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٥٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

ا ا ا   

نبينا حممد وعلى آله ، عبدهاحلمد هللا حق محده والصالة والسالم على مصطفاه و
 .هوصحب

،  للخلق يف دينهم ودنياهم وآخر�مًفإن اهللا عز وجل أنزل القرآن الكرمي هداية: أما بعد

ويكفي أن أول سورة ، ا الكتاب العزيز املقاصد الكربى اليت جاء �ا هذوهذا من أعظم
ِِمن سوره
َ اشتملت على طلب اهلداية من اهللا بعد محده والثناء عليه وإفراده بالعبادة  ُ

 ىل ُّ  :جاء فيهااليت  وهي سورة البقرة التاليةوكذلك يف افتتاح السورة ،  بهواالستعانة

 قال اهللا ويف آية أخرى من السورة نفسها، ٢:  البقرةَّ حن جن يم ممىم حمخم جم يل
 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ُّ  :تعاىل

  ١٨٥:  البقرةَّ زيمي

 واحلكم به  ـ إىل الرجوع إىل كتاب ر�م لتالوتهًواملسلمني خصوصاأحوج الناس ـ وما 
واالستماع إليه وتدبره ومعرفة أحكامه ووجوه إعجازه ودراسته والوقوف على أسراره 

  .وعجائبه اليت ال تنقضي

ومن أهم ما يلزم املسلم أن يستلهم التوجيه واهلداية من آيات القرآن الكرمي يف كل 
كشف عن وذلك مما ي، ما يعرض حلياته مما ميس العقيدة أو األخالق واآلداب وغريها

 ألنه كتاب اهللا الذي أودع فيها من اهلداية واملعارف ؛وفاء القرآن جبميع حاجات البشر

   . بهحيقق هلم سعاد�م مىت ما قامواواحلقائق ما يكفل صالح البشر و
وأن ، وينبغي لكل جيل من البشر أن يأخذ من هداياته ما يناسب عصره وجمتمعه

  .ودوافع اخلري وموانع الشر، ئم اإلميان واألخالق طريقة القرآن يف تثبيت دعايستنبطوا

ن منهج القرآن ا عًدْعُوإن الناظر ألحوال الناس يف هذه األزمان ليجد من بعضهم بـ
  . واملواقفيف التعامل مع اآلخرين يف شىت ا�االت

وهذا البحث املختصر الذي بني يديك سأحاول فيه إبراز ما يف القرآن من آيات 

 ذلك ُوجعلت،  وهدايات ترشد إىل ضبط أخالق اإلنسانٍالقياتوأخجاءت قواعد 
 تعامله مع اآلخريناألخالقيات واآلداب اليت تضبط  السيارة وال قيادة اإلنسانخاصا حب

  .يف تلك احلال

  :منهج البحث
 ،ال أتوسع يف ذكر خالف املفسرين يف تفسري اآلياتاقتضى موضوع البحث أ

 معاينأذكره من ما  يرتجح من أن اآلية الكرمية تشتمل على  وإمنا أذكر ما،والرتجيح بينها



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

،  االستدالل �ذه اآليةيف ال يفيدذي وال أذكر القول اآلخر ال، ختص موضوع البحث
معتمدا يف ذلك على القواعد واألصول اليت ذكرها أهل العلم يف أصول تفسري القرآن 

  .الكرمي
صاحبها أمت الصالة وأزكى التسليم ـ من ومل أتوسع بذكر ما يف السنة النبوية ـ على 

وألن ، أحاديث مفسرة ملا يف القرآن أو موافقة أو زائدة؛ لئال خيرج البحث عن نطاقه
املقصود هنا ذكر ما جاء يف القرآن من توجيهات وإن كانت السنة داخلة يف عموم آداب 

وأخربنا بوجوب ، القرآن ألن اهللا عز وجل قرن طاعته بطاعة رسوله صلى اهللا عليه وسلم
فكل أدب جاء يف السنة النبوية فهو مما ، أخذ ما جاءنا عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم

ُوسنن رسول اهللا مع كتاب اهللا وجهان : " قال الشافعي.أمر اهللا به يف القرآن ُأحدمها: َُ َ :
َنص كتاب، فاتـبـعه رسول ا ََّ َ بـني رسول اهللامجلة: هللا كما أنزل اهللا، واآلخرَ َّ  فيه عن اهللا معىن َ

ًما أراد باجلملة، وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصا، وكيف أراد أن يأيت به العباد،  ً َّ َ َ
"وكالمها اتبع فيه كتاب اهللا

)١(
.  

وبيان ،  فهي تفصيل جممله،لسنة راجعة يف معناها إىل الكتابا:" وقال الشاطيب
 السنة أمرا إال والقرآن قد دل فال جتد يف، وبسط خمتصره؛ وذلك أل�ا بيان له، مشكله

"داللة إمجالية أو تفصيلية، على معناه
)٢(

.  
وقد ذكر ، هو من باب االستنباطإمنا وغالب االستدالل باآليات القرآنية هنا 
كقول ابن القيم ـ رمحه اهللا ـ يف التفسري ، العلماء ضوابط هذا االستدالل ووضعوا له شرائط

 :بأس به بأربعة شرائطال "على اإلشارة والقياس وأنه 
  .أال يناقض معىن اآلية .١
  .وأن يكون معىن صحيحا يف نفسه .٢
  .وأن يكون يف اللفظ إشعار به .٣
فإذا اجتمعت هذه األمور ، وأن يكون بينه وبني معىن اآلية ارتباط وتالزم .٤

 .)٣("األربعة كان استنباطا حسنا
َاعلم أن الوجوه المنـقولة :"وقال الرازي قبله َُ ْ َ ْ َْ ُ ُ َّ َ ْ ِ عن المفسرين غيـر منـقولة عن رسول َْ

ُ َ ُْ ََ َ
ٍَ ُ ِّ َْ ُ َْ َ ِ ْ ِ

ِالله صلى الله عليه وسلم نصا، حىت ال ميكن الزيادة عليـها، بل إمنا ذكروها لكون اللفظ  ِ ِ َِّْ َّ َّ َّ َِّ
ْ َ

ِ
َ ُ ََ َُ َ َ � َََِّ ْ َ َ ََ َْ َْ ََ ِّ َ ُْ َّ َ َ َ ُ

                                 
 ١/٩٠لإلمام الشافعي " الرسالة") ١(

 ٤/٣١٤للشاطيب " املوافقات") ٢(

 ٧٩البن القيم ص" نالتبيان يف أقسام القرآ") ٣(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

َحمتمال هلا، فإذا كان احتمال اللفظ لما ذك ََ ًَ َ
ِ ِ َِّْ ُ ْ َ َ َِ ََ

ِ ْرناه ليس دون احتماله للوجوه اليت ذكروها مل َُْ َُ َ ُ َ َ َِّ ِ
ُ ُ ْ

ِ ِِ ِ
َ ْ َْ ُ َ َ َْ

ٌيكن ما ذكروه أوىل مما ذكرناه إال أنه ال بد هاهنا من دقيقة، وهو أن اللفظ حمتمل  ََ ََْ َُ َ َ َ َ ََّْ ََّّ َ َ َُ ُ َ
ٍ َِ َِ

َ ْ ُ َ ْ ََّ َُّ َِّ ُ ُْ َ َِ
ْ ُ ُ

ِّللكل ُ ِْ"...
)١(

 
الضوابط وأال تكون مناقضة ألقوال السلف ـ َوقد حرصت قدر اإلمكان االلتزام �ذه 

 على ورتبته، مباحث وخامتةقسمت البحث إىل مقدمة ومتهيد وثالثة و، رضي اهللا عنهم ـ
  :النحو اآليت

  .وفيها االفتتاحية وذكر عنوان البحث وموضوعه، املقدمة
  . والدراسات السابقة،ومنهج البحث، وفيه أمهية املوضوع، التمهيد

  :وحتته مطلبان، بيان املقصود بالعنوان: املبحث األول
  : وحتته ثالثة فروع، املقصود باآلداب والقيادة والسيارة: املطلب األول

  املقصود باآلداب: الفرع األول
  املقصود بالقيادة: الفرع الثاين

  املقصود بالسيارة: الفرع الثالث
  أمهية السيارة: املطلب الثاين
وأهم أسباب ، خرةلكرمي مبصاحل الناس يف الدنيا واآلإحاطة القرآن ا: املبحث الثاين

  : مطلبانوحتته، مشكلة اإلخالل بأدب القيادة
   مبصاحل الناس يف الدنيا واآلخرةإحاطة القرآن الكرمي: املطلب األول
   اإلخالل بأدب القيادةأهم أسباب مشكلة : املطلب الثاين

  قرآن الكرميأخالقيات قيادة السيارة يف ضوء ال: املبحث الثالث
  : وحتته ثالثة مطالب

  .ن الكرمي باألخالق وتزكية النفوساملطلب األول عناية القرآ
  .لقرآنية اليت تصاحب قائد السيارةاآلداب ا: املطلب الثاين

  .كيات واملخالفات واألخالق السيئةاجتناب السلو: املطلب الثالث
  .اخلامتة

 له السائرين على منهاجه املغرتفني من املتبعنيوأسأل اهللا أن جيعلنا من أهل القرآن 
  .معينه العذب الصايف

                                 
 ٣١/٣٢للرازي " مفاتيح الغيب") ١(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره: التمهيد
  :أمهها من ،املوضوع عدة أمورالذي دعاين إىل اختيار هذا 

ومشول أحكامه ملصاحل البشر وأخالقهم ، إبراز عموم هدايات القرآن الكرمي .١

 والسري على داياته على ربط الناس �يدوالتأك ،وتعامال�م الدينية والدنيوية
  .منهاجه وآدابه

وذلك يف حال قيادة ، تنزيل اآليات القرآنية على واقع الناس اليوميحماولة  .٢

من أجل حصر املوضوع وجعله مثاال لغريه من السلوكيات اليت ، سيار�م
ً تتخذ القرآن منهجا وهادياينبغي أن ً َ فيكون ذلك داعيا هلم على تدبر ، ِ

  .قرآن واستنباط األحكام واآلداب منهال

 يالزم كثريا من الناس يف يومهم وليلتهم ويف حضرهم أن هذا املوضوع .٣
فأصبحت قياد�ا ، وال يكاد خيلو أحد من قيادة السيارة أو ركو�ا، وسفرهم

 فأحببت أن أبني اآليات ؛منطا حياتيا مألوفا ال يكاد يستغين عنه أحد

األحوال اليت تعرض لقائد  اعد يدخل فيها مجيعالقرآن اليت هي مبثابة قو
  .السيارة أو راكبها

وما ، ما يرتتب على اإلخالل بآداب القيادة من مفاسد وأضرار كثرية .٤

اة أو اإلعاقات اجلسدية حصل من انتشار للحوادث املؤدية إىل الوف
  .املمتلكاتاألموال ووالعقلية أو املؤدية إىل أضرار يف 

 بعض سكان بعض الناس مبا يشاهدونه من أحوال  من انبهارملستهما  .٥

،  واآلداب العامة والتزامهم بضوابط املرور،البلدان عند قياد�م السيارة
فأحببت أن أبني أن ذلك ، فريون أن ذلك دليل على تقدمتهم وحتضرهم

ولكن املشكلة هي ، أقومأحسن وبل عندنا ما هو ، من ديننا ويف كتاب ربنا

والتفريط يف تدبر القرآن ، اللتزام باآلداب الشرعيةتطبيق وايف قلة ال
ًمعيناواستخالص اهلدايات منه وجعله  ِ

 . تستقى منه األخالق واآلدابَ

معه ومما دعاين إىل ذلك أيضا ما الحظته من استنكار بعض من تكلمت 

واستغرابه من أن يكون القرآن الكرمي يضبط حىت أخالق اإلنسان يف هذه 
  .!اجلزئية اليسرية

ما يذكره بعض الناس من أن قيادة الناس للسيارة وأحواهلم يف الشوارع هي  .٦

من أعظم املظاهر اليت مييز فيها بني حضارة شعب ومدى رقيه وتقدمه وبني 



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

وهذا ـ وإن كان على إطالقه ـ ليس مقياسا وحيدا إال أنه ، ختلفه واحنطاطه
  . ينبغي أن يؤخذ باالعتبار

 ـ من أهم املوضوعات اليت تربط اآليات القرآنية أن هذا املوضوع ـ وأشباهه .٧

وتعلقهم ، حبياة الناس اليومية وتسهل عليهم االستدالل �ا واالستشهاد
، وتفتح أذها�م لتدبر القرآن والعمل به، باآلداب القرآنية واألوامر الشرعية

مل أتكلم عن و، اعه هو املقصود األمسى من إنزالهفالعمل بالقرآن واتب

وما يرتتب على ، م القانونية املرتتبة على مسألة قيادة السيارةاألحكا
وليس من مقاصد هذا ، فإن هذا له جمال آخر،  من عقوباتاملخالفات

  .البحث

تاب اهللا عز وجل مليء باآلداب اليت تضبط حياة البشر وتنظم وال شك أن ك
 مع أن -أحببت حصر هذا البحث يف هذا السلوك اجلزئي م ومعيشتهم لذلك شؤو�

وهو ،  حىت ال يتشعب املوضوع كثريا فيصعب حصره- خمالفات الناس السلوكية كثرية جدا 

وميكن تعميمه على كثري من السلوكيات اليت تواجه الناس يف حيا�م ، مبثابة ضرب املثال
ومل أقصد حصر مجيع املخالفات اليت يقع ، تشهاد بآيات القرآن الكرمي عليهااليومية واالس

لناس وال حصر مجيع األخالق واآلداب اليت وردت يف القرآن الكرمي وميكن تطبيقها فيها ا

وإمنا ذكرت بعضا من ذلك حرصا على االختصار ، على واقع الناس أثناء قيادة السيارة
  .اإلشارة فقطو

  :الدراسات السابقة

 يف ضوء آيات  الظاهرةبعد االطالع والبحث مل أجد من تكلم عن هذه املشكلة
الطريق حوادث السيارات وعن أحكام تكلمت عن ولكن هناك مؤلفات ، رآن الكرميالق

ومل تكن حبوثا موضوعية عن أحكام السيارة وآداب قياد�ا على ، من ناحية فقهية وقانونية

  :من هذه الدراسات على سبيل املثالو،  الكرميوجه اخلصوص من خالل آيات القرآن
 فيه ََّنيَبـ، لدكتور علي حممد العمريل، ضمان السري يف الفقه اإلسالمي .١

  .)١(بعض األحكام يف تضمني سائقي املركبات

، حملمد بن علي القحطاين، أحكام حوادث املرور يف الشريعة اإلسالمية .٢

                                 
 ٣٤٦-٣٦٧ص ، األردن، م١٩٩٣، ٢٠مج ، "دراسات"منشور يف جملة ) ١(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

  .)١( خاصة بأحكام احلوادث املروريةوهي
ملرزوق فتحي عيد ، الطريق بني األحكام الشرعية ومتطلبات السالمة املرورية .٣

  .ناحية فقهية على وجه العمومتكلم عن أحكام الطريق من ، )٢(حسني

،  تتكلم عن بعض املسائل واألحكام املتعلقة بالسري أو الطريقوكل هذه الدراسات
تتكلم عن اآلداب املستنبطة من القرآن الكرمي ومل ،  مباشرةومل تربط ذلك بالقرآن الكرمي

  .على وجه اخلصوص

  : المبحث األول
  :وتحته مطلبان، عنوانبيان المقصود بال

   :فروعوتحته ثالثة ،  والقيادة والسيارةباآلداب المقصود :المطلب األول

  باآلداب المقصود :الفرع األول
  المقصود بالقيادة:  الثانيالفرع

  المقصود بالسيارة:  الثالثالفرع

  أهمية السيارة: المطلب الثاني
  .باآلدابالمقصود :  األولالفرع

أصل واحد تتفرع مسائله  "":مقاييس اللغة"قال يف ، ن مادة أ د بم، اآلداب مجع أدب

ُوهي املأدبة واملأدبة، فاألدب أن جتمع الناس إىل طعامك، وترجع إليه : واآلدب، َ
"الداعي

)٣(
.   

واشتقاق األدب من ذلك، كأنه أمر قد أمجع عليه وعلى  ": "جممل اللغة"وقال يف 

"استحسانه
)٤(

.  
 إذا صار أديبا يف خلق أو –وضمها لغة ،  بكسر الدال- جل ِفاألدب مصدر أدب الر

َومجع أدب آداب كأجل وآجال ،علم َ)٥(
.  

ب هو صانع املأدبة أو ِواآلد، معىن حسي وهو مجع الناس إىل طعاممن فاألصل مأخوذ 

                                 
 .ه١٤٠٨عام ، من جامعة أم القرى مبكة املكرمة، رسالة ماجستري) ١(

 .٩٠-٥٨ص ، ١٤العدد ، م٢٠١٣عام ، دار اإلفتاء املصرية"منشور يف جملة ) ٢(

 ١/٧٤البن فارس " لغةمقاييس ال") ٣(

 ٩١البن فارس ص" جممل اللغة") ٤(

 ٢١لعبد اهللا الفوزان ص" الفوائد ا�موعة") ٥(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

ُمث اكتسبت الكلمة مدلوال خلقيا ،  عن خلق قومي بصورة حسيةِّفهي تعرب، الداعي إليها ُ
حيث صار معىن ،  مث تطور هذا املعىن اخللقي إىل معىن تعليمي،ىن احلسييزاحم املع

و�ذا املعىن اختذ األمراء وسراة ، األدب هو تعليم الدين واألخالق واملروءة ومشائل العرب
مث أطلق على ما يلقنه هؤالء املؤدبون للناشئة اسم ، ؤدبنيالقوم ألبنائهم من عرفوا بامل

، لول كلمة أدب ليشمل أيضا الثقافة العامة اليت يؤديها املؤدبونومن هنا امتد مد، األدب
مث اتسعت يف بعض استعماال�ا لتشكل كل املعارف تقريبا اليت ترقى باإلنسان من ناحية 

)١( اخللق والثقافة
.  

كل رياضة حممودة يتخرج �ا :  وهوواملقصود باألدب يف هذا البحث هو األدب الشرعي
 الفضائلاإلنسان يف فضيلة من

)٢(
استعمال اخللق : وخلص تعريفه ابن القيم بقوله، 

اجلميل
)٣(

.  
واألدب استعمال ما حيمد قوال وفعال وعرب بعضهم عنه بأنه األخذ ": وقال ابن حجر

)٤( مبكارم األخالق وقيل الوقوف مع املستحسنات
.  

  .المقصود بالقيادة:  الثانيالفرع
أصل صحيح ": مقاييس اللغة"قال يف ، ة ق و د من ماد،ر قاد يقود قيادةمصد: القيادة

ُمن ذلك القود، ويكون على وجه األرض ويف اهلواء، يدل على امتداد يف الشيء مجع : ُ
َقدت الفرس قودا: ويفرع من هذا فيقال، ...وهي الناقة الطويلة العنق ، قوداء ُّ وذلك أن ، ُ

"متده إليك
)٥(

.  
َقاد الدابة قودا، ف: "قال ابن سيده ً َّ َهي مَّ َ

" واقتادها،ةَودُقِ
)٦(

.  
ِالدابة قودا وقيادا وقيادة مشى أمامها آخذا مبقودهاقاد : "وجاء يف املعجم الوسيط

َ َّ َّ"
)٧(

.  
  :المقصود بالسيارة: الثالث الفرع

ٍّأصل يدل على مضي وجريان"وهي ، س ي رمادته ، اسم مشتق :السيارة
ِ

يقال سار ، ُ

                                 
 ١/٦للمربد " الكامل يف اللغة واألدب"انظر مقدمة الدكتور عبد احلميد هنداوي لكتاب ) ١(

 .نقله عن أيب زيد األنصاري، ١/٩للفيومي " املصباح املنري") ٢(

 ٢/٣٦١البن القيم " نيمدارج السالك") ٣(

 ١٠/٤٠٠البن حجر " فتح الباري") ٤(

 ٥/٣٩البن فارس " مقاييس اللغة") ٥(

 ٦/٥٣٥البن سيده " احملكم واحمليط األعظم") ٦(

 ٧٩٣املعجم الوسيط ص) ٧(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

"يسري سريا
)١(

  
ٍزن فـعالةوهي اسم آلة على و َّ َوهذا وزن حمدث، َ مل يذكره السابقون على أنه من األوزان ، ُ

 وسلكوه يف باب القياس بعد أن كثرت َ احملدثنيلكن أضافه مجع من الصرفيني، القياسية

املخرتعات احلديثة وصيغت على هذين الوزنني اعتمادا على وصف املبالغة يف سرعتها
)٢(

 ،
"م العرب فهو من كالم العربقيس على كالما  "اعتمادا على أن

)٣(
.  

  : ولكن ال بد من ذكر تعريف هلا، معروفة ال ختفىوالسيارة املقصودة هنا

َْعربة آلية سريعة السري تسري بالبنزين وحنوه " أن السيارة":املعجم الوسيط"جاء يف فقد  َ ّ، 
ْوتستخدم يف الركوب أو النـقل َّ َ ُّ

ِ"
)٤(

"قطار وحنومهامن يقود السيارة أو ال: والسائق"، 
)٥(

.  

َالسيارة وحنوها  قاد فيكون معىن َ   . وقياد�اَّتوىل توجيههاو ساقهاأي ّ

  أهمية السيارة: المطلب الثاني
وأقوال العلماء يف أمهيتها ، أمهية املركوبات يف قدمي الدهر وحديثه ال خيفى على أحد

 ،املراكب: جزة للناس ذكر العز بن عبد السالم أن من املصاحل الدنيوية الناوقد ، كثرية

  : قسم املصاحل إىل ثالثة أقسامو، ففيها حتقق املصلحة للناس بنقلهم ومحل أثقاهلم
  .ما له مصلحتانو، ودنيوية، أخروية

وإىل ما هو متوقع ،  الدنيوية إىل ما هو ناجز احلصول كمصاحل املراكبَمَّسَوق

ارَِّاحلصول كاالجت
)٦(

وال شك ، ة اليوم من أهم املراكبوالسيار، فمصلحة املراكب ناجزة، 
ورمبا مل حيدث اخرتاع ، أثرت تثريا هائال يف أسلوب حياة الناس يف معظم أحناء العاملأ�ا 

أو اكتشاف أو تقدم تقين أكثر تأثريا يف ا�تمعات وأسرع من السيارة
)٧(

وال تزال إىل ، 

                                 
 ٣/١٢٠البن فارس " مقاييس اللغة") ١(

 ٢/٥٥٤للدكتور عبد اللطيف اخلطيب " املستقصى يف علم التصريف") ٢(

البن جين " املنصف يف شرح كتاب التصريف"انظر ، "التصريف"قاهلا أبو عثمان املازين يف كتابه ) ٣(

  ٢١١للسيوطي ص" االقرتاح يف أصول النحو"و، ١/٣٥٨البن جين" اخلصائص"و، ١٨٠ص

  ٤٨٦ص" املعجم الوسيط") ٤(

 ٤٨٣ص" املعجم الوسيط") ٥(

 ١/٤٣، للعز بن عبد السالم" قواعد األحكام") ٦(

 ١٣/٣٢٠املوسوعة العربية العاملية ) ٧(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

، لطائرات بعد ذلكالقطارات مث اعلى الرغم من وجود ، اليوم من أهم وسائل التنقل
  .وهناك ما هو أسرع

أواخر القرن الثامن عشر ففي ، وكان اخرتاع السيارة حدثا عظيما عند البشر

وكان املخرتعون حيلمون بعربة بال ، امليالدي تقدم تطور احملركات البخارية تقدما سريعا
 وراءها ًةأي مركبة ميكنها السري بقدرا�ا دون احلاجة إىل حيوانات جترها خملف، حصان

 من روائح كريهة جالبة للذباب واحلشرات الناقلة ُهُفِّلَُوما خي، الروث املبعثر على الطرقات

 وإطعام وعالج وتنظيف وحنو ذلكمع ما حتتاجه احليوانات من رعاية، لألمراض
)١(

.  
وكانت أول أمرها مقتصرة على ، للناس حرية احلركة وسهولتهاالسيارة وقد وفرت 

  .بل ال يكاد يستغين عنها أحد، ا اآلن فال يكاد خيلو بيت منهاأم، األغنياء

ورد ما يف القرآن من إشارات إىل نعمة املركوبات اليت أنعمها اهللا هنا أن أحيسن و
  :فمن ذلك، ومنها هذه السيارة، على البشر

 حس جس مخ جخ جحمح مج ُّ : قول اهللا تعاىلأن السيارة تدخل يف عموم 

 خل مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس

 ين ىن من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل

٨ - ٥:  النحلَّ ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه  

ِالذي يظهر يل أن هذه اآلية من معجزات ": "التحرير والتنوير "قال ابن عاشور يف
َ
ِ ِ ِ
ْ ُ ْ َ َ

ِ َ ْ ِْ
َ َّ َ ِ

ُ َ
َّ

ُالقرآن الغيبية العلمية، وأنـها إمياء إىل أن الله سيـلهم ا
ِ ِْ ُْ َ ٌَ َّ َّ َ ََ ِ َِ َ َّ َ

ِ ِ َِّ َِّ ْ ْ َْْ
ِ

ْ َلبشر اخرتاع مراكب هي أجدى ُ ْ َ َ
ِ

َ
ِ

َ ََ َ ََ ِ ْ َ ْ
ِعليهم من اخليل والبغال واحلمري،  ِ

َْ َْ َ
ِ َ ِ ِْ ِ ْ َْ َ

ِ
ْ ِوالسيارات المسيـرة مبصفى النـفط ... ََ ْ ِّ َّ َ ُِ ََُّ ََّ ُ َ َْ ُ ٌخملوقات  ...َّ َ َُْ

ِنشأت يف عصور متتابعة مل يكن يـعلمها من كانوا قـبل عصر  ْ َْ َُ َْ ُ ََ ْ َ َ ْ َ َُ َ ُُ َ ُ َْ
ٍ ِ ََ ٍَ ِ ْ َوجود كل منـهاَ ْ

ِ ٍّ ُ ِ
ُ ُ.  

َوإهلام الله الناس الخرتاعها هو ملحق خبلق الله، فالله هو الذي أهلم المخرتعني من 
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ِ َّ َِ ْ ُ َْ َ ََ ُ ُ َْ َْ َِّ
َ َُ َّ َّ ََّ ْ َْ ِ ٌ َ ُ ََ ُ

ِ ْ ِ

َالبشر مبا فطرهم عليه من الذكاء والعلم ومبا تدرجوا يف سلم احلض َ ُ َْ ِْ َّ ُِ ِ َّ َ َ َ ََِ َ
ِ ِ ِْ ِْ َ َّ َ َْ ََ ْ ُ َ َ ِ ِ ْارة واقتباس بـعضهم من َ َ َ

ِ ِ
ْ
ِ ِ

ْ ِ ْ َ َ
ِ

َبـعض إىل اخرتاعها، فهي بذلك خملوقة لله تـعاىل ألن الكل من نعمته ْ َّْ ُ ْ َّ َ ِ ِ َِ ُ َ ََ ََ َِّ ٌَِ َ َْ َ ِ
َ
ِ َ َ

ِ ْ ِ ٍ")٢(.  
ذكر ـ جل وعال ـ يف هذه اآلية الكرمية أنه خيلق ": "أضواء البيان "وقال الشنقيطي يف

أ�م ذلك الذي خيلقه لتعبريه عنه باملوصولو، ما ال يعلم املخاطبون وقت نزوهلا
)٣(

ومل ، 

                                 
 ٣٣٧، ١٣/٣١٩" املوسوعة العربية العاملية"بتصرف من ) ١(

 ١٤/١١١التحرير والتنوير ) ٢(

 .املوصولة) ما(أي باالسم املوصول وهو ) ٣(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

 منهءبشييصرح هنا 
)١(

ولكن قرينة ذكر ذلك يف معرض االمتنان باملركوبات تدل على ، 
وقد شوهد ذلك يف إنعام اهللا على عباده مبركوبات مل تكن ، أن منه ما هو من املركوبات

  .)٢("كالسيارات...، معلومة وقت نزول اآلية

 اك يق ىق يف ُّ  :قال اهللا تعاىل،  اهللا به على بني آدم وكرمهم �اَّنَ مما متواملركوبا

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك

، وأرشدهم إىل االستفادة منها، فهو الذي هيأها هلم وسخرها، ٧٠:  اإلسراءَّ ين ىن

ومما كرم اهللا به ، وخلق فيهم العقول اليت تؤهلهم لصنع مركوبات حتملهم يف الرب والبحر
 آدم أن خصهم بالعقل والعلم واألخالق والسمو الروحي والرتفع عن الدنايا والتنزه عن بين

  .وسيأيت احلديث عن شيء منها،  مما هو متعلق �ذه املركوبات وغريهااألخالق السيئة

وأهم ، خرةإحاطة القرآن الكريم بمصالح الناس في الدنيا واآل: المبحث الثاني
  :القيادةأسباب مشكلة اإلخالل بآداب 

هو خامت األديان الذي  اإلسالم قد ختم اهللا الرساالت اليت أرسلها إىل البشر بدينل

وألجل ذلك كانت أحكامه شاملة ، وهو الرسالة اخلالدة الباقية إىل قيام الساعة، السماوية
 واألدلة على ذلك كثرية متضافرة، جلميع ما حيتاج إليه البشر يف دينهم ودنياهم وآخر�م

يف القرآن اليت وردت  أصوهلابعض ويهمنا هنا أن نذكر ، لقرآن والسنة وآثار الصحابةيف ا

  : ومن ذلك، الكرمي
 خيمي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم ُّ : قول اهللا تعاىل

، نكرة يف سياق الشرط، َّ جن ُّ : وقوله، ٥٩:  النساءَّ هب مب هئ مئ هي

  .عرفة حكمهاُوحيتاج إىل م، فالرد يشمل كل مسألة حادثة، تفيد العموم
 رضي اهللا قال ابن عباس، ٣٨:  األنعامَّ يترث ىت نت مت زت رت ُّ  : اهللا تعاىلوقال

  .)٣()ما تركنا من شيء إال وقد بيناه لكم(: عنهما

 تبيان كل شيء من أمور الدين بالنص -  واهللا أعلم -يعين به  : "قال اجلصاص

                                 
 .أي مل يصرح �ذا الذي سيخلقه مما ال يعلمه الناس وقت نزول اآلية) ١(

  ٢/٣٣٥لألمني الشنقيطي " بالقرآنضواء البيان يف إيضاح القرآن ) ٢(

ومل أجده �ذا ، ٢/٢٦٨" التفسري الوسيط"نسبه الواحدي إىل ابن عباس من طريق عطاء يف ) ٣(

 .اللفظ عند ابن جرير والتفاسري املسندة قبله



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

د بينه يف الكتاب نصا أو والداللة فما من حادثة جليلة وال دقيقة إال وهللا فيها حكم ق
" فما بينه النيب صلى اهللا عليه وسلم فإمنا صدر عن الكتاب؛دليال

)١(
.  

 مت زت رت ُّ : وهذا من العام الذي أريد به اخلاص، ألن املعىن: "قال الواحديو

بالعباد إليه حاجة إال وقد بيناه، إما نصا، وإما داللة، وإما جممال،  َّ يترث ىت نت
  .)٢("وإما مفصال

ٍقال ابن مسعود، ٨٩:  النحلَّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ : تعاىلوقال 
ُ ْ َ ُ ْ َ َ 

ِأنزل يف هذا القرآن كل علم، وكل شيء قد بـني لنا يف القرآن، مث تال هذه (: رضي اهللا عنه ِ
َ ََ ِّ ََ ُ َُُّ َِ ِ

ْ ْْ ِْ َِ ََ َ ُ ْ َ ٍ
ْ ُّ ُُّ َُ

ٍ ِْ ُِْ

ََاآلية ْ()٣(.  

 إال علمه ما نسأل أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم عن شيء: "وقال مسروق

"إال أن علمنا يقصر عنه، يف القرآن
)٤(

.  
ليست تنزل بأحد من أهل دين اهللا نازلة إال يف كتاب اهللا الدليل : "وقال الشافعي

"على سبيل اهلدى فيها
)٥(

يف أصول الدين  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  " :وقال ابن سعدي .

ال شك أن : "قيطيوقال الشن .(٦)"وفروعه، ويف أحكام الدارين وكل ما حيتاج إليه العباد
"القرآن فيه بيان كل شيء

)٧(
.  

يف القرآن ، لكن وجوده  َدِجُ من شيء حيتاج الناس إليه إال وما: "وقال ابن عثيمني

إما أن يكون على وجه صريح ، أو على وجه ظاهر ، أو على وجه اإلمياء : يف القرآن
فاملهم أن القرآن مبني واإلشارة ، أو على وجه الشمول والعموم ، أو على وجه اللزوم ، 

أما ما ... لكل شيء ، تارة يذكر الدليل على املسألة ، وتارة يذكر التوجيه إىل الدليل 

                                 
 ٥/١٠للجصاص " أحكام القرآن") ١(

 ٢/٢٦٨التفسري الوسيط ) ٢(

 ..  ١٤/٣٣٤" جامع البيان"أخرجه الطربي يف ) ٣(

 ٥٠احلديث رقم " العلم"أخرجه زهري بن بن حرب يف كتاب ) ٤(

 ١٩للشافعي ص" الرسالة") ٥(

 ٤٤٦البن سعدي ص" تيسري الكرمي الرمحن") ٦(

 ٢/٤٣٤للشنقيطي" أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن") ٧(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

"ليس فيه مصلحة فإنه ال حاجة إىل ذكره
)١(

.  
 .وإمنا أردت اإلشارة فقط، واآليات وأقوال السلف واملفسرين يف هذا الشأن كثرية

لكرمي الذي مل يدع صغرية وال كبرية تتعلق ومن ذلك القانون األخالقي يف القرآن ا

  .إما تفصيال وإما إمجاال، بالسلوك اإلنساين إال رسم له منهجا يسري عليه
عن القرآن وأما أقوال املتأخرين من مستشرقني وغربيني وحنوهم مسلمني وكفارا 

ثري من  ألن شهاد�م تعين شيئا لك؛ وسأذكر بعضا منها، فكثريةالكرمي ومشوليته وهدايته 

 وإال وسهولة التواصل معهم، نظرا لكثرة اختالط املسلمني بغريهم، ألزمنة يف هذه االناس
  .  ليست حمتاجة إىل شهادا�م وأقوال سلفنا الصاحلنبيناتابنا وسنة فإن ديننا وك

دستور املسلمني الديين واملدين والسياسي "ن القرآن الكرمي هو إ:  ما قيلمن ذلكو

أشد الكتب أثرا يف احلياة اليومية ملن يؤمن "و، )٣("سجل لألخالق"و، )٢("الناظم لسريهم
مل يرتك شاردة وال واردة "و، )٥("ما ترك شيئا يف الدنيا إال وملسه وقدمه وقدم له"و، )٤("به

، )٧("فهو يقنن احلياة بعيدا عن حياة الغاب، دستور إهلي فعال"وهو ، )٦("إال جاء �ا

احللول مقدما جلميع القضايا ويربط ما بني القانون الديين وجيد ، يتنبأ بكل شيء"و
والقانون األخالقي ويسعى إىل خلق النظام والوحدة االجتماعية وإىل ختفيف البؤس 

                                 
 ٢٥٠تفسري سورة يس البن عثيمني ص) ١(

 ١٢١ص" حضارة العرب"يف كتابه ] ١٩٣١-١٨٤١ [قاله الفيلسوف الفرنسي جوستاف لوبون) ٢(

دار ، لعبد العزيز سيد الغزاوي" بالقرآن أسلم هؤالء"انظر ، قاله الفيلسوف الفرنسي ألكس لوازون) ٣(

  ١٣٦للدوسري ص" عظمة القرآن"نقال عن ، ٤٧ص، القلم

 نقال عن ١٨صلعماد الدين خليل " القرآن الكرمي من منظور غريب"انظر ، قاله جيمس متشنز) ٤(

 ١٣٨ص" عظمة القرآن"

للحسيين احلسيين " علماء وحكماء من الغرب أنصفوا اإلسالم"انظر ، قاله هاملتون جيب) ٥(

 ٥٦ص، معدي

 ٥٦ص" علماء وحكماء من الغرب أنصفوا اإلسالم] "١٨٨٣-١٨٤٠[قاله إدوارد هنرى باملر ) ٦(

" ماء من الغرب أنصفوا اإلسالمعلماء وحك] "١٩٤٥-١٨٦٨[قاله رينولد ألني نيكولسن ) ٧(

 ٥٨ص



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

  .)١(" ألدق التفاصيل للتعاون اليوميَ قواعدَعَضَويف مادة التشريع و... والقسوة واخلرافات
وإن ، الما عن الفرائض والشعائروليس كل ما فيه ك، كتاب تربية وتثقيف"وهو 

، )٢("الفضائل اليت حيث عليها املسلمني من أمجل الفضائل وأرجحها يف موازين األخالق

الدستور األساسي ليس ألصول الدين فقط بل لألحكام اجلنائية واملدنية وللشرائع "وهو 
  .)٣("اليت عليها مدار نظام حياة النوع اإلنسان وترتيب شؤونه

وهو قانون شامل للقوانني املدنية والتجارية واحلربية "، )٤("ني زكية سنية �يةفيه قوان"و

والقضائية واجلنائية واجلزائية مث هو قانون ديين يدار على حموره كل أمر من األمور الدينية 
ومن حفظ النفس إىل صحة األبدان ومن حقوق الرعية إىل حقوق ، إىل األمور الدنيوية

  )٥(..."إلنسان الذاتية إىل منفعة اهليئة االجتماعيةكل فرد ومن منفعة ا

أصول األخالق يف القرآن عالية علوا ما جاء يف كتب الديانات األخرى "و
إن أهم نتيجة ميكن استنباطها هي تأثري القرآن العظيم يف األمم اليت أذعنت ... مجيعها

   .)٦("إلحكامه

هو كتاب دين وعلم "و، )٧("كريةرسالة القرآن حتل مشاكل اجتماعية وأخالقية وف"و
  .)٨("واإلسالم هو املدنية، واجتماع وخلق وتاريخ

يتفق مع مدنية زماننا "وال شك أن القرآن هو املصدر األساسي لدين اإلسالم الذي 

                                 
 .٥١ص" احلضارة العربية"يف كتابه ، معاصر،  قاله الباحث الفرنسي جاك ريسلر)١(

ذكر ذلك العقاد يف " الشرق األوسط يف العصر اإلسالمي"يف كتابه ، قاله الدكتور سين فيشر) ٢(

 .٦٤ص، اريخبدون ت، القاهرة، مكتبة دار العروبة، "ما يقال عن اإلسالم"كتابه 

 .١٢٢ص" العقيدة اإلسالمية"كما نقله عنه املفكر اإلجنليزي كويليام يف كتابه ، قاله جيبون) ٣(

 ١٢٢نقله عنه كويليام يف املصدر السابق ص، قاله واشنطون إيرفنج) ٤(

 ١٢٢ص" العقيدة اإلسالمية"قاله املفكر اإلجنليزي كويليام يف كتابه ) ٥(

 .٤٥٤ ص" حضارة العرب" كتابه قاله غوستاف لوبون يف) ٦(

علماء وحكماء من الغرب "نقال عن ، ١٣٥ص" حممد يف مكة"قاله مونتجومري وات يف كتابه ) ٧(

 .٥٤ص" أنصفوا اإلسالم

 ٨٤لعبد املنعم النمر ص" اإلسالم واملبادئ املستوردة"انظر كتاب ، قاله املؤرخ اإلجنليزي ويلز) ٨(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

  .)٢("ويسري مع املدنية أىن سارت"، )١("احلاضر متام االتفاق
ليها حينما قاموا بدورهم األول إن املسلمني إذا رجعوا إىل األخالق اليت كانوا ع" و

  .)٣("ال يستطيع هذا العامل اخلاوي أن يقف أمام حضار�م 

لو تأملنا يف األحكام اليت جاءت يف القرآن والسنة لوجدنا أن كثريا منها فيه داللة على و
ط واالنتظام يف العبادات واملعامالت واألخالق اليت حثنا عليها القرآن أمهية االنضبا

وينعكس ذلك األثر حىت على غري ، وال شك أ�ا تؤثر تأثريا بالغا يف حياة املسلم، الكرمي

ا�زم فيها جيش  قصة قائد الفرس قبل نشوب معركة القادسية اليت  هناوحيضرين، املسلمني
ٍعن بـعد املسلمني الفرس ملا رأى 

ْ  ، يف ترتيب وانتظام ودقةوهم يصلون ويسجدون مجاعةُ

 النظامُمِّلَعُهذا عمر يـ: فقال
)٤(

.  

  :أهم أسباب مشكلة المخالفات أثناء قيادة السيارة: األولالمبحث 
إجياد احللول   علىيساعدناأي مشكلة واقعة هو أقرب سبيل  أسباب معرفة أن ال خيفى

أعظم أسباب اجلهل هو من ولو نظرنا إىل هذه املشكلة السلوكية لوجدنا أن ، هلا

ٌ واجلهل هلا أنواع وشعب،حدوثها َ داب اليت حث  مبعرفة اآلواملقصود باجلهل هنا اجلهل ،ُ
يتبع ذلك مث ، يف غريمها من مصادر التشريع أويف السنة عليها الشرع إما يف القرآن أو 

أسباب عدة ن وكل ذلك ناشئ ع،  عليها بني األمماجلهل يف معرفة اآلداب العامة املتفق

 ،ك التفريط يف اكتساب املعارفومن ذل، باختالف الزمان واملكان واألشخاصختتلف 
  .سلم اآلداب والسلوكياتاالرتقاء يف  إىلالنفس تطلع  وعدم ، �ااملباالةوقلة 

ِومعيار الشنار، ِومضمار العثار، ومعدن القبائح، اجلهل رأس الفضائح"و وسبب ، ََّ

وإن ، َّإن نطق صاحبه تعرض للخزي والذم، وداعية املقت، ودليل التخلف، اخلمول
وهو دليل على غلظ الطبع ومجود اخلاطر ،  صاحبه يف حال سقط لليدين والفمتصرف

                                 
 .٦٩ص" علماء وحكماء من الغرب أنصفوا اإلسالم"قال عن ن، قاله املستشرق لوسني يوفا) ١(

علماء وحكماء من الغرب أنصفوا "نقال عن " معامل تاريخ اإلنسانية"قاله ويلز كما يف كتاب ) ٢(

 .٧٤ص" اإلسالم

 ٧١نقلته بتصرف يسري من املرجع السابق ص، قاله مرماديوك) ٣(

 ٣٤جلاك ريسلر ص" حضارة العرب") ٤(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

ًُّوكفى باجلاهل ختلفا أنه يهمل نفسه وال يعرف من أين يستجلب النفع ...وفساد الرتكيب

."إليها
)١(

.  

القرآن الكرمي شنع على ومما يدل على أمهية اكتساب العلوم ورفع اجلهل عن النفوس أن 

 أنزلت على النيب صلى اهللا أول اآليات اليت نإ بل،  على العلم والتعلموحث، اجلهل كثريا
قوله هي و، على اإلطالق حتث على القراءة والتعلم وتدعو إىل رفع اجلهلعليه وسلم 

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ُّ  :تعاىل

  .٥ – ١:  العلقَّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
، واستهل به كتابه،  اهللا أسنده إىل نفسهألن، وأي شرف للعلم أجل من هذا التشريف

فيأمر بالقراءة ، مث كرره احلديث عنه يف مخس آيات قصار، وجعله أول قطرة غيثه للناس

ُمث يذكر ، ومينت بالعلم مرتني ويذكر القلم الذي هو أداة العلم يف خمتلف العصور، مرتني ِّ

ن ذلك كله بنعمة اخللق  وقد اقرت،﴾ جب هئ مئ ﴿:  بقولهاإلنسان بنعمة رفع اجلهل عنه

ا بأن العلم هو روح الوجود واحلياة بعد اإلحياءًإيذان
)٢(

.  

الذامة الناعية على اجلهل وواآليات احلاثة على العلم واملثنية على العلماء واآليات 
ميكن البحث عنها يف القرآن �ذا اللفظ وباأللفاظ القريبة كاملعرفة ، جاهلني كثرية جدالل

  .قه واهلدى والعقل والفكر والتدبر والتذكر والنظر والبصرية وغريهاواإلميان والف

اجلهل والسفه : ومنها، أما األلفاظ املقابلة للفظ العلم وما يليه فهي أيضا كثرية جدا
والضالل والعمه والظن الباطل واإلفك وغريها

)٣(
 موضوع فموضوع العلم واجلهل وآثارمها، 

  .واسع يف القرآن الكرمي

رجعنا سبب اإلخالل بآداب قيادة السيارة لوجدنا من أسباب نشأته وعلل إذا أو 
، اجلهل بالعلم الشرعي واجلهل املعريف باآلداب واألخالق العامةواملراد هنا ، اجلهلوجوده 

  .مث اجلهل بأنظمة املرور وضوابط قيادة السيارة

ألن ة نفسها؛ فهو يؤدي إىل النتيج، ومما يتفرع عن هذا السبب ترك العمل بالعمل

                                 
، ١١٠أليب احلسن اإلشبيلي ص" واألعالق يف آداب النفوس ومكارم األخالقالذخائر ") ١(

 ١١٩ص

 ١٩٣عبد الستار فتح اهللا سعيد ص" املدخل إىل التفسري املوضوعي") ٢(

 ١٩٠عبد الستار فتح اهللا سعيد ص" املدخل إىل التفسري املوضوعي") ٣(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

ا كان هذا � أيًوعلماًوجاها ًمكانة ، يشار إليه بالبناناإلخالل �ذه اآلداب قد يقع فيه من 
   .وال احلرص عليها وعلى تطبيقها �ذه اآلداب عناية ومع ذلك ال جتد عنده ؛العلم

 أن مجيع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إمنا هو يف حق اعلم: "مجاعة يقول ابن

مي، والزلفى لديه يف جنات  وجه اهللا الكرماء العاملني األبرار املتقني الذي قصدوا بهالعل
 من جاه أو مال أو ،ية ال من طلبه لسوء نية، أو خبث طوية، أو ألغراض دنيو،النعيم

"مكاثرة يف األتباع والطالب
)١(

.  

تعلق ففيما ي، بل هو تطبيقها، وليس الغرض احلقيقي هو العلم نظريا بالقواعد"
 على ذلك رياضة النفس على حياز�ا ًبل يلزم زيادة، بالفضيلة ال يكفي أن يعلم ما هي

"واستعماهلا
)٢(

والتحلي مبكارم ، الغاية القصوى من التعليم إمنا هي اكتساب الفضائل"و، 

"األخالق
)٣(

.  
باب فإن املعاصي وترك أوامر اهللا من أس، وجيب أال نسكت عن تقصرينا وأال نعلقه بغرينا

 جم هل مل ُّ : وقد قال اهللا تعاىل بعد هزمية املسلمني يف غزوة أحد، اخلذالن

 آل َّ هب مب هئ مئ هي مي خي حيجي ٰه مه جه هن منخن حن جن مم خم حم

١٦٥: عمران  

أي إن اهللا قدير على نصركم وعلى خذالنكم، فلما عصيتم وجررمت  : "قال ابن عاشور

"ألنفسكم الغضب قدر اهللا لكم اخلذالن
)٤(

.  
لنا من تأخر يف جانب من رد على كل من يعلق تقصرينا أو ما حيدث هذه اآلية يف و

 اًمؤامرات وصراعال شك أن هناك ، يعلقه باملؤامرات اخلارجيةجوانب احلياة الدنيوية 

جيب علينا أن ، ا بني األمم ولكن ذلك ال يعين أن نعلق على املؤامرة كل تقصري مناًوتنافس
 أو الذين ليس هلم لحه وال نلتفت إىل املخذلنيننظر فيما عندنا من تقصري وخلل فنص

  ،  املؤمنني وبث اهلزمية يف نفوسهمشأن إال تثبيط

                                 
 ٤٥البن مجاعة ص" تذكرة السامع واملتكلم") ١(

  ٦فلسفة األخالق صتأمالت يف ) ٢(

 ٣٣املرجع السابق ص، ]١٨٤١-١٧٧٢[قاله جان فردريك هربارت األملاين ) ٣(

 ٤/١٦١التحرير والتنوير ) ٤(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

 َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّ :  اهللا تعاىلوقد قال

ُُإن اجلملة األخرية تدل على أن األمر الفرط أو : "قال الشيخ حممد الغزايل. ٢٨: الكهف
سواء أكان ذلك يف ، َجييء مثرة غفلة القلب واتباع اهلوىالوضع السائب أو ا�تمع احمللول 

"أحوال النفس أم يف أخالق اجلماعة
)١(

.  
  

  :أهم أسباب الوقوع يف الرذائل شيئانو

  .األثرة أو التغايل يف حب النفس .١
  .اجلهل .٢

 ويفكر فيها ،فكل امرئ يتحزب لنفسه، فاألثرة نوع من أنواع الضعف متأصل يف اإلنسان

 ويضحي مبصاحل غريه وسعاد�م ملنفعته الشخصية هو ما نسميه ، يف غريهأكثر مما يفكر
فلو حبثت عن أكثر ما يرتكب من اجلرائم ، وهي أصل كبري من أصول الشر، األثرة

  .لوجدت أن سببها التغايل يف حب النفس

هلم ما لنا وعليهم ، حيسون إحساسنا، ومنه اجلهل بأن الناس مثلنا، اجلهل: والسبب الثاين
ما علينا

)٢(
.  

وهذا كله جيب أن يكون يف عني االعتبار وجنعله بني أيدينا يف كل ما سيأيت يف املبحث 

فهي راجعة إىل ، التايل من آداب قيادة السيارة واملخالفات اليت يقع فيها كثري من الناس
  .هذين الشيئني

َّبأمور عدة وبداية التغيري تكون   :منها، ِ

 هب مب خب حب جب ُّ  : قال اهللا تعاىل،من النفس ذا�ا ةناشئ  عزمية التغيريأن تكون .١

  ١١:  الرعدَّ هتمث مت خت حت جت

 وقهرها على اخللق احلسن وحتمل املشاق من أجل الوصول جماهدة النفسمث  .٢

 مي زي ري ٰى ُّ  :وقد قال اهللا تعاىل، بالنفس إىل عايل الرتب

  ٦٩:  العنكبوتَّ نيىي

                                 
 ١/١٢٢، تأليف حممد الغزايل، "سر تأخر العرب واملسلمني") ١(

 ٨٧حملمد أمني ص" األخالق"انظر ) ٢(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

اآلية مكيةهذه و
)١(

 وقال النيب صلى اهللا عليه ،ار يكن حينئذ جهاد قتال للكفومل، 
))ُهَسْفَ نـَدَاهَ جْنَ مُدِاهَالمج: ((وسلم

)٢(
وأن من ، ففي اآلية احلث على جماهدة النفس، 

  .يهيده السبل ويسهلها عليه ويوفقهتوكل على اهللا وأحسن نيته وبذل األسباب فإن اهللا س

كيف تعامل التعرف على أخالق الرسول صلى اهللا عليه وسلم وسريته ومشائله و .٣
 خف حف جف ُّ : قال اهللا تعاىل، واألسوة األحسن، فهو املثل األعلى، مع خلق اهللا

 َّ حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف

 .٢١: األحزاب

والتعرف على سريهم واتباع ، النظر يف أخالق صحابته وأتباعهم بإحسان .٤

 . سري الصاحلني من بعدهموالنظر يف، أخالقهم احلسنة

وهذا هو املقصود من هذا ، نهمواألخالق مي واستنباط اهلدايات تدبر القرآن الكر .٥
 .وهو موضوع املبحث التايل، البحث

  

  
  

  

  
  

  

  

                                 
ا حكي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما إال م، ألن سورة العنكبوت كلها مكية باتفاق املفسرين) ١(

املكي واملدين من السور "انظر ، وباقي السورة يبقى على األصل، عن استثناء اآلية احلادية عشرة

 .١٩٨ص" واآليات

واللفظ ) ١٦٢١(والرتمذي يف سننه برقم ، ٣٩/٣٧٥) ٢٣٩٥١(برقم " املسند"أخرجه أمحد يف )٢(

 يف أبواب فضائل اجلهاد عن رسول اهللا صلى اهللا ،باب ما جاء يف فضل من مات مرابطا، له

وصححه ، كالمها عن فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه" حديث حسن صحيح: "وقال، عيه وسلم

 ٢/٤٨) ٥٤٩(برقم " السلسلة الصحيحة"واأللباين يف ، األرناؤوط يف تعليقه على املسند



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

   أخالقيات قيادة السيارة في ضوء القرآن الكريم :الثالثلمبحث ا
  

  :المطلب األول عناية القرآن الكريم باألخالق وتزكية النفوس

ويدل على ذلك كثرة ،  املقاصد القرآنيةمن أهممقصد الكرمية العناية باألخالق إن 
واهللا عز وجل قد جعل تزكية نفوس ، اآليات اليت راعت هذا اجلانب وأولته عناية كربى

وذلك يف قوله عز ، الناس مقصدا من أهم مقاصد بعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّ  :وجل

  . ،٢:  اجلمعةَّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 جعلها علة لتشريع بعض حني، من حكم التشريعل جعل اهللا تزكية النفس وطهار�ا ب

 ،٢٣٢:  البقرةَّ ريزي ٰى ين ىن ُّ : كما يف أحكام الطالق بقوله، األحكام

غض البصر أحكام النظر وو ،٢٨:  النورَّ يهجي ىه مه ُّ : االستئذان بقولهأحكام و

  .٣٠:  النورَّ مثنث زث رث ُّ : بقوله

جل ـ جبملة من خملوقاته يف أول سورة الشمس وجعل جواب القسم وقد أقسم اهللا ـ عز و
٩:  الشمسَّ يب ىب نب مب زب ُّ  :قوله

)١(
َقد أفـلح من زكى نفسه أي اكتسب أي ،  َ َْ ْ َ

طهرها ومناها باخلريات: ََّالزكاء الذي قد خلقه اهللا، وزكاها معناه
)٢(

.  

م بنصوص كثرية حتث وقد جاءت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصالة وأزكى التسلي
: ولو مل يرد إال قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ، على تزكية النفس والتزام األخالق احلسنة

ُ ألُتْثُِعإنما ب(( ))ِقَالْخَ األَِمارَكَ مَمِّمَتِ
)٣(

ويدخل يف ": قال ابن عبد الرب،  لكفى ذلك

ِهذا املعىن الصالح واخلري كله، والدين والفضل واملروءة واإل حسان والعدل، فبذلك بعث ُ
"ليتممه

)٤(
.  

                                 
وإال فقد قيل إن اجلواب ، ٥/٤٨٨" احملرر الوجيز"على قول مجلة من املفسرين كابن عطية يف ) ١(

 ٣٠/٣٧٠البن عاشور " التحرير والتنوير"انظر ، حمذوف

 ٥/٤٨٨البن عطية " احملرر الوجيز") ٢(

، وصححه األرناؤوط يف حتقيقه للمسند، ١٤/٥١٢، )٨٩٥٢(برقم " املسند"أخرجه أمحد يف ) ٣(

" صحيح األدب املفرد"وصححه األلباين يف ، )٢٧٣(برقم " األدب املفرد"والبخاري يف 

 .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، ١/٤٦٤" صحيح اجلامع وزياداته"و، ١١٨ص

 ٢٤/٣٣٤البن عبد الرب " التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد") ٤(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

))اًقُلُم خُهُكمل المؤمنين إيمانا أحسنـَأ((عليه وسلم اهللا وجعل النيب صلى 
)١(

وذم ، 
 اهللا ال يحب َّفإن، َشْحُاكم والفَّإي((: قال عليه الصالة والسالمالفحش والتفحش ف

))َشِّحَفَ والمتـَشِالفاح
)٢(

.  

 ومن ، باخللق احلسنُ البخلِن أعظم أنواع البخلوم، واهللا عز وجل قد �ى عن البخل
  .أنواع الكرم بذل اخللق احلسن والعفو واملساحمة

وإذا نظرنا إىل موضوعنا ـ وهو قيادة ، حث عليها القرآن كثرية جداواألخالق اليت 

مطلوب مشروعة وهي ، السيارة ـ وجدنا أن هذه األخالق تعم من قاد السيارة أو ركبها
  . منها وغريهارة وراكبها أن يعمل مبا ورد يف القرآن الكرميمن قائد السي

 يف تعامل َالعجبلو رجعنا إىل الواقع الذي نعيشه اليوم يف كثري من بلداننا لوجدنا و

 ون ال يطيقفإذا رأيتهم حسبتهم، خصوصا يف الطرقات والشوارع، الناس مع بعضهم
 أو هاربني من،  يريد االنتصار فيهاٌّكل بل خييل إليك أحيانا أن الناس يف معركة، بعضهم

  عند اإلشارات املرورية والتقاطعاتظاهراوجتد ذلك ،  يريد اخلالص منهٌّلُ ك،عدو يطردهم

َّخلفت إىل تصحيح هذه السلوكيات اليت فنحن حنتاج حاجة ماسة ، واألماكن املزدمحة َ
  . أضرارا كثريةوراءها

ويف الطرقات أثناء قيادة السيارة قرآن الكرمي اليت حث عليها الوإن غرس القيم واألخالق 

ِّليـقوي االستهجان االجتماعي ملن يقصر يف ذلك َ وجيعل اإلنسان املقصر خيجل من ، ُ
  .تقصريه وخروجه عن اخللق السوي والنظام املنضبط

   

  

                                 
) ١١٦٢(برقم " سننه"والرتمذي يف ، ١٢/٣٦٤) ٧٤٠٢(برقم " املسند"أخرجه أمحد يف ) ١(

وأبو داود يف ، "حديث حسن صحيح: "وقال، املرأة على زوجهاباب ما جاء يف حق ، ٢/٤٧٥

من ، باب الدليل على زيادة اإلميان ونقصانه، ٤/٢٢٠) ٤٦٨٢(سننه من طريق أمحد برقم 

وصححه أمحد شاكر ، وحسنه األرناؤوط يف حتقيقه على املسند، حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه

برقم " السلسلة الصحيحة"صححه األلباين يف و، ٧/٢٠٨) ٧٣٩٦(يف تعليقه على املسند برقم 

)١/٥٧٣، )٢٨٤ 

وصححه ، وصححه األرناؤوط يف حتقيقه، ١١/٤٢٩، )٦٨٣٧(برقم " املسند"أخرجه أمحد يف ) ٢(

" السلسلة الصحيحة"واأللباين يف ، ٦/٤٢) ٦٤٨٧(أمحد شاكر يف تعليقه على املسند برقم 

  ٢/٥١٤)٨٥٨(برقم 



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

  :لقرآنية التي تصاحب قائد السيارةاآلداب ا: الثاني المطلب
 أن يلتزم �ا ويستشعرها قبل استعماله جيبوآداب  حقوق وواجبات على قائد السيارة

ومنها ما يتعلق بنفسه ، عز وجلمنها ما يتعلق بعبادته هللا ،  وأثناء استعماله هلا،للسيارة

  :هذه اآلدابمجلة ومن  ،ومنها ما يتعلق بالسيارة ذا�ا، وبتعامله مع الناس
  :عار نعمة اهللا بتيسيره هذه اآللةاستش: األدب األول

سخرها و، خلقهاليت أنعمها على من نعم اهللا عز وجل على  - بال شك – ارةالسي

 ضمن نعم اهللا اليت ال وهي داخلة، وخلق فيهم قدرة على صنعها واخرتاعها،  هلميسرهاو
قال ، ١٨:  النحلَّ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ  :قال اهللا تعاىل، تعد وال حتصى

تأتوا على ال : أي َّ ُِّّ َّ ُّ اسم أقيم مقام املصدر، ولذلك مل جيمع، : "الواحدي

"مجيعها بالعدد لكثر�ا
)١(

.  
لكثر�ا وعظمها يف احلواس والقوى واإلجياد بعد العدم ال حتصوها  : "قال ابن عطيةو

"واهلداية لإلميان وغري ذلك
)٢(

.  

ويشكره عليها أن سخرها له  أن يستشعر هذه النعمة وحيمد اهللا فعلى قائد السيارة
 ٰه مه جه هن من خن حن ُّ  :قال اهللا تعاىل، ة ما سخره اهللا لنافهي من مجل، ويسرها

  ١٣:  اجلاثيةَّ هت مت هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي

كما قال ، صالته وعبادته وحمياه ومماته، عل احلياة كلها هللاجيأن العبد املسلم حقيق بو
  ١٦٢:  األنعامَّ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ُّ  :تعاىل

 جت هب مب خب حب ُّ  : فقالًأمر اهللا عز وجل بالدخول يف اإلسالم كافةو

  .٢٠٨:  البقرةَّ جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت

 ممن اختذ إهله وال تكونوا منها شيئا، ترتكوايف مجيع شرائع الدين، وال أي ادخلوا  

هواه، إن وافق األمر املشروع هواه فعله، وإن خالفه، تركه، بل الواجب أن يكون اهلوى، 

من أفعال اخلري، وما يعجز عنه، يلتزمه وينويه، تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه، 
فيدركه بنيته

)٣(
.  

من استعملها يف ذلك فعل ما ف، إن اهللا خلقها للركوب والزينة: " قال ابن حجرو

                                 
 ٣/٣٢التفسري الوسيط ) ١(

 ٣/٣٤٠" احملرر الوجيز") ٢(

 ٩٤البن سعدي ص" تيسري الكرمي الرمحن") ٣(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

فإن اقرتن بفعله قصد طاعة ارتقى إىل الندب أو قصد معصية حصل له ، لهأبيح 
  .)١("اإلمث

قيامه وقعوده ،  السيارة وجعل حياته كلها هللاومن استشعر نعم اهللا عليه ومنها تسخري هذه

 والتزم التقوى يف هذه األحوال تيسرت أموره كلها؛ ألن هذه ومدخله وخمرجه وركوبه ونزوله
قال ابن ، ٢:  الطالقَّ ٰى ين ىن نن من زن رن ُّ  :قال اهللا تعاىل، هي عاقبة التقوى

)جناته من كل كرب يف الدنيا واآلخرة(: عباس رضي اهللا عنها
)٢(

: وقال الربيع بن خثيم ،

"من كل شيء ضاق على الناس"
)٣(

.  

الشرط واسم ، ٤:  الطالقَّ مك لك خك حك جك مق حق مف خف ُّ  : تعاىلوقال 

ن ألفاظ العموم م يف اآلتني)من(
)٤(

 فكل من اتقى اهللا ـ عز وجل ـ حصل له املخرج ،

فيدان نكرتان يف سياق الشرط فت َّ لك ُّ و َّ ين ُّ : وكذلك قوله  ،واليسر
ومالعم

)٥(
.  

 :التوكل على اهللا أثناء الخروج وركوب السيارة: األدب الثاني

  السيارة أن خيرج متوكال على ربه عز وجل الذي هيأ له ذلكَ وركوبَعلى من عزم اخلروج
ومن توكل ، ١٥٩:  آل عمرانَّ زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ  ويسره له

 ُّ ، أي كافيه٣:  الطالقَّ جبحب هئ مئ خئ حئ جئ ُّ  سيكفيه على اهللا فإن اهللا

واملقصود هنا ، بل جعل اهللا التوكل شرطا لإلميان، ٨١:  النساءَّ رب يئ ىئ نئ
 َّ جن مم خم حم جم هل مل ُّ  :قال اهللا تعاىل، التوكل العام املطلق

  ٢٣: املائدة

 القلب على اهللا يف استجالب املصاحل ودفع املضار من هو صدق اعتماد: والتوكل
أمور الدنيا واآلخرة

)٦(
التوكل هو الثقة مبا عند اهللا واليأس عما يف أيدي : "قال اجلرجاين، 

                                 
 ٦/٦٤فتح الباري البن حجر ) ١(

 ٢٣/٤٣أخرجه ابن جرير يف تفسريه ) ٢(

 ٢٣/٤٤أخرجه ابن جرير يف تفسريه ) ٣(

 ٢/١٢البن قدامة " روضة الناظر"انظر ) ٤(

 ٢٧٨ص) ٥٦(اعدة الق، البن اللحام" القواعد والفوائد األصولية"انظر ) ٥(

 ٢/٤٩٧البن رجب " جامع العلوم واحلكم") ٦(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

"الناس
)١(

.  
 بذل إذا ، وهو من أعظم األسباب اليت حيصل �ا املطلوب ويندفع �ا املكروه

ومن متام التوكل عدم ، فمن أنكر األسباب مل يستقم معه التوكل، السبب حبسب قدرته

الركون إىل األسباب
)٢(

.  
  :فعلى سبيل املثال، ا هذا كثريةومظاهر التوكل يف موضوعن

             بسم الله، تـوكلت على الله، ((: أن يقرأ دعاء اخلروج من املنزل إذا أراد بأن يقول .١
                            ِ َِّ ََّ َ ُ ْ َّ َ َ ِ ْ
ِ

َِّ                                       وال حول وال قـوة إال بالله ِِ َّ َ َ ََّ ُ َ ََ ْ َ ٍ                  يـقال حينئذف، ))َ ِ َِ ُ َ         هديت، وكفيت، ووقيت، فـتتـنحى : ُ
   
                                  َّ ََََ َ َ َ

ِ ِ ِ
ُ َ َُ ُ

 له الشياطني،
 

               ُ
ِ

ََّ ُ ُ                                  فـيـقول له شيطان آخرَ َ ٌْ َ َ ُ َ ُ ُ   كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟: ََ
   
            

                                  َ َ
ِ ِ ِ
ُ َ ُ ََ َ ُ ْ َ ٍ ُ َ

ِ َ َ َ ْ
)٣(

 ،

 .وهناك أدعية أخرى وردت يف السنة النبوية

كسالمة الكوابح واإلطارات ،  صيانة السيارة وتفقدها قبل قيادته هلاأن حيرص على .٢
، وحنو ذلكومساحات املاء والتأكد من سالمة األضواء األمامية واخللفية ، واحملرك

وأال يسري عليها وهي يف حال ال ، وهو من بذل األسباب اليت هي من متام التوكل

ٍ                                                                        يأمن على نفسه بقياد�ا أو يف حال قد تسبب أضرارا لغريه فإن قيادته هلا يف هذه 

 .احلال ليست من التوكل يف شيء

جلوس الركاب يف و، أن حيرص على استعمال وسائل السالمة كربط حزام األمان .٣

وحنو ذلك ، وعلى سالمة األطفال وذوي االحتياجات اخلاصة، األماكن املخصصة
 .من وسائل السالمة

 فإن غالب احلوادث  ،أال يقود السيارة وهو يف حال تعب وإرهاق أو غلبة نوم .٤

   .سببها التفريط والتساهل يف هذه احلال
  :قراءة أذكار ركوب السيارة :الثالثاألدب 

ومن هذه النعم هذه ، أن يتذكر نعم ربهالعبد جيب على  أنه األول األدب ذكرت يف

ه يف قوله ُ أصلبقراءة ما ورداهللا تعاىل ذكر  له أن ييستحب ََّومن مث، السيارة اليت سخرها له

                                 
 ٧٠للجرجاين ص" التعريفات") ١(

 ٢/١٢٠البن القيم " مدارج السالكني") ٢(

والرتمذي يف ، ٤/٣٢٥باب ما يقول إذا خرج من بيته ) ٥٠٩٥(أخرجه أبو داود يف سننه برقم ) ٣(

كالمها من حديث أنس بن ، ٥/٣٦٥باب ما يقول إذا خرج من بيته ) ٣٤٢٦(سننه برقم 

 .٢/٢٦٥" صحيح الرتغيب والرتهيب"وصححه األلباين يف ، مالك رضي اهللا عنه



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّ  :تعاىل

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

  ١٤ - ١٢:  الزخرفَّىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

تذكر نعم اهللا اليت أنعمها على اإلنسان بتسخريه له احلث على في هذه اآليات ف
مث تذكر يوم ما يصفه به املشركون وغريهم  تنزيه اهللا عز وجل عو، َمراكب يف الرب والبحر

  . ر�م من بعد مما�مإىلالقيامة الذي ينقلب فيه الناس 

  .ء يف السنة تفصيل أكثروجا،  األصل يف قراءة هذا الذكرهذه اآلية هيو
 زب رب يئ ىئ نئ مئُّ ِهللا ُدْمَالحَ وِ اهللاِمْسِب: ((فيستحب له أن يقول

، ِ هللاُالحمد، ِ هللاُالحمد، ِ هللاُالحمد، َّ ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

ي ظلمت نفسي فاغفر لي؛ فإنه ال ِّنِ إَّمُ اللهَكَبحانُس، ُرَبـْكَ أُاهللا، ُرَبـْكَ أُاهللا، ُرَبـْكَ أُاهللا
))نوب إال أنتيغفر الذ

)١(
.  

 ىق يف ُّ  :ورد أنه يستشعر تكرمي اهللا له وتفضيله على كثري من خلقه ويتأول هذه اآليةو

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

الحمد هللا الذي كرمنا وحملنا ، بسم اهللا((: فيقول، ٧٠:  اإلسراءَّ ين ىن نن من

 مئُّ الفي البر والبحر ورزقنا من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلقه تفضي

 مث يكرب ثالثا َّ ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
))اللهم اغفر لي إنه ال يغفر الذنوب غيرك: ويقول

)٢(
.  

بل وردت آية ، والبسملة آية منه،  الذكر بالبسملة له أصل يف القرآن الكرميذافبداءة ه

ت ويلحق �ا سائر املركوبا، الدابة عند ركوب البداءة بالبسملة تشري إىل استحباب
 اك يق ىق يف ُّ : كما حكاه اهللا تعاىل عن نبيه نوح عليه السالم  ،كالسيارة

                                 
كتاب ، )٣٤٤٦(والرتمذي يف سننه برقم ، ٢/١٤٨) ٧٥٣(برقم " مسنده"أخرجه أمحد يف ) ١(

من حديث علي رضي ، "حديث حسن صحيح: "وقال، باب ما يقول إذا ركب دابة، الدعوات

التعليقات "وصححه األلباين يف ، "حسن لغريه: " قال األرناوؤط يف تعليقه على املسند،اهللا عنه

 .وله ألفاظ أخرى، ٤/٣٣١" احلسان

البن بلبان " اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان"انظره يف ، "صحيحه"أخرجه ابن حبان يف ) ٢(

التعليقات "باين يف وصححه األل، "إسناده حسن: "وقال عنه شعيب األرناؤوط، )٢٦٩٧(برقم 

 .٤/٣٣١" احلسان



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

فاستحب بعض العلماء ، ٤١:  هودَّ رن مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك
باسم اهللا جمراها ومرساها إن ريب لغفور رحيم: أن يقول عند ركوب السفينة

)١(
: قلت، 

  .ويقاس عليها السيارة أل�ا مركوبة ووسيلة نقل

ِّرب أنزلين منزال مباركا : أن يقول إذا وصل إىل مقصده ونزلذكار هنا مما ورد من األو
 يه ىه مه جه ُّ : كما حكاه اهللا تعاىل عن نوح عليه السالم، وأنت خري املنزلني

ْيـعلمكم كيف تـقولون إذا ركبتم  : "قال قتادة ، ٢٩:  املؤمنونَّىي مي خي حي جي ُْْ ْ
ِ
َ َ ِ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َِّ ُ

َالفلك تـقولون ِيف ُ ُ َ ُِ ْ ْوإذا ركبتم  َّ رن مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك ُّ : ْ ُْ
ِ
َ َ َِ

ْاإلبل قـلتم ُْ ُْ َ
ِ  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئُّ: ِ

َويـعلمكم ما تـقولون إذا نـزلتم من الفلك واألنـعام مجيعا تـقولون،  َّ ىت َُ ُُ َ ُ َ ُ ًَ َ َ
َِ ِ َْ ْ َْ ُ َ

ِ ْ َْ
ِ

ْ ُْ َ َ ِ َ ُُ َََْْاللهم أنـزلنا : ِّ َّ ُ َّ

" َّ ىي مي خي حي جي يهُّ 
)٢(

.  
علمكم اهللا كيف تقولون إذا ركبتم وإذا : "عن قتادة" اإلكليل"واختصره السيوطي يف 

"نزلتم
)٣(

.  

وأجاز األوزاعي الدعاء �ذا الدعاء عند النزول
)٤(

َُباجلملة فاآلية و: "قال القرطيب،  ُْ َْ َِ ْ ِ

َتـعليم من الله عز وجل لعباده إذا ركبوا وإذا نـزلوا أن يـقولوا هذ َ ُ ُُ َ ََ ُ َ َْ َ َ َ َِ ِ
َ َ

ِ ِ ِ ِ
َ

ِ ِ ِ َِّ ََّ َّ
َ ٌ "اْ

)٥(
.  

َكانفقد ،  دعاء السفر املشهوريقرأ أن إذا ركب سيارته وأراد السفرويستحب   النيب َ

َ إذا استـوى على بعريه خارجا إىل سفر، كبـر ثالثا، مث قالصلى اهللا عليه وسلم َُ ّ ً َ ًَ َ َّ
ٍ َ َ ََ َِ ِِ َ

ِِ ِ
َ َ َ َ َ َ ْ  مئُّ :َ

ِّاللهم إنا ، َّ ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ّ ُ ّ
َنسألك في س

ِ َ َُ ْ َفرنا هذا اْلبر والتـقوىَ َ ّْ ّ َ
ِ َ َ َِ إىل آخر احلديث املشهور...)) َ

)٦(
.  

 رن مم ام يل ىل مل ُّ  وقد أثىن اهللا ـ عز وجل ـ على أويل األلباب

  .فالقيام لركوب السيارة والقعود عليها داخل يف هذه اآلية، ١٩١:  آل عمرانَّ زن

                                 
 ٢/٨٥٧للسيوطي " اإلكليل يف استنباط التنزيل") ١(

 ٢٠/٥٥٨أخرجه ابن جرير ) ٢(

 ٣/١٠٠٠اإلكليل يف استنباط التنزيل ) ٣(

 ١/١٦٠البن قدامة " املغين"وانظر ، ١٥٩ص) ٢٤٨(مسائل حرب الكرماين برقم ) ٤(

 ١٢/١٢٠للقرطيب " اجلامع ألحكام القرآن") ٥(

 .باب ما يقول إذا ركب إىل سفر احلج، ٢/٩٧٨، )٤٢٥(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم ) ٦(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

عاه وطلب منه أن حيفظ من دتعاىل فاهللا ، ومن حافظ على هذه األذكار حفظه اهللا
  .٦٤:  يوسفَّ ىه مه جه ين منىن خن حن ُّ  :حيفظه

  :السير المقتصد بال سرعة زائدة وال بطء مضر: الرابعاألدب 

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ُّ  :قال اهللا تعاىل

غري مستكربين وال ، باحللم والسكينة والوقار: " قال ابن جرير،٦٣:  الفرقانَّ حس جس

"متجربين
)١(

 أن املشي يف األرض يكون متوسطا بال إسراع زائد  فهذه اآلية أصل يف،

 زائد يعرقل حركة السري أو يسبب ٍ       وال بطء، للخطر النفس ً ومعرضةً ومفسدةً مؤذيةًزيادة
  .فكل منهما ضرر، األذى

 حم جم يل ىل مل خل ُّ : وميكن أن يستدل على ذم السرعة بقول اهللا عز وجل

التأني من اهللا : (( وسلمع قول النيب صلى اهللا عليه م،٢١:  النورَّ ممىم خم
))والعجلة من الشيطان

)٢(
فالعجلة يف قيادة السيارة خطوة من خطوات الشيطان اليت ، 

 .ضرر ومفسدة�ينها عن تتبعها ملا يرتتب عليها من 

 َّ جي ٰه مه ُّ : فيما حكاه اهللا عنه بقوله لقمان البنه ُومما جاء يف هذا املعىن وصية

 هو السري الوسط بال سرعة زائدة مؤذية وال بطء متماوت واالقتصاد يف املشي، ١٩: لقمان

واملطلوب هو ، ل من الفعلني منهي عنهفك، من خلف كة السري أو يضر من يأيتيعطل حر

  .مع مراعاة السرعة املسموحة �ا يف كل طريق، ما بينهما من االقتصاد يف املشي
" السرعةيعين ":حبيب يف تفسري االقتصاد يف املشيقال يزيد بن أيب 

)٣(
أي منهي ، 

  .عنها

: قال جماهد، ِواالختيال  أيضا بالتواضع وعدم التكرب يف املشيوقد فسر االقتصاد
"تواضع"

)٤(
.  

                                 
 ١٧/٤٨٩تفسري ابن جرير ) ١(

وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم  ، ٧/٢٤٧) ٤٢٥٦(أخرجه أبو يعلى يف مسنده برقم ) ٢(

سعد وله شاهد من حديث سهل بن ، "رجاله ثقات، إسناده حسن: "٤/٤٠٤) ١٧٩٥(

، كتاب الرب والصلة ، ٣/٤٣٥) ٢٠١٢(الساعدي رضي اهللا عنه أخرجه الرتمذي يف سننه برقم 

 باب ما جاء يف التأين والعجلة

 ٩/٣١٠٠) ١٧٥٥٠(وابن أيب حامت برقم ، ١٨/٥٦٣أخرجه ابن جرير ) ٣(

  ٩/٣٠٩٩) ١٧٥٤٩(وابن أيب حامت برقم ، ١٨/٥٦٣أخرجه ابن جرير ) ٤(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

"ال ختتل: "قال سعيد بن جبري يف تفسري اآليةو
)١(

�اه عن : " وقال قتادة، 
"اخليالء

)٢(
َالتجبـر والتكبـر على الناس و: "وقال ابن زيد،  َِ َّ ََ ُ ُُّ َُّ َّ ْحمقرتـهمََّ ُ َُ َُِّ"

)٣(
  

واإلبطاء يف املشي قد يكون من اخليالء فينهى عنه أيضا
)٤(

.  

َامش متواضعا مستكينا، ال مشي البطر والتكرب، وال مشي : "قال ابن سعدي ْ َ
"التماوت

)٥(
.  

 جن مم خم حمجم هل مل خل حل ُّ : وقال اهللا تعاىل حاكيا عن لقمان يف وصيته البنه

ال : قال الضحاك، ش وأنت خمتال متكربي ال متأ، ١٨:  لقمانَّ جه هن من خن حن
متش يف األرض باخليالء

)٦(
.  

 َّ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن منخن حن جن مم خم ُّ : وقال تعاىل

ربا كربا وتيها وبطرا متك:  أيَّ منخن حن جن مم خم ُّ : "قال ابن سعدي، ٣٧: اإلسراء
 حي جي ٰه مه جهُّيف فعلك ذلك  َّ هنُّ، على احلق ومتعاظما على اخللق

 وحمتقرا عند اخللق مبغوضا ممقوتا قد ، تكون حقريا عند اهللا يف تكربك بلَّ هي مي خي

"اكتسبت أشر األخالق واكتسيت أرذهلا من غري إدراك لبعض ما تروم
)٧(

.  
وإمنا ذكرت أدب التواضع ، وكالم املفسرين من السلف ومن بعدهم يف هذا كثري

وهذا ، ك التكرب واخليالءوترك التكرب واخليالء هنا ألنه قد ورد تفسري االقتصاد يف املشي برت

الفعل يقع فيه كثري ممن يركب السيارات الفارهة ويتكرب على الناس وخيتال عليهم فيدخل 
  .يف عموم هذه اآليات

  :إلقاء السالم ورده: الخامساألدب 

ـ سواء من اآلداب اليت ينبغي مراعا�ا أثناء قيادة السيارة أنه يشرع للمسلم إذا مر بأحد 
يلهيه عن النظر إىل كن هذا ستطيع إن مل يبقدر ما ي عليه أن يسلما ـ ماشيا أو راكب

                                 
 ٩/٣١٠٠امت أخرجه ابن أيب ح) ١(

 ٩/٣١٠٠) ١٧٥٥٢(وابن أيب حامت برقم ، ١٨/٥٦٢أخرجه ابن جرير ) ٢(

 ٥٦١/ ١٨أخرجه ابن جرير ) ٣(

 ٣/٢٣للسمرقندي " حبر العلوم") ٤(

 ٦٤٨تيسري الكرمي الرمحن ص) ٥(

 ١٨/٥٦٢أخرجه ابن جرير ) ٦(

 ٤٥٧تيسري الكرمي الرمحن ص) ٧(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

 ألن اهللا إذا مسعه أو رأى إشارته بالسالم َّوجيب على املسلم عليه أن يرد السالم، طريقه
 خي حي جي ٰه مه جه منهن خن حن جن مم خم حم جم ُّ  :عز وجل يقول

لو  به والتلفظ ويكفي يف الرد أن، واألصل يف األمر أنه للوجوب، ٨٦:  النساءَّ هي مي

اليت أد�ا املالئكة مع رسل اهللا ومن اآلداب ، وهو من سنن املرسلني، مِّمل يسمعك املسل
  .)١( الكرام

واستدل كثري من العلماء بل نسبه بعضهم إىل اجلمهور على مشروعية رد السالم على كل 

ٍمسلم مسلما كان أو كافرا اس رضي اهللا وقد قال ابن عب، لكن خيتلفان يف صيغة الرد، ِّ
:  ألن اهللا تعاىل يقول؛من سلم عليك من خلق اهللا فاردد عليه وإن كان جموسيا: (عنهما

)َّمنهن خن حن جن مم ُّ 
)٢(

.  

وأن الرد باألحسن خاص باملسلمني والرد ، وقد ورد عن السلف أقوال يف تفسري هذه اآلية
ِوأوىل التأويلني ب: "قال ابن جرير، باملثل يكون للكفار ِ ْ َ َِ َّْ ِتأويل اآلية قـول من قال ذلك يف ََْ َ َ

َِ َ َُ َْ َ َْ
ِ ْ ِ ِ ْ

ِأهل اإلسالم  َ ْ ِْ ِ ْ ْووجه معناه إىل أنه يـرد السالم على المسلم إذا حياه حتية أحسن من ، َ َ َ َ
ِ ِ

َ َ ْ َ ًَ َّ َّ ََّ ُُّ َُ ِ ِِ ِ ْ ُ َ َْ َ َ ََ َ َّ ُ ُ ََّ َْ
َحتيته أو مثـلها َْ

ِ ِِ ِ
َْ َّ َوذلك أن الصحاح من اآلثار عن ر. َ َ َْ ََ ِ َ ْ َ

ِ ِّ َّ َ َ
ََُّسول الله صلى اهللا عليه وسلم أنه َِ َ

َّ َّ ََّ َُ
ِ ِ
ََْ ُ َ

ِ

َواجب على كل مسلم رد حتية كل ك ُ ُِّ َِّ ََِّ َّ َ ْ ٍَ ِ ِ
ُ ََ ِِافر أحسن من حتيتهٌ ِ َِّ َ ْ َ َ ْ َ ٍ ِوقد أمر الله برد األحسن؛ ، ِ َ ْ َ ْ ِّ َ َ

ِ ُ َّ ََ ْ َ َ
ُوالمثل يف هذه اآلية من غري متييز منه بـني الم َْ َْ ْ َْ ْ َُ ْ

ِ ِ ٍِ ِْ َ ِ َ ْ ِ ِ
َ ِ ِ ْ ِستـوجب رد األحسن من حتيته عليه ِ ِِ ِ ِ

ْ ََْ َّ َ َّْ ِ َ َ ْ َ ْ
ِ ِ

ْ َ
َوالمردود عليه مثـلها بداللة يـعلم �ا صحة قـول من قال َ َْ َ ُ

ِ
ْ ُ َّْ ِ

َ َ
ِ

ُ َ َ ُ َْ
ٍ ِ َِ َ ِ ْ َ

ِ
ُ ْ َ َعىن برد األحسن المسلم : َْ َ

ِ
ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ْ ِّ ِ

َ َِّوبرد ، َ
ِ َ

ِالمثل ْ ِ ِأهل الكفر: ْ ْ ُ ْ َ ْ َ"
)٣(

.  

 وهو قول مجهور العلماء،ورد النهي عنه يف السنةأما ابتداء الكافر بالسالم فقد 
)٤(

 وإن ،

 َّ ىق يف ىف يث ىث نث ُّ  :كان بعض املفسرين استنبط من قول اهللا تعاىل

 وقال به أبو أمامة رضي اهللا عنه،جواز ابتداء الكفار بالسالم، ٥٥: القصص
)٥(

 كما ،

                                 
 ]٦٩: هود[اهيم ورده عليهم على سبيل املثال سالم املالئكة على إبر) ١(

 فقد رجح جواز ١٤٢وانظر تفسري سورة احلجرات البن عثيمني ص، ٧/٢٧٥أخرجه ابن جرير ) ٢(

 .الرد على الكفار باملثل

 ٧/٢٧٦تفسري ابن جرير ) ٣(

 ١/٣٦٥البن مفلح " اآلداب الشرعية واملنح املرعية") ٤(

 أنه كان  رضي اهللا عنهعن أيب أمامة، ٦/٤٣٦) ٨٧٩٨(أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان برقم ) ٥(

ًفما علمت أحدا يسبقه بالسالم إال يهوديا مرة اختبأ له خلف : قال. يسلم على كل من لقيه ً =



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

استدل حممد بن كعب القرظي
(١)

: ف الزخرَّ منخن حن جن مم ُّ  : بقول اهللا تعاىل

  .َّ مجحج مث هت ُّ : وهذا كقول إبراهيم عليه السالم ألبيه فيما حكاه اهللا عنه ، ٨٩

فقد استدل بعض املفسرين جبواز السالم على الكافر
)٢(

لكن هذا مبين على تفسري ، 

 وهو قول قصد به املتاركة، والصواب أن السالم هنا هو سالم الرتك، السالم هنا بالتحية
مجهور املفسرين

)٣(
َوحديث أيب هريـرة يف النـهي عن ابتدائهم أوىل: "ن حجرقال اب، َْ َّ َْ

ِِ َِ ْ ِْ َ ِ ْ ِ ََ َ ُ ِ ُ
ِ
َ َ، 

َوأجاب عياض عن اآلية وكذا عن قـول إبـراهيم عليه السالم ألبيه بأن القصد بذلك 
ِ َِ َ َ َِ ِ َِ ْ َْ َّ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َّ ْ َْ َ ََ َ

ِ ِ
ْ َ ْ َ َ َََ ْ ِ ٌ َ َ

ِالمتاركة والمباعدة وليس القصد فيه ِ
ُ َْ َ ُْ ْ َْ ََْ ُ َ ُُ ََ َ َ ََّما التحيةَ ِ َّ َ"

)٤(
.  

واملقصود من السالم أنه سالم املتاركة املكىن �ا عن املوادعة أال نعود : "قال ابن عاشورو

"ملخاطبتكم
)٥(

  .فهو سالم متاركة، ٤٧: مرمي، 

على جواز  ٤٧:  طهَّ مل خل حل جل مك لك ُّ  :وإن كان قد يستدل بقوله تعاىل
وال توقري إذا كان ، النهي ورد لتوقريهألن ،  إذا كان حلاجةإلقاء السالم على الكفار

حلاجة
)٦(

ّ واستدل به على منع السالم على الكفار وإذا احتيج إليه يف : "قال اآللوسي، 
"خطاب أو كتاب جيء �ذه الصيغة

)٧(
وقد ورد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ، 

ية يف رسائله إىل ر يف اآلاملذكو�ذا اللفظ  البسملةيكتب إىل امللوك �ذا اللفظ بعد 

السالم عليكم أو يزيد الرمحة : ولكن هذا خمصوص �ذه الصيغة ال أن يقول، امللوك

  .والربكة

                                                                                
ما محلك على ما صنعت؟ ! وحيك يا يهودي: أسطوانة فخرج فسلم عليه، فقال له أبو أمامة=

! وحيك:  آخذ به، فقال أبو أمامةفضل فأحببت أن ًرأيتك رجال تكثر السالم فعلمت أنه: قال

ًإن اهللا جعل السالم تحية ألمتنا، وأمانا ألهل ((: مسعت رسول اهللا صلي عليه وسلم يقول
 ٧/٦٥) ٣٠٦٤(برقم " سلسلة األحاديث الضعيفة"وضعفه األلباين يف . ))ذمتنا

 ١٣/١٩٧، )٢٦٢٦٤(أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه برقم ) ١(

 ١١/١١٢للقرطيب " رآناجلامع ألحكام الق) ٢(

 ١١/١١١للقرطيب " اجلامع ألحكام القرآن) ٣(

 ١١/٤فتح الباري البن حجر ) ٤(

 ٢٠/١٤٦التحرير والتنوير ) ٥(

 ٦/٤١٢" حاشية ابن عابدين") ٦(

 ٣/٩٥٢للسيوطي " اإلكليل يف استنباط التنزيل"وانظر ، ٨/٥١٢لآللوسي " روح املعاين") ٧(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٥٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

صباح اخلري أو مرحبا : كقول، أما التحية بغري السالم، وهذا كله يف االبتداء بلفظ السالم
بالعربية أو بغريها فهذا جائز

)١(
اللجنة جاء يف فتاوى و، ما مل يرتتب عليه مفسدة، 

وال بأس أن يقول للكافر ابتداء كيف حالك، كيف أصبحت، كيف أمسيت، : "الدائمة

وحنو ذلك إذا دعت احلاجة إىل ذلك، صرح بذلك مجع من أهل العلم منهم أبو العباس 
"شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

)٢(
.  

  

  :الشكر واإليثار: السادساألدب 
رادا ، اليت تصاحب قائد السيارة أن يكون شاكراة واألخالق احلميدومن اآلداب الفاضلة 

، وينبغي أن تصاحبه يف كثري من املواطن، فهذه املنزلة من أعظم صفات املؤمنني، للجميل

 أحد يف سح لهَإن فف،  الشكر للناسبذلعلى يعين قائد السيارة هنا أن حيرص ومما 
فانتظر حىت قف للسيارات  يف شارع ضيق أو موكانأو ،  له التجاوزَلِّكي يسهالطريق 

 على نفسه أو أو كان عند تقاطع فقدمه،  ا�الأو تقدم أو تأخر ليفسح له  بسيارتهرجخي

  : ألن اهللا عز وجل أمر بذلك وقال،  الشكرفعل شيئا مما يشابه ذلك فهو يستحق

وأخرب بأنه  ،ومن شكر اهللا شكر الناس، أي هللا، ٦٦:  الزمرَّ جض مص خص حص ُّ 

فإذا مجعنا بينها وبني قول النيب صلى اهللا ، وهذا أمر بالشكر عام، )٣(نسيجزي الشاكري

))من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا(( :عليه وسلم 
)٤(

 هذه  انتشار تبني استحباب
  .اخلصلة النبيلة

 ما يؤثره على نفسه يف الطريق وأن غريه ليفسح أن لقائد السيارةويف مقابل ذلك يستحب 

 قال اهللا تعاىل واصفا أفعال ، حال تقتضي ضد ذلكترتجح  مامل أو، ضررعليهمل يكن 

                                 
 ٣/١٣٩٣) ١٧٧٣(وصحيح مسلم برقم ، ١/٨) ٧(صحيح البخاري برقم ) ١(

  . )١١١٢٣( رقم الفتوى ، ٣/٤٣٥" فتاوى اللجنة الدائمة") ٢(

 ١٥٤: آل عمران) ٣(

باب يف ، ٤/٢٥٥) ٤٨١١(وأبو داود برقم ، ١٢/٤٧٢، ٧٥٠٤أخرجه أمحد يف مسنده برقم ) ٤(

كر ملن  باب ما جاء يف الش٣/٤٠٣) ١٩٥٤(برقم ، ، والرتمذي يف سننه، شكر املعروف

وصحح األلباين ، وصحح األرناوؤط يف تعليقه على املسند، حسن صحيح: وقال، أحسن إليك

 ١/٧٧٦) ٤١٦(يف السلسلة الصحيحة برقم 



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

قال ، ٩:  احلشرَّ ملهل خل حل جل مك لك خك ُّ  :مثنيا عليهم  األنصارالصحابة
"مدح اإليثار يف حظوظ النفس والدنيا فيه: "السيوطي

)١(
.  

فقد جاءت يف سياق الثناء على أصحاب ، ال جيوز ختصيصها إال بدليلوهذه اآلية عامة 

 أروع حينما ضربواصلى اهللا عليه وسلم من األنصار ملا قدم املهاجرون إىل املدينة النيب 
ل من آثر على نفسه أخاه فيدخل يف هذه اآلية ك،  وترك حظوظ النفس اإليثاراألمثلة يف

الختفت كثري من اليوم  يف الطرقات  أو بعضا منهالناس هذا ولو فعل، وقدمه عليه

  .واهللا املستعان، يف مثل هذه املواقفتقع بني الناس املشاجرات واملالسنات اليت 
فع عن الدنايا أن يرتاحلسنة و باألخالق جيب على العبد أن يلتزموعلى سبيل العموم 

وكل ما يف السنة من آداب نبوية فهي ،  واألفعال القبيحة كلها عن األلفاظ السيئةويبتعد

 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّ  :داخلة يف عموم قول اهللا تعاىل

فقد أمرنا اهللا عز وجل باالئتساء ، ٢١:  األحزابَّ حم جم هل مل خل حل

كان خلقه (و، ٤:  القلمَّ ين ىن نن من زن ُّ  بالنيب صلى اهللا عليه وسلم الذي عنه

)َالقرآن
  .)٣()مل يكن فاحشا وال متفحشا(و، )٢(

"على أدب القرآن:" قال عطية العويف
)٤(

ك يا حممد وإن: "قال ابن جرير يف تفسري اآليةو، 

"لعلى أدب عظيم، وذلك أدب القرآن الذي أدبه اهللا به، وهو اإلسالم وشرائعه
)٥(

.  

  :عدة المحتاجين ونجدتهممسا: السابعاألدب 
ل أو تعطلت سيار�م ت تيسري أناسا قد انقطعت �م السبقد جتد يف طريقك وأن

وكذلك  ،الكي عليهم اهلِشُوقد جيب ذلك إذا خ، فيستحب لك أن تساعدهم وتنجدهم

، مفهؤالء هلم حقوق زائدة على غريه، مساعدة خاصة وذوي االحتياجات يستحق كبار
 جف مغ جغ ُّ  :قال تعاىل،  الذي أمر اهللا به من التعاون على الرب والتقوىوهذا كله

                                 
 ٣/١٢٤٣اإلكليل يف استنباط التنزيل ) ١(

 .ومن نام عنه أو مرض،  باب جامع صالة الليل١/٥١٢) ٧٤٦(أخرجه مسلم برقم ) ٢(

،  باب صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم ٤/١٨٩) ٣٥٩٥(خاري برقم أخرجه الب، متفق عليه) ٣(

كالمها عن عبد اهللا بن عمرو ، باب كثرة حيائه صلى اهللا عليه وسلم) ٢٣٢١(ومسلم برقم 

 .رضي اهللا عنهما

 .١/٣١٠" دالئل النبوة"والبيهقي يف ، ٢٣/١٥٢أخرجه ابن جرير ) ٤(

 ٢٣/١٤٩تفسري ابن جرير ) ٥(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٥٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

 َّ جم هل مل خل حل جلمك لك خكحك جك مق حق مف خفحف

  ٢: املائدة

 مئ خئ ُّ  :اهللا تعاىلقول ويدل على ذلك عموم ، اإلحسانوتدخل مساعد�م يف أنواع 

م يضيع عمل احملسنني وال أجرهوأخرب اهللا أنه ، ١٩٥،:  البقرةَّ مب خب حب جب هئ
  ١٢٠:  التوبةَّ جت هب مب خب حب جب هئ ُّ  :فقال تعاىل

َّ                                                        مفتاح حصول الرمحة اإلحسان يف عبادة اخلالق، والسعي يف نفع ": ِّ               وقال ابن القيم َ ْ َّ
"عبيده

)١(
. 

َ                 فإن اإلحسان يفر": ً       أيضاوقال ْ ِّ                                                     ح القلب ويشرح الصدر وجيلب النعم ويدفع النقم، وتركه َّ ِّ َّ
ِّ                                                يوجب الضيم والضيق، ومينع وصول النعم إليه، فاجلنب ِّ َ                           ترك اإلحسان بالبدن، والبخل: َّ ْ :

َ                  ترك اإلحسان باملال ْ"
)٢(

  .واألحاديث واآلثار يف فضل ذلك كثرية، 
  : والصفح واإلعراضالصبر وتحمل األذى: الثامناألدب 

 وراكبها أن يعلم أنه سيخالط الناس وسيتعرض ملواقف كثرية قد ال لسيارةقائد اى عل

 أن يوطن نفسه على الصرب وحبس النفس وحتمل أذى اآلخرين الذين تعجبه فعليه هنا
احتسابا لألجر ورغبة فيما عند اهللا؛ خيطؤون عليه يف الشارع بأي نوع من أنواع اخلطأ 

 َّ مس هث مث هت مت هب مب ُّ : قال تعاىل، يمملا يف الصرب من أجر عظوذلك 

  .١٠: الزمر
 أو خلل يف سيارته أو حنو كل ما يصيبه من حوادثيوطن نفسه على  ذلك أن  أمثلةومن

فقد ذكر ،  عن املسيئنيفحوأن يعفو ويص، أن يكظم غيظه قدر ما يستطيععليه و، ذلك

 جي يه ىه ُّ  : فقالكظمهم للغيظ منها َّوعد صفات املتقنياهللا 

 رب يئ ُّ  :وقال تعاىل ، ١٣٤:  آل عمرانَّ ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي

ُّاملواقف اليت سيتعرض هلا تـعد وهذا ، ١٩٩:  األعرافَّ مب زب َ ُمن االبتالء الذي خيترب ُ
 هل ينال أجر الصابر الكاظم الغيظ املعرض عن اجلاهلني أو ال؟ وال ميكن أن ،فيه املؤمن

هذه املواقف اليت تستدعي منه لبالء ك لالختبار وادرجة الصابرين إال إذا تعرضأحد ينال 

  .كبح النفس وترك االنتصار هلا

                                 
 ٦٩ص" اح إىل بالد األفراححادي األرو") ١(

 ٢٧٩البن القيم ص" طريق اهلجرتني") ٢(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٥٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

 يت ىت نت مت زت رت يب ُّ :  قال اهللا فيهمأن يكون ممنعلى راكب السيارة و

  .٥٥:  القصصَّ ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث

وأمر النيب صلى اهللا عليه ،  إبراهيم وإمساعيل باحللمأنبياءهقد مدح واهللا ـ عز وجل ـ 

 . وأمرنا أن نقتدي به،َُ�دى األنبياءوسلم أن يقتدي 
 بالسفه والكذب فرد  وصفوهحينمايعترب بقصص األنبياء مع أقوامهم كهود عليه السالم لو

 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ ُّ :  قال اهللا تعاىلعليه بكل حلم

 َّ من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك

  ٦٧ - ٦٦: األعراف

ومل يقابل ذلك ! هة والكذب فكان رده ليس يب سفاهةُّهذا نيب من أنبياء اهللا ا�م بالسفا

  .بسوء وال مكافئة
 جت ُّ  :يصلح كما قال تعاىلوأن يعفو فإن أخطأ عليه أحد يف الطريق فإنه يستحب له 

 يف ىف يث نثىث مث ُّ  : وقال تعاىل،٤٠:  الشورىَّ مثحج هت مت خت حت

إذا كان متهورا أو متساهال أو ولكن ، ٢٢، :  النورَّ مل يك ىك مك اكلك يق ىق
وألجل ذلك شرعت ، العقوبة حىت يرتدع يستحق هفإنأو خيشى من تفريطه  تعمدام

 .العقوبات

 هو إال أن األصل العفو واإلصالح،  وهذا األمر خيتلف باختالف الصور واألحوال
 َّ مهىه جه ُّ :  الطرف اآلخر ألن اهللا تعاىل يقوليصاحليستحب له أن ف، األوىل

صلحوهذا اللفظ عام يف كل ، ١٢٨: النساء
)١(

يقتضي ، لفظ عام مطلق: "قال ابن عطية، 

"أن الصلح احلقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به اخلالف خري على اإلطالق
)٢(

.   
أال : "قال السدي، ١:  األنفالَّ منىن خن حن ُّ : وقال عز وجل يقول

"تستبوا
)٣(

.  

،  مبثلهاففي هذه اآليات وحنوها حث على اجتناب سفاسف األمور وأال يقابل السيئة
خصوصا إذا كان املخطئ عليك جاهال أو كبريا يف السن أو جديدا على البلد فهذا 

  .يستدعي منك التحمل والصرب واحللم والعفو رجاء رضوان اهللا

                                 
 ٢/٥٩٢للسيوطي " اإلكليل يف استنباط التنزيل") ١(

 ٢/١٢٠البن عطية " احملرر الوجيز") ٢(

 ).٨٦١(أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه برقم ) ٣(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٥٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

قال ، أن يدفع السيئة إذا أخطأ عليه أحدو،  لفظ وفعل بذيء عن كليبتعدأن ومن ذلك 
  ٩٦:  املؤمنونَّىك مك لك اك يق ُّ : اهللا تعاىل

ِأمر الله المؤمنني بالصرب عند الغضب، واحللم والعفو «:  ابن عباس رضي اهللا عنهماَالَق ْ َ ْ ْ َْ َ ُِ َّْ ِْ ِ ِ ِِ َِ َ َ ْ ْ َّ ِ َ ْ ُ َ ََ

ٌّعند اإلساءة، فإذا فـعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع هلم عدوهم، كأنه ويل  َِ َ َُ ََُّ َ ْ ُْ ُُّ َ َُ ََ ََ َ ََ َ ْ
ِ َ َُّ َ

ِ َِّ
ُ ُ َ ََ

ِ َ َِ ِ
َ ِْ ْ

ٌمحيم
َِ«

)١(
  

وفسر جماهد
)٢(

 وعطاء
)٣(

وقال ابن ، بأن تسلم عليه إذا لقيته، السالم هذه اآلية ب

، وال تلحظ جانب املكافأة؛ ادفع بغري عوض، اسلك مسلك الكرام: فقه اآلية: "العريب
"سلم على من يسلم عليك: ويدخل فيه، وال تسلك مسلك املبايعة

)٤(
.  

ْالتخلق �ذه اآل : "وقال ابن عاشور ِ ِ
َ
ِ

ُ ُّ َ َية هو أن المؤمن الكامل يـنبغي له أن يـفوض َّ ِّ َُْ َ َ َْ َ َُ َ
ِ ِ ِ ِ

َ َ ْ َْ ْ ُ َّ َ ُ
َأمر المعتدين عليه إىل الله فـهو يـتـوىل االنتصار لمن تـوكل عليه وأنه إن قابل السيئة  َََِّّ َ ََ ْ ََ َْ ِ ََُِّ ََ َ َ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َْ َ ََ َََّ

ِ ِ
َ ُْ َّ َّ

َ ََ ََ ْ ْ َ
َباحلسنة كان انتصار الله أشفى َ ََ ِ ِ َِّ ُ َ ْ َ َ َ َْ

َ لصدره وأرسخ يف نصره، وماذا تـبـلغ قدرة المخلوق جتاه ِ َ ْ
ِ ِ ُ َُ َ َ َْ ُ ْ ُْ ُ َْ ََ َ ِ ِِ ْ ِ َِ َ َْ َ

ِ

َقدرة اخلالق، وهو الذي هزم األحزاب بال جيوش وال فـيالق
ِ ِ ِ
َ ُ َُ َُ ََ َ ٍَ ِ

َ َ َْ َ ْ َْ َ َُّ ِ ِ
َ َ ْ"

)٥(
.  

 رت ُّ  :قال اهللا تعاىل، ومما يدخل يف ذلك أن يلتزم القول احلسن واأللفاظ اللطيفة

 َّ لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث يترث ىت نت مت زت

يف واالتزام بالقول احلسن يكون ، ٨٣:  البقرةَّ حط مض خض ُّ  :وقال،  ٥٣: اإلسراء

يف معناه بأن يكون قوال ويكون ، هيئته بأن يكون لطيفا لينا ليس غليظا وال شديدا
اِّريَخ

)٦(.  

ذه الصفة واهللا عز وجل قد حث على لني القول ومدح النيب صلى اهللا عليه وسلم �

 هديه وخلقه وحنن مأمورون باتباع،  ١٥٩ : آل عمرانَّمن خن حن جن يم ىم ُّ  :وقال

                                 
 ٢٠/٤٣٢أخرجه ابن جرير يف تفسريه ) ١(

 ٢٠/٤٣٣أخرجه ابن جرير ) ٢(

 ٢٠/٤٣٣خرجه ابن جرير أ) ٣(

 ٣/٣٣٠البن العريب " أحكام القرآن") ٤(

 ١٨/١٢٠التحرير والتنوير ) ٥(

 ١/٢٦٨البن عثيمني " تفسري سوريت الفاحتة والبقرة") ٦(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٥٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

احلث على اللني يف القول "يف هذه اآلية : قال السيوطي، عليه الصالة والسالم
"واملداراة

)١(
.  

 وإذا كان اهللا عز وجل قد أمر موسى وهارون بأن يلينا القول للطاغية فرعون فكيف بغريه

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّ  :؛ قال تعاىلَ إذا مل يكن منه تعدٍّ أو ظلمنهممن هو دو

  ٤٤ - ٤٣:  طهَّ هب مب خب حب جب هئ مئ خئ

أو عندما ، قارن هذا مبن يتلفظ باأللفاظ البذيئة عندما خيطئ عليه أحد يف الطريق

أو يسب ويشتم ألن الذي أمامه مل يفسح له ، !ن أمامه قليال بعد فتح اإلشارةَيتأخر م
  .و ذلكوحن، الطريق

 مغ ُّ : أمر اهللا باجتناب كل األقوال السيئة والباطلة قال تعاىلاهللا عز وجل قد و

"عام يف كل باطل: " قال السيوطي، ٣٠:  احلجَّخف حف جف
)٢(

.  
ومن اجلانب اآلخر على من يواجه أحدا من هؤالء أال يبادله هذا األسلوب البذيء بل 

 َّ جس مخ جخ مح جح ُّ  : الذي مدحهم اهللا بقولهيكون من عباد الرمحن

  .)٣(فيجبيهم باملعروف من القول والسداد من اخلطاب، ٦٣: الفرقان

  :أداء األمانات إلى أهلها: التاسعاألدب 

سواء أكانت ، كثري واقعوهذا ، قد تكون السيارة اليت يقودها السائق ليست ملكا له

وأن ، فيهافيجب على قائدها أن يؤدي األمانة ،  أو شركات أو أشخاصٍلدولةمملوكة 
وإذا كانت ، وحيب للناس ما حيب لنفسه، يستعملها كما يستعمل سيارته سواء بسواء

ال حيق للسائق أن يهملها وأن يستخدمها استخداما ، مملوكة للدولة فهي ملك لبيت املال

  .سيئا أو عنيفا بال مباالة
معها على قائدها أن يتعامل املستأجرة من شركات التأجري فومن ذلك السيارات 

وأال خيفي شيئا من عيوب حصلت ، ويستخدمها االستخدام املعقول بال تعد وال تفريط

 جح مج حج ُّ : قال اهللا تعاىل، وأن خيرب الشركة مبا حصل، حتت يده أو حادث وقع له

 .٥٨:  النساءَّ خس حس جس مخ جخ مح

                                 
 ٢/٤٩١للسيوطي " اإلكليل يف استنباط التنزيل") ١(

 ٣/٩٧٧للسيوطي " اإلكليل يف استنباط التنزيل") ٢(

 ٥/٣٣٠وانظر ظالل القرآن ، ١٩/٢٩٥ابن جرير يف تفسريه ) ٣(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٥٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّ  :وجيمع مجيع هذه اآلداب هذه اآلية اجلامعة 

هذه اآلية معدودة من " قال ابن عاشور، ٨ – ٧: لزلزلة اَّ هب مب خب حب جب هئ

"جوامع الكلم
)١(

.  

 جه هن من خن ُّ ، ١٩٧:  البقرةَّخي حي جي يه ىه مه ُّ : وقال تعاىل

 ري ٰى ين ىن نن ُّ : وقال، ٢١٥:  البقرةَّ خي حي جي ٰه مه

٧٧:  احلجَّ زي  

ن و�ى ع، وهذه اآليات وأمثاهلا قواعد عامة يف أن اهللا أمر بفعل اخلري وأنه يثيب عليه
  .واهللا أعلم، ويدخل فيها مجيع ما سبق، الشر وعاقب عليه

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

                                 
 ٣٠/٤٩٥" التحرير والتنوير ")١(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٥٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

  : واألخالق السيئة والمخالفاتاجتناب السلوكيات: المطلب الثالث
  : إيذاء الناس والتعدي عليهم أو مضايقتهم:األمر األول

يات إن من الواجبات اليت جيب على قائد السيارة العناية �ا أن يتجنب مجيع السلوك

 هداياته ونبذوا لقرآن الكرميواألخالق السيئة اليت يقع فيها كثري ممن مل يتخلقوا بأخالق ا
ومل يفكروا إال براحة أنفسهم ، رخصت عندهم حقوق الناسو،  ومل يتأدبوا بآدابهظهريا

ومن ذلك ،  إىل ما يقدح يف أخالقهم بل ويوقعهم فيما �ى اهللا عنهالنظرومصاحلها دون 

 اك ُّ : قال اهللا تعاىلوقد ، يف إيذاء الناس والتعدي عليهم بقول أو فعلتساهلهم 

 َّ من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك

  ٥٨: األحزاب

ُفإياكم وأذى المؤمن، فإن الله حيوطه، ويـغضب له" :قال قتادة ُ ُ ََ ُ َ ْ َ َ ُ َُ َ َّ َّ ِ َِ َِ ِ ْ ْ ََ ْ ُ واألذى يف ، )١("َّ
إال أن عموم لفظ األذى  ،ملفسريناآلية وإن كان يف األصل أذى القول كما قاله بعض ا

قال ،  كيفما كان اإليذاءَّ من زن رن﴿ :وكذلك قوله، وفعلكل قول فيها يعم 

ُوكيـفما كان فإن الله خص اإليذاء القويل بالذكر لما بـيـنا أنه أعم وألنه أمت ألنه ": الرازي ُ ُ ََّ َّ ََّ َِ ََُّ َ َ َِّ ََّ َُّ ََ َّ َْ َّ َ ِ ِّ ِ َّ ِْ َ َْ َ َ ِْ َّ َ َّْ َِ َ ََ
َِيصل إىل ُ

ِ
ِ القلبَ ْ وقال أبو ، )٣("ويدخل يف اآلية كل ما حرم لإليذاء: "قال السيوطيو، )٢("َْ

ٍيفعلون �م ما يتأذون به من قول أو فعل وتقييده: "السعود ٍبوجه : "وقال الشوكاين، )٤("َ
ْ َ

ِ

ٍمن وجوه األذى من قـول أو فعل ْ
ِ

َْ
ٍ
ْ َ ْ ُ ْ

ِ َِ َ ْ ِ
 أو وهذا يشمل كل أذية، قولية: "وقال السعدي، )٥("ُ
  .)٦("فعلية

الذي قد يرتكبه قائد السيارة يشمل فإذا كانت اآلية عامة يف اإليذاء فإن اإليذاء 

ويرتتب على كثري منها مفاسد وأضرار يستحق املهمل أن يعاقب حبسب هذه ، أمورا كثرية
التعزير املايل ملن خيالف " أن  جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالميوقد ، املخالفات

 املنظمة للمرور لردع من يعرض أمن الناس للخطر يف الطرقات واألسواق من التعليمات

                                 
 ١٩/١٨٠تفسري ابن جرير ) ١(

 ٢٥/١٨٣للرزاي " مفاتح الغيب") ٢(

 ٣/١١١٧" اإلكليل يف استنباط التنزيل") ٣(

 ٧/١١٤أليب السعود " إرشاد العقل السليم") ٤(

 ٤/٣٤٨للشوكاين " فتح القدير") ٥(

 ٦٧١ص) ٦(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٥٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

  .)١("أصحاب املركبات ووسائل النقل األخرى
 لقائد السيارة أن يطلع على وينبغي، كثرية جدااليت يقع فيها قائدو السيارات واملخالفات 

 وكثري،  وعقوباتنظام املرور وما فيه من تعليمات وما يرتتب على املخالفات من غرامات

 خل حل جل مك لك خك حك جك ُّ  :من قوانني املرور تدخل يف قول اهللا تعاىل

 مئ هي خيمي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم هلجم مل

فهي إن مل يكن منصوصا عليها يف الكتاب أو السنة أو ، ٥٩:  النساءَّ هب مب هئ

األمر إن كليهما أو مل تدخل يف القواعد العامة للشرع فهي من األمور الواجبة بأمر ويل 
على فعل وهذه قاعدة عامة يف أوامر ويل األمر الذي مبناه ، مل يكن فيها خمالفة للشرع

  .املصاحل واجتناب املفاسد

سأذكر بعض األفعال اليت ختل باألخالق احلسنة واآلداب الرفيعة وجاء القرآن و
  :ومن ذلك، الكرمي أصول التحذير منها

 دوائر م شركات أمء أكانت بوابات بيوت أسوا، وقوفه أمام بوابات دخول السيارة .١

 هناك سيارة داخل تفرمبا كان، فإن هذا من االعتداء واإليذاء،  غريهامحكومية أ
وقد يتضرر ، أو أراد من له احلق أن يدخل فال ميكنه ذلك، املبىن وال ميكنها اخلروج

وم فيكون من وقف يف هذا املكان معتديا مؤذيا داخال يف عم، أو يتعطل عمله

  .واهللا أعلم، اآلية
أو الوقوف خلف السيارات ، الوقوف اخلاطئ على جانيب الطريق أو إغالق الطريق .٢

 بل وهذا حيصل كثريا أمام احملالت أو األماكن املزدمحة، الواقفة ومنعها من اخلروج

 ال خيول لصاحب السيارة أي يوقف  االزدحاموذلك، واملساجد ـ واهللا املستعان ـ
  . اتفقسيارته كيفما

َربط الدواب على ...  ]يف الشوارع[من املنكرات املعتادة : "أبو حامد الغزايلقال  َُ ِّ َ ََّ ْ
ُالطريق حبيث يضيق الطريق  ُ َِ َِّ َِّ ِ

َ ُ ْ ِمنكر جيب المنع منه إال بقدر حاجة النـزول ] وهو... [ِ
ُ ُّ

ِ ِ
َ َ ُِ ْ َِ َِّ ُ ْ ْ ُْ َ ْ ُ

َِ
ٌ َ

ِوالركوب ُُّ ْوهذا ألن الشوارع مش، َ ُ َ ِ َ َّ ََّ ِ َ َ َِّتـركة المنـفعة وليس ألحد أن خيتص �ا إال بقدر احلاجة َ َ َ
ِ َّ َ َْ َ َُ ْ َ ٍ

َ َ ِ ِ
َ ََْ َْ ْ ََ

ِواملرعى هو احلاجة اليت ترد الشوارع ألجلها يف العادة دون سائر احلاجات
َ َْ ِِ ِ

َ َ ُ َ
ِ

َ َْ ِ ِ
ْ َ َُّ ِ َ"

)٢(
.  

األصل أن املرور يف طريق املسلمني مباح بشرط السالمة فيما : "قال احلصفكيو

                                 
 .١٦٣ص، وصيات جممع الفقه اإلسالميقرارات وت) ١(

 ٢/٣٣٩" إحياء علوم الدين") ٢(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

"االحرتاز عنهميكن 
)١(

.  
ل شارع أو وقوف يف فإن كانت السالمة يف ترك املرور أي يف املنع من دخو: قلت

 ورمبا يكون مثال فهذا مينع صاحب السيارة من السري يف هذا الشارع أو الوقوف مكان

،  ألنه ضرر خاص مدفوع بالضرر العامال يلتفت إليه؛  الضررفإن هذا ضررا عليه ولكن
  .رر اخلاص لدفع ضرر عامأي يتحمل الض

 مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك ُّ  :وقد قال اهللا عز وجل

فإذا كان هذا يف ا�الس فكيف بالسيارات اليت ، ١١:  ا�ادلةَّ جه هن من خن جنحن
  .قد تكون األذية والضرر فيها أعظم

ْخصصتفإذا ،  والتعدي عليهاالوقوف يف أماكن ذوي االحتياجات اخلاصةومن ذلك  َ ِّ ُ 

  .ٍومن وقف فيها فهو متعد مؤذ، ال جيوز لغريهم أن يقف فيهاف معينةماكن هلم أ

وعدم ، �م واالعتداء عليهم بقول أو فعل الطرق وإرهاإيذاء املشاة وعابري .٣

فإن ركوب السيارة ال يعين سلب حقوق املشاة ، إعطائهم حقهم يف العبور واملشي

 إذا كان ذلك يف أماكنهم بل قد يكونون أوىل من الراكبني، يف استخدام الطرق
 .املخصصة أو أرادوا عبور الشارع بطريقة آمنة نظامية

، اإلخالل برتتيب السيارات إذا كان األمر يستدعي دخول سيارة تلو أخرى .٤

 والدين كله مبين ،وهذا من باب التنظيم، فتقف السيارات يف صف خلف بعضها
،  أن تكون املعامالت كذلكوينبغي، وليس فيه فوضى وال عشوائية، على نظام دقيق

  ، ولو تأملنا يف هذه الصفوف لوجدناها خري وسيلة لوصول كل واحد إىل حقه

 ين ىن نن ُّ : وهي من اخلري الذي تدل عليه هذه اآلية الفاذة

أن اهللا أثىن : منها، آيات عدة يستدل عليه بوميكن ،٧٧:  احلجَّ زي ري ٰى

:  الصافاتَّ ىك مك لك اك ُّ : املالئكة يف غريما آية كقوله تعاىلصفوف على 

الئكة حينما  وقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه أن يتأسوا بامل،١٦٥
َأال تصفون كما تصف اْلمالئكة عند ربـها؟((: قالف يصطفون ألداء الصالة َِّ َ ََ ْ ِ ُ ََ ِ َ َُّ ُ َُ ََ ُّ َ «

ِّفـقلنا يا رسول اهللا، وكيف تصف اْلمالئكة عند ربـ ََ َ ََ ْ ِ ُ َ ِ َِ ُّ ُ َ َ ْ َ َُ َ ُ َ َها؟ قالَْ َ َيتمون الصفوف «: َ ُ ُّ َ ُّ ُِ
ِّاألول ويـتـراصون في الصف َّ ُِّ َ َ ََ َ ََ ُ ْ(()٢(.  

                                 
 ٧١٩للحصفكي ص" الدر املختار شرح تنوير األبصار") ١(

باب األمر بالسكون يف الصالة، والنهي عن ، ١/٣٢٢، )٤٣٠(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم ) ٢(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّ  : اهللا تعاىلقالو

فإن اهللا مدح الذين يقاتلون يف سبيله بأنه صف كأ�م بنيان ، .٤:  الصفَّ مج حج

 أمهية إىل إشارةوفيه  ، مدح للصفوف املنتظمة ويف ذلك،وهذا يكون يف اجلهاد، مرصوص

  : قد أمر اهللا قوم صاحل بأن يكون املاء قسمة بينهم فقالو، االنضباط وذم الفوضى
 َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّ  :وقال، ٢٨:  القمرَّ جمحم يل ىل مل خل ُّ 

 فيكون هلم يوم وهلا ففي اآلية املنع من التعدي على حق الناقة يف الشرب، ١٥٥: الشعراء

مع حرمة التعدي ، ا نظاما يف الشرب بالتناوب مع حيوانفإذا كان هذ، يوم على الرتتيب
  .فيه فيؤخذ منه أمهية االنتظام واالنضباط يف الصفوف وأحقية املتقدم على املتأخر

 الصلوات اخلمس وىف اجلهاد، يفرض على يفنظام الصف : "حممد الغزايلالشيخ قال 

يتعاون مع غريه على إعالء املسلم، أن يتحرك بروح اجلماعة كلها، وأن ينسى نفسه، وهو 
القطيع !  واملقابل هلذا النظام احملكم هو سلوك القطيع،...كلمة اهللا، وعلى القيام حبق اهللا

من األنعام واألغنام، أو من اهلمل والرعاع، الذين ينطلقون بروح األثرة، أو لطلب الغنيمة، 

 احلصول اآلخرين يف حب احلياة ولو داسوا  حراكهم إاليفأو لطلب النجاة، فال ترى 
 اليوم، نظام الصف الذى ميليه حب اهللا؟ أم اإلسالميترى ما الذى يسود العامل ! عليها

 هئ مئ خئ ُّ : ؟ ويقول اهللا تعاىل...سلوك القطيع الذى ميليه حب الدنيا وكراهية املوت

عندما أحس أن رىب حيب اإلحسان، وأنه كتبه على ، ١٩٥:  البقرةَّ مب خب حب جب
 والعجز، وال أباشر عمال  أرفض الفوضى والتقصريفإنينث نبيه الكرمي،  كما حدءشيكل 

إن اهللا الذى أعبده يكره التشويه، . دينيا أو دنيويا، إال تركت عليه طابع اإلجادة واجلمال

 هذه احلياة مثاال، لرتتيب يففألكن ...  خلقهءشيإنه أحسن كل . والعبث، والدمامة
"م العملاألمور، وتنسيق األوضاع، وإحكا

)١(
.   

فهذه ، ٍاألصوات املرتفعة دون داع وال حاجةواملنبهات ذات باألبواق إزعاج الناس  .٥

 بسببوالواقع أن كثريا من الناس يستخدمها ، لحاالت الضرورية وضعت لاملنبهات
 .ويكثر ذلك عند اإلشارات املرورية، بسببدون أو 

 أن  أود خلل فيهالوجو من صوت مزعجالسيارات ما يصدر من بعض ذلك ومن  .٦

                                                                                
عن ، فيها واألمر باالجتماعاإلشارة باليد، ورفعها عند السالم، وإمتام الصفوف األول والرتاص 

 .جابر بن مسرة رضي اهللا عنه

 ٤١حملمد الغزايل ص" احملاور اخلمسة يف القرآن الكرمي) ١(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

 سواء يف الشوارع أو األحياء ،ُيفعل ذلك عمدا من أجل لفت االنتباه أو التفاخر
وهذا من التلوث ، ات واملكتبات واملدارس واجلامعاتالسكنية أو القرب من املستشفي

 .ومظهر من مظاهر التخلف،  قلة الوعيوهو دليل على، السمعي

وهذا من ،  خصوصا يف الطرق غري املضاءة،الية ليالباألنوار القوية العإيذاء السيارات  .٧
وحجب ، أعظم أنواع اإليذاء ملا يرتتب عليه من إحلاق الضرر بالسيارات األخرى

 .الرؤية عنهم

بالدخول من الطريق الفرعي إىل الطريق الرئيسي دون مراعاة ومن ذلك االعتداء  .٨
 حيث يوجد ن عند التقاطعاتما يكوأو ، أو إعطائها حقها باملرور، لقادمةالسيارات ا

ل بسياراته على السيارات القادمة فيتسبب يف يدخف يريد االنعطاف والرجوع من

وهذا من االعتداء ، أو إرهاب قائديها أو تضييق الطريق عليهمتوقفها يف الشارع 
 َّ ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت ُّ :  اهللا تعاىل الذي يدخل يف قولرالظاه

  :عتداء يف هذا اآلية من وجهنيويستفاد حترمي اال.٨٧: املائدة

  .والنهي يفيد حترمي الفعل، �ي اهللا عن االعتداء .١
  .وعدم حمبة اهللا للمعتدين .٢

h : وإتالف المالاإللقاء باأليدي إلى التهلكة:  الثانياألمر   

كانت نزلت يف ترك واآلية وإن ، ١٩٥:  البقرةَّ حئ جئ يي ىي ني ُّ : قال اهللا تعاىل
العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب: شهورة تقولالنفقة إال أن القاعدة امل

)١(
واللفظ ، 

  .حيتملها اللفظالداخلة يف عموم هذه اآلية  وما سأذكره من املعاينهنا عام 

يف سياق النهي يقتضي عموم كل إلقاء  ﴾ ىي ﴿ووقوع فعل : "قال ابن عاشور
  ."باليد إىل التهلكة

  : أمور عديدة منها من ذلكيؤخذ و

السيارة عند احلاجة إىل تفقدها وعدم التهاون يف إصالح ما يكون وجوب تفقد  .١
فيجب  ،وسبق أن ذلك من متام التوكل على اهللا، )٢(ترك إصالحه سببا للخطر

فإن يف تلف بعضها ، يتفقد سيارته وحيرص على صيانتهاعلى قائد السيارة أن 

                                 
 ٢/٣٥روضة الناظر البن قدامة ) ١(

، ه١٤٢٠، رجب، ٣ع ، ١مج ، جملة العدل، حملمد بن صاحل العثيمني" حوادث السيارات") ٢(

 ١٧ص



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

ذرعة أو كأن يهمل صيانة املكابح أو األ، تعريضا لألنفس واألموال للتلف
اإلطارات أو غريها أو يزيد من محولتها فيؤدي مع ذلك إىل إتالف الطرق 

وإن من اإلحسان أن يراقب ،  ورمبا اإلضرار باألنفس املعصومة،واإلضرار �ا

واإلحسان عام يدخل فيه مثل هذه ، ويفحص هذه األمور قبل أن يقود سيارته
، ٩٠: النحل َّ يب ىب نب مب زب رب ُّ : قال اهللا تعاىلوقد ، األمور

 .١٩٥:  البقرةَّ مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّ : وقال

ومما يدخل يف ذلك إمهال عادم السيارة برتك صيانته وهذا من إضاعة للمال  .٢
 ىق يف ُّ وهو من الفساد الذي أخرب اهللا يف كتابه أنه ، برتك إصالحه

واأللف والالم يف الفساد لالستغراق فيعم كل ، ٢٠٥:  البقرةَّ اك يق

إفساد اهلواء  اع الفساد يف األرض ـ الذي �ى اهللا عنه ـوإن من أنو، فساد
الذي يستنشقه الناس بإمهال صيانة عادم السيارة الذي يزيد من تلوث البيئة 

 تتضاعفعنده مشاكل صحية يكون َومن الناس من ، واإلضرار بصحة الناس

  . الذي خيلفه هذا الدخانزيادة على املنظر السيء، مع هذا الدخان
تضي راكب السيارة لنفسه أال يصلح من تلك اآللة اليت تسهل له حياته كيف ير"و

ويصيب بعادمها الضر لنفسه ولغريه من الناس؟ لذلك فعلى املسلم أال يأخذ احلضارة من 

مظهرها وشكلها بل على ا�تمع املسلم أن يعمل على األخذ بأسباب احلضارة من 
رار حىت ال نقع يف دائرة األخسرين قواعدها األصلية، وأن يدرس كيفية جتنب األض

"ًأعماال
)١(.  

تعذر معها رؤية القيادة يف األحوال اجلوية اليت يأن يتجنب ومن ذلك  .٣
 ؛ كأن يكون هناك أمطار غزيرة أو ضباب أو أتربة شديدةالطريق والعابرين

لك قد يكون سببا يف االصطدام �م وإحلاق الضرر بالنفس ألن ذ

  .وباآلخرين

أشياء أخرى كااللتفات أو النظر إىل اهلاتف وتتبع ن القيادة باالنشغال ع .٤

 هذا العصروكثري من حوادث السيارات يف ، وسائل التواصل االجتماعي

  .سببها االنشغال باهلاتف

                                 
  ٦/٣٦٢٩، الشعراويحملمد متويل ، تفسري الشعراوي) ١(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

فتجد من يسلك املسار األيسر الذي هو للتجاوز ، عدم االلتزام خبط السري .٥
أو للطوارئ وال جيوز ألحد وإمنا هو لتسهيل السري أو للتجاوز ، ويستأثر به

ومن عدم االلتزام خبط السري ، ر به ومينع الناس خلف من التجاوزأن يستأث

ما يكون عند الدوارات من دخول سيارات دون مراعاة أحقية من هو يف 
 .داخل الدوار

زيادة ، فهو غالبا مرتبط باخليالء والفخر، ومن ذلك ما يسمى بالتفحيط .٦

ومن فعله فهو من السفهاء ، ال الذي حرمه اهللاف للمعلى ما فيه من إتال
 هت مت خت ُّ : قال اهللا تعاىل، الذين جيب منعهم من هذه األفعال

وهو من التبذير احملرم بقول اهللا ، ٥:  النساءَّ جخ مح جح مج حج مث

 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ ُّ : تعاىل

:  اإلسراءَّ جن مم خم حم جم ملهل خل حل جل

٢٧ - ٢٦  

  :فات المروريةارتكاب المخال: األمر الثالث
سبقت اإلشارة إىل شيء من ذلك ولكن هناك خمالفات مرورية منتشرة ومتكررة 

  : فمن ذلك، وضررها كبري ينبغي اإلشارة إليها هنا

األصل يف قوانني املرور وأنظمته أ�ا ملزمة ملا فيها من املصلحة  :قطع إشارة املرور .١
 مك لك خك حك جك ُّ  :وقد قال اهللا تعاىل، وألمر ويل األمر �ا، العامة

ونص جممع الفقه اإلسالمي يف قرار له ، ٥٩:  النساءَّ هلجم مل خل حل جل

جاء ، على أن االلتزام بتلك األنظمة من طاعة ويل األمر بناء على املصاحل املرسلة
 االلتزام بتلك األنظمة اليت ال ختالف أحكام الشريعة اإلسالمية إن" :يف القرار

ألمر فيما ينظمه من إجراءات بناء على دليل واجب شرعا، ألنه من طاعة ويل ا

املصاحل املرسلة ، وينبغي أن تشتمل تلك األنظمة على األحكام الشرعية اليت مل 
  .تطبق يف هذا ا�ال

مما تقتضيه املصلحة أيضا سن األنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير املايل، ملن و

ن يعرض أمن الناس للخطر يف الطرقات خيالف تلك التعليمات املنظمة للمرور لردع م
 ".واألسواق من أصحاب املركبات ووسائل النقل األخرى أخذا بأحكام احلسبة املقررة

)١(
.  

                                 
 ٨/٨٥٣جملة جممع الفقه اإلسالمي ، )٨د/٧٥/٢(رقم قرار ) ١(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

قف وعالمات : ووالة األمر إذا وضعوا عالمات تقول لإلنسان: "قال ابن عثيمني
" سرقف أو: كأن ويل األمر يقول، فهذه اإلشارة مبنزلة القول، سر: تقول لإلنسان

)١(
.  

وال شك أنه سبب ، وربطه من بذل األسباب اليت أمرنا �ا، ترك ربط حزام األمان .٢

، وهذا يعم السائق والراكبني، اإلصاباتأو تقليل أثر ، من أسباب حفظ األرواح
 .خصوصا صغار السن فإ�م أحوج إىل احلزام من البالغني

ولكن قد يتعمد ، أل�ا آلة، اخلطأأ�ا من األصل يف حوادث املرور و، تعمد احلادث .٣

وهذا من الفساد يف ، السائق االعتداء بصدم سيارة أخرى أو ممتلك من املمتلكات
فمن تعمد االصطدام وعلى ذلك ، حترمي الفسادوسبق ذكر الدليل على ، األرض

على تفصيل  - تب على هذا من إتالف نفس أو مال  مسؤول عن كل ما يرتفهو

قال ،  للعقوبةهذا املعتديوجتوز املطالبة باحلق وتعريض ، - يف ذلك حمله كتب الفقه
 جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس ُّ : اهللا تعاىل

ومن ، فمقابلة الضرر مبثله ال جيوز إال يف القصاص، ١٢٦:  النحلَّ جغ مع

فمن صدمت سيارته فليس له أن ، وقع عليه الضرر فله أن يعفو أو يأخذ العوض
، لثأر احملض فهو يزيد دائرة الضرر بغري انتفاعوأما ا، يصدم سيارة املعتدي عمدا

  .)٢(ومقابلة اإلتالف باإلتالف ينزه عنها الشرع

وإن كانت ،  تتعلق حبياة اإلنسانوهذا التفريط اإلنسان قد يرتتب عليه أمور عظيمة .٤
 :ومن تلك املفاسد، ولكن األسباب هلا تأثري بإذن اهللا، كلها بتقدير اهللا

يا وحرمانه من التزود باألعمال الصاحلة أو التوبة إخراجه من احلياة الدن  -  أ

  .واالستعتاب
  .حرمان أهله وذويه وأوالده من التمتع معه يف احلياة الدنيا  -  ب

  .إرمال زوجته وإيتام أطفاله  -  ت

 .غرامة ديته  -  ث
وجوب الكفارة يف حق اهللا  -  ج

)٣(
.  

                                 
 ٣/٣٠٥لقاء الباب املفتوح ) ١(

مج ، جملة العدل، عبد العزيز بن عمر اخلطيب، "مسؤولية سائق السيارة يف ضوء الفقه اإلسالمي") ٢(

 ١٥٧ص، ٣١ع، ٨

 .١٠ ص٤٧ا�لد ، وت األمةجملة ص، البن عثيمني" التحذير من أخطار السيارات") ٣(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

  :التهرب من دفع غرامات املخالفة املرورية .٥
ومن ، دخل إىل خزينة الدولة مث تصرف يف مصاحلهاال شك أن هذه الغرامات يف األصل ت

: املخالفات اليت يرتكبها بعض قائدي السيارات أو من يشرف عليها من شركات وحنوها

وقد ، وهذا ال شك يف حترميه، التهرب من دفع الغرامات إما برشوة أو حتايل وحنو ذلك
 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّ  :قال اهللا تعاىل

  :وقال تعاىل ١٨٨: البقرة َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

وهذه ، ٢٩:  النساءَّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّ  
  .األموال بالباطل األفعال من أكل

ل َّلتحديد املؤهاليت تعطى للسائق هي  الرخصة هذه و:قيادة السيارة بال رخصة .٦

يوجب  ، هذه الرخصةأعطاه ومن بني السائق وهي عقد ضمين ،لقيادة السيارة
 أنظمة املرور الواجبتباع  املتضمن السب العقد الضمين حب سيارتهقودعليه أن ي

  .مراعا�ا والسري عليها

والقيادة بال ، استخراج الرخصة يدخل يف املصاحل العامة اليت أمر �ا ويل األمرو 
وهذه ، للنفس للخطر وفيه تعريض ، فيه خمالفة هلذا النظام املبين على املصاحلرخصة 

ملن وال جيوز إعطاء الرخصة  . الصغريةاملدنلناس خصوصا يف خالفة يقع فيها كثري من اامل

فإذا ، الشهادة ال بد أن تكون شهادة صدقو، ألن هذه شهادة، ال يعرف قوانني القيادة
ال جيوز دفعها إىل صغري سن والسيارة مال من األموال ، خالفت الواقع فهي شهادة زور

 : اهللا تعاىل يف شرط دفع املال إىل الصيبقد قالو، أو من ال يعرف قوانني القيادةأو كبري 

، ٦:  النساءَّ مفخف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّ 

، و�ى اهللا عز وجل عن إعطاء السفهاء األموال، فاشرتط اهللا رشدهم لدفع إليهم األموال

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ُّ : فقال تعاىل

بل قد تكون من أغلى ، الة ال شك أ�ا من امل وهذا السيار،٥:  النساءَّ مص خص حص مس
   .السلع أمثانا

  :ما يتعلق بلوحات السيارة من قيادة بدو�ا أو العبث �ا .٧

إصدار لوحات حتمل رقم كل مركبة على حدة واجب شرعا ذكر بعض املعاصرين أن 
ويتمكن ، ألنه �ا حتفظ حقوق الناس املتعلقة مبلكية املركبة،  من حيث الوسائل)١(وجوبا

                                 
 ١/٤٩٩املقدمة يف فقه العصر ) ١(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

ومن املخالفات يف ذلك العبث بلوحات السيارة أو . رتكب �ا جرميةمن معرفة من ا
إخفاؤها أو إزالتها أو تزويرها أو تشويهها هروبا من التقيد باألنظمة أو ختلصا من رصد 

  . أيا كانت هذه املخالفةاملخالفات

 باب املصاحل وباب طاعة ويل األمر يف غري وكل هذه الصور وأشباهها تدخل يف
   .املعصية

وال ،  املبالغة يف شراء األرقام املميزة وبذل األموال فيهاومما يتعلق باملخالفات يف اللوحات

 جخمح جح ُّ  :شك أن هذا من التبذير املنهي عنه واإلسراف املمقوت وقد قال اهللا تعاىل

ويدخل التباهي �ا يف اخليالء احملرم ، ١٤١:  األنعامَّ مس خس حس جس مخ

  ٢٣:  احلديدَّ خك حك جك مق حق مف خف ُّ  واالختيال والفخر

كسهولة ، فإن يف كو�ا مميزة علة معتربة شرعا،  وهذه األرقام ليست كأرقام اهلاتف مثال
حفظها ألمهيتها كأرقام الطوارئ أو الشرطة أو أمن الطرق أو املستشفيات وحنو ذلك

)١(
 ،

  .أما أرقام السيارات فليس فيها مثل هذه املصلحة

  :عدم الحفاظ على الممتلكات العامةتقذير الطرقات و: األمر الرابع
ووردت ، وجعل النظافة عبادة من العبادة، لقد حث دين اإلسالم على النظافة والتطهر

 جخ مح جح مج ُّ  :ويكفي قول اهللا تعاىل، آيات وأحاديث وآثار كثرية يف فضل ذلك

الذين حيرصون على نظافة ،  فقد أكد اهللا حبه للمتطهرين،٢٢٢:  البقرةَّحس جس مخ
إلقاء األوساخ يف طرق ومنها ، عموماويستفاد منها ذم القذارة ، هم وأماكنهمأجساد

 يرتتب عليه األرض مما قد على السياراتمن ) السجائر( الدخان  بقايارميو، الناس

أو يلقي القاذورات من سيارته ، وأقل ذلك تقذير الشوارع، إضرار بالسيارات أو حرائق
 بل يكون فيها أشياء حادة أو ،املوقف كثريا ـ ـ وقد شاهدت من مثل هذا وهو يسري

ألقى  - كما يزعم -   ومن الناس من إذا أراد تنظيف سيارته،زجاج يضر الناس والسيارات

ص من خيل يدعي النظافة وكيف،  وعدم مباالةباألوساخ على الطريق بأنانية وقلة ذوق
 واهللا ن األذى متعديا ؟فيكو  وطرقات الناس يف الشوارع يلقيها  مث من األوساخسيارته 

.أعلم

                                 
 ١/٥٠٠املقدمة يف فقه العصر ) ١(



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

  

ا   

  
على فيه وأعانين ،  يل كتابة هذا البحث على ما يسرًعلى أوال وآخرااحلمد هللا رب العاملني 

وما يتبع ذلك من أوامر ،  اآليات املتعلقة به وتنزيلها على حال قيادة السيارة بعضمجع

وفيما يلي أهم ، األحسنإىل ٍوآداب وأخالق ونواه ترتقي بأخالق املسلمني وآدا�م 

  :النتائج اليت توصلت إليها
  .اج إليه الناس يف دنياهم وآخر�مأن القرآن الكرمي فيه بيان لكل ما حيت .١

 .دلت عليها نصوص عامة وخاصة، أنه تطرق إىل دقائق يف حياة املسلمني .٢

مع مراعاة الضوابط العلمية ، أن االستنباط منه ال ينتهي وليس له حد .٣
  .اطلالستنب

  :وأما التوصيات

، م اليوميةفيوصي الباحث بإبراز هدايات القرآن الكرمي املتعلقة بأخالق الناس وتعامال�
ن الكرمي والسنة النبوية ومعاجلة األخطاء الواقعة منهم يف ضوء القرآ، وتنزيلها على واقعهم

  .آن الكرميودعوة الباحثني إىل مزيد من الدراسات التطبيقية حول آيات القر ،الشريفة

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  

  

  
  

  

  
  

  



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

  ف اا وادر
 حممد بن حبان بن أمحد :مؤلف األصل، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان .١

 شعيب :حتقيق، األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي: ترتيب، الدارمي

  .ه١٤١٨، الطبعة الثالثة، وتمؤسسة الرسالة، بري، األرنؤوط
 :حتقيق، أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي: تأليف، أحكام القرآن .٢

دار ،  عضو جلنة مراجعة املصاحف باألزهر الشريف- حممد صادق القمحاوي 

   هـ١٤٠٥ ، الطبعة األوىل،ت بريو،إحياء الرتاث العريب 
بكر بن العريب املعافري  حممد بن عبد اهللا أبو :تأليف، أحكام القرآن .٣

دار ، حممد عبد القادر عطا: َّ                                  راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه، االشبيلي

 . م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤ الثالثة، الطبعة، الكتب العلمية، بريوت
، بريوت، دار املعرفة ، حممد بن حممد الغزايل الطوسي: تأليف، نإحياء علوم الدي .٤

 ]ونبد: سنة النشر[، ]بدون:الطبعة [

 .ه١٤٣٠، الطبعة األوىل، القاهرة، شركة نوابغ الفكر، حممد أمني: تأليف، األخالق .٥
 حممد :حتقيق حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، :تأليف، األدب املفرد .٦

  .ه١٤٠٩، الطبعة الثالثة، بريوت، دار البشائر، فؤاد عبد الباقي

 السعود العمادي حممد بن  أيب:تأليف، الكرميإرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب  .٧
: سنة النشر[، ]بدون: الطبعة[،  بريوت،دار إحياء الرتاث العريب، حممد بن مصطفى

  ].بدون

 .ه١٣٨٠، القاهرة، دار القلم، عبد املنعم النمر، اإلسالم واملبادئ املستوردة .٨
 عبد بن املختار حممد بن األمني حممد تأليف، بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء .٩

 هـ ١٤١٥، بريوت التوزيع و النشر و للطباعة الفكر دار، الشنقيطي اجلكين القادر

  مـ ١٩٩٥ - 
عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل : تأليف، االقرتاح يف أصول النحو وجدله .١٠

اإلصباح يف شرح (حممود فجال، ومسى شرحه . د: حتقيق وشرح، الدين السيوطي

  م١٩٨٩ -  ١٤٠٩األوىل، : الطبعة،  دار القلم، دمشق:الناشر، )االقرتاح
: حتقيق، نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي: تأليف، حبر العلوم .١١

  .ه١٤١٣، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية، علي حممد معوض وزمالئه



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

، مطبعة خميمر، القاهرة، منصور علي رجب، تأمالت يف فلسفة األخالق .١٢
  .١٩٥٣، األوىلالطبعة 

حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس : تأليف، التبيان يف أقسام القرآن .١٣

: سنة النشر[دار املعرفة، بريوت، ،  حممد حامد الفقي:حتقيق، الدين ابن قيم اجلوزية
  ].بدون

 حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور :تأليف، التحرير والتنوير .١٤

  . هـ١٩٨٤،  تونس،سية للنشرالدار التون، التونسي
، علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين: تأليف، التعريفات .١٥

 .م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣األوىل : الطبعة، لبنان–دار الكتب العلمية بريوت 

، حممد ناصر الدين األلباين: تأليف، التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان .١٦
   م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤ األوىل، الطبعة،  دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة: الناشر

، مطابع أخبار اليوم،  حممد متويل الشعراوي:تأليف، )اخلواطر(تفسري الشعراوي  .١٧

 أي بيانات عن رقم الطبعة أو غريه، غري أن - املطبوع - ليس على الكتاب األصل (
  ) م١٩٩٧رقم اإليداع يوضح أنه نشر عام 

 دار ابن ، صاحل بن حممد العثيمني حممد بن: تأليف، فسري الفاحتة والبقرةت .١٨

  هـ١٤٢٣ األوىل، طبعةال، اجلوزي، اململكة العربية السعودية
 ،]بدون: البلد [،دار الثريا، حممد بن صاحل العثيمني: تأليف، تفسري سورة يس .١٩

 .ه١٤٢٤، الطبعة األوىل

مد يوسف بن عبد اهللا بن حم: تأليف، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد .٢٠
، حممد عبد الكبري البكري، مصطفى بن أمحد العلوي : حتقيق، بن عبد الرب القرطيب

 .  هـ١٣٨٧: عام النشر، املغرب، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

عبد الرمحن بن ناصر بن عبد : تأليف، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .٢١
 األوىل الطبعة، بريوت، مؤسسة الرسالة، لوحيقعبد الرمحن بن معال ال، اهللا السعدي

 . م٢٠٠٠، هـ ١٤٢٠

: حتقيق، أيب عمرو عثمان بن سعيد الداين: تأليف، التيسري يف القراءات السبع .٢٢
  .ه١٤٣٤، الطبعة األوىل، دمشق، دار ابن كثري، ُّ                 فريد حممد بن عزوز

، رير الطربيأبو جعفر حممد بن ج: تأليف، جامع البيان يف تفسري القرآن للطربي .٢٣

  ].بدون: سنة النشر[، الطبعة األوىل ، مصر،مكتب التحقيق بدار هجر



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

عبد الرمحن تأليف ، ً                                                 جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم .٢٤
، شعيب األرناؤوط وإبراهيم باجس: حتقيق، احلنبلي بن أمحد بن رجب بن احلسن

 .ه١٤٢٢، الطبعة السابعة، بريوت، مؤسسة الرسالة

ْ                                 حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن : تأليف،  سنن الرتمذي- اجلامع الكبري  .٢٥ َ
 ، بريوت–دار الغرب اإلسالمي ،  بشار عواد معروف:حتقيق، الرتمذي، أبو عيسى

   م١٩٩٨ ،]بدون: الطبعة[

 حممد بن أمحد بن أيب بكر بن :تأليف، تفسري القرطيب= اجلامع ألحكام القرآن  .٢٦
دار الكتب ، أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش: حتقيق، زرجي القرطيبفرح األنصاري اخل

 . م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤ الثانية، الطبعة،  القاهرة–املصرية 

حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد : تأليف، حادي األرواح إىل بالد األفراح .٢٧
: نشرسنة ال[، ]بدون: الطبعة[، مطبعة املدين، القاهرة، مشس الدين ابن قيم اجلوزية

 ].بدون

نشر مؤسسة ، ترمجة عادل زعيرت، غوستاف لوبون: تأليف، حضارة العرب .٢٨
  .]بدون: سنة النشر[، الطبعة األوىل، مصر، هنداوي للتعليم والثقافة

الدار املصرية للتأليف ، ترمجة غنيم عبدون، جاك ريسلر: تأليف، احلضارة العربية .٢٩

  .]بدون: سنة النشر[، ]بدون: الطبعة [،والرتمجة
اهليئة املصرية العامة ،  الفتح عثمان بن جين املوصليأيب: تأليف، اخلصائص .٣٠

  ].بدون: سنة النشر[، الطبعة الرابعة، للكتاب

 حممد بن علي بن حممد :تأليف، الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار .٣١
 احلصين املعروف بعالء الدين احلصكفي احلنفي

                                    ْ
، براهيم عبد املنعم خليل إ:حتقيق، ِ

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣الطبعة األوىل،  ،  بريوت،دار الكتب العلمية

،  عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي:تأليف، الدر املنثور يف التفسري باملاثور .٣٢
 .ه١٤٢٤، الطبعة األوىل، مصر، مركز هجر للبحوث: حتقيق

 أمحد بن احلسني بن علي: تأليف، دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة .٣٣

 بن موسى اخلسروجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي
                                              ِ
ْ َ ْ ،  بريوت–دار الكتب العلمية ، ُ

   هـ١٤٠٥ -  األوىل الطبعة



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

أيب احلسن سالم : تأليف، الذخائر واألعالق يف آداب النفوس ومكارم األخالق .٣٤
، دار ابن حزم، حممد خري رمضان يوسف: حتقيق، بن عبد اهللا الباهلي اإلشبيلي

 .ه١٤٣١، عة األوىلالطب، بريوت

 عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن أيب، تأليف، الرسالة .٣٥
مكتبه احلليب، ،  أمحد شاكر:حتقيق، )الشافعي (عبد املطلب بن عبد مناف املطليب

 .م١٩٤٠- هـ١٣٥٨األوىل، : الطبعة، مصر

، محد بن حنبلروضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أ .٣٦
، موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي : تأليف

  .ه١٤١٩، األوىل: الطبعة، بريوت، ّ                                     مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

 حممد ناصر :تأليف، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .٣٧
  .ه١٤١٥،الطبعة األوىل، لتوزيع، الرياض مكتبة املعارف للنشر وا، األلباينالدين

 سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاين: تأليف، سنن أيب داود .٣٨
                                   ْ
ِ  :حتقيق، ِّ

سنة [، ]بدون: الطبعة[، املكتبة العصرية، بريوت، حممد حميي الدين عبد احلميد
  ].بدون: النشر

بسيوين حممد السعيد : حتقيق، أمحد بن احلسني البيهقي: تأليف، شعب اإلميان .٣٩

  .ه١٤١٠، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية، زغلول
الطبعة ، دار الصديق، حممد ناصر الدين األلباين: تأليف، صحيح األدب املفرد .٤٠

 .١٤١٨، الرابعة

، مكتبة املعارف، حممد ناصر الدين األلباين: تأليف، صحيح الرتغيب والرتهيب .٤١
 . ه١٤٢١، الطبعة األوىل، الرياض

: الناشر، ناصر الدين األلباين حممد : تأليف، جلامع الصغري وزياداتهصحيح ا .٤٢

  .م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣الطبعة الثانية ، بريوت، املكتب اإلسالمي
 حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد :تأليف، طريق اهلجرتني وباب السعادتني .٤٣

  هـ١٣٩٤الطبعة الثانية، ، دار السلفية، القاهرة، مصر، مشس الدين ابن قيم اجلوزية

، دار ابن اجلوزي، حممود بن أمحد الدوسري: تأليف، عظمة القرآن الكرمي .٤٤
  .ه١٤٢٦، الطبعة األوىل، الدمام

طبع مبطبعة هندية بدرب ، تعريب حممد ضيا، كويليام: العقيدة اإلسالمية تأليف .٤٥

 ه١٣١٥الطبعة األوىل ، اجلنينة مبصر



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

 حممد ناصر الدين :قيقحت،  خيثمة زهري بن حرب النسائي أيب:تأليف، العلم .٤٦
 .١٩٨٣ – ١٤٠٣الثانية، : الطبعة،  بريوت–املكتب اإلسالمي ، األلباين

، احلسيين احلسيين معدي: تأليف" علماء وحكماء من الغرب أنصفوا اإلسالم .٤٧

  .م٢٠٠٧الطبعة األوىل ، دمشق، دار الكتاب العريب
ن حجر أبو أمحد بن علي ب: املؤلف: تأليف، فتح الباري شرح صحيح البخاري .٤٨

دار ، حممد فؤاد عبد الباقي: رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه، الفضل العسقالين الشافعي

  .ه١٣٧٩ ،]بدون: الطبعة [ بريوت،-املعرفة 
، صنعاء، دار اجليل اجلديد، فضل بن عبد اهللا مراد: تأليف الدكتور، فقه العصر .٤٩

  .ه١٤٣٧، الطبعة الثانية

 ،الطبعة الثانية، دمشق، دار القلم، ميقرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسال .٥٠
 .١٩٩٨-ه١٤١٨

عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم : تأليف، واعد األحكام يف مصاحل األنامق .٥١

،  القاهرة–مكتبة الكليات األزهرية ، طه عبد الرؤوف سعد: راجعه وعلق عليه،
   م١٩٩١ - هـ ١٤١٤

علي بن حممد بن عباس البعلي  ابن اللحام، :تأليف، القواعد والفوائد األصولية  .٥٢

املكتبة ،  عبد الكرمي الفضيلي:حتقيق، املعروف بابن اللحامالدمشقي احلنبلي 
   ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠: الطبعة، العصرية

، د أمحد عيسى املعصراوي.أ: إعداد ، الكامل املفصل يف القراءات األربعة عشر .٥٣

  .ه١٤٣٠، الطبعة األوىل، القاهرة، دار اإلمام الشاطيب
. د: حتقيق، أيب العباس حممد بن يزيد املربد: تأليف، لكامل يف اللغة واألدبا .٥٤

مية يف اململكة العربية من إصدارات وزارة الشؤون اإلسال، عبد احلميد هنداوي

 ].بدون: سنة النشر[، ]بدون: الطبعة[، السعودية
، قاهرةال، مكتبة دار العروبة، عباس حممود العقاد: تأليف، ما يقال عن اإلسالم .٥٥

  ].بدون: سنة النشر[، ]بدون: الطبعة[

 .ه١٤٣٦، مجادى األوىل، ٤٧ا�لد ، اهلند، جملة صوت األمة .٥٦
تصدر عن ، جملة جممع الفقه االسالمي التابع ملنظمة املؤمتر االسالمي جبدة .٥٧

 ].بدون: سنة النشر[، ]بدون: الطبعة[، منظمة املؤمتر االسالمي جبدة



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٧٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

زهري عبد : وحتقيق، ن فارس بن زكرياء القزويين الرازي أمحد ب:تأليف، جممل اللغة .٥٨
 .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ -الطبعة الثانية ،  بريوت–مؤسسة الرسالة ، احملسن سلطان

، املعروف بابن سيده، علي بن إمساعيل املرسي: تأليف، احملكم واحمليط األعظم .٥٩

  .ه١٤٢١، وىلالطبعة األ، بريوت، دار الكتب العلمية، عبد احلميد هنداوي: حتقيق
 حممد بن أيب بكر :تأليف، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني .٦٠

 حممد املعتصم باهللا :حتقيق، بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية

 .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦الثالثة، : الطبعة،  بريوت–دار الكتاب العريب ، البغدادي
دار التوزيع ، عبد الستار فتح اهللا سعيد: فتألي، املدخل إىل التفسري املوضوعي .٦١

  .هـ١٤١١، الطبعة الثانية، مصر، بور سعيد، والنشر اإلسالمية

حرب بن : تأليف، )الطهارة والصالة(مسائل حرب بن إمساعيل الكرماين  .٦٢
َِّ                         حممد بن عبد اهللا السريع:حتقيق، إمساعيل بن خلف الكرماين  –مؤسسة الريان ، ّ

   م٢٠١٣ -  هـ ١٤٣٤ىل، األو: الطبعة، بريوت

ُ                                            يعلى أمحد بن علي بن املثىن بن حيىي بن عيسى بن أيب: تأليف، مسند أيب يعلى .٦٣
الطبعة ،  دمشق–دار املأمون للرتاث ،  حسني سليم أسد:حتقيقهالل التميمي، 

  ١٩٨٤ -  ١٤٠٤األوىل، 

: حتقيق، أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين: تأليف، مسند اإلمام أمحد بن حنبل .٦٤
األوىل، : الطبعة، مؤسسة الرسالة، ني عادل مرشد، وآخر-  طاألرناؤوشعيب : حملققا

  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١

: حتقيق،  أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين:تأليف، مسند اإلمام أمحد بن حنبل .٦٥
 هـ ١٤١٦الطبعة األوىل، ،  القاهرة–دار احلديث : الناشر، أمحد حممد شاكر: احملقق

   م١٩٩٥ - 

،  أمحد بن حممد بن علي الفيومي:تأليف، املنري يف غريب الشرح الكبرياملصباح  .٦٦
 ].بدون: سنة النشر[، ]بدون: الطبعة[ظة  بريوت–املكتبة العلمية 

   املصنف .٦٧
     ََّ ُ

حممد : حتقيق، أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة : املؤلف: تأليف، 

  .]بدون: سنة النشر[، ]بدون: الطبعة[، دار القبلة، ةعوام
، الطبعة اخلامسة، القاهرة، أعضاء جممع اللغة العربية: تأليف، املعجم الوسيط .٦٨

  ه١٤٣٢



    
 
 

    

 
 
 

 

  

 

٥٧٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 

 يادة السيارة يف ضوء القرآن الكريمآداب ق 

 عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن  أيبتأليف، )التفسري الكبري(مفاتيح الغيب  .٦٩
 ،الثالثة: الطبعة،  بريوت،دار إحياء الرتاث العريب، ، احلسني التيمي الرازي

    .هـ١٤٢٠

عبد : حتقيق،  أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي:فتألي، مقاييس اللغة .٧٠
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، دار الفكر، السالم حممد هارون

، من أول سورة الكهف إىل آخر سورة الناس، املكي واملدين من السور واآليات .٧١

 .ه١٤٣٣، الطبعة األوىل، الرياض، دار التدمرية، حملمد بن عبد العزيز الفاحل
 الفتح عثمان بن  أيب:تأليف، ب التصريف أليب عثمان املازيناملنصف شرح كتا .٧٢

  هـ ١٣٧٣، الطبعة األوىل، دار إحياء الرتاث القدمي، جين املوصلي

 إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري :تأليف، املوافقات .٧٣
الطبعة : الطبعة، دار ابن عفان،  مشهور بن حسن آل سلمان:حتقيق، بالشاطيب

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ األوىل

، الطبعة الثانية، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، املوسوعة العربية العاملية .٧٤
  .ه١٤١٩

  ،                     حممــد بــن عبــد اهللا دراز :     تــأليف  ،                             نظــرات جديــدة يف القــرآن الكــرمي ،            النبــأ العظــيم  .  ٧٥

   م    ٢٠٠٥  -  هـ    ١٤٢٦  ،                         دار القلم للنشر والتوزيع  ،                أمحد مصطفى فضلية  :         اعتىن به 
                            احلــسن علــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن     أيب :     تــأليف  ،                   تفــسري القــرآن ا�يــد        الوســيط يف  .  ٧٦

    دار   ،         وآخــرين                   عــادل أمحــد عبــد املوجــود  :            حتقيــق وتعليــق  ،                        علــي الواحــدي، النيــسابوري

   .       لبنان–                    الكتب العلمية، بريوت 


