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  آية  وحديث

  ].١٨: الزخرف [}أَومن ينشأُ فِي الْحِلْيةِ وهو فِي الْخِصامِ غَير مبِنيٍ{: قال تعاىل

)) رويدك يا أنجشةُ ال تكِْسِر القَواِرير: ((وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ].صحيح البخاري[



  ٣

  مقدمة البحث

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا 

  :وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أما بعد
فترات زمنية ماضية يف العديد من فإن ظروف احلياة االجتماعية املعاصرة ختتلف عن 

جوانبها، فقد أصبح التجديد، والتطور، والتغري مسات بارزة لطبيعة احلياة املعاصرة، ومل 
تعد لدى غالب فئات اتمع تلك القناعات السابقة اليت كانت حتد من عنف تيار التغيري 

ة كثري من الثوابت وقد أسهمت الطبيعة املتسارعة للحياة املعاصرة يف زعزع. اجلارف
األخالقية والعرفية، وشارك يف ذلك التقدم التقين اهلائل، وما رافقه من اإلنتاج الصناعي 
املذهل، الذي انفتحت أمامه أسواق العامل التجارية ـ رغبة ورهبة ـ يف الوقت الذي مل 

لتقين ـ يكن لألمة املسلمة ـ ضمن هذه املنظومة العاملية املتسارعة، والتطور العلمي وا
أي دور جاد يف هذا البناء احلضاري املعاصر يخوهلا فرض معايريها االعتقادية واألخالقية، 
أو حىت الحترامها واالعتراف ا ضمن ثقافات األمم املتغلبة، مما أوقع األمة املسلمة يف 

  .شباك مصاحل اآلخرين املادية والفكرية، وزاد بالتايل من متزقها وتفككها
د عاشت األمة زمنا ليس بالقصري تقاوم رياح التغريب، وتدفع عن نفسها موجات ولق

التغيري، إال أن هذا الصمود وتلك املقاومة مل تدم طويالً، حىت أخذت حصون األمة 
حىت بلغت األمة عصر . تتداعى، ومعاقلها تتهاوى أمام قوى الغزو الفكري اجلارف

الذي مل يكن ليبقي لألمة خصوصية تتميز ا، أو أصالً العوملة، واالنفتاح الثقايف العاملي 
تلوذ به، حىت وصل الداء إىل أخص خصوصيات األمة االجتماعية، وأهم ما يميزها ـ 

  .اجتماعيا ـ عن غريها وهي قضية املرأة، ونوع احلياة اليت جيب أن حتياها
ملسلمة ال ميكن أن يتم إال لقد أدرك الغربيون أن تغيري منط احلياة االجتماعية لألمة ا

من خالل تغيري أسلوب وأهداف تربية املرأة املسلمة، فكانت اهلجمة ـ منذ فترة ليست 
قصرية ـ على الوضع االجتماعي للمرأة املسلمة يف غاية القسوة، توجتها ـ يف السنوات 

 توصياا األخرية ـ جمموعة من املؤمترات العاملية والندوات احمللية تؤصل من خالل
توجهات عاملية عامة توحد ج تربية املرأة يف مجيع أقطار العامل، وتذيب الفوارق الثقافية، 



  ٤

واألمناط االجتماعية لتصب نساء العامل يف قوالب ثقافية من شكل واحد، ال يفرق بينهن 
  .سوى ما تفرضه اجلينات الوراثية من األلوان واألشكال

 ـ )١(ية السعودية منذ زمن ـ وال سيما يف الفترة األخرية ولقد عانت اململكة العرب
من هجمات شرسة تستهدف الشريعة اإلسالمية، ومنط احلياة االجتماعية احملافظ، مما 
جعلها مقصودة من الدول الغربية ومنظماا اإلنسانية بالنقد واإلساءة، حتت ستار حقوق 

رمني، وحقوقها املسلوبة ـ حسب اإلنسان، مستهدفة بذلك وضع املرأة يف بالد احل
زعمهم ـ يف شكل لباسها، وأسلوب سفرها، ونوع ارتباطها األسري، وجماالت عملها، 

  .وغريها من قضايا املرأة املسلمة احليوية
وقد كان من بني هذه االنتقادات املوجهة إىل بالد احلرمني حرمان املرأة من حق قيادة 

ات، حبجة أنه أصبح حقًا عاما تستمتع به كل امرأة املركبات أو ما يسمى اليوم بالسيار
دون نظر جاد لعواقب األمور، وطبيعة املرأة، واخلصوصية اليت . راغبة يف الدول األخرى

  .تتميز ا بالد احلرمني الشريفني
ولقد كان هذا املوضوع موضع اهتمام الباحث منذ زمن وال سيما بعد أن احتدم 

بني املشجعني واملانعني، رغبة يف بيان وجه الصواب ضمن الصراع عرب وسائل اإلعالم 
  .املنهج التربوي اإلسالمي، الذي يعتمد الكتاب والسنة أساسا لالنطالقة الفكرية والعلمية

  :مشكلة البحث
  :تتلخص مشكلة البحث املطروحة للدراسة يف اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت

  ات من املنظور التربوي اإلسالمي؟ما مربرات منع املرأة من قيادة املركب
ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس جمموعة من األسئلة الفرعية اليت يسعى البحث 

  :لإلجابة عنها وهي على النحو اآليت
 ما املربر الفقهي ملنع املرأة من قيادة املركبات ؟ .١
 ما املربر األخالقي ملنع املرأة من قيادة املركبات ؟ .٢
  املرأة من قيادة املركبات ؟ما املربر الصحي ملنع .٣
 ما املربر الفطري ملنع املرأة من قيادة املركبات؟ .٤
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  ٥

 ما املربر االقتصادي ملنع املرأة من قيادة املركبات؟ .٥
 ما املربر التارخيي ملنع املرأة من قيادة املركبات؟ .٦

  :أمهية البحث
 قضايا املرأة تعاين األمة املسلمة املعاصرة مشكالت اجتماعية واقتصادية كبرية، وتأيت

بطبيعتها وخصوصيتها يف نظام االجتماع اإلسالمي لتضع األمة املسلمة يف حرج أمام 
العامل من حوهلا وهو خيوض يف نظامه العاملي اجلديد؛ ليصهر الشعوب املستضعفة يف 

  .قوالب ثقافية عاملية متشاة
ملوجة العاملية ـ ولئن كانت قضية قيادة املرأة للمركبات أو السيارات ـ ضمن هذه ا

ال تعدو أن تكون جزئية ضمن قضايا كثرية وكبرية متعلقة باملرأة إال أا حلقة من حلقات 
متاسك اتمع، باحنالهلا تنحل حلقات أخرى كثرية، تنتهي تك خصوصيات املرأة 
املسلمة، ودخول اتمع احملافظ يف قضايا اجتماعية جديدة ومتشعبة كان باإلمكان 

ا، والوقائع والشواهد اليت تدل على ذلك يف كثري من الدول العربية واإلسالمية ال تفاديه
  .ختفى

والبحث يف هذه املسألة يلقي الضوء بصورة علمية موثقة ـ ضمن التوجه التربوي 
اإلسالمي ـ على املربرات اليت من أجلها ترجع اختيار املنع من قيادة املرأة للسيارة، مما 

ة الداخلية باململكة العربية السعودية يف منع املرأة من مزاولة هذه املهارة، يدعم قرار وزار
 كما - يف حد علم الباحث-ويضيف البحث يف هذا امليدان موضوعا مل يسبق حبثه تربويا 

  .سيتضح من واقع الدراسات العربية السابقة، ومن مجلة ما تقدم تظهر أمهية البحث
  :أهداف البحث

  :خالل فقراته إىل حتقيق الغايات اآلتيةيهدف البحث من 
 .إلقاء الضوء على املربرات املختلفة ملنع املرأة من قيادة املركبات .١
 .الوقوف على التوجيه التربوي اإلسالمي يف مسألة قيادة املرأة للمركبات .٢
 .حتقيق القناعة الفكرية لدى املرأة املسلمة وأوليائها بعدم املطالبة بقيادة املركبات .٣
 قرار وزارة الداخلية باململكة العربية السعودية يف منع املرأة من قيادة دعم .٤

 .املركبات



  ٦

  :منهج البحث
يتشعب البحث يف العديد من امليادين العلمية اليت تتطلب استخدام أكثر من منهج 
ملعاجلة مشكلة البحث واإلجابة على تساؤالته، فقد استخدم الباحث املنهج االستنباطي 

هم املناهج املستخدمة يف حبوث التربية اإلسالمية، وذلك يف معاجلة الناحية الذي يعد أ
كما . الشرعية من البحث، وما يتعلق ا من النصوص واملنقوالت الشرعية املختلفة

استخدم الباحث املنهج الوصفي الذي يعد أوسع املناهج التربوية استخداما، وذلك يف 
  .والفطري، واالقتصاديمعاجلة املربر األخالقي، والصحي، 

وأما املربر التارخيي فقد استخدم الباحث ملعاجلته املنهج التارخيي فيما يتعلق بتاريخ 
  .قيادة املرأة للمراكب

  :)١(الدراسات السابقة
السلوك املزعج الصادر عن : "بعنوان) هـ١٤٠٥(دراسة حممد عيسى فهيم وآخران  .١

كان هدف الباحثني ". ة مبدينة مكة املكرمةالسائقني يف أثناء القيادة ـ دراسة ميداني
التعرف على رأي أصحاب السيارات جتاه تصرفات السائقني املزعجة ومدى 
تكرارها، مع حتديد عالقة كل من العمر واملستوى التعليمي ونوع السيارة واجلنسية 
واخلربة مبهارة القيادة إىل إدراك السائق للسلوك املزعج الصادر عن غريه من 

وكانت عينة الدراسة جمموعة من . ئقني، ودرجة الشعور ذا السلوك املزعجالسا
السائقني من فئات عمرية وثقافية خمتلفة داخل مكة املكرمة، حيث وجهت إليهم 

مدى انزعاجهم من السلوك : استبانة مكونة من مخس وثالثني فقرة، تستطلع إدراك
ستجيبني على وعي كامل مبا جيري من القيادي املزعج، حيث اتضح من النتائج أن امل

السلوك املزعج يف أثناء القيادة، ويتمتعون يف غالبيتهم بوعي جيد بأنظمة املرور، وقد 
 .أعقب الباحثون الدراسة مبجموعة من التوصيات

حتليل اخلصائص النفسية : "بعنوان) هـ١٤٠٨(دراسة عبد اهللا النافع وخالد السيف  .٢
وقد استهدفت الدراسة ". ك قيادات السيارات باململكةواالجتماعية املتعلقة بسلو

التعرف على اخلصائص النفسية واالجتماعية اليت متيز سلوك قيادة السيارات يف 
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  ٧

اململكة، مع حتليل وتقومي هلذه اخلصائص، وحتديد أكثرها ارتباطًا بسلوك القيادة غري 
 استبانات جلمع وقد استخدم الباحثان أربع. اآلمن املسبب للحوادث املرورية

املعلومات األساسية للمبحوثني، وطبيعة سلوك قيادة السيارات، ونوع مسات 
وقد كانت عينة الدراسة من الذكور، شاملة ملناطق . الشخصية، واملعلومات املرورية

وجود ميل حنو : وقد توصلت الدراسة إىل نتائج من أمهها. اململكة من فئات متنوعة
ى السائقني باململكة خاصة من الشباب، مع خمالفة لألنظمة املخاطرة يف القيادة لد

املرورية، وعدم مراعاة أسباب السالمة، وقد ذيلت الدراسة مبجموعة من التوصيات 
 .واملقترحات لألفراد واجلهات املعنية باحلركة املرورية

حوادث املرور مبدينة مكة : "بعنوان) هـ١٤٠٨(دراسة ناصر عبد اهللا الصاحل  .٣
ودف الدراسة إىل حتليل أسباب ". ة ـ العالقة املكانية واالجتاهات الزمانيةاملكرم

احلوادث يف مكة املكرمة يف ظل التوسع اهلائل يف أعداد السيارات وطبيعة ظروف 
وقد اعتمد الباحث يف مجع البيانات على إحصاءات إدارة . منطقة املشاعر املقدسة

حيث اتضح من . هـ١٤٠٥، ١٤٠٤، ١٤٠٣: املرور خالل السنوات الثالث
كما أظهرت الدراسة . الدراسة كثرة احلوادث يف فترات املواسم، واإلجازات الرمسية

 سنة، وأن ١٨وجود عالقة بني كثرة احلوادث وخطورا وعدد السائقني دون سن 
أكثر احلوادث تقع من السعوديني واملتعلمني والعزاب، كما بينت الدراسة كثرة 

 .ن حوادث الليل، مث أعقب الباحث دراسته جمموعة من التوصياتحوادث النهار ع
حوادث : "بعنوان) هـ١٤١٠(دراسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  .٤

وقد كان هدف ". السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنسبة حلق اهللا وحق عباده
 بعض، ما حتدثه تصادم السيارات بعضها مع: الدراسة معاجلة أربع قضايا رئيسة هي

بعض السيارات من دعس أو انقالب، بيان ما يترتب على حوادث السيارات من 
العقوبات ملخالفة أنظمة املرور، وأخريا توزيع اجلزاء على من اشتركوا يف وقوع 

وقد كشفت الدراسة عن وجود كم هائل من الذخرية الفقهية العلمية يف . احلادث
يا حوادث التصادم وما يترتب عليها من أحكام تراث األمة اإلسالمية حول قضا
وقد عرضت الدراسة جمموعة من أمثلة احلوادث . اجلنايات والغرامات والعقوبات



  ٨

 .وما يترتب عليها من األحكام الشرعية والعقوبات
" دعوى تعويض حوادث السيارات: "بعنوان) هـ١٩٩٣(دراسة حممد املنجي  .٥

ة حبوادث السيارات، والدعاوى املدنية ضد حيث مشلت الدراسة قضايا كثرية متعلق
حيث عاجل الباحث يف فصول دراسته اجلنائية، والتنظيم القانوين . شركات التأمني

حيث فصل الباحث يف هذه املسائل . للدعوى ضد شركة التأمني، واحلكم بالتعريض
يف من اجلهة القانونية، وقد كان الدافع من وراء هذه الدراسة شدة حاجة الناس 

العصر احلديث إىل تناول مثل هذه القضايا الشائكة امللحة بني املتضررين من حوادث 
السيارات وشركات التأمني، يف وقت أصبحت فيه السيارات جزًءا من حياة الناس 

 .تالحقهم بأضرارها وحوادثها يف كل مكان
ملكة احلوادث املرورية يف امل: "بعنوان) هـ١٤١٦(دراسة عبد العزيز أمحد دياب  .٦

حيث كان الدافع ". العربية السعودية ـ دراسة اقتصادية للمحددات وطرق العالج
من وراء هذا البحث كثرة احلوادث يف اململكة العربية السعودية يف العقدين األخريين 
كنتيجة للنمو االقتصادي املتسارع، وما ينجم عنها من هدر للثروة واستنـزاف 

دراسة إحصائيات احلوادث املرورية يف اململكة وقد سعى الباحث إىل . للطاقات
وقد توصل الباحث إىل أن املتغريات . م١٩٩١م وحىت ١٩٧٧خالل الفترة من 

: املستقلة اليت تسهم بدرجة عالية من الثقة يف حتديد احلوادث املرورية يف اململكة هي
 .يادةالدخل، ومثن السيارة، ووعي السائق، واحلالة الفنية للسيارة، ووقت الق

طبيعة العالقات االية للحوادث : "بعنوان) هـ١٤٢٠(دراسة جهاد حممد قربة  .٧
املرورية داخل الوسط احلضري ملدينة الشارقة ـ دراسة حتليلية لفترة التوسع 

وقد سعى الباحث من خالل دراسته إىل التعرف على ". م١٩٩٢م ـ ١٩٨٧
دينة الشارقة، والوقوف على احلوادث املرورية اليت حتدث داخل اال احلضري مل

وقد اعتمد يف مجع البيانات العلمية على . األسباب الرئيسة وراء وقوع هذه احلوادث
وقد توصل الباحث . اإلحصاءات واحملاضر الصادرة عن إدارة مرور إمارة الشارقة

إىل أن التوسع العمراين الذي شهدته املدينة كان سببا رئيسا يف كثرة وقوع 
 مث أعقب دراسته مبجموعة من التوصيات املتعلقة بالتدريب والتوجيه، .احلوادث



  ٩

 .وأخرى بالتخطيط احلضري للمدينة
قيادة التالميذ للسيارات وأثرها على : "بعنوان) هـ١٤٢١(دراسة عامر ناصر املطري  .٨

تناول الباحث يف دراسته مشكلة قيادة ". احلركة املرورية يف اململكة العربية السعودية
ميذ للسيارات وحوادثهم املرورية يف مدينة الرياض، حيث أعد الباحث استبانة التال

 طالب من ٩٠٠مت توزيعها على عينة من طالب املرحلتني اإلعدادية والثانوية بلغت 
من طالب املرحلة % ٥٤وقد أسفرت الدراسة على أن ما نسبته . مدينة الرياض
قودون السيارات، وأن نسبة كبرية من طالب املرحلة الثانوية ي% ٨٧اإلعدادية و

منهم يرتكبون حوادث وخمالفات مرورية كثرية، وأن نسبة تصل إىل ربع العينة من 
كما اتضح من الدراسة أن مدينة . طالب الثانوية تتعمد ارتكاب اخلطأ املروري

 سنة املشتركني ١٨الرياض تأيت يف املرتبة األوىل من حيث عدد صغار السن دون 
 .املروريف حوادث 

تدخل السيارة يف حادث املرور ـ : "بعنوان) ت. د(دراسة حممد حسني منصور  .٩
تناول الباحث يف دراسته استعراض وسائل النقل املختلفة ". مناط مسؤولية القائد

وطبيعة حادث املرور، وتدخل السيارة فيه سواء كانت املتحركة أو الساكنة، 
ونية أخرى متعلقة مبسألة التأمني، وأضرار وحوادث فتح باب السيارة، إىل قضايا قان

 .احلوادث
  :التعليق على الدراسات السابقة

من خالل االستعراض املوجز للدراسات العربية السابقة اليت وقف عليها الباحث يف 
ضوء املوضوع املختار للدراسة احلالية اتضح أن هذه الدراسات يف مجلتها مل تتعرض 

ات، وأا تشترك مع الدراسة احلالية يف مسألة قيادة السيارات ملوضوع قيادة املرأة للمركب
وما يتعلق ا من احلوادث، واآلثار املترتبة على ذلك من الناحية الشرعية واالقتصادية 

الثالثة والسابعة والثامنة جغرافية التخصص، والدراستان اخلامسة : فالدراسات. والقانونية
الدراسة الرابعة فقهية شرعية، والدراسة السادسة اقتصادية والتاسعة تنحو منحىن قانونيا، و

إال أن الدراستني األوىل والثانية أقرب الدراسات إىل موضوع الدراسة احلالية . التوجه
  .لطبيعتهما التربوية



  ١٠

تعزز لدى الباحث : وهذه النتيجة اليت ظهرت من خالل استعراض الدراسات السابقة
سة جديدة مل يسبق إليها من الناحية التربوية اإلسالمية على اختيار املوضوع باعتباره درا

  .األقل

*   *   *
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  مربرات منع املرأة من قيادة املركبات
  من املنظور الرتبوي اإلسالمي

تعترب املواصالت من أهم املشكالت اليت تواجه املرأة العاملة يف هذا العصر، وال سيما 
ذي شهده سوق العمل ضمن خطط التنمية املتعاقبة بعد التوسع اهلائل يف تشغيل النساء ال

اليت توصي مبشاركة النساء يف التنمية الشاملة؛ وهلذا يضيق بعض النساء العامالت 
واملتحمسون هلن يف البالد احملافظة باملنع من مزاولة املرأة قيادة السيارة، ويشعرن بالضيم، 

  .)١(فال يزلن يطالنب بذلك، دون نظر جاد لعواقب األمور 
فإا ال : )٢(ورغم أن مهارة قيادة املركبات الصغرية من حاجات هذا العصر املهمة 

تبلغ عند املرأة املسلمة درجة الضرورة اليت تبلغها عند رب األسرة، بل وال تبلغ درجة 
احلاجة اليت تبلغها عند الشاب العزب الذي ال يقوم على أسرة، فهي يف حقها يف األعم 

ب التحسينيات اليت ال تتضرر بنقصها، والنادر ـ كما هو معروف ـ ال األغلب من با
؛ وهلذا يالحظ يف البالد اليت تسمح للمرأة بالقيادة توافر السيارات لدى )٣(حكم له 

، كما أن إتقان مهارا يكاد يكون عاما )٤(الشباب أكثر بكثري من توافرها لدى الفتيات 
 وكثري من طالب املرحلة اإلعدادية، حىت إن الشاب لدى غالب طالب املرحلة الثانوية

  .)٥(منهم يشعر بأن السيارة جزء من حياته، وعدم امتالكها ميثل له نوعا من احلرمان 
ورغم أن غالب دول العامل تسمح للنساء مبمارسة هذه املهارة دون حرج، ورغم 

                                                 
إعداد وتنمية القيادات اإلدارية النسائية يف قطاع التعليم العايل باململكة العربيـة  . أ ـ احلسيين، عائشة : انظر)   1(

  .١١٣ص . السعودية
التخطيط لالحتياجات من الكفاءات اإلدارية النـسائية يف اململكـة العربيـة    . "ب ـ احلسيين، عائشة 

  .٤٠٦، ص ١ج " ة ـ دراسة نظرية ميدانيةالسعودي
  .٩٥ص . هـ ١٤٢١قطوف شعبان . ج ـ احملرر

  .٢١٨ص . الشخصية القوية. أسعد، يوسف ميخائيل)   2(
  .٣٣٤ص . سد الذرائع يف الشريعة اإلسالمية. الربهاين، حممد هشام: انظر)   3(
  .١٥٨ و ٨٥ص . يبقضاء وقت الفراغ لدى الشباب العر. علي، بدر الدين: انظر)   4(
" قيادة التالميذ للسيارات وأثرها على احلركة املرورية يف اململكة العربية السعودية          . "املطري، عامر ناصر  : انظر)   5(

  .٥٤ و ٤٩ص 
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ذه املهارات يف بعض ، ورغم ممارسة مجع منهن هل)١(إتقان كثري منهن هلا بصورة كبرية 
فإن املختار يف هذه القضية املنع، حىت يف البالد اليت مسحت ا، : )٢(األرياف خارج املدن 

، ال لكون مهارة )٣(واعتادها بعض النساء، فإن األوىل تركها، وإفراغ الوسع يف جتنبها 
ولعل فيما يلي . عددةالقيادة حمرمة يف ذاا ولكن ملا ميكن أن تفضي إليه من احملظورات املت

  :من املربرات ما جيلي هذا التوجه ويقوي اختياره
  : ملنع املرأة من قيادة املركبات)٤(املربر الفقهي : أوالً

ويظهر هذا املربر يف كون الشريعة مبناها على جلب املصاحل ودفع املفاسد، فما غلبت 
نهيات يف الشريعة تشتمل فاملأمورات وامل. )٥(مصلحته أباحته، وما غلبت مفسدته منعته 

يقول ابن عبد . )٦(كل منهما على مصاحل ومضار، واحلكم يف كل منها على األغلب 
املصاحل احملضة قليلة وكذلك املفاسد احملضة، واألكثر منها اشتمل على املصاحل : "السالم
واإلنسان بطبعه يؤثر ما رجحت مصلحته على مفسدته، وينفر مما رجحت ... واملفاسد

من مسائل اإلمجاع عند : وهذه املسألة يف تقدمي اجلهة الغالبة. )٧("سدته على مصلحتهمف
العلماء، الثابتة بالكتاب والسنة والعقل، خاصة يف هذا العصر الذي اختلطت فيه املصاحل 

  .)٨(باملفاسد بصورة كبرية 
ال أوامر ، أو املؤدية إىل إمه)٩(ومن هنا جاء باب سد الذرائع املفضية إىل املفاسد 

سد الذرائع أصل من أصول الشريعة "، فإن )١٠(الشرع، أو التحايل عليها ولو بغري قصد 

                                                 
  .١٨٥ ـ ١٨٤، ص ١ج . املرأة العراقية املعاصرة. الدربندي، عبد الرمحن سليمان: انظر)   1(
  .١٠٧ ـ ١٠٦ص " دور املرأة يف الريف العماين ".بريكس. و د. تيس، سي: انظر)   2(
  .تبقى للضرورة حدودها اليت تقدر بقدرها للنساء املضطرات للقيادة يف بعض البالد)   3(
وهو اجلانب العملي التطبيقي مـن      " الفقه"هو املعىن االصطالحي اخلاص لكلمة      : املقصود باملربر الفقهي هنا   )   4(

  .، وحكم الفقهاء يف مسألة قيادة املرأة للمركبات بناء على املصادر الفقهيةالشريعة اإلسالمية املرتلة
  .٣٠٨ص . أصول الفقه. الربديسي، حممد زكريا)   5(
  .٢٦٥، ص ١ج . جمموع الفتاوى. ابن تيمية: انظر)   6(
  .١٢ص . ١ج . قواعد األحكام يف مصاحل األنام. ابن عبد السالم)   7(
  .٢٢٥ص .  األولويات ـ دراسة يف الضوابطفقه. الوكيل، حممد)   8(
  .١٩٩، ص ٤ج . املوافقات. الشاطيب)   9(
  .٤٥ص . االستصالح واملصاحل املرسلة يف الشريعة اإلسالمية وأصول فقهها. الزرقاء، مصطفى أمحد)   10(
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وال يقتصر ... منع املباحات اليت يتوصل ا إىل مفاسد أو حمظورات: اإلسالمية، وحقيقته
ذلك على مواضع االشتباه واالحتياط؛ وإمنا يشمل كل ما من شأنه التوصل به إىل 

الوسائل تبع "؛ فإن )٢(فالشارع احلكيم إذا حرم أمرا حرم الوسائل املفضية إليه ، )١("احلرام
  )٥(".ما أفضى إىل حرام حرام"، و)٤(" وسائل احلرام حرام"، و)٣("للغايات يف احلكم

يؤخذ فيها باإلمجاع، فإن مل يوجد، : واملسألة الفرعية اليت خيتلف يف حكمها الناس
وال شك . )٦(وثق دليالً، مث يؤخذ بقول من يظن أنه أفضل وأعلم أخذ باألحوط، مث باأل

فعل ما "أن ترك املرأة لقيادة السيارة يف هذا العصر هو األحوط على أقل تقدير؛ فإن
، حىت وإن تكلف رب )٧("يخاف منه الضرر إذا مل يكن حمرماً فال أقَلَّ أن يكون مكروهاً

ب الرجل األجنيب لتويل هذه املهمة ـ كما هو األسرة مهام نقل نسائه، أو اضطر جلل
ـ فإن هذا يف العموم أهون الشرين، وأخف الضررين؛ ألن )٨(حاصل يف بعض البالد 

الضرر اخلاص الذي يتكلفه هذا األب وأمثاله، وما ميكن أن حيصل من الرجل األجنيب 
ع دائرة قيادة النساء  الذي ميكن أن يعم اتمع بتوسي)٩(يتحمل يف سبيل دفع الضرر العام 

  .)١٠(للسيارات، فإن املفسدة العامة املنع فيها أشد من املفسدة اخلاصة 
؛ )١١(األمن من اطالع الناس : كما أن الفقهاء ال يعتربون الطريق خلوة، فإمنا اخللوة

يف مكان ال ميكن أن يطلع عليهما فيه أحد، كغرفة أغلقت "حبيث جيتمع رجل بامرأة 

                                                 
  ).بتصرف (٢٠٩ص . قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي. منظمة املؤمتر اإلسالمي)   1(
  .١٣٥ص . ٣ج . إعالم املوقعني عن رب العاملني.  ابن القيم)  2(
  .٤٢٨ص . القواعد الفقهية من خالل كتاب املغين البن قدامة. اإلدريسي، عبدالواحد  ) 3(
  .٤٣٠ص . املرجع السابق  ) 4(
  .٤٣٠ص . املرجع السابق  ) 5(
  .٤٧، ص ١ج . شرح عني العلم وزين احللم. القاري)   6(
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دراسة استطالعية عن كيفية ودواعي اعتماد األسرة السعودية علـى الـسائقني   . ويل، نور بيكم حممد : انظر)   8(

  .١٥٩ ـ ١٥٨، ٦٨املستقدمني  ص 
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ويستأنس يف هذا . ، أو يف فالة ال يصلهما فيها أحد)١("ها وأرخيت ستورهاأبواا ونوافذ
الكحال خيلو باملرأة : "املقام مبا نقله املروزي عن اإلمام أمحد رمحهما اهللا حني سئل عن
أليس هو على ظهر : وقد انصرف من عنده النساء، هل هذه اخللوة منهي عنها؟ قال

مث إن مبدأ خدمة الرجل األجنيب . )٢("لوة تكون يف البيتإمنا اخل: بلى، قال: الطريق، قيل
يف السفر حني يركب النساء اهلوادج كان أمرا معلوما منذ القدمي، وقد كانت النساء زمن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يحملن يف اهلوادج، ويقوم الرجال على خدمتهن ومحل 

ألة خلوة السائق باملرأة ، فإن املفروض وال يفهم من هذا التهاون يف مس. )٣(هوادجهن 
 يرى أن ركوب )٤(تقليل مثل هذه الفرص، وضبطها قدر املستطاع؛ بل إن بعض العلماء

املرأة وحدها مع السائق األجنيب أخطر من اخللوة به يف البيت ؛ لكونه يستطيع أن يذهب 
ادة املرأة للسيارات وقد عاجلت بعض األسر يف البالد اليت يسمح فيها بقي. ا حيث شاء

. مشكلة اخللوة بطريقة عجيبة حيث جلبت من بعض البلدان األجنبية نساء سائقات
  .)٥(يتولني هذه املهام بدالً من الرجال األجانب 

  :املربر األخالقي ملنع املراة من قيادة املركبات: ثانًيا
 على انطالق وتظهر قوة هذا املربر من حيث املفاسد الكثرية اليت ميكن أن تترتب

هجران املرتل، والسفر بغري حمرم، والتعرض : النساء والفتيات ذه املركبات اخلاصة من
للمضايقات، واالختالط باألجانب، والتوسع يف جماالت عمل املرأة املتعلقة بشؤون النساء 
السائقات، إضافة إىل مشكالت صيانة مركبان ضمن أجواء ال تناسب املرأة املسلمة، مع 

الضطرار لكشف الوجوه، إىل مفاسد كثرية ميكن أن حتدث إذا استمرأ اتمع صورة ا

                                                 
  .٢٠٠ص . معجم لغة الفقهاء. قلعه جي، حممد رواس وحامد صادق قنـيـيب)   1(
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  .٧٥ص 
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؛ فإن غالب التغريات االجتماعية التنازلية تبدأ باليسري مث تنتهي مبا ال ِقبل )١(املرأة السائقة 
معظم النار من مستصغر الشرر؛ ففي بريطانيا قبل مخسني سنة : للمجتمع به، وكما قيل

، مث ما لبث أن )٢(ت املرأة ال حتصل على رخصة القيادة إال بعد إذن زوجها تقريبا كان
ويف إحدى البالد احملافظة كانت املرأة ال تركب املواصالت . فتح هلن الباب على مصراعية

وهكذا طبائع . )٣(العامة الصغرية إال مع حمرم هلا، مث تبدل الوضع وتوسع األمر دون نكري 
ن إىل األشد بالتدريج حىت يصبح املمنوع مرغوبا فيه، والسيارة الناس تنتقل من األهو

كمركبة متحركة داخل اتمع ليست حصنا للمرأة من أن تنال بسوء، أو تتعرض للفتنة، 
أو تعرض غريها لالفتتان، وال سيما عندما تتعطل مركبتها يف أماكن ال تأمن فيها املرأة 

  .على نفسها

  :نع املراة من قيادة املركباتاملربر الصحي مل: ثالثًا

  ومبىن هذا املربر أن الشريعة تنهى عن التعرض للهالك؛ إذ حفظ النفس من
، فإن السيارة آلة عنيفة ال تناسب )٥(، وقيادة املرأة للسيارة يعرضها للتلف )٤(مقاصدها 

 طبيعة اإلناث، وقد أكدت ذلك دراسة بريطانية على جمموعة من النساء السائقات، حيث
منهن يصنب بأمراض نفسية، % ٦٠منهن يتوفني قبل األربعني، و % ٥٨أن "توصلت إىل 

وال تزال هذه اآللة . )٦("إن قيادة املرأة للسيارة ال تليق وال تتناسب معها: وقالت الدراسة
تتصف بالعنف حىت بعد تطورها، فإن حوادثها على املستوى العاملي يف غاية القسوة، 

                                                 
  .٣٥٣ ـ ٣٥١، ص ٣ج . جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة. أ ـ ابن باز، عبد العزيز عبد اهللا: انظر)   1(

  .١٩٤ ـ ١٩٢ص . فتاوى املرأة. ب ـ املسند، حممد
  .٢٠٢ ـ ٢٠١ ص .اغتصاب النساء يف اتمعات القدمية واملعاصرة. جـ ـ ادوب، أمحد علي
  .٧٨ ـ ٦٥ص . املرأة بني تكرمي اإلسالم ودعاة التحرير. د ـ العريين، حممد ناصر

  .٢٨ص " البحرين متنع املنقبات من قيادة السيارات. "بوحجي، هناء-هـ
  .١٢٨ص " الوظيفة كأحد إفرازات التحضر يف الكويت. "املوسى، عبد الرسول)   2(
. نمية القيادات اإلدارية النسائية يف قطاع التعليم العايل باململكة العربية الـسعودية           إعداد وت . احلسيين، عائشة )   3(

  .١١٣ص 
  .٣٨٧ ـ ٣٨٦ص . أصول الفقه اإلسالمي. شعبان، زكي الدين: انظر)   4(
  .٩ص . هـ١٤١٩قطوف مجادى األوىل . احملرر: انظر)   5(
  .١ص " سياقة املرأة للسيارة تقصر العمر. "احملرر)   6(
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ا العزاب من الشباب، والنساء املبتدئات، وينفرد الشباب بأعنف وأشد وغالبا ما يتعرض هل
وقد أشارت اإلحصاءات أن نسبة ضحايا حوادث املرور يف دول اخلليج . )١(حوادثها 

؛ حيث يهلك يف كل ساعة سبعة أشخاص يف دول )٢(تفوق نسبتها يف أمريكا وبريطانيا 
لكة العربية السعودية وحدها ـ اليت سجلت ، ويهلك يف املم)٣(جملس التعاون اخلليجي 

  .)٤(أعلى معدل حلوادث السري يف العامل ـ حوايل سبعة أشخاص يوميا 

م نصف مليون حادث، جنم ٢٠٠٠وبلغ عدد احلوادث يف العامل العريب خالل عام 
وال شك أن توسع النساء يف هذه املمارسة سوف يزيد . )٥(عنها اثنان وستون ألف قتيل 

ة تعرضهن للهالك، مما جيعل هذه املهارة خطرية على شخص املرأة، وعلى دورها من نسب
، إىل جانب ما حيدثه هذا )٦(التناسلي الذي يستوجب مزيدا من السكون واالستقرار 

  .)٧(التوسع من استنـزاف للبيئة وتلويثها 

منعهن وحياول بعض املتحمسني لتمرير موضوع قيادة املرأة للسيارة بضبطه من خالل 
. )٨(من السفر بسيارن خارج املدن، والسماح هلن بقيادا يف فترات النهار دون الليل 

من % ٧٩وقد اتضح من خالل بعض الدراسات احمللية باململكة العربية السعودية أن 

                                                 
حتليل اخلصائص النفسية واالجتماعية املتعلقـة بـسلوك قيـادات          . النافع، عبد اهللا وخالد السيف    . أ: انظر)   1(
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حوادث املرور مبدينة مكة املكرمة ـ العالقـات املكانيـة واالجتاهـات     . ب ـ الصاحل، ناصر عبد اهللا 

  .٣٥ص . الزمانية
احلوادث املرورية يف اململكة العربية السعودية ـ دراسـة اقتـصادية    . " العزيز أمحدجـ ـ دياب، عبد 
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  .١٢٣ص . هـ١٤١٩قطوف صفر . احملرر)   2(
  .٧٠ص " تقنية املستقبل يف مواجهة مشكلة املرور. "الغامدي، علي سعيد)   3(
راسات يف قضايا املدن املعاصرة والتحضر بأقالم خنبـة مـن العلمـاء    د. أ ـ الصنيع، عبد اهللا علي : انظر)   4(

  .٢١٧ص . األفاضل
  .١٢٣ص . هـ١٤٢٣قطوف ربيع الثاين . ب ـ احملرر

  .١١٢ص . هـ١٤٢٢قطوف ربيع الثاين . احملرر)   5(
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  .٩٦ص . هـ١٤٢١قطوف شعبان . احملرر: انظر)   8(
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  منها حتصل يف فترات النهار، كما أن% ٦٥حوادث السيارات حتصل داخل املدن، و
، وهو احلجم املناسب )١(ك فيها سيارات من احلجم الصغري من هذه احلوادث تشار% ٦٥

ويضاف إىل كل هذا وجود تلك العالقة القوية بني ارتفاع . من السيارات املرشح للمرأة
، ومن املعلوم أن دول اخلليج من أكثر دول )٢(درجة حرارة اجلو وزيادة عدد احلوادث 

تقع يف الوقت الذي "ب حوادث السيارة وملا كان غال. العامل ارتفاعا يف درجات احلرارة
؛ فإن مزيدا من احلوادث املرورية )٣("جيب أن يكون فيه اإلنسان يف أعمق فترات النوم

سيكون من نصيب املرأة العاملة السائقة؛ لكوا أكثر فئات اتمع على اإلطالق جهدا، 
 التقليل من حوادث السيارات؛ مث إن متغري التعليم والزواج ال دخل هلما يف. )٤(أقلهن نوما 

من % ٧٦فقد دلت إحدى الدراسات يف اململكة العربية السعودية على أن أكثر من 
منهم من املتزوجني؛ % ٥٣السائقني املشتركني يف حوادث املرور من املتعلمني، وأكثر من 

  .)٥(مما يدل على أن التعليم والزواج مل خيففا من أزمة احلوادث املرورية 

  :املربر الفطري ملنع املرأة من قيادة املركبات: ارابًع

وتظهر حجة هذا املربر من حيث رقة جهاز األنثى العصيب الذي ال يساعدها على 

، إىل جانب اخلوف )٧(، وسرعة ارتباكها يف أثناء القيادة ألبسط األسباب )٦(حسن األداء 

                                                 
احلوادث املرورية يف اململكة العربية الـسعودية ـ دراسـة اقتـصادية     . "أ ـ دياب، عبد العزيز أمحد : انظر)   1(

  .١١ ـ ١٠ص " للمحددات وطرق العالج
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  .٢٦٩علم نفس الشواذ والصحة النفسية ص . العيسوي، عبد الرمحن)   2(
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  .٢٨ص " احلوادث املرورية والعناصر احلاكمة هلا. "عبد العال، مجال عبد احملسن)   5(
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  .١٠ص " الشباب الباحث عن املوت. "د ساملالصويف، حمم)   7(
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 من املناطق املفتوحة، الذي يزيد ، واخلوف أيضا)١(الذي ينتاا عادة من املسافات الطويلة 

، وهو ما يسمى برهاب الساح، وهو نوع من )٢(عند اإلناث كلما كربت أعمارهن 

، إىل جانب ضعف قدران )٣(اخلوف ينتاب بعض الناس من املناطق املزدمحة واملفتوحة 

واملسافات، على تعلم املفاهيم اجلغرافية، كاملواقع واألماكن وتقدير احليز الفراغي املرئي 

وقلة خربات السفر لديهن؛ وهلذا يالحظ أن اإلناث أقل قدرة على تعلم املفاهيم اجلغرافية 

  .وال شك أن هذه القضايا الفطرية مهمة إلتقان مهارة القيادة. )٤(من املذكور 

وأهم من هذا كله الضعف الصحي العام الذي ال تنفك عنه املرأة يف العموم من آثار 
االنفعاالت النفسية، : ية، ومضاعفات النفاس وفترة احلمل، من حيثالدورة الشهر

وارتفاع الضغط، وكثرة الصداع، والتوتر، والقلق، والتذبذب، والكآبة، وحدة املزاج، 
واآلالم العامة خاصة يف احلوض والظهر، والغثيان، وما يصيب عامة النساء احلوامل من 

نكماش فطري طبيعي يف حجم الدماغ عندهن االضطرابات النفسية، وما يرافق ذلك من ا
إىل جانب تأثري . يف أثناء احلمل، وما يصاحب ذلك من ضعف الذاكرة، وصعوبة التذكر

هذه األعراض على االتزان العام، مما قد يدفع املرأة يف هذه الظروف الفطرية إىل شيء من 
سات واإلحصاءات ؛ وهلذا يشري العديد من الدرا)٥(العنف والعجلة يف بعض املواقف 

املختلفة إىل ارتفاع نسبة تعرض املرأة أكثر من الرجل لالضطرابات النفسية، وحدة 

                                                 
املخاوف الشائعة لدى األطفال واملراهقني الكويتيني      . "عبد اخلالق، أمحد وحممد وعويد سلطان املشعان      : انظر)   1(

  .٣٢٨ص " ومدى تأثرها بالعدوان العراقي
باثولوجية لدى فئات عمريـة     دراسة إمنائية لبعض املتغريات ال    . "حممد، عادل شكري وفريح عويد العنـزي     )   2(

  .١١٥ص " متباينة
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، ٦٧ص "مدى وعي معلمات اجلغرافيا بقضية سوء فهم املناهج اجلغرافيـة . "دجـ ـ بكار، نادية أمح 

٨٨.  
  .١٠٢ص . تسع خرافات عن الشيخوخة. د ـ باول، دوغالس

  .٣٤٦ و ٢٥٣ و ٢١٤ص . أصول الطب النفساين. أ ـ الدباغ ، فخري: انظر)   5(
  .١٧ص )". ٣١(علم النفس حول العامل العدد . "ب ـ املالكي، موزة



  ١٩

االنفعال، وااليارات النفسية خاصة يف هذه الفترات الفيسيولوجية، وبعد الوالدة، ويف 
ومن املعلوم أن واحدة من هذه األعراض . )١(سن اليأس، وبعد عمليات اإلجهاض 

سمح للرجل واقعيا وال نظاميا بالقيادة، فكيف ا جمتمعة؟ وال شك أن ما اجلسمية ال ت
بني ربع إىل ثلث النساء على األقل يقعن حتت هذه التأثريات الفطرية بصورة دائمة، مبعىن 
أن ثلث النساء يف اتمع ال يصلحن ـ حتت ضغط هذه الطبيعة الفطرية وتأثرياا 

لعل هذه األسباب كانت وراء قلَّة أعداد النساء السائقات و. اجلسمية ـ لقيادة السيارات
  .يف العامل مقارنة بأعداد الرجال

التأثري السليب لنـزيف الدماء الطبيعية على حاسيت : ولعل أعظم من هذا وأخطر
 ـ أهم عناصر هذه املهارة ـ وهلذا يالحظ كثرة حوادث )٢(السمع والبصر عند املرأة 

لعموم ، والسيما يف أثناء فترة احليض وما قبلها بقليل ،حيث تزيد النساء املرورية يف ا
لديهن العصبية، وتكثر لديهن الغفلة والنسيان والشرود الذهين، وهن يف العموم يعانني من 
نقص يف االتزان النفسي والفسيولوجي، جيعلهن أكثر تعرضاً للسآمة والتعب، وأقل انتباهاً 

ق، والسيما املرأة العاملة، اليت جتمع بني العمل الوظيفي وتركيزاً، وأميل للتوتر والقل
  ومسؤولياا املنـزلية ؛ لذا فإن النساء أكثر تعرضاً لعصاب قيادة املركـبات

ومن املعلوم أن السائق . ، مما جيعل قضية القيادة بالنسبة هلن يف غاية احلرج)٣(من الذكور 
الوراثية واملكتسبة ومهارته وخربته تلعب هو مهزة الوصل بني املركبة والطريق، وصفاته 

أدوارا رئيسة يف حصول احلوادث، وقد ثبت يقينا من خالل الواقع أن السائق يتحمل أكثر 
 بشخصيته، فقيادة السيارة – إىل حد كبري –، وهي مرتبطة )٤(أسباب احلوادث املرورية 

ية وجسمية، متكنه من تشكل ضغطاً على نفس قائدها حيث حيتاج إىل طاقات نفسية وذهن
التعامل مع الطريق وشكله، وما حيويه من متغريات كالسيارات األخرى، واملارة، 

                                                 
  .٦٧ ـ ٦٦ و ٦٤ص " االضطرابات النفسية لدى املرأة" النابلسي، حممد أمحد، )  1(
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  .٨٠٩ص . املوسوعة النفسية اجلنسية.  احلنفي، عبد املنعم-أ  )  3(

  .١٤٠ص .  علم النفس والطب النفسي–املوسوعة النفسية .  احلنفي، عبد املنعم-ب  
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  .٦ و ٤ص " للمحددات وطرق العالج
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  .١٠٤ ـ ١٠٣ص ". م١٩٩٢ ـ ١٩٨٧الشارقة ـ دراسة حتليلية لفترة التوسع 



  ٢٠

وإشارات املرور، وظروف االزدحام، وهذا يتطلب من السائق درجة عالية من االنتباه ، 
والتركيز، والتوازن النفسي ، وقدرة جيدة على احلركة التلقائية السريعة اليت حتصل له 

    )١(.ربة واملران ، وتأيت بعفوية دون قصدباخل
ولعل هذه األسباب الفطرية يف عنصر النساء، مضافاً إليها هذه الشروط املطلوبة يف 

، ومن )٢(السائق كانت السبب يف رفع قيمة التأمني على السيارات اليت متتكلها النساء 
طلب التأمني؛ وهلذا املعلوم أن شركات تأمني السيارات تراعي ظروف الشخص املتقدم ل

؛ لكوم يف الغالب يعيشون حالة من التوتر )٣(تزيد من قيمته على األشخاص املطلقني 
  .النفسي الذي يعد سببا رئيسا يف وقوع احلوادث

  :املربر االقتصادي ملنع املرأة من قيادة املركبات: خامًسا
ر وما يقع فيها من ويظهر هذا املربر من الناحية الفقهية يف حاالت حوادث املرو

اجلنايات؛ حيث تعفى املرأة مطلقًا من املشاركة يف دية املقتول خطأ حىت وإن كانت هي 
اجلانية، يف حني يشترك اجلاين البالغ من الذكور ـ على خالف بني الفقهاء ـ مع باقي 

 احلصول ، بل وتستمتع املرأة مع الورثة يف)٤(العاقلة من القرابات يف دفع دية القتل اخلطأ 
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، يف الوقت الذي ال تكلَّف فيه مع العاقلة بشيء، وهذا فيه )١(على نصيبها من دية زوجها 
إجحاف اقتصادي حبق رجال األسرة من العصبات إذا مكِّنت الفتيات من ممارسة أسباب 
العطب، خاصة إذا شعرن باألمان من مغبة حتمل الغرامة املالية، ومن املعلوم أن األصل يف 

م العاقلة دفع الدية يف حال القتل اخلطأ ـ مع ما فيه من التعاون ـ هو تأديبها إلزا
لتقصريها يف كف املستهترين والطائشني املنتمني إليها من العبث بأمن اتمع، مما يدفعها 
ـ بصورة تضامنية مجاعية ـ حلفظ سفهائها، ومن يتوقع منهم اخلطأ الذي يكلفها 

  .)٢(الغرامات املالية 
وأما الزعم بأن مسألة الدية يف مثل هذه اجلنايات قد احنلت اليوم من خالل التأمني 
التجاري فال حاجة إىل نظام العاقلة؛ فإن هذا النوع من التأمني القائم اليوم يف املعامالت 

واخلطأ ال ، والضرر ـ كما هو معلوم شرعاً ـ ال يزال بضرر ، )٣(التجارية ممنوع شرعاً 
كما أن التأمني التعاوين ـ الغائب من املعامالت االقتصادية املعاصرة ـ لو .طأيعاجل خب

 لكان جلُّ ميزانياته تنفق يف جنايات - بالشروط الشرعية–عمل به يف مثل هذه اجلنايات 
النساء السائقات ـ وال سيما املبتدئات منهن ـ والشباب املتهور، مما يجحف من جديد 

وهلذا لن يرضوا مبشاركة هذه .  احلريصني على سالمة اتمع وأمنهبباقي املسامهني، من
الفئات املتوقع منها الضرر بصورة كبرية يف صندوق تأمينهم التعاوين، مما سيضطر هذه 
الفئات ـ من جديد ـ للرجوع مرة أخرى بأزماا اجلنائية إىل العاقلة والعصبات، مما 

ة والتعاونية، ودوره التربوي التوجيهي يف احلياة يعطي لنظام العاقلة أمهيته االقتصادي
  .)٤(اإلسالمية 

                                                 
  ).حديث حسن صحيح. (٤٢٦ ـ ٤٢٥، ص ٤ج ). ٢١١٠(رقم . اجلامع الصحيح. الترمذي: انظر)   1(

  .٨٣ص . الفتاوى السعدية. أ ـ السعدي، عبد الرمحن ناصر: انظر)   2(

  .٢٤٤ ـ ٢٤٢ص . العرف والعادة يف رأي الفقهاء. ب ـ أبو سنة، أمحد فهمي

  .٢٠ص . قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي. منظمة املؤمتر اإلسالمي: انظر)   3(

زامي على رخص القيادة يف اململكة إىل إحجام كثري من أفراد القبائل عن اإلسهام املايل               أدى ظهور التأمني اإلل   )   4(
. هـ١٤٢٣قطوف ذو احلجة    . احملرر: انظر. املعتاد يف صناديقهم التعاونية، مما أثار جدالً مع رؤساء قبائلهم         

  .١٢٤ص 



  ٢٢

استهالك الثروة يف هذه املراكب، وجتميد : ويف اجلانب اآلخر من املسألة االقتصادية
األموال فيها، واالستنـزاف املايل يف مصروفاا، وخسائرها اليت تقدر يف دول اخلليج 

ياري ريال، إضافة إىل ضغط احلركة املرورية يف ببليون دوالر، ويف اململكة وحدها مبل
البالد النامية اليت ال تتسع طرقها ملراكب الرجال فضالً عن مراكب النساء والفتيات، 

ويف بلد مثل . )١(خاصة بعد أن ثبت أن ازدحام الطرق من أعظم أسباب كثرة احلوادث 
  هـ١٣٩٥بني عامي اململكة العربية السعودية زاد عدد السيارات تسعة أضعاف ما 

، وأعجب من هذا ما أشارت إليه اإلدارة العامة للمرور باململكة أن واقع )٢(هـ ١٤١١و 
هـ مثانية وعشرين ١٣٩١هـ تضاعف عما كان عليه عام ١٤٠٥عدد السيارات عام 

، وأعجب من هذا وأغرب ما أشارت إليه إحدى الدراسات أن عدد السيارات )٣(ضعفًا 
هـ، كما ١٤١٣هـ وعام ١٣٩١ مرة يف الفترة ما بني عام ٣٨يف اململكة تضاعف 

 شخصا ٣٥٠ شخص يف اململكة هناك ١٠٠٠أشارت الدراسة إىل أن ما بني كل 
ميتلكون سيارة خاصة، رغم أن النساء ال يقدن فيها السيارات، يف حني ميلك يف بريطانيا 

  .)٤( شخص ٣٠٦ شخص ١٠٠٠السيارة اخلاصة من كل 
وسع اهلائل يف اململكة يف إنشاء الطرق داخل املدن وخارجها فإن هذا وبالرغم من الت"

التوسع ال يواكب الزيادة اهلائلة يف أعداد السيارات ووسائل النقل األخرى، وهذا قد 
سبب ـ وال شك ـ الكثري من االختناقات املرورية والزحام الشديد يف املواصالت 
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 فهاتان املدينتان مع مدينة الدمام تستوعب .)١("خاصة يف املدن الكبرية كجدة والرياض
وال شك أن لو سمح للنساء بالقيادة لزاد عدد السيارات . )٢(ثلث سكان اململكة تقريباً 

بصورة كبرية ال تستوعبها الطرق، يف الوقت الذي يهدد فيه العامل ـ وال سيما يف الدول 
املعلوم أن سحر السيارة اجلديدة ومن . الصناعية ـ بزيادة عدد السيارات والتلوث البيئي

، وسوف يكون يف غاية )٣(يف هذا العصر مظهر من مظاهر الترف الذي يتنافس فيه الناس 
القوة والترف إذا شارك النساء يف هذه املنافسة االجتماعية األخاذة؛ لكون ـ بالفطرة 

ن حاجة بقدر فلن يكون امتالك السيارة ع. ـ مأخوذات بعواطفهن، مشدودات برغبان
ما يكون للمفاخرة واالستكثار، وقد دلَّ البحث امليداين يف دول اخلليج على أن عدد 
السيارات لألسرة الواحدة يزيد عند األسر اليت ال يشارك نساؤها يف قوى العمل، وتقل 

؛ مما يدل على أن امتالك السيارة )٤(أعدادها يف األسر اليت يشارك نساؤها يف قوى العمل 
هو دائما للحاجة؛ فإن املرأة العاملة اليت يقل لدى أسرا عدد السيارات قد تكون ليس 

  .أحوج إليها من غري العاملة اليت يكثر لدى أسرا عدد السيارات
  :املربر التارخيي ملنع املرأة من قيادة املركبات: سادًسا

نه ال يؤيد توجههم؛ يعتمد املؤيدون لقيادة املرأة للسيارة على املربر التارخيي رغم أ
فعلى الرغم من الفارق الكبري بني طبيعة وظروف قيادة السيارة وقيادة الدواب فإن النساء 

، وقد كان من )٥(منذ القدمي مل يكن من أهل اخليل والفروسية إمنا اخليل من مطايا الرجال 
السيارات  و)٦(املستغرب ركوب النساء للخيل يف بالد زجنبار يف القرن التاسع عشر،
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، فهي من هذه اجلهـة متعلقة بالرجولة إىل حد )١(اخلاصة أشبه مراكب هذا العصر ا 
وهلذا ال جيد الباحث ذكرا للنساء عند ذكر اخليل والفروسية؛ ملا اشتمل عليه . )٢(كبري 

، مما ال )٣(ركوب اخليل من البطولة والطلب واهلرب، ومواقع القتال من الكر والفر 
بيعة األنثوية، بل إن بعض القبائل يف القدمي كانت تحرم على النساء ركوب يناسب الط

  .)٤(اخليل ملعتقدات وأخالق اجتماعية كانوا يروا 
وأما البغال ـ مع كوا ليست من املراكب اآلمنة بصورة مطلقة ـ فقد نقل عن 

، إال أن اإلبل )٥(بعض نساء السلف ركوا وهن مستورات بستور أو يف بواطن اهلوادج 
كانت من أوسع مراكب النساء العربيـات وألطفــها بأحواهلن، ومع هذا مل يكن ـ 
يف الغالب ـ ينفـردن بركوبـها، فقـد ارتبط ركوبـهن عليـها بالـهـوادج 

  ؛)٦(املسـتـورة، اليت يتـوىل قيـادتـها عــادة ساقـــة اإلبــل من الرجال 
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، وحىت على مستوى التعريف اللغوي )١(رأة يف تنقلها وأسفارها وهلذا ارتبط اهلـودج بامل

، وأبعد من هذا تفسري رؤية اهلودج يف املنام )٢(واالصطالحي فاهلودج مركوب املرأة 

ومما يشري إىل هذا أيضا ويؤيده جواب التابعي أيب ثفال . )٣(باملرأة عند مفسري األحالم 

ألي شيء خترج؟ واهللا ال تنفر يف النفري وال : "املري حني سئل عن خروج املرأة؟ فقال

، وملا استأذنت عائشة رضي اهللا عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف )٤("تسوق البعري

العمرة أردفها أخوها عبد الرمحن بن أيب بكر رضي اهللا عنهما خلفه على الدابة، ومل تنفرد 

نساء يتلطف يف سريه، وال يشتد عليهن ، ومن املعلوم أن سائق إبل ال)٥(بركوا وحدها 

؛ فقد وصفهن رسول اهللا صلى اهللا عليه )٦(خوفًا من سقوطهن لقلة ثبان على الدواب 

وقد . )٨("يسرع إليها الكسر، وال تقبل اجلبر"، يعين أن كالزجاج، )٧(وسلم بالقوارير 

 بعريها وهودجها وصفت السيدة عائشة رضي اهللا عنها اعتناء الرجال، وقيامهم على

وكنت إذا رحل يل بعريي جلست يف هودجي، مث يأتيين القوم وحيملونين، : "فتقول

فيأخذون بأسفل اهلودج فريفعونه فيضعونه على ظهر البعري فيشدونه حبباله، مث يأخذون 

                                                 
صـحيح سـنن   . األلباين، حممد ناصر الدين) صحيح. (١٢٠، ص ٥ج . سنن النسائي. أ ـ النسائي : انظر)   1(

  .٥٦٠، ص ٢ج . النسائي
  .٣٦٩، ص ٤ج . إكمال املعلم بفوائد مسلم.  عياضب ـ

اجلمع والتوضيح ملرويات اإلمام البخاري وأحكامه يف غـري اجلـامع   . جـ ـ حممد، طارق عوض اهللا 
  .٥١٤، ص ١ج . الصحيح

  .١٠٤ص . احلياة االجتماعية يف الشعر اجلاهلي. د ـ عبد الفتاح، فاطمة
  ).هدج. (٣٨٩، ص ٢ج . لسان العرب. أ ـ ابن منظور: انظر)   2(

  .٤٩٦ص . معجم لغة الفقهاء. ب ـ قلعه جي، حممد رواس وحامد صادق قنـيبـي
  .٤٦٦ص . تعطري األنام يف تعبري املنام. النابلسي: انظر)   3(
  .٥٨ص . املروءة. املرزبان)   4(
  .١٤٧، ص ٥ج . شرح صحيح البخاري. ابن بطال: انظر)   5(
  .٢٨٧، ص ٧ج . علم بفوائد مسلمإكمال امل. عياض: انظر)   6(
  .١٨١١، ص ٤ج ). ٢٣٢٣(رقم . صحيح مسلم. مسلم)   7(
  ).قرر. (٨٧، ص ٥ج . لسان العرب. ابن منظور)   8(



  ٢٦

، ويف خرب اإلفك ملا تأخرت عن الركب، وأدركها صفوان بن )١("برأس البعري فينطلقون به

اركيب، واستأخر عين فركبت، فأخذ : مث قرب البعري فقال: "ل رضي اهللا عنه قالتاملعطَّ

، يعين أا مل تنفرد بقيادة البعري رغم وقوعها )٢("برأس البعري وانطلق سريعا يطلب الناس

يف مثل هذا املوقف احلرج، يف خلوة مع شخص أجنيب، وما ترتب على مرافقته هلا ـ بعد 

 )٣(ويف هذا املعىن يصف األخطل ـ شاعر األمويني . تماعية خطريةذلك ـ من أزمة اج

  :ـ رحيل النساء على اإلبل حني يسوقهن احلادي، وقد رحلت مراكبهن فيقول
وليـتب للبيض احلسان مراكب   لبثن قليالً يف الديـار  وعجعلى الن  
  )٤(جايب ن املطايا واستحثَّ الن   إذا ما حدا احلادي اد تدافعـت

وهذا كلُّه يشري ـ يف اجلملة ـ إىل أن مهارة القيادة لآلليات أو للدواب مرتبطة 
بالذكور ارتباطًا وثيقًا؛ بل إن املرأة املعاصرة مل تقد السيارة يف أوروبا إال قبل زمن يسري؛ 
فإىل الثالثينات من القرن العشرين امليالدي كانت السيارة حكرا على الرجل، ووسيلته 

م ١٨٨٨، إال أنه ذُكر أن صانع أول سيارة يف أملانيا عام )٥(جلذب املرأة وإغرائها بالزواج 
وهذا اخلرب إن صح ال يعدو أن يكون . )٦(مسح لزوجته أن تقودها ألول مرة أمام اجلماهري 

لطيفة من اللطائف األوروبية؛ وإال فإن حتريك عجلة القيادة إىل عهد قريب جدا كان 
  .لى الرجل املكتمل البنية فضالً عن أن يكون سهالً بيد املرأة العاديةشديدا ع

*   *   *  

                                                 
  .٣٢٩، ص ١ج . تاريخ املدينة املنورة. ابن شبه)   1(
  .٣٣٠، ص ١ج . نفسه)   2(
  .١٢٣، ص ٥ج . األعالم. الزركلي: انظر. ترمجة األخطل غياث بن غوث)   3(
  .١٩٠ ـ ١٨٩ص " الصور احلركية وجماالا يف شعر األخطل. "العامل، إمساعيل أمحد)   4(
  .٢٠ص )". ١٧(علم النفس حول العامل العدد . "احملرر: انظر)   5(
  .٢٢٩، ص ٣ج . سجل األيام. شيخاين، مسري)   6(
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  اخلامتة
إن هذه املربرات املتعددة لكف النساء عن مزاولة مهارة قيادة السيارات ال تجيز ـ 
يف اجلانب اآلخر ـ للمرأة املسلمة أن يقتطع من عرضها وشرفها يف املواصالت العامة 

؛ وإمنا اهلدف من )١(ألجساد املتراكمة كما هو حاصل يف كثري من البالد النامية املزدمحة با
كل هذا ربط املرأة حبصن البيت من اجلهة املالية عن طريق تطوير التنمية االقتصادية 

، مع االستفادة من )٢(العائلية، من خالل الصناعات املرتلية اليت أثبتت جدواها االقتصادية 
، )٣(ة عرب شبكات اإلنترنت اليت أصبحت واقعا يف كثري من بالد العامل فرص العمل املتاح

وربطها أيضا بالبيت من اجلهة املعرفية من خالل . فال حتتاج للكسب خارج نطاق األسرة
، )٤(التعليم عن بعد بوسائله املختلفة، فقد أصبح هذا النوع من التعليم واقعا عامليا مقبوالً 

  .رج املرتل إال ما ال بد هلا منه من احلاجات واملصاحلفال يبقى للمرأة خا
وإىل جانب ذلك ال بد أيضا ـ ضمن ظروف احلياة الواقعية ـ من التوسع يف وسائل 
النقل العام من احلافالت الكبرية وحنوها؛ حبيث تصبح أكثر جدوى وراحة وأمانا بالنسبة 

إال أن الواقع يشهد بقصور وسائل . اللمرأة احملتاجة للخروج، كاملعلمة والطالبة وحنومه
فقط % ٧النقل العام؛ ففي بلد كاململكة العربية السعودية ال يزيد النقل العام عن استيعاب 

% ٤٠من حركة الرحالت املرورية، يف الوقت الذي يستوعب فيه النقل العام يف أوروبا 
 فيها النقل املدرسي ، حىت إن مدينة مثل الرياض ال يتوىل)٥(من هذه الرحالت املرورية 

                                                 
  .٥٤ص . عات القدمية واملعاصرةاغتصاب النساء يف اتم. أ ـ ادوب، أمحد علي: انظر)   1(

  .١٧٩ص . االنفجار اجلنسي يف مصر. ب ـ أيوب، ياسر
  .٧٢ص . املرأة املصرية ـ مشكالت احلاضر وحتديات املستقبل. جـ ـ محود، رفيقة سليم

  .٢٥ص . تنمية الصناعات الصغرية ومشكالت متويلها. أمحد، عبد الرمحن يسري)   2(
  .١١ص ". ومي أفكار يف الكويت لرفع معدل تشغيل النساءتع. "أ ـ احملرر: انظر)   3(

  .١٧ص ". فرص وظيفية للمرأة بأسلوب العمل من بعد. "ب ـ احملرر
  .٤٩ص ". اإلعالم التربوي يف دول اخلليج العربية. "أ ـ البدر، حممد عبد العزيز: انظر)   4(

يف التعليم عن بعد بدول اخللـيج  استخدام اهلاتف والشاشة اإللكترونية . "ب ـ عيسى، مصباح احلاج 
  .٥٤ ـ ٥١ص ". العربية

  .٣١ ـ ٣٠ص ". مشروع تلفزة األيام الدراسية. "جـ ـ جرب، حيىي عبد الرؤوف
  .٢٤ ـ ٢٢ص " احلوادث املرورية والعناصر احلاكمة هلا. "عبد العال، مجال عبد احملسن)   5(



  ٢٨

، يف حني ال يسمح لطالب املدارس يف اليابان )١(من أعداد الطالب % ١العام أكثر من 
، إمنا بالنقل العام، )٢(االنتقال إىل مدارسهم بسيارام اخلاصة، وال حىت بالدراجات النارية 

وتفرض قيودا ويف سنغافورة تتبىن الدولة سياسة متشددة يف استخدام السيارات اخلاصة، 
؛ وهلذا جاء يف توصيات الندوة العلمية )٣(عليها، رغبة يف توجيه الناس حنو النقل العام 

هـ حول أساليب ووسائل احلد من حوادث ١٤١٧األربعني املنعقدة يف الرياض عام 
ضرورة التوسع يف وسائل : "املرور، واليت شاركت فيها ثالث عشرة دولة عربية ما نصه

ية يف املدن العربية، وتوفريها بأسعار مشجعة، حلمل ساكين املدن على النقل اجلماع
، فال بد أن تكون توصية )٤("استخدامها مبختلف فئام من موظفني وطالب وغريهم

كهذه ضمن اهتمامات املسؤولني، حبيث تفعل بصورة جادة لتحقيق هدف التخفيف من 
ساء ـ باستخدام وسائل النقل العام، ويف كثرة السيارات، وإقناع اتمع ـ وال سيما الن

الوقت نفسه تغنيهن عن السعي يف املطالبة بقيادة السيارات اخلاصة اليت تزيد من أعداد 
السيارات، وبالتايل تزيد من احتماالت وقوع احلوادث، إىل مشكالت أخرى تقدم 

  .ذكرها
 اجتماعيا خطريا حنو قيام إن مما ينبغي أن تدركه املرأة والنساء عموما أن هناك تقبالً

املرأة بأدوار الرجل اليت كانت إىل عهد قريب مناطة به كالعمل للكسب، وعالج األبناء، 
والترفيه عنهم، وحنوها من األعمال، فقد أصبح اتمع املعاصر يتقبل اتكال الرجل على 

كون تكليفًا جديدا ، فال يعدو تويل املرأة قيادة السيارة أن ت)٥(زوجته يف هذه املهمات 
ملهمات أخرى تنحط عن كاهل الرجل لتنوء بأعبائها املرأة، مقابل استمتاعها مبهارة قيادة 

  .السيارة

                                                 
  ".ثرها على احلركة املرورية يف اململكـة العربيـة الـسعودية          قيادة التالميذ للسيارات وأ   . "املطري، عامر ناصر  )  1(

  .٤٩ ص 
  .٢٨ص . التعليم الياباين والتعليم األمريكي ـ دراسة مقارنة. بيوشامب، إدوارد)   2(
  .١١١ ـ ١١٠ص ". حمددات الطلب العاملي على اجلازولني. "ارن، عباس علي)   3(
  .١٥٦ص ". توصيات الندوة العلمية األربعني. "نيةأكادميية نايف العربية للعلوم األم)   4(
ص ". النساء املعيالت لألسرة يف حالة غياب األب ـ منوذج أسر الـشهداء  . "الظفريي، عبد الوهاب حممد)   5(

٣٤.  
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  :�تائج البحث

  :من خالل فقرات الدراسة توصل الباحث إىل العديد من النتائج ومن أمهها
 حـق   الشريعة اإلسالمية جاءت لتحقيق مصاحل العباد ودفع املفاسد عنهم، ومـن           .١

 .السلطان املسلم أن مينع النساء من قيادة املركبات سدا للذرائع املفضية إىل املفاسد
ال تعترب السيارة اخلاصة مهما كانت صاحلة حصنا للمرأة من أن تنال بـسوء، إىل                .٢

جانب ما يترتب على انطالقها ا من انفالت اجتماعي ال يوافق توجيه اإلسالم هلا              
 . املرتلبالقرار وااللتفات إىل

السيارة آلة عنيفة يف طبيعتها وبنائها ال تناسب الطبيعة األنثوية والدور املنـاط ـا                .٣
 .املتطلب ملزيد من السكون واهلدوء، إىل جانب خماطرها وقسوة حوادثها

اجلانب الفطري يف طبيعة خلْقة املرأة وظروفها اجلسمية والنفسية ال يـسمح هلـا               .٤
 .خاطرة بنفسها وبغريهابتحمل مسؤولية القيادة، وامل

تعود أسباب كثري من احلوادث إىل ضيق الشوارع عن استيعاب السيارات، كما أن              .٥
حجم التلوث البيئي مرتبط بكثرا أيضا، ويف السماح للنساء بقيادة السيارات زيادة            

إىل . يف أعدادها املسببة للحوادث من جهة، وزيادة يف تلويث البيئة من جهة أخرى            
لنساء لسن من العاقلة اليت تتحمل يف حال القتل اخلطأ الغرامات املاليـة             جانب أن ا  

اليت يتحملها البالغون من الرجال، وهذا فيه إجحاف بالرجال إذا مكِّنوا النساء من             
 .أسباب العطب والضرر

املرأة عرب التاريخ مل تكن من أهل الفروسية واخليل وإمنا ارتبطت منذ القدمي بركوب               .٦
وادج املستورة، وتوىل الرجل منذ ذلك الزمن خدمتها يف األسفار ومحل           اإلبل يف اهل  

هودجها عند الترحال، فال يصح ـ بناء على ذلك ـ اعتبار ركـوب املـرأة يف     
 .القدمي على اإلبل كقيادا للسيارة يف هذا العصر

وجود بدائل عصرية ميكن من خالهلا إغناء النساء عن قيادة املركبات مـن خـالل        .٧
 النقل العام الكبرية وإحياء الصناعات املرتلية، واالستفادة من وسائل التعلـيم       وسائل
 .عن بعد



  ٣٠

شح الدراسات العملية يف موضوع قيادة املرأة للسيارات مما يتطلـب مزيـدا مـن      .٨
 .البحث يف املوضوع والوقوف على دراسات أجنبية للتأكيد على صحة القرار باملنع

  كتبه
  عدنان حسن باحارث. د
  عودية ـ مكة املكرمةالس

  ٦٥٢٥ب . ص
  ٥٥٠١٥٦٩: هاتف
  ٥٦٦٣٦٧٧: فاكس
  ٠٥٥٥٣٢٦٠٥: جوال

  الربيد اإللكتروين
adnan3456@hotmail.com 
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  املراجع
  

  
). ط. د. (موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسـالمي     ). م١٩٨٥(أبو جيب، سعدي     -١

 .إدارة إحياء التراث اإلسالمي، قطر
ـ ). هـ١٤١٢(أبو سنة، أمحد فهمي      -٢   .٢ط. رف والعـادة يف رأي الفقهـاء      الع

 ).ن. د): (م. د(
تنمية الصناعات الصغرية ومـشكالت     ). هـ١٤١٧(أمحد، عبد الرمحن يسري      -٣

 .الدار اجلامعية: اإلسكندرية). ط. د. (متويلها
أحكام العورة يف الفقه اإلسـالمي ـ   ). هـ١٤١٤(إدريس، عبد الفتاح حممود  -٤

 ).ن. د): (م.د. (حبث مقارن
القواعد الفقهية من خالل كتـاب املغـين        ). هـ١٤٢٣(عبد الواحد   ، اإلدريسي -٥

 .دار ابن القيم: الدمام. البن قدامة
 .دار غريب: مصر). ط. د. (الشخصية القوية). ت. د(أسعد، يوسف ميخائيل  -٦
 األنثوغرافيـا   –مذكرات أمـرية عربيـة      ). " هـ٢٠٠٣(زبيدة علي   ، أشكناين -٧

 .الكويت، جامعة الكويت، )١(العدد ، الجتماعيةجملة العلوم ا". والسرية الذاتية
أمساء خليل العرب وأنساا وذكر     ). ت. د(األسود، أبو حممد األعرايب الغندجاين       -٨

 .الشركة املتحدة للتوزيع: بريوت). ط.د. (حتقيق حممد علي سلطاين. فرساا
يـة  توصـيات النـدوة العلم    ). "هـ١٤١٨(أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية       -٩

أساليب ووسائل احلد مـن حـوادث       : الندوة العلمية األربعون بعنوان   ". األربعني
 .أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض. هـ١٤١٧املرور ـ الرياض 

املكتب : بريوت. صحيح سنن النسائي  ). هـ١٤٠٩(األلباين، حممد ناصر الدين      -١٠
 .اإلسالمي

دار سـفنكس   . القـاهرة . ي يف مـصر   االنفجار اجلنس ). م١٩٩٥(أيوب، ياسر    -١١
 .للطباعة والنشر



  ٣٢

فتـاوى ورسـائل بـن      ). هـ١٣٩٩(حممد بن إبراهيم آل الشيخ      ، ابن إبراهيم  -١٢
 .مكة املكرمة. حتقيق حممد بن عبد الرمحن بن قاسم. إبراهيم

) . م ١٩٧٣( ابن القيم ، مشس الدين أبو عبداهللا حممد بن أيب بكر الدمشقي  -١٣
: بريوت ) . ط . د . ( حتقيق طه عبدالرؤوف . العاملني إعالم املوقعني عن رب 

  .دار اجليل 
مجع . جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة   ). هـ١٤١٦(ابن باز، عبد العزيز عبد اهللا        -١٤

الرئاسة العامة إلدارات البحـوث العلميـة واإلفتـاء         . ٢ط. حممد سعد الشويعر  
 .والدعوة واإلرشاد، الرياض

شرح صـحيح   ). هـ١٤٢٠( خلف بن عبد امللك      ابن بطال، أبو احلسن علي بن      -١٥
 .دار الرشد: الرياض. حتقيق ياسر إبراهيم. البخاري

جمموع ). ت. د(ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين              -١٦
الرئاسـة العامـة    ). ط. د. (ترتيب عبد الرمحن حممد العاصمي النجدي     . الفتاوى

 .كة املكرمةلشؤون احلرمني الشريفني، م
. اخليل). هـ١٤٠٦(ابن جزي، أبو حممد عبد اهللا بن أيب القاسم الكليب الغرناطي             -١٧

 .دار الغرب اإلسالمي: بريوت). ط. د. (حتقيق حممد العريب اخلطايب
فـتح  ). هـ١٣٩٨(ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي العسقالين            -١٨

). ط. د. (ؤوف سعد وآخران  حتقيق طه عبد الر   . الباري بشرح صحيح البخاري   
 .مكتبة الكليات األزهرية: القاهرة

. احمللى باآلثار ). هـ١٤٠٨(ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد الظاهري األندلسي           -١٩
 .دار الكتب العلمية: بريوت). ط. د. (حتقيق عبد الغفار البنداري

. املنـورة تاريخ املدينة   ). ت. د(ابن شبة، أبو زيد عمر بن شبة النمريي البصري           -٢٠
 ).ن. د): (م. د). (ط. د. (حتقيق فهيم حممد شلتوت

دار : بـريوت . ٢ط  . حاشية رد احملتـار   ). هـ١٤١٢(ابن عابدين، حممد أمني      -٢١
 .الفكر
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). ت. د(ابن عبدالسالم، أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم الـسلمي               -٢٢
ـ     . قواعد األحكام يف مصاحل األنام     ). ط. د. (شنقيطيحتقيق حممود التالميـد ال

 .دار املعرفة: بريوت
  ابن منظور ، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم اإلفريقي املصري -٢٣

  . دار صادر : بريوت  . ٣ط . لسان العرب ) . هـ ١٤١٤( 
: جـدة . ٣ط  . خلق اإلنسان بني الطب والقرآن    ). هـ١٤٠٢(البار، حممد علي     -٢٤

 .الدار السعودية
ط . النوم واألرق واألحالم بني الطب والقرآن     . )هـ١٤١٣(باشا، حسان مشسي     -٢٥

 .دار املنارة: جدة. ٢
ترمجـة هالـة    . تسع خرافات عن الـشيخوخة    ). هـ١٤٢٢(باول، دوغالس    -٢٦

 .مكتبة العبيكان: الرياض. النابلسي
حتقيـق  . صحيح البخاري ). هـ١٤١٠(البخاري، أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل         -٢٧

 . ابن كثريدار: دمشق. ٤ط . مصطفى ديب البغا
". اإلعالم التربوي يف دول اخلليج العربية     ). "هـ١٤١٢(البدر، حممود عبد العزيز      -٢٨

ـ ١٤١٢وقائع اجتماع مسؤويل اإلعالم التربوي يف دول اخلليج العربية ـ   . هـ
 .مكتب التربية العريب لدول اخلليج، الرياض

 .كردار الف: بريوت. ٣ط. أصول الفقه). هـ١٤٠٧(الربديسي، حممد زكريا  -٢٩
: بـريوت . سد الذرائع يف الشريعة اإلسالمية    ). هـ١٤٠٦(الربهاين، حممد هشام     -٣٠

 .مطبعة الرحياين
. مدخل إىل التنمية املتكاملة ـ رؤية إسـالمية  ). هـ١٤١٨(بكار، عبد الكرمي  -٣١

 .دار املسلم: الرياض
مدى وعي معلمات اجلغرافيا بقضية سوء فهـم        ). "هـ١٤٢١(بكار، نادية أمحد     -٣٢

اجلمعيـة  ). ١٢(العـدد  . جملة رسالة التربية وعلـم الـنفس    ". اجلغرافيةاملفاهيم  
 .السعودية للعلوم التربوية والنفسية، الرياض



  ٣٤

. كشاف القناع عن منت اإلقنـاع   ). ت. د(البهويت، منصور بن يونس بن إدريس        -٣٣
 .عامل الكتب: بريوت). ط. د(

".  قيادة السيارات  البحرين متنع املنقبات من   ). "٢٩م يونيه   ١٩٩٨(بوحجي، هناء    -٣٤
 .لندن). ٧١٥٣(العدد . صحيفة الشرق األوسط

. ٣ط  . الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكليـة      ). ه١٤١٥(البورنو، حممد صدقي     -٣٥
 .مكتبة التوبة: الرياض

ـ ١٣٤٤(البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسن بن علي النيسابوري           -٣٦ الـسنن  ). هـ
 .دار املعرفة: بريوت. الكربى

التعليم الياباين والتعليم األمريكـي ـ دراسـة    ). هـ١٤٢٠(د بيوشامب، إدوار -٣٧
 .دار املعرفة للتنمية البشرية. الرياض. ترمجة حممد طه علي. مقارنة

حتقيق . اجلامع الصحيح ). ت. د(الترمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة          -٣٨
 .دار إحياء التراث العريب): م.د. (أمحد حممد شاكر وآخران

جملـة  ". دور املرأة يف الريف العمـاين     ). "هـ١٣٩٧(ريكس  ب. ود. تيس، سي  -٣٩
 .جامعة الكويت، الكويت). ١٠(العدد . دراسات اخلليج واجلزيرة العربية

. ٢ط. حتقيق علي بن ملحم   . البغال). م١٩٩٧(اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر        -٤٠
 .دار اهلالل: بريوت

جملـة  ".  الدراسـية  مشروع تلفزة األيام  ). "هـ١٤٢١(جرب، حيىي عبد الرؤوف      -٤١
 .مكتب التربية العريب لدول اخلليج، الرياض). ٤٢(العدد . رسالة اخلليج العريب

مركـز  ). ١٧(العدد  . جملة الثقافة النفسية  ". الشخصية). "م١٩٩٤(اجلراية، أنور    -٤٢
 .دار النهضة العربية: الدراسات النفسية والنفسية اجلسدية، بريوت

. ٢ط  . لعادة السرية عند الرجـل واملـرأة      ا). هـ١٤١٨(اجلوهري، حممد فائق     -٤٣
 .أضواء السلف: الرياض

. املـستدرك ). ت. د(احلاكم، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد النيسابوري             -٤٤
 .دار املعرفة: بريوت). ط. د(

 .دار املسلم: الرياض. األحكام اخلاصة باملرأة). هـ١٤١٥(احلريب، سعد شارع  -٤٥



  ٣٥

تأثري عمل املرأة على متاسـك األسـرة يف         ). هـ١٤١٤(حسون، متاضر زهري     -٤٦
املركز العريب للدراسات األمنيـة والتـدريب، وزارة الداخليـة،          . اتمع العريب 

 .الرياض
إعداد وتنمية القيادات اإلدارية النسائية يف قطـاع        ). هـ١٤٠٩(احلسيين، عائشة    -٤٧

 .دار البيان: جدة. التعليم العاليم باململكة العربية السعودية
التخطيط لالحتياجات مـن الكفـاءات اإلداريـة        ). "م١٩٨٥(سيين، عائشة   احل -٤٨

املـؤمتر اإلقليمـي   ". النسائية يف اململكة العربية السعودية ـ دراسة نظرية ميدانية 
جلنة تنسيق العمل النـسائي يف      . م١٩٨٤الثالث للمرأة يف اخلليج واجلزيرة العربية       

 .اخلليج واجلزيرة العربية، الكويت
مكتبـة  : القـاهرة . املوسوعة النفسية اجلنـسية ). هـ١٤١٢(، عبد املنعم  احلفين -٤٩

 .مدبويل
.  علم النفس والطب النفسي    –املوسوعة النفسية   ). هـ٢٠٠٣(احلفين، عبد املنعم     -٥٠

 .مكتبة مدبويل: القاهرة. ٢ط
املرأة املصرية ـ مشكالت احلاضر وحتـديات   ). هـ١٤١٧(محود، رفيقة سليم  -٥١

 .دار األمني: القاهرة. املستقبل
العوملة واهلوية الثقافية ـ تصور نظري لدراسـة   ). "م١٩٩٨(خلف، سليمان جنم  -٥٢

). ٦١(العدد  . الة العربية للعلوم اإلنسانية   ". منوذج جمتمع اخلليج واجلزيرة العربية    
 .جامعة الكويت، الكويت

 .دار الطليعة: بريوت. ٣ط . أصول الطب النفساين). م١٩٨٣(الدباغ، فخري  -٥٣
وزارة التربيـة،   . املرأة العراقية املعاصرة  ). ت. د(دربندي، عبد الرمحن سليمان     ال -٥٤

 .العراق
  العـدد . جملة التربية ". الرياضة يف اإلسالم  ). "هـ١٤٠٥(الدويك، يوسف راتب     -٥٥

 .قطر). ٧٢(
احلوادث املرورية يف اململكـة العربيـة       ). "هـ١٤١٦(دياب، عبد العزيز أمحد      -٥٦

  جملة جامعـة امللـك  ". ية للمحددات وطرق العالجالسعودية ـ دراسة اقتصاد 
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الد التاسع، جامعة امللك عبد العزيز، ). ع.د. (عبد العزيز ـ االقتصاد واإلدارة 
 .جدة

حتقيق حممـد   . احلاوي يف الطب  ). هـ١٤٢١(الرازي، أبو بكر حممد بن زكريا        -٥٧
 .دار الكتب العلمية: بريوت. حممد إمساعيل

منشأة : اإلسكندرية) ط. د. (التربية الصحية واألمان  . )ت. د(رشاد، نادية حممد     -٥٨
 .املعارف

 .دار الفكر: دمشق. ٢ط. الفقه اإلسالمي وأدلته). هـ١٤٠٥(الزحيلي، وهبة  -٥٩
االستصالح واملصاحل املرسلة يف الـشريعة      ). هـ١٤٠٨(الزرقاء، مصطفى أمحد     -٦٠

 .دار القلم: دمشق. اإلسالمية وأصول فقهها
 .دار العلم للماليني: بريوت. ٥ط . األعالم). م١٩٨٠(الزركلي، خري الدين  -٦١
). ط. د. (صورة املرأة العربية يف الـدراما املتلفـزة       ). م١٩٩٧(السامل، زغلولة    -٦٢

 .دار آرام: عمان
. شرح كتاب السري الكبري   ). ت. د(السرخسي، أبو بكر حممد بن أمحد بن سهل          -٦٣

 ).ن.د): (م. د). (ط. د. (حتقيق صالح الدين املنجد
عـامل  : بـريوت . الفتاوى الـسعدية  ). هـ١٤١٥(سعدي، عبد الرمحن ناصر     ال -٦٤

 .الكتب
غـداء  ). ت. د(السفاريين، أبو العون مشس الدين حممد بن أمحد النابلسي احلنبلي            -٦٥

 .مؤسسة قرطبة): م.د). (ط. د. (األلباب
. د(الشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي املـالكي              -٦٦

دار : بـريوت ). ط. د: (عناية عبد اهللا دراز وحممد عبد اهللا دراز       . وافقاتامل). ت
 .املعرفة

 .دار الفكر: بريوت). ط. د. (مغين احملتاج). ت. د(الشربيين، حممد اخلطيب  -٦٧
حرب صامتة يف   .. حوادث السري ). "٢٧هـ ربيع اآلخر    ١٤١٩(شريف، سعيدة    -٦٨

 .ندنل). ٦٢٠٤(العدد . صحيفة الشرق األوسط". املغرب
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دار : بـريوت . ٣ط. أصول الفقه اإلسـالمي   ). هـ١٣٩٤(شعبان، زكي الدين     -٦٩
 .القلم

فضـائل عثمان  ). هـ١٤٢١(الشيباين، عبد اهللا بن أمحد حممد بن حنبل املروزي           -٧٠
 .دار ماجد عسريي: جدة. بن عثمان

 .دار اجليل: بريوت. سجل األيام). هـ١٤١٦(شيخاين، مسري  -٧١
حوادث املرور مبدينـة مكـة املكرمـة ـ     ). هـ١٤٠٨(الصاحل، ناصر عبد اهللا  -٧٢

مركز حبوث العلوم االجتماعيـة،    ). ط. د. (العالقات املكانية واالجتاهات الزمانية   
 .معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة

ـ    ). هـ١٤١٥(الصنيع، عبد اهللا علي      -٧٣ ضر دراسات يف قضايا املدن املعاصرة والتح
 .دار اتمع: جدة. بأقالم خنبة من العلماء األفاضل

. جملة اتمـع  ". الشباب الباحث عن املوت   ). "هـ١٤١٨(الصويف، حممد سامل     -٧٤
 .مجعية اإلصالح االجتماعي، الكويت). ١٢٦١(العدد 

النساء املعيالت لألسرة يف حالة غياب ). "هـ١٤٢١(عبد الوهاب حممد  ، الظفريي -٧٥
  العـدد . جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربيـة ". الشهداءاألب ـ منوذج أسر  

 .جامعة الكويت، الكويت). ٩٨(
". الصور احلركية وجماالا يف شـعر األخطـل       ). "م٢٠٠٠(العامل، إمساعيل أمحد     -٧٦

 .جامعة الكويت، الكويت). ٧١(الة العربية للعلوم اإلنسانية، العدد 
املخاوف الشائعة  ). "هـ١٤١٩(شعان  عبد اخلالق، أمحد حممد وعويد سلطان امل       -٧٧

جملة دراسات  ". لدى األطفال واملراهقني الكويتيني ومدى تأثرها بالعدوان العراقي       
 .جامعة الكويت، الكويت). ٨٩(العدد . اخلليج واجلزيرة العربية

احلوادث املرورية والعناصر احلاكمة    ). "هـ١٤١٨(عبد العال، مجال عبد احملسن       -٧٨
أساليب ووسائل احلد من حوادث املرور ـ  : مية األربعون بعنوانالندوة العل". هلا

 .أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض. هـ١٤١٧الرياض 
). ط. د. (احلياة االجتماعية يف الشعر اجلاهلي    ). هـ١٤١٤(عبد الفتاح، فاطمة     -٧٩

 .دار الفكر: بريوت
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  .إلسالم ودعاوي التحريـر   املرأة بني تكرمي ا   ). هـ١٤٢٠(العريين، حممد ناصر     -٨٠
 .مطبعة سفري: الرياض. ٢ط 

). ط. د. (قضاء وقت الفراغ لدى الشباب العريب     ). هـ١٤١٠(علي، بدر الدين     -٨١
 .املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، الرياض

إكمـال  ). هـ١٤١٩(عياض، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب           -٨٢
 .دار الوفاء:  إمساعيل، املنصورةحتقيق حيىي. املعلم بفوائد مسلم

: بريوت. علم نفس الشواذ والصحة النفسية    ). هـ١٤١٩(العيسوي، عبد الرمحن     -٨٣
 .دار الراتب اجلامعية

استخدام اهلاتف والشاشة اإللكترونيـة يف      ). "هـ١٤٠٧(عيسى، مصباح احلاج     -٨٤
  العـدد . عايلالة العربية لبحوث التعليم ال    ". التعليم عن بعد بدول اخلليج العربية     

 .املركز العريب لبحوث التعليم العايل، دمشق). ٦(
". تقنية املستقبل يف مواجهة مشكلة املـرور      ). "هـ١٤١٨(الغامدي، علي سعيد     -٨٥

أساليب ووسائل احلد من حـوادث املـرور ـ    : الندوة العلمية األربعون بعنوان
 .أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض. هـ١٤١٧الرياض 

السلوك املزعج الصادر عن الـسائقني      ). هـ١٤٠٥(فهيم، حممد عيسى وآخران      -٨٦
مركز البحوث التربوية ). ط. د. (أثناء القيادة ـ دراسة ميدانية مبدينة مكة املكرمة 

 .والنفسية، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة
. لم وزين احللم  شرح عني الع  ) ت. د(القاري، نور الدين علي بن سلطان اهلروي         -٨٧

 .مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة). ط. د(
سياسات أسواق العمالة يف دول جملس التعاون       ) . م  ١٩٩٨( القدسي ، سليمان     -٨٨

  مركز اإلمارات للدراسـات والبحـوث االسـتراتيجية ،        . لدول اخلليج العربية    
 . أبو ظيب 

ول جملس التعاون   سياسات أسواق العمالة يف د    ) . م  ١٩٩٨( القدسي ، سليمان     -٨٩
  مركز اإلمارات للدراسـات والبحـوث االسـتراتيجية ،        . لدول اخلليج العربية    

 . أبو ظيب 



  ٣٩

  . دار العلم : جدة  . ١٢ط . يف ظالل القرآن ) . هـ ١٤٠٦( قطب ، سيد  -٩٠
 . دار العلم : جدة  . ١٢ط . يف ظالل القرآن ) . هـ ١٤٠٦( قطب ، سيد  -٩١
معجم لغة ) . هـ ١٤٠٨( ق قنيبـي قلعه جي ، حممد رواس وحامد صاد -٩٢

  .دار النفائس : بريوت  . ٢ط . الفقهاء 
. بدائع الصنائع ) . ت . د ( الكاساين ، عالء الدين أبو بكر بن مسعود احلنفي  -٩٣

  .دار الكتب العلمية : بريوت ) . ط . د (
 : بريوت  . ٢ط . املرأة يف القدمي واحلديث ) . هـ ١٤٠٢( كحالة ، عمر رضا  -٩٤

  . سة الرسالة مؤس
حـوادث  ) . " هــ   ١٤١٠-١٤٠٩( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء       -٩٥

جملة البحـوث   " . السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنسبة حلق اهللا وحق عباده           
الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلميـة واإلفتـاء         ) . ٢٦( العدد  . اإلسالمية  

  .والدعوة واإلرشاد ، الرياض 
ترمجة عدنان  . فخ العوملة   ) . هـ  ١٤١٩( رتني ، هانس بيتر وهارالد شومان       ما -٩٦

  .الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت . عباس علي ورمزي زكي 
جملـة   )" . ٣١( علم النفس حول العامل العدد      ) . " م  ١٩٩٧( املالكي ، موزة     -٩٧

.  النفسية والنفسية اجلـسدية      مركز الدراسات  ) . ٣١( العدد  . الثقافة النفسية   
  .دار النهضة العربية : بريوت 

. العادات اجلنسية لدى اتمعات الغربية ) .  هـ ١٤١١( ادوب ، أمحد علي  -٩٨
  . الدار املصرية اللبنانية : القاهرة 

جملـة  ". حمددات الطلب العاملي على اجلـازولني     ). "م١٩٩٧(عباس علي   ، ارن -٩٩
  .، جامعة الكويت ، الكويت)٢(لعدد العلوم االجتماعية، ا

تعومي أفكار يف الكويت لرفـع معـدل         ) . " ٢٧هـ ذو احلجة    ١٤١٨( احملرر   -١٠٠
  .لندن  ) . ٧٠٨٧( العدد . جريدة الشرق األوسط " . تشغيل النساء 

جملة " . فرص وظيفية للمرأة بأسلوب العمل من بعد ) . " هـ ١٤١٩( احملرر  -١٠١
  . الديوان العام للخدمة املدنية ، الرياض  ) . ٢٤٣( العدد . اخلدمة املدنية 
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. ملف صحفي . هـ ١٤١٩قطوف مجادى األوىل ) . هـ ١٤١٩( احملرر  -١٠٢
 . الرياض . شركة تقنية املعلومات والتوثيق احملدودة 

شركة تقنية . ملف صحفي . هـ ١٤١٩قطوف صفر ) . هـ ١٤١٩( احملرر  -١٠٣
  .الرياض . املعلومات والتوثيق احملدودة 

حوادث السري تقتل ثالثة أشخاص  ) . " ١١هـ مجادى األوىل ١٤١٩( احملرر  -١٠٤
  .لندن  ) . ٧٢١٨( العدد . جريدة الشرق األوسط " . كل يوم يف لبنان 

شركة تقنية . ملف صحفي . هـ ١٤٢١ شعبانقطوف ) . هـ ١٤٢١( احملرر  -١٠٥
 .الرياض . املعلومات والتوثيق احملدودة 

".  سياقة املرأة للسيارة تقصر العمر ) . "٥آلخرة هـ مجادى ا١٤٢١( احملرر  -١٠٦
  .جدة) . ١٣٦٤٧(العدد ،  األسرة–جريدة املدينة األسبوعية 

شركة . ملف صحفي . هـ ١٤٢٢ الثاينقطوف ربيع ) . هـ ١٤٢٢( احملرر  -١٠٧
 .الرياض . تقنية املعلومات والتوثيق احملدودة 

شركة تقنية . في ملف صح. هـ ١٤٢٢ رمضانقطوف ) . هـ ١٤٢٢( احملرر  -١٠٨
  .الرياض . املعلومات والتوثيق احملدودة 

شركة . ملف صحفي . هـ ١٤٢٣ احلجةقطوف ذو ) . هـ ١٤٢٣( احملرر  -١٠٩
  .الرياض . تقنية املعلومات والتوثيق احملدودة 

شركة . ملف صحفي . هـ ١٤٢٣ الثاينقطوف ربيع ) . هـ ١٤٢٣( احملرر  -١١٠
  . الرياض .تقنية املعلومات والتوثيق احملدودة 

جملـة الثقافـة     ) " . ١٧( علم النفس حول العامل العدد      ) . " م  ١٩٩٤( احملرر   -١١١
: مركز الدراسات النفسية والنفسية اجلسدية ، بريوت         ) . ١٧( العدد  . النفسية  

  .دار النهضة العربية

اجلمع والتوضيح ملرويات اإلمام ) . هـ ١٤٢١( حممد ، طارق عوض اهللا  -١١٢
 .دار الوطن : الرياض . يف غري اجلامع الصحيح البخاري وأحكامه 

دراسة إمنائية لبعض ) . " م ١٩٩٥( حممد ، عادل شكري وفريح عويد العرتي  -١١٣
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  العدد. جملة الثقافة النفسية " . املتغريات الباثولوجية لدى فئات عمرية متباينة 
هضة دار الن: مركز الدراسات النفسية والنفسية اجلسدية ، بريوت  ) . ٢١ ( 

 .العربية 
. اإلنصاف ) . هـ ١٤٠٠( املرداوي ، عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان  -١١٤

  . دار إحياء التراث العريب : بريوت  . ٢ط . حتقيق حممد حامد الفقي 
حتقيق حممد خري . املروءة ) . هـ ١٤٢٠( املرزبان ، أبو بكر حممد بن خلف  -١١٥

 .دار ابن حزم : بريوت . رمضان يوسف 
صحيح ) . ت . د (  ، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري مسلم -١١٦

دار إحياء التراث ) : م . د (  ) .ط . د . ( حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي . مسلم 
 .العريب 

  . دار الوطن : الرياض . فتاوى املرأة ) . هـ ١٤١٤( املسند ، حممد  -١١٧
".  مشروع رؤية نقدية –لغريب الفكر ا) . " هـ ١٤١٧( املسريي ، عبدالوهاب  -١١٨

 .، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، ماليزيا  ) ٥( جملة إسالمية املعرفة ، العدد 
قيادة التالميذ للسيارات وأثرها على احلركة ) . "هـ ١٤٢١( املطري ، عامر ناصر  -١١٩

. ية جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العرب" . املرورية يف اململكة العربية السعودية 
  ) .٩٨( العدد 

.  أزمة هوية أم أزمة حضارة -املراهقة ) . م ١٩٩٦( معاليقي ، عبد اللطيف  -١٢٠
 .شركة املطبوعات : بريوت 

إمتاع ) . ت . د ( املقريزي ، تقي الدين أبو حممد أمحد بن علي بن عبد القادر  -١٢١
   . مكتبة املؤيد: الرياض ) . ط . د . ( د حممد شاكر وحتقيق حمم. األمساع 

: اإلسكندرية . دعوى تعويض حوادث السيارات ) . م ١٩٩٣( املنجي ، حممد  -١٢٢
 .منشأة املعارف 

 مناط -تدخل السيارة يف حادث املرور ) . ت . د ( منصور ، حممد حسني  -١٢٣
 .منشأة املعارف : اإلسكندرية ) . ط . د . ( مسؤولية القائد 

صيات جممع الفقه  قرارات وتو) .هـ ١٤١٨( منظمة املؤمتر اإلسالمي  -١٢٤
 .دار القلم: دمشق. جدة، جممع الفقه اإلسالمي.  ٢ط. اإلسالمي



  ٤٢

الوظيفة كأحد إفرازات التحضر يف ) . " م ١٩٨٨( املوسى ، عبد الرسول  -١٢٥
 .جامعة الكويت ، الكويت  ) . ١( العدد . جملة العلوم االجتماعية " . الكويت 

تعطري ) . هـ ١٤١٠(  بن إمساعيل النابلسي ، عبد الغين بن إمساعيل بن عبد الغين -١٢٦
 .دار اخلري : دمشق  . ٣ط . حتقيق معروف زريق . األنام يف تعبري املنام 

جملة " . االضطرابات النفسية لدى املرأة ) . " م ١٩٩٤( النابلسي ، حممد أمحد  -١٢٧
مركز الدراسات النفسية والنفسية اجلسدية ،  ) . ١٨( العدد . الثقافة النفسية 

 . دار النهضة العربية :بريوت 
 دراسة حالة واستراتيجية -رهاب الساح ) . "م ١٩٩٦( النابلسي ، حممد أمحد  -١٢٨

مركز الدراسات النفسية والنفسية  ) . ٢٧( العدد . النفسية جملة الثقافة " . عالج 
 .دار النهضة العربية : اجلسدية ، بريوت 

ل اخلصائص النفسية حتلي) . هـ ١٤٠٨( النافع ، عبد اهللا وخالد السيف  -١٢٩
إدارة البحث العلمي ، . واالجتماعية املتعلقة بسلوك قيادات السيارات باململكة 

 .مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، الرياض 
سنن ) . ت . د ( النسائي ، أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب بن علي بن حبر  -١٣٠

.  )ط. د . (اإلمام السندي النسائي بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي وحاشية 
 .املكتبة العلمية ) : م . د ( 
) . هـ ١٣٤٧( النووي ، أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري اخلزامي الشافعي  -١٣١

 .دار إحياء التراث العريب : بريوت . صحيح مسلم بشرح النووي 
ترمجة إدارة الثقافة بوزارة . تاريخ العامل ) . ت . د ( هامرتن ، جون وآخرون  -١٣٢

 .مكتبة النهضة املصرية : القاهرة  . ٢ط . لتربية والتعليم ا
املعهد .  دراسة يف الضوابط -فقه األولويات ) . هـ ١٤١٦( الوكيل ، حممد  -١٣٣

 .، الواليات املتحدة األمريكية  العاملي للفكر اإلسالمي
دراسة استطالعية عن كيفية ودواعي ) . هـ ١٤١٢( ويل ، نور بيكم حممد  -١٣٤

. رسالة ماجستري غري منشورة . رة السعودية على السائقني املستقدمني اعتماد األس
 .، مكة املكرمة  كلية التربية ، جامعة أم القرى
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". القيم االجتماعية وأثرها يف مشكلة املرور)." هـ١٤١٨(حممد سليمان ، الوهيد -١٣٥
اض  الري-أساليب ووسائل احلد من حوادث املرور: الندوة العلمية األربعون بعنوان

 .أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض. هـ١٤١٧
  اعتراضات املرأة العاملة على ) . " م ١٩٨٧( يونس ، مىن  -١٣٦

جامعة  ) . ٤( العدد . جملة العلوم االجتماعية " .  حبث استطالعي -العمل 
 .الكويت ، الكويت 

 
  


