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 :شكر وتقدير 

والدعوة  هاني لإلسالم ثم شرفني بتعلم دينعلى أن هد هأول ما أحمد اهللا جل جالل
إليه ثم أحمده على إعانتي في إنجاز هذه الرسالة ، فله الحمد من قبل ومن بعد ، 
ثم أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى  الذي أنار لنا طريق العلم والهدى وعلى 

  .صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
  

تعالى وأخص  علمني وأدبني وفقهني في دين اهللاأتوجه بجزيل الشكر إلى كل من و
  .ي كل احترام وتقدير ية الدعوة وأصول الدين ، فلهم منبالذكر معلمي كل

 هلقياممحمد علي أتوجه بالشكر إلى أستاذي ومعلمي الدكتور محمد سليم  كما
باإلشراف على رسالتي العلمية حيث بذل جميع جهده في إرشادي وتوجيهي لما 

  .  هو صواب ، حيث سرت على خطاه بقدر المستطاع

الكرام  الشكر العظيم إلى كل من تفضل بقبول مناقشة رسالتي ، من علمائناوأقدم 
.     

كما كان واجباً على أن أشكر كل من أعانني وساعدني في تجاوز المحنة التي 
   .أثناء دراستي للماجستير ألمت بي 
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 :ملخص 

، بالنظر مؤصلةسيارات األجرة  من الموضوعات المستجدة التي تحتاج إلى دراسة  موضوع 
وإن الشريعة اإلسالمية التي تضمن ، إلى الظروف المعاصرة التي تنوعت فيها وسائل النقل 

العدل والسالمة في أحكامها لم تغفل هذا الجانب المهم، بل وضعت له أصوال وقواعد نستطيع 
العقود المتعلقة بها ، واآلثار المترتبة خالل كام هذه السيارات ، من أن نعرف في ضوئها أح

  . ةللمصادر أألصلي لمنهج االستقرائي الوصفي راجعاًا ، متبعاًعليها 

ألن فيه تقديم منفعة مقابل أجر سيارات األجرة على أنه عقد إجارة  نقل ركاب ثم أصلت
ويشمل كل مركبة يتم دفع األجرة فيها حسب ما هو معمول به في قانون المرور الفلسطيني 

جر أنقل الركاب مقابل ل فقهنا القديم وهو استئجار الدواب والسفنفي  وله مثيل ،م 2005لعام 
  .معلوم

سيارات األجرة من المستجدات  أن ما يقع فيه سائقوحيث توصلت في هذه الدراسة إلى 
له تأصيل شرعي في ديننا الحنيف، وما يترتب على سيارات األجرة من حوادث  اليومية

اإلسالمي كما  فهوممرورية في حالة الدهس والقتل يطبق عليه نظام الجنايات والديات في الم
لموارد  اًالفقه والقانون يتفقان حول تجريم كل من خالف أنظمة السير ألن في ذلك إهدار أن

  .ترام النفس البشرية الدولة وتساهل في اح

ر الخدمات الالزمة وفيضمنت حق المواطن وحقوق اإلنسان في توأن الشريعة اإلسالمية 
يض الجمارك والعمل على تخفيض أسعار الوقود للمركبات العمومية وتخف ،لراكباللسائق و

  .على السيارات الجديدة
ئقين والركاب من السا علىالقوانين المتعلقة بالسير للحفاظ على األنفس والممتلكات، و تطبيقو

االلتزام بأحكام الشريعة عامة، وباألحكام الشرعية الخاصة بسيارات األجرة، الرجال والنساء 
  .ألن األحكام الشرعية شرعت لجلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم
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Passenger Transportation in Islamic law “ Figh” 

Prepared by: Midhat Mohammad Ismail Mubarak 

Supervisor: Dr. Mohammad Saleem 

Abstract: 

Transportations rules and regulations is a new and important case study needs detailed 

research from the Islamic law point view. Islamic shareeha is concerned with public 

safety, fairness, and all rules and regulations concerning transportations. The 

descriptive and inductive approaches are used in this research to produce the results of 

the study. 

Palestinian law 2005 considers passengers transportation as  a contract between two 

parties which is in full support of Islamic law, based on rules concerning old 

transportation methods. 

The main results of the study indicates that violations of the traffic laws, leadings to 

facilitates are considered crimes punishable by Islamic Shareeha.      

The Palestinian law and Islamic fish are in agreement on persecuting traffic violators, 

sense it construct the lack respect to human lives and waste state resources.  

Islamic laws protect the consumers and guarantees human rights with respect to 

transportation laws and emphasize fairness on the prices of fuel and vehicles. 

Therefore, it is imperative to apply Islamic laws fully regarding transpiration to 

maintain law and order and avoid corruptions and manipulation among the people. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   : المقدمة
  

ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،  إن الحمد هللا، نحمده ونستعين به
ال إله إال اهللا وحده ال شريك و أشهد أن  ، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له

اتَّقُوا اللَّه حقَّ تُقَاته ولَا تَموتُن ِإلَّا  َأيها الَّذين ءامنُوا يا(  ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله له
 ونملسم َأنْتُم1( ) .و(  

جالًا َأيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجها وبثَّ منْهما رِ يا( 
  )2( )اللَّه الَّذي تَساءلُون بِه والَْأرحام ِإن اللَّه كَان علَيكُم رقيبا  كَثيرا ونساء واتَّقُوا

وبكُم ومن َأيها الَّذين ءامنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا يصلح لَكُم َأعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذُنُ يا(
 عِ اللَّهطفَي ولَهسرا ويمظا عزفَو فَاز 3(. ) قَد(  

  
  :أما بعد 

    
  . مشكلة الدراسة 

  
، بالنظر مؤصلةسيارات األجرة  من الموضوعات المستجدة التي تحتاج إلى دراسة  موضوع 

العديدة إلى الظروف المعاصرة التي تنوعت فيها وسائل النقل ، وما نتج عنها من اآلثار 
  .المطبقة في أكثر البالدالرغم من قواعد المرور ب عليها المترتبةو
  

فل هذا الجانب المهم، بل وإن الشريعة اإلسالمية التي تضمن العدل والسالمة في أحكامها لم تغ
خالل أصوال وقواعد نستطيع أن نعرف في ضوئها أحكام هذه السيارات ، من  وضعت له

لمجتمعات كونها سمة بارزة ، واآلثار المترتبة عليها ، ودورها في تطور ا العقود المتعلقة بها
  .ي دولة من دول العالم ألتقدم 

______________________  
  . 102آية : سورة آل عمران  )1(
  .  1آية : سورة النساء  )2(
  .71آية : سورة األحزاب  )3(
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 والسفن ووسائل النقل التي كانت في عهدهم الدواب وإن فقهاءنا المتقدمين قد تحدثوا عن أحكام 
وأبواب  باب البيوع  ، وباب اإلجارة ،ك :ي أبواب مختلفة وما ينتج عنها من الحوادث ف

ذكروا فيها أصوال وفروعا تدل على مدى توسعهم في التصور العام حول ف، وغيرها الضمان 
  . خرىأق بين حادثة وي التفريمن  الحوادث ، وتعمقهم ف ها، وما ينتج عنآنذاكئل النقل وسا

  
ن فيه الفقهاء هذه المسائل لم يكن يعرف هذه المراكب السريعة من السيارات العصر الذي دوف

المراكب المعروفة تلك لذا فإنهم تكلموا عن رات وهذا النظام الجديد للمرور، والقطر والطائ
تستخدم في البيئة التي  في عهدهم من الدواب والعجالت والسفن ووسائل السير التي كانت

رآن والسنة واإلجماع والقياس من الق الشريعة صادرلكن كالمهم المبني على م،  يعيشون فيها
وضح لنا أصوال عامة يمكن تطبيقها على كل ما وجد، أو سيوجد، من الوسائل الجديدة قد 

  . كسيارات األجرة  للسير ،
  

قمت بتخصيص رسالتي  (بها من األحكام الكثير، ومع كثرة وسائل النقل الحديثة ، وما يتعلق 
  ).األحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بسيارات األجرة  :  بعنوان 

                 
  :قيمة الرسالة وأهميتها 

  
 تبرز أهميتها وقيمتها في كونها من النوازل المستجدة التي تحتاج إلى تبيين ما يتعلق بها -1

  .من أحكام من وجهة نظر الشرع والقانون 
 لحياة اليومية لدى الناس من حيث إنها بابفي كونها من المسائل ذات االرتباط الكبير با و -2

وبين فقير وغير  رزق تحت متناول جميع طبقات المجتمع فال فرق فيها بين متعلم وغير متعلم
 أجر زهيدناس وصولهم إلى ما يريدون بنها من الوسائل التي تيسر على الفقير ، ومن حيث إ

  .  يالئم جميع شرائح المجتمع 
نها من أهم القطاعات التي تدعم اقتصاد الدولة المالي بما تفرضه عليهم من إجراءات أو -3

  .  الترخيص ، وأماكن تجمع السيارات العمومية ، وغير ذلك من األمور 
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  : أسباب اختيار الموضوع
  

  مع البيئة وخاصة سيارات األجرة   معالجة اإلسالم لألحكام التي تتعلق بتعامل اإلنسان بيان -1
إلى  شموله ورقيهوصل من الرقي والحضارة حتى وما وصل إليه اإلسالم  تبيان شمولية -2

    .  عالج ما يتعلق بالمركبات من أحكام
   .النوازل الفقهية المستجدةجميع تسليط الضوء على قدرة الفقه اإلسالمي على معالجة  -3
  .وللبحث عن األحكام الفقهية المتعلقة بسيارات األجرة من أحكام تعبدية واجتماعية  -4
  

  : أهداف الدراسة 
  
وما  همحل ليما الخاصة بسيارات األجرة ، و لشرعية المتعلقة بالنوازلبيان األحكام ال -1
وناظراً إلى المصلحة المحققة لهم  وذلك  ة أحوال الناسمع مراعا تلك النوازل من محرم عليي

بتأصيل المسائل المتعلقة بهذا الموضوع معتمداً على ما ورد في القرآن والسنة واجتهادات 
  .العلماء 

  .مشكالت كل عصر ومصر  ولبيان أن اإلسالم يصلح لكل زمان ومكان ، ويعالج-2
  
   

  : المنهج  المتبع لهذا الرسالة 
  

منهجاً علمياً في  ستخدمتاو ، ةائي الوصفي راجعا للمصادر أألصلياالستقراتبعت المنهج 
  : كما يأتي لومات وهوتوثيق المع

     
إذا نقلت قوال من أقوال العلماء ف ، ق األقوال التي أنقلها من كتب الفقهاء والقانونيين يوثت  -1

ذلك أني ألتزم بنقل القول نصاً معنى و "  ....  : "اإلشارتين التاليتين  ضعأغيرهم ، فإني أو 
  .أنقله بالمعنى لك اإلشارتين ، فمعنى ذلك أني، وأما إن نقلت قوالً دون ت

  
ذكر رقم اآلية ، والسورة ب، وألتزم } ... .{ : ذكر اآلية القرآنية بين قوسين مزهرين  -2

  .التي وردت فيها تلك اآلية
  



 
 

 ح 
 

إن لم يكن فبتخريجه ،  ألتزم، و) . ...: ( هالليين ذكر الحديث النبوي بين قوسين أ -3
  . الذين حكموا عليه بينت درجة ذلك الحديث بأقوال األئمة والعلماء ، الحديث في الصحيحين 

تمييزها عن غيرها من ل: [ ... ] وضعت القواعد الشرعية بين قوسين معكوفين  -4
  . المصطلحات

  
كتب المؤلفين مكان أسمائهم في المتن لالستشهاد على  حاولت بقدر المستطاع ذكر أسماء -5

النصوص الختالف معايير الشهرة بين علَمٍ وآخر ، إال إذا دعت الحاجة حسب ما أرى لذكره 
  . في المتن ، وألن في ذلك إطالة للرسالة 

وإذا ذكر لفظ االصطالح في تعريف المصطلحات فإنه يطلق على االصطالح  -6
  .الفقهي الشرعي 

  
  : الدراسات السابقة 

  
بعض األبحاث  لموضوع رسالتي بشكل رئيسي ، بل وجدتلم أجد رسالة أو بحثاً تطرق 

من األضرار والحوادث وهذا له ارتباط بها والرسائل المتعلقة بالسيارات بشكل عام وما يتعلق 
اإليجاري من بجزء من موضوع رسالتي ، كما وجدت بعض األبحاث الحديثة المتعلقة بالعقد 

لتحدثها عن أيضاً الناحية الشرعية والقانونية وهذا له ارتباط بجزء من موضوع رسالتي 
   :   ومن هذه الكتب واألبحاث ما يلي، األجرة وعن العقد المبرم بين السائق والراكب 

  
للدورة الثامنة  مقدم ،اإلجارة على منافع األشخاص  ،علي محيى الدين القره ، داغي -1

  . م 2008: ، لعام  باريسب –األوربي لإلفتاء والبحوث للمجلس  عشرة 
  
، عضو اللجنة االستشارية عبد اهللا محمد عبد اهللا : حوادث السير ، للدكتور: بحث بعنوان  -2

مجمع الفقه للعمل على تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية بالكويت ، منشور في مجلة  العليا
  . ، العدد الثامنسالمي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر اإل سالمياإل
  

عدم ضمان السائق في حوادث السير خالل التطبيقات المعاصرة لقاعدة جناية : بحث  -3
مكة المكرمة ، د  العجماء جبار ، مجلة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،

    .  محمد سليم محمد علي . عروة صبري ، ود .
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مقارنة : دراسة فقهية  ،  السـيـارة داب الشرعية لسـائـقحكام واآلاأل: بحث بعنوان  -4
  . يئبد الرزاق السيد ابراهيم الطبطباع محمد :للدكتور ، بالـقـانـون الكويتي

  
حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لحق اهللا وحق عباده ، : وبحث بعنوان  -5

موقع الرئاسة العامة للبحوث . م 2001دائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ، لعامإعداد اللجنة ال
  http://www.alifta.com ،العلمية واإلفتاء

قواعد ومسائل في حوادث المرور ، لمحمد تقي العثماني ، مقدم لمجلة : وبحث بعنوان  -6
   .لمجمع الفقهي في الدورة الثامنة ، العدد الثامن ا

  :  فمنها أما الرسائل التي تطرقت إلى جزئيات من مواضيع رسالتي 

اآلثار الشرعية المترتبة على حوادث السيارات ، لنايف الظفري : رسالة ماجستير بعنوان  -1
  .  م 2005: ، الجامعة األردنية لعام 

ضمان السير في الفقه اإلسالمي ، ألحمد نصار أبو ثريا ، : ماجستير بعنوان  ورسالة  -2
  .م 2009: الجامعة اإلسالمية بغزة لعام 

الضمان في حوادث السيارات في الفقه اإلسالمي ، لمحمود : ورسالة ماجستير بعنوان  -3
  .    م 2012: فريج محمد الحجوج ، جامعة القدس ، فلسطين ، لعام 

  

  :  رسالةخطة ال
  

   .مقدمة ، وثالثة فصول إلى  رسالتيقسمت 
  

 اسبب اختياري لهو ، امن كتابتهوالهدف  تهاأهميو مشكلة الدراسةعلى : تحتوي أما المقدمة ف
  .هاالمتبع في ، ومنهجي

  
المباحث على مطالب ،  تحتويعلى عدة مباحث ، و فصلكل  فيحتوي: أما الفصول 

  : ذلك على النحو التاليووالفروع على مسائل والمطالب على فروع ، 



 
 

 ي 
 

    .ود المتعلقة بها  عقوال سيارات األجرة  : األول الفصل
  

  .سيارات األجرة ، تعريفها وأهميتها ومضارها : المبحث األول 

  .سيارات األجرة في اللغة واالصطالح العرفي والقانوني : المطلب األول 
  .اللغة سيارات األجرة في  :الفرع األول 

  . السيارة لغة : المسألة األولى 
  .األجرة لغة : المسألة الثانية 

  
  .سيارات األجرة في االصطالح العرفي والقانوني :الفرع الثاني 

  .السيارة في االصطالح العرفي والقانوني : المسألة األولى 
  .أنواع سيارات األجرة لدى دوائر السير  : المسألة الثانية 

  .أهمية سيارات األجرة : الثاني المطلب 
  

  .األهمية االقتصادية : الفرع األول 
  .تخفيف حد البطالة  :المسألة األولى 
  .توفير الدخل الفردي والجماعي : المسألة الثانية 

  
  .األهمية االجتماعية : الفرع الثاني 

  .تقريب المسافات ، وتحديد األهداف : المسألة األولى 
  . تسهيل التواصل االجتماعي ، والعلمي  :المسألة الثانية 

  
  .األضرار الناجمة عن سيارات األجرة : المطلب الثالث 

  
  .التلوث الهوائي  : الفرع األول 

  .تعريف التلوث : المسألة األولى 



 
 

 ك 
 

  .أنواع التلوث الناتج عن سيارات األجرة : المسألة الثانية 
  

  .ظاهرة التصحر : الفرع الثاني 
  .تعريف التصحر : األولى المسألة 

  .كيفية حصول التصحر بسبب سيارات األجرة : المسألة الثانية 
  

  .النوبات القلبية : الفرع الثالث 
  .تعريف النوبات القلبية : المسألة األولى 
  .أسباب حصول النوبات القلبية لسائقي سيارات األجرة : المسألة الثانية 

  
  . الحوادث المرورية: الفرع الرابع 

  . أسباب الحوادث المرورية في سيارات األجرة : المسألة األولى 
  .والعالم المروية في فلسطين للحوادث بعض اإلحصائيات : المسألة الثانية 

  
  .العقد اإليجاري في سيارات األجرة  : ثانيال بحثالم
  

كتاب اهللا  من مشروعيتها، و لغة واالصطالح والقانونفي الاإلجارة  تعريف: األول  المطلب
  .والسنة واإلجماع 

  
  . لغة واالصطالح والقانونفي الاإلجارة  :ىاألول الفرع

  . لغةفي الاإلجارة : المسألة األولى 
  .اإلجارة اصطالحاً:  ةالثاني المسألة
  .اإلجارة في القانون :  ةالثالث المسألة

  
  .مشروعية اإلجارة: الثاني  الفرع
  .مشروعيتها من كتاب اهللا  : ىاألول المسألة
  .مشروعيتها من السنة النبوية :  ةالثاني المسألة



 
 

 ل 
 

  .انعقاد اإلجماع على مشروعيتها :  ةالثالث المسألة
  .شروط صحة كل واحد فيها و أركان اإلجارة: المطلب الثالث 

  
  .العاقدان :الفرع األول 

  . ؤجرتعريف كل من األجير والم: المسألة األولى 
  . الشروط التي يجب توافرها في العاقدين : المسألة الثانية 

  
  .العقد صيغة  :الفرع الثاني 

  .تعريف الصيغة في اللغة واالصطالح والقانون : المسألة األولى 
  .الصيغ المتبعة في إنشاء عقد من عقود سيارات األجرة : المسألة الثانية 
   .الصيغ  في هذهالشروط التي يجب توافرها : المسألة الثالثة 

  .سيارات األجرة  الخاصة والمشتركة وتطبيقاتها على اإلجارة:  لرابعةاالمسألة 
   . في سيارات األجرةانتهاء العقد وفسخه : المسألة السادسة 

  

  .المعقود عليه: الفرع الثالث 

  .القانون تعريف األجرة في اللغة و االصطالح و : المسألة األولى 

  .  صحة األجرةشروط : المسألة الثانية 
  . معينةأو بنسبة  تحديد األجرة بمبلغ مقطوع: المسألة الثالثة 

  . تسعير األجرة : المسألة الرابعة 
  .في اللغة و االصطالح و القانون  المنفعةتعريف : المسألة الخامسة 
  .والقانون في الفقه المؤجرة  السيارةشروط  :المسألة السادسة 

  
  
  
  
  


