رج��������اء بنت ج��م��عة الن����داب��ي���ة

م ��دق � ��ق ل �غ ��وي باالدعاء العام

الغش في البيع
ال�شوؤال
رجل ا�شرتى �شيارة فظهر عيب يف ال�شيارة فاأراد
امل�شرتي اأن ي��رد ال�شيارة فهل له ذل��ك ؟ وكيف
يكون الرد هل يتم مبح�ش اإرادة �شاحب اخليار
اأم حل�شوله وج��ود ال��رتا���ش��ي ب��ني العاقدين اأو
الرتافع للق�شاء وهل يختلف يف رد ال�شيارة قبل
القب�ش اأم ل يوجد فرق بني وقوعه قبل القب�ش
وبعده وكيف تكون �شيغة الف�شخ واإج��راءات��ه ؟

االحتكار
ال�شوؤال:

هل يجوز اأن يبيع التاجر الب�شاعة باأعلى من
قيمتها الأ�شلية بحيث يرهق امل�شرتي ل�شعف
الأحوال القت�شادية يف بالد التاجر؟
اجلواب :
مينع الحتكار الذي يوؤدي اإلى اإرهاق امل�شرتي.
اإل اإذا كان امل�شرتي را�شي ًا بالأ�شعار املرتفعة.

الرشوة
ال�شوؤال:
ماذا تقول يف الر�شوة يف الإ�شالم؟ وملن ير�شى من اأجل ال�شهرة؟
ولل�شركات التي تغدق امل�شئولني بالهدايا الباهظة الثمن؟
اجلواب :
ق��ال (علي��ه ال�ش��الة وال�ش��الم)( :لع��ن اهلل الرا�ش��ي واملرت�ش��ي)،
وق��ال اهلل تعالى(:تل��ك ال��دار الآخ��رة جنعله��ا للذي��ن ل يري��دون
عل��وا يف الأر���ش ول ف�ش��ادا والعاقب��ة للمتق��ني) ،اإذا كان العل��و
مقرون�� ًا بالف�ش��اد ناهيك عن الر�ش��ا .وهدايا ال�ش��ركات من الر�ش��وة.

ت��زوي��ر ال��ش��ه��ادة
ال�شوؤال:
ما قولكم يف �شخ�ش نال �شهادة عملية بغري وجه م�شروع
فكيف تكون توبته؟
اجلواب :
عليه م��ع التوبة التخل�ش من تلك ال�ش��هادة والتجرد مما
اأ�ش��فته علي��ه من ثياب ال�ش��هرة الباطلة بك�ش��فه خبيئة
اأمره  ..واهلل اأعلم.
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اجلواب :
اإن كان العي��ب مم��ا ل يت�ش��امح يف مثل��ه ع��ادة
عن��د النا���ش يف تعامله��م فللم�ش��رتي الغ��ري وذلك
ب��اأن يرج��ع اإل��ى البائ��ع ال��ذي مل يخ��ره بالعيب
ويف ه��ذه احلال��ة اإم��ا اأن يتفق��ا عل��ى احل��ط م��ن
القيم��ة بق��در العي��ب واإم��ا اأن يف�ش��خ العق��د ول

ف��رق يف ذلك بني ان يكون الف�ش��خ قب��ل القب�ش اأو
بع��د اإن كان ف��ور ما عل��م امل�ش��رتي بالعيب من غري
تاأجي��ل واإن مل يرتا�ش��يا فليرتافع��ا اإل��ى الق�ش��اء
ال�ش��رعي واإم��ا اإن كان العيب مما يتغا�ش��ى النا�ش
عن��ه ع��ادة يف تعاملهم ف��ال عرة ب��ه واهلل اعلم.

حقوق الطبع محفوظة
ال�شوؤال:
توجد يف بع�ش الكتب والأ�شرطة عبارة (حقوق
الطبع حمفوظة)  ..هل يجوز طباعة اأو ت�شوير
اأمثال هذه الكتب اأو الأ�شرطة بهدف ال�شتعمال
ال�شخ�شي ل التجاري اأم اأن يف فعلي هذا خمالفة
وانتهاكا حلق النا�شر اأو املوؤلف واإن كان ل يجوز
اإل يعتر ذلك احتكار ًا من باب التحكم يف
ال�شعر؟
اجلواب :
ل وجه لحتكار العلم فاإن النتفاع به حق م�شروع
للجميع ول اأ�شل لقول (اإن حقوق الطبع اأو الن�شخ
حمفوظة) واإمنا راأى من راأى من اأهل العلم مراعاة
ذلك دفعا لل�شرر فاإن ال�شرر مزال (ول �شرر ول
�شرار يف الإ�شالم) ،فاإن كان فتح باب الطبع اأو
الت�شجيل يوؤدي اإلى ت�شرر بع�ش املوؤ�ش�شات التي

قامت من اأجل النهو�ش بالعلم ون�شره بحيث
يخ�شى لو مل يتقيد بهذا النظام اأن يف�شي احلال
اإلى تعرثها وعدم قدرتها على النهو�ش باأعباء
مهماتها العملية فال مانع من مراعاة هذا النظام
والتقيد به.
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