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 :قال رسول هللا 

، فقالوا يا رسول هللا: ما لنا بد من مجالسنا «إياكم والجلوس في الطرقات»

، قالوا: «فإذا أبيتم إالَّ المجلس فاعطوا الطريق حقه»نتحدث فيها، قال: 

غض البصر، وكّف األذى، ورد »قال: وما حق الطريق يا رسول هللا؟ 

 1«السالم، واألمر بالمعروف، والنهي عن المنكر

 
 

 
 

                                                 
، 3مجالس الصعودات ، دار البشائر االسالمية ،بيروت ،طباب األدب المفرد، كتاب ،  صحيح البخاريالبخاري محمد ،  1

 1/293، ج 1989
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 اإلهـداء

، عظةيمالخلةق لاواألرض بأنةه صةاحب  ماواتالسةإلةى مةن وصةفه رب  ،إلى الرحمةة المهةداة والنعمةة المسةداة

 .معلمنا وهادينا سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم

 ،لحبيبة التةي طالمةا انتظةرت أن تةرى أبنايهةا يحققةون النجةاح تلةو النجةاحوالدتي ا روح المرحومةهدي إلى أ 

 .لكن األجل حان وال راد لقضاي هللا

 .به ما حييت افخرالذي  والدي العزيزهدي هذا الجهد الذي طالما انتظرت إنجازه إلى أ 

 وأمانةة زوجتةيي عنهةا ورعةت أبناينةا بكةل حةرص إلى رفيقة دربي التي سهرت معةي وصةبرت علةى انشة ال

 .ال الية

 .بيسان ومحمدو  ي وامتدادي أبنائي عامر وكرمإلى فلذات كبد

 .الهمة قلبي علوإلى إخوتي وأخواتي الذين زرعوا في 

 .اهذهدي ثمرة جهدي باإلضافة لكل محب لدينه مؤمن بربه ملتزم برفع شأن أمته أ 

 

 الباحث                                                                 

 كتانيسعيد  سعيد حسني 
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 الشكر والتقدير

 "َوَمْن يَْشكُْر فَِإنََّما يَْشكُُر ِلنَْفِسهِ  " ( لقمان : 12(

 ة .المتواضع الدراسةهذا   جل إنجازأوهداني من قني أتقدم بالشكر هلل عز وجل الذي وف

القةةةدس المفتوحةةةة  جامعةةةةفةةةي والعةةةاملين  أعضةةةاي الهيئتةةةين اإلداريةةةة والتدريسةةةيةكمةةةا أتقةةةدم بالشةةةكر إلةةةى 

 أعضاي الهيئة التدريسية في تخصص تعليم التربية اإلسالمية. وخصوصا

 لفاضةل   منةذر عةادل الزيةود  لمةا قدمةه لةياألسةتاذ اشكر والعرفان إلى مشةرفي  ومرشةدي أتقدم بال كما

 من مساعدة وتوجيهات ....

 شةةرطة طةةولكرم  مديريةةة  وكةةذل  تحديةةدا لشةةكر إلةةى وزارة النقةةل والمواصةةالت ومديريةةة طةةولكرموأتقةةدم با

كةل مةن مةد لةي وكةذل  إلةى   ،على ما قدموه لي من مسةاعدةفي طولكرم،  المرورشرطة  قسموتحديدا 

بةةراز هةةذا العمةةل إلةةى حيةةز ألمةةا قةةدموه مةةن عطةةاي مةةن يةةد العةةون والمسةةاعدة،  جةةل قطةةف ثمةةار النجةةاح واا

 راجيا من هللا القبول. ودالوج

 كل الشكر والتقدير
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 تمهيد 

سوف أقوم في بحثي هذا بالتعرف على األخالق اإلسالمية ل ة وشرعا واصطالحا إضافة إلى خصائص 
األخالق اإلسالمية مستعينا بذل  بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وكذل  التعرف على 

أسبابها وسأحاول الربط بين االلتزام باألخالق اإلسالمية ومدى تأثير ذل  في الحد من حوادث السير و 
 حوادث السير وأسأل هللا التوفيق.

 

 المقدمة

نعةم علينةا بنعمةه اإلسةالم واضةعا لنةا مةن أالةرحيم بعبةاده الةذي ب العالمين الحكةيم العلةيم الخبيةر الحمد هلل ر 

محمةد صةلى هللا  والصالة والسالم علةى هادينةا ومعلمنةا وقةدوتنا ة،التشريعات التي فيها صالح الدنيا واآلخر 

  …وبعد عليه وسلم

[. وهنةا أود أن أقةف 8اَل َواْلَحِميَر ِلَتْرَكُبوَها َوِزيَنًة َوَيْخُلُق َما اَل َتْعَلُموَن( ]النحةل: يقول تعالى: )َواْلَخْيَل َواْلِب َ 

عند قوله تعالى: )َوَيْخُلُق َما اَل َتْعَلُمةوَن(... فهةل هنةا  مخلوقةات جديةدة سةيخلقها هللا تشةبه الحميةر والخيةل 

 في زماننا هذا.  نعم، بال ش  إنها وسائط النقل المعروفةوالب ال؟ 

وسةائل نقةل وركةوب لةه  المخلوقات على وجه األرض، ولكن هللا تعةالى يهية   خيرالحقيقة أن اإلنسان هو 

جديةةدة مةةن خةةالل تسةةخير االختراعةةات والمكتشةةفات العلميةةة وييّسةةر طةةرق صةةناعتها، فالمةةادة األوليةةة خلقهةةا 

يةدة للنقةل هةي مةن صةنع اإلنسةان ظةاهرًا، ولكنهةا هللا، وصانع اآللة خلقه هللا، ولذل  فةإن هةذه الوسةائل الجد
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في حقيقةة األمةر هةي مخلةوق مةن مخلوقةات هللا، وهةذا معنةى قولةه عةز وجةل: )َوَيْخلُةُق َمةا اَل َتْعَلُمةوَن( وهللا 

 .1أعلم

وفةي  ةمقومةات المجتمةع الرئيسة ىالطةرق بشةكل يحةافظ علة ىوانطالقًا مةن أهميةة تنظةيم سةير المركبةات علة

يةةةة ر البشةةري، ويسةةاعد فةةي حركةةة تنقةةل المةةواطنين بةةدون عنةةاي ومشةةقة . وألن للمةةرور أهممقةةدمتها العنصةة

، وال نتصةور مجتمعةًا يمكةن أن يمةارس حياتةه اليوميةة فةي هةدوي واسةتقرار خاصة في حياة المجتمع أيا كان

دلةياًل دون وجود نسق ينظم الحركة اليومية لهذا المجتمع في إطار ما يعرف بنظام المرور . ولكةي نعطةي 

عنصةر بسةيط هةو  ىأهمية هذا النظام بكافة عناصره وأجزائه المختلفة في حياة الناس ، نشير فقةط إلة ىعل

خلةةل فةةي حركةةة السةةيارات وأثةةر  ىذلةة  مباشةةرة إلةة ىإشةةارة المةةرور ( فةةإذا حةةدث عطةةل فةةي هةةذا العنصةةر أد)

قوعهةةا نتيجةةة توقةةف هةةذه الحةةوادث التةةي يمكةةن و  لةةىمصةةالا النةةاس وأعمةةالهم اليوميةةة ، فضةةاًل ع ىذلةة  علةة

  2.اإلشارة عن العمل حتى لو كان هذا التوقف لمدة محدودة

وتؤكد بعض الدراسات أن اإلنسان المتمثل في قائد المركبة لةه الةدور األكبةر فةي وقةوع الحةوادث المروريةة  

  3. ٪ 17ة أي حوالي ةةبينما العوامل األخرى من طريق ومركبة تشكل النسبة الباقي ٪ 83بنسبة 

وأن األسةباب األخةرى ال تمثةل  ،يؤكد بعةض البةاحثين أن المسةبب الةرئيس للحةوادث المروريةة هةو اإلنسةانو 

  4.رئيسة لهذه الحوادث اأسباب

                                                 
 ، إشارة قرآنية إلى وسائل جديدة في النقل االعجاز العلمي في القرآن والسنةالكحيل، عبد الدايم ،  1

http://www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1328 

 
 . 10دراسة استطالعية، جامعة جدة، ص،الثقافة المرورية وعالقتها بحوادث السيرالغامدي، محمد، سعيد،   2

www.kau.edu.sa/Files/127/Researches/11785_ 

 doc.المرورية20الثقافة%

، ورقة علمية  دث المرور في المملكة العربية السعودية من واقع اإلحصاءات الرسميةمشكلة حوا ،  الصقر عبداهلل 3

 . 36هـ ، ص1418قدمت في المؤتمر الوطني األول للمالحة المرورية ، الرياض ، 
بحث دراسة أسباب ارتفاع نسبة إصابات حوادث المرور في كل من منطقة مكة المكرمة ، السيف عبدالجليل ، وآخرون  4

 25هـ ، ص1411، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، الرياض،  منطقة الشرقية ووسائل تالفيهاوال

http://www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1328
http://www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1328
http://www.kau.edu.sa/Files/127/Researches/11785_
http://www.kau.edu.sa/Files/127/Researches/11785_
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ة ال البةة لمجتمعنةةا الفلسةطيني ومةةدى االسةتجابة للوامةةر الدينيةة يكةةون ب ة الدينيةةة هةي الصةةب الصة أنوبمةا 

بحةث دور األخةالق اإلسةالمية وأثرهةا أأن  ترأيةالقةوانين الوضةعية،   أكثر قبوال والتزامةا بهةا لةدى أفةراده مةن

للربط بين التزام السائقين بهذه األخةالق و مةدى تةأثير ذلة  االلتةزام علةى  تبالحد من حوادث السير، وسعي

فةةي ذلةة  لتوضةةيا العالقةةة بةةين القةةوانين التةةي فيهةةا مصةةالا  اَ سةةلو  السةةائقين للحةةد مةةن حةةوادث السةةير جاهةةد

 وحفظ أنفسهم وأموالهم واألوامر الشرعية التي تحض على ذل .الناس 

 

 

 

 مشكلة الدراسة:  

النقةةل والمواصةةالت التةةي هةةي فةةي تمةةاس مباشةةر مةةع مةةا يجةةري  ةعملةةي مراقبةةا للمةةرور فةةي وزار  ةبحكةةم طبيعةة

رغةم محةاوالت المختصةين كةل فةي  ةكبيةر  ةومادية ةعلى الطرق من حوادث وما ينتج عنها من خسةائر بشةري

فرأيةت بعةد أن هةداني  ،هذه الحوادث للحد منها إال أنهةا ال زالةت قاصةرة عةن تحقيةق الهةدف ةعه لمعالجموق

 عز وجل التوفيق.   هللاكتب في هذا الجانب التربوي من منظور أخالقي إسالمي سائالأهللا أن 

 :أهداف الدراسة

 يمكن تلخيص أهداف هذه الدراسة في النقاط التالية : 

وأهميتها في دعم نظام المرور وعالقتها بحوادث ى األخالق اإلسالمية مفصلة لمعنتقديم تعريفات  .1

 السير. 

دورهةا فةي الحةد مةن حةوادث السةير و المية فةي تهةذيب مسةلكيات السةائقين األخالق اإلسةمعرفة اثر  .2

 وفي دعم نظام المرور.
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ريةةةة فةةةي تقةةةديم بعةةةض المقترحةةةات والتصةةةورات التةةةي تسةةةاعد فةةةي حةةةل كثيةةةر مةةةن المشةةةكالت المرو  .3

   .فلسطين

 أسئلة الدراسة:

بعةةةض  توعالقتهةةةا بحةةةوادث السةةةير فقةةةد وضةةةعاألخةةةالق  ن الهةةةدف الةةةرئيس مةةةن الدراسةةةة الحاليةةةة معرفةةةةإ

 : كما يلي هيو التساؤالت التي سوف تكون اإلجابة عليها ذات عالقة مباشرة بأهداف الدراسة 

 هي األخالق اإلسالمية؟ ما .1

 ى بها قائد المركبة على سلوكه؟يتحل يجب أن ثر األخالق التيأما  .2

 ما أثر تحلي السائق باألخالق اإلسالمية في الحد من حوادث الطرق؟ .3

تكمن أهمية  الدراسة في كون هذا الموضوع يتعلق بشكل مباشةر بحيةاة البشةر وصةحتهم لمةا لوسةائل النقةل 

د المتزايةةةدة لحةةةوادث الطةةةرق التةةةي وكةةةذل  نظةةةرا للعةةةدا ،مةةةن أهميةةةة قصةةةوى فةةةي مختلةةةف نشةةةاطات اإلنسةةةان

 التزام السائق بالقانون.أشارت معظم الدراسات إلى أن نسبة كبيرة منها يعود لعدم 

الدراسة من واقع المسؤولية أمام هللا تنفيذا لقوله صلى هللا عليه وسلم      تعود أسباب اختياري لموضوع 

يمانا مني بضرورة الحفاظ على سالمة اإلنسان الذي و   1.......  عيته كلكم راع وكلكم مسؤول عن ر    اا

وكذل  بسبب طبيعة عملي موظفا في وزارة النقل  ،كرمه هللا تعالى وصان حياته وصحته وماله

جراي تعرضهم بشكل شبه يومي إلى رواد الطريق والمواصالت  الفلسطينية وعلى تماس دائم مع معاناة 

 .كل متكررمخاطر الحوادث  بش

                                                 
الموسوعة (/  207: 16، )4801،باب المرأة راعية في بيت زوجها،رقم الحديث صحيح البخاريكتاب البخاري،محمد، 1

 الشاملة. 
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  معيقات الدراسة: 

دراسات سابقة مختصة تةدمج بةين األخةالق اإلسةالمية وحةوادث إن من أهم معيقات الدراسة هو عدم وجود 

 إضافة إلى ضيق الوقت المتاح لي كي أعطي الموضوع حقه.السير 

 

 

 

 

 :الدراسات السابقة

 .1989معية،الت يير االجتماعي والتخطيط ،دار المعرفة الجاغيث دراسة عاطف  .1

 

 هةة1417،تطور أساليب تنظيم إدارة المرور جوانب نظرية وتطبيقيةة، الريةاض،السيف  عبد الجليل .2

. 

ال امةةةةةدي ،التشةةةةةابه واالخةةةةةتالف فةةةةةي بعةةةةةض عناصةةةةةر الثقافةةةةةة غيةةةةةر الماديةةةةةة فةةةةةي الةةةةةوطن فةةةةةالا  .3

 هة .1414ة للخدمة االجتماعية العربي،دراسة تحليلية مقارنة لدورة الحياة، مجلة القاهر 

نهج الدراسة:م  

لي وذل  طيلة نظرا لطبيعة موضوع الدراسة انتهجت في إنجازها أسلوب المنهج العلمي الوصفي التحلي

 فترة إجراي الدراسة وقد قمت بما يلي النجاز هذه الدراسة. 

 ول موضوع الدراسة من كتب وأبحاث ودراسات.االطالع على األدب التربوي ح  -1

 .من منظور إسالمي وميزاتها  تعريف األخالقالدراسة محاولة   -2
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 بيان معنى الحوادث المرورية.  -3

 الربط بين األخالق اإلسالمية وآداب الطريق للحد من الحوادث المرورية. -4
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 ( األخالقمفهوم ول: ) المبحث األ 

 المطلب األول: تعريف األخالق لغة وشرعا واصطالحا

 املبحث األول: مفهوم األخالق

 رعا واصطالحااملطلب األول: تعريف األخالق لغة وش

 املطلب الثاني: خصائص األخالق اإلسالمية

 والقانون اإلسالمية املطلب الثالث:  األخالق

 األخالق اليت جيب التحلي هبا يف الطريق املطلب الرابع:إشارات قرآنية ونبوية يف
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 تعريف األخالق لغة:

ين، قةال العالمةة ابةن فةارس:  الخةاي والةالم  الُخُلق في ل ة العةرب: هةو الطَّْبةع والسةجيَّة، وقيةل: المةروية والةدِّ

 والقاف أصالن: أحدهما تقدير الشيي، واآلخر مالمسة الشيي.

ر عليه   .1ومن ذل : الُخُلق وهي السجية؛ ألن صاحبه قد ُقدِّ

، وبضمتين: السجية والطَّبع، والمروية والدين أ وقال الفيروز  .2بادي:  الُخلق: بالضمِّ

نَّةَ  َلَعَلةى ُخلُةَق َعِظةيمَ  )التنزيةل:  وقال ابن منظور:  الُخُلق: الخليقةة؛ أعنةي: الطبيعةة، وفةي [، 4]القلةم:  ( َواِا

ر على غير ذل .  والجمع: أخالق، ال ُيكسَّ

جيَّة   مةا مةن شةيي يوضةع فةي الميةزان يقال: خاِلِص المؤمن وخاِلِق الفاجر، وفي الحديث: ) -والُخُلق: السَّ

 3.(أثقل من حسن الخلق

والطبع والسجية، وحقيقته أنه لصةورة اإلنسةان الباطنةة، وهةي نفسةه والُخُلق: بضم الالم وسكونها، هو الدين 

ةةةة بهةةةا، بمنزلةةةة الَخْلةةةق لصةةةورته الظةةةاهرة وأوصةةةافها ومعانيهةةةا، ولهمةةةا أوصةةةاف  وأوصةةةافها ومعانيهةةةا المختصَّ

حسةةنة وقبيحةةة، والثةةواب والعقةةاب يتعلَّقةةان بأوصةةاف الصةةورة الباطنةةة أكثةةَر ممةةا يتعلقةةان بأوصةةاف الصةةورة 

رت األحاديث في َمْدح ُحْسن الُخُلق في غير موِضةَع ، الظاهرة وفةي التفريةق بةين الَخْلةق )بفةتا  .4ولهذا تكرَّ

ةةرب  الخةةاي( والُخلةةق )بضةةمها(، قةةال العالمةةة الراغةةب األصةةفهاني:  والَخْلةةق والُخْلةةق فةةي األصةةل واحةةد كالشَّ

رم، لكن ُخصَّ الَخْلةق بالهيئةات واألشةكال وا رم والصُّ رب، والصَّ لصةور الُمدَركةة بالبصةر، وُخةصَّ الُخْلةق والشُّ

 5. بالقوى والسجايا الُمدَركة بالبصيرة 

                                                 
 .329ص، دار الفكر،بيروت ،معجم المقاييس،  ابن فارس  احمد  1

 .  793،دار الفكر،بيروت ،صالقاموس المحيط،مجد الدين   فيروز أباديال 2

   5/ص 3، ج 5، الفصل األول في الترغيب،مؤسسة الرسالة،طكنز األعمال في سنن األقوال واألفعالالهندي، عالء الدين، 3

 . 87-86/ص10،دار صادر، بيروت،ج لسان العرب،محمد ،ابن منظور 4

 . 297، دار القلم، سوريا، صمفردات ألفاظ القرآنلراغب،األصفهاني، ا 5
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 األخالق شرعا:تعريف  

عنةةد النظةةر واالسةةتقراي لنصةةوص الشةةارع تجةةد أن االسةةتخداَم الشةةرعي للفةةظ  الُخلُةةق ، لةةم يختلةةف كثيةةًرا عةةن 

نمةا أشةاد الوضع الل وي لهذه الكلمة بل تجد أن التعريةف الشةرعي للخةالق لةم يتجة اوز المفهةوم العةام لهةا واا

 قد جايت كلمة الُخُلق في القرآن في موضعين:و ،بما كان سائدا  من أخالق حميدة وسجايا سديدة 

ِلةينَ  )قوله تعةالى علةى لسةان قةوم هةود:  األول: [. أي: مةا هةذا الةذي 137]الشةعراي: ( ِإْن َهةَذا ِإالَّ ُخلُةُق اأْلَوَّ

ُيلفِّقةةون ِمْثَلةةه ويةةدعون إليةةه، أو مةةا هةةذا الةةذي نحةةن عليةةه مةةن الحيةةاة والمةةوت إال جئتنةةا بةةه إال عةةادة األولةةين 

عادة قديمة لم يزل الناس عليها، أو ما هذا الذي نحن عليه مةن الةدين إال عةادة األولةين الةذين تقةدَّمونا مةن 

 1. اآلباي وغيرهم 

مةةرويع عةةن ابةةن عبةةاس رضةةي هللا عنةةه  فُخلُةةق األولةةين هنةةا بمعنةةى ِديةةنهم وعةةادتهم وأخالقهةةم ومةةذهبهم، وهةةذا

 3.والفرَّاي وابن األعرابي ومحمد بن يزيد وغيرهم 2وقتادة

نَّةَ  َلَعَلةى ُخلُةَق َعِظةيمَ  )مخاطًبا سيد الَخْلةق محمةًدا صةلى هللا عليةه وسةلم:  -جلَّ وعال  -قوله  الثاني:  ( َواِا

 [.4]القلم: 

نَّة المطهَّر  ومن ذل  قةول عائشةة رضةي هللا عنهةا فةي وْصةف  اً الُخُلق كثير ة، فقد استخدمت لفظة أما في السُّ

ًكا بةالقرآن وبددابةه، وأوامةره ونواهيةه، ومةا  4(كان ُخُلقه القرآن) ُخُلق الرسول صلى هللا عليه وسلم:  أي متمسِّ

 5.َيشتِمل عليه من المكارم والمحاسن واأللطاف

 6.(ُلقالِبرُّ ُحْسن الخُ ) ومنه: قوله صلى هللا عليه وسلم: 

                                                 
  167:  11، دار الفكر، بيروت، روح المعاني، محمود  األلوسي 1

 . 119:  11، جامع البيان،دار الفكر، بيروت، تفسير الطبري، محمد  الطبري 2

 . 126،  251: 13، دار إحياي التراث العربي،بيروت،الجامع ألحكام القرآن، ،محمد القرطبي 3

 .  91/  6، حديث عائشة رضي هللا عنها، مؤسسة قرطبة، القاهرة، مسند أحمد ابن حنبلأحمد،  ،ابن حنبل 4

  99:  2، جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن، ابن رجب  5

   402/ص 12باب تفسير البر واإلثم، صحيح مسلم،،  النيسابوري ،مسلم 6
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 1.(أكمل المؤمنين إيماًنا أحسنهم خلًقا) ومنه: قوله صلى هللا عليه وسلم: 

ن ُصةةِب ت بمعنةةى شةةرعي حةةين يعبِّةةر  وهةةذه المعةةاني فةةي حقيقتهةةا ال ُتخةةاِلف الوضةةَع اللُّ ةةوي لكلمةةة الُخلُةةق، واا

 النبوية خاصة. ُحْسن الُخُلق عن االلتزام باآلداب الشرعية الصادرة عن األحكام القرآنية والتعاليم

 

 

  :األخالق اصطالًحا تعريف

عرَّف الجرجاني الخلق بأنَّه: )عبارة عن هيئة للةنفس راسةخة تصةدر عنهةا األفعةال بسةهولة ويسةر مةن غيةر 

ن كةان الصةادر  حاجة إلى فكر ورويَّة، فإن كان الصادر عنها األفعال الحسنة كانت الهيئةة خلًقةا حسةًنا، واا

 2. ت الهيئة التي هي مصدر ذل  خلًقا سيًئا(منها األفعال القبيحة سمي

وعرفه ابن مسكويه بقوله: )الخلق: حال للنفس، داعية لها إلى أفعالها من غير فكر وال رويَّةة، وهةذه الحةال 

تنقسةةةم إلةةةى قسةةةمين: منهةةةا مةةةا يكةةةون طبيعيكةةةا مةةةن أصةةةل المةةةزاج، كاإلنسةةةان الةةةذي يحركةةةه أدنةةةى شةةةيي نحةةةو 

نسةان الةذي يجةبن مةن أيسةر شةيي، أو كالةذي يفةزع مةن أدنةى صةوت غضب، ويهةيج مةن أقةل سةبب، وكاإل

يطرق سمعه، أو يرتاع من خبةر يسةمعه، وكالةذي يضةح  ضةحًكا مفرًطةا مةن أدنةى شةيي يعجبةه، وكالةذي 

ي ةةتمُّ ويحةةزن مةةن أيسةةر شةةيي ينالةةه. ومنهةةا مةةا يكةةون مسةةتفاًدا بالعةةادة والتةةدرب، وربمةةا كةةان مبةةدؤه بالرويَّةةة 

 3.  )اًل فأواًل، حتى يصير ملكة وخلًقاوالفكر، ثم يستمر أو 

                                                 
 .  277/  8، باب ما ذكر في حسن الخلق، وكراهية الفحش،  بن أبي شيبةمصنف ا، عبد هللا، أبي شيبةابن  1
  101، ص  لتعريفات،ا عبد القاهر  الجرجاني  2
  41، ص  تهذيب اآلخالق،  د احم ابن مسكويه  3
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األخةةالق فةةي نظةةر اإلسةةالم بأنهةةا عبةةارة عةةن )مجموعةةة المبةةاد  والقواعةةد المنظمةةة للسةةلو   قيةةل معنةةى وقةةد 

مةةن   ايةةةاإلنسةاني، التةةي يحةةددها الةوحي، لتنظةةيم حيةةاة اإلنسةان، وتحديةةد عالقتةةه ب يةره علةةى نحةةو يحقةق ال 

  1 .)وجوده في هذا العالم على أكمل وجه

 2ومن ذل  قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ) الِبرُّ ُحْسن الُخُلق( .

نَّةَ  َلَعَلةى ُخلُةَق َعِظةيمَ  )عز وجةل:  -وقول عائشة رضي هللا عنها في تفسير قول هللا  [  كةان 4]القلةم:  ( َواِا

 3. ُخُلقه القرآن 

 الة بإعادته.وقد سبق بيانه عند الحديث عن المعنى الشرعي؛ فال حاجة لإلط

وخالصه القول في تعريف األخالق أنها فةي تعريفاتهةا الل ويةة والشةرعية واالصةطالحية ال تبتعةد كثيةرا عةن 

بعضةةها إذ هةةي طبةةع اإلنسةةان وسةةجيته وهةةي الةةدين ، وهةةي المحةةر  والموجةةه لمةةا يصةةدر عةةن اإلنسةةان مةةن 

قابةةل للت ييةةر، والحسةةن فيةةه مةةا أقةةوال وسةةلو  وأفعةةال، منهةةا مةةا هةةو فطةةري وهةةو الخلةةق ومنهةةا مةةا هةةو تخلةةق 

حسنه الشرع والقبيا ما قبحه ، وخيرها التخلق بخلق القةرآن ، مصةداقا لقةول أم المةؤمنين عائشةة رضةي هللا 

 4.  كان خلقه القرآن   صلى هللا عليه وسلمسيدنا محمد  تأَ عنها واصف

 

 

 

 

 

                                                 
 75، ص التربية االخالقية االسالميةيالجين مقداد ،  1

w.dorar.net/emc/akhlaq/2ww 

 
 10سبق تخريجه ص 2
 10سبق تخريجه ص  3
  10سبق تخريجه ص 4

http://www.dorar.net/emc/akhlaq/2
http://www.dorar.net/emc/akhlaq/2
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 ةالمطلب الثاني:خصائص األخالق اإلسالمي

، وهي الخصةائص التةي جعلتهةا عن غيرهااألخالق في اإلسالم بخصائص انفردت بها  شاي هللا أن تتميز 

وهةةي علةةى  صةةالحة لكةةل األفةةراد وكةةل الطبقةةات وكةةل األجنةةاس، وكةةل البيئةةات، وكةةل األزمةةان، وكةةل األحةةوال

1:النحو اآلتي

 
صلى هللا عليةه وسةلم، وال مةدخل فيهةا لةاراي البشةرية، أو  األخالق اإلسالمية مصدرها كتاب هللا وسنة نبيه

 .ولذا اتسمت األخالق اإلسالمية بسمة الخلود والصدق والصحة.النظم الوضعية، أو األفكار الفلسفية

 

هةي من خصائص األخالق اإلسالمية: أنها شاملة، ومتكاملة، وهي خاصية منبثقة من الخاصية األولةى، و 

الربانية، وذل  ألنها تراعةي اإلنسةان، والمجتمةع الةذي يعةيش فيةه، وأهةداف حياتةه طبقةا للتصةور اإلسةالمي، 

تحدد أهداف الحياة وغايتها وما ورايها، وتشمل كافة مناشط اإلنسان وتوجهاته، وتستوعب حياته كلهةا مةن 

 .جميع جوانبها، ثم هي أيًضا ال تقف عند حدِّ الحياة الدنيا

 

                                                 
من  ، م20/2/2012 اشراف السقاف عبد القادر، الدرر السنية،موسوعة األخالق، خصائص األخالق اإلسالمية ، 1

 enc/akhlaq/19http://www.dorar.net/ الرابط

http://www.dorar.net/enc/akhlaq/19
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لما كانت األخالق اإلسالمية ربانية المصدر، كانت صالحة لجميةع النةاس فةي كةلِّ زمةان، وفةي أيِّ مكةان، 

نظًرا لما تتميز به من خصائص، فال يطرأ عليها أي ت يير أو تبديل بسبب ت ير الظروف واألزمان؛ ألنها 

 .وحي من هللا تعالى لنبيه ليست نتاًجا بشريكا، بل هي

 

تشريعات اإلسالم توافق العقول الصحيحة، وتتوايم مع الفطر السليمة، وتحصل القناعة الكاملةة واالنسةجام 

 .التام مع ما أتت به الشريعة اإلسالمية من نظم أخالقية

بهةةةا القلةةب، فيجةةةد اإلنسةةان ارتياًحةةةا واطمئناًنةةا تجةةةاه فةةاألخالق اإلسةةةالمية بهةةا يقنةةةع العقةةل السةةةليم، ويرضةةى 

 .الحسن من األخالق، ويجد نفرة وقلًقا تجاه السي  من األخالق

 
عمةةةا يصةةةدر منةةةه فةةةي كةةةلِّ جوانةةةب الحيةةةاة، سةةةواي كانةةةت هةةةذه  الً ؤو األخةةةالق اإلسةةةالمية تجعةةةل اإلنسةةةان مسةةة

وال تجعلةةه اتكاليكةةا ال يأبةةه بمةةا يةةدور حولةةه مةةن أشةةياي،  المسةةؤولية مسةةؤولية شخصةةية، أم مسةةؤولية جماعيةةة،

 .وهذه خاصية من خصائص أخالقنا انفردت بها الشريعة ال راي

ن كةان  ونعني بالمسؤولية الشخصية: أن اإلنسان مسؤول عما يصدر منه عن نفسه إن كان خيًرا فخيةر، واا

 ،]21) [ :شةةةةركا فشةةةةر، وفةةةةي هةةةةذا الصةةةةدد يقةةةةول هللا تعةةةةالى

 .  ]111[  :ويقول تعالى

 ] 36) [ : ويقةةةةول تعةةةةالى

تبين لنا مدى المسؤولية التي تقع على عاتق اإلنسان عما يصةدره منةه . ويقةول صةلى فهذه اآليات وغيرها 

، يقةول ابةن  1  :)هللا عليه وسةلم

قبتهةةا، وال يظةةنُّ أنَّهةةا حجةةر فةةي شةةرح الحةةديث: )ال يلقةةي لهةةا بةةااًل: أي: ال يتأمةةل بخةةاطره، وال يتفكةةر فةةي عا

                                                 
، مكتبة الرشد السعودية الرياض .........، الباب قال ال عليكم   ، اآلحكام الشرعية الكبرى ،عبد الحقاالشبيلي  1

2001،82،3 
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، فقبةل أن تخةرج الكلمةة مةن فية ، أعةةط نفسة  فرصةة للتفكيةر، هةل مةا سةتقوله يرضةةي هللا أم ( 1 تةؤثر شةيًئا

ذا كةان  ي ضبه؟ هل تكون عاقبته خيًرا أم شركا؟ وطالما لم تخرج فأنت مالكها، فإذا خرجةت كنةت أسةيرها، واا

 .ىهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذا فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي الكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم ففةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائر التصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرفات مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب أولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ونعنةةي بالمسةةؤولية العامةةة )الجماعيةةة(: تلةة  المسةةؤولية التةةي تراعةةي الصةةالا العةةام للنةةاس، فةةال يكةةون الرجةةل 

 منكةةرإمعةةة متكاسةةاًل... أو سةةلبيكا بةةل عليةةه أن يةةأمر بةةالمعروف، وأن ينهةةى عةةن ال

2  

: 

أخالقنةةا اإلسةةالمية ال تكتفةةي بالظةةاهر مةةن األعمةةال، وال تحكةةم عليةةه بةةالخير والشةةر بمقتضةةى الظةةاهر فقةةط، 

هللا بةةل يمتةةدُّ الحكةةم ليشةةمل النوايةةا والمقاصةةد، وهةةي أمةةور باطنيةةة، فةةالعبرة إًذا بالنيةةة، يقةةول رسةةول هللا صةةلى 

والنيةة هةي مةدار التكليةف، وعلةى ذلة   ،3: عليه وسةلم

 .فاإلسالم يراعي نية اإلنسان في الحكم على عمله الظاهر

 
 .الرقابة: تعني مراقبة المسلم لجانب مواله سبحانه في جميع أمور الحياة

الرقابةةةة فةةةي أخالقنةةةا اإلسةةةالمية لهةةةا مةةةدلولها المسةةةتقلُّ والمختلةةةف عةةةن الرقابةةةة فةةةي مصةةةادر  وعلةةةى هةةةذا فةةةإنَّ 

 .األخةةةةةةالق األخةةةةةةرى، حيةةةةةةث تكةةةةةةون رقابةةةةةةة خارجيةةةةةةة مةةةةةةن ال يةةةةةةر تتمثةةةةةةل فةةةةةةي رقابةةةةةةة السةةةةةةلطة، واألفةةةةةةراد

أمةةةا الرقابةةةةة فةةةةي اإلسةةةةالم فهةةةةي رقابةةةةة ذاتيةةةةة فةةةةي المقةةةةام األول، وهةةةةي رقابةةةةة نابعةةةةة مةةةةن التربيةةةةة اإلسةةةةالمية 

لصحيحة، ومن إيقاظ الضمير، فإذا كان المسلم يعلم أنَّ هللا معه، وأنَّه مطلع على حركاتةه وسةكناته، فإنَّةه ا

[  : (يكون رقيًبا على نفسه، وال يحتاج إلى رقابة ال ير عليه، يقول تعالى

                                                 
 311،ص  11جهـ ،  1379، دار المعرفة بيروت ، فتح الباري قي شرح صحيح البخاريابن حجر ، محمد ،  1
 1/167، باب كون النهي عن المنكر من اإليمان ،   صحيح مسلم،  النيسابوري ،مسلم 2
 1991،1/97، 1، الباب الوضوء مما يشرب منه السباع ، دار القلم ، دمشق ،ط  موطأ مالكاألصبحي مالك ،  3
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[  :(، ويقول عةز وجةل]7[  :، ويقول سبحانه]4

، فةةإذا قةةرأ المسةةلم هةةذه اآليةةات، وعةةرف معناهةةا فإنَّةةه حينئةةذ يتةةيقن أنَّةةه إذا تمكةةن مةةن اإلفةةالت مةةن رقابةةة ]1

عةةةدم االنحةةةراف السةةةلطة، فإنَّةةةه لةةةن يةةةتمكن مةةةن اإلفةةةالت مةةةن رقابةةةة هللا، وهةةةذا فةةةي حةةةدِّ ذاتةةةه أكبةةةر ضةةةمان ل

 . واالنسياق إلى األخالق المذمومة

 

 
أخالق اإلسالم ترتبط ارتباًطا وثيًقةا بةالجزاي، سةواي فةي الةدنيا أو اآلخةرة، لةذا ُوجةد الوعةد والوعيةد، والترغيةب 

 . والترهيب

يا واآلخةةرة ومةةن ذلةة  مةةا أعةةده هللا لهةةم فةةي اآلخةةرة كمةةا فةةي قولةةه فاألخيةةار مةةن النةةاس جةةزاؤهم عظةةيم فةةي الةةدن

ُُّ اْلُمةةْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَنةةاِت َجنَّةةاَت َتْجةةِري ِمةةن َتْحِتَهةةا اأَلْنَهةةاُر َخاِلةةِديَن ِفيَهةةا َوَمَسةةاِكَن َطيَِّبةة(: تعةةالى ًة ِفةةي َوَعةةَد ا

ُِّ َأْكَبُر َذِلَ   َن ا  . ]72التوبة: )  [ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ َجنَّاِت َعْدَن َوِرْضَواٌن مِّ

ََُّ َيْجَعةل لَّةُه َمْخَرًجةا َوَيْرُزْقةُه  :(وكذل  ما وعدهم هللا به في الدنيا من الجزاي العاجل، قال تعالى َوَمةن َيتَّةِق ا

َُِّ ِللَّةةِذيَن َأْحَسةةُنوا ِفةةي َهةةِذِه الةة :(، وقةةال أيًضةةا] 3 -2الطةةالق ) [ِمةةْن َحْيةةُث ال َيْحَتِسةةبُ  دُّْنَيا َحَسةةَنٌة َوَأْرُض ا

اِبُروَن َأْجَرُهم ِبَ ْيِر ِحَسابَ   .]10الزمر:)  [َواِسَعٌة ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ

ةن  :(وأما األشرار من الناس فقد توعدهم هللا عزَّ وجلَّ كما في قوله تعالى َعةْت َلهُةْم ِثَيةاٌب مِّ َفالَِّذيَن َكَفُروا ُقطِّ

َقاِمُع ِمْن َحِديةَد ُكلََّمةا َأَرادُ  نَّاَر ُيَصبُّ ِمن وا َأن َفْوِق ُرُؤوِسِهُم اْلَحِميُم ُيْصَهُر ِبِه َما ِفي ُبُطوِنِهْم َواْلُجُلوُد َوَلُهم مَّ

 . ] 22 -19الحج: ) [َيْخُرُجوا ِمْنَها ِمْن َغمَّ أُِعيُدوا ِفيَها َوُذوُقوا َعَذاَب اْلَحِريقِ 

ةن :(قوله تعالى وأما جزاؤهم في الدنيا فمثاله ُُّ َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة مُّْطَمِئنًَّة َيْأِتيَهةا ِرْزُقَهةا َرَغةًدا مِّ َوَضَرَب ا

ُُّ ِلَبةةاَس اْلُجةةوِع َواْلَخةةْوِف ِبَمةةا َكةةاُنوْا َيْصةةَنُعونَ  ُِّ َفَأَذاَقَهةةا ا  ] . 112: النحةةل)[ُكةةلِّ َمَكةةاَن َفَكَفةةَرْت ِبةةَأْنُعِم ا

، اإلنسان فيهةا ن ومكان ، يقبلها العقل والوجدانإلسالمية ربانية شاملة متكاملة صالحة لكل زمافاألخالق ا
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 مراقةب رقابةة دقيقةة مةةن خالقةه ظةاهره وباطنةه ،مسةةؤول عةن أفعالةه وسةيجازى علةةى أعمالةه ، إن كانةت خيةةراً 

خالقةةه ويخةةالف  فمثةةل ذلةة  ، فمةةن ذا الةةذي يعلةةم هةةذا ويدركةةه ومةةع ذلةة  يتجةةرأ علةةى فخيةةر وان كانةةت شةةراً 

 التشريع اإللهي األخالقي .

 

 

 

. 

 بين األخالق والقانون:

الكثيةةر منةةا يظةةن أن القةةانون هةةو الةةذي يضةةبط النةةاس، وهةةذا وهةةم كبيةةر، ألن القةةانون مةةرتبط بزمةةان ومكةةان 

قيمةةةة تةةةذكر، أمةةةا   قبةةةه، ال َيُعةةةد للقةةةانونالعقوبةةةة، أو ي يةةةب مةةةن يرا اإلنسةةةانوعقوبةةةة وبشةةةر، وعنةةةدما َيةةةأمن 

األخةةالق المتأصةةلة فةةي الةةنفس، فهةةي وحةةدها الكفيلةةة بةةدفع النةةاس إلةةى االلتةةزام بالفضةةيلة وتةةر  الرذيلةةة، ألن 

األخالق والمباد  والقيم، يحملها المري معه أّنى ذهب، وهي التي توجه سلوكه، وتضبط حركته، لةذا كانةت 

هةةي التةةي تقةةوم علةةى األخةةالق، قبةةل أن تقةةوم علةةى القةةانون، ومةةن خةةالل هةةذه المجتمعةةات الفاضةةلة الحقيقيةةة 

 .المقارنة التالية يتبن لنا الفرق بين األخالق والقانون

  

 في أميركا؟ ةسرقتتم المتى 

مةةن خةةالل هةةذه القصةةة التةةي حةةدثت، تةةزداد قناعتنةةا أن القةةانون وحةةده ال يضةةبط النةةاس، بةةل األخةةالق والقةةيم 

فةي السةبعينيات، انقطةع التيةار الكهربةائي لليلةة واحةدة « بنسةلفانيا»ّما كنةت أدرس فةي لف هي التي تضبطهم،

األميركية، وبعد إصالح العطل وعةودة الكهربةاي، قةّدرت السةرقات فةي فتةرة االنقطةاع « نيويور »عن مدينة 

 1. !!!في ليلة واحدة فقط« بليوني دوالر»بة 

                                                 
 (،مقالة بعنوان األخالق،القانون واألخالق،من الرابط2013 ,16آيار )مايو( السويدان، طارق) 1
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 اإلمام وسائق الباص

ى المةدن البريطانيةة، حيةث اعتةاد إمةام أحةد المسةاجد أن يركةب حافلةًة معينةة، حدثت هةذه القصةة فةي إحةد  

وفةةةي سةةةاعة محةةةددة، ليقلّةةةه إلةةةى المسةةةجد، وغالبةةةًا مةةةا يكةةةون مةةةع نفةةةس السةةةائق، وكعادتةةةه صةةةعد االمةةةام إلةةةى 

مةام فةي كرسةيه، وبعةد تذكرة وأرجع له الباقي، ثم جلس اإلالحافلة، وأعطى السائق األجرة، فأعطاه السائق ال

( بنسًا زيادة، وهو مبلة  زهيةد جةدًا، وبعةد 20لحظات تفّطن إلى أن السائق قد أخطأ في الحساب، وأعطاه )

طول تفكير قرر اإلمام أن يعيد هذا المبلة  الزهيةد للسةائق، فلّمةا وصةل إلةى المكةان الةذي ينةزل فيةه، اقتةرب 

م السةةائق وقةةال: لةةم أخطةة  فةةي ( بنسةةًا زيةةادة، فتبسةة20مةةن السةةائق وقةةال لةةه بلطةةف: عفةةوًا لقةةد أعطيتنةةي )

( بنسةةًا زيةةادة، فلطالمةةا أسةةرتني أخالقةة  الراقيةةة، حتةةى بةةدأت أقةةرأ عةةن 20الحسةةاب، بةةل تعّمةةدت أن أعطيةة  )

اإلسةةالم الةةذي تنتمةةي اليةةه، وقةةررت أن أختبةةر  وأختبةةر أخالقةة  بهةةذه البنسةةات العشةةرين، ولقةةد نجحةةت فةةي 

ي اإلسالماالختبار، لذا أرجو  خذني مع  إلى المسجد، وعّلمن

20

 ]6،7[َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرََّة َخْيًرا َيَرُه * َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرََّة َشركا َيَره

ريةه النقةل والمواصةالت ذات يوم كنت في مكتبي أمارس عملي كالمعتاد مديرا لدائرة مراقب المةرور فةي مدي

حةةد المةةراجعين فةةي الثالثةةين مةةن عمةةره وهةةو قائةةد أمرحلةةه إعةةداد هةةذه الدراسةةة  جةةايني وكنةةت فةةي حينهةةا فةةي 

نجةاز معاملةه لةه فقلةت المركبة العمومي ووكيلها عن إخوته الورثة برفقة رجل آخر في السةتين مةن عمةره إل

لفةا حينمةا كنةت معهةم فةي الدوريةة ذكرنةي بهةا في العام الماضي قامت الشرطة بضةبط  مخا :للشاب سائال

ولكنه كان أخي من يقود المركبةة دون أن يكةون  ،نا السائق وقت المخالفةأ أكنمن فضل ؟ فقال لي ال لم 

                                                                                                                                                        
http://www.suwaidan.com/node/6575 

http://www.suwaidan.com/node/6575
http://www.suwaidan.com/node/6575
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حائزًا على رخصه قياده عمومي، فسألته مره أخرى لةو علمةت أن مةا فعلتةه بالسةماح ألخية  سةياقه المركبةة 

فأجابني هو ورفيقه في آن واحد )ال يا عم أعةوذ بةاهلل إذا كانةت حةرا م ال انه محرم شرعا هل كنت فاعلها؟ 

 نفعلها(.

أثنةةاي ه أنةةفةةي مقابلةةه معةةه  1وهةةذا شةةبيه بمةةا حةةدثني بةةه مسةةؤول التوعيةةة المروريةةة فةةي شةةرطه مةةرور طةةولكرم

مركبةةةة أبيةةةه دون علمةةةه  حةةةدهمأدروس التوعيةةةة لطةةةالب المةةةدارس عةةةن التجةةةاوزات وخطرهةةةا الشةةةرعي كأخةةةذ 

 ؟.ن قبلعن هذا م حدٌ أويسألونه لماذا لم يحدثنا  ،ن منهم من يبكي أحيانًا حسب قولهإاقتها فوسي

                                                 
االثنين   مالزم أول ابو صالح عبد الباسط / قسم التوعية المرورية / شرطة مرور طولكرم / مقابلة شخصية 1

24/11/2014  
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 .إشارات قرآنية ونبوية في األخالق التي يجب التحلي بها في الطريق :لرابعلمطلب اا

لقةةد مةةّن هللا تعةةالى علةةى عبةةاده بشةةريعة تةةنظم أمةةر حيةةاتهم، بهةةا يحفظةةون أنفسةةهم مةةن الهةةال ، وأمةةوالهم مةةن 

التلةةف، وأعراضةةهم مةةن الفسةةاد، لةةذا سةةّن سةةبحانه مةةن األخالقيةةات واألحكةةام مةةا تحفةةظ اإلنسةةان فةةي مجةةرى 

 1و المتولي به سبحانه بعد مماته.حياته، وه

ومما يميز الشريعة الربانية أّنها شريعة خالدة خلود الزمان حتى يرث هللا األرض ومن عليها، من هنةا نجةد 

هللا تعةةالى فةةي كتابةةه الكةةريم وضةةع أسسةةا وقواعةةد عامةةة يسةةير عليهةةا النةةاس، وقلمةةا يةةدخل فةةي التفاصةةيل أن 

 ألّن العبةادات مةن الجوانةب ،ما يتعلةق بالعبةادات والمواريةث وشةبههالهذه األحكام واألخالقيات، عدا بعض 

ةا  نما يستخلص آثارها الناتجة منها، والمواريث ِممَّ التعبدية المحضة والتي قد ال يفقه العقل البشري سرها، واا

 يعظم فيه النزاع، ويشتّد فيه الخالف، لذا فصله هللا تعالى تفصيال.

سياسةية واالجتماعيةة، واالقتصةادية والتربويةة ونحوهةا، فهةذه ماهيتهةا ترجةع إلةى أما ما يتعلق بحيةاة النةاس ال

حيةةاة النةةاس ووجةةودهم، ومةةدى تةةأثرهم ببعضةةهم الةةبعض، واكتشةةافهم لةةبعض السةةنن الكونيةةة، مسةةخرينها فةةي 

تقةةةةدمهم واسةةةةت اللهم لمكتشةةةةفاتهم المعاصةةةةرة، لةةةةذا كانةةةةت شةةةةريعة هللا ت ةةةةرس األخالقيةةةةات الكليةةةةة، والخطةةةةوط 

ضة، والتي يجب أن يسير عليهةا النةاس، لتنةتظم حيةاتهم، وتسةتقيم أفعةالهم، أمةا كيفيةة إنزالهةا فقةد تةر  العري

                                                 
الفقه الحضاري،  “ندوة تطور العلوم الفقهية فِي عمان  (2010-ابريل-6-3هـ، 1431ربيع األول-12-18العبري، بدر،) 1

،آداب الطريق بين التأصيل الفقهي والتطبيق العملي، القواعد الكلية آلداب الطريق في القرآن الكريم،سلطنة ”فقه العمران

 عمان،وزارة األوقاف والشؤون الدينية.

http://www.taddart.org/ 

 

http://www.taddart.org/
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ألّنهةةةا أسةةةاس  ،لعقةةولهم المجةةةال الواسةةةع لوضةةةع الخطةةط الكفيلةةةة للجمةةةع بةةةين حيةةةاة النةةاس وتعةةةاليم هللا تعةةةالى

 الستقامة واستمرارية الوجود البشري.

ذا جئنا إلةى الطر  هللا تعةالى وضةع فيةه كةذل   أن مةن أخةالق نجةد وهيتحلةى بةه مسةتخدميةق ومةا ينب ةي أن واا

القواعد الكلية، واألخالقيات السامية، ما ينظم أمر الطريق، ويحفةظ مةرورهم وسةيرهم فيةه، ثةّم نجةد تطبيقةات 

وصةةحبه الكةةرام، وذلةة  وفةةق العصةةر الةةذي عايشةةوه، بمةةا يحويةةه مةةن طةةرق سةةير  عمليةةة مةةن قبةةل النِبةةّي 

 وهي تدخل عموما في الكليات القرآنية.تناسب زمانهم، 

ومن خالل اطالعةي البسةيط لةبعض األطروحةات المعاصةرة فةي آداب الطةرق وأحكةام السةير والمةرور، أجةد 

تكرارا كبيرا فةي عةرض هةذه القواعةد واألدلةة علةى التطبيقةات العمليةة، لةذا رأيةت أّن أتحةدث عنهةا أوال ليةدر  

هةةةةا، ثةةةةم أجنبةةةةه التكةةةةرار المخةةةةل، واإلسةةةةهاب الممةةةةل أثنةةةةاي عةةةةرض القةةةةار  الكةةةةريم هةةةةذه القواعةةةةد مستحضةةةةرا ل

 التطبيقات العملية.

ومن خالل استقرائي البسيط آليات هللا تعالى التي تدخل عموما فةي هةذا البةاب يمكةن أن نضةعها فةي أربةع 

 كليات:

 الطريق من نعم هللا تعالى الواجب شكرها. الكلية األولى:

 كات الطرق واإلفساد فيه.التحذير من مهل الكلية الثانية:

تباع األنظمة والقوانين واألخالقيات والتي استخلصها اإلنسان وفق الزمن الةذي يعةيش اوجوب  الكلية الثالثة:

 فيه.

 وضع العقوبات الصارمة للمفسدين في الطرق. الكلية الرابعة:

رض، والتةي سةخرها لهةذا هللا تعةالى يمةتن علةى عبةاده بةنعم عظيمةة، وأعظمهةا هةذه األ إن :الكلية األولـى

َواأْلَْرَض َمةةَدْدَناَها َوَأْلَقْيَنةةا ِفيَهةةا َرَواِسةةَي َوَأْنَبْتَنةةا ِفيَهةةا ِمةةْن كةةّل َشةةْيَي )اإلنسةةان، ويسةةر سةةبلها لةةه، يقةةول تعةةالى: 
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ْن ِمةْن َشةْيَي إالَّ  لُةُه إالَّ ِبَقةَدَر َمْوُزوَن َوَجَعْلَنةا َلُكةْم ِفيَهةا َمَعةاِيَش َوَمةْن َلْسةُتْم َلةُه ِبةَراِزِقيَن َواِا ِعْنةَدَنا َخَزاِئُنةُه َوَمةا ُنَنزِّ

 .]21-19: الحجر[(َمْعُلومَ 

الةبالد الرخيةة  مةا كةانوا فيةه مةن النعمةة وال بطةة والعةيش الهنةي الرغيةد، و  وبين سبحانه من خالل قصة سةبأ 

بحيةةةةث إن مةةةةع كثةةةةرة أشةةةةجارها وزروعهةةةةا وثمارها،والقةةةةرى المتواصةةةةلة بعضةةةةها مةةةةن بعض، واألمةةةةاكن اآلمنةةةةة

يحتاج إلى حمل زاد وال ماي، بل حيةث نةزل وجةد مةاًي وثمةرًا، ويقيةل فةي قريةة ويبيةت فةي أخةرى مسافرهم ال 

َبْيَنُهْم َوَبْيَن اْلُقَرى الَِّتي َباَرْكَنا ِفيَها ُقًرى َظةاِهَرًة َوَجَعْلَنا (بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم، ولهذا قال تعالى

ْيَر ِسيُروا ِفيَها َلَياِلَي َوَأيَّاًما آِمِنةينَ  فةروا بةأنعم هللا مةزقهم هللا كةل ممةزق، أمةا ولمةا ك]18: سبأ) [َوَقدَّْرَنا ِفيَها السَّ

غسةةان فلحقةةوا بعمةةان فمةةزقهم هللا كةةل ممةةزق فةةي الشةةام، وأمةةا األنصةةار فلحقةةوا بيثةةرب، وأمةةا خزاعةةة فلحقةةوا 

َفَقةةاُلوا َربََّنةةا َباِعةةْد َبةةْيَن َأْسةةَفاِرَنا :(ولهةةذا قةةال تعةةالى 1 بتهامةةة،وأما األسةةد فلحقةةوا بعمةةان فمةةزقهم هللا كةةل ممةةزق

ْقَنةاُهْم ُكةلَّ ُمَمةزََّق ِإنَّ ِفةي َذِلةَ  آَلَيةاَت ِلُكةلِّ َصةبَّاَر َشةكُ َوَظلَ   .]19 سببأ) [ورَ ُمةوا َأْنُفَسةُهْم َفَجَعْلَنةاُهْم َأَحاِديةَث َوَمزَّ

مةةن آيةةات هللا تعةةالى، فيقطعةةون الفيةةافي   آيةةة والصةةيف بةةين مكةةة والشةةام إالَّ  ومةةا كةةان مةةن رحلتةةي الشةةتاي

السةةفر وشةةدته، فةةانتعش الجانةةب الحيةةوي واالقتصةةادي فةةي مكةةة  ةوالقفةةار بةةأمن واطمئنةةان، فةةال يشةةعروا بقسةةاو 

ةةْيِف َفْلَيعْ (والشةةام، قةةال تعةةالى:  ةةَتاِي َوالصَّ يةةاَلِف قُةةَرْيَش ِإياَلِفِهةةْم ِرْحَلةةَة الشِّ ُبةةُدوا َربَّ َهةةَذا اْلَبْيةةِت الَّةةِذي َأْطَعَمهُةةْم إِلِ

 .]4-1قريش) [ِمْن ُجوَع َوَآَمَنُهْم ِمْن َخْوفَ 

ى وجةةوده سةةبحانه، فةةإذا كةةان معهةةا فةةالطرق وأمةةاكن السةةير مةةن نعةةم هللا تعةةالى الناطقةةة بعظمتةةه، والدالةةة علةة

األمةةن كانةةت عنصةةر خيةةر وبنةةاي وتقةةدم للمةةم والمجتمعةةات البشةةرية، لةةذا نجةةد اليةةوم أّن تطةةور المجتمعةةات 

 المتقدمة من أسبابه سعة الطرق وتقدمها، بجانب توفر األمن فيها.

                                                 
  172، دار القلم، بيروت،،المجلد الثالث،ص 5،ط سير ابن كثيرمختصر تفابن كثير، إسماعيل، 1
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وال ةةرور والكبةةر ومةةن أعظةةم اإلفسةةاد فةةي الطةةرق، الةةذي يخلخةةل عنصةةر األمةةن وروحةةه االسةةتهتار بددابهةةا، 

فيها، فتكون هذه الطرق بدال من أداة تقدم للمم أداة ذعر وخوف ورجعيةة، لمةا تفقةده هةذه األمةم مةن أرواح 

 غالبها من الشباب، والذين هم سواعد بنائها ورقيها.

ذا جئنةا إلةةى التطبيةةق العملةي للنبةةّي   نجةةده يشةيد بةةأمر أمةةن الطةرق أيمةةا إشةةادة، ففةي الحةةديث الةةذي رواه واا

، فقالوا يا رسول هللا: ما لنا بةد مةن مجالسةنا «إياكم والجلوس في الطرقات»قال:  أبو سعيد الخدري عنه 

، قةةالوا: ومةةا حةةق الطريةةق يةةا رسةةول هللا؟ «فةةإذا أبيةةتم إالَّ المجلةةس فةةاعطوا الطريةةق حقةةه»نتحةةدث فيهةةا، قةةال: 

 .1«هي عن المنكرغض البصر، وكّف األذى، ورد السالم، واألمر بالمعروف، والن»قال: 

 أخرى باختالف طرقها، جمعها ابن حجر الشافعي بقوله: أخالقيات ايةوقد ورد في هذه الرو 

 يق من قول خير الخـــلـق إنــسـانــار لطا              َجَمعُت آداب من رام الجلوس على 

 إحسانــاوشّمت عاطسا وســــــالما رّد                 افش السالَم وأحسـن في الكالم 

 وأغث لهفان اهد سبيــال واهـد  حيرانــا               في الحمل عاون ومظلومــا أعن 

 2وغض طرفا وأكثر ذكر مــوالنـــــا                بالعرف مر وانه عن نكر وكّف أذى

مةارة، فصار بهذا أربعة عشر خلقا، وهي بمجموعها داخلة في الحفاظ علةى أمةن الطةرق، وحفظةا لسةالمة ال

ومراعةةاة لسةةيرهم فةةي قضةةاي حةةوائجهم، فةةإن خرجةةوا فيالقةةون مجتمعةةا مثقفةةا يعطةةي الطريةةق حقةةه، فيالقةةونهم 

ن أسةايوا نبهةوا، فيحسةن  بالسالم واألمان فتستقر نفوسهم، بل حتى في أبسط األمور فإذا عطسوا شةّمتوا، واا

منوهم فةةةي أعراضةةةهم وأرواحهةةةم، مةةةن يالقةةةونهم معهةةةم قةةةوال، ويعينةةةونهم فعةةةال، وينصةةةرونهم إذا ُظلمةةةوا، ويةةةأ

بةةين قومةةه عةةّم األمةةن واالطمئنةةان فةةي  التةةي أشةةاعها النِبةةّي  خالقيةةاتويحفظةةونهم فةةي أمةةوالهم، فبهةةذه األ

بةاألمن  هطرق المسلمين، لذا لم نجد غرابة أن تتقدم المدينة وحواضر المسلمين، وأن يشعر الناس في عهد
                                                 

، ج 1989، 3، األدب المفرد، مجالس الصعودات ، دار البشائر االسالمية ،بيروت ،ط صحيح البخاريالبخاري محمد ،   1
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.فهةذه األخالقيةات 1لم على المسلم حرام، دمه ومالةه وعرضةه(كّل المس»في ديارهم وطرقهم، وهو القائل: 

وفةةق الةةزمن الةةذي عةةاش فيةةه، وذلةة  شةةكرا لنعمةةة هللا تعةةالى أن سةةّير للنةةاس أمةةر معاشةةهم،  أشةةاعها النِبةةّي 

وسةةهل لهةةم انتقةةالهم، وثانيةةا حفاظةةا علةةى نعمةةة أمةةن الطريةةق مةةن عبةةث العةةابثين.ونحن اليةةوم أولةةى أن نحقّةةق 

 ."السالمة المرورية"وفق ما يسمى بة هذه األخالقيات 

: فةةاعتبرت الشةةريعة الحفةةاظ علةةى الطةةرق وأمنهةةا، وعةةدم اإلفسةةاد فيهةةا قبةةل أن يكةةون مطلبةةا الكليــة الثانيــة

شرعيا، اعتبرته جزيا من مفرزات وآثار عقيدة المسلم، فهو نابع مةن تعظيمةه هلل تعةالى وشةكره لةه، مةن هنةا 

وية ليسةةةت أمةةةرا دنيويةةةا فحسةةةب؛ بةةةل هةةةو أمةةةر أخةةةروي ُيحاسةةةب عليةةةه الطريةةةق فةةةي الشةةةرائع السةةةماأخالقيةةةات 

اإلنسةةان يةةوم القيامةةة، فاإلفسةةاد فةةي الطةةرق مةةن الكبةةائر الشةةنيعة، والتةةي ال تقةةّل شةةناعة عةةن تةةر  الصةةالة 

والصةةيام والزكةةاة، بةةل ال معنةةى لهةةذه الشةةعائر وهةةو يفسةةد فةةي طةةرق المسةةلمين، ويخةةل بةةأمنهم، فالةةدين كةةّل ال 

شاملة ال تقتصر على المساجد فحسب؛ بل تعم نواحي الحياة بما فيها الطةرق، وفةي الوقةت يتجزأ، وشريعة 

نفسةةةه ال تنحصةةةر علةةةى األوراد واألذكةةةار؛ بةةةل تعةةةّم األقةةةوال واألفعةةةال التةةةي يمارسةةةها اإلنسةةةان فةةةي سةةةلوكياته 

 وأفعاله، ويدخل فيها تعامله مع الطرق.

عليةه آيةات الكتةاب  تا العقاب األخروي، وهةذا مةا دلّةمن هنا اإلفساد في الطرق جريمة شرعية يترتب عليه

خوانةةةه مةةةن المةةةارة والمشةةةاة والركبةةةان  العزيةةةز، فالةةةذي ال يبةةةالي بأخالقيةةةات الطريةةةق ال شةةة  سةةةيلقي بنفسةةةه واا

ََُّ يُ )وغيةةةرهم فةةةي الهةةةال ، وهللا تعةةةالى يقةةةول:  ( ِحةةةبُّ اْلُمْحِسةةةِنينَ َواَل ُتْلقُةةةوا ِبَأْيةةةِديُكْم ِإَلةةةى التَّْهُلَكةةةِة َوَأْحِسةةةُنوا ِإنَّ ا

ه، وعكةس اإلحسةان اإلسةاية، تة، فليس من اإلحسان العبةث فةي الطريةق، وعةدم التقّيةد بأخالقيا]195: البقرة[

لى نتائج وخيمة، وعلةى رأسةها إزهةاق األرواح البريئةة والتةي واإلساية من الكبائر الموبقة والتي تؤدي كثيرا إ

َُُّ َعَلْيةةِه َوَلَعَنةةُه َوأََعةةدَّ َلةة(قةةال هللا تعةةالى فيهةةا:  ةةًدا َفَجةةَزاُؤُه َجَهةةنَُّم َخاِلةةًدا ِفيَهةةا َوَغِضةةَب ا ُه َوَمةةْن َيْقتُةةْل ُمْؤِمًنةةا ُمَتَعمِّ

، فكةةم مةةن أرواح أزهقةةت بسةةبب طةةيش الطائشةةين، ولعةةب المتالعبةةين، واسةةتهتار ]93النسبباء:)[َعةةَذاًبا َعِظيًمةةا
                                                 

 150،ص1، ج1981، 5، باب في صفات المؤمنين ، ط قوال واألفعالكنز األعمال في سنن األ،   عالء الدينالهندي  1
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المسةةتهترين، فضةةال عةةن ترمةةل نسةةاي بةةال ذنةةب، وتيةةتم أطفةةال بةةال جةةرم، وضةةياع أمةةوال وأوقةةات بسةةبب هةةذا 

 السفه الطائش.

أو قواعد السةالمة المروريةة تحفةظ اإلنسةان مةن الهةال  فةي الطةرق، واإلخةالل بهةا إيقةاع  فأخالقيات المرور

للةةنفس فةةي التهلكةةة، وهةةذا يةةدخل ة كمةةا قةةرره العديةةد مةةن الفقهةةاي المعاصةةرين ة فةةي االنتحةةار أو القتةةل العمةةد، 

ات المحةددة: ويترتب عليه آثاره من أحكةام، يقةول الشةيح أحمةد الخليلةي عنةدما سةئل عةن حكةم تعةّدي السةرع

قلنةةا أكثةةر مةةن مةةرة بةةأّن هةةذه السةةرعة الخارجةةة عةةن االعتةةدال تعةةّد مةةن االنتحةةار، بةةل هةةي أشةةد جرمةةا، وأعظةةم 

إثمةةةا مةةةن االنتحةةةار؛ ألّن المنتحةةةر يقضةةةي علةةةى حيةةةاة نفسةةةه، وهةةةذا األرعةةةن الةةةذي ال يبةةةالي بنفسةةةه وال ب يةةةره 

 1. متينيقضي على حياة نفسه وحياة اآلخرين، فهو يتحمل إثم كلتا الجري

أّما المسلم المؤمن الحق فهو الةذي يمشةي علةى األرض هونةا، مراعيةا آداب الطةرق، وقواعةد السةالمة فيهةا؛ 

َوِعَبةاُد الةرَّْحَمِن الَّةِذيَن )ألّنه يعلم أّن هذا داخل في عبادته هلل تعالى، ومسؤول عنه يوم القيامة، قةال تعةالى: 

َذا ، فهةةم يمشةةون علةةى األرض ]63الفرقببان:[( َخةةاَطَبُهُم اْلَجةةاِهُلوَن َقةةاُلوا َسةةاَلًما َيْمُشةةوَن َعَلةةى اأْلَْرِض َهْوًنةةا َواِا

لطريةق قةالوا: هونا، خاليا من الكبر وال رور، ولو حاول المفسدون السخرية منهم بتقيدهم بأنظمةة وسةالمة ا

لرب العالمين، وحفظا ألرواح اآلمنين، وسةعيا فةي إظهةار النظةام والخيةر  يً رضاإ سالما ألنهم يعملون بذل 

والذي ال يتقيد بأخالقيةات الطريةق وأنظمةة السةالمة فيةه يعتبةره القةرآن م ةرورا متكبةرا، وهةي  للناس أجمعين.

ه مةةن صةةالحات، فمةةا الةةذي يدفعةةه إلةةى مخالفةةة عةةن خبةةث الةةنفس، وفسةةاد البةةاطن، تحةةبط مةةا عملةة مكبةةائر تةةن

َواَل )األنظمةةة التةةي سةةّنها العقةةالي لحفةةظ روحةةه وأرواح إخوانةةه إالَّ الفخةةر بةةالنفس وال ةةرور بهةةا، قةةال تعةةالى:

ََُّ اَل ُيِحةةبُّ كةةّل ُمْختَةةاَل َفُخةةورَ  ، فمشةةي المةةَرح يةةدخل فيةةه القيةةادة ]18: لقمببان[(َتْمةةِش ِفةةي اأْلَْرِض َمَرًحةةا ِإنَّ ا

والمشةةي فةةي الطةةرق بةةال مراعةةاة ألنظمتهةةا، وال تقّيةةد لقوانينهةةا، وهةةؤالي يب ضةةهم هللا ويمقةةتهم، وب ةةض هللا ال 

لمشةي، وال يكةون إالَّ بإتبةاع األنظمةة، يكون إالَّ لمن ارتكب محرما، وجرما فاحشا، فعلى هؤالي القصد فةي ا

                                                 
 230،مكتبة األجيال ، سلطنة عمان ، ص 2010، 1،ط الفتوى، أحمد،مفتي عام سلطنة عمانالخليلي  1
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َواْقِصةةْد ِفةةي َمْشةِيَ  َواْغُضةةْض ِمةةْن َصةةْوِتَ  ِإنَّ َأْنَكةةَر اأْلَْصةةَواِت  (والتقّيةد باألخالقيةةات والقةةوانين، قةةال تعةةالى:

 .]19لقمان:) [َلَصْوُت اْلَحِميرِ 

بتطبيقهةةا فةةي المجتمةةع، فحةةّث علةةى الحفةةاظ علةةى سةةير الطةةرق واحترامهةةا، وبةةين  وهةةذه الكليةةة أمةةر النِبةةّي 

الثواب المترتب على ذل ، وحّذر من اإلفساد والعبث فيها، بل بين أّن الحفاظ على الطرق جةزي مةن إيمةان 

وسبعون شعبة، فأفضلها قول: ال إلةه إالَّ هللا، وأدناهةا إماطةة اإليمان بضع : »اإلنسان باهلل تعالى، فقال 

، وهةةو تطبيةةق لكليةةات القةةرآن التةةي لةةم تفةةرق بةةين اإليمةةان 1«األذى عةةن الطريةةق، والحيةةاي شةةعبة مةةن اإليمةةان

والعمةل، بةةل همةةا فةي الجملةةة شةةيي واحةد، فحفةةاظ المسةةلم علةى قةةوانين المةةرور، ورفعةه األذى عنةةه جةةزي مةةن 

 من ثمرات توحيده هلل تعالى.إيمانه، وثمرة 

، 2«نةّا األذى عةن طريةق المسةلمين»أمرا صريحا برفةع األذى عةن طةرق المسةلمين حيةث قةال:  بل أمر 

زالة األذى من األعمال التعبدية التي يثاب عليها فاعلها، يقول  من عارضه شو  ة أي في الطريةق : »واا

د شةةةوكة قةةةد تةةةدمي جةةةزيا مةةةن الجسةةةد، فمةةةا بةةةالكم ، فةةةإذا كةةةان هةةةذا مجةةةر 3«ةةةة فأخرجةةةه شةةةكر هللا لةةةه وغفةةةر لةةةه

كةّل مةن ال  باألنظمة التي ال تحفظ جزيا فحسب بل أرواحا وأسةرا، ومجتمعةات وأممةا، وعلةى هةذا اعتبةر 

مةةن ربةةط دابةةة علةةى طريةةق »يبةةالي بةةالطرق هةةو ضةةامن شةةرعا لاثةةار الناتجةةة مةةن سةةوي تصةةرفه حيةةث قةةال: 

ال يبالي بالسالمة المرورية ال في مركبته، وال في سيره، هو ، واليوم الذي 4«المسلمين فأصاب فهو ضامن

علةةى رفةةع األذى عةةن طريةةق  أيضةةا ضةةامن شةةرعا لاثةةار المترتبةةة علةةى تسةةويفه وتهوره.وكمةةا أّنةةه حةةث 

                                                 
 532/ص6، ج1991،باب ذكر شعب اإليمان ، دار الكتب العلمية ، بيروت  السنن الكبرىأحمد ، ،النسائي 1
 299/ص3عن الطريق ، مؤسسة الرسالة ، ج األذى،باب ذكر استحباب أن يميط  صحيح ابن حبان محمد، ،ابن حبان 2
 1هـ ، ج 1415، باب اآلداب ، دار الحكمة / مكتبة االستقامة ، بيروت /عمان  ، الجامع الصحيحالربيع ،  األزدي،  3

 281/ص
  65/ص15،ج 1981، 5الرسالة ط ،مؤسسة متفرقة أحكامباب ،  8،سبق ترجمته ص عالء الدين،الهندي  4
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ال تةةةةؤذوا : »المسةةةةلمين أيضةةةةا حةةةةذر مةةةةن إيةةةةذائهم، ومةةةةن جملةةةةة إيةةةةذائهم مةةةةا يكةةةةون فةةةةي طرقةةةةاتهم، فقةةةةال

 1.«المؤمنين

تحوي من الداللة الكبرى على الحفةاظ علةى الطةرق ومنةع اإلفسةاد بهةا،  عملية من قبله فهذه التطبيقات ال

ونحةةن اليةةوم أولةةى أن نحقةةق هةةذه التطبيقةةات العمليةةة، ألنهةةا مةةن صةةميم ديننةةا، وسنسةةأل عنهةةا يةةوم نلقةةى هللا 

 تعالى.

نسةان وفةق الةزمن الةذي : وهي وجوب اتِّباع األنظمة والقوانين واألدبيات التي استخلصها اإلالكلية الثالثة

يعةةيش فيةةه، حيةةث إّن الطةةرق فةةي تأريخهةةا ذات تطةةور بةةاختالف اآللةةة المسةةتخدمة فيهةةا، فةةالطرق التةةي ُتجةةر 

فيهةةا الحميةةر والب ةةال تختلةةف عةةن الطةةرق التةةي تُقةةاد فيهةةا السةةيارات، والثانيةةة تختلةةف عةةن طةةرق القطةةارات 

 نا  مستجدات بما يناسب الزمان والمكان.مشتركة بين األزمان، وه أخالقياتوهكذا، لذا كانت هنا  

لذا رأينا القرآن الكةريم لةم يتحةدث عنهةا بصةورة تفصةيلية، بةل أرجةع ذلة  إلةى عقةول النةاس وأعةرافهم، ونحةن 

تحفةظ أرواح النةاس  أخالقيةاتاليوم مع تشعب الطةرق، وخطةورة اآللةة المركوبةة؛ أجمةع العقةالي علةى إيجةاد 

باآللةةة المركوبةةة، أو بالشةةخص الماشةةي أو الراكةةب، أو  األخالقيةةاتهةةذه وأمةةوالهم وأعراضةةهم، سةةواي تعلقةةت 

من قبل جهات معينة، أو توصيات لمؤتمرات،  األخالقياتالقائد للمركوب، أو بالطريق ذاته، وسواي كانت 

فكانةةةت هةةةذه القةةةوانين ملزمةةةة العمةةةل بهةةةا،  ،أو بمةةةا يةةةراه الحةةةاكم أو النائةةةب عنةةةه فةةةي الجهةةةة المعنيةةةة مناسةةةبا

بةةل هةةي مخالفةةة شةةرعية يترتةةب عليهةةا الثةةواب والعقةةاب الةةدنيوي  ،فتهةةا ليسةةت مخالفةةة قانونيةةة فحسةةبومخال

، وهةةذا مةةا دّل 2(ال ضةةرر وال ضةةرار حةةديث )مةةا ال يةةتمُّ الواجةةب إالَّ بةةه فهةةو واجةةب، ول واألخةةروي، لقاعةةدة

ََُّ َوَأِطي)عليةةه قولةةه وتعةةالى:  ُسةةوَل َوُأوِلةةي اأْلَْمةةِر ِمةةْنُكْم َفةةِإْن َتَنةةاَزْعُتْم ِفةةي َيةةا َأيَُّهةةا الَّةةِذيَن َآَمُنةةوا َأِطيُعةةوا ا ُعةةوا الرَّ

َُِّ َواْلَيْوِم اآْلَِخِر َذِلَ  َخْيٌر َوَأْحسَ  َُِّ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبا  .]59النساء:[( ُن َتْأِوياًل َشْيَي َفُردُّوُه ِإَلى ا

                                                 
، 2، أحاديث عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب ، مكتبة العلوم والحكم، الموصل ط المعجم الكبير سليمان ،،الطبراني  1

 11/186،ج1983
  90/ص1هـ ،ج 1415، باب أول الكتاب ، دار الحرمين ، القاهرة ،  المعجم األوسط،  سليمانالطبراني ،  2
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األمةةةر لةةةيس بالضةةةرورة أن يكونةةةوا الحكةةةام ذاتهةةةم؛ بةةةل أّي جهةةةة معتمةةةدة تسةةةهر لحفةةةظ حيةةةاة اإلنسةةةان  اوأولةةةو 

الماديةةة والمعنويةةة، فهةةي تةةدخل فةةي دائةةرة أولةةي األمةةر، لةةذا عصةةيانها مةةا دام لةةم يخةةالف نصةةا شةةرعيا هةةو 

ذا كانةت هةذه األ عصيان هلل تعالى،  خالقيةاتوُيعتبر مةن الةذنوب المخالفةة لحقيقةة اإليمةان كمةا بينةا آنفةا، واا

عالميةةة يجةةب اتِّباعهةةا مةةا دامةةت لحفةةظ اإلنسةةان ذاتةةه ولةةو مةةن قبةةل جهةةات غيةةر مسةةلمة؛ ألّن الحفةةاظ علةةى 

يةة والعامةة الروح اإلنسةانية، ومنةع إلحةاق الضةرر بهةا مطلةب شةرعي، كمةا أّن الحفةاظ علةى الممتلكةات الذات

أيضا مطلب شرعي، مةن هنةا حةّرم هللا تعةالى إعطةاي السةفهاي أمةواال كالسةيارات يفسةدون بهةا فةي المجتمةع، 

َُُّ َلُكةةْم (وبهةةا يزهقةةون أرواحهةةم، ويلحقةةون الضةةرر بهةةم، قةةال تعةةالى:  ةةَفَهاَي َأْمةةَواَلُكُم الَِّتةةي َجَعةةَل ا َواَل ُتْؤتُةةوا السُّ

 .]5النساء:) [ا َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا َلُهْم َقْواًل َمْعُروًفاِقَياًما َواْرُزُقوُهْم ِفيهَ 

السمع والطاعة حةق علةى المةري المسةلم فيمةا أحةّب أو »في تطبيقاته العملية بين ذل  حيث قال:  والنِبّي 

، بةل إّن مبايعتةه ألصةحابه كانةت علةى 1«ه، ما لم ُيؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فال سمع وال طاعةةكر 

وعلةى هةذا جةرى  ،2على السمع والطاعة، والنصةا للمسةلمين هذه القاعدة، فعن جرير قال: بايعت النِبّي 

، وذلة  ألّن 3سةتطعتأصحابه، فعن عبدهللا بن عكةيم قةال: بايعةت عمةر بيةدي علةى السةمع والطاعةة فيمةا ا

هذا الحاكم أو تل  الجهة كانت مخولة من قبل الشةعب لتقضةي بيةنهم فيمةا يحقةق مصةالحهم، وفةي المقابةل 

لزامهةا فوضةى، وهةذا داخةل فةي دائةرة  الَّ كان حكمها عبثا، واا على المحكومين أو الشعب السمع والطاعة، واا

 مة.كليات الشرع الحنيف، فإن خرج فال سمع وال طاعة وال كرا

وقوانين السالمة والمرور اليوم داخلة في كليةات الشةريعة ال ةراي، لةذا  خالقياتوال ينكر عاقل لبيب في أّن أ

كةةان االلتةةزام بهةةا فريضةةة شةةرعية، ومخالفتهةةا معصةةية يترتةةب عليهةةا كمةةا أسةةلفنا الثةةواب والعقةةاب، فةةال يجةةوز 

 طاعة هللا والرسول.شرعا وال قانونا مخالفة هذه األنظمة، وهي في جملتها مخالفة ل
                                                 

 68/ص6، باب الفرع الثالث في جواز مخافته وعدم اطاعته ، ج 8ص عالء الدين ، سبق ترجمته ،الهندي 1

 346/ص5، باب ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه ، ج مصنف ابن ابي شيبة،  ابن ابي شيبة  2

 320/ص16السادس في البيعة  ،  ل، باب الفص 8ص  عالء الدين ، سبق ترجمته ،الهندي 3
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ـــة ـــة الرابع : وهةةةي وضةةةع العقوبةةةات الصةةةارمة للمفسةةةدين فةةةي الطةةةرق، فةةةلّن فةةةي المجتمةةةع شةةةواذا ال الكلي

ينصاعون لقانون، وال يتهيبون ليوم الوعيةد، فةال يبةالون بأنظمةة السةير وقوانينةه، فكةم فتكةوا مةن أرواح، وكةم 

ال قانونا أن يمّلكوا أموال المسلمين، وفي المقابل شتتوا من أسر، فهؤالي من السفهاي الذين ال يجوز شرعا و 

 يجب وضع العقاب الناجع لهم إن لم تجد النذر والنصا طريقها إليه.

ِإنََّمةا )ولهذا شدَّد هللا تعالى في أمر المفسدين فةي األرض، ووضةع لهةم العقوبةات الزاجةرة حيةث قةال تعةالى: 

ََُّ َوَرُسة وَلُه َوَيْسةَعْوَن ِفةي اأْلَْرِض َفَسةاًدا َأْن ُيَقتَّلُةوا َأْو ُيَصةلَُّبوا َأْو تَُقطَّةَع َأْيةِديِهْم َوَأْرُجُلهُةْم َجَزاُي الَِّذيَن ُيَحةاِرُبوَن ا

اُبوا ِمةْن الَّةِذيَن تَة ِمْن ِخاَلَف َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلَ  َلُهْم ِخْزٌي ِفةي الةدُّْنَيا َوَلهُةْم ِفةي اآْلَِخةَرِة َعةَذاٌب َعِظةيٌم إالَّ 

ََُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ   ] . 34-33المائدة:[( َقْبِل َأْن َتْقِدُروا َعَلْيِهْم َفاْعَلُموا َأنَّ ا

ه أقةرب إلةى العقوبةات البدنيةة أجةدض حيةث ي فةي عةالج اإلفسةاد فةي األر من خةالل المةنهج الربَّةان وأالحظ 

ن كةان لهةا أثةر إالَّ أّنهةا  منها المالية، لمةا لهةا مةن أثةر عميةق فةي النفةوس، خالفةا للعقوبةات الماليةة، فهةي واا

ةةن ال يبةةالي  سةةريعة الةةزوال والنسةةيان، مةةع أّن بعةةض المسةةتهترين بةةالطرق مةةنهم مةةن عنةةده القةةدرة الماليةةة ِممَّ

المخالفةةات المروريةةة فةةي ازديةةاد، والحةةوادث فةةي صةةعود، رغةةم مضةةاعفة العقوبةةات  بالعقوبةةة أصةةال، لةةذا نجةةد

الماليةة، بينمةةا كانةةت العقوبةةات البدنيةةة عالجةةا حكيمةةا للمجتمعةات المسةةلمة ردحةةا مةةن الةةزمن، فشةةارب الخمةةر 

ة مثال لن يستطيع أن يمشي في األسواق تحمله دابته ورائحة الخمر تفوح منةه ألّنةه يعلةم مصةيره عنةد الجهة

 المعنية، بينما اليوم كم من الحوادث الناتجة بسبب الكحول المسكر!!!

لةةذا نجةةد هللا تعةةالى بةةين أّن اإلفسةةاد فةةي األرض ال بةةد أن ُيةةدفع بقةةوة، وأن تكةةون العقوبةةات صةةارمة، ومنهةةا 

طفةةةل بةةةريي ينتظةةةر أبةةةاه فيرجةةةع أشةةةالي   اإلفسةةةاد فةةةي الحةةةوادث، وليةةةت شةةةعري أّي إفسةةةاد أعظةةةم وأكبةةةر مةةةن

، وأّي إفساد أشّد وأط ةى مةن أبةوين ضةعيفين أكلهمةا الةدهر، وقلوبهمةا متعلقةة بابنهمةا، فيرجةع إليهمةا متفرقة

الَّ كةان ال  معوقا مقعدا بسبب هذه الحوادث األليمة، من هنا يجب أن يكون العقاب مناسبا لحجم الفسةاد، واا

مةةؤلم، أو نفةةي مةةن األرض لمةةا فائةةدة منةةه، فلةةو علةةم هةةؤالي المفسةةدون فةةي طةةرق المسةةلمين أّن عقةةابهم بةةدني 
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جّرهم بعد ذل  إلى العودة إليه، ولكانوا عبةرة ل يةرهم، وفةي األخيةر سنضةع العةالج السةليم فةي مكةان الجةرح 

 الدامي.

والةذي نفسةي »في تطبيقاته العملية بين أّنه يجب أن ُيؤخذ على أيدي المسيي بقوة حيث قال:  والرسول 

ن المنكر، ولتأخذّن على أيدي المسةيي، ولتأطرّنةه علةى الحةّق أطةرا، أو بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهوّن ع

 .1«ليضربّن هللا بقلوب بعضكم على بعض، ويلعنكم كما لعنهم ة أي بني إسرائيل ة

وطبيعة الحال أّن األخذ بيد هؤالي قد يكون باللسان وهذا على الجميع فعله، لتكون ثقافة السالمة المروريةة 

أي نتعةةاون جميعةةا فةةي تحقيةةق السةةالمة   كلنببا شببرطة كر بعضةةنا الةةبعض بهةةا، فكمةةا ُيقةةال سةةائدة بيننةةا، ولنةةذّ 

 .وأخالقياتها المرورية بأنظمتها

أما األخذ بهم كعقوبة مادية أو بدنية حسب النظام المعمول به فهي ترجع إلى الجهات المختصة ال عمةوم 

رأى مةةنكم منكةةرا فلي يةةره بيةةده، فةةإن لةةم يسةةتطع مةةن »عمليةةا مةةن خةةالل قولةةه:  النةةاس، وهةةذا مةةا بينةةه النِبةةّي 

فعلةةى الةةوالة تكليةةف  ، يقةةول أبةةو حامةةد ال زالي: 2«فبلسةةانه، فةةإن لةةم يسةةتطع فبقلبةةه، وذلةة  أضةةعف اإليمةةان

م بها ة أي القادرين على منةع المفسةدين فةي الطةرق باليةد ِممَّةن لهةم صةفة رسةمية ة ولةيس لاحةاد االناس القي

حاصل أّن اإلرشادات المرورية، والتذكير بأخالقيات السالمة في الطةرق داخةل جملةة وال 3.  إالَّ الوعظ فقط

فةةةي األمةةةر بةةةالمعروف، والنهةةةي عةةةن المنكةةةر، والتةةةذكير بهةةةا يعةةةم الجميةةةع، فةةةال تقتصةةةر علةةةى رجةةةال المةةةرور 

فةةي حةةديث آداب الطريةةق الةةذي مةةر ذكةةره فةةي  فحسةةب بةةل تعةةم جميةةع شةةرائا وفئةةات المجتمةةع، والرسةةول 

ولةةى سةةّن للجلةةوس فةةي الطةةرق مةةن األخالقيةات األمةةر بةةالمعروف والنهةةي عةةن المنكةةر، ويةةدخل فيةةه الكليةة األ

 ضمنا الراكب والماشي والسائق للمركوب، فالكل يعمهم هذا األمر.

                                                 
  99/ص2، ج  10ص ، سبق ترجمتهسليمان،الطبراني  1
 52/ص3، باب مسند ابي سعيد الخدري ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة ،ج مسند االمام احمد، ابن حنبل احمد 2

 ، دار المعرفة ، بيروت احياء علوم الدين، ،محمدالغزالي  3
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انتعةاش اقتصةادي، وتطةور ميةداني، ويترتب عليهةا وبهذه الكليات األربع تكون الطرق مصدر رحمة وأمن، 

 .وُتصان أعراضهم وأموالهم الناس، وبها ُتحفظ أرواح
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 حوادث السريحقيقة : نياملبحث الثا

 املطلب األول :التعريف باحلادث

 حوادث السري املطلب الثاني:أسباب

املطلب الثالث:األخالق وأثرها على السائق يف احلد من حوادث 

 السري.
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 المروري المطلب األول: تعريف الحادث

الحادث المروري هو حةدث اعتراضةي يحةدث بةدون تخطةيط مسةبق مةن قبةل سةيارة )مركبةة( واحةدة أو أكثةر 

وعةادة مةا ينةتج  .صمةع سةيارات )مركبةات( أخةرى أو مشةاة أو حيوانةات أو أجسةام علةى طريةق عةام أو خةا

عةةن الحةةادث المةةروري أضةةرار تتفةةاوت مةةن طفيفةةة بالممتلكةةات والمركبةةات إلةةى جسةةيمة تةةؤدي إلةةى الوفةةاة أو 

 .اإلعاقة المستديمة

تمثل وبشكل كبير هاجسًا وقلقًا لكافة أفةراد المجتمةع، وأصةبحت واحةدة مةن أهةم  المرورية الحوادثأصبحت 

المشةكالت التةي تسةتنزف المةوارد الماديةةة والطاقةات البشةرية وتسةتهدف المجتمعةةات فةي أهةم مقومةات الحيةةاة 

خسةائر ماديةة ضةخمة، ممةا والذي هو العنصر البشري إضافة إلى ما تكبده من مشاكل اجتماعية ونفسية و 

أو علةى  الحةوادثأصبا لزامَا العمل على إيجاد الحلول واالقتراحات ووضعها موضع التنفيذ للحد من هةذه 

 . أقل تقدير معالجة أسبابها والتخفيف من آثارها السلبية

هةي  المروريةة الحةوادثلية فةي وقةوع ؤو ميةع، فةإن العناصةر التةي تتشةار  فةي المسةوكما هو معلةوم لةدى الج

لمنظمةةة الصةةحة العالميةةة، تحصةةد حصةةائيات علةةى اإلالسةةائق )العنصةةر البشةةري( والطريةةق والمركبةةة، وبنةةاًي 

ن مليةون شةخص )خمسةة يأرواح أكثةر مةن مليةون شةخص سةنويًا، وتصةيب ثمانيةة وثالثة المروريةة الحةوادث

  UNRWA 1 نبحث صادر عن  وكالة غوث وتش يل الالجئي  ).يين منهم إصابات خطيرةمال

                                                 
تحسين السالمة المرورية علةى الصةعيد ، 0201،لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا1

  الحوادث المرورية على الطرق وضع األهداف اإلقليمية والوطنية للحد من ،العالمي

afe/docs/Recommendations_2010ahttp://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/roads

.pdf 

http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/roadsafe/docs/Recommendations_2010a.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/roadsafe/docs/Recommendations_2010a.pdf
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ولةةدى توجهنةةا لشةةرطة المةةرور فةةي مديريةةة شةةرطة محافظةةة طةةولكرم وسةةؤالهم عةةن تعةةريفهم للحةةادث المةةروري 

 جاي تعريفهم ليس بعيدا عما ورد سالفا 

 1يكون ب ير قصد   أنشريطة  تصادم ذاتي أو أكثر أوحيث عرفوه أنه   تصادم ما بين مركبتين 

 تعب و إرهاق السائق.  

 انش ال السائق عن القيادة.  

 عدم التقيد بأنظمة المرور. 

 ةالتهور في القياد 

 عدم صيانة السيارة )المركبة( أو فحصها.  

 . )أحوال الطريق )أعمال على الطريق، منحنيات خطيرة، عدم وجود عوامل السالمة 

 .) أحوال الطقس )مطر، ضباب،غبار 

التةي حصةلنا عليهةا مةن خةالل مقةابالت شخصةية  المروريةوالمخالفات  الحوادثواإلحصايات واألرقام عن 

وتؤكةد  ،عن الوضع المةروري خةالل األعةوام السةابقة االمرور في طولكرم  تعطي تصور  شرطة  مع ضباط

 .ومخالفات تقع على طرقاتنا حوادثمن  المروريةلية العنصر البشري في المشكالت ؤو مس

وقةد جةايت كمةا هةو مبةين   .ولية وقوعهةا علةى السةائقؤ تقع مس المرورية الحوادثنسبة كبيرة من  أن حيث

علةةى الةةرغم مةةن وجةةود   31/10/2014ول ايةةة   2009الحقةةا أن عةةدد الحةةوادث الكلةةي ابتةةداي مةةن عةةام 

 التةةي النشةةرات و ضةةمنها حمةةالت التوعيةةة منظومةةة متكاملةةة مةةن التعليمةةات والقةةوانين واإلجةةرايات التةةي مةةن 
                                                 

  24/11/2014االثنين ، مسؤول قسم حوادث الطرق /مديرية شرطة طولكرم  /مقابلة شخصية  سباعنة محمدالرائد  1

http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
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حةول  1رد سةنويا كمةا يظهةر فةي الملحةق رقةم فةي تزايةد مّطة اتسعى للحد من حوادث الطةرق إال أن أعةداده

حادثةا وكةان عةددها (336) 2009كرم  حيةث بل ةت فةي سةنة إحصائيات حوادث السةير فةي محافظةة طةول

   1.( حادثا 450) 31/10/2014المقابلة في  إجرايحتى تاريح  2014لعام 

 

وتناول المأكوالت والمشروبات والتدخين وحمةل األطفةال  استخدام الهاتف النقالكممارسات خاطئة  .1

ية أثناي القيادة وهنا  أمور أخرى ال يتسةع المجةال إضافة إلى تقاضي األجرة في المركبات العموم

 .لذكرها

 .تجاوز السرعة المسموح بها   .2

  .نقص الخبرة لدى  السائق .3

 .نقص كفاية وتجهيز وسيلة النقل )المركبة( .4

 .المخالفة المرورية )عدم االلتزام بقوانين السير(  .5

 .نقص االنتباه والتركيز من السائق .6

 .ر مناسبةالقيادة في ظروف مناخية غي .7

 .القيادة في حاالت نفسية وانفعالية قوية .8

 القيادة في حاله التعب واإلرهاق. .9

 قله النوم والتعب.عن  السهو أثناي القيادة الناتج  .10

 عدم مس  المقود بكلتا اليدين. .11

 .التحول من مسل  السير دون إعطاي األولوية .12

 التجاوز الخطر. .13

                                                 
  31/10/2014حتى  31/12/2009م من ،إحصائيات لعدد الحوادث المرورية في محافظة طولكر 1انظر ملحق رقم    1   
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 عدم المحافظة على المسافة. .14

لتدقيق فةي نتةائج الدراسةات ومالحظةات رجةال الشةرطة أن  السةائق هةو العنصةر العاقةل ويظهر من خالل ا

والمةةتحكم فةةي كيفيةةة التعامةةل مةةع المركبةةة والطريةةق، فةةإن المسةةئولية األكبةةر تقةةع علةةى عاتقةةه فةةي تفةةادى أو 

بحةث ودراسةة كيةف  المروريةةالوقوع في حادث مروري. لذا وجب علةى المهتمةين والمختصةين فةي السةالمة 

وكذل  حمايته ومن معه من ركاب مةن شةدة  المرورية الحوادثيمكن مساعدة السائق في تفادي الوقوع في 

 خطورة الحوادث.

 حوادث السير الحد من :األخالق وأثرها في لثالمطلب الثا

باإلنسةةان فةةي كةةل جوانةةب حياتةةه ، وكيةةف ال يكةةون كةةذل  وهةةو رسةةالة الرحمةةة  ايةةةاإلسةةالم ديةةن الرحمةةة والعن

حيةةةاة ، ويمكةةةن القةةةول إن نظةةةرة اإلسةةةالم م بمةةةا يصةةةلا البشةةةر ويحقةةةق رسةةةالتهم فةةةي الالتةةةي اختارهةةةا هللا العةةةالِ 

للسالمة المرورية تنبثق من جملة مةن األخالقيةات واألوامةر  المكونةة لمجمةوع هةذه النظةرة  الشةمولية والتةي 

  فةإن دمةايكم فةي خطبتةه فةي حجةة الةوداع  تهدف إلى صيانة النفس البشرية والمال وهذا مصداق لقوله 

و عطفا علةى مةا جةاي  1ة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا   وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرم

الضابطة لسلو  السائق على الشارع  والتي ستكون في حةال  حث الثاني  نلخص المنظومة األخالقيةبالمب

ستكون خيةر درع واق و تطبيقا لما تمليه علينا العقيدة اإلسالمية السمحة ة هلل تعالى وتعبدا،االلتزام بها طاع

 2 :نفس والمال  ويمكن تلخيصها بما يليلل

 أوال : قيم إيمانية تؤثر في ضبط سلوك اإلنسان وطريقة سيره

                                                 
، الباب يقول نضر اهلل امرءًا سمع منا حديثًا فحفظه ،مكتبة الرشد ، السعودية ، الرياض ،  األحكام الشرعية الكبرى،  حقعبد الاالشبيلي  1

 296/ص1ج  2001
 ،مقالة بعنوان السالمة المرورية من منظور االسالم،من الرابط26/11/2010الكندي، أحمد، 2

http://tripolinights.blogspot.com/2010_11_01_archive.html 

http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t38448.html
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http://tripolinights.blogspot.com/2010_11_01_archive.html
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 عنةةد استشةةعارهاا فةةي حيةةاة اإلنسةةان ، وهةةذه القةةيم أكةةّد اإلسةةالم علةةى عةةدد مةةن القةةيم التةةي يجةةب استشةةعاره

، ومةن هةذه القةيم التةي تساعد في ضبط سلو  الفرد ومن ذل  طريقته في قيادة سيارته وسلوكه في الطريةق

 يجب حضورها ما يأتي

 ة فةي كةل سةلوكيات اإلنسةان وأفعالةه،عبادة هللا ، واستحضار هذه العبةاد خلق اإلنسان وهو ايةإدرا  غ .1

نةةَس ترجمةةة حقيقيةةة لقةةول هللا تعالى: وهةةذا ، وهةةذه ]56:  الةةذاريات[ِإالَّ ِلَيْعُبةةُدوِن( )َوَمةةا َخَلْقةةُت اْلِجةةنَّ َواإلِْ

هةو واجةب ، وأمةا مةا يخةل بهةا فهةو   ايةةمر واجب محةتم ، وكةل مةا يةؤدي إلةى تحقيةق هةذه ال العبادة أ

العبةادة ، ويحقةق سةالمة هةذه  غاية محرم ، وال ش  أن مراعاة السالمة المرورية مما يعين على تحقيق

أو عةةدم  العبةادة  إذ ال يجتمةةع صةالح العبةةادة واإلفسةاد فةةي األرض بوجةود الالمبةةاالة فةي قيةةادة السةيارة،

  .تطبيق آداب الطريق

وجوب استشعار قيمةة الةنعم التةي أنعةم هللا بهةا علينةا والتةي لهةا أثةر فةي حيةاة السةائق ويجةب رعايتهةا ،  .2

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَ  َكاَن َعْنُه َمْسةئُ  واًل( فالصحة والحواس والجوارح أمانة ، قال هللا تعالى: )ِإنَّ السَّ

ووسةةةيلة النقةةةل ونعمةةةة الطريةةةق كلهةةةا نعةةةم يجةةةب صةةةونها والحفةةةاظ عليهةةةا ، فةةةاهلل يقةةةول:  ]36سةةةراي :  اإل[

[ ، وال شةة  أن وسةةيلة النقةةل 8)َواْلَخْيةةَل َواْلِبَ ةةاَل َواْلَحِميةةَر ِلَتْرَكُبوَهةةا َوِزيَنةةًة َوَيْخلُةةُق َمةةا ال َتْعَلُمةةوَن( ]النحةةل :  

قلةةةل المشةةةاق والمتاعةةةب التةةةي كةةةان يواجههةةةا فةةةي رحالتةةةه ذات فوائةةةد جمةةةة ، فهةةةي تخفةةةف عنةةةاي السةةةفر، وت

وتنقالتةةه ، وتجمةةع بةةين تقريةةب المسةةافة واختصةةار الوقةةت وتةةوفير المجهةةود ، وألداي حةةق هةةذه النعمةةة يجةةب 

حد الشةكر أنةه   صةرف العبةد جميةع مةا  وفي االصطالح في تعريفطاعة هللا في هذه النعمة وتوجيهها ، 

 1. ق لهأنعم هللا به عليه ألجل ما خل

 

                                                 
 هـ من الرابط 1397، 1،ط حاشية الروض المربعالنجدي، عبد الرحمن، المكتبة الشاملة،  1

16http://shamela.ws/index.php/book/122 

 

http://shamela.ws/index.php/book/12216
http://shamela.ws/index.php/book/12216


 44 

إرشةةاد اإلسةةالم إلةةى تةةوخي السةةالمة والمحافظةةة علةةى الةةنفس والحيةةاة ، فةةإن الةةنفس والحيةةاة أمانةةة فةةي يةةد  .3

اإلنسان يحافظ عليها ، ويحرم أي وجه من وجوه اإلضرار بالنفس أو الحياة فضال عن إتالفها واالسةتهتار 

وكةذل  علةى اآلخةرين ، وكةل مةا بها ، وقد تعددت النصوص المحرمة إليقةاع اإلنسةان الضةرر علةى نفسةه 

يؤدي إلى إتالف النفس يدخل ضمن االنتحار المحرم والمؤدي إلى الخلود في نار جهنم ، وفي ذل  يقةول 

النبي صلى هللا عليه وسلم )عن أبي هريةرة رضةي هللا عنةه : عةن النبةي صةلى هللا عليةه و سةلم قةال ) مةن 

يه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سةما فقتةل نفسةه تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى ف

فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسةه بحديةدة فحديدتةه فةي يةده يجةأ بهةا 

 1 .)في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

يتهم ، وعةةّد اإلسةةالم ذلةة  الكاملةةة لمشةةاعر اآلخةةرين ومحبةةتهم ورعةةاايةةة يوجةةب اإلسةةالم علةةى الفةةرد الرع .4

ضرورة إيمانية ، وثمرة لسالمة اإليمان وترجمة حقيقية له مؤكدا عليه في نصوص كثيرة ، كقولةه تعةالى : 

، 2ه مةا يحةب لنفسةه( ألخيةوحديث )ال يؤمن أحدكم حتى يحةب  ] 10الحجرات :  [)إنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة( 

اي النةاس وأمةوالهم وأعراضةهم ، مةه من وجوه األذى ، وحةرم مةس دبل إن اإلسالم يحرم التسبب في أي وج

وفي ذل  يقول الرسةول صةلى هللا عليةه وسةلم : )المسةلم مةن سةلم المسةلمون مةن لسةانه ويةده، والمةؤمن مةن 

، وهكةةذا حةةرم اإلسةةالم كةةل مةةا يةةؤدي إلةةى اإلضةةرار المةةادي والمعنةةوي  3أمنةةه النةةاس علةةى دمةةائهم وأمةةوالهم(

نةه سيحاسةب أه مسؤول أمام هللا عن سالمه نفسةه وسةالمه الركةاب و أنضار قائد المركبة باآلخرين ، واستح

سيدفعه بال ش  للحةذر فةي تعاطيةه مةع اآلخةرين، اظ عليهم وعلى سالمتهم قصر في االجتهاد في الحف اإذ

 .أرواحهم وضمان سالمتهم  ايةواالجتهاد لحم

                                                 
 203/ص2هـ ، ج 1415، دار الحرمين ، القاهرة  المعجم األوسط، ،سليمانالطبراني 1
، المتفق عليه من مسند ابي حمزة ، دار ابن حزم ، بيروت  الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلممحمد ، ،الحميدي  2

 427/ص2،ج 2002،  3،ط
ب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده  ، السعودية ، الرياض ، ، البا األحكام الشرعية الكبرى، ،عبد الحقاالشبيلي   3

 78/ص 1ج  2001
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 لمروريةآداب الطريق وأخالقها وأثرها في السالمة ا :ثانيا

ايةة بهةا ، وهةذا توجةه أكثةر تخصيصةا للعن االلتةزاميؤكد اإلسالم على عدد من األخالق واآلداب التي يجةب 

بةةالطريق ، ومةةن ثةةم تجنةةب كةةل أضةةرارها علةةى المةةار بهةةا وعلةةى الطريةةق نفسةةها ، والمتأمةةل فةةي مةةا فرضةةه 

روريةة، وقةد حةّد لنةا نبةي الرحمةة اإلسالم من آداب للطريق يجد أن االلتةزام بهةا ضةرورة لتحقيةق السةالمة الم

والهةةدى جملةةة آداب وأخةةالق لضةةبط سةةلوكنا وحثنةةا علةةى االلتةةزام بةةدداب الطريةةق ومراعةةاة اآلداب العامةةة فيةةه 

 :وهي على النحو اآلتي

من أهم اآلداب التي أوجبها اإلسالم كحق للطريق والمار بها كف األذى، ولعل التوجيه النبوي المتقةدم  .1

، والةنص يوجةب علةى 1 بقوله صةلى هللا عليةه وسةلم )والمةؤمن مةن أمنةه النةاس..(الذكر أصل في ذل  

، وال يعةةرض ن يةةؤذي قائةةدي السةةيارات أو المشةةاةكةةل سةةائق سةةيارة االلتةةزام بهةةذا التوجيةةه ، فةةال يجةةوز أ

أرواحهةةم للخطةةةر ، وبنةةاي علةةةى ذلةة  ينب ةةةي االلتةةةزام بكةةل لةةةوائا الطةةرق ، وعليةةةه إذا قةةاد سةةةيارته التقيةةةد 

 .ة اآلمنة المحددة والضامنة لسالمة الجميعبالسرع

ماطةة األذى عنهةا يمكةن اعتبةاره مةن أهةم آداب الطريةق وهةذا  .2 إن المحافظة على الطرق سليمة نظيفة واا

يسةةاعد فةةي تحقيةةق السةةالمة المروريةةة ، وقةةد اعتبةةر النبةةي صةةلى هللا عليةةه وسةةلم إماطةةة األذى شةةعبة مةةن 

رشةاد   فيةه  ، ولنتأمل حةديثا آخةر جةاي 2عن الطريق( شعب اإليمان فقال )وأدناها إماطة األذى ).....واا

ماطتةةةةة  الحجةةةةر والشةةةةةوكة والعظةةةةم عةةةةةن الطريةةةةق لةةةةة   الرجةةةةل فةةةةةي أرض الضةةةةالل لةةةةة  صةةةةدقة......، واا

رشةاد النةاس الضةالين فةي  3صدقة.....( ، وقد أشار النص السابق إلى أدبين مهمين هما إماطة األذى واا

 .حفظ سالمة الناس في الطريقالطريق ، وهذا خلق أيضا يؤدي إلى 

                                                 
  36ص  سبق تخريجه  1
، باب ذكر ان ابو صالح السمان ، دار ابن كثير ودار  اطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي،  ،أحمدابن حجر  2

 104/ ص 3الكلم الطيب ، دمشق/بيروت ،ج 
، الباب فقال يا رسول اهلل علمني عمال يدخلني الجنة  ،مكتبة الرشد ،  األحكام الشرعية الكبرى،  ،عبد الحقاالشبيلي  3 3

 1ج  2001السعودية ، الرياض ، 
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إن كف األذى مؤكد عليةه فةي حةديث آداب الطريةق وحقوقةه فقةد روي عةن النبةي صةلى هللا عليةه وسةلم أنةه 

قال: إيةةاكم والجلةةوس فةةي الطرقةةات   قةةالوا يةةا رسةةول هللا مالنةةا مةةن مجالسةةنا بةةد نتحةةدث فيهةةا. قةةال رسةةول هللا 

أعطوا الطريةةق حقةةه   قةةةةةةةالوا ومةةا حقةةه قةةال:  غةةض البصةةر صةةلى هللا عليةةه وسةةلم: فإذا أبيةةتم إال المجلةةس فةة

    1 .( وكف األذى ورد السالم واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

إن النصةةوص الةةواردة فةةي كةةف األذى متعةةددة وكثيةةرة ، وهةةي تشةةير بجةةالي إلةةى تنةةوع صةةور األذى ، ولعةةل 

يتضةمن كةل مةا يةؤذي المسةلمين مةن قةول  أكثر صور األذى مؤثرة في سةالمة المةار فةي الطريةق ، واألذى

 .وعمل

فمةةثال إزالةةة األشةةجار المؤذيةةة للطريةةق والمةةارة وضةةمن ذلةة  كةةل مةةا يسةةبب حةةوادث الطةةرق يعةةد مةةن أهةةم مةةا 

يحقق منع وكف األذى ، وفي ذل  يقول النبي صلى هللا عليه وسلم: )لقد رأيت رجاًل يتقلةب فةي الجنةة فةي 

 2.ي الناس (شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذ

زالة كل أذى عن الطريق كان وصةية النبةي صةلى هللا عليةه وسةلم ، فقةد روي أن أبةا  بل إن منع كل أذى واا

األذى  نةابرزة رضي هللا عنه طلب من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يعلمه شيئًا ينتفع بةه فقةال لةه: )

يقةول النبةي صةلى هللا عليةه وسةلم )بينمةا ، ويبل  األمر حدا عظيما في الفضةل حةين 3عن طريق المسلمين(

ره، فشةةةةةكر هللا لةةةةةه؛ ف فةةةةةر لةةةةةه   4( رجةةةةةل يمشةةةةةي بطريةةةةةق وجةةةةةد غصةةةةةن شةةةةةو  علةةةةةى الطريةةةةةق، فةةةةةأخَّ

إن النصوص السابقة تبين فضل إزالة األذى عن الطريق ، وبمقابل ذل  هنةا  نصةوص تبةين عظةيم ذنةب 

طةةةرق النةةةاس ومتنزهةةةاتهم، وأمةةةاكن مةةةن يتعمةةةد إيةةةذاي النةةةاس فةةةي طرقةةةاتهم ومجالسةةةهم برمةةةي المخلفةةةات فةةةي 

اسةةتظاللهم ، وفةةي حةةديث حذيفةةة بةةن أسةةيد رضةةي هللا عنةةه أن النبةةي صةةلى هللا عليةةه وسةةلم قةةال: )مةةن آذى 

                                                 
 21انظر ص  1
، الباب يقول اني ال أدري لعسى أن تمضي  ،مكتبة الرشد ، السعودية ، األحكام الشرعية الكبرى ، ،عبد الحقاالشبيلي 2 2

 3/232ج  2001ياض ، الر
 25انظر ص   3
، الباب بينما رجل يمشي في الطريق  ،مكتبة الرشد ، السعودية ،  األحكام الشرعية الكبرى، ،عبد الحقاالشبيلي 4 4

 564/ص1ج  2001الرياض ، 
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، واعتبةر النبةي صةلى هللا عليةه وسةلم المتخلةي فةي طةرق النةاس 1المسلمين في طرقهم؛ وجبت عليه لعنةتهم(

( قةالوا: ومةا اللعانةان يةا رسةول هللا؟ قةال: )الةذي يتخلةى فةي ملعونا ، ففي حةديث أبةي هريةرة: )اتقةوا اللعَّةانين

 .2 طريق الناس أو في ظلِّهم(

ن الناس تساهلوا فيما يرمونه فةي الطرقةات ،وبةدال مةن أن يقومةوا بإزالةة كةل أذى فةي الطرقةات يضةر  هذا واا

ار النةةاس النةةاس ويعةةرض سةةالمتهم فةةي الطريةةق ، تةةراهم يرمةةون مخلفةةاتهم وأذاهةةم فةةي الطريةةق ، ولةةئن صةة

يستسهلون هذا األمر فهل يدرون أن اإلسالم جرم هةذا الفعةل ، وهةو صةورة مةن صةور الفسةاد المنهةي عنةه 

َْرِ  عَْعددَ ِْْادَهِحَها)فهةو مشةمول بعمةوم النهةي فةيفي األرض، َْ َوََل )] 56 [(َوََل تُْفِسددُوا فِدي ا

َْرِ  ُمْفِسِدينَ  َْ ، ولربمةا أدى مةا يرميةه النةاس إلةى حةوادث مميتةة فيكونةون ] 183 : الشةعراي[ (تَْعثَْوا فِي ا

قةةد تسةةببوا فةةي هةةال  غيةةرهم أو إتةةالف سةةيارته أو إيقةةاع ضةةرر بهةةا ، فهةةم فةةي ذا  ضةةامنون لةةذل  األذى 

دنيوية وأخروية ، أما الدنيوية فضةمان  والضرر، والشرع اإلسالمي الحنيف قد حملهم نوعين من المسؤولية

 .األخروية فالعقاب اإللهي على الفسادالتلف ماديا ، وأما 

ومن آداب الطريق المشي والركوب على هون ، فقد مدح هللا عباد الرحمن بهذه الصفة فقةال : )َوِعَبةاُد  .3

، ومةع عمةوم هةذه الصةفة إال أن حضةورها  ] 63الفرقةان :  [الرَّْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشةوَن َعَلةى اأْلَْرِض َهْوًنةا..( 

لذل  في قيادة السيارة ألزم ، إن األمر يتجاوز مشية الهون إلى التنبيه إلى ضرورة وجود  عند المشي وتبعا

إنةه المشةي الهةون المناسةب للرحمةة فةي .شخصية متزنة، ونفس سوية يتجليان في مشةية كلهةا وقةاٌر وسةكينةٌ 

يركةب ليمشةي عباد الةرحمن، وحةين يكةون السةير مةع الرفةاق فةال يتقةدم مةن أجةل أن يسةير النةاس خلفةه، وال 

غيره راجةاًل ، وهةذا األمةر يجةب تحققةه فةي راكةب السةيارة فالبةد أن يسةير بطمأنينةة وسةكينة بةال تهةور أو ال 

 .مباالة

                                                 
  179/ص  3، باب النهي حذيفة بن اليمان يكني ابا عبد اهلل ،ج المعجم الكبيرسليمان ،  ،الطبراني 1
 363/ص1،باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها  ، ج األحكام الشرعية الكبرى،  ،عبد الحقاالشبيلي  2
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ومةةةن آداب الطريةةةق غةةةض الصةةةوت وخفضةةةه ، والةةةذي يظهةةةر أنةةةه أيضةةةا ترجمةةةة للشخصةةةية السةةةوية ،  .4

ْوِتَ  ِإنَّ َأْنَكةةةَر اأْلَْصةةةَواِت َلَصةةةْوُت والمتأمةةةل فةةةي قولةةةه تعةةةالى : )َواْقِصةةةْد ِفةةةي َمْشةةةِيَ  َواْغُضةةةْض ِمةةةْن َصةةة

يلمس هذا الةربط المحكةم بةين القصةد فةي المشةي وغةض الصةوت، ويحضةرني  ]19لقمان : [اْلَحِميِر( 

هنا صورة الشباب المستهتر الذي يمر على األحيةاي منطلقةا بسةيارته غيةر عةاب  بمةن يصةيب وصةوت 

صةةية مريضةةة غيةةر سةةوية وال مسةةتقرة، والعجةةب مسةةجل السةةيارة يرجةةف فجمةةع خصةةلتين تعبةةران عةةن شخ

من اآلباي الذين يرضيهم ذلة  فةي أبنةائهم ، إن مثةل هةذه الخصةال تعبةر عةن رعونةة بينمةا يعبةر غةض 

الصةةةوت عةةةن خلةةةق رفيةةةع، وهةةةذا فةةةي الطريةةةق، وأدب الحةةةديث أوجةةةب وأولةةةى ، وهةةةذا معبةةةر عةةةن الثقةةةة 

 .بالنفس، وسالمة التربية

ه عةن التطلةع علةى العةورات وهةذا مةن حةق الطريةق كةبعض مةا ومن آداب الطريق غض البصر وحفظة .5

ذكر سةابقا ، قةال صةلى هللا عليةه وسةلم : )قةالوا ومةا حةق الطريةق يةا رسةول هللا ؟ قةال ) غةض البصةر 

، وهكةةذا فمةةةن حقةةوق الطريةةةق حفةةةظ 1وكةةف األذى ورد السةةةالم واألمةةر بةةةالمعروف والنهةةي عةةةن المنكةةةر(

فةإن النظةر مفتةاح الخطايةا، وحةين نتأمةل الةنص ، فةظ البصةرالتطلةع علةى العةورات، وح الحرمات وعةدم

السةابق نجةةد أن كةةل اآلداب المشةةار إليهةةا لهةةا أثةةر فةةي الطريةةق وسةةالكيه ، ولةةم يةةأت ذكةةر غةةض البصةةر 

اعتباطةةا ، فباإلضةةافة إلةةى عظةةيم ضةةرر النظةةر فةةي فةةتا أبةةواب الفتنةةة علةةى اإلنسةةان هنةةا  جانةةب أخةةر 

ريةق بمةا يحقةق السةالمة المروريةة ، وذلة  ألن االنشة ال بةالنظر مهم في سالمة المار والمارين في الط

وتتبةةع العةةورات والنةةاس يةةؤدي إلةةى وقةةوع كثيةةر مةةن الحةةوادث ، وكةةم مةةن الحةةوادث المميتةةة وقعةةت بسةةبب 

انش ال النظر وعدم تركيز السائق في قيادته للسيارات، والذي نراه إن هنا  تكامال للنظرة القيمية لهةذه 

 .وتحقيق للسالمة المرورية  اية، وفي حال تطبيقها تمثل عنصر نجاة ووق اآلداب اإلسالمية

                                                 
  21أنظر ص   1
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ومن آداب الطريق اعتبارها ملكا للجميع ، فهي مرفق من المرافةق العامةة ، ومةن حةق الجميةع االنتفةاع  .6

بةةه ، ولكةةن بشةةرط أن ال يضةةر ذلةة  االنتفةةاع اآلخةةرين ،والطريةةق فةةي نظةةر اإلسةةالم لهةةا منفعةةة أصةةلية 

رور فيةةه ، غيةةر أنةةه أبةةيا بعةةض وجةةوه االنتفةةاع األخةةرى ، وهةةذه اإلباحةةة لالنتفةةاع بوجةةوه تتمثةةل فةةي المةة

االنتفاع غير المرور بشرط تحقيق حقوق الطريق ومن ثةم منةع كةل ضةرر قةد يقةع للمةارة ، ولةذل  جةاي 

ط ويؤكةد وجةوب دفةع و النهي عن بعض اآلداب كمةا تقةدم وأبةيا الجلةوس فةي الطريةق بتحقةق تلة  الشةر 

 1 .حديث )ال ضرر وال ضرار(أي ضرر 

وقد وردت بعض المنهيات في الطريق التي تؤكد كون الطريق حقا عاما ينب ةي صةونه، ويصةل األمةر حةد 

كبيرا حين يرد النهي عن الصالة فةي قارعةة الطريةق مةع عظةم شةأن هةذه العبةادة ، وكةذل  ُمنةع المسةلم مةن 

إذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب )م التعريس على الطريق ، فقد جاي عنه صلى هللا عليه وسل

  3.لالستراحة والمقصود بالتعريس هنا النزول آخر الليل 2ومأوى الهوام (

ومةةةن آداب الطريةةةق السةةةعي ليكةةةون الطريةةةق أمنةةةا وآمانةةةا ، وتحةةةريم كةةةل صةةةور الترويةةةع والتخويةةةف فةةةي  .7

خافةةة السةةبيل مةةن أكبةةر ال كبةةائر ، وفةةرض لهةةا حةةدودا واعتبةةر هللا الطريةةق ، واعتبةةر اإلسةةالم قطةةع الطريةةق واا

ِإنََّمةا ) مرتكبيها محاربين هلل ورسوله وساعين في األرض بالفساد وفرض لها عقوبة شديدة قال هللا عز وجل

ََُّ َوَرُسةوَلُه َوَيْسةَعْوَن ِفةي اأَلْرِض َفَسةادًا َأن ُيَقتَّلُةوا َأْو ُيَصةلَُّبوا َأوْ  تَُقطَّةَع َأْيةِديِهْم َوَأْرُجُلهُةم  َجَزاُي الَِّذيَن ُيَحةاِرُبوَن ا

ةةْن ِخةةالَف َأْو ُينَفةةْوا ِمةةَن اأَلْرِض َذِلةةَ  َلهُةةْم ِخةةْزٌي ِفةةي الةةدُّْنَيا َوَلهُةةْم ِفةةي اآلِخةةَرِة َعةةَذاٌب َعِظيمٌ  ( 33()المائةةدة : مِّ

                                                 
  26ص  سبق تخريجه 1
 1344، 1،باب كيفية السير والتعريس ، دار المعرف النظامية ، حيدر اباد ، الهند ،ط،أحمد،سنن البيهقي الكبرىالبيهقي 2

 256/ص5هـ ،ج
 على الرابط 2003محمد، لسان العرب، دار صادر ،ن منظوراب 3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5401&idto=5401&bk_no=1

1122&ID=54 
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الصةالة النتسةاب هةؤالي المفسةدين لإلسةالم ، وقةد قةال عليةة نبةي صةلى هللا عليةه وسةلم أن ال حةق واعتبةر ال

 .1من حمل علينا السالح فليس منا()والسالم 

وجةةاي النهةةي عةةن كةةل مةةا يةةؤدي إلةةى الترويةةع فةةي طةةرق النةةاس ، ولةةذل  منةةع اسةةتخدام السةةالح أو حمةةل مةةا 

)إذا مةةر أحةةدكم فةةي مجلةةس أو سةةوق وبيةةده نبةةل فليأخةةذ بنصةةلها ثةةم يةةف النةةاس قةةال صةةلى هللا عليةةه وسةةلميخ

فمن باب أولى هنا أن على السةائق الةذي يسةتخدم هةذه النعمةة أن تكةون  .2ليأخذ بنصلها ثم ليأخذ بنصلها(

فساد في األرض.  بيده أداة خير وامن للناس  في طرقاتهم بدل أن تكون أداه ترويع واا

وهنةةةا أقةةةول للسةةةائق عليةةة  أوال بتقةةةوى هللا وان تأخةةةذ بجميةةةع أسةةةباب السةةةالمة وان يكةةةون جميةةةع تكوينةةة  مةةةن 

مجتمعة بكةل تركيةز واهتمةام وانتبةاه غيةر منقةوص، وملتزمةا بقةوانين السةير مشاعر وأحاسيس وفكر وجوارح 

ومتحليةةا بأخالقيةةات الطريةةق التةةي ارتضةةاها  هللا ورسةةوله لنةةا تقربةةا إليةةه سةةبحانه وعبةةاده متجنبةةا عقةةاب الةةدنيا 

 واآلخرة  وذل  حفاظا على سالمت  وسالمه الناس.

 :ثالثا: القواعد المرورية وتأصيلها الشرعي

ا التأكيةةد علةةى قابليةةة الشةةريعة اإلسةةالمية السةةتيعاب مشةةاكل العصةةر ومواكبةةة مسةةتجداته. وال ريةةب أن يمكننةة

اإلسالم يجمع بةين مراعةاة الجوانةب الفرديةة ، والمتمثلةة فةي جوانةب العبةادات والمعةامالت الشخصةية، وبةين 

تنةدرج القواعةد المروريةة التةي باقي جوانبه االجتماعية واالقتصةادية والسياسةية المرتبطةة بتنظةيم المجتمةع ، و 

تهدف إلى صالح سير اإلنسان وترشيد قيادتةه للسةيارة ضةمن مةا يمكةن اسةتلهام القواعةد الشةرعية والمقاصةد 

الشةةرعية فةةي حفةةظ الةةنفس والمةةال وأثةةر ذلةة  التأصةةيل فةةي تفعيةةل هةةذه القواعةةد والضةةوابط ، وضةةمن ذلةة  يةةتم 

فةةي الحةةوادث ايةةة ثةةم إن الجن كليفةةه العنةةت والمشةةقةضةةبطها لتراعةةي مصةةلحة اإلنسةةان ولةةيس اإلضةةرار بةةه وت

 .المرورية معتبرة شرعا، وتبعا لذل  يرد الضمان المالي دنيويا ، وهكذا التوفيق األخروي

                                                 
 .  149/ص  1،من حمل علينا السالح فليس منا ومن غشنا،ج  األحكام الشرعية الكبرى،  ،عبد الحقاالشبيلي  1
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، ولذل  بحث مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق عن منظمةة  اوهنا  بعض الحوادث التي تلزم وجود أحكام له

ة بحةوادث المةرور المعاصةرة ، وبعةد اطالعةه علةى البحةوث التةي المؤتمر اإلسالمي بعض األحكةام المتعلقة

وردت إليةه بهةةذا الشةةأن واسةةتماعه للمناقشةةات العلميةةة التةي دارت حولةةه ، وبةةالنظر إلةةى تفةةاقم حةةوادث السةةير 

وزيةةةةادة أخطارهةةةةا علةةةةى أرواح النةةةةاس وممتلكةةةةاتهم ، واقتضةةةةاي المصةةةةلحة سةةةةن األنظمةةةةة المتعلقةةةةة بتةةةةرخيص 

روط األمةةن كسةةالمة األجهةةزة وقواعةةد نقةةل الملكيةةة ورخةةص القيةةادة واالحتيةةاط الكةةافي المركبةةات بمةةا يحقةةق شةة

بقواعةةةد المةةةرور والتقيةةةد بهةةةا ايةةةة بمةةنا رخةةةص القيةةةادة بالشةةةروط الخاصةةةة بالنسةةةبة للسةةةن والقةةدرة والرؤيةةةة والدر 

  1:وقد قرر المجمع ما يأتي وتحديد السرعة المعقولة والمحمولة ،

ألنظمةةة التةةي ال تخةةالف أحكةةام الشةةريعة اإلسةةالمية واجةةب شةةرعًا ، ألنةةه مةةن طاعةةة أن االلتةةزام بتلةة  ا :أوالً 

ولي األمر فيما ينظمةه مةن إجةرايات بنةاًي علةى دليةل المصةالا المرسةلة ، وينب ةي أن تشةتمل تلة  األنظمةة 

  .على األحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال

تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة اإلسةالمية  الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات :ثانياً 

ن كانت في ال الب من قبيل الخطأ ، والسائق مس ول عما يحدثه بال ير من أضرار ، سواي في البةدن ؤ ، واا

 :أم المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر وال يعفى من هذه المسؤولية إال في الحاالت اآلتية

ة لقةةوة قةةاهرة ال يسةةتطيع دفعهةةا وتعةةذر عليةةه االحتةةراز منهةةا ، وهةةي كةةل أمةةر عةةارض إذا كةةان الحةةادث نتيجةة

  .خارج عن تدخل اإلنسان

إذا كان الحةادث بسةبب خطةأ ال يةر أو . إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرًا قويًا في إحداث النتيجة

 .تعديه فيتحمل ذل  ال ير المسؤولية

ادث السةير فةي الطرقةات يضةمن أربابهةا األضةرار التةي تةنجم عةن فعلهةا إن مةا تسةببه البهةائم مةن حةو : ثالثاً 

 كانوا مقصرين في ضبطها ، والفصل في ذل  إلى القضاي
                                                 

  164- 162ص  171قرار رقم   1414مجموع قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي في دورته التاسعة عام   1
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ــاً  : إذا اشةةتر  السةةائق والمتضةةرر فةةي إحةةداث الضةةرر كةةان علةةى كةةل واحةةد منهمةةا تبعةةة مةةا تلةةف مةةن  رابع

 .اآلخر من نفس أو مال

، فةةإن األصةةل أن المباشةةر ضةةامن ولةةو لةةم يكةةن متعةةديًا ، وأمةةا  مةةع مراعةةاة مةةا سةةيأتي مةةن تفصةةيل: خامســاً 

  .ً المتسبب فال يضمن إال إذا كان متعديًا أو مفرطا

إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشةر دون المتسةبب إال إذا كةان المتسةبب متعةديًا 

 . والمباشر غير متعد

ا مةةؤثر فةةي الضةةرر ، فعلةةى كةةل واحةةد مةةن المتسةةببين المسةةؤولية إذا اجتمةةع سةةببان مختلفةةان كةةل واحةةد منهمةة

ذا اسةةتويا أو لةةم تعةةرف نسةةبة أثةةر كةةل واحةةد منهمةةا فالتبعةةة عليهمةةا فةةي  بحسةةب نسةةبة تةةأثيره فةةي الضةةرر ، واا

 السواي

هكذا يمكننا القول أن تعاليم اإلسالم كانت وال تزال المرشد األول في الدعوة اللتزام أسباب األمن والسةالمة 

، وقد سبق اإلسالم الثورة الصناعية بقرون بدعوته إلى السالمة وكانت نظرته إليها اعم واشمل من النظةرة 

المادية التي نظرتها الثورة الصةناعية والنهضةة األوروبيةة ، إنهةا نظةرة اإلنسةانية والرحمةة والرفةق تجمةع بةين 

)هللا تعةةةالى  الهةةةدف المةةةادي المحةةةدود والتربةةةوي والنفسةةةي والةةةديني وغيةةةر ذلةةة  يقةةةول

 .(194( ) البقرة : 

ويربط الحديث الشريف هذه الجوانب بعامل األخوة الدينيةة التةي ال تنفصةم عراهةا فقةد جةاي فةي حةديث انةس 

يحةةةب رضةةةي هللا عنةةةه قةةةال قةةةال رسةةةول هللا صةةةلى هللا عليةةةه وسةةةلم )ال يةةةؤمن أحةةةدكم حتةةةى يحةةةب ألخيةةةه مةةةا 

ويكره له ما يكره، ومن هنا يتبين انه على كل  لنفسه ، وعليه يجب أن يحب المسلم ألخيه ما يحب1لنفسه(

إنسان سواي كان صاحب عمل أو عامل أو زميل في العمل الحةرص علةى سةالمته وسةالمه العةاملين معةه 

 .عماله وتصرفاتهأيضا ولعل هذا يؤكد على وجوب إتباع اإلنسان أسلوب السالمة وأصولها في كل أ 

                                                 
  36انظر ص  1
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ومةةن أهةةم المقاصةةد الشةةرعية التةةي يمكةةن االعتمةةاد عليهةةا مقصةةد حفةةظ الةةنفس والمةةال ، وضةةرورة االلتةةزام بمةةا 

 .دعةةةةت إليةةةةه المصةةةةلحة المرسةةةةلة مةةةةن إقةةةةرار للقواعةةةةد والقةةةةوانين المعتمةةةةدة تحقيقةةةةا للمصةةةةالا ودريا للمفاسةةةةد

ومنهةةةا قولةةةه  مةةةن التلةةةف والفسةةةاد وهنةةةا  آيةةةات قرآنيةةةة كثيةةةرة نصةةةت علةةةى ضةةةرورة حفةةةظ الةةةنفس وحمايتهةةةا

َِْلَّ ِعاْلَحق ِ تعالى)  ُ َم اَّللَّ وقد ذكر بعةض العلمةاي أن حفةظ  [33اإلسراي: ]( َوََل تَْقتُلُوا النَّْفَس الَِّتي َحرَّ

الةةنفس يحصةةل بمعةةان، منهةةا حفةةظ بقائةةه بعةةد خروجةةه مةةن العةةدم إلةةى الوجةةود، مةةن جهةةة المأكةةل والمشةةرب 

الموقف الحازم لإلسةالم مةن آفةة القتةل ومةا يفضةي إليةه أو يتسةبب فيةه، ورفةض والملبس والمسكن، هذا مع 

 .االعتداي على الخلق بأي شكل من األشكال

وأكةةد العلمةةاي علةةى اعتبةةار حفةةظ النسةةل والعقةةل ، واعتبةةار كليهمةةا داخلةةين فةةي جوانةةب حفةةظ الةةنفس البشةةرية، 

كةةذا حفةةظ العقةةل ، وعليةةه جةةاي تحةةريم فةةإن حفةةظ المةةال يكةةون بةةدفع العةةوارض التةةي قةةد تعرضةةه للتلةةف ، وه

تعاطي المسكرات لخطرها على النفس وتلفها ، وعلى هذا يكون تحةريم وتجةريم المسةكر للنةازل فةي الطريةق 

 .وخاصة قائد السيارة أكثر تأكيدا

األنفس والممتلكات وتنظيم حياة الناس ليكفل ذل  هو من صةميم الشةريعة وعليه فإن أي جهد هدفه حماية 

 ن مةةن اسةةتيعاب الشةةريعة لكةةل جوانةةب الحيةةاة البشةةريةافةةق مةةع روحهةةا وأوصةةافها، وهةةذا يمكةةية، ويتو اإلسةةالم

 .بكل تقلباتها وتشعباتها

إن اإلرشةةاد والتعلةةيم لضةةوابط الشةةريعة التةةي يؤكةةد عليهةةا اإلسةةالم للناشةةئة والنةةاس ضةةرورة ، خاصةةة إذا ربةةط 

ه التقليل من مخاطر الحةوادث المروريةة، والسةبيل األمر بالجانب اإليماني والجانب التعبدي ، وهذا من شأن

لتفعيل ذل  عبر التربية على ذل  ، وبهدف تكوين وعي جماعي وسلو  مجتمعي ينطلق مةن قةيم اإلسةالم 

 وسةأوجز .  فقةطالتربوية السامية الشاملة، بةال اقتصةار فةي معالجةة مشةاكل المةرور علةى الجانةب القةانوني 

 من خالل النقاط التالية: بعض آداب الطريق وحقوق المارة

 .المشي والركوب على -1
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 .غض الصوت -2

 .غض البصر-3

 .كف األذى-4

 .الطريق مل  للجميع-5

 .الطريق أمن وآمان-6

 .حزام األمان سبب في النجاة واالطمئنان -7

 .األنظمة المرورية ملزمة شرعاَ  -8

 

 

 

 :منعا لحوادث السير فتاوى و أقوال العلماء بالحض على التخلق باألخالق اإلسالمية

تشةةةةير فتةةةةوى صةةةةادرة عةةةةن مجلةةةةس اإلفتةةةةاي األعلةةةةى الفلسةةةةطيني بهةةةةذا الخصةةةةوص إلةةةةى أن االلتةةةةزام   - 1

شارات المرور التي تنظم حركةقوانينب وتحةدد السةرعات واالتجاهةات  ،المركبةات  والمشةاة علةى الطرقةات ،واا

لطريةةق ، ومخالفةةة تلةة  القواعةةد المسةةموحة والممكةةن مةةن الممنةةوع يحقةةق مصةةلحة كبيةةرة لجميةةع مةةن يسةةل  ا

 1. يوقع الناس في مخاطر وأضرار تؤثر على ممتلكاتهم وأرواحهم كما هو معروف اإلشاراتو 

أن يخةةالف أنظمةةة الدولةةة فةةي  وغيةةر مسةةلم يقةةول سةةماحة الشةةيح ابةةن بةةاز رحمةةه هللا : ال يجةةوز ألي مسةةلم -2

دولة _ وفقهةا هللا _ إنمةا وضةعت ذلة  شان المرور لما في ذل  من الخطر العظيم عليه وعلى غيره . وال

                                                 
 119ميالدي،ص  203هـ، 1433، 4، جزء1/98مختارات من قرارات مجلس دار اإلفتاء األعلى الفلسطيني،قرار رقم    1

 2ملحق رقم  120،
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حرصةةةًا منهةةةا علةةةى مصةةةلحة الجميةةةع ورفةةةع الضةةةرر عةةةن المسةةةلمين فةةةال يجةةةوز ألي احةةةد أن يخةةةالف ذلةةة  

  1وللمسئولين عقوبة من فعل ذل  بما يردعه وأمثاله  

كمةةا أفتةةى فضةةيلة الشةةيح ابةةن جبةةرين بحرمةةة مخالفةةة أنظمةةة المةةرور فةةي قولةةه : ال تجةةوز مخالفةةة أنظمةةة  -3

، ولتالفةةي الحةةوادث وللزجةةر عةةن المخةةاطر والمهةةاترات، وذلةة  ا المةةرور التةةي وضةةعت لتنظةةيم السةةيرائولةةو 

عة ر مثةةةل اإلشةةةارات التةةةي وضةةةعت فةةةي تقةةةاطع الطةةةرق ،والالفتةةةات التةةةي وضةةةعت للتهدئةةةة أو تخفيةةةف السةةة

...فعلةةى هةةذا مةةن يعةةرف الهةةدف مةةن وضةةعها ثةةم يخةةالف السةةير علةةى منهجهةةا عاصةةيا للدولةةة فيمةةا فيةةه 

ة ظةةاهرة ويكةةون متعرضةةا للخطةةار ومةةا وقةةع منةةه فهةةو أهةةل للجةةزاي والعقوبةةة ،وتعتبةةر مةةا تضةةعه مصةةلح

 2 الدولة على المخالفين من ال رامات ومن الجزايات واقعا موقعه  .

يقةةةول الشةةةيح ابةةةن عثيمةةةين رحمةةةه هللا : السةةةرعة المقيةةةدة عنةةةد الجهةةةات المختصةةةة األصةةةل أنةةةه يجةةةب علةةةى  -4

يُعــوا  )أوامةةر ولةةي األمةةر وقةةد قةةال هللا تعةةالى : اإلنسةةان أن يتقيةةد بهةةا ألنهةةا يُعــوا اِطَ َوَأط  يَن آَمُنــوا َأط  َياَأيَُّهــا اِلــذ 

ْنُكمْ    3. [59 :]النساي (الِرُسوَل َوُأْول ي اأْلَْمر  م 

 4.بوجوب االلتزام بأنظمة المرور والمنع من مخالفتها  وقد سبق أن أصدر مجمع الفقه اإلسالمي قراره -5
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 الخاتمة

 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

لقد وضع اإلسةالم األسةس والقواعةد التةي تخلةص البشةرية مةن وبةاي حةوادث المةرور علةى الطةرق، وتخلصةه 

ألخالقيةة التةي أشةرنا إليهةا من المدسي المتكررة التي تهدد أمن المجتمع وراحته وذل  مةن خةالل الضةوابط ا

جمل مةةا جةةايت بةةه هةةذه الدراسةةة فةةي أن مجتمعنةةا الفلسةةطيني سةةمته ال البةةة إسةةالميه متدينةةة أفةةي الدراسةةة،و 

تتقبل األمةر الشةرعي أكثةر مةن القةانوني، شةرعت لةه مةن خةالق الكةون أخالقيةات شةامله كاملةة يقبلهةا العقةل 

جاوزهةةا قابلةةه للتطبيةةق والت ييةةر تةةنظم السةةير والجلةةوس والوجةةدان مسةةؤول عنهةةا يثةةاب إن فعلهةةا ويعاقةةب إن ت

في الطريق منسجمة مع قةوانين وضةعت لحمايتةه ال بةد لهةا إن تخلقهةا والتةزم بهةا ال بةد إن يكةون لهةا األثةر 

الكبيةةر فةةي التقليةةل مةةن حةةوادث السةةير بةةل ربمةةا ال أكةةون مبال ةةا إن قلةةت ننتهةةي منهةةا إال مةةا قةةدره هللا بعةةد  

 ذ بجميع أسباب السالمة.التخلق بها واألخ



 57 

نجةاز هةذه الدراسةة وأسةأله أن يجعةل  وأحمد هللا حمدا مباركا فيةه كمةا يحةب ربنةا ويرضةى علةى توفيقةه لةي واا

 اإلخالص في القول والعمل وأن ينفعني به وجميع المسلمين. نيهذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يرزق

 التوصيات الهامة، وأسأل هللا أن ينفع بها.لقد استخلصت من خالل هذه الدراسة بعض النتائج و 

 النتائج

ألحكةةةةام احكةةةةام الشةةةةرعية أكثةةةةر مةةةةن تقبةةةةل قبةةةةل األتفيةةةةه مجتمةةةةع مسةةةةلم يإن المجتمةةةةع الةةةةذي نعةةةةيش  -1

 الوضعية.

 إن األخالق هي طبع اإلنسان وسجيته المحر  والموجه لسلوكه قابله للت يير. -2

ظةةيم شةةؤون النةةاس وحيةةاتهم لمةةا فيةةه خيةةر مصةةدرها خةةالق الكةةون الخبيةةر بتن ةإن األخةةالق اإلسةةالمي -3

وهي شامله كاملة ملزمةه، اإلنسةان فيهةا مسةؤول عةن تصةرفاته يثةاب فاعلهةا ويعاقةب  ةخر الدنيا واآل

 .ةخر متجاوزها في الدنيا واآل

القوانين التي يشرعها المسؤولون لما فيه مصلحة الناس لحفظ أنفسةهم وأمةوالهم هةي مطلةب شةرعي  -4

 إسالمي.

 كيم من اآلداب واألخالق واألحكام للطريق ما يضمن السير بسالم وأمان.سن الشارع الح -5

 العامة، والمنفعة األصلية للطريق هي المرور فيه.المرافق الطريق مرفق من  -6

األصل في استخدام المركبة على الطريق أنه حق مقيد بشروط السةالمة،ألن الطريةق حةق مشةتر   -7

 للناس، يباح استخدامه بشروط السالمة.

اية اسةةتخدام وسةةائل النقةةل المعاصةةرة تعةةد مةةن آالت القتةةل الحديثةةة، وبنةةاي عليةةه يمكةةن أن يقةةع إسةة -8

 حادث سير بطريق الخطأ أو شبه العمد.

9-   

 توصيات ال
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ال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه انه قال )ال يبسيدنا  ما روي عنم  ستلهمأ يع في سوقنا إال مةن تفقةه واا

ر سةلوكه يةلبلوغ غايتنا عبر بوابه األخالق اإلسالمية في التأثير علةى السةائق لت يو  1أكل الربا شاي أم أبى(

لاللتةةزام بةةالقوانين التةةي تحقةةق السةةالمة لةةه ول يةةره مةةن بنةةي جنسةةه ويكةةون  بةةذل  منسةةجما مةةع مةةا أمةةر بةةه هللا 

ذل  إلةى مجتمةع كامةل مثقةف بأنظمةة السةير متفقةه بأخالقيةات وآداب نصل بعد لللحد من حوادث السير  و 

 :خرجُت بالتوصيات التالية السير والجلوس في الطريق

الجهةةات ذات العالقةةة بالتوعيةةة المروريةةة والتثقيةةف باألنظمةةة واللةةوائا المعمةةول بهةةا لتحقيةةق  اعتمةةاد -1

 ة .تصار على مناسبات معيناالقعدم بكل الوسائل و نهج العمل المستمر و  السالمة على الطرق

مةن  اادث مةع مةا ترتةب عليهةو في جميع المةدن الفلسةطينية توثةق الحة ةدائم ةرض مفتوحامع إقامة  -2

، باإلضافة إلى عرض وسائل ، مستخدمين كافة وسائل العرض السمعية البصرية وغيرها أضرار 

 .التثقيف المروري وربط ذل  بأخالقيات الطريق اإلسالمية 

 االةةديني فةةي التوعيةةة، والتفقةةه فةةي أخالقيةةات الطةةرق وآدابهةةا والتركيةةز عليهةة األسةةاس  ىاالعتمةةاد علةة -3

 الوسائل المتاحة وخاصة المساجد وبشكل دائم ولجميع الفئات من إفراد األمة. ةفي كاف

الجهةةات المختصةةة  قبةةل  اعتمةاد دورة للتفقةةه فةةي أخالقيةةات وآداب السةير والجلةةوس فةةي الطريةةق مةن -4

فةي ذلةة  إلةى قةةول الفةاروق رضةةي هللا  امسةةتند ةقيةاد ةريةةد الحصةول علةةى رخصةفةي ذلة  لكةةل مةن ي

ال اتلةةف األنفةةس واألمةةوال واكةةل  عنةةه ونحةةن نقةةول محاكةةاة لقولةةه)ال يسةةير فةةي طرقنةةا إال مةةن تفقةةه واا

 الحقوق شاي أم أبى(.

سةةاعتين تعطةةي نفةةس المضةةمون فةةي التوصةةيات أعةةاله لكةةل مةةن تسةةبب  ةولةةو لمةةد ةاعتمةاد محاضةةر   -5

القيةادة إال بعةد أن يمةنا شةهادة بحصةوله  ةمهما كان حجمه وال يتم اسةترداد رخصة سير ثفي حاد

                                                 
 . 853، ص 8،جزء  2، ط  1983، المكتب اإلسالمي، دمشق بيروت،شرح السنة،الحسينالبغوي،  1
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علةةى تلةة  الدورة)المحاضةةرة( أضةةافه إلةةى تحليةةل الحةةادث وأسةةبابه تحلةةيال علميةةا فةةال يتسةةاوى أمةةام 

 القانون من كان ملتزما بأخالقيات الطريق مع من كان مخال ومستهترا بها .

ذي القيمةةة والعقةةاب الةةرادع بحةةق المسةةتهترين بأخالقيةةات وقةةوانين السةةير  اعتمةةاد فعلةةي لمبةةدأ الثةةواب -6

 . على الطريق 

 

 

 

 الفهارس

 فهرس اآليات القرآنية

 فهرس األحاديث النبوية الشريفة

 فهرس المصادر والمراجع

 فهرس الموضوعات
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1952337 ﴾ ....﴿َواَل ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة  1

2 ﴿.... ﴾ 11113

ًدا  3 9323 ﴾ ....﴿َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ

4 ﴿ .... ﴾ 115

5926،49 ﴾ ....﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا  5

َفَهاَي َأْمَواَلُكمُ  6 527 ﴾ ...﴿ َواَل ُتْؤُتوا السُّ

333428،43 ﴾ ....﴿ِإنََّما َجَزاُي الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن  7

َْرِ  عَْعدَ ﴿ 8 َْ 5640 ﴾ ....َوََل تُْفِسدُوا فِي ا

ُُّ اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناتِ  9 7215 ﴾ ....﴿َوَعَد ا

192120 ﴾ ....﴿َواأْلَْرَض َمَدْدَناَها َوَأْلَقْيَنا  10

8136 ﴾ ....َواْلَخْيَل َواْلِبَ اَل َواْلَحِميَر ﴿ 11

ُُّ َمَثاًل َقْرَيةً  12 11216 ﴾ ....﴿َوَضَرَب ا

81 ﴾ ....َوَيْخُلُق َما اَل َتْعَلُمونَ ﴿ 13

14 ﴿.... ﴾ 3614،36
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َم ﴿ 15 3346 ﴾ ....َوََل تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

16 ﴿.... ﴾715

َعْت َفالَِّذيَن َكَفرُ  ﴿ 17 192016 ﴾ ....وا ُقطِّ

632441 ﴾ ....﴿َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن  18

ِلينَ  ﴿ 19 1379 ﴾ ....ِإْن َهَذا ِإالَّ ُخُلُق اأْلَوَّ

َْرِ  ﴿ 20 َْ 18340 ﴾ ....َوََل تَْعثَْوا فِي ا

12﴾ …ْشُكرَوَمْن َيْشُكْر َفِإنََّما يَ ﴿ 21

اَلَة َوْأُمْر  ﴿ 22 1720﴾ ....َيا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ

1824 ﴾ ....﴿َواَل َتْمِش ِفي اأْلَْرِض  23

192441 ﴾ ....﴿َواْقِصْد ِفي َمْشِيَ  َواْغُضْض  24

1820﴾ ....﴿َوَجَعْلَنا َبْيَنُهْم َوَبْيَن اْلُقَرى  25

1921 ﴾ ....﴿َفَقاُلوا َربََّنا َباِعْد َبْيَن َأْسَفاِرَنا  26

1015 ﴾ ....ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا ﴿ 27

1037 ﴾ ....﴿إنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ  28

29  ﴿.... ﴾ 2113

30 ﴿.... ﴾415

ََُّ َيْجَعل لَّهُ  ﴿ 31 2315﴾ ....َوَمن َيتَِّق ا

نََّ  َلَعَلى ُخُلَق َعِظيم﴿ 32 481012 ﴾ ....َواِا

ْنَس  33 5636 ﴾ ....﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ

6718 ﴾ ....﴿َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّةَ  34

ياَلِف ُقَرْيَش ِإياَلِفِهْم  35 1421 ﴾ ....﴿إِلِ
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21إياكم والجلوس في الطرقات 1 39

10 ....أكمل المؤمنين إيماًنا  2

24 وسبعون شعبة....اإليمان بضع  3

4  14

37 .....المسلم من سلم المسلمون  5

40 اتقوا اللعَّانين 6

42 .....إذا عرستم فاجتنبوا  7

43 ...إذا مر أحدكم في مجلس  8

10 الِبرُّ ُحْسن الُخُلق 9

27 .....بايعت عمر بيدي على  10

40 ......يق بينما رجل يمشي بطر  11

27 ....السمع والطاعة حق على  12

41 .....غض البصر وكف األذى  13

35 ....فإن دمايكم وأموالكم وأعراضكم  14

4  .....كلكم راع وكلكم  15
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10 .....كان ُخُلقه القرآن 16

25 ال تؤذوا المؤمنين 17

2642 ال ضرر وال ضرار 18

37 .....ال يؤمن أحدكم حتى  19

39 ......جاًل يتقلب في لقد رأيت ر  20

43 ....ال يؤمن أحدكم حتى يحب  21

8 ....ما من شيي يوضع  22

23  1429

25 من عارضه شو  ..... 24

25 من ربط دابة على طريق... 25

37  ....من تردى من جبل فقتل نفسه  26

40 ......من آذى المسلمين في طرقهم 27

43 .....السالح  من حمل علينا 28

25،39 نّا األذى عن طريق ...... 29

30  14

38 والمؤمن من أمنه الناس... 31

رشاد  الرجل في أرض  32 39 ......واا

29 ....والذي نفسي بيده لتأمرن  33

9 .....يا جارية، هذه صفات  34
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