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�أو ًال /املـقـدمــــة
احلمد هلل رب العاملني ،خلقنا فهدانا ،وقدر ف�سوانا� ،أنعم علينا
بنعمة ال�صحة والعافية ،وال�صالة وال�سالم على النبي املختار وعلى �آله
و�أ�صحابه الأبرار الأطهار ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين وبعد:
ف�إن اهلل – ع َّز وجل – �سخر لنا هذا الكون ب�أر�ضه و�سمائه وجباله
وبحاره ،فقرب البعيد ،وحتقق احللم وانت�شرت احل�ضارة وقويت ال�صلة
بالعامل ب�أ�سره.
ومن هذا الت�سخري العظيم نعمة املركبات ال�سيارة يف الرب واجلو
والبحر ،فلم يعد ال�سفر �صعب املنال ،وال مقل ًقا للبال.
ففي �ساعات معدودة يعرب بالطائرة عباب ال�سماء ،ويقطع بال�سيارة
الفيايف وال�صحراء ،ويركب بالباخرة �أمواج البحار الزرقاء .فاحلمد هلل
من قبل ومن بعد.
ولأن اهلل كتب على عباده �أن ت�أخذ احل�ضارة منهم �ضريبتها ،وتنال
منهم يف �أرواحهم و�صحتهم .فهذه املركبات قد تكون �سب ًبا للأحزان،
وفقد اخلالن ،فكم من �ضحايا لها مقعدين ال يتحركون وم�صابني ال
يعقلون بل وموتى ال يتحركون.
وحيث �إن «ال�سيارات» من �أبرز و�سائل النقل و�أكرثها انت�شا ًرا
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وا�ستخدا ًما بني بني الب�شر لذا كان لزا ًما على ويل الأمر تنظيم حركة
�سريها ،ومعاقبة املخالف الذي يت�سبب بالأذى لنف�سه ولغريه ويف هذا
الإ�صدار �س�ألقي ال�ضوء على �أبرز الإجراءات الق�ضائية يف حوادث ال�سري
املرورية مع ذكر توجيهات مهمة يحتاجها النا�س ملعرفة حقوقهم ولأداء
واجباتهم ف�أ�س�أل اهلل �أن يوفقنا جمي ًعا لكل خري.

امل�ؤلف
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ثاني ًا� /أهمية املو�ضـــوع:
لقد �أ�ضحت حوادث املرور خط ًرا كب ًريا يحيق بالأنف�س
واملمتلكات ،وي�سبب اخل�سائر العظيمة مما جعل اجلهات امل�س�ؤولة
ت�صرف امليزانيات ال�ضخمة يف �سبيل التقليل من حوادث ال�سري
وت�ضع اخلطط وت�سن الأنظمة وتطورها لت�صل باملجتمع �إىل
�أمن ال�سري وال�سالمة املرورية ،ومما ي�ؤكد �أهمية البحث يف هذا
املو�ضوع من الناحية الق�ضائية والنظامية النقاط التالية:
 – 1جهل الكثري من النا�س بالأنظمة املرورية املختلفة
وجتاوزهم لها مما ي�ؤدي �إىل ح�صول احلوادث والكوارث
امل�ؤملة.
 – 2تعترب اململكة من �أعلى الدول يف حوادث ال�سيارات
ح�سبما ت�شري الإح�صاءات وهذا ي�ستوجب تثقي ًفا عايل امل�ستوى
للمجتمع حتى تنه�ض وتتطور ،ففن قيادة ال�سيارة وقلة احلوادث
املرورية واحرتام الأنظمة يعد واجهة ح�ضارية للمجتمعات.
� – 3أهمية املعرفة والإحاطة بالإجراءات املتبعة يف املحاكم
يف ق�ضايا حوادث ال�سري ابتدا ًء من و�صول املعاملة وانتها ًء
باحلكم فيها و�أنواع تلك الق�ضايا وامل�صطلحات الق�ضائية
امل�ستخدمة فيها.
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� – 4إي�ضاح العقوبات املحددة يف النظام التي قد توقع على
كل من يرتكب خمالفة مرورية ينتج عنها حادث فيه تلفيات يف
الأنف�س واملمتلكات.
 – 5بيان حقوق املتخا�صمني يف الق�ضايا املرورية وما كفله
ال�شرع والنظام من حتقيق للعدالة �سوا ًء يف العقوبات التعزيرية
�أو التعوي�ضات املالية.
 – 6البد من ا�ستح�ضار البعد الديني يف حركة ال�سري حيث
جاءت الن�صو�ص ال�شرعية التي ت�أمر بكف الأذى عن النا�س
واحرتام اخل�صو�صيات وغريها من �آداب �سن�أتي على ذكرها يف
مبحث م�ستقل.
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ثالث ًا /املراد بحوادث ال�سري:
قبل اخلو�ض يف تف�صيالت املو�ضوع يجدر بنا الوقوف عند
املعنى املراد بحوادث ال�سري ومناق�شته للو�صول �إىل الفهم
ال�صحيح للمعنى املق�صود باحلوادث املرورية.
جاء تعريف حوادث ال�سري يف نظام املرور ال�صادر عام
1391هـ حيث عرفته املادة ( )191مبا يلي:
«حوادث ال�سري تعني جميع احلوادث التي ينتج عنها �أ�ضرار
مادية �أو ج�سمية من جراء ا�ستعمال املركبة».
�أما يف النظام املروري اجلديد( )1فقد كان التعريف �أو�سع
و�أ�شمل و�أكمل حيث جاء تعريف احلادث املروري يف املادة الثانية
يف الفقرة ( )40مبا يلي:
«احلادث املروري :كل حادث ينتج عنه �أ�ضرار ج�سمية �أو
مادية دون ق�صد؛ جراء ا�ستخدام املركبة وهي يف حالة حركة
وينق�سم �إىل ق�سمني:
�أ – حادث مروري ب�سيط :ما ينتج منه �أ�ضرار �أو (تلفيات)
عالجا
باملمتلكات خا�صة �أو عامة ،وال ينجم عنه �إ�صابات تتطلب ً
�إ�سعاف ًيا.
((( ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 85/وتاريخ 1428/10/26هـ.
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ب – حادث مروري ج�سيم :ما ينتج عنه �إزهاق للأرواح،
�أو �إ�صابات يف الأج�سام� ،أو خ�سائر يف الأموال� ،أو جميع ذلك،
واملركبة يف حالة حركة).
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وميكن مناق�شة هذا التعريف من خالل النقاط التالية:
� – 1أ�شار التعريف �إىل وجود ال�ضرر من احلادث املروري
واملعنى �أنه �إن مل يوجد �ضرر وا�ضح يف الأنف�س �أو املمتلكات فال
ميكن �أن ي�سمى حاد ًثا مرور ًيا ،وك�أن الرتكيز على هذه النقطة
بالذات فيه �إ�شارة �إىل بع�ض الأ�شخا�ص الذين يعطلون ال�سري
ملجرد احتكاك ب�سيط ب�سيارته دون وجود �أي �ضرر يذكر.
 – 2ركز التعريف على م�س�ألة عدم وجود ق�صد احلادث
والعمد ف�إن وجد الق�صد والعمد فيكون حاد ًثا جنائ ًيا كمن
يتعمد ده�س �إن�سان ب�سيارته فال ميكن �أن ي�صنف على �أنه حادث
مروري بل هو حادث جنائي.
 – 3ق�سم التعريف احلوادث املرورية �إىل حادث مروري خفيف
وحادث مروري ج�سيم بنا ًء على حجم ال�ضرر يف الأنف�س واملمتلكات
وينبني على هذا التق�سيم النظر الق�ضائي �إذ �أن املعامالت التي
فيها وفاة �أو �إ�صابات خطرية وتلفيات يف املركبات �أو املمتلكات
العامة لي�ست كاملعامالت التي ال يوجد فيها وفاة �أو �إ�صابات بليغة
ولكل منها �إجراءاته وتعليماته عند النظر الق�ضائي.

رابع ًا /م�شروعية التنظيم املروري:
لقد جاءت ال�شريعة الإ�سالمية بحفظ م�صالح العباد ودرء
املفا�سد عنهم قال ابن القيم – رحمه اهلل « :-ال�شريعة مبناها
و�أ�سا�سها على احلكم وم�صالح العباد يف املعا�ش واملعاد ،وهي
عدل كلها ،ورحمة كلها ،وم�صالح كلها.)1( »...
من هنا كان من واجبات ويل الأمر �أن ي�سن الأنظمة التي ال
تخالف �شريعة اهلل ليكفل بها حتقيق م�صالح الرعية ،ودفع ما
ي�ضرهم يف دينهم ودنياهم ،وهذه الأنظمة متى ما �أقرها ويل
الأمر ،ومل يكن فيها ما يخالف �شرع اهلل �أ�صبحت واجبة التنفيذ
ال يجوز خمالفتها �أو التعدي عليها بل يجب التزامها والتقيد بها
امتثا ًال لقوله تعاىل :ﮋﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾﮊ (.)2
قال ابن العربي – رحمه اهلل – (حقيقة الطاعة هي :امتثال
الأمر ،كما �أن املع�صية �ضدها وهي خمالفة الأمر)(.)3
قال �سهل بن عبد اهلل – رحمه اهلل ( :-ال يزال النا�س بخري ما
عظموا ال�سلطان والعلماء؛ ف�إذا عظموا هذين �أ�صلح اهلل دنياهم
(((  �إعالم املوقعني :ابن القيم ،جـ�/3ص.3
((( �سورة الن�ساء ،الآية.)59( :
((( اجلامع لأحكام القر�آن :القرطبي ،جـ�/3ص.260
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و�أخراهم ،و�إذا ا�ستخفوا بهذين �أف�سد دنياهم و�أخراهم) (.)1
ومن تعظيم ويل الأمر االلتزام مبا ي�سنه من �أنظمة لإ�صالح
النا�س وترتيب معا�شهم مبا يحقق الأمن يف الأبدان والأوطان.
قال معايل ال�شيخ �صالح الفوزان ع�ضو هيئة كبار العلماء
– حفظه اهلل – (وجتب طاعة ويل الأمر يف النظام الذي ال
يخالف ال�شريعة ،وال يجوز االحتيال عليه وخمالفته ،قال اهلل
تعاىل :ﮋﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﮊ(.)2
ويقول �سماحة ال�شيخ عبد العزيز بن باز – رحمه اهلل –
مفتي عام اململكة – �ساب ًقا – (ال يجوز لأي م�سلم �أن يخالف
�أنظمة الدولة يف �ش�أن املرور ملا يف ذلك من اخلطر العظيم عليه
حر�صا
وعلى غريه .والدولة – وفقها اهلل – �إمنا و�ضعت ذلك ً
منها على م�صلحة اجلميع ورفع ال�ضرر عن امل�سلمني فال يجوز
لأي �أحد �أن يخالف ذلك ،وللم�س�ؤولني عقوبة من فعل ذلك مبا
يردعه و�أمثاله؛ لأن اهلل يزع بال�سلطان ماال يزع بالقر�آن ،و�أكرث
اخللق ال يردعهم وازع القر�آن وال�سنة ،و�إمنا يردعهم وازع
ال�سلطان ب�أنواع العقوبات)(.)3
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((( املرجع ال�سابق.
((( فتاوى ال�شيخ �صالح الفوزان :جـ�/1ص.125
((( فتاوى �إ�سالمية ،جمع و�إعداد حممد امل�سند جـ�/4ص.536

وقد در�س جمل�س جممع الفقه الإ�سالمي الدويل هذا املو�ضوع
يف دورته الثامنة بتاريخ الأول من حمرم لعام 1414هـ و�أ�صدر
القرار رقم  )8/2( 71ومما جاء فيه« :وبالنظر �إىل تفاقم
حوادث ال�سري وزيادة �أخطارها على �أرواح النا�س وممتلكاتهم،
واقت�ضاء امل�صلحة �سن الأنظمة املتعلقة برتخي�ص املركبات
مبا يحقق �شروط الأمن ك�سالمة الأجهزة ،وقواعد نقل امللكية
ورخ�ص القيادة واالحتياط الكايف مبنح رخ�ص القيادة بال�شروط
اخلا�صة بالن�سبة لل�سن والقدرة والر�ؤية والدراية بقواعد املرور
والتقيد بها وحتديد ال�سرعة املعقولة واحلمولة ،قرر املجل�س ما
يلي:
�أ – �إن االلتزام بتلك الأنظمة التي ال تخالف �أحكام ال�شريعة
�شرعا؛ لأنه من طاعة ويل الأمر فيما ينظمه من
الإ�سالمية واجب ً
�إجراءات بناء على دليل امل�صالح املر�سلة وينبغي �أن ي�شتمل تلك
الأنظمة على الأحكام ال�شرعية التي مل تطبق يف هذا املجال.
ب – مما تقت�ضيه امل�صلحة � ً
أي�ضا �سـن الأنظمة الزاجرة
ب�أنواعها ،ومنها التعزيـر املايل ،ملن يخالف تلك التعليمات
املنظمة للمرور لردع من يعر�ض �أمن النا�س للخطر يف الطرقات
والأ�سواق من �أ�صحاب املركبات وو�سائل النقل الأخرى � ً
أخذا
ب�أحكام احل�سبة املقررة.)1(»...
((( انظر :جملة املجمع جـ�/8ص.171
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وبع�ض النا�س يثري �شبهة عجيبة جتعله يخرج عن هذه
الأنظمة وال يلتزم بها ويرى عدم م�شروعيتها ويعتقد �أنها لي�ست
من �شرع اهلل لأنها ال توجد يف كتاب اهلل و�سنة نبيه ˜ وقد
�أجاب عن هذه ال�شبهة ف�ضيلة ال�شيخ حممد بن عثيمني – رحمه
اهلل – حيث قال« :وال يجوز للإن�سان �أن يع�صي والة الأمور يف
غري مع�صية اهلل ويقول� :إن هذا لي�س بدين؛ لأن بع�ض اجلهال
�إذا نظم والة الأمر �أنظمة ال تخالف ال�شرع قال :ال يلزمني �أن
�أقوم بهذه الأنظمة لأنها لي�ست ب�شرع؛ لأنها ال توجد يف كتاب
اهلل وال يف �سنة ر�سوله ،وهذا من جهله؛ بل نقول� :إن امتثال
هذه الأنظمة موجود يف كتاب اهلل �أو موجود يف �سنة ر�سول اهلل
˜ قـال اهلل تعـاىل :ﮋﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾﮊ وورد عن النبي ˜ يف �أحاديث كثرية �أنه �أمر
بطاعة والة الأمر»(.)1
ومما تقدم ذكره نخل�ص �إىل �أن االلتزام بالأنظمة العامة
�شرعا �إن مل يكن فيها خمالفة
التي ينظمها ويل الأمر واجبة ً
ل�شرع اهلل ومن تعدى عليها م�ستحق للعقوبة املقررة يف النظام.
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((( �شرح ريا�ض ال�صاحلني :ف�ضيلة ال�شيخ حممد بن عثيمني – رحمه اهلل – جـ.493/2

خام�س ًا /ملحة تعريفية بنظام املرور:

�أ – تاريخ �صدوره:

�صدر هذا النظام مبوجب املر�سوم امللكي ذي الرقم م85/
وتاريخ 1428/10/26هـ.
وبناء على املادة الرابعة والثمانون من نظام املرور التي تن�ص
على ما يلي:
ي�صدر وزير الداخلية الالئحة التنفيذية لهذا النظام خالل
يوما من تاريخ ن�شره وعليه �صدرت الالئحة
مائة وثمانني ً
التنفيذية لنظام املرور بقرار �سمو وزير الداخلية ذي الرقم
 7019وتاريخ 1429/7/3هـ.

ب – فهر�س نظام املرور والئحته التنفيذية:

الباب الأول :نطاق �سريان النظام وتعريف امل�صطلحات.
الباب الثاين :ت�سجيل املركبات ورخ�ص ال�سري.
الباب الثالث� :أوزان املركبات و�أبعادها وفح�صها.
الباب الرابع :رخ�ص القيادة.
الباب اخلام�س :قواعد ال�سري على الطريق.
الباب ال�ساد�س :احلوادث.
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الباب ال�سابع� :ضبط املخالفات وحتديد اجلزاءات.
الباب الثامن� :أحكام عامة.
جدول املخالفات رقم (.)1
جدول املخالفات رقم (.)2
جدول املخالفات رقم (.)3
جدول املخالفات رقم (.)4
جدول ر�سوم رخ�ص ال�سري ونقل ملكية املركبات ب�أنواعها.
جدول ر�سوم رخ�ص القيادة ب�أنواعها.
جدول ر�سوم لوحات املركبات ب�أنواعها.
الأحكام العامة اخلا�صة بالعالمات والإ�شارات املرورية.
الإ�شارات التحذيرية.
الإ�شارات التنظيمية.
الإ�شارات الإر�شادية.
�إ�شارات وعالمات مناطق العمل وامل�ؤقتة.

جـ  -مواد النظام:

يتكون النظام من خم�س وثمانني مادة موزعة على الأبواب
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الثمانية كالآتي:
الباب الأول :ويتكون من املادة الأوىل والثانية؛ حيث ن�صت
املادة الثانية على بيان امل�صطلحات واملق�صود بها التي �سرتد يف
ثنايا النظام.
و�أما الباب الثاين واخلا�ص بت�سجيل املركبات ورخ�ص ال�سري
فيبد�أ من املادة الثالثة وحتى املادة احلادية والع�شرين ،ويتحدث
هذا الباب عما يتعلق برخ�ص ال�سري �أو ما ي�سمى با�ستمارة
ال�سيارة و�شروط احل�صول عليها و�أق�سام لوحات املركبات ونقل
ملكية املركبات و�إخراج بدل الفاقد وغريها من مواد.
ويتكون الباب الثالث من ع�شر مواد تبد�أ من املادة الثانية
والع�شرين وحتى املادة احلادية والثالثني وهو خا�ص ب�أوزان
املركبات و�أبعادها وفح�صها.
و�أما الباب الرابع فتبد�أ مواده من املادة الثالثة والع�شرين
وحتى املادة التا�سعة والأربعني ويتحدث عن رخ�ص القيادة حيث
تبني مواد هذا الباب �أحكام حمل رخ�صة القيادة و�أنه يحظر
على �أي �شخ�ص قيادة �أي مركبة قبل احل�صول على رخ�صة
القيادة و�أن تكون الرخ�صة �سارية املفعول .و�أق�سام رخ�ص
القيادة و�شروط احل�صول عليها.
ويتحدث الباب اخلام�س عن قواعد ال�سري على الطرق ،وتبد�أ
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مواده من املادة اخلم�سني وحتى املادة الثامنة واخلم�سني ،وت�ؤكد
مواد هذا النظام على �أن الطريق للجميع وجتب مراعاة حقوق
الآخرين.
و�أما الباب ال�ساد�س فهو يتحدث عن احلوادث ،وتتكون مواده
من �سبع مواد تبد�أ من املادة التا�سعة واخلم�سني وحتى املادة
اخلام�سة وال�ستني و�أبرز مواده تق�سيم احلوادث �إىل حادث
مروري ب�سيط ،وحادث مروري ج�سيم ،وكذلك الت�أكيد على
�أ�صحاب الور�ش والعاملني بها على عدم �إ�صالح �أو تعديل املركبة
�إال بعد احل�صول على ت�صريح م�سبق بذلك.
ويبد�أ الباب ال�سابع باملادة ال�ساد�سة وال�ستني وينتهي باملادة
التا�سعة وال�سبعني ويحمل عنوان �ضبط املخالفات وحتديد
اجلزاءات حيث بني املخت�ص بالف�صل يف املنازعات وق�ضايا
احلوادث املرورية وهي املحاكم املخت�صة ،وكذلك ما يتعلق
بالعقوبة على املفحط وطريقة عقاب من يرتكب �إحدى املخالفات
املرورية.
و�أخ ًريا ي�أتي الباب الثامن وهو بعنوان �أحكام عامة يبد�أ من
املادة الثمانني وحتى املادة اخلام�سة والثمانني ،و�أبرز املواد
هي املادة احلادية والثمانني التي ن�صت على اخت�صا�ص نظر
املحكمة املخت�صة يف الدعاوى التي تقام �ضد من يخالف �أحكام
18

هذا النظام �أو االعرتا�ضات التي تقدم �ضد قرارات الإدارة
املخت�صة �أو �أي جهة معنية بتطبيق النظام.

د – اجلداول والإر�شادات:

يحتوي النظام يف �آخره على عدة مالحق مهمة تعترب جز ًءا
من النظام حيث �أن العديد من مواده �أحالت على هذه اجلداول
والإ�شارات فهناك �أربعة جداول تبني �أنواع املخالفات التي
ت�ستحق الغرامة املالية ح�سب التف�صيل الوارد يف مواد النظام
من حيث الغرامة يف حدها الأعلى ويف حدها الأدنى.
كذلك جداول تبني الر�سوم على رخ�ص ال�سري ب�أنواعها
ورخ�ص القيادة ب�أنواعها ،ور�سوم لوحات املركبات ب�أنواعها.
كذلك بني النظام الأحكام العامة اخلا�صة بالعالمات
والإر�شادات املرورية مع تو�ضيح هذه الإر�شادات والعالمات
بال�صورة والبيان ،وكذلك ما يتعلق بالإر�شادات التنظيمية
والإ�شارات الإر�شادية و�إ�شارات وعالمات مناطق العمل وامل�ؤقتة
حتى يكتمل النظام ويزداد الوعي لدى النا�س ب�أهمية التزام
هذه الإر�شادات والعالمات ولأن خمالفتها قد ت�ؤدي �إىل وقوع
احلوادث املرورية وتعر�ض الأنف�س واملمتلكات للتلف والهالك
حمانا اهلل جمي ًعا من ذلك.
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�ساد�س ًا /م�صطلحات مهمة يف ق�ضايا احلوادث املرورية:
م

امل�صطلح

 1الكفالة احل�ضورية
2

ال�ضمان

3

التعزير

4

تقدير ال�شجاج

5

تركيز الإدانة

6

قتل اخلط�أ

 7قتل �شبه العمد

20

8

قتل العمد

9

القتل بالت�سبب

املراد به

التزام �إح�ضار من عليه حق مايل ل�صاحبه
التزام من ي�صح تربعه ما وجب على
م�ضمون عنه ،والتزام ما قد يجب ك�أن يقول:
علي
ما �أعطيت فال ًنا فهو َّ
ما يقدره القا�ضي من العقوبة على جرمية مل
يرد يف ال�شرع عقوبة مقدرة عليها
�إجراء ق�ضائي يف الق�ضايا التي حتدث فيها
�إ�صابات لأحد اخل�صوم ويتم عن طريق
مقدر ال�شجاج يف املحكمة
هي الدعوى التي يتقدم بها املدعي العام
على املدعى عليه لطلب �إثبات ن�سبة
م�س�ؤوليته عن احلادث
�أن يق�صد ال�ضرب وال يق�صد امل�ضروب ك�أن
ي�ضرب �صيدً ا ف�إذا هو �إن�سان
�أن يق�صد جناية ال تقتل غال ًبا
مع�صوما فيقتله
�أن يق�صد من يعلمه �أدم ًيا
ً
مبا يغلب على الظن موته
ما انعدمت فيه املبا�شرة ،كمن حفر بئ ًرا يف
غري مكان فوقع فيها �إن�سان فمات

م

امل�صطلح

10

التفريط

11

التعدي

12

احليلولة

13

الإهمال

14

املبا�شرة

15

ال�سبب

16

الإتالف

17

احلكومة

18

الأر�ش

19

الدية

املراد به

ترك الإن�سان ما يجب عليه فعله �أو تق�صريه
يف ذلك فهو عمل �سلبي مثل :عدم تفقد
ال�سائق ل�سيارته في�ؤدي ذلك �إىل حادث
هو فعل الإن�سان ما لي�س له فعله فهو عمل
�إيجابي ممنوع كقطع الإ�شارة
�أن يحول بني �شخ�ص وماله حتى يكون ذلك
�سب ًبا يف هالكه �أو فوات منفعته
ترك ال�شيء بغري عناية
هي ما �أدى �إىل وقوع احلادث بذاته دون
وا�سطة كق�صد �إن�سان ده�س �إن�سان �آخر
ما �أدى �إىل وقوع احلادث ال بذاته وك�أنه
علة للحادث كمن قطع �إ�شارة ف�صدمه �آخر
فالقاطع مت�سبب
�إهالك ال�شيء من نف�س �أو مال و�إفنائه
يق�صد بها �أر�ش اجلراحات التي لي�س فيها
دية معلومة فيقدر احلاكم �أر�شها
ما وجب من املال يف �ضمان نق�ص من ع�ضو
ونحوه
املال الواجب يف �إتالف �إن�سان �أو ع�ضو كامل
من �أع�ضائه
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م

20
21

22

23

22

امل�صطلح

املراد به

الإع�سار عدم قدرة املرء على �أداء ما عليه من مال
املحكمة املخت�صة املحكمة املخولة �صالحية النظر والبت يف
الق�ضايا واحلوادث املرورية
االنطالق ب�سرعة كبرية ،وب�شكل مفاجئ �أو
غري منتظم بحيث حتدث الإطارات �صوتًا
مزعجا ،و�أي من �أنواع القيادة ب�شكل
التفحيط عال ًيا
ً
متهور وخطر لأجل اللعب واال�ستعرا�ض �أو
�سد الطريق وعرقلة ال�سري
بيت املال املراد ببيت املال هو اخلزينة العامة للدولة
�أي وزارة املالية

�سابع ًا /من �آداب الطريق:

متهيد:

�إن �شريعتنا الغراء جاءت منظمة جلميع �ش�ؤون احلياة �سوا ًء
الفردية �أو اجلماعية ،واهتمت كث ًريا بقواعد و�ضوابط و�أحكام
العالقات التي تربط النا�س ببع�ضهم يف تعامالتهم ومعا�شهم.
ومن ذلك حق الطريق الذي هو ملك للجميع ال فرق بني النا�س
يف اال�ستفادة منه و�سلوكه وقد جاءت الن�صو�ص عامة وخا�صة
يف �آداب الطريق لتحديد امل�س�ؤوليات والواجبات واحلقوق التي
ينبغي على اجلميع التزامها و�أدا�ؤها و�أكد ذلك النظام ففي
املادة اخلم�سون من نظام املرور ما ن�صه( :الطريق للجميع،
وجتب مراعاة حقوق الآخرين من م�ستخدميه).
ويف هذا الع�صر الذي �سخر اهلل لنا فيه �سبل العي�ش الرغيد
فالطرق ممهدة ،وال�سبل �آمنة ،ومل يعد ال�سفر �صعب املنال �أو
مقل ًقا للبال� .إال �أن الكثري ممن ي�ستخدم الطريق تخفى عليه �أو
ين�سى �آداب الطريق التي �شرعها اهلل عز وجل و�أمر بها النبي˜
وملا يرتتب على عدم التزامها من �أذى وتلف وهالك �س�أ�شري يف
هذا املبحث �إىل �أهم الآداب التي ينبغي على اجلميع االهتمام
وااللتزام بها .ومن هذه الآداب ما يلي:
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 – 1كف الأذى عن النا�س:

عن �أبي �سعيد اخلدري – ر�ضي اهلل عنه – قال :قال ر�سول
اهلل ˜�( :إ َّياكم واجللو�س على الطرقات) فقالوا :ما لنا بد �إمنا
هي جمال�سنا نتحدث فيها .قال( :ف�إذا �أبيتم �إال املجال�س ف�أعطوا
الطريق حقها) .قالوا :ما حق الطريق؟ قال( :غ�ض الب�صر،
()1
وكف الأذى ،ورد ال�سالم ،و�أمر باملعروف ونهي عن املنكر)
فمن �أهم �آداب الطريق �أن يلتزم امل�سلم بكف �أذاه عن الآخرين
والتزام الأنظمة والتعليمات طاعة هلل ور�سوله ووالة الأمر قال
ابن حجر رحمه اهلل و�أما كف الأذى ،فاملراد به :كف الأذى عن
املارة ب�أال يجل�س حيث ي�ضيق عليهم الطريق(.)2
و�صور الأذية التي تقع من بع�ض النا�س يف الطرقات كثرية
�أ�شري �إىل �أبرزها:
�أ – ممار�سة التفحيط:
وهو من امل�صائب التي ابتلي بها املجتمع من بع�ض ال�شباب
– هداهم اهلل – الذين ال يبالون بالأخطار التي تهددهم وتهدد
غريهم حني ميار�سون التفحيط والذي ذهب �ضحيته �أنف�س
بريئة م�سكينة ال ذنب لها �سوى �أنها ت�سري يف الطريق ب�أمان اهلل
((( رواه البخاري.
((( فتح الباري جـ�/11ص.14
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في�أتي م�ستهرت ال يبايل ميار�س التفحيط في�صتدم به �أو ب�سيارته
فيهلك وميوت لذا ف�إن خلطورة التفحيط نظام املرور ن�ص على
العقوبة املرتتبة على ممار�سته فجاءت املادة التا�سعة وال�ستني
كما يلي( :يعد التفحيط خمالفة مرورية ،يعاقب مرتكب خمالفة
التفحيط بالعقوبات الآتية:
يوما ،وغرامة
 – 1يف املرة الأوىل حجز املركبة خم�سة ع�شر ً
مالية مقدارها �ألف ريال ،ومن ثم يحال �إىل املحكمة املخت�صة
للنظر يف تطبيق عقوبة ال�سجن يف حقه.
 – 2يف املرة الثانية حجز املركبة ملدة �شهر وغرامة مالية
مقدارها �ألف وخم�سمائة ريال ،ومن ثم يحال �إىل املحكمة
املخت�صة للنظر يف تطبيق عقوبة ال�سجن يف حقه.
 - 3يف املرة الثالثة غرامة مالية مقدارها �ألفا ريال وحجز
املركبة ،ومن ثم الرفع �إىل املحكمة املخت�صة للنظر يف م�صادرة
املركبة �أو تغرميه بدفع قيمة املثل للمركبة امل�ست�أجرة �أو امل�سروقة
و�سجنه).
ب – ا�ستعمال املنبه �أو �إ�صدار الأ�صوات املزعجة:
يلج�أ بع�ض قائدي ال�سيارات �إىل التغري يف �صوت منبه ال�سيارة
مزعجا وي�ستخدمه يف غري حمله ووقته مما ي�سبب �أذى
ويجعله
ً
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لكل من حوله كذلك قد ي�ضيف على ال�سيارة ما يرفع �أو يزيد
إزعاجا و�أذى للنا�س �سوا ًء امل�شاة �أو
من �صوت املحرك وي�سبب � ً
ال�سيارات الأخرى ويدخل يف النهي الوارد يف احلديث املتقدم بل
قد يكون من ترويع امل�سلم الذي نهي عنه كما جاء يف احلديث« :ال
يحل مل�سلم �أن يروع م�سل ًما»( ،)1كذلك يعد ذلك خمالفة نظامية
يعاقب عليها .كما جاء يف الالئحة رقم ( 23/1/50ال يجوز
ا�ستعمال �أجهزة التنبيه �إال يف حالة ال�ضرورة ...كما ال يجوز
ا�ستعمال املنبهات ال�صوتية بطريقة تزعج املارة �أو تقلق راحة
اجلمهور ،وال يجوز �أن يكون املنبه ال�صوتي متعدد النغمات)...
ويف الالئحة ( 26/1/50ال يجوز �إ�ضافة ما يرفع �أو يزيد من
�صوت حمرك �أي مركبة ،كما يجب جتنب �إحداث �أي �ضجة �أو
�إزعاج عند ا�ستعمالها).
جـ � -إلقاء املخلفات يف الطريق العام:
وما �أكرث ما جتد الطرق العامة والفرعية فيها من املخلفات
الكبرية �أو ال�صغرية من علب فارغة �أو كراتني �أو مناديل �أو
غريها من املخلفات ،وهذا العمل يخالف ما �أمرنا به �شرعنا
احلنيف الذي جاء باحلث على �إماطة الأذى عن الطريق قال˜:
«الإميان ب�ضع و�سبعون �شعبة ف�أف�ضلها قول ال �إله �إال اهلل ،و�أدناها
26

((( �أخرجه �أحمد و�أبو داود.

�إماطة الأذى عن الطريق ،واحلياء �شعبة من الإميان»( ,)1وعن
�أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل ˜« :كان على
الطريق غ�صن �شجرة ي�ؤذي امل�سلمني ،ف�أماطها رجل فدخل
اجلنة»( ،)2وعن �أبي برزة ر�ضي اهلل عنه قال :قلت :يا نبي اهلل
علمني �شي ًئا انتفع به قال« :اعزل الأذى عن طريق امل�سلمني»(.)3
ومعنى (اعزل الأذى) �أي ابعده.
والن�صو�ص يف الباب كثرية فكيف يعمد البع�ض �إىل خمالفة
ذلك برمي املخلفات �أو الب�صق �أمام النا�س يف �صورة مقزرة دون
�أن ي�أبه مب�شاعر الآخرين ،وقد عد النظام هذا خمالفة يعاقب
عليها كما يف الالئحة  25/1/50من نظام املرور (يحظر على
م�ستعملي الطريق الب�صق �أو �إلقاء املخلفات �أ ًيا كان نوعها على
الطريق العام).
د – الوقوف اخلاطئ بال�سيارة وتعطيل الآخرين:
وهذا من �أ�شد �صور الأذية حيث يلج�أ البع�ض �إىل �أن يوقف
�سيارته ب�شكل خاطئ خلف �أو �أمام �سيارة �أخرى بحيث ال ت�ستطيع
اخلروج من املوقف وينـزل من �سيارته ويذهب ل�شغله ورمبا يت�أخر
((( رواه البخاري يف الأدب املفرد و�صححه الألباين.
((( رواه الإمام �أحمد وابن ماجه و�صححه الألباين.
((( رواه ابن ماجه و�صححه الألباين.
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يف الرجوع دون �أن ي�شعر بحجم امل�شكلة التي ت�سبب بها ومهما
كانت الأ�سباب واملربرات ال يعفى من هذا �صنيعه من العقوبة
ف�ض ً
ال عن الإثم ب�سبب �أذية �أخيه امل�سلم .قال تعاىل :ﮋﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﮊ(.)1

 – 2االلتزام ب�أنظمة ال�سري املرورية:

�إن االلتزام بالأنظمة التي �سنها ويل الأمر واجب ومتحتم كما
�سبق بيان ذلك ،فال يجوز خمالفة هذا النظام ملا يف االلتزام به
من م�صلحة خا�صة وعامة و�س�أ�شري �إىل �أبرز املخالفات التي تقع
من البع�ض وفيها �ضرر على الأرواح واملمتلكات ومنها:
�أ – ال�سرعة الزائدة:
تعترب ال�سرعة الزائدة من �أكرب �أ�سباب احلوادث املرورية
التي لها �أثر كبري يف التلفيات يف الأرواح واملمتلكات لذا يجب
التقيد بال�سرعة املحددة يقول ال�شيخ ابن عثيمني – رحمه اهلل:-
«ال�سرعة املقيدة عند اجلهات املخت�صة الأ�صل �أنه يجب على
الإن�سان �أن يتقيد بها؛ لأنها من �أوامر ويل الأمر ،وقد قال اهلل
تعاىل :ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ( )2فالواجب
((( �سورة الن�ساء ،الآية.)59( :
((( �سورة الأحزاب ،الآية.)58( :
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علينا نحن الرعية �أن منتثل ملا �أمر به والة �أمورنا ،حتى لو كانت
ال�سيارة مريحة وال ي�شعر الإن�سان ب�سرعتها ،العربة بال�سرعة»...
�إىل �أن قال« :الأ�صل يجب على الإن�سان �أن يتم�شى مع نظام
الدولة ،هذا هو الأ�صل»(.)1
وقد ع َّد نظام املرور ال�سرعة الزائدة واملراوغة بني املركبات
من املخالفات التي تعر�ض ال�سالمة للخطر(.)2
ب – قطع الإ�شارة:
قطع الإ�شارة من �أخطر املخالفات التي ت�سبب احلوادث امل�ؤملة
وت�ؤدي �إىل اخل�سارة يف الأرواح واملمتلكات لأن قاطع الإ�شارة يف
الغالب ي�أتي ب�سرعة كبرية ومن له الإ�شارة خ�ضراء ي�سري �آم ًنا
ثم يفاج�أ مبن قطع الإ�شارة ويح�صل احلادث وتنتج اخل�سائر
والتلفيات يقول ال�شيخ ابن عثيمني – رحمه اهلل « :-بالن�سبة
لقطع الإ�شارة ،ف�أرى �أنه ال يجوز قطع الإ�شارة لأن اهلل تعاىل
قال :ﮋﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﮊ ووالة الأمر �إذا و�ضعوا عالمات تقول للإن�سان قف،
وعالمات تقول للإن�سان �سر ،وويل الأمر واجب الطاعة ،وال
فرق بني �أن تكون اخلطوط الأخرى خالية �أو فيها من يحتاج
((( فتاوى وتوجيهات يف الإجازة والرحالت ،لل�شيخ ابن عثيمني �ص.80
((( نظام املرور املادة .5/1/74 ،4/1/74
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�إىل �أن يفتح له اخلط»(.)1
عد النظام من املخالفات التي تعر�ض ال�سالمة العامة
وقد َّ
للخطر ،جتاوز الإ�شارة ال�ضوئية �أثناء ال�ضوء الأحمر( ،)2ويف
هذا �إثبات خلطورة هذه املخالفة و�أثرها البالغ وت�سببها يف
احلوادث ال�شنيعة.

 – 3ح�سن اخللق:

يحتاج امل�سلم عند قيادة ال�سيارة �إىل ح�سن اخللق ،في�صرب
على �إيذاء النا�س له ،ويتحمل اخلط�أ الوارد وال يغ�ضب وال يقابل
الإ�ساءة بالإ�ساءة بل يقابل الإ�ساءة بالإح�سان؛ لأن ذلك اتباع
لهدي النبي الكرمي˜ يف قوله وفعله قال˜�« :أكمل النا�س
�إميان ًا �أح�سنهم خلق ًا»( )3ومن و�صايا لقمان البنه كما قال تعاىل:
ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﮊ(.)4

 – 4غ�ض ال�صوت:

غ�ض ال�صوت وعدم رفعه من �صفات �أ�صحاب الأخالق
الرفيعة ،وبع�ض من يقود ال�سيارات ي�ؤذي غريه بالرفع على
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(((
(((
(((
(((

فتاوى وتوجيهات يف الإجازة والرحالت ،لل�شيخ ابن عثيمني �ص.80
نظام املرور املادة .2/1/74
 �أخرجه الإمام �أحمد و�أبو داود وح�سنه الألباين.
�سورة لقمان ،الآيتان.)19 ،18( :

�أ�صوات املذياع �أو امل�سجل ،وبع�ضهم يلج�أ �إىل التغيري يف ال�سيارة
ومروعا لهم وكل هذا
مزعجا وم�ؤذ ًيا للنا�س بل
في�صبح �صوتها
ً
ً
خمال ًفا لآداب ال�شرع والنظام.

 – 5الرفق واللني:

الرفق وال�سماحة يف التعامل من �أهم الآداب التي ينبغي
لل�سائقني االلتزام بها وقد حث عليها ال�شارع احلنيف قال ˜:
«�إن اهلل رفيق يحب الرفق يف الأمر كله»( ،)1ويقول � ً
أي�ضا�« :إن
الرفق ال يكون يف �شيء �إال زانه ،وال ينـزع من �شيء �إال �شانه»(.)2

((( متفق عليه.
((( رواه م�سلم.
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ثامن ًا /قواعد و�ضوابط فقهية يف الق�ضايا املرورية:
�إن مما مييز �شريعتنا الإ�سالمية القواعد وال�ضوابط الفقهية
خ�صو�صا ما ي�ستجد من م�سائل
التي تنتظم بها امل�سائل والأحكام
ً
وق�ضايا حتتاج �إىل بحث لإنزالها على تلك القواعد وال�ضوابط
للو�صول �إىل احلكم ال�صحيح املوافق للن�صو�ص الكلية.
ومن هذه الق�ضايا امل�ستجدة ما يتعلق باحلوادث واملخالفات
املرورية التي تتكرر يوم ًيا مما ا�ستلزم النظر يف حكمها يف الفقه
الإ�سالمي فكتب الكثري من الفقهاء والعلماء عن �أحكام هذه
احلوادث م�ستفيدين مما حتمله ال�شريعة الغراء من ن�صو�ص
عظيمة ا�ستنبط منها قواعد و�ضوابط غنية �أثرت �ساحة العلم
و�أبرزت �سماحة هذا الدين وعظمته.
ويف هذا املبحث �س�أ�شري �إىل �أبرز تلك القواعد وال�ضوابط
التي يطبقها الق�ضاة �أثناء نظر الق�ضايا املرورية و�س�أذكرها
ب�إيجاز لكرثتها وت�شعبها.

القاعدة الأوىل :ال �ضرر وال �ضرار

ويق�صد بال�ضرر� :إنزال الأذى بالغري .فلي�س لأحد �أن ي�ضار
ب�آخر �إال ما �أذن به ال�شرع كالق�صا�ص واحلدود و�سائر العقوبات
فمن �صدمت �سيارته من �أخر عن ق�صد �أو غري ق�صد لي�س له �أن
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ي�صدم ب�سيارة املعتدي ،و�إمنا عليه �إما �أن يعفو عمن �صدمه �أو
ي�أخذ العو�ض حتى تعود ال�سيارة كما كانت.

القاعدة الثانية :ال�ضرر ُيزال

وهذه قاعدة فرعية م�أخوذة من القاعدة الكلية ال �ضرر وال
�ضرار ،واملق�صود بها منع وقوع ال�ضرر ابتدا ًء ،و�إزالته بعد وقوعه،
فمث ًال حينما يت�ضرر �صاحب ال�سيارة وتذهب روحه ب�سبب جناية
من بهيمة على الطريق يجب على الإمام �إزالة هذا ال�ضرر ب�إبعاد
البهائم عن الطريق العام وتخ�صي�ص طريق خا�ص لها .كذلك
�شخ�صا �آخر ف�إنه ي�ضمن ما �أتلف من
�إذا �صدم �شخ�ص ب�سيارته ً
نف�س �أو مال؛ لأنه �ضرر وال�ضرر يزال �أي يجب �إزالته.

القاعدة الثالثة :املرور يف الطرق العامة مباح
ب�شرط ال�سالمة:
هذه القاعدة ذكرت يف جملة الأحكام العدلية ،وتفيد �أن
الطريق ملك للجميع وعلى كل من ي�ستخدمه االلتزام بعدم
الإ�ضرار بالآخرين ب�أي نوع من ال�ضرر والأذى فال يجوز �أن
يتعدى �أحد على حقوق الآخرين يف ا�ستخدامه .مثل من يقف يف
منت�صف الطريق العام ويعطل احلركة ويعر�ض نف�سه والآخرين
للخطر.
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القاعدة الرابعة :العادة حمكمة:

من الأ�صول املقررة واحلاكمة يف جمال الق�ضايا املرورية
مراعاة العرف �إذ �أن اللوائح والأنظمة والت�شريعات املنظمة
ل�سري املركبات على اختالف �أنواعها وتعددها قد تعارفها النا�س
واعتادوها وبنوا عليها طريقة �سريهم وتنقلهم.
وال�شك �أن حركة ال�سري تغريت كث ًريا ويف تطور م�ستمر ومتى
ما �أحدث نظام �أو لوائح لرتتيب �أمور النا�س وجب العمل بها
والتزامها لأن �أنظمة املرور من الأعراف املتجددة وقد تقرر عن
الفقهاء �أنه (ال ينكر تغري الأحكام بتغري الزمان) قال الإمام
القرايف – رحمه اهلل – (فمنهما جتدد العرف اعتربه ،ومهما
�سقط �أ�سقطه.)1( )..

القاعدة اخلام�سة� :سد الذرائع:

املق�صود بالذرائع :الو�سائل املف�ضية يف الغالب للوقوع يف
املف�سدة ،والتي تكون يف �أ�صلها جائزة فتمنع بناء على هذا
الإف�ضاء.
ولو ت�أملنا يف التنظيمات والت�شريعات املرورية جند �أنها
من قبيل �سد الذرائع وجلب امل�صالح واملحافظة على الأنف�س
والأموال.
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(((  �أنوار الربوق يف �أنواع الفروق :القرايف جـ.229/2

فبع�ض الأنظمة والتعليمات قد تكون من املباحات ولكن
�سدا للذرائع املحتملة التي يقع بها مفا�سد
النظام منعها ً
كقيادة ال�صبي لل�سيارة مث ًال وكتجاوز الإ�شارة وهي حمراء يف
كل الأحوال حتى و�إن مل يكن يف الطريق �إال �سيارة واحدة و�أنقل
كالما لطي ًفا لل�شيخ ابن عثيمني – رحمه اهلل – حيث
هنا ً
�سئله �أحدهم عن جتاوز الإ�شارة وهي حمراء حينما ال يكون
يف الطريق �أحد غريه ف�أجاب – رحمه اهلل « :-ال فرق بني �أن
تكون اخلطوط الأخرى خالية �أو فيها من يحتاج �إىل �أن يفتح
له اخلط ،لأنني �أنا �س�ألت املدير العام للمرور باململكة العربية
ال�سعودية وقال� :إن هذه الإ�شارات لي�ست للتنظيم ولكنها
للإيقاف واحلجز ،و�إذ كان كذلك فهذا ال ينطبق عليه ما �أ�شار
�إليه ال�سائل يف قوله :احلكم يدور مع علة وجود �أو عدمه ،لأن
هذا �أمر بالإيقاف ولي�س املعنى قف �إن كانت الأخرى م�شغولة،
بل املعنى قف نهائ ًيا ،وعلى هذا فال يجوز للإن�سان �أن يتجاوز،
ثم �إنه قد يرى الإن�سان �أن اخلطوط الأخرى غري م�شغولة،
م�سرعا ليتدارك الإ�شارة التي ترخ�ص له
ف�إذا ب�إن�سان �أتى
ً
بال�سري ،فيح�صل احلادث كما وقع هذا بالفعل ،لذلك نرى �أن
الواجب الوقوف ،وامل�س�ألة واحلمد هلل ال تعدو ثالث دقائق ثم
ينفتح اخلط»(.)1
((( فتاوى وتوجيهات يف الإجازة والرحالت :ابن عثيمني� ،ص.80
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القاعدة ال�ساد�سة:

كل من �أتلف مال �أو نف�س غريه ك ًال �أو ً
بع�ضا يف حادث �سري
ً
مفرطا باملبا�شرة �أو الت�سبب ولو غري متعمد وال
متعد ًيا �أو
�سواء
مكلف(� )1ضامن للإتالف يف النف�س بالق�صا�ص �أو املال
ً
املثلي مبثله �أو القيمي بقيمته.

هذا ال�ضابط م�ؤخوذ من القاعدة الفقهية التي ن�ص عليها
ابن رجب احلنبلي وغريه من الفقهاء وهي قولهم� :إذا ا�ستند
�إتالف �أموال الأدميني ونفو�سهم �إىل مبا�شرة و�سبب ،تعلق
ال�ضمان باملبا�شرة دون ال�سبب �إال �إذا كانت املبا�شرة مبنية على
ال�سبب ونا�شئة عنه ،ثم �إن كانت املبا�شرة واحلالة هذه ال عدوان
فيها بالكلية ا�ستقل ال�سبب وحده بال�ضمان ،و�إن كان فيها عدوان
�شاركت ال�سبب يف ال�ضمان(.)2
وبيان هذه القاعدة كما يلي:
� – 1إذا اجتمع املبا�شر واملت�سبب فال�ضامن هو املبا�شر مامل
يتوجه ال�ضمان على املت�سبب.
 – 2يكون املت�سبب يف احلادث هو ال�ضامن دون املبا�شر له �إذا
كانت املبا�شرة للحادث مبنية ومرتتبة على املت�سبب ونا�شئة عنه
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((( لأن خط�أ ال�صبي موجب لل�ضمان.
((( القواعد يف الفقه الإ�سالمي :ابن رجب احلنبلي� ،ص.278

دون تفريط وال تعدي من املبا�شر ومثال ذلك كمن يبا�شر �صدم
�شخ�ص دون تفريط منه وال تعدي مع تفريط وتعدي ال�شخ�ص
امل�صدوم فال دية وال كفارة فاملبا�شر هو �سائق ال�سيارة واملت�سبب
هو ال�شخ�ص امل�صدوم.
� – 3إذا ح�صل احلادث املروري وا�شرتك فيه املبا�شر واملت�سبب
بوجود تعدي وتفريط منهما جمي ًعا ف�إن ال�ضمان عليهما ح�سب
الن�سبة املئوية لتعدي وتفريط كل منهما .ومثال ذلك كمن يقطع
الطريق دون انتباه ثم ت�أتي �سيارة م�سرعة فت�صدمه فيكون
ال�ضمان م�شرت ًكا.
جاء يف قرار املجمع الفقهي ما ن�صه( :وال�سائق م�س�ؤول
عما يحدثه بالغري من �أ�ضرار وال يعفى من هذه امل�س�ؤولية �إال يف
احلاالت الآتية:
�أ – �إذا كان احلادث نتيجة لقوة قاهرة ال ي�ستطيع رفعها وتعذر
عليه االحرتاز منها ،وهي كل �أمر عار�ض خارج عن تدخل الإن�سان.
ب – �إذا كان ب�سبب فعل املت�ضرر امل�ؤثر ت�أث ًريا قو ًيا يف �إحداث
النتيجة.
جـ � -إذا كان احلادث ب�سبب خط�أ الغري �أو تعديه فيتحمل
ذلك الغري امل�س�ؤولية.
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�إذا ا�شرتك ال�سائق واملت�ضرر يف �إحداث ال�ضرر كان على كل
واحد منهما تبعه ما تلف من الآخر من نف�س �أو مال.
الأ�صل �أن املبا�شر �ضامن ولو مل يكن متعد ًيا ،و�أما املت�سبب
فال ي�ضمن �إال �إذا كان متعد ًيا �أو ً
مفرطا.
�إذا اجتمع املبا�شر مع املت�سبب كانت امل�س�ؤولية على املبا�شر
دون املت�سبب �إال �إذا كان املت�سبب متعد ًيا واملبا�شر غري متعد.
�إذا اجتمع �سببان خمتلفان كل واحد منهما م�ؤثر يف ال�ضرر،
فعلى كل واحد من املت�سببني امل�سئولية بح�سب ن�سبة ت�أثريه يف
ال�ضرر و�إذا ا�ستويا �أو مل تعرف ن�سبة �أثر كل واحد منهما فالتبعة
عليهما على ال�سواء) (.)1
جاء يف املو�سوعة الفقهية الكويتية( :قال الفقهاء� :إذا كان
اال�صطدام ب�سبب تفريط رباين ال�سفينتني �أو قائدي ال�سيارتني
كان ال�ضمان عليه وحده ،ومعيار التفريط – كما يقول ابن قدامة
– �أن يكون الربان – وكذلك القائد – قاد ًرا على �ضبط �سفينته
�أو �سيارته و ردها عن الأخرى فلم يفعل� ،أو �أمكنه �أن يعدلها �إىل
ناحية �أخرى فلم يفعل� ،أو مل يكمل �آلتها من احلبال والرجال
وغريها)(.)2
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((( انظر جملة جممع الفقه ،عدد  ،8ج�/2ص.171
((( املو�سوعة الفقهية الكويتية جـ� /28ص.293

القاعدة ال�سابعة :الو�سائل لها �أحكام املقا�صد:

وهي قاعدة فقهية ن�ص عليها الفقهاء يف كتبهم ومعناها �أن
املقا�صد �سوا ًء كانت حمرمة �أو مباحة تتبعها يف نف�س احلكم
و�سائلها املو�صلة �إليها يقول ابن القيم – رحمه اهلل « :-ملا
كانت املقا�صد ال يتو�صل �إليها �إال ب�أ�سباب وطرق تف�ضي �إليها
كانت طرقها و�أ�سبابها تابعة لها معتربة بها؛ فو�سائل املحرمات
واملعا�صي يف كراهتها واملنع بها بح�سب �إف�ضائها �إىل غاياتها
وارتباطاتها بها وو�سائل الطاعات والقربات يف حمبتها؛ والإذن
فيها بح�سب �أف�ضائها �إىل غاياتها ،فو�سيلة املق�صود تابعة
للمق�صود)(.)1
وملا كان احلفاظ على النف�س واملال من �أعظم مقا�صد ال�شارع
احلنيف كانت الو�سائل التي ت�ؤدي �إىل ذلك واجبة على املكلف
وكانت الو�سائل التي ت�ؤدي �إىل الإ�ضرار بالنف�س واملال حمرمة
ومن ذلك الأنظمة التي ي�سنها ويل الأمر كنظام املرور فهي
و�سيلة لتحقيق مق�صد احلفظ للمال والنف�س.

القاعدة الثامنة :ال�سلطة التعزيرية موكولة لويل الأمر:

واملق�صود بالتعزير الت�أديب وهو من الأمور التي جعلها ال�شرع
احلنيف لويل الأمر لتقدير العقوبة فيمن يرتكب جر ًما الحد
(((  �إعالم املوقعني عن رب العاملني جـ�/3ص.135
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فيه وال ق�صا�ص مقدر يف ال�شرع وعلى ويل الأمر مراعاة حتقيق
امل�صلحة حينما يقرر التعزير املنا�سب ملن يرتكب خمالفة ت�ضرر
بنف�سه وماله �أو ت�ضر بالآخرين وي�أتي من هذا القبيل الغرامات
املفرو�ضة يف نظام املرور على من يرتكب خمالفة مرورية تعر�ضه
وتعر�ض غريه للخطر كما ن�صت املادة الثالثة وال�سبعون من
نظام املرور على ما يلي( :حترر خمالفات ال�سري مبوجب منوذج
�ضبط موحد ومعتمد يحدد املخالفة ،واملدة املقررة لدفع قيمتها،
وللمخالف دفع احلد الأدنى للغرامة لأقرب �إدارة خمت�صة يف مدة
�أق�صاها ثالثون يو ًما من تاريخ حترير املخالفة مبوجب �إي�صال
ر�سمي .وعلى الإدارة املخت�صة يف حالة عدم الت�سديد يف املدة
املقررة �إلزام املخالف بدفع احلد الأعلى للغرامة )..وجعل النظام
للمخالف حق االعرتا�ض على املخالفة لدى املحكمة املخت�صة
حيث ن�صت املادة اخلام�سة وال�سبعون على ما يلي( :للمخالف حق
االعرتا�ض على �أمنوذج ال�ضبط �أمام املحكمة املخت�صة ،وذلك
خالل ثالثني يو ًما من تاريخ حترير املخالفة مامل يكن للمخالف
عذر تقتنع به املحكمة مينع من تقدمي اعرتا�ضه).
والعقوبات التي تقع على املخالف على نوعني:
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الأول :عقوبات مادية:
وتتمثل يف ال�سجن وم�صادرة املركبة �أو حجزها مدة معينة

كما جاء يف املادة الرابعة وال�سبعني من نظام املرور ما ن�صه:
(على الإدارة املخت�صة يف حال تكرار املخالفات التي تعر�ض
ال�سالمة العامة للخطر� ،أن تطلب من املحكمة املخت�صة خالل
يوما من تاريخ حترير املخالفة النظر يف توقيع غرامة
ثالثني ً
تزيد على احلد الأدنى� ،أو �إيقاع عقوبة ال�سجن على املخالف
�أو بهما م ًعا )...كما ن�صت املادة التا�سعة وال�ستون على حجز
يوما ويف املرة الثانية
�سيارة املفحط يف املرة الأوىل خم�سة ع�شر ً
�شه ًرا ويف املرة الثالثة حتجز املركبة ويرفع للمحكمة املخت�صة
للنظر يف م�صادرة املركبة.
الثاين :عقوبات مالية:
وتتمثل يف الغرامات املفرو�ضة على من ارتكب خمالفة
من�صو�ص عليها كالغرامة لقاطع الإ�شارة �أو جتاوز ال�سرعة
املحددة وتتفاوت الغرامات بح�سب خطورة املخالفة وتكرارها
ولكل خمالفة حد �أدنى وحد �أعلى حدوده نظام املرور.
ومعلوم �أن التعزير ب�أخذ املال �أو م�صادرته من امل�سائل التي
اختلف فيها �أهل العلم قد ًميا وحدي ًثا ،ولعل الراجح واهلل �أعلم
هو اجلواز ب�شرط ال�سالمة من الظلم وعدم التع�سف يف ا�ستعمال
ال�سلطة وال�سالمة من الأهواء التي قد ت�ؤدي �إىل �أخذ �أموال النا�س
بغري حق يقول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية – رحمه اهلل ( :-والتعزير
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بالعقوبات املالية م�شروع � ً
أي�ضا يف موا�ضع خم�صو�صة يف مذهب
مالك يف امل�شهور عنه ،ومذهب �أحمد يف موا�ضع بال نزاع عنه،
ويف موا�ضع فيها نزاع عنه ،وال�شافعي يف قول ،و�إن تنازعوا يف
تف�صيل ذلك ،كما دلت عليه �سنة ر�سول اهلل ˜.)1()..
وقال الإمام الغزايل – رحمه اهلل – يف التعزير ب�أخذ املال:
(للوايل �أن يفعل ذلك �إذا ر�أى امل�صلحة فيه) (.)2
وقد جاء يف بحث معد من الإدارة العامة للبحوث العلمية
والإفتاء والدعوة والإر�شاد ما ن�صه( :وعلى من يخالف نظام
املرور التعزير مبا يراه احلاكم �أو نائبه) .
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((( جمموع الفتاوى جـ.111/28
((( معامل القرية يف �أحكام احل�سبة البن الإخوة �ص.288

تا�سعًا� :أبرز الإجراءات الق�ضائية عند النظر يف ق�ضايا
احلوادث املرورية
ال يخفى على �أحد كرثة احلوادث املرورية وت�شعبها وتنوعها
وحجم التلفيات يف املمتلكات والأرواح واختالف ذلك بني ق�ضية
و�أخرى لذا جند ونلم�س كرثة التعاميم والأنظمة والإجراءات
الق�ضائية املختلفة التي تعالج هذه الق�ضايا ويف هذا املبحث
�س�أ�شري �إىل �أبرز الإجراءات املتبعة عند التقا�ضي يف احلوادث
املرورية و�س�ألتزم االخت�صار لت�شعب املو�ضوع وطوله.
 – 1الدوائر املرورية:
نظ ًرا لأهمية الق�ضايا املرورية وما يرتتب عليها من �أحكام
وحاجة للنظر والتدقيق والت�أمل لذا ن�صت املادة التا�سعة ع�شرة
من نظام الق�ضاء على ما يلي( :ت�ؤلف املحاكم العامة يف املناطق
من دوائر متخ�ص�صة يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات
الإنهائية وما يف حكمها اخلارجة عن اخت�صا�صات املحاكم
الأخرى وكتابات العدل ،وللف�صل يف الدعاوى النا�شئة عن
حوادث ال�سري وعن املخالفات املن�صو�ص عليها يف نظام املرور
قا�ض فرد �أو ثالثة
والئحته التنفيذية وتتكون كل دائرة فيها من ٍ
ق�ضاة وفق ما يحدده املجل�س الأعلى للق�ضاء).
وهذا يعترب من �أهم الإجراءات عند التقا�ضي يف الق�ضايا
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املرورية وهو �ضمان من �ضمانات العدالة وحتقيق للم�صلحة العامة
لأن الق�ضايا املرورية يف �أغلبها ق�ضايا م�ستعجلة ال حتتمل الت�أخري
فقد يرتتب على ت�أخري البت فيها خ�سائر وم�شقة على املت�ضرر.
 – 2تركيز ن�سبة الإدانة:
ويق�صد بها ما يرفعه املدعي العام على املدعى عليه مرتكب
مو�ضحا يف دعواه �سبب
املخالفة التي ت�سبب يف احلادث املروري
ً
الدعوى وو�صف للحادث ون�سبة الإدانة املراد تثبيتها على املدعى عليه
ومن ثم تعر�ض على املدعى عليه ف�إن �أق َّر بها حكم عليه بتثبيت ن�سبة
الإدانة و�أفهمه القا�ضي بالعقوبة واجلهة التي �ستتوىل ذلك و�إذا كان
َّمت وفاة يف احلادث فيفهمه القا�ضي مبا ي�ستوجب عليه من كفارة
قتل اخلط�أ .و�س�أذكر هنا مثا ًال لق�ضية فيها �إثبات ن�سبة الإدانة حيث
ح�ضر املدعي العام وادعى على احلا�ضر معه ...قائ ًال يف دعواه� :إنه
بتاريخ ...وقع حادث ده�س لأحد امل�شاه ،من قبل املدعى عليه �أثناء
قيامه مبمار�سة التفحيط على �سيارة من نوع ...حتمل اللوحة رقم
 ...ب�أحد ال�شوارع وكان ال�شخ�ص املدهو�س واق ًفا ب�أر�ض ف�ضاء ،وقد
ارتكب املتهم الفرار بعد ذلك ،و�صدر بحق ال�شخ�ص املدعو تقرير
طبي ت�ضمن �إ�صابته ب�إ�صابات متعددة وب�ضبط �شهادة �أحد ال�شهود،
�أفاد مب�شاهدته لتلك ال�سيارة وهي متار�س عملية التفحيط ،ومن
ثم دع�س �أحد امل�شاه وارتكاب قائدها للفرار ،وبا�ستجوابه �أقر
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�شرعا،
مب�س�ؤوليته عن احلادث بن�سبة  ،%100و�صدق اعرتافه بذلك ً
وقد خل�ص التحقيق معه �إىل امل�س�ؤولية عن احلادث بن�سبة %100
ملمار�سة عملية التفحيط ح�سب �شهادة ال�شاهد ،وهروبه من املوقع
وعدم �إ�سعاف امل�صاب ولعدم االنتباه واتخاذ احليطة واحلذر وحيث
�إن ذلك موجب للم�س�ؤولية طب ًقا لنظام املرور �أطلب �إثبات �إدانته
عن احلادث بالن�سبة امل�شار �إليها عاله ،و�إفهامه �أن عقابه عن ذلك
عائد للجهة املخت�صة.
وبعر�ض الدعوى على املدعى عليه �صادق عليها و�أقر
مب�س�ؤوليته عن احلادث فبناء على ما تقدم فقد ثبت لدي �إدانة
املدعى عليه يف الت�سبب يف ده�س �أحد الأ�شخا�ص  %100و�أفهمته
�أن عقابه من قبل اجلهة املخت�صة».
 – 3تقرير التلفيات:
عند االختالف بني املت�صادمني على القيمة وعدم اتفاقهما
على مبلغ معني وو�صول الق�ضية للمحكمة البد من تقدير
ال�سيارة قبل احلادث وبعد احلادث ثم يحكم القا�ضي بالفرق
بني القيمتني وهذا ما ن�ص عليه التعميم رقم  1128/5/13يف
1418/11/10هـ ومما جاء فيه ...( :يتم العمل مبوجب ما �سبق
�أن �أفتى به �سماحة رئي�س الق�ضاة – رحمه اهلل – لقا�ضي حمكمة
نعام بخطاب �سماحته يف 1387/6/14هـ املت�ضمن �أنه ينبغي
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تقدير قيمة ال�سيارة قبل ال�صدم ثم تقدر قيمتها بعد ال�صدم
ملعرفة مقدار النق�ص بوا�سطة �أهل اخلربة يف مثل هذا.)...
 – 4مكان �إقامة الدعوى:
من املعلوم �أن الأ�صل �أن الدعوى تقام يف بلد املدعى عليه
ولكن يف احلوادث املرورية جعل اخليار للمدعي يف حتديد مكان
الدعوى حيث ن�ص التعميم رقم /12/123ت يف 1402/10/12هـ
على ما يلي ...( :ق�ضايا احلوادث التي تقع يف بلد غري بلد
املدعى عليه ويطلق فيها املدعى عليه بالكفالة احل�ضورية يكون
املدعي فيها باخليار بني �إقامة دعواه لدى حمكمة البلد الذي
وقع احلادث يف دائرته وبني �إقامتها يف بلد املدعى عليه).

46

 – 5تقدير الإ�صابات والأرو�ش:
�إذا نتج عن احلادث �إ�صابات وتلفيات يف النف�س �أو ع�ضو من
الأع�ضاء �أو �شجاج وجروح ف�إن القا�ضي ينظر يف التقارير الطبية
املعتمدة ويحيلها �إىل مقدر ال�شجاج باملحكمة الذي بدوره يجتهد
�شرعا �أم فيها حكومة ومن
يف حتديد الإ�صابات وهل هي مقدرة ً
�سواء كان التلف يف الع�ضو �أو منفعته .وميكن
ثم يحدد قيمتها ًٍ
حماولة ال�صلح بني الأطراف على مبلغ معني ير�ضي الطرفني
وبعد عر�ضها على القا�ضي يطبق القواعد ال�شرعية ويت�أكد من
التقدير ويحكم مبا يراه مواف ًقا للحق.

 – 6وفاة الأجنبي يف احلادث املروري:
كث ًريا ما تقع احلوادث املرورية ويذهب �أحد املقيمني �ضحيتها
وقد حر�ص امل�س�ؤولون على ت�سهيل الإجراءات على �أهل ال�ضحايا
وت�سليم اجلثمان والدية وغريها من احلقوق ،ومن ذلك التعميم
ال�صادر من وزارة الداخلية رقم  67378يف 1404/12/25هـ
حيث جاء فيه – 1( :يف احلاالت التي يودع فيها املت�سبب يف
وقوع احلادث املروري الدية كاملة ويقر مب�س�ؤوليته بن�سبة %100
ف�إنه يكون على جهة التحقيق �إحالته للمحكمة ال�شرعية للت�صديق
�شرعا على �إقراره وموافقته على ا�ستحقاق ورثة املتوفى الأجنبي
ً
لكامل الدية التي �أودعها وعدم معار�ضته يف �إر�سال الدية �إليهم
�شرعا على �إقراره بذلك ف�إنه ال يطلب ح�ضور الورثة،
ف�إذا �صدق ً
ولكن تخطر القن�صلية التابع لها املتوفى لتقدمي امل�ستندات
ل�صفة الورثة وطلبهم الدية وعند تقدميها ت�سلم الدية للقن�صلية
لت�سليمها �إليهم.)...
 – 7اخت�صا�ص ناظر احلق العام بالنظر يف احلق اخلا�ص:
جاء يف التعميم رقم ق 13/3400/يف 1429/6/4هـ املبني
على تو�صيات ندوة ر�ؤ�ساء املحاكم اخلام�سة املنعقدة يف الدمام
يف الفرتة الثامن ما ن�صه( :اخت�صا�ص املحاكم التي تنظر يف
�إثبات ن�سبة الإدانة يف احلوادث املرورية للحق العام بالنظر يف
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احلق اخلا�ص الناجت عن احلادث املروري ولو كان مقداره زائدً ا
عن االخت�صا�ص النوعي للمحكمة وذلك وف ًقا ملا تن�ص عليه
املادة ( )148من نظام الإجراءات اجلزائية.
 – 8توريث امل�ستبب يف موت مورثه يف احلوادث املرورية:
و�صورة هذه امل�س�ألة كمن يقود ال�سيارة ومعه مورثه كوالده �أو
والدته �أو زوجته �أو ابنه �أو غريهم ثم تنقلب ال�سيارة بتفريط من
قائدها فيموت مورثه هل له احلق يف �أن يرث من �ضمن الورثة
وهو ال�سبب يف موته؟
�صدر بهذا اخل�صو�ص قرار جمل�س هيئة كبار العلماء ذي الرقم
 211يف 1423/6/12هـ واملت�ضمن ر�أي الأكرثية من �أع�ضاء هيئة
كبار العلماء توريث املت�سبب يف احلادث من مورثه ،مامل تقم تهمة
بتعجله موت مورثه وتقدير ذلك عائد للقا�ضي وقد عمم ذلك على
املحاكم بالتعميم ذي الرقم ق 13/2101/يف 1423/10/26هـ.
 – 9دعوى الإع�سار عن دفع الدية يف احلوادث املرورية:
�إذا توجهت الدية على �شخ�ص ب�سبب حادث مروري و�ألزم
بدفع الدية للورثة ثم دفع بعدم ا�ستطاعته و�أنه مع�سر ف�إن دعواه
الأع�سر ال ت�سمع �إال ب�شروط ن�ص عليها التعميم ذي الرقم
ت 96/12/يف 1402/7/18هـ وهي:
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�أ  -ال تنظر الدعوى �إال بعد �صدور املوافقة ال�سامية على
�شرعا مبواجهة بيت املال وتتوىل وزارة الداخلية الرفع
نظرها ً
للمقام ال�سامي.
ب – ال تنظر الدعوى �إال �إذا كان اجلاين �سعودي اجلن�سية �أو
كان املجني عليه �سعودي اجلن�سية واجلاين �أجنبي اجلن�سية.
جـ  -يكون �إثبات الإع�سار يف دية قتل اخلط�أ مبواجهة ورثة
القتيل �سوا ًء كان مدعي الإع�سار عاقلة اجلاين �إذا توجهت الدية
�شرعا �أو اجلاين يف احلاالت الأخرى.
عليهم ً
 – 10حتمل بيت املال دية املتوفى يف احلوادث املرورية:
يتحمل بيت املال دية املتوفى يف احلوادث املرورية يف احلاالت
التالية:
� – 1إذا كانت الدية على العاقلة و�أع�سرت عن دفعها �أو
عدمت العاقلة.
� – 2إذا �أع�سر اجلاين عن دفعها.
� – 3إذا كان اجلاين جمهو ًال.
كما جاء الن�ص على ذلك يف التعميم رقم ت 96/12/يف
1402/7/18هـ.
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� – 11إيداع الدية يف بيت املال:
يحق للمت�سبب يف احلادث املروري �إيداع الدية كاملة �أو
مبقدار ما يتقرر عليه وقد جاء ذلك يف قرار جمل�س الق�ضاء
الأعلى بهيئته الدائمة ذي الرقم  574/5يف 1417/12/7هـ
واملت�ضمن� :أن املجل�س بهيئته الدائمة ال يظهر له ما مينع من
�إجابة طلب اجلاين من ح�صر الكفالة الغرمية �أو الرهن �أو
�إيداع املبلغ مبقدار الإدانة ح�سب تقرير الن�سبة على �أن القا�ضي
ال يتقيد بالن�سبة �إال �إذا قامت حماكمة و�إمنا يحكم مبا يثبت من
حق ادعي به(.)1
 – 12العقوبات يف احلوادث املرورية:
�سبق و�أن ف�صلنا يف م�س�ألة التعزير يف احلوادث املرورية
واملخالفات التي يرتكبها قائد املركبة .و�أ�شري هنا �إىل �أن التعزير
خ�صو�صا مع تكرار املخالفة وح�صول
بابه وا�سع وقد ي�صل �إىل القتل
ً
الأذى والوفيات ولهذا �سوابق ق�ضائية عديدة فقد حكم على �شخ�ص
مار�س التفحيط ومات معه �شخ�صني بالقتل تعزي ًرا نظ ًرا لتكرار
املخالفات منه ولأن مثل هذا الفعل يغلب على الظن �أنه يقتل و�أحب
الإ�شارة هنا �إىل مثل هذا ليحذر كل قائد لل�سيارة من الت�صرف بها
مبا ال يليق �أو املخالفة ال�شديدة التي ت�ؤدي �إىل املوت والقتل.
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((( ينظر التعميم ذي الرقم ت 13/1046/يف 1418/4/3هـ.

وقد تناقلت و�سائل الإعالم م�ؤخ ًرا ق�ضية قاطع الإ�شارة الذي
ت�سبب بوفاة �شاب جامعي وحكم عليه بالقتل وال زالت الق�ضية
حتت النظر واملق�صد من ذلك �أن الأمر خطري ويحتاج �إىل ترو
وانتباه و�أخذ للحيطة واحلذر فالطريق ملك للجميع واهلل حرم
الأذى بل وعاقب عليه.
ن�س�أل اهلل �أن يحفظنا جمي ًعا من كل مكروه.
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اخلامتـــــة
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد
وعلى �آله و�أ�صحابه ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين وبعد:
يقول الإمام ال�شاطبي – رحمه اهلل – ف�إن املباحات �إمنا
و�ضعها ال�شارع لالنتفاع بها على وفق امل�صالح على الإطالق،
بحيث ال تقدح يف دنيا وال دين ،وهو االقت�صاد فيها ،ومن هذه
اجلهة جعلت نع ًما ،وعدت من ًنا و�سميت خ ًريا وف�ض ًال ،ف�إذا خرج
املكلف بها عن ذلك احلد ب�أن تكون �ضر ًرا عليه يف الدنيا �أو يف
الدين ،كانت من هذه اجلهة مذمومة ،لأنها �صدت عن مراعاة
وجوه احلقوق ال�سابقة والالحقة واملقارنة� ،أو عن بع�ضها؛
فدخلت املفا�سد بد ًال عن امل�صالح يف الدنيا ويف الدين»(.)1
ومن هذا القبيل ال�سيارات التي �أ�صبحت نقمة على بع�ض
النا�س الذين �أ�س�أوا ا�ستخدامها ف�أ�ضحت وبا ًال عليهم وابتلوا
ب�سببها يف خ�سائر وتلفيات ووفيات .فمن �شكر نعمة اهلل على
�أن �سخر لنا هذه املركبات �أن نح�سن ا�ستخدامها فيما ير�ضيه
�سبحانه عنا و�أنقل هنا و�صايا رائعة من ال�شيخ حممد بن عثيمني
– رحمه اهلل – لقائدي ال�سيارات حيث قال :فليحر�ص �سائقوا
((( املوافقات :ال�شاطبي جـ� ،3ص.217
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ال�سيارات غاية احلر�ص على مراعاة ما ي�أتي:
�أو ًال� :أال يتولوا قيادة ال�سيارة حتى يكونوا حاذقني فيها و�أه ًال
لها.
ثان ًيا� :أن يتفقدوا ال�سيارة عند احلاجة �إىل تفقدها وال
يتاونوا يف �إ�صالح ما يكون ترك �إ�صالحه �سب ًبا للخطر لأن اهلل
تعاىل يقول :ﮋﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮊ (.)1
ثال ًثا� :أال يتهوروا يف القيادة فيخرجوا عن احلدود التي ينبغي
�أن يكونوا عليها يف ال�سري.
راب ًعا� :أال يحملوا ال�سيارة ما يزيد على املقرر لها ،لأن ذلك
من �أ�سباب اخلطر.
خام�سا� :أن يراعوا الأنظمة امل�صطلح عليها عند الوقوف
ً
واالنطالق واجتاه ال�سري واالنحراف ميي ًنا �أو �شما ًال.
�ساد�سا� :أن يقولوا �إذا ركبوا�« :سبحان الذي �سخر لنا هذا
ً
وما كنا له مقرنني و�إنا �إىل ربنا ملنقلبون احلمد هلل احلمد هلل
احلمد هلل ،اهلل �أكرب اهلل �أكرب �سبحانك �إين ظلمت نف�سي فاغفر
((( �سورة الن�ساء ،الآية.)29( :
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يل �إنه ال يغفر الذنوب �إال �أنت».
�ساب ًعا� :أال يتعاطوا احلبوب املنبهة من �أجل طرد النوم
وا�ستمرارهم يف ال�سري ،ف�إن ذلك م�شقة على �أنف�سهم وخط ًرا
عليهم وعلى غريهم) (.)1
هذا ما تي�سر جمعه و�إعداده ف�أ�س�أل اهلل عز وجل �أن يحمينا
جمي ًعا من حوادث ال�سيارات وبالئها واهلل ويل التوفيق،،،
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((( انظر جملة العدل :العدد الثالث �ص.17
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