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−u»« ∫ عمل السبوع وتوزيع الحلوى والهدايا  «
عادٌة اجتماعيٌة اعتادها الناس، وليس في الشريعة ما 
يمنعها إذا ُروعيت الضوابط الشرعية، بل هو شكٌر 
للطعام،  وإطعاٌم  والسرور،  للفرح  ونشٌر  للنعمة، 
فإنها  فعلها؛  العقيقة  استطاع  ومن  لألرحام،  وصلٌة 
فعلها،  على  وحث  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فعلها  مشروعة؛  سنٌة 
عليهم،  اهللا  رضوان  بعده  من  أصحابه  عليها  ودرج 
وُيسنُّ ذبح شاة عن الغالم أو الفتاة، ويسن طبخها، 
ويحلق  وُيسّمى،  السابع،  يوم  المولود  عن  وتذبح 

رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة.
واهللا سبحانه وتعالى أعلم

 ÊQÐ ¨s b « bMŽ « ÎdNł  ¡UŽb « rJŠ U  •
øtHKš ”UM « s R¹Ë ÂU ù« uŽb¹

دفنه  بعد  القبر  على  للميت  الدعاء   ∫»«u??−?? «
مستحبٌّ ُمطَلًقا دوَن تقييٍد بسرٍّ أو جهر، فاألمر في 
الجهر  أن  على  فيه،  التضييق  يصح  وال  واسع  ذلك 
به  وصّحت  والمشروعية،  االستحباب  في  آكد  به 
األحاديث واآلثار عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة من بعده 
رضي اهللا عنهم من غير نكير، وهو في الَجْمِع أرجى 
للقبول، وأيقُظ للقلب، وَأدعى للتضرع والذلة بين 
موعظة؛  هناك  كانت  إذا  خاصة  تعالى،  اهللا  يدي 
لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «َيُد اِهللا مع الَجماعِة» رواه الترمذي 
نه- والنسائي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما. -وحسَّ

واهللا سبحانه وتعالى أعلم.
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وقتها؛  في  المال  زكاة  تخرج  أن  األصل   ∫»«u− «
أهل  هو  ممن  غيره  أو  الفقير  مصلحة  اقتضت  فــإن 

ألخذها تعجيَلها لعاٍم أو أكثر فال مانع شرًعا من ذلك.
واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

 s Ë øq??Ýd?? «  s??  Âe??F?? «  w?? ËQ??Ð  œ«d??L?? «  U??  •
ør¼

−u»«∫المراد بأولي العزم من الرسل: المتصفون  «
سبيل  في  الشدائد  وتحمل  والثبات  بالصبر  منهم 
األنبياء  من  غيرهم  ل  تحمَّ مما  أكثر  اهللا  كلمة  إعــالء 

والمرسلين.
والعزم: هو نية محققة على عمل أو قول دون تردد. 

وقيل: العزم هو الثبات والصبر على الشدائد.
قــال العالمــة الطاهــر بــن عاشــور فــي (التحريــر 
للنشــر،  التونســية  الــدار  ط:   ،٦٧ والتنويــر(٢٦/ 
تونس): «َوأوُلو اْلَعــْزِم: َأْصَحاُب اْلَعْزِم، َأِي اْلُمتَِّصُفوَن 
ٍد»اهـ. َقٌة َعَلى َعَمٍل َأْو َقْوٍل ُدوَن َتَردُّ ٌة ُمَحقَّ ِبِه، َواْلَعْزُم، ِنيَّ
وفي (تفسير الجاللين) (ص: ٦٧٢): «(َفاْصِبْر) 
علــى أذى قومــك (َكَما َصَبــَر ُأوُلو اْلَعــْزِم) َذُوو الثََّبات 

َداِئد»اهـ. ْبر َعَلى الشَّ َوالصَّ
وقال شــيخ األزهر الراحل فضيلة األستاذ الدكتور/ 
محمد ســيد طنطاوي في (التفســير الوسيط) (١١/ 
١٧٩، ط: دار نهضــة مصر): «أولو العزم من الرســل، 
وهم الذين تحملوا في سبيل إعالء كلمة اهللا تعالى أكثر 

مما تحمل غيرهم»اهـ.
واألشــهر أن أولي العزم من الرسل هم: سيدنا نوح، 

تجيب عنها: دار ا�فتاء المصرية
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وســيدنا إبراهيم، وســيدنا موســى، وســيدنا عيســى، 
وسيدنا محمد عليهم صلوات اهللا وسالمه. قال الحافظ 
ابــن كثير في (تفســير القــرآن العظيــم) (٧/ ٢٨٢، 
ط: العلمية): «َوَأْشــَهُرَها َأنَُّهْم ُنوٌح َوِإْبَراِهيُم َوُموَســى 
ٌد ملسو هيلع هللا ىلص؛ َقــْد َنصَّ اهللا تعالى  وعيســى وخاتم األنبياء ُمَحمَّ
ْنِبَيــاِء ِفي آَيَتْيِن من ســورتي  َعَلــى َأْســَماِئِهْم ِمــْن َبْيِن اْألَ

األحزاب والشورى»اهـ.
واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

øUNŁ«dO  s  …√dL « ÊU dŠ rJŠ U  •
رًضا  بغير  الميراث  من  اإلناث  حرماُن   ∫»«u??−?? «
بل  الربانية،  الشرعية  الميراث  ألحكام  مخالف  منهن 
باجتثاثها  اإلسالم  جاء  التي  الجاهلية  مواريث  من  هو 
من  هو  الحرمان  وهذا  األبد،  إلى  عليها  التراب  وإهالة 
أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي 
فإنه  العذاب؛  بشديد  مرتكَبها  تعالى  اُهللا  عليها  د  َتَوعَّ
تبارك وتقدس قال بعد آيات الميراث من سورة النساء 

:- -وقوُله الحقُّ
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(النساء: ١٤،١٣)
َقَطَع  ــِه،  َواِرِث ِميَراِث  ِمْن  َفَرّ  «َمْن  النبيملسو هيلع هللا ىلص:  وقال   
في  ماجه  ابن  أخرجه  اْلِقَياَمِة»  َيْوَم  ِة  اْلَجَنّ ِمَن  ِميَراَثُه  اُهللا 
عنه،  اهللا  رضي  مالك  بن  أنس  حديث  من  (السنن) 
أبي  حديث  من  اإليمان)  في (شعب  البيهقي  وأخرجه 
ِميَراًثا  َقَطَع  «َمْن  بلفظ:  مرفوًعا  عنه  اهللا  رضي  هريرة 

ِة». َفَرَضُه اُهللا َوَرُسوُلُه، َقَطَع اُهللا ِبِه ِميَراًثا ِمَن اْلَجنَّ
ت أحــكام القضاء المصــري صراحًة على  وقــد نصَّ
بطــالن أيِّ تصرف يكون من شــأنه التحايل على أحكام 
اإلرث المقــررة شــرًعا، أو حرمــان وارث مــن إرثــه، أو 
اعتبــار غير الوارث وارًثا؛ حيث جاء في أحكام محكمة 
النقــض المصرية -كما في الطعن رقم ٣٥٥ لســنة ٢٩ 

ق جلســة ٩/ ٤/ ١٩٦٤ س ١٥ ص ٥٢٥- مــا يأتي: 
«التحايــل الممنوع علــى أحــكام اإلرث -لتعلق اإلرث 
بالنظــام العــام- هو مــا كان متصــًال بقواعــد التوريث 
وأحكامه المعتبرة شرًعا؛ كاعتبار شخص وارًثا وهو في 
الحقيقة غيــر وارث، أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن 
هذا األصل من التعامل في التركات المستقبلة؛ كإيجاد 
ورثة قبل وفاة المورث غير َمن لهم حقُّ الميراث شرًعا، 

أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية.
ويترتب على هــذا: أن التصرفات المنجزة الصادرة 
مــن المورث في حالة صحته ألحد ورثته تكون صحيحة 
ولو كان المورُث قــد قصد بها إلى حرمان بعض ورثته؛ 
فــه المورث وقت  ألن التوريــث ال يقــوم إال على ما ُيخلِّ
ا مــا يكون قد خرج من ملكــه حال حياته فال  وفاتــه، أمَّ

حق للورثة فيه»اهـ. 
واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

øWLK L « …√dLK  ‰Ułd « s œ rJŠ U  •
−u»«∫ أولى الناس بدفن المرأة المسلمة زوجها؛  «
ألنه يباح له النظر إلى بدنها أكثر مما يباح لغيره، فإن 
لم يوجد الزوج فالمحارم: األب، ثم الجد، ثم االبن، ثم 
ابن االبن، ثم األخ، ثم ابن األخ، ثم العم، فإن لم يوجد 
أحد منهم فذوو األرحام، فإن لم يوجد فيجوز أن يدفنها 
في هذه الحالة أحد الرجال األجانب عنها من الصالحين 
ما أمكن، وقيام األجانب بدفن المرأة مع وجود الزوج 
أو المحارم ليس بحرام وال مكروه لكنه خالُف األولى، 
وأما النساء فاألفضل أال يقمن بالدفن إال عند عدم وجود 

أحد من الرجال.
واهللا سبحانه وتعالى أعلم.
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لمهنة  المختصين  غير  ممارسة  أمــا   ∫»«u???−??? «
النصح  تقديم  أو  للمرضى  األدوية  ووصفهم  الصيدلة 
لهم: فقد نهى اهللا عز وجل عن أن يتحدث اإلنسان فيما 
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ال يعلم، قال تعالى:
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 (اإلسراء: ٣٦).
وقــال اإلمــام الشــافعي رحمــه اهللا فــي (الرســالة) 
(٤١/١، ط: الحلبــي): «فالواجــُب على العالمين أن 
ال يقولوا إال من حيث علموا، وقد تكلم في العلم َمن لو 
أمســك عن بعض ما تكلم فيه منه؛ لكان اإلمساُك أولى 

به، وأقرَب من السالمة له إن شاء اهللا»اهـ.
وقــال اإلمــام ابــن حــزم رحمــه اهللا فــي (األخــالق 
والســير) (ص: ٢٣، ط: دار اآلفاق الجديدة): «َال آَفة 
علــى اْلُعُلوم َوَأْهلَها أضّر من الدخالء ِفيَها، وهم من غير 
َأهلَها َفِإنَُّهم يجهلون ويظنون َأنهم يعلُموَن ويفســدون 

ويقدرون َأنهم يصلحون»اهـ.
وقد حذر النبي ملسو هيلع هللا ىلص من َتَطبُِّب غير الطبيب وتصدره 
لعــالج الناس مــن غيــر أهلية لذلــك، وأخبــر أن فاعل 
ذلــك متحمــل لتبعات فعلــه وآثار تصرفــه؛ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
«َمــْن َتَطبََّب، َوَلْم ُيْعَلْم ِمْنــُه ِطبٌّ َقْبَل َذِلَك، َفُهَو َضاِمٌن» 
أخرجــه أبو داود والنســائي وابن ماجــه والدارقطني في 
(الســنن)، والحاكم في (المســتدرك) وقال: صحيح 
اإلســناد، وفــي لفظ: «َمــْن َتَطبََّب َوَلــْم َيُكْن َقْبــَل َذِلَك 

بِّ َمْعُروًفا َفَأَصاَب َنْفًسا َفَما ُدوَنَها َفُهَو َضاِمٌن». ِبالطِّ
فالتكلــم بغير علم في العلوم الطبية ال تقل خطورته 
َؤ  عن التدخل بغير علم في العلوم الدينية، حيث إن التجرُّ
فــي علوم الدين بغيــر علم يئول إلى فســاد في االعتقاد 
والدين، والتجــرؤ في العلوم الطبية وكل ما يتعلق بأمن 
اإلنسان وحياته؛ من طب، وصيدلة، وهندسة، قد يئول 
إلــى فســاد في األنفس، وقــد يعرض حياة اإلنســان إلى 
الخطــر، ومن المقاصد الشــرعية العليــا حفظ النفس، 
وهي ضرورية لحفــظ الدين؛ ألنه إذا هلكت األنفس لم 

يوجد من يقوم بالدين.
وقــد نص قانــون مزاولة مهنة الصيدلــة على المهام 
التــي يختــص بها عمــل الصيدلي من تركيــب وتجهيز 
األدوية الطبية، ولم تتضمــن تلك المهام وصف الدواء 

للمرضى أو تقديم النصح الطبي لهم.
جاء في المادة رقم (١) لقانون رقم (١٢٧) لســنة 
١٩٥٥م: «ويعتبــر مزاولة مهنــة الصيدلة في حكم هذا 
القانــون: تجهيــز، أو تركيــب، أو تجزئــة: أي دواء، 
أو عقــار، أو نبــات طبي، أو مادة صيدلية تســتعمل من 
الباطــن أو الظاهر أو بطريق الحقن؛ لوقاية اإلنســان أو 
الحيوان من األمــراض أو عالجه منها أو توصف بأن لها 

هذه المزايا»اهـ.
حالتهــم  وتشــخيص  للمرضــى،  الــدواء  فوصــف 
الصحيــة، وتقديم النصح لهــم: كل ذلك من اختصاص 
الطبيب المعالج الذي هو منوط بالكشــف واالستفسار 
عــن حالــة المريض؛ فال يحــق لغير الطبيــب -صيدلًيا 
كان أو غيــره- أن يتجــاوز مهــام عمله ويصــف الدواء 
للمرضى؛ اســتناًدا على ما جــرت عليه عادة األطباء من 
وصــف أدوية معينة ألعراض معينة؛ ألنه وإن تشــابهت 
األعــراض، فإن ما يصلح لمريض قــد ال يصلح لمريض 

آخر، ومعرفة هذا األمر من شأن الطبيب المختص.
وقــد نص القانــون رقم (١٢٧) لســنة ١٩٥٥م في 
شــأن مزاولة مهنــة الصيدلة في مادته رقــم (٧٢) على 
أنــه: «ال يجــوز للصيدلــي أن يجمع بيــن مزاولة مهنته 
ومزاولة مهنة الطب البشري، أو الطب البيطري أو طب 

األسنان، حتى ولو كان حاصًال على مؤهالتها» اهـ. 
وبنــاء على ذلــك وفي واقعة الســؤال: فــإن وصف 
الــدواء للمريض هو من اختصاص الطبيب المعالج، فال 
يجــوز لغير الطبيب التجرؤ علــى وصف دواء لمريض، 
كما أنه ال يجوز لغير الصيدلي المقيد رســمًيا في نقابة 
الصيادلة التجرؤ على مزاولة مهنة الصيدلة إال بتصريح 
لــه بذلك من الجهة المختصة بذلك دون غيرها، وعليه 
االلتــزام بما ُنصَّ عليه فــي اختصاصه وال يتعداه لغيره، 

م قانوًنا. م شرًعا ومجرَّ ومخالفة ذلك هو أمر محرَّ
واهللا سبحانه وتعالى   أعلم.




