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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد اهلل فال 

( ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم )،(يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون)

من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا ونساء واتقوا اهلل الذي تساءلون به واألرحام إن اهلل  
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم )،(م رقيباكان عليك

 أما بعد ،(. ومن يطع اهلل ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

حمدثاهتا وكل فإن أصدق احلديث كتاب اهلل وخري اهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه وسلم وشر األمور  
 .لة وكل ضاللة  ي النارحمدثة بدعة وكل بدعة ضال

إن حوادث املرور أصبحت قلقا للعباد فال يستغىن عن السيارات  ي عصرنا ومع ذلك حتصد األرواح كل 
والشريعة اإلسالمية تتناول حياة اإلنسان كلها ولكل فعل حكم ، يوم حصدا على مستوى بالدنا وبالد العامل 

العدل والسالمة  ي أحكامها مل تغفل هذا اجلانب املهم، بل وإن الشريعة اإلسالمية اليت تضمن  "بالشريعة ،
وإن فقهاءنا املتقدمني . وضعت هلا أصوال وقواعد نستطيع أن نعرف  ي ضوئها أحكام هذه احلوادث اجلديدة

قد حتدثوا عن أحكام هذه احلوادث  ي ضوء القرآن والسنة  ي باب الديات، وذكروا فيه أصوال وفروعا تدل 
والذي يبدو من دراسة املذاهب . عهم  ي تصوير احلوادث وتعمقهم  ي الفرق بني حادثة وأخرىعلى مدى توس

ويشاهد . الفقهية املختلفة أن هذا الباب من األحكام الفقهية من أقل ما وقع فيها االختالف بني الفقهاء
من مشكاة واحدة، الباحث خالل دراسته ملختلف جزئياته  ي كتب املذاهب املختلفة أن مجيعها قد خرجت 

فكان لزاما على أهل العلم أن يبينوا حكم تلك  1."ونسجت على منوال واحد، واخلالف بينها  ي ذلك قليل
األفعال وما حكم القتل الذي يقع هبا و ي أي أنواع القتل يدخل مقارنا بالقانون الوضعي ليبني حماسن الشريعة 

وكالم الفقهاء املبين على مآخذ الشريعة األصلية من القرآن والسنة واإلمجاع " ، وأهنا سبقت كل العصور
. والقياس قد أوضح لنا أصوال عامة ميكن تطبيقها على كل ما وجد، أو سيوجد، من الوسائل اجلديدة للسري

مع االعتناء فمهمة الفقيه املعاصر اليوم هي أن يعرف هذه األصول العامة ويطبقها على احلياة املعاصرة، 
بالفوارق  ي نظام السري اجلديد اليت متيزه عن النظام القدمي، ويشرح جزيئاته على ذلك األساس شرحا واضحا، 

وقد بلغت خطورة احلوادث املرورية مبلغا .2"ليتبني حكم كل جزئية من حوادث السري على حدة من غريها
% 11إمجايل الدخل القومي لدول العامل ومن %3-1عظيما فعلى مستوى االقتصاد قدرت التكلفة ما بني
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 (151/ 8)جملة جممع الفقه اإلسالمي  2
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مبعدل  امليار لاير سعودي11و ي السعودية .من أسرة املستشفيات  ي العامل تشغل بإصابات بالغة من احلوادث
من احلوادث نتيجة %83سنة،و 71-11والضحايا  ي السن االنتاجية ما بني من الناتج احمللي ، % 7,4

 ي عام ( 571111 3)ب املخالفات رتني خيرجون بإعاقات دائمة  وقدمن املصاب% 4املخالفات املرورية و
هـ ويقدر القتل  ي كل ساعة قتيل  ي اململكة العربية السعودية 1713 ي عام (443174)بمث  1711

مبعدل (7811431)وكانت املخالفات بسبب السرعة الزائدة.ومعدل اجلرحى أربعة أشخاص  ي كل ساعة،
ما بني % 4,5مبعدل ( 3311835)وجتاوز اإلشارة  %3,8 مبعدل(1333181)وعكس السري% 13

ولذا قد قمت جبمع .1ألف حادث181حوايل 1111ووصلت احلوادث  ي .هـ17131و 1715عامي 
تلك الورقات  ي حبث املسئولية اجلنائية على قائد املركبات بسبب السرعة واإلمهال راجيا من اهلل تعاىل أن 

اجملتمع واحلد من احلوادث املرورية اخلطرية وإيصال كل حق لصاحبه وقد جعلته  ي تكون لبنة  ي إصالح 
 .مقدمة وثالثة مباحث وخامتة وتوصيات وفهارس

 المباحث
 :، وفيه ستة مطالب  األسباب الموجبة للمسئولية الجنائية في الحوادث المرورية:المبحث األول-1

 تعريف  المسئولية:المطلب األول. 
  تعريف الجنائية:الثانيالمطلب. 
 تعريف قائد السيارة:المطلب الثالث. 
 تعريف المركبة:المطلب الرابع. 
 تعريف الحوادث:المطلب الخامس. 
 تعريف السرعة الزائدة:المطلب السادس. 

 :، وفيه سبعة مطالب  المسئولية الجنائية على قائد المركبات بسبب تجاوز السرعة: المبحث الثاني-2
 قاعدة الضرر في الشريعة:المطلب األول. 
 المباشرة والتسبب وعالقتهما بالضمان:المطلب الثاني. 
 عالقة قاعدة المباشرة والتسبب بحوادث السيارات:المطلب الثالث. 
 أنواع القتل وعالقته بحوادث السيارات:المطلب الرابع. 

                                                           

 نشر اإلدارة نيبرنامج تعليم سالمة املرور  ي كليات الرتبية اجلزء الثاين اجلوانب املعرفة لنظام املرور إعداد فريق من الباحث  1
م الطبعة 1111-ه1711ياض اململكة العربية السعودية العامة لربامج املنح مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية الر 

 3الثالثة ص
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 وأثره بحوادث أنواع القتل واختالف العلماء في إثبات القتل شبه العمد :المطلب الخامس
 .السيارات

 قاعدتا القتل الخطأ في الشريعة اإلسالمية وعالقتها بحوادث السيارات:المطلب السادس. 
 أركان القتل الخطأ وعالقتها بحوادث السيارات:المطلب السابع. 

 ، والتفحيط والمطاردات المسئولية الجنائية على قائد المركبات بسبب اإلهمال:المبحث الثالث -3
 :وفيه مطالبان 

  المسئولية الجنائية على قائد المركبات بسبب تجاوز السرعة وقطع اإلشارة :المطلب األول
 .واإلهمال 

 وفيه لمركبات بسبب التفحيط والمطارداتالمسئولية الجنائية على قائد ا:المطلب الثاني ،
 .فرعان 
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 المبحث األول
 الحوادث المروريةاألسباب الموجبة للمسئولية الجنائية في 

 األول المطلب
 تعريفات مفردات العنوان

 .المسئولية تعريف
وأوفوا بالعهد إن ) قال تعاىل واحملاسبة هي املطالبة واملؤاخذة، (س ،أ ،ل)مصدر صناعي مادته:املسئولية

 إن } :تعاىلوقوله 1"وإمنا عىن بذلك أن العهد كان مطلوبا :" قال الطربي 37 اإلسراء(الئو العهد كان مس
قيل معناه يسأل املرء عن :"قال البغوي[ 31: اإلسراء]{ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال

هلم فيها ما يشاءون خالدين  :"،وقوله 2"مسعه وبصره وفؤاده وقيل يسأل السمع والبصر والفؤاد عما فعله املرء
 . فيه أي حقيقيا يسأل ويتنافس 3"كان على ربك وعدا مسئوال

ففيه أن كل من كان :" قال النووي 4(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته:)و قوله صلى اهلل عليه وسلم
 .5"حتت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه 

حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه :املسئولية هي:"قال  ي املعجم الوسيط:املسئولية اصطالحا
و تطلق أخالقيا على التزام الشخص مبا يصدر عنه قوال أو  ،يقال أنا بريء من مسؤولية هذا العمل  ، تبعته

وإال :"وقال  ي عون املعبود. 6"عمال و تطلق  قانونا على االلتزام بإصالح اخلطأ الواقع على الغري طبقا لقانون
 7"طالبه كل أحد منهم حبقه

َوُتْصِبُح اْلَمْسُئولِيَُّة َواْلُعْهَدُة َعَلى :"    ي شرح اجمللة قالاملسئولية مبعىن الضمان ، :وجاء  ي كتب الفقهاء 
  .8"اْْلِخِذ الثَّاين 

                                                           

 87ص/15تفسري الطربي ج  1
 154ص/11و تفسري القرطيب ج117ص/3تفسري البغوي ج  2
 11اإلسراء آية  3
من حديث  1754ص/3ومسلم ، صحيح مسلم ج 317ص/1أخرجه البخاري  ي صحيحه ، صحيح البخاري ج  4

 .عبد اهلل بن عمر
 113ص/11النووي على صحيح مسلم جشرح   5
 711ص/1املعجم الوسيط ج  6
 117ص/8عون املعبود ج  7
 514ص/1درر احلكام شرح جملة األحكام ج  8
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َي حَتَْت أِلَنَّ َغاِصَب اْلَغاِصِب َقْد تـََعدَّى ِبُصورَِة َقْطِع َيِد اْلَغاِصِب اأْلَوَِّل َوبَقِ :"ومبعىن التبعة واملؤاخذة
 .1"اْلَمْسُئولِيَِّة ِلَضَماِن اْلَبَدلِ 

ألن العقل عندهم إمنا هو آلة يستعان به على الفهم عن اهلل تعاىل ورسوله صلى :"وقال  ي إيضاح الدليل 
اهلل عليه وسلم وهو مناط التكليف من اهلل تعاىل وسبب املسئولية عنده وليس من حق العقل التشريع أو 

يـَتَـَرتَُّب َعَلى :"وقال  ي درر احلكام شرح جملة األحكام .2"ملا صح بالدليل الشرعي املقبول الرفض واإلبطال
 .3"الشَّرِيِك اْلَبائِِع َمْسُئولِيَُّة َتْسِليِم اْلَمِبيِع لِْلُمْشرَتِي

 المطلب الثاني
 الجنائيةتعريف 

ْنُب َواجْلُْرُم ، َوُهَو  ي اأَلْصِل َمْصَدُر َجىَن ، مُثَّ ، واجلناية ْلِجَنايَُة نسبة ل  ، أُرِيَد بِِه اْسُم اْلَمْفُعولِ  ي اللَُّغِة الذَّ
َنايَُة َشْرًعا اجلِْ : اجْلَِنايَُة ُكلُّ ِفْعٍل حَمْظُوٍر يـََتَضمَُّن َضَررًا َعَلى النـَّْفِس َأْو َغرْيَِها ، َوقَاَل احلَْْصَكِفيُّ : قَاَل اجْلُْرَجاينِّ 

ِإال َأنَّ اْلُفَقَهاَء َخصُّوا َلْفَظ اجْلَِنايَِة مبَا َحلَّ بِنَـْفٍس َوأَْطرَاٍف ، َواْلَغْصَب . اْسٌم ِلِفْعٍل حُمَرٍَّم َحلَّ مبَاٍل أَْو نـَْفٍس 
 .  4َوالسَّرَِقَة مبَا َحلَّ مبَالٍ 

 ، َواإِلْتالِف ، َوتُْذَكُر َوتُْذَكُر اجْلَِنايَُة ِعْنَد اْلُفَقَهاِء َويـُرَاُد هِبَا ُكلُّ ِفْعٍل حُمَرٍَّم َحلَّ مبَاٍل ، َكاْلَغْصِب ، َوالسَّرَِقةِ 
َها َكَما َأْطَلَقَها بـَْعُض اْلُفَقَهاِء َعَلى ُكلِّ ِجَنايَُة اْلَبِهيَمِة ، َواجْلِنَ : َويـُرَاُد هِبَا أَْيًضا َما حُتِْدثُُه اْلبَـَهاِئُم ، َوُتَسمَّى  ايَُة َعَليـْ
 . ِفْعٍل ثـََبَتْت ُحْرَمُتُه ِبَسَبِب اإِلْحَراِم أَِو احلََْرِم 

 .ِجَنايَاُت اإِلْحرَاِم ، َواْلُمرَاُد هِبَا ُكلُّ ِفْعٍل لَْيَس لِْلُمْحرِِم أَِو احْلَاجِّ َأْن يـَْفَعَلهُ : فـََقاُلوا 
أن يتحمل اإلنسان نتائج األفعال احملرمة اليت يأتيها خمتاراً وهو مدرك :" ىن املسئولية اجلنائية  ي الشريعةمعو 

ملعانيها ونتائجها، فمن أتى فعاًل حمرمًا وهو ال يريده كاملكره أو املغمي عليه ال يسأل جنائيًا عن فعله، ومن 
 .5"الطفل أو اجملنون ال يسأل أيضاً عن فعلهأتى فعاًل حمرماً وهو يريده ولكنه ال يدرك معناه ك

                                                           

 514ص/1درر احلكام شرح جملة األحكام ج  1
 34ص/1إيضاح الدليل ج  2
 347ص/3درر احلكام شرح جملة األحكام ج  3
،  133/  4، وبدائع الصنائع  334/  5ط دار إحياء الرتاث العريب ، وحاشية ابن عابدين  738/  1فتح القدير   4

 ، 111/  1االختيار لتعليل املختار 
 (341/ 1)التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي   5
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أن : ثانيها. أن يأيت اإلنسان فعاًل حمرماً : أوهلا: أسس املسئولية اجلنائية  ي الشريعة تقوم على ثالثة أسس
فإذا وجدت هذه األسس الثالثة وجدت املسئولية . أن يكون الفاعل مدركا: ثالثها. يكون الفاعل خمتاراً 

 .1دم أحدها انعدمتاجلنائية، وإذا انع

 .2 "هي حتمل اإلنسان نتائج أفعاله اجلنائية اليت تلحق ضررا باألفراد واجملتمع:"وقيل

 المطلب الثالث
 .السيارة قائدتعريف 

قاد الدابة قودا،فهي مقودة ومقوودة، األخرية .من خلف:من أمام،والسوق:والقود.القود نقيض السوق
 .وقواد، وقادة. من قوم قود: قائدورجل .نادرة، وهي متيمية، واقتادها

 3.احلبل الذي تقودها به: واملقود، والقياد.أعطاه إياها يقودها: وأقاده خيال

كل شخص يقود مركبة أو حيوانا من حيوانات اجلر والتحميل والركوب ،مسئول عن ضبط :واصطالحا
 .4سريه

 المطلب الرابع
 تعريف المركبة

آالت للتنقل يستخدمها وهي كل ما يركب من دابة وغريها واْلن تطلق على مجع مركبة :لغة  :املركبات
 .اإلنسان لالنتقال تقوم مقام الدواب قدميا

كل وسيلة نقل أو جر ذات عجالت تسري بقوة آلية أو حيوانية وال تشمل القطارات :اصطالحا
لقطارات والبواخر والطائرات وال يدخل فيه ا.، فتشمل السيارات والدراجات بأنواعها والعربات5احلديدية

وغالب تلك املركبات شهرة هي السيارة وهي مركبة ذات حمرك لالندفاع معدة لنقل .ومركبات الفضاء
 .األشخاص أو البضائع

                                                           

 .املصدر السابق  1
 .77:وانظر املسئولية اجلنائية للسكران ناصر الشثري ص 14:دمبارك املوسى صاملسئولية اجلنائية  ي الفقه اإلسالمي   2
 (535/ 1)احملكم واحمليط األعظم   3
برنامج تعليم سالمة املرور  ي كليات الرتبية اجلزء الثاين اجلوانب املعرفة لنظام املرور إعداد فريق من الباحثن نشر اإلدارة   4

م الطبعة 1111-ه1711ك عبد العزيز للعلوم والتقنية الرياض اململكة العربية السعودية العامة لربامج املنح مدينة املل
 (.11)هـ1/11/1341وتاريخ  74/وهو نص املادة األوىل من نظام املرور الصادر باملرسوم امللكي رقم م.18الثالثة ص

برنامج تعليم سالمة املرور  ي كليات الرتبية اجلزء الثاين اجلوانب املعرفة لنظام املرور إعداد فريق من الباحثن نشر اإلدارة   5
م الطبعة 1111-ه1711العامة لربامج املنح مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية الرياض اململكة العربية السعودية 

 . 14الثالثة ص
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 المطلب الخامس
 حوادث المرورتعريف 

واحدة أو أكثر ( مركبة)احلادث املروري هو حدث اعرتاضي حيدث بدون ختطيط مسبق من قبل سيارة 
وعادة ما ينتج عن . أخرى أو مشاة أو حيوانات أو أجسام على طريق عام أو خاص(مركبات)سيارات  مع

احلادث املروري تلفيات تتفاوت من طفيفة باملمتلكات واملركبات إىل جسيمة تؤدي إىل الوفاة او اإلعاقة 
 . املستدمية

ملؤاخذة اليت تلحق صاحب املركبة عند وقوع هو التبعة وا:معىن املسئولية اجلنائية على قائد املركبة اصطالحا
 .وشروط التبعة وحتققها  ي قائد املركبة أخطاء وتلف وخسائر  ي النفس واملال والطرق

 المطلب السادس
 السرعة الزائدةعريف 

 .السرعة مصدر أسرع وهو اجلري الشديد

 .اليت حددها نظام تسيري املركبات  ي الطرق سواء كانت القصوى أو الدنيا هي املقدار احملددة:اصطالحا

أو أهلية اإلنسان العاقل الواعي ألن يتحمل جزاء العقاب نتيجة اقرتافه جرمية : للعنوان  التعريف اإلمجايل
 .لعامةجناية نتيجة سريه مبركبته  ي الطرق خمالفا الشريعة وأنظمة املرور املرعية لتحقيق املصاحل ا

  



8 
 

 بحث الثانيالم
 قه اإلسالمي ونظرة اإلسالم إليهاالمسئولية الجنائية في الف

 المطلب األول
 قاعدة الضرر في الشريعة

ولقوله صلى اهلل عليه وسلم  1من القواعد العامة  ي الشريعة أنه ال جيوز ضرر اْلخرين وأن الضرر يزال
وسليمان إذ حيكمان  ي احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا  وداوود):ولقوله تعاىل2 "ال ضرر وال ضرار:"

عبد اهلل بن وعن [ .44 - 48: األنبياء] (ففهمناها سليمان وكال آتينا حكما وعلما،  حلكمهم شاهدين
فقضى داود عليه السالم . مسعود رضي اهلل عنه أن احلرث املذكور كان كرما قد أنبت عناقيده، فافسدته الغنم

داود عليه السالم رأى  :"القرطيبقال و  حب الكرم، يعين قضى بتمليكه الغنم تعويضا عما أتلفه لهبالغنم لصا
يدفع الكرم إىل : قيمة الغنم تقارب قيمة الغلة اليت أفسدت، وذهب سليمان عليه السالم إىل رأي آخر، فقال

 .3"يصيب منهاصاحب الغنم، فيقوم عليه حىت يعود كما كان، وتدفع الغنم إىل صاحب الكرم ف

وقد أشارت اْلية الكرمية إىل أنه قد اختلف نظر كل من داود وسليمان عليهما السالم  ي وجه احلكم "
 ي هذه القضية، دون أن يذكر القرآن الكرمي تفصيل حكمهما، وقد صرح باستحسان رأي سليمان عليه 

عليهما السالم هو تضمني الذي أضر  ويستفاد من التفاسري أن املقصود  ي رأي كل من داود وسليمان السالم
ومما يشهد لذلك ما ذكره حرام بن سعد بن حميصة أن ناقة .4"بالكرم مبا يقع به التعادل بني الضرر والعوض

الرباء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم  أن على أهل 
 .5اشي بالليل ضامن على أهلهااحلوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت املو 

من أوقف دابة  ي سبيل من سبل :"وعن نعمان بن بشري قال قال رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم
 .6"املسلمني أو  ي أسواقهم فأوطئت بيد أو رجل فهو ضامن

  

                                                           

 83ص/1و األشباه والنظائر ج 88ص/1و قواعد الفقه ج 18ص/1و اجمللة ج 711ص/1بري جاحلاوي الك  1
 151ص/1و سنن البيهقي الكربى ج 487ص/1و سنن ابن ماجه ج 11ص/1املستدرك على الصحيحني ج  2
 314ص/11تفسري القرطيب ج  3
 .حبث الشيخ حممد تقي العثمان( 151/ 8)جملة جممع الفقه اإلسالمي   4
 144ص/8البيهقي الكربى ج سنن  5
 144ص/3و ضعفه وسنن الدارقطين ج377ص/8سنن البيهقي الكربى ج  6
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 المطلب الثاني
 .باشرة والتسبب وعالقتهما بالضمانالم

 .1 بفعله من غري أن يتخلل بينه وبني التلف فعل فاعل آخر خمتارهو الذي حيصل التلف واألثر : املباشر 

 .2"هو الذي ختلل بني فعله واألثر املرتتب عليه من تلف أو غريه فعل فاعل خمتار :"واملتسبب هو

 :اجتماع المباشر والمتسبب
األصل أن الضمان على مباشر الفعل الذي يستوجب الضمان ،ولكن الفعل قد يكون له مباشر 
ومتسبب فيه كمن حفر بئرا حلاجة وألقى فيه آخر حيوانا فقتله فمن الذي يلزمه الضمان هل يكون على 

كم إىل املباشر إذا اجتمع املباشر واملتسبب يضاف احل:"قال  ي شرح القواعد الفقهية املباشر أم املتسبب؟ ، 
إذا اجتمع املباشر واملتسبب فاملباشر مقدم كالعلة وعلة العلة واحلكم يضاف إىل العلة ال إىل :"قال الرملي، 3"

من ف وهو علة احلكم احلقيقية ، ةاملباشر  يوتعليل الفقهاء ظاهر  ي أن احلكم يقوم على علته وه.4"علة العلة
الذي أصابه باملضرور بفعله، وإن مل يكن املباشر متعديا، مبعين أنه مل باشر اإلضرار بغريه، فهو ضامن للضرر 

يكن فعله حمظورا  ي نفسه، وهذا كالنائم الذي انقلب على آخر فقتله، فإنه قد باشر القتل، مع أن نومه مل 
 .يكن حمظورا  ي نفسه، ولذلك يضمن دية املقتول

 :ويستثىن من ذلك

 أَمَّا إَذا َكاَن  :"أثري املباشر فيضاف احلكم للمتسبب قال  ي شرح اجمللةإذا كان تأثري املتسبب أقوى من ت
ْخَصاِن السََّبُب َما يـَْقِضي ُمَباَشرًَة إىَل التـََّلِف فـََيتَـَرتَُّب احلُْْكُم َعَلى اْلُمَتَسبِِّب ِمثَاُل َذِلَك َلْو مَتَاَسَك شَ 

ُب الضََّماُن َعَلى الشَّْخِص فََأْمَسَك َأَحُدمُهَا بِِلَباِس اْْلَخِر َفَسَقَط ِمْنُه َشْيٌء َكَساَعٍة َمَثاًل َفُكِسَرْت فـََيتَـَرتَّ 
ٌر أِلَنَّ السََّبَب الَِّذي أَْمَسَك بِِلَباِس الرَُّجِل َرْغًما ِمْن َكْونِِه ُمَتَسبًِّبا َوالرَُّجُل الَِّذي َسَقَطْت ِمْنُه السَّاَعُة ُمَباشِ 

نَـُهمَ  ا ِفْعُل فَاِعٍل آَخَر َكَذا َلْو َشقَّ َشْخٌص زِقًّا مَمُْلوًءا ُهَنا َقْد أَْفَضى إىَل التـََّلِف ُمَباَشرًَة ُدوَن َأْن يـَتَـَوسََّط بـَيـْ
ْن ملَْ خَيْرُْج َعْن َكْونِِه َزيـًْتا َأْو َقَطَع َحْباًل ُمَعلًَّقا بِِه ِقْنِديٌل فـََتِلَف الزَّْيُت الَِّذي ِفيِه فـََيتَـَرتَُّب الضََّماُن َعَلْيِه َوإِ 

                                                           

ِمثَاٌل َلْو َحَفَر َرُجٌل بِئـْرًا  ي الطَّرِيِق اْلَعامِّ فَأَْلَقى َأَحٌد َحيَـَواَن َشْخٍص : ومثاله 81ص/1درر احلكام شرح جملة األحكام ج  1
احْلَيَـَواِن َوَلْو ي أَْلَقى احْلَيَـَواَن َواَل َشْيَء َعَلى َحاِفِر اْلِبْئِر أِلَنَّ َحْفَر اْلِبْئِر حِبَدِّ َذاتِِه اَل َيْستَـْوِجُب تـََلَف  ي َذِلَك اْلِبْئِر َضِمَن الَّذِ 

 .حِبَْفِر اْلِبْئِر فـََقطْ  ملَْ يـَْنَضمَّ إلَْيِه ِفْعُل اْلُمَباِشِر َوُهَو إْلَقاُء احْلَيَـَواِن  ِي اْلِبْئِر َلَما تَِلَف احْلَيَـَوانُ 
حد املتسبب هو الذي حصل التلف بفعله وختلل بني فعله والتلف فعل خمتار،  :قال711ص/1غمز عيون البصائر ج2

 774ص/1شرح القواعد الفقهية ج
 774ص/1شرح القواعد الفقهية ج  3
 774ص/1انظر شرح القواعد الفقهية ج  4
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ُهَما التـََّلُف ُمَباَشرًَة  ُمَتَسبًِّبا فـََقْط أِلَنَّ ِفْعلَ  واملثال الواضح  ي اإلكراه  1"الشَّقِّ َوِفْعَل اْلَقْطِع َسَبَباِن َنَشَأ َعنـْ
 .من أكره شخصا على القتل فاملكره املتسبب يقتل ويضمن خبالف املباشر

 كمن خنس دابة شديدا متعديا فجرت وفوقها شخص : ذا كان املتسبب متعديا واملباشر غري متعد
ومن سار على دابة  ي :"صدمت إنسانا فالذي خنسها يضمن وهو متسبب ،وتعدى واملباشر مل يتعد ف

الطريق فضرهبا رجل أو خنسها فنفحت رجال أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته كان ذلك على 
وعان الناخس دون الراكب هو املروي عن عمر وابن مسعود رضي اهلل عنهما وألن الراكب واملركب مدف

بدفع الناخس فأضيف فعل الدابة إليه كأنه فعله بيده وألن الناخس متعد  ي تسبيبه والراكب  ي فعله 
غري متعد فيرتجح جانبه  ي التغرمي للتعدي حىت لو كان واقفا دابته على الطريق يكون الضمان على 

 2".الراكب والناخس نصفني ألنه متعد  ي اإليقاف أيضا 

إن علم أن ذلك من الريح  ي السفينة، : مسألة السفينة والفرس على ثالثة أوجه: "ل قال  ي مواهب اجللي
و ي الفرس من غري راكبه، فهذا ال ضمان عليهم، أو يعلم أن ذلك من سبب النواتية  ي السفينة، ومن سبب 

الريح، و ي الراكب  ي الفرس، فال إشكال أهنم ضامنون، وإن أشكل األمر محل  ي السفينة على أن ذلك من 
 3".الفرس أنه من سبب راكبه

 :شرط تضمين المباشر
إمنا جيب الضمان على املباشر وحده دون املتسبب إذا كان السبب ال :"قال  ي شرح القواعد الفقهية 

يعمل  ي اإلتالف إذا انفرد عن املباشرة كحفر البئر فإنه بانفراده ال يوجب التلف ما مل يوجد الدفع الذي هو 
املباشرة وإن كان لوال احلفر ال يتلف بالدفع أما إذا كان السبب يعمل  ي اإلتالف إذا انفرد عن املباشرة  
كالسوق مع الركوب فإن املباشر واملتسبب يشرتكان حينئذ  ي ضمان ما تتلفه الدابة ألن السائق وإن كان 

ل  ي اإلتالف إذا انفرد عن الركوب متسببًا والراكب وإن كان مباشرًا فإن السبب ها هنا وهو السوق يعم
 .4"فيضمنان بالسوية

قال  ي النهاية هذا إذا كان السبب سببا ال يعمل  ي اإلتالف مىت انفرد :"وقال  ي غمز عيون البصائر 
عن املباشرة كما  ي احلفر فإن احلفر بانفراده ال يوجب التلف حبال ما مل يوجد الدفع الذي هو املباشرة وإن  

احلفر ال يتلف بالدفع أيضا لكن الدفع هو الوصف األخري فيضاف احلكم إليه كما قالوا  ي السفينة كان لوال 
 .5"اململوءة إذا جاء رجل وطرح فيها منا زائدا كان الضمان عليه

                                                           

 81ص/1درر احلكام شرح جملة األحكام ج  1
 348ص/7و جممع األهنر  ي شرح ملتقى األحبر ج 111ص/7اهلداية شرح البداية ج  2
 173/  1: مواهب اجلليل للحطاب  3
 778ص/1شرح القواعد الفقهية ج  4
 711ص/1غمز عيون البصائر ج  5
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 .فاملباشر يضمن تعدى أم مل يتعد يعين فعل حالل أم حراما جتاوز حق غريه أم مل يتجاوز

َنُه َوبـَنْيَ اْلُمَتَسبِِّب ُهَو أَنَُّه ُيْشتَـَرُط ِلَضَماِن اْلُمَتَسبِِّب َأْن َيُكوَن " :باشر أما املتسبب فيفرتق عن امل َواْلَفْرُق بـَيـْ
يًا َواْلُمَباِشُر َيْضَمُن َعَلى َحاَلنْيِ َكَما َأْسَلْفَنا َوالسََّبُب  ي َذِلَك َأنَّ اْلُمَباَشَرَة ِهَي ِعلَّ  َوَسَبٌب لِلتـََّلِف  ٌة ُمْسَتِقلَّةٌ ُمتَـَعدِّ

ِد َومبَا َأنَّ السََّبَب لَْيَس بِاْلِعلَِّة ا ْلُمْسَتِقلَِّة َلزَِم َأْن يـَْقرَتَِن قَائٌِم ِبَذاتِِه َفاَل جَيُوُز إْسَقاُط ُحْكِمَها ِبَداِعي َعَدِم التـََّعمُّ
،  2"املتسبب ال يضمن إال أن يتعدى:"وقال البغدادي.1"اْلَعَمُل ِفيِه ِبِصَفِة ااِلْعِتَداِء لَِيُكوَن ُموِجًبا لِلضََّمانِ 

 .3"أن يكون الفعل حمظورا  ي نفسه:"والتعدي هنا هو 

ًدا   اْلَوارَِدِة  ي اأْلَْشَباِه  :"وقال  ي شرح اجمللة ُر َضاِمٍن إالَّ إَذا َكاَن ُمتَـَعمِّ اْلُمَباِشُر َضاِمٌن َواْلُمَتَسبُِّب َغيـْ
فـََعَلْيِه َلْو ُذِعَر َحيَـَواُن َشْخٍص . أَْن َيُكوَن ُمْعَتِديًا-1.َأْن َيُكوَن ُمتَـَعمًِّدا-1:َضَماِن اْلُمَتَسبِِّب َشْيَئانِ َوُيْشتَـَرُط  ي 

ْحَرَق َشْخٌص أَ  ِمْن آَخَر َوفـَرَّ َفاَل َضَماَن َعَلى الشَّْخِص الَِّذي فـَرَّ ِمْنُه احْلَيَـَواُن َما ملَْ َيُكْن ُمتَـَعمًِّدا َكَذِلَك َلوْ 
يًا بَِأْن َكاَن أَْعَشابًا َجافًَّة  ي أَْرِضِه َفَسَرْت النَّاُر إىَل َشْيٍء أِلََحٍد َما فََأْحَرقـَْتُه َفاَل َضَماَن َعَلْيِه إالَّ إَذا   َكاَن ُمتَـَعدِّ

 4"إْحرَاُق اأْلَْعَشاِب  ي يـَْوٍم َشِديِد الرِّيحِ 

 .لئال يضيع الضمان للمتسببأما إذا فقد املباشر انتقل احلكم 

 :فبناء على قول صاحب اهلداية، ونظرا إىل هذه اجلزيئات، تتحصل صور آتية :"قال الشيخ تقي العثمان

إذا كان املباشر هو السبب الوحيد  ي اإلتالف، فهو ضامن، سواء كان متعديا، أو غري متعد،  -1
 .مبعىن أنه مل يفعل فعال حمظورا  ي نفسه

 .باملعىن املذكور فالضمان على املباشر)املباشر واملسبب، وليس أحد منهما متعديا إذا اجتمع -1

 .إذا اجتمع املباشر واملسبب، واملباشر متعد واملسبب غري متعد، فالضمان على املباشر -3

 .إذا اجتمع املباشر واملسبب، وكل واحد منهما متعد، فالضمان على املباشر أيضا -7

 5."ر واملسبب، واملسبب متعد، واملباشر غري متعد، فالضمان على املسببإذا اجتمع املباش -5

  

                                                           

 81ص/1درر احلكام شرح جملة األحكام ج  1
 .115:جممع الضمانات ص  2
 .141:حبث الشيخ القاضي تقي الدين عثمان صجملة جممع الفقه الدويل   3
 83ص/1درر احلكام شرح جملة األحكام ج  4
 (141/ 8)جملة جممع الفقه اإلسالمي   5
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 المطلب الثالث
 لمباشرة والتسبب بحوادث السياراتعالقة قاعدة ا

سائق السيارة إما يباشر اجلناية بسيارته أو يتسبب ألنه قادها والسيارة ختالف الدابة ألن الدابة تتحرك بال 
وقفها الراكب أما السيارة فهي متحكم فيها من اإلنسان فقد جتتمع املباشرة حمرك وقد تتحرك وال يقدر 

 .والتسبب  ي قائد املركبة وقد يكون التسبب فقط وقد تكون املباشرة فقط

 .فاألصل أن قائد السيارة ضامن لكل ما ينتج عنها من كل أجزائها

الفة القواعد اليت وضعها اخلرباء مبا إما يكون متعديا أو غري متعديا ،والتعدي هنا هو خم:وحال القائد
الطريق وكمية الناس فلو خالف القواعد العامة  ي السري أو قصر  ي صيانة سيارته مبا يكون حال يتوافق مع 

 .عيبا قدميا وحذر اخلرباء من سريه هبا فهو ضامن لتفريطه وتعديه على قول الفقهاء

لذي يظهر يضمن ألن املباشرة ال يشرتط فيها التعدي  أما ما لو مل يكن متعديا وباشر الضرر بنفسه فا
كما سبق تقريره لكن بشرط حتقق املباشرة كلية وال يكون ملتسبب أثرا وعلى ذلك خترج احلاالت اْلتية من 

 :الضمان

فيما لو مشى السائق ملتزما كل القواعد مراعيا قواعد السالمة مبركبته ملتزما بقواعد املرور ودفع شخص  (1)
ميكن تفاديه فال ضمان على املباشر وفقا للقواعد السابقة أن املتسبب  مه ليصدمه مبا الرجال أما

يضمن إن كان أثره قويا وال يضمن املباشر كما مثل الفقهاء  ي املكره واملكره على القتل،وكمن خنس 
تأثري دابة فقتلت رجال فال يضمن الراكب بل الناخس املتسبب ،فتأثري الدافع املتسبب أقوى من 

 .الراكب املباشر
ما حيدث من احلوادث املركبة كمن توقف  ي إشارة مرور أو مكان مأذون له الوقوف فيه وبطريقة  (1)

ى فال يضمن ألنه ال حول وال قوة ر صحيحة فجاءت سيارة فصدمته ودفعته ليصدم رجال أو سيارة أخ
دثه  ي الطريق رجل فوقع على آخر فإن عثر مبا أح :"قال السرخسي.1واملباشرة مل تكن تامة وال اختيار

فماتا فالضمان على الذي أحدثه  ي الطريق ألنه مبنزلة الدافع ملن يعثر مبا أحدثه فكأنه دفعه بيده على 
 .2" غريه فال ضمان على الذي عثر به ألنه مدفوع  ي هذه احلالة واملدفوع كاْللة

                                                           

بتصرف هو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية ،جملة البحوث اإلسالمية   1
هـ ما 14/4/1714 ي ( 11131) فتوى اللجنة الدائمة لفإفتاء، رقم فقد جاء  ي. هـ1711و 1714و 11عدد
يقوم بارتكاهبا بعض الشباب اهلابطني  ي تفكريهم وسلوكهم نتيجة لقصور  ي تربيتهم .. التفحيط ظاهرة سيئة:)نصه

قتل لألنفس، وإتالف  وتوجيههم، وإمهال من قبل أولياء أمورهم، وهذا الفعل حمرم شرعاً، نظراً ملا يرتتب على ارتكابه من
 (.لألموال، وإزعاج لالخرين، وتعطيل حلركة السري

 711ص/1و جممع الضمانات ج1ص/14املبسوط للسرخسي ج  2
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عادة  ي املركبات ولو جديدة فلم  إذا احنرفت السيارة بسبب خلل طارئ جديد ليس قدميا وحيصل (3)
ابَُّة َفَضَربـََها :"قال  ي الفتاوى اهلندية يستطع السيطرة عليها فقتلت شخصا فال يضمن ، وإذا مَجََحْت الدَّ

على أو َكَبَحَها بِاللَِّجاِم َفَضَرَبْت ِبرِْجِلَها أو ِبَذنَِبَها مل َيُكْن عليه َشْيٌء وََكَذا لو َسَقَط منها َفَذَهَبْت 
ْهِل َوْجِهَها فـََقتَـَلْت إْنَسانًا مل َيُكْن عليه َشْيٌء َكَذا  ي احْلَاِوي لو اْكتَـَرى مِحَارًا فََأْوقـََفُه  ي الطَّرِيِق على أَ 

،قال  1"جَمِْلٍس َفَسلََّم عليهم فـََنَخَسُه َصاِحُبُه أو َضَربَُه أو َساَقُه فـَنَـَفَح َضِمَن وهو َكاْْلِمِر بِالسُّوقِ 
َلَسانُُه أو  :"الكاساين ًفا َفَسَقَط على َغرْيِِه فـََقتَـَلُه أو َسَقَط عنه ثـَْوبُُه أو رَِداُؤُه أو طَيـْ َوَلْو كان اَلِبًسا َسيـْ

لناس  اِعَماَمُتُه وهو اَلِبُسُه على إْنَساٍن فـَتَـَعقََّل بِِه فـََتِلَف َفاَل َضَماَن عليه َأْصاًل أِلَنَّ  ي اللَّْبِس َضُرورًَة إذْ 
حَيَْتاُجوَن إىَل لُْبِس هذه َوالتََّحرُُّز عن السُُّقوِط ليس  ي ُوْسِعِهْم َفَكاَنْت اْلَبِليَُّة فيه َعامًَّة فـَتَـَعذََّر 

لو سقطت الدابة ميتة فتلف هبا شيء مل يضمنه وكذا لو سقط هو ميتا :"وقال الشربيين 2"التَّْضِمنيُ 
ركشي وينبغي أن يلحق بسقوطها ميتة سقوطها مبرض أو على شيء وأتلفه ال ضمان عليه قال الز 

اخلامسة لو كان مع الدواب راع فهاجت ريح وأظلم النهار فتفرقت الدواب ، عارض ريح شديد وحنوه 
فوقعت  ي زرع فأفسدته فال ضمان على الراعي  ي األظهر للغلبة كما لو ند بعريه أو انفلتت دابته من 

إن غلبت الدابة راكبها  :"البهويت  وقال.3"تفرقت الغنم لنومه فيضمن يده فأفسدت شيئا خبالف ما لو
 .4"بال تفريط فال ضمان 

وقع اخلالف  ي هذه  ؟إذا قفز رجل أما السيارة فجأة وحاول السائق جتنبه فهلك فهل يضمن (7)
 والذي يظهر يل  ي هذه" :وقال الشيخ تقي العثماين،فلم تبت فيها اللجنة الدائمة بشيء .الصورة

أن الرجل الذي قفز أمام السيارة إن قفز بقرب منها حبيث ال ميكن  -واهلل سبحانه أعلم  -الصورة 
، وكان قفزه فجأة ال يتوقع مسبقا لدى  للسيارة  ي سريها املعتاد  ي مثل ذلك املكان أن تتوقف بالفرملة

: ئق السيارة، وال يقالسائق متبصر حمتاط، فإن هالكه أو ضرره  ي مثل هذه الصورة ال ينسب إىل سا
 :إنه باشر اإلتالف، فال يضمن السائق، ويصري القافز مسببا هلالك نفسه، وذلك لوجوه

لو قلنا بضمان السائق  ي هذه الصورة، لزم منه أنه لو عزم رجل على قتل نفسه، فقفز أمام سيارة : أوال
 .أو قطار بقصد إهالك نفسه، فإن السائق يضمنه، وهذا خمالف للبداهة

                                                           

 51ص/1الفتاوى اهلندية ج  1
 141ص/4بدائع الصنائع ج  2
 151ص/5و هناية احملتاج ج 117ص/7و مغين احملتاج ج 571ص/1اإلقناع للشربيين ج  3
 4ص/1جكشاف القناع   4
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. قد قررنا  ي القاعدة الثانية أنه جيب لتضمني املباشر أن تتحقق منه مباشرة اإلتالف بدون شك: ثانيا
وحيث كان تأثري املسبب أقوى من تأثري املباشر، أو انعدم اختيار املباشر بفعل رجل آخر، كما  ي مسألة خنس 

 .الدابة، فإنه ال يعد مباشرا لفإتالف، فال جيب عليه الضمان

إذا كان املباشر ملجأ من قبل اْلخر، كما  ي صورة اإلكراه، فإنه ال يعد مباشرا حقيقيا للقتل : لثاثا
واإلتالف، وإمنا ينسب اإلتالف إىل من أكرهه على ذلك، فصار كما إذا أكره رجل آخر على قتل نفسه، 

ينسب مباشرة القتل إىل املكره  فقتله املكره  ي حالة اإلكراه امللجئ، فال ضمان على القاتل املكره، ألنه ال
بل ال تنسب مباشرة اإلتالف إىل السائق  ي مسألتنا بالطريق األوىل؛ ألن اإلكراه ال يعدم القدرة على ( بالفتح)

التحرز من الفعل الذي وقع اإلكراه عليه، فيمكن للمكره أن يتحرز عن القتل على قيمة نفسه، ولذلك 
سائق  ي صورتنا، فإنه مل يبق له اختيار وال قدرة على صيانة القافز من خبالف ال.يستحق التعزير على قتله

 .صدم السيارة

قدمنا عن صاحب اهلداية أنه لو كان املسبب متعديا واملباشر غري متعد، فاملسبب أوىل بالضمان : رابعا
سئول عن فعل من املباشر، وال شك  ي تعدي القافز  ي مسالتنا، وعدم تعدي السائق، فليكن القافز هو امل

 .نفسه

ال أقل من أنه قد وقع الشك  ي كون السائق مباشرا لفإتالف و ي كونه ضامنا، ومن أكرب : خامسا
الشواهد على ذلك أن اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء السابق ذكرها قد ترددت  ي ضمان السائق، و ي صورة 

ل حفر بئرا  ي الطريق، فسقط فيها إنسان رج:"الشك ال جيب الضمان، قال البغدادي  ي جممع الضمانات
إنه ألقى نفسه فيها، وكذبته الورثة  ي ذلك، كان القول قول احلافر  ي قول أيب يوسف : ومات، فقال احلافر

اْلخر، وهو قول حممد؛ ألن الظاهر أن البصري يرى موضع قدمه، وإن كان الظاهر أن اإلنسان ال يوقع نفسه، 
 .1"لضمان بالشك وإذا وقع الشك، ال جيب ا

ورمبا يستدل :"مث ساق الشيخ رمحه اهلل تعاىل ما قد يعرتض به على التقرير السابق ويضمن السائق فقال
 :على تضمني السائق  ي هذه الصورة مبا يأيت

اتفق الفقهاء على تضمني راكب الدابة ما وطئته خالل سريها، ومل يستثنوا من ذلك صورة قفز الرجل  -أ
 .فهذا يدل على أهنم يقولون بتضمينه  ي هذه الصورة أيضا أمام الدابة،

وهذا الدليل ليس بصحيح؛ ألن الفقهاء مل يذكروا هذه الصورة ال نفيا للتضمني فيها وال إثباتا هلا، وجمرد 
سكوهتم عن ذلك ال يدل على التضمني، ألنه ال ينسب لساكت قول، وخاصة حينما ذكروا أصوال  ي ضمن 

ل على عدم التضمني  ي هذه الصورة، ولعلهم مل يذكروها من جهة أن ذلك كان نادرا  ي جزئيات أخرى تد
                                                           

 718ص/1جممع الضمانات ج 1
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عهدهم؛ ألن ضبط الدابة أيسر من ضبط السيارة، وألن الدابة متحركة بنفسها، فرمبا تتنحى  ي سريها بنفسها 
ت موضوعة  ي األصل برؤية من يعرض هلا  ي الطريق، خبالف السيارة، وألن الطرق املدنية  ي ذلك الزمان كان

للمشاة، فلم تكن الدواب تسرع فيها املشي، خبالف السيارات فإهنا تسري على طرق معبدة وضعت  ي األصل 
 .للمراكب السريعة

إن النائم الذي ينقلب على الرجل اْلخر يضمن ما أصابه من ضرر، وبالرغم من أن : وقد يقال -ب
ء بالضمان إمجاعا، فتبني أن املباشر يضمن، ولو صدر منه الفعل النائم ال تكليف عليه فإنه حكم عليه الفقها

 .بغري اختياره، فينبغي أن يضمن السائق أيضا، ولو صدر منه اإلهالك بدون اختياره

أن املباشر لو كان هو السبب الوحيد  ي هالك شخص، فإنه يضمن اهلالك، ولو : واجلواب عن ذلك
ويستثىن منه ما ال ميكن االحرتاز منه، وما عمت به البلوى، كما قدمنا عن )صدر منه ذلك بدون اختيار 

تار يزامحه  ي ولكن إذا كان هناك شخص آخر خم( البدائع أنه لو سقط السيف عن البسه، فإنه ال يضمن
نسبة اإلهالك إليه، وتأثري فعله أقوى من تأثري املباشر، فإن اهلالك يضاف إىل ذلك الشخص اْلخر، كما 
قدمنا  ي غري واحد من األمثلة، وال سيما  ي مسألة الناخس، و ي مسألة من وقع على غريه بعثرة حصلت له 

 .ربوضع حجر  ي الطريق، فإنه ال يضمن، بل يضمن واضع احلج

ففي مسألة النائم، ليس هناك من يزامحه  ي نسبة اإلهالك إليه، خبالف مسألتنا  ي السيارة، فإن القافز 
 .هنا يزاحم السائق  ي نسبة اإلهالك إليه، وهو أوىل هبذه النسبة لتعديه من السائق امللتزم الذي ال اختيار له

لب فوضع صبيا حتته حىت انقلب النائم ولذلك لو رأى زيد مثال أن عمرا نائم، هو على وشك أن ينق
عليه فأهلكه، فال شك أن الضمان  ي هذه الصورة ليس على النائم، بل على الرجل الذي وضع الصيب حتته، 
مع أن النائم هو املباشر  ي الظاهر، وذلك ألن واضع الصيب يزامحه  ي نسبة اإلهالك إليه، وتأثري فعله أقوى 

 .انتهى كالمه رمحه اهلل تعاىل1"خمتار ومعتد، خبالف النائم، فكذا  ي مسألتنامن تأثري فعل النائم، ألنه 

 :مسئولية الشركات اليت تتسبب  ي حوادث السيارات

 لو قامت إحدى الشركات كشركات الكهرباء واملياه حبفر بئر  ي الطريق أو حجر أو مسادات ضخرية
فتصدم هبا سيارة أو وقعت فيها سيارة فيموت قائدها أو ركاهبا فهذا يدخل ضمن القتل اخلطأ ال سيما لو 

 .قصروا  ي اللوحات اإلرشادية فالشركة تضمن وتكون من القتل اخلطأ

  

                                                           

جممع الفقه اإلسالمي الدويل . من حبث الشيخ 148هـ ص1715جملة جممع الفقه اإلسالمي الدورة الثامنة اجلزء الثاين  1   
 م1443( يونيو)حزيران  11/14هـ، املوافق 1717حمرم  4إىل 1من)املنعقد  ي دورة مؤمتره الثامن 
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 رابعالمطلب ال
 ع القتل وعالقته بحوادث السياراتأنوا 

 :أقسام القتل  ي الشريعة اإلسالمية قسمه الفقهاء لثالثة

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهلل }: القتل العمد ،ودليله قال اهلل تعاىل (1)
دا هلذا املبدأ وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مؤك[.43:النساء]{عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما

من قتل له قتيل فهو :)هلل عليه وسلموقال صلى ا(.العمد قود إال أن يعفو ويل املقتول):القرآين العظيم
وقد اتفق فقهاء املذاهب اإلسالمية على تعريف واحد للعمد ( .خبري النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدي

احملض الذي يكون فيه الفاعل عامدا  ي فعله قاصدا النتيجة الضارة، وهو أن يكون القاتل بالغا عاقال 
وللحنفية آراء  ي نوع القتل حبسب السالح . امدا  ي فعله وقصدهقاصدا إىل القتل وإىل املقتول، أي ع

 .الذي يستعمل  ي القتل، فإن كان مبا يقتل به عادة فهو عمد وإال فهو قتل شبه العمد
وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ }:قال اهلل تعاىل  ي كتابه الكرمي:القتل اخلطأ (1)

ية مسلمة إىل أهله إال أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير فتحرير رقبة مؤمنة ود
رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله وحترير رقبة مؤمنة فمن مل جيد 

 [.41:النساء]{( 41)فصيام شهرين متتابعني توبة من اهلل وكان اهلل عليما حكيما 
وهو أن يقصد : شبه العمد أحد أقسام القتل: "جاء  ي املغين ما نصه. السنة  هوأثبتت:القتل شبه العمد (3)

ضربه مبا ال يقتل غالبا، إما لقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب له، فيسرف فيه؛ كالضرب بالسوط 
 والعصا واحلجر الصغري والوكز واليد، وسائر ما ال يقتل غالبا إذا قتل فهو شبه عمد؛ ألنه قصد الضرب

ويسمى عمد اخلطأ، وخطأ العمد الجتماع العمد واخلطأ فيه، فإنه عمد الفعل وأخطأ  ي . دون القتل
وجعله مالك عمدا موجبا . كثر أهل العلمأالقتل فهذا ال قود فيه، والدية على العاقلة  ي قول 

ص، وألنه قتله للقصاص، وألنه ليس  ي كتاب اهلل إال العمد واخلطأ، فمن زاد قسما ثالثا زاد على الن
جتب الدية  ي مال : وقال أبو بكر من أصحابنا. بفعل عمده فكان عمدا كما لو غرزه بإبرة فقتله

وقال به  .1"؛ ألنه موجب فعل عمد فكان  ي مال القاتل كسائر اجلنايات القاتل، وهو قول ابن شربمة
لقتل شبه العمد ذلك لعدم اعتبارهم وتوسع احلنفية  ي حاالت ا. اجلمهور من الشافعية واحلنابلة واحلنفية

والشافعية واحلنابلة مع أهنم قد أخذوا مببدأ .2القتل باملثقل وغري احملدد واحلجر والضرب بالعصا عمدا

                                                           

 111ص/8املغين ج 1
 7114/  11: لصنائع  ي ترتيب الشرائعبدائع ا 2
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وجتب الدية  ي مثل هذا القتل على العاقلة عند . 1القتل شبه العمد إال أهنم قد ضيقوا من حاالته
 .اجلمهور

 خامسالمطلب ال
 ختالف العلماء في إثبات القتل شبه العمد وأثره في حوادث السياراتأنواع القتل وا

 :القتل العمد
أن يقصد من يعلمه :"ذهب اجلمهور وأبو يوسف وحممد بن احلسن أن القتل العمد هو :القتل العمد

أن يقصد القتل حبديد له  :"وخالف أبو حنيفة فعرفه بقوله2"آدميا معصوما فيقتله مبا يغلب على الظن موته به
حد أو طعن كالسيف والسكني والرمح واألشفار واإلبرة وما أشبه ذلك وما يعمل هذه األشياء  ي اجلرح 

 .3"والطعن كالزجاج والنار

 :عالقة القتل العمد بحوادث السيارات
ال يطلع  جعل اجلمهور القتل العمد ما يقوم على أمرين قصد الفعل وقصد النتيجة والقصد عمل قليب 

والسيارات من الصناعات ( مايقتل غالبا)عليه فجعل الفقهاء اْللة هي معيار القصد ولذلك قالوا عن اْللة
وقال ابن  4"أن يضربه مبثقل كبري فوق عمود الفسطاط  :"احلديثة ولكنها من مجلة املثقل قال  ي اإلنصاف

خشب أو ألقى عليه حائطا أو حجرا كبريا أو رض مبثقل كبري يقتل مثله غالبا سواء كان من حديد أو  :"قدامة
،ومن هنا فالسيارات من  5"رأسه حبجر فعليه القود ملا روى أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح هلا حبجر

املثقل لو قتلت تكون قتال مبثقل فلو تعمد إنسان صدم آخر بسرعة عالية فهو عمد مبثقل وقد ذكر الفقهاء 
قال مالك إذا اصطدم فارسان فمات الفرسان والراكبان فدية كل واحد على عاقلة  :"قالالتصادم بني دابتني ،

إذا اصطدم فارسان فماتا فدية كل واحد :"وقال  ي البدائع  6"اْلخر وقيمة فرس كل واحد  ي مال اْلخر 
مما يقتل غالبا  إن تصادما عمدا و ذلك:"وقال  ي املبدع  7"منهما على عاقلة اْلخر  ي قول أصحابنا الثالثة

فهدر وإال شبه عمد و إن كانا راكبني فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة اْلخر  ي تركته نص 
وإن  :"وقال  8"عليه ألن كال منهما تلف بصدمة اْلخر و قيل نصفها و إن كان أحدمها يسري و اْلخر واقفا

                                                           

 111/  1: ، وانظر نيل املآرب بشرح دليل الطالب3/  7: مغين احملتاج  1
 1/5واألم1/117شرح منتهى اإلرادات 1/1145الكا ي البن عبد الرب 4/133بدائع الصنائع  2
 133ص/4بدائع الصنائع ج  3
 731ص/4اإلنصاف للمرداوي ج  4
 11ص/7حنبل ج الكا ي  ي فقه ابن  5
 173ص/1التاج واإلكليل ج  6
 143ص/4بدائع الصنائع ج  7
 331ص/8املبدع ج  8
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إذا اصطدم حران ماشيان فوقعا وماتا  :"وقال النووي 1"تصادما عمدا فدية عمد وإن تصادما خطأ فدية خطأ
فكل واحد مات بفعله وفعل صاحبه فهو شريك  ي القتلني ففعله هدر  ي حق نفسه مضمون  ي حق صاحبه 
فالصحيح أن  ي تركة كل واحد منهما كفارتني بناء على أن الكفارة ال تتجزأ وأن قاتل نفسه عليه كفارة وأما 

كل واحد وجيب نصفها مث إن مل يقصدا االصطدام بأن كانا أعميني أو  ي ظلمة أو   الدية فتسقط نصف دية
مدبرين أو غافلني فهو خطأ حمض فعلى عاقلة كل واحد نصف دية اْلخر وإن تعمدا االصطدام فوجهان 
أحدمها أن احلاصل عمد حمض وجيب  ي مال كل واحد نصف دية اْلخر قاله أبو إسحق واختاره اإلمام 

يل وأصحهما عند األكثرين وهو نصه  ي األم أن احلاصل شبه عمد ألن الغالب أن االصطدام ال يفضي والغزا
إىل املوت فال يتحقق فيه العمد احملض ولذلك ال يتعلق القصاص إذا مات أحدمها دون اْلخر فيجب على 

ة والكفارة كما ــــــــحكم الدير مغلظة الثانية إذا كان املصطدمان راكبني فـــة اْلخــــعاقلة كل واحد نصف دي
 2"ذكرنا 

إذا تصادمت سيارتان وكان ذلك من :"مما سبق يتبني احلكم كما قال د فيصل بن عبد العزيز اليوسف
السائقني عمدا فإن ماتا فال قصاص لفوات احملل وجتب دية كل منهما ودية من هلك معه النفوس وما تلف 

بتاء على عدم اعتبار اعتدائه وفعله  ي نفسه ومن هلك معه واعتبار ذلك من السيارة واملتاع  ي مال صاحبه 
لصاحبه ومن هلك معه ونصف قيمة ما تلف معه  ي ما لصاحبه بناء على اعتبار اعتدائه وفعله  ي حق نفسه 

 3"وحق صاحبه وإن مات أحدمها دون اْلخر اقتص منه ملن مات بالصدمة ألهنا مما يغلب على الظن القتل به

ما وجوب الكفارة على القتل عمدا ففيه اخلالف كما هو مشهور ،فذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة وهم أ
اجلمهور لعدم وجوب الكفارة  ي القتل العمد ،وذهب الشافعية ورواية عن أمحد لوجوب الكفارة  ي القتل 

 .العمد

 4"إصابته مبا ال يقتل غالبا فيقتله خطأ العمد وهو أن يقصد: " فهو ( خطأ العمد)وأما القتل شبه العمد
شبه :"وقال  ي اللباب  5"ويكون شبه عمد تعمد ضربه مبا ليس بسالح وال ما أجري جمرى السالح :"وقال 

 .6" العمد الذي ال قود فيه أن يتعمد   ضربه مبا ليس بسالح وال ما أجري جمرى السالح

                                                           

   174ص/7حاشية الدسوقي ج  1
 331ص/4روضة الطالبني ج  2
ضمن جملة البحوث الفقهية املعاصرة  د فيصل  43 ي حوادث السيارات د فيصل بن عبد العزيز اليوسف ص الكفارات   3

وحبث ؛  34م ،ص1115عدد الثامن والستون ال.بن عبد العزيز اليوسف ، ضمن جملة البحوث الفقهية املعاصرة
 .53للبحوث العلمية واإلفتاء ص حوادث السيارات وبيان ما يرتتب عليها حلق اهلل وحق عبادة، اجلنة الدائمة

 3ص/7الكا ي  ي فقه ابن حنبل ج  4
 158ص/7و اهلداية شرح البداية ج318ص/8البحر الرائق ج  5
 411ص/1اللباب  ي اجلمع بني السنة والكتاب ج  6
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 :اختالف الفقهاء في شبه العمد
ن سعد ليس شبهة العمد بشيء وامنا هو عمد أو خطأ وقال ابو حنيفة واصحابه فقال مالك والليث ب 

شبه العمد له حكم خبالف العمد واخلطأ وهو ان  ي شبه العمد الدية والغلظة و ي اخلطأ الدية من غري 
فة وأمحد والثانية شبه العمد والثالثة اخلطأ وممن قال هبذا األئمة الثالثة أبو حني:" قال الشنقيطي  ،1تغليظ

والشافعي ونقله  ي املغين عن عمر وعلي رضي اهلل عنهما والشعيب والنخعي وقتادة ومحاد وأهل العراق والثوري 
وغريهم وخالف اجلمهور مالك رمحه اهلل فقال القتل له حالتان فقط األوىل العمد والثانية اخلطأ وما يسميه غريه 

أن اهلل مل جيعل  ي كتابه العزيز واسطة بني العمد واخلطإ بل شبه العمد جعله من العمد واستدل رمحه اهلل ب
 :واحتج اجلمهور على أن هناك واسطة بني اخلطأ احملض والعمد احملض تسمى خطأ شبه عمد بأمرين 

األول أن هذا هو عني الواقع  ي نفس األمر ألن من ضرب بعصا صغرية أو حجر صغري ال حيصل به 
القتل غالبًا وهو قاصد للضرب معتقدًا أن املضروب ال يقتله ذلك الضرب ففعله هذا شبه العمد من جهة 

 . ه إياهقصده أصل الضرب وهو خطأ  ي القتل ألنه ما كان يقصد القتل بل وقع القتل من غري قصد

مث قال أال ...والثاين حديث عبد اهلل بن عمرو أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خطب يوم الفتح مبكة 
إذا عرفت . 2إن دية اخلطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من اإلبل منها أربعون  ي بطوهنا أوالدها

تان وعرفت حجج الفريقني فاعلم أن الذي االختالف بني العلماء  ي حاالت القتل هل هي ثالث أو اثن
يقتضي الدليل رجحانه ما ذهب إليه اجلمهور من أهنا ثالث حاالت عمد حمض وخطأ حمض وشبه عمد 
لداللة احلديث الذي ذكرنا على ذلك وألنه ذهب إليه اجلمهور من علماء املسلمني واحلديث إمنا أثبت شيئاً 

دة أمر سكت عنه القرآن بالسنة وذلك ال إشكال فيه على اجلاري سكت عنه القرآن فغاية ما  ي الباب زيا
 .3على أصول األئمة إال أبا حنيفة

 :عالقة شبه العمد بحوادث السيارات
واصطدم الرجلني عمدا وخطأ سواء إال  ي املأمث :"تكلم الفقهاء عن شبه العمد  ي التصادم ،قال الشافعي

وإن اصطدما عمدا وذلك " وقال  ي كشف املخدرات 4"لعاقلةوال قود  ي الصدمة وهي خطأ عمد حتملها ا
يقتل غالبا فعمد يلزم كال دية اْلخر  ي ذمته فيتقاصان وال شيء على العاقلة ألهنا ال حتمل العمد وعلى هذا 

وإن :" وقال البهويت5"إن مات أحدمها وحده فالقصاص أو الدية  ي مال صاحبه وإن مل يقتل غالبا فشبه عمد

                                                           

 115ص/1فتاوى السغدي ج  1
  185ص/7و سنن أيب داود ج 131ص/7سنن النسائي الكربى ج  2
 111ص/3أضواء البيان ج  3
 81ص/1األم ج  4
 411ص/1كشف املخدرات ج  5
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عمدا ويقتل ذلك الصدم غالبا فالقتل عمد يلزم كل واحد منهما دية اْلخر  ي ذمته فيتقاصان وال اصطدما 
شيء على العاقلة ألهنا ال حتمل العمد وعلى هذا إن مات أحدمها وحده فالقصاص أو الدية  ي مال صاحبه 

وقال  1"ة  ي مال كل منهماوإال أي وإن مل يكن الصدم يقتل غالبا فهو شبه عمد فالدية على العاقلة والكفار 
إذا هتور السائق  ي قيادته وخالف األنظمة فحصل له حادث مث تو ي على إثره :"الشيخ عبد الرمحن بن جربين

من التهور اإلسراع الزائد عن القدر املعتاد ومن التهور جتاهل اإلشارة املوجودة  ي :" فهل يعد منتحرا؟ فقال
لتنظيم السري ومن التهور كثرة التحرف واملسابقات  ي الشوراع املزدمحة وما تقاطع الطرق واليت وضعتها الدولة 

يسمى التفحيط جتاوزا ملن أمامه وحنو ذلك مما ال شك فيه خماطرة وإلقاء باأليدي للتهلكة وأكثر ما حيدث من 
احلوادث مما  احلوادث بسبب هذه املهاترات واملسابقات واإلسراع اجلنوين الذي يؤدي إلزهاق األرواح وكثرة

إن هذا التهور إذا حصل منه موت فهو شبه عمد مما تغلظ فيه الدية :" يذهب ضحيتها أنفس معصومة فنقول
ومىت تو ي القائد  ي مثل هذه األحوال فقد أعان ...وينبغي أن تشدد فيه العقوبة على أصحاب هذه األفعال

اإلمام ومع ذلك ينبغي أن يعلن عنه حىت  على قتل نفسه لكن ال يعطى حكم املنتحر الذي ال يصلى عليه
يتجنب غريه تقليده  ي هذه األفعال إذا علم سوء فعله وترك الصالة عليه من علم ذلك من باب الزجر 

 .2"والتحذير عن مثل هذا التهور اجلنوين واهلل أعلم

ر ألعلمهم خيتلفون وقال ابن املنذ 3"القتل اخلطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غريه :" هو :القتل اخلطأ
وأما القتل اخلطأ فهو أن يرمي سهما إىل صيد فأصاب آدميا أو أراد أن :"وقال  ي حتفة الفقهاء.4 ي ذلك

وعظم .5"يطعن قاتل أبيه فتقدمه رجل فوقع فيه وحنو ذلك ،وهو موجب للمال دون القصاص باإلمجاع
الدويل  ي دورته الثامنة  ي بروناي دار السالم حوادث السيارات تدخل ضمن القتل اخلطأ كما قرره جممع الفقه 

احلوادث اليت تنتج عن تسيري املركبات تطبق عليها أحكام اجلنايات املقررة  ي الشريعة  :"ه قال 1717عام 
السالمية، وإن كانت  ي الغالب من قبيل اخلطأ، والسائق مسؤول عما حيدثه بالغري من أضرار سواء  ي البدن 

 :ققت عناصرها من خطأ وضرر وال يعفى من هذه املسؤولية إال  ي احلاالت اْلتيةأو املال إذا حت

إذا كان احلادث نتيجة لقوة قاهرة ال يستطيع دفعها وتعذر عليه االحرتاز منها، وهي كل أمر  -أ
 .عارض خارج عن تدخل اإلنسان

 .إذا كان بسبب فعل املتضرر املؤثر تأثريا قويا  ي إحداث النتيجة -ب
                                                           

 4ص/1كشاف القناع ج  1
واحلوادث املرورية آالم وحسرات علي بن حسن أبو  81الكفارات  ي حوادث السيارات دفيصل بن عبد العزيز اليوسف ص 2

 .لوز
 4ص/3و شرح الزركشي ج114ص/8املغين ج 3
 81 ي حوادث السيارات د فيصل بن عبد العزيز اليوسف ص نقال عن الكفارات 1/118اإلشراف 4
 113ص/3حتفة الفقهاء ج 5
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 .إذا كان احلادث بسبب خطأ الغري أو تعديه فيتحمل ذلك الغري املسؤولية -ج

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

كل أحد منهما تبعة ما تلف من اْلخر من نفس   إذا اشرتك السائق واملتضرر  ي إحداث الضرر كان على -7
 .أو مال

مع مراعاة ما سيأيت من تفصيل، فإن األصل أن املباشر ضامن ولو مل يكن متعديا، وأما  -أ   -5
 .املتسبب فال يضمن إال إذا كان متعديا أو مفرطا

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

إذا اجتمع سببان خمتلفان كل واحد منهما مؤثر  ي الضرر، فعلى كل واحد من املتسببني  -ج
املسؤولية حبسب نسبة تأثريه  ي الضرر، وإذا استويا أو مل تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة 

  1"واهلل أعلم.عليهما على السواء

ومن األمثلة حلوادث السيارات ما يكون بتعد من السائق كأن :"دفيصل بن عبد العزيز اليوسف وقال 
حيمل السيارة محال يتسبب  ي حوادث أو يصعد هبا مكان خطرا ،أو ينزل هبا مكانا خطرا أو يقف فجاة  ي 

 .2"...طريق سريع ،أو يتهاون السائق فيما جيب عليه فعله كغلق باب أو هتيئة إطار وغريه

 :القائد إن كان جمنونا أو صغريا

إذا توىل اجملنون أو الصيب قيادة السيارة ودهس هبا شخصا أو أهلك ماال أو قلب سيارة أخرى فالضمان 
 .على ويل اجملنون والصيب 

 :تويل القيدة السكران

املضطر واملكره من سكر بطريق مباح كاحلاصل بالدواء أو البنج أو اخلطأ واجلهل أو -1:السكران نوعان
أما إن أكره على السكر فحمه )فلو قتل أو أتلف ماال فحكمه حكم اجملنون واملغمى عليه قال ابن اللحام

وحينذ جتب الدية على .4"وإن كان أي السكر من مباح فال فهو كاملغمى عليه"، وقال ابن جنيم 3حكم اجملنون
 .العاقلة إن قتل والتلف يكون  ي ماله
                                                           

 (.1411/ 8)جملة جممع الفقه اإلسالمي   1
 87الكفارات  ي حوادث السيارات د فيصل بن عبد العزيز اليوسف ص  2
 .11القواعد والفوائد األصولية ص  3
 311األشباه والنظائر ص  4
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ه مبحرم كشرب مخر عمدا عاملا يتحرميها فهو كالصاحي يتحمل مسئولية فعله قال أن يكون سكر  -1
 :وقال ابن جنيم  1"السكران  ي سائر أحواله كالصاحي على املذهب إال  ي نقض الوضوء:"الزركشي 

، فالسكران 2"السكران كالصاحي إال  ي اإلقرار باحلدود اخلالصة والردة واإلشهاد على شهادة نفسه"
مبا أتلف فيضمن  ي ماله وأما املؤاخذة البدنية فقول اجلمهور أنه يقتل إن قتل ويعاقب على كل  مؤاخذ

جرمية ويراعى جانب اجملين عليه واإلمث ال يربر اإلمث فالسكر ال يربر القتل  وقد أذهب عقل نفسه خمتارا 
عليه إال أن يسكر ولن  فيتحمل ما يرتتب عليه وترك حماسبته ذريعة لكل من أراد أن يرتكب جرمية ما

 .3يعاقب وهذا خمالف لفإصالح  ي األرض ومقاصد الشريعة تأباه

 ولكن السكران لو قتل دهسا بسيارته مسرعا خمالفا لألنظمة هل يكون عمدا أم شبه عمد أم خطئا؟

إن تعمد القتل فهو عمد وإن مل يتعمد القتل فهو شبه عمد ،لكن يصعب حتديد العمد إال إن كان 
 م عداوة سابقة فيعترب لوثا واهلل أعلمبينه

 سادسالمطلب ال
 وعالقتها بحوادث السيارات القتل الخطأ في الشريعة اإلسالمية قاعدتا

 :لقد وضع الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل  ي القتل اخلطأ قاعدتني عامتني تضبطان القتل اخلطأ

مباح فتولد عنه ما ليس مباحًا فهو مسئول عنه إذا أتى اجلاين فعاًل مباحًا أو يعتقد أنه : القاعدة األوىل
جنائياً، سواء مباشره أو تسبب فيه، إذا ثبت أنه كان ميكنه التحرز منه، فإذا كان ال ميكنه التحرز منه إطالقاً 

 .5"فعل ما له فعله:"، وهو ما عرب عنه الفقهاء  4فال مسئولية

اجلاين أو تسبب فيه دون ضرورة ملجئة، فهو تعد من غري إذا كان الفعل غري مباح فأتاه : القاعدة الثانية
 .6ضرورة، وما نتج عنه يسأل اجلاين عنه جنائياً، سواء كان مما ميكن التحرز عنه أو مما ال ميكن التحرز عنه

فقائد السيارة أتى بفعل مباح له مع حتريه السالمة  ي اْللة و ي نفسه و ي الطريق مع األخذ بتعليمات 
 . ي الطرق مث وقع  ي القتل يكون من باب القتل اخلطأ وجتري عليه أحكامهاملختصني 

                                                           

 .115ص/1املنثور ج  1
 144األشباه والنظائر ص  2
لكفارات  ي حوادث السيارات د فيصل بن عبد العزيز اليوسف ،ضمن جملة البحوث الفقهية املعاصرة العدد الثامن ا 3

 113هـ ص 1711والستون السنة السابعة عشرة رجب شعبان 
 (.731ص )التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي   4
 (.311/ 11)البناية شرح اهلداية   5
 771ص/4اإلنصاف للمرداوي ج  6
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 المطلب السابع
 وعالقتها بحوادث السيارات أركان القتل الخطأ

 :للجناية على النفس خطأ ثالثة أركان

 .فعل يؤدى لوفاة اجملىن عليه: أوهلا

 .أن يقع الفعل خطأ من اجلاىن: ثانيها

 .ونتيجة الفعل رابطة السببية أن يكون بني اخلطأ: ثالثها

 فعل يؤدى لوفاة المجنى عليه: الركن األولف
سواء كان اجلاىن أراد الفعل وقصده، كما لو : يشرتط أن يقع بسبب اجلاىن أو منه فعل على اجملىن عليه

قلب وهو أراد أن يرمى صيًدا فأصاب إنسانًا، أو وقع الفعل نتيجة إمهاله وعدم احتياطه دون أن يقصده كأن ان
 .نائم على طفل جبواره فقتله

كاجلرح مثاًل بل يصح أن يكون أى فعل مما يؤدى : وال يشرتط ىف الفعل أن يكون من نوع معني
للموت؛ كاالصطدام بشخص أو بشىء وتزليق الطريق وحفر بئر فيها وإسقاط ماء ساخن أو نار على اجملىن 

 .عليه أو إسقاطه ىف مار أو سقوط حائط عليه

كمن ألقى ماء ىف الطريق أو قشر موزًا أو : يصح أن يكون الفعل مباشرًا يصح أن يكون بالتسبب وكما
بطيًخا فتزلق فيه آخر فسقط وأصيب فمات من إصابته ومن حفر بئرًا أو حفرة ومل يتخذ حوهلا مانًعا فسقط 

 .فيه إنسان فمات من سقطته

شرفته ليتخلص منه دون قصد إصابة أحد فيصيب كمن يلقى حجًرا من : وجيوز أن يكون الفعل إجيابًيا
أحًدا، وجيوز أن يكون الفعل ترًكا كرتك الكلب العاقر ىف الطريق فيعقر إنسانًا وحيدث إصابات متيته، وكعدم 

 .إصالح احلائط املائل أو املختل حىت يسقط على إنسان فيميته

ن أثار رائحة كريهة أدت إىل إسقاط فم: ويصح أن تكون وسيلة املوت مادية كما يصح أن تكون معنوية
حامل وموهتا، ومن صاح على حيوان صيحة مزعجة فمات منها إنسان رعًبا أو أزعجه فسقط من مرتفع 

 .1يعترب قاتالً خطأ ىف كل هذه احلاالت وأمثاهلا -ومات من سقطته 

أو بعده طالت املدة  ويستوى أن تكون الوفاة على أثر وقوع احلادث: ويشرتط أن يؤدى الفعل إىل الوفاة
 .أو قصرت فإن مل ميت اجملىن عليه كان الفعل جناية خطأ على ما دون النفس

                                                           

 751التشريع اجلنائي  ي اإلسالم ص  1
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وهذا ينطبق  ي حوادث السيارات فالقتل يقع باحلادث واإلصابة وقد يكون القتل مباشرة من اجلاين ألنه 
 . قائد السيارةقائد للدابة وال خيار للدابة هنا فاإلرادة  ي تعمد االصطدام موجودة  ي اجلاين

 :الخطأ: الركن الثانى
فإذا انعدم اخلطأ فال عقاب، ويعترب اخلطأ موجوًدا كلما : اخلطأ هو الركن املميز جلرائم اخلطأ على العموم

أراد الفعل أو الرتك  ينترتب على فعل أو ترك نتائج مل يردها اجلاىن بطريق مباشر أو غري مباشر، سواء كان اجلا
 .أم مل يرده ولكنه وقع ىف احلالني نتيجة لعدم حترزه أو ملخالفته أوامر السلطات العامة ونصوص الشريعة

املعتدل  ي سريه فيكون مرتكبا إمثا ملخالفة  وهذا فيمن ميشي عاكسا السري بالسيارة وبسرعة عالية ليفجأ
 .النظام فلو ترتب على فعله ضرر يتحمل الضرر كامال ملخالفة قواعد السري اليت حتقق املصلحة

وخمالفة األوامر والنصوص يدخل حتتها نصوص الشريعة نفسها ونصوص القوانني واللوائح واألوامر الىت 
وجمرد املخالفة يعترب خطأ ىف  مبصاحل الشعوب وتنظيم حركات سريهم التنظيمية اليت تعىن تصدرها السلطات 

ذاته وترتب عليه مسئولية املخالف سواء فيما ميكن التحرز فيه أو ما ال ميكنه أن يتحرز فيه، ولكن يشرتط 
 .للمسئولية أن يكون هناك ضرر كما قدمناه

ستوى أن يكون خطأ اجلاىن جسيًما أو تافًها، في: وال يشرتط أن يكون اخلطأ بالًغا حًدا معيًنا من اجلسامة
فهو مسئول جنائًيا جملرد حصول اخلطأ وعليه أن يتحمل نتيجة خطئه، وهى نتيجة ال ختتلف باختالف جسامة 
اخلطأ أو تفاهته ألن عقوبة القتل اخلطأ ىف الشريعة ذات حد واحد وال جيوز إنقاصها وال إيقافها وال العفو 

وينبىن على هذا أن اجملىن عليه ال يستطيع أن يطالب بتعويض ما أصابه من ضرر . امةعنها من السلطات الع
 .إذا برأت احملكمة املختصة اجلاىن ألنه مل حيدث منه خطأ

 :أن يكون بين الخطأ والموت رابطة السببية: الركن الثالث
يكون اخلطأ هو العلة حبيث : يشرتط ليكون اجلاىن مسئواًل أن تكون اجلناية قد وقعت نتيجة خلطئه

 .للموت، وحبيث يكون بني اخلطأ واملوت عالقة السبب باملسبب فإذا انعدمت السببية فال مسئولية على اجلاىن

كسوء العالج واعتالل صحة اجملىن عليه : ويسأل اجلاىن عن املوت ولو ساعد على إحداثه عوامل أخرى
اشرتك ىف اخلطأ أكثر من شخص بغض النظر عن  أو صغر سنه أو ضعف تكوينه كذلك يسأل عن املوت ولو

عدد اإلصابات الىت تسبب فيها كل، وفحش هذه اإلصابة املنسوبة للجاىن مهلكة بذاهتا أو سامهت ىف 
وتعترب رابطة السببية متوفرة سواء كان املوت نتيجة مباشرة للخطأ، كمن يعبث ببندقيته فتنطلق . إحداث الوفاة

يه فتقتله أو كان املوت ليس نتيجة مباشرة للخطأ، كمن حفر بئرًا عدوانًا فجاء منه خطأ فتصيب اجملىن عل
 .السيل ودحرج جبوارها حجرًا فعثر اجملىن عليه باحلجر فسقط ىف البئر فمات من سقطته
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ما دام العرف يعتربه مسئواًل عن هذه : واجلاىن مسئول عن خطئه ولو توالت األسباب وبعدت النتائج
 .تكلمنا طويالً عن رابطة السببية مبناسبة القتل العمد، وما قيل هناك ميكن أن يقال هناالنتائج، وقد 

ولكنه خيفف من : واشرتاك شخص أو أشخاص ىف اخلطأ ال يعفى اجلاىن من مسئولية القتل العمد
خطأ العقوبة، إذ تقسم عليهم الدية حبسب عددهم ال حبسب عدد إصاباهتم فإذا اشرتك ثالثة ىف قتل رابع 

فعليهم ديته أثالثًا بغض النظر عن جسامة فعل كل منهم وعدد إصابته ما دام فعله قد ساهم ىف إحداث 
 .الوفاة

ختفف العقوبة بقدر نصيب اجملىن عليه؛ ألنه اشرتك ىف الفعل، : وإذا اشرتك اجملىن عليه مع اجلاىن ىف اخلطأ
قعت عليهم فمات أحدهم فعلى كل من الثالثة فأعان على نفسه، فمثاًل إذا اشرتك أربعة ىف حفر بئر فو 

الباقني ربع دية فقط، وإذا كان عشرة يرمون باملنجنيق فرجع عليهم خبطئهم فأصاب أحدهم فمات فعلى 
الباقني كل منهم تسع دية ويسقط عشر الدية مقابل اشرتاك اجملىن عليه ىف اخلطأ الذى أعلن به على نفسه وقد 

أن عشرة مدوا خنلة فسقطت على أحدهم فمات : هذا ىف قضية موضوعهاقضى على بن أىب طالب مبثل 
 .1فقضى على الباقني كل بعشر الدية وأسقط عشرها ألن القتيل أعان على نفسه

فريى بعضهم عقاب كل متصادم عقوبة كاملة عن فعله، ويرى  ولكن الفقهاء خيتلفون ىف حالة املصادمة
 .البعض اْلخر أن املوت حدث من فعلني فنصف العقوبة

سواء كان املوت نتيجة مباشرة لفعل اجلاىن أو كان نتيجة مباشرة لفعل غريه : وتعترب رابطة السببية قائمة
يعبث ببندقيته فتنطلق منه خطأ فتصيب اجملىن من إنسان أو حيوان ما دام اجلاىن هو املتسبب ىف الفعل، فمن 

عليه فهو مسئول عن القتل إذا مات، ومن يكلف أجريًا حبفر بئر ىف طريق فسقط فيها أحد فمات من سقطته 
فالقاتل هو املالك ما دام األجري ال يعلم أهنا ىف ملك اْلخر، ومن قاد دابة فعقرت شخًصا فمات من العقر 

 .2فالقاتل هو القائد

 :على الركاب والساقين اإلصابة بحوادث السياراتسام أق
كالزوجة واألوالد واألصدقاء ...كل شخص يوجد باملركبة أو عليها خبالف القائد أو املعاون:الراكب

 3والزمالء

                                                           

 السابق  1
 السابق  2
ئون شكتاب املرور املستوى األول اململكة العربية السعودية وزارة الداخلية املديرية العامة لكلية امللك فهد األمنية ال  3

 31هـ ص 1711-1711ة ،أعداد فريق من الباحثني الفصل الدراسي األول التعليمية الدراسات العسكري
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أن تكون اإلصابة  ي أحد الركاب الذين ركبوا باختيار منهم بإذن قائد السيارة ، فهؤالء قد  :أحدها  
أنفسهم وأمواهلم اليت معهم ، فهو تصّرف هلم بقيادته تصّرف األمني ، وحينئذ ال خيلو احلادث من أمنوه على 

  :أربع حاالت

  : الحالة األولى

أن حيمل السيارة محاًل يكون سبباً للحادث : أن يكون بتعد من القائد ، والتعدي فعل ما ال يسوغ مثل 
يصعد هبا ما  ي صعوده خطر أو ينزل هبا ما  ي نزوله خطر أو  أو يسرع هبا سرعة تكون سببًا له أو حياول أن

 . يضرب على الفرامل بقوة لغري ضرورة فيحصل احلادث بذلك التعدي

  الحالة الثانية
مثل أن يتهاون  ي غلق الباب أو  ي تعبئة : أن يكون بتفريط من القائد ، والتفريط ترك ما جيب 

 . شده فيحصل احلادث هبذا التهاونالعجالت أو  ي شد مسرتخ حيتاج إىل 

 عتق رقبة لكل نفس آدمي حمرتم مات به ،: ففي هاتني احلالني يرتتب وجوب الكفارة على القائد وهي 
فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني ال يفطر فيهما إال بعذر شرعي من سفر أو مرض أو حنومها ، ويرتتب أيضاً 

  . ضمان ما تلف من األموال على القائد وضمان دية النفوس على عاقلته
  :الحالة الثالثة 

الضرر باصطدامه به ، مثل أن يقابله ما خيشى : أن يكون بتصرف من القائد يريد به السالمة من اخلطر 
أو خيرج عليه من اليمني أو الشمال على وجه ال يتمكن فيه من الوقوف فينحرف ليتفادى اخلطر فيحصل 

 . احلادث ، أو يصل إىل حفرة عميقة مل يشعر هبا فيحرف السيارة عنها فيحصل احلادث

   :الحالة الرابعة
ارة وينكسر الذراع ، أو يهوي به جسر مل مثل أن ينفجر إطار عجلة السي: أن يكون بغري سبب منه 

 . يتبني عيبه

ففي هاتني احلالني ال يرتتب عليه شيء من وجوب كفارة أو ضمان ، ألنه  ي األوىل أمني قائم مبا جيب 
عليه من حماولة تال ي اخلطر فهو حمسن وما على احملسنني من سبيل ، و ي الثانية أمني مل حيصل منه تعد وال 

  ء عليه ألنه مل يكن منه تسبب  ي هذا احلادثتفريط فال شي
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  :والقسم الثاني من اإلصابة بحوادث السيارات أن تكون في غير الركاب وهذا القسم له حاالن 

  : الحالة األولى

مثل أن تقابله سيارة  ي خط سريه ال ميكنه : أن يكون بسبب من املصاب ال حيلة لقائد السيارة فيه
  .اخلالص منها أو يفاجئه شخص برمي نفسه أمامه ال ميكنه تال ي اخلطر 

ففي هذه احلال ال ضمان على قائد السيارة ، ألن املصاب هو الذي تسبب  ي قتل نفسه أو إصابته ، 
 . لسيارة املقابلة الضمان لتعديه بسريه  ي خط ليس له حق السري فيهوعلى قائد ا

  :الحالة الثانية 

مثل أن يدعس شخصًا يسري أمامه  ي الطريق أو يصدم شجرة أو بابًا أو : أن يكون بسبب من املصيب
 . يرجع إىل الوراء فيصيب شخصاً أو غريه

األموال وعليه كفارة القتل والدية على عاقلته ، وإن  يضمن ما أتلفه أو أفسده من : ففي هذه احلال .
 . كان ذلك خطأ غري مقصود

 :ضوابُط في دية القتل والكفارة في حوادث السيارات
 :إذا تعدَّى السائق، فعليه الكفارة، والدية على عاقلته -1

ومن جتاَوَز السرعة احملدَّدة أو اإلشارة احلمراء،  َمن نام أثناء القيادة،: والتعدِّي أن يفعل أمرًا ممنوًعا، مثل
   .  1ومن ال حُيسن القيادة، ومن وَقَف  ي مكان غري خمصص للوقوف، وضعيف البصر

 :إذا فرَّط السائق، فعليه الكفارة، والدية على عاقلته  -2
أن يرتك ما جيب عليه فعُله، كَمن سار بسيارٍة إطاراهُتا باليٌة، أو وجود خلل  ي فرامل السيارة أو والتفريط 

 .    2املقود
 :المشتركون في الخطأ، على كل واحد منهم الكفارة، والدية على عاقلتهم بقدر الخطأ -3

كحادث بني سائقني، أحدمها   فتجب الكفارة على كلِّ واحد عن كل نفس، قلَّْت نسبة اخلطأ أو كثُرت،
 .3مسرِع، واْلخر يسري معاكًسا طريق السري

                                                           

فتاوى حممد بن إبراهيم آل "، و(19/26) "املهذب مع تكملة اجملموع"، و(11/354" )املغين"، و(1/775)املدونة 1
 .17: ، وجملة العدل، العدد الثالث، ص(11/137" )الشيخ

: ، وجملة العدل، العدد الثالث، ص(11/334" )فتاوى ابن باز"، و(11/234) "فتاوى حممد بن إبراهيم آل الشيخ" 2
17. 

 (.11/317" )فتاوى ابن باز"، و185: ص" قواعد ابن رجب"، و(118، 1/114)، للقرا ي "الفروق 3
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 إذا كان سبب الحادث عماًل أراد به السائُق السالمَة، فال دية على عاقلته لمن قُتل معه، وال كفارة-4
 :عليه

كمن خرجْت عليه سيارٌة، أو كان  ي وسط الطريق حفرٌة، فاحنرف عنها، فحصل احلادث، فال ضمان 
، فهو أمني ال ضمان عليه إال بالتعدي أو التفريط، فإذا جتنَّب ما يضر، فوقع الضرر، فال يـَُعدُّ 1ى السائقعل

يًا وال مفرِّطًا  .متعدِّ

إذا كان المقتول متعديًا، فال كفارة على غيره، وال دية له في مال غيره، وفي ماله ضمان المتلف، -5
 :والدية على عاقلته
عليمات، أتى سائٌق من ورائه فَصَدمه ومات الصادُم، أو صدم سيارة واقفة  ي موقف مثل سائق متَّبع للت

مصرَّح بالوقوف به، فمات، أو مات بسبب سقوط سيارته  ي حفرة عليها عالماٌت حتذيرية، أو رمى شخٌص 
نفسه إن كان ، فالضماُن يكون على السائق املباشر، وعلى من رمى  2نفَسه أمام سيارة أثناء مرورها فدهسْته

 .هناك ضمان بالتسبُّب؛ ألنَّه معتدٍ 

إذا استند إتالف أموال اْلدميني ونفوسهم إىل مباشرٍة وسبٍب، تعلَّق الضماُن باملباشرة : قال ابن رجب
دون السبب، إال إذا كانت املباشرة مبنيًَّة على السبب وناشئًة عنه، سواء كانت ملجئة إليه أو غري ملجئة، مث 

باشرة واحلالة هذه ال عدوان فيها بالكلية، استقلَّ السبب وحده بالضمان، وإن كان فيها عدوان إن كانت امل
 3. شاركِت السبب  ي الضمان

َمن تسبَّب إىل إتالف مال شخص أو تغرميه، أنه يضمن ما غرمه كما يضمن ما أتلفه؛ : وقال ابن القيم
 .4املباشر  ي أصل الضمان إذ غايُته أنَّه إتالف بسبب، وإتالف املتسبب كإتالف

 :إذا لم يتعدَّ السائُق ولم يفرِّْط، فال كفارة عليه فيَمْن قُِتل معه، وال دية لورثتهم على عاقلته-6
فهو غري خمطئ وال متسبِّب، ولو كان متسبًبا فال يضمن املتسبُب إال إذا تعدَّى أو فرَّط، كانفجار إطار 

 . 5أو حدوث خلل أفقد السائَق السيطرَة على السيارة السيارة السليم،

                                                           

 السابق  1
، 1/114)للقرا ي " الفروق" (1/34" )اإلنصاف"، و(311، 11/311" )املغين"، و(1/774" )املدونة" 2

" اهلداية شرح بداية املبتدي"، و(7/143.141" )أسىن املطالب"، و(14، 14/18" )تكملة اجملموع"، و(118
 .15: ، وجملة العدل، العدد الثالث، ص(11/371" )فتاوى ابن باز"، و(7/574)

 .185: ، ص"قواعد ابن رجب  3
 .(1/71" )إعالم املوقعني  4
" لقاءات الباب املفتوح"، و(11/334" )وفتاوى ابن باز ،(11/234) فتاوى حممد بن إبراهيم آل الشيخ"و  5

، وفتاوى اللجنة الدائمة (11/314)، وفتاوى ابن باز (11/133" )فتاوى حممد بن إبراهيم آل الشيخ.)111/14)
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إذا كان احلادث ليس للسائق فيه تسبٌُّب بوجٍه من الوجوه، فال ضمان : قال الشيخ عبدالعزيز بن باز
كل حادث ليس بتفريط من السائق، وال بتعدٍّ منه، فإنَّه ال شيء عليه : ، وقال الشيخ حممد بن عثيمني1عليه
 .2فيه
  :األصل أنَّ المباشر للقتل عليه الكفارة، والدية على عاقلته-7

كمن دهس شخًصا  ي الطريق، أو حرك سيارته فقتل إنسانًا حتتها، فاملباشر ضامن، وإن مل يتعمَّد ومل 
 .املكلف يتعدَّ؛ فلذا أوجب اهلل الديَة والكفارة  ي قْتل اخلطأ، وتقدم أنَّ الكفارة والدية جَتبان على املكلَّف وغري

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                

، 375، 11/134" )فتاوى ابن باز"، و(11/133)وفتاوى حممد بن إبراهيم آل الشيخ  (344، 11/311)
 . 11/344جنة الدائمة، وفتاوى الل314، 311

 5/513" )أحباث هيئة كبار العلماء"  1
 .(14/ 111)لقاءات الباب املفتوح   2
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 لثالمبحث الثا
 المسئولية الجنائية على قائد المركبات بسبب اإلهمال والتفحيط 

 تجاوز السرعة وقطع اإلشارةو  والمطاردات
 

 المطلب األول
 وز السرعة وقطع اإلشارة واإلهمالالمسئولية الجنائية على قائد المركبات بسبب تجا

فغالبية احلوادث نتيجة السرعة املتهورة ، 1هي أم احلوادث كما قال اخلرباء  ي علم املرور :السرعة الزائدة
من جانب السائق ليكسب دقائق معدودة ،وال توجد سرعة مثالية لتجنب احلادثة ولكن األمر يرجع لظروف 

نفس  ي التهلكة وقد قال الطريق وحالة السيارة ،والسرعة خمالفة صرحية للوائح وأنظمة املرور وهي من إلقاء ال
وتكون طاعة ويل األمر  ي ذلك واجبة فيما يكون فيه حفظ حلياة الناس " وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة"تعاىل

ولذلك لو خالف السائق "إمنا الطاعة  ي املعروف"وتنظيم سريهم وهو من املعروف لقوله صلى اهلل عليه وسلم 
ومل يكن مضطرا وال ناسيا وال جاهال بل كان مستهرتا فقتل شخصا له اإلسراع فيه ليس  وأسرع  ي مكان

نتيجة لسرعته الزائدة فيكون شبه عمد جيب حماسبته ويتحمل الدية ،أما لو كان مضطرا أو ناسيا أو خمطئا 
 .فقتل شخصا فيكون من قبيل القتل اخلطأ

 :اإلهمالالحوادث الناجمة عن 
يُعترب الفعل موِجبًا للمسئولية إذا جنم عن اإلمهال ":لتسعون بعد املائةاملادة اخلامسة وا ر ي نظام املرو  جاء

 .2"أو قلة االحرتاز أو عدم ُمراعاة األنظمة

حيمل املسئولية اجلنائية على قائد املركبة كما نصت املادة فمن أمهل  ي القيادة أو  ي اْللة أو  ي  فاإلمهال
 .ر مث قتل يتحمل املسئولية ويكون قتله شبه عمداستعمال عالمات الطريق واستهرت بقواعد املرو 

 :قطع اإلشارة عمداالحوادث الناجمة عن 
العزيز  مفيت اململكة الشيخ عبداملعاصرون حرمة قطع اإلشارة كما نص على ذلك كل من  العلماءذكر 

آل الشيخ قطع إشارة املرور عمداً، معتربًا أن من جتاوزها وتسبب  ي قتل أحد، فإنه يكون قاتاًل شبه متعمد 
املتخطي واملستخف بإشارة املرور آمث، واملتجاوز هلا عاٍص ويتحمل وزراً، "وقال عن حكم جتاوز إشارة املرور 

جتاوز ما حد له وتعدى احلدود، وعمل أعمااًل سيئة وإذا حصلت جناية هبذا السبب، فهو شبه متعمد، ألنه 
                                                           

أمن كلية امللك فهد األمنية اململكة العربية السعودية وزارة الداخلية املديرية العامة لكلية ( 54)املرور املستوى األول دورة   1
 11هـ ص1711صل األول امللك فهد األمنية ،الشئون التعليمية ، الف

 .نظام املرور اإلدارة العامة للمرور اململكة العربية السعودية  2
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أكد على أن كل نظام و "والواجب حتميل من يفعل ذلك مجيع األخطاء واألضرار، ليعرف الناس احلدود  
وضعه ويل األمر هدفه منفعة األمة وتيسري أمرها، وإقامة العدل وردع الظلم، وحتقيق املصاحل اليت جاءت هبا 

وجود خلط عند البعض ممن يدعون أن هذا النظام ليس منصوصًا عليه  ي الكتاب والسنة  الشريعة، مشرياً إىل
 .1بل جيب تربية األبناء على احرتام األنظمة اليت وضعها ويل األمر

بالنسبة ":فأجاب بقوله  ؟ عن حكم قطع اإلشارةسئل فضيلة الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل وكذلك 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا : ) لقطع اإلشارة ، فأرى أنه ال جيوز قطع اإلشارة ألن اهلل تعاىل قال 

 . ]54:النساء ( ]الرسول وأويل األمر منكم 

ووالة األمر إذا وضعوا عالمات تقول لفإنسان قف،وعالمات تقول لفإنسان سر ، فهذه اإلشارات مبنزلة 
سر ، وويل األمر واجب الطاعة ، وال فرق بني أن  : قف أو يقول: يعين كأن ويل األمر يقول لك القول ، 

تكون اخلطوط األخرى خالية أو فيها من حيتاج إىل أن يفتح لـه اخلط ، ألنين أنا سألت املدير العام للمرور هنا 
نها لفإيقاف واحلجز ، وإذا كان كذلك إن هذه اإلشارات ليست للتنظيم ولك: باململكة العربية السعودية وقال 

احلكم يدور مع علة وجوده أو عدمه ، ألن هذا أمر : فهذا ال ينطبق عليه ما أشار إليه السائل  ي قوله 
باإليقاف وليس املعىن قف إن كانت األخرى مشغولة ، بل املعىن قف هنائياً ، وعلى هذا فال جيوز لفإنسان أن 

نسان أن اخلطوط األخرى غري مشغولة ، فإذا بإنسان أتى مسرعًا ليتدارك اإلشارة مث إنه قد يرى اإل. يتجاوز 
اليت ترخص لـه بالسري ، فيحصل احلادث كما وقع هذا بالفعل ، لذلك نرى أن الواجب الوقوف ، واملسألة 

 2"ه. أ . واحلمد هلل ال تعدو ثالث دقائق مث ينفتح اخلط

سألة السرعة، فالسرعة ال ميكن أن حنددها حبد معني ألن ذلك أما م: الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل و 
خيتلف، هناك فرق بني خط عام سريع وخط خاص، وال ميكن ضبطها، مث إن السيارة نفسها ختتلف، فبعض 
السيارات إذا زادت فيها على مائة وعشرين تكون خماطراً، وبعض السيارات تكون أوسع من هذا، فلكل مقام 

أما . كانت السرعة حمددة من قبل اجلهات املتخصصة، فيجب التقيد بذلك حسب اإلمكانأما إن  . له مقال
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل : )فأرى أنه ال جيوز قطع اإلشارة، ألن اهلل تعاىل قال: بالنسبة لقطع اإلشارة

قف، وعالمات تقول ووالة األمر إذا وضعوا عالمات تقول لفإنسان ( وأطيعوا الرسول وأوىل األمر منكم
: قف أو يقول: قف أو يقول لك: لفإنسان سر، فهذه اإلشارات مبنزلة القول، يعين كأن ويل األمر يقول لك

سر، وويل األمر واجب الطاعة، وال فرق بني أن يكون اخلطوط األخرى خالية أو فيها من حيتاج إىل أن يفتح 
إن هذه اإلشارات ليست : باململكة العربية السعودية، وقال له اخلط، ألنين أنا سألت املدير العام للمرور هنا

احلكم : للتنظيم ولكنها لفإيقاف واحلجز، وإذا كان كذلك فهذا ال ينطبق عليه ما أشار إليه السائل  ي قوله
                                                           

 . ي جامع اإلمام تركي بن عبداهلل  ي الرياض"احرتام األنظمة ودورها  ي حتقيق املصاحل ودرء املفاسد»اضرةحم 1 
 :علي أبو لوز ص: كتاب احلوادث املرورية آالم وحسرات   2
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يدور مع علة وجوده أو عدمه، ألن هذا أمر باإليقاف وليس املعىن قف إن كانت األخرى مشغولة، بل املعىن 
ئياً، وعلى هذا فال جيوز لفإنسان أن يتجاوز، مث إنه قد يرى اإلنسان أن اخلطوط األخرى غري مشغولة، قف هنا

فإذا بإنسان أتى مسرعًا ليتدارك اإلشارة اليت ترخص له بالسري، فيحصل احلادث كما وقع هذا بالفعل، لذلك 
 .واهلل أعلم. نفتح اخلط نرى أن الواجب الوقوف واملسألة واحلمد هلل ال تعدو ثالث دقائق مث ي

 :نماذج من القضاء في مثل تلك الحوادث
تسبب  ي وقوع حادث « خممور»، بالقصاص تعزيرًا على شاب 1قضت احملكمة العامة  ي جدة أمس

مروري أودى حبياة شاب آخر  ي شارع فلسطني وسط احملافظة قبل ثالثة أعوام، إثر قيادته بسرعة متهورة  ي 
احلكم القضائي الذي أصدرته احملكمة الثالث من نوعه  ي ملف القضية، بعد أن رفضت وجاء ."سكر"حالة 

حمكمة االستئناف أن تتم إحالة امللف مرة ثالثة إىل جلنة قضائية مكونة من ثالثة قضاة كما جرى  ي احلكمني 
ء جبلد املدعى عليه السابقني، إذ تضمن احلكم األول صرف النظر عن مطالبة والد املتوىف بالقصاص، واالكتفا

لتحال القضية إىل « القصاص»لكن والد املتوىف اعرتض على احلكم، وجدد مطالبته بـ .سوطًا ودفع الدية 81
حمكمة االستئناف اليت نقضت احلكم، وأمرت بتشكيل جلنة مكونة من ثالثة قضاة إلعادة النظر  ي 

قبل اللجنة القضائية، وأصدرت حكمًا بـ  وبعد إعادة ملف القضية إىل حمكمة جدة مت نظرها من.القضية
الشاب، ومت رفعه إىل حمكمة االستئناف اليت بدورها نقضت احلكم للمرة الثانية، وأعادته مرة أخرى إىل « قتل»

يكون احلكم "ودونت حمكمة االستئناف على ملف القضية احملال إىل احملكمة العامة عبارة مفادها بأن .احملكمة
ه املداوالت واجللسات القضائية  ي احملكمة، بعد قرار حمكمة االستئناف  ي منطقة مكة وجاءت هذ " تعزيرا

املكرمة، القاضي بإعادة األحكام الصادرة من حمكمة جدة العامة، حيث سجلت اجللسات املاضية طلب 
مة خالل ، بعد أن فشلت حماوالت جلنة اإلصالح  ي احملك"الشاب املخمور"صحيفة السوابق اخلاصة باملتهم 

اجللسات املاضية لرأب الصدع بني اجلاين وأسرة اجملين عليه، إذ رفض والد ضحية احلادثة قبول مضاعفة الدية، 
 .مطالباً بالقصاص

إن ذوي اجلاين اعتربوا ابنه سلعًة رخيصة ومل يكلفوا ": وقال والد ضحية احلادثة، حممد خالد باحداد
ما اقرتفته يد ابنهم حبق فلذة كبدنا، ومل يقدموا حىت واجب العزاء  ي أنفسهم السؤال عنا، وال االعتذار لنا ع
تواجد ابين  ي موقع احلادثة لشراء كتب تعينه على دراسته "وأضاف ."ابننا الشاب الذي ذهب ضحية األهواء

واســــــتـغرب أن طلــــــق اجلـــاين بعد ما اقتـــرفه من ." ي جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، ولتفقده أمه وإخوته
إىل أن باحداد " احلياة"يشار حبسب .دون رادع يردعه، أو تقدير ملشاعر أهل القتيل وذويه املكلومني على فراقه

 اعرتض  ي بداية القضية على إطالق سراح اجلاين بعد احتجازه ملدة أسبوع بعد احلادثة، موضحًا أنه من غري
                                                           

-http://www.slaati.com/inf/news-action-show :حسب موقع 2012-01-05كتبت املقالة بتاريخ   1
id-37288.htm 
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املعقول أن يقدم شاب على شرب املسكر  ي وضح النهار ويركب سيارته مع جمــموعة من رفقته مث جيوب 
وتعود تفاصيل  .الشوارع العامة بسرعة وهتور واستهــتار بأرواح األبـرياء ويقتل شابًا  ي عــمر الزهور ال ذنب له

ارته بسرعة جنونية وسط شارع فلسطني، وهو  ي القضية إىل ما قبل ثالثة أعوام، عند ما كان اجلاين يقود سي
وهي متوقفة على « اجملين عليه»حال سكر، متجاوزاً اإلشارات املرورية احلمراء، حىت اصطدمت سيارته بسيارة 

ألف  41الشارع العام، ما أدى إىل وفاة الشاب على الفور وحتطم سيارته، اليت قدر رجال املرور تلفياهتا مببلغ 
 .نؤيد أمثال تلك األحكام والذي جيب أن حيكم القاضي األول مبثل هذا احلكموإننا ل.لاير

 المطلب الثاني
 .المسئولية الجنائية على قائد المركبات بسبب التفحيط  و المطاردات

 الفرع األول
 التفحيط

 :1هحكمتعريف التفحيط وبيان 
وهو من أخطر ثالث خمالفات مرورية منها السرعة 3.هو العبث بالسيارة بسري غري سويّ : 2التفحيط

 . 4الزائدة وقطع اإلشارة 

حمرم، وجيب أن يعزر من يفعله؛ ملا يرتتب على فعله من قتل األنفس، وإتالف  :1وحكم التفحيط
األموال، وإزعاج الناس، وتعطيل حركة السري،وكذلك مشجعه ومن يشاهده جيب تعزيرهم وتأديبهم وهو من 

                                                           

الرتبيع، والتخميس، والتثمني، والتجديع، والتفجري، "كرت د فاطمة اجلار اهلل مصطلحات أخرى للتفحيط منها ذ  1
ه املصطلحات تشري إىل شكل السيارة أو أثرها الذي هذ". والسلسلة، وعالمة االستفهام، والسفيت، والعقدة، وغريها

اليت تعين  ( daunt)تأخذه أثناء أو عقب ممارسة التفحيط، ويذكر كذلك بأن للتفحيط مصطلحات إجنليزية من مثل 
اليت تعين ( spin)كلمة مشاهبة للتخميس؛ أي جعل السيارة تدور على شكل كعكة الدونات، ويشبهه مصطلح 

كناية عن درجة االحتكاك الشديد إلطارات السيارة ( burnout)ومنه ما يسمى باالحرتاق الكلي الدوران السريع، 
سليمان بن علي الدويرعات، كلية العلوم االجتماعية . الدوافع إىل ظاهرة التفحيط واقرتاح احللول، د: وعزته إىل .بالطريق

 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -
عامة للمرور عن بدء تطبيق العقوبة املرورية بالسجن مدة ال تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية ال تقل عن أعلنت اإلدارة ال  2

مخسة آالف لاير عقوبة على كل مفحط يتسبب  ي إصابة، وخمالفة من يتسبب  ي وفاة بالسجن مدة ال تقل ( 5111)
قضية للجهات الشرعية ألخذ احلق اخلاص من عشرة آالف لاير ومن مث إحالة ال( 11111)عن سنة وغرامة ال تقل عن 

 .إرش للمصابني أو دية للمتوفني والنظر  ي مصادرة املركبة
 (11/ 5)موسوعة الفقه اإلسالمي   3
 13بتاريخ "احلوادث املرورية النامجة عن قيادة صغار السن ونقل املعلمات والطالبات"اللقاء العلمـي العاشر بعنــوان   4

: احلوادث املرورية النامجة عن قيادة صغار السن واخلصائص الشخصية واالجتماعية ملرتكبيها: حبث. هـ د1717شعبان 
 .دراسة ميدانية،دحممد بن عبداحملسن التوجيري
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والتفحيط إفساد  ي األرض بعد  "وال تفسدوا  ي األرض بعد إصالحها:"الفساد  ي األرض واهلل تعاىل يقول 
فهو فساد باألرواح واألموال من السيارات والطرق وخدمات الطريق وسائل السالمة اليت كلفت   .إصالحها

والتفحيط إهدار . 14: النساء"م رحيماوال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بك:"الدول أمواال كثرية ، وقال تعاىل 
ملكونات بنية اجملتمع وهي الطاقة البشرية وقد حذرت الشريعة من إلقاء النفس  ي التهلكة وال تلقوا بأيديكم 

مات وهو يفحط أو يشجع وقاطع اإلشارة فمن  تقوم املسئولية اجلنائية على املفحط كاملةف.إىل التهلكة 
حيط خماطرة وتعرض للهالك وللضرر وارتكاب للخطأ، فال جتوز هذه الظاهرة شك أن هذا التففال التفحيط 

وحيرم هذا الفعل، ومن مات هبذا السبب فهو متسبب  ي قتل نفسه أو  ي ضرر غريه، ويأمث من يشجعه أو 
 . 2ميدحه لذلك

إن اهلل كره لكم ثالثا :"، كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد حذرت الشريعة من إهدار املال 
والذين يؤذون املؤمنني  ":كما أن فيه إيذاء للمسلمني واهلل تعاىل يقول  3"قيل وقال وإضاعة املال وكثرة السؤال 

وهلذا أفىت علماء املسلمني  ي هذا ، )58:األحزاب("واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا هبتانًا وإمثًا مبيناً 
يقوم .. التفحيط ظاهرة سيئة":ما نصه 4قد جاء  ي فتوى اللجنة الدائمة لفإفتاءالعصر حبرمة التفحيط، ف

بارتكاهبا بعض الشباب اهلابطني  ي تفكريهم وسلوكهم نتيجة لقصور  ي تربيتهم وتوجيههم، وإمهال من قبل 
لألموال وإزعاج  لألنفس وإتالفأولياء أمورهم، وهذا بالفعل حمرم شرعاً، نظراً ملا يرتتب على ارتكابه من قتل 

 .خرين وتعطيل حلركة السريلآل

وحتطيم أبداهنم وترويعهم  ي .. أضرار التفحيط وأمهها التعدي على اْلخرين بإتالف أرواحهموقد ذكروا 
الطرقات إىل جانب اخلسائر املادية وما تعانيه األسر بسبب اإلعاقة اليت تلحق باملصابني، األمر الذي يوجب 

حذيفة بن أسيد ما روى : ومما يؤكد حرمة التفحيط ".واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.. التناهي عن التفحيط
 . 5"من آذى املسلمني  ي طرقهم وجبت عليه لعنتهم:" رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

                                                                                                                                                                                

وذكرت دفاطمة اجلار اهلل أن التفحيط أنواع من أخطرها التصادم وجها لوجه وهو ما أشار إليه الفقهاء بالتصادم   1
اْلخر من حركة املوت، فهو األخطر حيث ينطلق املتحدي من جهته بأقصى سرعة، مث يقابل وأما النوع :" قالت

واجلبان هو من ينحرف عن اْلخر أواًل، فإن كان االثنان على نفس . املتحدي اْلخر وجهًا لوجه وبأقصى سرعة أيضاً 
طر أنواع احلوادث اليت يندر أن الدرجة من الشجاعة فهنا حتدث الكارثة، حيث من املعروف  ي حوادث املرور أن أخ

 ".ينجو منها أحد من ركاب كال املركبتني هو االصطدام وجهاً لوجه
 .عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين (6054) رقم الفتوى  2
 1371ص/3و صحيح مسلم ج 534ص/1صحيح البخاري ج  3
( التفحيط)حكم : عنوان الفتوى  11857: وانظر فتاوى رقم الفتوى  هـ14/4/1714 ي ( 11131)رقم الفتوى  4

 .عبداهلل الفقيه.هـ مركز الفتوى بإشراف د 1711رجب  11: بالسيارات تاريخ الفتوى 
ينظر فيض . وإسناده حسن: ، وقال الشوكاين واملناوي144ص/3، املعجم الكبري ج(3151)أخرجه الطرباين، ح  5

 .15ص/1جلرار ج،السيل ا18ص/1القدير ج
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آذاين، ومن من آذى مسلما فقد :" حديث أنس رضي اهلل عنه الذي قال فيه النيب صلى اهلل عليه وسلمو 
 .1"آذاين فقد آذى اهلل

من أشار إىل أخيه حبديدة :" قال أبو القاسم صلى اهلل عليه وسلم: عن أيب هريرة رضي اهلل عنه يقولو 
 . 2"فإن املالئكة تلعنه حىت يدعه وإن كان أخاه ألبيه وأمه

طريق قيادة السيارة  أن فيه تعريض األنفس واألموال للتلف، وذلك عن: األول:فالتفحيط مجع بني شيئني 
بطريقة غري متزنة، وهو ما يؤدي إىل انقالهبا  ي بعض األحيان، واألدلة على حرمة قتل األنفس وتضييع 

 .األموال أكثر من أن حتصر

متعينًا من باب سد الذرائع، وقطع تعريضًا لألنفس واألموال كان املنع منه التفحيط فإذا ثبت أن  ي 
  .األسباب املوصلة إىل احلرام

:  ي الطرقات العامة، وقد قال صلى اهلل عليه وسلمالتفحيط أن فيه ترويعاً لآلمنني، سيما إذا كان : الثاين
 .3" ال حيل ملسلم أن يروع مسلماً "

كما أن من أنواع التفحيط تعمد التصادم بالسيارتني بأقصى سرعة واملنحرف جبان فهذا قتل عمد لو 
 .قتل صاحبه وجنا هو مع قلة جناته فيكون من العمد ويقتص منه

ومن أنواع التفحيط التحدي بقطع اإلشارت املتتالية على سرعة واحدة ثابتة  ي وقت معني ليكسب 
 .هلكة احملققة ولنفسه وقطع لفإشارة فهذا قاتل شبه عمدمخسة آالف معرضا غريه لل

التفحيط إن  كما أن مشاهدة املفحطني وتشجيعهم من قبل املارة أو من يتابعون هؤالء فحرام مثله ألن 
كان فيه تعريض النفس للهالك واملال للضياع والتلف، فال شك أنه حرام، وعليه، فال جيوز للمسلم مشاركة أو 

ل ذلك على وجه التشجيع أو اإلقرار، فقد حرم اهلل عز وجل مشاهدة أهل املعاصي مشاهدة من يفع
ْعُتْم آيَاِت  ":وجمالستهم على معاصيهم والقعود معهم عليها، فقال تعاىل َوَقْد نـَزََّل َعَلْيُكْم  ي اْلِكَتاِب أَْن ِإَذا مسَِ

 [171: النساء]ا َمَعُهْم َحىتَّ خَيُوُضوا  ي َحِديٍث َغرْيِِه ِإنَُّكْم ِإذًا ِمثْـُلُهم اللَِّه يُْكَفُر هِبَا َوُيْستَـْهزَُأ هِبَا َفال تـَْقُعُدو 
ُهْم َحىتَّ خَيُوُضوا  ي َحِديٍث َغرْيِِه َوِإمَّا يـُْنسِ  ":وقال تعاىل يَـنََّك َوِإَذا رَأَْيَت الَِّذيَن خَيُوُضوَن  ي آيَاتَِنا فََأْعِرْض َعنـْ

                                                           

: 387ص/1، وقال  ي التيسري بشرح اجلامع الصغري ج11ـ11ص/7، املعجم األوسط ج(3114)أخرجه الطرباين،ح  1
 .وإسناده حسن

 .1111ص/7، صحيح مسلم ج(1111)أخرجه مسلم  ي باب النهي عن اإلشارة بالسالح إىل مسلم، ح  2
و مسند أمحد بن  174ص/11سنن البيهقي الكربى جو  711ص/7و سنن الرتمذي ج 311ص/7سنن أيب داود ج  3

 .رواه الطرباين  ي الكبري واالوسط ورجال الكبري ثقات 157ص/1و قال  ي جممع الزوائد ج 311ص/5حنبل ج

http://www.g-roo7y.com/vb/g-roo7y791.html
http://www.g-roo7y.com/vb/g-roo7y791.html
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فكل من خالف أمر اهلل تعاىل وانتهك ما [. 18:األنعام] "ُعْد بـَْعَد الذِّْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ الشَّْيطَاُن َفال تـَقْ 
 . 1حرم، ال جتوز جمالسته على معصيته، وال جيوز تشجيعه عليها، بل وال إقراره عليها

جييب سواء كان ممن يقتدى وإن علم املدعو أن فيها هلوا ال :)قال  ي جممع األهنر  ي شرح ملتقى األحبر 
 .3(والنظر إىل احلرام حرام:)قال  ي بلغة السالك .2(به أو ال

، واعلم أنه حيرم ... وحيرم التحريش بني الكالب والديوك ملا فيه من إيالم احليوان بال فائدة :)قال الرملي
 . 4(التفرج على هذه األشياء احملرمة؛ ألن فيه إعانة هلم على احلرام

 . 5(وكل ما حرم حرم التفرج عليه؛ ألنه إعانة على معصية:)مي  ي حاشيتهقال جبري 

قال  ي .6(وإن حضر وشاهد املنكر أزاله وجلس، فإن مل يقدر انصرف بال خالف:)قال  ي اإلنصاف
وإن حضر فشاهد املنكر أزاله وجلس؛ ألن  ي ذلك مجعا بني مصلحيت اإلنكار ومقصود اإلجابة :)املبدع

 .7(مل يقدر انصرف؛ ألن اجللوس مع مشاهدة التحرمي حرامالشرعية، فإن 

 :نوع القتل الذي يقع بالتفحيط
 :قد ذكر الفقهاء القتل الذي يكون عن لعب وهزل 

 :على أقوال ثالثة

إن كان ذلك الفعل الناتج عن اللعب يقتل غالبا فالقتل عمد، وإن كان الفعل ال يقتل : القول األول
وإن اصطدما عمدا، ويقتل ذلك الصدم :)قال  ي كشاف القناع. 8يه ذهب احلنابلةغالبا فهو شبه عمد، وإل

غالبا فالقتل عمد يلزم كل واحد منهما دية اْلخر  ي ذمته فيتقاصان، وال شيء على العاقلة؛ ألهنا ال حتمل 
الصدم أي وإن مل يكن : العمد، وعلى هذا إن مات أحدمها وحده فالقصاص أو الدية  ي مال صاحبه، وإال

يقتل غالبا، فهو شبه عمد فالدية على العاقلة والكفارة  ي مال كل منهما، ولو جتاذبا حبال وحنوه؛ كثوب 

                                                           

شعبان  17: تاريخ الفتوى التفحيط حكم مشاهدة : عنوان الفتوى  34114: حكم مشاهدة التفحيط  رقم الفتوى   1
 .عبداهلل الفقيه.هـ بإشراف د1717

 .114ص/7جممع األهنر  ي شرح ملتقى األحبر ج  2
 .315ص/1بلغة السالك ج  3
 .377ص/7حاشية الرملي ج  4
 .345ص/7حاشية البجريمي ج  5
 .335ص/8اإلنصاف للمرداوي ج  6
 13د فاطمة اجلار اهلل صوانظر لالستزادة حبث .187ص/4املبدع ج  7
 .4ص/1نظر كشاف القناع جي 8

http://www.g-roo7y.com/vb/g-roo7y791.html
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فانقطع احلبل أو حنوه فسقطا فماتا فكمتصادمني سواء انكبا أو استلقيا، أو انكب أحدمها واستلقى اْلخر 
 .1(تلقي على عاقلة املنكب خمففةلكن نصف دية املنكب على عاقلة املستلقي مغلظة ونصف دية املس

، 3، والشافعية2إذا جتاذب الالعبان حبال أو اصطدما فالقتل خطأ، وإليه ذهب احلنفية: القول الثاين
 .على خالف بينهم  ي كيفية فرض الدية ألجل اختالفهم  ي تقدير نسبة اخلطأ

فسه، أو اصطدم ماشيان أي ضرب أحدمها اْلخر بن: وإن اصطدم فارسان خطأ:)قال  ي جممع األهنر
أي كل واحد دية اْلخر عندنا؛ ألن هالكه إما مضاف إىل فعل نفسه، أو فعل : فماتا ضمن عاقلة كل

صاحبه، أو فعلهما معا ال سبيل إىل األول؛ ألن فعله مباح ال يصلح  ي حق نفسه أن يضاف إليه اهلالك 
ركب من صاحل وغري صاحل ليس بصاحل فثبت فضال عن أن يصلح  ي حق الضمان، وال إىل الثالث؛ ألن ما ي

الثاين، فإنه وإن كان فعال مباحا وهو املشي  ي الطريق إال أنه  ي حق غريه يصلح أن يضاف إليه اهلالك 
فيصلح أيضا  ي حق الضمان، وعند زفر والشافعي جيب على عاقلة كل منهما نصف دية اْلخر؛ ألن كل 

لو كانا عامدين  ي االصطدام :  أحدمها معترب واْلخر هدر، قيلواحد عطب بفعله وفعل صاحبه فكان نصفني
هذا لو وقع كل واحد منهما على قفاه لتحقق فعل : يضمن كل واحد نصف الدية لآلخر اتفاقا، وقيل

االصطدام ولو وقع على وجهه فال شيء على واحد منهما، وإن وقع أحدمها على قفاه واْلخر على وجهه 
 .جيب عند الشافعي نصف الدية سواء وقع على قفاه أو ظهره أو وجهه: ه هدر، قيلفدم الذي وقع على وجه

وإن جتاذبا حبال فانقطع احلبل فماتا فإن وقعا أي كل واحد منهما على ظهرمها فهما هدر؛ ألن كل 
واحد مات بقوة نفسه، وإن وقعا على وجههما فعلى عاقلة كل واحد منهما دية اْلخر؛ ألن كل واحد منهما 

أي وقع أحدمها على القفا واْلخر على الوجه فدية من وقع على وجهه على : مات بقوة صاحبه، وإن اختلفا
 . عاقلة من وقع على ظهره فالذي على القفا ال دية له

أي إن جتاذبا احلبل فقطعه إنسان آخر فوقع كل منهما على القفا فماتا فديتهما : وإن قطع آخر احلبل
 . 4(القاطع؛ ألنه مضاف إىل فعله فكان سبباً  أي عاقلة: على عاقلته

 ي املختار صدمه ضربه جبسده، وبابه  قوله لو اصطدم حران إخل:)قال  ي حاشية اجلمل على املنهج
ضرب وصادمه وتصادما واصطدما، و ي املصباح صدمه صدما من باب ضرب دفعه، وتصادم الفارسان 
واصطدما أي أصاب كل واحد اْلخر بثقله وجدته ا هـ، ولو جتاذبا حبال هلما أو لغريمها فانقطع وسقطا، وماتا 

                                                           

 .نظر املصدر السابقي 1
 جممع األهنر  ي شرح ملتقى األحبر، 345ص/1، ملتقى األحبر ج141ص/11ينظر املبسوط للسرخسي ج  2

 .345ص/7ج
 .88ص/5ينظر اجلمل شرح املنهج ج  3
 .345ص/7جممع األهنر  ي شرح ملتقى األحبر ج  4
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الباقي، فإن قطعه غريمها فماتا فديتهما على عاقلته، أو مات  فعلى عاقله كل منهما نصف دية اْلخر وهدر
أحدمها بإرخاء اْلخر احلبل فنصف ديته على عاقلته، وإن كان احلبل ألحدمها واْلخر ظامل هدر الظامل وعلى 

 .1(عاقلته نصف دية املالك

فالقود، وعند جهل احلال إن تصادم الالعبان أو جتاذبا مطلقًا قصدًا فماتا أو أحدمها : القول الثالث
 .2حيمل على القصد ال على اخلطأ، وإليه ذهب املالكية

أي املكلفان أوغريمها أو جتاذبا حبال أو غريه؛ كأن جذب كل منهما :وإن تصادما:)قال  ي الشرح الكبري
منهما يد صاحبه فسقطا، مطلقا سواء كانا راكبني أو ماشيني أو خمتلفني ولو بسفينتني على الراجح قصدا 

جواب للمسألتني، وهو على حذف : فماتا معا فال قصاص لفوات حمله، أو مات أحدمها فقط، فالقود
مضاف أي فأحكامه ثابتة بينهما وحكمه  ي موهتما نفيه و ي موت أحدمها ثبوته، ومن أحكامه أنه إذا كان 

رقيقا فال يقتص للرقيق من  أحدمها بالغا واْلخر صبيا فال قصاص على الصيب، أو كان أحدمها حرا واْلخر
احلر، وحيكم حبكم القود أيضا فيما لو قصد أحدمها التصادم أو التجاذب، دون اْلخر وهو داخل  ي قوله 

أي على القصد عند جهل احلال ال على اخلطأ، وإمنا يظهر  ي موت أحدمها فقط : قصدا، ومحال عليه
ا أو إحدامها وجهل احلال فيحمالن على عدم القصد للقصاص من احلي، عكس السفينتني، إذا تصادمتا فتلفت

فال قود وال ضمان؛ ألن جريهما بالريح وليس من عمل أرباهبما، وهذه العلة تدل على أن املراد بعدم القصد 
هو العجز ال اخلطأ، وهو كذلك على الراجح، وأما اخلطأ ففيه الضمان فظهر أن لقوله عكس السفينتني فائدة 

جز، وأما املتصادمان ففي العمد القود؛ كما قال و ي اخلطأ الضمان ولو سفينتني فيهما، حيث محل على الع
أي إال أن يكون : إال لعجز حقيقي: وال شيء  ي العجز بل هدر ولو غري سفينتني؛ كما أشار له بقوله

در، وال تصادمهما لعجز حقيقي ال يستطيع كل منهما أن يصرف نفسه أو دابته عن اْلخر فال ضمان، بل ه
حيمالن عند اجلهل عليه بل على العمد؛ كما تقدم؛ لكن الراجح أن العجز احلقيقي  ي املتصادمني كاخلطأ فيه 
ضمان الدية  ي النفس والقيم  ي األموال خبالف السفينتني فهدر، ومحال عند اجلهل عليه؛ ألن جريهما بالريح  

أي فإهنما حيمالن على العجز عند : لسفينتنيكما تقدم، ال كخوف غرق أو ظلمة، خمرج من قوله عكس ا
 .3(اجلهل فال قود وال ضمان

فالقتل بالتالعب وشد احلبل والتسابق هو شبه عمد فيه الدية والكفارة وقد ـ أنه قد ثبت عن بعض 
، فقد صح عن زيد بن ثابت رضي اهلل عنه فيمن 4الصحابة،وقول الصحايب حجة إذا مل خيالفه صحايب آخر

                                                           

 .84ص/5ح املنهج جاجلمل شر   1
 .141ص/7، بلغة السالك ج178ـ ص174ص/7، الشرح الكبري ج173ص/1ينظر التاج واإلكليل ج  2
 31:ص(التفحيط)وانظر حبث د فاطمة اجلار اهلل عن االستعراض بالسيارات.178ـ ص174ص/7الشرح الكبري ج  3
 .151ص/7، اإلحكام لآلمدي ج144ص/1ينظر املسودة ج  4



39 
 

العبا معه أو ضربه بسوط أو عصا أو ال كزه أو رماه العبا فهذا هو شبه العمد فيه الدية مغلظة عمد بآخر 
 . 1أرباعا، وثبت عن ابن مسعود حنوه

وألن شبه العمد أن يفعل ما ليس له فعله مما ال يقتل غالبا فيصيب غريه فيقتله، أو يتعمد الفعل الذي 
، وهو بالتجاذب وحنوه العبا قاصداً للفعل الذي يقتل غالبا 2يد قتلهيقتل مثله غالبا فيصيب به غريه وهو ال ير 

 .3أن العمد غري متحقق هنا؛ ألنه غري قاصد للعدوان. ولكنه ال يريد القتل فيكون شبه عمد

أنه -واهلل تعاىل أعلم -وأما من مات بسبب مشاهدته التفحيط وحضوره تلك املهالك فالذي يظهر 
ى بنفسه  ي التهلكة وهو يتحمل فعل نفسه من ضياع حقه ويكون له نصف الدية مفرط  ي حق نفسه وقد ألق

،والفعل إذا اشتمل كثريا على خمالفات، وكانت الطباع تقتضيه، ومل يكن فيه مصلحة راجحة حرمه الشارع 
ن ومنها أن املفحط إ .قطعا، وهذا أصل مستمر  ي أصول الشريعة؛ كما دلت عليه قاعدة سد الذرائع وغريها

غريه وكان غري مشارك له  ي اللعب وال متفرجا، كاملار  (املفحط)قتل نفسه بفعله ذلك فأمره إىل اهلل،وإن قتل 
وليس من  .وحنوه، فإنه من شبه العمد؛ ألنه مل يقصد القتل، وإمنا قصد اللعب، فهذه شبهة تدرأ القصاص عنه

 4به غريه فكان شبه عمداخلطأ؛ ألنه فعل ما ليس له فعله وما ليس فيه مصلحة فقتل 

أن القتل بالتفحيط قد يكون عمدا  ي حالة التصادم فالسيارة مما يقتل غالبا وقد -واهلل أعلم–ولكين أرى 
ويكون الضابط أن اْللة مما يقتل غالبا والسيارة مع السرعة املفرطة  يكون حسب نوعية عملية التفحيط

والتالعب  ي حالة السرعة مما يقتل غالبا ويبقى أنه مل يقصد القتل وهل قصد القتل شرط  ي القصاص؟ فالذي 
 فغالب حاالت التفحيط القاتلة.يظهر من تعريف العمد أنه قصد العدوان على معصوم آدمي مبا يقتل غالبا

قال ابن تيمية رمحه اهلل :" وقد نقلت األخت الباحثة الفاضلة كالم ابن تيمية.شبه عمد إال  ي عمد التصادم
فهذا الذي منع من قتل احلية وأمسكها بيده حىت قتلته أوىل أن يرتك أهل العلم والدين الصالة عليه؛ :)تعاىل

إن قيل إنه ظن أهنا ال تقتل فهذا شبيه عمله و . ألنه قاتل نفسه، بل لو فعل هذا غريه به لوجب القود عليه
مبنزلة الذي أكل حىت بشم فإنه مل يقصد قتل نفسه، فمن جىن جناية ال تقتل غالبا كان شبه عمد، وإمساك 

 ."5احليات من نوع اجلنايات فإنه فعل غري مباح

                                                           

 .385.ص/11ج ينظر احمللى  1
 .338ص/8ينظر املصدر السابق ج   2
 31:هذا رأي الباحثة الدكتورة فاطمة اجلار اهلل  ي حبثها السابق ص  3
 15:د فاطمة بنت حممد اجلار اهلل جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  ج ص  4
 .151ص/8، املبدع ج141ص/17ينظر رسائل وفتاوى ابن تيمية  ي الفقه ج  5
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كاملار، وحنوه، فقد ذكر بلعبه بالسيارة غريه وكان غري مشارك له  ي اللعب والمتفرجا؛  ( املفحط)وإن قتل 
أن الالعب إذا قتل غريه، واْلخر مل يالعبه ومل يشاركه  ي اللعب فإنه يعد قتل عمد يوجب القود  1املالكية

 .3وكذا نص احلنفية أيضا أن َقْصد اللعب ال يرفع عنه القود.2على قول عند املالكية

فحيط، وكان اجملين عليه غري مشارك له  ي والراجح واهلل أعلم أن من جىن على غريه باللعب املسمى بالت
وليس من .اللعب فإنه من شبه العمد؛ ألنه مل يقصد القتل، وإمنا قصد اللعب، فهذه شبهة تدرأ القصاص عنه

 .4اخلطأ؛ ألنه فعل ما ليس له فعله وما ليس فيه مصلحة فقتل به غريه فكان شبه عمد

 ي اللعب فإنه يعّد من قتل اخلطأ، ويرجع ألهل اخلربة  بالتفحيط غريه وكان مشاركا له( املفحط)إن قتل 
 . ي تقدير نسبة اخلطأ فيمن تسبب  ي القتل واإلتالف

، وفعل (املفحط)وكذا إن كان متفرجا ومشجعا فإنه قد يتسبب  ي قتل نفسه، فيكون قتله بفعل 
 ..5نفسه

ا دوهنا، نص على ذلك فإن ماقيل  ي النفس جيري على م.إن تسبب  ي جرح غريه، أو إتالف عضو
، وكذا املالكية 8إال أن احلنفية قالوا ليس فيما دون النفس شبه عمد، بل خطأ وعمد. 7، واحلنابلة6الشافعية

 .9حيث مل يثبتوا شبه العمد أصال

وحنوهم  وإن قتل مشاركه  ي العبث سواء كان  ي السيارة معه أو  ي الطرقات من املتفرجة واملشجعة
القود ونصفها هدر ألن املتفرج واملشاهد قد شارك بنوع فعل لفإضرار بنفسه والقاعدة فيكون عليه نصف 

فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه :" الشرعية مشهورة بتوقي أماكن الشبهات كقوله صلى اهلل عليه وسلم
أماكن املعصية فالوقوف  ي 10"ومن وقع  ي الشبهات وقع  ي احلرام كالراعي حول احلمى يوشك إن يرتع فيه

معصية واملسلم مأمور بصيانة عرضة من الشبهات والقيل والقال فقد قال صلى اهلل عليه وسلم لصفية على 
                                                           

، ومل أجد ذلك  315ص/1، بداية اجملتهد ج318ص/11، املدونة الكربى ج131ص/1ينظر القوانني الفقهية ج  1
 .لغريهم فيما اطلعت عليه

 .181ص/11، الذخرية ج315ص/1ينظر بداية اجملتهد ج  2
 .378ص/8ينظر البحر الرائق ج  3
 31:االستعراض بالسيارات ص  4
 11:اجلار اهلل جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  ج ص خمتصر حبث  د فاطمة بنت حممد  5
 .15ص/7نظر مغين احملتاج جي 6
 .111ص/8ظر املغين جين 7
، اللباب  ي اجلمع بني السنة 311ص/7، جممع األهنر  ي شرح ملتقى األحبر ج378ص/8ينظر البحر الرائق ج  8

 .184ص/3، شرح معاين اْلثار ج417ص/1والكتاب ج
 .588ص/1نظر الكا ي البن عبد الرب جي 9

 173ص/3وسنن أيب داود ج 1114ص/3صحيح مسلم ج  10
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-1)، ففي السعودية مثال حوادث دهس املشاة املؤدية للوفاة ترتكز  ي الفئة العمرية من 1رسلكما إهنا صفية
رة التفحيط أسهمت بشكل كبري  ي كثرة ، وقد أوضح أهل اخلربة أن ظاه2%(31)سنوات بنسبة  )11

حوادث الدهس، وأفرزت حوادث مأساوية  ي عدد من املناطق خاصة  ي صفوف املتجمهرين ملشاهدة هذه 
فشبه  وتكون الدية  ي شبه العمد مغلظة على خالف بني الفقهاء  ي صفة التغليظ مع الكفارة.3االستعراضات

 . 5ى اخلطأ  ي نفي العقوبة، وتكون الدية  ي العاقلة؛ ألنه أجري جمر 4العمد جتب فيه الكفارة

 الفرع الثاني
 لحوادث الناجمة عن المطارداتا

 .هي تتبع الفارين واهلاربني من عمل خمالف من الشرطة أو بعض اهليئات هلؤالء

واملطاردات قد نظمها ويل األمر فأجازها  ي مواضع وحاالت ومل جيزها  ي مواضع وحاالت كداخل املدن 
 ي غري حالة املخدرات ،واخلطورة  ي املطاردات أهنا قد تسبب  ي حوادث سواء من املطارد من قبل الشرطة أو 

 .اهليئة أم املطاردين من األشخاص الفارين فكم قتل شخص من املطاردة من الطرفني

ي من وال مسوغ شرعي وال نظام-فلو خالف الشرطي األنظمة الدقيقة  ي املطاردة وتسببت مطاردته 
 ي اإلضرار أو القتل ؛ وجب معاقبة املتسبب ألنه فعل ما ال ينبغي له أن يفعله فيتحمل ويكون قتله –املطاردة 

 .شبه عمد أو خطأ

كما أن املواطن واهلارب ال جيوز له الفرار بل عليه االستجابة إذا طلب منه رجل املرور الوقوف فعليه أن 
ى جرم خيفيه أو خمالفة وقع فيها فيتحمل جزءا من املسئولية اجلناية يقف ويكون إصراره على اهلروب دليل عل

 .ويكون فعله  ي حق نفسه معترب ويتحمل الدية مناصفة بينه وبني رجل الشرطة

فمن مات  ي املطاردة إن كانت جتوز لرجل األمن فال شيء عليه بل املسئولية على املخالف كما على 
 .ا منت رجال األمن سواء كان حمقا أم مبطالاملواطن االستجابة ملن طارده مطلق

 

                                                           

 1411ص/7و صحيح مسلم ج 414ص/1صحيح البخاري ج  1
للعلوم والتقنية بتشكيلها  وهي إحدى اللجان الوطنية اليت قامت مدينة امللك عبدالعزيز.اللجنة الوطنية لسالمة املرور  2

العدد " الرياض"وذلك حتقيقًا ألهداف املدينة بدراسة املشاكل واملعوقات اليت تعرتض تنفيذ خطط التنمية، صحيفة 
(13714.) 

ذكر ذلك  ي : نقال عن  1:املقدمة ص(  التفحيط)د فاطمة بنت حممد اجلار اهلل حكم االستعراض بالسيارات.حبث أ  3
 .هـ1715ربيع أول  14،(1314)، العدد14جريدة الوطن

 .177ص/7، الكا ي  ي فقه ابن حنبل ج114ص/1ينظر املهذب ج  4
 .177ص/7ينظر الكا ي  ي فقه ابن حنبل ج  5
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 الخاتمة 
  خطورة حوادث املرور وأهنا نذير شر جيب التحرك النقاذ البالد والعباد وأنه جيب التحرك على كافة

 .القطاعات
  سواء أكان مشاركا له  ي ( التفحيط)وجوب الدية والكفارة على قاتل غريه باالستعراض بالسيارات

 .اللعب أم ال
 أو املتسبب  ي إتالف ممتلكات عامة؛ كاألنوار، واملباين، ( املفحط)على املستعرض بالسيارات  جيب

واألشجار، والطرقات، وحنوها، وإتالف ممتلكات خاصة؛ كالسيارات، واملباين، ضماهنا مجيعها؛ إذ 
 .القاعدة العامة  ي الضمان؛ إلزام متلف مال غريه بضمان ما أتلف

  غريه فأتلف عضوا على وجه اللعب فإنه من شبه العمد؛ ألنه مل يقصد ( فحطامل)فإن َجرَح الالعب
 .القتل، وإمنا قصد اللعب، فهذه شبهة تدرأ القصاص عنه

 وليس من اخلطأ؛ ألنه فعل ما ليس له فعله، وما ليس فيه مصلحة فجرح به غريه. 
  أهل العلم  ي نوع القتل من خالل بيان كالم ( التفحيط)تأصيل نوع القتل باالستعراض بالسيارات

 بالتجاذب لعبا، وحنوه
  على رأي أهل اخلربة خمالف ألنظمة السري اليت تقتضي سالمة سائق املركبة، ( املفحط)الالعب بالسيارة

وسالمة غريه، وقد يتسبب  ي موت نفسه أو موت غريه، وهو إن وقع بسببه حادث فال خيلو من 
 :أحوال

إىل اهلل؛ ألن هذا النوع من اللعب قد تغلب فيه املرء نفسه، ويقصد إن قتل بذلك نفسه فأمره : أوال
 .التحدي حىت لو كان يغلب على ظنه أنه ميوت كما يذكر ذلك بعض الالعبني فيكون قاتال لنفسه

بذلك غريه وكان غري مشارك له  ي اللعب وال متفرجا؛ كاملار، وحنوه، فإنه من ( املفحط)إن قتل : ثانيا
 .نه مل يقصد القتل، وإمنا قصد اللعب، فهذه شبهة تدرأ القصاص عنهشبه العمد؛ أل

 .وليس من اخلطأ؛ ألنه فعل ما ليس له فعله وما ليس فيه مصلحة فقتل به غريه فكان شبه عمد
بالتفحيط غريه وكان مشاركا له  ي اللعب فإنه من قتل اخلطأ، فريجع ألهل ( املفحط)إن قتل : ثالثا

 .ة اخلطأ فيمن تسبب  ي القتل واإلتالفاخلربة  ي تقدير نسب
، (املفحط)وكذا إن كان متفرجا ومشجعا فإنه  ي احلالتني قد يتسبب  ي قتل نفسه، فيكون قتله بفعل 

 .وفعل نفسه
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 التوصيات
 أنه جيب وجود جلان متخصصة  ي البت السريع والفاصل والدقيق  ي احلوادث. 
 نو حوادث املرور بدقة وعدالة لريدع املتساهل وجود حماكم شرعية مرورية متخصصة للبت  ي. 
 وجود دوريات أمنية متخصصة  ي متابعة املفحطني ومشجعيهم للقضاء عليهم. 
 برامج توعية قوية عامة شاملة للتوعية بآداب املرور ويوزع كتاب للمرور مع رخصة القيادة ولو  وجود

،ويطور معهد املرور ويصبح أكادميية يدرس فيها  باملال يدفعه صاحب الرخصة يسلم له مع الرخصة
 .العلوم املرورية والشرعية واألنظمة ويهيأ  ي الضباط واألفراد

 وجود برامج توعوية تبني حقوق السائق وواجباته جتاه رجل املرور والطرق وغريها. 
 ليغ عنه فورا من اإلشارات لتتبع قاطعي اإلشارة بأقصى سرعة ويتم التب ةوجود دوريات أمنية قريب

 .للقبض عليه ويكون حترك األمن سريعا ومواكبا خلطورة قطع اإلشارةويسحب منه الرخصة 
 ليتم التعامل  برجم جماين ويتفاعل معه فتح جماالت للمواطنني للتبليغ عن املخالفات املرورية بالشوراع

 .معها بسرعة
  والكفارة وهو شبه عمد ولو كان غريه معه أن املفحط لو قتل نفسه فدمه هدر ولو قتل غريه فعليه الدية

 . ي السيارة فنصف الدية أو من املشاهدين املشجعني املتجمهرين
 وهو شبه عمد والكفارة قاطع اإلشارة لو قتل بقطع اإلشارة يتحمل الدية. 
 د أن أكثر حوادث املرور تقوم على قتل اخلطأ وأن من ألقى نفسه أمام سيارة مع حماولة تفاديه ومل يتع

 .شيء ى السائقالسائق ما هو مأذون له فليس عل
 على الطرق اخلارجية ردع السائقني املتهورين من خالل التطبيق الصارم لقانون املرور. 
  إعداد معايري اجتماعية حتث على ممارسة القيادة السليمة وجعلها سلوكًا ميارسه كل إفراد اجملتمع بصورة

 .باملسئوليةتلقائية وعن اقتناع وشعور 
 استحداث مادة للسالمة املرورية ضمن مناهج التعليم املتوسط والثانوي. 
  عقد ندوات  ي املدارس ينظمها العاملون  ي املرور لتوضيح أمهية تعلم القيادة  ي املدارس املخصصة

 .تزام بذلكلذلك وعدم الشروع  ي القيادة قبل السن القانونية واْلثار السلبية اليت ترتتب على عدم االل
  إقامة محالت إعالمية مرورية مثل اليت أقيمت من اجل استخدام حزام األمان للحد من ظاهرة قيادة

 .صغار السن
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 الفهارس

 فهرس المصادر والمراجع

 .أحباث هيئة كبار العلماء هليئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية (1)
فاطمة بنت حممد اجلار اهلل . د: دراسة فقهية مقارنة ، إعداد (التفحيط)أحكام االستعراض بالسيارات  (1)

 .،جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية اململكة العربية السعودية الرياض

، حتقيق  الشيخ شعيب األرناؤوط وأمحد حممد  عبد اهلل بن حممود املوصليل االختيار لتعليل املختار (3)
 .هـ1731وعبد اللطيف حرز اهلل ،دار الرسالة العاملية،الطبعة األوىل  مبرهو 

: ، دار النشر. الفروق وأنوار الربوق  ي أنواء الفروق، أبو القاسم بن عبد اهلل ابن الشاط: إدرار الشروق (7)
 .خليل املنصور: ، حتقيق. م1448 -هـ 1718 -.  بريوت -دار الكتب العلمية 

ث خمتلفة املراتب، اإلمام الشيخ حممد بن درويش بن حممد احلوت البريويت أسىن املطالب  ي أحادي (5)
: األوىل، حتقيق: م، الطبعة1444-هـ  1718 -بريوت ،دار الكتب العلمية : الشافعي، دار النشر

 .مصطفى عبد القادر عطا 
 -بريوت  -دار الكتب العلمية : األشباه والنظائر، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، دار النشر (1)

 .األوىل: ، الطبعة1713
، دار . أضواء البيان  ي إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني بن حممد بن املختار اجلكين الشنقيطي (4)

مكتب البحوث : ، حتقيق. م1445 -هـ 1715 -. بريوت -.  دار الفكر للطباعة والنشر: النشر
 . والدراسات

اهلل مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي إعالم املوقعني عن رب العاملني، أبو عبد  (8)
 .طه عبد الرؤوف سعد: ، حتقيق1443 -بريوت  -دار اجليل : الدمشقي، دار النشر

، 1715 -بريوت  -دار الفكر : اإلقناع  ي حل ألفاظ أيب شجاع، حممد الشربيين اخلطيب، دار النشر (4)
 .دار الفكر -مكتب البحوث والدراسات : حتقيق

: ، الطبعة1343 -بريوت  -دار املعرفة : األم، حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل، دار النشر (11)
 الثانية

: بريوت، الطبعة -دار املعرفة : البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن جنيم احلنفي، دار النشر (11)
 .الثانية

دار الفكر : رشد القرطيب أبو الوليد، دار النشر بداية اجملتهد وهناية املقتصد، حممد بن أمحد بن حممد بن (11)
 .بريوت –

http://www.book.feqhweb.com/?book_authors=%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b5%d9%84%d9%8a
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 -بريوت  -دار الكتاب العريب : بدائع الصنائع  ي ترتيب الشرائع، عالء الدين الكاساين، دار النشر (13)
 الثانية : ، الطبعة1481

عداد فريق من برنامج تعليم سالمة املرور  ي كليات الرتبية اجلزء الثاين اجلوانب املعرفة لنظام املرور إ (17)
الباحثن نشر اإلدارة العامة لربامج املنح مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية الرياض اململكة العربية 

 .م الطبعة الثالثة 1111-ه1711السعودية 
 -بريوت / لبنان -دار الكتب العلمية : بلغة السالك ألقرب املسالك، أمحد الصاوي، دار النشر (15)

 . حممد عبد السالم شاهني: ضبطه وصححه: األوىل، حتقيق: لطبعةم، ا1445 -هـ 1715
دار : التاج واإلكليل ملختصر خليل، حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري أبو عبد اهلل، دار النشر (11)

 .الثانية: ، الطبعة1348 -بريوت  -الفكر 
دار الكتب : ، دار النشر.يتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنف (14)

 .هـ1313 -.  القاهرة -.  اإلسالمي
 - 1715 -بريوت  -دار الكتب العلمية : حتفة الفقهاء، عالء الدين السمرقندي، دار النشر (18)

 .األوىل: ، الطبعة1487
بريوت التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة طبعة دار الرتاث اإلسالمي  (14)

 .لبنان
دار : اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار النشر: تفسري القرطيب (11)

 .القاهرة –الشعب 
 :التمهيد ملا  ي املوطأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري، دار النشر (11)

  ،مصطفى بن أمحد العلوي : ، حتقيق1384 -املغرب  -وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 
 .حممد عبد الكبري البكري

، دار ابن كثري : اجلامع الصحيح املختصر، حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي، دار النشر (11)
 .مصطفى ديب البغا. د: قالثالثة، حتقي: ، الطبعة1484 - 1714 -بريوت  -اليمامة 

 –دار الشعب : اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار النشر (13)
 .القاهرة

دار : ، دار النشر. حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، ابن عابدين (17)
 .م1111 -هـ 1711 -.  بريوت -.  الفكر للطباعة والنشر

 .بريوت –دار الفكر للطباعة : اخلرشي على خمتصر سيدي خليل، دار النشر (15)
دار املعرفة : الدراية  ي ختريج أحاديث اهلداية، أمحد بن علي بن حجر العسقالين أبو الفضل، دار النشر (11)

 السيد عبد اهلل هاشم اليماين املدين: بريوت، حتقيق -
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: تعريب( هـ1353: املتوىف)علي حيدر خواجه أمني أفندي : املؤلفدرر احلكام  ي شرح جملة األحكام  (14)
 .دار اجليل: فهمي احلسيين الناشر

سليمان بن . ل د.الدوافع إىل ظاهرة التفحيط واقرتاح احللول مقدم للمؤمتر الوطين الثاين لسالمة املرور (18)
األوىل، : الطبعة. إلسالميةا جامعة اإلمام حممد بن سعود -كلية العلوم االجتماعية   -علي الدويرعات 

 م   1441 -هـ 1711
: م، حتقيق1447 -بريوت  -دار الغرب : الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرا ي، دار النشر (14)

 .حممد حجي
حممد فؤاد : بريوت حتقيق -دار الفكر : سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويين، دار النشر (31)

 .عبد الباقي
: دار الفكر ، حتقيق: داود، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، دار النشر سنن أيب (31)

 .حممد حميي الدين عبد احلميد
مكتبة دار : سنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، دار النشر (31)

 .طاحممد عبد القادر ع: ، حتقيق1447 - 1717 -مكة املكرمة  -الباز 
اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي، دار : سنن الرتمذي (33)

 .أمحد حممد شاكر وآخرون: ، حتقيق-  -بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب : النشر
 -دار إحياء الرتاث العريب : سنن الرتمذي، حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي، دار النشر (37)

 .أمحد حممد شاكر وآخرون: ، حتقيق-  -بريوت 
 -بريوت  -دار املعرفة : سنن الدارقطين، علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي، دار النشر (35)

 .السيد عبد اهلل هاشم مياين املدين: ، حتقيق1411 - 1381
 حممد عليش: يقبريوت، حتق -دار الفكر : الشرح الكبري، سيدي أمحد الدردير أبو الربكات، دار النشر (31)
شرح النووي على مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري النووي، دار  (34)

 الطبعة الثانية: ، الطبعة1341 -بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب : النشر
: صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت، دار النشر (38)

 .شعيب األرنؤوط: الثانية، حتقيق: ، الطبعة1443 - 1717 -بريوت  -مؤسسة الرسالة 
املكتب : صحيح ابن خزمية، حممد بن إسحاق بن خزمية أبو بكر السلمي النيسابوري، دار النشر (34)

 حممد مصطفى األعظمي. د: ، حتقيق1441 - 1341 -بريوت  -اإلسالمي 
دار إحياء الرتاث العريب : سني القشريي النيسابوري، دار النشرصحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احل (71)

 .حممد فؤاد عبد الباقي: بريوت، حتقيق -
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الفتاوى اهلندية  ي مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان، الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند، دار  (71)
 .م1441 -هـ 1711 -دار الفكر : النشر

: أيب زيد القريواين، أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي املالكي، دار النشر الفواكه الدواين على رسالة ابن (71)
 .1715 –بريوت  -دار الفكر 

 .بريوت –مؤسسة الرسالة : القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، دار النشر (73)
 1714 -كراتشي   -الصدف ببلشرز : قواعد الفقه، حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت، دار النشر (77)

 .األوىل: ، الطبعة1481 -
املكتب : الكا ي  ي فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، عبد اهلل بن قدامة املقدسي أبو حممد، دار النشر (75)

 .بريوت –االسالمي 
دار الكتب : الكا ي  ي فقه أهل املدينة، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطيب، دار النشر (71)

 .األوىل: ، الطبعة1714 -بريوت  -العلمية 
عامة لكلية امللك فهد كتاب املرورو املستوى األول اململكة العربية السعودية وزارة الداخلية املديرية ال (74)

 احلارثي وآخرين ، اللواء الركن فهد بن خالد عدادن التعليمية الدراسات العسكرية ،إئو األمنية الش
 .ه1711.الفصل الدراسي األول

كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، دار  (78)
 .عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي: الثانية، حتقيق: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: النشر

فقهية ، ضمن جملة البحوث ال الكفارات  ي حوادث السيارات د فيصل بن عبد العزيز اليوسف (74)
 . م 1115الثامن والستون  عددال.املعاصرة

اللباب  ي اجلمع بني السنة والكتاب ، االمام مجال الدين أبو حممد علي بن أيب حيىي زكريا بن مسعود  (51)
-بريوت/ لبنان-دمشق/ سوريا،الدار الشامية-دار القلم: األنصاري اخلزرجي املنبجي ، دار النشر

 .حممد فضل عبد العزيز املراد. د: ية ، حتقيقالثان: م ، الطبعة1447 -هـ 1717

 (.13714)العدد " الرياض"اللجنة الوطنية لسالمة املرور، صحيفة  (51)

املكتب : املبدع  ي شرح املقنع، إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن مفلح احلنبلي أبو إسحاق، دار النشر (51)
 .1711 –بريوت  -اإلسالمي 

املبسوط، حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين أبو عبد اهلل، دار األصل املعروف ب:املبسوط، للشيباين (53)
 أبو الوفا األفغاين: كراتشي، حتقيق  -إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية : النشر

 -مكتب املطبوعات اإلسالمية : اجملتىب من السنن، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي، دار النشر (57)
 .عبدالفتاح أبو غدة: نية، حتقيقالثا: ، الطبعة1481 - 1711 -حلب 
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جممع األهنر  ي شرح ملتقى األحبر، عبد الرمحن بن حممد بن سليمان الكليبويل املدعو بشيخي زاده، دار  (55)
خرح : األوىل، حتقيق: م، الطبعة1448 -هـ 1714 -بريوت / لبنان -دار الكتب العلمية : النشر

 .آياته وأحاديثه خليل عمران املنصور
دار الكتاب العريب  ،دار الريان للرتاث : ئد ومنبع الفوائد، علي بن أيب بكر اهليثمي، دار النشرجممع الزوا (51)

 .1714 –بريوت ، القاهرة  -
كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو : جمموع الفتاوى (54)

عبد الرمحن بن حممد بن قاسم : ثانية، مجع وحتقيقال: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: العباس، دار النشر
 .العاصمي النجدي

املخالفات املرورية بسبب قيادة صغار السن د حممد التوجيري، اللجنة الوطنية لسالمة املرور، مدينة  (58)
 .الرياض: امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

 .بريوت –صادر  دار: املدونة الكربى، سحنون عن اإلمام مالك بن أنس، دار النشر (54)
دار الكتب : املستدرك على الصحيحني، حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم النيسابوري، دار النشر (11)

 .مصطفى عبد القادر عطا: األوىل، حتقيق: م، الطبعة1441 -هـ 1711، بريوت،  العلمية
 .مصر –مؤسسة قرطبة  :مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، دار النشر (11)
عبد السالم، عبد احلليم، أمحد بن عبد احلليم آل تيمية، دار :تأليف آل تيمية املسودة  ي أصول الفقه (11)

 .حممد حمىي الدين عبد احلميد: القاهرة، حتقيق -املدين : النشر
  .على الشبكة العنكبوتية.مبارك املوسى املسئولية اجلنائية  ي الفقه اإلسالمي د (13)
 .على الشبكة العنكبوتية .لية اجلنائية للسكران ناصر الشثري املسئو  (17)
 -املوصل  -مكتبة الزهراء : املعجم الكبري، سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين، دار النشر (15)

 .محدي بن عبداجمليد السلفي: الثانية، حتقيق: ، الطبعة1483 - 1717
: الزيات، حامد عبد القادر، حممد النجار، دار النشر ، إبراهيم مصطفى، أمحد(1،1)املعجم الوسيط  (11)

 .جممع اللغة العربية: دار الدعوة، حتقيق
: املغين  ي فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد، دار النشر (14)

 .األوىل: ، الطبعة1715 -بريوت  -دار الفكر 
جممع األهنر  ي شرح ملتقى األحبر، عبد الرمحن بن حممد بن سليمان الكليبويل املدعو : ملتقى األحبر (18)

: م، الطبعة1448 -هـ 1714 -بريوت / لبنان -دار الكتب العلمية : بشيخي زاده، دار النشر
 .خرح آياته وأحاديثه خليل عمران املنصور: األوىل، حتقيق

 -بريوت  -دار الفكر : ، دار النشر. د خليل ، حممد عليشمنح اجلليل شرح على خمتصر سي (14)
 .م1484 -هـ 1714
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دار : املهذب  ي فقه اإلمام الشافعي، إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي أبو إسحاق، دار النشر (41)
 .بريوت –الفكر 

: ار النشراملوافقات  ي أصول الفقه، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي،املعروف بالشاطيب، د (41)
 .عبد اهلل دراز: بريوت، حتقيق -دار املعرفة 

 -دار الفكر : مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، حممد بن عبد الرمحن املغريب أبو عبد اهلل، دار النشر (41)
 .الثانية: ، الطبعة1348 -بريوت 

العباس أمحد بن  املشهور حباشية الشرباملسي، مشس الدين حممد بن أيب:هناية احملتاج إىل شرح املنهاج (43)
 -بريوت  -دار الفكر للطباعة : ، دار النشر.محزة ابن شهاب الدين الرملي الشهري بالشافعي الصغري

 .م1487 -هـ 1717
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