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 م اهلل الرمحن الرحيمبس

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد خامت النبيني ، وعلى آله وصحبه ومن 
 .تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

وبعد، أضحت حوادث املرور خطرًا كبريًا يلحق باألنفس واملمتلكات، وأصبح البحث عن الوسائل 
بال الكثريين من اخلرباء واملسئولني عن قطاع السري، لذا كان على الكل بذل الكفيلة بالتقليل منها يشغل 

 .قصارى جهدهم على تقدمي احللول املناسبة هلذه الظاهرة املهيبة

والشريعة اإلسالمية اليت تضمن العدل والسالمة يف أحكامها ، مل تنس موضوع حوادث السري الذي يعد 
 دراسة دقيقة، بالنظر إىل ررو  احلياة املعاصرة اليت كثر ييها صور من املوضوعات الفقهية اليت حتتاج إىل

احلوادث وجزئياهتا، يإن الشريعة وضعت قواعد كلية متكننا من معرية يف ضوئها أحكام هذه احلوادث اجلديدة، 
حتديد : ة لذا كان من املناسب جدا أن يعقد مؤمترا مثل هذا امللتقى الذي يتدارس ييه العلماء والباحثون مسأل

وحتميل مسؤولية السائقني يف قيادهتم للسيارات واملركبات خاصة، والقاطرات واحلايالت عامة، ومنه أصبحت 
ويف هذا اإلطار ارتأينا أن نشارك ببحث . راهرة حوادث السري خطرية على األمة اإلسالمية واإلنسانية أمجعني

أحكام  :"ضوء قواعد الشريعة الغراء ، أال و هو من خالل هذه الورقات موضوعا حناول ييه ان نعاجله يف
 .  "السياقة في ضوء قواعد الفقه اإلسالمي

ينسأل اهلل تعاىل التوييق والسداد ييه، وأن يكون هذا البحث زيادة ملن سبقونا يف الكتابة ييه، آمني 
 .واحلمد هلل رب العاملني
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 أهمية الموضوع
 :ةأهمية البحث في النقاط التالييمكن ذكر 

بناء على راهرة زيادة احلوادث اليوم كان من باب أوىل البحث عن بيان األحكام الشرعية، والقيم الـتـي 
 :أن يلتزم هبا أثناء سياقاته، وذلك ألهدا  عديدة نلخصها يف النقاط التالية ينبغي عـلـى قـائـد السـيـارة 

 .ـي خمتلف دول العامل اليومالسيارات يف عصرنا هذا أضحت مـن أهم وسائل النقل ي     -1

 .الزيادة يف وقوع احلوادث ورهور مشاكل عديدة أثناء قيادة السـيـارات     -2

 .اجلهل من طر  الكثري مـن السـائـقني باألحكام الشرعية اخلاصة بقيادة السـيـارات، وخطورهتا      -3

 .ئل اإلعالميف وسا نقص يف التوعية لنظام املرور وأحكام السياقة وآداهبا -4

  .التساهل يف تسليم  رخصة السياقة من غري النظر إىل مآهلا يف الواقع -5
 خطة البحث

 :وقد تناولت املوضوع  يف املباحث التالية
 مفهوم الطريق وحوادث السري: المبحث االول
 القواعد املتعلقة بالطريق:  :المبحث الثاني

  و املركبةالقواعد املتعلقة بالسيارة أ  :المبحث الثالث
 املرور القواعد املتعلقة بنظام :المبحث الرابع

 بالسائقالقواعد املتعلقة  المبحث الخامس 
 اخلامتة
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 المبحث االول

 مفهوم الطريق وحوادث السير

لعلنا يف هذا املقام أن نسلط الضوء على دور الشريعة اإلسالمية يف تنظيم شأن من شؤون احلياة وهو 
 .لناس يف الطرقات واحلقوق واآلداب اليت أمر هبا اإلسالم للمارة وأهل الطريقاملتعلق مبرور ا

 : تعاىل ما جاء يف قوله: والنصوص الشريعة يف هذا الباب عديدة و مستفيضة نورد منها على سبيل املثال

  اْلَجاِهُلوَن قَاُلوا َساَلًماَوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن يَْمُشوَن َعَلى اْْلَْرِض َهْونًا َوِإَذا َخاطَبَ ُهُم  (1)  . 

َوِإَذا َسِمُعوا اللَّْغَو َأْعَرُضوا َعْنُه َوقَاُلوا لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َساَلٌم َعَلْيُكْم اَل   :وقوله تعاىل
 .  (2) نَ ْبَتِغي اْلَجاِهِلينَ 

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأول ِئَك َكاَن َعْنُه  َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِهِ   : وقوله تعاىل ِعْلٌم ِإنَّ السَّ
ُلَغ اْلِجَباَل طُواًل { 63}َمْسُؤواًل  ُكلُّ َذِلَك    َواَل َتْمِش ِفي اَْلْرِض َمَرًحا ِإنََّك َلن َتْخِرَق اَْلْرَض َوَلن تَ ب ْ

 .  (3) َكاَن َسيٍُّئُه ِعْنَد رَبَِّك َمْكُروًها

 :كما بني النيب صلى اهلل عليه وسلم بعض حقوق الطريق وآداب املرور يف عدة توجيهات منها
قالوا يا رسول اهلل مالنا من جمالسنا  "إياكم واجللوس يف الطرقات :"ما ثبت عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال

قالوا وما  "يأعطوا الطريق حقه يإذا أبيتم إال اجمللس :"قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. بد نتحدث ييها

 .(4) "غض البصر وكف األذى ورد السالم واألمر باملعرو  والنهي عن املنكر :" حقه قال

تبسمك يف وجه أخيك لك صدقة " :وجاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف ذكر بعض أبواب اخلري قوله
الضالل لك صدقة، وبصرك الرجل الرديء  وأمرك باملعرو  وهنيك عن املنكر صدقة، وإرشادك الرجل يف أرض

البصر لك صدقة، وإماطتك احلجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإيراغك من دلوك يف دلو أخيك 

 . (5) "لك صدقة

                                                 

 .33سورة الفرقان اآلية   (1)
 55سورة القصص اآلية  (2)
 .33،  33سورة اإلسراء اآلية  (3)
 رواه مسلم (4)
 (532)وحسنه األلباين يف السلسلة ( 191)ه الرتمذي يف السنن وحسنهروا (5)
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 تعريف الطريق لغة وشرعا: اوال

 . (1)من َطرق، وهو املطروق، واملمّر الواسع املمتّد من أوسط الشارع: الطريق يف اللغة - 1

بأنّه كّل سبيل مفتوح للسري : "جاء يف قانون املرور بشرطة عمان السلطانية: التعريف االصطالحي - 2
العام، سواء للمشاة أو احليوانات أو لوسائل النقل أو اجلّر، ويشمل الطرقات والشوارع والساحات واملمرات 

 . (2")واجلسور اليت جيوز للناس عبورها

بأنّه كّل سبيل مفتوحة لسري وسائط النقل والبحر :" باململكة العربية السعودية وجاء تعريفه يف نظام املرور

 . (3)" واملشاة واحليوانات

سبيل مفتوح للمرور العام من مشاة وحيوانات ومركبات، مبا يف ذلك الشوارع : "وعريه الشريازي بقوله

 . (4)"والساحات واجلسور أو ما يشاهبها

الطريق هو املكان املخصص لسري الناس أو املواشي أو العربات أو :" بقولهو عرّيه حممد علي القحطاين 

 .(5)"السفن أو الطائرات يف الرب أو البحر أو اجلو

ونالحظ التعريف األخري جاء شامال من حيث النوع يف النقل، يهو يشمل الرب والبحر واجلو، إالَّ أّن هذا 
دما نعر  الطريق اصطالحا يعّم اجلالس واملاشي والراكب والقائد التعريف أقرب إىل املدلول اللغوي؛ ألنَّنا عن

للمركبة، وهذا يغلب غالبا على الطريق الربي، لذا كانت التعاريف الثالثة األوىل أدّق يف املعىن، وأقرب إىل املراد 
 .منه

س عامة، السبيل، والشارع وهو الطريق األعظم الذي يسلكه النا: وللطرق أمساء ذكرها الفقهاء منها

 . (6)والفج ومجعه يجاج، وهو الطريق الواسع بني جبلني، واملمر موضع املرور، واملسلك، والدرب وحنوه

                                                 

تركيا، ال تاريخ،  –تأليف إبراهيم مصطفى وآخرون، ط املكتبة اإلسالمية، استانبول   املعجم الوسيط،: انظر ( 1)
1/533. 

 .www.traffic.gov.comقانون املرور، موقع شرطة عمان السلطانية، اإلدارة العامة للمرور،  :انظر ( 2)
أحكــام حــوادث املــرور يف الشــريعة اإلســالمية، رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة املاجســتري، جامعــة أم القــرى، اململكــة : انظــر (3)

 ..، خمطوط23حممد علي شبيب القحطاين، ص: العربية السعودية، أعدها
 .م، نسخة الكرتونية2222ة األوىل ، الكويت، الطبعeيقه املرور، حممد الشريازي، ط هيئة حممد األمني  :انظر ( 4)
  .24أحكام حوادث املرور يف الشريعة اإلسالمية، مصدر سابق، ص :انظر ( 5)
 .، بتصر 22-19نفس املرجع ص: انظر ( 6)
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 تعريف السائق: ثانيا

ساق املاشية، : يقال (1)مـن يقود السـيـارة، أو القطار، وحنومها: والسـائـق كـمـا هـو يـي املعجم الوسيط

والقود مـن امام، والسوق مـن خلف، قاد .  (2)يسوقها، سوقا وسياقا، يهو سـائـق، سواق، شدد للمبالـغـة

 . (3)جره خلفه: اي: البعري

هـو املصرح لـه يـي الدولة بالقيادة، سـواء منح الرتخيص يـي البلد الـذي يقود ييـه، أو مـن بلد  :واصطالحا
 (.4)آخـر، وغالبا مينح الرتخيص بعد إجراء اختبارات قدرة عـلـى القيادة، ومعرية اإلشارات املرورية

بأنه كـل شخص يتوىل سياقة إحدى املركبات، أو قطعان املاشية، أو  عرفه ق ان ون المرور الكويتيو 
  . (5)األغنام، أو حيوانات اجلر، أو احلمل، أو الركوب

 تعريف السيارة لغة واصطالحا: ثالثا

:  ل، ويقا (7) َوَجاءْت َسيَّارٌَة فََأْرَسُلوْا َوارَِدُهمْ  القايلة، ويف التنزيل العزيز : (6) ل غ ة والس ي ارة 
ـلـى إن االستعمال احملدث للسيارة أهنا تطلق ع:  (8)سارت الدابة، و سارها صاحبها، ويف املعجم الوسيط

 .عربة آلية سريعة السري، تسري بالبنزين، وحنوه، وتستخدم يـي الركوب والنقل

بأهنا كـل مركبة آلية تستخدم عادة يـي نقل  عر  قـانـون املرور الكوييت السـيـارة : واصطالحا 

 . (9)يهمااألشخاص، أو األشياء، أو كليهما، أو يـي جر املركبات املعدة لنقل األشخاص، أو األشياء، أو كل

                                                 

 .333ص  –املعجم الوسيط : .انظر (1)
 .142ص  -الرازي –، وانظر خمتار الصحاح (2/1139)اجلوهري  –الصحاح : انظر (2)
 (.2/42)لسان اللسان :  انظر (3)
حممـد عبـد الـرزاق السـيد . د .االحكام واالداب الشرعية لسـائـق السـيـارة، دراسـة يقهيـة مقارنـة بالـقـانــون الكـوييت: انظر ( 4)

 .www.startimes.com.ابراهيم الطبطباين
الطبعة  –دولة الكويت  –لداخلية وزارة ا -سلسلة القوانني الكويتية ذات الصلة الوثيقة بعمل وزارة الداخلية: انظر (5)

 .5ص –الثالثة 
 .141ص –الرازي  –، وانظر خمتار الصحاج (1/534)اجلوهري  –الصحاح : انظر (6)
 .19اآليـة : سورة يوسف (7)
 .433ص  -املعجم الوسيط: انظر (8)
 (.2)يـي شأن املرور، مادة  1933لسنة 33مرسوم بقانون رقـم : انظر (9)

http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn9
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn10
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn11
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn12
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn13
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn14
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn15
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn16
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 تعريف حوادث السير: رابعا
ينتج عنه أضرار جسيمة أو مادية  كل حادث: "حوادث السري  بأنّه عر  نظام املرور السعودي اجلديد

يلقد ركزت املادة يف تعريفها حلوادث . (1)"دون قصد من جراء استخدام املركبة وهي يف حالة حركة

ذي هو احلادث، مث نتيجة استخدام تلك املركبة اليت هي على أداة الضرر الذي هو املركبة، والفعل ال(2)السري
وذلك ألن املركبة هي أداة خطرية . األضرار سواء أكانت مادية أو بدنية، وبذلك تتحقق عناصر املسئولية

وحتتاج إىل عناية و حراسة، كما أن الضرر حدث عن طريق املركبة، بواسطة الشخص الذي يقود تلك املركبة 

 .(3)والذي قصر يف ذلك الواجب، هذا دون أن يشري النص إىل مكان وقوع احلادث (أو حتت حراسته)

                                                 

 .223ص 1429، ربيع اآلخر 31لعدل العدد جملة ا: انظر(1)
 . 1391من نظام املرور السعودي الصادر عام  191املادة : املقصود هبا : انظر(2)
 .313التأمني من املسئولية على حوادث السيارات يف اململكة العربية السعودية للدكتور مروان إمساعيل ص: انظر(3)
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 المبحث الثاني
 بالطريق القواعد المتعلقة بنظام

ا ييه املصلحُة للجميع، وترسخ يف سلوك كل مسلم إن أحكام الشريعة اإلسالمية تنظِّم احلياة البشرية مب (1)
الوازع الديين الذي يكون رقيًبا على نفسه يف تطبيق األحكام الشرعية، سواء كان حتت رقابة أجهزة 
الدولة أو غريها، بل إن اجملتمع كلَّه مسئول أمام اهلل من حيث االمتثال ألوامره ، ومسئول عن مراقبة 

 .تنفيذ أحكامه الشرعية

ملتطلع يف كتب الفقهاء ، يدرك جيدا أنَّ مسألة الطرق واالهتمام هبا، من املسائل القدمية احلديثة، وا (2)
واملصائب اليت تسببها حوادث السري يف أيامنا هذه بعضها يـَُعدُّ من املخالفاٍت الشرعية، ويعترب هذا 

  .التصر  من الَتَخلٌُّف احلضاريٌّ الذي يديع مثنه البشر

 املأساة اليت لخلفها التكنولوجيا احلديثة اليت عجعلنا نتشاءم من وسائل النقل املعاصرة، ونعدها وملا ننظر إىل
مصائب لو يُصر  الناس عنها لكان أحسن، والواقع أن وسائل النقل من النعم اليت  امنتَّ اهلل هبا علينا، ولكن 

 . ه الوسائل ويق املنهاج الصحيحالكوارث اليت تنجر عن حوادث السري هي نتيجة عدم حسن استغالل هذ

ن الذي ال يتقيد بقواعد السالمة على الطريق العام؛ لو قَتل نفسه أو غريَه بسبِب  على ذلكواملثال  (6)
ذلك يهو ينزل منزلة املنتحٌر أو القاتل، و إمث املنتحر والقاتل ال خيفى على احد، وهذه الفتوى قد 

  .(1)سنواتمنذ  العصرالعلم يف هذا  أهلصدرت من بعض 
 :وعليه

يقد قررت الشريعة اإلسالمية أن الطريق العام هو ملك للجميع، وعلى كل من يريد أن يسلكه يعليه أال 
يضر باآلخرين، كما جيب على الكل أن يراعي حرمة الطريق، وأن ال يتصر  تصريا يؤثر على سالمة 

 :املستخدمني له،وبناء على هذا قرر يقهاؤنا األحكام التالية

عن كل  مسئوال؛ يكون -بدون إذن ويل األمر ولغري مصلحة عامة-ن حفر حفرة يف الطريق العام مَ  (أ )
ضرر حدث باملارة بسبب تلك احلفرة، حىت لو أدت تلك احلفرة إىل وياة إنسان وجب على من حفرها 

، وأن يصوم شهرين متتابعني كفارة لقتل نفس معصومة  (2) .أن يديع دية املتوَّفَّ

                                                 

 www.aliftaa.joنوح علي سليمان / ث السري، لسماحة املفيت العام دمسئولية السائق الشرعية عن حواد:انظر( 1)
 
/ هــــــ، 1419حممـــــد تقـــــي العثمـــــاين، لـــــوث يف القضـــــايا الفقهيـــــة املعاصـــــرة، دار القلـــــم، دمثـــــق، الطبعـــــة االوىل : انظـــــر( 2)

 .323ص .م1991
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، إذا زلقت هبا (مثل قشر املوز أو البطيخ أو الزيوت) الطريق العام ما يؤدي إىل انزالق املارة َمن ألقى يف (ب )

 .(1)عن الضرر مسئوالقدم أحد املارة يتضرر أو مات كان َمن تسبب يف ذلك 

أيًضا عن  مسئوالَمن وضع يف الطريق العام بضاعة ليبيعها يف مكان ال ُيسَمح ييه بوضع املتاع؛ يكون  (ج )
 رر الذي يلحق باملارة بسبب بضاعتهالض

ا نص عليها الفقهاء، تتلخص يف أنَّ َمن استعمل الطريق العام بغري الوجه املأذون به شرًعا  أمثلة كثرية جدًّ

 .(2)يكون متعديًا، وضامًنا للضرر، وآمثًا يف نفس الوقت
شوارع اليت كانت على عهده، وهذا ما أكد عليه شيخ اإلسالم أبو حامد الغزايل رمحه اهلل عن منكرات ال

وباملقارنة بني العصرين  ندرك جيدا أن ما حدث يف عصرنا من خمالفة نظام املرور، وما يتسبب عنه من إزهاق 
لألرواح وإتال  لألموال، من أشد املنكرات اليت ينبغي على السائقني ومستعملي الطرقات ان يعوها بإتقان؛ 

وضع األسطوانات وبناء الدكات متصلة باألبنية اململوكة : املعتادة ييها يمن املنكرات: ))حيث قال رمحه اهلل
يكل ذلك منكر إن كان يؤدي إىل تضييق الطرق واستضرار ... وغرس األشجار وإخراج الرواشن واألجنحة

ق وكذلك ربط الدواب على الطريق ليث يضي... املارة، وإن مل يؤد إىل ضرر أصاًل لسعة الطريق يال مينع منه 
الطريق وينجس اجملتازين ـ منكر جيب املنع منه إال بقدر حاجة النزول والركوب؛ وهذا ألن الشوارع مشرتكة 
املنفعة وليس ألحد أن خيتص هبا إال بقدر احلاجة، واملرِعيُّ هو احلاجة اليت ترد الشوارع ألجلها يف العادة دون 

زق الثياب؛ يذلك منكر إن أمكن شدها وضمها سائر احلاجات، ومنها سوق الدواب وعليها الشوك ليث مي
وإال يال منع؛ إذ حاجة أهل البلد متس إىل ... ليث ال متزق، أو أمكن العدول هبا إىل موضع واسع 

  (3)...((ذلك،نعم ال ترتك ملقاة على الشوارع إال بقدر مدة النقل
يف ميدان شروط السالمة على الطريق  اخلرباء الذين لخصصوا إن وسائل النقل احلديثة جند إىلوإذا نظرنا 

 :وضعوا قيودا مهمة جدا 

 .جيب وضع شروٍط معيَّنٍة يف الذي يقود مركبًة أو سيارة على الطريق العام (أ )

 .جيب وضع مواصفاٍت معينٍة يف املركبة أو سيارة اليت تسري على الطريق العام (ب )

                                                 

 .مسئولية السائق الشرعية عن حوادث السري، املرجع السابق.:انظر (1)
 .رجع املنفس   (2)
 (. 2/339)إحياء علوم الدين، الغزايل، : انظر (3)
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 .ث السرعة، ومراعاة قواعد املرورجيب احرتام التعليمات اخلاصة يف استعمال الطريق العام من حي (ج )
هذه الشروط مل توضع من باب احلد من حريات اآلخرين، بل هي يف الواقع شروط اتفق عليها اخلرباء، 

 ويرون أهنا ضروريٌة لسالمة َمن يقود مركبًة أو سيارة على الطريق العام

ناس أو احليوانات أو حىت اجلماد سواء أحلق الضرر بنفسه أم بغريه من ال: وبناء عليه من خالفها يهو آمث
، أم مل يُلحق هبم شيئا؛ ألن جمرد تعريض النفس أو الغري للخطر هو إمث حياسب عليه العبد أمام اهلل، وجيب أن 

  .(1)حتاِسَبه عليه اجلهات املختصة 

 :المرور في طريق العامة مباح بشرط السالمة : تقولفي هذا الباب القاعدة الكلية و 
وحاصلها أن السري يف طريق العامة حق لكل إنسان ولكن . ة ذكرها غري واحد من الفقهاءهذه القاعد

وقال العالمة خالد األتاسي رمحه . استعمال هذا احلق مقيد بأن ال حيدث ضررا بغريه ييما ميكن التحرز عنه
 :اهلل

حلق يف الطريق مشرتك بني واألصل أن املرور يف طريق املسلمني مباح بشرط السالمة، مبنزلة املشي؛ ألن ا"
 .الناس، يهو يتصر  يف حقه من وجه، ويف حق غريه من وجه، ياإلباحة مقيدة بالسالمة

وإمنا تقيدت هبا ييما ميكن التحرز عنه، دون ما ال ميكن التحرز عنه، ألنا لو شرطنا عليه السالم عما ال 
شي والسري خماية أن يبتلى مبا ال ميكن التحرز ميكن التحرز عنه، يتعذر عليه استيفاء حقه، ألنه ميتنع عن امل

والتحرز عن الوطء واإلصابة باليد أو الرجل، والكدم، وهو العض مبقدم األسنان، واخلبط وهو الضرب . عنه
باليد، والصدم، وهو الضرب بنفس الدابة وما أشبه ذلك يف وسع الراكب إذا أمعن النظر يف ذلك، وأما ما ال 

 .(2) "ما إذا نفحت برجلها، يعين ضربت لايرها أو ذنبها، يال تضمنميكن التحرز عنه ك
بعض ميكنه ضبط ان املتتبع حلوادث السري املتكررة يف العامل العريب خاصة :  أسباب حوادث المرور  (4)

 : هاومنهلا أمهية مبكان اليت  األسباب

هذه إال أن _ سيارات الأمهها _ سائل النقل  وصار ضرورة الوقت هو وهذا العصر يف استجد ومما 
ضع نظام يضبط استخدامها أن يومن لوازم ضرورياهتا يكان البعض، من قبل الوسيلة قد يساء استخدامها 

أي يف يده يتصر  هبا كيف يشاء، ياحنصرت املسئولية ييه، إذ هي آلة يتحمل  املسئولية كلها ملستخدمها ، و

                                                 

 .املرجع السابق. ما مدى املسئولية الشرعية للسائق عن حوادث السري، : انظر (1)
 (932)، مادة 494/  3: شرح جملة األحكام العدلية لألتاسي: انظر (2)
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تضطرب وحياهتم أمور ، ليث لختل الناس حياة يها علتقوم ضرورة ضع هذا النظام وقد أبيح والسائق، يف 
 . باختالله

  .الطرقات التي فيها خلل تتسبب بشكل كبير في حوادث المرور_ ا 
يعتقد بعض مواطين العامل الثالث الذين استجوهبم موقع وسائل اإلعالم أن وضعية الطرقات يف هذه 

 يف ريع حصيلة حوادث املرور وال جيب إلقاء اللوم تتسبب بشكل كبري كارثة   -على رأيهم–املناطق اليت تعد 
 .على العنصر البشري يقط 

إن وضعية الطرقات تتسبب بدرجة كبرية يف وقوع حوادث املرور لكون معظم "وقال بعض اخلرباء  
وعلى حسب دراسة أجريت مؤخرا ومت نشرها يف أحد الصحف الوطنية يإن   الطرقات مليئة باحلفر واملمهالت

الطرقات الكارثية تساهم يف تقصري عمر املركبات وبالتايل ال يتمكن السائق من التحكم يف السيارة  وضعية
داعيا إىل ضرورة ترميم الطرقات " يوضعية الطرقات تؤثر بشكل كبري على قيادة السيارة والتحكم ييها 

 .والتكثيف من وحدات عناصر األمن عرب الطرق 

حيث أن هشاشة الطرقات مها السبب األول يف ارتفاع حوادث املرور وهو ما يذهب إليه يريق آخر من 
العدد الكبري للسيارات مما يثري قلق السائقني و   إىل جانب ضيق هذه الطرقات واالكتظاظ الذي حيدثه

 .ودعا نفس املتحدث إىل يتح طرقات واسعة وتوعية الناس .. يديعهم إىل القيام بتجاوزات خطرية

 :وعليه

معوقات يف السري يف الطرقات، تؤثر على حركة السري ورمبا تؤدي إىل انقالب الشاحنة أو يقد توجد 
السيارة، أو اصطدامها بسيارة أخرى وقتل من ييها، أو بشاخصة أو جدار أو دابة اخرتقت الطريق من بعري أو 

التحويالت أو غري محار أو بغل، ويتعذر أو يصعب تفادي وقوع احلادث إما بسبب السرعة أو االرتباك أو 
 :ذلك، وحينئذ تطبق القاعدة اآلتية

واملفهوم املخالف هلذه القاعدة أن ما ميكن االحرتاز (( كل ما ال يمكن االحتراز عنه ال ضمان فيه))
عنه يوجب الضمان ألن السري يف الطريق العام مقيد بوصف السالمة، وتعّد عوائق الطرقات من حاالت القوة 

 .(1)القاهرة

                                                 

 .932، مادة 494ص3شرح جملة االحكام العدلية للشيخ االتاسي ج: انظر (1)
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الذي يعيشه   من أسباب حوادث املرور التصريات الالمسؤولة اليت ترجع إىل الضغط النفسيو  –2 
للتعبري عن سخطهم لوضعياهتم االجتماعية  معظم السائقني اليوم ، يهم جيعلون من القيادة أيضل وسيلة 

 .والنفسية الصعبة اليت ميرون هبا يوميا

للسائقني واغلبهم شباب  تصرفات المتهورةان المتسبب اْلول في حوادث الطرقات هو ال - 3
احرتامهم للقانون، و قد يتبادر يف أذهان    غالبا، إىل جانب عدم صغار يف السن ممن يقودون بسرعة مفرطة

كثري من الناس التساؤل عن طريقة حصوهلم على رخصة السياقة، لكوهنم ليسوا واعني بدرجة اخلطورة اليت قد 
حياهتم وحياة اآلخرين ليست حمرتمة وال مقدسة وهلا قيمة هلا بالنسبة إىل هؤالء  وكأن.تنتج عن هذه التصريات

 .الشباب

ندعو السلطات املعنية إىل ضرورة تغيري طريقة منح رخص السياقة على مستوى إدارة  من اجل ذلك

 .(1)اليوم بسهولة الشباب  مدارس السياقة اليت يتحصل عليها معظم

                                                 

م، جملة حمكمة يصدرها املركز الوطين للوقاية واالمن 2223دراسة احصائية حلوادث املرور يف اجلزائر خالل سنة: انظر (1)
 .34ص.عرب الطرق، حتت اشرا  وزارة النقل
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 المبحث الثالث
 لمتعلقة بالسيارةالقواعد ا 

 

 : من بني األسباب اليت تثقل حصيلة ضحايا حوادث املرور

حيث أن املالحظني من أبناء الوطن العريب االسترياد العشوائي للسيارات على حسب ما أدىل به بعض  (1)
باإلضاية   وكالء السيارات يقومون باسترياد أي شيء مبا ييها قطاع الغيار اليت تكون يف الغالب مقلدة

ىل أن هناك أنواعا من السيارات ليست مطابقة لظرو  طرقاتنا ويوجد من لديه إمكانيات مادية تسمح إ
 .له جبلب سيارات من النوع الرييع ولكنه ال ميلك ثقاية استعمال هذه املركبات

 يف ذات السياق على أن سوق السيارات يف الدول العربية يفتقر إىل الرقابة وحيتاج إىل اخلرباءقول يو  (2)
 :مثل.تنظيم وصرامة يف تطبيق القوانني

 .اختالالت ميكانيكية -

 .األطرعدم صالحية  -

 .كوابح معطلة  -

  .غري قانونية إضاءة -

الغش واخلداع يف صيانة السيارات اليت تقدم للمراجعة يف زمن الرزنامة اليت ضبطها مهندسو املؤسسات  (3)
قوع السائق يف مشكلة أثناء السياقة، مما ينتج عنه رمبا اخلاصة باملراقبة التقنية للسيارات، وهذا يؤدي بو 

 .  (1)حوادث وكوارث ال يعلم عقباها إال اهلل

                                                 

 .32املرجع السابق ص.دراسة احصائية حلوادث املرور يف اجلزائر: انظر (1)
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 المبحث الرابع
 القواعد المتعلقة بنظام المرور 

أن االلتزام بتلك األنظمة اليت ال لخالف أحكام الشريعة اإلسالمية واجب شرعًا ، ألنه من طاعة  - 1
 .من إجراءات بناًء على دليل املصاحل املرسلة ويل األمر ييما ينظمه 

 :اليت تنظم املرور يف شكل قوانني، يهي مبنية على القاعدة الفقهية واألنظمة – 2

منزلة االمام من الرعية كمنزلة الولي : " وقاعدة (1)"تصرف االمام على الرعية منوط بالمصلحة" 

 . (2)"من اليتيم
هم  وإمنا،  ألنفسهمعلى املصلحة اجلماعية وخريها، ألهنم ليسوا عماال ان أعمال احلكام والوالة تنبين "

، وضبط واألخالقالعدل، وديع الظلم، وصيانة احلقوق  إلقامةوكالء عن االمة يف القيام بأصلح التدابري 
 بأيضل الوسائل، مما يعرب عنها لألمةاالمن، ونشر العلم، وتطهري اجملتمع من الفساد، وحتقيق كل اخلري 

 (3) ".باملصلحة العامة
 

                                                 

 .31/جملة االحكام العدلية م.:انظر (1)
 .329الزركشي، املنثور يف القواعد، حتقيق تيسري يائق أمحد حممود، القسم االول ص : انظر (2)
/ هـ1423سنة  1حممد الزحيلي ، القواعد الفقهية وتطنيقاهتا يف املذاهب االربعة،دار الفكر، دمشق، ط/ د:انظر (3)

 .493، ص 1م ج2223
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 المبحث الخامس 
 القواعد المتعلقة بالسائق 

االصل يف سائق السيارة انه ضامن يف كل انواع الضرر الذي نشا من العجالت أو من مقدمات السيارة 
 .، الن السيارة آلة حمضة يف يد السائق، وعليه يينسب مباشرة االضرار اليهاو من خلفها، او من احد جانبيها

يان كان سائق السيارة متعديا يف سريه مبخالفة قواعد املرور، مثل ان يسوق السيارة بسرعة غري معتادة يف 
مثل ذلك املكان، او مل يلتزم خبطه يف الشارع ، وما اىل ذلك من قواعد املرور االخرى، يال خفاء يف كونه 

 .(1ضامنا، الن الضرر امنا نشا بتعديه ، واملتعدي ضامن يف كل حال

قد تتخلل أسباب خارجة عن إرادة السائق، ييقع احلادث، وميوت ركاب وسيلة النقل، وهذا ما ولكن 
قرره يقهاؤنا يف مسألة انتفاء السببية وذلك بأن تتدخل عوامل خارجية عدا السبب األصلي يف إحداث 

يارة، أو خطأ من املتضرر الس طريقالضرر، مثل القوة القاهرة كالريح العاتية، أو حادث مفاجئ كاعرتاض مجل 
 .نفسه، أو من شخص آخر، يال تتواير أركان املسؤولية

ديع شخص رجال آخر امام السيارة، ومل يتمكن  يجأةوكذا اذا كان السائق حمرتما لقوانني املرور ، ولكن 
 تأثريالن  تفادي الرجل املديوع يدهسته السيارة، يهنا الضمان على السائق ولو كان هو املباشر،من السائق 

 .الدايع متعد، والسائق غري متعد: السائق، كما نص عليه الفقهاء تأثريالديع كان اقوى من 

يف  طارئباملراقبة واملتابعة دوريا، مث طرا  بتعهدهاكانت السيارة سليمة قبل السري هبا، وكان السائق   وإذا 
 صابته اعاقة يال ضمان على السائقاجهزهتا حىت خرجت السيارة عن السيطرة، يصدمت انسانا يمات او ا

  .(2باململكة العربية السعودية  واإليتاءوهذا ما ايتت به اللجنة الدائمة للبحوث .لعدم التعدي

 : وقد نص قرار المجمع الفقهي على أن السائق يعفى من المسؤولية في الحاالت اآلتية
عذر عليه االحرتاز منها، وهي كل أمر إذا كان احلادث نتيجة لقوة قاهرة ال يستطيع ديعها وت -أ ] 

 .عارض خارج عن تدخل اإلنسان

 .إذا كان بسبب يعل املتضرر املؤثر تأثرياً قوياً يف إحداث النتيجة –ب  

ال ضمان على السائق .[ إذا كان احلادث بسبب خطأ الغري أو تعديه ييتحمل ذلك الغري املسؤولية -ج  
من املصاب ال حيلة لقائد السيارة ييه، وذلك على سبيل التمثيل ال  أن يكون بسببذلك و . وال كفارة عليه

مثل أن تقابله سيارة يف خط سريه ال ميكنه اخلالص منها أو يفاجئه شخص برمي نفسه أمامه ال : احلصر
                                                 

 .311ين، املرجع السابق صلوث يف قضايا يقهية معاصرة للعثما:انظر (1)
 .313لوث يف قضايا يقهية معاصرة للعثماين، املرجع السابق ص:انظر (2)
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يفي هذه احلال ال ضمان على قائد السيارة، ألن املصاب هو الذي تسبب يف قتل نفسه . ميكنه تاليف اخلطر
أحكام حوادث .[ بته، وعلى قائد السيارة املقابلة الضمان لتعديه بسريه يف خط ليس له حق السري ييهأو إصا

وخالصة األمر أن السائق املذكور يف السؤال ال ضمان عليه يال دية وال كفارة، . السيارات عن شبكة اإلنرتنت

 .(1)ولكن إن تصق بشيء من املال تطوعاً يهو أوىل
ييتصور ييما لو تصادم شخصان أحدمها واقف، واآلخر ماٍش، : تصادمني باملسؤوليةأما انفراد أحد امل

: على املاشي للواقف، ألنه هو املتسبب والقاعدة الشرعية تقول( التعويض عن الضرر ومنه الديةأي )يالضمان 
أو عادة، تجاوز حدود احلق املسموح به شرعًا بيكون : والتعدي (2) ((المتسبب ال يضمن إال بالتعدي))

 .(3)سواء كان بقصد أم ال

قد ينفرد أحد املتصادمني باملسؤولية إذا حدث االصطدام بتفريط مستقل منه، وقد يشرتك املتصادمان يف 
 .:املسؤولية إذا ارتكب كل منهما خطأ، وحكم كل حالة هو ما يأيت

إن مل يكن هناك تعدٍّ، يال يكل يعل أيضى إىل إحلاق ضرر بالغري بغري حق، كان سببًا موجباً للضمان، ي
واالنتفاع بالطرقات مقيد بوصف السالمة، كما يقرر يقهاؤنا، أي جيب على املاشي أو . ضمان على املتسبب

 .الراكب يف الطرقات مراعاة صفة السالمة لآلخرين

االصطدام هو خطأ أحد املتصادمني، ويعله هو املؤثر غالباً، كان هو املسؤول عن يإذا كان سبب 
 .الضمان

واقفة  سيارةولو كانت . وعلى هذا لو تصادمت سيارتان بسبب خطأ سائق إحدامها، كان الضمان عليه
ارة يتح أو أو قف السائق سيارته امام اشارة املرور منتظرا اش، موقف السياراتأو يف  حمك الرصيفعلى 
إذا يارة املتعدية الواقفة، كان الضمان على صاحب السالسيارة ، يصدمتها، يانكسرت سيارة يجاءت الطريق، 

 (4) .مل تكن الواقفة متعدية يف وقويها

يهو يقتضي مسؤولية كل منهما، لكن هل حيصل تبعة الضمان : وأما اشرتاك املتصادمني يف الضمان
 :مذهباناء يف ذلك لآلخر كاملة، أو النصف؟ للفقه

                                                 

 .131ص  2، جزء1جملة اجملمع الفقهي عدد  :انظر (1)
 .93/جملة االحكام العدلية م .1، يصل12، باب 135البغدادي، جممع الضمانات ص: انظر (2)
 .، بتصر 324حملمد تقي عثماين، ص  لوث يف قضايا يقهية معاصرة،: انظر (3)
قرار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وااليتاء باململكة العربية السعودية، وقد نشر هذا القرار يف جملة البحوث : انظر (4)

 .هـ 1412/ هـ1429، سنة 23االسالمية، عدد
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أنه إذا اصطدم راكبان أو ماشيان، أو راكب ماٍش،  ومضمونه: لحنفية واحلنابلةوهو ل-: املذهب االول
يماتا أو تلف شيء بسبب التصادم، وجب على كل واحد منهما حتمل تبعة الضمان كاملة لآلخر، يفي حال 

ال جيب تعويض اآلخر عن الشيء املتلف، املوت جيب على كل واحد منهما دية اآلخر، ويف حال إتال  امل
 (1) .ألن الضرر قد حدث لكل واحد منهما بفعل نفسه وبفعل صاحبه أيضاً 

 .هذا إذا كان التصادم خطأ، يإن كان عمداً، وجب عندهم حتمل تصف قيمة الضمان، أي كالرأي اآليت

ه إذا اصطدم يارسان أو ماشيان، أن ومضمونه: لمالكية والشايعية وزير من احلنفيةهو لو : املذهب الثاين
بأن قصَّرا يف صيانة آالهتما، أو قدرًا على ( أو سائقهما)بتفريط من رباهنما ( ومثلهما السيارتان)أو سفينتان 

يف مثلها، وجب على  ( أو السيارات)ضبطهما، يلم يضبطا، أو سريَّا املركبني يف ريح شديدة، ال تسري السفن 
ا تلف لآلخر، ألن التلف حصل بفعلهما، يينقسم الضمان عليهما، ويهدر كل واحد منهما نصف قيمة م

 .(2)النصف اآلخر بسبب يعل كل واحد يف حق نفسه

دون تفريط، وإمنا بقوة قاهرة، كريح شديدة وحنوها، يال ضمان على  سيارتنييإن حدث التصادم بني الس
 .(3)أحد

قهي الذي خرج بأحكام مهمة، حيث ذكر املستندات ويف االخري ميكننا االعتماد على قرارات اجملمع الف
اليت تناوهلا  التطبيقاتهذه اليت تنبين عليها هذه املسألة، كما ذكر اهم القواعد الفقهية اليت نستخرج منها 

  .اجملمع

 8د\2\55:قرار رقم 
 بشأن حوادث السير

بروناي دار , ري باجوان ن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دوره مؤتمره الثامن ببندر سيا
 .م  1996يونيو 25-21ه الموافق 1111محرم 5-1السالم من 

وبعد استماعه ( حوادث السري: )  بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع
اهتم وبالنظر إىل تفاقم حوادث السري وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلك، إىل املناقشات اليت دارت حوله 

واقتضاء املصلحة سن األنظمة املتعلقة برتخيص املركبات مبا حيقق شروط األمن كسالمه األجهزة وقواعد نقل 

                                                 

 .لوث يف قضايا يقهية معاصرة، املرجع السابق: انظر (1)
 .315قضايا يقهية معاصرة ص لوث يف:انظر (2)
 .313املرجع السابق ص: انظر (3)
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امللكية ورخص القيادة بالشروط اخلاصة بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد املرور والتقيد هبا وحتديد 
 .السرعة املعقولة واحلمولة

 :قرر ما يلي
ألنه من ويل األمر ييما ينظمه من ،لتزام بتلك األنظمة ال لخالف الشريعة اإلسالمية واجب شرعاإن اال-أ

وينبغي أن تشتمل تلك األنظمة على األحكام الشرعية اليت تطبق يف ،إجراءات بناء على دليل املصاحل املرسلة
 .هذا اجملال

ملن خيا  تلك التعليمات ،نها التعزيز ملايلوم،مبا تقتضيه املصلحة أيضا سن األنظمة الزاجرة بأنواعها -ب
املنظمة للمرور لردع من يعرض امن الناس للخطر يف الطرقات واألسواق من أصحاب املركبات ووسائل النقل 

 .األخرى أخذا بأحكام احلسبة املقررة

سالميه وان  احلوادث اليت تنتج عن تسيري املركبات تطبق عليها أحكام اجلنايات املقررة يف الشريعة اال-2
والسائق مسؤول عما حيدث بالغري من أضرار سواء يف البدن أم املال إذا ،كانت يف الغالب من قبيل اخلطأ

 :حتققت عناصرها من خطأ وضرر وال يعفى من هذه املسؤولية إال يف احلاالت اآلتية

وهي كل أمر عارض ،إذا كان احلادث نتيحه لقوه قاهره ال يستطيع ديعها وتعذر عليه االحرتاز منها-ا
 .خارج عن تدخل اإلنسان

 .إذا كان بسبب يعل املتضرر املؤثر تأثريا قويا يف إحداث النتيجة-ب 

 .إذا كان احلادث بسبب خطأ الغري أو تعديه ييتحمل ذلك الغري املسؤولية-ج

ا إن كانوا ما تسببه البهائم من حوادث السري يف الطرقات يضمن أرباهبا األضرار اليت تنجم عن يعله-3
 .والفصل يف ذلك إىل القضاء،مقصرين يف ضبطها

إذا اشرتك السائق واملتضرر يف إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من اآلخر من -4
 .نفس أو مال

وأما املتسبب يال ،يان األصل أن املباشر ضامن ولو مل يكن متعديا،مع مراعاة ما سيأيت من تفصيل-أ-5
 .إذا كان متعديا أو مفرطايضمن إال 

إذا اجتمع املباشر مع املتسبب كانت املسؤولية على املباشر دون املتسبب إال إذا كان املتسبب -ب
 .متعديا واملباشر غري متعد

يعلى كل واحد من املتسببني املسؤولية ،إذا اجتمع السببان خمتلفان كل واحد منهما مؤثر يف الضرر-ج
 .وإذا استويا أو مل تعر  نسبة أثر كل واحد منهما يالتبعة عليهما على السواء،ررلسب نسبة تأثريه يف الض
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ن ا:القول ندرج حتته من القواعد الشرعية ، ميكن توبناء على أقوال الفقهاء يف مسائل هذا املوضوع ، وما 
 : على الطريقة اآلتية يكون توزيع املسؤولية يف حوادث السيارات 

رة إنسان عمدا أو خطأ يرمته إىل جانب وأصابته سيارة أخرى مارة يف نفس إذا صدمته سيا :أوال  
 : الوقت يمات 

يإن كانت إصابة كل منهما تقتله لو انفردت وجب القصاص منهما له ، أو الدية عليهما مناصفة     .1
ابتان أو كانت على ما تقدم من اخلال  ، والشروط يف مسألة اشرتاك مجاعة يف قتل إنسان ، سواء تساوت اإلص

  .إحدامها أبلغ من األخرى مادامت الدنيا منهما لو انفردت قتلت 

وإن تتابعت اإلصابتان وكانت األوىل منهما تقتل ، وجب القصاص أو الدية على سائق األوىل ،     .2
الثانية ،  ويعزر سائق الثانية ، وإن كانت األوىل ال تقتل ومات بإصابة الثانية يالقصاص أو الدية على سائق

  .وجيب على سائق األوىل جزاء ما أصاب من قصاص أو حكومة 

إذا أصابت سيارة إنسانا جبروح أو كسور ، وأصابته أخرى جبروح أو كسور أقل أو أكثر من  :ثانيا  
األوىل وكل من اإلصابتني ال تقتل إذا انفردت يمات املصاب من جمموع اإلصابتني وجب القصاص أو الدية 

 . ائقني مناصفة على الس

إذا ديع إنسان آخر يسقط أو أوثقه يف طريق يأدركته سيارة ووطئته يقتلته أو كسرته مثال يقد  :ثالثا  
على السائق ضمان ما أصاب من نفس أو كسر ، ويعزر الدايع أو املوثق أو الدايع املتسبب ، وحيتمل : يقال 

 . كليهما مشرتك مع السائق يف ذلك أن يكون الضمان عليهما قصاصا أو دية أو حكومة ألن  

إذا أصابت سيارة إنسانا أو ماال وأصابته أخرى يف نفس الوقت أوبعده ومل ميت ومتايزت الكسور  :رابعا  
 . أو اجلروح أو التلف يعلى كل من السائقني ضمان ما تلف أو أصيب بسيارته قل أو كثر 

ومل تتمايزا ومل ميت، أو أصابتا شيئا أو أتلفتاه  إذا أصابت سيارتان إنسانا جبروح أو كسور:  خامسا 
 . يعليهما القصاص يف العمد ، وضمان الدية واملال بينهما مناصفة 

إن استعمل السائق املنبه من أجل إنسان أمام سيارته أو يريد العبور يسقط من قوة الصوت أمام : سادسا 
وإن سقط حتت سيارة أخرى ضمنه سائقها ألنه  سيارته ووطئته سيارته يمات أو كسر مثال ضمنه السائق ،

وحيتمل أن يكون بينهما الشرتاكهما ، كاملمسك مع القاتل ، وإن سقط يمات . مباشر ومستعمل املنبه متسبب
 . أو كسر مثال مبجرد مساعه الصوت ضمنه مستعمل املنبه 

سري وأصاب إنسانا أو إذا خالف سائق نظام السري املقرر من جهة السرعة أو عكس خط ال :سابعا  
 . سيارة أو أتلف شيئا عمدا أو خطأ ضمنه 
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: يكون عليه الضمان احتماالت األولوإن خرج إليه إنسان أو سيارة من منفذ يحصل احلادث يفي من  
أن يكون على السائق املخالف للنظام العتدائه ومباشرته ، وحيتمل أن يكون على من خرج من املنفذ يجأة 

 . ومل حيتط لنفسه ولغريه ، وعلى من خالف نظام املرور التعزير مبا يراه احلاكم أو نائبه  ألنه مل يتثبت

وحيتمل أن يكون الضمان عليهما لالشرتاك يف احلادث ، وإن اعرتضته سيارة تسري يف خطها النظامي أو 
خالف للنظام احلق زمحته ، يإن كان ذلك عمدا منه يالضمان عليه ، وإن كان خطأ يالضمان عليهما وعلى امل

 .  (1)العام وهو التعزير مبا يراه اإلمام
من خالل قرار اجملمع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر  ألحكام الشرعية املتعلقة لوادث املروراوميكن ذكر 

  :االسالمي على النحو التايل
تعلقة لوادث املرور لث جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي بعض األحكام امل

املعاصرة ، وبعد اطالعه على البحوث اليت وردت إليه هبذا الشأن واستماعه للمناقشات العلمية اليت دارت 
حوله ، وبالنظر إىل تفاقم حوادث السري وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاهتم ، واقتضاء املصلحة سن 

قق شروط األمن كسالمة األجهزة وقواعد نقل امللكية ورخص القيادة األنظمة املتعلقة برتخيص املركبات مبا حي
المرور واالحتياط الكايف مبنح رخص القيادة بالشروط اخلاصة بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد 

 - :والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة والمحمولة , قرر المجمع ما يلي 
زام بتلك األنظمة اليت ال لخالف أحكام الشريعة اإلسالمية واجب شرعاً ، ألنه من أن االلت -أ  : أوالً  )) 

طاعة ويل األمر ييما ينظمه من إجراءات بناًء على دليل املصاحل املرسلة ، وينبغي أن تشتمل تلك األنظمة 
 .على األحكام الشرعية اليت مل تطبق يف هذا اجملال 

نظمة الزاجرة بأنواعها ، ومنها التعزير املايل ملن خيالف تلك مما تقتضيه املصلحة أيضًا سن األ -ب
التعليمات املنظمة للمرور لردع من يُعرِّض أمن الناس للخطر يف الطرقات واألسواق من أصحاب املركبات 

  .ووسائل النقل األخرى أخذاً بأحكام احلسبة املقررة 

عليها أحكام اجلنايات املقررة يف الشريعة اإلسالمية ، احلوادث اليت تنتج عن تسيري املركبات تطبق  :ثانيًا 
وإن كانت يف الغالب من قبيل اخلطأ ، والسائق مسؤول عما حيدثه بالغري من أضرار ، سواء يف البدن أم املال 

 - :إذا حتققت عناصرها من خطأ وضرر وال يعفى من هذه املسؤولية إال يف احلاالت اآلتية 

                                                 

 www.yaqob.com اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإليتاء :انظر.(1)
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جة لقوة قاهرة ال يستطيع ديعها وتعذر عليه االحرتاز منها ، وهي كل أمر عارض أ ـ إذا كان احلادث نتي
 .خارج عن تدخل اإلنسان 

 .ب ـ إذا كان بسبب يعل املتضرر املؤثر تأثرياً قوياً يف إحداث النتيجة 

 .ج ـ إذا كان احلادث بسبب خطأ الغري أو تعديه ييتحمل ذلك الغري املسؤولية 

البهائم من حوادث السري يف الطرقات يضمن أرباهبا األضرار اليت تنجم عن يعلها إن  ما تسببه   :ثالثًا 
 .كانوا مقصرين يف ضبطها ، والفصل يف ذلك إىل القضاء 

إذا اشرتك السائق واملتضرر يف إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من اآلخر  :رابعًا 
 .من نفس أو مال 

عاة ما سيأيت من تفصيل ، يإن األصل أن املباشر ضامن ولو مل يكن متعديًا ، وأما أ ـ مع مرا:  خامساً 
 .املتسبب يال يضمن إال إذا كان متعدياً أو مفرطاً 

ب ـ إذا اجتمع املباشر مع املتسبب كانت املسؤولية على املباشر دون املتسبب إال إذا كان املتسبب 
 .متعدياً واملباشر غري متعد 

مع سببان خمتلفان كل واحد منهما مؤثر يف الضرر ، يعلى كل واحد من املتسببني املسؤولية ج ـ إذا اجت
لسب نسبة تأثريه يف الضرر ، وإذا استويا أو مل تعر  نسبة أثر كل واحد منهما يالتبعة عليهما يف السواء 

  .  ((واهلل أعلم . (1)

ملكة العربية السعودية ببحث أحكام حوادث وقد قامت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإليتاء بامل

 .  (2)السيارات وتوصلت إىل مجلة من األحكام ال لختلف يف عمومها عن قرار اجملمع
األحكام اليت قررها اجملمع بشأن حوادث السري مبنية يف جمملها على دليل املصلحة املرسلة وبعض  إن

املرورية املعاصرة املسائل والقضايا كثري من احلكم على الفيت امل وأالقواعد والضوابط الفقهية اليت ميكن للقاضي 
اْلحكام الشرعية على اْلمور  حتت هذه األسس، ومن أهم املستندات اليت اعتمد عليها اجملمع الفقهي لبناء 

 :الحديثة

                                                 

 – 132ص (  31) هـ قرار رقم 1414جمموع قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثامنة عام  :انظر (1)
134 . 

  . 33 – 23هـ ص  1429(  23) مية العدد جملة البحوث اإلسال :انظر (2)
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ملا يف االلتزام أن املصلحة املرسلة هي دليل االلتزام باألنظمة املرورية اليت ال لخالف أحكام الشريعة  : أوالً 
هبا وطاعة ويل األمر ييما ينظمه من إجراءاهتا من حفظ ملقصود الشرع يف األنفس واألموال ولو اقتضى األمر 

والعمل باملصلحة املرسلة حجة عند األكثر  . (1)إىل سن العقوبات الزاجرة ملن خيالف تلك األنظمة املصلحية

 .(2)من أهل العلم
؛ قول النيب صلى اهلل عليه  همة اليت تضبط حقوق الناس يف حوادث املرورأن من القواعد امل :ثانيًا 

وهذا احلديث يقرر قاعدة كلية هي من مبادئ الشريعة اإلسالمية من ،   (3) ((ال ضرر وال ضرار ))  :وسلم
، بل يشري إىل ريع الضرر وحترمي اإلضرار بالغري، وهذا احلديث إذا تأملنا ييه ال يكتفي بتحرمي إضرار الغري يقط 

وجوب الضمان على من سببه ، وذلك ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يبني هذا األصل بصيغة النهي الذي 
يدل على التحرمي يقط ، بل إنه صلى اهلل عليه وسلم ذكره بصيغة نفي اجلنس ، وييه إشارة لطيفة إىل أنه كما 

ب عليه ، إن صدر منه شيء من ذلك ، أن ينفي جيب على اإلنسان أن جيتنب من إضرار غريه ، كذلك جي
الضرر عن املضرور الذي أصابه ، إما برّده إىل احلالة األصلية إن أمكن ، وإما بتعويضه عن الضرر وأداء 

 .(4) الضمان إليه ، ليكون عوضاً عما ياته
من مجلتها ومما يدل على وجوب تعويض املصاب ؛ أحكام الديات املبسوطة يف كتب الفقه واحلديث و 

ييما خيّص موضوعنا ، حديث الرباء بن عازب رضي اهلل عنه أن ناقًة له دخلت حائطًا لرجل يأيسدت ييه ، 
يقضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن على أهل احلوائط حفظها بالنهار ، وأن ما أيسدت املواشي بالليل 

 .(5)ضامن على أهلها
ن سّبب ضررًا آلخر يإنه ضامن ملا أصابه، يالسائق للمركبات وهذا احلديث من أصرح األدلة على أن م

الناقلة مسؤول عما حيدثه بالغري من أضرار نتيجة احلوادث املرورية اليت تقع به سواء كان الضرر يف البدن أم 
 -: يتحقق بأمور ثالثةأن الضمان : املال بشرط حتقق عناصر الضمان ؛ ومجلتها كما قّرره الفقهاء 

                                                 

   . 33و  35ص (  23) جملة البحوث اإلسالمية العدد    ؛  51االستصالح واملصلحة املرسلة للزرقا ص  :انظر (1)
 .215ص5، البحر احمليط ج 4/433،شرح الكوكب املنري1/322املستصفى :انظر  :انظر (2)
        سبق لخرجيه (3)
 . 1232 – 913ص  2، ج  342 – 332ص  1يف الفقه اإلسالمي للدكتور أمحد موايف ج  الضرر: انظر (4)
  ( . 2332) ، وأخرجه ابن رقمه (  3534) أخرجه أبو داود رقمه : انظر (5)
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أما إذا وقع احلادث نتيجة لقوة قاهرة ال  .(1)الضرر وإيضائه إىل اإلضرار بنفسه أو سببه املباشرالتعدي و 
يستطيع ديعها أو لسبب خطأ الغري وتعديه يإنه ال يضمن قياسًا على راكب البهيمة يإنه يضمن جناية يدها 

ن مينعها منه ، وكذا من نّفر ويمها ووطئها برجلها وال يضمن ما نفحت برجلها أو بذنبها ألنه ال ميكنه أ

العجماء جرحها ))  :وحديث. (2)البهيمة أو خنسها ضمن وحده جنايتها دون املتصر  ييها ألنه املتسبب

يفي هذه القاعدة إذن نفي الضمان .(4)حمموٌل على من ال يّد له عليها وليس هلا قائد أو راكب (3) ((جبار 

 .(5)من تلقاء نفسها  أو الضرر عن اإلتال  الذي تسببه البهيمة
ما تسببه البهائم من حوادث السري يف الطرقات ييضمن أرباهبا األضرار اليت تنجم عن يعلها إن   :ثالثًا 

كانوا مقصرين يف ضبطها لعموم قضاء النيب صلى اهلل عليه وسلم ألهل احلوائط لفظها يف النهار وأن ما 

وما يرتتب على إمهال هذه البهائم من  .فريطهم يف حفظها ؛ لت (6) أيسدت املواشي بالليل ضامن على أهلها
مفاسد وأضرار وحوادث مفجعة جعلت من السائغ شرعًا أن يتحمل أرباهبا الضمان واملسئولية النامجة عنها 

 . (7) لضررها وملخالفة أصحاهبا األنظمة واللوائح اآلمرة لفظها
ع احلادث ، يإن هناك بعض القواعد الفقهية اليت قررها يف حالة اجتماع املباشرة والتسبب يف وقو  :رابعًا 

 - :الفقهاء ملعرية الضامن يف احلادث هل هو املباشر أو املتسبب ؟ ومن تلك القواعد 

  (( ًاملباشر ضامن ، وأن مل يكن متعديا)) (8) . 
                                                 

جملة األحكام الشرعية   ؛  231 – 234قواعد ابن رجب ص   ؛  29و  21ص  4الفروق للقرايف ج  :انظر (1)
 .  443 -443حممد إبراهيم أمحد علي ص . عبد الوهاب أبو سليمان ود . حتقيق د للشيخ أمحد القاري 

 ص 5مغين احملتاج ج   ؛ 421ص  2؛ الكايف البن عبد الرب ج 353– 352ص  12يتح القدير ج  :انظر (2)
؛ نيل  242 – 235ص  3؛ اإلنصا  ج  251ص  3؛ ،نيل املآرب ج  544ص  12املغين ج   ؛334
 . 34/  3األوطار 

، وأخرجه مسلم رقمه   ( 3913) املعدن جبار والبئر جبار،  رقمه : أخرجه البخاري يف كتاب الديات،  باب :انظر (3)
 (1312 .  ) 

  . 544ص  12املغين ج :  :انظر (4)
  .  .233ص. م2224/ هـ 1425، سنة 3القواعد الفقهية، لعلي امحد الندوي، دار القلم، دمشق، ط :انظر (5)
  . 568 ص 1باب القضاء يف الضواري واحلريسة، ج " كتاب األقضية "رواه مالك يف املوطأ  (6)
ـوادث املواشي ال سيما اإلبـل يف دورة اجمللـس التاسـعة ، وقد صـدر من جملس هيئة كبار العـلماء ثالثة قرارات بشـأن ح (7)

 .والسابعة والثالثون وقد نظمت احلكومة لوائح للوقاية من ضرر املواشي على الطرق   والثانية والعشرون ،
  . 454 – 435القواعد الفقهية للشيخ أمحد الزرقا ص : انظر.(8)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1539&idto=1617&lang=&bk_no=7&ID=523
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1539&idto=1617&lang=&bk_no=7&ID=523
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  (( ًاملسبب ضامن إن كان متعديا)) (1)  . 

  ((م إىل املباشر إذا اجتمع املباشر واملسبب ، أضيف احلك)) (2) . 
وقد ابتىن على هذه القواعد حتديد الضمان واملسؤولية اجلزئية الواقعة عند حصول حوادث السري 

 . (3) املشرتكة

                                                 

 . 455املرجع السابق ص (. 1)
؛  192األشباه والنظائر البن جنيم ص   ؛  293األشباه والنظائر للسيوطي ص   ؛ 21ص  4للقرايف ج الفروق: انظر(.2)

الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه    ؛  315القواعد الفقهية للندوي ص   ؛ 443القواعد الفقهية للشيخ أمحد الزرقا ص 
  . 325الكلية للبورنو ص 

القاضي العثماين ولث الشيخ عبد القادر العماري يف جملة جممع الفقه : تطبيقات هذه القواعد يف لث : انظر.(3)
 913ص  2الضرر يف الفقه اإلسالمي للدكتور أمحد موايف ج   ؛  314 – 133ص  2اإلسالمي العدد الثامن ج 

 . 33 – 23ص (  23) جملة البحوث اإلسالمية العدد   ؛  1221 –
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 نتائج البحث

ويمكننا بعد الدراسة المتواضعة والتي هي مستخلصة مما سبق ذكره في هذا البحث الذي نعرض 
التي هي مأخوذة من آراء واقوال العلماء القدامى والمعاصرين, , و  لموضوع احكام السياقة في االسالم

 :والتي هي مرسومة على شكل قرارات على النحو التالي
 : ةــــــــــــرة طبقا للقاعدة الذهبيــــاملعاصاة ـــــــــــــــــــــــوضع نظام املرور واجب على احلاكم ، وضرورة تقتضيها احلي (1)

 ل متصر  عن الغري يعليه أن يتصر ك: " أو  (1)"وط باملصلحةالتصر  على الرعية من "

 .  (2)"باملصلحة
 . واملصلحة العامةطاعة احلاكم ييما يضعه من تنظيمات واجبة شرعا، وذلك حتقيقا للنفع العام  (2)

 اإلضرار باآلخرين يف أنفسهم وأمواهلم، أمر ممنوع وحمظور شرعا، ومضمونة نتائجه على املباشر والفاعل (3)
 .ومسئوليته كما قرره الفقهاء ة السائقاحلادث خارج عن قدر اذا كان  إال

 . االنتفاع بالطريق العام حق مشروع لكل شخص بشرط السالمة، والتحرز عما يتمكن التحرز منه (4)

 . ملسئولية يف حوادث السري ، أمر ضروري ملعرية الضامناحتديد  (5)

اذا كان احلادث أموال سواء كان عمدا أم خطأ،املسئول يف حوادث السري، ضامن ملا أتلفه من نفس و  (3)
املسؤول يف احلادث املروري ضامن ملا يتلفه من نفس أو مال تعمد ذلك أم  و .حتت مسئولية السائق 

أما إذا وقع احلادث نتيجة لقوة قاهرة ال يستطيع ديعها أو  .، لكنه مع العمد جرمية وإمث عظيمال 
 .لسبب خطأ الغري وتعديه يإنه ال يضمن

صيام شهرين متتابعني، ألن عتق رقبة اليوم : فارة واجبة ملن اتلف نفسا يف حوادث املرور خطأ، وهيالك (3)
 . غري موجود يف الواقع

من تسبب يف قتل إنسان يف حادث مروري ، يان كان عمدا يالدية من ماله، وان كان خطأ يالدية من  (1)
 . عاقلته

 . او ابراء ذمةويض أو ضمان نفس أو مال يضيع من غري تعحق يف ليس يف اإلسالم  (9)

                                                 

 .51/جملة األحكام العدلية م: انظر (1)
 .121السيوطي، األشباه والنظائر ص: انظر (2)
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 العقوبة املالية على املخالفات لنظام املرور مشروعة عند بعض العلماء، كما هو معلوم يف كتب الفقهاء (12)
 . املعتمدين

 .يف تقليص احلوادث ايعتمد عليه ةملرورية ضرورياترسيخ الثقاية املرورية يف اجملتمع والتوعية  (11)

يديعان الباحث أو العامل إىل دراسة اجلديد إلحلاقه بالقدمي عن  أن مرونة الفقه اإلسالمي ومشوليته  (12)
 .بصفة عامةالكلية الفقهية ومقاصد الشريعة االسالمية او القواعد طريق القياس أو القواعد 

ويف االخري نسأل اهلل تعاىل التوييق والسداد وان جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي وان يتقبله بقبول 
ن يف ميزان حسناتنا يوم القيامة، وصل اللهم وسلم على سيدنا وبينا حممد وعلى آله وصحبه حسن، وان يكو 
 .اىل يوم الدين، آمني واحلمد هلل رب العاملني بإحسانوالتابعني هلم 

 
 
 


