بسم هللا الرحمن الرحٌم
القواعد المرورٌة فً اإلسالم
اإلنسان المتديّن الذي همذا اإلسذعا دةذادا رذةاليي لذي

يذي  ..صذعا صصذياما صياذيا صتسذةي ا ينةغذ نن

ياصن ييصا دلى هيه الةةادا ،صلانه ينةغ نن يفما نن هنذا هيصاذا اذايي صمسذتددا نساسذي تةذد م صييذ
ه نخعق المسلا ،صه مستندا إلى نصصل ثاةت ه ديننا ال نيف ،صنن اإلسعا دين الفطيا ،صنن الريية مصل
الما.
صةمناسذذة يذذصا المذذيصي الةذذالم  ،هسذذصف نسذذثط اثيذذيا مذذن النصذذصا الدينيذ الثاةتذ صالصذ ي

دلذذى الصاقذ

الميصي ألن:
اإلسالم هو الحٌاة ففً توجٌهاته حل حاسم لمشكالتنا المتنوعة وما أكثرها ،فمنهجه شمولً ٌبدأ من
فراش الزوجٌة وٌنتهً بالعالقات الدولٌة ،فآداب المرور من صلب السلوك اإلسالمً.
صلةل ندمق صنسةق هما صصد ميصي ه التاييخ اإلسعم نثل دن سيدنا دمي يا هللا دنه الخليف
الثان ةةد صهاا يسصل هللا صلى هللا دليه صسلا:
وهللا لو تعثرت بغلة فً العراق ـ هص ه المدين ـ لحاسبنً هللا عنها لم لم تصلح لها الطرٌق ٌا عمر.
إنّ صادث الميصي ليست قديا م تصما ـ اما يتصها ةةاما ـ الةد من صقصع ،هيا تصصي ميهصض ه الفاي
الدين  ،صه الةثيدا اإلسعمي الص ي  ،هعةد من يا صقالي استةاقي .
حجم المشكلة:
ال صادث دلى الطيق ه :
 ثان نها نسةاب صهيات األ داث صالرةاب اليين تتياصح ندمايها ةين خمس ندصاا صتسة صدريين
داما ه دمي نن اء الةالا،
 ثالث نها نسةاب صهيات نصلل اليين تتياصح ندمايها ةين الثعثين صاأليةة صاأليةةين داما.
 تتسةب صادث الميصي ه

مثتل مليصن

صنصف المليصن من الةري سنصيا
 تتسةب ه

إصاة نص ددز ما يناهز

خمسين مليصن رخا آخيين،
 صمةدل الصهيات ه

الةالا ثعث آالف

صملتان صنيةةصن رخصا ه

اليصا

الصا د ،مةظمما من الةالغين ،صتريي
التثدييات إلى نن ددد الصهيات النادم

دن صادث الميصي سييتف ةنسة ثمانين ةالمل ه الةلدان النامي صن ن منما ة لصل داا نلفين
صدريين صيل ما لا تتخي إدياءات هصيي من ندل ت سين السعم دلى الطيق.
 صإلى دانب المةاناا الت تسةةما اإلصاةات النادم دن صادث الميصي ،هإن التالف المتيتة دليما
تثدي ةن ص خمسمل صثماني دري مليايا من الدصاليات سنصيا دلى المستصى الةالم  ،نصيب الدصل
الفثييا منما مل ملياي دصالي صهيا يزيد دن ال المساددات الممنص
هيه إ صاءات دقيث مستمدا من تثييي منظم الص

لما.

الةالمي .

صالاثييصن اليين ييهةصن ا ايا صادث الطيق  ..يمصتصن صيتياصن صياءها المةاناا صاأللا ألسيها
صنقيةالما ،صالثاالى صاليتامى ،نص يصاةصن ةةاهات قلةت ياتما إلى د يا ال يطاق ،ص ياا من يلصي ةما إلى مآ
صن زان ،هيه ثالق ميا صلانما نهال نلف ميا من الصها المييح.
سبل العالج:
صلتثليل دا الخسالي الةريي ددت منظم الص

الةالمي إلى تصديه اهتماا خاا لخمس من دصامل

الخطي الم ددا صه :

 ن زم األمان،
 الا صل،

 مثادد السعم الخاص ةاألطفال،
 المياال األساسي للمياةات صالديادات،
 استخداا الاصء النماي .

 الخصي لمستخدم الديادات،

 السيد المفيط ص يي المعلم ،

صلةل تدنب الخميا الت

يمما هللا صالت قال النة الاييا دنما:
الخمر  ،فإنها أم الخ َبائث
اج َتنِ ُبوا
َ
ْ

من األسةاب الممم لتثليل نسة ال صادث ،صتصديه السالثين إلى تفاد األمصي التالي :
 السيد ،
 اإلهمال ،صددا االنتةاه،
 قيادا المياة ةيدصن صطيش،
 ددا تطةيق الثصادد الميصيي ،
 ددا تصاهي ريصط المتان صاألمان ه المياة ،
 الثيادا ه المناطق الصديا،
 ندصاء األمطاي صالثلصج صالاةاب صالغةاي،
 صايل نهمي اإليرادات صل دةصي المراا للطيق ةرال آمن.
 صهنا اقتياح صهص نن تا الدصل خططا لتثييب المساه ةين المصاطن صدمله نص مديسته،

 صدم سادات الدصاا للمصظفين ه هتيا صا دا،
صمن ةاب االقتيا ات الصادب دياستما ،اةتااي آلي تةمل دلى تصقيف دمل المصاتف الم مصل طصال هتيا
ترغيل م ي السيايا .
صة سب منظم الص

هإن ن زم المثادد إيا استخدمت ةالطييث الص ي

ال صادث

تثلل المصت ه

ةنسة ٔ ،%ٙهيما يثلل استخداا مثادد السعم لألطفال المصت ةنسة ٖ٘ ،%اما نن ايتداء "خصيا الين " دند
قيادا الديدات المصالي صالةخايي يثلل المصت نص إصاةات الدماغ الخطييا ةنسة ٘ٗ ،%هيما نن تثليل السيد
ةمثداي ايلصمتي صا د يثلل ددد ال صادث ةنسة ٕ.%
التوجٌهات الدٌنٌة التً وردت فً دٌننا العظٌم:
ال تطلق لمركبتك العنان:
ييى الفثماء نن اإلنسان المسلا ينةغ نن يتمت ةصفتين؛ الاةط صالةدال  ،األصلى صف دثلي  ،صالثاني صف
نفسي نخعقي  ،صالةدال تسثط ،ه

االت اثييا؛ منما ما صيد ه ال ديث الرييف:

من عامل الناس فلم ٌظلمهم ،وحدثهم فلم ٌكذبهم ،ووعدهم فلم ٌخلفهم ،فهو ممن كملت مروءته،
وظهرت عدالته ،ووجبت أخوته ،وحرمت غٌبته،
هالظلا صالايب صاإلخعف يسثط الةدال  ،نما السلصايات الت تديح الةدال هم اثييا منما من نطلق لفيسه
الةنان ،صيثا

دلى إطعق الةنان إلى الفي

ـ اليصا ـ السيد الزالدا  ،هأطصل مدا يمان نن تصهيها ه ناةي

مساه يثطةما السالق ه المساهات الطصيل دن طييق السيد الزالدا ه نصف ساد  ،صنطصل مدا يمان نن
تصهيها ه نطصل مساه ه المساهات الثصييا ه خم

دقالق  ،صه هيه النصف ساد  ،صتل الخم

دقالق

يثتل صيديح الاثيي،
صقد قال هللا دز صدل:
اس َجمٌِعاً،
سا ٍد فًِ ْاْلَ ْر ِ
ض َف َكؤ َ َّن َما َق َتل َ ال َّن َ
س أَ ْو َف َ
َمنْ َق َتل َ َن ْفسا ً بِ َغ ٌْ ِر َن ْف ٍ
[المائدة ٕٖ]

صقال تةالى :
سلَّ َم ٌة إِلَى أَهْ لِ ِه
ِن أَنْ ٌَ ْق ُتل َ ُم ْإمِنا ً إِ َّال َخ َطؤ ً َو َمنْ َق َتل َ ُم ْإمِنا ً َخ َطؤ ً َف َت ْح ِرٌ ُر َر َق َب ٍة ُم ْإ ِم َن ٍة َو ِد ٌَ ٌة ُم َ
َو َما َكانَ لِ ُم ْإم ٍ
هللا َو َكانَ َّ
ص َّدقُوا َ ...و َت ْح ِرٌ ُر َر َق َب ٍة ُم ْإ ِم َن ٍة َف َمنْ لَ ْم ٌَ ِجدْ َفصِ ٌَا ُم َ
هللا ُ َعلٌِما ً
اب َع ٌْ ِن َت ْو َب ًة مِنَ َّ ِ
إِ َّال أَنْ ٌَ َّ
ش ْه َر ٌْ ِن ُم َت َت ِ
َحكٌِما ًَ ،و َمنْ ٌَ ْق ُتلْ ُم ْإمِنا ً ُم َت َع ِّمداً َف َج َزاإُ هُ َج َه َّن ُم َخالِداً فٌِ َها َو َغضِ َب َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َولَ َع َن ُه َوأَ َع َّد لَ ُه َع َذابا ً َعظِ ٌما ً.
[النساء ٖٔ – ٗٔ]

إطعق الةنان للمياة ا

تسيي ةسيد هيا امما الريد ؛ ديح ددال اإلنسان  ،هثد ةةض ثصقه

المدني .
ال ترفعوا أصواتكم:
صمن السلصايات الخاطل ه الرايع تل األصصات المزددذ ألةذصاق السذيايات التذ يتفذاخي ةمذا نصذ اةما،
هتدد صا ب المياة يثف نسفل الةيت ،صيناد زصدته ةةصق مياةته مذن هذ الطذاةق الةلذص  ،ةذدال مذن نن يصذةد
إليه ،يييح نفسه صيتةب اآلخيين ةاستخداا آل التنةيه  ...هيأت اإلسعا صييد للرايع آداةه المفثصدا.
يثصل هللا تةالى:
اء ا ْل ُح ُج َرا ِ
ص َب ُروا َح َّتى َت ْخ ُر َج إِلَ ٌْ ِه ْم َل َكانَ َخ ٌْ ًرا
إِنَّ الَّذٌِنَ ٌُ َنادُو َن َك مِنْ َو َر ِ
ت أَ ْك َث ُر ُه ْم َال ٌَ ْعقِلُونَ * َولَ ْو أَ َّن ُه ْم َ
َل ُه ْم َو َّ
هللا ُ َغفُو ٌر َرحٌِ ٌم *
صينةغ نن نفما اآلي دلى ن ص مصس  ،نةا  ..إن اآلي تت دث دن النة صلى هللا دليه صسلا صلانما تنظا
صتميب سلصايات النذا
يذذدي

هذ الطييذق ،إن مذن ذق النذا

دليذ نال تذزددما همذنما النذالا  ...صمذنما الطالذب الذي

 ...صمذذنما المذذييض  ...صمذذنما الذذي يصذذل  ...صادلذذا نن الرذذايع لذذي

ملا ذ ص ذذد  .صإيا انذذت تثذذصد

مياة دام صغييا نص اةييا ،هع تسم اليااب من خعل المسدل مذا ال يثةذل دنذد اذل النذا  ،هصذصت المسذدل
لي

ملا ص د .
افسحوا ٌفسح هللا لكم
صمن السلصايات الخاطل ه الطييق  ..نن تدد سالق السيايا ال يسمح للسذيايا التذ خلفذه نن تتدذاصزه ..

صإيا سألته ما السةب لا يدب  ،صاألدهى من يل نن هيا التصيف نصةح دمع ال رةصييا من اثذيا مذا تةذصّ د دليذه
السالثصن صلان اإلسعا يةلم السلص الص يح ه هيه المصاقف،
يثصل هللا تةالى:
سح َّ
هللا ُ لَ ُك ْم،
ِس َفا ْف َ
ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ َءا َم ُنوا إِ َذا قٌِل َ لَ ُك ْم َت َف َّ
س ُحوا فًِ ا ْل َم َجال ِ
س ُحوا ٌَ ْف َ ِ
صميا ثاني ينةغ نن نفما اآلي ةمةناها الصاس  ،اهس صا لي

ه المدال

هثط ،صلان ه الطيق ..

افسحوا ٌفسح هللا لكم ..
صمن السلص الراي نن تايّق الطييق دلى النا  ،يثصل دمي ةن الخطاب يا هللا دنه:
ثالث ٌصفٌنّ لك ود أخٌك  ...منها وأن تفسح له فً المجلس
صيثا

دليما نن تفسح له ه الطييق.

إماطة اْلذى عن الطرٌق :
هل من السلص السص إلثاء الفصايغ صالمخلفات من ناهدا السيايا ه الرايع ؟
يثصل النة صلى هللا دليه صسلا:
إماطة اْلذى عن الطرٌق صدقة
رواه مسلم  ٔٙٙ1وأبو داود ٕ٘ٔ1

هما ةالنا ةمن يلث األيى ه الطييق !! ..
يثصل النة صلى هللا دليه صسلا :
اإلٌمان بضع وستون شعبة أعالها قول ال اله إال هللا وأدناها إماطة اْلذى عن الطرٌق
رواه البخاري  9ومسلم ٕ٘ٔ

صمةنى يل نن إماط األيى دن الطييق دزء من اإليمان  ،هايف ةالي يلث األيى ه الطييق.
يثصل النة صلى هللا دليه صسلا:
إن المالئكة تتؤذى مما ٌتؤذى منه بنو آدم.
رواه البخاري ومسلم

آداب الجلوس والمرور فً الطرقات:
الطيقات ه ةمثاة ريايين الدسا تنةض هيما اليصح ،هايف إيا تفرى ه هيه الريايين داء؟ هالسيد ه
الداء الةاال ،ه الداء الي

ال يستمان ةه ،السيد ت صد الملات ال ةل اآلالف من األيصاح الةييل سنصيا،

صيااد ددد ا اياه يتداصز ندداد ا ايا ال يصب صاألمياض ةين الةري مدتمة .
هالسيايا نداا قتل خطييا ،صه
اليريد ،يث يستةملما ةةض النا

الصقت نفسه ه

صسيل نثل يالة  ،إين الةد من استةمالما االستةمال

ةصصيا تمدد ةما نيصاح اآلخيين  ،هاثيت ال صادث ةصصيا خطييا،

صنصةح المصاةصن ةما ما ةين اسيي صدييح صمثتصل ،ثا يتيتب دلى هيه ال صادث خسالي مادي صمةنصي صمةاناا
نسيي صادتمادي  ،صدلينا نن نفما نن الطيقات صددت لمصل

الةري ،صلتثييب المساهات ،صتسميل التصاصل ةين

النا  ،صقصانين السيي ه مدمل ةلدان الةالا ،صاةت لتنظا استةمال هيه الطيقات ،صيل لي

دةثا ،إنما لده

األخطاي دن سالايما صتدنيةما ري صادثما ،إن ال ما صنةه اإلنسان ليهاهيته صتثدمه ،يصدب الم اهظ دليه
ة سن استةماله ،ألنه إيا نخطأنا نصنسأنا استخداا الطيقات هسياصن الطييق سع ا يا دين صيرال ةالتال خطيا
م دقا دلى ياتنا يماننا تفاديه ةاالنتةاه صالتيص
ي ثق ةةاا من مثاصده ،الريية مصل

صاليثظ صالصقاي  .هالتثيد ةأنظم السيي دزء من الدين ألنه

الما.

يثصل النة صلى هللا دليه صسلا:
وكف اْلذى ،
غض البصر ،
إٌاكم والجلوس بالطرقات  ،فإذا أبٌتم إال المجلس فؤعطوا الطرٌق حقه :
ّ
ّ
سالم  ،واْلمر بالمعروف والنهً عن المنكر
ور ّد ال ّ
رواه البخاري ٘ ٕٗٙو ٕٕٙ9ومسلم  ٕ٘٘1ؤٖ٘ٙ

صهيا ال ديث الرييف ينس ب دلى من يمر ه الطييق ،صدلى من يثصد مياةته ه الطييق ..
اإلسعا يا لنا منمدا  ..هيا نيما المؤمن طةق هيا المنمج ه دلصس ه الطييق ،صه سيي هيه ماريا،
صه قيادا مياةت هيه.
الحركة الرفٌقة:
هنا من النا

صنف ال يياد اآلداب الةام  ،هتدده ةةدما يدخل ماانذا  ..سذصاء اذان ةيتذا نص مصذةدا ،نص

سيايا  ..يغلق الةاب ةردا ،هتايا ياسي الزداج ،صتايا يفزع النا

..

يثصل النة صلى هللا دليه صسلا:
ما كان الرفق فً شًء إال زانه ،وما نزع من شًء إال شانه
رواه اإلمام أحمد .ٕٓٙ\ٙ

نيما األخ المؤمن ،ةاهلل دلي  ..لا ال تدةل من هيا ال ديث منمدا ل ه

يات  ،همص طييثذ إلذى السذلص

اللطيف ،هالمؤمن يتخلق ةالامال اإللم  ،صمن نسماء هللا ال سنى ننه لطيف.
الهاتف المحمول:
يؤاد خةياء الص

الةالمي نن استةمال السالثين للم مصل نثناء الثيادا ،تى صلص اان دن طييق سمادات

األين ،ياادف ا تماالت صقصع ال صادث نيةة ناةاف مثاين ةمن ال يستخدمه نثناء الثيادا ..ن

ةنسة

ٓٓٗ %ص ينما يستخدا السالق الماتف الم مصل ه نثناء الثيادا يمان نن يسةب ادثا ميصدا ،نص يزهق نفسا
ةييل  ،صيمان نن يما ةثي دميه دلى ايس مت ي ،
قال يسصل هللا صلى هللا دليه صسلا:
من بات على سطح لٌس بمحجور ،فقد برئت منه الذمة ،ومن رمى بلٌل ،فقد برئت منه الذمة ،ومن ركب
البحر فً ارتجاجه ،فقد برئت منه الذمة.
صيثا

دلى يل استخداا الم مصل ه الثيادا.

عدم إٌذاء الناس فً طرقاتهم:
صاأل اديث الميصيذ

ذصل نفذ

المةنذى هذ إماطذ األيى دذن الطييذق ـ سذصاء اانذت قذايصيات  ،نص دصالذق

نةاتي  ،نص مادي مثل ال دي ص ييه ،صمن المستددات االسيايات ـ اثييا منما األ اديث التالي :
و ُتمٌ ُط اْلذى عن الطرٌق صدقة.
بٌنما الرجل ٌمشً بطرٌق وجد غصن شوك فؤخره فشكر هللا له فغفر له.
لقد رأٌت رجالً ٌتقلب فً الجنة فً شجرة قطعها من ظهر الطرٌق كانت تإذي المسلمٌن.

صيثا

دلى يل :

 الميصي ةطييذق ممنذصع ،صالطلذب مذن
اآلخيين اليدصع.

 الصقصف ةمنتصف الطييق لرذياء سذلة ،
نص قااء اد .
 الصقذذذصف هذذذ يتذذذل ثذذذان ة يذذذث ي ذذذة
السالق سيايا ،صيايق طييثا.

 الصقذذصف المتثذذدا دلذذى اإلرذذايا ة يذذث
ال يياهذذا هيةيذذق مذذيصي المرذذاا ،صيةيقذذل سذذيي
المياةات.

 صهنا ملات ال االت ت مل دلى هيه األ اديث.

عبرة:
لثد نسثطت ماامين اثييا من النصصا الديني دلى صاقةنا الميصي
النصصا الترييةي ةةمصا الثصد ال ةخصصا السةب ،صسصف ندا

ألنما ت تمل يل  ،هالةةيا ه

اآلي اآلن ،هأسثط ظاهيا ميصيي

متاييا دلى نخطي قاي ه الدين نال صه االستثام دلى نمي هللا،
إنسان يثصد مياةته صصصل ةما إلى تثاط طييثين ،صاإلرايا الميصيي

مياء ،صريط الميصي صاقف

يياقب المياةات ،صريط آخي دلى دياد نايي لمع ث المخالفين ،صااةط ميصي ه سيايته ليمن التصاطؤ
ةين طيهين ،يل ألن دلا صاا قانصن السيي يطصله من خعل الريط الي
قانصن السيي تطصله من خعل ريط

الدياد  ،صالااةط يمن التصاطؤ  ...ه

يياقب المياةات ،صقديا صاا
مثل هيه ال ال ال يمان لميا

المصاطن نن يخالف اإلرايا ال مياء نص نن يتداصزها ،ألن دلا صاا الثانصن يطصله ةةلمه صيطصله ةثديته ،ةينما ـ
صننا ال نقي يل ـ يمان لميا المصاطن نن يتداصز اإلرايا ال مياء ةةد منتصف الليل ،ألن دلا صاا قانصن السيي
ال يطصله ،صيمان لميا المصاطن نن يتداصز اإلرايا ال مياء ه صاح النماي إيا اان نقصى من صاا الثانصن،
ألن قديا صاا الثانصن دندلي ال تطصله.
مايا نستنةط  ...ننت اإنسان ال يمان نن تخالف قانصنا صاةه ةري إيا انت مصقنا نن دلا صاا الثانصن
يطصل  ،صنن قديته تطصل .
صاآلن إلى اآلي الاييم :
َّ
هللا َعلَى ُكل ِّ َ
س َم َوا ٍ
ش ًْ ٍء َقدٌِ ٌر َوأَنَّ
ت َومِنَ ْاْلَ ْر ِ
س ْب َع َ
هللا ُ الَّذِي َخلَ َق َ
ض ِم ْثلَ ُهنَّ ٌَ َت َن َّزل ُ ْاْلَ ْم ُر َب ٌْ َن ُهنَّ لِ َت ْعلَ ُموا أَنَّ َّ َ
هللا َقدْ أَ َحا َط ِب ُكل ِّ َ
ش ًْ ٍء ِع ْلما ً
َّ َ
[ الطالق ٕٔ ]

ه اآلي ملم ان؛ األصل نن دل خلق السماصات صاأليض نن نةلا ،صقةل نن نتساءل ما الي

ينةغ نن

نتةلمه ،نريي إلى نن هللا دـل دـعله نصدع ه اإلنسان قصا إديااي  ،صنن طلب الةلا هص ال اد الةليا ه اإلنسان،
صلان ما الي ينةغ نن نةلا من ندل نن نستثيا دلى نمي هللا؟ ينةغ نن نةلا نن هللا دليا صقديي؛ لثد اختاي هللا من
ةين نسماله ال سنى التسة صالتسةين اسا الثديي ،صاسا الةليا ،ن

ينما يصقن اإلنسان نن دلا هللا يطصله ،صنن

قديته تطصله ،دندلي يستثيا دلى نميه ،صال يمان نن يةصيه ،ه المات ثعث،
هللا ٌعلم وسٌحاسب وسٌعاقب،
قال يسصل هللا صلى هللا دليه صسلا:
ورأس الحكمة مخافة هللا،
صإيا استثاا دلى نميه سلا صسةد ه الدنيا صاآلخيا ،صدندلي ياصن قد ثق المدف من صدصده،
قال تةالى:
ش َك ْر ُت ْم َوآَ َم ْن ُت ْم َو َكانَ َّ
َما ٌَ ْف َعل ُ َّ
هللا ُ َ
هللا ُ ِب َع َذ ِاب ُك ْم إِنْ َ
شاكِراً َعلٌِما ً.

ذاصن صالتاذذاتفر صالتناصذ رذي
ذاييخ نمتنذذا ن ذذنج هذ نمذ ال ادذ ر هيمذذا إلذذى التةذ ر
لذذي هنذذا رمذذن مي لذ هذ تذ ر
النظذاا الةذالم الدديذ رد،
صالتاامن اميه المي ل الدقيث الت تميُّ ةما ن ّم جتنذا الةيةيذ ج صاإلسذعمي ج  ،صالسذيما هذ ظذل
ر
ر
ت الاةذذيى،
ب الصا ذذد ،صازدصادي ذ ر المةذذاييي ،صسذذيطي را اال تاذذايا ر
ب التذذصازن الذذدصل  ،صت ُّاذ رذا الثجط ذ ر
صه ذ ظ ذ ّل يذذا ر
ت صالمةلصماتيذ ر ،صازديذا رد المجذص را ةذين الذدصل الغنيذ المتثدمذ صالذدصل الفثيذيا
ت المالل ر ه صسالل االتصاال ر
صالتطصيا ر
ت الثةلي ر صالديني ر صال رةيْ قي ر ه مناطق متةددا من الةذالا...
ب اإلقليمي ر صالم لي ر  ،صالصيادا ر
النامي  ،صانفدا ري ال يص ر
نمج الةصلم الثثاهي ر صاالقتصادي ر .
إااه إلى ر
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