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إعداد: ليلى الشافعي

ان األصل في الشريعة اإلسالمية هو حترمي اإلضرار بالناس وحترمي جميع الوسائل املؤدية الى 
ذلك، هذا ما يؤكد عليه مؤلف كتاب »أسلحة الدمار الشامل في معيار الشريعة اإلسالمية« د.جلوي 
اجلميعة في كتاب صغير في حجمه كبير في معانيه يتحدث فيه عن أنواع أسلحة الدمار الشامل 
وحكم إنتاج واستخدام هذه األسلحة وكيف تستخدم في تدمير العدو، ويبني املؤلف حاالت منع 
اس���تخدام أسلحة الدمار، وتناول الكاتب الصراع بني الناس واألمم واألطماع البشرية التي دفعت 
الكثير من الدول إلى التعمق في اكتش���اف كل ما يؤدي باإلنسانية الى الهالك وتطرق املؤلف الى 

قضايا العصر وعاجلها من املنظور الشرعي في 51 صفحة من احلجم املتوسط.

أسلحة الدمار الشامل في معيار الشريعة اإلسالمية
اللهم انت ربي ال إله إال أنت، 
خلقتني وأنا عبدك، وأنا على 
عهدك ووعدك ما اس���تطعت، 
أعوذ بك من ش���ر ما صنعت، 
أبوء ل���ك بنعمتك علّي وأبوء 
بذنبي، فاغفر لي فإنه ال يغفر 

الذنوب إال أنت.

دعاء

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

                       االستقالة من أجل الرضاع 
س��يدة حالتها العادية جيدة، وهي متمس��كة بعملها صباحا 
وقد الحظت أن طفلته��ا الرضيعة التي تتركها عند اخلادمة قد 
س��اءت صحتها ونفسيتها، وتسأل هل تستمر في وظيفتها أو 

تستقيل وتتفرغ لرعاية طفلتها؟
مكان املرأة األساس����ي هو بيتها لرعاية أبنائها والقيام 
بشؤون زوجها، وهذا ال مينع من أن تعمل إذا كانت محتاجة 
للعمل أو كان عملها ضروريا ملجتمعها بأن تكون مدرسة أو 
ممرضة أو طبيبة وما إلى ذلك من أعمال تختص بها النساء 
فهذا العمل له تقديره وأهميته، لكن إذا تعارض عملها خارج 
البيت مع مهمته����ا داخل البيت كتربية أطفالها فإن مهمتها 
داخل البيت مقدمة على كل حال خاصة كما هو بالنس����بة 
لألخت السائلة إذا كان العمل غير ضروري بالنسبة لها بأن 
تكون ميسورة احلال فعليها أن تقدم مهام بيتها على عملها 

فتطلب إجازة أو تشتغل حسب تقديرها للمصلحة. 

عملية الربط
ما حكم الش��رع في إجراء عملية رب��ط مؤقت ملنع احلمل؟ 
علما بأن ربط املبي��ض، أو باملعنى الصحيح ربط األنابيب ملنع 

احلمل يتم بطريقتني: 
األولى: وتس����مى الدائم، وهي عب����ارة عن قطع ثم ربط 
األنبوبني حتى يستحيل انتقال البويضة إلى داخل الرحم.

الثانية: وتسمى التعقيم املؤقت، وهي عبارة عن وضع 
حلقة بالستيكية أو ملقط صغير في كلتا األنبوبتني ليحول 
دون م����رور البويضة، فينعدم احلمل، وميك����ن إزالة ذلك 

مستقبال في حالة الرغبة في اإلجناب.
فأرغ����ب في إجراء عملية الرب����ط املؤقت لتعدد احلمل، 

ولآلثار اجلانبية للحبوب.
يجوز من حيث األصل اس����تعمال موانع احلمل ألسباب 
صحية أو نفسية تراها الزوجة، ويرضى الزوج باستعمالها، 
ألن الذرية من األمور املش����تركة بني الزوجني، وال تستقل 
الزوج����ة بالقرار في هذا املوض����وع، إال إذا كان هناك ضرر 

صحي معني يقرره األطباء بالنسبة حلالتها وظرفها. 
واستعمال حبوب منع احلمل يعتبر تنظيما للحمل باألخذ 
باألسباب، فهو جائز لذلك، ولهذا ال يجوز أن يكون من أسبابه 
خوف الرزق، وعدم القدرة على اإلنفاق، فالرزق بيد اهلل عز 
وج����ل. وملا كان الربط الدائم على اخلصوص قطعا للحمل 
وليس تنظيما، أو هو سبب لقطع احلمل كان ذلك محظورا 
شرعا، إال إذا كان اخلوف على حياة األم من احلمل، كمن تلد 

بالطريقة القيصرية 3 مرات حسب كالم املختصني. 
والطريقة املسؤول عنها � وهي القطع املؤقت � إذا أمكن 
إجراء عملية بنجاح يحقق كونها ربطا مؤقتا فعال فال مانع 

منه، ألنه حينئذ شبيه باستعمال حبوب منع احلمل.

                                        تغيير المنكر 
 ش��اهدت امرأة خادمة جارتها تدخل رجال غريبا في البيت 
أثناء غياب اجلارة في عملها، وأرادت املرأة إبالغ جارتها باألمر 
فمنعها الزوج درءا للمش��اكل. وتسأل: هل تسكت؟ وهل عليها 

إثم عند سكوتها؟ وكيف تتصرف؟
الواجب عند رؤية منكر التحري والتأكد منه، ثم محاولة 
تغييره بقدر املستطاع، وإدخال رجل غريب في بيت اجلارة 
حال غيابها ال يجوز دون القطع بحدوث شيء بعد الدخول 
فقد يتم دخول البيت ألي غرض كان وقد يكون الرجل قريبا 
لهذه اخلادمة وعند وجود هذه االحتماالت ال يقطع بحدوث 
م����ا لم تره العني، ولذلك فينبه اجلارة وزوجها بدخول هذا 
الرجل في الوقت الفالني، وإذا شهد بذلك أكثر من واحد فهذا 
أحرى بالصواب. فيقال ان ش����خصا دخل بيتكم بواس����طة 
اخلادمة، وعليهما بعد ذلك أن يتحريا ويسأال اخلادمة عن 
ذلك، وال يجوز السكوت عن هذا العمل ونخشى أن يلحقه 

اإلثم عند السكوت. 

صديق غير مسلم
الس��الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، أريد ان استفس��ر عن 
أمر يحيرني، انا طالب ادرس ف��ي احد البلدان األوروبية وكما 
تعرفون الدراس��ة تكلف، لذلك عندي صديق غير مسلم وكنت 
ذات مرة أتكلم معه ويس��ألني عن وضعي وسألني عن وضعي 
امل��ادي واذا كنت بحاجة الى مال وألح علّي جدا، في احلقيقة انا 
ج��دا بحاجة الى مال خصوصا في ه��ذا الوقت مع العلم أنه لم 
يطلب مني أي مقابل، وذلك بسبب انني ساعدته في امر من قبل 
لذل��ك هو يريد ان يرد لي اجلميل، لكن س��ؤالي هو هل يجوز 
لي ان أقبل هذا املال منه خصوصا انه غير مس��لم؟ وعذرا على 

اإلطالة وشكرا جزيال لكم. 
نعم، يجوز لك أن تأخذ املال وال ش����يء في ذلك وقد كان 
النبي ژ والصحابة يتعاملون مع غير املس����لمني من أهل 
الكتاب واملش����ركني وعليك أن حتسن في معاملته وأن ترد 

اليه اجلميل بأفضل منه.

الرق
فضيلة الش��يخ، السالم عليكم، لدي س��ؤال ارجو ان أجد 
جوابه عندكم.. ما حكم ما يقوم به بعض الكفار في هذا العصر 
من بيع لنساء واطفال ليسوا مسلمني فيما يعرف دوليا بتجارة 
الرقي��ق األبيض فهل يعد هذا من الرق الش��رعي؟ وهل يجوز 
ش��راء هؤالء النس��اء على انهن ملك ميني رغم ان ذلك ممنوع 

قانونا وممنوع دوليا؟ أفيدونا أفادكم اهلل. 
ال يوجد رق حقيقي في هذا العصر. واإلس����الم يشجع 
ويدع����و الى حترير الرقاب من ال����رق وما يفعله هؤالء هو 
من أعظم اجلرائم ويصنفه اإلسالم في جرائم احلرابة قال 
تعالى: )امنا جزاء الذين يحاربون اهلل ورسوله ويسعون 
في األرض فس����ادا أن يقتلوا أو يصلب����وا أو تقطع أيديهم 

وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض(.

ميراث
توفي فالن وترك 4 اخوات ش��قيقات وترك ابن ابن عم جد 
املتوف��ى وترك ابن ابن اخ والد املتوف��ى الذي هو ابن ابن خال 

والد املتوفى وهو ايضا ابن بنت خال املتوفى.
السؤال: من األقرب تعصيبا للمتوفى مع اخواته ال� 4؟

  اذا كان السؤال كما فهمته فإن ابن ابن األخ أقرب.

وفد تايلندي
استأنف مركز الدر النسائي 
التراث  التابع جلمعية احي���اء 
االس���المي فرع العقيلة نشاطه 
ف���ي دورات علمية قدمت حتت 
شعار »من اراد ان يعرف طريق 

النجاة فعليه بالعلم«.

تراث الجهراء
اعتنق االسالم خالل هذا العام 
في جمعية احياء التراث االسالمي 
باجلهراء 58 من املهتدين اجلدد 
بعد مخاطبتهم والتواصل معهم 

من قبل دعاة املركز.

صدى الصمت
الدراس����ات  ادارة  افتتح����ت 
االس����المية ف����ي وزارة االوقاف 
والش����ؤون االس����المية اسبوع 
االصم اخلليجي الثاني حتت شعار 
»صدى الصمت« في حضانة كيفان 

مبشاركة دور القرآن الكرمي.

العمل الخيري
نظمت مبرة االعمال اخليرية 
ملتقى العمل اخليري واالنساني 
الكويتي الثاني ملدة 3 ايام حتت 
شعار »نحو تنمية العمل التطوعي 
الكويت���ي« على مس���رح الهيئة 
اخليرية االسالمية العاملية تخلله 
التدريبية  ال���دورات  الكثير من 

وورش العمل املتخصصة.

العجمي متوسطا املكرمني املسيبي والسبع

املعتمرون يتوسطهم العجمي
الداعية البسام أثناء احملاضرة

»التعريف باإلسالم« تكّرم موظفيها المركز الكويتي ـ الفلبيني استقبل وفد اإلمارات

انطالق رحلة العمرة الثالثين للمهتدين الجدد »معلمي سر تميزي« في مدرسة زيد االبتدائية

نظمت جلنة التعريف باالس���الم في املنقف حف���ل تكرمي للموظفني تقديرا 
جلهودهم في خدمة الدين، وأكد مدير االفرع ومدير ادارة احلج والعمرة باللجنة 
منيف العجمي حرص اللجنة الدؤوب على تكرمي موظفيها وتزويدهم بأحدث 
وسائل املعرفة والتكنولوجيا، مبينا ان العمل اخليري الكويتي والدعوي أصبح 

شامة على جبني هذا البلد املعطاء.

استقبل مدير املركز الكويتي � الفلبيني الثقافي التابع للجنة التعريف باالسالم 
خالد السبع مدير مركز السالم للتعريف باالسالم باالمارات العربية املتحدة سعيد 
املسيبي، وهي الزيارة االولى ملركز الس����الم للمركز الفلبيني وذلك لتنمية العمل 

الدعوي ونقل جتربة املركز الدعوية والسير على نهجها في االمارات الشقيقة.

نظمت جلنة التعريف باالس���الم التابعة جلمعية النجاة اخليرية رحلة 
العم���رة ال� 30 للمهتدين اجلدد والتي دأبت جلنة التعريف باالس���الم على 
تس���يير العديد من هذه الرحالت من باب رعاي���ة املهتدين وتقوية الوازع 

الديني لديهم.

ضمن اطار احلملة القيمية »معلمي سر متيزي«، نظمت مدرسة زيد احلرب 
االبتدائية � بنني محاضرة قدمها رئيس جلنة رعاية التائبني بجمعية بش���ائر 
اخلير احمد البس���ام وثمن فيها دور املعلم في املنظومة التربوية وجهوده مع 
ابنائه الطلبة كما حتدث فيها عن كيفية متيز املعلم وابتعاد الطالب عن اساليب 

االنحراف املختلفة، خاصة املواد املخدرة وغيرها.

أسبوع حدث في

الداعية يوسف السويلمالباحث صالح الغامند.جلوي اجلميعةالداعية احمد الكوسد.فرحان الشمري د.سعد العنزي

الذيــن  العنـزي: 
يموتـون جراء الحوادث 
ممــن  أكثـر  المروريـة 
الحــروب فـي  يموتون 

 : ي لشـمــــر ا
قاصدًا  اإلشــارة  متجاوز 
آثم ألنه تعـدى الحـدود 
وتجرأ علـى أرواح الناس

أولى  نحن  الكوس: 
مــن الغرب بااللتــزام 
أمرنا  التي  المـرور  بآداب 
بهــا ديننــا الحنيـف

الجميـعة: الفقهاء 
المرور  نظمــوا  القدامى 
ركـوب  حوادث  وذكـروا 
التقاطعات عنــد  الخيل 

الغانـم: أؤيـــد 
وأرجــو  الفتوى  بشـدة 
مرتـادو  بهــا  يأخـذ  أن 
الكــويـت فـي  الطرق 

الفتـوى  السويلم: 
تصــب فـي المصلحـة 
العامـــة للمجتمـــع 
حفاظـًا علـــى األرواح

أكدوا أن المتعمدين لذلك بمنزلة القتلة

دعاة أيدوا فتوى آل الشيخ: تحريم تجاوز اإلشارة الحمراء يدعمه الشرع

أفت����ى مفتي اململك����ة العربية 
الس����عودية الشيخ عبدالعزيز آل 
الشيخ بحرمة قطع إشارة املرور 
عم����دا، معتبرا ان م����ن جتاوزها 
وتسبب في قتل احد فإنه يكون قاتال 
شبه متعمد. وقال عن حكم جتاوز 
اشارة املرور: املتخطي واملستخف 
بإشارة املرور آثم، واملتجاوز لها 
عاص ويتحمل وزرا، واذا حصلت 
جناية بهذا السبب فهو شبه متعمد 
ألن����ه جتاوز ما ح����دد له وتعدى 
احلدود وعمل أعماال سيئة، وشدد 
على ضرورة ترويض النفس على 
احترام اشارات املرور وعدم العبث 
بها، وحتميل من يتجاوزها عمدا 
حني ال يرى احدا عند االشارة املقابلة 
جميع االخطاء واالضرار ليعرف 
الناس احلدود، واكد على ان كل نظام 
وضعه ولي األمر هدفه منفعة األمة 
وتيسير أمرها وإقامة العدل وردع 
الظلم وحتقيق املصالح التي جاءت 
بها الش����ريعة، مشيرا الى وجود 
خلط عند البعض ممن يدعون ان 
هذا النظام ليس منصوصا عليه 
في الكتاب والسنة بل يجب تربية 
االبناء على احترام االنظمة التي 

وضعها ولي األمر.
حول هذه الفت����وى كانت آراء 

العلماء تلك:

تعمد واستهتار

يؤيد د.س����عد العنزي فتوى 
مفتي اململكة العربية السعودية 
الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ويقول: 
هذا كالم صحيح ألنه أوال البد من 
احترام قوانني الدولة التي نعيش 
على ارضها وهذا من الدين في الدول 
االسالمية عندما يقر ولي االمر قرارا 
او يضع قانونا فيه مصلحة للعباد 
وفيه درء للمفاسد فيجب احترامه 
وهذا ايضا من الدين لقوله تعالى 
)اطيعوا اهلل واطيعوا الرس����ول 
وأولي األمر منكم( كما أن احترام 
االنسان لإلنسانية امر واجب ومن 
املقرر في الفقه االسالمي ان احلفاظ 

على النفس من الضروريات اخلمس 
وان قتل النفس بال حق جرم عظيم 
فاإلنسان الذي يتعدى وهو يرى بأم 
عينيه ومدركا ملا يعقل و»يطوف« 
االشارة احلمراء ويقتل ابرياء فهذه 
جرمية قتل ألن����ه تعمد اخلروج 
عن االش����ارة احلمراء وهو يعلم 
انه بخروجه سيقتل ابرياء. ونبه 
د.العنزي الى ان القتل اخلطأ خالف 
ذلك بأن ترمي حجارة او س����الحا 
ال تقصد به القتل ولكن تقصد به 
الصيد مثال او تقوم بتنظيف السالح 
فتخرج منه رصاصة خطأ فتقتل 
انس����انا او من يسير في الطريق 
ملتزما في قيادته فيخرج شخص 
عليه من سيارة اخرى وهو لم يره 
فهذا قتل خطأ، ام����ا ان يتعمد ان 
يتجاوز االش����ارة فبال شك ان في 
ذلك داللة على فعل جرم كبير وهو 
خروج عن القوانني وخروج عن 
اوامر ولي االم����ر. واضاف، فأرى 
من منظور قتل اخلطأ غير مقصود 
اما جتاوز االشارة فهو قتل متعمد 
حتى لو لم يكن متعمدا لذاته ولكنه 
متعمد بخروجه عن االشارة بالقتل 
واملعروف انه في ضوء االش����ارة 
احلمراء مير الن����اس وهذا تعمد 
واستهتار، خاصة ان الذين ميوتون 
جراء احلوادث املرورية أكثر ممن 
ميوت في احلروب فاحلفاظ على 
أرواح الناس أمر واجب بل هو من 
الضروريات كما ان سن القوانني 
والتشريعات أمر واجب للحفاظ 

على النفس البشرية.

تؤيده النصوص الشرعية

ويوافقه في الرأي أيضا رئيس 
جمعية إحياء التراث اإلس����المي � 
اجلهراء � د.فرحان الشمري ويقول: 
احلقيقة ان ما قاله سماحة املفتي 
العام للمملكة العربية السعودية 
الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ � حفظه 
اهلل � هو حق وتؤيده النصوص 
الشرعية، فقد قال اهلل تعالى: )وال 
تقتلوا أنفس����كم إن اهلل كان بكم 

رحيما(، والشك ان متجاوز االشارة 
الضوئية غير مبال بأرواح الناس 
وال مهتم ولذا فإنه ان لم يكن متعمدا 
فهو شبه متعمد، فوالة األمور قد 
جعلوا لنا هذه اإلشارات الضوئية 
لتضبط السير وهذا من املصالح 
املرسلة فإذا التزمها املسلم كان هذا 
خيرا له ولغيره، وأكد د.الشمري 
ان قول املفتي ان����ه آثم هذا حكم 
صحيح ألنه تعدى احلدود وجترأ 
عل����ى أرواح الناس وفي احلديث 
الشريف يقول الرسول ژ: »اليزال 
املؤمن في فس����حة من دينه ما لم 
يصب دما حراما«، فإن من ورطات 
األمور ان تتلطخ يدا املس����لم بدم 
أخيه وهذا املتج����اوز آثم لتعديه 
احلدود وعدم مباالته بأرواح الناس، 
وطالب الشمري قائدي السيارات بأن 
يلتزموا بقوانني املرور حتى تكون 
شوارعنا خالية من احلوادث بإذن 
اهلل لكن من الناس من يقول: انا 
اجتاوز اذا كان الشارع خاليا، فنقول 
له أوال: هذا في ظنك وتقديرك، ورمبا 
أخط����أت يوما من األي����ام فتكون 
العاقبة وخيمة، ثانيا: عّود نفسك 

على االنتظام وآداب الطريق.

النفس البشرية

ويشير الداعية أحمد الكوس 
ال����ى فت����وى العالم الش����يخ ابن 
عثيمني � رحمه اهلل � في خطورة 
قطع االش����ارة وحرمتها ويقول: 
قول املفتي الشيخ عبدالعزيز آل 
الشيخ متوافق مع الكتاب والسنة 
والقواعد الفقهية وموافق للمقاصد 
الشرعية التي أمرنا بها الشرع وكل 
ما تفضل به فضيلته مستخلص 
من القواعد الشرعية التي تدل على 
حرمة االستهانة بالنفس البشرية 
حيث أمر الش����رع باحلفاظ على 
النف����س وعلى امل����ال. وزاد: ومن 
املؤس����ف انه في اآلونة األخيرة 
حدث تهاون واستهتار من بعض 
الشباب وإلقاء أنفسهم في التهلكة 
من خالل جتاوز االشارة احلمراء 

ومن خالل السرعة اجلنونية ومن 
التعدي على السيارات مما ينتج 
عنه موت رب األسرة أو وفاة فتيات 
وأطفال وشيوخ. وطالب الداعية 
الكوس بوجوب سن قوانني رادعة 
من خالل الترهيب والترغيب من 
كل جهات الدولة كما نأمل ان تكون 
لهذه الفت����اوى أثرها في املجتمع 
االس����المي فنحن اولى من الغرب 
ومن غير املسلمني الذين يلتزمون 
بآداب املرور، واحلمد هلل قد أمرنا 
ديننا احلنيف في الكتاب والسنة 
باحترام الطري����ق حيث قال ژ  
»أعطوا الطريق حقه«، وقوله تعالى: 
)وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة(، 
وقول����ه ژ »ال ضرر وال ضرار«. 
واشار الداعية الكوس آسفا الى ان 
كثيرا من الناس يتجاوزون االشارة 
الضوئية مما يؤدي الى املوت او 
االعاقة، واالحصائية تقول ان املئات 
ميوتون من حوادث السيارات وأن 
الس����يارة اآلن أشد من املخدرات. 
وتصنف ه����ذه احلوادث في عداد 
اجلرائم فاللهو والسرعة اجلنونية 
والتحدث بالهات����ف اثناء القيادة 
ومالحقة الفتيات كلها تؤدي الى 
موت رب االسرة وإحلاق االعاقة 

بالبعض.

فتوى تستحق االحترام

ويضيف الباحث االس����المي 
صالح الغامن: نحن نكّن كل االحترام 
والتقدير ملفت����ي اململكة العربية 
الس����عودية الشيخ عبدالعزيز آل 
الشيخ على ما أفتى به وهو يتوافق 
مع ما ارتآه واضع القوانني املنظمة 
لس����ير االمور التي لم توضع إال 
ملصلحة وأمان وس����المة مرتادي 
الطرق، وان من يتجاوز هذه القوانني 
يودي بنفسه وبغيره الى التهلكة 
خاصة اننا كثيرا ما نرى االشارات 
التي وضعته����ا وزارات الداخلية 
وإدارات امل����رور التحذيري����ة ملن 
يتجاوز االشارة احلمراء وجتاوز 
السرعة القانونية والسير عكس 

الس����ير كل هذه االم����ور وضعت 
للحفاظ على حياة االنسان، وقد قال 
الرسول ژ »ال ضرر وال ضرار« فمن 
يتجاوز هذه القوانني فهو اوال يكون 
قد عص����ى ولي االمر، ثانيا يكون 
ق����د ارتكب امرا يفضي الى الهالك 
فلذلك جن����د ان احملاكم جترم من 
يتجاوز السرعة عامدا ومن يتجاوز 
االشارة احلمراء عامدا واذا جتاوزها 
فاحملكمة تدينه وجترمه سواء تلك 
احملاكم التي تقتبس احكامها من 
الكتاب والسنة او تلك احملاكم التي 
تقتبس من القوانني الوضعية فكأنه 
ممن اتفق عليه العقالء أن من جتاوز 
قوانني املرور خصوصا االش����ارة 
احلمراء في مكان مثل شارع يرتاده 
الناس مما يفضي الى املوت، لذا فأنا 
أؤيد بشدة هذه الفتوى وارجو ان 
يأخذ بها مرتادو الطرق في الكويت 

وغيرها من الدول.

مخالفة قاتلة

واكد موجه التربية االسالمية 
واالمام واخلطيب يوسف السويلم 
ان من يتجاوز االشارة الضوئية 
فيتسبب في وقوع حوادث ينتج 
عنه����ا اصابات ف����ي االرواح وفي 
بعض االحيان حت����دث الوفاة اذا 
كان املتجاوز مقرونا بالس����رعة 
فإنه كما قال مفتي اململكة العربية 
السعودية حرام وفاعله آثم ألنه 
يعل����م ان مخالفته هذه تؤدي الى 
القتل. كما اعتبر ذلك ايضا شروعا 
في القتل. واشار السويلم إلى ان 
آداب الطريق وحقوق املارة حددها 
الشرع في املشي والركوب على هون 
وال يختلف ذلك عمن يركب سيارته 
فإن عليه السير باعتدال واطمئنان 
من غير تهور او مزاحمة والسرعة 
املعتمدة عند اجلهات املختصة كما 
يقول الشيخ ابن عثيمني رحمه اهلل: 
»األصل انه يجب على االنسان ان 
يتقيد بالسرعة املنصوص عليها 
ألنها أوامر ولي األمر«، وقد قال اهلل 
تعالى: )يأيها الذين آمنوا أطيعوا 

اهلل واطيعوا الرسول وأولي األمر 
منكم(. واكد ان االلتزام باألنظمة 
املرورية ملزمة شرعا لتنظيم سير 
الناس وحفظ األرواح من الهالك 
وبناء عل���ى املصلحة العظيمة 
املترتبة عليها ف���إن إلزام ولي 
األمر بها مشروع جريا على قاعدة 
»تصرفات اإلمام بالرعية منوطة 
باملصلحة« واملصلحة هنا معتبرة 
فهي لم تخالف نصا من الكتاب 
والسنة ألن منفعتها لكل الناس. 
وزاد، وفي فتوى لسماحة الشيخ 
ابن باز رحمه اهلل: »ال يجوز ألي 
مسلم ان يخالف انظمة الدولة في 
شأن املرور ملا في ذلك من اخلطر 
العظيم عليه وعلى غيره والدولة 

� وفقها اهلل«.

التعمد في تجاوز اإلشارة

ويضيف اس���تاذ الش���ريعة 
االس���المية د.جل���وي اجلميعة 
مؤيدا فتوى الشيخ عبدالعزيز 
آل الشيخ نعم قاطع اشارة املرور 
عمدا يكون قاتال شبه متعمد ألن 
قاطع االشارة عمدا يختلف عن 
قاطعها س���اهيا فقاطعها عمدا 
يتوافر لديه القصد اجلنائي في 
ارتكاب مخالفة جسيمة لقانون 
املرور الذي وضع���ه ولي األمر 
تفادي���ا للحوادث التي أفنت في 
بع���ض احلاالت اس���را بالكامل 
تكون مجتمعة في سيارتها وهذا 
ما يتسبب في مصائب جسيمة 
على الناس ولذل���ك فإن فتوى 
سماحة الشيخ املفتي تصب في 
املصلحة العامة للمجتمع حفاظا 
على األرواح كما أن الفقهاء القدامى 
قد نظموا املرور وذكروا بعض 
حوادث املرور في ركوب اخليل 
عند التقاطعات وهذا مدون في 
كتاب االحكام السلطانية للمواردي 

وغيره من الفقهاء اقروا ذلك.
فقانون املرور مس���تمد من 
الشريعة االسالمية ويجب احترامه 

حفاظا على األرواح واألموال.


