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 املقدهة 

الحمد هلل الذي سخر الفلؾ لتجري في البحر بأمره وجعل جريانيػا ييػة  
مف ييات قدرتو سبحانو وتعالى قضى بيف الناس بعلمو نظـ السير فػي البحػر 

 ليكوف لنا طريقا وسف لو مف األحكاـ ما يكفل السير فيو بانتظاـ واقتدار. 

ا ليػػـ كطريػػا البػػري لقػػد خلػػا ب البحػػر وسػػخره للنػػاسي وجعلػػو طريقػػ 
وجعػل السػفينة ىػي الوسػػيلة فػي ركوبػو وامتطائػوي ومػػف فػـ فػيف السػفينة فػػي 
سيرىا مقيدة بشرط السالمةي ألف البحر كػالبر حػا مشػترؾ بػيف النػاسي فل ػل 
فرد حا السير فيو بسفينتوي والحا المشترؾ للجماعة يباح ل ل فرد استعمالو 

لفػػػرد فػػػي المػػػرور يمكنػػػو مػػػف بشػػػرط السػػػالمةي وعلػػػة ىػػػذا الشػػػرط  ف حػػػا ا
االستيفاءي ودفع الضرر عف غيػره واجػب عليػوي فيقيػد بشػرط السػالمة ليعتػدؿ 
النظر مف الجانبيفي ولما كاف السير في البحر كالسير في البري لذا كاف ال بد 
السػػػتعمالو طريقػػػا مػػػف قػػػوانيف ونظػػػـ للسػػػير فيػػػوي وتنسػػػيا عالقػػػات السػػػفف 

مػػف فضػػل ب علينػا نحػػف  مػػة اإلسػػالـ  ف ببعضػيا لتػػتـ المالحػػة فػي سػػالـي و 
  نزؿ علينا القريف ال ريـ. 

ونظرا للمستجدات التي طر ت على حركة المالحة البحريةي وما وا بيػا  
مف تطورات فنية وت نولوجيةي واتجاىات اقتصػادية حديفػة فػي مجػاؿ المالحػة 

ريي البحريػػػة وموا بػػػة للتطػػػورات ال بيػػػرة التػػػي حػػػدفت فػػػي قطػػػاع النقػػػل البحػػػ
والمالحة البحرية بصفة عامة دفعا لعجلة ىػذا النشػاط باعتبػاره  حػد األنشػطة 
االقتصادية اليامػةي وحمايػة لطسػطوؿ البحػري المصػري مػف شػرور المنافسػة 
األجنبيةي وذلؾ باعتبار  ف مصر مف الدوؿ النامية التػي ترنػو ىلػى التقػدـ فػي 

بػػد مػػف تقنػػيف بحػػري شػػتى المجػػاالت وباعتبارىػػا مػػف دوؿ الشػػاحنيفي كػػاف ال
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جديػػد يحقػػا األىػػداؼ السػػابقة ويتفػػا فػػي نفػػس الوقػػت مػػع  حكػػاـ الشػػريعة 
اإلسالميةي التي ىي المصدر الرئيسي للتشريعي فقد قامت وزارة العػدؿ بوضػع 

ـ والػذي 6978مشروع قانوف للتجارة البحرية قدمتو ىلى مجلس الشػعب عػاـ 
حالتػػو ىلػػػ ى اللجنػػة الدينيػػة لمراجعػػػة انتيػػى بػػدوره مػػف مناقشػػػتو ومراجعتػػو وا 

نصوصو و حكاموي ىلى  ف صدر ىذا القانوف " قانوف التجارة البحرية " الجديد 
ىػػػػ 6466مػػػف رمضػػػاف سػػػنة  66ـ " حيػػػث صػػػدر فػػػي 6996لسػػػنة  8رقػػػـ 

 ـ. 6996مف ابريل سنة  66الموافا 
ـي ويضػػـ  رمعمائػػة 3/66/6996وقػػد بػػد  العمػػل بيػػذا القػػانوف فػػي 

وابي وىػػػذه األبػػػواب علػػػى الترتيػػػب ىػػػي السػػػفينةي مػػػادة تقػػػع فػػػي خمسػػػة  بػػػ
و شػػخاص المالحػػة البحريػػةي واسػػتيالؿ السػػفينةي والحػػوادث البحريػػةي و خيػػرا 

 التأميف البحري. 
وميذا يتضح لنا  ف المشروع في ىذا القانوف قد خصص الباب الرابػع  

منػػو للحػػوادث البحريػػةي ولمػػا كػػاف التصػػادـ البحػػري كفيػػر الوقػػوعي ومػػف  خطػػر 
لحوادث البحرية على اإلطالؽي ولمػا لػو مػف  ىميػة كبػرم فػي مجػاؿ المالحػة ا

 البحرية فقد خصص لو الفصل األوؿ مف الباب الرابع لمعالجة  حكامو. 
ىف فقيػػاء المسػػلميف لػػـ يخصػػوا القػػانوف البحػػري بقواعػػد منفػػردةي ىذ 
تعػػرض الفقيػػاء المسػػلموف لقواعػػد القػػانوف البحػػري فػػي طيػػات موسػػوعاتيـ 

ييةي وبالتالي يخضع القانوف البحري للقواعد العامة للفقو اإلسػالمي فيمػا الفق
عػػدا بعػػض الحػػاالت االسػػتفنائية التػػي ترجػػع لظػػروؼ المالحػػة البحريػػة تطبػػا 
نفس القواعد على النقل البحري فقد تعرض الفقياء المسلموف إليجػار السػفف 

لبحري فػي كتػاب وعقد النقل البحري في ال تاب المخصص لإلجارةي والتصادـ ا



 

  

 

                                 اسباب اإلعفاء مف المسئولية عف التصادـ البحري " في الفقو اإلسالمي والقانوف البحري"  
 الديف محمػد على عبد المجيد عػػالءلػػػواء دكتػػور/ 

643 

الضمافي والعواريات العامة في كتاب اإلجارةي وتحديػد مسػئولية مالػؾ السػفينة 
 . (6)في ال تاب المخصص لعقد المضارمة  و المقارضة

ومما ال شؾ فيػو  ف نتػائا التصػادـ البحػري تعتبػر فػي غايػة األىميػة  
ا حيث يؤدي ىلػى غػرؽ السػفف ومػوت اإلنسػاف واألسػباب التػي تػؤدي ىلػى ىػذ

الحادث عديدة وفي غالبية األحياف ال يمكف معرفة السبب الحقيقػي الػذي  دم 
ىلػػى حػػدوث التصػػادـ ممػػا يجعػػل مػػف الصػػعوبة تحديػػد المسػػئوؿ عنػػوي و نػػواع 
التصػػادـ فػػي الفقػػو اإلسػػالمي تتجمػػع فػػي فالفػػة  قسػػاـ ، التصػػادـ العمػػديي 

صػادـ القيػري والتصادـ الناتا عف الخطأي والتصادـ غير الناتا عػف خطػأ )الت
 و المشتبو في سببو (ي وىنػاؾ اخػتالؼ فػي يراء الفقيػاء فػي كػل نػوعي ول ػل 

 ر ي الدليل الذي يستند ىليو والر ي الراجح ىو األقوم دليال. 

ويعػػد التصػػادـ البحػػري مػػف  ىػػـ الحػػوادث البحريػػة التػػي تيػػدد الرسػػالة 
لعمليػػة البحريػػةي فيػػو حػػادث يطػػرد وقوعػػو فػػي كػػل العصػػوري لػػذلؾ فأىميتػػو ا

تتزايد مف يـو آلخػر حقػا  ف حػاالت التصػادـ البحػريي فػي الوقػت الحاضػر قػد 
ت وف  قل بكفير مف الماضػيي وذلػؾ بسػبب التقػدـ التقنػي اليائػل فػي صػناعة 
السفف وما صاحب ذلؾ مػف تزويػدىا بػأجيزة الػراداري والالسػل يي والراديػوي ىال 

ف كاف قد نجح نسبيا في التقليل مػف حػاالت التصػادـ البحػري   ف ىذا التقدـ وا 

                                           

اإلسالمي كمصدر لقواعد القانوف البحري  د. مصطفى دمحم رجبي القانوف البحري ( 6)
فرنساي المكتب العرمي  -المعاصري رسالة دكتوراة ي جامعة ا سي مرسيليا 

 . 67ـي ص6996الحديثي عاـ 
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ىال  نػػو لػػـ يسػػتطع  ف يقلػػل مػػف النتػػائا الخطيػػرة المترتبػػة علػػى وقوعػػو والتػػي 
 . (6)ازدادت خطورتيا عما كاف يحدث في الماضي

وىػػي التصػػادـ  والتصػػادـ البحػػري وفقػػان للقػػانوف البحػػري فالفػػة  نػػواع
ئ عف الخطػأ والتصادـ الناش –اىرة  و الشكوؾ في سببو الناشئ عف القوة الق

 . (6)الفردي إلحدم السفف في التصادـ بسبب خطأ مشترؾ 

ومما ال شؾ فيو  ف الحػوادث البحريػة بصػفة عامػة والتصػادـ البحػري 
بصػػفة خاصػػة مػػف  ىػػـ المشػػا ل التػػي تيػػدد النقػػل البحػػريي كمػػا  ف حػػوادث 
التصػػادـ البحػػري ومػػا يصػػاحبيا مػػف خسػػائر بشػػرية وماديػػة بػػيف السػػفف علػػى 

اعيا وحموالتيػاي قديمػة البنػاء  و حديفػة البنػاءي سػواء   انػت تلػؾ مختلف  نو 
السفف مزودة بأنظمة مالحية متقدمة مف عدموي كل ذلؾ يوضػح بجػالء مػدم 

 . (3)خطورة مشكلة التصادـ البحري والحاجة المستمرة للعمل على تفاديو

وقػػد يقػػع التصػػادـ بالفعػػل وينػػتا عنػػو ضػػرري ومػػع ذلػػؾ فينػػاؾ مػػف 
يمنػػع قيػػاـ المسػػئولية عػػف التصػػادـ تجػػاه الصػػادـ رغػػـ وقوعػػو  األسػػباب مػػا

وتحقػػا الضػػرر الناشػػئ عنػػوي وذلػػؾ فػػي حػػاالت التصػػادـ القيػػري  و المفػػاجئ 
دوف  دنػػى تقصػػيري كمػػا تنتفػػي المسػػئولية  يضػػا ىذا كػػاف الضػػرر نتيجػػة لفعػػل 

                                           

د. دمحم بيجت عبد ب قايدي الخطأ في التصادـ البحريي دار النيضة العرميةي عاـ ( 6)
 . 6ـي  ص6996

انوف التجارة البحريةي دار النيضة العرميةي د. محمود مختار احمد بريريي ق( 6)
 . 497ـي ص6999

د. دمحم عبد الفتاح ترؾي التصادـ البحري ودور العنصر البشري في وقوعوي الرمافي ( 3)
 . 66ص 6663دار الجامعة الجديدة للنشر 
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الصادـ نفسػوي  و ىذا  ذف ولػي األمػر ألرمػاب السػفف بػالوقوؼ علػى الشػواطئ 
راء منػػاورةي و خيػػرا ىذا كػػاف الصػػادـ وىػػو رمػػاف السػػفينة فػػي حالػػة خطػػر  و ىجػػ

تبيح لو الدفاع الشرعي عف نفسو وعف سفينتو بما تحملو مف  نفػس و مػواؿي 
ففػػي كػػل ىػػذه الحػػاالت السػػالفة الػػذكر وقػػع التصػػادـ بالفعػػل ونػػتا عنػػو ضػػرر 

 ورغـ ذلؾ ال تقـو المسئولية تجاه الصادـ. 
 خطة البحث:

تلؾ الحاالت في كل مف الفقػو اإلسػالمي والقػانوف البحػري  ونت لـ عف
 ـ فيما يلي، 6996سنة 

الفصللاىالهمكوللمفهىمفكللسئىالم لل سلوظىدللاىالهصللطمئىالاحلل فىس اوطهكللطى
ىسأ ط كط.

ىالفصاىاألساىهىالهصطمئىالقك فىسالمشهاهىفيى ااه.ى
 ويشتمل على فالفة مباحث ، 

 ي سببو في الفقو اإلسالمي. التصادـ القيري والمشتبو ف : المبحث األوؿ
 ويشتمل على مطلبيف ، 

 المطلب األوؿ ، التصادـ القيري في الفقو اإلسالمي. 
 المطلب الفاني ، التصادـ المشتبو في سببو في الفقو اإلسالمي. 

 التصادـ القيري والمشتبو في سببو في القانوف البحري.  : المبحث الفاني
 ويشتمل على فالفة مطالب ، 

 لب األوؿ ، التصادـ القيري  و الفجائي في القانوف البحري. المط
 المطلب الفاني ، التصادـ المشتبو في سببو في القانوف البحري. 

ـ بشأف التصادـ القيري 6966المطلب الفالث ،  حكاـ معاىدة بروكسل لسنة 
 والمشتبو في سببو. 
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بحػري بشػأف التصػادـ مقارنة بيف الفقو اإلسالمي والقػانوف ال : المبحث الفالث
 المسئولية.  كسبب لإلعفاء مف القيري والمشتبو في سببو 

ىالفصاىالثطنيىهىفطاىالمض س ى
 ويشتمل على فالفة مباحث   

 فعل المضرور في الفقو اإلسالمي.  : المبحث األوؿ
 فعل المضرور في القانوف.  : المبحث الفاني

لقانوف البحري بشأف فعل مقارنة بيف الفقو اإلسالمي وا :المبحث الفالث
 المسئولية. كسبب لإلعفاء مف المضرور 

ىالم  سلوظىىك بىلإلدفطءىالفصاىالثطلثىهىإذاىسليىاألم ى
 ويشتمل على فالفة مباحث ،   

 ىذف ولي األمر في الفقو اإلسالمي.  : المبحث األوؿ
 ىذف ولي األمر في القانوف البحري. : المبحث الفاني
ارنة بيف ىذف ولي األمر في الفقو اإلسالمي والقانوف مق : المبحث الفالث

 المسئولية.  كسبب مف اإلعفاء البحري 
ىالفصاىال ااعىهىالمفطعىالش دي.ى

 ويشتمل على فالفة مباحث ،   
 الدفاع الشرعي في الفقو اإلسالمي.  : المبحث األوؿ
 الدفاع الشرعي في القانوف.  : المبحث الفاني
رنة بيف الفقو اإلسالمي والقانوف البحري بشأف الدفاع مقا : المبحث الفالث

 المسئولية كسبب لإلعفاء مفالشرعي 
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 الفصل التمهٌدي
 

 هفهــــىم املســــئىلية 
عي التصبدم الجحري وطجيعتهب 

 وأسبسهب 
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 الفصل التوهيدي
 هفهــــــىم املســـــــئىلية 

 عي التصبدم الجحري وطجيعتهب وأسبسهب 
= = = = = 

اصػػػطالح المسػػػئولية المدنيػػػة اصػػػطالح قػػػانوني لػػػـ يػػػرد فػػػي الفقػػػو 
اإلسػػالميي ولػػيس معنػػى ىػػذا  ف الفقػػو اإلسػػالمي  غفػػل المسػػئوليةي فليػػا فػػي 
الفقو اإلسالمي  سػس راسػخة وجػذور عميقػة غيػر  ف مسػمياتيا تختلػف عػف 

 .(6)القانوف الوضعيي وقد  سيب فقياء الشريعة اإلسالمية في ىذا البياف 

ولعل كلمة "ضماف"  و تضميف في الفقو اإلسالمي  قرب ما يؤدي ىلى  
 المعنى المراد مف كلمة مسئولية مدنية في الدراسات القانونية. 

والمبادئ األساسية التي تقـو علييا المسػئولية المدنيػة فػي الدراسػات  
 القانونية ىي الفعل الضار الذي يلحا الضرر باآلخريف. 

في القانوف الوضػعي مػف وضػع البشػر وقػد وردت ومصدر المسئولية  
 . (6)في نصوص القانوف المدني والقانوف البحري 

تختلف المسئولية عف التصادـ البحري بحسػب نػوع ىػذا التصػادـ ىػل  
ىػػو فجػػائي  و قيػػريي  و تصػػادـ مشػػتبو فػػي سػػببو  ـ ىػػو تصػػادـ ناشػػئ عػػف 

 خطأ وحيد  و ناشئ عف خطأ مشترؾ. 
                                           

الشيخ / محمود شلتوتي اإلسالـ عقيدة وشريعة ي طبعة دار الشروؽي القاىرةي ( 6)
 . 396ـي ص6996ىػ / 6466سابعة عشر الطبعة ال

 وما بعدىا.  6996لسنة  8مف القانوف البحري رقـ  696نصوص المواد ( 6)
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انونييف البحػري المليػي والقػانوف البحػري الحػالي وقد اتفا كل مف القػ 
علػػى تقسػػيـ التصػػادـ البحػػري ىلػػى  رمعػػة  نػػواع ىػػي األنػػواع السػػابا ذكرىػػاي 
ول نيما اختلفا في كيفية توزيع المسئولية في حالتي التصػادـ غيػر المعػروؼ 

.  مػا مصػدر المسػئولية (6)سببو )المشتبو في سببو( والتصادـ بخطػأ مشػترؾ 
اإلسػالمي فمػف اجتيػادات الفقػوي ونجػده فػي القػريف ال ػريـ المصػدر في الفقو 

األوؿ ليػػذا التشػػريعي وفػػي السػػنة النبويػػة المطيػػرة المصػػدر الفػػاني المفسػػر 
 للقريف ال ريـ. 

" وقد خصص التقنػيف البحػري المصػري القػديـ لقواعػد المسػئولية فػي  
تػػنظـ حػػاالت منػػو والتػػي كانػػت  646 حػػواؿ التقػػادـ مػػادة وحيػػدة ىػػل المػػادة 

 التصادـ األرمعة على النحو اآلتي ، 
 التصادـ بسبب قيريي وفيو تتحمل كل سفينة ما  صابيا مف ضرر.  -
التصادـ بخطأ رماف ىحدم السفينتيفي وفيو تقع المسئولية على مػف تسػبب  -

 في التصادـ وحده. 
التصػػػادـ بخطػػػأ مشػػػترؾ والتصػػػادـ المشػػػتبو فيػػػوي وفييمػػػا يقسػػػـ تعػػػويض  -

 رار بيف السفينتيف بنسبة قيمة كل منيما. األض

                                           

الوسيط في شرح قانوف التجارة البحريي الجزءاف  -د. دمحم بيجت عبد ب قايد ( 6)
 . 376بند  687ي 686ي ص6664/6665الفاني والفالثي دار النيضة العرميةي 
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لسػػنة  8ويكمػػف الخػػالؼ الجػػوىري بػػيف القػػانوف القػػديـ والقػػانوف الجديػػد رقػػـ 
ـ في كيفية توزيع المسئولية في حالتي التصادـ غير المعػروؼ سػببو 6996

 . (6)والتصادـ بخطأ مشترؾ
ـ فقػػد جػػاءت مختلفػػة عػػف ذلػػؾ 6966 مػػا معاىػػدة بروكسػػيل لسػػنة  

يف في تحديدىا للمسئولية عف التصادـ بسبب مشتبو فيو ىذ جعلتو يأخػذ التقن
حكـ التصػادـ بسػبب قيػريي وعػف التصػادـ بخطػأ مشػترؾ حيػث جعلػت توزيػع 
المسػػئولية فيػػو علػػى  سػػاس خطػػورة األخطػػاء التػػي ارت بتيػػا كػػل سػػفينة فقػػد 

 6996لسػػنة  8حػػرص واضػػعو تقنػػيف التجػػارة البحريػػة المصػػري الجديػػد رقػػـ 
ف تأتي نصوصو مطابقة ألحكاـ معاىدة بروكسيل في قواعػد المسػئولية على  

 ي على ىذا تنقسـ الدراسة في ىذا الفصل ىلى فالفة مباحث ، (6)

 المبحث األوؿ ، ماىية المسئولية عف التصادـ واألصل فييا. 

 المبحث الفاني ، طبيعة المسئولية عف التصادـ البحري. 

 تقـو عليو المسئولية عف التصادـ البحري. المبحث الفالث ، األساس الذي 

                                           

 46الخطأ في التصادـ البحريي مرجع ساباي ص -بيجت عبد ب قايد د.  دمحم  (6)
 . 46بند

ـي 6993د. محمود سمير الشرقاويي القانوف البحريي دار النيضة العرمية عاـ ( 6)
 .647ي ص669ي بند 664يص
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 املجحث األول 
 هبهية املسئىلية عي التصبدم الجحري واألصل فيهب 

بعد وقػوع التصػادـ البحػري تنشػأ المسػئولية قبػل التصػادـ باعتبػار  ف 
التصػػادـ البحػػري عمػػل مػػف األعمػػاؿ المنشػػئة لاللتػػزاـي علػػى  سػػاس  نػػو فعػػل 

ر بييره بل يقع الضرر نتيجة ىىماؿ  و رعونػة ضار ال يقصد بو محدفو اإلضرا
ويرتب في ذمة فاعلو التزاما بتعويض الضرر الذي نجـ عف خطئو. ومػف ىنػا 

 تقـو المسئولية التي يكوف مصدرىا الفعل الضار. 

 وتنقسـ الدراسة في ىذا المبحث ىلى فالفة مطالب ، 

لػػػدم الفقػػػو المطلػػػب األوؿ ، ماىيػػػة المسػػػئولية عػػػف التصػػػادـ واألصػػػل فييػػػا 
 اإلسالمي. 

 المطلب الفاني ، ماىية المسئولية عف التصادـ واألصل فييا لدم القانوف. 

المطلػب الفالػث ، مقارنػة بػيف الفقػو اإلسػالمي والقػانوف البحػري بشػأف ماىيػػة 
 المسئولية عف التصادـ البحري واألصل فييا. 
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ىالم لبىاألساى
ىمطهوظىالم  سلوظىداىالهصطمئىالاح فى

ىاىفوكطىلمىىالفقهىاإل الميىساألص
 

  وال ، ماىية المسئولية عف التصادـ البحري لدم الفقو اإلسالمي ، 
المسئولية في اللية تعنى كوف اإلنساف مسئوال ومؤاخذاي  ما مػادة سػأؿ فتفيػد 

 . (6)االستخبار  و االستفسار عف مجيوؿ
ف غيػر مجيػوؿ معنػى االستفسػار واالسػتخبار عػ -وقد تفيػد مػادة سػأؿ  يضػا      

 لمعنى بالغي. 
والمقصود مف ذلؾ ىو المؤاخذة والعقوبة علػى التقصػير فػي الحػاي واالىمػاؿ       

في الواجبي ومف ىنا نشأت المسػئولية بمعنػى المؤاخػذة والتبعيػةي وفقيػاء الشػريعة 
اإلسػالمية عبػػروا عػف لفػػع المسػئولية بلفظػػيف ىمػا ، الضػػماف  و التضػميفي واليػػـر 

 .  (6) و التيريـ و اليرامة 
 وقد تعددت تعريفات الفقياء للضماف على النحو التالي ، 

 تعريف فقياء الحنفية للضماف ، 

                                           

ي مادة سأؿي  حمد بف دمحم بف علي المقري 453ص 6المصباح المنيري ج ( 6)
 ة. الفيوميي المطبعة األميري

حاشية سعد ب بف عيسى للمولى سعد ب بف عيسى المفتي الشيير بسعد ( 6)
ىػ على شرح العنايةي مطبوع مع فتح القدير لل ماؿ  965 فنديي المتوفي سنة 

 ىػ..6363بف اليماـي الطبعة األولىي المطبعة األميرية ببوالؽ مصر 
لسيواسي السكندري الحنفي المعروؼ ت ملة فتح القدير ل ماؿ الديف دمحم بف عبد الواحد ا

ىػ ج 6356ىػي مطبعة المكتبة التجارية ال برم  866بال ماؿ بف اليماـي والمتوفي سنة 
 . 396ص 5
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.  وكلمػػة المطالبػػة (6)الضػػماف ىػػو ضػػـ ذمػػة ىلػػى ذمػػة فػػي المطالبػػة  
 المقصود بيا المطالبة بفالفة  شياء ،   

 ، المطالبة بالديف.  األوؿ

 نة كالميصوب ونحوه. ، المطالبة باألعياف المضمو  الفاني

 . (6)، المطالبة بالنفس والمضموف بو ىحضار المكفوؿ بو  الفالث

 ، (3)وعرفو الحموي 

بقولػػو الضػػماف عبػػارة عػػف رد مفػػل اليالػػؾ  ف كػػاف مفليػػا  و قيمتػػو ىف كػػاف  
 . (6)مقوما

                                           

تبييف الحقائا شرح كنز الدقائاي البف عمر فخر الديف بف عفماف بف علي بف ( 6)
ب بف ىػي وكنز الدقائا ألبي البركات عبد  743محجف الزيلعي المتوفي سنة 

ىػي الناشر  766 حمد بف محمود المعروؼ بحافع الديف النسفيي المتوفي سنة 
دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروتي وىي مصورة على الطبعة األولى التي طبعت 

 ص 4ىػي ج6363مصري  -بالمطبعة ال برم األميرية ببوالؽ 

فتي الشيير بسعد حاشية سعد ب بف عيسى للمولى سعد ب بف عيسى الم( 6)
 فنديي مرجع سابا. ت ملة فتح القدير ل ماؿ الديف دمحم بف عبد الواحد السيواسي 

 . 396ص 5السكندري الحنفي المعروؼ بال ماؿ بف اليماـي مرجع ساباي ج 

 -ىػ  6698(  حمد بف دمحم مكي  بو العباس شياب الديف الحسيني الحموي 3)
ي األصل مصري كاف مدرسا بالمدرسة ـي مدرس مف علماء الحنفية حمو 6687

السليمانية بالقاىرةي وتولى افتاء الحنفية وصنف كتبا كفيرة منيا غمز عيوف 
البصائر في شرح األشباه والنظائري البف نجيـ ونفحات القرب واالتصاؿي والدر 
النفيسي في مناقب الشافعي بدار ال تب والفتاوم بدار ال تبي األعالـ خير الديف 

 . 639ي مجلد  وؿ صالزركل
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 ، (6)وعرفو الشوكاني

 . (3)بقولو الضماف عبارة عف غرامة التالف  

                                                                                                   

غمز عيوف البصائر على األشباه والنظائري البف نجيـ المصريي شرح السيد  حمد ( 6)
 -ي الناشر دار ال تب العلمية بيروت 666ص 6بف دمحم الحنفي للحموي ج 

 ـ. 6985ىػي  6465لبنافي الطبعة األولى 

ىػي ولي القضاء سنة  6673دمحم بف علي بف دمحم بف عبد ب الشوكانيي ولد سنة ( 6)
ىػي وكاف مف   ابر علماء اليمف وفقييا مجتيدا يرم تحريـ التقليد لو 6669
مؤلفا منيا نيل األوطاري مف  سرار في منتقى األخباري توفي سنة  664

 . 696ص 6ىػ. االعالـ ج 6656
 نيل األوطار شرح منتقى األخيار مف  حاديث سيد األخياري لدمحم بف علي بف دمحم( 3)

ىػي مطبعة مصطفى البابي الحلبيي الطبعة األخيرة 6655الشوكانيي المتوفي سنة 
 ـ. 6956ىػي 6376
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  ية للضماف ، تعريف فقياء المال
الضماف ىو التزاـ مكلف غير سفيو دينا على غيره  و طلب مف عليػو  

فو ابف عرفو(6)الديف لمف ىو لو بما يدؿ عليو عرفا ي بقولو " الضماف (6)ي وعرَّ
 . (3)ىو التزاـ ديف  و طلب مف ىو عليو لمف ىو لو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

الشرح الصييري للقطب الشيير  حمد بف  حمد الدردير العدوي المال يي المتوفي سنة ( 6)
ىػي مطبوع بيامش بلية السالؾ على الشرح الصييري مطبعة مصطفى البابي 6666

ـي وطبعة  خرم لدار صادر بيروتي وىي مصورة 6956ىػ 6376خيرة الحلبيي الطبعة األ
 . 644ي ص6ىػي ج 6367على الطبعة الفانية المطبعة األميرية ببوالؽ 

ىػي  766ىو سعد بف دمحم بف عرفو تفرد بمشيخة العلـ في مذىب االماـ مالؾ بتونسي ولد سنة ( 6)
 ابة في جامع الزيتونة بتونس. ىػي اشتيل باإلمامة والخط 866ومات فيما يقارب سنة 

ىػ على مختصر 6666شرح الخرشي ألبي عبد ب دمحم بف عبد ب بف عليي المتوفي سنة ( 3)
ىػي مطبعة دار الفكر العرمي 776سيدي خليل بف اسحاؽ الجندي المال يي المتوفي سنة 

لمطبعة األميرية وطبعة  خرم لدار صادر بيروت وىي مصورة على الطبعة الفانية المطبوعة با
 . 668ص 4ىػي ج 6367ببوالؽ 
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 تعريف فقياء الشافعية للضماف ، 
ا فابت في ذمة اليير  و ىحضػار عػيف مضػمونة الضماف ىو التزاـ ح 

 . (6) و بدوف مف يستحا حضوره
 الضماف ،  (6)وعرؼ اليزالي

 . (3)بأنو وجوب رد الشيء  و  داء بدلو بالمفل  و بالقيمة 

 تعريف الحنابلة للضماف ، 

ذىب الحنابلة ىلى  ف الضماف يكوف فػي األمػواؿ وال فالػة فػي األبػداف  
ؿ عندىـ ىػو ، التػزاـ ىنسػاف يصػح تبرعػو  و التػزاـ مفلػس والضماف في األموا

 . (4)برضاىما ما وجب  و يجب على غيره مع بقائو على المضموف عنو
بقوليا الضماف ىو ىعطاء مفل  466في المادة  وعرفتو مجلة األحكاـ العدلية

 . (6)الشيء ىف كاف مفليا  و قيمتو ىف كاف قيميا

                                           

ميني المحتاج ىلى معرفة معاني  لفاظ المنياجي لشمس الديف دمحم بف احمد الشرميني ( 6)
ىػي مطبعة مصطفى البابي الحلبي 977القاىريي والخطيب الشافعي المتوفي سنة 

 . 658ص 66ىػ ج 6374ـي وطبعة  خرم لمطبعة االستقامة بمصر 6968

 بو حامد مف  ئمة الشافعية صاحب كتاب  565-456دمحم بف دمحم بف دمحم  حمد اليزالي ( 6)
ىحياء علـو الديفي صنف الفقو واالصوؿ والتصوؼ والفلسفة وغيرىا مف كتبو الوسيط 
والبسيط والوجيز والخالصة في الفقو والمستصفى والمنحوؿ وشفاء العليل في  صوؿ 

 . 355-3/353ي التصوؼ مفيرة مشيورة وفيات االعياف الفقو وتيافت الفالسفة وكتبو ف
 6الوجيز في فقو االماـ الشافعيي لحجة اإلسالـ  بي حامد دمحم بف دمحم اليزاليي ج ( 3)

 ىػ. 6367ي طبعة مطبعة اآلداب والمؤيد بمصر سنة 686ص

ب نيل المآرب للشيخ عبد القادر بف عمر الشيباني بشرح دليل الطالب لنيل المطال( 4)
للشيخ مرعي بف يوسف المقدسي الحنبليي مطبعة الشركة العرمية للطباعة والنشر 

 . 666ىػي ص6398القاىرة سنة 
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د ىحضػػػػار مػػػػف عليػػػػو حػػػػا مػػػػالي لتػػػػزاـ رشػػػػيوعرفػػػػوا ال فالػػػػة بأنيػػػػا ، "ا    
 . (6)لصاحبو"

 الشيعة اإلمامية وتعريفيـ للضماف ، 

ذىب اإلمامية ىلى  ف الضماف يطلا علػى التػزاـ المػاؿ والتػزاـ ىحضػار الػنفس 
 . (3)وليذا عرفوه بأنو عقد شرع للتعيد بنفس  و ماؿ 

 الزيدية وتعريفيـ للضماف ، 

يف فػي ذمػة الضػامف حتػى يصػير مطالبػا مػع عرفوا الضػماف بأنػو تقريػر الػد  
 . (4)األصل

ونخلص مف ذلؾ  ف الضػماف ىػو التػزاـ حػا فابػت فػي ذمػة الييػر  و  
 ىحضار مف ىو عليو  و التزاـ عيف مضمونة ويكوف في األمواؿ. 

                                                                                                   

ي ال ساري دراسة وتحقيا على مذىب 663ي ص466مجلة األحكاـ العدلية المادة ( 6)
االماـ  حمد بف حنبل ألحمد بف عبد بي عبد الوىاب ابراىيـ  بو سليمافي و د. 

ـي الناشر / دار تيامة 6986ىػي 6466اىيـ  حمد على الطبعة األولىي عمر ىبر 
 السعودية.  -جدة  -

الروض المرمع بشرح زاد المستنقعي للشيخ منصور بف يونس البيوتي المصري ي ( 6)
 . 646مكتبة التراثي ص -مطابع المختار اإلسالمي 

الديف جعفر بف الحسف  المختصر النافع في فقو اإلمامية للشيخ  بي القاسـ نجـ( 3)
ي مطابع دار ال تاب العرمي بالقاىرة سنة 646ىػي ص676الحلبي المتوفي سنة 

 ىػ.  6336

البحر الزخار الجامع لمذاىب علماء األمصاري ألحمد بف يحي بف المرتضىي ج ( 4)
 ىػ. 6368ي مطبعة السنة الدمحمية سنة 7ي ص5
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 فانيا ، واألصل في المسئولية عف التصادـ البحري في الفقو اإلسالمي ، 

 طيرة واإلجماع والمعقوؿ. يستمد مف السنة النبوية الم 

  وال ، مف السنة المطيرة ، 

صػػلى ب  -ي  ف رسػػوؿ ب (6)( عػػف عبػػد ب بػػف عمػػر رضػػي ب عنيمػػا6)
قػػاؿ ، "  ال كل ػػـ راع وكل ػػـ مسػػئوؿ عػػف رعيتػػو فاإلمػػاـ  -عليػػو وسػػلـ 

الذي على الناس راع وىو مسئوؿ عف رعيتػو والرجػل راع عػف  ىػل بيتػو 
يتو والمر ة راعية على  ىل بيت زوجيا وىي مسئولة وىو مسئوؿ عف رع

عػػنيـ وعبػػد الرجػػل راع علػػى مػػاؿ سػػيده وىػػو مسػػئوؿ عنػػو  ال كل ػػـ راع 
  (6)وكل ـ مسئوؿ عف رعيتو

 ف النبػػي ك كػػاف عنػػد بعػػض  (3)( روم  نػػس بػػف مالػػؾ رضػػي ب عنيمػػا6)
فييػػا طعػػاـ  نسػػائو فأرسػػلت ىحػػدم  ميػػات المػػؤمنيف مػػع خػػادـ بقصػػعة

                                           

العدوي القرشي اسلـ مع  بيو وىو ابف عمر ىو عبد ب بف عمر بف الخطاب (  6)
صيير لـ يبلغ الحلـ وكاف مف  ئمة المسلميف وعلما مف  عالـ الفتوم  قاـ 

ىػ. تاريخ التشريع  73بالفتاوم سنتيف سنة يفتي الناس في الموسـ وغيره توفي 
 . 656ي 649اإلسالمي ص

ي 668ي ص4ي الترمذي ج 665ص 6ي مسلـ ج 77ص 9ي ج 3البخاري مجلد (  6)
 طبعة دار ىحياء ال تب. 

 نس بف مالؾ بف النضر بف ضمضـ البخاري الخزرجي األنصاري صاحب رسوؿ (  3)
حديفاي ولد بالمدينة سنة  6686ب ك وخادمو روم عنو ائمة الحديث حوالي 

حل ىلى قبل اليجرة واسلـ صييرا وخدـ النبي ال ريـ ك ىلى  ف قبض فـ ر  66
ـي وىو يخر مف مات 766 -ىػ  93دمشا ومنيا ىلى البصرة ومات فييا سنة 

 . 64ص 6مف الصحابة بالبصرةي االعالـ ج
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فضػػرمت بيػػدىا ف سػػرت القصػػعة فضػػمنيا وجعػػل فييػػا الطعػػاـ وقػػاؿ كلػػوا 
الرسػػوؿ والقصػػعة حتػػى فرغػػا فرفػػع القصػػعة  -ك  -وحػػبس رسػػوؿ ب 

 . (6)الصحيحة وحبس المكسورة 

قالت ، مػا ر يػت صػانعة طعامػا مفػل  - (6)رضي ب عنيا -( وعف عائشة 3)
ي (3)طعامػػػا بعفػػػت بػػػو فأخػػػذني  ف ػػػل -ك  - صػػػفية صػػػنعت لرسػػػوؿ ب

ف سرت اإلناء فقلت يا رسوؿ ب ما كفارة ما صنعت قػاؿ ىنػاء مفػل ىنػاء 
 . (4)وطعاـ مفل طعاـ

                                           

ي 6( رواه البخاري و بو داوود والترمذي والنسائي وابف ماجوي صحيح البخاري ج 6)
تحقيا دمحم فؤاد عبد الباقيي طبعة دار ىحياء ال تب العرميةي المختصر  49ص
 6368ي مطبعة  نصار السنة الدمحمية سنة 666ص 5ف  بي داوود للمنذري جسن

ي مطبعة دار احياء ال تب 786ص 6ـي سنف ابف ماجو ج6949ىػي سنة 
 ـ. 6956ىػي سنة 6376العرميةي عيسى البابي الحلبي سنة 

ىي  ـ المؤمنيف عائشة بنت  بي بكر الصديا عبد ب بف عفماف بف  بي قحافة ( 6)
مي و ميا  ـ روماف ابنة عامر بف عموير بف عبد شمس مف بني بف مالؾ التمي

مف كنانو كانت مساماه على جبير بف مطعـ فخطبيا النبي ك وتزوجيا بمكة في 
شواؿ سنة عشر مف النبوة وقبل اليجرة بفالث سنوات وليا ست سنيف وقيل غير 

اتت بالمدينة سنة سبع وخمسيف وقيل ذلؾي وكانت فقييةي عارفة بأياـ العربي م
 . 9ص 3فماف وخمسيفي  عالـ النساء ج

 ف ل على وزف  فعل الرعده األف ل رعدة تعلو اإلنساف وال فعل لوي ويقاؿ  خذ فالنا ( 3)
 ف ل ىذا  خذتو رعدة فارتعد مف برد  و خوؼي وفي حديث عائشة رضي ب عنيا " 

 ..3453ي ص3456ص 5لعرمي ج ف ل وارتعدت مف شدة الييرة" لساف ا

 5رواه داوود والنسائي و حمدي منتقى األخيار مع شرحو نيل األوطار للشوكاني ج( 4)
 ـ. 6956ىػي 6376مطبعة الحلبيي الطبعة الفانية سنة  346ص
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( ومما يػدؿ علػى شػرعية التضػميف فػي السػنة المطيػرة  يضػا ىػذا الحػديث 4)
 -لخػػدري الػػذي جػػرم مجػػرم القاعػػدة فػػي ىػػذا الشػػأفي فعػػف  بػػي سػػعيد ا

ي (6)قػػاؿ ، )ال ضػػرر وال ضػػرار( -ك  - ف رسػػوؿ ب  -رضػػي ب عنػػو 
ي وقاعػدة 6وقد وضع الفقياء بنػاء علػى ىػذا الحػديث قاعػدة الضػرر يػزاؿ

ي وىػػذه القاعػػدة مػػا (3)مػػف  تلػػف مػػاؿ غيػػره بػػال ىذف منػػو فيػػو لػػو ضػػامف
يػا مسػلمة بػيف جميػع اتفا ال ل علييا وال خالؼ فيو بل يمكف القوؿ بأن

 . (4)ورمما يقاؿ  نيا مف ضرورات الديففرؽ المسلميف 
ومػػف خػػالؿ اآلراء السػػابقة يتضػػح لنػػا  ف الفقيػػاء قػػد عبػػروا عػػف المسػػئولية 
المترتبة على وقوع التصادـ بلفع الضماف ي وىػو عبػارة عػف " رد مفػل اليالػؾ 

 .( 5)غرامة التالف   و قيمتو ىف كاف قيميان وقيل ىو عبارة عفىف كاف فعليان 
والضماف يقابػل عنػد فقيػاء القػانوف ىصػطالح المسػئولية القانونيػة عػف النقػل 

 الضار  و العمل اليير مشروع سواء مسئولية عقدية  و تقصيرية . 
 فانيا ، الدليل على مشروعية الضماف مف اإلجماع ، 

                                           

 3سبل السالـ وىو على شرح بلوغ المراـ مف  دلة األحكاـ البف حجر العسقالني ج( 6)
 ىػ. 357ماء طبعة المكتبة التجارية ال برم سنة ي تحقيا لجنة مف العل986ص

األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقو الشافعية لجالؿ الديف عبد الرحمف ( 6)
ىػي مطبعة مصطفى البابي الحلبيي الطبعة األخيرة 966السيوطي المتوفي سنة 

 . 83ـي ص6959ىػي 6378

لبجنوديي مطبعة اآلداب ي مرزا حسف الموسوي ا67ي ص6القواعد الفقييةي ج ( 3)
 ـ. مطبعة اآلداب. 6969ىػي 6389في النجفي األشراؼي 

 ي المرجع السابا. 67ي ص6القواعد الفقييةي ج( 4)

( دكتور/ طلعت حلمي حسانيف ، المسئولية المترتبة على التصادـ البحري والحوادث 5)
 .67الواقعة على ظير السفف ي القاىرة ي دار النيضة العرمية ي ص 
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 جمع علماء األمة على وجوب ىزالة الضػرر عػف المضػرور وعلػى  ف  
ي وقاؿ ابف العرمي ال ىشكاؿ (6) تلف ماؿ غيره بال ىذف منو فيو لو ضامف  مف

 في  ف مف  تلف شيئا فعليو الضماف. 
 فالفا ، مف المعقوؿ ، 

ال شػػؾ  ف ىتػػالؼ اإلنسػػاف لمػػاؿ غيػػره بػػدوف ىذف منػػو يعتبػػر اعتػػداء  
عليػػػوي وتعبيػػػره سػػػبحانو وتعػػػالى عػػػف  خػػػذ المفػػػل فػػػي المفليػػػات والقيمػػػة فػػػي 

الػذي ىػو عبػارة عػف كػوف المعتػدي ضػامنا باالعتػداء للمشػا لةي و ف  القيمات
 . (6)مف  تلف ماؿ غيره بدوف ىذنو ورضاه فيو لو ضامف 

وبعػد مػا سػبا عرضػو مػف ييػات قرينيػة و حاديػث نبويػة ومػف ىجمػاع  
للفقياء وكذلؾ الدليل مف المعقوؿ تبيف مشروعية الضماف واعتباره  صال مػف 

 في الفقو اإلسالمي.  صوؿ قواعد التشريع 

                                           

 ي مطبعة اآلدابي النجف األشرؼي المرجع السابا.67ي ص6القواعد الفقييةي ج( 6)

د. سليماف دمحم  حمدي ضماف المتلفات في الفقو اإلسالمي رسالة دكتوراه مقدمة  (6)
ـي الطبعة األولىي 6975ل لية الشريعة والقانوف جامعة األزىر بالقاىرةي في سنة 

 .33المجلد العرمي القاىرةي صـي الناشر مكتبة 6985ىػ/ 6465سنة 
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ىالم لبىالثطنيى
ىمطهوظىالم  سلوظىداىالهصطمئىالاح فى
ىساألصاىفوكطىلمىىالقطنساىالاح فى

  وال ، ماىية المسئولية عف التصادـ البحري لدم القانوف البحري ، 

المسئولية تعبير شاع في القانوف المدني وال يقصد منو فقياء 
 القانوف سوم المؤاخذة عف فعل ضار. 

وقد عرفيا البعض بأنيا " التعويض عف الضرر الناشئ عف فعل غير  -6
 . (6)مشروع "

 . (6)وعرفيا البعض اآلخر بأنيا " اقتراؼ  مر يوجب مؤاخذة فاعلو " -6

"الحالة القانونية للشخص الذي يكوف قد ارت ب  وعرفيا يخروف بأنيا -3
ممكنا ىجباره خطأ نشأ عنو ضرر لشخص اليير  و مالو  و شرفو فأصبح 

 . (3)قضائيا على تعويض ىذا الضرر

وقد عرفيا البعض  يضا بأنيا حالة الشخص الذي ارت ب  مرا يستوجب ىلزامو 
 . (4)بتعويض ما سببو مف ضرر لليير
                                           

د. السنيوريي الموجز في النظرية العامة لاللتزاماتي طبعة لجنة التأليف والترجمة  (6)
 . 366ي ص 6946والنشر سنة 

ي طبعة دار 6د. حسيف عامري المسئولية المدنية التقصيرية والتعاقديةي ص( 6)
 ـ. 6979المعارؼي عاـ 

 . 66المسئوليةي مطبعة االعتماد صد. سليماف مرقصي نظرية دفع ( 3)

د. سليماف مرقصي محاضرات في المسئولية المدنية في تقنينات البالد العرميةي ( 4)
 . 966ي مف مطبوعات معيد الدراسات العرميةي ص66القسـ الفانيي ص
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ذا كاف ىذا تعريف المسئولية فػي القػانوف المػدني فػاألمر ال يختلػف   وا 
 عنو في القانوف البحري. 

فنػػػاء المالحػػػة البحريػػػة يمكػػػف  ف تتعػػػرض ففػػػي القػػػانوف البحػػػريي   
السفينة لبعض الحوادث االستفنائية  و الطارئة والتي بسبب  ىميتيا  خضػعيا 
المشػػرع لتنظػػيـ قػػانوف خػػاص يختلػػف عػػف القواعػػد العامػػةي ومنيػػا التصػػادـ 
البحػػري ومتحقػػا التصػػادـ يعطػػي  صػػحاب الشػػأف حػػا الرجػػوع بعضػػيـ علػػى 

 . (6)البعض اآلخر

فيمكننا تعريف المسئولية عف التصادـ البحػري بأنيػا " المؤاخػذة  وعليو       
القانونيػػة علػػى ارت ػػاب ىحػػدم السػػفف فعػػال ضػػارا بسػػفينة  و سػػفف  خػػرم دوف 

 . (6)مبرر قانوني " 

وىي تختلف بحسػب نػوع التصػادـ ىػل ناشػئ عػف خطػأ وحيػد  و ناشػئ       
 . (3)عف خطأ مشترؾ

 

                                           

د. دمحم بيجت عبد ب قايدي الوسيط في شرح قانوف التجارة البحريةي الجزءاف ( 6)
/  6664الثي رئيس قسـ القانوف البحريي دار النيضة العرميةي الفاني والف

 . 357ي بند 676ي ص6665

رسالة الباحث سيد احمد دمحم للحصوؿ على الماجستير مقدمو ل لية الشريعة ( 6)
 . 98ـي ص6994والقانوف جامعة األزىري سنة 

ةي الجزءاف د. دمحم بيجت عبد ب قايدي الوسيط في شرح قانوف التجارة البحري(3)
 ي دار النيضة العرمية. 376ي بند 686الفاني والفالثي ص
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 تصادـ البحري لدم القانوف ، فانيا، األصل في المسئولية عف ال

مػػف المسػػائل المقػػررة  ف يسػػتعمل الفػػرد كافػػة حقوقػػو فػػي حػػدود مػػا 
تنظمو القوانيفي وفي نطاؽ ما تخولو االتفاقػات التػي يبرميػا مػع الييػري غيػر 
 نػػو ىذا تجػػاوز فػػي اسػػتعماؿ ىػػذه الحقػػوؽ الحػػدود التػػي رسػػميا القػػانوف  و 

عمػا يحدفػو بفعلػو  و امتناعػو للييػر  منحتيا لو االتفاقػات فينػو يكػوف مسػئوال
 مف ضرر. 

ذا كانػػت المسػػئولية الجنائيػػة ىػػي مػػا يقػػرره قػػانوف العقوبػػات وعلػػى   وا 
قيػػاـ الفػػرد بمػػا نيػػى عنػػو القػػانوف  و بمػػا  وجبػػو عليػػو مػػف  وامػػر امتنػػع عػػف 
الخضػػوع واإلذعػػاف ليػػا فػػيف مػػا يحػػدث للييػػر مػػف ضػػرر مػػادي يكػػوف نطاقػػو 

 المسئولية المدنية. 

يمػػا يتعلػػا بالمسػػئولية عػػف التصػػادـ البحػػري فػػيف  دلػػة المسػػئولية وف 
لسػػنة  8علػػى ىػػذا الحػػادث مػػف النصػػوص الػػواردة فػػي القػػانوف البحػػري رقػػـ 

ـي والتي تنظـ المسػئولية تبعػا ل ػل نػوع مػف التصػادـ وذلػؾ فػي المػواد 6996
. وفي التشريع الػدولي نظمػت معاىػدات (6)بحري  698ي 697ي 696ي 695

عالجػػػة  حكػػػاـ التصػػػادـ البحػػػري  شػػػيرىا معاىػػػدة بروكسػػػيل الخاصػػػة كفيػػػرة لم
 ـ. 63/9/6966بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية في 

                                           

ـي والتي تتضمنيا 6996لسنة  8راجع ىذه النصوص في القانوف البحري رقـ ( 6)
 الرسالة. 
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ىالم لبىالثطلثى
ىمقط نظىاواىالفقهىاإل الميىسالقطنساىالاح فى

  اشأاىمطهوظىالم  سلوظىداىالهصطمئىالاح فىساألصاىفوكط
اؽ القػانوف البحػري مػع الفقػو اإلسػالمي مما سبا بيانو يتضح لنا اتف

فػػي التصػػادـ الخطػػأ سػػواء   ػػاف نتيجػػة خطػػأ  حػػد قائػػدم السػػفينتيف  و نتيجػػة 
 للخطأ المشترؾ بينيما .

كػػػذلؾ اتفاقيمػػػا علػػػى التصػػػادـ نتيجػػػة للقػػػوة القػػػاىرة ي يتفػػػا ور ي 
المال ية الذيف يروف  ف التصادـ بسبب مشتبو فيو يأخذ حكـ التصػادـ بسػبب 

فيو يأخذ حكـ التصادـ نتيجة للقوة القاىرة وذلػؾ مقتضػى قػوليـ " و ف  مشتبو
جيل الحاؿ حمل فػي غيػر السػفينتيف علػى العمػد وفييمػا  ي السػفينتيف علػى 

 العجز فأشبو القوة القاىرة .
ىذا وينفرد الفقو اإلسالمي بنوع للتصادـ لـ يورده المشرع الوضػعي وىػو 

 و بعيػػػد خاصػػػة فػػػي البحػػػار العامػػػة  التصػػػادـ العمػػػدي ي وىػػػو لػػػيس بمسػػػتيرب
المتراميػػة األطػػراؼ حيػػث ال سػػيادة اقليميػػة لدولػػة مػػف الػػدوؿ علػػى ىػػذه األمػػا ف ي 
والذم قد يحدث بقصد العدواف لتحقيا  غراض معينة سػواء لطضػرار بػاألنفس  و 
األمواؿ ي  و لمنع توصيل شحنات معينة لبعض الدوؿ خاصة في  وقػات الحػروب 

لدوليػػة ي وىػػذا التصػػادـ واف كػػاف جنايػػة ممػػا غضػػا الطػػرؼ عػػف  و االضػػطرابات ا
المدنية عػف التصػادـ البحػري فػي القػانوف الوضػعي  ةتناولو وفقان ألحكاـ المسئولي

يىال  ف تناولو في الفقػو اإلسػالمي كنػوع مػف  نػواع التصػادـ ىنمػا يػدؿ علػى مػدم 
 الشموؿ واالتساع التي يتصف بيا ىذا الفقو.

ف تعريف الضماف فػي الفقػو اإلسػالميي وتعريػف مف خالؿ ما سبا م
 المسئولية في القانوف يتبيف لنا ما يلي ، 
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ىف كلمػػة ضػػماف فػػي الفقػػو اإلسػػالمي تفيػػد ليػػة معنػػى اإللػػزاـ وااللتػػزاـي و ف   وال،
المسػػئولية فػػي القػػانوف الوضػػعي تفيػػد معنػػى اإللػػزاـ مندرجػػة تحػػت نظريػػة 

فػػي الفقػػو اإلسػػالمي والمسػػئولية  االلتػػزاـي وعليػػو يمكػػف الػػرمط بػػيف الضػػماف
 المدنية في النظـ والقوانيف الوضعية. 

ىف تعريف المسئولية بوجو عاـ بالمؤاخذة والتبعية ما زاؿ يفتقػر ىلػى تحديػد  فانيا،
يحػػدد مػػداهي ويفصػػل نطاقػػوي ذلػػؾ  نػػو ال يمكػػف القػػوؿ بػػأف اإلنسػػاف يعتبػػر 

ىف القػوؿ بيػذا ال مسئوال عما تسبب فيو مف ضػرر للييػر ويلػـز بتعويضػوي 
يمكف  ف تحتمل نتائجو طاقة البشري ىذ قلما تخلو الحياة العادية للبشػر مػف 
 ف يكوف اإلنساف بػبعض تصػرفاتو سػببا فػي وقػوع ضػرر بػاآلخريفي فلػيس 
مف المستساغ  ف يلـز نفسو بتعػويض مػا يحػدث مػف ذلػؾي فضػال عػف  نػو 

التفرقػػة بػػيف  لػػيس كػػل مضػػرة توجػػب حتمػػا المسػػائلةي ومػػف  جػػل ىػػذا كانػػت
 .  (6)األنواع المختلفة مف المسئولية واجبة

يالحع  ف الضماف في الفقػو اإلسػالمي متسػع المفيػـو حيػث ال يقتصػر  فالفا،
في معناه الواسع على ما يسمى بالمسئولية المدنيةي بل ليمتد  يضا ىلى 
المسئولية الجنائيةي كما يسػتخدـ بعػض الفقيػاء كلمػة "الضػماف" بمعنػى 

ةي ويبػػدو ذلػػؾ مػػف تعريػػف الحنابلػػة ، بػػأف الضػػماف ىػػو ضػػـ ذمػػة ال فالػػ
الضػػامف ىلػػى ذمػػة المضػػموف عنػػو فػػي التػػزاـ الحػػاي فيفبػػت فػػي ذمتيمػػا 

 . (6)جميعاي ولصاحب الحا مطالبة مف شاء ميما
                                           

(ي 6المستشار/ حسيف عامر قرهي المسئولية المدنية التقصيرية والعقديةي فقرة) (6)
 . 636ي صـ6956ىػي سنة 6376الطبعة األولى سنة 

ي المطبعة الفنية 39ي نظرية الضماف للخفيفي ص7ي ص5الميني البف قدامةي ج( 6)
ـ. الشيخ / محمود شلتوت ي  حكاـ المسئولية المدنية 6976الحديفة القاىرة 
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ىف للعامػل البشػري الػدور األ بػر فػي وقػوع ىػذه الحػوادث فقػد يلجػأ ىلػى  رابعا،
باإلبحار وىي غيػر صػالحة لإلبحػار  خطأ المجيزي كما لو سمح لسفينتو

 و ىلى خطأ الرماف   و ىلى خطأ  فػراد الطػاقـ  و المرشػد سػواء كػاف ذلػؾ 
منػػع التصػػادـ  و عػػدـ فيػػـ االلمػػاـ  يرجػػع ىلػػى اإلىمػػاؿ فػػي تنفيػػذ قواعػػد

وعػػدـ اال تػػراث  فنػػاء تنفيػػذ متطلبػػات قواعػػد  يػػذه القواعػػد  و الالمبػػاالة ب
د بدرجة كبيػرة علػى األجيػزة المالحيػة فقػط منع التصادـي كما  ف االعتما

وخاصػػة الػػرادار مػػف  ىػػـ  سػػباب حػػوادث التصػػادـ باإلضػػافة ىلػػى عامػػل 
اإلجيػػػػاد النفسػػػػي والػػػػذىني ونقػػػػص اللياقػػػػة الطبيػػػػة والذىنيػػػػة للضػػػػابط 

 . (6)البحري 

                                                                                                   

 -ي طبعة دار الفكر بيروت 66والجنائية في الفقو اإلسالميي دراسة مقارنةي ص
 . 6976 -لبناف 

اح ترؾي التصادـ البحري ودور العنصر البشري في وقوعوي الرماف د. دمحم عبد الفت (6)
 . 79ي ص6663دار الجامعة الجديدة للنشري 
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 املجحث الثبًي 
 طجيعة املسئىلية الٌبشئة عي التصبدم الجحري 

ة المسػػئولية العقديػػة والتقصػػيريةي وتنقسػػـ عػػرؼ الفقػػو اإلسػػالمي نوعيػػ     
المسػػئولية فػػػي القػػػانوف ىلػػػى مسػػػئولية جنائيػػػة ومدنيػػػةي والمسػػػئولية األخيػػػرة 
تنقسـ ىلػى عقديػة وتقصػيريةي  و مػاـ تعػدد  قسػاـ المسػئولية و نواعيػا يتعػيف 
بياف طبيعة المسئولية الناشئة عف التصادـ البحػري حتػى يمكػف بنػاء القواعػد 

 انونية على  ساس شرعي وقانوني يتفا مع طبيعتيا. الشرعية والق

 ونتناوؿ ىذا المبحث في فالفة مطالب ، 

، طبيعػػة المسػػئولية الناتجػػة عػػف التصػػادـ البحػػري فػػي الفقػػو  المطلػػب األوؿ
 اإلسالمي. 

 ، طبيعة المسئولية الناتجة عف التصادـ البحري في القانوف.  المطلب الفاني

يف الفقو اإلسالمي والقانوف بشأف طبيعة المسػئولية ، مقارنة ب المطلب الفالث
 الناتجة عف التصادـ البحري. 
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ىالم لبىاألساى
ى اوطظىالم  سلوظىالنطهجظىداىالهصطمئىالاح فى

ىفيىالفقهىاإل الميى
تترتب المسئولية الناتجة عف التصادـ عقب وقوع التصادـ بحسػب نوعػو وىػو 

عقوبػة  - مػر مخػالف للشػرع  شػأف كػل -فعل غير مشروع  وجب لو الشارع 
 معينة. 
وقد وضعت الشريعة اإلسػالمية قواعػد مرنػة ومتطػورة للمسػئولية عػف  

تلف  و ىالؾ األمواؿ عموماي والسفف وما تحملو مف  فراد وبضائع تدخل فػي 
عداد األمواؿ التي قصد الشارع حمايتياي ويعتبػر ىتػالؼ المػاؿ مػف  ىػـ صػور 

 . (6)توجب الضمافالمسئولية التقصيرية الذي يس
فػػي نطػػاؽ ىتػػالؼ  -وقػػد تػػرؾ لنػػا فقياؤنػػا مػػف القواعػػد ال ليػػة الضػػابطة       

مػا يصػلح  ساسػا لنظريػة عامػة شػاملة  -األمواؿ وىو مػا يجػب فيػو الضػماف 
 للمسئولية التقصيرية . 

ومنيػػا مػػا ورد بخصػػوص المسػػئولية عػػف التصػػادـ لػػو صػػدمت سػػفينة       
ف كػػانوا لػػو سػػفينة  خػػرم ف سػػرتيا فيػػرؽ   ىليػػا ىف كػػاف مػػف ريػػح غلػػبيـ.. وا 

 . (6)شاءوا  ف يصرفوىا صرفوىا فيـ ضامنوف 

                                           

د. دمحم صالح الديف حلمي،  ساس المسئولية التقصيرية بيف الشريعة والقانوفي رسالة ( 6)
وما  666ـي ص6977ىػي 6467دكتوراه مقدمة ىلى كلية الحقوؽي جامعة القاىرةي عاـ 

 دىا. بع

المدونة ال برم لإلماـ مالؾ بف  نسي رواية اإلماـ سحنوف بف سعيد التنوحي عف ( 6)
المجلد  -رضي ب عنو  -اإلماـ عبدالرحمف بف القاسـ العتقيي عف اإلماـ مالؾ 

ىػي وطبعة مصورة 6363ي مطبعة السعادة الطبعة األولى 446ص 66السادس ج
 باألوفست.  بيروتي طبعة جديدة -علييا دار صادر 
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ويقسػػـ ابػػف عرفػػو التصػػادـي ويرتػػب ل ػػل قسػػـ حكمػػا خاصػػا بػػوي و بػػرز ىػػذه 
األقسػػاـ ، التصػػادـ الخطػػأي والعمػػد. وفييمػػا الضػػماف فػػي األمػػواؿ والديػػة فػػي 

 . (6)األنفس في الخطأ والقصاص في العمد

ذا ن  ظرنا ىلى طبيعػة المسػئولية فػي الفقػو اإلسػالمي ي نجػد  ف األصػل فييػا وا 
مسػػػئولية تقصػػػيرية ي تقػػػـو علػػػى الفعػػػل الضػػػار والضػػػرر وعالقتػػػو السػػػببية 

الػػذم يعتبػػر مػػف  بػػرز اسػػباب ( 6)فالتصػػادـ يعػػد صػػورة مػػف صػػور اإلتػػالؼ 
المسػػئولية التقصػػيرية التػػي تقػػع نتيجػػة ىعتػػداء علػػى المػػاؿ الػػذم يسػػتوجب 

 ف . الضما

ىذا وتترتب المسئولية الناشئة عف التصادـ ي عقب وقوع فعل التصادـ ي وىو 
فعل غير مشروع  وجب لو الشرع شػأف كػل  مػر مخػالف عقوبػة معينػة ي وقػد 
وضعت الشريعة اإلسالمية قواعد مرنة ومتطورة للمسئولية عف تلف  و ىػالؾ 

خل في عداد األمػواؿ األمواؿ عمومان ي والسفف وما تحملو مف  فراد وبضائع تد
 التي قصد الشارع حمايتيا.

                                           

حاشية الدسوقي على الشرح ال بيري لشمس الديف الشيخ دمحم بف عرفو الدسوقي ( 6)
ىػي على الشرح ال بير ألبي البركات الدرديري دار ىحياء 6636المتوفي سنة 

ىػي وطبعة  خرم للمكتبة التجارية 6697ال تب العرمية عيسى البابي الحلبي سنة 
 . 649ي ص47ي ص4ىػي ج6373 ال برم بمصر لصاحبيا مصطفى دمحم

 .68( د/ طلعت حلمي حسانيف ي مرجع سابا ي ص 6)



 

  

 

                                 اسباب اإلعفاء مف المسئولية عف التصادـ البحري " في الفقو اإلسالمي والقانوف البحري"  
 الديف محمػد على عبد المجيد عػػالءلػػػواء دكتػػور/ 

676 

ىالم لبىالثطني
   اوطظىالم  سلوظىالنطهجظىداىالهصطمئىفيىالقطنسا

التصػادـ باعتبػػاره فعػػال مؤديػػا ىلػػى الضػرر يرتػػب المسػػئولية عػػف تػػوافر شػػروط 
مػدني " كػل مػف ارت ػب  663المسئولية التي نػص علييػا المشػرع فػي المػادة 

يلػػـز مػػف ارت بػػو بػػالتعويض" ىكػػذا ت ػػوف المسػػئولية خطػػأ سػػبب للييػػر ضػػررا 
الناشئة عف التصادـ مسئولية تقصػيرية. وقػد ت ػوف مسػئولية عقديػة ىذا كػاف 
ىناؾ اتفاؽ  و عقد سابا بيف السفف المتصادمة كسفف القطر وسفف اإلرشاد 

 قبل حدوث التصادـ. 

المسػئولية ومف ىنا تسري فػي شػأف ىػذه المسػئولية األحكػاـ الػواردة فػي      
ي ىذا لـ يكف ىناؾ اتفػاؽ سػاباي و حكػاـ المسػئولية العقديػة فػي (6)التقصيرية 

 حالة االتفاؽ  و التعاقد السابا على التصادـ.

 صبح التصادـ البحػري  مػرا مروعػا مؤديػا ىلػى خسػائر جسػيمة سػواء  
في األرواح  و األمواؿي فيذا  ضفنا ىلى ذلؾ  ف حوادث التصادـ البحري تحػدث 

ي  عالي البحار حيث ال معاينة تجدي وال وسػائل ىفبػات تسػعفي بػدا واضػحا ف

                                           

استقر قضاء النقض على اعتبار طبيعة المسئولية عف التصادـ البحري مسئولية ( 6)
ي الموسوعة الذىبيةي 66/6/6976جلسة  4ي ص366تقصيريةي طعف رقـ 

ي الدار 86ي ص3ج االستاذيف حسف الفكيانيي وعبد المنعـ حسنى المحاميافي 
 العرمية للموسوعات. 
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مػػدم الحاجػػة ىلػػى ىرسػػاء األحكػػاـ الخاصػػة بتحديػػد المسػػئوليات الناجمػػة عػػف 
 . (6)حوادث التصادـ البحري 

                                           

د. محمود مختار  حمد بريريي قانوف التجارة البحريةي دار النيضة العرمية  (6)
 . 498ي 563ي بند 497ي ص6999
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ىالم لبىالثطلثى
ىمقط نظىاواىالفقهىاإل الميىسالقطنساىالاح فى

ىالاح فىىاشأاى اوطظىالم  سلوظىالنطهجظىداىالهصطمئ

بعد  ف ذكرنا المسئولية عف التصادـ البحري مف حيث الماىيػةي واألصػل فييػا 
 وطبيعتيا في كل مف الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعي يتضح لنا ما يلي ، 

لسػػنة  8رقػػـ  إلسػػالمي مػػع القػػانوف البحػػري الحػػاليتتفػػا  حكػػاـ الفقػػو ا : وال 
لتصػػادـ فػػػي  ف ـ مػػف حيػػث طبيعػػػة المسػػئولية الناشػػئة عػػػف ا6996

األصػل فييػا مسػئولية تقصػيريةي ويعػػد التصػادـ بحسػب  نواعػو صػػورة 
مف صػور اإلتػالؼ الػذي يعتبػر مػف  بػرز صػور المسػئولية التقصػيرية 

ي ألف اإلتػالؼ (6)التي تقع اعتػداء علػى المػاؿ الػذي يسػتوجب الضػماف
. وفػػي االصػػطالح ىػػو (6)فػػي الليػػة ىػػو اليػػالؾ والعطػػب فػػي كػػل شػػيء

ء عف  ف يكوف منتفعا بو منفعة مطلوبة منػو عػادةي وىػو ىخراج الشي
 . (3)تعريف لإلتالؼ بمعناه الخاص

                                           

د. دمحم صالح الديف حلميي  ساس المسئولية التقصيرية بيف الشريعة والقانوفي  (6)
 . 666رسالة دكتوراه ي ص

 . 78اب الفاء فصل التاءي مختار الصحاح باب تلف صالقاموس المحيط ب(  6)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعالء الديف  بو بكر بف مسعود بف  حمد ( 3)

ىػي الناشر زكريا علي يوسفي  587ال اساني الملقب بملؾ العلماء المتوفي 
ي القوانيف الفقيية قوانيف األحكاـ 665ي ص7مطبعة العاصمة بالقاىرةي ج 

شرعية ومسائل الفروع الفقييةي لدمحم بف احمد بف جزي اليرناطي المال ي ال لبي ال
ىػي دار ال تب العلمية بيروتي دار العلـ للمالييف سنة 746المتوفي سنى 

ي القواعد في الفقو اإلسالميي للحافع  بي الفرج عبد 348ي بيروت ص6968
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الفقػػو اإلسػػالمي حفػػل بالقواعػػد ال ليػػة التػػي تصػػلح ألف ت ػػوف  ساسػػا  فانيػػا،
 لنظرية عامة شاملة للمسئولية التقصيريةي ومف ىذه القواعد ما يلي، 

اص لدفع الضػرر العػاـ"ي " الضرر ال يزاؿ بمفلو "ي "ويتحمل الضرر الخ 
ف لـ يتعد والمتسبب ال يضمف ىال  ف  "اليـر بالينـ"ي المباشر ضامفي وا 
ذا اجتمػػع المباشػػر والمتسػػبب يضػػاؼ الحكػػـ ىلػػى المباشػػري  يتعػػدم. وا 
و يضا القانوف قد تعرض لبياف طبيعة المسئولية الناتجة عػف التصػادـ 

آلفػار الناتجػة عػف ووضع ليا مف القواعػد القانونيػة مػا يكفػل معالجػة ا
 التصادـ. 

ىف المسئولية عف التصادـ ت وف عقدية ىذا كاف ىنػاؾ اتفػاؽ سػابا بػيف  فالفا،
السفف المتصادمةي وذلؾ بنػاء علػى مػا قػرره الشػرع فػي حػديث رسػوؿ 

 (6)"المسلموف عند شروطيـ" -ك  -ب 
ي (6)مف  سباب الضػمافوكذلؾ نصوص الفقياء التي جعلت العقد سببا         

وكذلؾ بناء على القاعدة القانونية التي تنص على  ف "كػل مػف ارت ػب 
 . (6)خطأ سبب ضررا لليير يلـز مف ارت بو بالتعويض"

                                                                                                   

معرفة للطباعة والنشري ىػي دار ال 795الرحمف بف رجب الحنبليي المتوفي سنة 
 . 367ص

ي  خرجو  بو داود 66ي ص67ي الطبراني في ال بير ج653ي ص6رواه الترمذييج( 6)
 . 79ي ص6والبييقي ج

ي األشباه والنظائر للسيوطيي الفروؽ للقرافيي 668القواعد الفقيية البف رجب ص( 6)
المشيور  لإلماـ شياب الديف  بي العباس بف ادريس بف عبد الرحمف الصنياجي

ىػي الطبعة األولى بمطبعة دار ىحياء ال تب العرميةي 684بالقرافيي المتوفي سنة 
 .67ي ص4ي ج666ي ص6ىػي ج6344سنة 
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( عػف 697، 695المواد مف ) ري الحاليلـ يختلف القانوف البح       
فيمػػا يتعلػػا بتحديػػد  نػػواع التصػػادـ التػػي نػػص  646القػػانوف المليػػي ـ

يػػا القػػانوفي وال فػػي مفيػػـو كػػل نػػوع منيػػا ف الىمػػا عػػرؼ التصػػادـ علي
بأنواعػػو األرمعػػة ، تصػػادـ قيػػريي تصػػادـ غيػػر معػػروؼ سػػببوي تصػػادـ 
ناشئ عف خطأ وحيدي تصادـ ناشػئ عػف خطػأ مشػترؾي ول ػف الخػالؼ 
يكمف في كيفيػة توزيػع المسػئولية فػي حػالتي التصػادـ غيػر المعػروؼ 

 . (6)سببوي والتصادـ بخطأ مشترؾ

                                                                                                   

 مف القانوف المدني.  663المادة (  6)

 46الخطأ في التصادـ البحريي مرجع ساباي ص -د.  دمحم بيجت عبد ب قايد (  6)
 . 46بند 
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 املجحث الثبلث 
 أسبس املسئىلية عي التصبدم الجحري 

بعػػػد بيػػػاف طبيعػػػة المسػػػئولية عػػػف التصػػػادـ البحػػػري والتسػػػليـ بأنيػػػا مسػػػئولية 
ما لـ يكف ىناؾ تعاقد سػابا علػى التصػادـ فحينئػذ تطبػا  -تقصيرية 

يتعػػػيف بيػػػاف  سػػػاس تلػػػؾ المسػػػئوليةي  -قواعػػػد المسػػػئولية العقديػػػة 
 لى فالفة مطالب ، ويشتمل ىذا المبحث ع

 ،  ساس التضميف في الفقو اإلسالمي.  المطلب األوؿ

  وال، ما يرجع فيو الضماف ىلى اإللزاـ.  

 فانيا، ما يرجع الضماف فيو ىلى الضرر المالي.  

 ،  ساس المسئولية عف التصادـ البحري في القانوف البحري.  المطلب الفاني

  وال، نظرية الخطأ المفترض.  

 ، نظرية تحمل التبعة. فانيا 

 فالفا، نظرية الخطأ واجب اإلفبات.  

، مقارنػػة بػػيف الفقػػو اإلسػػالمي والقػػانوف البحػػري بشػػأف  سػػاس  المطلػػب الفالػػث
 المسئولية عف التصادـ البحري. 
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ىالم لبىاألساى
ىأ طسىالهضمواىفيىالفقهىاإل الميى

نفسػػوي  و   سػػباب التضػػميف  نيػػا ىمػػا ىلػػزاـ الشػػارعي  و ىلػػزاـ اإلنسػػاف 
 الفعل الضار يحدث ممف يصح تضمينو نتيجة تحملو لتبعات فعلو. 

فالتضميف ىما  ف يكوف راجعا ىلى اإللزاـ ممف لو والية اإللزاـي  و ىلػى الضػرر 
 المالي. 

 ، ما يرجع الضماف فيو ىلى اإللزاـ ،  وال 

 وجػػب الشػػارع فػػي االعتػػداء علػػى الػػنفس  و علػػى  طرافيػػا الضػػماف.  
 ف ما شرعو الشارع مف الضماف عنػد االعتػداء علػى الػنفس  و علػى  ويالحع

  طرافيا ، 

منو ما ت فػل الشػارع ببيػاف مقػدارهي ولػـ يختلػف ىػذا المقػدار بػالنظر ىلػى  -6
الجناية واختالؼ ظروفيا و صولياي وما يترتب علييػا مػف الضػرري وال ىلػى 

ده عػف معنػى اختالؼ األشخاص الذيف مسػتيـ مكانػة ومركػزا وذلػؾ مػا  بعػ
 التعويض. 

ومنو ما ترؾ الشارع تقديره لذوي الخبرة والعدالةي وىو ما يعرؼ فػي الفقػو  -6
  -اجتيػادا مػنيـ  -اإلسالمي بحكومة العدؿ. ىال  ف الفقياء قد ذىبػوا فيػو 

ىلى  نو يجب  ف يراعى في تقديره تقدير الشارع ي مف ناحية مقدار الضرر 
ما قدره الشارع في األفعاؿ بقدر اإلمكػافي  في كل جرحي و ف يراعى في ذلؾ

وذلؾ التحاد موضوع المخالفة  و يشػابيوي وعلػى  يػة حػاؿ فينػو علػى ىػذا 
األسػػاس قػػد فقػػد خصػػائص التعػػويضي وسػػماتو كمػػا لػػـ ت ػػف لػػو خصػػائص 
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التعزير ومميزاتو ىنما  خػذ مكانػا وسػطا بينيمػا ف ػاف شػبييا بكػل منيمػا ىذ 
ماف كػػاف ممػػا اصػػطلح عليػػو النػػاس قبػػل مػػف الحػػا  ف ىػػذا النػػوع مػػف الضػػ

اإلسػػالـ ىرضػػاءن للنفػػوس وكفػػا لػػدواعي الفػػأر مػػف  ف تميػػل بأصػػحابيا ىلػػى 
 االنتقاـ. 

 والمجازاة بالمفل  و لما ىو فوقو ف انت ف رة التعويض ممافلة فيو.  -3

 ، ما يرجع فيو الضماف ىلى الضرر المالي ، فانيا

مػالي فيػو الضػماف بنػاء علػى  ما ما يرجع مف الضماف ىلى الضرر ال 
الفعػػل الضػػاري وىػػذا النػػوع يقػػـو علػػى ف ػػرة التعػػويض وجبػػر الضػػرري وذلػػؾ 
بػػيحالؿ مػػاؿ محػػل مػػا فقػػد مػػف المػػاؿ إلعػػادة الحػػاؿ ىلػػى مػػا كانػػت عليػػو قبػػل 

 الضرر. 

وعلػػى ىػػذا األسػػاس بػػدت ف ػػرة المبادلػػة بػػيف المػػاؿ الفاقػػد ومػػيف مػػا يػػدفع مػػف 
 جبراني كما حدث مف نقص بسبب فقده. الماؿ ليحل محلو تعويضا عنو و 

وعلى  ساس ىذا النظر اعتبر ما يدفع مف الماؿ عنػد التلػف تعويضػان  
عف الماؿ المفقود. ووجب  ف يكوف التعويض في الضرر المػالي الػذي يتمفػل 
في فقد ماؿ ال في ضرر غير ماليي وعلى ىذا لـ يجب التعويض فػي الضػرر 

 . (6)فقد ماؿ كاف موجودان  األدبيي وال في ضرر ال يتمفل في

                                           

 . 663ص المرجع الساباي(  6)
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ىالم لبىالثطنيى
ىأ طسىالم  سلوظىداىالهصطمئىالاح فى

ىفيىالقطنساىالاح ف

وقػػع خػػالؼ فػػي الفقػػو القػػانوني حػػوؿ  سػػاس المسػػئولية التقصػػيرية  
عموماني وىناؾ فالث نظريات ألساس المسئولية الناشئة عػف التصػادـ البحػري 

 على النحو التالي ، 

 أ المفترض.  وال، نظرية الخط 

 فانيا، نظرية تحمل التبعة.  

 فالفا، نظرية الخطأ واجب اإلفبات )التعدي(.  

 نظرية الخطأ المفترض ،   وال،

ومبنى افتراض الخطأ ىو تػوافر القرينػة علػى حدوفػوي وقػد ت ػوف تلػؾ  
القرينة مف قرائف األحواؿي تستفاد مف الواقع وما ليا مف دالئل قاطعة  و غير 

وقوع الخطأ حسبما يؤدي ىليو اقتناع القاضيي كما قد ت ػوف ىػذه  قاطعة على
القرينة قانونية. والقرائف القانونية ىما قرائف قاطعػة ال تقبػل ىفبػات العكػس بمػا 
ليا مف قوة الدليل التاـي  و قرائف قانونية بسيطة تقبل ىفبات العكس وافتػراض 

 . (6)ئولية المدنيةالخطأ لتوافر قرينة عليو يختلف باختالؼ  حواؿ المس

                                           

د. سليماف مرقصي نظرية دفع المسئوليةي طبعة مطبعة االعتمادي مصادر (  6)
.  د. عبد المنعـ فرج الصدهي طبعة دار النيضة العرمية سنة 77/78االلتزاـي ص

 ي. 447يص6984
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بمعنػػى  نػػو ىذا  سسػػنا المسػػئولية عػػف التصػػادـ علػػى مبػػد  المسػػئولية  
المفترضػػػة لحػػػارس األشػػػياء  و اآلالت فػػػي القػػػانوفي فيػػػذا معنػػػاه  ف حػػػارس 
السفينة عنػد وقػوع التصػادـ يكػوف مسػئوال فػي مواجيػة الييػر عمػا ينشػأ عػف 

ع علػى المضػرور سػوم التصادـ مف  ضراري والخطأ ىنا يكوف مفترضػا وال يقػ
عبء ىفبات الضرر ووجود عالقة السببية بيف وقوع الضرر وحادث التصػادـي 
دوف حاجة ىلػى ىفبػات الخطػأ بمسػئولية حػارس األشػياء تنعقػد بواسػطة قرينػة 
تقـو على واقعة مادية مبناىا وجػود الشػيء فػي حراسػتو وقػت وقػوع الضػرري 

ع خطأ مػف جانبػو وال يسػتطيع وىذا يعني  ف الضرر الذي وقع كاف نتيجة وقو 
الحارس  ف ينفي مسئوليتو في مواجية المضػرور ىال ىذا  فبػت  نػو لػـ يرت ػب 
خطأي  و  ف ىنػاؾ قػوة قػاىرة  و سػببا  جنبيػا  دم ىلػى وقػوع الحػادث المسػبب 

 . (6)للضرر

وقد نص القانوف البحري الحالي صراحة على انتفاء القرائف القانونيػة  
بقولو ، "ال يفترض الخطػأ فػي المسػئولية  694ي المادة في التصادـي وذلؾ ف

 الناشئة عف التصادـ ". 

ذا كانت القرائف القانونية قد اختفت فيف القضاة يمكػنيـ الرجػوع ىلػى القػرائف  وا 
شػػيادة  ماديػػة وقػػد وضػػعيا المشػػرع فػػي نفػػس مقػػاـ الواقعيػػة إلفبػػات وقػػائع

 الشيود. 

سػػػية علػػػى الرصػػػيف فمػػػف المحتمػػػل عنػػػدما ت ػػػوف ىنػػػاؾ سػػػفينة را 
وتصدميا سفينة متحركػة  ف ت ػوف ىػذه األخيػرة ىػي المخطئػة ألف األولػى لػـ 

                                           

بند  66د. بيجت عبد ب قايدي الخطأ في التصادـ البحري ي مرجع ساباي ص( 6)
95 . 
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تتحػػرؾ مػػف مكانيػػا ومػػع ذلػػؾ فػػيف المسػػألة يمكػػف  ف تنػػاقش بطريقػػة  خػػرم 
عندما ت وف السفينة الراسػية قػد رسػت فػي مكػاف ال ينبيػي  ف توجػد فيػو وقػد 

التصػادـ بيخػت  جػراءعػف  المتحركػةقضي في ىػذا الصػدد بمسػئولية السػفينة 
راسػػي بطريقػػة سػػليمة فػػي المينػػاء خاصػػة  نػػو لػػـ يرت ػػب  ي خطػػأي ولػػـ تقػػـ 
السفينة المتحركة الػدليل علػى وجػود القػوة القػاىرةي فينػا اسػتند القضػاء علػى 

 . (6) القرينة الواقعية إلفبات الخطأ

وقػػػد انتقػػػدت ىػػػذه النظريػػػة علػػػى  سػػػاس  ف القػػػوؿ بيػػػا يخلػػػط بػػػيف  
ذا كػػػاف القػػػانوف والفقػػػو المػػػدني المسػػػئولية المد نيػػػة والمسػػػئولية الجنائيػػػة. وا 

يفصػػػالف بػػػيف المسػػػئولية المدنيػػػة والمسػػػئولية الجنائيػػػة فػػػال يسػػػتقيـ القػػػوؿ 
 . (6)بتأسيس المسئولية على خطأ

 ، نظرية تحمل التبعة ،فانيا 

تقػـو ىػػذه النظريػػة علػػى  سػػاس  ف الضػػرر الػػذي يصػػيب شخصػػا مػػف  
خر يلػـز األخيػر بتحمػل مػا نجػـ عنيػاي طالمػا  نػو جراء تبعة  وجدىا شخص ي

ي وعلػػى ذلػػؾ فػػال يطالػػب المضػػرور  يسػػتفيد مػػف ميانميػػاي ىذ ىف اليػػنـ بػػاليـر
بيفبات الضرر وعالقة السببية بيف الضرر والتبعةي وىي نظرية موضػوعية  و 
مادية ألنيا ال تعني ىال بموضوع التعػويض وىػو الضػرر علػى عكػس النظريػة 

 الشخصية. 

                                           

ىليو بحث للدكتور/ دمحم بيجت عبد ب قايد "الخطأ في التصادـ  ( مف الحكـ مشار6)
 ..666بند  97البحري" ص

د.  حمد حشمت  بو ستيتي نظرية االلتزاـ في القانوف المدني الجديدي مطبعة ( 6)
 . 6ىامش  493ـ ي ص6954مصر الطبعة الفانية 
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ر  ف ىػذه النظريػة لػـ تسػلـ مػف النقػد  يضػا و ف نصػوص القػانوف غي 
 المدني في تأسيسيا للمسئولية تقـو على الخطأ وليس على تحمل التبعة.

 ، نظرية الخطأ واجب اإلفبات )التعدي(،  فالفا

فالتعدي الذي نتا عنو الفعل الضػاري بمعنػى  ف يخػرج الشػخص عػف  
خريف بػأف يضػر بيػـ دوف  ف يسػتند نطاؽ حقو الشخصي و ف يعتدي على اآل

فػػي ذلػػؾ ىلػػى مبػػرر قػػانوني  و شػػرعيي بمعنػػى  ال يكػػوف لػػو الحػػا فػػي ىػػذا 
اإلضرار. وتأسيس المسػئولية علػى  سػاس التعػدي الواجػب اإلفبػات يتفػا مػع 

 القواعد العامة في المسئوليةي ومع قواعد الضماف في الفقو اإلسالمي. 

إلتػالؼ بالتصػادـ تسػببا ىمػا فػي فالبد مػف ىفبػات التعػدي فػي حػاالت ا 
مطلقػاي بمعنػى  نػو ال  مرت ب واقعة التصادـاإلتالؼ بالتصادـ مباشرةي فيسأؿ 

نما يكفيػو  ف  حاجة للمضرور في  حواؿ التصادـ مباشرة ىلى ىفبات التعديي وا 
مباشػرة دوف مػانع  و نػو ترتػب علػى فعػل االصػطداـ يفبت الضػرر الػذي لحقػوي
 . (6)ليو يحوؿ مف ىسناد التلف ى

 المسئولية عف التصادـ البحري ، موقف القانوف البحري مف تأسيس

بحري "ال يفترض الخطأ فػي المسػئولية الناشػئة  694جاء في المادة 
عف التصادـ " وىو نص يتفا مع نظرية الخطأ الواجب اإلفباتي وال محػل فػي 

اعليف شأنيا الفتراض الخطػأ فػي جانػب دوف اآلخػري ألف الحػادث يقػع بفعػل فػ
 و   فر ويتعذر تعييف  ييـ المخطئي و ييػـ المصػيبي ىال ىذا فػتح البػاب علػى 

                                           

 . 663صـ ي 6976د. على الخفيفي الضماف في الفقو اإلسالميي طبعة ( 6)
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مصػػراعيو ليفبػػت كػػل مػػنيـ خطػػأ اآلخػػريف فيبػػرئ نفسػػو. فػػـ ال مجػػاؿ لحمايػػة 
 حػػدىـ بػػافتراض خطػػأ اآلخػػريف ألنيػػـ علػػى قػػدـ المسػػاواة شػػركاء فػػي ىحػػداث 

ئولية تفتػرض الضرري وينبيي  نو ال يجػوز  ف تقػاـ الػدعوم علػى  سػاس مسػ
مػػف  678ييػػا فػػي المػػادة لالخطػػأي كمسػػئولية حػػارس الشػػيء المنصػػوص ع

القانوف المدني والتي تنص على "كل مف ولي حراسػة  شػياء تتطلػب حراسػتيا 
عناية خاصة  و حماية  و حراسة يالت ميكانيكيػةي يكػوف مسػئوال عمػا تحدفػو 

 جنبي ال يد لو ىذه األشياء مف ضرر ما لـ يفبت  ف وقوع الضرر كاف بسبب 
فيو ىذا مع عدـ اإلخالؿ بما يرد فػي ذلػؾ مػف  حكػاـ خاصػة وىػو حػل اسػتقر 
عليو القضاءي ور م المشرع النص عليو ليقطع دابر كل جدؿ حولػو. وىػذا مػا 

ـ. 6996لسنة  8عبرت عنو المذكرة اإليضاحية لمشروع القانوف البحري رقـ 
ذا كاف القانوف البحري قد  خذ بيذه النظري ة في ت ييفو لطسػاس الػذي تقػـو وا 

عليو المسئولية الناشئة عف التصادـ البحريي فيف ىذا الخطأ الواجػب اإلفبػات 
ال يمكػػف  ف يضػػاؼ ىلػػى السػػفينة ذاتيػػاي ألنػػو ال يصػػلح إلضػػافة الحكػػـ ىلييػػاي 
نمػػا يوصػػف بػػذلؾ  النعػػداـ اإلدراؾ وعػػدـ وجػػود ذمػػة صػػالحة لإلضػػافة ىلييػػا وا 

د تطبيػػا القواعػػد العامػػة المقػػررة لضػػماف األفعػػاؿي الرمػػاف وعندئػػذ نكػػوف بصػػد
ومقتضاه ،  ف يضمف المباشر مطلقػا  ي سػواء تعػدم بفعلػو  و لػـ يتعػدي فػي 
حيف ال يضمف المتسبب ىال بطريا العمد  و اإلىمػاؿ  و بػالتفريط واإلفػراطي  و 
بعدـ االحتياط واالحتػرازي ىذ كػل منيػا يفيػد معنػى التعػدي. فالتعػدي العمػد ىػو 

جػػاوزة الحػػد المػػأذوف فيػػو مػػع االفتػػراض بقصػػد اإلضػػرار بػػاليير. واإلىمػػاؿ م
والتقصير معناه ترؾ واجػب الحيطػة والتفبػت واالنتبػاه. وعػدـ االحتػراز ىػو كػل 
فعل  و امتناع جرم اختيارا بػدوف االنتبػاه ىلػى نتائجػو. والتفػريط فػي  مػر مػف 

 األمور ىو التقصير فيو والتسبب في ضياعو. 
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ىػػو اإلسػػراؼ ومجػػاوزة الحػػد. وعلػػى ذلػػؾ فػػيف كػػال مػػف ىػػذه  واإلفػػراط 
الوجوه ال يخرج في مدلولو عف معنى التعػديي حيػث يتحقػا بػو مجػاوزة الحػد 
 و الحػػا. وعلػػى الػػرغـ مػػف اخػػتالؼ اآلراء حػػوؿ األسػػاس الػػذي تقػػـو عليػػو 
المسئولية عػف التصػادـ البحػري ىال  نػو ال خػالؼ علػى  ركػاف المسػئولية عػف 

 . (6)التصادـ 

فاألسػػاس القػػانوني الػػذي تقػػـو عليػػو المسػػئولية فػػي مػػادة التصػػادـ  
البحري ىل ىو المسئولية المفترضة الناشئة عػف حراسػة األشػياء غيػر الحيػة 

مػػػػػف القػػػػػانوف المػػػػػدني المصػػػػػريي  و  678 و الجامػػػػػدةي وتنظميػػػػػا المػػػػػادة 
المسػػئولية التػػي تقػػـو علػػى الخطػػأ التقصػػيري الواجػػب اإلفبػػات التػػي تنظميػػا 

 مف القانوف المدني.  663المادة 

ىذا  سسػػنا المسػػئولية عػػف التصػػادـ علػػى مبػػد  المسػػئولية المفترضػػة  
لحارس األشياء  و اآلالت في القانوف المصري فيذا معناه  ف حارس السفينة 
عند وقوع التصػادـ يكػوف مسػئوال فػي مواجيػة الييػر عمػا ينشػأ عػف التصػادـ 

وال يقػػع علػػى المضػػرور سػػوم عػػبء  مػػف  ضػػرار والخطػػأ ىنػػا يكػػوف مفترضػػا
 ىفبات الضرر ووجود عالقة السببية بيف وقوع الضرر وحادث التصادـ. 

                                           

د. دمحم صالح الديف حلميي رسالة دكتوراه "  ساس المسئولية التقصيرية بيف ( 6)
ـي 6977ىػ /6467الشريعة والقانوف"يي مقدمة ىلى كلية الحقوؽ جامعة القاىرة 

 . 669ص
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وال يمكف رفع دعوم المسئولية في حالة التصادـ تأسيسا علػى  حكػاـ  
 . (6)المسئولية عف حراسة األشياء ألنيا مسئولية تقـو على افتراض الخطأ

ـ علػػى ف ػػرة الخطػػأ التقصػػيري  مػػا ىذا  سسػػنا المسػػئولية عػػف التصػػاد 
فينو يتعيف على المضرور حتى يحصل على تعويض ما  صابو مػف ضػرر  ف 

 يفبت فالفة  مور ىي ، 

وقوع خطأ مف المسئوؿ سواء اتخذ الخطأ صورة فعػل  و ىىمػاؿ  و جيػل   وال،
بااللتزامػػات األساسػػية المفروضػػة عليػػوي  و تصػػرؼ مػػع قصػػد اإلضػػرار وىػػو 

 ىفبات غير سيل. 

 ىفبات ما لحقو مف  ضرار  و مادية اإلضرار.  انيا،ف
ىفبات عالقة السببية و فرىا بيف ىذه األضرار والفعل المادي الذي ُينسب  فالفا،

ىلػػى المسػػئوؿي فػػيذا عجػػز المضػػرور عػػف ىفبػػات ىػػذه األمػػور الفالفػػة 
مجتمعػػةي ال تنعقػػد مسػػئولية مرت ػػب التصػػادـ ويعجػػز المضػػرور عػػف 

 . (6)لتعويض الحصوؿ على حقو في ا

وترت ػػز المسػػئولية فػػػي حػػاالت التصػػػادـ البحػػري علػػػى الخطػػأ واجػػػب  
وجود الخطأي وىو ىفبات  اال معاإلفبات وال يفترض الخطأ ويقع عبء اإلفبات 

يرد على واقعة ماديةي فيجوز ىفباتػو بكافػة صػور اإلفبػاتي وال يوجػد مػا يمنػع 

                                           

قانوف التجارة البحريةي  -د. محمود مختار بريريي  ستاذ القانوف التجاري والبحري  (6)
 .565ي ص6999دار النيضة العرمية  جامعة القاىرة ي

بند  96/96نقال عف د. دمحم بيجت عبد ب قايدي الخطأ في التصادـ البحريي ص( 6)
 ي الناشر دار النيضة العرمية. 95
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حرية  و االستعانة بالشػيود  و االستعانة بدفتر يومية السفينة  و بالتقارير الب
 . (6)بطلب تقارير الخبرة

يتعػػيف علػػى المػػدعي فػػي التصػػادـ ىقامػػة الػػدليل وبكػػل الوسػػائل علػػى  
خطػػأ السػػفينة األخػػرم مرت بػػة التصػػادـي فقضػػاة الموضػػوع ىذا ر وا عػػدـ فبػػوت 
األخطػاء المػدعى نسػبتيا ىلػى ىحػػدم السػفف الداخلػة فػي التصػادـ ال يلتزمػػوف 

مػف تلقػػاء  نفسػيـ عػف وجػود  خطػػاء  خػرم مرت بػة بواسػطة ىػػذه  بػأف يبحفػوا
السػػفينةي ويمكػػنيـ نتيجػػة لػػذلؾ  ف يرفضػػوا توزيػػع المسػػئولية بػػيف السػػفينة 

 الصادمة والسفينة المصدومة. 

ىال  نو يجوز للقضاة االعتماد على القرائف الواقعية في كل مػرة يكػوف  
قانونيػة وقػد وضػعيا المشػرع فػي المراد فييا ىفبات وقائع مادية وليس  عماال 
 . (6)نفس المقاـ الذي توضع فيو شيادة الشيود 

والػػر ي الػػراجح الػػذي اسػػتند ىليػػو القضػػاة ىػػو تأسػػيس المسػػئولية عػػف  
التصػػػادـ علػػػى ف ػػػرة الخطػػػأ واجػػػب اإلفبػػػات )بنػػػاء علػػػى ذلػػػؾ ذىبػػػت محكمػػػة 

ف علػى االستئناؼ برف في  مر ليا ( بعدـ وجود قرينػة المسػئوليةي لػذلؾ يتعػي
 المدعي ىفبات وجود خطأ منسوب ىلى السفينة التي يدعي مسئوليتيا. 

في نفس السياؽ قضت محكمة االسػتئناؼ ببػوردو  نػو "عنػدما ت ػوف  
تصػػريحات رمػػاني السػػفينتيف المتػػورطتيف فػػي تصػػادـ متعارضػػة شػػكلياي فػػيف 

                                           

د.  محمود مختار  حمد بريريي قانوف التجارة البحريةي دار النيضة العرميةي ( 6)
 . 569ي بند 565ي ص6999

مرجع ساباي  –ـ البحريي لطستاذ د. دمحم بيجت عبد ب قايد الخطأ في التصاد( 6)
 . 656ي بند638ص 
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الظػػروؼ الحقيقيػػة للتصػػادـ غيػػر ممكنػػة اإلفبػػاتي وليػػذا يتعػػيف علػػى السػػفينة 
الطالبة ىصالح الضرر الالحػا بيػا  ف تفبػت خطػأ الرمػاف الموجػود علػى ظيػر 

ي وفػػي حالػػة مػػا ىذا لػػـ تفبػػت ذلػػؾ ستقضػػي بػػرفض مرت بػػة الواقعػػة السػػفينة 
 .(6)طلبيا

علػػى  ويقػػع عػػبء اإلفبػػات علػػى تقػػديـ وجػػود خطػػأ وىػػو واقعػػة ماديػػة 
 . (6)يجوز ىفباتو بكافة طرؽ اإلفباتو  يالمدعى

 

                                           

مشار ىلى ىذا الحكـ برسالة الباحث اخياظ دمحمي رسالة دكتوراه مشار ىلييا سابقاني ( 6)
 .6973يناير  65محكمة االستئناؼ ببوردو 

 . 565قانوف التجارة البحريةي مرجع ساباي ص -د. محمود مختار بريري  (6)
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ىىالم لبىالثطلث
ىمقط نظىاواىالفقهىاإل الميىسالقطنساىالاح فى
  اشأاىأ سىالم  سلوظىداىالهصطمئىالاح ف

ال يتفػػػا تأسػػػيس المسػػػئولية التقصػػػيرية علػػػى  سػػػاس نظريػػػة الخطػػػأ   وال،
المفتػػرض مػػع مبػػادئ الفقػػو اإلسػػالميي ألنيػػا تؤسػػس المسػػئولية علػػى 

 الخطأ دوف العمد. 

تأسيس المسئولية عف التصادـ علػى يرفض فقياء الشريعة اإلسالمية  فانيا،
نظرية تحمل التبعةي ألنيػـ فيمػوا قاعػدة اليػـر بػالينـ ومرادفاتيػا علػى 
 ف مػػا غنمػػو اإلنسػػاف مػػف مػػاؿ يسػػتتبع غرامتػػو ىذا مػػا  صػػاب الضػػرر 
عػػيف ىػػذا المػػاؿي وذلػػؾ بتحملػػو ىػػو ضػػرره ال ىذا مػػا  صػػاب غيػػره مػػف 

 (. 6جراء ضرره)

مػف  696/6لقانوف البحري طبقا لػنص المػادة يتفا الفقو اإلسالمي وا فالفا،
ـي علػػى تأسػػيس المسػػئولية عػػف 6996لسػػنة  8القػػانوف البحػػري رقػػـ 

التصػػادـ علػػى  سػػاس الخطػػأ التقصػػيري الواجػػب اإلفبػػات بكافػػة الطػػرؽ 
فيو التعػدي الػذي نػتا عنػو الفعػل الضػاري بمعنػى  ف يخػرج الشػخص 

يضػػر بيػػـ  عػػف نطػػاؽ حقػػو الشخصػػي و ف يعتػػدي علػػى اآلخػػريفي بػػأف
دوف  ف يستند في ذلؾ ىلى مبرر قانوني  و شرعي و ال يكوف لو الحا 
فػػي ىػػذا اإلضػػراري وعليػػو حتػػى يحصػػل المضػػرور علػػى تعػػويض مػػا 
 صابو  ف يفبت وقوع الخطأ وما لحقو مف ضرري وعالقة السػببية بػيف 

                                           

 . 59الشيخ / على الخفيفي الضماف في الفقو اإلسالميي مرجع ساباي ص( 6)
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األضػػرار والفعػػل المػػاديي ويتفػػا  يضػػا مػػع قواعػػد الضػػماف فػػي الفقػػو 
الؿ النصػوص الفقييػة بشػأف التصػادـ البحػري فػال بػد اإلسالمي مف خػ

مف ىفبات التعدي في حاالت اإلتالؼ بالتصادـ تسبباي  ما فػي اإلتػالؼ 
مطلقػػػا وال حاجػػػة  مرت ػػػب واقعػػػة التصػػػادـبالتصػػػادـ مباشػػػرة فيسػػػأؿ 

نما يكفيػو  ف  للمضرور في  حواؿ التصادـ مباشرة ىلى ىفبات التعدي وا 
مباشػرة دوف  اإلصػطداـترتػب علػى فعػل  يفبت الضرر الذي لحقػو و نػو

 مانع يحوؿ مف ىسناد التلف ىليو. 

يختلف حكػـ التصػادـ البحػري بػاختالؼ سػببو ويميػز القػانوف البحػري  
 بيف  رمعة  نواع مف التصادـ ىي ، 

التصادـ القيػري  و الفجػائيي التصػادـ المشػتبو فػي  سػبابوي التصػادـ  
 لخطأ المشترؾ. بخطأ  حد الرمانييفي التصادـ بسبب ا

فعندما يقع تصادـ بيف سفينتيف فػيف المسػئولية قػد تتحمليػا ىحػداىما  
 و كلتاىمػػا ومػػف فػػـ تقػػـو المحكمػػة بتحديػػد مسػػئولية كػػل منيمػػاي وقػػد ال يقػػع 
اللـو على  ي مف السفينتيف على اإلطػالؽي ويمكػف  ف تػتخلص السػفينة مػف 

تفادييػػا وال يعػػد كافيػػا   ي مسػػئولية عػػف التصػػادـ ىذا كانػػت الحادفػػة ال يمكػػف
ىفبات  ف الحادفة لـ يكف في اإلمكاف تجنب حدوفيا فػي وقػت وقوعيػا  و قبػل 
ذلؾ الوقت بقليلي ول ف ال بد مف ىفبات  ف كل االحتياطات الالزمػة قػد اتخػذت 

 . (6)و نو لـ ترت ب  ية  خطاء  دت ىلى الوقوع في ىذا الموقف
 

                                           

د. دمحم عبد الفتاح ترؾي التصادـ البحري ودور العنصر البشري في وقوعوي الرمافي ( 6)
 . 43ي ص6663دار الجامعة الجديدة للنشري 
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  سججه التصبدم القهري واملشتجه يف
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 الفصل األول 
 التصبدم القهري واملشتجه يف سججه 

ولػيس  منعيػاوىو  ف يحصػل التصػادـ بقػوة ال يسػتطيع قائػد السػفينة  
فػػي قوتػػو  ف يحتػػرز عنيػػاي كمػػا ىذا حصػػل التصػػادـ مػػف ريػػح شػػديدة  و مػػوج 
ىػػائا  و اصػػطداـ بصػػخر مػػف ىحػػدم السػػفف  دم ىلػػى اصػػطداميا بييرىػػا ال 

عيد لو بوي  و  ف يحصػل التصػادـ بفعػل يقػدر اإلنسػاف علػى  يعرفو القائد وال
دفعو ول نو فوجئ بو في مكاف مأموف  ف يفاجأ فيو بمفلو كػدوراف  و منحنػى 
مع سرعة عادية غير متجاوز فييا بحكـ العػرؼ المعيػود فػي ىػذا الػدوراف  و 
ح المنحنى. وال شؾ  ف غير المقدور والمفاجئ كالىما ال دخػل للقائػد  و المػال

فييما وال ينسب ىليو تقصيري كمػا فػي حصػوؿ التصػادـ بفعػل سػبب  جنبػي ال 
 يد لو فيو. 

 ونتناوؿ ىذا الفصل في فالفة مباحث ، 

 ، التصادـ القيري والمشتبو في سببو في الفقو اإلسالمي.  المبحث األوؿ

 ، التصادـ القيري والمشتبو في سببو في القانوف البحري.  المبحث الفاني

، مقارنة بيف الفقو اإلسالمي والقػانوف البحػري بشػأف التصػادـ  ث الفالثالمبح
 القيري والمشتبو في سببو كسبب في اإلعفاء مف المسئولية.
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 املجحث األول 
 التصبدم القهري واملشتجه يف سججه 

 يف الفقه اإلسالهي 
 فبػػت  ف الضػػرر الػػذي  مػػاىذا  مرت ػػب واقعػػة التصػػادـال ضػػماف علػػى  

ر مف التصادـ قد حدث بسػبب  جنبػي ال يػد لػو فيػو وال يسػتطيع لحا المضرو 
دفعو بأي حاؿ كاآلفة السماوية وشػدة الريػاح وقػوة تالطػـ األمػواجي وقػد عبػر 
الفقو اإلسالمي عف ذلؾ باآلفة السماويةي و حيانا الفجاءة وىو كل  مر خػارج 

نتاف  و عف تدخل اإلنساف ويرجع ىلى الطبيعة وقوتياي و نو ىذا تصػادمت سػفي
  فػػر ونػػتا عػػف التصػػادـ ضػػرر يسػػتوجب الضػػماف غيػػر  ف مػػف يجػػب عليػػو 
الضػػماف مجيػػوؿ الحػػاؿ غيػػر معلػػـو وىػػو مػػا عبػػر عنػػو فقياؤنػػا بالتصػػادـ 
المشتبو في  مره  و مجيوؿ الحاؿي فعلػى مػف يجػب الضػماف فػي ىػذه الحالػة 

 . (6)وىو ما يسمى التصادـ المشتبو في سببو

 طلبيف ، ونتناوؿ ىذا المبحث في م

 المطلب األوؿ ، التصادـ القيري في الفقو اإلسالمي. 

 المطلب الفاني ، التصادـ المشتبو في سببو في الفقو اإلسالمي. 

                                           

 ي مطبوع مع مجمع األنير. 676ص 6ملتقى األبحر ج(  6)
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ىالم لبىاألساى
ىالهصطمئىالقك فىفيىالفقهىاإل الميى

 

التصادـ القيري ىو كل  مر خارج عف تدخل اإلنساف ويرجع ذلؾ ىلػى  
ي فجػاءهي ويقصػد الفقيػاء بالفجػاءه عػدـ العليػة الطبيعة وقوتيا وىو  مػر يػأت

والتسبب مف اإلنسافي وفي مفل ىذه الحالػة ينتفػي الضػماف ألف مػا لػـ يمكػف 
)ال يكلففهللا ن سا فف   ال االحتػػراز عنػػو ال ضػػماف فيػػوي ومػػرده ىلػػى قولػػو تعػػالى 

ي وقد جاءت عبارات الفقياء الخاصػة بالتصػادـ القيػري دالػة داللػة (6) و عه (
دوف شػػؾ  و اخػػتالؼ فيمػػا بيػػنيـ علػػى نفػػي الضػػماف عػػف التصػػادـ قاطعػػة 

القيريي ىال ما حكي عف اإلماـ الشافعي في  حد قوليو و حد الػوجييف للزيديػة 
، ىف على الرمانيف الضماف ألف السػفينتيف فػي  يػدييما فلزميمػا الضػماف كمػا 

 . (6)لو اصطدـ الفارساف ليلبة الفرسيف ليما

. عػف ذلػؾ بػػأف المالحػيف ال يسػيراف السػػفينة (3)وقػد  جػاب ابػف قدامػػة 
بفعليما وال يمكنيما ضبطيما في اليالػب وال االحتػراز مػف ذلػؾ فأشػبو بمػا لػو 

                                           

 مف سورة البقرة.  686مف اآلية ( 6)

 .  648ص 5ي البحر الزخار ج 694ص 6الميذب ج ( 6)
مف كبار فقياء الحنابلة  666-546عبد ب بف احمد بف دمحم بف قدامة المقدسي ( 3)

المشيوريفي تصانيفو كفيرة في الحديث واألصوؿ والفقو منيا الميني في الفقو 
 -669واال ليل المرجع  وروضة الناضر وجنة المناظر في األصوؿي التاج

636.. 
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نزلػػت صػػاعقة فأحرقػػت السػػفينة ويخػػالف الفرسػػاف فػػي  نيمػػا يمكػػف ضػػبطيما 
 . (6)واالحتراز مف صدميما

ونػػػذكر فيمػػػا يلػػػي بعػػػض نصػػػوص مػػػف  قػػػواؿ الفقيػػػاء فػػػي التصػػػادـ  
 ري. القي

الحنفية ، يقوؿ الطرابلسي ، " ىذا غرقت السفينة فلو مف ريح  صابيا  و موج 
. وىػذا الػنص (6) و جبل صدميا بل مد مػالح وفعلػو فػال شػيء عليػو باتفػاؽ" 

يفبػت عػػدـ ضػماف الرمػػاف لطضػرار التػػي تقػػع علػى سػػفينتو ىذا ىػو  فبػػت عػػدـ 
سفينة  خػرم ىذا كػاف تسببو وكذلؾ ال يضمف رماف السفينة الضرر الذي وقع ل

 ذلؾ بقوة قاىرة. 
وجاء في الفتاوم الينديػة ، "وال يضػمف المػالح مػا غػرؽ مػف مػوج  و        

 .(3)ريح  و صدـ جبل"

المال يػة ، قػػاؿ اإلمػػاـ مالػػؾ ، فيمػػا لػو صػػدمت سػػفينة سػػفينة  خػػرم ف سػػرتيا 
فيرؽ  ىليا ىف كاف ذلؾ مف ريػح غلػبيـ  و مػف شػيء ال يسػتطيعوف حبسػيا 

 . (4)فال شيء علييـ منو

وقسـ ابف عرفو اصطداـ السفينتيف ىلى ، تصادـ عمدي وتصػادـ خطػأي        
وتصادـ العجز. وقسـ األخير ىلى قسػميف ، عجػز حقيقػيي وعجػز لخػوؼ مػف 

                                           

 . 346ص 8الميني البف قدامة ج( 6)

معيف الحكاـ فيما يتردد بيف الخصميف مف األحكاـي للطرابلسي المطبعة األميرية ( 6)
 ىػ. 6366سنة  664ببوالؽي الطبعة األولى ص

 ي المطبعة ال برم. 466ي ص 4الفتاوم اليندية ج( 3)

 . 446ي المجلد السادسي ص66في جالمدونة ال برمي رواية سحنو( 4)
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ظلمة  و نيب. فيف كاف التصادـ لعجز حقيقي بأف لـ يقدر قائد السفينة علػى 
 (. 6)د حينئذصرفيا فينو يقع ىدرا وال ضماف على القائ

وقاؿ الصاوي ، " ىف تصادـ المكلفاف. كالعجز الحقيقػي بحيػث ال يسػتطيع كػل 
 . (6)منيا  ف يصرؼ دابتو  و سفينتو عف اآلخر فال ضماف بل ىو ىدر

وجاء في شرح منح الجليل. "مسػألتا السػفينة والفػرس " ، ىف علػـ  ف  
 . (3)فال ضمافالتصادـ مف الريح في السفينة وفي الفرس مف غير را بو 

الشػػافعية ، جػػاء فػػي األـ لإلمػػاـ الشػػافعي ، ىذا اصػػطدمت السػػفينتاف  
ذا ضػمف ضػمف غيػر  ف سرت ىحداىما األخرم.. فػيذا مػا غلبتػو فػال يضػمفي وا 

 . (4)النفوس في مالو وضمنت النفوس عاقلتو
ف لػـ   وجاء في الميذب ، فيف اصطدمت سفينتاف وىل تا ومػا فييمػا وا 

 ، (5)ف قوالفيفرطا ففي الضما
وقػػاؿ صػػاحب األنػػوار، "ولػػو اصػػطدمت سػػفينتاف.. ولػػـ يوجػػد تقصػػير وحصػػل 
اليػػالؾ بييبػػة الريػػاح وىيجػػاف األمػػواج فػػال ضػػمافي كمػػا لػػو حصػػل اليػػالؾ 

 . (6)بصاعقة"

                                           

 647ص 4حاشية الدسوقي على الشرح ال بيري البف عرفو الدسوقيي ج( 6)
 . 649ص

 . 36ص 6حاشية الصاوي بيامش الشرح الصييري ج ( 6)

 . 359ص 4منح الجليل على مختصر خليل لدمحم بف  حمد عليش ج( 3)

 . 86ي 85ص 6األـ ج ( 4)

 . 694ص 6الميذب ج( 5)

 . 686ص 6ردبيلي األنوار ألعماؿ األبرار جاأل ( 6)
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ف لػػـ   الحنابلػػة ، جػػاء فػػي المينػػي ، ىف السػػفينتيف ىذا اصػػطدمتا.. وا 
المػاء شػديد الجريػة فلػـ يكف مف واحد منيما تفػريط ل ػف ىاجػت ريػح  و كػاف 

 . (6)يمكنو مف ضبطيا فال ضماف عليو ألنو ال يدخل في وسعو ضبطيا
وجاء في مجلػة األحكػاـ الشػرعية علػى مػذىب اإلمػاـ  حمػد بػف حنبػل  

ف لـ يكف تفػريط كمػا لػو ىاجػت ريػح شػديدة  6453في المادة  ما نصو ، " وا 
 . (6)غلبتيما على ضبطيما وتحريفيما فال ضماف "

ىرية ، جاء في المحلى البف حـز ، ىف السفينتيف ىذا اصطدمتا بيلبة ريح الظا
 و غفلة فال شيء في ذلؾ ألنػو لػـ يكػف مػف الرمػاف فػي ذلػؾ عمػل  صػال ولػـ 

 . (3)يكسبوا على  نفسيـ شيئا
الزيديػػة ، جػػاء فػػي البحػػر الزخػػار، واصػػطداـ السػػفينتيف كالفارسػػيف فػػيف لػػـ 

ال ضماف ىذ ال فعل ليما ابتداء وال انتياء يفرطوا في التحفع وجياف  صحيما 
 . (4)فأشبو الصاعقةي وقيل بل يضمناف كالفارسيف غلبيما الفرساف

  
 

                                           

 . 436ص 6ي منتيى االرادات ج346ص 6الميني ج(  6)

مجلة األحكاـ الشرعية على مذىب اإلماـ  حمد بف حنبلي ألحمد بف عبد ب ( 6)
ال اريي دراسة وتحقيا د. عبد الوىاب ىبراىيـ  بو سليماف ود. دمحم ىبراىيـ  حمد 

الممل ة العرمية  -ىػي الناشر، دار نياية 6466نة عليي الطبعة األولى س
 ي. 456السعودية ص

ي مسألة تصادـ السفينتيفي 684ي 683المحلى البف حـز الجزء الفاني عشر ص( 3)
 ـ. 6976ىػي 6396طبعة دار االتحاد سنة 

 . 648ص 5البحر الزخار ج( 4)
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اإلمامية ، جاء في شرائع اإلسالـ ، " لو اصطدمت سفينتاف.. ولـ يفرطػا بػأف 
 . (6)غلبتيما الريح فال ضماف " 

فػي الضػماف وىكذا نجد جميور الفقياء يقرروف عدـ المسئولية  و ين 
عػػػف الصػػػادـ فػػػي التصػػػادـ القيػػػري النقطػػػاع السػػػببية بػػػيف الفعػػػل الػػػذي ىػػػو 
التصادـ والضرر الناجـ عنوي وعليو فػال ضػماف فػي األنفػس ويصػير ىػدرا وال 
ضماف في األمواؿ ألف رماف السفينة  و قائدىا  ميف علػى مػا فييػا مػف  متعػة 

 و مواؿ واألميف ال يضمف ىذا لـ يوجد منو تفريط. 

                                           

 . 655ص 4شرائع اإلسالـ ج ( 6)



 

  

 

                                 اسباب اإلعفاء مف المسئولية عف التصادـ البحري " في الفقو اإلسالمي والقانوف البحري"  
 الديف محمػد على عبد المجيد عػػالءلػػػواء دكتػػور/ 

766 

ىالم لبىالثطنيى
ىالهصطمئىالمشهاهىفيى ااهىفيىالفقهىاإل الميى

 

ىذا تصادمت سفينتاف  و   فر ونتا عف ىذا التصادـ ضػرر يسػتوجب  
الضماف غير  ف مف يجب عليػو الضػماف مجيػوؿ الحػاؿ غيػر معلػـو وىػو مػا 
عبػػر عنػػو فقياؤنػػا بالتصػػادـ المشػػتبو فػػي  مػػره  و مجيػػوؿ الحػػاؿي فعلػػى مػػف 

فػي ىػذه الحالػة ن مػف خػالؿ اسػتعراض نصػوص الفقيػاء وفػي يجب الضػماف 
مادة التصادـ البحػري وجػدنا  ف المال يػة انفػردوا بتأصػيل حكػـ ىػذا النػوع مػف 
التصادـ البحػري دوف سػواىـ مػف بقيػة المػذاىب الفقييػة األخػرمي وذلػؾ علػى 

 النحو التالي، 

جػػػػاء فػػػػي حاشػػػػية الصػػػػاوي بالشػػػػرح الصػػػػيير ، "ىف السػػػػفينتيف ىذا  
صادمتا وجيل الحػاؿ فػيحمالف علػى عػدـ القصػد مػف رؤسػائيما فػال قػود وال ت

ضػػماف ألف جرييمػػا بػػالريح لػػيس مػػف عمػػل  رمابيػػا كػػالعجز الحقيقػػي.. فػػال 
ف  شكل األمر حمل في السفينة علػى  نػو مػف الػريح (6)ضماف بل ىو ىدر ي وا 

 . (6)فال ضماف 

                                           

 . 36ص 6الصيير ج حاشية الصاوي بيامش الشرح( 6)

ي المطبعة ال برم 359ص 4منح الجليل على مختصر خليلي للشيخ عليش ج( 6)
 . 6694سنة 



 

  

 

                                 اسباب اإلعفاء مف المسئولية عف التصادـ البحري " في الفقو اإلسالمي والقانوف البحري"  
 الديف محمػد على عبد المجيد عػػالءلػػػواء دكتػػور/ 

766 

يمػػا يحمػػالف وجػاء فػػي شػرح الخرشػػي ، " ىذا تصػػادمت السػفينتاف فين 
 . (6)على عدـ العمد عند جيل حاليما ويكوف ىدر" 

وىكذا نجد  ف فقياء المال ية قد  صػلوا وتوسػعوا فػي مسػألة التصػادـ  
المشتبو في سببو وقرروا لو حكـ التصادـ القيريي وىو نفي الضماف حيث ال 
قرينػػة وال دليػػل يفبػػت خطػػأ  ي مػػف المتصػػادميفي وفػػي ىيجػػاب الضػػماف ظلػػـ 

 عنو ". منيي 

كما  ف الضماف ال يجب بالشؾي فحيث جيل السػبب المػؤدي للتصػادـ  
فال محل للضػماف. وقػد  جػاب صػاحب الفتػاوم الخيريػة علػى سػؤاؿ وجػو ىليػو 
عػػف رجػػل ركػػب فرسػػا خرجػػت رصاصػػة مػػف بندقيتػػو المعرضػػة بػػيف يديػػو علػػى 
سرج فرسو  صابت فرس صاحبو الذي يسير بجانبػو فقتليػا وكػاف صػاحبو قػد 

زنادىػػا ولػػـ يعلػػـ مػػا سػػبب خروجيػػا ىػػل كػػاف ذلػػؾ مػػف ريػػح حملػػت مػػف  قػػدح
 ـ مف غير ذلػؾ  - ـ مف فعل الرجل  -الفتيلة نارا فألقتيا على محل الخروج 

 ىل يضمف  ـ ال ن 

 جػػػاب ، ال يضػػػمف حيػػػث جيػػػل السػػػببي ألنػػػو ىف كػػػاف بفعػػػل الػػػريح  
ف كػػاف بفعلػػو ضػػمف. والضػػماف موجػػب النشػػياؿ  لقائيػػا ال يضػػمفي وا  الذمػػة وا 
 . (6)وانشياؿ الذمة ال يكوف مع الشؾ. وىذا مما يظير للفقيو ببادئ النظر

                                           

ي المطبعة 354ص 5شرح الخرشي على مختصر خليلي ألبي عبد ب الخرشي ج( 6)
 ىػ. 6367العامرة الشرفية بمصري الطبعة األولى سنة 

الرمليي الجزء الفامفي المطبعة ال برم  الفتاوم الخيرية لنفع البريةي لخير الديف(  6)
 .668ىػ.ي ص6366األميرية ببوالؽي مصر الطبعة الفانية سنة 
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ىف التصػادـ مجيػوؿ الحػاؿ  و المشػتبو فػي سػػببو  و  : وجملػة القػوؿ 
ال  -المشػػكل فػػي  مػػره. علػػى اخػػتالؼ ىػػذه المسػػميات مػػع اتحػػاد مضػػمونيا 

ؤيػة فػي ضماف فيوي ويأخذ حكـ التصػادـ القيػري. فػيذا مػا اتضػحت معػالـ الر 
 و قياـ قرينػة تػدؿ علػى  نػو الفاعػل تييػر الحكػـ  الفاعلالتصادـ باعتراؼ مف 

مف تصادـ مشتبو في سػببو ىلػى الحكػـ فػي تصػادـ عمػدي  و خطػأي وينطبػا 
 عليو ما ينطبا على العمد والخطأ مف  حكاـ. 
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 املجحث الثبًي 
 التصبدم القهري واملشتجه يف سججه يف القبًىى الجحري 

 ـ بما يلي ، 6996لسنة  8مف القانوف البحري رقـ  695ادة تقضي الم

" ىذا نشػػأ التصػػادـ عػػف قػػوة قػػاىرة  و قػػاـ شػػؾ حػػوؿ  سػػباب وقوعػػو  
تحملت كل سفينة ما  صابيا مف ضرري ويسري ىذا الحكػـ ولػو كانػت السػفف 

 التي وقع بينيا التصادـ  و ىحداىا راسية وقت وقوع الحادث". 

مػادة الفانيػة مػف معاىػدة بروكسػل الخاصػة وىذا النص يوافػا نػص ال 
ـ 6966سبتمبر  63بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية في 

حيث تنص على  نو ، " ىذا حدث التصادـ عرضا  و كاف ناشئا عف قوة قػاىرة 
 و كاف ىناؾ شؾ في  سباب التصادـ فت وف الخسائر على عاتا مف  صػابتو 

ضا في حالة ما ىذا كانت السفف  و ىحداىا راسية وقت ". ويطبا ىذا الحكـ  ي
 الحادث. 

ويسػػتفاد مػػف ىػػذيف النصػػيف السػػالفيف  ف التصػػادـ الػػذي يرجػػع ىلػػى  
حػػادث فجػػائي  و قػػوة قػػاىرة  و يكػػوف ىنػػاؾ شػػؾ حػػوؿ  سػػباب وقوعػػو يتحمػػل 

 الخسائر الناجمة عنو مف لحقو. 

لػـ يفرقػا فػي وبالرغـ مػف  ف المشػرع المصػري وكػذلؾ نػص االتفاقيػة  
الحكـ بيف التصػادـ القيػري  و الفجػائي ومػيف التصػادـ المشػتبو فػي سػببو ىال 
 ف معطيػػات كػػل واحػػد منيمػػا مختلفػػة. ممػػا يسػػتدعي تنػػاوؿ ىػػذا المبحػػث فػػي 

 فالفة مطالب ، 
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 التصادـ القيري  و الفجائي في القانوف البحري.  : المطلب األوؿ

 سببو في القانوف البحري. التصادـ المشتبو في  : المطلب الفاني

ـ بشأف التصادـ القيري 6966 حكاـ معاىدة بروكسل لسنة  : المطلب الفالث
 والمشتبو في سببو. 
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ىالم لبىاألساى
ىىالهصطمئىالقك فىأسىالفجط يىفيىالقطنساىالاح ف

التصادـ الفجائي  و القيري ىو الذي يقع نتيجػة قػوة قػاىرة  و حػادث  
اىرة كػػل حػػادث ال يمكػػف توقعػػو ويسػػتحيل دفعػػوي ومػػف فجػػائي ويػػراد بػػالقوة القػػ

 مفلة ذلؾ العوامل الجوية كقوة الريػاح  و شػدة العواصػف التػي تػدفع السػفينة 
ىلػػى االصػػطداـ بػػأخرم كػػذلؾ االرتفػػاع المفػػاجئ للميػػاه فػػي المينػػاءي والػػذي ال 
يمكف تفاديو  و الييـو  و الضباب ال فيف الػذي تسػتحيل معػو الرؤيػة ويكػوف 

لسػػػبب المػػػؤدي للتصػػػادـ  و  وامػػػر السػػػلطاف التػػػي تجبػػػر السػػػفف علػػػى ىػػػو ا
المالحة في ظروؼ يصبح معيا التصػادـ حتمػاي ومػف  مفلػة ذلػؾ  يضػا  وامػر 
للسفف  فناء الحرب بالسير في قوافل مع ىطفاء األنوار األمر الذي يػؤدي ىلػى 

الييػر حصوؿ التصادـ دوف خطأ مف جانبيا. ويعد مف قبيل القوة القاىرة فعل 
الذي ال تسأؿ عنو السفينة مػف ذلػؾ اصػطداـ سػفينة بػأخرم بسػبب اضػطرارىا 
ىلى االنحراؼ عف طريقيا األصلي لتفػادي سػفينة  خػرم تحتػل مكانػا ال ينبيػي 

 . (6)الوقوؼ فيو 

وال يكفػي لتحقيػػا التصػػادـ القيػػري  ف يكػػوف الحػػادث غيػػر متوقػػع بػػل  
ال كػػ اف الرمػػاف مخطئػػا ل ونػػو لػػـ يجػػب  يضػػا  ف يكػػوف مػػف المسػػتحيل دفعػػو وا 

يتخػػذ االحتياطػػات الضػػرورية لتجنػػب ىػػذا الحػػادث فالتصػػادـ القيػػري يسػػتلـز 
 لتحققو انتفاء كل خطأ مف جانب رماف وطاقـ السفف المشتركة في التصادـ. 

                                           

الخطأ في التصادـ البحريي دار النيضة العرمية  -د. دمحم بيجت عبد ب قايد (  6)
 . 636بند  36ـي ص6996
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وتأ يدا لذلؾ قضػت ىحػدم محػا ـ االسػتئناؼ األمريكيػة بصػدد تصػادـ  
 دت ىلػى قطػع حبػاؿ رسػوىا  وقع بيف عدة سػفف علػى ىفػر عاصػفة قويػة جػدا

واصطداميا ببعضيا بأف وجود عاصفة قوية جدا وغير متوقعػة تعػد مػف قبيػل 
القوة القاىرة التي تعفي المدعى عليو مف مسئوليتو عػف األضػرار التػي لحقػت 
بالييري ول ف يقع في نفس الوقت على عاتا المدعى عليو ىقامة الدليل علػى 

ة إلرسػػػاء سػػػفينتو بشػػػكل جيػػػد وقػػػررت اتخػػػاذه كافػػػة االحتياطػػػات الضػػػروري
 . (6)المحكمة ىعفاء المدعى عليو مف المسئولية عند تقديـ ىذا الدليل

ومػف خػالؿ مػا سػبا تبػيف  ف الحكػـ بعػدـ التفريػا بػيف القػوة القػاىرة  
والحادث المفاجئ  مر طبيعػيي التفاقػو مػع القواعػد العامػة ونصػوص القػانوف 

 . (6)ـ6966البحري وعاىدة بروكسل لعاـ 

ولما كػاف التصػادـ القيػري  و الفجػائي ىػو الناشػئ نتيجػة حػادث مػف  
المسػتحيل توقعػػو  و دفعػػو فل ػػي تنتفػػي المسػػئولية عػػف التصػػادـ ينبيػػي تػػوافر 

 شرطيف ىما ، 

 ، استحالة التوقع.  الشرط األوؿ 

  ، استحالة الدفع. الشرط الفاني 

                                           

يدة للنشري التصادـ البحري ودور العنصر البشري في وقوعوي دار الجامعة الجد( 6)
 . 46الحكـ مشار ىليو بيذا البحث ص

 ـ. 6966مف معاىدة بروكسل  6بحري. ـ 695مدنيي  665المدة ( 6)



 

  

 

                                 اسباب اإلعفاء مف المسئولية عف التصادـ البحري " في الفقو اإلسالمي والقانوف البحري"  
 الديف محمػد على عبد المجيد عػػالءلػػػواء دكتػػور/ 

767 

تشػكل خطػرا عاديػا  وليذا يخرج عف نطاؽ القوة القاىرة األحػداث التػي 
في المالحة البحرية والتي يمكف توقعياي ذلػؾ  ف حالػة القػوة القػاىرة ال يمكػف 

 توقعيا ىذ ىي  مر خارج عف نشاط السفينة وغالبا ما يكوف قوة طبيعية. 

لذلؾ ال يعد تصػادما قيريػا مػا يحصػل بسػبب ريػاح عاديػة تنطلػا فػي  
يقاتيا نظػرا ىلػى  نػو كػاف متوقعػاي ي كالرياح الموسمية المعلـو م(6) وقات فابتة

وعلى العكس ال يعد الحادث ممكف التوقع بمجرد  نو سبا وقوعو فيمػا مضػى 
 . (6)في مكاف معيف طالما ال يقـو سبب خاص لتوقع حدوفو في المستقبل

كمػا  ف ىعػػالف مصػػلحة األرصػاد الجويػػة عػػف قيػاـ عاصػػفة  و ىبػػوب  
قعػػا وبالتػػالي ال يعػػد تصػػادما ريػػاح قويػػة يضػػفي علػػى الحػػادث  نػػو كػػاف متو 

 . (3)قيريا

ومسألة التوقع مف عدمو ليست متروكة ىلى تقدير المجيػز  و الرمػاف  
بل ترجع ىلى معيار موضوعي ىو مدم توقع الشػخص العػادي لمفػل الظػروؼ 
المحيطػػة بػػو.  ي  ف المعيػػار ىػػو مػػا كػػاف فػػي الوسػػع توقعػػوي فلػػو فػػرض  ف 

وقعا مف جانب مجيز السفينة  و كاف في حصارا بحريا كاف مت -مفال -ىناؾ 

                                           

ـي 6956د. مصطفى كماؿ طوي  صوؿ القانوف البحريي الطبعة األولى سنة ( 6)
 . 798مطبعة نشر دار الفقافة ص

ئو مف المسئوليةي مجلة د. دمحم  بو سريع ، في مقالة رعاية الناقل البحري باعفا( 6)
 . 46ـ ص6986مف  65لسنة  63ادارة قضايا الحكومةي العدد 

ي مشار ىليو لدم د. مصطفى 6966نوفمبر  64استئناؼ مصري مختلط في ( 3)
ي 798ـي مطبعة نشر دار الفقافةي ص6956كماؿي  صوؿ القانوف البحريي سنة 

 . 4ىامش رقـ 
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الوسع توقعو وعلى الرغـ مف ذلؾ تـ المرور مف ىذه المنطقة المحاصػرة فػيف 
 . (6) التصادـ الناجـ عف ذلؾ يكوف سببو الخطأ وليس القوة القاىرة

وكمػػا يمكػػف تصػػور حػػدوث التصػػادـ القيػػري  فنػػاء سػػير السػػفف يمكػػف  
رسػو السػفف فػي المػوانئي ومػف ذلػؾ مػا  يضا  ف يحدث التصادـ القيري رغػـ 

قضت بو محكمػة اسػتئناؼ اإلسػكندرية فػي حكػـ ليػا غيػر منشػور فػي قضػية 
متعلقة بوقػوع تصػادـ بػيف سػفينتيف كانتػا مرمػوطتيف فػي ىحػدم المػوانئ جنبػا 
ىلػػى جنػػبي ونتيجػػة ازديػػاد شػػدة الريػػاح وقيػػاـ عاصػػفة ىوجػػاء قطعػػت حبػػاؿ 

انحرافيا واصطداميا بالسػفينة "الحسػف"  الباخرة "نجمة األقصر" مما تسبب في
وقد  خذت محكمة االستئناؼ بتقرير الخبير واعتبرت التصادـ قيريا وذلؾ بعػد 

 . (6)الفقرة األولى مف القانوف البحري المليى 646استعراضيا لنص ـ 

ومػػف ىنػػا نالحػػع  ف المحكمػػة فػػي حكميػػا قػػد اعتػػدت بػػر ي  و تقريػػر  
 . الخبير في كوف التصادـ قيريا

ويعد التصادـ  يضا قيريا ىذا كاف يستحيل دفعو وتجنبو والتيلب عليو  
 ف لديو خبرة في المالحة البحريةي ويجب  ف يفعل مف الشخص الذي يفترض 

كل ما في وسعو حتى يبعد عف السفينة خطر التصادـ وذلؾ باسػتعمالو ل افػة 
د مػف فػرص حػدوث الوسائل التي يتطلبيا الوضػعي و ف ال يرت ػب  ي خطػأ يزيػ

                                           

الناقل البحري بيعفائو مف المسئولية في مجلة  د. دمحم  بو سريع في مقالة رعاية(  6)
 . 66ىدارة قضايا الحكومة ص

حكـ غير منشور الدائرة الفالفة بحريي محكمة االستئناؼ باإلسكندريةي صدر ىذا (  6)
 ـ. 9/66/6986الحكـ بتاريخ 
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ي و نو كي يعد التصادـ قيريا يجب  ف يفبت المػدعى عليػو  نػو لػـ (6)التصادـ 
 . (6)يرت ب  ي خطأي بل اتخذ جميع االحتياطات التي تقتضييا الظروؼ

ل التصػػػادـ قيريػػػا فػػػي ىػػػذا التقنػػػيف عػػػومػػػف جملػػػة األسػػػباب التػػػي تج 
 ـ ، 6996لسنة  8الحديث رقـ 

 حيل معو الرؤيا. الضباب ال فيف الذي تست -6

 العاصفة العاتية.  -6

  مر السلطات العامة بالمالحة.  -3

 الظالـ الحالؾ.  -4

 اإلخالؿ المفاجئ في يالت السفينة.  -5
  وال ، الضباب ال فيف الذي تستحيل معو الرؤية ، 

حيػػث كفيػػرا مػػا يترتػػب عنػػو حػػدوث عػػدة تصػػادمات وقػػد يسػػتند ىليػػو  
لوقػوع التصػادـ لإلعفػاء مػف المسػئولية عػف  المتصادموف مدعيف  نػو السػبب

 نػػو يمكػػف  ف يوصػػف بالحػػادث القيػػري التصػػادـ الواقػػع بػػيف  الي ا(3)التصػػادـ
سفينة وقافلة تسير في االتجاه المعػا س بػالرغـ مػف  نػو واقػع  فنػاء الضػباب 
للػػتملص مػػف المسػػئولية عػػف التصػػادـ واعتبػػار التصػػادـ الػػذي يحػػدث افنػػاءه 

                                           

 . 64ي فقرة 66دمحم  بو سريعي مقالة في مجلة يراء وقضايا الحكومةي ص(  6)

اخياظ دمحمي التصادـ البحريي رسالة لنيل درجة الدكتوراهي جامعة عيف الباحث (  6)
 . 56ي. ص6987شمس عاـ 

 . 396ـ ص6988د. مصطفى كماؿ طو القانوف البحري سنة (  3)
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الحظت  ف ىناؾ عدة  خطاء مف شأنيا  نيا ال تعفػي مػف  قيريا فيف المحكمة
 المسئولية منيا ، 

عػػػدـ القيػػػاـ بمنػػػاورة تيػػػدؼ ىلػػػى اجتنػػػاب التصػػػادـ التخػػػاذ االحتياطػػػات  -6
 الضرورية. 

 عدـ استعماؿ الرادار بكيفية جيدة.  -6

 خرؽ قواعد التنظيـ.  -3

 ـ فػػي6963مػػايو  66وىػػو مػػا قضػػت بػػو المحكمػػة التجاريػػة رواف  
قضية عرضت على محكمة االستئناؼ بواتييو اليرفة الفانية جػاء فيػو ، " ىنػو 
ال يعد التصادـ الواقع ليال في يناير عند ىبوب رياح معتدلة فجائيػاي ألف ركػاـ 
الضباب ال يشكل فعػال اسػتفنائيا غيػر قابػل للتوقػعي وال يمكػف  ف يكػوف وجػود 

لػـ تػداف السػفينتاف بػأي خطػأ  ىذا الضباب حالة فجائية  و حالة قوة قاىرة مػا
  تػػػػػومر  65وذلػػػػػؾ ألي وجػػػػػو مػػػػػف الوجػػػػػوه " محكمػػػػػة االسػػػػػتئناؼ بواتييػػػػػو 

 . (6)ـ6968

 فانيا ، العاصفة العاتية 

ويالحػػع  ف غالبيػػة حػػوادث التصػػادـ القيػػري ترجػػع ىلػػى ىػػذا السػػبب  
نتيجة انحراؼ السفف وانفكاؾ رمطيا  و انقطاع الحباؿ المرموطة بياي ىذ تمفػل 

صفة العاتية التي ترقى ىلى درجة اإلعصار المفاجئ طابعا مف العنف وىو العا

                                           

الحكـ مشار ىليو برسالة الباحث اخياظ دمحمي رسالة دكتوراةي مرجع ساباي ( 6)
 . 666ص
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ي غيػر  ف (6)ما يكوف سببا لإلعفاء مف المسػئولية عػف التصػادـ  مػاـ القضػاء
 القضاء يتطلب في  غلب األحياف  ف يكوف للعاصفة القوية طابعاف ىما، 

  (6)عدـ المقاومة  -6   عدـ التوقع.  -6 

ردو بػػأف ، " مجػػػرد ىعػػالف مصػػلحة األرصػػػاد وقػػد قضػػت محكمػػػة بػػو  
الجويػػة عػػف قػػرب قيػػاـ ىعصػػار قػػوي ينفػػي عػػف الحػػادث صػػفة القػػوة القػػاىرة " 

 ـ. 6955يونيو  8محكمة االستئناؼ بوردو في 

وكذلؾ ىذا حاؿ سوء األحواؿ الجوية والعواصف الشػديدة التػي واجيػت  
السػػنة فػػيف ذلػػؾ السػػفينة يعتبػػر مػػف الحػػوادث الطبيعيػػة التػػي تقػػع علػػى مػػدار 

يعنػػي  ف الحػػادث كػػاف متوقعػػا ومػػف فػػـ ال تتػػوفر فيػػو عناصػػر القػػوة القػػاىرة. 
 ـ. 6966 -ـ 6964ديسمبر  8محكمة االستئناؼ بباريس 

وكػػذلؾ قػػررت محكمػػة االسػػتئناؼ رواف  ف اإلعصػػار الػػذي تسػػبب فػػي  
فؾ روابط المنشػأة العائمػة المرموطػة فػي المينػاء ممػا جعليػا تصػطدـ بمنشػأة 

رم ال يشػػكل حالػػة القػػوة القػػاىرة وال يحػػرر الرمػػاف مػػف مسػػئوليتو. محكمػػة  خػػ
 ـ. 6959نوفمبر  66االستئناؼ برواف 

ـ في 9/66/6986وقد قضت محكمة االستئناؼ باإلسكندرية بتاريخ  
قضية تتعلا بوقوع تصػادـ بػيف سػفينتيف كانتػا مرمػوطتيف فػي ىحػدم المػوانئ 

لرياح وقياـ عاصػفة ىوجػاء قطعػت حبػاؿ جنبا ىلى جنبي ونتيجة ازدياد شدة ا
الباخرة نجمة األقصر ممػا تسػبب فػي انحرافيػا واصػطداميا بالسػفينة الحسػفي 

                                           

 ـ الحكـ السابا. 9/66/6986بتاريخ حكـ محكمة االستئناؼ باإلسكندرية (  6)

 . 46ي ص3ي ص34د.  بو سريعي مجلة ىدارة قضايا الحكومةي (  6)
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وقد  خذت محكمة االستئناؼ بتقرير الخبيػر واعتبػرت التصػادـ قيريػا فػي ظػل 
 . (6)فقرة  ولى 646القانوف القديـ نص المادة 

 فالفا،  وامر السلطات العامة  

التصػادـ  عر  وامرىػا بيطفػاء األنػوار  فنػاء الحػرب فيقػوذلؾ عند ىصػدا 
 . (6)بيف السفينتيف مف غير  ف ينسب خطأ إلحداىما 

 رابعا ، الظالـ الحالؾ 

حيػػث يشػػكل فػػي بعػػض األحيػػاف سػػببا لحػػدوث التصػػادـ. فػػيذا مػػا كػػاف  
راجعا ىلى  مر مف السلطات العامة بيطفاء األنوار فػال خػالؼ فػي  ف التصػادـ 

ريا كما سباي وكفيرا ما يحػدث الظػالـ نتيجػة عػدـ اتخػاذ االحتياطػات يعتبر قي
 الالزمة. 

ىذا واف كاف الظالـ يعد سببا قيريا للتصػادـ فيمػا مضػى مػف عصػور  
فينو في عصرنا الحاضر ال يمكف اعتباره سببا قيريػا للتصػادـي وذلػؾ ألف كػل 

فيذا ما كاف ىناؾ منشأة بحرية عامة مزودة باألنوار التي تقييا شر التصادـي 
ظػػالـ فيرجػػع ىلػػى عػػدـ اتخػػاذ االحتياطػػات الالزمػػةي ومػػف فػػـ ال يمكػػف اعتبػػار 

 الظالـ سببا ل وف التصادـ قيريا. 

 

 

                                           

( األحكاـ مشار ىلييا برسالة الباحث اخياظ دمحمي رسالة دكتوراهي مرجع ساباي  6)
 . 657ي 654ي 653التصادـ البحريي دراسة مقارنةي ص

 . 396ـ ي ص6988د. مصطفى كماؿ طوي القانوف البحريي سنة ( 6)
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 خامسا، اإلخالؿ المفاجئ في يالت السفينة 

نمػا   نرم  نو سبب ال يبرر خضوع الحػادث ألحكػاـ التصػادـ القيػريي وا 
مػػة. ألف األخػػذ بػػو كسػػبب للتصػػادـ يرجػػع ىلػػى عػػدـ اتخػػاذ االحتياطػػات الالز 

القيػػري لػػو يفػػار سػػلبية  ىميػػا، تشػػجيع المجيػػزيف علػػى عػػدـ القيػػاـ باتخػػاذ 
التػػدابير الالزمػػةي وعػػدـ االعتنػػاء بػػاألجيزة واآلالتي لػػذلؾ يتعػػيف ىليػػاء ىػػذا 
رجػػاع اإلخػػالؿ المفػػاجئ ىلػػى المجيػػز  السػػبب مػػف قائمػػة التصػػادـ القيػػري وا 

دـ االىتماـ بما ىػو احتيػاطي مػف اآلالتي الليػـ بيىمالو في صيانة معداتو وع
ىال ىذا حدث اإلخالؿ في يالت السفينة بعػد قيػاـ  جيػزة الصػيانة بواجبيػا خيػر 

 قياـ وكاف اإلخالؿ في شيء  دؽ مف عناية  جيزة الصيانة. 
التصػػادـ القيػػري يسػػتلـز تحققػػو اختفػػاء كػػل خطػػأ مػػف جانػػب رمػػاف   

 . (6)وطاقـ السفف الداخلة في التصادـ

وبعد.. فقد بات واضحا  ف القوة القاىرة في مفيـو القانوف البحري ال  
يختلف عف مفيومو في القواعد العامة. لذلؾ ف ل ما ال يمكف توقعػو  و دفعػو 
مع اتخاذ جميع االحتياطات الضرورية والتصرؼ على  ساس المعرفػة والخبػرة 

ف حػد ث التصػادـ والسػفف فػي ودوف ىىماؿ يعد سببا العتبار التصادـ قيريا وا 
 وقوؼ في الموانئ. الرسو  و الحالة 

وما يبرر خضػوع التصػادـ الػذي يقػع  فنػاء الوقػوؼ  و الرسػو ألحكػاـ  
التصػػادـ ىػػو كفػػرة الحػػوادث التػػي تقػػع  فنػػاء المنػػاورات التػػي تقػػـو بيػػا السػػفف 

وكل ىذه الحوادث نتيجة لعدـ  قصد الرسو  و المرور بجانب بعضيا البعض.ب
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ـ القواعػػػد الخاصػػػة بػػػالمرور وكػػػذلؾ القػػػرارات التنظيميػػػة للمالحػػػة فػػػي حتػػػراى
الموانئي  و نتيجة لإلىماؿ في بعض األحياف كعدـ شد ورمط السفف جيػداي  و 
نتيجػػة للسػػرعة المفرطػػة  فنػػاء الػػدخوؿ ىلػػى المػػوانئي  و عػػدـ ىبػػداء األنػػوار 

ء والتيػاوف الواجب اسػتعماليا  فنػاء الوقػوؼ  و الرسػوي  و غيرىػا مػف األخطػا
 وعدـ اتخاذ االحتياطات. 

لػػذلؾ ال يقنػػع القضػػاء بػػالموقف الػػذي قػػد يتخػػذه المػػدعى عليػػو بػػأف  
الحادث نػاتا عػف قػوة قػاىرة بػل يفضػل  ف يلقػي المػدعى عليػو األضػواء عػف 
الحادفػػةي فالمضػػرور مػػف التصػػادـ القيػػري تحمػػل الضػػرر الناشػػئ عػػف القػػوة 

ومػف فػـ فػيف السػفينة الصػادمة ليسػت  القاىرة وال يكوف لو الرجوع على  حػد.
نطػػاؽ توقعيػػا مسػػئولة عػػف التصػػادـ حػػاؿ حدوفػػو نتيجػػة  حػػداث خارجػػة عػػف 

نعػػداـ صػػدور  ي خطػػأ منيػػا  و ىىمػػاؿ. وتقػػدير مػػا ىذا وتحكميػػا ومقاومتيػػا وا  
عتبػرت منػذ ادـ قد حدفت بسبب القوة القاىرة  ُ كانت الخسارة الناتجة عف التص

ية التي تخضع لتقدير قاضي الموضػوعي فقػد يػرم القدـ مف المسائل الموضوع
نمػا حػدث نتيجػة لعيػب ذاتػي كخلػل فػي يالت   ف التصادـ لـ يقع بقوة قػاىرة وا 
السػػفينة  و فػػي بنائيػػا  و نتيجػػة لخطػػأ المجيػػز  و الرمػػاف  و  حػػد  فػػراد طػػاقـ 

 . (6)السفينة ومف فـ ال يعفى مف المسئولية 

ستئنافية بالىاي قبلػت فييػا كذلؾ في قضية عرضت على المحكمة اال 
المحكمة اإلخالؿ في المعدات كسبب لإلعفػاء مػف المسػئولية وتػتلخص وقػائع 
ىذه القضية ، " صدـ قارب سػفينة علػى ىفػر انحػراؼ ىال  نػو تمسػؾ بػأف ذلػؾ 

                                           

د. فروت على عبد الرحيـ، االعفاءات والمسموحات في التأميف البحريي رسالة  (  6)
 . 644ـ ص6966دكتوراهي جامعة القاىرةي الناشر عالـ ال تب سنة 
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نػػاتا عػػف القػػوة القػػاىرةي ألف اإلغػػراؽ نػػتا ىفػػر انقطػػاع فتيػػل الدفػػة التػػي تػػـ 
كمة االسػتئناؼ بتقػديـ الحجػة الدالػة علػى ىصالحيا قبل وقت قريب.  ذنت مح

 ف المناورة الخاطئة ناجمة عف حالة الدفػة السػيئة و وضػحت  نػو كػي يقضػي 
بخروجو مف الدعوم بسبب القوة القاىرة يجب عليو  ف يفبػت  ف الدفػة قػد تػـ 
ىصالحيا مف طرؼ مؤسسة جديػةي وقػد اعتػرؼ خبيػر مخػتص بػأف ىصػالحيا 

جعػػل فتيػػل الدفػػة  قػػوم مػػف ذي قبػػل " المحكمػػة كػػاف جيػػدا و ف ىػػذا اإلصػػالح 
 . (6)ـ 6938نوفمبر  66االستئنافية بالىاي 
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ىالم لبىالثطنيى
ىالهصطمئىالمشهاهىفيى ااهىفيىالقطنساىالاح فى

التصادـ المشتبو فػي سػببو  و غيػر المعػروؼ سػببو ىػو الػذي يعجػز  
 سػباب   ولو الشأف في ضوء الظروؼ التػي وقػع فييػا عػف ىقامػة الػدليل علػى

حدوفو سواء كاف ذلؾ الدليل على وجود الخطأ  و على وقوع الحادث المفاجئ 
فيناؾ عدـ فقة )شؾ( حوؿ الواقعة التي سببت التصػادـ  و ىػو تصػادـ سػببو 
غيػػر معػػروؼي وذلػػؾ بسػػبب تعػػذر ىفبػػات سػػبب التصػػادـ بطريقػػة   يػػدة سػػواء 

فبػػػات نقػػػص المعلومػػػات الدقيقػػػة عػػػف ظػػػروؼ الحػػػادث  و بسػػػبب تنػػػاقض اإل 
المػػػػادي  و الشػػػػيود بصػػػػدده  و بسػػػػبب تنػػػػاقض التقػػػػارير البحريػػػػة الخاصػػػػة 
شػارتيا الضػوئية  بالسفينتيف المتصادمتيف خاصة فيما يتعلا بوضػع السػفف وا 

 . (6)التي سببت التصادـ 

و مػػػاـ صػػػعوبة التوصػػػل ىلػػػى السػػػبب الػػػذي  دم ىلػػػى وقػػػوع التصػػػادـ  
شػكا فػي  سػباب التصػادـ القضاء ىلػى التصػريح بػأف ىنػاؾ  -عادة  -يضطر 

 في حالة عدـ ىمكانية ىفبات مرت ب الخطأ وال القوة القاىرة. 

ف كػػاف صػػدور ىػػذا النػػوع مػػف األحكػػاـ ال نجػػده ىال نػػادرا فػػي  حكػػاـ   وا 
 . (6)القضاء ويمفل نسبة ضئيلة مع المقارنة مع حاالت التصادـ األخرم 

                                           

 46الخطأ في التصادـ البحريي مرجع ساباي ص -د.  دمحم بيجت عبد ب قايد  (6)
 . 39بند 

رسالة دكتوراه للباحث /  خياظ دمحمي التصادـ البحريي دراسة مقارنةي مرجع ساباي ( 6)
 . 675ص
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مصػري فػي وعف حكػـ التصػادـ المشػتبو فػي سػببو نػري  ف المشػرع ال 
 مف القانوف قد  لحقو بالتصادـ القيري.  695المادة 

ـ فػػي 6966كمػػا ال يختلػػف عػػف الحكػػـ الػػذي قررتػػو معاىػػدة بروكسػػل لسػػنة 
 . (6)المادة الفانية

ويػػنص المشػػرع علػػى ىلحػػاؽ التصػػادـ المشػػتبو فػػي سػػببو بالتصػػادـ  
الفالفػة  القيري يكوف قد عالا خطأ كاف مستقرا في القانوف السابا فػي الفقػرة

. التي كانت تشػتمل علػى حكػـ غريػب حيػث كػاف التصػادـ المشػتبو (6)646ـ 
في سببو ملحقا بالتصادـ الناتا عف خطأ ومف فـ كاف حكمو فػي المسػئوليةي 
جبر الضرر بمصاريف تشترؾ فييا السفينتاف وتقسـ علييما بنسبة قيمػة كػل 

 . (3)واحدة منيما

المصػػري باإلجمػػاع باعتبػػاره ال  وقػػد كػػاف ىػػذا االتجػػاه محػػل نقػػد الفقػػو 
يتفػػا والقواعػػد العامػػة التػػي تقضػػي بػػأف يلحػػا التصػػادـ المشػػتبو فػػي سػػببو 

ـ في المادة 6966بالتصادـ القيري كما ىو الحاؿ في معاىدة بروكسل لسنة 
الفانيةي ومف فـ فيقع عبء الضرر على مف  صابو ىذا باإلضافة ىلى  ف ىػذا 

 عدالة. الحكـ لـ يكف كافيا لتحقيا ال

                                           

ـ لدم األستاذ/ عبد الفتاح مرادي 6966ة بروكسل لسنة مف معاىد 6نص ـ( 6)
 . 494ص

 مف القانوف البحري السابا.  646/3ـ ( 6)

ـي 6968د. مصطفى الجماؿي دروس في القانوف البحريي طبع باإلسكندرية سنة ( 3)
 الناشر المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر.
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 ف التصادـ المشتبو فػي سػببو يعتبػر حالػة مػف الحػاالت  والخالصف  : 
 التي تعجز وسائل اإلفبات عف الوصوؿ ىلى حقيقتو. 

فالتصػػادـ غيػػر المعػػروؼ سػػببو يتحقػػا بييجػػاز عنػػدما يعجػػز الطرفػػاف  
عف ىقامة الدليل على وجود القوة القاىرة  و على وجود خطأ وحيد  و مشػترؾ 

. فػي (6)الحادثي وقد   ػدت ىػذا المعنػى محكمػة اسػتئناؼ رواف  دم ىلى وقوع
 ـي قاؿ فيو ،  6976ابريل سنة  63قضاء ليا في 

"يوجد تصادـ مشتبو في سببو عندما ت وف الظػروؼ الدقيقػة للحػادث  
السػػرعات المحػػددة للسػػفف  -بصػػفة خاصػػة المكػػاف الػػذي وقػػع فيػػو التصػػادـ 

لتصػػادـ مػػف غيػػر الممكػػف ىفباتيػػاي وال والزاويػػة التػػي وقػػع فييػػا ا -المتصػػادمة
يوجد  ي خطأ يمكف نسبتو ىلى  ي مف الرمانيف ويخلص مػف ذلػؾ  ف كػال مػف 

 . (6)السفينتيف مسئولة عف تحمل ما لحقيا مف  ضرار

مف  جل ىذا  لحا بالتصادـ القيري ولو نفس  حكامو طبقا لمعاىػدة بروكسػل 
 . (3)ـ 6966لسنة 

                                           
(
1
) Courd/appel de Rouin 26 avril 1971 , D.M.F 1972.   

د. دمحم بيجت عبد ب قايدي بحث الخطأ في التصادـ البحريي والحكـ المشار ىليو  (6)
 ـ. 6996ي الناشر دار النيضة العرمية 43ي بند 45بيذا البحث ص

المستشار/ عبد الفتاح مراد، جدوؿ الدوؿ التي صدقت وانضمت ىلى معاىدة  (3)
 . 567ي ص ـ لدم ي المرجع السابا6966بروكسل لسنة 
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ىالم لبىالثطلثى
ىئى9191همةىا سك اىل نظىأحكطئىمطط

ىاشأاىالهصطمئىالقك فىسالمشهاهىفيى ااهى

تػػػنص المػػػادة الفانيػػػة مػػػف معاىػػػدة بروكسػػػل الخاصػػػة بتوحيػػػد بعػػػض  
ـ علػى  نػو ، " 6966سػبتمبر  63القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية في 

ىذا حصل التصادـ عرضاي  و كاف ناشئا عف قوة قاىرةي  و كاف ىناؾ شؾ في 
التصادـ فت وف الخسائر على عاتا مف  صػابتو"ي وينطبػا ىػذا الحكػـ  سباب 

 يضا في حالة ما ىذا كانت السفف  و ىحداىا راسية وقػت الحػادثي وال يختلػف 
الحكـ فػي كػوف التصػادـ نػتا عػف قػوة قػاىرة  و حػادث مفػاجئ فتلحػا  حكػاـ 

يي ـ التصادـ المشتبو في سببو بالتصادـ القيػر 6966معاىدة بروكسل لسنة 
ويقع عبء الضرر على مف  صابوي وقد انضمت مصر ىلى ىذه المعاىدة في 

69/66/6943 (6) . 

ىف معاىدة بروكسل  عطت للتصادـ القيػري  و الفجػائي نفػس الحكػـي  
وىو عدـ ترتيب المسئولية عنيما ممػا يعنػي  نػو ال يوجػد  ي فػرؽ بػيف كػوف 

ث الفجػائي وىػو مػا يبػرر الحػاد  والتصادـ البحري قػد نػتا عػف القػوة القػاىرة 
اسػػتعماؿ العبػػارتيف والحػػادث الفجػػائيي  و القػػوة القػػاىرة بوصػػفيما متػػرادفيف. 
فالتصػػادـ القيػػري  و الفجػػائي ينشػػأ نتيجػػة حػػادث يسػػتحيل توقعػػو  و دفعػػوي 
بمعنى  نو كي تنتفي المسئولية عف التصادـ البحري ينبيي  ف يتػوفر شػرطاف 

 وىما ، 

                                           

المستشار/ عبد الفتاح مرادي جدوؿ الدوؿ التي صدقت وانضمت ىلى معاىدة  (6)
 .567ـي ص6966بروكسل لسنة 
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 استحالة التوقع.  -6

 استحالة الدفع.  -6

عاديػا  (6)ويخرج عػف نطػاؽ القػوة القػاىرة األحػداث التػي تشػكل خطػران  
في المالحة البحرية والتي يمكف توقعياي ذلػؾ  ف حالػة القػوة القػاىرة ال يمكػف 
توقعيػػا ىذ تترتػػب عػػف واقػػع خػػارج عػػف نشػػاط السػػفينة وغالبػػا مػػا يكػػوف قػػوة 

رياح عادية تنطلا في  وقات  طبيعيةي فال يعد تصادما قيريا ما يحصل بسبب
ي نظػػرا ىلػػى  نػػو كػػاف متوقعػػاي وعلػػى العكػػس ال يكػػوف الحػػادث ممكػػف (6)فابتػػة

التوقػػع بمجػػرد  نػػو سػػبا وقوعػػو فيمػػا مضػػى فػػي مكػػاف معػػيف طالمػػا ال يقػػـو 
. كما  ف ىعػالف مصػلحة األرصػاد (3)بسبب خاص لتوقع حدوفو في المستقبل 
ويػة يضػفي علػى الحػادث  نػو كػاف الجوية عف قياـ عاصفة  و ىبػوب ريػاح ق

 . (4)متوقعاي وبالتالي ال يعد تصادما قيريا

ومسألة التوقع ىػذه ال ت ػوف راجعػة ىلػى تقػدير المجيػز  و الرمػاف بػل  
ترجع ىلى معيار موضوعي ىو مدم توقع الشخص العادي لمفل ىذه الظروؼ 

 ف المحيطػػة بػػوي  ي  ف المعيػػار ىػػو مػػا كػػاف فػػي الوسػػع توقعػػوي فلػػو فػػرض 
حصارا بحريا كاف متوقعا مػف جانػب مجيػز السػفينةي  و كػاف  -مفال  -ىناؾ 

                                           

 . 57د.  محمود سمير الشرقاويي الخطر في التأميف البحريي مرجع ساباي ص( 6)

 . 698د. مصطفى كماؿ طوي  صوؿ القانوف البحريي مرجع سابا ي ص( 6)

يعي رعاية الناقل البحري إلعفائو مف المسئوليةي مرجع سابا ي د. دمحم  بو سر ( 3)
 . 46ص

مشار  667ي 33ـي المجلة الدولية 6966نوفمبر  64استئناؼ مختلط مصري ( 4)
ىليو في مرجع الدكتور مصطفى كماؿ طو  صوؿ القانوف البحريي مرجع سابا ي 

 . 698ص
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في الوسع توقعوي وعلى الرغـ مف ذلؾ تـ المرور مف ىذه المنطقة المحاصرة 
 . (6)فيف التصادـ الناجـ عف ذلؾ يكوف سببو الخطأ وليس القوة القاىرة 

لحاالت التػي وبالنسبة للتصادـ المشتبو في سببو فينو يعد حالة مف ا 
تعجز وسائل اإلفبات عف الوصوؿ ىلى حقيقتوي وفػي كفيػر مػف األحيػاف يرجػع 
السبب ىلى الظروؼ التي تحيط بالحادثي وتتعارض يراء األطػراؼ فيحػاوؿ كػل 
جانػػب منيػػا ىلقػػاء عػػبء المسػػئولية علػػى عػػاتا اآلخػػري وحتػػى لػػو اسػػتبعدت 

لػػدف القضػػاء  تصػػريحات األطػػراؼ فػػي بعػػض األحيػػاف وتػػـ تعيػػيف خبػػراء مػػف
لتقصي الحقائا  و ت ليف لجنة للمعاينةي فينيا تعجز ىي األخػرم  حيانػا عػف 
اإلتياف بأدلة حقيقية تقنع القاضي إلصدار حكـ مبني على  دلة يطمئف ىليياي 
وىػػذه األسػػباب التػػي دفعػػت محػػرري وواضػػعي  حكػػاـ معاىػػدة بروكسػػل لعػػاـ 

دـ حالػػة عػػدـ ىمكانيػػة ـ ىلػػى الػػنص بػػأف ىنػػاؾ شػػكان فػػي  سػػباب التصػػا6966
 ىفبات مرت ب الخطأي ومف فـ يتحمل كل طرؼ األضرار الالحقة بو. 

 صػػبح التصػػػادـ القيػػري )الفجػػػائي( والتصػػػادـ غيػػر المعػػػروؼ سػػػببو  
ـ يتحمػل المضػرور 6966يعامالف معاملة واحػدة منػذ اتفاقيػة بروكسػل سػنة 

ازعػات المتعلقػة دائما بمفرده نتائا التصادـ ويسػتوي حينئػذ عنػدما تطػرح المن
بيذه المصػادمات  مػاـ القضػاء  ف ت يػف المحكمػة التصػادـ محػل النػزاع بأنػو 

                                           

في مجلة قضايا الحكومةي مرجع د. احمد  بو سريعي رعاية الناقل البحريي مقالة ( 6)
 . 64ي بعده 66سابا ي ص
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فجائي  و غير معروؼ سػببوي ألف النتيجػة واحػدة فػي الحػالتيفي وىػي انعػداـ 
 . (6)حا المضرور في التعويض 

                                           

 44الخطأ في التصادـ البحريي مرجع ساباي ص -د.  دمحم بيجت عبد ب قايد (6)
 . 46بند 
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 املجحث الثبلث 
 هقبرًة ثني الفقه اإلسالهي والقبًىى الجحري 

 واملشتجه يف سججه ثشأى التصبدم القهري 
 املسئىلية  كسجت لإلعفبء هي 

 

مػػف  695، يتفػػا الفقػػو اإلسػػالمي والقػػانوف البحػػري طبقػػا لػػنص المػػادة   وال
 ـ ، 6996لسنة  8القانوف رقـ 

علػػى رفػػع المسػػئولية فػػي الحػػاالت التػػي يقػػع فييػػا التصػػادـ وتنقطػػع  
قػوة قػػاىرة ال عالقػة السػببية بػيف التصػادـ والضػرري ألنػػو فػي حالػة التصػادـ ب

يستطيع قائد السفينة دفعيا وليس فػي قوتػو  ف يحتػرز عنيػاي كمػا ىذا حصػل 
التصادـ مف ريح شديدة  و مػوج ىػائا  و اصػطداـ بصػخر مػف ىحػدم السػفف 
 دم ىلػػى اصػػطداميا بييرىػػا ال يعرفػػو القائػػد وال عيػػد لػػو بػػوي  و  ف يحصػػل 

فػي مكػاف مػأموف لػف التصادـ بفعل يقدر اإلنساف على دفعو ول نو فػوجئ بػو 
يفاجأ فيو بمفلوي كدوراف  و منحنى مع سرعة عادية غير متجاوز فييػا بحكػـ 
العػػػرؼ المعيػػػود فػػػي ىػػػذا الػػػدوراف  و المنحنػػػىي وال شػػػؾ  ف غيػػػر المقػػػدور 
والمفػػاجئ كالىمػػا ال دخػػل للقائػػد  و المػػالح فيػػو وال ينسػػب ىليػػو تقصػػيري ولػػذا 

 بيما. كانا رافعيف للمسئولية عف الضرر الحاصل 
ومف القواعد المقررة  ف الت ليف بحسب الوسعي وقد جاء في القريف ال ريـ       
. ويلحا بالتصادـ القيري المشتبو في (6)  چ  ٴۇې  ې   ۉ  ۉ  ې  ېچ    ،    

 سببو. 

                                           

 مف سورة البقرة.  686مف اآلية (  6)
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، يجعػل الفقػو اإلسػالمي التصػادـ القيػري والمشػتبو فػي سػببو سػببا مػف فانيا 
 ذلػؾ بالتصػادـ "مجيػوؿ الحػاؿ" وىػو سباب دفػع المسػئولية معبػرا عػف 

يػػرادؼ المشػػتبو فػػي سػػببو فػػي القػػانوف البحػػريي وبالفجػػاءة ومييجػػاف 
الرياح وعوامل الطبيعة وىو يرادؼ التصػادـ القيػري فػي القػانوف بينمػا 

 يجعليا القانوف البحري مانعا مف موانع المسئولية.  
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فعل املضرور كسجت لإلعفبء هي 
 املسئىلية 
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                                 اسباب اإلعفاء مف المسئولية عف التصادـ البحري " في الفقو اإلسالمي والقانوف البحري"  
 الديف محمػد على عبد المجيد عػػالءلػػػواء دكتػػور/ 

767 

 الفصل الثبًي 
 املسئىلية  كسجت لإلعفبء هيفعل املضرور 

ىف المػػػدعى عليػػػو يسػػػتطيع  ف يػػػدفع مسػػػئوليتو عػػػف الضػػػرر المػػػراد  
تعويضػػو ىذا  فبػػت  ف ىػػذا الضػػرر قػػد نشػػأ عػػف قػػوة قػػاىرةي وكػػذلؾ األمػػر ىنػػا 
حيث يستطيع المدعى عليو  ف يػدفع مسػئوليتو عػف الضػرر ىذا  فبػت  ف ىػذا 

تعدي المضروري ومف المسلـ بو  ف المػدعى عليػو ىذا لػـ الضرر قد نشأ عف 
يكف متعديا ووقع الضرر بفعل المضرور نفسو فال يكوف مسئوال عف تعويض 
ىذا الضرري وذلؾ النتفاء السػبب الموجػب للضػماف مػف جانبػو  ي مػف جانػب 
المدعى عليوي ويتحمل المضرور وحده نتيجة فعلو ألنػو ىػو السػبب الحقيقػي 

 في الضرر. 

 ونتناوؿ ىذا الفصل في فالفة مباحث ، 

كسػػػبب لإلعفػػػاء مػػػف ، فعػػػل المضػػػرور فػػػي الفقػػػو اإلسػػػالمي  المبحػػػث األوؿ
 المسئولية. 

 المسئولية. كسبب لإلعفاء مف ، فعل المضرور في القانوف  المبحث الفاني

، مقارنػػة بػػيف الفقػػو اإلسػػالمي والقػػانوف البحػػري بشػػأف فعػػل المبحػػث الفالػػث
 المضرور. 
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 جحث األول امل
 املسئىلية كسجت لإلعفبء هي فعل املضرور يف الفقه اإلسالهي 

جػػاء فػػي حاشػػية ابػػف عابػػديف ، ىذا سػػار رجػػل علػػى دابػػة فجػػاء رجػػل  
يخػػػر مػػػف خلفػػػو فصػػػدمو فعطػػػب المػػػؤخر ال ضػػػماف علػػػى المقػػػدـ وكػػػذا فػػػي 

 . (6)سفينتيف

ويقػػوؿ البيػػدادي ، "  رمػػاب السػػفف ىذا  وقفوىػػا علػػى الشػػط فجػػاءت  
سػػفينة فأصػػابت السػػفينة الواقفػػة فانكسػػرت الواقفػػة كػػاف ضػػماف الواقفػػة علػػى 

 . (6)السفينة الجائيةي فيف انكسرت الجائية ال يضمف صاحب الواقفة " 

وقػػاؿ صػػاحب األنػػوار، " ولػػو صػػدمت سػػفينة سػػفينة مرموطػػة بالشػػط  
 . (3)ى المجرم"فضمانيا عل

ويقوؿ بػف شػياب الػديف الرملػي ، " ىف كانػت ىحػداىما  ي السػفينتيف  
 . (4)مرموطة فالضماف على مجري الصادمة " 

ويفيـ مف قوؿ الشػافعية  نػو لػو  صػيبت المجريػة بفعليػا فػال ضػماف  
 على المرموطة. 

  

 
                                           

 . 646ص 3ي فتاوم قاضيخاف ج595رد المحتار ص(  6)

 . 656مجمع الضمانات للبيداديي ص(  6)

 . 688ص 6األردبيلي االنوار ألعماؿ االبراري وحاشية ال مفريي ج(  3)

 . 366ص 7نياية المحتاج ج(  4)
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ال شيء وجاء في البحر الزخار، " فيف كانت ىحداىما مرساة فصدمتيا سائرة ف
 . (6)على ذوي المرساة ىذ ال فعل ليـ 

 ويقتضي البحث في فعل المضرور التفرقة بيف حالتيف ، 

األولػػى ،  ف يترتػػب علػػى فعػػل المضػػرور قطػػع رابطػػة السػػببية بػػيف المضػػرور 
الػذي  صػابو بفعلػػو ومػيف تعػدي المػػدعى عليػو وىنػا يسػػند الضػرر ىلػػى 

 المضرور كلية ويتحمل نتيجة فعلو. 

،  ف يشترؾ تعدي المضرور وتعدي المدعى عليو في ىحػداث الضػرري  الفانية
بمعنى  ف يستند الضػرر فػي نشػوئو ىلػى سػببيف ىمػا تعػدي المضػرور 

 وتعدي المدعى عليو. 
 الحالة األولى ، 

ىذا كاف فعل المضرور مف شأنو  ف يقطع رابطة السػببية بػيف الضػرر  
حمػل نتيجػة فعلػو وال يطالػب الذي  صابو وميف المدعى عليو فيف المضرور يت
ىذا صػػدمت السػػفينة  المتحركػػةالمػػدعى عليػػو بشػػيء لعػػدـ تعديػػوي فالسػػفينة 

فقػد لحقيػا الضػرر وكػذلؾ السػفينة المنحػدرة  بالمتحركػةولحا الضرر  الراسية
على السفينة المصاعدةي فيف  صيبت المنحدرة نتيجة لفعليػا فػال ضػماف علػى 

 لضرر الذي  صابو ويتحمل نتيجة فعلو. المصاعدة ألف المجرم ىو المباشر ل

 

 

                                           

 . 649ص 6البحر الزخار ج(  6)
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 الحالة الفانية ، 

  ف يكوف للضرر سبباف ،  

الفعل الصادر مف المضروري والفعل الصادر مف المدعى عليو. ف يف  
يػػوزع الضػػماف بينيمػػا علػػى اعتبػػار  ف كػػال مػػف الفعلػػيف قػػد  سػػيـ فػػي حػػدوث 

ر حػػا الضػػررن ىػػل يكػػوف بيسػػقاط بعػػض الضػػماف عػػف المػػدعى عليػػو وقصػػ
المضرور على البعض اآلخرن  ـ  نػو ال يعتػد بفعػل المضػرور فػي حػا نفسػو 
فيكػػوف نتيجػػة لػػذلؾ  ف يلػػـز المػػدعى عليػػو بضػػماف كػػل الضػػرر الػػذي لحػػا 

 بالمضرورن 
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 اختلف الفقياء في ىذه الحالة على ر ييف ، 

 الر ي األوؿ ، 

ىريػة فػي والمال ية والحنابلة والزيديػة والظا -غير زفر -يرم الحنفية  
الفارسيف يصػطدماف فيمػوت كػل منيمػا  ف تضػمف عاقلػة كػل واحػد منيػا ديػة 
اآلخر كاملةي ألف كل منيما قػد مػات بفعػل صػاحبوي  مػا فعلػو فػي حػا نفسػو 

 فال يعتبر. وكذلؾ ىذا كاف التالف ماال حيث يضمف كل منيما ماؿ اآلخر. 

الديػة كاملػة  ما الحنفية فيف  با حنيفة وصاحبيو قد ذىبا ىلػى تحميػل  
على عاقلة كل مف المتصادميفي كما يضػمف كػل منيمػا مػا  تلفػو علػى اآلخػر 
مف الماؿ في مالوي ألف كل منيما مات بفعل صاحبو فػال يعتبػر حػا الضػماف 

 . (6)بالنسبة ىلى نفسو

ويمفػػػل ىػػػذا قػػػوؿ المال يػػػةي جػػػاء فػػػي بدايػػػة المجتيػػػد ، ىف الفقيػػػاء  
ت كل واحد منيما فقاؿ مالؾ و بو حنيفػة اختلفوا في الفارسيف يصطدماف فيمو 

 . (6)وجماعة على كل منيما دية اآلخر وذلؾ على العاقلة

فيقػػػػوؿ ابػػػػف قدامػػػػة ، " ىف علػػػػى كػػػػل واحػػػػد مػػػػف  - مػػػػا الحنابلػػػػة  
المصطدميف ضماف ما تلف مف اآلخري ويعلل ابف قدامة ذلؾ بقولو ، ألف كػل 

 . (3)منيما مات مف صدمة صاحبو

                                           

 . 656ي مجمع الضمانات ص65ص 6تبيف الحقائا ج(  6)

 . 467ص 6بداية المجتيد ج(  6)

 . 346ص 8الميني ج( 3)
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، ويتجػػػاذبوف الحبػػػل فيضػػػمف كػػػل مػػػنيـ عاقلػػػة  وفػػػي البحػػػر الزخػػػار 
. ويقػػوؿ ابػػف حػػـز " ىف الفارسػػيف  و (6)اآلخػػر.. وكػػذلؾ الفارسػػاف ىذا اصػػطدما

 . (6)الرجليف ىذا اصطدما فعلى عاقلتييما الدية كاملة

                                           

 . 648ي 647ص 5البحر الزخار ج ( 6)

 . 563ص 66ى جالمحل( 6)
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 الر ي الفاني ، 

. مػػف الحنفيػػة والشػػافعية واإلماميػػة  ف عاقلػػة كػػل واحػػد (6)يػػرم زفػػر 
اآلخري ألف كال منيا مات بفعل نفسو وبفعل صاحبو منيما تضمف نصف دية 

ذا كاف التالف مػاال فعلػى كػل واحػد فػي مالػو  فيعتبر النصف وييدر النصفي وا 
نصف القيمةي قاؿ صاحب األنوار ، " ولو اصطدمت سػفينتاف بفعػل المالحػيف 
وغرقتا بما فييما وكانتا بما فييا فليما نصف قيمة كل سفينة وما فييا ميدر 

ف ىل ػا فيمػا كالفارسػيف ونصف  قيمتيا ونصف قيمة مػا فييػا علػى اآلخػري وا 
 . (6)ماتا باالصطداـ 

وجاء في شرائع اإلسالـ ، "  نو ىذا اصطدـ فارسػاف فماتػا فلورفػة كػل  
منيما نصف ديتو ويسقط النصف وىو قدر نصػيبو ألف كػال منيػا تلػف بفعلػو 

خػػر ىف تلػػف وفعػػل صػػاحبو.. وعلػػى كػػل واحػػد منيمػػا نصػػف قيمػػة فػػرس اآل
 .  (3)بالتصادـ 

                                           

ـ مف تميـ  بو اليذيل فقيو 768 -ىػ  666زفر بف اليذيل بف قيس العنبري ولد ( 6)
كبير مف  صحاب اإلماـ  بي حنيفةي  صلو  صبياف  قاـ بالبصرةي وولي قضائيا 
وتوفي بيا وىو  حد العشرة الذيف دونوا ال تب جمع بيف العلـ والعبادةي وكاف مف 

الر يي وىو قياس الحنفيةي وكاف يقوؿ نحف ال نأخذ   صحاب الحديثي فيلب عليو
ذا جاء األفر تركنا الر ي توفي سنة  ـي األعالـ 775 -ىػ658بالر ي ما داـ  فر وا 

 . 45لخير الديف الزركلي المجلد الفالث ص

 . 96ص 4ميني المحتاج ج(  6)

 . 65ص 4شرائع اإلسالـ ج( 3)
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ومف خالؿ ما سبا يتضح لنا صحة الر ي الفاني القائػل بػأف المػدعى  
عليو يتحمل نصف الضرر والمضرور يتحمػل النصػف اآلخػر علػى اعتبػار  ف 

 كال منيما قد  سيـ في حدوث الضرر. 

ألنػػو ىذا تعػػدد الفػػاعلوف ولػػـ تختلػػف  فعػػاليـ فػػي ىحػػداث الضػػرر بػػأف  
مباشػػريف  و متسػػببيف وجػػب الضػػماف علػػييـ باالشػػتراؾ. وفػػي كػػانوا جميعػػا 

مسألتنا ىذه كاف  حد الصادميف ىو المضرور نفسو فيقصر حقو علػى بعػض 
الضماف ويسقط حقو في البعض اآلخر. وىػو قػدر يعػادؿ مػا كػاف يلػـز بػو لػو 

 . (6)كاف المتضرر ىو شخص يخر

طػع عالقػة ومجمػل القػوؿ  ف فعػل المضػرور ىذا كػاف مػف شػأنو  ف يق 
السببية بيف الضرر وفعل المدعى عليو فيف الضرر ينسب ىلى فعل المضرور 
وال يطالب المدعى عليػو بشػيءي  مػا ىذا اشػترؾ المضػرور مػع المػدعى عليػو 
في ىحداث الضرر بمعنى  ف الضرر نشأ عف سببيف ىما فعل المضرور وفعل 

الػػبعض المػػدعى عليػػو فػػيحكـ للمضػػرور بػػبعض التعػػويض ويسػػقط حقػػو فػػي 
 اآلخر الشترا و في ىحداث الضرر. 

 

 

                                           

لضماف في الفقو اإلسالمي دراسة مقارنةي د. دمحم فاروؽ العكاـي الفعل الموجب ل( 6)
 ـ. 6977ىػ 6467رسالة دكتوراة مقدمة ىلى جامعة القاىرةي 
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 املجحث الثبًي 
 املسئىليةكسجت لإلعفبء هي فعل املضرور يف القبًىى الجحري 

يعتبر خطأ المضرور   فر  سباب دفع المسئولية شيوعاي ألف حصوؿ  
الضػػرر يتصػػل بفعػػل مػػف  فعػػاؿ المضػػرور نفسػػوي وألف ىفبػػات ىػػذا الفعػػل  قػػل 

دـ المفػػاجئ  و التصػػادـ القيػػريي كمػػا  ف التمسػػؾ صػػعوبة مػػف ىفبػػات التصػػا
بخطأ المصاب يفيد المدعى عليو ولػو كػاف مخطئػا ىذ قػد يترتػب عليػو ىعفػاؤه 
مػػف المسػػئولية ىعفػػاءا جزئيػػا  و كليػػاي فػػيذا كػػاف فعػػل المضػػرور ىػػو السػػبب 
الوحيد في ىحػداث الضػرر فػال مسػئولية علػى  حػدي ومػف فػـ فػال محػل للبحػث 

المضػػرور خطػػأ  و غيػػر خطػأ. وحتػػى ولػػو كػػاف الفعػػل خطػػأ  فيمػا ىذا كػػاف فعػػل
فينو ال يدخل في نطػاؽ المسػئولية التقصػيرية ألف المضػرور ىػو الػذي  لحػا 
الضرر بنفسو. فيذا  فبػت المػدعى عليػو  ف المضػرور ىػو وحػده الػذي  حػدث 

 . (6)الضرر فال تتحقا المسئولية تجاىو
و خطػأ ووقػع فػي الوقػت نفسػو  ما ىذا كػاف المػدعى عليػو قػد وقػع منػ        

خطػػأ مػػف المضػػرور بحيػػث يكػػوف ل ػػل مػػف الخطػػأيف شػػأف فػػي ىحػػداث الضػػرر 
ففػػي ىػػذه الحالػػة يػػدور البحػػث حػػوؿ معرفػػة مػػدم تػػأفير خطػػأ المضػػرور فػػي 
مسئولية المدعى عليو عف الخطأ الذي صدر منوي وىػذا يقتضػي التفرقػة بػيف 

 حالتيف ، 
 يف الخطأ اآلخر. الحالة األولى ،  ف يستيرؽ  حد الخطأ

الحالػػة الفانيػػة ،  ف يسػػتقل كػػل خطػػأ منيمػػا عػػف اآلخػػر فيت ػػوف منيمػػا خطػػأ 
 مشترؾ. 

                                           

 . 564د. عبد المنعـ فرج الصده ي المرجع الساباي ص(  6)
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 الحالة األولى ، 
ىذا اسػػتيرؽ  حػػد الخطػػأيف الخطػػأ اآلخػػر فػػال يعتػػد بالخطػػأ المسػػتيرؽ  

سػػواء   ػػاف خطػػأ المضػػرور  ـ خطػػأ المػػدعى عليػػوي ىػػذا ويسػػتيرؽ  حػػدىما 
 اآلخر في  مريف ، 

ذا كاف  حد الخطأيف يفػوؽ كفيػرا فػي جسػامتو الخطػأ اآلخػري كمػا لػو ، ى وليما
 ارت ب المضرور خطأ عمديا. 

، ىذا كاف  حد الخطأيف نتيجة للخطأ اآلخر فيف السبب األوؿ يستيرؽ  فانييما
 . (6)الفاني ويوجب تحميل المسئولية كليا لمف ارت بو 

 الحالة الفانية ، 
نمػا بقيػا متميػزيف واشػترؾ كػل منيمػا فػي ىذا لـ يسػتيرؽ  حػدىما اآلخػر وا   

حػدوث الضػرر ففػي ىػذه الحالػة يكػوف للضػرر سػبباف ، خطػأ المػدعى عليػو وخطػػأ 
المضػرور وىػػو مػػا يسػمى بالخطػػأ المشػػترؾي ولمػا كػػاف كػػال مػف الخطػػأيف سػػببا فػػي 
وقػػػوع الضػػػرر فػػػيف األصػػػل  ف تػػػوزع المسػػػئولية بػػػيف المػػػدعى عليػػػو والمضػػػرور 

ما النصفي ومػف فـػ ال يسػتطيع المضػرور  ف يرجػع علػى بالتساوي فيتحمل كال مي
المػػدعى عليػػو ىال بػػالتعويض الواجػػب عػػف نصػػف الضػػرر وىػػو مػػا قررتػػو المػػادة 

بحػػػري ولػػػػو  ف المػػػػدعى عليػػػػو شخصػػػاف ال شػػػػخص واحػػػػد وكانػػػػا ىمػػػػا  697/6
والمضرور مسئوليف بالتساوي تحمل المضرور فلث الضػرر ورجػع علػى  ي منيمػا 

مػدنيي مػع مالحظػة  ف ىػذه المػادة  669صػت عليػو المػادة بالتعويض طبقػا لمػا ن
تتناوؿ حالة تعدد المسئوليف وال تشير ىلى اشتراؾ المضرور معيـػ فػي الخطػأ الػذي 

                                           

ي 6ي د. سليماف مرقسي المسئولية المدنيةي ج883السنيوري، الوسيط ي ص (6)
 . 495ـ ي ص6966الدوؿ العرميةي الناشر معيد الدراسات العرمية التابع لجامعة 
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 حدث الضرري ومع ذلؾ فيف حكميا ىو الذي ينطبػا ألف المضػرور يعامػل معاملػة 
فػي المسئوؿ مف حيث تحملػو قػدرا مػف الضػرر يتناسػب مػع الخطػأ الػذي سػاىـ بػو 

ىحداث الضرر. على  ف القانوف المدني الحالي لـ يتػرؾ ىػذه المسػألة دوف  ف يفػرد 
ليا نصا خاصا يبيف  فر المضرور فػي مسػئولية المػدعى عليػو فػي جميػع الحػاالت 

مدني بأنو يجوز للقاضي  ف ينقص مقػدار التعػويض  و ال  666فقضى في المادة 
 ترؾ في ىحداث الضرر  و زاد فيو". يحكـ بتعويض ما ىذا كاف الدائف بخطئو قد اش

وغالبػػا مػػا يكػػوف توزيػػع األضػػرار بػػيف السػػفف المتصػػادمة مناصػػفة  و  
بالتسػػاوي ال يبػػرره التسػػاوي فػػي األخطػػاءي وعجػػز المحكمػػة عػػف تحديػػد نسػػب 
الخطػػػػأي وبالتػػػػالي تحديػػػػد نصػػػػيب كػػػػل مػػػػف السػػػػفينتيف المتصػػػػادمتيف فػػػػي 

 . (6)التعويض
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 . 48بند 
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 املجحث الثبلث 
 ثني الفقه اإلسالهي والقبًىى الجحري  هقبرًة

 املسئىلية كسجت لإلعفبء هي ثشأى فعل املضرور 
 

مػػف  695يتفػػا الفقػػو اإلسػػالمي والقػػانوف البحػػري طبقػػا لػػنص المػػادة   وال ،
 ـ ، 6996لسنة  8القانوف رقـ 

على  ف حدوث التصادـ بفعل الصػادـ نفسػوي كمػا ىذا صػدمت السػفينة 
سفينة الواقفػةي فلحػا الضػرر بالجائيػة فػال ضػماف علػى الجائية  و السائرة ال

الواقفةي فال يتحمل قائد السفينة الواقفة جػـر السػفينة الجائيػةي فقػد جػاء فػي 
  .(6) چ     جئڳ  ڳ  ی     ی  چ القريف ال ريـ ، 

فانيا ، يساوي الفقو اإلسالمي والقانوف البحري في حكػـ فعػل المضػرور بػأف 
ومعاملتو معاملػة المسػئوؿي ألنػو تسػبب فػي يتحمل كل منيما النصف 

حػػدوث الضػػرري وذلػػؾ فػػي حالػػة اسػػتيراؽ خطػػأ المضػػروري ول ػػف فػػي 
حالة  ف فعل المضرور ىو السبب الوحيد للضرر ال تتحقا المسػئولية 

 تجاه المدعى عليو. 

فالفػػا، سػػقوط حػػا المضػػرور فػػي بعػػض التعػػويضي ىذا اشػػترؾ فػػي ىحػػداث 
المػػدعى عليػػو بشػػيء ىذا قطػػع فعلػػو الضػػرر ولػػيس للمضػػرور مطالبػػة 

عالقة السببية بيف المضرور وفعل المدعى عليو وىػو ذات الحكػـ فػي 
 القانوف البحري. 

                                           

 مف سورة النجـ.  38اآلية (  6)
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رابعا، يتفا الفقو اإلسالمي والقانوف البحري حيث ، قرر الفقػو اإلسػالمي  ف 
المسئولية ألنو ىو الذي  لحا سبب لإلعفاء مف فعل المضرور يكوف 
 المسئولية  يضا. سبب لإلعفاء مف تبره القانوف الضرر بنفسو كما اع
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 الفصل الثبلث 
 املسئىلية بء هي ـكسجت لإلعفإذى ويل األهر 

 

يجػػوز ألولػػى األمػػر بمػػا ليػػـ مػػف الواليػػة العامػػة علػػى مصػػالح النػػاس  
طريػػا فليػػـ  ف يحػػددوا  مػػا ف وحقػػوقيـ تػػدبير  مػػورىـ العامػػة مفػػل مسػػائل ال

خاصػػة لبنػػاء السػػفف ورسػػوىا وخروجيػػا وىػػي المػػوانئي فػػيذا خصػػص اإلمػػاـ 
موقفا ألصحاب السفف علػى شػاطئ البحػر فوقفػت فيػو السػفف فجػاءت سػفينة 
فأصػػابت ىحػػدم السػػفف الراسػػية ف سػػرتيا كػػاف ضػػماف السػػفينة الواقفػػة علػػى 

القادمػػة فػػال ضػػماف علػػى صػػاحب السػػفينة القادمػػةي  مػػا ىف انكسػػرت السػػفينة 
السػػفينة الراسػػية ألف وقوفػػو كػػاف بػػيذف مػػف اإلمػػاـ الػػذي جعػػل الشػػاطئ موقفػػا 

 . (6)للسفف فال يعتبر فعلو تعديا

 ونتناوؿ ىذا الفصل في فالفة مباحث ، 

كسػػػبب لإلعفػػػاء مػػػف ، ىذف ولػػػي األمػػػر فػػػي الفقػػػو اإلسػػػالمي  المبحػػػث األوؿ
 المسئولية. 

كسػػبب لإلعفػػاء مػػف ألمػػر فػػي القػػانوف البحػػري ، ىذف ولػػي ا المبحػػث الفػػاني
 المسئولية. 

، مقارنػػة بػػيف ىذف ولػػي األمػػر فػػي الفقػػو اإلسػػالمي والقػػانوف  المبحػػث الفالػػث
 المسئولية. كسبب لإلعفاء مف البحري 

                                           

فتاوم قاضي خاف لفخر الديف حسف بف منصور األوز جندي المشيور بقاضي (  6)
 ىػ. 6686ي مطبعة المتوكل بمصر سنة 646ص 3خاف الجزء 
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 املجحث األول
 املسئىلية كسجت لإلعفبء هي إذى ويل األهر يف الفقه اإلسالهي  

 

فف ىذا  وقفوىػػػا علػػػى الشػػػط فجػػػاءت يقػػػوؿ البيػػػدادي ، "  رمػػػاب السػػػ
سػػفينة فأصػػابت السػػفينة الواقفػػة فانكسػػرت الواقفػػة كػػاف ضػػماف الواقفػػة علػػى 
السفينة الجائيةي فيف انكسرت الجائية ال يضػمف صػاحب السػفينة الواقفػة ألف 

. فلػو (6)اإلماـ  ذف ألرماب السفف بييقاؼ السفف علػى الشػط فػال يكػوف متعػديا
. وعلػى ىػذا (6)طػة بالشػط فضػمانيا علػى المجػري صدمت سفينة سػفينة مرمو 

فيذا صدمت سفينة مارة سفينة واقفة في مكاف رخص اإلماـ ألصػحاب السػفف 
بػػػالوقوؼ فيػػػو فالضػػػماف علػػػى السػػػفينة المػػػارة ألف اإلذف مػػػف اإلمػػػاـ رخصػػػة 

 شرعية تنفي الضماف. 

فيذا وقع التصادـ بفعل مأذوف فيو مف المدعى عليو فيذف ولػي األمػر 
ة للوقػػوؼ فػػي ىػػذا المكػػافي فػػال جػػـر علػػى السػػفينة الواقفػػة عنػػد قػػدـو رخصػػ

ذا  ذف والة األمػػور ألرمػػاب السػػفف  سػػفينة سػػائرة و صػػابت السػػفينة الواقفػػةي وا 
بالوقوؼ على الشواطئ  و بيطفاء األنوار  و تييير المسار فػي حالػة الحػروب 

ف لػولي األمػر واليزوات فال مسئولية على  رمابيا ىف ىي اصطدمت بييرىػاي أل 
والية على مصالح الناس وحقػوقيـ وتػدبير  مػورىـ وذلػؾ بتحديػد  مػا ف رسػو 
السػػفف بخػػروج السػػفف ودخوليػػا ووقوفيػػا وفػػي حالػػة رسػػو السػػفينة وجػػاءت 

                                           

 . 656مجمع الضمانات للبيدادي ص(  6)

ي 96ص 4ميني المحتاج ىلى معرفة الفاظ المنياج لدمحم الشرميني الخطيب ج (  6)
 ـ. 6933 -ىػ 6356مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
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سفينة وكسرت السفينة الراسية فال ضػماف علػى السػفينة الراسػية ألف وقوفيػا 
 كاف بيذف اإلماـ. 
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 املجحث الثبًي 
 املسئىلية كسجت لإلعفبء هي يف القبًىى الجحري  إذى ويل األهر 

على  رماب السفف وقائدييا االلتزاـ بما ىو مقرر ىداريا في كل ميناءي 
والخػػروج علػػى ىػػذه القػػرارات يسػػتوجب المسػػئولية اإلداريػػةي فػػيذا حػػدث تصػػادـ 
بسبب األوامر اإلداريػة بػالخروج  و الػدخوؿ مػف والػى المينػاء  و الرسػو علػى 

ىذا كػػاف  -ارتفعػػت بػػذلؾ المسػػئولية عػػف السػػفينة الصػػادمة  -ينػػة شػػواطئ مع
وعلى مف لحقو الضرر ىفبػات  -قائدىا ملتزما بكافة األوامر والقرارات اإلدارية 

 العكس. 
فأوامر السػلطات التػي تجبػر السػفف علػى المالحػة فػي ظػروؼ يصػبح  

الحػػرب معيػػا التصػػادـ حتميػػاي ومػػف  مفلػػة ذلػػؾ ، ىصػػدار  وامػػر للسػػفف  فنػػاء 
بالسػير فػي قوافػل مػع ىطفػاء األنػوار األمػر الػذي يػؤدي ىلػى حصػوؿ التصػػادـ 

 . (6)دوف خطأ مف جانبيا
وقد ذكػرت ىػذا االسػتفناء بمػا لػإلدارة مػف سػلطة علػى ىدارة المنشػآت  

التابعػػة ليػػا والمػػوانئ مػػف المنشػػآت والمرافػػا العامػػة التػػي تملػػؾ اإلدارة حػػا 
لة الشواطئ والمواني لوقوؼ ورسو السػفف ىدارتياي ومف فـ فيذا خصصت الدو 

علييا كاف وقوؼ السفف على الشواطئ بيذف اإلدارة  مر يعفػي السػفف الواقفػة 
على الشواطئ مف المسئولية عند حدوث تصادـ بينيا وميف السفف السائرة  و 
الجارية. وال يوجد في مؤلفات القانوف اإلداري ما ينص صراحة بيعفاء السفف 

                                           

  33ي 36الخطأ في التصادـ البحريي مرجع ساباي ص -د. دمحم بيجت عبد ب قايد  (6)
 . 36بند 
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الشػػػواطئ ول نػػػو يسػػػتنتا ممػػػا ورد فػػػي نشػػػاط اإلدارة والمرافػػػا الواقفػػػة علػػػى 
 . (6)العامة

                                           

وما بعدىاي مجموعة  668الناديي الوجيز في مبادئ القانوف اإلداريي ص د. فؤاد( 6)
محاضرات  لقيت على طالب الفرقة الفانية كلية الشريعة والقانوف القاىرة 

 ـ. 6988ىػ /6468
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 املجحث الثبلث
 هقبرًة ثني الفقه اإلسالهي والقبًىى الجحري 

 املسئىلية كسجت لإلعفبء هي ثشأى إذى ويل األهر 
يتفػػا الفقػػو اإلسػػالمي والقػػانوف البحػػري كحالػػة مػػف حػػاالت التصػػادـ  : وال 

لسػػنة  8مػػف القػػانوف رقػػـ  695لػػنص المػػادة  القيػػري والفجػػائي طبقػػا
 ـ ، 6996

على رفع المسئولية في حالة مػا ىذا كػاف التصػادـ وقػع بفعػل 
مػػأذوف فيػػو مػػف المػػدعى عليػػوي فػػيذا حػػدث التصػػادـ بسػػبب وقػػوؼ 
السػفف فػي مكػاف  ذف ولػي األمػػر ألرمػاب السػفف بػالوقوؼ فيػوي فػػيذف 

ا اصػطدمت سػفينة ولي األمر رخصة للوقوؼ في ىػذا المكػافي فػيذا مػ
بسػػػفينة وىػػػي مرسػػػاة علػػػى الشػػػاطئ  و فػػػي المينػػػاء فػػػال جػػػـر علػػػى 

 السفينة الواقفة. 

اختالؼ مسمى ولي األمري ففي الفقو اإلسالمي ولي األمر ىو مف لو  : فانيا
الواليػػة العامػػة علػػى مصػػالح النػػاس ويسػػمى باإلمػػاـي  مػػا فػػي القػػانوف 

القػرارات اإلداريػة لخػروج  البحري فػيف الجيػات اإلداريػة ىػي التػي تتخػذ
 السفف والدخوؿ مف والى الموانئ والرسو على شواطئ معينة. 

اتفػاؽ الفقػو اإلسػالمي والقػانوف البحػري بػأف السػفف الواقفػة فػي حالػة  :فالفا
حػػدوث التصػػادـ مػػف جانػػب السػػفينة القادمػػة فتضػػمف السػػفينة القادمػػة 

ذا وقع الضرر على السػفينة الق ادمػة فػال ضػماف  و السفينة الواقفةي وا 
مسػػػئولية علػػػى السػػػفينة الواقفػػػةي ألف اإلذف مػػػف اإلمػػػاـ  و الجيػػػات 

 اإلدارية رخصة شرعية تنفي الضماف. 
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يتفػػا الفقػػو اإلسػػالمي والقػػانوف البحػػري علػػى  نػػو ىذا  ذف والة األمػػور  :رابعػػا
ألرمػػػاب السػػػفف بػػػالوقوؼ علػػػى الشػػػواطئ  و ىطفػػػاء األنػػػوار  و تيييػػػر 

لحػروب  و اليػزوات مػفال فػال مسػئولية علػى  رمابيػا المسار في حالػة ا
ىف ىي اصطدمت بييرىاي حيث يعتبر الفقو اإلسالمي والقانوف البحػري 

 ىذف ولي األمر مانعا مف موانع المسئولية. 
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كسجت لإلعفبء هي الدفبع الشرعي 
 املسئىلية 
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 الفصل الراثع 
  املسئىليةكسجت لإلعفبء هي الدفبع الشرعي 

وىو ما يعبر عنو بدفع الصائلي وقبل بياف الصػائل كمػانع مػف موانػع 
المسئولية يتعيف التعريف بالصػائل ودليػل مشػروعية دفػع الصػائل مػف ال تػاب 

 والسنة. 

الصػائل فػػي الليػة مشػػتا مػف الصػػياؿي ومعنػاه االسػػتطالة والوفػػب  ي  
ا وفػػبي اليجػػـو والعػػدو والقيػػري يقػػاؿ صػػاؿ عليػػو ، اسػػتطاؿ وصػػاؿ عليػػو ىذ

. والفػػاني ىػػو المسػػتعمل كفيػػرا عنػػد الفقيػػاء (6)ومصػػدره الصػػوؿ  و الصػػياؿ 
وعلى ذلؾ فالمراد مف الصائل ىو المعتػدي الػذي يسػطو علػى غيػره ليقيػره  و 

 ليؤذيو بأي نوع مف  نواع األذمي والصياؿ ىو االعتداء. 

 ونتناوؿ ىذا الفصل في فالفة مباحث ، 

كسػػػبب لإلعفػػػاء مػػػف ي فػػػي الفقػػػو اإلسػػػالمي ، الػػػدفاع الشػػػرع المبحػػػث األوؿ
 المسئولية. 

كسػػبب لإلعفػػاء مػػف ، الػػدفاع الشػػرعي فػػي القػػانوف البحػػري  المبحػػث الفػػاني
 المسئولية. 

كسػبب ، الدفاع الشرعي بيف الفقو اإلسالمي والقػانوف البحػري  المبحث الفالث
 المسئولية.  لإلعفاء مف

                                           

 ىػ. 6366ي طبعة 3القاموس المحيط ج(  6)
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 املجحث األول 
 إلسالهي الدفبع الشرعي يف الفقه ا

 املسئىلية كسجت لإلعفبء هي 
نص كفير مػف الفقيػاء علػى  حكػاـ دفػع الصػائل مػف غيػر ىشػارة ىلػى 
تعريفو ولعػل ىػذا يرجػع ىلػى وضػوح معنػاه الليػوي حيػث ىف الحقيقػة الشػرعية 

 لدفع الصائل ال ت اد تختلف عف حقيقتو الليوية. 
ح العالمػة فقد جاء في حاشية الشيخ/ شياب الديف القليومي على شر  

جػػالؿ الػػديف المحلػػي مػػا نصػػو ، " الصػػياؿ ليػػة االسػػتطالة والوفػػوبي وشػػرعا 
 . (6). وكذلؾ  يضا حاشية الشرقاوي على التحرير(6)استطالة مخصوصة" 

 دليل مشروعي  دفع الص ئل : 
لقػػد دلػػت نصػػوص الشػػريعة اإلسػػالمية بمػػا ال يػػدع مجػػاال للشػػؾ فيػػو 

لنبوية على دفع األذم والعدواف ورد كيػد سواء مف ال تاب العزيز ومف السنة ا
كػػل معتػػد  فػػيـ سػػواء علػػى الػػنفس  و المػػاؿ وىػػذه النصػػوص كفيػػرة ومتنوعػػة 

 وسنذكر منيا بما يدؿ على المطلوب داللة واضحة. 
ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  چ  : مف ال تاب العزيز قولو تعالى  وال،

مشروعية دفع الصائلي وقد استشيد الفقياء بيذه اآلية على  (.3) چ  ڳڳ
فمفال يقوؿ العالمة زكريا األنصاري بعد  ف عرؼ الصياؿ قاؿ واألصل في 

                                           

 . 6368ي طبعة 666ص 4قليومي وعميرة ج (  6)

 . 446ص 6الشرقاوي على التحرير ج(  6)

 . 94سورة البقرة ياآلية (  3)
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 .چ  ڳک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ قولو تعالى  ي (6)الصياؿ
 وقد ذكر المفسروف في االعتداء المنصوص عليو في اآلية وجييف ، 

 ة الحد بييا وظلما. األوؿ ،  ف يكوف المراد مف االعتداء العدواف وىو مجاوز 
 . (6)الفاني ،  ف يكوف االعتداء بمعنى العدو وىو االستطالة والوفوب 

ۓ  ڭ     ۓۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  ى  و  ى  ي  ے  ےچ وقولو تعالى 

ۉ   ۉ    ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې  ې    ېڭ  ڭ  ڭ  ې

 .(3) چې  

 عػػز وجػػل يفنػػي علػػى عبػػاده الػػذيف ووجػػو الداللػػة مػػف ىػػذه اآليػػات  ف ب    
 . (4)ينتصروف ممف بيى علييـ ألنو سبحانو وتعالى يكره الذلة

 ، مف السنة النبوية المطيرة ، فانيا 
تقػرر وتؤكػد شػرعية الػدفاع  -ك  -وردت  حاديث كفيػرة عػف النبػي  

عيف عػػػف ضػػػد المعتػػػديف عمومػػػاي وتبػػػيف كيفيػػػة رد اعتػػػدائيـي ومنزلػػػة المػػػداف
 حقوقيـي ومف ىذه األحاديث ما يلي ، 

مػػا رواه  بػػو داود والترمػػذي وصػػححو عػػف سػػعيد بػػف زيػػد قػػاؿ سػػمعت  
يقػػوؿ ، " مػػف قتػػل دوف دينػػو فيػػو شػػييد ومػػف قتػػل دوف دمػػو  -ك  -النبػػي 

                                           

 . 666ص 4 سنى المطالب ج(  6)

ي 586ص 3جامع البياف في تأويل يي القريف البف جعفر دمحم بف جرير الطبري ج(  6)
 ىػ. 6374ي طبعة 586

 مف سورة الشورم.  46ي 46ي 39اآلية (  3)

ىػي 6369طبعة  6بيامش الفخر الرازي ج  46ص 8تفسير  بو السعود ج(  4)
 طبعة الحلبي.  5649ص 64محاسف التأويل ج
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فيو شييد ومػف قتػل دوف مالػو فيػو شػييد ومػف قتػل دوف  ىلػو فيػو شػييد" 
(6) . 

 بػػػو داود والنسػػػائي والترمػػػذي وصػػػححو عػػػف عبػػػد ب بػػػف ومػػػا رواه  
قاؿ ، " مف قتل دوف مالو فيػو شػييد " متفػا عليػو  -ك  -عمرو  ف النبي 

(6). 
 
 . (3)وفي لفع مف  ريد مالو ليير حا فقاتل فقتل فيو شييد 

 ، و جمع الفقياء على مشروعية دفع الصائل ويتضػح ذلػؾ مػف خػالؿ مػا فالفا
 ورد مف عبارات فقييةي وذلؾ على النحو التالي ، 

 . (4)مف شير على المسلميف سيفا وجب قتلو وال شيء بقتلو 

يقػػوؿ الشػػعراني ، " قػػوؿ األئمػػة الفالفػػة مالػػؾي الشػػافعيي  حمػػد  نػػو  
يجوز دفع كل صائل مف يدمي  و بييمة على نفس  و طرؼ  و بضع  و ماؿ 

فػال ضػماف عيػو بقصػاص وال ديػة وال كفػارة وال فيف لـ يندفع ىال بالقتػل فقتلػو 
 . (5)قيمة وال ىفـ " 

                                           
عف سعيد بف زيد والبييقي في السنف  646ص 4رواه  بو داود في سننو ج( 6)

 ال برم. 

ي طبعة الحلبي. صحيح مسلـ كتاب 49ص 6صحيح البخاري وحاشية السندي عليو ج( 6)
جو البييقي في تحقيا دمحم فؤاد عبد الباقيي كما  خر  666حديث رقـ  66األعياف باب 

ي طبعة دار الفكر و خرجو الترمذي في كتاب الديات حديث 687ص 8السنف ال برم ج
 . 6469رقـ 

 . 4776 خرجو  بو داود في كتاب السنة وباب في قتاؿ اللصوص. حديث رقـ ( 3)

 . 93ص 7ي البدائع ج666ص 6( تبييف الحقائا للزيلعي ج4)

 بد الوىاب الشعراني. لسيدي ع 677ص 6الميزاف للشعراني ج ( 5)
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فػيذا قتلػػو اتقػػاء ألذاه وكػاف ذلػػؾ بعػػد التقػػدـ ىلػى صػػاحبو فػػال ضػػماف.  
" ال ضػػماف بقتلػػو علػػى  يػػة حػػاؿ ىذ لػػيس مػػف المقبػػوؿ  ف  (6)وذكػػر  شػػيب، 

يؤمر مف تعرض ألذاه االنتظار حتى يحل بو األذم وليس التقػدـ ىلػى صػاحبو 
ي ويقػػوؿ المرتضػػى مػػف الزيديػػة ، " وللمػػرء قتػػل مػػف (6)ميسػػورا فػػي كػػل وقػػت 

 . (3)صاؿ عليو مف يدمي  و بييمة ولو لـ يندفع ىال بالقتل ىجماعا" 
 مػػا اإلماميػػة ، " فقػػد جػػاء فػػي شػػرائع اإلسػػالـ ، " ولإلنسػػاف  ف يػػدفع  

قػتال" عف نفسو وحريمو ومالو ما استطاع.. ويذىب دـ المدفوع ىدرا جرحا  و 
(4) . 

يبيح لمف  عتدي  -بيجماع الفقياء  -وىكذا نجد  ف الفقو اإلسالمي  
عليو  ف يدفع االعتداء عف نفسوي وقد فبت ذلؾ مف خالؿ ما سػبا ذكػره مػف 
نصػوص القػريف ال ػػريـي والسػنة النبويػػة المطيػرةي ومػف خػػالؿ  قػواؿ الفقيػػاءي 

فسو مػف سػفينة غػائرة وعليو فال ضماف على رماف السفينة ىف ىو دافع عف ن
عليػوي فلػػو قصػػد رجػػل يخػػر يريػػد قتلػػو فػػدافع المقصػػود عػػف نفسػػو فعجػػز عػػف 

                                           

الديباج المذىب في معرفة  عياف علماء المذىب لبرىاف الديف ابراىيـ بف على بف  (6)
ي طبعة عباس عبد السالـ 99ي 98دمحم بف فرحوف اليعموي المدني المال يي ص
 ىػ. 6356شقروف بالفحاميف مصري طبعة  ولى سنة 

 . 357ي 356ص 5تبصرة الحكاـ البف فرحوف ج ( 6)

 . 668ص 5البحر الزخار ج ( 3)

 . 696ي 689ص 4شرائع اإلسالـ ج ( 4)
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ذا كاف ىذا فػي الػنفس كػاف فػي المػاؿ  دفعو ىال بضرمو فقتلو كاف دمو ىدرا. وا 
 . (6) ولى ألف حرمة النفس  عظـ مف حرمة الماؿ 

وقد وضع الفقياء اإلسالميوف لػذلؾ قاعػدة تػنص علػى ، " مػف  تلػف 
 (3)ي وقد ذكروا بأنو ال ضماف على مف دفػع جػره (6)ئا لدفع  ذاه لـ يضمنو شي

ي فػػػيذا كانػػػت (4)غيػػػره ونفسػػػو فػػػي حػػػيف سػػػقوطيا  و تػػػدحرجيا فتلفػػػت بػػػذلؾ 
السفينة الجانحة ال مفػر مػف اإلنقػاذ مػف حوليػا ىال بصػدميا " فػيذا اصػطدمت 

سػتعمالو وغرقت بمف على متنيا مػف  فػراد و مػواؿ فػال ضػماف علػى الصػادـ ال
 حقا رخصو لو الشارع الحكيـ. على  ف ىذا الحا ليس مطلقا. 

نما ىو مقيد بشروط ىذا انتفى  حدىا قامت المسئوليةي وىذه الشروط ىي ،   وا 

                                           

تيذيب الفروؽ والقواعد السنية في االسرار الفقيية لدمحم علي بف حسيف مفتي ( 6)
ي مطبعة دار ىحياء ال تب 666ص 4المال يةي مطبوع ىامش الفروؽ للقرافي ج

شرح موطأ  ماـ  . المنتقى676ص 6ىػ. األـ  ج6345العرميةي الطبعة األولى 
دار اليجرة مالؾ بف  نس الوليد سليماف بف خلف سعد بف  يوب بف وارث الباجي 

 ىػ. 6336ي مطبعة السعادة بمصر الطبعة األولى سنة 66ص 6األندلسي ج 

مطبعة مؤسسة نبع الفكر العرمي  66القاعدة  377القواعد البف رجب ص( 6)
  ـ.6976ىػ 6396للطباعةي الطبعة األولى سنة 

الجرة بالفتح ىناء مف الخزؼ والجمع جرار وجرات وجر المصباح المنير مختار ( 3)
 الصحاح مادة جرر. 

 . 468ص 6منتيى االرادات ج ( 4)
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،  ف يكوف ىناؾ اعتداء يراد دفعوي فيذا لـ يكف ىناؾ اعتداء فال  الشرط األوؿ
 دفاع. 

حصػوؿ عليػو  مػر يبػادر وال يشترط  ف يقع االعتداء فعال بػل يجػوز لل
ىلػػى تفػػادي وقػػوع االعتػػداء عليػػو مػػاداـ قػػد وقػػع فػػي نفسػػو  ف الصػػائل سػػيناؿ 
منوي والعبرة في ذلؾ بيلبة الظػفي ىذ ال ينتظػر اإلنسػاف حتػى يحػل بػو الضػرر 
فعال. وىذا يتفا مع الحكمة مف مشروعيتو  ال وىي دفع األذم غير المشروع 

 . (6)عف كل ما ىو معصـو 

 ،  ف يكوف االعتداء حاال.  انيالشرط الف

فحلوؿ االعتداء ىو الذي يحقا حالة الدفاعي وما يتصػل بيػذا الشػرط 
يتعلا بانقضاء االعتػداء  و انقطػاع  فػره ومػف فػـ فيحػـر علػى المصػوؿ عليػو 
الػػدفع ىذا انقضػػى االعتػػداء  و ىذا انقطػػع  فػػره النتفػػاء معنػػى حلػػوؿ االعتػػداء 

 مف باب  ولى ىذا لـ يكف االعتداء حاال  صال. الذي يلجأ ىلى الدفع العاجل و 

 الشرط الث لث : أال يمكن دفع االعتداء الح ل  ال بم  دفع به. 

يشػػترط لوجػػود حالػػػة الػػدفاع الشػػرعي  ال ت ػػػوف ىنػػاؾ وسػػيلة  خػػػرم 
ممكنة ىال التصادـي فيذا كػاف يسػتطيع اليػرب  و االسػتعانة بسػفينة  خػرم فػال 

 ي. تفيد معو حالة الدفاع الشرع

                                           

 6. د / عبد القادر عودة التشريع الجنائي اإلسالميي ج676ص 6األـ ج ( 6)
 4.  سنى المطالب ج367ص 4. الشرح ال بير بحاشية الدسوقي ج486ص
 6. حاشية ابف عابديف ج356ص 66الميني البف قدامو ج  .667ص
 . 666ص 6. الزيلعي ج545ص
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 ،  ف يدفع االعتداء بالقوة الالزمة لدفعو.  الشرط الرابع

 . (6)فيذا زاد المصوؿ عليو على ذلؾ فيو اعتداء ال دفاع

وبعد فيذه ىي شروط الدفاع الشرعي في الفقو اإلسالمي التي ىف تحققت فػال 
 ضماف فيو ىف ىو صدـ السفينة اليائرة عليو. 

                                           

. المحلى البف 378ص 3. شرح منتيى االرادات ج669ص 4 سنى المطالب ج ( 6)
 . 663ص 66حـز ج
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 املجحث الثبًي 
 لقبًىى الجحري الدفبع الشرعي يف ا

 املسئىلية كسجت لإلعفبء هي 
 

مػػدني علػػى  ف ، " مػػف  حػػدث ضػػررا وىػػو فػػي  -666نصػػت المػػادة 
حالة دفػاع شػرعي عػف نفسػو  و مالػو  و عػف نفػس الييػر  و مالػو كػاف غيػر 
ال  صػػػبح ملزمػػػا  مسػػػئوؿي علػػػى  ال يجػػػاوز فػػػي دفاعػػػو القػػػدر الضػػػروريي وا 

 بتعويض تراعى فيو مقتضيات العدالة ". 

ىف اصػػػطداـ السػػػفينة بػػػأخرم بسػػػبب اضػػػطرارىا ىلػػػى االنحػػػراؼ عػػػف  
ي (6)طريقيػا األصػػلي لتفػادي سػػفينة  خػرم تحتػػل مكانػا ال ينبيػػي الوقػوؼ فيػػو 

 كما في حاالت القرصنة البحرية. 

وتسػػتلـز حالػػة الػػدفاع الشػػرعي باعتبارىػػا سػػببا مػػف  سػػباب اإلباحػػة شػػروطا 
 معينة ىي ، 

 طر غير مشروع ، ،  ف يكوف الخ الشرط األوؿ

وذلػػػؾ ىذا كػػػاف ييػػػدد باعتػػػداء علػػػى حػػػا يحميػػػو المشػػػرع الجنػػػائيي 
 . (6)وبعبارة  خرم ىذا كاف ييدد بتحقيا نتيجة ىجرامية معينة 

 ،  ف يكوف الخطر ميددا للنفس والماؿ ،  الشرط الفاني
                                           

 36مرجع ساباي ص -د.  دمحم بيجت عبد ب قايد الخطأ في التصادـ البحريي (6)
 . 36بند 

حسنيي شرح قانوف العقوبات القسـ العاـي طبعة دار النيضة  د. محمود نجيب(  6)
 . 696ـي ص6973العرميةي الطبعة الفالفة 
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حػػدد المشػػرع الوضػػعي الجػػرائـ التػػي يعػػد خطػػر تحققيػػا مبػػررا لقيػػاـ 
اح الدفاع ضد كل فعل يعتبر جريمة على الػنفس منصػوص الدفاع الشرعي فأب
 عقوبات.  646/6علييا في المادة 
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 ،  ف يكوف الخط حاال،  الشرط الفالث

بحيث يكػوف االعتػداء قػد وقػع بالفعػل علػى الػنفس  و المػاؿ  و لػـ يبػد        
 ول نو على وشؾ الوقوع. 

 شروط رد االعتداء ، 

 فاع ضروريا الزما لرد االعتداء. ،  ف يكوف فعل الد الشرط األوؿ

 ،  ف يكوف الدفاع متناسبا مع جسامة الخطر.  الشرط الفاني

ومػػف خػػالؿ الشػػرطيف السػػابقيف يتضػػح لنػػا  نػػو ىذا  مكػػف رد االعتػػداء 
ذا اسػػتعمل فبقػػدر دفػػع  بطريقػػة  خػػرم فػػال محػػل للػػدفاع الشػػرعي واسػػتعمالو وا 

 الضرر فقط ال   فر. 
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 املجحث الثبلث 
 ثني الفقه اإلسالهي والقبًىى الجحري هقبرًة 

 املسئىلية كسجت لإلعفبء هي ثشأى الدفبع الشرعي 
 عي التصبدم الجحري 

 

يتفا الفقياء المسلموف والقانوف البحري باعتبار الػدفاع الشػرعي حالػة   وال ،
مف القانوف البحري رقـ  695مف حاالت القوة القاىرة طبقا لنص المادة 

 مف قانوف العقوبات.  646قا لنص المادة ـي وطب6996لسنة  8

علػػى  ف ىذا اضػػطر رمػػاف السػػفينة  و قائػػدىا للػػدفاع عػػف نفسػػو وعػػف 
سػػفينتو ومػػا تحملػػو مػػف  نفػػس و متعػػة و مػػواؿي فاضػػطر ىلػػى صػػدـ سػػفينة  و 
سفف غيره كػاف ىػذا مانعػا مػف موانػع المسػئولية فػي كػل مػف الفقػو اإلسػالمي 

ا وقانونا بالدفاع عف نفسو بالقد الػالـز والقانوف البحريي حيث رخص لو شرع
عند تحقا الصوؿ عليو  و اليجـو عليو وعلى سفينتوي وىػو  مػر قػرره الفقػو 
اإلسػػالمي والقػػانوف البحػػريي حيػػث اعتبػػره مانعػػا مػػف موانػػع المسػػئولية وذلػػؾ 
بقدره ووقتو ومكانو فقطي كما في حاالت القرصنة البحرية باعتباره ىتالؼ ماؿ 

 اليير. 

مػػف  646يتفػػا الفقػػو اإلسػػالمي والقػػانوف البحػػري طبقػػا لػػنص المػػادة  ،يػػافان
قػػػانوف العقوبػػػاتي علػػػى رفػػػع المسػػػئولية فػػػي حالػػػة الػػػدفاع الشػػػرعيي 
ف يحصػػل التصػػادـ  وتنقطػػع عالقػػة السػػببية بػػيف التصػػادـ والضػػرري وا 
بعامل الدفاع عف الػنفس  و المػاؿ فقػد رخػص للمػالح فػي ىػذه الحالػة 

 عنو لدرء ضرر سيقع عليو ال محالة.   ف يرت ب فعال منيي
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مػػف  695يتفػػا الفقػػو اإلسػػالمي والقػػانوف البحػػري طبقػػا لػػنص المػػادة  :فالفػػا
مػػػف  646/6ـي ونػػػص المػػػادة 6996لسػػػنة  8القػػػانوف البحػػػري رقػػػـ 

قانوف العقوبات في تطلب شروط معينة لتحقا واقعة الػدفاع الشػرعيي 
الخطر ميػددا للػنفس مف ذلؾ  ف يكوف الخطأ غير مشروعي و ف يكوف 

والمػػاؿي و ف يكػػوف الخطػػر حػػاال وال يمكػػف دفػػع االعتػػداء الحػػاؿ ىال بمػػا 
 دفع بو و ف يدفع بالقوة الالزمة لدفعو.

يقرر الفقيػاء المسػلموف  نػو فػي حالػة صػدـ السػفينة اليػائرة ال ضػماف  :رابعا
على رماف السػفينةي ألنػو فػي حالػة دفػاع شػرعي لرفػع االعتػداء الواقػع 

ولػيس عليػو ضػماف وال قصػاص وال ديػة وال كفػارة وال ىفػـي بينمػا عليو 
يعتبر القانوف الدفاع الشػرعي سػببا مػف  سػباب اإلباحػة طبقػا للشػروط 

 المذكورة سلفا. 
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 اخلبمتــــــة 
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 الخاتمــة 
 

المسػئولية عػف التصػادـ البحػريي  االعفػاء مػفتناولت في ىذا البحػث  
حري بالفعلي وينتا عنو ضرر وىناؾ مف األسػباب مػا ألنو قد يقع التصادـ الب

يمنع قيػاـ المسػئولية عػف التصػادـ تجػاه الصػادـ رغػـ وقوعػو وتحقػا الضػرر 
الناشػػػئ عنػػػوي وىػػػذه األسػػػباب ىػػػي حػػػاالت التصػػػادـ القيػػػري  و المفػػػاجئي 
والتصادـ المشتبو في سببو  و ىذا كاف الضرر نتيجة لفعل الصػادـ نفسػوي  و 

جػراء منػاورةي  و ىذا  ذف ولي األ مر ألرمػاب السػفف بػالوقوؼ علػى الشػواطئ وا 
ىذا كاف الصادـ وىو رماف السفينة في حالة خطر تبيح لو الدفاع الشرعي عف 

 نفسوي وعف سفينتوي بما تحملو مف  نفس و مواؿ. 
 ما بالنسبة للتصػادـ القيػري  و المفػاجئ فػي الفقػو اإلسػالمي جػاءت  

صػػادـ القيػػري دالػػة داللػػة قاطعػػة دوف شػػؾ  و عبػػارات الفقيػػاء الخاصػػة بالت
اختالؼ بينيـ على نفي الضماف عنو النقطاع السببية بػيف التصػادـ والضػرر 

 الناجـ عنوي والتصادـ المشتبو في سببو ىو التصادـ مجيوؿ الحاؿ. 
ـي فطبقػػا لػػنص المػػادة 6996لسػػنة  8 مػػا فػػي القػػانوف البحػػري رقػػـ  
ىرة  و قاـ شؾ حوؿ  سباب وقوعو تحملت )ىذا نشأ التصادـ عف قوة قا 695

كل سفينة مػا  صػابيا مػف ضػرري ويسػري ىػذا الحكػـ ولػو كانػت السػفف التػي 
وقع بينيا التصػادـ  و كانػت ىػذه السػفف راسػية وقػت وقػوع الحػادث( ألنػو مػا 
داـ قد تعذر ىفبات  سباب وقوع التصادـ فيف سبب وقوع التصػادـ يكػوف  قػرب 

ىلػػى خطػػأ الرمػػانييفي وتحمػػل المضػػرور بمفػػرده نتػػائا ىلػػى القػػوة القػػاىرة منػػو 
التصادـ وكال السفينتيف مسئولة عف تحمل ما لحقيػا مػف  ضػراري وذلػؾ  خػذا 

 ـ بالمادة الفانية الواردة بيا. 6966مف معاىدة بروكسل لسنة 



 

  

 

                                 اسباب اإلعفاء مف المسئولية عف التصادـ البحري " في الفقو اإلسالمي والقانوف البحري"  
 الديف محمػد على عبد المجيد عػػالءلػػػواء دكتػػور/ 

767 

المسػػئولية فػػي الفقػػو كسػػبب لإلعفػػاء مػػف و مػػا عػػف فعػػل المضػػرور  
قطػػػع عالقػػػة السػػػببية بػػػيف الضػػػرر وفعػػػل اإلسػػػالمي ىذا كػػػاف مػػػف شػػػأنو  ف ي

المدعى عليو فيف الضرر ينسب ىلى فعػل المضػرور وال يطالػب المػدعى عليػو 
بشيءي  و ىذا اشترؾ المضرور مػع المػدعى عليػو فػي ىحػداث الضػرر فػيحكـ 
للمضػػرور بػػبعض التعػػويض ويسػػقط حقػػو فػػي الػػبعض اآلخػػر الشػػترا و فػػي 

 ىحداث الضرر. 
فػػي  666فينػػو بػػالرجوع ىلػػى  صػػل المػػادة  مػػا فػػي القػػانوف البحػػري  

القانوف المدني يعتبر خطأ المضرور   فر  سباب دفع المسػئولية ألف حصػوؿ 
 الضرر يتصل بفعل مف  فعاؿ المضرور نفسو.

ذا  ذف ولػػي األمػػر فػػي الفقػػو اإلسػػالمي ألصػػحاب السػػفف بػػالوقوؼ   وا 
روب  و علػػػى الشػػػواطئ  و ىطفػػػاء األنػػػوار  و تيييػػػر المسػػػار فػػػي حالػػػة الحػػػ

 اليزواتي فال مسئولية على  رمابيا ىف ىي اصطدمت بييرىا. 
 مػا فػػي القػػانوف البحػري فػػيف ىذف ولػػي األمػػر يعتبػر حالػػة مػػف حػػاالت  

 666القوة القاىرة اللتزاـ  رماب السفف باألوامر اإلدارية ورجوعا لنص المػادة 
 مف القانوف المدني. 

سػبب لإلعفػاء مػف نو يعتبػر  ما الدفاع الشرعي في الفقو اإلسالمي في 
المسئوليةي وذلؾ بناء على قاعدة مف  تلػف شػيئا لػدفع  ذم لػـ يضػمنوي فػيذا 
كانت السفينة اليائرة ال مفر مف اإلنقاذ مػف حوليػا ىال بصػدمياي فػيذا صػدمت 
وغرقت بمف على متنيا مف  فراد و مػواؿ فػال ضػماف علػى الصػادـي السػتعمالو 

 ذلؾ بشروط منيا ، حقا رخصو لو الشارع الحكيـ و 
  ف يكوف ىناؾ اعتداء يراد دفعو.  -6
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  ف يكوف االعتداء حاال.  -6
  ال يمكف دفع االعتداء الحاؿ ىال بما دفع بو.  -3
  ف يدفع االعتداء بالقوة الالزمة لدفعو.  -4

مػدني  666 ما الدفاع الشرعي في القانوف بالرجوع ىلػى نػص المػادة 
 وبات بشرط ، مف قانوف العق 646والمادة 

  ف يكوف الخطر غير مشروع.  -6
  ف يكوف الخطر ميددا للنفس  و الماؿ.  -6
  ف يكوف الخطر حاال.  -3



 

  

 

                                 اسباب اإلعفاء مف المسئولية عف التصادـ البحري " في الفقو اإلسالمي والقانوف البحري"  
 الديف محمػد على عبد المجيد عػػالءلػػػواء دكتػػور/ 

769 

 أهن الٌتبئج التي تىصلٌب إليهب هي خالل الجحث 
 هع ذكر ثعض التىصيبت

 

 التي توصلت ىلييا فتتمفل في اآلتي ،  النتائج والتوصٌات ما عف  ىـ  -

يػػة لمػػا فيػػو مػػف الزجػػر والػػردع للضػػرب علػػى  يػػدي ننػػادي بتطبيػػا الد .6
المقصريف والمستيتريف بػأرواح النػاس و مػواليـ ومػا يحقػا التخفيػف 
عػػػػف  ىػػػػل المصػػػػاب مػػػػف التصػػػػادـ البحػػػػريي تقػػػػدر الديػػػػة بحػػػػوالي 

درىػػـ  و  66666جـ)فمانمائػػة  لػػف جنيػػو( علػػى  سػػاس  866666
ئ  نػو دينار مف الفضة  و الذىبي وىػو مبلػغ لػو علػـ المخطػ 6666

سيلتـز بػو لبػذؿ  قصػى مػا فػي وسػعو ليتجنػب حػدوث التصػادـ وبػالغ 
في حرصو واىتمامو بأداء عملو وواجبو طبقػا لحػديث الرسػوؿ ال ػريـ 

(ي صػدؽ رسػوؿ إن هللا ٌحب إذا عمل أحدكم عمالال أن ٌتقنالهك )
ىال  ف ىجػراءات  ب كي ومف الممكف  ف يحكـ القضاء بتعويض كبيػر

 التقاضي تأخذ وقتا طويال. 

يكػاد يتفػا فػي ال فيػر  6996لسنة  8يالحع  ف القانوف البحري رقـ  .6
مف  حكامو بل مجمليا ىال ما ندر مع  حكاـ الفقو اإلسػالمي ممػا يعػد 
بػػا ورة القػػوانيف التػػي تسػػتمد  صػػوليا مػػف الشػػريعة اإلسػػالمية والتػػي 

الرئيسي للتشريع كما نػص علػى  سنظل ننادي بجعليا حقيقة المصدر
 ذلؾ الدستور الدائـ لجميورية مصر العرمية. 

لسػػنة  8جيػػد كبيػػر يفػػاب عليػػو واضػػعو قػػانوف التجػػارة البحريػػة رقػػـ  .3
ـ نواه طيبة لقػوانيف تصػدر تباعػا تسػتمد  صػوؿ  حكاميػا مػف 6996
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الشػػريعة اإلسػػالمية اليػػراء و ف القػػوانيف األوروميػػة التػػي يسػػتمد منيػػا 
ترجع ىلى  حكاـ الشريعة اإلسالمية اليراء لتماـ وكماؿ  حكاـ  التشريع

 وصالحيتيا ل ل زماف ومكاف. 

قػػػد  حسػػػف المشػػػرع حػػػيف قػػػرر التحكػػػيـ وسػػػيلة فانيػػػة بعػػػد القضػػػاء  .4
للحصوؿ على الحا في التعػويض وذلػؾ بعػد  ف بػيف الحػدود المقػررة 

 لالختصاص القضائي في مادة التصادـ. 

عػػػف نتػػػائا تحقيقػػػات الحػػػوادث البحريػػػة ىنشػػػاء بنػػػؾ للمعلومػػػات  -7 .5
بصػػػفة عامػػػةي والتصػػػادـ البحػػػري بصػػػفة خاصػػػةي مػػػع تبػػػادؿ ىػػػذه 
المعلومػػات مػػع الػػدوؿ األخػػرم. مػػف  جػػل االسػػتفادة بنتػػائا كػػل فريػػاي 
وضػػػرورة ىصػػػدار منشػػػورات بحريػػػة  سػػػوة بمػػػا ىػػػو متبػػػع فػػػي الػػػدوؿ 

يػث البحرية المتقدمة ترسل ىلى الشركات المالحيػة ورمابنػة السػففي ح
يػػتـ كتابػػة وصػػف مختصػػر عػػف الحادفػػة ونتػػائا التحقيقػػات التػػي تػػـ 

 التوصل ىلييا. 

ىف معظـ حوادث التصػادـ فػي الميػاه المحصػورة وميػاه القنػوات األمػر  .6
الػػذي يعطػػي االنطبػػاع بعػػدـ تفيػػـ الرمابنػػة والمرشػػديف ويجػػب التػػدريب 
العملي الجيد على تالفي مفػل ذلػؾي وكػذلؾ تنشػأ حػاالت التصػادـ فػي 
حالػػػة تخطػػػي السػػػفف الالحقػػػة ال بيػػػرة ذات السػػػرعة العاليػػػة للسػػػفف 
الملحوقة الصييرة ذات السرعة المنخفضة مع المرور عػف قػرب منيػا 
لذلؾ تتحدث كافة المراجع عف ضرورة  ال تقل مسػافة المػرور بجانػب 
السفينة الملحوقة عف ضعف عرض السفينة الالحقةي مع ضػرورة  ف 

جػداوؿ بيػا معلومػات عػف العالقػة بػيف  ت وف ىناؾ على ظير السػفف
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السػػػرعة المطلوبػػػة اإلبحػػػار بيػػػا بالنسػػػبة لطعمػػػاؽ المختلفػػػة مقارنػػػة 
بيواطس السفينة وذلؾ فػي الميػاه الضػحلة وضػرورة التأ ػد مػف تفيػـ 

  طقـ السفف ليذه الظاىرة.  

% مػف  سػباب حػوادث التصػادـ ومػف 76يمفل الخطػأ البشػري حػوالي  .7
لخطػػأ البشػػري نجػػد األخطػػاء المالحيػػة و خطػػاء  ىػػـ العوامػػل المسػػببة ل

في نفس المناورات بيف السفف بعضيا البعض األمر الػذي يػدعو ىلػى 
ضػػػرورة قيػػػاـ المؤسسػػػات التعليميػػػة والتدريبيػػػة عػػػف تعػػػديل مقرراتيػػػا 
ومراما التدريب بيا طبقا لنتائا التحقيقات البحريػة مػع التشػديد علػى 

والتدريبيةي  ما بخصػوص التطبيػا االرتقاء بمستوم العملية التعليمية 
العملػػي فمػػف األىميػػة  ف يكػػوف التطبيػػا عمليػػا دوف اال تفػػاء بحفػػع 
وترديد قواعد منع التصادـ عف ظير قلب  و اال تفاء بسػؤاؿ المتػدرب 
عف كيفية ىجراء مناورة على نماذج خشبية للسػفف األمػر الػذي يػدعو 

ات واألحػداث التػي ىلى زيادة التدريب المكففي والتػدريب علػى الصػعوب
يمكف  ف يواجييا المتدرب فعالي وتعليل التصػرؼ بالعديػد مػف الطػرؽ 
باسػػتخداـ الرسػػومات البيانيػػة  و شػػرائط الفيػػديو  و  ي وسػػيلة  خػػرم 

 ليذا اليرض كما يمكف ىعادة التمريف مرة  خرم. 

بعػػد االطػػالع علػػى العديػػد مػػف  حكػػاـ القضػػاء وبعػػد تحليػػل العديػػد مػػف  .8
رية تبيف  ف ىنػاؾ ىىمػاال يشػوب تصػرفات بعػض رمابنػة الحوادث البح

السفف ضباط الورادي وىناؾ نوع مف الالمباالة ونقص الوعي بمفيػـو 
 مػػف وسػػالمة السػػففي فػػنالحع  ف  حكػػاـ القضػػاء تركػػز علػػى  سػػباب 
التصػػادـ البحػػري فػػي غالػػب األحيػػاف ينحصػػر فػػي عػػدـ وجػػود مراقبػػة 

مراقبػػة شاشػػة الػػرادار مػػع جيػػدة سػػواء مراقبػػة بصػػرية علػػى األفػػا  و 
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تييير حدود المدم المستخدـي ىلى مدم   بر لمعرفػة ىػل ىنػاؾ سػفف 
على بعد كبير مف عدمو ألخذ االحتياطات الالزمة مبكرا  يضا اإلبحػار 
بسرعة عالية حتػى فػي  وقػات الرؤيػة المحػدودة عػدـ ىطػالؽ ىشػارات 

مػاال فػي الضباب  و ىطالقيػا فػي غيػر الوقػت المناسػب فيػذا يعتبػر ىى
تطبيػػا القواعػػد ىىمػػاال جسػػيما ويرقػػي ىلػػى الدرجػػة التػػي يت اسػػل فييػػا 
ضابط الوردية عندما يبحر فػي ميػاه البحػر المفتػوح اعتقػادا منػو  نػو 
مػػف المسػػتحيل  ف يقػػع التصػػادـ فػػي ميػػاه مفتوحػػة ىلػػى الدرجػػة التػػي 
يمكف القوؿ  ف بحػارة السػفف فقػدوا مػا يعػرؼ بػالحس البحػري السػليـ 

ا بدرجة كبيرة علػى األجيػزة المالحيػة فػي تحديػد مػواقعيـ فػي واعتمدو 
عمل المناورات في المعلومػات المسػتنتجة مػف تلػؾ األجيػزة وىػذا فػي 
ف المعرفة والميارة والخبرة ىذه العناصػر الفالفػة  حد ذاتو خطأ كبير وا 
ال بػػد مػػف المحافظػػة علييػػا علػػى درجػػة عاليػػة المسػػتومي فالمعرفػػة 

ر المنػػػاىا الدراسػػػية بمػػػا يوا ػػػب التطػػػور تتحقػػػا عػػػف طريػػػا تطػػػوي
العػػالميي والميػػارة عػػف طريػػا التػػدريب الجيػػد والمسػػتمري و مػػا الخبػػرة 
فيػػي ت تسػػب مػػع مػػرور الوقػػتي وضػػرورة عقػػد دورات تأىيليػػة علػػى 
فترات مناسػبة وذلػؾ ل افػة الشػيادات البحريػة بمختلػف درجاتيػاي مػع 

تابعة خالؿ انعقاد ضرورة ىجراء تقييـ شامل ل ل دارس على  وقات مت
ىػػذه الػػدوراتي و ف تػػتـ عمليػػة التقيػػيـ بشػػكل جػػدي. وبػػالرجوع ىلػػى 
 حكاـ الفقو اإلسالمي نجد فيو كل ما يدعو للعمل بمراعػاة ب وتقػوم 
تقاف العمل ووفقا للسنة الشػريفة والتػي ورد فييػا مػا يػدعو ىلػى  ب وا 

" ىف ب يحػػب ىذا عمػػل  - ك -ىتقػػاف العمػػل ففػػي حػػديث رسػػوؿ ب 
 حػػدكـ عمػػال  ف يتقنػػو " ولػػـ يتػػرؾ الفقػػو اإلسػػالمي مسػػألةي ىال وجػػد 
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فييػا الػػر ي الصػػائبي وذلػؾ بػػالرجوع ىلػػى ال تػاب والسػػنة و ف الشػػريعة 
اإلسػػالمية صػػالحة ل ػػل زمػػاف ومكػػاف ومنيػػا مػػا تحقػػا منفعػػة البشػػر 

قاؿ تعالى في  ال املة في  حكاميا والتي ال يلحقيا نسخ في  حكامياي
 كتابو )ال ييادر صييرة وال كبيرة ىال  حصاىا ( صدؽ ب العظيـ. 

* * * * * 
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  قبئوـــة املراجـــع
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 قبئوة املراجع
 أوالً : القرآن الكرٌم

 ثانٌاً: مراجع الحدٌث و الفقه.

اإلسالـ عقيدة وشريعة ي للشيخ/ محمود شلتوتي ي طبعة دار  -6
 ـ6996ىػ / 6466طبعة السابعة عشر الشروؽي القاىرةي ال

األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقو الشافعية لجالؿ الديف عبد  -6
ىػي مطبعة مصطفى البابي 966الرحمف السيوطي المتوفي سنة 

 ـ6959ىػي 6378الحلبيي الطبعة األخيرة 

األـ لإلماـ الشافعيي  بو عبدب دمحم بف ىدريس الشافعي المتوفي  -3
المطبعة ال برم األميريةي ببوالؽي الطبعة األولىي  ىػي664سنة 
 ىػ. 6366

البحر الزخار الجامع لمذاىب علماء األمصاري ألحمد بف يحي بف  -4
 ىػ. 6368ي مطبعة السنة الدمحمية سنة 7ي ص5المرتضىي ج 

البركات للدرديري دار ىحياء ال تب العرمية عيسى البابي الحلبي سنة  -5
بة التجارية ال برم بمصر لصاحبيا ىػي وطبعة  خرم للمكت6697

 4ىػي ج6373مصطفى دمحم 

الديباج المذىب في معرفة  عياف علماء المذىب لبرىاف الديف ابراىيـ  -6
ي 99ي 98بف على بف دمحم بف فرحوف اليعموي المدني المال يي ص

طبعة عباس عبد السالـ شقروف بالفحاميف مصري طبعة  ولى سنة 
 ىػ. 6356
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ح زاد المستنقعي للشيخ منصور بف يونس الروض المرمع بشر  -7
 مكتبة التراث -البيوتي المصري ي مطابع المختار اإلسالمي 

الشرح الصييري للقطب الشيير  حمد بف  حمد الدردير العدوي  -8
ىػي مطبوع بيامش بلية السالؾ على 6666المال يي المتوفي سنة 

رة الشرح الصييري مطبعة مصطفى البابي الحلبيي الطبعة األخي
 ـ6956ىػ 6376

الفتاوم الخيرية لنفع البريةي لخير الديف الرمليي الجزء الفامفي  -9
 ىػ6366المطبعة ال برم األميرية ببوالؽي مصر الطبعة الفانية سنة 

الفروؽ للقرافيي لإلماـ شياب الديف  بي العباس بف ادريس بف عبد  -66
طبعة ىػي ال684الرحمف الصنياجي المشيور بالقرافيي المتوفي سنة 

 ىػي6344األولى بمطبعة دار ىحياء ال تب العرميةي سنة 

ي مرزا حسف الموسوي البجنوديي 67ي ص6القواعد الفقييةي ج  -66
ـ. مطبعة 6969ىػي 6389مطبعة اآلداب في النجفي األشراؼي 

 اآلداب. 

القواعد في الفقو اإلسالميي للحافع  بي الفرج عبد الرحمف بف رجب  -66
 ىػي دار المعرفة للطباعة والنشر 795الحنبليي المتوفي سنة 

القوانيف الفقيية قوانيف األحكاـ الشرعية ومسائل الفروع الفقييةي  -63
لدمحم بف احمد بف جزي اليرناطي المال ي ال لبي المتوفي سنى 

ي 6968ىػي دار ال تب العلمية بيروتي دار العلـ للمالييف سنة 746
 بيروت 
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اـ  حمد بف حنبل ألحمد بف ال ساري دراسة وتحقيا على مذىب االم -64
عبد بي عبد الوىاب ابراىيـ  بو سليمافي و د. عمر ىبراىيـ  حمد 

جدة  -ـي الناشر / دار تيامة 6986ىػي 6466على الطبعة األولىي 
 السعودية.  -

ي مسألة تصادـ 684ي 683المحلى البف حـز الجزء الفاني عشر ص -65
 ىػ6396السفينتيفي طبعة دار االتحاد سنة 

لمختصر النافع في فقو اإلمامية للشيخ  بي القاسـ نجـ الديف جعفر ا -66
ي مطابع دار 646ىػي ص676بف الحسف الحلبي المتوفي سنة 

 ىػ.  6336ال تاب العرمي بالقاىرة سنة 

المدونة ال برم لإلماـ مالؾ بف  نسي رواية اإلماـ سحنوف بف سعيد  -67
 -ي عف اإلماـ مالؾ التنوحي عف اإلماـ عبدالرحمف بف القاسـ العتقي

ي مطبعة السعادة 446ص 66المجلد السادس ج -رضي ب عنو 
بيروتي  -ىػي وطبعة مصورة علييا دار صادر 6363الطبعة األولى 

 طبعة جديدة باألوفست. 

ي 39ي نظرية الضماف للخفيفي ص7ي ص5الميني البف قدامةي ج -68
 ـ.6976المطبعة الفنية الحديفة القاىرة 

وطأ  ماـ دار اليجرة مالؾ بف  نس الوليد سليماف بف المنتقى شرح م -69
ي مطبعة 66ص 6خلف سعد بف  يوب بف وارث الباجي األندلسي ج 

 ىػ. 6336السعادة بمصر الطبعة األولى سنة 
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الوجيز في فقو االماـ الشافعيي لحجة اإلسالـ  بي حامد دمحم بف دمحم  -66
صر سنة ي طبعة مطبعة اآلداب والمؤيد بم686ص 6اليزاليي ج 

 ىػ6367

 حكاـ المسئولية المدنية والجنائية في الفقو اإلسالميي دراسة  -66
 -ي طبعة دار الفكر بيروت 66مقارنةي للشيخ/ محمود شلتوتي ص

 . 6976 -لبناف 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعالء الديف  بو بكر بف مسعود بف  -66
الناشر زكريا  ىػي 587 حمد ال اساني الملقب بملؾ العلماء المتوفي 

 علي يوسفي مطبعة العاصمة بالقاىرةي ج 

تبييف الحقائا شرح كنز الدقائاي البف عمر فخر الديف بف عفماف  -63
 ىػ 743بف علي بف محجف الزيلعي المتوفي سنة 

ت ملة فتح القدير ل ماؿ الديف دمحم بف عبد الواحد السيواسي  -64
 866توفي سنة السكندري الحنفي المعروؼ بال ماؿ بف اليماـي والم

  5ىػ ج 6356ىػي مطبعة المكتبة التجارية ال برم 

تيذيب الفروؽ والقواعد السنية في االسرار الفقيية لدمحم علي بف  -65
ي 666ص 4حسيف مفتي المال يةي مطبوع ىامش الفروؽ للقرافي ج

 ىػ6345مطبعة دار ىحياء ال تب العرميةي الطبعة األولى 

ف البف جعفر دمحم بف جرير الطبري جامع البياف في تأويل يي القري -66
 ىػ. 6374ي طبعة 586ي 586ص 3ج
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حاشية الدسوقي على الشرح ال بيري لشمس الديف الشيخ دمحم بف  -67
 ىػي على الشرح ال بير ألبي 6636عرفو الدسوقي المتوفي سنة 

حاشية سعد ب بف عيسى للمولى سعد ب بف عيسى المفتي  -68
ىػ على شرح العنايةي  965ة الشيير بسعد  فنديي المتوفي سن

مطبوع مع فتح القدير لل ماؿ بف اليماـي الطبعة األولىي المطبعة 
 ىػ..6363األميرية ببوالؽ مصر 

حاشية سعد ب بف عيسى للمولى سعد ب بف عيسى المفتي  -69
الشيير بسعد  فنديي مرجع سابا. ت ملة فتح القدير ل ماؿ الديف 

السكندري الحنفي المعروؼ بال ماؿ بف  دمحم بف عبد الواحد السيواسي
  5اليماـي مرجع ساباي ج 

سبل السالـ وىو على شرح بلوغ المراـ مف  دلة األحكاـ البف حجر  -36
ي تحقيا لجنة مف العلماء طبعة المكتبة 986ص 3العسقالني ج

 ىػ. 357التجارية ال برم سنة 

توفى سنف الترمذيي لإلماـ  بى عيسى دمحم بف عيسى الترمذيي الم -36
ىػي مطبعة مصطفى البابي الحلبيي الطبعة الفانيةي 679سنة 
 ـ.6978ىػ/6398

 5شرح الخرشي على مختصر خليلي ألبي عبد ب الخرشي ج -36
ي المطبعة العامرة الشرفية بمصري الطبعة األولى سنة 354ص

 ىػ. 6367
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شرح الخرشي ألبي عبد ب دمحم بف عبد ب بف عليي المتوفي سنة  -33
على مختصر سيدي خليل بف اسحاؽ الجندي المال يي ىػ 6666

ىػي مطبعة دار الفكر العرمي وطبعة  خرم لدار 776المتوفي سنة 
صادر بيروت وىي مصورة على الطبعة الفانية المطبوعة بالمطبعة 

 4ىػي ج 6367األميرية ببوالؽ 

صحيح البخاريي لإلماـ  بى عبدب دمحم بف ىسماعيل بف ىبراىيـ بف  -34
يرة البخاري الحنفيي طبعة دار ىحياء ال تب العرميةي عيسى المي

 البابي الحلبيي القاىرةي بدوف تاريخ. 

ىػ طبعة 666صحيح مسلـي لإلماـ مسلـ بف الحجاجي المتوفي سنة  -35
دار ىحياء ال تب العرميةي عيسى البابي الحلبيي القاىرةي بدوف 

 تاريخ. 

/ سليماف دمحم  حمدي ضماف المتلفات في الفقو اإلسالمي للدكتور  -36
رسالة دكتوراه مقدمة ل لية الشريعة والقانوف جامعة األزىر بالقاىرةي 

ىػ/ 6465ي سنة 33ـي الطبعة األولىي ص6975في سنة 
 ـي الناشر مكتبة المجلد العرمي القاىرة. 6985

غمز عيوف البصائر على األشباه والنظائري البف نجيـ المصريي  -37
ي الناشر دار 666ص 6الحنفي للحموي ج شرح السيد  حمد بف دمحم 

 ىػي  6465لبنافي الطبعة األولى  -ال تب العلمية بيروت 

فتاوم قاضي خاف لفخر الديف حسف بف منصور األوز جندي  -38
ي مطبعة المتوكل بمصر 646ص 3المشيور بقاضي خاف الجزء 

 ىػ. 6686سنة 
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مد بف مجلة األحكاـ الشرعية على مذىب اإلماـ  حمد بف حنبلي ألح -39
عبد ب ال اريي دراسة وتحقيا د. عبد الوىاب ىبراىيـ  بو سليماف 

ىػي الناشر، 6466ود. دمحم ىبراىيـ  حمد عليي الطبعة األولى سنة 
 الممل ة العرمية السعودية  -دار نياية 

معيف الحكاـ فيما يتردد بيف الخصميف مف األحكاـي للطرابلسي  -46
 ىػ6366سنة  664األولى ص المطبعة األميرية ببوالؽي الطبعة

ميني المحتاج ىلى معرفة معاني  لفاظ المنياجي لشمس الديف دمحم بف  -46
ىػي 977احمد الشرميني القاىريي والخطيب الشافعي المتوفي سنة 

ـي وطبعة  خرم لمطبعة 6968مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
  66ىػ ج 6374االستقامة بمصر 

ي 359ص 4عليش ج منح الجليل على مختصر خليلي للشيخ -46
 6694المطبعة ال برم سنة 

نيل األوطار شرح منتقى األخيار مف  حاديث سيد األخياري لدمحم بف  -43
ىػي مطبعة مصطفى 6655علي بف دمحم الشوكانيي المتوفي سنة 

 ـ. 6956ىػي 6376البابي الحلبيي الطبعة األخيرة 

لطالب نيل المآرب للشيخ عبد القادر بف عمر الشيباني بشرح دليل ا -44
لنيل المطالب للشيخ مرعي بف يوسف المقدسي الحنبليي مطبعة 

 ىػ6398الشركة العرمية للطباعة والنشر القاىرة سنة 

وكنز الدقائا ألبي البركات عبد ب بف  حمد بف محمود المعروؼ  -45
ىػي الناشر دار المعرفة  766بحافع الديف النسفيي المتوفي سنة 
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مصورة على الطبعة األولى التي للطباعة والنشر ببيروتي وىي 
  4ىػي ج6363مصري  -طبعت بالمطبعة ال برم األميرية ببوالؽ 

 ثالثاً: المراجع القانونٌة المتخصصة.

د.  حمد حشمت  بو ستيتي نظرية االلتزاـ في القانوف المدني  -46
 ـ 6954الجديدي مطبعة مصر الطبعة الفانية 

موحات في التأميف د. فروت على عبد الرحيـ، االعفاءات والمس -47
البحريي رسالة دكتوراهي جامعة القاىرةي الناشر عالـ ال تب سنة 

 ـ 6966

المستشار/ حسيف عامر قرهي المسئولية المدنية التقصيرية والعقديةي  -48
 ـ6956ىػي سنة 6376(ي الطبعة األولى سنة 6فقرة)

ي الناشر معيد الدراسات 6د. سليماف مرقسي المسئولية المدنيةي ج -49
 ـ 6966مية التابع لجامعة الدوؿ العرميةي العر 

ػػػػي محاضرات في المسئولية المدنية في تقنينات البالد العرميةي ػػػػػ -56
 ـ.6985القسـ الفانيي مف مطبوعات معيد الدراسات العرميةي 

ػػػػ ي نظرية دفع المسئوليةي طبعة مطبعة االعتمادي مصادر االلتزاـي ػػػػ -56
 .  77/78ص

انيف ، المسئولية المترتبة على التصادـ البحري طلعت حلمي حس .د -56
 .والحوادث الواقعة على ظير السفف ي القاىرة ي دار النيضة العرمية

د. عبدالرزاؽ السنيوريي الموجز في النظرية العامة لاللتزاماتي  -53
 ي  6946طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 
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 6984لعرمية سنة د. عبد المنعـ فرج الصدهي طبعة دار النيضة ا -54

 ـ 6976د. على الخفيفي الضماف في الفقو اإلسالميي طبعة  -55

وما  668د. فؤاد الناديي الوجيز في مبادئ القانوف اإلداريي ص -56
بعدىاي مجموعة محاضرات  لقيت على طالب الفرقة الفانية كلية 

 ـ. 6988ىػ /6468الشريعة والقانوف القاىرة 

ية الناقل البحري باعفائو مف د. دمحم  بو سريع ، في مقالة رعا -57
مف  65لسنة  63المسئوليةي مجلة ادارة قضايا الحكومةي العدد 

 ـ 6986

د. دمحم بيجت عبد ب قايدي الخطأ في التصادـ البحريي دار النيضة  -58
 ـ6996العرميةي عاـ 

ي الوسيط في شرح قانوف التجارة البحريةي الجزءاف الفاني  ػػػػػػػػػػ -59
/  6664ـ القانوف البحريي دار النيضة العرميةي والفالثي رئيس قس

6665. 

د. دمحم صالح الديف حلميي رسالة دكتوراه "  ساس المسئولية  -66
التقصيرية بيف الشريعة والقانوف"يي مقدمة ىلى كلية الحقوؽ جامعة 

 ـ6977ىػ /6467القاىرة 

د. دمحم عبد الفتاح ترؾي التصادـ البحري ودور العنصر البشري في  -66
 6663وي الرمافي دار الجامعة الجديدة للنشري وقوع
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د. دمحم فاروؽ العكاـي الفعل الموجب للضماف في الفقو اإلسالمي  -66
ىػ 6467دراسة مقارنةي رسالة دكتوراة مقدمة ىلى جامعة القاىرةي 

 ـ. 6977

د. محمود سمير الشرقاويي القانوف البحريي دار النيضة العرمية عاـ  -63
 ـ6993

ريريي قانوف التجارة البحريةي جامعة القاىرة ي دار د. محمود مختار ب -64
 6999النيضة العرمية 

د. محمود نجيب حسنيي شرح قانوف العقوبات القسـ العاـي طبعة  -65
 ـ6973دار النيضة العرميةي الطبعة الفالفة 

د. مصطفى الجماؿي دروس في القانوف البحريي طبع باإلسكندرية  -66
 الحديث للطباعة والنشرـي الناشر المكتب المصري 6968سنة 

د. مصطفى كماؿ طوي  صوؿ القانوف البحريي الطبعة األولىي مطبعة  -67
 ـ6956نشر دار الفقافةي 

د. مصطفى دمحم رجبي القانوف البحري اإلسالمي كمصدر لقواعد  -68
القانوف البحري المعاصري رسالة للحصوؿ على الدكتوراة مف جامعة 

 ـ6996الحديثي عاـ  فرنساي المكتب العرمي -ا سي مرسيليا 
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 الفهـــرس
  املقدهة 

الفصل التوهيدي :هفهىم املسئىلية عي التصبدم الجحري 
 وطجيعتهب وأسبسهب 

 

املجحث األول : هبهية املسئىلية عي التصبدم الجحري 
 واألصل فيهب 

 

المطلب األوؿ ، ماىية المسئولية عف التصادـ البحري واألصل 
 فييا لدم الفقو اإلسالمي 

 

المطلب الفاني ، ماىية المسئولية عف التصادـ البحري واألصل 
 فييا لدم القانوف البحري 

 

المطلب الفالث ، مقارنة بيف الفقو اإلسالمي والقانوف البحري 
بشأف ماىية المسئولية عف التصادـ البحري 

 واألصل فييا 

 

املجحث الثبًي :طجيعة املسئىلية الٌبشئة عي التصبدم 
 الجحري 

 

المطلب األوؿ ، طبيعة المسئولية الناتجة عف التصادـ البحري في 
 الفقو اإلسالمي 

 

المطلب الفاني ، طبيعة المسئولية الناتجة عف التصادـ في 
 القانوف 

 

مقارنة بيف الفقو اإلسالمي والقانوف البحري بشأف المطلب الفالث،
 طبيعة المسئولية الناتجة عف التصادـ البحري 
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  ث الثبلث : أسبس املسئىلية عي التصبدم الجحري املجح
  المطلب األوؿ  ،  ساس التضميف في الفقو اإلسالمي 

المطلب الفاني ، ساس المسئولية عف التصادـ البحري  في 
 القانوف البحري 

 

المطلب الفالث ، مقارنة بيف الفقو اإلسالمي والقانوف البحري  
 لبحري بشأف  سس المسئولية عف التصادـ ا

 

  الفصل األول :التصبدم القهري واملشتجه يف سججه 
  املجحث األول :التصبدم القهري واملشتجه يف سججه يف الفقه اإلسالهي 

  المطلب األوؿ ، التصادـ القيري في الفقو اإلسالمي 
  المطلب الفاني ، التصادـ المشتبو في سببو في الفقو اإلسالمي 

دم القهري واملشتجه يف سججه يف القبًىى املجحث الثبًي :التصب
 الجحري 

 

  المطلب األوؿ ، التصادـ القيري  و الفجائي في القانوف البحري 
  المطلب الفاني ، التصادـ المشتبو في سببو في القانوف البحري 

ـ بشأف 6966المطلب الفالث ،  حكاـ معاىدة بروكسل لسنة 
 التصادـ القيري والمشتبو في سببو 

 

املجحث الثبلث : هقبرًة ثني الفقه اإلسالهي والقبًىى الجحري ثشأى 
التصبدم القهري واملشتجه يف سججه كسجت لإلعفبء 

 هي املسئىلية 

 

  املسئىلية كسجت لإلعفبء هي الفصل الثبًي : فعل املضرور 
املجحث األول : فعل املضرور يف الفقه اإلسالهي كسجت لإلعفبء هي 

 املسئىلية 
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املجحث الثبًي : فعل املضرور يف القبًىى الجحري كسجت لإلعفبء هي 
 املسئىلية

 

املجحث الثبلث :هقبرًة ثني الفقه اإلسالهي والقبًىى الجحري ثشأى 
 فعل املضرور كسجت لإلعفبء هي املسئىلية 

 

  الفصل الثبلث : إذى ويل األهر كسجت لإلعفبء هي املسئىلية 
األمر في الفقو اإلسالمي  كسبب لإلعفاء المبحث األوؿ،ىذف ولي 

 مف المسئولية 
 

المبحث الفاني ،ىذف ولي األمر في القانوف البحري  كسبب 
 لإلعفاء مف المسئولية 

 

المبحث الفالث ، مقارنة بيف الفقو اإلسالمي والقانوف البحري 
بشأف ىذف ولي األمر كسبب لإلعفاء مف 

 المسئولية 

 

  املسئىلية كسجت لإلعفبء هي بع الشرعي الفصل الراثع : الدف
المبحث األوؿ ، الدفاع الشرعي في الفقو اإلسالمي كسبب 

 لإلعفاء مف المسئولية 
 

المبحث الفاني ، الدفاع الشرعي في القانوف البحري كسبب 
 لإلعفاء مف المسئولية 

 

المبحث الفالث ،مقارنة بيف الفقو اإلسالمي والقانوف البحري 
دفاع الشرعي كسبب لإلعفاء مف بشأف ال

 المسئولية عف التصادـ البحري 

 

  الخاتمــة.
  قائمة المراجع.

  الفهــرس.
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 مؤلفال

 عالء الدٌن دمحم على عبد المجٌددكتور/ لــواء
 

 المؤهالت العلمٌة :

 5891لیسانس الحقٌق ًالشرطت سنت  -

 دبلٌم الذراساث العلیا في الشریعت االسالمیت جامعت -

 .5001القاىرة 

دبلٌم الذراساث العلیا في  القانــــٌن الخـــــاص جامعت  -

 .5002القاىرة 

دبلٌم الذراساث العلیا في  العالقاث العامت ًاإلعالم جامعت  -

 .5052سٌىاج 

دكتــــــٌراه في القـــانـــــٌن البحـــــري جامعت أسیٌط  -

5051. 

 

 

 


