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Abstract
In the beginning of the twentieth century, the world was deprived of the
advanced modes of transportation. The system of road transport was
confined to the use of animal-drawn vehicles. Since, the need of
transportation was limited, it was not organized by government and
authorities. However, with the dawn of human advancements, a welldeveloped transport system was needed as a primary requirement. Hence,
dimensions of the transport system expanded, and it became one of the
most important responsibilities of governments in all countries. As the
government is a sponsor of society and is responsible for its provision in
the light of Shariah, the government must feel its responsibilities and try to
accomplish it. If this important aspect is neglected or ignored, it will lead
to anarchy and chaos in the country and will eventually result in
deterioration of people`s living standard. That is why needed to do a
research on the said topic, where will be – Insha Allah o Ta’ala- effort to
mention the responsibilities of the state regarding building roads, railway
tracks, sidewalks, fly-overs/under-passes, mosques and rest areas
alongside the roads, and their maintenance, as well as installation of traffic
signs and signals and guiding maps, health care services and parking lots,
and to provide safety and security to people`s lives and their belongings,
and preventing illegal stalls/booths and parking of vehicles on the roads,
and to prevent the usage of roads that are in bad condition for travelling.
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وبعد ،فإن موضوع "مسؤوليات احلكومة عن نظام ادلرور يف الفقو اإلسالمي"  -نظراً إىل
متنوعة،
ظروف احلياة ادلعاصرة -من أىم ادلوضوعات الفقهية اليت حتتاج إىل دراسة دقيقة ذات جوانب ّ
نظاما بسيطًا إىل بداية القرن العشرين ،وكانت وسائل
ألن نظام ادلرور واستخدام الطرق والشوارع كان ً
التن ّقل والتواصل مقصورة على استخدام العربات واحليوانات .ومل يكن ىذا النظام من األنظمة اليت حتتاج
وحتول إىل نظام واسع ،وشعبة مهمة من
إىل ترتيبات وتنظيمات احلكومة والسلطة ،مث تطور ىذا النظام ّ
شعب احلياة البشرية ،وأصبحت أبعاده عالية موسعة ،وتنوعت أنواعو الكتشاف أصناف ادلركبات
اجلديدة والسريعة ،ودخل ىذا النظام من أىم مسئوليات احلكومات يف مجيع البلدان؛ ألن احلكومة ىي
راعية على اجملتمع ومسؤولة عن رعيتها يف ضوء الشريعة اإلسالمية كما جاء يف «احلديث َع ْن َعْب ِد اللَّ ِو
ب ِن عمر ر ِضي اللَّو عْن هما ،أَنَّوََِ :سع رس َ ِ
ول َع ْن
ولُ :كلُّ ُك ْم َر ٍاع َوَم ْسئُ ٌ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
ول اللَّو َ
ْ ُ ََ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ول عن ر ِعيَّتِ ِو ،وادلرأَةُ ِيف ب يتِ
ول َع ْن رعِيَّتِو ،و َّ ِ
َر ِعيَّتِ ِو ،فَا ِإل َم ُام َر ٍاع َوُى َو َم ْسئُ ٌ
َْ
َ َْ
الر ُج ُل يف أ َْىلو َر ٍاع َوُى َو َم ْسئُ ٌ َ ْ َ
َ
َ
ِ ِِ 1
زوِجها ر ِ
ول َع ْن َرعيَّتو»
اعيَةٌ َوِى َي َم ْسئُولَةٌ َع ْن َر ِعيَّتِ َهاَ ،واخلَ ِاد ُم ِيف َم ِال َسيِّ ِدهِ َر ٍاع َوُى َو َم ْسئُ ٌ
َْ َ َ
إذاً ال بد ألصحاب احلكومة والسلطة أن يفهموا مسؤولياهتم وحتاولوا زلاولة كاملة إىل
إصلازىا ،وإن تغافلت أو تساىلت إىل ىذا اجلانب ادلهم فسوف ينتشر الفساد يف البالد وستكون حياة
الناس ضيقة ،فمن ىنا نعرف أن "مسؤوليات احلكومة عن نظام ادلرور يف الشريعة " من األْتاث اذلامة
والدقيقة اليت ال ؽلكن لطالب العلم االستغناء عن دراستها ،وال سيما يف العصر الراىن وخاصة يف دولتنا
احلبيبة مجهورية باكستان اإلسالمية ،فألجل ذلك أردنا أن نكتب ْتثًا يف ىذا ادلوضوع ،سائالً من ادلوىل
سبحانو التوفيق والسداد واإلخالص يف القول والعمل.
وسيكون السير في هذا البحث على المباحث التالي:








ادلبحث األول :بناء الطرق والشوارع واألسالك احلديدية وإصالحها وجتديدىا.
ادلبحث الثاين :صياغة األنظمة ادلرورية ولوائحها وتنفيذىا على ادلستخدمُت.
ادلبحث الثالث :ختصيص وختلية األرصفة للمشاة ،والشوارع للمرکبات ،واألسالك احلديدية للقطارات.
ادلبحث الرابع :تنصيب اللوحات والشاخصات للتوجيو واإلرشاد.
ادلبحث اخلام  :اختاذ اجلسور على الشوارع لعبور ادلشاة.
ادلبحث السادس :إيقاف السيارات وادلركبات يف موضع سلتص.

 1صحيح البخاري ،كتاب في االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس،باب العبد راع يف مال سيده ،وال يعمل
إال بإذنو ،حديث:۽۶۸۴
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ادلبحث السابع :بناء ادلساجد على الشوارع واختاذ دورات ادلياه بعد مسافة زلددة.
ادلبحث الثامن :توفَت احلفاظ واألمن على ادلارين وأمواذلم وأعراضهم.
ادلبحث التاسع :إنشاء دوائر اإلسعاف تقوم باخلدمات الصحة الفورية.
ادلبحث العاشر :منع أصحاب احملالت والعربات عن إيقاف احملالت والعربات يف الشوارع.
ادلبحث احلادي عشر :ادلنع عن استخدام الطرق الربية ّتميع أنواعها يف الظروف اخلطَتة.

المبحث األول :بناء الطرق والشوارع واألسالك الحديدية وإصالحها وتجديدها:

وفيه مطالب:

المطلب األول :بناء الطرق والشوارع واألسالك الحديدية وإصالحها وتجديدها:
إن نظام ادلرور واستعمال الطرق والشوارع يف العصر احلديث أصبحت أبعاده عالية موسعة،
وتنوعت أنواعو الكتشاف أصناف ادلركبات اجلديدة والسريعة ،ودخل ىذا النظام من أىم مسئوليات
احلكومات يف كافة البالد ،فمست احلاجة إلی بناء الطرق والشوارع والسكك احلديدية وإصالحها
وجتديدىا .وىذا من أىم متطلبات احلياة البشرية يف العصر الراىن؛ ألن احلياة البشرية مل جتر بدوهنا
ويكون الناس يف حرج ومشقة وكالعلا مدفوع يف الشريعة اإلسالمية كقولو تعاىلَ ”:وَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم ِيف
2
يد بِ ُك ُم الْ ُع ْسَر“ 3وىكذا جاء يف احلديث «عن النيب
يد اللَّوُ بِ ُك ُم الْيُ ْسَر َوَال يُِر ُ
الدِّي ِن ِم ْن َحَرٍج“ ”يُِر ُ
صلى اهلل عليو وسلم ،قال :يسروا وال تعسروا ،وبشروا،وال تنفروا» 4فلذا البد للحكومة أن تتوجو إىل
ىذا اجلانب ادلهم بكل اىتمام وتسهل الناس حياهتم مبقتضى العصر الراىن .وىكذا يف بداية اإلسالم
كانت ىناك طرق صغَتة ومل ػلتج الناس إلی طرق واسعة وصياغة القوانُت والضوابط لنظام ادلرور ،ومع
ذلك أرشد النيب صلى اهلل عليو وسلم إىل إرشادات وتعليمات اليت تتعلق بادلنازل والطرق ووضع بعض
القواعد والضوابط ذلا يف بعض ادلواضع وادلناسبات .كماروي أنو عليو الصالة والسالم أُخرب أ ّن بعض
أىل اجليش يضيقون الطريق ويقطعونو ،فأرسل صلى اهلل عليو وسلم مناديًا وأعلن يف الناس ’’أ َّ
َن َم ْن

 2احلج:ۼۻ

 3البقرة۹:ۼ۵

 4صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب ما كان النيب صلى اهلل عليو وسلم يتخوذلم باادلوعظة والعلم كي ال ينفروا،
حديث:۽ۺ؛وصحيح مسلم ،كتاب اجلهاد والسَت ،باب يف األمر باالتيسَت وترك التنفَت ،حديث۷۶:ۻ۵؛ومسند
أمحد،حديث۵۶۷۷:؛(الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل۵۸۶۵ ،ى ۶۴۴۵/م) ،۽۷۸۵ :۵
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ضيَّ َق َمْن ِزًال أ َْو قَطَ َع طَ ِري ًقا فَ َال ِج َه َاد لَوُ‘‘ .5ىذا يدل على أ ّن النيب صلى اهلل عليو وسلم كيف كان
َ
يهتم اىتماما كامال بتنظيم ادلنازل والطرق .وكذلك عندما أمر ”عمر رضي اهلل تعاىل عنو ببناء ادلباين
يف الكوفة والبصرة؛ خطوا الشوارع على عرض عشرين ذراعا ،وطول أربعُت ذراعا ،واألزقة تسعة أذرع،
والقطائع ستُت ذراعا .وبنوا ادلسجد اجلامع بالوسط ْتيث تتفرع الشوارع ،وذلك بأمر عمر رضي اهلل
عنو ،وىذا يدل على نفاق سوق اذلندسة حىت يف البناء يف الزمن األول سفرا وحضرا وختطيطا .وكذلك
كان عمر رضي اهلل عنو يشًتط على أىل الذمة إصالح اجلسور والطرق“ 6.وىذه اآلثار كلها تدل
داللة واضحة أن بناء الطرق والشوارع والسكك احلديدية وإصالحها وجتديدىا من أىم مسئوليات
احلكومات والسلطات.
المطلب الثاني:حد سعة الطريق:

متنوعة،
إن الطرق والشوارع قد تضايقت مبرور الزمن والعصور واخًتعت اخًتاعات حديثة ّ
ونظام ادلرور قد تنوعت أنواعو الكتشاف أصناف ادلركبات اجلديدة والسريعة ،فال بد لتنظيم ىذا النظام
ولًتتيبو أن تكون الطرق والشوارع عريضة وموسعة ،والنيب صلى اهلل عليو وسلم حدد الطرق والشوارع
صلَّى
بنفسو يف عهده ،كما جاء ’’يف الصحيحُت من حديث أَِِب ُىَريْ َرةَ رضي اهلل عنو قَ َ
ال :قَ َ
ضى النِ ُّ
َّيب َ
7
ِ
ِ
ال:
اجُروا ِيف الطَِّر ِيق بِ َسْب َع ِة أَ ْذ ُرٍع‘‘  ،ورواه الًتمذي وابن ماجة « َع ْن أَِِب ُىَريْ َرةَ قَ َ
اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم إ َذا تَ َش َ
ال رس ُ ِ
يق َسْب َعةَ أَ ْذ ُرٍع» ،8أي :إذا حدث االختالف فيما
اج َعلُوا الطَِّر َ
ول اللَّو صلى اهلل عليو وسلمْ :
قَ َ َ ُ
بينكم معناه إذا كانت األرض مشًتك بُت الناس ويريدون إحياءىا وعمارهتا فإن اتفق ىؤالء يف الشارع
على أمر فذاك ،وإال فيصنع الشارع على عرض سبعة أذرع؛ لكي تدخل فيها األمحال واألوزان
 5سنن أِب داود ،كتاب الجهاد ،باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعتو،حديث:۽۶ۺ(،۶بَتوت :الناشر،
ادلكتبة العصرية ،صيدا)۸۵ :۷،
 6الًتاتيب اإلدارية والعماالت والصناعات وادلتاجر واحلالة العلمية اليت كانت على عهد تأسي ادلدنية
اإلسالمية يف ادلدينة ادلنورة العلمية ،حملمد َعبْد احلَ ّي بن عبد الكبَت ابن زلمد احلسٍت اإلدريسي ،ادلعروف بعبد
احلي الكتاين (ادلتوىف۶:ۼ۵۷ى ( ،بَتوت:الناشر،داراألرقم ،الطبعة الثانية) :۵،ۼ۶۷
 7صحيح البخاري ،كتاب المظالم والغصب،باب إذا اختلفوا يف الطريق،حديث۷:ۻ ،۶۸وصحيح مسلم،
كتاب المساقاة،باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيو،حديث۵۷:ۺ۵

 8سنن الًتمذي ،باب ما جاء يف الطريق إذا اختلف فيو كم غلعل؟،حديث۷:ۻ ،۶۸وسنن ابن ماجة ،كتاب
األحكام،باب إذا تشاجروا يف قدر الطريق،حديث:ۼ۶۷۷
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وخترجها ،ويف ىذا الصدد رعاية دلصلحة القوم ،وحىت ال تكون ضررا بادلارة فيها؛ وأما إذا حصل
االتفاق فيما بينكم يف حد الشارع وال يكون فيو تنازعا ،فيبقى على ما مت االتفاق عليو أكثر أو أقل
من سبعة أذرع مبقتضى العصر الراىن.
جميعا:
المطلب الثالث :الطريق العام مشترك بين الناس ً

الطريق العام مشًتك بُت مجيع الناس يف االنتفاع بو ،فلي ألحد أن ينتفع بو وحيدا ويضر هبذا
ضر
االنتفاع اآلخرين ،فلذا ال غلوز أن يصنع مظلة فيها ضرر بادلشاة و ّ
ادلارين ،أو يشغل الشارع ْتيث ي ّ
السَت وادلرور واالنتفاع العام بالطريق ،ألن الطريق ىي من ادلرافق العامة ،ويباح لكل واحد اإلنتفاع بو
ْتيث أن ال يكون فيو ضررا باآلخرين باتفاق الفقهاء ،وأن ادلنفعة األصلية ىو السَت والعبور ،ألنو صنع
لذلك ،فيجوز لكل واحد أن ينتفع مبا صنع لو ،وىو ادلرور باتفاق العلماء ،وكذلك من ادلباحات لكل
واحد أن ينتفع بو بغَت ادلرور شلا ال يضر بادلارين -مثال -أن يقف أحد يف األماكن ادلخصصة النتظار
احلوافل و سيارات األجرة أو لإلسًتاحة أو للمعاملة إذا مل يضيق على ادلارة  ،وإن مل تسمح احلكومة
بذلك التفاق الناس يف سائر األزمان والعصور على ذلك .وكذلك يتفق مجيع الفقهاء إذا كان يضر ادلارة
أو يضيق عليهم ،فال غلوز ذلك نظرا إىل حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم «ال ضرر والَ ِ
ضَر َار».9
َ ََ َ
وىكذا قال الفقهاء أن التصرف يف الطريق النافذ حرام إذا كان يضر ادلارة أو يضيق عليهم ادلرور ،ألنو ىو
حق جلميع ادلسلمُت ،فال غلوز ألي أحد أن يضرىم يف حقهم, ،وقد ذكر مجهور الفقهاء النهي عن بناء
دكة  -وىي اليت تتم بناؤىا للجلوس وما شابو  -يف الطريق النافذ ويزرع شجرة فيو وإذا اتسع الطريق،
وَسح اإلمام ،وانتفى الضرر ،ومت بناؤعلا من أجل ادلصلحة العامة؛ دلنعهم من أن يكونوا يف مكاهنم ،وألنو
مبٍت يف ملكية الغَت دون إذنو ،وقد يضر ادلارة يف وقت الحق ،ويضيق عليهم ،ويعثر بو العاثر ،فلم غلز،
10
ألنو من استمرار الوقت يشبهون شلتلكاهتم اخلاصة ،وينقطع استحقاق الطرق.
9

موطأ مالك ،كتاب األقضية،باب القضاء يف ادلرفق،حديث۹:۽ۼ(،۶الناشر ،مؤسسة الرسالة ،سنة النشر،

۵۸۵۶ه) :۶،ۻۺ۸
10

ينظر،ردالمحتار على الدر المختار  ،البن عابدين ،زلمد أمُت بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي

(ادلتوىف۵۶۹۶:ى )(،بَتوت:الناشر،دارالفكر،الطبعة الثانية۵۸۵۶،ى ۶/۽۽۵م)،ۺ۶ :۽۹؛ وهناية احملتاج إىل شرح
ادلنهاج ،لشم الدين زلمد بن أِب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي (ادلتوىف۵۴۴۸:ى )( ،بَتوت:
الناشر،دارالفكر،الطبعة األخَتة۵۸۴۸،ى ۸/ۼ۽۵م)۷۸۶ :۹،؛ وكشاف القناع عن منت اإلقناع ،دلنصور بن يون بن
صالح الدين ابن حسن بن إدري البهوتى احلنبلى (ادلتوىف۵۴۹۵:ى )( ،الناشر،دارالكتب العلمية)۹ :۸،۽۵
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أي تصرف من شأنو أن يضر ادلارة وؽلنع
فقد اتضح شلا تقدم أن الفقهاء بيّنوا النهي من ّ
استحقاقهم للطريق ،ألنو حق للجميع وهبذا السبب أن الصالة شلنوعة يف قارعة الطريق على الرغم أهنا
أعظم عبادة ،وبادلثل ُهني ادلسلم من التعري على الطريق كما «جاء يف قولو صلى اهلل عليو وسلم :
إذا عرستم ،فاجتنبوا الطريق ،فإهنا طرق الدواب ،ومأوى اذلوام بالليل» 11وذلذا السبب غلب على
أصحاب ادلركبات أال يقطعوا طري ًقا نافذا بو ،ألغراض شخصية وال يضيقونو على ادلارة وال ؽلنع أي
شخص من التخلص فيو؛ بل ىو ضامن شرعا إن تؤذي أي شخص من أصحاب الطريق عن قصد.
”قال د .وىبة الزحيلي :فإن ترتب عليها ضرر أو أذى وجب إزالتها ،فيزال ادلسيل القذر يف
الطريق العام ،وؽلنع حق الشرب إذا أضر بادلنتفعُت ،وؽلنع سَت السيارة يف الشارع العام إذا ترتب عليها
ضرر كالسَت بالسرعة الفائقة ،أو يف االجتاه ادلعاك  ،عمالً باحلديث النبوي « :ال ضرر والَ ِ
ضَر َار»،12
َََ َ
وألن ادلرور يف الطريق العام مقيد بشرط السالمة فيما ؽلكن االحًتاز عنو“ 13.وقد حدث يف عصرنا
احلاضر ادلخالفات ادلرورية اليت تضر بأولئك الذين ؽلرون عليها ،وجتب على احلكومات والسلطات
إلزالتها ،واحلفاظ على طريق الناس الذين يتعدوهنم؛ فمن مثّ تأخذ بعض أصحاب ادلقاىي من طرق
األشخاص ويضعون فيها ادلقاعد وادلوائد والطاوالت ،وُؽلنح الذين غللسون عليها ما ىو غَت مسموح بو
ادلارة مبعصيتهم وبسبب تدخُت الشيشة وغَتىا من
وشلنوع ،وحىت بعض أولئك الذين يؤذون ّ
التدخُت،ومن اخلطاب الفاحش-أحيانًا – ورمبا يؤذون ادلارين وادلارات بالقول والقيام والفعل أحيانًا
أخرى .وإضافة إىل ذلك ،أن بعض متاجر ادلالب وغَتىا تستقطع من الشوارع عن البضائع اليت
عرضت عليها ،وبالتايل ىذا يكون سببا لتضييق الشارع على ادلارة ،وىناك شبان يقفون على الطريق
إليذاء ادلارة ،وخاصة للنساء ،وكذلك بعض الناس يلقون األوساخ والقذر يف طريق الناس ،وكل ىذا
شلنوع يف اإلسالم ،ومستنكر يف اجملتمع اإلنساين .وهني عنها النيب صلى اهلل عليو وسلم وعد رفع
ول اهللِ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
األذى عن الطريق شعبة من شعب اإلؽلان كما جاء يف احلديث « َع ْن أَِِب ُىَريْ َرَة ،قَ َ
ضع وسب عو َن  -أَو بِ ْ ِ
صلَّى اهلل َعلَْي ِو وسلَّمِ ِْ :
ضلُ َها قَ ْو ُل َال إِلَوَ إَِّال اهللُ،
ض ٌع َوستُّو َن ُ -ش ْعبَةً ،فَأَفْ َ
اإلؽلَا ُن ب ْ ٌ َ َ ْ ُ
َ
ُ
ْ
ََ َ
 11صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب مراعاة مصلحة الدواب يف السَت ،والنهي عن التعري يف الطريق ،حديث:ۺ۶۽۵

 12موطأ مالك ،كتاب األقضية،باب القضاء يف ادلرفق،حديث۹:۽ۼ(،۶الناشر ،مؤسسة الرسالة ،سنة النشر،
۵۸۵۶ه) :۶،ۻۺ۸
ِ 13
الز َحْيلِ ّي(،دمشق:الناشر،دارالفكر ،سوريَّة،الطبعة َّالرابعة)۴۸ :۸،۽۶
اإلسالمي وأدلَّتُوُ للدكتور َوْىبَة بن مصطفى ُّ
ُّ
الف ْقوُ
6

مسؤوليات احلكومة عن نظام ادلرور يف ضوء الشريعة (دراسة حتليلية نظرية)

اإلؽلَ ِ
وأ َْدنَ َ ِ
َّ ِ ِ
احلَيَاء ُش ْعبَةٌ ِم َن ِْ
ان»14وجاء يف الكوب الوىاج يف شرح ىذا
َ
اىا إ َماطَةُ ْاألَذَى َع ِن الطريقَ ،و ْ ُ
أجرا
احلديث”(قول ال إلو إال اهلل وأدناىا) أي أقرهبا من الدنو مبعٌت القرب ،وأسهلها ً
فعال وأقلها ً
(إماطة األذى) أي تنحية ما يؤذي الناس وإزالتو وإبعاده(عن الطريق) ادلسلوك للناس وادلراد باألذى كل
15
ما يتوقع إذايتو للمارة من حجر أو مدر أو شوك أو غصن متدل يف ىواء الطريق أو غَته“.
المطلب الرابع :إصالح الطريق وترميمها:

أىم مسؤوليات احلكومات والسلطات إصالح الطرق وترميمها ،فال بد للحكومة أن تصلح
من ّ
الطرق وترفع نواقضها وترميم خراهبا وإصالحها ،وبسبب عدم رعاية التعليمات و االرشادات ادلتعلقة لنظام
ادلرور من قبل احلكومة والشعب الباكستاين كم من حادثة حدثت يف الدولة احلبيبة ،فخسر الناس
تتحمل الشعب ىي الغرامات وادلخالفات وتدمَت
اخلسائر ادلادية والنفسيّة ،فمن اخلسائر ّ
ادلادية اليت ّ
ادلركبات ،و ّأما اخلسائر ادلتعلقة بالنف فهي من قبيل اجلراحات والقتل وعقوبة السجن وغَتىا .وىذا من
واجبات احلكومة أن حتاول حلفظ النفوس وأمواذلم وأعراضهم؛ ألن اإلمام ىو راع على الناس ومسئول عن
ول اللَِّو صلَّى اهلل علَيوِ
رعيتو ،كما «جاء يف احلديث َع ْن َعْب ِد اللَّ ِو بْ ِن ُع َمَر َر ِض َي اللَّوُ َعْن ُه َما ،أَنَّوََُِ :س َع َر ُس َ
َ ُ َْ
الر ُج ُل ِيف أ َْىلِ ِو َر ٍاع َوُى َو
ول َع ْن َر ِعيَّتِ ِو ،فَا ِإل َم ُام َر ٍاع َوُى َو َم ْسئُ ٌ
ولُ :كلُّ ُك ْم َر ٍاع َوَم ْسئُ ٌ
َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
ول َع ْن َر ِعيَّتِ ِوَ ،و َّ
ول عن ر ِعيَّتِ ِو ،وادلرأَةُ ِيف ب ي ِ
ت َزْوِج َها َر ِاعيَةٌ َوِى َي َم ْسئُولَةٌ َع ْن َر ِعيَّتِ َهاَ ،واخلَ ِاد ُم ِيف َم ِال َسيِّ ِدهِ َر ٍاع َوُى َو
َْ
َ َْ
َم ْسئُ ٌ َ ْ َ
ول َع ْن َر ِعيَّتِ ِو 16فثبت أن اإلمام راع على الناس ومسئول عن رعيتو ،فمن واجبات احلكومة أن تصلح
َم ْسئُ ٌ
الطرق وترفع نواقضها وترميم خراهبا وإصالحها ،لكي تسهل حياة الناس مجيعا.

المطلب الخامس :بناء الطرق الواسعة:

ولتنوع أصناف
بتطور الزمان؛ وإلزدياد النّاس وكثرة الس ّكان ّ
إن الطرق والشوارع قد تضيقت ّ
ادلركبات اجلديدة والسريعة ،فتقتضي ىذه األحوال أن تكون الطرق واسعة وكبَتة ،فالشوارع والطرق
لعامة وبدون توسعة الشوارع والطرق لوقع النّاس يف حرج وضيق
العادية القدؽلة ال تكفي لقضاء حاجة ا ّ

 14صحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب شعب اإلؽلان،حديث۷۹:

15
العلَوي اذلََرري الشافعي (،الناشر،دار
الكوكب الوىاج شرح صحيح مسلم ،حملمد األمُت بن عبد اهلل األ َُرمي َ
ادلنهاجم ،دار طوق النجاة ،الطبعة األوىل۵۸۷۴،ه/۽۶۴۴م) :۶،۽۷۵

 16صحيح البخاري ،كتاب في االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ،باب العبد راع يف مال سيده ،وال
يعمل إال بإذنو،حديث:۽۶۸۴
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17
وكالعلا مدفوع يف الشريعة اإلسالمية،كقولو تعاىلَ ”:وَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم ِيف الدِّي ِن ِم ْن َحَرٍج“ ”يُِر ُ
يد اللَّوُ
يد بِ ُك ُم الْ ُع ْسَر“.18وىكذا جاء يف احلديث’’عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ،قال:
بِ ُك ُم الْيُ ْسَر َوَال يُِر ُ
يسروا وال تعسروا ،وبشروا،وال تنفروا‘‘ 19فينبغي إحداث طرق جديدة وواسعة ،كما ينبغي توسعة
أىم مسؤوليات احلكومات والسلطات فالبد للحكومة أن تتوجو
الشوارع والطرق ادلوجودة .وىذا من ّ
إىل ىذا اجلانب ادلهم بكل اىتمام.

المطلب السادس :نظافة الطرق والشوارع:

إن النظافة جزء من اإلؽلان فينبغي رعاية نظافة الطرق والشوارع ،وقد جتب إذا وسخت
ِ ِ
ِ
َّيب
وأضرت وساختها بادلارين ،كما جاء يف ’’احلديث َع ْن َعْبد اللَّو بْ ِن َع ْم ٍرو َرض َي اللَّوُ َعْن ُه َماَ ،ع ِن النِ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
ال :ادلُ ْسل ُم َم ْن َسل َم ادلُ ْسل ُمو َن م ْن ل َسانو َويَدهَ ،وادلَُهاجُر َم ْن َى َجَر َما نَ َهى اللَّوُ
َ
20
َعْنوُ‘‘ ومن أحد مظاىر شرفو ىو إعطائو آداب خاصة بو يف حالة القضاء على حاجتو ومجيع أفعالو.
فلذا ال غلوز لو التبول أو التغوط أمام الناس ،أو يف الطرقات والشوارع أو أماكن اجللوس ،أو بالقرب
من ادلياه اليت دتد أو األهنار اليت تتدفق ،أو الشواطئ اليت يأتون إليها ،أو بالقرب من األشجار ادلثمرة
وىناك روايات عديدة تدل على ذلك« :فقد روى مسلم يف صحيحو َع ْن أَِِب ُىَريْ َرةَ َر ِضي اللَّوُ َعْنو ،أ َّ
َن
َ
رس َ ِ
ُت قَالُوا :وما اللَّعَّانَ ِ
ال :اتَّ ُقوا اللَّعَّانَ ْ ِ
ال :الَّ ِذي يَتَ َخلَّى
ول اهللِ؟ قَ َ
ان يَا َر ُس َ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
ول اهلل َ
ََ
َُ
ِ ِ 21
ِ
ول اللَّوِ
ِ
ِيف طَ ِر ِيق الن ِ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َّاس ،أ َْو ِيف ظلِّه ْم وروى أبو داود « َع ْن ُم َعاذ بْ ِن َجبَ ٍل َرض َي اللَّوُ َعْنو ،قَ َ
22
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم :اتَّ ُقوا الْ َم َال ِع َن الث ََّالثَةَ :الْبَ َر َاز ِيف الْ َم َوا ِرِدَ ،وقَا ِر َع ِة الطَّ ِر ِيقَ ،والظِّل
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الر ُج ُل
ال :نَ َهى َر ُس ُ
ويف الطرباين « َع ِن ابْ ِن ُع َمَر َرض َي اللوُ َعْنو قَ َ
صلى اهللُ َعلَْيو َو َسل َم أَ ْن يَتَ َخلى َّ
ول اللو َ

 17احلج:ۼۻ
 18البقرة۹:ۼ۵
19

صحيح البخاري ،كتاب العلم  ،باب ما كان النيب صلى اهلل عليو وسلم يتخوذلم باادلوعظة والعلم كي ال

ينفروا،حديث:۽ۺ؛ وصحيح مسلم ،كتاب الجهاد والسير،باب يف األمر باالتيسَتوترك التنفَت،حديث۷۶:ۻ۵؛ ومسند

أمحد،حديث(،۵۶۷۷:الناشر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل۵۸۶۵،ه۶۴۴۵/م)،۽۷۸۵ :۵

 20صحيح البخاري ،كتاب اإليمان،باب أي اإلسالم أفضل؟،حديث۵۴:

 21صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب النهي عن التخلي يف الطرق ،والظالل،حديث:۽ۺ۶

 22سنن أِب داود،كتاب الطهارة،باب ادلواضع اليت هنى النيب صلى اهلل عليو وسلم عن البول فيها،حديث:ۺ۶
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ِ
ضف َِّة نَ َه ٍر َجا ٍر» 23وعلى ىذا فال غلوز قضاء احلاجة حتت
ت َش َجَرةٍ ُمثْمَرةٍَ ،ونَ َهى أَ ْن يُتَ َخلَّى َعلَى َ
َْحت َ
األشجار ادلثمرة أو ما أشبهها شلا ينتفع بو ،وخاصة ينبغي للناس رعاية نظافة الطرق والشوارع فال غلوز
النيب صلى اهلل عليو وسلّم إىل أعلية ذلك يف عدة
ذلم أن يبولوا أو يلقوا القذر واألوساخ فيها .وقد أرشد ّ
ال رس ُ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّمِْ :
ض ٌع َو َسْب عُو َن
أحاديث حيث يقولَ ’’:ع ْن أَِِب ُىَريْ َرةَ ،قَ َ
اإلؽلَا ُن بِ ْ
ول اهلل َ
ال :قَ َ َ ُ
َ
 أَو بِ ْ ِاىا إِ َماطَةُ ْاألَذَى َع ِن الطَّ ِر ِيقَ ،و ْ
ض ٌع َوستُّو َن ُ -ش ْعبَةً ،فَأَفْ َ
ضلُ َها قَ ْو ُل َال إِلَوَ إَِّال اهللَُ ،وأ َْدنَ َ
ْ
احلَيَاءُ
ِ 24
ِ
ُش ْعبَةٌ م َن ِْ
اإلؽلَان‘‘
َن رس َ ِ
ال :بَْي نَ َما َر ُج ٌل ؽلَْ ِشي بِطَ ِر ٍيق َو َج َد
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
ول اللَّو َ
و’’ َع ْن أَِِب ُىَريْ َرَة :أ َّ َ ُ
25
َخَرهُ ،فَ َش َكَر اللَّوُ لَوُ فَغَ َفَر لَوُ‘‘
ص َن َش ْو ٍك َعلَى الطَّ ِر ِيق فَأ َّ
غُ ْ
َّ
اجلَن َِّةِ ،يف
ب ِيف ْ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،قَ َ
و’’ َع ْن أَِِب ُىَريْ َرةََ ،ع ِن النِ ِّ
ال :لََق ْد َرأَيْ ُ
َّيب َ
ت َر ُج ًال يَتَ َقل ُ
26
شجرةٍ قَطَعها ِمن ظَه ِر الطَّ ِر ِيقَ ،كانَ ِ
َّاس‘‘
ْ
َ ََ ََ ْ ْ
ت تُ ْؤذي الن َ

المطلب السابع :تجميل الطرق والشوارع:

بعد االىتمام بنظافة الطريق يستحسن جتميل الشوارع والطرق واألرصفة وما أشبو ذلك مبا
ال يعد إسرافاً ،ألن اهلل سبحانو وتعاىل ػلب اجلمال «كما جاء يف احلديث عن عب ِد اهللِ ب ِن مسع ٍ
ود،
َ ْ َْ
ْ َ ُْ
27
ِ
صلَّى اهلل َعلَْي ِو وسلَّم قَ َ ِ
ط النَّاس»
ب ْ
اجلَ َم َ
ال ،الْكِ ْب ُر بَطَُر ا ْحلَ ِّقَ ،و َغ ْم ُ
يل ُِػل ُّ
َع ِن النِ ِّ
َّيب َ
ُ
ال :إ َّن اهللَ َمج ٌ
ََ َ
فال بد للحكومات والسلطات أن هتتم جتميل الشوارع والطرق واألرصفة وما أشبو ذلك حتذيرا عن
اإلبذار واإلسراف.

المبحث الثاني :صياغة األنظمة المرورية ولوائحها وتنفيذها على المستخدمين:

من أىم مسؤوليات احلكومات والسلطات أن تنظم وترتب األنظمة ادلرورية للمستخدمُت اليت
مل ختالف نصا من الكتاب والسنة وكذلك روعي فيها مصلحة الناس ومنفعتها ،ومن مسؤوليات
احلكومات والسلطات أن هتتم بتنفيذىا على ادلستخدمُت ،والبد للمستخدمُت أن يلتزموا ىذه األنظمة
 23ادلعجم األوسط ،لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين (ادلتوىف۴:ۺ۷ى )،
حديث۶:۽ (،۶۷القاىرة:الناشر،داراحلرمُت) :۷،ۺ۷
24
25

صحيح مسلم ،كتاب اإليمان،باب شعب اإلؽلان،حديث۷۹:

صحيح البخاري ،كتاب األذان ،باب فضل التهجَت إىل الظهر،حديث۹۶:ۺ

 26صحيح مسلم ،كتاب كتاب البر والصلة واآلداب،باب النهي عن اإلشارة بالسالح إىل مسلم،حديث۶۴۶۵:
 27صحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب حترمي الكرب وبيانو،حديث۵:۽
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بكل اىتمام ورعاية؛ ألن ىذه األنظمة اليت أنشأىا اإلمام لًتتيب سَت الناس عرب ىذه الطرقات،
وحلفظ النفوس من اذلالك ،وبناءً على اادلصاحل الكربى اليت يًتتب عليها ،وعلى الرغم أن أطاعة أويل
األمر مشروع نظرا إىل قاعدة (تصرفات اإلمام بالرعية منوطة بادلصلحة) 28وادلصاحل ىنا معتربة شرعا؛
نصا من القرآن أو احلديث ،وفائدتو جلميع الناس حقيقية وليست وعلية ،وىي إذا مل
ألنو مل تنتهك ً
تكن من الضروريات فال تقل أبداً من مرتبة االحتياجات.
”يقول َساحة الشيخ ابن باز رمحو اهلل :ال غلوز ألي مسلم أو غَت مسلم أن ؼلالف أنظمة
الدولة يف شأن ادلرور دلا يف ذلك من اخلطر العظيم عليو وعلى غَته ،والدولة وفقها اهلل إظلا وضعت ذلك
حرصا منها على مصلحة اجلميع ودفع الضرر عن ادلسلمُت .فال غلوز ألي أحد أن ؼلالف ذلك،
وللمسؤولُت عقوبة من فعل ذلك مبا يردعو ،وأمثالو ،ألن اهلل سبحانو يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن،
وأكثر اخللق ال يردعهم وازع القرآن والسنة ،وإظلا يردعهم وازع السلطان بأنواع العقوبات وما ذاك إال لقلة
اإلؽلان باهلل واليوم اآلخر ،أو عدم ذلك بالنسبة إىل أكثر اخللق كما قال سبحانو’’وما أكثر الناس ولو
حرصت مبؤمنُت‘‘ نسأل اهلل للجميع اذلداية والتوفيق“” 29.كما أفىت فضيلة الشيخ ابن جربين ْترمة
سلالفة أنظمة ادلرور يف قولو :ال جتوز سلالفة أنظمة ولوائح ادلرور اليت وضعت لتنظيم السَت ،ولتاليف
احلوادث وللزجر عن ادلخاطر وادلهاترات ،وذلك مثل اإلشارات اليت وضعت يف تقاطع الطرق ،والالفتات
اليت وضعت للتهدئة أو ختفيف السعة ...فعلى ىذا من يعرف اذلدف من وضعها مث ؼلالف السَت على
منهجها عاصيا للدولة فيما فيو مصلحة ظاىرة ويكون متعرضا لألخطار وما وقع منو فهو اىل للجزاء
30
والعقوبة ،وتعترب ما تضعو الدولة على ادلخالفُت من الغرامات ومن اجلزاءات واقعا موقعو“.
 28ينظر ،األشباه والنظائر لعبد الرمحن بن أِب بكر ،جالل الدين السيوطي(ادلتوىف۵۵:۽ى)(،الناشر،دارالكتب العلمية ،الطبعة
األوىل۵۸۵۵،ى۴ /۽۽۵م)۵۶۵ :۵،؛ األشباه والنظائر على مذىب أِب حنيفة النعمان ،لزين الدين بن إبراىيم بن زلمد،
ادلعروف بابن صليم ادلصري (ادلتوىف۴:ۻ۽ى )(،بَتوت،لبنان :الناشر ،دارالكتب العلمية ،الطبعة األوىل،۽۵۸۵ى /
۽۽۽۵م)۵۴۸ :۵،
 29فتاوى إسالمية ألصحاب الفضيلة العلماء ،لسماحة الشيخ ،عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز (ادلتوىف۵۸۶۴:ى )،
وفضيلة الشيخ ،زلمد بن صاحل بن زلمد العثيمُت (ادلتوىف۵۸۶۵:ى ) ،وفضيلة الشيخ :عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين
(ادلتوىف۵۸۷۴:ى )(،الرياض:الناشر،دارالوطن للنشر،الطبعة ،۵،الطبعة الثانية۵۸۵۷،ى  ،۶ ،الطبعة األوىل۵۸۵۷ ،ى ،۷ ،
الطبعة األوىل۵۸۵۸،ى ۸ /۽۽۵م ،۸،)،الطبعة األوىل۵۸۵۹،ه)  :۸،ۺ۹۷
 30رللة الدعوة۶۹،ۺ۵
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المبحث الثالث :تخصيص وتخلية األرصفة للمشاة ،والشوارع للمرکبات ،واألسالك الحديدية

للقطارات:

من أىم مسؤوليات احلكومات والسلطات أن ختصص طريقا للمشاة ويقال ذلا األرصفة،
وكذلك الشوارع للمرکبات ،واألسالك احلديدية للقطارات؛ ألن فيها منفعة كبَتة للناس وحفظ أرواحهم
من اذلالك وسالمتهم من حوادث ادلرور ،وفيو تنظيم وسهولة جلميع من ادلشاة والسائق والراكب ،فإن
اليسر والسهولة مطلوب ومقصود يف الشريعة اإلسالمية ،بل حترص الشريعة عليها يف القرآن الكرمي
يد بِ ُك ُم الْ ُع ْسَر“ 31وىكذا جاء
يد اللَّوُ بِ ُك ُم الْيُ ْسَر َوَال يُِر ُ
واألحاديث النبوية كما جاء يف القرآن الكرمي”يُِر ُ
يف احلديث ’’عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ،قال :يسروا وال تعسروا ،وبشروا،وال تنفروا‘‘ 32فالبد
للحكومة أن تتوجو إىل ىذا اجلانب ادلهم بكل اىتمام ويسهل الناس حياهتم مبقتضى العصر الراىن.
المبحث الرابع :تنصيب اللوحات والشاخصات للتوجيه واإلرشاد:

من أىم مسؤوليات احلكومات والسلطات أن تنصب اللوحات والشاخصات للتوجيو
دائما على محاية ادلواطنُت ،وتعمل إدارة ادلرور
واإلرشاد للمواطنُت .وحترص البلدان وخاصة إدارة ادلرور ً
العامة يف باكستان على توفَت مجيع وسائل السالمة ادلرورية على الطرق وأمنها واليت تضمن محاية
ادلواطنُت .ويف ىذا السياق تواصل إدارة ادلرور العامة بوضع عالمات وإشارات الطرق بسبب دورىا
الكبَت يف توفَت احلماية وتسهيل عملية القيادة وكذلك تنظيم حركة ادلرور.
مهما
وتعد إشارات وعالمات ادلرور أحد أىم ثالثة أنواع من إشارات ادلرور اليت تلعب ً
دورا ً
لتسهيل عملية ادلرور وتوضيح أماكن اخلدمات وادلرافق والطرق اليت يناسب أن تتخذىا للوصول إىل
مكان زلدد وغَتىا من اللوحات .وتوفر معرفة ىذه اللوحات اإلرشادية وصوالً سهالً للسائقُت وادلشاة
إىل األماكن وادلرافق اليت غالباً ما يُطلب من الناس يف السفر عن طرق السيارات.
المبحث الخامس :اتخاذ الجسور على الشوارع لعبور المشاة:

من أىم مسؤوليات احلكومات والسلطات أن تتخذ اجلسور على الشوارع لعبور ادلشاة.
وحترص عدد من ادلواطنُت وادلهندسُت على ضرورة العمل على بناء اجلسور ادلعلقة وأنفاق عبور ادلشاة
 31البقرة۹:ۼ۵

 32صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب ما كان النيب صلى اهلل عليو وسلم يتخوذلم باادلوعظة والعلم كي ال ينفروا،
حديث:۽ۺ؛ وصحيح مسلم ،كتاب الجهاد والسير ،باب يف األمر باالتيسَت وترك التنفَت ،حديث۷۶:ۻ۵؛
ومسند أمحد،حديث( ،۵۶۷۷:الناشر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل۵۸۶۵ ،ه۶۴۴۵/م)،۽۷۸۵ :۵
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على الطرق الرئيسية ،وخاصة أمام ادلؤسسات ووكاالت اخلدمات اليت يًتدد عليها الناس ،وذلك من
أجل احلد من حوادث ادلشاة الذين يركضون خالل عبور مراجعي احلسابات الستكمال معامالهتم،
وخاصة مع أزمة عدم وجود ادلواقف يف العديد من ادلؤسسات والسلطات اليت جترب الكثَتين على إيقاف
سياراهتم بعيدا عن األماكن اليت يذىبون إليها ويغادروهنا ،شلا يدفعهم إىل ادلخاطرة والعبور يف الشوارع يف
منتصف السيارات ،وأهنا قد تواجو احلوادث.
وأشاروا إىل أن إحصاءات حركة ادلرور أكدت أن ىناك ثالثة أسباب وراء ارتفاع معدل الركض
للحوادث ،مبا يف ذلك االفتقار إىل اجلسور واألنفاق والسلوكيات اخلاطئة للمشاة الذين يسدون الطرق
أمام السيارات ،وكذلك سلوك بعض السائقُت لالفتقار إىل التنبيو والرعونة والسرعة غَت القانونية أثناء
القيادة .بينما يطلب العديد من اخلرباء وػلتاج ادلواطنون إىل بناء أنفاق وجسور ،ويرى آخرون احلاجة
إىل تكثيف محالت التوعية للمشاة والسائقُت ونشر ثقافة احًتام ادلشاىدين بُت السائقُت وكذلك
االىتمام بإشارات ادلرور والتقاطعات.
على الرغم من أعلية جسور ادلشاة كشرط مسبق للسالمة يف ادلدن ،غلب توفَته يف الشوارع
الرئيسية داخل ادلدن ،وما ىو مدرج يف تقارير زيادة اجلري على احلاالت واحلوادث بسبب عبور األفراد
للشوارع ،ولكن تفاعل األمانات والبلديات مع ىذه االحتجيات ادللحة مل يكن على ادلستوى ادلطلوب،
دائما متطلبات سكان احلي والزائرين األسواق ومديري ادلدارس ينتظرون حىت تتم ادلوافقة على
وتتواجو ً
ادلشاريع يف ادليزانية لتنفيذ جسور ادلشاة ادلطلوبة ،وصارت أمر من األمور اليت طالت انتظاره مع استمرار
ادلخاطر للمواطنُت وا دلقيمُت .ومع ذلك صرح مسؤول يف البلدية أنو ال توجد إمكانية لتنفيذ بعض
اجلسور ألن األغلبية تعرب الطريق على الرغم من قرب جسر ادلشاة ووجود سياج فصل دلنع األفراد من
العبور .إن االىتمام بسالمة األشخاص الذين يعربون الطرق والشوارع داخل ادلدن أو يف ضواحيها ؽلثل
أحد متطلبات سلطاتنا ادلختصة اليت غلب أن تعمل لتحقيقها بأي وسيلة شلكنة وعدم التذرع باألعذار
أيضا ،فإن فشل بعض
أو السلبيات أو االنتظار دلا دتت ادلوافقة عليو يف ادليزانية كإجراء إلخالء ادلسئولية ً
جسور ادلشاة يف منع األفراد من عبور الشوارع غلب أن يبحث عن األسباب احلقيقية لفشل ىذه
اجلسور ادلوجودة لدينا وصلاحها يف العديد من دول العامل ،لذا فإن اللجوء إىل فكرة جسر للمشاة
كبديل لنفق ادلشاة يتطلب منا تنفيذ جسور للمشاة مبواصفات عالية قادرة على دتكُت األطفال والنساء
وكبار السن من استعمال اجلسر لعبور الشارع بكل سهولة وأمان وعن طريق توفَت مصعد وسالمل
كهربائية كما ىو احلال يف البلدان األخرى ،وْتيث يتم حتديد مواقعها وف ًقا للخدمة اليت ستعرضها إما
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إىل األسواق وادلدارس واجلامعات وادلستشفيات ،وْتيث يتم استخدامها كوسيلة للتخلص من االزدحام
من خالل إغلاد ادلواقف على اجلانب اآلخر كمنظمة رَسية بدالً من التوقف العشوائي على اجلانب
اآلخر من السوق أو ادلستشفى ،وتقطيع النساء واألطفال والعمال يف الشارع الرئيسي ،وتعريضهم
للخطر وتورط سائقي السيارات مع عواقب ىذه احلوادث.
للتغلب على العقبات اليت دتنع البلديات من تنفيذ جسور ادلشاة يف ادلدن واحملافظات ،خاصة
مع توقع اطلفاض يف اإلنفاق احلكومي يف السنوات القادمة ووجود عقود إعالنية ضمن النطاق احلضري
دتكن شركات اإلعالن من االستثمار يف بعض ادلواقع ودفع مبالغ مالية سنوية للبلديات ،ؽلكنو تصميم
ظلاذج سد متطورة تليب متطلبات السالمة والراحة وادلعدات الكهربائية الالزمة لركوب اجلسر ،وْتيث يتم
وضع كل رلموعة من اجلسور يف مسابقة عامة للمستثمرين لتنفيذىا وإعطاءىا سنوات حرة الستخدامها
أيضا مساحات مناسبة ينبغي تأجَتىا
يف الدعاية كما ىو موضح يف بعض اجلسور ،وقد تكون ىناك ً
كأكشاك جانبية لتحفيز ادلستثمر على تنفيذ عدد من اجلسور يف عقد واحد يشمل اجلسور يف مواقع
الدعاية وكذلك كما ىو احلال يف مداخل ادلدن وادلناطق التجارية وغَتىا من اجلسور يف مواقع أقل جاذبية
ولكن ػلتاجون إىل توفَت جسور للمشاة من أجل سالمة عابري الشوارع للقضاء على الفوضى والعشوائية
يف عبور الشوارع وبطريقة آمنة وال راقية ال تتحمل ميزانية الدولة أي تكلفة للتنفيذ والتشغيل والصيانة
واالستفادة من اإلعالنات واإليرادات وتأجَت اإلعالنات لبعض ادلناطق احملتملة.
المبحث السادس :إيقاف السيارات والمركبات في موضع مختص:
من أىم مسؤوليات احلكومات والسلطات أن ختتص ادلواضع إليقاف السيارات وادلركبات،
وال سيما أمام ادلؤسسات واجلهات اخلدمية اليت يًتدد عليها اجلمهور ،وذلك إلنشاء اليسر والسهولة
للمجتمع ولتقليل حوادث ادلرور ولرفع الظلم ،وكل ذلك مطلوب يف الشريعة اإلسالمية كما أشرنا إليها
فيما قبل ،وأما إيقاف السيارات وادلركبات يف غَت موضع ظلم؛ فألن تعريف الظلم يف الشريعة
اإلسالمية فهو وضع الشئ يف غَت موضعو 33،وذلك يفضي إىل اإلزعاج واإليذاء ،وهنى النيب صلى اهلل
ِ ِ
ِ
َّيب
عليو وسلم عن الظلم كما جاء يف الصحيحُت ’’ َع ْن َعْبد اللَّو بْ ِن ُع َمَر َرض َي اللَّوُ َعْن ُه َماَ ،ع ِن النِ ِّ

 33الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ألِب نصر إَساعيل بن محاد اجلوىري الفاراِب (ادلتوىف۷:۽۷ى )(،بَتوت :الناشر،
دار العلم للماليُت ،الطبعة الرابعة ،ۻ۵۸۴ى  /ۻۼ۽۵م) :۹،ۻۻ۽۵
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ال :الظُّْلم ظُلُمات ي وم ِ
القيَ َام ِة‘‘ 34وكذلك من وصف ادلسلم أن يسلم ادلسلمُت
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
ُ َ ٌ َْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
صلَّى
من اإلزعاج واإليذاء كما جاء يف «احلديث َع ْن َعْبد اللَّو بْ ِن َع ْم ٍرو َرض َي اللَّوُ َعْن ُه َماَ ،ع ِن النِ ِّ
َّيب َ
35
ال :ادلسلِم من سلِم ادلسلِمو َن ِمن لِسانِِو وي ِدهِ ،وادله ِ
ِ
اجُر َم ْن َى َجَر َما نَ َهى اللَّوُ َعْنوُ»
اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم قَ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َُ
فينبغي للحكومة أن تتوجو إىل ىذا اجلانب ادلهم بكل اىتمام ورعاية ،وكذلك ىذا من واجبات
احلكومة أن تسهل حياة اجملتمع وتتوجو إىل راحة اجملتمع وحتفظ حياهتم أعراضهم وأمواذلم ،ومن ادلعلوم
أن ختتص ادلواضع إليقاف السيارات وادلركبات ففيو تسهيل وراحة وحتفيظ أعراض وأموال اجملتمع.
المبحث السابع :بناء المساجد والمطاعم واإلستراحات عند الشوارع العامة:

من أىم مسؤوليات احلكومات والسلطات أن تتوجو إىل حاجات الناس وضرورياهتم يف أثناء
السفر ،ومنها إحداث ادلسجد ودورات ادلياه وادلطاعم واإلسًتاحات عند الشوارع العامة بعد مسافة
زلددة ْتيث اليضيق الطريق واليضر بلمارين ،ألن نفع الطريق حق مشًتك بُت ادلسلمُت وكل منهم
ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو
زلتاجون ادلسجد ودورات ادلياه ويدل على جواز ذلك احلديث« :عن َعائ َشةَ َزْو َج النِ ِّ
َّيب َ
ِ
ان الدِّين ،وَمل ؽلََُّر علَي نَا ي وم إَِّال يأْتِينَا فِ ِيو رس ُ ِ
ي إَِّال وُعلا ي ِدينَ ِ
َو َسلَّ َم ،قَالَ ْ
ول اللَّو َ
صلَّى اهللُ
َُ
َ َ ْ َ ْ َْ ٌ َ
تَ :ملْ أ َْعق ْل أَبَ َو َّ َ َ َ
علَي ِو وسلَّم ،طَر َِيف النَّها ِر :بكْرةً وع ِشيَّةًُ ،مثَّ ب َدا ِألَِِب ب ْك ٍر ،فَاب ت ٌت مس ِج ًدا بِِفنَ ِاء دا ِرهِ ،فَ َكا َن يصلِّي فِيوِ
َ
َْ َ َ َ َ َ ُ َ ََ
َُ
َ
َ
َْ َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُت َوأَبْنَ ُاؤُى ْم ،يَ ْع َجبُو َن مْنوُ َويَْنظُُرو َن إلَْيوَ ،وَكا َن أَبُو بَ ْك ٍر َر ُج ًال
َويَ ْقَرأُ ال ُق ْرآ َن ،فَيَق ُ
ف َعلَْيو ن َساءُ ادلُ ْش ِرك َ
ب َّكاء ،الَ ؽلَْلِك عي ن ي ِو إِ َذا قَرأَ ال ُقرآ َن(ص ،)۵۴۷:فَأَفْ ز ِ
ِ
اف قُري ٍ ِ
ُت» 36وقال ابن
ع َذل َ
ََ
ش م َن ادلُ ْش ِرك َ
ك أَ ْشَر َ َ ْ
ُ َْ َ ْ
َ ْ
َ ً
ِ
َّ
َّ
صلى اهللُ َعلَْيو َو َسل َم  -ذلك على أِب
رجب حتت ىذا احلديث يف فتح الباري ” ومل ينكر النيب َ -
بكر ،ومل يغَته ،فدل على جواز بناء ادلسجد يف الطريق الواسع إذا مل يضر بالناس .وقد حكى البخاري
جوازه عن احلسن وأيوب ومالك ،وىو أيضا قول أِب حنيفة ،والشافعي ،وأمحد يف رواية عنو ،وأِب
حنيفة ،وسليمان بن داود اذلامشي 37 “.وكذلك جاء «يف احلديث عن عائشة عن النيب صلى اهلل عليو
ِ
وسلم من ب ٌت مس ِج ًدا ب ٌت اهلل لَو ب يتا ِيف ا ْجلن َِّة فَ ُق ْلت يا نَِ ِ ِ ِ
صنَ ُع ِيف طَ ِر ِيق
َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َْ ً
ُ َ َّ
يب اهلل َوَىذه الْ َم َساج ُد الَِّيت تُ ْ
َ
34

صحيح البخاري ،كتاب المظالم والغصب ،باب الظلم ظلمات يوم القيامة،حديث:ۻ۶۸۸؛ وصحيح مسلم،

كتاب البر والصلة واآلداب ،باب حترمي الظلم،حديث:۽ۻ۶۹

 35صحيح البخاري ،كتاب اإليمان ،باب أي اإلسالم أفضل؟،حديث۵۴:

 36صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،باب ادلسجد يكون يف الطريق من غَت ضرر بالناس،حديث:ۺۻ۸
37
السالمي ،البغدادي ،مث
فتح الباري شرح صحيح البخاري ،لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسنَ ،
الدمشقي ،احلنبلي (ادلتوىف۹:۽ۻى)(،الناشر :مكتبة الغرباء األثرية،ادلدينة النبوية ،الطبعة األوىل،ۻ۵۸۵ه /ۺ۽۽۵م).۸۵۶ :۷،
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ِ
يك "» 38فثبت أن اختاذ ادلسجد يف الطريق مستحب إذا مل يضيق الطريق ومل يضر
َم َّكةَ قَ َ
الَ " :وذ َ
بادلارين ،وأما ادلطاعم واإلسًتاحات عند الشوارع العامة فهي من ضرورات ادلسافرين واحلكومة راعية
عليهم ومسؤولة عن رعيتها وقد أشرنا إليو فيما قبل ،فلذا ال بد للحكومات والسلطات أن تبٌت
ادلساجد بأطراف الشوارع وتتخذ باحات االسًتاحة و دورات ادلياه وغَت ذلك بعد مسافة زلددة.

المبحث الثامن :توفير الحفاظ واألمن على المارين وأموالهم وأعراضهم:

من أىم مسؤوليات احلكومات والسلطات أن تعُت رجال األمن والشرطة لتحفيظ أموال
ادلارين وأعراضهم بعد مسافة زلددة ْتيث يطمئن قلب ادلارين بأمواذلم وأعراضهم .ومن ادلعلوم أن األمن
من اهلل سبحانو وتعاىل هبا على قريش يف
والسالمة من نعمة العظمى يف حالة احلضر والسفر ،فلقد ّ
ٍ 39
ب ى َذا الْب ي ِ
وع َو َآمنَ ُه ْم ِم ْن َخ ْوف“ ومن ادلعلوم
ت ،الَّ ِذي أَطْ َع َم ُه ْم ِم ْن ُج ٍ
القرآن الكرمي”:فَ ْليَ ْعبُ ُدوا َر َّ َ َ ْ
أن قطع الطريق وترىيب السبيل وإخافة اآلمنُت من أكرب الذنوب وىو من احلدود حسب موافقة
الفقهاء ،والقرآن يسمى مرتكبيو :زلاربون هلل ورسولو الذين يسعون يف األرض فسادا ،وغلظ عقوبتو
َّ ِ
َِّ
ين ُػلَا ِربُو َن اللَّوَ َوَر ُسولَوُ َويَ ْس َع ْو َن ِيف
أشد التغليظ فقال سبحانو وتعاىل يف القرآن الكرمي”:إظلَا َجَزاءُ الذ َ
ف أَو ي ْن َفوا ِمن ْاألَر ِ ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ْاأل َْر ِ
ك َذلُ ْم
ض ذَل َ
ض فَ َس ًادا أَ ْن يُ َقتَّلُوا أ َْو يُ َ
صلَّبُوا أ َْو تُ َقطَّ َع أَيْدي ِه ْم َوأ َْر ُجلُ ُه ْم م ْن خ َال ْ ُ ْ َ ْ
40
ِ
ِ
ِ
يم“ ونفى النيب صلى اهلل عليو وسلم انتساهبم لإلسالم
ي ِيف الدُّنْيَا َوَذلُ ْم ِيف ْاآلخَرةِ َع َذ ٌ
خ ْز ٌ
اب َعظ ٌ
ِ ِ
ِ
ال:
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،قَ َ
كما جاء «يف الصحيحُت َع ْن َعْبد اللَّو بْ ِن ُع َمَر َرض َي اللَّوُ َعْن ُه َما َع ِن النِ ِّ
َّيب َ
السالَ َح فَلَْي َ ِمنَّا» 41وكذلك ال غلوز استخدام األسلحة أو محل شيء يزعج الناس أو
َم ْن َمحَ َل َعلَْي نَا ِّ
ؼلفهم وحىت لو كان ال ينوي اذلجوم ،مثل شخص يسَت يف طريق الناس أو يف أسواقهم وػلمل سيفاً
خارجاً من غمده أو خنجراً يظهر حدتو أو معو مسدس أو بندقية زلشوة بالرصاص ألنو ال يضمن
 38شرح مشكل اآلثار ألِب جعفر أمحد بن زلمد بن سالمة بن عبد ادللك بن سلمة األزدي احلجري ادلصري ادلعروف
بالطحاوي (ادلتوىف ۷۶۵:ى ) ،باب بيان مشكل ما روي عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم من قولو " من بٌت هلل
مسجدا بٌت اهلل لو بيتا أو مسجدا على ما روي يف ذلك يف اجلنة "،حديث:ۺۻ(،۸الناشر ،مؤسسة الرسالة،الطبعة
األوىل۵۸۵۹،ه۸ /۽)۵۸م۶۵۷ :۸،
 39قريش۷،۸:
 40ادلائدة۷۷:
41

صحيح البخاري ،كتاب الديات ،باب قول اهلل تعاىل(:ومن أحياىا) ادلائدة ،۷۶:حديث۸:ۻۼۺ؛

وصحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب قول النيب صلى اهلل عليو وسلم’’:من محل علينا السالح فلي
حديث:ۼ۽
15

منا‘‘،

Pakistan Journal of Islamic Research

Vol: 22, Issue: 1

ول اهللِ
وسى ،أ َّ
َن َر ُس َ
عن أَِِب ُم َ
إحلاق األذى باآلخرين قصد ذلك أو مل يقصده كما جاء «يف احلديث ْ
ِ
ِِ
ِِ
ٍ
صلَّى اهلل َعلَْي ِو وسلَّم ،قَ َ ِ
ص ِاذلَاُ ،مثَّ لِيَأْ ُخ ْذ
َح ُد ُك ْم ِيف َْرلل ٍ أ َْو ُسوقَ ،وبِيَده نَْب ٌل ،فَ ْليَأْ ُخ ْذ بن َ
َ
ُ
ال :إ َذا َمَّر أ َ
ََ َ
ِِ ِ 42
ِ
ِ
ِِ
صاذلَا» فثبت كيف اىتمت الشريعة اإلسالمية األمن والسالمة اىتماما كامال
صاذلَاُ ،مثَّ ليَأْ ُخ ْذ بن َ
بن َ
ْتيث قيدت على األسباب اليت ختل باألمن والسالمة ،واحلقيقة أن األمن والسالمة ىي أساس تقدم
الدولة يف ميادين سلتلفة مثل االقتصاد ،والسياسية ،ونظام التعليم وغَت ذلك من ادليادين .ومن ىنا ثبت
البد للحكومة أن هتتم إىل ىذا اجلانب ادلهم اىتماما كامال.

المبحث التاسع :إنشاء دوائر اإلسعاف تقوم بالخدمات الصحة الفورية:

من أىم مسؤوليات احلكومات والسلطات إنشاء دوائر اإلسعاف تقوم باخلدمات الصحة
الفورية بعد مسافة زلددة ،ألن يف بعض األحيان ؽلرض ادلسافر فجأة أو وقعت حادثة من حوادث
ادلرور ،فإن وجد ذلك احلُت فريق دلساعدة ادلرضى واجملروحُت ،فكم من الناس ؽلكن احلفاظ عليهم من
ادلوت وادلعاق ،وىذا من خصوصيات الشريعة اإلسالمية أن حترص الناس على احلفاظ ْتياة اآلخرين
ض فَ َكأََّظلَا قَتَل النَّاس َِ
كما جاء يف القرآن الكرمي ” َم ْن قَتَل نَ ْف ًسا بِغَ َِْت نَ ْف ٍ أ َْو فَ َس ٍاد ِيف ْاأل َْر ِ
مج ًيعا َوَم ْن
َ َ
َ
43
أَحياىا فَ َكأََّظلَا أَحيا الن ِ
مجيعا متأكدون أن السالمة واحلفظ بُت يدي اهلل تعاىل عز
َْ َ
َّاس َمج ًيعا“} ضلن ً
َْ َ
44
ِ
ِ
ِ
ُت“ ومع ذلك أمرت الشريعة بأخذ األسباب والعمل عليها
وجل ”فَاللَّوُ َخْي ٌر َحافظًا َوُى َو أ َْر َح ُم َّ
الرامح َ
وف ًقا ذلا ،ولي االعتماد عليها ،وقد ثبت من خالل التجربة القطعية أن إنشاء خدمات اإلسعاف بعد
مسافة زلددة ينقذ حياة الناس من الدمار وادلعوقُت.
وال تن َ أن ىناك أسبابًا أخالقية أخرى بإذن اهلل عز وجل ،قد ػلفظ اهلل تعاىل العديد من
األخطار بشرط أن تطبق بصدق عقيدة وقوة يقُت ،مثل :دعاء الركوب ودعاء السفر ومالزمة األذكار
أثناء قيادة ادلركبات .وقد سبق فيما قبل أن اإلمام راع على الناس ومسؤول عن رعيتو بدليل شرعي
فيجب عليو أن ػلفظ حياة الناس وأمواذلم وأعراضهم.

 42صحيح مسلم ،كتاب البر والصلة واآلداب ،باب أمر من مر بسالح يف مسجد أو سوق أو غَتعلا من
ادلواضع اجلامعة للناس أن ؽلسك بنصاذلا،حديث۵۹:ۺ۶
 43ادلائدة۷۶:
 44يوسف۸:ۺ
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المبحث العاشر :منع أصحاب المحالت والعربات عن إيقاف المحالت والعربات في الشوارع:
من أىم مسؤوليات احلكومات والسلطات أن دتنع أصحاب احملالت والعربات عن إيقاف
مجيعا يف االنتفاع بو ،فلي ألي
احملالت والعربات يف الشوارع؛ ألن الطريق العام مشًتك بُت الناس ً
شخص أن ينتفع بو وحيدا ويضر بو اآلخرين ،وأن ادلنفعتو األصلية ىو ادلرور فيو ،ألنو صنع لذلك،
فيجوز لكل واحد أن ينتفع مبا صنع لو ،وىو ادلرور باتفاق العلماء ،فلي ألحد أن ينتفع بو يضر
بآخرين كإيقاف احملالت والعربات يف الشوارع واألرصفة وكذلك بعض أصحاب ادلتجرين يستأجرون
األرصفة اليت أمام متجرىم وغَت ذلك من سلالفات الطرق شلا فيو إيذاء للمارين عليها ،شلا غلب على
أوىل األمر السعي يف إزالتها ،ومحاية طريق الناس شلن يعتدي عليها؛ ألن فيها ضرر للمارة أو ضيق
عليهم فال غلوز ذلك نظرا إىل «حديث النيب صلى اهلل عليو وسلمَ :ع ْن َع ْم ِرو بْ ِن َْػل َِت الْ َم ِازِينَِّ ،ع ْن
َن رس َ ِ
ِِ
ال :ال ضرر والَ ِ
ضَر َار» 45وكذلك يتفق مجيع الفقهاء أنو ال
صلى اهلل َعلَيو َو َسلم ،قَ َ
ول اللَّو َ
أَبيو ،أ َّ َ ُ
َََ َ
غلوز أي تصرف يف الطرق والشوارع الذي يضر بادلارين؛ ألن احلق لعامة ادلسلمُت ،فلي ألحد أن
يضارىم يف حقهم 46.وصرح ذلك يف تنبيو الغافلُت عن أعمال اجلاىلُت وحتذير السالكُت من أفعال
اجلاىلُت "جلوس البياعُت ببضائعهم يف الطرق والشوارع ويف أبواب ادلساجد واجلوامع :وذلك كلو ال
غلوز دلا فيو من تضييق الطريق ادلشًتكة بُت ادلسلمُت ،وىم غاضبون للمكان الذي جلسوا فيو .وغلب
على كل قادر منعهم من ذلك وإزعاجهم عن ذلك ادلكان ،وكل من اشًتى منهم فقد أعاهنم على
ظلمهم ورغبهم فيو وشاركهم يف اإلمث .إذ لو امتنع الناس من الشراء منهم المتنعوا من فعلهم ،وعلم
كل ٍ
أحد أن ذلك ال غلوز 47".وكذك وصف النيب صلى اهلل عليو وسلم ادلسلم فهو الذي اليضر
ِ ِ
ِ
اآلخرين أصالً كما جاء يف «احلديث َع ْن َعْبد اللَّو بْ ِن َع ْم ٍرو َرض َي اللَّوُ َعْن ُه َماَ ،ع ِن النِ ِّ
َّيب َ
صلَّى اهللُ
 45موطأ مالك ،كتاب األقضية،باب القضاء يف ادلرفق،حديث۹:۽ۼ (،۶الناشر ،مؤسسة الرسالة ،سنة النشر۵۸۵۶،ه) :۶،ۻۺ۸
 46ينظر :رد احملتار على الدر ادلختار ،البن عابدين ،زلمد أمُت بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي
(ادلتوىف۵۶۹۶:ى )( ،بَتوت:الناشر:دارالفكر ،الطبعة الثانية۵۸۵۶،ى ۶ /۽۽۵م)،ۺ۶ :۽۹؛ وهناية احملتاج إىل شرح
ادلنهاج ،لشم الدين زلمد بن أِب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي (ادلتوىف۵۴۴۸:ى )( ،بَتوت :الناشر،
دارالفكر ،الطبعة األخَتة۵۸۴۸ ،ى ۸/ۼ۽۵م)۷۸۶ :۹،؛ وكشاف القناع عن منت اإلقناع ،دلنصور بن يون بن صالح
الدين ابن حسن بن إدري البهوتى احلنبلى (ادلتوىف۵۴۹۵:ى )(،الناشر،دارالكتب العلمية)۹ :۸،۽۵
 47تنبيو الغافلُت عن أعمال اجلاىلُت وحتذير السالكُت من أفعال اجلاىلُت ،حمليي الدين أبو زكريا أمحد بن إبراىيم ابن
النحاس الدمشقي (ادلتوىف۵۸:ۼى )( ،بَتوت ،لبنان :الناشر:دارالكتب العلمية ،الطبعة األوىل،ۻ۵۸۴ى  /ۻۼ۽۵م)،ۻ۸۹
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ال :ادلسلِم من سلِم ادلسلِمو َن ِمن لِسانِِو وي ِدهِ ،وادله ِ
ِ
اجُر َم ْن َى َجَر َما نَ َهى اللَّوُ َعْنوُ»
ْ َ َ َ َ َُ
َعلَْيو َو َسلَّ َم قَ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ُ
فثبت أن إيقاف احملالت والعربات يف الشوارع واألرصفة غَت جائز يف ضوء الشريعة اإلسالمية فال بد
للحكومات والسلطات السعي يف إزالتها ،ومحاية طريق الناس شلن يعتدي عليها؛ ألن اإلمام ىو راع
على الناس ومسؤول عن رعيتو.
48

المبحث الحادي عشر :المنع عن استخدام الطرق البرية بجميع أنواعها في الظروف الخطيرة:

وعلى احلكومات والسلطات أن دتنع عن استخدام الطرق الربية ّتميع أنواعها يف الظروف
اخلطَتة؛ ألن احلكومات والسلطات ىي مسؤولة عن رعيتهم ،فيجب عليها أن حتفظ حياة رعيتهم
وأمواذلم وأعراضهم ،وتنصب اللوحات والشاخصات واإلشارات يف مجيع الطرق والشوارع اليت خطَتة
حلياة ادلسافرين وألمواذلم وألعراضهم .لألسف الشديد يف دولتنا احلبيبة أيضا يوجد بعض الطرق
والشوارع اليت خطَتة حلياة ادلسافرين أو ألمواذلم أو ألعراضهم ألن بعض احملاربُت يستفيد من ظلمة
الليل أو طرق غَت معتاد وػلاربون ادلسافرين .ومن ادلعلوم أن قطع الطريق وترىيب السبيل وإخافة اآلمنُت
من أكرب الذنوب وىو من احلدود حسب موافقة الفقهاء ،والقرآن يسمى مرتكبيو :زلاربون هلل ورسولو
الذين يسعون يف األرض فسادا ،وغلظ عقوبتو أشد التغليظ فقال سبحانو وتعاىل يف القرآن الكرمي” :
َّ ِ
َِّ
ين ُػلَا ِربُو َن اللَّوَ َوَر ُسولَوُ َويَ ْس َع ْو َن ِيف ْاأل َْر ِ
صلَّبُوا أ َْو تُ َقطَّ َع أَيْ ِدي ِه ْم
ض فَ َس ًادا أَ ْن يُ َقتَّلُوا أ َْو يُ َ
إظلَا َجَزاءُ الذ َ
49
ف أَو ي ْن َفوا ِمن ْاألَر ِ ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
يم“
ض ذَل َ
ي ِيف الدُّنْيَا َوَذلُ ْم ِيف ْاآلخَرةِ َع َذ ٌ
َوأ َْر ُجلُ ُه ْم م ْن خ َال ْ ُ ْ َ ْ
ك َذلُ ْم خ ْز ٌ
اب َعظ ٌ
فال بد للحكومات والسلطات السعي يف إزالتها ،ومحاية حياة ادلسافرين وأمواذلم وأعراضهم ألن اإلمام
ىو راع على الناس ومسؤول عن رعيتو .كما جاء «يف احلديث َع ْن َعْب ِد اللَّ ِو بْ ِن ُع َمَر َر ِض َي اللَّوُ َعْن ُه َما،
أَنَّوََِ :سع رس َ ِ
ول
ول َع ْن َرعِيَّتِ ِو ،فَا ِإل َم ُام َر ٍاع َوُى َو َم ْسئُ ٌ
ولُ :كلُّ ُك ْم َر ٍاع َوَم ْسئُ ٌ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
ول اللَّو َ
ُ َ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول َع ْن َرعيَّتوَ ،وادل ْرأَةُ ِيف بَْيت َزْوج َها َراعيَةٌ َوى َي َم ْسئُولَةٌ َع ْن
الر ُج ُل ِيف أ َْىلو َر ٍاع َوُى َو َم ْسئُ ٌ
َع ْن َرعِيَّتِ ِوَ ،و َّ
َ
ول عَ ْن َرعِيَّتِ ِو» 50فلذا البد لإلمام أن يراعي حياة الناس
َر ِعيَّتِ َهاَ ،واخلَ ِاد ُم ِيف َم ِال َسيِّ ِدهِ َر ٍاع َوُى َو َم ْسئُ ٌ
وأمواذلم وأعراضهم ،وؽلنع عن استخدام الطرق الربية ّتميع أنواعها يف الظروف اخلطَتة ،ويستخدم ذلذا

 48صحيح البخاري ،كتاب اإليمان ،باب أي اإلسالم أفضل؟،حديث۵۴:
 49ادلائدة۷۷:

 50صحيح البخاري ،كتاب في االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ،باب العبد راع يف مال سيده ،وال يعمل
إال بإذنو،حديث:۽۶۸۴
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العرض اللوحات والشاخصات واإلشارات لكي يفهم ادلسافرون أن ىذا الطرق خطَت حلياهتم وألمواذلم
وألعراضهم ،ويقيد نفسهم هبذا اللوحات والشاخصات واإلشارات لكي التقع يف مشكلة كبَتة.
الخاتمة والنتائج:

احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات ،والصالة والسالم على زلمد وعلى آلو واصحابو أمجعُت،
فبعد عرض ىذا ادلوضوع أختتم ىذا البحث بتقدمي النتائج اليت وصلت إليها ،وأسأل اهلل أن يوفقٍت وأن
يهديٍت إىل صراط مستقيم .وأما أىم النتائج اليت وصلت إليها يف ىذا البحث فهي كما تلي:
إن اإلمام راع على اجملتمع ومسؤول عن رعيتو ،فلذا البد للحكومة أن تتوجو إىل راحة اجملتمع
-۵
وسهولتهم يف مجيع شؤون احلياة.
إن الشريعة اإلسالمية اىتمت اىتماما كامال بضوابط ادلرور وقواعدىا حىت انتظم النيب صلى
-۶
اهلل عليو وسلم بنفسو ادلنازل والطرق يف بعض ادلواضع وادلناسبات ،وكذلك حدد عمر رضي اهلل عنو
بنفسو عرض الطرق والشوارع وطوذلا.
مجيعا يف االنتفاع بو ،فلي ألي شخص أن ينتفع بو
-۷
إن الطريق العام مشًتك بُت الناس ً
وحيدا ويضر بو اآلخرين ،وأن ادلنفعتو األصلية ىو ادلرور فيو ،ألنو صنع لذلك ،فيجوز لكل واحد أن
ينتفع مبا صنع لو ،وىو ادلرور باتفاق العلماء ،وكذلك من ادلباحات لكل واحد أن ينتفع بو بغَت ادلرور
شلا ال يضر بادلارين ،مثل أن غلل أحد يف الطريق الواسع يف انتظار صديق أو سؤال إن مل يكن فيو
ضرر بلمارين ،وإن مل تسمح احلكومة بذلك التفاق الناس يف سائر األزمان والعصور على ذلك.
-۸

إن إصالح الطرق وترميمها ،وكذلك نظافة الطرق والشوارع ،وإحداث الطرق الواسعة،

وجتميل الشوارع والطرق واألرصفة وما أشبو ذلك مبا ال يعد إسرافاً ،من مسؤوليات احلكومات
والسلطات.
إن ادلستخدمُت البد ذلم أن يلتزموا األنظمة ادلرورية بكل اىتمام ورعاية؛ ألن ىذه األنظمة
-۹
اليت أنشأىا اإلمام لًتتيب سَت الناس على ىذه الطرقات ،وإنقاذ حياهتم من اذلالك ،وبناءً على اادلصاحل
الكربى اليت يًتتب عليها ،فإن اطاعة ويل األمر هبا مشروع نظرا إىل قاعدة "تصرفات اإلمام بالرعية
منوطة بادلصلحة".
إن من مسؤوليات احلكومات والسلطات أن ختصص قسم من الطريق للمشاة ويقال
ۺ-
األرصفة ،وكذلك الشوارع للمرکبات ،واألسالك احلديدية للقطارات ،وتنصيب اللوحات والشاخصات
للتوجيو واإلرشاد للمواطنُت ،واختاذ اجلسور على الشوارع لعبور ادلشاة ،وختصيص ادلواضع إليقاف
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السيارات وادلركبات ،وال سيما أمام ادلؤسسات واجلهات اخلدمية اليت يًتدد عليها اجلمهور ،وإحداث
ادلسجد ودورات ادلياه بعد مسافة زلددة ْتيث اليضيق الطريق واليضر بلمارين ،وتعيُت رجال األمن
والشرطة لتحفيظ أموال ادلارين وأعراضهم بعد مسافة زلددة ،وإنشاء دوائر اإلسعاف تقوم باخلدمات
الصحة الفورية بعد مسافة زلددة ،وادلنع عن استخدام الطرق الربية ّتميع أنواعها يف الظروف اخلطَتة.
إن إيقاف احملالت والعربات يف الشوارع واألرصفة وكذلك استأجار األرصفة اليت أمام
ۻ-
أصحاب ادلتجرين وغَت ذلك من سلالفات الطرق شلا فيو إيذاء للمارين عليها غَت جائز؛ ألن فيها ضرر
بادلارة أو يضيق عليهم وىذا ال غلوز نظرا إىل حديث" :الضرر وال ضرار" وغلب على أوىل األمر السعي
يف إزالتها ،ومحاية طريق الناس شلن يعتدي عليها.
هذا ما عندي واهلل أعلم بالصواب
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