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 رورـــــآداب امل
 

َـّ طؾقـا باألكعام والحديد؛ مـفا ما يسبح يف  الحؿد هلل، الحؿد هلل الذي م

وأشؽره،  الجق، ومـفا ما يجري يف البحر، ومـفا ما يسقر طؾك البقد، أحؿده 

وأُثـل طؾقف الخقر كؾف وأستغػره، أسللف بالرضا بعد الؼضاء، وبرد العقش بعد 

ة الـظر إلك وجفف، والشقق إلك لؼائف ة،  الؿقت، وأسللف لذَّ اء مضرَّ يف غقر ضرَّ

 وال فتـٍة مضؾَّة.

وأشفد أن ال إلف إال اهلل وحده ال شريؽ لف، وأشفد أن محؿًدا طبده 

ى األماكة، وكصح األمة، فؿا مات  ورسقلف، وصػقُّف وخؾقؾف، بؾَّغ الرسالة، وأدَّ

  ة طـ هذه األمة، فصؾَّك اهلل وسؾَّؿ حتك كشػ اهلل بف الغؿَّ

لف األصفار، وأصحابف األخقار، وطؾك التابعقـ ومـ تبعفؿ وبارك طؾقف، وطؾك آ

 بنحساٍن إلك يقم الديـ، وسؾَّؿ تسؾقًؿا كثقًرا مزيًدا.

 أما بعد...

يف السر والعؾـ،  أُوصقؽؿ وكػسل بتؼقى اهلل فقا أيفا الؿؤمـون: 

واطؾؿقا أن التؼقى كجاتؽؿ يقم ُيـصب الصراط، وبرهاكؽؿ يقم تؾتبس 

لألولقـ واآلخريـ؛  األمقر، ويختؾط الظالم بالـقر، فاتؼقا اهلل فنهنا وصقتف 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)  (ڻ ڻ ڻ 

 .[131النساء:]

  

o  p 
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طؾقـا جسقؿة، قال سبحاكف:  طؾقـا كثقرة، ومِـَـْف  إن كَِعؿ اهلل عباد اهلل: 

إذا تلمؾـاها   ، وكعؿ اهلل[11]النحل: (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)

كجد أهنا يف كؾ كاحقٍة مـ كقاحل حقاتـا، فؾؾف الحؿد أواًل وآخًرا، وضاهًرا 

  وباصـًا.

لـا مـ وسائؾ الـؼؾ مـ  ما سخر اهلل من تؾك الـعم أيفا الؿؤمـون: 

ـٍ تـػر طباب  صقاراٍت تسبح يف جق السؿاء ما ُيؿسؽفـ إال الرحؿـ، ومـ سػ

الؿاء، ومـ قطاراٍت وسقاراٍت كؼضل هبا حاجتـا وإن كـا كؼضل هبا الحاجات، 

 .وهذه الؿقاصالت الحديثة ال شؽ أهنا كعؿٌة طظقؿة مـ كَِعؿ اهلل 

قن قضاء الحاجات إال بشؼ األكػس وما بقـؿا كان الـاس قديًؿا ال يستطقع

تسخقًرا طجقبًا،  مفؿ ببالغقف، واهلل تعالك خؾؼ لـا هذا الخؾؼ، وسخره لـا 

ر اهلل   فلكزل لـا الحديد فقف بلٌس شديد ومـافع لؾـاس، ومـ مـافعف: ما يسَّ

، وقطاراٍت،  ـٍ طؾك العباد مـ صـع وسائؾ الـؼؾ هذه؛ مـ صائرات، ومـ سػ

ب البعقد بنذن اهلل وسقارات تؼ  .رِّ

وهذه القسائؾ لؿ تُغػؾ الشريعة اإلسالمقة بقان أحؽامفا، وال ذِكر آداب 

 الؿسؾؿ تجاهفا، هذه الـعؿ الـاس فقفا صرفان: 

 .ما بقـ شاكٍر لـعؿة اهلل  -

وما بقـ كافٍر لفذه الـعؿة، وذلؽ حقـؿا يستخدمفا فقؿا ُيسخط اهلل  -

. 

وطؾك وجف الخصقص كعؿة السقارات التل ال يخؾق بقٌت مـفا، يسقر هبا 

الـاس إلك أطؿالفؿ، وإلك وضائػفؿ، ويصؾقن هبا أرحامفؿ، فقؼطعقن 

الؿسافات لقصؾقا إلك والديفؿ وأرحامفؿ، ويؼضقن هبا حاجاهتؿ الضرورية 

أجؾ وغقرها، ولفؿ فقفا مـافع طديدة ال ُيحصقفا طبد، وهذه مـ أطظؿ الـعؿ و
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 .الِؿـَـ

ركا مـ كػرها، أمركا بشؽر كعؿف وهناكا طـ  واهلل  أمركا بشؽر كعؿف وحذَّ

د طؾك ذلؽ بالعذاب األلقؿ، قال سبحاكف:  ڤ )كػر هذه الـعؿ، وتقطَّ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  (ڦ ڦ ڦ ڦ 

هيم:]  .[7إبرا

ص حالـا مع هذه  إذا جئت وإياكؿ أيفا الؿصؾقن، ويا أيفا الؿممـقن لـتػحَّ

طؾقفا، ولؿدى تؼصقركا فقفا مع  الـعؿة العظقؿة، ولـرى مدى شؽركا هلل 

 ؛ ربـا 

، وأال أن يستعؿؾفا اإلكسان يف صاطة اهلل  من شؽران هذه الـعؿة:

 .يستعؿؾفا فقؿا ُيسخط اهلل 

، وذلؽ بذكره وحؿده استحضار أوامر اهلل  من شؽران هذه الـعؿة:

حال ركقهبا، فاهلل تعالك أرشدكا حقـؿا كستؼؾ هذه القسائؾ سقاًء كاكت مـ 

ٌز األكعام، أو كاكت مـ هذه السقارات أن كذكر اهلل  ، وهل ال شؽ أكف تعقُّ

ة. باهلل   مـ الشرور وسائر األمقر الؿضرِّ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )قال:  ولذلؽ ربـا 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڍ  ڇ ڇ ڄ ڄ ڃ 

 .[11-13الزخرف: ](ڍ

م بقـ يدي سقره  حقـؿا يستؼؾ اإلكسان وسقؾة الـؼؾ يـبغل طؾقفا أن ُيؼدِّ

، ولذلؽ كان كبقـا حؿد ذي األسؿاء الحسـك والصػات العؾك 

  :إذا ركب الدابة قال أواًل« 
ِ
، هذه يستعقـ باهلل  «بِْسِم اهلل

 »، ثؿ يؼقل: االستعاكة تؼطع دابر الشرور بنذن اهلل 
ِ
مذكًرا كػسف  «الَْحْؿُد هلل

 » ،بلن ما يستؼؾف إكؿا هل كعؿٌة مـ كعؿ اهلل 
ِ
: ثؿ يتؾق ققل اهلل  «الَْحْؿُد هلل
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ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)  (ڇ ڇ ڍ ڍ  ڃ 

 .(3) [31-31الزخرف: ]

وال يتذكر  كثقٌر من الـاس حقـؿا يستؼل وسقؾة كؼؾه ال يتذكر هذه اآلداب،

، كثقٌر تؾؽ األذكار وال يلِت هبا الؿشروطة طؾك لسان كبقـا 

مـ الـاس إذا تلمؾت يف حالف وجدت الشقطان يدفعف دفًعا إلك استؼالل هذه 

السقارة، ثؿ تجد بعد ذلؽ طؿاًل جـقكقًّا تجزم معف أن الشقطان هق الذي يدفعف 

 إلك الشر دفًعا، هذا أمٌر معؾقم.

حقـؿا كان طؾك مائدةٍ مـ مقائد الطعام،  ولذلؽ الـبل 

جاء غالٌم ُيدَفع، فلراد أن يضع يده يف اإلكاء، فلمسؽ الـبل 

  بقده، ثؿ جاءت جاريٌة تُدَفع فلرادت أن تضع يدها يف

يدها، ثؿ أمرهؿ بؼقل: بسؿ اهلل، ثؿ  اإلكاء، فلمسؽ الـبل 

ا ؿَ فُ عْ فَ ْد يَ  انَ طَ قْ الش   ُت يْ أَ رَ »: ذكر الجارية والغالم وقال: ♥قال 

 «هِ فِي أَيِْديِفَؿادِ يَ  عَ ي مَ دِ يَ  ن  إِ وَ »قال:  «ى الط َعاِم َدْفًعا َحت ى يُْذِهَب بََرَكَة الط َعامِ لَ إِ 

 . (2)أو كؿا قال 

بؿعـك أكف أمسؽ يد الشقطان، لؿاذا؟ ألن الشقطان يحرص طؾك أال يؽقن 

، ولذلؽ الؿشروع يف حؼ كؾ مسؾؿ اإلكسان متعقًذا باهلل، وال مستعقـًا بربف 

 »بؿا ورد؛  إذا خرج مـ بقتف أن يؼقل: بسؿ اهلل، وأن يدطق اهلل 
ِ
بِْسِم اهلل

ْؾـَا َولَْجـَا،  َتَوك 
ِ
 َخَرْجـَا، َوَعَؾى اهلل

ِ
 ، واألدطقة األخرى أيًضا.(1)«َوبِْسِم اهلل

                                                                 

 .◙مـ حديث ابـ طؿر  (3112)أخرجف بـحقه مسؾؿ  (3)

 .◙( مـ حديث حذيػة 2132أخرجف مسؾؿ ) (2)

، مـ حديث أبل (3521) «مسـد الشامققـ»(، والطرباين يف 6105أخرجف أبق داود ) (1)

= 
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طؾَّؿـا أن يؼقل اإلكسان إذا خرج مـ بقتف، أن  ♥والـبل 

ي أَُعوُذ بَِك أَْن أَِضل  »يؼقل:  ُفم  إِكِّ ، أَْو أَْظؾَِم أَْو  أَوْ  الؾ  ، أَْو أَِزل  أَْو أَُزل  أَُضل 

ْو يُْجَفَل َعَؾي  
 .(3)«أُْظَؾَم، أَْو أَْجَفَل أَ

ْؾُت َعَؾى »وأيًضا يؼقل:   توك 
ِ
، َوال حْوَل َوال ُقوَة إال  بِاهللبِْسم اهلل

ِ
  .(2)«اهلل

: إذا قال اإلكسان هذا الدطاء قال الشقطان قال الـبل 

يَُؼوُل لَُفْم: َما ُترِيُدوَن »لجؿاطتف وألصحابف ولرفؼتف الذي ُيغقون الـاس قال: 

 َوُكِػقَت يَت ُهدِ »؛ ألكف يسؿع الؿؾؽ يؼقل: «ُهِدي وُوقِيُكِػي وَ  ْد ُجٍل قَ رَ بِ 

 .(1)«ُوقِقَت وَ 

حقـؿا يستؼؾ  هذا هق الؿشروع أيفا الؿممـقن؛ أن اإلكسان يحؿد ربف 

 وسقؾة الـؼؾ هذه.

أن الؿشروع يف حؼ الؿسؾؿ أن يسقر بتمدة وبلكاة، وأن يؽقن األمر الثاين: 

مـ صػات طباد الرحؿـ أهنؿ يؿشقن طؾك  رفقًؼا رحقًؿا، ولذلؽ ذكر اهلل 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )األرض هقكًا، قال سبحاكف: 

ۈ ۈ ٴۇ  .[33الفرقان:](ۆ 

 =                                                                 

/ 2) «الثؿر الؿستطاب»، وضعػ إسـاده األلباين يف ◙مالؽ األشعري 

531). 

(، 6145« )الصغرى»(، والـسائل يف 1122(، والرتمذي )6101أخرجف أبق داود ) (3)

 .(2112) «الؿصابقح مشؽاة»، وصححف األلباين يف ▲ م سؾؿةمـ حديث أ

ـ ( 0412« )الؽربى»(، والـسائل يف 1125والرتمذي ) (،6106أخرجف أبق داود )(2) م

 (: حسـ صحقح.60وقال األلباين يف تخريج الؽؾؿ الطقب )، ◙ كسحديث أ

 اكظر التخريج السابؼ. (1)



 

 آداب املـــــرور 8 

أن اإلكسان لـ يخِرق األرض، ولـ يبؾغ الجبال صقاًل، وأن  وبقَّـ 

اإلكسان مطالٌب مـف وهق يسقر طؾك قدمقف أن يؽقن صاحب تمدة وأكاة، 

ة القداع ُيـادي  ♥وصاحب رفٍؼ، ولذلؽ كان الـبل  إبَّان حجَّ

قـَةُ »الـاس ويؼقل: 
ؽِ قـَُة الس 

ؽِ كان يـفاهؿ طـ اإلسراع، حتك إكف شـؼ  (3)«الس 

لؿا أسرطت، وذلؽ لقؽبح جؿاح سرطتفا،  ♥طـؼ راحؾتف 

ولقجعؾفا تؿشل بتمدة، هؽذا الذي يـبغل طؾك الؿسؾؿ؛ ألن يف اإلسراع ويف 

 الطقش فقف مـ الؿضار الشلء الؽثقر.

طؾك هذه الـعؿة، وحقـؿا  وتلمؾقا حال الؿسؾؿ الذي ال يشؽر اهلل  

يسقر سقر الحؿؼك وسقر الطائشقـ تجده يتسبب بلضراٍر طظقؿة، مـ تؾؽ 

 األضرار ما يعقد طؾك كػسف هق، فؽؿ مـ إكساٍن ُقتِؾ أو قتَؾ كػسف بسبب صقشف. 

بؾ وصؾ الحال السرطة الجـقكقة التل يسقر هبا كثقٌر مـ الـاس، من ذلك: 

إلك أن يسقر بعض الطائشقـ الذيـ يستحؼقا أن ُيطَؾؼ طؾقفؿ لؼب الؿجرمقـ، 

يسقرون يف الشقارع الػرطقة الؿؿتؾئة باألصػال، وبالؿارة والـساء، يسقرون 

فقفا سقًرا جـقكقًّا كلكف يسقر طؾك خطٍّ دولل، يؿشل مئة وطشريـ أو مئة 

، ولربؿا خرج صػٌؾ مـ بقـ السقارات، وأربعقـ كقؾق مرت يف الساطة ال ُيبالل

وكؿ مـ حادٍث حصؾ، واهلل ُيؼطِّع كقاط الؼؾقب ذهبت فقف أكػٌس بريئة بسبب 

 ذلؽ الطائش.

طدم احرتام أكظؿة سقر الؿرور التل وضعتفا الدول، وذلؽ من ذلك: 

حؿايًة لؾـاس سقاًء الذيـ يؼقدون الؿركبات، أو الؿارة، أو طؿقم الشعب 

قٌر مـ الـاس يؼطع اإلشارة الحؿراء وال ُيبالل، وقد كصَّ أهؾ والجؿفقر، كث

                                                                 

 .◙( مـ حديث جابر بـ طبد اهلل 3234أخرجف مسؾؿ ) (3)
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العؾؿ مـ الػؼفاء الؿعاصريـ طؾك حرمة قطع اإلشارة ولق كـت واقًػا 

 لقحدك.

َـّ أكظؿة الؿرور التل   األمر قد وضع هذه اإلشارات، وس
َّ

ما دام أن ولل

تثؾ هذه تُصان هبا األرواح، وتُصان هبا األمقال، يجب طؾك اإلكسان أن يؿ

ۈئ )األوامر؛ ألن اهلل تعالك أكاط بقالة األمقر ما يتعؾؼ بؿصالح الـاس؛ 

 .[95النساء:](ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

وحقـؿا يؼطع اإلكسان اإلشارة ال شؽ أكف يصـع فقضك طارمة، فؾربؿا 

، ولربؿا جـك طؾك إكساٍن لف حؼ السقر، ولربؿا جـك طؾك كػسف،  جـك طؾك مارٍّ

والحقادث يف هذا أشفر مـ أن تُذكر، فالجؿقع ُيشاهد، والجؿقع يؼرأ، بؾ إن 

مـ كثرة  اهلل دول العالؿ كؾفا ومـطؼتـا هذه طؾك وجف الخصقص تجلر إلك 

ة البقضاء بسبب  الؼتؾك، والؿصابقـ، والؿعاققـ الذيـ أصبحقا أسقري األسرَّ

 تؾؽ الحقادث؛

 إما أن يؽقن بسبب حؿؼف وصقشف. -

وإما أن يؽقن ضحقة صائٍش، أو مجـقٍن، أو سؽراٍن، أو مؿـ تعاقر  -

 شقئًا مـ الؿخدرات والؿسؽرات كسلل اهلل العافقة والسالمة.

 األمور التي تجعؾـا كذكر هذه الؼضقة قضقة اإلضرار باآلخرين:أيًضا من 

م قتؾ اإلكسان لـػسف؛  ڃ چ )ما يتعؾؼ بؼتؾ الـػس، فاهلل تعالك حرَّ

 (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )، [95النساء:](چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .[159البقرة:]

يرمل بـػسف يف التفؾؽة حقـؿا ال يتؼقد بلكظؿة الؿرور،  فؽثقٌر مـ الـاس

وحقـؿا ال يتؼقد بلكظؿة السقر، فؿا الػرق بقـ إكساٍن يجع كػسف بحديدةٍ أو 

بسؽقـ، وبقـ مـ يؿشل مئة وثؿاكقـ كقؾق مرت يف الساطة، أو مئة وستقـ، أو 
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مقة، مئة وأربعقـ مع أن أكظؿة السقر حددت فرتات السرطة طؾك الطرق العؿق

 أو طؾك الطرق الػرطقة، فامتثال هذه األكظؿة ال شؽ أكف يحؿل بنذن اهلل 

 اإلكسان مـ القققع يف الؿخاصر.

وهق مـ كؿال التقحقد؛ ألن بذل السبب مـ تقحقد اهلل رب العالؿقـ، 

لؾرجؾ الذي جاء يسللف طـ التقكؾ، قال:  كؿا قال الـبل 

دام أن طـده التقكؾ فال حاجة إلك  كاقتل أطؼؾفا أم أُصؾؼفا؟ فقعتؼد أن ما

 »: طؼؾفا، فؼال لف الـبل 
ِ
ل َعَؾى اهلل ؛ »(3)اْعِؼْؾَفا َوَتَوك 

 فبذل السبب مـ كؿال التقكؾ، بؾ هق مـ تقحقد اهلل رب العالؿقـ.

وحػظ  ومؿا يدخؾ يف هذا: ما كصَّ طؾقف العؾؿاء َرِحَؿُفؿ اهلُل تعالك

األحقاء مـ قضقة تػؼُّد مركبة السقر؛ ألن اإلكسان الذي يسقر طؾك مركبٍة 

قديؿٍة، أو يقجد فقفا خؾؾ فقتسبب يف حادٍث يؽقن جاكقًا يف كظر الشريعة 

اإلسالمقة، لؿاذا؟ ألكف لؿ يبذل األسباب، فؽثقٌر مـ الـاس ال يفتؿ هبذه 

كاٍس آخريـ أبرياء ذهبت الؼضايا، ولربؿا أودت بحقاتف، أو أودت بحقاة أُ 

 أرواحفؿ الـػقسة فؾتة بسبب تساهؾف وهتاوكف.

حقـؿا يتػؼد اإلكسان؛  يتػؼد اإلكسان طجالت سقارتف، هذا مـ ديـ اهلل 

 ألن هذه الؿركبة كؿا يؼقل العامة: هل بقٌت مـ كار، وأداٌة؛ 

 إما أن تؽقن صالحة. -

                                                                 

(، والبقفؼل يف 101/ 4« )حؾقة األولقاء»(، وأبق كعقؿ يف 2632أخرجف الرتمذي ) (3)

مشؽؾة » .حسـ لغقره، وقال األلباين: ◙( مـ حديث أكس 3353« )الشعب»

 (.22« )الػؼر
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ة. -  أو مضرَّ

اء األساسقة التل هبا سالمة يتػؼَّد طجالت السقارة، ويتػؼد األجز

 اإلكسان، وسالمة اآلخريـ بنذن اهلل رب العالؿقـ.

يف أرواح الـاس اآلخريـ، فؽثقٌر مـ  أيًضا يـبغل لإلكسان أن يتؼل اهلل 

الـاس ال ُيعقر أرواح الـاس اهتؿاًما، وال يفؿف هذا األمر، ولذلؽ الؼتؾ الخطل 

؛ فقف الدية، وصقام شفريـ متتابعقـ؛ كجد أن طؼقبتف مغؾَّظة يف شريعة اإلسالم

ألن هذه األكػس ال تُزهؼ هؽذا بسفقلٍة، وبعض الـاس يتساهؾ ال سقؿا مـ 

اب الذيـ أطدادهؿ كثقرة، يحؿؾفؿ وال ُيبالل يف  يحؿؾقن الؽثرة مـ الركَّ

 صالح سقارتف أو يف خراهبا.

 أيًضا يـبغل لؾـاس جؿقًعا أن يعؾؿقا أن أكػس الـاس معصقمة، وأن

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )األصؾ السعل يف إبؼائفا وإحقائفا؛ 

 [39املائدة:](ڤ ڤ 

 ر  اَض  نْ مَ »يؼقل:  ♥وأيًضا قد يتسبب يف إطاقة ألحٍد والـبل 

اهللُ  هُ ر  َض  اؿً ؾِ ْس مُ 
(3)»، 

 .(2)«اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ »ويؼقل:  

گ گ گ ڳ ): ويؼقل   ک ک گ 

                                                                 

مـ حديث (، 2112(، وابـ ماجف )3011(، والرتمذي )1516أبق داود )أخرجف (3)

 .(405) «الغؾقؾإرواء »حسـف األلباين يف و ،◙ بل صرمةأ

مـ حديث طبادة بـ الصامت (، 2111ابـ ماجف )(، و22224أحؿد )أخرجف  (2)

 .(405« )إرواء الغؾقؾ»بؿجؿقع صرقف يف  وصححف األلباين، ◙
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 .[91األحزاب:](ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

الؿممـقن كؼقلف والـاس يف الحؼقؼة ال سقؿا الحؽقمات هذا الؽالم أيفا 

والدول، والـَُخب التل ترجق الصالح ألمتفا مستـػرة يف هذه السـقات طؾك 

وجف الخصقص، وذلؽ مـ كثرة الؼتؾك ومـ كثرة الؿصابقـ بسبب هذه 

السقارات، بؾ إن بعض الدول الؿجاورة قتالها يف العام القاحد يػقق حروبًا 

قم بقـ الدول، واهلل إن طدد الؼتؾك يػقق طدد قتؾك حروب بقـ دوٍل دمقيًة تؼ

 تؼقم بقـفا حرٌب وكقرات.

وتـبَّفقا لفذا األمر، واطؾؿقا أن شريعتـا  فاتؼوا اهلل أيفا الؿؤمـون،

اإلسالمقة السؿحاء لؿ ترتك شقئًا مـ أمقر الدكقا وال الديـ إال وكبَّفت طؾقف، 

 : وأرشدت إلقف، ففذا كبقـا 

ـا طؾقف وأرشدكا إلقف. -  ما مـ خقٍر يعؾؿف لـا إال دلَّ

ركا مـف، وهناكا طـف  -  .وما مـ شرٍّ يعؿؾف إال حذَّ

تـبَّفقا لفذه الؼضقة العظقؿة، وضعقا أيديؽؿ يف أيدي رجال الؿرور، 

لـتعاون جؿقًعا طؾك الربِّ والتؼقى، ولـؼطع دابر هذه الشرور التل يف الحؼقؼة 

مت وضعـا  االجتؿاطل، وأثارت فقـا أوجاًطا كثقرة، فؽؿ رمَّؾت هذه أزَّ

الحقادث مـ كساء، وكؿ أيتؿت مـ أصػال، وكؿ جـت طؾك مؿتؾؽاٍت طامٍة 

 وخاصة.

أسلل اهلل الؽريؿ رب العرش العظقؿ أن يؼقـل وإياكؿ وجؿقع الؿسؾؿقـ 

الشرور، وأن يقفؼـا وإياكؿ لؿا فقف الخقر والصالح والحبقر، إكف طؾك كؾ 

شلٍء قدير، وباإلجابة جدير، أققل ما تسؿعقن وأستغػر اهلل لل ولؽؿ ولسائر 

 الؿسؾؿقـ مـ كؾ ذكٍب وخطقئة، ويا فقز الؿستغػريـ أستغػر اهلل.
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 اخلطبة الثانية
 

الحؿد هلل وكػك، وصؾَّك اهلل وسؾَّؿ وبارك طؾك الـبل الؿصطػك، وطؾك 

 َمـ بلثره اقتػك إلك يقم الحشر والؿـتفك.

 بعد... أما

شؽر هذه الـعؿة يؽقن أيًضا باستعؿال اآلداب  فقا أيفا الؿؤمـون:

 قة التل سؿتفا شريعتـا اإلسالمقة:الشرطقة، والؼقاطد الؿرط

أال يستخدم اإلكسان هذه القسقؾة يف شلٍء مـ الؿحرمات،  من ذلك أيًضا:

م؛ ألن القسائؾ لفا أحؽام الؿؼاصد؛  يف الذهاب إلك أمٍر محرَّ

 فالقسقؾة إلك القاجب واجبة. -

 والقسقؾة إلك الؿـدوب مـدوبة. -

مة. - م محرَّ  والقسقؾة إلك الؿحرَّ

 والقسقؾة إلك الؿؽروه مؽروهٌة. -

فؿتك أدرت مؽقـة سقارتؽ وقدهتا إلك مؽاٍن محرم، فلكت تؽػر بـعؿة اهلل 

  كسلل اهلل طؾقؽ، فاتِؼ اهلل واحذر الحذر كؾف مـ أن تُسَؾب الـعؿ كؾفا

ڄ)؛ افقة والسالمةالع  (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

هيم:]  [7إبرا

 



 

 آداب املـــــرور 14 

طؾك أولقاء األمقر أن يتؼقا اهلل يف أوالدهؿ، وأال ُيسؾِّؿقا هذه  األمر اآلخر:

السقارات إال لؾراشديـ مـ أبـائفؿ مؿـ حصؾقا طؾك رخصة الؼقادة، 

سقا طؾك الؼقادة جقًدا، وأيًضا لقس طـدهؿ سػٌف وال صقٌش يف الؼقادة؛  وتؿرَّ

اٍن لؿ يؼرحقا، ألكـا يف واقع األمر كشاهد كؿاذج يف غاية السقء والؼبح مـ جذط

 ومـ أصػاٍل لؿ يتؿرسقا يف الحؼقؼة طؾك ققادة السقارات بشؽٍؾ جقٍد.

ما يحصؾ مـ السرطة الجـقكقة، فؽؿ ذهبت زهراٌت مـ شبابـا  من ذلك:

بسبب صقٍش، وبسبب ققادةٍ جـقكقة، وكؿ ُجـِل طؾك كثقٍر مـ زهرات شبابـا 

 بسبب جـاية الغقر طؾقفؿ.

ؿا جاءت بأيًضا اآلداب العامة، وبالذوق العام، وب وأيًضا هـاك أمقر تُخؾُّ 

 بف شريعتـا اإلسالمقة السؿحاء، وذلؽ مـ استعؿال السقارات استعؿااًل سقئًا: 

الضرب طؾك الؿـبف يف الفزيع الخقر مـ الؾقؾ، فؽؿ أيؼظ ِغرٌّ  من ذلك:

يف جاهٌؾ مريًضا وإكساكًا مـ كقمف أيؼظف بسبب ضربف طؾك الؿـبف بشؽٍؾ مزطٍج 

الساطة الثاكقة طشرة مثاًل، أو الساطة القاحدة لقاًل، أو غقرها مـ األوقات، 

والـاس فقفؿ الؿريض، وفقفؿ ذا الحاجة، وفقفؿ الؿقضػ، وفقفؿ مـ يـام 

مبؽًرا، وفقفؿ صالب العؾؿ، وفقفؿ مـ يؼقم الؾقؾ فقُخشك طؾك هذا الجـس أن 

طؾقف الؾعـة طافاكا اهلل يدطق طؾقف ذلؽ اإلكسان، فقجد باب إجابة، فتـزل 

 وإياكؿ.

ما يصـعف  أيًضا من الؿـاظر الؼبقحة التي تستػز الحؾقم يف واقع األمر:

ون الشقارع بسقاراهتؿ  ال مـ األغرار حقـؿا يسدُّ بعض الحؿؼك، وبعض الجفَّ

لقتحدثقا حديثًا جاكبقًّا، ولقتجاذبقا أصراف الحديث، أو لقؼقل بعضفؿ لبعٍض 
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ث مع زمقٍؾ لف، وما شقئًا مـ األشقاء ، فتجده ُيغؾؼ صريًؼا فرطقًّا؛ ألكف يتحدَّ

 . (3)أمر بنططاء الطريؼ حؼة ♥ُيراطل حؼقق الؿارة، والـبل 

ٌر،  ٌؾ، وتؽسُّ ولق كاكت الؿسللة ضروريًة أو الزمًة لفان األمر، ولؽـف تؽسُّ

اإلضرار بالؿارة، ومحاولة إضفار طضالتف أمام  وتخـُّس، ومحاولة استؼصاد

الـاس بؿعـك أكف شابٌّ يف ريعان الشباب وهق يؿتؾؽ أمره، وال شؽ أن هذا 

قبقٌح بالؿسؾؿ الذي يممـ باهلل والققم اآلخر، وال يؾقؼ بالذوق العام، وال 

 باألدب الذي جاءت بف شريعتـا اإلسالمقة السؿحاء.

بقضع السقارات أمام أبقاب الجقران، أو  ما يتعؾؼ وأيًضا من األمور:

إغالق الؿقاقػ الرسؿقة بقضع السقارات يف وسط الطريؼ، هذه كؾفا مـ 

الؿخالػات، وقد يرتؽب اإلكسان فقفا إثًؿا وذكبًا طظقًؿا؛ ألن فقف إضراٌر 

 بالؿسؾؿقـ.

الحديث حقل هذه الؼضقة وتػريعاهتا ومسائؾفا وجزئقاهتا  عباد اهلل:

كبَّفت طؾك أهؿفا وققاطدها، وهل يف واقع األمر طـاويـ  يطقل، لؽــل

طريضة، فالقاجب طؾقـا جؿقًعا أن كحؿد اهلل طؾك هذه الـعؿة العظقؿة، وأن 

، وشؽره يؽقن بحؿده والثـاء طؾقف طؾك الدوام واالستؿرار، كشؽره 

جب، وباستعؿال هذه القسقؾة استعؿااًل سؾقًؿا مباًحا يف أمٍر مباح أو يف أمٍر وا

 . والحذر الحذر مـ استعؿالفا فقؿا ُيسخط اهلل 

 

                                                                 

( مـ حديث أبل سعقد الخدري 2323(، ومسؾؿ )2156أخرجف البخاري ) (3)

◙. 
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وإن أكسك فؾـ أكسك ما يصـعف كثقٌر مـ الـاس مـ وضع التؿاثقؾ يف 

سقاراهتؿ، أو مـ وضع أشرصة الؿقسقؼك الؿحرمة يف مسجالت سقاراهتؿ، 

لؿا سؿع جرًسا يف سػره هنك طـ ذلؽ وأمر بؼطعف،  ♥والـبل 

مؾعقن، وهذه الؿقسقؼك أصقاٌت مؾعقكة،  وكان يـفك طـ أن ُيصَحب بصقٍت 

ٌة ِعـَْد ُمِصقبٍَة، »يؼقل:  ♥والـبل َصْوَتاِن أَْحَؿَؼاِن َمْؾُعوَكاِن: َرك 

فلكت يف كعؿة، هذه وسقؾة الـؼؾ كعؿة، وحقـؿا تليت بتؾؽ  (3)«َوَكْغَؿٌة ِعـَْد كِْعَؿةٍ 

 الـغؿة فلكت هـا تدخؾ يف دائرة الخطر، ولعؾ وسقؾة كؼؾؽ تؽقن مؾعقكة.

واصطحاب التؿاثقؾ والصقر يف السقارات ال شؽ أكف يجري طؾك هذه 

م مـ هنل الـبل  أن ُيصَحب  الؼاطدة ققاًسا طؾك ما تؼدَّ

الة، بشلٍء مؾعقن، فتـبَّفقا  لفذه الؼضقة، واحذروا الحذر كؾف فنن الـعؿ زوَّ

واإلكسان قد ُيستدرك فقرى بلن األمقر تسقر تؿاًما وهق يقغؾ يف الؿعصقة، 

 فتػجله العؼقبة كسلل اهلل العافقة والسالمة.

هذا وصؾقا وسؾِّؿقا طؾك كبقؽؿ الؿصطػك، ورسقلؽؿ الؿجتبك الذي 

بالصالة والسالم طؾقف فؼال وهق  بالـقر والفدى إذ أمركؿ اهلل  أرسؾف اهلل 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )أصدق الؼائؾقـ: 

 ، [93األحزاب:](چ ڇ ڇ

ى  َمنْ »أكف قال:  وصحَّ طـ كبقؽؿ  ى َعَؾي  َصََلًة َصؾ  َصؾ 

                                                                 

ابـ أبل ، و(3541) «الؿسـد»أبق داود الطقالسل يف (، و3116أخرجف الرتمذي ) (3)

مـ حديث ( 3115« )الؿـتخب»، وطبد بـ حؿقد يف (32321) «الؿصـػ»يف شقبة 

 .(2362« )الصحقحة السؾسؾة»، وصححف األلباين يف ◙جابر بـ طبد اهلل 
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 .(3)«اَعْشرً  بَِفا اهللُ َعَؾقْهِ 

صؾقت طؾك آل إبراهقؿ إكؽ  الؾفؿ صؾِّ طؾك محؿٍد وطؾك آل محؿد، كؿا

حؿقٌد مجقد، وبارك طؾك محؿٍد وطؾك آل محؿد كؿا باركت طؾك آل إبراهقؿ 

 إكؽ حؿقٌد مجقد.

 

 

 

 

 

                                                                 

 .◙( مـ حديث طبد اهلل بـ طؿرو 141أخرجف مسؾؿ ) (3)


