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Abstract: 

This research presents evidence from the correct Sunnah of the Prophet, through which appropriate solutions to 

road accidents are found. 
A remedy for this problem has been found through: presenting the inherited evidence that explains the point of the 

research, implementing these evidences in a manner consistent with finding solutions to it, and using mental and 

legal evidence with a clear impact in achieving the purpose of this research. 
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على ضوء السنة النبوية حوادث الطرقات ومعالجتها  
 مقارنة مع القوانين القائمة للسير

 سعود عبد هللا بردي المطيري

  كلية الشريعة

 الكويتجامعة 

 saoud.almutairi@ku.edu.kw 

 03/02/2022 :البحثقبول  28/09/2021 :البحث استالم

 الملخص
خالل:  هذه المشكلة منلإيجاد عالج  حيث تم   ،الحلول المناسبة لحوادث الطرقات من خاللها إيجادتم أدلة من السنة النبوية الصحيحة، البحث  عرض

يوافق إيجاد الحلول لها، واالستعانة باألدلة العقلية واألدلة القانونية ذات األثر عرض األدلة النقلية التي توضح نقطة البحث، وإعمال هذه األدلة بما 
  .الواضح في بلوغ الغاية من هذا البحث

.آداب الطريق ،قيادة ،طرق  ،حوادثالكلمات المفتاحية: 
 :المقدمة

على و  الحمد هلل رب  العالمين وصل ى هللا وسل م على نبين ا محم د
 :آله وصحبه أجمعين.أم ا بعد

فال يخفى على كل ذي لب حاجة الناس في هذا الزمان إلى 
ًعا و المركبات لالنتقال بها من مكان آلخر، ومن أهمها وأكثرها شي

 .ن تلك اآللة التي أطلق عليها اسم: السيارةفي كثير من البلدا
تغني يلة للتنقل ال يسلقد أصبحت السيارات في هذه األزمنة وس

صالح م ، ويترتب على تعطيلها حرج كبير في قضاءالناس عنها
  .الناس الدينية والدنيوية

  الدراسة والدراسات السابقة: مسّوغات
ظاهرة حوادث الطرقات وكثرة انتشارها، األمر  شيوعالدراسة:  مسوغات

 الذي تطلَّب إيجاد الحلول المناسبة من خالل النظر في نصوص الشرع.

 من الدراسات السابقة: 
مي/ د. اإلسالحوادث السير واألحكام المترتبة عليها في الفقه  -1

ة الدراسات اإلسالمية . مجلة كليزمزم عبد اللطيف أحمد
 . (م 2108الزقازيق  –مصروالعربية )

حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لحق هللا وحق   -2
أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية /  ،عباده

 هـ.1422المجلد الخامس 

ع الفقه مجلة مجم ،/ عبد هللا محمد عبد هللاحوادث السير -3
 .اإلسالمي الدورة الثامنة

ة الدراسات مجلة كلي. عموش المطيري  حوادث السير/ د. ثامر -4
 م(. 2011سكندرية اإلسالمية والعربية، )اإل

ا سبقها من م  تميزت هذه الدراسة ع: ما تميزت به هذه الدراسة
 ،على جانب مخصص ومحدد من األحكام الدراسات كونها لم تقتصر

صة عليه في ذكر اآلداب الشرعية المخص تذلك وزاد تبل شمل
 . من هذه الظاهرةللمركبات للحد 

  :الدراسةأهداف 
 .ويةضوء السنة النب فيت المجتمع إيجاد الحلول المناسبة لمشكال – 1
  .ولية وضوابط استخدام المركباتؤ تحديد المس – 2
   .آلداب الشرعية في الواقع الحياتيبراز أثر إعمال اإ – 3

  :الدراسةأهمية 
نصوص السنة للحد من  مما ألزم النظر في ؛كثرة حوادث الطرق  – 1

  .هذه الظاهرة
اس نا لحاجة النظرً  ؛ت به البلوى وجود السيارات فيما عم   يدخل – 2

 .بد منه الأساًسا  الدراسة ههذ تإليها، فكان

 : الدراسةمشكلة 
المجتمع مة للفرد و معلوم أن السنة النبوية الصحيحة فيها المنافع التا

رء العمل بالسنة في د، وهذا البحث يقوم على بيان أثر على حد ٍّ سواء
 : ، وهواآلتي . من خالل السؤال الرئيسحوادث الطرق 
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اهر وموضوعه لها أثر ظهل تطبيق اآلداب المتعلقة في مشكلة البحث 
 ؟ وعالج واضح

ولإلجابة عن هذا السؤال ال بد من اإلجابة عن األسئلة الفرعية  
 : اآلتية

 ؟ ذه اآلداب لدى العامةمدى معرفة هما 
لمة المجتمعات المس بين -ا ولو كانت يسيرة جد   -وهل تم عقد مقارنة 

ائيات المتعلقة في حوادث ، وذلك للوقوف على اإلحصوغير المسلمة
، والتي من خاللها يظهر للعيان نتيجة العمل في النصوص الطرقات

 النبوية وما فيها من المصالح. 

  :الدراسةمنهج 
 .رعيةوضع العناوين الرئيسة والف – 1
  .هاتوضيحو العبارات الكلمات و ، وشرح وضع التعاريف – 2
 .عزو اآليات إلى سورها – 3
  .عزو األحاديث إلى مصادرها – 4
ذكر اإلحصاءات من الجهات الرسمية المتعلقة بحوادث الطرق  – 5
  .هامخالفاتو 
  .وضع الفهرس الخاص بمراجع البحث ومصادره – 6

   :الدراسةخّطة 
مة، و  الدراسةشتمل ت  .مباحث، وخاتمة سبعةعلى: تمهيد، ومقد 

 .بيان نعمة المراكب: المبحث األول
   .األحاديث الواردة في هذا الباب رواية ودراية: المبحث الّثاني
 .القواعد العامة في قيادة المركبة: المبحث الثالث
 .حكم قيادة السيارات: المبحث الرابع

 . المركبة والمسئولية المتعلقة به قائد: الخامس المبحث
على حوادث الطرق مقارنة العقوبات المترتبة : السادسالمبحث 

 .بالقانون 
 ، وفيه مطلبان:األسباب والحلول :حوادث الطرقات: سابعالمبحث ال

سمية في بعض أنواع : عرض إحصائيات الجهات الر المطلب األول
 .مخالفات الطرق 
ية وأثرها في عالج : اآلداب في نصوص السنة النبو المطلب الثاني

 .حوادث الطرقات
 .وفيها ذكر أهم  نتائج البحث :الخاتمة

 

 :المبحث األّول
 :نعمة المراكب

ِنَعم هللا تبارك وتعالى التي امتن بها على  إحدىتعد نعمة المراكب 
 َعاَلى :تَ َقاَل منافع  األنعام وما فيها من  سبحانه، وقد ذكر هللا عباده

ع َٰم  ٱو  ﴿ 
ُكُلون   ألأ نأ

أ
ا ت أ ه 

ِمنأ ِفُع و  ن َٰ م  ٞء و 
ا ِدفأ ۖا ل ُكمأ ِفيه  ه  ل ق  ا  ٥خ  ل ُكمأ ِفيه  و 

ُحون   ر 
ِحين  ت سأ اٌل ِحين  ُتِريُحون  و  م  ل ٖد لَّمأ  ٦ج  ال ُكمأ ِإل ىَٰ ب  ق 

ِمُل أ ثأ ت حأ و 
ِلِغيِه ِإَّلَّ ِبِشقِّ  حِ  ِإنَّ  ألأ نُفِس  ٱت ُكوُنوْا ب َٰ بَُّكمأ ل ر ُءوٞف رَّ ل  ٱو   ٧يٞم ر 

يأ خ 
ِبغ ال  ٱو   لأ

 لأ
ِمير  ٱو   ح 
ل ُمون   لأ ُلُق م ا َّل  ت عأ

ي خأ  و 
  
ِزين ة ك ُبوه ا و 

قال  . [8-5] النحل﴾ ٨ِلت رأ
 ﴾ُمونَ َوَيْخُلُق َما ال َتْعلَ ﴿: قال": شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه هللاال

مما يكون بعد نزول القرآن من األشياء، التي يركبها الخلق في البر 
والبحر والجو، ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم، فإنه لم يذكرها 
بأعيانها، ألن هللا تعالى ال يذكر في كتابه إال ما يعرفه العباد، أو 

 هيعرفون نظيره، وأما ما ليس له نظير في زمانهم فإنه لو ذكر لم يعرفو 
ولم يفهموا المراد منه، فيذكر أصاًل جامًعا يدخل فيه ما يعلمون وما ال 

 فما حدث بعد": لشيخ الطاهر بن عاشور رحمه هللاوقال ا .(1)"يعلمون 
  .(2)"ذلك من اْلَمَراِكِب ُمَنبٌَّأ به في هذه اآلية

 :المبحث الثاني
 :األحاديث الواردة في هذا الباب رواية ودراية

 ي توضح موضوعالسنة النبوية جملة من األحاديث التقد ورد في 
، وفي هذا المبحث نستعرض عدًدا منها تخريًجا اوتخدم جوانبه الدراسة

 .ًقال من كالم أهل العلم في شرحهاون
يه:  ، وجاء فالنبي صلى هللا عليه وسلمحديث حجة  :الحديث األول

ل ْيِه " ُ ع  لَّى َّللاَّ ِ ص  ُسوُل َّللاَّ ف ع  ر  د  ن ق  لِ و  ق ْد ش  لَّم  و  س  تَّى و  َ  ح  ا و اِء الزِّم  ْْ ْلق 
ا النَّاُس  ِدِه اْلُيْمن ى : أ يُّه  ي ُقوُل ِبي  ْحِلِه و  يُب م ْوِرك  ر  ِْ ا ل ُي ه  ِكين ة  ِإنَّ ر ْأس   السَّ

ِكين ة     .(3)"السَّ

رح:   * الشَّ
ُكوُن ضد  الحركة َسَكَن الشيُء قوله  ْسُكُن يَ : )السكينة السكينة(: السُّ

نه غيره َتْسكيًناُسكونًا إذا ذهبت حركته وَأسْ  وكل ما َهَدَأ  ،َكنه هو وَسكَّ
بأنفسكم  ، وارفقواالزموا السكينة فال تسرعوا ىوهو هنا بمعن. (4)فقد َسَكن

-ه النبي ، فال تعجلوا فيبعًضا، وعليكم بالتؤدة في سيركم وببعضكم
في زحام أداء أحد أركان اإلسالم،  يقول هذا -صلى هللا عليه وسلم

اس في الطرقات كما في زماننا ، فكيف إذا كان النفيأمرهم بالسكينة
عن  وقد جاء .وعدم العجلة في حقهم أولى وأحرى  ؟! فلزوم السكينةهذا

ِ، َواْلَعجَ ": أنه قال -لمصلى هللا عليه وس-النبي  َلُة ِمَن األَناُة ِمَن َّللاَّ
ْيَطانِ  سهل بن سعد الساعدي رضي من حديث   (5)الترمذي رواه  "،الشَّ
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تََّأنِ ي ال من حديث أنس رضي هللا عنه بلفظ: )(6)رواه أبو يعلىهللا عنه، و 
وتركوا  ،النبوي اليوم فلما خالف كثير من الناس هذا الهدي ( .ِمَن َّللاَِّ 

 ،التأني والسكينة في قيادة المركبات، وقعت هذه الحوادث الجسيمة
والعجلة من  ،في القيادة مذموم؛ ألنه ضرب من العجلة فاإلسراع

اَلُة ِإَذا ُأِقيمَ ": ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلموقد ق الشيطان. ِت الصَّ
ِكيَنُة، َفَما َأْدَرْكتُ  ْم َفَصلُّوا، َفاَل َتْأُتوَها َتْسَعْوَن، َوْأُتوَها َتْمُشوَن َوَعَلْيُكُم السَّ

ي ف -صلى هللا عليه وسلم-. فهذا أمر من النبي (7)"واَوَما َفاَتُكْم َفَأِتمُّ 
داء الصالة وهي من أعظم لزوم السكينة عند الخروج من البيت أل

لى بلوغ إعة المسار مع أن األصل هو استباق الخيرات و ، العبادات
  .لسكينة مطية ما سواها من العاداتالدرجات، فحقيق أن تكون ا

م قال يو  -سلمصلى هللا عليه و -أن رسول هللا  (8)وفي الصحيحين 
 ."انفذ على رسلك"ر لعلي بن أبي طالب رضي هللا عنه: خيب

. فإذا كان "أي ِسْر على تؤدتك، ولي ن سيرك" :(9)قال القاضي عياض
  شرًعا، فكيف بحال قيادة السيارات؟ االر فق في حال الغزو محمودً 

ُ عَ حديث َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة  :الحديث الثاني ْمِريِ  َرِضَي َّللاَّ ْنُه َأنَُّه َقاَل: الضَّ
ِ َصلَّى هللاُ  ُل، َفَقاَل َرُسوُل َّللاَّ ِ َأْرَسَل َراِحَلِتي َوَأَتَوكَّ : َسلَّمَ  َعَلْيِه وَ َيا َرُسوَل َّللاَّ

لْ " : لفظث من طريق أنس رضي هللا عنه بوجاء الحدي ."َبْل َقيِ ْدَها َوَتَوكَّ
لُ ُسوَل َّللاَِّ َقاَل َرُجٌل: َيا رَ  ُل ؟ َقالَ ْطِلُقهَ ، َأْو أُ  أَْعِقُلَها َوَأَتَوكَّ اْعِقْلَها ": ا َوَأَتَوكَّ

لْ    .(10)"َوَتَوكَّ

رح:   * الشَّ
 ،خذ باألسباب مع التوكل على هللاالحديث فيه الحثُّ على األ

 فالمطلوب شرًعا هو الجمع بينهما.
خالل التطبيق العملي لهذا فإذا ُرْمَنا الوقاية من حوادث الطرقات من 

نموذًجا أ"حزام األمان" يعد  الحديث، وجدنا أن ما يطلق عليه اسم:
ارك هللا تب ، وفي األخذ باألسباب مع التوكل علىعملي ا لهذا األمر

  .وتعالى
من خالل اإلحصائيات نجد أن كثيًرا من اإلصابات الخطيرة في كثير و 

سواء من قبل السائقين أو  ،من الحوادث سببها إهمال هذا الجانب
اب ك ش ، والربط حزام األمان"افمن ذوق القيادة وجمالها عبارة: " .الرك 

ع م ،على الطرقات هاوأسبابأن من فعل هذا فقد أخذ بوسائل السالمة 
  .كامل التوكل على العزيز العليم

 :هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قالما جاء عن رسول  :الحديث الثالث
  .(11)"ُحْسِن ِإْساَلِم اْلَمْرِء َتْرُكُه َما اَل َيْعِنيهِ ِمْن "

رح:   * الشَّ
وإذا حسن اإلسالُم، اقتضى ترك ما ال " قال ابن رجب رحمه هللا:

يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات، وفضول 
 .(12)"المباحات

المرء إليه بسيما كثرة الفضول فيما ليس  وال"وقال ابن تيمية رحمه هللا: 
  .(13)"حاجة من أمر دين غيره ودنياه

نشغال الففي هذا الحديث بيان جلي على أن المرء ينبغي له أن يترك ا
، ويزداد األمر ضرورة في تركه إن كان في أمر ليس له فيه مصلحة

العمل  يبين أن ترتب على انشغاله به مفسدة راجحة. ونضرب مثااًل ي
ث حوادفي هذا الحديث يكون من األسباب الظاهرة والراجحة في منع 

 .تهاأو تقليل نسبالطرق 
 على أنه من ويصنف ،نجد أنه قد يقع حادث في أحد الطرق  فمثاًل 

، ويكون ضررها من الضرر المادي المتعلق الحوادث غير الخطيرة
ل قليا الحادث ، ولكن هذمراكب فقط دون إصابات في األشخاصبال

ذا تزاحم وتجمهر بعض السائقين حوله في فضول لمجرد إ الضرر
نه قد ينتج عمما ، شغلوا الطريقأكوا ما ال يعنيهم و النظر، ولم يتر 

تزاحمهم و  بعض السائقينمن حوادث كثيرة خطيرة نتيجة هذا الفضول 
 واإلصابات األضرار. فكم من حوادث خطيرة كان فيها من وتجمهرهم

دخل ت كان سببها ليس الحادث األول بل بسبب ،يات لألشخاصوالوف
ليه بقول النبي ع ، وبسبب إهمال العملبعض الناس فيما ال يعنيهم

 ."ِمْن ُحْسِن ِإْساَلِم اْلَمْرِء َتْرُكُه َما اَل َيْعِنيهِ " :الصالة والسالم
 ي  صلىبعن َأبي سعيد الُخدري رضي هللا عنه، عن النَّ  :الحديث الرابع

، الوا: َيا َرُسول هللافق "إيَّاُكْم َوالُجُلوَس في الطُُّرَقاتِ " :هللا عليه وسلم، َقالَ 
، نتحدث ِفيَها هللا عليه  سوُل هللا صلى. َفَقاَل ر َما لنا ِمْن مجاِلِسنا ُبدٌّ

َحقُّ  : وما. قالوا"َفإَذا أَبْيُتْم إالَّ الَمْجِلَس، َفَأْعُطوا الطَّريَق َحقَّهُ " :وسلم
الِم، َغضُّ الَبَصِر، َوَكفُّ اأَلَذى، َوَردُّ السَّ ": ؟ قالالطَّريِق َيا رسوَل هللا

  .(14)"ِ ، والنَّهُي عن الُمْنَكرَواألْمُر ِبالَمْعُروفِ 

  :* الشرح
 لى هللا عليه وسلم: )َفَأْعُطوا الطَّريَق َحقَُّه(، وذكر منهاقول النبي ص

الحسي أو المعنوي. وهناك كف األذى، ويدخل فيه كل أنواع األذى 
يتحقق فيها عدم إعطاء الطريق حقه، المسبب لألذى، صور مظاهر و 

  :منها
ثيًرا ما ، فكل استخدام الهواتف أثناء القيادةتعطيل السير من خال .1

ال غيتسبب هذا األمر في اضطراب حركة سير المركبات نتيجة انش
رئيسة اب السب، مما جعله من أحد األبعض السائقين في هذه الهواتف

 .في وقوع حوادث الطرق 
وأمثال  ،القواعد المرورية المقررة قاعدة: "ال تنشغل بغير الطريق" ومن

  .لوا غيرهمهؤالء نجد أنهم انشغلوا بغير الطريق واشغ
فقد جاء في اإلحصائية األخيرة الرسمية المسجلة في اإلدارة العامة 

أن نسبة المخالفات قد  ل استخدام الهواتف أثناء القيادة،للمرور حو 
موافقة للقاعدة الفقهية وهذه القاعدة  .(15)( مخالفة16325: )بلغت

وهذه القاعدة تقوم على أن من  .(16) )(المشهورة: )المشغول ال يشغل
شغله بشيء آخر. ومن األمثلة عليه: كان مشغواًل بشيء ال يمكن 

  ، فإنه ال يباع، ألنه مشغول بالوقف.المكان الموقوف
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صور عدم إعطاء الطريق حقه استخدام بعض السائقين  ومن .2
اإلسعاف  : سياراتمثل ،للطرق المخصصة لسيارات الطوارئ 

   ، منها:ونحوها، وهذا فيه مفاسد
تأخير مركبات الطوارئ للقيام بمهامها المخصصة لها على  مفسدةأ(   

 الطرقات.
، ورالمر  نتيجة هذا اإلهمال لقواعدب( مفسدة وقوع الحوادث الكثيرة 

فأحياًنا يكون من يستخدم هذا القسم من الطريق على سرعة كبيرة 
عندها ، و ا يكون الطريق مزدحًما بالمركباتمخالفة لحركة السير حينم

     .سبب هذه الرعونة من بعض السائقينحد ث وال حرج عن الحوادث ب
بعض كذلك من صور عدم إعطاء الطريق حقه ما يقوم به   .3

 تالف لمركباتهم من خاللإة من فئة الشباب من ، وخاصالسائقين
 امم ؛دون مراعاة لحق الطريق -التفحيط– العبث بالسيارات

، ومع ما في ذلك العبث من يعرض حياتهم وحياة غيرهم للضرر
خرج فقد أ .ي صح في السنة النبوية النهي عنهإضاعة المال الذ

بي أن النمن حديث المغيرة بن شعبة رضي هللا عنه  (17)الشيخان
َم َثاَلًثا، َوَنَهى عَ ": قال -صلى هللا عليه وسلم- ، ِإنَّ هللاَ َحرَّ ْن َثاَلثٍّ

: ِقي َم ُعُقوَق اْلَواِلِد، َوَوْأَد اْلَبَناِت، َواَل َوَهاِت، َوَنَهى َعْن َثاَلثٍّ َل َحرَّ
َؤاِل، َوِإَضاَعِة اْلَمالِ  وايات وجاء في بعض ر  ."َوَقاَل، َوَكْثَرِة السُّ

َؤاِل، َوِإَضاعَ ": حديث بلفظال َة َوَكِرَه َلُكْم ِقيَل َوَقاَل، َوَكْثَرَة السُّ
  ."الَمال

قال ابن فارس رحمه هللا تعالى: )كره( الكاف والر اء والهاء أصل صحيح 
 .(18)، يدل  على خالف الر ضا والمحب ةواحد

ما وُينهي عن فعل   ، هوما يكرهه هللا تعالى األصل فيه أن يكون محرَّ
  :تعالى بعد ذكر جملة من المحرمات ولقد ورد لفظ الكراهة في قوله

ِلك   ُكلُّ  حمس﴿: َتَعاَلى َقالَ  ُئهُۥ  ك ان   ذ َٰ يِّ بِّك   ِعند   س  رُ  ر  ام كأ  ﴾٣٨ وه 
 [38] اإلسراء

ي فالسلف كانوا يستعملون الكراهة ف" قال ابن القيم رحمه هللا تعالى:
معناها الذي استعملت فيه في كالم هللا ورسوله، ولكِن المتأخرون 

 .( 19) "اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم 

  :المبحث الثالث
  :القواعد العامة في قيادة المركبة

في المركبة  هاتوافر و شروط السالمة تحقق  :القاعدة األولى 
 :للقيادة المستخدمة

ة إال أن المركبة المعد اإلباحة،األصل فيه  –كما سيأتي–القيادة  حكم
لهذه القيادة يجب أن تتوفر فيها الشروط المعتبرة الستخدامها كوسيلة 

 .نقل
 ب، فإن هذا الواججب دفع الضرر عن المركبة وصاحبهافإذا كان الوا

ائل لها أحكام ها أو الوس: األمور بمقاصدال يتحقق إال بإعمال قاعدة

بد من  وعليه فال .(20)، فما ال يتمُّ الواجُب إال به فهو واجبالمقاصد
 .ة للمركبة قبل الشروع في قيادتهاتوفير وسائل السالم

 :وجود اإلذن بالقيادة وتحقق شروطه :القاعدة الثانية
ر نجد أن السن والعقل معتبر في كثي عند النظر في كثير من العبادات

 كالصالة والحج والصيام وغيرها.منها، 
ر ، فال يجوز أن يتولى القيادة صغيذا األمر متطلب كذلك عند القيادةوه

  أو كل من ال يحسن قيادة المركبة. ،أو فاقد العقل ،السن
ل ويحد افالطرقات لها حقوقها ومن هذه الحقوق كف األذى، فالضرر يز 

بة وجود اإلذن لقيادة المرك، لذا كان لزاًما من هذه القاعدة في من أسبابه
الشروط من الجهة المسؤولة عن إصدار رخص السير عند تحقق 

 .وانتفاء الموانع إلصدارها
 :اَّللتزاَ التاَ بقواعد السير القاعدة الثالثة:

إن الشريعة الغراء جاءت بالمحافظة على المقاصد الخمسة أو 
بل  اتفقت األمةقد "الضرورات الخمس. قال االمام الشاطبي رحمه هللا: 

سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات 
  ."(21)الخمس: وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل

سيكون في ذلك حفظ لألنفس  ،وعند مراعاة قواعد السير وإعمالها
ل جلب ا ألجواألموال، فهذه القوانين الخاصة بالمركبات إنما تم وضعه

   خالل بها مظنة وقوع الضرر.ودفع المفاسد، وفي اإلالمصالح 

 :المبحث الرابع
 :حكم قيادة السيارات

َ في اللغة: جمع حكم، وهو القضاء بالعدل، وأصل الحكم المنع،  األحكا
يقال "َحَكْمُت" عليه بكذا إذا منعته من شيء فلم يقدر على الخروج 

  .(22)عنه
الشرع المتعلق بأفعال المكلفين ما اقتضاه خطاب  األحكاَ اصطالًحا:

  .(23)من طلب أو تخيير أو وضع
، توجيه الكالم المفيد إلى السامع مصدر خاطب، وهو الخطابو 

ن: جمع مكلف، وهو اإلنسان البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة، و والمكلف
والطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، وكل منهما إما أن يكون 

ير جازم، والتخيير هو تخيير المكلف بالخطاب بين طلبه جازًما أو غ
 ،الجانبين على اآلخر، ويسمى إباحةالفعل والترك، دون ترجيح ألحد 

والوضع هو الَجْعل، وهو خطاب َّللاَّ تعالى المتعلق بجعل الشيء سبًبا 
 ،ةأو رخص ،أو فاسًدا ،أو صحيًحا ،أو مانًعا ،أو شرًطا ،لفعل المكلف

تعريف الحكم أنه كالم َّللاَّ تعالى الذي ارتبط وخالصة  .أو عزيمة
 ،يموالتحر  ،والندب ،بتصرفات المكلف في بيان حالها من اإليجاب

 ،وشروط ،وموانع ،واإلباحة، وما يتعلق بها من أسباب ،والكراهة
  .(24)ورخصة ،وعزيمة ،وفساد ،وصحة

، واألصل فيها الحل  ة للسيارات تدخل في عموم العاداتإن القياد
َمُه هللا تعالى اإلباحة والعفو، َفاَل ُيْحَظُر منهاو  ابن القيم  قال .ِإالَّ ما َحرَّ
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 ،البطالن إال ما شرعه هللا ورسولهاألصل في العبادات ": رحمه هللا
ُة َواْلَحلُّ إال ما َأْبَطَلُه  حَّ وعكس هذا العقود والمطاعم األصل فيها الصِ 

َمهُ  ذكر الفقهاء في كتبهم أن المرور في طريق قد و  .(25)"هللا ورسوله َوَحرَّ
المسلمين األصل فيه اإلباحة، لكنه مقيد بشرط السالمة فيما يمكن 

  .(26)االحتراز عنه

 :المبحث الخامس
 :قائد المركبة والمسؤولية المتعلقة به

فإن  ،ال شك أن سائق المركبة مسؤول عن كل تصرفاته عند قيادته لها
منا ، فإنه في هذه الحالة يعد ضااعد المرورمفرطا عند سيره في قو  كان

وإن ": قال ابن قدامة رحمه هللا.  ديه وتفريطهللتلف الذي يقع بسبب تع
بوقوفه، مثل أن يقف في طريق ضيق، فالضمان  ايً كان الواقف متعد  

ليه، ان الضمان ععليه دون السائر، ألن التكليف حصل بتعديه، فك
في الطريق، أو جلس في طريق ضيق، فعثر به  اكما لو وضع حجرً 

 . (27)"إنسان
  .هذا في حال أن السائق حصل منه هذا التعدي

اعد ميع قو ا بج، بأن قاد مركبته ملتزمً ا في سيرهيً ن لم يكن متعد  وأما إ
 ؟ المرور فهل عليه ضمان في هذا

ابن  قال: لفقهاء من خالل كتبهم هذه النصوصفقد جاء النقل عن ا
 :يوقال الكاسان  .(28)"إن غلبت الدابة راكبها بال تفريط لم يضمن"مفلح: 

ولو نفرت الدابة من الرجل أو انفلتت منه، فما أصابت في فورها ذلك "
فال ضمان عليه، لقوله عليه الصالة والسالم: )العجماء جبار(، أي 

وال يمكنه  انفالتها،البهيمة جرحها جبار، ألنه ال صنع له في نفارها أو 
وفي مذهب   .(29)"االحتراز عن فعلها، فالمتولد منه ال يكون مضمونا

 :قالف الشافعية في هذه المسألة قوالن، ذكرهما النووي رحمه هللا تعالى
ولو غلبتهما الدابتان، فجرى االصطدام والراكبان مغلوبان، فالمذهب "

كره جماعة أن أن المغلوب كغير المغلوب كما سبق. وفي قول أن
هالكهما وهالك الدابتين هدر، إذ ال صنع لهما وال اختيار، فصار 
كالهالك بآفة سماوية، ويجري الخالف فيما لو غلبت الدابة راكبها أو 

  ."(30)سائقها

 :السادسمبحث ال
  :العقوبات المترتبة على حوادث الطرق مقارنة بالقانون 

 الرعاية التامة للكليات الخمس من األصول المقررة في الشريعة
 ، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.، وهي: الدين

. وسيتناول هذا ات فيها المساس باألنفس واألموالوحوادث الطرق
ي وسائل النقل التحوادث  أحكامالفقهاء في من كتب  المبحث نقواًل 

 ،يترتب عليها من التعويض والعقوبةوما  ،كانت في تلك العصور

م . ذكر الفقهاء في ثنايا كتبهرنة ذلك بالقانون المعاصر للمرورومقا
كبات في عصرهم المتمثلة بالدواب، وهذا ذكر طرف ا لحوادث المر صورً 
 : منها

: وإن اصطدم فارسان أو راجالن )فصل(: قال أبو إسحاق الشيرازي 
  .(31)وماتا وجب على كل واحد منهما نصف دية اآلخر

: أرأيت إذا اصطدم فارسان فقتل )قلت(  :الكبرى و جاء في المدونة 
)قال( مالك: عقل كل واحد منهما على قبيل  كل واحد منهما صاحبه؟

 :يقال الكاسان و .(32)صاحبه، وقيمة كل فرس منهما في مال صاحبه
 اآلخر في ةعلى عاقلإذا اصطدم فارسان فماتا فدية كل واحد منهما 

: واذا مسألة: قال: قال ابن قدامة ، (33) قول أصحابنا الثالثة رحمهم هللا
اصطدم الفارسان فماتت الدابتان ضمن كل واحد منهما قيمة دابة 

  .(34)اآلخر
ومما جاء في أبحاث هيئة كبار العلماء في اللجنة الدائمة لإلفتاء في 

 :  كة العربية السعودية هذا التوضيحالممل
فإن ماتا فال  ،اإن تصادمت سيارتان وكان ذلك من السائقين عمدً "

وتجب دية كل منهما ودية من هلك معه من  ،قصاص لفوات المحل
وما تلف معه من السيارة والمتاع في مال صاحبه بناء على  ،النفوس

لك بالنسبة واعتبار ذ ،عدم اعتبار اعتدائه وفعله في نفسه ومن هلك معه
لصاحبه ومن هلك أو تلف معه، أو يجب نصف دية كل منهما ونصف 

ونصف قيمة ما تلف معه في مال صاحبه، بناء  ،من هلك معه دية
على اعتبار اعتدائه وفعله في حق نفسه وحق صاحبه، وإن مات 

بالصدمة، ألنها مما يغلب  أحدهما دون اآلخر اقتص منه لمن مات
على الظن القتل به، وإن كان التصادم منهما خطأ وجبت الدية أو 

لى عاقلة صاحبه، وتجب قيمة ولمن مات معه ع ،نصفها لكل منهما
ما تلف من سيارة كل منهما أو متاعه أو نصفها في مال صاحبه بناء 

ا ا واآلخر مخطئً على ما تقدم من االعتبارين، وإن كان أحدهما عامدً 
 ا على أمره فال ضمانفلكل حكمه على ما تقدم، ومن كان منهما مغلوبً 

ومن خالل النظر   .(35)"عليه إال إذا كان ذلك بسبب تفريط منه سابق
في القانون المتعلق بالمرور الخاص بدولة الكويت جاء فيه ذكر العقوبة 

 ،المتعلقة في قيادة المركبات برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه
، فقد نص القانون على أن السائق أو الركاب أو الغير للخطريعرض 

 تزيد ، وبغرامة الشهرلحبس مدة ال تزيد عن ثالثة أيعاقب فاعل ذلك با
وز في عقوبة تجا . وجاءدينار أو بإحدى هاتين العقوبتين على مائة

امة ، وبغر لحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر، وهي ااإلشارة الحمراء
 .(36)ال تزيد على ثالثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

 السابع:المبحث 
  :حوادث الطرقات األسباب والحلول

أسباب لحوادث الطرقات يمكن أن نستعرضها من خالل  هناك عدة
ومن  ،لمدونة في تقارير الجهات الرسميةالنظر في أنواع المخالفات ا
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شرعية وجد فيها عالج هذه المشكلة، وقد جعلت تأمل في النصوص ال
  :هذا المبحث في مطلبين

 :المطلب األول
 الطرق عرض إحْائيات الجهات الرسمية في بعض أنواع مخالفات 

 
 :المطلب الثاني

  اآلداب في نْوص السنة النبوية وأثرها في عالج حوادث الطرقات

  اآلداب في اللغة:
: أَدب النَّْفس والدَّْرِس، ومنه: َأُدَب الرجل بالضم فهو جمع أدب، يقال

َب. وهو َتَعلُُّم رياضة النفس ومحاسن األخالق، وُسم َي  ْبُتهُ َفتَأدَّ َأديٌب، وَأدَّ
  .(37)األديب ألَنه َيْأِدُب الناس ِإلى المحامد وينهاهم عن المقابحبه 

  اآلداب اصطالًحا:
 .ك الذي يعصم من قام به عما يشينهاألدب هو السلو 

د أنواع المرور في طريق المسلمين، ولكن لهذا تعتبر قيادة السيارات أح
لطرق من خالل التقيد ، ويمكن عالج مشكلة حوادث االمرور آداب

 :بهذه اآلداب، وهي بدورها تنقسم إلى قسمين
  آداب عامة.( 1
 .آداب خاصة بالمراكب وقيادتها( 2

 

 

 أوَّل: عالج حوادث الطرق باآلداب العامة:
وأن  ،عة تتعلق بحفظ المرء في شأنه كلهلقد جاءت نصوص في الشري
وهذا  ،كانت سبًبا في حفظ هللا تعالى لهمن قام بها وعمل بمقتضاها 

  :عض النصوص المتعلقة في هذا الشأنلببيان 
 عن ُجْنَدَب ْبَن َعْبِد هللِا رضي هللا عنه قال: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى .1

ْبَح َفُهَو ِفي ِذمَِّة هللاِ "هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  ، َفاَل َيْطُلَبنَُّكُم َمْن َصلَّى الصُّ
ِتِه ِبَشْيءٍّ َفُيْدِرَكُه  قال القاضي ( 38) َهنََّم.َفَيُكبَُّه ِفي َناِر جَ هللاُ ِمْن ِذمَّ

 "، ْبَح فهو في ذمة هللامن صلى الصُّ وقوله: " :عياض رحمه هللا

 (39). "، وقيل: األمانالذمة: الضمان
سلم ، أن النبيَّ صلى هللا عليه و عن أنِس بن مالِك رضي هللا عنه .2

ُت على هللِا، توكلإذا خرَج الرُجُل ِمن بيته، فقال: ِباْسِم هللا، "قال: 
: ُهِديَت وكِفيَت َوُوِقيتَ   ،"ال حوَل وال قوةَ إال باهلل" قال: "ُيقاُل حينئذٍّ

إذا توكل العبد علي هللا ": قال الطيبي رحمه هللا .(40)الحديث
  .(41)"وفوض أمره إليه، كفاه هللا فيكون هو حسبه

ُ َعَليه َوسَ  عن َأبي هريرة .3 لَّم رضي هللا عنه، عن النَِّبي  َصلَّى َّللاَّ
إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء، "قال: 

قال . (42)"وإذا دخلت منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء
 ،أي خروج السوء "تمنعانك مخرج السوء": الصنعاني رحمه هللا

 . (43)"ومثله مدخل أي تدفعان عنك ما يسوؤك

ا: عالج حوادث الطرق باآلداب الخاصة بالقيادة ثانيً 
 واستخداَ الطرقات:

بينت نصوص الوحيين بعض األدعية واآلداب المخصصة عند 
ركوب الدواب، والتي يقوم مقامها في هذه العصور ما يسمى بالعربات 

  رقات، ومن هذه النصوص:والسيارات، كما بينت آداب استخدام الط
أما في   .الوحيين، وقد جاء الحث على العمل به بنص دعاء الركوب

ل ق   لَِّذيٱو   حمس﴿ َقاَل َتَعاَلى : القرآن :  و َٰج  ٱخ 
ع   ألأ زأ ج  ا و  ل  ل ُكم مِّن  ُكلَّه 

كِ ٱ ُفلأ ع َٰمِ ٱو   لأ
ك ُبون   ألأ نأ ت وُ  ١٢م ا ت رأ ل ىَٰ ُظُهوِرهِ  اْ ۥ ِلت سأ ُكُرواْ  ۦ ع  م ة  ُثمَّ ت ذأ

 ِنعأ
بُِّكمأ ِإذ ا  ُتمأ ٱر  يأ ت و 
ن   سأ ح َٰ

ت ُقوُلوْا ُسبأ ِه و 
ل يأ خَّ  لَِّذيٱع  ا ُكنَّا ل هُ  ر  س  م   ۥ ل ن ا ه َٰذ ا و 

ِرِنين  
ِلُبون   و ِإنَّا   ١٣ُمقأ ا ل ُمنق  بِّن   [14-12] الزخرف ﴾ ِإل ىَٰ ر 

ْوِل اْبِن ُمْقِرِنيَن َأْي ُمِطيِقيَن، ِفي قَ وما ُكنَّا له ": قال القرطبي رحمه هللا
. َوَقاَل اأْلَْخَفُش َوَأُبو ُعَبْيَدَة:" ُمْقِرِنيَن" َضاِبِطينَ    .(44)"َعبَّاسٍّ َواْلَكْلِبيِ 

      :وأما في السنة
ليِ  بن ربيعَة، من طريق ع (46)، والترمذي(45)فقد أخرج أبو داود -أ 

ه رضي هللا عنه وأُتَي بداب ة ليركَبها، فلما وضع رجلَ  اقال: شهدُت علي  
كاب، قال: باسِم هللِا، فلما استوى على ظهِرها قال: الحمُد هلل ثم  في الرِ 

ن  )  قال:  ح َٰ
ا ل هُ  لَِّذيٱُسبأ ا ُكنَّ م  ر  ل ن ا ه َٰذ ا و  خَّ ِرِنين   ۥ س 

ا  ِإل ىَٰ  ١٣ ُمقأ و ِإنَّ
ِلُبون   ا ل ُمنق  بِّن  ، [ 14-12] الزخرف (١٤ر  ثم قال: الحمُد هلل، ثالَث مراتٍّ

، ثم قال: ُسبحاَنك إني ظلمُت نفِسي  ثم قال: هللُا أكبُر، ثالَث مراتٍّ
فاغفْر لي، فإنه ال يغفُر الذنوَب إال أنت، ثم ضحَك، فقيل: يا أمير 
المؤمنين، من أيِ  شيء ضحكَت؟ قال: رأيُت النبيَّ صلَّى هللا عليه 

يء هللا، من أي ش فعلُت، ثم ضحَك، فقلت: يا رسول وسلم فعل كما
إن ربَّك يعَجُب من عبده إذا قال: اغفْر لي ذنوبي، ضحكَت؟ قال: )

  .لم أنه ال يغفُر الذنوَب َغيِري(يع
، من طريق محمد بن ، والنسائي، ، وابن ماجه وأخرج أبو داود -ب

، َعن َأبيِه، عَ عجالن، قال ِه َقالَ : حدثنا َعمُرو بُن ُشَعيبٍّ : َقاَل ن َجدِ 
َة َأِو الُغالَم ِإَذا اْشَتَرى َأَحُدُكُم الَجاِريَ "َرُسوُل هللِا َصلى هللا َعليه وَسلم: 

ابََّة، َفْلَيْأُخْذ َناِصَيَتُه َوْلَيُقِل: اللُهمَّ ِإنِ ي َأْسَأُلَك َخيََّرُه َوخَ  ْيَر َما ُجِبَل َأِو الدَّ
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ِعيًرا َفْلَيْأُخْذ رِ ِه َوَشرِ  َما ُجِبَل َعَلْيِه، َوِإَذا اْشَتَرى بَ َعَلْيِه، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن شَ 
والحديث "قال الشوكاني رحمه هللا:   .(47)"ِبِذْرَوِة َسَناِمِه، َوْلَيُقْل ِمْثَل َذِلكَ 

فيه استحباب الدعاء عند تزوج المرأة وملك الخادم والدابة، وهو دعاء 
الخير من زوجته أو خادمه أو دابته وجنب جامع ألنه إذا لقي اإلنسان 

  .(48) "الشر من تلك األمور كان في ذلك جلب النفع واندفاع الضرر
في   ،(49)، فقد أخرج مسلمإزالة وإماطة األذى عن الطرقات  – 2

صحيحه من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى 
، فَ َمرَّ َرُجٌل ِبُغْصِن "هللا عليه وسلم:  هللِا َشَجَرةٍّ َعَلى َظْهِر َطِريقٍّ َقاَل: ََ

َينَّ َهَذا َعِن اْلُمْسِلِميَن اَل ُيْؤِذيِهْم َفُأْدِخَل اْلَجنَّةَ  . وفي رواية بمسند "أَلَُنحِ 
من حديث  وأخرج مسلم .(50) "َفَعَزَلَها َعْن َطِريِق النَّاسِ "اإلمام أحمد: 

َشْيًئا َأْنَتِفُع ِبِه،  ُقْلُت: َيا َنِبيَّ هللِا َعلِ ْمِني، َقاَل: رضَي هللُا عنه َأَبي َبْرَزةَ 
رحمه هللا:  قال القرطبي  .(51)"اْعِزِل اأْلََذى َعْن َطِريِق اْلُمْسِلِمينَ "َقاَل: 

إزالة األذى والضرر عن  وفي هذا الحديث ما يدلُّ على الترغيب في"
والنصيحة ، وهذا مقتضى الدين الخير لهم ، وعلى إرادةالمسلمين

ُ َعْنُه، َأنَُّه  وأخرج الدارمي  .(52)"والمحبة اَل: قَ َعْن َأِبي ُموَسى َرِضَي َّللاَّ
 َعَلْيِه، َبَعَثِني ِإَلْيُكْم ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب ِرْضَواُن َّللاَِّ ": ِحيَن َقِدَم اْلَبْصَرةَ 

  .(53)"َقُكمْ أَُعلِ ُمُكْم ِكَتاَب َربِ ُكْم َوُسنََّتُكْم، َوُأَنظِ ُف ُطرُ 
ات من خالل سوء استخدام المركبات، عدم إيذاء الناس في الطرق – 3

الطريق الضرر ب ، فال يحق ألحد أن يلحقفالطريق ينتفع به الجميع
 من حديث أبي موسى رضي هللا فقد أخرج الشيخان .ومن يرتاد الطريق

ي َمْسِجِدَنا، َأَحُدُكْم فِ ِإَذا َمرَّ " عليه وسلم، قال:، عن النبي صلى هللا عنه
ِه، َأْن ُيِصي َب َأَحًدا َأْو ِفي ُسوِقَنا، َوَمَعُه َنْبٌل، َفْلُيْمِسْك َعَلى ِنَصاِلَها ِبَكفِ 

فيه هذا األدب "قال النووي رحمه هللا:   .(54)"ِمَن اْلُمْسِلِميَن ِمْنَها ِبَشْيءٍّ 
وق مسجد أو سوهو اإلمساك بنصالها عند إرادة المرور بين الناس في 

ه: ، وفيوالنصال جمع نصل وهو حديدة السهمأو غيرهما، والنصول 
 ،فإذا كان هذا في حمل السالح  .(55)"اجتناب كل ما يخاف منه ضرر

 ، فال يوضع في المركبة من الحمولةفكذا يكون عند استعمال المركبات
ما ال ، كراًرا وحوادث لغيرها من المركباتالزائدة التي قد تسبب أض

ير المكان المخصص لوقوف ينبغي أن توقف المركبة في غ
 في كتبهم على أن من ربط دابته في طريق وقد نص الفقهاء .المركبات

. ومثله من وضع خشبة في ضيق فعليه ضمان ما يكون من التلف
في طريق  ويقاس عليه من أوقف مركبته .(56الطريق فعليه الضمان

ي ته متاًعا تسبب فمركب ، أو حمل علىضيق ولم يعط الطريق حقه
فيه الضمان لمن ارتكب هذا  ، فكل هذاأضرارٍّ للطريق

، أن من أدب الطرقات افساح الطريق ويستخلص من هذا .الفعل
ل ، فمتى حصل تأصيسالمة أنفس وأموال من يستخدمها على والحرص

  .أسبابهامظنة منع حوادث الطرقات و  مثل هذه اآلداب فإنه

 
 

 :الخاتمة
  :نتائج البحث وفيها أهم

، وقد تنقلب إلى نقمة عند سوء ن المركبات من النعم الظاهرةإ
  .استخدامها

ج من خالل النظر فيها نجد العالا لكل خير، و تعتبر السنة مفتاحً  .1
  النافع لكل مشاكل المجتمعات.

  .جب مراعاتهاتالقيادة لها ضوابط شرعية وقانونية  .2
لسيارات حفظ النفس لقة بقيادة امن الضرورات الخمس المتع .3

من  يعد  ، ولهذا فإن المحافظة على القيادة المثالية والمال
  .عدة : الوسائل لها أحكام المقاصدويتحقق فيه قا ،الضرورات

 :المراجع
  ،ابن أبي شيبة، أبو بكر، المصنف، تحقيق: كمال يوسف الحوت

 هـ.1409: 1مكتبة الرشد، الرياض، ط
  الكاملية، تيسير الوصول إلى منهاج ابن الكمال، محمد بن إمام

األصول، تحقيق: د. عبد الفتاح أحمد قطب، دار الفاروق 
 هـ.1423الحديثة، مصر، 

  ،ابن تيمية، شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى
  هـ.1426: 3تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، د

  خزيمة، تحقيق: د. ابن خزيمة، محمد بن إسحاق، صحيح ابن
: 2محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط

 هـ.1412
  ،ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن

جامع العلوم والحكم، تحقيق: د. محمد األحمدي، دار السالم، 
 هـ.1424: 2ط

  ،ابن عابدين، محمد أمين عمر، رد المحتار شرح الدر المختار
 هـ.1412الفكر، بيروت، دار 

  ير تحر »ابن عاشور. محمد الطاهر بن محمد، التحرير والتنوير
المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 

 الدار التونسية للنشر.  «.المجيد
  ،ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة هللا، تاريخ مدينة دمشق

 هـ.1415تحقيق: محب الدين العموري، دار الفكر، 
  ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، تحقيق: يوسف بن أحمد

: 1شاكر بن توفيق، دار الرمادي، السعودية، ط -البكري 
 هـ.1418
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  ،ابن ماجه، السنن، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر
 بيروت.

  ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم المصري، البحر الرائق شرح كنز
 أحمد عزو الدمشقي، دار إحياء التراث العربي. الدقائق، تحقيق:

  اإلسماعيلي، أحمد بن إبراهيم، المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر
، مكتبة العلوم والحكم، المدينة اإلسماعيلي، تحقيق: د. زياد محمد

 .1المنورة، ط
  األصبهاني، أبو محمد عبدهللا بن حيان، األمثال في الحديث

 -الهند  –الدار السلفية  د.عبدالعلي حامد، طبعةي، تحقيق: النبو 
 هـ.1408

 .األصبهاني، أبي نعيم، حلية األولياء، دار السعادة، مصر 
  البخاري، محمد بن إسماعيل، الصحيح الجامع المسند، وزارة

  هـ.1424: 2الشئون اإلسالمية واألوقاف، السعودية، ط
 لرحمن زين البزار، أحمد بن عمرو، المسند، تحقيق: محفوظ ا

 .1الدين، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط
  البهوتي، منصور بن يونس، الروض المربع بشرح زاد المستنقع

مختصر المقنع، تحقيق: أ. د خالد بن علي المشيقح، د. عبد 
العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى الناشر: دار 

 هـ.1438ويت الطبعة: األولى، الك –الركائز للنشر والتوزيع 
  ،البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، المعارف النظامية

 هـ.1344: 1الهند، ط
  البيهقي، أحمد بن الحسين، شعب اإليمان، تحقيق: د. عبد العلي

 هـ.1423: 1عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد الرياض، ط
 ،سالمية ون اإلمحمد بن عيسى، السنن، وزارة الشؤ  الترمذي

 هـ.1420: 1واألوقاف والدعوة واإلرشاد، السعودية، ط
  الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج العربية وصحاح

العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، 
 هـ.1407: 4بيروت، ط

  :الحاكم، محمد بن عبد هللا، المستدرك على الصحيحين، تحقيق
: 1ر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، طمصطفى عبد القاد

 هـ.1411
  الحطاب، محمد بن محمد الطرابلسي، مواهب الجليل في شرح

 هـ.1412: 3مختصر خليل، دار الفكر، ط

  الدارمي، عبد هللا بن عبد الرحمن، السنن، تحقيق: فواز أحمد
 هـ.1407: 1زمرلي وخالد السبع، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

 ام بن محمد، الفوائد، تحقيق: حمدي عبد المجيد الرازي، تم
 هـ.1412: 1السلفي، مكتبة الرشد، الرياض، ط

  الزحيلي، محمد مصطفى، الوجير في أصول الفقه اإلسالمي، دار
 هـ.1427: 2الخير، دمشق، ط

  السجستاني، سليمان بن داود، السنن، تحقيق: عزت الدعاس
 هـ.1418: 1وعادل السيد، دار ابن حزم، بيروت، ط

  السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير
كالم المنان. المحقق: عبد الرحمن اللويحق. الناشر: مؤسسة 

 هـ 1420الرسالة، 
  السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن، األشباه والنظائر، دار الكتب

 هـ.1411: 1العلمية، ط
 سن حقيق: مشهور بن حالشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، ت

 هـ.1417: 1آل سلمان، دار ابن عفان، عمان، ط
  الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من

 هـ.1421علم األصول، تحقيق: سامي األثري، دار الفضيلة، 
  الشوكاني، محمد بن علي، نيل األوطار، تحقيق: عصام الدين

 هـ.1413: 1الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط
  .الشيباني، أبو بكر ابن أبي عاصم، اآلحاد والمثاني، تحقيق: د

 هـ.1411: 1باسم فيصل الجوابرة، دار الراية، الرياض، ط
  الشيباني، أحمد بن حنبل أبو عبد هللا، المسند، تحقيق: شعيب

 هـ.1429: 2األرنؤوط، الرسالة، بيروت، ط
 الصغير الصنعاني، محمد بن إسماعيل، التنوير شرج الجامع ،

تحقيق: د. محمد إسحاق محمد، مكتبة دار السالم، الرياض، 
 هـ.1432

  الطبراني، أبو القاسم، المعجم األوسط، تحقيق: طارق بن عوض
 –هللا بن محمد, عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني دار الحرمين 

 مصر.
  الطبراني، أبو القاسم، المعجم الصغير، تحقيق: محمد شكور

 هـ.1405: 1اإلسالمي، عمان، ط محمود، المكتب
  الطبراني، أبو القاسم، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبد

 .2المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي، ط
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  ،الطيبي، الحسين بن عبد هللا، شرح الطيبي على مشكاة المصابيح
هـ، مكتبة الباز، مكة، 1417: 1تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط

 هـ.1417: 1ط
  العثيمين، محمد بن صالح، األصول في علم األصول، دار ابن

 هـ.1430: 4الجوزي، الرياض، ط
  العثيمين، محمد بن صالح، شرح رياض الصالحين، دار الوطن

 هـ.1426للنشر، الرياض، 
  العيني، محمود بن أحمد بدر الدين، البناية شرح الهداية، دار

 هـ.1420: 1الكتب العلمية، بيروت، ط
 ي، ابن بلبان، اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الفارس

 ه.1418: 3تحقيق: شعيب األرنؤوط، الرسالة، بيروت، ط
  الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، القاموس

المحيط، تحقيق: مكتب الرسالة لتحقيق التراث، الرسالة، بيروت، 
 هـ.1419: 6ط

 ال المعلم بفوائد القاضي عياض، ابن موسى بن عياض، إكم
: 1مسلم، تحقيق: د. يحيى إسماعيل، دار الوفاء، مصر، ط

 هـ.1419
  القرطبي، أحمد بن عمر بن إبراهيم، المفهم لما أشكل من تلخيص

أحمد محمد  -كتاب مسلم، تحقيق: محيي الدين ديب ميستو 
 محمود إبراهيم بزال، دار ابن كثير، -يوسف علي بديوي  -السيد 

 هـ.1417: 1د دمشق، بيروت،
  القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع ألحكام القرآن، تحقيق: أحمد

إبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة،  -البردوني 
 هـ.1384

  ،القشيري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، دار السالم، الرياض
 هـ.1421: 2ط

  القضاعي، محمد بن سالمة، مسند الشهاب، تحقيق: حمدي بن
 هـ.1407: 2المجيد السلفي، الرسالة، بيروت، طعبد 

  النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، تحقيق: د. عبد الغفار
: 1ط بيروت، –البنداري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية 

 هـ.1411
  ،النسائي، أحمد بن شعيب، السنن، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة

 هـ.1406: 2مكتب المطبوعات اإلسالمية، سوريا، ط

  النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم
 . 2بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
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 الهوامش

 (.436)ص:  للسعدي ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان1)
 (.130/ 12) البن عاشور ( التحرير والتنوير2)
 ، والترمذي(282/  3)في السنن ، وأبو داود (886/  2)في الصحيح أخرجه مسلم ( 3)

السنن ، وفي (258/  5) في السنن الصغرى  ، والنسائي(234/ 3) في السنن
( 67/  2) السننفي والدارمي  (،1022/  2) في السنن ، وابن ماجه(2/425الكبرى)

( ، 253/ 9) في الصحيح  (، وابن حبان794/  3)في المصنف ، وابن أبي شيبة 
 ( من حديث جابر رضي هللا عنه .118/ 5الكبرى)السنن والبيهقي في 

، (2/425الكبرى) السنن ، وفي(10/32الصغرى )في السنن  وأخرجه النَّسائي
 .عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما( من حديث 119/ 5) الكبرى السنن والبيهقي في 

ث ي( من حد232/ 3) في السنن ، والترمذي(1/544)في المسند وأخرجه اإلمام أحمد 
  .علي بن أبي طالب رضي هللا عنه

 )سكن(. مادة :(211/  13البن منظور ) ( لسان العرب4)
ي رحمه هللا في ضعيف سنن الترمذي، وقد ضعفه االلبان (.234/ 3( سنن الترمذي )5)

 . (2021): برقم
ني رحمه هللا في السلسلة الصحيحة، حسنه االلبا .(247/ 7) يعلى أبي ( مسند6)

 .(1795): برقم
 . (636) رواه البخاري في الصحيح( 7)
 .(1872/ 4) في الصحيح (، مسلم555/ 7) في الصحيح ( البخاري 8)
 (.418/ 7) للقاضي عياض ( إكمال المعلم9)
 في الصحيح ابن حبان(، و 215/ 2ن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني )أخرجه اب (10)
القضاعي ، و ( وصححه ووافقه الذهبي722/ 3) ، والحاكم في المستدرك(731/  2)

( من حديث 427/ 2، والبيهقي في شعب اإليمان )(368/ 1في مسند الشهاب )
ْمِريِ  رضي هللا عنهَعْمِرو ْبِن ُأمَ   .يََّة الضَّ

/ 5) في الصحيح ابن خزيمة، و وحسنه األلباني (668/ 4) في السنن وأخرجه الترمذي
، وأبو نعيم (79ص أمثال في الحديث النبوي ) في كتاب، وأبو الشيخ األصبهاني (51

 .( من حديث أنس رضي هللا عنه390/ 8) في الحلية
 ،هذا الحديث مروي من طريق: أبي هريرة والحسين بن علي، وزيد بن ثابت (11)

 .رث بن هشام رضي هللا عنهم أجمعينوالحا
(، وابن 1315/  2) في السنن (، وابن ماجه558/ 4)في السنن فقد رواه الترمذي 

(، والبيهقي 115/ 1األوسط ) المعجم (، والطبراني في466/ 1) في الصحيح حبان
ورواه اإلمام أحمد  ( من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه.7/54) االيمان في شعب

الصغير  المعجم (، وفي128/ 3الكبير ) المعجم (، والطبراني في255/ 3في المسند )
( من حديث الحسين بن علي رضي هللا 203/ 1) لفوائدا(، وتمام في 231/ 2)

الصغير المعجم (، والطبراني في 380/ 1عنه.ورواه اإلسماعيلي في معجم شيوخه )
حديث زيد بن ثابت رضي ( من 143/ 1(، والقضاعي في مسند الشهاب )118/ 2)

 ( من حديث الحارث بن هشام48/ 64رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق )هللا عنه.و 
: برقم ،ني رحمه هللا كما في صحيح الجامعوالحديث صححه االلبا رضي هللا عنه.

(5911) . 
 .(289/ 1) جامع العلوم والحكم البن رجب( 12)

 

 .(482/ 14) الفتاوى البن تيمية مجموع( 13)
 (،2121/  3) في الصحيح ومسلم (،512/  15)في الصحيح أخرجه البخاري ( 14)

 من حديث َأبي سعيد الُخدري رضي هللا عنه.
وضعت في المبحث الخامس إحصائية رسمية في أنواع المخالفات المرورية من ( 15)

 م(.  2018م عام  2015) عام
 (. 151األشباه والنظائر للسيوطي )ص ( 16)
 (.3411/ 3الصحيح )في  (، مسلم100/ 8) في الصحيح ( البخاري 17)
 . (140/  5) فارسمعجم مقاييس اللغة البن ( 18)
 . (34/ 1اعالم الموقعين البن القيم )( 19)
 (. 27األصول من علم األصول البن عثيمين )ص  (20)
 (.31/ 1الموافقات للشاطبي )( 21)
والقاموس  ،(4/69) (، وتهذيب اللغة لألزهري 1901/  5) الصحاح للجوهري ( 22)

( مادة: 1/145والمصباح المنير للفيومي)(، 1095ي )ص فيروزآبادالمحيط لل
 )حكم(.

 (.1/25الفحول للشوكاني) إرشاد (،311/ 1إمام الكاملية ) البن الوصول تيسير( 23)
 (.292 - 287/ 1اإلسالمي للزحيلي ) الفقه أصول في الوجيز( 24)
 (.715/ 2)البن القيم  ( أحكام أهل الذمة25)
الطالبين للنووي  منهاج على المحلي ، شرح(602/ 6الدر المختار للحصكفي )( 26)

(6/242 .) 
 .(159\9) المغني البن قدامة( 27)
 (.6/6الفروع البن مفلح )( 28)
 .(273\7) بدائع الصنائع للكاساني( 29)
 . (9/331روضة الطالبين للنووي )( 30)
 .(195 \ 2) للشيرازي  المهذب( 31)
 .(666\4) المدونة لمالك بن أنس( 32)
 .(273\7) للكاساني بدائع الصنائع( 33)
 .(353\10) المغني البن قدامة( 34)
حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لحق هللا وحق عباده أبحاث هيئة ( 35)

    ( . 501 -500/  5)العربية السعودية  كبار العلماء بالمملكة
وبات العقالتنظيم القانوني للمرور في دولة الكويت في الباب الخامس : انظر( 36)

 .(49مكرر( ص: ) 33(، و)33المادة )

 
 .(، مادة: )أدب(12/  2للزبيدي )  ، وتاج العروس( 86/  1) الصحاح للجوهري ( 37)
 (. 1/657مسلم في الصحيح ) (38)
 .(630 / 2إكمال المعلم للقاضي عياض )( 39)
 ( وحسنه.490/  5، وسنن الترمذي ) ( 7/424) سنن أبي داود( 40)
 .(1905/  6المصابيح ) مشكاة على الطيبي شرح( 41)
. حسنه األلباني. (461/  4(، شعب اإليمان للبيهقي )187/  15مسند البزار )( 42)

 .(505) انظر صحيح الجامع
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 . (32/ 2) الجامع الصغير للمناوي  شرح التَّنويرُ ( 43)
 .(66/  16) القرآن للقرطبي ألحكام الجامع( 44)
 .وحسنه األرنؤوط .(244 - 243/  2)سنن أبي داود ( 45)
 ( وقال: حديث حسن صحيح.501/  5سنن الترمذي )( 46)
، سنن ابن ماجه (100/  9) ، سنن النسائي الصغرى (488/  2) سنن أبي داود( 47)

 .1570وحسنه االلباني  (757/ 2)
 .(225/  6نيل األوطار للشوكاني )( 48)
 (. 4/2021مسلم في الصحيح ) (49)
 (.13410أحمد )مسند اإلمام ( 50)

 (. 4/618مسلم في الصحيح ) (51)
 (. 6/604المفهم للقرطبي )( 52)
 . وقال محققه: إسناده ضعيف لعنعنة الحسن البصري.(1/463سنن الدارمي )( 53)
 (.4/5261)(، صحيح مسلم9/49صحيح البخاري)( 54)
 (. 16/169شرح النووي على مسلم )( 55)
(، 305/  8(، مواهب الجليل للحطاب )423/ 2انظر: الروض المربع للبهوتي )( 56)

الدقائق البن  كنز شرح الرائق ، البحر(233/  13الهداية للعيني ) شرح البناية
 (.396/  8نجيم )


