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:ملخص
، سالعةةرب، سال ة حق، العقةةل، الةةدين:إب الل ةريعة ا س ة مية جةةاء حبح ة الضةةرسرا اخلمةةق سهةةي
 سمةةن.  الةةيت يسةةت بت م اةةا ا سةةلموب مةةا حيتةةاجوب إليةةه يف حيةةا م،ةعص القواعةةد العامةةة
ْ  سسضة،سا ةةاهب
 فة ةد مةن سضةع ضةوا ت تة ظم،ةبحص أمةران ضةرسريان للت قةل مةن مكةاب إآ رخةر
ْ ا علوع أ نب السةيارع أت
 فع ةةدما يعتقةةد.عمليةةة السةةع يف ال ريةةق؛ لتحةةادي أمةةور ك ةةعع ةةد تسةةبن خسةةائر ةةاألرساح ساألم ةواهب
عةةض س ةائقي ا ركبةةا أ نب ال اعةةة يف ت بيةةق ةةانوب ا ةةرسر غةةع ملزمةةه سي إمث عليةةه أب مل ي بةةق هةةذا
القةةانوب؛ فاةةذا نةةاتج عةةن لة ِةة الحاةةم قاتةةد الل ةريعة س ةةا كةةاب ايسةةت داع السةةليب للسةةيارع سجتةةاسب

تلةةك الق ةوانني الةةيت حة ال ة حق سا ةةاهب اتةةب ه ةةا أر ةةاع مذهلةةة سحةةرب ة ه ةوادع صةةل لةةكل
يةةومي عل ة ال ريةةق تلةةك األر ةةاع تزيةةد لةةكل أهنةةا أر ةةاع احل ةوادو اليوميةةة سهةةي حةةرب مةةن ةةرف
.ساحد يعل اا السائق عل نحسه سعل غع مست دما السيارع كأداع هلذ احلرب
Abstract
The Islamic law (Sharia) was established to preserve the five basic
necessities, namely the religion, the mind, the soul, and the honor and
the money. It also established the general rules by which Muslims
develop whatever they need in their lives. It is well known that the car
grows to be a necessary thing for moving from one place to another.
Controls should be set to organize traffic and avoid many problems
resulting in damages to souls and funds. When some drivers thinks
that s/he is not obliged to obey traffic law and that s/he does not
commit a sin when not apply the law, his understands to the objectives
of the Sharia is not complete. Due to the misuse of vehicles and
violation of the rules that preserve the soul and money, astonishing
numbers and a merciless war occurred on roads on daily basis. These
numbers are the daily accidents that increase dramatically. It is a war
that is initiated by one party who is the driver against himself and
others using the vehicle as the means for this war.
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ص ة ع سال نس ة ع عل ة نبي ةةا حممةةد تةةل اهلل عليةةه سسةةلم سعل ة رلةةه
مقدمررة :احلم ةد هلل رب العةةا ني سال ن
ستحبه أ عني .احلمد هلل الذي أنةزهب علة رسةولِِه -عليةه الصة ع سالسة ع -الصةادق ا صةدسق كتا ةان
مباركان ،مل تكن تغعع أس كبعع من أمورنةا إِين ةدنو ع اةا ،سجاءنةا رسةول ا -تةل اهلل عليةه سسةلم -
ةور األخرسيةة سالدنيويةة ،كةوب اللةريعة ا سة مية ةد سةبقص
اهلدى الكةرمي سالسةراج ا ةع يبةني ل ةا األم َ
ال ظم الوضعية ل ا الس ني يف سضع القواعد ساألحكاع ا ظمة ألحواهب السةع علة ال ةرق سلةرس ه
سردا ه سأحكامةه .مةن ذلةك القاعةدع ا رسريةة .إب ا ةرسر يف ريةق ا سةلمني مبةاح مقيةد لةرا السة مة
فيما ميكن ايحةثاب ع ةه .لعةىن أب سةع ا نسةاب يف ال ريةق العةاع مةأذسب فيةه لةرعا إذا تةوفر لةرسا
الس ة مة عميةةع ا تحعةةني ةةال ريق ف ةةئذا مل تت ةةوفر ل ةةرسا الس ة مة مل يك ةةن مأذسن ةةا لةةه ةةذلك .سعلي ةةه
ضةةماب مةةا تولةةد عةةن فعلةةه ،إي إذا كةةاب ممةا ي ميكةةن ايحةثاب ع ةةه .سالسةةبن يف تقييةةد إ احةةة السةةع يف
ال ريةةق لةةرا السة مة هةةو أب ال ريةةق مةةن ا رافةةق العامةةة الةةيت يلةةث يةةع ال ةةا فياةةا ،فة ةةد لكةةل
م تحع ال ريق أب يتقيد ا ألجل أب ميكن غع من ايستحادع ذ ال ةرق .لةذا جيةن علة مسةتعمل
ال ريةةق أيةةا كةةاب أب يلت ةزع ةةبداب ال ريةةق الةةيت حةةدد ا الل ةريعة ا س ة مية يف الكتةةاب العزيةةز سالس ة ة
ةبعض أ نب اللةريعة ا سة مية
ا اةةرع .سيةةدخل يف هةةذ اآلداب واعةةد السة مة ا رسريةةة .سلقةةد أعتقةةد الة ُ
ةوص تأمرنةةا ت بيةةق ةةانوب ا ةةرسر  ،سهةةذا كة ٌع غةةع تةةحي  ،أل نب اللةريعة ا سة مية
ي يوجة ُةد ةةا نصة ٌ
ةعص القواعةةد
جةاء حبحة الضةرسرا اخلمةةق سهةي :الةةدين ،العقةل ،سالة حق ،سالعةرب ،سا ةةاهب ،سسض ْ
ةبحص
العامةةة ،الةةيت يسةةت بت م اةةا ا سةةلموب مةةا حيتةةاجوب إليةةه يف حيةةا م  .سمةةن ا علةةوع أ نب السةةيارع أتة ْ

أم ةران ضةةرسريان للت قةةل مةةن مكةةاب إآ رخةةر ،ف ة ةةد مةةن سضةةع ض ةوا ت ت ة ظم عمليةةة السةةع يف ال ريةةق؛
لتحةةادي أمةةور ك ةةعع ةةد تسةةبن خسةةائر ةةاألرساح ساألم ةواهب .فع ةةدما يعتقةةد عةةض سةةائقي ا ركبةةا أ نب
ال اعةة يف ت بيةةق ةةانوب ا ةةرسر غةع ملزمةةة ،سي إمث عليةةه أب مل ي بةةق هةةذا القةانوب؛ فاةةذا نةةاتج عةةن لة ِةة
الحام قاتد اللريعة ا سة مية ؛سلضةعف الةواب الةديين يف هةذا الزمةاب ،ي نسةيما إذا كانةص ال حةو
ي ت بق إي ما يوافق هواها .سنتيلة لةذلك ،سغعهةا مةن األسةباب؛ يقةع الك ةع مةن احلةوادو ا رسريةة،
ال ةةيت يل ةةين هل ةةا رأ الولي ةةد ةةا نة ةرا م ةةن ال ةةدمار سال ةةدماء ال ةةيت س ةةالص علة ة ال ري ةةق ؛ س ةةبن ه ةةمثيء
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ا سةةتاثين الةةذين ي يةةردعام راد  ،سنسةوا أهنةةم سةةوف ي ةةوب ر ة َةم سةةبحانه ستعةةاآ ،سأ نب لكةةل مة ام
تحيحة صي كل كبعع ستغعع ارتكباا يف هذ الدنيا ،فئما إآ اع ة سإمةا إآ ال ةار .لةذا ،جةاء هةذا
البح لتوضي ما إعتقد البعض مةن أب ةانوب ا ةرسر ساللةوائ ا حةذع لةه جيةوب اخلةرسج علياةا ،سعةدع
اتبا ست بيق هذا القانوب ،سأ نب السائق ي يأمث سي يُسأهب أماع اهلل تعاآ.

أهمية موضوع الدراسة:

تتحدد أحملية هذا البح قدر اخل ورع اليت لاا هذ ا الحةا ساحلةوادو ا رسريةة علة حيةاع الحةرد
ساجملتمةةع ،س التةةايل فةةئب هةةذا البحة يلقةةي الضةةوء عل ة األحكةةاع اللةةرعية ،س يةةاب تحاتةةيلاا سالو ةةوف
ع ةدها ،هةةي مةةن ا واضةةيع ا عاتةةرع الةةيت تتعلةةق حبيةةاع البلةةر ست مةةق سا عاةةم ،سمةةن ا سةةائل الةةيت تقةةع
ك عا ني أفراد اجملتمع ،ستسبن خسائر األرساح سا متلكا .
مشكلة الدراسة:
تعةد ملةكلة ا ةةرسر مةن أهةةم ا لةك احليويةةة الةيت تةرتبت ارتبا ةةا سثيقةا حبيةةاع البلةر سةواء مةن حية
ديةةدها لس ة متام أس مةةن حي ة أض ةرارها اي تصةةادية سايجتماعيةةة ،فأثرهةةا عل ة ا سةةتوى ا لةةي ي
يقتص ةةر علة ة ف ةةة دسب أخ ةةرى سإش ةةا مي ةةق ي ةةع افة ةراد اجملتم ةةع عل ة ة اخ ةةت ف اعم ةةارهم ساج اس ةةام
سمسةةتويا م ،سمةةع تبةةاين درجةةة تعقيةةد ا لةةكلة سمةةدى تقةةدع اعاةةود ا بذسلةةة حللاةةا ،سرلةةا كةةاب يرجةةع
ذلةةك أهنةةا ملةةكلة سةةلوكية يف ا قةةاع األسهب سإب اينسةةاب هةةو اينسةةاب يف تلةةف البلةةداب ،حبي ة أب
األمةةر يةةدعوا دائمةةا إآ التسةةاؤهب :مةةن أيةةن نبةةدأ واجاتاةةا سلعةةل ايجا ةةة ا ل ة عل ة هةةذا التسةةاؤهب
تتم ل يف خ ة عمل متلعبة الع اتر تعمل عل حلاا.
لذلك سم ا هذا البح إآ الحصليني اآلتيني.
الحصل األسهب :اعة سيل األمر يف ت بيق انوب ا رسر
ا بح األسهب :ال اعة الواجبة.
ا بح ال ا  :انوب ا رسر من ال احية اللرعية
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الحصل ال ا  :س حا لرعية مع عض ا الحا ا رسرية
ا بح األسهب :احلوادو ا رسرية.
ا بح ال ا  :فتاسى لرعية يف عض ا الحا ا رسرية
سأيضا مةن خة هب التقسةيم السةا ق تكحةل عةض العلمةاء سا لةايل األفاضةل مةن هةذ األمةة ةالرد علة
كل من يزعم هذا القوهب ،ستوضي سأحملية ت بيق انوب ا رسر الذي س ه سيل األمةر ،سكةذلك األحكةاع
الل ةةرعية ل ةةبعض ا الح ةةا  ،ال ةةيت ه ةةي س ةةبن معظ ةةم احلة ةوادو ا رسري ةةة .سكل ةةا رج ةةاء ةةأب يوفق ةةا اهلل
سبحانه لا ذهب من جاد يف هذا البح ا فيه خع البلرية
ساهلل سيل التوفيق،،،



الفصل األول طاعة ولي األمر في تطبيق قانون المرور
المبحث األول :الطاعة الواجبة:
س ة ت اسهب يف هةةذا ا بح ة تعريةةف ال اعةةة ،سمةةن هةةو سيل األمةةر ،سسجةةوب ال اعةةة لةةه عل ة هةةدى مةةن
كتاب اهلل سالس ة ال بوية ا ارع.
أوال :الطاعة:
ال اعة يف اللغة :اينقياد سا وافقة ،سي تكوب ال اعة إي عن أمر.
ا عىن اللرعي :اهب ا ن حلر (رمحه اهلل) :ال اعة هي ا تياب ا أمور ه ،ساينتااء عن ا اي ع ه،
سالعصياب خب فه.
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ثانيا :أاولى األمر:

نِ
ين َرمُةوا
أ ةةع العلمةةاء علة سجةةوب اعةةة أسآ األمةةر :مةةن األمةراء ساحلكةةاع ،ةةاهب تعةةاآ( (:يَاأَيةُّ َاةةا الةةذ َ
ةوهب َسأ ُْسِيل ْاأل َْمة ِر ِمةْ ُك ْم ،)1( ))...س ةد ذهةن اةور الحقاةاء سا حسةرين إآ أب
أَ ِ يعُوا اللنةهَ َسأَ ِ يعُةوا النر ُس َ
ا قصود أسآ األمر يف اآلية :األمةراء ،سأهةل السةل ة ،ساحلكةم ،سه ةا ةوهب ةأب ا قصةود ةأسآ األمةر

يف اآليةةة هةةم العلمةةاء ،سأرج ة األ ةواهب يف ذلةةك إآ الص ةواب ةةوهب مةةن ةةاهب :هةةم األم ةراء سالةةويع (،)2
سالعلماء عوا ني القولني.
سخ تة ما تقدع ،أ نب مص ل سيل األمر هو ا لك أس أمع الب د أس رئيق الدسلة ،سعلماء الدين،
سالوبراء ،سغعهم ممن يتم تحويضه؛ لرعاية مصاف اللعن.
ثالثا :وجوب الطاعة:
تسمع ألحد ،سي ت يعه ،فل نما جاء ا س ع سلر ال اعة لألمراء
ْ
كانص ُ
العرب يف اعاهلية ي ُ

أنكر ذلك يف نحوسام ،سامت ع عضام عن ال اعة ،فلاء التأكيدا الك عع يف كتاب اهلل س
()3
نِ
ين َرمُوا
األحادي ال بوية اليت
عل السمع سال اعة  .فبداية من وله تعاآ(( :يَاأَيةُّ َاا الذ َ
وهب َسأ ُْسِيل ْاأل َْم ِر ِمْ ُك ْم )4( ))...سإ نب اعة اهلل (سبحانه ستعاآ) سرسوله -
أَ ِ يعُوا اللن َه َسأَ ِ يعُوا النر ُس َ

تل اهلل عليه سسلم -غع مستقلة عن اعة سيل األمر هذا ما اله ا ن القيم اعوبية " فئب األمراء

إشا ي اعوب إذا أمرسا لقتض العلم ،ف اعتام تتبع ل اعة العلماء ،فئ نب ال اعة تكوب يف ا عرسف،
سما أسجبه العلم ،فكما أب اعة العلماء تتبع ل اعة الرسوهب ،ف اعة األمراء تتبع ل اعة العلماء"(.)5
( )1سورع ال ساء .59
( )2سبارع األس اف سالل وب ا س مية ،ا وسوعة الحقاية ،ال بعة األسآ ،اجمللد  ،28اورية مصر العرية ،سبارع األس اف سالل وب ا س مية –
الكويص ،م ا ع دار الصحوع لل باعة سال لر سالتوبيع 1413 ،هة ا وافق  1993ع ص  323سما عدها.
( )3فت الباري .7 / 12
( )4سورع ال ساء .59

( )5ا ن القيم اعوبية ،أع ع ا و عني ،اعزء  ،1ال بعة األسآ ،مصر العرية ،مكتبة ا مياب ا صورع ،1959 ،ص .13
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فال اعةةة إذب نةةامو ف ةةري ،ي تسةةتقيم أمةةور احليةةاع ةةدسهنا ،فةةالحرد أس األسةةرع أس اجملتمةةع أس الدسلةةة ي

ميكن أب يتقدع أحدها دسب اعة (.)1

سمن األحادي ال بوية اللريحة اليت جاء وجوب اعة سيل األمر:
 )1عن عب ِد اللن ِه ِ
اعةةُ َعلَة
تلن اللنةهُ َعلَْي ِةه َس َسةلن َم َ َ -
ةاهب(( :ال نس ْةم ُع َسال ن َ
(رض َي اللنهُ َعْهُ) َع ْن ال ِ ِّ
َ ْ َْ
نيب َ -
َ
()2
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍِ
ِ ٍِ
اعةَ))
َح ن
ن َسَك ِرََ ،ما َملْ يةُ ْمثَم ْر لَْعصيَة فَِئذَا أُمَر لَْعصيَة فَ َ تَْ َع َسَي َ َ
يما أ َ
الْ َم ْرء الْ ُم ْسل ِم ف َ
ِ
ةاهب رسة ُ ِ
اع ةةَ ِيف
 )2عةةن أَِيب ُهَريْة َةرَع َة َ
((علَْية َ
ةك ال نسة ْةم َع َسال ن َ
ت ةلن اللنةةهُ َعلَْيةةه َس َس ةلن َم َ :-
ةوهب اللنةةه َ -
ةاهبَ :ة َ َ ُ
ِ
ك َسأَثةََرٍع َعلَْيكَ ))(.)3
ك َسَمكَْره َ
عُ ْس ِرَ َسيُ ْس ِرَ َ ،سَمْ َل ِ َ
 )3عن أَ ا هريةرَع (ر ِضي اللنه عْه) أَ نب رس َ ِ
ةاع ِين فَة َقة ْد
تلن اللنهُ َعلَْي ِه َس َسلن َم َ َ -
((م ْةن أَ َ َ
وهب اللنه َ -
ةاهبَ :
َ ُ ََْ َ َ ُ َ ُ َ ُ
ِ
صة أ َِمة ِعي فَة َقة ْد
ص اللنهََ ،سَم ْن أَ َا َ أَمة ِعي فَة َقة ْد أَ َ َ
ةاع ِين َسَم ْةن َع َ
صاِ فَة َق ْد َع َ
أَ َا َ اللنهََ ،سَم ْن َع َ
صاِ ))(.)4
َع َ

 )4عةةن ا ةةن عبنةةا ٍ ِ
((مة ْةن َرأَى ِمة ْةن
ت ةلن اللنةةهُ َعلَْية ِةه َس َسةلن َم َ -ة َ
(رضة َةي اللنةةهُ َعْة ُا َمةةا) َعة ْةن النةِ ِّ
َْ َ
ةيب َ -
ةاهبَ :
َ
()5
اعماعةَ ِلبةرا فَما إِني ما ِميتةن ج ِ
أ َِم ِعِ َلْينا يكْرُههُ فَة ْلي ْ ِ ِ ِ
اهلِينةن)) .
ص ْح َعلَْيه ،فَئننهُ َم ْن فَ َار َق َْ َ َ ْ ن َ َ َ َ َ َ
َ َ َ
سغةةع ذلةةك مةةن ال صةةوص تمثكةةد عل ة سج ةةوب اعةةة سيل األم ةةر عل ة كةةل مسةةلم ،سم ةةا هن ة ع ةةه اهلل
حمرع عليه سإب أكر عليه .ف اعةة اهلل سرسةوله ساجبةه ،س اعةة سيع األمةور،
سرسوله من معصيتام ،فاو ٌ
ألمةةر اهلل سةةبحانه ستعةةاآ ةةاعتام ،فمةةن أ ةةا اهلل سرس ةوله اعةةة سيع األمةةر فةةأجر عل ة اهلل ،سمةةن
كةةاب ي ي ةةيعام إِي ةِةا يأخةةذ مة ام ،فةةئ ْب أع ةةو أ ةةاعام ،سإِ ْب م عةةو عصةةاهم فةةئب هةةذا لةةيق لةةه يف
( )1أنظر د .عبد اهلل ال ريقي ،اعة أسآ األمر ،الرياب ،دار ا سلم ،ص .18
( )2تحي الب اري ،األحكاع ،السمع سال اعة ل ماع ما مل تكن معصية ،ر م احلدي  .7144ستحي مسلم ،ا مارع ،سجوب اعة
األمراء يف غع معصية ،ر م احلدي .1839

( )3تحي مسلم ،ا مارع ،سجوب اعة األمراء يف غع معصية ،ر م احلدي .1826

( )4تحي الب اري ،األحكاع ،وهب اهلل تعاآ أ يعوا اهلل سأ يعوا الرسوهب سأسيل األمر ،ر م احلدي .7137
( )5تحي الب اري ،الحنت ،وهب ال يب سثسب عدي أموران ت كرسهنا ،ر م احلدي .7054
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اآلخرع من خ ق (.)1

ةاهب رس ُ ِ
تةلن اللنةهُ َعلَْي ِةه َس َسةلن َم
سإليك هذا احلدي َع ْن أَِيب ُهَريْةَرعَ ( َر ِض َةي اللنةهُ َعْةهُ ) َ َ
ةوهب اللنةه َ -
ةاهبُ َ َ َ :
 (( :ثََ ثَةةٌ َي ي َكلِّماةةم اللنةةه سَي يةْظةُةر إِلَةةي ِام سَي ي ةَزِّكي ِام سَهلةةم عة َذاب أَلِةةيم رجةةل علَة فَضة ِةل مة ٍةاء
ُ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ُْ َ ٌ ٌ َ ُ ٌ َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ َ ِر ٍيق ميََْ ُع مْةهُ ا ْ َةن ال نسةبِ ِيلَ ،سَر ُج ٌةل َةايَ َع َر ُجة ن َي يةُبَايِعُةهُ إِني لل ُّةدنْةيَا فَةِئ ْب أ َْع َةا ُ َمةا يُِري ُةد َس َىف لَةهُ َسإِني َملْ
ِ
ِ
ِ ٍ
يِ
َخ َذ َها )) (.)2
ص ِر فَ َحلَ َ
ف لَهَُ ،سَر ُج ٌل َس َاسَع َر ُج ن ِس ْل َعة ةَ ْع َد الْ َع ْ
ف ِاللنه لََق ْد أ َْع َ َا َك َذا َسَك َذا فَأ َ
َ
لةةذا جيةةن أب نقةةف سنتأمةةل يف هةةذ األحادية ال بويةةة اللةريحة ،فة حن كمةةا ةةاهب عبةةد اهلل ةةن مسةةعود
(رضي اهلل ع ه)( :نقتدي سي نبتد  ،سنتبع سي نبتد ) ،فل تبع الس ة ال بويةة ،سنقتةدي رسةول ا الكةرمي
عليه أفضل الص ع سالس ع .-فئب سيل األمر -مل يأمر لعصية سمل ي ا عةن معةرسف ،ةل أ ةواب اخلةع محتوحةة يف هةذا البلةد الغةايل،
سغةةع مةةن دسهب جملةةق التعةةاسب ،سأمرنةةا أب ن يعةةه يف ت بيةةق ةةانوب حيقةةق مصةةلحة ل ةةا حنةةن ا ةوا ني
سا قيمني كل جوانبه.
فك ةةم م ةةن أرس ٍاح أبهق ةةص ،س ي ةةو أغلق ةةص ،سك ةةم م ةةن أسيد تيتم ةوا ،سنس ةةاء ترمل ةوا ،سك ةةم سك ةةم ،.. .فال اع ةةة
ساجبة يف ت بيق ما أمر ه سيل األمر سأب ي نتااسب يف هذ ا سألة.
س ل تاحةة اللةيل  /عبةدالعزيز ةن ةاب (رمحةه اهلل تعةاآ)  -ا حةيت العةاع السةا ق للمملكةة العريةة السةعودية -
عةةن الع ةةة ةةني احلةةاكم سا كةةوع .. .أكةةد تاحتةةه عل ة أب اعةةة سيل األمةةر ساجبةةة سفريضةةة يف ا عةةرسف،
نِ
وهب َسأ ُْسِيل ْاأل َْم ِر ِمْ ُك ْم.)4( )3( )) .. .
ين َرمُوا أَ ِيعُوا اللنهَ َسأَ ِيعُوا النر ُس َ
امت اين لقوله تعاآ(( :يَاأَيةُّ َاا الذ َ
لةةذا إذا ك ةص تبح ة عةةن رض ة اهلل سرس ةوله فاجتاةةد سأسةةع يف أب تةةأيت جبميةةع أن ةوا العبةةادا  :مةةن
ت ة ة ة ة ة ة ع ،ست ة ة ة ة ة ةةوع ،سبك ة ة ة ة ة ةةاع ،سك ة ة ة ة ة ةةذلك اع ة ة ة ة ة ةةة سيل األم ة ة ة ة ة ةةر ،ف ة ة ة ة ة ةةئب اعت ة ة ة ة ة ةةه م ة ة ة ة ة ةةن اع ة ة ة ة ة ةةة اهلل.
( )1ليل ا س ع أ ن تيمية رمحه اهلل ،سجوب اعة اهلل سرسوله سسيع األمور ،ال بعة األسآ ،السعودية ،دار العاتمة1414 ،هة.

( )2تحي الب اري ،اللاادا  ،اليمني عد العصر ،ر م احلدي  ،2672تحي مسلم ،ا مياب ،ياب غل
الع ية ر م احلدي .108
( )3سورع ال ساء .59

( )4جريدع اللرق األسست العدد  5289يف تاريل  1993 – 5 – 22ع.
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ف ةةاعميع مس ةةمثسهب ،ائ ةةد ا ركب ةةة مس ةةمثسهب ،سرب األس ةةرع مس ةةمثسهب ،سا ةةدر مس ةةمثسهب ،سرج ةةل الل ةةر ة
مسمثسهب ،فليعمل كل حبسن مس وليته ،سل تذكر يعان وله تعاآِ :
وه ْم إِنة ُنا ْم َم ْسُولُو َب)) (.)1
((س ُح ُ
َ
ٌ
سي ةةد مةةن الرجةةو إآ اهلل -سةةبحانه ستعةةاآ – س اعتةةه ،س اعةةة رس ةوله تةةل اهلل عليةةه سسةةلم ،سسيل
األمر الذي أمرنا رسول ا احلبين اعته ا عرسف.
فةةويل األمةةر – أمةةر ت بيةةق ال ةةافع ل ةةا غةةع اللةةاق؛ ليحةةاف علة سة مت ا ،سسة مة مةةن علة ال ريةةق،
فل عمل سويان عل ت بيق انوب ا رسر.

* إحص ةةائية إ ةةايل احل ةوادو ا رسري ةةة دسل ةةة الكوي ةةص لع ةةاع  2114ع ،سال ةةيت لغ ةةص  99،147ح ةةادو ،ستوبيعا ةةا
حسن نو احلادو ( .)2لعدهب بيادع عن العاع  9،521 2113حادو.

المبحث الثاني:
قانون المرور من الناحية الشرعية:
يعرف انوب ا رسر :أنه عبارع عن جمموعة من القواعد القانونية ا ظمة يستعماهب ال رق العامة يف

الدسلة( ،)3سسبن سن هذا القانوب هو حح أرساح ال ا سممتلكا م ،سضبت ركا م عل ال ريق،
مما حيقق ال ظاع سم ع الحوض .
( - )1سورع الصافا اآلية .24

( - )2زيد من التحاتيل ،ا دارع العامة للمرسر دسلة الكويص ،إدارع

يت سحبوو ا رسر ،التقرير ا حصائي خ هب عاع.2114

( - )3أنظر :األستاذ .حممد أمحد علي اخل ف ،ا رسر األتوهب سالت بيق ،أكادميية سعد العبد اهلل للعلوع األم ية ،ص  ،75أنظر أيضا :د .عبد احلميد اللواريب ،التلرمي
سالعقاب يف انوب ا رسر ،م لأع ا عارف ا سك درية ،ا  ،211ص .35
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س ةةد يق ةةوهب ائةةل :أب ةةانوب ا ةةرسر غةةع م ةةزهب م ةةن ع ةةد اهلل تع ةةاآ ،أس مل يأمرن ةةا ةةه ا ص ة ح -علي ةةه
الص ع سالس ع -فلم جين التقيد ه.
سالرد عل من يزعم ذلك مثس لكل عا ل ،ستكوب إجا ة العق ء أنةه حيقةق مصةلحة عامةة لللميةع،
سيرفع الضرر عن ا سةلمني ،ستقودنةا هةذ ا جا ةة إآ اخلةوب يف محاةوع ا صةلحة العامةة الةيت أراد ةا
سيل األمر سن انوب خاص سهو انوب ا رسر ،سنت رق عد ذلك إآ فتةاسى العلمةاء سا لةايل يف هةذا
القانوب.
المطلب األول :تحقيق المصلحة العامة في تطبيق قانون المرور:
لوسة ِ
ةائل ا وات ة دسر حيةةوي يف حيات ةةا اليوميةةة ،إذ ةةدسهنا يصةةعن اينتقةةاهب م ةن مكةةاب إآ رخةةر،
ةةدميان هةةي :الةةدساب( :اخليةةل سالبغةةاهب ساحلمةةع) ،أمةةا سسةةائل ا واتة
لقةةد كانةةص سسةةيلة ا واتة
احلدي ة فئذا أسيء است داماا ي تج ع اا ا ر ةدد حيةاع ال ةا  ،ةا يقةع فياةا مةن حةوادو يةذهن
ضحيتاا ريف األل اص س ويان.
إب هةةذا ا لةةوق الضةةعيف (ا نسةةاب) لالةةه مةةن عةةادا سسةةلوكيا خا ةةة يف القيةةادع ،سهةةو ا ةةتحكم
يف يادع ا ركبة ،إما أب يكوب متزب سحياف علة سةلوكه يف القيةادع ،سإمةا يكةوب متاةور سيعةرب نحسةه
ساآلخرين لل ر ،ف ةد مةن سضةع ضةوا ت سإجةراءا ؛ لتحقيةق السة مة علة ال ريةق؛ للوتةوهب إآ
هدف ساحد ،يكوب لعار اعميع ،سهو :احلحا عل أرساح ال ا مةن سةوء اسةت داع هةذ الوسةيلة،
سواء كانص مركبة أس دراجة نارية.
سا ركبة نعمة من ع د اهلل عز سجل ،س ةد أتةبحص ضةرسرية يف هةذا العصةر ،سي ميكةن ايسةتغ اء ع اةا
فءٌ َسَمَةةافِ ُع َسِمْة َاةةا
ةاع َخلَ َق َاةةا لَ ُكة ْةم فِ َياةةا ِد ْ
يف ضةةاء احل ةوائج س قيةةق ا صةةاف ،ةةاهب تعةةاآَ (( :س ْاألَنْة َعة َ
ِ
تَةأْ ُكلُوبَ ( )5سلَ ُكةةم فِياةةا َ ة ٌ ِ
ةني تَ ْسة َةر ُحوبَ (َ )6سَْ ِمة ُةل أَثْة َقةةالَ ُك ْم إِ َآ ةَلَة ٍةد َملْ تَ ُكونُةوا
َ ْ َ َ
ةني تُِرحيُةةو َب َسحة َ
ةاهب حة َ
()1
ةق إِ نب رن ُكةم لَةرء ٌ ِ
ِ ِ ِ ِن ِ ِ
ةيم ( )) )7سهةذ اآليةا نزلةص علة الرسةوهب  -تةل
سف َرح ٌ
َالغيه إي ل ِّةق ْاألَن ُح ِ َ ْ َ ُ
اهلل عليه سسةلم  -يف س ةص كةاب اخليةل سالبغةاهب ساحلمةع هةي الوسةيلة الوحيةدع لل قةل ةران مةن مكةاب إآ
( - )1سورع ال حل اآلية 7- 5
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رخةةر ،سيةةرى عةةض ا حس ةرين سم ة ام اللةةيل أ ةةو كةةر اعزائةةري( ( )1رمحةةه اهلل تعةةاآ ) يف ولةةه تعةةاآ:
اهب س ْ ِ ِ
ِ
وها َسِبيَةن َسَخيْلُ ُةق َمةا َي تَة ْعلَ ُمةوبَ ))( )2ا علةاب يف القةررب الكةرمي أب اهلل
(( َس ْ
احلَم َع لتَة ْرَكبُ َ
اخلَْي َل َسالْبغَ َ َ
سةةبحانه ستعةةاآ س ة ر ل ةةا حنةةن السةةيارا سال ةةائرا ؛ للت قةةل مةةن مكةةاب إآ رخةةر مل نكةةن الغيةةه إي
لق األنحق.
سمةةن البةةدياي أب ركةةوب هةةذ الةةدساب ةةدميان ي يسةةبن يف الغالةةن خسةةائر يف األرساح ،كمةةا هةةو احلةةاهب
ال سبة لركوب السيارا  ،سالدراجا اآللية.
هةةذ الوسةةيلة احلدي ةةة الةةيت انتلةةر يف هةةذا الزمةةاب لةةكل كبةةع ،ست ةةور ملحةةو ي ةةد هلةةا مةةن ةةانوب
يضةةبت عمليةةة ركةةا ال ةةا  ،سم ةةع الحوض ة  ،ح ة يكةةوب اجملتمةةع جمتمع ةان رم ةان سمسةةتقران؛ لتحقيةةق

ا صلحة العامة لللميع ،خاتة يف هةذا العصةر الةذي ضةعف فيةه الةواب الةديين ع ةد ك ةع مةن ال ةا ،
ةرع السةرعة ،سجتةاسب ا لةارع
ا جترؤا أب يقولوا م ن هل يوجد دليل يف القررب الكرمي سالس ة ا اةرع حي ِّ
الضوئية احلمراء
سالرد :أب بماهنم كما دم ا كانص الوسيلة تلحة يف ال قل.
ةل((:سَي تةُْل ُقةوا ِأَيْ ِةدي ُك ْم إِ َآ
لقد حرع اهلل علي ا سضع ال حق يف موضع التالكة كما اهب البار عز سج َ
ِ ()3
نالُ َكة))
التة ْ
إب تلةريع ةةانوب ا ةةرسر هةةو م لةةن اعميةةع ،لةةرد ا ةةالحني ،فةةئب اهلل سةةبحانه ستعةةاآ "يةةز السةةل اب
ما ي يز القررب ".
سإب األتةةل هةةو سجةةوب العمةةل قةةانوب ا ةةرسر ،س اعةةة سيل األمةةر يف ذلةةك ةةوهب الصةةادق ا صةةدسق -
تةةل اهلل عليةةه سسةةلم(( :-ي اعةةة ألحةةد يف معصةةية اهلل تبةةار ستعةةاآ)) ()4س ا ةةا أب هةةذا القةةانوب

( - )1أيب كر جا ر اعزائري ،أيسر التحاسع لك ع العلي الكبع ،ال بعة األسآ ،اجمللد ال ا  ،السعودية ،راسو 1987 ،ص .519
( - )2سورع ال حل اآلية .8

( - )3سورع البقرع اآلية 195

( - )4أخرجه األماع أمحد ن ح بل ،ستححه األلبا يف السلسلة الصحيحة ،اجملل األسهب ،عس  ،ا كتن ا س مي1985 ،ر م .179
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خيةةدع مصةةاف ا سةةلمني ،سلةةيق فيةةه ضةةرر سي الحةةة للةةر اهلل تعةةاآ ،فئنةةه جيةةن السةةمع سال اعةةة سي
جيوب الحة هذا القانوب سهو داخل يف اعدع ا صاف ا رسلة.
فلي ظةةر ائةةد ا ركبةةة ع ةةد حالةةة انق ةةا التيةةار الكار ةةائي عةةن ا لةةارع الضةةوئية لبضةةع د ةةائق هةةل نةةرى
انتظامان بعان ا جا ة ال حي ،فثى الحوض عارمةة ،الكةل يقةوهب ال ريةق يل ،أس ل ت يةل أنةه ي يوجةد
ةةانوب ي ة ظم السةةع سيةةرد ا ةةالحني هةةل تعتقةةد أنةةه ميك ةةا الرجةةو إآ البيةةص سةةا ني فئن ةةا نقةةود
ا ركبة سحنن لديدين احلذر ساخلوف ع د كل تقا ع.
سالسمثاهب ه ا ،ماذا لو الغي انوب ا رسر سمل توجد عقو ا لرد ا الحني
أين حنن من ا ستاثين أين حنن مةن ا حةرفني أيةن حنةن مةن ..فضةرر هةمثيء سيصةل إلي ةا ،رضةي ا
أس أ ي ا.
إب اللريعة ا س مية الغةراء كلاةا مصةاف ،إمةا تةدرأ محاسةد ،سإمةا جتلةن مصةاف ،ساللةريعة ا سة مية
ححظص مخق ضرسرا هي :الدين ،سال حق ،سالعقل ،سال سن ،سا اهب ،اعتبار أب احليةاع الةدنيا الةيت
يعيش فياا ا نساب مب ية عل هذ ا صةاف ،سي تتةوافر معةا احليةاع ا نسةانية الكرميةة إي إذا تةوافر
ه ةةذ األم ةةور ،سي ةةدخل يف ا افظ ةةة علة ة ال ة حق ا افظ ةةة عل ة سة ة مة ائ ةةدي ا ركب ةةا سا ل ةةاع م ةةن
حوادو ال رق.
سيدخل أيضا يف عموع ا افظة عل ا اهب العمةل علة ا افظةة علة ا رافةق العامةة ،ساخلاتةة ،حة ي
يذهن ا اهب يف غع مصلحة تعود عل األمة.
إب وانني ا رسر اليت تس اا الدسهب  -سم اا دسلة الكويص  -داخلة ص اعدع " الضرر يزاهب " ،س ةد
راع الواضع هلذا القانوب جلن ا صةلحة سدرء ا حسةدع سةواء كانةص الة حق سا ةاهب ،سإب هةذا القةانوب
يادف لتحقيق مصلحة عامة س قيق احلياع اآلم ة ل نساب (.)1

أليق هذا م لن لرعي ت لبه م ا اللريعة ا س مية ح نعمةل لتحقيةق ست بيةق ةانوب ا ةرسر الةذي
حيح ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة األرساح ساألم ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةواهب ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةئذب اهلل تع ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاآ.
( - )1أنظر :د .حممد ال ب بائي ،جملة احلقوق العدد الرا ع لس ة  2000ص .402
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فل تعةةاسب يع ةان تةةغاران سكبةةاران العمةةل عل ة ت بيةةق ةةانوب ا ةةرسر ،سالل ةوائ ا حةةذ لةةه ،لةةيق خوف ةان مةةن
( احلةةبق سالغرامةةة ) ،سلكةةن مةةن ةةاب اعةةة سيل األمةةر ساحتسةةاب األجةةر مةةن ع ةةد اهلل
العقو ةةة
تع ةةاآ .أيا ةةا األب إن ةةك مس ةةمثسهب ع ةةن أ ائ ةةك إب مل ت ةةأمرهم ةةايلتزاع يف ت بي ةةق ةةانوب ا ةةرسر سذل ةةك
للححا عل أرساحام سأرساح ال ا  ،فكن أنص دسع هلم.
أياا ا در أنك مسمثسهب أب مل صص د ائق لتوعية الت ميذ سأنص يف هذا العمل العظيم.
أياا اخل ين سا ماع إنك مسمثسهب إب مل تع ا صلني أحملية العمل عل ت بيق انوب ا رسر.
إذان هةةي مسة ولية اجملتمةةع ككةةل يف توعيةةة سإرلةةاد كةةل لة ص أحمليةةة ت بيةةق هةةذا القةةانوب ،ألب الضةةرر
ةةد ي يكةةوب مةةن جانبةةك ةةل مةةن جانةةن رخةةر سهةةو الل ة ص الةةذي هةةو يف غحلةةة عةةن ت بيةةق هةةذا
القانوب؛ فا ا تكوب ا صلحة ساحةدع سعامةة ،سهةذا مةا أستةانا ةه رسةول ا الكةرمي  -عليةه السة ع  -يف
ِ
ِ
تةلن اللنةةهُ َعلَْية ِةه
هةةذا ا ةةل الرائةةع سالةةذي جةةاء عةةن ال ة ُّْع َمةةا َب ْة َةن َلة ٍع ( َرضة َةي اللنةةهُ َعْة ُا َمةةا ) َعة ْةن النةِ ِّ
ةيب َ
ٍ
ِ ِ ِ ِ
ِ ٍ
ِ
ةاب
َس َس ةلن َم َة َ
ةاهبَ (( :م َة ُل الْ َقةةائ ِم َعلَة ُحة ُةدسد اللنةةه َسالْ َوا ة ِع ف َياةةا َك َم َة ِةل َة ْةوع ْ
اس ةتَة َا ُموا َعلَة َسةةحيَة فَأ َ
َتة َ
ةعضام أَع َ ها س ةعضام أَسةحلَاا فَ َكةا َب الن ِةذين ِيف أَسةحلِاا إِ َذا اسةتةقوا ِمةن الْم ِ
ةاء َم ُّةرسا َعلَة َم ْةن فَة ْةوَة ُا ْم
َ َْ َ
َْ ُ ُ ْ ْ َ ََْ ُ ُ ْ ْ َ َ
ْ ََْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
َخة ُذسا
فَة َقالُوا لَ ْو أَننا َخَرْةَا ِيف نَصيبَِا َخ ْرنا َسَملْ نةُ ْمثذ َم ْن فَة ْوَةَا فَِئ ْب يةَْتة ُرُك ُ
وه ْم َسَمةا أ ََر ُادسا َهلَ ُكةوا َ نيعةا َسإِ ْب أ َ
َعلَ أَيْ ِدي ِا ْم َجنَ ْوا َسَجنَ ْوا َِ نيعا )) (.)1

ا لن ال ا  :فتاسى العلماء يف ت بيق انوب ا رسر:

لقةةد انتلةةر ع ةةد الةةبعض " أنةةه جيةةوب الحةةة األنظمةةة سالقةوانني الةةيت يضةةعاا سيل األمةةر م ةةل ةةانوب ا ةةرسر
ألهنا ليسص لرعية ".
تردد هذا السمثاهب عل عدد من علماء سملايل األمة ا عاترين سكانص ا جا ة ه كالتايل:
 يرى الدكتور الحاضل حممد ال ب بائي -عميد كلية اللريعة سالدارسا ا س مية السا ق
جبامعة الكويص :

( - )1تحي الب اري ،اللركة ،هل يقر يف القسمة سايستااع فيه ،ر م احلدي .2493
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(أب هةةذا ايعتقةةاد خةةا  ،سالواجةةن علة ا سةةلم أب يلتةةزع لةةا سرد يف ةةانوب ا ةةرسر مةةن ت ظةةيم لعمليةةة
السةةع؛ ألنةةه حيقةةق ال حةةع لل ةةا  ،سعةةدع ايلت ةزاع ةةه يلحةةق الضةةرر ،فقةةانوب ا ةةرسر سضةةع علةةن ا صةةاف
سدرء ا حاسةةد ،س اعةةة سيل األمةةر يف غةةع معصةةية ساجبةةة سهةةي لةةرعية ،ألب الل ةريعة ا سة مية تةةاحلة
لكل بماب سمكاب سأحواهب ،فما كاب حيقق مصلحة لل ةا سلةيق فيةه الحةة للكتةاب سالسة ة فاةو مةن

اللريعة) (.)1

 كما يرى الليل الحاضل /حممد احلمود -رئيق ع ة البح العلمي يف عية إحيةاء الةثاو
دسلة الكويص :-
نِ
ين
إب ايلتةزاع ظةةاع السةةع س واعةةد اعةةة لةةويل األمةةر س ةةد أمرنةةا اهلل تعةةاآ اعتةةه فقةةاهب(( :يَاأَيةُّ َاةةا الةةذ َ
وهب َسأ ُْسِيل ْاأل َْم ِر ِمْ ُك ْم ،)2( ) ..س ةاهب الرسةوهب  -تةل اهلل عليةه سسةلم -
َرمُوا أَ ِ يعُوا اللنهَ َسأَ ِ يعُوا النر ُس َ
نصيحةُ ُة ْلَا لِمن َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
ِِ
ِ
ني َس َعةا نمتِ ِا ْم )) (.)3إب ايلتةزاع
اهب للنه َسلكتَا ِه َسلَر ُسوله َسِألَئ نمة الْ ُم ْسةلم َ
َْ
ِّين ال َ
 (( :الد ُ
قواعةةد السةةع خلةةق يوافةةق األخ ة ق احلسة ة الةةيت أمةةر اهلل تعةةايل عبةةاد ا ةةمثم ني يف كتا ةةه سعل ة لسةةاب
رسوله الكرمي -تل اهلل عليه سسلم .
 سأيضان يرى تاحة الليل الع مة عبدالعزيز ن اب (رمحه اهلل) -ا حيت العاع السا ق للمملكة
العر ية السعودية
( ،...ةةل جي ةةن الس ةةمع سال اع ةةة يف األم ةةور ال ةةيت ل ةةيق فيا ةةا م ك ةةر ،ةةل نظما ةةا سيل األم ةةر ص ةةاف
ا سة ةةلمني ،جية ةةن اخلضة ةةو لة ةةذلك سالسة ةةمع سال اعة ةةة يف ذلة ةةك ألب هة ةةذا أمة ةةر ا عة ةةرسف الة ةةذي ي حة ةةع
ا سلمني) (.)4
سكةةذلك ي جيةةوب ألي مسةةلم أب خيةةالف أنظمةةة الدسلةةة يف لةةأب ا ةةرسر ،ةةا يف ذلةةك مةةن اخل ةةر العظةةيم
عليه سعل غع  ،سالدسلة سفقاا اهلل تعةاآ إشةا سضةعص ذلةك حرتةان م اةا علة مصةلحة اعميةع ،سرفةع
( - )1كتا ه الذي رد عل أس لة إدارع قيق ا الحا .
( -)2سورع ال ساء .59

( - )3تحي مسلم ،ا مياب ،ياب أب الدين ال صيحة ،ر م احلدي .55

( - )4الليل عبد العزيز ن اب رمحه اهلل ،جممو الحتاسى ،اعزء السا ع ،الرياب ،مكتبة ا عارف1417 ،هة ،ص .115
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الضةةرر عةةن ا سةةلمني ف ة جيةةوب ألي أحةةد أب خيةةالف ذلةةك ،سللمسةةمثسلني عقو ةةة مةةن يحعةةل ذلةةك لةةا
يدعه سأم اله ،أل نب اهلل سبحانه "
يةةز السةةل اب مةةا ي يةةز ةةالقررب " ،سأك ةةر اخللةةق ي يةةردعام ساب القةةررب سالس ة ة سإشةةا يةةردعام ساب
السةةل اب ةةأنوا العقو ةةا  ،سمةةا ذلةةك إي لقلةةة ا ميةةاب ةةاهلل ساليةةوع اآلخةةر أس عةةدع ذلةةك ال سةةبة إآ
أك ر اخللق كما اهب اهلل عز سجل (( :سما أَ ْك َةر النا ِ سلَو حرت ِ ِ ِ
ني )) ()1نسةأهب اهلل لللميةع
ةص لُْةمثم َ
َ ْ ََ ْ َ
ََ ُ
اهلداية سالتوفيق(.)2
 كمةةا يةةرى تاحةةة الع مةةة حممةةد ةةن تةةاف الع يمةةني (يرمحةةه اهلل تعةةاآ) -أحةةد أعضةةاء هي ةةة كبةةار
العلماء يف ا ملكة السعودية :
((ي جي ةةوب ل نس ةةاب أب يعص ةةي سي األم ةةور يف غ ةةع معص ةةية اهلل ،سيق ةةوهب :إب ه ةةذا ل ةةيق ةةدين ،ألب
عض اعااهب إذا نظمص سي األمةور أنظمةة ي ةالف اللةريعة ةاهب :ي يلةزمين أب أ ةوع ةذ األنظمةة
ألهنةةا ليسةةص لةةر  ،ألهنةةا ي توجةةد كتةةاب اهلل سي يف سة ة الرسةةوهب تةةل اهلل عليةةه سسةةلم ،سهةةذا مةةن
جاله ،ل القوهب :إب أم اهب هذ األنظمة موجود يف كتاب اهلل سس ة الرسوهب تل اهلل عليةه سسةلم إذ
نِ
ةوهب َسأ ُْسِيل ْاأل َْمة ِر ِمةْ ُك ْم )3( )) .. .سسرد عةةن
ين َرمُةوا أَ ِ يعُةوا اللنةهَ َسأَ ِ يعُةوا النر ُسة َ
ةاهب تعةاآ(( :يَاأَيةُّ َاةةا الةذ َ
ال يب عليه الس ع أحادي ك عع عن اعة سيل األمر(.)) )4
 سيةةرى فض ةةيلة الل ةةيل  /عبةةد اهلل ةةن ج ةحين (يرمح ةةه اهلل) -أح ةةد أعض ةةاء هي ةةة كب ةةار العلم ةةاء يف
ا ملكة السعودية :
((ي جيةةوب الحةةة أنظمةةة سل ةوائ ا ةةرسر الةةيت سضةةعص لت ظ ةةيم السةةع ،سل ةةت يف احل ةوادو ،سللزج ةةر عةةن
ا ةةا ر سا اةةاترا سذلةةك م ةةل :ا لةةارا الةةيت سضةةعص يف تقةةا ع ال ةةرق سال فتةةا الةةيت سضةةعص

( - )1سورع يوسف ،اآلية ر م .103

( - )2حممد ا س ة ،فتاسى إس مية ،اعزء ا
( -)3سورع ال ساء .59

( - )4الليل حممد ا ن الع يمني ،لرح رياب الصاحلني ،ال بعة األسآ ،الرياب ،دار الو ن ،1995 ،ص .496
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للتادئةةة أس لت حيةةف السةةرعة ،سالسةةااع الةةيت رتةةص ةةع الةةدخوهب أس م ةةع الو ةةوف ساخل ةةوا ا سةةت يلة
سال رق ال ويلة أس القصعع ع التلاسب سحنوها.
لقةةد حصةةل وضةةعاا سايلت ةزاع ةةا حح ة ك ةةع مةةن األرساح ،سالتقليةةل مةةن احل ةوادو ةةئذب اهلل تعةةاآ،
سال ظ ةةاع يف السة ةع علة ة ال ري ةةق ةةن الت ةةزع ةةا ستقي ةةد ت بيقا ةةا ع ةةد أب تعل ةةم القص ةةد م ةةن سض ةةعاا،
سا صةةلحة الكبةةعع الةةيت صةةل مةةن سراء العمةةل ةةا ،فعلة هةةذا يعتةةح مةةن يعةةرف اهلةةدف مةةن سضةةعاا مث
خيالف السع علة م الاةا عاتةيان للدسلةة فيمةا فيةه مصةل ظةاهر ،سيكةوب معرضةان لألخ ةار سمةا س ةع
م ةةه فاةةو أهةةل لللةزاء سالعقو ةةة ،ستعتةةح مةةا تضةةعه الدسلةةة علة ا ةةالحني مةةن الغرامةةا سمةةن اعةزاءا
سا عان مو عة ،فامثيء ا الحني أهةل أب يعةا بوا سي كلةوا ةدفع غرامةا ماليةة س سةلن ويةل أس صةع،
سمي ع من القيةادع م لقةان أس إآ مةدع حمةدسدع س حةو ذلةك مةن العقةاب الةذي يكةوب لةه األثةر يف تقليةل
هذ ا الحا  ،كما هو الوا ع يف ك ع من الدسهب ساهلل أعلم.
أ  -سسرد يف رار جممع الحقةه ا سة مي ر ةم :)8 ،2( 71أب ايلتةزاع تلةك األنظمةة الةيت ي ةالف
أحكةةاع اللةريعة ا سة مية ساجةةن لةةرعان؛ ألنةةه مةةن اعةةة سيل األمةةر فيمةةا ي ظمةةه مةةن إج ةراءا
اء عل دليل ا صاف ا رسلة ،سي بغةي أب تلةمل تلةك األنظمةة علة ا حكةاع اللةرعية الةيت مل
ت بق يف هذا اجملاهب.
ب  -ممةةا تقتضةةيه ا صةةلحة أيضةان سةةن األنظمةةة الزاجةةرع أنواعاةةا ،سم اةةا التعزيةةر ا ةةايل ةةن خيةةالف تلةةك
التعليم ةةا ا ظم ةةة للم ةةرسر؛ ل ةةرد م ةةن يع ةةرب أم ةةن ال ةةا لل ةةر يف ال ر ةةا ساألس ةواق م ةةن
أتحاب ا ركبا سسسائل ال قل األخرى أخذ ا حكاع احلسبة ا قررع (.)1

سكةاب ظاةور احلةةادو ا ةرسري معاتةرا ةةاخثا السةيارع ،فحةي عةةاع  1769ةاع الحرنسةي (نيقةةوي
كونيةةه) ةةاخثا أسهب سةةيارع يف التةةاريل – سكانةةص سةةيارع (كونيةةه) عبةةارع عةةن ث ة و عل ة
سذا حل ةةم ضة ة م ،سمت جتر تا ةةا يف مس ةةافة اعتم ةةد م ةةن مدي ةةة ةةاريق إآ مدي ةةة جم ةةاسرع
أخةةرى ،عل ة أب تق ةةع السةةيارع هةةذ ا سةةافة سةةرعة متوس ة ة ةةدرها  3كةةم /سةةاعة ،سلك اةةا
( - )1رارا ستوتيا جممع الحقه ا س مي ا ب ق عن م ظمة ا مث ر ا س مي جبد  ،دار القلم ،دملق ،ال بعة ال انية.1998 ،1418 ،
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ات ة دمص اث ةةاء سةةعها جبةةدار ،فلةةم تكمةةل التلر ةةة ،سلك اةةا حققةةص أسهب حةةادو مةةرسري يف
()1

التاريل

الفصل الثاني وقفات شرعية مع بعض المخالفات المرورية
المبحث األول :الحوادث المرورية:
ك ر احلوادو ا رسريةة سابداد يف هةذا الزمةاب سذلةك لعةدع أسةباب ،فال تةائج إمةا ميةص ةري  ،سإمةا
مصاب كسي سجري  ،سيثتن علة هةذ احلةوادو خسةائر لةرية سخسةائر ماليةة ،سالةبعض نسة أنةه
يتعامل مع حديد سنار سمل يضع يف اعتبار أي ار  ،إما انحلار إ ار أس مركبة تق ةع ال ريةق أمامةه
أس ملةةاع.. .إو ،سهةةذ احل ةوادو الةةيت ح مةةص لةةوب مةةن يراهةةا ،سحنةةن نلةةاهدها تةةباحان سمسةةاءن،

سسوف نت رق يف هذا ا بح
أسباب احلوادو:
تعتةةح احلةوادو مةةن إحةةدى ملةةك

ا لة أسباب احلوادو سع جاا سأثارها عل الحرد ساجملتمع.

ا ةةرسر غةةض ال ظةةر عمةةا يثتةةن علياةةا مةةن أضةرار ،سذلةةك ع ةةد

س ةةو احلةةادو للوهلةةة األسآ يثتةةن عةةدع ةةدرع األل ة اص مةةن ( ائةةدي ا ركبةةا ) مةةن اينتقةةاهب مةةن
مكاب إآ رخر السرعة ا اسبة .سيعرف احلادو ا ةرسري :أنةه كةل سا عةة غةع عمديةة ي ةتج ع اةا سفةاع
أس إتا ة أس خسارع يف ا متلكةا

سةن اسةتعماهب ا ركبةا علة ال ةرق العامةة ( )2سكةاب ظاةور أسهب

حادو...
سللحوادو ا رسرية أسباب عامة سأسباب خاتة:
(أ) األسباب العامة للحوادو:
ت حصر األسباب العامة لو و احلوادو ني ث و عوامل :ا نساب سائق ،راكن ،ملاع] ،ا ركبة،
ال ريق.

( - )1زيد من التحاتيل انظر ،دراسة س مة ا رسر ،ا ركز العريب للدراسا األم ية سالتدرين الرياب 1993ع  1414 -هلرية ،ص .23
( -)2أنظر ،حممد خ ف ،ا رجع السا ق ،ص  ،151سأنظر أيضا ا ستلار السيد خلف حممد ،التلرمي سالعقاب يف انوب ا رسر ،ا كتبة
القانونية ،1992 ،ص .65
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فةةأب دسر اللة ص يف س ةةو احلةوادو يف معظةةم الةةدسهب مي ةةل ،)%85( :سيةةأيت دسر ال ريةةق سيلةةكل:

( )%10سأخ ةعان دسر ا ركبةةة ( ،)1()%5س ةةد يلةةث يف س ةةو احلةةادو أك ةةر مةةن عامةةل كالل ة ص،
سا ركبة ،سال ريق أس
ال و عوامل معان.

سمن أهم العوامل كما دم ا هو العامل البلري.

 )1العامل البلري (:)2

ا نساب هو ا ور الرئيسي يف س و احلوادو ،فئما يكوب سائق رليد يتمتع صةحا معي ةة ،سإمةا أ ْب
يكوب سائق غع رليد ،سمن تحا السائق الرليد:
أ  -التدرين عل القيادع :ي د من تدرين كايف للسائق بةل احلصةوهب علة رخصةة سةوق؛ حة ي
يض ةةر نحس ةةه أس يتع ةةدى الض ةةرر إآ الغ ةةع م ةةن مس ةةت دمي ال ري ةةق ،سهلة ةذا ةةرص ا دارع العام ةةة
للم ةةرسر علة ة التأك ةةد م ةةن تة ة حية اللة ة ص للقي ةةادع ساجتي ةةاب ايختب ةةارا ال ظري ةةة سالعملي ةةة،
ساهلةةدف مةةن ذلةةك التةةأمني علة سة مة ا ةةرسر ،سإب ةةاسب ا دارع العامةةة للمةةرسر يف مة رخةةص
السةةوق ةةد يكةةوب أحةةد أسةةباب س ةةو احل ةوادو ،ةةن ي تت ةوافر فيةةه اللةةرسا القانوني ةة سالح يةةة.
( - )1حنن عل يقني أب كل ليء مكتوب ي ن ردع سهذ األسباب عل ا سلم معرفتاا.

( - )2انظر ،د .حممد حاف  ،واعد سرداب حركة السع سا رسر ني ال ظرية سالت بيق ،ال بعة األسآ ،1992 ،ص  ،95سأنظر أيضا ،أ.د عامر
ن ناتر ا ع ،حلم حوادو ا رسر ،سممثلرا خ ور ا يف دسهب جملق التعاسب ،2119 ،ص  21سما عدها.
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ا س ولية:

إب العديةد مةةن احلةوادو ا رسريةةة تقةةع نتيلةةة التصةةرفا اخلا ةةة سعةةدع اللةةعور ا سة ولية ،سمةةن خة هب
ا حصائيا يظار ل ا أ نب السائق كلما تقدع يف العمر كلما لةص احلةوادو الةيت تقةع م ةه ،سأب أغلةن
احلوادو تقع من السائقني يف سن اللباب.
سمةن أ ةواب ا سة ولية " الةةزساج " فا سة ولية ع ةةد السةةائقني ا تةةزسجني أكةةح مةةن غةةع ا تةةزسجني ،سذلةةك
سبن لعور الزسج لس وليته جتةا أسةرته ،فئنةه يكةوب حريصةان علة العةودع إلةيام سةا ا ،سعةدع التةورا
يف حادو مرسري.
 السن:ذكرن ةةا إب عم ة َةر اللة ة ِ
ةن عكس ةةيان م ةةع مع ةةدي احل ةةوادو ،فكلم ةةا نق ةةص عم ةةر اللة ة ص
ص يت اس ة ُ

ابداد احتمةةاي س ةةو احل ةوادو سالعكةةق تةةحي  ،سالسةةبن يف ذلةةك إب تةةغار السةةن هةةم أك ةةر
الح ا ارتكا ان للحوادو؛ نتيلةة نقةص اخلةحع ،سحةن الظاةور سا غةامرع ،سإجةراء السةبا ا يف ال ريةق
دسب مبايع ،كما دم ا إب العمر مرتبت ا حسا ا س ولية.
إب نسةةبة الوفيةةا تكةةوب أك ة َةر مةةن سةةن  30 – 21مث تبةةدأ ايخنحةةاب ،سيرجةةع السةةبن يف ذلةةك أب
هةةذا السةةن تسةةتاويام السةةيارا الرياضةةية ،سحةةن الظاةةور ،سرسح ا غةةامرع أمةةاع ا ةةارع ،سخصوتةان أمةةاع
ال ساء.

د  -الوعي ا رسر:
عل انوب ا رسر ه ا د
سهو معرفة الل ص األماكن سايجتاها سال رق ا تلحة ،ساي
يكوب أ ل عرضه أس أ ل خ أ يف القيادع من الل ص غع م لع الذي ي يعرف من تكوب له
األسلوية يف الدسار ،أس ع د التقا عا .
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الليا ة الصحية:
هةةو أب يكةةوب السةةائق يف حالةةة ذه يةةة سجسةةمانية تمثهلةةه لقيةةادع السةةيارع كحةةاءع سأمةةاب دسب تع ةريض
نحس ةةه أس اآلخ ةرين لل ةةر ،فالس ةةائق ال ةةذي يع ةةا م ةةن إره ةةاق أس مض ة رب جس ةةمانيان أس عا حي ةان أس
متعةةا ي األدسيةةة تضةةعف مةةن درتةةه عل ة القيةةادع ةةد يةةمثدي ذلةةك إآ ح ةوادو مرسريةةة سخيمةةة ،فةةئب
الليا ة الصحية لرا من لرسا احلصوهب عل رخصة السوق.
عرض ة ا فيمةةا سةةبق تةةحا السةةائق الرلةةيد ،فأمةةا السةةائق الغةةع رلةةيد فاةةو الةةذي ي جتتمةةع فيةةه هةةذ
الصحا  ،س د تكوب عكق ذلك.
ا ركبة:
تعتح ا ركبة من إحدى أسباب س و احلوادو سلكن سبة ( )%5ال سبة لع صر ا نساب سال ريق.
فم ن د تكوب ا ركبة خالية من الحرامل ،أس ا عين يف ا نةارع ،سيةتم ياد ةا أث ةاء الليةل سغعهةا مةن

العيوب الح ية األخرى ،كا ر  ،سا ارا س .. .إو.
سه ا ي يست يع السائق السي رع عل هذ العيةوب إي إذا ةاع ححةص دسري للمركبةة ،سفقةان لألتةوهب
ا رعية ،سيف األس ا ا اسبة.
س ةرص ا دارع العامةةة للمةةرسر علة أب ي ة سي جتةةدد تةرخيص تسةةع ا ركبةةة إين عةد أب جتةةري علياةةا فحصةان

ف يةان ،للتأكةةد مةةن خلوهةةا مةةن العيةةوب ،سأسجةةه القصةةور الةةيت لةةو سجةةد فياةةا لكانةةص سةةببان يف س ةةو ح ةوادو
السع.
سهةةذا مةةا ت ةةادي ةةه سبارع الداخليةةة مةةن ضةةرسرع تةوافر لةةرسا الصة حية ا ركبةةا يسةةت داماا كوسةةيلة
نقل مأمونة العوا ن ،سأب ي تكوب سبن للحةوادو أس تع يةل حركةة ا ةرسر يف ال ر ةا نتيلةة اخللةل
يف حمر ا ركبة ،سمن مث ابدحاع ستع يل ال ا عن أعماهلم س ضاء حوائلام.

 )2ال ريق:

يتسبن يف س و (  ) %10من حوادو السع يف الدسهب العر ية صحة عامة ،سه ا عامل رئيسي
يقودنا إآ الت رق إليه:
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التصميم اهل دسي:
يتسبن التصميم اهل دسي يف س و احلوادو سذلك يف عدع أسباب:
أ  -صة ةةور لة ةةبكة ال ة ةةرق عة ةةن اسة ةةتيعاب ستص ة ةريف حلة ةةم ا ة ةةرسر القة ةةادع إلياة ةةا (دخة ةةوهب سخة ةةرسج
ا وظحني).
ب  -عةةدع سجةةود أمةةاكن ل نتظةةار يف سسةةت ا دي ةةة أس األسةواق ،ممةةا يضة ر السةةائقني إآ لةةغل حةةارع
أس أك ر ع د هنر ال ريق سيسبن حادو أس ابدحاع.
 أعماهب الصيانة الدسرية لل ريق سعمل احلحريةا  ،ةد تسةبن س ةو حةوادو يف حالةة عةدع سضةعع ما ت بيايه كافية سعدع إ اع ما مت ححر .
(ب) األسباب اخلاتة للحوادو(:)1
ت درج األسباب اخلاتة يف س و احلادو من األسباب العامة سنت رق هلا ئجياب سذلك كما يلي:
 )1األسباب ا ادية:

أ  -عةةدع ايهتمةةاع ا ركبةةة سالتأكةةد مةةن سة مة حمركاةةا ،سسسةةائل السة مة فياةةا كا ةةارا سالحرامةةل

سا ضاءع سالتكاسل يف إتة حاا يف حالةة الع ةل ،سعةدع فحصةاا فحةص دسريةان ،سهةذا السةبن
يرجةةع إآ الل ة ص سلةةيق ا ركبةةة كمةةا ت ر ةةا سةةا قان ،سيكةةوب السةةائق هةةو ا سةةمثسهب عمةةا أتةةا ه
سأتاب الغع؛ ألنه يعلم أب م ل سيارته ي يوجد ا الحرامل سمل يعمةل علة إتة حاا ،عكةق
السيارع اليت يع ل ا فلأع نظاع الحرامل.

ب  -يادع ا ركبة رعونة ستحريت داخل ا ا ق السةكي ة سال ةرق السةريعة سعةدع اينتبةا أث ةاء القيةادع،
كقيةةادع ا ركبةةة سهةةو يقةرأ تةةحيحة أس جملةةة أس يتصةل اهلةةاتف ال قةةاهب أس حنةةو ذلةةك ،سهةةذا السةةائق
يكوب يف حالة ارتكا ه حادو مسمثسهب أماع اهلل تعاآ بل أب يسأهب من غع .
ج  -عدع اتبا إرلادا ستعليما رجاهب اللر ة سالع ما سا رلادا  ،ألب الغاية مةن ذلةك هةو
ا سااع يف ت ظةيم سةلو األفةراد يف اسةتعماهب ال ةرق العامةة ،فةئب أي خةرق هلةذ التعليمةا
( - )1انظر ،األستاذ  /أيب اخلع إتاعيل ،ايست ارع يف ياب سرداب سركوب السيارع ،ال بعة األسآ ،الرياب ،دارع ا غين.1421 ،
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يمثدي إآ حادو ي حيمد عقبا .

 )2األسباب ا ع وية:

أ  -عدع التوكل عل اهلل عزسجل ،فةئب ا نسةاب إذا توكةل علة غةع اهلل سكلةه اهلل إآ مةا توكةل عليةه،
ستسبن ذلك يف حادو.
ب  -عدع ايلتزاع األذكار ساألدعية اللرعية ،كدعاء ركوب السيارع سالسحر.
ِ ِ ٍ
ص أَيْة ِةدي ُك ْم َسيةَ ْع ُحةةو َعة ْةن َكِة ٍع))( )1فةةئذا حب ةةا يف
َتةةا َ ُك ْم مة ْةن ُمصةةيبَة فَبِ َمةةا َك َسةةبَ ْ
((سَمةةا أ َ
ج  -ةةاهب تعةةاآ َ
ح ةةادو س ةةع سج ةةدنا إم ةةا يك ةةوب ع ةةدع التق ةةوى هلل عزسج ةةل أس اختب ةةار أراد اهلل تع ةةاآ أب مي ةةتحن
تاحبه.
د  -التحكةةع ساينلةةغاهب أث ةةاء القيةةادع ةةأمور ا ةةزهب سالعمةةل ،أس أمةةور حمرمةةة م اةةا السةةما إآ حمةةرع،
سعل سبيل ا اهب (لراب حمرع – ال ظر إآ ما حرمه اهلل عزسجل).
ست تاةةي ةةا هةةذ األسةةباب اخلاتةةة و ةةو احل ةوادو إب اجت بةةص ،فال تيلةةة هةةي الو ايةةة مةةن ح ةوادو
ا رسر.


)1
)2
)3

الو اية خع من الع ج:
((سَمة ْةن يةَتنة ِةق اللنةةهَ َْجي َعة ْةل لَةةهُ ِمة ْةن أ َْمة ِرِ يُ ْسة نةرا)) ( ،)2تقةةوى اهلل ساجبةةه فاةةي سةةبن عظةةيم
ةةاهب تعةةاآَ :
من أسباب الس مة سالو اية من احلوادو امت اهب أسامر ساجت اب نواهيه.
((سَم ْن يةَتَة َونك ْل َعلَ اللن ِه فَة ُا َو َح ْسبُهُ))( ،)3فمن توكل عل اهلل كحا .
اهب تعاآَ :
ِ
األذكةةار ساألدعيةةة اللةةرعية ،كةةدعاء رك ةوب
السيارع((سة ْةب َحا َب النةةذي َس ة ن َر لََةةا َه ة َذا َسَمةةا ُكنةةا لَةةهُ
ُ
ةاهب ْ ِ
ِ
و َمةنرا ٍ مثُن
و َمةنرا ٍ مثُن َ َ
ني َسإِنةا إِ َآ َرةَِّةا لَ ُمْة َقلِبُةو َب مثُن َ َ
ةاهب اللنةهُ أَ ْكبَ ة ُر ثةَ َ َ
احلَ ْم ُةد للن ِةه ثةَ َ َ
ُم ْقة ِرن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ةص ))( ،)4سدعةاء السةحر
ََ
اهب ُسْب َحانَ َ
وب إِني أَنْ َ
ك إِ ِّ ظَلَ ْم ُ
ص نةَ ْحسي فَا ْغح ْر ِيل فَئننهُ َي يةَ ْغح ُةر ال ُّةذنُ َ

( - )1سورع اللورى ،اآلية .30
( - )2سورع ال ق ،اآلية .4
( - )3سورع ال ق ،اآلية .3

( - )4تحي أيب داسد ،اعااد ،ما يقوهب الرجل إذا ركن ،ر م احلدي  ،2602ستححه األلبا يف تحي أيب داسد ر م .156 / 3
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ِ
(( أَ نب رس َ ِ
استَة َوى َعلَ َعِ ِعِ َخا ِر نجا إِ َآ َس َح ٍر َكبنة َةر ثََ ثنةا مثُن
تلن اللنهُ َعلَْيه َس َسلن َم َكا َب إِ َذا ْ
وهب اللنه َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ك ِيف
ََ
ني َسإِنةا إِ َآ َرةَِّةا لَ ُمْة َقلبُةو َب اللن ُاة نم إِنةا نَ ْسةأَلُ َ
اهب ُسْب َحا َب النذي َس ن َر لََا َه َذا َسَما ُكنا لَهُ ُم ْقة ِرن َ
ِ
َس ة َح ِرنَا َه ة َذا الْةِ ن
ةح َسالتنة ْقة َةوى َسمة ْةن الْ َع َمة ِةل َمةةا تَة ْر َ
ض ة اللن ُا ة نم َهة ِّةو ْب َعلَْيةَةةا َس ة َحَرنَا َه ة َذا َسا ْة ِو َعنةا ةُ ْعة َةد ُ
اخللِيحةة ِيف ْاألَه ِةل اللناة نم إِ ِّ أَعةوذُ ِةك ِمةن سع ِ
اللنا نم أَنْةص ال ن ِ
ةاء ال نسة َح ِر َسَكب َ ِةة
ن ِيف ال نسة َح ِر َس َْ َ ُ
ُ َ ْ َ َْ
ُ َ
ْ ُ
صةاح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الْمْظَ ِر س ُسوء الْمْة َقلَ ِ
ن ِيف الْ َم ِاهب َس ْاأل َْه ِل َسإِ َذا َر َج َةع َةا َهلُ نن َسَب َاد فةي ِا نن ريِبُةو َب تَةائبُو َب َعا ِ ُةدس َب لَرةَِّةا
ُ
َ َ
()1
َح ِامة ُةدس َب ))  ،سا ك ةةار م ةةن ذك ةةر اهلل عزسج ةةل مةةن تس ةةبي س لي ةةل س مي ةةد أس الس ةةما لل ةةي

محيد.

 )4اي تعةةاد عةةن كةةل مةةا هةةو حمةةرع ،كتعةةا ي ا ةةدرا سا سةةكرا  ،أس أي مةواد أخةةرى خبي ةةة تضةةر
القوى العقلية للسائق ،سكذلك اي تعاد عن ال ظر إآ ما حرع اهلل عزسجل.

 )5ايلتةزاع تعليمةةا سإرلةةادا رجةةاهب اللةةر ة الةةيت سضةةعص مةةن أجةةل سة مة ال ةةا  .تحقةةد ا ركبةةة
بل الركوب ،سإت ح أي خلل ا.

 )6جت ةةن يةةادع ا ركبةةة عةةد ت ةةاسهب أدسيةةة بيةةة ةةد تسةةبن ال عةةا  ،أس يةةادع ا ركبةةة عةةد حصةةوهب أي
ملكلة داخل ا زهب د تمثدي حالة نحسية غع هادئة.
نِ
 )7اهب تعةاآ ِ
ين ميَْ ُلةو َب َعلَة ْاأل َْر ِ
ب َه ْونةا ))( ،)2يف العللةة ال دامةة سيف التةأ
((سعبَ ُ
َ
ةاد الةنر ْمحَ ِن الةذ َ
الس ة مة ،سعةةدع السةةرعة أك ةةر مةةن احلةةد ا قةةرر؛ ةةا تسةةببه السةةرعة مةةن عةةدع السةةي رع سالةةتحكم
للمركبة يف أي مو ف محاج .
 رثار حوادو ا رسر:
للحوادو ا رسرية رثار سلبية ،سامتداد هذ اآلثار ليق عل الحةرد فحسةن ،سإشةا علة اجملتمةع ككةل،
سيثتن عل هذ احلوادو خسائر من ال احيتني ايجتماعية ساي تصادية.

 )1اخلسائر ايجتماعية:

( - )1تحي مسلم ،احلج ،ما يقوهب إذا ركن إآ سحر احلج سغع  ،ر م احلدي .1342
( - )2سورع الحر اب ،اآلية .63
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تسةةبن احل ةوادو لةةرخ داخةةل األسةةرع ستصةةد سإثقةةاهب كاهةةل األسةةرع قيمةةة اخلسةةائر الةةيت أسةةحر ع اةةا
احلةةادو سنتيلةةة لحقةةد عائةةل األسةةرع أس أحةةد أفرادهةةا الةةذي ةةد يكةةوب هةةو ا مةةوهب الوحيةةد هلةةذ األسةةرع
سهةةو الةةذي يعمةةل سيكةةدح ةواهب اليةةوع لتةةوفع و ةةا ،سإتةةا ته علةةز كلةةي أس جزئةةي ،أس حيكةةم عليةةه
السلن ت حيذان لعقو ة س عص عليه سةبن احلةادو ( ،)1سيثتةن علة ذلةك احنةراف يف سةلو األ ةاء

إذا غةةاب رب األسةةرع سةةبن احلةةادو سمل جيةةدسا مةةن يتةةوآ أمةةرهم هةةذا مةةن ناحيةةة ،سمةةن ناحيةةة أخةةرى
بيةةادع يف عةةدد ا عةةو ني يف اجملتمةةع س التةةايل ي قل ةوا كاهةةل الدسلةةة تحمةةل مصةةاريف الع ة ج سال حقةةة ،سهةةذ
احلوادو سبن ك ع من اخل فا ايجتماعية ،كقصةة اللةاب الةذي خ ةن فتةاع سخةرج عةد ذلةك مةع أحةد
مةةن أتةةد ائه سكةةاب تةةديقه يقةةود ا ركبةةة سةةرعة ج ونيةةة سأنحلةةر إ ةةار ا ركبةةة سانقلبةةص ،سأدى ذلةةك إآ سفةةاع
السةةائق سإتةةا ة اللةةاب لةةلل كلةةي ألزمةةه الح ةرا سأهةةل الحتةةاع عزف ةوا عةةن الةةزساج ممةةا أدى ذلةةك إآ حس ةرع يف
نحةةق اللةةاب اجتمعةةص مةةع ا ةةرب ،سك ةةع مةةن ذلةةك ي ةةوهب ةةا ا قةةاع سةةرد القصةةص سالراسيةةا الةةيت أفلعت ةةا
كل يوع يف الصحف.
إب الحرد هو من مقوما اجملتمع سركيزع أساسية يف ائةه ،فةئذا أتةين هةذا سدهةق ذا سماتةص تلةك
فمن يبق ل ا لب اء اجملتمع
اخلسائر اي تصادية:
تسةةبن احل ةوادو تكةةاليف اهظةةة عل ة اي تصةةاد الةةو ين للدسلةةة كتكةةاليف الع ة ج للمصةةا ني ،فتزيةةد
ه ةةذ التك ةةاليف كلم ةةا ال ةةص ف ةةثع العة ة ج نتيل ةةة ا ت ةةا ة ،سإذا ك ةةاب ا ص ةةاب يعم ةةل تس ةةبن ذل ةةك
حقداب ساعا العمل أيان كانص بيعة هذا العمل.

كمةا أب ه ةةا خسةائر تعةةود علة اللة ص ،م ةةل يمةةة التلحيةا ساألضةرار ا اديةةة الةيت حلقةةص ا ركبةةة
أس ا ركب ةةا األخ ةةرى إذا ك ةةاب ه ةةو ا تس ةةبن احل ةةادو ،سخس ةةائر تع ةةود عل ة الدسل ةةة م ةةل :ا ل ةةارا
الضوئية سأعمدع ا نارع ساألرتحة ساألللار اليت تكةوب ضةحية احلةادو ،سإب مةا تأخةذ الدسلةة كحةق
عة ة ةةاع إشة ة ةةا هة ة ةةو مبلة ة ةةو سة ة ةةيت مقارن ة ة ةةن قيمة ة ةةة إلة ة ةةارع ضة ة ةةوئية تكلة ة ةةف الك ة ة ةةع مة ة ةةن األم ة ة ةواهب ..إو.
( - )1أنظر األستاذ .حممد أمحد علي اخل ف ،ا رجع السا ق ،ص  ،30سأنظر أيضا عبد القادر حممد العماري ،حوادو السع ،جملة جممع
الحقه ا س مي ،الدسرع ال ام ة ،اعزء  ،2العدد 1994( 28ع 1415-هة) ،ص .267
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سه ةا أيضةان خسةائر تعةود علة اآلخةرين ةا يسةببه احلةادو مةن تع يةل حركةة السةع ،سفةوا مواعيةد،

ساحيانان تحقا راحبة ألحد األل اص الذين تع لوا نتيلة احلادو.
ةف حةةرب الل ةوار الةةيت امتةةد رثارهةةا سانتلةةر ةةني ال ر ةةا سالةةيت ت قةةل
ألةةيق األجةةدر ةةا أب نو ة َ
كاه ةةل الدسل ةةة يف نحق ةةا ي تع ةةود ةةال حع عل ة اجملتم ةةع كك ةةل ،ساألم ةواهب ال ةةيت تص ةةرف عل ة إت ة ح
ستعديل إلارا مرسر أس أللار أس أرتحة سأعمدع إنارع أس ع ج الداخل أس اخلارج.
إب ثرسا هذا الو ن احلبين ل ا عيان سألجيال ا من عدنا ،فل حاف عل هةذ ال ةرسا سةواء كانةص
لرية أس مادية ،ئتبا ما هو م لوب م ا سإنه م لةن يسةع حيقةق ل ةا األمةن ساألمةاب عةوب اهلل تعةاآ
أي سهو ت بيق انوب ا رسر.
المبحث الثاني :فتاوى شرعية في بعض المخالفات المرورية:
أوال :تجاوز اإلشارة الضوئية الحمراء:

تعمةةد جتةةاسب ا لةةارع الضةةوئية احلم ةراء مةةن ألةةد ا الحةةا ا رسريةةة خ ةةورعن ،ةةا تسةةببه مةةن ح ةوادو

مرسعة سخ رع يف هذ التقا عا اليت راح ضحيتاا أسر كاملاا؛ نتيلة ةور عةض ائةدي ا ركبةا
تلاسب هذ ا لارع احلمراء.
ويرد السؤال التالي:
ما الحكم الشرعي لمن تجاوز اإلشارة الضوئية الحمراء متعمدا؟

 أجاب فضيلة الدكتور  /حممد ال ب بائي:
((حيرع عل ائد السيارع جتاسب ا لارع الضوئية احلمراء متعمدان ،سهي معصةية يةأمث فاعلاةا ،سلةو غلةن
علة ظ ةةه أنةةه لةةن يضةةر أحةةدان ،سيسةةتحق العقو ةةة الةةيت حيةةددها القةةانوب مةةن ةةاب التعزيةةر ،سةواء كانةةص
ماليةةة أس دنيةةة؛ ألب اعةةة سيل األمةةر ساجبةةة فيمةةا ي معصةةية فيةةه ،سكمةةا يف ذلةةك مةةن تع ةريض حياتةةه
سحيةةاع اآلخ ةرين سأم ةواهلم للتلةةف سترسيةةع ،ال ةةا سكةةل ذلةةك ح ةراع لةةرعان ،سأب كةةل معصةةية مل تةةرد فياةةا
عقو ة مقدرع سي كحارع فلويل األمر سضع العقو ة ا اسبة هلا)).

 كما يرى الليل الع مة  /حممد ا ن ع يمني رمحه اهلل:
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نِ
ين َرمُةوا أَ ِ يعُةوا
ال سبة لق ع ا لارع فأرى أنه ي جيوب ع ا لارع يب اهلل تعةاآ ةاهب(( :يَاأَيةُّ َاةا الةذ َ
وهب َسأ ُْسِيل ْاأل َْم ِر ِمْ ُك ْم.)1( )) ..
اللنهَ َسأَ ِ يعُوا النر ُس َ
سسيع األمةةر إذا سضةةعوا ع مةةا تقةةوهب ل نسةةاب " ةةف " ،سع مةةا تقةةوهب ل نسةةاب " سةةر " فاةةذ

ا لةةارا ل زلةةة القةةوهب يعةةين كةةأب سيل األمةةر يقةةوهب لةةك " ةةف أس سةةر " ،سسيل األمةةر ساجةةن ال اعةةة،
سي فةةرق أب تكةةوب اخل ةةوا األخةةرى خاليةةة أس فياةةا مةةن حيتةةاج إآ أب يحةةت لةةه اخلةةت؛ ألب ا عةةىن ةةف
هنائيةان ،سعلة هةذا فة جيةوب ل نسةاب أب يتلةاسب ،مث أنةه ةد يةرى ا نسةاب اخل ةوا األخةرى ملةغولة،
فةةئذا ئنسةةاب أت ة مسةةرعان ليتةةدار ا لةةارع الةةيت تةةرخص لةةه الس ةع فيحصةةل احلةةادو ،كمةةا س ةةع هةةذا
الحعل لذلك نرى أب الواجن الو وف ،سا سألة ي تعدس ث و د ائق مثن يحت اخلت (.)2

أخةةي السةةائق ي تكةةن سةةببان يف تعاسةةة اآلخةرين ،انتظةةار أمةةاع ا لةةارع الضةةوئية احلمةراء ةةدع د يقتةةني
يبعد عن ملاكل أنص يف غىن ع اا ،فانلغل لا يرضي اهلل تعاآ يف هذ الد يقتني من ذكةر ستةا
ما هو ين من ررب أس حدي أس غعها من األمور ال افعة.

 سإب تلديد القانوب ن جتاسب ا لارع الضوئية احلمراء ليق من اب جبايةة الضةرائن ،سإشةا هةو
للمحافظة عل س مة ا سلمني.

( -)1سورع ال ساء .59
( - )2أنظر ،الليل  /حممد الصاف الع يمني ،فتاسى ستوجياا يف ا جا اب سالرح

ص .80
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ثانيا :تجاوز السرعة المقررة:
فقةةداب السةةي رع سعةةدع الةةتحكم ،هكةةذا حيةةدو ع ةةد حةةدسو أي أمةةر محةةاج ةةن ةةاد سةةيارته سةةرعة
فةةوق احلةةد ا قةةرر الةةيت ةةددها ا دارع العامةةة للمةةرسر ستبي اةةا يف ال ةةرق سمبةةني علياةةا حةةدسد السةةرعا
ا لو ة يف هذ ال رق.
إب السةةرعة هةةي سةةبن معظةةم احل ةوادو عل ة ال ةةرق ،فئمةةا ا ةةو  ،أس ا تةةا ة البليغةةة الةةيت تصةةل إآ
الللل الكلي أس اعزئي.

نِ
أيةةن حنةةن مةةن ةةوهب اهلل عزسجةةلِ :
ين ميَْ ُلةةو َب َعلَة ْاأل َْر ِ
ب َه ْو ةنةا)
(سعبَة ُ
َ
ةاد ال ةنر ْمحَ ِن الةةذ َ
تكوب من عبةاد الةرمحن؛ ستكةوب فيةك هةذ الصةحة اعميلةة الرائعةة الةيت ستةف اهلل سةبحانه عبةاد ةا.
()1

أي ةةن أب

والسؤال التالي:
ما الحكم الشرعي لمن تجاوز السرعة أكثر من الحد المقرر؟
 أجاب فضيلة الدكتور /حممد ال ب بائي:
((حيرع عل ائد السةيارع جتةاسب السةرعة ا قةررع مةن بةل اعاةة ا تصةة يف الدسلةة ،سمةن جتةاسب السةرعة
فقد ارتكن معصية ،سيأمث لرعان ،سجين عليه التو ة م اا ،سيستحق العقو ة الةيت ررهةا سيل األمةر ةل

ذلك)).
سذلةةك أب ديةةد السةةرعة أت ة ليحقةةق الس ة مة لقائةةد السةةيارع نحسةةه س ةةن يسةةع يف ال ريةةق ،سكةةل مةةا
حيقق مصلحة للمسلمني جين عليام التقيد ه.
 سيرى تاحة الليل الع مة  /حممد الصاف الع يمني رمحة اهلل:

السةةرعة ا عتةةحع ع ةةد اعاةةا ا تصةةة األتةةل أنةةه جيةةن عل ة ا نسةةاب أب يتقيةةد ةةا ،ألهنةةا مةةن أسامةةر
نِ
وهب َسأ ُْسِيل ْاأل َْمة ِر ِمةْ ُك ْم.)2( ) ..
ين َرمُوا أَ ِ يعُوا اللنهَ َسأَ ِ يعُوا النر ُس َ
سيل األمر ،س د اهب تعاآ( :يَاأَيةُّ َاا الذ َ
( - )1سورع الحر اب ،اآلية .63
( -)2سورع ال ساء .59
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فالواجةةن علي ةةا حنةةن الرعيةةة أ ْب شت ةةل ةةا أمةةر ةةه سيع أمورنةةا ،حة لةةو كانةةص السةةيارع مرحيةةة ،سي يلةةعر
ا نساب سرعتاا ،العحع السةرعة ألنةه حة ا ركبةة ا رحيةة هةذ لةو ضةرب عليةه الكحةر (ا ةار) لكةاب
السائق عرضة للا سأيضان إذا درنا أب الكحر (ا ار) مأموب ،فال يأمن فيمةا لةو دخةل ةني يديةه
عع أس ما لباه

عل كل حاهب األتل جين عل ا نساب أب يتمل مع نظاع الدسلة ،هذا هو األتل.
ةةاهب أيضة ةان :األت ةةل ايلتة ةزاع ةةذلك خي ةةاف احلة ةوادو سحنوه ةةا ،ستق ةةدير ه ةةذا ا ق ةةدار م ةةن الس ةةرعة ه ةةو
لت حيف س و احلوادو كمةا لةو س ةع لةر (ع ةل يف ا ةار) حةدى السةيارا أس حةدو خلةل يف
السيارع سيصعن مع السرعة الكبعع ت يف اخل أ ،فيحصل حةدو انقة ب أس حنةو ذلةك سغالبةان تكةوب
احلوادو الكبعع سبن السرعة ،فاألتل ايلتزاع ل ل هذ السرعة (.)1

 سأيضان يرى فضيلة الليل حممد احلمود:
((سَي
((القيةةادع سةةرعة س ةةور تةةل لل ة حق سانتحةةار ،س ةةد توعةةد اهلل تعةةاآ فاعةةل ذلةةك فقةةاهب تعةةاآَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
صةةلِ ِيه نةَ نةارا
ةك عُة ْد َسا نا َسظُْل نمةةا فَ َسة ْةو َ
يمةةا(َ )29سَمة ْةن يةَ ْح َعة ْةل ذَلة َ
ف نُ ْ
تَة ْقتُةلُةوا أَن ُح َس ة ُك ْم إ نب اللنةةهَ َكةةا َب ُكة ْةم َرح ن
ِ
ك َعلَ اللن ِه يَ ِس نعا(.)2()))31
َسَكا َب ذَل َ
 أخةةي السةةائق ي تغةةر سةةيارتك سي تقةةل إهنةةا أم ةةة ،سحدي ةةة ،فكةةم مةةن األرساح ذهبةةص مةةع هةةذ
السرعة القاتلة اليت ي تعرف سيارع حدي ة س دمية ،فئذا ك ص تظن يف نحسةك أنةك سةائق ممتةاب،
فئنك مل تح مةن حولةك ،فقةد يكةوب مةن حولةك مةن هةو ريةن عاةد القيةادع سمةن هةو غافةل
أس مرهق ،في حرف عل حارتك ،فتحصل الكارثة.
ثال ان :يادع الصغع أس من ليق لديه رخصة سوق:
( - )1الليل  /حممد الصاف الع يمني ،فتاسى ستوجياا يف ا جابا سالرح
( - )2سورع ال ساء ،اآلية .31- 29
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سض ةةعص ا دارع العام ةةة للم ةةرسر ضة ةوا ت سل ةةرسا ت ةةدار رخص ةةة الس ةةوق تمثه ةةل م ةةن اجت ةةاب ه ةةذ الل ةةرسا
تة ة حية القي ةةادع علة ة ال ر ةةا م ةةن قي ةةق ال ظ ةةاع ،سإب التا ةةاسب يف ذل ةةك ةةد يك ةةوب س ةةببان م ةةن أس ةةباب
احلوادو.
ن ح ة أب عةةض اآل ةةاء -سفقاةةم اهلل  -ةةاسنوا يف هةةذا اللةةأب ،ف لةةدهم سةةلموا أ ةةاءهم سةةيارا م،
فم ام من يقوهب :إب ا ين أفضل من أي سائق أج يب ،أس أنه جييد القيادع ... ،إو.
وقد وردت في ه ا الموضوع األسئلة التالية:
ما حكم من سلم صغيرا بدون رخصة سوق سيارته ،وماذا تنصح ولي أمر الصغير؟

 أجاب الدكتور  /حممد ال ب بائي:

(حيةةرع كةةني الصةةغع أس مةةن لةةيق لةةه رخصةةة سةةوق مةةن يةةادع السةةيارع ،سلةةو غلةةن عل ة ظ ةةه أب هةةذا
الصغع ادر عل ياد ا ،سذلك ألر عة أسباب:
)1
)2
)3
)4

الحة سيل األمر ،فئب اعته يف غع معصية ساجبة سهذا م اا.
تعريض حياع الصغع لل ر ،فئب انتباهه سإدراكه ليق كالكبع فقد يقع يف حادو يلحق الضرر ه.
تعريض حياع اآلخرين لل ر ،سترسيعام.
إحلاق الضرر األمواهب من خ هب إت ف السيارع أس من يصدمه.

سعل ا سةلم أب يتقةي اهلل تعةاآ يف الصةغار ،سهةم أمانةة أسدعاةم اهلل تعةاآ ع ةد  ،سمةن فةرا يف ذلةك
فئن ةةه يس ةةتحق العقو ةةة ل ةةرعان ،سأم ةةا الص ةةغع فئن ةةه ي ةةمثدب عل ة فعل ةةه ه ةةذا مم ةةا يردع ةةه ع ةةن الع ةةودع إلي ةةه
مستقب ن.
 س اهب تاحة الع مة الليل  /حممد الصاف الع يمني:
نصةةيحيت لآل ةةاء أب ي ميك ةوا أ ةةائام الصةةغار مةةن يةةادع السةةيارا  ،ح ة سإ ْب كةةاب هلةةم سجاةةة نظةةر
يظ وهنةةا تةةحيحة ،فةةئب عضةةام يقةةوهب :أنةةا أمك ةةه مةةن يةةادع السةةيارع ألسةةتغين ةةه عةةن جلةةن سةةائق ي
ندري ما ثقتةه سي نةدري عةن نزاهتةه ،فاةذا ا ةين اسةتغين ةه عةن غةع  ،سهةذ ليسةص سجاةه محيةدع ،ةل
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إب هةةمثيء الصةةغار يكةةوب يف يةةاد م خ ةةر علةةيام سيكةةوب خ ةةر مة ام س صةةل سةةبن ذلةةك حةوادو
ك عع.
إذا كةاب اهلل تعةاآ هنانةا أب نع ةي أموال ةةا السةحااء فكيةف نع ةيام  ...السةةيارع الةيت تكةوب فياةا خ ةةر
ف ص ةةيحيت لآل ةةاء أب ي تظةةرسا سإب ك ةةانوا ي يس ةةت يعوب أب يق ةةودسا الس ةةيارع
علةةيام سعل ة غةةعهم
أنحسام ليذهبوا الب ا إآ ا درسة أس لقضاء احلاجةا فلي تةارسا سةائقان ممثم ةان يقةود السةيارع ،علة
أهنةم لةو اختةةارسا ائةدان ممثم ةان فئنةةه ي جيةوب هلةةذا القائةد أب خيلةوا ةةامرأع سحةدها ةل ي ةةد أب يكةوب معاةةا
نساء أس حمرع الو (.)1

 أياةةا األب كةةن ع وف ةان فعة ن أ ائةةك ةةأب ي تسةةلم مةةن لةةيق لديةةة رخصةةة سةةوق سةةيارتك ،سأب
هذا األمر ليق من اب إدخاهب البالة سالسرسر عليام ،سلكن األمر أكح من ذلك فتو ةع غةع
ا تو ع
را عان :يادع ا ركبة رعونة:
ع ةةض الل ةةباب ححظا ةةم اهلل تع ةةاآ يق ةةوع قي ةةادع الس ةةيارع يف ال ر ةةا س ةواءن داخ ةةل ا ةةا ق أس عل ة
ال ةةرق الس ةريعة اسةةتاتار سعةةدع مبةةايع حلقةةوق ا ةةارع مةةن ملةةاع أس ائةةدي ا ركبةةا ممةةا يسةةبن ذلةةك
خ ةران عظيم ةان لةةيق عل ة هةةذا اللةةاب فحسةةن سإشةةا يتعةةدى ذلةةك اخل ةةر إآ هةةمثيء ا ةةارع ،فتحصةةل
ا صيبة فتكوب ال تيلة مو أس إتا ة الغة تلزمه الحرا .
سكاب السمثاهب التايل :ياع اللباب قيادع ا ركبة رعونة مما يسبن أضرار مادية أس مع وية ةد تصةل إآ
الوفاع فال يعتح ذلك انتحاران

فأجاب الدكتور  /حممد ال ب بائي :إذا غلن عل ظن هذا اللاب أنه قيادته ذ الرعونة لن ي لو
حبياته ،فئنه يكوب م تحران ،أما إذا غلن عل ظ ه الس مة مع سجود ا ا رع فاذا يكوب د س ع يف احلراع
سإذا ما كاب رمثان حعله سليق م تحران.
( - )1الليل  /حممد الصاف الع يمني ،فتاسى ستوجياا يف ا جابا سالرح
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 سس ل كةذلك فضةيلة اللةيل  /عبةد اهلل ةن جةحين (رمحةه اهلل تعةاآ) :يف حالةة التاةور يف القيةادع
فحصل له حادو ستوىف
فأجةةاب فضةةيلته (( :مةةن التاةةور ا سةرا الزائةةد عةةن القةةدر ا عتةةاد ،سمةةن التاةةور ةةع ا لةةارع ا وجةةودع
يف تقا ع ال رق اليت سضعتاا الدسلة لت ظيم السع ،سمن التاور ك رع التحةرف سا سةا قا يف اللةوار
ا زدمحة ،سما يسم تححي ةان سهةو يسةم الكويةص " التقحةيص " سهةو عبةارع عةن حركةا لوانيةة
يعملاةا السةائق مةن خة هب السةيارع أث ةةاء القيةادع] جتةاسبان ةن أمامةه ،سحنةةو ذلةك ممةا ي لةك أنةه ةةا رع
سإلق ةةاء األي ةةدي إآ التالك ةةة ،سأك ةةر م ةةا حي ةةدو م ةةن الوفي ةةا س ةةبن ه ةةذ ا ا ةةاترا سا س ةةا قا
سا سرا اع و الذي يمثدي إآ إبهاق األرساح ،سك رع احلوادو مما يذهن ضحيتاا أنحق معصومة.
ف قةوهب :إب هةةذا التاةةور إذا حصةةل م ةةه مةةو فاةةو يلحةةق لةةبه العمةةد ،ممةةا تغلة فيةةه الديةةة سي بغةةي أب
تلدد العقو ة عل أتحاب هذ األفعاهب ،سيمثخذ عل أيديام ح ي يعب ةوا ةدماء ا سةلمني ،سمة
تويف القائد يف هذ األحواهب فقد أعاب عل تل نحسه ،لكن ي يع حكةم ا تحةر الةذي ي يصةلي
عليه ا ماع سحنو  ،سمع ذلك ي بغةي أب يعلةن ع ةه حة يتل ةن تقليةد يف هةذ األفعةاهب إذا علةم سةوء
فعلةةه ستةةر الص ة ع عليةةه مةةن علةةم م ةةه ذلةةك مةةن ةةاب الزجةةر سالتحةةذير عةةن م ةةل هةةذا التاةةور ،ساهلل
أعلم))

 سيرى فضيلة الليل  /حممد احلمود :القيادع تاور تل لل حق سانتحار س د توعد اهلل تعاآ فاعل
ِ
ِ ِ
ِ
ف
ك ُع ْدَسانا َسظُْل نما فَ َس ْو َ
)سَم ْن يَة ْح َع ْل َذل َ
ذلكَ (( :سَي تَة ْقتُةلُوا أَن ُح َس ُك ْم إ نب اللن َه َكا َب ُك ْم َرح نيما (َ 29
ِ
نُ ِ
ك َعلَ اللنِه يَ ِس نعا( ،)1() )31س اهب الرسوهب تل اهلل عليه سسلم (( َم ْن تَةَرندى ِم ْن
صل ِيه نَ نارا َسَكا َب َذل َ
ْ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
نم يةََتةَرندى فيه َخال ندا َُلن ندا ف َياا أََ ندا َسَم ْن ََ نس ُتوا فَة َقتَ َل نَة ْح َسهُ فَ ُس ُّمهُ
َجبَ ٍل فَة َقتَ َل نَة ْح َسهُ فَة ُا َو يف نَار َج َا َ
ِ ِِ
ِ ِ
نم َخالِ ندا َُلن ندا فِ َياا أََ ندا َسَم ْن َةتَ َل نَة ْح َسهُ ِحبَ ِد َيد ٍع فَ َح ِد َيدتُهُ ِيف يَ ِد ِ َجيَأُ ِ َا ِيف
يف يَد يةَتَ َح نسا ُ يف نَار َج َا َ
ِِ ِ ِ
نم َخالِ ندا َُلن ندا فِ َياا أََ ندا)) ()2تدق رسوهب اهلل تل اهلل عليه سسلم.
َ ْ ه يف نَار َج َا َ
( - )1سورع ال ساء ،اآلية .31- 29
( - )2تحي الب اري ،ال ن ،لرب السم سالدساء ه سلا خيالف م ه ساخلبي  ،ر م احلدي  ،5778ستحي مسلم ،ا مياب ،غل

نحسه سأب من بل نحسه ،ر م احلدي .109
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نعم اهلل ك ععٌ ي تقدر سي ص  ،فئب اهلل أنعم عليك الصةحة سالعافيةة سا ركةن (أي
 إ نب َ
الس ةةيارع) فلم ةةاذا يك ةةوب ه ةةذا ال ةةرد أب تتل ةةف ه ةةذ ال ة ة عم تع ة ةريض نحس ةةك ساآلخ ة ةرين
لل ر ،ستتلف ا اهب الذي رب ةك اهلل سةبحانه ستعةاآ إيةا سفضةلك علة ك ةع مةن خلقةه،
فألكر اهلل عزسجل عل هذ ال عم لتدسع لك.

 الخاتمرة:

ت اسل ا من خ هب هذا البح لبعض اهم ا الحا سالسةلو ا ةرسري ا ةالف للقةوانني ساألنظمةة
سمدى سجوب
اع ةةة سيل األم ةةر يف إتب ةةا ه ةةذ الق ةوانني ستل ةةك األنظم ةةة يس ةةيما اب الس ةةائق يق ةةع علي ةةه عب ة كب ةةع
تحمةةل ا لةةكلة ا رسريةةة كونةةه جةةزء مةةن م ظومةةة هةةذ ا لةةكلة ( الس ةةائق – ال ريةةق – الس ةةيارع )
ستتض اهم نتيلة ميكن التوتل الياةا كةوب السةائق م قةف اس غةع م قةف ةد ي يتقيةد قواعةد ةانوب
ا رسر اعتقاد انه لو جتاسب السرعة اس ا لارع الضةوئية معتمةد علة درتةه سي يتسةبن ضةرر حعلةه
أنه مل خي سيحلص من العقو ة القانونية الوضعية.
ومن أهم التوصيات التي يجب االستمرار بها:
 )1ضرسرع نل األ اء ستر يتام يف حاض ة أسرية تعزب معىن احثاع واعد ا رسر.
 )2دسر سبارع األس اف ساللمثسب ا س مية يف توجيه اخل بةاء حلة ا صةليني يف نبةذ السةلو ا ةرسري
ا الف
 )3دسر سبارع الث ية سالتعليم ئدخاهب م اهج ت سلم مع الوا ع ا رسري.
 )4ضرسرع توعية ا وا ني سا قيمني من خ هب الع ا العامة سا ع ع األمين أحملية ايلتزاع
القواعد سالتعليما ا رسرية يف يع األس ا  ،يسيما األس ا اليت يزيد فياا ايبدحاع ا رسري
من أجل تسايل احلركة ا رسرية عل

يع مرتادي ال ريق.
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 )5ضرسرع عمل كل ما يتعلةق الدراسةا ساألحبةاو ا رسريةة حةوهب مسةببا احلةوادو ا رسريةة سمةدى
ارتباا العوامل األخرى ذ احلوادو.
 )6عمل اسثاتيلية لاملة جمللق الوبراء لعمل الللاب اخلاتة التوعية ا رسرية.
 )7التوسع يف ت بيق تةد ع سةحن تةرخيص القيةادع كمةا هةو معمولةه ةه يف ك ةع مةن الةدسهب ا تقدمةة
سفقةا ألحكةةاع ةةانو العقو ةا س ةةانوب السةةع سا ةرسر ي سةيما يف ا الحةةا ساحلةوادو اعسةةيمة
سحاملي الرخص اعديدع من اللباب.
 )8رفع كحاءع م تسيب ا رسر عن ريق تأهيلام يف دسرا تدريبية سحلقةا دراسةية سنةدسا ت قيحيةة
يكتس ةةاب ا ا ةةارا ساخلة ةحا الح ي ةةة يف جم ةةاهب ت بي ةةق القة ةوانني ساألنظم ةةة سالتعليم ةةا س ةةيت
احلوادو ا رسرية س ديد ا تسبن فياا.
 )9تك ي ةةف مح ة ة التوعي ةةة ا رسري ةةة ع ةةن ري ةةق سس ةةائل ايع ة ة ع ا تلح ةةة ل ةةكل مس ةةتمر سدسب
ا تص ةةارها عل ة ا اس ةةبا س ي ةةاب أحمليتا ةةا ل لتة ةزاع أحك ةةاع س واع ةةد ا ةةرسر األمان ةةة س ي ةةاب ةةا ر
س الحتاا فرديا ساجتماعيا.
 )11ايس ةةتعانة ا حص ةةاءا ا رسري ةةة ساحلاس ةةن اآليل سايس ةةتحادع م ةةن مع يا م ةةا يف ي ةةاب س لي ةةل
اسباب ا الحا ساحلوادو ا رسرية سعواملاما لتحديد أفضل احللوهب ا اسبة هلا.
 )11التلديد يف م رخص يادع الةدراجا ال اريةة (الب اريةة) سةبن ك ةرع احلةوادو فياةا سي سةيما
اللباب ألهنا أك ر خ را سالد ضررا من يادع ا ركبا األخرى.
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المراجع
 )1سبارع األس اف سالل وب ا س مية ،ا وسوعة الحقاية ،ال بعة األسآ ،اجمللةد  ،28اوريةة مصةر
العر ي ةةة ،سبارع األس ةةاف سالل ة وب ا س ة مية – الكوي ةةص ،م ةةا ع دار الص ةةحوع لل باع ةةة سال ل ةةر
سالتوبيع 1413 ،هة ا وافق  1993ع.
 )2ا ةةن الق ةةيم اعوبية ةةة ،أع ة ة ع ا ة ةةو عني ،اع ةةزء  ،1ال بعة ةةة األسآ ،مص ةةر العر ية ةةة ،مكتب ةةة ا مية ةةاب
ا صورع.1959 ،
 )3د .عبد اهلل ال ريقي ،اعة أسآ األمر ،الرياب ،دار ا سلم.
 )4ل ةةيل ا سة ة ع ا ةةن تيمي ةةة رمح ةةه اهلل ،سج ةةوب اع ةةة اهلل سرسة ةوله سسيع األم ةةور ،ال بع ةةة األسآ،
السعودية ،دار العاتمة 1414 ،هة.
 )5جريدع اللرق األسست ،العدد  5289يف تاريل  1993 – 5 – 22ع.
 )6إدارع يت سحبوو ا رسر ،التقرير ا حصائي ،ا دارع العامة للمرسر ،دسلة الكويص.2001 ،
 )7إحصائية األمانة العامة عامعة الدسهب العر ية لس ة .2000
 )8الل ة ةةيل حمم ة ةةد نات ة ةةر ال ة ةةدين األلب ة ةةا  ،السلس ة ةةلة الص ة ةةحيحة ،اجملل ة ةةد األسهب ،ة ةةعس  ،ا كت ة ةةن
ا س مي.1985 ،1415 ،
 )9أ.د .حممد ال ب بائي ،جملة احلقوق ،العدد الرا ع لس ة .2000
 )11اللةةيل عبةةد العزيةةز ةةن ةةاب رمحةةه اهلل ،جممةةو الحتةةاسى ،اعةةزء السةةا ع ،الريةةاب ،مكتبةةة ا عةةارف،
1417هة.
 )11اللة ةةيل حممة ةةد ا ة ةةن الع يمة ةةني ،لة ةةرح رية ةةاب الصة ةةاحلني ،ال بعة ةةة األسآ ،الرية ةةاب ،دار الة ةةو ن،
.1995
 )12رارا ستوتيا جممع الحقه ا س مي ا ب ق عن م ظمة ا مث ر ا س مي جبد  ،دار القلم،
دملق ،ال بعة ال انية.1998 ،1418 ،
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 )13د .حمم ةةد ح ةةاف  ،واع ةةد سرداب حرك ةةة الس ةةع سا ةةرسر ةةني ال ظري ةةة سالت بي ةةق ،ال بع ةةة األسآ،
.1992
 )14األستاذ  /أيب اخلع إتاعيل ،ايست ارع يف ياب سرداب سركوب السيارع ،ال بعةة األسآ ،الريةاب،
دارع ا غين.1421 ،
 )15األسةةتاذ .حممةةد أمحةةد علةةي اخل ة ف ،ا ةةرسر األتةةوهب سالت بيةةق ،أكادمييةةة سةةعد العبةةد اهلل للعلةةوع
األم ية.
 )16الليل  /حممد الصاف الع يمني ،فتاسى ستوجياا يف ا جابا سالرح .
 )17أيب ك ةةر ج ةةا ر اعزائ ةةري ،أيس ةةر التحاس ةةع لكة ة ع العل ةةي الكب ةةع ،ال بع ةةة األسآ ،اجملل ةةد ال ةةا ،
السعودية ،راسو.1987
 )18ايس ةةتاذ /عب ةةد الق ةةادر حمم ةةد العم ةةاري ،حة ةوادو الس ةةع ،جمل ةةة جمم ةةع الحق ةةه ا سة ة مي ،ال ةةدسرع
ال ام ة ،اعزء  ،2العدد 1994( 28ع 1415-هة).
 )19أ.د عامر ن ناتر ا ع ،حلم حوادو ا رسر ،سممثلرا خ ور ا يف دسهب جملق
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