


ُٖٗٓ
٠نلة العلـو الشرعية 

ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

بن مشٌوح العنزمد. مرضي   
 

السرقات العلمية وأحكامها الفقهية
 

 د. مرضي بن مشّوح العنزي

فرع رفحاء-جامعة اٜندكد الشمالية-كلية العلـو كاآلداب - اٞنقارف الفقه اٞنساعد يف تسااذاأل

، مث اعريف السػراة العلميػةالسػراات العلميػة كأاكام ػا الفق يػة، كبػدأت بػػتكلمػ  يف هػ ا الةحػن عػن  :ملخص البحث
، كالػرد علي ػا، كبينػ شػة ات تسػراؽ العلػما، كاكم ػا الفق ػي، كذكػرت أتسةاهب ا، ك أنواع، ك تاريخ السراات العلميةٓندث  عن 

.علمخآذ  عل  بعض ايراس الاٞن ، كبعضليس من السراات العلمية، كما عقوبة السراات العلمية
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ُٖٗٔ 
   ٠نلة العلـو الشرعية 

 ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

 السراات العلمية كأاكام ا الفق ية
 

 المقدمة
 اٜنمد ، كالصبلة كالسبلـ عل  نةينا ١نمد كعل  آله كصحةه أٗنعٌن، أما بعد:

فقػػػد اناشػػػرت السػػػراات العلميػػػة يف العصػػػور اٞناػػػاذرة اناشػػػارنا كةػػػًننا، "كصػػػار السػػػًو علػػػ  أعمػػػاؿ النػػػاس أمػػػرنا مالوفنػػػا  ػػػًن 
ٍلًػفو م مػا صػ ر عمػرل يف الاػاليف،  ،(ُ)مسػانكرو، ششػي يف النػاس قليقنػا عليػه قيلسػاف الةحػن العلمػي" كمػا تكػاد ْنلػس مػع م

أك الَّ إنااجه العلمػي إال كدػدثع عػن الػ ين تسػًو علػ  أعمالػه كتسػراوا منػه كبلمنػا أك كاةنػا، كال تكػاد ْنلػس مػع أتسػااذو جػامعي 
اناحػػػاؿ كاػػػاو كرتسػػػا لى إال كيػػػركم لػػػع اصصنػػػا كموااػػػفى مػػػن السػػػراات العلميػػػة ْنعػػػل اٜنلػػػيم اًناننػػػا، "كاػػػد بلػػػ  تسػػػوء اٜنػػػاؿ إ  

، كإفػرادل بػالًةع، كيرتسػم علػ  قرتػه  برما ا...كأما ت يًن أٚناء الكاا ك)تنايف الكاا( ّنعىن: أذ  ُننو من موضوعو من كاابو
تاليف فبلف دكف اإلشارة عل  ال بلؼ بانه مساله من كااب ك ا، ف ػ ا الا ريػر شػيء ال تسػاؿ عنػه، فقػد بلػ  فيػه العةػن مةل نػا 

، كازد٘ن  عليه ٣نارتسات اٞناػاكلٌن، كتكسػرت منػه النصػاؿ علػ  النصػاؿ مػن كاةيػٌن، ككرااػٌن، ك١نققػٌن، يف فوضػ  جاكز قورل
، كاد كياا عن السراات العلمية يف كتسا ل اإلعبلـ مقاالت عػدة، كمن ػا علػ  تسػةيل (ِ)ال نعلم ٟنا عل  كجه األرض من رادع"

"، "تسػػراة األُنػػاث العلميػػة اػػدد اٛنامعػػات"، "السػػراات العلميػػة ا ػػية اػػدد "السػػراات العلميػػة ةػػاهرة العصػػر اٞنثػػاؿ ال اٜنصػػر:
أمػػن اٞنعلومػػات"، "السػػراات العلميػػة كأثرهػػا يف ٔنلػػف الػػدكؿ"، "السػػراات العلميػػة يف األكتسػػاط األكادشيػػة ال ػػاهرة كعبلج ػػا"، 

اٞنينػػػػا يف السػػػػراات العلميػػػػة كالعػػػػا  "السػػػػراة العلميػػػػة..ةاهرة مافاامػػػػة تسػػػػيء إ  الةحػػػػن العلمػػػػي"، "جامعػػػػات مصػػػػر األك  ع
، "السػراات العلميػة لةيع األُناث العلمية..." "تسراة الةحوث كالرتسا ل العلمية هل كصل  إ  اد ال اهرة؟، "١ناؿه  يقاقع ا"،

ال ػاهرة ، ككثرة ه ل اٞنقاالت تفرض عل  أهل العلم الشرعي أف يدلوا بدلوهم كيةينػوا اكػم هػ ل (ّ)ادد األمن الفكرم العريب"
مػػن الناايػػة الشػػرعية، ذصوصنػػػا مػػع كجػػود بعػػض الشػػػةه الػػا يسػػادؿ هبػػػا بعػػض تسػػراؽ العلػػم لا يػػػر تسػػرااام العلميػػة، كيف هػػػ ا 

 الةحن مشاركة ماواضعة للكاابة عن ه ل ال اهرة.
 
 

                                                           

 .ُِّمود شاكر، صاٞنانيب، ( ُ)

 .َٕ-ٗٔالاعا  كأثرل عل  الفكر كالكااب، لةكر أبو زيد، ص( ِ)

 http://www.albawabhnews.com/2124382ان ر: ( ّ)
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  ُٖٕٗ 
   ٠نلة العلـو الشرعية 

 ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

بن مشٌوح العنزمد. مرضي   
 

 :أىمية البحث 
األدلػة، كبيػاف عقوبػة السػارؽ،  تكمن أمهية الةحن يف بياف السراات العلمية كتارخي ا كأنواع ا كأتسةاهبا كذكػر اكم ػا مػع

 كما ليس من السراات العلمية.
 :أىداف البحث
 ي دؼ الةحن إ :

 دراتسة لااريخ السراات العلمية مع بياف أتسةاب السراات العلمية كأنواع ا.-ُ
 بياف اكم السراة العلمية مع الافصيل يف ذكر األدلة.-ِ
 اات العلمية.ذكر بعض العقوبات اٞنساعدة عل  الاقليل من السر -ّ
 تةيٌن ما ليس من السراات العلمية. -ْ

 :منهج البحث
يف الةحػػػن تسػػػاعامد علػػػ  اٞنػػػن ر الوصػػػفي للسػػػراات العلميػػػة الػػػ م يقػػػـو علػػػ  تعريػػػف السػػػراة العلميػػػة كبيػػػاف أتسػػػةاهبا، 

نقػػدم يف منااشػػة مػػا كأنواع ػا، كتسػػاعامد علػػ  اٞنػػن ر اٞنقػػارف يف بيػػاف اكػػم السػػراة العلميػػة، كتسػػاعامد علػػ  اٞنػػن ر الاحليلػػي ال
 يوردل تسراؽ العلم كبياف ما ليس من السراات العلمية.

 :الدراسات السابقة
كياا عن السراات العلمية العديد من اٞنقاالت، كاد تسةق ذكر بع  ا، كاد تًراٍ  بعض الرتسا ل األكادشيػة إ  اكػم 

 ه ل اٞنوضوع بالةحن فوجدت الكاا الاالية: السراات العلمية كاألدبية يف بعض مةااث ا، كاد ُنث ي عن كااو أفردتٍ 
الفػػارؽ بػػٌن اٞنصػػنف كالسػػارؽ للسػػيوقي، كهػػو كاػػابه صػػ ًنه، عةػػارة عػػن مقامػػة كياةػػ  باتسػػلوب أديب ٗنيػػل، ذكػػرى في ػػا -ُ

 بعض ما تسيرؽ منه، كاألدلة عل  ه ل السراة.
القًػػع الصػػ ًن، كاػػد ذكػػر الةااػػن السػػراات العلميػػة ٜنسػػاف عةػػد اٞننػػاف، كهػػو يقػػع يف تسػػةع كتسػػةعٌن كم ػػة صػػفحة مػػن -ِ

بعػػض صػػفات السػػاراٌن كأمثلػػة علػػ  ذلػػع، كأنػػواع السػػراات العلميػػة، كضػػمَّن يف آذػػر الكاػػاب رتسػػالة السػػيوقي السػػابقة، مػػع 
 تقسيم ا إ  عناكين ص ًنة.
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   ٠نلة العلـو الشرعية 

 ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

 السراات العلمية كأاكام ا الفق ية
 

ايػاو صػ ًنو السراة العلمية ما هي؟ ككيف أْننة ا؟ إعداد: جامعة اإلماـ ١نمػد بػن تسػعود اإلتسػبلمية، كهػو عةػارة عػن ك-ّ
 يف ٙنس كعشرين صفحة، فيه بياف اكم السراة العلمية، كأنواع ا، ككيفية ْننة ا.

السػػراة اإللكنكنيػػة ل ػػياء مصػػًف  عثمػػاف، كأصػػل الكاػػاب رتسػػالة ماجسػػاًن نواشػػ  يف جامعػػة الًنمػػوؾ يف األردف،  -ْ
سػراة يف الفقػه اإلتسػبلمي؟، كذكػر بعػض قػرؽ كاد تكلم فيه الةاان عن اكم السراة اإللكنكنية، كهل تنًةق علي ا شػركط ال

 السراة اإللكنكنية، كبعض أنواع السراة اإللكنكنية.
ه ل الكاا الا كجػداا تبلمػس موضػوع الةحػن مػن اريػا، كيف كػل من ػا ذػًن، كاػد اتسػافدت من ػا ٗنيعنػا، كُنثػي علػ  

اكػػػػم السػػػػراات العلميػػػػة، كمنااشػػػػة بعػػػػض صػػػػ رل ٗنػػػػع مػػػػا تفػػػػرؽ يف هػػػػ ل الكاػػػػا، كيف  ًنهػػػػا مػػػػن اٞنقػػػػاالت، مػػػػع الاوتسػػػػع يف 
 الشة ات، كتةيٌن ما ليس من السراات العلمية، إضافة إ  االذابلؼ يف قريقة العرض، فلكل باانو قريقاه اٝناصة به.

 :خطة البحث
 اسم  الةحن بعد اٞنقدمة إ  اٞنةاان الاالية:  

 كأتسةاهبا، كفيه أربعة مًالا:: مف ـو السراة العلمية، كتارخي ا، كأنواع ا، المبحث األول
 : مف ـو السراة العلميةالمطلب األول
 : تاريخ السراات العلميةالمطلب الثاني
 : أنواع السراات العلميةالمطلب الثالث
 : أتسةاب السراات العلميةالمطلب الرابع
 : اكم السراات العلميةالمبحث الثاني
 : عقوبة السراات العلميةالمبحث الثالث

 : ما ليس من السراات العلميةالرابعالمبحث 
 ، كفي ا أهم الناا ر كالاوصيات.الخاتمة

كبعػػد، فاٜنمػػػد  الػػ م يسػػػر ا كاابػػة هػػػ ا الةحػػن، كأتسػػػاله أف يكاػػا لػػػه القةػػوؿ كال كػػػة، كصػػل  ا كتسػػػلم علػػ  نةينػػػا 
 ١نمد، كعل  آله كصحةه أٗنعٌن.
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 وأنواعها، وأسبابهاالمبحث األول: مفهوم السرقة العلمية، وتاريخها، 
 المطلب األول: مفهوم السرقة العلمية

السِّػٌني كىالػرَّاءي كىاٍلقىػاؼي أىٍصػله يىػديَؿ عىلىػ  أىٍذػً  أذػ  الشػيء علػ  كجػه اٝنفيػة كاالتسػااار، اػاؿ ابػن فػارس: " السرقة في اللغةة
 .(ٓ)"اٍلعىرىًب مىٍن جىاءى ميٍساىًنان ًإ ى ًاٍرزو فىاىذى ى ًمٍنهي مىا لىٍيسى لىهي السَّارًؽي ًعٍندى كااؿ ابن من ور: " ، (ْ)"شىٍيءو يف ذىفىاءو كىتًسٍنو 

 .(ٔ)"أىٍذ ي اٍلمىاًؿ عىلى  كىٍجًه ااًلٍذًافىاءً " ال ٔنرج عن اٞنعىن الل وم، ف ي عند الفق اء: والسرقة في االصطالح
ٍذػػ  علػػ  هػػ ا الاعريػػف أنػػه (ٕ)كنسػػةاه ل ػػًن كاتةػػه فقػػد عرَّف ػػا بع ػػ م بانػػا: النقػػل لػػن   مكاػػوبو أمةةا السةةرقة العلميةةة  ، كي

ايَّد السراة العلمية بنقل الن  اٞنكاوب فقػ،، كهػي أعػم فقػد تكػوف نقػبلن ٞنكاػوبو أك مسػموعو أك مر ػي أك ل ٠نػةو إلكنكنيػةو، ك  
اب أذػػرل كاٝنيانػػة كال ػػ  يػػ كر مسػػالة اإلذف مػػن عدمػػه، فمػػع اإلذف ٔنػػرج مػػن كونػػا تسػػراةن علميػػةن، كإف كانػػ  ١نرمػػةن مػػن أبػػو 

ٍلػػفو ك  يشػػٌر  ك ًنهػػا، كايَّػػد السػػراة العلميػػة يف نسػػةا ا ل ػػًن كاتة ػػا فقػػ،، مػػع أنػػا أعػػم مػػن ذلػػع فكػػل مػػن أذػػ  عمػػبلن مػػن م
ٍلفٌن  ٍلفػػه أك   ينسػػةه ألاػػد. كعيرفػػ  السػػراة العلميػػة بانػػا: النقػػل اٜنػػريف ألعمػػاؿ مػػ لصػػااةه ف ػػو تسػػارؽ لػػه تسػػواء نسػػةه ل ػػًن م

ٍلػػف أك اٞنصػػدر دكف إذفو  ، كهػػ ا أاػػرب مػػن الاعريػػف األكؿ، إال أنػػه جعػػل السػػراة العلميػػة يف النقػػل اٜنػػريف (ٖ)أك اإلشػػارة إ  اٞن
ٍذركف مث ي نػػوف أنػػم تسػػلموا مػػن  فقػػ،، كلػػيس بال ػػركرة أف تكػػوف نقػػبلن ارفينػػا، فػػاف مػػن ايػػل بعػػض السػػراؽ أنػػم يقػػدموف كيػػ

نفػس العمػل ف ػو تسػراة كلػو  ػًنَّ بعػض معاٞنػه، أك اػدـ فيػه كأذػر، أك  ػًنَّ لف نػا أك السراة، كه ا  ًن تسليم، فما داـ اٞننقوؿ هو 
، كال ااجػة لػ كر األفكػارهن ألنػا (ٗ)لف ٌن ّنا يوافق ما يف اٞنعىن، كأضاؼ بع  م عل  نقل الن  أك النقل اٜنريف نقلى األفكار

 داذلة يف عمـو العمل، فاذا ذرج  الفكرة صارت ضمن أعماؿ صااة ا. 

                                                           

 .ُْٓ/ّمعجم مقاييس الل ة، البن فارس ( ْ)

 .ُٔٓ/َُلساف العرب، البن من ور  ( ٓ)
، تكملة اجملموع، للمًيعي ْٗٔ/ْ، الشرح الص ًن، للدردير ٓٔ/ٕللكاتساين بدا ع الصنا ع،  ، كان ر:ِّٓ/َُاإلنصاؼ، للمرداكم  (ٔ)

َِ/ٕٓ . 

 .ّٕٖان ر: نوازؿ السراة كأاكام ا الفق ية، لف د اٞنرشدم ص ( ٕ)

 . موجود عل  الشةكة العنكةوتية.ُُ، اٛنزا ر صّان ر: دليل إعداد م كرة اٞناتسن، جامعة اسنًينة ( ٖ)
 http://www.sahistorian.com/2011/04/blog-post.html ان ر:( ٗ)
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ََُٗ 
   ٠نلة العلـو الشرعية 

 ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

 السراات العلمية كأاكام ا الفق ية
 

يرل بعض الةااثٌن أف السراة العلمية هي أف يسًو الرجل عل  كااب  ػًنل، فينسػةه إ  نفسػه، أمػا نقػل النصػوص دكف ك 
، كاٜنقيقػة أف هػ ا تفريػق بػٌن (َُ)اإلشارة إ  أصحاهبا فليس  تسراةن علميةن، فالسراة العلمية ذاصػة بسػراة الكاػاب كػامبلن فقػ،

كتسػػراة نػػ و فكل ػػا تسػػراة، كالكاػػاب عةػػارة عػػن ٠نموعػػة نصػػوص، كمثػػل هػػ ا الكػػبلـ اٞنامػػاثبلت، فانػػه ال فػػرؽ بػػٌن تسػػراة كاػػاب 
ٍلفا من نصوص اآلذػرين مث يػدعي أنػه صػااا هػ ا الكػبلـ، ف ػو   يسػرؽ كاابنػا، إوػا أذػ  نصوصنػا  يةيح للشخ  أف جيمع م

ٍلفات شىت!!، ف  ا من ال   كاٝنداع، كالاشةع ّنا   يع،.  من م
ٍلفٌن دكف إذف كإشارة ألصحاهبافاٞنخاار يف تعريف   .السراة العلمية: أنا نقل أعماؿ م

 المطلب الثاني: تاريخ السرقات العلمية
، لكػنَّ (ُُ)ااؿ األلةاين عن السراات العلميػة: "هػ ا النػوع مػن السػراة نػوعه جديػده   يكػن للمسػلمٌن اٞناضػٌن ع ػد بػه"   

ا كليس  كليػدة العصػر، بػل هػي ادشػةه اػدـ الاػاليف  ، فالسراات العلمية ليس  نوعنا جديدن اٞناامل جيد أف ه ا الكبلـ  ًن دايقو
، فالسػراات العلميػة مػن بػاب (ُِ)، كهػو أزكػ  عصػرو كأف ػلهكاٝنيانة، فاف كان  تسراات اٞناؿ كاٞنااع موجودةن يف عصر النػيب 

يف العصػػػور الػػػا بػىعيػػػدت عػػػن عصػػػر النةػػػوة، ك  يسػػػلم عصػػػر مػػػن السػػػراات العلميػػػة مػػػن بدايػػػة الكاابػػػة  أك  أف تكػػػوف موجػػػودةن 
كالااليف إ  عصرنا اٜناضر، إوا ال م اذالف هو كثرة السراات العلمية يف العصور اٞنااذرة عن ا يف العصػور األك ، كاػد ذكػر 

ًم ً ابن القيم من أنواع السػراؽ: " هن ٣نػا يػدؿ علػ  كجػود هػ ا النػوع يف عصػرل، كاػد اشػاك  العلمػاء اػدشنا مػن (ُّ)"مٍ الَسػرَّاؽي بًػاىٍابلى
تسيراؽ العلم، ككصفوا عددنا من الركاة بانم يسراوف اٜندين
، كجعلوا ذلع ادانا تيرد به ركايػاام، كنقػدكا بعػض النػاس بػانم (ُْ)

                                                           

 ان ر: ضاب، السراة العلمية، مد بن اسين السلفي، مادة صوتية مفر ة كمنشورة عل  الراب،:( َُ)
http://www.abohazm.com/cat/articles/EgyptianSunnis/3Stell.pdf 

ٍلفات  ًنل كجيعل ا لنفسه؟، لؤللة( ُُ) ٍاؿ: ما اكم من يسرؽ م  اين عل  الراب،:ان ر: جواب تس
https://www.youtube.com/watch?v=4Eukmjw_5R8 

(، صحيح مسلم، كااب اٜندكد، باب ِْٖٔان ر: صحيح الةخارم، كااب الش ادات، باب ش ادة القاذؼ كالسارؽ كالزاين، رام )( ُِ)
 (.ُْٖٔ)اد السراة كنصاهبا، رام 

 .ِٖٓ/ّإعبلـ اٞنواعٌن، البن القيم ( ُّ)

، اجملركاٌن، البن َّٖ، ُٓٔ/ُّ، ُْٓ، ُْٕ، ٗ/ُِ، َّٓ/َُ، ْٕٓ، ُّْ/ٗ، ّٖٔ/ُان ر: تسًن أعبلـ النةبلء، لل هيب ( ُْ)
 .ّْٓ/ٕ، تاريخ ب داد، للخًيا الة دادم ْٔ/ِاةاف 
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  َُُٗ 
   ٠نلة العلـو الشرعية 

 ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

بن مشٌوح العنزمد. مرضي   
 

، كاػاؿ ابػن (ُٓ)"ن آدـ من عةيػد بٍػن يعػي  مثيَّ ادعػالتسرؽ كااب دىٍٍنى بٍ  رجله يسراوف الكاا، فقد ااؿ ابن معٌن عن أادهم: "
كااب العقل كىضعه أربعػةهن أكٟنػم ميسػرة بٍػن عىٍةػد ربػه، ، كااؿ الداراًين: "(ُٔ)"كاف يسرؽ الكاا كددث هبااةاف عن آذر: "

رجػػاء، فركةػػه باتسػػانيد أذػػر مثيَّ تسػػراه مثيَّ تسػػراه منػػه داكد بٍػػن اػػ ، فركةػػه باتسػػانيد  ػػًن أتسػػانيد ميسػػرة، كىتسػػراه عىٍةػػد العزيػػز بٍػػن أىيب 
ًن علػػ  كاػػا النػػاس فيػػٌدعي ا  ًػػككػػاف ١نمػػد بػػن اةيػػا يي " اٞنرزبػػاين:، كاػػاؿ (ُٕ)"تسيػػلىٍيمىاف بٍػػن عيسػػ  السػػجزم فػػات  باتسػػانيد أذػػر

ه، ، كألف السيوقي كاابنػا بعنػواف: "الفػارؽ بػٌن اٞنصػنف كالسػارؽ" تكلػم فيػه عػن أاػد الػ ين يسػراوف كاةػ(ُٖ)"كيسق، أٚناءهم
كذكر أٚناء كاةه الا تسرا ، كيف العصر اٜندين ذكر الشػيخ بكػر أبػو زيػد يف كاابػه "اٞنػدذل اٞنفصػل" بعػض السػراات العلميػة 
ٍلفػػات اٞننحولػػة" ٗنػػع فيػػه عػػددنا  ػػًن اليػػلو ٣نػػا كاػػف عليػػه مػػن الكاػػا  اٝناصػػة يف الفقػػه، كذكػػر أف لػػه مصػػنفنا بعنػػواف: "معجػػم اٞن

 .(ُٗ)شنا كاديثنااٞننحولة يف العلـو األذرل اد
 :أنواع السرقات العلمية المطلب الثالث:

تانػػوع السػػراة العلميػػة إ  أنػػواع، فةػػالن ر إ  اٞنسػػركؽ هنػػاؾ عػػدة أنػػواعو مػػن السػػراات العلميػػة، كبػػالن ر إ  قريقػػة السػػراة 
 ف ناؾ أي نا أنواعه من ا، كه ل إشارةه إ  أبرز ه ل األنواع بااا اب:

 العلمية بالنظر لنوع المسروقأنواع السرقة -أ
ػا (َِ)سرقة الحديث-ُ : كاد تسةق بياف أف تسراة اٜندين كان  موجػودةن يف العصػور األك ، ككانػ  تسػراة اٜنػدين جران

 يرد به ادين الراكم ال م يسرؽ اٜندين.
بػاب ماسػع  كهػ ا"، يقػوؿ ابػن رشػيق عنػه: (ُِ): كهو مػن أاػدـ مػا اٍلايفػ  إليػه يف عػا  السػراات العلميػةسرقة الشعر -ِ

ذػر فاضػحة جدان، ال يقدر أاػد مػن الشػعراء أف يػدع  السػبلمة منػه، كفيػه أشػياء  ام ػة، إال عػن الةصػًن اٜنػاذؽ بالصػناعة، كأي 

                                                           

 .ُُٔ/ٖتاريخ ب داد، للخًيا الة دادم ( ُٓ)

 .ُّٖ/ْاالعاداؿ، لل هيب ميزاف ( ُٔ)

 .ّٔٓ/ٖتاريخ ب داد، للخًيا الة دادم ( ُٕ)

 .ُِْٖ/ٔمعجم األدباء، للحموم ( ُٖ)

 .ٗٔ، الاعا ، لةكر أبو زيد صَُْٔ/ِان ر: اٞندذل اٞنفصل ٞن ها اإلماـ أ٘ند، لةكر أبو زيد ( ُٗ)

 .ّٓان ر: السراات العلمية، ٜنساف عةداٞنناف، ص( َِ)
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َُِٗ 
   ٠نلة العلـو الشرعية 

 ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

 السراات العلمية كأاكام ا الفق ية
 

"، كاد اذالف يف اكم السراات الشعرية نايجة االذابلؼ يف أنواع ا، لكن يكفي مػن اةح ػا أف ال ٔنف  عل  اٛناهل اٞن فل
   عن أنفس م دكف تفصيل، يقوؿ قرفة بن العةد:فحوؿ الشعراء ينفونا 

، كشَر الناًس مىن تسرىاا                 عل  االشعاًر أتٍسرًاي ا  كال أيً ًني  عن ا  ىًني ي
(ِِ) 

 يقوؿ: كه ا اساف بن ثاب  
ًىقيوا  بٍل ال يواًفقي شعريهيٍم شٍعرًم               ال أتسرًؽي الَشعىراءى ما نى

(ِّ) 
 اٞنانيب:كيقوؿ 

إذ القىٍوؿي اػىٍةلى القىا ًلٌنى مىقيوؿي                أنا السَّابقي اٟناًدم إ  ما أىايوليهي 
(ِْ). 

كمػػن اةح ػػا أنػػا تعػػد منقصػػةن للشػػاعر ييعيػَّػػري هبػػا، كبابنػػا لل جػػاء كمػػا اصػػل بػػٌن جريػػر كالفػػرزدؽ مػػن ااػػاـ كػػل كااػػدو من مػػا 
م اٞنانيب باف ، كأنه  ًني صادؽو بانه السابق اٟنادم ٞنػا يقولػه لصااةه بسراة شعرل، كاد ااي يف شعرل مسركااتو

،  ككمػا اصػل (ِٓ)
 من مثل اوله: أك أنصاؼ أبياتو  ااامه بسراات شعرية تايت يف صورة أبياتو مع الةاركدم "من 

 كال ذنا ا إف عارضاين اٞنقادر                 عل  قبلب العز من مساقرل 
 كهو من اوؿ أيب نواس:

 كال ذنا ا إف اارباين اٞنًالا                 ل  قبلب العز من مساقرل ع
 كمثل اوله:

 فيه اٞننية تلمع ٟنا بارؽه                        ويل من الدنيا إ  ةل مزنة 
 .(ِٔ)"ٟنا عارض فيه اٞننية تلمع: فالشًر الثاين ماذوذه من اوؿ أيب العااهية

                                                                                                                                                                                                        

 .ِْلعلمية، ٜنساف عةداٞنناف، صان ر: السراات ا( ُِ)

 .ٕٓديواف قرفة بن العةد، ص( ِِ)

 .ّٓ/ُ ديواف اساف بن ثاب  ( ِّ)

 .ُْٔ/ِشرح معاين شعر اٞنانيب، البن اإلفليلي ( ِْ)

 .ٖٗان ر: اٞننصف للسارؽ كاٞنسركؽ منه، البن الوكيع ص( ِٓ)

 .ِّٔ-ِّٓ/ُيف األدب اٜندين، لعمر الدتسواي ( ِٔ)
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  َُّٗ 
   ٠نلة العلـو الشرعية 

 ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

بن مشٌوح العنزمد. مرضي   
 

: كه ل من السراات اٞنناشرة اػدشنا كاػديثنا، كهنػاؾ عػدده مػن األشػخاص أك (ِٕ)واألقوالسرقة الكتب والمصنفات  -ّ
دكر النشر شارتسػوف هػ ل اٝنيانػة، كاػد تسػ ل  السػراات يف عصػرنا بسػةا كجػود هػ ل الاقنيػات اٜنديثػة، كاألج ػزة اإللكنكنيػة، 

 تساعات اليلة فيخرج ُنلةو جديدةو كاتسم آذر. فالكااب ال م ياذ  ش ورنا يف القدمي ليام نسخه، ال ياذ  يف عصرنا إال
: كهػػ ل اناشػػرت يف العصػػر اٜنػػدين لكثػػرة الػػ امر العلميػػة اإللكنكنيػػة، كتسػػ ولة سةةرقة البةةرامج العلميةةة انلكترونيةةة -ْ

اٜنصػػوؿ علي ػػا، فاقػػـو بعػػض الشػػركات باعػػداد برنػػامر دػػوم العديػػد مػػن الكاػػا، كلػػه قريقػػة ٣نيػػزة يف الةحػػن، تسػػ ل الةحػػن 
  الةػػااثٌن، مث تنزلػػه السػػوؽ لاعػػوض بعػػض اٛن ػػد الػػ م اامػػ  بػػه، كركاتػػا الػػ ين عملػػوا يف الشػػركة، فيقػػـو بعػػض اٞنامرتسػػٌن علػ

عل  األج زة اإللكنكنية بكسر ٘ناية ه ا ال نامر، كنشرل يف الشػةكة العنكةوتيػة دكف إذف الشػركة اٞن ٠نػة، فياذػ ل النػاس دكف 
بسعر زهيػد، فاقػع الشػركة اٞنناجػة ِنيةػة أمػل، كاػد تيػنؾ مثػل هػ ل الػ امر النافعػة، فيحػـر النػاس ٖنن، أك يةيعه للناس يف ابلت 

 من ا بسةا ه ل السراات.
: كهػػي مػػن أنػػواع السػػراات العلميػػة الػػا كثػػرت يف العصػػر اٜناضػػرهن قلةنػػا للمػػاؿ، فاقػػـو بعػػض دكر النشػػر (ِٖ)الترجمةةة -ٓ

ٍلفٌن باذ  بعض األعماؿ كترٗنا ػا، كإضػافة بنٗنة بعض الكاا دكف إذف من أصحاهبا، كدك  ف ذكر ألٚنا  م، كيقـو بعض اٞن
بعػػػض الكلمػػػات مث ينسػػػة ا لنفسػػػه، كي ػػػن بع ػػػ م أف ٠نػػػرد النقػػػل إ  الل ػػػة األذػػػرل كػػػاؼو يف أف ينسػػػا الكاػػػاب لػػػه، كهػػػ ل 

 ة كتسراا ا.تسراات علمية، كفي ا تشويه لصورة اإلتسبلـ عندما يقـو بعض اٞنسلمٌن بالسًو عل  كااو أجنةي
 :أنواع السرقات العلمية بالنظر إلى الطريقة التي تمت بها السرقة العلمية -ب

أف يقـو السارؽ بنقل اٞنعلومات بنفسػه دكف اإلشػارة إ  مصػدرها: كهػ ا النقػل إمػا أف يكػوف نقػبلن مػن الكاػا أك مػن -ُ
كاػػػد يكػػوف النقػػػل ٞنعلومػػات اليلػػػة، أك يكػػوف النقػػػل  الشػػةكة العنكةوتيػػة أك مػػػن  ًنهػػا، ف ػػػ ل قريقػػةه مػػػن قػػرؽ السػػػراة العلميػػة،

ٍلف  .(ِٗ)لكاابو باكمله كت يًن اتسم اٞن
: كهػ ل مناشػرةه بكثػرةو، فاوجػد عػدده مػن اٞنكاتػا أك األشػخاص (َّ)دفع اٞناؿ ألاد اٞنكاتا أك األشخاص ليكاا له ُنثػا -ِ

هبػا درجػاتو علميػةن، أك ياذػ كا بػه درجػاتو فصػليةن يف اٛنامعػات، ال ين يكاةوف الةحوث كالرتسا ل العلمية مث يةيعونػا ألشػخاصو لينػالوا 

                                                           

 .ٖٗالعلمية، ٜنساف عةداٞنناف، ص ان ر: السراات( ِٕ)

 .ٔٗان ر: السراات العلمية، ٜنساف عةداٞنناف، ص( ِٖ)

 .ُّ-ُِالسراة العلمية، جامعة اإلماـ ١نمد بن تسعود اإلتسبلمية، ص ان ر: (ِٗ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َُْٗ 
   ٠نلة العلـو الشرعية 

 ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

 السراات العلمية كأاكام ا الفق ية
 

الء األشػخاص أك اٞنكاتػا الػ ين يقومػوف بكاا بػة أك يكاةوا ٟنم كاةنا فينشركنا باٚنا  م، كهم   يكاةوا ارفنا إوا دفعوا اٞناؿ فقػ،، كهػ
م مامرتسػػوف علػػ  السػػراات العلميػػة، فياذػػػ كف يف كػػل اجملػػػاالت العلميػػة، لكػػن  -يف ال الػػا-هػػ ل الةحػػوث كبيع ػػا  ػػًن ماخصصػػٌن

.  ج ود  ًنهم ليةيعوها عل  من ينسة ا لنفسه كدصل من كرا  ا عل  لقاو علميو أك منصاو أك ماؿو
أف يكاػػػا الًػػػبلب الةحػػػوث مث ياذػػػ ها الػػػدكاور اٞنشػػػرؼ مػػػن م دكف علم ػػػم فينسػػػة ا لنفسػػػه، كهػػػ ا موجػػػودهن فمػػػن  -ّ

ٍلفػػه مشػػ وره كلػػه لقػػاه جيلػػس مػػع بعػػض قػػبلب العلػػم ذصوصنػػا ال فقػػراء كيسػػمع مػػن م، جيػػد عجةنػػا، كاػػد يقػػرأ الشػػخ  كاابنػػا م
علميه كةًنه مث ييصدـ إما باذابلؼ اٞنن ر من مةحنو آلذرهن داللةن عل  تعدد الًبلب ال ين كاةػوا هػ ل اٞنةااػن، أك للسػراات 

ٍلىػػف، كهػػ  ا مػػن اٞنٍشػػرات علػػ  أنػػه كياػػا لػػه، كلػػيس لػػه فيػػه إال العلميػػة الكةػػًنة الػػا فيػػه، أك اٟنػػزاؿ العلمػػي الػػ م دويػػه هػػ ا اٞن
 االتسم أك االقبلع الن ا يهن كي ي ر لنفسه كاابة اٚنه.

فاما إف كاف الًبلب، أك األشخاص أك اٞنكاتا هم من ااموا بالةحوث كباعوهػا، أك أذنػوا ل ػًنهم باذػ ها، ف ػ ا كلػه    
ال يعػد تسػراةن علميػػةن لوجػود الرضػػا، لكنػه يعػػد مػن اٝنيانػػة لؤلمػة كاٜنيلػة علػػ  اٛن ػة اٞنقػػدـ ٟنػا الةحػػن، كمػن الاشػػةع ّنػا   يعػػ،،  

أف بعػض الًػبلب يسػااجركف مػن يعػد ٟنػم ُنوثنػا أك رتسػا ل دصػلوف  -كمػا ذكػر السػا ل-لػهكإف ٣نا يٍتسػف ااؿ ابن عثيمٌن: "
الء، كراجػع الةحػن الفػبلين، مث يقدمػه  ر ا تراجم، أك من دقق بعض الكاا فيقوؿ لشخ  ا ِّ علميةو  هبا عل  ش اداتو  هػ

ف ػػ ا يف اٜنقيقػػػة ٢نػػالف ٞنقصػػػود اٛنامعػػػة رتسػػالة ينػػػاؿ هبػػا درجػػػة يسػػاوجا هبػػػا أف يكػػػوف يف عػػداد اٞنعلمػػػٌن أك مػػا أشػػػةه ذلػػػع، 
 .(ُّ)"اٝنيانة ك٢نالف للوااع، كأرل أنه نوع من

ه ل أبرز قرؽ السراات العلمية كمن ر٘نة ا بعةادل أنه م ما تعددت قرؽ السػراؽ كاػيل م فػانم يفا ػحوف تسػريعنا،    
كثًنةو من ا ما ال خيًر عل  بػاٟنم، كمػن اكايشػف  تسػرااه العلميػة بكػبلـ اتسػايكثر علػ  ماػاذر،  كيكشف ا للناس أمرهم بامور و

... كبلمنػػا يقػعي يف صػػفحةو كاملػة اتٍسػاكثٍرتيهي علػػ  ماػاذر...فاةٌن ا بعػػد ذلػع أنَّػػهي بامامػه مػػن   يقػوؿ الشػيخ بكػػر أبػو زيػػد: "اػرأتي
)مقدمة ابن ذلدكف( دكف أف ييشًن إ  ذلع"
 ، كأف تيكاشف السراة العلمية هب ل الًريقة اد ال خيًر عل  باؿ السارؽ.(ِّ)

 

                                                                                                                                                                                                        

 .ُِان ر: السراة العلمية، جامعة اإلماـ ١نمد بن تسعود اإلتسبلمية، ص( َّ)

 . َِٔ/ ٠ِٔنموع فااكل كرتسا ل العثيمٌن ( ُّ)

 .ُِٓ-ُِْتسًنة الشيخ بكر أبو زيد كأذةارل، لصاحل آؿ داكد، ص( ِّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  َُٗٓ 
   ٠نلة العلـو الشرعية 

 ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

بن مشٌوح العنزمد. مرضي   
 

 المطلب الرابع: أسباب السرقات العلمية
ٍلفػػات، للسػػراة العلميػػة أتسػػةابه  عػػدة، من ػػا:  يػػاب الػػوازع الػػديين، كالعجػػز كالاكاتسػػل العلمػػي، كاػػا الانػػافس يف كثػػرة اٞن

، كتس ولة السراات العلميػة يف عصػرنا (ّّ)كعدـ كجود رادعو دنيوم، كإاساس السارؽ بانه لن يكشفه أاد ُنكم مواعه كنفوذل
اإلتسػبلمية الػا تقػـو بكاابػة الةحػوث كالرتسػا ل العلميػة، كالانػافس علػ  عن قريق الاقنيات اٜنديثة، كاٞنكاتا اٞنناشػرة يف الػةبلد 

اٜنصػػػوؿ علػػػ  الػػػدرجات العلميػػػة، كالػػػا ال شكػػػن اٜنصػػػوؿ علي ػػػا إال بكاابػػػة رتسػػػالةو علميػػػةو، ماجسػػػاًن أك دكاػػػورال، كاػػػد يكػػػوف 
ٍهػلو لػ لع، إوػا يريػد هػ ل الدرجػة العلميػػة، ليحصػل علػ  لقػا الػدكاور، أك لكػي دصػل علػ  ترايػةو يف عملػػه،  الشػخ   ػًن م

سػػن الكاابػػة فيػػه،  ا،  فيخاػػار بعػػض الةػػااثٌن عنواننػػا ال دي كاٛنامعػػات يف اةػػوؿ العنػػاكين ٟنػػا مػػن ره كهػػو أف يكػػوف العنػػواف جديػػدن
فعنػػػدما يقةػػػل العنػػػواف يقػػػع بػػػٌن أمػػػرين إمػػػا أف يكاػػػا مػػػا ال يعلػػػم، أك يػػػنؾ الكاابػػػة كخيسػػػر الدرجػػػة العلميػػػة كيقػػػع يف اػػػرج أمػػػاـ 

إ  السراة العلمية، كمن األتسةاب كثرة الًلةة عند األتسااذ ال ين يكاةوف الةحوث، مع تاكيػلو  -أاياننا-ات ته كأاربا ه، فيلجاأتس
عنػدل يف أف هػ ا الًالػا اػػد رضػي بػ لع، كأنػه مػػن ٖنراتػه الػا جيػوز لػػه أف ياكل ػا هني ػا مري ػا، ككفػػرة اٞنػاؿ عنػد السػارؽ، فاجػػد 

ٍلًػف يف الاػاليف شخصنا له زيادة عل  م ة  ٍلفو كةًنو كص ًنو، كبع  ا دااج لسػنواتو أك شػ ورو، كعمػر هػ ا اٞن ٍلفو أك م ا م م
اصػػًن، كاػػد يكػػوف مػػن اٞنشػػ ورين الػػ ين يانقلػػوف بػػٌن الػػ امر الالفزيونيػػة، كالػػرابلت الدعويػػة، كاٞنناصػػا اإلداريػػة، الػػا ال ْنعػػل 

ؿ الػػ م معػػه مػػع الػػة الػػوازع ٞنػػا ذػػرج لػػه إال النػػزر اليسػػًن، كعلػػ  رأس هػػ ل عنػػدل كاانػػا يكاػػا فيػػه عيشػػر هػػ ا العػػدد، كلػػوال اٞنػػا
 األتسةاب: الشة ات الا دامي هبا السارؽ ليجيز تسرااته العلمية.

 
 
 
 
 

                                                           

 ان ر: ةاهرة السراات العلمية كاكم ا الشرعي، لعصاـ تليمة، مقاؿ منشور يف مواع الشيخ عصاـ.( ّّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َُٗٔ 
   ٠نلة العلـو الشرعية 

 ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

 السراات العلمية كأاكام ا الفق ية
 

 المبحث الثاني: حكم السرقات العلمية
 جييػػزكف ذلػػع يف ، اػػىت الػػ ين شارتسػػوف السػػراات العلميػػة ٣نػػن يازيػػوف بػػزم العلمػػاء ال(ّْ)السػػراة العلميػػة ١نرمػػةه بػػبل ذػػبلؼ

اػػػرارة أنفسػػػ م، كتػػػراهم يػػػدافعوف عػػػن أنفسػػػ م عنػػػدما يصػػػف م أاػػػد بالسػػػراة بشػػػىت الوتسػػػا ل، كعنػػػدما دػػػاقوف مػػػن كػػػل جانػػػا 
 يةحثوف عن شة ات أكهن من بي  العنكةوت، كاألدلة عل  ٓنرمي السراات العلمية كثًنة، من ا:

كاولػه (   ہ ہ ہ ھ ھ)باداء األمانة، كقػوؿ ا تعػا : األدلة الكثًنة الا ٓنـر اٝنيانة كتامر الدليل األول

ََّ َابب َّ ن  ﴿ تعػػا :  َ ََل يُِحبب ك ُلبب (   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) كاولػػه تعػػا : ،[ّٖ]اٜنػػر:﴾َلفُبب     إِنَّ ٱَّللَّ

 ٖٓ]النساء:(   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ) كاوؿ ا تعا  [َُٕ]النساء:
: أف ا اػػـر اٝنيانػػة، كأمػػر بػػاداء األمانػػة، كالسػػراة العلميػػة ذيانػػةه للعلػػم، كذيانػػةه للمسػػركؽ منػػه وجةةو الداللةةة مةةن ا يةةات

ؤلمة ُنرمانػا مػن العلمػاء كارتفػاع السػراؽ اٝنػا نٌن علػ  أكاػاف م، اػاؿ علمه كتعةه، كذيانةه للج ة الا يقدـ ٟنا العمل، كذيانة ل
ػا  اىػاؿى ك" ،(ّٓ)"اٝنيانػة نوع منابن عثيمٌن عن السراات العلمية: إنا " ًىٍ  ًمٍنػهي كىرىاىػةه ًفي ى ػٍركىزًَم اػيٍلػ ي أًلىيب عىٍةػًد اللَّػًه رىجيػله تسىػقى اٍلمى

ا ، إالَّ بًػًاٍذًف صىػاًاًة ى : الى ػا اىػاؿى ، فن ػ  اإلمػاـ أ٘نػد عػن النسػخ إال بػاذف (ّٔ)"أىاىاًديني كىفػىوىا ًدي فىاىذىٍ تػي ىا، تػىػرىل أىٍف أىٍنسىػخى ىا كىأيٚنًٍعى ى
ا لةاب اٝنيانة.  صااا الوراةهن اف نا ٍدل األمانات إ  أهل ا، كتسدن  للحقوؽ، كلا

  [َُٗ]الةقرة:(   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی): اوؿ ا تعا الدليل الثاني

                                                           

(، ارار اجمللس األكريب لئلفااء كالةحوث، الدكرة ٓامسة، القرار رام )ان ر: ارار ٠نمع الفقه اإلتسبلمي بشاف اٜنقوؽ اٞنعنوية، الدكرة اٝن( ّْ)
(، أاكاـ ُّْٖٓيف اٞنملكة العربية السعودية، رام الفاول ) للةحوث العلمية كاإلفااء(، فااكل اللجنة الدا مة ٖ/ُالثامنة، القرار )

اإلتسبلمي، لق ايف ال نانيم، ُنن منشور يف ٠نلة الشريعة ، كاف اقوؽ الااليف يف الفقه ُِّجرا م اٞنعلومات، لًه أ٘ند الزيدم، ص
 .ْٖٗ، صٕٗكالدراتسات اإلتسبلمية َنامعة الكوي ، العدد 

 . َِٔ/ ٠ِٔنموع فااكل كرتسا ل العثيمٌن ( ّٓ)

 .ْٔ/ْكشاؼ القناع ( ّٔ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  َُٕٗ 
   ٠نلة العلـو الشرعية 

 ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

بن مشٌوح العنزمد. مرضي   
 

اقوؽ الاػاليف كاالذػناع أك : أف ا اـر االعاداء بانواعه، كمن أنواع االعاػداء السػراة العلميػة، فػػ"وجو الداللة من ا ية
هن رعايػػػة ٜنقػػػوا مهن "كمنعنػػػا ألكػػػل أمػػػواؿ (ّٕ)"االباكػػػار مصػػػونة شػػػرعنا كألصػػػحاهبا اػػػق الاصػػػرؼ في ػػػا، كال جيػػػوز االعاػػػداء علي ػػػا

ٍلفاام ما بل ػ ، ف ػ ا اٜنمػوم يةػٌن ذ(ّٗ)، فقد ب لوا "ج ودنا كأمواالن يف إنااج ا"(ّٖ)بالةاقل" لػع يف ، بل تعةوا نفسينا لاةل  م
كنصػػا نفسػػي لػػه  كا علػػ  نااػػل هػػ ا الكاػػاب كاٞنسػػافيد منػػه أف ال يي ػػٌيع نصػػيبمناشػػدته لنااػػل كاابػػه كاٞنسػػافيد منػػه، فيقػػوؿ: "

 .(َْ)"كتعيب
ِ  نَبب ُ أَََل لَع  : األدلػػة الكثػػًنة الػػا ٓنػػـر ال لػػم، كقػػوؿ ا تعػػا : ﴿الةةدليل الثالةةث لِِمبب هَ  َعلَبب  ٱَّللَّ

 ، كاػػوؿ[ُٖ]هػػود:﴾ٱلظََّّٰ
: النَّيبِّ  ةَنُكْم ُمَحرتًمةا، فَةاَل »، ًفيمىا رىكىل عىًن اً تػىةىارىؾى كىتػىعىا ى أىنَّػهي اىػاؿى يَةا ِعبَةاِدي ِإن ةي َحرتْمةُت الظَْلةَم َعلَةى نَةْفِسةي، َوَجَعْلتُةُو بَةيةْ

 .(ِْ)«الظَْلُم ظُُلَماٌت يَةْوَم الِقَياَمةِ » :، كاوله (ُْ)«َتظَاَلُموا
 : أف األدلة دل  عل  ٓنرمي ال لم، كال م تسرؽ علم  ًنل ةا  من كجول: من ىذه األدلةوجو الداللة 

 .(ّْ): أنه ي لم ال م تسرؽ منه بانه ينسا "كبلمه كعلمه، كفكرل إ   ًنل"األول الوجو
 : أنه درمه من الف ل ال م له كمن ٣نيزاته الا كهةه ا إياها.الوجو الثاني

 ه من العا د اٞنادم مقابل عمله يف ه ا اٞنصنف.: أنه درمالثالث الوجو
: انه ي لمه بانه درمه من اٞنواصلة يف الااليف كالاصنيف، كدـر الناس من االتسافادة مػن علمػه، كاػد قلةػ ي الوجو الرابع

ٍلَّفنػػػا لػػه عػػػاش معػػه زمننػػػا، مث أذرجػػه بًةاعػػػةو فػػا ٍلفاتػػػه للنػػاس، فػػػ كر م ذرةو، فمػػػا إف نػػػزؿ مػػن أاػػػد العلمػػاء اٞنعاصػػػرين أف خيػػرج م

                                                           

 (.ٓارار ٠نمع الفقه اإلتسبلمي بشاف اٜنقوؽ اٞنعنوية، الدكرة اٝنامسة، القرار رام )( ّٕ)

 (.ٖ/ُرار اجمللس األكريب لئلفااء كالةحوث، الدكرة الثامنة، القرار )ا( ّٖ)

 (.ٖ/ُارار اجمللس األكريب لئلفااء كالةحوث، الدكرة الثامنة، القرار )( ّٗ)

 .ُْ-ُّ/ ُمعجم الةلداف، للحموم ( َْ)

 (ِٕٕٓركال مسلم، كااب ال  كالصلة كاآلداب، باب ٓنرمي ال لم، رام )( ُْ)

(، كمسلم، كااب ال  كالصلة كاآلداب، باب ٓنرمي ِْْٕالةخارم، كااب اٞن ا  كال صا، باب ال لم ةلمات يـو القيامة، رام )ركال ( ِْ)
 (.ِٖٕٓال لم، رام )

 .َّان ر: السراات العلمية، ٜنساف عةداٞنناف، ص( ّْ)
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   ٠نلة العلـو الشرعية 

 ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

 السراات العلمية كأاكام ا الفق ية
 

ٍلفػه األصػلي  ، كباعاه بثمنو ِنػسو دراهػم معػدكدةو، فكػاف النػاس يف م الكااب السوؽ، اىت تسرااه دار نشرو كقةعاه بورؽ رذي و
 من الزاهدين، فاادث  له ه ل السراة ردة فعلو كصدته عن إذراج أعماله.

اػػا  بسػػراة كاابػػه أكثػػر مػػن تاٞنػػه بسػػراة مالػػه، كاػػد : أنػػه ي لمػػه باٜنػػاؽ األذل النفسػػي لػػه، فاإلنسػػاف اػػد يالوجةةو الخةةام 
تسرؽ أادهم كاابنا للشيخ ١نمد ال زاا، فقاؿ:" فخاٛنين شعور مانػااض أأرضػ  أـ أ  ػا؟...مع ذلػع ضػق  بالسػراة"
(ْْ) ،

ام علػ  كجاء يف كااب الفارؽ بٌن اٞنصنف كالسارؽ: "كاتسناؽ الشػعر عنػد الشػعراء أف ػع مػن اتسػناؽ الةي ػاء كالصػفراء، ك ػًن 
 .(ْٓ)بنات األفكار ك ًنام عل  الةنات األبكار"

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ) : اػػػػػوؿ ا تعػػػػػا :الةةةةةدليل الرابةةةةةع

 .[ُٖٖ]آؿ عمراف:(   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ
أف ا توعد ال ين دةوف أف دمدكا ّنا   يفعلوا بعػ اب ألػيمهن كذلػع داللػة علػ  ارتكػاهبم ١نرمنػا،  :وجو الداللة من ا ية

ًىػواك" ثِّػرًينى ّنىػا  ىٍ يػيٍع ماكثػر ّنػا   يعػ،، دػا أف دمػد  ، كالػ م يسػرؽ علػم  ػًنل كينسػةه لنفسػه(ْٔ)"يػىٍعيًن بًػ ىًلعى اٍلميػرىاً ٌنى اٍلمياىكى
 ّنا   يفعل، ف و داذل يف ه ا الوعيد.

 .(ْٕ)«اَل تَةَباَغُضوا، َواَل َتَحاَسُدوا، َواَل َتَدابَةُروا، وَُكونُوا ِعَباَد اللتِو ِإْخَوانًا» :: اوؿ النيب الدليل الخام 
ٍدم للاةػػا ض كالاػػدابر ف ػػو ١نػػـر  : أف النػػيب وجةةو الداللةةة مةةن الحةةديث نػػ  عػػن الاةػػا ض بػػٌن اٞنسػػلمٌن، ككػػل مػػا يػػ

ٍدم لة ض ه ا السارؽ، كالادابر بٌن اٞنسلمٌن، كمن األمثلة علػ  أف السػراات  من ي عنه، كتسراة علم الشخ  كنسةاه ل ًنل ي
ٍدم للاةػػا ض كالاػػدابر  مػػن كاةػػه كيسػػامد من ػػا كال ينسػػا كيػػزعم أنػػه ياذػػ   القسػػًبلين أف السػػيوقي كػػاف ي ػػض مػػنالعلميػػة تػػ

ؿ الَسػػييوًقٌي ، فػػاراد القسػػًبلين أف يزيػػل "النقػػل إلي ػػا ػػافى اٍٛنػػبلى ؿ الَسػػييوًقٌي فىمشػػ  مػػن اٍلقىػػاًهرىة ًإ ى الرٍَّكضىػػة كىكى مىػػا يف ذػػاقر اٍٛنػػبلى

                                                           

 .ْ-ّيف مقدماه لكااب السراات العلمية، ٜنساف عةداٞنناف، ص( ْْ)

 .ْٖاٞنصنف كالسارؽ، للسيوقي، ص الفارؽ بٌن( ْٓ)

 .ُُٖ/ِتفسًن القرآف الع يم، البن كثًن ( ْٔ)

(، كمسلم، كااب ال  كالصلة كاآلداب، باب الن ي عن َٓٔٔركال الةخارم، كااب األدب، باب ما ين   عن الاحاتسد كالادابر، رام )( ْٕ)
 (.ِٖٓٓالاحاتسد كالاةا ض كالادابر، رام )
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   ٠نلة العلـو الشرعية 

 ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

بن مشٌوح العنزمد. مرضي   
 

ينٌ ًجٍ ػ  ميٍعاىزال عىن النَّاس بالركضة فوصل صىااا الاػٍَّرٗنىىة ًإ ى بىاب الَسييوًقٌي كدؽ الٍ  ًىبلى ةىػاب فػىقىػاؿى لىػهي مػن أىنٍػ  فػىقىػاؿى أىنػا اٍلقيٍسػ
 .(ْٖ)"إًلىٍيع اافيان مىٍكشيوؼ الرٍَّأس ليًيا ذاقرؾ عىلٌي فػىقىاؿى لىهي اد قىابى ذاقرم عىلىٍيع كى  يفاح لىهي اٍلةىاب كى  يػيقىابله

 .(ْٗ)«الَِبِ  ثَةْوَبْي ُزورٍ الُمَتَشب ُع ِبَما َلْم يُةْعَط كَ » :: اوؿ الرتسوؿ الدليل السادس
: أف ال م يسرؽ العلم من  ًنل كيدعيه لنفسه، ما اهره ّنا ليس له، كماشػةعه ّنػا   يعػ،، كهػو  وجو الداللة من الحديث

ػا مىػاالن فػىيىٍدذيلي ًفيًه الدَّعىاكىل اٍلةىاًقلىػةي  كبلبس ثويب زكر، كاد ذكر ابن اجر ٓنرمي الدعول بشيء ليس هو للمدعي مث ااؿ: " كيَل ى
ػػرى ذىلًػػعى كىيػىػػٍزدىادي الاٍَّحػػرميي ًبزًيىػػادىةً  ءن كى ىيػٍ ػػةن كىكىالى انا كىنًٍعمى ػػاالن كىصىػػبلى ػػةنا كىاى ػػا كىنىسى ػػا كىتػىعىَلمن ًة اٍلمياػىرىتػِّةىػػًة عىلىػػ  ذىلًػػعى كىًعٍلمن ػػدى ، كاػػاؿ (َٓ)" اٍلمىٍفسى

امع اٞنااةػػػػع، كهػػػػو كبلبػػػػس ثػػػػويب زكر ّنػػػػا   يعػػػػ، السػػػػيوقي عػػػػن أاػػػػد مػػػػن تسػػػػرؽ كاةػػػػه: "كتسػػػػاؽ كاػػػػايب برماػػػػه...فزعم أنػػػػه اٛنػػػػ
 .(ِٓ)، كاد ذكر األلةاين أف ال م يسرؽ كااب  ًنل مث ينسةه لنفسه داذل يف ه ا اٜندين(ُٓ)ماشةع"

: اآلثػػار السػػلةية الػػا ٓنػػدث ا السػػراة العلميػػة يف اجملامػػع، كمػػن هػػ ل اآلثػػار: أنػػا تصػػيا الةػػااثٌن باإلاةػػاط الةةدليل السةةابع
ق ػػػي علػػػ  ملكػػػة الةحػػػن العلمػػػي النزيػػػه، كْنعػػػل الةااػػػن ال يةػػػاا مػػػن أيػػػن أتػػػ  باٞنعلومػػػة، كتقاػػػل ملكػػػة اإلبػػػداع كاليػػػاس، كت

ٍلفٌن علػ  السػاراٌن ألعمػاٟنم، كتثػًن الشػع كالريةػة (ّٓ)كالانافس، كْنعل اجملامع يعااد السراة ، كتزرع الكرل كالة ض يف الوب اٞنػ
ةنا يف أف يسػند األمػر إ   ػًن أهلػه، عنػدما يػو  السػارؽ أمػرنا مػن أمػور اٞنسػلمٌن هػو كالانابز باأللقاب بػٌن الةػااثٌن، كتكػوف تسػة

ٍهلو له، كتنزع الثقػة مػن أهػل العلػم اٜنقيقيػٌن عنػدما يكػوف مع ػم مػن لػيس مػن م إوػا كصػل إ  مػراتة م بسػرااته العلميػة،   ًن م
يف أاكػػػام م، كجيعلػػػوف هػػػ ا اٞنثػػػاؿ تسػػػةةنا للنيػػػل مػػػن اٛنميػػػع يعممػػػوف  -يف ال الػػػا-كتقلىػػػد منصػػػةنا شػػػرعينا زكرنا كهبااننػػػا، فالنػػػاس

 كإتسقاق م، إ   ًنها من اآلثار السلةية الكثًنة.

                                                           

 .َُٕار القرف العاشر، للعيدركس، صالنور السافر عن أذة( ْٖ)

(، كمسلم، كااب اللةاس كالزينة، باب ُِٗٓركال الةخارم، كااب النكاح، باب اٞناشةع ّنا   ينل كما ين   من افاخار ال رة، رام )( ْٗ)
 (.َُِّالن ي عن الازكير يف اللةاس ك ًنل كالاشةع ّنا   يع،، رام )

 .ُْٓ/ٔفاح الةارم، البن اجر ( َٓ)

 .ّْالفارؽ بٌن اٞنصنف كالسارؽ، للسيوقي، ص( ُٓ)

ٍلفات  ًنل كجيعل ا لنفسه؟، لؤللةاين عل  الراب،:( ِٓ) ٍاؿ: ما اكم من يسرؽ م  ان ر: جواب تس
https://www.youtube.com/watch?v=4Eukmjw_5R8 

 الشيخ عصاـ. ان ر: مقاؿ: ةاهرة السراات العلمية كاكم ا الشرعي، لعصاـ تليمة، مقاؿ منشور يف مواع( ّٓ)
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 السراات العلمية كأاكام ا الفق ية
 

ه ل هي أبرز األدلة عل  ٓنرمي السراات العلمية، ك  أجػد عنػد أصػحاب السػراات العلميػة أدلػةن علػ  جػواز مػا فعلػول، بػل 
بالسػػراة بشػػىت الًػػرؽ، كإذا مػػا اوصػػركا ذكػػركا بعػػض الشػػة ات كػػي دػػاف وا خيافػػوف كػػي ال تيكشػػف تسػػرااام، كيػػدفعوف الا مػػة 

ا من الفق اء اٞنعا ين تةىن ه ل الشػة ات كاعا هػا أدلػةن، ٛنعلػ  اولػه  عل  ٚنعا م، كتةق  مكانا م يف ١نل ا، كلو كجدتي أادن
لكػػين   أجػػد، كتسػػاذكر أبػػرز الشػػة ات الػػا  موازينػػا للقػػوؿ بػػالاحرمي، كذكػػرت أدلػػة القػػولٌن كمػػا هػػي العػػادة يف الةحػػوث الفق يػػة،

 يرددها تسراؽ العلم كأجيا عن ا:
ٍلفٌن اٞنشػ ورين صػفحاتو كثػًنةن مػن أاػد الكاػا، الشبهة األولى : أف العلماء اٞناقدمٌن يفعلػوف هػ ا، فقػد تسػرؽ أاػد اٞنػ

ينقػل عشػرات الصػفحات يف كاةػه  فلما كيشف أمرل ذكر: أف أهل العلم كاٞنعرفػة اتسػافاد بع ػ م مػن بعػض، كأف ابػن تيميػة كػاف
!، كذكر أاد الةااثٌن أنه ذها لينصح تسارانا تسرؽ صفحاتو كثًنةن ككاةنا، فقاؿ له السارؽ: "ما فعلايػه مػن (ْٓ)دكف ذكر اٞنرجع

يػق النقل دكف عزكو كنسةةو ال يعدكا فعل األادمٌن، ففبلفه تسرؽ يف كااب ك ا، كفبلفه يف ك ا، ف ا أنا   أذرج عػن أصػوؿ الاحق
كالااليف، ك  أذرج عن من ر اٞناقدمٌن"، مث عقا الةاان بكلمةو تصف ااؿ الساراٌن، فقاؿ: "ٞنػا اكاشػف  تسػرااه كافا ػح 

، كٞنػا كجػد أاػد (ٓٓ)أمرل، الامس الع ر له بسػرااتو نػةَّ  علي ػا يف كاػا األاػدمٌنهن ليػ ِّر فعلػه، كإادامػه علػ  مثػل هػ ا اٞننكػر"
اقدمٌن يفعلوف ه ا جعل تعريف السراة ذاصنا بسراة الكاػا فقػ،، كأف أذػ  النصػوص دكف عػزك الةااثٌن أف بعض العلماء اٞن

 .(ٔٓ)ليس تسراة كذكر أمثلة من فعل اٞناقدمٌن، فجعل م أدلةن دكم هبم عل  األفعاؿ
ـه : باف الرجاؿ ليسوا أدلػةن، كهػم داػاجوف ٞنػن يسػادؿ ٟنػم، ال ٞنػن يسػادؿ هبػم، كأف اٜنػر ويجاب على ىذه الشبهة ـى اػرا ا

، كلػػػيس الاقػػػدـ اامينػػػا لػػػه مػػػن الواػػػوع يف اٝنًػػػا كاٞننكػػػر، كأف  الػػػا العلمػػػاء اٞناقػػػدمٌن كاٞناػػػاذرين  تسػػػواء فعلػػػه ماقػػػدـه أك ماػػػاذره
يناقػػدكف الػػ م يسػػرؽ العلػػم كجيعلػػوف تسػػراة العلػػم اػػدانا تػػرد بػػه ركايػػة الرجػػل كمػػا تسػػةق بيانػػه، كالفعػػل الػػ م صػػدر مػػن أفػػراد مػػن 

 .(ٕٓ)عميمه عل  اٛنميعاٞناقدمٌن ال جيوز ت

                                                           

 /http://www.okaz.com.sa/article/448539                                     ان ر: جريدة عكاظ عل  الراب،:( ْٓ)
 َُٖ-َُٕالسراات العلمية، ٜنساف عةداٞنناف، ص( ٓٓ)

 الراب،:ان ر: ضاب، السراة العلمية، مد بن اسين السلفي، مادة صوتية مفر ة كمنشورة عل  ( ٔٓ)
http://www.abohazm.com/cat/articles/EgyptianSunnis/3Stell.pdf 

 .َُٗ-َُٖان ر: السراات العلمية، ٜنساف عةداٞنناف، ص( ٕٓ)
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 ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

بن مشٌوح العنزمد. مرضي   
 

ٍلفٌن اٞناقػدمٌن كػانوا يرجػوف ثػواب ا، ك   كمن األكجه الا يرددهػا كثػًن مػن الةػااثٌن كيػدافعوف هبػا عػن اٞناقػدمٌن: أف اٞنػ
يكونوا يةا وف اٛنزاء الدنيوم، كإذا اصل شيءه من اٛنزاء الدنيوم فاوا دصل عرضنا كجوا ز السبلقٌن كحنو ذلع
(ٖٓ). 

أنم يةا ػوف باعمػاٟنم رضػا  -كا اسية م-كه ا الوجه ١نل ن روهن فبل شع أننا حنسن ال ن بعلما نا اٞناقدمٌن كحنسة م 
ا، لكػػن ابا ػػاء مرضػػاة ا ال يينػػاؿ باالعاػػداء علػػ  ج ػػد اآلذػػرين كنسػػةاه للػػنفس، كهػػل جيػػوز للماػػاذر أف يسػػرؽ كػػبلـ  ػػًنل 

ضػػات ا، كيوزعػػه ٠ناننػػا؟! مث إنٌػػا مػػع ةننػػا أف اٞناقػػدمٌن يةا ػػوف باػػاليف م كجػػه ا، فػػانم كينسػػةه لنفسػػه إف كػػاف يةا ػػي بعملػػه مر 
يةا ػوف أي نػػا اٛنػزاء الػػدنيوم  من ػا، كال تثريػػا علػي م ف ػػو اػق ٟنػػم، فقػػد يةيػع اٞناقػػدـ كاابػه كيكسػػا منػه اٞنػػاؿ، بػل مػػن م مػػن 

ٍلفػػػػ(ٗٓ)"جعػػػػل الاػػػػاليف اانوتػػػػه كمنػػػػه اوتػػػػه" يف عامػػػػة ديػػػػار اإلتسػػػػبلـ كعلػػػػ  تًػػػػاكؿ  مػػػػن  ػػػػًن نكػػػػًنو  اام، فالعلمػػػػاء يةيعػػػػوف م
، كاد يي دم اٞناقدـ كاابه للسلًاف فيكسا ا وةن عندل كيقربه كيناؿ اٛنوا ز، فاٞناقدـ يناؿ جػزاءن دنيوينػا مػن تاليفػه  (َٔ)األزماف

فحةنػػا للماقػػدـ ال جيعلنػػا نػػ ر كاٞناػػاذر، كاػػد يكػػوف جػػزاؤل الػػدنيوم أكػػ  مػػن شػػ ادةو يناٟنػػا ماػػاذره أك لقػػاو علمػػيو ي فػػر بػػه، 
أذًػػاءلهن كػػي ال يلاػػةس اٜنػػق بالةاقػػل، بػػل نقػػوؿ أذًػػا، مػػع اةنػػا لػػه كتقػػديرنا لعلمػػه كج ػػدل، كمعرفانػػا باٞناػػاذر ال خيػػٌوؿ لنػػا أف 

 إ  اياـ الساعة. -ك اٜنمد-باؽو  نسيء ال ن به، فاٝنًن يف أمة ١نمد 
، أك عػػدـ مػػن تسػػلًاف أك  ػػًنل  ػػررال هػػو ذػػوؼصػػااا الكػػبلـ ل ارةاإلشػػيف عػػدـ العلمػػاء لػػةعض العػػ ر  لكػػن اػػد يكػػوف

اةػػوؿ الكػػبلـ إف عيلػػم أنػػه لفػػبلف، فقػػد مػػرَّت األمػػة اإلتسػػبلمية بعصػػور تعصػػا ٞنػػ ها أك فراػػة، كشػػارؾ بعػػض الػػوالة يف ذلػػع، 
ٍلفٌنضػرراكادث  ١نن لةعض العلماء، كمنع  كاة م، بل أارا ، كصار ذكػر اٚن ػم يسػةا  ينقػل كػبلـ  هن لػ ا صػار بعػض اٞنػ
الء العلمػػاء ٞنػػا لػػه مػػن األمهيػػة يف تقريػػر بعػػض اٞنسػػا ل العقديػػة أك الفق يػػة يكافػػي  أك اػػد دكف ذكػػر االتسػػم، أك  ًنهػػا بعػػض هػػ

 بقوؿ: ااؿ بعض العلماء، أك بعض أصحابنا، أك بع  م، أك حنوها، كادث ذلع كثًننا مػع عػدد مػن العلمػاء مػن م ابػن تيميػة،
اػىت الػ هيب الػ م اتصػف باإلنصػاؼ مػع العلمػاء   يسػلم ٞنػا  كصػار اٚنػه ١نػل جػدؿ بػٌن فػريقٌن، فقد اصل لػه كألتةاعػه ١نػنه 

ينقلػػوف كػػبلـ ابػػن فصػػار بعػػض العلمػػاء " ،(ُٔ)تػػرجم لػػه، فيقػػوؿ: "اػػد أكذيػػ  لكبلمػػي فيػػه مػػن أصػػحابه كأضػػدادل، فحسػػيب ا"
                                                           

، مقاؿ: اتساشكاؿ اوؿ السراة العلمية يف ملاق  أهل اٜندين، مقاؿ: ادين ّٖٗ-ّٖٖان ر: نوازؿ السراة، لف د اٞنرشدم، ص( ٖٓ)
 علمية يف ملاق  أهل الافسًن.صحيح يعم السراات ال

 .ِّٔ/ٔلساف اٞنيزاف، البن اجر ( ٗٓ)

 .ُّٖ-ُّٓ/ِان ر: فقه النوازؿ، لةكر أبو زيد ( َٔ)

 .ُِٕذيل تاريخ اإلتسبلـ ، لل هيب، منشور يف اٛنامع لسًنة شيخ اإلتسبلـ ابن تيمية ذبلؿ تسةعة اركف، ص( ُٔ)
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ُُِٗ 
   ٠نلة العلـو الشرعية 

 ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

 السراات العلمية كأاكام ا الفق ية
 

ذوفنػػا مػػن تعرضػػ م لبلضػػً اد كالاشػػ ًن مثلػػه كر ةػػة تيميػػة بنصػػه كارفػػه يف كاػػة م دكف اإلشػػارة مػػن اريػػا أك بعيػػد البػػن تيميػػة، 
من م أف تسًن آراؤل كأاواله بٌن الناس، من ايػن ال يعلػم ذصػومه، كمػن يقػرأ يف شػرح العقيػد الًحاكيػة البػن أيب العػز اٜننفػي، 

ةػػدالوهاب، ، كاصػل ذلػػع أي ػا مػػع ١نمػد بػػن ع(ِٔ)"جيػد فيػػه مقػاقع كاملػػة مػن كػػبلـ ابػن تيميػػة بنصػه كارفػػه دكف اإلشػارة إليػػه
١نمػد بػن الشػيخ قػد نقػل فقد شيوه  ٚنعاه يف بعض األماكن، كدااج مػن ينقػل اولػه عنػدهم إ  عػدـ ذكػر اٚنػه ليقةػل اولػه، ف

إبراهيم اصة عن أاد ال ين ذهةوا لل ند فكاف َنوار مسجد ككاف فيه عا  إذا فرغ من الدرس لعنػوا ابػن عةػد الوهػاب، فاااػاؿ 
الاوايػػد البػػن عةػػدالوهاب كنػػزع ديةاجاػػه، فصػػار العػػا  يقػػرأ كي ػػز رأتسػػه إعجابنػػا، فقػػاؿ: ٞنػػن هػػ ا  علػػ  العػػا  كأا ػػر لػػه كاػػاب

الكاػػػاب؟ هػػػ ل الػػػناجم شػػػةه تػػػراجم الةخػػػارم، هػػػ ا كا نفػػػس الةخػػػارم؟، فػػػاذ ل أنػػػه البػػػن عةػػػدالوهاب، فقػػػاؿ العػػػا  اٟننػػػدم 
. مث اػػاؿ: إف كػػاف هػػ ا الكاػػاب لػػه فقػػد ةلمنػػال. مث إنػػه م  ػػةنا كبصػػوت عػػاؿ: الكػػافر. فسػػك  الػػيبلن. مث هػػدأى   ػػةه فاتسػػنجع

صػػػار كػػػل يػػػـو يػػػدعو لػػػه كيػػػدعوا معػػػه تبلميػػػ ل كتفػػػرؽ تبلميػػػ  لػػػه يف اٟننػػػد كإذا فر ػػػوا مػػػن القػػػراءة دعػػػوا ٗنيعنػػػا للشػػػيخ ابػػػن عةػػػد 
اؿ هػ ا األمػر موجػودنا، ، كال يز ، كال شع أف ه ا العا  لو علم أف الكااب البن عةدالوهاب ٞنا ارأل العاقادل بكفرل(ّٔ)الوهاب

فقػػد ذكػػر الشػػيخ علػػي الًنًػػاكم أنػػه نشػػا علػػ  كػػرل ابػػن تيميػػة كابػػن عةػػدالوهاب، كعلػػ  ب  ػػ ما، كأف أكثػػر مشػػاخيه ينفػػركف 
من مػػا دكف أف يعرفومهػػػا، إوػػا السػػػةا مػػا افػػػنال علي مػػا ذصػػػوم ما، مث ذكػػػر أثػػر بعػػػض مشػػاخيه عليػػػه يف ٓنولػػه ٜنة مػػػا كالػػػدفاع 

يف بي ة ك  ل فبل جناح عليه يف عدـ اإلشارة ٞنن نقل عنه، إوا اٛنناح عل  مػن اػرَـّ علػ  النػاس االنافػاع ، فمن كاف (ْٔ)عن ما
من العلمػاء بسػةا الاعصػا كالاقليػد، كلػيس األمػر مقاصػرنا علػ  ابػن تيميػة كابػن عةػدالوهاب بػل هػو عػاـ فمػىت كانػ  مصػلحة 

اٞننػػع إ  اإلبااػػة بػػل اػػد تكػػوف اإلشػػارة للمصػػدر ١نرمػػة إف كانػػ  عػػدـ اإلشػػارة للمصػػدر تربػػو علػػ  مفسػػدته اناقػػل اٜنكػػم مػػن 
ننا لًاىٍحًصػيًل تسةا مفاتسد ع يمة، كالادابر كالاةا ض، كتفريق اٞنسػلمٌن، يقػوؿ ابػن تيميػة: " ػافى مياى ىػمِّ فىػًافَّ اأٍلىٍمػرى كىالنػٍَّ ػيى كىًإٍف كى

ةو فػىيػيٍن ىري يف اٍلميعىاًرًض  لىهي فىًاٍف كىافى الَّػً م يػىفيػوتي ًمػٍن اٍلمىصىػاًلًح أىٍك دىٍصيػلي ًمػٍن اٍلمىفىاتًسػًد أىٍكثػىػرى  ىٍ يىكيػٍن مىػٍاميورنا مىٍصلىحىةو كىدىٍفًع مىٍفسىدى
ًاهً  تيهي أىٍكثػىػػرى ًمػػٍن مىٍصػػلىحى ػػدى انىػػٍ  مىٍفسى ، (ٓٔ)"هيػػوى ّنًيػػزىاًف الشَّػػرًيعىةً  لىًكػػنَّ اٍعًاةىػػارى مىقىػػاًديًر اٍلمىصىػػاًلًح كىاٍلمىفىاتًسػػدً ، بًػػًههن بىػػٍل يىكيػػوفي ١نيىرَّمنػػا إذىا كى

                                                           

 اٛنزء الثاين، مقاؿ منشور عل  الراب،:١ننة شيخ اإلتسبلـ ابن تيمية، لشريف عةدالعزيز، ( ِٔ)
 http://islammemo.cc/print.aspx?id=71939 

 .ٕٔ-ٕٓ/ُفااكل كرتسا ل الشيخ ١نمد بن إبراهيم آؿ الشيخ ان ر: ( ّٔ)

 .ُِٖ/ٖ، ذكريات علي الًنًاكم ُْٕ-ُْْان ر: رجاؿ من الااريخ، لعلي الًنًاكم، ص( ْٔ)

 .ُِٗ/٠ِٖنموع الفااكل، البن تيمية ( ٓٔ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ُُّٗ 
   ٠نلة العلـو الشرعية 

 ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

بن مشٌوح العنزمد. مرضي   
 

ا الاٍَّجً يػلي كاد ذكر ابن القيم ااعدة يف اٞنعاريض تصػلح أف تكػوف ااعػدة هنػا، اػاؿ ابػن القػيم: " ػ ى ايهي أىٍرجىػحي  كىهى اىػٍد تىكيػوفي مىٍصػلىحى
ًاًه، كىاىػٍد يػىاػىعىػ تيهي أىٍرجىػحي ًمػٍن مىٍصػلىحى تًًه، كىاىٍد تىكيوفي مىٍفسىػدى ػافى ًعٍلميػهي بًالشَّػٍيًء دىًٍمليػهي عىلىػ  ًمٍن مىٍفسىدى ارىضي اأٍلىٍمػرىاًف، كىالى رىيٍػاى أىفَّ مىػٍن كى

ػ ىًلعى مىػ ػافى ْنىًٍ يليػهي بًػًه كىًكٍامىانيػهي عىٍنػهي أىٍصػلىحي لىػهي كىلًٍلميػاىكىلًِّم، كىكى ػافى يف ًعٍلًمػًه مى ىػرَّةه عىلىػ  اٍلقىامىا يىٍكرىهيهي اللَّػهي كىرىتسيػوليهي كى  ًػًل أىٍف تػىفيػوتى ا كى
ًة اٍلةػىيىاًف فػىلىهي أىٍف يىٍكايمىهي عىٍن السَّاًمًعهن فىًاٍف أىَبى إالَّ اتٍساً  ًىااىهي فػىلىهي أىٍف يػيعىرِّضى لىهي عىلىٍيًه مىٍصلىحىةه ًهيى أىٍرجىحي ًمٍن مىٍصلىحى  .(ٔٔ)"ٍن

ٍلػػف أف يةػػ ؿ علمػػه لوجػػه ا : أف هنػػاؾ مػػن العلمػػاء اٞنعاصػػرين مػن ال يػػركف اقػػوؽ الاػػاليف، ك الشةبهة الثانيةةة أف علػ  اٞن
ٍلىػف ف ػو كػؤله (ٕٔ)تعا ، كال جيوز له أف دةسه عن الناس، كال أف دفظ اقػوؽ الاػاليف ٍلًػف اػقه يف هػ ا اٞن هن فػاذا   يكػن للم
 مةاحه للجميع، دق ألم شخ و أف ياذ  كبلمه دكف اإلشارة له.

اف هػ ا القػوؿ الػ م ذهػا إليػه بعػض العلمػاء اٞنعاصػرين ضػعيفه ك  : بػأواًل  :باألجوبة التاليةة ويجاب على ىذه الشبهة
االتسػم ياذ  به ٗن ػور الفق ػاء اٞنعاصػرين، فقػد جػاء يف اػرار ٠نمػع الفقػه اإلتسػبلمي بشػاف اٜنقػوؽ اٞنعنويػة يف دكرتػه اٝنامسػة: "

اهبا كاػد أصػةح ٟنػا يف العػرؼ الاجارم كالعنواف الاجارم كالعبلمة الاجارية كاق النذي  كاق الااليف هي ملع ذػاص ألصػح
اٞنعاصػػػر ايمػػػة ماليػػػة معاػػػ ة لامػػػوؿ النػػػاس هبػػػا كعنيػػػ  القػػػوانٌن بان يم ػػػا كبيػػػاف قػػػرؽ الاصػػػرؼ في ػػػا، كهػػػ ل اٜنقػػػوؽ يعاػػػد هبػػػا 

الء العلماء اٞنعاصرين الػ ين ال يػركف اقػوؽ الاػاليف، ف ػم يريػدكف بقػوٟنم هػ ا ثانًيا. (ٖٔ)"شرعا : باف ه ا ذلل يف ف م اوؿ ه
ٍلػػف ال جيػػوز لػػه أذػػ  اٞنػػاؿ مقابػػل العلػػم الشػػرعي، كأنػػه ال ينة ػػي لػػه أف دػػةس العلػػم، بػػل عليػػه أف يةلػػ  العلػػم للنػػاس كال أف ا ٞن

ٍذػػ  أعمػػاٟنم كتنسػػا ل ػػًنهم، فمثػػل هػػ ا القػػوؿ ال جيعػػل هنػػاؾ ثقػػةن بػػالعلم، فػػالقوؿ  يكامػػه، ك  يقػػل أاػػده مػػن م أنػػه جيػػوز أف ت
ٍلػػف ثالثًةةام يػايت مػن مناحلػه. الػ م يػايت مػن أهلػه، لػيس كػالقوؿ الػ  : يقػاؿ ٞنػن يقػوؿ هػ ا الكػبلـ ٞنػاذا تكاػا اٚنػع عنػدما ت

ٍلفات  ًنؾ. ٍلفات الا تاذ ها من  ًنؾ انشرها دكف اٚنع، كاجعل ا كؤلن مةاانا، كما صنع  يف م ٍلفا؟، فاٞن  م
العبلمػات الاجاريػة لة ػا ع م كػي ال يسػا ل ا : أف العلماء كاٞنفكرين ليسوا من الاجار ال ين درصوف عل  الشبهة الثالثة

اآلذركف كيسلةوهم اق م من الربح، كعلي م أال ي  ةوا اٌن يناحل اآلذركف عمله، كأف يفراػوا إذا صػارت أفكػارهم كآراؤهػم 

                                                           

 .ُٖٓ/ّإعبلـ اٞنواعٌن، البن القيم ( ٔٔ)

، اٞنعامبلت اٞنالية ُِّ-ُِِ/ِان ر: فقه النوازؿ، لةكر أبو زيد  من م: الدكاور أ٘ند الكردم، كمفا باكسااف الشيخ ١نمد شفيع. (ٕٔ)
 .َٔاٞنعاصرة، مد عثماف شةًن، ص

 (.ٓ/ٓ) ّْارار رام: ، ِِٕٔ/٠ّنلة ٠نمع الفقه اإلتسبلمي، العدد اٝنامس ( ٖٔ)
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ُُْٗ 
   ٠نلة العلـو الشرعية 

 ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

 السراات العلمية كأاكام ا الفق ية
 

ألعمػاؽ، كأف ملكنا لآلذرين كنسةوها ألنفس م ال ٟنم، فسعادام ب لع داللة عل  إشانم بافكارهم كآرا  م، كأنا منةثقػة مػن ا
 .(ٗٔ)أفكارهم كآراءهم أاا إليه من ذكاام

: باف   ا العا  أك اٞنفكر عندما يسرؽ عمله شػيء قةعػي، كال عبلاػة لػه بعمػق الفكػرة أك ويجاب على ىذه الشبهة 
دم، إشانػػػه هبػػػا أك أف ذاتػػػه أاػػػا مػػػن فكػػػرل، ف ػػػ ا كػػػبلـه عػػػاقفي داػػػاج ل هػػػاف، كإف كػػػاف   ػػػا الاػػػاجر علػػػ  فػػػوات رُنػػػه اٞنػػػا

فللعمػػاء أربػػاح أذػػرل يرجػػوف كسػػة ا كخيػػافوف فوااػػا، كي  ػػةوف ٣نػػن دػػوؿ بيػػن م كبين ػػا، ف ػػم يرجػػوف ٣نػػن ينافػػع بعلم ػػم الثنػػاء 
، كىثػىنىػػااٜنسػػن، كالػػدعاء ٟنػػم، فقػػد قلػػا الًػػويف مػػن ا " زًيػػًل الثػَّػػوىاًب، كىديعىػػاءو ميٍسػػاىجىابو يػػًل اأٍلىٍجػػًر، كىجى ءو كيفيػػورى النًَّصػػيًا، ًمػػٍن ٗنًى

ًىابو  ا اٍلًكاىػاًب، فػىيىٍسػاىًجياي اللَّػهي ًمٍنػهي يفَّ ، مث شػرح ذلػع بقولػه: "(َٕ)"ميٍساى ػ ى "، مث اػاؿ أىٍم: يىػٍدعيو ًا مىػٍن ريّنَّىػا يػىٍناىًفػعي ًبشىػٍيءو ًمػٍن هى
ًء، فىًاذىا رىأىٍي ي فىا ًدىةن ميٍساػىٍ رى " عن نفسه: ػٍي نا كىلىقىٍد قىالىمىا نى ىٍرتي يف كيايًا اٍلفي ىبلى ، أىاٍػػرىأي ًلميصىػنًِّف اٍلًكاىػاًب شى بىةن، أىٍك اىلَّ أىٍمػرو ميٍشػًكلو

ػافى اٍلميصىػنِّفي ٣نَّػٍن الى يػىٍعاىًقػدي كيصيػ ، كىًإٍف كى ًةنىا يف ذىلًػعى ، ًمنى اٍلقيٍرآًف، كىأىٍجعىػلي لىػهي ثػىوىابىػهي عىلىػ  مىػٍ هى ولىهي، فىاىنىػا أىٍرجيػو ًمػنى النَّػاًس ًمثٍػلى ذىلًػعى
: كىمىا تىكيونيوا يػيوى َّ عىلىٍيكيمٍ فىاً  ، كيف عصرنا ارَّ مفا اٞنملكة الشيخ عةدالعزيز آؿ الشيخ عػن ابػن اػـز كابػن عةػدال  (ُٕ)"نَّهي يػيقىاؿي

، كٚنعػ ي مػػن الػدكاور ١نمػد بػن إبػػراهيم اٜنمػد أنػه ييٍشػػرؾ ١نمػد الًػاهر ابػن عاشػػور ك١نمػد اٝن ػر اسػػٌن (ِٕ)كاٞننػ رم كالنػوكم
 اإلبراهيمػػػػي يف أضػػػػحياه كػػػػل تسػػػػنة، كأنػػػػه تصػػػػدؽ بريػػػػع كاابػػػػه "مػػػػن ر الشػػػػيخ ١نمػػػػد اٝن ػػػػر اسػػػػٌن يف مواج ػػػػة ك١نمػػػػد الةشػػػػًن

ٍلفػػات بقيػػ  بعػػد مػػوام  الء العلمػػاء م االحنرافػػات العقديػػة كالفكريػػة" كأهػػدل ثوابػػه للشػػيخ ١نمػػد اٝن ػػر اسػػٌن، كلػػوال أف ٟنػػ
عاء ٟنم، كإهداءهم بعض القرب، ف  ل من األرباح الا يرجوهػا العلمػاء، باٚنا  م ٞنا عرفوا، كنالوا اةة ٣نن انافع بعلم م، كالد

ثػىن مػد كيي أف دي  ف مػن أاػاَّ كقلة م لػ لع كفػرا م بػه مػن األمػور اٞنشػركعة اٞنوافقػة للعقػل كالفًػرة الةشػرية، يقػوؿ السػعدم: "إ
، بػل هػ ا مػن األمػور اٞنًلوبػة، الػا مػ موـو  ه  ًني عليه ّنا فعله من اٝنًن كاتةاع اٜنق، إذا   يكن اصدل ب لع الرياء كالسمعة، أن

أذػػػ  ا أنػػػه جيػػػزم هبػػػا اسػػػنٌن لػػػه األعمػػػاؿ كاألاػػػواؿ، كأنػػػه جػػػازل هبػػػا ذػػػواص ذلقػػػه، كتسػػػالوها منػػػه، كمػػػا اػػػاؿ إبػػػراهيم عليػػػه 

ٺ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) كاػػػػػاؿ: ،[ْٖ]الشػػػػػعراء:(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) السػػػػػبلـ:

                                                           

 .ُٗ-ُٖان ر: أفراح الركح، لسيد اًا، ص( ٗٔ)

 .ٔٗ/ُشرح ٢ناصر الركضة، للًويف ( َٕ)

 .ٔٗ/ُشرح ٢ناصر الركضة، للًويف ( ُٕ)

 ان ر: مقًع فيديو يف اليوتيوب بعنواف: ٚنااة الشيخ عةدالعزيز آؿ الشيخ در عن بعض العلماء الكةار.( ِٕ)
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  ُُٗٓ 
   ٠نلة العلـو الشرعية 

 ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

بن مشٌوح العنزمد. مرضي   
 

 [ْٕ]الفراػػػاف:(   ھ ے ے) كاػػػد اػػػاؿ عةػػػاد الػػػر٘نن:  [َٖ، ٕٗ]الصػػػافات:(   ٿ ٿ
 .(ّٕ)"كهي من نعم الةارم عل  عةدل، كمننه الا ٓنااج إ  الشكر

 المبحث الثالث: عقوبة السرقات العلمية
لح السػػػراة، فانػػػه ال ينًةػػػق علي ػػػا مف ػػػـو السػػػراة الشػػػرعي الػػػا  يػػػرل ٗن ػػػور الفق ػػػاء أف السػػػراة العلميػػػة كإف أيقلػػػق علي ػػػا مصػػًػ

توجػا اًػع يػد السػارؽهن فاٞناقػػدموف الػ ين تكلمػوا عػن السػػراات العلميػة   جيعلوهػا تسػةةنا للقًػع، بػػل عػدكها مػن ارمػات
، ككػػل (ْٕ)

  أبعػد مػن ذلػع ف ػم ال يػركف القًػع يف تسػراة كاػا العلػم مػع بػل إف اٜننفيػة ذهةػوا إ-١نـر   ٓند له الشػريعة عقوبػة فعقوباػه تعزيريػة، 
ػرج مػن اػرز، فشػركط السػراة الػا توجػا القًػع موجػودة في ػا   ما ٓنويه ه ل الكاػا مػن كرؽ ككا ػد اػد تاجػاكز ايما ػا النصػاب، كٔني

ال توجػػػا القًػػػعهن النافػػػاء ، كأمػػػا اٞنعاصػػػركف فجم ػػػورهم علػػػ  ذلػػػع، كأف السػػػراة العلميػػػة -(ٕٓ)كمػػػا يػػػرل ٗن ػػػور الفق ػػػاء اٞناقػػػدمٌن
الشػػركط، فمػػن شػػركط السػػراة أف تكػػوف مػػن اػػرز، كالعلػػم اٞنسػػركؽ لػػيس يف اػػرزو فةامكػػاف أم أاػػد أف يًلػػع عليػػه، كيقػػـو بنسػػخه 
كتصػػػويرل كاالنافػػػاع بػػػه، كأف مػػػن شػػػركط السػػػراة الػػػا توجػػػا القًػػػع إذػػػراج اٞنسػػػركؽ مػػػن ايػػػازة مالكػػػه، ُنيػػػن ال يةقػػػ  مػػػن اٞنسػػػركؽ 

كيف السراة العلمية يةقػ  اٞنسػركؽ كػامبل بيػد اٞنالػع الشػرعي، كيسػاًيع االنافػاع بػه، كأف إقػبلؽ لفػظ السػراة علػ  هػ ا للمالع شي نا، 
هن لكػيبل (ٕٔ)االعاداء من باب الاوتسع، كإف كاف األك  عدـ إقبلؽ لفظ السػراة علي ػا ال تسػيما عنػد اٜنػدين عن ػا يف بػاب العقوبػات

 األاكاـ الا ضيقا ا الشريعة، كجعل  ٟنا شركقا دايقة.يسةا الاوتسع يف اٞنصًلح توتسعنا يف 
كاذاار بعض الةااثٌن اٞنعاصرين أف السراة العلمية تدذل يف مف ـو السراة الا توجا اٜنػدهن كذلػع أف كػل مامػوؿ جػاز 

اٜناتسػػا اآلا هن ألف (ٖٕ)، كايػػدل بع ػ م بسػراة الػ امر كاٞنعلومػػات اٜناتسػوبية فقػ،(ٕٕ)بيعػه كأذػ  العػوض عليػػه فػاف فيػه القًػع

                                                           

 .َُٔ، للسعدم، صتفسًن كبلـ اٞنناف تيسًن الكرمي الر٘نن يف (ّٕ)

 تسةق نقل بعض كبلم م يف تاريخ السراات العلمية.( ْٕ)

 .َُُ/ٗ، اٞن ين البن ادامة ُُْ/ْ، أتسىن اٞنًالا، لؤلنصارم ّٔٓ/ْ، اٞندكنة، لئلماـ مالع ّٗ/ْان ر: ااشية ابن عابدين ( ٕٓ)

، أاكاـ جرا م اٞنعلومات، لًه أ٘ند ِٖٗازؿ السراة، لف د اٞنرشدم، ص، نو ُٖٓان ر: االعاداء اإللكنكين، لعةدالعزيز الشةل، ص( ٕٔ)
 .ِّٓ -ُِّالزيدم، ص

 .ُِّ. نقبلن من كااب أاكاـ جرا م اٞنعلومات، لًه أ٘ند الزيدم، صْٓٓ-ْْٓان ر: اقوؽ االذناع كالااليف، ٜنسٌن الش راين، ص (ٕٕ)

 .ُُْان ر: السراة اإللكنكنية، ل ياء مصًف  عثماف، ص (ٖٕ)
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ُُٗٔ 
   ٠نلة العلـو الشرعية 

 ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

 السراات العلمية كأاكام ا الفق ية
 

كاإلجراءات اٞنعدة ٜنماية ال نامر ّنثابة اٜنرز، كتام العملية ِنفية كدكف رضا اٞنالع الشرعي، كاد خيرج ا من ايػازة اٞنالػع إ  
ايػػػازة السػػػارؽ كتنعػػػدـ ايػػػازة اٞنالػػػع ٟنػػػا ٕنامػػػا يف االػػػة اٜنصػػػوؿ علػػػ  ال نػػػامر كمػػػن مث ت يػػػًن كلمػػػة السػػػر أك إتبلفػػػه أك شػػػًا 

صػلية، أك اٜنصػوؿ علػػ  ال نػامر اةػل نشػرل كقراػػه يف األتسػواؽ، ُنيػن دصػل السػػارؽ علػ  النسػخة األصػلية كيةػػدأ النسػخة األ
بنشػػرها أك بيع ػػا، فاصػػةح ال ايمػػة للنسػػخة األصػػلية الػػا بػػٌن يػػدم اٞنالػػع الشػػرعي، إضػػافة إ  أف أكثػػر الػػ امر تسػػاكم مةػػال   

 .(ٕٗ)كةًنة ْناكزت النصاب الشرعي ادد للقًع
أف شػػركط السػػراة ال تنًةػػق علػػ  السػػراات العلميػػة، كمػػا هػػو رأم ٗن ػػور الفق ػػاء، كالشػػريعة  -كا أعلػػم -لػػ م يػػنجحكا

ا منيعنػا أمػاـ اٜنػد، كأمػاـ إاامػة اػد  -علػ  ضػعف ا-تاشوؼ إ  درء اٜندكد، كال تقػيم اٜنػد إال بيقػٌنهن لػ ا جعلػ  الشػة ة  تسػدن
ة ات الا ٓنوؿ دكف إااماػه، كال يعػين ذلػع الاسػاهل مػع السػارؽ اٞنعاػدم، بػل إف السراة عل  السراات العلمية العديد من الش

عقوباه تعزيرية ترجع للواا، فيعااةه عقوبة ترفع ال رر عن اٞنعادل عليه، كتزجر السػارؽ اٞنعاػدم كمػن تسػوؿ لػه نفسػه االعاػداء 
هػػل ال يعااػػا كالعػػا ، كالػػ م يسػػرؽ أكؿ مػػرة لػػيس  علػػ  اآلذػػرين، كالعقوبػػة الاعزيريػػة تانػػوع اسػػا مػػا تقا ػػيه اٞنصػػلحة، فاٛنا

كال م يكرر السراة، كال م يسرؽ نصنػا لػيس كالػ م يسػرؽ كاابنػا، كالػ م دصػل علػ  منصػا أك شػ ادة علميػة أك مػاؿ كفػًن 
مػػن السػػراة لػػيس كالػػ م ال دصػػل علػػ  شػػيء مػػن ذلػػع، كالػػ م يسػػةا ضػػررنا يسػػًننا علػػ  اٞنسػػركؽ منػػه، لػػيس كالػػ م يسػػةا 

ًننا، فػػالانوع يف اػػاؿ السػػارؽ كالسػػراة كال ػػرر يوجػػا علػػ  اٜنػػاكم أف ينػػوع العقوبػػة، كهػػ ا مػػا أذػػ ت بػػه ٘نايػػة اقػػوؽ ضػػررا كةػػ
ٍلػف يف اٞنملكػػة العربيػػة السػػعودية فقػػد نوعػػ  العقوبػػة علػػ  السػارؽ كمػػا جػػاء يف ارارهػػا اآليت: " يعااػػا كػػل مػػن ذػػالف  :أوالً اٞن

 :من العقوبات اآلتية اكمان من أاكاـ ه ا الن اـ بعقوبة أك أكثر
 .اإلن ار-ُ  
 . رامة مالية ال تزيد عل  ما اٌن كٙنسٌن ألف لاير-ِ  
ٍلف مدة ال تزيد عل  ش رين-ّ    .إ بلؽ اٞننشاة اٞناعدية أك الا تسامه  يف االعاداء عل  اق اٞن
ٍلفمصادرة ٗنيع نسخ اٞنصنف، كك ا اٞنواد اٞنخصصة أك اٞنساخدمة يف ارتكاب الاعدم عل  -ْ    .اقوؽ اٞن
 .السجن مدة ال تزيد عل  تساة أش ر-ٓ  

 .: يف االة تكرار الاعدم عل  اٞنصنف نفسه أك  ًنل ْنوز م اعفة اٜند األعل  للعقوبة كال رامة كاإل بلؽثانياً 

                                                           

 .ُِْ-ُِّان ر: السراة اإللكنكنية، ل ياء مصًف  عثماف، ص( ٕٗ)
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ا : إذا رأت اللجنػة أف اٞنخالفػة تسػاوجا عقوبػػة السػجن أك  رامػة ماليػة تزيػد علػػ  ما ػة ألػف لاير أك تسػاوجا شػػًثالثةاً 
 .النذي ، ترفع اٞنوضوع للوزير إلاالاه إ  ديوف اٞن ا 

ٍلػػف اٞنعاػػدل عليػػه الػػ م ياقػػدـ بالشػػكول، كيكػػوف الاعػػويض رابعةةاً  : جيػػوز للجنػػة أف تقػػرر تعوي ػػان ماليػػان لصػػااا اػػق اٞن
 .ماناتسةان مع اجم االعاداء كال رر ال م ٜنق به

ُنػق اٞنعاػدم، كيكػوف النشػر علػ  نفقاػه كبالًريقػة الػا تراهػا اللجنػة : جيوز للجنة أف ت من ارارها عقوبة الاشػ ًن خامساً 
 .مناتسةة

: جيػػوز للجنػػة أف ت ػػمن ارارهػػا تعليػػق مشػػاركة اٞننشػػاة اٞنعاديػػة يف األنشػػًة أك اٞنناتسػػةات أك اٞنعػػارض إذا ضػػةً  سادسةةاً 
 .اٞنخالفة يف مناتسةة ْنارية، عل  أال تزيد مدة الاعليق عل  عامٌن

ٍااػػػان بواػػػف قةػػػع اٞنصػػػنف اٞنعاػػػدل عليػػػه، أك: جيػػػوز لسةةةابعاً  نشػػػرل، أك توزيعػػػه، كإجػػػراء  إنااجػػػه، أك لجنػػػة أف تصػػػدر اػػػراران م
ٍلػف،  ـاٜنجز الاحف ي عل  النسخ كاٞنواد كالصور الا اتساخرج  منػه، أك القيػا ٍاػ  تػرال ضػركريان ٜنمايػة اػق اٞن بػام إجػراء م

  .(َٖ)ي"كٓندد البل حة الانفي ية إجراء اٜنجز الاحف ، كذلع إ  اٌن الفصل الن ا ي يف الشكول أك الا لم

                                                           

 مواع كزارة الثقافة كاإلعبلـ السعودم عل  الراب،:( َٖ)
http://www.info.gov.sa/copyrights/SectionDetails.aspx?id=8 
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 المبحث الرابع : ما لي  من السرقات العلمية
ًنػا، فةع ػ م مفػرِّط كيػ ر للسػراات العلميػة، كاػد تسػةق  ال م يقرأ يف موضػوع السػراات العلميػة جيػد أف هنػاؾ إفراقنػا كتفري

أاص  اليمػٌن، كتقػع مػن م ااامػات لػةعض النػاس بالسػراة علػ  ذكر شيء من ذلع، كشة اام كالرد علي ا، كبع  م مٍفرط يف 
 أمور ليس  من السراة، كمن ا:

، لكػػن هػػ ا لػػيس علػػ  إقبلاػػه، فلػػيس كػػل مػػن (ُٖ): أنػػه تسػػةق الةيػػاف أف مػػن السػػراات العلميػػة تسػػراة األفكػػاراألمةةر األول
مث ادعػػػ  زكرنا أنػػػا لػػػه، كتسػػػةا يف نقػػػل فكػػػرة دػػػل كصػػػفه بانػػػه تسػػػارؽ مسػػػاحق للعقوبػػػة، فمػػػن أذػػػ  فكػػػرة دكف إذف صػػػااة ا، 

اإلضرار بصااة ا، أك أ لق عليه باب الةحن في ا، كمن يسػرا ا كيسػجل هبػا بػراءة اذػناع، أك يسػرؽ فكػرة ُنثيػة كيسػجل هبػا 
علي ػا، عنواننا يف الدراتسات العليا فيىحرًـ صااة ا من الكاابة في ا، ف  ا ال شع أنه تسارؽ، اىت لو ااـ باًوير الفكرة كالزيػادة 

كهػػو مػػازكرهن لل ػػرر الػػ م يلحػػق صػػااا الفكػػرة، كاػػد يلحػػق النػػاس ضػػرر يف تواػػف اٞنةػػدعٌن عػػن إبػػداع م، كاػػد اصػػل هػػ ا 
لعػػػدد مػػػن النػػػاس تسيػػػرا  أفكػػػارهم، فػػػاماؤلت الػػػوهبم  ي نػػػا كانقنػػػا علػػػ  هػػػ ا الػػػ م تسػػػرا م، كتسػػػةا يف تػػػواف م عػػػن مواصػػػلة 

ـر كل ما يسةا العداكة كالة  اء بٌن اٞنسلمٌن.  اإلبداع، كمن اواعد الشريعة الك ل: أنه "ال ضرر  كال ضرار"، كهي ٓني
أمػا مػن نقػل فكػرة بػػاذف صػااة ا، كالػ م يعًػي صػػااةه فكػرة للةحػن في ػا، أك مػن نقػػل األفكػار الػا يياسػامح يف نقل ػػا  

لي ػػا ف ػػ ا ال يعػػد كمػػن نقػػل فكػػرة بعػػدما تسػػجل باتسػػم صػػااة ا، أك ألَّػػف يف نفػػس العنػػواف، مث قػػور هػػ ل األفكػػار كأضػػاؼ ع
ٍلفػات، كاإلبػداعات  تسارااهن فالعا  كله عةارة عن أفكار ماناالة، كهو ُناجة ٟن ا كي يسػامر يف الاًػور كاالزدهػار، ككثػًن مػن اٞن
العلميػػة، كاالذناعػػات تًػػورت هبػػ ل الًريقػػة أف تنقػػل األفكػػار كيػػزاد علي ػػا، ف ػػ ا صػػحيح الةخػػارم الػػ م يعػػد مػػن أجػػل كاػػا 

، هفػىوىاىعى ذىلًػعى يف اىلةًػ .--لىٍو ٗنعايم ًكاىابان ٢ناًصران لسينىًن النَّيبِّ فكرته للةخارم، بل ٚنع بعض أصحابه يقوؿ:  اإلتسبلـ   تكن
ا الًكاىػابً  ػ ى فىاىذ  يف ٗنػًع هى
، ف ػ ل (ِٖ) ، مث نىقػل الفكػرة  ػًنل مػن أصػحاب اٜنػدين فجمعػوا يف الصػحيح، ككػ ا يف تسػا ر العلػـو

ي أصحاهبا بنقل ا، أك جرل العرؼ العلمي بالاسامح يف نقل ػا، فالرضػا أك اإلذف اللف ػي أك العػريف يف نقػل من األفكار الا رض
ٍجر صااة ا علي ػا كمػا صػنع علمػاء األمػة يف نقػل األفكػار الػا قػورت  الفكرة خيرج ا من دا رة السراة العلمية كاإلمث، بل اد ي

، كإف كاف من ٕناـ اٝنلق كالكـر أف تنسا الفكرة لصااة اهن شكرنا لػه، كرد الف ػل ألهلػه، كتشػجيعنا لػه علػ  االتسػامرار،  العلـو

                                                           

 .ٖٓةداٞنناف، صان ر: السراات العلمية، ٜنساف ع( ُٖ)

 .َُْ/ُِان ر: تسًن أعبلـ النةبلء، لل هيب ( ِٖ)
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ػػًة اٍلًعٍلػػًم أىٍف تيً ػػيىفى الشَّػػٍيءى ًإ ى اىا ًلًػػهً كقلةنػػا لل كػػة يف عملػػه، فػػػ"إ  ، ك" (ْٖ)"ًمػػنى الصِّػػدؽ يف العلػػم كشيػػكرل، كهػػو "(ّٖ)"فَّ ًمػػٍن بػىرىكى
 .(ٖٓ)"يزؿ أهل العلم كالف ل عل  إضافة الفوا د إ  اا ل ا

-، كهػ ل يف اٜنقيقػة ال تعػد تسػراةهن (ٖٔ): ذكر بعػض الةػااثٌن أف مػن السػراات العلميػة تسػراة عنػواف اٞنصػنفاألمر الثاني
كاػا يف العنػواف الوااػد فاعػدد ال -إال ما كاف يف تسراة عناكين الةحوث اٞنقدمة لنيل درجة اٞناجساًن كالػدكاورال كمػا تسػةق بيانػه

يثػػػرم اٞنوضػػػوع كينميػػػه، كإوػػػا لػػػو أذػػػ  نفػػػس العنػػػواف، كااػػػول، ك  ي ػػػف شػػػي نا ذا بػػػاؿ، إال ت يػػػًن اٞنقدمػػػة، كاٝنإنػػػة، كالاقػػػدمي 
ٍآذ  علي ا، كيساحق العقوبة ال الشكر ٍلف السابق، ف  ل تعد من السراات العلمية الا ي  .(ٕٖ)كالااذًن، ك  يشر للم

: أنه يف بعض األاياف جيد الةاان يف أاد الكاا اٞنااذرة نقبلن مػن مصػدر ماقػدـ، فينقػل هػ ا النقػل دكف لثاألمر الثا
اإلشػػػارة للكاتػػػا اٞناػػػاذر، فيعػػػد بع ػػػ م هػػػ ل تسػػػراة، بػػػل اػػػد ي  ػػػا صػػػااا الكاػػػاب اٞناػػػاذر كيريػػػد أف يكاػػػا الةااػػػن أنػػػه 

ك  ػا  (ٖٖ)"أىف يػىقيوؿ نقػل الَسػييوًقٌي عىػن اٍلةػىيػٍ ىًقػيٌ بلين: "اتسافاد ه ل من كاابه، كما اصل مع السيوقي فانه أراد من القسً
ٍلػػف أف يًالػػا الةػػااثٌن أف يشػػًنكا لػػه يف كػػل نقػػل كػػاف  عليػػه، ك  يفػػاح لػػه الةػػاب عنػػدما أتػػ  لػػه معاػػ رنا، مػػع أنػػه ال دػػق للم

ة كتنقػػل الكػػبلـ، كاػػد يرجػػع بواتسػػًة كاابػػه، ف ػػو لػػيس صػػااا الكػػبلـ، بػػل هػػو نااػػل، كإف كػػاف ثقػػةن فالنػػاس تكافػػي هبػػ ل الثقػػ
الناس لؤلصل فيااكدكف من صحة النقل، فبل ااجة لئلشارة للواتسًة، ك  يشنط أاد ٣نن رككا األااديػن أف يػ كر الشػخ  

، مع أف اٛن د الػ م اػاـ بػه ركاة اٜنػدين كاف اػه، ال يقػارف عندما يريد أف ينقل كبلما للنيب  -كهم الواتسًة-تسند اٜندين
ٍلػػػف يف نقػػػل النصػػػوص مػػػن  ػػػًنل، مػػػع أف األتسػػػلم للةااػػػن كاألف ػػػل لػػػه أف يرجػػػع للمصػػػدر األصػػػلي باٛن ػػػد الػػػ م ي قػػػـو بػػػه م

كياثةػ  اةػػل نقػػل الػن هن ألنػػه دصػػل يف بعػض األايػػاف اػػ ؼ يف الكػبلـ، أك نقلػػه مػػن تسػيااه إ  تسػػياؽ آذػػر، أك تصػػرؼ، أك 
 تسوء ف م.

                                                           

 .ِِٗ/ِجامع بياف العلم كف له، البن عةدال   ( ّٖ)

 .ُُٖ/ُاٛنواهر كالدرر، للسخاكم  ( ْٖ)

 .ُٔ-ُٓبسااف العارفٌن، للنوكم صػ ( ٖٓ)

 .ٖٓان ر: السراات العلمية، ٜنساف عةداٞنناف، ص( ٖٔ)

 .ُِالصحايب اٞنفنل عليه، لعداب اٜنم ، ص ان ر: ثعلةة بن أيب ااقا( ٕٖ)

 .َُٕالنور السافر عن أذةار القرف العاشر، ص( ٖٖ)
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لػ  فاعل ػا، كهنػاؾ بعػض األمػور الػا ال تعػد مػن السػراات ه ل بعض األمور الا ال تعد من السراات العلمية كال اػرج ع
 العلمية إال أف فاعل ا ال خيرج من دا رة اٜنرج كاإلمث، كمن ا:

ٍلف كرضي ل ًنل باذ  عمله كنسةاه لنفسػه، ف ػ ا ال ييعػد تسػراة علميػة لوجػود اإلذف كالرضػا، األمر األول : أنه إف أذف اٞن
لاشةع ّنا   يعػ،، كبػاب اٝنيانػة كالكػ ب، تسػواء كػاف هػ ا اإلذف كالرضػا ّنقابػل كمػن يدذل يف باب ا -يف  ًن األفكار-لكنه 

يػػدفع لػػةعض األشػػخاص أك اٞنكاتػػا مػػاالن ليعػػدكا لػػه الةحػػوث أك الاحقيقػػات العلميػػة، أك كػػاف دكف مقابػػل كمػػن ياذػػ  الةحػػوث 
ٍلف أك اٞنخنع أك اٞنصدر مسااجرنا مػن إاػدل دكر النشػر  من قبلبه، أك من بعض أصداا ه، "كيساثىن من ذلع ما إذا كاف اٞن

ٍلف ٟنا كاابنا أك يكاا ٟنا ُنثنا، أك من إادل اٞنٍتسسات أك الشركات ليخنع ٟنا شػي نا كحنػو ذلػع فػاف مػا يناجػه يكػوف اػق  لي
ٍلفػوف ٟنػا كيناجػوف، كهػي ذاليػة (ٖٗ)اٛن ة اٞنسااجرة له" مػن اػاذير هن كذلع للعلم أف دكر النشر كاٞنٍتسسػات تقػـو علػ  أفػراد ي

الشرعية من ك ب كذيانة كتشةع ّنا   يع، أك أف توتسد أمور األمة ل ًن أهل ا، كيساثىن من ذلع أي نا ما إذا كػاف هػ ا العمػل 
الػػػ م أيذف فيػػػه شػػػي نا يسػػػًننا، ك٣نػػػا ياسػػػامح فيػػػه، كالػػػ م ياذػػػ  ترٗنػػػة لعػػػا ، أك ٔنرجينػػػا ٜنػػػدين، أك تصػػػويةنا حنوينػػػا أك إمبل ينػػػا، أك 

يف رأم، أك ياذ  تصويةات اٞنشرؼ عل  رتسالاه، أك الاصويةات كاآلراء الػا يػدا هبػا اٞننااشػوف للرتسػا ل أك اكمػوف اتساشارة 
للةحوث، فاألصل يف كل ه ا اٛنواز، كالناس ما زالوا يساشًنكف معلمي م كمشاخي م كمن تقدم م يف فػنِّ م، كيسػافيدكف مػن م 

 ط اٞنساشار أف يي كر اٚنه ف  ا اقه، كال جيوز كاابة رأيه دكف اٚنه.كال يشًنكف ٟنم دكف نكًن، إال إف اشن 
: أنه اد تشنط بعض اٛن ػات العلميػة يف الةحػن اٞننشػور أال يكػوف مسػابلن مػن رتسػالة الةااػن اٞناجسػاًن أك األمر الثاني

رمنػاهن لك بػه كٓنايلػه، ك٢نالفاػه الدكاورال، فمن يقـو ّنخالفة ه ا الشػرط ال يعػد تسػاراا ف ػو الػ م كاػا الةحػن، لكنػه ارتكػا ١ن
 للشركط الا الاـز هبا، فاٞنسلموف عل  شركق م.

ٍلفٌن ال يسػػمح بالاصػػرؼ يف كاابػػه، كمػػن ذلػػع أف يػػن  بع ػػ م علػػ  عػػدـ اذاصػػار كاابػػههن األمةةر الثالةةث : أف بعػػض اٞنػػ
ٞنخاصػر اػد دػ ؼ مػا ال ياوافػق مػع ألتسةاب اد يراها كخوفه من ٕنزيق فكرة الكااب أك تشويه آرا ه، أك ا ؼ ما لػه أمهيػة، فا

رأيه، كاد يكػوف مػا ا فػه أهػم ٣نػا أبقػال، فمػن ذػالف ذلػع كاذاصػر الكاػاب فػبل يعػد تسػارانا، لكنػه ارتكػا إٖننػا ٞنخالفػة شػرط 
ٍلف، كاذاصارل لكاابه مع عدـ رضال، كاد ي مه ذلع، كما كي عن اٛنااظ أنه صٌنف كاابا كبٌوبػه أبوابػا، فاذػ ل بعػض اي " اٞن

عصرل فح ؼ منه أشياء كجعله أشبلءن، فاا رل كااؿ له: يا ه ا إف اٞنصٌنف كاٞنصٌور كإين اػد صػٌورت يف تصػنيفي صػورة  أهل 

                                                           

 .ْٖٕ/ِشرح عمدة الفقه، لعةدا بن عةدالعزيز اٛن ين ( ٖٗ)
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  ُُِٗ 
   ٠نلة العلـو الشرعية 

 ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

بن مشٌوح العنزمد. مرضي   
 

كان  ٟنا عيناف فعٌوراما، أعم  ا عينيع، ككاف ٟنا أذناف فصٌلما ما، صٌلم ا أذنيػع، ككػاف ٟنػا يػداف فقًعا مػا، اًػع ا 
، كاػػاؿ يػػااوت (َٗ)"اػػ ر اليػػه الرجػػل َن لػػه هػػ ا اٞنقػػدار، كتػػاب إليػػه عػػن اٞنعػػاكدة إ  مثلػػهيػػديع، اػػىت عػػٌد أع ػػاء الصػػورة، فاع
ا ما نيقل عن اٛنااظ: " ٍيدن كمػن أاػدـ علػ  ذلػق تسػوٌم، فقًػع أقرافػه فنكػه أشػٌل اليػدين،   اعلم أف اٞنخاصػر لكاػابو اٜنموم م

، أك كالػ م تسػلا الكمػٌي تسػبلاه فنكػه ا فنك ػا عػاقبلن أبن الرجلٌن، أعم  العينٌن، أصلم األذنٌن، أك كمػن تسػلا امػرأة الٌي ػ
فػػػاَب، كقلػػػا أال خياصػػػر كاابػػػه،  ا،مػػػرارن  كاابػػػه معجػػػم الةلػػػدافاذاصػػػار  ، كاػػػد الػػػامس قػػػبلب يػػػااوت اٜنمػػػوم (ُٗ)"أعػػزؿ راجػػػبل

تشػاي  مػا كنصا نفسػي لػه كتعػيب، باةديػد مػا ٗنعػ ، ك  كا عل  ناال ه ا الكااب كاٞنسافيد منه أف ال يي ٌيع نصيب،فقاؿ: "
لٌفق ، كتفريق ملا م ١ناتسنه، كنفي كل علق نفيس عن معادنه كمكامنه، بااا ابه كاذاصارل، كتعًيل جيػدل مػن اليٌػه كأنػوارل، 
ك صػػةه إعػػبلف ف ػػله كأتسػػرارل، فػػرٌب را ػػا عػػن كلمػػة  ػػًنل ما الػػع علي ػػا، كزاهػػد عػػن نكاػػة  ػػًنل مشػػعوؼ هبػػا، ين ػػي الركػػاب 

، كال شػع أف (ِٗ)"جعلع ا من األبرار، كإف ذالفاين فقد عققاين كا اسيةع يف عقػ  الػدار فاف أجةاين فقد بررتين،، إلي ا
ٍلػف علػ  منػع االذاصػار  من يرجو ا كاليـو اآلذػر لػن ييقػدـ علػ  اذاصػار هػ ا الكاػاب بعػد هػ ا الكػبلـ، أمػا إف   يػن  اٞن

ض أىك مازاؿ دأب اٞنصنفٌن يايت اآلفػ" فاألصل يف االذاصار أنه جا ز، ذر فػىيىٍاذي  من كاا من اةله فيخاصر أىك ييوضػح اىٍك يٍعػنى
، بشػرط أف يكػوف الػػميخاصر عالػػمنا كمػا هػو رأم أكثػر العلمػاء يف (ّٗ)"حنىٍو ذىًلع مػن اأٍلىٍ ػرىاض الَّػىًت هػي الةاعثػة علػ  الاصػنيف

ػػوازًلً  أىمَّػػا اٍذًاصػػاري اٜنىػػديًنهن فػػاألٍكثىركفى علػػ اذاصػػار اٜنػػدين، اػػاؿ ابػػن اجػػر: " ًبشػػرًط أىٍف يكػػوفى الَّػػ م خياىًصػػريلي عاًلمػػانهن ألفَّ  جى
ىػػ كوري العػػاً ى ال يػىػػنػٍقي ي ًمػػن اٜنػػديًن ًإالَّ مػػا ال تعلَػػقى لػػهي ّنػػا يػيٍةقيػػًه منػػهيهن ُنيػػني ال ٔنًالػػفي الدِّاللػػةي، كال خياىػػَل الةىيػػافي 

، اػػىتَّ يكػػوفى اٞن
يًن، أىك يىديَؿ ما ىح كؼي ّننزًلىًة ذى ى

فىهيهن ًِنبلًؼ اٛناًهًل، فًانَّهي اد يػىنػٍقي ي ما لىهي تعَلقههن كاػىٍرًؾ االتسًاثناءً  كاٞن  .(ْٗ)"ذىكىرىلي عل  ما اى ى
ػا يقًعػوف مًػامع السػراؽ،  ه ل أبرز األمور الا ال تعد من السراات العلميػة، كمػن ر٘نػة ا بعةػادل أف تسػخر للعلػم اراتسن

ٍلػػف األصػػلي كيةينػػوف عةػػث م كتسػػرااامهن ليعػػااةوا ّنػػا ي ٍلفػػاام، كليعػػرؼ اٞن سػػاحقوف مػػن العقوبػػات كمن ػػا الاشػػ ًن هبػػم، كهجػػر م
كيسػػند العلػػم إ  أهلػػه، إال أف هنػػاؾ بعػػض الػػ ين دػػاموف عػػن العلػػم تاذػػ هم ال ػػًنة، كيشػػاًوف   ػػةنا فيقعػػوف يف بعػػض األمػػور 

                                                           

 .ُْ/ُمعجم الةلداف ( َٗ)

 .ُْ/ُمعجم الةلداف ( ُٗ)

 .ُْ -ُّ/ُمعجم الةلداف ( ِٗ)

 .ّّّ/ُالةدر الًالع، للشوكاين ( ّٗ)

 .ٕٗ، البن اجر، صنزهة الن ر (ْٗ)
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ُِِٗ 
   ٠نلة العلـو الشرعية 

 ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

 السراات العلمية كأاكام ا الفق ية
 

اكؿ إدذاٟنا يف باب ٘ناية العلم مػن السػراات العلميػة، كهػي بعيػدة عنػه بػل تعػد مخآذػ ى علػي م، كاألك  هبػم أف ياحػرزكا،  الا دي
 كيقوموا بالقس،، كال جيرمن م شنخآف اـو عل  أال يعدلوا، كمن ه ل اٞنخآذ : 

ٍلفٌن ماقػػدمٌن أك ماػػاذرين دكف أف ياثةػػ  مػػن ذلػػع أك يقػػدـ برهانػػا كاضػػحنا المأخةةذ األول : أف بع ػػ م يوجػػه الػػا م ٞنػػ
لسػػراة العلميػػة كاتسػػم السػػارؽ ككاابػػه بػػل اػػد تكػػوف كاجةنػػا يف بعػػض األايػػاف، لكػػن علػػ  كبلمػػه، كلػػيس ذًػػان أف يةػػٌن اإلنسػػاف ا

  كااباػػهدكف برهػػاف إال أف   سػػراة الاصػانيفاٝنًػا أف يكػػوف الكػبلـ دكف برهػػاف كاضػح، كمػػن ذلػع أف ابػػن اٞنلقػن اامػػه بع ػ م ب
ػػ، فػػدفع الشػػوكاين هػػ ل الا مػػة بقولػػه: "(ٓٗ)أكثػػر مػػن اتساح ػػارل كانػػ  ا اٍلكى ػػ ى ـ مػػن الاحامػػل مىػػاال خيفػػ  علػػ  منصػػف كىيف هى بلى

ٍلفاتػه يف الػ يع اٍلعيليـو كىاد اٍشا ر صػياه كقػار ذكػرل كتسػارت م ؼ ذىًلع منادية بانه من اأٍلى ًمَّة يف ٗنًى اةهي شاهدة ًِنًبلى ، (ٔٗ)"َدنٍػيىافىكى
ٍلفٌن عنوانا باٝن، العريض: "تسٍلخ السيوقي لكثًن من الكاا كنٍسةا ا إ  نفسه" مث ااؿ ٓناه: "ااؿ بشػار عػواد  ككاا أاد اٞن

(:كنػػػ  نقلػػػ  فوا ػػػد مػػػن رتسػػػالة للسػػػيوقي ّ/ ااشػػػيةِٗٓمعػػػركؼ يف كاابػػػه )الػػػ هيب كمن جػػػه يف كاابػػػه تػػػاريخ اإلتسػػػبلـ( )ص
اٚن ا:)ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة ما ة كعشرين(...فاةٌن أنه تسلخ كااب ابػن منػدل )يقصػد :معرفػة الصػحابة( في ػا، 

، كال أريػد الكػبلـ عػن السػيوقي هػل كػاف يسػلخ الكاػا (ٕٗ)يف تسلخ كثػًن مػن الكاػا كنسػةا ا إ  نفسػه ر٘نػه ا"عل  عادته 
كينسػػة ا لنفسػػه دكف أف يشػػًن لػػ لع أك ال؟ كهػػل الػػ م تسػػلخه كثػػًن أك اليػػل؟ فػػبل علػػم عنػػدم بػػ لع، كبشػػار عػػواد ١نقػػق كةػػًن 

ةهن ليًمػ ن الػيب، فعنػدما رجعػ  لكاػاب السػيوقي كجػدت أنػه بػػٌنَّ يعػرؼ ايمػة الكلمػة، لكػن الػ م أريػدل أف ييةػٌن ذلػع باألدلػ
ا جيػػٍزء ٢نيٍاىصػػر مػػن كاػػاب اٜنٍىػػاًفظ أيب ذلػػع يف مقدمػػة كاابػػه:)ريح النسػػرين فػػيمن عػػاش مػػن الصػػحابة ما ػػة كعشػػرين( فقػػاؿ: " ػػ ى هى

د يكػػػوف لةشػػػار عػػػواد عػػػ ر، لكػػػن الامػػػاس العػػػ ر ، كاػػػ(ٖٗ)"زىكىرًيَّػػػا بػػػن مىٍنػػػدىل رى٘نىػػػه ا فًػػػيمىن عىػػػاشى مػػػن الصَّػػػحىابىة ما ىػػػة كىعٍشػػػرين
للسيوقي أك  ف و اٞنا م، كاألصل ال اءة، كلو تثةَّ  الناال لكبلـ بشػار ٞنػا اااػاج لنقػل هػ ا الػن  أك لنقلػه دكف أف يعنػوف لػه 

 ِن، عريض.
ا ٣نػػن تسػػةقه يف فكػػرةو اامػػه بالسػػراة العالمأخةةذ الثةةاني ٍلًفنػػا كافػػق أاػػدن لميػػة، دكف دليػػل، مػػع أف : أف بع ػػ م كلمػػا رأل م

األفكار تاوارد كيقع اٜنػافر علػ  اٜنػافر كثػًننا، فقػد رأل الشػيخ مصػًف  الزراػا أف عقػد الاػامٌن يشػةه عقػد اٞنػواالة كتسػجلى ذلػع 
                                                           

 .ُِٖ/ِ، إنةاء ال مر، البن اجر ْٔ/ْان ر: قةقات الشافعية، البن ااضي ش ةة ( ٓٗ)

 .َُٓ/ُالةدر الًالع، للشوكاين ( ٔٗ)

 .ِٗٓ. كان ر: ال هيب كمن جه يف كاابة تاريخ اإلتسبلـ، لةشار عواد، صُْٓ/ُكناشة الةًنكيت ( ٕٗ)

 .ُْريح النسرين، للسيوقي، ص( ٖٗ)
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يف كاابه اٞندذل الفق ي مث ااؿ: "ككن  مػنددنا يف صػحة مبلا ػا ٟنػ ل الداللػة اػىت رأيػ  فيمػا بعػد مقالػة األتسػااذ السنوتسػي 
ٓنػػ، علػػ  اٞنبلا ػػة نفسػػ ا بةسػػ، كتفصػػيل كباػػاريخ أتسػػةق مػػن تػػاريخ الًةعػػة الػػا تسػػجل  في ػػا مبلا ػػا يف عقػػد اٞنػػواالة الػػا 

ٍلِّف ةن أنه   ييسػةق لرأيػه مث بعػد (ٗٗ)اةل أف أقلع عل  مقالاه اٞن كورة، فعجة  من الاوارد يف اٝنواقر بيين كبينه" ، ككم من م
ػػةػىقىعى إًلىٍيػػًه ميػػاىكىلِّمه،قػػوؿ ابػػن عاشػػور: "الةحػػن تةػػٌن أنػػه اػػد تسيػػةق إ  ذلػػع، ي ػػديؾى اىػػٍد تسى ـو تػيٍنًشػػ يهي، ْنًى ػػبلى ػػٍم ًمػػٍن كى ػػٍم ًمػػٍن فػىٍ ػػمو  كى كىكى

ـً  ػٍل  ىػادىرى الَشػعىرىاءي ًمػٍن مياػىػرىدَّ  موف اٜناتسػد، النػاس يػ ، كرأل ابػن اٛنػوزم(ََُ)؟"تىٍساىٍ ً ريلي كىاىٍد تػىقىدَّمىعى إًلىٍيًه مياػىفى ِّمه، كىاىًدشنا ًايػلى: هى
، فلػػػم يػػػوافق م يف ذلػػػع، كرأل أف اٜنسػػػد معجػػػوف يف الًةػػػع، كال جيػػػا أف يرتفػػػع عليػػػه كيةػػػال وف، كيقولػػػوف: ال دسػػػد إال شػػػرير

ككنػ  أةػن أف هػ ا اػد كاػع ا عػن تسػ م ، مث ااؿ: "ال لـو عل  ذلعهن إوا اللـو أف يعمل ّنقا ال من اوؿ أك فعلأنه ك أاد، 
، ككثػػًنه مػػن األفكػػار اٞنوجػػودة يف ذهػػن اإلنسػػاف هػػي عةػػارةه (َُُ)"اٜنسػػن الةصػػرم اػػد تسػػةقين إليػػهعػػن  كفحصػػيهن فرأيػػ  اٜنػػدين

عػػن اػػراءاتو كمًالعػػاتو ادشػػةو نيسػػي الكاػػاب، كالقػػراءة، كبقيػػ  الفكػػرة، كي ػػن الةااػػن أف هػػ ل الفكػػرة لػػه، كليػػدة عقلػػه، كاػػد 
اابػػػه )ٓنريػػف النصػػػوص(: "أف الزركلػػػي   يػػػنجم ألاػػػد يةػػال  بقولػػػه: إنػػػه   يسػػػةق لػػ لع، فقػػػد ذكػػػر الشػػػيخ بكػػر أبػػػو زيػػػد يف ك

تسبلقٌن الدكلة العثمانية يف كاابه :)األعبلـ( مث ااؿ بكر أبو زيد: "كه ل لفاة نفيسػة،   أر مػن تنةػه ٟنػا، كهػي منقصػة للزركلػي 
نػػااي يف مصػػر فػػاذ ل ذػػ  ، مث ذكػػر الشػػيخ عةػػد ا اٟنػػدلق تلميػػ  الشػػيخ بكػػر أبػو زيػػد أنػػه زار الػػدكاور ١نمػػود الً(َُِ)ككاابػه"

الشيخ بكر أبػو زيػد، فقػاؿ الًنااي:"تسػلم علػ  الشػيخ بكػر كاػٍل لػه: بلػ ، نةػه عليػه أاػد الكاػاب مث اػاـ كأا ػر كاابػه كأراين 
-اٞنوضػػع، كهػػو كػػاف قةػػع اةػػل الكاػػاب الػػ م ذكػػرأ فيػػه مػػا ذكػػرأ" فػػاذ  الشػػيخ عةػػدا اٟنػػدلق شػػيخه بكػػر فقػػاؿ الشػػيخ بكػػر

:"كا ما ارأت ه ل اٞنعلومة ألاد، كإوػا هػو شػيء توصػل  إليػه اباػداءن"-بعض الشيءككانه ضاؽ صدرل 
، فاعاةػار توافػق (َُّ)

 األفكار تسراةن علميةن يفاح بابنا من الشر، كي لق أبوابنا من اٝنًن، كضررل أكثر من نفعه.

                                                           

 .ٖٓ-ٕٓن اـ الاامٌن، للزراا ص (ٗٗ)

 .ٖ-ٕ/ ُالاحرير كالانوير، البن عاشور ( ََُ)

 .ّْٔصيد اٝناقر، البن اٛنوزم ص( َُُ)

 .ُِٕٓنريف النصوص، لةكر أبو زيد ص( َُِ)

 فوا د من ٠نالس شيخنا العبلمة بكر أبو زيد ر٘نه ا، لعةد ا اٟندلق، مقاؿ منشور عل  الراب،: (َُّ)
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-34-13668.htm 
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وا ج ػودهم، كاػد تصػل الصػفحات إ  : أف بع  م شػؤل الصػفحات األك  يف ٓنقيقػاام عػن أكل ػع الػ ين تسػراالمأخذ الثالث
ػػػػا، كالػػػػ م يشػػػػنيه ال يريػػػػد أف يقػػػػرأ  م ػػػػة صػػػػفحة تزيػػػػد أك تػػػػنق ، فينػػػػافخ الكاػػػػاب، كيػػػػزداد تسػػػػعرل، كاػػػػد يكػػػػوف الكاػػػػاب اقػػػػق م من
اٝنصػػػومات الشخصػػػية، إوػػػا يريػػػد الػػػن  اقػػػق، كهػػػ ل اٞنقدمػػػة تسػػػةا يف الاكليػػػف اٞنػػػادم، كضػػػياع الواػػػ ، كإي ػػػار الصػػػدكر، كمػػػلء 

ب بسوء ال ن، كتفريق الكلمة، فاألك  أف ٔنلػو هػ ل الاحقيقػات مػن هػ ل اٞنقػدمات، كإف كػاف هنػاؾ تسػراات علي ػا برهػاف عنػد القلو 
ٍلػػف فليفردهػػا يف مٍىلػػفو آذػػر كمػػن امػػه هػػ ل األمػػور تسػػيقانيه بًيػػا الػػا، كلػػاكن الكاػػا اققػػة ٢نصصػػة للػػن  اقػػق، أك مػػا  اٞن

 خيصه.
ٍلفٌن بالسػراات العلميػة، ك"أف القػرف الػ م حنػن فيػه كػاف أك  أف يسػم  مػن ايػن : أف بع ػ م يػا المأخذ الرابةع م  الػا اٞنػ

ٍلفٌن كاققػػٌن بالسػػراات، فيقػػوؿ: "بػػدأت هػػ ل السػػراات (َُْ)اٜنقيقػػة العلميػػة بقػػرف السػػراات العلميػػة" ، مث ْنػػدل يلمػػز كثػػًننا مػػن اٞنػػ
ٍلفٌن كاققػػػٌن، فاعابلهػػػا مسػػػم  بنػػػيب تنكشػػػف شػػػي نا فشػػػي نا، فثةاػػػ  السػػػراات كثػػػًنةن علػػػ  كثػػػًن مػػػن  األٚنػػػاء البلمعػػػة يف اا مػػػة اٞنػػػ

أعجمي، كصحايب مةشر، كشارؾ األكؿ في ما أخ اريا له، كتواقا علي مػا مرتفػعه يػدعي أنػه مػن آثػار السػلف، كتسػةقه إلي ػا مػدع أنػه 
، كيف الشػاـ ٗنػػع أاػدهم مػن تركيػػا، بػرئ مػن العيػوب، كاسػػدمها معػركؼ مقةػوؿ فسػػار علػ  نج مػا، كتةػػع نج ػم جػد النػػيب األذػًن

ٍلفٌن كدكر نشػػر، هػػ ل مبل١ن ػػم فاعرفوهػػا" ، (َُٓ)كيف السػػعودية انػػ ل ر ػػيس مػػن اٛنامعػػات، كيف مصػػر كلةنػػاف اػػدث كال اػػرج عػػن مػػ
ٍلػػػف أشػػػار يف اٜناشػػػية إ  أنػػػه تسيسػػػك  عػػػن األٚنػػػاء فػػػاف يف كبلمػػػه ٞنػػػزنا كاضػػػحنا ألٚنػػػاء معركفػػػة، كالػػػ م ينة ػػػي أف ين  فػػػع كمػػػع أف اٞن

 .(َُٔ)«ِإَذا قَاَل الرتُجُل: َىَلَك النتاُس فَةُهَو َأْىَلُكُهمْ »:رىتسيوؿى اً الةاان عنه، كيف الكبلـ تعميم، كاد ااؿ 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ٖالسراات العلمية، ٜنساف عةد اٞنناف، ص( َُْ)

 .ُُالسراات العلمية، ٜنساف عةد اٞنناف، ص( َُٓ)

 (.ِِّٔ، باب الن ي عن اوؿ هلع الناس، رام )كااب ال  كالصلة كاآلدابركال مسلم،  ( َُٔ)
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 الخاتمة
كبعد، فاٜنمد  ال م يسر ا كاابة ه ا الةحن اٞناواضع، كيف ذاامػه يًيػا ا أف أذكػر أهػم الناػا ر كالاوصػيات، فامػا 

 أهم الناا ر ف ي:
ٍلفٌن دكف إذف أك إشارة لصااة ا.  -ُ  أف السراة العلمية هي نقل أعماؿ اٞن
 أف السراات العلمية ادشة، كليس  كليدة العصر. -ِ
 أف للسراات العلمية أنواعنا بالن ر لنوع اٞنسركؽ، كأنواعنا بالن ر للًريقة الا ٕن  هبا السراة العلمية. -ّ
الوازع الديين، كالعجز كالاكاتسػل العلمػي، كاػا الانػافس يف كثػرة أف للسراة العلمية أتسةابا كثًنة من ا:  ياب  -ْ

ٍلفات، ك ًنها.  اٞن
 أف السراات العلمية ١نرمة ببل ذبلؼ. -ٓ
ٍلػف، -ٔ كبنػاء عليػه  أف ما يسادؿ هبػا تسػراؽ العلػم هػي شػة ات كليسػ  أدلػة شػرعية، كمن ػا: أنػه ال اقػوؽ للم

ٍلػػف،كأف العلمػػاء اٞناقػػدمٌن كػػانوا ينقلػػوف ال جيػػوز أذػػ  عملػػه، كأف العػػا  لػػيس كالاػػاجر الػػ م ي  ػػا  نصػػوص دكف إشػػارة للم
 كاد ٕن  منااشا ا. عل  فوات الربح، كعليه أف يفرح  إذا اناحل الناس آراءل،

أف عقوبػػة السػػراة العلميػػة هػػي الاعزيػػر، كال توجػػا اٜنػػدهن ألنػػه ال ينًةػػق علي ػػا مف ػػـو السػػراة الشػػرعي الػػ م  -ٕ
 عزرل ّنا يرال أصلح فينوع يف العقوبة اسا ااؿ السارؽ كالسراة كال رر.يوجا اًع يد السارؽ، كللقاضي أف ي

ٍلفػػػات،  -ٖ أف نقػػل األفكػػػار بػػػاذف صػػػااة ا كتًويرهػػا أك نقػػػل مػػػا ياسػػػامح بنقلػػػه مػػن األفكػػػار، كنقػػػل عنػػػاكين اٞن
 كعدـ اإلشارة للواتسًة عند الوثوؽ بالناال أك الرجوع لؤلصل ال يعد تسراة علمية كال إمث عل  فاعله.

ٍلػف كرضػي باذػ  عملػه، ككػ ا إذا  أنه -ٗ من األمور الا ال تعػد تسػراة لكػن صػااة ا يػامث علػ  فعلػه: إذا أذف اٞن
أذ  ُنثا من ُنوثه اٞننشورة يف اٞناجساًن كالدكاورال كادم ا عل  اٛن ات الػا تشػنط أال يكػوف الةحػن مسػابلن من ػا أك منشػورا 

ٍلًفه ٍلىف ّنا ال يسمح م  من اذاصار أك  ًنل. من اةل، كالاصرؼ يف اٞن
أف هنػػاؾ بعػػض اٞنخآذػػ  علػػ  اػػراس العلػػم، من ػػا: عػػدـ الاثةػػ  يف امػػة النػػاس بالسػػراة، كااػػاـ كػػل مػػن كافػػق  -َُ

 ػػًنل بفكػػرة بانػػه تسػػارؽ، كمػػلء الصػػفحات األك  يف الاحقيقػػات بػػ كر األشػػخاص الػػ ين تسػػراوا مػػن م ج ػػودهم، كااػػاـ  الػػا 
ٍلفٌن بالسراات العلمية.  اٞن
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الناػػا ر، كأمػػا الاوصػػيات فػػاف أهػػم مػػا يوصىػػ  بػػه الةااػػن هػػو تقػػول ا كمرااةاػػه، كأف السػػراة العلميػػة م مػػا هػػ ل هػػي أهػػم 
ذفػػ  علػػ  النػػاس فانػػا ال ٔنفػػ  علػػ  رب النػػاس، كأف نسػػةة القػػوؿ ألصػػحابه ال تػػنق  اػػدر الةااػػن بػػل ترفعػػه كتةػػارؾ لػػه يف 

رم ذلػػػػف الػػػػربح القليػػػػل مقابػػػػل ذسػػػػارة ال ػػػػمًن يف تسػػػػراة أعمػػػػاؿ علمػػػػه، كأف علػػػػ  دكر النشػػػػر أف تاقػػػػي ا يف القػػػػراء كال ْنػػػػ
اآلذػرين، فػاف بع ػ م يقاػات هػو كعيالػه مػن هػ ل األعمػاؿ، كإف علػ  اٛنامعػات أال تا ػاكف مػع الًػبلب الػ ين يقػدموف ُنوثنػا 

الء فاف السراة العلمية ال تقل ضررنا كذًرنا عػن تسػراة األمػواؿ، فػاف  في ا تسراة ٛن ود  ًنهم، كعل  كا األمر أف يشدد عل  ه
ٍلفػات السػاراٌن كأف يشػ ركا هبػم   بعض النػاس ال كازع عنػدل يردعػه كال يردعػه إال تسػوط السػلًاف، كإف علػ  اجملامػع أف ي جػر م

 كي يعا  هبم من يفكر أف يصنع صنيع م، ككي تقل يف اجملامع اإلتسبلمي ثياب الزكر..
تسػػاله أف يةػػارؾ يف هػػ ا العمػػل اٞناواضػػع، كصػػل  ا كتسػػلم علػػ  نةينػػػا هػػ ل هػػي أهػػم الناػػا ر كالاوصػػيات، كا أعلػػم، كأ 

 ١نمد كعل  آله كصحةه أٗنعٌن.
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Research Summary: In this research, I discuss academic plagiarism and its jurisprudence. I start 

by defining the term “academic plagiarism”. Then, I present the history of academic plagiarism, and its 

types, causes and jurisprudence. In addition, I discuss justifications of plagiarizers, and respond to 

them. Next, I present the punishment of “academic plagiarism”, and discuss what is not considered 

“academic plagiarism.” Finally, I discuss some drawbacks to some science guards.  
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 المراجع والمصادر:
، لًػػه أ٘نػػد الزيػػدم، دار النفػػا س، األردف، الًةعػػة األك  جةةرا م المعلومةةات فةةي الفقةةو انسةةالمي والقةةانونأحكةةام  -
 ـ.َُِٕ
 ق.ُّّْلعةدالعزيز بن إبراهيم الشةل، دار كنوز إشةيليا، الًةعة األك   االعتداء انلكتروني، -
 .هػُُُْاألك   الًةعة، ًنكتب ،كاا العلميةدار ال، مد بن أيب بكر بن أيوب ابن ايم اٛنوزية، إعالم الموقعين -
، دار إايػػاء الػػناث العػػريب، بػػًنكت، ، لعػػبلء الػػدين بػػن تسػػليماف اٞنػػرداكماننصةةاف فةةي معرفةةة الةةراجال مةةن الخةةالف -

 الًةعة الثانية.
 هػ.َُْٔ، لعبلء الدين أيب بكر بن مسعود الكاتساين، دار الكاا العلمية، بًنكت، الًةعة الثانية بدا ع الصنا ع -
 .هػُُْٕالًةعة األك  ، بًنكت ،دار الكاا العلمية، بكر أ٘ند بن علي اٝنًيا الة دادم يب، ألتاريخ بغداد -
، قةعػػة عػػاـ تػػونس، الػػدار الاونسػػية ،مػػد الًػػاهر بػػن ١نمػػد بػػن ١نمػػد الًػػاهر بػػن عاشػػور الاونسػػي، التحريةةر والتنةةوير -
 .هػُْٖٗ
 ق.ُُِْالعاصمة، الرياض، الًةعة األك   ، لةكر بن عةدا أبو زيد، دارتحريف النصوص -
، لةكػػر بػػن عةػػدا أبػػو زيػػد، دار ألفػػا، القػػاهرة، دار ابػػن اٛنػػوزم، القػػاهرة، الًةعػػة التعةةالم وأثةةره علةةى الفكةةر والكتةةاب -
 ـ.ََِٔاألك  
 هػ.َُِْ، إلٚناعيل بن عمر بن كثًن القرشي الدمشقي، دار قيةة، الرياض، الًةعة الثانية تفسير القرآن العظيم -
 ، مد ِني  اٞنًيعي، دار الفكر.تكملة المجموع شرح المهذب -
 ق.َُْٕ، لعداب ١نمود اٜنم ، الًةعة الرابعة ثعلبة بن أبي حاطب الصحابي المفترى عليو -
 ، اٛنزا ر، موجود عل  الشةكة العنكةوتية.ّ، جامعة اسنًينة دليل إعداد مذكرة الماستر -
، ٓنقيػق: كليػد عرفػات، دار صػادر، بػًنكت، ثابػ  بػن اٞننػ ر بػن اػراـ األنصػارمسػاف بػن ، ٜنديوان حسان بن ثابةت -
 ـ.ََِٔقةعة 

دار ، م ػدم ١نمػد ناصػر الػدين، ٓنقيػق: ًىرىفىػة بػن العىٍةػد بػن تسػفياف بػن تسػعد الةكػرم الػوا ليل، ديوان طرفة بةن العبةد -
 .هػُِّْ الثالثة الًةعة، الكاا العلمية
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  ُِٗٗ 
   ٠نلة العلـو الشرعية 

 ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

بن مشٌوح العنزمد. مرضي   
 

 ـ.ُٕٔٗلةشار عواد معركؼ، مًةعة عيس  الةايب اٜنليب، الًةعة األك  الذىبي ومنهجو في كتابة تاريخ انسالم،  -
 ،دار الوفػاء ،جػبلؿ الػدين السػيوقي عةػد الػر٘نن بػن أيب بكػرل ، ة وعشريناريال النسرين فيمن عاش من الصحابة م -
 .هػَُْٓالًةعة األك  ، جدة

، الًةعة األك   ، ٜنساف عةدالسرقات العلمية -  ـ.ُٔٗٗاٞنناف، دار ابن اـز
 ق.ُِّْل ياء مصًف  عثماف، دار النفا س، الًةعة األك  السرقة االلكترونية،  -
 ق.ُّْْجامعة اإلماـ ١نمد بن تسعود اإلتسبلمية، قةعة  السرقة العلمية ما ىي؟ وكيف أتجنبها؟، -
 هػ.َُْٓة الرتسالة، الًةعة الثالثة  ، مد بن أ٘ند بن عثماف ال هيب، مٍتسسسير أعالم النبالء -
 ق.ُّْٖ، لصاحل بن عةدا آؿ داكد، دار الاوايد، الرياض، الًةعة األك  سيرة الشيخ بكر أبو زيد وأخباره -
 ٘ند الدردير، دار اٞنعارؼ، مصر.أل، الشرح الصغير -
الًةعػػة األك  ، مٍتسسػػة الرتسػػالة، بػػًنكت ،بػػراهيم بػػن ١نمػػد بػػن زكريػػا الزهػػرم اإًلفًليلػػي، إلِشةةْعر الُمَتنبةةي معةةاني َشةةْرح -
 .هػُُِْ
، مد بن إٚناعيل الةخارم، دار السبلـ للنشر كالاوزيع، الريػاض، اٞنملكػة العربيػة السػعودية، الًةعػة صحيال البخاري -
 هػ.ُُْٗالثانية 
السػعودية، الًةعػة ، ٞنسلم بن اجاج النيسابورم، دار السبلـ للنشػر كالاوزيػع، الريػاض، اٞنملكػة العربيػة صحيال مسلم -
 هػ.ُُِْالثانية 
 ق.ُُْٗ، أليب الفرج عةدالر٘نن بن اٛنوزم، دار اليقٌن، مصر، الًةعة الثالثة صيد الخاطر -
 ، مد بن اسين السلفي، مادة صوتية مفر ة كمنشورة عل  الشةكة العنكةوتية.ضابط السرقة العلمية -
 مقاؿ منشور يف مواع الشيخ عصاـ. ، لعصاـ تليمة،ظاىرة السرقات العلمية وحكمها الشرعي -
، لعةدالر٘نن بن أيب بكر جبلؿ الػدين السػيوقي، عػا  الكاػا، بػًنكت، الًةعػة األك  الفارق بين المصنف والسارق -
 ق.ُُْٗ
 .هػُُْٔالًةعة األك  ، مٍتسسة الرتسالة ،ةكر بن عةد ا أبو زيدل، فقو النوازل -
 ، لعةد ا اٟندلق، مقاؿ منشور يف الشةكة العنكةوتية.د رحمو اهللفوا د من مجال  شيخنا العالمة بكر أبو زي -
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َُّٗ 
   ٠نلة العلـو الشرعية 

 ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

 السراات العلمية كأاكام ا الفق ية
 

 .هػَُِْ، قةعة دار الفكر العريب، عمر الدتسواي، لفي األدب الحديث -
 .، ٞننصور بن يونس الة ويت، دار الكاا العلمية، بًنكتكشاف القناع عن متن انقناع -
 ق.ُّْْشا ر اإلتسبلمية، بًنكت، الًةعة األك  ، ٞنازف بن عةدالر٘نن الةًنكيت، دار الةكناشة البيروتي -
 ق.ُُْْ، أليب الف ل ٗناؿ الدين ١نمد بن مكـر بن من ور، دار صادر، بًنكت، الًةعة الثالثة لسان العرب -
مٍتسسػػػة ، اٟننػػػد ،دا ػػػرة اٞنعػػػرؼ الن اميػػػة ،٘نػػػد بػػػن علػػػي بػػػن ١نمػػػد بػػػن أ٘نػػػد بػػػن اجػػػر العسػػػقبلينأل ،لسةةةان الميةةةزان -

 .هػَُّٗالًةعة الثانية ، بًنكت ،األعلمي للمًةوعات
 ـ.ُٕٖٗ، مود ١نمد شاكر، مًةعة اٞندين، القاهرة، دار اٞندين، جدة، الًةعة األك  المتنبي -
الًةعػػػة األك  ، الػػػا، دار الػػػوعي ،الةيسػػػا مػػػد بػػػن اةػػػاف ،المجةةةروحين مةةةن المحةةةدثين والضةةةعفاء والمتةةةروكين -
 .هػُّٔٗ
ٗنػػػع كترتيػػػا : ف ػػػد بػػػن ناصػػػر بػػػن إبػػػراهيم ، مةةةد بةةةن صةةةالال العثيمةةةينمجمةةةوع فتةةةاوى ورسةةةا ل فضةةةيلة الشةةةيخ مح -
 .ق ُُّْ، قةعة عاـ دار الثريا ،دار الوقن، السليماف
الًةعػة ، دار العاصػمة، ةكػر بػن عةػد ا أبػو زيػد، لالمدخل المفصل لمذىب انمام أحمد وتخريجات األصةحاب -
 .هػُُْٕاألك 
، مػػػػد عثمػػػػاف شػػػػةًن، دار النفػػػػا س، األردف، الًةعػػػػة الرابعػػػػة سةةةةالميالمعةةةةامالت الماليةةةةة المعاصةةةةرة فةةةةي الفقةةةةو ان -
 هػ.ُِِْ
األك   الًةعػة، دار ال ػرب اإلتسػبلمي، بػًنكت ،عةد ا يااوت بن عةد ا اٜنموم ش اب الدين أيبل ،معجم األدباء -
 .هػُُْْ
 ق.ُّٗٗفكر، قةعة عاـ بن فارس، دار ال ، أليب اٜنسٌن أ٘ندمعجم مقايي  اللغة -
 الًةعػػػة جامعػػػة اػػػات يػػػونس، ،لحسػػػن بػػػن علػػػي ال ػػػيب اٞنعػػػركؼ بػػػابن ككيػػػع، لالمنصةةةف للسةةةارق والمسةةةروق منةةةو -
 .ـُْٗٗاألك 
، أليب عةػد ا ١نمػد بػن أ٘نػد بػن عثمػاف الػ هيب، دار إايػاء الكاػا العربيػة، الًةعػة ميزان االعتدال في نقد الرجال -
 هػ.ُِّٖاألك  
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  ُُّٗ 
   ٠نلة العلـو الشرعية 

 ـ (َُِٗيناير   هػ / َُْْ ربيع ثاين  )  ُُّٗ -ُٖٓٗ  (، ص ص ّ) العدد(، ُِ) اجمللد جامعة القصيم،
 

بن مشٌوح العنزمد. مرضي   
 

 ـ.ُْٗٗصًف  أ٘ند الزراا، مٍتسسة الرتسالة، الًةعة األك  ، ٞننظام التأمين والرأي الشرعي فيو -
 ق.ُّْْ، لف د بن بادم اٞنرشدم، دار كنوز إشةيليا، الرياض، الًةعة األك  نوازل السرقة وأحكامها الفقهية -
، كتبػػًن  ،دار الكاػػا العلميػػة، ي الػػدين عةػػد القػػادر بػػن شػػيخ العىٍيػػدىريكسػػ، النةةور السةةافر عةةن أخبةةار القةةرن العاشةةر -

 ق.َُْٓالًةعة األك  
، لقػػ ايف ال نػػانيم، ُنػػن منشػػور يف ٠نلػػة الشػػريعة كالدراتسػػات اإلتسػػبلمية وقةةف حقةةوق التةةأليف فةةي الفقةةو انسةةالمي -

 .َٕٗنامعة الكوي ، العدد 
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