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 استشارات عامة

 

(16 ) 

  المثلة على وقف الحقوق المعنوية؟ماهي ا 

 

من الصور الجديدة التي تتناسب مع متطلبات العصر، وهو من الوسائل الحديثة    (الحقوق المعنويةيعتبر وقف  

في عمل الخيرات، فوقف هذا النوع من الحقوق لم يكن معروفاً لدى الفقهاء األوائل، وإنما ظهر نتيجة التقدم  

 في المجاالت العلمّية والثقافّية واالقتصادّية.  

 ادي نحو وقف اإلنتاج الذهني الذي منه: وهذا الوقف “المعنوي” يتعلّق بشيء غير م

 التأليف واستثمار النتاج العلمي واألدبي.   -

واالختراع، كما في مجال المخترعات الصناعية التي لها عوائد استثمارية. -

التجارية   - األنشطة  وتنمية  لالستثمارات  جاذبة  معنوّية  أداة  تكون  التي  التجارية  والعالمة  التجاري  واالسم 

لتعلّقها بهذا االسم أو تلك العالمة 

هـ/  1409جمادي األولى    6إلى    1وقد أصدر »مجمع الفقه اإلسالمي« في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت من  

( بشأن »الحقوق المعنوية« انتهى فيه إلى أّن االسم التجاري،  5/ 5)  43م قراًرا رقم  1988ديسمبر    15إلى    10

مة التجارية، والتأليف، واالختراع أو االبتكار؛ هي حقوق خاّصة ألصحابها، أصبح لها  والعنوان التجاري، والعال

ل الناس لها، وهذه الحقوق يعتدّ بها    (1)  عليهاشرعاً، فال يجوز االعتداء  في العُرف المعاصر قيمة مالّية معتبرة لتموُّ

ال المعنوية  الحقوق  أو وقف  به: حبس  المراد  المعنوية«،  الحقوق  أثمانها  و»وقف  ِبَجْعل  للواقف  المملوكة  مة  مقوَّ

باً إلى هللا تعالى.    وأرباحها وريعها مصروفة إلى مقاصدها العاّمة أو الخاّصة تقرُّ

 
 (. 3/2267مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الخامس ) (1)
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ويكون الوقف بتصريح المؤلف أو المبتِكر باستغالل ملكه المعنوي لذلك الغرض، وكثيرا ما نجد من هذه الصور  

 (2)  منه صدقة جارية هلل تعالى  جزء  أو أي  نشر كتابه  إنه يترك حقّ   ل المؤلف:يقوفي مقدمات الكتب الموقوفة، مثال أن  

أو يمكن أْن ينصَّ على تخصيص حّق النشر لجهة معّينة، كأْن يذكر أّنه »يحبس حق النشر والتوزيع لمؤسسة خيرية  

 هلل تعالى«. -مثالً دار األيتام  -

صيغة مناسبة ألحكام الوقف؛ كشرط توزيع األرباح كلّها أو جزء  ويجوز للمؤلف أو المبتكر أْن يضع أي شرط في  

 خاّصة.  منها أو توزيع حّصة ملك المؤلف أو المبتكر إلى جهة خيرية عاّمة كانت أو 

ويدخل فيه وقف المؤلف أو المبتكر لمنفعة أهله أو ذريته، ويضع بعض حّصته للغرض الخيري العام؛ لحّق الفقراء   

ين أو أّي جهة خيرية أخرى، وهذه الوسيلة أفضل لئال تكون األرباح الموقوفة دُْولَة بين أشخاص  أو المساك   -مثالً    -

ذرية الواقف فقط. 

 
، 1998انظر: الوقف يف المجتمع اإلسالمي المعاصر، د. الدكتور منذر قحف، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر،  (2)

 138,139ص
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