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فكرة الضمان بني مدونات الفقه االسالمي وقانون 
األفعال الضارة اإلنجليزي: دراسة يف مظاهر تأثر القانون 

اإلنجليزي بمدونات الفقه اإلسالمي
د. مو�سى رزيق 

اأ�ستاذ القانون المدني الم�سارك 

كلية الحقوق، جامعة الكويت 

الملخ�ص:
The Common Law، في  تاأثر القانون العادي الإنجليزي الم�سّمى  تتناول هذه الدرا�سة 
�ساأن  في  ال�سالمي  الفقه  مدّونات  في  ثبت  بما  )الأنجلو�سك�سونية(  الإنجليزية  ال�سريعة 
عميقة  �سبه  اأوجه  تقوم  حيث  ال�سمان،  بفكرة  ُيعرف  فيما  التق�سيرية  الم�سوؤولية  اأو�ساع 
اأّن الناظر في قواعد الم�سوؤولية التق�سيرية في قانون الأفعال ال�سارة  بين الثنين، ذلك 
النجليزي الم�سّمى   Law of Torts، ل يكاد يجد في م�سدريه التقليديين - الُعرف والقانون 
الروماني - ما يفيد الأخذ عنهما، لكّنه يجد في المقابل اأّن ال�سبه عميق بين قواعد هذا 
القانون والقواعد المتعّلقة بالفعل ال�سار في فكرة ال�سمان في مدّونات الفقه الإ�سالمي.  

فكرة  على  تقوم  ال�سالمي  الفقه  مدّونات  في  ال�سار  الفعل  لم�سائل  مة  المنظِّ فالقواعد 
ال�سمان، وموؤّداها اأّن كل من با�سر عماًل غير م�سروع اأو ت�سّبب فيه �سمن ما يترّتب عليه 
من �سرر. وفي قواعد الأفعال ال�سارة Law of Torts  تقوم هذه الم�سوؤولية على فكرة ذات 
�سبه كبير بمثيلتها في فكرة ال�سمان نف�سها؛ موؤّداها اأّن الم�سّرع حّدد �سورًا معينة للواجبات 
العامة لمنع ال�سرر، معتبرًا اأّن كّل من يخالفها ي�سمن. هكذا، فاإّن منطلق هذه الدرا�سة هو 
اأّن الجامع بين النظامين القانونيين اأّن كاّل منهما يعتبر الفعل المخالف اأ�ساًل للم�سوؤولية 

عن الفعل ال�سار وموجبًا لل�سمان.

اأخذًا في العتبار ما �سبق، تناق�ش هذه الدرا�سة طبيعة الأفعال الموجبة لل�سمان في كل من 
اأق�سام واأنواع  Law of Torts ؛ مو�سحًا  مدّونات الفقه ال�سالمي وقانون الأفعال ال�سارة 

الفعل الموجب للم�سوؤولية في كل منهما. 

كلمات دالة: ال�سمان، التعّدي، ال�سرر، النظام الأنجلو�سك�سوني، قانون الأفعال ال�سارة   
Law of Torts، التعوي�ش.
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المقدمة: 
اأواًل: مو�سوع الدرا�سة 

من خ�سائ�ش الح�سارة اأّن الفكر الإن�ساني في �ستى مجالت الحياة ينتقل بفعل الت�سال 
�ساعت  الإ�سالمي  الفقه  اأّن مدّونات  القانون  موؤرخو  ويثبت  وال�سعوب.  الدول  بين  الحتمي 
بين عدد من الدول والمجتمعات الأوربية ب�سبب قيام الدولة الإ�سالمية وات�ساع �سيادتها بين 
اأواخر القرن ال�ساد�ش الميالدي اإلى القرن الرابع ع�سر، فاأتاحت لرّواد النه�سة الأوروبية 
من  الأوروبي  العقل  اإلى  انتقل  راقيًا  قانونيًا  فكرًا   - الميالدي  العا�سر  القرن  من  بدءًا   -
خالل المد الإ�سالمي في جنوب القارة الأوروبية في مو�سعين هما: جزيرة Ciceli »�سقلية« 

جنوب اإيطاليا �سرقًا، و�سبه جزيرة Iberia »الأندل�ش« غربًا. 
في هذا ال�ساأن يوؤكد موؤرخو القانون وجود اأدلة �سّتى تفيد باأّن �سلطان الدولة ال�سالمية لّما 
تحّقق له ال�ستقرار في هاتين المنطقتين ردحًا غير قليل من الزمن، توطدت خالله ُعرى 
التوا�سل العلمي الإ�سالمي كثيفًا مع الجار الأوروبي؛ تحّقق بع�سها بطرق البتعاث العلمي، 

وبع�سها الآخر بطرق التجارة وتنقالت الأ�سخا�ش)1(. 
من جانب اآخر، ي�سير موؤرخو القانون اأّن عددًا غير قليل من قواعد قانون الأفعال ال�سارة 
الإنجليزي Law of Torts التي ظهرت في القرنين: الثاني ع�سر والثالث ع�سر، اأثناء حكم 
الملك هنري الثاني، ل يعرف م�سدرها على وجه التحديد؛ فلم تكن م�ستمدة من القانون 
القانون  خلف  الذي  الكن�سي  القانون  من  ول  اأوروبا،  نواحي  كافة  في  ذاع  الذي  الروماني 
الروماني، بل ولم تكن م�ستمدة اأي�سًا من قانون قبائل النورمان الذين احتلوا اإنجلترا �سنة 
1066م، بعد اأن احتلوا قبلها جزيرة �سقلية �سنة 1061م، ومكثوا فيها قرابة �ست �سنوات، 

وكانت بها ح�سارة اإ�سالمية مزدهرة. 
حول  �سراج)2(،  اأحمد  محمد  الأ�ستاذ  المفكر  تقديم  في  جاء  مّما  اأقتب�ش  ال�ساأن  هذا  في 
مو�سوع ترقية الفكر الفقهي الإ�سالمي، التي - كما ُيبّين - ل تكون اإّل بطريق واحد ل طريق 
الرائدة  باإنجازاته  ال�سالمي  القانوني  النظام  بين  ال�سلة  عقد  باإيجاز  وهو   ،...« �سواه: 
والنُّظم القانونية الحديثة، وخا�سة النظام الأنجلو�سك�سوني باتباع منهج المقارنة«، » ...، 
بكلمات  يعبثون  ع�سر  ال�ساد�ش  القرن  حتى  ق�ساته  كان  الذي  الأنجلو�سك�سوني  والقانون 

القانون بالحذف والإ�سافة لتحقيق ما يرونه موجبًا للعدالة«. 

)1( Chris Turner, A History of English Law, Sweet & Maxwell, London, 1977, pp. 56-72. 
)2(  حممد اأحمد �سراج واأحمد علي �سب�ش، تف�سري القوانني والتف�سري املقا�سدي، ط1، مركز نهو�ش للدرا�سات 

والبحوث، بريوت، 2021، �ش 7.
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اأ�ستعر�ش في هذه الدرا�سة تاأثر القانون العادي الإنجليزي  The Common Law - في فترة 
12 الميالدي - بمدّونات الفقه الإ�سالمي في �ساأن فكرة ال�سمان، حيث  تكّونه في القرن 
التق�سيرية  بالم�سوؤولية  المتعّلق   Law of Torts  ال�سارة الأفعال  قانون  اأحكام  تظهر في 
الإ�سالمي،  الفقه  في  لل�سمان«  الموجب  الّتعّدي  »فعل  فكرة  باأحكام   عميقة  �سبه  اأوجه 
وتت�سل مو�سوعاته - ب�سيء من التباين - بمو�سوعات الم�سوؤولية التق�سيرية في مدّونات 
حدا  مّما  وذلك  للتعوي�ش«،  الموجب  الم�سروع  غير  »العمل  فكرة  ظل  في  المدني  القانون 
ببع�ش الفقهاء الإنجليز اإلى الإ�سارة اإلى فكرة ال�سمان بم�سّمى »نظرية ال�سمان في الفقه 

الإ�سالمي« لت�ساع و�سمول واإحكام قواعدها)3(.

ال�سمان  ا�ستناد فكرة  القانونيين، من جهة، في  النظامين  ال�سبه جليًا بين  يبرز  مبدئيًا، 
في مدونات الفقه الإ�سالمي اإلى مبداأ »التعدي« ويعني الفعل ال�سار؛ وي�سمل كل من با�سر 
اأو ت�سبب في فعل غير م�سروع �سمن ما يترّتب عليه من �سرر. ويبرز ال�سبه جليًا، من جهة 
اأخرى، في قواعد قانون الأفعال ال�سارة Law of Torts المتعّلق بالم�سوؤولية التق�سيرية في 
ا�ستناده اإلى مبداأ »التعدي« نف�سه ويعني الفعل ال�سار؛ وي�سمل كل فعل يخالف الواجب العام 

القا�سي بعدم جواز الإ�سرار بالغير يوجب م�ساءلة الفاعل تق�سيريًا. 

عند اللتفات اإلى بع�ش التفا�سيل في فكرة ال�سمان في مدونات الفقه الإ�سالمي، يبرز فعل 
»التعدي« كحجر الزاوية فيها، وهو فعل اجتهد الفقهاء في تحديد معناه ومقت�ساه؛ وين�سرف 
اإجماع الآراء في المعنى اإلى المجاوزة الفعلية اإلى حّق الغير اأو اإلى ملكه المع�سوم؛ في�سمل 

التعّدي فعاًل وامتناعًا، وقوًل وعماًل. وي�سمل التعّدي الفعلي: المبا�سر والمت�سبب.  

وين�سرف اإجماع الآراء في المقت�سى اإلى ح�سر المجاوزة في اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية 
الكلية  القاعدة  مقت�سى  مع  تعار�ش  دون  بها،  المعمول  الُعرف  قواعد  وكذا  و�سنة،  قراآنًا 

الثابتة في ال�سمان القائلة: الجواز ال�سرعي ينافي ال�سمان.

بالمقابل ُتظهر التفا�سيل في القانون العادي الإنجليزي  The Common Law، فيما يتعّلق 
باأحكام قانون الأفعال ال�سارة Law of Torts، اأّن حجر الزاوية في قواعد هذا القانون هو 
الفعل ال�سار، وي�سمل كل ما يعّد مخالفًا للواجب العام القا�سي بعدم جواز الإ�سرار بالغير، 
ومعنى ذلك اأّن الم�سّرع الإنجليزي قد �ساغ اأحكام الم�سوؤولية التق�سيرية على ذات الن�سق 

الذي جرت به مدّونات الفقه الإ�سالمي بقيامها على مبداأ عدم جواز الإ�سرار بالغير. 

)3( R. F. V. Heuston and Sir John William Salmond and R. A. Buckley, Salmond and Heuston on the Law 
of Torts, 20th. Ed., Sweet & Maxwell, London, 1992, p. 10.
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فالناظر في الن�سق الذي يجري عليه قانون الأفعال ال�سارة  Law of Torts، ل يكاد يجد 
فروقًا معتبرة عن الن�سق الذي جرت به مدّونات الفقه الإ�سالمي في تناولها لم�سائل فكرة 
ال�سمان؛ اإذ ي�ستمل هذا القانون، من جهة، على اأق�سام مختلفة، ي�سّكل كل ق�سم منها نوعًا 
خا�سًا من الواجبات العامة التي ي�سّح اأن ُي�ساأل مخالفها تق�سيريًا عن ال�سرر. وي�ستبعد، 
الفعل  عن  والم�ساءلة  العقدية  للم�سوؤولية  الموجب  الفعل  عن  الم�ساءلة  اأخرى  جهة  من 
الموجب للم�سوؤولية الجزائية، على اأ�سا�ش اأّن الم�ساءلة في هاتين الحالتين معتبرة لي�ست 
الثانية  وتعّلق  الخا�سة،  والم�سالح  بالعقد  الأولى  تعّلق  بحكم  التق�سيرية،  الم�سوؤولية  من 

بالفعل بالم�سلحة العامة. 

ُي�ساف اإلى ذلك اأّن قانون الأفعال ال�سارة Law of Torts يحكمه ذات المبداأ العام الذي 
تقوم عليه نظرية ال�سمان في الفقه الإ�سالمي: اأّن مجرد مبا�سرة ال�سرر اأو الت�سبب فيه 
اأّن بع�ش م�سامين  ا�ستنتاجًا  القول  ثّم يمكن  الفاعل تق�سيريًا. ومن  للغير يجيز م�ساءلة 
 The Common فكرة ال�سمان قد انتقلت من مدّونات الفقه الإ�سالمي اإلى القانون العادي
Law، وانح�سرت اأحكامها في قانون الأفعال ال�سارة Law of Torts المتعّلق بالم�سوؤولية 

التق�سيرية.

ثانيًا: هدف الدرا�سة

ت�سعى هذه الدرا�سة اإلى تحقيق غايتين: الأولى: بيان اأوجه ال�سبه بين اأحكام قانون الأفعال 
ال�سارة Law of Torts المتعّلق بالم�سوؤولية التق�سيرية وقواعد واأحكام فكرة ال�سمان في 
  Law of Torts الفقه الإ�سالمي، والثانية: التعّرف على طرق تاأثر قانون الأفعال ال�سارة 

بقواعد واأحكام فكرة ال�سمان في الفقه الإ�سالمي. 

ثالثًا: منهج الدرا�سة

يغلب على هذه الدرا�سة المنهج الو�سفي؛ حيث اأعر�ش الفكرة مّما تجري به اأحكام الفقه 
الإ�سالمي، ثّم اأعر�ش �سبيهتها في قانون الأفعال ال�سارة Law of Torts، من باب المقابلة 

بينهما، لأخل�ش في الأخير اإلى تحديد اأوجه الت�سابه والتاأثير بينهما.  

رابعًا: خطة الدرا�سة 

تتوزع مو�سوعات هذه الدرا�سة، بالإ�سافة اإلى المقدمة والخاتمة، على مبحثين؛ اأتناول في 
الأول منهما فكرة ال�سمان في مدّونات الفقه الإ�سالمي، واأتناول في الثاني فكرة الم�سوؤولية 

.Law of Torts التق�سيرية في قانون الأفعال ال�سارة
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المبحث االأول
فكرة »ال�سمان« في مدّونات الفقه االإ�سالمي

تناول الفقهاء الم�سلمون في مدوناتهم مو�سوعات الم�سوؤولية التق�سيرية بم�سّمى »ال�سمان«، 
اأو  بالمبا�سرة  وقع  �سواء  ال�سار،  فعله  عن  الناتج  لل�سرر  المتعّدي  �سمان  بذلك  وق�سدوا 
بالت�سبب، وهي الفكرة التي تقابل - ب�سيء من الختالف - فكرة الم�سوؤولية التق�سيرية في 
مدونات القانون المدني. وتقوم فكرة ال�سمان على فعل »التعّدي«، وق�سدوا بذلك العمل 
وق�سدوا  ال�سرر.  به  فيلحق  المع�سوم  ملكه  اأو  الغير  حّق  فاعله  به  يتجاوز  الذي  الإرادي 
به اأي�سًا، بمطلق العبارة، الفعل المحظور �سرعًا)4(. اأخذًا في العتبار هذا المعنى، اأ�سّلط 
ال�سوء فيما يلي على فكرة ال�سمان في مدونات الفقه الإ�سالمي من خالل بحث م�ساألتين؛ 

تتعّلق الأولى ببيان معنى »التعّدي«؛ وتتعّلق الثانية ببيان �سور »التعّدي«. 

المطلب االأول
معنى التعّدي

يتطّلب البحث عن المعنى التمييز في اللفظ بين المعنى اللغوي والمعنى ال�سطالحي.

الفرع االأول

المعنى اللغوي

التعّدي يعني »المجاوزة«؛ مجاوزة ال�سيء اإلى غيره. ُيقال: عّداه، تعديًة، فتعّدى، اأي تجاوز. 
اأي ظلمه)5(.  عليه،  واعتدى  عليه،  عّدى  فيقال  »الظلم«؛  به  ويق�سد  العدوان  التعّدي  ومن 
فالتعّدي لغة يعني التجاوز ويعني العدوان اأي الظلم، واللفظان مترادفان وين�سرفان اإلى 

المعنى نف�سه: اأي اإلى الفعل المن�سئ لل�سرر والموجب للم�ساءلة)6(.

م�سطفى اأحمد الزرقا، الفعل ال�سار وال�سمان فيه، دار القلم، دم�سق، د.ت، �ش 79.  )4(
اأبو الف�سل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، ل�سان العرب، ج 10، دار �سادر، بيروت، د.ت، �ش 67؛   )5(
مختار بن اأبي بكر ابن عبد القادر الرازي، مختار ال�سحاح، دار الر�سالة، دولة الكويت، 1403هـ - 1983م، 

�ش 419.
الحقوق، جامعة  كلية  دكتوراه،  ر�سالة  التق�سيرية،  للم�سوؤولية  عام  كاأ�سا�ش  التعّدي  العازمي،  فرج  اإينا�ش   )6(
القاهرة، 2014، �ش 18. وت�سير الباحثة اإلى اأن فقهاء المذاهب تباينوا في ا�ستخدام اللفظين؛ فا�ستخدم 
الأحناف لفظ التعّدي وحده، وا�ستخدم الحنابلة لفظ العدوان، وا�ستخدم ال�سافعية كال اللفظين، وي�ستثنى 

مما �سبق المالكية، فلم ي�ستخدموا اأيًا من اللفظين ويكتفون بالإ�سارة اإلى معانيهما.
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الفرع الثاني

المعنى اال�سطالحي

المعنى ال�سطالحي م�ستق مبا�سرة من نظيره اللغوي؛ فالتعّدي يعني »التجاوز« و»العدوان«. 
معاني  من  عليه  يحتوي  بما  التق�سيرية  الم�سوؤولية  يرّتب  المعنيين  بهذين  التعّدي  وفعل 

اإحداث ال�سرر للغير اأو الت�سبب فيه؛ فمن يتعّدى اأو يعتدي يكون حقًا قد اأ�سّر بغيره)7(. 

فالتعّدي والعدوان في ال�سطالح م�ستقان من اأ�سل المعنى اللغوي للفظ)8(، وين�سرفان اإلى 
اأ�سرار.  المالية من  اأو في حقوقه  الغير في نف�سه  مفهومين متجاورين: الأول: ما ي�سيب 
والثاني: تجاوز الحّق اإلى ما ل يجيزه ال�سرع. ويفيد هذا المعنى امتداد فعل التعّدي اإلى كل 

ما ل يجيزه الن�ش ال�سرعي. 

والعدوان)9(؛ منهم من  للتعّدي  تعاريف محكمة  و�سع  الفقهاء على  الن�سق جرى  على هذا 
عّرف التعدي »...، بمجاوزة ما ينبغي اأن يقت�سر عليه �سرعًا اأو ُعرفًا اأو عادة«؛ واآخر عّرف 
التعّدي باأّنه: »...، مجاوزة الحّد الماأذون به، والحّد الماأذون به اإّما الواجب ال�سرعي بترك 
فعل اأو اأداء فعل معّين اأو هو الواجب العام بالحيطة والتحرز بمنا�سبة فعل م�سروع«؛ وثالث 
ا�ستبدل لفظ العدوان - بم�سّمى الفعل ال�سار - بالتعّدي، فعّرفه باأّنه: »...، الفعل ال�سار 

الذي ل تجيزه ال�سريعة ول تاأذن فيه«. 
يت�سح من مجموع هذه التعاريف اأّن فعل التعّدي اأو العدوان هو مجاوزة الحّد الذي يجب 
الوقوف عنده، اأو التخّلف عن الحّد الذي يجب الو�سول اإليه في الفعل والمتناع. ويت�سح 
اأي�سًا اأّن فعل التعّدي اأو العدوان هو الأ�سل الذي يقيم عليه الفقه الإ�سالمي فكرة ال�سمان 
على  فعاًل  باعتباره  اأو  واجب،  ترك  اأو  كارتكاب محّرم  لل�سرع:  اإّما مخالفًا  فعاًل  باعتباره 
فعل  م�سامين  وُتخت�سر  المباحات)10(.  مبا�سرة  في  والتحرز  التب�سر  من  المعتاد  خالف 
ال�سرر  مبا�سر  »فعل  المعروفة  الفقهية  القاعدة  في  المعنيين  بهذين  العدوان  اأو  التعّدي 

اأبو الف�سل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، مرجع �سابق، �ش 67؛ مختار بن اأبي بكر بن عبد القادر   )7(
الرازي، مرجع �سابق، �ش 419.

الفقه  في  دارج  م�ستخدم  منهج  هو  اللغوي  المعنى  من  ال�سطالح  ا�ستقاق  اأّن،  عن  التنويه  المفيد  من   )8(
الإ�سالمي بحكم تعّلق هذا الفقه بالواقع اأكثر من تعّلقه بالفترا�ش؛ فتو�سع ال�سطالحات والتعاريف بدللة 
اللغة اأوًل، ثم ت�ساف اإلى المعاني �سروط الأحكام التي ترد بها الن�سو�ش ال�سرعية الحاكمة. ولذلك ل نجد 
في الفقه الإ�سالمي تعلقًا كثيرًا بالتعاريف وال�سطالحات التي تخالف الم�سمون والمعنى اللغوي، بل ول 

نكاد نجد ال�سطالح قد ا�ستق من غير ذات المعنى الأول للفظ.
اإينا�ش فرج العازمي، مرجع �سابق، �ش 22.  )9(

محمد اأحمد �سراج، مرجع �سابق، �ش 83.  )10(
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والمت�سبب فيه«، كالآتي: »فاأّما مبا�سر ال�سرر في�سمن باعتباره متعديًا ولو لم يتعّمد. واأّما 
المت�سبب في ال�سرر فال ي�سمن اإّل اإذا تعّمد«.

المطلب الثاني
�سور التعّدي

كاأ�سا�ش  والعدوان  التعّدي  ثابت لأفعال  بو�سع معيار  الإ�سالمية  المذاهب  يكتِف فقهاء  لم 
الم�سوؤولية وهي  اآثار هذه  لبيان  التق�سيرية، و�سبط قاعدة محكمة  الم�سوؤولية  تقوم عليه 
التي  الأ�سكال  اأو  ال�سور  في  القول  لوا  فف�سّ فيه«،  والمت�سبب  ال�سرر  مبا�سر  »فعل  قاعدة 
تظهر بها اأفعال التعّدي والعدوان، وت�سمل نوعين؛ �سور التعّدي حال تعلق الفعل بمخالفة 

ن�ش �سرعي، و�سور التعّدي حال تعّلق الفعل بمخالفة قاعدة من قواعد العرف والعادة.

الفرع االأول

التعّدي بمخالفة الن�ص ال�سرعي

يندرج ال�سلوك الم�ستمل على مخالفة ن�ش �سرعي تحت م�سّمى »التعّدي« ب�سبب ما يحتوي 
عليه من �سرر ي�سيب حّق الغير اأو ينتق�ش من ملكه المع�سوم. ومرد تقرير ذلك اإلى ما 
النا�ش  بين  والحقوق  والأموال  الأنف�ش  لحفظ  التي جاءت  ال�سريعة  ن�سو�ش  في  مقّرر  هو 
التق�سيرية  الم�سوؤولية  يحكم  الذي  الأ�سا�سي  العتبار  هو  وذلك  والإ�سرار،  ال�سرر  ومنع 

بوجه عام)11(. 
على  الفعل  يحتوي  عندما  �سرعي  ن�ش  بمخالفة  الفعل  يقع  اأن  التعّدي  ح�سول  و�سابط 
مخالفة لأمر �سرعي ثابت من اآيات القراآن الكريم اأو من ن�سو�ش الحديث ال�سحيح، حال 
تعّلق الفعل باإيقاع ال�سرر بحقوق الغير بوجه عام، �سواء تعّلق الأمر بالنف�ش اأو المال، في 

خا�سة التعّدي بمخالفة ن�ش �سرعي يفّرق الفقهاء بين التعّدي بالفعل والتعّدي بالمتناع:
فيقع التعّدي بالفعل بمبا�سرة ال�سخ�ش عماًل مخالفًا لأوامر الن�ش ال�سرعي بما يف�سي   -
اإلى اإيقاع ال�سرر بالغير، ي�ستوي اأن يظهر العمل بمظهر مادي �سرف كحركة في المكان 
نوع من  الفقهاء هو  بالحوا�ش، فالقول عند  اإيماء  اأو  اأو يظهر في �سكل قول  والزمان، 
جن�ش الفعل؛ ويعرفونه »جارحة الل�سان«، لكنهم يقيدونه - بما يفعلون بالفعل المادي- 

بقيد ال�سرر. 

المرجع ال�سابق، �ش 23.   )11(
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وي�ستخدم الفقهاء اأمثلة ل�سور التعّدي بالفعل)12(، نقت�سر منها على الفعل الذي يعوق 
في  الغير  حّق  ينق�ش  اأن  �ساأنه  من  ما  كل  فيعدون  الطريق؛  ا�ستعمال  في  الغير  حّق 
ال�ستعمال الكامل والآمن للطريق تعديًا موجبًا لل�سمان؛ كمن يقيم حاجزًا ماديًا معيقًا 

اأو قاطعًا ل�ستعمال الطريق. 
يرجع  من  قول  على  منها  نقت�سر  بالقول)13(،  التعّدي  ل�سور  اأمثلة  الفقهاء  وي�ستخدم 
يت�سبب  حيث  �سهادته،  اإلى  ا�ستنادًا  الحّق  ك�سب  قد  الغير  يكون  اأن  بعد  ال�سهادة  عن 
رجوع ال�ساهد في خ�سارة الغير لحّقه، ويعّد الرجوع عن ال�سهادة في مثل هذه الم�ساألة 
تعديًا بالقول موجبًا لل�سمان. ومنها قول من ي�سيع خبرًا كاذبًا يقّلل اأو يمنع النا�ش من 

ال�ستعمال الكامل والآمن للطريق)14(.
ويقع التعّدي بالمتناع بقعود ال�سخ�ش عن القيام بما يوجبه عليه الن�ش ال�سرعي من   -
واجبات بما يف�سي اإلى اإيقاع ال�سرر بالغير، ذلك اأّن المتناع عن الفعل بالنظر اإلى ما 
يترّتب عليه من �سرر كالقيام بالفعل �سواء ب�سواء؛ و�سند ذلك اأّن اأوامر الن�ش ال�سرعي 
كل  في  ال�سرعي  للن�ش  المخالفة  فاإّن  ثّم  ومن  بالمتناع،  والأمر  بالفعل  الأمر  ت�سمل 
الأحوال تعّد تعديًا. وي�ستخدم الفقهاء اأمثلة لهذه ال�سورة من التعّدي)15(، نقت�سر منها 
على امتناع �ساحب الحائط المائل على الطريق من نق�سه حتى ل يت�سبب �سقوطه في 

�سرر يلحق بم�ستعملي الطريق.
اأخذًا في العتبار ما �سبق، فاإّنه من المفيد التنويه اإلى اأّن الفقهاء الم�سلمين يعتبرون اأّن 
تحّقق التعّدي بمخالفة ن�ش �سرعي يعّد �سببًا كافيًا لعتبار الفاعل م�سوؤوًل تق�سيريًا عن 

ال�سمان. 
اإلى قاعدة »الرجل  التعّدي من عدمه يوجب الفقهاء، من جهة، الرجوع  ولتقرير ح�سول 
العاقل« الذي ين�سرف فعل ال�سخ�ش الو�سط في كافة اأحواله)16(؛ فيزنون فعل التعّدي بما 
ينبغي اأن يكون عليه ت�سرف الرجل العاقل حتى يثبت التعّدي اإّما بمخالفة الن�ش ال�سرعي 
يوجب  ال�سمان  تقدير  في  غلو  ح�سول  ولعدم  ال�سلوك.  ا�ستقامة  عن  الفعل  بانحراف  اأو 

�سمان  �سراج،  اأحمد  محمد  انظر:  المو�سوع،  في  للتو�سع  27؛  �ش  �سابق،  مرجع  العازمي،  فرج  اإينا�ش   )12(
الخفيف،  علي  93؛  �ش   ،1967 القاهرة،  الأزهر،  جامعة  دكتوراه،  ر�سالة  الإ�سالمي،  الفقه  في  العدوان 

ال�سمان في الفقه الإ�سالمي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1997، �ش 33.
اإينا�ش فرج العازمي، مرجع �سابق، �ش 34.  )13(
محمد اأحمد �سراج، مرجع �سابق، �ش 96.  )14(

المرجع ال�سابق، �ش 44.  )15(
علي الخفيف، مرجع �سابق، �ش 33.   )16(
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�سالفتي  فيه،  والمت�سبب  ال�سرر  مبا�سر  قاعدتي  اإلى  الرجوع  اأخرى،  جهة  من  الفقهاء، 
هاتان  فت�ستخدم  التعّدي؛  بفعل  �سلته  وطبيعة  ال�سرر  ح�سول  من  بالتثبت  وذلك  الذكر، 
الموجب  الفعل  في  التعّدي  يثبت  اأن  بعد  عادًل  بّيًنا  تحديدًا  ال�سمان  لتحديد  القاعدتان 

للم�سوؤولية التق�سيرية.

الفرع الثاني

التعّدي بمخالفة قاعدة من قواعد الُعرف والعادة

تناول الفقهاء الم�سلمون قواعد الُعرف والعادة باعتبارهما من القواعد المنظمة لل�سلوك، 
فرّتبوا عليها اأحكامًا تقّرر م�سوؤولية التعّدي اإذا خالف ال�سلوك اأي من هذه القواعد، ومن 
ثّم ت�ستخدم قواعد الُعرف والعادة في تقرير مدى ح�سول التعّدي للحكم بال�سمان في حّق 
فاعل ال�سرر.  وتمّيز الفقه الإ�سالمي في اعتبار الُعرف والعادة من قواعد ال�سلوك المحّكمة 
باأمرين: الأول: اإّن الُعرف والعادة في فهم الفقه الإ�سالمي لفظان مترادفان ين�سرفان اإلى 

القاعدة ال�سائعة التي تنظم ال�سلوك، حيث ل فرق بينهما في جانب اللزوم)17(.
اأحكام  ال�سلوك فيه مع  يتعار�ش  اأمر ل  الُعرف والعادة محّكمة في كل  اإّن قواعد  والثاني: 
القراآن و�سحيح الحديث ال�سريف، وما تق�سي به قواعد الإجماع والقيا�ش ح�سرًا باعتبار 
الأخيرين من اأدلة الجتهاد الملزمة �سرعًا)18(، غير اأّنه يجب التنويه اإلى اأّن القول بلزوم 
الُعرف والعادة ل يرقى بهما اإلى م�ساف اأدلة الفقه الإ�سالمي اأو اعتبارهما من م�سادر 
الت�سريع)19(؛ ذلك اأّن لزوم العمل بهما م�سروط بعدم المخالفة للن�سو�ش ال�سرعية الواردة 
اأو  الإجماع  بطريق  ثابت  هو  ما  اأو  ال�سريف،  الحديث  �سحيح  وفي  الكريم  القراآن  في 

القيا�ش)20(. 
�سرعي)21(،  ن�ش  فيه حكم من  يرد  لم  ما  والعادة  الُعرف  قواعد  بمخالفة  يتعّلق  فيما  اأّما 
اإلى  اأمثلة للتعّدي، اأجتزئ منها م�ساألتي �سريان الماء والنار  فيورد الفقهاء في مدّوناتهم 
اإّن �سخ�سًا �سقى اأر�سه فخرج الماء منها اإلى غيرها فاأف�سد زرعًا اأو  ملك الغير: الأولى: 
متاعًا. فلو ثبت اأّنه التزم في �سقي اأر�سه الحّد المتعارف عليه فال يكون متعديًا. الثانية: اإّن 
�سخ�سًا اأوقد في بيته نارًا، وخرجت النار اإلى بيت غيره فاأتلفت متاعًا، وثبت اأّنه لم يلتزم 

بما يجري عليه غيره في وقد النار في البيت، فيكون متعديًا.  

محمد اأحمد �سراج، مرجع �سابق، �ش 38.  )17(
م�سطفى اأحمد الزرقا، مرجع �سابق، �ش 57.  )18(

المرجع ال�سابق، �ش 60.  )19(
محمد اأحمد �سراج، مرجع �سابق، �ش 39.  )20(

علي الخفيف، مرجع �سابق، �ش 51.  )21(
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المبحث الثاني

فكرة الفعل ال�سار في قانون االأفعال ال�سارة

 Law of Torts 

في  قواعده  تكّون  بدايات  منذ   - الإنجليزي   The Common Law العادي  القانون  عّرف 
القرن الثالث ع�سر الميالدي، فكرة الم�سوؤولية التق�سيرية بمحتوى م�سابه لما كانت تجري 
به قواعد القانون الروماني؛ حيث كانت المحاكم تعتد بالفعل ال�سار ك�سبب موجب للجزاء 
اإلى درجة كبيرة بالجريمة)22(. وكان ذلك الو�سع معروفًا في القانون الروماني،  ومرتبط 
الحكم  فكان  الجنائي؛  الفعل  �سورة  في  اإّل  وجودًا  التق�سيرية  للم�سوؤولية  يكن  لم  حيث 

.)23( بالتعوي�ش يختلط بالعقوبة الجزائية باعتباره جزءًا منها ل يتجزاأ

وي�سير موؤرخو القانون اإلى اأّن المحاكم المنت�سرة في الأرياف والمدن الإنجليزية بعد القرن 
الجنائية  الم�سوؤولية  بين  التدريجي  التمييز  نحو  التحّول  في  بداأت  الميالدي  الثالث ع�سر 
ال�سار  الفعل  وقوع  عند  الق�ساة  على  يلتب�ش  كان  الأمر  اأّن  ذلك  التق�سيرية؛  والم�سوؤولية 
اأن تمتنع المحكمة عن قبول  دون اإمكانية تكييف الفعل ُجرمًا جنائيًا وفقًا للقانون، فكان 
الدعوى دون مبّرر مقبول. وينّوه الموؤرخون في هذا ال�ساأن اإلى اأّن عددًا من ق�ساة المحاكم 
المنت�سرة في الأرياف والمدن الإنجليزية �سرعوا في البحث عن �سيغ قانونية تو�سع لحكم 
اإن�ساف  باب  من  وذلك  للعقوبة،  موجب  جنائي  بُجرم  يرتبط  ل  الذي  ال�سار  الت�سرف 
دول  عن  الرومانية  الدولة  هيمنة  انح�سار  ذلك  على  و�سّجع  للعدالة.  وتحقيقًا  الم�سرور 

�سمال اأوروبا في اآخر عهود قوتها. 

من هذا الواقع بداأ الطابع المدني في اأعمال الق�ساء الإنجليزي في التنامي، وبداأت المحاكم 
تتعامل بحذر مع دعاوى الفعل ال�سار غير المرتبط بالُجرم الجنائي، لتقّر اأحكامًا عادلة 
لجبر ال�سرر، وكان ذلك �سببًا كافيًا لموؤاخذة الفاعل دون اتهامه بالُجرم الجنائي)24(. وظل 
الو�سع يت�سع اإلى اأواخر القرن الرابع ع�سر، اأين اكتمل ظهور فكرة الم�سوؤولية التق�سيرية 

 .)25(»Law of Torts فيما ي�سّمى بـ »قــانـون الأفعـال ال�سارة

)22( Denis Keenan, English Law, 10th. Ed., Pitman, London, p. 89; John G. Fleming, The Law of Torts, 
8th. Ed., The Law Book Company, Sydney, 1992, p. 18.

)23( Denis Keenan, op. cit., p. 93. 
)24( Peter Kaye, English Law of Torts, Barry Rose Law, England, 1996, p. 61.
)25( John G. Fleming, op. cit., p. 28.
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تخت�ش  الذي  القانون  وهو   ،Tort Law ال�سارة  الأفعال  بقانون  التعريف  يلي  فيما  اأتناول 
اأ�سّلط  ثّم  بالتعوي�ش،  التق�سيرية والحكم  الم�ساءلة  التي توجب  اأحكامه بالأفعال ال�سارة 
الم�سوؤولية  Tort من دعاوى  الإ�سرار  Tort، وما يت�سل بفعل  الإ�سرار  ال�سوء على مفهوم 

التق�سيرية.

المطلب االأول
Law of Tort  قانون االأفعال ال�سارة

قانون الأفعال ال�سارة Law of Torts، هو قـانون م�سـتقـل منفـرد، من �سمن فروع القانون 
العادي The Common Law)26(، يخت�ش باأحكام الم�سوؤولية التق�سيرية، ويتكّون من عدة 
اأو الفعل ال�سار. ويت�سّمن كل  َرار  )27(، ويعني الإِ�سْ  Tort اأق�سام يطلق على كل ق�سم لفظ: 
اإطار التعاقد وقواعد  ق�سم الن�ش على الواجبات المفرو�سة على جميع الأ�سخا�ش خارج 
القانون الجنائي. وقد �سبق التنويه اإلى اأّن تكّون هذا القانون قد ا�ستغرق فترة زمنية تجاوزت 
اإلى �سالح ف�سل الم�سوؤولية المدنية  اإذ بداأ من تحّول المحاكم  بقليل القرن من الزمان؛ 
عن نظيرتها الجنائية، ثّم اإلى العمل بفكرة الم�سوؤولية المدنية ا�ستنادًا اإلى العقد ح�سرًا، 
الم�سوؤولية  ا�ستقالل  اإلى  ثّم  العقد،  اإطار  التق�سيرية خارج  الم�سوؤولية  تكّون مبداأ  اإلى  ثم 
التق�سيرية كليًا عن الم�سوؤولية العقدية والجنائية بقانون خا�ش، وذلك هو قانون الأفعال 

.Law of Torts ال�سارة
وقد تناول الفقه الإنجليزي التعريف بقانون الإ�سرار)28(، بغر�ش اإظهار طابعه التعوي�سي 
وعّرفه  بالعقد.  يت�سل  ل  فيما  التق�سيرية  المدنية  للم�سوؤولية  كقانون  الخا�ش  المدني 
البع�ش باأّنه: »فرع من فروع القانون المدني يتعّلق بالواجبات المفرو�سة قانونًا على جميع 
الأ�سخا�ش، وهذه الواجبات هي التي يدين بها �سخ�ش لآخر خارج نطاق العقد اأو الواجبات 

النا�سئة ب�سبب حادث غير عادل«.

وعّرفه البع�ش الآخر باأّنه: »فعل خاطئ مدني يكون الجزاء المترّتب عليه دعوى من القانون 
العام لالأ�سرار غير المحّددة، وحيث ل يكون الفعل الخاطئ نا�سئًا عن خرق عقد، اأو خرق 
تقوم  التي  التق�سيرية  »الم�سوؤولية  باأّنه:  ثالث  وعّرفه  اأخرى«.  عادلة  التزامات  اأو  اأمانة، 

العادي  القانون  بينها:  العربية ب�سيغ مختلفة، من  اإلى  ويترجم  اأعاله،   Common law للفائدة، م�سّمى:   )26(
القانون الذي تطّبقه  الأولى في نظرنا هي الأ�سوب. ويق�سد به  الم�سترك، والت�سمية  اأو  العام  والقانون 

المحاكم في عموم اإنجلترا.  
)27( John G. Fleming, op. cit., p. 31. 
)28( Peter Kaye, op. cit., p. 65.
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نتيجة خرق واجب محّدد وفقًا للقانون، وهذا الواجب عام موّجه لجميع الأ�سخا�ش، وخرقه 
يعطي الحّق في رفع الدعوى عن الأ�سرار غير المحّددة«)29(. 

المطلب الثاني

 Torts مفهوم االإ�سرار

يعني لفظ الإ�سرار Tort في اللغة الإنجليزية الفعل المعتبر منتجًا ل�سرر ي�سيب ال�سخ�ش 
في حقوقه الم�سونة عمومًا، المالية وغير المالية، �سواء اقترن الفعل ال�سار بق�سد الفاعل 

اأو باإهمال منه)30(. 

اأّما في ال�سطالح فيعني Tort الفعل ال�سار الذي يرّتب الم�سوؤولية التق�سيرية باعتباره من 
الأفعال المعتبرة مخالفة لواجب القانون العام)31(. 

من  الإنجليز،  الفقهاء  يمّيز   ،Tort ال�سار  للفعل  ال�سطالحي  المعنى  هذا  مع  وتوافقًا 
بم�سالح خا�سة،  تتعّلق  الناتجة عن مخالفة عقدية  للم�سوؤولية  الموجب  الفعل  بين  جهة، 
والم�سوؤولية الناتجة عن ارتكاب فعٍل مجّرم ي�سر بالم�سالح العامة، وبين الأفعال الموجبة 
للم�سوؤولية التق�سيرية المتمثلة في مخالفة الفاعل للواجبات العامة من جهة اأخرى؛ ذلك 
اأّن الحّق في دعوى التعوي�ش عن ال�سرر ب�سبب التق�سير يح�سل ح�سرًا في الأخيرة، وذلك 
ويتميز  المعا�سرة،  القانونية  النظم  في  التق�سيرية  الم�سوؤولية  نظم  في  له  مثيل  ل  و�سع 
تختلط  ل  الجنائي  الُجرم  عن  الم�ساءلة  اإّن  الأولى:  جوهريتين:  فكرتين  اإلى  با�ستناده 
بالم�ساءلة المدنية، نظًرا لتعّلق الأولى بحماية الم�سالح العامة، وان�سراف الثانية لحماية 
الم�سالح الخا�سة. والثانية: اأّن الم�ساءلة عن المخالفة العقدية ل تختلط اأي�سًا بالم�ساءلة 
عن المخالفة للواجبات المدنية العامة المن�سو�ش عليها في قانون الم�سوؤولية التق�سيرية 

Law of Torts، وذلك ل�سببين: 

تّم  فيما  ح�سرًا  ونفاذًا  وادعاًء  و�سعًا  يتعّلق  العقدية  المخالفة  عن  الناتج  ال�سرر  اإّن   -

)29(	 W.	V.	H.	Rogers	and	Percy	Henry	Winfield	and	John	Anthony	Jolowic,	Winfield	and	Jolowicz	on	
Tort,	16th.	Ed.,	Sweet	&	Maxwell,	London,	2001,	p.	7.	The	definition	as	follows	(Tortious	liability	
arises	from	the	breach	of	a	duty	primarily	fixed	by	law,	this	duty	is	towards	persons	generally,	and	its	
breach is redressable by an action for unliquidated damages(.

)30( John G. Fleming, op. cit., p. 35; Denis Keenan, op. cit., p. 101; Carol Harlow, Understanding Tort 
Law, 3ed. Ed., Sweet & Maxwell, London, 2005, p. 12.

)31( R. F. V. Heuston and Sir John William Salmond and R. A. Buckley, op. cit., p. 19. 
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التفاق عليه بين طرفي العقد ل يتعداهما اإلى الغير)32(. 
اإّن ال�سرر الناتج عن مخالفة الواجبات العامة يحكمه القانون؛ يبّين اأنواعه و�سروطه 	-

لكل م�سرور مدني  التق�سيرية  الم�سوؤولية  فتت�سع دعوى  واآثاره،  به  الدعاء  ويعّين حّق 
ب�سبب مخالفة الواجب العام. 

يتعّلق  فيما  الإنجليزي  الفقه  جمهور  عليه  يجري  الذي  فاإّن  �سبق،  ما  العتبار  في  اأخذًا 
معاٍن  ثالثة  تحت  ين�سبط  اإّنما  ال�سار،  الفعل  اأو   Tort بم�سطلح  ال�سلة  ذات  بالم�سوؤولية 
قاعدية)33(: الأول: اإّن الفعل ل يو�سف بلفظ Tort اإّل اإذا كان من �سمن الأفعال التي �سّمنها 
الم�سّرع قانون الأفعال ال�سارة Law of Torts. والثاني: اإّن ح�سول الفعل المو�سوف بلفظ 
Tort ين�سئ للم�سرور حقًا في الدعاء بال�سرر وطلب التعوي�ش. والثالث: اإّن الدعاء بال�سرر 
يفرد المحكمة بالحّق في تقدير التعوي�ش وفق قواعد عامة دون التقّيد بال�سرورة بما يطلبه 

الم�سرور. 

المطلب الثالث
دعوى الم�سوؤولية التق�سيرية

الم�سوؤولية التق�سيرية هي دعوى مدنية ورد الن�ش عليها في قواعد قانون الأفعال ال�سارة 
Law of Torts، التي ت�سع واجبات عامة يلتزم بها الكافة من النا�ش لمنع ال�سرر، ويعتبر 
رّا، وبالتالي يلزم بالتعوي�ش)34(. ولإي�ساح فكرة دعوى  المخالف لأي من تلك الواجبات مق�سّ
ال�سارة  الأفعال  قانون  قواعد  �سوء  في  عليها  تقوم  التي  والركائز  التق�سيرية  الم�سوؤولية 
Tort Law، اأتناول المو�سوع من حيث مفهوم دعوى الم�سوؤولية التق�سيرية، ثم من حيث 

الركائز التي ت�ستند اإليها، ثم من حيث الحّق في مبا�سرتها.

الفرع االأول

مفهوم دعوى الم�سوؤولية التق�سيرية

الم�سوؤولية التق�سيرية دعوى مدنية لحماية حقوق الأ�سخا�ش الذين يت�سررون من مخالفة 
الواجبات العامة. وتتميز دعوى الم�سوؤولية التق�سيرية باأّنها الأثر القانوني المبا�سر لثبوت 

)32( Carol Harlow, op. cit., p. 14; Peter Kaye, English Law of Torts, 2ed. , Barry Rose Law, England, 
1999, p. 99.

)33( R. F. V. Heuston and Sir John William Salmond and R. A. Buckley, op. cit., p. 21.
)34(	 W.	V.	H.	Rogers	and	Percy	Henry	Winfield	and	John	Anthony	Jolowic,	op.	cit.,	p.	34;	J.	G.	Fleming,	

op. cit., p. 59.   
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تحّقق الفعل ال�سار في جانب المدعى عليه تق�سيريًا ب�سبب تعّلق فعله بمخالفة واجب عام 
ورد الن�ش عليه في قانون الأفعال ال�سارة Law of Torts، فين�ساأ بمقت�سى ذلك للمدعي 

حقًا ق�سائيًا اأ�سليًا لمتابعة الفاعل بالتعوي�ش عن ال�سرر. 

وهنا لبد من التنويه باأّن دعوى الم�سوؤولية التق�سيرية بهذا المفهوم تكت�سي طابعًا خا�سًا 
ل هو بالمدني ال�سرف وثيق ال�سلة بالم�سالح الخا�سة، ول هو بالقانوني ال�سرف وثيق 
ال�سلة بالم�سالح العامة، فهي دعوى لحفظ حقوق مدنية خا�سة للكافة من النا�ش لكن في 

حّيز عام �سّيق)35(.

الفرع الثاني

الحّق في مبا�سرة دعوى الم�سوؤولية التق�سيرية

ا�ستنادًا اإلى قانون الأفعال ال�سارة Law of Torts، تقوم دعوى الم�سوؤولية التق�سيرية في 
يثبت  اإن  الأول:  جوهريين)36(:  �سرطين  بتحّقق  ال�سرر  ومطلق  والإهمال،  الخطاأ،  حالت 
 Law المدعي تعّلق دعواه بمخالفة لواجب عام ورد الن�ش عليه في قانون الأفعال ال�سارة
of Torts. وُيقبل ذلك منه بثبوت انعدام �سلة الفعل ال�سار بمخالفة عقد بين الطرفين اأو 
اأن يثبت المدعي ح�سول ال�سرر نتيجة لقيام  بمخالفة ن�ش في قوانين الجزاء. والثاني: 
الفعل  بين  مبا�سرة  �سببية  رابطة  بقيام  ذلك  ويثبت  ال�سلة.  ذي  العام  للواجب  المخالفة 
ال�سار من جهتين؛ الأولى: ارتباط الفعل بمخالفة الواجب العام، والثانية: ارتباط ال�سرر 

بالفعل المخالف. 

الفرع الثالث

الركائز التي ت�ستند اإليها دعوى الم�سوؤولية التق�سيرية

ت�ستند دعوى الم�سوؤولية اإلى ثالث ركائز، هي الخطاأ، والإهمال، ومطلق ال�سرر. وقد و�سع 
قانون الأفعال ال�سارة Law of Torts لكل من تلك الركائز مفهومًا م�ستقاًل عّما تجري به 
القواعد العامة في غير هذا القانون. و�ساأ�سلط ال�سوء فيما يلي باإيجاز على مفاهيم كل من 

الخطاأ، والإهمال، ومطلق ال�سرر.

)35(	 Carol	Harlow,	op.	cit.,	p.	44;	W.	V.	H.	Rogers	and	Percy	Henry	Winfield	and	John	Anthony	Jolowic,	
op. cit., p. 62.

)36(	 W.	V.	H.	Rogers	and	Percy	Henry	Winfield	and	John	Anthony	Jolowic,	op.	cit.,	p.	68.
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اأواًل: الخطاأ

Law of Torts، من جهة، بمفهوم خا�ش  ال�سارة  الأفعال  Fault في قانون  الخطاأ  يتمّيز 
ال�سرر  اإحداث  بق�سد  والمقترن  العام  للواجب  مخالفة  المت�سّمن  الفعل  اإلى  ين�سرف 
بالغير. وعليه فاإّن الجزم بح�سول الخطاأ ي�ستند اإلى تحّقق �سرطين: الأول: مخالفة الواجب 
العام القا�سي بعدم جواز اإيقاع ال�سرر بالغير.  والثاني: اقتران الفعل المخالف بق�سد)37( 
الفاعل اإحداث ال�سرر. فاأّما �سرط مخالفة الواجب العام، فاإّن الم�سّرع في قانون الأفعال 
م�ساءلة  توجب  اأخطاء  مخالفتها  تعّد  معّينة  واجبات  حّدد  قد   ،Law of Torts ال�سارة 

فاعليها تق�سيريًا. 
واأّما �سرط اقتران الفعل المخالف بق�سد الفاعل، فاإّن الم�سّرع يعتبر ق�سد الفاعل اإحداث 
ال�سرر متحّققًا اإذا ثبت اأّنه كان يعلم يقينًا اأّن فعله �سيحدث ال�سرر؛ ويعتبر علم الفاعل 
يقينيًا بذلك في �سورتين؛ اأن يكون الفعل بطبيعته منتجًا لل�سرر: كاإطالق ر�سا�سة في راأ�ش 
القتيل، اأو اأن يكون ال�سرر متوقعًا ح�سوله من الفعل ب�سكل موؤكد ولو لم يكن الفاعل راغبًا 
في ذلك)38(: كترك �سخ�ش اآخر ي�سقط من مكان مرتفع مع تاأكد توقع هالكه، ولو لم تكن 

للمعني - المخالف- رغبة في ذلك. 

ثانيًا: االإهمال

اإيقاعه  اأو عدم تحرز من  Negligence و�سف ل�سلوك ال�سخ�ش المقترن برعونة  الإهمال 
»الرجل  بمعيار  ال�سخ�ش  ت�سرف  اأو  عمل  بقيا�ش  الإهمال  وُيقا�ش  للغير.  �سررًا  بعمله 

العاقل«، الذي هو و�سط في كافة اأحواله)39(. 

وت�ستقل المحكمة بقيا�ش العمل المعتبر اإهماًل لغايتين: الأولى: لتبّين ح�سول الإهمال من 
عدمه، فتقبل دعوى الم�سوؤولية ابتداء اأو ترف�ش على هذا الأ�سا�ش. وهنا ُينظر اإلى ثبوت 
اإّن الفاعل لم يراِع واجب بذل عناية »الرجل  اأمر متعّمد؛ حيث  اأّنه  ح�سول الإهمال على 
العاقل« حال قيامه بالفعل المخالف. والثاني: لقيا�ش مدى ال�سرر الحا�سل ب�سبب الإهمال 
ال�سخ�ش، عند مبا�سرته عماًل  اأّن  ثبت  اإذا  الإهمال  المنا�سب، فيتحّقق  التعوي�ش  وتقدير 

Tort law  لم ي�سع  ال�سارة  الأفعال  الم�سّرع في قانون  اأّن  »الق�سد«  �ساأن مفهوم  التنويه في  المفيد  من   )37(
مفهومًا عامًا موحدًا للق�سد في مخالفات الواجبات العامة، واإّنما جعل لكل نوع من المخالفات ق�سدًا 
)الإيذاء  ذواتهم  في  الأ�سخا�ش  باإيذاء  القيام  عدم  واجب  في  المثال  �سبيل  على  به.  ت�ستقل  معينًا 
الج�سماني( يتحًقق الق�سد اإذا ثبت اأّن المدعى عليه با�سر فعاًل تحّقق به ات�سال ج�سماني بين الفاعل 

والم�سرور.   
)38( R. F. V. Heuston and Sir John William Salmond and R. A. Buckley, op. cit., p. 30.
)39( Peter Kaye, op. cit., p. 73.
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اأو ت�سرفًا معينًا، لم يراِع واجب بذل عناية »الرجل العاقل« لتفادي اأن يترّتب على عمله اأو 
ت�سرفه �سررًا للغير. 

ومن �سور ح�سول الإهمال بمخالفة الواجب العام ذي ال�سلة قيام �سخ�ش برمي حجر غير 
قا�سد اإحداث �سرر بالغير ومع ذلك اأ�ساب الحجر الغير ب�سرر، في�ساأل الفاعل تق�سيريًا 
عن مخالفة الواجب العام الذي يق�سي بوجوب اللتزام بالعناية والحذر عند القيام باأي 

فعل اأو ت�سرف حتى ل يت�سبب الفعل اأو الت�سرف في اإحداث ال�سرر.

ثالثًا: مطلق ال�سرر

اإهمال،  ول  خطاأ  دون  مجّرد؛  فعل  ب�سبب  ال�سرر  ح�سول  به  فق�سد  ال�سرر  مطلق  اأّما 
ويطلق على هذا الو�سع م�سّمى الم�سوؤولية الم�سّددة Strict liability، وتعني اأّنه في حالت 
 محّددة ح�سرًا اإذا وقع ال�سرر ب�سبب عمل اأو ت�سرف من ال�سخ�ش اأو من غيره، دون خطاأ

ول اإهمال، واأثمر وقوع ال�سرر فائدة للفاعل دون ق�سد منه، فيكون في نظر القانون م�سوؤوًل 
تق�سيريًا ا�ستنادًا اإلى واجب تحمل تبعة اأّن ال�سرر للغير اأثمر له فائدة معتبرة)40(. 

ومن �سور ح�سول ال�سرر ب�سبب مخالفة الواجب العام المتعّلق بمطلق ال�سرر، قيام �سخ�ش 
بجلب وجمع مواد اإلى اأر�سه فيح�سل من جّراء ذلك �سررًا لجاره، في�ساأل الفاعل تق�سيريًا 
ال�سرر عن  لمنع  ال�سالمة  تدابير  اتخاذ  بوجوب  يق�سي  الذي  العام  الواجب  مخالفة  عن 
الغير، غير اأّن مجرد اتخاذ الفاعل تدابير ال�سالمة لتفادي ال�سرر ل يعفيه من الم�ساءلة، 

اإذا تبّين اأّن ال�سرر الذي ح�سل للغير اأثمر له فائدة معتبرة. 

)40( R. F. V. Heuston and Sir John William Salmond and R. A. Buckley, op. cit., p: 38; John G. Fleming, 
op. cit., p. 61; Peter Kaye, op. cit., p. 79. 
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الخاتمة: 
والنظام  الإ�سالمي  الفقه  مدّونات  بين  ال�سمان  فكرة  مو�سوع  في  درا�ستي  منطلق 
الفقه  مدّونات  في  ال�سمان  فكرة  اأحكام  بين  معتبر  ت�سابه  وجود  هو  الأنجلو�سك�سوني، 
الإ�سالمي وقواعد الم�سوؤولية التق�سيرية في النظام الأنجلو�سك�سوني، وتحديدًا في قانون 

.Law of Tort  الم�سوؤولية التق�سيرية المعّرف بـ: قانون الأفعال ال�سارة

وتناولت المو�سوع بعر�ش فكرته في مبحثين؛ في الأول: �سلطت ال�سوء على فكرة ال�سمان 
في مدونات الفقه الإ�سالمي وهي بم�سّماها ال�سطالحي - لدى بع�ش الفقهاء الإنجليز-: 
»نظرية ال�سمان في الفقه الإ�سالمي)41(«؛ م�ستعر�سًا مفهوم »التعّدي« الذي هو الفعل ال�سار 
فكرة  الثاني،  في  حت  و�سّ ثم  �سوره،  بيان  في  ومف�ساًل  التق�سيرية،  للم�ساءلة  الموجب 
الم�سوؤولية التق�سيرية في قانون الأفعال ال�سارة Law of Torts؛ �سارحًا مفهوم الإ�سرار 
من  خل�ست  وقد  التق�سيرية.  الم�سوؤولية  ودعوى  ال�سار  الفعل  بين  ال�سلة  وطبيعة   Tort

درا�ستي اإلى النتائج والتو�سيات التالية:

اأواًل: النتائج 

هناك ت�سابه معتبر بين النظامين القانونيين على ح�سول تاأثير تمّثل في انتقال فكرة   .1
 The الإنجليزي  العادي  القانون  اإلى   - ال�سمان  بم�سّمى   - التق�سيرية  الم�سوؤولية 
Common Law خالل مراحل تكّونه، ثّم ا�ستقرارها لحقًا في قانون الأفعال ال�سارة  
Tort law الذي ي�ستقل في الوقت الحا�سر بتنظيم كافة م�سائل الم�سوؤولية التق�سيرية. 
وي�سند القول بح�سول انتقال فكرة الم�سوؤولية التق�سيرية من مدّونات الفقه الإ�سالمي 

اإلى القانون العادي الإنجليزي The Common Law اأمران: 

تكّون و�سدور  الإ�سالمي عن  الفقه  ال�سمان في مدّونات  بفكرة  العمل  �َسْبُق  الأول:   -
 Tort ال�سارة   الأفعال  وقانون   ،The Common Law الإنجليزي  العادي  القانون 
law، وقد بلغ الفارق الزمني بين الثنين قرابة اأربعة قرون )بين �سنة 1200م، اإلى 

1660م(، ومن ثّم رجح ح�سول ذلك النتقال.  

الثاني: اإّن قانون الأفعال ال�سارة  Tort law انفرد في تناوله مو�سوعات الم�سوؤولية   -
التق�سيرية بنظام ي�سبه كثيرًا ما تجري به اأحكام فكرة ال�سمان في الفقه الإ�سالمي، 
ويختلف كثيرًا عّما تجري به الأنظمة القانونية الأخرى كالنظام القانوني الالتيني 

)41( R. F. V. Heuston and Sir John William Salmond and R. A. Buckley, op. cit., p. 20. 
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بمكوناته: القانون الروماني، والقانون الكن�سي، ثم مّدونة قوانين نابليون الفرن�سية، 
القارة  �سمال  بلدان  �سادا  اللذان  والجرماني  النورماندي  القانوني  النظام  وكذلك 

الأوروبية بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية. 

بعيدة جغرافيًا  �سلطانها،  وانت�سار  تكّون  منذ  الإ�سالمية ظلت،  الدولة  اإّن  تقديرنا  في   .2
عن ممالك اإنجلترا القديمة، ثّم اإلى بداية ع�سر النه�سة �سنة 1600م، وتكّون القانون 
العادي الإنجليزي The Common Law؛ لم يثبت اأن ح�سل توا�سل مادي بين الدولة 
الإ�سالمية وممالك اإنجلترا؛ ل في مظاهر حروب اأو احتالل اأو اأي �سكل من اأنواع التقارب 
مّما كان يقع بين البلدان. ويرجع ذلك من حيث المبداأ اإلى �سعة الم�سافة الجغرافية 
بين اأرا�سي الدولتين، في حين اأّن التوا�سل بين الدولة ال�سالمية وبقية ممالك اأوروبا 
القريبة من حو�ش البحر المتو�سط ا�ستمر كثيفًا على امتداد الفترة التاريخية نف�سها، 

وذلك ب�سبب قرب الم�سافة الجغرافية بينهما.  

الفقه  بمدّونات   The Common Law الإنجليزي  العادي  القانون  تاأثر  اأّن  تقديري   .3
الإ�سالمي خا�سة في مو�سوعات الفعل ال�سار، قد ح�سل بالفعل بطريقين:

الأول: طريق مادي، اأثبته الموؤرخون من واقع غزو جيو�ش النورمانديين �سنة 1661م   -
القادمين من اأق�سى �سمال اأوروبا للق�ساء على ما تبقى من الإمبراطورية الرومانية، 
حيث ا�ستولوا - بعد احتالل الدولة الرومانية - على جزيرة �سقلية جنوب اإيطاليا 
ثم  راقية،  اإ�سالمية  ح�سارة  بها  اأر�سًا  وكانت  �سنوات.  �ست  حكمها  في  وا�ستمروا 
رحلوا عنها، ليحتلوا اإنجلترا �سنة 1666م، وكانت تلك فترة تكّون القانون الإنجليزي. 
ول �سك اأّن انتقال النورمانديين بين �سقلية واإنجلترا قد ترافق ذلك مع بدايات تكّون 

القانون الإنجليزي، وقد يكون ال�سبب في نقل الفكرة من مجتمع اإلى اآخر.

الثاني: طريق عقلي، حيث اإّن الت�سابه في الواقع يمكن اأن يحدث ت�سابهًا في الفكر   -
اأو المنطق وفق ما يتكلم به علماء الجتماع)42(؛ ذلك اأّن واقع الحياة في اإنجلترا كان 
مختلفًا تمامًا عّما كان جاريًا في ممالك اأوروبا في تلك الفترة الزمنية؛ في اإنجلترا 
كان الق�ساء بين النا�ش منف�ساًل تمامًا عن اإدارة الدولة، فكانت المحاكم العادية 
الدولة  اأّما مرافق  الملك،  به  ُيوّجه  ما  النا�ش في �سوء  بين  الجاري  الُعرف  تطّبق 
فتدار كليًا باأوامر الملك. ومعنى ذلك اأًن الق�ساء كان يتلقى اأحكامه من المجتمع 

اأكثر من تلقيها من الملك اأو الدولة. 

)42( Chris Turner, op. cit., p. 112; Peter Kaye, op. cit., p. 89.
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ذلك  في  الإنجليزي  المجتمع  في  الق�ساء  و�سع  اإًن  ا�ستنتاجًا  القول  يمكن  هنا  من 
الم�سلمون  الق�ساة  الإ�سالمي؛ حيث  الفقه  الق�ساء في  ي�سبه ما يجري عليه  الوقت 
م�ستقلون حكمهم  في  فهم  حياد،  دون  وجّل  عّز  اهلل  اأنزل  بما  بالحكم   مكلفون 
ل يتلقون توجيهات من الأمير اأو الملك. ومن ثّم يغلب على ظني اأّن الت�سابه في الواقع 
فكرة  يتقبلوا  اأن  اإنجلترا  في  المحاكم  ق�ساة  على  الي�سير  من  جعل  النظامين  بين 
ال�سمان من مدّونات الفقه الإ�سالمي القائمة على فكرة »المتعّدي ي�سمُن ال�سرر«. 

ثانيًا: التو�سيات 

اأخذًا في العتبار طبيعة هذه الدرا�سة من حيث تعّلق مفرداتها ببحث تاأثر القانون العادي 
الإنجليزي The Common Law بمدّونات الفقه الإ�سالمي في �ساأن نظام واأحكام ال�سمان 
 ،Law of Tort ال�سارة  الأفعال  قانون  النقاط مع   قليل من  به في عدد غير  يتقاطع  بما 
وقواعد الم�سوؤولية التق�سيرية في مدّونات القانون المدني، فنخل�ش في هذا ال�ساأن اإلى اأّن 
ح�سول التاأثر والتاأثير بين هذين النظامين القانونيين الكبيرين، وبين النظم القانونية في 
البلدان المختلفة بوجه عام يبعث على التفاوؤل بتقدم وتنّوع المعرفة وتقارب وتكامل نظم 
عمل المرافق القانونية من جهة، وات�ساع مجالت الت�سامح بين الأفراد في قواعد التعامل 

من جهة اأخرى. لذا نو�سي بالآتي: 

القانونية  النظم  في  الإ�سالمي  الفقه  مدّونات  تاأثير  مجال  في  الدرا�سات  ت�سجيع   .1
المعا�سرة، وذلك باإيجاد الآتي: 

تاأثير  في  والكتابة  للبحث  العلمية  الر�سائل  مو�سوعات  من  معّينة  ن�سبة  تخ�سي�ش   -
مدّونات الفقه الإ�سالمي في النظم القانونية المعا�سرة.

الفقه  مدّونات  تاأثير  بمو�سوعات  ال�سلة  ذات  العلمية  بالمراجع  المكتبة  تجهيز   -
الإ�سالمي في النظم القانونية المعا�سرة.

ا�ستحداث جائزة �سنوية لأف�سل عمل علمي في تاأثير مدّونات الفقه الإ�سالمي في   -
النظم القانونية المعا�سرة.

اإن�ساء مكتب علمي على م�ستوى الكلية يخت�ش بالتوا�سل مع كليات القانون على الم�ستوى   .2
القانونية  النظم  في  الإ�سالمي  الفقه  مدّونات  تاأثير  مجالت  في  للتن�سيق  العالمي 

المعا�سرة، على اأن ين�سرف ن�ساطه بوجه عام اإلى الآتي:
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البحوث  ومرافق  وموؤ�س�سات  للباحثين،  ال�سخ�سية  بالبيانات  دليل  باإعداد  القيام   -
على الم�ستوى العالمي العاملة في مجالت تاأثير مدّونات الفقه الإ�سالمي في النظم 

القانونية المعا�سرة.

مبا�سرة التوا�سل مع كافة الجهات المعنية لتن�سيق اإجراءات واأعمال عقد الموؤتمرات،   -
النظم  في  الإ�سالمي  الفقه  مدّونات  تاأثير  مجالت  في  الدولة،  وخارج  داخل  في 

القانونية المعا�سرة.



د. موسى رزيق

233 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة العاشرة - ملحق خاص - العدد 11
أبحاث المؤتمر السنوي 8 - ج2 - جمادى األولى 1443هـ - ديسمبر 2021م

قائمة المراجع:
اأواًل: باللغة العربية 

النظام  في  مقارنة  درا�سة  المدنية:  الم�سوؤولية  في  الخطاأ  حرم،  زكريا  بن  زهير   -
القاهرة،  الأنجلو�سك�سوني وفي النظام الالتيني، ر�سالة دكتوراه، جامعة عين �سم�ش، 

.1999

مالك بن اأن�ش، الموطاأ، دار بن حزم، بيروت، 1416هـ -1996م.  -
اأبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز اآبادي، القامو�ش المحيط، بيت الأفكار   -

الدولية، عّمان، الأردن، د.ت. 
دار  ال�سحاح،  مختار   - العرب  ل�سان  منظور،  بن  القادر  عبد  بن  بكر  اأبي  بن  محمد   -

المعارف، القاهرة، د.ت. 
محمد بن اإدري�ش ال�سافعي، الأم، دار الفكر، بيروت،1422 هـ - 2002م.  -

موفق الدين عبد اهلل بن اأحمد ابن قدامة المقد�سي، المغني، دار الحديث، القاهرة،   -
1425هـ - 2004م.

المقا�سدي، ط1،  والتف�سير  القوانين  تف�سير  �سب�ش،  علي  واأحمد  �سراج  اأحمد  محمد   -
مركز نهو�ش للدرا�سات والبحوث، بيروت، 2021. 

محمد اأحمد �سراج، �سمان العدوان في الفقه الإ�سالمي: درا�سة فقهية مقارنة باأحكام   -
الم�سوؤولية التق�سيرية في القانون، ر�سالة دكتوراه، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 

1410هـ - 1990م.

بيروت،  العربي،  التراث  اإحياء  دار  المب�سوط،  ال�سرخ�سي،  اأحمد  بن  محمد  اأبوبكر   -
1424هـ - 2002م.

محمد فوزي في�ش اهلل، الم�سوؤولية التق�سيرية بين ال�سريعة والقانون، ر�سالة دكتوراه،   -
جامعة الأزهر، القاهرة، 1383 هـ - 1963م.

م�سطفى اأحمد الزرقا، الفعل ال�سار وال�سمان فيه، دار القلم، دم�سق، د.ت.  -
بيروت،  الحقوقية،  الحلبي  من�سورات  العدلية،  الأحكام  مجلة  �سرح  باز،  ر�ستم  �سليم   -

1406هـ - 1986م. 

علي الخفيف، ال�سمان في الفقه ال�سالمي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1997م.  -



فكرة الضمان بين مدونات الفقه االسالمي وقانون األفعال الضارة اإلنجليزي

أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية234
الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية - دولة الكويت 2021/11/25-24
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