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 كلمة الناشر
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
الطرق واملواصالت اليـوم حاةـة حل،ـةض ورـرور  حـن رـروريات احليـا  العمـريةض وحـن أهـم 

 أركاهنا وحقوحاهتا.
ر،ض وال أا ينعــــر  علـــى أايـــه اتنســــاا فلوالهـــا ملـــا ااــــنطان اتنســـاا أا يننقـــ    األ

املنواةد جبواره و  حملـة أاـر ض ناهيـن عـن املوةـو ين   بلـد آاـر و  حنطقـة وانيـةض أو  ـار  
أار ض وال أا يرتبط به ويشاركه   رـرائه واـرائه وةدبـه وامـبهض فيعينـه أو يسـنعني بـهض بـ  

 ا الكوا الوااع الرحيب.وال أا ينعر  على كثري حن األشياء املوةو   حوله   هذ
فقــــد كــــاا اتنســــاا  بــــ  وةــــو  املواصــــالت ابديــــد  والطــــرق احلديثــــةض يمــــيبه ابــــدب 
والق،ـطض ووــوت عطشـاو وةوعــاوض وهىل ةنبـه بســافات بعيـد  انــاش  ـد أر ــد عيشـهم ا مــب 
 وا ـريض وأ ـراهم كثــر  الطعـام والشـرابض حــي راحـوا يقدحونـه ألنعــاحهمض وينلهونـه   أاــوا همض
ومل يكن هلم حن واائ  احلم  والنق  حا يسنطيعوا به حـن هيمـاا الطعـام هىل ةـرياهنم النـائني 

 عنهم.
و ــد اتهــا هــذا   أكثــر حــن بلــدض وتكــرر   أكثــر حــن حــر ض فهــ  هحــد  الــدوا و بــ  حــا 
يقـــارب القـــرا الواحـــد أةـــدبس املنـــاكا الواـــطى حـــن للـــن البلـــد بشـــد  واـــر  الق،ـــط بـــني 

 ضى على كثري حن الناش ةوعاوض وحـي ارـطر بعضـهم هىل أكـ  الـبع   أهاليها بعنفض حي
 عند حوته.

بينما كانس حناكقه ابنوبية ر يد  بالعيش حـن كثـر  ا مـب ووفـور النعمـةض ولكـن حيـ   
كانس الـدواب واـيلة محلهـم ونقلهـم وهـ  إاةـة هىل علوفـةض فكـاا حـن الـالسم لطـوا املسـافة 

ا وسا او ملــن حعهــا حــي تمــ  هىل املنطقــة املنكوبــة وهــذا كــاا أا يقــدم حع ــم محولنهــا علوفــة هلــ
 حانعا حن وصوا االعانة اليهم.

نعــــم لــــوال الطــــرق واملواصــــالت ملــــا ااــــنطان اتنســــاا حــــن النواصــــ  والــــ ابطض وال النعــــا  
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والنكاحــ  النــات  حــن تال ــ  األفكــار املنهاوتــةض وتبــا ا الثقافــات امل نلهــة املوةــو   بــني امللــ  
ــاك  مض وللــن عــل اللقــاءات واملعارفــاتض كمــا  ــاا اهلل تعــاىل   كنابــه الكــر   واألحــ وجعلن

ض ولكــاا البــد لــه حــن أا يعــيش عيشــة االنعــعاا وال ربــةض وعيشــة  (1)شــعوبا وقبا ــع لتعــار وا
االنهرا  والوحشةض وعيشة النقص واحلرحااض هل اتنساا اةنماع  بالطبعض فإلا مل يسـنطع حـن 

 حيا  اةنماعية و  جمنمع ح ابط لكانس حياته نا مة وحليئة باحلرحاا.أا يعيش   
وحن هنا ي هر حد  أمهية الطرق واملواصـالت   حيـا  اتنسـاا وتكاحلـهض وااصـة احليـا  
العمرية امل ابطة واملنطور ض كما ويعلم حنها أيضا بأهنا حن ع يم نعم اهلل تعاىل على االنسااض 

واهلل جعــع علــى هــذه األمهيــة وأشــار هىل حكانــة هــذه النعمــة بقولــه   و ــد نبــه القــرآا الكــر 
لتســـلكوا منســـا ســـب   جاجـــا لكـــ  ا رس بســـا ا  

وجعلنـــا  ـــي ا رس وبقولـــه   (2)
الذي جعع ض وبقوله   (3)رواسي أن تميد بس  وجعلنا  يسا  جاجا  سب   لعلس  يستدون

دونلك  ا رس مسدا وجعع لك   يسا سب  لعلك  تست
الـذي جعـع لكـ  ض وبقوله  (4)

ا رس مسـدا وســلك لكــ   يسـا ســب 
هــو الـذي جعــع لكــ  ا رس  لــو  ض وبقولــه  (5)

 امشوا  ي مناكبسا
 (0). 

فنعمـــة الطـــرق واملواصـــالت الا نعمـــة ع يمـــة وين،ســـي رـــرورهتا ويـــنلمي أمهينهـــا كـــ  
واصـــالتض وحكمـــاوض أل  انســـاا حعاصـــرض والعلـــم ًـــا حورـــوعاوض أل  العلـــم بـــنهي الطـــرق وامل

العلم بأحكام الطرق واملواصالتض املعرو  بقوانني املرورض ال ينسىن اال لذول األانماص   
 الهقه اتاالح  حضافا هىل حعرفنه للعلوم احلديثة.

هــذا واتاــالم وراــوا اتاــالم وأهــ  بينــه يصــلوات اهلل علــيهم أمجعــني  الــذين مل ي كــوا 
بينوا لنا أاسه وأحكاحهض مل ي هلوا عن حورـون الطـرق واملواصـالت شيئاو حن املوروعات اال و 

والعــن أحكاحهــا وآ اًــاض بــ  بينــوا كــ  للــن لنــا   اطــوق عريضــة و  نهــي الو ــس   يقــة 

                                                           
 .  13اور  احلجرات   (1)
 .42-11اور  نوح   (2)
 .31اور  األنبياء   (3)
 .12اور  العار    (4)
 .53اور  كه   (5)
 .15اور  امللن   (0)
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 وحكيمة.
ـ كمــا   هنــ  البال ــة ـ حعلنــاو علــى حنــل الكوفــة و   و ــد  ــاا اتحــام أحــري املــ حنني 

ين  ب  أا تهقدوينض فألنا بطـرق السـماء أعلـم حـر بطـرق ايها الناش الو »صهو  املسلمني  
 .(7)«األر،

يــا تــر  فهــ  كــاا النــاش يعرفــوا أو ينمــوروا   تلــن األيــام بــأا للســماء كريقــاض وكــن 
 الحد الوكهاض والعبور حنها واملرور فيهاض ام كانوا يروا للن حن املسن،يالت؟.

واملواصـالتض وليسـس كـرق األر،  كما يعر  حورون الطرق  وحن املعلوم أا اتحام 
وحواصــالهتا ف،ســبض بــ  كــرق الســماء ايضــاوض كــذلن يعــر  مجيــع أحكــام هــذه الطــرق وهــذه 

والـــوح ض  املواصـــالتض وكـــ  ةعئيـــات حســـائلها و وانينهـــاض كيـــف ال وهـــو ربيـــب الراـــوا 
 واالاالم والقرآاض الذل ال ركب وال يابي اال كاا فيه.

ن الطـــرق واملواصـــالتض ونبـــه هىل حـــا اـــيمن،ه اهلل تعـــاىل نعـــم اا القـــرآا أشـــار هىل حورـــو 
لالنســـاا حـــن علــــم تطورهـــا وتقـــدحها   حســــنقب  العحـــااض ونـــص علــــى حســـائلها وأحكاحهــــاض 

املهسـروا للـوح  والقـرآاض بينـوا لنـا للـنض وفسـروا لنـا  واألئمة حن أهـ  بينـه  والراوا 
طــوا الكنــبض وســ  حســنورا   كيــات حســائله وأحكاحــهض  ــري انــه بقــ  كثــري حنهــا ح مــوراو   ب

الدفاتر والسجالتض ومل ينسن للهقهاء اان راةها وااننباكهاض والنطرق هىل خمنلف حواريعها 
 وأحكاحها بشك  وا . 

ي احــس بركاتــه  اإلمــاا الســيد محمــد الحســيني الشــيرا ي اال اا املرةــع الــدير األعلــى 
  ورائـد احلركـة الثقافيـة احلديثـةض  ـد تنـاوا بـرأش والذل يعنل اليوم  ائد النهضة الهكرية املعاصـر 

 لمه الشريف كثـرياو حـن املورـوعات اجنـاي هليهـاض واألحكـام الشـرعية املبنلـى ًـاض والعديـد حـن 
اجملــاالت العمــرية الــت أصــب،س اليــوم ةــعءو ال ينجــعأ حــن حياتنــا اليوحيــةض حســننبطاو للــن حــن 

ن والعقــ ض حــي كنــب أاحنــه أكثــر حــن ألــف كنــاب اال لــة األربعــة   الكنــاب والســنة واالمجــا 
جملداو ر ماوض وحنها هذا الكناب الذل بني  152وكنيبض و د بل س حواوعنه الهقهية فقط 

 وحينول على أربعة فموا رئيسية )الفقه: المرور( يدينض وهو 
  واعد عاحة الاننباق فرون املرور. 

                                                           
 .181هن  البال ة  ا طبة  (7)
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  وانني املرور 
 أحكام املرور 
 آ اب املرور 
 ام سلهض  د اد به نوعاو حن الهراغ الذل كاا حوةو او   هذا الباب. فانه  

وحســامهة حنــا   هــذه النهضــة الهكريــة املباركــة واحلركــة الثقافيــة املقداــةض  منــا بطبــع هــذا 
 الكناب القيمض اائلني البارل ععوة  النوفيا والقبوا. 

 
 

 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر 

 شوران 0606بيروت ـ لبنان ص.ب:  
 almojtaba@shiacenter.comالبريد اإللكتروني: 

mailto:almojtaba@shiacenter
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 مقدمة المؤلف
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 احلمد هلل رب العاملني والمال  والسالم على حممد وآله الطاهرين.
كنبنــه قــه: المــرور( )الفوبعــد  فيقــوا حممــد بــن املهــدل احلســير الشــرياسلض هــذا كنــاب 

 لعالي هذا ابانب حن الهقه اتاالح .
و د لكرت له حقدحةض لبياا ابو العام الـذل يسـاعد علـى صـيا ة  ـوانني املـرور املسـنها   
حـــــن األ لـــــة األربعـــــةض فهـــــذه املقدحـــــة بنعلـــــة يالكـــــل   والقســـــم الثـــــاين املـــــرتبط بـــــاملرور بنعلـــــة 

 يالم ر  .
ما نهع ببقية أةعاء الهقهض وأا جيعلـه االمـاو لوةهـه الكـر ض أاأله اب،انه أا ينهع بهض ك

 وهو املوفا املسنعاا. 
 

 هـ1412ق  المقدسة /  
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 قاعدة نفي الحرج

 د لكرنا   األصوا حسألة الضـررض وبقـ  أا نـذكر هنـا حسـألة احلـريض حيـ  ها  مسألة:
ةياو وهو واةب ف كهض أو حرام فهعلـهض هـ  فيـه هم أم الض وهـ  فيـه القضـاء العم  هلا كاا حر 

 والكهار  والنوابع كالضماا وحا أشبه أم ال؟
ال ـــاهر أنـــه ال هم فيـــه لرفـــع احلـــريض وأحـــا األحكـــام الورـــعية حـــن القضـــاء و ـــريهض فســـيأ  

 الكالم عنه ها شاء اهلل تعاىل.
 العسر والحرج لغة واصط حا  

 عسر حث  احلريض وال يبعد أا يكوا الهرق بينهما  ال مسألة:
ها احلري نهس  والعسر بدين هلا لكرا حعـاوض فمـن ينعـب ـ أكثـر حـن املقـدار املنعـار  ـ حـن 

ض بينمـا البنـس الــت (0)احلركـة   الشـمي يكـوا عسـراو عليـهض ولـذا ةــاس لـه االاـن الا   احلـ 
 الشديدض وه  حيية يكوا  سلها حرةاو.احنلمس وكاا  سلها أحام أهلها حثار اوء ال ن 

 نعم ك  واحد حنهما يطلا على اآلار عند االنهرا .

                                                           
 راةع حواوعة الهقه  كناب احل ض وكناب يةاحع حناان احل   ويحناان احل   لإلحام امل لف ي ام سله .  8ي
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 بين أدلة التكليف و  حرج

بني  لي  يال حري  و لي  النكليف عموم حن وةـهض فلمـالا تقـدحوا  ليـ  نهـ    يقال: 
 احلري على  لي  اائر النكاليف   حور  االةنمان؟

عةض الت بعضها حطلقة وبعضها   حور  االةنمانض واملطلقة بقرينة لأل لة األرب نه يقال: 
 حا   حور  االةنمان يكوا  ليالو على النقد .

حن أنه لو  دم  لي  النكليف مل يبا لدلي  احلري «  األصوا»هذا حضافاو هىل حا لكر   
بالنســبة هىل األ لــة حــور ض فيكــوا حعنــاه  الل ويــةض كمــا لكرنــا حثــ  للــن   كــ  األ لــة الثانويــة 

ويالنقيــة  املســنها   حــن األ لــة  (16)و اعــد  ياألهــم واملهــم  (9)األوليــةض والــت حنهــا يال رــرر 
 األربعةض هىل  ري للن حن القواعد الثانوية.

 أدلة   حرج
أحــا بالنســبة هىل األ لـــةض فهنــا ننقـــ  كــالم يحهـــاتي  األصــوا  حيـــ  لكــر كثـــرياو حنهــاض  ـــا 

وها كاا   بع  املـذكورات ن ـرض كمـا هنـه  ـد تـرا بعـ  األ لـة األاـر الـت ي نينا عن  ريهض 
 وكن النمسن ًا للمقامض  اا حا يل  

                                                           
 راةع يراالة    اعد  ال ررر  لإلحام امل لف.  1ي
 هم واملهم.راةع حواوعة الهقه  كناب القواعد الهقهيةض حب،   اعد  األ  12ي
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 اتفاق ا صحاب
 سهور اتهاق أص،ابنا عليه. منسا:

ال نسلم للنض فإا مجعاو حن أعياا األص،اب كالسيد والشيخ و ريمهـا اانـاروا   يقال: 
 ر واحلري ةداو.  الهقه حذاهب حسنلعحة للعس

لـيي للـن حسـنلعحاو ملنـع أصـ  القاعـد ض بـواس أا يكـوا سـاهرهم حسـننداو هىل   نا نقول:
 أ لة ااصةض أو مجع ختميص القاعد .

وحــن ال ــاهر أا هــذا ال يقــدح   صــ،ة القاعــد ض وهال الرتهــع الووــوق بكثــري حــن القواعــد 
وحض واملرةـع فيمـا لكرنـا هـو  هىل أا الت تطرق الن ميص هليهاض وبطالا النا     اية الورـ

 العام امل مص حجة   البا  .

 اإلجماع المنقول
سهور عبار  امل نلف    عو  اتمجان علـى للـنض و ـد صـرهح بـه السـيد األاـنال  ومنسا:

فقـــاا   مجلـــة كـــالم لـــه  وأحـــا علـــى العمـــوم فإلمجـــان املســـلمني علـــى أا احلـــري حنهـــ    هـــذا 
 الدين.

  آية نفي الحرج
حــا كســن بــه   املعنمــد وامل نلــف واتيضــاح واملــدارا وحاشــية الرورــة وكشــف ومنســا: 

ومــا جعــع علــيك   ــي الــدين مــن اللثــام وحمــنف الســيد األاــنال و ريهــا حــن  ولــه تعــاىل  
حرج

(11). 
ما يريد اهلل ليجعع عليك  من حرج وله تعاىل   ومنسا:

(12). 

 آية نفي العسر

                                                           
 .78اور  احل     11ي
 .6اور  املائد     14ي
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ية الرورة وكشف اللثام وحمنف السيد األاـنال و ريهـا حـن حا كسن به   حاش ومنسا:
يريد اهلل بك  اليسر و  يريد بك  العسر وله تعاىل  

(13). 

 حديثا: السماحة و  ضرر

حــا كســن بــه   امل نلــف وةــاحع املقاصــد والــذاري  وحاشــية الرورــة و ريهــا حــن  ومنســا:
 .(14)املرا   يال ررر وال ررار  النبول 

كســن ًــا   امل نلــف وحمــنف الســيد األاــنال و ريمهــا يواملــرا  بــه صــاحب  حــا ومنســا:
 .(15)املرا   يبعثس باحلنيهية السم،ة السهلة  احلدائا  حن النبول 

 حنيفية الدين

 .(10)حنيف    ي ين حممد حا كسن به السيد األانال فقاا  لقوله  ومنسا:

                                                           
 .185اور  البقر     13ي
 .2ح 482ص 5الكا   ي  12ي
 …«.بعثر»ض وفيه  1ح 212ص 5راةع الكا   ي  15ي
 .8ح 315ص 3الكا   ي  16ي
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   تكليف بما   يطاق

ها اهلل أكرم حن أا » اا   ل عد ص،ي،او ـ عن أيب عبد اهلل ال هشام ـ الذ ومنسا:
 .(17)«يكلف الناش حا ال يطيقوا

  اا   اله اآلار ـ الذل عد ص،ي،او ـ عن الما ق  ومنسا:
حا كلف اهلل العبا  حـا ال يطيقـواض وه ـا كلههـم   اليـوم والليلـة اـي صـلواتض وكلههـم »

صيام شهر رحضاا   السنةض وكلههم حجة واحـد ض    ك  حائة  رهم اسة  راهمض وكلههم
 .(10)«وهم يطيقوا اكثر حن للن ه ا كلههم  وا حا يطيقوا

 ايـة حـا يســنها  حـن هـذا ا ــل اننهـاء النكليـف عنـد عــدم الطا ـة والقـدر ض وهــو    يقـال:
 ليي حم  الكالمض فالرواية حن أ لة احننان النكليف باجاا.

 عدم الطا ة والقدر  حقيقة   صور  النعسر ولعوم احلري.ال اهر صدق   نا نقول:

 ليس الدين بمضّيق

 ــاا  »اــل أيب بمــري عـن المــا ق يعليــه المـال  والســالم  و ــد عـد حــن املووــا   ومنسـا:
 لس  هنا نسافر فربا بلينا بال دير حن املطر يكوا هىل ةانب القرية فنكوا فيه العـذر ض ويبـوا 

 الدابة وتروث؟ فيه الميبض وتبوا فيه 
فقاا  ها عر،    لبن حنـه شـ ء فقـ  هكـذاض يعـر أفـري املـاء بيـداض فـإا الـدين لـيي 

ما جعع عليك   ي الدين من حرجبضيا فإا اهلل عع وة  يقوا  
(19)»(26). 

 التوسعة  ي الدين

حــا أحــر اهلل »و ــد عــد حووقــاو  ــاا   اــل حممــد بــن علــ  احللــيب عــن المــا ق  ومنســا:

                                                           
 .12ح 162ص 1الكا   ي  17ي
 .1ح 1ب 153ص 2راةع النهذيب  ي  18ي
 .78اور  احل     11ي
 .12ح 1ب 142ص 1ض وواائ  الشيعة  ي312ح 3ب 188ص 1واائ   يحسندرا ال  42ي
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ال بواـــعهمض وكـــ  شـــ ء أحـــر النـــاش فهـــم حنســـعواض وحـــا ال ينســـعوا لـــه فهـــو حورـــون العبـــا  ه
 .(21)«عنهمض ولكن الناش ال اري فيهم

أ ــوا  حــرا ه يعليــه المــال  والســالم  حــن يال اــري فــيهم  ها كثــرياو حــن النــاش ال يقبلــوا  
 كالم اهلل فريتكبوا اجرحات. 

 حديث المرارة

  عثـــرت فـــانقطع سهـــرلض لـــس أليب عبـــد اهلل  ـــاا   »حســـنة عبـــد األعلـــى   ومنســـا:
 فجعلس على هصبع  حرار ض فكيف أصنع بالوروء؟

مــا جعــع علــيك   ــي الــدين مــن  ــاا  يعــر  هــذا وأشــباهه حــن كنــاب اهلل عــع وةــ   
حرج

(22)»(23). 

 توسعة اهلل على العباد

هر ه ــا يمــام يــوم الشــن حــن شــعباا وال يمــوحه حــن شــ»ا ــل الــذل عــد حووقــاو   ومنســا:
رحضااض ألنه  د هنى أا ينهر  اتنساا بالميام   يوم الشن وه ا ينـول حـن الليلـة أنـه يمـوم 
حن شعبااض فإا كاا حن شهر رحضاا أةعء عنه بنهض  اهلل تعاىلض وبـا  ـد وا ـع علـى عبـا ه 

 . (24)«ولوال للن هللن الناش

 من مصاديق نفي الحرج

اــألنه عــن ابنــب حيمــ  الركــو  أو » ــاا   روايــة أيب بمــري عــن أيب عبــد اهلل  ومنســا:
 النور فيدا  هصبعه فيه؟

 اا  ها كانس يده  ذر  فليهر هض وها كاا مل يمبها  ذر فلي نس  حنـهض هـذا  ـا  ـاا اهلل 

                                                           
 .327راةع النوحيد  ص  41ي
 .78اور  احل     44ي
 .2ح 33ص 3الكا   ي  43ي
 .6ح 84ص 2الكا   ي  42ي
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ما جعع عليك   ي الدين من حرجتعاىل  
(25)»(20) . 

ب يننهـ  هىل عـن الرةـ  ابنـ األس أبا عبـد اهلل »ال حممد بن امليسر  اا   ومنسا:
 املاء القلي    الطريا ويريد أا ي نس  حنه وليي حعه هناء ي ر  به ويداه  ذرتاا؟

وما جعع عليك   ي الـدين  اا  يضع يده وينورأ م ي نس ض هذا  ا  اا اهلل تعاىل  
 . » (27)من حرج

  الرةــــ  ابنــــب ي نســــ  » ــــاا   اــــل فضــــي  بــــن يســــار عــــن أيب عبــــد اهلل  ومنســــا:
 .» (20) ي الدين من حرج ...ما جععض  حن املاء   اتناءض فقاا  ال بأشض فينن

                                                           
 .78اور  احل     45ي
 .24ح 3ب 38ص 1هتذيب األحكام  ي  46ي
 .4ح 2ص 3الكا   ي  47ي
 .7ح 13ص 3الكا   ي  48ي
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 احب الدين إلى اهلل

ائ  عل  يعليه المال  والسالم  أينورـأ حـن »حا عن المدوق   النهايةض  اا   ومنسا:
 فض  وروء مجاعة حن املسلمني أحب هلين أو ينورأ حن ركو أبي  خممر؟

مجاعــــة املســــلمنيض فــــإا أحــــب  يــــنكم هىل اهلل احلنيهيــــة  فقــــاا  ال بــــ  حــــن فضــــ  ورــــوء
 .(29)«السم،ة السهلة

 الدين يأمر بالُوسع

حـا أحـروا بـدوا اـعنهمض وكـ  شـ ء أحـر   »ال محع  الطيـار عـن أيب عبـد اهلل  ومنسا:
الناش به فهم حنسعوا لهض وك  ش ء ال ينسعوا له فهو حورون عنهمض ولكن النـاش ال اـري 

 .(36)«فيهم

 يسر التكليف؟ما أ

فمـا أيسـر حـا كلهنـر بـه حـن   »حا   احلرس اليماين املنسوب هىل أحـري املـ حنني  ومنسا:
 . (31)«حقن

                                                           
 .16ح 14ص 1ه الهقيه  يحن ال حيضر   41ي
 .2ح 165ص 1راةع الكا   ي  32ي
 .326البلد األحني  ص  31ي
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 ل  يكّلفنا إ  وسعا  

فمـا هكــذا كانـس اـنهنه   النوبــة »حـا   المـ،يهة الســجا ية    عـاء الن،ميـد   ومنسـا:
يكلهنـا هال واـعاو ومل جيشـمنا هال يسـراوض ومل ملن كاا  بلناض لقد ورع عنا حا ال كا ة لنا بهض ومل 

 .(32)«يدن ألحد حنا حجة وال عذراو 

 ر ع الضرر المظنون

حـــا كســـن بـــه   ياملعنـــل  وياحلبـــ  املنـــني  ويحاشـــية مجـــاا الـــدين ا ونســـارل   ومنســـا:
 «.ألا رفع الضرر امل نوا واةب عقالو »فقالوا  

 سيرة العق ء

يكلف عبـده بنكليـف شـاق فيـه حـري وعسـرض ويلوحونـه  ها العقالء يقب،وا ايداو  ومنسا:
 على للنض ولوال عدم ةواس للن عقالو ملا ص  حنهم حا لكرناه.

 و  يةاحع املقاصد   يقب  النكليف حينئذ.
 و  يجممع الهائد   الضيا حنه  عقالو.

 من مستلزمات قاعدة اللطف 

با يهض  هىل احلـريض خمـالف ملـا حا كسن به السيد األانال فقاا  وألا النكليف  ومنسا:
عليه أص،ابنا حن وةوب اللطف على اهلل اب،انهض فـإا ال الـب أا صـعوبة النكليـف املننهـ  
هىل حــد احلــريض يبعهــد حــن الطاعــة ويقــرهب حــن املعمــية بكثــر  امل الهــةض وألا اهلل تعــاىل أرحــم 

   ــد  ــاا اهلل تعــاىل  بعبــا ه وأرأ  حــن أا يكلههــم بــا ال ين،ملونــه حــن األحــور الشــا ةض و 
يكلف اهلل نفسا  إ  وسعسا

(33). 
م  اا  والن ر هىل األ لة وحسن النأح  فيها آية وروايـة حقـن ل لـذلنض اننهـى كالحـه رفـع 

                                                           
 .1الم،يهة السجا ية  الدعاء   34ي
 .486اور  البقر     33ي
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 حقاحه.
 الكتاب ونفي العسر والحرج

وهنــــاا آيــــات كثــــري    الكنــــاب الكــــر  تــــدا علــــى حــــا لكــــر ولــــو همجــــاالض نــــذكرها اــــر او 
   حمله.وتهمي  الكالم 

يريد اهلل بك  اليسر و  يريد بك  العسر اا اهلل تعاىل  
(34). 

 إن أحصرت   ما استيسر من السديو اا اب،انه  
(35). 

وإن كان  و عسرة  نظرة إلى ميسرةو اا تعاىل  
(30). 

 قع لس  قو   ميسورا  و اا اب،انه  
(37). 

الحسـنى وسـنقول لـه مـن أمرنـا  وأما مـن آمـن وعمـع صـالحا   لـه جـزاءو اا تعـاىل  
يسرا  

(30). 
ويسر لي أمريو اا اب،انه  

(39). 
ولقد يسرنا القرآن للذكر  سع من مدكرو اا تعاىل  

(46). 
ومن يتق اهلل يجعع له من أمره يسرا  و اا اب،انه  

(41). 
سيجعع اهلل بعد عسر يسرا  و اا تعاىل  

(42) . 
لقرآن اقرؤوا ما تيسر من او اا اب،انه  

(43). 
ونيسرك لليسرىو اا تعاىل  

(44). 

                                                           
 .185اور  البقر     32ي
 .116اور  البقر     35ي
 .482اور  البقر     36ي
 .48اور  اتاراء    37ي
 .88اور  الكهف    38ي
 .46اور  كه    31ي
 .22و 34و 44و 17اور  القمر    22ي
 .2اور  الطالق    21ي
 .7اور  الطالق    24ي
 .42اور  املعح     23ي
 .8اور  األعلى    22ي
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 إن مع العسر يسراو اا اب،انه  
(45). 

إن مع العسر يسرا  و اا تعاىل  
(40). 

 إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما  لداو اا اب،انه  
(47). 

 إنما يسرناه بلسانك لعلس  يتذكرونو اا تعاىل  
(40). 

ث  السبيع يسرهو اا اب،انه  
(49). 

 سنيسره لليسرىو اا تعاىل  
(56). 

قال   تؤاخذني بما نسيت و  ترهقني من أمري عسراو اا اب،انه  
(51). 

ث    يجدوا  ي أنفسس  حرجا  مما قضيت ويسلموا تسليماو اا تعاىل  
(52) . 

ما يريد اهلل ليجعع عليك  من حرجو اا اب،انه  
(53). 

 من يرد اهلل أن يسديه يشرح صدره لإلس ا ومن يرد أن يضله يجعـع و اا تعـاىل  
صدره ضيقا  حرجا  كأنما يصَّعَّد  ي السماء

(54). 
كتاب أنزل إليك    يكن  ي صدرك حرج منهو اا اب،انه  

(55). 
لــيس علــى الضــعفاء و  علــى المرضــى و  علــى الــذين   يجــدون مــا و ــاا تعــاىل  

ينفقون حرج
(50). 

وما جعع عليك   ي الدين من حرجاب،انه   و اا
(57). 

                                                           
 .5اور  الشرح    25ي
 .6اور  الشرح    26ي
 .17اور  حر     27ي
 .58اور  الدااا    28ي
 .42اور  عبي    21ي
 .7اور  اللي     52ي
 .73اور  الكهف    51ي
 .65لنساء  اور  ا  54ي
 .6اور  املائد     53ي
 . 145اور  األنعام    52ي
 .4اور  األعرا     55ي
 .11اور  النوبة    56ي
 .78اور  احل     57ي
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لــيس علــى ا عمــى حــرج و  علــى ا عــرج حــرج و  علــى المــري  و ــاا تعــاىل  
 .(50)..حرج و  على أنفسك  أن تأكلوا من بيوتك 

 . (59)لكي   يكون على المؤمنين حرجو اا اب،انه  
له سنة اهلل  ي الذين خلـوا  ما كان على النبي من حرج  يما  رس اهللو اا تعـاىل  

من قبع
(06) . 

لكي   يكون عليك حرج وكان اهلل غفورا  رحيماو اا اب،انه  
(01). 

لــيس علــى ا عمــى حــرج و  علــى ا عــرج حــرج و  علــى المــري  و ــاا تعــاىل  
حرج ومن يطع اهلل ورسوله يدخله جنات تجري من تحتسا ا نسار

(02). 
حيـــث ســـكنت  مــن وجـــدك  و  تضـــاروهن لتضـــيقوا اســكنوهن مـــن و ــاا اـــب،انه  

عليسن
(03). 

 من اضطر غير باغ و  عاد    اث  عليه ان اهلل غفور رحي و اا تعاىل  
(04) . 

و  تمسكوهن ضرارا  لتعتدواو اا اب،انه  
(05). 

ــــف نفــــس إ  وســــعسا   تضــــار والــــدة بولــــدها و  مولــــود لــــه و ــــاا تعــــاىل     تكّل
بولده

(00). 
و  يضار كاتب و  شسيداب،انه   و اا

(07). 
أو دين غير مضارو اا تعاىل  

(00). 
ــــ   ــــإن اهلل غفــــور و ــــاا اــــب،انه    مــــن اضــــطر  ــــي مامصــــة غيــــر متجــــانف إلث

                                                           
 .61اور  النور    58ي
 .37اور  األحعاب    51ي
 .38اور  األحعاب    62ي
 .52اور  األحعاب    61ي
 .  17اور  الهن     64ي
 .6اور  الطالق    63ي
 .173قر   اور  الب  62ي
 .431اور  البقر     65ي
 .433اور  البقر     66ي
 .484اور  البقر     67ي
 .14اور  النساء    68ي
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رحي 
(09). 

وقد  صع لك  ما حرا عليك  إ  ما اضطررت  إليهو اا تعاىل  
(76). 

ور رحي  من اضطر غير باغ و  عاد  ان ربك غفو اا اب،انه  
(71). 

 .(72)…والذين اتاذوا مسجدا  ضرارا  وكفرا  وتفريقا  بين المؤمنينو اا تعاىل  
 من اضطر غير باغ و  عاد  إن اهلل غفور رحي و اا اب،انه  

(73). 
 هىل  ريها حن اآليات.

                                                           
 .3اور  املائد     61ي
 .111األنعام    72ي
 .125اور  األنعام    71ي
 .127اور  النوبة    74ي
 .115اور  الن،     73ي
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 السّنة   تقّر العسر والحرج

تــدا علــى نهــ  العســر واحلــري كمــا ها هنــاا   الســنهة هرــافة هىل حــا لكــر روايــات كثــري ض 
 نذكر بعضها ار اوض وتهميلها   حمله.

لـيي »  حدي  سكا  الهطر   اا   عن عبد اهلل بن حيموا عن أيب عبد اهلل عن أبيه 
 .(74)«على حن ال جيد حا ينمدق ضبه حري
يقـــوا  الشـــيخ الكبـــري والـــذل بـــه  أعـــس أبـــا ةعهـــر »وعـــن حممـــد بـــن حســـلم  ـــاا  

ليهما أا يهطرا   شهر رحضااض وينمدق ك  واحد حنهما   ك  يوم بد العطاش ال حري ع
 .(75)«حن كعام وال  ضاء عليهماض فإا مل يقدرا فال ش ء عليهما

عــن اجــرم يريــد هاــباغ  اــأا رةــ  أبــا عبــد اهلل »وعــن اهليــثم بــن عــرو  النميمــ   ــاا  
 الوروء فنسقط حن حلينه الشعر  أو الشعرتاا؟ 

 .(70)« ءض حا ةع  عليكم   الدين حن حري  ليي بشفقاا 
واا ا نســلس حــن حــاء احلمــام ومل يكــن حعــن حــا ت ــر  بــه ويــداا   »و  فقــه الررــا 

ومــا جعـــع  ــذرتااض فارــرب يــدا   املــاء و ــ   بســم اهلل هـــذا  ــا  ــاا اهلل تبــارا وتعــاىل  
عليك   ي الدين من حرج

(77)»(70). 
 ها اهلل أعطـى حممـداو » ـاا   عبـد اهلل وعن أباا عن عثمـاا عمـن لكـره عـن أيب 

 .(79)ا ل«. شرائع نوحض هىل أا  اا  والهطر  احلنيهية السم،ة ال رهبانية والاياحة
  ةعلــس فــداا ها  لــس أليب ةعهــر الثــاين »وعــن أمحــد بــن حممــد بــن أيب نمــر  ــاا  

 رةالو حن أص،ابنا رحى ابمر  يوم الن،ر وحلا  ب  أا يذب .

                                                           
 .  4ح 4ب 443ص 6واائ  الشيعة  ي  72ي
 .1ح 15ب 121ص 7واائ  الشيعة  ي  75ي
 .6ح 16ب 411ص 1واائ  الشيعة  ي  76ي
 .78اور  احل     77ي
 .  1446ح 35ب 283ص 1حسندرا الواائ   ي  78ي
 .  1115ح 1ب 112ص 8حسندرا الواائ   ي  71ي
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ملــا كــاا يــوم الن،ــر أتــاه كوائــف حــن املســلمني فقــالوا  يــا  راــوا اهلل   ها فقــاا 
راوا اهلل لإنا حن  ب  أا نرح ض وحلقنـا حـن  بـ  أا نـذب ض ومل يبـا شـ ء  ـا ينب ـ  هلـم أا 

  ال يقـــدحوه هال أاـــروهض وال شـــ ء  ـــا ينب ـــ  هلـــم أا يـــ اره هال  ـــدحوهض فقـــاا راـــوا اهلل 
 .(06)«حري ال حري

سكـا  الهطـر  صـان حـن كـرض أو صـان حـن سبيـبض أو » ـاا   اهلل عن أبيه  وعن أيب عبد
صان حن شـعريض أو صـان حـن ه ـطض عـن كـ  هنسـاا حـر أو عبـدض صـ ري أو كبـريض ولـيي علـى 

 .(01)«حن ال جيد حا ينمدق به حن حري
 ــاا  ةــاءت احــرأ  عثمــاا بــن ح عــوا هىل النــيب  وعــن ابــن القــداح عــن أيب عبــد اهلل 

   يـا راــوا اهلل ها عثمـاا يمـوم النهــار ويقـوم الليـ ض ف ــري راـوا اهللفقالـس   حيمــ
فقــاا  نعليــه حــي ةــاء هىل عثمــاا فوةــده يمــل ض فانمــر  عثمــاا حــني رأ  راــوا اهلل 

لــه  يــا عثمــاا مل يراــلر اهلل تعــاىل بالرهبانيــةض ولكــن بعثــر باحلنيهيــة الســهلة الســم،ةض أصــوم 
 .(02)«طر  فليسنت بسنت وحن انت النكاحوأصل  وأملي أهل ض فمن أحب ف

حن  اا هلا أكلى بـالنور   اللهـم كيهـب »يقوا   وعن ادير أنه أع عل  بن احلسني 
ـ واةعلـر  ـن يلقـاا علـى احلنيهيـة السـم،ة  حا كهر حرض وكههر حـا كـاب حـر ـ هىل  ولـه 

ـــره اهلل حـــن … حبيبـــن وراـــولن عـــاحالو بشـــرائعن حلـــة هبـــراهيم اليلـــن و يـــن حممـــد  كهه
 .(03)احلدي «. األ ناش   الدنيا وحن الذنوب

                                                           
 .  4ح 522ص 2الكا   ي  82ي
 .  5ح 1ب 81ص 2هتذيب األحكام  ي  81ي
 .  1ح 212ص 5الكا   ي  84ي
 .15ح 527ص 6الكا   ي  83ي
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 « حرج»أمور  ي مسألة 
 نشري هليها امجاالو « الحري»هناا أحور   باب  مسألة:

 مع ا حكاا الوضعية

ال اهر أا  لي  احلـري كـدلي  الضـرر و اعـد  األهـم واملهـم والنقيـةض ال ترفـع  ا مر ا ول:
أل واهلل أا أفطر يوحاو حن شهر رحضاا وأ ضيه أحب ه  »السالم   الورعض ولذا  اا يعليه 
 .(04) «حن أا يضرب عنق 

وها كنا نا شـنا   وةـوب القضـاء   الهقـه و لنـا ها اجنمـ   ريبـاو ها القضـاء علـى اـبي  
 االان،باب.

وكيف كاا  فانه هلا كـاا عـدم  سـلها وتيممهـا بـدا ال سـ  حـن ةهـة احلـريض م ككنـس 
 س ض وةب عليها ال س .حن ال 

 وكذا هلا كاا املاء رررياو على ش ص فنيممض نعم ال  ضاء وال هعا  .
وكذا لو كاا احلري حن ةهة الـل  أو احلـرض فااـنعم  حدفئـة ال ـري ووالةنـه ـ حـثالو ـ وةـب 

 عليه أةرهتماض وهىل  ري للن حن األحثلة الكثري .

 متعلق التكليف وأقسامه

 ور لنعلا النكليف به على والوة أ سام  حا ينم ا مر الثاني:
حا ال يطاقض والنكليـف بـه حمـاا عقـالو وشـرعاوض وربـا يطلـا يحـا ال كا ـة بـه  علـى ا ول: 

ربنا و  تحملنا ما   اقة لنـا بـهاملشقة الكثري ض  اا اب،انه  
فإنـه ها كـاا حمـاالو مل  (05)

 يكن وةه للدعاء كما هو وار .
 شقة وعسرض وهذا حرفون بدلي  يال حري  و ريه.حا يطاق لكن ب الثاني:
يريـــد اهلل بكـــ  الســـعة بـــدوا املشـــقةض وهـــذا حـــور  النكـــاليفض  ـــاا اـــب،انه   الثالـــث:

                                                           
 .53ح 6ب 412ص 27ض وراةع إار األنوار  ي7ح 84ص 2الكا   ي  82ي
 .486اور  البقر     85ي
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اليســــر و  يريــــد بكــــ  العســــر
و ــــد تقــــدم بعــــ  األ لــــة علــــى للــــن   كــــالم الســــيد  (00)
 الطباكبائ  ي دش اره    املهاتي .

 بين الضرر والحرج

بـــني احلـــري والضـــرر عموحـــاو حـــن وةـــهض فـــإلا اةنمعـــا رفـــع كـــ  حنهمـــا  اا ا مـــر الثالـــث:
 احلكمض وها انهر  أحدمها ارتهع احلكم بسببه.

 اإلصر وا م  السابقة

ال يبعــد أا وةــه محــ  اتصــر علــى األحــم الســابقة كمــا    ولــه اــب،انه   ا مــر الرابــع:
ربنا و  تحمع علينا إصـرا  كمـا حملتـه علـى الـذين مـن قبلنـا

ههنـم كـانوا يسـن،قوا  (07)
ض (00)للنض ب الهنهم ألواحر الشرن والعق ض و ـنلهم األنبيـاء ب ـري حـا كمـا   القـرآا احلكـيم

فيكــوا حــن  بيــ  احلــدو  والنععيــرات والســجنض حيــ  ههنــا هصــر لكــن اجملــرم جيــب أا ين،ملهــا 
 عقالو وشرعاوض وعرفاو وعا  ض نكاالو بهض و لعاو له عن االةرام.

 كليف الحرجيإمكان الت

حيــ   ــد عرفــس هحكــاا النكليــف احلرةــ ض فلــيي هــذه القاعــد  حثــ   ا مــر الاــامس:
النكليــف باجــااض حيــ  ال يقبــ  الن مــيصض ولــذا و ــع   الشــرائع الســابقةض و  شــريعننا   

  ابملـةض بنسـليم املقمــر نهسـه للقضـاء املوةــب تيقاعـه   احلـري الشــديدض وي يـده  ولــه 
هىل  ـــري للـــن  ـــا تعاـــر بـــه  (09)«هـــا  األصـــ ر وبقـــ  علـــيكم ابهـــا  األكـــلرةعـــنم حـــن اب»

 الشريعة.
                                                           

 .185اور  البقر     86ي
 .486اور  البقر     87ي
ــات اهلل ويقتلــون ا نبيــاء بغيــر حــق ــاا تعــاىل    88ي . اــور  آا وضــربت علــيس  المســكنة  لــك بــأنس  كــانوا يكفــرون بني

 .114عمراا  
وضربت عليس  الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اهلل  لك بأنس  كانوا يكفرون بنيات اهلل ويقتلـون النبيـين و اا اب،انه  
 .61اور  البقر    بغير الحق

 احلدي .…« حرحبا بقوم  ضوا ابها  األص ر وبقى ابها  األكل  »ض وفيه  اا 3ح 14ص 5راةع الكا   ي  81ي
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 التكليف بالمحال محال

أا الكـــوا بـــدنياه وأاـــراه علـــى  ـــط واحـــد حـــن احلكمـــة و ـــد وبـــس اا  ا مـــر الســـادس:
النكليف باجاا حماا حطلقاوض وحعه وكن أا يقاا  كيـف يكلـف العبـد باجـاا   اجشـر كمـا 

ض وهحيــــاء المــــور  واملثــــاا ملــــن صــــنع المــــور  (96)حــــن عقــــد شــــعري  ملــــن كــــذب   ر يــــاهور   
 وحا أشبه للن؟ (91)واملثاا

قيع ارجعوا ورا ك   التمسوا نورا  وابواب  هنه حن  بي  
وليي النكليف باجاا  (92)

 وا ع ض ب  تسهار عجع املكلف هسهاراو ًذه المي ةض ليجع  على فعله احلرام.

 س الضرر والحرجعند تعار 

لــو تعــار، حــري ورــرر فاملقــدم حنهمــا األهــمض ولــو مل حيــرس األمهيــة ختــري  ا مــر الســابع:
بينهماض فهما   تعاررهما كنعار، رررين أو حرةني أو تقيننيض ألا كليهما  اعـد  وانويـةض 
وأحـدمها   عــر، اآلاـرض ومهــا حـن  بيــ  تعــار، القاعـدتني األولينــنيض حيـ  كاننــا   عــر، 

 احدض فيقدم األهم حنهما هلا كاا على حنو املنع حن النقي ض وهال فاملكلف خمري بينهما.و 

 الحرج وم ك تشايصه

تشـــ يص كـــوا الشـــ ء عســـراو أو حرةـــاو أو حـــا أشـــبهض حنـــوق بههـــم نهـــي  ا مـــر الثـــامن:
السائ  الذل اـأله عـن المـيامض بـأا اتنسـاا علـى  اتنساا املكلفض ولذا أةاب اتحام 

 .(93)بمري نهسه 
 نعمض لو مل يههم اتنساا نهسه للن رةع هىل أه  ا ل .

 الفرق بين ا حتمالين

                                                           
والوة حعذبوا يوم القياحة  رة  كـذب   ر يـاه يكلـف أا   »فيه عن أيب عبد اهلل ض و 12ح 548ص 6راةع الكا   ي  12ي

 احلدي .…« يعقد بني شعريتني
 .12ح 548ص 6راةع الكا   ي  11ي
 .13اور  احلديد    14ي
 .بع اإلنسان على نفسه بصيرة.   13هشار  هىل  وله تعاىل   اور  القياحة    13ي
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لــيي احنمــاا احلـري كاحنمــاا الضــرر حيــ  لكرنــا   الهقــه واألصــوا ها  ا مــر التاســع:
حمنمـــ  الضـــرر حرفـــونض وللـــن لقيـــام الـــدلي  هنـــاا وال  ليـــ  هنـــاض فـــالالسم  وراا األحـــر حـــدار 

هليــه اتنســاا بــالقطع أو حــا أشــبه القطــعض ألا األلهــاين حورــوعة للمعــاين  الوا ــعض الــذل يمــ 
 الوا عية كما  رر   األصوا.

 هع الحرج يتعّدى إلى الغير؟

كمــا ها الضــرر ينعــده  هىل  ــري املنضــررض فيبــاح لــه اجــرم الطبيعــ  بســبب   ا مــر العاشــر:
ساوض حع أا الطبيب الرـرر عليـهض  ررر ال ريض كالطبيب عند حعابة املرأ  األةنبية حشاهد  ومل

كــذلن احلــريض فــإلا كــاا األحــر حرةــاو علــى هنســاا وتو ــف رفعــه علــى هنســاا آاــر ال حـــري 
عليـــهض ةـــاس للاـــر عملـــه بالنســـبة هىل للـــن اتنســـاا الـــذل و ـــع   احلـــريض كـــاملرأ  تكـــوا   

رةهــاض وهىل احلــري النهســ   ــا ىلنــاي هىل كبيــب نهســ    ف،مــها وهعطــاء الــدواء هلــا لرفــع ح
  ري للن.

 ال  اقتضا يات ودليع   حرج

ال ـــــاهر عـــــدم صـــــدق العســـــر واحلـــــري   الالا نضـــــائياتض حـــــن  ا مـــــر الحـــــادي عشـــــر:
املسن،بات فعالوض واملكروهات تركـاوض وهـذا هـو الـذل أملـع هليـه السـيد الطباكبـائ  ي ـدش اـره  

يمة إي  يلعم حنـه احلـري لـو   املهاتي ض  اا  ه  جيوس عقالو أا يسن،ب فع  فيه حشقة ع 
 حكم بوةوبهض أو ال جيوس كما ال جيوس أا يسن،ب حا ال ينعلا به القدر ؟

 املعنمد هو األواض ألنا مل جند حن العق  حا يقنض  احننان للنض ب  هو  اكع جبواسه. 
 وه  األص  عدم ةواس للن أم ال؟

الوض فإا احلري والعسر املنهيني   األ رب هو األاري لعدم  لي  على األوا ال عقالو وال نق
 العموحات السابقة ال يمد اا هناض كما ال خيهىض اننهى.

ـــار فعلـــه أو تركـــه فـــال يمـــدق عليـــه أنـــه حـــري عليـــهض فـــإلا  وللـــن ألا اتنســـاا لـــه أا خين
ااـــن،به الشـــرنض أو ةعلـــه حكروهـــاوض ال يقـــاا أنـــه أو عـــه   احلـــريض فـــاحلري حنهـــ  حورـــوعاو ال 
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ومــا جعــع علــيك   ــي الــدين مــن حــرجاا  حكمــاوض فــال يقــ
 ــري  ابــ  للن مــيصض  (94)

 ولذا نشاهد املسن،بات احلرةية.

 ا حكاا ا لزامية الحرجية

ه ا ُكلـف اتنسـاا باألحكـام االلعاحيـة احلرةيـة حـن  بيـ  ابهـا ض حـن  ا مر الثاني عشر:
حـ  احلرةـ  حـع أا اآليـة ةهة  انوا األهم واملهمض فال يقاا  كيف ورع الشـارن احلكـم االلعا

 ري  ابلة للن ميصض هل اآليـة   صـد  بيـاا األحكـام الـت ليسـس هنـاا أهـم حنهـاض فـاحلكم 
 بذلن ختمص ال ختميصض كما لكره السيد الطباكبائ  ي دش اره .

 هع الر ع رخصة أو عزيمة؟

 هلا عمـــ  اتنســاا بـــاحلكم احلرةــ  املرفـــون فال ــاهر صـــ،نهض ألا ا مــر الثالـــث عشــر:
رفعــه حــن بــاب االحننــاا ال حــن بــاب الععوــةض فلــيي األحــر   احلــري كــاألحر   الضــررض حيــ  

  سموه هىل حا ال يبط  العم  حعه وحا يبط  العم  حعه.
نسأا اهلل اب،انه النوفيا ملا حيب ويررـىض والكـالم   احلـري كويـ  ةـداو والهـرون كثـري ض 

   املرور واهلل املسنعاا.لكنا اكنهينا ًذا القدر كهيداو لبع  حسائ
 قاعدة النظ 

حن القواعد الت وكن أا تكوا حوروعاو لألحكام الثانوية ـ حضافاو هىل كوهنـا حـن  مسألة:
األوليــات   ابملــة ـ    اعــد  الــن مض وهــ   اعــد  حننشــر    كثــري حــن أبــواب الهقــهض و ــد 

 تعره، هلا الهقهاء   ح اهنا حن الهقه.
لت لـو مل يـران فيهـا  اعـد  الـن مض لو ـع النـاش   اهلـري واملـريض والننهـى وحن تلن املوار  ا

األحر ًم هىل الهورى واالرطرابض هو  باب املرورض حي  ها املـرور أصـب  اليـوم حـن األحـور 
املبنلى ًاض وال وكن جملنمـع االاـن ناء عنهـاض فـإلا ال تمـاغ هلـا  ـوانني تن ـيم اـريها وحركنهـاض 

اض واــــرعنها وبطأهــــاض و ــــع النــــاش كلهــــم   هــــري وحــــريض وأل   األحــــر هىل وتو ههــــا واــــكوهن
الهورى واالرطراب والضرر واترـرارض و فعـاو لـذلنض يلـعم القيـام حسـب  اعـد  الـن م براـم 

                                                           
 .78اور  احل     12ي
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ااركــة للمــرورض تبــنيه فيهــا ا طــوق العريضــة وابعئيــات املــ ور    حهــ  اجملنمــع حــن الهورــىض 
  .واملهيضة عليه السالحة والسعا 

وا رس مــــددناها وألقينــــا  يســــا رواســــي وأنبتنــــا  يســــا مــــن كــــع شــــيء  ــــاا تعــــاىل  
مو ون

(95). 
و نوا بالقسطاس المستقي و اا اب،انه  

(90). 
أوصــــيكما ومجيــــع ولــــدل   »    وصــــينه لل،ســــن واحلســــني و ــــاا أحــــري املــــ حنني 

 .(97)«وأهل  وحن بل ه كنايب بنقو  اهلل ون م أحركم
 هىل  ري للن.

 إلنسان بين نزعتي: الاير والشرا
   ها   ةبلهة ك  هنساا نععنني  مسألة
 نععة اري. :1
 ونععة شر. :2

وهديناه النجدينكما  اا اهلل تعاىل  
انا هديناه السـبيع إمـا ض و اا اب،انه  (90)

شاكرا  وإما كفورا  
(99). 

روح النعـدل فيـه  وحي  ها هناا حن امل ريات حا يقوهل نععـة الشـر   اتنسـااض ويشـجع
على نهسه وعلى اجملنمع وعلى اجيطض ويدعوه هىل خمالهة األحكام والقـوانني الشـرعية و ريهـا ـ 
 حن املرور و ريه ـض وللن ألحور حذكور    علم الكالم و  علم النهي واألاالق وحا أشبه.

إ  الــــذين آمنــــوا وعملــــوا  إن اإلنســــان لفــــي خســــر  والعصــــر  ــــاا تعــــاىل  
الحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرالص

(166). 

                                                           
 .11  احلجر  اور   15ي
 .184اور  الشعراء    16ي
 .15821ح 1ب 221ص 13حسندرا الواائ   ي  17ي
 .12اور  البلد    18ي
 .3اور  االنساا    11ي
 .3-1اور  العمر    122ي
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إن اإلنسان خلق هلوعا  و اا اب،انه  
(161). 

إنه كان ظلوما  جسو   و اا تعاىل  
(162). 

 هىل  ري للن حن اآليات والروايات الدالة على هذا األحر.
 لذلن ةع  اتاالم والوة أحور ألة  تقو  اتنسااض وتقوية نععة ا ري فيهض وت لبـه علـى
نععة الشرض حـي ال يـأ  باالعنـداءات املنقدحـة والـت يكـوا مجلـة حنهـا حـن حمـا يا حـا يـرتبط 

 باملرورض واألحور الثالوة ه  كما يل   
 : التزكية والتسذيب1

كمـاو وحـواع ض تـ  ل هىل ا ول:  ةع  اتاالم لإلنسـاا أواحـر ونـواه ض وآ ابـاو وُاـنناو وح 
 ر املعمية وفوائد الطاعة   الدنيا و  اآلار .تعكينه وهتذيبهض والهاته هىل حضا

كع نفس بما كسبت رهينة اا اهلل تعاىل  
(163). 

كع امرء بما كسب رهينو اا اب،انه  
(164). 

قد أ لح من تزّكىو اا ععوة   
(165). 

وقد خاب من دساها قد أ لح من  ّكاها و اا تعاىل  
(160). 

 .(167)رأا نجعع المتقين كالفجاو اا اب،انه  
أ نجعع المسلمين كالمجرمينو اا تعاىل  

(160). 
ـــــي و ـــــاا اـــــب،انه   ـــــوا الصـــــالحات كالمفســـــدين   ـــــوا وعمل ـــــذين آمن أا نجعـــــع ال

ا رس
(169). 

حسـب الـذين اجترحـوا السـيأات أن نجعلسـ  كالـذين آمنـوا وعملـوا أم و اا تعـاىل  
                                                           

 .11اور  املعاري    121ي
 .74اور  األحعاب    124ي
 .38اور  املدور    123ي
 .41اور  الطور    122ي
 .12اور  األعلى    125ي
 .12ـ  1مي  اور  الش  126ي
 .48اور  ص    127ي
 .  35اور  القلم    128ي
 .48اور  ص    121ي
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الصالحات سواء  محياه  ومماتس  ساء ما يحكمون
(116). 

خذ من أموالس  صدقة تطسره  وتزكيس   و اا ععوة 
(111). 

جنات عدن تجري من تحتسا ا نسار خالدين  يسـا و لـك جـزاء مـن و اا اب،انه  
تزكى

(112). 
ومن تزكى  انما يتزكى لنفسه وإلى اهلل المصيرو اا تبارا وتعاىل  

(113). 
س  يتلــو لقــد مــن اهلل علــى المــؤمنين إ  بعــث  ــيس  رســو   مــن أنفســو ــاا اــب،انه  

علــــيس  آياتــــه ويــــزكيس  ويعلمســــ  الكتــــاب والحكمــــة وإن كــــانوا مــــن قبــــع لفــــي ضــــ ل 
مبين

(114). 
 . (115) و  احلدي   يها ارياو ف ريض وها شراو فشر 

حــن رعــى  لبــه عــن ال هلــةض ونهســه عــن الشــهو ض وعقلــه عــن   »و ــاا اتحــام المــا ق 
عـن اهلـو ض و ينـه عـن البدعـةض وحالـه ابه ض فقد  اـ     يـواا املننهـنيض م حـن رعـى عملـه 

 .(110)«عن احلرامض فهو حن مجلة الماحلني
كــول لعبــد ةاهــد نهســه وهــواهض وحــن هــعم ةنــد هــواه سهــر بررــا اهللض »أيضــاو   و ــاا 

وحن ةاوس عقلـه الـنهي األحـار  بالسـوء بابهـد واالاـنكانة وا ضـون علـى بسـاق ادحـة اهللض 
أع ـــــم وأوحـــــش بـــــني العبـــــد وبـــــني الـــــربض حـــــن الـــــنهي فقـــــد فـــــاس فـــــوساو ع يمـــــاوض وال حجـــــاب 

 .(117)«واهلو 
 : الرقابة ا جتماعية2

ةعــ  اتاــالم علــى اتنســاا الر ابــة االةنماعيــةض حيــ  أوةــب هرشــا  اباهــ ض  الثــاني:
 وهداية الضااض وهلهات امل طئض واألحر باملعرو ض والنه  عن املنكرض والدعو  هىل ا ري.

                                                           
 .41اور  اباوية    112ي
 .123اور  النوبة    111ي
 .76اور  كه    114ي
 .18اور  فاكر    113ي
 .162اور  آا عمراا    112ي
 «.شراو فشرحا عم  أحد عمال هال ر اه اهلل ض اا ارياو ف ريض واا »ض وفيه  5ح 412ص 4راةع الكا   ي  115ي
 حا    نهيض الطبعة القدوة. 623ص 4اهينة الب،ار  ي  116ي
 حا    نهيض الطبعة القدوة. 623ص 4اهينة الب،ار  ي  117ي
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نــــون والمؤمنــــات بعضــــس  أوليــــاء بعــــ  يــــأمرون بــــالمعرو  والمؤم ــــاا اهلل تعــــاىل  
وينسون عن المنكر

(110). 
ـــأمرون بـــالمعرو  وتنســـون عـــن و ـــاا ععوةـــ    ـــر أمـــة أخرجـــت للنـــاس ت كنـــت  خي

المنكر
(119). 

ولتكن منك  أمة يدعون إلى الايـر ويـأمرون بـالمعرو  وينسـون عـن و اا اب،انه  
المنكر

(126). 
وحا أاذ اهلل علـى »امل حنني عل  يعليه المال  والسالم    و  ا طبة الشقشقية عن أحري

 .(121)«العلماء أاله يقاروا على ك ة ساملض وال ا ب ح لوم
ال ت كــوا األحـر بــاملعرو  والنهــ  عــن املنكــرض فيــو ه » ــاا   وعـن اتحــام أحــري املــ حنني 

 .(122) «اهلل أحوركم شراركمض م تدعوا فال يسنجاب لكم  عا كم
ونــهض هال أوشــن أا » ــاا   عبــد اهلل وعـن أيب  حـا أ ــره  ــوم بــاملنكر بـني أسهــرهم ال ي ريه

 .(123)«يعمههم اهلل ععوة  بعقاب حن عنده
ـــنه    وعـــن اتحـــام أحـــري املـــ حنني  اا اهلل اـــب،انه مل يلعـــن القـــرا املارـــ  بـــني »  ال

وب املعاصـــ ض أيـــديكمض هال لـــ كهم األحـــر بـــاملعرو  والنهـــ  عـــن املنكـــرض فلعـــن الســـههاء لركـــ
 .(124)«واحلكماء ل ا النناه 

حـا وـنعكم هلا بل كـم عـن الرةــ  »انـه  ـاا لل،ـرث بـن امل ـري    وعـن اتحـام المـا ق 
حــنكم حــا تكرهونــه  ــا يــدا  بــه علينــا األل  والعيــب عنــد النــاشض اا ت تــوه فن نهبــوه وتع ــوه 

 .(125)«وتقولوا له  والو بلي او 

                                                           
 .71اور  النوبة    118ي
 .112اور  آا عمراا    111ي
 .122اور  آا عمراا    142ي
 .3هن  البال ة  ا طبة   141ي
 القدوة. حا    هنىض الطبعة 632ص 4اهينة الب،ار  ي  144ي
 حا    هنىض الطبعة القدوة. 632ص 4اهينة الب،ار  ي  143ي
 حا    هنىض الطبعة القدوة. 632ص 4اهينة الب،ار  ي  142ي
 حا    هنىض الطبعة القدوة. 632ص 4اهينة الب،ار  ي  145ي
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 :القوانين الجزا ية3

ةعــ  اتاـــالم أحــام اتنســاا اجملـــرم عقبــة العقوبــات وابـــعاء الــذل ينالــه بســـبب  الثالــث:
 القضاء وحنوه.

والســارق والســارقة  ــاقطعوا أيــديسما جــزاء  بمــا كســبا نكــا   مــن اهلل  ــاا اــب،انه  
واهلل عزيز حكي 

(120). 
 والذين كسبوا السيأات جزاء سيأة بمثلسا وتـرهقس   لـة مـالس  مـن اهللو اا تعـاىل  

من عاص 
(127). 

وجزاء سيأة سيأة مثلساو اا اب،انه  
(120). 

الزانية والزاني  اجلدوا كع واحد منسما ما ة جلدةو اا تعاىل  
(129). 

                                                           
 .38اور  املائد     146ي
 .47اور  يوني    147ي
 .22اور  الشور     148ي
 .4اور  النور    141ي
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 متى ُوجد القضاء؟

والكــالم   هــذا المــد  و  بعــ  حمــا يقهض حيــ  اا القضــاء وةــد حــن أوا حــا وةــد 
 ا علـى  ها أوا النـاش هـم األنبيـاء كــ  م اتنسـااض فـإا العقيـد    الشـرائع السـماوية كلهــ

ولــيي   اتاــالم أو   اــائر األ يــاا الســماوية حــن اتنســاا القــد ض أو اتنســاا األواض أو 
 اتنساا احلجرلض الذل يععمه الطبيعيوا عني وال أور.

وعلـــى هـــذا  فاتنســـاا حـــني وةـــدض وةـــد حعـــه  ـــوانني القضـــاء الـــذل أنعلـــه اهلل تعـــاىل حـــن 
وأنزلنا معس  الكتاب والميزان اا اهلل تعاىل  السماءض 

(136). 
فالكناب حنه  لل،يا ض وامليعاا لنطبيا الكليات القانونية على املما يا ا ارةيـةض ولـيي 
ااصاو بامليعاا الذل يوسا فيهض ولذا نر  أا كالو حن الكي  والوسا والعد والذرن حيعااض فامليعاا 

أا أحـــري املـــ حنني عليـــاو يعليـــه المـــال  والســـالم  حيـــعاا  يمـــدق علـــى ابميـــعض و  األحا يـــ  
ض كمــا أا األصـوا حيــعاا الهقـهض واملنطــا حيــعاا الهكـرض و ــد أملـع هىل للــن املــوىل (131)األعمـاا

 الهي  الكاشاين   حقدحة يالما  .

 القضاء لما ا؟

 وعلى أل  فالقضاء ه ا احني  هليه حل  اانال  الناشض اواء كاا االانال  
 عمدض كمن يأك  أحواا الناش بالباك ض أو ي نمب البناتض أو حا أشبه للن. عن

أو عن اطأض كمن تمور حاا سيد حاله فنمر  فيـه اطـأوض أو اعنقـد سوةـة عمـرو سوةنـه 
 ل لمة حثالو فوا عهاض أو  ري للن.

أو عــن ااــنال  املمــا ض فــإا حمــل،ة الطبيــب هــو  أا ال خيــري   نمــف الليــ  حيــ  
حنه حــع عائلنــهض وللــن بعــد هنــار كويــ  حــن األتعــابض وحمــل،ة املــري  هــو  أا و ــس ااــ ا

خيري الطبيب حي  احنياةه هىل العاليض فإلا تشاحا كاا القضاء هو الهيم ض هىل  ري للن 
 حن األحثلة.

                                                           
 .45ر  احلديد  او   132ي
 .11122ح 41ب 444ص 12راةع حسندرا الواائ   ي  131ي
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أو عـــن ةهـــ  بـــالوا عض وها كـــاا كـــ  اارـــعاو لل،ـــاض كمـــا هلا كـــاا اترث حشـــ كاو بـــني 
حمنهض وال كيف يقنسموا؟ أو سوهي األاواا الوكيالا أانهما لنهرين الوروة ومل يعلم ك   در 

   و س واحد حثالوض وهىل  ري للن حن األحثلة  ا ال خيهى.
 

 أقساا الجزاء
حـن املعلـوم أا املعنـدل بشـ ء حـن النعـديات ـ اـواء   املـرور و ـريه ـ هلا اضـع  مسـألة:

 للقضاء جياس  بش ءض وللن الش ء على أ سام  
 هحا ههل  كما   األ ياا. :1
 أو عقالين كما عند حن ال يأاذ بدين ويريد العدالة حسب عقله وعرفه. :2
 أو الطول كما يهعله املسنبدوا. :3

 وحن هنا اانلف حالا النش يصض وةني ابعاءض و دره.
و  اتاالم ةع  ابعاء  احلدو  والنععيراتض والقماص والـدياتض والضـماا واحلرحـاا   

 ملة.اب
و  تقبلـوا لسـ  شـسادة أبـدا  وحن أحثلـة احلرحـاا   ـوا اهلل اـب،انه  

أل  الـذين  (132)
 يقذفوا اجمنات م مل يأتوا بأربعة شهداءض فإنه حرحاا عن  بوا شها هتم.

وحن أحثلنه أيضاو  انه حيرم ملن سنا بالعمة وا الة الـعواي حـن بننهمـا فإنـه نـون حنـهض وكـذلن 
 ه واانه وبننه فانه نون حرحااض كما هو ال اهر.حن فع  ب المض أح

 وهكذا حا ور  حن أا حن فع  كذا فعليه عنا أو صيام أو هكعامض فانه نون حن الضماا.
وكـــذلن احلـــ  فـــيمن باشـــر سوةنـــه   احلـــ ض والنهريـــا بينهمـــا حـــن حيـــ  ابمـــان   حـــ  

 الكهار .
 هىل  ري للنض  ا يطلع عليه حن له هملام بالهقه.

                                                           
 .2اور  النور    134ي
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 زاء على ما ا؟الج

ابــعاء علــى الن لهــات حطلقــاو ـ والب،ــ  أعــم حــن املــرور و ــريه ـ ا ــا هــو علــى  مســألة:
 رربني 
  د يكوا للن لف عن حا اهلل.: 1
 و د يكوا للن لف عن حقوق الناش.: 2

أم  ويبىن ابعاء   اتاالم على حا  رره اهلل اـب،انه وتعـاىلض اـواء علـى لسـاا أنبيائـه 
 وللن كما   القرآا احلكيمض والسنة املطهر . ضأوصيائهم 

ولو فر، عدم وةو  ش ء فيهمـا علـى حنـو ابعئيـة والنشـ يصض ال حثـ   يـة القنـ  كـذاض 
وحــد الســر ة كــذاض فإنــه يوةــد فيــه علــى اــبي  الكليــةض املكشــوفة باتمجــان أو العقــ  حــا يعــنيه 

ض وللــن حثــ   ليــ  يال رــرر ض ةــعاءهض فــإا أ لــة األحكــام هــ  هــذه األحــور األربعــة املــذكور 
 و اعد  ياألهم واملهم ض و ري للن.
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 هع يصح تطبيق العقوبات اإلس مية؟

ـ لــعوم شــور  الهقهــاء  م هنــا حيــ  نــر  ـ   عمــر  يبــة اتحــام املعمــوم  مســألة:
املراةــعض وأهنــم املرةــع األاــري   األحــةض حيــ  هــم بجمــوعهم نــواب األئمــة يعلــيهم المــال  

ض فــالالسم حــراةعنهم   االحــرض ولكنــه بــدواو نــر  حــن شــروق تنهيــذ  ــانوا العقوبــات  والســالم 
لـعوم تطبيــا اتاـالم بكــ   وانينـه اال نمــا ية واالةنماعيـة واألاال يــة و ريهـاض وهال فــال  ــر  
احلدو  املقـرر ض فمـثالو يلـعم وةـو  اال نمـا  اتاـالح  واحلريـة اتاـالحية وحـا أشـبه حـي تقطـع 

 (133) رقض أو جيلـــد الـــعاينض و ـــد لكرنـــا الـــدلي  علـــى للـــن   كنـــاب يالهقـــه  الدولـــة يـــد الســـا
 و ريه.

وحن ةانب آار حي  أنه ال وكن همهاا ابرائمض وحيـ  مل يكـن تطبيـا لإلاـالم بعـدض 
فإا حا يوةبه ابمع بني هذه األ لة هو  عدم هةـراء احلـدو  حاليـاو والرةـون هىل را ن آاـر  ـا 

 .(134)قهاء املراةعيقرره شور  اله

                                                           
 كناب  يالدولة اتاالحية .  124-121حواوعة الهقه  ي  133ي
ىلــس  52أشــار االحــام امل لــف هىل هــذا املب،ــ    عــد  حــن كنبــه  حنهــا حــا ةــاء   كنــاب يهلا  ــام اتاــالم   العــراق  ص  132ي

 لعقوبات  وفيه عنواا ين ام ا
  سمني  على اتاالحية الشريعة   املقرر  اجملرمض والعقوبات بعقاب هال ال يسننب واألحن الن ام اا

 والعنا. ا مر شرب حث  اهللض حا اننهاا ألة  : ا ول
 والقذ . القن  حث  اتنسااض حا اننهاا ألة  : الثاني
 الهقهـاء شـور  حراةعـة الـالسم كـاا وها ــ أر  والقماصض والـذل احلدو  كناب   لكر  ا العقابني كال الشريعة  ررت و د

 اـي ملـد  النأ يـب هىل القسـمني   العقوبـات يلـعم هرةـاء  احـس هلا اتاـالحية الدولـة اا األحـر    آرائهـم وأاـذ املراةـع

 الهقهـاء املراةـع شـور  أكثريـة رأل حسـب را عـا ـ يكـوا أا يمل   ا وحنوه بالسجن النأ يب هىل ا تبد حثالض وا ا انوات

 اال نمـا ية ةوانبـه   اتاـالم يطبـا وحـي األحـور حقاليـد علـى احلكوحـة تسـنو  كمـا وكيهـا حـي ــ ا ـلاء هىل حنضـمني

 واالةنماعية والسيااية و ريها  ا يرتبط بالعقوبات وللن ألحور 
أاو  ]راةع اـور  االحـعاب   وهو  املنور  املدينة   اتاالم تطبيقه بعد هال العقوبات يطبا مل الراوا  اا : ا ول
 ال ينجعأ. كك  القوانني كبا فالراوا  [41
لإلاـالم ال  الكاحـ  النطبيـا [و بـ 56]اـور  االعـرا    إص حسا بعد ا رس  ي تفسدوا و اب،انه    وله : الثاني
 فنأح . ـ الشائع باحلم  هصالح ـ يكوا
 النـاس يكـون أن ولـو تعاىل   بقوله احلكيم القرآا هليه أشار وعقالئ  و د عقل   انوا ملهم وهووا األهم  انوا : الثالث

 [.33]اور  العار    واحدة أمة
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واحلاصـــ   هنـــه جيـــب علـــى الدولـــة اتاـــالحية أا ال تعمـــ  شـــيئاو يوةـــب تنهـــري النـــاش عـــن 
اتاالمض ويسبب ر بة الناش هىل ال ـربض كمـا اا عليهـا أا ال تعمـ  حـا يوةـب تمـور النـاش 
اا ال ــرب إرياتــه أفضــ  حــن اتاــالمض فــاا احلريــات اتاــالحية أرــعا  حريــات ال ــرب كمــا 

ض وهــذا إــ  كويــ   مــدنا اتشــار  هليــه الااــنيعابهض فــإا لــه حمــالو (135)  بعــ  كنبنــا فمــلناه
 آارض واهلل املسنعاا.

 الغرب وقضية المرأة
 م انه حن باب االانطرا    اتكرا ض نقوا  

ها ال رب ه ا النف بع  الناش حولهض    باا عدم النهافهم حوا اتاالمض الذل ينهع 
وا بلــوا  ع العلــم بــأا النــاش  ــد النهــوا حــوا اتاــالم   سحــن الراــوا  ينــاهم وااــراهتمض حــ

ورأيـت النـاس يـدخلون  ـي ديـن اهلل أ واجـا  عليه أكل ا باا حي   اا ععوةـ   
ض (130)

ألا ال ــرب أاــذ ين ــاهر بأنــه عــار حورــون املــرأ  حعابــة عمــريةض باعطائهــا احلريــةض وهعطائهــا 
 النساول حع الرة    ك  الش وا.

ينما مل يكن هذا   الوا ع عالةاو حقيقياو ووا عياو ملورون املرأ ض ولـذا نـر  عقـالء ال ـرب ب
 أاذوا ينلهحوا حن الهسا  الذل اببه هذا العالي المورلض ويعنقدوا بأنه فورى جيب ب ه.

عـــار حورـــون املـــرأ   بـــ  المـــ،ي  وامل يهـــد تارخييـــاو و ربيـــاو هـــو  انـــه ملـــا ةـــاء الراـــوا 
وا عية وحقيقيةض وأعطاها حـن احلقـوق العا لـة بـا اـبب النهـا  النـاش حـوا اتاـالمض حعابة 

                                                                                                                                                                      

عهـد  حـديثوا  وحـن يلـوال اا   عنه  حدي  ض و … يقولوا الناش اا يلوال ـ   حضمونه حا ـ  اا حي  والراوا 
حنمـبهض  شـرحيا علـى  عسـكرل ض وتـرا حـن كـر  يالهنـدم   علـ  ني ض و واباب هلا وةعلس الكعبة هلدحس باتاالم

العحـف  عـن الهـارين يعا ـب مل يرتـدعواض والراـوا  هن  ومل جمر  للن عن هنى انه  ر م البدعة بمال  وترا القائمني
 املنكرات. حن مجلة وفاعل 
 القواعـد يالهقـه  كنـاب   تهمـيله لكرنـا كمـا لعـدوا أر،   احلـد ال جيـر  للـن ولـذا و ـري اتاـالم أعـة ال تشـوه وحـي

 تعجيعيـة بعضـها تكـوا كثـري   ـد شـرائط لل،ـدو  ةع  اتاالم بالشبهات  واا تدرأ ياحلدو  اا هىل و ريهض هرافة الهقهية 

  .. كبيعياو  ابرائم فنق  وال.. ةذورهض فال فقر حن الهسا  يقلع اتاالم األحياا وللن ألا بع   
اتاـالحية  الـبال  حـن كثـري   الهسـا  وسيـا   املشـاك  كثـر  حـن اليـوم نـراه حـا للـنض أحـا علـى  ليـ  أفضـ  اتاـالح  والناريخ
 تطبـا مل حـا العقوبـات ن ـام تطبيـا وكـن للـنض فـال هىل وحـا الكثـري النـاش وال لـم حريـات وكبـس اتاـالحية القـوانني فلـ ا

 للناش. والم،ي،ة السليمة احليا  حسنلعحات ك  الدولة توفر إي  األار  اتاالم  وانني
 راةع كناب يالميا ة ابديد   لإلحام امل لف.  135ي
 .4اور  النمر    136ي
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ألنــه أعطاهــا احلريــة املعقولــة واملســ ولةض وأعــا  هليهــا بــذلن هنســانينها الضــائعة واملســلوبةض كمــا 
ااو  بينها وبني الرة    مجيع األحكام هال حا اري بالـدلي  حلكمـة رآهـا الشـارن وملمـل،ة 

 هسها.املرأ  ن
وحي  أا ال رب  د أعطى اليوم املـرأ  حريـة حهسـد  فسـا او شـاحالوض وأاـف بش مـينهاض 
وةعلهـــا بضـــاعة عا يـــة ورايمـــةض وهىل  ـــري للـــنض فـــالالسم هعطـــاء املســـلمني للمـــرأ  احلريـــات 
اتاالحية العا لةض الت حن،ها اتاالم هياهـاض لسـد البـاب علـى احلريـات ال ربيـة الـت احنعةـس 

   والهسا .باالحنرا

 من عوامع صّد الناس عن اإلس ا

هــذا وال خيهــى أا املــرأ  وشــ وهناض وكــذلن حــا حــره حــن حســألة العقوبــات والقــوانني ابعائيــةض 
ه  حن أهـم العواحـ  الـت ااـن دحها األعـداء النهضـا، النـاش عـن اتاـالمض وصـدههم عنـهض 

 هىل ةانب عواح  أار ليسس ًذه األمهية.
ايااــة االاــنبدا  واحلــعب الواحــدض الرائجــة   الــدوا اتاــالحية حــن نعــم ال شــن   ها 

 بــــ  احلكوحــــات  ــــري الشــــرعيةض حيــــ   احــــس بســــلب النــــاش اانيــــارهم   انن ــــاب الــــرئيي 
وانن ــاب النــواب و ــريهمض وللــن ب نلــف األاــاح  والســب ض وحــنعهم حــن حريــاهتمض هــ  حــن 

لنهــافهم حــوا ال ــرب املــدع  لل،ريــة أاــباب تشــويه أعــة اتاــالمض وانهضــا، النــاش عنــهض وا
والعم  بالدوقراكيةض حع أا اتاالم برئ  ا يعمله ه الء احلكامض وبرلء  ا يدهعونه وينسبونه 

 اليه.
وهذا املورون وهو  براء  اتاالم حن ايااـة االاـنبدا  الرائجـة علـى يـد الـدكناتوريني   

ه ــــا الــــنقص   النطبيــــاض بينمــــا حورــــون الــــدوا اتاــــالحيةض حورــــون وارــــ  املعــــامل تقريبــــاوض و 
القوانني ابعائية واملرأ ض أحـراا إاةـة هىل تورـي  املههـومض وتطبيـا املعـىن اتاـالح    ا ـاريض 
حــي يعرفــه ابميــعض ويــدرا رمحنــه وبركنــهض فيعمــ  الاــنعا   احلكــم اتاــالح  هىل احليــا ض وهال 

ويطبقـــاا علـــى احليـــا  عمليـــاوض فـــإا النـــاش ال فـــاألحر يطـــوا هىل أا يبـــني املورـــوعاا هاـــالحياوض 
يلنهـوا هال حــوا حــن يضــع عــنهم هصــرهم واأل ــالا الــت كانــس علــيهمض فهــ  اليــوم األوا كــاا 
اتاــــالم هكــــذاض و  هــــذا اليــــوم ت ــــريت الــــبال  وحــــن عليهــــاض والنــــبي علــــى الــــبع  املهــــاهيم 

دم تطبيـا احلكـام لإلاـالمض أاـذ اتاالحية   املرأ  و  القوانني ابعائية وحا أشبهض وبسبب ع
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يـــــنه  بعـــــ  النـــــاش عـــــن اتاـــــالمض ولعلنـــــا نهمـــــ  األحـــــر   كنـــــاب يالهقـــــه  املـــــرأ   بإلنـــــه 
 .(137)اب،انه

 اإلس ا والمياه اإلقليمية
حا يمـطل  عليـه اليـوم  حـن امليـاه ات ليميـة بقـدر اوـر عشـر حـيال أو حـا أشـبهض ال  مسألة:

حريــة املالحــةض وحريــة العبــور واملــرور   املــاء واهلــواءض  يعــ   بــه اتاــالمض فــاا اتاــالم يــر 
وعلــى األر،ض وىلــس املــاءض وكــذلن حريــة حطلــا االاــنها   حــن امليــاه وحــا أشــبهض هال هلا كــاا 
هناا اباض فالسابا أحاض نعـم هلا كـاا فورـى   االاـنها   فـالن م أوىلض ويقـدهر بقـدرهض م 

  عليـه شـرعاوض والنن ـري إـر  البئـر والقريـة وحنومهـاض كمـا انه ال حر    الب،ـر وحنـوهض هل ال  ليـ
   هحياء املوات ليي أكثر حن القياش.

 نظرة اإلس ا إلى الب د وا رضين

 م ها اتاالم ير  األر، على  سمني   مسألة:
ار، اتاــالمض فــال اعنبــار بالنقســيمات الدوليــة واحلــدو  اب رافيــة اجملعولــة لكــ  بلــد   :1
 لا كاننا هاالحينني.بلد  ه
 أر،  ري اتاالمض فلهم تقسيماهتمض وها كاا األفض  رفع احلدو  حن بينهم أيضا. :2

 وهنا تأ  فرون   باب النناسنض كالنا  
 النناسن بني بلدين هاالحيني كالمها ىلس هشرا  املراةع امل نلهني   االةنها . ا ول:
  ري اتاالم.النناسن بني أر، اتاالم وأر،  الثاني:
 النناسن بني بلد شيع  وآار  ري شيع . الثالث:
 النناسن بني بلدين  ري هاالحيني. الرابع:

حيــــ  ااــــنال  االةنهــــا اتض فهــــ  حــــور  الننــــاسن يراةعــــاا  ارــــياو ةاحعــــاو أمــــا ا ول: 
للشــرائطض فكلمــا حكــم يلــعم أا يعمــ  بــهض اــواء حكــم علــى كبــا أحــدمهاض أو علــى اــال   

و احلــاا فيمــا هلا راةعــه جمنهــداا تناسعــا   أحــر أو حقلــداا هلمــاض و ــد لكــرت كليهمـاض كمــا هــ
 هذه املسألة   كناب القضاء.

                                                           
 صدر حن اتحام الشرياسل كناب ىلس عنواا يالهقه  األار   .  137ي
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ف،كم اتاالم جيرل هال هلا مل ينمكن احلاكم اتاالح  حن هةرائـه بسـبب  وأما الثاني:
 درها.هةراء حكم  ري اتاالم أو املنواط بني احلكمنيض والالسم حينئذل أا تقدر الضرور  بق

فهــذا أيضـاو كالثـاين جيــرل احلكـم الشـيع  هال هلا مل يــنمكن احلـاكم الشــيع   وأمـا الثالـث:
 حن اةرائهض وهىل آار حا لكرناه   األحر الثاين.

فلهــم أا حيلــوا حشــاكلهم بأنهســهمض وهلا راةعونــا فــن،ن خمــريوا بــني احلكــم  وأمــا الرابــع:
 على كبا أ ياهنمض أو احلكم على كبا  يننا.

ذلن يــأ  الكــالم بالنســبة هىل الهضــاءض واألر، والب،ــرض واــائر األحــور و ــد أملعنــا هىل وكــ
 مشة حن للن   بع  الكنب الهقهية.
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 اإلس ا وا ختراقات الجوية والبرية

ـــاه  مســـألة: حـــا يمـــطل  عليـــه اليـــوم  حـــن ااـــ اق األةـــواءض أو الـــداوا   أرارـــ  أو حي
كاا بني الدوا اتاالحية بعضـها حـع بعـ ض فهـو  ـا ال الدولة األار ض أو حا شابه للن اا  

يع   به اتاالمض وللن ألا األر، وابـو والب،ـر   بـال  اتاـالم وها كانـس حقسـمة هىل 
حكوحــات وحــدو  حمــطنعةض فانــه حيــا لكــ  حســلم وحســامل املــرور والعبــور عنهــا وحنهــا وهليهــا 

ملسامل يهر، أنه حعاهد أو حأاول حنه ض وبلد اتاالم واحدض وا(130)ألا املسلمني شرن اواء
ابعيــةض أو حمايــدض أو حــا أشــبهض واتاــالم بعــد للــن حــن،هم احلريــةض هال هلا كــاا هنــاا حمــذور 

 شرع ض فيقدر بقدر اجذور وهو اانثناء ال  انواض فليي له صب ة الدوام.
رنــا للــن   وكــذلن حــاا االاــنها   حــن املعــا ا أو امليــاه أو النباتــات أو  ريهــاض و ــد لك

  حسـألة األرارـ  املهنوحـة عنـو ض وال حاةـة هىل هعا هتـاض وه ـا الكـالم « الهقه  كناب البيع»
   األر، با ه  ه .

وهلا حنـــع بلـــد هاـــالح  اتبـــان بلـــد هاـــالح  آاـــر حـــن العبـــور واملـــرور وحنـــو للـــن فال ـــوس 
ا حكـم اتاـالم حطلقـاوض ولـذا املقابلة باملث ض هل ال  لي  على املنعض ب  حقنضى القاعد  هةرائنـ

أعطى املاء بيش حعاوية وها حنع حعاوية املـاء عـن ةـيش علـ   نر  أا أحري امل حنني علياو 
 (139). 

                                                           
أعـس أبـا ةعهـر »ا  ض وعـن سرار   ـا14. اـور  األنبيـاء  إن هـذه أمـتك  أمـة واحـدة وأنـا ربكـ   اعبـدون اا تعـاىل    138ي

81ص 14حسـندرا الواـائ   ي«.   يقوا أص  املرء  ينهض وحسبه القهض وكرحه تقواهض واا الناش حن آ م شرن اـواء 
 . 13517ح 75ب

 .312ح 14ب 227ص 34راةع إار األنوار  ي  131ي
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 المعتدون وتعّدياتس 

النعديات الت تقع حن الناش   حطلا األحور اارةاو ـ اـواء   املـرور أم    ـريه  مسألة:
 ـ على أ سام 
ى حســلمض وفيــه جيــرل  ــانوا اتاــالمض وهلا كــاا هنــاا ااــنال  تعــدل حســلم علــا ول: 

اةنهــا  فـــاملرةع هــو  القارـــ  كمـــا اــباض اـــواء كــاا املعنـــدل أو املعنـــد  عليــه حـــن الســـلن 
 الدبلوحاا  أو حن  ري هذا السلنض وللن ألنه ال فرق بني املسلمني   اتاالم.

مض هال حـع  ـو  الكـافر ورـعف اعنداء حسلم على كـافرض وهنـا جيـرل  ـانوا اتاـالالثاني: 
 املسلم في اذ بالضرور  على  درها.

 اعنداء كافر على حسلمض وهو كالثاين. الثالث:
 اعنداء كافر على كافر. الرابع:

كمـــــا هلا تعـــــد  الهرنســـــ    (146)فـــــإا اىلـــــدا  انونـــــاو فهـــــوض وللـــــن ملقنضـــــى  ـــــانوا اتلـــــعام
 هو بلد اتاالم فرراو. الدبلوحاا  أو  ريه على األملاين كذلن   ب دا  الذل

 وها اانلها  انوناو ةاس هلما أا يعمال حسب حا يرياا   حث  هذا األحر.
كمــا ةــاس هلمــا   كــال الهــرعني أا يراةعــا القضــاء اتاــالح  فــن،كم حســب حكمهــمض 

 أو حسب حكم اتاالم كما لكرنا تهميله   كناب القضاء.

                                                           
 راةع حواوعة الهقه  كناب القواعد الهقهيةض حب،   انوا االلعام.   122ي
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    رق بين موظفي الدولة وغيره 

فــرق بــني أعضــاء اجمللــي والــوسراء والســهراء واــائر حــوسه  الدولــةض وبــني اــائر  ال مســألة:
املسـلمني   احلريـاتض و  الواةبـات واجرحـاتض و  القضـاء وابـعاء ـ اـواء   املـرور و ـريه ـ 

 فانه ليي  وانني اتاالم كبع  القوانني العاملية تهرق بني أعضاء الدولة واائر الناش.
لا كاا  ري حسلم و د وسف   بال  اتاالم وأتى با خيالفض فالدولة كما ها املوسف ه

اتاالحية خمري  بني هرةاعه هىل أه   ينه أو  انونه ويطبا عليه حا يلنعحوا بهض أو ح ااذته با 
    ينناض وللن على حا لكرناه   كناب القضاء.

يلعم أا ينهذ  انوا اتاـالمض و  ك  حور  كاا  انوا اتاالم يعار،  وانني العاملض فإنه 
 فإلا مل وكن تنهيذه أاذ بقانوا العامل حسب حواسين االرطرار.

 



 

 25 

 
 الجعع والتزوير

ابع  والنعوير   القضايا ـ اواء املرور و ريها ـ  ط ش ص أو صـوته أو صـورته  مسألة:
اباعـ  واملـعور أو أوراق نقدية أو األانا  أو حنو للن ال جيوس شرعاوض وهلا حدث للن فعلى 

 أحراا 
 (141)النععيــر حســب حــا يــراه حــاكم الشــرنض و ــد لكرنــا   كنــاب يالهقــه  الدولــة ا ول: 

 بع  اموصيات النععير وهنه ليي ااصاو بابلد وحنوه.
رــماا األرــرار الــت اــبب النعويــر وابعــ  هلــاض اــواء كــاا للدولــة أو األفــرا  أو  الثــاني:
 الشركات.

 التنا ع على الحدود
 النعان على احلدو  ـ كما راي   هذا العمر ـ على أ سام سألة: م

 بني بلد اتاالم وبلد  ري اتاالم.ا ول: 
   بني نهي بال  اتاالم بعضها حع بع .الثاني
   بني بال   ري اتاالم نهسها.الثالث

أحكـن فإلا و ع نعان بني حدو  بال  اتاـالم وبـال   ـري اتاـالم  فـالالسم الن،ـاكمض فـإا 
واليهــو ل عنــد شــري   عنــد  ارــ  املســلمني فهــوض كمــا ىلــاكم اتحــام أحــري املــ حنني علــ  

ض وهاله عنيه جممع  ضا  حن الطرفني للن،اكمض فيلـعم حينئـذ علـى (142)القار    حسألة الدرن
املسـلمني أا يكونـوا وحــد  واحـد    ةانــب الـدفان عــن حـا املســلمنيض ال أا يقـوا بعضــهم 

نه حثالو حن تركيـاض فـال وةـه لنـدا  الباكسـناا   حلبـة النـعان حـثالوض  ـا راي   ها امل موب ح
هذا العمـرض وهـذا بطبيعـة احلـاا حـع اتحكـااض وهال فبالقـدر املمكـنض فـإا حـا ال يـدرا كلـه ال 

ض وال حيـا للمسـلمني أا يهركـوا بشـل واحـد (144)ض وامليسور ال يسقط باملعسـور(143)ي ا كله

                                                           
 كناب الدولة.  124-121الهقه  يراةع حواوعة   121ي
 .6ح 125ب 56ص 21راةع إار األنوار  ي  124ي
 . 45ب 483ص 56إار األنوار    123ي
 .4ح 14ب 121ص 81إار األنوار  ي  122ي
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 حن أر، اتاالم.
وأحا هلا كاا النعان بـني الكهـار أنهسـهم فـال شـأا للمسـلمني فيـهض هال هلا ككـن املسـلموا 
حــن فــ  النــعان فإنــه حيســن حينئــذل تــدالهمض كمــا ينــدا   ارــ  املســلمني لهــ  النــعان بــني  
كـافرين رةعـا هليـهض وكمـا جيـب علـى املسـلم هنقـال امل لـوم حـي حـن الكهـار الـذين سلمـوا كـافراو 

ومــا لكــ    تقــاتلون  ــي ســبيع اهلل والمستضــعفين ــاا اــب،انه  حــن مجــاعنهمض 
ض (145)

النـارا حـداوا    » وتكالق أ لة األحر باملعرو  والنه  عن املنكرض وتكالق  وا عيسى 
ض لكن للن بشرائط األحر باملعرو  والنه  عن املنكـرض ألنـه حمـداق حـن «ابري  كابارح له

 حما يقه وص ر  حن ص رياته.
النعان بني بلدين هاالحينيض فمن الوار  أا النـعان باكـ  حـن أصـلهض هل بلـد اتاـالم  وأحا

على حا عرفس وحد  واحد ض وال حدو  ة رافية بينهما هل ال شـأا لل،ـدو  اب رافيـة املمـنعة 
ال عقـــالو وال شـــرعاوض وعلـــى املســـلمني أا ال ينقيهـــدوا ًـــا اكال ـــاوض فانـــه حـــي هلا فـــر، صـــ،ة 

 ينيض فإهنما يكوناا كم،اف ني    ولة واحد  الحدو  بينهما.حاكمني هاالح
 وعليه  فالالسم ف  النعان بإاقاق احلدو  هكال او.

وهلا فــر، أا الطـــرفني أصـــرها علــى النـــعان لعـــدم النعاحهمـــا باتاــالم عمـــالوض فـــالالسم  نـــب 
ا ورفعهــا فينــدا  املســلمني حنهمــا هال هلا اجنــره األحــر هىل حمرحــاتض  ــا جيــب علــى املســلم  فعهــ

املسلم بقدر للن فقطض أحا األكثر حن للن فهو حساعد  على اتم والعدوااض وتعـاوا علـى 
 املنكر.

م ها حن الوار   أا البال  االانعمارية ه  الت تنهخ   حث  هذه املناسعات احلدو يةض 
هيدوا وللــن لنضــعيف املســلمنيض وتضــعيف العــامل الثالــ ض ورــرب بعضــهم بــبع ض حــي يســن

 حنها بأنهسهم ويسيطروا على بال نا.
و ا لكرناه حن حكم املناسعات احلدو ية وأ ساحهاض يعلم حاا أحكام املرور امل تبـة علـى 

 احلدو  بأ ساحها.

                                                           
 .75اور  النساء    125ي
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 تبادل المجرمين

يم  تقرير تبا ا اجملرحني فيما هلا كاا ابرم ةرحاو يقر اتاالم بأنه ةرمض وتقرير مسألة: 
  يكوا بسبب العقدض والعقد يلعم الوفاء به.تبا ا اجملرحني

كما يم  أا تعقد الدولة بينها وبني  ولة أار  عقداو بوةبه  لب جمرحيها بدوا تبا ا 
 بينهما   للنض يعر  بأا تسلم هذه الدولة جمرح  الدولة األار  حن كر  واحد.

  جمرحــ   ولــة بــ  يمــ  أا يكــوا العقــد    بــاا شــ ء آاــرض حثــ  أا تعطــ   ولــة يألــف
 يباء     باا أا تعط   ولة يباء  ك  عام حائة  ينار لدولة يألف .

وحي  ها اتاـالم ال يقـر وال يعـ   باحلـدو  اب رافيـة بـني املسـلمنيض فـإلا أةـرم اـاكن 
يب دا   حثالو وفر هىل يكراچ   حا للدولة اتاالحية   كراچ  حعا بـة املسـلم هنـاا حسـب 

  انوا اتاالم.

 رموا القانون دون الشرعمج

هــذا هلا كــاا ابــرم ةرحــاو يقــره اتاــالمض وأحــا هلا كــاا اتاــالم ال يــر  للــن ةرحــاوض فــال 
يم  حث  هذا العقدض وال جيوس العم  بهض ألنه عقد على اال  اتاـالمض الـذل وـن  احلريـة 

 لإلنساا وحي حها له.
 ا اجملــرحني بالنســبة هىل جمرحــ  الا  فــال جيــوس لدولــة هاــالحية صــ،ي،ة أا تعقــد عقــد تبــا

القانوا ـ الذين مل يكونوا جمرحني   ن ر اتاالم ـ حع  ولة هاالحية  ري شـرعيةض أو  ولـة  ـري 
املســـلمنيض  ـــا يســـنلعم هعطـــاءهم جمـــرحيهم حســـب القـــانوا الـــذين هـــم ليســـوا جمـــرحني   ن ـــر 

المـل   عقـد راـوا اهلل اتاالمض هال هلا كاا األحـر حـن بـاب ي ـانوا األهـم واملهـم  كمـا 
  احلديبيـــة علـــى أا يـــر  املســـلم الـــذل يـــأ  حـــن حكـــة حـــن  وا أا يـــر هوا عليـــه أحـــداوض وللـــن 

 .(140)ملما  حذكور    بابه
وهلا فـــر، االرـــطرار هىل حثـــ  هـــذا العقـــد  ـــري المـــ،ي  أوالو وبالـــذاتض فـــالالسم حراعـــا  

 ي انوا الضرورات  حي  تقدر بقدرها.
                                                           

   لإلحام الشرياسل ي ام سله .4ـ  1ان ر كناب يوألوا حر    تاريخ العامل ي  126ي
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م ةــواس ااــ  ا  جمــرحيهم هلا مل يكونــوا جمــرحني بن ــر اتاــالمض حــا هلا نعــم يســنثىن حــن عــد
مش  جمرحيهم بن رهم  انوا اتلعامض فإا  انوا اتلعام جيع  حن  ري اجملرم اتاالح  جمرحـاو ألنـه 

 جمرم عند الكهارض و انوا اتلعام يشمله.
وبينهمــا حعاهــد   ولــو فــر،   حكــاا صــ،ة ر  اجملــرمض وكــاا  ــد أةــرم إــا  ولنــني بيننــا

تبــــا ا اجملــــرحنيض فانــــه يــــر  هىل أوا  ولــــة أةــــرم   حقهــــاض وأوا الــــدولنني   الطلــــبض أو يــــر  
 حسب القرعة هلا مل يكن   البني أهم وحهمض وهال ير  حسب األمهية.

وال فـــرق   ر  اجملـــرم أو ااـــ  ا ه بـــني أا يكـــوا ابـــرم صـــ رياو أو كبـــرياوض وةـــعا ه كبـــرياو أو 
هال هلا كاا االا  ا  يسبهب ح ونة كثـري  وحنوهـاض  ـا يكـوا عـدم االاـ  ا  والـر  أهـم ص رياوض 

   ن ر حاكم الشرنض حي  يدا     انوا األهم واملهم.
ويلعم أا يكوا الر  إكم حاكم الشرن بعد وبوت املورون كاحالوض كما أا حماريف الر  

 على اجملرم نهسهض وهلا مل وكن فعلى بيس املاا.
وال يلــعم أا يكــوا الشــ صض الــذل يــرا  ر ه جمرحــاو بعــىن أنــه ارتكــب  ــنالو أو اــر ة أو حــا 
أشــبهض بــ  يكهــ  ر  حثـــ  املــديوا الــذل واكـــ    أ اء  ينــهض حــع يســـاره وعــدم هحكــاا أاـــذ 
الــدين حنــه وهــو   ا ــاريض أو عــدم هحكــاا النقــاص   املــور  املشــرون فيــه النقــاص حــن حالــهض 

 وهىل  ري للن.
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  سارة القضاء

حن الوار  ها القضـاء حطلقـاوض اـواء   حسـائ  املـرور و ريهـاض يلـعم أا ال يكـوا  مسألة:
إي االننقـامض أو لطلـب االاـنعالءض أو حلهـ  الش مـية االةنماعيـة أو حـا أشـبه للـنض واا 

  للـن ال يكوا بيد رئيي العائلةض أو بيد شيبة اج ض أو ر ااء األ وام وحا هىل للـن. فـإا كـ
اال  العق  والشرنض فإا العق  ير  أنه لو صار القضاء بيد ه الءض أو كاا حلي االننقـامض 

 أو حا أشبه يلعم الهورى وا باا.
 وعليه  فانه يلعم أا يكوا القضاء حسنقالو ونعيهاو با للكلمة حن حعىن.

وحــن القارــ  فهــ  اتاــالم يســنمد القضــاء أحكاحــه و وانينــه حــن األ لــة األربعــة حنهجــاوض 
العــا ا ابــاحع للشــرائط تطبيقــاوض ولــو فــر، عــدم هحكانــهض فيكــوا القضــاء هىل عــدوا املــ حنني  

 كما لكره الهقهاء   إ  الوالية.
وأحا حا كاا حـن  ـري األ لـة األربعـة حثـ   ـانوا األ ـوام   بعـ  الـبال ض و ـانوا الـدوا   

ات عــدم العمــ  باتاــالمض فيجــب بعــ  الــبال  األاــرض ومهــا حــن خملهــات الهورــى وحــن تبعــ
 هسالنهما بك  حكمة وهدوء وتوئد ض حي ال يسبب اتسالة أرراراو أكثر.
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 المرأة والقضاء

م ها حورون  ياملرأ  ال تمل  للقضـاء  هـو املشـهور بـني الهقهـاء  ـدواو وحـديثاو واملـدعى 
 عليه اتمجان.

   صــا  لالاــننا  حثــ   ولــهأحــا بعــ  األ لــة الــت ااــنداه ًــا الــبع  علــى للــن ف ــري
يحـــا أفلـــ   ـــوم وليـــنهم احـــرأ  ض هل لعـــ  املـــرا  القضـــية ا ارةيـــةض وها كـــاا األصـــ    أ ـــواهلم 
وأفعــاهلم وتقريــراهتم احلكــمض هال أا كــوا حــاكم فــارش آنــذاا احــرأ   عــ  القضــية  ــري بعيــد ض 

 فه  هشار  هىل ا اري املعاصر له يصلى اهلل عليه وآله والم .
بـابلوش    ارهـا وعـدم  انا لكرنا   الهقه   مة تلن املرأ  الت أحرها الراـوا  كما

لهاًا هىل عيا   والدها   حرره وعند حوتهض و لنا  هنـه ي هـر حـن القـرائن أهنـا  ضـية اارةيـة 
ال  ضـــية حقيقيـــة علـــى االصـــطالح املنطقـــ ض وهال فمـــلة الـــرحم الـــت هـــ  حـــن أهـــم الواةبـــات 

بض ال يقاوحهـا هنــ  الـعوي عـن ا ـرويض هل ال كاعــة مل لـوق   حعمـية ا ــالاض باملقـدار الواةـ
 حضافاو هىل أنه ليي حن املعاشر  باملعرو ض املأحور به   القرآا الكر  والسنة املطهر  

وعاشروهن بالمعرو  اا تعاىل  
(147) . 

 أمسكوهن بمعرو  أو سّرحوهن بمعرو و اا ععوة   
(140). 

                                                           
 .  11اور  النساء    127ي
 .431اور  البقر     128ي
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 الشرعية والعر ية بين ا حكاا

كما ها ةع  القوانني شرعية وعرفية على حا هو   بع  بـال  اتاـالم نـون هـروب عـن 
   وربك   يؤمنون حتى يحكموك  يما شجر بيـنس  الن،اكم هىل الشرنض  اا اب،انه  

ث    يجدوا  ي أنفسس  حرجا  مما قضيت ويسلموا تسليما  
(149). 

 ن حكم الشرن ه ا نشأ ـ كر ه فع  ـ حن أحور تالية وال خيهى أا حث  هذا النهرب ع
ةــور حكــام املســلمني ـ حــن الهــاء و ــريهم ـ   أيــام ا لهــاء العبااــيني واألحــويني أو  : 

ض فإهنم النجئوا هىل العقوبات  ري الشرعيةض إسب حـا كليـه علـيهم (156)والعثمانيني وحن هليهم
اعنباكــــاو  النهــــ  والقنــــ ض والنعــــذيب والســــجنض  حيــــوهلم النهســــية والشــــيطانيةض ولــــذا كثــــر فــــيهم

وحمــا ر  األحــواا وهنــن األعــرا،ض و ــري للــن  ــا فيــه هنــن حرحــة اتنســااض واعنــداء علــى 
 حقو هض فارطر الناش هىل كلب العدالة حن  ري هذا الطريا.

عـــدم تـــوفر القضـــا  المـــاحلني   كثـــري حـــن بـــال  اتاـــالم بســـبب الهورـــى الــــت  وثانيـــا :
 بال  اتاالحية.أصابس ال

نعـــم هلا حكـــم اتاـــالم ااـــننا او هىل األ لـــة األربعـــةض كويـــس كـــ  هـــذه األحـــور تلقائيـــاوض هل 
كبيعــة بــال  اتاــالم اللجــوء هىل اتاــالمض كمــا أا كبيعــة اتنســاا اللجــوء هىل األفضــ  الــذل 

 .(151)هو    وانني اتاالمض  ا يعر  للن لد  املقارنة
 بسا ة القضاء اإلس مي 

القضــاء اتاــالح  ـ املعــده حلســم حطلــا النعاعــات ور ه كــ  االعنــداءات اــواء    ســألة:م
املــرور و ــريه ـ بســيط  ايــة البســاكةض ولــذا كــاا  ــد حكــم الكوفــة الكبــري ض الــت ال يســنبعد أا 
يكوا نهواها   سحـن اتحـام أحـري املـ حنني علـ  يعليـه السـالم  أكثـر حـن اـنة حاليـنيض  ـا، 

 حن والوة أربان القرا. واحد حد  تقرب

                                                           
 .65اور  النساء    121ي
راةــع كنــاب يحــوةع عــن الدولــة العثمانيــة  وي اراــة الن يــري النقــال املســلمني  ويتل ــيص تــاريخ احلاكــورل عثمــاين  لإلحــام   152ي

 امل لف ي ام سله . 
 راةع حواوعة الهقه  كناب القانوا.  151ي
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 م ها للقضاء اتاالح  بساكنني 
   احلكم وكيهية تنهيذه.ا ولى: 
   أا احلريات املمنوحة   اتاالم كثري  ةـداوض كمـا لكرنـاه   كنـاب يالمـيا ة الثانية: 

و ريمهــاض فانــه لــيي هنــاا حم ــورات و نوعــات كثــري    اتاــالم  (153)وكنــاب ياحلريــة  (152)
ىل اجاكمة وابعاء وحا أشبه للنض خبال   نوعات وحم ـورات القـوانني الورـعيةض الـت ىلناي ه

هــ  حئــات أرــعا  املمنوعــات واج ــورات اتاــالحيةض ولــذا ها عــا  القضــاء اتاــالح  علــى 
الطريقــة المــ،ي،ة انهــ  النــاش هليــه والنهــوا حولــهض  ــا جيعــ  اــوق  ــريه كســا اوض كمــا حــدث 

وا اتاــالمض إيــ  ها  ــري املســلمني أيضــاو أاــذوا ينقارــوا هىل حكــام حثــ  هــذا الشــ ء   أ
 املسلمني.

 التعددية تثمر استق لية القضاء
القضــاء حــن أعلــى السـلطات   الدولــة اتاــالحيةض فـاا حكــم القضــاء نافــذ  : 152يمسـألة

  كــ  أحــدض حــن رئــيي و ــريهض بــ  حــي هنــه هلا تنــاسن فقيهــاا راةعــا القضــاءض فكلمــا حكــم 
 يهماض فاا حكمه نافذ عليهماض اواء على كبا رأل أحدمها أو على اال  رأيهما.ف

 و ريها. (155)   مة النا ة و د تقارى راوا اهلل 
 .(150)هباا االفنه ـ كما عرفس ـ    مة الدرن وتقارى اتحام أحري امل حنني 

حـاض بـدوا أا   ـو  القضـاء وااـنقاللينه نوعـاو  :و د لكـر الـبع  أا حـن أاـباب  ـو  ال ـرب
يكــوا لل،كوحــة  اــ    القضــاء سيــا   أو نقيمــةض فــاا القضــاء   ال ــرب حــاكم حــي علــى 
الــرئييض وللــن كمــا يشــاهد    مــص كثــري  ةلبــس اجكمــةض أو  عــى القارــ  فيهــا ر اــاء 

 :الدوا ال ربية وحاكمنهم علنا وعلى ر وش األشها 
                                                           

صـه،ة حـن احلجـم  736الرفاه والسالم ض يشنم  الكناب على تسعة فموا ويضم يالميا ة ابديد  لعامل اتواا واحلرية و   154ي
 الكبريض كبع عد  حرات   لبناا وايراا.

صـه،ة حـن احلجـم املنواـطض كبـع  146ياحلرية اتاالحية  يشنم  الكناب عل  بيـاا احلريـات العاحـة االاـالحيةض ويقـع     153ي
  احلريــات  ويب،ــ  عــن ةوانــب حــن احلريــات اتاــالحية   خمنلــف األبــواب حكــررا   بــريوت وهيــراا. وان ــر ايضــاو يالهقــه

 صه،ة حن احلجم الكبريض كبع   لبناا. 348الهقهيةض يقع   
 هنا صه،ناا نا مناا   النس ة الت كانس عندناض نسأا اهلل أا يوفقنا للعثور عليها   الطبعات القا حة.  152ي
 .3246ح 4ب 126ص 3راةع حن ال حيضره الهقيه  ي  155ي
 .6ح 125ب 56ص 21راةع إار األنوار  ي  156ي
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حثــ  للــن حهقــو او   بال نــا   ــا أصــب  (150)ويوتر يــس  (157) كمــا    مــة ينيكســوا 
 اتاالحيةض حي  أصب  حكاحها فوق القانوا وفوق القضاء سلماو وسوراو.

نعـــمض يقـــاا  انـــه   ىلـــاكم  ـــريب ملهـــا عهـــا يفـــور  
عـــن ينيكســـوا  عهـــى مجلـــة حـــن  (159) 

القضــا  عــن اجملــرحنيض وملــا اعــ ، علــيهمض  ــالوا  هلا ةــاس العهــو عــن اجملــرم الكبــري جيــوس العهــو 
 جملرم الم ري!.عن ا

وينق  عن أحـد ر اـاء أملانيـا واأـه يفر ريـن  أنـه أرا  أا يشـ ل حط،نـة احـرأ  كانـس   
ةـــوار  مـــرهض لكـــن املـــرأ  أصـــرت علـــى عـــدم البيـــع وبقـــاء املط،نـــةض فهـــد ها الـــرئيي بمـــا ر  

 املط،نة وهدحها.
 فقالس املرأ   انن ال تقدر على للن.

 فقاا الرئيي  وملالا؟ 
    ألنن هلا فعلس للن يهدم علين  مرا حن هو أ و  حنن. الس املرأ

  اا يفر رين  حنعجباو  وحن هو للن األ و ؟ 
 الس  القار  فانه أعلى حننض فلـم جيـرأ يفر ريـن  علـى تنهيـذ حـا أرا ض فبقيـس املط،نـة  

 كما كانس.
ه   وكم فرق بني حورون القضاء   اتاالم الذل أاذه ال رب نسـبياوض وبـني حـا نشـاهد

احلــاا احلارــر   مجلــة حــن بــال  اتاــالمض بــ  أكثرهــاض بــ  مجيعهــاض حيــ  أصــب  امللــنض أو 
 القائدض أو الرئيي فيها ك  ش ءض وخيرق ك   انواض والقضاء ألعوبة بيده.

ض كمـا   وعلى أل حاا  فال وكن اانقالا القضاء هال   سحاا حكوحة املعمـوحني 
ض أو   سحــاا تن،قــا فيــه النعد يــة المــا  ةض املــ حنني  واتحــام أحــري سحــاا راــوا اهلل 

وتنواةــد األحــعاب احلــر    الــبال ض وتكــوا هــ  حســنند  هىل امل اســات الداــنوريةض كمــا هــو 
 حوةو  اليوم   ال رب نسبياوض وحا عدا للن فليي أكثر حن الله .

                                                           
مض 1174مض أعيـد انن ابـه عــام 1161م  ايااـ  أحريكـ ض رئـيي ابمهوريـة 1112-1113نيكسـوا يريشـار  حيلهـو   ي  157ي

 م هور فضي،ة وتر يس السيااية.1172اانقاا انة 
ريت حولـــه فضـــي،ة  ســـي ايااـــ    انن ـــاب الرئااـــة مض أوـــ1174حركـــع احلـــعب الـــدوقراك  األحريكـــ    واشـــنطن عـــام   158ي

 م.1172ململ،ة ابمهوريني  ا ارطر الرئيي نيكسوا هىل االانقالة عام 
 .1177-1172مض رئيي الواليات املن،د  حن بعد اانقالة نيكسواض 1113فور  ةريالد  اياا  أحريك ض ولد عام   151ي
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 الحقوق وأقسامسا
الحيةض الهر يـة واالةنماعيـةض   احلقوقض ونقمد ًـا األعـم حـن األحكـام االصـط مسألة:

 املرور و ريهض تنقسم هىل حا يل   
 حا فر  على فر  أو على االةنمان.

 أو حا االةنمان على الهر  أو على اةنمان آارض  ا يسمى با بني األحم.
هل  ــد يكــوا احلــا حربوكــاو بهــر  علــى فــر ض ك،ــا سيــد علــى عمــروض أو بهــر  علــى أحــة حثــ  

عض أو عكسه  ك،ا ابميع على سيـدض حيـ  يلـعم عليـه أا ال يعمـ  شـيئاو حا سيد على ابمي
يســبهب هاـــالا الـــن م والن ـــام وحـــا أشـــبه للـــنض وحـــا أحـــة علـــى أحـــة  ـــا يوةـــب العمـــ  علـــى 

 حسنو  حا بني األحم.
وحثلــه  حقــوق الــدوا بعضــها علــى بعــ ض أو حــا الدولــة علــى الشــعب وعكســهض وهلــذه 

ة العربيـــةض واباحعـــة اتفريقيـــةض واباحعـــة اتاـــالحية يباالاــــم ال ايـــة األاـــري  انعقـــدت  اباحعـــ
كبعاو ض واألحم املن،د  يكذلن ض لكن حن املعلوم أا الثالوة األوا أص ر حن الرابعض او  حا  

 كاا هناا حن نوا ص ساهر    األحم املن،د .
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 ا م  المتحدة ونواقصسا

افعوا ـ ولـو بنسـبة ـ عـن األحـة امل لوحـة نعـمض اا   األحـم املن،ـد  نـوا صض حنهـا  ههنـم يـد
هلا تعــدهت عليهــا أحــة ساملــة أاــر ض كدولــة تعنــدل علــى أاــر ض لكــنهم ال يــدافعوا عــن الهــر  
امل لوم هلا تعدت عليه  ولنه إجة أهنا  ضية  االيةض بينما أل فرق بني أا ينعـد  سيـد علـى 

 ةارهض أو على عائلنه؟
حن مة األحم فرن ألة  الدفان عـن حـا امل لـوم  الا  فمن الضرورل أا يشك  هناا  

   األحةض وجمر   وا أا هذا شأا  اال  ال يرفع املسئولية العقلية والشرعية عن املن مة.
حثالو  هلا اشنكى فر  عرا   على حكوحنه لـد  األحـم املن،ـد ض لـعم عليهـا هراـاا حمـاحني 

كـــذلن هلا سورت احلكوحــــة   ألةـــ  تعقيـــب شـــكاينه وكشـــف احلــــا والـــدفان عـــن امل لـــومض و 
 االنن اباتض واشنكى الناش هىل األحم املن،د  لعم هرااا حندوبني لكشف الوا ع.

كمــا أنــه يلــعم أا يكــوا هنــاا حــدع  العمــومض اــواء كــاا نهــي القارــ  أو  ــريهض ألةــ  
 هنقال حا الذين ال ينمكنوا بأنهسهم حن تقد  الشكو ض واملدافعة عن حقو هم.

األحور أ لة شرعية حن  الكنـابض أو السـنةض أو اتمجـانض أو العقـ ض  ـا ال وعلى ك  هذه 
نريــد تهمـــي  الكـــالم حوهلـــاض وللـــن حـــن  ـــري فـــرق بـــني األحـــور املرتبطـــة بـــات ار  أو ابـــيش أو 

 املواكنني أو  ريهم أو  ريهاض واملسألة تشم  فرون املرور وحا يرتبط به أيضاو.
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 بين الحك  والحق

  بع  كنب الهقـه  الهـرق بـني احلكـم واحلـاض فـاحلكم ال يقبـ  اتاـقاق  لكرنا مسألة:
 وال املبا لة وال البيع وال اترث وال اهلبة وال حا أشبه للنض بينما احلا بعكي ك  للن.

حثالو  حرحة القنـ  حكـمض فـال يمـ  تنسـاا أا يـألا ألحـد أا يقنلـهض وهلا ألا لـه له ـاو 
 واحلاا هذه كاا عليه ابعاء املعهو    الشريعة. ال حيا للمألوا للنض فإلا  ن 

وكـــذلن ال يمـــ  تنســـاا أا يقـــوا آلاـــر  ا نلـــر وابـــر يقنـــ  عـــدواض أو أهبـــن نهســـ  
 بألف  ينار فإلا  نلنر أعط ألف  ينار لوروتض أو أعطر اآلا ألف  ينار    باا أا تقنلر.

أنـس الـذل تـرث سوةـت  كما ال يم  أا يقـوا هنسـاا لشـ ص آاـر  هلا حـس أنـا فكـن
 بدوا نكاح بشرائطه الشرعيةض وهىل  ري للن.

بينما احلا ليي كذلنض فمضاةعة العوي حع العوةة ـ حثالو ـ حاض فيم  أا تقوا العوةة 
لعوةها  هين أاقطس هذا احلـا عنـنض أو تقـوا لعوةـة وانيـة  هين أبا لـن حقـ    املضـاةعة 

ن هـــذا احلـــا بـــدينارض نعـــم ال هرث   للـــن ألهنـــا هلا الليلـــةض    بـــاا أا ليلنـــن  ض أو أبيعـــ
 حاتس فال حا هلا حي توروه لعوةة أار .

هذا وال خيهى أا الهرق بني احلـا واحلكـم همجـاع ض وه ـا الكـالم   بعـ  المـ ريات حـن 
املــــرور و ــــريه حيــــ  يشــــن   أنــــه هــــ  هــــو حــــا أو حكــــم؟ فــــالالسم حراةعــــة األ لــــة األربعــــة 

باتض فإلا مل يعر  حن الدلي    املور  لاته أنـه حـن أيهمـا؟ فاألصـ  أا للكشف   عامل اتو
 يعاح  حعاحلة احلكمض و د لكرنا وةهه   فقه البيع و ريه.
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 روح القانون وجسمه

هنــاا أحــراا   القــانواض حــروراو كــاا أو  ــريهض البــد حــن النأحــ  فيهمــاض والنعــر   مســألة:
 وه   حهمنهض ومها  عليهماض فاهنما  ا يساعد القار  وحن

 روح القانوا وح عاه.ا ول: 
 ةسم القانوا وحا ته. والثاني:

فــإلا اىلــدا فــال هشــكااض أحــا هلا اانلهــا فهــ  يقــدم القارــ  الــروح ألنــه هــو الــذل ورــع 
ألةله ابسمض أو ابسـم ألنـه القالـب؟ وهلا  يـ  بنقـد  الـروح مل يكـن هنـاا هيقـا  ملـن يريـد 

 وا باام روح القانوا.أا ين،اي  على القان
وهذا ا ال  له حما يا   فقه اتاالمض كما انه لـه حمـا يا    ـريهض ولـذا يوةـد بـني 
 علماء احلقوق اانال  شديد فيه   القوانني الورعية احلارر ض ولك  ةانب أنمار وأ لة.

ن ووا ع والوا ع  أنه هلا لوح  احلا لعم تقد  الروحض وهلا لوح  هحكاا الن،اي  وهو  ك
وكــاا للــن أهــم لــعم تقــد  ابســمض وخينلــف األحــر بــاانال  القضــا  واألحــم    رةــة وعــيهم 

 وحا أشبه للنض وهال فاألص  الروح الذل يورع ألةله ابسم.
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 الاروج أو التحايع على القانون

 ا هناا   القانوا ـ حروراو كاا أو  ريه ـ أحراا آاراا جيدر االشار  هليهماض ومه مسألة:
 الن،اي  على القانوا.  ا ول:
 ا روي عن  انوا هىل  انوا آار. الثاني:

وال خيهــى أنــه  ــد يوةــد   الشــرن ـ كمــا   القــانوا الورــع  ـ نوعــاا حــن القــانوا   
 املورون الواحد امجاالو  أاه ض وأصعب.

 فاألصعب بالح ة الوا عض واألاه  بالح ة عدم ىلم  الناش. 
ا ــروي عــن األصــعب هىل األاــه ض حثــ  ا ــروي عــن عقــد الــدوام هىل  و  حثــ  هــذا يمــ 

املنعـــةض أو عــــن احلضــــر   بــــاب المــــيام هىل الســــهرض وحثـــ  ا ــــروي عــــن العكــــا  بنبــــدي  بعــــ  
النمـــابض وعـــن ا مـــي بمـــر  املـــاا العائـــد   حســـجد أو حدراـــة أو حســـينية أو حـــا أشـــبهض 

هىل المـــل ض فـــإا المـــل  ي نهـــر فيـــه حـــا ال وكـــذلن ا ـــروي حـــن  يـــو  املعـــاحالت كـــالبيع وحنـــوه 
 ي نهر   البيع وحنوهض وهكذا.

وهـذا يعـر  ا ـروي حـن األصـعب هىل األاـه    حـوار ه ـ كمـا عرفـس ـ ةـائع وصـ،ي ض 
و ــد الحــ  الشــرن الوا ــع حــن ناحيــةض ورــعف اتنســاا عــن النطبيــا   كثــري حــن املــوار  حــن 

 ناحية وانية.
فهـو هلبـاش الباكـ  بلبـاش احلـاض وهـذا حـا يدركـه العـر  وحيـي أحا الن،اي  على القانواض 

ــــهض وهــــو ال جيــــوسض حثــــ  اصــــطيا  اليهــــو  الســــمن   يــــوم الســــبس    ــــه اتنســــاا حــــن باكن ب
 األحوا،ض فإنه كاا ىلايالو على القانواض ال اروةاو عن  انوا هىل  انوا.

 فة هىل عر  املنشرعة. والنمييع بني األحرين حوكوا هىل لكاء القضا  ونعاهنهمض باترا
وعليه  فا روي ةائع وجيب أا حيكم له أو عليه حسـب القـانوا اآلاـرض والن،ايـ   نـون 
فيجــب ر عــه وحنعــه وتأ يبــه حســب املقــرر شــرعاوض وهــذه املســألة  ــرل   املــرور و ــريه كمــا ال 

 خيهى.
 القانون بين المراد والمستفاد

املـــرور و ـــريهض يلـــعم حالح نـــه وهـــو  وةـــو   وهنـــاا أحـــر والـــ    القـــانواض اـــواء مســـألة:
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الهرق بني ياملرا   وياملسنها   حن القانواض هل  د يكوا حرا  املقنهن شيئاوض و د ال يكوا حـرا ه 
 شيئاو وه ا يسنها  حن كالحهض و  الثاين ال يم  ألا يقاا  أنه حرا ه.

ها  حــن اآليــة حســنثىن فــإا املســن  (106)  تقربــا هــذه الشــجرةحــثالو  ــاا اهلل اــب،انه  
وحسنثىن حنه  ها اجلالت أكثر حن اجرحاتض لكن ه  وكن أا يقاا ر م عـدم  هلـة الشـرن 

 عنه  ها حرا  القرآا الكر  ًذه اآلية هفا   للن؟ 
وعليــه  فــالالسم لشــراح القــانوا النمييــع بــني األحــرين ولــه آوــار علميــة وآوــار عمليــة كمــا ال 

  خيهى.

                                                           
 .35اور  البقر     162ي
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 ى الفقساءالدستور وشور 

لكرنا   بع  كنبنا الهقهية و ريها  ها   الدولة اتاالحية يلعم شـور  الهقهـاء  مسألة:
املراةـــعض وحيكمـــوا عنـــد االاـــنال  بأكثريـــة اآلراءض حضـــافاو هىل األحـــعاب احلـــر  اتاـــالحية أو 

 الوكنية الت تريد عمار  البال  وهاعا  العبا .
قوينهـــاض وهراـــاء  عـــائم العـــدا والنقـــدمض فال اـــنور وهـــذاا ينعاونـــاا   تعيـــني الدولـــة وت

و انوا أااا    اتاالمض ب  الدانور والقانوا األااا  حوةب للهورىض وللن ألنه ه  
املرةــع   ااــننباق األحكــام اجنــاي هليهــاض واحلــوا ث الوا عــة واملبنلــى ًــاض هــو  األ لــة األربعــة 

ااا ؟ فمع وةـو  األوا ال حاةـة هىل الثـاينض فإنـه والهقهاء املراةعض أو الدانور والقانوا األ
 احا باك  أو ل و.
 يسنها  حن األوا الثاين.  يقال: 
يلــعم االاــنها   حــن الهقهــاء املراةــع االحيــاءض والرةــون هلــيهم ال ــريهمض فهــم   نــه يقــال:
 ه   ك  عمر وحمرض وهم املرةع األعلى   احلوا ث الوا عـةض ال حـا ااـنها نواب األئمة 

الســابقواض حــي وها كــاا القــانوا األاااــ  ورــع علــى رأل الســابقني حــن املراةــعض وهال كــاا 
حـــن تقليـــد امليـــس االبنـــدائ ض و  عـــامل اليـــوم بعـــ  احلكوحـــات الـــت لـــيي هلـــا  اـــنور و ـــانوا 

 أااا  حع أهنا تعده نهسها حن احلكوحات النقدحية.
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 القوى الث ث  ي الدولة اإلس مية 

الهقهــاء املراةــع هــم  ــو  النشــريع ها صــ  النعبــريض وهال فهــ    احلقيقــة  ــو  وعلــى أل  ف
النطبياض وهم  ـو  القضـاءض و ـو  الننهيـذض  ـا يسـمى   االصـطالح بـالقو  الـثالث   الدولـة 

 اتاالحية.
والقضاء الذل حنن بمـد ه ه ـا يكـوا ألةـ  فمـ  ا مـوحاتض وحسـم النعاعـات ـ اـواء 

ور أم    ريهـا ـ ولبسـط العـدا   النـاشض واتشـرا  علـى حسـن هةـراء كانس   حسـائ  املـر 
القــواننيض وكشــف ابــرائمض وهةــراء العقوبــات علــى اجملــرحنيض واحليلولــة  وا و ــون ابــرائمض كــ  
للـــن حســـب اتكـــار اتاـــالح ض وعلـــى حـــا كبقـــه الراـــوا وأحـــري املـــ حنني علـــ  يصـــلوات اهلل 

 عليهما .
ا بالنســبة هىل الداــنور والقــانوا األاااــ  و ــريه   بــال  وبــذلن ي هــر أا حــا جيــرل اآل

اتاـــالم هحـــا اـــاري حطلقـــاو عـــن القـــانوا اتاـــالح ض وهحـــا حـــعي  حـــن اتاـــالم و ـــوانني ال ـــرب 
 والشرق واألهواء.

هــذا بالنســبة هىل أصــ  القــانواض وأحــا النطبيــا   بــال  اتاــالم فهــو أاــوأ وأاــوأ بكثــريض 
 كما يشاهد للن   ك  بال  اتاالم.ألهنم يقولوا حاال يهعلوا  
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 شورى الفقساء والعناوين الثانوية

ـــاملواسين الشـــرعيةض  مســـألة: ها احلكـــم   حطلـــا األحـــور اـــواء املـــرور و ـــريه ال ين ـــري هال ب
أحثاا  العسر واحلري والضرر و انوا األهم واملهمض و ـانوا االلـعام واالرـطرار وحـا أشـبه للـنض 

و او وتطبيقــاو بيــد الهقيــه بالنســبة هىل حقلديــهض وبيــد شــور  الهقهــاء وتشــ يص هــذه األحــور حــد
 املراةعض بالنسبة هىل الدولة اتاالحية.

 و د لكرنا   الكنب الهقهية واألصولية  أا العسر بدين كن،م  اتنساا شد  احلر.
 واحلري نهس  كضيا اتنساا ريقاو شديداو حن ةهة ا ج  واحلياء.

 واملاا والعر،.والضرر يشم  البدا 
و ــــانوا األهــــم واملهــــم وها مل يــــذكر ًــــذا اللهــــ    الشــــريعة هال أا لــــه حــــوار  كثــــري  حــــن 

 الم ريات  ا يسنكشف حنها كل  كلية.
وإثمسمـــا أكبـــر مـــن حنهـــا  حثـــ  حـــا ور    حرحـــة ا مـــر حيـــ  تقـــوا اآليـــة الكروـــة  

نفعسما
(101). 

وإخـراج أهلـه م حنهض و د  اا اـب،انه  وحث  القناا   الشهر احلرام حي  ها  ريه أه
منه أكبر

(102). 
 ــ  جنــاح عليسمــا  يمــا ا تــدت وحثـ  فــداء املــرأ  لطــالق ا لــعض حيــ   ــاا اـب،انه  

 .(103)به
إ  من أكره وقلبه مطمأن باإليمانوحث   وله تعاىل  

(104). 
 «.لوال أا الناش يقولوا  »وحث   وا الراوا 

 .(105)«حن حديثوا عهد باتاالملوال أا  و   » وحث   وله 
 «. أحا حق  فقد تركنه خمافة أا يرتد الناش  » وحث   وا عل  

                                                           
 .411اور  البقر     161ي
 .417اور  البقر     164ي
 .441اور  البقر     163ي
 .126اور  الن،     162ي
 حدي  حريا الكعبة. وفيه  يحديثوا عهد بالشرا . 534ح 317راةع العمد  ص   165ي
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حــع ورــوح أنــه كــاا حــن احلكــمض وها   (100)«أحــا الســب فســبوين  » وحثــ   ــوا علــ  
كــاا احلــا يطلــا عليــهض كمــا أا العكــي صــ،ي  أيضــاوض حيــ  اهنمــا حــن  بيــ  ابــار واجملــرور 

 وال ر .
احلــده عـــن احــرأ  سنــس ارــطراراو لشــرب املــاءض وهىل  ـــري  ملــ حنني علــ  وحثــ  رفــع أحــري ا

 للن حن األحثلة املنوفر    الروايات.
 .(107)و انوا االلعام فيه نص وفنو  كما لكروه   باب الطالق واترث والنكاح و ريها

 .(100)«لو ونيس   الواا  ..  »و اا عل  
 و ريه. (109)عواالرطرار يسقط األحكام أيضاو لدلي  الرف

                                                           
 .47ح 88ب 345ص 31إار األنوار  ي  166ي
 راةع حواوعة الهقه كناب القواعد الهقهيةض حب،   انوا االلعام.  167ي
 .1ح 8ب 118ص 12ر  يراةع إار األنوا  168ي
 .1ح 264ص 4ض والكا   ي4ح 263ص 4راةع الكا   ي  161ي
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 العناوين الثانوية بين ا ثبات وا سقاط

م انـــا مل نســـنبعد   الكنـــب الهقهيـــة أا لل،ـــاكم الشـــرع  ابـــاحع للشـــرائطض أو مســـألة: 
شور  الهقهاء املراةع بالنسـبة هىل الدولـة اتاـالحيةض هلا رأوا املمـل،ة   احلكـم الثـانول بعـد 

 هاــقاكاو أو هوباتـــاوض كمـــا ورـــع أحـــري املـــ حنني   رااــة املورـــون  رااـــة تاحـــةض الهنـــو  إكـــمل 
ض وأاــذ بعــ  األئمــة يعلــيهم المــال  والســالم  اســني حكــاا اــي (176)العكــا  علــى الهــرش

عـن السـارق حله ـه اـور  البقـر ض وهىل  ـري للـن  ـا لكرنـاه    واحدض وعهـا أحـري املـ حنني 
 و ريه. (171) كناب يفقه الدولة 

 يمطل  عليها بالعنواا الثانولض لكن يش ق فيها أحراا  وهذه املسنثنيات ه  الت
اا تش يمــها بيــد الهقيــه بالنســبة هىل حقلديــهض وشــور  الهقهــاء املراةــع بالنســبة هىل  أو  :

 الدولة اتاالحية.
 انه ليي هلا صب ة القانوا الدائمض وه ا هلا صب ة النو يس واالانثناءض ولذا  اا  ثانيا :

 عاح  هذا .  أاذه اسني ي
وال خيهــى ها هــذه القواعــد االاــنثنائية كــ  واحــد حنهــا إاةــة هىل راــالة حــوا تهمــيلهاض  
كمــــا كنبــــوا راــــائ  حــــوا يال رــــرر  وحنــــوهض وللــــن لكثــــر  فروعهــــا وتشــــعبها واالاــــنال    

 بعضها حههوحاو أو حمدا او.
  ه؟حثالو   انوا اتلعام املرتبط ب ري املسلمني و ري املوالني حا ه  حدو 

 فإنه ال هشكاا   ةواس بعضهض حث  العواي حن املطلقة عند العاحة كال او باكالو عندنا.
 كما ال هشكاا   عدم ةواس بعضهض حث  العنا باحرأ  كافر  ال تر  احلرحة   للن.

و  بعضه هشكاا واال ض حث  حا هلا كلقـس الكنابيـة بـا خيـالف  ينهـا ويوافـا  انوهنـاض  
ا   ال ربض فه  يالح  الـدين حيـ  يبطـ  الطـالق فنكـوا سوةـة للـعوي كما ه  احلاا اآل

الساباض أو يم  باعنبار أا القانوا املنعار    بال هم جيوسه؟ أو حـثالو  هـ  جيـوس أا ننـعوي 
                                                           

 ــاا   الشــرائعض كنــاب العكــا   يا يــ  هلا كانــس هناوــاو اــائمة وحــاا عليهــا احلــواض فهــ  العنــاق عــن كــ  فــرش  ينــارااض و    172ي
ــــلالين عــــن كــــ  فــــرش  ينــــارض ااــــن،بابا. شــــرائع االاــــالمض ي ــــة اهلل الســــيد صــــا ق  حــــع تعليقــــات 145-142ص 1ال آي

 الشرياسل.
 .124 -121حواوعة الهقه  ي  171ي
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براهبة بينما  ينها حيرم للن وه ا القانوا عندهم جيوسهض أو هلا فر، العكي   بع  الهـرون 
ه  ينهمض وهىل  ري للن حن األحثلة الكثـري  الـت هـ  إاةـة هىل الننقـي  بأا حنعه  انوهنم وةوس 

 .(172)املههوح ض والنطبيا املمدا  

                                                           
 لقد تطرق اتحام الشرياسل هىل كثري حن حباح  هذه القواعد وفروعها   كنابه القيم يالقواعد الهقهية .   174ي
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 حق العفو والمصالحة

اجملــر عليــه حطلقــاوض اــواء    ضــايا املــرور و ــريهض لــه حــا العهــو أو المــل  أو حــا  مســألة:
هلا كاا حن األحكام فال حا له  أشبه هلا كاا حن احلقوق املمطل،ة   الهقه كما تقدمض أحا

  العهـوض بعـىن أا عهـوه ال ينهـع   هاـقاق احلكـم الشـرع ض فـإلا س  ـ حـثالو ـ بـاحرأ  فعهـس 
عنه مل ينهع   رفع احلد عن العاينض أحا هلا أتلـف حـاالو أو عضـواو أو  ـو  فعهـى اجملـر عليـه عـن 

اكم الشـــرع  المـــالح   حعا بنـــه ابـــاين اـــقط حقـــه وال شـــ ء علـــى ابـــاينض هال هلا رأ  احلـــ
 باحلكم الثانول.

حن أنه صهع صـافع هنسـاناو عمـداو بعـد أا  ـاا  وي يده حا رول عن أحري امل حنني عل  
  أيـن حـا السـلطاا؟ واحلـدي  رـعيف السـند هال أا اجملر عليه عهوت عنـهض حيـ   ـاا 

 االانثناء على القاعد .
املقنــوا عــن القاتــ ض كمــا هلا رــربه رــربة  اتلــة  وال يبعــد أا يكــوا القنــ  كــذلن هلا عهــى

 فقاا  ب  حوته  عهوت عننض ويدا عليه وحـد  السـياق    يالـنهي بـالنهي والعـني بـالعني 

وحــا أشــبه للــن حــن اآليــات والروايــاتض باترــافة هىل صــ،ة بــراء  الطبيــب  ــا  ا عليــه  (173)
 النص والشهر .

واملهمض حث  حا لو كاا ابنني بورعه الطبيع  وكذلن فيما هلا كاا القن  حن باب األهم 
يــ  ل هىل  نــ  األمض فلــألم احلــا   الــدفان عــن نهســها بإاــقاكهض هل ال يشــ ق   الــدفان أا 
يكوا املهـاةم عاحـداو أو  ـري عاحـدض عـا الو أو  ـري عا ـ ض كبـرياو أو صـ رياوض أو حـا أشـبه للـنض 

 ةم عا الو أو كبرياو أو حا أشبه للن.فلإلنساا حا الدفان عن نهسه وها مل يكن املها
 من أقساا الحق

احلا   حطلا القضايا حن حرور و ريهض  د يكوا ملنعد  على واحدض أو عكسـهض  مسألة:
و د يكوا لواحد على واحدض أو للمنعـد  كـذلنض فاأل سـام أربعـة حاصـلة حـن رـرب املنعـد  

 عد .  الواحد أو املنعد ض وررب الواحد   الواحد أو املن
                                                           

ــا نف وا   علــيس   يســا أن الــنفس وكتبنــاهشــار  هىل  ولــه تعــاىل    173ي ــالعين وا نــف ب ــالنفس والعــين ب ن بــا  ن والســن ب
 .25. اور  املائد   بالسن والجروح قصاص
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و  املن،ــد هحــا يكــوا بالنســاول أو بــاالانال ض كــأا يكــوا لكــ  حــن سيــد وعمــرو حــاا 
 على بكر أحدمها  ينار واآلار  يناراا.

و  املنعد   د يكوا  اب  النطبيـا كـاألحواا والشـجايض و ـد ال يكـوا  ابـ  النطبيـا حثـ  
قمـاص حـن القاتـ ض بـ  القماص   النهيض كما هلا  ن  سيد نهرين حي  ال وكن لوليهما ال

 ألحدمها القماص وللار الديةض وهلا اش كا   القماص فلك  و  نمف الدية.
م انه  د يكوا احلا وار،اوض و د يكوا خمنلهاو فيه بني الهقهاءض وحينئذل فإا عني شور  

ويني الهقهــاء املراةــع   الدولــة اتاــالحية أحــد الطــرفني بأكثريــة اآلراء فهــوض وها اانلهــا حنســا
 فالالسم المل  أو القرعة.

حثالو  اانلف الهقهاء   تقسيم اترث هلا كاا للميس ولداا حمققـاوض وولـد والـ  خمنلـف 
فيـــهض فنهـــى أحـــد الولـــدين الثالـــ  امل نلـــف فيـــهض وأوبنـــه اآلاـــرض فالنـــا  يأاـــذ النمـــفض لكـــن 

 الكالم   املثبس  ه  انه يأاذ الثل  أو األ  ؟ 
الو ـ والوــة  نــانري فللنــا   ينــار ونمــفض أحــا املثبــس فهــ  لــه  ينــارض فــإلا كــاا اترث ـ حــث

والنمـف العائـد يعطيـه للثالــ ض هل نمـف الـدينار اآلاــر الـذل هـو حــا هـذا الثالـ    الوا ــع 
ها كاا ولداو للميسض  د أاذه أاوه النا  فال ربط له بـاأل  املثبـسض أو يلـعم علـى املثبـس أا 

ربـــان الـــدينارض باعنبـــار أا األ  النـــا  يكـــوا كال اصـــب بالننيجـــةض يعطـــ  هلـــذا الثالـــ  والوـــة أ
فـــاألاواا اآلاـــراا يكونـــاا كأهنمـــا  ـــد حمـــال علـــى هرث  ـــدره  ينـــار ونمـــف فقـــط؟ وحعـــه 
فالالسم عليهما النقسيم بالنساول هل املاا البـا   حشـ ا بينهمـاض فـال حـا ألحـدمها أا يأاـذ 

رو، اهنمــا حشــ كاا   اترثض هل هــذا لــيي أوىل  ينــاراو ويعطــ  للاــر نمــف الــدينارض واملهــ
 حن العكي بأا يأاذ األ  الثال   يناراو ويأاذ األ  املثبس نمف الدينار.

وحث  هذا الكالم يأ  فيما هلا  مب ال اصب حن األاو  الثالوة  ينـاراو ونمـهاو فـإا كـ  
حــــن الثالوــــة  واحــــد حــــنهم يأاــــذ نمــــف  ينــــار هل البــــا   للكــــ  بالنســــاول كمــــا ها الــــذاهب

 بالنساول أيضاو.
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 حكمة جزاء الجرا  

حكمـــة ابـــعاء علـــى ابـــرائمض اـــواء تعلـــا بـــاملرور أم ب ـــريهض وفـــر، العقوبـــة علـــى  مســـألة:
اجملــرحنيض اــواء   جمــاا املــرور أم  ــريهض ت هــر عنــد انضــمام العقــ  الــذل هــو حجــة باكنــة هىل 

 الشرن الذل هو حجة ساهر    أحور تالية 
يــذوق اجملــرم وبــاا أحــرهض فــإا األعمــاا كاألفكــار واأل ــواا بــذور تنبــس وتثمــرض  أاا ول: 

 وختضهر وتولد املث .
ألــ  تــر كيــف ضــرب اهلل مــث   كلمــة  يبــة كشــجرة  يبــة أصــلسا ثابــت  ـاا اــب،انه  
و رعسا  ي السماء

 (174). 
ومثع كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من  وق ا رسو اا تعاىل  

(175). 
إنما تجزون ما كنت  تعملونب،انه  و اا ا

(170). 
وال فــرق   هـــذا بــني أا يكـــوا ابـــعاء بــدوا اانيـــار أحــدض حثـــ  ةـــعاء  ــري املبـــا  بأكلـــه 
حيــ  يمــيبه املــر، ـ حــثالو ـض أو باانيــاره كعــدم احــ ام االةنمــان ملــن ال حيــ حهمض وابــعاء 

 العقايب حن  بي  الثاين عا  .
ل    املسنقب  وال يعو  هىل حـا كـاا عليـهض واتصـالح حننـف أا ينوب اجملرم ويمالثاني: 
    ن  اجملرم.
 أا يكوا عل  ل ريهض فال يقدم أحد على حث  حا أ دم عليه.الثالث: 
أا حيهــ  اجملنمــع حــن املهااــد وآوارهــاض كــا و  والالأحــن وحــا أشــبه للــنض وهــذا الرابــع: 

مــان وُعلــم أنــه ال جمــرم آاــر هكال ــاو حــي يكــوا أيضــاو  ــد يننهــ  فيمــا هلا نُهــ  اجملــرم عــن االةن
عقـاب اجملــرم األوا را عـاو هلــذا اجملــرم الثـاين فررــاوض أو هـاةر اجملنمــع عــن القريـة حــثالو هىل حكــاا 
آار حيـ  بقـ  اجملـرم وحـده فيهـا وال يـنمكن حـن االلن،ـاق ًـمض فـإا عقوبنـه ال ي تـب عليـه 

 حه  اجملنمع.

                                                           
 .42اور  هبراهيم    172ي
 .46اور  هبراهيم    175ي
 .7اور  الن،ر     176ي
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كم  وانني ابعاءض كم أار  حذكور    أبواًا وهذه حن ح   .(177)وهناا ح 
 

 أقساا المجرمين
اجملرحـوا علـى االكـالق اـواء   املـرور أم    ـريه علـى أ سـامض حسـب حـا ي هـر  مسألة:

 حن العق  والشرن 
حن كانس فطرته تسـاعد علـى هةراحـه بن،ـو املقنضـى ال العلـة الناحـةض فـإا هةراحـه ا ول: 

هـ  ةـعء العلـةض كمـا ور    ولـد العنـا حـن أنـه حيـن هىل احلـرامض ليي ناشئاو عـن هرا   حمضـة بـ  
 وال خيهى أا هذا ال يكوا ةلاوض ولذا يم  العقاب عليه.

اجملرم اتها اوض أل  أا رعف نهسه أوةب هةراحه ل ر  سحاين أو حكاين اـاصض  الثاني:
حــه ناشــئاو عــن هرا   ال هنــه تعمــد عمــداو كــاحالو أو أنــه شــرير حــثالوض وهــذا أيضــاو كــاألوا لــيي ةر 

 حمضة.
 اجملرم بسبب عاح  حهي  بدوا ختطيط حسباض وهذا أهوا  ن اطط للجرم. الثالث:
 الذل اعنا  ابرم وخيطط لهض كالسارق بالعا  ض والعاين كذلنض وهىل  ريمها. الرابع:

اجملرم ارطراراوض كـاملرأ  الـت اـلمس نهسـها للعنـا ألةـ  ىلمـي  املـاءض حيـ  ها  الاامس:
حن كاا عنده املاء مل يسقها هال   حقاب  العنا ًاض واافس علـى نهسـها أا كـوت عطشـاو هلا 

 مل تشرب املاء.
 اجملرم الذل هو كالسهيه واملعنوه والم ري وحن أشبه. السادس:
اجملــرم الــذل يعا ــب بعقــاب أ ــ  حــن ةهــة الضــعف االةنمــاع  الــذل أصــابهض  الســابع: 

 لشرن  لة عقاًما.كاتحاء والعبيدض ولذا  رر ا
 عليسّن نصف ما على المحصنات من العذاب اا اهلل تعاىل  

(170). 
و  حدي  أا أحـري املـ حنني عليـاو يعليـه السـالم  بـنيه اـنة أ سـام حـن اجملـرحنيض وللـن   

  ضية ااصة حسب حا  رره الشرن حن األحكام.
الذل لكرنـاه إاةـة و د تكوا هناا أ سام أار  للمجرمض حي  أا حث  هذا النمنيف 

                                                           
 كناب يالديات .  11-12كناب يالقماص  وي  81كناب ياحلدو  والنععيعات  وي  88-87راةع حواوعة الهقه  ي  177ي
 .45اور  النساء    178ي
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هىل علماء النهيض وعلماء االةنمانض حضافاو هىل علماء الشريعةض م اانقماء اوابا ك  جمرم 
م احلكم بالعقوبة نهياو أو هوباتاوض شد  أو رعهاوض فإا أحكن توفري ك  للن فهـوض وهال فـالالسم 

 (179)بالشـبهات  أا تكوا شد  العقاب واهنه حضافاو هىل أصله حسب  انوا ياحلدو  تـدرء
 و ريهض فإنه أعم حن أص  احلد أو شدتهض واملنبع الشرن على حا لكره الهقهاء.

وه ـــا  ســـمنا هـــذا النقســـيم هملاعـــاو هىل ااـــنال  اجملـــرحني بـــاملعىن الـــوا ع ض ولعلـــه   اآلاـــر  
يكــوا للــن حــور  األاــذ والعطــاء    رةــات العقــابض ألا اهلل اــب،انه وتعــاىل يطبــا العــدا 

   اآلار  كما ور    األحا ي  وأملعنا هليه   يفقه الدولة  و ريه. الكاح 
 

 العقوبات واخت   ا جواء والظرو 
الالسم   تنهيذ العقوبات حطلقاو اواء كاا حرتبطاو باملرور أم ب ـريهض حالح ـة ابـو  مسألة:

احلاو تكثـر السياا  واالةنمـاع  واال نمـا ل وحـا أشـبه للـن لورـوح أا ابـو هلا مل يكـن صـ
 ابرائم.

حــثالو  الشــاب الــذل ال يــنمكن حــن الــعواي لســوء  ــوانني الدولــةض وألةــ  رــعف اال نمــا  
الســــارل   بلــــدهض وللقيــــو  الكثــــري  حــــن ةهــــة املرااــــيم االةنماعيــــة الكابنــــةض فانــــه أ ــــرب هىل 

 االحنرا  حن الشاب الذل ليي له ش ء حن هذه العواح .
 أ ــو  حــن ةــرم األوا وها كــاا كالمهــا ارتكــب عمــالو وحــن الوارــ  أا يكــوا ةــرم الثــاين

و  شـــانئاوض ولـــذا  ـــرر اتاـــالم عـــدم احلـــد علـــى الســـر ة   امل ممـــةض ولعـــ   ولـــه اـــب،انه  
تفسدوا  ي ا رس بعـد إصـ حسا

يلمـع هىل حثـ  للـنض وهنـاا شـواهد أاـر حـذكور   (106)
   يكناب احلدو   و ريه.

ارــ،او علــى  لـة ابروــةض فــإا اتوــاا بــاهلل واليــوم اآلاــر كمـا أا للثقافــة المــ،ي،ة تــأورياو و 
حــن أ ــو  روا ن ابروــةض وكــذلن العلــم وابهــ  هلمــا حداليــة    لــة ابروــة وكثرهتــاض ولــذا رفــع 
أحــــري املــــ حنني علــــ  يعليــــه المــــال  والســــالم  العقــــاب عــــن شــــارب اــــر مل يكــــن يعلــــم بأهنــــا 

                                                           
 .41111ح 41ب 46ص 18ي حسندرا الواائ    171ي
 .56اور  األعرا     182ي
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 .(101)حرام
 

 العقاب ا خف وا قع
 انــه حــن الــالسم فيمــا هلا كــاا للقارــ  تواــعة   العقــاب واحلــدو  كمــاو وكيهــاوض م مســألة:

وكــاا خمــرياو بــني األ ــ  واألكثــرض أا يالحــ  األ ــ  فاأل ــ  هيالحــاو واشــونةض فالســجن والنبعيــد 
وال راحات املالية واحلرحاا عن بع  احلقوق وحا أشبه للن أوىل حـن  ريهـاض والـدرةات األ ـ  

 األكثر واألشد. واألاف أوىل حن
حــثالو  الســجن القليــ  أوىل حــن الكثــريض والنبعيــد ملــد  شــهر أوىل حــن النبعيــد ملــد  شــهرينض 
بـاو ملـد  اـنة أوىل  بـاو وحنن   و راحة  ينار أوىل حـن  راحـة  ينـارينض واحلرحـاا عـن االنن ـاب حنن م

 حن احلرحاا عشر انواتض وهكذا.
هلا ألنـبض وكـاا هـذا ههانـة اةنماعيـة  و د كاا بع  اململ،ني خيـري الطهـ  حـن المـف

 لهض فال يضربه ألا الضرب أكثر اشونة حن اتاراي عن المف.
كما ها بع  احلكوحـات كـاا يعا ـب حـن اـالف  ـانوا املـرور بأاـذ اـيارته وهلقائهـا   
حكــاا جمهــواض حــي ينعــب صــاحبها   اله،ــص عنهــاض أو ونــع صــاحبها عــن اــيا نها حـــد  

 لةض وهىل  ري للن.سحنية  مري  أو كوي
هذا وليي املقمو  هنا اتباعهم   هذه األحور   الدولـة اتاـالحيةض بـ  املـرا  اتملـان هىل 
أنـــه هلا صـــ  حثـــ  للـــن   رأل شـــور  الهقهـــاء املراةـــع أل لـــة عاحـــة حثـــ   ـــوانني  يال رـــرر  

واأليسر حنهاض وياألهم واملهم  أو حا أشبه للنض فانه وكن اتباعهاض ب  اتبان األاف واأل   
يريد اهلل بك  اليسر و  يريد بك  العسر اا تعاىل  

(102). 

                                                           
 .2ح 12ب 342ص 18راةع واائ  الشيعة  ي  181ي
 .185اور  البقر     184ي
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 من  لسفة العقوبات

اـبا اا  ـانوا العقوبـات   اتاـالم ـ اـواء   املـرور و ـريه ـ ورـع ألةـ  أحـور  مسـألة:
 لكرنا بعضهاض ونشري هىل بعضها اآلارض وهو 

 ئة   هكار العقيد .و اية الهر  واجملنمع عن اتةرام وعن آواره السي
ها الــبال  املســما  بــاحلر  ال هتــنم بالعقيــد ض وه ــا مههــا عــدم و ــون ابــرمض فهــو   يقــال: 

 بن ر العق  أ رب.
أحــا ابــرائم اتنســانية كالقنــ  والســر ةض واال نمــاب واالصــطدامض وحــا أشــبهض   نــه يقــال:
 فهما فيه اواء.

ثـــ  شـــرب ا مـــر أو العنـــا بررـــا ابـــانبني أو حـــا وأحـــا ابـــرائم املرتبطـــة بالعقيـــد  والشـــريعة ح
أشبهض فنلن البال  يننق  عليهم  بأهنم البوا كثرياو حن حريات الناش    باا هعطـائهم هـذه 

 احلرياتض بينما اتاالم أعطى كثرياو حن احلريات    باا البه هذه احلريات املععوحة.
ري كمـــا حقـــا   ح اهنـــاض فـــإا حضـــافاو هىل أا اعطـــاء هـــذه احلريـــات توةـــب الهســـا  الكثـــ

ا مـر توةــب األحــرا،ض والعنـا يوةــب الهورــى   العوائــ  واالرـطراب   احليــا  األاــريةض  ــا 
يســبب كثــر  العــوانيض وسيــا   العــعهاب والعاسبــاتض وهــو هيــالم علــى ابــانبنيض فاتاــالم أعطــى 

 حريات حعقولةض بينما ال رب عم  بعكي للن.
 

 العقاب   يتجاو  صاحبه
اا عقوبات اتاالم حطلقا ـ   املرور و ـريه ـ ااصـة بـنهي اجملـرمض والتنعـد  هىل  مسألة:
  ريه أبداو.

و  تكسب كع نفس إ  عليسا، و  تزر وا رة و ر أخرى اا اهلل تعاىل  
(103). 

معــا  اهلل أن نأخــذ ا  مــن وجــدنا متاعنــا   و ــاا اــب،انه عــن لســاا نبيــه يواــف 
مونعنده، إنا إ ا لظال

(104). 
                                                           

 .162اور  األنعام    183ي
 .71اور  يواف    182ي
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و  ا ل  اا احرأ  حاح  أحر عمر برمجها ألهنا كانس  د سنس ووبس ةرحهاض ض فاع ، 
باهنــا لــو كانــس هــ  املذنبــةض فمــا لنــب ابنــني الــذل   بطنهــاض  عليــه اتحــام أحــري املــ حنني 

فــأحر برفــع احلــد عنهــا حــي تلــد وتررــعه وىلنضــنهض وبعــد احلضــانة عنــدحا يكــل الطهــ ض جيــر  
 . (105)عليها احلد

 
 الجاهع القاصر   يعاقب

ال يعا ــب اباهــ  القاصــر حطلقــاوض اــواء كــاا    ــوانني املــرور أم    ــريهض بينمــا  مســألة:
 القانوا الورع  ال يهنم بابه  والعلم حع أا اباه  القاصر حعذور عقالو. 

وما كنا معذبين حتى نبعث رسو    اا اهلل تعاىل  
(100). 

  يكلف اهلل نفسا  إ  ما أتاهاو اا اب،انه  
(107) . 
   عقاب لسؤ ء

ال عقــاب علــى املكــرهض أو اجملبــورض أو املضــطرض فيمــا أكــرهض وأةــلض وارــطر هليــه  مســألة:
حطلقـــاوض اـــواء   حســـائ  املـــرور أم    ريهـــاض بينمـــا القـــانوا الورـــع  مل يهـــن  هلـــ الء حســـاباو 

 ااصاوض ومل يعبأ بعذرهم.
اجملبـــور واملضـــطر أا األوا يســـاق هىل ابروـــةض بينمـــا الثـــاين يهعـــ  بنهســـه  م اا الهـــرق بـــني
 ابروة لكن ارطراراو. 
إ  من أكره وقلبه مطمأن باإليمان اا اهلل تعاىل  

(100). 
وقد  صع لك  ما حّرا عليك ، إ  ما اضطررت  إليهو اا اب،انه  

(109). 
ث  عليه من اضّطر غير باغ و  عاد    او اا ععوة   

(196) . 
رفـع عـن أحـت تسـعة أشـياء  ا طـأض والنسـيااض وحـا أكرهـوا عليـهض   »و اا راـوا اهلل 

                                                           
 .45ح 17ب 452ص 2راةع إار األنوار  ي  185ي
 .15اور  اتاراء    186ي
 .7اور  الطالق    187ي
 .126اور  الن،     188ي
 .111ر  األنعام  او   181ي
 .173اور  البقر     112ي
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وحا ال يعلمواض وحا ال يطيقواض وحا ارـطروا هليـهض واحلسـدض والطـري ض والنهكـر   الواواـة   
 .(191)«ا لا حا مل ينطقوا بشهة

 المستثنون من العقاب
حسـنثنوا حـن العقـابض وهـذا حشـ ا بـني اتاـالم و ـريه  الم ري واجملنوا والسـهيه مسألة:

 همجاالوض حع اانال  بينهما   حد الم ر. 
وحقنضى القاعد  ااـنثناء السـكراا أيضـاو هال هلا اـكر بقمـد اتتيـاا بابروـةض وفيـه كـالم 

 لكرناه   الهقه. 
 قانونية العقوبات

ا تـدا  ىلـس القـوانني الشـرعية ال عقوبات ابرائم حطلقاو   املـرور و ـريه جيـب أ مسألة:
 أا تكوا حسب أهواء احلكام وحشنهياهتم.

   تتبعوا السوى ان تعدلوا اا اهلل تعاىل  
(192). 

ان يتبعون إ  الظن وما تسوى ا نفسو اا اب،انه  
(193). 

أرأيت من اتاذ إلسه هواه، أ أنت تكون عليه وكي و اا ععوة   
(194). 

من أغفلنا قلبه عن  كرنا واتبع هواه و  تطعو اا تعاىل  
(195). 

ومن أضع ممن اتبع هواه بغير هدى من اهللو اا اب،انه  
(190). 

و  تتبع السوى  يضلك عن سبيع اهللو اا تعاىل  
(197) . 

   يصدنك عنسا من   يؤمن بسا واتبع هواه  تردىو اا اب،انه  
(190). 

ه  بغير عل بع اتبع الذين ظلموا أهواءو اا تعاىل  
(199). 

                                                           
 .1ح 56ب 415ص 11واائ  الشيعة  ي  111ي
 .135اور  النساء    114ي
 .43اور  النجم    113ي
 .23اور  الهر اا    112ي
 .48اور  الكهف    115ي
 .52اور  القمص    116ي
 .46صور  ص    117ي
 .16اور  كه    118ي
 .41اور  الروم    111ي
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وكّذبوا واتبعوا أهواءه و اا اب،انه  
(266). 

ولكنه أخلد إلى ا رس واتبع هواهو اا تعاىل  
(261). 

                                                           
 .3اور  القمر    422ي
 .176ر  األعرا   او   421ي
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 من وظا ف الدولة

يلــعم كشــف ابروــةض وتعقيــب اجملــرمض والو ايــة عــن و ــون ابروــةض وهــذه أحــور أ رهــا  مســألة:
حقرر  أيضـاو ولـو بنسـبة فيمـا تسـمى بـالبال   اتاالم وأحر ًا   هكار هنساين ن يفض كما أهنا

 احلر ض حن  ري فرق بني ةرائم املرور و ريها. 
 ولع  حن أهم عواح  الو اية عن و ون ابرائم هو  سهد احلكام وعدهلم. 

أحا عدهلم في حن امل لوم ا ائفض ويمده ال املني عـن النعـدل وال لـم فـاا العـدا كمـا   
 ه بالعدا  احس السماوات واألر،.األحا ي  أااش امللنض وان

وأحــا سهـــدهم فيـــوفهر املـــاا علـــى الشـــعب ويـــرفعهم عـــن حعالـــا الهقـــر وحداحضـــهض حيـــ  اا 
أكثر ابرائم وأ لبها ينن  عن الهقرض وعن عدم توفهر لقمة العيش للجميعض فـاا الهقـر كمـا   

ن ال حعــاش لــه ال وانــه حــ (263)وانــه اــوا  الوةــه   الــدارين (262)الروايــات كــا  أا يكــوا كهــراو 
 حعا  له.

                                                           
كـــا  الهقـــر أا   »ض وفيـــه عـــن المـــا ق 46ح 12ب 41ص 61ض وإـــار األنـــوار  ي22ح 22ص 1 ـــوا  اللئـــا   ي  424ي

 احلدي .« يكوا كهراو 
 .21ح 22ص 1 وا  اللئا   ي  423ي
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 تساوي قانون العقوبات

 وانني العقوبـات حطلقـاوض اـواء عقوبـات ةـرائم املـرور أم  ريهـاض حنسـاوية بالنسـبة  مسألة:
هىل ابميـــع هال فيمـــا ااـــنثرض فـــإا بعـــ  النـــاش هلـــم نمـــف العـــذاب علـــى حـــا ةـــاء وصـــههم 

ض كمــا انــه خينلــف الــعاين اجمــن و ــري وحكمهــم   القــرآا احلكــيمض وأملعنــا اتشــار  هليــه اــابقاو 
اجمنض وهىل  ري للن حن حوار  االانثناء  ا هو حذكور   الهقهض وهاله فاألص  النسـاول   

  انوا العقوبات.
 كيفية ثبوت الجرا

ال تثبــس ابروــة حطلقــاوض اــواء ةروــة املــرور أم  ــري املــرورض هال بــاملواسين املقــرر     مســألة:
البينة العا لةض وشها   أربعة رةاا عدواض وات ـرار حـر  أو حـرتني أو أربـع حـرات   اتاالمض حث 

كــ    حــور هض ه ــراراو بطواعيــة ور بــةض وحــن  وا أل هكــراه أو هرعــابض أو ختويــف أو تعــذيبض 
 فاا ات رار هلا مل يكن عن كواعية ور بة كاا باكالو شرعاوض ومل ي تب عليه أور.

 والنعذيب مل يقر أحد جبرحه. لوال اتكراه  يقال: 
  نه يقال: 

 ها اتكراه والنعذيب ينناىف حع كراحة اتنساا وحرينه الت أ رها اتاالم له. أو :
هنــاا كــرق لكشــف ابروــة واعــ ا  اجملــرم بر بنــه وحــن  وا أله هكــراه وتعــذيبض  وثانيــا :

 ضاء اتحام أحري املـ حنني يعرفها املنضلعوا   علوم القضاء وعلم النهيض وحطالعة كنب  
 اري  لي  على للن.

هذا وال حا ألحد   هعماا اال  اترا   بالنسـبة هىل أحـدض هال حلكـام الشـرن همجـاالوض 
 وللن حسب حا يقرر   الهقه حن حوار  االانثناء.

 بين حق اهلل وحق الناس
إا الهقيه ابـاحع هلا كانس العقوبة على ةروة تابعة لنق  حا حن حقوق اهللض ف مسألة:

للشــرائط يــنمكن حــن ختهيههــا أو رفعهــاض وأحــا هلا كانــس تابعــة لــنق  حــا حــن حقــوق النــاشض 
وكــاا للــن احلــا حــن احلقــوق االصــطالحيةض فاتنســاا اجملــر عليــه لــه أا يعهــو عــن مجيعهــا أو 
بعضهاض وكذلن حـاا وليـه أو وكيلـه   للـنض كـو  املقنـوا حيـ  لـه أا يعهـو عـن القمـاص  
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 ض وعن الدية كالوض أو يأاذ بع  الدية حثالوض أو يما  عليها بش ء آار.كالو 
وأن تعفوا أقرب للتقوى اا اهلل ععوة   

(264). 
وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا  ان اهلل غفور رحي و اا اهلل تعاىل  

(265). 
وليعفوا وليصفحوا ا  تحبون أن يغفر اهلل لك و اا اهلل اب،انه  

(260). 

                                                           
 .437اور  البقر     422ي
 .12اور  الن ابن    425ي
 .44اور  النور    426ي



 

 71 

 
 دلة بين الحقوقالمعا

حــن الضــرورل املعا لــة بــني حقــوق اجملنمــعض وحقــوق اجملــرمض وحقــوق أاــرتهض فــإا  مســألة:
وأنزلنـــا معســـ  العيـــا   والنقيمـــة   أحـــدها ابـــاا واـــال  العقـــ  والشـــرنض  ـــاا اـــب،انه  

الكتاب والميزان ليقوا الناس بالقسط
(267). 

قع أمر ربي بالقسطو اا تعاىل  
(260). 

نمــع أا يعــيش   أحــن واــالمض ورفــاه وااــنقرارض وهــذا يقنضــ  أا ينــاا فــإا حــن حــا اجمل
اجملــرم ةـــعاءهض حـــي يعنـــل هـــو   املســـنقب ض ويعنـــل  ــريه  ـــن تســـوها لـــه نهســـه بابروـــة ويقنلـــع 

 عنهاض فيعيش اجملنمع آحناو حسنقراو.
رض و ـد وحن حا اجملرم با أنه هنساا حهما كااض أا ال يضا  هىل عقابـه املقـرر شـ ء آاـ

الســوق ورــربه  ماصــاو اــوكاو  رــرب  نــل هنســاناو اــوكاو سائــداو فأاــذ اتحــام أحــري املــ حنني 
 .(269)بسوق

وا بـذلنض فـإهنم ينـاهلم ـ كبيعيـاو ـ شـ ء  وحـن حـا أاـر  اجملـرم أا ال ُيشـمس ًـم وال يُعـريه
أانـاوض بننـاو كانـس أو  حن عقاب اجملرم كسوء السمعة ـ حثالو ـ ابناو كاا اجملرم أو أباوض أااو كاا أو

اـــائر األ ربـــاءض بـــ  ينـــاا األصـــد اء وابـــرياا واملنطقـــة بعـــ  رلال عقـــاب اجملـــرمض حيـــ  يـــروا 
 أنهسهم حنكس  الرأش أحام اجملنمع هلا ارق أبوهم ـ حثالو ـ أو سنا ابنهمض أو حا أشبه للن.

 ة ًم.فالالسم حراعا  ه الء أيضاوض وعدم تضييع حقو همض أو تعيريهم أو الشمات
وحيــ  انــه ال وكــن   الــدنيا القضــاء بمــور  ال ينــاا شــيئاو حنــه  ــري اجملــرم حــي   هــذه 
احليثياتض ارطر اليه واا كاا فيه هذه األحور ابانبيةض حن بـاب األهـم واملهـمض هرـافة هىل أا 

 للن حن انن الكوا الباو وهجياباوض فاا االنساا الطيب حه ر  لذويه وحن أشبه.
اــر  عدالــة حمضــةض فــال عقــاب هال للمجــرم بقــدر حــا يســن،قه وال يمــيب شــيئاو نعــم   اآل

                                                           
 .45اور  احلديد    427ي
 .41األعرا    اور   428ي
ــــه  587ح 18ب 128ص 12ض وهتــــذيب األحكــــام  ي1554ح 222ص 4راةــــع  عــــائم اتاــــالم  ي  421ي عــــن أيب ». وفي

حـن  نـل  أحر  نلاو أا يضرب رةال حداوض ف لط  نل فعا ه والوـة أاـواقض فأ ـا ه علـ     اا أحري امل حنني  ةعهر 
 «.والوة أاواق
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أل  أا القضاء  (216) حن ةانبياته أحداو  ريهض ولذا ور    الدعاء ييا حن عند امليعاا  ضا ه 
الكاحـــ  العـــا ا حـــن مجيـــع ابهـــات ه ـــا يكـــوا عنـــد امليـــعااض ألنـــه يالحـــ  هنـــاا كـــ  الشـــ وا 

 ماعية واال نما ية والسيااية و ريها.النهسية وابنائية واالةن
أحا احلدو  األعم حن القماص والنععير بأ ساحه املقرر    اتاالم فـال حعـدا عنهـاض وأحـا 
 ريها  ا بيـد الهقهـاء فـالالسم حراعـا  هـذه ابوانـب الثالوـة فيهـاض و ـد لكرنـا   كنـاب يالهقـه  

 .(212)لنبع  حا يرتبط إقوق السجناء وحا هىل ل (211) الدولة 

                                                           
 .45راةع حمباح الكهعم   ص  412ي
 .124-121حواوعة الهقه  ي  411ي
 ان ر أيضاو يكيف ين ر اتاالم هىل السجني  لإلحام امل لف.  414ي
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 مصادر القوانين الجزا ية

حمــا ر أحكــام العقوبــات والقــوانني ابعائيــة حطلقــاو حــن حــرور و ــري حــرورض ك ريهــا  مســألة:
حن القوانني األار ض عندنا حنن الشيعة ه  األ لة األربعة  الكنـاب والسـنة واتمجـان والعقـ ض 

الدولـة كمـا لكرنـاه   مجلـة وللن حسب ااننباق الهقهـاء العـدوا حقيـداو بالشـور    رئااـة 
 حن كنبنا.

وأحــــا عنــــد العاحــــة فهــــم   ال الــــب أرــــافوا هليهــــا والوــــة حمــــا ر أاــــر  هــــ   القيــــاشض 
 واالان،سااض واملما  املرالة.

عبـار  عـن تشـبيه شـ ء مل يـر  فيـه حكـمض بشـ ء ور  فيـه حكـمض بنعـدل احلكـم   ا ول:
 حن فرن هىل فرن آار.

 ياش فيهض لكن الهقيه يسن،سن أا يكوا حكمه كذا.عبار  عن حا ال   والثاني:
ـــه أو  عبـــار  عـــن حمـــل،ة لألحـــة مل يـــر  فيهـــا  ليـــ  حـــن فعـــ  النـــيب  والثالـــث: أو  ول

حـن  تقريرهض أو أحد ص،ابنه عندهمض فإهنم يروا حجية  ـوا المـ،ابة أيضـاو ملـا رووه عنـه
  عنــدنا فيــه ن ــر اـــنداو  ولــه  يأصــ،ايب كــالنجوم بــأيهم ا نــدينم اهنــدينم  لكــن هــذا احلــدي

كمــا   (213)   يأهــ  بيــت كــالنجوم بــأيهم ا نــدينم اهنــدينم وحضــموناو والمــ،ي  هــو  ولــه 
 ور    كنبهم أيضا.

وعلــــى أل  فــــإلا مل يكــــن هنــــاا أصــــ  يقــــاش عليــــهض وال أا الهقيــــه اان،ســــن أا يكــــوا 
ن نهســه حكمــه كــذاض فــإا هنــا يــأ  حورــون املمــل،ة املراــلة عنــدهمض حيــ  يضــع الهقيــه حــ
 حكماو لهض ال بالقياش وال باالان،سااض وهال مل حين  هىل كونه حن املما  املرالة.

وبـذلن ي هــر عــدم االنســجام بــني هــذه الثالوــةض فاملمــا  املراــلة   املورــوعات واحلكــم 
يكوا حسـب ر بـة الهقيـه وحواسينـهض بينمـا القيـاش   املورـون وحكمـه يكـوا حسـب املقـيي 

ا   احلكـم يكـوا حسـب حـا يـراه الهقيـه حسـناو حـن حكـم كـذا   حورـون عليهض واالان،سا
 ال حكم له.

                                                           
 .21ض وراةع االفماح للشيخ املهيد  ص122ح 86ص 2 وا  اللئا   ي  413ي
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  ي ا دلة ا ربعة كفاية

لكنا نر  أا ك  األحكام حذكور    األ لة األربعة هحا اموصاو وهحا عموحاوض فال حاةـة 
 هىل هذه الثالوة الت لكروها.

ســلمنيض أحــا العقــ  وهــذه الثالوــة وعلــى أل  فالكنــاب والســنة واتمجــان حنهــا عليــه بــني امل
فم نلــف فيــه بــني الســنة والشــيعةض أو الســنة أنهســهمض أو الشــيعة أنهســهم والعيديــة واألبارــية 
وحـن أشـبههما حـن فـرق املسـلمنيض فـاا العيديـة ـ حـثالو ـ يضـيهوا علـى حمـدر األحكـام أ ـواا 

 علـــ  يعليـــه الســـالم  سيـــد الشـــهيد يعليـــه الســـالم  وا ـــواري ينقمـــوا حنهـــا  ـــوا أحـــري املـــ حنني
 وعثماا ألهنم يكرهوا المهرين.

وفعلـه وتقريـرهض بـ  يقولـوا بـأا  م اا الشيعة ال يـروا احنمـار السـنة    ـوا الراـوا 
بـأحر حـن  األئمة االور عشر وفاكمة العهراء يعليهم المال  والسـالم  هـم احنـدا  للراـوا

وفعلهــم وتقريــرهم فهــو حــن الســنهة  واا حــا صــدر حــن  ــوهلم اهلل تعــاىلض ونــص حــن راــوله 
 .(214) وحمدر أيضاو 

وأوصـــيائهم  الواصـــلة هلينـــا عـــن األنبيـــاء الســـابقني  (215)كمـــا أا حجيـــة هـــذه الثالوـــة
واملالئكة وحر  البنوا يعليهم المال  والسالم  واألحا ي  القداية الثابنة أيضـاو ال نـعان فيـهض 

قولــوا آمنــا بــاهللويــدا عليــه  ولــه اــب،انه  
اآليــةض و  اانمــ،اب الشــرائع الســابقة  (210)

 توري  هلذا األحرض و د لكرناه   األصوا.
 العقوبات تدرأ بالشبسات

ال عقوبــة علــى حــن اشــنبه عليــه األحــر إيــ  مل يعلــم هــ  فعــ  احلــالا أو احلــرام؟   مســألة:
 كما هلا شرب اائالو ومل يعلم انه ار أو حاءض م سهر انه كاا اراو.

ثبــس انــه هــ  فعــ  احلــرام اانيــاراو أو هكراهــاو أو ارــطراراوض فلــو علمنــا أنــه فعــ  وكــذا لــو مل ي
باألةنبيـــة لكنـــا ال نعلـــم وةهـــه و ـــاا  أكرهـــس أو ارـــطررت حـــع وةـــو  القـــرائن علـــى صـــ،ة  

 كالحهض فانه يقب   وله.
                                                           

 عاملة  ري حعلمة  لإلحام امل لف.   اجمللد األواض ويالسيد  سينب راةع كناب يحن فقه العهراء   412ي
 ا والهع  والنقرير. أل القو   415ي
 .  136اور  البقر     416ي
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كـــالم املـــرأ  الـــت ر يـــس حـــع أةنـــيب علـــى بعـــ  امليـــاه   ولـــذا  بـــ  اتحـــام أحـــري املـــ حنني 
 ض (217)ا ارطرت لشرب املاءو الس أهن

 ـــا  (210)وكـــذلن اـــأا يعليـــه الســـالم  املهطـــرين   رحضـــاا هـــ  هـــم حســـافروا أم ال ؟
 ساهره اهنم لو أةابوا باتوبات مل يكن عليهم بأش. 

باترـــافة هىل محـــ  الهعـــ  علـــى المـــ،ي ض حســـلماو كـــاا أو  ـــري حســـلمض كمـــا لكرنـــاه   
 الهقه.

بــه   صــهو  المــال ض لــُيعلم هــ   ــرأ عليــه أحــد شــارب ا مــر بــأا يطــا   أحــا أحــره 
ض فــذلن تحكــاا اله،ــص الــالسم علــى احلــاكم   حرتكــب (219)آيــة الن،ــر  وفســرت لــه أم ال 

 احلرام ساهراو.
ولو اب أحد ش ماو و اا  مل أ مد السبض ب   مدت حعىن كنائياو أو حـا أشـبه للـن 

بأنـه لـو كنـب البـائع أنـه نقـد الـثمن حـن  ب  حنه ها أ ـام  رينـة علـى للـنض ولـذا  ـاا املشـهور  
املش ل م  اا  كنبس للن حن بـاب النعـار  لكـر مل أ بضـهض  بـ   ولـه هلا أ ـام  لـيال علـى 

 للن.
كما انه ال حيد العاين هلا اشنبه بني ش منيض فلـم يعلـم هـ  سنـا سيـد أو عمـرو ومل يسـن  

 احلاكم.
فعله حن احلرامض فإا كاا هنـاا ةـاحع حـد ولو علم بأنه فع  حراحاو لكن مل يعلم عني حا 

بقــدر ابــاحعض كمــا هلا مل يعلــم هــ  شــرب ا مــر أو س ؟ فــاا حــدمها  دــانواض وحائــةض فُي،ــده 
دانواض ألا الثمانني حقطـون بـه علـى أل حـااض وال حيـد العشـرين للشـنض وها مل يكـن هنـاا 

 راء أل حن احلدين.ةاحع كشرب ا مر والقن  العمدلض مل يسنبعد أا ي  ب بدوا هة
و ا تقدم يُعلم أنه لو  ن  ش ص هنساناو بريئاو لكن مل يعلم ه  انه  نله عمداو أو اطئـاو؟ 

 فإنه ال  ماص عليه هلا ا هعى ا طأض أو مل يق  شيئاو.
وكــذا ال حيــد اجملــرم هلا مل يعلــم هــ  انــه ارتكــب ابــرم عاملــاو أو ةــاهالو  اصــراو؟ كمــا انــه ال 

  احلرام لكن مل يعلم ه  كاا ص رياو حاا الهع  أو كبرياو؟ لكن عليـه النأ يـب حده عليه لو فع
                                                           

 .427ص 1راةع االرشا  للشيخ املهيد  ي  417ي
 .7ح 42ب 157ص 7راةع واائ  الشيعة  ي  418ي
 .5ح 12ب 342ص 18راةع واائ  الشيعة  ي  411ي
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هلا كاا الم ري ي  ب   حثلهض كما   العنـا والسـر ة وحـا أشـبهض واملهـرو، أنـه ال اانمـ،اب 
 للم رض أحا هلا كاا اانم،اب فهو اجكم.

أو جمنونـاو ـ   اجملنـوا وكذلن ال حد عليه هلا مل يعلم ه  كاا حـني ارتكـاب ابـرم عـا الو 
األ وارل حــثالو ـ أو مل يعلــم هــ  كــاا ارتكابــه لــه عمــداو أو اشــنباهاوض أو كــاا نائمــاو أو يق انــاوض  
كالسائا يقن  عابراو؟ أو ه  كاا صاحياو أو اكراناو؟ فيما هلا  ي  بأنـه مل يكـن للسـكراا فيـه 

 حدض أو كاا  اصراو أو حقمراو.
ه العمــد هلا شــن   للــنض فانــه حيمــ  علــى األوا لقاعــد  وهكــذا بــني ا طــأ اجــ  وشــب

 ي رء احلدو  .
أو حــدوس لــه شــبهةض حــع احنمالــه    (226)وهلا ارتــد شــ ص وا عــى أنــه كــاا   النيــار

 حقهض مل حيدض حي  لكرنا   باب االرتدا  لعوم عدم وةو  هذين األحرين   ةرياا احلد.
ابــرم كــاا سيــداو أو عمــرواوض أو انــه شــرب وكــذلن ال حيــد هلا شــن الشــاهد   اا حرتكــب 

 اراو أو حاءوض وهىل آار حا تقدم.
وهكذا ال حيد أحد حع اشنباه احلكم على احلاكمض وعدم وروحه ووبوته له بعينهض هال هلا  
كاا بينهما ةاحع وعلـم بوةـو  أحـدمها حيـ  حيـد باأل ـ  لقاعـد  ي رء احلـدو   فإنـه يشـم  

 اص  احلد كما يشم  سيا ته.
 

                                                           
 أل حملس شبهة مجاعية ارتد على أورها مجاعةض فإا   حث  للن ال  ر  أحكام االرتدا .  442ي
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 القوانين وشروط صياغتسا

الواةب   الدولة اتاالحية أا يماغ القانوا ـ   املـرور و ـريه ـ حطابقـاو للشـريعة مسألة: 
املقداـــةض وللـــن حســـب ن ـــر شـــور  الهقهـــاء املراةـــعض والقـــوا بأنـــه يكهـــ    ابملـــة أا ال 

حــن حســائ  املــرور  خيــالف اتاــالم حــر و ض هل اتاــالم جبعئياتــه وكلياتــه ينضــمن كــ  فــرن فــرنض
 و ريهض وك  فرن حن الهرون هحا خمالف للشريعة أو حوافا هلاض وال وااطة.

   تعدي  ي اإلس ا 
جيــب علــى الدولــة اتاــالحية صــيانة أحــواا النــاش فــر او فــر او وأعرارــهم وأنهســهم  مســألة:

فـــر  حـــنهم وحريـــاهتم وأعمـــاهلم وحيثيـــاهتم عـــن أل تعـــد بـــا للكلمـــة حـــن حعـــىنض هال هلا ارتكـــب 
 ةرحاو وكاا  د  رر اتاالم عقوبة لهض كما هلا فع  الش ء اجرم أو حا أشبهض وللن بشروكه. 
م ها هوبـــات كـــوا الشـــ ص  ـــد ارتكـــب اجـــرم أو حـــا أشـــبهض جيـــب أا يعـــر  حـــن  ـــوانني 
اتاالم الذل ااننبطه الهقهاء املراةعض ال بجـر   ـوا شـ ص أو حـا أشـبهض فـاا األاـذ علـى 

 وال نهة  ا ال يقرهه اتاالم أبداوض و د حاربه بك   و ض وعا ب عليه الوشا  واملنملقني.النهمة 
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   لتفتيش العقا د

كما انه ال جيوس للدولة اتاالحية النهنيش عن عقائد الناشض فكذلن ال جيوس هلا   مسألة:
هنا ه  ه  سوةنـه النهنيش عن اائر ش وهنمض فإلا كاا رة  حع احرأ  ـ حثالو ـ فال يهنش عن ا

أو لات حمرحــه أو الض ألا األصــ    كــ  فعــ  حــن أفعــاا اتنســاا حســلماو أو  ــريهض هــو  أا 
 حيم  على الم،ي .

م اا املطبوعات تكوا حر    الدولة اتاالحيةض هال هلا االهس حواسين اتاالم حسب 
 ن ر شور  الهقهاء املراةع.

ا  وابماعـات وخمنلـف االتمـاالتض تكـوا حـر  وكذلن الروابط ا اصـة والعاحـة بـني األفـر 
وحم حةض اواء   جمالسهم العاحة وا اصةض أم   حكاملاهتم وحرااالهتم كذلنض واواء كانـس 

 عل النلهونات واملسجالت واألشركة والهاكي والنلكي وحا أشبهض أم ب ريها.
لذل أباحه اتاـالم وال حيا ألحد وال لدولة النجسي عن أل ش ء حنهاض هال   املور  ا

 حسب ن ر شور  الهقهاء املراةع.
كمــا أنــه ال حيــا للدولــة أو  ريهــا أاــذ الضــرائب هال بقــدر حــا  ــرره اتاــالم حــن ا مــي 
والعكا  وابعية وا رايض ولو فر، احنياي الدولة هىل املاا الضرورلض يلعم أا يعني للن شور  

 حراو و نياو ال  انوناو أولياو.الهقهاء املراةع وبقدر الضرور  ويكوا حينئذ أ
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 من حقوق الرعية

  م ها للناش حا تشكي  األحعاب وابمعياتض وتأايي املن مات واهليئات وحا مسألة
أشــــبه للــــنض وهلــــم حــــا تأاــــيي امل اســــات والشــــركاتض وبنــــاء األبنيــــة ا رييــــة واالننهاعيــــةض 

رائــد واجملــالتض ونشــر الكنــب واحــداث الطــرق وحــا أشــبهض وفــن  البنــوا واملطــابعض وهصــدار اب
والنشراتض وتأايي اتلاعات والنلهعيوناتض وا نناء الهيديوات والكاحبيوتراتض وال حيا ألحد 

 املنع عن أل ش ء حن للن.
كما ال حيا ألل ةهة ةلب أحد هىل اجكمة هال بأحر القار  املنموب حن  ب  شور  

هال بـــذلنض كمـــا أنـــه ال حيـــا ألحـــد أيضـــاو الهقهـــاء املراةـــعض وكـــذا ال حيـــا ألحـــد تو يـــف أحـــد 
تهنــيش بيــس أحــد أو حمــ  أحــد هال بــأحرهض وللــن حــع حهــ  كــ  الشــروق األاال يــة الــت أحــر 

 اتاالم ًاض حن االانيذااض والداوا حن البابض وحا أشبه للن.
كمـا انـه ال حيـا ألل ةهــة نهـ  أحـد أو تسـهريهض أو هاراةــه عـن حملـه هىل حمـ  آاــرض أو 

ن بينـــه أو  كانــه أو حعرعنــه أو بســـنانهض أو  طــع أل عال ــة حـــن عال اتــه الهر يـــة أو هاراةــه حــ
 االةنماعية هال بذلن أيضاو.

وال يهـاا أحـدض وال يضــرب أحـدض وال يســجن أحـدض وال يعا ــب أحـدض وال ونــع أحـد عــن 
 حرياته هال عن املمنون شرعاو وبقدرهض أو بإةاس  الهقهاء املراةع.

ا لكرنــاه حــن املمنوعــاتض فعليــه النععيــر رــرباو أو تو يهــاو أو حــا أشــبه وكــ  حــن فعــ  شــيئاو  ــ
 للنض  ا ينص عليه شور  الهقهاء املراةع.

ولكـــ  أحـــد احلـــا   حراةعـــة اجـــاكم الشـــرعيةض وال حيـــا ألحـــد املنـــع عـــن للـــنض كمـــا ها 
كرنـا للـن   اجاكم جيب اا تكوا حوةو   بك  أ ساحها  ابندائية واانئنافية وكييعيةض و د ل 

 الهقه حهمالو.
 وهكذا حيا لك  أحد حراةعة اجاحنيض وحيا ملن صل  لذلن أا يكوا حماحياو.

 ضمان التطبيق

م ها رماا تطبيا ك  للن الذل لكرناه حن احلريات وحقوق الناش ال يكوا هال ىلـس 
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وا بنهســه ال ســ  شــور  الهقهــاء املراةــعض ووةــو  ن ــام النعد يــة واألحــعاب احلــر ض وهال فالقــان
 يضمن هةراء نهسه.

 ا صع  ي اإلس ا: براءة اإلنسان 
كــ  هنســاا بــرلء حــي تثبــس ه اننــهض وال حيــا أاــذ االعــ ا  حــن أحــد بــاتكراه   مســألة:

ض (221)واتةبارض والضرب والنعذيب وحا أشبه للنض كما أنه يال ررر وال ررار   اتاـالم 
حملهـاض وال ربـا وال  مـبض وال رشـو  وال ااـنالشض  وللن إسب املـواسين الهقهيـة املـذكور   

وال ار ة وال  مارض وال جيوس فن  املوااري واملرا صض واحلانات واملاله ض وك  فااـد أو حهسـد 
  نون   الدولة اتاالحية.

                                                           
 .12ح 1ب 376ص 17الشيعة  ي واائ   441ي
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 ا رس هلل ولمن عّمرها

ر، األرار  الت ال حالـن شـرع  هلـا تكـوا ملـن اـبا هليهـاض فهـ  احلـدي   ياأل مسألة:
 .(222)هلل وملن عمرها 

ــــة   هكــــار  وكــــذلن حــــاا املعــــا ا وال ابــــاتض واملراتــــع واملراعــــ ض واــــائر الثــــروات الطبيعي
 لك

 الوار    اآلية الشريهة. (223)
وحيــاس  املباحــاتض وحعاولــة املعــاحالتض كلهــا حشــروعة هال حــا نــص الشــرن علــى االفهــاض  

 رينض وكمعاحلة الكا  بالكا .ك،ياس  املباح بأكثر  ا يسن،قه وبا يضر اآلا
فال حا ألحد أو ةهة أو  ولة   حنع أحد حن حياس  أو كسب أو  ار  أو بيع أو رهن 

 أو هةار  أو ةعله كريقاو للمرور أو  ري للن.
ولـــو  مـــب هنســـاا حـــاا آاـــرض أو ااـــنوىل علـــى سوةنـــه أو ولـــدهض أو حنـــع اآلاـــرين عـــن 

ار  أو العراعـــة أو المـــناعة أو االكنســـاب أو حيـــاس  االاـــنها   حـــن حقـــو هم الطبيعيـــة   النجـــ
املباحـــات أو حـــا أشـــبه للـــنض وةـــب علـــى الدولـــة اتاـــالحية ر  ح لمـــة امل لـــومض وهلا اـــبب 

 ال امل اسار  على امل لوم وةب عليه تداركه.

                                                           
 .1ح 3ب 348ص 17واائ  الشيعة  ي  444ي
 .هو الذي خلق لك  ما  ي ا رس جميعا  ض  اا تعاىل  41اور  البقر     443ي
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 بين المحكمة الشرعية والقانونية

احــد ض نعــم لكرنــا   لــيي   اتاــالم حمكمنــاا  شــرعية و انونيــةض بــ  حمكمــة و  مســألة:
الهقــه أا  ــري املســلمني حيــا هلــم أا تكــوا هلــم حمكمــة ااصــة ًــمض وللــن لقــانوا ياتلــعام  
وحنـــوهض فـــإلا راةعـــوا احلـــاكم اتاـــالح  حـــا لـــه أا حيكـــم حســـب حكـــم اتاـــالم أو حســـب 

 حكمهم.
 الدولة اإلس مية وأعلى سلطاتسا

  الهقهــاء املراةــعض وحنهــا بعاونــة  م ها أعلــى اــلطة   الدولــة اتاــالحية  شــور  مســألة:
ـــعحنيني واألحـــعاب احلـــر  تعـــني القـــو  القضـــائية والقـــو  اتةرائيـــة  ـــدينيني وال ـــار املسنشـــارين ال كب

 واائر حا يرتبط بالدولة.
ولشـور  املرةعيـة حــا العهـو عــن اجملـرحني حســب حـا أعطــاهم اتاـالم حــن المـالحية  ــا 

ةرائيـة ىلـاا هىل اجـاكم الشـرعيةض كمـا أنـه هلا ةنـس هو حذكور   الهقهض وهلا ةنس القـو  ات
القو  القضائية بأعلى  رةاهتا فشور  املرةعية تشك  حمكمة ااصة جـاكمنهمض والقضـا  هـم 

 الذين يعينوا صالحية املرةع حل  األحر الذل اانلف فيه.
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 ا عمال والادمات بيد الناس

ة اتاـالحية بيـد النـاشض أحـا الدولـة فهـ  م اا مجيع األعماا وا ـدحات   الدولـ مسألة:
املشـــــــرفة عليهــــــــا فقــــــــطض فالقطـــــــارات واملطــــــــاراتض واملــــــــوانئ واجطـــــــاتض والطــــــــرق وابســــــــورض 
واملسنشـــهيات واملسنوصـــهاتض والعراعـــة والنجـــاراتض والنمـــدير واالاـــنريا ض واملـــاء والكهربـــاءض 

ا يشـــاءوا بااـــنثناء اجـــرمض و ريهـــا كلهـــا بأيـــدل النـــاشض وهـــم أحـــرار   أا يهعلـــوا أو ي كـــوا حـــ
 .(224) واجرم ش ء  لي  وحعدو  ةداوض كما لكرنا تهميله   كناب يالهقه  احلرية 

 الموظفون  ي الدولة ا س مية
املوسهـوا   الدولـة اتاــالحية  ليلـوا ةـداوض كمـا لكرنــاه   الهقـه و ـريهض وحيــ   مسـألة:

 عش عليهم فيئهم وا نما هم.أا املوسهني  ليلوا تنوفر احلريات للناشض وينن
فإا املوسف عا   يسنهلن فقط وال ينن ض وحيد حن حريات الناشض وللن يعـده خمالهـات 

 والث للعق  والشرن 
 خمالهة احلد والنقلص حن حرية الناش املمنوحة هلم حن  ب  اهلل اب،انه وتعاىل.ا ولى: 
ـــة:  املـــوسهني العائـــدين عـــن  ـــدر  خمالهـــة هجيـــا  العطـــ  وهـــدر للطا ـــات بالنســـبة هىلوالثاني

 احلاةة.
خمالهــة هــدر أحــواا األحــة وأو ــاهتمض هل كــ  حوســف يأاــذ حــاا األحــة حباشــر  أو  والثالثــة:

بالوااطة وهاله فكيف يعيش؟ ارافة هىل أنـه يضـيهع علـيهم أو ـاهتم الـت يمـرفوهنا   حـراةعنهم 
 له وحا أشبه.

اء باحلــد األ ــ  حــن املــوسهنيض وبقــدار وعلــى هــذا فــالالسم علــى الدولــة اتاــالحية االكنهــ
الضـرور  فقــطض وهـذا ال يــنم هال بـأا تكــوا الدولــة حشـرفة علــى األعمـاا وا ــدحات ال شــريكة 
  العم  وال حباشر  فيهض فيكوا ك  حا لكرناه بأيـدل النـاش وه ـا تشـر  الدولـة عليهـا لعـدم 

 اتررار واتة،ا .
او لنقــدم األحــة هىل األحــام ال حــاةعاو عــن تقــدحهاض باترــافة هىل لــعوم أا تكــوا الدولــة اــبب

                                                           
صــه،ة حــن احلجــم الكبــريض وكبــع   لبنــااض ح اســة الهكــر اتاــالح   348راةــع حواــوعة الهقــه  كنــاب احلريــاتض يقــع    442ي

 هـ.1212عام 
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وكثر  املوسهنيض وحشاركة الناش   األعماا وا دحاتض حن أهم احلواةع   كريا تقـدم األحـة 
 واس هارها. 
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 الناس أحرار  ي دنياه 

  الدولـة اتاـالحية للكـ  احلريـة الكاحلــة   أحـور  نيـاهم وحعيشـنهم وحـا أشــبهض  مسـألة:
هم احلـا   الكسـب احلـالاض أو ااـن راي املعـداض أو فـن  كريـاض أو االاـنها   حـن فلك  حـن

 النهر والب،ر وال ابة واألمجة واائر املياه األررية والسيوا و ريها.
كما أا لك  هنساا صيد الل والب،ر وابو واالانها   حـن األرارـ ض كـ  للـن   هكـار 

 لك
هـاض فلـه أا يأاـذ حـن األر، بقـدر حاةنـه على حا فملناه   كنب الهقه و ري  (225)

ملســــكنه أو ملعملــــه أو ملمــــنعهض أو تنشــــاء البســــناا واملعرعــــةض أو حــــا أشــــبه للــــن  ــــا اليضــــر 
 اآلارين.

هذا وال حا للدولة   حنع أحد حن ش ء حن للنض أو أاذ املاا    بـاا األر،ض نعـم 
 كروه   الهقه.للدولة أاذ األةر     باا األر، املهنوحة عنو  على حا ل 

م انــه هلا وفهــرت الدولــة هــذه احلريــات للنــاشض فــال يكــوا حينئــذ أسحــة املســكن هكال ــاوض أو 
البطالــة هكال ــاوض أو الععوبــة والعــني هكال ــاوض أو حــا أشــبه للــن حــن األحــرا، املوةبــة لن،طــيم 

ابنعــا  احلريــات وانــا الكهــاءات الــت توةــد اليــوم   بــال  اتاــالم و ــري اتاــالم حــن ةهــة 
حيــ  اهنــم ابنلــوا علــى أوــر تــركهم هلــا بضــيا املعيشــةض كمــا  ــاا  النــاش عــن حنــاه  األنبيــاء 

ومن أعرس عن  كري  إن له معيشة ضنكا  اب،انه  
(220). 

                                                           
 .41البقر   اور    445ي
 .142اور  كه    446ي
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 مسمة القوة القضا ية

القو  القضائية ورعس حلـ  املشـكالتض وفـ  النعاعـاتض وتنهيـذ أحـور ياحلسـبة   مسألة:
 ــار  حلســن هةــراء القــوانني وكشــف ابــرم واجملــرحني وعقــوبنهم وتــأ يبهم وهحقــاق احلقــوقض والن

ور عهـــمض وتعكيـــة نهـــوش النـــاش حـــي ال يقعـــوا   ابروـــةض وال ين،قـــا اارةـــاو و ـــون ابـــرم   
 اجملنمع.

ويلــعم أا يكــوا ال افــع هىل القضــاء وتقــد  الشــكو  هىل اجكمــةض بــال راــومض وال هبطــاا 
 كوابعض وال أاذ أةور.

كمــا انــه يلــعم أا تكــوا اجاكمــات علنيــةض وب،ضــر حــن شــاء احلضــور حــن النــاشض وبــدوا 
 تعويا أو حط ض أو ةورض أو لف و وراا.

نعــم وكــن هاهــاء اجاكمــة هلا كانــس العلنيــة تنــا  املمــل،ة العاحــة أو الــن م العــامض أو ها 
علنيـة هىل السـرية ال يكـوا هال أكرا  النعان هم كلبوا عدم العلنيةض ولكن اننقاا اجاكمة حن ال

 بوافقة شور  املرةعية.
 كما انه حيا للمنهم أا يأاذ وكيالو أو عد  وكالء للدفان عنه.

والقارــ  ال حيكــم هال عــن تثبــس و  ــةض وإســب األ لــة األربعــةض نعــم القارــ  حــن العاحــة 
ـــــا ـــــة باترـــــافة هىل حـــــا يمـــــ    حعنقـــــدهم حـــــن القي ش حيـــــا لـــــه القضـــــاء حســـــب هـــــذه األ ل

 واالان،ساا واملما  املرالة على حا ابا اتملان هليه.
ويم  تعد  القضـا     ضـية واحـد ض ويكـوا احلكـم حسـب أكثريـة آرائهـم لـو اانلهـواض 

 ولو اانلهوا بالنساول فاملرةع بينهما  ا، آار.
و وال فـــرق فيمـــا لكرنـــاه بـــني ابـــرائم السيااـــية أو االةنماعيـــة أو اال نمـــا ية أو الثقافيـــة أ

 العسكرية أو حا يرتبط باملرور أو  ريها.
ولــو اشــنبه القارــ  فــإا كــاا تقمــرياو كانــس ا ســار    حالــه الش مــ ض وها كــاا  مــوراو 

 فا سار  على بيس املاا.
 واملنهم الذل أ ين ب ري حا يلعم هعا   ش مينه.

القـــوانني  م الـــالسم علـــى القارـــ  الن ـــر   النـــعان ولـــو بقـــدر  رهـــم أو أ ـــ ض احـــا   بعـــ 
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العاملية الت اار عليها بع  البال  اتاالحيةض حن النقدير بقدر ااصض فانه ليي حقبوالو حن 
  ب  اتاالم.

 
 المصطلحات والمفاهي  الشرعية

يلعم   الدولة اتاالحية السع  احلثي  ترةان املهاهيم اتاالحية وحمـطل،اهتا  مسألة:
 هىل احليا  العاحةض ولد  مجيع الناش.

 فه  املساحات يعا  يالذران   وياملي   ويالهراخ  وحا أشبه.
 و  النقو  يعا  يالدرهم  ويالدينار .

و  األوساا واملكاييـــــ  يعـــــا  ياملثقـــــاا  ويالركـــــ   وياملـــــد  ويالمـــــان  وياملـــــن  ويالكـــــر  
 ويالواا  ويالقهيع  وحنوها.

واهلجــرل الشمســ    حثــ  و  النــاريخ يعــا  النــاريخ اهلجــرل القمــرل    الــب األحــورض 
 ال الت واألنعام.

 وجيب أا تكوا األشهر عربية هاللية حن اجرم هىل لل احلجة.
و  األعيا  يعا  األعيـا  اتاـالحية فقـطض ال حـا يعـل عنـه باألعيـا  الوكنيـةض الـت أاسـس 
لنقويــــة القوحيــــات وتهكيــــن املســــلمني كمــــا حــــدث بالهعــــ    بال نــــاض هىل  ــــري للــــن  ــــا ال 

 .(227)خيهى

                                                           
 للنهمي  راةع يالقوحيات   اسني انة  ويهىل هنضة وقافية هاالحية ض لإلحام امل لف.  447ي
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 المسلمون وغيره   ي البلد اإلس مي 

أا  ري املسلمني حي م حـاهلم وعررـهم ونهسـهم وحيثيـنهمض « الهقه» د لكرنا    مسألة:
 اواء كانوا أه  كناب أو الض بشركني 

 أا ال خيهلوا بالن م اتاالح  العام.ا ول: 
 أا يلنعحوا باملواكنة الماحلة. الثاني:

بلـــد اتاـــالم فكلهـــم اـــواء   كـــ  حـــا خيـــص املســـلمنيض فلـــيي هنـــاا  أحـــا املســـلموا  
حــواكن وأةنــيبض بــ  كلهــم أاــو  كمــا  ــرره القــرآا احلكــيم والســنة املطهــر ض وال اعنبــار باحلــدو  
اب رافية وحا أشبهض نعم ك  واحد حن الشيعة والسنة هلم أحكاحهم ا اصة ًـم علـى حقنضـى 

  انوا ياتلعام .
 ير اإلس مية قوانين الب د غ

  كــ   ولــة  ــري الدولــة اتاــالحية المــ،ي،ةض ال حلــعم لقوانينهــا بــا هــ   ــوانني  مســألة:
 الدولةض هل ال كاعة هلا على الناشض وه ا الواةب على الناش أا يطيعوا األواحر الشرعية.

حثالو    باب املـرور هلا حـد ت الدولـة  ـري المـ،ي،ة حـدو او لـهض مل جيـب علـى السـائا 
هكاعنها وه ا الالسم عليه أا يواسب أا ال يضـر النـاشض لوةـو   ـانوا يال رـرر    اتاـالمض 

 فإنه نافذ املهعوا اواء   الدولة الم،ي،ة أو  ري الم،ي،ة.
وكـذلن هلا حـد ت الدولـة  ـري المـ،ي،ة صـيد األأـاا بائـة ركـ    كـ  يـوم ـ حـثالو ـ  

ا ال ينـا  حـا اآلاـرين   هكـار حـا لكرنـاه كاا للمـائد أا يمـيد ألـف ركـ ض لكـن بشـرق أ
لك حن  وله اب،انه وتعاىل  

 ض وهىل  ري للن.(220)
وها كـاا  ــانوا الدولــة اتاـالحية المــ،ي،ة و ريهــا واحـداوض فيلــعم هكاعــة المــ،ي،ة  وا 

  ريها هاله فيما ابا.
 املـــرورض لـــعم حـــثالو  هلا كانـــس   الكوفـــة سحـــن اتحـــام أحـــري املـــ حنني يعليـــه الســـالم   ـــوانني

هكاعـة الــت ورـعها علــ  يعليــه السـالم ض فــإلا كـاا   سحــاا احلجــاي وورـع نهــي القــوانني ال 
  ب هكاعنه على حا لكرناه.

                                                           
 .41اور  البقر     448ي
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م ها شــرائط واموصــيات العقــو  الــت تشــ كها الدولــة اتاــالحية المــ،ي،ة للمــوسهني 
 ا.عموحاوض اواء حوسه  املرور أم  ريهم ض فانه جيب عليهم النقيد ً

وأحـــا بالنســـبة هىل الدولـــة  ـــري المـــ،ي،ةض فـــال شـــ ء حلـــعم علـــى املوســـف فيهـــا هال بالقـــدر 
الــذل ألعحــه اتاــالم  حــن  ــوانني األحــواا واألنهــي واألرارــ  وحيــاس  املباحــاتض وال رــرر وال 
حــريض واألهــم واملهــمض و ــري للــنض نعــم بالنســبة هىل األحــواا اجملهولــة حينــاي الشــ ص هىل هلا 

 لشرع ض حن  ري فرق بني أا تكوا الدولة ص،ي،ة أو  ري ص،ي،ة.احلاكم ا
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 اإلس ا ير   الجمارك والمكوس

م ها ابمارا املنعارفة   بال  اتاالم و ري اتاالم   احلاا احلارـرض وكـذلن  مسألة:
ا املكوشض مل يكن هلا عني وال أور   اتاالمض ب  اتاالم حرهحها وحرهم النوسيف والعم  فيه
أشـــد الن،ـــر ض فلكـــ  أحـــد احلـــا   ه اـــاا البضـــاعة وهاراةهـــاض وه اـــاا النقـــد وهاراةـــهض 
وه ااا الذهب والهضة واجملوهرات وهاراةهاض و ريها  ا أةاسه اتاالم وبا حن،ـه حـن حريـة 

 االننقاا لألحوااض والبيع والشراءض والنمدير واالانريا .
يلعم أا ال يكـوا ااـنريا  األحـواا واألحنعـة أو نعم لكرنا   بع  الكنب اال نما ية  أنه 

تمــديرها حضــراو باملســلمني وبا نمــا هم ليمنعــه  ــانوا يال رــرر ض و لنــا  بــأا هنــاا فر ــاو بــني 
يابمــرا  وبــني  ــانوا يال رــرر  فــإلا ةــاء اتاــالم هىل احلكــم أل ــى ابمــراض نعــم يضــع حــا 

 يقنض  رفع الضرر.
ة أو ختري حنه حن بـال  اتاـالم أو  ـري بـال  اتاـالم هذا والبلد الذل تدا  فيه البضاع

 بينهما تهاوت لكرناه   الهقه.



 

 11 

 
   لسذه الكثرة من القوانين

اعنا ت احلكوحـات الـت ىلكـم بـال  اتاـالم كيلـة هـذا القـرا حـن ورـع القـوانني  مسألة:
وهـذا باترـافة حسنمراوض ولذا تضا  القـوانني الكابنـة ابديـد  هىل اـابقنها علـى كـوا ا ـطض 

 هىل أنه  ري حشرون فيه أررار تالية 
كبـس حريـات النـاش الـت حن،هــا اتاـالم هلـمض وهـذا  ــا يسـبب  يـام النـاش رــد ا ول: 

 الدولة.
عدم بقاء اح ام للدولة ولقوانينهاض ولـذا تكثـر امل الهـةض و  املثـ   يهلا أر ت أا  الثاني:

 ال تطان فأحر با ال يسنطان  .
تكثــري العــاكلني واملشــنعلني باالشــ اا الكالبــة حــن املــوسهني الــذين ينهــذوا تلــن  الثالــث:

 القوانني.
تهش  الرشو  حيـ  أا النـاش يمـلوا هىل حقاصـدهم امل الهـة للقـوانني املورـوعة  الرابع:

 عن كريا الرشو .
 هشاعة الهسا  ات ارل واللعب باألوراق وامللهاتض والن،اي  على القانوا. الاامس:

 تروي  االس واةية وااللنواء   الناش واللف والدوراا وتقوية حالة النهاق فيهم. سادس:ال
 رفع نسبة البطالةض واس يا  العاكلني عن العم  بسبب القوانني الكابنة. السابع:

 وهىل  ري للن حن األررار.
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 الحك  إ ا اختلف  يه المحاك 

ايا املشكلةض فإلا كاا االانال    لو اانلهس اجاكم   حكم  ضية حن القض مسألة:
 النطاق امل وا هىل القضا  مل يكن بذلن بأش.

وأحا هلا كاا إسب اةنها اهتم امل نلهة املسـننبطة حـن األ لـة األربعـةض كمـا هلا  هـع كهـ  
أحام السيار  فسـ،قنه السـيار  وحـات بـدوا لنـب السـائاض ف،كـم أحـدهم بأنـه هـدرض وحكـم 

طــأ واا علــى العا لــة الديــةض فانــه يلــعم   هــذه المــور  حراةعــة شــور  اآلاــر بأنــه حــن  نــ  ا 
 الهقهاء املراةع   توحيد احلكم.

كمـــا أا أل ربـــاء الســــائا اجكـــوحني بإعطــــاء الديـــة حــــن بـــاب ىلمــــ  العا لـــة أا يســــنأنهوا 
احلكمض وكذلن لذول املقنـوا احلـا عنـد احلكـم باهلـدر وبعـد االاـنئنا  أا يرفعـوا احلكـم هىل 

 اكم النمييع كما تقدم.حم
 بين قوانين اإلس ا وقوانين الغرب

ــــت اتبعهــــا حكــــام  مســــألة: حــــن يالحــــ   ــــوانني اتاــــالم و ــــوانني ال ــــرب املورــــوعةض وال
املســـــلمني   بـــــال  اتاـــــالمض   خمنلـــــف أبـــــواب الهقـــــه حـــــن املعـــــاحالت هىل اتيقاعـــــاتض هىل 

ي  أا  وانني ال رب فيها حن النشقيا ابناياتض هىل  ريهاض ير  الهرق الشااع بينهما حن ح
  ري املهيد واللف والدوراا والروتني حا ليي    وانني اتاالم هكال او.

وحالح ة كناب يابواهر    الهقهض وكناب يالسنهورل    القانواض تعط  بورـوح هـذا 
 الهرق.

ويــر ألةــ  وللمثــاا نقــوا  ها اتاــالم يــر  أا ايانــة األحانــةض واــلب حــاا النــاشض والنع 
االاــــنيالء علــــى حــــاهلمض كلهــــا حمــــرمض وعلــــى فاعلــــه العقــــابض باترــــافة هىل لــــعوم ر  املــــاا هىل 

 صاحبهض والعقاب هنا هو النععير بن ر احلاكم الشرع  اباحع للشرائط.

 قوانين الغرب والمأخذ عليسا

 ــد صــنههس  بينمــا   القــوانني ال ربيــة احلديثــة املنبعــة حــي   بعــ  بــال  اتاــالم تــر  أنــه
هــذه املــوار  الثالوــة هىل والوــة أ ســام ولكــ  حنهــا حكــمض حــع انــه ب ــ  الن ــر عــن الشــرن بــ  
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بالن ر العقل  ال خينلف األحر فيهاض هال أهنم ةعلوا عناصر والوة   اتةـرام  العنمـر املـا لض 
 والعنمر املعنولض والعنمر األاال  ض وأكالوا الكالم   للن.

 قو، وحملوا حعاو با يل  وحث  هذا النشقيا حن
أحـــا الـــنق   فهـــو انـــه لـــو كـــاا املـــالا ا موصـــيات  ـــري املرتبطـــة بســـري القـــانوا وابـــعاءض 
 فلمالا ال يشقا فيها اائر األحورض حع اا النشقيا   كثري حن األحور أوىل حن هذا النشقيا؟

 حثالو  ه  السارق رة  أو احرأ ض  ر أو فقريض كبري السن أو ص ريه؟ 
   هو ابن عشرين انة أو انني انة أو أ   أو أكثر؟ وه

 وه  فع  السر ة   حم  آحن أو   حم  حضطرب؟
هىل  ريهــا حــن النشــقيقات الكثــري ض الــت وكــن تليرهــا  بــأا عقوبــة الرةــ  جيــب أا تكــوا 
أكثر ألنـه عقـالينض خبـال  املـرأ  العاكهيـةض وعقوبـة ال ـر اكثـر لعـدم احنياةـهض خبـال  الهقـري 
فيما مل يم  هىل حـد االرـطرار وهال فـال عقوبـة للهقـريض وعقوبـة كبـري السـن أكثـر ألنـه أعـر  
باحليــا  حــن صــ ري الســنض وعقوبــة حــن يكــدر صــهو االةنمــان الســامل اكثــر حــن  ــريهض وهىل  ــري 

 للن.
 وأحا احل   فإا حث  هذه النشقيقات يضر االةنمان حضرات بال ة كالنا  

 وانني بالنوافه  وا اللباب. تش ي  وارع القأو  : 
 تكثري املوسهنيض  ا يثق  كاه  الدولة.ثانيا : 
 تمعيب  رااة القانوا على الناشئني.ثالثا : 
 تمعيب النطبيا على القضا  واحلاكمني. رابعا :

ةع  اللف والدوراا   اـري احلكـم واجـاكم  ـا يوةـب تكثـري الباكـ ض ألا كـ   خامسا :
 يه الباك  في هر عند الدوراا.لف وكن أا خينبئ ف

 صر  و س امل افعني با هو  ري السم وتضييعه عليهم. سادسا :
 هدر أحواهلم با ال ينب  ض وهو اعنداء على حقوق الناش وكراحنهم.سابعا : 

هىل  ــري للــن  ــا هــو حشــاهد   اجــاكم احلديثــةض بينمــا اجــاكم اتاــالحية لــيي فيهــا أل 
 ش ء حن هذه األحور.

وعلـــــى هـــــذا فـــــالالسم علـــــى الدولـــــة اتاـــــالحية االهنمـــــام ترةـــــان أحـــــر احلكـــــم والقضـــــاءض 
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 والعقوبات وابعاءض هىل حالنها اتاالحية الم،ي،ة.

 لما ا هذا الجفاء؟

وال خيهـــى أا ه بـــاا حكـــام بـــال  اتاـــالم هىل  ـــوانني ال ـــربض وةهـــائهم    بـــاا  ـــوانني 
 اتاالم ه ا هو ألاباب تالية 

  ط ال رب عليهم حي يطبا ن رياته النواعية فيهم.رأو  : 
ةه  حكـام املسـلمني بقـوانني اتاـالم احلكيمـةض وحـن املعلـوم أا حـن ةهـ  شـيئاو  وثانيا :

 عا اه.
انبهـــارهم بن ـــام ال ـــرب وتطـــور صـــناعنه املا يـــة ال اهريـــةض فععمـــوا أا ال ـــرب كمـــا  وثالثـــا :

ءض ولــذا جيــب أا ي اــذ القــانوا حــنهم مجلــة تقــدم   المــناعة و ريهــا فهــو حنقــدم   كــ  شــ 
 وتهميالو.

هــذا هــو أ ــ  حــا وكــن أا يقــاا عنــد حســن ال ــن بــبع  حكــام الــبال  اتاــالحيةض أحــا 
 العمالء حنهم فاألحر وار .

بينمـــا كـــاا اـــبب النهـــا  النـــاش حـــوا اتاـــالم اـــابقاو وانهضارـــهم عنـــه حـــاالو عواحـــ  
بقاو وتعقده بـا عقـدوه كمـا لكرنـاه حـاالوض وهـذا هـو حنعد  ض حن مجلنها البساكة اتاالحية اا

 حن أهم عواح  االانعمارض حي   بلد  د حلئ فيه الهضاء بشعارات رد االانعمار.
هــذا ولكــن الــذل أراه  هــو أا عقــالء ال ــرب لــو عرفــوا حعايــا القضــاء اتاــالح  و وانينــهض 

ئهض ألا اتنســـاا العا ـــ  كالـــب ل كـــوا  ـــوانينهم و ضـــاءهم وةـــاءوا هىل  ـــوانني اتاـــالم و ضـــا
 لألفض  على ك  حاا.
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 أقساا القوانين

 القوانني حطلقاو اواء  وانني املرور أم  ريهاض على والوة أ سام  مسألة:

 القس  ا ول

القوانني املرتبطة باملسلمني با هم حسلمواض حن  ري فرق بني حسلم وحسلمض ولـو  ا ول: 
بني أو حـــا أشـــبه للــــنض ألنـــه حـــن الوارـــ  أا ال حــــدو  كانـــا حـــن  طـــرين أو بل نــــني أو حـــذه

 ة رافية بني بال  املسلمنيض وهم أاو    مجيع ا موصيات.
فكما أا على مجيعهم الميام والمال  واحل  والعكا  وأحكام العقو  واتيقاعات و ريهـاض 

 فكذلن على مجيعهم  وانني احلدو  والديات والقماص واترث والقضاء و ريها.
حـا نـراه اليـوم حـن أا هـذا حسـلم حـواكن وهـذا حسـلم أةنـيبض وهـذا حسـلم أبـي  وهـذا أحا 

حســـلم أاـــو ض وهـــذا حســـلم عـــريبض وهـــذا حســـلم فاراـــ ض فهـــو اـــال  صـــري  للقـــرآا والســـنة 
واتمجان والعق    حوار  االتهاقض فاا ك  املسلمني حنهقوا علـى القـرآا والسـنة وها اانلهـوا 

وا موصياتض وهذا هـو حـن أاـباب ختلـف املسـلمني عـن احليـا ض اةنها او   بع  ابعئيات 
 وال وكن هرةاعهم هىل احليا  هال بإعا   حا أحر به اتاالم.

و  تنا عوا  تفشلوا وتذهب ريحك  اا اب،انه  
 (229). 

إن هذه أمتك  أمة واحدة وأنا ربك و اا تعاىل  
(236). 

 تفرقواواعتصموا بحبع اهلل جميعا  و و اا اب،انه  
 وهىل  ري للن. (231)

نعم اانلف املسلموا   بع  األحكام حن ةهة االةنها  اواء بني السنة والشيعةض أو 
بـــني جمنهـــدل كـــ  كائهــــةض وهـــذا ال يـــرتبط بالوحـــد  اتاــــالحيةض كعـــدم ارتبـــاق ااــــنالفهم   

ما على ابميع.  اموصيات المال  والميامض لوةًو

 القس  الثاني
                                                           

 .26اور  األنهاا    441ي
 .14اور  األنبياء    432ي
 .123اور  آا عمراا    431ي
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املرتبطــة ب ــري املســلمني الــذين يعيشــوا   ســ  املســلمني وبال هــمض وهــذا  القــواننيالثــاني: 
جيــرل فيــه  ــانوا اتلــعام بالنســبة هىل  ــري املســلمنيض و ــد بــني الهقهــاء   الكنــب الهقهيــة هــذا 

 القانوا.
وليحك  أهع اإلنجيع بما أنزل اهلل  يه اا اب،انه  

(232). 
ــوراة  يســا هــدىو ــاا تعــاىل   ــا الت ــا أنزلن ــور يحكــ  بســا النبيــون الــذين أســلموا  إن ون

للذين هادوا والربّانيون وا حبار
(233) 

هىل  ريهـــــا حـــــن اآليـــــات والروايـــــاتض و ـــــد لكرنـــــا مجلـــــة حـــــن أحكاحـــــه   خمنلـــــف أبـــــواب 
 .(234)الهقه

 القس  الثالث

القــــوانني املرتبطــــة بالــــدوا بعضــــها حــــع بعــــ ض حــــن حيــــ  العال ــــات السيااــــة الثالــــث: 
ار  والعراعة والمـناعةض وعمـ  كـ  كائهـة   بلـد اآلاـرض واحلقـوق ابنائيـةض واال نما يةض والنج

 واانبداا اجملرحنيض وحا أشبه للن.
و  هـــذا المـــد  جيـــوس للبلـــد اتاـــالح   بـــوا أحثـــاا هـــذه القـــوانني العاحـــةض الـــت ورـــعنها 

انوا يال األحم املن،د ض علـى شـرق أا ال تنـا  األحكـام اتاـالحية ا اصـة أو العاحـةض حثـ   ـ
 ررر  و انوا ياألهم واملهم  و انوا يالعسر واحلري  وحا أشبه للن.

والب،  حوا للن حيناي هىل حالح ـة كـ  واحـد واحـد حـن تلـن القـواننيض و رااـة ن ـر 
اتاالم فيهاض اواء    ولة تقوم رد  ولةض أو فات  يقوم بهـن   ولـة ـ والينعـد  علـى أحـواا 

ض أحـــا اجـــاربوا فلهـــم القـــوانني املـــذكور    كنـــاب ابهـــا  ـ أو وأعـــرا، ونهـــوش  ـــري اجـــاربني
شـــــ ص يقــــــوم بــــــاتةرام واترهــــــاب بثــــــ  اانطــــــا  الطــــــائرات أو الســــــهن أو الســــــيارات أو 

 اانطا  الناشض وهىل  ري للن.

                                                           
 .27اور  املائد     434ي
 .22اور  املائد     433ي
 أشار هىل بع  تهميله اتحام امل لف   كنابه يالقواعد الهقهية .كما    432ي
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 الجرا   وشكايتسا إلى السلطات

م و ـري اتاـالم ـ حي  ها  وانني العقوبات حطلقـاوض حـروراو و ـريهض   بـال  اتاـال مسألة:
  يوحنــا هــذا ـ ليســس هاــالحيةض فــإلا أةــرم اجملــرم هةراحــاو حــن  بيــ  القنــ  والســر ة وحــا أشــبه 
للنض ةاس بـ  لـعم علـى املسـلم هابـار السـلطة جبناينـهض حـي وها مل تطبـا تلـن السـلطة عليـه 

 ن ـر حكم اتاالم ب  تطبا عليه حكماو  ري هاالح ض لكن بشـرق أا يكـوا ابـرم ةرحـاو  
 اتاالمض ال حا هو ةرم   ن ر القانوا وليي ةرحاو   ن ر اتاالم.

حــــثالو  املهطــــر   شــــهر رحضــــاا عمــــداو حكمــــه اتاــــالح  النععيــــرض لكــــن   بعــــ  بــــال  
اتاــالم حكمــه الســجن هىل انقضــاء شــهر رحضــااض فإنــه حــن الواةــب علــى حــن رآه ونمــ،ه 

املنكـرض وللـن لقـانوا األهـم واملهـمض هل هنـن  فلم يرتدنض أا خيل السلطة حن باب النه  عن
 حرحة شهر رحضاا و رل الناش على للنض أهم   احلرحة حن اجن املهطر.

وكذلن    ن  العمد هلا كاا احلاكم فيها ال ير  القماصض ب  يسـجن القاتـ  اـنواتض 
 ريه.فإنه جيب اتابارض ألنه ها ترا القات  وشأنه ارتكب  نالو آارض وهكذا ينجرأ  

 مع الجرا   القانونية

أحا حا مل يكن   ن ر اتاالم ةرحاو ب  بن ر القانوا فقطض فإنه حيرم هابار السلطة الـت 
و  تعــاونوا تعا بــه عليــه بــذلن ألنــه حــن النعــاوا علــى االم والعــدوااض و ــد  ــاا اهلل تعــاىل  

على ا ث  والعدوان
(235). 

ســـلمني بـــدوا ةـــواس وتأشـــري   اـــواض عـــده حـــثالو  هلا  اـــ  البلـــد شـــ ص حـــن اـــائر امل
القانوا ةرحاوض بينما هو حا كبيع  له لل،ريـة املمنوحـة لـه حـن  بـ  اتاـالمض فإابـار السـلطة 

 بذلن  ا ينجر هىل عقوبنهض حرام ح كد.
ولو اـبب االابـار رـرراو حاليـاو أو بـدنياو للم ـالف للقـانواض رـمن امل ـل لـهض لقـانوا يال 

األصـوا تهمـيله و لنـا  بـأا هـذا القـانوا كمـا يرفـع احلكـم يثبـس احلكـم  ررر ض و د لكرنا  
أيضاوض فإلا اجن احلاكمض اجملرم القانوين بسبب هابار خمل عليه شهراوض  ا عط  كسبهض وكـاا 

                                                           
 .4اور  املائد     435ي
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يكنســب   كـــ  يـــوم  ينــاراوض رـــمن امل ـــل هــذا الـــدينار   كـــ  يــومض فـــالالسم عليـــه أا يعطيـــه 
ه احلـاكم عشـر   نـانري رـمنه امل ـلض وهلا رـربه رـرباو فيـه الديـة كانـس والوني  يناراوض وهلا  رح

الدية على امل لض وال ينا  للن كوا احلاكم راحناو أيضاوض فهو حن  بي  تعد  األيـا ل علـى 
 امل موب.

وهكـــذا فيمـــا هلا أاـــل امل ـــل الســـلطة بـــأا فالنـــاو املـــري  عمـــ  كـــذا  ـــا خيـــالف القـــانواض 
املسنشـــهىض  ـــا اـــبب رـــرراو عليـــهض أو حوتـــاوض فـــإا امل ـــل رـــاحنض كمـــا  فأارةنـــه الســـلطة حـــن

لكرنــاه   الهقــهض و ــد  ــاا عيســى يعليــه الســالم   يالنــارا حــداوا  ابــري  كمــن جيرحــه ض فهــو  
كمـن مل يعــط العطشــاا حـاءوض أو املــري   واءوض أو ابــائع كعاحــاوض حـي حــات أو فســد عضــوهض 

 أو حا أشبه للن.
لــى حــن جيــرل العقوبــة ها كــاا يــ حن بــاهلل واليــوم اآلاــر أا جيــرل العقوبــة كمــا أنــه حيــرم ع

 على األبرياء شرعاوض وها كانوا جمرحني  انوناو.
 أحا على اجملرم احلقيق  وبقدر حا  رره اتاالم فإنه ينو ف على هةاس  حرةع النقليد.
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 المجرا ودوا عه اإلجرامية

 وعمدض فانه ينقسم هىل أ سام والوة اجملرم هلا ارتكب ةرحاو عن علم  مسألة:

 الجرا ب  دا ع

حــن أةــرم بــدوا اــبب  االــ  أو حمهــع اــارة ض وهــذا هــو أسهــر حمــا يا حــن ا ول: 
 يسن،ا العقاب.

 الجرا بدا ع داخلي

حــن أةــرم بســبب حمهــع  االــ ض حــن ااــنالا نهســ  ال إــد ابنــواض أو رـــعف الثــاني: 
اــبب لــه عقــد  احلقــار ض فانــدفع هىل اتةــرام  الســيطر  علــى األعمــابض أو نقــص   أعضــاءه

للــن لص حــن تلــن العقــد  وحــا أشــبه للــنض وهــذا وها كــاا عقابــه أاــف حـــن األواض هال أا 
 ابناية حي  و عس وابناية بنهسها تسن،ا العقاب كاا عقابه كالسابا.

لـن نعم   املوار  الت مل يكن العقاب حمد او    در اـاص يكمائـة ةلـد    ـا يسـمى ل
بالنععيرض خيهف احلاكم عنهض بينما ال خيهف   األواض ولذا نر    الشريعة اتاـالحية بـ    
القوانني الورعية أيضاو بع  الن،ديدات ح ةرةة بني كـرفني  أ ـ  وأكثـرض حيـ  ال أ ـ  حـن 
 ليلــه وال أكثــر حــن كثــريهض ويكــوا حــا بينهمــا باانيــار احلــاكمض اــواء   ال راحــة أو الســجن أو 

 النععير أو  ريها.
كما أنه يكوا حـن هـذا القبيـ  حـا يوةـب الن هيـف ألةـ  املـر، وحنـوهض فهـ  ا ـل  انـه 

 ض كمــا انــه  ــد ااــنبدا أيــوب (230)املــري  بــالعرةوا بــدا الســياق رــرب راــوا اهلل 
 .(237)السياق بالض      منه حع سوةنه أيضاو 
للسـياقض فكيـف بـدههلا هىل  ها كانس حسـن،قة وهنا يأ  ا اا وهو  ها سوةة أيوب 

الض  ض وها مل تكن حسن،قة فكيف رـربس الضـ  ؟ حضـافا هىل أنـه كيـف وكـن أا ينـذر 

                                                           
 . 81877ح 11ب 17ص 18راةع حسندرا الواائ   ي  436ي
 .22اور  ص   وخذ بيدك ضغثا  اضرب به و  تحنث اا تعاىل    437ي
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 نذر حعمية؟! النيب 
وابـواب  اا نـذره مل يكــن نـذر حعمـية بــ  كـاا صـ،ي،اوض ألهنــا كانـس حسـن،قة لــذلنض 

 ـــا كـــاا حـــن ةهـــة حيـــ  اهنـــا مل تعمـــ  بـــا يليـــا بشـــأهنا كعوةـــة نـــيبض وابنـــة نـــيبض والن هيـــف ه
اارةية أو  االيةض ككوهنا بنس نيب ـ حثالو ـ أو حلنوهها على سوةها النيبض أو حا أشبه للن  ا 

 ليي هنا حم  تهميله.

 الجرا بدا ع خارجي

حــــن أةــــرم بســــبب اــــارة ض كــــابو اال نمــــا ل الضــــا ط بــــدوا حــــد اتبــــاء  الثالــــث:
 ينـــعويض أو ألا ابـــو االةنمـــاع   ـــد واالرـــطرارض وللـــن كمـــا هلا سنـــاض ألنـــه ال حـــاا لـــه حـــي

صــرفه عــن الــعوايض أو ألا الثقافــة املن،رفــة املســيطر  علــى االةنمــان  ــد صــرفنه هليــهض أو اــوء 
النعلــــيمض أو اــــوء ال بيــــةض أو اــــوء العائلــــةض أو اــــوء األصــــد اء وابــــريااض أو لوةــــو  املشــــوق 

 واجر، على العميااض أو حا أشبه للن.
حن يعين   عائلة العنا ض أ   حن ةرم حـن يـعين   عائلـة أعهـاءض ولـذا   وحن املعلوم أا ةرم

 كاا عقاب العاين اجمن أاوأ حن عقاب  ري اجمن وهىل  ري للن.
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 المقصود من البحث

واملقمــو  حــن هــذا الب،ــ  هــو  أا احلــاكم الشــرع  خيهــف   األاــريين بــا الخيهــف   
كمـــا عهـــا اتحـــام أحـــري املـــ حنني يعليـــه الســـالم  عـــن   األواض وربـــا عهـــى هلا رأ  العهـــو أصـــل ض

  أحا يــ  حــذكور    الواــائ  و ريهــاض و بلــه  ــد عهــى  (246)والئــط (239)وساا (230)اــارق
و ــريهم  ــن ااــن،ا العقــابض وللــن لقاعــد   (241)عــن الهــارين عــن العحــف راــوا اهلل 

 ــد صــلى صــور  علــى  ياألهــم واملهــم  وحــا أشــبهض وهلــذه القاعــد  وأحثاهلــا أيضــاو نــر  أنــه 
 .(242)و ام على  له« هبن أيُبه »

                                                           
 .3ح 18ب 331ص 18راةع واائ  الشيعة  ي  438ي
 .4ح 18ب 331ص 18راةع واائ  الشيعة  ي  431ي
 .2ح 18ب 331ص 18راةع واائ  الشيعة  ي  422ي
   لإلحام امل لف.4-1راةع كناب يوألوا حر    تاريخ العاملض ي  421ي
و  تصــع علــى أحــد مــنس  مــات أبــدا  و  تقــ  علــى قبــره إنســ  كفــروا بــاهلل ورســوله ومــاتوا وهــ  حيــ   ــاا تعــاىل    424ي

 .82اور  النوبة    اسقون
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 القاضي والمعر ة الكاملة

جيــب علـــى القارـــ  الـــذل يريـــد احلكــم   حطلـــا املرافعـــاتض حـــروراو كـــاا أو  ـــري  مســـألة:
حرورض حعرفة ابرم واجملرم واموصيات ابروـةض فـإلا عـر  ابـرم  وا اجملـرم كمـا هلا ر ل  نيـ  

اجملــرم  وا ابـــرم كمــا هلا علـــم أا سيــداو ةـــىن ةنايــة لكـــن ال يعلــم حـــا  ومل يعــر  حــن  نلـــهض أو 
كانس ةناينهض ه   ن  أو ةرحض أو عرفهما ومل يعـر  اموصـيات ابروـة بـأا مل يعـر  أنـه 
 نــ  عمــداو أو اطــأض ف،ينئــذ مل يــنمكن حــن احلكــم هال بقــدر حــا عــر  هلا كــاا لــذلن املقــدار 

 الذل عرفه حكم.
رحى سيداو وشن   أنه أعماه فقط أو  نلهض فإا نمف الدية عليه هلا  حثالو  هلا عر  أنه 

كـاا اليقـني بعمـى عـني واحـد ض وكـ  الديـة هلا كـاا  ـد أعمـى كلنـا عينيـه كـاحالوض هل   األوا 
نمــف الديــة  طعــ  وه ــا ال يعــر  النمــف اآلاــرض و  الثــاين كــ  الديــة  طعــ  لكــن ال يعلــم 

 لعمدل.ه  هنه لعم  العينني أو للقن  ا
وهكـــذا هلا علـــم القنـــ  ومل يعلـــم أنـــه عمـــد أو شـــبه اطـــأ حيـــ  أا القمـــاص يرفـــع لـــدرء 
احلــدو  بالشــبهاتض لكــن الديــة وابنــةض وحيــ  أا  يــة العمــد تــدفع اــالا اــنةض وشــبه العمــد 

 تدفع االا انننيض وال يعلم الضماا   انة فإنه ي اذ حنه   انننيض وهكذا.
كـم بعلمـه وعلـم حكـمض وهال احنـاي هىل الطـرق الشـرعية م هنه ها كـاا يمـ  للقارـ  احل

   اتوباتض وبدوا للن ال وكن حن احلكم وأا علم أو سن. 
و  حــور  كهايــة العلــم جيــب عليــه النمســن بــالطرق ـ الكاشــهة الــت تبــني صــ،ة علمــه ـ 

ق عـــن مجلـــة حـــن القضـــايا بـــالطر  القدوـــة أو احلديثـــةض وي يـــده كشـــف اتحـــام أحـــري املـــ حنني 
 املوةبة للعلمض حث  

 .(243) مة املنشار   األم واملدعية للولد 

                                                           
 ض وفيه  425ص 1رشا   يراةع ات  423ي

ها احــرأتني تناسعنــا علــى عهــد عمــر   كهــ  ا عنــه كــ  واحــد  حنهمــا ولــداو هلــا ب ــري بينــة ومل يناسعهمــا فيــه  ريمهــاض فــالنبي 
املـــرأتني ووع همـــا واوفهمـــاض فأ احنـــا علـــى  ض فااـــندعى  احلكـــم   للـــن علـــى عمـــرض وفـــعن فيـــه هىل أحـــري املـــ حنني 

  أ ـده نمـهني عند كاريهما   النـعان  ائنـوين بنشـارض فقـاا لـه املرأتـاا  حـا تمـنع؟ فقـاا  اا النناسن واالانال ض فق
لك  واحـد  حنكمـا نمـههض فسـكنس احـديهما و الـس األاـر   اهلل اهلل يـا أبـا احلسـن ها كـاا البـد حـن للـن فقـد أ،ـس 
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 .(244)و مة وقيب احلائط   نعان السيد وعبده
 .(245)و مة الل    الوالدتني املنناسعنني على الولد با عائهما له  وا البنس

و مــة املــاء احلــار الــذل اــبهب اجنمــا  بيــا، البــي    كشــف كــذب املــرأ  املدعيــة علــى 
 .(240)الللء انه سنا ًا الشاب

هىل  ريهــاض و ــد لكرنــا مجلــة حــن القمــص املــذكور  املنســوبة هليــه يعليــه الســالم    كنــاب 
 .(247)القضاء

أحــا الكشــو  احلديثــة فكثــري  وجيــوس االعنمــا  علــى حــا يوةــب العلــم حنهــاض حثــ  الكشــف 
اض وكــالب الشــركة عــن بــدا اجملــر عليــهض والنطبيــا بــني اــالح ابــاين وحــا وبــس   بــدا املقنــو 

املدربةض وأاذ آوار األصابعض وىللي  املر البـا     حورـع الـذكر امللـوق واألنثـى املـعين ًـا حـع 
حر اباينض هىل  ري للن  ا لكـر بكثـر    الكنـب احلديثـةض لكـن الـالسم أا ال خيـري   للـن 

                                                                                                                                                                      

وأشــهقسض فاع فــس املــرأ  األاــر  بــأا احلــا حــع   اهلل أكــل هــذا ابنــن  وهنــا ولــو كــاا ابنهــا لر ــس عليــه بــه هلــاض فقــاا 
 صاحبنها  وهنا والولد هلا  وهنا. 

 ض وفيه  382ص 4راةع حنا ب آا أيب كالب  ي  422ي
انه انهذ رة   الحـاو حـع ابنـه هىل الكوفـة فن اصـماض فضـربه االبـن فنكـ  عنـه ال ـالم واـبه حـي ا عـى أنـه  لوكـه فن،اكمـا »

لقنل  اوقب   احلـائط وقبـنيض م  ـاا لكـ  حنهمـا  ا اـ  رأاـن   هـذا الثقـبض م  ـاا  يـا ض فقاا  هىل أحري امل حنني 
ض عجــ .. أرــرب ر بــة العبــد حنهمــاض  ــاا  فــأاري ال ــالم رأاــه حبــا راو وحكــ    نــل علــ ه بالســيف اــيف راــوا اهلل 

 «.اآلار   الثقبض فأ ب ال الم على حا صنعض م ر ه هىل حواله
 ض وفيه  367ص 4آا أيب كالب البن شهر آشوب  يراةع حنا ب   425ي

عن كيم بن حعام األادل انه  فع هىل عمـر حناسعـة ةـارينني تناسعنـا   ابـن وبنـسض فقـاا  أيـن أبـو احلسـن حهـري الكـرب. »
بقــارورتني فوسهنمــاض م أحــر كــ  واحــد  ف،لبــس    ــارور ض ووسا القــارورتنيض  فــدع  لــه بــهض فقــص عليــه القمــةض فــدعا 

  االبن للت لبنها أرة ض والبنـس للـت لبنهـا أاـفض فقـاا عمـر  حـن أيـن ةعلـس رة،س احدامها على األار ض فقاا ف
 «.  ألا اهلل تعاىل ةع  للذكر حث  ح  األنثينيللن يا أبا احلسنض فقاا

 وفيه   418ص 1راةع االرشا   ي  426ي
ـا م علقـس بـال الم ها احرأ  هويس  الحاو فراو تـه عـن نهسـه فـاحننع ال ـالم فمضـ س وأاـذت بيضـة فألقـس بيضـها علـى وًو

و الس  اا هذا ال ـالم كـابرين علـى نهسـ  و ـد فضـ،ر م أاـذت وياًـا فـأرت بيـا، البـي ض  ورفعنه هىل أحري امل حنني 
ي لـ  حـاء  لقنـل  حـر حـن و الس  هذا حا ه على وـويبض فجعـ  ال ـالم يبكـ  ويـلأ  ـا ا عنـه وحيلـفض فقـاا أحـري املـ حنني 

حـي تشـند حرارتـه م لنـأتر بـه علـى حالـهض فجـ ء باملـاءض فقـاا  القـوه علـى وـوب املـرأ ض فـألقوه عليـه فـاةنمع بيـا، البـي  
والنأمض فأحر بأاذه و فعه هىل رةلني حن أص،ابه فقاا  تطعماه واله ـاهض فنطعمـاه فوةـداه بيضـاوض فـأحر خبليـة ال ـالم وةلـد 

 الباك .  املرأ  عقوبة على ا عائها
   كناب القضاء.  85-82يحواوعة الهقه    427ي
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 كراه وحا أشبه للن.هىل  ري املواسين الشرعيةض فال يكه  ال ن واحلدش وأاذ ات رار بات 
نعــم  ــد لكرنــا   الهقــه  أا األحــر   بــاب حــد العنــا واللــواق والســ،ا إاةــة هىل أربعـــة 
عـــدوا يشـــاهدوا األحـــر بشـــروق حـــذكور ض وهال فـــالعلم ال يكهـــ  هال للنأ يـــبض نعـــم   بـــاب 

 السر ة وحا أشبه يكه  العلم   ارةان حا الناش فقط  وا اةراء احلد.
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 الجزاء الجرا   من حيث

ابروــة الــت تســن،ا العقــاب   الشــريعة اتاــالحيةض عبــار  عــن فعــ  حمــرم أو تــرا  مســألة:
واةــــبض اــــواء كــــاا للــــن   جمــــاا العبــــا   ام   جمــــاا املــــرور و ــــريهض وهــــو حســــب القــــانوا 

 اتاالح  أربعة أ سام 
 حا عني له الشرن عقوبة ااصة حن حد أو  ماص أو حا أشبه للن.ا ول: 
 حا عني له الشارن النععير الذل تقديره   األ لب هىل احلاكم الشرع .: الثاني

وهفطـــار شـــهر رحضـــاا وحنـــ   (240)حـــا عـــني لـــه الشـــارن كهـــار  وحنوهـــاض كالقنـــ  الثالـــث:
 اليمني والعهد والنذر وحا أشبه للن.

 .حا مل يعني له الشارن أحد الثالوة املنقدحةض وه ا بنيه أنه حرام أو أنه واةب الرابع:
وعليه  فإلا فع  الش ص احلرام أو ترا الواةب اقط عن العدالةض فال يكوا  ب  النوبـة 
ورةــون امللكــةض صــاحلاو للقضــاء أو للشــها   أو هحاحــة ابماعــة أو حرةعيــة النقليــد أو حــا أشــبه 

 للن.
واملشـهور بـني الهقهـاء انــه ها كـاا حـن الكبــائر كـاا عليـه النععيــرض لكنـا تأحلنـا   للــن   

هقـــه حيـــ  ال  ليـــ  علـــى هكـــالق حثـــ  كالحهـــمض ويـــدا علـــى حـــا لكرنـــاه عـــدم تطبيـــا النـــيب ال
والوصـــ  يصـــلوات اهلل عليهمـــا  للـــنض اللهـــم هال أا يقـــاا  ها عـــدم النطبيـــا كـــاا حـــن بـــاب 

 األهم واملهم فنأح .

                                                           
 وكهار  القن  تكوا حضافاو هىل حا القماص أو الدية.  428ي
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 اخت   الجزاء باخت   الجرا  

بـة بدنيـة حـداو أو  ماصـاو أو  ـا لكرنـا حـن األ سـام تبـني أا بعـ  ابـرائم لـه عقو مسألة: 
تععيـــراوض وبعـــ  ابـــرائم لـــه عقوبـــة حاليـــة كمـــن نكـــ  بعبـــده حيـــ  يكـــوا عقابـــه عنقـــهض وبعـــ  
ابــرائم لــه عقوبــة اعنباريــة كالهســا الــذل يوةــب اــقوق الهااــا عــن العدالــةض لكــن حيــ  اا 

عنهض ةعـ  رماا تطبيا القانوا والنعام الناش باملقرراتض إاةة هىل ةع  عقوبات ملن ختلف 
 الشارن للن حلكام الشرن و د تقدم أنه بيد شور  املراةع   الدولة اتاالحية.

حثالو  الدولة ىلناي هىل  وانني املـرورض و ـوانني الشـركةض و ـوانني ابـيشض و ـوانني املـوسهنيض 
و وانني املعاهد العلميةض و وانني املسنشهيات واملسنوصهات وحـا أشـبه للـنض فلشـور  املراةـع 
ةع  العقوبات املناابة للمن لف وللن لقانوا يال ررر  أو  انوا ياألهم واملهم  وحا أشبه 

 للن.
ووكن   حوسف الدولة أا يدا  عقابه ىلس العقـد والشـرق كـأا تقـوا الدولـة للمعلـم  
عليــن أا ىلضــر كــ  يــوم حــن أيــام الن،مــي    املدراــة حــن اــاعة كــذا هىل اــاعة كــذاض ولــن  

نارض ولكن هلا االهس يقطع حـن راتبـن كـ  يـوم اسـة  نـانريض هىل حـا أشـبه ك  شهر حائة  ي
 للن.

لكن حن الوار  أا العقوبة املوروعة جيب أا ال تكوا خمالهة للشرنض وال تكوا اارةة 
عن اتنما  هىل حده اتة،ا  الذل ور    الشرن املنع عنهض باترـافة هىل أهنـا ليسـس هلـا 

حســـب ن ـــر الهقهـــاء حـــن ةهـــة ااـــنال  العحـــاا واملكـــاا واـــائر صـــي ة الـــدوام وه ـــا ختنلـــف 
 ا موصيات.
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 من شروط استحقاق الجزاء

  ااــن،قاق ابـعاء البـدين أو احلرحــاين أو حـا أشــبه للـن اشــ كوا أحـوراوض بينمــا ال  مسـألة:
يشــ ق   الضــمانات مجلــة حــن تلــن الشــروقض وللــن ألا الضــماا حكــم ورــع  واألحكــام 

 ق فيها مجلة حن شروق األحكام النكليهيـةض فاملشـهور أنـه هلا كسـر هنـاء ال ـري الورعية ال يش
شــ ص نــائم أو اــكراا أو كهــ  أو جمنــوا أو حلجــأ أو ةاهــ  ينمــور أنــه هنــاء نهســه أو حــا 

 أشبه للن يكوا راحناوض بينما ليي كذلن األحكام النكليهية.
   أحور والشروق   اان،قاق ابعاء والعقوبة الت ه  حم  الب،

البلـــوغ الشـــرع  ال البلـــوغ القـــانوينض نعـــم  ـــري البـــالن يـــ  ب أحيانـــاو هلا كـــاا  يـــعاوض ا ول: 
وللــن علــى حــا لكرنــاه   الهقــه فيمــا هلا أةــرم الطهــ  ةنايــات ااصــة بعــد كييــعه كييــعاو كــاحالو  

 كالعنا واللواق والسر ة وحا أشبه للن.
البــاب هال النأ يــب هلا مل يكــن ةنونــه إــد  العقــ ض فــاجملنوا ال حكــم لــه   هــذاالثــاني: 

 أفقده شعوره هكال اوض وهال فال تأ يب له أيضاو.
االانيـــارض فـــال عقوبـــة علـــى النـــائم كمـــا هلا انقلـــب علـــى كهـــ  فقنلـــهض وال علـــى  الثالـــث:

الســـكرااض علمـــاو بـــأا القـــدر املنـــيقن حنـــه فيمـــا هلا مل يكـــن اـــكره باانيـــارهض كمـــا هلا أوةـــر   
فسكر فجىن و د فقد الشعورض أحا هلا كاا اكره باانياره فهيه كالمض واموصـاو  حلقه ا مر

هلا كــــاا  ــــد شــــرب ا مــــر ليهعــــ  ابنايــــة   حــــاا الســــكرض وكــــذلن ال عقوبــــة علــــى املكــــره 
 واملضطر.
 القمدض فال عقوبة على حن ال يقمد اموصاو هلا كاا  اصراو. الرابع:

لنسبة هىل القوانني األوليـة املـذكور    اتاـالمض البياا والبالغض لكن هذا هو با الاامس:
و ــد ال يكــوا جمــاا هلــذا الشــرق بالنســبة هىل القــوانني الثانويــة الــت يضــعها شــور  املراةــع حــن 

 باب يال ررر  أو ياألهم واملهم  أو حا أشبه للن   ابملة.
حـدض ألنـه  البـاو حثالو  هلا ةاء الوباء ف،كم احلـاكم اتاـالح  بعـدم بيـع اللـ  احلليـب أل

حــا توةــد ةــراويم الوبــاء   اللــ ض فإنــه هلا علــم صــاحب اللــ  ًــذا احلكــم حــن احلــاكم م بــان 
الل ض حا لل،اكم تععيرهض أحا هلا مل يعلم البائع بذلن ألنـه مل يمـ  هليـه هـذا احلكـمض أو أنـه 



 

 116 

يــه عقــاب واا  بــان اللــ    يــوم ابمعــة وحكــم احلــاكم بعــد للــن   يــوم الســبسض مل يكــن عل
 كاا حيا املنع عنه   املثاا األواض وحن املعلوم أنه ال تنا  بني األحرين.

 واآليات والروايات واتمجان والدلي  العقل  حنوفرات حوا هذه الشروق ا مسة املعبور .
  يكلف اهلل نفسا  إ  ما آتاها اا اهلل اب،انه  

(249). 
 وسعسا  يكلف اهلل نفسا  إ و اا تعاىل  

(256). 
وما كنا معذبين حتى نبعث رسو   و اا اب،انه  

(251). 
إ  ما اضطررت و اا تعاىل  

(252). 
إ  من أكره وقلبه مطمأن باإليمانو اا اب،انه  

(253). 
  يرفع القلم عن الميب حـي يبلـن وعـن النـائم حـي يسـنيق  وعـن اجملنـوا و اا النيب 

 .(254) حي يهيا 
أحت تسعة أشـياءض وعـد حنهـا ا طـأ والنسـياا وحـا ارـطروا هليـه وحـا    يرفع عنو وله 

 .(255) اانكرهوا عليه وحا ال يعلموا وحا ال يطيقوا 
وحــن الوارــ  أا اتبــاء لــيي بهعــ  الشــ ص حــي يكــوا حورــع احلكــم كمــن يــوةر   
  حلقه اـر بعـد شـد يديـه ورةليـهض أو يـع  ًـا أو يـالق بـه كـذلنض وحـن حسـلمات الهقـه  ـب

 العقاب بال بيااض واتمجان على كثري حن املذكورات  طع .
 أمور يتوقف الجزاء عليسا

 وعلى حا لكرناه   املسألة السابقة فالالسم   العقاب أحور  مسألة:
ىلقــا ابــرم اارةــاوض أحــا نينــه و مــده والشــرون   حقدحاتــه لــيي جبــرم حــي يعا ــب أو  : 

 عليها وها كاا بعضها  رياو.
                                                           

 .7اور  الطالق    421ي
 .486اور  البقر     452ي
 .15اور  اتاراء    451ي
 .111اور  األنعام    454ي
 .126اور  الن،     453ي
  ها اهلل ععوةــ  عــن أحــري املــ حنني »ض وفيــه  31ح 3ب 82ص 1ض وراةــع حســندرا الواــائ   ي256هنــ  احلــا  ص  452ي

 احلدي .…« رفع القلم عن والوة عن النائم حي يسنيق  وعن اجملنوا حي يهيا وعن الم ري حي يكل
 .7136ح 46ب 243ص 6راةع حسندرا الواائ   ي  455ي



 

 117 

ومجاعـة   د اانلهوا   النجرل بانه ه  يوةب العقـاب أم ال؟ فالشـيخ املرتضـى  نعمض
ــــب  فــــاعل  وحوةــــب لننــــعا  آاــــروا علــــى أنــــه لــــيي إــــرام وال يوةــــب العقــــابض وه ــــا فيــــه  

 الدرةات.
وآاــروا علــى أنــه حمــرمض وأيضــاو حوةــب للعقــاب هلا رــممناه هىل  واآلاونــد ا رااــاين 

 يوةب العقاب. وهلم اآلار  باا ك  حرام 
وها كــــاا األ ــــرب هىل حــــا « األصــــوا»هــــذا و ــــد لكرنــــا تهمــــي  الكــــالم حــــوا للــــن   

ض نعــم ال هشــكاا    ب،ــه الهــاعل  وهجيابــه هحنطــاق الدرةــةض  ااــن هرناه هــو  ــوا الشــيخ 
لكــن الكــالم    ــب  الهعــ  ال    ــب  الهاعــ ض كمــا  ــد أملعنــا اــابقاو هىل اتشــكاا   حــا  الــه 

 ن أا ك  حرام يوةب النععير.املشهور ح
كــوا ابــرم  ـا لــه عقــابض فــابرم الــذل لــيي لــه عقــاب ال عقــاب عليــه كمــا لكــره   وثانيــا :

 الهقهاء بالنسبة هىل ال هار.
 حا لكرناه حن البياا والبالغ واائر ا موصيات. وثالثا :
 أا يكوا اجملرم حن أه  الدين الذل يلنعم به. ورابعا :

اس اجرحـة   الشـريعة اتاـالحية عليـه عقـابض أحـا هلا فعلـه اجملـوش فـال حثالو  العواي باأل
عقاب عليهمض ألا  ينهم الذل يلنعحوا به حيلـ  هلـم للـنض وكـذلن   شـرب العاحـة الهقـانض 
فإنه ليي   حذهبهم حمرحـاوض و ـد تقـدم االملـان هىل ي اعـد  اتلـعام  ولكرنـا   الهقـه أنـه شـاح  

 ملا له وملا عليه.
 

 من مستثنيات قاعدة ا لزاا

نعــمض يشــرق أا ال يكــوا الــذل النعحــوا بــه رــرورل احلرحــة بالنســبة هلينــاض كمــا لــو كانــس 
أاس املسلم جموايةض فإنه جيوس عندها سواي األ  ًاض لكن حي  ال جيوس للن عندنا  طعاوض 

 ال يشمله  انوا اتلعام بالنسبة لناض وهىل  ري للن حن األحثلة.
لــــعواي بطلقــــة العاحــــةض حــــن  وا تــــوفهر الشــــروق الــــت نشــــ كها حنــــن   صــــ،ة أحــــا حثــــ  ا

 الطالقض فإنه جيوس لنا العواي ًا لشموا  انوا االلعام لهض وعليه الروايات.
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وحــن املعلــوم أنــه يســنثىن حــن  اعــد  االلــعام أيضــاو  القــوانني العاحــة لبلــد اتاــالمض فــاا فيهــا 
 جيب على ابميع رعاينها.

لقـوانني العاحـة املقـرر    املـرورض فـإلا  ـرهر الضـوء األمحـر عالحـة ملنـع السـريض والضـوء حـثالو  ا
األاضــر عالحــة بــواس الســري فانــه جيــب علــى ابميــع رعاينــه واا مل يكــن    يــن الــبع  حــن 

 األ ليات الدينية للن.
سـلم بالوفـاء وكذا    ري املرورض كنقرير وةـوب الوفـاء بالعهـدض حثـ  حـا هلا مل يلنـعم  ـري امل

بعهــده حــع املســلمض كمــا هنــه كــذلن    يــن اليهــو ض فإنــه ال يلــعم بــا يلنــعم بــهض بــ  الــالسم عليــه 
االلنـعام بالعهـد وبقـوانني الـبال  العاحـةض النمـرا  أ لــة اتلـعام عـن حثلـه فـاجكم فيـه هـو األ لــة 

 األولية.
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 ثبوت الجرا بالطرق الشرعية

رم ألحدض وال اكالق اجملرم علـى أحـد هال بـالثبوت الشـرع   م هنه ال حيا نسبة اب مسألة:
كالبينــة وحنوهــاض أو العقلــ  كــالعلم القطعــ  فيمــا يكهــ  فيــه العلــمض  وا حــا اليكهــ  فيــه فقــد 
لكرنـــا   بعـــ  املباحـــ   أنـــه ال يكهـــ  العلـــم   حثـــ  العنـــا واللـــواق والســـ،اض هل الشـــارن مل 

بعنـا حـاععض وعلـم أيضـا إسـب العـا   حـن اع افاتـه  يعنلهض وهال فقد كاا يعلم راوا اهلل 
الثالوــةض وحــع للــن مل يرتــب احلكــم عليــه هال بعــد االعــ ا  الرابــعض الــذل هــو أحــد الطــريقني 

   وبوته. (250) الشرعيني  حن الشهو  األربع وات رارات األربعة
بعــد اع افهــا بعنــا املــرأ  وعلــم إســب العــا    وكــذلن كــاا يعلــم اتحــام أحــري املــ حنني 

 عنده والث حراتض وحع للن مل يرتب عليها احلكم هال بعد ات رار الرابع.
 وكذا فيما حيناي هىل ات رار حرتني ال يرتب احلكم حع ات رار حر .

وعلـــى هـــذا  فالواـــائ  العلميـــة احلديثـــة ال تثبـــس ابـــرم شـــرعاو فيمـــا ةعـــ  الشـــارن الوباتـــه 
العلــم حنهـــا بــهض فـــإلا أسهـــر الكلــب البوليســـ  ابـــرم  كريقــاو ااصـــاوض حــي واا حمـــ  لل،ـــاكم

وعنيه اجملرمض لكن اجملرم مل يع  ض فانه البد ـ   حقوق الناش ـ أا يسلن حعـه كريـا األاـئلة 
 املنعد   حي يننه  هىل ات رار بدوا اتكراه.

 وكــذلن هلا حلهــ  ابهــاس العلمــ  املــر   حورــع املهعــوا وحــر الهاعــ  ورآمهــا حــن ةــني
واحدض فإنه ال ينمكن احلاكم حن هةراء حد اللواق عليهما حا مل يع فا به بأنهسهما حن  وا 

 هكراه أو تعذيبض وهىل  ري للن.
وعليه  فال جيوس نسبة ابرم وال اكالق اجملرم على أحـدض وال تو يهـه أو اـجنه أو حـا أشـبه 

ض أو بنطبيـا حكـام الشـرن يال (257)ةللن با ال يعرفه اتاالم ةرحـاوض هحـا ابنـداءو كالعنـا والسـر 
ض كما اـبا حـن حثـاا عـدم بيـع اللـ    أيـام الوبـاءض (250)ررر  وحنوه على املمداق ا ارة 

 وحثاا  وانني املرور والشركة والنجد  وحنوها.

                                                           
 .44213ح 12ب 55ص 18حسندرا الواائ   ي  456ي
 األو .هذا حثاا للجرم االبندائ    457ي
 هذا حثاا للجرم الثانول.  458ي
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ـــعام أحـــد بـــا مل يوةبـــه اتاـــالم عليـــه هحـــا ابنـــداءو كاتنهـــاق علـــى العوةـــة  كمـــا ال جيـــوس هل
يا حكام الشرن للقوانني الكلية على املما يا ا ارةية حث  هجياب أا ض أو بنطب(259)واألوال 

 .(206)حيضر املوسف أوا الدوام   الدائر 
م ها للقارـــ  أا ين ـــري فيمـــا هلا كـــاا العقـــاب ح ةرةـــاو بـــني حـــدين  حـــد أ ـــ ض وحـــد 
سم أكثـــرض كال راحـــة حـــن  ينـــار هىل اســـني  ينـــاراوض فإنـــه ين ـــري احلـــاكم بـــني احلـــدينض لكـــن الـــال

هــذا حراعــا  األوىل إــا اجملــرم سحانــاو وحكانــاو وحالح ــة اــائر ا موصــيات  ــا يكــوا بــالا 
عطا نا  امنن أو أمسك بغير حساب

(201). 

                                                           
 هذا حثاا  ا أوةبه اتاالم ابنداءوض كما ال خيهى.  451ي
 هذا حثاا ملا أوةبه اتاالم بنطبيا القوانني الثانوية.  462ي
 .31اور  ص    461ي
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 المقدا روح القانون بشرو ه

لـــو اانلــف روح القـــانوا وح ــعاه الـــذل ورــع القـــانوا ألةلــهض حـــع حــا   القـــانوا  مســألة:
 وةسمهض فأيهما يكوا املقدم؟ 

لن كما هلا ترافع اوناا عند احلاكم   سوةةض وكاا ألحدمها شـاهداا واآلاـر لـيي لـه ول
شاهد وال حيلفض ولكن احلاكم علم بطريقةل حها كذب املدع  وها الشـاهدين  ـد أ هـالض فهـ  

  يه ـــا أ ضـــ  بيـــنكم بالبينـــات حيكـــم حســـب البينـــة الـــت هـــ  ةســـم القـــانوا و ـــد  ـــاا 
الذل هو روح القـانوا حيـ  ها القـانوا ورـع ألةـ  هرةـان  أو حسب علمه (202) واألواا 

وأمـرت  عــدل بيــنك احلـا ألهلــهض و ـد  ــاا اــب،انه عـن لســاا نبيــه  
فــإا العــدا  (203) 

 هرةان سوةة الناش هليهم؟ 
 احنماالاض كما ابا االملان هليه   بع  املسائ  السابقة 

نض وبطلـس املـواسين القضـائيةض حن أنـه هلا أاـذ بـروح القـانوا مل يكـن رـابط لـذل ا ول:
ألا كرق ىلمي  العلم للناش واموصيات القضـا    اـرعة العلـم وبطـئ العلـم خمنلهـةض كمـا 

 لكروه   باب القطع.
 حن أا القانوا ورع للعدالة فكيف يكوا ابباو لل لم؟ والثاني:

 يوافــا هــذا وال يبعــد لــعوم العمــ  بــروح القــانواض لكــن الــالسم فيــه حماولــة كشــف احلــا حــي
ةسم القانوا حع الوا عض فإلا مل تنن  اجاولة كشهاوض عمـ  القارـ  باالحنيـاق أو النمـا  أو 
حا أشبه للنض فإا حمذور اهلري والهورى   القضاء كبري ةـداوض و   ضـاء أحـري املـ حنني علـ  

ء أيضـا  كما أا القضا  األلكيا  (204)يعليه المال  والسالم  شواهد جاولة الكشف عن الوا ع
 كذلن.

 من قضاء الفقيه الشفتي 

                                                           
 .1ح 4ب 161ص 18واائ  الشيعة  ي  464ي
 .15اور  الشور     463ي
 .368وص 382ص 4نا ب  يض وامل418ص 1وي 425ص 1راةع االرشا   ي  462ي
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كــاا أحــد كبــار العلمــاء   هصــههاا وكــاا النــاش ي افعــوا  اا حجــة اتاــالم الشــهت
هليه   امـوحاهتمض فجـاءت هليـه احـرأ  و الـس  ها ةـارل  مـب حـديقت وهـو حننهـذ ولـيي 

قــ  حقــ  هىل   أل  ليــ  حــن بينــة أو ور ــة أو حــا أشــبهض فــإا ككنــس حــن األاــذ إقــ  وهال ب
 اآلار .

 و د علم صد ها حن القرائن  ال بأش. فقاا هلا الشهت 
م ااندعى كرفهاض فأاري الش ص أورا او فيهـا عـد  شـها ات حـن الوةهـاء بـأا البسـناا 
لـــهض م اشــــن   حجــــة اتاــــالم بعــــد   ضـــايا ااــــر حضــــر أصــــ،اًا   جملســــهض م النهــــس هىل 

 البسناا؟ املدعى عليه واأله حبندراو  ه  وروس
  اا  ال.

 وبعد حد  األه ه  اش ينه؟
  اا  ال.

 وبعد ااعة األه  ه  أحدوس البسناا بنهسن؟
  اا  ال.

وهكــذا و   هلــة حنــه اــأله حجــة اتاــالم عــن كــ  أاــباب امللــنض وهــو   حــاا  هلنــه 
عن  مد حجة اتاالم كاا جييب بالنه ض وأارياو  اا له حجة اتاالم  فمـن أيـن لـن هـذا 

بســناا وأنــس تعــ   بأنــه ال اــبب مللكــن لــه فن،ــري املــدعى عليــهض الــذل  مــب البســناا ال
وأةـــاب  بأنـــه اـــقط   حـــن الســـماءض فأبطـــ  حجـــة اتاـــالم أورا ـــه واـــلم البســـناا هىل املـــرأ  

 حالكنه.
 وحن راةع  ضايا القضا  ير  فيها كثرياو حن األشباه والن ائرض واهلل العامل املسنعاا.

 ر إ ا اختلفااآلمر والمأمو 
لو اانلف حكم اآلحر حع حا يـراه املـأحور حـن الـدلي  العقلـ  أو احلكـم الشـرع ض  مسألة:

 فما هو احلكم؟ 
حثالو  هلا أحر رابط ابـيش ـ فيمـا لـو كـاا واةـب اتكاعـة شـرعاو ألنـه كـاا حـثالو حنمـوباو 

يي بعـدو حورـوعاوض حن  ب  شور  املرةعية ـ برح  ش ص يراه عدواوض بينمـا رأ  املـأحور أنـه لـ
أو لـــيي حهـــدور الـــدم حكمـــاوض أتـــى هنـــا اجـــذور الســـابا الـــذل لكرنـــاه   النعـــار، بـــني روح 
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القانوا وةسـم القـانواض ألنـه حـن كـر  حـأحور بإكاعـة القائـد وهال لـعم الهورـىض وحـن ةانـب 
 آار ير  أحره خمالهاو للشرن أو العق ض وهو حرامض فكيف يهع ؟ 

أيضاو حماولة النوفيا بينهماض فـإا مل يـنمكن وكـاا  ـد علـم باشـنباه وابواب  انه جيب هنا 
وحـا  (205)القائدض وةب عليه هكاعـة اهلل أو العقـ ض فإنـه يال كاعـة مل لـوق   حعمـية ا ـالا 

 حكم به العق  حكم به الشرن أيضاوض فال حيا له رحيه.
آحـراو و ائـداوض   ويذكر    مة روهتا العاحة  ها بعـ  ر اـاء ابـيش  ـن ةعلهـم النـيب
للـــن  ـــاا  لـــو  أةـــ  نـــاراو وأحـــر أصـــ،ابه أا يـــدالوهاض فلـــم يـــدالوهاض فلمـــا أـــع النـــيب 

ض فاا ص،س القمةض فهـ  كنايـة عـن ها هكاعـة اآلحـر   (200) الوها بقوا   النار هىل األبد
 حعمية ا الا ه  نارض وخيلد املأحور الذل أكاعه فيها هىل األبد.

ور  اكعـاو خبطـأ اآلحـر حورـوعاو أو حكمـاوض وه ـا كـاا بيـنهم ااـنال  نعم لـو مل يكـن املـأح
االةنها  كاا الالسم على املأحور االتبان ألنه األص  حا مل يقطع خبالفه واملهرو، أنه ال  طـع 

 هنا   ا ال .
 الجزاء على الشرع أو العقع؟

با موصـــية أو حـــن اليقـــني أا الشـــرن مل يـــدن كبـــري  وال صـــ ري  هال بـــني حكمهـــا  مســـألة:
بالقواعــد العاحــةض لكــن ربــا ال يمــ  احلكــم هىل الشــ ص حــن بــاب القمــور ال النقمــريض و  
هــذا املــور  لــو اــالف املكلــف احلكــم العقلــ ض وتبــني بعــد للــنض انــه ب الهنــه لل،كــم العقلــ   

 كاا  د االف الشرن أيضاو فه  يعا ب أم ال؟
ـــة االعنبـــار بالقـــانوا امل وةـــو ض اـــواء وصـــ  الشـــ ص أم مل يمـــلهض فـــال   القـــوانني العاملي

 عقوبة ملن االف العق  هلا مل يوةد  انوا يوافقه يقوا بكونه ةرحاو.
ولعــ  الشــرن كــذلن أيضــا فيمــا مل يوةــد  ــانواض أو وةــد ومل يمــ  هىل املكلــف  مـــوراوض 

وما كنـا معـذبين حتـى نبعـث رسـو   حي   اا اب،انه  
ض وهىل  ـري للـن حـن أ لـة (207) 

 ء  العقلية والشرعية.اللا

                                                           
 .7ح 51ب 111ص 8واائ  الشيعة  ي  465ي
 .15217ح 24ب 121ص 13راةع حسندرا الواائ   ي  466ي
 .15اور  اتاراء    467ي
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لكــن بعــ  الــدوا يأاــذوا حــن اــالف عقلــهض وحيااــبونه حســاب اجملــرحنيض حــي واا مل 
يوةد  انوا ينصه على كونه جمرحاوض و د حاكموا ر اـاء احلـعب النـاسل الـذين مل خيـالهوا  ـانوا 

 .(209)نية  احلرب العاملية الثا (200) ولنهمض وا ا االهوا عقلهم   ةناياهتم ىلس لواء هنلر
و ــد اننقــد الــبع  هــذه اجاكمــات و ــاا بــأهنم ليســوا جمرحــ  حــربض بــ  هــم أنــاش شــرفاء 

 حي  أكاعوا أحر القيا   وه ا القائد هو املن،ر  واجملرم!
وعلــى أل  فال ــاهر أا القــانوا اتاــالح  هلا مل يمــ  ال بنقمــري املكلــف بــ   مــوراو مل 

لــك قريــة أمرنــا متر يســا  فســقوا  يســا  حــق وإ ا أردنــا أن نسيكـن عقــابض  ــاا اــب،انه  
عليسا القول  دمرناها تدميرا  

 (276). 
فإهنم هلا االهوا األحكام العقلية م االهوا األواحر الشرعية الت ةاءت على وفقهـاض فقـد 
ااـــن،قوا العقـــابض وأحـــا صـــر  خمـــالهنهم لألحكـــام العقليـــة فلـــم يوةـــب عقـــاب اهلل اـــب،انه 

 وتعاىلض فنأح .

                                                           
مض م أصــب  سعيمــه 1111م  ايااــ  أملــاينض ولــد   النمســاض  اــ  احلــعب العمــا  األملــاين 1125-1881هنلـر أ لــو  ي  468ي

م فهشـــ  واـــجنض 1143مض حـــاوا القيـــام بعمـــياا حســـل    حـــونيخ 1141  أل النـــاسل وأـــاه احلـــعب الـــوكر االشـــ اك
م  1133ورع كنابه يكهاح     السجن وعر، فيه حذهبه العر   العنمرل الـذل اصـب  شـعار الناسيـة. صـار حسنشـارا 

عديـــد ض أشـــع  احلـــرب  ض أ ـــام ن احـــا  كناتوريـــاض ا ت بـــه ايااـــنه النواـــعية ال املـــة هىل احـــنالا بـــال 1132رئـــيي الدولـــة 
 .1125نيساا  32مض هعم وانن،ر   برلني 1134العاملية الثانية 

نشبس بني  وات اجور أملانيا وايطاليا والياباا حن ةهة واحللهاء فرنسا وانكل ا واالىلا  السوفيا  والواليات املن،ـد  والمـني   461ي
احلــرب العامليــة األوىلض  ــا أ   هىل سهــور الناسيــة و كناتوريــة هنلــر  حــن ةهــة وانيــةض حــن أاــباًا ارهــاق اال نمــا  األملــاين بعــد
 21حليـوا جمنـد وحسـاعدض وكـاا القنلـى حـا يقـارب أو ينجـاوس  14واياانه العنمرية والعدوانية النواعيةض اش ا   احلرب 

 حليوا حسب اانال  االحماءات.
 .16اور  اتاراء    472ي
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 ب للجاهع القاصر  عقا

اباهـ  القاصـر ال يعا ـب باحلـدو  وحنوهـا اـواء كـاا  مـوره   أحكـام املـرور أم  مسألة:
   ــريهض ال   الــدنيا وال   اآلاــر  بــال هشــكااض نعــم عليــه األحكــام الورــعيةض فلــو اـــالف 
 مــوراو أحــد  ــوانني املــرورض وأ   هىل كســر يــد شــ ص أو رةلــهض أو اا ش مــاو أةنــب بــدوا 

مــه بــأا ابنابــة توةــب ال ســ ض أو أتلــف حــاا النــاش كــذلنض أو تنجســس يــدهض فــإا عليــه عل
 الدية وأحكام ابنب والضماا ويده جنسةض وهكذا.

هـــذا   اباهـــ  القاصـــرض احـــا   اباهـــ  املقمـــر حـــن حيـــ  عقوبـــات اآلاـــر ض فيســـن،ا 
لورـعية   الــدنيا كمــا ها عليـه األحكــام ا  (271)العقـاب فيهــا ملـا ور  حــن  ولـه يهــال تعلمـس؟ 

 حن رماا و ريه أيضاو.
وأحا حن حي  عقوبات الدنيا حث  حد العنا وشـرب ا مـر والسـر ة وحـا أشـبه للـنض فهـ  

 تثبس   حقه أم ال؟ 
 احنماالا 
العــدمض ألا بعــ  اآليــات والروايــات تــدا علــى العــدم ـ وه ــا عليــه النععيــر فقــط ا ول: 

و روا ما بقي من الربا وله اب،انه   لعدم تعلمه حا وةب عليه شرعاو ـ حث 
فإنـه ال ( 272)

شــ ء عليــه وها كــاا حقمــراو   عــدم الــنعلمض ولقولــه يعليــه الســالم  فــيمن شــرب ا مــر  ها 
 ض وتكالق  لي  الرفع.(273) رئس عليه آية ا مر وفسرت له

 الزانيــةاالوبــاتض ألا بعــ  األ لــة األاــر  يــدا علــى الثبــوتض حثــ  هكــالق   الثــاني: 
والزانــي

والســارق والســـارقةو (274) 
واــائر اآليـــات والروايــات املثبنــة للعقوبـــاتض  (275) 

 فإا ا اري حنها هو القاصر أحا  ريه فال  لي  على ا روي.

                                                           
 .448راةع أحا  الشيخ املهيد  ص  471ي
 .478اور  البقر     474ي
 .425ص 1راةع اترشا   ي  473ي
 .4اور  النور    472ي
 .38اور  املائد     475ي
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وها كاا يقابله  وله  (270)  النعوي    العد  وي يده ص،ي  الكناا  عن الما ق 
 (277)بأل ابهالنني أعذر. 

حلــدض هل احلــدو  تــدرء بالشــبهاتض وهــذا حــن شــبهة احلــاكم   ولــو فــر، الشــن مل جيــر ا
احلكمض فاا هذا احلدي  يشم  الشبهة   احلكم و  املورونض للهاعـ  وللشـاهد ولل،ـاكمض 
نعــم القــوانني العامليــة ال تهــرق بــني العــامل واباهــ ض والقاصــر واملقمــرض حــع اا مشوهلــا للجاهــ  

 فال يبعد أا العقالء يروا عدم املنع عن عقوبنه. القاصر اال  العق ض أحا للجاه  املقمر

                                                           
 .17274ح 17ب 312ص 12راةع حسندرا الواائ   ي  476ي
 .17274ح 17ب 312ص 12راةع حسندرا الواائ   ي  477ي
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 الميزان  ي القاصر والمقصر

 حا هو حيعاا القمور والنقمري؟مسألة: 
واتحـام أحـري املـ حنني  ال اهر أنه العر ض وللن على حسب أاـلوب تعاحـ  الراـوا 

هنم كــانوا حثـــ  حــع النـــاشض فــإهنم كـــانوا يعــاحلوهنم عرفيـــاو ال   يــاوض فـــإا النــاش   سحـــا علــ  
الناش   سحاننـاض حيضـروا جمـالي الـوع  ويسـنهيدوا األحكـام تـدرجيياوض فـإلا كـاا اباهـ  حـن 
هذا القبي  كاا  اصراو وهال كاا حقمـراو كمـن يهـر عـن تعلـم املسـائ  وحضـور اجملـالي والسـ اا 

 عن األحكام.
 شبهات.ولو شن   أنه  اصر أو حقمر و لنا بعقوبة املقمر فاحلدو  تدرء بال

 م ك معر ة القاصر من المقصر
حـا هـو حـالا حعرفـة القاصـر حـن املقمـر؟ وحـن أيـن نعلـم أا ابـاين اباهـ   اصـر  مسألة:

 أو حقمر   ةهله؟ 
ال ـاهر أنـه ها كانـس القـرائن تـدا علـى أحـدمها فهـوض وهال كـاا ابـاين نهسـه هـو املرةــعض 

ر  هال حـن  بلـهض فـاا  ولـه حجـة فيـهض نعـم ألنه ال يعر  هال حن  بلهض و د لكروا أا حا ال يعـ
لو توفرت القرائن على أحد ابانبنيض فانه يعم  على كبقهـا هلا أوةبـس االكمئنـاا ـ كمـا هـو 

إن الظن   يغني من الحق شيأا  وار  ـ وهال فـ
 (270). 

                                                           
 .36اور  يوني    478ي
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 إ ا ل  يجد القاضي حك  الجريمة

حـــدوناو   الهقـــهض ومل يقـــدر هلا مل جيـــد القارـــ  حكـــم ابروـــة أو حكـــم الـــدعو   مســـألة:
على ااننباق حكمه حن األ لة الشرعيةض أو كاا النص جممالوض أو حنعارراوض أو كـاا للقارـ  
حمــذور   فمــ  الــدعو  حــن ةهــة  رابــة أو صــدا ة أو حــا أشــبه للــنض فــإلا كــاا هنــاا  ــا، 

 عليه.آار حا له أا ال حيكمض هل كونه ةاحعاو للشرائط ليي حعناه أنه واةب تعيير 
وأحا هلا مل يكن  ا، آار وأحكـن تـأاري الـدعو  أو تعليـا حكـم ابروـة هىل تـوفر  ـا، 
وااض أو ح  حشكلة نهي هـذا القارـ  الـذل ترافعـوا هليـهض حـا لـه النـأاري أيضـاوض وأحـا هلا مل 
يكـــن للـــن وال لاا فـــالالسم أا حيـــاوا فهـــم حكـــم الـــدعو  والهمـــ  بـــني امل افعـــنيض أو فهـــم 

 وتنهيذ القضاء فيها. حكم ابروة
واحـــا هلا مل يـــنمكن بـــاألار  حـــن النوصـــ  هىل احلكـــم فـــالالسم عـــالي املشـــكلة   الـــدعو  
بمــل  وحنــوهض و  حكــم ابروــة باال نمــار علــى القــدر املنــيقن ها كــااض وهال فــال عقوبــة ألا 

 احلدو  تدرء بالشبهات.
 وحا لكرناه هو حقنضى األ لة الشرعية واحلكم العقل .

  هلا ا عى اوناا سوةية احرأ  وكاا لك  شاهدااض أو حلف كـ  واحـد حنهمـاض أو مل حثالو 
يكــن هلمــا ال شــاهد وال حلــفض وشــن القارــ    أنــه هــ  يكــوا احلكــم بالقرعــةض أو ةلمهــا 

 على الطالقض أو ةل أحدمها؟ فإنه يعم  كما لكرناه.
صـالح بينهمـا باملهايـات لكـ  و  حور  المل  كما هلا كانس  ار حور  النعانض وأحكن ات

واحـــد حـــد ض أو بيعهـــا وتقســـيم الـــثمن بينهمـــاض أو مجعهمـــا علـــى االشـــ اا   االاـــنها   حنهـــا 
 وحنوهاض فع  للن.

وحن للن ي هر حكم حا لو اانلف الهقهاء   حسألةض ومل ينمكن القار  الذل رفعس 
ال على حنو االش ااض حـع أا له الدعو  حن البسه فيهاض وللن كما هلا باعه فرااو حن فراني 

الهراـني كانـا حشـ كني   امللكيـة لش مـنيض كمـا لـو حـات صـاحب الهراـني وكـاا لـه ولـداا 
فوروـــا الهراـــنيض فاهنمـــا يشـــ كاا فيهمـــاض ال أا لكـــ  واحـــد فراـــاو ااصـــاو حـــن الهـــرش األمحـــر 
ا واألبـــي ض ورأ  القارـــ  ااـــنال  الهقهـــاء   صـــ،ة حثـــ  هـــذا البيـــعض حيـــ   ـــاا أحـــدمه
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بالمــ،ة واآلاــر الــبطالاض فإنــه ال يــنمكن حــن البــس   احلكــم حــي يقضــ  بينهمــا بــا يــر ض 
اموصــاو هلا كــاا املنناسعــاا جمنهــدين أو حقلــدين مل نلهــ  الن ــرض أحــدمها يــر  الــبطالا ألنــه 
حــن بيــع املــبهمض واآلاــر يــر  المــ،ة ألا املــبهم ال حــانع حــن بيعــهض  ــا  ــد لكرنــا تهمــيله    

 «.قه  البيعاله»كناب 
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 استحقاق العقوبة وم كسا

ال يشــ ق   ااــن،قاق العقوبــة حطلقــاو اــواء   ةــرائم املــرور أم    ــريهض علــم  مســألة:
اجملرم بوةو  العقوبة أو أا عقوبنه كـذاض بـ  يكهـ  علمـه بـأا الشـ ء الهـالين حمـرمض ألا علمـه 

هــ  لــه عقوبــة أم الض أو علــم أا لــه بأنــه حمــرم بيــااض فــإلا علــم بــأا  نــ  الــللء حــرام ومل يعلــم 
عقوبة لكن مل يعلـم هـ  أا عقوبنـه القمـاص أو الديـة؟ أو علـم أنـه الديـةض لكـن مل يعلـم  ـدر 
الدية؟ اان،ا العقوبة تكـالق األ لـة وعـدم وةـو  حمـذور شـرع  أو عـر  أو عقلـ  حـن هـذه 

 ابهاالت.
يات  ـري تـامض وها لكـره بعـ  فاحنماا أنه ال يثبس احلد هال هلا علم اجملـرم كـ  ا موصـ

املقننني ال ربيني حسندلني عليه  بأا اجملـرم جيـب أا يـواسا بـني حنـافع ابروـة وحضـار العقوبـة م 
يقــدم علــى ابروــةض و  صــور  علمــه با موصــيات يســن،ا العقوبــةض أحــا هلا مل يكــن العقــاب 

املطلــا الــذل ال عقوبــة وارــ،او لديــه مل تكــن هنــاا لديــه حواسنــةض فيكــوا حالــه حــاا اباهــ  
 عليه.

وفيـــه  باترـــافة هىل حـــا لكرنـــاه حـــن هكـــالق األ لـــةض وعـــدم كـــوا هـــذا حـــن الشـــبهة الدارئـــة 
 لل،دض أنه حن أين هذا الشرق؟ أل  اش اق العقوبة باملواسنة   نهي اجملرم.

 ض و ا لكرناه يعر   أنه لو كاا اجملرم ةاهالو با موصيات لكنه كاا عاملاو بأص  الن،ر 
اان،ا العقوبةض وأةريس عليهض حي واا كاا   تموره ـ حثالو ـ أا حد ا مر اسني اوكاوض 
اض عقوبــة كاحلـــة بـــاةراء احلـــد  أو اا عقوبنهــا  راحـــة حائـــة  ينــار فقـــطض فإنـــه يعا ــب علـــى شـــًر

 عليهض وها مل يكن عاملاو خبموصية العقوبة و  ائقها.
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 لو تعددت خصال العقوبة

 ـاهر أا العقوبــة هلا كانــس امــاالو حنعـد  ض كــاا املســن،ا للعقوبــة خمــرياو   م المســألة: 
 الشرن بينهاض فإلا اانار هو وحنوه أحدهاض مل حيا للقار  تعيني  ري خمناره.

حثالو  هلا كانس  ية  نـ  ا طـأ أحـد أشـياء اـنةض واانـار القاتـ  احلُلـة   شـبه العمـدض أو 
 ض مل يكـــن للقارـــ  ةـــله ب ـــري حـــا اانـــار لورـــوح أا اانـــارت عا لنـــه هياهـــا   ا طـــأ اجـــ

 الشارن اريهض فمن أين للقار  هاقاق ختيريه؟
نعم هلا رأ  القار  صالحاو حن باب ياألهم واملهم  وحـا أشـبه حـا لـهض لكـن هـذا لـيي 

 باانيار القار ض وه ا هو حن هةبار الشارن للمجرم بالدلي  الثانول.
أنــه أفــي للســلطاا فــن  علــ  شــاه القاةــار بلــعوم كهــار   ولــذا ينقــ  عــن اجقــا القمــ 

صـيام اــنني يوحــاوض حيـ  انــه كــاا  ــد أفطـر يوحــاو عمــداو   شــهر رحضـااض ومل يقبــ  حنــه اجقــا 
  ــــه العنــــا أو عنــــا العبــــد أو اتكعــــامض  ــــاا اجقــــا لــــبع  اواصــــه  ها الشــــاه اــــه  علي

لذا أحرتـه بمـيام اـنني يوحـاو حـي ال اتكعامض فيمكن أا يسنهني باتفطار   شهر رحضااض و 
 يقدم على حث  هذا بعد للن أبداو.

نعم فيما ةع  الشارن اانياره بيد القار ض فانه ليي للمجرم تعيني أحدهاض وللـن كمـا 
هلا اريه الشارن   النععير بني اوق وعشـر  اـياقض واانـار القارـ  أا يضـرب اسـة حـثالوض 

 وة حثالو.فإنه ليي للمجرم  فعه واانيار وال
م لو اانلهس العا لة    ية الشا  أو اتب  حثالوض فانـه ال حيـا هلـا النبعـي ض ألا الشـارن 
ةع  للو  أحد السنةض ال املركب حن اونني أو أكثرض وهنا يكوا احلكم حع القرعـة هـ  الشـا  

 الثالوة. أو اتب ض أو اتبان األكثرية حن العا لةض أو يهم  األحر القار ؟ ولع  هذا أ رب
 اخت   القانون باخت   المصالح

حيا ملن بيده صيا ة القانوا وولن تأكريه حسب ااننباكه حن األ لة األربعة أا  مسألة:
يموغ القانوا خمنلهاوض حسب اانال  املما  العاحـةض فلـو كانـس املمـل،ة العاحـة   ب ـدا  ـ 

ار  احلمـراءض و  البمـر  عنـد اتشـار  حـثالو ـ تقنضـ  ةعـ  الو ـو     ـانوا املـرورض عنـد اتشـ
ا ضراءض كاا له للنض لكـن هلا مل يكـن هنـا ااـنال  حمـل،ة بـني ب ـدا  والبمـر ض فال ـاهر 
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 أنه ليي له للن ألنه يوةب االرطراب والهورىض والضرر واتررار.
حــثالو  هلا ةــاء البمــرل هىل ب ــدا  وكانــس اشــار  الو ــو  فيــه خمنلهــة عــن البمــر ض أاطــأض 

 بالعكي هلا لهب الب دا ل هىل البمر ض وربا ابب للن تلف النهوش وفسا  األحواا.و 
وعلـــى هـــذا  فاالانيـــار بيـــده هلا مل يكـــن االاـــنال  حوةبـــاو للضـــرر وحنـــوهض و ـــد تقـــرر    

ض (279)كنــب الهقــه واألصــوا أا احنمـــاا الضــرر العقالئــ  ولــو واحـــداو   حائــة جيــب اةننابـــه
ب هناء حن حائـة هنـاء أحـدها حسـموم حـع أا االحنمـاا واحـد   املائـةض ال يسنعد العقالء لشر 

 فنأح .

                                                           
 هلا كاا  ا يعنر به العر .  471ي
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 تفسير القانون

تهسري القانوا الذل أكثر علماء احلقـوق الب،ـ  حولـه   القـوانني ال ربيـةض لـيي  مسألة:
عندنا حنـه عـني وال أوـرض وللـن ألا الهقيـه هـو املسـننبط لألحكـام حـن األ لـة األربعـة املعنمـد  

الشـــارنض فـــإلا فـــر، همجـــاا حـــا لكـــره الهقيـــه حـــن األحكـــامض أو تعـــار، حكـــم   حكـــاا عنـــد 
وحكــم   حكــاا آاــرض وشــن   أا املمــداق الهــالين حمــداق حلكمــه هــذا أو حكمــه لااض  
كمــا هلا مل يعلــم أا  ولــه  املــاء املطلــا حطهــرض بــاا املــاء العاةــ  أو الكليــت هــ  هــو حمــداق 

 ؟ فــالالسم حراةعــة نهــي الهقيــه حــي يهســر حــا شــن فيــهض ألا للمــاء املطلــا أو للمــاء املضــا
النهســـري هنـــا يرةـــع هىل االاـــننباق الـــذل ال حيـــا ل ـــري الهقيـــه للـــنض هل هـــو لـــيي حـــن جمـــاا 

 ختمص  ري الهقيه.
 وهلا كاا االانال    املورون ال   احلكمض فاملورون على  سمني  

 حسننبط. :1
 وص ر . :2

ســـننبطة يكـــوا املرةـــع فيـــه هـــو الهقيـــهض وهلا كـــاا حـــن املوارـــيع فـــإلا كـــاا حـــن املوارـــيع امل
المـرفة يكــوا املرةــع فيـه العــر ض ألا املورــون ي اــذ حـن العــر  واحلكــم حـن الشــرن علــى حــا 

  رر   األصوا.
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 من يجري الحد؟

ال حيــا ألحــد أا جيــرل احلــد علــى أحــدض وال أا ينههــذ العقوبــة علــى  ــريه حطلقــاوض  مســألة:
 ضايا املرور أم    ريهض هال للقار  نهسهض أو حن يكوا بـأحر حـن القارـ ض أو اواء كاا   

 حن أةاس له الشرنض وهلا فع  للن حن ليي له ا نص حنه.
كمـــا ال يكهـــ    هةـــراء احلـــد أا حيـــد اتنســـاا نهســـهض كـــأا يضـــرب نهســـه بالســـياق أو 

   فقط.يسجن نهسه أو حا أشبه للنض ألا األ لة حاصر  هلذا احلا   القار
نعم   املثاا الثاين لو  اا له القار   ااجن نهسن    رفة كذاض فسجن نهسه وألقـى 
حهناحها هىل ا اريض حي ال ينمكن بعد للن حن الوصوا هليه ـ حثالو ـ ص ض تكالق الـدلي  

 حن  وا وةو  انمرا .
 النسبة بين العقوبة والردع

حـن كوهنـا لـر ن اجملـرم عـن ابـرم لـيي علـى ال خيهى أا حا لكر   حكمة العقوبـة  مسألة:
 حنو الكليةض هل بينهما عموم حن وةه حي  يه  اا   حا تنيض وجينمعاا   حا   واحد .

حـــثالو  هلا ا ـــنص حـــن هنســـاا و نـــ  عقوبـــةض ال يكـــوا القنـــ  هـــذا را عـــاو لنهســـهض الننهـــاء 
 املورونض نعم يكوا ر عاو للارين.
 ري القن    السر اهيةض ملالح ة أحر ـ هل    ـري حـا نـص كما ها حن ينههذ عليه عقوبة 
وليشسد عذابسما  ا فـة مـن المـؤمنينعلى اتسهار حي   اا اـب،انه  

ال جيـب  (206) 
 اتسهار ـ يكوا خبال  عقوبة القن  را عاو لنهسهض وال يكوا ر عاو للارين.

 وربا جينمعاا كعقوبة  ري القن  علناو.
  ي الدنياجرا     عقوبة لسا 

م ها هنـاا بعـ  ابـرائم الـت يعا ـب اهلل تعـاىل حرتكبهـا   اآلاـر ض العقوبـة هلـا  مسألة:
  الدنيا وها كاا باتحكاا ورع العقوبة هلاض لكن الشرن وكذلن العقالء مل جيعلوهاض وللن 

 حث   ن  اتنساا نهسهض فإنه حرام ح كد  د توعهد اهلل عليه النار   اآلار .

                                                           
 .4اور  النور    482ي
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و  تقتلوا أنفسك هلل اب،انه   اا ا
 (201). 

ومن يفعع  لك عدوانا  وظلما   سو  نصليه نارا  و اا تعاىل أيضاو  
(202). 

لكـــن بعــــد القنــــ  ال يعا ـــب املقنــــوا إــــرق أو كثيـــ  أو حــــا أشــــبه وها أحكـــنض بــــ  بعــــ  
و حــا أشــبه املن،ــرفني حــن احلكــام كــاا يعا ــب القنيــ  أيضــاو إر ــه أو حثلنــه أو ب كــه حــي ينــنت أ

  وصينهض نقالو  ض حع اا اتاالم  د هنى عنه شديداوض حي   اا أحري امل حنني (203)للن
 .(204)«هياكم واملثلة ولو بالكلب العقور»كما   هن  البال ة    عن راوا اهلل 

                                                           
 .  41اور  النساء    481ي
 .32اور  النساء    484ي
 راةع كناب يحن  مص املسنبدين  ويالميا ة ابديد   ويتاريخ احلاكورل عثماين  لإلحام امل لف.  483ي
 .44682ح 51ب 456ص 18راةع حسندرا الواائ   ي  482ي
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 من هو المفسر للقانون؟

هقيــهض ال يمــ  للقارــ   ــري الهقيــه ـ الــذل جيــب عليــه أا يقضــ  وفــا فنــاو  ال مســألة:
وهال فال حيا له أا يقض  بني الناش ـ تهسري  ـانوا القضـاءض اـواء كـاا  ـانوا ةـعاء أم  ـانوا 
 ار  أم  ريمهاض ال تواعةض وال تضـييقاوض وال علـى حنـو العمـوم حـن وةـهض واـواء بنهـع املـنهم أم 

هـم الـذين بنهع املدع  أم بضررمهاض وللن ألا اتاـالم حـد  األحـور ىلديـداو   يقـاوض فالهقهـاء 
 يدركوا حهاهيم األ لة األربعة وانطبا ها على الم ريات ا ارةية.

 نعم هلا كاا القار  جمنهداو فقيهاو وةاحعاو للشرائط حا له النهسري حسب ااننباكه.
فــاالانال  الــذل حــدث بــني املقننــني ال ــربيني   اا حــن حــا القارــ  للــنض أو عـــدم 

واـعة أو النضـيياض وهلا كـاا ةرحـاو فهـ  يأاـذ ةانـب حقهض وهلا كاا لـه احلـا فهـ  هـو   الن
 املنهم أو ةانب االةنمانض ال ينمشى   األحكام اتاالحية.
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 بين القاضي وشورى الفقساء

م هلا اانلف القار  وكاا جمنهـداو ةاحعـاو للشـرائطض   حكـم حـن األحكـام حـع  مسألة:
 فه  الالسم اتبان رأيه أو رأيهم؟شور  الهقهاء املراةعض الذين نمبوه   حنمب القضاءض 

ال ـــاهر  الثـــاينض هال هلا علـــم القارـــ  خبطـــئهم   هـــذا املقـــامض حيـــ  ال وكـــن لـــه فمـــ  
القضية ال حسب رأيه ألنه يوةب الهورى   القضاءض وال حسب رأيهم ألنه يعلـم ببطالنـه ـ 

االملــان هىل حثــ  فررــاو ـ وحعلــوم انــه علــى اــال  العلــم ال جيــوس أا يعمــ  اتنســاا و ــد تقــدم 
 للن.

 من شروط القضاة
جيب ربط القضا  ربطاو   يقاوض باترافة هىل لعوم كوهنم عدوالو حي ال ين،رفوا  مسألة:

وحــده هــو  عـن ةــا   المــوابض وكــم رأ  النــاريخ ال ــابر واملعاصــر احنــرافهمض فــإا املعمــوم 
ات فـــيمكن احنـــرافهمض و  املــأحوا عـــن االحنــرا ض أحـــا اــائر النـــاش ولــو كـــاا هلــم أ ـــو  امللكــ

 (205)الناريخ  الي كثري  حن األ وياء الذين احنرفواض وهو اري شـاهد لـذلنض فـبلعم بـن بـاعوراء
 وهىل  ريمهاض يشهداا ملا لكرناه. (200)وعابد برصيميا

 وربط القضا  يكوا بأحور 
كــوا احلكــم حعنمــداو علــى تعــد  األحــعاب ـ ال احلــعب الواحــد ـ حــي يكــوا كــ  ا ول: 

حعب حن األحعاب احلر  املنافسة لل،عب احلاكمض حرا باو لل،عب الذل   احلكمض فال ينمكن 
 احلعب احلاكم حن توةيه القضا  كما شاءض وحن ةع  القضاء ألعوبة بيده.

 وةو  اجاحني والوكالء الذين يد قوا   األحور. الثاني:
 بك    ة.وةو  شور  املراةع الذين يرا بوا  ضايا األحة  الثالث:
المـــ،افة احلـــر  الـــت ختافهـــا احلكـــام وخيـــا  حنهـــا القضـــا ض والمـــ،هيوا األحـــرار  الرابـــع:

 الذين حياابوا احلكام والقضا  على ك  ص ري  وكبري ض وحا أشبه للن.
 اتعالم احلر حن حمطات الرا يو والنلهعيوا. الاامس:

                                                           
 .173راةع  مص األنبياء للراوندل  ص  485ي
 .262راةع  مص األنبياء للجعائرل  ص  486ي
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  اآلاــر املنــافي هشــرا   ارــ  القضــا  علــى األحــرض حــع وةــو   ارــ  القضــا الســادس:
 لقار  القضا  الذل   احلكمض  ا يكوا هذا القار  الثاين   ال  .

 اانقاللية القو  القضائيةض فال تنأور بالدولة احلاكمة واحلعب احلاكم. السابع:
 ةع  حمكمة النمييع واالانئنا .الثامن: 

مــد عقبــاهض كمــا واا مل  نمــع هــذه األحــورض فربــا ين،ــر  القارــ  والقضــاء هىل حــا ال حي
 أ   احنـــرا  القارـــ  والقضـــاء   سحـــاا  ـــرو  هىل هصـــدار األحـــر بـــإحراق هبـــراهيم ا ليـــ  

حيـ  ور    النـاريخ أا  ـرو  ةعـ  لثالدائـة حـن القضـا    للـن اليـوم الن ـر   أحـر هبـراهيم 
  ف،كموا مجيعاو ـ الحنرافهم ـ بوةوب هحرا ه (207). 

ينمـا أراـلس هليـه البـدرات وأكيـاش األحـواا ـ الهنـو  بقنـ  وكمـا أصـدر  ارـ  الكوفـة ـ ح
 .ض وصدهر  ا، آار   ب دا  حكماو بسجن اتحام حواى بن ةعهراتحام احلسني

 أو يكوا  ار  القضا  حمدا او لقوا الشاعر 
 متى تصلح الدنيا ويصلح أهلسا إ ا كان قاضي المسلمين... 

ض وحـــن أاـــاليب القضـــاء املن،ـــر ض  ـــا اـــو  هىل  ـــري للـــن حـــن  ـــالي القضـــا  املن،ـــرفني
النـاريخ ال ــابر واحلارــر   بـال  االاــنبدا  والدكناتوريــةض الـت ابنلــ  ًــا املسـلمواض وتلووــس ًــا 
بــــال  اتاــــالمض و ــــد أصــــب  علــــى هورهــــا أحــــواا النــــاش و حــــا هم وأعرارــــهم وحيثيــــاهتم هنــــب 

 الشهوات وحطمع املسنبدين والط ا .

                                                           
 .123راةع  مص األنبياء  ص  487ي
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 ا وقانون العقوباتبين قانون اإللزا

لــو كـاا  ــانوا اتلــعام يقنضـ  أامــية العقـاب عــن العقـاب املقــرر   اتاــالم أو  مسـألة:
أشـــــدينهض أو عدحـــــه أو وةـــــو هض  ـــــا مل يكـــــن حوةـــــو اوض أو مل يكـــــن حطابقـــــاو ملـــــا   الشـــــريعة 
اتاــالحية المــ،ي،ةض اــواء   العاحــة أو    ــري املســلمنيض ةــاس لنــا أا نعــاحلهم حســب حــا 

 رونه.ي
حثالو  هلا كاا الشـرون   ابروـة بـدوا ارتكاًـا حوةبـاو للعقوبـة عنـدهم ال عنـدناض أو كـاا 
عقــاب حــن اــقى الســم تنســاا بــرلء فلــم وــسض القنــ  عنــدهم ولــيي للــن عنــدناض أو كــاا 
شرب الهقان ال عقاب عليه عندهمض بينما له عقـاب عنـدناض أو كـاا اجـرم الهـالين عنـدهم لـه 

 وليي حمرحاو عندناض أو ال عقاب عليه لديناض أةرينا احلكم   حقهم كما يروا. عقاب كذاض
 و د لكرنا   الهقه أا القاعد  تشم  له وعليه.

أحا بالنسبة هىل القانوا   بال  اتاالمض امل الف للشـريعة عنـدنا وعنـد العاحـةض فـال جيـوس 
اتلــــعام ل ـــري املســـلم الشـــيع ض نعــــم  احلكـــم بوافقنـــهض هل ال يشـــمله  ــــانوا اتلـــعامض فـــإا  ـــانوا

بالنسبة هىل الكهار الذين يعنقدوا بالقانوا يشمله اتلعامض ألهنـم يـروا ي ن حـا لقيمـر لقيمـر 
 وحا هلل هلل .

وهلا كاا النعان بني يهو ل ونمراين حثالوض أو بني حنه  وشـافع ض وكـ  يـر   انونـاوض ختـري 
ـــرا القضـــية لي افعـــوا هىل  ضـــاهتمض أو أةـــر  القارـــ  بـــني هةـــراء أل احلكمـــني عليهمـــاض أو  ت

 بينهم  اعد  العدا تعطاء بع  احلكم هلذا وبع  احلكم لذاا.



 

 122 

 
 الشكاية من الظل  والظال 

  تمـ  الشـكاية عنـد احلـاكم الشـرع  حـن ال ـامل وسلمـهض و ـد  ـاا اـب،انه   مسألة:
يحــب اهلل الجســر بالســوء مــن القــول إ  مــن ظلــ 

الشــاك  حــن هوبــات ض فــإلا ككــن (200)
 ح لمنه فهوض وها مل ينمكن مل يكن عليه ش ءض ألا الشارن ألا للم لوم   الشكاية.

حثالو  لو ا نمب أحد احرأ  واشـنكس املـرأ  ومل تـنمكن حـن اتوبـاتض مل يكـن عليهـا حـد 
 القذ ض وهكذا بالنسبة هىل اائر امل امل.

عليــهض أو ات عــاء العــام حعا بــة نعــم هلا وبــس أا الشــاك  كــالب عمــداوض كــاا للمشــنكى 
الكــــالبض فــــالالسم علــــى احلــــاكم اله،ــــص عنــــهض فــــإا سهــــر لــــه كذبــــه حــــا لــــه عقابــــه عقــــاب 

 الكالبض وهال فإا احلد يدرأ بالشبهات.
و   ضية حن  ضـايا اتحـام أحـري املـ حنني يعليـه المـال  والسـالم   اا احـرأ  اشـنكس هليـه 

ا   للــن فــإلا كنــس صــا  ة رــربناهض وها كنــس  حــن سلــم سوةهــاض فقــاا يعليــه الســالم  حنقــ
 ض فلــم ي ااــذها أحــري املــ حنني (209)  المــال  فهربــس املــرأ   كالبــة أ بنــااض م أاــذ 

بش ءض ومل يعقب  ضينهاض ب  تركها وشأهناض  ا ي هر حنه وحن  ريه حن القضايا املشاًة  أنه 
كــــاا الــــالسم عليــــه يعليــــه المــــال  لــــو انســــ،ب الشــــاك  مل يلــــعم ىلقيــــا احلــــاا وتعقيبــــهض وهال  

والســـالم  الن،قيـــا والنعقيـــبض نعـــم هلا كـــاا أحـــراو عاحـــاو يهـــم احلـــاكم واألحـــة وةـــب النعقيـــب 
 والن،قيا.

                                                           
 .128اور  النساء    488ي
 .381ص 4راةع املنا ب  ي  481ي
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 مدخلية الزمان  ي قانون العقوبات

 العحاا  اي    بع  العقوبات وبوتاو أو اقوكاوض اهة أو شد . مسألة:
ص ريات يال ررر  أو ياألهم واملهم  أو حنو للن  حثالو  هلا كانس القوانني النطبيقية حن

 ا يمو ها للبال  شور  الهقهاء املراةعض ا نضس العقاب علـى فعـ  أو تـرا   يـوم ابمعـةض 
 أو ا نضس شد  العقاب أو اهنه   للن اليومض مل ينس،ب احلكم هىل السابا أو الالحا.

ان  انوا حنع النجواض وةع  لـه  حثالو  لو حم  فورى   البال   ا ارطر احلاكم هىل
  النهـــار عقـــاب  ينـــارض و  الليـــ  عقـــاب  ينـــارينض فـــإا هـــذا القـــانوا لـــيي لـــه حالـــة رةعيـــة 
ـــة حـــا بعـــد رفـــع املنـــعض  بالنســـبة هىل الســـابا حـــن ورـــع القـــانواض كمـــا أنـــه ال ينســـ،ب هىل حال

  املقــدار وكــذلن ال ينســ،ب حــاا النهــار هىل الليــ  وال العكــيض وكــذلن ين،مــر القــانوا 
اجمــور فيــهض فــإلا امــص حنــع النجــوا بالشــباب مل يشــم  الشــيو ض وكلمــا شــن   مشــوا 
القـــانوا لهـــر  حـــن بـــاب الشـــبهة املمـــدا ية أو المـــد ية ال يشـــملهض و  األصـــوا  ـــالوا  يوبـــس 

 العرش م انقش .
   ووار  أا حث  هذا العقاب جيرل   الن،ديـدات املكانيـةض كمـا هلا كـاا حنـع النجـوا

الشارن الهالين ال الشارن اآلارض أو ةع  عقاب النجـوا   الشـارن الهـالين  ينـاراو و  شـارن 
 آار  ينارين.

م انه حن املعلوم أا احلكم لو كاا حسننداو هىل شـور  الهقهـاء وةبـس هكاعنـهض وهال فـالض 
ـا وعـدحها حـدار يال رـرر  وحـا أ شـبه بواسينـه ب  يكـوا كمـا لكرنـا اـابقاو  حـن انـه يـدور وةًو

 الهقهية ا اصة.
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 العقوبة التعليقية 

مل أةد   األ لة الشرعية اعنبار العقوبة النعليقيـةض وال وةـدهتا   كنـب الهقهـاءض  مسألة:
لكــن ربــا حينمــ  المــ،ة   حــا كــاا لل،ــاكم العهــوض فإنــه هلا كــاا لــه العهــو كــاا لــه النعليــا 

 بطريا أوىل.
ليــا اــيهاو حشــهوراو علــى رأش اجملــرمض بــ  الــالسم حالح ــة لكــن جيــب أا ال يكــوا هــذا النع

احلرية اتاالحية بالنسبة ملن ُعلا احلكم   حقهض كمـا يالحـ    حـا  ـريهض وللـن   مجيـع 
 ش ونهض وهال لربا كاا النعليا أاوأ حن اتةراء.

اء هــذا علـــى أنـــه ال حيـــا لهقيـــه واحـــد اعنبـــار حثــ  هـــذا النعليـــاض وه ـــا حيـــا لشـــور  الهقهـــ
 املراةع بأكثرية اآلراء كما لكرناه اابقاو.

 م أنه حن الوار  عدم نهول حكم فقيه على فقيه آار وال على حقلديه.
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 قانون الجب

ض فـإلا أاـلم  (296) «اتاالم جيب حا  بلـه»حن القواعد الت ور  النص عليها أا  مسألة:
هىل حقـوق اهلل تعـاىلض ال حقـوق الكافر مشله  لي  ابب املشهورض لكن للن ه ـا هـو بالنسـبة 

الناشض حثـ  األحانـات والـديوا وحـا شـابه للـنض فـإا  ليـ  ابـب حنمـر  عنـهض وكـذا بالنسـبة 
 لما رأوا بأسنا قالوا آمناهىل حا يشمله  وله اب،انه  

 ا هو حـذكور   الهقـه فانـه  (291)
م  لعـدم رفـع العقـاب حنمر  عنـه أيضـاو للـدلي ض و ـد ااـندا بـه اتحـام يعليـه المـال  والسـال

 عن الكافر الذل أالم فراراو عن العقاب.
نعــم كلمــا أبطلــه اتاـــالم ومل يســم  بــه للمســلمض بطـــ  بالنســبة هىل الكــافر الــذل أاـــلم 
عليها أيضاوض ومل يشملها  لي  اببض كعوةة حن ه  أانه   اجملوا  أو رريعنه أو حـا أشـبه 

أا ينهمـ  عنهـاض وكـذلن العائـد علـى األربـع  واحـاو  للنض فانه هلا أالم بط  سواةه حنها ولعم
 وها ص  أاذهن حنعة.

هذا و د لكرنا   الهقه حسألة  حا لو كلا باكالو عندنا حاا تسننه م تشيعض فه  ترةع 
 سوةنه هليه بدوا نكاح ةديد أم ال؟ 

أحكـام وكذا لكرنا  انه لو كهر املسلم ومل يقنـ  ألحـر عـام أو اـاصض فانـه مل ي تـب عليـه 
املسلمني بعد كهرهض لعدم مشوا هكال ات أ لة املسلم لهض بينما تشمله اكال ات أ لـة الكـافرض 
نعم حي  أا الكهر على أ سـامض فإنـه يشـمله  ليـ  واليـة الكهـار الـذل  اـ  فـيهمض لورـوح 

 اانال  اليهو ل والنمراين واجملوا  و ريهم حن أ سام الكهر   األحكام.
رض لكن هلا كاا العكيض باا كهر املسلمض فال اهر انـه اليشـملهض بـ  هذا هلا أالم الكاف

 تبقى عليه العقوبات السابقة ألنه ال  لي  على هاقاق الكهر لنلن العقوبات.
 تبدّل العقوبات بتبدل شورى الفقساء أو رأيس 

لـو أا شـور  الهقهـاء املراةـع اعنـلوا عقوبـة حعينـة علـى شـ ءض و ـد أةـرم هنسـاا  مسألة:
لن ابرم ومل ينهذ عليه العقاب بدنياو أو حالياو أو حا أشبه للنض م تبدا أشـ اص الشـور  بذ

                                                           
 .  8645ح 15ب 228ص 7حسندرا الواائ   ي  412ي
 .82اور   افر    411ي
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 أو اةنها هم وصار على عدم العقابض فانه مل ينهذ على اجملرم.
 وكذلن هلا اف العقابض فانه مل يشد  عليه.

 ولكن هلا شد  العقابض فانه مل ينهذ عليه هال ا هيف.
  عـــدم العقـــابض م رآه   تبـــدا أفـــرا ه أو اةنهـــا همض مل و  عكســـه  بـــأا رأ  الشـــور 

ينهذ العقاب على حن ارتكب  ب  النبدي ض بـ  وال علـى حـن ارتكـب بعـد النبـدي  هلا مل يعلـم 
بالنبــدي   مــوراو أو تقمــرياوض وللــن علــى كــالم اــبا حنــا حثلــه   القمــور  طعــاوض و  النقمــري 

 احنماالو.
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 لالعقاب بين ا بتداء والوصو 

 ـــد لكرنـــا   الهقـــه المـــور األربـــع الاـــنال  األحـــواا   العقـــاب وعدحـــهض بـــني  مســـألة:
االبنــــداء والوصــــواض كمــــا هلا رحــــى   الد يقــــة الواحــــد  ووصــــ  الرحــــ  هىل املرحــــى واهلــــد    
الد يقة الثانية وكاا انسـاناو فقنلـهض فإنـه  ـد يكـوا الراحـ  حسـلماو   حـاا الرحـ  كـافراو   حـاا 

أو كـــافراو   حـــاا الرحـــ  حســـلماو   حـــاا الوصـــواض واملرحـــى كـــافراو   حـــاا الرحــــ  الوصـــواض 
 حسلماو   حاا الوصواض أو حسلماو   حاا الرح  كافراو   حاا الوصوا.

وكذلن هلا ا ا    حاا العوةية وأبقـاه   حـاا انقضـاء العوةيـة كاملنعـةض أو بـالعكيض 
دم العوةيـة وااـنمر اتبقـاء هىل حـاا سوةيـة وانيـة أو أ ا    حاا العوةية وأبقـى   حـاا عـ
 هلا لوح  والث حاالت  أوالو وواطاو وأارياو.

و  املثاا السابا هعطاء السم   حاا كهر املعط  أو هاالحهض فقنله   احلاا املعـاكيض 
 وكذلن بالنسبة هىل حاالت املسموم.

ـــو رحـــى   حـــاا صـــ ره فوصـــ  هىل املقنـــو  ا حـــاا كـــلهض أو ةنونـــه وهكـــذا يـــأ  الكـــالم ل
 وهفا نه كذلنض رحياو أو وصوالوض هىل  ريها حن األحثلة الكثري  املرتبطة بأحثاا هذه املسائ .

 من صور اخت   العقاب

و  املقــام نقــوا  هلا اانلــف القــانوا الهرعــ  للعقوبــةض املســنند هىل يال رــرر  وحنــوهض  ــا 
هاوض حث  ارتداء اتنساا العا ل لباش العسـكر ابا الكالم فيه وةو او أو عدحاوض أو شد  ورع

والشركة  ا حنعه القانوا الهرع ض أو هاهاء األحواا املسرو ةض أو احلبي  ري املشرونض أو تـرا 
اتنهـــــاق علـــــى واةـــــيب النهقـــــةض أو تشـــــويا النـــــاش بالهســـــا  واله،شـــــاء واملنكـــــرض أو ااـــــنمرار 

االاـنالش واالرتشـاء أو حـا أشـبه للـن  ال مبض أو اانمرار النهـ  عـن املعـرو ض أو ااـنمرار
 فله صور 

أا ينها و ون حا لكر حن الن لهات  ب  اعنبـار القـانواض أو  بـ  اعنبـار القـانوا ا ولى: 
 األشدض وهذا ال عقاب عليه   األوا وعقابه أاف   الثاين.

ذا يعا ـب أا ينها و وعهـا بعـد اعنبـار القـانوا أو بعـد اعنبـار القـانوا األشـدض وهـ الثانية:
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 حسب القانوا أصالو أو شد  بشرق الوصوا هليه.
أا ينهــا و وعهــا  بــ  ال ــاء القــانوا أو  بــ  ال ــاء القــانوا األشــدض م ال ــ ض و ــد  الثالثــة:

لكرنــــا اــــابقاو أا هــــذا ال يعا ــــب   األوا وال يعا ــــب باألشــــد   الثــــاين ألنــــه اآلا بــــرلء   
 األوا وحسن،ا لعقوبة أاف   الثاين.

أا ينها و وعهـا بعـد ال ـاء القـانوا أو بعـد ختهيـف القـانواض وهـذا ال شـ ء عليـه  ابعة:الر 
   األوا وعقابه اهيف   الثاين ألنه أةرم   حاا كوا عقابه األاف.

 أا اانمر   حاا القانونني األشد م األافض فهذا خيهف عليه. الاامسة:
شــدض فهــذا يشـد  عليــه لهــر، أنــه أا ااــنمر   حــاا القــانونني األاـف م األ السادسـة:

عمــ  بوةــب العقــاب األشــد   و ــس اعنبــار العقــاب األشــدض لكــن بشــرق الوصــوا كمــا هــو 
 وار .

لـو ااــنمر   حـاا عــدم القـانوا هىل حـاا اعنبــار  ـانوا العقــابض وهـذا يعا ــب  السـابعة:
 ألنه اتها االانمرار   حاا اعنبار  انوا العقاب بشرق الوصوا.

 لا اانمر   حاا اعنبار القانوا هىل حاا ال اء القانوا وهذا ال يعا ب.ه الثامنة:
 هىل  ري للن حن المور الوار  حكمها  ا لكرناه.

 ولو شن   حور  الوصوا للعقاب أو شدته فاألص   اعد   رء احلدو  بالشبهات.
 إ ا اعتبر التافيف حين اإلجراء

احلـــد أو حـــا أشـــبهض م اعنـــل شـــور   لـــو حكـــم القارـــ  بالســـجن أو ال راحـــة أو مســـألة:
الهقهــاء املراةــع القــانوا األاــف و ــد نهــذ بعــ  العقوبــة اــقط البــا  ض ألا الن هيــف  ليــ  
على صالحية األاف هلذا العحااض فال يعم  با ليي بما ض اواء بالنسبة هىل الك  كما هلا  

 كاا األاف  ب  تنهيذ أل ش ءض أو بعد البع .
 حر كاا جمر   رء احلدو  بالشبهات.ولو فر، الشن   األ

و ــد لكــروا   الهقــه أا علــى القارــ  ابديــد أا يراةــع حلــف الســجناء وينهقــد الســجوا 
 وحن فيهاض ويطلا اراح البع ض أو خيهف عن البع ض أو حا أشبه للن.

 الشك  ي القانون ا خف
ينسخ حـا كـاا حعنـلاو م أنه  د لكر   املسألة السابقة أا اعنبار القانوا األاف  مسألة:
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 حن القانوا األشد.
وعليــه  فــإا علــم ا هــة والشــد  كمائــة  ينــار  راحــة أو اســني  ينــاراو فهــوض وها مل يعلــم 
أيهما أاف كالنبعيد والسـجنض أو السـجن وال راحـةض أو السـوق والسـجنض أو حـا أشـبه للـنض 

وللـن ألا  ليـ  األاـذ  فاملرةع العر  ها كااض وهال فـنهي املـنهمض وهال اانمـ،ب السـاباض
بــاألاف هــو حــا تقــدم  حــن أنــه أصــل ض واألصــل  ه ــا يعينــه العــر ض هل هــو حــن املورــوعات 

 فالعر  حمكم فيها.
 أحا بالنسبة هىل نهي املنهم فألا األاف اعنل لإلرفاق بهض وحا يراه بنهسه يكوا أرفا.

فـإا االانمـ،اب  وهلا مل يكن هذا وال لاا وكس أركاا االانم،اب وةب األاذ بهض
 ه ا جيرل بعد اليأش عن األ لة االةنها ية كما  رر   األصوا.
 وصول القانون إلى الناس

لو ورع شور  الهقهاء املراةع  انوناو ص روياو   املرور و ريهض ينطبـا عليـه كـل   مسألة:
العقـاب بـال  ياألهم واملهم  أو يال ررر  أو حا أشبه للنض فاملعيار الوصوا هىل النـاشض لقـب 

 بيااض ولرفع حا ال يعلموا ملا كاا  موراوض و د تقدم الكالم   النقمري.
وعليــه  فاعنبــار أيــام ااصــة لننهيــذ القــانوا   حــا ابميــعض كعشــر  أيــام أو شــهر أو حــا 
أشبه ـ كما ير    بع  القوانني ـ  ري ساهر الوةهض فإا االعنبـار لـيي باأليـام واألشـهر وه ـا 

 عدم الوصوا.بالوصوا و 
نعــم لــنهي الشــور  أا حيكــم حســب حــا يــراه المــالحض   ىلديــد و ــس العمــ  بالقــانوا 
ابديدض كأا حيد ه العم  به   نهي للـن اليـوم هلا نشـر   واـائ  اتعـالم أو بعـد شـهر أو 
بعــد أيــام ـ حــثالو ـ فــإا اعنبــار و ــس الننهيــذ ا ــا هــو حســب المــالحض وللــن خينلــف بســبب 

حكنة واائر ا موصياتض وحن املمكن أا يكوا المـالح تطبيقـه   العاصـمة   األسحنة واأل
 نهي اليوم وبعد عشر  أيام   اائر البال ض وهىل  ري للن.
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 الجرا إ ا وقع  ي ب د اإلس ا

لــو أا حســلماو أةــرم  ااــ  بــال  اتاــالم أو اارةهــاض حــع تــوفر اــائر الشــرائطض  مســألة:
أحــــا    ااــــ  الــــبال  فوارــــ ض وأحــــا   ا ــــاري فإنــــه هلا ككــــن عو ــــب بالعقــــاب اتاــــالح ض 

القارــ  اتاــالح  حــن تطبيــا العقوبــة   حقــهض كمــا هلا ةــاء اجملــرم هىل بــال  اتاــالم وحنــوهض 
 مشله هكالق أ لة العقوبات.

وبـــال  اتاـــالم كلهـــا بلـــد واحـــدض واملســـلموا كلهـــم اوااـــيةض فليســـس احلـــدو  اب رافيـــة 
ض نعــم لــو كــاا حمــذور   هةــراء احلــد ـ كمــا لــو وةــد اجــذور حــثالو   العــراق املمــطنعة حعيــاراو 

بالنسبة التبان تركيا ـ فانه يالح  للن اجذورض لكن هذا هو اانثناء ال أنه أص  كما انـه  ـد 
ض وحـــن الوارـــ  أا االاـــنثناء حمـــدو  (292)هنـــ  عـــن هةـــراء احلـــد علـــى املســـلم   بـــال  الكهـــار

 إدو ه.
ملسـلم ارتكـب ابـرم  ااـ  بـال  اتاـالمض فـإا كـاا حـن ابـرائم العموحيـة  ـا ولو أا  ري ا

يراه هو أيضاو ةرحاو ـ حث  خمالهة املـرور ـ عو ـب بالعقـاب اتاـالح ض اـواء كـاا حـن تبعـة بـال  
اتاـالم أو حـن تبعــة بـال  الكهـرض وها كــاا حـن ابـرائم الــت ال يراهـا للـن الكــافر ةرحـاوض تــرا 

تلــــعامض وللــــن كمــــا هلا شــــرب ا مــــر    اره العلنــــاوض أو تــــعوي حمارحــــه وهــــو وشــــأنه لقاعــــد  ا
 جموا  ةائع    ينه.

وحن الكالم املنقدم  يعر  احلكـم   ابـرم املمنـد حـن بلـد اتاـالم هىل بلـد  ـري اتاـالم 
ض فإا بع  ابرم هلا و ـع   بلـد اتاـالم كـاا إكـم و ـون كـام ابـرم فيـه حـن (293)وبالعكي
 حندا  هىل  ريه. وا اال

 وال فرق فيما لكرناه بني اللل وابول والب،رلض   بلد اتاالم و ري بلد اتاالم.
ولو اانلف الشيع  والسر واحلنه  والشافع  ـ حثالو ـ    ـدر العقوبـة أو اموصـياهتا أو 
 أصــ  العقوبــةض فانــه يلــعم أا يعاحــ  حــع كــ  كائهــة حســب اعنقــا هض لقاعــد  اتلــعام علــى حـــا

                                                           
وال   أر، العــدو خمافــة االلن،ــاق. شــرائع …   الشــرائع  وال يقــام احلــد   شــد  احلــر وال   شــد  الــل    ــاا اجقــا   414ي

 حع تعليقة آية اهلل السيد صا ق الشرياسل. 221ص 2م ياتاال
كما هلا اانطف   بلد اتاالم هنساناو و نله    ريهض فقـد و ـع  سـماو حـن ابـرم   بلـد اتاـالم واحنـد  سـماو حنـه    ـريهض    413ي

 وكذلن يكوا العكيض وهناا أحثلة أار  حن  ط آار.
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 عرفس بالنسبة هىل  ري الشيع ض ولقاعد  النقليد بالنسبة هىل الشيع .
 

 غير المسل   ي بلد غير إس مي 
 ــري املســلم الــذل يعمــ    بلــد  ــري هاــالح  بــا ينــا   ــوانني اتاــالمض اليــرتبط  مســألة:

 سلمني.ببلد اتاالم   ش ءض كما هلا س  أو حا أشبه للن   بلد الكهار فإنه ال يرتبط بامل
لكن هلا عم  الكافر   بلد الكهر با ينا  بلد اتاالمض حـن تعويـر النقـد اتاـالح ض أو 
هشـــاعة حـــا يضـــعف بلـــد اتاـــالمض أو النجمـــع رـــد اتاـــالم أو املســـلمني أو حـــا أشـــبه للـــنض 
فــــالالسم أا ينواــــ  حــــاكم املســــلمني هىل  ميــــدهض فــــإا أصــــر وككــــن احلــــاكم اتاــــالح  حــــن 

العقوبـة هلا مل يكـن حمـذور اـارة ض اـواء ةـاء هىل بلـد اتاـالمض أو بقـ     عقوبنهض حـا لـه
 بلدهض أو لهب هىل بلد وال  حن بال  الكهر.

نعـــم جيــــب حالح ـــة  ــــانوا األهـــم واملهــــم بـــا ال يوةــــب عقوبنـــه رــــرراو سائـــداو علــــى بــــال  
 اتاالمض وهال ترا عقابه.

حلـــدو  اب رافيـــة بالباكـــ ض فإهنـــا  ـــري وحنـــه يعلـــم حـــاا خمنلـــف بـــال  اتاـــالم الـــت فر نهـــا ا
ص،ي،ةض وه ا املسلم لـه حكـم واحـد أيـن حـا وةـدض هال هلا كـاا هنـاا  ـانوا ياألهـم واملهـم  

 أو حا أشبه حن االانثناءات.
 حرية التجارة وقانون المرور

النجـار  حـر  بااـنثناء  ـار  اجرحـاتض كـا مرض و ـار  املـوا  الضـار  كامل ــدراتض  مسـألة:
لــيي شــ ء   بــال  اتاــالم يســمى بالنهريــب وحــا أشــبه للــنض نعــم هنــاا حســألة ال رــرر و 

حيـــ  يلـــعم علـــى النـــاةر أا ال يســـنور  وال يمـــدر حـــا يوةـــب رـــرر املســـلمنيض أو رـــرر  ـــري 
املسلمني الساكنني   بال  اتاالمض الذل جيب على احلاكم اتاالح  رعاينهمض وللـن ألا 

نيض و د لكرنا   األصوا أا يال رـرر  يشـم  والوـة أ سـام حـن يال ررر  شاح  لكال الهريق
 الضرر 

 ها اهلل اب،انه وتعاىل مل يشرن احلكم الضررل.ا ول: 
ها اتنســاا ال حيــا لــه أا يضــر نهســه رــرراو بال ــاوض كقنــ  نهســهض أو  طــع يــده أو  الثــاني:

 هلهاب نور عينهض أو حا أشبه للن.
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 ا يضر اآلارين ولو ررراو اهيهاو.ها اتنساا ال حيا له أ الثالث:
وعليــه  فـــإلا كـــاا هنـــاا حكـــم رـــررل بالنســـبة هىل أحـــدض اـــقط عنـــهض كالورـــوء والمـــوم 

 وال س  هلا صار رررياوض وللن ألا اهلل مل يشرعه   حقه.
وهلا أرا  أحــد أا يضــر نهســه رــرراو بال ــاوض أاــذ علــى يــده وحيــ  بينــه وبــني حــا يريــدض وها 

 و ب كما هلا عمد هىل يده فقطعهاض أو عينه فهقأها.أرر عاملاو عاحداو ع
وهلا أرر باآلارين عو ب ويلعم عليه هعطاء اسار  الضررض فإا ررر اآلاـرين فيـه الديـة 
وفيه األرش وحـا أشـبه للـنض فـإلا أعمـى هنسـاا هنسـاناو وةـب عليـه هعطـاء الديـة للعينـني ألـف 

 حراحاو شديداو فيما كاا عاملاو عاحداو. ينار    ري صور  القماصض وععهر أيضاو ألنه فع  
كما أنه ال حيـا لإلنسـاا أا يسـنور  حـا فيـه رـرر علـى املسـلمني كإجيابـه تعطيـ  العـاحلني 

 أو حا أشبه حسب حا يش مه شور  الهقهاء املراةع.
وكــــذلن ال حيــــا تنســــاا أا يمــــدهر حــــا يوةــــب رــــرراو علــــى املســــلمني أو  ــــري املســــلمني  

 ار الضار أو حا أشبه للن.كإجيابه ارتهان األاع
و ــد تقــدم االملــان هىل أا ابمــارا واملكــوش حــرام  طعــاوض وأاــذ املــاا حــن النــاش بالباكــ  

 ىلس أله اام كاا حوةب للضمااض ويععر الهاع  بالعقوبة اتاالحية حع العلم والعمد.
ض فــإا وهكــذا احلــاا   ختطــيط احلــدو  اال نمــا ية بــني بــال  اتاــالم وبــال   ــري اتاــالم

احلــاكم الشــرع  يــنمكن حــن ختطــيط برنــاح  ا نمــا ل لنهــا ل الضــرر    اــوا البضــائع أو 
اـــروي البضـــائعض وهـــذا يقـــدر بــــيال رـــرر ض بينمـــا ابمـــرا ال يقـــدر بـــال رـــررض وه ـــا بـــاملواسين 

 ا اصة عند احلكوحةض اواء صا ق يال ررر  أو مل يما ق كما هو وار .
 بطة باملقام.وحنه يعر  حسائ  املرور املرت
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 إعادة اإلس ا إلى الحياة

ال وكــن هعــا   حكـم اتاــالم هىل احليــا  بـا يوةــب النهــا  النـاش حولــه ورفــ    مسـألة:
 ك  البدائ ض هال بعد ىلقيا حقدحنني 

ــــى:  ــــاا وا  عــــن رمحنــــه العاحــــة ا ول عــــر، صــــور  كاحلــــة عــــن اتاــــالم المــــ،ي ض وبي
 االم أفض  حن عاحة القوانني الورعية.وحكمنه الشاحلةض حي يعر  الناش اا ات

عـــر، صـــور  وارـــ،ة عـــن  ــــا   اتاـــالمض وبيـــاا شـــا  عـــن اـــريهتم العا لــــةض  الثانيـــة:
واياانهم احلكيمةض وأاال هم الساحيةض حي يطمئن الناش هىل أهنم أناش حهديوا يمـل،وا 

 ألا يلنهوا حوهلم ويعيشوا ىلس لوائهم.
نه  أحــام األفكــار اباهليــةض الــت كانــس حنــأار  ةــداوض ولــذا نــر  أا القــرآا الكــر  كــاا املــ

الـــذل وصـــهه اهلل تعـــاىل بقولـــه   حيـــ  ها القـــرآا هـــو حنقـــدم ةـــداوض كمـــا أا راـــوا اهلل 
 وانك لعلى خلق عظي

 بما رحمة مـن اهلل لنـت لسـ ض وبقولـه  (294)
ض وبقولـه  (295)

 عزيز عليه مـا عنـّت  حـريل علـيك  بـالمؤمنين رؤو  رحـي
اا القـائم بـالنه ض ض كـ(290)

 وحن هنا النف الناش حوله وحوا حنهجه.
أحا ىلقيا املقدحة األوىل  فإنه حيناي هىل املاليني حن الكنبض املبينة للقوانني اتاـالحية   
العراعــة والمــناعة والثقافــة والعمــار  واحلريــة وابــيش واألحــن واحلكوحــة والعقوبــة واملــرأ  و ريهــاض 

 رب والشرق   هذه األحور وبياا أفضلينها.وحقارننها بقوانني ال 
وأحـا ىلقيـا املقدحـة الثانيـة  فكـذلن حينــاي هىل املاليـني حـن الكنـب   هـذا اجملـااض هرــافة 

 واتحـام أحـري املـ حنني  هىل أنه جيب على املهنمني بقيا   األحور أا ينأاوا براـوا اهلل 
 شريهة   وصف القا  . وأا ين،لهوا با لكره القرآا الكر  واألحا ي  ال

 
 من شروط القادة

                                                           
 .2اور  القلم    412ي
 .151اور  آا عمراا    415ي
 .148اور  النوبة    416ي
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وهنا ال بأش باالشار  هىل بع  حا يلعم توفره   القائد اتاالح  حن املواصـهات مسألة: 
 الريا ية 

وةــو  االعنقــا  العميــا بــاهلل اــب،انه وتعــاىل واليــوم اآلاــر فــيهمض  ــاا اــب،انه   ا ول:
تنبوا الطـاغوتولقد بعثنا  ي كع أمة رسو   أن اعبدوا اهلل واج

ض و ـاا تعـاىل وهـو (297)
ـــأا يقـــوا للمشـــركني   يـــأحر نبيـــه  ـــوا  ب ـــي عـــذاب ي ـــي أخـــا  إن عصـــيت رب قـــع: إن

عظي 
(290). 

إنــه   اتاــالص   الهكــر والقــوا والعمــ ض  ــاا اــب،انه   اــور  يواــف  الثــاني:
من عبادنا المالصين

وا كـر  ـي الكتـاب موسـى إنـه    ض و اا تعاىل   حواـى(299)
ن مالصا  كا

(366). 
ويســـــر لـــــي  رب اشـــــرح لـــــي صـــــدري اـــــعة المـــــدرض  ـــــاا اـــــب،انه   الثالـــــث:

أمري
آلـة الريااـة اـعة »ض و  كلمة لإلحام أحري امل حنني عل  يعليه المال  والسـالم   (361)
 .(362)«المدر

 اصبر كما صـبر أولـو العـزا مـن الرسـعالمل واحللمض  اا اب،انه  الرابع: 
ض (363)

إبراهي  لحلي  أواه إنو اا تعاىل  
(364). 

 اســــــتق  كمــــــا االاــــــنقاحة وعــــــدم النكــــــوا واالحنــــــرا ض  ــــــاا اــــــب،انه  الاــــــامس: 
أمــرت

إ ا  ولــو  أن ثبتنــاك لقــد كــدت تــركن إلــيس  شــيأا  قلــي   ض و ــاا تعــاىل  (365)
  قناك ضعف الحياة وضعف الممات

(360). 

                                                           
 .36اور  الن،     417ي
 .15اور  األنعام    418ي
 .42اور  يواف    411ي
 .51اور  حر     322ي
 .46و 45اور  كه    321ي
 .176هن  البال ة  مار احلكم    324ي
 .35اور  األحقا     323ي
 .75اور  هو     322ي
 .114اور  هو     325ي
 .75و 72اور  االاراء    326ي
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مــن شــيعته علــى الــذي   اســتغاثه الــذيالــدفان عــن امل لــومض  ــاا اــب،انه  الســادس: 
من عدوه  وكزه موسى  قضى عليه

 أرسـع   ض و اا اب،انه عـن لسـاا حواـى(367)
معنــا بنـــي إســـرا يع و  تعـــذبس 

ض و  كــالم لإلحـــام أحــري املـــ حنني علــ  يعليـــه المـــال  (360)
والسالم   يلوال حضور احلاررض و يام احلجة بوةو  الناصرض وحا أاذ اهلل على العلماء أا ال 

اض ولسقيس آارها بكأش يقا روا على ك ة ساملض وال ا ب ح لومض أللقيس حبلها على  اًر
 .(369)أوهلا 

قـــال رب بمـــا   عـــدم حســـاعد  اجملـــرمض  ـــاا اـــب،انه عـــن لســـاا حواـــى الســـابع: 
ــرا  للمجــرمين أنعمــت علــي  لــن أكــون ظسي

ــى الــذين ض  ــاا تعــاىل   (316) ــوا إل و  تركن
ظلموا  تمسك  النار

و  تكن للاا نين خصيما  تعاىل  ض و اا (311)
(312). 

ويضــــع عــــنس  اصــــره  وا غــــ ل التــــي كانــــت ىلقيــــا احلريــــةض  ــــاا تعــــاىل  الثــــامن: 
عليس 

(313). 
وأمــرت  عــدل بيــنك تطبيــا العدالــةض  ــاا تعــاىل   التاســع:

ض و ــاا اــب،انه  (314)
 بالقسطلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معس  الكتاب والميزان ليقوا الناس

(315). 
ـــــاا اـــــب،انه  العاشـــــر:  وشـــــاوره   ـــــي حراعـــــا  الشـــــور  حـــــي   أصـــــ ر األحـــــورض  

ا مر
وأمره  شورى بينس ض و اا تعاىل  (310)

(317). 
ـــا إليـــك ىلـــرل احلـــا واحلكـــم بـــه بكـــ    ـــةض  ـــاا اـــب،انه  الحـــادي عشـــر:  ـــا أنزلن إن

                                                           
 .15قمص  اور  ال  327ي
 .27اور  كه    328ي
 .3هن  البال ة  ا طبة   321ي
 .17اور  القمص    312ي
 .113اور  هو     311ي
 .125اور  النساء    314ي
 .157اور  األعرا     313ي
 .15اور  الشور     312ي
 .45اور  احلديد    315ي
 .151اور  آا عمراا    316ي
 .38اور  الشور     317ي
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الكتاب بالحق لتحك  بين الناس بما أراك اهلل
(310). 

وقــع رب  دنــي علمــا  لــب العلــمض  ــاا اــب،انه  كالثــاني عشــر: 
ض و  حــدي  (319)

 «.اكلب العلم حن املهد هىل الل،د  »عن راوا اهلل 
وإنــــــك لعلــــــى خلــــــق الن،لــــــ  بــــــاألاالق الطيبــــــةض  ــــــاا اــــــب،انه   الثالــــــث عشــــــر:

عظي 
(326). 

ـــــــع عشـــــــر:  ـــــــاا اـــــــب،انه  الراب  ـــــــاتقوا اهلل مـــــــا النـــــــعام النقـــــــو    كـــــــ  األحـــــــورض  
استطعت 

(321). 
 ــــــاتقوا اهلل وأصــــــلحوا  ات اتصــــــالح الــــــدائمض  ــــــاا اــــــب،انه  الاــــــامس عشــــــر: 

بيــنك 
إن أريــد إ  اإلصــ ح مــا اســتطعتض و ــاا تعــاىل  (322)

ض و ــاا اــب،انه  (323)
وقال موسى  خيه هارون اخلفني  ي قومي وأصلح و  تتبع سبيع المفسدين

(324). 
املــذكور   كنـــب العقائــد والنهســـري  وال خيهــى ها هــذه الـــت لكرناهــا همجـــاا عــن النهمـــي 

والهقــه واألاــالق و ريهــا  ــا حينــاي هىل جملــد رــ مض لكنــا أر نــا هنــا االملــان هىل للــن بجــر ه 
 واهلل تعاىل املسنعاا.

                                                           
 .125اور  النساء    318ي
 .112ه  اور  ك  311ي
 .2اور  القلم    342ي
 .16اور  الن ابن    341ي
 .1اور  األنهاا    344ي
 .88اور  هو     343ي
 .124اور  األعرا     342ي
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 هع البيعة واجبة؟

أو الهقيـــه القـــائم  أو اتحـــام  ليســـس البيعـــة واةبـــةض هال هلا فررـــها النـــيب  مســـألة:
ا.حقاحهمض هل ال  لي  ع  لى وةًو

أو اتحـام أحـري املـ حننيض أو اتحـام احلسـنض أو اتحـام  كما انه ال  اللة   بيعـة النـيب 
كمــــا ور    الروايــــات حــــن أا   احلســـني يصــــلوات اهلل علــــيهم أمجعــــني  أو اتحـــام املهــــدل 

ض  (325)«هلمـوا هىل بيعـة اهلل»ةلئي  ينا ل و ـس سهـور اتحـام املهـدل يصـلوات اهلل عليـه   
 على اا أص  البيعة حطلقاو واةبة.

وي يــد عــدم الوةــوب  أا املســلمني الــذين كــانوا   خمنلــف بــال  اتاــالم علــى كثــرهتمض مل 
أو بيعــة نــائبهمض ولــو كانــس واةبــة كانــس حثــ  المــال   أو اتحــام  يــ حروا ببيعــة النــيب 

ـا والميام واةبة على ابميعض ومل جند   كنـب ا اصـة أهنـم أفنـوا بـالوةو  بض لكنـه لكـر وةًو
 مجع حن العاحة.

اا يأاــذ البيعــة لإلحــام علــ  بــن أيب  نعــم    مــة  ــدير اــمض أحــر اهلل اــب،انه نبيــه 
 أحرياو للم حنني واليهة حن بعده . كالب 

وحن املعلوم أا بيعـة النـاش للمنمـوب حـن  بـ  اهلل تعـاىل نبيـاو أو هحاحـاو مل تكـن هال هسهـاراو 
حوروا شـــرعاو وعقـــالو أيضـــاو علـــى اتكاعـــة املطلقـــة هلل ولراـــوله ولألئمـــة للطاعـــةض وهال فهـــم حـــأ

وما أرسـلنا مـن رسـول حي وها مل يبايعوا بالشك  املنعار ض  اا اب،انه   املعموحني 
إ  ليطاع بإ ن اهلل

(320). 
    ميد  له  و اا الديلم     حا اتحام احلسني 

  347يكان أبوكوأنت وإن حاربوك اإلماا برغ  ا نو  و  
 كأهنا كانس لنأكيد تلن الطاعة الواةبة.  ولإلحام  وعليه  فالبيعة للنيب 

وحيــ  اهنــا مل تكــن حطلقــاو حــن الواةبــات الشــرعية كالمــال  والمــيام ـ وها وةبــس   

                                                           
 .54ص 2املنا ب  ي  345ي
 .62اور  النساء    346ي
 .227العمد  لشمي الدين احلل   ص  347ي
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 ابملة كما أشرنا اليه ـ فال وةوب هلا هلا  احس الدولة اتاالحية بقيا   شور  الهقهاء.
مل جند   الناريخ عـن بيعـة األصـ،اب بـأمجعهم لألئمـة اآلاـرين يعلـيهم وي يد للن  هنا 

 كذلن.  السالم  وةوباوض كما انا مل جند عن بيعة األص،اب لسائر األنبياء 
وعلى أل  فال  ب البيعة على الناش حع حرةع النقليد أو شور  املراةـعض وه ـا الواةـب 

 اتكاعة بواسينها املعروفة   الهقه.
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 الحع والعقد أهع

أهـــ  احلـــ  والعقـــد الـــذل ور  لكـــرهم   اآلوـــارض وي يـــده بعـــ  حـــا ةـــاء   هنـــ   مســـألة:
البال ة و ريهض يرا  به االنن ابض هل العشائر كانوا ينبعوا ر اـاءهمض وكـذلن اجملموعـات الـت  

 كانس تنبع هنسانا واحداض فإلا عقد شيئاو أو ح  شيئاو كاا ابميع تبعاو له.
 أا خيناروا. ن أحري امل حنني عل  و  حدي  ع

 .(320)  يها هذا أحركم ليي ألحد فيه حا هال حن أحرمت وعنه 
لكن حن املعلوم ـ كما أشرنا ـ أا اانيار أه  احل  والعقد ه ا يكـوا حشـروعاو وحجـة فيمـا 

أو حضــور اتحــام  وهال فــاا حــع وةــو  النــيب  هلا كــاا   سحــاا  يبــة اتحــام املعمــوم 
 فال حعىن لهض كما لكرناه   بع  الكنب. وم املعم

وعليــه  فــإلا أرا  املســلموا هحيــاء أهــ  احلــ  والعقــد ليماراــوا حقهــم   االنن ــاب ةــاسض 
 وهلا أرا وا االنن اب األفرا ل ةاس أيضاوض لكن المي ة املنداولة   احلاا احلارر الثاين.

لسابا أو احلاكم هلا سهـر حن،رفـاو أو وه ا يسموا بأه  احل  والعقد ألهنم حيلوا احلكم ا
و ــع   االحنــرا ض ويعقــدوا احلكــم الالحــا ملــن كــاا كهــوءاو  ــد أهلنــه لــذلن املــ هالتض وهــو 

  حأاول حن عقد ا يطض  اا الشاعر بالنسبة هىل شجاعة اتحام أحري امل حنني 
 (329) وضربته كبيعته با  معاقدها من الناس الرقاب 

العقدض عقد الوكالة وها كاا هو   احلقيقة نون حن النوكي  لنمدل  م انه ليي املرا  حن
 األحور.

 حق ا  فال والمجانين  ي التصويت

وحــن هنــا فانــا نــر  أا األكهــاا واجملــانني أيضــاو هلــم هــذا احلــاض فكيــف بالنســاءض  ــري اا 
انني الكبــار واراــوا حقهــم بأنهســهم ويكــوا حــا النمــويس هلــم حباشــر ض بينمــا األكهــاا واجملــ

 يكوا حا النمويس لوليهمض ألا الو  هو الذل ينمد  ألحورهم.

                                                           
 .4ح 1ب 7ص 34إار األنوار  ي  348ي
 لعمرو بن العاص. ض والشعر451ص 1المراق املسنقيم  ي  341ي



 

 158 

 
 لو ارتكب المسل  ما  يه العقاب

بناءاو علـى وحـد  بـال  اتاـالم ووحـد  املسـلمني   األحكـام هلا أةـرم حسـلم   مسألة: 
بلـــد اتاـــالم أو   بلـــد  ـــري هاـــالح ض فـــرأت هيئـــة القضـــاء اتاـــالح  عقوبنـــه وةـــب عليهـــا 

نهض اواء كاا هةراء العقاب  ااـ  بـال  اتاـالم أو اارةـهض نعـم الجيـر  احلـد   أر، عقوب
 .(336)العدو كما  رر   الهقه

هــذا هلا ككنــس بــال  اتاــالم حــن اةرائــه وللــن لوةــوب هةــراء حكــم اهلل تعــاىلض وحـــن 
نعةض الوارــ  أا هــذا األحــر تــابع للــنمكن وعــدم الــنمكنض وال يــرتبط باحلــدو  اب رافيــة املمــط

الــــت ال أاــــاش هلــــا   القــــانوا اتاــــالح  املســــنند هىل األ لــــة األربعــــةض فالباكســــناين واهلنــــدل 
واتيـــراين واملمـــرل والعرا ـــ  وا ليجـــ  و ـــريهم كلهـــم حســـلموا هلـــم حكـــم واحـــد   أل بلـــد  

 كانوا.
نعم يالح    للن  انوا اتلـعام أيضـاوض فـإلا شـرب السـر الهقـان اـواء   العـراق أو   

 تركيا ـ حثالو ـ مل جير عليه العقاب ألنه يعنقد باحللية.
م انه هلا  احس الدولة اتاالحية الواحد  فال كالمض وهلا مل تقم وبقيـس احلـدو  اب رافيـة 
املمطنعة كما ه  اآلا وفر، أا  ـام   العـراق  ولـة هاـالحية صـ،ي،ةض فانـه هلا أةـرم أحـد 

العقوبـة شـرعاو بشـروكهاض وككنـس الدولـة اتاـالحية حـن  املسلمني   اهلند ةرحاو يسن،ا عليـه
هةــراء احلـــد عليـــهض اـــواء جبلبـــه هىل العـــراق أو   نهــي اهلنـــدض أم   بلـــد والـــ ض وةـــب عليهـــا 

 اتةراء.
وحرا نا بالنمكن  النمكن املا ل واملعنولض فاملـا ل باحكـاا اةرائـهض واملعنـول بـأا مل يلـعم 

اا هنــاا حمــذور كــاا حــن ياألهــم واملهــم  ويقــدم األهــم حمــذور حســقط لل،ــدض حيــ  انــه لــو كــ
 على املهم.

 الكا ر لو عمع ما يستلزا العقاب
 الكهار هلا  احوا با يسنلعم العقاب   نهسهض فله صورتاا مسألة: 

                                                           
وال   أر، العــدو خمافــة االلن،ــاق. شــرائع …   الشــرائع  وال يقــام احلــد   شــد  احلــر وال   شــد  الــل    ــاا اجقــا   332ي

 حع تعليقة آية اهلل السيد صا ق الشرياسل. 221ص 2اتاالم ي
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 ياحهم   بلد اتاالم با خيرق احلرحةض وعند لاا يعا بواض اواء كاا   العراق ا ولى: 
يـه الدولـة اتاـالحية المـ،ي،ةض أم   بلـد آاـر هاـالح  فـر، أنـه مل الذل فر، أنه  احس ف

تقم فيه الدولة اتاالحية الم،ي،ةض وللن ملا عرفس حن وةوب هةراء احلـد اـواء كـاا احلـد 
ــــه كــــل  احلكــــم علــــى  ــــانول  حــــا كبــــا الهقي ــــانولض ونعــــر بالث ــــالعنواا الث ــــالعنواا األو  أو ب ب

 ص رياهتا الش مية.
م   بلـــد الكهــر بــا يوةـــب احلــد عنــدنا أو ال يوةبـــهض أو بــا يوةــب احلـــد  يــاحهالثانيــة: 

عندهم أو با ال يوةبهض فإنه ال شأا لنا ًمض هحـا حـن بـاب السـالبة باننهـاء املورـون حيـ  ال 
حـد فررــاوض أو حــن بـاب أنــه وها كــاا لــه احلـد عنــدهم وعنــدنا كالقنـ  لكــن الشــارن مل يكلــف 

ر   بال هــمض وهكــالق األ لــة حنمــر  عــن حثــ  للــنض هال أا املســلمني بننبــع أعمــاا الكهــا
ومـا لكـ    تقـاتلون  ـي سـبيع اهلل والمستضـعفينيكوا حشموالو لقولـه اـب،انه  

(331)  
 كما أملعنا هليه اابقاو.

                                                           
 .75اور  النساء    331ي
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 الع قات الديبلوماسية

اعنا ت الدوا تبا ا السـهراءض حـي كـاا لكـ   ولـة اـهري    ولـة أاـر ض وهـذا  مسألة:
 أش به   نهسه.ال ب

نعم الكالم   احلكم جملمون املسلمني بالنسبة هىل جممـون  ـري املسـلمنيض حيـ  تقـدم أا 
ـــــني بـــــال  اتاـــــالمض  ـــــا  ســـــم املســـــلمني هىل  وا  اتاـــــالم ال يعـــــ   باحلـــــدو  املمـــــطنعة ب

 حنبا ضةض وشيع حنناحر .
ال يكـوا بينهـا حـدو  وحي هلا فررنا ص،ة وةو  الدوا اتاالحية املنعد  ض فالالسم أا 

ة رافيــة وه ــا احلكــام حــاهلم حــاا الــوال  واجــاف ني    ولــة واحــد  حيــ  ال حــدو  بــني بلــد 
 وبلد آار.

وعلــى أل  فلنهــر، اــهار  ب ــدا    أملانيــا أو اــهار  أملانيــا   ب ــدا ض ف،كــم ابنايــات 
 الت تقع   ك  اهار  على أ سام 

ا على اآلارض اواء   اهار  أملانيا بـأا ااـن دم ها كانا حسلمني اعند  أحدمها ول: 
األملـــاا   اـــهارهتم   ب ـــدا  حســـلمنيض أم   اـــهار  العـــراق   أملانيـــاض ف،كمهمـــا حـــا يـــر  

 اتاالم حن العقوبة.
وها كانا  ـري حسـلمنيض اـواء   اـهار  أملانيـا بب ـدا  أم   اـهار  ب ـدا  بأملانيـاض الثاني: 

الدولــــة اتاــــالحية   ب ــــدا  فررــــاو كــــافرين لســــهارهتا   أملانيــــاض  وللــــن فيمــــا هلا ااــــن دحس
 ف،كمهما حع  ري املسلمني.

نعم ها راةعا  ار  املسلمني كاا له احلا   أا حيكم عليهما إكم اتاـالم أو إكـم 
  ينهم.

لـــو ونيـــس   الواـــا  ض حلكمـــس بـــني أهـــ  النـــورا    » ـــاا اتحـــام أحـــري املـــ حنني علـــ  
 ض كما لكرنا تهميله   الهقه وأملعنا عليه اابقاو.(332) «وبني أه  اتجني  بإجنيلهمبنوراهتمض 

وها كـــاا حســـلم وكـــافرض بـــأا كـــاا االعنـــداء بـــني حســـلم وكـــافر هنـــاا أو هنـــاض  الثالـــث:
فـــاحلكم للمســـلمني ألا اتاـــالم يعلـــو وال يعلـــى عليـــهض اـــواء كـــاا املســـلم حعنـــدياو أو حعنـــدياو 

                                                           
 .112راةع تنعيه األنبياء  ص  334ي
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 عليه.
عندل هـو الكـافرض وكـاا حكـم الكهـار علـى املعنـدل أشـدض كمـا لـو فـر، نعم هلا كاا امل

أهنـم جيعلـوا علـى القاتـ  ألهـ   ينـارض بينمـا   اتاـالم ألـف  ينـارض ةـاس أاـذ األلهـني حــنهم 
 لقاعد  اتلعام.

وكـــذلن هلا كـــاا املســـلم هـــو املعنـــدل وحكـــم الكهـــار أاـــفض ةـــاس ةعـــ  األاـــف علـــى 
 املسلم لقانوا اتلعام.
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 ا حكاا ا ولية والثانويةبين 

م ها حـا لكرنــاه هــو القاعــد  األوليــةض لكـن حــن املمكــن حالح ــة شــور  الهقهــاء  مســألة:
املراةـــعض  اعـــد  ياألهـــم واملهـــم  أو  اعـــد  يال رـــرر  أو  واعـــد فقهيـــة أاـــرض فيجعلـــوا للـــن 

اء حكـــم ااـــنثناءو حـــا  احـــس القاعـــد  الثانويـــة حوةـــو  ض لكـــن ال خيهـــى انـــه ال يكـــوا لالاـــنثن
القــانوا الــذل هــو األصــ  األو ض وللــن علــى حــا اــبا االملــان هليــه ولكرنــا تهمــيله   الهقــه 

 واألصوا.
وال خيهــــى أا الســــهن والطــــائراتض أو الســــيارات والقــــاكراتض و ريهــــا حــــن واــــائ  النقــــ  
وآلياهتـــــاض   رحالهتـــــا اليوحيـــــة و ـــــري اليوحيـــــةض حـــــن بـــــال  اتاـــــالم هىل  ـــــري بـــــال  اتاـــــالم أو 

العكيض هلا و ــع اتةــرام فيهــاض فانــه ينبــع فيهــا حــا لكرنــاه حــن احلكــم أيضــاو أوليــاو ووانويــاو واهلل بــ
 العامل.
 

 
 

وه ـا لكرنـا هـذا « الفقـه : المـرور»وهذا آار حا أر نـا هيـرا ه   القسـم األوا حـن كنـاب 
ا أشـبه الـت تكـوا الب،  هناض لإلملان هىل األةواء اتاالحية   احلقوق والعقوبات والن م وحـ

 وانني املرور ص ر  حن ص رياهتاض وهال فالنهمي  إاةة هىل حباحـ  واـيعة ةـداوض و ـد لكرنـا 
 بع  للن   يالهقه الدولة  و ريهض واهلل املسنعاا.
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 القس  الثاني 
 المرور و قوانينه الااصة

 و يه مسا ع
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 المرور وا دلة ا ربعة

ني فرعية وحواريع هاحـة   إـ  املـرورض نشـري هليهـا   هناا أحكام ااصة و وان مسألة:
 هذا الهم ض وللن حسب حا يسن هر حن األ لة األربعة.

و د ابا بأا  وانني املرور ه ا جيب االلنعام ًا هلا اانلعم عدم هكاعنها رـرراو علـى نهسـه 
كانــس الدولــة شــرعية رــرراو بال ــاوض أو اآلاــرين حطلقــاوض حا يــاو أو ةســمياو أو حــا أشــبهض نعــم هلا  

 وبإشرا  شور  الهقهاء املراةع فال  وس امل الهة حطلقاو.
  (333)واننطرق   هذا القسم هىل حواريع عديد  

                                                           
 الشار  هىل بع  املمطل،ات   باب املرورض وللن ملا ينو ف عليها العديد حن املسائ  اآلتية وال بأش هنا با  333ي

 مصطلحات  ي باب المرور:
 ـ املركبة  ك  وايلة نق ض تسري بقو  آلية أو ةسمية.1
 ـ املركبة اآللية  ك  حركبةض تسري بقو  آلية.4
ض أو األشــياءض أو كليهمــاض أو جمهــع  بــ الت لات ااــنعماا اــاصض ـــ الســيار   حركبــة آليــة لات عجــالت حعــد  لنقــ  األشــ اص3

وتقسم هىل  ايار  ركوب ص ري ض ايار  ركوب حنواطةض ايار  ركوب كبري ض ايار  الركوب والنق  حعاوض ايار  نقـ  يشـاحنة  
النلهعيـوينض وورش كبري  أو ص ري  ض ايار  لات ااـنعماا اـاصض كالسـيارات اجملهـع  بـ الت وحعـدات للنمـوير السـينمائ  و 
 تملي  حننقلةض وروافع ايارات الن،قيا   حوا ث األحن ابنائ  واملرورض وايارات االاعا ض وحا أشبه.

 ـ الدراةة اآللية  ه  حركبة آلية 2
 أ  لات عجلنني أو والثض حعو   أو  ري حعو   بسلة لنق  األش اص. 
 ا األش اص.ب  لات والث عجالتض حعو   بمندوق لنق  األشياء  و  
 ي  لات والث أو أربع عجالتض جمهع  اميماو يقو ها أص،اب العاهات ابسدية. 
 ـ الدراةة العا ية  حركبة لات عجلنني أو أكثرض تسري بقو  راكبهاض ووكن أا تعو  بسلة لنق  األشياء.5
 ـ املركبة العراعية  حركبة آليةض صنعس لنسن دم   العم  العراع  وحا ينم  به.6
 ـ العربة  حركبة لات عجالتض تسري بقو  ةسمية.7
 ـ القطار  حركبة آلية تسري على اط حديدلض وكن أا جير حقطور  أو أكثر.8
 ـ الراكب  ك  ش ص يوةد   حركبة أو عليها عدا السائا.1
 ـ املقعد  املكاا امل مص   املركبة بلوش الراكب.12
 ت.ـ السائا  ك  ش ص يسوق حركبة أو حيوانا11
 ـ عابر الطريا  هو ك  حسنعم  للطرياض اواء كاا يسري على  دحيهض أو يقو  حركبةض أو حيوانات.14
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العقوبــات امل نلهــة و اــ،ب تــرايص القيــا   و فــ  تســجي  املركبــاتض وال راحــات منســا: 
 ة اآلراء.واألحكام بالسجن وحجع املركبات واائر حا يقرره شور  الهقهاء بأكثري

 ترايص وتأهي  السائقني.ومنسا: 
  وانني النو ف واالنن ار. ومنسا:
 حا يرتبط بامل الهات املرورية ا طري  و ريها. ومنسا:

                                                                                                                                                                      

ــــ الـــوسا الهــــارغ  هـــو وسا املركبـــةض أو جمموعــــة حركبـــات حقطــــور  ببعضـــها بـــدوا محولــــةض بـــا فيهـــا وسا الســــائا وعـــد  النمــــلي  13
 ريها واانعماهلا.واتكارات االحنياكية واجرو ات واأل وات الالسحة لنسي

 ـ الوسا اتمجا   جممون الوسا الهارغ حع احلمولة.12
 ـ احلمولة  الهرق بني الوسنني اتمجا  والهارغ.15
 ـ املشري   وايلة حوةو     املركبة لنعيني ا اه اريها.16
 ـ املكب   أ ا  تسنعم  تيقا  املركبةض أو ختهيف ارعنها.17
 مرور العامض حن حشا  وحيوانات وحركباتض با   للن الشوارن والساحات وابسور أو حا يشاًها.ـ الطريا  ابي  حهنوح لل18
 ـ املعبد   سم حن الطريا حعد لسري املركبات.11
 ـ املسلن  ةانب حن املعبد حعد للسري   ةهة واحد .42
 ابع.ـ املسرب   سم حن املسلن حمد  ابوانبض ويسم  عرره برور املركبات بالنن41
 ـ ا ط  هو احليع الذل يقسم املسلن هىل حسربني ويكوا  44
 أ  حنمالو. 
 ب  حنقطعاو. 
 ي  عمو ياو على حمور الطرياض و  هذه احلالة يلعم النو ف عندهض حي الو الطريا أو تبدي  اتشار . 
 ـ املدري   سم حن الطريا ااص بسري الدراةاتض وينهم  عنه انهماالو بيناو.43 

 الطريا العري   كريا لو حواصهات حعينةض خممص ملرور السيارات فقط. ـ42
 ـ كريا  و   كريا يربط الدوا بعضها ببع .45
ــ الشاامــة وتســمى النمــب أيضــاو  وهــو كــ  حــا يقــام   الطريــا حــن  أعمــد  ولوحــات وهشــارات رــوئية أو ركــائع حجريــة أو 46 ـ

دو  الســـرعة القمــــو ض أو الـــدنياض أو للداللــــة علـــى املــــداض أو األبعــــا   ريهـــاض لنن ــــيم حركـــة املــــرورض بـــا   للــــن بيـــاا حــــ
 واملنعطهاتض أو لننبيه حسنعمل  الطرق.

ـ النقاكع  هو حكـاا تال ـ  كـريقني علـى حسـنو  واحـدض أو تال ـ  كريـا حـع اـط حديـدلض حهمـا كانـس  رةـة ساويـة تقـاكع 47
 حمورل الطريقني.

 ريقني   حسنو  واحدض حهما كانس  رةة ساوية حماور الطرق.ـ امله ق  هو حكاا تال   أكثر حن ك48
 ـ النجاوس  ختط  حركبة ألار  با اه واحدض أو ختط  حركبة ملسنعمل  الطريا.41
 ـ النو ف  الو و  ف   حمد   حن الو سض تسنلعحها ررورات السري  وا هكهاء اجرا.32
ض ويعنــــل   حكــــم املشــــا  العربــــات املعــــد  لنقــــ  األكهــــاا واملررــــى ــــ املشــــا   هــــم األشــــ اص الــــذين يســــريوا علــــى أ ــــداحهم31

 واملقعدين.
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 حباح  الطرق اجدو   والسريعة و ريمها. ومنسا:
 العالحات واتشارات املرورية وحا أشبه. ومنسا:
 ات واالحة املشا . وانني الطرق املرتبطة إركة املركب ومنسا:
 ف،ص املركبات. ومنسا:
 واةبات وصالحيات هيئة الشركة. ومنسا:
 حا يرتبط باحلوا ث واتبالغ عنها. ومنسا:

 هىل  ري للن.
 هذا واألحر إاةة هىل  رااات ختممية وباا اانشارية لالانيهاء.

  ي تعيين جسة السير

اليمـــىن حـــثالوض وعلـــى ابميـــع  جيـــوس تعيـــني ةهـــة الســـري علـــى مجيـــع الطر ـــات علـــى مســـألة:
 اتباعه وعدم خمالهنه وللن لدفع األررار اجنملة ولنن يم السري.

 حا ت ا لتزاا بأقصى اليمين

على السائا   حالة السري العـا ل أا يلنـعم ابانـب األوـن حـن املعبـدض وعليـه أا  مسألة:
 يلنعم أ ماه   حث  احلاالت النالية 

ابهــة املعاكســـة اــائا آاـــرض أو أحــد املشــا  علـــى الطــرق الـــت  عنــدحا يقبــ  عليـــه حــنأ: 
 ليسس هلا أرصهة.

 عندحا يريد اائا آار أا ينجاوسه. ب:
 عندحا تكوا ر ية الطريا هىل األحام  ري كافية. ج:
عندحا تكوا ارعة حركبنـه  وا السـرعة املسـموح ًـا علـى الطريـاض وااصـة   الطريـا د: 
 اببل .
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 إ ا حصل الطريق

هلا امص  سم حن الطريا لهئة حعنيـة حـن السـائقني أو املشـا ض ىلـنم علـى هـذه  مسألة:
 الهئة أا تلنعحه وعلى با   الهئات أا تنجنبه.

 ا رصفة للمشاة

ختمص األرصهة للمشا  وللعربـات املدفوعـة باأليـدل ا اصـة باألكهـاا واملررـى  مسألة:
 اا.واملقعدينض وحي ر هعا ة السري عليها ألل ابب ك

 من واجبات السا ق

 جيب على السائا حراعا  أحور تالية  مسألة:
 أا يكوا يق اوض وحسيطراو على املركبة الت يقو ها.: 1
وأا ينأكد حن اانيهاء حركبنه لشروق السريض املعينـة حـن  بـ  شـور  الهقهـاء املراةـعض : 2

 حباشر  أو بالنسبيب.
ض الــت تكهــ  اــالحنه واــالحة  ــريه حــن وأا ين ــذ علــى الــدوام االحنياكــات الالسحــة: 3

 حسنعمل  الطريا.

 السا ق وواجباته تجاه اآلخرين

جيــب علــى الســائا أا ينجنــب االرــرار باألشــ اص واألحــالا العاحــة وا اصــةض  مســألة:
 وعليه بوةه عام أا يعم  على توفري كمأنينة واالحة  ريه حن حسنعمل  الطريا.
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 عند ارادة الاروج وتغيير المسير

علـــى الســـائا عنـــدحا يـــو  ا ـــروي حـــن اـــط اـــري املركبـــات الـــت ينبعهـــاض أو يـــو   مســـألة:
الـــداوا   هـــذا ا ـــطض أو ت يـــري ا اهـــهض أو الـــداوا هىل أحـــالا جمـــاور  للطريـــاض أو ا ـــروي 
حنهــاض أا ينأكــد حــن أنــه يســنطيع للــنض  وا أا يعــره، لل طــر  ــريه حــن حســنعمل  الطريــاض 

رــاعهم وا ــاههم واــرعنهمض وأا يعلــن عــن ر بنــه   للــن بورــوحض آاــذاو بعــني االعنبــار أو 
 و ب  حسافة كافيةض حسن دحاو األ وات املوةو     حركبنه واملسموح باانعماهلا هلذه ال اية.

 من شرا ط الركوب والنزول

ونع النعلا بأةعاء املركبة ا ارةيةض أو المعو  هىل املركبةض أو النعوا حنها وه     مسألة:
حالــة الســريض هلا كــاا للــن رــرراو بال ــاو عليــهض أو رــرراو علــى  ــريهض واحنمــاا الضــرر العقالئــ   

 كا    أحثاا املقام.

 البطأ المعرقع لحركة السير

 حي ر على اائق  املركباتض النمه    اريهم بشك  يعر   حركة السري. مسألة:

 للسا ق تعيين ا جرة

أةــر  يراهــا حلمـ  الراكــبض أو املنـانض أو حــا أشــبهض الســائا حيــا لـه أا يطلــب أيـة  مسـألة:
 نعم ال جيوس له االة،ا .
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 آداب تال المشاة

ــــت تعــــني األحــــاكن  مســــألة: علــــى املشــــا  الســــري علــــى األرصــــهةض والنقيــــد باتشــــاراتض ال
امل ممة الةنياسهم الطريـاض وأو ـات االةنيـاسض وعلـيهم أال يقـدحوا علـى اةنيـاس الطريـا  بـ  

 عدم وةو  اطر.النأكد حن 
على املشـا    حـاا عـدم وةـو   ـرات ااصـة لعبـورهمض أا يعـلوا الطريـا وبكـ   مسألة:

حذر وبعد النثبس حن أا باحكاهنم عبورها  وا أل اطرض أو هعا ة حلركة حرور املركبـاتض وال 
 حيا هلم عند عبور الطريا أا ينأاروا أو ينو هوا  وا حلر.

هم الطريا حن املمر ا اص ًم واجد  بعالحات  يـع  اتبـان على املشا  عند عبور  مسألة:
 اآل  
 حالح ة اتشارات الضوئية ا اصة ًم هلا كاا املمر جمهعاو ًذه اتشارات.: 1
هلا مل يكــن املمــر جمهــعاو بإشــارات رــوئية ااصــة باملشــا ض ولكــن كــاا حــرور املركبــات : 2

ض أو بوااـطة حن مـ  املـرورض فعلـى املشـا  أا ال عند هذا املمر حن مـاو بإشـارات رـوئية بالسـري
 يعلوا كاملا كانس اتشار  الضوئية أو هشار  حن م املرور تسم  للمركبات بالسري.

 من واجبات الدولة تجاه المرور

علــى الدولــة ارــاء  الطريــا باملقــدار الــالسمض وكــذلن تن يههــا وتواــيعها وترتيبهــاض   مســألة:
 ات احداث كرق ةديد  للناش.كما جيوس ألل ةهة حن ابه
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 أمور على السا ق رعايتسا

علـــى اـــائا املركبـــة أو احليوانـــاتض أا يكـــوا يق ـــاو وحســـيطرا علـــى اـــرعنهاض وأا  مســـألة:
يـنمكن حـن ىلديـد هـذه السـرعة تبعـاو ل ــرو  حركـة املـرور وصـعوبات السـريض وعليـه أا خيهــف 

 حن ارعنها بشك  ااص 
 ة.عند اةنياس املناكا املأهول: 1
 هلا سهر له الطريا  ري حر.: 2
 هلا كانس الر ية  ري كافية بسبب الضباب أو  ريه.: 3
  املنعطهــــات واملن،ــــدرات وأ ســــام الطر ــــات املع محــــةض أو الــــت يقــــوم علــــى ةانبيهــــا : 4

بيـوت اـكنض و  حهــارق الطـرقض وعنـد اال ــ اب حـن رأش حرتهـعض وعنــد النقـاكع حـع اطــوق 
 د اال  اب حن  رات عبور املشا .السكن احلديديةض أو عن

 عند حال ا  جمموعة حن املشا    حالة السريض أو   حالة النو فض أو لد   اوسها.: 5
 عند حال ا  حيوانات ةرض أو مح ض أو ركوبض أو حواش ض أو لد   اوسها.: 0
ي عنـــد حـــرور األوال  وأصـــ،اب العاهـــاتض وعليـــه أا ينو ـــف   هـــذه احلالـــة هلا احنـــا : 7
 األحر.

 السا ق وحدود السرعة

علـــى اـــائا املركبـــة أا ينقيـــد إـــدو  الســـرعة القمـــو  والـــدنياض اجـــد   حـــن  بـــ   مســـألة:
شـــور  املراةـــع حباشـــر  أو بالنســـبيبض وتســـنثىن حـــن للـــن حركبـــات الطـــوارئ النابعـــة هىل  ـــو  

لن كـ  اـائا األحن ـ اتاعا  ـ املطافئض عند اان داحها هشـارات االنـذار ا اصـة ًـاض وكـذ
 حركبة ينق  ش ماو   حالة هاعا  وحا أشبه للن.

على اائا املركبة الذل يسري الف حركبة أار  أا ي ا حسافة أحـاا كافيـة وراء  مسألة:
 املركبة الت تنقدحهض لضماا أحنه وتها ل تما حه ًا.

 ال جيوس اانعماا املكاب  فجأ  هلا ابب ررراو على حا تقدم. مسألة:
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 ع السا ق  ي التجاو قبع شرو 

 على السائا  ب  الشرون   النجاوس حراعا  حا يل   مسألة:
 النأكد حن عدم شرون اائا آار    اوسه.أ: 
النأكـد حـن أا الطريــا حكشـوفة أحاحـه ملســافة كافيـةض وأا يأاـذ بعــني االعنبـار الهــرق  ب:

ض إي  ال ينن  عـن هـذا بني ارعة حركبنهض وارعة بقية حسنعمل  الطريا الذل جيرل  اوسهم
 النجاوس أل اطر أو عائا للمرور.

تنبيــه حســنعمل  الطريــا املــرا   ــاوسه بإشــار  رــوئية أو صــوتيةض والنأكــد حــن أهنــم  ــد  ج:
 أاذوا علماو بذلن.

 أا لن ينجاوس اطاو حنمالو على الطريا.د: 
سافة أحاا ةانبيـة  االبنعا  أوناء النجاوس عن حسنعمل  الطريا الذل جيرل  اوسهمض ح هـ:
 كافية.

 إ ا ت  ا جتيا 

علــى الســائا املنجــاوس أا يعطــ  اتشــار  الضــوئية الالسحــة حعلنــا اننهــاء النجــاوسض  مســألة:
 وأا يلنعم وني كريقه بعد اكام النجاوسض وبعد النأكد حن  ياحه بذلن  وا أل حمذور.
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 وظا ف السا ق المراد تجاو ه

 اوسه  على السائا املرا    مسألة:
 أا يلنعم أ مى وني الطريا.: 1
 عدم سيا   ارعة حركبنهض وختهيف ارعنها عند الضرور  لنسهي  النجاوس.: 2
أا ينبــه الســائا الــذل يشــرن   النجــاوسض عنــد وةــو  اطــر أو عــائا   الطريــا ونــع : 3
 للن.

 وسا ع   يجو  تجاو ها

الت الكهربائيــة أونـاء و وفهـا لنــعوا حي ـر علـى الســائا  ـاوس القطـاراتض أو احلـاف مسـألة:
الركــاب أو صــعو همض حــن ابانــب الــذل يــنم حنــه النــعوا والمــعو ض الشــنماله علــى ا طــرض أو 

 احنماا للن.

 موارد يحظر التجاو   يسا

 حي ر على السائا  اوس حركبة أار    املوار  النالية  مسألة:
عبــد  ــري حقســم هىل حســالن حمــدو     املنعطهــات و  ر وش املرتهعــاتض هلا كــاا امل: 1
 خبطوق.
 هلا كانس الر ية هىل اتحام  ري كافية.: 2
عنــــد حلنقــــى الطر ــــاتض هال هلا كــــاا الســــائا يســــري علــــى  ســــم حــــن الطريــــا لــــه حــــا : 3

 األفضلية فيه.
 على ابسور و  األنهاق.: 4
 عند النقاكع حع ا طوق احلديدية  ري اجرواة.: 5
 الة املعبد بالنجاوس بسهولة وأحاا.عندحا ال تسم  ح: 0
   حاا تو ف رت  حن السياراتض بسبب عر لة السري أو ألل ابب  او .: 7
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هلا كانــــس املركبــــة املــــرا   اوسهــــاض تقــــوم هــــ  بنجــــاوس حركبــــة أاــــر  ومل يكــــن الطريــــا : 0
 يسنوعب للن.

   الطريا  ري املسموح فيها بالنجاوس.: 9

 من وظا ف السا قين

لــى اــائا املركبـةض أو احليوانــاتض أا يكــوا حـذراو عنــد ا  ابــه حـن حهــ ق الطــرق ع مسـألة:
أو تقاكعهاض وأا ينثبس حن أا املعبد الذل ينول  طعـه حـرض وأا ينبـه عنـد احلاةـة هىل ا  ابـه 
حـــن تقـــاكع أو حهـــ ق الطـــرقض وأا خيهـــف اـــرعنه تبعـــاو لســـوء الر يـــةض وأا يهســـ  جمـــاا املـــرور 

حــــا األفضــــليةض وللــــن حــــع حراعــــا  تعليمــــات الســــري املن ــــذ    املنــــاكا للمركبــــات الــــت هلــــا 
 املأهولة.

 التأهب لتغيير المسير

 على السائا الذل ينأهب ل ا كريا حن أة  الوا كريا أار  حا يل   مسألة:
اا كـــاا الطريـــا الـــت يريـــد اـــلوكها وا عـــة هىل وينـــهض أا يشـــعر اآلاـــرين بقمـــدهض وأا ــــ 1

 ألون حن املعبدض وعليه أا يقوم بالنهافه بسرعة بطيئة.ين،وا هىل الطر  ا
واا كانــس وا عــة هىل يســارهض أا يشــعر اآلاــرين بقمــدهض وأا ويــ  هىل يســاره  وا أا ـــ 2

ينعد  حمور املعبدض وجيـب   كلنـا احلـالنني أا ينأكـد حـن أا  ياحـه بـذلن ال يـ  ل هىل هيقـان 
 اطر باآلارين أو هسعاي هلم.

 لتقدا؟لمن يكون حق ا

عند النقاكع أو حه ق الطـرق حيـ  يكـوا املـرور  ـري حـن م بوااـطة اتشـاراتض  مسألة:
 أو بوااطة حن م املرور تكوا األفضلية   النقدم للهئات النالية 

حركبـــات  ـــو  األحـــن واتاـــعا  واملطـــافئض الـــت تنبـــه هىل ا  اًـــا بااـــنعماا هشـــارات ــــ 1
 اتنذار ا اصة ًا.

 كبات العسكريةض الت يعيد عد ها عن اي حركبات. واف  املر ـ 2
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 تالحيذ املدارش أوناء  اوهلم على حداراهم أو اروةهم حنها.ـ 3

 مع ا شارات الضو ية للمرور

 على السائقني عند تقاكع الطرق أو حه  ها النقيد با يل   مسألة:
 بإشار  حن م املرور   حاا وةو ه.أ: 
  حـاا وةو هــاض و ـد اعنمــد اللـوا األمحــر  اللـة للنو ــفض  بإشـارات املـرور الضــوئية ب:

 واللوا اللتقا  للنأهبض واللوا األاضر للمرور.
 بإشارات املرور األار    حالة وةو ها. ج:

 عند العبور من الاط الحديدي

عنــدحا يكــوا  ــر ا ــط احلديــدل علــى الطريــا  ــري جمهــع إــاةع و ــري حمــروشض  مســألة:
يـــا لـــد  حشـــاهدهتم هـــذا املمـــرض أو الشاامـــة الدالـــة عليـــهض أال يشـــرعوا فعلـــى اـــالك  الطر 

 باةنياسه هال بعد النأكد حن هحكانية املرور بأحاا.
 وهلا كاا املمر حمروااو وجمهعاو إاةعض جيب النقيد بنعليمات حارش املمر.

 مواقع محظورة

ض أو علــى حي ــر و ــو  أو تو ــف األشــ اص واملركبــات علــى ا طــوق احلديديــة مســألة:
 أ سام الطريا الت كر عليها هذه ا طوقض أو ترا احليوانات وا هة عليها.

 حي ر اانعماا ا طوق احلديدية حن  ب  حركبات  ري حعد  للسري عليها. مسألة:

 الوقو  على الطريق

حي ــر هيقــا  أو تــرا املركبــات أو احليوانــات علــى الطريــاض عنــدحا يشــك  للــن  مســألة:
 ة للسري أو اااء  اانعماا الطريا.اطراو أو اعا 
يلعم هيقا  املركبات أو احليوانات   ابهة اليمىن حن الطريا واـاري املعبـدض فـاا  مسألة:

 تعذر للن فعلى أ مى الطر  األون حن املعبد.
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 الصعود  ي المركبة والنزول منسا

ا يهـن  خمرةـا حـن حي ر على اائا املركبةض أو أل حن ركاًاض أا ينعا حنهاض أو أ مسألة:
خمارةها  ب  هيقا  املركبةض والنأكد حن هحكانية هةـراء للـن بأحـااض كمـا تراعـى هـذه القواعـد 

 عند صعو  الركاب هليها.
 

 موارد حظر الوقو  والتوقف

 حي ر الو و  أو النو ف   املوار  اآلتية  مسألة:
   األحاكن  ري املسموح بالو و  فيها.أ. 
ات املشــــا ض وأحــــام حــــداا  احلــــدائا العاحــــة واملســــاةد واملــــدارش علــــى ابســــور و ــــر  ب.

 والكراةات وخمارةهاض وىلس املمرات العلويةض و  األنهاق وحا أشبه.
 أحام حداا  الطر ات امل  ية هىل أبنية عاحة أو ااصة. ج.
 عندحا يعيا و و  املركبةض ه الن حركبة أار  حنو هة.د. 
 املعد  للسري السريع هلا وةب ررراو.على األرصهة وعلى الطرقض  هـ .
 جبوار حركبة أار  حنو هة ومل يكن املكاا حعداو لذلن. و.

 إدارة المرور وص حياتسا

للسلطات امل نمة بنن يم املرور وربط خمالهات السريض احلا   رفع أو نق  أية  مسألة:
طيـ  أو هعا ـة حلركـة حركبة ح وكـة علـى الطريـاض ألل اـبب كـااض فيمـا هلا كـاا   وةو هـا تع

 املرورض أو تعري  االك  الطريا لل طر.
يلــــــعم علــــــى الدولــــــة أو ابهــــــة املعنيــــــة أا تورــــــع الشاامــــــات يأل  النمــــــب  مســــــألة:

 والعالحات  لننبيه حسنعمل  الطرق.

 محظورات ع مات المرور

حي ر ورع رحـوس أو راـوم أو كنابـات أو بيانـات أو هعالنـات علـى الشاامـات  مسألة:
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 حات املرورض وك  حا حن شأنه أا خيرةها عن ال اية امل ممة هلا.وعال
حي ـر هسالـة أو هحلـاق الضـرر بالشاامـات وبإشـارات وعالحـات الطـرقض أو ت يـري  مسألة:

 حراكعها أو ا اهاهتا.

 ع مات المرور وموارد نصبسا

 تورع شاامات وعالحات املرور عند املوار  اآلتية  مسألة:
ابســور واألنهــاقض و  األحــاكن ا طــر  علــى الطــرقض كاملنعطهـــات علــى حــداا  وخمــاري 

احلا  ض وامليوا الشديد ض تنضمن النعليمات الواةب حراعاهتا عند السري عليها أو العبور حنهـا 
 حرصاو على االحة املرور.

 الطريق وأمور محظورة  يسا

ك  حا حن شـأنه أا   حي ر على أله كاا أا يرح    الطريا أو ي ا على  ارعنها مسألة:
يعيــا حركــة الســريض أو أا يســبب أاطــاراوض أو أا يل،ــا رــرراو بســنعمل  الطريــاض كالنهايــات 
واحلجــار  والــ اب وحــوا  البنــاء وتطويــا الطريــا بامليــاه أو  ــري للــنض ولــو فعــ  للــن وأ   هىل 

 ررر اآلارين فهو راحن.

 أجسزة  بد منسا

   تنبيه وفا حا ينطلبه السري.يلعم أا تعو  املركبات بأةهع  مسألة:
يلـــعم  هيـــع حركبـــات  ـــو  األحـــن واملطـــافئ واتاـــعا  وحـــا أشـــبه بـــأةهع  انـــذار  مســـألة:

 ااصةض ارافة اىل املنبهات العا ية.

 ا ستفادة من المنّبسات الصوتية

ينب   عدم ااـنعماا املنبهـات المـوتيةض هال تعطـاء الننبيهـات الالسحـة ملسـنعمل   مسألة:
 ض وعند الضرور  فقط.الطريا

ينب ــ  عــدم ااــنعماا املنبهــات المــوتية  ااــ  املنــاكا املأهولــةض هال   حــاالت  مســألة:
الضــرور ض علـــى أا تكــوا هشـــار  الننبيــه حنقطعـــة و مــري  وكثـــري  االعنــدااض وجبهـــاس الننبيـــه لل 
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 الموت ا هيف.
ال يســنعم  املنبهــات يســنعا، لــيالو عــن الننبيهــات المــوتية باتشــار  الضــوئيةض و  مســألة:

 الموتية هال   حاالت الضرور .

 تزويد المركبة بجسا  ا يقا 

جيـب أا تكـوا كـ  حركبـة جمهـع  بكـب  أو أكثـرض تيقافهـا بمـور  أكيـد  واـريعة  مسألة:
حهمـــا تكـــن شـــروق احلمولـــة وحيـــ  الطريـــا صـــعو او أو نـــعوالوض ويهضـــ   هيعهـــا بكـــب  حـــع وي 

لعجالت ا لهية   حاا تعط  النأوري على العجـالت األحاحيـة أو النأوريض إي  يضمن كب  ا
 العكي.

  بد من النور الكا ي

يلعم أا تكوا كـ  اـيار  جمهـع  بـالنور الكـا ض إيـ  وكـن ر يـة الطريـا بـه لـيالوض  مسألة:
 وكذلن ر ية السيار  حن  ب  اآلارين.

الــت يلــعم ااــنعماهلا لــيالوض و  علــى الســائا الــذل يســري لــيالو أا يســنعم  األنــوار  مســألة:
 النهار أيضاو لكن عند اال نضاءض وااصة و س الضباب.

عنــد النقابــ  حــع حركبــة أاــر ض جيــب علــى الســائا هكهــاء األنــوار الــت تضــر ر يــة  مســألة:
 اائا املركبة األار ض إي  يسم  لسائا هذه املركبة بنابعة اريها بسهولة وبدوا اطر.

 محركات ونظا تساا عتناء بس مة ال

يلعم أا يكوا االح اق كاحالو   اجراض وونـع اـروي  اـاا كثيـف حـعع ض علـى  مسألة:
 أا ينم ىلديد للن بوااطة ةهاس فر.

بـاو بطريقـة  مسألة: يلعم أا تكوا ك  حركبة آلية جمهع  بعا م للمـوتض ولنمـريف ال ـاس حركه
 بشك  تضر اآلارين.ىلوا  وا و ون ال اسات املنطلقة حنه على الطريا 

 ال جيوس أا ىلدث املركبة روراء تعع  حسنعمل  الطريا أو جماوريها. مسألة:

 المركبة وا جسزة ال  مة لسا
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يلــعم أو ينب ــ ض كــ  إســبهض أا تكــوا كــ  اــيار ض وكــ   راةــة آليــةض جمهــع  أونــاء  مســألة:
 اريها على الطر ات بأةهع  صاحلة لالانعماا وفقاو ملا يل  

ـــ1 آ  واحـــد  علـــى األ ـــ  تورـــع أحـــام الســـائا بشـــك  تســـم  لـــه حرا بـــة الطريـــا حـــن حـــر  ـ
 ا لف.
حااـــ،ة سةـــاي أحاحيـــة واحـــد  علـــى األ ـــ  تن،ـــرا بشـــك  آ ض تســـم  للســـائا ر يـــة ــــ 2

 الطريا حن حقعده بمور  ةلية.
 اكار احنياك  على األ   لك  ايار  أو حقطور .ـ 3
 ةهاس رافع للمركبة. ـ4
 ياض للباصات ولسيارات الش،ن.ةهاس اكهاء حر  ـ5
 ةهاس للداللة على السرعة ولن،ديد املسافات املقطوعة. ـ0
 

 من مواصفات  جاجات المركبة

يلعم أا يكوا سةاي السيار  شـهافاوض وال يشـوه شـك  األشـياء املرئيـةض وأال حيـدث  مسألة:
 ش ايا حا   تسبب ةراحاوض أو حيوا  وا ر ية الطريا بوروح عند كسره.

 قياا باسعا  المصابينال

هلا تعـذر هاـعا  املمـاب بسـبب هـرب الهاعـ ض جيـب علـى كـ  شـ ص وـر أا  مسألة:
يقوم بواةـب نقـ  املمـاب وتـأحني هاـعافهض وعلـى رـباق الن،قيـا والقضـاء تسـهي  هةـراءات 

 الن،قيا حعه وعدم تأاريه عن عمله.

 من حق المشاة على السا قين

  املشــا  لل طــرض وعليــه النو ــف  بــ  املمــر اجــد  يلــعم علــى الســائا عــدم تعــري مســألة:
للمشا ض عندحا يكـوا الطريـا ح لقـاو أحاحـه بإشـار  رـوئيةض أو حـن  بـ  حـن م املـرورض كمـا يلـعم 
عليه ختهي  السرعة عند اال  اب حن  ـر املشـا ض والنو ـف هلا ا نضـى األحـرض هلا كـاا العبـور 
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 رور. ري حن م بإشار  روئية أو حن  ب  حن م امل

 مسؤوليات سا قي المركبات وأصحابسا

اائا املركبة حس وا عن االررار ابسدية واملا يةض الت تنـن  حـن ةـراء ااـنعماا  مسألة:
 املركبةض و د يكوا املالن حس والو أيضاو.

هلا كــاا اــبب احلــا ث عــد  حركبــات آليــة فــإا اــائق  هــذه املركبــات حســ ولوا  مســألة:
 إسبه. بالضماا  اه املنضرر ك 

 

 حجز وتوقيف المركبات

ونــع حجــع املركبــة اآلليــةض وال جيــوس تو يههــا هال باملقــدار الــذل تقنضــيه حاةــات  مســألة:
 الن،قيا األو .

 التزوير  ي ا لواح

النعويــر   ألــواح الســيارات وحنوهــا حــن القطــارات والــدراةات اهلوائيــة والــدراةات  مســألة:
ها   الدولة اتاالحية الم،ي،ة يوةب النععيرض وهلا ابب الب ارية والبواار والطائرات و ري 
 ررراو وةب على املعور الندارا.

وكـــذلن النعويـــر   ألـــواح املعاحـــ  واملمـــانع وحنوهـــاض فيمـــا هلا أوةبـــس الدولـــة اتاـــالحية 
المــ،ي،ة ةعــ  األر ــام هلــاض وه ــا تــأحر الدولــة اتاــالحية المــ،ي،ة بــال  يم ونمــب ألواحــه 

 ررر  اجنم  بدوا ال  يمض وال ررر كما أنه يشم  الضرر القطع  يشم  الضـرر لقانوا يال
االحنمــا  العقالئــ  كمــا لكــره الهقهــاء واألصــوليواض وهال فاألصــ  عــدم ةــواسهض هل لإلنســاا 
احلرية حن هذه النقييدات وحا اشبههاض وأحا ال  يم بالنسبة هىل الدواب كا ي  والب اا واحلمري 

 فال حاةة فيها اليه ألا الضرر اجنم  فيها  لي  ةداو.وحا أشبه 

 تجميع السيارة وتفريقسا

هلا أرا  اتنساا  ميع ايار  أو  ريها حن واائ  النق ض أو تهريقها فهـو حـر    مسألة:
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للن وال حاةة هىل اكالن الدولة أو  ريهاض اال فيمـا ااـنثر   املسـألة السـابقةض كمـا أا كـ  
 واملمانع و ريها أيضا كذلن. ش وا املعاح 

وهكذا هلا ارق لوح السيار  أو حنو السيار  فلماحب السـيار  حالكـاو كـاا أو  ـريه احلريـة 
   النعوي  وال حاةة هىل هكالن الدولةض اال فيما ابا.

 ماالفة قوانين المرور

 هلا اــــالف الســــائا وحنــــوه  ــــانوا املــــرور   الدولــــة اتاــــالحية المــــ،ي،ةض حــــا مســــألة:
لشركة املرور الـذين يرتبطـوا ًـذه ابهـة ت روـه بـا عينـه شـور  الهقهـاء حباشـر  أو تسـبيباوض وال 

 حيا للسائا اهلروب أو الن لف عن هعطاء ال راحة.
نعم حيا له الشـكاية هىل حمكمـة صـاحلةض فلـو وبـس للم،كمـة عـدم حـا شـرك  املـرور   

يــه ال راحــةض وأحــا لــو وبــس للم،كمــة أنــه ت ــر  الســائا أبطلــس اجكمــة رأل الشــرك  ور ت عل
تعمــد اهلــروب أو حــا أشــبه حــا هلــا سيــا   ابروــةض ولــو تبــني للم،كمــة المــاحلة تعمــد شــرك  

 املرور   الن ر  حن  ري اان،قاق حا هلا هصدار احلكم رد الشرك  املذكور.

 عقوبة التالف

كـاا عمـداو كـاا علـى املن لـف الن لف عن  وانني املرور ـ فيما يلعم اكاعنها ـ ها   مسألة:
النععيــر بــاملعىن األعــم الــذل اــيذكرض وها كــاا اطــأو مل يكــن عليــه شــ ء هال هلا اــبب رــرراو 
فين،م  الضررض والنععير ه ا يكوا حسب ن ر شور  الهقهاء كما وكيهاض بالسوق أو ال راحـة 

ر  حـي جيـدها السـائاض أو املالية املقدر   لة وكثر ض أو املنع عـن السـيا ة حـد ض أو تضـلي  السـيا
 السجن حسب ن ر شور  الهقهاءض با يكوا حشموالو لأل لة العاحة.

هذا وال فرق   األحكام املذكور  بني العاصمة و ريهاض وبني القـر  واملـداض وبـني الب،ـار 
 واألةواءض وىلس الب،ار وفوق األر،ض ك  للن لوحد  املالا.
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 مبالغ التالفات

سن،مــلة حــن الن لهــات احلاصــلة لقــانوا املــرور عائــد  هىل بيــس املــااض املبــالن امل مســألة:
وتمر  كمـا تمـر  اـائر األحـواا الداالـة   بيـس املـاا علـى حـا لكـره الهقهـاء   حملـه حـن 

 الهقه.

 ارتشاء شر ة المرور

لــو تبــني أا شــرك  املــرور أو حــن أشــبهه  ــن يــرتبط بــاملرور أاــذ رشــو  أو أاــذ  مســألة:
 الااو لنهسهض حوكم   حمكمة صاحلة وأةرل   حقه حا يراه احلاكم صالحاو.ال راحة اان

باترــافة هىل لــعوم ااــ  ا  ال راحــة حنــه هىل بيــس املــااض وأاــذ الرشــو  حنــهض والب،ــ  عــن 
صــاحبهاض فـــاا كــاا صـــاحب الرشــو  حعلوحـــاو ر  املـــاا هليــهض وها كـــاا جمهــوالو صـــر    حـــور  

بيس املـااض كمـا أا ال راحـة تكـوا لبيـس املـاا ـ كمـا لكرنـاه ـ هلا  جمهوا املالنض  ا هو حرتبط ب
 كانس  راحة نقدية وحنوها.

 الماالفة المستلزمة للجزاء

امل الهـة لقـانوا املـرور املسـنلعحة للجــعاءض شـاحلة مل الهـة املـرور والعبـورض أو خمالهــة  مسـألة:
  شــور  الهقهــاء حباشــر  أو النو ــف   حمــ  حــرورض أو خمالهــة ااــنعماا واــيلة  نوعــة حــن  بــ

 تسبيباوض أو  ري للن  ا يعده   املرور خمالهة.
 

 لو خالف السا ق

ه  يلعم على السائا أو  ريه حن الذين يقو وا ايار  أو  ريها حن واائ  النق   مسألة:
عند امل الهة أا ينو ف فوراوض ويطلـع شـرك  املـرور بـاألحر هلا كـاا شـور  الهقهـاء عـني حكـم 

 لهة تسبيباو أو حباشر ض أم ال احنماالا.امل ا



 

 184 

 الع    والنصب

يلـعم علـى الدولـة اتاـالحية المـ،ي،ة تواـعة الطريـاض وتعبيـدهاض واحـداث كـرق  مسألة:
ةديد  بقدار الكهايةض وررب ابسور عليها لنسهي  حركة املـرور فيهـاض وانشـاء كـرق حنميـع  

ب الشاامـات والعالئـم املـائع ض وةعـ  للذهاب واالياب و اية حن حـوا ث االصـطدامض ونمـ
حمالت النو فض وختطيط الطرق با يدفع الضرر حي اجنمـ  حنـهض ولـو مل تهعـ  ابهـة املشـرفة 
علــى األحــور املــذكور ض عــده للــن ةرحــاوض فــإا كــاا حــع العلــم والعمــد عو ــب اجملــرم   القضــية 

 بدفع  راحة حالية أو  ريها على حسب حا عرفس.

 الفمن أقساا الت

اتنساا املن لف عن  وانني املرور عاملـاو عاحـداو يعا ـب بإحـد  ال راحـات املعينـةض  مسألة:
الت يراها شـور  الهقهـاءض حـا مل يضـره بأحـدض وهال ىلمـ  رـرره أيضـاو أحـا اباهـ   مـوراو وحنـوه 
فين،مـــ  الضـــرراا أرـــر بــــال ريض لكـــن ال  راحـــة عليـــهض وهلا كــــاا ةـــاهالو حقمـــراو  ـــرم أيضــــاوض 

القــرائن هــ  الــت تعــنيه العلــم وابهــ   مــوراو أو تقمــرياوض ولــو شــن   األحــر فقــوا امل ــالف و 
حجــةض ألصــالة المــ،ة   عمــ  املســلم و ولــهض بــ  و ــري املســلم كمــا لكرنــاه   يالهقــه  وال 

 تععير حينئذل ألا احلدو  تدرء بالشبهات.
 

 إ ا قصر الماشي

وس لـه صـدحة بـدوا تقمـري السـائا هكال ـاو هلا  مر املاش  وتعمد ا ـال  وحـد مسألة:
فهو على ال اهر هدرض ألنه هو املقدم على للنض ولو كاا ةاهالو وحنوه فالالسم النما  بـني 

 الطرفني وبيس املاا الذل بيد احلاكم الشرع .
م ها بيس املاا هو الذل يدفع ال راحة فيما هلا كانـس  راحـة حاليـة ومل يكـن رـمانه علـى 

عا لنــهض وللــن ألا بيــس املــاا هــو املعــد ملمــا  املســلمنيض والمــ ر    املقــام هــو الســائا أو 
ض و لي   يلئال ينو  حـا احـرئ (335) ض و لي   يال يبط   م احرئ حسلم (334) لي  يالررر 

                                                           
 .2ح 482ص 5الكا   ي  332ي
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ض و ليــ   يال يمــل  لهــاب (337)ض و ليــ   يال يمــ  لهــاب حــا احــرئ حســلم (330) حســلم 
 ض وحا أشبه.(330) حا أحد   

 المتعددةالتالفات 

هلا ختلــف الســائا ختلهــات حنعــد  ض  مــوراو كــاا أو تقمــرياوض حــا للم،كمــة  مســألة:
الماحلة ت روه فيما هلا كاا عليه  راحةض بـا يـراه صـالحاو حـن تعـد  الن ـر  أو وحدتـه حشـد  ض 
حثالو هلا كاا  راحة ك  خمالهة  يناراو واحداوض فإا االف اي حرات ف،ا للم،كمة الماحلة 

 وه اسة  نانريض أو  ينارين حثالوض أو  ري للن على حسب حا يراه صالحاو.ت ر 

 الحك  بترك السياقة

لو أحرت اجكمة الماحلة إرحاا اائا ااص حن السـيا ةض أو حـن اـيا ة واـيلة  مسألة:
ااصةض نهذ احلكم فيهض فإلا االف السائا هحا بنهسه أو بنلن الوايلة عاملاو عاحـداوض كـاا هلـا 

 ا   ت روهض و د تقدم حكم القمور.احل

 تعريف السيارة أو السا ق

ال حاةــة هىل تعريــف الســيار  أو الســائا أو اــائر واــائ  النقــ  هىل  وائــر املــرور  مســألة:
وحراكعهـــا ا اصـــة بشـــأا النعـــاريفض هال هلا انطبـــا علـــى للـــن  ليـــ  يال رـــرر  حســـب رأل 

نمـ ض فـالالسم النعريـف هحـا لشـاهدين أو شور  الهقهاء املراةعض وحي  كـاا اـو  الضـرر اج
ملركــع الشــركةض أو لــدائر  املــرورض أو حنوهــا حــن ابهــات احلقيقيــة أو احلقو يــة مجعــاوض بــني احلريــة 

 و لي  ال ررر.

 ترقي  وسا ع النقع

                                                                                                                                                                      
 .5175ح 4ب 18 2. حن ال حيضره الهقيه  ي3ح 154ب 461ص 2االانبمار  ي  335ي
 .41848و 41846ح 26ب 227ص 17حسندرا الواائ   ي  336ي
 .51ح 44ب 453ص 6هتذيب األحكام  ي  337ي
 .12ح 2ب 182ص 1األحكام  يهتذيب   338ي
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ـــواح ال  ـــيم عليهـــاض هال هلا  مســـألة: ـــر يم واـــائ  النقـــ ض وال هىل نمـــب أل ال حاةـــة هىل ت
يال رـرر  ولـو احنمـاالوض فـال  يم حينئـذ يكـوا هحـا عنـد الدولـة حـع شـعارها انطبا عليـه  ـانوا 

الثابــس علــى لوحــة ال  ــيمض أو عنــد هحــد  ابهــات املــذكور  آنهــاو حــع شــعارهم ا ــاص ًــمض 
 وامل الف ال جيوس له الهرار واهلروب.

 عند وقوع حادثة مرورية

ورل جنــم عنــه هصــابة بدنيــةض يطلــب حــن اــائا املركبــة الــت اشــ كس   حــا ث حــر  مســألة:
أا يــ ا حركبنـــه   حكـــاا احلــا ث أو  ريبـــاو حنـــه بقــدر اتحكـــااض لكـــ  ال يعطــ  حركـــة الســـري 

 املوةب للضرر ولو احنماالو.
ينعني على السائا اتبالغ عن احلا ث فوراو   أ رب خمهـر للشـركةض أو   أ ـرب  مسألة:

ه ًذا الدورض فهو   نهسه واةب كهائ   د حركع خممص لإلاعافات األوليةض هلا مل يقم  ري 
يمــب  عينيــاو هلا مل يكــن  ــريهض كمــا هنــه  ــد يكــوا عينيــاو علــى  ــريه هلا مل يقــدر الســائا علــى 

 للن.
  نهي الو س الذل ينم فيه اتبالغ عن احلا ث   املراكع املعنية بـاألحرض علـى  مسألة:

 والقيام بساعد  املماب على حنو الكهاية. السائا و ريه حن املنواةدين هناا النعاوا حعاوض
  حالة عدم هصابة السائا ينعني عليه أا يبقى   حكاا احلا ث حي يـ لا لـه  مسألة:

باالنمرا  حن  بـ  الشـركةض وللـن لـئال يضـيع احلـا علـى أوـر اهنـدام صـور  و ـون احلـا ث أو 
 تشوهشها.

 اع ا جسات التأمين بالحادث

لوحــــات املنعلقــــة باحلــــا ث ًــــد  هعــــالم ةهــــات النــــأحنيض فمــــن يلــــعم بيــــاا املع مســــألة:
املطلــوب احلمــوا علــى ىلقيــا الشــركة أو حــا أشــبه   احلــا ثض ت راي ااــم املــ حن لــهض وااــم 
شركة النأحنيض باترافة هىل ر م وويقة النأحنيض وللن ألا حقـوق املسـلمني التبطـ  ـ كمـا ور  

ـ وحـن املعلـوم أا  ـري املسـلم  (339)«حسـلم لـئال ينـو  حـا احـرئ  »  الـنص حيـ   ـاا 

                                                           
 .41848و 41846ح 26ب 227ص 17حسندرا الواائ   ي  331ي
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 اج م نهسه وحاله له هذه املعية أيضاو.
يلعم هبالغ شركات النأحني عن احلا ث االا حـد  حعقولـة أو حـذكور    العقـدض  مسألة:

ويطلب حن املـ حن لـه أو حـن وثلـه هبـالغ شـركة النـأحنيض والنـأاري   اتبـالغ عـن احلـا ث  ـد 
 الشركة   تعوي  املماب. ي ور على حس ولية

 وماّو تهضابط التحقيق 

حيــا لضــابط الن،قيــا أا يقــوم بنو يــف الســائاض الــذل تســبب   و ــون احلــا ث  مســألة:
الــذل أاــهر عــن هصــابة بدنيــة أو حنوهــاض فضــالو عــن أا رــابط الن،قيــا  ــد يقــوم بنو يــف أل 

ر المــــا ر عــــن الضــــابط اــــائا يــــ ا حكــــاا احلــــا ثض أو حيــــاوا للــــنض أو ال يننبــــه هىل األحــــ
 بالنو فض وللن لرعاية احلقوق.

يقـــوم رـــابط املـــرور عنـــد الكشـــف عـــن حمـــ  احلـــا ث إجـــع رامـــة  يـــا   أحـــد  مســـألة:
الســـائقني أو كالمهـــاض أو  فـــ  تســـجي  حركبنـــهض أو حركبنيهمـــا حعـــاوض وعليهمـــا تســـليم حـــا يطلبـــه 

للمــرور   نهــي الو ــس الــذل مت  حنهمــاض م يقــدم هــذه الثبوتــات كــ  تقريــره هىل ات ار  العاحــة
 الكشف فيه حع اتحكااض وللن ألا النأاري حمنم  الضرر.

 حجز وثا ق السا ق

تعنــل الســلطة امل ولــة لقارــ  حمكمــة املــرورض أو أل  ــا، صــا  آاــرض وللمــدير  مســألة:
العـــام لـــإل ار  العاحـــة للمـــرورض بســـ،ب رامـــة  يـــا   الســـائا اـــلطة حطلقـــةض وكـــذلن اـــ،ب 

 ي  املركبةض واللوحات املعدنيةض وحا أشبه للن. ف  تسج
املدير العام لإل ار  العاحة أو وكيلـه أو حـن ينمـبه للمـرورض خمـوا باحنجـاس رامـة  مسألة:

 يــا   الســائاض أو  فــ  تســجي  املركبــة واللوحــات املعدنيــةض ألل فــ   سحنيــة يراهــا صــالحاوض هلا 
ا  أو هصـابة بدنيـة وحنوهـاض ولقارـ  حمكمـة اش كس تلن املركبـة   أل حـا ث يـنجم عنـه وفـ

 املرور احلا   أا حيد  احلد األ مى ملد  احنجاس رامة  يا   السائا و ف  تسجي  املركبة.
واحلد األ مى للمد  العحنية هو حا يقرره شور  الهقهاءض حـع العلـم بـأا اـائا املركبـة الـت 

حـة أو كليهمـا   حالـة ه اننـه بارتكـاب اش كس   احلا ث  د يواةه حكماو بالسـجن أو ال را
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أحـــد امل الهـــات املروريـــةض الـــت يـــنجم عنهـــا هصـــابة بدنيـــةض أو تلـــف للممنلكـــات حســـب رأل 
 شور  الهقهاء للمد  املذكور .

 مع السا قين المشتركين  ي الحادث

ــــذين يســــنعملوا الطريــــا واملشــــ كوا   احلــــا ث  مســــألة: يلــــعم أا يقــــوم الســــائقوا أو ال
فوراو  وا النسبب   أاطـار هرـافية أاـر  حلركـة السـريض وأا يقوحـوا بـإبالغ الشـركة  بالنو ف

فيمــــا هلا جنــــم عــــن احلــــا ث وفــــا ض أو هصــــابة بدنيــــةض أو تلــــف األحــــوااض وها يبقــــوا   حكــــاا 
 احلا ث حي وصوا رةاا الشركة واحداو أو أكثر حسب ن ر شور  الهقهاء.

 متى يصح توقيف السا ق؟

بط ىلقيــــا الشــــركة أا يقــــوم بنو يــــف أل اــــائا ال ينو ــــف   حكــــاا علــــى رــــا مســــألة:
 احلا ثض أو ال يننبه ألحر الضابط بالنو ف.

حيا للضـابط تو يـف أل اـائا ال يـد  بعلوحـات حعقولـةض أو ال يقـدم املسـاعد   مسألة:
 الالسحةض فيما هلا جنم احلا ث عن وفا  أو هصابة بدنية أو حالية.

وا بنوةيــــه أحـــر للســــائا للمثـــوا أحــــام القضـــاء أو الســــماح لــــه رــــابط املـــرور خمــــ مســـألة:
بامل ــا ر ض فضــالو عــن أاــذ الســائا هىل أحــد القضــا  لالعنقــاا والنو يــفض أو اــائر الن روــات 

 املعينة حن  ب  شور  الهقهاء املراةع.
  حالــة ه انــة الســائا بعــدم النو ــفض أو عــدم تقدوــه املســاعد    الن،قيــاض أو  مســألة:

 ات الء باملعلوحات الالسحةض فللضابط ا،ب رامة  يا ته واحالنه هىل اجكمة. عدم
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 واجبات السا ق عند وقوع الحوادث

  حالة و ون حا ث جنم عنه وفا  أو هصابة بدنية أو حاليـةض يطلـب حـن السـائا  مسألة:
تقـد  املسـاعد  املش ا   احلا ث أا يقوم بنقد  املعلوحات الضرورية هىل رـابط الن،قيـاض و 

 هىل املمابني.
علــى الســائا أا يــذكر اأــه وعنوانــه ور ــم تســجي  حركبنــه ألل شــ ص حمــابض  مســألة:

واىل أل حالـــن أو عاحـــ  للمركبـــة األاـــر  املشـــ ا حعهـــا   احلـــا ثض وأا يقـــدم رامـــنه هلا 
 كلب حنه للن.
جنــم عنــه يطلــب نهــي الواةبــات والبيانــات حــن الســائا الــذل اشــ ا   حــا ث  مســألة:

تلف للممنلكاتض و  حالة تلف حركبات أو  نلكات أار  ال يوةـد أحـد جبوارهـاض فـالالسم 
على اـائا املركبـة أا خيـل حالكهـاض وهال فعليـه أا يـ ا اأـه وعنوانـه ور ـم تسـجي  املركبـة الـت 

   يقو ها حلمقاو على تلن املمنلكات النالهةض كمـا ينعـني علـى السـائا أا يبلـن عـن احلـا ث
 أ رب خمهرض أو ةهة تابعة للشركةض أو حن له صالحية هلذه ابهة.

 إب غ الحادث: مسؤولية الجميع

  حالـــة عجـــع الســـائا ةســـدياو حـــن اتبـــالغ عـــن احلـــا ثض وكـــاا هنـــاا أحـــد  مســـألة:
الركــاب املوةــو ين   املركبــةض فإنــه ينب ــ  علــى للــن الراكــب أا يقــوم بــاتبالغ عــن احلــا ثض 

ملعلوحــات الضــرورية حــن بــاب األحــر بــاملعرو  والنهــ  عــن املنكــرض وهيمــاا احلقــوق وات الء با
 هىل أهلها.

 اإلد ء بمعلومات غير صحيحة

أل شــ ص يــد  بعلوحــات  ــري حقيقيــة وحعيهــة عاحــداوض ر او علــى أيــة حنطلبــات  مســألة:
ــــه تقريريــــةض عــــده حــــعوهراوض وكــــاا للم،كمــــة المــــاحلة األحــــر بــــأا ي ــــرم أو يســــجن أو حي كــــم علي

 بكليهماض هلا وبنس ه اننهض وللن بسبب  ا، لل صالحية.
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 من نتا ج عدا إب غ الحادث

عــــدم اتبــــالغ عــــن أل حــــا ث حــــع اتحكــــااض اــــو  يــــ  ل هىل هعطــــاء احلــــا  مســــألة:
للجهــات املســ ولة   تعليــا رامــة  يــا   الســائا حــي تســنو  حنــه كافــة املنطلبــات النقريريــة 

 املعنية. وفقاو ملا تريده ابهات

 التعاون لكشف الحادث ومسّببه

  حالــة ورــع املركبــة الــت اشــ كس   احلــا ث   أحــد الكراةــاتض أو حمــالت  مســألة:
تمـــلي  املركبـــاتض فعلـــى حســـ وا الكـــراي أو اجـــ  املـــذكور حـــع علمـــهض أا يقـــوم بـــإبالغ هـــذه 

 املعلوحات هىل الشركة االا حد  حعقولة بعد اانالحه هلذه املركبة.

 دارة المرور وجدولة الحوادثإ

ينب   ةدولة املعلوحات املسن لمـة حـن تقريـر احلـا ثض وىلليلهـا حـن  بـ  ات ار   مسألة:
املســـ ولةض ًـــد  تطـــوير البيانـــات الـــت انســـاعد   تقليـــ  عـــد  احلـــوا ثض و ـــد تكـــوا علـــى 

 ابي  الوةوب حن ةهة ال ررر وحنوه.

 الحوادث ووظا ف السا قين  يسا

اائا املركبـة الـت اشـ كس   أحـد احلـوا ث الـت جنـم عنهـا هصـابة بدنيـة أو  على مسألة:
وفـا  أو حنومهـاض أا يـ ا ـ كمـا تقـدم ـ املركبـة   حكـاا احلـا ثض أو  ريبـاو حنـه بقـدر اتحكـااض 
ليقلـ  حـن أيـة هحكانيــة العـ ا، وعر لـة حركــة السـريض وأا يقـوم هـو أو حــن ينـوب عنـه بــإبالغ 

 فياو.الشركة فوراو عر 
على السائا بذا املساعد  الالسحـة للممـاب هوـر احلـا ثض اـواء كـاا حـن املشـا   مسألة:

أو حن الركاب أو حن اشبهض ويقوم السائا بذكر اأه وعنوانه ور م تسـجي  املركبـة الـت يقو هـا 
هىل الشــ ص املمـــاب ـ كمـــا تقـــدم ـ ض أو هىل اـــائا املركبـــة األاـــر  الـــت اشـــ ا حعهـــا   

أو هىل لول املمــاب ها مل يــنمكن املمــاب حــن االاــنالمض ويقــدم ـ عنــد الطلــب ـ احلــا ثض 
رامـــــنه هىل ابهـــــات املعنيـــــة بـــــاألحرض وهىل أل شـــــ ص اشـــــ ا   احلـــــا ثض وكـــــذلن حـــــاا 
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احلوا ث الت ينجم عنها فقط تلف للمركباتض أو املمنلكات األار ض وللن حقدحة لوةوب 
 هيماا احلقوق هىل أهلها.

 السا ق عند مركبتهلو ل  يوجد 

  حالة عدم وةو  السائا جبانب املركبة األار  الت اش كس   احلا ثض فإنـه  مسألة:
يطلب ـ على حا حر ـ حن السائا أا حياوا ىلديد حالن املركبة أو اائقهاض وهال فعليـه أا يـ ا 

إيـ  تشـنم  هذه البيانات حلمقة   حكاا حـأحوا علـى املركبـة الـت ال يوةـد أحـد جبوارهـاض 
هذه البيانات على اأه وعنوانـه ور ـم تسـجي  املركبـة الـت يقو هـاض أو يأاـذ ر ـم تلـن املركبـةض 

 وينم    أ رب و س  كن بسائقها أو صاحبهاض اا كانس الطريقة عملية.

 ما يحق لضابط التحقيق؟

حيـا لضــابط الن،قيـا تو يـف أل اــائا يشـ ا   أل حـا ث يــنجم عنـه هصــابة  مسـألة:
بدنيــــة أو وفــــا  أو تلــــف املمنلكــــاتض وحــــن ال ينو ــــف   حكــــاا احلــــا ثض أو ال يننبــــه لألحــــر 
المـــا ر لـــه حـــن الضـــابط امل ـــنص بـــالنو فض جيـــوس ت روـــه حســـب املقـــررض وكـــذلن لـــه تو يـــف 
ــــذين ال يــــدلوا باملعلوحــــات الضــــروريةض أو ال يقــــدحوا املســــاعد  املعقولــــة  ــــن الســــائقني ال أولئ

لشركة تو يف أل اائا ي ا حكاا احلـا ثض الـذل يـنجم عنـه تلـف لألش اص املمابنيض ول
األنهـــي أو املمنلكـــاتض وال يـــد  باملعلوحـــات الالسحـــةض وللـــن حـــن ةهـــة لـــعوم اله،ـــص عـــن 

 احلوا ث.

 مع المشتبه بس 

يقوم رابط الن،قيا بنو يف أل اائا يشنبه فيه بأنه تسـبب   و ـون احلـا ثض   مسألة:
تقــوم باحنجــاس رامــة  يــا   اــائا املركبــة وتمــري  تســجي  املركبــة كمــا حيــا لشــركة املــرور أا 

وتقــدوها هىل ات ار  العاحــة للمــرورض وللــن لــدفع الضــررض لكــن هلا ىلقــا عــدم ةــرم املو ــوفني 
 فالالسم تدارا بيس املاا ألررارهم.

 وظا ف إدارة التحقيق
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ء الن،سـينات الالسحـة على ه ار  الن،قيا أا ىلد  األابابض الت تساهم   هةرا مسألة:
علــــى تمــــميم واــــالحة الطــــرق وىلمــــينهاض واموصــــاو الســــريعة حنهــــاض وكــــذلن تعويــــد بعــــ  
املعلوحــات عنــد الطلــب ألل اــائا آاــر اشــ ا   احلــا ث ـ ها وةــد ـض وهىل أل راكــب 
حمــابض إيــ  تشــنم  تلــن املعلوحــات علــى ااــم الســائاض وعنوانــهض ور ــم تســجي  حركبنــهض 

  الت ت ط  حركبنهض ور م وويقة النأحني.واام شركة النأحني
 

 مسوغات معاقبة السا ق

يعا ب السائا على عدم ات الء باملعلوحات الالسحةض ويهر، عليه عقوبة هرافية  مسألة:
علـــى ات الء بأيـــة بيانـــات كالبـــة عمـــداوض وتأاـــذ هـــذه العقوبـــة شـــك   فـــع  راحـــةض أو اـــ،ب 

حيــــ  انــــه حــــن املنن ــــر أا تشــــجع حثــــ  هــــذه  تــــرايص القيــــا  ض أو كالمهــــاض أو شــــ ء آاــــرض
 العقوبات على النبلين الهورل والد يا للمعلوحات املطلوبةض وللن حن باب حقدحة الواةب.

يلـعم علـى ات ار  العاحـة للمـرور ىلريـر كافـة تقـارير احلـا ثض وهصـدار ـ   أو ـات  مسـألة:
نشــر هــذه املعلوحــات  حنااــبة ـ بيانــات هحمــائية عــن عــد  وســرو  حــوا ث املركبــاتض فــإا

املنعلقة باحلوا ث او  يسـاهم    رااـة البيانـات الـت تـ  ل هىل هةـراء الن،سـينات الالسحـة 
على تمميم الطرق السريعة و ريهاض كما انعيد حن حرص الناش ألمهية السـالحة علـى الطـرق 

 السريعة و ريها.

 مع رجال شر ة المرور

لنـــابعني لـــإل ار  العاحـــة للمـــرورض الـــذين ةـــر  هنـــاا أحـــور تنعلـــا برةـــاا الشـــركة ا مســـألة:
 تعيينهم لنن يم حركة املرورض وتنهيذ  انوا املرورض وتو يف امل الهني.

فإا ك  رةـ  حـن رةـاا شـركة املـرور حهـو، بـأا يطلـب   أل و ـس يشـاء  فـ  حلكيـة 
ات الســـيار ض ورامـــة القيـــا   حـــن أل اـــائاض وعلـــى كافـــة الســـائقني واملشـــا  أا يراعـــوا توةيهـــ

رةــاا شــركة املــرور حــي بالنســبة هىل عالحــات أو هشــارات حروريــةض أو أيــة اطــوق أررــية أو 
 حنوها.
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على شركة املـرور هسالـة العقبـات واملوانـع الـت تعيـا حركـة السـريض حـا مل تكـن تلـن  مسألة:
العقبات ةعءاو حن أعماا حشرون حهريات مت احلموا على النمري  الالسم بـذلنض علمـاو بأنـه 

الـالسم علـى أصـ،اب هـذه املشـاريع وبن،ــري  حـن احلـاكم الشـرع ض القيـام إهريـاهتم لــيالو حـن 
عنــد اهــة حركــة الســريض وتكثــري العمــاا وتعويــدهم بواــائ  احلهــر الســريعض حــي يــنم املشــرون 

 بأارن و س  كنض وأ مر حد  حنمور .

 شر ة المرور وماّو تس  القانونية

يا   احلـوا ث   النطـاق الـذل تسـم  بـه حسـ ولينهض شرك  املـرور خمـوا بـالن،ق مسألة:
الــــت تشــــنم  علــــى حــــد يــــد املســــاعد  هىل املمــــابني وحنــــوهمض واحلمــــوا علــــى املعلوحــــات حــــن 
 السائقنيض وتبلين حعلوحات احلوا ث هىل املعنيني   القضاءض وشركات النأحني وات ار  العاحة.

رامـة القيــا   حـن الســائقنيض كـ  رةــ  حـن رةــاا شـركة املـرور حهــو، بسـ،ب   مسـألة:
أو اــ،ب  فــ  تســجي  حركبــاهتمض واللوحــات املعدنيــةض   حكــاا و ــون احلــا ث الــذل يــنجم 
عنــه هصــابة بدنيــة أو وفــا  أو تلــف  نلكــاتض وتقــد  هــذه املســنندات هىل القضــاءض أو املــدير 

 العام لإل ار  العاحة للمرور   أ رب فرصة  كنة.

 ةتوقيف السا ق أو المركب

وكن تو يـف أحـد السـائقني أو كليهمـاض حـن  بـ  أحـد رةـاا شـركة املـرورض فيمـا  مسألة:
 هلا اشنبه رة  شركة املرور بأا هذا السائا أو  ريه تسبب   و ون احلا ث كما تقدم.

 هناا خمالهات أار   د يقوم رة  شركة املرور بنو يف السائاض حنها  مسألة:
 ملرور بالنو ف.عدم االننباه ألواحر شرك  ا ـ1
 ترا حكاا احلا ث والهرار. ـ2
 السباق   األحاكن املمنوعة. ـ3
  يا   املركبة أوناء و ون السائا ىلس تأوري املشروبات اجرحة أو امل در . ـ4

 توجيسات شر ي المرور
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يعنــــل شــــرك  املــــرور خمــــوالو بنوةيــــه وتن ــــيم حركــــة الســــريض وتو يــــف األشــــ اص  مســــألة:
م ون ـم املــرور. ورـمن هـذا اتكــار فـإا أواحـر شـرك  املــرور تبطـ  وتل ـ  أيــة الننهـاكهم عالئـ

لوائ  أو عالحات أو هشارات أو أية اطـوق أررـيةض وعلـى كافـة السـائقني واملشـا  أا ينقيـدوا 
 بذلن.

أل شـــ ص يـــرف  حنعمـــداوض أو ال ينقيـــد بـــأحر شـــرك  املـــرور أو توةيهـــهض فانـــه  مســـألة:
كلــب الشــرك  الووــائا فعلــى الســائا أا يــلس تمــري  تســجي  يعــر، نهســه للعقــابض وهلا حــا 

 حركبنه ورامنه.

 شر ي المرور وبع  مسامه

حن حهام شرك  املرور هو  هسالة املركبات الت ال يوةد اائا جبوارها و ـد أو ههـا  مسألة:
  حكاا حم ورض أو حع حم باملرورض حن جمر  الطريا هىل حكاا بعيد عن الطرياض كمـا انـه ال 

 حيا لماحب املركبة الو و    جمر  الطريا و  هذه املقاحات املذكور .
يعنل شرك  املرور خموالو بإةراء النو يف فيما هلا كاا اائا املركبة  د ارتكب أيـاو  مسألة:

 حن هذه امل الهات اآلتية 
 اهلروب املنعمدض أو حماولة حراو ة الشرك . ـ1
 السباق على الطرق السريعة. ـ2
 لقيا   بإمهاا وهتور.ا ـ3
عــدم الو ــو ض وعــدم ات الء بالبيانــات المــ،ي،ةض وعــدم تقــد  املســاعد  الالسحــة    ـــ4

 حالة اش اكه   حا ث جنم عنه هصابة بدنية أو وفا  أو حنو للن.
 

 السا ق وتقديمه إلى القضاء

لهــات حالــة تو يــف شــرك  املــرور ألحــد األشــ اص بســبب ارتكابــه أيــاو حــن امل ا مســألة:
املروريـــةض فســـينلقى املو ـــو  أحـــراو  ضـــائياو بـــاملثوا أحـــام اجكمـــةض لكـــن جيـــوس للقارـــ  أا يطلـــا 

 اراحه ليسنمر   حياته كبيعياو.
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علــــى شــــرك  املــــرور الن،قيــــا   حــــوا ث املركبــــاتض وعنــــدحا يمــــ  هىل حكــــاا  مســــألة:
يوةـــه أحـــراو  ضـــائياو احلـــا ث ينعـــني عليـــه أا يقـــدم كافـــة أاـــباب املســـاعد  هىل املمـــابنيض وأا 

للمثـوا أحــام اجكمــة هىل الســائاض الـذل يعنقــد بأنــه  ــد ارتكـب خمالهــة تنعلــا ًــذا احلــا ث أو 
وعليه أا يقوم بنجميع املعلوحات الالسحة    ولي تقرير احلا ثض وأا يقدم نس ة  يشنبه بهض

 عنه هىل ه ار  املرور أو القضاء.

 من وظا ف شر ي المرور

 ك  املرور القيام با يل  على شر  مسألة:
أا يقوم به،ص املركبات الت يعنقد عن  ناعة بأهنا  ـري اـليمة بشـك  تضـرض أو  ـري  ـ1

 جمهع  بشك  اليم وكانس رار .
ويقـوم بإسالــة املركبــات الــت ال يوةــد ـ كمــا اــبا ـ أحـد جبوارهــا حــن جمــر  الطريــا هىل  ـــ2

 حكاا بعيد عنه.
 هجور  حن الطريا.ويقوم بإسالة املركبات امل ـ3
ويقـــوم بـــوسا املركبـــات ويطلـــب هسالـــة احلمولـــة العائـــد ض هلا كـــاا للـــن رـــرراو بال ـــاو علـــى  ــــ4

 حالكهاض أو ررراو على اآلارين حطلقاو.
وهلا وةد   املركبات حا يلعم تعويضها وتبديلهاض حث  أةهع  ختهيـف السـرعة والنو ـف ـ 5

ولـة املركبـةض أو عـدم تـواسا محولنهـا وكانـس رـار  كمـا النالهةض أو األرـواء املعطلـةض أو سيـا   مح
 لكرناهض فعليه الننبيه واترشا  هىل حا يمل  املركبة.

شـــرك  املـــرور خمـــوا بنـــع املركبـــات حـــن النشـــ ي  بـــأكثر حـــن  وهتـــا الذاتيـــةض أو أا  مســـألة:
لــن يطلــب بــأا تنوةــه تلــن املركبــة هىل أ ــرب حمطــة ادحــةض لعمــ  اتصــالح الــالسم عليهــاض ول

 عندحا يعنقد بأا السالحة  د تنعر، لل طر ننيجة اانمرار تلن املركبة   العم .
يقـــدم كــــ  تقريــــر حــــا ث حكنــــوب حـــن  بــــ  شــــرك  املــــرور هىل  ســــم حعلوحــــات  مســــألة:

احلــوا ثض النــابع لــإل ار  العاحــة للمــرورض أو للقضــاءض فــإا  رااــة املعلوحــات املنعلقــة باحلــا ثض 
ني عواحــ  الســالحةض اموصــاو   الطــرق الســريعةض فيكــوا اللــعوم حــن تعنــل ابــعء املقــوم لن،ســ

 باب يال ررر  الشاح  حي للم،نم  حنه.
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  حل المركبات وا  مأنان منسا

ال يـــنم تســـجي  أل حركبـــة هال بعـــد أا تكـــوا حســـنوفا  لشـــروق األحـــن واملنانـــةض  مســـألة:
ت ابديـــد ض ويـــنم ف،ـــص وحعرفــة اـــالحنها حيكانيكيـــاوض ويســـنثىن حـــن للـــن  اله،ـــص للمركبـــا

املركبات حن  ب  ات ار  العاحة للمرورض وللن   سحاا وحكاا حد ته هذه ات ار ض و  حالـة 
 عدم صالحية املركبةض ينم تبلين حالكها عن األاباب الت أ ت هىل اختال حث  هذا القرار.

ةض وابهـــات ات ار  العاحـــة للمـــرور خمولـــة بالســـماح لوكـــاالت املركبـــات ا موصـــي مســـألة:
 لات المالحيةض بأا تقوم ًذا اله،ص.

ال حيـا ألل اـائا تشـ ي  حركبنـه   حـاا تعطيـ  الكـواب ض وهـ  أةهـع  ختهيـف  مسألة:
 السرعة وهيقا  املركبةض أو   حالة عدم صالحينها حن الناحية امليكانيكية.
يكانيكيةض كما ينعني وعليه  فالالسم أا تكوا املركبة اليمة وحنينةض وصاحلة حن الناحية امل

 النأكد حن حد   در  املركبة على ىلمني الركابض وورع احلمولة نوعاو و دراو.
هلا أاهقـــس املركبـــة عنـــد اله،ـــص ووبـــس أهنـــا  ـــري صـــاحلةض لكـــن حالكهـــا يراهـــا  مســـألة:

صــاحلةض حيــا ملالكهــا عندئــذل تعبئــة شــكو  وت لــم لــد  ه ار  املــرور أو القضــاءض علــى أا يــنم 
 كبة حن  ب  فاحص آار.ف،ص املر 

هلا  ام حالن املركبة بن يري أل ةعء أااا    هذه املركبةض كاهليكـ ض أو املاكنـةض  مسألة:
أو ةسم املركبةض فعليه أا ينأكـد حـن أا املركبـة السالـس صـاحلة حـن الناحيـة امليكانيكيـةض اـواء 

 لد  ه ار  املرور أو أية ةهة صاحلة.
ــــة أا ي مســــألة: ــــى اــــائا املركب ــــه بااــــنمرارض للنأكــــد حــــن اــــالحنها عل ــــد يا حركبن قــــوم بن

وصالحينها حيكانيكياوض وهلا اعنقد بأا حركبنه أصب،س  ري حأحونةض ينوةب علـى السـائا أا 
 يعي  حركبنه بعيداو عن اري املركبات.

 من مسا ع  حل المركبات

بنقـد  هنـذار هلا وةد شرك  املرور بأا املركبة  ـري صـاحلةض أو  ـري حأحونـةض يقـوم  مسألة:
هىل الســـائاض يشـــنم  علـــى األاـــباب الـــت بـــىن عليهـــا  ـــرارهض ويكـــوا لـــد  الســـائا حهلـــة حـــد  
حعقولــة تصـــالح املركبــةض وف،مـــها   هحـــد  اجطــات الـــت يراهـــاض وهلا اعنقــد الشـــرك  بـــأا 
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و املركبــة  ــري صــاحلة البنهــة للنشــ ي ض ينعــني علــى الســائا عــدم تشــ ي  املركبــةض أو النوةــه ًــا حنــ
أ ـــرب كـــرايض أو أل حكـــاا آاـــر خممـــص لســـالحة املركبـــاتض أو الشـــكاية هىل حمكمـــة صـــاحلة 

 لنق  احلكم.
ينعني ف،ـص كـ  حركبـة بشـك  رأـ  علـى أاـاش  ورلض بـأا يـنم ف،ـص املركبـة  مسألة:

حـر  كـ  عـام أو ا ـ  حـن للـن أو أكثـر ـ حسـب اللـعوم ـ حـن  ـري فـرق بـني أا يـنم   حمطـات 
كوحـةض أو أا يـنم   حمطـات اموصـيةض وعلـى ابهـة املـذكور  أا تقـرر ـ خمممـة حـن  بـ  احل

بوةـب اللـوائ  ـ البنـو ض أو املعـدات الـت ينب ـ  ف،مـهاض والطريقـة الـت جيـب أا يـنم بوةبهـا 
هــذا اله،ــصض ويلــعم أا يـــنم اله،ــص كبقــاو للمواصــهاتض الـــت نــص عليهــا حعهــد القيااـــات 

 ةون هىل أه  ا ل .واملواصهات العامليةض فإنه حن الر 
  حالــة اةنيــاس املركبــة لله،ــص بنجــاحض تمــدر هلــا شــها   بــذلن يــنم هرفا هــا  مســألة:

 باملركبةض وت   اارية املهعواض حي حوعد اننهائها اجد  بوةب اله،ص القا م.
حـــن الضـــرورل علـــى ات ار  العاحـــة للمـــرور هجيـــا  حقـــاييي حمـــد  ض لضـــبط عمليـــة  مســـألة:

نو  املعدات املطلوب هةراء اله،ص عليهاض على أا تكوا هذه املقاييي وفقاو اله،ص على ب
ملا ىلد ه هحد  ابهات العاملية املع   ًاض ولك  تقوم بإةراء ف،ص فعاا فـإا الهاحمـني 
حينـــاةوا هىل حقـــاييي حعينـــةض لي،كمـــوا بوةبهـــا فيمـــا هلا كانـــس املركبـــة صـــاحلة حـــن الناحيـــة 

 امليكانيكية أو ال.

 ماّو ت شر ي المرورمن 

خيوا شرك  املرور للقيام به،ص فورل عندحا يكوا هناا حلر حعقـواض وحيثمـا  مسألة:
يعنقــد بــأا املركبــة  ــري صــاحلة حــن الناحيــة امليكانيكيــةض أو  ــري حأحونــةض أو  ــري جمهــع  بشــك  

 اليم.
عا   ف،مها كما ينب   أا خيوا الشرك  بإصدار هنذار بشأا املركبةض املرا  هصالحها وه

 حن  ب  ات ار  العاحة للمرور االا حد  حعقولة.
وخيــوا الشــرك  أيضــاو بإسالــة املركبــات الــت يعنقــد ههنــا تشــك  اطــراو عنــد تشــ يلها واــريها 

 على الطريا.
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 بع  وظا ف السا قين والمشاة

علـى السـائقني واملشـا  تـوا  احلـرص والعنايـة وعـدم هحـداث هصـابات بدنيـةض أو  مسألة:
تسبب أل أل  هىل اآلاـرينض أو تعطيـ  أو النـدا    شـ وا كافـة األفـرا  اآلاـرين الـذين حا 

يســنعلموا الطريــاض هال هلا كــاا النــدا  بررــاهم فيمــا ال يكــوا رــرر بــالنض وهال كــاا حراحــاو 
 حي بررى املنضرر.

 يلــعم حالح ــة  واعــد الطريــا واتباعهــاض وتوةيهــات واــائ  تن ــيم املــرورض وأواحــر مســألة:
رباق وأفرا  شركة املرورض بـا   للـن هكاعـة األواحـر بالنوةيـه فـوراو حنـو حكـاا حعـني للو ـو  

 وحنو للن.

 على رعاة الماشية

بالنســبة لألشــ اص الــذين يرعــوا  طعــاا حــن املاشــية بــالقرب حــن الطــرقض ينعــني  مســألة:
ض ولكـــ  ال علـــيهم الســـيطر  الناحـــة علـــى هـــذه القطعـــاا لكـــ  ال تعـــ ، اـــبي  اـــري املركبـــات

 ينعر، احليواا لألل .

 من واجبات مستعملي الطريق

جيب أا يلنعم السائقوا واألشـ اص اآلاـروا الـذين يسـنعملوا الطريـا  ابانـب  مسألة:
األون حن الطريا عند حرور حركبة اتاعا  أو الطوارئض الت تسنعم  اتراء  الن،ذيريةض أو 

 صهارات اتنذار لئال يسنلعم الضرر.
 

 

 مركبات ا سعا  والحرا ق مع

ها اـــائق  حركبــــات اتاــــعا  أو الطــــوارئ حســـموح هلــــم الن ارــــ  عــــن  واعــــد  مســــألة:
الطريــا وتوةيهــات واــائ  تن ــيم املــرور واتشـــارات أونــاء تــوةههم أل اء املهــام املنوكــة ًـــمض 

اش شريطة ااـنعماهلم اتشـارات الن،ذيريـة وبـذا احلـرص الشـديد أونـاء للـنض لعـدم هصـابة النـ
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 و ريهم باألل ض وال جيوس هلم الن ار     ري حاا أ اء املهمة.

 التقّيد بقانون المرور وأول شرو ه

ها النقيد بالنوةيهات واتشارات الت يعطيها شـرك  املـرورض البـد أا يكـوا أوا  مسألة:
ســـارات الشـــروق املنعلقـــة بالنقيـــد بقواعـــد حركـــة الســـريض وبإشـــارات املـــرور الضـــوئيةض أو اتبـــان امل

 األرريةض أو العالحات األررية الت تن م حركة السري على الطريا.
 على املار  النقيد بقوانني املرورض وكذلن على رعا  املواش . مسألة:

 الدولة والمستثنون من قوانين المرور

للدولــة اتاــالحية المــ،ي،ة أا ىلــد   رةــة عــدم النــعام األشــ اص أو الســائقني  مســألة:
ا يكأولئـــن األشـــ اص الـــذين يقوحـــوا بإنشـــاءات أو هصـــالح الطريـــا ض لكـــن بقواعـــد الطريـــ

 عليهم تواه  احلرص النام على عدم االصطدام وحنوه.

 مع راكبي الّدواب والفرس

تنطبــا الشــروق الــوار     هــذه املباحــ  بشــك  عــامض علــى أل شــ ص يركــب  مســألة:
حـــن للـــن األشـــ اص والســـائقوا محـــاراوض أو حمـــاناوض أو يســـوق عربـــة جيرهـــا حيـــوااض ويســـنثىن 

 العاحلوا على الطرق السريعةض حع توا  عدم هصابة أناش أو حيواا أو  نلكات بأل .

 ا ستثناءات  ي قوانين المرور

تشـــــنم  احلـــــاالت االاـــــنثنائية علـــــى القواعـــــد املنعلقـــــة باالنن ـــــار والو ـــــو ض    مســـــألة:
دو  الســرعة املقــرر ض وعلــى توةيهــات األحــاكن الــت حيــذر الو ــو  أو االنن ــار فيهــاض وعلــى حــ

واـــائ  تن ـــيم حركـــة الســـريض وعلـــى اللـــوائ  املنعلقـــة بنوةيـــه حركـــة الســـريض واالنعطـــا  وعمـــ  
املنـــاورات الالسحـــة هلا  ـــررت الدولـــة للـــن للجـــيشض أو األعيـــا ض أو الوفيـــات الـــت خيـــري فيهـــا 

 املوكب السرورية أو الععائية أو حنو للن.
الواـــائ  االاـــنثنائية كســـيارات اتاـــعا  أو الطـــوارئض األرـــواء  هلا مل تســـنعم  مســـألة:

واتشارات الن،ذيريةض وصار عطب   هنساا أو حيـواا أو حـااض كـاا اـائا السـيار  رـاحناوض 
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هال حع النهات املماب وعدم ىلذره بننكب الطرياض فيما مل ينمكن السائا حـن النن،ـ  لكـ  
 ال يماب ش ء بأل .

 بات سا قيسامركبات الطوارئ وواج

 ينعني على السائا العاح  على أحد حركبات الطوارئ املمرح ًا أحور  مسألة:
االانجابة ألل كلب كارئض أو عند حالحقنه ألل خمـالفض أو حشـكوا   أحـرهض أو  ـ1

عند  ياحه بهمنهض ولكن ليي عند عو ته بعـد  ضـاء حهمنـهض أا وـارش االحنيـاسات املنمـوص 
عم أا يعم  كبقاو للشروق الوار  ض واملنموص عليها    واعد املـرور وكـذلن عليها آنهاوض ب  يل

   احلاالت العا ية.
 يو ف حركبنه أو يمهههاض بمر  الن ر عن الشروق الوار      وانني املرور. ـ2
جيناس اتشار  احلمراءض أو جيناس اتشار  الدالة على الو و ض ولكـن بعـد هتدئـة السـرعة  ـ3

 نضيه عواح  السالحة.وفا حا تق
يعيــد حــن اــرعنه فــوق املعــدا اجــد ض كاملــا أنــه ال يعــر، حيــا  اآلاــرين أو  نلكــاهتم ـــ 4
 لل طر.
ين ارـى عـن اللـوائ  الـت تـن م حركـة وا ـاه السـريض أو االنعطـا    ا اهـات حمـد   ـ 5

 حع حالة اانعماا هذه املركبات تشارات الن،ذير السمعية والبمرية.

 زا السا ق أبدا  شروط تل

ال تعهــ  الشــروق الــوار   آنهــاو اــائا املركبــة املمــرح ًــا للطــوارئض حــن القيــام بواةبــهض  ـــ0
والقيا   حراعياو االحة األش اص اآلارين وأحواهلمض اواء كانس ةواحد أو حواش ض وال ىلميه 

ينض وها مل يـران حث  هذه الشروق حن الننائ  امل تبة علـى همهالـهض وعـدم اك اوـه لسـالحة اآلاـر 
 فهو راحن حسب القواعد املقرر    احلدو  والديات والضمانات.

 رعاية ارشادات المرور

علــــى كافــــة الســــائقني واملشــــا  حراعــــا  اترشــــا اتض الــــت تــــدا عليهــــا عالحــــات  مســــألة:
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وهشارات املرورض املسنعملة لنن يم وتنبيه وهرشا  حركة السري حـا مل تنسـ ها توةيهـات شـرك  
 ورض أو يضطر هىل امل الهة.املر 

 مسؤولية نصب الع مات

حس ولية تعيني وىلديد النقاق الت يلعم فيهـا ه احـة عالحـاتض وهشـاراتض واطـوق  مسألة:
تن يم املرورض حلقا  على عاتا ات ار  العاحة للمرورض وعند تركيب وه احة وورع وتش ي  هـذه 

ني واملشـــا  حراعــا  النوةيهـــات الــت تـــدا العالحــات واتشــارات وا طـــوقض ينعــني علـــى الســائق
 عليها.

ال ولــن أحــد الســلطة علــى ت يــري حوا ــع أو هرشــا ات العالحــاتض أو اتشــارات  مســألة:
املروريــةض أو علــى تلــف أحــد هــذه العالحــات أو اتشــاراتض ولــو فعــ  للــن  ــرمض وحــع هتالفــه 

 يكوا راحناوض نعم ت ار  املرور للن فيما هلا رأت  ريه أصل .

 عندما تتعارس الع مات وا شارات

يلعم النقيد بالعالحات واتشارات وا طوق األررية الرأية للمـرورض وهلـذه األحـور  مسألة:
األابقية على حا ينا ضها حن لوائ  حروريةض ولإلشارات الضوئية األابقية على العالحات الـت 

 تن م أولوية الطريا.

 السا ق واشارة الضوء ا صفر

بالنسـبة لإلشـار  الضـوئية المـهراء حـن الثابـس علـى السـائا أا ينو ـفض هال هلا مل  مسألة:
ينمكن حـن الو ـو  بأحـااض كمـا تـنص علـى للـن وةـو  هشـار  ملـرور املشـا  علـى شـك  رةـ  
وا ــف أو حــاش أو حــا أشــبه للــنض لكــن يلــعم أا يــأ  بــالقرائن لعــدم ككنــه حــن الو ــو  هلا مل 

 يقف.

 المشاةعلى كا ة السا قين و 

يلعم أا يسـنجيب كافـة السـائقني واملشـا  هىل اتشـارات الضـوئية الـت تـن م حركـة  مسألة:
السريض با   للن اتشارات احلمراء والمهراء وا ضـراءض واتشـارات الـت تبـني أاـهماو بـاللوا 
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رات األاضرض وهشارات حرور املشا ض واتشارات الت تنوه  باللونني األمحـر واألصـهرض واتشـا
الدالـــة علـــى ااـــنعماا املســـار امل مـــصض كاالنعطـــا  هىل اليمـــني عنـــد اتشـــار  احلمـــراءض الـــت 
تنـي  للســائقني باالنعطـا    حالــة الـو الطريــا وأحانــهض ولكـن بعــد أا ينو هـوا كاحــاوض وينعــني 
علـى الســائا أا يـذعن هىل كافــة املشـا ض الــذين يســريوا   حنطقـة عبــور حشـا  جمــاور  للطريــاض 

 لا حدث عطب يال أ  اهلل  فلم،نم  العطب وحنوه األولوية.وه
 توةيهات رابط الشركة تل   واائ  تن يم املرور كما تقدم. مسألة:

 مع ا شارات الممنوعة

كنع وةو  أل هشارات بارس   ري حمرح ًا تنعلا بعالحـات املـرورض أو اتشـارات  مسألة:
 فعليه املس ولية. الضوئيةض أو ا طوق األرريةض وحن فع  للن

 من وظا ف مسندس المرور

ينعني على حهندش املرور بالنعاوا حع كافة ابهات املعنية األار ض ىلديد نوعيـة  مسألة:
وحكاا وورعية كافة واائ  تن يم املرور املرا  اانعماهلا وفا حا يراه حنااـباوض  ـا يوةـب عـدم 

 اتررار واالصطدام وهعا ة السري.

 ء ا خضرعند اشارة الضو 

بإحكـــاا حركـــة اـــري املركبـــاتض الـــت تواةـــه هشـــار  رـــوئية اضـــراء حســـندير ض أا  مســـألة:
تســنمر   اــريها بشــك  حســنقيمض أو تنعطــف وينــاو أو يســاراوض حــا مل يكــن هنــاا هشــار  كنــع 

 االنعطا  هىل أحد اال اهاتض أو مل يكن هناا اطر.
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 ما ينبغي للسا قين رعايته

ئقني بالنســـبة حلركـــة اـــري املركبـــات بـــا   للـــن االنعطـــا  وينـــاو أو ينب ـــ  للســـا مســـألة:
يســاراوض أا ي كــوا حينئــذ ابانــب األوــن للمشــا ض الــذين يعــلوا حــن املنطقــة امل ممــة لعبــور 

 املشا ض اجالية   حالة هنار  تلن اتشار  الضوئية.
راء علـى شـك  اـهم بإحكاا حركة اـري املركبـاتض الـت تواةـه هشـار  رـوئية اضـ مسألة:

حنهر   أو جمنمعة حع أل هشار  أاـر ض أا تـدا    تقـاكع الطريـا إـذرض لكـ  تنعطـف هىل 
ابهــة الــت يــداه عليهــا للــن الســهمض أو أل انعطــا  أليــة ةهــة أاــر  تســم  ًــا اتشــارات 

 األار  املضيئة   للن الو س.
لعبـور املشـا  املوةـو ين    على حركـة السـري أا تـ ا ابانـب األوـن حـن الطريـاض مسألة:

 حنطقة عبور املشا .

 المشاة وا شارة الضو ية الااصة بس 

حا مل ينم النوةيه بوااطة هشار  روئية ااصة بعبور املشا ض فإا حواةهة السـائا  مسألة:
هىل أية هشار  اضراء ـ عدا حـا هلا كانـس هـذه اتشـار  عبـار  عـن اـهم يـدا علـى وةهـة اـري 

  حعــني ـ يعــر ااــنمراره   الســري  ــدحاو با ــاه اتشــار  عــل  ــر عبــور املشــا  حمــد   أو انعطــا
 اواء كاا هذا املمر خمططاو أو  ري خمطط.

 بين الضو ين: ا حمر وا خضر

جيب أا تننبه املركبات الت تواةه هشار  روئية صهراء حسندير  حضيئة باانمرارض  مسألة:
الضوء األاضر  د اننهى تـواو أو أا اللـوا األمحـر اـي هر  أو اهماو حضيئاو باللوا األمحرض بأا

فـوراو بعــد للــن وجيــب علــى كافــة املركبــات النو ــف  بــ  الــداوا   تقــاكع الطــرق كلمــا أحكــن 
 للن.

لــيعلم أولئــن املشــا  الــذين يواةهــوا هشــار  رــوئية صــهراء حضــيئة بااــنمرارض أو  مســألة:
نوةيـه بوااـطة هشـار  رـوئية ااصـة لعبـور املشـا  ـ اـهماو حضـيئاو بـاللوا األصـهر ـ حـا مل يـنم ال
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بأنه ال يوةد و س كا  لعبور الطريا  ب  سهور اتشار  احلمراء فيلعم على املشا  عدم البـدء 
   عبور الطريا.

 المركبات واشارة الضوء ا حمر

ينعـــني علـــى املركبـــات الـــت تواةـــه هشـــار  حســـندير  حضـــيئة بـــاللوا األمحـــر بشـــك   مســـألة:
رض أا تنو ــف عنــد ا ــط اجــد  للو ــو ض و  حالــة عــدم وةــو  للــن ا ــطض عليهــا أا حســنم

تنو ـف  بــ  الــداوا   اجملــاا امل مــص لعبــور املشـا  عنــد ابانــب اجملــاور حلــد النقــاكعض وهال 
فينب ــ  النو ــف  بــ  الــداوا بشــك  تــام   جمــاا تقــاكع الطريــاض وينعــني أا ت ــ  وا هــة حــي 

 على الن،را. ت هر اتشار  الدالة
ينعــني علــى املركبــات الــت تواةــه هشــار  علــى شــك  اــهم حضــ ء بــاللوا األمحــر  مســألة:

بشــك  حســنمرض عــدم الــداوا   جمــاا تقــاكع الطريــا لنقــوم باحلركــة الــت يشــري هليهــا الســهمض 
ويسم  للمركبات بالداوا   جماا تقاكع الطريا لنقوم باحلركة الت تسم  ًا هشـار  رـوئية 

 .أار 
وهال فعلـــى تلـــن املركبـــات أا تقـــف عنـــد ا ـــط اجـــد  للو ـــو ض وهلا مل يكـــن هـــذا ا ـــط 
حوةــو اض فينب ــ  أا تقــف هــذه املركبــات  بــ  الــداوا   جمــاا املمــر امل مــص لعبــور املشــا  
عنــد ابانــب اجملــاور للنقــاكعض و  حالــة عــدم وةــو  هــذا املمــر فينعــني أا تقــف هــذه املركبــات 

ـــ  الـــداوا   جمـــ اا النقـــاكعض وأا ت ـــ  وا هـــة حـــي ت هـــر اتشـــار  الدالـــة علـــى الن،ـــراض  ب
 الما ر  حن للن السهم املض ء باللوا األمحرض هال هلا ةر   ري للن.

حا مل ينم النوةيه بوااطة هشار  ااصة بعبور املشا  فإنه حيذر على املشـا  الـذين  مسألة:
ض أو هشـار   الـة علـى اـهم حضـ ء بـاللوا يواةهوا هشار  حسندير  وابنة حضيئة باللوا األمحـر

 األمحر فقط الداوا   جماا الطريا.

 ا شارات الااصة بعبور المشاة

يلــعم أا تكــوا اتشــارات ا اصــة بعبــور املشــا  لات لــوننيض إيــ  تشــنم  كــ   مســألة:
هشــار  علــى رــوئني  هحــدامها أمحــرض واآلاــر أاضــرض إيــ  يضــيئاا علــى النــوا  وال يضــيئاا 

   و س واحد. حعاو 
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ينب ــ  ترتيــب األرــواء عمو يــاو إيــ  يكــوا الضــوء األمحــر فــوق الضــوء األاضــر  مســألة:
 ائماوض ويهض  أا يكوا الضوء األمحر عبار  عن ش ص أو أش اص وا هواض ويكوا الضوء 

 األاضر عبار  عن ش ص أو أش اص وشوا.
ك  ال جيعــ  الســائقني ينعــني أا يــنم تمــميم وتركيــب هشــارات عبــور املشــا  بشــ مســألة:

 خيطئواض ويعنقدوا بأهنا هشارات تنعلا إركة اري املركبات.

 ا شارات الضو ية  ات الد لة الااصة

 هناا هشارات روئية لات  الالت ااصةض وه  كاآل   مسألة:
تــدا اتشــار  ا اصــة بعبــور املشــا ض واملضــيئة بــاللوا األاضــر علــى الســماح للمشــا   أ ـ

 .بعبور الشارن
تـدا اتشـار  ا اصـة بعبـور املشـا ض واملضـيئة بـاللوا األاضـر املنقطـع علـى أا الهـ    ب ـ

 املسموح ًا لعبور الشارن  د أوشكس على االننهاء.
تدا اتشار  ا اصة بعبور املشا ض واملضيئة باللوا األمحر على عـدم السـماح للمشـا   ج ـ

 بعبور الشارن.

 ا شارات الضو ية المتقطعة

   اتشارات الضوئية املنقطعة حا يل   ألة:مس
الضــوء األمحــر املنقطــع يهشــار   ــف  فانــه عنــد هرــاء  اتشــار  احلمــراء بشــك  حنقطــع ـــ 1

اريعض ينعني على السـائقني النو ـف عنـد ا ـط املبـني لو ـو  املركبـاتض و  حالـة عـدم وةـو  
املمـر امل مـص لعبـور املشـا   هذا ا طض فينب   على السـائقني النو ـف  بـ  الـداوا   جمـاا

أو  ــرب حــدو  النقــاكعض و  حالــة عــدم وةــو  هــذه احلــدو ض فينعــني علــى الســائقني النو ــف 
عنـــد أ ـــرب نقطـــة   تقـــاكع الطـــرقض حيـــ  يـــنمكن الســـائا حـــن ر يـــة كافـــة حركـــة الســـري الـــت 

 تق ب حنه   النقاكع  ب  الداوا فيه.
  فانــه عنــد هرـــاء  اتشــار  المــهراء بشـــك  الضــوء األصـــهر املنقطــع يهشــار  الن،ـــذيرـــ 2

حنقطع اريعض ينعني على السائقني النقدم با اه تقاكع الطرق واةنياس للن النقـاكعض شـريطة 
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 اختال احلذر واالننباه.
النور األاضر ياشار  احلركة  وعنده وكن للسائا أا يسري   أل حسـار يريـدض حيـ  ـ 3

 يكوا النور األاضر حضيئاو.

 عّين على السا قين رعايتساأمور تت

ينعني على ك  اائا أا يقو  حركبنه   ا ـاه حركـة السـريض ولـيي عكـي السـريض  مسألة:
 وأا ي   حلنعحاو بابانب األون حن الطريا   حالة  يا ته ملركبنه.

على السـائا االلنـعام بسـرعة أ ـ  حـن احلـد األعلـى املقـرر للسـرعة املسـموح بـهض    مسألة:
عدام الر يةض أو عند اال  اب حن حركبة أار   ا حةض أو عند وةو  حركبـة أاـر  تسـري حالة ان

  نهـــي اال ـــاه علـــى وشـــن أا  نـــاس حركبنـــهض أو عنـــدحا يعنـــعم الســـائا االنعطـــا  هىل ةهـــة 
 اليمني.

 ما يمنع السا ق منه

 ونع السائا حـن عبـور الطريـاض أو  يـا   حركبنـه فـوق اـط حنمـ  خممـص لهمـ  مسألة:
 حسارين حروريني   الطريا.

وعلى أية حـاا بعـد االننبـاه ةيـداوض فإنـه بإحكـاا السـائا أا ي ـري املسـار الـذل يسـري فيـهض 
 هلا كاا هناا اطوق حنقطعة   املسار املوةو    الطريا لو املسار الواحد.

 عند القياا بتغيير المسارات

، حركبـــات الســـائقني اآلاـــرين أو جيـــوس القيـــام بن يـــري املســـاراتض شـــريطة أال تعـــره  مســـألة:
حركة السري لل طرض وينعني أا ينم للن بعـد هعطـاء اتشـار  الضـوئية الوارـ،ة   املركبـة وأا 

 ي ا السائا اجملاا ألية حركبات أار   ا حة أو حق بة حن ا لف.
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 لتفادي الحوادث وا خطار

ة أاـر  حالصـقة هلـاض لكـ  جيب أال يقوم أل اائا بقيا   حركبنه الف أل حركب مسألة:
ال ينعــر، هىل تو ــف حهــاةئ حــن املركبــة الــت تكــوا أحاحــه حباشــر ض فانــه ينعــني عليــه أا يــ ا 
حسافة كافية بني حركبنه واملركبة الت أحاحـهض لينهـا   االصـطدام ًـاض وينهـا   و ـون األاطـارض 

 وتكوا هذه املسافة كافية لوصوا حركبة جمناس  فيها.
 اب أل حركبـة حـن الناحيـة املقابلـةض ينب ـ  أا يلنـعم السـائا ابانـب األوـن عند ا  مسألة:

حن الطرياض لك  يعط  الهرصة أحام السائا اآلار باملرورض و  حالة وةو  أل عائا أو حانع 
  الطرياض جيب على السائا أا خيهف حن ارعنه أو أا ينو ف ـ هلا لعم األحر ـ لك  يسم  

 حن ابهة املقابلة باملرور وينها   بذلن حا ث االصطدام. للسائا اآلار القا م
 من موارد التجاو  المحظور

ابا بع  املـوار  الـت حي ـر النجـاوس فيهـاض وهنـاا حـوار  أاـر  ينب ـ  عـدم  يـام  مسألة:
 السائا بالنجاوس فيها 

 انعدام الر ية. أ:
 أو   حالة أله اائا آار ينجاوسه.ب: 
كــاا حــن المــعب الوصــوا هىل نهــي الســرعة الــت تســري ًــا تلــن أو   حالــة حــا هلا   ج:

 املركبة الت أحاحه.
 أو   حالة وةو  حركبات  ا حة حن الناحية املقابلة. د:
 أو عند اال  اب أو الداوا   أحد النقاكعات أو الدوارات أو امليا ين العاحة. هـ:
 وئية أو العالحات املرورية.أو   حالة تو ف حركة املرور عند أحد اتشارات الض و:
 أو عند أحد املوانع الت تسد جمر  الطريا.  :

 أمور يلزا رعايتسا عند التجاو 

 ويلعم على السائا أا يراع  وةو  املن،نيات والنالا أو الطرق املنعلقة. مسألة:
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وينعني عدم النجاوس   حالـة اال ـ اب حـن املمـرات امل ممـة لعبـور املشـا ض و   مسألة:
 حالة فم  املسارات خبطوق حنملةض وعندحا يكوا السائا   حنطقة كنع النجاوس.

يلعم علـى السـائا الـذل يعنـعم  ـاوس حركبـة وا هـة   حكـاا االنن ـار املوةـو  علـى  مسألة:
ةانــب الطريــاض أو القا حــة حــن ابهــة اليســر ض أا يــ ا الطريــا للمركبــات القا حــة حــن ابهــة 

للباصــات والشــاحناتض فإنــه حي ــر  ــاوس بعضــها الــبع   ااــ  املنــاكا األاــر ض أحــا بالنســبة 
املدينيةض و  حالة وةو ها ااري هذه املناكا فـيمكن هلـا أا تنجـاوسض هلا أ،ـس هلـا سـرو  

 النجاوس للنض شريطة أال تعط  حركة تدفا السري.

 م  مة النصف ا يمن من الطريق

نمـف األوـن حـن الطريـاض ووكـن للمركبـات أا على السائا أا يسري بركبنـه   ال مسألة:
تســـري   أل حســـار حنـــاح هلـــا   هـــذا اال ـــاه الـــذل تقمـــدهض وحيـــا ااـــنعماا كافـــة حســـارات 
الطريا املنوفر ض ب   الن ر عن اس حام السريض وال جيوس ت يري املساراتض هال هلا تأكـد السـائا 

 حن أنه ايقوم بن ري املسار بشك  حأحوا.

 ي تسير ببطأالمركبات الت

عنـدحا يكـوا هنـاا حسـار واحـد فقـطض ينب ـ  علـى املركبـات الـت تسـري ببطـئ أا  مسألة:
تلنعم باحلافة اليمىن حن الطرياض لنسهي  حركة حرور املركبات األار ض أحا هلا كاا هناا أكثـر 
 حــن حســار واحــدض فينب ــ  أا تلنــعم املركبــات البطيئــة باملســار األوــنض ولكــن لــيي بــالقرب حــن

 حافة الطريا اليمىن.

 من شرا ط ا جتيا 

ينعــني علــى الســائا االةنيــاس حــن علــى يســار املركبــة اجملنــاس ض بعــد النأكــد حــن أا  مســألة:
االةنياس اينم بأحـااض ويلـعم أا تكـوا هنـاا حسـافة كافيـة بعيـداو عـن املركبـة اجملنـاس ض و  حالـة 

ة للمركبات القا حة حن اال ـاه اآلاـرض حا هلا كاا االةنياس اينم عل أحد املسارات امل مم
 وال يلعم العو   هىل املسار األون بعد اجناس االةنياس.

ال جيوس القيام بالرةون هىل اليمنيض هال بعد هجناس اةنياس املركبة كاحاوض وينعني علـى  مسألة:
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 ركبة.اائا املركبة اجملناس  أا يلعم وني الطريا عند أاعه صوت املنبه الما ر حن امل
عنــدحا يكــوا االةنيــاس رــمن ةــعء حــن الطريــا امل مــص للمركبــات القا حــة حــن  مســألة:

اال اه املعاكيض حي ر الندا    حركة اري املركبـات القا حـة تلـنض وتنطلـب رـرور  الرةـون 
هىل املسار األونض  ب   دوم املركبة حن اال اه املعاكي إوا  حائة لران علـى األ ـ ض وال جيـوس 

 نياس حركبة حا   أحاكن اطر ض حث  املن،نيات وتقاكعات الطريا.اة
جيـــوس اةنيــاس املركبــات   كافـــة النقاكعــاتض عنـــدحا ال يــنم االةنيـــاس عــل املســـار  مســألة:

 امل مص للمركبات القا حة حن ابهة املقابلة.
ائق  ال جيــوس أا تســري املركبــات الــف بعضــها حباشــر  و ريبــة ةــداوض وبالنســبة لســ مســألة:

الشــاحنات واحلــافالت املقطــور  فــإا عليهــا تــرا حســافة كافيــة فيمــا بيــنهمض للســماح للمركبــات 
 الت  ناسهم حن أاذ املكاا فيما بينهم بشك  حأحوا.

ال جيـــوس اةنيـــاس املركبـــات حـــن الناحيـــة اليمـــىنض هال   حالـــة انعطـــا  املركبـــة الـــت  مســـألة:
  احس باالةنياس هىل الناحية اليسر .

 جتيا  عند تقا ع الطرقا 

حي ر القيام بأية  اوسات   جماا تقاكع الطرقض با   للن االةنيـاس الـذل يـنم  مسألة:
 عل حسارات  ري خمممة ملرور املركبات القا حة حن اال اه املقاب ض هال   هذه احلاالت 

وااـطة هشـار  هلا كـاا تن ـيم املـرور   النقـاكع يـنم بوااـطة أحـد رـباق الشـركةض أو ب ـ1
 روئية.
 هلا كانس املركبات تسري عل أحد الطرق السريعة. ـ2
 هلا كانس املركبة املرا  اةنياسها عبار  عن  راةة نارية. ـ3

 السماح لمرور مركبات الطوارئ

ينب ـــ  علـــى الســـائقني العـــاحلني علـــى الطـــرقض وحســـنعمل  الطريـــا اآلاـــرينض أا  مســـألة:
اح ملركبات الطوارئ بـاملرورض وللـن بن هيـف اـرعنهم أو اال ـاه يلنعحوا بابانب األونض للسم

 حنو ابانب األون حن الطريا والو و .
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 الدخول والاروج إلى الطريق

علــى السـائا الــذل يريــد الـداواض أو عبــور كريـا اــاصض أو س ــاق أو  ربض أا  مسـألة:
وةـو     الطريـا الســريع يقـف أوالوض ويلنـعم بابانـب األوـن حـن الطريـاض للسـماح للمركبـات امل

بــاملرورض وعنــد ا  ابــه حــن أحــد النقاكعــات جيــب علــى الســائا أا ينــواى احلــرصض وأا يقــو  
حركبنــه علــى اــرعة حعينــةض تنــي  لــه النو ــفض أو االلنــعام بابانــب األوــن حــن الطريــاض للســماح 

 ألل حركبة أار  هلا أولوية املرور بالسري أحاحه.

 أولوية حق المرور لمن؟

لن،ديد أولوية حا املرور عنـد الـدوارات وامليـا ين والنقاكعـاتض الـت اليـنم تن ـيم  مسألة:
 املرور فيها بوااطة أحد رباق شركة املرورض أو أحد اتشارات يراعى هذه األحور 

عند النقاكعات الت ور علها كرق اريعة حشاًة  للمركبة القا حة حن الناحية اليمـىن  ـ1
 ور.حا أولوية املر 

عند النقاكع الذل ور عله أحد الطرق السريعة والطريا ابانيب  للمركبة الت تسـري   ـ 2
 الطريا السريع أولوية حا املرور.

 عند النقاكعات  للمركبة الت تسري   النقاكع أولوية حا املرور. ـ3
يـة حـا املـرورض أل عند الدوارات وامليا ين  للمركبة الت تسري   الـدوار أو امليـداا أولو  ـ4

 املركبة القا حة حن الناحية اليسر  للدوار أو امليداا.
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 عند ا نعطا  إلى اليسار واليمين

ينعني على السائا الذل يعنعم االنعطـا  هىل اليسـار أو اليمـنيض أا يلنـعم بأولويـة  مسألة:
 حا املرور هىل املركبات القا حة حن الناحية األار .

سائا القا م حن اليسـارض عنـد النقاكعـات الـت ال يـنم تن ـيم املـرور يش ق على ال مسألة:
فيها بوااطة واائ  تن يم املرورض أا يذعن هىل أولوية املرور للمركبة القا حة حن ابهة اليمـىنض 
وال تنطبا هذه القاعد  عندحا تكوا هناا هشار  روئية ىلد  أولوية املـرورض علمـاو بـأا تركيـب 

 عالحات ايعم  على تعدي  هذه القاعد  على كافة الطرق السريعة.وورع اتشارات وال
بالنسبة للسائا الذل يو  االنعطا  هىل اليسار أو اليمنيض ينعني عليـه أا يـذعن  مسألة:

هىل املركبــات القا حـــة حـــن اال ـــاه اآلاـــرض وهلا ا ـــ ب اــائقاا كـــ  يســـري با ـــاه ي ـــاير الســـائا 
 اليمــني واآلاــر هىل اليســار فإنــه حيــنم علــى كــ  حنهمــا أا اآلاــرض وأرا  أحــدمها االنعطــا  هىل

 ي ا اآلار ور.

 المكانات المتعينة إليقا  المركبة

فيما ينعلا باملكاا الذل ينعني على السائا هيقا  حركبنهض هكاعة وتقيداو بعالحـة  مسألة:
وهشـارات الطـرقض  املرورض الت تبنيه ي ف  أو ياههف السـرعة  فـإا االتها يـة املنعلقـة بعالحـات

تقنض  حن السائا ررور  الو و  علـى ا ـط امل مـص لـذلنض أو الو ـو   بـ  الـداوا   
تقـــاكع الطريـــاض   حـــني أا هتها يـــة املـــرور علـــى الطـــرقض تقنضـــ  حـــن الســـائقني القـــا حني حـــن 

 املناكا  ري املرصوفة واجالية للطريا أا ينو هوا  ب  الداوا   جمر  الطريا.
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 راب مركبات الطوارئعند اقت

عند ا  اب هحد  حركبات الطوارئ أو اتاـعا ض فـاا الـالسم علـى السـواق تـرا  مسألة:
جمــاا هلــذه املركبــات للمــرورض أو الو ــو  هلا لــعم األحــرض وحي ــر علــى الســائا حــن الــداوا   

 ق جمــاا تقــاكع الطريــا هلا كــاا حع محــاوض اشــية أا تنبــدا هشــار  املــرور أحاحــه وتضــعه   حهــ
 النقاكع.

ختنلف االانجابة املطلوبة حن السائا ملركبات اتاعا  والطوارئض حي  يعطـ   مسألة:
احلريـــة للســـائا   أا خيههـــف حـــن اـــرعنه وهفســـاح اجملـــاا أحـــام تلـــن املركبـــاتض أو اال ـــاه حنـــو 
ةانــب الطريــاض والو ــو  كهيــداو ملــرور حركبــات الطــوارئض وأا يقــو  حركبنــه هىل ةانــب الطريــا 

 األون وينو ف لي ا الهرصة أحام تلن املركبات للمرور.

 ا ولوية للمشاة

املكـــاا الـــذل ينب ـــ  أا ينو ـــف عليـــه الســـائاض هكاعـــة وتقيـــداو بالعالحـــة املروريـــة  مســـألة:
ي ف  أو ياههـف السـرعة  فـإا الـالسم علـى السـائا الو ـو  عنـد ا ـط امل مـص لـذلنض أو 

و  بـــ  الـــداوا   جمـــاا تقـــاكع الطريـــاض وينب ـــ  علـــى عنـــد املمـــر امل مـــص لعبـــور املشـــا ض أ
 السائا أا يعط  األولوية للمشا  املوةو ين على الرصيف اجالل.

 الطرق المحظورة  ي المرور

حي ـــر علـــى الســـائا الـــداوا   جمـــاا تقـــاكع الطريـــا املـــع حم باملركبـــاتض ب ـــ   مســـألة:
 السري.الن ر عن هشار  املرورض الت تعطيه احلا   النقدم و 
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 ما المراد من حق الطريق؟

املرا  إا الطريا املذكور    ـوانني املـرور هـو  حـا النقـدمض وأولويـة أله اـائا    مسألة:
 النقدم والسري بطريقة حشروعة  ب  أله اائا.

 من ه  المشاة؟

يعنل أل ش ص يسري على  دحيه واحداو حـن املشـا ض ويشـم  األشـ اص الـذين  مسألة:
يركبوا على أو  اا  واـائ  النقـ ض كالـدراةات اهلوائيـةض أو كرااـ  املقعـدينض أو  يدفعوا أو

 عجالت اليد.

 المشاة ولوا ح المرور

يلـعم علـى املشـا  أا يراعـوا كافـة اللـوائ  املنعلقـة إركـة املـرورض وأا ينقيـدوا باكاعـة  مسألة:
 هرشا ات رةاا الشركة وواائ  تن يم حركة السري.

 المشاةأمور تال س مة 

 وكن تقسيم األحور املنعلقة بسالحة املشا  هىل والوة حس وليات وواةباتض حنها  مسألة:
الســري علــى الرصــيفض والســري علــى ابهــة اليســر  حــن الطريــاض وعلــى أ مــى اليســار هلا  
كـــانوا يســـريوا   جمموعـــاتض م ااـــنعماا ابانـــب األيســـر حـــن الطريـــا حبنعـــدين هىل أ مـــى 

 اتشارات املناابة الدالة على وةو همض والعبور حـن األحـاكن امل ممـة اليسارض وحسن دحني
 للعبور   حالة ر بنهم   عبور الطريا أو الطريا السريع.

ولكن   حالة عدم وةو  املكاا ا اص بعبور املشا ض ينعني عليهم العبور حن أل حكاا 
ض وعـدم النـدا    حركـة املـرورض على كوا الشارنض أو الطريا السريعض حراعني احلذر واالننباه

وحنقيـــدين باتشـــارات الـــت تـــن م عمليـــات العبـــورض و  حالـــة عـــدم وةـــو  هـــذه اتشـــارات أو 
العالحــاتض ينعــني علــيهم العبــور عنــد تو ــف حركــة املــرور علــى الطريــا كاحــاوض للســماح للمشــا  

 بالعبور بأحاا.
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 توصيات لذوي الكراسي المتحركة

عــدين الــذين يســنعملوا كرااــ  حن،ركــةض ااــنعماا األرصــهةض أو ينعــني علــى املق مســألة:
الســري علــى ةانــب الطريــاض وحي ــر الســري والعبــور أونــاء حــرور املواكــب العســكريةض أو املواكــب 

 الرأية املمرح ًا.

 ما يجب على السا ق تجاه المشاة

جيـــب علـــى الســـائا بـــذا احلـــرص الشـــديدض وعـــدم تعـــري  حيـــا  أل حـــن املشـــا   مســـألة:
 الذين يسريوا على الرصيفض أو على ةانب الطرياض أو حي على الطريا لل طر.

ينعــني علــى الســائا عنــد اال ــ اب حــن أحــد األحــاكن امل ططــةض امل ممــة لعبــور  مســألة:
 املشا  عند تقاكع الطرقض أا خيههف حن ارعنه.

لك  يسم  برور   كافة احلاالت املنوهه عنهاض ينعني على السائا أا يقف كاحاو  مسألة:
 املشا .

 الطلب بالتوقف ا ضطراري

يطلب حن السائقني ررور  النو فض للسماح للمشا  بعبور الطريا هلا كاا للن  مسألة:
األحــر رــرورياوض علمــاو بــأا هــذه القاعــد  تنطبــا فقــط عنــد املمــرات الــت تــن،كم فيهــا هشــارات 

ألاــر  الــت ال تعنــل  ــرات لعبــور رــوئيةض أو أا تكــوا خمططــة وحمــد  ض وبالنســبة لألحــاكن ا
املشـا ض فــإا االتها يـة تطلــب حـن املشــا  النأكــد حـن أا عبــورهم اـو  لــن يعيـا حركــة الســريض 

 وللن  ب  الداوا   جماا الطريا.

 تعليمات ترتبط بالمشاة

يلــعم االلنهــات هىل االاطــار املمــاحبة لعبــور املشــا  علــى كــوا الطريــاض ويطلــب  مســألة:
حــن أحــاكن حأحونــةض هلا كــاا أحــد املشــا  جمــلاو علــى العبــورض أو كــاا اــريه علــى  هلــيهم العبــور

 كوا الطريا ررورياو يلعم ىلرل األحاكن األكثر أحاناو.
للمشــا  الــذل ينقلــوا أشــياء رــ مةض وجملموعــات املشــا ض أا تســري علــى كــوا  مســألة:
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وتطلــــب هلـــيهم عبــــور الطريـــاض وحي ـــر علــــى املشـــا  النســـكع   الطر ــــاتض أو الو ـــو  فيهـــاض 
 الطريا بأارن و س  كن.

ونــــع الســــائقني حــــن الســــري عــــل كــــوابري ابنــــدض أو كــــوابري كــــالب املــــدارشض أو  مســــألة:
 املواكب الرأية املمرح ًاض كمواكب الععاء والهرح والكشافات.

 للمشاة أولوية المرور

ا للمشـــا  حـــا لــد  عبـــور الشـــارن أو الطريــا الســـريع عنـــد املمـــر امل مــصض فـــإ مســـألة:
أولوية املرورض وجيب على السائا أا خيههف حن السرعة وينو ـفض هلا لـعم األحـر للسـماح بعبـور 
املشــا ض وهلا عــل أحــد املشــا  حــن أل حكــاا  ــري املكــاا امل مــص لعبــور املشــا ض فينب ــ  أا 

 يعط  للن الهر  احلا واألولوية حلركة حرور املركبات.

  ريق   يدخله المشاة

حي ــر علــى املاشــ ض أا يــدا    جمــاا الطريــا امل مــص للمركبــات القا حــة حــن  مســألة:
 الناحية األار ض هلا كاا اائا تلن املركبة ال يسنطيع أا ينو ف كاحاو  ب  الوصوا هليه.

 للمشاة ا رصفة وأكنا  الطريق

هلا ينعــني علــى املشــا  أونــاء الســري علــى كــوا الطريــا الســريعض ااــنعماا األرصــهة  مســألة:
تـــوفرتض و  حالـــة عـــدم تـــوفر األرصـــهة ينعـــني علـــى املشـــا  الســـري علـــى كنـــف الطريـــا بقـــدر 
املسنطانض وهلا كاا الطريا لا ا ـاهنيض ينعـني عليـه أا يسـري علـى ابانـب األيسـر حـن الطريـا 

 السريع.

 المشاة وواجب السا قين تجاهس 

صـطدام بـأل حـن املشـا ض جيب على ك  اائا أا يراعـ  احلـرص النـام لنهـا ل اال مسألة:
أو احليوانــات املاشـــية   الطريــاض كمـــا أا علــى الســـائا الــذل يكـــوا علــى وشـــن عبــور أحـــد 

 املمرات امل ممة للمشا ض أا يراع  أولوية حرور أل حن املشا  املوةو ين على الرصيف.
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 إ ا أراد السا ق ا نعطا 

الو حـن هحكانيـة انعطافـهض ينعـني علـى السـائا الـذل يوشـن أا ينعطـفض النأكـد أو  مسألة:
 وا تعري  نهسه أو السائقني اآلاـرين لل طـرض وينعـني عليـه هعطـاء اتشـار  املنااـبةض وعـدم 

 االانمرار   اريه حي ينجع عملية االنعطا .

 ا نعطا  يمينا  وشما   

لالنعطــا  وينــاو هىل شــارنض أو كريــا اــريع آاــرض جيــب أا تكــوا املركبــة جبانــب  مســألة:
الطريـــا  بـــ  البـــدء   عمليـــة االنعطـــا ض أحـــا بالنســـبة لالنعطـــا  هىل ةهـــة اليســـار هىل حافـــة 

كريـــا لل ا ـــاهنيض ينعـــني علـــى الســـائا أا ي ـــ  حلنعحـــاو بيمـــني حننمـــف الطريـــاض وبالنســـبة 
لالنعطا  يساراو هىل كريا لل ا اه واحدض جيب على السائا أا ينقدم ناحية ابهـة اليسـر  

 حن الطريا.

 بط بانط ق المركبةأمور ترت

علــى الســائا الــذل ينطلــا حــن أيــة بنايــةض أو حــن  ااــ  أيــة  لنكــات أاــر ض أو  مســألة:
حـــن حكـــاا خممـــص النن ـــار املركبـــاتض أا ينأكـــد أوالو حـــن هحكانيـــة  اولـــه هىل حركـــة الســـري 
بأحـــااض و وا اطـــر علـــى اآلاـــرين الـــذين يســـنعملوا الطريـــاض وحـــن م جيـــب عليـــه أا يعطـــ  

لوار،ةض وتنطبا هذه القاعد  عند ارا   الداوا هىل األحكنة املذكور  أيضـاوض حضـافاو اتشار  ا
 هىل ك  للن ينعني على السائا ختهيف ارعة املركبة.

 الرجوع بالمركبة إلى الالف

ال يسم  ألل اائا بالرةون هىل ا لفض حـا مل ينأكـد حـن أا للـن يـنم بشـك   مسألة:
لوارـــ،ةض وهلا  عـــس احلاةـــة ينعـــني عليـــه أا ينجـــع للـــن آحـــنض حـــع رـــرور  هعطـــاء اتشـــار  ا

 بساعد  أحد األش اص.
جيــب علــى الســائا هعطــاء اتشــار  الوارــ،ةض عنــدحا يكــوا علــى وشــن ختهيــف  مســألة:

 ارعنه وهيقا  حركبنه اانعدا او للرةون هىل ا لفض وعدم الو و  ب نة وبشك  حهاةئ.
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انعطافاو كاحاو لل لفض ينعني عليه النأكـد  السائا الذل يوشن أا ينعطف بركبنه مسألة:
حــن أا انعطافــه اــينم بأحــااض وأا ينأكــد بــاا حــا يقــوم بــه يــنم بشــك  اــليمض علــى أا يعطــ  
اتشار  الوار،ة الكافية واملسنمر  اـالا االنعطـا ض وأا يقـوم بإل ـاء اتشـار  فـوراو بعـد هكـام 

 العملية حباشر .

 الوقو  المفاجئ

ئا حـن الو ـو  بشـك  حهـاةئض حـا مل يكـن حطلوبـاو حنـه للـن ألاـباب ونع السا مسألة:
تنعلـــا بالســـالحةض وبالنســـبة للســـائا الـــذل ير ـــب   النو ـــف جيـــب عليـــه أا ينأكـــد حـــن عـــدم 

 هسعاةه حلركة املرورض أو تعريضها لل طر  ب  املض    للن النو ف.
 لإلشار .على السائا   حالة تعط  هشار  املركبةض اانعماا يده  مسألة:

 ا نعطا  المحظور

ونـــع االنعطـــا  لل لـــف عنـــد األحـــاكن ا طـــر ض وعلـــى الســـائا أا ينأكـــد حـــن  مســـألة:
 االحة انعطافه  ب  البدء   تش ي  املركبة املوةو     حكاا االنن ار.

 ا شارة قبع التوقف

ختهيــف يلــعم هعطــاء اتشــار  الدالــة علــى النو ــف  بــ   يــام الســائا بــالنو فض أو  مســألة:
 السرعة بشك  حباشرض واألفض  هعطاء اتشار   ب  أل تو ف أو هتدئة للسرعة.

عندحا ينول السائا أا ينو فض عليه أا ينأكد حن أا تو هه اينم بشـك  اـليم  مسألة:
 وآحن و وا هسعاي اآلارين.

 على السا ق تحاشي ا صطداا

ر  تســري أحاحــه بشــك  ينعــني علــى الســائا الــذل يقــو  حركبنــه الــف حركبــة أاــ مســألة:
 حباشرض أا ين،اشى االصطدام الذل و ع فيه حن يسبقه حن السائقني.
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 الحد ا قصى للسرعة

تعنــل ات ار  العاحــة للمــرور حهورــة بورــع احلــد األ مــى للســرعةض ويكــوا ورــع  مســألة:
لـعم هذا احلد األ مى   لوحة حعدنية حثبنة على كوا الطرياض وعند ىلديد السرعة القمو  ي

حراعـــا  ســـرو  نوعيـــة الطريـــاض وحجـــم حركـــة املـــرور عليـــهض وحو عـــه  ااـــ  املنطقـــة املدينيـــة أو 
 السكنية أو القروية أو  ريها.

ال يســـــم  ألل اــــائا أا تهــــوق اـــــرعنه احلــــد األ مـــــىض هال بالنســــبة لســـــائق   مســــألة:
ل ــرو   حركبـات الطـوارئ أو احلــاالت الطارئـةض وينعـني علــى كـ  اـائا أا يعــدا اـرعنه كبقـاو 

وحـــاالت حركـــة املـــرورض وللـــن فيمـــا ينعلـــا بورـــوح الر يـــةض وحجـــم حركـــة املركبـــةض وحـــاالت 
 الطقي والطريا.

 موارد مطلوبية تافي  السرعة

يطلب هىل السائا أا يقو  حركبنه على حعدا حعني حـن السـرعةض إيـ  وكنـه أا  مسألة:
بـة علـى اـرعة خمهضـة تعنـل حطلوبـة ينو ف االا املسافة الالسحـة للو ـو ض كمـا ها  يـا   املرك

   حاالت تالية 
 السري االا املناكا السكنية. ـ1
 عدم وروح الر ية. ـ2
 اال  اب حن تقاكع الطرق. ـ3
 اال  اب حن  رات عبور املشا  واملدارش. ـ4
 اال  اب حن  طعاا املاشيةض أو اةنياس حرور احليوانات. ـ5
 أحاكن ا طر. ـ0



 

 417 

 

 وبالبطأ غير مطل

ينعــني علــى الســائا عــدم  يــا   حركبنــه بســرعة أ ــ  حــن احلــد األ   للســرعةض  ــا  مســألة:
 ي  ل هىل هعا ة حركة تدفا املرور.

ـــا   املركبـــات بـــبطء  ـــد يعيـــا احلركـــة العا يـــة للمركبـــات  وا اـــببض  مســـألة: ال جيـــوس  ي
 وتنطبا هذه القاعد  على كافة السائقني و  ك  أ سام املركبات.

 العادلة والسياقة المأمونة السرعة

يطلب حن السـائا أا يقـوم بنشـ ي  حركبنـه علـى حعـدا للسـرعةض وكهنـه حـن  يـا    مسألة:
حركبنه بأحاا عند تقاكعات الطرقض وعند حن،نياهتاض وعند السري   كريا رـيقة أو حنموةـةض 
ت وعنــــد الســــري   ســــرو   ــــري حالئمــــة بســــبب عواحــــ  الطقــــيض أو حركــــة الســــريض أو حــــاال

 الطرياض أو االس حامض أو اصطدام السيارات بعضها ببع  أحاحه.

 من وظا ف إدارة المرور

حــــن الضــــرورل وةــــو   رااــــات حروريــــة وهنداــــيةض للنأكــــد حــــن تنااــــب حــــدو   مســــألة:
الســرعةض بــا   للــن ااــنال  حــدو  الســرعة علــى ااــنال  أنــوان املركبــاتض وبوةــب حجــم 

واحــد وأحــواا الطقــيض وعلــى ات ار  العاحــة للمــرور أا تضــع املــرورض وااــنال  أو ــات اليــوم ال
 احلدو  القمو  للسرعة لكافة املناكا اب رافية و  كافة األحاكن.

 لو ُأدين السا ق

هلا أ ين السـائا ألوا حـر  بقيـا   حركبنـهض أو حماولـة  يـا   حركبنـه وهـو ىلـس تـأوري  مسألة:
ب باحلبي حد  يراها القار  صالحاوض أو ب ريها  ا املشروبات اجرحة أو امل دراتض فإنه يعا 

تقدمض وللقار  أا يأحر بس،ب رامة القيا   حنه ملد  حعقولةض و  حالة العو   تكوا حد  
 الس،ب أكثر وال راحة أكل.
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 الماالفات المرورية والجزاء عليسا

حـــــن تلـــــن امل الهـــــات املروريـــــة  ـــــد تـــــ  ل هىل ال راحـــــة أو الســـــجن أو حنومهـــــاض و  مســـــألة:
 امل لهات حا يأ  

 يــا   حركبــة آليــة  ــري حــراص ًــاض أو كــاا النــأحني  ــري اــارل املهعــواض هــذا هلا رأ   ـــ1
 شور  الهقهاء املراةع لعوم الرامة أو النأحنيض حباشر  أو بالنسبيب.

ــ2  يــا   املركبــة بلوحــات حعدنيــة حــعور ض أو بــدوا لوحــات حعدنيــة حمــرح ًــا حــن ةهــة  ـ
 وهذا كالسابا أيضاو.لات صالحيةض 

 يــا   املركبــة بــدوا رامــة  يــا  ض أو برامــة تقــرر اــ،بهاض أو هيقــا  اــرياهناض وهــذا  ـــ3
 أيضاو كذلن.

هوبات اال  احلقيقة   أحد البيانات والنمالي والطلبات الرأيةض وهعطاء حعلوحـات   ـ4
و تمـــري  كالبـــة أو حضـــللةض بقمـــد احلمـــوا علـــى  فـــ  تـــرايص حركبـــةض أو رامـــة  يـــا  ض أ

 تعليمض أو لنجديد أو اان راي صور  حن أل حنها.

 حا ت التوقف وا نتظار

ال يو ــــف املركبــــة لهــــ   سحنيــــة ال تســــنلعحها رــــرور  الســــريض أو نــــعوا أو ركـــــوب  مســــألة:
األش اصض أو ىلميـ  أو تهريـن البضـائعض أحـا االنن ـار فهـو عبـار  عـن وةـو  املركبـة   حكـاا 

أو  ري حمد  ض ل ري األاباب املـذكور ض وحي ـر و ـو  أو انن ـار املركبـات حا له   سحنية حمد   
لـــيالو علـــى الطـــرق الســـريعةض أو الطـــرق  ـــري املضـــاء ض  وا هنـــار  األرـــواء الكاشـــهة واألرـــواء 

 ا لهية.
  حالـة تـرا املركبـة علـى الطريـا ينب ـ  ااـنعماا أرـواء ىلذيريـةض علمـاو بـأا تـرا  مسـألة:

ض أو على أحد املسارات امل ممـة ملـرور العجـالت اهلوائيـةض أو علـى  ـرات املركبة على الطرق
عبور املشا ض  ري حسموح بـه حـا مل تكـن املركبـة حعطلـة كاحـاوض ويسـم  للمركبـات باالنن ـار   
األو ــــات واألحــــاكن اجــــد  ض فيمــــا عــــدا احلــــاالت الــــت تقنضــــ  ىلميــــ  أو تهريــــن البضــــائع أو 

بشك  حنواسل عنـد ابانـب األيسـر حـن الطريـا لو اال ـاه الواحـدض الركابض ويسم  االنن ار 
 وخبال  للنض فإا االنن ار يعنل حسموحاو به عند ابانب األون حن الطريا.
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عنــد النو ــف ينعــني علــى الســائا ااــنعماا اتشــار  باليــدض أو ااــنعماا اتشــار   مســألة:
 الضوئيةض خمرياو بينهما.

 نالتوقف وا نتظار المحظورا

 تشنم  األحور اج ور  املنعلقة باالنن ار والنو ف على حا يل   مسألة:
الو ــو  بــالقرب حــن تقــاكع الطــرق علــى حســافة  ــري حعقولــةض أو عنــد حــدا  حيــداا  ـــ1

 عامض أو  وارض أو حمطة للباصات.
 الو و    األحاكن الت ونع فيها االنن ار رأياو. ـ2
   املنن ر  أو املنو هة.الو و  جبانب املركبات األار ـ 3
 السري با اه عكي اري املركبات األار  وحنع حركنها. ـ4
 الو و  عند حداا  أو خماري املرافا العاحة. ـ5
 خمالهة العالحات املروريةض واتشارات الضوئيةض أو ا طوق األررية. ـ0
 س املركبات.الو و  بقرب العالحات أو ا طوق األرريةض الت ىل ر الو و  أو  او  ـ7
 الو و  بقرب املن،نيات أو  مة النالا.ـ 0
الو و  فوق ابسـورض أو ىلـس األنهـاقض هال   حالـة عـدم ىلديـد أحـاكن لالنن ـار أو  ـ9
 النو ف.
الو و  فوق املمرات امل ممة لعبور املشا ض أو على األرصهةض والينطبا هذا على ـ 16

 وه.املناكا السكنية أحام بيس اائا املركبة وحن

 ا ماكن الااصة لحمع ونزول الراكبين

يسم  للباصات فقط أا تنو ف   األحاكن امل ممة لن،مي  وتنعيـ  الركـابض  مسألة:
ويســـم  ملركبـــات األةـــر  يالناكســـ   أا تنو ـــف   أل حكـــاا لل ـــر، لاتـــهض شـــريطة أا يـــنم 

ات األةـــر  للـــن علـــى وـــني الطريـــاض وللو ـــو  علـــى وـــني الطريـــاض ينعـــني علـــى اـــائق  حركبـــ
 يالناكس   عدم االحنرا  فجأ  بشك  يعر، حيا  أو  نلكات اآلارين لل طر.

جيــب علــى ات ار  العاحـة تعيــني أحـاكن انن ــار وو ــو  حركبـات الناكســ ض وجيــب  مسـألة:
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على السائقني النو ف أو تـرا ابانـب األوـن لباصـات نقـ  النالحيـذض لنـأحني عمليـة ىلميـ  أو 
 ش. تنعي  كالب املدار 

 أماكن محظورة للوقو 

ال جيوس و ـو  املركبـات هال لهـ ات ح  نـةض لن،ميـ  أو تهريـن البضـائع أو الركـاب  مسألة:
أحام حداا  الطرقض بالقرب حن النقاكعات وملسافة حمد   وبالقرب حن واـائ  تن ـيم املـرورض 

 أو   حكاا ي  ل هىل ه الق خماري الطرق امل ممة للمركبات األار .

 صات نقع الت ميذمع با

عنــد و ــو  أحــد الباصــات امل ممــة لنقــ  النالحيــذض لن،ميــ  أو تنعيــ  تالحيــذ  مســألة:
املـــدارشض ولـــد   يـــام اـــائا البـــاص بنشـــ ي  األرـــواء الدالـــة علـــى للـــنض ينعـــني علـــى كافـــة 
الســائقني اآلاــرين   كافــة اال اهــات الو ــو  كاحــاوض حــي يقــوم اــائا البــاص بإكهــاء تلــن 

 وىلرين وتسيري الباص. األرواءض

 الطريق السريع المقس 

حـــا تقـــدم ةـــار   الطريـــا الســـريع املقســـمض وهـــو الطريـــا املقســـم هىل كـــريقني أو  مســـألة:
أكثـــرض حنهمـــلني عـــن بعضـــهما بوةـــو  فســـ،ة بينهمـــاض أو حـــاةع كبيعـــ ض أو بهاصـــ  وارـــ  

 حمممض إي  يع ، ابي  حركة املركبات.
ـــة انن ـــار املركبـــ مســـألة: ات أو تو ههـــا يلـــعم ورـــع املركبـــة بعيـــداو عـــن الطريـــا  ـــدر   حال
 املسنطان.

يلــــعم أا تــــنم  يــــا   املركبــــات علــــى الطريــــا الســــريع املقســــمض هىل حســــارات علــــى  مســــألة:
 ابانب األون حن الطرياض حا مل ينم لكر  ري للن.

السـريعةض لإل ار  العاحـة ىلديـد بعـ  أنـوان املركبـاتض حـن املـرور علـى هـذه الطـرق  مسألة:
 وهبالغ ابمهور عن نوعية هذه املركباتض بورع عالحات حناابة  الة على للن.

فيمــا ينعلــا بقيــا   املركبــات بســرعة عاليــة علــى هــذه الطــرق الســريعةض حــن املهيــد  مســألة:
 اانثناء حرور املركبات البطيئة عليهاض حث  الدراةات اهلوائية.
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 ادارة المرور واجا ات السياقة

 إل ار  العاحة أا تعط  هةاس  عاحة أو ااصة مل نلف أنوان الواائ  النعليمية ل مسألة:
 كإةاس  القيا   ا اصة.
 وهةاس  القيا   العاحة.

 وهةاس   يا    راةة نارية.
 وهةاس   يا   حركبة تعم    حق  المناعةض أو اتنشاءاتض أو العراعةض أو  ريها.

 مواصفات المستحقين ل جا ة

ةـــاس  كـــن  للبـــالنض العا ـــ ض الرشـــيدض الســـليم ابســـمض بـــأا ال يكـــوا لا رعشـــة ات مســـألة:
 ةسدية أو حا أشبه.

 حد  صالحية اتةاس  حسب حا تراه ات ار  العاحة حن انة هىل حا فوق للن. مسألة:
اله،ــص املنعلــا بالليا ــة البدنيــة حنوكــة بقــو  اتبمــارض واحلالــة المــ،ية العاحـــةض  مســألة:

 ريهــاض ووكــن ورــع الن ــارات الطبيــة عنــد هةــراء اله،ــصض حــع رــرور  لمــا وصــ،ة األلا و 
صــور  املنقــدم أونــاء ورــعه تلــن الن ــارات الطبيــة علــى هةــاس  القيــا  ض وينعــني أا يــنم اانيــار 
الليا ـــة البدنيـــة   أحــــد  الوحـــدات المــــ،ية احلكوحيـــة أو األهليـــةض إيــــ  تكنـــب البيانــــات 

 ي حمد .املنعلقة إالة الطالب على  ول 
عـــدم اةنيـــاس اله،ـــص الـــالسم الانبـــار الليا ـــة البدنيـــةض لـــن ي هـــ  املنقـــدم لعمـــ   مســـألة:

ف،ـــص آاـــر ملـــد  يعينـــه الطبيـــبض وراـــوبه لـــثالث حـــرات حنناليـــةض اـــي  ل هىل تـــأاري عمـــ  
 ف،وصات أار  ملد  حعقولةض  ب  أا ينمكن الطالب حن تقد  كلب ةديد.

 اختبار اللياقة البدنية للسا قين

 تعنل اانبارات الليا ة البدنية السحة   احلاالت النالية  سألة:م
 النقدم بطلب لل،موا على رامة  يا   ألوا حر . ـ1
  ديد رامة القيا  ض اموصاو ملركبات الناكس  أو الباصات. ـ2
عندحا يبلن عمر حاح  رامة  يا   ااصةض أو حاح  رامة  يا   الدراةة ا مسني  ـ3
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ب هةراء الكشف الطـيب عليـه كـ  حـد  حعقولـةض فـإلا بلـن فـوق للـن جيـرل عليـه عاحاوض فإنه جي
 الكشف كذلن   أسحنة حنقاربة.

النقــدم بطلــب لل،مــوا علــى هةـــاس   يــا   عاحــةض أو هةــاس  لقيــا   املركبــات المـــعبة  ـــ4
 القيا  .

ا وتطلب ات ار  العاحة للمرور هةراء اانبار آار ألل اـائاض بعـد وصـوا حعلوحـات حـو 
 حالنه الم،ية.

 حول اختبارات القيادة

تشر  ات ار  العاحـة للمـرور علـى اانبـارات القيـا  ض وينعـني اةنيـاسه بنجـاح  بـ   مسألة:
صـــدور تلـــن اتةـــاس ض حيـــ  يكـــوا هـــذا االانبـــار علـــى ن ريـــة ىلريريـــة كنابيـــة حـــثالوض ويكـــوا 

ملبـا ئ األوليـة   حيكانيكيـة االانبار الن رل حوا  واعد وآ اب املـرور وعالحاتـه وهشـاراتهض وا
 املركبة وكريقة اانعماهلاض أحا ابعء العمل  حن االانبار فينضمن املبا ئ حوا تش ي  اجرا.

ينعني أا تكوا املركبة الت جيرل بوااطنها االانبار حـن النـون املطلـوبض واا يـنم  مسألة:
حينها حـــــن الناحيـــــة احلمـــــوا علـــــى رامـــــة لقيا هتـــــا بعـــــد النأكـــــد حـــــن اـــــالحة املركبـــــة وصـــــال

 امليكانيكية.
يعطــى لكــ  بنــد حــن بنــو  االانبــارض وكــ  حركــة أو هشــار ض  رةــة حعينــةض ويعنــل  مســألة:

 الش ص رااباو هلا ارتكب أحد األاطاء الوار      ائمة امل الهات.

 للراسبين  ي ا ختبار

د حـد  حعقولـةض حيد  حن أةر  االانبار ملن راب فيـه حيعـا او تعـا   اانبـاره بعـ مسألة:
وبعد اةنياس االانبار بنجـاح وـن  الطالـب الرامـة املطلوبـةض ووكـن احلمـوا بعـد للـن علـى 
تمري  لقيا   حركبة أةر  يتاكس   أو باصض أو عربـات  رهـا احليوانـاتض أو شـاحنات لنقـ  

 الركابض وعلى ترايص لنعليم اآلارين  يا   املركبات.

 السا ق إ ا تغير محع اقامته

ينب ـــــ  علـــــى صـــــاحب رامـــــة القيـــــا  ض هاطـــــار ات ار  العاحـــــة أو ابهـــــة لات  لة:مســـــأ
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 المالحية للمرور عند ت يري حم  ه احنه.

 إ ا انتست مدة ا جا ة أو  قدت

ينب ـ  أا يـنم تقـد  كلـب النجديـد اـالا والوـني يوحـاو ـ حـثالو ـ حـن تـاريخ اننهـاء  مسـألة:
 واا ه احنه وبيانات حوا هوينه.هةاس  القيا  ض حشهوعاو بسنندات تثبس عن

هلا فقــدت رامــة القيــا   أو تلهــسض يلــعم علــى صــاحبها أا ينقــدم اــالا حــد   مســألة:
حعقولــة بطلــب بــدا حنهــاض وتســلم الرامــة النالهــة هىل ه ار  املــرورض وكــذلن املهقــو   هلا عثــر 

 عليها بعد للن.

  بد للسا ق من اجا ة

كبة  وا احلمـوا علـى رامـة  يـا   صـاحلةض ال يسم  ألل ش ص  يا   أل حر  مسألة:
وهذا ا ـا يكـوا السم االةـراء ـ ك ـريه حـن اـائر أحكـام املـرور ـ هلا  ـرره شـور  الهقهـاء املراةـع 
حباشر  أو بالنسبيبض أو كاا عدم اةرائـه حوةبـاو للضـرر علـى نهسـه أو اآلاـرينض علـى حـا حـر 

 حكرراو.

 مواصفات ا جا ة وشرو سا

هةاس  القيا  ض فإا الالئ،ة تقنض  لكر نون املركبة الت جيـوس حلاحـ  لد  صدور  مسألة:
تلن اتةاس   يا هتاض و بـ  صـدور اتةـاس ض ينعـني اانبـار الطالـب للنأكـد حـن كهاءتـه و درتـه 

 على تش ي  هذا النون حن املركبات املرا  هصدار هةاس  لقيا ته.
ملركبـــات علـــى ف،ـــص للن ـــرض يشـــنم  االانبـــار لل،مـــوا علـــى هةـــاس  لقيـــا   ا مســـألة:

وحعرفــة حــد  القــدر  علــى  ــراء  وفهــم اتشــارات والعالحــات املروريــةض وحعرفــة حــد  االكــالن 
على االحة القيا   و وانني املـرورض فضـالو عـن هةـراء اانبـار عملـ ض ملعرفـة  ـدر  الطالـب علـى 

  بع  للن.الن،كم   املركبة املرا  هصدار هةاس  لقيا هتاض كما تقدحس اتشار  هىل
ت ـــ  اتةـــاس  اـــارية كيلـــة الهـــ   املنمـــوص عليهـــا    ـــانوا الواليـــة النـــابع هلـــاض  مســـألة:

ووكــن  ديــدها لــد  أو  بــ  النــاريخ اجــد  لإلننهــاءض وعلــى كــ  حــن ينقــدم بطلــب لنجديــد 
هةاسته أا جيناس ف،ماو آار للبمر والم،ةض وف،ماو آار ملعرفة حـد  هملاحـه وحعرفنـه لقـوانني 
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 ملرور.ا

 ادارة التراخيل وملفات المراجعين

يلــــعم أا يشــــنم  امللــــف املوةــــو    ه ار  ال ااــــيص أو ابهــــات المــــاحلة علــــى  مســــألة:
 املعلوحات النالية 

 الطلبات املقبولة لل،موا على هةاسات لقيا   املركبات.ـ 1
 الطلبات املرفورة حع بياا أاباب الرف . ـ2
 و املس،وبة هةاساهتمض وأاباب النو يف أو الس،ب.أأاء األش اص املو وفة أ ـ3
 كافة  الي تقرير احلا ث. ـ 4

 بين المجلس الطبي وادارة التراخيل

ينعـــني هجيـــا  جملـــي اانشـــارل كـــيبض لنقـــد  املشـــور  هىل ه ار  ال ااـــيص حـــوا  مســـألة:
لإل ار  املذكور  املعايري الطبيةض واملقاييي الت تنعلا بالبمر والسمع والم،ة ابسميةض ووكن 
 أا تطلب املشور  حن اجملليض للنأكد حن احلالة الم،ية لطالب هةاس  القيا  .

هلا ر ـب حاحـ  اتةـاس  لقيـا   اـيار  ش مـيةض  يـا   حركبـة أةـر  يتاكسـ   أو  مسألة:
يبــاص  أو أيــة حركبــة  اريــة أاــر ض فينب ــ  عليــه احلمــوا علــى تمــري  حســنق  لقيــا   للــن 

كبـــاتض وينعـــني أا حيمـــ  الســـائا كافـــة تلـــن الـــراص أو النمـــاري  أونـــاء  يا تـــه النـــون حـــن املر 
 للمركبة.

 من ص حيات محكمة المرور

جيـوس بــأحر حــن  ضــا  حمكمــة املـرورض أو حــدير عــام ات ار  العاحــة للمــرورض اــ،ب  مســألة:
يـةض كمـا رامة القيا  ض وجيوس هلما أيضاو ا،ب  ف  تسجي  امللكية للمركبة واللوحـات املعدن

جيــوس هلمــا اــ،ب رامــة القيــا   حــد  حعقولــةض حــن كــ  حــن  ــا  حركبــة أو حــاوا  يا هتــا وهــو 
 ىلس تأوري املشروبات اجرحة وامل درات.

ها حـــدير عـــام ات ار  العاحـــة للمـــرورض يعنـــل حهورـــاو بســـ،ب هةـــاس  القيـــا  ض هلا  مســـألة:
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الـت يعنقـد بأهنـا تعـر، حيـا  أو ارتكب صـاحبها اـالا السـنة األوىلض خمالهـة حـن امل الهـات 
أحالا الناش لل طرض وال ون  رامة ةديد  هال بعد حـد  حعقولـة حـن تـاريخ السـ،بض وبعـد 

 اةنياسه حن ةديد اانبار  يا   املركبات بنجاح.
للم،كمـــة هلا أ انـــس حنهمـــاو   ةروـــة تنعلـــا بقيـــا   حركبـــةض أا تـــأحر بســـ،ب  مســـألة:

بـــة حـــع لوحاهتـــاض أو مجيعهـــا حـــد  حعقولـــةض و  حالـــة العـــو   رامـــة القيـــا  ض أو تـــرايص املرك
 والنكرار للم،كمة أا تعيد حد  الس،ب.

للم،كمة أا ىلكم على ك  حن  ا  أو حاوا  يا   حركبة آليةض وهو ىلـس تـأوري  مسألة:
املشــروبات اجرحــة أو امل ــدراتض بســ،ب رامــة القيــا   حنــه ملــد  حعقولــةض و  حالــة العــو   

 تكوا حد  الس،ب أكثر. والنكرار

 من موارد الغاء رخصة القيادة

جيـــوس هل ـــاء رامـــة القيـــا  ض هلا اـــا  اعنقـــا  حـــوا املـــراص لـــه بأنـــه  ـــري ح هـــ   مســـألة:
لل،مــــوا علــــى حثــــ  هــــذه الرامــــةض هلا مل يكــــن جمــــر  هشــــاعة أو هلا مل يقــــدم املــــراص لــــه 

 املعلوحات الم،ي،ة املطلوبة.
هـــات املروريـــةض تقـــوم اجكمـــة بنقـــد  ننيجـــة ارتكـــاب عنـــد ارتكــاب هحـــد  امل ال مســـألة:

 تلن امل الهة هىل ه ار  ال اايص لإلكالن.

 الفرق بين اإللغاء والسحب

فــــرق وارــــ  حــــا بــــني الســــ،ب واتل ــــاءض حيــــ  ها الســــ،ب يــــ  ل هىل و ــــف  مســــألة:
فـــإا اتةـــاس  ملـــد  حمـــد   وتعـــا  هىل صـــاحبها بعـــد انقضـــاء تلـــن املـــد ض أحـــا   حالـــة اتل ـــاء 

اتةاس  ال تعا  هىل صاحبهاض وهلا اننهس حد  اتل اءض لعم تقد  كلـب لل،مـوا علـى هةـاس  
 حن ةديد.

 ماالفات توجب سحب ا جا ة أو إلغا سا

امل الهــات الــت توةــب هل ــاء اتةــاس  أو اــ،بها هــ    يــا   املركبــات أو حماولــة  مســألة:
اتض واال ننــــاا بااـــنعماا املركبــــاتض و يــــا    يا هتـــا ىلــــس تـــأوري املشــــروبات اجرحــــة أو امل ـــدر 
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املركبات أوناء اننهاء اـرياا وويقـة تأحينهـاض وعـدم الو ـو ض وعـدم تقـد  املسـاعد  الالسحـةض أو 
تقد  اتوباتات الالسحة   حالة و ـون حـوا ث يـنجم عنهـا وفيـات أو هصـابات بدنيـة وحاليـةض 

مــــا ينعلــــا بلكيــــة أو تشــــ ي  املركبــــةض وعــــدم أو تقــــد  بيانــــات كالبــــة هىل ات ار  امل نمــــةض في
النهوي  له باانعماا حركبة ونلكها ش ص آار. و ـد يكـوا حـن للـن السـباق علـى الطـرق 
السريعةض واهلرب أو حماولة النهرب حن رةـاا الشـركةض واتمهـاا أو عـدم االكـ اث لـد   يـا   

 املركبات.
لـى السـائاض وه ار  ال ااـيص تقـوم امل الهات املروريـة تـ  ل هىل تسـجي  نقـاق ع مسألة:

بنقيــيم تلــن النقــاقض وتراةــع اــجله لن،ديــد عــد  النقــاق املســجلة عليــهض و  حالــة تســجي  
عـــد  كبـــري حـــن النقـــاق عليـــهض فـــإا ه ار  ال ااـــيص تعنـــل حهورـــة لســـ،ب هةـــاس   يا تـــه ملـــد  

 حمدو   أو هل ائها.

 من ص حيات ادارة التراخيل

ل اايص بـأا أحـد السـائقني  ـري  ـا ر علـى  يـا   املركبـةض أو  ـري  هلا رأت ه ار  ا مسألة:
كهــ  ألا يقــو  حثــ  هــذه املركبــة املــراص لــه بقيا هتــاض يكــوا هلــذه ات ار  احلــا   أا تطلــب 
هليه اةنياس ف،ص آارض وبناء على الننائ  فقد كننـع ات ار  عـن اختـال أل هةـراءض أو اـ،ب 

 ديد  حع فر، بع  القيو  عليها.ال ايصض أو هصدار رامة  يا   ة
لـــو رفـــ  الســـائا النقـــدم هىل اةنيـــاس ف،ـــص أو احن،ـــاا آاـــرض فانـــه يـــ  ل هىل  مســـألة:

اــ،ب رامــة القيــا   المــا ر  لــهض ولكــن يكــوا لــه احلــا   ااــنئنا  أل  ــرار صــا ر عــن 
ات ار  بشــأا اــ،ب رامــة القيــا   حنــهض وينعــني علــى اجكمــة الن ــر   هــذه القضــية اــالا 

 د  حعقولة.ح

 مع المؤسسات التدريبية ومدارسسا

ينعـــني علـــى صـــاحب امل اســـة الندريبيـــة أو حـــديرهاض أا يبـــني بـــأا املدراـــة  ـــد  مســـألة:
أعــدت حنهجــاو تعليميــاو ترشــا  املنــدربنيض حــع  هيــع حركبــات حــعو   بــأةهع  تشــ ي ض وأةهــع  

 ــد اممــس حــدرباو فنيــاو ختهيــف الســرعة أو النو ــفض وعجــالت  يــا  ض هرــافيةض وها املدراــة 
أو أكثرض حمـرح هلـم بالنـدريب حـن  بـ  ات ار  العاحـة للمـرورض أو ابهـة لات المـالحيةض حـع  
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كوا املدرش لديه القدر  على شرح  انوا املرورض و واعد وآ اب املـرورض وتقـوم املدراـة بنعويـد 
النــدريبض وااــنعدا هم  املنــدربني لــديهاض بعــد اننهــاء فــ   تــدريبهمض بشــها   تهيــد اننهــاء فــ  

 أل اء االانبار الذل  ريه ات ار  العاحة للمرور.

 ادارة المرور والمدارس التدريبية

ينعـــني علـــى ات ار  العاحـــة للمـــرور حعاينـــة حو ـــع املدراـــةض واملركبـــاتض واألةهـــع ض  مســـألة:
و  حالــة  واملعــداتض وحراةعــة املنــاه  واعنما هــاض والنأكــد حــن تــوافر مجيــع الشــروق األاــر ض

خمالهــة املدراــة ألل حــن هــذه الشــروقض أو خمالهــة أل حكــم حــن أحكــام  ــانوا املــرور و راراتــه 
الننهيذيةض جيوس ملدير ات ار  العاحة للمرور الننبيه لنكمي  النوا صض وهلا مل تكم  كاا له  لا 

 املدراة أو هل اء ترايمها.
حدارش تعليم  يـا   املركبـاتض أا يكونـوا  على كافة املشرفني واملدربني العاحلني   مسألة:

 حرامني للقيام بذلن.

 إ ا تكدست النقاط على السا ق

وكن ـ بعد اختال  رار الرحوس بالنقطةض وورعها حقاب  ك  اـال  حـرورل للسـائا  مسألة:
ـ أا ينم النهـوي  بنو يـف هةـاس  القيـا  ض   حالـة تكـديي ياونـت عشـر   نقطـة علـى السـائا 

شهراو حنناليةض حـع العلـم أنـه ختنلـف امل الهـات  14ننيجة ارتكابه للم الهات االا  أو يعيدض
 شد  ورعهاوض ويكوا احلكم حسبها.

ينـــي  ن ـــام النقـــاق لـــإل ار  العاحـــة للمـــرورض القـــدر  علـــى اتشـــرا  علـــى اـــلوا  مســـألة:
ام علــى وتمــرفات الســائقنيض الــذين أ ينــوا بارتكــاب خمالهــات حروريــةض كمــا يســاعد هــذا الن ــ

هبـــالغ الســـائا بعـــد  النقـــاق الـــت تكداـــس عليـــهض وىلثـــه علـــى االاـــنقاحةض علـــى أحـــ  عـــدم 
 ارتكاب أية خمالهات أار   د ت  ل هىل ا،ب رامة  يا ته.

 مع مدارس تعلي  قيادة المركبات

جيــــوس هنشــــاء حــــدارش لنعلــــيم  يــــا   املركبــــاتض ىلــــس اشــــرا  حــــن ات ار  العاحــــة  مســــألة:
ات صالحيةض وه  جيوس ألحد  اراـة تعلـيم ال ـري علـى  يـا   املركبـات حـن للمرورض أو ةهة ل
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 وا احلموا على ترايص بذلن حن ات ار  العاحة للمـرورض أو ةهـة لات صـالحية؟ ال ـاهر 
 ةواس للن هلا مل يشنم  على ررر.

اللـوائ  املنعلقـة باملـدربنيض تشـنم  علـى املنطلبـات الالسحـة بشـأا  حسـن الســري ض  مسـألة:
والســـمعةض واحلالـــة ابســـديةض وحـــد  حعرفنـــه باترشـــا اتض و ـــوانني املـــرورض وحبـــا ئ الســـالحةض 

 واج  القيا  .

 قضاة المرور: شرعيتس  وص حياتس 

ينشأ نهول والطة  ضـا  حمكمـة املـرور حـن  ـوانني املـرور املعمـوا ًـا   اتاـالمض  مسألة:
ة املثـوا أحـام  ارـ  حمكمـة املـرورض شـريطة ويطلب هىل املنهم بارتكـاب أحـد امل الهـات املروريـ

أال يكوا للن املنهم  د  فع أية  راحةض ومل ينم أل تما  بذلن الشأاض وىلد  اجكمة بعـد 
 للن فيما هلا كاا املنهم بريئاو أو يسن،ا ات انةض وللن بناء على الدلي  املقدم هليها.

لشـــرك ض الـــذل  ـــام بن،ريـــر يكـــوا الـــدلي  عـــا   عبـــار  عـــن تقريـــر صـــا ر عـــن ا مســـألة:
امل الهــــةض ويورــــع للــــن النقريــــر   امللــــف املقــــدم هىل  ارــــ  حمكمــــة املــــرورض الــــذل ين ــــر   
القضــيةض واــيبلن الشــ ص الـــذل تســلم الــدعو  لل،ضــور أحـــام اجكمــة   حوعــد حمـــد ض و  
حالــة عــدم حضــوره فســنن ر القضــية  يابيــاو هلا مل يكــن عــدم حضــوره لعــذر عقلــ  أو شــرع ض 
وهال فســـي ة  القضـــية ويشـــهد علـــى  فـــان املـــنهمض وبعـــد للـــن يمـــدر احلكـــم حســـب حـــواسين 

 القضاء.
هلا أ ين املنهم فإا اجكمة ىلكم بهر، عقوبة حعينةض وت اوح شد  هذه العقوبة  مسألة:

 حسب حالة امل الهة الت ارتكبها املنهمض وكبقاو لسج  امل الهات الت ارتكبها فيما  ب .
ا للم،كمــة   حع ــم امل الهــات املروريــة اا تهــر،  راحــة حاليــةض كمــا وحيــا حيــ مســألة:

 للم،كمة أا ىلكم على املنهم باحلبيض أو أل عقوبة أار  ال تنا  الشريعة.
حيــا للم،كمــة أا تســ،ب هةــاس  القيــا  ض وتمــري  تســجي  املركبــةض واللوحــات  مســألة:

س للـــن الســـ،ب هفراكـــاوض و  حالـــة تكـــرار املعدنيـــة للمركبـــة حـــن املـــنهم حعـــاوض إيـــ  ال ينجـــاو 
 امل الهة تكوا العقوبة أشد.
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لــد  ه انـة املــنهم بقيــا   املركبـة ىلــس تـأوري املشــروبات اجرحـة أو امل ــدراتض حيــا  مسـألة:
للم،كمة أا تو ف هةاس  القيا   ملد  حعقولةض و  حالة تكرار امل الهة تكوا حـد  السـ،ب 

 أكثر.

 المرورمسؤولية صياغة قوانين 

تقــع حســ ولية صــيا ة  ــوانني املــرور ابديــد  أو تعــديلهاض علــى عــاتا ات ار  الــت  مســألة:
 تعينها شور  الهقهاء املراةعض حن األامائيني العحنيني والدينيني.

 تطسير المرور من المحرمات الشرعية

إاةـة هىل  يلـعم هل ـاء الـروتني ات ارل املوةـو    ي ائـر  املـرور ض فلـيي كـ  شـ ء مسألة:
رامـــةض وال تكـــوا الرامـــة هساء راـــوحاتض بـــ  األصـــ  هباحـــة األشـــياء هال حـــا ااـــنثناه الشـــرن 

 باحلكم األو  أو الثانولض  ا يعينه شور  الهقهاء املراةع.

 

هــذا و ــد اعنمــدنا   القســم الثــاين حــن الكنــاب علــى بعــ  القــوانني العامليــة للمــرورض الــت 
ديلها بـــا ال خيـــالف اتاـــالمض و ـــد ةعلنـــا القـــوانني حرنـــة إيـــ  ورـــعها األامـــائيواض حـــع تعـــ

تكوا واطاو بني اتفراق والنهريطض وال خيهى أا حا لكرناه   هـذا الكنـاب لـيي هال ةـعءاو  ـا 
تنطلبه االحة املرورض وللن بقمد عر، النمولي الاالانيعابض واهلل املس وا أا جيعله حعينـاو 

هنا مل نذكر   هـذا الكنـاب  ـوانني البـواار والقطـارات والطـائرات لألحة   هذه الناحيةض كما 
 ولعلنا نكملها   كناب آار حن الهقهض وهو املوفا املسنعاا.

 
 



 

 432 

 
 
 

  صع
  ي بع  أحكاا المرور

 
 وفيه حسائ  
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 أحكاا المرور
 

ا   هناا حسائ  كثري  ترتبط بـاملرور والسـري بـاملعىن األعـمض و ـد تطـرق الهقهـاء هىل بعضـه
العديــد حــن األبــواب الهقهيــة كالمــال  والمــوم وهحيــاء املــوات والمــل  وحــا أشــبهض وهــ  بــني 

 احكام العاحية و ريها.
 كيف يتحقق الطريق العاا؟

 ين،قا الطريا العام بأاباب حنها  مسألة:
 أا جيع  أحد حلكه كريقاو عاحاو.ا ول: 
 ا كريقاو هلا.أا حيي  مجاعة أرراو م جيعلوا حسلكاو فيهالثاني: 
أا يسنعم  الناش أررـاو عاكلـة للمـرور والعبـور حـي يعـر  تـدرجياو بكوهنـا كريقـاو  الثالث:

 عاحاوض وحينئذ ال جيوس ألحد أا حيي  حن أكرافه بقدار حا حيناي هليه الطريا.
 وهكذا احلكم هلا  ام ش ص أو شركة أو مجاعة أو  ولة بإنشاء كريا.

 يةإ ا سقط الطريق عن الطريق
هلا اقط الطريا عن الطريقية أل مل يعد ور فيه أحدض اننهى عنـه حكـم الطريـاض  مسألة:

 وعا  هىل حالنه األولية.
 

 الحك  الشرعي وقالب القانون
جيوس صب األحكام اتاالحية الكلية ـ  ا اشرنا هىل بعضـها   القسـم األوا حـن  مسألة:

يثةض وصـيا ة الهـرون الهقهيـةض اجنـاي هليهـا واملبنلـى هذا الكناب ـ    الب القوانني املدنية احلد
 ًا حن حرور و ريهض على شرق عدم ت يري األحكام بالعيا   والنقيمة.

 سياقة النساء
  وس السيا ة للنساء بشرق حراعا  املواسين الشرعية حن عدم النكشف وحا أشبه. مسألة:
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 سد الطريق
حقدحــة املســائ  اتاــالحية  اا حــن اجرحــات  ال جيــوس اــد الطريــاض و ــد لكرنــا   مســألة:

 اد كريا املسلمني. 
ـــراهيم بـــن أيب سيـــا  الكراـــ ض عـــن أيب عبـــد اهلل     ـــاا راـــوا اهلل» ـــاا   فعـــن هب

وـــــالث حـــــن فعلهـــــن حلعـــــوا  املن ـــــوق   ســـــ  النـــــعااض واملـــــانع املـــــاء املننـــــابض واـــــا  الطريـــــا 
 .(346)«املسلوا

ـــعااض وـــالث حلعونـــاتض   »و ـــاا راـــوا اهلل  حلعـــوا حـــن فعلهـــن  املن ـــوق   ســـ  الن
 .(341)«واملانع املاء املننابض والسا  الطريا املعربة

 . (342)«والسا  الطريا املسلوا  »و  حدي  آار  اا 
 .(343)«حن الذنوب الت تعج  الهناء  اده كريا املسلمني»و  رواية أار   

   لعمليات ا ختطا 
ائر  أو ايار  أو  طارا أو  واصة أو حـا أشـبهض فإهنـا ال حيا تنساا أا خينطف ك مسألة:

 حن أعماا العنف واترهاب وهو حمرم أشد احلرحة   الشريعة اتاالحية.
 الحريات وقانون المرور

هـــ  حيـــا للدولـــة حنـــع ااـــنعماا ةهـــاس الننبيـــهض أو اةنيـــاس الشـــاحناتض أو اـــري  مســـألة:
 العربيات   الشوارنض أو حا أشبه للن؟ 

ابـــواس هلا كانـــس بإشـــرا  شـــور  الهقهـــاء املراةـــعض أو كـــاا للـــن حـــن صـــ ريات  ال ـــاهر
 ـــانوا يال رـــرر  و ـــانوا ياألهـــم واملهـــم  و ـــانوا ينهـــ  العســـر واحلـــري  و ـــانوا يالـــن م  وحـــا 

 أشبه. واال فاالص  حرية اتنساا وال حيا ألحد أو ةهة حنعه عن حرياته.
 نظا ة الطرق والشوارع

ن افــة الطــرق والشــوارنض و ــد  ــب هلا أرــرت واــاانها باملــارينض ينب ــ  رعايــة  مســألة:

                                                           
 .2ح 15ب 441ص 1واائ  الشيعة  ي  322ي
 .11ح 414ص 4الكا   ي  321ي
 .14ح 414ص 4الكا   ي  324ي
 حا   يكرق ض ق القدوة. 84ص 4اهينة الب،ار  ي  323ي
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 وهناا روايات كثري  تدا على للن 
أا  هنى راـوا اهلل»  حدي  املناه   اا     الواائ  عن اتحام أحري امل حنني 

 .(344)«يبوا أحد ىلس شجر  حثمر ض أو على  ارعة الطريا
ى عن ال ائط فيهض أل   املاء القـائمض هن اا راوا اهلل   » و  املسندرا  عنهم 

و  النهرض وعلى شهري البئـر يسـنعذب حـن حائهـاض وىلـس الشـجر  املثمـر ض وبـني القبـورض وعلـى 
 . احلدي (345)«الطرق واألفنية

 التالي  ي الطرق
حيــرم الن لــ    األس ــة  ــري الســالكة ياملســدو   ض هلا مل يــألا أصــ،اًا بــذلنض  مســألة:

 ق السالكة ي ري املسدو      صور  اتررار باملار .وهكذا   الطر 
 كراهة الص ة  ي الطريق

حــن األحــاكن الــت تكــره المــال  فيهــا  الشــارن وابــا   والع ــاق هلا مل يــعاحم املــار   مســألة:
 والعابرينض أحا هلا سامحهم فن،رم وتبط  المال  على األحوق وةوباو.

ينطــرق كانــس فيــه ةــدار  أو مل تكــن الينب ــ  كــ  كريــا يوكــأ و   »فعــن اتحــام الررــا 
 .(340)«المال  فيهض  لس  فأين أصل ض  اا وينه ويساره

 .(347)«ك  كريا يوكأ فال تم  فيه  »وعنه 

                                                           
 . 12ح 15ب 432ص 1عة  يض وواائ  الشي2168ح 4ب 3ص 2حن ال حيضره الهقيه  ح  322ي
 .11ح 15ب 353ص 1ض وراةع هتذيب األحكام  ي525ح 14ب 461ص 1حسندرا الواائ   ي  325ي
 .8ح 381ص 3الكا   ي  326ي
 .  78ح 43ب 44ص 4هتذيب األحكام  ي  327ي
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 الطرق وا ستفادة منسا

جيوس النـوم والمـال  واملعاحلـة   الطـرقض وال هشـكاا   ةعـ  حمـ  فيهـا للنعاحـ ض  مسألة:
 او باملار ض وال يكوا الطريا حلكاو ملن ال يررى ًذه األحور.بشرق أا ال يكوا للن حضر 

 ا جنحة والرواشن
جيـوس احـداث األةن،ـة والرواشـن علـى الطريـا العـام حـا مل تضـر املـار ض و  صـور   مسألة:

 الضرر ال جيوس.
  تح ا بواب والنوا ذ على الطريق

ض لكـــن بشـــرق أا ال يضـــر جيـــوس فـــن  األبـــواب هىل الطريـــا العـــام وكـــذلن النوافـــذ مســـألة:
 املار .

 الترتيب بين السيارات
هــ  حيــا فــر، ال تيــب علــى الســواق   تقبــ  املســافرينض ال ــاهر العــدم هال هلا   مســألة:

أو حـــا اشـــبه حـــن  (340)كـــاا حـــن بـــاب يحـــن اـــبا هىل حـــا مل يســـبا اليـــه حســـلم فهـــو أحـــا بـــه 
 القواعد الشرعية الت حر لكرها   القسم األوا حن الكناب.
 إحداث الطرق الواسعة

ــــد  ووااــــعةض كمــــا ينب ــــ  تواــــعة الشــــوارن والطــــرق  مســــألة: ينب ــــ  هحــــداث كــــرق ةدي
يريـد اهلل بكـ  اليسـر و  يريـد بكـ  املوةو  ض و د جيب للـن كمـا ال خيهـىض  ـاا تعـاىل   

العسر
(349). 

 والنواعة  د تكوا عرريةض و د تكوا كولية أل شوارن فوق بع .
 قمن أحكاا توسيع الطر 

هلا اشــــنم  تواــــعة الطريــــا والشــــارن علــــى حلــــن أحــــد فــــالالسم اا رــــا هض أحــــا  مســــألة:
النواــعة بــدوا هررــائه فــال جيــوسض نعــم هلا كانــس هنــاا حمــل،ة عاحــة أهــم حــن عــدم ررــاية 

                                                           
 .2ح 282ص 3 وا  اللئا   ي  328ي
 .185اور  البقر     321ي
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املالن الذل ال يررى بك  صـور ض أو حـن هـدم املسـجد الـذل يقـع   الطريـاض فـاملنبع  اعـد  
شــور  الهقهــاء املراةــع. وحينئــذ يلــعم تبــدي  املســجد بســجد  ياألهــم واملهــم ض حســب تقريــر

آارض كما يلعم هعطاء أص،اب األحالا حا يرروا بـه حـن دـن أحالكهـم املهدوحـةض بـ  العيـا   
 على للنض وتعوي  حا تضرروا بسببه.

 تجميع الشوارع والطرق
رصـــهة وحـــا يســـن،ب بعــد االهنمـــام بن افــة الطريـــاض  ميــ  الشـــوارن والطــرق واأل مســألة:

 .(356)«فإا اهلل مجي  حيب ابماا»أشبه للن با ال يعد هارافاوض 
 أخ قيات السير

ينب ـ  حراعـا  األاـالق واآل اب حـاا السـريض وال جيـوس ارتكـاب حـا يسـبب هيـذاء  مسـألة:
اآلاــــرينض أو حــــا يــــ  ل هىل اــــوفهم ورعــــبهمض كااــــنعماا املنبــــه العــــا  المــــوتض أو النو ــــف 

 ر السريع ب،الات املشا ض أو  ري للن.املهاةئض أو املرو 
والذين يؤ ون المؤمنين والمؤمنات اا تعاىل  

(351). 
حـن آل  ح حنـا فقـد آلاينض وحـن آلاين فقـد آل  اهللض وحـن آل    »و اا راوا اهلل 

 .(352)«اهلل فهو حلعوا   النورا  واتجني  والعبور والهر اا
 .(353)«والناش أمجعني فعليه لعنة اهلل وحالئكنه»و  ال آار  

حــن ن ــر هىل حــ حن ن ــر  خييهــه ًــاض أاافــه اهلل تعــاىل يــوم ال ســ  اال سلــهض   »و ــاا 
 .(354)«وحشره   صور  الذر بل،مه وةسمه ومجيع أعضائه وروحه حي يور ه حور ه

 .(355)«حن أحعا ح حنا م أعطى الدنيا مل يكن للن كهارته ومل ي ةر عليه  »و اا 

                                                           
 .2ح 1ب 322ص 3واائ  الشيعة  ي  352ي
 .58حعاب  اور  األ  351ي
 .128ةاحع األابار  ص  354ي
 .128ةاحع األابار  ص  353ي
 .15211ح 124ب 127ص 1حسندرا الواائ   ي  352ي
 .128ةاحع األابار  ص  355ي
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 ةالطرق اآلمن

يلعم توفري األحـنض وتـأحني السـالحة   الطريـاض وللـن بـأا تكـوا الطـرق آحنـة حـن  مسألة:
 حي  اتصابات وحن حي   طان الطرق. 

إي  ســـ  رحلـــة الشـــتاء  بســـ  اهلل الـــرحمن الـــرحي   يـــ   قـــريش  ـــاا تعـــاىل  
الـــــذي أ عمســــ  مـــــن جــــوع وآمـــــنس  مـــــن   ليعبـــــدوا رب هــــذا البيـــــت والصــــيف
خو 

(350). 
 .(357)«وأعطنا حنن األحااض واانعملنا إسن اتواا»الدعاء   و 

 .(350)«اللهم اعطر السعة   الرسق واألحن   الوكن»وأيضا  
 أل الطرق. (359)«وتأحن به السب … البد للناش حن أحري »و  هن  البال ة  

اـــي امـــاا حــــن فقـــد واحـــد  حـــنهن مل يــــعا نـــا ص العـــيش سائـــ  العقــــ    »و ـــاا 
…« بض فأوهلـــــــا صـــــــ،ة البـــــــداض والثانيـــــــة األحـــــــنض والثالثـــــــة الســـــــعة   الـــــــرسقحشـــــــ وا القلـــــــ

 .(306)احلدي 
 .(301)«ال اري   الوكن اال حع األحن واملسر   »و اا أحري امل حنني 

 .(302)«ال نعمة أهنأ حن األحن  »و اا 
 وحعلوم أا األحن   هذه األحا ي  عاحة تشم  أحن الطريا واالحنها أيضا.

 ينالمرور والتأم
جيــوس النــأحني علــى واــائ  النقــ  احلديثــة كالســيار  والطيــار  والقطــار وحــا اشــبهض  مســألة:

                                                           
 .2-1اور   ريش    356ي
 .813حمباح املنهجد  ص   357ي
 .123ات باا  ص  358ي
 .22هن  البال ة    ا طبة   351ي
 .282ا ماا  ص   362ي
 .422االانماص  ص  361ي
 .12452ح 227 رر احلكم و رر الكلم  ص  364ي
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او وا بالعقودوللن لالكال اتض  اا تعاىل  
(303). 

 .(304)   يامل حنوا عند شروكهم  و اا 
 المرور ووسا ع النقع القديمة

ر احليـــواا حـــن ركـــب حيوانـــاو حـــن مجـــ  ونا ـــة وحـــا أشـــبه للـــنض فلـــو فعـــ  حـــا أرـــمســـألة: 
بش صض رمن الراكب للن الضررض ولو فع  شـ ص وـاا حـا ةعـ  احليـواا يضـر براكبـه أو 
بشــ ص آاــرض رــمن للــن الثــاين الضــررض وحــن ركــب حيــواا  ــريه هلا أرــر احليــواا رــمن. 

 وهكذا احلكم   واائ  النق  األار .
 السفر بوسا ع النقع الحديثة

هــي حكــم الســهر بالواــائ  البدائيــةض فلــو حكــم الســهر بواــائ  النقــ  احلديثــة نمســألة: 
اـافر المـائم بالطـائر  أو البـاار  أو القطـار أو السـيار  أو املركبـة الهضـائية ـ حـثالو ـ هىل حسـافة 

 دانية فرااخ وةب عليه اتفطارض ووةب عليه  مر المال  بعد وصوله هىل حد ال اص.
 

 وقف وسا ع النقع
ة كالســيار  والطيــار  والقطــار وحــا أشــبهض وللــن يمــ  و ــف واــائ  النقــ  احلديثــ مســألة:
 . (305)«الو و  على حسب حا يقهها أهلها  »الكالق  وله 

 من أحكاا وسا ع النقع
حسـألة  جيــوس اةــراء خمنلـف املعــاحالت العقالئيــة الشـرعية علــى واــائ  النقـ  احلديثــةض حــن 

بة والنأحني وحا أشـبه. وال فـرق   البيع واالةار  والمل  والرهن والو يعة والعارية واملضاربة واهل
 للن بني الطائر  والسهينة والقاكر  وال واصة والسيار  و ريها.
 وسا ع النقع والعمع  يسا

ال بأش بالعم    السهينة والقطار والطـائر  وحـا أشـبه كسـائا أو  ـريهض وها كـاا  مسألة:

                                                           
 .1اور  املائد     363ي
 .15242ح 5ب 321ص 13حسندرا الواائ   ي  362ي
 .32ح 37ص 7الكا   ي  365ي
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 للن يسنلعم االتياا بمال  املضطر   بع  األحياا.
 ي الطريق آثارا سيأة  تترك  

يكــره أو حيــرم ـ كــ  إســبه ـ أا وــر اتنســاا   كريــا ويــ ا فيهــا آوــاراو اــيئةض   مســألة:
 كالسيارات الت يقطر حنها الو و ض أو تبع   ااناو كثيهاو   اهلواء.

والوـة مل تكـن   أحـد  ـريه  مل يكـن  كاا   راوا اهلل » اا   فعن أيب ةعهر 
ر   كريــا فيمــر فيــه بعــد يــوحني أو والوــة اال عــر  أنــه  ــد حــر فيــه لطيــب لــه  ءض وكــاا ال وــ

 .(300)«عرفهض وكاا ال ور إجر وال شجر هال اجد له

 الطريق وإحداث المساجد  يسا
يســـن،ب اختـــال املســـجد   الطريـــاض أل علـــى  ارعنـــه بشـــك  ال يوةـــب رـــيا  مســـألة:

 الطريا وحعامحة السري.
يقوا  حن بـىن  أعس أبا عبد اهلل »بيد  احلذاء  اا  فعن هشام بن احلكم عن أيب ع

  كريـا حكـة و ـد  حسجداو بىن اهلل له بيناو   ابنة.  اا أبو عبيد   فمر يب أبـو عبـد اهلل 
اـــويس باحجـــار حســـجداوض فقلـــس لـــه  ةعلـــس فـــداا نرةـــو أا يكـــوا هـــذا حـــن للـــن فقـــاا  

 .(307)«نعم

 إما ة ا  ى عن الطريق
 اــ  عبــد »انــه  ــاا   ة األل  عــن الطريــاض فعــن راــوا اهلل يســن،ب هحاكــ مســألة:

 .(300)«ابنة ب من حن شوا كاا على كريا املسلمني فأحاكه عنه
حـــن أحـــاق عـــن كريـــا املســـلمني حـــا يـــ ليهم كنـــب اهلل لـــه أةـــر  ـــراء  »أيضـــا   وعنـــه 

 .(309)«أربعمائة آيةض ك  حر  حنها بعشر حسنات
صــــد ةض  يــــ   حــــن يطيــــا للــــن؟  ــــاا   اا علــــى كــــ  حســــلم   كــــ  يــــوم  » وعنــــه 

                                                           
 .11ح 224ص 1الكا   ي  366ي
 .1ح 368ص 3الكا   ي  367ي
 حا   يكرق  ق القدوة. 84ص 4اهينة الب،ار  ي  368ي
 ق القدوة. حا   يكرق  84ص 4اهينة الب،ار  ي  361ي
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 .(376)…«هحاكنن األل  عن الطريا صد ةض وهرشا ا الرة  هىل الطريا صد ة
وـر علـى املـدر    واـط  لقد كاا علـ  بـن احلسـني » اا   وعن اتحام الما ق 

 .(371)«الطرياض فينعا عن  ابنه حي ين،يها بيده عن الطريا
  عـــن كريـــا حكـــةض كنـــب اهلل لـــه حســـنة ومل حـــن أحـــاق أل» ـــاا   وعـــن أيب عبـــد اهلل 

 .(372)«يعذبه
 اص ح الطريق وترميمسا

يلعم حعاهد  الطـرق ورفـع نوا مـهاض وتـرحيم اراًـا وهصـالحهاض و  للـن روايـات مسألة: 
 عديد   

بقــــل  حـــر عيســـى بــــن حـــر    » ـــاا   ـــاا راــــوا اهلل  فعـــن اتحـــام المــــا ق 
و لـيي يعـذبض فقـاا  يـا رب حـررت ًـذا القـل عـام يعذب صاحبهض م حر به حن  اب  فإلا هـ

أواض فكاا صاحبه يعذبض م حررت به العام فإلا هو ليي يعذب؟ فـأوحى اهلل ععوةـ  هليـه  
يـــــا روح اهلل هنـــــه أ را لـــــه ولـــــد صـــــا ض فأصـــــل  كريقـــــاض وآو  ينيمـــــاض ف هـــــرت لـــــه بـــــا عمـــــ  

 .(373)«ابنه
   للحدود الجغرا ية 

احلـدو  اب رافيـة املمـطنعةض الـت كنـع النـاش حـن حريـة الننقـ  ال يع   اتاـالم ب مسألة:
حن بلد هىل بلدض فالذهاب واجمل ء والسهر وات احة حن بلد هىل آارض بواائ  النق  العاحةض ام 

 بسيارته ا اصةض كلها حن حا املسلمض كما اشرنا هىل للن   القسم األوا حن الكناب.

                                                           
 حا   يكرق  ق القدوة. 84ص 4اهينة الب،ار  ي  372ي
 حا   يكرق  ق القدوة. 84ص 4اهينة الب،ار  ي  371ي
 .32ح 527ص 2الكا   ي  374ي
 حا   يينم  ق القدوة. 73ص 4اهينة الب،ار  ي  373ي
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 منع التجول

لـــة وال أل ةهـــة أاـــر  أا كنـــع النجـــوا والعبـــور واملـــرورض وأا ىل ـــر ال حيـــا للدو  مســـألة:
على الناش الذهاب واتياب   الطرق والشوارنض فإنه حنا  لقانوا احلريـة اتاـالحيةض هال هلا  

 كانس هناا حمل،ة أهم و ررهتا شور  الهقهاء املراةع.
 الطريق وبع  أحكامسا

 ـاا   ـاا راـوا   عـن أيب عبـد اهلل حن أحكام الطريـا حـا رول عـن السـكوينمسألة: 
 .(374)«ال شهعة   اهينة وال   هنر وال   كريا  »اهلل 

 اإلضرار بالطريق
لــو أرــر شــ ص بســبب اــيارته أو ب ــري للــن بــالطريا فهــو لــه رــاحنض  ــاا أبــو  مســألة:
ض هـذا باالرـافة هىل (375)«حن أرر بش ء حن كريا املسـلمني فهـو لـه رـاحن  »عبد اهلل 
 يال ررر .أ لة 

 الطريق وما يضمن  يسا
 لو أحدث هنساا شيئاو   الطريا فنضرر به أحد فهو له راحن. مسألة:

حــن أاــري حيعابــاوض أو كنيهــاوض أو أوتــد   » ــاا   ــاا راــوا اهلل  فعــن أيب عبــد اهلل 
وتـــــداوض أو أووـــــا  ابـــــةض أو حهـــــر بئـــــراو   كريـــــا املســـــلمنيض فأصـــــاب شـــــيئاو فعطـــــبض فهـــــو لـــــه 

 .(370)«راحن
اـألنه عـن الرةـ  حيهـر البئـر    اره أو أررـه؟ فقـاا  أحـا حـا حهـر   »وعن أاعة  ـاا  

حلكه فليي عليه رمااض وأحـا حـا حهـر   الطريـا أو    ـري حـا ولكـه فهـو رـاحن ملـا يسـقط 
 .(377)«فيه

اـــألنه عـــن الشـــ ء يورـــع علـــى الطريـــا فنمـــر » ـــاا   وعـــن احللـــيب عـــن أيب عبـــد اهلل 
                                                           

 .11ح 484ص 5الكا   ي  372ي
 .3ح 352ص 7الكا   ي  375ي
 .8ح 352ص 7الكا   ي  376ي
 .1ح 321ص 7لكا   يا  377ي
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مـــاحبها فنعقـــرهض فقـــاا  كـــ  شـــ ء يضـــر بطريـــا املســـلمني فمـــاحبه رـــاحن ملـــا الدابـــة فننهـــر ب
 .(370)«يميبه

عـــن رةـــ  يســـري علـــى كريـــا حـــن كـــرق املســـلمني علـــى  ابنـــه   »واـــئ  أبـــو عبـــد اهلل 
فنميب برةلها؟ فقاا  ليي عليها حا أصابس برةلهاض وعليـه حـا أصـابس بيـدهاض وهلا و هـس 

اا يســــــو ها فعليــــــه حــــــا أصــــــاب بيــــــدها ورةلهــــــا فعليــــــه حــــــا أصــــــابس بيــــــدها ورةلهــــــاض واا كــــــ
 .(379)«أيضاو 

 حري  الطريق
عن راوا  للطريا حر  كما للدار والبئر و ريهاض ك  إسبهض فعن أيب عبداهلل مسألة:

 .(306)«والطريا هلا تشاح أهلهض ف،ده ابعة ألرن  » اهلل 
اوض هال أا يكـوا حر  البئر العا يـة اسـوا لراعـ»كاا يقوا    وعن أحري امل حنني عل  

 .(301)«هىل عطف أو هىل كرياض فيكوا أ   حن للن هىل اسة وعشرين لراعاو 
 لكع شيء حد

لك  ش ء   هذه احليا  ص رياو كاا أم كبرياو حدض و د بينه اتاالم وعينـهض فعـن مسألة: 
ن حــا الــا اهلل حــالالو وال حراحــاو هال لــه حــد ك،ــد الــدارض فمــا كــاا حــ» ــاا   أيب عبــد اهلل 

الطريا فهو حن الطريا وحا كاا حـن الـدار فهـو حـن الـدارض حـي أرش ا ـدش وابلـد  ونمـف 
 .(302)«ابلد 

 الطريق والضال  يه
يسن،ب هرشا  الضاا   الطرياض و  حدي   ها نهراو حن املسـلمني ارةـوا هىل  مسألة:

م اــــهر هلــــم فضــــلوا   الطريــــاض فأصــــاًم عطــــش شــــديدض فجــــاءهم حســــلم حــــن ابــــن ورواهــــ
 . (303)«يقوا  امل حن أاو امل حن عينه و ليله أعس راوا اهلل »وأرشدهم م  اا  

                                                           
 .4ح 321ص 7الكا   ي  378ي
 .11ح 2ب 445ص 12هتذيب األحكام  ي  371ي
 .4ح 415ص 5الكا   ي  382ي
 .3217ح 4ب 121ص 3حن ال حيضره الهقيه  ي  381ي
 .3ح 51ص 1الكا   ي  384ي
 .12ح 167ص 4راةع الكا   ي  383ي



 

 424 

 الطريق والتساهع  يسا
النســاح    الطهــار  والنجااــة جيــرل   الطريــا أيضــاوض فعــن الكــاهل  عــن رةــ   مســألة:

أحـــر   الطريــا فيســـي  علـــ  امليــعاب   أو ـــات أعلـــم أا » ــاا   لـــس   عــن أيب عبـــد اهلل 
 .(304)«اش ينور وا؟  اا   اا  ليي به بأش ال تسأا عنهالن

 
 الطريق الواسع

للطريــا أحكــام اـواء كــاا رــيقاو أم وااــعاض وحــن مجلــة أحكــام الطريــا الوااــع حــا  مســألة:
الطريا الوااع هـ  ي اـذ حنـه شـ ء هلا مل »ض  اا الراول   لس له   ور  عن أيب عبد اهلل 
 .(305)«يضر بالطريا؟  اا  ال

 لمشاة والركاب ريق ا
ينب   ختميص  سم حن الطريا للمشا  و سم حنه للركابض كمـا اـبا   القسـم مسألة: 

 ــاا   هلا  ـام  ائمنـا » ـاا   الثـاين حـن الكنـابض و  احلـدي  عـن أيب احلســن حواـى 
يــا حعشــر الهراــاا اــريوا   واــط الطريــاض يــا حعشــر الرةــاا اــريوا علــى ةنــيب الطريــاض فأوــا 

لــى ةنــيب الطريــا فأصــاب رةــالو عيــب ألعحنــاه الديــةض وأوــا رةــ  أاــذ   واــط فــارش أاــذ ع
 . (300)«الطريا فأصابه عيب فال  ية له

 السفر إلى الفضاء
جيــوس الســهر هىل الهضــاء فيــأ  بالمــال  والمــوم حســب حــواسين تلــن ابهــات ال  مســألة:

نسـاا   تلـن احلالـة حسب حواسين األر،ض فإا المال  والموم تابعاا لل،الة الت يمل  ات
 حن اهر أو حضر أو اانيار أو ارطرار أو حا أشبه.

                                                           
 .3ح 13ص 3الكا   ي  382ي
 .37ح 44ب 141ص 7هتذيب األحكام  ي  385ي
 .12ح 27ب 312ص 12هتذيب األحكام  ي  386ي
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 القطبان والسفر إليسما

جيوس السهر هىل القطبني ويأ  بالمال  والموم حسب حواسين ةهة القطبض فاا   مسألة:
 ك  اهر ةائع حا مل يشنم  على اجرم.

 السفر إلى الكواكب ا خرى
أو هىل أل كوكـب آاـرض وها ااـنلعم فقـداا المـال  لـبع  جيوس السهر هىل القمر  مسألة:

الشــرائط واألةــعاءض فاهنــا تــ تى باحلالــة الــت يــنمكن اتنســاا حنهــاض وللــن كالســهر   األر، 
ــــبع  الشــــرائط  بالطــــائر  أو القطــــار أو الســــهينة أو حــــا أشــــبهض حيــــ  يســــنلعم فقــــد المــــال  ل

 واألةعاءض حن االانقرار و الطمأنينة.
 رعية  ي الكواكبا حكاا الش

ال ختنلـــف األحكــــام الشــــرعية   اــــائر الكواكـــب عــــن األر،ض هال حــــا اانلــــف  مســــألة:
باانال  حوروعهض وعليه  فلو فر، السهر اليهماض لعم على اتنساا فيها ك  حـا كـاا يلعحـه 

 حن األحكام   األر،.
 المسا ة الشرعية

وم أحكاحـهض وه ـا االعنبـار باملسـافة ال اعنبار بالعحاا   ىلقيا السهر الشرع  ولع  مسألة:
 وه  دانية فرااخ فقط.

فين،قــا الســهر الشــرع  بقطــع حســافة دانيــة فرااــخض اــواء   اــط أفقــ  أو عمــو ل أو 
ح ربض   األر، أو   املـاء أو   الهضـاء أو   اـائر الكواكـبض فـإلا اـافر شـ ص بركبـة 

هاباوض أو حلهقـاو حـن الـذهاب واتيـابض لعحـه دانية فرااخ ارتهاعاو   اط عمو ل   الهضاء ل
اتفطار   الميام والقمر   المال ض ولو  اص ش ص حسافة دانية فرااخ احنداراو   اـط 
عمـو ل فررــاو   املــاء لهابــاو أو حلهقــاو حــن الــذهاب واتيــاب لعحــه اتفطــار   المــيام والقمــر 

   المال .
 منع المواص ت وقطعسا

ــــــع ال حيــــــا ل مســــــألة: ــــــا املطــــــارات والقطــــــارات وكن ــــــة وال أل ةهــــــة أاــــــر  أا ت ل لدول
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املواصــالتض هال هلا ا نضــس الضــرور  الشــرعية للــنض وحينئــذ يقــدر املنــع بقــدر الضــرور ض ويلــعم 
 اا يكوا املنع بإشرا  شور  الهقهاء املراةع.

 تقييدات قوانين المرور
ض أو ىلـد  اـرعة حعينـة هلـاض جيـوس للدولـة أا تهـر، ا اهـا ااصـا لسـري السـيارات مسـألة:

أو تعـــني كريقـــاو ااصـــاو للمشـــا ض وكريقـــاو ااصـــاو للـــراكبني وهكـــذاض هلا كانـــس بإشـــرا  شـــور  
الهقهاء املراةعض أو كاا للن حن حما يا يال ررر  وياألهم واملهم  وينه  العسـر واحلـري  

د أو ةهة املنـع عـن ويالن م  وحا أشبه. واال فاالص    اتاالم حرية اتنساا وال جيوس ألح
 حرياته.

 قوانين المرور غير ا س مية
ال جيوس ورع وتطبيا  ـوانني املـرور  ـري اتاـالحيةض فإنـه حشـموا لقولـه اـب،انه   مسألة:

ومن ل  يحك  بما أنزل اهلل  أولأـك هـ  الكـا رون
سـأنزل مثـع . ولقولـه تعـاىل  (307)

ما أنزل اهلل
(300) . 

 
 موارد جوا  الماالفة

  ك  حور  فررس الدولة  انونا ـ   املـرور و ـريه ـ بـدوا أا يكـوا فررـها نافـذاو  مسألة:
ض ال جيب على اتنساا اتبان للن القانواض ب   وس امل الهةض هال هلا اشنم  علـى (309)شرعاو 

 ررر ال ري حطلقاض أو ررره رررا بال ا.
 جسا  التنبيه

فجأ   ا يسـبب هيـذاءهض وهال فال ـاهر  ال جيوس اانعماا ةهاس الننبيه عند هنساا مسألة:
الكراهــةض وكـــذا ااــنعماا الننبيـــه لل المـــوت العــا ض هال هلا ارـــطر هليــهض وللـــن ألا اتيـــذاء 

ان ض و ـــاا تعـــاىل  (396)حــرام حطلقـــاوض و ــد ةـــاء   الروايـــات كراهــة رفـــع المـــوت   الســهر
                                                           

 .22اور  املائد     387ي
 .13اور  األنعام    388ي
 ابا   القسم األوا حن الكناب انه حي تكوا  وانني الدولة السحة االتبان وحي التكوا.  381ي
 «.وهياا ورفع الموت   حسريا »ض وفيه 2الهم  1ب 453راةع حكارم األاالق  ص  312ي
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أنكر ا صوات لصوت الحمير
(391). 

 ا صطداا وحوادث المرور
لو  هي السائا انساناو فسبب وفاته أو ةرحـه أو كسـر عضـو حنـه فعلـى السـائا  مسألة:

الدية وها مل يكن عن علم أو عمدض وللن للمدق العر  بأنـه القاتـ  أو الكااـر أو ابـارحض 
والديــة تكــوا حســب املــواسين املــذكور    حملهــاض فهــ  ا طــأ اجــ  علــى العا لــةض و  العمــد 

وابارحض والنسديد ينم االا انة   العمدض واننني   شـبههض كمـا  وشبه العمد على القات 
 انه حيا للو  القماص بدا الدية   العمد.

 
 الضمانات المالية

لو اصطدم السائا بسيار  أو بناء أو حاا حم م كاا رـاحناض وها كـاا عـن ةهـ  مسألة: 
 .(392)هو له راحن أو اطأ أو  هلة أو حا أشبهض وللن لمدق  يحن أتلف حاا ال ري ف

 القطار وحوادث السير
لــــو  هــــي القطــــار انســــاناو أو  ابــــة أو أتلــــف حــــاالو كــــاا علــــى الســــائا الديــــة أو  مســــألة:

 الضمااض واا مل يكن السائا  ا راو على ايقا  القطارض هال أا يكوا املدهوش هو السبب.
 دية القتع با صطداا

مـــدا أو شـــبهه كمـــا لكـــر   كنـــاب  يـــة القنـــ  باالصـــطدام أو ابـــرح اطـــأ أو ع مســـألة:
الــدياتض وجيــوس النمــا  علــى الديــةض ألا احلــا ال يعــدومهاض والنمــا   ــد يكــوا بالعيــا  ض أو 

 النقيمةض أو ت يري الدية هىل ش ء آارض حسب حواسين المل  املذكور    الهقه.
 من أحكاا الطا رات

ا فيـه حـن  بـ  صـاحب املطـارض  ال حيا للطائرات أا تنـعا   حطـار مل يـألا بنعوهلـ مسألة:
كما ال حيا للسيارات اا تقف   كراةات مل ي لا هلا حن  ب  أرباًاض و ها االهس فعليهـا 
أةر  املث ض وكذلن ال جيوس للطائرات اا اق ابدار المو    األةواء السـكنيةض فـاا فعلـس 

                                                           
 .11اا  اور  لقم  311ي
 .118ص 4  ي ض وعيوا أابار الررا 211ص 4راةع  عائم اتاالم  ي  314ي
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 وتضرر أحد  و  وحنوهض رمن املرتكب لذلن.
 لمواقيتا جتيا  بالطا رة من ا

ال اهر انه ال جيب اتحرام لراكب الطائر  القاصد حن حكاا هىل حكاا آار  ري  مسألة:
 حكة املكرحةض أو راكب القمر المناع  هلا اةناس حن امليقاتض النمرا  األ لة عن حثله.

 إجا ة السوق ود تر السياقة
وافقـة حـن الدولـة  ـري جيوس لالنساا أا يقو  السيار  أو حا أشبهض بـدوا ىلمـي  امل مسألة:

الشرعيةض نعم هلا كاا ال يعر  السيا ة با كاا حمالو للضرر وا طر اشـكلس لـه السـيا ةض و ـد 
ابا   القسم األوا حن الكنـاب انـه يلـعم النقيـد بقـوانني الدولـة الشـرعية الـت تكـوا بإشـرا  

 شور  الهقهاء املراةع.
 من محظورات الطريق

م ـ هيقا  املركبة حن ايار  أو  راةة أو حـا أشـبه   الطريـا  ـا ال ينب   ـ و د حير  مسألة:
 يضيا باملار  أو يضرهم.

 اتاا  المركب
يســن،ب اختــال املركــب ـ األعــم حــن الســيار  ـ فانــه حــن أاــباب اــعا   اتنســاا مســألة: 

حن اعا   امل حن  ابة يركبها   حوائجهض ويقضـ  عليهـا » اا   وععتهض فعن أيب عبد اهلل 
 .(393)«قوق هاوانهح

                                                           
 .7ح 536ص 6الكا   ي  313ي
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 المركب السنيء

حن اعا   املـرء املسـلم » اا   يسن،ب اختال املركب اهلرءض فعن راوا اهلل  مسألة:
 .(394)«املركب اهلرء

 .(395)«حن شقاء العيش املركب السوء» اا   وعن أيب ةعهر 
 التوسط  ي المركب

وحــا أشــبهض و ــد ور  يسـن،ب اانيــار األواــط حــن األحــورض وحـن صــ رياته املركــب  مســألة:
حقــبالو  انــه اــري عبــد المــمد بــن علــ  وحعــه مجاعــة فبمــر بــأيب احلســن حواــى بــن ةعهــر

حكــانكم حــي أرــ،ككم حــن حواــى بــن ةعهــرض فلمــا    حنــه »راكبــاو ب ــالوض فقــاا ملــن حعــه  
 ــــاا لــــه  حــــا هــــذه الدابــــة الــــت ال تــــدرا عليهــــا النــــار وال تمــــل  عنــــد النــــعااض فقــــاا لــــه أبــــو 

تطأكــأا عــن أــو ا يــ  و ــاوسا  مــ  العــريض واــري األحــور أواــطهاض فــأف،م عبــد   احلســن
 .(390)«الممد فما أحار ةواباو 

وال خيهـــى انـــه ال تنـــا  بـــني حـــا لكـــر   هـــذه املســـألة وحـــا ةـــاء   املســـألة الســـابقةض فـــإا 
 للمركب اهلرء  رةات واألفض  اانيار اواطهاض كما ال خيهى.

 
 

                                                           
 .8ح 536ص 6الكا   ي  312ي
 .12ح 537ص 6الكا   ي  315ي
 .18ح 522ص 6الكا   ي  316ي
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 خاتمة 
 ب  ي بع  آدا

 الطريق والسير والسفر
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 استحباب السفر
الســـهر حـــن املســـن،بات   اتاـــالم وفيـــه نمـــوص وروايـــات عديـــد ض وربـــا كـــاا  مســـألة:

واةباو كسهر ابها  الواةب والنجار  الواةبة وحـا أشـبهض و ـد يكـوا حمرحـاو كسـهر املعمـية وهلـا 
 أحكام ااصة حذكور    باب المال  والموم.

وا  ي ا رس سير  اا تعاىل  
(397). 

قع سيروا  ي ا رس  انظرواو اا اب،انه  
(390). 

 .(399)«اافروا تم،هواض وةاهدوا ت نمواض وحجوا تسن نوا  » اا راوا اهلل 
 .(466)«اافروا فإنكم ها مل ت نموا حاالوض أفدمت عقالو   »و اا النيب 

 .(461)«السهر حيعاا القوم  »و اا 
الرةــ   (462)  ال ي عــن ب   حكمــه آا  او  حكنــو » ــاا   وعــن أيب عبــد اهلل 

هال   وــــالث  سا  ملعــــا ض أو حرحــــة ملعــــاشض أو لــــذ     ــــري حمــــرمض م  ــــاا  حــــن أحــــب احليــــا  
 .(463)«لا

  حجـــــوا واعنمـــــروا تمـــــ  أبـــــدانكمض وتنســـــع  ـــــاا سيـــــن العابـــــدين » ـــــاا   وعنـــــه 
 .(464)«أرسا كمض وتكهوا ح وناتكم وح ونات عيالكم

 متى تسا ر؟

                                                           
 .137اور  آا عمراا    317ي
 .42اور  العنكبوت    318ي
 .323ص 1 عائم اتاالم  ي  311ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  األوا. 422ألاالق  صحكارم ا  222ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  األوا. 422حكارم األاالق  ص  221ي
 سعن  لهب واار.  224ي
 .112ض باب الثالوة ح142ا ماا  ص  223ي
 .17ص 12احلدائا النارر   ي  222ي
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 هناا أو ات يسن،ب اانيارها للسهر ملن أرا ه. مسألة:
حـن أرا  اـهراو فليسـافر يـوم السـبسض فلـو أا حجـراو ساا عـن ةبـ    »عن أيب عبد اهلل 

  يوم السبس لر ه اهلل ـ ععوة  ـ هىل حكانـهض وحـن تعـذرت عليـه احلـوائ  فليلـنمي كلبهـا يـوم 
 .»(465)يد لداو الثالواءض فانه اليوم الذل أالا اهلل ععوة  فيه احلد

 .(460)«يسافر يوم ا ميي كاا راوا اهلل   »وعن أيب ةعهر 
 .(467)«يوم ا ميي يوم حيبه اهلل وراوله وحالئكنه  »و اا 

 .(460)«ال بأش با روي   السهر يوم ابمعة» اا   وعن أيب عبد اهلل 
معةض وكـاا أا يسافر فيه  يوم اب كاا أحب األيام هىل راوا اهلل »وعن أني  اا  

 .(469)«هلا أرا  اهراو ل عوض وره  ب ريه
يســــأله عـــن ا ــــروي يــــوم األربعــــاء ال  وكنـــب بعــــ  الب ــــدا يني هىل أيب احلســـن الثــــاين 

حن اري يوم األربعاء ال يدور االفاو على أه  الطري ض و   حن ك  آفة   »يدور؟ فكنب 
 .(416)«وعو  حن ك  عاهة و ضى اهلل له حاةنه

يـــــات  أا اليـــــوم الرابـــــع حـــــن الشـــــهرض ويـــــوم احلـــــا ل والعشـــــرين صـــــاحلاا و  بعـــــ  الروا
 .(411)لألاهار

 السفر والسير لي   
  ربا يسنها  حن بع  األ لة ااـن،باب السـهر والسـري لـيالوض فعـن راـوا اهلل مسألة:

 .(412)«عليكم بالسري باللي ض فإا األر، تطو  باللي »
 .(413)«ار اللي األر، تطو  حن آ» اا   وعن أيب عبد اهلل 

                                                           
 .6ح 442ص 73ي . وإار األنوار 766ح 173ص 4حن ال حيضره الهقيه  ي  225ي
 .768ح 173ص 4حن ال حيضره الهقيه  ي  226ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  األوا. 422حكارم األاالق  ص  227ي
 .767ح 173ص 4حن ال حيضره الهقيه  ي  228ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  األوا. 421حكارم األاالق  ص  221ي
 .4313ح 466ص 4حن ال حيضره الهقيه  ي  212ي
 .6ح 47ب 416ص 8واائ  الشيعة  ي  211ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  األوا. 421حكارم األاالق  ص  214ي
 .1ح 12ب 462ص 8واائ  الشيعة  ي  213ي
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 . أل السري باللي .(414)«فعند المباح حيمد القوم السر »و  هن  البال ة  

 أوقات يكره  يسا الاروج والسفر 
يكره السهر   بع  األو اتض فعلى اتنساا اا ال خينارها لسهرهض نعـم حـن ارا   مسألة:

 .(415)«شئستمدق وااري أل يوم »اا يسافر فيها يدفع صد ة م يسافرض كما ور   
ال ختـري يــوم ابمعـة   حاةــةض فــإلا كـاا يــوم السـبس وكلعــس الشــمي » ــاا   فعنـه 

 .(410)«فااري   حاةنن
 ـــإ ا قضـــيت الصـــ ة  انتشـــروا  ـــي عـــن  ـــوا اهلل ععوةـــ    واـــئ  أبـــو عبـــد اهلل 

ا رس وابتغــــــوا مــــــن  ضــــــع اهلل
المــــــال  يــــــوم ابمعــــــة واالننشــــــار يــــــوم »؟ فقــــــاا  (417)

 .(410)«السبس
ض فقــاا   أر نــا أا جــري فجئنــا نســلم علــى أيب عبــد اهلل »يب أيــوب ا ــعهار  ــاا  وعــن أ

 كأنكم كلبنم بركة االونني؟ 
  لنا  نعم.

 اا  فأل يوم أع م ش حاو حن يوم االوننيض فقـدنا فيـه نبيهنـا وارتهـع الـوح  عنـاض ال خترةـوا 
 .(419)«يوم االونني واارةوا يوم الثالواء
ةعلــس فــداا هين أريــد ا ــروي »فقــاا لــه   اــى بــن ةعهــر وةــاء رةــ  هىل اتحــام حو 

 فا ن اهلل  .
  اا  وحي ختري؟ 
  اا  يوم االونني.

 فقاا له  ومل ختري يوم االونني؟ 
 ولد يوم االونني.  اا  أكلب فيه اللكة ألا راوا اهلل 

                                                           
 .162هن  البال ة  ا طبة ر م   212ي
 .1ح 15ب 474ص 8واائ  الشيعة  ي  215ي
 لهم  األوا.الباب النااع   آ اب السهرض ا 421حكارم األاالق  ص  216ي
 .12اور  ابمعة    217ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  األوا. 421حكارم األاالق  ص  218ي
 .1ح 2ب 452ص 8واائ  الشيعة  ي  211ي
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ونـنيض يـوم ابمعـةض وحـا حـن يـوم أع ـم شـ حاو حـن يـوم اال فقاا  كذبوا ولد راـوا اهلل 
وانقطع فيه وح  السماءض وسلمنا فيه حقناض أال أ لن على يـوم  يوم حات فيه راوا اهلل 

 فيه احلديد؟  اه  لني أالا اهلل تبارا وتعاىل لداو  
 فقاا الرة   بلىض ةعلس فداا.

 .(426)« اا  أاري يوم الثالواء
 .(422)«وال تطلبوا فيه حاةة (421)ال تسافروا يوم االونني  »و اا 

 .(423)«حن اافر أو تعوي والقمر   العقرب مل ير احلسىن» اا   عنه و 
 .(424)«يكره أا يسافر الرة  أو يعوي والقمر   اجاق وكاا أحري امل حنني 

  أحـا األيـام الـت يكـره فيهـا االبنـداء بالسـهر   األاـبون  يـوم   اا السيد بن كاووش 
 .(425)االونني

 .(420)قربويكره السهر والقمر   بري الع
يكره السهر والسع    احلوائ  يوم ابمعة بكـر  حـن »أنه  اا   وعن اتحام الما ق 

 .(427)«أة  المال  فأحا بعد المال  فجائع ينلا به
وأحا األيام املكروهة   الشهر للسهرض فه  بع  الروايات اليوم الثالـ  حنـهض والرابـع حنـهض 

عشـروا واحلـا ل والعشـرواض والرابـع والعشـرواض وا احيض والثالـ  عشـرض والسـا ش عشـرض وال
 وا احي والعشرواض والسا ش والعشروا.

 .(420)و  رواية أا واحن الشهر والثال  والعشرين حنه حكروهاا للسهر
                                                           

 .4ح 443ص 73إار األنوار  ي  242ي
حـن  ولــه   اتحـام الررـا وربـا كـاا النهـ  ملـن كلـب اللكـة والنـلا بيـوم االونــنيض وي يـده  حـا ور    المـ،يهة املرويـة عـن   241ي

صـ،يهة «. يسافر يوم االونني ويـوم ا مـييض ويقـوا  فيهمـا ترفـع األعمـاا هىل اهلل تعـاىل وتعقـد األلويـة كاا راوا اهلل »
 .166ح 66  صاتحام الررا 

 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  األوا. 421حكارم األاالق  ص  244ي
 النااع   آ اب السهرض الهم  األوا.الباب  424حكارم األاالق  ص  243ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  األوا. 424حكارم األاالق  ص  242ي
 ض باب األيام الت يكره فيها السهر.627ص 3وراةع السرائر  ي  245ي
 .1412ح 1ب 141ص 8راةع حسندرا الواائ   ي  246ي
 .15ض باب السبعة ح313ا ماا  ص  247ي
 .18ح 447ص 73يإار األنوار    248ي
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 الصدقة لد ع نحوسة السفر
هلا أرا  اتنساا اا يسـافر   األو ـات الـت يكـره السـهر فيهـاض فالمـد ة والـدعاء  مسألة:

 ذور حن أيام األكدار واألاطار اا شاء اهلل تعاىلض كما ةاء   الروايات ترفع اج
 .(429)«اافر أل يوم شئس وتمدهق بمد ة  »فعن اتحام الما ق 

أيكـره السـهر   شـ ء حـن   » و  كناب اجاان عن محـا   ـاا   لـس أليب عبـد اهلل 
هرا بالمــد ةض وا ــرأ آيــة الكراــ  األيــام املكروهــة حثــ  يــوم األربعــاء واالونــني؟ فقــاا  افنــن  اــ

 .(436)«وااري هلا بدا لن
هلا اــري يــوم األربعــاء حــن آاــر  كــاا أيب » ــاا   و  اجااــن أيضــاو عــن أحــدمها 

 .(431)«الشهرض و  يوم يكره الناش حن حماق أو  ريهض تمدق م اري
الطـالعض و  اجاان عن اهياا بن أيب عمر  اا  كنس أن ـر   النجـوم وأعرفهـا وأعـر  

هلا و ــع   نهســن شــ ء »فقــاا   فيــدالر حــن للــنض فشــكوت للــن هىل أيب عبــد اهلل 
 .(432)«فنمدق على أوا حسكنيض م اح  فإا اهلل تعاىل يدفع عنن

أنـه هلا أر ت النوةـه   و ـس يكـره فيـه السـهر فقـدهم أحـام  (433)ورو  السيد ابـن كـاووش
لكراــ ض واــور  هنــا أنعلنــاهض وآاــر آا عمــراا  توةهــن  ــراء  اــور  احلمــدض واملعــولتنيض وآيــة ا

إن  ي خلق السماوات وا رس      هىل آار السور ض م 
اللهم بـن يمـوا المـائ ض وبـن يطـوا الطائـ ض وال حـوا لكـ  لل حـوا هال بـنض وال »

 و  وناسها لو القو  هال حننض أاألن بمهوتن حن القنض واريتن حن بريننض حممد نبين 
ه عليه وعليهم السالمض ص  عليه وعليهمض واكهر شر هذا اليوم وررهض وارس ـر وع ته وااللن

اريه وونهض وا       حنمر  إسـن العافيـةض وبلـوغ اجبـة وال هـر باألحنيـةض وكهايـة الطا يـة 
ال ويةض وك  لل  در    على أليةض حي أكوا   ةنة وعممة حن ك  بالء ونقمةض وأبـدلر 

أحنــاوض وحــن العوائــا فيــه يســراوض حــي ال يمــدين صــا  عــن املــرا ض وال حيــ  يب  فيــه حــن امل ــاو 

                                                           
 .12ح 446ص 73إار األنوار  ي  241ي
 .328اجاان  ص  232ي
 .328اجاان  ص  231ي
 .38راةع األحاا حن أاطار األاهار واألسحاا  ص  234ي
 .24األحاا حن أاطار األاهار واألسحاا  ص  233ي
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كــارق حــن أل  العبــا ض هنــن علــى كــ  شــ ء  ــديرض واألحــور هليــن تمــريض يــا حــن لــيي كمثلــه 
 .(434)«ش ء وهو السميع البمري

 الدعاء عند صدقة السفر
لهـم هين اشـ يس ال»يسن،ب للمسافر  راء  هذا الدعاء عند حا ينمـدق لسـهره   مسألة:

ًــذه المــد ة اــالحتض واــالحة اــهرل وحــا حعــ ض اللهــم احه ــر واحهــ  حــا حعــ ض واــلمر 
 .(435)«والم حا حع ض وبل ر وبلن حا حع ض ببال ن احلسن ابمي 

اللهــم هين اشــ يس »و  بعــ  الروايــات أنــه يقــرأ عنــد المــد ة و بــ  اــهره هــذا الــدعاء  
وحا حع ض فسلمر والم حا حع ض وبل ر وبلن حـا حعـ   ًذا المد ة االحتض واالحة اهرل

ببال ـــن احلســـن ابميـــ ض وبعـــد النمـــدق تقـــوا  ال هلـــه هال اهلل احللـــيم الكـــر ض ال هلـــه هال اهلل 
العل  الع يمض اب،اا اهلل رب السماوات السبعض ورب األررني السبعض وحا فيهن وحـا بيـنهن 

احلمــد هلل رب العــاملنيض وصــلى اهلل علــى حممــد ورب العــرش الع ــيمض واــالم علــى املراــلنيض و 
وآله الطيبني الطاهرينض اللهم كـن   ةـاراو حـن كـ  ةبـار عنيـدض وحـن كـ  شـيطاا حريـدض بسـم 
اهلل  السض وبسم اهلل ارةسض اللهم هين أ ـدهم بـني يـدل نسـياين وعجلـت بسـم اهلل وحـا شـاء 

علــى األحـور كلهــاض وأنــس المــاحب  اهلل   اـهرل هــذا لكرتــه أم نســينهض اللهـم أنــس املســنعاا
  السهرض وا ليهة   األه ض اللهم هوها علينا اهرنا وأكو لنا األر،ض واـرينا فيهـا بطاعنـن 
وكاعــة راــولنض اللهــم أصــل  لنــا سهرنــاض وبــارا لنــا فيمــا رس ننــاض و نــا عــذاب النــارض اللهــم هنــا 

األهـ  واملـاا والولـدض اللهـم أنـس نعول بن حـن وعثـاء السـهرض وك بـة املنقلـبض واـوء املن ـر   
عضدل وناصرلض اللهم ا طع عر بعده وحشقنهض واصـ،بر فيـهض واالهـر   أهلـ  خبـريض وال 

 .(430)«حوا وال  و  هال باهلل العل  الع يم
 من مستحبات السفر

يســن،ب رعايــة حكــارم األاــالق   الســهرض وحســن المــ،بةض وحرا بــة احلقــوقض  مســألة:
 وكلب الرفقة.

                                                           
 .11ح 438ص 73إار األنوار  ي  232ي
 .1. وحمباح العائر  ص436ص 76إار األنوار  ي  235ي
 .42ح 436ص 73إار األنوار  ي  236ي
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  والبيـس  ـاص بأهلـهض فقـاا كنـا عنـد أيب عبـد اهلل »أيب ربيـع الشـاح   ـاا   فعن
ليي حنا حن مل حيسـن صـ،بة حـن صـ،بهض وحرافقـة حـن رافقـهض و احلـة حـن حاحلـهض وخمالقـة حـن 

 .(437)«االقه
كـــاا أيب يقـــوا  حـــا يعبـــأ بـــن يـــ م هـــذا البيـــس هلا مل يكـــن فيـــه وـــالث » ـــاا   وعنـــه 

صــــ،بهض وحلــــم ولــــن بــــه  ضــــبهض وورن حيجــــعه عــــن حمــــارم اهلل  امــــاا  الــــا خيــــالا بــــه حــــن
 .(430)«تعاىل

فقــاا  أوصـين بنقــو  اهللض وأ اء  أوصـاين أبــو عبـد اهلل »وعـن عمـار بــن حـرواا  ــاا  
 .(439)«األحانةض وصدق احلدي ض وحسن الم،بة ملن ص،بنض وال  و  هال باهلل

 السفر وبع  آدابه
لن،دث بك  حا لقيه املسافر حن هاوانه   اهره حن يكره أو حيرم ـ ك  إسبه ـ ا مسألة:

اـــري وشـــرض فـــال يـــذكر حـــا ال حمـــل،ة فيـــهض أو حـــا فيـــه املهســـد  كال يبـــة وحـــا أشـــبهض بـــ  ينب ـــ  
 الن،ل  بالكنماا على  وحه بعد حهار نهم هياهم.

ــــه  ــــاا   فعن ــــيي حــــن املــــر   أا حيــــدث الرةــــ  بــــا يلقــــى   الســــهر حــــن اــــري أو »  ل
 .(446)«شر

لـيي حـن املـر   أا حيـدث الرةـ  بـا يلقـى   اـهره حـن   »اان  ـاا المـا ق و  اج
 .(441)«اري أو شر

وكنمانن على القوم أحرهم بعد حهار نـن … املرو    السهر  » اا   وعن الما ق 
 احلدي .  (442)«هياهم
 

                                                           
 4ب 316ص 8البـــــاب النااـــــع   آ اب الســـــهرض الهمـــــ  الرابـــــع. وحســـــندرا الواـــــائ   ي 452حكـــــارم األاـــــالق  ص  237ي

 .1536ح
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الرابع. 452حكارم األاالق  ص  238ي
 .4246ح 472ص 4حن ال حيضره الهقيه  ي  231ي
 .4245ح 472ص 4يه  يحن ال حيضره الهق  222ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الرابع. 453حكارم األاالق  ص  221ي
 .17ص 12احلدائا النارر   ي  224ي
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 اصطحاب النظراء  ي السفر
ولـه   النهقـة وحـا أشـبهض يسن،ب للمسافر أا خيـري   السـهر حـع ن رائـه وحـن وا مسألة:

أنـه كـاا يكـره للرةـ  أا يمـ،ب حـن ينهضـ  عليـهض   »فعن ابن عمـريض عـن أيب عبـد اهلل 
 .(443)«و اا  اص،ب حثلن

   ـد عرفـس حـا ض واـعة يـدلض  لس أليب عبـد اهلل »وعن شهاب بن عبد ربه  اا  
ا  ال تهعـ ض يـا وتواع  على ااواينض فأص،ب النهر حنهم   كريا حكة فأتواع علـيهم؟  ـا

شـــهاب ها بســـطس وبســـطوا اة،هـــس ًـــمض وها هـــم أحســـكوا ألللـــنهمض فاصـــ،ب ن ـــراءاض 
 .(444)«اص،ب ن راءا

 اليد العليا
يســن،ب لإلنســاا أا تكــوا يــده العليــا   الســهر و ــريه بالنســبة هىل حــن خيالطــه  مســألة:

 حن املسافرين و ريهمض فينها عليهم ويقوم خبدحنهم أكثر حن  ريه.
حـــن االطـــس فـــإا ااـــنطعس أا تكـــوا يـــدا العليـــا علـــيهم » ـــاا    ةعهـــر فعـــن أيب

 . (445)«فافع 
 واليد العليا  املعطية واملنعههةض واليد السهلى  املانعة والسائلة.

 الصاحب ث  السفر
الرفيـا » ـاا   يسن،ب اختال الماحب املنااب للسـهرض فقـد ور  عـن النـيب  مسألة:
 .(440)«م السهر

 .(447)«عن الرفيا  ب  الطرياا  »و  احلدي   
 .(440)«الرفيا  ب  الطريا»و  كناب الشهاب  

   تسا ر وحدك
                                                           

 .18ح 461ص 73إار األنوار  ي  223ي
 .11ح 468ص 73إار األنوار  ي  222ي
 .1ح 637ص 4الكا   ي  225ي
 لهم  الرابع.الباب النااع   آ اب السهرض ا 451حكارم األاالق  ص  226ي
 .2ح 42ص 8الكا   ي  227ي
 .514ح 311شهاب األابار  ص  228ي
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 ـاا راـوا » ـاا   يكره اا يسافر اتنساا وحده وبهر هض فعـن أيب عبـد اهلل  مسألة:
  أال أنبــئكم بشـــر النــاش؟  ـــالوا  بلــىض يـــا راــوا اهللض  ـــاا  حــن اـــافر وحــدهض وحنـــع اهلل 

 .(449)«رفدهض وررب عبده
  يـــا علـــ   ال ختـــري   اـــهرا وحـــداض فـــاا لعلـــ    ـــاا النـــيب » ـــاا   وعنـــه 

 .(456)«الشيطاا حع الواحدض وهو حن االونني أبعد
والوـة  اآلكـ  سا ه وحـدهض والنـائم   بيـس  لعن راـوا اهلل » اا   وعن الكاسم 

 .(451)«وحدهض والراكب   الهال  وحده
 ـاا   اا  عـن اجااـنض عـن أيب احلسـن حواـىو  األحاا حـن أاطـار األاـهار واألسحـ

 .(452)««والوة  أحدهم راكب الهال  وحده لعن راوا اهلل »
بكـة هل ةـاءه رةـ  حـن املدينـةض  كنـس عنـد المـا ق »وعن هأاعي  بن ةـابر  ـاا  

  أحــا لــو كنــس لــه  حــن صــ،بن؟ فقــاا  حــا صــ،بس أحــداوض فقــاا لــه المــا ق  فقــاا 
نض م  ــاا  واحــد شــيطااض واونــاا شــيطانااض ووالوــة صــ،بض تقــدحس هليــن ألحســنس أ بــ

 .(453)«وأربعة رفقاء
 . (454)«البائس   البيس وحده شيطااض واالوناا ملةض والثالوة أني» اا   وعنه 

   ترا ق هؤ ء  ي سفرك 
  يكــره للمســافر أا يمــ،ب بعضــا   اــهرهض فقــد  ــاا اتحــام أحــري املــ حنني مســألة:

 .(455)«ا حن ال ير  لن حن الهض  عليه كما تر  له علينال تم،    اهر »
 ر قاء السفر وعدده  

يسن،ب علـى حـا   بعـ  الروايـات اانيـار عـد  اـاص حـن املمـاحبني للسـهرض  مسألة:
أحب الم،ابة هىل اهلل ععوة  أربعـةض وحـا سا   ـوم علـى اـبعة هال   »فقد  اا راوا اهلل 

                                                           
 .2ح 32ب 322ص 8واائ  الشيعة  ي  221ي
 .4233ح  477ص 4حن ال حيضره الهقيه  ي  252ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  السا ش. 451حكارم األاالق  ص  251ي
 .356ان  صض عن اجا53األحاا حن أاطار األاهار واألسحاا  ص  254ي
 .4235ح 477ص 4حن ال حيضره الهقيه  ي  253ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الرابع. 451حكارم األاالق  ص  252ي
 .4238ح 478ص 4حن ال حيضره الهقيه  ي  255ي
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 .(450)«كثر ل طهم
 

 الر ق  ي السفر
يسن،ب الرفـا حـع النـاش حطلقـاض و  السـهر حـع املمـاحبني بمـور  ااصـةض  ـاا  لة:مسأ
«   حــــــا اصــــــط،ب اونــــــاا هال كــــــاا أع مهمــــــا أةــــــراو وأحبهمــــــا هىل اهلل ععوةــــــ  أرفقهمــــــا

 .(457)«بماحبه
 كن  صحابك موا قا

يســـن،ب للمســـافر أا يكـــوا ألصـــ،ابه حوافقـــا وال خيـــالههمض هال   حعمـــية اهلل  مســـألة:
 ععوة .
وكن ألص،ابن حوافقاو … يا بر »اا لقماا   وصينه البنه فيما خيص السهر وآ ابه   

 .(450)«هال   حعمية اهلل ععوة 
 من آداب السفر

حـن السـنة هلا اـري القـوم     »حـن آ اب السـهر حـا ور     ـوا راـوا اهلل  مسألة:
 .(459)«اهر أا خيرةوا نهقنهمض فإا للن أكيب ألنهسهمض وأحسن ألاال هم

                                                           
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الرابع. 451حكارم األاالق  ص  256ي
 .4237ح 478ص 4حن ال حيضره الهقيه  ح  257ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الرابع. 452حكارم األاالق  ص  258ي
 .4231ح 478ص 4حن ال حيضره الهقيه  ي  251ي



 

 451 

 
 السفر إ ا استوجب المذلة

هلا   »يكــره و ــد حيــرم حــا يوةــب لا املــ حن   الســهرض فقــد  ــاا أبــو ةعهــر  مســألة:
 .(406)«ص،بس فاص،ب حنواض وال تم، ه حن يكهينض فاا للن حذلهة للم حن

  خيري الرة  حـع  ـوم حيااـري وهـو أ لههـم شـيئاوض  لس للما ق »وعن أيب بمري  اا  
ة وال يقـــدر هـــو أا خيـــري حثـــ  حـــا أارةـــوا؟  ـــاا  حـــا أحـــب أا يـــذا نهســـهض في رةـــوا النهقـــ

 .(401)«لي ري حع حن هو حثله

 إ ا مرس المسا ر
حن حا املسافر أاال او أنه هلا حر، أا يقيم عنـده هاوانـه املسـافرين أياحـاوض فعـن  مسألة:

 .(402)«حا املسافر أا يقيم عليه هاوانه هلا حر، والواو   »اتحام الما ق 
 لسفر وسااء النفسا

يكـره الب ـ  حطلقـاض ويشـند   السـهر كراهنـهض ويسـن،ب اـ اء الـنهي والقمـد  مسألة:
 ــاا » ــاا     اتنهــاق فيــهض نعــم   اــهر احلــ  وحــا أشــبه يســن،ب كثــر  اتنهــاقض فعنــه 

  حــا حــن نهقــة أحــب هىل اهلل ععوةــ  حــن نهقــة  مــدض وها اهلل يــب   اتاــرا  هال النــيب 
 .(403)«مر   ح  أو ع

   تسا ر مع سيئ الالق
يكــره   الســهر أا يكــوا اتنســاا اــيئ ا لــاض كمــا يكــره اا يمــ،ب املســافر  مســألة:

حــن كــاا اــيئ ا لــف وابــوار فــال »  اــهر اــري حاةــاو   حعــه اــيئ ا لــاض فقــد  ــاا 
 .(404)«يم،بنا

 المزاح  ي السفر
                                                           

 .6ح 486ص 2الكا   ي  262ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الرابع. 452حكارم األاالق  ص  261ي
 .2ي 672ص 4الكا  ي  264ي
 .4226ح 471ص 4حن ال حيضره الهقيه  ي  263ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الرابع. 451حكارم األاالق  ص  262ي
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الشــــرعيةض فقــــد رول عــــن  يســــن،ب املــــعاح   الســــهر وللــــن حــــع رعايــــة املــــواسين مســــألة:
وكثــر  املــعاح … املــرو    الســهر» وهــو يمــف عالحــات املــر     الســهرض  ــاا   المــا ق 

 . (405)«   ري حا يس ط اهلل ععوة 
 انفاق الموسر على غيره

يســن،ب للمســافر املواــر اا ينهــا علــى  ــريه حــن املســافرين اا مل يســنلعم لهلــمض  مســألة:
عـــن القـــوم يمـــط،بوا فيكـــوا فـــيهم املواـــر و ـــريهض   ق اـــألس المـــا»فعـــن احللـــيب  ـــاا  

 .(400)«أينها عليهم املوار؟  اا  ها كابس بذلن أنهسهم

 سيد المسا رين
ايد القـوم اـا حهم   »يسن،ب للمسافر أا خيدم  وحه   اهرهض فقد  اا  مسألة:
 .(407)«  السهر

ا    اـهرض أنه أحر أص،ابه بذب  شـ» ض رو  عن النيب وحن كناب شر  النيب 
فقــاا رةــ  حــن القــوم  علــ ه لإهــاض و ــاا اآلاــر  علــ ه اــل هاض و ــاا اآلاــر  علــ ه  طعهــاض 

 و اا اآلار  عل ه كب ها.
   عل ه أا القط لكم احلطب.فقاا راوا اهلل 

 ال تنع ه ـ ب بنائنا وأحهاتنا أنس ـ حنن نكهين. فقالوا  يا راوا اهلل 
اهلل ععوةـ  يكـره حـن عبـده هلا كـاا حـع أصـ،ابه   أعر  أنكم تكهـوينض ولكـن  اا 

 .(400)«يلنقط احلطب هلم أا ينهر  حن بينهمض فقام 
 النظا ة  ي السفر 

 يســن،ب للمســافر أا يأاــذ حعــه املشــط والســواا واملك،لــةض فقــد كــاا النــيب مســألة:
 .(409)هلا اافر يم،ب حع نهسه املشط والسواا واملك،لةض كما ور 

                                                           
 .4218ح 412ص 4حن ال حيضره الهقيه  ي  265ي
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 را ستشارة  ي السف

 ـــاا   تســـن،ب االانشـــار  بـــ  اتكثـــار حنهـــا   الســـهرض فعـــن أيب عبـــد اهلل  مســـألة:
وأةهـد رأيـن …  اا لقماا البنه  هلا اافرت حع  ـوم فـأكثر اانشـارهتم   أحـرا وأحـورهم»

هلــــم هلا اانشــــارواض م ال تعــــعم حــــي تنثبــــس وتن ــــرض وال  ــــب   حشــــور ض حــــي تقــــوم فيهــــا 
  وأنــس حســنعم  فكرتــن وحكمنــن   حشــورتنض فــإا حــن مل وتقعــدض وتنــام وتأكــ ض وتمــل

 .(476)«و،  النمي،ة ملن اانشاره البه اهلل رأيهض ونعن عنه األحانة
 من آداب السفر 

يســن،ب للمســافر رعايــة آ اب الســهر حــن النبســم   وةــوه هاوانــهض وأا يكــوا   مســألة:
أا ين،لــى بطــوا المــمسض كروــاض وأا يســنجيب  عــو  أصــ،ابهض وأا يعيــنهم هلا ااــنعانوهض و 

 وكثر  المال ض وا اء النهي. 
ـــــم   …  ـــــاا لقمـــــاا البنـــــه  هلا اـــــافرت » ـــــاا   فعـــــن أيب عبـــــد اهلل  أكثـــــر النبسه

وةــــوههمض وكــــن كروــــاو علــــى سا ا بيــــنهمض وهلا  عــــوا فــــأةبهمض وهلا ااــــنعانوا بــــن فــــأعنهمض 
ن حـن  ابـة أو حـاء أو وا لبهم بثالث  بطوا الممسض وكثـر  المـال ض واـ اء الـنهي بـا حعـ

 . احلدي .(471)«سا 
   تنفرد عن أصحابك

يســــن،ب للمســــافر أا ال ينهــــر    الطريــــا عــــن أصــــ،ابهض بــــ  يكــــوا حعهــــم..  مســــألة:
 فيمش  هلا حشواض ويعم  هلا عملواض ويقف هلا و هوا وهكذا.

وهلا رأيــس » ــاا   ــاا لقمــاا البنــه يوهــو يوصــيه بــ  اب الســهر    فعــن أيب عبــد اهلل 
أص،ابن وشوا فاحش حعهمض وهلا رأينهم يعملوا فاعم  حعهـمض وهلا تمـده وا وأعطـوا  ررـاو 

 .(472)«فاعط حعهم

 أخ قيات السفر
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يســـن،ب للمســـافر أا يســـمع   الســـهر ملـــن هـــو أكـــل حنـــهض وهلا أحـــره أصـــ،ابه  مســـألة:
 بش ء أا يقوا  نعم.
واأــع »يمــا خيـص السـهر    ــاا   ـاا لقمـاا البنــه ي  وصـينه لـه ف فعـن أيب عبـد اهلل 

ملــن هــو أكــل حنــن اــناوض وهلا أحــروا بــأحر أو اــألوا شــيئاو فقــ   نعــمض وال تقــ   الض فــإا الض 
 .(473)«ع ه ول م

 الحيرة  ي الطريق
يســـن،ب ملـــن ىلـــري   الطريـــا أا يكـــوا حـــذراوض فينأكـــد   حعرفـــة الطريـــاض وال  مســـألة:

 يعنمد على أل كاا.
اا لقمـاا البنـه يوهـو يوصـيه بـبع  حـا يلـعم املسـافرين فيمـا  ـاا   ـ فعن أيب عبـد اهلل 
وهلا ىلـريمت   الطريـا فـانعلواض وهلا شـككنم   القمـد فقهـوا وتـ حرواض »لو رلوا عن الطريـا   

وهلا رأيــنم ش مــاو واحــداو فــال تســألوه عــن كــريقكم والتس شــدوهض فــإا الشــ ص الواحــد   
يكـــوا هـــو الشـــيطاا الـــذل حـــريكمض واحـــذروا  الهـــال  حريـــبض لعلـــه يكـــوا عـــني اللمـــوصض أو

الش مــني أيضــاوض هال أا تــروا حــا ال أر ض فــإا العا ــ  هلا أبمــر بعينــه شــيئاو عــر  احلــا حنــهض 
 .(474)«والشاهد ير  حا ال ير  ال ائب

   تؤخر ص تك  ي السفر
يســن،ب للمســافر أا يقــيم صــلواته   أوا و نهــا وال ي ارهــاض فعــن أيب عبــد اهلل  مســألة:

    يــا بــره  هلا ةــاء و ــس المــال  » ــاا   ــاا لقمــاا البنــه ي  وصــينه بالمــال    الســهر
 .(475)«فال ت ارها لش ءض وصلهها واا ح حنها فإهنا  ين

 ص ة الجماعة  ي السفر
 ـــاا   ـــاا  يســـن،ب للمســـافر أا يمـــل  صـــلواته مجاعـــةض فعـــن أيب عبـــد اهلل  مســـألة:

وصــــ    مجاعــــة ولــــو علــــى رأش »ماعــــة   الســــهر   لقمــــاا البنــــه يوهــــو يوصــــيه بمــــال  اب
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 .(470)«سيه 
 

 النوا على الدابة
يكره النوم على الدابة هلا مل تكن حهيأ  لذلنض وأحا هلا كانس حهيئة له فال بأش  مسألة:

 ــاا   ــاا لقمــاا البنــه يوهــو يوصــيه بــ  اب الركــوب   الســهر    بــهض فعــن أيب عبــد اهلل 
ا للــن يســـرن    برهــا ولـــيي للــن حـــن فعــ  احلكمـــاءض هال أا وال تنــاحن علـــى  ابنــنض فـــإ»

 .(477)«تكوا   حمم  وكنن النمد  الا ااء املهاص 

 ا هتماا بمركبة السفر
يســن،ب االهنمــام باملركبــة والدابــة الــت يركبهــا اتنســاا   اــهرهض فــإلا نــعا يبــدأ  مســألة:

 بعلهها  ب  نهسه.
بنه يوهو يوصيه با جيب عليه  اه حركوبه الذل  اا   اا لقماا ال فعن أيب عبد اهلل 

 .(470)«فإلا  ربس حن املنعا فانعا عن  ابنن وابدأ بعلهها  ب  نهسن»يسافر عليه   
للدابــــة علــــى صــــاحبها اــــس امــــاا  يبــــدأ بعلههــــا هلا نــــعاض   » و ــــاا راــــوا اهلل 

ـــاض  وال يقـــف علـــى ويعـــر، عليهـــا املـــاء هلا حـــر بـــهض وال يضـــرب وةههـــا فإهنـــا تســـب  إمـــد ًر
سهرهــــا اال   اــــبي  اهلل ععوةــــ ض وال حيملهــــا فــــوق كا نهــــاض وال يكلههــــا حــــن املشــــ  اال حــــا 

 .(479)«تطيا
 إ ا أردت النزول  ي الطريق

يسن،ب للمسافر هلا ارا  النعوا أا خينار حن بقان األر، أحسنها لونـاض وألينهـا  مسألة:
لقماا البنه ي  وصينه له ب  اب النعوا   اا   اا تربةض وأكثرها عشباض فعن أيب عبد اهلل 

وهلا أر مت النــعوا فعلــيكم حــن بقــان األر، بأحســنها لونــاو وألينهــا تربــة وأكثرهــا »  الطريــا   
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 .(406)«عشبا

 الص ة عند النزول
يسن،ب للمسافر أا يمل  ركعنني هلا نـعا لالاـ احة   الطريـا وللـن  بـ  أا  مسألة:

اا   ـــاا لقمــــاا البنـــه يوهـــو يوصـــيه بســـن،بات النــــعوا    ـــ جيلـــيض فعـــن أيب عبـــد اهلل 
 .(401)«وهلا نعلس فم ه ركعنني  ب  أا  لي»الطريا لالا احة   

 عند قضاء الحاجة
يسن،ب ملن أرا   ضاء حاةنه   السهرض أا يبنعد عن أن ار املسافرين باملقـدار  مسألة:

 وصــينه لــه بــبع  آ اب الســهر    ــاا   ــاا لقمــاا البنــه ي  املنااـبض فعــن أيب عبــد اهلل 
 .(402)«فإلا أر ت  ضاء حاةنن فابعد املذهب   األر،»

 الص ة لدى الرحيع 
يسن،ب للمسافر الذل نعا   حكاا هلا أرا  أا يرىلـ  حنهـا أا يمـل  ركعنـنيض  مسألة:

 اا   اا لقماا البنـه يوهـو  ويو ن االر،ض ويسلم عليها وعلى أهلهاض فعن أيب عبد اهلل 
وهلا ارىللــس فمــ ه ركعنــني م و هن األر، »يوصــيه بالمــال  فيمــا هلا أرا  الرحيــ  عــن حنعلــه   

 .(403)«الت حللس ًا والم عليها وعلى أهلهاض فإا لك  بقعة أهالو حن املالئكة

 الصدقة قبع الطعاا
يســن،ب للمسـافر هلا ااــنطانض أا ينمـدق  بــ  أا يبـدأ بالطعــامض فعـن أيب عبــد  مسـألة:

وها ااــنطعس أا » ــاا   ــاا لقمــاا البنــه ي  وصــينه لــه بــ  اب األكــ    الســهر    اهلل 
 .(404)«ال تأك  كعاحاو حي تبدأ فننمدق حنه فافع 

 قراءة القرآن  ي السفر
يســن،ب للمســافر أا يقــرأ القــرآا حــني ركوبــهض والنســبي  حــني العمــ ض والــدعاء  مســألة:
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لقمــاا البنــه يوهــو يوصــيه بــنالو  القــرآا كــوا   ــاا   ــاا حــني الهــراغض فعــن أيب عبــد اهلل 
وعليـن بقـراء  كنـاب اهلل ععوةـ  حـا  حـس راكبـاوض وعليـن بالنسـبي  حـا »الركوب   الطريا   

 .(405)« حس عاحالو عمالوض وعلين بالدعاء حا  حس االياو 
 السير المكروه

أشبه للنض  يكره السري حن أوا اللي  هىل آارهض فانه يوةب النعب والنمب وحا مسألة:
وهيـاا » ـاا   ـاا لقمـاا البنـه ي  وصـية لـه بـ  اب السـري   السـهر    فعن أيب عبد اهلل 

 .(400)«والسري حن أوا اللي  هىل آاره

   تر ع صوتك
يكره لإلنساا أا يرفع صوته   اـريهض و ـد يسـنها  حنـه كراهـة ااـنعماا املنبـه    مسألة:

  ري حوار  الضرور .
هيــاا ورفــع » ــاا   ــاا لقمــاا البنــه يوهــو يوصــيه بــ  اب الســهر     فعــن أيب عبــد اهلل
 .(407)«الموت   حسريا

  اد السفر
حـــن   »يســـن،ب اختـــال الـــعا  واانيـــار أكيبهـــا للســـهرض فقـــد  ـــاا راـــوا اهلل  مســـألة:

 .(400)«شر  الرة  أا يطيب سا ه هلا اري   اهر
ر  تـعو  حـن أكيـب الـعا ض هلا اـافر هىل حكـة لل،ـ  أو العمـ كاا علـ  بـن احلسـني »و

 .(409)«حن اللوس والسكر والسويا اجمه  واجلهى
 .(491)«فيها (496)هلا اافرمت فاختذوا اهر  وتنو وا  » اا أبو عبد اهلل الما ق

 .(492)«تلها بأا ىلم  ا بع   اهرتن وسا ا  » اا اتحام الما ق 
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 .1ح 24ب 312ص 8واائ  الشيعة  ي  288ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الرابع. 453حكارم األاالق  ص  281ي
 تنو وا فيها  أل رعوا أةو  أنوان الطعام فيها.  212ي
 .44ح 472ص 73إار األنوار  ي  211ي
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أنــا ةنــدب بــن الســـكنض »ا  ورول أنــه  ــام أبــو لر يررــواا اهلل عليــه  عنــد الكعبــة فقــا
فاكننهــه النــاشض فقــاا  لــو أا أحــدكم أرا  اــهراو الختــذ فيــه حــن الــعا  حــا يمــل،هض فســهر يــوم 

 القياحة أحا تعو وا فيه حا يمل،كم؟
 فقام هليه الرة  فقاا  أرشدنا؟ 

فقاا  صم يوحاو شديد احلر للنشـورض وحـ  حجـة لع ـائم األحـورض وصـ ه ركعنـني   اـوا  
ة القبــورض اةعلــوا الكــالم كلمنــني  كلمــة اــري تقولوهنــا وكلمــة شــر تســكنوا عنهــاض الليــ  لوحشــ

وصـــد ة حنـــن علـــى حســـكني لعلـــن تنجـــو يـــا حســـكني حـــن يـــوم عســـريض أةعـــ  الـــدنيا  رمهـــني 
اكنسبنهما   رمها أنهقنه على عيالنض و رمهاو  دحنه آلارتنض والثال  يضر وال ينهع ال تر هض 

  كلب احلالاض وكلمة للار ض والثالثة تضره وال تنهع ال تر هاض واةع  الدنيا كلمنني  كلمة 
 .(493)«م  اا   نلر همه يوم ال أ ركه

 الزاد  ي  يارة اإلماا الحسين 
يســنثىن حــن اختــال الســهر  والننــوق فيهــاض واانيــار أكيــب الــعا  للســهرض الســهر هىل  مســألة:

  ه اانيــار للــنض  ــاا اتحــام المــا ق فانــه يكــره فيــ سيــار  اتحــام أيب عبــد اهلل احلســني 
محلوا حعهم السهر  فيها ابداء واألامبة وأشباههض لو ساروا  بل ر أا  وحاو ساروا احلسني »

 .(494)« بور أحبائهم حا حلموا حعهم هذا
 تأتوا  ل أيب عبد اهلل صلوات اهلل عليه؟ »لبع  أص،ابه   و اا 

 فقاا له  نعم.
 ؟  اا  تن ذوا لذلن اهر 

  اا  نعم.
  اا لو أتينم  بور آبائكم وأحهاتكم مل تهعلوا للن.

  اا  لس  فأل ش ء نأك ؟ 
 . (495)« اا  ا بع والل 

                                                                                                                                                                      
 .42ح 472ص 73إار األنوار  ي  214ي
 .الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الرابع 452ـ  453حكارم األاالق  ص  213ي
   آ اب األك  ومح  العا    السهرض الهم  ا احي. 612ـ  681حلية املنقني  ص  212ي
 .182ص 4حن ال حيضره الهقيه  ي  215ي
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 أشياء تستصحب  ي السفر
يـــا بـــر ها »يســـن،ب اصـــط،اب بعـــ  األشـــياء   الســـهرض  ـــاا لقمـــاا البنـــه   مســـألة:

يها اتواا باهلل ععوة ض واةع  الدنيا إر عميا و د هلن فيها عامل كثريض فاةع  اهيننن ف
شــراعها النوكــ  علــى اهللض واةعــ  سا ا فيهــا تقــو  اهللض فــإا جنــوت فلمحــة اهللض وها هلكــس 
فبذنوبنض يا بر اافر بسيهن واهن وعماحنن وحبالن واقائن وايوكن وخمرساض وتعو  

 .(490)«حعن حن األ وية حا تننهع به أنس وحن حعن
ـــــيب  ـــــةض واملقـــــرا،ض واملـــــرآ ض ال يهار ـــــه   وكـــــاا الن ـــــدهنض واملك،ل ـــــارور  ال  أاـــــهاره  

يكـــوا حعـــه ا يـــوقض واتبـــر ض وامل مـــفض والســـيورض »واملســـوااض واملشـــطض و  روايـــة أاـــر   
 .(497)«في يط ويابهض وخيمف نعله

حـــن أرا  أا تطــو  لــه األر،ض فلين ـــذ النقــد حـــن » ــاا   وعــن اتحــام أحـــري املــ حنني 
 .(490)«س حره العماض والنقد  عما لو 

  واعلــم اا اختــال اآلالت   األاــهار ه ــا هــ  إســب حــاا   ــاا الســيد ابــن كــاووش 
للن السـهرض وإسـب حـاا اتنسـااض وإسـب األسحـااض فـإا اـهر المـيف حـا هـو حثـ  اـهر 
الشناءض واهر الضعهاء حا هو كسهر األ وياءض وال اهر الهقراء كسهر األ نيـاءض ولكـ  هنسـاا 

 .(499)يكوا إسب حمل،نه وحساره ويساره حاا   أاهارهض
أيعجـــع أحـــدكم أا ين ـــذ   يـــده عمـــا   أاـــهله عكـــاس ض » ـــاا   وعـــن راـــوا اهلل 

يدعم عليها هلا أعياض وجيره ًا املاءض وويط ًا األل  عن الطرياض ويقن  ًا اهلوامض ويقات  ًا 
 .(566)«السبانض وين ذها  بلة بأر، فال 

 .(561)«  مح  العما ينه  الهقرض وال جياوره الشيطاا    اا راوا اهللو اا 
. وكانــس بنــو هاــرائي ض المــ ار تعمهــواض فاهنــا حــن اــنن أاــواين النبيــني   »و ــاا 

                                                           
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الرابع. 452حكارم األاالق  ص  216ي
 .13ح 434ص 73إار األنوار  ي  217ي
 .12ح 432ص 73إار األنوار  ي  218ي
 .55أاطار األاهار واألسحاا  ص األحاا حن  211ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الثاين. 422حكارم األاالق  ص  522ي
 .4221ح 472ص 4حن ال حيضره الهقيه  ي  521ي
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 .(562)«والكبار وشوا على العماض حي ال خينالوا   حشيهم
 

 كتب ا دعية  ي السفر
بعـ  كنــب األ عيــة    ينب ـ  أا حيمــ  املسـافر حعــه  ــاا السـيد ابــن كــاووش  مسـألة:

مل نلـف أاـهارهض اــواء كانـس بقــدار هنـارض أو يــوم وليلـةض أو ااــبونض أو شـهرض أو شــهور ضأو 
 .(563)انة

 السفر والتحلي بالمروة
 يسن،ب للمسافر أا يراع  املرو    اهره. مسألة:

اــــئ  عــــن أحــــر الهنــــو ؟ فقــــاا  ت نــــوا أا الهنــــو  بالهســــا   »فعــــن اتحــــام المــــا ق 
 ــا الهنــو  واملــرو  كعــام حورــونض ونائــ  حبــذواض وبشــر حعــرو ض وأل  حكهــو ض والهجــور؟ وه

 فأحا تلن فشطار  وفسا.
   حا املرو ؟ م  اا 

 فقاا الناش  ال نعلم.
ـــاء  ارهض واملـــرو  حروتـــاا  حـــرو     ـــاا    لـــيي املـــرو  واهلل أا يضـــع الرةـــ  اوانـــه بهن

 احلضرض وحرو    السهر 
نالو  القـــرآاض ولـــعوم املســـاةدض واملشـــ  حـــع اتاـــواا   احلـــوائ ض فأحـــا الـــت   احلضـــر  فـــ

 والنعمة تر  على ا ا مض فإهنما تسره المديا وتكبس العدو.
وأحا الت   السهر  فكثر  الـعا  وكيبـه وبذلـه ملـن كـاا حعـنض وكنمانـن علـى القـوم أحـرهم 

  ـاا  والـذل بعـ  حممـداو بعد حهار نن هياهمض وكثر  املعاح    ري حـا يسـ ط اهلل ععوةـ ض م
  بــاحلا ها اهلل ععوةــ  لــريسق العبــد علــى  ــدر املــرو ض فــإا املعونــة تنــعا علــى  ــدر امل ونــةض

 .(564)«وها المل ينعا على  در شد  البالء
واعلــم أنـه حــروء  املـرء املســلم »  وصـينه البنــه حممـد بــن احلنهيـة   و ـاا أحـري املــ حنني 

                                                           
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الثاين. 425حكارم األاالق  ص  524ي
 .ض الهم  السا ش11األحاا حن أاطار األاهار واألسحاا  ص  523ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الرابع. 452حكارم األاالق  ص  522ي
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 روء    اهر حروءتاا  حروء    احلضر وح
وأحـــا حـــروء  احلضـــر  فقـــراء  القـــرآاض وجمالســـة العلمـــاءض والن ـــر   الهقـــهض واجاف ـــة علـــى 

 المال    ابماعات.
وأحا حروء  السهر  فبذا العا ض و لة ا ال  على حن ص،بنض وكثر  لكر اهلل ععوة     

 .(565)«ك  حمعد وحهبط ونعوا و يام و عو 
 النوا ع  ي السفر

ا الســيد ابــن كــاووش  وأحــا النوافــ ض فيســقط عــن املســافر حنهــا نوافــ  الــعوااض  ــا مســألة:
ونواف  العمرض ولع  للن ألنه و س املسري والسلوا   الطر اتض ويمل  نوافـ  امل ـربض وحـا 
شــاء حــن النوافــ  املرويــة بــني العشــائنيض وبعــدمهاض ونافلــة الليــ ض علــى عا تــه   احلضــرض ويهــنم 

 طر.خبالص نهسه حن ك  ا
 .(560)م  اا  وهياه أا يأ  بهرائضه   األاهار على عجلة تقنض  ترا االان هار

 تزيين المركبة با سماء المباركة
يســن،ب أا يــعين اتنســاا حركبــه حــن اــيار  أو حــا أشــبهض بأأــاء ا مســة الطيبــة  مســألة:

 ارض كمــا   وأأــاء اــائر أهــ  البيــس يصــلوات اهلل علــيهم أمجعــني  فاهنــا أحــاا حــن األاطــ
 الروايات.

أوحـــى اهلل هليـــهض أا  ملـــا أرا  اهلل ععوةـــ  أا يهلـــن  ـــوم نـــوح   » ـــاا راـــوا اهلل 
فــأراه هيئــة الســهينةض  شــا ألــواح الســايض فلمــا شــقها مل يــدر حــا يمــنع ًــاض فهــبط ةلئيــ  

وحعـــه تـــابوت فيـــه حائـــة ألـــف حســـمار وتســـعة وعشـــروا ألـــف حســـمارض فســـمر باملســـاحري كلهـــا 
ة هىل أا بقيــس اســة حســاحريض فضــرب بيــده هىل حســمار حنهــا فأشــرق   يــده وأرــاءض  الســهين

كما يض ء الكوكب الدرل   أفا السـماءض فن،ـري حـن للـن نـوحض فـأنطا اهلل للـن املسـمار 
ةلئيــ   ض فهــبط بلســاا كلــا للــا فقــاا  علــى ااــم اــري األنبيــاء حممــد بــن عبــد اهلل 

 ار الذل حا رأيس حثله؟ فقاا له  يا ةلئي  حا هذا املسم
ض أأـــره   أوهلـــا علـــى  ـــاا  هـــذا بااـــم اـــري األولـــني واآلاـــرين حممـــد بـــن عبـــد اهلل 

                                                           
 .1ح 466ص 73إار األنوار  ي  525ي
 ض الهم  الثاحن.14األحاا حن أاطار األاهار واألسحاا  ص  526ي
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 ةانب السهينة اليمني.
   وحا هذا املسمار؟ م ررب بيده على حسمار وااض فأشرق وأنارض فقاا نوح 

 ض فـــأأره علـــى ةانـــب الســـهينة  ـــاا  حســـمار أايـــه وابـــن عمـــه علـــ  بـــن أيب كالـــب 
 اليسار   أوهلا.

ض  م رــرب بيــده هىل حســمار والــ ض فعهــر وأشــرق وأنــارض فقــاا  هــذا حســمار فاكمــة
 فأأره هىل ةانب حسمار أبيها.

ض فـأأره هىل ةانـب  م ررب بيده هىل حسمار رابعض فعهر فقاا  هـذا حسـمار احلسـن
 حسمار أبيه.

يـــا ةلئيـــ  حـــا هـــذه م رـــرب بيـــده هىل حســـمار اـــاحيض فأشـــرق وأنـــار وبكـــىض فقـــاا  
 النداو ؟ 

ض فـــأأره هىل ةانـــب حســـمار  فقـــاا  هـــذا حســـمار احلســـني بـــن علـــ  اـــيد الشـــهداء 
 أايه.

وحلمنــاه علــى  ات ألــواح ودســر  م  ــاا النــيب 
  األلــواح  ــاا النــيب  (567)
 .(560)«اشبة السهينةض وحنن الدارض لوالنا حا اارت السهينة بأهلها

 احفظ نفقة سفرك
م علــى اتنســاا أا حيهــ  نهقنــه حــن  راهــم و نــانري   اــهره حــن الســر ة وحــا يلــع  مســألة:

  ها حع  أهل  وأنا أريد احل  أشـد  لس أليب عبد اهلل »أشبهض فعن صهواا ابماا  اا  
 .(569)«نهقت   حقول؟  اا  نعم ها أيب كاا يقوا  حن فقه املسافر حه  نهقنه

  تكــوا حعــ  الــدراهم فيهــا كاويــ  اهلل  لــس أليب عبــد »وعــن يعقــوب بــن اــامل  ــاا  
وأنا حمرمض فأةعلها   مهياين وأشـده   واـط ؟  ـاا  ال بـأش هـ  نهقنـنض وعليهـا اعنمـا ا 

 .(516)«بعد اهلل ععوة 

                                                           
 .13اور  القمر    527ي
 .12ح 334ص 46إار األنوار  ي  528ي
 .45ح 472ص 73إار األنوار  ي  521ي
 .48ح 472ص 73  يإار األنوار  512ي
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 إعانة المسا ر
حــن   »حــن املســن،ب هعانــة املســافر و ضــاء حوائجــهض فقــد  ــاا راــوا اهلل  مســألة:

والواو وابعني كربـةض وأةـاره   الـدنيا حـن ال ـمه واهلـمهض ونهـي أعاا ح حناو حسافراو نهي اهلل عنه 
حا كربه الع يمض  اا  حيـ  ي شـى بأنهااـهمض و   عنه كربه الع يمض  ي   يا راوا اهلل 

 .(511)«ال آار  حي  ينشا   الناش بأنهااهم
   تنـزل إلى ا ودية

  لعلـ   ض  ـاا النـيب يكره للمسافر أا ينعا لالاـ احة و ريهـا   األو يـة مسألة:
 .(512)«يا عل ض هلا اافرت فال تنعا األو يةض فإهنما حأو  السبان واحليهات»

هيــاكم والنعــريي علــى سهــر الطريــا   »ورو  الســكوين بأاــنا ه  ــاا   ــاا راــوا اهلل 
 .(513)«وبطوا األو ية فإهنا حداري السبان وحأو  احليهات

 سهر م االرىلاا.والنعريي  بعىن النعوا لالا احة   ال
 هدية السفر

يســن،ب للمســافر أا يرةــع هىل أهلــه ولويــه باهلــدايا والطــر ض و ــد ةــاء اتحــام  مســألة:
وعنـدها  عند رةوعه حن الـيمن بأربعـة أفـراش حنهـاض هديـة هىل راـوا اهلل أحري امل حنني 
 . (514)«ا ا ون ا ي    لوات األوراح»له    اا النيب 

اــري أحــدكم هىل اــهر م  ــدم علــى أهلــهض فليهــدهم وليطــرفهم ولــو  هلا  » ــاا النــيب 
 .(515)«حجار 

 

                                                           
 .1ح 487ص 73إار األنوار  ي  511ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الثاحن. 465حكارم األاالق  ص  514ي
 .4211ح 4ب 412ص 4حن ال حيضره حن ال حيضره الهقيه  ي  513ي
 .13212ح 536ص 6الكا   ي  512ي
 احن.الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الث 466حكارم األاالق  ص  515ي
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   تماكس  ي سفر الحج

 ـاا   يكره املماكسة   اهر احل  والذهاب هىل حكـة املكرحـةض فعـن المـا ق مسألة:
  ال كـــاكي   أربعــة أشـــياء    شــراء األرـــ،يةض و  الكهــنض و  دـــن  ــاا أبـــو ةعهــر »

 . (510)«لكرل هىل حكةنسمةض و  ا
هلا أرا  أا يشــ ل حــوائ  احلــ   (517)يقــوا لقهرحانــه وكــاا االحــام علــ  بــن احلســني 

 .واملماكسة  اان،طاق الثمن.(510)«اش  وال كاكي»

 السفر وسجدة الشكر
هلا بشر بنعمةض حي ولو كاا    (519)يسن،ب لإلنساا أا يشكر ربه بسجدته مسألة:

  السيار  وحا أشبه.السهرض أو على النا ةض أو  
كـــاا   اـــهر يســـري علـــى نا ـــة هل نـــعا   ها راـــوا اهلل » ـــاا   فعـــن أيب عبـــد اهلل 

فسجد اي اجداتض فلما ركـب  ـالوا  يـا راـوا اهلل رأينـاا صـنعس شـيئاو مل تمـنعه؟ فقـاا 
  نعـــمض ااـــنقبلر ةليـــ    فبشـــرين ببشـــارات حـــن اهلل ععوةـــ ض فســـجدت هلل شـــكراوض

 .(526)«لك  بشر  اجد 
وهـــو حيـــدث نهســــهض م  ارةـــس حـــع أيب عبـــد اهلل »وعـــن هاـــ،اق بـــن عمـــار  ـــاا  

ااــنقب  القبلــة فســجد كــويالوض م ألــعق اــده األوــن بــال اب كــويالوض  ــاا  م حســ  وةهــه م 
 ركب.

 فقلس له  بأيب أنس وأح  لقد صنعس شيئاو حا رأينه  ط.
ض فأحببـس أا أللـ  نهسـ . م  اا  يا ها،اق هين لكرت نعمة حن نعم اهلل ععوة  عل  ه

 اا  يا ها،اقض حا أنعم اهلل على عبده بنعمـةض فشـكرها بسـجد  حيمـد اهلل فيهـا فهـرغ حنهـاض 

                                                           
 .4452ح 4ب 445ص 4حن ال حيضره الهقيه  ي  516ي
 القهرحاا  أحني الدا  وا ري أو الوكي .  517ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الثاحن. 466حكارم األاالق  ص  518ي
 أل بسجد  الشكر.  511ي
 .42ح 18ص 4الكا   ي  542ي
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 .(521)«حي ي حن له باملعيد حن الدارين

   تتأمر على أصحابك
يكــره أا ينــأحر املســافر علــى  وحــه   الســهرض فيقــوا هلــم  انعلــوا ههنــا وال تنعلــوا  مســألة:

 ههنا. 
هنــن انمــ،ب أ واحــاو فــال تقــ   انعلــوا ههنــا وال تنعلــوا ههنــاض   » ــاا اتحــام المــا ق 
 .(522)«فإا فيهم حن يكهين

 اعمع بنفسك
يكـره للمسـافر أا يلقـ  كلهـه علـى  ـريهض فهـ  كنـاب اجااـن  هنـه لكـر عنـد النـيب  مسألة:

 نـا مل يـعا يهلـ  حـي رة ض فقي  له  اريض  الوا  يا راوا اهلل اري حعنـا حاةـاوض فـإلا نعل
  فمن كاا يكهيه علـف نا نـه  نرىل ض فإلا ارىللنا مل يعا يذكر اهلل حي ننعاض فقاا النيب 

 .(523)«  كلكم اري حنهوصنع كعاحه؟  الوا  كلناض فقاا 
 المشي وآدابه 

 ـاا   يكره االاران   املش ض ب  ينب   املش  بنـ    وو ـارض فعـن أيب عبـداهلل مسألة:
 .(524)«املش  تذهب ببهاء امل حنارعة »

 . (525)«ارعة املش  نكي»أيضاو  اا   وعنه 
 .(520)«ارعة املش  تذهب ببهاء املرء  »و اا 

 القصد  ي المشي
يسن،ب القمد   السري وعدم النسرن فيـهض اـواء   حركـة املاشـ ض ام   حركـة  مسألة:

رــر اتنســاا بنهســه رــررا بال ــاوض الســيارات وحــا اشــبهض و ــد جيــب هلا أرــر بــال ري حطلقــاض أو أ

                                                           
   الثاحن.الباب النااع   آ اب السهرض الهم 465حكارم األاالق  ص  541ي
 .124ح 362اجاان  ص  544ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الثاحن. 465حكارم األاالق  ص  543ي
 .32ح 1ا ماا  ص  542ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  السا ش. 457حكارم األاالق  ص  545ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  السا ش. 457حكارم األاالق  ص  546ي
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واقصد  ي مشيك اا تعاىل  
(527). 

 المشي لمن يقدر عليه
 يسن،ب املش  ملن يقدر عليهض وااصة   اهر احل . مسألة:

 امشوا  ي مناكبسا اا تعاىل  
(520). 

 .(529)«حا عبد اهلل بش ء أفض  حن املش » اا   وعن أيب عبد اهلل 
 عبد اهلل  عن فض  املش ض فقـاا  ها احلسـن بـن علـ  األس أبا »وعن احلليب  اا  

 ااـــم ربـــه وـــالث حـــراتض حـــي نعـــالو ونعـــالو وووبـــاو وووبـــاو و ينـــاراو و ينـــاراوض وحـــ  عشـــرين حجـــة 
 .(536)«حاشياو 

 .(531)حشا  ولقد كاا أكثر حن ح  حع راوا اهلل 
 اـــأا أبـــا عبـــداهلل»هـــذا و  بعـــ  األحا يـــ  أا الركـــوب أفضـــ ض فعـــن رفاعـــة  ـــاا  

 الركـــوب أفضـــ  حـــن املشـــ  ألا راـــوا اهلل  رةـــ   الركـــوب أفضـــ  أم املشـــ ؟ فقـــاا 
 .(532)«ركب

 ـاا   النهـذيب  الوةــه   هـذه األابــار أا حـن  ـول علــى املشـ .. فــاا املشـ  أفضــ ض 
 .(533)وحن أرعهه املش  فال

 الحج ولو مشيا
أيب بمريض عن يسن،ب الذهاب اىل حكلة لل،  حشياوض ملن يسنطيع للنض فعن  مسألة:
وهلل علـــى النـــاس حـــج البيـــت مـــن  لـــس لـــه   ـــوا اهلل ععوةـــ   » ـــاا   أيب عبـــد اهلل 

استطاع إليه سبي 
ض  اا  خيري فيمش  ها مل يكن عنده شـ ءض  لـس  ال يقـدر علـى (534)

                                                           
 .11اور  لقماا    547ي
 .15اور  امللن    548ي
 .32ح 1ب 14ص 5هتذيب األحكام  ي  541ي
 .41ح 1ب 11ص 5هتذيب األحكام  ي  532ي
 .38ح 63ب 351ص 16إار األنوار  ي  531ي
 .31ح 1ب 14ص 5هتذيب األحكام  ي  534ي
 .31ح 1ب 14ص 5هتذيب األحكام  ي  533ي
 .17اور  آا عمراا    532ي
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  خيــدم القـــوم وخيـــري   وشــ  ويركـــبض  لــس  ال يقـــدر علـــى للــنض  ـــاا املشــ ض  ـــاا 
 .(535)«حعهم

 السرولة
انــه  يســن،ب اهلرولــة   املشــ  أحيانــاوض كمــن أتعبــه املشــ  وأعيــاهض فعــن النــيب ة:مســأل

 .(530)«الا أعىي أحدكم فليهروا» اا  
فشـكوا هليـه اتعيـاءض  ةـاءت املشـا  هىل راـوا اهلل » ـاا   وعن اتحـام المـا ق 

 .(537)«  عليكم بالنسالاض فهعلوا فذهب عنهم اتعياءفقاا 
 املش . والنسالا  االاران  

 . (530)«اريوا وانسلوا فإنه أاف عليكم» اا   وعنه 
هلــــم   ض فشــــكوا هليــــه شــــد  املشــــ ض فقــــاا ورول أا  وحــــاو حشــــا  أ ركهــــم النــــيب 

 .(539)«اانعينوا بالنس »
حـن كــران ال مــيمض فمــف لـه املشــا  و ــالوا  ننعــر،  راح راــوا اهلل » ــاا   وعنـه 

وهمض م  ـــاا  لـــو ااـــنعننم بالنســـالا  هـــس   اللهـــم أعطهـــم أةـــرهم و ـــلدعوتـــهض فقـــاا 
 .(546)«أةساحكم و طعنم الطرياض فهعلوا ف هس أةساحهم

  بكـــران ال مــــيم فشــــكوا هليــــه ابهـــد والطا ــــة واتعيــــاءض فقــــاا ولقـــد حــــر راــــوا 
 . (541)«شدهوا أسركم واانبطنواض فهعلوا فذهب عنهم للن»

رأ   وحــاو  ــد  راــوا اهلل أا   »عــن أبيــه اتحــام البــا ر  وعــن اتحــام المــا ق 
 .(542)«ةهدهم املش ض فقاا  أاببوا أنسلوا فهعلوا فذهب عنهم اتعياء

                                                           
 .11ح 13ب 111ص 16إار األنوار  ي  535ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الثاحن. 466حكارم األاالق  ص  536ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  السا ش. 458حكارم األاالق  ص  537ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  السا ش. 457حكارم األاالق  ص  538ي
 .1ح 52ب 476ص 73إار األنوار  ي  531ي
 .5ح 52ب 476ص 73نوار  يإار األ  522ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  السا ش. 458حكارم األاالق  ص  521ي
 .3ح 476ص 73إار األنوار  ي  524ي
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ض ويقطـــع (543)علـــيكم بالنســـالا فإنـــه يـــذهب باتعيـــاء  »و  روايـــة أاـــر  أنـــه  ـــاا 
 .(544)«الطريا

 .(545)«هلا أرا  اهراو أ ر كاا أحري امل حنني » اا   وعن أيب عبد اهلل 
بكران ال مـيم ليـدعوا هلـم فـدعا  تعررس املشا  للنيب »ملك   اا  وعن أيب اا،اق ا

وشـ ء حـن الـدرض فـإا األر، تطـول  (540)هلمض و اا ارياوض و اا  علـيكم بالنسـالا والبكـور
 .(547)«باللي 

 من آداب المشي
 للمش  آ اب حذكور    اآليات والرواياتض نشري هىل بعضها   مسألة:

رس مرحا  و  تمش  ي ا  اا اب،انه  
(540) . 

وعباد الرحمان الذين يمشون على ا رس هوناو اا ععوة   
(549) . 

أ مــن يمشــي مكبــا علــى وجســه أهــدى أمــن يمشــي ســويا  علــى صــراط و ــاا تعــاىل  
مستقي 

(556). 
اــريوا اــرياو مجــيالوض ال توكئــوا رــعيهاوض وال   »عــن راــوا اهلل  وعــن أيب عبــد اهلل 

 .(551)« السريتوكئوا حسلماوض وا نمدوا  

 المرأة والطريق
اهنم اتاالم بـاملرأ   ايـة االهنمـامض وأكرمههـا أكـل تكـر ض ورعـى حقو هـا أع ـم  مسألة:

رعايـــةض ومل ي هـــ  حـــي عـــن حشـــيها لـــو ارةـــس حـــن البيـــسض و ـــد عـــني ملشـــيها ـ علـــى حنـــو 
ا االاـن،باب ـ حكمـاو ينسـجم حـع حاهلـا وحرحنهـاض ويقـرب حـن اـالحنها وعافينهـاض فجعـ  هلـ

                                                           
 النسالا  ارعة املش  شبه العدو.  523ي
 .2ح 476ص 73إار األنوار  ي  522ي
 .11ح 478ص 73إار األنوار  ي  525ي
 ض والدر  السري حن أوا اللي .البكور  أل  دو ض والسر   اار ليالو   526ي
 .6ح 477ص 73إار األنوار  ي  527ي
 .37. واتاراء  18اور  لقماا    528ي
 .63اور  الهر اا    521ي
 .44اور  امللن    552ي
 .6ح 1ب 187ص 5ض وهتذيب األحكام  ي4ح 267ص 2الكا   ي  551ي
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ال ينب ـ  للمـرأ  أا كشـ  » ـاا   املش  على حافة الطرياض فه  احلدي  عن أيب احلسـن 
 .(552)«  واط الطرياض ولكنها كش  هىل ةانب احلائط

 .(553)«ليي للمرأ  أا كش  واط الطريا ولكن كش    ةانبيه» اا   وعنه 
ـ يعر حن واطه   ليي للنساء حن اروات الطريا   اا راوا اهلل » اا   وعنه 

 .(554)«ـ وه ا هلن ةوانبه
 ا كع حالة المشي

يكــره لإلنســاا األكــ    حالــة املشــ ض بــ  ينب ــ  لــه ابلــوش علــى األر، حــني  مســألة:
 . (555)«ال تأك  وأنس كش  هال اا تضطر هىل للن» اا   األك ض فعن أيب عبد اهلل 

 نعمة المشي والطريق
مــة املشــ ض ونعمــة الطريــاض فاهنــا حــن نعــم اهلل تعــاىل ينب ــ  لإلنســاا أا يشــكر نع مســألة:

عليــهض فلقــد أنعــم اهلل علــى اتنســاا بــنعم كثــري  ال تعــد وال ىلمــىض وعلــى اتنســاا أا يشــكر 
اهلل عليهاض وينذكرها  ائماو وأبداوض حي  هنه ال خيلو حنها حا  احس له احليا ض وحن تلن النعم  

وجعلنــا  ـي ا رس رواسـي أن تميـد بسـ  وجعلنــا  نعمـة املشـ  ونعمـة الطريـاض  ـاا تعـاىل 
 يسا  جاجا سب  لعلس  يستدون

(550). 
واببــ  هلا مل يكــن فيــه … والهجــاي هــو الطريــا الوااــع بــني ةبلــنيض والســب  بــدا حنــه 

 .(557)فجايض كاا ابباو لقطع االتماا بني كرفنيض فنعمة ةع  الطريا فيها ع يمة
لتســــــــلكوا منســــــــا ســــــــب    بســــــــا ا   واهلل جعــــــــع لكــــــــ  ا رسو ــــــــاا ععوةــــــــ   

 جاجا  
(550). 

يبساكاو  أل حبسوكة لننمكنوا حن املش  عليهاض ويلنسلكوا   يقاا اـلن   الطريـا هلا 

                                                           
 .2147ح 4ب 561ص 3حن ال حيضره الهقيه  ي  554ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  السا ش. 458حكارم األاالق  ص  553ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  السا ش. 451حكارم األاالق  ص  552ي
 .2427ح 4ب 352ص 3حن ال حيضره حن ال حيضره الهقيه  ي  555ي
 .31اور  األنبياء    556ي
 .31تقريب القرآا هىل األلهاا  اور  األنبياءض اآلية   557ي
 .42-11  اور  النوح  558ي
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 .(559)حشى فيهض ويابالو   أل كر اوض ويفجاةاو   الطرق املنسعة املنهر ة
ع وأ ن  ي الناس بالحج، يأتوك رجا  وعلى كع ضـامر يـأتين مـن كـو اا اب،انه  

 ج عميق
(506). 

يرةاال   مجع راة ض وهو املاشـ  الـذل ال حركـب لـهض ويسـعى علـى  دحيـهض ويفـ    أل 
 .(501)كرياض ويعميا   أل بعيد

هو الذي جعع لك  ا رس  لو    امشوا  ي مناكبسا وكلوا من ر قه و اا ععوةـ   
واليه النشور

(502) 
 ياملناكب   مجع حنكب واملرا  به الطريا.

حــن مل يعلــم فضــ  نعـم اهلل عليــه اال   حطعمــه وحشــربهض »انــه  ـاا   هلل وعـن راــوا ا
 .(503)«فقد  مر علمهض و نا عذابه

حـــن أصـــب  وأحســـى وعنـــده وـــالثض فقـــد كـــس عليـــه النعمـــة     » و ـــاا راـــوا اهلل 
الـدنيا  حــن أصــب  وأحســى حعافــاو   بدنــهض آحنــا   اــربهض عنــده  ــوت يوحــهض فــاا كانــس عنــده 

 .(504)«قد كس عليه النعمة   الدنيا واآلار ض وهو اتوااالرابعةض ف
 ويالسرب  هو الطريا.

 حق الراجع والراكب
هنــاا حقــوق للراكــبض وحقــوق للراةــ ض  ــد اــبا النطــرق هىل بعضــها    ــوانني  مســألة:

 املرورض ينب   االلنعام بك  حنهماض وفيها روايات.
اشــــــــ ض واحلــــــــا  أحــــــــا حــــــــن الراكــــــــب أحــــــــا بابــــــــا   حــــــــن امل  » ــــــــاا راــــــــوا اهلل 

 .وابا   واط الطرق.(505)«املننع 

                                                           
 .42تقريب القرآا هىل األلهاا  اور  النوح    551ي
 .47اور  احل     562ي
 .47راةع تقريب القرآا هىل األلهاا  اور  احل    561ي
 .15اور  امللن    564ي
 حا   ينعم  ق القدوة. 511ص 4اهينة الب،ار  ي  563ي
 حا   ينعم  ق القدوة. 511ص 4اهينة الب،ار  ي  562ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  السا ش. 458  صحكارم األاالق  565ي
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 الراكب والمشي خلفه

يكــره حشــ  املاشــ  حــع الراكــب ض بــاا يركــب اتنســاا ووشــ  الهــه النــاشض كمــا  مســألة:
 يهعله البع  حع األحراء والر ااء.

علــى أصــ،ابه وهــو راكــبض فمشــوا  اــري أحــري املــ حنني » ــاا   فعــن أيب عبــد اهلل 
 فالنهس هليهم فقاا  لكم حاةة؟  الهه

 فقالوا  ال يا أحري امل حننيض ولكنا حنب أا  ش  حعن.
 فقاا هلم  انمرفواض فإا حش  املاش  حع الراكب حهسد  للراكبض وحذلة للماش .

 ــاا  وركــب حــر  أاــر  فمشــوا الهــهض فقــاا  انمــرفواض فــإا اهــا النعــاا الــف أعقــاب 
 .(500)«الرةاا حهسد  لقلوب النوكى

 الوقار  ي المشي
كــاا علــ  ابــن   »يســن،ب الو ــار والطمأنينــة   املشــ ض  ــاا أبــو عبــد اهلل  مســألة:

 .(507)«احلسني يصلوات اهلل عليه  وش  حشية كأا على رأاه الطريض ال يسبا وينه مشاله
   تمش متباترا

ائلهاض هلا تماحس أحت على ا  »يكره املش  بالنب  ض فقد  اا راوا اهلل  مسألة:
 .(500)«وحشس بنب  هاض حلف ريب ة ه وععه بععته فقاا  وعع  ألعذبن بعضهم ببع 

 من آداب السير والسفر
حن آ اب السري والسهر الـذل ينب ـ  حراعاتـه علـى كـ  أحـدض هـو حـا ور    هـذا  مسألة:

 احلدي  الشريف  
يــة المـــا  ة   ها كنــس عــا الو فقــدهم الععوــة المــ،ي،ةض والن  » ــاا اتحــام المــا ق 

حــــني  مــــدا هىل أل حكــــاا أر تض وانــــه الــــنهي حــــن الن طــــ  هىل حمــــذورض وكــــن حنهكــــراو   
حشـــينض وحعنـــلاو لعجائـــب صـــنع اهلل ععوةـــ  أينمـــا بل ـــسض وال تكـــن حســـنه او وال حنب ـــ او   

                                                           
 .31ح 411ص 73إار األنوار  ي  566ي
 .11ح 322ص 73إار األنوار  ي  567ي
 .7ح 324ص 73إار األنوار  ي  568ي
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 حشيننض و   بمرا عما ال يليا بالدينض والكر اهلل كثرياوض فانه  د ةاء   ا ل  
رع الت يذكر اهلل فيها وعليها تشهد بذلن عند اهلل يوم القياحةض وتسن هر هلم هىل ها املوا

أا يدالهم ابنةض وال تكثر الكالم حع الناش   الطرياض فإا فيه اـوء األ بض وأكثـر الطـرق 
حراصد الشيطاا وحنجرتـهض فـال تـأحن كيـدهض واةعـ  لهابـن وجميئـن   كاعـة اهللض واملشـ    

يــــوا تشــــسد علــــيس  اتــــن كلهــــا حكنوبــــة   صــــ،يهننض  ــــاا اهلل تعــــاىل  ررــــاهض فــــإا حرك
ألســـنتس  وأيـــديس  وأرجلســـ  بمـــا كـــانوا يعملـــون

وكـــع إنســـان و ـــاا اهلل ععوةـــ    (509)
ألزمناه  ا ره  ي عنقه

(576)»(571). 
 تغيير الطريق  هابا  وإيابا

آاــر يســن،ب فيمــا الا تعــد ت الطــرق  الــذهاب حــن كريــا والرةــون حــن كريــا  مســألة:
   لــس للررـــا» ــري الــذل لهــب حنــهض   ابملــةض فعــن حواـــى بــن عمــر بــن بعيــعض  ــاا  

كــاا هلا أاــذ   كريــا رةــع    ــريهض فكــذا    ةعلــس فــداا اا النــاش ر وا اا راــوا اهلل 
 .(572)«كاا يهع ؟  اا  فقاا  نعمض وأنا أفعله كثرياوض فافعلهض م  اا    أحا أنه أرسق لن

 الطريق وآدابسا
ــــاألاالق واآل اب   كــــ  شــــ ءض وحنهــــا آ اب  لة:مســــأ ينب ــــ  لكــــ  هنســــاا الن،لــــ  ب

ـــه  ـــاا   عـــن أحـــري املـــ حنني  الطريـــاض فعـــن أيب عبـــد اهلل  يـــا أهـــ  العـــراق نبئـــس أا »ان
 .(573)«نسائكم يدافعن الرةاا   الطريا أحا تسن،يوا

 .(574)«اا حن احلا أا يقوا الراكب للماش   الطريا  »وعن أيب عبد اهلل 
 . (575)«أا حن ابور أا يقوا الراكب للماش   الطريا»و  نس ة أار   

والروايــة علــى النســـ ة الثانيــة فيمــا هلا كـــاا الراكــب يــعاحم املاشـــ ض أل   بــأا كــاا حـــا 

                                                           
 .42اور  النور    561ي
 .13اور  االاراء    572ي
 .1ح 321ص 73إار األنوار  ي  571ي
 .21ح 312ص 5الكا   ي  574ي
 .6ح 536ص 5الكا   ي  573ي
 .15ح 522ص 6الكا   ي  572ي
 .15ح 522ص 6الكا   ي  575ي
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 الطريا للماش ض ال الراكبض كما هو حعىن الرواية على النس ة األوىل.
لرةـ  أهلـه حسـنقب  القبلـةض وعلـى هنى أا جياحع ا  » وحن آ اب الطريا حا رول أنه 

 .(570)«سهر كريا عاحرض فمن فع  للن فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناش أمجعني
   تر ع صوتك  ي الطريق

يكـره رفـع اتنسـاا صـوته عنـد حسـريهض بـ  ينب ـ  لـه أا خيهـ  صـوته حطلقـاض    مسألة:
 اهر كاا أم    ريه.

صوات لصوت الحميرواغض  من صوتك إن أنكر ا  اا تعاىل  
(577). 

 .(570)«وهياا ورفع الموت   حسريا»و  احلدي   
 تشييع المسا ر

حـن اآل اب اتاـالحية أا يقـوم أهـ  املسـافر ولووهض بـ  وأصـد ا ه أيضـا بنشـييعه  مسألة:
ابــن عمــه ةعهــر الطيــار يررــواا اهلل عليــه  ملــا وةهــه هىل  الا أرا  الســهرض فقــد شــيهع النــيب 

اللهـــم ألطـــف بـــه   تيســـري كـــ  عســـريض فـــاا تيســـري العســـري »ه ًـــذه الكلمـــات  احلبشــةض وسو 
عليــــــن يســــــريض هنــــــن علــــــى كــــــ  شــــــ ء  ــــــديرض أاــــــألن اليســــــر واملعافــــــا  الدائمــــــة   الــــــدنيا 

 .(579)«واآلار 
الم،ايب ابلي  أبا لر يررواا اهلل عليه  عنـد حـا نهـاه  و د شيع اتحام أحري امل حنني 

ض وعقي  بن أيب كالـب وعبـد اهلل بـن  عه اتحاحاا احلسن واحلسني عثماا اىل الربذ ض وشيه 
 ةعهـــــر وعمـــــار بـــــن يااـــــر يررـــــواا اهلل علـــــيهم ض وعنـــــد االنمـــــرا   ـــــاا أحـــــري املـــــ حنني

 «.و هعوا أااكمض فإنه البد للشااص أا وض  وللمشيع أا يرةع»للمشيعني  
 ضــبس هللض فــاري حــن يــا أبــالرض هنــن »أليب لر ـ كمــا   هنــ  البال ــة ـ    و ــاا 
ال ي نســنن اال احلــاض وال يوحشــنن اال الباكــ ض فلــو  بلــس  نيــاهم ألحبــواض …  ضــبس لــه

 «.ولو  ررس حنها ألحنوا

                                                           
 .2168ح 4ب 3ص 2حن ال حيضره حن ال حيضره الهقيه  ي  576ي
 .11اور  لقماا    577ي
 .4525ح 4ب 416ص 4حن ال حيضره حن ال حيضره الهقيه  ي  578ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الثال . 421حكارم األاالق  ص  571ي
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 م تكلم ك  رة  حنهم على حياله 
  رمحــن اهلل يــا أبــا لرض ها القــوم ه ــا احنهنــوا بــالبالءض ألنــن فقــاا احلســني بــن علــ  

 ا أحوةهم  داو هىل حا حنعنهم وأ ناا عما حنعوا.حنعنهم  ينن فمنعوا  نياهمض فم
  رمحكـــم اهلل حـــن أهـــ  بيـــسض فمـــا   شـــجن   الـــدنيا  ـــريكمض هين هلا فقـــاا أبـــو لر 

 . »(506)لكرتكم لكرت بكم ةدكم راوا اهلل 
 الطريق وآداب المتصاحبين

يسـن،ب لكـ  حمـاحب أا يشــيع صـاحبه هنيئـة الا فار ـه   الطريـاض والخيــنص  مسـألة:
عن آبائه  ذا احلكم باملسلمض ب  يعم  ريه أيضاض فعن حسعد  بن صد ة عن أيب عبداهلل ه
«   اا أحري امل حنني صاحب رةالو لحياوض فقاا له الذح   أين تريد يا عبد اهلل؟ 

 فقاا  أريد الكوفة.
فقـاا الـذح   ألسـس سعمـس أنـن  فلما عدا الطريا بالذح  عدا حعه أحـري املـ حنني 

 لكوفة؟تريد ا
 فقاا له  بلى.

 فقاا الذح   فقد تركس الطريا.
 فقاا له   د علمس.

  اا  فلم عدلس حع  و د علمس للن؟
  هذا حن كام حسن الم،بة أا يشيع الرة  صاحبه هنيئـة هلا فقاا له أحري امل حنني 
 .فار هض وكذلن أحرنا نبينا 

 فقاا له الذح   هكذا  اا؟
  اا  نعم.

رم ه ا تبعه حن تبعه ألفعاله الكروة فأنا أشـهدا أين علـى  ينـنض ورةـع  اا الذح   ال ة
 .(501)«فلما عرفه أالم الذح  حع أحري امل حنني 

                                                           
 .132هن  البال ة  ا طبة    582ي
 .5ح 672ص 4الكا   ي  581ي
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 .(502)«حن حسن الم،بة حشايعة الرة  هنيئة هلا فار ه»و  حدي  آار  

 سرعة الرجوع إلى ا هع
أا يســـرن   يســـن،ب للمســـافر هلا  ضـــى وكـــره حـــن الســـهرض وبلـــن حاةنـــه حنـــه  مســـألة:

 اتياب هىل أهله والعو   اليهم.
  السهر  طعـة حـن العـذابض وهلا  ضـى  اا راوا اهلل » اا   فه  احلدي  عنه 

 .(503)«أحدكم اهره فليسرن اتياب هىل أهله
   تطرق أهلك لي 

يكــره للمســافر أا يطــرق أهلــه وأا يــدا  علــيهم حــن اــهره لــيالو هلا مل يــ لهنمض  مســألة:
أا يطـرق  هنـى راـوا اهلل»كراهة بإابارهم بذلنض فعن ةـابر بـن عبـد اهلل  ـاا  وترتهع ال

 .(504)«الرة  أهله ليالو هلا ةاء حن ال يبة حي ي لهنم
 استقبال المسا ر

يسن،ب ألهـ  املسـافر ولويـهض بـ  وألصـد ائه أيضـاض اا يسـنقبلوا حسـافرهم عنـد مسألة: 
 رةوعه حن السهرض   ابملة.

املشـهور جبعهـر  ااـنقب  ابـن عمـه ةعهـر بـن أيب كالـب  النيب  اا»و  احلدي   
 .(505)«الطيار ملا انمر  حن احلبشةض اونت عشر  اطو 

يســن،ب للمــعور ااــنقباا العائــرض واعننا ــهض وحمــاف،نهض وتقبيــ  »و  حمــباح الكهعمــ   
 .(500)…«حورع السجو  حن ك  حنهما

 .(507)وحثله   البلد األحني

                                                           
 اكنب احلدي  كاحلة. 5ح 672ص 4الكا   ي  584ي
 الباب النااع. 446حكارم األاالق  ص  583ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الثاحن. 466حكارم األاالق  ص  582ي
 .282ا ماا  ص  585ي
 .527حمباح الكهعم   ص  586ي
 .312ص البلد األحني   587ي
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 فرمع القادا من الس

يســــن،ب حمــــاف،ة القــــا م حــــن الســــهر وحعانقنــــهض وهلا كــــاا  ا حــــاو حــــن احلــــ   مســــألة:
فيسـن،ب أيضـاو تقبيـ  حورـع اـجو ه ووةهـهض والـدعاء لـه بـالقبوا وال هـرااض والعـو  والسـعةض 

 وبذلن عد  روايات 
هىل صــدره و بهــ  حــا  و ـد ور  انــه ملــا رةــع ةعهــر الطيــار حــن احلبشــة رــمه راــوا اهلل 

 .(500)ه و اا  حا أ رل بأيهما أار بقدوم ةعهر أم بهن  ايلبني عيني
  يهلا  دم أاوا حن حكة فقب  بـني عينيـهض وفـاه الـذل  بـ  و اا اتحام أحري امل حنني 

به احلجر األاو ض الذل  بله راوا اهلل يص ض والعني الت ن رت اىل بيس اهلل ععوةـ ض و بـ  
 (509)… حورع اجو ه ووةهه
 .(596)«حن عانا حاةاو ب باره كاا كمن اانلم احلجر األاو »  و اا الما ق 

يمـاف  بعضـهم بعضـاض فـإلا  ـدم الواحـد حـنهم حـن اـهره  وكاا أصـ،اب راـوا اهلل 
 .(591)«فلق  أااه عانقه

 تسنأة القادا من الحج
يسن،ب هتنئة القا م حن ح  بيس اهلل احلـرامض وأا يقـاا لـه   هتنئنـه  يتقبـ  اهلل  مسألة:
 لف علين نهقنن و هر لنبن . حنن وأا

كـاا يقـوا للقـا م حـن احلـ   يتقبـ  اهلل حنـنض   ها النيب   »و اا اتحام الما ق 
 .(592)«وأالف علين نهقننض و هر لنبن 

فيمـــا يقـــاا   هتنئــة احلـــايض  ـــاا  يوالا هنينمـــوه فقولـــوا   بـــ  اهلل  وعــن أحـــري املـــ حنني 
 .(593)جيعله آار عهدا ببينه احلرام نسكن ورحم اعينض وأالف علين نهقننض وال 

                                                           
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  السا ش. 464ـ  461حكارم األاالق  ص  588ي
 حا   يح   ق القدوة. 417ص 1اهينة الب،ار  ي  581ي
 .4ح 54ب 484ص 73إار األنوار  ي  512ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  السا ش. 464ـ  461حكارم األاالق  ص  511ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  السا ش. 461حكارم األاالق  ص  514ي
 .7ح 55ب 348ص 8حا   يح   ق القدوة. وواائ  الشيعة  ي 417ص 1اهينة الب،ار  ي  513ي
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 الغسع للسفر والدعاء عنده
يســـن،ب ملـــن أرا  الســـهر أا ي نســـ   بـــ  اـــهرهض فقـــد رو  الســـيد ابـــن كـــاووش  مســـألة:

ويقــوا عنــد ال ســ    (594)يعليــه الرمحــة   أا اتنســاا يســن،ب لــه هلا أرا  الســهر أا ي نســ 
ــــ» ى حلــــة راــــوا اهللض والمــــا  ني عــــن اهلل بســــم اهلل وبــــاهللض وال حــــوا وال  ــــو  هال بــــاهللض وعل

صلوات اهلل عليهم أمجعنيض اللهم كهر  ليبض واشـرح بـه صـدرلض ونـوهر بـه  ـللض اللهـم اةعلـه 
  نوراو وكهوراوض وحرساو وشهاءو حن ك   اء وآفةض وعاهة واوءض  ا أاا  وأحـذرض وكهـر  لـيب 

س األر، حرض اللهم اةعله وةوارح  وع اح  و ح  وشعرل وبشرل وخم  وعميبض وحا أ له 
 .(595)«  شاهداو يوم حاةت وفقرل وفا ت هلينض يا رب العاملنيض هنن على ك  ش ء  دير

 ص ة ركعتين قبع السفر
  يسن،ب ملـن يريـد السـهر أا يمـل  ركعنـني  بـ  اـهرهض فقـد  ـاا راـوا اهلل مسألة:

ا أرا  ا ــروي هىل اــهره حــا ااــن لف رةــ  علــى أهلــه خبالفــة أفضــ  حــن ركعنــني يركعهمــا هل»
ويقوا عند النو يع  ياللهم هين أانو عن نهس  وأهل  وحا  ولريت و نيال وآاـر  وأحـانت 

 .(590)«وااكة عمل  ض هال أعطاه اهلل حا اأا
إنـا و  الركعـة الثانيـة  قـع هـو اهلل أحـدونق  ابن كاووش بأنـه يقـرأ   الركعـة األوىل 

 .أنزلناه  ي ليلة القدر
هلا أمجع رأين على ا روي وأر تـهض فااـبن الورـوءض   »  احلدي  عن اتحام البا ر و 

وامجع أهلـنض م  ـم هىل حمـالها فمـ  ركعنـنيض تقـرأ فيهمـا حـا شـئس حـن القـرآاض فـإلا فر ـس 
حنهمـــا واـــلهمس فقـــ   ياللهـــم هين أاـــنو عن نهســـ  وأهلـــ  وحـــا  وولـــدل و نيـــال وآاـــر  

الشاهد حنا وال ائـبض اللهـم احه نـا واحهـ  علينـاض اللهـم اةعلنـا وااكة عمل ض اللهم احه  
 .(597)«  ةواراض اللهم ال تسلبنا نعمننض وال ت ري حا بنا حن عافينن وفضلن  

 السفر والص ة قبله

                                                           
 .4ح 13ب 468ص 8راةع واائ  الشيعة  ي  512ي
 .11ح 436ص 73إار األنوار  ي  515ي
 .47ح 422ص 73إار األنوار  ي  516ي
 .57ح 461ص 73إار األنوار  ي  517ي
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  بعــــ  الروايـــات انــــه يســــن،ب ملــــن أرا  الســــهر أا يمــــل  أربــــع ركعــــات  بــــ   مســــألة:
ر  النوحيــدض وال تنــا  بــني الــرواينني كمــا هــو وارــ  الســهرض يقــرأ   كــ  ركعــة بعــد احلمــد اــو 

هين أريــد اــهراوض و ــد  »فقــاا   تحكــاا ابمــع بينهمــاض فهــ  ا ــل انــه ةــاء رةــ  هىل النــيب 
  كنبـس وصــيتض فــإىل أله الــثالث تــأحرين أا أ فــعض هىل أيب أو ابــر أو أاــ ؟ فقــاا النــيب 

ويــاب اــهره ـ اــري حــن أربــع ركعــات  حــا ااــن لف العبــد   أهلــه حــن اليهــة ـ هلا هــو شــده 
ويقـوا  اللهـم  قـع هـو اهلل أحـديضعهن   بينهض يقرأ   ك  ركعة حنهن بهاىلة الكنـاب و

هين أتقــرب ًــن هليــنض فــاةعلهن اليهــت   أهلــ  وحــا ض  ــاا  فهــن اليهنــه   أهلــه وحالــه 
 .(590)«و ارهض حي يرةع هىل أهله

 ا تتاح السفر بالصدقة
أا ينمـــدق اتنســـاا   ابنـــداء اـــهرهض ليضـــمن ًـــا اـــالحنهض وبـــذلن  يســـن،ب مســـألة:
 روايات كثري  

 .(599)«افنن  اهرا بالمد ة» اا   عن أيب عبد اهلل 
 .(066)« اا  تمدق وااري أل يوم شئس  »وعن أيب عبد اهلل 

هلا و ع   نهسن ش ء فنمدق على أوا » اا   وعن أيب احلسن حواى بن ةعهر 
 .(061)«فإا اهلل ععوة  يدفع عنن حسكنيض م اح ض

حــن تمــدق بمــد ة حــني يمــب   فــع اهلل عنــه حنــي للــن » ــاا   وعــن أيب عبــد اهلل 
 .(062)«اليوم

هلا أر ت اهراو فاش  االحنن حن ربن با كابـس بـه نهسـنض م ختـري » اا   وعنه 
ذا  وتضـعه وتقوا  ياللهم هين أريد اهر كذا وكذا وهين  د اش يس اـالحت   اـهرل هـذا ًـ

 .(063)«حي  يمل . وتهع  حث  للن هلا وصلس شكراو 

                                                           
 المال  عند تو يع العيااض الباب األوا. 22ـ  23األحاا حن أاطار األاهار واألسحاا  ص  518ي
 .4ح 15ب 474ص 8واائ  الشيعة  ي  511ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الثاين. 423حكارم األاالق  ص  622ي
 .1ح 15ب 473ص 8واائ  الشيعة  ي  621ي
 .4ح 8ب 473ص 6واائ  الشيعة  ي  624ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الثاين. 422حكارم األاالق  ص  623ي



 

 487 

 آية الكرسي وابتداء السفر بت وتسا
 يسن،ب ابنداء السهر بقراء  آية الكرا ض و  للن نموص وروايات   مسألة:

  أيكــره الســهر   شــ ء حــن األيــام  لــس أليب عبــد اهلل »فعــن محــا  بــن عثمــاا  ــاا  
 و ريه؟ املكروهة حث  يوم األربعاء 

فقـــاا  افنـــن  اـــهرا بالمـــد ة وااـــري هلا بـــدا لـــنض وا ـــرأ آيـــة الكراـــ  واحـــنجم هلا بـــدا 
 .(064)«لن

يكـــره الســـهر   شـــ ء حـــن األيـــام املكروهـــةض » ـــاا   وعـــن احللـــيبض عـــن أيب عبـــد اهلل 
 .(065)«األربعاء و ريهض و اا  افنن  اهرا بالمد ة وا رأ آية الكرا  هلا بدا لن

ـــــراء  آ ـــــداء الســـــهر كمـــــا يســـــن،ب   ـــــة الكراـــــ  لل،هـــــ  حطلقـــــاو   الســـــهر و ـــــريهض ابن ي
حــن  ــرأ آيــة الكراــ    الســهر   كــ  ليلــة اــلم » ــاا   وااــنداحنهض فعــن اتحــام المــا ق 

 .(060)«والم حا حعه
 توديع العيال

يســن،ب ملــن أرا  الســهر أا يــو ن أهلــه وعيالــهض و  للــن روايــات عديــد ض و ــد  مســألة:
كاا هلا أرا  اهراو مجـع عيالـه   بيـس م  ـاا    حام البا ر أبا ةعهر ابا فيما لكرنا ها ات

اللهـــم هين أاـــنو عن نهســـ  وحـــا  وأهلـــ  وولـــدلض الشـــاهد حنـــا وال ائـــبض اللهـــم احه نـــا »
واحهـ  علينــاض اللهــم اةعلنــا   ةــواراض اللهــم ال تسـلبنا نعمنــن وال ت ــري حــا بنــا حــن عافينــن 

 .(067)«وفضلن
 عس العيال و آداب تودي

يســــن،ب تو يـــع العيــــاا للســــهرض بالمـــال  والــــدعاء واالبنهـــاا وصــــواب املقــــااض  مســـألة:
حــا ااــن لف »انــه  ــاا   وبــذلن روايــات عديــد ض و ــد لكرنــا فيمــا اــبا عــن راــوا اهلل 

رةـــ  علــــى أهلــــه خبالفــــة أفضـــ  حــــن ركعنــــني يركعهمــــا هلا أرا  ا ـــروي هىل اــــهره ويقــــوا عنــــد 

                                                           
 .1ح 15ب 474ص 8واائ  الشيعة  ي  622ي
 .22ص 12احلدائا النارر   ي  625ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  ا احي. 452حكارم األاالق  ص  626ي
 .4ح 483ص 2الكا   ي  627ي
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نهســـ  وأهلـــ  وحـــا  ولريـــت و نيـــال وآاـــر  وأحـــانت وااكـــة  النو يـــع  ياللهـــم هين أاـــنو عن
 .(060)«عمل  ض هال أعطاه اهلل حا اأا

  أنه هلا أمجع رأين على ا ـروي وأر تـه فااـبن الورـوء و  احلدي  عن اتحام البا ر 
وامجــع أهلــنض م  ــم هىل حمــالها فمــ  ركعنــني تقــرأ فيهمــا حــا شــئس حــن القــرآا فــإلا فر ــس 

مس فقـــ   ياللهـــم هين أاـــنو عن نهســـ  وأهلـــ  وحـــا  وولـــدل و نيـــال وآاـــر  حنهمـــا واـــله 
وااكة عمل ض اللهم احه  الشاهد حنا وال ائـبض اللهـم احه نـا واحهـ  علينـاض اللهـم اةعلنـا 

 .(069)«  ةواراض اللهم ال تسلبنا نعمننض وال ت ري حا بنا حن عافينن وفضلن  
اللهـــم هين »رأ بعـــد المـــال  هـــذا الـــدعاء  بأنـــه يقـــ ورو  الســـيد ابليـــ  ابـــن كـــاووش 

أاــنو عن اليــوم نهســ  وأهلــ  وحــا  وولــدلض وحــن كــاا حــر بســبي  الشــاهد حــنهم وال ائــبض 
اللهــم احه نــا واحهــ  علينــاض اللهــم امجعنــا   رمحنــنض وال تســلبنا فضــلنض هنــا هليــن را بــواض 

ر   األهـ  واملـاا والولـد   اللهم هنا نعـول بـن حـن وعثـاء السـهرض وك بـة املنقلـبض واـوء املن ـ
الــدنيا واآلاــر ض اللهــم هين أتوةــه هليـــن هــذا النوةــه كلبــاو ملررـــاتنض وتقربــاو هليــنض فبل ــر حـــا 

 .(016)«أ حله وأرةوه فين و  أوليائن يا أرحم الرامحني
اللهـم ارةـس   وةهـ  هـذاض بـال وقـة حـر ل ـرياض »وها شئس فـا رأ أيضـاو هـذا الـدعاء  

يب اال هليـــنض وال  ـــو  أتكـــ  عليهـــاض وال حيلـــة أبـــأ هليهـــاض هال كلـــب ررـــاا وال رةـــاء يـــأول 
وابن ـــاء رمحنـــنض وتعررـــاو لثوابـــن واـــكوناو هىل حســـن عائـــدتنض وأنـــس أعلـــم بـــا اـــبا     
علمن   وةه   ا أحب وأكـرهض اللهـم فاصـر  عـر حقـا ير كـ  بـالءض وحقضـ  كـ  ألواءض 

عهوا واعة حن رس ن وكاحاو حـن نعمنـن ومجاعـاو حـن وابسط عل  كنهاو حن رمحنن ولطهاو حن 
حعافاتنض ووفا   فيه يا رب مجيع  ضائن عل ه حوافقة هوال وحقيقة عمل ض وا فـع عـر حـا 
أحذر وحا ال أحذر على نهس   ا أنـس أعلـم بـه حـرض واةعـ  للـن اـرياو   آلاـر  و نيـال 

هلـ  وحـا  وهاـواين ومجيـع حـعانت حع حا أاـألن أا ختلهـر فـيمن الههـس ورائـ  حـن ولـدل وأ
بأفضــ  حــا ختلــف فيــه  ائبــاو حــن املــ حننيض   ىلمــني كــ  عــور  وحهــ  كــ  حضــيعة وكــام كــ  
نعمــة و فــان كــ  اــيئة وكهايــة كــ  حمــذور وصــر  كــ  حكــروه وكمــاا حــا جيمــع   بــه الررــا 

                                                           
 .47ح 422ص 73إار األنوار  ي  628ي
 .57ح 461ص 73األنوار  ي إار  621ي
 .42ح 436ص 73إار األنوار  ي  612ي
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وبعـــد والســـرور   الـــدنيا واآلاـــر ض م ارس ـــر لكـــرا وشـــكرا وكاعنـــن وعبا تـــن حـــي تررـــى 
الررـــاض اللهـــم هين أاـــنو عن اليـــوم  يـــر ونهســـ  وأهلـــ  وحـــا  ولريـــت ومجيـــع ااـــواينض اللهـــم 
احه  الشاهد حنا وال ائبض اللهم احه نا واحهـ  علينـاض اللهـم اةعلنـا   ةـوارا وال تسـلبنا 

 .(011)«نعمنن وال ت ري حا بنا حن نعمنن وعافية وفض 
عيالناض ونوصيهم باجاف ـة علـى حـا يعملونـه   اعلم أننا حنضر   اا السيد بن كاووش 

و ـــس حضـــورناض حـــن المـــلوات   أوائـــ  األو ـــاتض وحـــن  اراـــة القـــرآاض وحـــن صـــيانة أبـــواًم 
وأاباًم ب اية اتحكـااض ونـذكرهم أا اهلل ـ ةـ  ةاللـه ـ اليهننـا علـيهمض وأنـه حارـر عنـدهم 

 .(012)وناسر هليهم

 من أدعية التوديع
رةـالو فقـاا     األ عية   تو يع املسافرض و د و هن النـيب يسن،ب  راء  بع مسألة:

 .(013)«سوه ا اهلل النقو  و هر لنبن ووةهن لل ري حي  حا كنس»
سوه كــم اهلل النقــو  ووةههكــم هىل كــ  اــري »هلا و هن املــ حنني  ــاا   وكــاا راــوا اهلل 

  .(014)«و ضى لكم ك  حاةة والم لكم  ينكم و نياكم ور هكم ه ه ااملني
ـــن هاـــباقض عـــن أيب عبـــد اهلل  رةـــالو فقـــاا  يأاـــنو ن اهلل  و هن »ض  ـــاا   وعـــن اب

نهســـن وأحاننـــن و ينـــن وسو ا سا  النقـــو ض ووةهـــن اهلل لل ـــري حيـــ  توةهـــس  م  ـــاا  
هلا وةهــه   وةــه  لعلــ   فقــاا  هــذا و ان راــوا اهلل  النهــس هلينــا أبــو عبــد اهلل 

 .(015)«حن الوةوه
نو عــه فقــاا  ياللهــم ا هــر   النــا علــى أيب عبــد اهلل »اــى  ــاا  وعــن احلســني بــن حو 

لنا حا ألنبناض وها حنن حذنبواض ووبننا وهياهم بالقوا الثابـس   اآلاـر  والـدنياض وعافنـا وهيـاهم 
حن شر حا  ضيس   عبا ا وبال ا   انننا هذه املسنقبلةض وعج  نمر آا حممد وولـيهمض 

                                                           
 .42ح 437ص 73إار األنوار  ي  611ي
 .22االحاا حن أاطار األاهار  ص  614ي
 .78ص 4تنبيه ا واكر ونعهة النواسر  ي  613ي
 .4241ح 476ص 4حن ال حيضره الهقيه  ي  612ي
 .6ح 481ص 73إار األنوار  ي  615ي
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 .(010)«وااع عدوهم عاةالو  
هلا و هن حسـافراو أاـذ بيـده  كـاا راـوا اهلل » اا    ال آار عن أيب ةعهر و 

م  اا  أحسن اهلل لن الم،ابةض وأكم  لن املعونةض واه  لن احلعونةض و رهب لن البعيـدض 
وكهاا املهمض وحه  لن  ينن وأحاننن واواتيم عملنض ووةهـن لكـ  اـريض عليـن بنقـو  

 .(017)«لى بركة اهلل ععوة اهللض أانو ن اهلل نهسنض ار ع
أانو ن اهلل  ينن وأحاننن واـواتيم عملـنض »و د ور  اا حن أرا  أا يو ن رةالو فليق   

أحسن اهلل لن الم،ابة وأع م لن العافية و ضى لن احلاةة وسو ا النقو  ووةهن لل ري 
 .(010)«حيثما توةهس ور ها اهلل ااملاو  ا او 

رةـالو فقـاا لـه   و هن راـوا اهلل » ـاا    ق و  كناب اجاانض عن اتحـام المـا
 .(019)«المن اهلل و نمن وامليعا  هليه

اللهــم ألطــف بــه   تيســري كــ  عســريض فــاا تيســري »ةعهــر الطيــار و ــاا   وو ن النــيب 
العســـري عليـــن يســـريض هنـــن علـــى كـــ  شـــ ء  ـــديرض أاـــألن اليســـر واملعافـــا  الدائمـــة   الـــدنيا 

 .(026)«واآلار 
 ة القدرالمسا ر وسور 

 يسن،ب  راء  اور  القدر عندحا يريد املسافر أا يركب راحلنه. مسألة:
حـني يركـب  ابنـه هال نـعا حنهـا اـاملاو ح هـوراو  (021)إنا أنزلنـاهحا يقرأ أحد   » اا 

 .(022)«لهض ولقار ها أوق  على الدواب حن احلديد
 .(023)«املش  حا وةد أمل إنا أنزلناهلو ح  رة  حاشياو فقرأ » اا   وعنه 

حـني  إنـا أنزلنـاهلـو كـاا شـ ء يسـبا القـدر لقلـس  ها  ـارئ   »و اا أبو ةعهـر 
                                                           

 .1ح 481ص 73إار األنوار  ي  616ي
 .312البلد األحني  ص  617ي
 الباب   آ اب السهرض الهم  الثال . 452ـ 421حكارم األاالق  ص  618ي
 .5ح 41ب 418ص 8واائ  الشيعة  ي  611ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الثال . 421حكارم األاالق  ص  642ي
 .1اور  القدر    641ي
 .51ص 12احلدائا النارر   ي  644ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  األوا. 424ألاالق  صحكارم ا  643ي
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 .(024)«يسافر أو خيري حن حنعله اريةع هليه ااملاو ها شاء اهلل تعاىل

 آيات يبتدأ بسا السفر
يسـن،ب للمسـافر أا يقـرأ بعـ  اآليـات املباركـة عنـد اروةـه هىل السـهرض وللـن   مسألة:
 ور عنهم يصلوات اهلل عليهم أمجعني .كما   املأو

ولما توجـه تلقـاء مـدين قـال عسـى ربـي أن يسـديني سـواء السـبيع حنها   وله تعـاىل  
  ولمــا ورد مــاء مــدين وجــد عليــه أمــة مــن النــاس يســقون ووجــد مــن دونســ  امــرأتين

 سـقى  تذودان قال ما خطبكما قالتا   نسقي حتـى يصـدر الرعـاء وأبونـا شـير كبيـر 
 جاءته إحداهما  ا ث  تولى إلى الظع  قال رب إني لما أنزلت إلي من خير  قير لسم

تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سـقيت لنـا  لمـا جـاءه وقـل 
ــه القصــل قــال   تاــف نجــوت مــن القــوا الظــالمين  قالــت إحــداهما يــا أبــت  علي

ل إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي قا استأجره إن خير من استأجرت القوي ا مين 
هــاتين علــى أن تــأجرني ثمــاني حجــج  ــإن أتممــت عشــرا   مــن عنــدك ومــا أريــد أن أشــق 

قــال  لــك بينــي وبينــك أيمــا ا جلــين   عليــك ســتجدني إن شــاء اهلل مــن الصــالحين
قضيت    عدوان على واهلل على ما نقول وكيع

(025)»(020). 

 المسا ر وا ستغفار
لمســافر أا يســن هر اهلل ععوةــ    اــهرهض فعــن األصــبن بــن نباتــه أنــه يســن،ب ل مســألة:

بالركـاب وهـو يريـد أا يركـبض فرفـع رأاـه فنبسـمض فقلـس   أحسكس ألحـري املـ حنني » اا  
ـــا أصـــبن  يـــا أحـــري املـــ حنني يعليـــن اـــالم اهلل  رأينـــن رفعـــس رأاـــن وتبســـمسض  ـــاا  نعـــمض ي

وتبســم فســألنه كمــا اــألنر واــأالا  كمــا أحســكس   فرفــع رأاـه  أحسـكس لراــوا اهلل 
الشـــهباءض فرفـــع رأاـــه هىل الســـماء وتبســـمض فقلـــس  يـــا  بـــا أاـــلين  أحســـكس لراـــوا اهلل 

راــوا اهلل رفعــس رأاــن هىل الســماء وتبســمس؟ فقــاا  يــا علــ  هنــه لــيي حــن أحــد يركــب حــا 
رس  ـي سـتة إن ربك  اهلل الذي خلق السـموات وا أنعم اهلل عليه م يقرأ آية السـ ر    

                                                           
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  األوا. 423حكارم األاالق  ص  642ي
 .48-44اور  القمص    645ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الثاين. 422حكارم األاالق  ص  646ي
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ض م يقـوا  يااـن هر اهلل الـذل هال هلـه هال هـو احلـ  القيـوم وأتـوب هليـهض (027)هىل آارهـا أياا
اللهـــم ا هـــر   لنـــويب فإنـــه ال ي هـــر الـــذنوب هال أنـــس  هال  ـــاا الســـيد الكـــر   ييـــا حالئكـــت 

 .(020) «عبدل يعلم أنه ال ي هر الذنوب  ريل اشهدوا أين  د  هرت له لنوبه  
 الكري  خير مصاحبالقرآن 

يسن،ب للمسافر أا يم،ب حعـه القـرآا الكـر ض أو بعـ  أةعائـهض فانـه حضـافاو  مسألة:
 هىل كونه حه ا حن األاطارض وكن له أا يقرأ حنها ويندبر فيها.

ها ك  حن يكنب اور  عبي علـى ور ـة بيضـاءض وحيـنه  ًـا   »فعن اتحام الما ق 
 .(029)«ر هال احلسىنض وحيه  حن ك  حهااد الطرياعند اروةه هىل أل حكااض فإنه لن ي

حــن كنبهــا   رق بيــا،ض وةعلهــا حعــه حيــ  حــا توةــهض مل يــر   كريقــه هال   »وعنــه 
 .(036)«ارياوض وكه   ائلة كريقه تلن بإلا اهلل تعاىل

  فـإلا كـاا حـن فضـائ  هـذه السـور املع مـاتض حـا تضـمننه  و اا السيد ابن كـاووش 
والســــعا اتض فــــإا محــــ  املمــــ،ف الكــــر  ةــــاحع لهوائــــد محلهــــا وشــــر   الروايــــة حــــن األحــــاا

 .(031)فضلها
 المداومة على  كر اهلل  ي السفر

يســـن،ب لإلنســـاا حطلقـــاض وللمســـافر بمـــور  ااصـــةض املداوحـــة علـــى لكـــر اهللض  مســـألة:
 وتسبي،ه وىلميده وهتليلهض وبذلن روايات ونموص كثري   

كروا اهلل  كرا  كثيرا  يا أيسا الذين آمنوا ا   اا تعاىل  
(032). 

 ا كروني أ كرك و اا اب،انه  
(033). 

                                                           
 .52اور  األعرا     647ي
 باب النااع   آ اب السهرض الهم  الثال .ال 428حكارم األاالق  ص  648ي
 12راةع األحاا حن أاطار األاهار واألسحاا  ص  641ي
محـــ  املمـــ،ف الشـــريف وبعـــ  حـــا يـــرو     فـــع األحـــر امل ـــو ض البـــاب  12األحـــاا حـــن أاطـــار األاـــهار واألسحـــاا  ص  632ي

 السا ش.
 12راةع األحاا حن أاطار األاهار واألسحاا  ص  631ي
 .21اب  اور  األحع   634ي
 .154اور  البقر     633ي
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وا كر ربك كثيرا  وسبح بالعشي واإلبكارو اا ععوة   
(034). 

لتسـتووا علــى ظســوره ثـ  تــذكروا نعمــة ربكـ  إ ا اســتويت  عليــه وتقولــوا و ـاا تعــاىل  
لبونوإنا إلى ربنا لمنق  سبحان الذي سار لنا هذا وما كنا له مقرنين

(035). 
أنه ـ أل املسافر ـ يسب  اهلل اـبعاوض وحيمـد اهلل اـبعاوض ويهلـ    » وعن اتحام الما ق 

 .(030)«اهلل ابعاو 
 التسمية  ي السفر

يسن،ب لك  هنساا وللمسافر ااصة أا يسم  اهلل ععوة ض حـني اروةـه حـن  مسألة:
 كثري     املنعاض وحني ركوبه على حركبهض و ري للنض و  للن نموص وروايات

وقال اركبوا  يسا بس  اهلل مجراها ومرساها اا تعاىل  
(037). 

وا كر اس  ربك وتبتع اليه تبتي و اا اب،انه  
(030). 

وا كر اس  ربك بكرة وأصي و اا ععوة   
(039). 

هلا ارةس حن حنعلن   اهر أو حضر فقـ   يبسـم اهللض » اا   وعن اتحام الررا 
اهللض حــــا شــــاء اهللض ال حــــوا وال  ــــو  هال بــــاهلل  فنلقــــاه الشــــياكني  آحنــــس بــــاهللض توكلــــس علــــى

فننمــر ض وتضــرب املالئكــة وةوههــا وتقــوا  حــا اــبيلكم عليــه و ــد أــى اهلل وآحــن بــه وتوكــ  
 .(046)«عليهض و اا  حا شاء اهلل ال  و  هال باهلل

ر فـه   هلا ركـب الرةـ  الدابـة فسـمىض  ـاا راـوا اهلل » ـاا   وعن اتحام الررا 
حلــن حيه ــه حــي ينــعاض والا ركــب ومل يســم ر فــه شــيطاا فيقــوا لــه  ت ــنهض فــإا  ــاا لــه  ال 

 .(041)«أحسنض  اا  كنض فال يعاا ينمىن حي ينعا
ها على لرو  ك  ةسر شيطاناوض فإلا اننهيس هليـه فقـ   » اا   وعن اتحام الما ق 

                                                           
 .21اور  آا عمراا    632ي
 .12-13اور  العار     635ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الثال . 428ـ  427راةع حكارم األاالق  ص  636ي
 .21اور  هو     637ي
 .8اور  املعح     638ي
 .45اور  اتنساا    631ي
 .14ح 523ص 4الكا   ي  622ي
 .17ح 522ص 6الكا   ي  621ي
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 .(042)«يبسم اهلل  يرح  عنن

 المسا ر والتوكع على اهلل
يسن،ب لإلنساا حطلقاض وللمسافر ااصة أا ينوك  على اهلل   أحـورهض وبـذلن  سألة:م

 نموص وروايات كثري  
ـــه توكلـــت وإليـــه    ـــاا تعـــاىل عـــن لســـاا نبيـــه الكـــر   ـــاهلل علي ـــا تـــو يقي ا  ب وم

أنيب
(043). 

ان الحك  ا  هلل عليه توكلت وعليه  ليتوكع المتوكلونو اا اب،انه  
(044). 

وتوكع على اهلل وكفى باهلل وكي ة   و اا ععو 
(045). 

ومن يتوكع على اهلل  سو حسبهو اا تعاىل  
(040). 

هلا ارةـس حـن »انـه  ـاا   و د حر   اان،باب البسملة للمسافر عن اتحـام الررـا 
حنعلن   اهر أو حضر فق   يبسم اهللض آحنس باهللض توكلس على اهللض حا شـاء اهلل ال حـوا 

بــاهلل  فنلقــاه الشــياكني فنضــرب املالئكــة وةوههــا وتقــوا  حــا اــبيلكم عليــه و ــد  وال  ــو  هال
 .(047)«أى اهلل وآحن به وتوك  عليهض و اا  حا شاء اهلل ال  و  هال باهلل

 تات  المسا ر بالعقيق
 يسن،ب للمسافر أا ين نم   اهره خبامت حن العقيا فإنه أحاا   السهر. مسألة:

 .(040)«ا امت العقيا أحاا   السهر»   اا اتحام الما ق 
 .(049)«ا امت العقيا حرس   السهر  »و اا أبو عبد اهلل 

فمـــن ختـــنم »ض ولكـــر العقيـــا وأةنااـــه م  ـــاا  و  حـــدي  آاـــرض عـــن اتحـــام البـــا ر 

                                                           
 .3ح 487ص 2الكا  ي  624ي
 .88اور  هو     623ي
 .67اور  يواف    622ي
 .3اور  األحعاب    625ي
 .3اور  الطالق    626ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الثال . 426حكارم األاالق  ص  627ي
 .5ح 272ص 6الكا   ي  628ي
 .2ح 428وواب األعماا  ص  621ي
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ض مل يـر هال ا ـريض واحلسـىن والسـعة   الـرسقض وال ـىن بش ء حنهاض وهو حن شيعة آا حممد 
لسالحة حن مجيع أنوان البالءض وهو أحاا حن السلطاا ابائرض وحن كـ  حـا خيافـه عن الناشض وا
 .(056)«اتنساا وحيذره

 اتاا  الحر  للاروج والسفر
ينب   ملن أرا  أا خيري هىل اهر و ريه وهو اائف حن ش ءض اا ين ذ حرساو حن  مسألة:

اـب لـذلنض كمـا رول عـن واا ين ـنم خبـامت حنا وأهـ  بينـه  األحراس املأوور  عن النيب 
ك  حن يريـد ا ـروي حـن بينـهض وخيـا  علـى نهسـه حـن امللـوا أو حـن »انه  اا    املعموم 

 .(051)« ريهمض فلين ذ لنهسه حرساو يدفع به شرهمض ويلبي ا واتيم املناابة   السهر حعه
 ا تتاح السفر بالدعاء

فقـد ور  اا اتحـام المـا ق يسن،ب للمسـافر  ـراء  هـذا الـدعاء هلا أرا  السـهرض  مسألة:
   (052)«اللهم ا ه ابيلناض وأحسن تسيريناض وأع م عافيننا»هلا أرا  اهرا  اا. 

  اتحة الكتاب قبع السفر
يسن،ب ملن أرا  السهر أا يقرأ فاىلة الكنـاب أحاحـه وعـن وينـه وعـن مشالـهض كمـا  مسألة:

 ور .
لــو كـاا الرةــ  حــنكم هلا يقــوا   أعــس حواـى بــن ةعهـر »فعـن صــباح احلـذهاء  ــاا  

أرا  اهراوض  ام على باب  اره تلقاء الوةه الذل ينوةهه هليـهض فقـرأ يفاىلـة الكنـاب  أحاحـه وعـن 
ـــهض ويآيـــة الكراـــ   أحاحـــه وعـــن وينـــه وعـــن مشالـــهض م  ـــاا  ياللهـــم احه ـــر  وينـــه وعـــن مشال

حلســن ابميــ   واحهــ  حــا حعــ ض واــلهمر واــلم حــا حعــ ض وبله ــر وبلهــن حــا حعــ ض ببال ــن ا
حله ه اهلل تعـاىل وحهـ  حـا حعـهض واـلمه اهلل واـلم حـا حعـهض وبل ـه اهلل وبلـن حـا حعـهض  ـاا  م 
 اا  يا صباح أحا رأيس الرة  حيه  وال حيهـ  حـا حعـهض ويسـلم وال يسـلم حـا حعـهض ويبلـن وال 

 .(053)«يبلن حا حعه؟  لس  بلىض ةعلس فداا

                                                           
 .1ح 54ب 221ص 3واائ  الشيعة  ي  652ي
   آ اب السهر الهم  الرابع. 687حلية املنقني  ص  651ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الثال . 426حكارم األاالق  ص  654ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الثال . 426ـ  425حكارم األاالق  ص  653ي
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 من ا دعية المأثورة للسفر
حـا   »،ب  ـراء  األ عيـة املـأوور  عنـد العـعم علـى السـهرض  ـاا راـوا اهلليسـن مسألة:

اان لف رة  على أهله خبالفة أفض  حن ركعنني يركعهماض هلا أرا  ا روي هىل اهرهض ويقـوا 
عنـــد النو يـــع  ياللهـــم هين أاـــنو عن  يـــر ونهســـ ض وحـــا  وأهلـــ ض وولـــدل وةـــرياينض وأهـــ  

ض اللهــم اةعلنــا   كنهــن وحنعــنض حــعانتض الشــاهد حنــا وال ائــبض و  مجيــع حــا أنعمــس بــه علــ ه
وعيــالا وعــعاض عــع ةــاراض وةــ  ونــا اض واحننــع عائــذاض وال هلــه  ــرياض توكلــس علــى احلــ  
الذل ال ووتض واحلمد هلل الذل مل ين ذ ولداوض ومل يكن له شرين   امللنض ومل يكـن لـه و  

ه تكبرياوض اهلل اكل كبرياوض و   .(054)«احلمد هلل كثرياوض واب،اا اهلل بكر  وأصيالحن الذا وكله

 الدعاء حين الاروج من المنزل
يســـن،ب  ـــراء  حــا ور  حـــن األ عيـــة املــأوور  عنـــدحا خيـــري اتنســاا حـــن حنعلـــه هىل  مســألة:
حـن  ـاا حـني خيـري حـن حنعلـه  ياهلل أكـلض اهلل أكـلض اهلل أكـلض بااـم اهلل   »السهرض  ـاا 

رةـــسض وعلـــى اهلل توكلـــسض وال حـــوا وال  ـــو  هال بـــاهلل العلـــ  الع ـــيمض  الـــسض وبااـــم اهلل ا
وصــلى اهلل علــى حممــد وآلــه أمجعــنيض اللهــم افــن      وةهــ  هــذا خبــريض اللهــم هين أعــول بــن 
حن شر نهس ض وحن شر  ريلض وحـن شـر كـ   ابـة أنـس آاـذ بناصـينهاض ها ريب علـى صـراق 

 حنعله. حسنقيم . كاا   رماا اهلل حي يرةع هىل
 اا  م يقوا  يتوكلس على اهللض حا شاء اهللض ال  و  هال باهللض اللهم هين أاـألن اـري حـا 
ارةس لهض وأعول بن حن شر حا ارةس لهض اللهـم أواـع علـ ه حـن فضـلنض وأكـم علـ ه حـن 

 نعمننض واةع  ر بت فيما عنداض وتوفر   ابيلنض على حلنن وحلة راولن .
ض م ا رأ ياور  االاالص  بني يدين والوة (050) وياملعولتني  (055) م ا رأ يآية الكرا 

حراتض وحن فو ن حر ض وحن ىلنن حر ض وحن الهن والث حراتض وعن وينن وـالث حـراتض 
 .(057)«وعن مشالن والث حراتض وتوك  على اهلل

حـــن  ـــاا حـــني خيـــري حـــن بـــاب  اره  يأعـــول بـــا عـــالت بـــه » ـــاا   وعـــن أيب ةعهـــر 
                                                           

  .الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الثال 425حكارم األاالق  ص (652)
 حن اور  البقر . 457ـ  455وه  اآلية   (655)
 ومها اور  الهلا واور  الناش. (656)
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الثال . 427حكارم األاالق  ص (657)
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وراـــولهض حـــن شـــر هـــذا اليـــوم ابديـــدض الـــذل هلا  ابـــس مشســـه مل تعـــدض حـــن شـــر  حالئكـــة اهلل
نهس ض وحن شر  ريلض وحن شر الشياكنيض وحـن شـر حـن نمـب ألوليـاء اهللض وحـن شـر ابـن 
واتنــيض وحــن شــر الســبان واهلــوامض وحــن شــر ركــوب اجــارم كلهــاض أةــري نهســ  بــاهلل حــن كــ  

 .(050)«املهمهض وحجعه عن السوءض وعممه حن الشراوء ض  هر اهلل له وتاب عليهض وكهاه 
هلا اــري الرةــ  حــن بينــه » ــاا   ها النــيب  عــن آبائــه  وعــن اتحــام المــا ق 

فقـــاا  يبســـم اهلل   الـــس املالئكـــة لـــه  اـــلمسض فـــإلا  ـــاا  يال حـــوا وال  ـــو  هال اهلل   الـــس 
 .(059)«ه  و يساملالئكة له  كهيسض فإلا  اا  يتوكلس على اهلل   الس املالئكة ل

هلا اــري حــن حنعلــه  ــاا  يبســم اهلل الــرمحن  كــاا أيب » ــاا   وعــن اتحــام الررــا 
الرحيمض ارةس إـوا اهلل و وتـه ال إـو  و ـو ض بـ  إولـن و وتـن يـا ربض حنعررـاو لرس ـنض 

 .(006)«فأتر به   عافية
 ا اهللهلا أرا  أحــدكم حاةــة فليبكــر   كلبهــا يــوم ا مــييض فــإا راــو   »و ــاا 

 ـاا  ياللهـم بـارا ألحـت   بكورهـا يـوم ا مـيي  وليقـرأ هلا اـري حـن بينـهض اآليـات حـن آاـر 
آا عمــــــرااض وآيــــــة الكراــــــ ض وهنــــــا أنعلنــــــاهض وأمه الكنــــــابض فــــــإا فيهــــــا  ضــــــاء حــــــوائ  الــــــدنيا 

 .(001)«واآلار 
هلا ارةــس حــن حنعلــن فقــ   يبســم اهللض توكلــس علــى » ــاا   وعــن اتحــام المــا ق 

حا شـاء اهللض ال  ـو  هال بـاهللض اللهـم هين أاـألن اـري حـا ارةـس لـهض وأعـول بـن حـن شـر  اهللض
حــا ارةــس هليــهض اللهــم أواــع علــ ه حــن فضــلنض وأمت علــ ه نعمنــنض وااــنعملر   كاعنــنض 

 .»(002)واةعلر را باو فيما عنداض وتوفهر   ابيلن وعلى حلهننض وحلة راولن
حــني خيــري حــن حنعلــه عشــر  قــع هــو اهلل أحــدرأ حــن  ــ» ــاا   وعــن أيب عبــد اهلل 

 . (003)«حرات آحنه اهلل وكاا   حه ه وكالئهض حي يرةع هىل حنعله

                                                           
 .17ح 172ص 73إار األنوار  ي (658)
 .12ح 168ص 73إار األنوار  ي (651)
 .13ح 161ص 73إار األنوار  ي (662)
 .15ح 172ص 73ي إار األنوار  (661)
 .16ح 172ص 73إار األنوار  ي (664)
 1ح 32ب 168ص 73إار األنوار  ي (663)
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هلا اري يقوا  ياللهم بن ارةسض وبن  كاا أبو عبد اهلل »وعن أيب ادجية  اا  
أاــلمسض وبــن آحنــسض وعليــن توكلــسض اللهــم بــارا     يــوح  هــذاض وارس ــر  وتــه ونمــرهض 

،ـه وكهـورهض وهـداه وبركنـهض واصـر  عـر شـره وشـر حـا فيـهض بسـم اهللض واهلل أكـلض واحلمــد وفن
هلل رب العــاملنيض اللهــم هين ارةــسض فبــارا     اروةــ  وانهعــر بــه  وهلا  اــ  حنعلــه يقــوا 

 . (004)«حث  للن
هلا أرا  شـــ ص ا ـــروي حـــن بينـــه فليقـــ   ياهلل أكـــل  ووـــالث » ـــاا   وعـــن المـــا ق 

بــاهلل أاــريض وبـاهلل أ اــ ض وعلــى اهلل أتوكـ   ويقــوا وــالث حـرات أيضــاو  ياللهــم افــن  حـرات  ي
    وةه  هذا خبريض واانم   خبريض و ـر شـر كـ   ابـة أنـس آاـذ بناصـينهاض ها ريب علـى 

 .(005)«صراق حسنقيم
ف ـري علـ ه وشـهناه تن،ركـااض فقلـس   اانألنس على أيب ةعهر »وعن الثما   اا  

ا ارةــس وشــهناا تن،ركــاا فقــاا  وأهلمنــا للــن يــا دــا ض فقلــس  نعــمض فــأالين ةعلــس فــدا
بــهض فقــاا  نعــم يــا دــا ض حــن  ــاا حــني خيــري حــن حنعلــه  يبســم اهللض حســيب اهللض توكلــس علــى 
اهللض اللهــم هين أاــألن اــري أحــورل كلهــاض وأعــول بــن حــن اــعل الــدنيا وعــذاب اآلاــر   كهــاه 

 .(000)«وآارته اهلل حا أمهه حن أحر  نياه
هلا اــري حــن بينــه يقــوا  يبســم اهلل  كــاا أبــو ةعهــر » ــاا   وعــن أيب عبــد اهلل 

 .(007)«ارةسض وبسم اهلل وبسض وعلى اهلل توكلسض ال حوا وال  و  هال باهلل العل  الع يم
حن اري حن بينهض و لب ااكه هىل بطن كهيهض و ـرأ هنـا أنعلنـاهض   »و اا أحري امل حنني 

يآحنــس بــاهلل وحــده ال شــرين لــهض آحنــس بســر آا حممــد وعالنيــنهم  مل يــرم   يوحــه  م  ــاا 
 .(000)«للن شيئاو يكرهه

بسم اهلل وباهللض وال حوا وال »و  احلدي   حن أرا  ا روي حن بينه فليق  عند اروةه  
ض وآيــــة قــــع هــــو اهلل أحــــدويقــــرأ احلمــــدض واملعــــولتنيض و«  ــــو  هال بــــاهللض توكلــــس علــــى اهلل

                                                           
 .18ح 171ص 73إار األنوار  ي (662)
 .1ض ح522ص 4الكا   ي (665)
 .42ح 171ص 73إار األنوار  ي (666)
 .11ح 171ص 73إار األنوار  ي (667)
 .43ح 174ص 73إار األنوار  ي (668)
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الكراــ   حــن بــني يديــه وحــن الهــه وعــن وينــه وعــن يســاره وفو ــه وىلنــهض وهلا أرا  الرةــون هىل 
بسم اهلل وباهللض أشهد أا ال هله هال اهلل وحده ال شرين لهض وأشهد »بينه فليق  حني يدا   
م يســلم علــى أهلــه ها كــاا   البيــس أهــ ض فــإا مل يكــن   البيــس « أا حممــداو عبــده وراــوله

الســـالم علـــى حممـــد بـــن عبـــد اهلل اـــامت النبيـــنيض الســـالم علـــى »يقـــ  بعـــد الشـــها تني  أحـــد فل
 .(009)«األئمة اهلا ين املهدينيض السالم علينا وعلى عبا  اهلل الماحلني

 الدعاء عند الركوب
يسن،ب للمسـافر الـدعاء باملـأوور عنـد الركـوبض فـإلا ورـع رةلـه   الركـاب يقـرأ  مسألة:

ض وال اهر ةرياا احلكم   كـ  واـائ  النقـ  احلديثـة حـن حثـ  ا ق حا ور  عن االحام الم
هلا ورـــــع رةلـــــه   الركـــــاب يقـــــوا    »الســـــيار  والطـــــائر  والقـــــاكر  و ريهـــــا أيضـــــاوض  ـــــاا 

سبحان الذي سار لنا هذا وما كنا له مقرنين
ويسب  اهلل ابعاوض وحيمد اهلل ابعاوض  (076)

 .(071)«ويهل  اهلل ابعاو 
نــا القـــرآاض و  روايــة أاــر   يقـــاا عنــد الركــوب  ياحلمـــد هلل الــذل هــدانا لإلاـــالمض وعلمه

وإنـا إلـى ربنـا  سبحان الذي سّار لنا هذا ومـا كنـا لـه مقـرنين  وحنه علينا ب،مـد
لمنقلبـــون

واحلمـــد هلل رب العـــاملنيض اللهـــم أنـــس احلاحـــ  علـــى ال هـــرض واملســـنعاا علـــى  (072)
ة   األهـــ  واملـــاا والولـــدض اللهـــم أنـــس عضـــدل األحـــرض وأنـــس المـــاحب   الســـهرض وا ليهـــ

 . (073)وناصرل 
احلمــد هلل الــذل هــدانا لإلاــالمض وحــن علينــا ب،مــد »كمــا يســن،ب أا يقــرأ عنــد ركوبــه  

واحلمـد  وإنا إلى ربنا لمنقلبون سبحان الذي سار لنا هذا وما كنا له مقرنين وآله 
املسنعاا على األحرض اللهم بل نـا بال ـاو يبلـن هلل رب العاملنيض اللهم أنس احلاح  على ال هرض و 

به هىل اريض بال او يبلن به هىل رمحنـن وررـوانن وح هرتـنض اللهـم ال كـري هال كـرياض وال اـري 

                                                           
 .8ح 168ص 73إار األنوار  ي (661)
 .13اور  العار     672ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الثال . 428ـ  427حكارم األاالق  ص  671ي
 .12اور  العار     674ي
 .4ح 482ص 2وراةع الكا   ي 21ص 12راةع احلدائا النارر   ي  673ي
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 .(074)«هال ارياض وال حاف   ريا
سـبحان الـذي هلا ركبنم الـدواب فـالكروا اهلل ععوةـ  و ولـوا    »و اا أحري امل حنني 
 . (075) »(070)وإنا إلى ربنا لمنقلبون له مقرنين  سار لنا هذا وما كنا

فلمــا ورــع رةلــه   الركــاب  ــاا   ركــب علــ ه »وعــن علــ  بــن ربيعــة األاــدل  ــاا  
يبسم اهلل  فلما اانو  على الدابة  اا  ياحلمد هلل الذل كرهحنـا ومحلنـا   الـل والب،ـرض ورس نـا 

حان الذي سّار لنا هذا ومـا كنـا لـه سبحن الطيباتض وفضهلنا على كثري  ن الا تهضـيالو 
ض م اب  اهلل والواوض ومحد اهلل والواوض وكله والواوض م  ـاا  يرب ا هـر   فإنـه ال ي هـر مقرنين

 . (077)«وأنا ر يهه الذنوب هال أنس  م  اا  فع  هذا راوا اهلل 
حـوا وال بسـم اهللض وال»ملـا ركـب ابمـ   ـاا   و  رواية صهواا ابمـاا أا المـا ق 

وإن إلــــى ربنــــا  ســــبحان الــــذي ســــار لنــــا هــــذا ومــــا كنــــا لــــه مقــــرنين  ــــو  هال بــــاهلل 
 .» (070)لمنقلبون

                                                           
 .1حن أبواب السهر هىل احل  و ريهض ح 42باب  484ص 8الواائ   ي  672ي
 .12ـ  13لعار   اور  ا  675ي
 .44ح 415ص 73إار األنوار  ي  676ي
 .43ح 415ص 73إار األنوار  ي  677ي
 .32ح 418ص 73إار األنوار  ي  678ي
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 تعويذة السفر

يســن،ب للمســافر اا يمــط،ب حعــه تعويــذات للســهرض كمــا ور    الروايــاتض  مســألة:
ضـــة كـــاا يضـــعها    ب  وحـــن تلـــن النعويـــذات املـــأوور   النعويـــذ  الـــت رول أا راـــوا اهلل 

 السيف وه  
بســـم اهلل الـــرمحن الـــرحيمض يـــا اهلل يـــا اهلل يـــا اهللض أاـــألن يـــا حلـــن امللـــواض األوا القـــد ض »

األبــدل الــذل ال يـــعوا وال حيــواض أنــس اهلل الع ـــيمض الكــا  لكــ  شـــ ء اجــيط بكــ  شـــ ءض 
ض اللهــم اكهــر باأــن األةــ  األع ــمض األةــ  الواحــدض األحــد المــمدض الــذل مل يلــد ومل يولــد

ومل يكن له كهواو أحدض واحجب شرورهمض وشرور األعداء كلهمض وايوفهم وبأاهمض واهلل حـن 
ورائهم حميطض اللهم احجب عر شر حن أرا ين إجابنض الذل احنجبـسم بـهض فلـم ين ـر هليـه 
أحــد حــن شــر فســقة ابــن واالنــيض وحــن شــر اــالحهمض وحــن احلديــدض وحــن كــ  حــا ين ــو  

بليةض وحن شر حا أنس به أعلمض وعليه أ درض هنن على ك  ش ء وحيذرض وحن شر ك  شد  و 
 .(079)« ديرض وصلى اهلل على نبيه حممد وآلهض والم تسليماو 

 تعويذات من القرآن
وحـن العــول الـت تورــع واـط العماحــة لل،هـ  وللنــذكر بـأا القــرآا حنهـاي عملنــاض واــبب 

 آيات تالية ععنا وكراحننا ها حنن أاذنا بهض وكبقناه   حياتناض هو 
أقبع و  تاف إنك من اآلمنين وله تعاىل  

(006). 
  تاف نجوت من القوا الظالمينو وله اب،انه  

(001). 
  تاا ا إنني معكما أسمع وأرىو وله تعاىل  

(002). 
  تاا  دركا  و  تاشىو وله اب،انه  

(003) . 
الذي أ عمس  من جوع وآمنس  من خو و وله تعاىل  

(004). 
                                                           

 الهم  الثاين. 62األحاا حن أاطار األاهار واألسحاا  ص   671ي
 .31اور  القمص    682ي
 .45اور  القمص    681ي
 .26اور  كه    684ي
 .77اور  كه    683ي
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 سيكفيكس  اهلل وهو السميع العلي له اب،انه  و و 
(005). 

 اهلل خير حا ظا  وهو أرح  الراحمينو وله تعاىل  
(000). 

  تاف إنك أنت ا علىو وله اب،انه  
(007). 

أدخلوا علـيس  البـاب  ـإ ا دخلتمـوه  ـإنك  غـالبون وعلـى اهلل  توكلـوا و وله تعاىل  
إن كنت  مؤمنين

(000). 
 قبع الليعتعويذة للسفر 

هلا اــافر  بــ   يســن،ب النعــول ًــذه العــول ض الــت كــاا ينعــول ًــا راــوا اهلل  مســألة:
يــا أر، ريب وربــن اهللض وأعــول بــاهلل حــن شــراض وشــر حــا فيــنض واــوء حــا الــا فيــنض »الليــ   

واوء حا يدبه علينض وأعول باهلل حن أاد وأمامو ض وحن شر احلية والعقربض وحـن شـر اـاكن 
ن شـر والـد وحـا ولـدض اللهــم رب السـموات السـبع وحـا أسللـنض ورب األررـني الســبع البلـدض وحـ

وحا أ للنض ورب الرياح وحا لرينض ورب الشياكني وحا أرللنض أاـألن أا تمـل  علـى حممـدض 
وآا حممــد وأاــألن اــري هــذه الليلــةض واــري هــذا اليــومض واــري هــذا الشــهرض واــري هــذه الســنةض 

 هذه القرية وأهلهاض واري حا فيهاض وأعـول بـن حـن شـرها وشـر حـا واري هذا البلد وأهلهض واري
 .(009)«فيهاض وشر ك   ابة أنس آاذ بناصينهاض هين ريب على صراق حسنقيم

 تعويذة للمركب
اللهـم احهـ  علـ ه حـا »يسن،ب أا يربط املسافر بدابنه أو حركبنه هذه النعويذ    مسألة:

ه  ريا لكانض واةع  عل ه سـالو سلـيالو أتـو ى بـه لو حه ه  ريا لضانض واا  عل ه حا لو ا  
ض اللهــم احه ــر كمــا حه ــس بــه كنابــن املنــعاض علــى  لــب نبيــن املراــ ض  حــن كــ   ــا ر علــ ه

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحا ظوناللهم هنن  لس و ولن احلا  
(096)»(091) . 

                                                                                                                                                                      
 .2  اور   ريش  682ي
 .137اور  البقر     685ي
 .62اور  يواف    686ي
 .68اور  كه    687ي
 .43اور  املائد     688ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الثال . 427حكارم األاالق  ص  681ي
 .1اور  احلجر    612ي
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 أدعية الحفظ
  ل،هــ  فهــ  ا ــل  هنــه  ــاايســن،ب للراكــب  ــراء  بعــ  األ عيــة املــأوور  ل مســألة:

حن  اا هلا ركب الدابة  يبسم اهللض وال  و  هال باهللض احلمد اهلل الذل ا ر لنا هذا وحا كنا »
 . (092)«له حقرنني  حه س له نهسه و ابنه حي ينعا

 
 الدعاء لحفظ المسا ر ومتاعه

فعــن اتحــام  يســن،ب  ــراء  هــذا الــدعاء املــأوور حلهــ  الــنهي واملنــان   الســهرض مســألة:
حــن  ــرأ يآيــة الكراــ     الســهر   كــ  ليلــةض اــلم واــلم حــا حعــهض »انــه  ــاا   المــا ق 

 .(093)«ويقوا  ياللهم اةع  حسريل علاوض وصمت تهكراوض وكالح  لكراو  
 أمان تربة اإلماا الحسين 

فانـه أحـاا حـن   يسن،ب للمسافر اا يأاذ حعه شيئا حـن تربـة اتحـام احلسـني  مسألة:
 ك  او  واطر.

حـن ارااـاا ويـاب رسم  بعـ  ه ه أبـو احلسـن»فه  حكارم األاـالق  عـن رةـ   ـاا  
ــه وكــاا بــني للــن كــنيض فقلــس للراــوا  حــا هــذا؟  ــاا  كــني  ــل احلســني  ض حــا كــاا يوةه

 . (094)«شيئاو حن الثياب وال  ريهض هال وجيع  فيه الطني ويقوا  هو أحاا بإلا اهلل تعاىل
وليــن وابــن  و ــ  هلا أاــذهتا  اللهــم هــذه كينــة  ــل احلســني » ــاا   و  روايــة أاــر 

 .(095)«ولينض اختذهتا حرساو ملا أاا  وحا ال أاا 
اللهـــم هين أاذتـــه حـــن  ـــل وليـــن وابـــن وليـــنض فاةعلـــه   أحنـــاو »ورول حـــن كريـــا آاـــر  

 .(090)«وحرساوض  ا أاا  و ها ال أاا 
حــن حنعلــهض وااــنعم  للــن كــاا حــرساو  ورول  أا حــن اــا  اــلطانا ـ أو  ــريه ـ واــري

                                                                                                                                                                      
 ض الهم  الرابع.87األحاا حن أاطار األاهار واألسحاا  ص  611ي
 .17ح 522ص 6الكا   ي  614ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  ا احي. 452حكارم األاالق  ص  613ي
 .122املعار  ص  612ي
 .126ح 75ص 6هتذيب األحكام  ي  615ي
 المال  عند تو يع العيااض الباب الثاين. 27األحاا حن أاطار األاهار واألسحاا  ص  616ي
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 .(097)له
  حليـــة املنقـــني  واعلـــم انـــه حـــن األشـــياء الـــت يلـــعم أا حيملهـــا   ـــاا العالحـــة اجمللســـ  

حيـ  ور    احلـدي   أا اتحـام  املسافر حعه  حسـب،ة حـن ال بـة املباركـة لإلحـام احلسـني 
حنــن نعلــم بــأا تربــة »لوه فقــالوا  سار العــراق   أحــد األيــامض فااــنقبله النــاش واــأ المــا ق 

 فيها الشهاء حن املر،ض ولكن ه  ه  ت حن حاحلها حن ا و ؟  اتحام احلسني 
  ك  حـن يريـد األحـاا حـن كـ  اـو ض فعليـه أا حيمـ  حعـه تربـة حـن هـذه ال بـة فقاا 

 احلسينيةض ويقرأ هذا الدعاء والث حرات 
ض الــذل ال يطــاوا وال حيــاواض حــن شــر  يأصــب،س اللهــم حعنمــماو بــذحاحن وةــوارا املنيــع

كــ   اشــم وكــارقض حــن اــائر حــن القــس حــن القــن المــاحس والنــاكاض   ُةنــة حــن كــ  
خمــو ض بلبــاش اــاب ة والء أهــ  بيــس نبيــنض حمنجبــاو حــن كــ   اصــد ه ه أليــةض جبــدار حمــني 

ـمض اتاالصض   االع ا  إقهمض والنمسـن إـبلهمض حو نـاو أا احلـا هلـم وحعهـمض وفـيهم  ًو
أوا  حــن والــواض وأةانــب حــن ةــانبواض فأعــذين اللهــم حــن شــر كــ  حــا أتقيــه يــا ع ــيمض حجــعت 
األعــا ل عــر ببــديع الســماوات واألر،ض هنــا ةعلنــا حــن بــني أيــديهم اــداو وحــن الههــم اــداو 

 فأ شيناهم فهم ال يبمروا .
املباركـةض وإـا  م  ب  ال بة ورعها على عينيـن و ـ   ياللهـم هين أاـألن إـا هـذه ال بـة

صــاحبهاض وإــا ةــدهض وإــا أبيــهض وإــا أايــهض وإــا ولــده الطــاهرينض اةعلهــا شــهاءو حــن كــ  
 اءض وأحاناو حن ك  او ض وحه او حن ك  اوء[ض فإلا كنـس   المـباح فإنـن تبقـى   أحـاا 

 .(090)«باهلل هىل اللي ض وهلا كنس   اللي  فإنن تبقى   أحاا باهلل هىل المباح 

                                                           
 .12أارةه   حمباح العائر    617ي
 آ اب السهر الهم  الرابع.   687ـ  686حلية املنقني  ص  618ي



 

 325 

 
  ي السفر يح الزهراء تسب

لل،هــ ض حضــافا هىل  يســن،ب للمســافر أا يســب  اهلل تعــاىل بنســبي،ة العهــراء  مســألة:
  راء  آية الكرا ض كما ور  للن   احلدي  الشريف.

فقــاال  يــا راــوا اهلل هنــا نريــد الشــام    أتــى أاــواا هىل راــوا اهلل » ــاا   فعنــه 
  ار ض فعلمهنا حا نقوا؟ 

د هل آوينما هىل حنعاض فمليا العشاء اآلار ض فإلا ورع أحـدكما ةنبـه علـى   بع اا 
ض م ليقرأ يآية الكرا   فإنـه حمهـوين حـن  فراشه بعد المال ض فليسب  تسبي  فاكمة العهراء 

 ك  ش ء.
وها لموصاو تبعومها حي نعالض فبعثوا  الحاو هلم ين ر كيف حاهلمـاض نـاحوا أم حسـنيق واض 

هلــيهم و ــد ورــع أحــدمها ةنبــه علــى فراشــه و ــرأ يآيــة الكراــ   واــب  تســبي   فــاننهى ال ــالم
ض  اا  فـإلا عليهمـا حائطـاا حبنيـااض فجـاء ال ـالم فطـا  ًمـاض فكلمـا  ار فاكمة العهراء 

 مل ير هال حائطنيض فرةع هىل أص،ابه فقاا  ال واهلل حا رأيس هال حائطني حبنيني.
 رعهس وةبنس. فقالوا  أاعاا اهللض لقد كذبسض ب 

فقــاحوا فن ــروا فلــم جيــدوا هال حــائطني حبنيــنيض فــداروا باحلــائطني فلــم يــروا هنســاناوض فانمــروا 
 هىل حورعهمض فلما كاا حن ال د ةا وا هليهماض فقالوا  أين كننما؟ 

 فقاال  حا كنا هال ههناض حا برحنا.
 كما؟ فقالوا  لقد ةئنا فما رأينا هال حائطني حبنينيض ف،دوانا حا  من

 ض فهعلنا.فعلمنا يآية الكرا   وتسبي  فاكمة العهراء  فقاال  أتينا راوا اهلل 
 . (099)«فقالوا  انطلقا فواهلل ال ننبعكما أبداو وال يقدر عليكما لص بعد هذا الكالم

 الدعاء  ي  ريق السفر 
  يسن،ب لإلنساا أا يدعو   كريـا اـهره باأل عيـة املـأوور  عـن أهـ  البيـس مسألة:

  هــــذا البــــابض علمــــا بــــأا هنــــاا بابــــاو   الكــــا  الشــــريف ىلــــس عنــــواا  يبــــاب الــــدعاء   

                                                           
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  ا احي. 455حكارم األاالق  ص  611ي
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 .(766)الطريا 
هلا اـري » عـاءاو   هـذا ا مـوص وهـو   و د لكر فيما حره عن اتحام أحـري املـ حنني 

أحــدكم   اــهر فليقــ   ياللهــم أنــس المــاحب   الســهرض واحلاحــ  علــى ال هــرض وا ليهــة   
 .(761)«املاا والولداأله  و 

أنـــه هلا أرا  الســـهرض و ـــف علـــى بـــاب  اره وبعـــدحا   (762)ورو  الســـيد ابـــن كـــاووش 
 ويقرأ احلمد وآية الكرا ض يقوا   يسب  تسبي  العهراء 

اللهم هلين وةههس وةه ض وعلين الههس أهل  وحـا  وحـا اـولنرض و ـد ووقـس بـنض »
يهع حن حه هض اللهم ص ه على حممـد وآا حممـدض فال ختيبر يا حن ال خييهب حن أرا هض وال يض

واحه ر فيما  بس عنهض وال تكلر هىل نهس  يا أرحم الرامحنيض اللهم بله ر حا توةهـس لـهض 
ض واــبهب   املــرا ض واــ هر   عبــا ا وبــال اض وارس ــر سيــار  نبيــنض ووليــن أحــري املــ حنني 

لســـالم ض وحـــدين حنـــن باملعونـــة   مجيـــع واألئمـــة حـــن ولـــدهض ومجيـــع أهـــ  بينـــه يعليـــه وعلـــيهم ا
أحـــوا ض وال تكلـــر هىل نهســـ ض والهىل  ـــريلض فأكـــ  وأعطـــبض وسو هين النقـــو ض وا هـــر     

 «.اآلار  واألوىلض اللهم اةعلر أوةه حن توةه هلين
بســم اهلل وبــاهللض وتوكلــس علــى اهللض وااــنعنس بــاهللض وأبــأت سهــرل هىل »ويقــوا أيضــاو  

أحرل هىل اهللض رب آحنس بكنابن الذل أنعلـسض ونبيهـن الـذل أراـلسض ألنـه ال  اهللض وفوهرس
يــأ  بــا ري ههلــ  هال أنــسض وال يمــر  الســوء هال أنــسض عــعه ةــاراض وةــ  ونــا اض وتقداــس 

ض فقــد رول  أا حــن اــري حــن حنعلــه حمــب،او و عــا «أأــا اض وع مــس آال اض وال هلــه  ــريا
س  وي ب هىل حنعلهض وكذلن حن اري   املساء و عا بـه مل ًذا الدعاء مل يطر ه بالء حي و

 .(763)«يطر ه بالء حي يمب  وي ب هىل حنعله
 من أدعية الطريق

هلا ارةـس   اـهر فقـ   اللهـم هين » ـاا   عن أيب اعيد املكارل عـن أيب عبـد اهلل 
أتك  عليهاض ارةس   وةه  هذا بال وقة حر ب رياض وال رةاء آول هليه هال هلينض وال  و  

                                                           
 .487ص 2الكا   ي  722ي
 .15ح 432ص 73إار األنوار  ي  721ي
 .126األحاا حن أاطار األاهار واألسحاا  ص  724ي
 .42ح 421ص 73إار األنوار  ي  723ي
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وال حيلــة أبــأ هليهــاض هال كلــب فضــلنض وهبن ــاء رس ــنض وتعررــاو لرمحنــنض واــكوناو هىل حســن 
عا تــنض وأنــس أعلــم بــا اــبا     علمــن   اــهرل هــذاض  ــا أحــب أو أكــرهض فمــا أو عــس 
عليــه حــن  ــدراض فم،مــو  فيــه بــال اض وحننمــ  عنــدل فيــه  ضــا اض وأنــس ك،ــو حــا تشــاء 

الكنابض اللهم فاصـر  عـر حقـا ير كـ  بـالءض وحقضـ  كـ  الواءض وأبسـط  وتثبس وعندا أم
علــ ه كنهــاو حــن رمحنــنض ولطهــاو حــن عهــواض واــعة حــن رس ــنض وكاحــاو حــن نعمنــنض ومجاعــاو حــن 
حعافاتــنض وأو ــع علــ ه فيــه مجيــع  ضــائن علــى حوافقــة مجيــع هــوالض   حقيقــة أحســن أحلــ ض 

ســ  و يــر وحــا ض  ــا أنــس أعلــم بــه حــرض واةعــ  وا فــع حــا أحــذر فيــه وحــا ال أحــذر علــى نه
للن ارياو آلار  و نيـالض حـع حـا أاـألن يـارب أا ىله ـر فـيمن الهـس ورائـ ض حـن ولـدل 
وأهل  وحا  وحعيشت وحعانت و ـرابت وااـواينض بأحسـن حـا الهـس بـه  ائبـاو حـن املـ حننيض   

ايــة كــ  حكــروهض واــ  كــ  ىلمــني كــ  عــور ض وحهــ  حــن كــ  حضــيعةض وكــام كــ  نعمــةض وكه
اــيئةض وصــر  كــ  حمــذورض وكمــاا كــ  حــا جيمــع   الررــا والســرورض   مجيــع أحــورلض وافعــ  
للن يب إا حممد وآا حممدض وصـلى اهلل علـى حممـد وآا حممـد والسـالم عليـه وعلـيهم ورمحـة 

 .(764)«اهلل وبركاته
حــني يــنه  حــن مل يــر  اــهراو هال  ــاا  كــاا راــوا اهلل »وعــن أنــي بــن حالــن  ــاا  

جملســه أو حــن ةلواــه  ياللهــم بــن اننشــرتض وهليــن توةههــسض وبــن اعنمــمسض أنــس وقــت 
ورةـائ ض اللهــم اكهــر حــا أمههــر وحــا ال أهــنم لــه وحــا أنــس أعلــم بــه حــرض اللهــم سو ين النقــو ض 

 .(765)«وا هر  ض ووةهر هىل ا ري حيثما توةهس ض م خيري
اللهم احه ر واحه  حا حعـ ض وبل ـر »  اهره   يقوا هلا اري وكاا أبو عبد اهلل 

أتوةـهض اللهـم اـه   وبلن حا حع  ببال ن احلسنض باهلل اانهن  وباهلل أاـننج  وب،مـد 
  ك  حعونةض ولله    ك  صـعوبةض وأعطـر حـن ا ـري كلـه أكثـر  ـا أرةـوض واصـر  عـر حـن 

 . (760)«الشر أكثر  ا أحذرض   عافية يا أرحم الرامحني
أاأا اهلل الذل بيده حا  قه وة هض وبيده أ وات املالئكة والنـاش »يقوا أيضاو   وكاا 

أمجعـنيض أا يهــب لنــا   اــهرنا أحنــاو وهوانــاوض واـالحة وهاــالحاوض وفقهــاو وتوفيقــاوض وبركــة وهــد ض 
                                                           

 .5ح 488ص 2الكا   ي  722ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الثال . 426االق  صحكارم األ  725ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الثال . 427ـ  426حكارم األاالق  ص  726ي
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 .(767)«وشكراو وعافيةض وح هر  وععحاو ال ي ا ر لنبا
أاـــألن لنهســـ  اليقـــني والعهـــو والعافيـــة     ـــ   اللهـــم هين» ـــاا   وعـــن أيب عبـــد اهلل

الدنيا اآلار ض اللهم أنس وقتض وأنس رةائ ض وأنس عضدلض وأنس ناصرلض بن ُأح  وبـن 
 .(760)«أاري

 ا ا مضت بك الراحلة
كما انه يسن،ب الـدعاء   ابنـداء السـهرض فكـذلن يسـن،ب الـدعاء هلا حضـس مسألة: 

هلا حضـــــس بـــــن راحلنـــــن فقـــــ    كريقـــــن  » باملســـــافر راحلنـــــه أو حركبنـــــهض فهـــــ  احلـــــدي  
يارةس إوا اهلل و وتهض ب ري حوا حر وال  ـو ض ولكـن إـوا اهلل و وتـهض برئـس هليـن يـا رب 
حن احلوا والقو ض اللهم هين أاألن بركة اهرل هذا وبركة أهلهض اللهم هين أاألن حن فضلن 

بقوتـن و ـدرتنض اللهـم ها اـرت  الوااع رس او حالالو كيبـاوض تسـو ه ه  وأنـا اـاف    عافيـةض
  اـــهرل هـــذا بـــال وقـــة حـــر ب ـــرياض وال رةـــاء لســـوااض فـــارس ر   للـــن شـــكرا وعافينـــنض 
ووفقهـر لطاعنــن وعبا تــنض حــي تررــى وبعــد الررـاض يــا لا ابــالا واالكــرام برمحنــن يــا أرحــم 

 .(769) الرامحني 
 الدعاء عند الصعود والسبوط

هلا هـبط   اـهره والنكبـري هلا صـعد وبـذلن روايـات يسـن،ب للمسـافر النسـبي   مسألة:
 عديد  

  اــهره هلا هــبط اــبه ض وهلا صــعد   كــاا راــوا اهلل » ــاا   فعــن أيب عبــد اهلل 
 .(716)«كله 

وهـــو حنوةــه هىل حكــةض فلمـــا  صـــ،بس أبــا عبــد اهلل »وعــن حذيهــة بـــن حنمــور  ــاا  
ننــا  وكلمــا صــعد أكمــة  ــاا  صــلى  ــاا  ياللهــم اــ  اــبيلناض وأحســن تســيريناض وأحســن عافي

 .(711)«ياللهم لن الشر  على ك  شر   
                                                           

 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  الثال . 427حكارم األاالق  ص  727ي
 .2ح 488ص 2الكا   ي  728ي
 اع   آ اب السهرض الهم  الثال .الباب النا 421ـ  428حكارم األاالق  ص  721ي
 .4ح 487ص 2الكا   ي  712ي
 .1ح 487ص 2الكا   ي  711ي
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  أنه حن أرا  المعو  هىل تلـةض أو هىل حكـاا عـااض أو صـعد ورو  السيد ابن كاووش 
اهلل أكـل اهلل أكـل اهلل أكـلض ال هلـه هال اهلل واهلل أكـلض واحلمـد هلل »على المض فليقرأ حـا يلـ   

 . (712)«ك  شر رب العاملنيض لن الشر  على  
 عند هبوط الوادي

حـــن   »يســـن،ب للمســـافر أا يقـــرأ هـــذا الـــدعاء الا هـــبط وا يـــاوض  ـــاا النـــيب  مســـألة:
ـــه هال اهلل واهلل أكـــل ض حـــأل الـــوا ل حســـناتض فلـــيع م الـــوا ل بعـــداو  هـــبط وا يـــاو فقـــاا  يال هل

 . (713)«وليم ر

 ا ا أشر  المسا ر على علوّ 
هلا أشـــر  املســـافر علـــى شـــر  حـــن األشـــرا ض  ـــاا يســـن،ب النهليـــ  والنكبـــري  مســـألة:
والــذل نهــي أيب القااــم بيــده حــا هلــ  حهلــ ض وال كــل حكــلض علــى شــر    »راــوا اهلل 

حــــن األشــــرا ض هال هلــــ  حــــا الهــــهض وكــــله حــــا بــــني يديــــه بنهليلــــه وتكبــــريهض حــــي يبلــــن حقطــــع 
 .(714)«ال اب

 الدعاء عند الجسر
أا يقـوا حـني يضـع  دحيـه عليـه ـ كمـا ور     يسـن،ب للمسـافر هلا بلـن ةسـراو  مسـألة:
 .(715)«بسم اهللض اللهم ا حر عر الشيطاا الرةيم»ا ل ـ   

  ها علـى لرو  كـ  ةسـر شـيطااض  ـاا أبـو عبـد اهلل »فعن حهـص بـن القااـم  ـاا  
 .(710)«فإلا اننهيس هليه فق   يبسم اهلل  يرح  عنن

 لد ع شؤا السفر
عاء هلا رأ  املسافر حا ينشاءم حنه   كريقهض فعـن حواـى يسن،ب  راء  هذا الد مسألة:
الشــ م للمســافر   كريقــه   اــنة  ال ــراب النــاعا عــن وينــهض والكلــب » ــاا   بــن ةعهــر 

                                                           
 .21ح 452ص 73إار األنوار  ي  714ي
 .46ح 422ص 73إار األنوار  ي  713ي
 .33ح 28ب 426ص 73إار األنوار  ي  712ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  السا ش. 461حكارم األاالق  ص  715ي
 .3ح 487ص 2  يالكا   716ي



 

 312 

الناشر لذنبهض والذئب العاول الذل يعول   وةه الرة  وهو حقطع على لنبه يعول م يرتهع 
مشـااض والبوحـة المـاراة. واملـرأ  الشـمطاء يـر   م ين ه  والوـاوض وال ـيب السـائ  حـن وـني هىل
ض فمـــن أوةـــي   نهســـه حـــنهن شـــيئاو فليقـــ   (717)وةههـــاض واألتـــاا العضـــباءض يعـــر  ابـــدعاء

ياعنمــمس بــن يــا رب حــن شــر حــا أةــد   نهســ  فاعمــمر حــن للــن ض  ــاا  فيعمــم حــن 
 .(710) «للن..

 دعاء من يسا ر وحده
ــــه يكــــره لإل مســــألة: ــــا فيمــــا اــــبا  أن نســــاا أا يســــافر وحــــدهض فــــإلا اــــافر كــــذلن لكرن

حـن » ـاا   فيسن،ب له أا يقرأ هذا الـدعاء املـأوورض املـرول عـن اتحـام حواـى بـن ةعهـر 
اــري وحــده   اــهر فليقــ   يحــا شــاء اهللض ال حــوا وال  ــو  هال بــاهللض اللهــم آنــي وحشــتض 

 .(719)«وأعر على وحد ض وأ ه  يبت
  بينــــه وحــــدهض أو    ار أو    ريــــة وحــــدهض  وحــــن بــــات» ــــاا   وعــــن أيب احلســــن 

 . (726)«فليق   اللهم آني وحشتض وأعر على وحد 
 دعاء الضال عن الطريق

 .يسن،ب ملن ر  عن الطريا أا يقرأ هذه األ عية املنقولة عن أه  البيس مسألة:
هىل  هلا رللس الطريا فنا   ييا صا ض يـا أبـا صـا ض أرشـدونا» اا   فعن أيب ةعهر 

الطريــا رمحكــم اهلل ض فقــاا الــراول  فأصــابنا للــن فأحرنــا بعــ  حــن حعنــا أا ينن،ــى وينــا    
كذلنض  ـاا  فنن،ـى فنـا  ض م أتانـا فأالنـا أنـه أـع صـوتاو يـر    يقـاو يقـوا  الطريـا ونـة أو 

 .(721)« اا  يسر ض فوةدناه كما  اا
ا  عل  نهسه فلينـا   ييـا حن ر  حنكم   اهر أو ا  »و اا اتحام أحري امل حنني 

صـــا  أ ثـــر  فـــإا   هاـــوانكم حـــن ابـــن ةنيـــاو يســـمى  صـــاحلاوض يســـب    الـــبال  ملكـــانكمض 
حمنســــــباو نهســــــه لكــــــمض فــــــإلا أــــــع المــــــوت أةــــــابض وأرشــــــد الضــــــاا حــــــنكمض وحــــــبي عليــــــه 

                                                           
 األتاا  احلمار ض والعضباء وابدعاء  املقطوعة األلا أو األنف.  717ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  األوا. 424حكارم األاالق  ص  718ي
 .1ح 23ب 448ص 73إار األنوار  ي  711ي
 .18ح 22ب 421ص 73إار األنوار  ي  742ي
 .35ح 427ص 73إار األنوار  ي  741ي
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 .(722)« ابنه
يـام رللنا انة حن السننيض وحنن   كريـا حكـةض فأ منـا والوـة أ»وعن عمر بن يعيد  اا  

نطلب الطريا فلم جندهض فلما أا كاا   اليوم الثال  و د نهد حا كاا حعنا حـن املـاءض عمـدنا 
هىل حا كاا حعنا حن وياب االحرام وحن احلنوقض فن،نطنا وتكهنها بإسار هحراحناض فقام رة  حن 
ن أص،ابنا فنا    ييا صا  يا أبا احلسني  فأةابـه جميـب حـن بعـدض فقلنـا لـه  حـن أنـس يرمحـ

وإ  صـر نا إليـك نفـرا  مـن الجـن اهلل؟ فقاا  أنا حـن النهـر الـذين  ـاا اهلل ععوةـ    كنابـه 
يستمعون القرآن

هىل آار اآليةض ومل يبا حـنهم  ـريلض فأنـا حرشـد الضـاا هىل الطريـاض  (723)
 .(724)« اا  فلم نعا ننبع الموت حي ارةنا هىل الطريا

الطريا فنا   ييا صا  ـ أو يا أبا صـا  ـ  هلا رللس عن» اا   وعن اتحام الما ق 
 .(725)«أرشدونا هىل الطريا يرمحكم اهلل ض ورول أا الل حوك  به صا ض والب،ر حوك  به محع 

 .(720)«هلا أاطأمت الطريا فنياحنوا  »و اا راوا اهلل 
  صـ  ركعنـني فض  بعريلض فقـاا  كنس حع البا ر »وعن أيب عبيد  احلذاء  اا  

كمـا أ ـوا  ياللهـم را  الضـالةض ها يـاو حـن الضـاللةض ر ه علـ ه رـالتض فإهنـا حـن فضــلن   م  ـ  
فلمــا اــرنا هلا    يــا أبــا عبيــد  تعــاا فاركــبض فركبــس حــع أيب ةعهــر وعطائــن  م  ــاا 

 .(727)«  يا أبا عبيد  هذا بعرياض فإلا هو بعريلاوا  على الطرياض فقاا 

 عند الاو   ي السفر
للمســافر هلا اــا    اــهره حــن شــ ءض أا يقــرأ األ عيــة املــأوور  عــن يســن،ب  مســألة:
   هذا الباب  أه  البيس 

هلا كنـــس   اـــهر أو حهـــاس  ف هـــس ةنيهـــا أو آ حيـــاوض فضـــع   » ـــاا اتحـــام المـــا ق 
أ غيـــر ديـــن اهلل يبغـــون ولـــه أســـل  مـــن  ـــي وينـــن علـــى أم رأاـــن وا ـــرأ برفيـــع صـــوتن  

                                                           
 .15ح 435ص 73األنوار  يإار   744ي
 .41اور  االحقا     743ي
 .36ح 427ص 73إار األنوار  ي  742ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  السا ش. 451حكارم األاالق  ص  745ي
 .41ح 471ص 73إار األنوار  ي  746ي
 .28ح 28ب 453ص 73إار األنوار  ي  747ي



 

 314 

ها  وإليه يرجعونالسماوات وا رس  وعا  وكر 
(720) »(729). 

هنــــا صــــاحب صــــيدض فربــــا يعــــره،   اــــبعض أو أبيــــس بالليــــ    » ــــاا  و ــــاا لــــه  ائــــ   
  هلا  الــس فقــ   بســم اهللض وأ اــ  رةلــن اليمــىنض  ا رابــات واملكــاا املــوحش ض فقــاا 

 .(736)«وهلا ارةس فأاري اليسر  وام اهللض فإنن ال تر  حكروهاض ها شاء اهلل تعاىل
أشـهد أا ال هلـه هال اهلل وحـده ال شـرين لـهض لـه امللـن »ل  أنه هلا اهس ابعاو فق   ورو 

ولــه احلمــدض بيــده ا ــري وهــو علــى كــ  شــ ء  ــديرض اللهــم يــا لارئ حــا   األر، كلهــا بعلمــهض 
والسلطاا القاهر علـى كـ  شـ ء  ونـهض يـا ععيـع يـا حنيـعض أعـول بقـدرتن حـن كـ  شـ ء يضـرض 

، أو اـائر الـدوابض يـا االقهـا بهطرتـهض ه رأهـا عـرض واحجعهـا وال حن ابع أو هاحة أو عـار 
ـــــا  ـــــا ع ـــــيمض هحه ـــــر إه ـــــن حـــــن خمـــــاو ض ي ض وعـــــافر حـــــن شـــــرها يـــــا اهلل ي تســـــلهطها علـــــ ه

 .(731)«رحيم
رب أدخلنــي هلا  الــس حــداالو ختافــه فــا رأ هــذه اآليــة  » ــاا   وعــن أيب عبــد اهلل 

لدنك سلطانا  نصيرا  مدخع صدق وأخرجني مارج صدق واجعع لي من 
(732)»(733). 

يقــوا  ها العهاريــس حــن أوال  األبالســة تن لــ   أعــس أبــا ةعهــر »وعــن سرار   ــاا  
 .(734)«وتدا  بني حماح  امل حننيض فننههر عليهم هبلهمض فنعاهدوا للن ب ية الكرا 

حــن كــاا   اــهر واــا  اللمــوص » ــاا   وعــن  او  الر ــ ض عــن حواــى بــن ةعهــر 
  تاا  دركا  و  تاشـىكنب على عر   ابنـه  والسبعض فلي

فإنـه يـأحن بـإلا اهلل  (735)
ععوةــ ض  ــاا  او  الر ــ   ف،ججــس فلمــا كنــا بالبا يــة ةــاء  ــوم حــن األعــراب فقطعــوا علــى 

فوالــذل بعــ     تاــا  دركــا  و تاشــىالقافلــة وأنــا فــيهمض فكنبــس علــى عــر  مجلــ  
ري املــ حنني باتحاحــةض حــا نــاسعر أحــد حــنهمض بــالنبو ض وامــه بالراــالةض وشــره  أحــ حممــد 

                                                           
 .83اور  آا عمراا    748ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  السا ش. 461حكارم األاالق  ص  741ي
 .144ح 362اجاان  ص  732ي
 .57ح 462ص 73إار األنوار  ي  731ي
 .82اور  اتاراء    734ي
 .37ح 427ص 73إار األنوار  ي  733ي
 .22ح 421ص 73إار األنوار  ي  732ي
 .77اور  كه    735ي
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 .(730)«أعماهم اهلل عر

 السفر وا مان من أخطاره
وحن األ عية املرويـة لألحـاا   السـهر حـن اطـر العـدو أو اللـصض فيمـا هلا اـا  املسـافر 

يـــا آاـــذاو بنواصـــ  القـــهض والســـافع ًـــا هىل  درتـــهض املنهـــذ فيهـــا »شـــيئاو حـــن للـــنض أا يقـــوا  
لقهـا وةاعـ   ضـائه هلـا  البـاوض وكلهـم رـعيف عنـد  لبنـهض ووقـس بـن يـا اـيدل حكمهض واا

عنــد  ــوهتمض لضــعه ض وبقوتــن علــى حــن كــا ين فســلمر حــنهمض اللهــم فــإا حلــس بيــر وبيــنهم 
فــذاا أرةــوض واا أاــلمنر هلــيهم  ــريوا حــا يب حــن نعمنــنض يــا اــري املنعمــني صــ  علــى حممــد 

هـا أنـسض فقـد تـر  الـذل يـرا  وآا حممدض وال  ع  ت ريه نعمنن عل ى يد أحد اـوااض وال ت ريه
 .(737)«يبض ف،  بير وبني شرهم إا حا به تسنجيبض يا اهلل رب العاملني

ليلـة صـهنيض أحـا تـر  األعـداء  ـد أحـد وا بنـا؟   لس ألحـري املـ حنني » اا ابن عباش  
ر    هدااض اللهـم فقاا  فقد راعن هذا؟  لس  نعمض فقاا     ياللهم هين أعول بن أا أ

هين أعول بن أا أفنقر    نـااض اللهـم هين أعـول بـن أا أرـيع   اـالحننض اللهـم هين أعـول 
 .(730)بن أا أ لب واألحر لن 

هلا صــا فن ال ــوالا   كريقــنض فــألها آلاا »أنــه  ــاا   ورول عــن اتحــام المــا ق 
 .(739)«المال 

 .(746)«هلا ت ولس لكم ال يالا فألهنوا» اا   وعنه 
وهلا اهس   حنعلن شيئاو حـن هـوام األر،ض فقـ    املكـاا الـذل ختـا  للـن »ورول  

يـا لارئ حـن   األر، كلهـاض لعلمــن بـا يكـوا  ـا لرأتض لــن »فيـهض وهـو حـن أ عيـة الســر  
السلطاا على ك  حن  وننض هين أعول بقدرتن على ك  ش ء يضر حـن الضـر   بـدينض حـن 

ئر الــدوابض يــا االقهــا بهطرتــه ه رأهــا عــرض واحجعهـــاض وال اــبع أو هاحــة أو عــار، حــن اــا
تســـلطها علـــ ض وعـــافر حـــن بأاـــهاض يـــا اهلل العلـــ  الع ـــيم احه ـــر إه ـــنض وأةنبـــر بســـ ا 

                                                           
 .25ح 421ص 73إار األنوار  ي  736ي
 .57ح 465ص 73إار األنوار  ي  737ي
 .54ح 451ص 73إار األنوار  ي  738ي
 .4ح 128ص 73إار األنوار  ي  731ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  السا ش. 451حكارم األاالق  ص  722ي
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 .(741)«الوا   حن خماو  يا رحيم

 إ ا عثرت الدابة
يســـن،ب  ـــراء  هـــذا الـــدعاء هلا عثـــرت الدابـــة باملســـافر أو حـــدث حـــا شـــاًه    مســـألة:

 بة بالنسبة هىل الراكبني واملسافرين املرك
هلا عثرت به  ابنه  اا  ياللهم هين أعول بن  كاا عل  » اا   عن اتحام البا ر 

 .(742)«حن سواا نعمننض وحن ىلوي  عافيننض وحن فجأ  نقمنن
 الدعاء  ي منا ل الطريق

ن حنــاسا يســن،ب للمســافر  ــراء  بعــ  األ عيــة املــأوور  عنــد النــعوا   شــ ء حــ مســألة:
 الطريا.

ــز   مباركــا  يــا علــ ض هلا نعلــس حنــعالو فقــ     »لعلــ    ــاا النــيب  ــي من رب أنزلن
وأنــت خيــر المنــزلين

. و  روايــة  يوأيــدين بــا أيــدت بــه المــاحلنيض وهــب   الســالحة (743)
والعافية   ك  و س وحنيض أعول بكلمات اهلل الناحـات كلهـاض حـن شـر حـا الـا ولرأ وبـرأ  م 

ركعنني و    ياللهم ارس نا اري هذه البقعةض وأعذنا حن شرهاض اللهـم أكعمنـا حـن ةناهـاض  ص 
 . (744)«وأعذنا حن وبائهاض وحببنا هىل أهلهاض وحبب صاحل  أهلها هلينا 

  م يقوا  ياشهد أا ال الـه اال اهلل وحـده ال شـرين لـهض وأا   اا السيد بن كاووش 
أحــــري املــــ حنني واألئمــــة حــــن ولــــده أئمــــة أتــــوالهمض وأبــــرأ حــــن حممــــداو عبــــده وراــــولهض وأا عليــــاو 

أعدائهمض اللهم هين أاألن اري هذه البقعةض وأعـول بـن حـن شـرهاض اللهـم اةعـ  أوا  اولنـا 
 .(745) هذا صالحاوض وأواطه فالحاوض وآاره جناحا 

لكـ  وهلا أر ت الرحي  فم  ركعنني وا ن اهلل باحله  والكالء  وو ن املورع وأهلهض فإا 
حورع أهالو حن املالئكة و    يالسـالم علـى حالئكـة اهلل احلـاف نيض السـالم علينـا وعلـى عبـا  

                                                           
 .56ح 28ب 461ص 73إار األنوار  ي  721ي
 .42ح 416ص 73إار األنوار  ي  724ي
 .41اور  امل حنوا    723ي
 لباب النااع   آ اب السهرض الهم  السا ش.ا 462حكارم األاالق  ص  722ي
 .11. وحمباح العائر  ص136األحاا حن أاطار األاهار واألسحاا  ص  725ي
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 .(740) اهلل الماحلني ورمحة اهلل وبركاته 

 عند دخول البلد
يسن،ب للمسافر ـ كما   ا ل ـ  راء  بع  األ عية املأوور  عندحا يشر  علـى  مسألة:

 هره املدينة أو القرية الت  مدها   ا
ــــة فقــــ  حــــني تعاينهــــا  ياللهــــم هين   »لعلــــ    ــــاا النــــيب  ــــة أو  ري هلا أر ت حدين

أاــألن اريهــاض وأعــول بــن حــن شــرهاض اللهــم حببنــا هىل أهلهــاض وحبــب صــاحل  أهلهــا هلينــا  
»(747). 

 المسا ر إ ا رجع
يسن،ب بعد االنمرا  حن السهر  أا حيمد اهلل ععوة  على االحنهض ويشكره  مسألة:

 ض وينمدق با تيسر لهض وبذلن روايات عديد .عليها
هلا أرا   كـــاا علـــ  بـــن احلســـني » ـــاا   فعـــن حممـــد بـــن حســـلمض عـــن أيب ةعهـــر 

ا روي هىل بعـ  أحوالـه اشـ   السـالحة حـن اهلل ععوةـ  بـا تيسـر بـهض ويكـوا للـن هلا ورـع 
ــــه   الركــــابض وهلا اــــلمه اهلل وانمــــر ض محــــد اهلل ععوةــــ  وشــــكره وتمــــدق  بــــا تيســــر رةل

 .(740)«له
هلا أر ت اهراو فاش  االحنن حن ربن با كابـس بـه نهسـنض م ختـري » اا   وعنه 

وتقوا  ياللهم هين أريد اهر كذا وكذاض وهين  د اش يس االحت   اهرل هذا ًذا  وتضعه 
 .(749)«حي  يمل . وتهع  حث  للن هلا وصلس شكراو 

 دعاء الرجوع من السفر
 افر  راء  بع  األ عية املأوور  عند حا يرةع حن اهره يسن،ب للمس مسألة:

آئبــوا تــائبوا ها شــاء اهللض »أنــه ـ ملــا رةــع حــن ايــل ـ  ــاا   فقــد رول عــن النــيب 
عابــدوا راكعــوا اــاةدوا لربنــا حاحــدواض اللهــم لــن احلمــد علــى حه ــن هيــال   اــهرل 

                                                           
 .28ح 28ب 453ص 73إار األنوار  ي  726ي
 .21ح 28ب 428ص 73إار األنوار  ي  727ي
 .326ص 1 عائم اتاالم  ي  728ي
 الهم  الثاين. الباب النااع   آ اب السهرض 422حكارم األاالق  ص  721ي



 

 316 

مـوحض توةـب   ًـا السـعا   وحضرلض اللهم اةع  أوبت هذه حباركة حيمونةض حقرونة بنوبة ن
 .(756)«يا أرحم الرامحني

 إ ا دخع المسا ر منزله
يســن،ب للمســافر هلا  اــ  حنعلــهض اا ال يشــن   بشــ ء حــي يمــب املــاء علــى  مســألة:

 نهسهض ويمل  ركعنني هلل تعاىلض ويشكر اهلل حائة حر .
ء حــي وهلا  ــدم الرةــ  حــن الســهر و اــ  حنعلــهض ينب ــ  أا ال يشــن   بشــ   » ــاا 

 .(751)«يمبه على نهسه املاءض ويمل  ركعننيض ويسجد ويشكر اهلل حائة حر 

 أدعية الدخول  ي المنزل
 يسن،ب للمسافر  راء  األ عية املأوور  عند حا يدا  حنعله. مسألة:

هلا  ا  أحدكم حنعله فليسهلم علـى أهلـه يقـوا  يالسـالم   » اا اتحام أحري امل حنني 
حـني  قع هـو اهلل أحـدله أه  فليق   يالسالم علينا حن ربنا  وليقرأ عليكم  فإا مل يكن 

 .(752)«يدا  حنعله فإنه ينه  الهقر
 ركوب البحر وآدابه

 .(753)لركوب الب،ر أحكام كثري ض وآ اب ااصةض وتهمي  الكالم   حمله مسألة:
 ـاا  هلا ععم اهلل لن على الب،ر فقـ  الـذل» اا لبع  أص،ابه   فعن اتحام الررا 

بســ  اهلل مجراهــا ومرســاها، إن ربــي لغفــور رحــي اهلل ععوةــ   
فــإلا ارــطرب بــن  (754)

الب،رض فاتن على ةانبن األون و ـ   يبسـم اهللض هاـكن بسـكينة اهللض و ـر بقـرار اهللض واهـدأ 
 .(755)بإلا اهللض وال حوا وال  و  هال باهلل 

 «ومل ي ـرهر الرةـ  بدينـه»اا  عن ركوب الب،ر   هيجانـه؟ فقـ و د ائ  أبو عبد اهلل 

                                                           
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  السا ش. 462حكارم األاالق  ص  752ي
 .4ح 54ب 484ص 73إار األنوار  ي  751ي
 .15ح 172ص 73إار األنوار  ي  754ي
 تطرق الهقهاء اىل بع  أحكاحه   كناب الطهار  والمال  واألكعمة واألشربة وحا أشبه.  753ي
 .21اور  هو     752ي
 .1ض حن أبواب آ اب السهر هىل احل  و ريهض ح61ب 332ص 8واائ   يال  755ي
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(750). 
 .(757)«عن ركوب الب،ر   هيجانه هنى راوا اهلل   » و اا المدوق 

بسـ  اهلل مجراهـا ومرسـاها حـن اـا  ال ـرق ليقـ   »أنـه  ـاا   وعن أحري املـ حنني 
إن ربـــي لغفـــور رحـــي 

ومـــا قـــدروا اهلل حـــق قـــدره وا رس جميعـــا   بســـم اهلل احلـــا (750)
قيامـــــــــة والســـــــــماوات مطويـــــــــات بيمينـــــــــه ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى عمـــــــــا قبضـــــــــته يـــــــــوا ال

يشركون
(759)»(706). 

ـــزل هلا اهـــس ال ـــرق فقـــ   » ـــاا   و  حـــدي  آاـــر عنـــه  إن وليـــي اهلل الـــذي ن
الكتــــاب وهــــو يتــــولى الصــــالحين

ومــــا قــــدروا اهلل حــــق قــــدرهض (701)
هىل آاــــر  (702)

 .(703)«اآلية
فليقــ  حائــة حــر   ياهلل أكــل  حــن أرا  ركــوب الســهينة »   ــاا  و  حــدي  آاــر عنــه 

وحائة حر   ياللهم ص  على حممد وآا حممد  والعن حن سلـم آا حممـد حائـة حـر  ًـذا الن،ـو  
ياللهم العن حن سلم آا حممد  م     يبسم اهلل وباهلل والمال  على حممد راواض اهلل وعلـى 

شـرناض وهليـن توةهنـاض المـا  ني حـن آلـهض اللهـم أحسـن حسـريناض وع ـم أةورنـاض اللهـم بـن انن
وبن آحناض وإبلن اعنممناض وعلين توكلناض اللهم أنس وقننا ورةا نا وناصرناض ال ىل  بنا حـا 
ال حنــبض اللهــم بــن حنــ ض وبــن نســريض اللهــم اــ  اــبيلناض وأع ــم عافيننــاض أنــس ا ليهــة   

 مجراهـــا وقـــال اركبـــوا  يســـا بســـ  اهللاألهـــ  واملـــااض وأنـــس احلاحـــ    املـــاء وعلـــى ال هـــر 
ومرساها إن ربي لغفور رحي 

(704)  وما قدروا اهلل حق قدره وا رس جميعا  قبضته يوا

                                                           
 .4ض حن أبواب آ اب السهر هىل احل  و ريهض ح62ب 333ص 8الواائ   ي  756ي
 .3ض حن أبواب آ اب السهر هىل احل  و ريهض ح62ب 333ص 8الواائ   ي  757ي
 .21اور  هو     758ي
 .67اور  العحر    751ي
 .22ح 428ص 73إار األنوار  ي  762ي
 .116اور  األعرا     761ي
 .  67اور  العحر    764ي
 .52ح 457ص 73إار األنوار  ي  763ي
 .21اور  هو     762ي
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القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عمـا يشـركون
ض اللهـم أنـس اـري (705)

حن وفد هليه الرةااض فأنس ايدل أكرم حعورض وأكـرم حقمـو ض و ـد ةعلـس لكـ  سائـر كراحـةض 
ةض فأاـــألن أا  عـــ  ىلهنـــن هيـــال فكـــاا ر بـــت حـــن النـــارض واشـــكر اـــعي ض ولكـــ  وافـــد ىلهـــ

وارحــم حســريل حــن أهلــ ض ب ــري حــنه حــر عليــنض بــ  لــن املنهــة علــ ه أا ةعلــس   اــبيالو هىل 
سيار  ولينض وعرفنر فضلهض وحه نر   ليل  وهنارلض حي بل نـر هـذا املكـااض و ـد رةوتـن 

أحلـــ ض واةعـــ  حســـريل هـــذا كهـــار  لـــذنويبض يـــا أرحـــم  فـــال تقطـــع رةـــائ ض وأحلنـــن فـــال ختيـــب
 .(700)«الرامحني  

يسن،ب للمسافر ـ على حا رول ـ أا يقرأ هذا الـدعاء املشـنم  علـى آيـات كروـة  مسألة:
وما قـدروا اهلل حـق قـدره وا رس بسم اهلل امللن احلا »حن القرآا عند ركوبه   السهينة  

ــــــه ســــــبحانه وتعــــــالى عمــــــا جميعــــــا  قبضــــــته يــــــوا القيامــــــة والســــــماوا ت مطويّــــــات بيمين
يشركون

 . (700 )»(709)بس  اهلل مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحي ض (707)
وهناا آيات وأ عية أار  ترتبط بالطريا والسـهر واملسـافرض لكرهـا السـيد بـن كـاووش    

 كنابه  ياألحاا حن أاطار األاهار واألسحاا ض و ريه    ريه.
 

نا بيانه   هذا الكنابض نسأا اهلل اـب،انه الهائـد  والقبـواض واهلل املوفـا وهذا آار حا أر 
اــــب،اا ربــــن رب العــــع  عمــــا يمــــهوا واــــالم علــــى املراــــلني واحلمــــد هلل رب املســــنعااض 

العاملني
 ض وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين. (776)
 

 ق  المقدسة 
 هـ 1412/ صياا /  10 

 محمد الشيرا ي 
                                                           

 .67اور  العحر    765ي
 .52ح 455ص 73إار األنوار  ي  766ي
 .  67اور  العحر    767ي
 .21اور  هو     768ي
 الباب النااع   آ اب السهرض الهم  السا ش. 461حكارم األاالق  ص  761ي
 .  184ـ  182اور  المافات    772ي



 

 311 

 



 

 342 

 
 تسميشمن مصادر ال

 
 القرآا الكر  
 هن  البال ة 
 الم،يهة السجا ية 
 هلا  ام اتاالم   العراق / لإلحام الشرياسل 
 هىل هنضة وقافية هاالحية / لإلحام الشرياسل 
 أحا  الشيخ املهيد 
 اترشا  
 ات باا 
 األحاا حن أاطار األاهار واألسحاا 
 االانماص 
 االانبمار 
 االفماح  
 البلد األحني 
 النوحيد 
 دائا النارر احل 
 احلرية اتاالحية / لإلحام الشرياسل 
 ا ماا 
 السرائر 
 عاملة  ري حعلمة / لإلحام الشرياسل السيد  سينب  
 المراق املسنقيم 
 الميا ة ابديد  لعامل اتواا واحلرية والرفاه والسالم / لإلحام الشرياسل 
 العمد   



 

 341 

 الهقه  األار  / لإلحام الشرياسل 
 حام الشرياسلالهقه  احل  / لإل 
 الهقه  احلدو  والنععيعات / لإلحام الشرياسل 
 الهقه  احلريات / لإلحام الشرياسل 
 الهقه  الدولة اتاالحية / لإلحام الشرياسل 
 الهقه  الديات / لإلحام الشرياسل 
 الهقه  القانوا / لإلحام الشرياسل 
 الهقه  القماص / لإلحام الشرياسل 
 اسلالهقه  القضاء / لإلحام الشري  
 الهقه  القواعد الهقهية / لإلحام الشرياسل 
 / لإلحام الشرياسل  الهقه  حن فقه العهراء  
 القوحيات   اسني انة / لإلحام الشرياسل 
 الكا  
 اجاان 
 إار األنوار  

 تقريب القرآا هىل األلهاا / لإلحام الشرياسل 
 تنبيه ا واكر ونعهة النواسر 
 تنعيه األنبياء 
 هتذيب األحكام 
 وواب األعماا وعقاب األعماا 
 ةاحع األابار 
 ةاحع حناان احل  / لإلحام الشرياسل 
 حلية املنقني 
  عائم اتاالم 
 راالة    اعد  ال ررر  



 

 344 

 اهينة الب،ار 
 شرائع اتاالم 
 شهاب األابار 
 ص،يهة اتحام الررا  
  رر احلكم و رر الكلم 
  وا  اللئا  
  مص األنبياء للجعائرل 
 للراوندل مص األنبياء  
 كيف ين ر اتاالم هىل السجني / لإلحام الشرياسل 
 حسندرا الواائ  
 حمباح العائر 
 حمباح املنهجد 
 حكارم األاالق 
  اراة الن يري النقال املسلمني / لإلحام الشرياسل 
 حن  مص املسنبدين / لإلحام الشرياسل 
 حن ال حيضره الهقيه 
 حناان احل  / لإلحام الشرياسل 
 كالب حنا ب آا أيب  
 حوةع عن الدولة العثمانية / لإلحام الشرياسل 
 هن  احلا 
 واائ  الشيعة 
 وألوا حر    تاريخ العامل / لإلحام الشرياسل 
 



 

 343 

 
 

 الفسرس
 

 5 ..................................................... كلمة الناشر

 9 ................................................... مقدمة المؤلف

 11 ................................... القسم األوا  املقدحة العاحة 

 13 .............................................. قاعدة نفي الحرج

 14 ...................................... بين أدلة التكليف و حرج

 14 ................................................... أدلة   حرج

 15 ............................................... اتفاق ا صحاب

 15 ............................................... اإلجماع المنقول

 15 ................................................. آية نفي الحرج

 10 ....................................... حديثا: السماحة و  ضرر

 17 ..........................................   تكليف بما   يطاق

 10 .............................................. التوسعة  ي الدين

 19 ........................................ من مصاديق نفي الحرج

 26 .............................................. الدين يأمر بالُوسع

 21 ............................................ ر ع الضرر المظنون

 21 ................................................... سيرة العق ء

 21 .................................... من مستلزمات قاعدة اللطف

 23 ...................................... الكناب ونه  العسر واحلري

 20 ..................................... السّنة   تقّر العسر والحرج

 31 ....................................... « حرج»أمور  ي مسألة 

 31 ........................................... مع ا حكاا الوضعية



 

 342 

 32 ............................................. بين الضرر والحرج

 32 .......................................... اإلصر وا م  السابقة

 33 ........................................ إمكان التكليف الحرجي

 33 ........................................ التكليف بالمحال محال

 34 ........................................ الحرج وم ك تشايصه

 35 ....................................هع الحرج يتعّدى إلى الغير؟

 35 .................................. ال  اقتضا يات ودليع   حرج

 30 ...................................... ا حكاا ا لزامية الحرجية

 30 ..................................... هع الر ع رخصة أو عزيمة؟

 37 ................................................... قاعدة النظ 

 30 ................................ اإلنسان بين نزعتي: الاير والشر

 44 .............................................. متى ُوجد القضاء؟

 40 .................................................. أقساا الجزاء

 40 ............................ صح تطبيق العقوبات اإلس مية؟هع ي

 56 ............................................ الغرب وقضية المرأة

 52 ........................................ اإلس ا والمياه اإلقليمية

 54 ............................. اإلس ا وا ختراقات الجوية والبرية

 55 ............................................ المعتدون وتعّدياتس 

 50 ...............................    رق بين موظفي الدولة وغيره 

 57 ................................................. الجعع والتزوير

 57 ............................................ حدودالتنا ع على ال

 06 ................................................ تبادل المجرمين

 06 ..................................... مجرموا القانون دون الشرع

 02 ..................................................  سارة القضاء

 04 ................................... بين ا حكاا الشرعية والعر ية



 

 345 

 05 ........................................ بسا ة القضاء اإلس مي

 00 .................................. التعددية تثمر استق لية القضاء

 00 .............................................. الحقوق وأقسامسا

 09 ........................................ ا م  المتحدة ونواقصسا

 76 .............................................. بين الحك  والحق

 71 ............................................ روح القانون وجسمه

 72 ................................. التحايع على القانونالاروج أو 

 73 .................................... القانون بين المراد والمستفاد

 74 ........................................ الدستور وشورى الفقساء

 75 .............................. القوى الث ث  ي الدولة اإلس مية

 70 ................................. شورى الفقساء والعناوين الثانوية

 06 .......................................... حق العفو والمصالحة

 01 ................................................ من أقساا الحق

 03 ............................................ حكمة جزاء الجرا  

 05 ............................................... أقساا المجرمين

 07 ........................... لظرو العقوبات واخت   ا جواء وا

 00 ......................................... العقاب ا خف وا قع

 09 ............................................ من  لسفة العقوبات

 96 ....................................... العقاب   يتجاو  صاحبه

 92 .......................................... المستثنون من العقاب

 94 .............................................. من وظا ف الدولة

 95 ......................................... تساوي قانون العقوبات

 95 .............................................. كيفية ثبوت الجرا

 90 ......................................... بين حق اهلل وحق الناس

 97 ........................................... المعادلة بين الحقوق



 

 346 

 99 ........................................ مصادر القوانين الجزا ية

 166 ........................................ة كفاية ي ا دلة ا ربع

 161 ...................................... العقوبات تدرأ بالشبسات

 164 ..................................... القوانين وشروط صياغتسا

 165 ............................................   لتفتيش العقا د

 160 ............................................. من حقوق الرعية

 167 ............................................... ضمان التطبيق

 167 ............................... اتنساا األص    اتاالم  براء 

 169 ............................... بين المحكمة الشرعية والقانونية

 169 .............................. الدولة اإلس مية وأعلى سلطاتسا

 116 ................................ ا عمال والادمات بيد الناس

 116 ................................ الموظفون  ي الدولة ا س مية

 112 ....................................... الناس أحرار  ي دنياه 

 113 .......................................... مسمة القوة القضا ية

 115 .............................. المصطلحات والمفاهي  الشرعية

 110 ......................... س ميالمسلمون وغيره   ي البلد اإل

 110 ................................... قوانين الب د غير اإلس مية

 110 ............................ اإلس ا ير   الجمارك والمكوس

 119 ....................................   لسذه الكثرة من القوانين

 126 ............................... الحك  إ ا اختلف  يه المحاك 

 126 ............................. بين قوانين اإلس ا وقوانين الغرب



 

 347 

 124 ............................................... أقساا القوانين

 127 .............................. الجرا   وشكايتسا إلى السلطات

 127 .......................................... مع الجرا   القانونية

 129 ..................................... جرا ودوا عه اإلجراميةالم

 132 ..................................... القاضي والمعر ة الكاملة

 135 ..................................... الجرا   من حيث الجزاء

 137 ................................... من شروط استحقاق الجزاء

 139 ..................................... أمور يتوقف الجزاء عليسا

 146 ................................... من مستثنيات قاعدة ا لزاا

 142 .................................. ثبوت الجرا بالطرق الشرعية

 144 .................................. المقدا روح القانون بشرو ه

  ................................... 145من قضاء الفقيه الشفتي 

 140 ..................................... مر والمأمور إ ا اختلفااآل

 147 ................................. الجزاء على الشرع أو العقع؟

 149 .....................................   عقاب للجاهع القاصر

 151 .................................. الميزان  ي القاصر والمقصر

 152 ............................ إ ا ل  يجد القاضي حك  الجريمة

 154 ..................................... استحقاق العقوبة وم كسا

 155 .....................................لو تعددت خصال العقوبة

 150 ........................... اخت   القانون باخت   المصالح



 

 348 

 157 ................................................ تفسير القانون

 150 ............................................. من يجري الحد؟

 150 ..................................... النسبة بين العقوبة والردع

 159 .................................. جرا     عقوبة لسا  ي الدنيا

 106 ...................................... من هو المفسر للقانون؟

 101 ................................... بين القاضي وشورى الفقساء

 101 ............................................ اةمن شروط القض

 104 ............................. بين قانون اإللزاا وقانون العقوبات

 105 .................................... الشكاية من الظل  والظال 

 100 ............................. مدخلية الزمان  ي قانون العقوبات

 107 .............................................. العقوبة التعليقية

 100 ................................................. قانون الجب

 109 .................. تبدّل العقوبات بتبدل شورى الفقساء أو رأيس 

 176 ................................. العقاب بين ا بتداء والوصول

 176 ..................................... من صور اخت   العقاب

 172 ............................... عتبر التافيف حين اإلجراءإ ا ا

 172 .................................... الشك  ي القانون ا خف

 173 ..................................... وصول القانون إلى الناس

 174 ............................... الجرا إ ا وقع  ي ب د اإلس ا

 170 ................................... حرية التجارة وقانون المرور



 

 341 

 170 ..................................... إعادة اإلس ا إلى الحياة

 179 ............................................. من شروط القادة

 103 ............................................. هع البيعة واجبة؟

 105 ............................................ أهع الحع والعقد

 100 ..........................  ي التصويت حق ا  فال والمجانين

 107 .............................. لو ارتكب المسل  ما  يه العقاب

 100 ............................. الكا ر لو عمع ما يستلزا العقاب

 109 ........................................ الع قات الديبلوماسية

 191 .................................. بين ا حكاا ا ولية والثانوية



 

 332 

 

 193 ........................ القسم الثاين   املرور و  وانينه ا اصة 

 195 ......................................... المرور وا دلة ا ربعة

 190 .........................................  ي تعيين جسة السير

 199 ........................................... إ ا حصل الطريق

 199 ........................................... من واجبات السا ق

 266 .................................... من شرا ط الركوب والنزول

 266 .......................................... للسا ق تعيين ا جرة

 261 ......................................... آداب تال المشاة

 261 ............................... من واجبات الدولة تجاه المرور

 262 ....................................... ةالسا ق وحدود السرع

 263 ............................................... إ ا ت  ا جتيا 

 264 ..................................... موارد يحظر التجاو   يسا

 265 ........................................ التأهب لتغيير المسير

 260 ....................................... لمن يكون حق التقدا؟

 260 ................................. مع ا شارات الضو ية للمرور

 260 ............................... عند العبور من الاط الحديدي

 260 .................................. موارد حظر الوقو  والتوقف

 260 ...................................... إدارة المرور وص حياتسا

 269 ................................. ع مات المرور وموارد نصبسا

 269 .................................... ريق وأمور محظورة  يساالط



 

 331 

 269 ............................... ا ستفادة من المنّبسات الصوتية

 216 .................................. تزويد المركبة بجسا  ا يقا 

 216 .........................................  بد من النور الكا ي

 211 ........................... ا عتناء بس مة المحركات ونظا تسا

 212 ................................من مواصفات  جاجات المركبة

 212 ...................................... القياا باسعا  المصابين

 213 ...................................... حجز وتوقيف المركبات

 213 ............................................ التزوير  ي ا لواح

 213 ....................................... تجميع السيارة وتفريقسا

 214 ......................................... ماالفة قوانين المرور

 214 ............................................... عقوبة التالف

 215 .............................................. مبالغ التالفات

 215 .......................................... ارتشاء شر ة المرور

 215 ................................... الماالفة المستلزمة للجزاء

 210 .............................................. الع    والنصب

 217 ............................................. إ ا قصر الماشي

 217 ........................................... التالفات المتعددة

 210 .......................................... الحك  بترك السياقة

 210 ..................................... تعريف السيارة أو السا ق

 210 ............................................ ترقي  وسا ع النقع



 

 334 

 210 ....................................... عند وقوع حادثة مرورية

 226 ..................................... وماّو تهضابط التحقيق 

 226 ........................................... حجز وثا ق السا ق

 221 .................................... متى يصح توقيف السا ق؟

 222 ........................... واجبات السا ق عند وقوع الحوادث

 223 .............................. التعاون لكشف الحادث ومسّببه

 223 ................................ إدارة المرور وجدولة الحوادث

 224 .............................. الحوادث ووظا ف السا قين  يسا

 225 ..................................... يحق لضابط التحقيق؟ ما

 225 .............................................. مع المشتبه بس 

 220 ...................................... مسوغات معاقبة السا ق

 227 ............................. شر ة المرور وماّو تس  القانونية

 220 ....................................... توجيسات شر ي المرور

 229 ................................... السا ق وتقديمه إلى القضاء

 236 ..............................  حل المركبات وا  مأنان منسا

 233 ............................... بع  وظا ف السا قين والمشاة

 233 ............................................ على رعاة الماشية

 233 ................................. تعملي الطريقمن واجبات مس

 234 ................................ مع مركبات ا سعا  والحرا ق

 234 ........................... الدولة والمستثنون من قوانين المرور



 

 333 

 234 .................................... مع راكبي الّدواب والفرس

 235 ................................ ا ستثناءات  ي قوانين المرور

 230 ....................................... شروط تلزا السا ق أبدا  

 230 ........................................ رعاية ارشادات المرور

 237 ........................... ات وا شاراتعندما تتعارس الع م

 237 ................................. السا ق واشارة الضوء ا صفر

 230 ....................................... مع ا شارات الممنوعة

 230 .................................... من وظا ف مسندس المرور

 230 .................................... عند اشارة الضوء ا خضر

 239 ...................................... ما ينبغي للسا قين رعايته

 239 ......................... المشاة وا شارة الضو ية الااصة بس 

 246 ............................... المركبات واشارة الضوء ا حمر

 242 ....................... الااصةا شارات الضو ية  ات الد لة 

 242 ................................... ا شارات الضو ية المتقطعة

 243 ........................................... ما يمنع السا ق منه

 243 ................................... عند القياا بتغيير المسارات

 244 ................................... لتفادي الحوادث وا خطار

 244 ................................... من موارد التجاو  المحظور

 245 ................................. أمور يلزا رعايتسا عند التجاو 

 245 ............................. م  مة النصف ا يمن من الطريق



 

 332 

 240 ..................................... المركبات التي تسير ببطأ

 240 ........................................... ا جتيا  من شرا ط

 247 .................................... ا جتيا  عند تقا ع الطرق

 247 ............................... السماح لمرور مركبات الطوارئ

 240 .................................. الدخول والاروج إلى الطريق

 240 ....................................... أولوية حق المرور لمن؟

 249 ............................. عند ا نعطا  إلى اليسار واليمين

 249 ............................. المكانات المتعينة إليقا  المركبة

 256 ................................... الطرق المحظورة  ي المرور

 251 ..................................... ما المراد من حق الطريق؟

 251 .............................................. من ه  المشاة؟

 251 ......................................... المشاة ولوا ح المرور

 252 ............................. توصيات لذوي الكراسي المتحركة

 252 ................................... الطلب بالتوقف ا ضطراري

 253 ....................................... تعليمات ترتبط بالمشاة

 254 .......................................  ريق   يدخله المشاة

 254 ............................. المشاة وواجب السا قين تجاهس 

 255 ..................................... إ ا أراد السا ق ا نعطا 

 250 ................................... أمور ترتبط بانط ق المركبة

 250 ................................... جوع بالمركبة إلى الالفالر 



 

 335 

 257 ............................................. الوقو  المفاجئ

 257 .......................................... ا نعطا  المحظور

 257 .......................................... ا شارة قبع التوقف

 257 ................................ على السا ق تحاشي ا صطداا

 250 ........................................ الحد ا قصى للسرعة

 250 ................................ موارد مطلوبية تافي  السرعة

 259 ...................................... من وظا ف إدارة المرور

 206 .............................................. لو ُأدين السا ق

 206 ............................ الماالفات المرورية والجزاء عليسا

 201 ..................................... حا ت التوقف وا نتظار

 201 ..................................التوقف وا نتظار المحظوران

 202 ........................ ا ماكن الااصة لحمع ونزول الراكبين

 203 ...................................... مع باصات نقع الت ميذ

 203 ....................................... الطريق السريع المقس 

 204 ................................. ادارة المرور واجا ات السياقة

 204 ................................ مواصفات المستحقين ل جا ة

 200 ......................................... للراسبين  ي ا ختبار

 207 ..............................  ة أو  قدتإ ا انتست مدة ا جا

 207 ................................... مواصفات ا جا ة وشرو سا

 200 ............................ ادارة التراخيل وملفات المراجعين



 

 336 

 200 .......................... بين المجلس الطبي وادارة التراخيل

 276 ................................. من موارد الغاء رخصة القيادة

 276 ................................... الفرق بين اإللغاء والسحب

 276 ..................... ماالفات توجب سحب ا جا ة أو إلغا سا

 271 ............................ مع المؤسسات التدريبية ومدارسسا

 272 .............................. تكدست النقاط على السا قإ ا 

 273 .............................. مع مدارس تعلي  قيادة المركبات

 273 .......................... قضاة المرور: شرعيتس  وص حياتس 

 274 ................................. مسؤولية صياغة قوانين المرور

 275 .......................... تطسير المرور من المحرمات الشرعية
 

 277 .............................. فم      بع  أحكام املرور 

 279 ................................................ أحكاا المرور

 279 .................................... كيف يتحقق الطريق العاا؟

 279 ................................. إ ا سقط الطريق عن الطريقية

 206 ................................................. سياقة النساء

 206 ................................................... سد الطريق

 201 ........................................   لعمليات ا ختطا 

 201 ....................................... الحريات وقانون المرور

 201 ........................................ نظا ة الطرق والشوارع

 202 ..................................... كراهة الص ة  ي الطريق



 

 337 

 203 ........................................ الطرق وا ستفادة منسا

 203 ............................................ ا جنحة والرواشن

 203 .............................  تح ا بواب والنوا ذ على الطريق

 203 ........................................ الترتيب بين السيارات

 204 ....................................... إحداث الطرق الواسعة

 204 ...................................... من أحكاا توسيع الطرق

 204 ...................................... تجميع الشوارع والطرق

 205 ............................................. أخ قيات السير

 200 ................................................. الطرق اآلمنة

 207 ............................................... المرور والتأمين

 207 .................................. النقع القديمةالمرور ووسا ع 

 207 .................................. السفر بوسا ع النقع الحديثة

 200 ..................................... وسا ع النقع والعمع  يسا

 209 ................................الطريق وإحداث المساجد  يسا

 209 ...................................... إما ة ا  ى عن الطريق

 296 ...................................... اص ح الطريق وترميمسا

 296 .........................................   للحدود الجغرا ية

 291 .................................................. منع التجول

 291 .............................................. اإلضرار بالطريق

 291 ....................................... الطريق وما يضمن  يسا



 

 338 

 292 ................................................. حري  الطريق

 293 ............................................... لكع شيء حد

 293 ........................................... الطريق والضال  يه

 294 ............................................... الطريق الواسع

 294 ........................................  ريق المشاة والركاب

 294 ............................................ السفر إلى الفضاء

 295 ........................................ القطبان والسفر إليسما

 295 ............................................. المسا ة الشرعية

 290 ...................................... منع المواص ت وقطعسا

 290 ........................................ تقييدات قوانين المرور

 290 .................................. قوانين المرور غير ا س مية

 297 ......................................... موارد جوا  الماالفة

 297 .................................................. جسا  التنبيه

 297 ....................................ا صطداا وحوادث المرور

 290 ............................................ الضمانات المالية

 290 ........................................ القطار وحوادث السير

 290 ......................................... دية القتع با صطداا

 290 .......................................... من أحكاا الطا رات

 299 ................................ ا جتيا  بالطا رة من المواقيت

 299 ................................... إجا ة السوق ود تر السياقة



 

 331 

 299 ........................................ من محظورات الطريق

 299 ............................................... اتاا  المركب

 366 .............................................. المركب السنيء

 366 .......................................... التوسط  ي المركب
 

 361 ................. ااكة     بع  آ اب الطريا والسري والسهر 

 363 ............................................. استحباب السفر

 311 ........................................... السفر وبع  آدابه

 312 .................................. اصطحاب النظراء  ي السفر

 313 .............................................. ك  تسا ر وحد

 314 .....................................   ترا ق هؤ ء  ي سفرك

 315 .............................................. الر ق  ي السفر

 310 .................................... السفر إ ا استوجب المذلة

 310 .............................................. سيد المسا رين

 310 ............................................ النظا ة  ي السفر

 319 ......................................... ا ستشارة  ي السفر

 326 ............................................ الحيرة  ي الطريق

 322 ........................................ ا هتماا بمركبة السفر

 323 ................................... إ ا أردت النزول  ي الطريق

 324 .......................................... الص ة لدى الرحيع

 324 ....................................... السفر قراءة القرآن  ي



 

 322 

 325 ...................................................  اد السفر

 327 ................................... أشياء تستصحب  ي السفر

 336 ................................ تزيين المركبة با سماء المباركة

 332 ............................................ احفظ نفقة سفرك

 332 ................................................ إعانة المسا ر

 333 .................................................. هدية السفر

 334 ........................................ جدة الشكرالسفر وس

 330 ................................................ المشي وآدابه

 330 ........................................ المشي لمن يقدر عليه

 330 ...................................................... السرولة

 346 ............................................... المرأة والطريق

 342 ......................................... حق الراجع والراكب

 343 ........................................ الراكب والمشي خلفه

 343 ............................................. الوقار  ي المشي

 345 ............................................... الطريق وآدابسا

 340 ............................................... تشييع المسا ر

 347 ................................... الطريق وآداب المتصاحبين

 340 ...................................... سرعة الرجوع إلى ا هع

 349 ............................................. راستقبال المسا 

 356 .......................................... مع القادا من السفر



 

 321 

 353 ........................................ ا تتاح السفر بالصدقة

 355 ................................................. توديع العيال

 359 ......................................... آيات يبتدأ بسا السفر

 306 .......................................... المسا ر وا ستغفار

 301 .................................. القرآن الكري  خير مصاحب

 304 ........................................ تات  المسا ر بالعقيق

 305 .................................. اتاا  الحر  للاروج والسفر

 307 ............................... الدعاء حين الاروج من المنزل

 371 ...........................................الدعاء عند الركوب

 373 ................................................ تعويذة السفر

 375 ...............................................تعويذة للمركب

 375 ................................................ أدعية الحفظ

 370 ................................. الدعاء لحفظ المسا ر ومتاعه

 370 .................................. أمان تربة اإلماا الحسين 

 370 ..................................  ي السفر تسبيح الزهراء 

 306 ............................................. ية الطريقمن أدع

 304 ............................................. لد ع شؤا السفر

 305 ........................................ دعاء من يسا ر وحده

 305 ...................................... دعاء الضال عن الطريق

 392 ............................................. المسا ر إ ا رجع



 

 324 

 393 .......................................... ركوب البحر وآدابه

 397 .............................................. حما ر النهميش

 461 ...................................................... الههرش

 


