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ومـن  إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليـه ونعـوذ بـاهللا مـن رشور أنفسـنا
إلـه إال اهللا ال  سيئات أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هـادي لـه وأشـهد أن

 :أما بعد...وحده ال رشيك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

أهيا الناس اتقوا اهللا تعاىل وقيدوا نعمه عليكم بشكرها وحسن الترصف فيها; فإن الشكر بـه 
 ﴿:ازدياد النعم, أما إذا كفرت النعم فذلك سبب زواهلا ومعول هدمها, قـال اهللا عـز وجـل

ةٌ  مْ آيَ نِهِ كَ سْ بَإٍ يفِ مَ انَ لِسَ دْ كَ ةٌ  لَقَ ـدَ لْ وا لَـهُ بَ رُ كُ اشْ مْ وَ بِّكُ قِ رَ زْ لُوا مِن رِّ لٍ كُ امَ شِ نيٍ وَ مِ ن يَ نَّتَانِ عَ جَ
ورٌ  فُ بٌّ غَ رَ يِّبَةٌ وَ اتَـى * طَ وَ ِ ذَ نَّتَـنيْ مْ جَ نَّتَـيْهِ م بِجَ لْنَاهُ دَّ بَ مِ وَ رِ يْلَ الْعَ مْ سَ يْهِ لَ نَا عَ لْ سَ أَرْ وا فَ ضُ رَ أَعْ فَ

ءٍ  ْ يشَ لٍ وَ أَثْ ْطٍ وَ لٍ مخَ لِيلٍ  أُكُ رٍ قَ دْ ن سِ ـورَ * مِّ فُ ي إِالَّ الْكَ ازِ لْ نُجَ هَ وا وَ رُ فَ م بِامَ كَ نَاهُ يْ زَ لِكَ جَ  ﴾ذَ
ـداً  ﴿: وقال سبحانه17−15:السبأ غَ ا رَ هَ قُ زْ ا رِ أْتِيهَ ئِنَّةً يَ طْمَ نَةً مُّ انَتْ آمِ ةً كَ يَ رْ ثَالً قَ بَ اهللاُّ مَ َ رضَ وَ

مِ اهللاِّ عُ تْ بِأَنْ رَ فَ كَ انٍ فَ كَ لِّ مَ ن كُ ونَ مِّ ـنَعُ واْ يَصْ ـانُ امَ كَ فِ بـِ ـوْ اخلَْ ـوعِ وَ ـا اهللاُّ لِبَـاسَ اجلُْ هَ اقَ أَذَ . ﴾ فَ
 112:النحل

هذان مثالن لبلدين أنعم اهللا عليهام بنضارة الدنيا ورغد العيش بـدلوا نعمـة اهللا : أهيا الناس
ش نكـدا العـيكفرا فأعرضوا عن دين اهللا وارتكبوا حمارم اهللا فأبدهلم اهللا بنعمه نقـام وبرغـد 

?كـال فسـنن  ساملونبنعم اهللا ناجون وعام وقع فيه أولئك  أننا إذا كفرنا −عباد اهللا−تظنون فأ
اهللا يف عباده واحدة, ليس بني اهللا وبني أحد من الناس نسبا فرياعيه واسـمعوا قـول اهللا عـز 

وراً  ﴿: وجل فُ مْ إِالَّ نُ هُ ادَ ا زَ يرٌ مَّ ذِ مْ نَ اءهُ امَّ جَ لَ تِكْ * فَ ِيـقُ اسْ ال حيَ يِّئِ وَ رَ السَّ كْ مَ ضِ وَ بَاراً يفِ األَرْ
يالً  بْـدِ ـنَّتِ اهللاَِّ تَ ِـدَ لِسُ لَـن جتَ لِنيَ فَ نَّتَ األَوَّ ونَ إِالَّ سُ نظُرُ لْ يَ هَ لِهِ فَ يِّئُ إِالَّ بِأَهْ رُ السَّ ِـدَ املَْكْ لَـن جتَ  وَ

يالً  وِ ْ نَّتِ اهللاَِّ حتَ وا أَ  ﴿: وقول اهللا عز وجل 43−42:فاطر ﴾لِسُ يَنظُـرُ ضِ فَ وا يفِ األَرْ ـريُ مْ يَسِ لَ فَ
ـا  ثَاهلَُ ينَ أَمْ ـافِرِ لِلْكَ مْ وَ يْهِ لَ رَ اهللاَُّ عَ مَّ مْ دَ بْلِهِ ينَ مِن قَ اقِبَةُ الَّذِ انَ عَ يْفَ كَ وقـول اهللا  10:حممـد ﴾كَ

كُ  ﴿: سبحانه يف احلكم العام الشامل نَّ يـدَ مْ ألَزِ تُ رْ كَ مْ لَئِن شَ بُّكُ نَ رَ أَذَّ إِذْ تَ مْ إِنَّ وَ تُ ـرْ فَ لَـئِن كَ مْ وَ
يدٌ  دِ ايبِ لَشَ ذَ إن مما أنعم اهللا به علينا يف هذا العرص تلك السيارات : أهيا الناس  7:إبراهيم ﴾عَ

التي مألت البالد  وقادها الصغري والكبري والعاقل والسفيه والذكر واألنثى, فهل واملراكب 
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لقد استعمل بعـض النـاس هـذه  نحن شكرنا هذه النعمة وهل نحن أحسنا الترصف فيها?
السيارات يف أغراضه السيئة والوصول إىل مآربه السافلة فصار يفر هبا إىل الرباري ليتناول ما 
هتواه نفسه بعيدا عن الناس , ويطوف هبا طول البلد وعرضها لرسقة أموال الناس وإزهـاق 

هللا وهل يصـح أن نقـول أرواحهم ليال وهنارا, فهل يصح أن يقال ملثل هذا إنه شاكر لنعمة ا
إنه سامل من عقوبة اهللا, كال فهو مل يشكر نعمة اهللا ومل يسلم مـن عقوبتـه, ولـيس عقوبـة اهللا 

فهناك عقوبة أشـد وهـي عقوبـة قسـوة القلـب فحسب للعبد أن تكون عقوبة دنيوية مادية 
شـيئا وكونه ير ما هو عليه من انتهاك املحرمات وإضاعة الواجبات يـراه وكأنـه مل يفعـل 

فال يكاد يقلع عنه , ولقد استعمل بعض الناس هذه السـيارات فلـم  ,يعاقب عليه بعد موته
حيسن الترصف فيها فوكلها إىل قوم صغار السن أو صغار العقول, جتده يقود السـيارة وهـو 
صغري السن ال يكاد ير من نافذهتا, أوتراه يسوق السيارات وهو كبري السن ولكنه صـغري 

ال يراعي األنظمة وال يبايل باألرواح, رسعة جنونية يف البلـد وخـارج البلـد,  العقل متهور
ونعني بالرسعة اجلنونية كل رسعة تزيد عىل ما كان ينبغي أن يسـري عليـه وخيتلـف بحسـب 
املكان وازدحام السكان فليست الرسعة يف البلـد كالرسـعة خارجـه, وليسـت الرسـعة يف 

لرسـعة يف خـط مسـتقيم لـيس إىل جانبـه منافـذ, وليسـت مكان كثري املنعطفات واملنافذ كا
جتده يسري خمالفا لألنظمة حياول أن . الرسعة يف مكان يكثر فيه الناس كالرسعة يف مكان خال

جياوز من أمامه وهو مل يضمن السالمة ,يسري يف اخلط املعاكس الجتاهه وهو لغريه فيوقع من 
ا ((  .قابله يف احلرية أو التلف  شَ نْ هِ ـالِسٌ عَ أَنَـا جَ ةُ وَ ـامَ ئِلَ أُسَ الَ سُ هُ قَ نَّ بِيهِ أَ نْ أَ ةَ عَ وَ رْ نِ عُ مِ بْ

عَ : فَ نيَ دَ اعِ حِ دَ وَ ةِ الْ جَّ ريُ يفِ حَ مَ يَسِ لَّ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولُ اهللاَِّ صَ سُ انَ رَ يْفَ كَ الَ  ?كَ ـريُ  :قَ ـانَ يَسِ كَ
دَ  جَ ا وَ إِذَ نَقَ فَ عَ ةً نَصَّ الْ وَ شَ فَجْ الَ هِ نَقِ قَ عَ قَ الْ النَّصُّ فَوْ  .رواه البخاري ومسلم )) امٌ وَ

حسـن إن كل عاقل ليعجب أن تعطى قيادة السيارات هلؤالء الصغار الـذين ال يسـتطيعون 
التخلص يف ساعة اخلطر, وإن كل عاقل ليعجب مـن هـؤالء املتهـورين الـذين ال يراعـون 
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وال حرمة نفوس املسلمني, مع أن الفرق يف مراعاة النظام والسري املعتـدل  املرورحرمة نظام 
 وما أيرس هذا التأخر الذي به وقاية النفس واملال من اخلطر  ..يسريأمر 

أهيا الناس لقد كثرت احلوادث من أجل هذه األمور كثرة فاحشة فأصبح املصابون هبا ما بني 
وباجلملة أحيانا ثـم يرتتـب  حيناكن باألفراد كسري وجريح وميت ليس باألفراد فحسب ول

خسائر مالية وخسـائر روحيـة ونـدم وحرسـة يف قلـوب مسـببي هـذه : عىل هذه احلوادث
سـبل احلوادث إن كانت قلوهبم حية ختشى اهللا وترحم عباد اهللا وتريد أن تسلك مع النـاس 

 .السرية احلسنة

 : ذلك ترتبإن النفس إذا فقدت هبذه احلوادث 

راج هذا امليت من الدنيا وحرمانه من التزود بالعمـل الصـالح والتوبـة مـن العمـل إخ – 1
 .السيئ

 .فقد أهله وأصحابه بالتمتع معه يف احلياة – 2 

 .إرمال زوجته وإيتام أوالده إن كان ذا زوجة وعيال – 3 

 .غرامة مالية أو سجن يقرص أو يطول – 4 

ذلك أو شـارك فيـه تل نفسا خطأ أو تسبب يف ىل فكل من قوجوب الكفارة حقا هللا تعا – 5 
فعليه الكفارة فلو اشرتك اثنان يف حادث وتلف به شخص فعىل كل واحد منهام كفارة كاملة 

يف عرصـنا فصـيام شـهرين  −غالبـا–والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن مل جيد كـام هـو الواقـع 
ر قبل إمتامها ولو بيوم واحـد متتابعني ال يفطر بينهام يوما واحدا إال من عذر رشعي فإن أفط

من دون عذر وجب استئنافهام من جديد وهذه الكفارة حق هللا تعـاىل ال تسـقط بعفـو أهـل 
امليت عن الدية فأهل امليت إذا عفوا عن الدية إنام يملكون إسقاط الدية إن رأوا يف إسقاطها 

الكفـارة أيضـا  مصلحة, وأما الكفارة فال يملكون إسقاطها ألهنا حق اهللا عز وجـل وهـذه
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تتعدد بتعدد األموات بسبب احلادث فإن كان امليت واحدا فشهران وإن مات اثنـان فأربعـة 
 .أشهر وإن مات ثالثة فستة أشهر وهكذا لكل نفس شهران متتابعان 

طَئـ ﴿ :قال تعاىل نـاً خَ مِ ؤْ تَـلَ مُ ن قَ مَ طَئاً وَ ناً إِالَّ خَ مِ ؤْ تُلَ مُ قْ نٍ أَن يَ مِ انَ ملُِؤْ ا كَ مَ بَـةٍ وَ قَ يـرُ رَ رِ تَحْ اً فَ
مِ  ـؤْ ـوَ مْ هُ مْ وَ وٍّ لَّكُ دُ مٍ عَ وْ انَ مِن قَ إِن كَ واْ فَ قُ دَّ لِهِ إِالَّ أَن يَصَّ ةٌ إِىلَ أَهْ مَ لَّ سَ ةٌ مُّ دِيَ نَةٍ وَ مِ ؤْ يـرُ مُّ رِ تَحْ نٌ فَ

سَ  ةٌ مُّ يَ دِ يثَاقٌ فَ مْ مِّ يْنَهُ بَ مْ وَ يْنَكُ مٍ بَ وْ انَ مِن قَ إِن كَ نَةٍ وَ مِ ؤْ بَةٍ مُّ قَ نَـةً رَ مِ ؤْ بَـةٍ مُّ قَ يـرُ رَ رِ ْ حتَ هِ وَ لـِ ةٌ إِىلَ أَهْ مَ لَّ
كِيامً  لِيامً حَ انَ اهللاُّ عَ كَ نَ اهللاِّ وَ ةً مِّ بَ وْ ِ تَ تَتَابِعَنيْ نِ مُ يْ رَ هْ يَامُ شَ ِدْ فَصِ ْ جيَ ن ملَّ مَ  92النساء ﴾فَ

م واتقـوا اهللا فاتقوا اهللا تعاىل يف أنفسكم واتقوا اهللا يف إخوانكم املسلمني يف أنفسهم وأمـواهل
تعاىل بطاعته وطاعة والة أموركم باملعروف واعلموا أن خمالفة نظام الدولة ليس خمالفة لبرش 

خمالفة للبرش وخلالق البرش فإن اهللا تعاىل أمر بطاعة والة األمر يف غري معصية اهللا  هافقط ولكن
ـواْ اهللاَّ ﴿:قال اهللا تعاىل نُـواْ أَطِيعُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ ـإِن  يَ مْ فَ ـنكُ ـرِ مِ يلِ األَمْ أُوْ ـولَ وَ سُ ـواْ الرَّ أَطِيعُ وَ

 ٌ ريْ لِكَ خَ رِ ذَ مِ اآلخِ الْيَوْ نُونَ بِاهللاِّ وَ مِ ؤْ نتُمْ تُ ولِ إِن كُ سُ الرَّ وهُ إِىلَ اهللاِّ وَ دُّ رُ ءٍ فَ ْ تُمْ يفِ يشَ عْ نَازَ نُ تَ سَ أَحْ  وَ
يالً  أْوِ   59النساء ﴾تَ

أننا نمر  إحدامها: له واعلموا أن هلذه اخلطبة مناسبتنيرسووفقني اهللا وإياكم لطاعته وطاعة 
 .جتاه حق الطريق ناالواجب عليببأسبوع املرور فينبغي أن نذكر 

أود بحيـاة شـخص كـان يقـود اخلمـيس شاهدته يوم أمس  حادث مروري مروع: ثايتهام
ل دراجة نارية, وما أكثر حوادث هذه الدراجات وغالبها بسبب سـوء اسـتخدامها مـن قبـ

 .راكبيها

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم وجلميع املسلمني فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
اللهم احفظ للمؤمنني إيامهنم, وللمسلمني إسالمهم, وارزقنا شكر نعمك التي ال تعـد وال 

 .وسلم عىل حممد وآله وصحبه وسلم محتىص, وصل الله
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