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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل ســيدنا

حممد وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

وبعـــــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلس�لامية والعمل اخلريي بدبي -

إصدارها اجلديد « آداب الطريق وقيادة
إدارة البح��وث » أن تقدِّ م
َ

املركبــات » جلمهور القراء من الســادة الباحثــن واملثقفني
واملتطلعني إىل املعرفة.

فهذه رسالة تساهم يف العمل املجتمعي املشرتك بني كافة

مؤسسات الدولة الثقافية والرتبوية والدينية لتعزيز قيم اإلسالم
األخالقية األصيلة بني أفراد املجتمع ،وتتناول الرســالة آداب

الطريق يف اإلســام ،وقيادة املركبات ،ورضورة التزام النظام
املــروري يف احلياة اليومية ،وارتباطــه الوثيق بأصول وقواعد
الرشع احلنيــف الداعي إىل جلب املصالــح وتكثريها ،ودفع

املفاسد وتقليلها ،وحفظ احلقوق واملصالح العامة واخلاصة.
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وهــذا اإلنجــاز العلمي جيعلنــا نقدم عظيم الشــكر

والدعاء ألرسة آل مكتوم حفظهــا اهلل تعاىل التي حتب العلم
وأهله ،وتؤازر قضايا اإلســام والعروبــة بكل متيز وإقدام،

ويف مقدمتها صاحب الســمو الشيخ حممد بن راشد بن سعيد

آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم
ديب الذي يشــ ِّيد جمتمع املعرفــة ،ويرعى البحــث العلمي،
ويشجع أصحابه و ُطالبه .

راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا

التوفيق والســداد ،وأن يوفق إىل مزيــد من العطاء عىل درب
التميز املنشود.

َّ
وصل اهلل وس َّلم
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،

عىل النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
إدارة البحـوث
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احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وســلم عىل نبينا حممد
وعىل آله وصحبه أمجعني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين،
أما بعد:
فإن باب اآلداب الرشعيــة واألخالق من أعظم أبواب
الدين قــدرا ،وأكثرها أجرا ،وإن حفظ األنفس واألموال من
مهامت الرشيعة ومقاصدها الكربى.
يف هذه الرســالة نتطــرق إىل صون األنفــس واألموال
ووقايتهام ،والدعوة إىل أحسن األخالق واآلداب ،فهي رسالة
يف :آداب الطريق وقيادة املركبات.
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وتشتمل عىل موضوعني رئيسني:
األول :النظام املروري ،أمهيته ،وحكم الرشع يف التزامه
ومدى ارتباطه بأصول الرشع وقواعده العامة.
الثاين :اآلداب الرشعية املتبعــة واألخالق املرعية حال
استخدام الطرقات.
نسأل اهلل عز وجل العلم النافع والعمل الصالح ،ونسأله
سبحانه التوفيق والسداد ،إنه خري مسؤول.
عبد اهلل بن خالد اهلاشمي
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نعم اهلل عز وجل
إن اهلل عز وجل هو الرب املتفرد باخللق وامللك والتدبري،
ســبحانه وتعاىل ،وقد خلق اخللق ومل يرتكهم مهال ،ورزقهم
نع ًام ال حتىص ،فهو الرب اجلواد الكريم.
قال سبحانه ﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﴾ [النحل:

 ]18فإن تعدادها والقيام بشــكرها يقرص عنه عمل اإلنسان
وعمره ،واهلل يعلم عجز عباده لــذا ختم اآلية بقوله ﴿ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﴾ [النحــل ]18 :فيغفــر الزلل والتقصري،

ِ
ِ
ِ
الكبــر؛ رمحة منه
الصالــح ،اجلزا َء
القليل
بالعمــل
وجيزي
َ
وفضال ،ويرحم عباده املؤمنني الذين يذكرونه ويســتغفرونه

عىل تقصريهم يف شكر نعمه عز وجل.
ِ
فمن النعم التي جعلها اهلل لإلنســان :نعمة املراكب التي
يستعني هبا عىل تسهيل أمور حياته ،وقطع الطرق والسعي يف
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األرض ومحــل املتاع ،وجلب املصالح ،فقد ســخرها اهلل عز
وتفضل هبــا عليهم ،قال عز وجل﴿ :ﭟ
وجل لبني آدم
َّ
ﭠﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶ ﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ [الزخرف.]14-12 :
مهد
ومن النعم الكربى التي امتــن اهلل هبا عىل عباده أن َّ
األرض وبســطها هلم .قال ســبحانه﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾
[الزخــرف ،]10 :فلــوال ْ
مهــد اهلل األرض و َب َســطها ملا
أن َّ
استقامت حياة البرش وال استقرت.

وامت َّن اهلل عىل عباده بأن مدَّ هلم األرض وجعل هلم فيها
معايش ،قال سبحانه﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

آداب الطريق وقيادة املركبات

11

ﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ
ﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﴾ [احلجر.]20-19 :
ومــع التقدم يف الزمن والعلوم واحلاجة إىل اســتحداث
أمــور دعت احلاجــة إليهــا ،تنوعت املراكــب ،وتطورت،
وهذا من فضــل اهلل ﴿ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﴾ [النحل:

 ،]53فلــوال مشــيئة اهلل ﴿ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﴾ [التكوير ،]29 :وتعليمه لإلنسان ﴿ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [العلق ،]5 :وخلقه لألسباب املوصلة إليها وتيسريه
هلا؛ ملا ُوجدت هذه املراكب ،فال يوجد يشء يف هذا الكون إال
بقدر اهلل؛ ﴿ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﴾ [القمر.]49 :

إذن ،نعــم اهلل عز وجــل ال حرص هلــا ،وفضله وكرمه
وإحســانه عز وجل عظيم ،والواجب علينا أن نشكر اهلل عز
وجل دائام ،بالقلب واللسان واجلوارح.
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والشــكر بالقلب يكون باإليامن واالعــراف بإنعام اهلل
ســبحانه ،واحلب واخلضوع للمنعم احلق سبحانه ،والتوكل
عليه يف شــؤون احلياة كلهــا ﴿ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﴾
[النحل.]53 :
والشــكر باللســان يكون بالثنــاء عىل اهلل عــز وجل،
وأن ينســب الفضل إليه ســبحانه ،ويربأ العبد الضعيف من
حوله وقوتــه إىل حول اهلل وقوتــه ﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾
[الضحى.]11 :
والشكر باجلوارح يكون باستعامل تلك النعم يف طاعة اهلل
ســبحانه ﴿ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾
[سبأ.]13 :
يقــول اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل( :الشــكر يكون:
بالقلــب :خضوع ًا واســتكان ًة ،وباللســان :ثنــا ًء واعرتاف ًا،
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وباجلوارح :طاع ًة وانقياد ًا)(((.
ويقول رمحــه اهلل( :وكذلك حقيقتــه يف العبودية :وهو
ظهور أثر نعمة اهلل عىل لسان عبده :ثنا ًء واعرتاف ًا.
وعىل قلبه :شهود ًا وحمبة.
وعىل جوارحه :انقياد ًا وطاعة.
والشكر مبني عىل مخس قواعد:
 -1خضوع الشاكر للمشكور.
 -2وحبه له.
 -3واعرتافه بنعمته.
 -4وثناؤه عليه هبا.
((( مدارج السالكني البن القيم (.)246/2
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 -5وأال يستعملها فيام يكره.
فهذه اخلمس :هي أساس الشــكر .وبناؤه عليها .فمتى
عدم منها واحدة ،اختل من قواعد الشكر قاعدة)((( اهـ.
•

•

•

((( مدارج السالكني البن القيم (.)234/2
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النظام املروري وعالقته مبقاصد الشريعة اإلسالمية
إن الرشيعة اإلســامية إهلية املصدر ،بمعنى أهنا من اهلل
عز وجل ،وهذا وحده يكفي يف بيان عظيم أمرها وأثرها عىل
الفرد واملجتمع.
فــإن اهلل عــز وجل هــو اخلالق ،وهــو أعلــم بخلقه
ومصاحلهم من أنفســهم ،وهو احلكيم ،فال يفعل ســبحانه
وال يأمر وال ينهى إال حلكمة.
وإن من أبرز ما اعتنت به الرشيعة فيام يتعلق بدين العباد
ودنياهم :مســألة جلب املصلحة وتكثريها ،ودفع املفســدة
وتقليلهــا .وإن للرشيعة غايات ومقاصد أساســية تســعى
لتحقيقها ،وجتلب املصالح وتدفع املفاســد عىل أساسها .وقد
جاءت حلفظ مخس كليات رئيسة ،رضورية ،سعت لتحقيقها،
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وحفظتها من اإلمهال والضياع ،وصانتها بسياج من األصول
والقواعد والضوابط واألحكام.
فهي عىل الرتتيب(((:
 -1حفظ الدِّ ين.
 -2حفظ النفس.
 -3حفظ العقل.
 -4حفظ النسل أو ِ
العرض.
 -5حفظ املال.
ويظهــر جليا عالقة حفــظ األنفس واألمــوال بالنظام
املروري وقوانني الســر ،فقد وضعت لغايات دعت الرشيعة
((( انظر :املوافقات للشاطبي (.)20/2
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إليهــا ،فبها حتفظ األنفس من اهلــاك ،واألموال من التلف،
واحلقوق من الضياع ،فلها أصل يف الرشيعة.
وإن ما تســتحدثه القوانني -التــي مل يرد فيها نص -من
أنظمة حتقق مصالح مع ّينة وتدفع مفاســد معينة تعرض عىل

الرشيعة ومقاصدها ،فــإن وافقتها وخلت من احلرام والظلم

كان األخذ والعمــل هبا مطلوبا و ُم ِ
لزمــا .وإن ما ينظمه ويل
األمر أو من ينوب عنه من اجلهات املسؤولة لتحقيق املصالح

العامة هو من واجباهتم جتاه الرعيــة ،وإن من واجب الرعية
رشعــا طاعتهم يف ذلك ،حتقيقا للنفع العام واملصلحة العامة،
وقبل ذلك لألمر الرشعي به.
وقد جاء قرار املجمع الفقهي رقم :)2/8( 71
« أ -إن االلتــزام بتلك األنظمة التــي ال ختالف أحكام
واجب رشع ًا ،ألنه من طاعة ويل األمر فيام
الرشيعة اإلسالمية
ٌ
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ينظمه من إجراءات بنا ًء عىل دليل املصالح املرســلة ،وينبغي
أن تشــتمل تلك األنظمة عىل األحكام الرشعية التي مل تطبق
يف هذا املجال .
ب  -ممــا تقتضيه املصلحة أيض ًا ســ ّن األنظمة الزاجرة
بأنواعهــا ،ومنها التعزيــر املايل ،ملن خيالف تلــك التعليامت
عــرض أمن النــاس للخطر يف
املنظمــة للمــرور لردع من ُي ّ

الطرقات واألســواق من أصحاب املركبات ووسائل النقل
األخرى أخذ ًا بأحكام احلسبة املقررة».
إن قوانني الســر ،ونظــام املــرور ،رضورة تقوم عليها
حياة النــاس ،بحيث ختتل أمــور حياهتــم باختالهلا ،وهذه
القوانني ُوضعت ألجل ضبط وسائل النقل وسريها وحتميل
مســتخدمي الطريق للمســؤولية ،فيعرف كل مرتاد للطريق
احلق الذي له والذي عليه .فلهــا أصل يف الرشيعة كام تقدم،
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فااللتزام هبــا واجب ،واإلخــال هبا وخمالفتها والتســبب
بإهالك األنفــس واألموال العامة واخلاصــة كل ذلك حمرم

رشعا ،وجتــرى عليه أحكام الرشيعة يف املعامالت واجلنايات
واحلدود ،مع ما تســنه القوانني مــن عقوبات رادعة عىل من

خيالف أو يتسبب باألرضار العامة واخلاصة ،بل وإن مل ُيدث
املخالــف رضر ًا فإنه يعد آث ًام رشعــ ًا ،ومقرتف ًا ملخالفة قانونية
ُ

ُياسب عليها.

كل ذلك حفظ ألمن املجتمع وألنفس الناس وأمواهلم،

وحفــظ للحقوق العامة واخلاصة ،وعمــل بالقاعدة الفقهية

(الرضر ُيزال)((( ،وكام قال النبي ﷺ( :ال رضر وال رضار)(((،
فهــذا احلديث أصل عظيــم يف رفع الرضر عمومــ ًا وحتريم
((( انظر :األشباه والنظائر للســبكي ( ،)41/1ورشح القواعد
الفقهية للزرقا ص.179 :

((( موطأ اإلمام مالك ،رقم .1429 :مســند اإلمام أمحد ،رقم:
.)55/5( 2865
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اإلرضار بالغري؛ وعليه :فإن الواجب رشع ًا -قبل كل يشء-
أن يتقيد مســتخدم الطريق -ماشيا كان أو راكبا -بالضوابط
الرشعية ،والقوانني املن ِّظمة حلركة الســر واملرور ،وال يكون
سبب ًا يف جلب الرضر عىل نفسه أو غريه بام خيالف هذه القواعد
والضوابط.
•

•

•
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صور تعريض النفس واآلخرين للخطر واهلالك
إن مــن صور تعريــض النفس واآلخريــن للخطر عىل
الطرقات عديدة ،ولعل أبرزها ما ييل:
 الطيش والتهور. االنحراف املفاجئ. االنشغال بغري القيادة ،وخصوصا اهلاتف. الرسعة الزائدة عن احلد املسموح. عدم ترك املسافة الكافية اآلمنة. عدم فســح املجال ،ومدافعة الناس عىل الطرقات معالتجاوز املمنوع.
إن هذه الصور  -كام تقولــه التقارير املرورية وكام يقوله
واقع احلال  -ترصفات غري مســؤولة من أصحاهبا ،تعرض
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أنفسهم وأمواهلم للخطر ،وربام الفقد التام ،وتعرض غريهم
من مرتادي الطريق لنفس ما تعرضوا له.
إن الرضر متعدٍّ وليس قارص ًا عىل املخالف ،وإن األرضار

واملفاسد املتعدية ُجرمها يف رشيعة اهللِ أكرب ،وعقوبتها بحجم

خطرها ورضرها.

وإن إهالك األنفس واألموال العامة واخلاصة من أشنع
ما قد يرتكبه الشخص يف حق نفسه ويف حق غريه ،بل إن جمرد
تعريض النفس والغري للخطر إثم وجرم كام تقدم.
غريه وهو
بل لو تأمل اإلنســان يف أقل ما قــد يعرض له َ

ترويعهم وختويفهم ،لعلم اإلثم واألثر اليسء الذي وقع فيه.

وعــى هذا وغريه تُعــرف األحــوال املختلفة من صور
تعريض النفس واآلخرين للخطر.
فكــم غ ّيبت هذه الترصفات أحبابــا حتت الرتاب ،وكم
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أرقدت أناسا يف املستشــفيات بني غيبوبة وعاهة مستدامة أو
علة يطول عالجها.
واحلمد هلل عىل كل حال ،ونســأل اهلل عز وجل أن يرحم
من مــات ،وأن يعايف من ابتــي ،وأن حيفظنــا وحيفظ أهلينا
ومجيع الناس.
يقول عز وجل﴿ :
ﮮ ﮯ ﴾ [البقرة.]195 :
قد مجعت هذه اآلية العظيمة أمورا:
األمــر األول :النهــي عن إلقــاء األنفــس يف التهلكة،

ويتضمن األمــر باحلفاظ عــى األنفس وصيانتهــا وعظيم
حرمتها عند خالقها عز وجل.
األمر الثــاين :األمر العام باإلحســان ،ويتضمن عموم

النهي عن اإلفساد واإلساءة.
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األمر الثالث :أثبت اهلل عز وجل حمبته لعباده الذين حت َّلوا
بصفة اإلحسان.
إن هذه اآلية اجلامعة قد رسمت صورة كلية عام جيب أن
يكون عليه السائق والراكب واملايش من مستخدمي الطريق.
إن صور عــدم االلتزام بنظام الســر واملرور من طيش
وإمهــال ،وعدم االلتزام بــاآلداب الرشعية واألخالقية ،كل
ذلك من (اإلســاءة) وليس من (اإلحســان) ،ومــن (إلقاء
األنفــس يف التهلكة) ،وتعريض (لســخط اهلل وغضبه) قبل
تعريض النفس للعقوبات الدنيوية الزاجرة.
فينبغي أن نلتزم باإلحســان املأمور بــه يف هذه اآلية ،فام
أمــر اهلل بيشء أو هنى عنه إال ملصلحــة عظيمة وحكمة بالغة
وعلم شامل وهو العليم احلكيم سبحانه.
•

•

•
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الطـريق وآدابـه
ما آداب الطريق؟ هي الســلوكيات التي جيب مراعاهتا
يف الطــرق واألماكــن العامــة ،كالشــوارع واألســواق،
وغريها.
فتشــمل مســتخدمي هذه الطرق واألماكن ،سواء عىل
اجلالس فيها أو املايش أو الراكب.
واألصــل يف هذا قــول النبــي ﷺ« :أعطــوا الطريق
حقه»(((.
وقد َّبي ﷺ كثريا من آداب الطريق وحقوقه ،وســيأيت
تفصيلها إن شاء اهلل.
((( متفق عليه :صحيح البخاري  ،6229صحيح مسلم .2121
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إعطاء الطريق حقه:
إن لــكل يشء حقا جيــب الوفاء بــه وأداؤه عىل الوجه
نص عليها ،وآدابا
املطلوب ،وإن للطريق يف اإلســام حقوقا َّ

حث عليها.

وإن عمــوم اآلداب الرشعيــة وعمومــات الرشيعة قد
حفت هذا األمر من كل جوانبه.
* فحقوق الطريق التي نص عليها النبي ﷺ:
 -1رد السالم وإفشاؤه.
 -2غض البرص.
 -3كف األذى.
 -4إرشاد الســائل ،وإرشاد الســبيل ،وهداية الضال،
وهداية األعمى.
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 -5إغاثة امللهوف والضعيف واملظلوم.
 -6إزالة الرضر ،وإماطة األذى عن الطريق.
 -7األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
 -8حسن الكالم.
* وعموم اآلداب املتعلقة بالطريق كثرية ،نورد منها:
 -9الصرب.
 -10كظم الغيظ والغضب.
 -11األناة وعدم العجلة.
 -12مراعاة الكبري واملريض.
 -13النهي عن ترويع الناس.
 -14التواضع وعدم الكرب.
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 -15أن حتب ألخيــك ما حتب لنفســك ،وتكره له ما
تكره لنفسك.
* أدلة آداب الطريق وحقوقه كام جاء النص هبا:
عن أيب ســعيد اخلدري ريض اهلل عنه أن النبي ﷺ قال:
«إياكم واجللوس بالطرقات».
فقالوا :يا رســول اهلل ،ما لنا من جمالسنا بدٌّ نتحدث فيها.
فقال« :فإذ أبيتم إال املجلس ،فأعطوا الطريق حقه».
قالوا :وما حق الطريق يا رسول اهلل؟
قال« :غض البرص ،وكف األذى ،ورد الســام ،واألمر
باملعروف ،والنهي عن املنكر»(((.
((( متفق عليه :صحيح البخاري  ،6229صحيح مسلم .2121
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وعن أيب طلحة ريض اهلل عنه قال:
كنا قعود ًا باألفنية نتحدث ،فجاء رســول اهلل ﷺ ،فقام
الص ُعدات؟ اجتنبوا جمالس
علينا ،فقال« :ما لكم وملجالــس ُّ
الص ُعدات».
ُّ
فقلنا :إنام قعدنا لغري ما بأس ،قعدنا نتذاكر ونتحدث.
قــال« :إ َّما ال ،فأدوا حقها :غض البرص ،ورد الســام،

وحسن الكالم»(((.

وعنــد اإلمام أمحــد« :وأرشــدوا الســائل»((( ،وعنده
أيضا :قوله عليه الســام« :فاهدوا الســبيل ،وردوا السالم،
وأعينوا املظلوم»(((.
((( صحيح مسلم .2161

((( مسند أمحد .)131/18( 11587

((( مسند أمحد .)438/30( 18484
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ويف رواية عنــد البخاري كــا يف األدب املفرد« :إدالل
السائل»(((.
وعند أيب داود كام يف سننه« :وإرشاد السبيل»(((« ،وتغيثوا
امللهوف ،وهتدوا الضال»(((.
وعند الطرباين كام يف املعجم الكبري« :واهدوا األعمى»(((.
ومن جوامع أحاديث اآلداب:
قوله ﷺ« :ليس من نفس ابن آدم إال عليها صدقة يف كل
يوم طلعت فيه الشمس».
((( األدب املفرد للبخاري .1149
((( سنن أيب داود .4816
((( سنن أيب داود .4817

((( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  ،)138/22( 367وضعفه
األلباين كام يف ضعيف اجلامع .4682
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قيل :يا رسول اهلل ،ومن أين لنا صدقة نتصدق هبا؟
فقال« :إن أبــواب اخلري لكثرية :التســبيح ،والتحميد،
والتكبــر ،والتهليل ،واألمر باملعــروف ،والنهي عن املنكر،
ومتيط األذى عن الطريق ،وتســمع األصم ،وهتدي األعمى،

وت ُِد ُّل ا ُمل ْست َِد َّل عىل حاجته ،وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان
املســتغيث ،وحتمل بشــدة ذراعيك مع الضعيف ،فهذا كله
صدقة منك عىل نفسك»(((.
رد السالم وإفشاؤه:
قال اهلل تعــاىل ﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇ ﴾ [النساء ،]86 :أرشدنا سبحانه إىل طريقة رد السالم،
((( صحيح ابن حبان  .3377وقال األرنؤوط :إســناده صحيح
عىل رشط مسلم.
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وذلك بأن يكون ردهــا بمثلها ،وهذا أقل الواجب ،أو يكون
بأحســن منها ،وهو املستحب واألفضل ،كمن يسلم :السالم
عليكم ،فريد عليه بمثلها :وعليكم الســام .أو بأحسن منها:
وعليكم الســام ورمحة اهلل ،وبأحســن من هــذه :وعليكم
السالم ورمحة اهلل وبركاته.
ودليل األفضلية يف هذه املراتــب ما جاء عن عمران بن
حصــن ريض اهلل عنه :أن رجــا جاء إىل النبــي ﷺ فقال:
(السالم عليكم) ،فقال النبي ﷺ« :عرش» ،ثم جاء آخر فقال:
(الســام عليكم ورمحة اهلل) ،فقال النبي ﷺ« :عرشون» .ثم
جاء آخر فقال( :الســام عليكم ورمحــة اهلل وبركاته) ،فقال
النبي ﷺ« :ثالثون»(((.
((( ســنن الرتمذي  .2689وقوله عليه السالم :عرش وعرشون
وثالثون :أي من احلسنات.

آداب الطريق وقيادة املركبات

33

الســام من حق املسلم عىل املسلم ،كام قال ﷺ:
وإن ر َّد َّ

مخس :رد السالم ،وعيادة املريض،
«حق املسلم عىل املســلم ٌ
واتباع اجلنائز ،وإجابة الدعوة ،وتشميت العاطس»(((.

وإفشــاء الســام أعم مــن رده ،فهو إظهار له ،ســواء
كان ردا أو ابتــداء ،وإنه من أدب أهل اخلري وســمتهم ،فعن
عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام ،أن رجال ســأل رسول اهلل
ﷺ :أي اإلســام خري؟ قال« :تطعم الطعام ،وتقرأ الســام
عىل من عرفت ،ومن مل تعرف»(((.
وقول النبي ﷺ يف فضل إفشــاء الســام« :ال تدخلون
اجلنة حتى تؤمنوا ،وال تؤمنوا حتــى حتابوا ،أوال أدلكم عىل
يشء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم»(((.
((( صحيح البخاري .1240

((( متفق عليه :صحيح البخاري  ،12صحيح مسلم .39
((( صحيح مسلم .54
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غض البرص:
يقول تبارك وتعاىل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓ ﯔ
ﯕﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚﯛﯜ ﯝ ﯞﯟ
ﯠﯡﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾ [النور.]31- 30 :
يف اآليتني الكريمتني من ســورة النور يأمر اهلل عز وجل
عباده بأمور عظيمة حتفظ هلم دينهم وأخالقهم وأعراضهم.
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غض البرص ،ويكــون عن معايب
وأول هــذه األمورُّ :
الناس وعوراهتم وســوءاهتم وما ال جيوز النظر إليه .وغض
البرص مانع من الوقوع فيام هو أكرب منه ،والذي ينتج بســبب
كثرة اسرتاق النظر ،وفســاد القلب بعده ،ثم ال جيد غضاضة
وال حرجا يف الوقوع يف كبائر الذنوب.
بالســر والعفاف
ويأمــر اهلل عباده بعد غــض البرصِّ :
واحليــاء يف النفس ويف البدن ،وأيضــا يف امللبس كام خص به
نساء املؤمنني وهن شقائق الرجال.
يقــول احلافظ ابن كثري رمحه اهلل( :وملــا كان النظر داعية
إىل فساد القلب ،كام قال بعض السلف« :النظر سهام ُس ٍّم إىل
القلب»؛ ولذلك أمر اهلل بحفظ الفروج كام أمر بحفظ األبصار
التي هي بواعث إىل ذلك.
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وحفظ الفرج تارة يكــون بمنعه من الزنى ،وتارة يكون
بحفظه من النظر إليه.
قال تعــاىل ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ﴾ أي :أطهر لقلوهبم وأنقى
لدينهم ،كام قيل« :من حفظ برصه ،أورثه اهلل نورا يف بصريته».
ويروى« :يف قلبه»)(((.
كف األذى:
إن األذى يشــمل احلــي واملعنوي ،وإن أثــره اليسء
عىل الفرد واجلامعة ظاهر ال خيفــى ،وحتريمه قطعي ومعلوم
ال ينكره أحد .وإن أقل ما عىل الشــخص أن يفعله جتاه غريه
يكف أذاه عنهــم ،وأن يقول خريا أو ليصمت ،وكام حيب
أن َّ
يكف
غريه أن يكفوا أذاهــم عنه فيجب عليه -ابتــدا ًء -أن
َّ

أذاه عنهم.

بترصف.
((( تفسري ابن كثري (ّ )42/7-6
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قال ﷺ« :املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده»(((.
وقال ﷺ« :عىل كل مســلم صدقة» قالــوا :فإن مل جيد؟
قال« :فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق» قالوا :فإن مل يستطع
أو مل يفعل؟ قــال« :فيعني ذا احلاجة امللهــوف» قالوا :فإن مل
يفعل؟ قال« :فيأمر باخلري» أو قــال« :باملعروف» قال :فإن مل
يفعل؟ قال« :فيمسك عن الرش فإنه له صدقة»(((.
وإن اإليــذاء بنوعيه ســبب لذهاب احلســنات وحتمل
ســيئات من أســاء إليهم ،وبذلك يكون مفلســا يوم القيامة
والعياذ باهلل:
سأل النبي ﷺ أصحابه« :أتدرون من املفلس»؟
قالوا :املفلس فينا يا رسول اهلل من ال درهم له وال متاع.
((( متفق عليه :صحيح البخاري  ،10صحيح مسلم .41

((( متفق عليه :صحيح البخاري  ،6022صحيح مسلم .1008
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قال رسول اهلل ﷺ« :املفلس من أمتي من يأيت يوم القيامة
بصالتــه وصيامه وزكاته ،ويأيت قد شــتم هــذا وقذف هذا،
قتص
وأكل مال هذا ،وسفك دم هذا ،ورضب هذا ،فيقعد ف َي ُّ

هذا من حسناته ،وهذا من حسناته ،فإن َفنِ َيت حسناته قبل أن

قتص ما عليه من اخلطايــا ُأخذ من خطاياهم ف ُط ِرح عليه ثم
ُي َّ

طرح يف النار»(((.
إرشاد السائل وهداية الضال:
وكام قال عليه الصالة والســام أيضا :إرشــاد السبيل،
وهداية األعمى.
فإن هذه األربعة تشــرك يف معنى اإلرشاد واإلدالل ملن
حيتاجون إليه يف الطريق.
((( أخرجــه الرتمذي يف ســننه  ،2418وقال :حديث حســن
صحيح.
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َ
الرجــل يف أرض الضالل لك
قــال ﷺ« :وإرشــادك

ِ
الرديء ال َب َ ِ
ِ
ص لك صدقة»(((.
للرجل
ص َك
صدقة ،و َب َ ُ

وإن هــذه اخلصال هلي مــن خصال أهل اخلــر الذين
ال يتوانون يف مــدِّ يد العون لكل حمتــاج ،وهي من اخلصال
العظيمــة التي جعل اهلل هلا ثوابا خاصــا؛ قال ﷺ« :من منح
منيحة لبــن أو ورق أو َهدى ُزقاق ًا :كان لــه مثل عتق رقبة»
أخرجه اإلمام الرتمذي يف ســننه ثم قال رمحه اهلل( :قوله :أو
هدى زقاقا :يعني به هداية الطريق وهو إرشاد السبيل)(((.
وأخص من هذا كله :ما ورد يف عظيم أمر إرشاد األعمى
وضعيف البرص كام سبق ،وعظيم ذنب من أضل األعمى عن
((( سنن الرتمذي .1956
((( سنن الرتمذي .1957
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طريقه كام قال ﷺ« :لعن اهلل من ذبح لغري اهلل ،لعن اهلل من غري
ُتُوم األرض((( ،ولعن اهلل َمن ك ََّم َه األعمى عن السبيل»(((.
إغاثة امللهوف والضعيف واملظلوم:
قال النووي رمحه اهلل تعاىل( :امللهــوف عند أهل اللغة:
املتحس وعــى املضطر وعىل املظلــوم)((( .وهو
يطلــق عىل
ِّ
املكــروب ،الذي وقع عليه كرب وبالء ،ســواء ظلام أو بغري
غي
غي معامل األرض وحدودها املرســومة اململوكة ،بأن ّ
((( أي ّ
وأدخل يف ملكه ما ليس له ظلام ،وقيل الذي يغري معامل األرض
التي يســتعان هبا يف معرفة الطرقات ،قال األمري الصنعاين:

(أي حدودها الذي هبا متييــز األمالك واحلقوق والطرقات،
وقيل :حدود احلــرم ،وقيل :التي هيتدى هبــا يف الطرقات،

وقيل :هو أن يدخل يف أرضه ما ليس فيها ،والظاهر أن املراد

الكل) [التنوير رشح اجلامع الصغري ]184/5

((( مسند أمحد .)26/5( 2816

((( رشح النووي عىل مسلم (.)94/7
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ظلم .والضعيف يعم ويشمل كل ضعيف ،من صغري أو كبري،
أو ذكر أو أنثى ،أو صحيح أو سقيم.
إن إعانة هؤالء الذين ذكرهم رسول اهلل ﷺ هو من خري
ما يفعله املســلم يف يومه وليلته ،بل من أعظم ما يلقى به ربه
يوم القيامةْ ،
إن أحســن النية وأخلص العمل؛ فقد قال ﷺ يف
حديث جامــع عظيم« :من َن َّفس عن مؤمــن كربة من كرب
الدنيــا ن َّفس اهلل عنــه كربة من كرب يــوم القيامة ،ومن َي َّس

يس اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة ،ومن ســر مسل ًام
عىل معرس َّ

ســره اهلل يف الدنيا واآلخرة ،واهلل يف عون العبد ما كان العبد
يف عون أخيه»(((.
وقد ّبوب اإلمام البخاري( :باب :نرص املظلوم) ،وذكر

حديثني :حديث الرباء بن عــازب ريض اهلل عنه قال( :أمرنا
((( صحيح مسلم .2699
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النبي ﷺ بسبع ،وهنانا عن سبع- ...فعد منهن وذكر -ونرص
املظلوم) ،وحديث النبي ﷺ« :املؤمن للمؤمن كالبنيان يشــد
بعضه بعضا» ،وشــ ّبك بني أصابعه((( ،يف إشــارة منه ﷺ إىل
عمق األخوة والتكاتف الذي جيــب أن يكون عليه األخ مع
أخيه ،والفرد يف جمتمعه.
إزالة الرضر وإماطة األذى عن الطريق:
قد أسلفنا الكالم عن ترك األذى واجتنابه والكف عنه،
وإن املقام هاهنا أعىل مرتبة وأخــص منزلة من املقام األول،
وهو يف إزالة األذى بكل أنواعه وأشــكاله عن طريق الناس
وممرهــم ،وقد نص النبي ﷺ عليه يف حديث شــعب اإليامن
ّ
بقوله« :اإليامن بضع وســبعون  -أو بضع وســتون  -شعبة:
((( أخرجهــا اإلمــام البخــاري يف صحيحه ،كتــاب :املظامل
والغصب ،باب :نرص املظلوم ،رقم 2445 :و.2446
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فأفضلها قول ال إله إال اهلل ،وأدناها إماطة األذى عن الطريق،
واحلياء شعبة من اإليامن»(((.
(ومــن َد َّل عىل خري ،فله مثل أجر فاعله) كام قال ﷺ(((،
فإن بعض األذى قد يكــون إزالته من قبل اجلهات املختصة،
فيكون إدالهلــم عليه من عظيم أبواب اخلــر وإماطة األذى
عن الطريق ،فيحرص املســلم عــى أن يكون صاحلا مصلحا
يف جمتمعه.
األمر باملعروف والنهي عن املنكر:
هذه الشعرية من أشــمل وأعظم واجبات اإلسالم التي
أمــر اهلل هبا جمموع األمــة القيام هبا عــى الكفاية ،ومدح اهلل
ورســوله القائمني هبا مدحا عظيامَّ ،
وحذر اهلل ورســوله من
((( صحيح مسلم .35

((( صحيح مسلم .1893
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إضاعتها حتذيرا مقرونا بوعيد دنيوي وأخروي؛ فإن شــأهنا
عظيم وأثرها كبري.
ففي األمر هبا ،قال عز وجل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ﴾ [آل عمران.]104 :
وأثبــت اخلريية ملن قام هبــا ،قال عــز وجل﴿ :ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦ
ﭧ ﴾ [آل عمران.]110 :
ويف التحذيــر الشــديد مــن إضاعتهــا ،يقــول ﷺ:
َّ
ولتنهــون عن املنكر،
«والذي نفيس بيــده لتأ ُم ُرن باملعروف
أو ليوشــك َّن اهلل أن يبعث عليكم عقابا منــه ،ثم تدعونه فال

يستجاب لكم»(((.

((( أخرجه الرتمذي يف سننه  ،2169وقال :حديث حسن.
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إن األمر باملعروف وحم َّبته ،والنهي عن املنكر وكراهيته،

من صميم أخالقيات أهل اإلســام ،ومن أســباب انتشار
األمان والعدل وانحســار الظلم يف املجتمع ،ومن أســباب
حفظ احلقــوق العامة واخلاصــة ،الدينيــة وتتبعها احلقوق
الدنيوية ،ومن أســباب حفظ نسيج املجتمع الواحد والسعي
إلصالح أفراده ومؤسساته ،وتفعي ً
ال حلديث النبي ﷺ كام مر
معنا« :املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»(((.
* وإن آداب ورشوط القيام هبذا الواجب متعددة ،منها:
العلــم باملعروف واملنكر وكيفية القيــام باألمر والنهي،
التحيل باحلكمة واملوعظة احلســنة مع الرفق واحللم والصرب،
وأال يؤدي إنكار املنكر إىل مفسدة ومنكر أكرب منه(((.
((( متفق عليه :صحيح البخاري  ،2446صحيح مسلم .2585

((( انظــر :رشح النووي عىل صحيح مســلم ( ،)25/2جمموع
فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (.)137،129/28
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من صور تطبيق هــذا الواجب :إذا علــم الصديق عن
صديقه مثال عدم التزام بنظام الســر وإخالالً به ،أو طيشــ ًا
وهتور ًا ،فإنه يبذل النصيحة له ،آمرا باملعروف وناهيا عن املنكر؛
حتــى ال يقع فيام هنى اهلل عنه من عصيــان الطاعة واإلخالل
بالنظام وتعريض األنفس واألموال للهالك وترويع اآلمنني،
وغريها مما يسببه الطيش واإلخالل بالنظام غالبا.
وإذا رأى أمــرا به حتفظ األنفــس واألموال واألخالق
وغريها ،بــذل النصيحة للجهات املختصــة بتوفريه والعمل
به ،أو يســعى بالنصيحة للجهات املختصة إلزالة ما فيه رضر
أو إثم .وهكذا حييا املصلحون يف جمتمعاهتم ،كسفينة واحدة،
يســعى اجلميع إلصالحها ،وإصالح أفرادهــا ،حتى تنجو
وينجو من عليها.
إن األمــر باملعروف والنهي عن املنكــر والنصيحة ،كل
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ذلك عام شــامل يف مجيع نواحي احلياة؛ ألن رشع اهلل شامل
كامل ،فكام أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر أســاس يف
األمور الدينية وأصل فيها -كام جاء النص الرشعي به ،-فإن
النصيحة والتي هي أعم منها داخلــة يف أمور الدنيا ومعاش
الناس ومصاحلهم ،وهذا مما تطلبه الرشيعة وتســعى لتحقيقه
 كام تقدم  -من مقاصد الرشيعة وأصوهلا.حسن الكالم:
قال اهلل تبارك وتعاىل ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﴾ [البقرة:

.]83
قال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل( :أي :كلموهم طيبا ،ولينوا
هلم جانبا ،ويدخل يف ذلك األمر باملعروف والنهي عن املنكر
باملعروف)(((.
((( تفسري ابن كثري (.)317/1
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وقــال ســبحانه﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾
[اإلرساء.]53 :
إن التــزام األمر اإلهلي الرباين بحســن الــكالم مع من
يســتحقه جينب املتكلم كثريا مما ال حتمد عقبــاه يف الدنيا قبل
اآلخرة ،فيجنبه الشــحناء والبغضاء وســوء الظن يف الدنيا،
وجينبه اآلثام والســيئات ونقصان األعامل يوم القيامة كام مر
معنا يف حديث «أتدرون من املفلس»(((.
قال ﷺ« :مــا يشء أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من
خلق حسن ،وإن اهلل ليبغض الفاحش البذيء»(((.
إن الــكالم يف الرشيعــة مــوزون ،ويف صحف املالئكة
((( سنن الرتمذي .2418

((( أخرجه الرتمذي يف سننه ،رقم.2002 :
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مكتوب ،وعند اهلل مسموع ومعلوم ،فقل -أهيا املتكلم -خريا
أو اصمت ،كام نصح النبي ﷺ وهو الناصح األمني(((.
قال تعاىل ﴿:ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [ق.]18 :
الصرب:
إن الصرب هو أمان لصاحبه ،ووقاية له من الوقوع يف كثري
من املواقف واحلوادث والعلل النفسية واجلسدية .وإن كثريا
تعجل أو توتَّر أو غضب ومل يصرب عىل األذى أو عىل بلوغ
ممن َّ
اهلدف واملكان املنشــود يندم أشد الندم عىل نفاد صربه وعدم
حتمله بأن يقع يف نقيض ما أراد حتقيقه ،وحينها ال ينفع الندم.
ُّ
إن الصرب كــا يكون يف األزمان وانتظارها ،ويف األماكن
وبلوغها ،ويف األهداف وحتقيقها :يكون كذلك يف الصرب عىل
((( انظر :صحيح البخاري رقم.6018 :
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األذى ،والصرب عىل البالء وعىل أقدار اهلل املؤملة ،والصرب عىل
الطاعة واملعروف مع الصرب عن املعصية واملنكر.

قال عــز وجــل ﴿ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ﴾

[الزمر.]10 :

الـــم ْلك اجلواد الكريم أن
وعدٌ من رب العاملني ومالك
ُ

يــويف الصابرين أجرهم بغري حســاب ،واهلل ال خيلف وعده،
وعندما ينجز امللك الكريم وعده فال تســأل عن عظيم فضله

وإنعامه.

هذا وقد أثبــت الرمحن حمبتــه لعبــاده الصابرين؛ قال

سبحانه ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﴾ [آل عمران.]146 :

قال النبي ﷺ« :من يســتعفف يعفه اهلل ،ومن يســتغن

يصبه اهلل ،وما أعطــي أحد من عطاء
يغنه اهلل ،ومــن يصرب ّ
خري ًا
وأوسع من الصرب»(((.
َ

((( متفق عليه :صحيح البخاري  ،1469صحيح مسلم .1053
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متر علينا كثري من املواقف املســتفزة أو الزحام اخلانق أو
األذى يف الطريق ،فعلينا أن نعمل بام علمنا ،وأن نف ّعل الصرب
واحللم واألناة يف نفوسنا ،فحينها فقط :هتدأ األنفس وترتاح
الضامئــر من نار الغيظ واحلنق والتوتــر الذي ال وقاية له وال
عالج إال بالصرب واحتســاب أجره عنــد اهلل عز وجل و َملئه
بذكر اهلل والفأل احلســنَّ ،
وأل ُيعالج و ُيدفع األذى والغضب
بمنكر أو مفسدة!
ِ
احللم وكظم الغيظ والغضب:

ِ
احللم :التع ّقل وأن يملك اإلنسان نفسه عند الغضب.
نســمع كثري ًا عن حاالت طالق واعتداء وقتل وغريها،
وســببها :غضب وغيظ مل ُيكظم ومل ُيدفع يف النفس ،وانفعال
شــديد زاد عن حــدِّ ه ومعقوله .إن الغضب قــد يعمي عن
التبص ،وقد يصم عن السمع ،ويع ّطل التفكري السليم ،فيقع
ّ
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يف البغــي وفيام حرم اهلل عز وجل ،فيفعل أمر ًا يف حال غضبه،
وبعدها يعض أصابع الندم عىل ما فعل!
هلــذا  -وغــره  -كان ِ
احللم وكظم الغيــظ حارضا يف
نصوص الرشع احلكيم وآدابه:
يقــول اهلل تبــارك وتعــاىل﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ [آل عمــران:

.]134-133
فقد وعد ســبحانه بجنة عرضها الســموات واألرض
أعــدت للمتقني ،و َمن هم املتَّقون الذين ذكرهم اهلل يف اآلية؟

هم الذين ينفقون أمواهلم يف ســبيل اهلل ،والكاظمني الغيظ،
والعافني عن الناس.
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قال ابن كثري رمحــه اهلل تعاىل( :فقوله ﴿ :ﭣ

ﭤ﴾ أي :ال ُيعملون غضبهم يف الناس ،بل يك ُّفون عنهم

رشهم ،وحيتسبون ذلك عند اهلل عز وجل.
َّ

كف
ثــم قال تعــاىل ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ﴾ أي :مع ِّ

عمن ظلمهم يف أنفســهم ،فال يبقى يف أنفســهم
الرش يعفون َّ
ِّ
موجدة عىل أحد ،وهــذا أكمل األحوال ،وهلذا قال ﴿ :ﭩ
ﭪ ﭫ﴾ فهذا من مقامات اإلحسان)(((.

وقد قال النبي ﷺ« :من كظــم غيظا ،وهو قادر عىل أن

ينفذه ،دعاه اهلل تبارك وتعاىل عىل رؤوس اخلالئق حتى خيريه

من أي احلور شاء»(((.

وقــال ﷺ« :ما من جرعة أعظم أجرا عند اهلل من جرعة

غيظ ،كظمها عبدٌ ابتغا َء وجه اهلل»(((.
((( تفسري ابن كثري (.)122/2

((( مسند أمحد .)398/24( 15637

((( سنن ابن ماجه .4189
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األناة وعدم العجلة:
والتمهل وترك العجلة.
األناة :التث ّبت
ّ

إن ِ
احللم واألناة من األخــاق التي حيبها اهلل عز وجل؛
قــال ﷺ ألحد أصحابــه« :إن فيك خصلتــن حيبهام اهلل عز
وجلِ :
احللم ،واألناة»(((.

التعجل من الصفات التي ال ُتمد ،قال ﷺ« :التأين
وإن
ّ

من اهلل ،والعجلة من الشيطان»(((.

فلو فحص اإلنســان بعض املواقف واملواضع التي كان
أثرها ســيئا عليه ســيجد أن الغضب أو التعجل سبب تلك
املواقف ،وكم حكم شــخص عىل آخر بحكم يسء بســبب
العجلة وعدم التث ّبت ،وكم وقعت حوادث بسبب التعجل يف
((( صحيح مسلم .17

((( أخرجه البيهقي يف سننه الكربى ،رقم،)104/10( 20767 :
وصححه األلباين كام يف السلسلة الصحيحة ،رقم.1795 :
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القيادة ،وكم وقعت وكم حدثت غريها من أمور بسبب ترك
ِ
احللم واألناة والصرب.

إن العجلة مذمومة إال يف مواضع الطاعة واخلري واملعروف
فإن املســارعة فيها حممودة ،قال عــز وجل ﴿ :ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [آل عمران.]133 :
ولألمري الصنعاين رمحه اهلل كالم نفيس وبيان جيد للتفريق
بني املقامني ،قال رمحه اهلل( :العجلة هي الرسعة يف اليشء.
وهي مذمومة فيام كان املطلوب فيه األناة.
حممودة فيام يطلــب تعجيله من املســارعة إىل اخلريات
ونحوها.
وقد يقال :ال منافاة بني األناة واملسارعة؛ فإن سارع بتؤدة

ٍ
وتأن فيتم له األمران ،والضابط أن خيار األمور أوسطها)(((.
((( سبل السالم (.)571/4
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فخيار األمور أوســطها ،مع التحيل باحلكمة وهي وضع
كل يشء يف موضعه الالئق به.
وكام علمنا أن العجلة هلا مواضع حممودة ،كذلك الغضب
له مواضع حممودة ،فكل أمر يوضع يف مكانه املناسب.
مراعاة الكبري واملريض:
إن الرشع احلكيم قد راعى الكبري والضعيف واملريض يف
أحكامه .فمن صور مراعاته هلم:
مراعاهتــم يف فريضــة اجلهاد الرشعي ،قــال عز وجل:
﴿ﭰ ﭱﭲ ﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸ ﭹﭺ
ﭻﭼ ﴾ [الفتح.]17 :
أيض ًا :مراعاهتم يف شعرية هي من أعظم شعائر اإلسالم
الظاهرة :صالة اجلامعــة ،قال النبــي ﷺ« :إذا كان أحدكم

آداب الطريق وقيادة املركبات

57

إمامــا ،فليخفف ،فإنه يقــوم وراءه الضعيــف والكبري وذو
احلاجة ،وإذا صىل لنفسه ،فليطول ما شاء»(((.
مر معنا إعانة الضعيف وهداية األعمى.
وقد ّ
فإذا كان الرشع يراعيهــم يف أحكامه ومعامالته ،وجب
علينا نحن أتباع هذه الرشيعة الســمحة مراعاهتم يف شــؤون
احلياة كلهــا ،وخصوصا يف الطرقات ،فكثــرا ما مر معنا يف
الطريق رجل كبري يف السن يقود مركبته بصعوبة أو ببطء ،وكم
مر علينا غريهم من املرىض ونحن ال ندري عن حالتهم ،وربام
غضبنــا أو انفعلنا أو تعجلنا ،فهذا تذكري أبدأ نفيس به بالصرب
والتأين ِ
واحللــم ،ومراعاة آداب الطريــق وحقوقه ،وأن من
مستخدمي هذا الطريق املريض والكبري ،وقد نكون أحدهم،
((( مسند أمحد .)310/16( 10522

58

آداب الطريق وقيادة املركبات

أو يكــون أحد أرحامنــا أو أقربائنا يف ذلــك املوقف يف يوم
من األيام!
نســأل اهلل عز وجل العافية واملعافــاة الدائمة يف الدين
والدنيا واآلخرة.
النهي عن ترويع الناس:
إن صور ترويع الناس عىل الطرقات غالبا ما تكون بسوء
قيادة املركبة ،بالطيش واالنحــراف املفاجئ ،وعدم اكرتاث
قائد تلك املركبة بمن حوله .ولو تفكر قليال فيام حيدثه الطيش
واالنحراف املفاجئ من ترويع -عىل أقل تقدير -لعلم اخلطأ
الكبري الذي وقع فيه.
حمــرم ،ولو كان مزاحــ ًا أو لعب ًا ،فعن
إن ترويــع الناس َّ
عبد الرمحن بن أيب ليىل قال :حدثنا أصحاب رســول اهلل ﷺ،
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أهنم كانوا يســرون مع رســول اهلل ﷺ يف مسري ،فنام رجل
منهــم ،فانطلق بعضهــم إىل نبل معه فأخذها ،فلام اســتيقظ
الرجل فزع ،فضحك القوم ،فقال« :ما يضحككم؟» ،فقالوا:
ال ،إال أنا أخذنا نبل هذا ففزع ،فقال رسول اهلل ﷺ« :ال ُّ
حيل
يرو َع مسل ًام»(((.
ملسلم أن ِّ
التواضع وعدم الكِرب:
يكفينــا يف هذا املقــام أن نذكر مــن كالم اهلل عز وجل
هذه اآليات:
 وصية لقامن احلكيم البنه ،يقول تعاىل عىل لسان لقامن:﴿ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ ﰓ ﰔ﴾ [لقامن.]19-18 :
((( مسند أمحد .)163/38( 23064

60

آداب الطريق وقيادة املركبات

 ويقول تعاىل ﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﴾ [اإلرساء.]37 :
 وقد ذكــر اهلل صفات عباد الرمحــن ،فقال عز وجل:﴿ ﮱﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ ﯘﯙﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﴾ [الفرقان.]63 :
فدلت هذه اآليات عىل أمور عظيمة ،منها:
أوال :النهي عن اإلعراض بالوجه عن الناس وامليش عىل
األرض تكربا وظلام.
ثانيــا :األمر بامليش قصــدا وتواضعــا ،ال ميش املتكرب
املتجرب ،وال ميش الذليل املتامرض.
ثالثا :األمر بخفض الصوت أدبا مع اهلل ومع الناس.
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الس َفه والســفهاء ،واجلهل واجلهالء،
رابعا :الكف عن َّ
َّ
وأل ت َُّنزل النفس الكريمة ملستواهم.
خامســا :إن اهلل يبغــض املتكربيــن املختالــن ،وحيب
املتواضعني له وللناس.
أن حتب ألخيك ما حتب لنفسك:
نختــم هبذا اخللق الــذي مجع اخلري كلــه ،واخترص من
ِ
ب للناس ما حتب
الكالم والوعظ أطوله؛ يقــول ﷺ« :و َأح َّ
لنفسك تكن مسلام»((( ،ويف رواية« :وأن حتب للناس ما حتب
لنفسك ،وتكره هلم ما تكره لنفسك»(((.
((( سنن الرتمذي .2305

((( مسند أمحد  ،)445/36( 22130وقال األرنؤوط :صحيح
لغريه.
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وال حاجــة للتعليق الطويل عىل هــذه الوصية اجلامعة،
فلو ُط ِّبقت يف شــؤون احلياة كلها ،وخصوصا عىل الطرقات،
ألصبحت احلياة أكثر سهولة وراحة.
•

•

•
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دور األسرة
إن األرسة هي التي تشكل غالب شخصية الفرد وأخالقه
وســلوكه ،فهي التي نشــأ فيها أول حياته ،وتعلم منها دينه
وأخالقــه ،ورأى يف والديه ومن هــم يف مقامهام القدوة التي
جيب أن يسري عىل خطاهم.
وهبــذا وغريه نعلم أمهيــة هذه املرحلــة يف غرس القيم
واألخالق ،وتعليم الدين الصحيح من العقائد والفقه وسائر
األحكام.
إذا أردنا أن ننرش ثقافة النظام املروري واحرتامه جيب أن
نبدأ من البيت ،جيب أن تكون األرسة هي األســاس قبل أن
تكون إدارة املرور أو وزارة الرتبية والتعليم.
إن تعليم األبناء مسؤولية وواجب رشعي قبل أي يشء،

64

آداب الطريق وقيادة املركبات

وإن التعليم ال يكون باللسان فقط وإنام يكون باألفعال ،وإن
األهم من ذلك أن يكون العمــل مصدقا للقول ،يقول تعاىل
﴿ﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ [الصف.]3-2 :
وتأمل يف األحوال التالية وما ينتج عنها إجيابا أو سلبا:
 أب يتقيــد بالنظام داخل البيــت وخارجه ،وأب آخرخيل به.
ال شك أن أبناء األول أكثر نظاما.
فال يســتهان هبذا الدور العظيم ،وهــو دور الوالدين يف
تنشئة أبنائهم النشأة السليمة الصحيحة.
•

•

•
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قد مررنا رسيعا ،وبشــكل خمترص عــى يشء لطيف من
مقاصد الرشيعة اإلســامية ،وموافقة نظام املرور هلا ،وهبذا

الوجه كان ُملزما رشعا ،ال جمرد قانون ٍ
خاو عن روح الرشيعة،
فاكتســب قدرا عظيام يف النفس ،وكان التحيل بآدابه مما يؤجر
عليه املسلم إن أخلص النية هلل عز وجل.
ثــم كان احلديث عن عدم االلتزام بنظام املرور وما ينتج
عنه ،والتحذير الشديد من خمالفته رشعا.
ثم عرجنا عىل آداب الطريق املنصوص عليها يف سنة النبي
ﷺ ،مع اآلداب الرشعية العامة التي هلا تعلق بموضوعنا.
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ثم وصية ألرباب األرس ،بالتعليم قوال وعمال ،والتقيد
بالنظام داخل البيت وخارجه ،ومع القريب قبل البعيد ،وهبذا
ينشأ الناشئ فيها عىل النظام والتقيد به واحرتامه.
ونسأل اهلل عز وجل العلم النافع والعمل الصالح.
ونســأله ســبحانه أن هيدينا ألحســن األعامل وأحسن
األخالق ،وأن يقينا أسوأ األعامل وأسوأ األخالق.
واحلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد،
وعىل آله وصحبه أمجعني.
•

•

•
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 األدب املفــرد ،املؤلــف :حممــد بن إســاعيل بنإبراهيم بن املغرية البخــاري ،أبو عبد اهلل (املتوىف256 :هـ)،
حققه وقابله عىل أصوله :ســمري بــن أمني الزهريي ،النارش:
مكتبة املعارف للنــر والتوزيع ،الريــاض ،الطبعة األوىل،
1419هـ 1998 -م.
 األشباه والنظائر ،املؤلف :تاج الدين عبد الوهاب بنتقي الدين الســبكي (املتوىف771 :هـــ) ،النارش :دار الكتب
العلمية ،الطبعة األوىل1411 ،هـ1991 -م.
 تفسري ابن كثري = تفسري القرآن العظيم ،املؤلف :أبوالفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي
(774هـ) ،املحقق :سامي بن حممد سالمة ،النارش :دار طيبة
للنرش والتوزيع ،الطبعة الثانية1420 ،هـ.
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 التنويــر رشح اجلامــع الصغري ،املؤلــف :حممد بنإسامعيل بن صالح بن حممد احلســني ،الكحالين الصنعاين،
أبو إبراهيم ،املعروف باألمــر (املتوىف1182 :هـ) ،املحقق:
حممد إبراهيم ،النارش :مكتبة دار الســام،
حممد إســحاق َّ
دَّ .
الرياض ،الطبعة األوىل 1432 ،هـ  2011 -م.
 ســبل الســام رشح بلوغ املرام ،املؤلف :حممد بنإســاعيل األمري الكحالين الصنعاين (املتــوىف1182 :هـ)،
النــارش :دار املعارف  -الريــاض ،الطبعة األوىل 1427هـ/
2006م.
 سلســلة األحاديــث الصحيحة ويشء مــن فقههاوفوائدهــا ،املؤلف :أبــو عبد الرمحن حممد نــارص الدين بن
احلاج نوح بن نجايت بن آدم ،األشــقودري األلباين (املتوىف:
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1420هـ) ،النارش :مكتبة املعارف للنرش والتوزيع ،الرياض،
الطبعة األوىل ،ملكتبة املعارف.
 ســنن ابن ماجه ،املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن يزيد،ابن ماجــه القزويني (املتــوىف273 :هـ) ،املحقق :شــعيب
حممد كامل قره بلــي َ -عبد
األرنؤوط  -عــادل مرشــد َّ -
ال ّلطيف حرز اهلل ،النارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة األوىل،
1430هـ.
 -سنن أيب داود ،املؤلف :أبو داود سليامن بن األشعث

الس ِج ْستاين
ابن إســحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
(املتــوىف275 :هـــ) ،املحقق :شــ َعيب األرنــؤوط  -حم َ َّمد
ِ
كامل قره بليل ،النارش :دار الرســالة العاملية ،الطبعة األوىل،
1430هـ.
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 ســنن الرتمذي = اجلامع الكبري ،املؤلف :حممد بنعيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى
(املتوىف279 :هـ) ،املحقق :بشار عواد معروف ،النارش :دار
الغرب اإلسالمي بريوت ،سنة النرش 1998 :م.
 الســنن الكربى ،املؤلف :أبو عبــد الرمحن أمحد بنشعيب بن عيل اخلراساين ،النسائي (املتوىف303 :هـ) ،حققه
وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شلبي ،أرشف عليه :شعيب
األرناؤوط ،النارش :مؤسســة الرســالة  -بــروت ،الطبعة
األوىل1421 ،هـ.
 رشح القواعــد الفقهيــة ،املؤلف :أمحد بن الشــيخحممد الزرقا (1357هـ) ،صححه وعلق عليه :مصطفى أمحد
الزرقا ،النارش :دار القلم  -دمشــق  /سوريا ،الطبعة الثانية،
1409هـ 1989 -م.
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 صحيــح ابن حبان = اإلحســان يف تقريب صحيحابن حبــان ،املؤلف :حممد بــن حبان بن أمحد بــن حبان بن
معاذ بن َم ْعبدَ  ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي ،ال ُبستي (املتوىف:
354هـ) ،ترتيب :األمري عــاء الدين عيل بن بلبان الفاريس
(املتوىف 739 :هـ) ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب
األرنؤوط ،النارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل،
 1408هـ  1988 -م.
 صحيح البخاري = اجلامع املسند الصحيح املخترصمن أمور رســول اهلل ﷺ وسننه وأيامه ،حممد بن إسامعيل أبو
عبــد اهلل البخاري اجلعفي (256هـ) ،املحقق :حممد زهري بن
نارص النارص ،النارش :دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية
بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األوىل.1422 ،
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 صحيح مســلم = املســند الصحيح املخترص بنقلالعدل عن العدل إىل رســول اهلل ﷺ ،مســلم بن احلجاج أبو
احلسن القشــري النيسابوري (261هـ) ،املحقق :حممد فؤاد
عبد الباقي ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
 ضعيــف اجلامــع الصغــر وزيادته ،املؤلــف :أبوعبد الرمحن حممد نارص الدين بن احلاج نوح بن نجايت بن آدم،
األشــقودري األلباين (املتوىف1420 :هـ)،أرشف عىل طبعه:
زهري الشاويش ،النارش :املكتب اإلسالمي.
 جمموع الفتــاوى ،املؤلف :تقي الديــن أبو العباسأمحد بن عبــد احلليم بن تيميــة احلراين (املتــوىف728 :هـ)
املحقق :عبد الرمحن بن حممد بن قاســم ،النارش :جممع امللك
فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية
السعودية ،عام النرش1416 :هـ1995/م.
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 مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني،املؤلف :حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن
قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـــ) ،املحقق :حممد املعتصم باهلل
البغــدادي ،النــارش :دار الكتاب العريب  -بــروت ،الطبعة
الثالثة 1416 ،هـ 1996 -م.
 مســند اإلمام أمحــد ،املؤلف :أبو عبــد اهلل أمحد بنحممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتوىف241 :هـ)،
املحقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إرشاف:
د .عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،النارش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل1421 ،هـ.
 املعجم الكبري ،املؤلف :سليامن بن أمحد بن أيوب بنمطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين (املتوىف360 :هـ)،
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املحقق :محدي بن عبد املجيد الســلفي ،دار النرش :مكتبة ابن
تيمية  -القاهرة ،الطبعة :الثانية.
 املنهاج رشح صحيح مســلم بن احلجاج ،أبو زكرياحميي الديــن حييى بن رشف النــووي (676هـــ) ،النارش:
املرصية باألزهر ،ط :األوىل .1347
 املوافقات للشاطبي ،املؤلف :إبراهيم بن موسى بنحممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي (املتوىف790 :هـ)،
املحقق :أبو عبيدة مشهور بن حســن آل سلامن ،النارش :دار
ابن عفان ،الطبعة األوىل 1417هـ1997 /م.
•

•

•

75

آداب الطريق وقيادة املركبات

................................................................................

5

..................................................................................

7

..................................................................

9

 افتتاحية -املقدمة

 -نعم اهلل عز وجل

...........

15

.............................

21

.....................................................................

25

.........................................................

31

....................................................................

34

.....................................................................

36

..........................................

38

................................

40

..........................

42

..................................

43

 النظام املروري وعالقته بمقاصد الرشيعة اإلسالمية صور تعريض النفس واآلخرين للهالك -الطريق وآدابه:

 رد السالم وإفشاؤه غض البرص -كف األذى

 -إرشاد السائل وهداية الضال

 -إغاثة امللهوف والضعيف واملظلوم

 إزالة الرضر وإماطة األذى عن الطريق -األمر باملعروف والنهي عن املنكر

76

آداب الطريق وقيادة املركبات

..................................................................

47

.............................................................................

49

.........................................

51

........................................................

54

...................................................

56

..................................................

58

......................................................

59

....................................

61

..........................................................................

63

...................................................................................

65

.......................................................................

67

..................................................................

75

 حسن الكالم -الصرب

 احللم وكظم الغيظ والغضب -األناة وعدم العجلة

 -مراعاة الكبري واملريض

 النهي عن ترويع الناس -التواضع وعدم الكرب

 أن حتب ألخيك ما حتب لنفسك دور األرسة -اخلامتة

 -قائمة املصادر

 -قائمة املحتويات
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