشر 

 سلعة ما أن ينال معها أطرها ومظاهرها املادية املتممة، ويف مقدمتها شعارها العاملي املسجل.

يف اصطالح أكثر الشركات أو التجار اليوم، إال هنا يف  وهذه العملية وإن كانت تسمى بيعاً 
احلقيقة داخلة يف عقد اإلجارة أو اجلعالة. فعملية نقل اخلربة ليست أكثر من تعليم وتدريب. واملعلم أمنا 

 يتقاضى أجره على ما يعلمه باعتباره مستأَجراً لذلك، وليس يتقاضى مثناً على علم كان ميلكه فباعه.

يت ينبغي أن نصل إليها، هي معرفة ما إذا كانت املاركة التجارية أو اخلربة اليت مت نقلها والنتيجة ال
سري جداً هبذا الشكل، قد حتولت بذلك إىل عروض جتارة، ومن مث تعلق هبا حق الزكاة. أعتقد أن من الع

يدور على بيع اخلربات أو تعليمها بأجر، حبيث تصبح وكأهنا بضاعة مستقلة  أن نتصور عماًل جتارياً 
منفصلة عن السلع والبضائع اليت تتجلى فيها تلك اخلربات من حيث هي حموراًللتجارة هبا، دون أن 

 يكون هلا أي عالقة بآثارها ومنتجاهتا املادية.

ت اليت تتمثل يف شراء مث بيع فشراء، إن العمل التجاري سعي إىل الربح عن طريق سلسلة املعاوضا
وهكذا دواليك. فكيف ميكن أن يطبق هذا العمل التجاري على بيع إحدى الشركات التجارية خلربهتا 

 وأسرار جودهتا التجارية لشركة ما.
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نعم، قد ال يبعد أن يعترب بيع التاجر ما ملاركة بضاعته أو المسه التجاري،ـ صفقًة من الصفقات 
 ميارسها خالل العام، حىت إذا حان ميقات اجلرد، نظر يف أرباحه املضافة إىل رأس ماله، بعد التجاريةاليت

أن يدخل قيمة هذه الصفقة يف جمموع وارداته، ويؤدي عن جمموع ذلك زكاة ماله التجاري. أي فال تنفرد 
من حساب الكتلة  تقل، ولكنها ال تطرح أيضاً ي أو املاركة، مبشروع جتاري مسعملية بيعه لالسم التجار 

املالية اليت يتاجر هبا، واليت ال بّد أن خيرج زكاهتا كل عام.. غري أن هذا االعتبار قابل للمناقشة، إذ هو 
القواعد الفقهية_ أن نعترب بيع التاجر ألحد أجهزته التجارية الثابتة صفقة  قتضيهجيوز لنا _ طبق ما ت

العام، لتخضع مع رأس مال الزكاة عروض للتجارة؟.. إهنا  جتارية تضاف حصيلتها املالية إىل أرباح ذلك
 بدون ريب خاضعة للنظر والنقاش.

الطريقة الثانية: ماجيري عادًة بني بعض التجار والشركات التجارية، من شراء االسم التجاري 
هرة ذلك االسم لتزام من البائع بتقدمي اخلربة اليت إليها مرّد شن أي اللمحل، أو شراء املاركة للبضاعة، دو 

البائع عن االسم الذي كان خمتصٍا  الشراء يف هذه احلالة تنازلالتجاري أو تلك املاركة. وإمنا يكون معىن 
به والذي كان حقًا له دون غريه، والذي كان عنوانًا على جودة نال هبا ثقة الناس. فيتمكن املشرتي من 

كون الفائدة املرجوة للمشرتي من ذلك، رواج سلعة ذلك جبعله شعارًا لسلعة مشاهبة أو امسًا حملله. وت
حتت هذا االسم وانتقال تلك الثقة إىل حمله، دون أن يكلفه ذلك شيئًا إال القيمة اليت دفعها لذلك 

من الثابت يقيناً أن هذا الشراء ال ينطوي على أي مضمون. التنازل أو الشراء...فماحكم هذه العملية؟  
 عرفت هبا سلعة البائع  واليت هي املضمون القيمي أو املايل لذلك االسم أو الشعار ذلك ألن املزايا اليت

التجاري، ستظل ثابتة لتلك السلعة ذاهتا، وستظل وثيقة الصلة باحملّل الذي تنازل أ, باع، مهما انفصل 
و الصناعي عن امسه الذي عرف به. ذلك ألن تلك املزايا إمنا هي مثرة جلهود صاحبها ونشاطه الفكري أ

املتميز، وليست مثرة االسم الذي انتقل من شخص إىل آخر. إن هذه املزايا ستظل متعلقة بصاحبها من 
حيث اخلربة واجلهد ومتجلية يف صناعته من حيث الصورة واملظهر. وهيهات أن تنفك العالقة عنه وعنها 

 التجاري. برمزهامهما باع أو تصرف التاجر 

ثه عملية كهذه، هو التغرير والتلبيس اللذان تقع آفتهما على عامة الناس. إذاً فكل ما ميكن أن حتد
 ومثل هذا العقد البّد أن يكون موغالً يف البطالن.
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وبتعبري  1والقاسم املشرتك يف التعريفات املتعددة للغرر، أن كل عقد ال يوثق حبصول املقصود منه
واملعروف أن مرّد الغرر إىل  2ود منه غالباً آخر هو: كل ما وقع الشك يف حصول أحد عوضيه أو املقص

جهالة أحد طريف العقد: الثمن أو املثمن. ومن املتفق عليه أن أفحش أنواع اجلهالة ما يسمى بالغرر يف 
بيع الطري يف اهلواء والسمك يف املاء. وال نعلم خالفًا يف بطالن العقد املنطوي على  لون لهثميو احلصول. 

ومن الواضح أن شراء االسم التجاري إن خال من الغرر يف الوجود، فإنه ال خيلو من  3مثل هذا الغرر
ن يف مسألتنا هذه أن الذي سيناله املشرتي من وراء ، إذ من الثابت لكل من املتعاقديالغرر يف احلصول

، فباقية يف هذه العملية هو الشعار أو االسم فقط. أما اجلودة اليت تكونت بسببها قيمة االسم أو الشعار
وال وجه ملا يقوله بعض الباحثني، من أن احلق املتعلق باالسم التجاري،  تضاعف جهود البائع وخربته.

ردة كحق الشورى والوظيفة واملنصب والوالية، وأن العرف قد جرى احلقوق اجمل ق مستقل بذاته وأنه منح
م التجاري مثلها يف احلكم و ، فليكن حق االس4بصحة التنازل عن هذه احلقوق اجملردة على عوض

 االعتبار.

 

ال وجه هلذا القول، ألن االسم التجاري ال وجود له أو معىن لوجوده مبعزل عن الشهرة اليت  أقول:
فغدا شعارها من طول سلعة هذه الشهرة باجلودة واإلتقان اكتسبتها السلعة املقرونة به. وإمنا نالت ال

 ما أو اللغة املعربة عنهما.االقرتان هبا مبثابة الظل املالزم هل

باملاركة املسجلة هبذه  من بوسعنا أن ننتهي إىل قرار بأن شراء االسم التجاري أو ما يسمى اليو إذ
الطريقة الثانية، عقد باطل، ال يرتاءى فيه أي وجه للقول بصحته. وذلك بسبب كونه مغرقًا يف الغرر 

 بأنواعه.

                                                           

 2/18.1وعمرية على احمللي شرح املنهاج:  قليويب( انظر حاشية 
 4/392.2( مواهب اجلليل: 

 4933و1/491وبدائع الصانع للكاساين:، 3/21، والشرح الكبري: 3/391( انظر الفروق للقرايف: 
 4/44.4( انظر حاشية ابن عابدين: 
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 اخلامتة 

أن احلقوق املعنوية بأنواعها اليت حتدثنا عنها، تّتسم بالصفات  لص من كل هذ الذي ذكرناه إىلخن
 واألحكام التالية:

ى اختالفها، على قيم مالية، ومن مث فهي خاضعة إلمكان التداول لأواًل_ تنطوي هذه احلقوق ع
 ة عنها، حسب التفصيل والشرائط اليت مت بياهنا.ضهبا واالستعا

وي عليها هذه احلقوق، ليست منفصلة انفصااًل تامًا عن مثراهتا ثانيًا_ إن القيمة املالية اليت تنط
ونتائجها املادية املتمثلة يف مؤلفات تنتشر أو يف رقائق الكمبيوتر، أو يف املاركات التجارية وحنوها. إذ لوال 

 حقوقًا معنوية غري جمردة أو غري لبقيت هذه الثمرات املنفصلة عنها ملا استقرت هلا أي قيمة ماديةو 
مقومة.. غري أن هذا االتصال الذي ال ينكر وجوده واستمراره، ال مينع من صحة بيع هذه احلقوق 

 وتداوهلا، مستقلة ومنفصلة عن نتائجها وعن ذيوهلا املادية.

ئها على قيم مالية ثابتة، وعلى الرغم من أهنا قابلة بسبب اثالثًا_ هذه احلقوق على الرغم من انطو 
فإهنا ال تعّد عروضًا للتجارة، حبّد ذاهتا، أي مستقلة عن نتائجها وذيوهلا املادية، ذك البيع واملداولة، 

 لألسباب اليت مت بياهنا بتفصيل.

رابعًا_ بالنسبة للماركة واالسم التجاري للمحل ال يصح بيع أي منهما إال تبعًا للخربة اليت هي 
يف هذه اخلربة اليت تتميز هبابضاعة ذلك  مصدر قيمة  كل منهما. ملا علمنا من قيمة كل  منهما مرتكزة

احملل. وما جيري بني بعض التجار اليوم من تنازالت عن امساء احملل التجارية أو املاركات املسجلة 
من  املشرتي، ليس إاللبضائع، لقاء عوض مايل، دون تقيد بالشرط الذي ذكرناه، وهو نقل اخلربة إىل 

 اع الغش والتلبيس اللذين يقع أضرارمها على املستهلكني. أ أنو قبيل التالقي والتعاون على أسو 

أما حق التأليف واالبتكار بأنواعه، فيجوز بيعه أو التنازل عن لقاء عوض. ومعىن بيعه أو التنازل 
ر إىل كبتالكمبيوتر، يتحول من املؤلف وامل أن حق نشر املؤّلف أو املبتكرات العلمية والفكرية كرقائق

 ي اشرتاه، وكثرياً ما يكون الطرف الثاين ناشراً أو صاحب مكتبة. الطرف الثاين الذ
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خامسًا_ ال تتعلق الزكاة هبذه احلقوق، ما كانت يف حوزة أصحاهبا، أي ال تقوم يف كل عام بالثمن 
وإمنا تتعلق الزكاة بغلتها  الذي تستحقه ليتم إخراج زكاته، على حنو ما يتم بالسلع واألموال التجارية.

ىل سائر الكتلة النقدية اليت ميلكها البائع، وعلى إقيمتها، على أن تضاف هذه الغلة  وتنضّ عندما تباع 
، هذا بالنسبة للمؤلف أو املبتكر الذي يبيع حقه كما قد 1أن حيول عليها احلول وقد بلغت النصاب

 ذكرنا.

مقروناً  أو الشعار املسجل لبضاعته، بيعًا صحيحاً، أيأما التاجر الذي يبيع اسم حمله التجاري، 
ة هذا الذي باعه، يف أخر العام عند اجلرد، إىل منعة، فاحتمال القول بضم قيبنقل اخلربة وأسرار الص

 جمموع ما هو زكوي من أمواله التجارية، وارد وممكن. وكن خاضع للنظر والنقاش كما قد ذكرنا.

نظر يف عملية بيع التاجر خلرباته التجارية مقرونة باالسم أو املاركة، هل ومرد التحقيق يف ذلك إىل ال
وإىل النظر يف كيفية تلحق الدخل الوارد عن هذا الطريق باألموال النامية عن طريق التجارة الراحبة..

ل ققت يف هذه كيفية شرائط طرق امتالك املاليت صابت االسم أو املاركة، هل حتامتالك التاجر خلربته ا
 ة جتارية تتعلق هبا زكاة التجارة؟ليصبح سلع

والظاهر أنه ال عملية بيع املاركة واالسم التجاري داخلة يف سبل تنمية املال، وال طريقة امتالك 
التاجر خلرباته التجارية متفقة مع الشرائط اليت جيب أن تتحقق يف امتالك املال ليصبح بذلك سلعة 

 لشرائط واخلالف فيها.جتارية، وقد سبق أن ذكرنا هذه ا

وبعد، فهذا ما بصرين اهلل عز وجل به، من األحكام املتعلقة هبذا املوضوع، والذيول والتحقيقات 
املتعلقة به. أسأله سبحانه أن يثيبين على ما قد يكون فيه من صواب، وأن يغفر يل ما قد يوجد فيه من 

 زالت إنه واسع املغفرة وويل كل توفيق.

                                                           

( آثرنا أن نأخذ بقول من يرى أنه يكفي يف شرط بلوغ املال النصاب، أن يتحقق ذلك يف أول احلول وهنايته. وقد سبق بيان األقوال 4
 الواردة يف هذه املسألة.


