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َّبتحرميـهــا ـمــن ـعــدة جـهــات علمـيــة فـقــد صـــدرت الفـتــوى ؛ُمـنــع ـجتــارة اـلــربامج املنســـوخة: ًنـيــا" ٍ  ـملــا ؛َّ
َّ ففـــي ســـؤال ورد إىل اللجـنــة الدائمـــة للبحـــوث العلمـيــة واإلفـتــاء، يف ؛اشـــتملت علـيــه مـــن االعـتــداء

َّلسعودية، عن جواز نسـخ الـربامج احملميـة حبقـوق خاصـةاململكة العربية ا ـا؛َّ ُال جيـوز : " فجـاء يف جوا
م؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص ذ ا نسخها، إال  َنسخ الربامج اليت مينع أصحا ُ ْاْلمسـلمون علـى شـروطهم«: َ ِ ِ ُِ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ« +++ 

 ---) ٢٣٠٩(وحســـــنه، وصـــــححه احلـــــاكم ) ١٣٥٢(، والرتـمــــذي )٣٥٩٤(أخرجـــــه أـبــــو داود 
ِال حيـــل ـمــال اـمــرئ مســـلم إال بطيـبــة ـمــن نـفســـه« :ولقوـلــه ملسو هيلع هللا ىلص ِ ٍْ َ ْ ِ َ ِ ِِ َِّ ٍ ْ ُ ٍَ ِ ْ ُ ُّ َِ اإلـمــام أمحـــد بنحـــوه  أخرجـــه +++ »َ

ِِمن سبق إىل مباح، فـهو أحق به «:وقوله ملسو هيلع هللا ىلص ---) ٦٩٣/ ٦(البدر املنري :  وينظر).٢٠٦٩٥( ُّ َ ُ ََ َ ُ َ ٍ َ َِ َ َ ْ «
، والضـــياء يف )١١٧٧٩(، والبيهقـــي يف الكـــربى )٨١٤ ( يف الكبـــريرجـــه بنحـــوه الطـــرباين أخ+++

َّ ســواء كــان صــاحب هــذه الــربامج مســلما أو كــافرا غــري حــريب؛ ألن حــق --- )١٤٣٤(املختــارة  َّ ٍّ ً ً ُ ٌ
هلل التوفيق ٌالكافر غري احلريب حمرتم كحق املسلم، و ِّ ِ ِ." 

مية واإلفتاء، فيما يتعلق بتجارة الربامج املنسـوخة، وهـذا مـن املسـائل هذا قرار اللجنة الدائمة للبحوث العل
لــربامج املنســوخة علــى وجــه التخصــيص، لكــن هــذا مثــال، واملعــىن العــ م الــذي ااملعاصــرة، وهــو ال خيــتص 

حلقـــوق الفكرـيــة، ألصـــحاب الســـلع واملنتجـــات واخلـــدمات ُ هـــل تصـــان هـــذه ؛يـنــتظم هـــذا هـــو مـــا يتعـلــق 
ا أو ال  ؟ُاحلقوق إذا حفظت ألصحا

لـــربامج َّالقاعـــدة املطـــ ا، ومـــن ذلـــك مـــا يتعلـــق  ـــا حمفوظـــة ألصـــحا ردة يف كـــل صـــور احلقـــوق الفكريـــة أ
مج األول ؛ فإن جتارة الربامج املنسوخة حمرمة؛املنسوخة ا تتضمن انتهاك حـق صـاحب الـرب  سبب ذلك أ

 .ضاعة حقوقه وعدم حفظها
لعمومـات الدالـة علـى حتـرمي الظلـم، كقولـه ٍِال حيـل مـال امـرئ مسـلم «: واستدل أهل العلم على التحرمي  ْ ُ ٍَ ِ ْ ُ ُّ َِ َ

ِإال بطيبــة مــن نـفســه ِ ٍْ َ ْ ِ َ ِ ِ ْاْلمســلمون علــى شــروطهم«: ولقولــه »َِّ ِ ِ ُِ ُ ْ َ َ َ ُ ْ مج إمنــا وزعــه »ُ  وهــذا عنــدما وزع هــذا الــرب
 .عنهُبشرط أال تستعمل إال النسخة الصادرة 

 كــان القــرار بتحــرمي جتــارة وبيــع الــربامج املنســوخة، ملــا تتضــمن مــن إهــدار حــق لــذلك و؛وهــذا مــن حقوقــه
مج األصلي الذي حفظ حقوقه  .صاحب الرب

 
 


