ْ ه
الر ْح َمن ه
َّللا ه
الر ِح ِيم
بس ِم ِ
ِ
ََ ْ َ ْ َ ُ َْ ً ه ْ َ َ َ ه َ َ َ َ ً
ص ِالحا
َّللا وع ِمل
 ومن أحسن قوال ِممن دعا ِإلى ِ
ُْ
ََ َ ه
َ
ال ِإن ِني ِم َن اْل ْس ِل ِمين 
وق

ّ
ُ
خــطــبة منـــربية مقـــرتحـة
من إصدارات اإلدارة العامة للوعظ واإلرشاد
خطبة الجمعة 20 :شعبان 1440هـ  26 -نيسان 2019م
االلتزام بقوانني السري واجب شرعي
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن وااله ,أما بعد,,,
لقد صانت الشريعة اإلسالمية النفس اإلنسانية ،وشرعت من األحكام ما يكفل سالمتها ،ويحميها من
االعتداء على حرمتها ،ويمنع إزهاقها أو إلحاق الضرر بها ،وإن تحريم قتل النفس يشمل قتل اإلنسان
لنفسه أو لغيره ،وتحقيقا لهذا املقصد العظيم من مقاصد الشريعة فقد أناط اإلسالم ألولي األمر ّ
سن
القوانين ووضع األنظمة التي تكفل حماية األرواح واألنفس ،وتحفظ سالمة الناس وأمنهم ،فتصرفات
ً
اإلمام بالرعية منوطة باملصلحة ،وإنه من الواجب شرعا على كل مسلم أن يلتزم بهذه القوانين ،ألنها تحقق
ً
مقاصد الدين؛ ومن هذه القوانين أنظمة السير التي تعارف عليها العالم كله ،وأصبح االلتزام بها أمرا
ً
ً
ضروريا يحث عليه العقل والشرع واملجتمع ،فلقد ثبت في الواقع العملي أن مخالفة قوانين السير عادة ما
توصل إلى اإلضرار بالجسد ،أو إعاقته أو إزهاق الروح ،وهذا من التهلكة.

 عنـاصـرالخـطـبـة:
.1
.2
.3
.4

ً
التأكيد على أن من يخالف اإلشارات املرورية وأنظمة السير واملرور آثم شرعا.
الحفاظ على النفس ألنها واحدة من الكليات الخمس.
التحذير من التهاون في أرواح الناس.
دعوة السائقين واملارة إلى االلتزام بقوانين السير.

الصفحة 1

 اآليـات القـرآنيـة:
ُْ
الت ْه ُل َكة َو َأ ْحس ُنوا إ َّن َّ َ
قال تعالىَ ( :وَال ُت ْل ُقوا ب َأ ْيد ُيك ْم إ َلى َّ
َّللا ُي ِح ُّب امل ْح ِس ِن َين)[البقرة.]195 :
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ـوب َع َل ْـي ُك ْم َو َّ ُ
ُ ُ َّ ُ ُ َ ّ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ َ
ين م ْـن َقـ ْـبل ُك ْم َو َي ُت َ
يم َح ِك ٌ
َّللا َع ِلـ ٌ
يم)[النســاء:
ِ
وقـال تعـالى( :ي ِريـد َّللا ِليب ِـين لكــم وْ ْه ِـديكم سـان ال ِـذ ِ
.]26
ُ َْ
َ َ
ُ َ َ
يعــوا َّ َ
وقــال تعــالىَ ( :يــا َأ ُّْ َهــا َّالــذ َ
َّللا َو َأط ُ
ين َآم ُنــوا َأط ُ
يعــوا َّ
الر ُســو َل َوأ ِولــي األ ْمـ ِـر ِمـ ْـنك ْم فـ ِـن ْن ت َنــا َز ْع ُت ْم ِفــي َــء ْي رء فـ ُـر ُّد ُوه
ِ
ِ
ِ
ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ ْ َ ْ ْ
َ َ ٌَْ ََ ْ َ ُ َْ ً
إ َلى ََّّللا َو َّ ُ
اَّلل واليو ِم اْل ِخ ِر ذ ِلك خير وأحسن تأ ِويال)[النساء.]59 :
الرسو ِل ِإن كنتم تؤ ِمنون ِب ِ
ِ ِ
ْ َْ َ َ َ
يل َأ َّنـ ُـه َمـ ْـن َق َتـ َـل َن ْف ًســا ب َغ ْيــر َن ْفــس َأ ْو َف َ
وقــال تعــالى(ِ :مـ ْـن َأ ْجــل َذ ِلـ َـك َك َت ْب َنــا َع َلــى َبلــي إ ْسـ َـرا ِئ َ
ض فكأ َّن َمــا
األ
ـي
ـ
ف
ـاد
ـ
س
ر
ر
ِ
ِ
ِ ِ ر
َ َِ ِ
ِ
َ َ َ َّ َ َ ً َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
يعــا َو َل َقـ ْـد َجـ َـاء ْ ُه ْم ُ ُسـ ُـل َنا ب ْال َب ّينـَ
َّ
َّ
َ
ْ
َ
ً
ـات ُث ـ َّم إ َّن َكثيـ ًـرا مـ ْـن ُهمْ
َ
َ
قتــل النــاس ج ِميعــا ومــن أحياهــا فكأنمــا أحيــا النــاس ج ِم
ر
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َ َ ْ َْ َ ُ ُ َ
ض مل ْس ِرفون)[املائدة.]32 :
بعد ذ ِلك ِفي األر ِ
 األحـاديث النبـويـة:
 عــن ابــن عبــاس رعــءي عنهمــا ،أن رســول صــلى عليــه وســلم خطــب النــاس يــوم النحــر فقــال« :يــا
أْه ــا الن ــاس أه ي ــوم ه ــذا » ،ق ــالوا :ي ــوم ح ـرام ،ق ــال« :ف ــأه بل ــد ه ــذا » ،ق ــالوا :بل ــد ح ـرام ،ق ــال« :ف ــأه ش ــهر
هذا » ،قالوا :شهر حرام " ،قال« :فنن دماءكم وأمـوالكم وأعراضـكم علـيكم حـرام ،كحرمـة يـومكم هـذا ،فـي
بلـدكم هـذا ،فـي شـهركم هـذا» ،فأعادهـا مـرا ًرا ،ثـم رفـع رأسـه فقـال« :اللهـم هـل بلغـت ،اللهـم هـل بلغــت» .رواه
البخاره
 ع ــن عب ــد ب ــن عم ــر رع ــءي عنهم ــا ،أن ــه :س ــمع رس ــول ص ــلى علي ــه وس ــلم يق ــول« :كلك ــم راع
ومس ـ ول ع ــن رعيت ــه ،فاإلم ــام راع وه ــو مس ـ ول ع ــن رعيت ــه ،والرج ــل ف ــي أهل ــه راع وه ــو مس ـ ول ع ــن رعيت ــه،
واملـرأة فــي بيــت زوجهــا راعيــة وعــي مس ـ ولة عــن رعيتهــا ،والخــادم فــي مــال ســيده راع وهــو مس ـ ول عــن رعيتــه»،
قـ ــال :فسـ ــمعت هـ ــؤالء مـ ــن رسـ ــول صـ ــلى عليـ ــه وسـ ــلم ،وأحسـ ــب النبـ ــي صـ ــلى عليـ ــه وسـ ــلم قـ ــال:
«والرجل في مال أبيه راع وهو مس ول عن رعيته ،فكلكم راع وكلكم مس ول عن رعيته» .رواه البخاره

الصفحة 2

رسالة اإلدارة العامة لشرطة املرور بقطاع غزة
وفقا لالحصائية الصادرة من مكتب تحقيقات حوادث املرور في محافظات الوطن الجنوبية
 بلغ عدد حاالت الوفاة منذ بداية عام  2019حتى تاريخ هذا اليوم:
ً ً
ذكورا وإناثا...
 21حالة وفاة
اشتركت فيه جميع أنواع املركبات...
ً
من ضمن هذا العدد  18طفال...
وحالة واحدة دراجة نارية...
ومن ضمن هذا العدد  5حاالت وفاة تسبب في وفا هم سائقون ال يحملون رخص قيادة...
وعشرات اإلصابات حاالت خطيرة ودخول عناية مركزة...
وم ات اإلصابات الجسدية املتنوعة...
وم ات حوادث االضرار املادية .......
 أسباب حوادث الطرق
 .1القيادة بدون رخص قيادة ..
 .2القيادة بدون أوراق للمركبة وبدون تأمين ..
 .3السلوك باالتجاه املعاكس ..
 .4ع ـ ــدم التقي ـ ــد باالنظم ـ ــة والق ـ ــوانين م ـ ــن ع ـ ــدم االلت ـ ـزام باش ـ ــارة ق ـ ــف واالش ـ ــارة الض ـ ــوئية والسـ ــرعة
الجنونية ..
ضروة توضيح مسؤولية أولياء األمور بعدم تـرك أطفـالهم عرضـة لحـوادث الطـرق مـن جهـة ,ومـن جهـة أخـره
عدم السماح ألبنائهم بقيادة املركبات بدون رخصة قيادة.

الصفحة 3

فتوى بشأن االلتزام بقوانني السري
الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن وااله ,أما بعد:
فنن السالمة املرورية يجب أن تكون ّ
هم كل إنسان يدب على تراب هذا الوطن ،فهي ليس مهمة السائق
فحسب؛ بل عي مهمة السائق والراكب واملاَءيٌ ،
كل في مكانه وموقعه ،إذ يجب أن يتكاتف الجميع من أجل
ً
ّ
املروعة ،وهذا االهتمام ليس حفظا لألموال املهدرة من جرائها
انتشال املجتمع من براثن الحوادث ِ
فحسب؛ بل هو وقف لازيف الشوارع ونزيف القلوب؛ التي أ ّرقها فقد األحبة ,وذبول زهرة شبابهم الغض
الطر ّه.
َّللا َك َ
إن تحريم قتل النفس يشمل قتل اإلنسان نفسه أو غيره ،قال تعالىَ  :وَال َت ْق ُت ُلوا َأ ْن ُف َس ُك ْم إ َّن َّ َ
ان
ِ
ً
ُ
ُ
ِبك ْم َر ِح ًيما[ النساء ،]29 :وتحقيقا لهذا املقصد العظيم من مقاصد الشريعة فقد أعطى اإلسالم أولى
األمر ّ
سن القوانين ,ووضع األنظمة التي تكفل حماية األرواح واألنفس ،وتحفظ سالمة الناس وأمنهم،
ً
فتصرفات اإلمام بالرعية منوطة باملصلحة ،وإنه من الواجب شرعا على كل مسلم أن يلتزم بهذه القوانين،
ُ َْ
ً
يعوا َّ َ
عمال بقوله تعالىَ  :يا َأ ُّْ َها َّالذ َ
َّللا َو َأط ُ
ين َآم ُنوا َأط ُ
يعوا َّ
الر ُسو َل َوأو ِلي األ ْم ِر
ألنها تحقق مقاصد الدين،
ِ
ِ
ِ
ً
ُ
ِم ْنك ْم[ النساء ,]59 :ومن هذه القوانين أنظمة السير ,التي تعارف عليها العالم كله ،وأصبح االلتزام بها أمرا
ً
ضروريا يحث عليه العقل والشرع واملجتمع ،فقد ثبت في الواقع العملي أن مخالفة قوانين السير عادة ما
توصل إلى اإلضرار بالجسد ،أو إعاقته ,أو إزهاق الروح ،وهذا من التهلكة.
ً
من عائل اختطفته حوادث السير وترك خلفه أسرة وأطفاال؛ كانوا يأملون حياة سعيدة في رعايته،
فكم ِ
ً
وكم من شاب قضت عليه السرعة الطائشة؛ كان أبواه يحلمان له بمستقبل زاهر ،ألم نشاهد أناسا
َ
ُ
الحوادث املرورية أطرافهم فأصيبوا بنعاقات جسدية ،فأقعد هم طيلة حيا هم فهم يتأملون
أصحاء َبت َرت
ً
ً
يوميا ،وتتألم معهم عائال هم ،ألم نودع أحبابا قضوا نحبهم نتيجة السرعة الزائدة ،ففقد هم عائال هم
وأوطانهم
الجمهورالكريم...
ليس ألحد أن يتهرب من املسؤولية؛ ويحيل حوادث السير إلى تدابير القدر ،فاإليمان بالقضاء والقدر
يحتم على املؤمن أن يتوكل على  ,فيأخذ باألسباب ,وال يخالف ما ُ
است ِقر عليه من أنظمة وقوانين ،ألنه
ُ َ
عفى من املسؤولية الجنائية أو الجزائية أو املدنية ،و تعالى يقولُ  :ك ُّل َن ْ
س
ف
عندما يخالف ذلك؛ ال ي
ر
َ
ٌ
ِب َما ك َس َب ْت َر ِه َينة[ املدثر.]38 :
ً
فكيف ال يكون اإلنسان مسؤوال عن تصرفه حين يقود سيارته أو دراجته بتهور وبال مباالة أو عندما
يخالف قوانين السير مما يؤده إلى إحداث إصابات بليغة في نفسه أو في غيره إذن علينا أن نتحمل
الصفحة 4

ً
املس ولية جميعا ,ونساهم في عدم وقوع الحوادث املرورية ،قال رسول
َر ِع َّي ِت ِه) [متفق عليه].

ُ ُّ ُ
ُ
( :كلك ْم َر راع َو َم ْس و ٌل َع ْن

ً ً
وال شك أن اْلباء واملربين يتحملون جزءا ُمهما من هذه املسؤولية التي تستوجب تربية األوالد على أهمية
االلتزام بالقوانين ،وغرس القيم النبيلة فيهم؛ ملراعاة مشاعر اْلخرين ،واحترام حقوقهم ،وتجنب اإلضرار
بهم ،كما يوجب عليهم أن يكونوا أسوة حسنة ألجيالهم في القيادة الحضارية اْلمنة ،والتزام السرعة
املحددة ،واحترام قوانين السير.
في الختام نقول:
ً
إن من يخالف اإلشارات اْلرورية و أنظمة السير واْلرور آثم شرعا ,وهذا ما أفتى به العلماء ,وال يوجد
ً
لهم مخالف في ذلك ،فال تكن يا عبد هللا سببا في حدوث مأساة لنفسك ,أو لعائلتك ,أو ألحد غيرك.
َ
ً
نسأل تعالى أن يحفظ الجميع وأن يوفقنا جميعا لطاعته سبحانه ,وطاعة من أ َم َرنا بطاعته والحمد هلل
رب العاملين


وزارة األوقاف والشؤون الدينية
اإلدارة العامة للوعظ واإلرشاد
waz.irshad@gmail.com-www.palwakf.ps
التويترtwitter.com/Palirshad :
الفيسبوكfacebook.com/Palirshad :
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