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  لضرر في حوادث السیر دراسة فقھیةالتعویض عن ا
  

  الملخص

         تتناول ھذه الدراسة التعویض عن الضرر في حوادث السیر من الناحیة 

وذلك بسبب كثرة األضرار ، وتستعرض آراء الفقھاء السابقین والمعاصرین، الفقھیة

، ا من أحكام شرعیة تتعلق بحقوق الناسالناتجة عن الحوادث وما یترتب علیھ

فجاءت ھذه الدراسة لتبین التعریف بحوادث السیر والوقوف على أسباب ھذه 

وكذلك بیان مدى المسؤولیة التي تقع على عاتق اإلنسان وغیره ممن ، الظاھرة

وذلك من خالل ، تسبب في وقوع الحادث لتعویض المتضرر عن الضرر الذي لحق بھ

كیف یكون التعویض عن الضرر في حوادث السیر؟ :  للدراسة وھوالسؤال الرئیس

، منھا بیان معنى التعویض والضمان وبیان أسبابھا، والذي تفرع عنھ عدة أسئلة

وبیان ما یمكن ، وموقف الشریعة اإلسالمیة من حوادث السیر فیما یتعلق بالضمان

  .تخریج التعویض علیھ

والنتائج كان من أبرزھا أن وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصیات 

والتي منھا ، الشریعة اإلسالمیة قد كفلت الحقوق المترتبة للناس على بعضھم البعض

  .األضرار المترتبة في حوادث السیر وما ینتج عنھا من تداعیات مختلفة
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Abstract  
     This study deals with compensation for damage in 

traffic accidents in terms of jurisprudence, and reviews 

the opinions of former jurists and contemporary, 

because of the large damage caused by accidents and 

the consequent legal provisions related to the rights of 

people. This study came to identify the definition of 

traffic accidents and to identify the causes of this 

phenomenon, To clarify the extent of the responsibility 

of the person and others who caused the accident to 

compensate the injured party for the damage caused to 

him by the main question of the study: How is the 

compensation for damage in traffic accidents? Which 

included a number of questions, including a statement 

of the meaning of compensation and guarantee and 

explain the reasons, and the position of Islamic law of 

traffic accidents with regard to security, and indicate 

what can be compensated for compensation. 

     The study concluded with a number of 

recommendations and results, the most prominent of 

which is that Islamic law has guaranteed the rights of 

people to each other, including the damages resulting 

from traffic accidents and the resulting consequences 

of different. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
مة   :لمق

        الحمد للــــھ الذي سخر لإلنسان ما في الوجود وحملھ على الفلك المشحون، 
. وصلى اهللا على نبیھ خیر من ركب على ما خلق ربھ من األنعام وسلم تسلیما كثیرًا

  :وبعد
     فلقد كان االھتمام باإلنسان والمحافظة على حیاتھ وأمنھ واستقراره من مقاصد  

الشریعة اإلسالمیة وقد تجلى ھذا االھتمام في كتاب اهللا عز وجل وسنة رسولھ صلى 
مما یجعلنا نؤكد أن الشریعة اإلسالمیة ھي الشریعة التي تحفظ ، اهللا علیھ وسلم

وتحرم كل ما یھدد حیاتھ ، زرع في حیاتھ األمنوت، لإلنسان وجوده وتحقق كرامتھ
َوَلَقْد {:أو یوقع الضرر بھ؛ ألن االنسان مخلوق مكرم عند اهللا عز وجل قال اهللا تعالى

َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُھْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُھم مَِّن الطَّیَِّباِت َوَفضَّْلَناُھْم َعَلى َكِثیٍر 
  ] .٧٠:اإلسراء[ } مَّْن َخَلْقَنا َتْفِضیًالمِّ

      تعتبر حوادث السیر مأساة یومیة تتكرر بل وتزداد یوما بعد یوم وتؤدي إلى 
  .إزھاق أرواح بریئة وإصابات عدیدة وعاھات دائمة

     ھذا األمر الذي أدى إلى ترمیل نساء وتیتیم أطفال وھدم بیوت وإطفاء الفرحة 
وكم من شاب في ریعان شبابھ أصبح ،  فكم من فرح انقلب إلى ترح،في كثیر منھا

عاجزًا عن الحركة، خصوصًا مع وجود التقدم فیما یعرف بوسائل النقل الحدیثة التي 
تسبب في  حصول الحوادث المریعة والمرعبة، األمر الذي یؤدي إلى الموت 

  .والتعطیل والھدم
ي ھي من أھم النعم التي أنعم اهللا عز وجل      وقد ربط اإلسالم بین نعمة األمن الت

َوَجَعْلَنا َبْیَنُھْم َوَبْیَن اْلُقَرى الَِّتي {: بھا علینا وبین السیر على الطرقات فقال تعالى
: سبأ[ }َباَرْكَنا ِفیَھا ُقًرى َظاِھَرًة َوَقدَّْرَنا ِفیَھا السَّْیَر ِسیُروا ِفیَھا َلَیاِلَي َوَأیَّاًما آِمِنیَن

١٨.[  
      فلذلك مھا حاولنا الكتابة في ھذا الموضوع فھل یمكن الحد من ظاھرة الحوادث 

  الیومیة أو التخفیف منھا؟ والحد من ظاھرة التھور والالمباالة عند السائقین؟
، تكمن أھمیة البحث في أنھ یتعلق بحیاة اإلنسان وحقھ في الحیاة: أھمیة الدراسة

یان خطر حوادث السیر وما ینتج عنھا من وفیات وفي المحافظة على مالھ، وكذلك ب
  .في جمع أنحاء المعمورة، وخسائر مادیة كبیرة

ھدف الباحثان من ھذه الدراسة التعریف بحوادث السیر والوقوف : أھداف الدراسة
وكذلك بیان مدى المسؤولیة التي تقع على عاتق اإلنسان ، على أسباب ھذه الظاھرة

  .لحادث لتعویض المتضرر عن الضرر الذي لحق بھوغیره ممن تسبب في وقوع ا
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  :مشكلة الدراسة
 یمكن إبراز أھمیة ھذا الموضوع وحیویتھ من خالل اإلجابة على السؤال الرئیس 

  :األتي
كیف یكون التعویض عن الضرر في حوادث السیر؟ والذي یتفرع عنھ األسئلة 

  :التالیة
 .بیان معنى التعویض والضمان وبیان أسبابھا .١
  موقف الشریعة اإلسالمیة من حوادث السیر فیما یتعلق بالضمان؟ما .٢
  بیان ما یمكن تخریج التعویض علیھ؟ .٣

وقد قام الباحثان بتقسیم ھذه الدراسة إلى مبحثین تحت كل مبحث :     خطة البحث
وأدلة ، مفھوم التعویض والضمان: ویتضمن المبحث األول، عدد من المطالب

وبیان الحلول التي ذكرھا ، ریم والسنة النبویة المطھرةمشروعیتھما من الكتاب الك
الحدیث : وتضمن المبحث الثاني، الفقھاء للتعویض عن الضرر، وما ھي أسبابھ؟

عن حوادث السیر والمسؤولیة المدنیة، من حیث بیان المعنى اللغوي واالصطالحي 
نة لحوادث وبیان أھم األسباب المكو، وما ھي أركان المسؤولیة في حوادث السیر

وختم البحث بأھم النتائج والتوصیات ، ثم بیان قرار مجمع الفقھ اإلسالمي، السیر
  .       التي توصل إلیھا الباحثان

اعتمد الباحثان في ھذا البحث على األسلوب النقلي ثم التحلیلي من : منھج البحث
ان وجــھ الداللة القرآن الكریم والسنة النبویة وكتب الفقھاء، حیث قاما بتخریجھا وبی

  .وكذلك ذكر آراء الفقھاء المتعلقة بھذا الموضوع، منھا
  ویالحظ أن الفقھاء السابقین قد بحثوا وناقشوا ھذا الموضوع، وال یكاد كتاب 
فقھي یخلو من ھذا الموضوع إال أنھم قصروا البحث على ما كان في زمانھم من 

الحیوانات من حیث اإلتالف أو فتحدثوا عن الحوادث التي تسببھا ، وسائل للنقل
الموت أحیانًا، وكذا تصادم السفن ألنھا من وسائل النقل المعروفة في زمانھم، 
فعمد الباحثان إلى القیاس بما یحدث الیوم على ما كان عندھم من حیث معرفة 

  .المباشر والمتسبب، ومن باب الخطأ أو العمد
لتي قام بھا العلماء وطلبة العلم لبحث ھناك العدید من الدراسات ا: الدراسات السابقة

مسألة حوادث السیر وما یترتب علیھا من آثار مادیة ومعنویة كان ال بد من بحثھا 
  :منھا، وبیان رأي الشرع فیھا

  دراسة الطالب نایف بن ناشي بن عمیر الذراعي الظفیري وھي رسالة ماجستیر
بإشراف الدكتور محمد نعیم " اآلثار الشرعیة المترتبة على حوادث السیر" بعنوان 

حیث عرف الباحث الحوادث المروریة وبین ، ٢٠٠٥یاسین، الجامعة األردنیة، 
أقسامھا وتكلم عن المسؤولیة في حوادث السیر األخرویة والدنیویة وأشار إلى 
العاقلة وما تتحملھ وكذلك بحث موضوع التأمین والضمان في حوادث السیر وبین 

 .نائیة المترتبة على حوادث السیراآلثار المدنیة والج
  أحكام " دراسة الطالب محمد علي مشبب القحطاني وھي رسالة ماجستیر بعنوان

بإشراف الدكتور حمزة حسین الفعر، جامعة " حوادث المرور في الشریعة اإلسالمیة
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وقد بین الباحث في دراستھ تعریف حوادث ، ١٤٠٨/١٩٨٨أم القرى مكة المكرمة 
أسبابھا وأشار إلى العقوبات التي تقع على المتسبب ومنھا عقوبة المرور وبیان 
 .التعزیر بالمال

  حوادث ""دراسة الطالب ناجح محمد حسن عصیدة وھي رسالة ماجستیر بعنوان
بإشراف الدكتور مأمون وجیھ الرفاعي، " السیارات في التشریع الجنائي اإلسالمي

ن الباحث في رسالتھ مقاصد وقد بی، م٢٠١٠،نابلس، فلسطین، جامعة النجاح
وبیان أثر األضرار المترتبة ، الشریعة اإلسالمیة في حفظ المصالح العامة والخاصة
وكذلك بین الباحث أسباب . على الحوادث وكیفیة ضمانھا في التشریع اإلسالمي

السائق والمشاة (الحوادث المروریة وأنھا ترجع إلى مستخدمي الطریق وھم 
وضرورة التعویض المالي عن األضرار الناجمة ،  أو السیارةأو الطریق) والراكب

 .عن الحوادث المروریة
 اآلثار االقتصادیة لحوادث المرور مركز : "دراسة عبد المعطي السید، وھي بعنوان

، الدراسات والبحوث، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، المملكة العربیة السعودیة
 في ھذه الدراسة أن مشكلة الحوادث من أھم وقد بین الباحث، ٢٠٠٨، الریاض

واخطر المشكالت التي تواجھ الدول تبین كذلك  اآلثار السلبیة لحوادث السیر على 
كما سعى إلى بیان ، من خالل الخسائر البشریة والمادیة الناتجة عنھا، االقتصاد

 .العوائد االقتصادیة من إتباع طرق السالمة
 حوادث : "اعیر وھي رسالة ماجستیر بعنواندراسة الطالب عوض قاسم الفو

بإشراف الدكتور یوسف " السیارات وما یتعلق بھا من أحكام في الفقھ اإلسالمي
، م٢٠٠٦المملكة األردنیة الھاشمیة، ، كلیة الشریعة، علي غیظان جامعة البلقاء

والتعرف على أھم ، وقد بین في ھذه الدراسة األسباب التي تؤدي إلى حوادث السیر
 .آثارھا ودور السیاسة الشرعیة في السعي إلى الحد منھا

 حوادث : "دراسة الطالب عودة مصطفى بن أحمد، وھي رسالة ماجستیر بعنوان
بإشراف الدكتور فخري أبو " المرور أسبابھا وعالجھا من منظور تربوي إسالمي

وقد سعى الباحث إلى التعرف على أھم أسباب ، م٢٠٠٣صفیة، جامعة الیرموك  
 .الحوادث المروریة وطرق عالجھا من منظور تربوي إسالمي

  دراسة لألستاذ الدكتور محمد راكان الدغمي بعنوان الجرائم المترتبة على حوادث
وقد بین الباحث فیھا الجرائم المترتبة ، المرور وعقوباتھا في الشریعة اإلسالمیة

 ومدى ضمان على حوادث المرور من حیث بیان وجھة نظر العلماء والفقھاء
  .المتلفات الناتجة عن ھذه الحوادث 

         والجدید في ھذا البحث وھذه الدراسة ھو بیان مشروعیة التعویض عن 
الضرر الذي نتج عن ھذه الحوادث واألساس الشرعي الذي اعتمد علیھ في 

  .وھذا ما تتمیز بھ ھذه الدراسة عن غیرھا، التعویض
  لعالمینوآخر دعوانا أن الحمد هللا رب ا
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  املبحث األول

  مفهوم التعويض والضمان

  اطب اول

   اوض وان ً واطًرف

  : تعریف التعویض:ال

م��ن الِع��َوض وھ��و الب��دل، والجم��ع َأْع��َواض مث��ل ِعَن��ب وَأْعَن��اب،       :   لغ��ة- أ 
 َعْوضًا والعوض مصدر قولك عاَضھ . واْعَتاض أخذ الِعَوَض، واْسَتَعاض سأل الِعَوض     

وِعیاضًا ومعوضًة وعوََّضھ وَأعاَضھ، وتق�ول اْعتاَض�ني ف�الن ِإذا ج�اء طالب�ًا للع�وض                 
  ).١(والصِّلة

لو تتبعنا كتب الفقھ�اء ال�سابقین لم�ا وج�دنا ف�ي كت�بھم تعریًف�ا                 :  اصطالحاً -ب  
وم�ع ذل�ك فق�د ع�رف     ، لمصطلح التعویض؛ ألن اللفظ السائد عندھم قدیما ھو الضمان     

  :عاصرون التعویض بتعریفات قریبة من بعضھا منھاالفقھاء الم
ھو المال الذي یحكم بھ على م�ن أوق�ع ض�ررا    : عرف شلتوت التعویض بقولھ 

إزال�ة ال�ضرر الم�ادي    : وعرف�ھ ف�یض اهللا  ، )٢(على غیره في نفس أو م�ال أو ش�رف    
س��واء ال��ضرر الواق��ع   : وأض��اف الزحیل��ي " الح��ائط ب��اآلخرین وجب��ره وت��رمیم آث��اره   

  ). ٣(أو الخطأ بالتعدي 
ما یجب دفعھ للمتضرر من ب�دل م�الي ب�سبب    : ویعرف الباحثان التعویض بأنھ   

  .الضرر الذي لحق بھ من قبل الغیر سواء أكان ھذا الضرر مادیًا أو معنویًا
  :تعریف الضمان:  ثانیًا 

كف��ل ب��ھ فھ��و ض��امن، وض��من وض��منھ   ، ض��من ال��شيء بالك��سر ض��ماناً :  لغ��ة-     أ 
  ).٤(فتضمنھ عنھ مثل غرمھ وضمنھ إیاه أي كفلھالشيء تضمینًا 

                                                           

انظر ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور ، مادة عوض ) ١(
 ھـ، ١٤١٤ -الثالثة :  بیروت، الطبعة–لسان العرب، دار صادر، األنصاري الرویفعى اإلفریقي

الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، وانظر الزبیدي، محّمد بن محّمد بن عبد . مادة عوض، ٧/١٩٢
مجموعة من المحققین، : تحقیق، الملّقب بمرتضى، الزَّبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس

وانظر مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، . مادة عوض، ٤٥٠-١٨/٤٤٩،  )ط.د(دار الھدایة 
 .٢/٦٣٧، دار الدعوة،  )إبراھیم مصطفى وآخرون (
 .٤١٥د ، اإلسالم عقیدة وشریعة ، دار الشروق بیروت، ص شلتوت، محمو )  ٢(
، ١، نظریة الضمان في الفقھ اإلسالمي، ط)م ١٩٨٣ -ھـ  ١٤٠٣(فیض اهللا، محمد فوزي  ) ٣(

، نظریة الضمان أو أحكام )م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧(الزحیلي، وھبة . ، مكتبة التراث الكویت١٥٨ص 
، دار الفكر ٨٨- ٨٧ اإلعادة السابعة، ص ٢المي، ط المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الفقھ اإلس

 .المعاصر بیروت، دار الفكر دمشق
الرازي، محمد بن ابي بكربن عبدالقادر، مختار  . ١٣/٢٥٧، ابن منظور، لسان العرب ) ٤(

 .١٦١/ ١، ط جدیده،  .م١٩٩٥-ه١٤١٥الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت، 
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لق��د ع��رف الفقھ��اء ال��سابقون ال��ضمان    :  تعری��ف ال��ضمان اص��طالحاً –    ب 
ال�ضمان بمعن�ى    : تعریف الحنفیة حیث قالوا   : بتعریفات متعددة قریبة من بعضھا منھا     

َھ�ا ِبَقُب�وٍل   َفَتَقبََّلَھ�ا َربُّ {: وھي مشتقة م�ن الكف�ل وھ�و ال�ضم ومن�ھ قول�ھ تع�الى         ، الكفالة
َحَسٍن َوَأنَبَتَھا َنَباًتا َحَسًنا َوَكفََّلَھا َزَكِریَّا ُكلََّما َدَخ�َل َعَلْیَھ�ا َزَكِریَّ�ا اْلِمْح�َراَب َوَج�َد ِعن�َدَھا                 
 ِرْزقًا َقاَل َیا َمْرَیُم َأنَّى َل�ِك َھ�َذا َقاَل�ْت ُھ�َو ِم�ْن ِعن�ِد الّل�ِھ إنَّ الّل�َھ َی�ْرُزُق َم�ن َی�َشاء ِبَغْی�رِ                  

أن�ا وكاف�ل الیت�یم ف�ي        :[ أي ضمھا إلى نف�سھ وق�ال ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم             ) ١(}ِحَساٍب
ومن�ھ  ، أي ض�ام الیت�یم إل�ى نف�سھ         ) ٢](الجنة ھكذا وقال بإصبعیھ ال�سبابة والوس�طى       

فمعن��ى ت��سمیة العق��د  ، س��میت الخ��شبة الت��ي تجع��ل دعام��ة الح��ائط كف��یًال ل��ضمھا إلی��ھ   
أو إعطاء  ، )٣(لى ذمة األصیل على وجھ التوثیق     بالكفالة انھ یوجب ضم ذمة الكفیل إ      

  )٤(مثل الشيء أن كان من المثلیات وقیمتھ أن كان من القیمیات 

لمالكية فقال          فه  : وعرف�ھ ال�شافعیة فق�الوا     ، )٥( شغل ذمة أخ�رى ب�الحق      :ع

بأنھ التزام حق ثابت في ذمة الغیر أو إحضار من ھ�و علی�ھ أو ع�ین م�ضمونة ویق�ال         
 الذي یحصل بھ ذلك ویسمى الملتزم لذلك ضامنا وضمینًا وحمیًال وزعیمًا وكافًال للعقد

بأن�ھ ض�م ذم�ة ال�ضامن إل�ى ذم�ة        : وعرفھ الحنابل�ة فق�الوا    ، )٦(وكفیًال وصبیرًا وقبیالً  
  ).٧(المضمون في التزام الحق

يتية           لك لفقهية  عة  س لم فته    بأنھ ما یجب التزامھ من الشارع ب�سبب :ع

االعت��داءات كال��دیات ض��مانا لألنف��س واألروش ض��مانا لم��ا دونھ��ا غرام��ة المتلف��ات        
  ).٨(والغصوب والتعییبات والتغیرات الطارئة

بأنھ االلتزام بتعویض الغیر عما لحقھ من تلف المال أو ضیاع       :       وعرفھ الزحیلي 
  )٩.(المنافع أو عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادثة بالنفس اإلنسانیة

                                                           

 .٣٧سورة  آل عمران االیة   )  ١(
محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، الصحیح المختصر من أمور ، بخاريال ) ٢(

محمد زھیر بن ناصر : صحیح البخاري، المحقق، رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وسننھ وأیامھ
) مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(الناصر، دار طوق النجاة 

 . ٥٣٠٤حدیث رقم ، باب فضل من یعول یتیمًا،  ، كتاب األدب٧/٥٣ھـ، ١٤٢٢ األولى،: الطبعة
، )ھـ٤٨٣: المتوفى(السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي  ) ٣(

  .١٩/١٠٦م،  ١٩٩٣-ھـ١٤١٤تاریخ النشر ) ط.د(المبسوط، دار المعرفة بیروت، 
درر الحكام في شرح مجلة األحكام، ، )ھـ١٣٥٣: المتوفى( علي حیدر خواجھ أمین أفندي (٤)

  .٨٩ص،١م، ج١٩٩١ - ھـ ١٤١١األولى، : فھمي الحسیني، دار الجیل، الطبعة: تعریب
دار الفكر بیروت ، مواھب الجلیل في مختصر شرح خلیل، محمد بن بن عبدالرحمن، الخطاب) ٥(

 ٩٦ص،٥ھـ، الطبعة الثانیة، ج١٣٩٨
 المطالب في شرح روض الطالب، دار الكتب العلمیة أسنى، زكریا بن محمد،  االنصاري(٦)

 .٢/٢٣٥، تحقیق محمد  تامر، ١بیروت، ط
 .٣٤٤، ٤)ط. د (، ١٤٠٥عبداهللا بن احمد المقدسي، المغني، دار الفكر بیروت، ، ابن قدامة ) ٧(
 .٢٢١-٢٢٠ص،٢٨م،الموسوعة الفقھیة،وزارة االوقاف والشؤون االسالمیة بالكویت ) ٨(

 .١٦٠مرجع سابق ، ص، نظریة الضمان وأحكام المسؤولیة المدنیةوالجنائیة، الزحیلي) (٩
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اإلل��زام بتع��ویض : وال�ذي یمی��ل إلی��ھ الباحث��ان ب��الترجیح تعری��ف ال��ضمان بأن��ھ 
  .الغیر عن ضرر لحق بھ من الغیر سواء كان الضرر بالنفس أو المال أو المنافع

  :تعریف الضرر:  ثالثًا
الھ�زال، القح�ط،   : الضرر ضد النفع وھو یطلق عل�ى ع�دة مع�ان منھ�ا    :  لغة -أ  

  ).١(ك على النقص في األموال واألنفس وغیر ذلكسوء الحال، الشدة، ویطلق كذل
فھناك أیضًا عدة تعریفات للضرر إال أنھ�ا متقارب�ة ف�ي معناھ�ا     :  اصطالحاً -ب  

  :ومنھا
 أن��ھ ك��ل نق��ص یلح��ق ال��شخص س��واء ك��ان ف��ي م��ال متق��وم محت��رم، أو ج��سم   

أو ھ��و ك��ل م��ا ی��صیب اإلن��سان مم��ا حث��ت ال��شریعة    ، )٢(مع��صوم، أو ع��رض م��صان 
  . لى حمایتھ وعدم االعتداء علیھ بقصد أو بغیر قصداإلسالمیة ع

ب اطا  

  رو اوض ن ارر

تظافرت األدل�ة م�ن الق�رآن الك�ریم وال�سنة النبوی�ة عل�ى م�شروعیة التع�ویض            
  : عن الضرر الذي یلحق باإلنسان، سواء كان عمدًا أم خطًأ ومنھا 

ي:  ال لك لق    :م 

اُلوْا َنْفِق��ُد ُص��َواَع اْلَمِل��ِك َوِلَم��ن َج��اء ِب��ِھ ِحْم��ُل َبِعی��ٍر َوَأَن��ْا ِب��ِھ  َق��{:  قول��ھ تع��الى  -١
وال���زعیم ، وال���زعیم والكفی���ل والحمی���ل وال���ضمین والقبی���ل س���واء، ٣}َزِع���یٌم

الزعیم الكفی�ل بل�سان     : قال الكلبي . وقال الرازي وتفسیر زعیم كفیل    . الرئیس
، عمت ب�ھ ت�زعم زعم�ًا وزعام�ة    ز: وروى أبو عبیدة عن الكسائي. أھل الیمن 

أي كفلت بھ، وھذه اآلیة تدل على أن الكفالة كانت صحیحة في شرعھم، وقد         
ال�زعیم غ�ارم وال��دین   : [حك�م بھ�ا رس�ول اهللا ص��لى اهللا علی�ھ وس�لم ف�ي قول��ھ      

 وھ��و -، فق��د ض��من یوس��ف علی��ھ ال��سالم لم��ن ج��اء ب��صواع المل��ك  ٤]مق��ضي
  ).٥( البعیر من الّطعام قدر ما یحملھ-إناؤه اّلذي كان یشرب بھ 

                                                           

اب�ن منظ�ور، ل�سان الع�رب، م�صدر س�ابق،             .  ١٥٩الرازي، مختار الصحاح، مصدر س�ابق،          )  ١(
٤٨٣- ٤/٤٨٢ . 
، التع�ویض ع�ن ال�ضرر، دار كن�وز إش�بیلیا      )م ٢٠٠٧-ھ�ـ  ١٤٢٨(بوساق، محمد بن الم�دني      )  ٢(

ھ��و : ال��ضرر: وق��د ذك��ر مجموع��ة م��ن التع��اریف منھ��ا . ٢٨، ص ٢ع ال��سعودیة، ط للن��شر والتوزی��
أو إلح�اق مف�سدة ب�اآلخرین      . أو ھ�و الفع�ل ال�ضار ابت�داء        . النقص الذي یلحقھ الرجل في شيء أخی�ھ       

 .٢٤ص ...مطلًقا 
 .٧٢سورة یوسف االیة  ) ٣(
كفالة، بیت األفكار الدولیة، القزویني، محمد بن ماجھ، سنن ابن ماجھ، كتاب الصدقات، باب ال ) ٤(

 .، صححھ االلباني٢٤٠٥،حدیث رقم ٢٥٩ص
الرازي، أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الملقب بفخر الدین الرازي  ) ٥(
.  ھـ١٤٢٠-الثالثة : مفاتیح الغیب، دار إحیاء التراث العربي بیروت، الطبعة) ھـ٦٠٦: المتوفى(

١٨/٤٨٧. 
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َوَداُووَد َوُسَلْیَماَن ِإْذ َیْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ َنَفَشْت ِفیِھ َغَنُم اْلَقْوِم {: قولھ تعالى -٢
َفَفھَّْمَناَھا ُسَلْیَماَن َوُكلا آَتْیَنا ُحْكًما َوِعْلًما َوَسخَّْرَنا َمَع * َوُكنَّا ِلُحْكِمِھْم َشاِھِدیَن

  ١.}ِجَباَل ُیَسبِّْحَن َوالطَّْیَر َوُكنَّا َفاِعِلیَنَداُووَد اْل
ذكر الطبري في تفسیره ان الحرث المذكور كان كرمًا قد انبتت عناقیده : وجھ الداللة

وان الغنم قد أفسدتھ فحكم داود علیھ السالم بالغنم لصاحب الكرم تعویضًا عما اتلف؛ 
نا سلیمان فقضى بأن یدفع الكرم إلى ألن الغنم كانت تساوي قیمة ما أفسدت، أما سید

الفائدة . وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم، صاحب الغنم فیقوم علیھ حتى یعود كما كان
من ذلك ھو وجوب تضمین الذي أضر باآلخر بما یقع بھ التساوي بین الضرر 

  ).٢(والعوض
ُتم ِبِھ َوَلِئن َصَبْرُتْم َلُھَو َخْیٌر َوِإْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوْا ِبِمْثِل َما ُعوِقْب{:  قولھ تعالى-ج 

  .٣}لِّلصَّاِبریَن
ان رغبتم في استیفاء القصاص فاقتنعوا : ذكر الرازي في تفسیره: وجھ الداللة

الزیادة ظلم ممنوع منھ في عدل اهللا بالمثل وال تزیدوا علیھ فإن استیفاء 
  ).٤(ورحمتھ

ه: ثانيا لم ية  لنب لسنة    :م 

 طعام�ًا ف�ي      إل�ى الّنب�ّي      أھدت بعض أزواج الّنب�ّي      {: ل قا عن أنس    -١
طعام : قصعة، فضربت عائشة القصعة بیدھا فألقت ما فیھا، فقال الّنبّي 

 ).٥(}بطعام ، وإناء بإناء
أن��ھ ی��دل عل��ى أن المثل��ي ی��ضمن بمثل��ھ وال ی��ضمن : وج��ھ الدالل��ة م��ن الح��دیث

  ).٦(واز التعویض عن الضرربالقیمة إال عند عدم المثل، وھو یدل بوضوح على ج

                                                           

 .٧٩-٧٨ة األنبیاء اآلیات سور ) (١
: المتوفى(الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري  ) (٢

، ١أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط: ، جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق)ھـ٣١٠
  .١٨/٤٧٥ م ، ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠

 .١٢٦سورة النحل اآلیة ) (٣
  .٢٠/٢٨٩فاتیح الغیب، مرجع سابق، الرازي، م ) ٤(
: المتوفى(الترمذي، محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى  ) ٥(

جـ (ومحمد فؤاد عبد الباقي ) ١،٢جـ (أحمد محمد شاكر : ، سنن الترمذي، تحقیق وتعلیق)ھـ٢٧٩
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ، )٥، ٤ج(وإبراھیم عطوة عوض المدرس في األزھر الشریف ) ٣

، باب ما جاء م،  كتاب األحكام عن رسول اهللا ١٩٧٥ - ھـ ١٣٩٥، ٢ مصر، ط–البابي الحلبي 
 .، وقال حدیث حسن صحیح ١٣٥٩ حدیث رقم ٣/٣٦٢فیمن یكسر لھ الشيء، 

: المتوفى(المباركفوري، أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفورى  ) ٦(
  .٤٩٥ /٤، )ط.د( بیروت ، –، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمیة )ھـ١٣٥٣
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ال ضرر وال   { : قال رسول اهللا    :  عن ابن عباس، رضي اهللا عنھما قال       -٢
  ). ١(}ضرار

ي    لح اللة م  ل حیث إن�ھ   ،  أنھ قرر مبدًأ ھامًا في الشریعة اإلسالمیة       :جه 

  .ال ینھى عن الضرر فحسب بل فیھ إشارة إلى وجوب الضمان على من كان سبًبا فیھ
ال��شیخ م��صطفى الزرق��ا رحم��ھ اهللا تع��الى نق��ًال ع��ن وال��ده أن بینھم��ا وق��د ذك��ر 

فحمل اللفظ على التأسیس أولى من حملھ على التأكی�د، فال�ضرر إلح�اق مف�سدة            ، فرقًا
فم�ن أتل�ف   : وق�ال . بالغیر مطلًقا أما الضرار إلحاق مف�سدة ب�الغیر عل�ى وج�ھ المقابل�ة          

، فل�یس ھ�ذا م�ن الم�صلحة ف�ي ش�يء       ماًال ال یج�وز الحك�م علی�ھ ب�إتالف مال�ھ المماث�ل        
  . )٢(فیلزم التعویض جبًرا للضرر

قال رسول الّلھ صلى اهللا علیھ : حدیث سمرة بن جندب رضي اهللا تعالى عنھ قال -٣
على الید ما أخذت حّتى تؤّدي قال قتادة ثم نسي الحسن فقال ھو أمینك « : وسلم

تھ الید ضمان على أي ما أخذ:  وجھ الداللة،٣]ال ضمان علیھ، یعني العاریة
 ).٤(صاحبھا واإلسناد إلى الید على المبالغة ألنھا ھي المتصرفة

ما روي عن حرام بن سعد بن محیصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط  -٤
أن على أھل الحوائط حفظھا : فقضى صلى اهللا علیھ وسلم،رجل فأفسدت فیھ 

 ).٥(ابالنھار وأن ما أفسدت المواشي باللیل ضمان على أھلھ
من : قال رسول اهللا علیھ وسلم: عن النعمان بن بشیر رضي اهللا عنھ قال -٥

أوقف دابة في سبیل من سبل المسلمین أو في سوق من أسواقھم فأوطأت 

                                                           

) ھـ٢٤١:المتوفى(أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد الشیباني ، الشیباني ) ١(
د عبد اهللا بن عبد : عادل مرشد، وآخرون، إشراف، شعیب األرنؤوط: مسند أحمد بن حنبل تحقیق

م، مسند عبد اهللا بن عباس رضي اهللا ٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١، ١ط، ن التركي، مؤسسة الرسالةالمحس
 وھو ابن یزید الجعفي، وإن -حسن، جابر: ، قال شعیب األرنؤط٥/٥٥، ٢٨٦٥عنھما، حدیث رقم 

الحاكم، أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد ،  قد توبع، وباقي رجالھ ثقات رجال الصحیح-كان ضعیفا
 محمد بن حمدویھ بن ُنعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المعروف بابن البیع اهللا بن

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب : ، المستدرك على الصحیحین، تحقیق)ھـ٤٠٥: المتوفى(
صحیح : ، وقال٢/٦٦ ، ٢٣٤٥، كتاب البیوع، حدیث رقم ١٩٩٠-١٤١١، ١ بیروت، ط–العلمیة 

 .على شرط مسلم: م ولم یخرجاه، وقال الذھبياإلسناد على شرط مسل
، دار القل��م ٢٢،  ص ١، الفع��ل ال��ضار وال��ضمان فی��ھ، ط )م١٩٨٨(الزرق��ا، م��صطفى أحم��د  )   ٢(

 .دمشق
الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، كتاب البیوع، باب ما جاء في ان العاریة مؤداة، ص  )  ٣(

 .وقال حدیث حسن صحیح، ١٢٦٦، حدیث رقم ٣٠١
 .٤/٤٠٢الماركفوري، تحفة االحوذي، مرجع سابق،   ) ٤(
إسناده : ، قال األرنؤوط٢٣٦٩٨ ، حدیث رقم ٣٩/٩٧الشیباني، مسند احمد ، مرجع سابق،  )  ٥(

 .٧٤٨- ٢/٧٤٧" الموطأ"وھو في . مرسل صحیح، رجالھ ثقات
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ان الحدیث یدل صراحة على : وجھ الداللة، )١(بید أو رجل فھو ضامن
  .وجوب التضمین عمن احدث ضررا باآلخرین

فع�ن اب�ن    ،  عل�ى م�شروعیة التع�ویض حی�ث ورد          فق�د أجم�ع الفقھ�اء      :إلجما

واتفق��وا أن م��ن غ��صب ش��یئًا مم��ا یك��ال أو ی��وزن فاس��تھلكھ ث��م لقی��ھ      :" ح��زم قول��ھ  
واتفق�وا  : وق�ال ، المغصـوب منھ في البلد الذي كان فیھ الغصب أنھ یقضى علیھ بمثلھ           

  ).٢"(على أن أخذ أموال الناس ظلًما ال یحل
ویض ع�ن ال�ضرر م�ن المب�ادئ األساس�یة ف�ي       من األدلة السابقة یتبین أن التع    

تحقیق مقاصد الشریعة، وھذا مما یتناسب مع شمولیة الشریعة وخلودھا وصالحیتھا 
ف�التعویض ع�ن ال�ضرر فی�ھ ص�یانة لألم�وال وحق�وق              ، للتطبیق ف�ي ك�ل زم�ان ومك�ان        

اآلخرین من الضیاع؛ ألن حرمة المال كحرم�ة ال�نفس، ث�م إن التع�ویض جب�ر لل�ضرر                 
ل��ذي یلح��ق الم��ضرور، وقم��ع للع��دوان، وزج��ر للمعت��دي، وھ��و م��ن أھ��م         وال��نقص ا

  .  الوسائل والطرق لحمایة األموال من الضیاع واالبتعاد عن أذى اآلخرین 

  اطب اث

  أب اوض ن ارر

     ما من شك أن التعویض أو الضمان الذي یترتب على االنسان یكون في حاالت 
  معینة نذكرھا بإیجاز

ال  لعق:     ).٣(ما ينشأ ع مخالفة 

        فإن أي إخالل بشرط من شروط العقد أو ما تقتضیھ طبیعة العقد فإنھ یكون 
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن {: ضامنًا لما أتلف وأساس االلتزام بتنفیذ العقد بشروطھ قولھ تعالى

اَألْنَعاِم ِإالَّ َما ُیْتَلى َعَلْیُكْم َغْیَر ُمِحلِّي الصَّْیِد َوَأنُتْم آَمُنوْا َأْوُفوْا ِباْلُعُقوِد ُأِحلَّْت َلُكم َبِھیَمُة 
الصلح جائز بین :( وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم). ٤(}ُحُرٌم ِإنَّ الّلَھ َیْحُكُم َما ُیِریُد

والمسلمون على شروطھم إال شرطًا ، المسلمین إال صلحًا حرم حالًال أو أحل حرامًا
أما أساس تنفیذ الشرط المتعارف علیھ فیعود للقواعد ). ٥(حل حرامًاحرم حالًال أو 

                                                           

تحقیق السید دار المعرفة بیروت، ، سنن الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسین، الدارقطني ) ١(
 .٣/١٥٥، عبداهللا ھاشم یماني، حدیث مرفوع

ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد ب�ن س�عید ب�ن ح�زم األندل�سي القرطب�ي الظ�اھري، مرات�ب               )   ٢(
 .، دار الكتب العلمیة  بیروت٥٩، ص )ط.د(اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات، 

 .٤٠٦- ٤٠١ص،  سابقمرجع، اإلسالم عقیدة وشریعة، شلتوت ) ٣(
 .١:سورة المائدة ) ٤(
الترمذي، سنن الترمذي، كتاب األحكام، باب ما ذكر عن رسول اهللا في الصلح بین الناس  ) ٥(

 .ھذا حدیث حسن صحیح: وقال، ١٣٥٢، حدیث رقم ٣١٨ص
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). ١(المعروف عرفا كالمشروط شرطًا(منھا قاعدة ،الفقھیة التي ذكرھا الفقھاء
  ).٢(الیقین بالعرف كالیقین بالنص(وقاعدة 

 ):٣(الضمان بوضع الید: ثانیا
ؤتمنة كید الودیع والوصي والم،           والید ھنا قد تكون مؤتمنة أو غیر مؤتمنة

أما غیر المؤتمنة وھذه ، فھؤالء ال یضمنون إال بالتعدي أو التقصیر، على مال الیتیم
قد تكون بغیر إذن المالك وذلك كالسرقة والغصب وقد تكون بإذن كید البائع على 

ومستأجر الدابة المتعدي المخالف للشرط  فإن ھؤالء یضمنون ، المبیع قبل القبض
  . ھما كان سبب اإلتالفالشيء م

إلتال:ثالثا   ):٤(لضما بسب 

     وھو إحداث أمر یفضي إلى تلف شيء آخر على جري العادة ویقال للفاعل 
  :وال بد للضمان فیھ من ثالثة أمور، مسبب

 أال یقطع سببیة الفعل للضرر -٣. تحقق السببیة بین الفعل والضرر-٢. التعدي-١
 .قاطع أجنبي من الفاعل

الشَّْھُر اْلَحَراُم ِبالشَّْھِر {:      واألساس في تضمین المتلف قولھ تعالى  
اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعَلْیُكْم َفاْعَتُدوْا َعَلْیِھ ِبِمْثِل َما اْعَتَدى 

  .٥}َعَلْیُكْم َواتَُّقوْا الّلَھ َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَھ َمَع اْلُمتَِّقیَن
فإذا كان اإلتالف مباشرة ،      فاإلتالف قد یكون مباشرة وقد یكون بالتسبب

ودون أن یكون ھناك واسطة وھذا بال شك یضمن ما اتلف إال إذا كان اإلتالف 
وقد ذكر العز بن عبد السالم بعضًا من الصور التي ال یعتبر فیھا ، مشروعًا

جساد وحفظ األرواح مثل قطع مثل اإلتالف إلصالح األ، )ضامنًا(المتلف متلفا 
وقد یكون إتالفًا لدفع ضرر مثل قتل ودفع الصائل وقتل ، األعضاء المتآكلة

  .البغاة وإتالف ما یعصى بھ اهللا عز وجل
وقد ذكر الشیخ شلتوت بعضًا من الصور التي یكون فیھا المتلف ضامنًا 

  :مباشرًا وھي

                                                           

- ١٤٠٩الزرقاء، أحمد بن الشیخ محمد، شرح القواعد الفقھیة، دار القلم دمشق  ) ١(
الكاساني عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن . ، تحقیق مصطفى احمد الزرقاء١/٢٣٧/،٢،ط١٩٨٩

 -ھـ ١٤٠٦، ٢ط، دار الكتب العلمیة، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، أحمد الكاساني الحنفي
 .١٦٨ص،٥ج، م١٩٨٦

 .٥٢ص،١درر الحكام في شرح مجلة األحكام ، مرجع سابق، ج، علي حیدر )  ٢(
سالم، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن ابن عبد ال )  ٣(

: السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، قواعد األحكام في مصالح األنام، راجعھ وعلق علیھ
 - ھـ ١٤١٤ القاھرة، جدیدة مضبوطة منقحة، –طھ عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات األزھریة 

 .٢/١٥٤م، ١٩٩١
 .٦٩ص، نظریة الضمان، الزحیلي  ) ٤(
 .١٩٤:سورة البقرة ) ٥(
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مل في العالج أو لم یكن مسؤولیة خطأ الطبیب إذا تجاوز الحد المعتاد وأھ  - أ
  .من أھل الطب

 .مسؤولیة التشویھ المعروفة بمسؤولیة العاھة المستدیمة  - ب
 ).١(   مسؤولیة تجاوز حدود السلطة المخولة وقرروھا على ناظر الوقف-ج

     أما إذا كان اإلتالف بالتسبب، وھو إحداث أمر في مشي یقتضي تلف 
لھ وھذا حتى یكون فیھ الضمان شيء آخر، أوھو ما اثر في التلف ولم یحص
  .البد من تحقق الشروط الثالثة السالفة الذكر

   المسؤولیة الناشئة عن االستیالء القھري فإذا أزال االنسان یدًا عن -د
ملكھا لیضع یده علیھا فانھ یعتبر ضامنًا وقد بحث الفقھاء ذلك تحت باب 

  .الغصب
وھذه ) التسبب السلبي (   المسؤولیة الناشئة عن التقصیر فیما یجب-ه

إذا قصر االنسان في القیام بما یجب علیھ بالشرع أو بالعقد فتلفت (القاعدة 
نفس أو مال وجب علیھ ضمان ما اتلف، ومما یدل على ذلك فعل عمر رضي 

، اهللا عنھ أن رجًال أتى أھل بیت استسقاھم فلم یسقوه فمات فأمر بھم الدیة
  ).٢(وبھ أقوال: قال احمد

   ارااطب

  ن ارر وان  ص ارواد  ق وض 

ھناك بعضًا من القواعد التي ذكرھا الفقھاء فیما یختص بموضوع ضمان السیر نذكر 
  :منھا

األصل ان المشي في طریق المسلمین مباح بشرط السالمة وعدم األذیة فیما یمكن -١
  ).٣(االحتراز منھ 

لكل شخص إال أن ھذا الحق مقید بأال یؤدي إلى إلحاق الضرر        فالسیر حق 
وربما یندرج تحت عنوان  التعسف في استعمال الحق، فاستعمال الحق ، باآلخرین

وھذا یكمن في عدم الوطء والضرب بالید والصدم ،مباح بشرط عدم إیذاء اآلخرین 
اننا اإلزعاج أو الكدم وھو العض بمقدم األسنان وغیر ذلك ویقاس علیھا في زم

  .والدھس أو الصدم أو عرقلة الحركة أو غیر ذلك
  : المباشر ضامن وان لم یكن متعدیًا-٢

      أي أن المباشر الذي اضر بالغیر ضامن لذلك الضرر وان لم یكن متعدیًا وذلك 
كالنائم الذي انقلب على آخر فقتلھ فانھ قد باشر القتل مع ان نومھ لم یكن محظورًا 

  .ھذا فھو یضمن دیة المقتولفي نفسھ ل

                                                           

 .٤٠٤-٤٠٣مرجع سابق ، ص، اإلسالم عقیدة وشریعة، شلتوت ) ١(
 . ٤٠٨- ٤٠٦ص، المرجع السابق ) ٢(
مكتبة سالم،  ، ١ط،دراسة شرعیة لبعض النوازل الفقھیة المعاصرة، احمد بن ناصر بن سعید ) ٣(

 .٧٩ص
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الجواز (أن :      وقد یبدو للبعض أن ھذه القاعدة معارضة بقاعدة أخرى تنص على
أي أن الفعل المباح إذا حصل من خاللھ ضررًا آلخر بغیر ، )الشرعي ینافي الضمان

ولكن ھذه القاعدة تكون عند ممارسة حق من الحقوق ، قصد فانھ ال ضمان علیھ
ال تتقید بوصف السالمة أما إذا تقیدت بوصف كحق المرور مثًال فان المطلقة التي 

  .مجرد كون الفعل جائزا فانھ ال ینافي الضمان
وإذا قعد الرجل في مسجد لحدیث أو نام :       ذكر السرخسي مثاًال على ذلك فقال

، فیھ في غیر صالة أو مر فیھ فھو ضامن لما أصاب كما یضمن في الطریق األعظم
ال ضمان علیھ فیھ؛ ألنھ لو كان : وقال أبو یوسف ومحمد، قول أبي حنیفةوھذا 

مصلیًا في ھذه البقعة لم یضمن ما یعطب بھ فكذلك إذا كان جالسًا فیھ لغیر الصالة 
وھذا ألن االعتكاف في المسجد قربة كالصالة والمعتكف ، بمنزلة الجالس في ملكھ

صالة مندوب إلیھ قال صلى اهللا علیھ یتحدث وینام في المسجد والجلوس النتظار ال
َلا َیَزاُل َأَحُدُكْم :( َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم: َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل { :وسلم

 اْلَمْسِجِد اللَُّھمَّ ِفي َصَلاٍة َما َداَم َیْنَتِظُرَھا َوَلا َتَزاُل اْلَمَلاِئَكُة ُتَصلِّي َعَلى َأَحِدُكْم َما َداَم ِفي
  ).١(اْغِفْر َلُھ اللَُّھمَّ اْرَحْمُھ َما َلْم ُیْحِدْث

    وكذلك الجلوس في المسجد لتعلیم العلم وتعلمھ مندوب إلیھ فیكون بذلك مباحًا 
: مطلقًا والمباح المطلق ال یكون سببا لوجوب الضمان على الحر ویرى أبو حنیفة أن

د والنوم فیھ لغیر صالة مقید بشرط السالمة، كالطریق المسجد معد للصالة والقعو
فإنھ معد للمشي فیھ، فالجلوس أو النوم فیھ وان كان ال یضر بالمارة یتقید بشرط 
السالمة والدلیل علیھ أن من یجلس في المسجد للصالة إذا احتاج من یصلي في ذلك 

أن یزعج الموضع إلى إزعاجھ لیصلي كان لھ ذلك شرعا ولیس لغیر المصلي 
فعرفنا أنھ معد للصالة فیھ فشغلھ بغیر ذلك یتقید بشرط السالمة ، المصلي عن مكانھ

  ).٢(وان كان ذلك مباحا أو مندوبا إلیھ
  .عقد وبیع وإتالف: قاعدة أسباب الضمان ثالثة-٣

      المقصود باإلتالف أن یباشر اإلتالف بسبب كالقتل أو اإلحراق أو أن یحفر بئرًا 
كھ عدوانًا او یؤجج نارًا في یوم ریح عاصف أو حل عبدا آبقا فھرب في غیر مل

  ).٣(وصور أخرى كثیرة ذكرھا
وھذه القاعدة واضحة الداللة :  إتالف مال الغني بدون إذنھ سبب لوجوب الضمان -١

  ).٤(في تحمیل المتلف تبعات ما اتلف

                                                           

، حدیث ٣/٦٢٦مذي، كتاب الصالة، باب ما جاء في القعود في المسجد،   الترمذي، سنن التر(١)
 .، وقال حدیث حسن صحیح٣٣٠رقم 

  .٣٠/٤٣، مرجع سابق، ٣٠السرخسي، المبسوط  ) ٢(
دار ، القواعد، ابن رجب، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الحنبلي ) ٣(

 .٢٠٥ص، الكتب العلمیة
 .٢١٤- ٢١٣/ ٦، مرجع سابق، ائع الصنائع في ترتیب الشرائعبد، الكاساني ) ٤(



 - ٢٣٨٧ -

  املبحث الثاني

  ملدنيةحوادث السري واملسؤولية ا

  اطب اول

روم ا  

  ).١(جعلت فیھما خطوطًا: وسیرت الثوب والسھم. سار یسیر سیرًا ومسیرًا:   لغة
وقد وردت آیات كثیرة تبین معنى السیر ). ٢(ھو السعي والمشي والمرور:  اصطالحًا

  :منھا
ِھَرًة َوَقدَّْرَنا ِفیَھ�ا    َوَجَعْلَنا َبْیَنُھْم َوَبْیَن اْلُقَرى الَِّتي َباَرْكَنا ِفیَھا ُقًرى َظا        {:  قولھ تعالى  - ا

  .٣}السَّْیَر ِسیُروا ِفیَھا َلَیاِلَي َوَأیَّاًما آِمِنیَن
ُھَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض َذُلوًلا َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَھا َوُكُلوا ِمن رِّْزِقِھ  {:  قولھ تعالى  -ب

  .٤}َوِإَلْیِھ النُُّشوُر
ال��صََّلاُة َفانَت��ِشُروا ِف��ي اْل��َأْرِض َواْبَتُغ��وا ِم��ن َف��ْضِل اللَّ��ِھ  َف��ِإَذا ُق��ِضَیِت {:  قول��ھ تع��الى-ج

  .٥}َواْذُكُروا اللََّھ َكِثیًرا لََّعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن
       فاإلنسان یعتبر ضامنًا لكل م�ا یتل�ف إذا ك�ان مباش�رًا أو م�سببًا ب�شرط  التعم�د،                      

رر ب�اآلخرین أو تل�ف ل�بعض    والسیر من األمور التي قد یحدث من خاللھا إلحاق ال�ض        
  .ممتلكاتھم

       وحت��ى یك��ون ال��سیر خالی��ًا م��ن ال��ضمان فق��د ذك��ر العم��ري أن ھن��اك ش��روطًا إذا  
  :وھي، تحققت فان االنسان ال یعتبر ضامنًا

وھذا یعني أن یكون الطریق عامًا مأذونًا بالمسیر فیھ :  أن یكون السیر مأذونًا فیھ-١
  .خرینللجمیع ال یخص أناسًا دون آ

أن ی�سیر ف�ي طری�ق غی�ر         : وص�ور التع�دي كثی�رة ج�دًا منھ�ا         :  أن ال یكون فیھ تع�د      -٢
أو أن یحم�ل المركب�ة   ، مأذون ل�ھ فی�ھ، أو أن ی�سیر ب�سرعة عالی�ة غی�ر م�سموح بھ�ا               

  .فوق طاقتھا مما یجعلھا تسقط بعض أجزاء منھا فتلحق الضرر باآلخرین
ف��إذا دھ��س إن��سان أو ، فان��ھ ض��امنف��إذا باش��ر الفع��ل بنف��سھ :  المباش��رة والت��سبب-٣

أم�ا المت�سبب فان�ھ یلحق�ھ ال�ضمان م�ا دام فعل�ھ        ، انقلبت سیارتھ على آخر فانھ ضامن     
  .مؤدي إلى اإلتالف بنفسھ

                                                           

الفراھیدي، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي البصري، كتاب  ) ١(
إبراھیم . ٧/٢٩١العین، تحقیق، مھدي المخزومي، وإبراھیم السامرائي، دار ومكتبة الھالل ، 

 .٤٦١ص،١ج،٨ط، المعجم الوسیط،وآخرون، أنیس.
، مجلة دراسات الجامعة األردنیة، ضمان السیر في الفقھ اإلسالمي، علي محمد، العمري) ٢(

 .٣٦٧-٣٤٦ص، ١٩٩٣، ٢٠عدد
 ١٨:سورة سبأ )٣(
 ١٥:سورة الملك ) ٤(
 .١٠:سورة الجمعة ) ٥(
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والمقصود ھو توقي إلحاق اإلتالف بقدر :  أال یمكن االحتراز بحال عما یحدث-٤
  .١اإلمكان

ب اطا  

  ؤون اأر روادث اونوا را   

وھو فعل شيء ضار یصدر من االنسان بال قصد إلیھ عند مباشرة : الخطأ -١
أمر مقصود سواه، أو ھو أن یقصد بالفعل غیر المحل الذي یقصد بھ 

  .كالمضمضة تسري إلى حلق الصائم، الجنایة
      وجمھور الفقھاء على أن الخطأ عذر في إسقاط بعض حقوق اهللا تبارك 

قال اهللا ، )٢(لیس فیھا كلھا فاعتبره الشارع عذرا في سقوط اإلثموتعالى و
رفع عن : (وقال علیھ السالم. ٣)َربََّنا َال ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسیَنا َأْو َأْخَطْأَنا{ : تعالى

  ).٤(أمتي الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیھ
ما یتعلق     والذي علیھ جمھور العلماء أن ضمان المتلفات والدیات وكل 

بحقوق العباد ال یسقط بحال حتى أنھم اتفقوا على أن الخطأ والعمد في أموال 
  .الناس سواء؛ ألنھ من قبیل خطاب الوضع وقد تقرر ذلك في علم األصول

وھو إلحاق مفسدة بالغیر مطلقًا وھناك العدید من القواعد التي : الضرر -٢
ال ضرر وال : رعالجت موضوع الضرر منھا على سبیل المثال ال الحص

  ).٥(والعالقة السببیة في الفقھ اإلسالمي. والضرر یزال.ضرار
       وعالقة السببیة ما بین الخطأ والضرر معناھا أن توجد عالقة مباشرة ما بین 

وھي ركن مستقل عن ركن ، الذي ارتكبھ المسئول والضرر الذي أصاب المغدور
  .الخطأ

  اثاطب 

  وادث ارورب او أم ا

ومن خالل األخذ بعین ،      من خالل النظر في كالم الفقھاء والعلماء قدیمًا وحدیثًا
یرى الباحثان أن یبحث ھذا الموضوع ، االعتبار نظریة المباشرة والتسبب في األفعال

أما إذا ، من باب القتل الخطأ؛ الن ھذا ھو األساس فیھ لعدم النیة الجرمیة في القتل
ت النیة عند االنسان وخصوصا في حوادث الدھس متجھة إلى القتل فان ذلك كان

  .یعتبر من باب القتل العمد وعندھا یجب تطبیق القصاص علیھ وذلك جزاء القاتل

                                                           

 .مرجع سابق، ضمان السیر، العمري  ) ١(
 .١٣٠- ١٢٩ص، ١٩ج، الكویت، یةالموسوعة الفقھ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة) ٢(
 .٢٨٦:سورة البقرة  ) ٣(
،  الدار ١ط، تحقیق حبیب االعظمي، كتاب السنن،ابو عثمان سعید بن منصور، الخرساني ) ٤(

 .٣١٧ص، ١ج، السلفیة
ج ،الدورة الثامنة،مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، حوادث السیر، عبداهللا محمد عبداهللا ) ٥(
 .٢٢٢ص،٢
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    أما عند األخذ بعین االعتبار معرفة المباشر من المتسبب وذلك من اجل 
فة من یلزمھ الضمان ال بد كذلك لمعر، معرفة من یتحمل الدیة اذا كان ھناك وفاة

  :أیضا من بیان ومعرفة األسباب المكونة للحوادث والتي تتلخص في

ي : ال ل مي  ك–لماشي -لسائ(مستخ   ).ل

فإذا كان االنسان ھو محور البناء في ھذه األرض التي استخلف :  السائق-    ا
خرین أو ملحقا بھم فیھا فھل من المعقول أن یكون مصدر الھدم وسبب القتل لآل

األذى والضرر من إحداث عاھة مستدیمة من قطع طرف أو تشویھ صورة أو 
شلل یحطم اآلمال وأخطاء السائقین الذین یشتركون في الحوادث المروریة 

  :تتمحور فیما یلي
  .السرعة والقیادة بتھور-٣.  المسارب والتجاوز-٢التتابع القریب  -١

وادث المروریة في األردن نجد أن من أسباب     من خالل االطالع على الح
الحوادث السرعة الزائدة والقیادة بتھور لعدم المعرفة بآداب الطریق من وجھة 

: قال علیھ السالم، وكذا عدم معرفة مدى حرمة النفس اإلنسانیة، نظر شرعیة
إن :(وقولھ علیھ السالم ألشج بن قیس، ١)األناة من اهللا والعجلة من الشیطان(

ومن ھذین الحدیثین یتبین لنا إال نأخذ . ٢) لخصلتین یحبھما اهللا الحلم واألناةفیك
األمور بعجلة وسرعة وطیش وتھور وان نتأنى في كل شيء یتعلق في میدان 
الحیاة ان السرعة غیر المعقولة والزائدة عن المقرر مرفوضة دینا وعقال لقولھ 

ُشوَن َعَلى اْلَأْرِض َھْوًنا َوِإَذا َخاَطَبُھُم اْلَجاِھُلوَن َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذیَن َیْم{: تعالى
إن المنبت ال أرضا قطع وال ظھرا : (وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم. ٣}َقاُلوا َسَلاًما

ومعناه أن الطائش األرعن المستعجل یھلك الراحلة والسیارة وال یبلغ . ٤)أبقى
  .المراد

 الحوادث أثناء القیادة لكونھ ربما یتلقى  استعمال الھاتف النقال من أسباب-٤
ویفھم من قولھ ، ولكل أثره على النفس اإلنسانیة، خبرًا مزعجًا أو مفرحًا

فاستخدامھ أثناء القیادة من ، ٥}مَّا َجَعَل اللَُّھ ِلَرُجٍل مِّن َقْلَبْیِن ِفي َجْوِفِھ{:تعالى
  ).٦(باب اإلفساد في األرض وقتل األرواح البریئة

                                                           

الترم�ذي، مرج�ع س�ابق،  كت�اب الب�ر وال�صلة، ب�اب م�ا ج�اء ف�ي الت�أني والعجل�ة،                  الترمذي، سنن    ١
 .، وقال حدیث غریب٢٠١٢، حدیث رقم ٤/٣٦٧
، ح��دیث رق��م ٤/٣٦٧ المرج��ع ال��سابق، كت��اب الب��ر وال��صلة، ب��اب م��ا ج��اء ف��ي الت��أني والعجل��ة،      ٢

٢٠١١. 
 .      ٦٣:سورة الفرقان ) ٣(
، تحقی�ق   ١٤٠٧ ٢المة، مسند الشھاب،مؤسسة الرس�الة، ط     القضاعي، ابو عبداهللا محمد بن س     ) ٤(

 ٢/١٨٤حمدي بن عبد المجید،
 .٤سورة األحزاب االیة ) ٥(
 .بتصرف، ٣٠-٨ص،٢٠٠٥،نشرة إرشادیة عن حوادث المرور، مدیریة األمن العام ) ٦(
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كبة: ثانيا  علینا التأكد من سالمة المركبة وأمانھا واألخذ باألسباب ال ینافي :لم

ما رآه المسلمون : وحدیث رسول اهللا الذي یقضي في إطار المنطق العقلي، القدر
  ) . ١(حسنا فھو عند اهللا حسن و ما رآه المسلمون سیئا فھو عند اهللا سيء

: القدوة عندما قال عن البھائم     ولنا في سنة النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
فنقیس على ھذا ، ٢]اتقوا اهللا في ھذه البھائم كلوھا سمانا واركبوھا صحاحا[

فتنظیم المرور بتخصیص أماكن للوقوف وأخرى . الحدیث السیارات الحدیثة
  .للمنع فیھ مصلحة لكل مستخدم للطریق

ي: ثالثا ًا أدناھا إماطة األذى عن اإلیمان بضع وسبعون باب: (قال علیھ السالم: ل

من آذى المسلمین في طرقھم وجبت : (وقولھ، ٣)الطریق وارفعھا قول ال الھ إال اهللا
قلت یا نبي اهللا علمني شیئا أنتفع بھ : (وما رواه أبو برزة حیث قال، ٤)علیھ لعنتھم

  .٥)قال اعزل األذى عن طریق المسلمین
عة فال یجوز ألحد ان یتصرف        فالطریق مرفق عام وحق من حقوق الجما

وفي ظل التربیة النبویة تولد الحس الذاتي ، فیھ وكأنھ حقھ الشخصي
: واالجتماعي لدى األفراد وكذا القیادي وخیر مثال علیھ قول عمر رضي اهللا

واهللا لو عثرت شاة في العراق لحوسب علیھا عمر لما ال تصلح لھا الطریق یا "
یتولد من داخل النفس اإلنسانیة منضبطا فالقناعات بحق الجماعة ، "عمر

  .بالقوانین المرعیة وتحفظھ رعایة اهللا جل جاللھ
     فالسیاسة المروریة في اإلسالم تتمثل في تمھید الطرق وتحقیق سالمة 
الناس علیھا وتسھیل نقل التجارات عبرھا في جو من األمن والراحة واالطمئنان 

الم الجزاء الدنیوي على من یؤذي الناس في لذا اقر اإلس، ومنع اإلضرار بالناس
طریقھم والجزاء األخروي كذلك مما یؤدي في النھایة إلى إیقاض الضمائر 

  .اإلنسانیة

                                                           

 ١ة، طالنیسابوري، محمد بن عبداهللا ابو عبداهللا، المستدرك على الصحیحین، دار الكتب العلمی) ١(
 .٤٤٦٥ حدیث رقم ٣/٨٣، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا،١٤١١

 ٢الطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیوب، المعجم الكبیر، مكتبة العلوم والحكم الموصل، ط ) ٢(
وصححھ االلباني في السلسة ، ٥٦٢٠حدیث رقم  ، ٦/٩٦، تحقیق حمدي بن عبد المجید، ١٤٠٤

 .١/٣١الصحیحة
رمذي، كتاب االیمان عن رسول اهللا، باب ما جاء  في استكمال االیمان الترمذي، سنن الت) ٣(
 . ، وقال حدیث حسن صحیح٢٦١٤، حدیث رقم ٥/١٠
 .٣٠٥٠ حدیث رقم  ٣/١٧٩الطبراني، المعجم الكبیر،  ) ٤ (
النیسابوري، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، دار احیاء التراث العربي بیروت، تحقیق محمد ) ٥(

 ٢٦١٨، حدیث رقم ٤/٢٠٢٣اقي، فؤاد عبد الب
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راب اطا  

  ادث ا ن ارت اداو

      من المعروف أن الفقھاء السابقین قد بحثوا ھذه المسألة لكن في إطار ما كان 
ھم من وسائل نقل وھي الدواب والسفن أما وسائل النقل الحدیثة فیمكن معروفًا عند

وقبل ، أن تطبق علیھا القواعد واألحكام التي وضعوھا لما كان معروفا عندھم
الخوض في غمار ھذا الموضوع وبیان المسؤولیة والضمان نبین مدى مسؤولیة 

  .السائق
 خالل سیرھا فإذا كان متعدیا     األصل أن السائق مسؤول عن كل ما یحدث بسیارتھ

وذلك من خالل ارتكاب المخالفات التي وضعھا ونص علیھا القانون وھي ال تتعارض 
مع الشرع؛ الن المقصود منھا لیس الحد من حریة الناس والتضییق علیھم وإنما 

فمثًال من یقطع اإلشارة الضوئیة ، الھدف منھا حمایة األنفس واألموال والممتلكات
كذلك من ، ء فانھ یكون متعدیا إذا ارتكب حادثًا أو تسبب في وقوعھوھي حمرا

یتجاوز السرعة المحددة فان فعلھ یعتبر مخالفة وبالتالي فانھ أن أدى إلى ارتكاب 
حادث سواء كان صدمًا أو تدھورًا أو دھسًا إلى غیر ذلك فانھ متعدیًا یضمن اإلضرار 

  .فیات بسبب ذلكوتلزمھ الدیة إذا ما حصل معھ و، التي تحدث
     وربما الفرق بین وسائل النقل الحدیثة وبین الدواب التي كانت معروفة سابقًا 
ووضع لھا الفقھاء استنادًا إلى أحادیث الرسول صلى اهللا علیھ وسلم القواعد التي 

فإن ھذه الحیوانات . ١)العجماء جبار: (تحكم ذلك كحدیث النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ئل النقل الحدیثة من حیث ان السائق في وسائل النقل الحدیثة ھو تختلف عن وسا

وبالتالي فإنھ یعتبر ، الذي یحركھا بنفسھ ال من تلقاء نفسھا كما ھو الحال في الدواب
ضامنًا لما یحدث معھ إن كان متعدیًا باإلنفاق أما إذا لم یكن متعدیًا فھناك خالف ولھا 

  :٢صور متعددة منھا

  :وھذا فیھ عدة صور نذكرھا مع بیان ما یترتب على كل صورة منھا :لتصا: ال

والتصادم ھو تفاعل یدل على المشاركة أي أن : التصادم بین سیارتین متحركتین
یصطدم اثنان أو دابتان أو عربتان بحیث كل واحد منھما صادما لآلخر مصدوما 

  .٣منھ
ر ضامنًا لما یتلفھ اآلخر، إال     وبناء على الصورة األولى فان كل واحد منھما یعتب

أن الشافعیة وقیاسًا على اصطدام السفن عندھم فان على  كل واحد منھما نصف ما 

                                                           

 .٢٢٢٨،حدیث رقم ٢/٨٣١البخاري، صحیح البخاري، ) ١(
مكتبة .١ط. دراسة شرعیة لبعض النوازل الفقھیة المعاصرة،احمد بن ناصر، سعید ) ٢(

 .٨١ص،سالم
 .٣٥٨ص، مرجع سابق،ضمان السیر، العمري ) ٣(
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. ١أتلف لآلخر، بمعنى وكأنھ أتلف نصف مالھ بنفسھ فیبقى النصف اآلخر على الثاني
وكذلك الحال بالنسبة للدیة عندھم كل واحد یدفع نصف دیة اآلخر، وكذلك قالت 

  .٢ة بھذا القولاإلمامی
وقول للظاھریة ، أن علیھم الضمان: ٣   وذھب المالكیة والحنابلة والظاھریة

، أن الدیة تكون على العاقلة، ھذا إذا كان ھناك تعد وتقصیر من الجانبین: ٤والزیدیة
كما إذا صدمت سیارة أخرى وھي ، أما إذا كان أحدھما متعدیًا واآلخر غیر متعد

فانھ یضمن قیمة ما یتلف من األموال والدیة أن كان ،  ضررواقفة ولیس في وقوفھا
إال إذا كانت سببًا في وقوع الحادث كأن تقف على ، ھناك موت وال شيء على الواقفة

  . منعطف أو في مكان ممنوع
    والقاعدة في لزوم الدیة في ھذه األحوال ومسؤولیة السائق ھو أن تكون الجنایة 

  . یكون الخطأ ھو الذي أدى إلى الوفاةقد وقعت نتیجة لخطئھ بحیث
     وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء بالمملكة العربیة السعودیة 

إن تصادمت سیارتان وكان ذلك من السائقین عمدا : "فتوى بھذا الخصوص نصھا
فان ماتا فال قصاص لفوت المحل وتجب دیة كل منھما ودیة من ھلك معھ من 

 وما تلف معھ من السیارة والمتاع إلى صاحبھ، وإن مات احدھما وبقي النفوس
اآلخر اقتص منھ ألنھ مما یغلب على الظن القتل منھ إذا ثبت انھ المتسبب، وإن كان 
التصادم خطأ وجبت الدیة او نصفھا لكل منھما ولمن مات معھما على عاقلة صاحبھ 

  .*٥"بھوتجب قیمة ما أتلف من سیارة ومتاع في مال صاح
     ویالحظ الباحثان من خالل ھذه الفتوى أنھم اعتبروا الحادث المتعمد من الطرفین 
أو من أحدھما من باب القتل العمد؛ الن مثل ھذا الحادث مما یقتل غالبًا وعلیھ فقد 

أما إذا كان الحادث خطأ ، أجروا حكم القتل العمد من حیث القصاص والدیة والضمان

                                                           

 ب�ن عب�د المطل�ب ب�ن عب�د من�اف            محمد بن إدریس بن العب�اس ب�ن عثم�ان ب�ن ش�افع             ، الشافعي ) ١(
: س��نة الن��شر ) ط.د( بی��روت ، –األم،  دار المعرف��ة ) ھ��ـ٢٠٤: المت��وفى(المطلب��ي القرش��ي المك��ي  

 .٩٤-٦/٩٣م ١٩٩٠/ھـ١٤١٠
مؤس�سة مطبوع�اتي   ، ش�رائع اإلس�الم ف�ي م�سائل الح�الل والح�رام          ، جعف�ر ب�ن الح�سن     ، الھذلي ) ٢(

 .٢٣٩ص،٤ج، اسماعلیان
، دار الكت��ب العلمی��ة  ، الت��اج واالكلی��ل لمخت��صر خلی��ل   ، یوس��ف العب��دري  محم��د ب��ن  ، الم��واق ) ٣(

المحل���ى باآلث���ار ،اب���ن ح���زم. ١٦١-١٦٠،  ٩، المغن���ي، ،  اب���ن قدام���ة٣١٠-٣٠٩ص،٨ج،بی���روت
 .١٥٨ص،١١ج،
-٢٩٠ص،٤ج،مكتب�ة ال�یمن   ، التاج المذھب ألحكام الم�ذھب    ،احمد بن قاسم العنسي   ، الصنعاني ) ٤(

٢٩٦. 
  .٢٧٦ص،٢ج،٨العدد، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، ادر محمدعبد الق، العماري ) ٥(

القت�ل  . یكون فیھ القات�ل قاص�د القت�ل ویت�وافر فی�ھ ص�دق النی�ة والع�زم عل�ى ارتكابھ�ا                 : القتل العمد **
ھ�و أن  : القت�ل الخط�أ  . أن یكون قاص�د الج�اني ال�ضرب ول�یس القت�ل وتق�ع جریم�ة القت�ل             : شبھ العمد 

 .صٍد منھ، كأن یصدمھ بسیارة دون قصدیقتل إنسان إنسانًا آخر دون ق
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القتل الخطأ من حیث الدیة على العاقلة والضمان على كل منھما فتطبق علیھ أحكام 
  .لآلخر

وإن ،      فحوادث السیر التي تقع في ھذه األیام في األغلب ُیرى أنھا من قبیل الخطأ
وبالتالي فان ما یحدث فیھا من وفیات فانھ ، كان فیھا بعض األحیان تعٍد أو تقصیر

ب الدیة على العاقلة ویضمن كل منھما ما یطبق علیھا أحكام القتل الخطأ حیث تج
  .أتلف لآلخر من مال ومتاع من مالھ الخاص

      وعند النظر إلى نظریة المباشر والمتسبب ُیرى أن المتسبب ال یضمن إال إذا 
أن سیارة تقف على : كان متعدیًا وبالتالي فان اللجنة یفتون بناءا على ذلك صورتھا

ون ال یسمح بالمرور فجاءت سیارة أخرى صدمتھا من اإلشارة الضوئیة على أن الل
فإن السیارة الثانیة ھي التي تضمن ، الخلف فتقدمت وتسببت في حادث أدى إلى وفاة

وال شيء على السیارة األولى التي كانت واقفة؛ وذلك الن المتسبب معتدي وفعلھ 
ن الخلف فیضمن أدى إلى ذلك ألنھا تعتبر بمنزلة اآللة بالنسبة للسیارة الصادمة م

  .١الدیة والضمان للمتلفات التي حصلت
أن الحوادث الناجمة عن المركبات تطبق علیھا أحكام : "   وذكر عوده بني أحمد

الجنایات المقررة في الشریعة اإلسالمیة وان كانت في أكثر األحوال من قبیل الخطأ 
وال یعفى من ھذه مع مسؤولیة السائق عما یحدث بالغیر من أضرار جسیمة أو مالیة 

  :المسؤولیة إال في الحاالت التالیة
  .إذا كان الحادث ناتج عن قوة ال یستطیع السائق دفعھا-١
   إذا كان الحادث خطأ الغیر وتعدیھ -٢
  .٢"إذا كان للمتضرر تأثیر قوي في إحداث الحادث-٣

ه : ثانيا ل لـى             : ح  ه  لـ م خالل ما م معنا سابقا يمك  نصن 

  :عين

 أن یكون متعمدًا وبالتالي فانھ یعتبر عامدًا تطبق علیھ أحكام القصاص؛ ألنھ :األول 
، من الممكن أن تكون المركبة وسیلة للقتل؛ ألن السائق ھو الذي یتولى زمام األمر

َب الّلُھ َعَلْیِھ َوَمن َیْقُتْل ُمْؤِمًنا مَُّتَعمًِّدا َفَجَزآُؤُه َجَھنَُّم َخاِلًدا ِفیَھا َوَغِض{: قال تعالى
َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَیاٌة َیْا ُأوِلْي {:[  وقولھ تعالى٣}َوَلَعَنُھ َوَأَعدَّ َلُھ َعَذاًبا َعِظیًما

  .٤}اَألْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن
فانھ یضمن إذا كان مباشرًا مع مالحظة أن ما یحصل من ،  أن ال یكون متعمدًا:الثاني

تعلق باألرواح فان الضمان یكون على السائق وال شيء على العاقلة إتالف إذا لم ی

                                                           

 .٢٧٧ص،مرجع سابق، العماري عبدالقادر محمد ) ١(
، الجامعة األردنیة،األردن ، حوادث المرور أسبابھا وعالجھا،عودة مصطفى علي، بني احمد) ٢(

 .٥٥ص،٢٠٠٣،رسالة ماجستیر
 .٩٣:سورة النساء ) ٣(
 .١٧٩: سورة البقرة  ) ٤(
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أما إذا كانت ھناك وفیات فان الدیة توزع على العاقلة كما قضى بذلك الرسول علیھ 
قضى رسول «: عن أبي ھریرة قال: (السالم ومن ذلك ما جاء في الحدیث الشریف

حیان سقط میتا بغرة عبد أو  في جنین امرأة من بني ل- صلى اهللا علیھ وسلم -اهللا 
 صلى اهللا علیھ -أمة، ثم إن المرأة التي قضى علیھا بالغرة توفیت، فقضى رسول اهللا 

اقتتلت :  بأن میراثھا لبنیھا وزوجھا وأن العقل على عصبتھا، وفي روایة-وسلم 
امرأتان من ھذیل فرمت إحداھما األخرى بحجر فقتلتھا وما في بطنھا، فاختصموا 

عبد أو ولیدة :  فقضى أن دیة جنینھا غرة- صلى اهللا علیھ وسلم -ل اهللا إلى رسو
متفق علیھما، وفیھ دلیل على أن دیة شبھ العمد . » وقضى بدیة المرأة على عاقلتھا

 وال شك أن إیجاب الدیة ھنا على العاقلة جاء على خالف قیاس ١}تحملھا العاقلة
ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت {: قول اهللا تعالىاألصول في الغرامات وضمان المتلفات؛ حیث ی

، ٣}َوال َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس ِإالَّ َعَلْیَھا َوال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى{: ، وقال أیضًا٢}َرِھیَنٌة
وإنما وجب ھنا على العاقلة ال ألن وزر القاتل علیھم، وال تغلیظًا وتشدیدًا علیھم، 

فإذا دھس شخصا ،  المحضة إلنسان أخطأ، ولم یقصد جنایةولكنھ من قبیل المواساة
فالدیة على العاقلة ألنھ من باب الخطأ قیاسا على من ساق دابة في الطریق فوطئت 

  ).  ٤(إنسانًا أو صدمتھ فھو ضامن من آذتھ الدابة

  اطب اس

  اوادث ا ن ام

ثم ، ر فیھا المشاة إال بحذر شدیدالشك أن ھناك طرقًا خصصت للسیارات ال یم    
إن الشریعة أمرت أصحاب المواشي االنتباه في الطرقات؛ ألن ذلك یؤدي إلى 

وھذه المسألة لم یتكلم عنھا الفقھاء السابقین ، إزھاق األرواح وتلف المادیات
ولكن جاء في حدیث رسول اهللا صلى اهللا ، وذلك لعدم وجود مثل ھذه السیارات

، بین ذلك بقضائھ حیث قضى أن حفظ الحوائط بالنھار على أھلھاعلیھ وسلم ما ی
: فعن البراء بن عازب رضي اهللا عنھ قال، وان حفظ الماشیة لیًال على أھلھا

كانت لھ ناقة ضاریة فدخلت حائطًا فأفسدت فیھ، فكلم رسول اهللا صلى اهللا علیھ 
فظ الماشیة فقضى أن حفظ الحوائط بالنھار على أھلھا، وأن ح«: وسلم فیھا

  .٥}باللیل على أھلھا، وأن على أھل الماشیة ما أصابت ماشیتھم باللیل 

                                                           

عصام الدین الصبابطي، دار : لي الشوكاني، نیل األوطار، تحقیق الشوكاني، محمد بن ع١)
 .٣٠٦٨ حدیث رقم ٧/٨٣م، ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣، ١الحدیث، مصر، ط

 .٣٨ سورة المدثر اآلیة ٢)
 .١٦٤سورة األنعام اآلیة ) ٣
 .٧/٢٨١الكاساني، بدائع الصنائع،  مرجع سابق، )  ٤(
إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي  السجستاني، ابو داود سلیمان بن األشعث بن - ٥

سنن أبي داود،  تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة ) ھـ٢٧٥: المتوفى(السِِّجْستاني 
 .حكم الحدیث صحیح.٣٥٧٠ ، حدیث رقم ٣/٢٩٨ بیروت، –العصریة، صیدا 
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     لكن الحوادث التي تتسبب فیھا البھائم ربما یحصل فیھا من موت وإتالف فھل 
فھل یضمن صاحب الدابة ام صاحب السیارة التي حصل معھا الحادث؟ جاء في فتوى 

لخصھا عدم ضمان الدواب التي تتعرض ھیئة كبار العلماء بالسعودیة التي م
للحوادث على الطرق العامة المعبدة فھي ھدر لكن المالحظ على ھذه الفتوى أنھا 
أغفلت الجانب اآلخر وھو ھل یضمن صاحبھا ما تلحقھ تلك الدابة من أضرار أو ربما 
موت في السیارة التي عملت الحادث ؟ كما أن المجمع الفقھي الذي انعقد في دورتھ 

أن ما تسببھ البھائم من حوادث السیر في الطرقات : الثامنة أصدر قرارًا ینص على
یضمن أربابھا اإلضرار التي تنجم عن فعلھا إن كانوا مقصرین في ضبطھا والفصل 

  .١"في ذلك إلى القضاء
      أما إذا كانت سائبة لم یعرف لھا صاحب وكما سیمر في مطلب الدیة أن تجعل 

  .    إذا كانت ھناك وفاة حتى ال یذھب دم المسلم ھدرًا، لمالالدیة في بیت ا

                                                           

 .٢/٣٧٢، ١٩٩٣،مجلة المجمع الفقھي، العدد الثامن ) ١(
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  املبحث الثالث

  ختريج التعويض عن الضرر

        إن التعویض عن الضرر الناتج عن حوادث السیر مما تقتضیھ روح الشریعة 
، اإلسالمیة، وممل تتطلبھ مقتضیات الحیاة، حتى ال یكون ھناك تھاون في ھذا األمر

 لنا تخریج موضوع التعویض عن الضرر في حوادث السیر من خالل وعلیھ فیمكن
  .وكذلك التخریج على موضوع التعزیر بأخذ المال، بحث موضوع الدیة

  اطب اول

دا  

  ).١(، ودى القاتل القتیل ودیًا ودیة أعطى ولیھ دیتھ)یدي( مصدر ودى الرجل: لغة   
ن��سانیة عن��د التع��دي علیھ��ا بإزھ��اق  ھ��ي الم��ال ال��ذي ھ��و ب��دل ال��نفس اإل :   اص��طالحًا

  .الروح
مال مقدر شرعًا ُیستحق بالجنایة على نفس اآلدمي المع�صوم أو م�ا ف�ي               : "الدیة     

  .)٢("یأخذه المجني علیھ أو ورثتھ، حكمھا
فیطل��ق غالب��ًا عل��ى الم��ال   : ف��االرش،        وھن��اك ف��رق ب��ین الدی��ة واالرش  

  ). ٣(غرة تجب بالجنایة على الجنینالواجب بالجنایة على ما دون النفس وال
مق�دار معل�وم   : وعن�د المالكی�ة  ، )٤(ھو اسم للواجب عل�ى م�ا دون ال�نفس      :      االرش

وعلیھ في العمد بسبب قتل آدم�ي ح�ر مع�صوم    ، من المال على عاقلة القاتل في الخطأ 
 الم�ال الواج�ب بالجنای�ة   :وعن�د ال�شافعیة   ، )٥(الدم ولو بالنسبة لقاتلھ عوض�ا ع�ن دم�ھ         

  ).٦(على الحر في نفس او فیما دونھا
الدیة ھي اسم لضمان مقدر یج�ب بالجنای�ة عل�ى اآلدم�ي أو              : وفي الموسوعة الفقھیة  

  .طرف منھ وعلى ذلك فھي أعم من الغرة 

                                                           

 .٢/١٠٢٢، مرجع سابق،  المعجم الوسیط ) ١(
، ال��دار الجامعی��ة، العاقل��ة وم��سئولیتھا ع��ن الدی��ة ف��ي الفق��ھ اإلس��المي  ، محم��د ش��حاتھ، ح��سین) ٢(

 .٢٥ص، ط.د، م٢٠٠٦، مصر
 .١٧١- ٣١/١٦٩الكویت ،،الموسوعة الفقھیة،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة ) ٣(
دار الفكر بیروت، الطبعة الثانیة،  ، علماءولجنة من ال، الفتاوى الھندیة، نظام الدین، البلخي ) ٤(
٦/٢٤. 
بن سالم ابن مھنا، شھاب الدین النفراوي األزھري ) أو غنیم(أحمد بن غانم ، النفراوي ) ٥(

دار الفكر ، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، )ھـ١١٢٦: المتوفى(المالكي 
 .٢/١٨٦م ،١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥) د،ط(بیروت ،
: المتوفى(سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي األزھري، المعروف بالجمل ، العجیلي)  ٦(

منھج الطالب (فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطالب المعروف بحاشیة الجمل ، )ھـ١٢٠٤
دار ، )اختصره زكریا األنصاري من منھاج الطالبین للنووي ثم شرحھ في شرح منھج الطالب

 . ٥٩-٥٨/ ٥بیروت ، الفكر
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شرعت الدیة في اإلسالم لحكم عظیمة یقوم علیھا : الحكمة من تشریع الّدیة
  :صالح المجتمع المسلم منھا
س�الم لحك�م عظیم�ة یق�وم علیھ�ا ص�الح المجتم�ع الم�سلم          شرعت الّدیة ف�ي اإل    

  :منھا
 .)١ (فال تھدر النفس اإلنسانیة بعذر الخطأ، صیانة النفس الُمتلفة عن الھدر -١

تقویم أبناء المجتمع، والعمل على األخذ عل�ى أی�دي المنح�رف م�نھم؛ ألن العاقل�ة                  -٢
 .)٢(ھي التي ستتحمل العاقبة، وبذلك یحدث التوازن في المجتمع

، إحیاء للنفس وصونھا عن الفقد بعد ما أقدم صاحبھا على قتل أخ لھ في اإلسالم          -٣
 .)٣(وتطییب النفوس وتطھیر القلوب من الغضب والشحناء

َی�ا َأیَُّھ�ا الَّ�ِذیَن    { : تقدیم ید العون والمساعدة لمن قتل مؤمنًا خطًأ لقول اهللا  تعالى            -٤
 الشَّْھَر اْلَحَراَم َوَلا اْلَھْدَي َوَلا اْلَقَلاِئَد َوَلا آمِّ�یَن اْلَبْی�َت   آَمُنوا َلا ُتِحلُّوا َشَعاِئَر اللَِّھ َوَلا 

اْلَحَراَم َیْبَتُغوَن َفْضًلا ِمْن َربِِّھْم َوِرْضَواًنا َوِإَذا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوا َوَلا َیْجِرَمنَُّكْم َش�َنآُن    
 َتْعَت�ُدوا َوَتَع�اَوُنوا َعَل�ى اْلِب�رِّ َوالتَّْق�َوى َوَل�ا         َقْوٍم َأْن َصدُّوُكْم َعِن اْلَم�ْسِجِد اْلَح�َراِم َأنْ        

 .)٤ (}َتَعاَوُنوا َعَلى اْلِإْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َشِدیُد اْلِعَقاِب
  :من القرآن الكریم: أوًال:   مشروعیة الدیة

َب َعَلْیُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا ُكِت{: قولھ تعالى- ا
ِباْلَعْب��ِد َواُألنَث��ى ِب��اُألنَثى َفَم��ْن ُعِف��َي َل��ُھ ِم��ْن َأِخی��ِھ َش��ْيٌء َفاتَِّب��اٌع ِب��اْلَمْعُروِف َوَأَداء ِإَلْی��ِھ    

قال اب�ن  ، ٥}َتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُھ َعَذاٌب َأِلیٌمِبِإْحَساٍن َذِلَك َتْخِفیٌف مِّن رَّبُِّكْم َوَرْحَمٌة َفَمِن اعْ      
عباس رضي اهللا عنھما كان في بني إسرائیل القصاص ولم یكن فیھم الدیة فانزل اهللا 

  ).٦(فالدیة تخفیف لھذه األمة من اهللا عز وجل، عز وجل ھذه اآلیة لھذه األمة
 ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخَطًئ�ا َوَم�ن َقَت�َل ُمْؤِمًن�ا َخَطًئ�ا             َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن َیْقُتلَ    {: قال تعالى -      ب

َفَتْحِریُر َرَقَبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِدَیٌة مَُّسلََّمٌة ِإَلى َأْھِلِھ ِإالَّ َأن َیصَّدَُّقوْا َفِإن َكاَن ِمن َق�ْوٍم َع�ُدوٍّ لَُّك�ْم             
َفَتْحِریُر َرَقَبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِإن َكاَن ِمن َق�ْوٍم َبْی�َنُكْم َوَبْی�َنُھْم مِّیَث�اٌق َفِدَی�ٌة مُّ�َسلََّمٌة            َوُھَو ْمْؤِمٌن   

ِإَلى َأْھِلِھ َوَتْحِریُر َرَقَب�ٍة مُّْؤِمَن�ًة َفَم�ن لَّ�ْم َیِج�ْد َف�ِصَیاُم َش�ْھَرْیِن ُمَتَت�اِبَعْیِن َتْوَب�ًة مِّ�َن الّل�ِھ                     
  .٧}یًما َحِكیًماَوَكاَن الّلُھ َعِل

                                                           

 .١٢٠ص، ٢٦ج، مصدر سابق، المبسوط، السرخسي) ١(
ت، .مط�ابع أخب�ار الی�وم، قط�اع الثقاف�ة، م�صر، د            ، تفسیر الشعراوي ، محمد متولي ، الشعراوي) ٢(
 . ١١٩٠٠ص، ١٩ن، ج.د
 .، بتصرف٧٤٩ص، ٢المرجع نفسھ، ج) ٣(
 .٢: سورة المائدة) ٤(
 ١٨٧:سورة البقرة)  ٥(
 بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البیھقي، أحمد بن الحسین، البیھقي ) ٦(

 –عبد الغني عبد الخالق، مكتبة الخانجي:  جمع البیھقي، كتب ھوامشھ- أحكام القرآن للشافعي
 .٢٧٧-٢٧٦ص،١ م،ج١٩٩٤ -  ھـ ١٤١٤القاھرة، الطبعة  الثانیة، 

 .٩٢:سورة النساء ) ٧(



 - ٢٣٩٨ -

روى ابن عباس انھ صلى اهللا علیھ وسلم قضى في الدیة من ال�ورق           : ثانیًا من السنة  
أن رجًال من بن�ي ع�دي     :(اخرج أصحاب السنن األربعة عن ابن عباس        ،اثنا عشر ألفاً  

  ).١(قتل فجعل النبي صلى اهللا علیھ وسلم دیتھ اثني عشر ألفا
  :ما تجب منھ وكما ھو معلوم إلىتقسم الدیة باعتبار : أقسام الدیة

  . دیة مخففة- دیة مغلظة      ب-ا
  :   وتقسم الدیة باعتبار من تجب علیھ إلى

  ):٢(والقتل كما ھو معروف أنواع، الدیة على القاتل  - أ
وھو ان یتعمد قتل النفس بما یقطع بح�ده او بم�ا یم�ور ف�ي اللح�م                  : القتل العمد -١

ھ كالحجارة والخشب فھو قتل عمد یوجب الح�د        مور الحدید او بما یقتل غالبا بثقل      
  .لكن اذا عفا اولیاء الدم فتكون الدیة وھي على القاتل

أن یتسبب إلیھ في القتل من غیر قصد ف�ال یق�اد القات�ل ب�المقتول              :  القتل الخطأ  -٢
أو رك��ب داب��ة ،كرج��ل رم��ى ھ��دفا فأم��ات إن��سان أو حف��ر بئ��را فوق��ع فیھ��ا إن��سان   

فھذا وما أشبھھ إذا ح�دث    ، وضع حجرًا فعثر بھ إنسان       فرمحت ووطئت إنسانًا أو   
عنھ الموت قتل خطأ محض یوجب الدیة دون القود وتكون على العاقلة وھذا ھو               

  .النوع الثاني
وھو كنائم انقلب على رجل او سقط من السطح        :  القتل الجاري مجرى الخطأ    -٣

 یك�ون  فھ�و ل�یس بخط�أ حقیق�ة لع�دم ق�صد الن�ائم ال�ى ش�يء حت�ى          ، علیھ فقتلھ 
  ).٣(واالثم دون اثم القتل والكفارة والدیة ، مخطئا وحكمھ حكم الخطأ

أي كونھ سببا للقت�ل وھ�و كم�ن یحف�ر بئ�رًا وی�ضع حج�رًا ف�ي                : القتل بالتسبب  -٤
غیر ملكھ فالدیة على العاقلة ال الكفارة وسبب الدی�ة؛ ألن�ھ س�بب التل�ف وھ�و              

  .یانة لألنفسمتعد فیھ بالحفر فجعل كالدافع للملقي فتجب الدیة ص
  الدیة على العاقلة تكون في القتل الخط�أ وتك�ون ك�ذلك ف�ي الن�وع الثال�ث م�ن                  -ب

أنواع القتل وھو القتل العمد شبھ الخطأ وھو أن یكون عامدًا في الفعل غیر قاصد 
فھ�ذا ال ق�ود علی�ھ    ، في القتل كم�ن ض�رب آخ�ر بخ�شبة یج�وز أن ی�سلم م�ن مثلھ�ا         

  .ذھب والورق وفیھ دیة مغلظة وتغلیظھا في ال
ق�ال ال�شافعي ل�م أعل�م مخالف�ًا أن           ، ھي العصبة وھم القرابة م�ن األب      :    والعاقلة

وال اختالف بین أحد علمت�ھ     ، النبي صلى اهللا علیھ وسلم قضى بالدیة على العاقلة        

                                                           

بد اهللا بن یوسف بن محمد الزیلعي، نصب الرایة ألحادیث جمال الدین أبو محمد ع، الزیلعي ) ١(
-بیروت، محمد عوامة، مؤسسة: الھدایة مع حاشیتھ بغیة األلمعي في تخریج الزیلعي، تحقیق

  .٤/٣٦١،م ١٩٩٧/ھـ١٤١٨، ١ السعودیة،ط– جدة -دار القبلة للثقافة اإلسالمیة/ لبنان
بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر أبو الحسن علي بن محمد بن محمد ، الماوردي ) ٢(

 .٢٩٠- ٢٨٨ص،دار الكتب العلمیة، األحكام السلطانیة، )ھـ٤٥٠: المتوفى(بالماوردي 
دار إحیاء الكتب العربیة، ، دررالحكام شرح غرر االحكام، منال خسر ومحمد بن فراموز ) ٣(
٩١- ٢/٩٠. 



 - ٢٣٩٩ -

ان النبي صلى اهللا علیھ وسلم قضى بھا في ثالث سنین وال مخالفًا في أن العاقلة         
  ).١(ألبھم القرابة من قبل ا

وتكون اذا لم یعرف الجاني وذلك الن دم االنسان مصان : الدیة على بیت المال-ج
والدلیل على وجوبھا في بیت المال والدلیل على وجوبھا ماروي ، فال یذھب ھدرًا

كتب عدي بن ارطأة الى : حدثنا ابن عیاش عن عاصم قال: عن أبي بكر قال
أما : قال، یًال في سوق الجزارینقاضي البصرة عمر بن الزبیر اني وجدت قت

أن نفرًا من الصحابة انطلقوا : (وجاء في المحلى، )٢(القتیل فدیتھ في بیت المال
إلى خیبر فتفرقوا فیھا فوجدوا احدھم قتیًال وساق الحدیث وفیھ فكره رسول اهللا 

  .٣)صلى اهللا علیھ وسلم أن یبطل دمھ فوداه مائة من ابل الصدقة
في الخطأ ھو أن اآلدمي لما خلق في األصل معصوم ) الدیة( وجوب         إذًا فسبب

أما فائدتھا ، النفس محقون الدم مضمونًا من الھدر فیجب صون حقھ من البطالن
وأما شرط ، وأما ركن الدیة األداء واإلیتاء، فھي دفع الفساد وإطفاء نار ولي المقتول

لدار ونعمة اإلسالم حتى لو أسلم متقومًا بعصمة ا، وجوبھا كون المقتول معصوم الدم
  ).٤(الحربي في دار الحرب ولم یھاجر إلینا فقتل ال تجب الدیة

وبعد ،      وقد قرر مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن
اطالعھ على األبحاث الواردة إلیھ بخصوص موضوع حوادث السیر واستماعھ إلى 

وبالنظر الى حوادث السیر وتفاقم أخطارھا على أرواح ، المناقشات التي دارت حولھ
الناس وممتلكاتھم واقتضاء المصلحة العامة سن األنظمة المتعلقة بترخیص 
المركبات بما یحقق شروط األمن كسالمة األجھزة وقواعد نقل الملكیة ورخص 

والقدرة القیادة واالحتیاط الكافي بمنح رخص القیادة بالشروط الخاصة بالنسبة للسن 
  :والرؤیة والدرایة بقواعد المرور والتقید بھا وتحدید السرعة المعقولة قرر ما یلي

 أن االلتزام بتلك األنظمة التي ال تخالف أحكام الشریعة اإلسالمیة واجب شرعًا -١
إتباعھا؛ ألنھا من طاعة ولي األمر فیما ینظمھ من إجراءات بناءا على دلیل المصالح 

 أن تشمل تلك األنظمة على األحكام الشرعیة التي تطبق في ھذا وینبغي، المرسلة
  .                                         المجال

                                                           

 .٨/٣٥٥دار المعرفة ، األم، محمد بن ادریس، الشافعي) ١(
 ١المصنف في األحادیث واآلثار، مكتبة الرشد الریاض، ط، عبداهللا بن محمد، ابو شیبة) ٢(

 .٢٨٠٥٧،حدیث رقم ٥/٤٧٠، تحقیق كمال یوسف الحوت، ١٤٠٩
دار ، المحلى باآلثار، علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاھري، ابن حزم) ٣(

 .٢٨٢/ ١٠بیروت ،، الفكر
ن بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي، تبیین الحقائق شرح عثما، الزیلعي ) ٤(

شھاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن : كنز الدقائق وحاشیة الشِّْلِبيِّ، الحاشیة
. ٦/١٠٢ ھـ، ١٣١٣، ١ بوالق، القاھرة، ط-إسماعیل بن یونس الشِّْلِبيُّ، المطبعة الكبرى األمیریة 

تكملة البحر :  زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري، وفي آخره،ابن نجیم
منحة الخالق البن عابدین، : الرائق لمحمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادري، وبالحاشیة

 .٨/٢٧٣ بدون تاریخ، - ٢دار الكتاب اإلسالمي، ط
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 مما تقتضیھ المصلحة أیضًا سن القوانین واألنظمة الزاجرة بأنواعھا ومنھا -٢ 
التعزیر المالي لمن یخالف تلك التعلیمات المنظمة للمرور لردع من یعرض أمن 

 للخطر في الطرقات واألسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل األخرى الناس
  .أخذا بأحكام الحسبة المقررة شرعًا

الحوادث التي تنتج عن تسییر المركبات تطبق علیھا أحكام الجنایات في الشریعة -٣
اإلسالمیة وان كانت في الغالب من قبیل الخطأ والسائق مسؤول عما یحدثھ بالغیر 

وال یعفى ، سواء في البدن أم المال إذا تحققت عناصرھا من خطأ وضررمن أضرا 
  :من ھذه المسؤولیة إال في الحاالت اآلتیة

إذا كان الحادث نتیجة لقوة قاھرة ال یستطیع دفعھا وتعذر علیھ االحتراز منھا وھي -ا
  .كل أمر عارض خارج عن تدخل اإلنسان

  .  ا قویا في إحداث النتیجةإذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثیر- ب
.                                                                                                            إذا كان الحادث بسبب خطأ الغیر أو تعدیھ فیتحمل ذلك الغیر المسؤولیة - ج
 كل واحد منھما تبعة ما إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على-٤

  .أتلف اآلخر من نفس أو مال
مع مراعاة ما سیأتي من تفصیل فان األصل أن المباشر ضامن ولو لم یكن -ا-٥

  .متعدیًا وأما المتسبب فال یضمن إال إذا كان متعدیًا
إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولیة على المباشر دون المتسبب إال -ب

  .بب متعدیًا والمباشر غیر متعٍدإذا كان المتس
إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منھما مؤثر في الضرر فعلى كل واحد من -ج

وإذا استویا أو لم تعرف نسبة ، المتسببین المسؤولیة بحسب نسبة تأثیره في الضرر
  ).١(أثر كل واحد منھما فالتبعة علیھما على السواء

ب اطا  

  ازر ل

تأدی�ب واست�صالح وزج�ر عل�ى ذن�وب ل�م ت�شرع فیھ�ا ح�دود وال              : عزیر ھ�و  الت
كفارات؛ ألن العقوبات كم�ا ھ�و معل�وم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي تق�سم إل�ى عقوب�ات حدی�ة                       

  ).٢(وعقوبات القصاص، وعقوبات التعزیر وھي التي لم یرد بھا حد وال قصاص
 الفقھ�اء ح�ول    وقد اختلف الفقھاء في ھذه المسألة وال نرید الخوض ف�ي ك�الم            

: ھذه المسألة ولكن نذكر الرأي الراجح فیھا وھو ما علیھ جمھور الفقھاء وھو القول
                                                           

-١،بروناي-دة ببندر سیري باجواندورة الثامنة المنعق، مجلس الفقھ اإلسالمي ) ١(
 .م ١٩٩٣، ھـ١٤١٤محرم٧
ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول األقضیة ومناھج األحكام، إبراھیم بن علي بن محمد،  ) ٢(

 ٢/٢٨٨م ، ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦، ١ابن فرحون، برھان الدین الیعمري، مكتبة الكلیات األزھریة، ط
ضبطھ : الشریف الجرجاني، كتاب التعریفات، المحققالجرجاني، علي بن محمد بن علي الزین . 

م، ١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣، ١وصححھ جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمیة بیروت، ط
 .إنھا تأدیب دون الحد وأصلھ من العزر وھو المنع:" ، حیث قال٨٥ص 
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بأن التعزیر بأخذ المال جائز وسائغ، وھذا الق�ول ھ�و ق�ول أب�ي یوس�ف م�ن الحنفی�ة،                     
عند المالكیة نسبھ إلیھم ابن فرحون المالكي في تب�صرة الحك�ام، وق�ال ب�ھ       : وھو قول 
  .ابن تیمیة

ع��ن أب�ى یوس�ف  یج�وز التعزی�ر لل��سلطان     : ق�ال اب�ن الھم�ام   : صوصھموم�ن ن�  
بأخذ المال  وعندھماـ أبوحنیف�ة ومحم�د ب�ن الح�سن ـ وب�اقى األئم�ة الثالث�ة ال یج�وز،          
وم��ا ف��ي الخالص��ة س��معت م��ن ثق��ة أن التعزی��ر بأخ��ذ الم��ال إن رأى القاض��ي ذل��ك أو     

ی�ره بأخ�ذ الم�ال مبن�ي        الوالي جاز ومن جملة ذلك رجل ال یح�ضر الجماع�ة یج�وز تعز             
  )١(على اختیار من قال بذلك من المشایخ، كقول أبي یوسف 

  ).٢(والتعزیر بالمال قال بھ المالكیة : " وقال ابن فرحون
التعزیر بالمال سائغ إتالًفًا وأخ�ًذًا وھ�و ج�ار عل�ى            :  وقال ابن تیمیة رحمھ اهللا    

ل غیر منسوخة كلھا وقول أصل أحمد؛ ألنھ لم یختلف أصحابھ أن العقوبات في األموا
الشیخ أبي محمد المقدسي وال یجوز أخذ مال المعزر فإشارة منھ إلى ما یفعلھ ال�والة         

  ). ٣"(الظلمة 

لة منها أل ي بع م  لف ل ه  ست   :ق 

  عن َعْمِرو بن شعیب عن َأِبیھ عن جده َعْبِد اللَّھ ب�ن عم�رو ب�ن اْلع�اِص                  :ال

م�ن َأص�اب   { :  َأنَّھ سئل ع�ِن الثَّم�ِر اْلمعلَّ�ق فق�ال    ل اللَّھ   عن رسو : رضي اهللا عنھما  
بفی��ھ ِم��ْن ذى حاج��ة غی��ر متخ��ذ ُخْبَن��ًة َف��َال ش��ىء عَلی��ھ وم��ن خ��رج ِب��شْىٍء من��ھ فعَلی��ھ  
غرامُة ِمْثَلْیھ واْلعقوبة َوَمْن سرق منھ ش�یئًا بع�د َأْن یئوَی�ھ اْلَج�ِرین فبَل�غ َثم�ن اْلِمَج�نِّ                  

َقاَل َأُب�و َداُوَد اْلَج�ِریُن      .  َسَرَق دون َذلك فعَلْیھ غرامة مْثَلیھ َواْلُعُقوَبةُ       فعَلیھ اْلَقْطع ومن  
  ).   ٤(}اْلُجوَخاُن 

 على من خرج بشيء من التمر المعلق غرامة مثلیھ، وفي فقد أوجب النبي 
  .ھذا دلیل على جواز العقوبة بأخذ المال

                                                           

ابن الھمام، شرح فتح ابن الھمام، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف ب ) ١ (
  .٥/٣٤٥، )ط.القدیر، دار الفكر،  د

 .٢/٢٢١ابن فرحون، تبصرة الحكام ، مصدر سابق،   ) ٢(
ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي  ) ٣(

ى البن تیمیة، دار الكتب الفتاوى الكبر. القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي
 .٤/٦٠١م، ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨، ١العلمیة، ط

الترم�ذي، س�نن الترم�ذي، م�صدر س�ابق،  كت�اب البی�وع، ب�اب م�ا ج�اء ف�ي الرخ�صة ف�ي أك��ل               )  ٤(
موض�ع تجفی�ف   : الج�رین . ، وق�ال ھ�ذا ح�دیث ح�سن    ٣٠٦، ص ١٢٨٩التمرة للمار بھا، حدیث رق�م    

طرف الثوب والمراد ال یأخ�ذ ف�ي ثوب�ھ،       : لتجفیف، الخبنة موضع یجمع فیھ التمر ل    : التمر، الجوخان 
ھو الترس ألنھ یواري حاملھ وكان ثمنھ ثالثة دراھم وھو ی�ساوي رب�ع دین�ار وھ�ذا ن�صاب                  : المجن

انظر آبادي، أبو الطی�ب محم�د ش�مس الح�ق ب�ن أمی�ر عل�ي ب�ن مق�صود عل�ي            . السرقة عند الشافعي  
-٥/١٣٢ ، ٢تحقیق عبد الرحمن محم�د عثم�ان ، ط   الصدیق، عون المعبود شرح سنن أبي داود ،    

 .، المكتبة السلفیة، المدینة المنورة١٥٢٧/ ٩ و ١٣٣
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  أخ�د  عد ب�ن أب�ي وق�اص    رأی�ت س�  :  عن سلیمان بن أبي عب�د اهللا ق�ال      :ثانيا

، ف��سلبھ ثیاب��ھ، فج��اء موالی��ھ رج�ًال ی��صید ف��ي ح��رم المدین��ة ال��ذي ح��رم رس��ول اهللا  
" من رأیتموه یصید فیھ شیئًا فلھ سلبھ:  حرم ھذا الحرم، وقالإن رسول اهللا : فقال

، ولكن إن شئتم أعطیتكم ثمنھ وقال عفَّاُن فال أرد علیكم طعمة أطعمنیھا رسول اهللا 
  ).١(}إن شئتم أن أعطیكم ثمنھ أعطیتكم : ةمرَّ

  عن بھز بن حكیٍم عْن َأِبیھ عْن جده رض�ي اهللا ع�نھم َأن رس�ول اللَّ�ھ          :ثالثا

في كل َسائمة ِإِبٍل في َأربعین ِبنت َلبون َوَال ُیفرَّق ِإِبل َعْن حساِبھا َمْن َأعَطاھا          { : َقال
َفَل�ھ َأْجرھ�ا وم�ن مَنعھ�ا َفِإنَّ�ا آخ�ذوھا             « .»م�ؤتجرا بھ�ا   « َق�ال اْب�ن اْلع�َالء       . »مؤتجًرا

  ).٢(}وشطر مالھ عْزمة ِمْن عزمات ربنا عز وجلَّ َلْیس آلل محمد منھا شيء
 لمانع الزكاة بأخذھا وشطر مال�ھ ال ألنھ�ا دی�ن أص�بح ف�ي             ومعاقبة الرسول   

  .ذمتھ ولكن المتناعھ عن أداء ركن من أركان اإلسالم 

ة وتلمیذه اب�ن الق�یم م�ن ص�ور ونم�اذج م�ن العقوب�ات         ما ذكره ابن تیمی :بعا

ف�ي مث�ل إباحت�ھ س�لب ال�ذي ی�صطاد       :  ومنھ�ا المالیة كما دلت علیھ سنة رسول اهللا    
أم�ره  : في حرم المدینة لمن وجده، ومثل أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروف�ھ ومث�ل     

 أغسلھما ؟ :عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما  بحرق الثوبین المعصفرین، وقال لھ          
ث�م  . وأمره لھم یوم خیبر بكسر األوعی�ة الت�ي فیھ�ا لح�وم الحم�ر              . ال بل احرقھما  : قال

لما اس�تأذنوه ف�ي اإلراق�ة أذن، فإن�ھ لم�ا رأى الق�دور تف�ور بلح�م الحم�ر أم�ر بك�سرھا                 
ف�دل ذل��ك عل��ى ج��واز  . افعل��وا: أف��ال نریقھ��ا ونغ�سلھا؟ فق��ال : وإراق�ة م��ا فیھ��ا، فق�الوا   

ومث�ل تحری�ق   . ومثل ھدمھ لمسجد الضرار. عقوبة بذلك لم تكن واجبة    األمرین؛ ألن ال  
 الغ�رم عل�ى م�ن س�رق م�ن         تضعیفھ  : موسى علیھ السالم للعجل المتخذ إلًھا، ومثل      

  ) .٣(غیر حرز، ومثل ما روي من إحراق متاع الغال
إن العقوب�ات المالی�ة من�سوخة وأطل�ق ذل�ك فق�د             : ومن ق�ال  : وأضاف ابن القیم  

ف�أكثر ھ�ذه الم�سائل س�ائغ ف�ي م�ذھب أحم�د             ، ھب األئم�ة نقًل�ًا واس�تدالًلا      غلط على م�ذا   
                                                           

، وق��ال ش��عیب  ٦٤-٣/٦٣ ، ١٤٦٠ال��شیباني، م��سند أحم��د، م��صدر س��ابق، ح��دیث رق��م         )    ١(
: ، وق�ال أب�و ح�اتم   "الثق�ات "حدیث صحیح، فقد أخرج لھ أبو داود، وذكره اب�ن حب�ان ف�ي         : األرنؤوط

 .  بالمشھور فیعتبر بحدیثھلیس
، ١٤٤٨الح��اكم، الم���ستدرك عل���ى ال���صحیحین، م���صدر س���ابق،  كت���اب  الزك���اة، ح���دیث رق���م   ) ٢(
ابن خزیمة، محم�د ب�ن إس�حاق أب�و بك�ر ال�سلمي             . ، وقال حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه      ١/٥٥٤

 ب��اب ذك��ر محم��د م��صطفى األعظم��ي، كت��اب الزك��اة،. د: النی��سابوري،  ص��حیح اب��ن خزیم��ة، تحقی��ق
، المكت�ب  ٤/١٨، ٢٢٦٦، ح�دیث رق�م   )ط.د(الدلیل على أن اسم الزكاة واقع عل�ى ص�دقة المواش�ي،        

أبو داود، سنن أبي داود، مصدر س�ابق،  كت�اب الزك�اة، ب�اب ف�ي زك�اة ال�سائمة،            . اإلسالمي  بیروت  
 م�ا أت�ى علی�ھ س�نتان ودخ�ل ف�ي الثالث�ة ف�صارت        : بنت لب�ون . ( ١٨٧-١٨٦، ص   ١٥٧٥حدیث رقم   

 ).الجد والحق في األمر: أمھ لبوًنا بوضع الحمل، العزمة
ابن تیمیة، تقي الدین أب�و العب�اس أحم�د ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن عب�د ال�سالم ب�ن عب�د اهللا ب�ن أب�ي                     ) ٣(

  .١١٠-٢٨/١٠٩القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي، مجمع الملك فھد،  
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وغیره، وكثیر منھا سائغ عند مالك وفعل الخلفاء الراشدین وأكابر ال�صحابة لھ�ا بع�د        
 مبطل أیًضا لدعوى نسخھا، والمدعون للنسخ لیس معھم كتاب وال س�نة وال    موتھ  

 أص��حابنا ع��دم جوازھ��ا فم��ذھب م��ذھب: إجم��اع ی��صحح دع��واھم، إال أن یق��ول أح��دھم
أصحابھ عی�ار عل�ى القب�ول وال�رد، وإذا ارتف�ع ع�ن ھ�ذه الطبق�ة ادع�ى أنھ�ا من�سوخة              
باإلجماع، وھذا غلط أیضًا فإن األمة لم تجمع على نسخھا، ومحال أن ینسخ اإلجم�اع    

  ).١(السنة ولكن لو ثبت اإلجماع لكان دلیًال على نص ناسخ
 جواز العقوبة بالمال، من أجل المحافظة على فھذه اآلثار تدل بمجموعھا على

أموال وحقوق اآلخرین، لكن على أن تكون العقوبة تتناسب وحج�م الجریم�ة كم�ا ق�ال       
  .إنما یغرم الرجل قیمة البعیر أو الدابة یوم یأخذھا : اإلمام مالك 

ومن المسلم بھ أن الشریعة اإلس�المیة عاقب�ت عل�ى بع�ض الج�رائم التعزیری�ة                 
لغرامة إال أن الفقھاء اختلفوا  في جعل الغرامة عقوبة عامة ف�ي ك�ل جریم�ة              بعقوبة ا 

  ).٢(كما بینا ذلك
وأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء عن سؤال بخ�صوص الغرام�ة         

ال مانع من أخذ المصلحة للغرامة المذكورة من باب التعزیر بالمال، لتحقیق :" المالیة
 ب��أس ب��ھ ش��رًعا ف��ي أص��ح ق��ولي العلم��اء، س��ًدا لذریع��ة       الم��صلحة العام��ة، وذل��ك ال  

  ).٣(التالعب بالحقوق العامة
كم��ا إن��ھ یج��وز م��ن جھ��ة ال��سیاسة ال��شرعیة العقوب��ة بالم��ال، وھ��ذا م��ن ب��اب    
حرص الشریعة على المحافظة على حقوق اآلخرین، وكذلك لبیان صالحیة ھذا الدین            

ة إنما یكون على سبیل الفتوى، لكل زمان ومكان، وما ثبت من جھة السیاسة الشرعی
وم��ن ھن��ا فإن��ھ م��ن المقب��ول ل��بعض ھیئ��ات الرقاب��ة   . ول��یس عل��ى س��بیل الحك��م الع��ام 

ال�شرعیة ف��ي م�صرف مع��ین أو عن�د الفت��وى ف�ي ن��وع م�ن أن��واع المع�امالت أو عل��ى       
طائفة من األشخاص، أن تفتي بج�واز الغرام�ة بالم�ال، ف�ي ح�ین أن ذل�ك ال ینبغ�ي أن         

 وحكًما شرعًیا فصًال، وإنما یكون من قبیل اإلجراءات التي تحق�ق      یكون سیاسة عامة  
  ) .   ٤"(مقاصد الشریعة من باب ُیْحَدث للناس من األمور بقدر ما یحدثون

                                                           

: المت�وفى ( ب�ن أی�وب ب�ن س�عد ش�مس ال�دین اب�ن ق�یم الجوزی�ة          ابن القیم، محمد بن أب�ي بك�ر      )   ١(
ب�دون طبع�ة وب�دون    : ، الط�رق الحكمی�ة ف�ي ال�سیاسة ال�شرعیة، مكتب�ة دار البی�ان، الطبع�ة            )ھـ٧٥١

 .٢٢٦تاریخ ، ص 
-٢/٧٠٥،  ١٠ع�ودة، عب��د الق��ادر، الت�شریع الجن��ائي اإلس��المي مقارن�ا بالق��انون الوض��عي، ط    ) ٢(

 .روت، مؤسسة الرسالة بی٧٠٨
  .٢٢/٢١٧الدویش، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء، مصدر سابق،  )   (٣

العوض��ي، رفع��ت ال��سید، موس��وعة االقت��صاد اإلس��المي ف��ي الم��صارف والنق��ود واألس��واق           ) ٤(
، دار ال�سالم للطباع�ة والن�شر والتوزی�ع والترجم�ة         )ط.د(المالیة، المعھ�د الع�المي للفك�ر اإلس�المي،          

 . ٢٧٣-٢/٢٧٢والك��الم لل��شیخ عل��ي جمع��ة مفت��ي م��صر  نقل��ھ عن��ھ ص��احب الموس��وعة،  . لق��اھرةا
الزفتاوي، عصام أنس، حكم الغرامة المالیة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي، المعھ�د الع�المي للفك�ر اإلس�المي،            

 .٧٢القاھرة ، ص 
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وھذا الق�ول ھ�و ال�راجح لك�ن ض�من ال�ضوابط وال�شروط الت�ي ذكرھ�ا م�ن ق�ال             
  :بالجواز ومنھا

س�ائل التعزی�ر األخ�رى، أو یمك�ن      أال یمكن معاقبة الجاني بغیر العقوبة المالیة م�ن و          .١
 .ولكن المصلحة في العقوبة المالیة أكثر منھا في غیرھا

 . أال تتخذ ذریعة لمصادرة أموال الناس، وإثقال كواھلھم بعقوبات ال قبل لھم بھا .٢
أن یكون األمر الذي یدفع ضرًرا مؤك�ًدا ول�یس ض�ررًا وھمی�ًا، وأن تك�ون الم�صلحة                    .٣

 .مؤكدة ولیست وھمیة
 الضرر المدفوع من جنس ما أمر الشارع بدفعھ، وأن تكون الم�صلحة م�ن      أن یكون  .٤

 .جنس المصالح التي أتى بھا الشارع
 .التأكد من وقوع الضرر .٥
أن تك��ون العقوب��ة متناس��بة وحج��م ال��ضرر ال��ذي وق��ع؛ ألن المق��صود منھ��ا ال��ردع        .٦

  ).١(والزجر وجبر الضرر الذي وقع وتعویضھ 
  

                                                           

سات المالیة السراج، علي جمعة محمد، موسوعة فتاوى المعامالت المالیة للمصارف والمؤس        ) ١(
، ١إدریس، عبد الفتاح محمود، أحكام التعزیر في الفقھ اإلسالمي، ط       . ٢٥٢-١٤/٢٥١اإلسالمیة،  

وی��رى الباحث��ان ان ھن��اك ف��رق كبی��ر ب��ین الفائ��دة وب��ین الغرام��ة المالی��ة بال��ضوابط          .٥٩-٤٧ص 
 .المذكورة
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  الخاتمة 
  :أوال  النتائج 

 .السیر في الطریق العام حق لكل إنسان إال انھ مقید بشرط السالمةأن  -١
یحق لولي األمر أن یشرع من القوانین واألنظمة التي تنظم عملیة المرور  -٢

والسیر على الطرق مما یراه محققًا لمصالح الناس ما دام أن ذلك ال 
 .یتعارض مع الشریعة اإلسالمیة

 . من باب التعاون على الخیر أن التعویض عن الضرر في حوادث السیر -٣
أن الضمان مشروع بالكتاب والسنة لما یحصل من إتالف بغیر وجھ  -٤

  .شرعي
أن الضمان یلزم المباشر دون المتسبب إال إذا كان المتسبب متعدیا  -٥

 .ومتعمدا فانھ یضمن
التوصل إلى أن حوادث السیر وفیھا وفاة من باب القتل الخطأ وما یترتب  -٦

اصدًا القتل أو غیر متقید بقواعد المرور فانھ قتل عمد علیھ إال إذا كان ق
 .یوجب القصاص

التوصل إلى انھ یجب تعلم آداب السیر في اإلسالم وان السیاقة فن وذوق  -٧
وأخالق لصعوبة إیجاد رجل امن مع كل سائق او في كل شارع لردع من 

 .تسول لھ نفسھ بالتھور والطیش
  التوصیات: ثانیًا

 لھو من األھمیة بمكان حیث یؤدي إلى رأب الصدع أن التدخل العشائري -١
مجبر الخواطر وإطفاء نار الفتنة في الكثیر من القضایا ومن بینھا حوادث 
السیر إال أن ھذا التدخل في بعض األحیان في الحوادث دون تمییز بین 
المتھور الطائش وبین المحتاط بأخذ التدابیر الالزمة من غیر المحتاط قد 

 عكسیة ، من ھنا نوصي بالضغط على ھؤالء المتھورین یأتي بنتائج
  .لیكونوا عبرة لمن یعتبر

استخدام جمیع المنابر التوجیھیة للتحذیر من ھذه الظاھرة التي أصبحت  -٢
 .من مشاكل العصر الحدیث

تفعیل دور وزارة التربیة والتعلیم وذلك باستحداث خطة دراسیة لمراحل  -٣
إلى الجامعیة متضمنة آداب السیر الدراسة المختلفة من االبتدائیة 

وبیان ، والطریق في اإلسالم ومتى یكون القتل عمدا ومتى یكون خطأ
 .المخاطر الناجمة عن حوادث السیر

 تفعیل دور اإلعالم للحد من حوادث السیر  -٤
أن یكون كل فرد في المجتمع قدوة صالحة لآلخرین في احترام أنظمة  -٥

  وقوانین السیر
 علماء وفقھاء األمة في استصدار حكم شرعي لكل ما إعادة النظر من قبل -٦

ینجم عن حوادث السیر من وفاة إلى إعاقة أو ذھاب عضو وما یترتب 
 .علیھ من دیة وكفارة وأرش 

ویقدم ، إنشاء صندوق توضع فیھ الغرامات المترتبة على حوادث السیر -٧
 المتضرر الطلب للصندوق والصندوق ینظر في طلبھ ومقدار الضرر الذي

  .لحق بھ
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  قائمة المراجع
، دراسة شرعیة لبعض النوازل الفقھیة المعاصرة،احمد بن ناصر بن سعید  -١

 .مكتبة سالم، الطبعة األولى
، االردن، حوادث المرور اسبابھا وعالجھا، عودة مصطفى علي، بني احمد -٢

 .٢٠٠٣،رسالة ماجستیر، الجامعة االردنیة
ي شرح روض الطالب، دار أسنى المطالب ف،زكریا بن محمد، االنصاري -٣

 .الكتب العلمیة بیروت، طبعة األولى، تحقیق محمد محمد تامر
، أحكام التعزیر في الفقھ )م ١٩٨٥ -ھـ ١٤١٦(إدریس، عبد الفتاح محمود  -٤

 .١اإلسالمي، ط 
محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، الصحیح ، البخاري -٥

صحیح = یھ وسلم وسننھ وأیامھ المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عل
مصورة (محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة : البخاري، المحقق

 .١ط، )عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي
دار الفكر بیروت، ، ولجنة من العلماء، الفتاوى الھندیة، نظام الدین، البلخي -٦

 .الطبعة الثانیة 
ن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أحمد ب، البیھقي -٧

عبد :  جمع البیھقي، كتب ھوامشھ-أبو بكر البیھقي، أحكام القرآن للشافعي
 القاھرة ، –محمد زاھد الكوثري، مكتبة الخانجي: الغني عبد الخالق، قدم لھ

 .م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤، ٢ط
حاك، الترمذي، أبو الترمذي، محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الض -٨

ومحمد ) ٢، ١جـ (عیسى، سنن الترمذي ،تحقیق وتعلیق أحمد محمد شاكر 
وإبراھیم عطوة عوض المدرس في األزھر الشریف ) ٣جـ (فؤاد عبد الباقي 

، ٢ مصر، ط–، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي )٥، ٤جـ (
 . م١٩٧٥ - ھـ ١٣٩٥

أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس  -٩
الفتاوى ، اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي

 .م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨، ١الكبرى البن تیمیة، دار الكتب العلمیة، ط
ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم  -١٠

اسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي، بن عبد اهللا بن أبي الق
 .مجمع الملك فھد 

الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني، كتاب  -١١
التعریفات، ضبطھ وصححھ جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب 

 .م ١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣، ١لبنان، ط–العلمیة بیروت 
حمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدویھ بن ُنعیم الحاكم، أبو عبد اهللا الحاكم م -١٢

بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المعروف بابن البیع، المستدرك على 
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 بیروت، –مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة : الصحیحین، تحقیق
 .١٩٩٠ – ١٤١١، ١ط
ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي  -١٣

، دار )ط.د(الظاھري، مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات، 
 .الكتب العلمیة  بیروت

أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي ، ابن حزم -١٤
 .بیروت ، دار الفكر، المحلى باآلثار، الظاھري

، سالميالعاقلة ومسئولیتھا عن الدیة في الفقھ اإل، محمد شحاتھ، حسین -١٥
 .ط .د، م٢٠٠٦،  مصر-اإلبراھیمیھ ، الدار الجامعیة

تحقیق حبیب ، كتاب السنن،ابو عثمان سعید بن منصور، الخرساني -١٦
 .،  الدار السلفیة١ط، االعظمي

مواھب الجلیل في مختصر شرح ، محمد بن محمد بن عبدالرحمن، الخطاب -١٧
 .٢ھـ، ط١٣٩٨دار الفكر بیروت ، خلیل
دار المعرفة بیروت، ، سنن الدارقطني،ر ابو الحسینعلي بن عم، الدارقطني -١٨

 .تحقیق السید عبداهللا ھاشم یماني 
ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور  -١٩

 -، ٣ بیروت، ط–األنصاري الرویفعى اإلفریقى، لسان العرب، دار صادر 
 . ھـ١٤١٤

سن بن الحسین التیمي الملقب الرازي، أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الح -٢٠
 -، ٣مفاتیح الغیب، دار إحیاء التراث العربي بیروت، ط، بفخر الدین الرازي

 . ھـ١٤٢٠
الرازي، محمد بن ابي بكربن عبدالقادر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان،  -٢١

 .م، ط جدیده١٩٩٥-ه١٤١٥بیروت، 
َسالمي، ابن رجب، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، ال -٢٢

 .دار الكتب العلمیة، القواعد، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي
 الزبیدي، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، الملّقب  -٢٣

تحقیق مجموعة من ، بمرتضى، الزَّبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس
 ) .ط.د(المحققین، دار الھدایة 

، نظریة الضمان أو أحكام )م  ٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧(الزحیلي، وھبة  -٢٤
المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الفقھ اإلسالمي، الطبعة الثانیة،  اإلعادة 

 .السابعة، دار الفكر المعاصر بیروت، دار الفكر دمشق
، دار ١، الفعل الضار والضمان فیھ، ط )م١٩٨٨(الزرقا، مصطفى أحمد  -٢٥

 .القلم دمشق 
رح القواعد الفقھیة، تحقیق مصطفى الزرقاء، أحمد بن الشیخ محمد، ش -٢٦

 .٢،ط١٩٨٩-١٤٠٩احمد الزرقاء، دار القلم دمشق 



 - ٢٤٠٨ -

، حكم الغرامة المالیة في )م ١٩٩٦  -ھـ ١٤١٧(الزفتاوي، عصام أنس  -٢٧
 .الفقھ اإلسالمي، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، القاھرة

نصب جمال الدین أبو محمد عبد اهللا بن یوسف بن محمد الزیلعي، ، الزیلعي -٢٨
الرایة ألحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغیة األلمعي في تخریج الزیلعي، قدم للكتاب 
محمد یوسف الَبُنوري، صححھ ووضع الحاشیة عبد العزیز الدیوبندي الفنجاني، 

المحقق محمد عوامة، ، إلى كتاب الحج، ثم أكملھا محمد یوسف الكاملفوري
، دار القبلة للثقافة اإلسالمیة، لبنان، بیروت، مؤسسة الریان للطباعة والنشر

 .م ١٩٩٧/ھـ١٤١٨، ١السعودیة، ط، جدة
السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي، المبسوط،  -٢٩

 .م ١٩٩٣-ھـ١٤١٤تاریخ النشر ) ط.د(دار المعرفة بیروت، 
دراسة شرعیة لبعض النوازل الفقھیة ، احمد بن ناصر، سعید -٣٠

 .مكتبة سالم، ١ط.المعاصرة
أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن ،  الشافعي -٣١

بیروت، ، االم،  دار المعرفة، عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي
 .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠: سنة النشر) ط.د(
مطابع أخبار الیوم التجاریة، ، تفسیر الشعراوي، محمد متولي، الشعراوي -٣٢

 ).ط.د (قطاع الثقافة، مصر،
، دار الشروق الطبعة )ط.د(  شلتوت، محمود ، اإلسالم عقیدة وشریعة،  -٣٣

 .الثامنة
، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد الشیباني، الشیباني -٣٤

شعیب األرنؤوط وعادل مرشد، وآخرون ،إشراف :تحقیق ، مسند أحمد بن حنبل
 - ھـ ١٤٢١، ١ط، الرسالةعبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة . د

 .م٢٠٠١
المصنف في األحادیث واآلثار، مكتبة الرشد ، عبداهللا بن محمد،  ابو شیبة -٣٥

 .، تحقیق كمال یوسف الحوت١٤٠٩ ١الریاض، ط
مكتبة ، التاج المذھب الحكام المذھب، احمد بن قاسم العنسي، الصنعاني -٣٦

 .الیمن
ر، مكتبة العلوم والحكم الطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیوب، المعجم الكبی -٣٧

 .، تحقیق حمدي بن عبد المجید١٤٠٤ ٢الموصل، ط
الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر  -٣٨

الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق أحمد محمد شاكر، مؤسسة 
 .م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠، ١الرسالة، ط

 عبد العزیز بن عبد السالم بن أبي ابن عبد السالم، أبو محمد عز الدین -٣٩
القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، قواعد األحكام في 
مصالح األنام، راجعھ وعلق علیھ طھ عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات 

 . م١٩٩١ - ھـ ١٤١٤القاھرة، جدیدة مضبوطة منقحة، ، األزھریة
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الدوره ، مجلة مجمع الفقھ االسالمي، یرحوادث الس، عبداهللا محمد عبداهللا -٤٠
 .الثامنة

، سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي األزھري، المعروف بالجمل، العجیلي -٤١
منھج (فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطالب المعروف بحاشیة الجمل 

الطالب اختصره زكریا األنصاري من منھاج الطالبین للنووي ثم شرحھ في 
 .بیروت، دار الفكر، )شرح منھج الطالب

: درر الحكام في شرح مجلة األحكام، تعریب، علي حیدر خواجھ أمین أفندي -٤٢
 .م ١٩٩١ -ھـ ١٤١١، ١فھمي الحسیني، دار الجیل، ط

  .٢ج، ٨العدد، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، عبدالقادرمحمد، العماري -٤٣
مجلة دراسات ، ضمان السیر في الفقھ االسالمي، علي محمد،العمري -٤٤
  .١٩٩٣سنة، ٢٠العدد، جامعة االردنیةال
، التشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا )م١٩٨٩ – ھـ ١٤٠٩(عودة، عبد القادر -٤٥

 .مؤسسة الرسالة بیروت ، ١٠بالقانون الوضعي، ط
العوضي، رفعت السید، موسوعة االقتصاد اإلسالمي في المصارف والنقود  -٤٦

، دار السالم للطباعة )ط.د(ي، واألسواق المالیة، المعھد العالمي للفكر اإلسالم
 .والنشر والتوزیع والترجمة القاھرة

 الفراھیدي، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي  -٤٧
البصري، كتاب العین، تحقیق، د مھدي المخزومي، د إبراھیم السامرائي، دار 

 .ومكتبة الھالل
مناھج األحكام، إبراھیم بن ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول األقضیة و -٤٨

، ١علي بن محمد، ابن فرحون، برھان الدین الیعمري، مكتبة الكلیات األزھریة، ط
 .م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦

، نظریة الضمان في الفقھ )م ١٩٨٣ -ھـ  ١٤٠٣(فیض اهللا، محمد فوزي  -٤٩
 .١اإلسالمي، مكتبة التراث الكویت، ط 

د (، ١٤٠٥، دار الفكر بیروت، عبداهللا بن احمد المقدسي، المغني، ابن قدامة -٥٠
 ).ط. 
القضاعي، ابو عبداهللا محمد بن سالمة، مسند الشھاب، مؤسسة الرسالة،  -٥١

 .، تحقیق حمدي بن عبد المجید ١٤٠٧، ٢ط
ابن القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم  -٥٢

: الطبعةالجوزیة، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، مكتبة دار البیان، 
 .بدون طبعة وبدون تاریخ 

بدائع ، الكاساني عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي -٥٣
 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦، ٢ط، دار الكتب العلمیة، الصنائع في ترتیب الشرائع

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، ، الماوردي -٥٤
 .دار الكتب العلمیة،  السلطانیةاالحكام، الشھیر بالماوردي
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المباركفوري، أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفورى،  -٥٥
 ) .ط.د( بیروت، –تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمیة 

محمد بن ماجھ، سنن ابن ماجھ، كتاب الصدقات، باب الكفالة، بیت األفكار  -٥٦
 .الدولیة

، التعویض عن الضرر، دار كنوز )م ٢٠٠٧-ھـ ١٤٢٨(محمد بن المدني  -٥٧
 .٢إشبیلیا للنشر والتوزیع السعودیة، ط

، دار )إبراھیم مصطفى وآخرون (مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط،  -٥٨
 .الدعوة 

دار احیاء الكتب ، دررالحكام شرح غرراالحكام، منال خسرومحمد بن فراموز -٥٩
 .العربیة 

دار الكتب ، التاج واالكلیل لمختصر خلیل، دريمحمد بن یوسف العب، المواق -٦٠
 .بیروت، العلمیة

زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري، ، ابن نجیم -٦١
تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي : وفي آخره

 -٢منحة الخالق البن عابدین، دار الكتاب اإلسالمي، ط: القادري، وبالحاشیة
 .بدون تاریخ

بن سالم ابن مھنا، شھاب الدین ) أو غنیم(أحمد بن غانم ، النفراوي -٦٢
، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، النفراوي األزھري المالكي

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥) د،ط(بیروت ، دار الفكر
ار النیسابوري، محمد بن عبداهللا ابو عبداهللا، المستدرك على الصحیحین، د -٦٣

 .، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا١٤١١ ١الكتب العلمیة، ط
 النیسابوري، مسلم بن الحجاج ،صحیح مسلم ، دار احیاء التراث العربي  -٦٤

 .بیروت، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي
، شرائع االسالم في مسائل الحالل والحرام، جعفر بن الحسن، الھذلي -٦٥

 .مؤسسة مطبوعاتي اسماعلیان
  

                                           
  
 
  
 




