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  مقدمــة

  

احلمد هللا الذي أكمل ديننا، وأمت علينا نعمته، ورضي لنا اإلسالم دينا، وصالة اهللا وسالمه 

على سيدنا حممد الذي هدنا إىل احلق املبني والصراط املستقيم، وبلغنا شريعة رب العاملني، بيضاء 

، سليمة من الزيف مربأة من النقص والعيب هداية للضالني ورمحة العاملني وعلى آله نقية، واضحة قوية

  : وصحبه الطاهرين املهتدين وبعد

تعترب املسؤولية التقصريية من أهم موضوعات القانون املدين، وقد تناولتها العديد من 

اب مفتوحا للبحث والتقميش يف هذا الدراسات واألحباث بالشرح والتفصيل، ورغم ذلك يبقى الب

  .يته وتعدد جوانبه وارتباطه الوثيق باحلياة اجلارية وبالفكر االجتماعي السائدمهاملوضوع نظرا أل

واملسؤولية يف التشريعات القدمية كانت مقصورة على ما يقوم به الفرد شخصيا من أفعال 

الشخص عما يأتيه غريه من أفعال ضارة  ضارة بالغري إال أن املسؤولية اآلن تطورت لتشمل مساءلة

ي أوجب على املشرع الذ واالقتصادي ل التدرجيي جاء وليد التطور االجتماعيوهذا التحو  ،باآلخرين

م موضوع مساءلة الشخص عن فعل غريه بغية حتقيق العدل والتوازن يف احلقوق إفراد نصوص تنظ

  .جبات بني األشخاص اوالو 

بعدما كان األصل فيها أن اإلنسان ال يسأل إال عن سلوكه  فاملسؤولية عن فعل الغري،

وذلك إذا توفرت  ،الشخصي أصبح اآلن يسأل عن سلوك غريه ممن هم خاضعني لرقابته أو تابعني له

ور مساءلة األخري عن سلوك لة بني صاحب السلوك اخلاطئ وبني إنسان آخر، فهنا تبيعالقة تبع

  .ه استثناء من املبدأ العام األول فتقوم مسؤوليته عن سلوك غري 

  :أهمية الموضوع : أوال 

 ديرةدنية على قمة املسائل واملوضوعات القانونية اجلاملومازالت وتستمر املسؤولية  انتك

بالبحث والدراسة وال غرابة يف ذلك، فموضوعاا ترمجة لواقع احلياة من منازعات وخصومات يومية، 

تلك املنازعات واخلصومات، لذلك فقد فرضت نفسها وأرست وأحكامها متثل احللول القانونية ل

  .ل حيا دائما دوام احلياة يف اتمع ظوجودها الذي سي

، تتميز باإلتباع نتيجة لعدم االنضباط هي إحدى أنواع املسؤولية املدنيةاملسؤولية التقصريية و 

يف أساسها، وتعدد اآلراء والنظريات الفقهية اليت حاولت حتديد هذا األساس والذي نتج عن حماولة 
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بني مفهوم املسؤولية ، الذي حيتاج إىل فعل حياسب فاعله، وبني الغاية املفرتضة  مالتناغخلق نوع من 

  .لضرر للمسؤولية التقصريية من تعويض وجرب ل

  .طرح اإلشكال : ثانيا 

لقد سبق القول بأن املسؤولية التقصريية عن فعل الغري األصل فيها أن اإلنسان ال يسأل عن 

  .أفعال غريه ولكن استثناءا عن هذا األصل قد يسأل الشخص عن فعل غريه 

سان ، وهل يسأل اإلن؟فما هي أركان املسؤولية التقصريية وما هو األساس الذي تقوم عليه

، ؟، وهل جيب توفر شروط حىت تتم مساءلة الشخص عن أفعال غريه؟عن الضرر الذي حيدثه غريه

، مبا أداه عنه من ؟وإذا متت مساءلة الشخص عن فعل غريه هل يستطيع الرجوع على هذا الغري

  . ؟تعويض وقام جبرب الضرر للمضرور

  .ضع كل هذا وذاك سيتم اإلجابة عليه من خالل هذا البحث املتوا

  .أسباب اختيار الموضوع : ثالثا 

ـ نظرا لتطور املسؤولية وفقا لتطور هذا الفكر املتغري وتبعا لظروف احلياة ونظرا لكثرة مواضيع  1

املسؤولية التقصريية وتعددها فقد وقع اختياري على موضوع املسؤولية التقصريية عن فعل الغري يف 

  .القانون اجلزائري والشريعة اإلسالمية 

ـ ظهور حاجة عملية ملحة لدراسة هذا املوضوع لكثرة احلاالت اليت يكون فيها الشخص مسؤوال  2

  .عن غريه 

  .ـ األمهية البالغة ملشكالت املسؤولية املدنية بصفة عامة مالزمتها للنشاط اإلنساين  3

  .فوارق بينها وبيان ال الوضعيةـ أمهية املوضوعات املقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقوانني  4

  :أهداف دراسة الموضوع : رابعا 

إن الرغبة يف دراسة موضوع ما ال خيلوا أن يكون لصاحبها أهدافا يسعى لتحقيقها أو على األقل 

إعطاء صورة حقيقية عنها لذلك سأحاول يف هذه الدراسة بقدر املستطاع ـ التوصل إىل حتقيق 

  .األهداف املسطرة 

  .ـ بيان األساس الذي تقوم عليه مسؤولية الشخص عن فعل غريه يف القانون والشريعة  1

ـ بيان وتسهيل على املتضرر حتديد اجلهة املختصة اليت بإمكانه مطالبتها بالتعويض يف حال إذا   2

  .غري مميزا أو فاقد ألهليته بسبب جنون وعته  اأو صبي اكان حمدث الضرر صبي
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  .بحث صعوبات ال: خامسا 

إىل جانب الصعوبات والعوائق املختلفة اليت قد تنتاب الباحث بني احلني واآلخر، هناك صعوبات 

  :أخرى قد تؤدي يف بعض األحيان إىل تعطيل عملية البحث، ومن بني هذه الصعوبات

كما ـ غزارة املادة العلمية يف هذا املوضوع عموما مما حال دون القدرة على ضبط األفكار وترتيبها   1

  .ينبغي 

ـ عدم التمكن من احلصول على بعض الوثائق واملستندات اليت ختدم املوضوع ال سيما االت  2

  .وثيقة الصلة باملوضوع  قراراتالقاضية اليت تصدرها احملكمة العليا وحتتوي على 

  :الدراسات السابقة : سادسا 

سم به من أمهية وحيوية ة ملا يتمن الواضح أن هذا املوضوع ال خيلو من كتابات ومؤلفات سابق

وضرورة بني الناحية املدنية ولكن الواقع أن هذا املوضوع تنقصه الدراسات األكادميية املقارنة بني 

املسؤولية " وهي  عليها يف دراسيت تواحدة اعتمد أطروحة دكتوراه الشريعة والقانون باستثناء

   .منيسيد ألالتقصريية عن فعل الغري يف الفقه اإلسالمي 

  :منهجية البحث : سابعا 

  ـ املنهج العام  1

  .مقارنة يتبع فيها عادة املناهج التالية وهو ما اعتمدته يف هذا البحث  إن أي دراسة علمية

وذلك باستقراء جبمع املادة العلمية من خمتلف املصادر واملراجع، اليت هلا عالقة : أ ـ املنهج االستقرائي 

  .باملوضوع 

  .وذلك من خالل حتليل املادة العلمية ومناقشة األدلة واألحكام : التحليلي ب ـ املنهج 

  .اعتماده يف املقارنة بني الفقه والقانون : ج ـ املنهج املقارن

  .ـ منهجييت يف البحث  2

  .أ ـ مت كتابة أو ضبط اآليات القرآنية بالرسم العثماين 

  .اهلامش ب ـ مت ختريج مجيع األحاديث الواردة يف البحث يف 

  .مث مقارنة ما جاء يف الشريعة اإلسالمية بالقانون الوضعي  االبتداءج ـ مث 

  .د ـ ضبط أغلب مصطلحات البحث لغويا 

  .هـ مث اعتماد املنهجية املقارنة املباشرة يف أغلب عناصر البحث إال عند تعذر ذلك 



 

4 

وباالحاديث النبوية واملواد  الكرميي ـ مث إعداد فهارس علمية يف آخر البحث متعلقة بآيات القرآن 

  . القانونية

  . خطة البحث: ثامنا 

إىل  ا اإلشكال اعتمدت يف وضع خطة حبث، حيث ابتدأت مبقدمة مث قسمت البحثحلل هذ

  :مبحثني أساسني يرتأسهم مبحث متهيدي وذلك على النحو اآليت

الغري ومقارنتها مع املسؤولية عنونته بتعريف املسؤولية التقصريية عن فعل :  المبحث التمهيدي

  :اجلزائري والشريعة اإلسالمية وينطوي حتته مطلبني  املدين العقدية يف القانون

اجلزائري والشريعة  املدين تعريف املسؤولية التقصريية عن فعل الغري يف القانون:  المطلب األول

  .اإلسالمية

اجلزائري والشريعة  املدين ولية العقدية يف القانونمقارنة املسؤولية التقصريية مع املسؤ :  المطلب الثاني

  .اإلسالمية 

أركان املسؤولية التقصريية يف القانون اجلزائري والشريعة اإلسالمية : نه اكان عنو   والمبحث األول

  .تنطوي حتته ثالثة مطالب 

  .اجلزائري والشريعة اإلسالمية  املدين اخلطأ يف القانون :المطلب األول 

  .اجلزائري والشريعة اإلسالمية  املدين الضرر يف القانون:  الثانيالمطلب 

  .اجلزائري والشريعة اإلسالمية  املدين عالقة السببية يف القانون :المطلب الثالث 

اجلزائري والشريعة اإلسالمية  املدين أما املبحث الثاين فكان عنوانه املسؤولية عن فعل الغري يف القانون

  :ويضم مطلبني 

  .اجلزائري والشريعة اإلسالمية  املدين نمسؤولية متويل الرقابة يف القانو :  مطلب األولال

  .اجلزائري والشريعة اإلسالمية املدين  مسؤولية املتبوع عن فعل تابعه يف القانون : المطلب الثاني 

ر مث ختمت البحث خبامتة عرضت فيها أهم النتائج املتوصل إليها مع بعض التوصيات يف إطا

  .الدراسة

  

  

  



 

  

  

  

  

  

 

    

  

  :المبحث التمهيدي

 المسؤولية مع ومقارنتها الغير فعل عن التقصيرية المسؤولية تعريف

  .اإلسالمية والشريعة الجزائري القانون في العقدية

  :تمهيد

�  �  �  
في  عن فعل الغيرتعريف المسؤولية التقصيرية  :المطلب األول 

  .القانون المدني الجزائري والشريعة اإلسالمية

  .تعريف املسؤولية التقصريية عن فعل الغري يف اللغة: الفرع األول 

  .تعريف املسؤولية التقصريية عن فعل الغري يف القانون : الفرع الثاني 

  .تعريف املسؤولية التقصريية يف الشريعة اإلسالمية : الفرع الثالث 

�   �  �  
 مقارنة المسؤولية التقصيرية مع المسؤولية العقدية: المطلب الثاني 

  .في القانون الجزائري والشريعة اإلسالمية 

مقارنة املسؤولية التقصريية مع املسؤولية العقدية  يف القانون : الفرع األول 

  .اجلزائري

العقدية يف الشريعة مقارنة املسؤولية التقصريية مع املسؤولية :الفرع الثاني 

  اإلسالمية
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تعريف المسؤولية التقصيرية عن فعل الغيرومقارنتها مع المسؤولية العقدية  :مبحث تمهيديال
  .الجزائري والشريعة اإلسالمية  المدني  في القانون

 نوعها بعد ذلك باختالفتلف سابق، وقد خي كل مسؤولية إمنا تنشأ عن إخالل بالتزام

، فإذا كان مصدره اإلرادة فهي مسؤولية عقدية وهي اليت تنشأ عن اإلخالل مبا مصدر هذا االلتزام

ي مسؤولية غري عقدية أي تقصريية وهي اليت تنشأ التزم به املتعاقد، وإذا كان مصدره القانون فه

فمن خالل  ،بتهاخلاضعني لرقاستناد لفعل شخصي حيدث ضررا للغري أو تقصري عن األشخاص الاب

ما سبق ذكره نقوم بتعريف املسؤولية التقصريية عن فعل الغري يف اللغة واالصطالح  القانوين والشرعي 

  .ومقارنة املسؤولية التقصريية مع املسؤولية العقدية 

عن فعل الغير في اللغة وفي القانون المدني  تعريف المسؤولية التقصيرية: المطلب األول 
  جزائري والشريعة اإلسالميةال

احلكم عن الشيء فرع عن  نموضوع البد من حتديد تعريفه، أل أينه  لدراسة أمن املنطقي   

املسؤولية التقصريية عن فعل الغري سيتم تعريفها يف اللغة ويف القانون ب ملعرفة ما املقصود تصوره، و

  : املدين اجلزائري ويف الشريعة اإلسالمية، وهذا ما سيتم توضيحه يف الفروع الثالثة اآلتية

  تعريف المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير في اللغة: الفرع األول 
عن فعل الغري، البد من حتديد معناه يف اللغة،  ملعرفة املقصود مبصطلح املسؤولية التقصريية

  :سيتم التعرف عليه من خالل البند املوايل وهذا ما

  .تعريف المسؤولية في اللغة : البند األول 
  :كلمة املسؤولية من فعل سأل وهلا معان عدة منها    

، ومنه فاملسؤولية مصدر صناعي من سأل يسأل، وسأل يف اللغة تأيت مبعىن استعطاء الشيء

�mS�W :تساءل القوم أي سأل بعضهم بعضا، ومنه قوله تعاىل VU� T�X l 
  ١.ومعناه تطلبون حقوقكم به  ]١:  النساء[

                                                           

م،  1889م ـ  1882/ هـ 1307هـ ـ 1300لسان العرب، بدون طبعة،  ): أبو الفضل مجال الدين بن مكرم (بن منضور اـ  ١

  . 339 ـ  338، ص 13مطبعة بوالق، القاهرة ، مصر،ج 
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���m�s:تعاىلوقوله   �����t�u�v�w l]معناه وعدا مسئوال إجنازه، و تقول  ]١٦:  الفرقان

   ]١٠:  فصلت[ ��m��°��¯��®��¬�������«��ªl:ربنا أجنز لنا وعدك، وقوله تعاىل: املالئكة

  ٢.إمنا قال سواء للسائلني ألن كل يطلب القوت ويسأله:  ١وقال الزجاج

   ٣.ساءله مساءلة مبعىن سأله: ويقال 

املسؤولية هي التبعية، ويقال أنا بريء من مسؤولية هذا  ‹‹:املسؤولية يف املعجم الوسيط معرفة مبا يلي

    ٤ ››.العمل

من خالل هاته التعاريف يتبني أن مفهوم املسؤولية يف اللغة ينصرف إىل معىن التبعية واملطالبة 

  . باحلقوق

  :تعريف التقصير في اللغة : البند الثاني 
  :يف اللغة له عدة اشتقاقات منها التقصري

واقتصرت عن الشيء كففت ونزعت مع القدرة  ،، أي الكف عن الشيءاتصار قصر، يقصر، اق‹‹ 

وقصر عجزت عنه ومل ابلغه، : لشيء قصورا قصرت، وقصرت عن ا: عليه ، فإن عجزت عنه قلت

عنه تركه وهو ال يقدر عليه، و أقصرت تركه وكف عنه وهو يقدر عليه والتقصري يف األمر التواين 

  .٥››.فيه

وقصرت عنه قصورا عجزت أمر تقصريا، إذا توانيت، ت يف الـقصر ‹‹: اللغة  سوجاء يف معجم مقايي

  ٦››.عنه إذا نزعت عنه وأنت قادر عليه و كل هذا قياسه واحد وهو أال يبلغ مدى الشيء وايته

                                                           

عبد الرمحن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجي، أصله من اوند،نزل بغداد ولزم الزجاج حىت برع يف النحو مث سكن : ـ  الزجاج   ١

األلف والالم ‹‹وشرح ››اإليضاح‹‹و››اجلمل‹‹،أملى وحدث بدمشق عن الزجاج ونفطويه وعريمها، صنف يف النحو)بالشام(طربية

، ونسبته إىل شيخه ــــــــه339املسماة أمايل الزجاجي، تويف سنة››االمايل‹‹و››املخرتع‹‹و››خطبة أدب الكاتب‹‹وشرح››للمازين

  .إبراهيم الزجاج
  338،339املرجع السابق، ،ص: بن منظورا - ٢
، م1889م1888/ هـ1307ـ هـ1306 ، بدون طبعة،تاج العروس من جواهر القاموس): حممد مرتضي احلسيين(الزبيدي  ـ  ٣

  .  365ص  7ج  مصر،،القاهرة
 .412ص  ،1ج لبنان،  ،، بريوتدار إحياء الرتاث العريب بدون طبعة، بدون تاريخ، املعجم الوسيط، :جممع اللغة العربيةـ  ٤

  .3646 ، 3645ص، ،39 املرجع نفسه، ج: ابن منظورـــ    ٥
  .96ص  ،5ج  ،دار الفكربدون طبعة، بدون تاريخ،  معجم مقاييس اللغة،: ـ أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ٦
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  .يتبني أن املعىن اللغوي للتقصري هو الكف والعجز وعدم القدرة على بلوغ الشيء

  :تعريف فعل الغير في اللغة : البند الثالث 
  : يف اللغة بـــــــــــــ الغري عرف فعل

�m�E�F�G: لقوله تعاىل  ١››أو غري متعمد كناية عن عمل متعمد‹‹: ـ فعل ١

H l]وقوله تعاىل يف قصة موسى عليه السالم  ]٧٣: األنبياء :m�Ø�Ù�Ú�

Û �l]١٩:  الشعراء[  

وهو إحداث كل شيء من عمل أو غريه فهو أخص من العمل  حركة اإلنسان،‹‹: والفعل بالكسر 

اهليئة العارضة للمؤثر يف غريه بسبب التأثري أوال، كاهليئة احلاصلة للقاطع بسبب كونه  ‹‹هو:وقيل››

التأثري من جهة مؤثر وهو عام ملا كان بإجياده أو بغريه، وملا كان بعلم أو بغريه وملا   ‹‹،أو هو››.قاطعا

   ٢››.ه، وملا كان من اإلنسان أو احليوان أو اجلماد والعمل مثله والضع أخص منهماكان بقصد أو غري 

 اْلَمْغُضوبِ  َغْيرِ { :مررت بغريك، وهذا غريك، ويف التنزيل العزيز: ، تقولامساتكون غري ‹‹: ـ الغير ٢
الذين غري ين جاز أن تكون نعتا ملعرفة ألن ذخفضت غري ألا نعت لل]٧:  الفاحتة[}  َعَلْيِهمْ 

  . ››٣مصمود

  . ٤››التغيري ويف القانون الطرق الثالث اخلصومة ‹‹هي:الغري 

  .من خالل التعاريف السابقة يتبني أن فعل الغري يف اللغة يعين حركة أو عمل إنسان آخر

  .تعريف المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير في القانون : الفرع الثاني 
  تعريف المسؤولية التقصيرية : البند األول

ناشئة عن الفعل الضار أي عن السؤولية امل‹‹ :تعرف املسؤولية التقصريية يف القانون على أا

  ٥››اإلخالل بالواجب العام بعد اإلضرار بالغري

  
                                                           

  3438. ص ،37ج ،املرجع السابق :ـ ابن منظور ١
  183.، 182ص  ،30ج  ،املرجع السابق :ـ الزبيدي ٢
  3324 .ص،37ج،املرجع نفسه :ـ ابن منظور  ٣
  .668ص  املرجع السابق،: ـمجمع اللغة العربية ٤
  .140ص  القاهرة، مصر، ،م1999.هـ 1420اهليئة العمة لشؤون املطابع األمريية ،بدون طبعة، : ـ معجم القانون ٥
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ما ترتتب عن عمل غري مشروع أو غري مباح يصدر عن شخص فينجم عنه ضرر للغري ، مما ‹‹أو هي

 ‹‹:ومن املعلوم أن املدلول احلريف للتقصري يعىن ،››لقي على املسؤول عنه مبوجب إصالح الضرري

   ،››إغفال واجب احليطة والتبصر أو االحرتاز أو االحنراف عن السلوك الذي جينب الغري الضرر

تداوال إىل وهذا االصطالح املستعمل ال يقتصر يف عرف الفقهاء أو بعضه على اجلرم املدين وإمنا ميتد 

  . ١شبه اجلرم أي إىل العمل الضار غري مقصود

أن املسؤولية التقصريية تقوم على اإلخالل بالتزام قانوين واحد ال يتغري وهو االلتزام بعدم :وقد ذكر 

  ٢اإلضرار بالغري

من القانون  124وقد أورد املشرع اجلزائري القاعدة العامة يف املسؤولية التقصريية يف املادة 

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه وبسبب ضررا للغري يلزم من كلن سببا : " دين اجلزائري أنهامل

  "يف حدوثه بالتعويض 

   .فاملسؤولية التقصريية ترتتب على ما حيدثه الشخص من ضرر للغري خبطئهن ذإ

  تعريف المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير : البند الثاني
يدخل يف معناها اإلنسان واحليوان واجلمادات املختلفة اليت ال تنال عن األضرار : عبارة فعل الغري  

اليت تقع منها على الغري ويكون تعويض ضررها على الغري أي على كل شخص متكن مطالبته 

  . ٣اشخصيا أو يف ماله بالتعويض جلرب الضرر الذي يلحق بالغري سواء وقع الضرر مباشرة أو تسبب

املسؤول  ناشئا عن إمهال من هم حتت رعاية إذن تقوم على خطأ مفرتض يسبب ضررا فهذه املسؤولية

  . ٤أو عن عدم الدقة واالنتباه يف مراقبتهم أو عن عدم مالحظته إياهم

كل من جيب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة : " معدلة من القانون املدين اجلزائري أنه  134ونصت املادة 

شخص يف حاجة إىل الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو اجلسمية يكون ملزما بتعويض 

  "الضرر الذي حيدثه ذلك الشخص للغري بفعله الضار 

                                                           

ون طبعة، بدون تاريخ، دار املنشورات د، باخلطأ والضرر ،النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي :عاطف نقيبـ  ١

   16 ـ 15ص  ،صادر احلقوقية
، دار إحياء الرتاث العريببدون طبعة، بدون تاريخ،  ،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد :ق أمحد السنهوريـ  عبد الرزا ٢

  .747ص  ،1، جلبنانبريوت، 
  9.، اإلسكندرية، مصر،صمكتبة اإلسكندرية ، بدون طبعة، بدون تاريخ،املسؤولية التقصريية عن فعل الغري :ـ سيد أمني ٣
  . 79، صاملرجع نفسه :ـ سيد أمني ٤
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ص مسؤوال بالرقابة حبكم القانون أو االتفاقات ويتضح من هذه املادة أنه يف حالة ما يكون الشخ

  . ١على بعض األشخاص فإنه يكون مسؤوال عن مجيع األفعال الضارة اليت رتبت للغري ضررا بالتعويض

  . تعريف المسؤولية التقصيرية في الشريعة اإلسالمية: الفرع الثالث 

ال ذا ولكن هإن فقهاء الشريعة اإلسالمية مل يتناولوا مفهوم املسؤولية التقصريية ذا املصطلح 

  .ايف عدم تطرقهم إىل مضموا، و أطلقوا عليها مصطلح الضمان وتعددوا يف تعريفهم لهين

أي  :ضمنت املال وباملال ضمانا، فأنا ضامن وضمني : ضمان املال أي التزامه، يقال  ‹‹:الضمان  

   ٢››، وضمنته املال ألزمته إياهألتزمته

شغل الذمة ‹‹:وعرف أيضا بأنه ٣››ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه يف التزام احلق ‹‹هو أو

   ٥››. التزام تعويض مايل عن ضرر للغري ‹‹أو هو٤››الشروطبواجب بطلب الوفاء به إذا توفرت 

التزام بتعويض الغري عما حلقه من تلف املال أو ضياع املنافع أو عن ضرر جزئي أو كلي  ‹‹هو: وقيل

  ٦ ››حادث بالنفس اإلنسانية

هو إعطاء مثل الشيء إن كان من املثليات «: الضمان :  416عرفته جملة األحكام العدلية يف املادة و 

  .» القيماتوقيمته إن كان من 

�m�~�_�`�a:قال تعالى �b�c�d�e�f l]١٩٤:  البقرة[                

�m�²�³: وقال تعالى ]٤٠:  الشورى[m�|�}�~�� l: وقال تعالى

�́µ�¶��̧¹ �l]١٢٦:  النحل[.  

ويف الضمان إما يكون الفعل صادرا عن الشخص املعتدي أو من املخطئ نفسه، أو عن أشخاص 

  .خاضعني لرقابته أو تابعني له، أو عن حيوان مملوك له 

                                                           

، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، م4،2010ط ،يف شرح القانون املدين اجلزائري زالوجي: ـ خليل أمحد حسن قدادة ١

  . 269 ص ،1اجلزائر، ج

 .21م، دار الفكر، دمشق، سوريا، ص 2012ـ /ه  3،1433نظرية الضمان، ط: وهبة الزحيليـ ٢

  .27ص ،7جالسعودية ،،الرياض ،عامل الكتاب ، بدون طبعة، بدون تاريخ، داراملغين :املقدسيـ  حممد بن قدامة    ٣

  .3 ص مصر، ،معهد البحوث والدراسات العربية ،م1971، بدون طبعة،الضمان يف الفقه اإلسالمي  :ـ علي اخلفيف   ٤

  .107ص  ،1جسوريا،  ،دمشق ،دار القلم ،م1998 /هـ 1418 ،1ط ،املدخل الفقهي العام :ـ مصطفى الزرقا  ٥
  .22املرجع نفسه، ص: ـ وهبة الزحيلي  ٦
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منهم من ف ،التعريفات السالفة الذكر يتبني أن الفقهاء من خالل تعريفهم للضمان انقسموا بناءا على

   .ومنهم من أطلقه على التعويض املايل على احلمالة والكفالة  الضمان أطلق

 المدني في القانون مقارنة المسؤولية التقصيرية مع المسؤولية العقدية: المطلب الثاني 
  .الجزائري والشريعة اإلسالمية 

  مقارنة المسؤولية التقصيرية مع المسؤولية العقدية  في القانون المدني الجزائري: الفرع األول 
ومسؤولية عقدية، فالتقصريية هي اليت ترتتب  تقصرييةاملدنية إىل مسؤولية تنقسم املسؤولية 

فهي اليت تنشأ عن اإلخالل مبا التزم به على ما حيدثه الشخص من ضرر للغري خبطئه أما العقدية 

ا ماملسؤوليتني تتميزان عن بعضه ذلك بأنكان سائدا خالل أواخر القرن املاضي،و ذا ما املتعاقد، وه

من مجيع النواحي، سواء من حيث األساس أو من حيث األحكام وهذا ما ذهب إليه أنصار نظرية 

ن ظهر فريق آخر ذهب إىل أن املسؤولية واحدة وليست غري أنه يف أواخر هذا القر ، نياملسؤوليت ازدواج

وأن املسؤوليتني ال ختتلفان ال من حيث األساس وال من حيث ... مزدوجة وإمنا هي من طبعة واحدة 

  .١األحكام 

  .الفرق بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية : البند األول 
  :يلي مثة فروق بني املسؤوليتني ميكن حصرها فيما 

إذا اقرتف شخص عمال مشروعا فليس إلرادته أي دخل فيما يرتتب على ذلك من : األهلية  ـ ١

ا ذتعويض من أحلق به هذا الفعل ضررا وإمنا القانون هو الذي جيربه على حتمل االلتزام الناشئ عن ه

هلية القانونية، ومن مث فال يلزم توافر األذلك الفعل ، دون أن يكون له االختيار يف قبول أو رفض 

أما بالنسبة لألهلية يف املسؤولية العقدية حىت يكون الشخص مسؤوال  ،ذا يف املسؤولية التقصرييةوه

  ٢.جيب أن يكون متمتعا باألهلية الكاملة أي سن الرشد 

من خالل ماسبق يتبني أن يف املسؤولية التقصريية حىت يكون الشخص مسؤوال يكتفي أن مميزا يدرك 

  .ار من النافع، أما يف املسؤولية العقدية جيب أن تتوفر األهلية القانونيةالفعل الض

                                                           

م، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن 1999، القانون املدين اجلزائري، بدون طبعة، لاللتزامالنظرية العامة : بلحاج العريب:ـ ينظر ١

  14،15ص  2ج ، عكنون، اجلزائر
م، دار الفكر اجلامعي، 2004، 1املسؤولية التقصريية واملسؤولية العقدية يف القانون املدين، ط: العمروسي أنور: ينظرــ  ٢

  .10،11اإلسكندرية، مصر، ص
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اخلطأ يف املسؤولية التقصريية ثابت ال يتغري يف مجيع األحوال، ويكفي لقيام املسؤولية أن : الخطأ ـ ٢

عاقد، وما املسؤولية العقدية فإنه يتبع يف تكييفه وتعني مداه ظروف التيف يكون اخلطأ الواقع تافها، أما 

مت اتفاق أطراف العقد عليه، ولكي ترتتب املسؤولية على ذلك اخلطأ جيب أن يبلغ من اجلسامة حدا 

   ١.معينا

يف املسؤولية التقصريية هو الذي يثبت أن املدين قد خرق التزامه القانوين  الدائن:  ـ اإلثبات ٣

عبء اإلثبات  ذي يتحملن هو الوارتكب عمال غري مشروع، والعكس يف املسؤولية العقدية فاملدي

  ٢.على أنه قام بالتزامه العقدي بعد أن يثبت الدائن وجود العقد

يف املسؤولية التقصريية ال إعذار، أما يف املسؤولية العقدية يشرتط إعذار املدين إال يف :  عذاراألـ  ٤

   ٣.حاالت استثنائية

إصالح الضرر يف املسؤولية التقصريية القاضي ال يتقيد بالتعويض بل يرتك لتقديره :  ـ التعويض ٥

اختاذ أي وسيلة يراها كفيلة بإصالح الضرر، أما املسؤولية العقدية فإن إصالح الضرر فيها يكون 

   ٤.ضرر على من أخل بااللتزامالالتعويض مبلغا من املال يقضي به لصاحل من حلقه 

يف املسؤولية التقصريية يكون التعويض عن الضرر املباشر سواء كان متوقعا : الضرر ـ مدى تعويض ٦

أو غري متوقع، أما يف املسؤولية العقدية ال يكون التعويض إال عن الضرر املباشر متوقع احلصول 

   ٥.فقط

يف املسؤولية التقصريية التضامن ثابت حبكم القانون، أما يف املسؤولية العقدية ال يثبت  :ـ التضامن ٧

  ٦.التضامن إال باالتفاق

سنة على حسب األحوال و تتقادم  15 بـــسنوات أو  3املسؤولية التقصريية تتقادم بـ  :ـ التقادم ٨

   ٧.سنة 15املسؤولية العقدية  بـ 

                                                           

  .12ـ11، ص ـالسابقاملرجع  :ـ أنور العمروسي ١
  .749املرجع السابق، ص: السنهوري: ينظر ٢
  749املرجع نفسه، ص : ـ السنهوري  ٣
  . 15، 13 ، 12املرجع نفسه، ص : أنور العمروسي:ـ  ينظر ٤
 749، ص املرجع السابق :السنهوري:ـ ينظر ٥
  750، صاملرجع نفسه: السنهوري - ٦
  .750املرجع نفسه ، ص : ـ السنهوري ٧
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  : المسؤوليتين التقصيرية والعقديةالجمع بين : البند الثاني 
يرى بعض الفقهاء أن التفرقة بني نوعي املسؤولية التقصريية و العقدية ال يقوم على أساس 

صحيح، ومثة بعض آخر  ـ أنصار ازدواج املسؤوليتني ـ يرى بأن لكل من املسؤوليتني نطاقها اخلاص 

، بينما ذهب الشرحمع بينهما وهو رأي أغلب وكياا القانوين الذي تقوم عليه، حبيث أنه ال يصح اجل

   ١.إىل إمكان اجتماع املسؤوليتني ودخول إحدامها يف األخرى الشرحبعض 

ويتحقق اجلمع بني املسؤوليتني عندما يطالب الدائن بالتعويض على أساس املسؤولية العقدية 

ل بضوابط مهنة الطب ارتكاب الطبيب خطأ خي: وآخر على أساس املسؤولية التقصريية، ومثال ذلك

بإقامة املسؤولية العقدية على أساس إمهال الطبيب يف معاجلته، وبإقامة  )الدائن(فهنا  يسمح للمريض 

املسؤولية التقصريية على أساس الضرر الذي حلق به جراء إخالل الطبيب بالواجب الذي يفرضه عليه 

التعويض مرتني مما يؤدي إىل خمالفة يؤدي إىل حصوله على  ذاالقانون بعدم اإلضرار بالغري، وه

   ٢.القاعدة العامة اليت تقضي بعدم جواز التعويض مرتني عن ضرر واحد

العقدية جمال تطبيقها اخلاص، ل من نوعي املسؤولية التقصريية و ولكن الرأي الصحيح أن لك 

  لعالقات بني املتعاقدين،فاملسؤولية التقصريية ختتص باألغيار بينما تنحصر املسؤولية العقدية يف دائرة ا

و خيتلف املركز القانوين لكل منهما فبتايل ال يصح اجلمع بينهما، كما ال جيوز أن يستند الدائن إىل 

ما يرد من أحكام إحدى املسؤوليتني يف نطاق األخرى وال استبعاد أحكام إحدامها إلبداهلا مبا يراه 

يف نطاق إحدامها فليس له أن يقوم برفع  أصلح له من أحكام األخرى، وإذا خسر الدائن دعواه

   ٣.الفصل فيها دعوى جديدة يف نطاق األخرى لسابق

ميكن اجلمع بينهما ألن كل واحدة منهما تعترب نوع من أنواع  يتبني مما سبق أن املسؤوليتني ال

  .املسؤولية املدنية

  .التخيير بين المسؤوليتين : البند الثالث 
 ذامعناه أن الدائن خيتار أصلح الدعويني له مىت توافرت شروطها، وهالتخيري بني املسؤوليتني 

أثار خالف يف الفقه والقضاء، فالبعض من يرى جواز اخلرية بني املسؤوليتني على أساس أن الدعوى 

                                                           

 .18املرجع السابق، ص: أنور العمروسي:ـ  ينظر ١
   296م، دار املسرية، األردن، ص 2009هـ، 1430، 1يف القانون املدين، ط  االلتزاممصادر : يوسف حممد عبيدات:ـ  ينظر ٢
  . 18 ص  ،املرجع نفسه :أنور العمرورسي :ينظر ـ ٣
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فإذا توفرت شروط كلتا املسؤوليتني فعلى الدائن اخليار بينهما وإذا  ١جيوز رفعها مىت توفرت شروطها،

ر أحدمها وخسرها فال حيق له اللجوء إىل األخرى، بينما يرى البعض اآلخر عدم جواز قام باختيا

اخلرية بني املسؤوليتني، فما دام هناك عقد فال يصح للدائن أن يرفع سوى دعوى املسؤولية العقدية 

ل يعترب ألن عالقة الدائن باملدين أساسها العقد وحده، واخلرية يف نظرهم ال تثور إال إذا كنا بصدد فع

إخالل بالتزام عقدي ويعترب يف نفس الوقت خطأ تقصرييا، وهذا هو الرأي الغالب والسائد عند 

   ٢. الفقهاء

أصحاب نظرية ازدواج املسؤولية يف الفصل بني املسؤوليتني ضمن وجند أن املشرع اجلزائري أيد 

إىل املادة  54ء من املادة النصوص القانونية، فنجده نص على أحكام العقد وجزاء اإلخالل به ابتدا

 140إىل  124من القانون املدين بينما نص على أحكام املسؤولية التقصريية ابتدءا من املادة  123

  . من القانون املدين 

  مقارنة المسؤولية التقصيرية مع المسؤولية العقدية في الشريعة اإلسالمية : الفرع الثاني 
اإلسالمية يطلقون مصطلح الضمان على املسؤولية وتشمل سبق القول أن فقهاء الشريعة 

الضمانات يف التعبري الفقهي كال من ضمان العقد الذي يقابل املسؤولية العقدية يف االصطالح 

ذا سيتم القانوين، وضمان العدوان الذي يقابل ما يسمى يف القانون باملسؤولية التقصريية، ومن ه

  .  يف الشريعة اإلسالمية العقد املقارنة بني ضمان العدوان وضمان

ضمان العدوان هو ما ينشأ عن خمالفة التزام شرعي، وهو مبدأ احرتام حقوق الغري، والعدوان 

قد يصدر عن الشخص املعتدي أو املخطئ نفسه، أو عن أشخاص خاضعني لرقابته أو تابعني له، أو 

للغري فإنه يقوم هذا الضمان على  وإذا ترتب عن هذه املخالفة ضرر. ٣عن شيء أو حيوان مملوك له

أساس التعدي أو اخلطأ املفضي إىل اإلضرار بالغري يف جسمه أو ماله، ومثال ذلك كحفر الطرق 

  إخراج الشيء  ‹‹:وهذا يؤدي إىل اإلتالف، واإلتالف هو ٤لبعض االستعماالت دون إعادة ردمها،

                                                           

  . 291 م، دار الثقافة ،األردن، ص2014 /هـ 1435  ،7يف القانون املدين ، ط  االلتزاممصادر : أنور سلطان: ـ ينظر ١
  35املرجع السابق، ص :  ج العريبلحا ب: ـ ينظر ٢
  .216املرجع السابق، ص : وهبة الزحيلي:ـ  ينظر ٣
 23 ، صم، دار السالم، ، مصر1999/ــــــــه1420 ،1جممع الضمانات، ط):أيب حممد بن غامن بن حممد( البغدادي:ـ ينظر  ٤
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 ١››جوب الضمان ألنه اعتداء وإضرارمن أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة وهو سبب لو 

، وقوله صلى ]١٩٤:  البقرة[m�~�_�̀�a��b�c�d�e�f l: لقوله تعاىل

  . ٢"ال ضرر وال ضرار  "اهللا عليه وسلم 

شغل الذمة حبق مايل للغري، جربا للضرر الناشئ عن ‹‹:أما ضمان العقد يف االصطالح الفقهي هو

والعقد يسمى التزاما ألنه يكون بالتزام العاقد، وقد يكون ، ٣››عدم تنفيذ العقد أو اإلخالل بشروطه

   ٤.االلتزام من جانب واحد كما يف الكفالة حبيث يلزم الكفيل نفسه و بإرادته بكفالة املكفول عنه

وخيتلف ضمان العقد ذا التعريف عن ضمان العدوان، حبيث ضمان العقد ينشأ عن اإلخالل بالتزام 

  .ان ينشأ عن خمالفة التزام شرعيعقدي، بينما ضمان العدو 
 

  
 

                                                           

، 1، السعودية، جم، جامعة اإلمام 1991هـ 1411بدون طبعة، نظرية الضمان الشخصي ،: ـ حممد بن إبراهيم املوسي ١

  41ص
  .784،ص2341يف حقه ما يضر جباره، رقم بينابن ماجة، كتاب األحكام، باب من رواه  ٢
  .22 ، صالسابقاملرجع : ـ البغدادي  ٣
  39املرجع نفسه، ص : حممد بن إبراهيم املوسي:ـ ينظر ٤
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  :المبحث األول 

  أركان المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الجزائري والشريعة اإلسالمية

املسؤولية هلا ثالثة أركان تقوم عليها وهي اخلطأ والضرر والعالقة السببية بني اخلطأ والضرر وهذا ما    

  : سيتم توضيحه يف هذا املبحث

  الخطأ في القانون المدني الجزائري في الشريعة اإلسالمية: المطلب األول 

ولية إال إذا قها وقوعا، فال جتب املسؤ اخلطأ هو أول األركان اليت ال قوام للمسؤولية إال ا، وهو أسب

  .وقع خطأ نتج عنه ضرر

  : تعريف الخطأ في اللغة وفي االصطالح القانوني والشرعي: الفرع األول 

   .تعريف الخطأ في اللغة: البند األول 

�m�w�x�y�z:ضد الصواب، ويف التنزيل احلكيم:من فعل خطأ، واخلطأ: اخلطأ

{�|�l ]٥: األحزاب[ وقوله تعاىل:m�J�K�L�M l]مل  ما: وخطأ ،]٩٢: النساء

ما تعمد، واخلطأ ضد العمد، وهو أن تقتل إنسانا بفعلك من غري أن تقصد قتله أوال : يتعمد، واخلطأ

إذا سلك سبيل اخلطأ عمدا وسهوا، ويقال ملن أراد شيئا : تقصد ضربه به مبا قتلته به، وأخطأ خيطئ

   ١.ففعل غريه أخطأ

   ٢.الذنب، وخطأ سلك سبيل خطأ عامدا أو غريه:  اخلطأ و

الذنب واإلمث، ويقال خطئ إذا تعمد وأخطأ إذا مل : ويقال خطئ يف ديته خطأ إذا أمث فيه، واخلطأ 

   ٣.يتعمد

  : تعريف الخطأ في االصطالح القانوني: الثاني  البند

اخلطأ شرط ضروري لقيام املسؤولية إذ ال يكفي أن يصاب الشخص بضرر من فعل شخص آخر  

  . حىت جيوز له أن يطالب الفاعل بالتعويض بل البد يف مساءلة الفاعل أن يكون قد ارتكب اخلطأ

  : و عرف الفقهاء القانونني اخلطأ بعدة تعريفات نذكر منها 
                                                           

  133.، 132ص  ،4، جاملرجع السابق :ـ ابن منظور ١
  . 13ص ،1ـــــــ، املطبعة األمريية، مصر، جه1301، 3القاموس احمليط، ط :ـ فريوز أبادي ٢
، مصر مطبعة التقدم العلمية  ،هـ 1322، 1ط ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري :أمحد بن علي املقري الفيومي :ـ ينظر ٣

  87 .ص ،1اجلزء 
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  . ١››ابقهو اإلخالل بالتزام س‹‹:اخلطأ :أوال

    ٢.قدام على عمل ما دون توقع اإلضرار بالغري، أو هو اإلخالل بالثقة املشروعةاإل:ثانيا

   ››.هو اعتداء على حق يدرك املعتدي فيه جانب االعتداء‹‹اخلطأ  :ثالثا

هو انتهاك حلرمة حق ال يستطيع من انتهك حرمته أن يعارضه حبق أقوى أو حبق  ‹‹اخلطأ:رابعا

  ››.مماثل

إن االعتداء على احلق واإلخالل بالواجب واحلق األقوى : هذه التعريفات قائال ٣انتقد السنهوري وقد

أو احلق املماثل كل هذه األلفاظ ال حتدد معىن اخلطأ بل هي ذاا يف حاجة إىل حتديد معرفا بذلك 

عناية وهو أن يصطنع ل بذااللتزام القانوين دائما التزام بإخالل بالتزام قانوين وهذا ‹‹:اخلطأ أنه

   ٤››.الشخص يف سلوكه اليقظة والتبصر حىت ال يضر بالغري

فاخلطأ إذن هو كل عمل غري مشروع إال أنه ال يشرتط يف العمل غري املشروع أن يكون ممنوعا صراحة 

بنص قانوين أو الئحي وعلى العكس من ذلك فإن السلوك املطابق للقانون ال يستبعد بذاته وجود 

كفي لوصف الفعل بأنه غري مشروع أن يكون مدانا اجتماعيا وهذا التعريف يؤدي بنا إىل أن اخلطأ في

ننظر إىل اخلطأ نظرة جمردة، أما تعريف اخلطأ بأنه االحنراف عن سلوك الرجل العادي فهوا األكثر 

   ٥.قبوال عند الفقه والقضاء

كل فعل :" من القانون املدين بأنه  124واملشرع اجلزائري هو كذالك بدوره عرف اخلطأ يف املادة  

  . "أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه ويسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض

                                                           
  .87، 79، ص 2ج األردن، ،دار وائل للنشر، 2006،  1املبسوط يف شرح القانون املدين، اخلطأ، ط : ـ حسن علي الذنون  ١
  .87ص: ذنونحسن علي ال: ينظرــ  ٢
أمحد بن مسعود بن أمحد بن ممدود بن برسق، امللقب بشهاب الدين، املكىن أبا العباس، الضرير، السنهوري، :السنهوريـ  ٣

حممود .[ه1015املعروف باملادح، ألنه كان يكثر من مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم، له القدرة على النظم، تويف سنة 

  .]دار الكتب العلمية، بريوت، لبنانم، 1983/ ه1403، 1إعجام األعالم، ط: مصطفى
  779.،778 املرجع نفسه ، ص: ـ السنهوري  ٤
  .231،232،ص1، منشورات اجلامعة املفتوحة ، طرابلس،ليبيا، ج 3،1993، ط النظرية العامة لاللتزام: البدويـ حممد علي  ٥
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ويتضح من هذه املادة أن املسؤولية عن األعمال الشخصية التقصريية ال تقوم إال بتوافر أركاا واليت 

أركاا كان مرتكب اخلطأ مسؤوال بالتعويض عن تتمثل يف اخلطأ والضرر وعالقة سببية وإذا توفرت 

   ١.األضرار اليت ترتب عن خطئه

  :تعريف الخطأ في االصطالح الشرعي : البند الثالث 

 فالضرر الذي يوجب التعويض على اخلطأ، مصطلح التعديلشريعة اإلسالمية فقهاء ايطلق 

أركانه، وأن اخلطأ الذي ذكره  حدأي أن التعدي هو املوجب للضمان وأجيب أن حيصل تعديا  عندهم

فقهاء الشريعة وقاموا بتعريفه هو اخلطأ باعتباره أحد أقسام القتل مريدين به ما حيصل من قتل عن 

  .ه نقوم بتعريف التعدي لغة وشرعاغري عمد ومن خالل ما مت ذكر 

  لغة:  أوال

:  البقرة[m�Â�Ã l:التعدي من فعل عدا، والتعدي جماوزة الشيء إىل غريه، لقوله تعاىل

����̀�_�m:أي ال جتاوزها إىل غريها، وكذلك قوله تعاىل]٢٢٩ ��a�b l  ]أي ]١:  الطالق ،

اعتدى فالن على احلق أو فوق احلق كأن : يتجاوزها، ويقال تعديت احلق أي جاوزته، وقالت العرب

  ٢. جاز عن احلق إىل الظلم

  شرعا: ثانيا 

  :عدة  استخدم الفقهاء مصطلح التعدي خلدمة معان

   ٣››.معىن االستيالء على منفعة مال الغري، أو هو غصب املنفعة‹‹ـ  ١

من حفر بئرا تعديا فهلك فيها شيء : ، فقد جاء يف فتح اجلليل››جماوزة ما جيوز إىل ما جيوز‹‹ـ  ٢

جماورة احلد املأذون به ، أو  ‹‹فإنه يضمن، كما لو حفرها يف أرض غريه أو يف طريق املسلمني، أو هو

   ٤››.العمل بدون وجه حق أو جواز شرعي

                                                           
  241 ص ،رجع السابقامل: حسن قدادة  ـ ١
  2847 ، 2846ص  ،31ج  ،، املرجع السابق :ـ ابن منظور ٢
إحياء  ردا ، بدون طبعة، بدون تاريخ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ):مشس الدين الشيخ حممد عرفة(الدسوقي :ـ ينظر ٣

  . 443 ، 442 ص 3جلبنان، ،الكتب العربية
  12.،11ص  ،مصر،اإلسكندرية، نظرية التعدي، بدون طبعة، بدون تاريخ، دار الفكر اجلامعي: ـ أمحد حممد عطية حممد ٤



  .  لمسؤولية التقصيريةأركان ا ..............................................:  المبحث األول

 

 

20 

اإلفتيات على حقوق الغري يف أبدام أو أعراضهم وأمواهلم إذا كان هذا ‹‹:وعرف التعدي بأنه

   ١››اإلفتيات ال يقره الشارع سواء قصده أو وقع منه على سبيل اإلمهال والتقصري

كلمة : استعمل الفقهاء املالكية و  ››التصرف يف شيء بغري إذن ربه وبدون قصد متلكه ‹‹:وهو أيضا 

مبعىن اجلناية بوجه عام، وذا االصطالح يشمل التعدي، النفوس واألبدان والفروج : التعدي 

  . ٢واألموال

أما االستعمال السائد عند مجهور الفقهاء، أم يقصدون بالتعدي أو االعتداء إحداث عمل غري 

  . ٣مباح وال مأذون به شرعا

  .ركان الخطأ و أنوعه في القانون المدني الجزائري وفي الشريعة اإلسالمية أ: الفرع الثاني 

  أركان الخطأ في القانون الجزائري : البند األول 

يقوم اخلطأ يف املسؤولية التقصريية على ركنني أساسيني ركن مادي وهو التعدي وركن معنوي 

  .وهو اإلدراك 

العمل الذي يرتكبه الشخص ويسبب ضررا بالغري إما يصدر منه  ‹‹هو) :التعدي(الركن املادي  :أوال 

بقصد اإلضرار وهذا ما يسمى باجلرمية املدنية، وإما يصدر منه بغري قصد وإمنا وقع منه نتيجة إمهال 

   ٤››.أو التقصري، أو نتيجة عدم اختاذ احليطة الالزمة فهذا ما يسمى بشبه اجلرمية املدنية

وعي جمرد ال مبقياس شخصي ذايت، فالسلوك الواجب هو الذي ويقاس اخلطأ مبعيار موض

يسلكه الشخص العادي لوجوده يف نفس الظروف اليت أحاطت بالشخص القائم بالفعل فإذا كان 

سلوكه متفقا مع سلوك الشخص املعتاد فال يكون هناك حمل لالحنراف عن السلوك الواجب قانونا، 

ترتب عليه ضرر للغري، كان على املضرور عبء إثبات وقوع وإذا وقع االحنراف عن السلوك الواجب و 

ا كان مقتضى الركن املادي يتمثل يف االحنراف أو التعدي، فإنه  توجد عدة ذاالحنراف والتعدي، وإ

                                                           
  . 75، ص املرجع السابق: ـ سيد أمني ١
دار الشتات للنشر والربجميات ودار الكتب  م،2008 ، بدون طبعة،املباشر واملتسبب يف الفعل الضار :ـ صابر حممد حممد سيد ٢

  91.مصر، ص  ،القانونية
 صمصر، ،، اإلسكندريةدار الفكر اجلامعي م،1،2003ط ،أحكام الغصب يف الفقه اإلسالمي :ـ حامد عبده سعيد الفقى ٣

69 ،70.  
  .242ص  ،املرجع السابق :ةحسن قدادـ  ٤
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، وذلك من خالل أنه كان وقت ارتكابه للعمل ١استثناءات يكون فيها االحنراف أو التعدي مشروعا

  :يةيف إحدى احلاالت الثالث اآلت

من أحدث :" من القانون املدين اجلزائري على أنه  128فقد نصت املادة : ـ حالة الدفاع الشرعي ١

ضررا وهو يف حالة دفاع شرعي عن نفسه، أو عن ماله ، أو عن نفس الغري أو عن ماله كان غري 

  "ضي مسؤول على أال جياوز يف دفاعه القدر الضروري وعند االقتضاء يلزم بتعويض حيدده القا

يتضح من هذه املادة أن العمل غري املشروع يعترب مشروعا إذا ارتكبه الشخص دفاعا عن نفسه أو 

ماله أو عن نفس ومال الغري لكن جيب أن تتوافر شروط الدفاع الشرعي وإال ظل العمل غري مشروع 

  :ويسأل عنه الشخص بالتعويض وهذه الشروط هي 

  . ويهدد الشخص يف نفسه وأمواله أو يف نفس الغري ومالهأ ـ أن يكون هناك خطر خيشى من وقوعه 

  .ب ـ أن يكون إيقاع هذا اخلطر عمال غري مشروع 

    ٢.ج ـ أن يكون دفع االعتداء بالقدر الالزم دون جماوزة أو إفراط

  : ـ حالة الضرورة ٢

ضررا أكرب، حمدقا من سبب ضررا للغري ليتفادى : " من القانون املدين اجلزائري بأنه  130تنص املادة 

  "به أو بغريه، ال يكون ملزما إال بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا 

إذا استطاع الشخص املسؤول أن يقيم الدليل بأنه أثناء ارتكابه للتعدي كان ذه املادة أنه يتضح من ه

قاضي يف حالة ضرورة أن يتخلص من جزء من مسؤوليته، حيث ال يلزم إال بالتعويض الذي يراه ال

مناسبا وحىت يثبت أنه كان يف حالة ضرورة أثناء ارتكابه التعدي  عليه أن يقيم الدليل على توافر 

  : الشروط اآلتية

  .أ ـ أن يكون هناك خطر حال، يهدد مرتكب الفعل أو الغري يف النفس أو املال

ب ـ أن يكون مصدر اخلطر أجنبيا عن حمدث الضرر وعن املضرور، فإذا كان اخلطر راجعا إىل فعل 

  . أحدمها انتفت حالة الضرورة ويصبح حمدث الضرر هو املسؤول مسؤولية كاملة

كان اخلطر املراد تفاديه ذا  ج ـ أن يكون اخلطر الذي يراد تفاديه أكرب بكثري من اخلطر الذي وقع، وإ

   ١ .ا أو أقل من الضرر الواقع فإن حالة الضرورة ال تقوممتساوي

                                                           
  .212، 211ص  م، اجلامعة املفتوحة،ليبيا، 1998بدون طبعة، النظرية العامة لاللتزام، :حممد عبد اهللا الدليمي: ينظرـ  ١
  .244، ص املرجع السابق: ةحسن قداد:ينظرـ  ٢
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  :ـ حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس  ٣

ال يكون املوظفون واألعوان العموميون :" من القانون املدين اجلزائري على أنه 129تنص املادة 

يهم من رئيس، مسؤولني شخصيا على أفعاهلم اليت أضرت بالغري إذا قاموا ا تنفيذا ألوامر صدرت إل

  . "مىت كانت إطاعة هذه األوامر واجبة عليهم

هذه املادة تتعرض ملسؤولية املوظف والعامل العام أثناء تنفيذ األوامر اليت تصدر إليهم من رؤسائهم 

حيث يستطيع كل من املوظف والعامل أن يتخلص من مسؤوليته يف حالة وقوع ضرر نتيجة لنشاطهم 

رؤسائهم ولكن لكي يتخلص املوظف من مسؤوليته ال بد من توافر بعض الذي كان تنفيذا ألوامر 

  :الشروط وهي

  .موظفا عاما أو عامال عاما وفقا لقانون الوظيفة العامة) التعدي ( أ ـ أن يكون من صدر منه العمل 

ب ـ أن يكون قد صدر للموظف أو العامل الذي يندرج حتت طائلة هذا النص أمرا واجب التنفيذ 

  ٢.س طاعته واجبة عليهممن رئي

ج ـ أن يكون املوظف معتقدا يف مشروعية األمر، فهي ال تكون واجبة إال إذا كانت مشروعة أو يف 

  . األقل يعتقد املوظف أا مشروعة

د ـ جيب أن يراعي املوظف يف تنفيذ األمر جانب احلذر واحليطة، فعلى املوظف تنفيذ األمر طبقا 

  ٣.تعليمات حتفظات معينةللتعليمات فقد تفرض هذه ال

  .)اإلدراك( الركن المعنوي : ثانيا 

إذا كان شرط االحنراف عن سلوك الشخص املعتاد ضروريا لقيام ركن اخلطأ فإن هذا الركن ال قيمة له 

مل يكن قد صدر من شخص يتمتع بقدر من اإلدراك أو على األقل أن  من الناحية القانونية إذا

يكون مميزا حىت يكون مسؤوال عن أعماله غري املشروعة، ألن املسؤولية ال تقوم يف حق عدمي التميز 

ألن أساسها هو اخلطأ واخلطأ ال ينسب إىل غري املميز فال مسؤولية على الصيب غري املميز عما حيدثه 

                                                                                                                                                                                     
 .35،36ص  ،2، اجلزائر،جدار اهلدى م،2004 ،2، طشرح القانون املدين اجلزائري :حممد صربي السعدي: ينظرـ  ١

  .245، 244 ص ،املرجع السابق :ةحسن قداد:ينظرـ  ٢
 35 .، 34ص  املرجع نفسه،: صربي السعدي:ـ ينظر  ٣
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وكذلك احلال بالنسبة للمجنون واملعتوه ومن فقد إدراكه بسبب عارض خارج عن من ضرر للغري 

  . ١إرادته حتت تأثري املسكرات أو املخدرات أو التنومي املغناطيسي

سنة، فمن بلغها كان مسؤوال مسؤولية كاملة عن كل  16ـ ولقد حدد املشرع اجلزائري سن التميز ب

ال يسأل " من القانون املدين أنه  125ري وهذا ما أكدته املادة أفعاله الضارة اليت ينتج عنها ضرر للغ

." املتسبب يف الضرر الذي حيدثه بفعله أو امتناعه أو بإمهال منه أو عدم حيطته إال إذا كان مميزا

ويتضح من هذه املادة أن من مل يبلغ السادسة عشر من عمره فال مسؤولية عليه، وذلك النتفاء الركن 

وهو اإلدراك ويتساوي مع الصيب غري املميز ولكن هناك استثناء يف حالتني يكون  املعنوي للخطأ

فيهما الصيب غري املميز مسؤوال عن أعماله الضارة بالتعويض ومها، حالة عدم وجود مسؤوال عن 

الصيب غري املميز، وحالة تعذر احلصول على تعويض من املسؤول، ففي هذه احلالة يكون للقاضي أن 

من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا يف ذلك مركز اخلصوم،ألن مسؤوليته ال تقوم  حيكم على

على أساس اخلطأ حيث ينتفي ركنه وهو اإلدراك وإمنا تقوم على أساس حتمل التبعة وهذا ما جيب أن 

   ٢.يراعيه القاضي عند القضاء على الشخص غري املميز

   .سالمية أنواع الخطأ في الشريعة اإل: البند الثاني 

، ٣››هو جماوزة احلد املأذون به، أو العمل بدون حق أو جواز شرعي‹‹التعدي :  التعدي العمد :أوال

إتيان الفعل بقصد اإلضرار بنفس أو مبال ولو كان ذلك الفعل مشروعا، أو هو  ‹‹أما العمد فهو

  ٤››.اإلرادة املتوجهة حنو الفعل ونتائجه

حيث أن من يستعمل حقه بقصد اإلضرار بالغري يعد ) النية( النفسي والتعدي العمد متصل باملعيار 

   ٥.متعسفا، وبالتايل ينبغي عليه التعويض لتوافر نية اإلضرار

فالتعدي العمد، تعد عن قصد وقيل أن العمد هو القصد وال يوقف عليه إال بدليله فأقيم الدليل مقام 

   ١.عارف الظنية والشرعيةاملدلول ألن الدالئل تقوم مقام مدلوالا يف امل

                                                           
 215 .،214، ص املرجع السابق: ـ حممد عبد اهللا الدليمي  ١

  .245،246ص  ،املرجع السابق :حسن قدادة:ـ ينظر  ٢
  10.املرجع السابق، ص : أمحد حممد عطية حممدـ  ٣

  . 45م، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن ص 1،2004املباشر واملتسبب يف املسؤولية التقصريية، ط:ـ صاحل أمحد حممد اللهييب ٤
م، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، 2006، 1ط _ الفعل الضار_لتزام مصادر اال: بشار ملكاوي، فيصل العمري: ـ ينظر  ٥
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أن اجلوابر مشروعة جللب ما فات من مصاحل وال يشرتط يف ذلك : وجاء يف كتاب قواعد األحكام 

أن يكون من وجب عليه اجلرب آمثا ولذلك فقد شرع اجلرب مع اخلطأ والعمد واجلهل والعلم والذكر 

ى رجل بألف دينار وقضى وعلى ذلك لو شهد شاهدان عل ٢والنسيان وعلى اانني والصبيان

القاضي بشهادما مث رجعا فإما يضمان األلف ألما ملا رجعا عن شهادما بعد القضاء تبني أن 

، واملتسبب إىل اإلتالف مبنزلة املباشر يف ٣شهادما وقعت سببا إىل اإلتالف يف حق املشهود عليه

تثور صعوبة إذا شهد شاهد على رجل ولكن  ٤حق سببية وجوب الضمان كاإلكراه على إتالف املال

أنه قتل شخص ما عمدا فقضى القاضي بإعدامه ـ الشخص املشهود فيه ـ مث رجع الشاهدان 

فبخصوص هذا احلكم الذي يطبق يف هذه احلالة فقد اختالف الفقهاء يف ذلك فذهب األحناف إىل 

رعا وال مماثلة بني القتل وجوب الدية على الشاهدين ودليلهم على هذا أن العمد مقيد باملثل ش

مباشرة وبني القتل تسببا خبالف اإلكراه ألن املكره كاآللة بيد املكره أما الشافعية فعليهما القصاص 

، وذهب احلنابلة إىل ٥وعللوا على هذا أن القتل بالسبب يف باب القصاص يف معىن املباشرة كاإلكراه

ليهما القصاص وإن مل يتعمد ذلك فعليهما أن الشاهدين إن تعمد الكذب والزور بقصد قتله فع

الدية، واستدلوا مبا روي أن رجلني شهدا عند علي كرم اهللا وجهه على رجل أنه سرق فقطعه مث رجعا 

  . ٦غرمهما دية يده" لو أعلم أنكما تعمدمتا لقطعت أيديكم :" عن شهادما ، فقال علي 

  :التعدي غير العمد : ثانيا 

                                                                                                                                                                                     
 .350،ص  5هـ، املطبعة الكربى األمريية ببوالق، مصر،ج1326، 3رد احملتار على در املختار،ط): حممد أمني(ـ ابن عابدين  ١

  .92م،ص 1980، 2قواعد األحكام يف مصاحل األنام،ط: ـ عز الدين بن عبد السالم ٢
دراسة مقارنة بني القانون املدين املصري واليمين يف الفقه (ركن اخلطأ يف املسؤولية املدنية، : ـ حممد حسن علي الشامي ٣

 .148،رسالة دكتوراه، جامعة عني مشس، دار اجلليل، بريوت، لبنان ص )اإلسالمي

م، دار الكتاب العريب،  1982، 2الشرائع، طبدائع الصنائع يف ترتيب ): عالء الدين أيب بكر بن مسعود( ـ  الكاسائي ٤

  .283 ،ص 6بريوت، لبنان،ج
  .285املرجع نفسه، ص: الكاسائي: ـ ينظر  ٥
م، دار الكتاب العريب، 1998ـ/ه1403املغىن على خمتصر اخلرقي،): ابن حممد عبد اهللا ابن أمحد بن حممود (ـ ابن قدامة  ٦

  .332، ص9بريوت، لبنان ج



  .  لمسؤولية التقصيريةأركان ا ..............................................:  المبحث األول

 

 

25 

ة ضارة واملقصود ا هو الفعل الذي يقع من شخص ليس له إرادة يف إيقاعه واقعة غري إرادي‹‹هو 

ينتج عن هذا الفعل ضرر ويصيب الغري وذلك كالتلف الذي يقع من عدمي التميز كالصيب ومن 

   ١››.حكمه كالنائم أو الغافل وانون

فالتعدي غري العمد يتعلق  ››ينشأ عن التقصري أو اإلمهال أو قلة االحرتاز عما اعتاده الناس ما‹‹وهو 

من ناحية بالسبب املؤثر الذي أحدث الضرر، ومن ناحية أخرى بالسلوك املعتاد الذي الضمان فيه، 

  . ٢ولبيان هذا املعيار نورد األمثلة التطبيقية لتبني املسلك املعتاد الذي ال يتعلق الضمان به

  .٣كان الرش كالعادة لدفع الغبار ال يضمن  ذالو قام رجل برش الطريق فعطب إنسان بذلك ضمن، وإ

كان الفعل مما جرت به العادة ال جيب الضمان، أما إذا أخرج عما ذا  ويستفاد من هذا املثال أن إ

لو نفر أحد طري إنسان عمدا : ولبيان هذا املعىن جاء يف مثال آخر  ٤جرت به العادة وجب الضمان

  . ٥ضمن اتفاقا ال لو مل يقصد وإن دنا منه

أن سبب رفع الضمان هو أن الطري من شأنه الذعر من املارة حفظه وأن املرور ذا املثال يتضح من ه

   ٦.يف الطريق عمل معتاد فأرتفع الضمان لعدم خمالفة املار ملا اعتاده الناس

ذكيا  "أن املسلك املعتاد يف الفقه اإلسالمي ال يقاس حبالة الشخص : ويستخلص من األمثلة السابقة

وإمنا يقاس بالفعل ذاته فإن كان الفعل مما جرت به عادة الناس " أو متوسط الذكاء أو خامالكان 

خالف الفعل ما اعتاده الناس أو اتسم بالعدوان وجب الضمان حىت لو صدر  ذافال ضمان فيه، أما إ

   ٧.الفعل ممن ال إدراك له

برتتب عليه التعويض املدين و ويستخلص من عرض هذه النتائج أنه إذا تعلق القصد بفعل أو ترك 

من كل ما مت سياقه يتبني أن التعدي العمد يف الفقه  ذنيرتتب عليه جبانب الضمان اإلمث األخروي، إ

                                                           
م، جامعة الكتب 2010حق التعويض وموجباته يف الفقه اإلسالمي والقانون املدين، بدون طبعة، : النشارـ حممد فتح اهللا  ١

  .73ص  ،العربية، مصر
  .154املرجع السابق، ص: حممد حسن علي الشامي:ـ  ينظر ٢
  102املرجع السابق، ص: البغدادي: ـ ينظر ٣
  .154املرجع نفسه، ص : حممد حسن علي الشامي: ـ ينظر ٤
   .269،ص922املادة: ـ جملة األحكام العدلية ٥
  .103املرجع نفسه ،: البغدادي: ـ ينظر ٦
  .155املرجع نفسه، ص : ـ حممد حسن علي الشامي ٧
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اإلسالمي حينما يتعلق باملسؤولية املدنية يستقيم قياسه وفقا ملعيار موضوعي جمرد، وسبب ذلك أن 

األخروي، وما يعنينا هو جرب الضرر املايل   االعتداء املقصود يرتتب عليه الضمان جبانب اإلمث

   ١.للمضرور وجرب الضرر يتم بالضمان

أما عن عمد غري املميز فإن القانون املدين ال ينسب اخلطأ العمدي إىل غري املميز، ويف الفقه 

حيث جتب الدية على عاقلته ملا روي  ٢اإلسالمي أمجع الفقهاء على أن عمد الصيب وانون خطأ

أن جمنونا سعى على رجل بسيف فضربه فرفع ذلك إىل علي فجعله : " مام علي كرم اهللا وجههعن اإل

وهذا التعدي يف النطاق اجلنائي أما يف النطاق املدين فقد " على عاقلته، وقال عمده وخطؤه سواء

ا  أمجع مجهور الفقهاء أيضا على أن الصيب ومن يف حكمه يضمن ما أتلفه من مال الغري يف ماله إذ

كان له مال، وإال اتبع بالقيمة يف ذمته إىل حال يساره وال يضمن وليه، وجيب على من له والية على 

  . ٣ماله أداء وما جيب عليه من ضمان وهذا احلكم حمل اتفاق عند مجهور الفقهاء

دي، تفسريها على ركنني أساسني مها التعانونني لفظة اخلطأ واعتمدوا يف استعمل الفقهاء الق :نتيجة 

حبيث يتم النظر إىل سلوك اإلنسان، واآلخر اإلدراك ويراعى فيه مدى تأثر الشخص مبداركه أو مبدى 

متييزه وإدراكه حىت يتم احلكم عليه مبا إذا كان قد احنرف يف سلوكه فيوصف بوصف اخلطأ، وفرقوا بني 

اكه بالواجب املفروض عليه، خطأ الصغري غري املميز و الكبري املميز، فاألول ال يتم مساءلته لعدم إدر 

خبالف الثاين املميز فهو حمل للمساءلة، أما علماء الشريعة عربوا بالتعدي عن اخلطأ فهم ينظرون إىل 

واقع السلوك من اخلارج كما جيب أن يكون بغض النظر عن ذات الشخص السالك ومداركه من 

انون والعاقل بل سووا بينهم يف الداخل لذلك مل يفرقوا بني خطأ الصغري والكبري وال بني خطأ 

ترتيب الغرم والضمان على ما حيدثونه من ضرر،أما بالنسبة إىل ضابط التعدي عند فقهاء القانون 

اعتربوه أحد أركان اخلطأ ومعياره عندهم هو االحنراف عن السلوك الرجل العادي، وهو مقياس جمرد 

  ٤.موضوعي

  
                                                           

 .150املرجع السابق، ص : حممد حسني الشامي: ـ ينظر ١

،ص 3اللباب يف شرح الكتاب، بدون طبعة، بدون تاريخ، املكتبة العلمية، بريوت، لبنان ج : عبد الغين الغنيمي امليداين: ـ ينظر ٢

162 . 

  .150املرجع السابق، ص : ـ حممد علي الشامي  ٣
  . 146، 145املرجع السابق، ص : حممد فتح اهللا النشار: ـ ينظر ٤
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 مدني الجزائري وفي الشريعة اإلسالميةالضرر في القانون ال: المطلب الثاني 

  

يعترب الضرر الركن الثاين يف املسؤولية التقصريية، فال يكفي لقيام املسؤولية أن يقع اخلطأ، وإمنا 

  .جيب أن يرتتب على اخلطأ ضرر يصيب أحد األشخاص 

  : تعريف الضرر في اللغة وفي االصطالح القانوني و الشرعي: الفرع األول 

  .تعريف الضرر في اللغة:  البند األول

�m�¾�¿�À:قال تعاىل ١››ضد النفع، وهو نقص يدخل يف األعيان‹‹:الضرر � � � �l ] آل

  .٢" ال ضرر وال ضرار: " ، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ]١٢٠: عمران

   ٤››.هو سوء احلال ‹‹، و٣››.ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت‹‹: والضرر

  :الضرر في االصطالح القانوني  تعريف: البند الثاني 

الضرر هو الركن الثاين للمسؤولية التقصريية فال يكفي لتحقيق املسؤولية أن يقع فعل فيه تعدي    

 ٥.بل جيب أن حيدث الفعل ضررا واملضرور يثبت وقوع الضرر به) سواء كان باملباشرة أو بالتسبب(

كافة طرق اإلثبات ويف نفس الوقت تعترب مسألة هو عبارة عن واقعة مادية جيوز إثباا ب‹‹والضرر 

  ٦››. موضوعية ال رقابة للمحكمة عليها إال يف ما خيص شروط الضرر

   ٧››هو عبارة عن األذى الذي يلحق الغري وهو إما أن يكون ماديا أو أدبيا‹‹أو

                                                           
  . 492ص  ،1ج املرجع السابق، : ـ الفيومي ١
   . 784 ، ص2341يضر جباره، رقم كتاب األحكام، باب من بىن يف حقه ما: ابن ماجة رواه- ٢
  2573.   ، ص28املرجع السابق، ج: ـ ابن منظور ٣
  .385، ص 12املرجع السابق، ج  :ـ الزبيدي ٤
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، م2004، 1مصادر احلق الشخصي يف القانون املدين، ط ،مصادر االلتزام : ـ عبد القادر الفار ٥

  .118،ص
تلمسان،  ،، جامعة أبو بكر القايدم2008 _م 2007التعويض عن األضرار اجلسمانية، رسالة ماجستري، : ـ حبماوي الشريف ٦

  . 11ص اجلزائر  
  .204، ص 1، دار وائل للنشر ،األردن، ج1ط_ الضرر_ يناملبسوط يف شرح القانون املد: ـ حسن علي الدنون ٧
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و سيضطر وعرف كذلك على أنه اخلسارة اليت حلقت املدعي فعال واملصروفات الضرورية اليت اضطر أ

  .١إىل إنفاقها إلصالح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به

من املادة ( ويف القانون املدين اجلزائري ال يوجد تعريف للضرر، بالرغم من أن فكرته وردت يف املواد 

الضرر ا انتفى ذوينتج من دارسة هذه املواد ضرورة وجود ضرر و ال مسؤولية بدونه، فإ) 140إىل  124

  .املسؤولية والتعويضانتفت 

  :تعريف الضرر في االصطالح الشرعي : البند الثالث 

  : عرف فقهاء الشريعة اإلسالمية الضرر بعدة تعريفات نذكر منها 

  .استعمل الفقهاء الضرر مقابل النفع :  أوال

  . ٢استعمل الفقهاء الضرر مقابل النفع، وهو حتصيل املنفعة، فإن الضرر هو إزالة املنفعة

هو األمل الذي ال نفع فيه يوازيه أو يريب عليه وهو نقيض ‹‹:القران بأنه أحكامف يف كتاب وعر 

    ٣››.النفع

  .٤››هو مالك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة  ‹‹الضرر: وجاء يف املنتقى

  . ٥استعمل الفقهاء الضرر مبعىن إحلاق املفسدة بالغري:  ثانيا

  . ٦›.›إحلاق مفسدة بالغري...‹‹:ومن ذالك جاء يف فيض القدير

   ٧››.الضرر هو املفسدة... ‹‹: وجاء يف الفتح املبني

  . ٨استعمال الفقهاء للضرر مبعىن أن ينقص الرجل أخاه شيئا من حقوقه:  ثالثا

                                                           
  .98م مكتبة دار األمان، الرباط ، املغرب، ص2011هـ ، 3،1432، طااللتزاممصادر : عبد القادر العرعاري: ـ  ينظر ١
 األول، ص م دار ابن عفان للنشر والتوزيع، الد1997/هـ 1418 ،1الضرر يف الفقه اإلسالمي، ط: أمحد موايف: ـ ينظر ٢

.78  
 54.أحكام القرآن، حتقيق حممد البخاري، دار املعرفة، بريوت، لبنان ص ): أيب بكر حممد بن عبد اهللا ( ـ ابن العريب ٣

  40 .، ص6هـ، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ج 1332، 1املنتقى، ط :ـ الباجي أبو الوليد ٤
  .83املرجع نفسه، ص  :ـ أمحد موايف ٥
 ، ص6م، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ج2،1972فيض القدير شرح اجلامع الصغري، ط: وي عبد الرؤوفـ املنا ٦

431  
م، دار الكتب العلمية،  1398/ هـ _1978الفتح املبني يف شرح األربعني النووية، بدون طبعة، :ـ أمحد بن حجر اهليتمي ٧

  .183بريوت،لبنان، ص 
  87.جع نفسه، صاملر :ـ أمحد موايف ٨
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وجاء أيضا .  ١››ال ضرر أي ال يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقوقه ‹‹:جاء يف الفيض القدير 

الظاهر من لفظ الضرر عرفا هو النقص يف ماله أو عرضه أو نفسه ، أو يف ... ‹‹:يف القواعد الفقهية 

  .  ٢››.شيء من شؤونه بعد وجوده، أو بعد وجود املقتضي القريب له حبيث يراه العرف موجودا

  .إلسالميةأنواع الضرر في القانون المدني الجزائري وفي الشريعة ا: الفرع الثاني 

يصنف الضرر حسب طبيعة املصلحة اليت أعتدي عليها سواء كانت مادية أو معنوية وبالتايل فالضرر 

  . ينقسم إىل قسمني ضرر مادي وضرر معنوي

  .الجزائري  المدني أنواع الضرر في القانون: البند األول 

  : الضرر يف القانون الوضعي ينقسم إىل قسمني ضرر مادي وضرر معنوي

هو األذى الذي يلحق خسارة مالية باملضرور فيؤدي إىل نقص يف ذمته ‹‹:  الضرر المادي: أوال

املالية ومثال ذلك املساس حبق من حقوقه املالية، كحق امللكية عن طريق الغصب أو اإلتالف ومثاله 

  ٣ ››.املساس جبسم اإلنسان وسالمة الصحيحة

حقوقه اليت حيميها القانون سواء يف جسمه أو يف  هو الضرر الذي يصيب املضرور يف حق من ‹‹أو

   ٤››.ماله أو يصيبه يف مصلحة مشروعة

  ضرر مباشر وغري مباشر : والضرر املادي بدوره ينقسم إىل قسمني 

فالضرر املباشر هو الضرر الذي يرتبط مباشرة باخلطأ أي ارتباط السبب بالنتيجة، أو هو النتيجة  

ل جهد معقول، أما الضرر غري ذ يكن يف استطاعة املضرور تفاديها بباألوىل والطبيعية للخطأ ومل

يكون نتيجة مباشرة للخطأ أي هو الضرر الذي فصل بينه وبني اخلطأ األصلي  ذي الاملباشر فهو ال

  . ٥خطأ أجنيب

عل من القانون املدين أنه كل ف 124والضرر املادي قابل للتعويض، فقد ذكر املشرع اجلزائري يف املادة 

  .أحدث للغري ضرر يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض 

                                                           
  .431 ، ص6املرجع السابق، ج: ـ املناوي عبد الرؤوف ١
 . 178م، مطبعة اآلداب يف النجف األشراف، ص 1969هـ ، 1389القواعد الفقهية،: ـ حسن املوسوي اليحنوردي ٢

  204املرجع السابق، ص: ـ حسن علي الذنون  ٣
  . 162م،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر، ص  2005، 1النظرية العامة لاللتزام، ط: ـ علي علي سليمان  ٤
م ، دار وائل للنشر، األردن ج 2002، 1الوجيز يف النظرية العامة لاللتزام، ط: حسن علي الذنون و حممد سعيد رحو: ـ ينظر  ٥

  .267،ص  1
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وهو ضرر يلحق الشخص يف مصلحة غري مالية فهو يشكل : )األدبي(الضرر المعنوي : ثانيا 

اعتداء يقع على حق غري مايل للشخص، كالعواطف واملشاعر والكرامة والسمعة وكذلك املعتقدات 

امسه أو لقبه أو كليهما وغريها من األضرار املعنوية أو  الدينية أو االعتداء على الشخص بانتحال

   ١.األدبية اليت من املمكن أن تصيب الشخص

وإن ارتباط الضرر املعنوي باألحاسيس ينتج صورا متعددة له، وعلى هذا ميكن جتميع هذه الصور يف 

  : أربعة جمموعات

يه الذي يرتكه الفعل الضار يف ـ ضرر معنوي يصيب اجلسم كاآلالم النامجة عن اجلروح والتشو  ١

  .جسم املتضرر 

ـ ضرر معنوي يصيب الشرف واالعتبار والعرض،كالقذف والسب وهتك العرض وإيذاء السمعة  ٢

  .واالعتداء على الكرامة 

  .ـ ضرر معنوي يصيب العاطفة ومن ضمنها الشعور واملعتقد الديين وحرية ممارسته  ٣

داء على حق ثابت له كاستخدام امسه يف عمل فين أو ـ ضرر معنوي يصيب الشخص من االعت ٤

  ٢. نسبة كتاب إىل غري مؤلفه احلقيقي اعتداءا على حقه األديب

والضرر املعنوي قابل للتعويض باملال، فقد استقر الفقه والقضاء على جواز التعويض عن الضرر 

بالتعويض عن الضرر األديب على عكس ما كان عليه قبل، وذلك بأنه ال يصلح أساسا للمطالبة 

املعنوي، وذلك أن التعويض عنه ال يصلح الضرر وال ميحو أثر الفعل الضار وال يعيد املضرور إىل 

حالته اليت كان عليها، ولكن جند  أغلب الفقهاء ينتهجون سبيل تساوي الضررين املادي واملعنوي يف 

  . ٣مواساة للمصاب بعد تعويضهاحلكم بالتعويض عنهما خاصة األديب ملا فيه من ختفيف لآلالم و 

مكرر  182صراحة يف املادة  لتعويض عن الضرر األديب، فقد نص أما موقف املشرع اجلزائري من ا

  "يشمل التعويض عن الضرر املعنوي كل مساس باحلرية أو الشرف أو السمعة  :"على أنه

                                                           
  289.، دار الثقافة، ص م2007/هــــــــ1428، 1النظرية العامة لاللتزامات، ط :أجمد حممد منصور: ـ  ينظر ١
 .77املرجع السابق، ص : بشار ملكاوي فيصل العمري :ـ ينظر ٢

،رسالة ) دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون املدين اجلزائري ( أساس املسؤولية التقصريية ،: وسيلة أمحد شريبط: ـ  ينظر ٣

   107م،جامعة األمري عبد القادر، قسنطية ، اجلزائر،ص  2000هـــــــ 1421ماجستري، 
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ر واألحاسيس، وأنه ذي يصيب العاطفة والشعو سبق يتبني أن الضرر املعنوي هو ال من خالل ما

  .ميكن التعويض عنه لتخفيف عن خاطر املضرور

  .أنواع الضرر في الشريعة اإلسالمية : البند الثاني 

األول ضرر مادي وهو ينقسم إىل ضرر : ينقسم الضرر عند فقهاء الشريعة اإلسالمية إىل قسمني

  .أديب وضرر معنوي جنائي وضرر مايل، أما الثاين ضرر غري مادي وهو ينقسم هو إىل ضرر 

  .الضرر المادي : أوال 

وهو ينقسم إىل ، عرف الفقهاء الضرر املادي بأنه كل أذى يصيب اإلنسان يف جسمه أو يف ماله

  : قسمني 

نفسه أو جرح أحد عتداء على ـ الضرر اجلنائي هو األذى الذي يصيب اإلنسان يف جسمه، أو ا ١

الشارع جزاء، حبيث يشرتط أن حيدث الضرر أثر باد على جسم أطرافها فرتتب عليه تشوبه، فيقدر له 

املضرور، أما إذا زال األثر فليس فيه جزاء يدفع للمضرور إال إذا زال نتيجة صرف نفقات لعالجه،  

ولكن هذا ال مينع احلاكم من تعزير املعتدي على اقرتافه من جرم، ألن كل اعتداء حمظور يستوجب 

  .التعزير 

هو كل ضرر تسبب عن فعل كانت نتيجته تلف املال كله أو بعضه أو إنقاص : ايل ـ الضرر امل ٢

  . ١قيمته أو تفويت أحد منافعه

  .الضرر غير المادي: ثانيا 

يتمثل يف كل ضرر يصيب الشخص يف شرفه أو عرضه أو عاطفته أو يؤدي إىل تفويت مصلحة غري 

  .مالية ملتزم ا وهو كذلك ينقسم إىل قسمني 

ويتمثل يف األذى الذي يصيب اإلنسان يف شرفه أو عرضه أو عاطفته من فعل أو : رر األديب ـ الض١

قول يعد مهانة له كا القذف والسب، وفيما يصيبه من أمل يف جسمه، أو يف عاطفته من ضرب ال 

  . حيدث فيه أثرا أو من حتقري يف خماطبة أو امتهان يف معاملته

صلحة غري مالية ملتزم ا كما يف التزام امتنع فيه امللتزم عن تنفيذ وهو تفويت م: ـ الضرر املعنوي  ٢

   ٢.التزامه كالوديع ميتنع عن تسليم الوديعة إىل مالكها

                                                           
  .43،45 على احلفيف، املرجع السابق، ص: ـ ينظر ١
  43.املرجع نفسه، ص : ـ على اخلفيف ٢
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الضرر  أنوذلك به قواعد الفقه اإلسالمي،  يوهاذين النوعني فيهما تعويض مايل حسب ما تقض

التعويض عبارة عن  واألديب واملعنوي تلحق من ورائه اضرار بالشخص مثله مثل الضرر اجلنائي واملايل 

مال حيل حمل مال مكافئ له، وذلك إلزالة الضرر وجرب النقص واملال يأيت مقابل مال وهذا يف الضرر 

  ١.لفيتم أخذ املال يف مقابلة ما) األديب واملعنوي( غري املادي و املادي 

  شروط تحقق الضرر في القانون المدني الجزائري وفي الشريعة اإلسالمية : الفرع الثالث 

  :  لكي يصلح الضرر أساسا للمطالبة بالتعويض جيب أ ن تتوفر فيه مجلة من الشروط منها

  :شروط الضرر في القانون المدني الجزائري : البند األول 

  : وفر على جمموعة من الشروط وهيال يصلح التعويض عن ضرر أيا كان حىت يت

  .أن يكون الضرر محققا ومؤكدا : أوال

والضرر أيا كان ـ ماديا أو معنويا ـ جيب أن يكون مؤكدا يف حدوثه وأن يكون قد وقع فعال أو سيقع 

 -أقل أجر–تسبب الضرر يف عجز دائم للمصاب أدى إىل فقدان وظيفته أو تغريها :مستقبال مثل 

من القانون املدين على  131بالضرر املستقبل، ونص عليه يف املادة  اعتدوجند أن املشرع اجلزائري 

 182يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي حلق املصاب طبقا ألحكام املادتني :" أنه

مكرر مع مراعاة ظروف املالبسة، فإن مل يتيسر له وقت احلكم أن يقدر مدى التعويض  182و

ة ائية، فله أن حيتفظ للمضرور باحلق يف أن يطالب خالل مدة معينة بالنظر من جديد يف بصف

  " .التقدير

وإذا كان الضرر املستقبل يقبل التعويض عنه فإن الضرر االحتمايل ال ميكن التعويض عنه ومثال ذالك 

الرتميمات أن يطلب شخص تعويضه عن ضرر دم جداره الذي سيحصل نتيجة قيام جاره بعملية 

   ٢.اليت جيريها يف ملكه بالرغم من أنه ال شيء يؤكد ما يدعيه

  .أن يكون غير مشروع : ثانيا 

ويشرتط أيضا أن يكون الضرر غري مشروع، حيث توجد هناك أضرار مشروعة من ذلك األضرار 

عي، أو أو األضرار الناشئة عن حالة الدفاع الشر ) ككساد بضاعة(الناشئة عن املنافسة املشروعة 

  ١.حالة الضرورة،كما ال تعويض عن الضرر الذي أصاب شخص نتيجة إتالف خمذراته اليت يتاجر ا

                                                           
  .45املرجع السابق، ص : على اخلفيف :ـ ينظر ١
  .79دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، ص ،م  2004، الوجيز يف النظرية لاللتزام، بدون طبعة، : دربال عبد الرزاق: ـ ينظر ٢
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  .أن يكون مباشرا وشخصيا : ثالثا 

مبعىن أن يرتبط الضرر مباشرة باخلطأ ارتباط السبب بالنتيجة أي أن يكون الضرر نتيجة طبيعية للخطأ 

ري متوقع وهذا مىت كان املضرور ال يستطيع تفاديه يف الصادر عن املسؤول سواء كان متوقعا أو غ

   ٢.حالة بذله جهة الرجل املعتاد

ويشرتط كذلك أن يكون شخصيا فعلى املدعي أن يثبت أن الضرر قد أصابه شخصيا أي هو 

املضرور األصلي، وإذا كان ليس هو املضرور األصلي فعليه أن يثبت أن الضرر قد وقع على غريه 

ضره ومثال ذلك إذا قذف الزوج زوجته ليلة الدخلة بأا ليست بكر فإنه حيق لوالدها وتعدى إليه وأ

  ٣.املطالبة بالتعويض ألن القذف مس شرفها وشرف والدها 

  .أن يصيب حق ثابت أو مصلحة مالية للمضرور : رابعا 

فإذا كان جسمه االعتداء على سالمة قد يكون إخالال حبق املضرور كاالعتداء على حياة شخص أو 

االعتداء عليها يضعف قدرة الشخص على الكسب ويلزمه صرف نفقات العالج فهذا ضرر مادي، 

أما إذا ترك تشوهات وندوب يف الوجه أو األعضاء كان هذا ضرار معنويا فكليهما يستوجب 

التعويض، وقد يكون إخالال مبصلحة مالية للمضرور فهذا خاص بالضرر املادي ومثال ذلك إذا قتل 

شخص كان عائال لقريب له ال جتب نفقته عليه فإن هذا القريب ال شك أنه يضار من ذلك وهذا 

الضرر ليس إخالال حبق له ألنه ال جيب على املقتول نفقته كما يف األوالد والزوجة ولكنه إخالل جمرد 

ستمرار يف مصلحة مالية له، إذا ثبت أن املقتول كان يعوله على حنو مستمر وطاملا كانت فرصة اال

  .٤النفقة مستقيال حمققة فإذا جنح هذا القريب يف إثبات ذلك قضى له بالتعويض

  .شروط الضرر في الفقه اإلسالمي : البند الثاني 

  : يشترط الفقهاء لكي يكون الضرر معتبرا يجب توفر عدة من الشروط وهي  

  .٥أن يكون واقعا على مال متقوم شرعا  :أوال 
                                                                                                                                                                                     

 .80، ص املرجع السابق : ـ دربال عبد الرزاق ١

  .81املرجع نفسه، ص : دربال عبد الرزاق: ـ ينظر  ٢
 210.املرجع السابق، ص : حممد فتح اهللا النثار: ـ ينظر  ٣

 .205، 204املرجع نفسه، ص : ثارحممد فتح اهللا الن :ـ ينظر  ٤

 5ج لبنان ،بريوت، ،دار املعرفةبدون تاريخ ،، 2تبني احلقائق شرح كنـز الدقائق، ط): فخر الدين عثمان بن علي(علي ـ الزي  ٥

 243. ،ص
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  . ١››هو ما يقع عليه امللك ويستيد به املالك عن غريه إذا أخذه من وجهه‹‹واملال املتقوم 

  .أن يكون حمققا : ثانيا

فالضرر جيب أن يكون حمققا يف احلال واملستقبل أما إذا كان مظنونا أو غالب الوقوع ففيه خالف 

  . ٢والراجح أنه يدفع حرصا على مقاصد الشريعة

  .أن يكون فاحشا وبغري حق :  ثالثا

د يكون فاحشا فال يعترب الضرر اليسري وال تبين عليه األحكام ويرجع يف هذا إىل عادات الناس ق

وأعرافهم وقد يكون بغري حق وذلك باالعتداء والظلم أو عن طريق التعسف يف استعمال احلق أو عن 

  . ٣إمهال والتقصري وعدم التبصر

  .أن يكون خمال مبصلحة مشروعة : رابعا

رر مبا كان مشروعا يف األصل وليس مبا هو غري مشروع فهذا األخري ال يعترب ضررا جيب أن يلحق الض

  ٤. ومثال ذلك إذا بين أحد يف أرض غريه فإن البناء يزال وال يضمن صاحب األرض

الضرر يف القانون املدين يعترب ركن من أركان املسؤولية أما يف الشريعة اإلسالمية فيعترب الركن :  نتيجة

لذي يرتتب عليه الضمان أما بالنسبة إىل أنواع الضرر فالقانونيني يقسمون الضرر إىل ضرر األساسي ا

مادي يصيب اإلنسان يف جسمه، و ضرر معنوي يصيبه يف عاطفته وشرفه وعرضه بينما فقهاء 

الشريعة اإلسالمية يقسمون الضرر إىل مادي يصيب اإلنسان يف جسمه ويف ماله وإىل ضرر غري 

إلنسان يف عاطفته وشرفه وعرضه ويفوت عليه مصلحة غري مالية وكذلك بالنسبة إىل مادي يصيب ا

أما يف الشريعة اإلسالمية ) املادي واملعنوي( التعويض ففي القانون يتم التعويض على كلى الضررين 

فيتم التعويض على الضرر املادي فقط، ويتفق القانون مع الشريعة اإلسالمية يف الشروط الواجب 

فرها يف الضرر حىت يتم التعويض عنه لكن فقهاء الشريعة اإلسالمية أضافو شرط واحد وهو جيب توا

  . أن يكون الضرر قد وقع على مال متقوم شرعا 
                                                           

بدون طبعة، بدون تاريخ، املوافقات يف أصول الشريعة، دار ): أيب اسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي(ـ الشاطيب   ١

 17 ، ص2املعرفة، بريوت، لبنان، ج 

، جامعة األمري عبد القادر، م2007ه ،  1428دفع الضرر يف الشريعة اإلسالمية، رسالة ماجستري، :ـ مباركة بن حليمة   ٢

  7.قسنطينة، اجلزائر، ص 

  .7مباركة بن حليمة، املرجع نفسه، ص : ـ ينظر٣
 7.مباركة بن حليمة، املرجع نفسه، ص : ـ ينظر ٤



  .  لمسؤولية التقصيريةأركان ا ..............................................:  المبحث األول

 

 

35 

  العالقة السببية في القانون المدني الجزائري في الشريعة اإلسالمية: المطلب الثالث 

من أبرز املواضيع وأمهها، ليس فقط يف جمال املعامالت أو يف العبادات، - عام أكمبد- تعترب السببية   

وجعل مصاحل ...بل أا مبدأ ينظم الكون كله، فقد ربط اهللا تعاىل األسباب مبسبباا شرعا وقدرا 

العباد يف معاشهم ومعادهم، والثواب والعقاب، واحلدود والكفارات، واألوامر والنواهي، واحلل 

ة، كل ذلك مرتبطا باألسباب قائما ا، بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب ملا يصدر عنه، واحلرم

  . ١بل املوجودات كلها أسباب ومسببات

القانوين والشرعي، ونبني كيف  االصطالحذكره حندد تعريف السببية يف اللغة ويف مت  فمن خالل ما

ينفي املدعى عليه هذه السببية، كل هذا سيتم  يثبت املدعي عالقة السببية بني اخلطأ والضرر، وكيف

  :توضيحه يف الفروع الثالثة اآلتية

  : تعريف السببية في اللغة وفي االصطالح القانوني و الشرعي: الفرع األول 

حىت يتبني ما هو  سيتم حتديد تعريف للسببية يف اللغة ويف االصطالح القانوين والشرعي،

  .املقصود ا 

  .تعريف السببية في اللغة: البند األول 

كل شيء يتوصل إىل غريه، ويقال جعلت : من فعل سبب يسبب تسبيبا وسببية، والسبب : السببية

  ]١٦٦:  البقرة[m�x�y�z �l :سببا إىل فالن، قال تعاىل   فالنا يل

m�ß�à�á��â �l :قال تعاىل  ٢››هو احلبل، وقيل كل حبل حدوته من فوق‹‹والسبب 

  .]١٥:  احلج[

  : تعريف عالقة السببية في  القانون المدني الجزائري: الثاني  البند

هي عالقة مباشرة تقوم بني اخلطأ الذي ارتكبه املسؤول والضرر الذي حلق املضرور، ‹‹: عالقة السببية 

فال يكفي لقيام املسؤولية حتقيق اخلطأ والضرر بل جيب أن تربط بينهم صلة مباشرة أي اخلطأ هو 

  . ٣ ››الضرر فتتشكل لنا عالقة ثالثية فعل فاعل ونتيجةالذي سبب 

                                                           
 .264. ص ،بريوت، لبنان ،، نشر املكتب اإلسالميم2001هـ 1421  ،1ط ،والقدر القضاء :ـ ابن القيم اجلوزية ١

  . 1911، 1910، ص21ج ،املرجع السابق :ـ ابن منظور ٢
 99.، الدار اجلامعية ، صم 2000 بدون طبعة ،، مصادر االلتزام،حممد حسني منصور :ـ ينظر ٣
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وعالقة السببية بني اخلطأ والضرر تعترب الركن الثالث لقيام املسؤولية، وهي ركن مستقل عن ركن 

اخلطأ، فقد توجد السببية وال يوجد خطأ، كما إذا ترتب ضرر عن فعل أحدثه شخص ولكن فعله ال 

أساس حتمل التبعة، فالسببية موجودة لكن اخلطأ غري موجود، وقد يعترب خطأ وتتحقق مسؤوليته على 

وضع شخص آلخر مسا، وقبل أن : ويسوق أحد الفقهاء لذلك مثال ١يوجد اخلطأ وال توجد السببية

يسري السم يف جسمه أتى شخص ثالث فقتله مبسدس، فهنا اخلطأ هو دس السم، والضرر هو موت 

املوت سببه إطالق املسدس ال دس السم، فوجد اخلطأ ومل توجد  ذاملصاب، ولكن ال سببية بينهما إ

  .     ٢السببية 

فنصت " يسبب" من القانون املدين بكلمة  124وقد عرب املشرع اجلزائري عن ركن السببية يف املادة

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه، ويسبب ضررا للغري، يلزم من كان سببا يف حدوثه :" املادة

  "ضبالتعوي

لذا جيب على املضرور أن يثبت وجود السببية بني اخلطأ الذي أحدثه املسؤول، وبني الضرر الذي 

أصابه حىت يستحق التعويض فإذا مل ينشأ عن خطأ املسؤول ضرر فال يعقل أن يطالب املضرور 

سببية، بالتعويض عن ضرر يسببه الغري واملدعى عليه إذا أراد دفع املسؤولية جيب أن ينفي عالقة ال

   ٣.ال يدله فيه ذيوذلك بإثبات السبب األجنيب ال

  :تعريف العالقة السببية في االصطالح الشرعي : لبند الثالث ا

ختتلف تعاريف السببية تبعا الختالف األفكار واالجتاهات، فقد مت تعريف السببية عند كل علماء 

 سنذكر تعريف السببية عند األصولينيالفلسفة وعلماء الكالم وعلماء األصول وعند الفقهاء، وعليه 

  .وعند الفقهاء وذلك بإجياز مع اختيار التعريف األنسب عند الفقهاء 

  :  نتعريف األصوليي: أوال 

                                                           
  93.،92ص  ،املرجع السابق :ـ صربي السعدي ١
  873.املرجع السابق، ص   :السنهوريـ  ٢
 93.ص ، صربي السعدي، املرجع نفسه :ـ ينظر ٣
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كل وصف ظاهر منضبط، دل الدليل السمعي على كونه   ‹‹:ينظر علماء األصول إىل السببية بأا

على وجود احلكم، وانتفاؤه على انتفاء ذلك فهو ما كان وجوده أمارة ‹‹،١››معروفا للحكم الشرعي

  .]٧٨: اإلسراء[�m�]��̂_�` �l:قال تعاىل ٢››احلكم

كل ما حيصل الشيء عنده أي ما وقع املسبب عند توفره البه  ‹‹: فالسبب يف املفهوم األصويل هو

  ٣ ››.فهو غري فاعل بنفسه

  . تعريف الفقهاء: ثانيا 

املباشرة، ويفرقون بينهما، فيقسمون العالقة بني األفعال ونتائجها إىل يطلق الفقهاء السبب يف مقابل 

  .مباشرة وتسببا، مع اختالفهم يف مسؤولية كل منهما 

أنه ما حيصل اهلالك عنده إذا كان هذا : ويعرفون السبب: والتعريف املختار هو تعريف املالكية  

  .٤السبب هو املقتضى لوقوع الفعل بتلك العلة 

  .إثبات عالقة السببية  في القانون المدني الجزائري وفي الشريعة اإلسالمية: ثاني لفرع الا

على املدعي أن يثبت عالقة السببية بني اخلطأ والضرر، وذلك باإلضافة إىل اخلطأ وحتقق الضرر       

  .كما بينا سابقا،وهذا ما سيتم توضيحه من خالل هذا الفرع 

  .الجزائري  المدني ية في القانونإثبات عالقة السبب: البند األول 

  .تعدد األسباب :  أوال

حيدث غالبا أن يكون الضرر ناجتا عن عدة وقائع أو أسباب تشرتك يف حدوثه فيصعب استبعاد أي 

ترك شخص سيارته يف الطريق العام ليال : ذلكواحد منها ألن الضرر وقع الجتماعها كلها و مثال 

  فيها، فسرقها شخص وقادها بسرعة ليهرب ا، فصدم شخصا وتركه  دون إغالق أبواا وترك املفتاح

                                                           
  . 173 ص 1دار الكتاب العريب، ج  م1986هـ ـ1406، 2ط األحكام يف أصول األحكام، :ـ اآلمدي ١
  .52ص  ،مؤسسة الكتب الثقافية ،م2000 هـ ،1420، 1املختصر الوايف يف علم األصول، ط :قيةتـ حممد   ٢
 ص 1 ج ،لبنان ،بريوت ،، مؤسسة الرسالة1997هـ ، 1417، 1ط ،املستصفى يف علم األصول :ـ أبو حامد الغزايل  ٣

175،177 .  
دار الفكر، بدون طبعة، بدون تاريخ،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،): مشس الدين حممد عرفة(ـ الدسوقي ٤

  .243،244ص
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دون إنقاذه مث مرت سيارة ثانية فقام صاحبها حبمل املصاب إىل املستشفى بسرعة إلسعافه، فاصطدم 

  .١بشاحنة وأدى االصطدام إىل وفاة املصاب 

السيارة مفتوحة وا ا املثال يتبني أن حادث الوفاة ساهم فيه أكثر من سبب، ترك ذمن خالل ه

  . ٢مفتاحها وسرقتها، وقيادا بسرعة ، سرعة صاحب السيارة الثانية مث اصطدامه بالشاحنة

أثارت مسألة تعدد األسباب أحباثا نظرية عميقة، وأسفرت هذه األحباث عن عدة نظريات وأمهها 

  :نظريتان

  :ـ نظرية تكافؤ األسباب ١

عتبار كل فعل ساهم يف إحداث الضرر أي كل سبب، مهما كان طبقا هلذه النظرية يؤخذ يف اال     

وعليه  ٣بعيدا حبيث لوال وجوده ما مت حدوث الضرر،و يعترب سببا متكافئا مع غريه يف حدوث الضرر

إذا مت إلغاء أقل عامل من الظاهرة فإن النتيجة ال حتدث فكل عامل من هذه العوامل يعد ضروريا 

أي سبب على إنفراد يكون بذلك عاجزا عن حتقيق النتيجة، فاجتماع  نا ذحلدوث النتيجة، وإذا أخ

وملعرفة ما إذا كان السبب  ٤.كل هذه األسباب هو الذي يؤدي إىل حدوث النتيجة بكل تأكيد

متكافئا يكفي أن نتساءل ما إذا كان الضرر واقعا لوال مشاركة هذا السبب، فإذا كان اجلواب إجيابيا 

   ٥.إذا كان اجلواب بالنفي فيتعني االعتداء به وتقوم عالقة السببيةفال يعتد ذا السبب و 

  : ـ نظرية السبب المنتج  ٢

ومقتضى هذه النظرية أنه ا يؤخذ يف االعتبار السبب الفعال، الذي لعب دورا أساسيا يف إحداث 

ل باقي إمها و-  ٦الضرر، أي السبب الذي جيعل حدوث الضرر حمتمال طبقا لسري األمور سريا عاديا

  . ٧وإال فإنه يكون سببا عرضيا ال يهتم به القانون -األسباب

                                                           
 .  334ص األردن،  ،عمان ،اجلامعة األردنية م،2002، 1ط ،، مصادر االلتزامسلطان أنور :ـ ينظر ١

  . 95ص  ،املرجع السابق :ـ صربي السعدي ٢
  .192ص  ،املرجع السابق  :ـ علي علي سليمان ٣
 .96ص  املرجع السابق،: صربي السعدي :ـ ينظر ٤

 .97، ص املرجع نفسه: ـ صربي السعدي ٥

  .193ص  املرجع نفسه،:  ـ علي علي سليمان ٦
  . 98ص ،نفسه، ، املرجع  :ـ صربي السعدي  ٧
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وبتطبيق هذه النظرية على املثل الذي ضربناه سابقا، يكون إمهال صاحب السيارة سببا عارضا وليس 

منتجا، ألن عدم غلق السيارة وترك املفاتيح فيها ال يؤدي حبسب ارى الطبيعي إىل الوفاة، ويرى 

من  182ئري، أن التعويض جيب عن الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية، فقد نصت املادة املشرع اجلزا

بشرط أن يكون هذا نتيجة ... حلق من خسارة  ويشمل التعويض ما:" ... القانون املدين على أنه 

  "ويعترب الضرر نتيجة إذا مل يكن يف استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول ... طبيعة 

  . ـ األثر الذي يترتب على تعداد األسباب التي أحدثت الضرر  ٣

إذا سامهت عدة أسباب يف إنتاج الضرر، وقامت رابطة السببية بني هذا الضرر الذي وقع وبني تلك 

  .١األسباب، فإنه جيب االعتماد عليها مجيعا

سؤولون عن فعل ضار  إذا تعدد امل: " من القانون املدين اجلزائري على أنه  126وقد نصت املادة

كانوا متضامني يف التزامهم بتعويض الضرر، وتكون املسؤولية فيما بينهم بالتساوي إال إذا عني 

  ".القاضي نصيب كل منهم يف االلتزام بالتعويض 

وعلى ذلك فإن املضرور جيوز له أن يطالب أحد املسؤولني بالتعويض الكامل عن الضرر ، ويكون ملن 

  . ٢رجع على سائر املسؤولني بنصيب كل منهم يف التعويضدفع التعويض أن ي

  :ويوجد هناك حاالت أخرى خبالف احلالة السابقة 

  . أ ـ اجتماع خطأ الفاعل وخطأ المضرور

األضرار النامجة عن : إذا كان خطأ املضرور هو السبب الوحيد يف وقوع الضرر وبرضاه مثل

حيدث تعويض لكن ال حيرم من قام بعمل من أعمال  املالكمة واملصارعة، فال تقوم املسؤولية وال

التضحية مثل ، شخص قام بإنقاذ شخص آخر من االحرتاق فاحرتقت يداه، فهنا ال جيوز للمسؤول 

  .   ٣بدفع املسؤولية عنه، وحيق للمضرور أن يطالب بالتعويض 

أن يتعمد : وإذا استغرق خطأ الفاعل وخطأ املضرور، فقد حقت املسؤولية كاملة ومثال ذلك

سائق سيارة بدهس شخص أعمى يعرب الطريق دون قائد، وإذا استغرق خطأ املضرور خطأ الفاعل 

                                                           
 .99، ص املرجع السابق  :ـ  صربي السعدي  ١

  .99، ص صربي السعدي، املرجع نفسه : ينظرـ  ٢
 .285ص املرجع السابق، :سعيد رحوو  حسن علي الذنون :ـ ينظر ٣
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فال مسؤولية وال تعويض ملن ألقى بنفسه أمام سيارة مسرعة، وإذا مل يستغرق أحد اخلطأين اخلطأ 

  ١.كنا أمام خطأ مشرتك، توزع املسؤولية على كل من الفاعل واملضرور   اآلخر

  :اجتماع خطأ الفاعل وخطأ الغير ب ـ 

إذا اشرتك فعل املدعى عليه مع فعل الغري يف إحداث الضرر، كما لو ألقى شخص بأحجار 

سؤوال أمام يف الطريق اعرتضت سيارة مسرعة فانقلبت السيارة وأصابت أحد املارة، كان كل منهما م

املضرور مسؤولية كاملة عن التعويض، أما فيما بينهم فيمكن للذي دفع التعويض الرجوع على الغري 

  . ٢بنصيبه يف التعويض

  .ج ـ اجتماع خطأ الفاعل والقوة القاهرة 

ومثال ذلك شخص مصاب مبرض القلب تعرض إىل ضربة ال تؤذي حبياة إنسان سليم إىل املوت 

  . ٣الفاعل مسؤولية مدنية كاملةفمات فهنا يسأل 

  . تعدد األضرار وتسلسلها : ثانيا 

شخص مث يقضي هذا الضرر إىل لالفعل اخلاطئ ضرر تنتج عندما يؤدي تعاقبها  تسلسل األضرار أو

أي حدوث عدة أضرار نتيجة  ٤،ضرر ثان بنفس الشخص، ويقضي الضرر الثاين إىل ضرر ثالث

  .خلطأ واحد 

يبني تعدد األضرار، وهو أن تاجر مواشي يبيع بقرة موبوءة، فتعدى الوباء إىل ونذكر املثال الذي 

مواشي املشرتي، فتموت البقرة ومتوت معها سائر املواشي، و يتعذر عليه زراعة أرضه، وكثرت عليه 

، فتعاقبت ٥الديون، فلم يستطيع الوفاء ا، فحجز الدائنون على أرضه وقاموا ببيعها بثمن خبس

نتيجة خطأ واحد، موت البقرة املوبوءة ، موت املواشي، العجز عن زراعة األرض، العجز عن األضرار 

  . الوفاء بالديون ، احلجز على األرض وبيعها بثمن خبس

                                                           
  . 286ص   ،السابق املرجع :سعيد رحوو  حسن علي الذنون :ـ ينظر  ١
  . 336ص  املرجع السابق، :سلطانـ أنور  ٢
  . 287ص نفسه، املرجع :سعيد رحوو ـ حسن علي الذنون  ٣
  . 101ص  املرجع السابق، : صربي السعدي :ـ ينظر ٤
  909ص ،املرجع السابق  :ـ  السنهوري ٥
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من خالل هذا املثال يطرح التساؤل اآليت، هل بائع البقرة يسأل عن كل هذه األضرار؟ أم هناك نقطة 

   يسأل عما حدث بعد هذه النقطة من األضرار ؟معينة تقف عندها تسلسل األضرار فال

فالقاعدة أن التعويض ال يكون إال عن الضرر املباشر، وهو يف مثالنا موت البقرة املوبوءة وموت 

املواشي معها، فاملسؤول يف هذه احلالة يسأل عن الضرر املباشر فقط، أي أن يعوض عن موت 

  . ١بقية األضرار ال يسأل عنها املاشية، إىل جانب موت البقرة املوبوءة، أما

إذن التعويض يف املسؤولية التقصريية يشمل الضرر املباشر فقط سواء كان متوقعا أو غري متوقع، وال 

  . تعويض عن الضرر غري املباشر 

  .إثبات عالقة السببية في الشريعة اإلسالمية : البند الثاني 

ب شخص وأن يلحق آخر ضرر بل يتعني أن ال يكفي لقيام املسؤولية أن يقع فعل ضار من جان 

  .يكون هذا الضرر نتيجة مباشرة لذلك الفعل أي البد من توافر رابطة السببية بني الفعل والضرر

والفقه اإلسالمي عرف مجيع القواعد الفقهية اليت بنيت عليها النظريات اليت عاجلت موضوع  

  ه اإلسالمييف الفق ٢السببية، والسببية ال يوجد هلا معيار جامد

ويقسم فقهاء الشريعة اإلسالمية رابطة السببية بني التصرف والضرر إىل نوعني مها املباشرة 

والتسبب، على اعتبار أن الضرر إذا نتج عن التصرف فإما أن يكون ناجتا منه مباشرة، أو غري مباشرة 

  .٣أي تسببا 

يقال عادة، حصل اهلالك به من غري هي ما ‹‹، أو ٤››هي إيصال اآللة مبحل التلف‹‹فاملباشرة 

هو ما حيصل اهلالك عنده بعلة أخرى إذا كان السبب هو املقتضى لوقوع الفعل ‹‹و التسبب ››توسط

  ٥››بتلك العلة

                                                           
  . 101، ص ، املرجع السابقصربي السعدي  :ـ ينظر ١
  .67ص  املرجع السابق، :ـ صاحل أمحد حممد اللهييب  ٢
 ،لبنان ،الشبكة العربية لألحباث والنشر ،م1،2009ط ،مسؤولية املرء عن الضرر الناتج من تقصريه :ـ حممد بن عبد اهللا املرزوقي ٣

  .234ص 
  .165ص ،7ج  ، لبنان،بريوت ،، دار الكتاب العريبم 2،1974،ط املرجع السابق،  :ـ الكاسائي ٤
بدون  ،قواعد السنية يف األسرار الفقهيةالفروق وامشه عمدة احملققني وذيب الفروق، وال): شهاب الدين الصنهاجي(ـ القرايف  ٥

  . 27، ص 4ج  ،دار املعرفة للطباعة والنشر طبعة، بدون تاريخ،
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يستنتج من هاته التعريفات أن املباشرة تعين أن يكون الضرر ناجتا من اتصال الفعل مبحل الضرر من  

  . ناجتا عن واسطة غري واسطة أما السبب فيكون الضرر

اآلن بعد سرد هذه املفاهيم املوجزة عن رابطة السببية ننتقل إىل إثباا يف الشريعة اإلسالمية، فالشريعة  

وقد  ١جتعل الشخص مسؤوال عن النتيجة مىت كان من املمكن نسبتها إىل الفعل الذي صدر منه،

يقع على املدعي املتضرر، وذلك بأن  اتفق الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي على أن عبء اإلثبات

يثبت خطأ املعتدي ووقوع الضرر، وإذا تعارضت البينتان فإن إثبات السبب احملدث للضمان يرجع 

البينة على املدعي واليمني : " لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٢إحدى البينتني على األخرى

  .٣" على املدعى عليه

  :  أوال تعدد األسباب 

لو وضع رجل حجرا يف الطريق فعثر به رجل : كون الضرر ناشئا عن أكثر من سبب ومثال ذلكقد ي

فوقع يف بئر حفرها آخر، فالضمان على واضع احلجر، ألن الوقوع بسبب التعثر، والتعثر بسبب وضع 

احلجر، فالتلف يضاف  إىل وضع احلجر، فكان الضمان على واضعه، وإن كان مل يضعه أحد ولكنه 

السيل فالضمان على احلافر ألنه ال ميكن أن يضاف إىل احلجر لعدم التعدي منه، فيضاف إىل  محله

  . ٤احلافر لكونه متعديا يف احلفر

  . تعدد األضرار وتسلسلها : ثانيا 

  ٥إذا ترتب على فعل مؤذ ضرر فأكثر فإن املتسبب يسأل عن كل األضرار إذا كان لفعله أثرا فيه

خص غريه يف حوض أو ر، ومعه دراهم فسقطت يف احلوض فلو سقطت إذا ألقى ش: ومثال ذلك

  .    ٦سقطت وقت خروجه من املاء ال يضمن ألنه بفعل مالكها ذاإ عند إلقائه ضمن ألنه بفعله، و

                                                           
ص  مصر، القاهرة، ،م، دار الشروق1988هـ ، 1409، 4املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي،، ط :  ـ أمحد فتحي نسي ١

45.  
  .232نظرية الضمان، املرجع السابق، ص :ـ وهبة الزحيلي ٢
  .778، ص2321 كتاب األحكام، باب البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه، رقم: ابن ماجةرواه ـ  ٣
  .49،  صاملرجع نفسه: ـ فتحي نسي ٤
 48ص  املرجع نفسه: وهبة الزحيليـ  ٥

  . 358 ، 351املرجع السابق ص : البغداديـ   ٦
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أما إن انقطع أثر فعله بتدخل سبب آخر فال يضمن و هو تدخل سبب فاصل بني املتسبب والضرر 

إذا حفر رجل بئرا يف الطريق، فجاء رجل وسقط فتعلق هذا الرجل برجل الثاين فما بعده ومثال ذلك، 

ماتو، إن مل يعلم كيف ماتوا، ومل يقع بعضهم على بعض  أخر، وتعلق الثاين بأخر، ووقعوا مجيعا و

فدية األول على احلافر، ألنه ليس ملوته سبب سوى الوقوع يف البئر، ودية الثاين تكون على الواقع 

  .  ١ول هو الذي دفعه، حيث جره إىل نفسه، ودية الثالث على الثايناألول، الن األ

  .الجزائري وفي الشريعة اإلسالمية  المدني انعدم السببية في القانون: الفرع الثالث 

  .انعدام السببية في القانون المدني الجزائري: البند األول

عندئذ تقوم قرينة ملصلحته بتوافر عالقة السببية  املعتدي، إذا أثبت املضرور اخلطأ والضرر الناتج عن

بني اخلطأ والضرر، وعليه يكون على املسؤول دحض القرينة بإثبات انعدام السببية بني خطأه والضرر 

  .٢ويستطيع دحضها بطريقة غري مباشرة، وذلك بإقامة الدليل على أن الضرر يرجع إىل سبب أجنيب

وهذا ما نص عليه املشرع اجلزائري يف  ،٣له فيه دبالأو حادث ويقصد بالسبب األجنيب أنه كل فعل 

كحادث  فيهله  دبالإذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب " :وذلك أنه 127املادة 

فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من املضرور أو خطأ من الغري كان غري ملزم بتعويض هذا الضرر 

  " ما مل يوجد نص قانوين أو اتفاق خيالف ذلك 

ويتضح من خالل هذه املادة أن السبب األجنيب الذي يقطع عالقة السببية بني اخلطأ والضرر يتمثل 

  .٤مث خطأ املضرور وخطأ الغري  يف القوة القاهرة احلادث الفجائي

ومبا أن هذه األسباب هلا أمهية يف حتديد السبب األجنيب فسوف نتحدث عن كل سبب من هذه 

  .األسباب على إنفراد

  .الحادث الفجائي أو القوة القاهرة : أوال

                                                           
 48ص املرجع السابق  :ـ وهبة الزحيلي ١

 298.ص  ،املرجع السابق  :أجمد حممد منصور: ـ ينظر  ٢

  .109ص  املرجع السابق:  ـ صربي السعدي ٣
 .251ص  ،املرجع السابق :حسن قدداة :ـ ينظر ٤



  .  لمسؤولية التقصيريةأركان ا ..............................................:  المبحث األول

 

 

44 

لذي القوة القاهرة هي احلادث اف ،هناك بعض الفقهاء مييزون بني القوة القاهرة واحلادث الفجائي

احلادث الفجائي فهو احلادث الذي ال ميكن توقعه   أما يستحيل دفعه، كالرياح والزالزل والرباكني

أما احلادث الفجائي فيستحيل توقعه  ،القوة القاهرة يستحيل دفعها استحالة مطلقة ، و١كاحلريق

  .٢سببية دفعها استحالة

مرتادفان، ويرميان إىل معىن واحد، اشرتطوا فيما يرى البعض اآلخر أن القوة القاهرة واحلادث الفجائي 

، وهذا ما أخذ به ٣للقوة القاهرة و احلادث الفجائي شرطان ومها استحالة الدفع وعدم  إمكان التوقع

  .املشرع اجلزائري 

  .خطأ المضرور : ثانيا 

بفعله مع يقصد خبطأ املضرور أو فعل املصاب، أن املدعي هو من وقع منه الفعل الضار،و قد اشرتك 

حماولة أحد األشخاص صعود احلافلة عند إنطالقها، مما : ومثال ذلك ٤فعل املضرور يف إحداث الضرر

املطالبة بالتعويض ألن الضرر الذي أصابه نتيجة خلطأه  ذا الشخص أدى إىل إصابته، فال يستطيع ه

   ٥.هو

  .خطأ الغير : ثالثا 

سؤول يف إحداث الضرر ولكن يف هذه احلالة يثبت يقصد خبطأ الغري مسامهة خطأ الغري مع خطأ امل

املسؤول أن الضرر راجع إىل خطأ شخص أجنيب عنه، أي أن السبب يف وقوع الضرر، يرجع إىل خطأ 

  .٦الغري وحده ، فرتفع املسؤولية على املدعي عليه، فتتجه مطالبة املضرور بالتعويض حنو الغري وحده 

     : ة في الشريعة اإلسالمية نفي الرابطة السببي: الثاني  البند

عليه، حبيث ينفي وجود رابط بني اخلطأ الذي قام به والضرر  ىرابطة السببية يكون من قبل املدعنفي 

  .الذي أصاب املضرور، وحىت ينفي البينة عليه إثبات 

  

                                                           
  252.ص  ،املرجع السابق :حسن قدادة: ينظرـ  ١
  .111ص  السابق،املرجع   :صربي السعدي :ـ ينظر ٢
  .299ص  ،املرجع السابق  :أجمد منصور  :ـ ينظر ٣
  .117ص  ،املرجع نفسه  :ـ صربي السعدي ٤
 .302ص  ،املرجع نفسه :أجمد منصور :ـ ينظر ٥

 . 242ص .،م 7،2000ط  ،املسؤولية املدنية يف ضوء الفقه والقضاء :يبعبد احلميد الشوراو عز الدين الدناصوري  :ظرـ ين ٦
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  أسباب ذاتية: أوال 

  :ـ حالة الدفاع الشرعي  1

قاتل أجري يل رجال : قد ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عن صفوان بن يعلي، عن أبيه ، قال

أتريد أن يضع يده : " فعض يده، فانتزعها، فنذرت ثنيته فأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأدرها وقال 

ئل، فإذا دفع الصالفقه اإلسالمي بوتسمى حالة الدفاع الشرعي يف ا" ١ليف فيك فتقضمها كالفح

  .٢أثبت املسؤول أنه كان يف حالة دفاع شرعي ال يضمن وذلك ملشروعية الدفاع

  :ـ حالة الضرورة  2

الضرورة هي أن تطرأ على اإلنسان حالة من اخلطر واملشقة الشديدة حبيث خياف حدوث ضرر أو  

عندئذ ارتكاب احلرام  أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو باملال وتوابعها ويتعني أو يباح

�m�i�j:وقال تعاىل ٣أو ترك الواجب أو تأخريه دفعا للضرر يف غالب ظنه ضمن قيود الشرع � ��

k�� ���l�m��n�o�p� � �qr�s�t�u�v �l ]١٧٣:  البقرة[.  

  : ـ  حالة تنفيذ أمر الرئيس  3

�m�Ç�È�É :قال تعاىل  ٤جاء يف األشباه والنظائر أن أمر اإلمام إمنا ينفذ إذا وافق الشرع

Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð �l]٥٩:  النساء[  

  :السبب األجنبي:ثانيا 

  :ـ القوة القاهرة أو الحادث الفجائي  1

لو أشعل شخص النار يف  :ل ذلكامثو القوة القاهرة هي اآلفات السماوية كالكوارث الطبيعية أ ـ 

كان ل النار  اقتنإوقت ال ريح فيه مث هبت فجأة ونقلت النار إىل شخص آخر فال ضمان عليه ألن 

  .  ميكن توقعها أو حىت دفعها  نتيجة قوة قاهرة ال

                                                           
  .827،ص4584كتاب الديات، باب الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه، رقم : أيب داودرواه ـ  ١
  .108ص  ،املرجع السابق :ـ حممد اللهييب ٢
  . 67،68ص  ، لبنان،بريوت ،، مؤسسة الرسالةم  1982  ، 3ط  ،نظرية الضرورة الشرعية :ـ وهبة الزحيلي ٣
  .117املرجع السابق، ص:  ـ حممد اللهييب ٤
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هو احلادث غري متوقع كما لو أغمي على شخص أثناء قيادة سيارته ‹‹: ب ـ الحادث الفجائي 

  . ١››فأصاب نفسا أو ماال

  :ـ فعل المضرور  2

  . ٢.وهو أن يكون فعل املضرور هو السبب احلقيقي يف الضرر

  : ـ فعل الغير  3

، ومثاله لو فتح شخص باب فسرق أخر ٣هو أن يتدخل شخص أخر أجنيب بني السبب واملسبب

  ٤.منه متاعا، مل يضمن الفاتح سواء سرق عقب الفتح أو بعده

  :نتيجة 

  .الرابطة احملققة واملباشرة ما بني الفعل املنتج للمسؤولية و الضرر الواقع عالقة السببية هي 

  

  

  

  

 

                                                           
  . 233، 231املرجع السابق، ص :  ـ حممد املرزوقي ١
  . 39، 38املرجع السابق، ص: ـ وهبة الزحيلي ٢
  39املرجع نفسه، ص: وهبة الزحيلي - ٣
  360املرجع السابق، ص: البغدادي - ٤



  
  
  
  
  
  
  
 

 

  

  

   

  الجزائري المدني في القانون  المسؤولية عن فعل الغير :المبحث الثاني

  والشريعة اإلسالمية

  :تمهيد
�  �  �  

  :المطلب األول 

القانون الجزائري في الرقابة عمن هم خاضعين لرقابة في مسؤولية متولي 

  .الشريعة اإلسالمية

شروط حتقيق مسؤولية متويل الرقابة يف القانون اجلزائري يف الشريعة :الفرع األول

  .اإلسالمية

أساس مسؤولية متويل الرقابة وكيفية دفعهما يف القانون اجلزائري :الفرع الثاني

  .والشريعة اإلسالمية 
�   �  �  

  :المطلب الثاني 

في القانون الجزائري في الشريعة  مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه

  اإلسالمية

شروط حتقيق مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه يف القانون اجلزائري :الفرع األول 

  .يف الشريعة اإلسالمية

  .أساس مسؤولية املتبوع يف القانون اجلزائري يف الشريعة اإلسالمية:الفرع الثاني
   �     �     �    
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 :المبحث الثاني 

  في القانون المدني الجزائري والشريعة اإلسالمية المسؤولية عن فعل الغير

األصل أن اإلنسان ال يسأل إال عن سلوكه الشخصي غري أنه قد تتوافر عالقة ما بني صاحب 

إنسان آخر تربر مساءلة األخري عن سلوك األول فتقوم مسؤوليته عن سلوك السلوك اخلاطئ وبني 

   ١.غريه استثناء من املبدأ العام

من القانون    137إىل134و نص املشرع اجلزائري عن املسؤولية عن فعل الغري يف املواد من   

ية املكلف املدين، وفرق بني حالتني يكون فيهما الشخص مسؤوال عن فعل غريه، األوىل مسؤول

بالرقابة عن عمل اخلاضع لرقابته، والثانية مسؤولية املتبوع عن عمل تابعه، و تقوم مسؤولية الشخص 

  ٢.يف كال احلالتني بقوة القانون عن كافة األضرار اليت حيدثها منهم حتت رقابته أو تابعني له

أن يكون الفرد مسؤوال عن عمله أما يف الشريعة اإلسالمية فتقر مببدأ املسؤولية الفردية اليت توجب   

�m : وقال تعاىل أيضا ،]١٦٤: األنعام [m�Ê�Ë�Ì�Í�Î l:ال عن عمل غريه، قال تعاىل

§��̈©�ª�«�¬®��̄°�±�²�³�´ l] وقال تعاىل ٢٨٦]: البقرة ،: 

m�×��� ��� �Ø�Ù�Ú��� ��� ��� �Û l] وقال تعاىل أيضا ]٣٨: املدثر ،:m�w�x�y�z�{�

|�}�~�_�`�a�b�c�l ] وقال رسول اهللا صلى اهللا  ]٨و٧: الزلزلة

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اإلمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع يف :" عليه وسلم

أهله وهو مسؤول عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، واخلادم راع يف مال 

   ٣.."سيده ومسؤول عن رعيته 

أن اإلنسان يسأل عن خطئه الشخصي، وال يسأل عن نتيجة يف ه اآليات يتلخص ووجه داللة هذ  

خطأ غريه، إال أن كثريا من املبادئ األساسية ال خيلو من مستثنيات يقتضيها العدل ويفرضها 

                                                           

  .282املرجع السابق، ص : بلحاج العريب: ـ  ينظر ١
   .282ص املرجع نفسه،: بلحاج العريب: ـ ينظر  ٢
   .178،ص2409كتاب االستقراض، باب العبد راع يف مال سيده وال يعمل إال بإذنه، رقم: البخاري رواه- ٣
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اإلنصاف، وذلك لتعارض املصاحل اليت تقتضي الرتجيح بينها وتفضيل األهم منها على املهم مع 

  . ١ل وتغري األزمانمالحظة تقلب األحوا

  .كور هو عمدة فقهاء الشريعة يف االستدالل على مسؤولية الشخص عن فعل غريه ذ واحلديث امل

مسؤولية متولي الرقابة عمن هم خاضعين لرقابة في القانون المدني الجزائري : المطلب األول 

  .في الشريعة اإلسالمية

سبب حالته العقلية أو اجلسمية فيكلف  قد يكون الشخص يف حاجة إىل الرقابة بسبب صغره، أو

القانون شخصا آخر لرقابته، كوليه أو وصيه أو معلمه أو رب حرفته أثناء وجوده يف املدرسة أو مكان 

ل جهده ليحول دون وقوع ذاحلرفة، فالواجب الذي يقع على متويل الرقابة قانونا يفرض عليه أن يب

م اخلاضع للرقابة بسلوك خاطئ أضر بالغري فإن القانون اخلطأ من الشخص اخلاضع للرقابة فإذا ما قا

  .  ٢جيعل املكلف برقابته مسؤوال عن هذا السلوك

كل :" من القانون اجلزائري أنه 134وقد نص املشرع اجلزائري على مسؤولية متويل الرقابة يف املادة 

أو بسبب حالته العقلية  إىل الرقابة بسبب قصره ونا أو اتفاقا رقابة شخص يف حاجةمن جيب عليه قان

، يتضح من "أو اجلسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي حيدثه ذلك الشخص للغري بفعله الضار

هذه املادة أنه عندما يكون الشخص مسؤوال بالرقابة حبكم القانون أو االتفاق على بعض األشخاص 

   ٣.ررافإنه يكون مسؤوال بتعويض مجيع أفعاهلم الضارة اليت رتبت للغري ض

شروط تحقيق مسؤولية متولي الرقابة في القانون المدني الجزائري في الشريعة : الفرع األول 

  اإلسالمية

  :لكي تقوم مسؤولية متويل الرقابة البد من توافر بعض الشروط سيتم توضيحها يف البند املوايل

  .جزائري شروط تحقيق مسؤولية متولي الرقابة في القانون المدني ال: البند األول 

تتحقق مسؤولية متويل الرقابة إذا توىل شخص الرقابة على شخص آخر، وكذلك إذا صدر ممن هو 

  .حتت الرقابة عمل غري مشروع

  . تولي الرقابة: أوال

                                                           

  . 127،128املرجع السابق، ص :  ـ سيد أمني  ١
  284،285املرجع السابق، ص : ـ بلحاج العريب ٢
  269املرجع السابق، ص :  حسن قدادة: ـ ينظر ٣
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هو شخص يقع عليه واجب الرقابة، مصدره القانون أو االتفاق إزاء الشخص املسؤول عن  ‹‹املسؤول

أفعاله وينشأ هذا الواجب بالرقابة إما بسبب قصر املسؤول عنه، أو بسبب حالته العقلية أو 

   ١››.اجلسمية

  :يتوىل الشخص الرقابة على شخص آخر عند توفر أسباب معينة وهي

  :لقصر ـ واجب الرقابة بسبب ا ١

يتحقق واجب الرقابة بسبب القصر يف مرحلتني، مرحلة قبل بلوغ سن الرشد، ومرحلة بعد بلوغ سن 

  الرشد

يعترب القاصر يف حاجة إىل الرقابة حتما وتكون هذه الرقابة أصال لويل : أ ـ قبل بلوغ سن الرشد

ا، وقد تنتقل الرقابة إىل األم النفس وهو األب فإذا مل يوجد األب يتوىل رقابته اجلد أو العم أو غري مه

   ٢.اتفاقا

بدون ومل حيدد املشرع اجلزائري سن القاصر الذي خيضع إىل الرقابة وإمنا ذكر حالة الرقابة على القاصر 

  .سن كاملة 19بــ حتديد، ولكنه حدد سن الرشد 

وفاته ويبقى هذا عد والرقابة على القاصر يوجبها القانون على األب إذا كان حيا وتنتقل إىل األم ب

واجب الرقابة إىل املعلم ما  ينتقلأن يبلغ القاصر سن الرشد القانوين، ويف بعض احلاالت ىل االلتزام إ

  .٣دام القاصر يف املدرسة و إىل مشرفه على تعلم احلرفة مىت كان حتت إشرافه

من القانون  40إذا بلغ الشخص القاصر سن الرشد، وفقا ألحكام املادة : ب ـ بعد بلوغ سن الرشد

املدين اجلزائري فإن الشخص يتحرر من الرقابة القانونية أو االتفاقية، حىت ولو ظل الشخص يتلقى 

  . ٤تعليمه أو يتلقى أصول احلرفة اليت امتهنها لنفسه ألنه مل يعد يف حاجة إىل الرقابة

  :ـ واجب الرقابة بسبب الحالة العقلية أو الجسمية  ٢

تقع املسؤولية على من يتحمل واجبا قانونيا أو إتفاقيا برقابة شخص بسبب حالته العقلية أو اجلسمية 

حىت ولو جتاوز سن الرشد، فاملكلف برقابة انون أو املشلول يسأل عن األفعال الضارة الصادرة من 

                                                           

  . 359ص مصر، منشأة املعارف،   ،م 2004 بدون طبعة  العامة لاللتزام،النظرية : ـ أمحد شوقي حممد عبد الرمحن ١
  .185ـ صربي السعدي،  املرجع السابق، ص  ٢
  .270املرجع السابق، ص : حسن قدادة: ـ ينظر ٣
  . 271ـ270، ص نفسهاملرجع  :حسن قدادة: ـ ينظر ٤
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من القانون املدين  134وفقا للمادة  ١أيهما، وذلك بسبب التزامه القانوين أو االتفاق بالرقابة

  . اجلزائري 

ويتوىل الرقابة يف مثل هذه احلالة األب أو الزوج أو الزوجة، أو من تنتقل إليه الرقابة اتفاقا كمدير 

مستشفى أو طبيب أو ممرض أو من يقوم بالرقابة من األقرباء أو أحد غريهم، فيكون من جتب عليه 

  .٢مسؤوال عن أفعاله الضارة اليت يأتيها هذا الشخص رقابة اخلاضع بسبب حالته اجلسمية أو العقلية 

  :صدور فعل ضار من الشخص الخاضع للرقابة : ثانيا   

يعترب هذا الشرط جوهر مسؤولية املكلف بالرقابة، فال مسؤولية عليه إال حبصول فعل ضار ممن هو 

س اإلمهال يف الرقابة أو وتتحقق مسؤولية متويل الرقابة على أسا ٣.حتت رقابته يرتب ضررا يلحق الغري

  ٤.سوء الرتبية والتأديب

  . شروط تحقيق مسؤولية متولي الرقابة في الشريعة اإلسالمية : البند الثاني

من املسلم به يف الفقه اإلسالمي أن الضمان من خطاب الوضع، فال يشرتط لوجوبه العقل والتميز  

من ضرر لغريهم، وإذا مل يكن هلم مال وجب  ولذلك يضمن الصيب وانون واملعتوه مبا يتسببون فيه

  .٥جبات املالية عمومااالضمان عليهم يف ذمتهم وينتظر املضرور مسريم، كما هو احلال يف الو 

أو يضمن عنهم من توىل رعايتهم ورقابتهم، أو من يقع على عاتقهم واجب رعاية ورقابة القصر، 

  : ني لرقابته جيب توفر مجلة من الشروط أمههاولكي يتحقق ضمان متويل الرقابة على من هم خاضع

  : تولي الرقابة : أوال

هو شخص له حق الوالية على القاصر ويقع على كاهله عبء االلتزام برعاية القاصر  ‹‹متويل الرقابة

ورقابته، ويكون إما الويل عن القاصر أو الوصي أو املكلف برقابته وغالبا ما يكون اآلباء هم الذين 

  ١››.قابة أبنائهم القاصرين بسبب الصغر أو بسبب احلالة العقلية أو اجلسميةيتولون ر 

                                                           

  360املرجع السابق، ص : شوقي عبد الرمحن: ـ ينظر ١
 .300املرجع السابق، ص : ـ بلحاج العريب ٢
  .271ص  السابقاملرجع : حسن قدادة: ـ ينظر ٣
  187املرجع السابق، ص : صربي السعدي: ـ ينظر ٤
، دار  الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، م 1989،هـ1409، 1ضمان العدوان يف الفقه اإلسالمي، ط : ـ حممد أمحد سراج ٥

  .571مصر، ص 
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و لكي يتوىل الويل الرقابة جيب أن تتوفر جمموعة من الشروط بعضها يف الويل وبعضها اآلخر يف 

  .الشخص اخلاضع للرقابة

  :  ـ شروط الواجب توفرها في الولي 1

قاصر يف تدبري شؤونه الشخصية واملالية وهو هو شخص كبري راشد يقوم على شخص ‹‹الويل 

ويشرتط يف الويل توفر الشروط  ٢››الذي يتمتع بسلطة إلزام الغري وتنفيذ القول عليه، شاء الغري أم أىب

  :اآلتية 

  :  ـ   البلوغ واإلسالمأ 

تثبت  أمجع مجهور الفقهاء على أنه يشرتط البلوغ يف الويل حىت يتوىل رقابة شخص أخر، فال يعقل أن

 ٣الوالية للصغري ألنه ال والية له على نفسه فمن مث ال تكون له والية على غريه، لقصور عقله،

�m�n�o�p�q�r :، لقوله تعاىل ٤لك الفقهاء اإلسالمذولصحة تويل الوالية يشرتط ك

s�t�u�v�w �l] ١٤٤: النساء[  

أمجع أهل العلم على اشرتاط العقل والقدرة يف الويل لنفسه، ألن جواز  :ـ العقل والقدرة   ب

  . ٥التكليف مبين على العقل و القدرة

  .وتوجد بعض الشروط األخرى هي حمل اختالف بني الفقهاء وهي الرشد واحلرية والعدالة 

  :ـ الشروط الواجب توافرها في الخاضع للرقابة  2

  من بني الشروط الواجب توافرها يف الشخص اخلاضع للرقابة أن يكون قاصرا 

  :ـ أن يكون قاصراأ 

                                                                                                                                                                                     

، والدار الشامية سوريا ، قلم، دمشق، ، دار الم1994،هــــ1441، 1نظرية الوالية يف الشريعة اإلسالمية، ط : نزيه محادـ  ١

  .8لبنان،ص 
  .8املرجع السابق، ص : ـ نزيه محاد  ٢
م، دار اجلامعة اجلديدة، 2006 بدون طبعة ، مسؤولية اآلباء املدنية عن األبناء القصر،: مجال مهدي حممود األكشة:ـ  ينظر ٣

  .200ص مصر ،اإلسكندرية، 
  . 19، ص ـ نزيه محاد، املرجع نفسه ٤
، دار ابن اجلوزي ـــــــه1428، 1والية التأديب اخلاصة يف الفقه اإلسالمي، ط : إبراهيم بن صاحل بن براهيم التنم: ـ  ينظر  ٥

  . 278،279للنشر والتوزيع، السعودية، ص 
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ينشأ اإلنسان يف الوجود ضعيفا، ال تتوفر له ملكة اإلدراك لقصر عقله عن معرفة حقائق األشياء، 

ية فليس يف واختيار النافع منها، ومرد ذلك كله إىل عدم اكتمال منوه، وضعف قدرته الذهنية والبدن

و يكون اإلنسان قاصرا، إما  ١.استطاعته بعد وزن األشياء مبيزاا الصحيح وتقديرها حق التقدير

  . لصغر سنه أو بسبب حالته العقلية واجلسمية

  :وصغري السن مير مرحلتني يف حياته ومها :ـ القصر بسبب صغر السن

  مرحلة عدم التمييز : المرحلة األول 

تميز من وقت ميالد الصيب وتنتهي ببلوغه سبع سنوات ويف هذه املرحلة يكون تبدأ مرحلة عدم ال 

 ٢الصيب صغريا ال متيز وال إدراك له حبيث ال ميكنه أن يفرق بني النافع والضار وال بني اخلري والشر،

والصيب يف هذه املرحلة يطالب بالضمان فجاء يف تبصرة احلكام أنا ما كسره الصيب وهو ابن سنة 

  ٣.حتت واليته مبطالبة وليه بأداء الضمان من مال من هو ذلكا ضمن و فصاعد

  مرحلة التمييز : المرحلة الثانية  

مرو أوالدكم بالصالة :" تبدأ هذه املرحلة من بلوغ الصيب سبع سنوات لقوله صلى اهللا عليه وسلم

و إذا أحدث ضرر  ٥وهذه املرحلة يفهم فيها الصيب اخلطاب ويرد اجلواب ٤"وهم أبناء سبع سنني

للغري فديته على عاقلته كما جاء يف كتاب املبسوط لو سار الصيب على الدابة فأوطأ إنسانا فقتله 

  ٦.فديته على عاقلة الصيب

وتنتهي هذه املرحلة ببلوغ الصيب سن الرشد فهو ينتقل من الطفولة إىل غريها، وقد وضع الشارع هلا 

ات واحليض وغريها فإذا مل تظهر أحد هذه العالمات فإنه وهي احللم واإلثب عالمات ليستدل ا،

  . ٧يظل الصيب قاصر إىل أن يبلغ سن مخس عشرة سنة

  .ـ القصر بسبب الحالة العقلية أو الجسمية 

                                                           

  .110، ص املرجع السابق: ةـ حممود األكش  ١
  . 116، ص حممود االكشة، املرجع نفسه: نظرـ ي  ٢

  . 560املرجع السابق، ص : أمحد سراج: ـ ينظر  ٣
   .91، ص495كتاب الصالة، باب مىت يؤمر الغالم بالصالة؟، رقم : أيب داودرواه ـ   ٤
  . 128،129حممود االكشة، املرجع نفسه، ص : ـ ينظر  ٥
  . 134املرجع السابق، ص : ـ سيد أمني  ٦
  . 140،141املرجع نفسه، ص : حممود األكشة:  ـ ينظر  ٧



 المسؤولية عن فعل الغير..........................:......................... المبحث الثاني

 

 

54 

يرى مجهور الفقهاء أن الصيب ولو كان غري مميز ومن حكمه مثل انون واملعتوه إذا أتلف مال الغري 

  . ١ال يف ماله عما أتلفأو سبب له ضررا يكون مسؤو 

هو عبارة عن اختالل القوى ‹‹فانون واملعتوه قاصرين بسبب حالتهم العقلية واجلسمية، واجلنون 

العقلية لدى اإلنسان حبيث يؤدي إىل عدم جريان أفعاله وأقواله على ج العقل السليم بصورة عامة 

م بني كالم العقالء وكالم اانني ولكنه والعته آفة توجب خلال يف العقل فيصري صاحبه خمتلط الكال

  . ٢››ال يضرب وال يشتم كانون

  :صدور فعل ضار من الشخص الخاضع للرقابة : ثانيا 

ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه ما صدر عن القاصر مميزا كان أو غري مميز وأضر بالغري فإنه يتحمل 

سواء أكان الفعل الصادر عنه يوصف بأنه مسؤولية هذا الفعل وجيب عليه الضمان كامال يف ذمته 

جناية على النفس أو على املال وال تقع أية مسؤولية على أبيه أو وليه أو وصيه عمال مببدأ شخصية 

  .٣العقوبة ومن مت يستوي القاصر مع البالغ العاقل يف الضمان 

مسؤوال عن الضرر الواقع ولكن توجد بعض احلاالت على سبيل االستثناء يكون فيها متويل الرقابة 

عن فعل القاصر، وذلك إذا أمر الوصي أو األب القاصر بفعل الضرر أو إغرائه به أو تسليطه عليه، 

  .٤حيث يعترب املتسبب كأنه املباشر للضرر

أنه من أمر ابنه ليوقد نارا يف أرضه، ففعل وتعدت إىل أرض جاره فأتلفت شيئا يضمن :ذلكومثال 

  .٥.نتقل فعل االبن إليه و أصبح كاملباشرألن األمر قد صح فأ

ويشرتط لتقرير هذه املسؤولية يف ذمة األب أو الويل إذا كان فعل القاصر أو انون ناشئا عن أمر أو 

  :تسليط من أحدهم عدة شروط هي 

  .ـ أن يكون االبن صغريا حبيث ال ميكنه االمتناع عن طاعة أبيه أو وليه أو الوصي عنه 

  .مر والية على املأمور حىت يلزمه طاعته ـ أن يكون لآل

  . ١ـ ويشرتط كذلك أن يكون اآلمر ذا عالقة متصلة باإلتالف 
                                                           

  . 132، املرجع السابق: ـ سيد أمني  ١
  . 78املرجع السابق، ص : ـ نزيه محاد  ٢

  .240،241املرجع السابق، ص : ـ حممود األكشة  ٣
  . 252،253املرجع نفسه ص : حممود األكشة: ـ ينظر  ٤
  . 374املرجع السابق، ص : البغدادي: ـ ينظر  ٥
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أساس مسؤولية متولي الرقابة وكيفية دفعهما في القانون المدني الجزائري : الفرع الثاني 

  .والشريعة اإلسالمية 

 ههذدحض  إمكانيتهساس معني، مع شروط مسؤولية متويل الرقابة قامت مسؤوليته على أ توفرتمىت 

  :سيتم توضيحه ما ذااملسؤولية، وه

  .أساس مسؤولية متولي الرقابة وكيفية دفعها في القانون المدني الجزائري : البند األول 

  .ه املسؤولية عن نفسهذمسؤولية متويل الرقابة وكيف يدفع ه ذي تقوم عليهسيتم توضيح األساس ال

  .متولي الرقابة في القانون المدني الجزائري أساس مسؤولية : أوال 

أساس مسؤولية متويل الرقابة هو اخلطأ املفرتض يف جانبه، مبعىن أنه إذا ارتكب اخلاضع للرقابة عمل 

غري مشروع فيعترب أن متويل الرقابة قد قصر يف رقابته وأساء تربيته و تأديبه، ومن هذا تعترب مسؤولية 

صية وليست مسؤولية تبعية، وليس فيها خروج على القاعدة العامة إال من متويل الرقابة مسؤولية شخ

ناحية افرتاض اخلطأ يف جانب متويل الرقابة، وقرينة اخلطأ هنا ال حيتج ا إال املضرور يف عالقته مبتويل 

  .٢الرقابة ، فال جيوز التمسك ا يف مواجهة اخلاضع للرقابة بل يتعني إثبات اخلطأ يف جانبه 

ا ميكن اجلمع بني مسؤولية قائمة على خطأ مفرتض ومسؤولية قائمة على خطأ واجب اإلثبات كم

فيجوز للمضرور أال يعتمد على اخلطأ املفرتض من جانب متويل الرقابة ويتقدم هو إلثبات خطأ يف 

   ٣.جانبه، فيمنعه بذلك من نفي اخلطأ املفرتض

للرقابة، وذلك مىت حتققت مسؤوليته ـ األصلية ـ  كما جيوز للمكلف بالرقابة أن يرجع على اخلاضع  

فعلى املكلف بالرقابة أن يلتزم بضمان احملكوم به على اخلاضع للرقابة، وله حق الرجوع على من هو 

حتت رقابته مبا دفعه للمضرور، ألن يف األصل املضرور يطالب من أحدث الضرر بالتعويض، فإن مل 

ال جيوز للمضرور احلصول على تعويضني ذلك بالرقابة، ومن يكن لديه مال عندئذ يطالب املكلف 

   ٤.عن ضرر واحد

  

                                                                                                                                                                                     

  . 254،255،256،257، ص املرجع السابق: حممود األكشة: ينظر ـ  ١
  .  377 ، صاملرجع السابق: أنور سلطان: ـ ينظر ٢

  . 1006املرجع السابق، ص :  السنهوري: ـ ينظر ٣
  . 314، 313املرجع السابق، ص : أجمد حممد منصور: ـ ينظر ٤
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  . كيفية دفع مسؤولية عن متولي الرقابة في القانون المدني الجزائري : ثانيا 

من  134يستطيع متويل الرقابة أن يتخلص من املسؤولية حسب ما أكدته الفقرة الثانية من املادة 

يستطيع املكلف بالرقابة أن يتخلص من املسؤولية إذا أثبت أنه قام :" القانون املدين اجلزائري أنه

والتخلص ." بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان البد من حدوثه ولو قام ذا الواجب مبا ينبغي

  :من املسؤولية يتم بطريقتني 

بت أنه قام بواجب الرقابة مبا ينبغي من العناية وأنه قد ـ أن يقوم بنفي اخلطأ من جانبه وذلك بأن يث ١

  . أخذا االحتياطات املعقولة اليت من شأا منع اخلاضع للرقابة من األضرار بالغري

ـ أن ينفي عالقة السببية بني اخلطأ املفرتض والضرر الذي أصاب املضرور، وذلك بإقامة الدليل  ٢

قيامه مبا جيب عليه من الرقابة مبا ينبغي من عناية وحرص  على أن الضرر قد واقع حتما بالرغم من

   ١.الصلة بني خطئه املفرتض والضرر احلادث، أي قيام السبب األجنيب انقطاعوأن يثبت كذلك 

  أساس مسؤولية متولي الرقابة وكيفية دفعها في الشريعة اإلسالمية :  البند الثاني 

  .أساس مسؤولية متولي الرقابة :أوال 

وأن ذكرنا أن مجهور الفقهاء قد ذهب إىل أن عدم مساءلة األب أو الويل أو الوصي عن الضرر سبق 

الناجم عن خطأ القاصر، وذلك عمال مببدأ املسؤولية الشخصية أو حتمل التبعة الفردية إال يف حاالت 

  .دث الضرر استثنائية قد مت ذكرها سابقا، ويف غري تلك احلاالت تقع املسؤولية على عاتق القاصر حم

وعليه ينبغي البحث عن أساس مسؤولية متويل الرقابة يف تلك احلاالت االستثنائية، والبحث أيضا عن 

  .أساس مسؤولية القاصر يف غري احلاالت االستثنائية 

  :ـ أساس مسؤولية متويل الرقابة يف احلاالت االستثنائية  ١

إذا كان قد أمره باإلتالف أو أغراه به أو  متويل الرقابة يسأل عن الضرر الناجم عن خطأ القاصر

سلطه عليه، فبالرغم من عدم  مباشرته الفعل املؤدي إىل اإلتالف إال أنه يعد املتسبب يف اإلضرار 

تقوم مسؤوليته يف هذه احلاالت على  ذا، ومن ه٢بأمره للقاصر باإلتالف أو إغرائه به أو تسليطه عليه

   ٣ى أساس قاعدة التسبب واملباشرةأساس تسببه يف إحداث الضرر أي عل

                                                           

  .189املرجع السابق، ص : صربي السعدي:ـ ينظر  ١
  369املرجع السابق، ص :  حممود األكشة: ـ ينظر ٢
  . 147نظرية الضمان، املرجع السابق، ص:  وهبة الزحيلي: ـ ينظر ٣
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ويفهم من هذا النص أنه حىت تقع املسؤولية على عاتق متويل الرقابة و يلتزم بالضمان أن يكون 

متعديا ألن فعله ال يكون موجودا بذاته، نظرا لوجود فعل القاصر، يفصل بني فعل املتسبب وبني 

  . ١الضرر

  .ستثنائية ـ أساس مسؤولية القاصر يف غري احلاالت اال ٢

األساس الذي تقوم عليه مسؤولية القاصر هو الضرر الناجم عن خطئه عمال مببدأ املسؤولية 

الشخصية، ووفقا ملا ذهب إليه مجهور الفقه اإلسالمي، وذلك ألن الضرر هو علة املسؤولية وسببها 

ؤولية ال بد من حبيث يدور معها وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد املعلول أي أنه لقيام املس

  .٢وجود الضرر وهو سبب للضمان والضمان مسبب عنه، وال يوجد املسبب بدون سببه

  :كيفية دفع مسؤولية متولي الرقابة في الشريعة اإلسالمية : ثانيا 

سبق القول بأنه يف بعض احلاالت االستثنائية يسأل متويل الرقابة عن الضرر الناشئ عن خطأ القاصر 

  .أن يدفع املسؤولية عن نفسه  ذا يستطيع املتسبب، ومن هباعتباره أنه 

يدفع متويل الرقابة عن نفسه املسؤولية بإثباته أن الضرر الذي حدث كان نتيجة ألسباب أجنبية  

 ه األسباب األجنبية ال يكون هو املسؤول ذأدت إىل وقوعه فاملتسبب األول هو متويل الرقابة، و

   ٣.عن الضرر

 الرقابة بأداء التعويض الواجب على اخلاضع لرقابة فيكون له حق الرجوع مبا أداه عليه وإذا قام متويل

من تعويض فإن مل يكن له مال انتظر إىل حال يساره وهذا قياسا على ما هو راجح عند مجهور 

عن ومن مث حيق ملتويل الرقابة أن يدفع  ٤الفقهاء أن الفضويل له حق الرجوع على الغري مبا أداه عنه،

  .نفسه املسؤولية وأن يرجع على اخلاضع لرقابته مبا أده عنه من تعويض 

على أساس خطأ مفرتض من جانب متويل الرقابة يقبل إثبات العكس، و  ه املسؤوليةذتقوم ه:نتيجة

ا مل يفلح متويل الرقابة يف نفي عالقة السببية بني خطأه املفروض و الضرر حق عليه حكمها وهو ذإ

  .  ور عن الضرر الذي أحلقه به من هو حتت رعايته بفعلهتعويض املضر 

                                                           

  . 369،370، ص السابقاملرجع : حممود األكشة: ـينظر  ١
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مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني الجزائري في الشريعة : المطلب الثاني  

  اإلسالمية

تعترب مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه بالغه األمهية يف احلياة العملية، وخاصة يف الوقت احلاضر، تبعا 

األضرار اليت قد تقع من التابع حبيث أنه كثريا ما يستخدم اإلنسان شخصا أو أشخاصا آخرين لزيادة 

يف القيام بتصريف شؤونه اخلاصة حتت إدارته وإشرافه، كصاحب املصنع يستخدم عماال للقيام 

بالعمل فيه، وصاحب السيارة يستخدم سائقا لقيادة سيارته، وصاحب املنزل يستخدم خادما للعمل 

  .١منزله وهكذايف 

يكون املتبوع مسؤوال عن الضرر الذي :" من القانون املدين اجلزائري على أنه 136وتنص املادة 

حيدثه تابعه بفعله الضار مىت كان واقعا منه يف حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو مبناسبتها، وتتحقق 

  ". ذا األخري يعمل حلساب املتبوع عالقة التبعة ولو مل يكن املتبوع حرا يف اختيار تابعه مىت كان ه

يتبني لنا من نص املادة أن الشخص يسأل عن األفعال الضارة اليت يرتكبها التابع له أثناء تأديته 

  ٢وظيفته أو بسببها أو مبناسبتها مىت كانت للمتبوع سلطة فعلية يف رقابته ويف توجيهه

بعه في القانون المدني الجزائري في شروط تحقيق مسؤولية المتبوع عن أعمال تا: الفرع األول 

  الشريعة اإلسالمية

حىت تقوم مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعيه، جيب توافر بعض الشروط، سيتم توضيحها يف البند 

  : املوايل

  .تحقيق مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني الجزائري  شروط: البند األول 

ة املتبوع عن أعمال تابعه، ومها وجود عالقة تبعية تربط بني التابع و يوجد شرطان لتحقق مسؤولي

  .املتبوع، وصدور خطأ من التابع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها

  .وجود عالقة تبعية : أوال 

، ٢يشرتط أن توجد عالقة تبعية بني شخصني حبيث يكون أحدمها تابعا١لقيام املسؤولية املتبوع

  .٣لآلخر
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عنصر السلطة الفعلية لشخص على : القة التبعية البد من توفر عنصرين أساسني مهاوحىت تتحقق ع

  .شخص آخر وعنصر الرقابة والتوجيه 

  :ـ السلطة الفعلية  1

تقوم عالقة التبعية على سلطة فعلية، و ليس من الضروري أن تكون هذه السلطة عقدية تقوم على 

  . ٤، وال أن تكون سلطة شرعية من جهة أخرى ذا من جهةاالختيار وه

فالسلطة الفعلية، قد يكون يف كثري من األحوال مصدرها العقد بني التابع واملتبوع مثل عقد عمل، 

واملوظف كلهم تابعون ومتبوعهم هو رب العمل وقد توجد حىت لو كان هذا ... فالعامل واخلادم 

تبقى عالقة التبعية قائمة مادامت هناك سلطة فعلية  العقد باطال، أومل يوجد عقد أصال  ومع ذلك

للمتبوع على التابع، وليس من الضروري أن يكون املتبوع قد اختار تابعه إذ من املمكن أن يكون 

االختيار مقيدا و حمصورا يف أشخاص معينني، كما إذا كان االختيار موكوال إىل مسابقة يشرتط 

ذلك أن يكون  االختيار مفروضا على املتبوع، كالسفينة للتقدم إليها مؤهالت خاصة و ميكن ك

  .   ٥ال متتلك أن ختتار سواه) مرشد( تدخل يف امليناء فيقودها 

وال يلزم لقيام التبعية أن تكون السلطة اليت ميارسها املتبوع على تابعه شرعية، بل يكفي أن تكون 

و عقد غري مشروع، أو اغتصبها املتبوع سلطة فعلية، وتكون غري شرعية، إذا قامت على عقد باطل، أ

  .٦دون عقد أصال

  :ـ الرقابة والتوجيه  2

لكي توجد رابطة التبعية بني التابع واملتبوع، جيب أن يكون التابع خاضعا إلشراف ورقابة املتبوع، وأن 

يت والسلطة الفعلية ال.... تكون هلذا األخري سلطة إصدار األوامر فيما يقوم به التابع من عمل 

                                                                                                                                                                                     

اهليئة [. للعامل، واملوكل بالنسبة للوكيل هو الشخص الذي يتبعه غريه بناء على عالقة معينة، كرب العمل بالنسبة: ـ املتبوع  ١

  .]١٣١م، القاهرة، مصر، ص 1999/هـ  1420معجم القانون،: العامة لشؤون املطابع األمريية
معجم : اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية[هو الشخص الذي بغريه بعالقة تبعية، كالعامل بالنسبة لرب العمل  : ـ التابع ٢

  .]٦٦م، القاهرة، مصر، ص 1999/هـ  1420القانون،
  .354ص املرجع السابق ، : يوسف حممد عبيدات: ـ ينظر ٣
  .1015املرجع السابق، ص :  السنهوري: ـ ينظر  ٤
  . 1016املرجع نفسه، ص : السنهوري: ينظرـ  ٥
  272املرجع السابق، ص : ـ حسن قدادة  ٦
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تتحقق ا التبعية تقوم على الرقابة والتوجيه، أي أن يكون للمتبوع سلطة إدارية على تابعه سواء 

  . ١باشرها بنفسه أو كلف غريه ليقوم ا

وهذا ما يتميز به املتبوع عن متويل الرقابة، ......وجيب أن تنصب الرقابة والتوجيه يف نشاط معني، 

ولكنها رقابة عامة ال تنصب على عمل معني، فلذا ال يعترب االبن  فاألب مثال له الرقابة على ولده،

  .   ٢تابعا لوالده، أما إذا ترك األب ابنه يقود سيارته وأشرف عليه يف قيادا، اعترب االبن تابعا لوالده

  .صدور خطأ من التابع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها : ثانيا  

ية حيث ال تقوم إال إذا صدر من التابع فعل ضار حيدث ضررا يعترب هذا الشرط جوهريا هلذه املسؤول

للغري أثناء أداء العمل أو بسببه، ألنه ال جيوز مساءلة املتبوع عن األفعال الضارة اليت ال تكون له صلة 

  .٣بالوظيفة

وخطأ التابع قد يكون واجب اإلثبات وقد يكون خطأ مفرتضا كما هو احلال يف مسؤولية املعلم 

واملكلفني بالرقابة فمسؤوليتهم قائمة على خطأ مفرتض يف حقهم ولكن الدولة تسأل عنهم  واملريب

بصفتها متبوعة، وتعترب مسؤولة لوحدها مسؤولية تبعية و يكفي ذلك أن يصدر فعل ضار من أحد 

التابعني، وإذا مل يتم التعرف على التابع مصدر الفعل الضار ال يعفي املتبوع من حتمل املسؤولية 

  .٤لشيوع اخلطأ بني التابعني

واخلطأ الذي يصدر من التابع قد يصدر منه يف حالة تأدية الوظيفة أو بسببها أو مبناسبة تأديتها 

  .وصدور خطأ أجنيب عن الوظيفة 

  :ـ خطأ التابع حال تأدية الوظيفة  1

واجبه  حىت يسأل املتبوع عن أعمال تابعه جيب أن يقوم التابع بارتكاب فعل ضار وهو يؤدي

الوظيفي، فلو ارتكب سائق حادثا أثناء نقله لبضاعة ملصلحة الشركة اليت يعمل لديها و سبب ضرار 

                                                           

  .315،316املرجع السابق، ص : حممد أجمد منصور: ـ ينظر ١
  .321، 320املرجع السابق، ص : بلحاج العريب: ـ ينظر  ٢
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للغري، فمن شأن ذلك أن جيعل هذه الشركة مسؤولة عن فعله الضار ألن فعل التابع وقع أثناء تأديته 

  . ١لعمله

  :ـ خطأ التابع بسبب الوظيفة  2

تكاب التابع للخطأ وخطأ التابع يتصور عادة عندما يتجاوز عمال قد تكون الوظيفة هي السبب يف ار 

من أعمال الوظيفة أو إساءة االستعمال هلا، فإذا قامت صلة املباشرة يسأل املتبوع حينها، فالتابع ما  

كما : كان ليستطيع أن يرتكب اخلطأ لوال الوظيفة أو ما كان ليفكر يف ارتكابه أصال، ومثال ذلك 

أى مديره يتشاجر مع شخص آخر فبادر إىل مساعدته بضرب الشخص اآلخر ضربا لو أن عامال ر 

مل يقصد به قتله لكنه أفضى إىل موته، فالعامل هنا مل يفكر يف ارتكاب اخلطأ لوال الوظيفة، فهذا 

  .٢اخلطأ املرتكب ال يدخل ضمن أعمال الوظيفة لكن تربطه سببية مباشرة فيسأل عنه املتبوع 

  :  بمناسبة الوظيفة ـ خطأ التابع 3

إذا كانت الوظيفة قد هيأت الفرصة للتابع يف ارتكاب اخلطأ، حىت ولو مل يكن هذا العمل يدخل 

يف خصام  إذا كان شرطي: ضمن إطار الوظيفة، فحينها يكون املتبوع مسؤوال على خطأ تابعه، مثال

ل الشرطي الوظيفة ومحل املسدس وقصد منزل خصمه وأطلق عليه ستغمستدمي مع شخص آخر، فا

الرصاص فأصابه بأضرار، فاخلطأ هنا وقع مبناسبة الوظيفة وليس أثناء تأديتها ومل تكن الوظيفة ضرورية 

  .٣الرتكاب اخلطأ 

وقد فعل املشرع حسنا عندما مد مسؤولية املتبوع لتشمل خطأ التابع، مبناسبة وظيفته وذلك محاية 

للمضرور لضمان حصوله على التعويض من املتبوع باعتبار أن هذا األخري يف أغلب األحوال يكون 

  ٤.ذا قدرة على دفع التعويض

  :ـ خطأ األجنبي عن الوظيفة  4

                                                           

م،  دار 2002، 1مصادر احلقوق الشخصية، ط شرح القانون املدين،: حممد خاطر عدنان إبراهيم السرحان و نوري: ينظر ١
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إذا كان اخلطأ الذي ارتكبه التابع أجنبيا عن الوظيفة ال يكون املتبوع مسؤوال عنه فإذا ارتكب أحد 

أثناء وجوده يف إجازة ال تكون وزارة الداخلية مسؤولة عن خطأه ألنه أثناء  رجال الشرطة جرمية قتل 

  . ١ارتكابه للخطأ مل يكن حال تأدية الوظيفة أو سببها بل هو خطأ أجنيب عن الوظيفة

إذا صدرت أحد هذه األخطاء من التابع حينها يكون املتبوع هو املسؤوال بالتعويض عن األضرار اليت 

  .بعية، باستثناء اخلطأ األجنيب عن الوظيفة فال يسأل عنهنتجت عن أخطاء تا

  شروط تحقيق مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في الشريعة اإلسالمية :  البند الثاني  

توجد هناك أحكام خاصة مبسؤولية السيد واملخدوم عن األضرار اليت يلحقها اخلادم بالغري يف التشريع 

وتثبت مسؤولية املتبوع عن تابعه استنادا  ٢بذلك يف القوانني الوضعيةاإلسالمي مثل األحكام اخلاصة 

وخنتار من بني هذه املسؤوليات مسؤولية املؤجر  ٣إىل مسؤولية املؤجر واآلمر واملكره يف الفقه اإلسالمي

  .عن األجري اخلاص، حبيث نعىن بدراستها كمثال عن مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه 

  : ة املؤجر عن أجريه اخلاص جيب توفر بعض الشروط وهيوحىت تقوم مسؤولي

أن يكون هناك عقد يقتضي أن يسلم األجري اخلاص منافعه لصاحل املؤجر ويكون العمل الذي :  أوال

األجري هو الذي يعمل لشخص عمال مؤقتا ‹‹يؤديه مشروعا يقتضي أن يطيع فيه املؤجر وميتثل أمره و 

نفسه يف املدة وإن مل يعمل، كاخلادم يف املنزل والعامل يف املصنع  بالتخصيص ويستحق األجر بتسليم

  . ٤››وسائق السيارة ملالكها

ولألجري اخلاص حكم مقصور على ما حتت يده من أموال ملؤجره أو ما استودعه مؤجره إياه من 

ي أموال أموال لغريه احتاج إليها ليستعني ا بطريق االسرتشاد على القيام مبا استؤجر عليه، وه

وضعت حتت يده حبكم أنه أجري نائب عن مؤجره وأن يده نائبة عن يد مؤجره وأنه حني يعمل إمنا 

يعمل ملؤجره وفق عقد اإلجارة فكان يف عمله كالوكيل عن مؤجره وكأن مؤجره هو واضع اليد وهو 

  . ٥العامل

                                                           

  209املرجع السابق، ص : صربي السعدي: ـ ينظر ١
  .145املرجع السابق، ص : ـ سيد أمني  ٢
  .561املرجع السابق، ص : ـ أمحد سراج ٣
  . 145،166، ص املرجع نفسه: ـ سيد أمني ٤
  . 177املرجع السابق، ص :  ـ علي اخلفيف  ٥
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ره عما يقوم به من عمل، أما ومن مث تقوم عالقة التبعية بني اآلجر واألجري إذا ثبت تلقي األجري أج

  .١إذا مل يتلقى أجرا فال تقوم عالقة التبعية وتثبت مسؤولية كل امرئ عن فعله 

  .وقوع ضرر يصيب الغري بسبب تأديته للوظيفة يف غري حمل وظيفته مباشرة أو تسببا :  ثانيا

من صاحب املال يف ال يسأل األجري عن ما يرتتب على عمله من ضرر باعتباره أنه كالعمل الصادر 

فال يضمن األجري إذا مل  ٢ماله، وال يسأل إنسان عن ضرر حيدثه يف ماله أو فيما استؤمن عليه،

كما لو أن تلميذ القصار محل شيئا من بيت   ٣يتجاوز احلدود املأذونية، وتنتقل املسؤولية إىل آجره،

ار ال يضمن ويضمن عنه القصارة بإذن األستاذ فسقط على ثوب فتخرق إذا كان من ثياب القص

أستاذه أما لو كان عمل األجري بدون إذن اآلجر أو يف غري املأذون له و مل يكن الثوب من بيت 

  . ٤القصارة فإن الضمان يستقر عليه

  أساس مسؤولية المتبوع في القانون المدني الجزائري في الشريعة اإلسالمية: الفرع الثاني  

بتوفر الشروط اليت مت ذكرها قامت هذه املسؤولية على أساس معني ينبغي مىت حتققت مسؤولية املتبوع 

  .حتديده 

  .أساس مسؤولية المتبوع في القانون المدني الجزائري : البند األول 

اختلفت اآلراء حول األساس الذي تقوم عليه مسؤولية املتبوع، وكيف ميكنه دفع هذه املسؤولية و هل 

  . ٥التابع أو عليهما معا بالتضامنيستطيع املضرور الرجوع على 

  : طبيعة مسؤولية المتبوع :أوال

اختلف آراء الفقهاء يف تكييف هذه املسؤولية واألساس الذي تبىن عليه، و اختلفوا فيما إذا كانت 

  :أو أنه مسؤولية عن الغري، وهذا ما سيتم توضيحه) شخصية( مسؤولية ذاتية 

  :ـ مسؤولية المتبوع مسؤولية ذاتية  1

                                                           

  .566، ص املرجع السابق:  أمحد سراج: ـ ينظر  ١
  . 177، ص املرجع السابق :ـ علي اخلفيف ٢
  . 565املرجع نفسه، ص : ـ أمحد سراج  ٣
 . 365، ص املرجع نفسه: سراج أمحد: ـ  ينظر ٤

  209، ص السابقاملرجع : يـ صربي السعد ٥
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إذا مت تقدير مسؤولية املتبوع على أا مسؤولية ذاتية رددنا إىل اعتبار يف شخص املتبوع خطأ يف 

  .  ١جانبه وهذا هو اخلطأ املفرتض أو نفع جينيه لنفسه وهذا هو حتمل التبعة

كان قدميا يرى أن مسؤولية املتبوع تقوم على أساس خطأ مفرتض يقوم يف   :أ ـ الخطأ المفترض

يتمثل هذا اخلطأ يف الرقابة والتوجيه، أو يف اختيار تابعه، أو يف كليهما، وهذا اخلطأ مفرتض جانبه، و 

  ٢.افرتاضا ال يقبل العكس

الرأي حبيث لو كانت مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه أساسها خطأ مفرتض ألستطاع ذا و أنتقد ه

املفرتض والضرر وهذا ما ال يستطيعه املتبوع التخلص من املسؤولية بنفي عالقة السببية بني خطئه 

   ٣.بإمجاع الفقه القضاء

يرى رأي آخر أن مسؤولية املتبوع تقوم على أساس حتمل التبعة وذلك مبا أن  :ب ـ تحمل التبعة

، ومن إجيابيات ٤املتبوع يستفيد من خدمات تابعة فعليه أن يتحمل األضرار اليت يسببها هذا التابع

ال يستطيع دفع املسؤولية حىت ولو أثبت أنه كان يستحيل عليه أن مينع  هذه النظرية أن املتبوع

  ٥.حصول اخلطأ فيبقى مسؤوال ألنه يتحمل تبعة نشاط تابعه

  :إال إن هذه النظرية قد تعرضت للنقد من عدة وجوه

يع إذا كانت مسؤولية املتبوع تقوم على أساس أعمال تابعه لكان املتبوع مسؤوال عن مج :النقد األول 

أعمال تابعه يف ممارسة الوظيفة سواء كانت أعمال خاطئة أم ال و هذا يتعارض مع فكرة حتمل التبعة 

اليت يتحمل فيها املتبوع التعويض عن األضرار اليت حتدث للغري نتيجة نشاط تابعه حىت ولو مل يكن 

  .هناك خطأ من التابع 

املنفعة اليت تعود على املتبوع من نشاط تابعه إن نظرية حتمل التبعة تقوم على أساس  :النقد الثاني 

والذي يسأل عنه، ولكن ماذا ميكن القول من املنفعة عندما يستخدم املتبوع تابعه خلدماته 

  .٦الشخصية؟
                                                           

 . 1040، ص السابقاملرجع : ـ السنهوري  ١
  .251املرجع السابق، : فاضلي إدريس: ـ ينظر  ٢
  .1043،1044املرجع نفسه، ص : السنهوري: ينظر  ٣
  . 211املرجع السابق، ص : صربي السعدي: ـ ينظر  ٤
  .124ص املرجع السابق :  بشار ملكاوي وفيصل العمري:  ـ ينظر  ٥
  211، ص نفسهاملرجع : ـ صربي السعدي ٦
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إن القانون أجاز رجوع املتبوع على تابعه مبا دفعه للمضرور، ولكن  لو أن األمر :  النقد الثالث

  . ١ه أن يرجع، ألنه يتحمل شخصيا تبعة النشاط الذي يستفيد منهتطبيقا لتحمل التبعة ما جاز ل

  :ـ مسؤولية المتبوع مسؤولية عن الغير  2    

مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه هي مسؤولية عن فعل الغري، غري أن انصار هذا الرأي اختلفوا يف 

  :األساس الذي تقوم عليه هذه املسؤولية إىل ثالث اجتاهات 

يرى أا تقوم على فكرة النيابة القانونية، أي أن التابع نائب عن املتبوع فيما يقوم به  :ألولاالتجاه ا

لذا يلزم األخري بتعويض الضرر، ويعيب هذا الرأي أن النيابة ال تكون إال يف األعمال  ٢من أفعال

  . ٣القانونية وعمل التابع عمل مادي

لول، فالتابع حيل حمل املتبوع ويصحبان شخصا واحدا، يرى أا تقوم على فكرة احل :االتجاه الثاني 

فإذا ارتكب التابع خطأ فكأمنا ارتكبه املتبوع، فالتابع هو امتداد لشخصية املتبوع، وحيل التابع حمل 

املتبوع يف التمييز، فإذا ارتكب التابع خطأ وهو مميز وكان املتبوع غري مميز انتقل متييز التابع إىل املتبوع 

وما يعيب هذا الرأي أنه يقوم على فكرة اخلطأ املفرتض إذ ال ميكن أن ينسب  ٤احللول، عن طريق

  . ٥اخلطأ إال للشخص الذي صدر منه

وأخريا يرى هذا االجتاه أن أساس مسؤولية املتبوع هو الضمان أو الكفالة، فاملتبوع  :االتجاه الثالث

ا دام للمتبوع حق الرقابة والتوجيه على يكفل التابع فيما يرتكب من خطأ يصيب الغري بالضرر، م

التابع، ومادام اخلطأ الذي ارتكبه التابع قد وقع يف حادثة الوظيفة أو بسببها، فريجع املضرور على 

املتبوع قبل أن يرجع على التابع وإن رجع على املتبوع واستوف منه التعويض كان للمتبوع الرجوع 

  . ٦على تابعه

للمتبوع حق الرجوع :" من القانون املدين اجلزائري بأنه 137املادة و هذا حسب ما نصت عليه  

وذا يكون للمتبوع حق الرجوع على التابع بكل ما دفعه " على تابعه يف حالة ارتكابه خطأ جسيما
                                                           

  .125، ص السابقاملرجع : ملكاوي وفيصل العمريبشار : ـ ينظر ١
  .362املرجع السابق، ص : ـ يوسف حممد عبيدات ٢
  .212، ص السابقاملرجع : يـ  صربي السعد  ٣
  .1047،1048املرجع السابق، ص : السنهوري: ـ ينظر  ٤
  212، ص املرجع نفسه: صربي السعدي: ينظرـ  ٥
  .1046،1047املرجع نفسه ص : السنهوري: ـ ينظر ٦
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عن التابع ألن املتبوع مسؤول عن التابع ال مسؤول معه، وعلى املضرور أن يقيم الدليل على خطأ 

  . ١ولية املتبوعالتابع لتقوم مسؤ 

من خالل ماسبق يتبني أن مسؤولية املتبوع هي مسؤولية عن عمل الغري تقوم على أساس فكرة 

  .من القانون املدين اجلزائري  136الضمان القانوين، وهذا حسب ما أكدته املادة 

  :قيام مسؤولية التابع بجانب مسؤولية المتبوع: ثانيا 

. ٢املتبوع فهو املسؤول تبعا، لذا فإن املسؤوليتني تقومان جنبا إىل جنبالتابع هو املسؤول األصلي أما 

  : ويرتتب على ذالك النتائج التالية

ـ إن املضرور يكون باخليار بني الرجوع على التابع أو على املتبوع أو عليهما معا بالتضامن وإذا كان 1

وقد  ٣بع وشريكه مجيعا بالتضامنللتابع شريك يف اخلطأ فيصح للمضرور الرجوع على املتبوع والتا

عن فعل ضار كانوا  املسئولونإذا تعدد :" من القانون املدين اجلزائري أنه 126نصت على هذا املادة

بتعويض الضرر، وتكون املسؤولية فيما بينهم بالتساوي إال إذا عني القاضي  مالتزامامتضامني يف 

  "نصيب كل منهم يف االلتزام بالتعويض

صل املضرور على التعويض من التابع فال حيق له أن يطالب املتبوع بالتعويض مرة ثانية إذا ـ إذا ح 2

  .ال يصح أن حيصل على تعويضني مقابل ضرر واحد 

ـ وإذا رجع املضرور على املتبوع دون التابع، جيوز للمتبوع أن يرجع على تابعه مبا دفعه عنه من  3

   ٤.تعويض ألنه مسؤول عنه ال معه

ـ إذا تقررت مسؤولية التابع تقررت تلقائيا مسؤولية املتبوع حىت ولو مل تعطي اإلرادة التشريعية  4

للمتبوع ما أعطته للمكلف بالرقابة من إمكانية دفع املسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن 

  .٥الضرر كان واقعا ال حمالة حىت ولو قام بواجب الرقابة

                                                           

  .274املرجع السابق، ص : ـ حسن قدادة  ١
  .213، ص املرجع السابق: ـ صربي السعدي ٢
  .427املرجع السابق، ص: رمضان أبو السعود ٣

  .427، صاملرجع نفسه: رمضان أبو السعود :ـ ينظر ٤
  .214، ص املرجع نفسه : ـ صربي السعدي ٥
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حق الرجوع على تابعه إذا كان قد أعطاه أمرا إلجراء الفعل الضار، ما مل يكن ـ ليس للمتبوع  5

األمر املعطى بدون تروي، ويف هذه احلالة كما يف حالة جتاوز نسبة خطأ املتبوع نسبة خطأ التابع 

  . ١فيصبح الرجوع جزئيا وقد يصبح معدوما يف احلال اليت يستغرق فيها خطأ األول خطأ الثاين

  :  فع المتبوع للمسؤولية د: ثالثا 

، األوىل أن يساعد التابع على نفي مسؤوليته، والثانية إذا بوسيلتنييستطيع املتبوع دفع املسؤولية  

ثبتت مسؤولية التابع فعليه أن يساعده يف إثبات أن الفعل الضار قد نشأ عن سبب أجنيب ال شأن له 

   ٢فيه

  أساس مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه ورجوع املتبوع على تابعه يف الشريعة اإلسالمية :البند الثاني

يف هذا البند سيتم التعرف على أساس مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه يف الشريعة اإلسالمية، وهل 

  يستطيع املتبوع الرجوع على تابعه مبا أداه من تعويض عن خطأه؟

  .وع عن أعمال تابعهأساس مسؤولية املتب :أوال

اتفق مجهور الفقهاء أن يد األجري اخلاص يد أمانة، ال يضمن ما تلف حتت يده من أعيان إال يف 

  :حالة التعدي أو التقصري، وعللوا رأيهم مبا يلي

بالقياس على الوكيل جبامع أن كل واحد منهما نائب عن املالك يف صرف منافعه فيما أمر به،  -1

  . يضمن إال عند التعدي أو التعدي فكان األجري مثلهوملا كان الوكيل ال

  .بالقياس على املضارب إذ أن كال من املضارب واألجري مل يأخذ العني ملصلحته اخلاصة -2

فال ضمان على املوظفني الذين يعملون يف مؤسسات حكومية أو خاصة إال إذا حصل التلف  - 3

  ٣.أو تقصري منهم

املتبوع يتحمل مسؤولية تابعه، أي اآلجر يتحمل مسؤولية أجريه، ولكن على يتبني مما مت ذكره أن  -4

  :أي أساس يتحملها؟ هذا ما سيتم توضيحه

                                                           

م ، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 2003هـ 1423، 1مبادئ القانون املدين، ط: ـ سلمان بوذياب  ١

  .172ص 
  .214، ص املرجع السابق: صربي السعدي: ينظرـ   ٢
 م، 2005الضمان يف عقود األمانات يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته املعاصرة، رسالة دكتوراه،: أمحد حافظ موسى موسى- ٣

  .218صجامعة األردن، 
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تقضي بأن الشيء الذي جعل تابعا لشيء آخر البد أن " التابع تابع"مبا أن القاعدة الفقهية -5

عليه حكم املتبوع أوىل، ملا والذي يظهر أن التابع ينسحب ‹‹:وقال الشارح. يكون تابعا له يف احلكم

  ، فإن املتبوع١››ال خيفى على الفطن أن يف األول اإلخبار عن الشيء بنفسه

يتحمل مسؤولية األضرار الناجتة عن تابعييه مبقتضى العدالة، ألن العامل أو األجري يقوم بالعمل -6

رباح، فاقتضت العدالة أن لصاحل مستأجره الذي تعود عليه منافع هذا العمل، وجيين منه املكاسب واأل

يتحمل ما ينتج من هذا العمل، من ضرر فليس عدال أن جيين الغنم ويسلم من الغرم، فالغنم بالغرم،  

كما أن فيه ضمانا حلق املضرور حينما يكون غرميه صاحب العمل، وهو عادة ما يكون مليئا خبالف 

  ٢.منهما لو كان العامل الذي عادة ال ميلك غري أجره الذي يقتات 

خيتلف فقهاء الشريعة حول أساس مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه، حبيث يرى كل فريق أن أساس 

  .مسؤولية املتبوع تقوم على أساس معني

أساس مسؤولية املخدوم عن خادمه، أو اآلجر عن آجره هو اخلطأ أو اإلنابة والتسبب يف الفعل -1

  .بإجيابه على اخلادم أو األجري

ؤولية عن فعل األجري هو النيابة عن اآلجر والعمل بإذنه فريجع فعل األجري إليه أساس املس-2

  .ويضاف إىل إذنه

أساس مسؤولية اآلجر عن أجريه تقوم على أساس عالقة التبعية بني اخلادم واملخدوم واألجري -3

  ٣.واآلجر وذلك إذا ثبت تلقي اخلادم واألجري أجرمها عما يقومان به من عمل

  رجوع املتبوع على التابع : ثانيا

بعد أن يقوم املتبوع بدفع قيمة التعويض للمضرور يكون له احلق بالرجوع على تابعه السرتداد ما دفعه 

للمضرور من تعويض إدا كان متعديا، ودلك حسب درجة مسؤولية هدا التابع، فقد يكون الرجوع  

ضي اهللا عنه أنه كان يقتص من عماله كليا وقد يكون جزئيا، فقد روي عن عمر بن اخلطاب ر 

   ٤".إين مل آمرهم بالتعدي فهم أثناء عملهم يعملون ألنفسهم ال يل:"ويقول
                                                           

  .51ه، مطبعة املدين،ص1388إيضاح القواعد الفقهية، بدون طبعة، ): الشيخ عبد اهللا بن سعيد حممد عبادي(اللحجي- ١
  .322، 321املرجع السابق، ص: حممد املرزوقي: ينظر- ٢
  .566، 565املرجع السابق، ص: أمحد سراج: ينظر- ٣
مسؤولية املتبوع عن فعل تابعه يف مشروع القانون املدين الفلسطيين، دراسة مقارنة، جامعة : ربيع ناجح راجح أبو حسن: ينظر- ٤

  .58، 57، 65النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني، ص 



 المسؤولية عن فعل الغير..........................:......................... المبحث الثاني
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  :نتيجة 

و اليت تقوم فكرا على أساس انه طاملا أن  تقوم مسؤولية املتبوع على أساس نظرية حتمل التبعة 

ذا النشاط وما ينتج عنه من ضرر يصيب املتبوع يستفيد من نشاط التابع فإنه يقع عليه حتمل تبعة ه

  .الغري باعتبار أن الغرم بالغنم
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  ــةخاتم

  :بعد دراسة هذا الموضوع تم التوصل إلى النتائج اآلتية 

ـ حصر املشرع اجلزائري املسؤولية التقصريية عن فعل الغري يف جمالني أساسني، أوهلما مسؤولية متويل  1

  .الرقابة عمن هو حتت رقابته ، وثانيها مسؤولية املتبوع عن فعل تابعه

ـ األصل يف الفقه اإلسالمي أن اإلنسان مسؤول عن نتائج أفعاله، وقد أحكمت النصوص الشرعية  2

  .األصل  بيان هذا

ـ لقد كان نشوء املسؤولية التقصريية عن فعل الغري رد فعل لعدم حصول املضرور على التعويض من  3

حمدث الضار لكون هذا األخري غري متمتع بشخصية قانونية، أو غري ذي أهلية أو ليست لديه أموال 

  .ميتلكها 

لية ال تقوم منفردة أبدا بل جيب أن ـ من اخلصائص املميزة للمسؤولية عن فعل الغري أن هذه املسؤو  4

تقوم مسؤولية أخرى هي مسؤولية حمدث الفعل الضار عن فعله الشخصي، وهي ميزة جتعلنا نتساءل 

عن إمكانية أن يغدو حمدث الفعل الضار وراعيه أو متبوعه مسؤولني عن إحداث ضرر واحد دون أن 

  .يكون هناك خطأ مشرتك صدر منهما 

على أساس خطأ لرقابة هي مسؤولية أصلية ـ شخصيةـ وليست تبعية قائمة ـ مسؤولية متويل ا 5

  .مفرتض غري قابل إلثبات العكس 

  : التوصيات 

ـ مسؤولية مفهوم للخطأ املفرتض الغري قابل إلثبات العكس، الذي ال تنتقي مسؤولية من أسند  1

  .ليه إىل بقوة قاهرة أو سبب أجنيبإ

إن بذلت فيه، جهدا أمحد اهللا على ما يسره يل من إمكانية لبحث هذا املوضوع الذي و  وفي األخير

، مقارنة مبا حيتاجه فما هو إال عمل متواضع حاولت من خالله بفكري البسيط فهو ليس بالكثري

ز وإمكانيايت املتواضعة أن أساهم بقدر ما يف وسعي يف إثراء البحث العلمي يف العلوم اإلسالمية وإبرا

الوجه الصحيح هلذا الدين احلنيف الذي مل يرتك صغرية وال كبرية إال أحصاها والفضل يف كل ذلك 

يرجع هللا تعاىل وما توفيقي إال به عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن أصبت فمن اهللا وحده، 

     .وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وصل اهللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
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  فهرس اآليات القرآنية : أوال 
   

  الصفحة  نص اآلية  الرقم

 06  ]١:  النساء[ mS�W�VU�T�X l :قوله تعاىل 01

����m�s:قوله تعاىل 02 ����t�u�v�w l]07  ]١٦:  الفرقان 

 07  ]١٠:  فصلت[ ��m��°��¯��®��¬�������«��ªl:وقوله تعاىل 03

 08   ]٧٣: األنبياء[m�E�F�G�H l: قوله تعاىل 04

  08  ]١٩:  الشعراء[m�Ø�Ù�Ú�Û �l: قوله تعاىل  05

�m�~�_�`�a:قوله تعاىل 06 �b�c�d�e�f l�

    ]١٩٤:  البقرة[

10 

 10  ]٤٠:  الشورى[m�|�}�~�� l:قوله تعاىل  07

:  النحل [m�²�³�´�µ�¶�¸�¹ l:قوله تعاىل  08

١٢٦[  

10 

�m�~�_�`�a: قوله تعاىل 09 �b�c�d�e�f l 

  ]١٩٤:  البقرة[

15 

 17   ٥: األحزاب[mw�x�y�z�{�|l:قوله تعاىل 10

 17  ]٩٢: النساء[m�J�K�L�M l:قوله تعاىل 11

 19  ]٢٢٩:  البقرة[m�Â�Ã l:قوله تعاىل 12

�̀�_�m:قوله تعاىل 13 ��� ��a�b l  ]19  ]١:  الطالق 

 27  ]١٢٠: آل عمران[ m�¾�¿�À�����l:قوله تعاىل 14

 35  ]١٦٦:  البقرة[m�x�y�z �l:قوله تعاىل 15

 35  ]١٥:  احلج[m�ß�à�á��â �l:قوله تعاىل 16
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 37  .]٧٨: اإلسراء[m�]��̂_�` �l:قوله تعاىل 17

�m�i�j:وقال تعاىل 18 � � �k� � � � �l�m� �n�o�p� � �qr�s�t�u�

v �l ]١٧٣:  البقرة[.  

45  

m�Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð �l :قال تعاىل 19

  ]٥٩:  النساء[

45 

 48  ]١٦٤: األنعام [m�Ê�Ë�Ì�Í�Î l:قوله تعاىل 20

�m�§�¨�©�ª�«�¬®�¯�°�±�²�³:قوله تعاىل 21

´ l] ٢٨٦]: البقرة  

48 

��×�m:قوله تعاىل 22 ��� ��Ø�Ù�Ú��� ��� ����Û l] 48  ]٣٨: املدثر 

�~�{�|�}�m�w�x�y�z:قوله تعاىل 23

_��̀a�b�c�l ] ٨و٧: الزلزلة[  

48 

�m�n�o�p�q�r�s�t�u�v:قوله تعاىل 24

w �l] ١٤٤: النساء[  

52  

   فهرس األحاديث النبوية :ثانيا

  الصفحة  نص الحديث  الرقم

 45  ››أتريد أن يضع يده يف فيك فتقضمها كالفحل‹‹ 01

 42  ››البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه‹‹ 02

 48  ››..كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته‹‹ 03

 27  ››ال ضرر وال ضرار‹‹ 04

 53  ››مرو أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني‹‹ 05
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   القانون المدني الجزائريـ  فهرس المواد القانونية: ثالثا

  الصفحة  نص المادة  المادةرقم 

له فيه كحادث يد شخص أن الضرر قد نشأ عن سبب الإذا اثبت ال‹‹ 127

مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من املضرور أو خطأ من الغري  

مل يوجد نص قانوين أو اتفاق  كان غري ملزم بتعويض هذا الضرر، ما

  ››.خيالف ذلك

43 

 

 التزامهمإذا تعدد املسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنني يف ‹‹  126

بتعويض الضرر، وتكون املسؤولية فيما بينهم بالتساوي إال إذا عني 

  ››.القاضي نصيب كل منهم يف االلتزام بالتعويض

39 

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه، ويسبب ضررا للغري يلزم ‹‹ 124

 ››.من كان سببا يف حدوثه بالتعويض

18 

إىل الرقابة  حاجةكل من جيب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص يف ‹‹ 134

بسبب قصره أو بسبب  حالته العقلية أو اجلسمية، يكون ملزما 

  ››. بتعويض الضرر الذي حيدثه ذلك الشخص للغري بفعله الضار

49 

 بإمهالال يسأل املتسبب يف الضرر الذي حيدثه بفعله أو امتناعه أو ‹‹ 125

  ››.عدم حيطته إال إذا كان مميزامنه أو 

23 

 65  ››.جسيماللمتبوع حق الرجوع على تابعه يف حالة ارتكابه خطأ ‹‹  137

من أحدث ضررا وهو يف حالة دفاع شرعي عن نفسه، أو عن ماله، ‹‹  128

على أال جياوز يف  أو عن نفس الغري، أو عن ماله، كان غري مسؤول،

  ››.دفاعه القدر الضروري، وعند االقتضاء يلزم بتعويض حيدده القانون

21 

182  
  مكرر

يشمل التعويض عن الضرر املعنوي كل مساس باحلرية أو الشرف أو ‹‹

  ››.السمعة

30 

عن الضرر الذي حيدثه تابعه بفعله الضار مىت  يكون املتبوع مسؤوال‹‹ 136

وتتحقق . بسببها أو مبناسبتها كان واقعا منه يف حالة تأدية وظيفته أو

عالقة التبعية ولو مل يكن املتبوع حرا يف اختيار تابعه مىت كان هذا 

58  
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  ››. األخري يعمل حلساب املتبوع

  . فهرس المصادر والمراجع : رابعا

  .الكريمالقرآن : أوال 

  .القرآن الكرمي بالرسم العثماين برواية حفص عن عاصمـــ  01 

  .الحديث النبوي: ثانيا

  تخريج الحديث  الرقم

 حتقيق حممود فؤاد سنن ابن ماجة،):عبد اهللا حممد يزيد القزويين أيباحلافظ (ابن ماجة  02

  .العربية، القاهرة، مصرالكتب  مطبعة دار إحياءبدون طبعة، بدون تاريخ، عبد الباقي، 

سنن أيب داود، حتقيق حممد ناصر ): سليمان بن األشعث السجستاين(  أيب داود  03

  .السعودية ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياضبدون تاريخ،، 2األلباين، ط

اجلامع الصحيح، حتقيق حمب الدين ): أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل( البخاري  04

  مصر.ه، املطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة1400، 1اخلطيب، ط

  .اللغة العربية ومعاجمها: ثانيا 

 بدون طبعةلسان العرب،):أبو الفضل مجال الدين بن مكرم(ابن منظور 05

  .مصر ،م، مطبعة بوالق، القاهرة1888،1889/هـ  1300،1307

 ه1399 بدون طبعة معجم مقاييس اللغة،):امحد بن فارس بن زكريا(احلسني أيب 

  .لبنان ،بريوت.م، دار الفكر 1979/

هـ، 1322، 1املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، ط: أمحد بن علي املقري الفيومي 06

  .مطبعة التقدم العلمية، مصر

 بدون طبعة،تاج العروس من جواهر القاموس،): حممد مرتضى احلسيين(الزبيدي   07

  .مصر،القاهرة، 1307/1888،1889، 1306

  .هـ، املطبعة األمريية1301، 3القاموس احمليط، ط: الفريوز أبادي 08

دار إحياء الرتاث العريب، بدون طبعة، بدون تاريخ، املعجم الوسيط، : جممع اللغة العربية  09

  .، لبنانبريوت
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م، دار الكتب العلمية، 1983/ه1،1403إعجام األعالم، ط: حممود مصطفى  10

  .لبنانبريوت، 

م، 1999/هـ 1420بدون طبعة،اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية،:معجم القانون  11

  .، مصرالقاهرة

  .األصول: ثالثا

م، مؤسسة 1997/ه1،1417املستصفى يف علم األصول، ط: أبو حامد الغزايل 12

  .الرسالة، بريوت، لبنان

  .م، دار الكتاب العريب1986/ـه1406، 2اإلحكام يف أصول األحكام، ط: اآلمدي 13

، املوافقات يف أصول )أيب إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي( الشاطيب 14

  .، لبنان دار املعرفة، بريوتبدون طبعة ،بدون تاريخ، الشريعة، 

م، مؤسسة 2000/ـه1420، 1املختصر الوايف يف علم األصول، ط: حممد تقية 15

  .الكتب الثقافية

  .القواعد الفقهية: رابعا

، م1969 / ـه 1389،بدون طبعة حسن املوسوي اليحنوردي، القواعد الفقهية، 16

  .العراق مطبعة اآلداب يف النجف األشراف،

  .م2،1980قواعد األحكام يف مصاحل األنام، ط: عز الدين بن عبد السالم 17

الفروق وامشه عمدة احملققني وذيب الفروق  ،)شهاب الدين الصنهاجي( القرايف 18

 دار املعرفة للطباعة وبدون طبعة ،بدون تاريخ، والقواعد السنية يف األسرار الفقهية، 

  .النشر

 1388 بدون طبعة ، إيضاح القواعد الفقهية،): الشيخ عبد اهللا حممد عبادي(اللحجي 19

  .، مطبعة املدين ـه

دار القلم،  م،1994/هـ1441، 1ط الوالية يف الشريعة اإلسالمية،ة نظري :نزيه محاد 20

  .، لبناندمشق، والدار الشامية، بريوت

  .لبنان م، مؤسسة الرسالة، بريوت1982 ، 3نظرية الضرورة الشرعية، ط: وهبة الزحيلي 21
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  .الكتب الفقهية: خامسا

، 1اخلاصة يف الفقه اإلسالمي،طوالية التأديب : إبراهيم بن صاحل بن إبراهيم التنم 22

  .، دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، السعودية ـه 1428

، 1والية التأديب اخلاصة يف الفقه اإلسالمي،ط: إبراهيم بن صاحل بن إبراهيم التنم  23

  .، دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، السعودية ـه 1428

كام القران، حتقيق حممد البخاري، بدون أح): أيب بكر حممد بن عبد اهللا(ابن العريب 24

  .طبعة ،بدون تاريخ، دار املعرفة، بريوت

،نشر املكتب اإلسالمي، /2001/ه1،1421القدر، ط القضاء و: ابن القيم اجلوزية 25

  .بريوت، لبنان

ه،املطبعة األمريية 3،1326رد احملتار على در املختار،ط): حممد أمني(ابن عابدين 26

  .ببوالق، مصرالكربى 

م، دار الكتب 1978/هـ1398الفتح امليمون بدون طبعة ، : أمحد بن حجر اهليتمي 27

  .، لبنانالعلمية، بريوت

م، دار ابن عفان 1997/ ـه 1،1418الضرر يف الفقه اإلسالمي، ط: أمحد موايف  28

  .للنشر والتوزيع

  .، لبنانالعريب، بريوتهـ، دار الكتاب 1332، 1املنتقى،ط: الباجي أبو الوليد 29

جممع الضمانات يف مذهب اإلمام  األعظم ): أيب حممد بن غامن ابن حممد(البغدادي 30

  .م، دار السالم، القاهرة1999/هـ1،1420أيب حنيفة النعمان، ط

م، دار 2003، 1أحكام الغصب يف الفقه اإلسالمي، ط: حامد عبده سعيد الفقي 31

  .مصر، الفكر اجلامعي، اإلسكندرية

حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، بدون ): مشس الدين الشيخ حممد عرفة(الدسوقي 32

  .طبعة ،بدون تاريخ، دار إحياء الكتب العربية

،بدون 2تبني احلقائق شرح كنز الدقائق، ط): فخر الدين عثمان بن علي( الزيعلي  33

  .، لبنانتاريخ، دار املعرفة، بريوت

اللباب يف شرح الكتاب، بدون طبعة ،بدون تاريخ، املكتبة : الغنيمي امليداينعبد الغين  34
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  .، لبنانالعلمية، بريوت

م،معهد البحوث 1971الضمان يف الفقه اإلسالمي بدون طبعة،: علي اخلفيف 35

  .والدراسات العربية، القاهرة

 2ط الشرائع،بدائع الصنائع يف ترتيب ):عالء الدين أيب بكر بن مسعود(الكاسائي 36

  .م، دار الكتاب العريب، بريوت1982،

  .جملة األحكام العدلية 37
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