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ا :  

ٍيتسم اإلهناء التعسفي لعقد العمل بأمهية بالغة يف النطاقني العلمي والعميل،     ٍ

ًخاصة وأن كثريا من قضايا املنازعات العاملية تنصب عىل هذا اجلزء من العالقة  َّ ً

 أحـدامها إىل اإلرضار بـالطرف بني العامـل وصـاحب العمـل؛ النـرصاف قـصد

ً اإلهناء تعسفيا -ً أيضا-اآلخر أو حتقيق مصلحة ٍغري مرشوعة، كام اعترب املرشع

حال عدم التناسب بني املنفعة والرضر املرتتب عليهـا، يف ضـوء انتفـاء الـسبب 

املرشوع هلذا اإلهناء، وهيدف هذا البحـث إىل بيـان مـدلول اإلهنـاء التعـسفى، 

ــه وطبيعتــه، ومعــا يريه يف الفقــه القــانون والتــرشيع الوضــعي، والتعــرض لتطبيقات

التــرشيعية والقــضائية بالدراســة والتحليــل، واســتجالء موقــف الفقــه اإلســالمي، 

ًمعتمدا يف ذلك عىل املـنهج االسـتقرائي التحلـييل النقـدي املقـارن مـن خـالل 

 مـن الكتـب، مجع شتات األحكام والقواعد القانونية املتعلقة باإلهناء التعـسفي

والدوريات العلمية، واألحكام القضائية، والشبكة املعلوماتية التي تناولت بعض 

جزئيات موضوع البحث وأبعاده، بوصـفه عيــب ينـصب عـىل الغايـة أو الغـرض 



 

)٦٥٠(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

الذى يستعمل احلق من أجله، وذلك مع افتـراض تـوافر سـائر أركان احلق بام يف 

 احلق من استعامللنظريـة العامـة للتعسف يف ًذلك ركن السبب، واعتباره تطبيـقا ل

حيث طبيعة املسئولية، ومن حيث معايريها، وإن كان جمـال تطبيق هـذا النظريـة 

يتسع أكثر يف قانون العمل، وينصب اإلهناء التعسفي لعالقة العمل عىل العقد غري 

ىل ًحمدد املدة وفقـا للـراجح مـن آراء الفقـه، وقـد انتهـى البحـث إىل التأكيـد عـ

الطبيعة التقصريية لإلهناء بعد التعرض إىل آراء الفقهاء القانونيني وتوضيح مدى 

اختالفهم فـي بيان طبيعته، بام حيقق مصلحة العامل؛ حيث ال يستطيع أن ينزل عن 

ًحقـه يف التعويض عن التعسف يف اإلهناء مقدما عند إبرام العقد، كام اتضح من 

ــانون ا ــاق ق ــث اتف ــات البح ــم خــالل جنب ــد رق ــل املوح ــسـنة  ١٢لعم م ٢٠٠٣ ل

ٍوالقـانون املدين مع الفقه اإلسـالمي يف أغلـب مـسائل البحـث، عـدا قلـة منهـا، 

 رب العمل املنفـردة إذا مـا ارتكــب إرادةأمهها إجياز قانون العمل فسخ العقد ب

العامل جناية ماسة بالرشف أو األمانة أو اآلداب العامة، عكس ما ذهب إليه األئمة 

َّربعة مـن أن الفسق ليس عذرا يف الفسخ طاملا أنه مل يؤثر عىل منفعة العملاأل ً َّ. 

ت ااحلق استعامل التعسف يف - عقد العمل- القانون املدين:ا – 

 . املسئولية العقدية-املسئولية التقصريية
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Abstract: 

   The arbitrary termination of an employment contract is of 
great importance in the scientific and practical spheres, 
especially since many labor dispute cases focus on this part of 
the relationship between the worker and the employer. 
Because one of them left the intention of one of them to harm 
the other party or achieve an unlawful interest, and the 
legislator also considered arbitrary termination in the event of 
a lack of proportionality between the benefit and the harm 
resulting from it, in light of the absence of the legitimate 
reason for this termination, and this research aims to clarify the 
meaning of an arbitrary termination, its nature, and its criteria 
In jurisprudence, law and positive legislation, and to examine 
its legislative and judicial applications by studying and 
analyzing, and clarifying the position of Islamic jurisprudence, 
relying in this on the inductive analytical and comparative 
approach by collecting the various legal rulings and rules 
related to the arbitrary termination of books, scientific 
periodicals, judicial rulings, and the information network that 
dealt with Some parts of the subject matter and its dimensions, 
as a defect focused on the purpose or purpose for which the 
right is used, assuming the availability of all the elements of 
the right, including the element of reason, and considering it 



 

)٦٥٢(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

an application of the general theory of abuse of the right in 
terms of the nature of responsibility, and in terms of its 
criteria, and if The field of application of this theory was 
expanding more in the labor law, and the arbitrary termination 
of the work relationship focused on an unlimited-term contract 
according to the most correct of the opinions of the According 
to his jurisprudence, the research ended with an emphasis on 
the negligent nature of the termination, in a way that achieves 
the interest of the worker, as was evident through the research 
aspects of the unified labor law agreement No. 12 of 2003 and 
the civil law with Islamic jurisprudence in most research 
issues, except for a few of them, the most important of which 
is the summary of the labor law and the dissolution of The 
contract is at the sole discretion of the employer if the worker 
commits a felony affecting honor, trust, or public morals, in 
contrast to what the four imams argued that immorality is not 
an excuse for annulment as long as it does not affect the 
benefit of the work. 
 

Keywords: Civil Law, Employment Contract, Abuse Of 
Right, Negligence Responsibility, Contractual Responsibility. 
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 :  

 العقـد وهـو حالـة انتفـاء إهنـاء هذا البحث اجلانـب اآلخـر مـن يفنتناول 

 هنـاء أن تطلـق عليـه اإلمـا يمكـن عقـد العمـل ، أو هنـاءالسبب املـرشوع إل

 . املرشوع لعقد العملهناء ، حيث أن اجلانب األول هو اإلتعسفيال

ازعـات ًختفى أمهية هذا املوضوع ، خاصة وأن كثريا من قضايا املن وال

العاملية تنصب عىل هذا اجلـزء مـن العالقـة بـني العامـل وصـاحب العمـل ، 

 ًإهناء ينهى عقد العمل الذي املتعاقد وخاصة صاحب العمل ال يقصدحيث 

ًتعسفيا سـوى األرضار بـالطرف اآلخـر أو حتقيـق مـصلحة غـري مـرشوعة أو 

 الـذيالـرضر  البتة مـع ال تتناسب هناء ستعود عليه من اإلالتيكانت املنفعة 

 .)١(يصيب الطرف اآلخر 

ً عمل تطبيقا لذلك حيـث اعتـربت أن الفـصل يكـون ٦٧وقد نصت املادة 

ًتعـسفيا إذا رفـض صـاحب العمـل إعـادة العامـل املـتهم بارتكـاب جنايــة أو 

 جنحـة داخـل دائـرة أي أو اآلداب العامـة أو مانـةجنحة خملة بالـرشف أو األ

تحقيـق فيهـا أو عـدم تقـديم العامـل العمل ورأت الـسلطة املختـصة حفـظ ال

 إذا اهتـم العامـل بارتكـاب "حيث قضت بأنـه . للمحاكمة أو قضت برباءته 

 أو اآلداب العامـة أو أهتـم مانـةجناية أو بارتكاب جنحة خملة بالرشف أو األ

ً جنحة داخـل دائـرة العمـل جـاز لـصاحب العمـل وقفـه مؤقتـا ، أيبارتكاب 

مـن هـذا ) ٧١( املـادة يفجنـة املـشار إليهـا  عـىل اللاألمروعليه أن يعرض 

 احلالـة يفالقانون خالل ثالثة أيام من تـاريخ الوقـف وعـىل اللجنـة أن تبـت 

                                                        

 .ق٤٤ س ١٨١م الطعن رقم ٣١/٥/١٩٨١ يفنقض  -١



 

)٦٥٤(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

املعروضة عليها سـبعة أيـام مـن تـاريخ العـرض ، فـإذا وافقـت عـىل الوقـف 

 حالة عدم املوافقة عىل الوقف يـرصف يفيرصف للعامل نصف أجره ، أما 

ريخ وقفـه فـإذا رأت الـسلطة املختـصة عـدم تقـديم ًأجر العامل كامال من تـا

العامل للمحاكمة اجلنائية أو قدم للمحاكمة وقىض برباءته كاملـة وإال اعتـرب 

ًعدم إعادته فصال تعسفيا  ً. 

وإذا ثبت أن اهتام العامل كان بتـدبري صـاحب العمـل أو مـن يمثلـه وجـب 

 .أداء باقى أجره عن مدة الوقف

 لعقـد تعـسفي الهناء مجلة من التطبيقات لإلرصيولقد أورد املرشع امل

 وتقنـني العمـل ، وهـى دين كـل مـن التقنـني املـيفالعمل غري حمدد املـدة 

مــن صــاحب العمــل ، أمــا   الــصادرتعــسفي الهنــاءتطبيقـات كلهــا تتعلــق باإل

 الصادر من العامل فقد اكتفى فيه بذكر املبـدأ فقـط إذ نـص تعسفي الهناءاإل

 وإذا فـسخ العقـد بتعـسف مـن أحـد " عىل أنه يمرص مدين ٦٩٥/٢املادة 

ًقا له  يكون مستحالذياملتعاقدين كان للمتعاقد اآلخر إىل جانب التعويض 

 تعـويض مـا أصـابه مـن رضر يف ، احلـق خطـاربسبب عدم مراعاة ميعـاد اإل

ًبــسبب فــسخ العقــد فــسخا تعــسفيا ، ويعتــرب الفــصل تعــسفيا إذا وقــع بــسبب  ً ً

 العمل ، أو وقع هذا الفصل بسبب ديـون يكـون حجوز أوقعت حتت يد رب

 ."العامل قد التزم هبا للغري

ً يمكــن تــصوره مــن كــال تعــسفي الهنــاءومــن النــصني الــسابقني ، فــإن اإل

 وكانــت غــري قائمــة عــىل مــربر هنــاءًاملتعاقــدين متــى اســتخداما وســيلة اإل

 .مرشوع



  

)٦٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 املــدة  عقــد العمــل غــري حمــددإهنــاء يفإال أن مبــدأ حريــة املتعاقــدين 

ً املنفــردة ، املؤكــد تــرشيعيا ضــمن النــصوص الــسابقة ، قــد أغفلــه رادةبــاإل

 م حيـث مل يـنص ١٩٨١ لـسنة ١٣٧ قانون العمل اجلديـد رقـم يفاملرشع 

 رادة عقد العمل غـري حمـدد املـدة بـاإلإهناء يفعىل مبدأ حرية املتعاقدين 

املنـصوص  االسـتقالة يف شـأنه سـوى حـق العامـل يفاملنفردة ، ومل يذكر 

 " عالقة العمل ألحد األسباب اآلتية تنقيض " منه بقوله ٧١ املادة يفعليها 

 ).استقالة العامل( 

 فقد قيده بتوافر اخلطأ اجلسيم هناء اإليفأما بالنسبة حلق صاحب العمل 

ًمن قبل العامل إال إذا ارتكـب خطـأ جـسيام ، وقـد اشـتمل الـنص عـىل تـسع 

 .ح والتحليل من قبلحاالت سبق أن تناولناها بالرش

من قانون العمل رقـم ) ٦٩( الفقرة الثانية من املادة يفوقد اعترب املرشع 

م أن إصابة صاحب العمل بخسارة جسيمة جتعـل سـلوك ١٩٨١ لسنة ١٣٨

 .ًالعامل خطأ جسيام

 قبول هذا املفهوم للخطأ اجلسيم حيـث سـبق أن ال يمكنولكننا نرى أنه 

ًريا وبـالرغم مـن ذلـك يلحـق بـصاحب العمـل ذكرنا بأن اخلطأ قد يكون يـس

 التـي ويكن املرشع بذلك قد سلب من العامـل احلاميـة "ًأرضارا جسيمة ، 

م بـإلزام صـاحب العمـل ١٩٥٩ لـسنة ٩١كان يوفرها له القانون األسبق رقم 

 عليهــا اخلطــأ ال يـصدق وذلـك ألن إدخــال حــاالت خطــاربمراعـاة مهلــة اإل

 حيـرم فيهـا العامـل مـن التـي احلاالت يفاجلسيم سوف يؤدى إىل التوسع 

 لـسنة ١٣٧، بينام كانـت قبـل القـانون خطارتعويض الترشيح ، ومن مهلة اإل



 

)٦٥٦(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

 جيــب أن يعطــى فيــه للعامــل مهلــة الــذيم بمثابــة املــربر، للتــرسيح ١٩٨١

 .)١( "وتعويض عن الترسيح

 أن يستفاد من إغفال املرشع النص عىل حق ال يمكنوهكذا يتضح لنا أنه 

 قـانون العمــل اجلديـد أنــه بــذلك يف عقــد العمــل إهنـاء يفب العمــل صـاح

 هـذه احلالـة عنـد عـدم ورود يف هذا احلق ، بـل العكـس أنـه استعامليعطل 

ــق الــنص العــام   تطبــق حكــم املــادة أيالــنص اخلــاص حلكــم احلالــة يطب

 هو الرشيعة العامة ، ولذا دينباعتبار أن القانون امل) مدين ٦٩٥ ، ٦٩٤/٢(

 القـانون يف إن إغفـال الـنص ":  جانـب مـن الفقـه ذهـب إىل القـول نجد أن

 هنـاء كانـت تـنظم اإلالتـي مـن القـانون القـديم ٧٢اجلديد عىل حكم املادة 

 املدة غري املحددة لن يرتتب عليه سوى الرجـوع ذي لعقد العمل نفرادياال

ه اســتعامل تقــرره وتــنظم التــي مــن املجموعــة املدنيــة ٦٩٤/٢إىل املــادة 

 نفـرادي االهنـاء اإليف استخدمها الفقه ، والقـضاء التيذلك تظل احللول وب

 تقييــد حــق يف تعــديل ســوى مــا اســتحدثه املــرشع يفيــرد عليهــا  باقيــة وال

 اللجوء إليه خلطـأ يقرتفـه العامـل بفكـرة اخلطـأ اجلـسيم يفصاحب العمل 

                                                        

 القــانون يفلــدين ذكــى ، عقــد العمــل حممــود مجــال ا/  القــول بــذلك ديف انظــر -١

 .١١٣٨ ، الطبعة ، مطابع اهليئة املرصية ، ص رصيامل



  

)٦٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ًحني يكون فصل العامل فسخا لعقد العمل ، ويبقى تبعا هلذا جـوهر ال تنظـيم ً

 .)١( " القانون اجلديد كام كان قبل صدورهيف ورد الذي

 لكـل مـن الطـرفني هنـاء اإليفومما سبق نجد أن لكل من الطرفني احلق 

 .مدين ٦٩٤/٢ املادة يفعىل قدم املساواة كام هو منصوص عليه 

 هنـاء مـن ناحيـة بيـان مـدلول اإلتعـسفي الهنـاءهذا وسنتناول موضـوع اإل

 وتطبيقاتـه التـرشيعية سالمي القانون والفقه اإليفمعايريه  وطبيعته وتعسفيال

  : اآليتوالقضائية لعقد العمل عىل الوجه 

 

 

 

 

                                                        

ومـا  ٢٨٦ رقـم ١٠٣٣حممـود مجـال الـدين ذكـى ، ص /  عـرض ذلـك ديف انظر -١

ــدها ــدين /  ، دبع ــسام ال ــواينح ــل ص األه ــانون العم ــدها ٢٤٨ ، رشح ق ــا بع ــه وم  في

 .م١٩٨٣



 

)٦٥٨(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

  :ا اول
ل اءما وط   

ا    

 اسـتعامل بغـري سـبب مـرشوع عـىل هناءلقد أسست نظرية التعسف أو اإل

يــسلكها الــشخص   الصــاحب احلــق حلقــه، ولكــن بطريقــة غــري صــحيحة ،

 احلق قـد أخـذها استعامل يف العادة ، ويالحظ أن نظرية التعسف يف العادي

ــ ــانون امل ــن الفقــه اإلدينالق ــد م ــالمي اجلدي ــسف س ــد التع  يف ، حيــث جي

 فيام تضمنته أحكام الرشيعة اإلسـالمية مـن احلقيقي احلق مصدره استعامل

ًة ، تعليقـا عـىل  هذا اخلصوص إذا أوضـحت املـذكرة اإليـضاحييفأحكام 

 إن اختيــار هــذا املــسلك ":  بقوهلــا ديناملــادة اخلامــسة مــن القــانون املــ

 احلق بوصفها نظريـة استعامل يفوإقرار الرشيعة اإلسالمية لنظرية التعسف 

 دقتها يف بصياغتها صياغة تضارع أن مل تتفوق سالميعامة ، وعناية الفقه اإل

حـدثني مـن فقهـاء الغـرب ، وأحكامها أحـدث مـا أسـفرت عنـه مـذاهب امل

 التي صياغة النص بالقواعد يفوإزاء ذلك فقد حرص املرشع عىل أن ينتفع 

 .. رصي ، وهى قواعد صـدر عنهـا التـرشيع املـسالمي الفقه اإليفاستقرت 

 .)١( " كثري من أحكامه يفواستلهمها القضاء 

 لعقــد العمــل تعـسفي الهنــاء هــذا املبحـث مــدلول اإليفهـذا وسنوضــح 

  : اآليت مطلبني عىل الوجه يف سالمي قانون العمل والفقه اإليفيعته وطب

                                                        

ــضريي -١ ــامل التح ــة األع ــانونةجمموع ــ للق ــم ٣٠٧ ص ١ جدين امل ــد /  ـ د٣ رق عب

 .٨٣٦ ص ١٩٥٢ ، مصادر االلتزام سنهوريالرازق ال



  

)٦٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  :ا اول
ل اءما ا    
 وطن اما موا   

 لعقد العمل وطبيعته القانونية وذلك تعسفي الهناءسنوضح هنا تعريف اإل

  :اآليتعىل الوجه 

ا   ءأوما  ا  ن اما م وا :  
 :  

 لعقد العمـل يقتـىض منـا أن نمهـد لـه باإلشـارة تعسفي الهناءإن تعريف اإل

  :اآليتإىل بعض األمور عىل الوجه 

ول اهـي احلق ليست جديـدة بـل استعامل يفأن نظرية التعسف  :  ا 

القديم ثـم تقهقـرت مـدة مـن  فرنيسقديمة عرفها الرومان وانتقلت للقانون ال

 أغرقت فيها الثورة الفرنـسية ، ثـم خفقـت التيالزمن بظهور املبادئ الفردية 

 احلق للظهور من جديد ، استعاملتلك الروح الفردية ، وعادت نظرية إساءة 

 .)١( عامل الترشيعيف  فرنيسوأصبحت من أعظم ظواهر النتاج ال

ا مبـأن " فقهاء القانون إىل القـول ذهب فيه جانب من وهو ما : ا 

 أن خيـضع لنظريـة ال يمكـن لعقد العمل غـري حمـدد املـدة تعسفي الهناءاإل

 خيتلــف عــن النظريــة تعــسفي الهنــاء احلــق ، ألن اإلاســتعامل يفعــسف تال

القائمـة للتعــسف ، وذلــك مـن حيــث نطــاق كـل مــنهام ، وطبيعــة املــسئولية 

 .النامجة عنهام

                                                        

ــر -١ ــك ديف انظ ــرض ذل ــرشيع /  ع ــل هاشــم ، الت ــد كام ــدين راشــد ، حمم ــال ال مج

 .، مطبعة مرص ، القاهرة١٩٥٤ لعقد العمل ، ص سايساأل



 

)٦٦٠(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

ً لعقد العمل أوسـع نطاقـا تعسفي الهناءفإننا نجد اإل :    اق   

ً مل نضع معيارا مرصي مدين ٦٩٥/٢من النظرية العامة للتعسف ألن املادة 

، )١( " بمعيار اخلطأ البسيط كمعيـار لـه نكتفي ، وهلذا تعسفي الهناءمعينا لإل

وإذا فسخ العقـد بتعـسف مـن أحـد ) ٢ .. (": حيث نصت عىل ذلك بقوهلا 

ً يكون مستحقا له الذياقدين كان للمتعاقد األخر إىل جانب التعويض املتع

 تعـويض مـا أصـابه مـن رضر يف ، احلـق خطـاربسبب عدم مراعاة ميعـاد اإل

ًبــسبب فــسخ العقــد فــسخا تعــسفيا ، ويعتــرب الفــصل تعــسفيا إذا وقــع بــسبب  ً ً

حجوز أوقعت حتت يدرب العمل ، أو وقع هذا الفصل بـسبب ديـون يكـون 

  ." قد التزم هبا للغري العامل

 ا ط   وأ  : " يف فاملـسئولية الناشـئة عـن التعـسف 

 يف احلق مسئولية تقصريية ، بينام املـسئولية الناشـئة عـن التعـسف استعامل

 مسئولية عقدية، ألهنا وليدة إخالل العاقد بالتزام ناشـئ هناء حق اإلاستعامل

 احلقيقة حق ناشـئ عـن العقـد ذاتـه فـإذا يفد هو  العقإهناءعن العقد ، وألن 

ه كانت املسئولية املرتتبة  عىل هذا اخلطأ ، ذات طبيعة استعاملاقرتن خطأ ب

  .)٢( " احلقوق العقدية استعامل ذلك شأن كل خطأ يقرتن بيفعقدية شأنه 

 القــانون يف قــد انتقــد عــىل أســاس أن املعــايري الــواردة رأيإال أن هــذا الــ

 .  فكرة تعمد اإلرضاريفتنحرص  سعة بام فيه الكفاية وال وادينامل

                                                        

 ص يرص القـانون املـيفحممـود مجـال الـدين ذكـى ، عقـد العمـل /  ذلك دانظر -١

١٠٧١. 

 .١٠٧٢حممود مجال الدين ذكى ، ص /  دانظر -٢



  

)٦٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 القواعـد العامـة مل تـرد يفبل إن بعض الفقهـاء يـرى أن املعـايري الـواردة 

 .)١(عىل سبيل احلرص وإنام عىل سبيل املثال 

 هنــاءًكــام أن نظريــة التعــسف يمكــن أن تكــون أوســع نطاقــا مــن فكــرة اإل

 ومل مل يكـن صــاحب احلـق قـد قــام  إذا يمكـن أن يتــوافر التعـسفتعـسفيال

 .)٢( العقد ـ عقد العمل غري حمدد املدة إهناءب

 هنـاء حـق اإلاسـتعامل يفأما القول بأن املـسئولية الناشـئة عـن التعـسف 

 الفقه والقضاء ، يف الغالب رأيمسئولية عقدية ، هلذا خيالف ما استقر عيه ال

ــىل التيف ــة ع ــسئولية املرتتب ــن أن امل ــدول م ــم ال ــسف  معظ ــتعامل يفع  اس

 يف مجيع األحـوال ، ولـو كـان التعـسف يفاحلقوق تعترب مسئولية تقصريية 

 وذلك ألن املسئولية التعاقديـة يكـون الـرضر فيهـا ناشـئا مـن   حق استعامل

 ، فإنـه ناشـئ عـن هناء حق اإلاستعامل يفعدم تنفيذ العقد بخالف التعسف 

 . يقررهاالتيحلقوق  حلق من اتعسفي الستعاملتنفيذ هذا العقد باال

                                                        

 اسـتعامل يف كتـاب نظريـة التعـسف يففتحـى الـدرينى / رجحـه الـدكتور  وهو مـا -١

 سـالميإهنا واردة عـىل سـبيل املثـال بـدليل أن الفقـه اإل:  ونرجح "احلق حيث يقول 

عـايري ، وكـل معيـار ًاعترب الرضر الفاحش معيارا للتعسف ومل يرد له ذكـر بـني هـذه امل

 تـرصف يف الـضابط العـام وهـو املناقـضة لقـصد الـشارع يفتفصييل يمكن أن يـدخل 

ــرب مقياســا للتعــسف  ــه رشعــا بحــسب األصــل ـ يعت ًمــأذون في ــة التعــسف "ً  يف ، نظري

 . ـ مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الثانية ٣٤٤فتحى الدرينى ، ص /  احلق ، لـ داستعامل

 .٨٠٤ قانون العمل ، ص أصولحسن كريه ، / د -٢



 

)٦٦٢(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

هـو إال تطبيـق   مـاالفـردي لعقد العمـل تعسفي الهناءومن هذا يتبني أن اإل

 احلقـوق مـن حيـث طبيعـة املـسئولية اسـتعامل يفللنظرية العامة للتعـسف 

 قانون يفومن حيث معايريها ، وإن كان جمال تطبيق هذا النظرية يتسع أكثر 

  .)١(العمل 

اهنــاء املــواد الدالــة عــىل اإليفة املــرشع اختلفــت عبــار :  ا 

 ." تعسفي الفسخ ال" بني الفسخ بال مربر ، و تعسفيال

م ، عــىل أن ١٩٤٤ يفمــن قــانون العمــل الــصادر ) ٢٢( املــادة يففــنص 

ً أصابه رضر من الفـسخ جيـوز أن يمنـع تعويـضا إذا كـان فـسخ الذيالطرف 

 .العقد بال مربر

م ١٩٥٩ يف الـصادر رصيلعمـل املـمـن قـانون ا) ٧٤(كام نصت املادة 

 أصـابه رضر مـن هـذا الـذيعىل أنـه إذا فـسخ العقـد بـال مـربر كـان للطـرف 

 . تعويض تقدره املحكمةيفالفسخ احلق 

 إذا " عـىل أنـه رصي املـدين من القانون املـ٦٩٥/٢بينام نصت املادة 

فسخ العقد بتعـسف مـن أحـد املتعاقـدين كـان للمتعاقـد اآلخـر إىل جانـب 

 يف احلـق خطـارً يكون مستحقا بسبب عـدم مراعـاة ميعـاد اإلالذيض التعوي

ًتعويض ما أصابه من رضر بسبب فسخه فسخا تعسفيا  ً. 

                                                        

 ، ومـا بعـدها، ١٣ لعقـد العمـل ص تعـسفي الهناءعبد احلفيظ بلخيرض اإل/  دانظر -١

 .م١٩٨٦دار احلداثة للطباعة والنرش ، بريوت ، الطبعة األوىل 



  

)٦٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 را   ل ل ءا ا  و:  

 هناء خيتلف عن مدلول اإلتعسفي الهناءفذهب البعض إىل أن مدلول اإل

 يـستعمل الـذيعـىل الغايـة أو الغـرض  ينـصب تعـسفي الهنـاءبال مربر، فاإل

 .احلق من أجله وذلك مع افرتاض توافر سائر أركان احلق

ًبينام الفـصل بـال مـربر يتـوافر حـني يتخلـف احـد األركـان الالزمـة أصـال 

 يـستلزمه القـانون لقيـام الـذيلوجود حق الفصل وهو ركن السبب أو املربر 

ود حـق الفـصل وقيامـه حـق الفـصل ووجـوده ابتـداء ، فيـشرتط القـانون لوجـ

توافر السبب أو املربر له ، فإذا انعدم املربر فتـصبح إزاء حالـة مـن حـاالت 

 يفالفصل بال مربر، أما إذا وجد املربر وأثبت العامل املفـصول بـأن احلـق 

  .)١( تعسفيفصله استعمل لغرض غري مرشوع فنحن إزاء حال فصل 

ن التعبــريين نتيجــة  رتبــوا عــىل اخــتالف هــذيرأيثــم إن أنــصار هــذا الــ

 يقـع عـىل مـن يدعيـه ، تعسفي الهناء اإليف ثباتأن عبء اإل : هيخطرية 

 تـوافر املـربر إثبـات يتحمـل عـبء الـذي حني أن العاقد املنهـى هـو يف

  .)٢( هناءاملرشوع لإل

                                                        

 ص ١ قـانون العمـل املوحـد جيف عصمت اهلوارى ـ فهمى كامل ، املرشـد انظر -١

 .٣٢٥ ـ ٣٢٣

 القـانون الكـويتي يف عقد العمل غـري حمـدد املـدة إهناء ، بدر جاسم اليعقوب/ د -٢

حـسن كـريه ، / ًهــ أيـضا ، د١٤٠٤ ، مطابع الرسالة ، الكويت ، الطبعـة األوىل ٧٧ص 

 .٧٧٢ قانون العمل ص أصول



 

)٦٦٤(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

   ا  آ م املـدلول بـني يفيوجـد فـروق  إىل أنـه ال : وذ " 

 ." بال مربرهناء اإل" و "تعسفي الهناءاإل

  بـالهنـاء واإلتعـسفي الهنـاءنرى اختالف بني اإل  ال"حيث يقول البعض 

 ، فـالفكرة فــيهام ثبــاتمـربر ال مـن حيــث املـدلول وال مــن حيـث عـبء اإل

 للعقـد غـري املحـدد املـدة بعـدم نفـرادي االهنـاءواحدة وهى تقييـد حـق اإل

 اسـتعامل يفسف  نظريـة التعـيفًه طبقا للقواعد العامـة استعامل يفالتعسف 

ه عـىل إثباتاحلق من حيث املعايري ، ومن حيث حتمل مدعى التعسف عبئ 

 دين هــذا الــشأن بــني العقــود اخلاضــعة للتقنــني املــيففــروق  الــسواء ، وال

 يف رصيينحـاز إليـه القـضاء املـ والعقود اخلاضعة لتقنني العمل ، وهذا مـا

  .)١( "جمموعه ويؤيده مجهور الفقهاء 

ا ذ  لا إ ا :  

 والفسخ بال مربر كـام متيـل إليـه تعسفيحمل للتفرقة بني الفسخ ال  وال"

 اسـتعاملبعض اآلراء ذلك ال، هذه العبارات تندرج حتـت معنـى واحـد هـو 

 غري مرشوع ، فالفسخ بال مربر صورة من صـور الفـسخ ًاستعامالحق الفسخ 

ام املربر إنام يستفاد منـه نيـة  حالة انعديف حق الفسخ استعامل ألن تعسفيال

 قـصد إىل التياإلرضار بالغري وىف حالة املربر غري الكاف تكون املصلحة 

 اسـتعامل مع الرضر املرتتب عـىل ال تتناسبحتقيقها قليلة األمهية بحيث 

                                                        

 .٧٧٥ قانون العمل ص أصولحسن كريه / د -١



  

)٦٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 قصد إىل حتقيقها غري التياحلق ، والفسخ غري مرشوع تكون فيه املصلحة 

 .)١( " النظام العام أو اآلداب مرشوعة ملخالفتها للقانون أو

 نجــد أن دين ، القـانون املــتعــسفي الهنـاءوبعـد هــذا التمهيـد لتعريــف اإل

  :اآليت عىل الوجه تعسفي الهناء تعريف اإليفعبارات الفقهاء اختلفت 

ا ءما  ا   :  

رد  التــرصف القــانون املنفــ":  لعقــد العمــل بأنــه تعــسفي الهنــاءعــرف اإل

ًالصادر عن رب العمـل شـفويا أو خطيـا حـني يـستلزم القـانون ذلـك والنافـذ  ً

 .)٢( "بالتسلم 

يشمل بعض   باملعنى الضيق ، ألنه التعسفي الهناءغري أن هذا تعريف لإل

 احلـال حـني يــدفع رب العمـل العامــل هــي ، كـام ضمني الــهنـاءحـاالت اإل

 . ترك العملالذيبترصفاته ليبدو وكأنه هو 

ة لذلك حتفظ بعض الفقهاء حول إمكانية اجلمع بني هذه احلاالت ونتيج

 .هناء مفهوم موحد لإليفاملتنافرة 

 عقـد يف كـل انقطـاع ":  بأنـه تعـسفي الهنـاءكام عرفـه الـبعض اآلخـر اإل

 .)٣( "العمل ناتج عن فعل رب العمل ال بإرادته املعلنة وحسب 

                                                        

 .٣٣٢ عقد العمل الفردى ص يففتحى عبد الصبور ، الوسيط / د -١

 .٤٤/٤٥عبد الفتاح عبد الباقى ، قانون العمل الكويتى ص /  دانظر -٢

 القانون اللبنانى واملقـارن ، ص يف تعسفيضاهر الغندور ، الترصف ال/ نقال عن د -٣

 .هـ١٤٠٢ ، دار اقرأ ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ١٨ ـ ١٦



 

)٦٦٦(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

أنـه :  يؤخـذ عليـه ًولعل هـذا التعريـف أكثـر شـموال مـن األول ، ولكـن

 هنــاء اإلأي بيـنام هـو ـ " جانـب رب العمـل يف تعـسفي الهنـاءحـرص اإل

 ـ من الناحية القانونية البحتة يرد بالنسبة إىل العامل ورب العمل تعسفيال

  .)١(عىل حد سواء 

 هنـاء إليه جانب مـن الفقـه بقـوهلم بـأن اإلما ذهبولعل التعريف الراجح 

 يستعمل احلق من أجله الذيلغاية أو الغرض  عيب ينصب عىل ا" تعسفيال

 أي ذلـك ، ركـن الـسبب يفوذلك مع افرتاض توافر سائر أركـان احلـق بـام 

  .)٢( " احلقاستعاملوجود سبب جييز 

 حكـم هلـا بتـاريخ يف قالـت حمكمـة القـاهرة االبتدائيـة األمـروحول هذا 

ــو "م ٣١/١٠/١٩٥٤ ــسف ه ــصود بالتع ــتعامل إن املق ــة اس ــق بطريق  احل

  .)٣(  "العادييعتربها الناس خاطئة بحيث يتجنبها الرجل 

 . ومفهومهتعسفي الهناءذكره الفقه والقضاء حول تعريف اإل هذا ما

                                                        

 .٤٥عبد الفتاح عبد الباقى ، قانون العمل الكويتى ، ص / د -١

 قـانون يفعـصمت اهلـوارى ، فهمـى كامـل املرشـد : ود هذا التعريف  وريف انظر -٢

 .٣٢٣ ، ص ١العمل املوحد ، ج 

 ، ٤٨٦ القـانون املوحـد ، ص يفسعد عبد السالم حبيب ، عقد العمل / ًنقال عن د -٣

 الـدول العربيـة يفهشام رفعت هـشام ، عقـد العمـل / مكتبة النهضة املرصية ، أيضا  د

هشام رفعت هشام ، أيـضا رشح قـانون العمـل األردنـى ، / ية ، د ، الدار القوم٣٢٦ص 

 . ، مكتبة املحتسب٣٣٦ص 



  

)٦٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 تعـسفي الهناءيمكن لنا أن نستخلص بعض احلقائق املتعلقة بتعريف اإل

  :اآليتلعقد العمل من خالل القوانني العربية وهى عىل الوجه 

 يشمل العامل املرتبط بعقد عمـل غـري حمـدد تعسفيل اهناءأن اإل : اول

 :املدة دون العامل املرتبط بعقد عمل حمدد املدة وذلك ألسباب 

 األردين مـن قـانون العمـل " ٢٠"مـن املـادة ) جــ(ـ أن أحكـام الفقـرة ١

 بأجر أسبوع عن كل ثالثة أشـهر خدمـة تعسفي الهناءحتدد التعويض عن اإل

 العقـد إهنـاءهرين ، بينام رأينا أن التعويض عىل ، وبحد أعىل مقداره أجر ش

ــل  ــانون انتهــاءحمــدد املــدة قب ــه حتــسبه املحكمــة بمقتــىض أحكــام ق  مدت

 يلحـق بـالطرف الـذياملحاكامت احلقوقيـة عـىل أسـاس العطـل والـرضر 

 .اآلخر وليس هلذا التعويض حد أعىل

ردنـى  مـن قـانون العمـل األ" ٢٠"مـن املـادة  ) جــ(ـ أن أحكام الفقـرة ٢

 تلـزم الذي باإلضافة إىل بدل اإلشعار تعسفي الهناءتشرتط التعويض عن اإل

يـستحق إال بالنـسبة للعقـد غـري  من القانون وبدل اإلشـعار ال) ١٦(به املادة 

 .حمدد املدة

 مـن قـانون العمـل األردنـى " ٢٠"مـن املـادة ) جــ(ـ أن أحكـام الفقـرة ٣

 التـيافة إىل مكافـأة اخلدمـة  باإلضـتعـسفي الهنـاءتشرتط التعـويض عـن اإل

تـستحق إىل العامـل  من القانون ، ومكافـأة اخلدمـة ال) ١٩(تلتزم هبا املادة 

  .)١(املرتبط بعقد غري حمدد املدة 

                                                        

 .٣٣٩هشام رفعت هاشم ، رشح قانون العمل األردنى ، ص / د -١



 

)٦٦٨(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

 ، أنـيط تعـسفي الهنـاء نـشأ عنـه اإلالـذيـ كون احلـق املتبـادل بالفـسخ ٤

دأ عـدم  التحايل عىل مبيف عقد العمل غري حمدد املدة اتقاء لتوسله بطريف

 .االلتزام بعمل مدى احلياة

 العقــد حمــدد املــدة حيــث يلــزم الطرفــان يفمكــان هلــا  وهــذه الغايــة ال

 عالقـتهام التعاقديـة حتـى انقـضاء املـدة ، حيـث تتحـل هـذه يفباالستمرار 

 .)١( األصل للتعسف يفًالرابطة تلقائيا دونام حمل 

 يـشمل العامـل  كـامتعـسفي النتهـاء يـرى أن االرأيولكن باملقابل هنـاك 

املرتبط بعقـد عمـل غـري حمـدد املـدة يـشمل العامـل املـرتبط بعقـد عمـل 

 لـدينا الفقهـي رأيً األول أصح ، فضال عن أن الرأي ، ولعل ال)٢(حمدد املدة 

 .)٣(يميل إليه 

منــصت بعــض القــوانني عــىل أنــه جيــوز احلكــم بــالتعويض عــن  : ا

عمـل ، إذا كـان هـذا األخـري قـد الفصل ، ولو مل يصدر هذا الفصل من رب ال

دفع العامل بتـرصفاته وعـىل األخـص بمعاملتـه اجلـائزة أو خمالفتـه رشوط 

 ).٦٩٦/١م( أهنى العقد الذي الظاهر يفالعقد إىل أن يكون هة 

                                                        

 .٢٠ ، ص تعسفيضاهر الغندور ، الترصف ال/ د -١

 ، قاعـدة ٦٨٨ ، ص ٣املدونة العاملية ، حسن الفكهانى ، اجلـزء األول ، املجلـد  -٢

 .١١١٤ ، مبدأ ٦٢٧

فتحـى / ً ـ أيـضا د٦٤٠ ، قاعـدة ٦٩٨ ، ص ٣ ، املجلـد ١املرجع الـسابق اجلـزء  -٣

 .٣٢٨ عقد العمل الفردى ، ص يفعبد الصبور ، الوسيط 



  

)٦٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 يف كـام "ً رصحيـا " تعـسفي الهنـاءوبناء عىل هذه املـادة قـد يكـون اإل

عمل رصاحة ، وقد يكـون حالة ما لو بلغ صاحب العمل العامل بفصله عن ال

ً ضمنيا ، كام لو دفع صاحب العمـل بتـرصفاته اجلـائزة إىل تعسفي الهناءاإل

 ، أو كام لو نقـل صـاحب العمـل )١( أهنى العقد الذي الظاهر يفأن يكون هو 

 كـان فيـه وقـد نـصت الـذيالعامل إىل مركز أقل ميزة أو مالءمة من املركـز 

ىل مركز أقل ميـزة أو مالءمـة مـن املركـز القوانني املدنية عىل نقل العامل إ

 كان يشغله عىل نقل العامل إىل مركز أقل ميزة أو مالءمـة مـن املركـز الذي

ً كان يشغله لغري ماذنب جناه اليعد عمال تعسفيا بطريـق غـري مبـارش إذا الذي ً

مـا اقتـضته مـصلحة العمـل ، ولكنـه يعـد كـذلك إذا كـان الغـرض منـه إسـاءة 

  .)٢( "العامل

وا ء أما ا  أ :  

ًـ رفض صاحب العمل إعادة العامـل املوقـف احتياطيـا إىل العمـل رغـم 

  .)٣(تقرير عدم تقديمه للمحاكمة ، أو رغم احلكم برباءته 

ـ رفض صاحب العمل إعادة العامـل لعملـه بعـد تغيبـه عـن العمـل أو بعـد 

  .)٤(مرضه الطويل

                                                        

ضاهر الغندور ، الترصف / ً ، أيضا د٧٧٩ قانون العمل ص أصولحسن كريه ، / د -١

 .١٧ ، ص تعسفيال

 .٧٨٥عمل ، ص  قانون الأصولحسن كريه ، / د -٢

 .٣٨٩ ، نبذة ٧٨٨ قانون العمل ، ص أصولحسن كريه ، / د -٣

 .٣٣٨هشام رفعت هاشم ، رشح قانون العمل األردنى ص / د -٤



 

)٦٧٠(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

مــن الناحيــة القانونيــة يــرد تعــسفي الهنــاءأن بحــث موضــوع اإل : ا 

بالنسبة إىل العامل ورب العمل ، ولكن أمهيتـه العمليـة تـربز عـىل األخـص 

 يف يقـوم الـذي جمال فسخ العقد مـن جانـب صـاحب العمـل ، ألنـه هـو يف

 العقد ، فيفقد العامل عمله ويتأذى من فـسخ العقـد عـىل نحـو إهناءالغالب ب

 .)١(رب العمل أكرب وأشد مما يتأذى به 

ويمكن تربير ذلك بوجوب تفسري القواعد القانونية لصالح العامل ، وميـل 

 لـه لنفـى التعـسف عنـه كمجـرد البحـث عـن ثباتالقضاء إىل تيسري سبل اإل

عمل أفضل ، وىف أحجام أرباب العمل عن إقامة الدعوة عىل عامهلم خشية 

اين الشاسع بـني الـرضر  التبيفعدم مالءمتهم ، فإن احلقيقة األساسية تكمن 

 خدمـة رب يفالالحق بكل من رب العمل والعامل ، فبينام يضع العامل ذاته 

 ، فـإن رب العمـل يـضع بتـرصف هناءالعمل وينحل هذا االرتباط الذاتى باإل

ًالعامل ماال الستثامره ، والخيرس بانرصاف العامل سوى برهة يتوقـف فيهـا 

  .)٢(عن هذا االستثامر 

 م :ا مما ءما  ا  :  

 لعقـد العمـل ال خيتلـف عــن تعـسفي الهنــاءذكرنـا مـن قبـل أن مـدلول اإل

هـو إال تطبيـق   مـاتعـسفي الهناء احلق ، وأن اإلاستعامل يفمدلول التعسف 

                                                        

 .٤٥عبد الفتاح عبد الباقى ، قانون العمل الكويتى ، ص / د -١

 .١١ ، ص تعسفيضاهر الغندور ، الترصف ال/ د -٢



  

)٦٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ً وانطالقـا مـن هـذا )١( احلق استعامل يفمن تطبيقات النظرية العامة للتعسف 

 طبيعــة هــي القــانون يف لعقــد العمــل تعــسفي الهنــاءعــة اإلاألســاس فــإن طبي

 . احلقاستعامل يفالنظرية العامة للتعسف 

 احلـق اسـتعامل يف بيان الطبيعة القانونيـة للتعـسف يفولذا اختلف الفقه 

 : لعقد العمل إىل رأيني تعسفي الهناء للطبيعة القانونية لإلوبالتايل

 احلـق واملـسئولية التقـصريية املاستع يفيرى أن نظرية التعسف  : اول

وجهان لعملـه واحـدة وكالمهـا يقـوم عـىل عنـرص اخلطـأ ومـا التعـسف إال 

 .)٢(تطبيق من تطبيقات املسئولية التقصريية 

  أماحلق خمتلفة متامـا عـن استعامل يففريى أن نظرية التعسف  : ا ً

 عــىل عنــرص املــسئولية التقــصريية ، فــإذا كانــت املــسئولية التقــصريية تقــوم

 يفتقـوم عليـه بـل إن الـشخص قـد يتعـسف  اخلطأ ، فـإن نظريـة التعـسف ال

 .)٣( حقه ومن ثم يرض بغريه دون أن يكون هو خمطىء استعامل

                                                        

 اسـتئناف القـاهرة ٩٣بجدي ، مرجع سابق ، ص عاطف فخرى ، الدليل األ/  دانظر -١

 .٦٠٥ رقم ٧٠٥ ص ٣ جملد١ ، مدونة ، ج٣١/٥/١٩٥٥بتاريخ 

Civ : 5-2  l872, Dally l873, l, 6. 
Civ: ll-6 – l453 : Dallay l953 – 661. 
V, louis Dubuis : La theore de l'abus de droit et la 
Jurisprudance administrative  Editian l462 – P. 392. 

عبـد احلفـيظ بلخيـرض ، /  ـ د١/٥٥ بنـد ١ ، الوسـيط ج سنهوريعبد الرازق الـ/ د -٢

 .١٩٥٨ طبعة ١٩٥٨عبد احلى حجازى ، مصادر االلتزام ص /  ـ د٢٨ص 

حممـد لبيـب شـنب ، /  ـ د٢١٨ بنـد ٥٢٧إسـامعيل غـانم ، مرجـع سـابق ، ص / د -٣

 .٣٢٥ رقم ٤٥٠ ، ص ٢ ، جملد ١مدونة الفكهانى ج



 

)٦٧٢(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

   : اا و  اأ   ا  ا ـ 

ا أيولاحلق تطبيق استعامل يففذهب إىل القول بأن التعسف  :  ا 

 قـد اختلفـوا فـيام رأي تطبيقات املسئولية التقصريية ، إال أن أنصار هذا المن

  :اآليتبينهم عىل الوجه 

 احلق مفهوم متناقض استعامل يفذهبت طائفة منهم إىل أن التعسف   ) أ(

ً أن يمنع القانون شخصا من شئ سبق وأن أعطاه حق التـرصف ، ال يمكنإذا 

 . حيميه من جهة أخرىالذي للقانون أن يمنع من جهة الشئ ال يمكنو

 يف فقد أنكر أصحاب هذا املـذهب فكـرة التعـسف رأيوبناء عىل هذا ال

 يعــرتف هبــا التــي احلــدود يف احلــق الن التــرصف إمــا أن يكــون اســتعامل

ًالقـانون فيكــون إذا تــرصفا مـرشوعا ، وإمــا أن يكــون التـرصف خــارج نطــاق  ً

 حتت أحكـام املـسئولية ًواحدة القانون ، فيكون ترصفا غري مرشوع ويندرج

 .)١(التقصريية 

 حيث " أسامن"ولقد أيد االجتاه املذكور بعض الفقهاء ومنهم الفقيه 

 إن هذه النظرية غري منطقية ألهنا متناقضة مع املبادئ القانونية ، ":يقول 

 اسـتعامل حالة العمـل غـري املـرشوع ، ويف ركن اخلطأ ال يتوافر إال نأل

 اعتبـاره غـري مـرشوع مهـام تكـن نيـة ال يمكـننية  احلدود القانويفاحلق 

 احلـق بـسوء نيـة اسـتعاملصاحبه ، كام أننا لو سلمنا قيام املسئولية عند 

 ، كـام أن هـذه قـانوين حمـل اخلطـأ الاألديبألدى بنا إىل إحالل اخلطـأ 

                                                        
1- A, colin et capitant, courrs E le'menlaire de Droit civil t.ll 2 Ed 
l963, P.234. 



  

)٦٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

النظرية خطرة ألن فيها فتح املجال أمام القضاء للبحث عـن النيـات ممـا 

  .)١( "مقد يؤدى إىل حتكمه

  دن " رأياأ ":   

ــه  ــا قول ــضة "أم ــا متناق ــذا التنــاقض ألن " إهن ــسليم هب ــن الت ــال يمك  ، ف

ـــل  ـــىل ذات الفع ـــصبا ع ـــدمها مل ين ـــرشوعية وع ـــد ، إذ يفامل ـــت واح  وق

املرشوعية منصبة عىل ذات الفعل السـتناده إىل احلـق ، وعـدم املـرشوعية 

 .منصب عىل الباعث أو النتيجة

رص نفسى منفصل عن الفعل كـام أن الـرضر نتيجـة وهـو غـري والباعث عن

 .تناقض الفعل فاجلهة منفكة وال

 واخلطـأ األديب إن هذه النظرية تؤدى إىل اخللط بـني اخلطـأ "وأما قوله 

تناىف بني القواعد اخللقية والقانونية ألن القواعد   فإن احلق أن ال" قانوينال

 جـورسان "وبة باجلزاء ، يقول الفقيه  إال قواعد خلقية مصح هيالقانونية ما

 بـني القاعـدة اخللقيـة القانونيـة ـ مل أي إن هـذه احلـدود ـ ":  هبذا الـصدد "

  .)٢( " خميلة بعض الفقهاء يفتوجد قط إال 

                                                        
1- l.17 Esmaim : Note saus cassation reg. 29 juin l898. D. l898 . 

 احلـق ، ص اسـتعامل يففتحى الـدرينى نظريـة التعـسف /  عرض رأسى أسامن دانظر 

 القانون الـدوىل العـام ، يف احلق استعامل يفتعسف  هذا مبدأ اليف انظر: ً ، أيضا ٣١٤

حممـد /  دانظر، دار الفكر العربى ، القاهرة ، و٢١سعيد سامل جويىل ، ص / للدكتور 

 .٧٦ احلق ص استعامل يفالتعسف / شوقى السيد

2- Bstarck droit civil (les alligatians) l977, P.l35. 

 .٣١٦ / ٣١٥ابق ، ص فتحى الدرينى ، مرجع س/  عرض ذلك دانظر



 

)٦٧٤(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

 املسئولية األدبية ال:  أن "ً ـ ردا عىل أسامن سنهوريويقول الدكتور ال

 وأمرها موكول إىل قانوينء يرتتب عليها جزا  دائرة القانون واليفتدخل 

 دائرة القـانون ويرتتـب عليهـا يفالضمري ، أما املسئولية القانونية فتدخل 

ًإن املسئولية األدبية أوسع نطاقا مـن املـسئولية :  ، ثم يقول قانوينجزاء 

 تتصل بعالقة اإلنسان بربه وبعالقته بنفسه وبعالقته بغريه من فهيالقانونية 

ية القانونيـة فـال تتـصل إال بعالقـة اإلنـسان بغـريه مـن الناس ، أما املـسئول

  .)١( "الناس 

 املــسئولية يفًووفقــا للقــول الــسابق ، تكــون املــسئولية القانونيــة داخلــة 

 .األدبية

إن القـضاء اليعمـل :  إهنا تؤدى إىل حتكم القضاء ، فنقول ": وأما قوله 

ة  ، كام أن القانون بشكل كيفى من غري قيد ، بل هو مقيد بأسس وقواعد معين

 يف مواضع البحث عن النية ، فلامذا ختشى حتكـم القـاىض يفأباح للقاىض 

  . )٢( سائر األحكام يفالتعسف والنخشى حتكمه 

 القول بأن نظرية يف " أسامن" رأيإىل جانب  : " بالنيول"ذهب الفقيه 

 التعسف تقوم عىل أساس متناقض إذا كيف يوصف الفعل بأنه مرشوع وغري

 .)٣( " آن واحد ، وأن احلق ينتهى عندما يبدأ التعسف يفمرشوع 

                                                        

 .٧٤٤ ـ ٧٤٣ ، ص ١ ج دين رشح القانون امليف ، الوسيط سنهوريال/ الدكتور  -١

 .٣١٦ ـ ٣١٥ احلق ، ص استعامل يففتحى الدرينى ، نظرية التعسف / الدكتور  -٢

3-  " Le droit cesse la au l'abus commence " planloi op. cit. N. 871. 
planiol : traite  paratique. De droit civil francais le obligations paris 

ll938- N574 T. 6o. 



  

)٦٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 تقـرر مـن أجلـه ، وأن الذيعىل أن بالنيول يسلم بأن احلق مقيد بالغرض 

 .ً ذلك يسمى خروجا عىل احلقيفه استعامل

وهــذا يفيــد أن خــالف بالنيــول خــالف لفظــى ألنــه اخــتالف عــىل جمــرد 

نقـد بالنيـول للتـسمية جمـرد خـالف  أن "التسمية ولذا يرى جانب من الفقه 

 تقررت التيلفظى ألنه يسلم بأن احلقوق مل تعد مطلقة بل مقيدة باملصالح 

  .)١( " انبثـقت عنـه نظرية التعسف الذيمن أجلها، وهذا هو األصـل 

 يف بالنيول الـسابق بعـض الفقهـاء فـاعتربوا التعـسف رأي تأييد يفذهب 

 ":  إذ يقـول " مـصطفى مرعـى "ستاذ  احلق جمرد خطأ ومنهم األاستعامل

ًه حقه يكـون خمطئـا ولـيس مـسيئا ، استعاملإن من يصيب الغري برضر نتيجة  ً

 يـأيته ، وإنـام صـاحب احلـق اسـتعاملحتتمل طبيعته أن يـساء  ألن احلق ال

 ونحن مع املعرتضني عىل نظرية إسـاءة " ثم يقول "خطأ حتت ستار حقه 

  .)٢( "قض خيلو من تنا  احلقوق الاستعامل

                                                        

 .٣١٣ احلق ، ص استعامل يففتحى الدرينى ، نظرية التعسف / د -١

، ٧٢ لألسـتاذ ، ص رصي القـانون املـيفمصطفى مرعـى ، املـسئولية املدنيـة / د -٢

هــ ١٣٦٣ عبد اهللا وهبة ـ مـرص ، الطبعة الثانية ، مطبعة االعتامد ، القاهرة ، النارش مكتبة

 .م١٩٤٤/ 



 

)٦٧٦(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

ومع هذا نقول أن غالبية الفقـه قـد اسـتقر عـىل التمييـز بـني التعـسف وبـني 

جماوزة احلق ، إذ أن التعسف يعتمد عىل الطابع النفسى داخل حدود احلـق 

  .)١( حمسوس ماديوأما جماوزة احلق فإهنا ذات طابع 

خيـرج   إىل أن التعسف الرأيكام ذهب آخرون من أصحاب هذا ال  ) ب(

  .)٢(هو تطبيق للمسئولية التقصريية : طأ وقالوا عن كونه خ

  :  وذ م  ا إ ال 

 احلـق لـيس هـو إذا استعامل يف لنظرية التعسف قانوين فاألساس ال"

 احلــق خطــأ يوجــب اســتعامل يفإال املــسئولية التقــصريية ، إذ التعــسف 

ى  صـورته األخــريفالتعـويض ، والتعـويض هنـا كــالتعويض عـن اخلطـأ 

وهى صورة اخلروج عن صورة احلق أو عـن حـدود الرخـصة ، ثـم يقـول 

ً نطاق املسئولية التقصريية حتى لـو كـان تعـسفا يفًويبقى التعسف داخال 

  .)٣( "ًمتصال بالتعاقد

                                                        

ــرض ، اإل/ د -١ ــيظ بلخي ــد احلف ــاءعب ــسفي الهن ــر، ٤٢ ، ص تع ــسئولية انظ ــضا امل  أي

 .٢٣٠ ص " حسني عامر وعبد الرمحن عامر "التقصريية والعقدية لـ 

حممود مجال الـدين ذكـى ، /  ، د٤٣عبد احلفيظ بلخيرض ، مرجع سابق ، ص / د -٢

سـليامن /  ، الطبعـة الثالثـة د٥٢٦ ص ١٩٧٨ة العامة لاللتزامات ، ط  النظرييفالوجيز 

ــسئولية  ــرقص ، امل ــة  ط يفم ــبالد العربي ــات ال ــرازق /  د١٢٠ ص ١٩٥٨ تقني ــد ال عب

 .٨٤٢ ص ١٩٥٢ ط ٢ ، الوسيط جسنهوريال

3- H. Let J MAZEAUD: Traite the " arique et pratique de la 

Responsa bit l934 p. 398. 



  

)٦٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 الـسابق لنظريـة التعـسف وأهنـا رأيومن هذا يتبني لنا تكييف أصـحاب الـ

ــة  ــسيفداخل ــصريية ، ألن التع ــسئولية التق ــاق امل ــويض ،  نط ــب التع ف يوج

ــأ  ــن اخلط ــالتعويض ع ــا ك ــويض هن ــدود يفوالتع ــن ح ــروج ع ــورة اخل  ص

 .الرخصة

 البـاب يف مكـان بـارز يفكام أهنم أشـاروا إىل أن إفـراد نظريـة التعـسف 

 نطـاق املـسئولية يفيدل عىل عـدم دخولـه   الدين القانون امليف التمهيدي

 .التقصريية 

ــ/ وهبــذا الــصدد يقــول الــدكتور  ــادئ "  سنهوريال ــر ويالحــظ ب  أن األم

 البـاب يف اجلديـد إذا كـان قـد أثـر أن يـضع هـذه النـصوص دينالقانون امل

 نــواحي تــسود مجيــع التــي لتكــون مبــدأ مــن املبــادئ اجلوهريــة التمهيــدي

 يف ، فالتعـسف قانوينالقانون مل يرد بذلك أن يقم املبدأ عىل غري أساسه ال

خلطـأ التقـصريى عـىل النحـو  احلق لـيس إال صـورة مـن صـورتى ااستعامل

  .)١( " نطاق املسئولية التقصريية يف قدمناه ، فيدخل هبذا االعتبار الذي

 ينـشئ عـن الـذيثم إن أنصار هذا املذهب ذهبـوا إىل القـول بـأن اخلطـأ 

ًالتعسف إما أن يكون إراديا فيكون خطأ تقصرييا ، وإمـا أن يكـون غـري   إراديً

  .)٢( تقصرييفيكون خطأ شبه 

                                                                                                                                        

- Voir " egalemment G MARty et RAYNAUD : Droit civil T2l962 

417. 

 .٨٤٢ ، ص ١ جدين رشح القانون امليف ، الوسيط سنهوريال -١

2- B. STARCK : droit civil (les obligations) l972, P. l3o. 



 

)٦٧٨(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

وا ا ام أي ا أو ي وا إ و :  

 احلـق هـو اسـتعامل يفًـ أن اخلطأ يعد فعال غري مرشوع بينام التعـسف ١

ً ذاتـه فلـصاحب الفعـل معـاودة الفعـل وإتيانـه مـادام يبغـى غرضـا يفمرشوع 

ًصــحيحا مناســبا ، وإنــام عــدم مــرشوعيته آتيــة مــن الغــرض الفاســد أو غــري  ً

  .)١( احلق املناسب لصاحب

ـ مما يؤكد انفصال التعسف عن اخلطأ أن التعـسف قـد حيـدث ولـو مل ٢

ًيكن خطأ ، ثم أيـضا إن القـول بـأن التعـسف يقـوم عـىل اخلطـأ داخـل نطـاق 

 أن يستوعب مجيع حاالته ، وليس إحدى حاالته ينبغياملسئولية التقصريية 

  .)٢(فقط 

 اسـتعامل يفف  إىل أن التعـسرأيذهب بعـض مـن أصـحاب هـذا الـ) ج(

  .)٣(احلق خطأ من نوع خاص متميز يندرج حتت املسئولية التقصريية 

ــن  ــسأل ع ــد ي ــشخص ق ــتعاملفال ــق اس ــه إذا مل يتف ــتعامله حلق ه وروح اس

 حالة عدم موافقته لروح القانون وغايته يفه ـ استعاملالقانون وغايته ، ويكون 

 . املرشوعية غري مرشوع ، إال أنه من نوع خاص من عدمًاستعامالـ 

ا أيأ ما:   

ــأن التعــسف " ــو القائــل ب ــتعامل يف وه ــف متامــا عــن اس ً احلــق خيتل

 ."املسئولية التقصريية 

                                                        

 ، اهليئـة املـرصية ٨٢ احلـق ، ص اسـتعامل يفحممد شوقى السيد ، التعسف / د -١

 .م١٩٧٩تاب العامة للك

 .٨٦ احلق ، ص استعامل يفحممد شوقى السيد ، التعسف / د -٢

 .٤٥ ـ ٤٤ لعقد العمل ، ص تعسفي الهناءعبد احلفيظ بلحيرض ، اإل/ د -٣



  

)٦٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

فقد جنح إليه جانب كبـري مـن الفقـه إىل أن اخلطـأ التقـصريى يقـرص عـن 

استيعاب مجيع حاالت التعسف ، فمن املمكن وجود تعسف بدون خطـأ ، 

 سكنى وقـد حـل عـىل حي يفً مصنعا ذا مداخن وعىل سبيل املثال من يقيم

  .)١( إمهال أيًالرتخيص من اجلهة املعنية ، يعترب متعسفا ولو مل يقع منه 

يـرى قيـام التعـسف عـىل أسـاس  إن املـرشع ال : رأيوقال أنصار هـذا الـ

 : ، ألن )٢ ( نطاق املسئولية التقصرييةيفدخوله  اخلطأ وال

ــ١ ــانون امل ــ الق ــدينـ ــد أرصي امل ــصوص  ق ــن ن ــسف ع ــة التع ــد نظري بع

ًاملسئولية التقـصريية وأفـرد هلـا مكانـا خاصـا   ، وذلـك التمهيـدي البـاب يفً

لقصور اخلطأ عن استيعاب مجيع حاالت التعسف ، ولو كان التعسف عنده 

 .)٣(صورة من صور اخلطأ الكتفى بنصوص املسئولية التقصريية 

 ، يدل عـىل أن نظريـة يرص املدينـ أن األعامل التحضريية للقانون امل٢

 احلق قد استوجبت من الرشيعة اإلسالمية ، والـرشيعة استعامل يفالتعسف 

  .)٤(اإلسالمية قد توسعت فلم تقرص التعسف عىل اخلطأ 

                                                        
1- A. Colinet H. CAPITANT: Cours El ementire de droit civil 

fransais Tome ll-2   eme Editan l953 P.237. 

 .وما بعدها ٥١يرض ، املرجع السابق ، ص عبد احلفيظ بلح/ د -٢

 نظرية التعسف لألسـتاذ عـىل عـىل سـليامن ألقيـت عـىل طلبـة يف حمارضات انظر -٣

 نتهــاءً نقــال عــن كتــاب اال٨ ص ١٩٧٩ كليــة احلقــوق اجلزائريــة لعــام يفاملاجــستري 

 .٥١عبد احلفيظ بلحيرض ، ص /  لعقد العمل ، دتعسفيال

 .٥٢بق ، ص عبد احلفيط ، مرجع سا/ د -٤



 

)٦٨٠(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

 ـ مـع اتفــاقهم عــىل اســتبعاد اخلطــأ كأســاس رأيثـم إن أصــحاب هــذا الــ

 :  أساس التعسف يفللتعسف ـ قد اختلفوا 

 حتـرم التـي أن أساسـه القواعـد األدبيـة واخللقيـة ـ فذهب طائفة منهم إىل

 ، ويقولـون أ، هـذا كـاف خلقـي غـري ًاسـتعامال حقـه استعاملعىل الشخص 

 .الستيعاب مجيع حاالت التعسف

 إىل أن أساس التعسف خيتلف بـاختالف طبيعـة كـل آخرونـ بينام ذهب 

 ًحق ، فحق امللكيـة مـثال يقـوم فيـه التعـسف عـىل أسـاس عـدم املـصلحة ،

 العقــد يقــوم فيـــه التعــسف عــىل أســاس الغايــة االجتامعيـــة إهنــاءوحــق 

 .)١(واالقتصادية للعقد 

ًيكـون إال خطـأ تقـصرييا   لعقـد العمـل التعـسفي الهنـاءولكننا نرى أن اإل

تسقط إال بمعنى ثالثة سنوات  ًطبقا للقواعد العامة ، ودعوى التعويض عنه ال

كـام ذهـب أنـصار ) مدين ٦٩٨م ( احلويل، وليس بالتقادم ) مدين ١٧٢م (

 عىل أساس املـسئولية العقديـة حيـث تـسقط تعسفي الهناء القائل باإلرأيال

 انتهـاءًوفقا هلا الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبـدأ مـن وقـت 

 ٨م (العقد وألنه هو التفسري األصـلح للعامـل ، وممـا يؤكـد ذلـك أن املـادة 

 :حيث ) عمل

 يـدل عـىل أن املـرشوع الـذي األمـر عقـد العمـل ، يف ـ فرضت التـضامن

ً عقد العمل تعسفيا إنام أساسه اخلطأ التقصريى ، حيث يفـرتض إهناءاعترب 

                                                        

 اهليئــة ٩٣ احلــق لألســتاذ ، ص اســتعامل يفحممــد شــوقى الــسيد ، التعــسف / د -١

 .م١٩٧٩املرصية العامة للكتاب ، القاهرة ، 



  

)٦٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

يفــرتض   الالتــي املــسئولية التقــصريية دون املــسئولية العقديــة يفالتــضامن 

 .فيها التضامن وإنام يتحقق باالتفاق أو النص 

ًيكـون إال حقـا   لعقـد العمـل التعـسفيل اهناء القول بأن اإليفـ كام أن 

 أساسه املسئولية التقصريية ، حيقق مصلحة العامـل ، حيـث أيًتقصرييا 

 هنـاء اإليف التعويض من التعـسف يفيستطيع العامل أن ينزل عن حقه  ال

ً مـستندا إىل تعـسفي الهنـاءلو جعلنا اإل ًمقدما عند إبرام العقد بعكس ، ما

ــأ  ــديخط ــسئأي عق ــه امل ــن  أساس ــازل ع ــه التن ــث يمكن ــة حي ولية العقدي

 األمر احلالة األخرية يف عند إبرام العقد هناء اإليفالتعويض عن التعسف 

 يتناىف مع هـدف قـانون العمـل وهـو وبالتايل يرض بمصلحة العامل الذي

  .)١(محاية العامل 

                                                        

1-  Rivero J, et savaitier J : Droit du travail 1960, P, 485 .       



 

)٦٨٢(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

 اما:  
ل اءما ا  وط صا   

ا ا   

 الفقـه يف اخلـاص جـري عقـد األيف تعـسفي الهناءسنوضح هنا تعريف اإل

 اخلاص عىل جري عقد األيف تعسفي الهناء ثم نعقبه ببيان طبيعة اإلسالمياإل

  :اآليتالوجه 

ا   ءأوما  ا   صا :  

 تـرصف يفرع  متناقضة قـصد الـشا"ـ عرف جانب من الفقه التعسف بأنه 

  .)١( "ًمأذون فيه رشعا بحسب األصل 

 بنظريــة احلــق تعــسفي ألنــه ربــد النظــريوهــو تعريــف راجــح مــن وجهــة 

 .هاستعاملوطبيعة ومدى 

 مضادته وهو إما أن تكون مقصودة أي " مناقضة قصد الشارع " قوله ففي

 .أو غري مقصودة

فيـه لقـصد  يـستعمل املكلـف احلـق املـأذون التـيفهى : فأما املقصودة 

 سلعى لقصد اإلرضار بالغري ، أو يتـذرع بـام يفاإلرضار فقط ، كاملرخص 

ًحـرم اهللا كنكـاح املـرأة املطلقـة ثالثـا ليحلهـا  ظاهره اجلواز إىل حتليل ما

ملطلقها ، ومن هذا يتبني لنا أن التعسف قد يكون لقصد اإلرضار بالغري وقد 

 .يكون ال

                                                        

ق ، ص  احلـاسـتعامل يففتحى الدرينى ، نظرية التعـسف /  هذا التعريف ديف انظر -١

٨٧. 



  

)٦٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 يف يكون ماهلا مضاد لألصل العـام تيالفهى األفعال : فأما غري املقصود 

 .ا ، إىل ما يتناقص هذا األصل مل ترشعاستعامهل أل فإذاالرشع ، 

 ، فهـذا خيـرج "ً ترصف مأذون فيه رشعا بحسب األصـل يف "وأما قوله 

ًتعـسفا فهـذا القيـد  ا يعترب اعتداء ، الإثباهت غري املرشوعة لذاهتا ألن األفعال

التعـسف وهـو الـصحيح لكـون مفهـوم االعتـداء خيرج االعتداء عـىل دائـرة 

 .خيالف مفهوم التعسف 

 عقـد إهنـاء باعتبـاره لفـظ دال عـىل تعـسفي الهناءـ أما بالنسبة لتعريف اإل

 : اخلاص بطريقة غري مرشوعة جرياأل

   ل أوأن م  : اخلـاص وجـود جـري عقـد األيف تعـسفي الهناءهل لإل 

  أم ال ؟سالمي الفقه اإليف

 هنـاء وجـود اإليف البـد بأنـهجابة عن هذا التساؤل تدفعنا إىل القول إن اإل

 :  من تقرير أمرين جري عقد األيف تعسفيال

 .كون العقد ملزم للجانبني  : اول

مالعقدإهناء يفاشرتاط السبب املرشوع  : ا . 

ا  ن و  ولا  م  :  

 القـايض عقد ملزم ، ما عدا جارةعىل أن عقد اإلفقد اتفق مجهور الفقهاء 

  .)١(رشيح 

                                                        

 ـ إصدار املجلـس األعـىل للـشئون سالمي الفقه اإليفموسوعة مجال عبد النارص  -١

 .هـ١٣٨ مؤسسة دار التحرير للطبع والنرش ـ القاهرة ٢٤٣ ص ٢اإلسالمية ج



 

)٦٨٤(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

 عقـد الزم مـن الطـرفني لـيس لواحـد مـنهام جـارة اإل" املغنـى يفوجاء 

 ، ألهنـا عقـد معاوضـة رأي وأصـحاب الـوالـشافعيفسخها وهبذا قال مالك 

  .)١( "ًفكان الزما كالبيع 

يـة عـن خيـار  عقـد الزم إذا وقعـت صـحيحة عرجارة اإل"كام جاء البائع 

  .)٢( "الرشط والعيب والرؤية عند عامة العلامء فال تفسخ من غري عذر

 غـري الزمـة ولكـل جـارة ومذهب رشيـح أن اإل" تبيني احلقائق يفوجاء 

 عقـد معاوضـة فيلـزم مـن اجلـانبني هـي قلنـا "واحد منها فسخها ، ثم يقـول 

  .)٣(  "كالبيع 

 وأموعاا ا اا و    ءإما   صا :  

 اخلــاص إذا جــري عقــد األإهنــاء يففإنــه يــشرتط تــوافر الــسبب املــرشوع 

 املـدة انتهـاء أحـد املتعاقـدين فـسخ العقـد قبـل وأرادكانت املـدة حمـددة 

 مـن أن )٥( ، وهذا خمالف ملـا اسـتقر عليـه أغلبيـة فقهـاء القـانون )٤(املحددة 

 .عىل العقد حمدد املدةترسى   التعسفي الهناءأحكام اإل

                                                        

 .٤٤٨ ، ص ٥املغنى البن قدامة ، ج  -١

 .٢٦٢٣ ، ص ٦بدائع الصنائع ، للكاسانى ج  -٢

 .١٤٦ ـ ١٤٥ ، ص ٥ج تبيني احلقائق للزيلعى ،  -٣

 .٣٤٤ الواردة عىل عمل اإلنسان ، ص جارةرشيف عىل الرشيف ، اإل/ د -٤

 .٣٤٠هشام رفعت هاشم ، قانون العمل األردنى ، ص  -٥



  

)٦٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ــد  ــإن العق ــددة ، ف ــري حم ــدة غ ــت امل ــا إذا كان ــه يفأم ــرب الفق ــة يعت  احلال

ً عىل القول الراجح صحيحا ، وحتدد مدته بالفرتة الزمنية املحددة سالمياإل

 .لألجرة

وهذا هو مذهب مجهور األحنـاف ، غـري أهنـم قـرصوا صـحة هـذا العقـد 

 الفـرتات الالحقـة هلـا ، باقيألجرة دون عىل الفرتة الزمنية األوىل املحددة ل

وقــالوا ألن هــذه الفــرتة معلومــة دون الفــرتات الالحقــة هلــا فإهنــا جمهولــة ، 

 .)١( املعلوم دون املجهوليففصح العقد 

 ، فلم يـروا )٣( ، وبعض احلنابلة )٢( هذا مجهور املالكية يفولكن خالفهم 

ًوجها صحيحا عندهم لقـرص صـحة العقـد غـري حمـدد املـ دة عـىل الفـرتات ً

ًالزمنية األوىل املحددة لألجـرة ولـذا صـححوا هـذا العقـد وجعلـوه حمـددا 

ألن كـل فـرتة زمنيـة حمـددة لألجـرة : بالفرتة الزمنية املحـددة لألجـرة قـالوا 

معلومة األجر واملدة فصح العقد وهذا التعليل كام ينطبق عىل الفرتة الزمنية 

لفرتات الزمنيـة الالحقـة هلـا، فـال وجـه األوىل املحددة لألجرة ينطبق عىل ا

 .للتفريق بينها

                                                        

 .١٢٣ ـ ١٢٢ ، ص ٥ ـ تبيني احلقائق ، ج ٢٥٧٤ ، ص ٥بدائع الصنائع ، ج -١

إلمام صالح عبـد  ، وهو رشح خمترص الشيخ خليل ل١٩٦ ص ٢جواهر األكليل ج  -٢

 .السميع األزهرى ، دار إحياء الكتب العربية 

 .١٩ ـ ١٨ ، ص ٦املغنى والرشح الكبري ج  -٣



 

)٦٨٦(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

 اهللا عنه ـ أنه أجر نفـسه للعمـل ريضوملا روى عن عىل بن أبى طالب ـ 

 ـ صىل اهللا عليه النبي إخراج املاء وسقى النخل عىل دلو بتمرة ، وأقره يف

  .)١(وسلم ـ 

بعــض  ـ عنــد ســالمي الفقـه اإليفًإذا فعقـد العمــل غـري حمــدد املـدة هــو 

 . الفرتة الزمنية املحددة لألجرةهيالفقهاء ـ ، حمدد املدة وهناية مدته 

 أحد املتعاقـدين إرادةوبناء عىل هذا فيشرتط توافر السبب املرشوع عند 

 . الفرتة الزمنية املحددة لألجرةانتهاءفسخ العقد ، قبل 

 فـسخه مـن يف جـري عقـد األطـريف مـن أيومما سبق يتبني لنا عدم أحقية 

 عليه جواز الفسخ مع وجود الـسبب ينبغي الذي األمرسبب مرشوع ،  ري ماغ

ً مــرشوعا عنــد تــوافر الــسبب هنــاء يرتتــب عليــه كــون اإلوالــذياملــرشوع ، 

 .ًاملرشوع وتعسفيا عند توافر السبب املرشوع

 يف)  اخلاصجرياأل(  لعقد العمل تعسفي الهناءهذا فيام يتعلق بوجود اإل

 .سالميالفقه اإل

أا   ءما :   

 . اخلاص بطريقة غري مرشوعة جري عقد األإهناءباعتباره لفظ دال عىل 

 باعتبـاره لفـظ دال سـالمي الفقـه اإليف تعـسفي الهناءمل أجد من عرف اإل

 . اخلاص بطريقة غري مرشوعةجري عقد األإهناءعىل 

 هنـاء إل" تعريفـاهتم يفذكره الفقهاء ـ حـول هـذا وبـالنظر  ولكن بتدبر ما

 وحماولــة " احلــق اســتعامل يف للتعــسف "ًالعقــد عمومــا وىف تعريفــاهتم 

                                                        

 .١٣٣ ص ٤نصب الراية ج  -١



  

)٦٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ــالنظر  ــا ، وب ــأليف بينه ــدلول اإليفالت ــى م ــاء معن ــسفي الهن ــد األتع  جــري لعق

 عــىل " احلــقاســتعامل يف التعــسف "اخلــاص ومالحظــة انطبــاق تعريــف 

 تطبيــق مــن  وكــون هــذا األخــري" اخلــاص جــري لعقــد األتعــسفي الهنــاءاإل

ً احلــق ، هبــذه األمــور كلهــا يتجــه شــيئا مــا اســتعامل يفتطبيقــات التعــسف 

 : الفقه بأنه يف اخلاص جري عقد األيف تعسفي الهناءتعريف اإل

  ." اخلاص جري حل ارتباط عقد األيف مناقضة قصد الشارع "

 يف " التعريـف تغنـى عـن ذكـر عبـارة يف " قـصد الـشارع "ولعل عبـارة 

 إهنـاء يف تعريف التعـسف يف سبق ذكرها والتي "ً فيه رشعا ترصف مأذون

 . الفقه يفاحلق 

 تـرشيع التـرصف ، يـدل عـىل إباحـة هـذا التـرصف ، يفألن قصد الشارع 

 الـذي حـق التـرصف اسـتعامل يفومناقضة قصد الشارع تدل عىل التعـسف 

 .أباحه الشارع لقصد معني وحكمة أراداها ختالف مقصد ومراد املنهى

 إىل " التعسف " اخلاص بتوجه جري حل ارتباط عقد األيفأن عبارة كام 

 . اخلاصجري عقد األإهناء

 .ًوجيدر بنا هنا ذكر مثال جيعل التعريف أكثر وضوحا 

ًذكر الفقهاء أن من اسـتأجر عينـا ثـم أراد سـفرا حيـول بينـه وبـني االنتفـاع  ً

ر مـع العـزم عليـه  ترك الـسفيف ، ألن جارةهبذه العني أن له حق فسخ عقد اإل

ًرضرا به وىف إبقاء العقد مع سفره رضر بـه أيـضا ، ملـا   ذلـك مـن إلزامـه يفً



 

)٦٨٨(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

، ولـدفع هـذا الـرضر عـن املـستأجر أجـاز )١(باألجر من غري استيفاء للمنفعة 

 .جارةالشارع له فسخ عقد اإل

 عقـد إهنـاء هـو الـذيوهذا هو قـصد الـشارع ، مـن إباحـة هـذا التـرصف ـ 

 فــسخ  يف حقــه اســتعاملاقض املــستأجر قــصد الــشارع ، و ـ فلــو نــجــارةاإل

 أو املـؤجر جريالعقد ال لدفع الرضر عنه ولكـن ملجـرد قـصد اإلرضار بـاأل

 .تعسفي الهناءفإن هذا الترصف هو عني اإل

 واملطالبـة هنـاء قصد املستأجر من هذا اإلإثبات هذه احلالة يف جريولأل

 .بالتعويض 

 الفـسخ إذا أسـتأجر مـا للمـستأجر أن  الفقهـاء عـىل"وهبذا الـصدد نـص  

إن هـذا : إن املـؤجر أو قـال : حيمله إىل احلج ، فبدأ له أن الحيج ، وقـالوا 

 قـال لـه احلـاكم جـارةولكـن يريـد فـسخ اإل يريـد تـرك الـسفر تعلل ، وهو ال

 .)٢("ًانتظره فإن خرج فيام استؤجـر ألجلـه أوال فلك األجر املتفق عليه 

 تعتـرب " جـري عقـد األإهنـاء يفن مناقـضة قـصد الـشارع وهكذا يتبني لنا أ

 ."ً تعسفيا يوجب الشارع فيها تعريض املترضر عام أصابه من رضرإهناء

 

 

 

                                                        

 .٣٢٠ ص ٢ ، جسالمي الفقه اإليفموسوعة ، مجال عبد النارص ،  -١

،  ـ عاطف فخرى ١٣ لعقد العمل ص تعسفي الهناء عبد احلفيظ بلخيرض ، اإلانظر -٢

 .٩٣الدليل اإلبجدى ، مرجع سابق ، ص 



  

)٦٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ط  مءما ا   صا ا ا :   

 اخلاص الخيتلف عـن مفهـوم جري عقد األيف تعسفي الهناءإن مفهوم اإل

ــق مــن تطبيقــات تعــسفي الهنــاء احلــق ، ألن اإلســتعاملا يفالتعــسف   تطبي

  .)١( احلقاستعامل يفالنظرية العامة للتعسف 

 اجلزئيـة املتعلقـة ببيـان يفًوانطالقا مـن هـذا األسـاس سـنركز احلـديث 

 اخلـاص عـىل طبيعـة أو جـري لعقـد األتعـسفي الهنـاءطبيعة أو تكييـف أو اإل

 وذلـك مـن خـالل أقـوال بعــض  احلـقاسـتعامل يفتكييـف نظريـة التعـسف 

  :اآليتالفقهاء املعارصين عىل الوجه 

دار خالف بني بعض الفقهاء املعارصين حول الطبيعـة الفقهيـة للتعـسف 

  :اآليت احلق عىل الوجه استعامل يف

 احلق ، إنام استعامل يفـ ذهبت طائفة من الفقهاء إىل القول بأن التعسف 

 : ومن هؤالء " بطريقة التسبب تعديهو من باب ال

 يف وأنــه بــسبب منــع التعــسف ": حممــد أبــو زهــرة حيــث يقــول / د) ١

 هـذه احلـال أن يف عىل اآلحاد ، قـرر الفقهـاء تعدي احلق ، ومنع الاستعامل

 :الفعل يتوارد عليه أمران 

يقوم عىل أصل ثبوت احلق باإلذن وهو ما : أ. 

 .)٢(إلخ .. ق من أذى بغريه  احلاستعامليفىض إليه  باملنع وهو ما : امو

                                                        
 ـ عـاطف ٢١٣ لعقـد العمـل ، ص تعـسفي الهنـاء عبـد احلفـيظ بلخيـرض ، اإلانظـر -١

 .٩٣فخرى ، الدليل األبجدى ، مرجع سابق ، ص 

 يف ومهرجان اإلمام ابن تيمية بحث الشيخ حممـد أبـو زهـرة سالميأسبوع الفقه اإل -٢

 األعــىل لرعايــة الفنــون واآلداب والعلــوم  مطبوعــات املجلــس٤٠ ـ ٣٩التعــسف ص 

 .م١٩٦٣هـ ت ١٣٨٢االجتامعية ، مطابع كوستاتسوماس ورشكاه 



 

)٦٩٠(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

 إىل حد الرضر فإنـه يكـون التعـسف ثـم إهنـا األمرفإذا جتاوزت : ويقول 

 .)١(متنع االستقالل بالترصف ألن االستقالل فيه جتاوز للحد املرشوع 

ــول  ــن ": ويق ــدي وم ــسفا تع ــون متع ــه يك ــه فإن ــيس ل ــل ل ــام بعم  يفً بالقي

 .)٢( " احلق استعامل

ً تارة بأنه تعسف وطورا بأنه جتاوز ، وأحيانا عديالتوهكذا يصف فضيلته  ً

 دائـرة يفًيصف الفعل غري املرشوع أصال بأنه تعسف والتعسف إنـام يكـون 

  .)٣( األصل كام هو معلوم يفعمل مرشوع 

 عرفنـا أن أنـواع التعـسف ": حيـث يقـول : الشيخ أمحـد أبـو سـنة ) ٢

إن :  تقول التيسد الذرائع أربعة وأن الثالثة األوىل منها مبنية عىل قاعدة 

ًاملرشوع إذا أدى إىل حمظور ، كان حمظورا واملباح إذا أدى إىل حـرام 

  ."...ًكان حراما 

 أمـر حمظـور يف احلق قد تسبب استعامل يفوبناء عليه يكون املتعسف 

 بالـسعي حقه بقصد الرضر ، أو استعاملًمتعديا بطريق التسبب لتقصريه عند 

ً حتقيق أغراض غري مرشوعة فيكون مسئوال يفة ، أو  حصول مفاسد غالبيف

  .)٤(عن هذا التقصري 

                                                        

 .٤٢املرجع السابق ص  -١

 .٨٦املرجع السابق ص  -٢

 .وما بعدها ٧١ احلق ، ص  استعامل يففتحى الدرينى ، نظرية التعسف / د -٣

 ، ١١٩ التعـسف ص يفبحـث أمحـد أبـو سـنة ، /  ، الـشيخ سالميأسبوع الفقه اإل -٤

 .مرجع سابق



  

)٦٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 تعـد "ونالحظ بوضوح تكييف الشيخ أمحد أبـو سـنة هنـا التعـسف بأنـه 

 ."بطريق التسبب 

ا ا إ و و أي  داتة ام :  

ــ أن ال١ ــام بعمــل ال" جمــاوزة احلــق " تعــديـ يــستند إىل جــواز   أو القي

 ذاتـه ولـه سـلطة القيـام بـه يفبينام التعسف جمالـه العمـل املـرشوع  رشعي

ًرشعا وإنام أتاه العيـب إمـا مـن القـصد املنـاقض لقـصد الـشارع أو النتيجـة 

 احلـق ، بـدليل أن املتعـسف لـو عـاود الفعـل استعاملاملادية املرتتبة عىل 

  مفـسدةهـيذاتـه غـري مـشوب يعيـب قـصد اإلرضار ، أو مل يلـزم عنـه نتيجـة 

  .)١(راجحة لزال عنه وصف التعسف 

ــ أن ال٢ ــديـ ــأ تع ــرة اخلط ــل لفك ــيف املقاب ــانون امل ــن دين الق ــارص ع  ق

 .)٢( سالمي الفقه اإليفاستيعاب مجيع صور التعسف املعروفة 

ومن ذلك أن اإلمام الشاطبى قد أورد حاالت استثنائية يسأل فيها الشخص 

 إذا ترتـب شخـيص احلـق الستعاملا إن ":  ، إذ يقول )٣(ًدون أن يكون متعديا 

عنه رضر عام فيمنـع وذلـك لكـون املـصالح العامـة مقدمـة عـىل املـصالح 

  .)٤ ("اخلاصة 

                                                        

 .٧٢فتحى الدرينى ، نظرية التعسف ، ص / د -١

 هنــاءً ، أيــضا اإل٧٣ احلـق ، ص اســتعامل يففتحـى الــدرينى ، نظريـة التعــسف / د -٢

 .٥٥عبد احلفيظ بلخيرض ، ص /  دتعسفيال

 .٥٦ ، ص تعسفي الهناءعبد احلفيظ بلخيرض ، اإل/ د -٣

 .٣٤٨ ص ٢، جاملوافقات للشاطبى  -٤



 

)٦٩٢(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

ً أقامه اإلمام الشاطبى هنا ليس معيارا ذاتيا يقوم عىل اإلالذيفاملعيار   رادةً

 ينظـر فيهـا إىل نتـائج التـي يقوم عـىل قاعـدة سـد الـذرائع ماديبل هو معيار 

 .)١(له وهذه القاعدة قوامها املوازنة بني النفع والرضرالفعل وما

بينام ذهب طائفة أخرى مـن الفقهـاء املعـارصين إىل أن نظريـة التعـسف 

 أساسها ومبناها عن قاعدة يف مستقلة سالمي الفقه اإليف احلق استعامل يف

 . ومسئوليته التقصريية" غري املرشوع "الفعل الضار 

 يف جتامعيحلق وغايته وموقعه من النظام االطبيعة ا( وتقوم عىل أساس 

 ).اإلسالم 

ا ا إ ذ أيو  ءا  :  

ً والواقع أن نظرية التعسف مرتبطة أساسـا بطبيعـة احلـق ، ": ـ من يقول ١

 تعديتستند إىل معيار ال وغايته وهى نظرية مستقلة هلا معايريها اخلاصة وال

 .)٢( "بطريق التسبب 

 تنطلـق مـن سـالمي الفقـه اإليف إن نظر التعسف "ام قال جانب آخر ـ ك٢

 " ، ثـم يقـول أيـضا " نظرية الرشيعة اإلسالمية وفقهها يفطبيعة احلق نفسه 

                                                        

 ، اهليئة املـرصية ١٠٥ احلق ، ص استعامل يفحممد شوقى السيد ، التعسف / د -١

 .العامة للكتاب

 .٧٧فتحى الدرينى ، نظرية التعسف ، ص / د -٢



  

)٦٩٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 أوجه وهو أسد وأصح من ربط قاعدة التعـسف بقاعـدة رأي أرى هذا الوإين

 .)١( "املسئولية التقصريية 

ــ والــبعض اآلخــر يقــول ٣ ــ": ـ تقــيم  رشيعة اإلســالمية ال وهكــذا نجــد ال

 ، وإنـام تقيمـه عـىل التـسبب بطريقـة تعـديالتعسف عىل أساس اخلطـأ أو ال

  .)٢(أساس طبيعة احلق وغايته 

ا ا أيوو  :  

 تعليـل أحكـام املنـع مـن يف عمد إليهـا الفقهـاء التي كثرة االستثناءات "

، وتارة باملصلحة ،  احلق أو أحكام التضمني تارة باالستحسان يفالترصف 

ًوأخرى دفعا للرضر العام أو تقديام للمصلحة العامة  ً" )٣( . 

ً مطلقـا وإنـام هـو حـق طبيعيـاً الرشيعة اإلسالمية ليس حقا يفوألن احلق 

مصدره الرشيعة اإلسالمية منحته لألفراد مصالح العبـاد فهـو وسـيلة لتحقيـق 

  .)٤(هذه الغاية ومقيد هبا 

 ألن األحكـام إنـام رشعـت " سـيف الـدين اآلمـدى وىف هذا الشأن يقول

ملقاصد العباد ، أما أهنا ـ األحكام ـ مـرشوعة ملقاصـد وحكـم ، فيـدل عليـه 

 أن ينبغـي ترشيع األحكام ، ومـن ثـم يفاإلمجاع والقول ، فاملصالح مقيدة 

                                                        

 يف احلــق اسـتعاملمصطفى أمحد الزرقاء ، صياغة قانونيـة لنظريـة التعـسـف ب/ د -١

 . ، دار البشري ، عامن٢٢ ـ ٢١ هذا القول ص يف انظر ، إسالميقانون 

 .٥٧ ، ص تعسفي الءعبد احلفيظ بلخيرض ، اإلهنا/ د -٢

 .٧٧فتحى الدرينى ، نظرية التعسف ، ص / د -٣

 .٥٧ ، ص تعسفي الهناءعبد احلفيظ بلخيرض ، اإل/ د -٤



 

)٦٩٤(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

 يفً أيـضا النظـر ينبغـي ، كام )١( الترشيع يفيتجه قصد املكلف إىل قصد اهللا 

ــآالت األ ــذه م ــال إال أن ه ــآالتفع ــد امل ــى تقي ــا وه ــصودة رشع ــربه مق ً معت

 احلق ، وجتعل رشعيته ، هنا بتحقيق الغاية من رشعيته فـال يكـون استعامل

 قامـت عليـه الـرشيعة الـذيًالعمل مناقضا من حيـث املـال والثمـرة لألصـل 

  .)٢( "اإلسالمية من جلب املصالح ودرء املفاسد 

ــ ــت احلقــوق وس ــاحلق وهلــذا فلــام كان ــات ف ــذه الغاي ــق ه  يفائل لتحقي

الرشيعة اإلسـالمية لـه صـفة مـن درجـة فرديـة واجتامعيـة ، ونظريـة التعـسف 

 ، ومن ثم تكـون بعيـدة )٣(وجدت لتحقيق التوازن بني طبيعة احلق املزدوجة 

 مشكلة سـابقة عـىل هـذه هي نطاق املسئولية التقصريية ، وإنام يفكل البعد 

ً أن جتد حلوهلا بعيـدا عـن املـسئولية التقـصريية ، وتنفـرد وينبغياملسئولية 

 .)٤(ًبنظرية مستقلة تكون مبدأ عاما ينطلق من طبيعة احلق ومن نسبتيه وغايته 

يقـوم  عـىل أسـاس الفرديـة املحـضة ، وال اجلامعيـة   السـالميوالفقه اإل

ـــة  املحـــضة بـــل يقـــوم عـــىل التنـــسيق والتوفيـــق بـــني املـــصلحتني الفردي

 .يةواجلامع

                                                        

 .٨٠فتحى الدرينى ، نظرية التعسف ، ص /  بنفس املعنى دانظر -١

 ، بـاب القيـاس ، دار ٣ ج "سـيف الـدين األمـدى  " األحكام لـ أصول يفاألحكام  -٢

 .١٩١٤املعارف ، القاهرة ، 

 .٨٢فتحى الدرينى ، نظرية التعسف ، ص / د -٣

 .٥٨ ص تعسفي الهناءعبد احلفيظ بلخيرض ، اإل/ د -٤



  

)٦٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 الرشيعة وفقههـا ـ وهـى وسـائل لتحقيـق غايـات الـرشع ـ يفوأن احلقوق 

جيب أن تقىض إىل تلك الغاية املزدوجة ، وإال وقـع التنـاقض بـني الوسـيلة 

ًوالغاية وبذلك يكون للحق وظيفة مزدوجة أيضا فردية ومجاعية معا ً. 

أنه تتعارض مع املصلحة العامة و وأن األوىل مصونة وحممية مادامت ال

جيب أن يسلك مسلك التوفيق بينهام مـا أمكـن ، وتقـديم املـصلحة العامـة 

 .)١ (تقىض به مقررات الرشع حسب ما

 

 

 

 

 

 

                                                        

 احلـق ص اسـتعاملمصطفى أمحد الزرقاء ، صيغة قانونية للنظرية ، التعـسف ب/ د -١

٢١. 



 

)٦٩٦(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

 اما:  
ا ءما ا    

 لعقـد العمـل وتطبيقاتـه تعسفي الهناء هذا املطلب معايري اإليفسنوضح 

 لعقـد تعـسفي الهنـاءتنـاول معـايري اإلالترشيعية والقضائية ، ثم تعقـب ذلـك ب

   :اآليت فرعني عىل الوجه يف وذلك سالمي الفقه اإليف اخلاص جرياأل

  :ا اول
ا ءما ا    

وا ا و  

 يف عـىل معـايري التعـسف دينلقد نصت املادة اخلامسة من القـانون املـ

 لعقـد العمـل تعـسفي الهنـاء نفس الوقـت معـايري اإليف احلق وهى استعامل

هـو إال تطبيـق مـن تطبيقـات   لعقـد العمـل مـاتعسفي الهناءعىل اعتبار أن اإل

 : احلق بقوهلا استعامل يفنظرية التعسف 

  :" األحوال اآلتية يف احلق غري مرشوع استعامل يكون "

 .إذا مل يقصد به سوى اإلرضار بالغري  ) أ(

ال  يرمــى حتقيقهــا قليلــة األمهيــة بحيــث التــيإذا كانــت املــصالح   ) ب(

 .يصيب الغري من رضر بسببها  البتة مع ماتتناسب

 . يرمى إىل حتقيقها غري مرشوعةالتيإذا كانت املصالح   ) ج(

 يف لنظرية التعسف سالميخترج عن معايري الفقه اإل  واملعايري السابقة ال

ــي احلــق، اســتعامل ــاين الفــرع يف سنوضــحها والت ــذا ســنالث عرض هــذا  ول

 لعقـد العمـل عـىل الوجـه تعـسفي الهنـاءللتطبيقات الترشيعية والقـضائية لإل

  :اآليت



  

)٦٩٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ت اءاما  ا  :  

 لعقـد العمـل تعـسفي الهنـاءً والعمل نصوصا لإلدينلقد أورد القانون امل

صـاحب  راجعـة إىل تعـسفي الهنـاءغري حمدد املدة ، وهى كلها أسباب لإل

 :العمل 

  :  ا  امء ا ب اممص امن ا  ) أ(

 لعقـد تعـسفي الهنـاء سبني مـن أسـباب اإلرصي املدينأورد القانون امل

 :العمل 

 أو :"ء ام ا  نز أو د  ":   

فـصل ويعتـرب ال .. " عـىل أنـه دين من القـانون املـ٦٩٥/٢نصت املادة 

ًتعسفيا إذا وقـع بـسبب حجـوز أوقعـت حتـت يـد رب العمـل ، أو وقـع هـذا 

 ."الفصل بسبب ديون يكون العامل قد التزم هبا للغري

ًولذا فإنه يعد ترسحيا تعسفيا إذا ما قام رب العمل بترسيح العامـل بـسبب  ً

 تـرتاكم عـىل العامـل التـيحجوز عىل مستحقاته حتت يده أو بسبب الديون 

، حيـث ) مدين ٥م(ً ، وتعترب هذه احلالة تطبيقا النعدام املصلحة جتاه الغري

 العقـد مـع إهنـاء يف يـستند إليهـا صـاحب العمـل التـي املصلحة ال تتناسب

  .)١( لعقد العمل هناء يلحق بالعمل بسبب هذا اإلالذيالرضر 

                                                        

 بند ٥٥٠حممد لبيب شنب ، ص /  ـ د٢٠٩ بند ٣٨٥نم ، ص إسامعيل غا/  دانظر -١

٣٧٨. 



 

)٦٩٨(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

م : "ء ام   ":   

 جيوز احلكم بالتعويض "أنه  عىل مرصي مدين) ٦٩٦/١(تنص املادة 

عن الفصل ولو مل يصدر هذا الفصل من صاحب العمل إذا كان هـذا األخـري 

قد دفع العامل بترصفاته وعىل األخص بمعاملته اجلائزة أو خمالفتـه رشوط 

 .)١( " أهنى العقدالذي الظاهر يفالعقد إىل أن يكون هو 

  :و ا ا   ال ن 

أن يتخذ صاحب العمل حيال العامل ترصفات : لة اجلائزة مثاهلا ـ املعام

  .)٢(ماسة بكرامته ، مما جيعل العامل يستقيل من منصبه 

فمثل أن يمتنع صاحب العمل عن دفـع األجـرة : أما خمالفة رشوط العقد 

 .املتفق عليها مما حيمل العامل عىل االستقالة

 نقـل العامـل إىل مركـز "  بطريـق غـري مبـارشهناءويدخل أيضا حتت اإل

مــن ) ٦٥٦/٢(ً وذلـك طبقــا ملـا نـصت عليــه املـادة "أقـل ميـزة أو مالئمــة 

 ونقـل العامـل إىل مركـز أقـل ميـزة أو مالئمـة مـن " بقوهلـا دينالقانون امل

ًيعد عمال تعسفيا بطريـق غـري  ذنب جناه ، ال  كان يشغله لغري ماالذياملركز 

، ولكن يعد كـذلك إذا كـان الغـرض منـه مبارش إذا ما اقتضته مصلحة العمل 

 ."إساءة العامل

                                                        

/  ، نبـذة      ـ د٣٥٢ عقـد العمـل الفـردى ، ص يففتحى عبد الصبور ـ الوسـيط / د -١

 .٣٨ ، بند ٥٥١حممد لبيب شنب ، ص 

 ١٣٢ ص ٣ جملـد ١ جيفم ، مدونة الفكهانى ٣٠/١/١٩٥٥ يفالقاهرة االبتدائية  -٢

 .٥٦٧رقم 



  

)٦٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 إهنـاء لعقـد العمـــل إهنـاءكل تلـك الـصور الـسابقة تعتـرب التـرسيح فيهـا 

 .)١(ًتعسفيــا يستوجب التعويض

   "  امء مص من ا ا ب ا"  ) ب(

ً ســببا وحيـدا مــن أسـباب اإلرصيأورد  قـانون العمــل املـ  سفيتعــ الهنــاءً

 .ًيتعلق برفض صاحب العمل إعادة العامل إىل عمله بعد وقفه احتياطيا

 إذا اهتـم العامـل "من قانون العمل اجلديد عىل أنـه ) ٦٧(فنصت املادة 

 أو اآلداب العامـة أو اهتـم مانـةبارتكاب جناية أو جنحة خملة بالرشف أو األ

ًفـه مؤقتـا  جنحة داخـل دائـرة العمـل ، جـاز لـصاحب العمـل وقأيبارتكاب 

، خـالل ) ٧١( املـادة يف عـىل اللجنـة املـشار إليهـا األمـروعليه أن يعرض 

فإذا رأت السلطة املختصة عدم تقديم العامل ... ثالثة أيام من تاريخ الوقف 

ــسوية  ــع ت ــه م ــه إىل عمل ــب إعادت ــه وج ــة أو قــىض برباءت ــة اجلنائي للمحاكم

  ."....ياًمستحقاته كاملة وإال اعترب عدم إعادته فصال تعسف

 ، ٢٠٠٣ لـسنة ١٢مـن قـانون العمـل املوحـد رقـم ) ٧١(ونصت املـادة 

تــشكل بقــرار مــن وزيــر العــدل باالتفــاق مــع اجلهــات املعنيــة جلــان ذات 

 : من قضائياختصاص 

                                                        

 ـ عـدىل خليـل ، معـوض عبـد التـواب ، ٧٠٨ه ، مرجـع سـابق ، ص حـسن كـري/ د -١

ــة ، ص يفاملرجــع  ــات االجتامعي ــل والتأمين ــات العم ــة ، ٤٦ منازع ــة القانوني ، املكتب

ق ٤٤ لـسنة ٩٤٥ نقض رقـم ١/٣/١٩٨٠ يف مدين ـ نقض ١٩٨٠ ، عام ١القاهرة ، ط

 .٨٥ ، ص ٧٥ رقم ٤، قضاء النقض للهوارى ، ج



 

)٧٠٠(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

ًـ اثنني من القضاة تكون الرئاسة ألقـدمهام وفقـا للقواعـد املقـررة بقـانون 

 .السلطة القضائية

 .املة واهلجرة املنتقى أو من ينيبهـ مدير مديرية القوى الع

 .ـ عضو عن احتاد نقابات أصحاب األعامل املعنية

 .ـ عضو عن منظمة أصحاب األعامل املعنية

 املنازعات الفردية الناشئة عـن يفوختتص كل جلنة دون غريها بالفصل 

 النزاع املعروض عليها خالل يفتطبيق أحكام هذا القانون ، وتفصل اللجنة 

 .ًا من تاريخ عرضه عليهاستني يوم

ً طلب فصل العامل خالل مخسة عرش يوما من يفوعىل اللجنة أن تفصل 

تاريخ أول جلسة ويكون قرارها هنائيا ، فإذا رفضت الطلب ألزمت صـاحب 

ــا ــه م ــؤدى إلي ــه ، وأن ي ــل إىل عمل ــادة العام ــل بإع ــن  العم ــه م ــرصف ل مل ي

 .مستحقات

للجنـة بإعـادة العامـل إىل عملـه فإذا مل يقم صـاحب العمـل بتنفيـذ قـرار ا

ًاعترب ذلك فصال تعـسفيا يـستوجب التعـويض طبقـا للـامدة  ً مـن هـذا ) ١٢٢(ً

 .القانون

 املوضوع بالتعويض املؤقت إذا طلب العامل يفوعىل اللجنة أن تفصل 

 .ً هذه احلالة اجب النفاذ فورا ولو طلب استئنافهيفذلك ويكون قرار اللجنة 

ًكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقـت  يالتيوختصم املبالغ 

 قــد حيكـم لــه بــه أو مــن أيــة مبــالغ أخــرى الــذيالتنفيـذ مــن مبلــغ التعــويض 

 .مستحقة له لدى صاحب العمل



  

)٧٠١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 قـضت اللجنـة بإعادتـه النقـايبفإذا كان طلب فصل العامل بسبب نـشاطه 

 مل يكـن مل يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل إىل عمله إذا طلب ذلك ما

 .بسبب هذا النشاط

 ثبـات املرافعـات واإلقـانوينويتبع فيام مل يرد بشأنه نص خاص أحكـام 

 . املواد املدنية والتجاريةيف

 أ  ق ءن ا ، ا   و:  

 بارتكـاب اجلريمـة االهتـامًإذا كان احلكم بالرباءة قائام عىل نفى : اول  

ًفيا قطعيا ، فصاحب العمل املنسوبة إىل العامل ن  هذه احلالة جيرب عـىل يفً

 . امتناعه هذايفًإعادته ، وإال يعد متعسفا 

مًوفيه يكـون احلكـم بـرباءة العامـل مـستندا إىل عـدم كفايـة األدلـة  : ا

 . )١( غـري صـحيح االهتاميعنى أن  ًجتاه العامل ألن عدم إدانة العامل جنائيا ال

 اإلجراءات أو عـدم كفايـة األدلـة يفستند إىل خطأ كأن يكون حكم الرباءة م

 .)٢(ًدون نفى التهمة كليا عن العامل 

 احلالة األخرية يمكن لصاحب العمل أن يرفض إعادة العامـل لعملـه ففي

 العامـل وعـدم الثقـة يفوخاصة إذا قامت لديه أسباب جديه تؤكـد االرتيـاب 

                                                        

 يففتحى عبد الصبور ، الوسيط /  ـ د٨٨ قانون العمل ، ص صولأحسن كريه ، / د -١

ــردى ، ص  ــل الف ــد العم ــذة ٣٤٨عق ــرض ، اإل/  ـ د٤٧٤ ، نب ــيظ بلخي ــد احلف ــاءعب  هن

 .٣٠٩ ـ ٣٠٨ لعقد العمل ، ص تعسفيال

 ، رقم ٣٦٨ ، ص ٢ ، موسوعة اهلوارى ، ج٢٧/٦/١٩٦٢ يفبور سعيد االبتدائية  -٢

٤٣١. 



 

)٧٠٢(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

ربر املرشوع عـىل عـاتق  وجود املإثباتفيه بالرغم من براءته ، ويقع عبء 

  .)١(صاحب العمل 

 م :" ت اا "  

ً حيزا كبريا تعسفي الهناءيشغل اإل ً جمال التطبيقات القـضائية جمـسدا يفً

 الراجعـة إىل رب العمـل ويمكـن تعـسفي الهنـاءًبذلك عـددا مـن أسـباب اإل

 :  دائرتني يفإمجال هذه األسباب وحرصها 

واقتصادية تتعلق باملرشوع  دائرة" : ا ". 

مدائرة تتعلق بالعامل" : ا ".  

  :اآليتوسنلقى الضوء عىل هاتني الدائرتني  عىل الوجه 

 وا :" دة ااا و وع ا  "  

 يمكـن التي خطار تنظيم املرشوع درء لإلإعادة يفلصاحب العمل احلق 

 . )٢(أن يواجهها املرشوع 

                                                        

 .٣٨١ بند ٥٥٤ / ٥٥٣، ص حممد لبيب شنب / د -١

 ٧٩٨ ص ١٠ س ١٧/١٢/١٩٥٩ من جلـسة ٢٥ لسنة ٨٣ رقم مرصي نقض انظر -٢

 .٢٧٦ ص ١٩٧٦عصمت اهلوارى ، ط 

ــ نقــض رقــم  ــصمت ٣٥٧ ص ١ ع ١٨ س ١٥/٢/١٩٦٧ق جلــسة ٣٢ لــسنة ٢٧٨ـ  ع

 .٢٨٠ ص ١٩٧٦اهلوارى ، ط 

ــم  ــض رق ــ نق ــسنة ٦٠ـ ــسة ٣٢ ل ــصمت ٤٥٣ ص ١ ع ١٨ س ٢٢/٢/١٩٦٧ ق جل  ع

 .٢٨٣ ص ٧٦وارى ص اهل



  

)٧٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ًيعـد بـذلك متعـسفا  ولتحقيق هذه الغاية قد ينهى عقود بعض العامل ، وال

 مـن " ، فقـضت حمكمـة الـنقض بـأن )١(مادام يرمـى إىل مـصلحة املـرشوع 

جـرى بـه قـضاء حمكمـة الـنقض تنظـيم منـشأته  سلطة رب العمل ـ وعىل ما

دائرة يراه من الوسائل إلعادة تنظيمها وإن أدى به ذلك إىل تضييق  واختاذ ما

يـدعو إليـه بحيـث   من ظروف العمل مـارأينشاطه أو ضغط مرصوفاته متى 

 إهنـاءإذا اقتىض هـذا التنظـيم إغـالق أحـد فـروع املنـشأة أو أحـد أقـسامها و

يـربره وانتفـى عنـه وصـف التعـسف   مـاهنـاءعقود بعض عامله كان هلـذا اإل

 وإنـام  ذلك تقديرية الجيوز لقاىض الـدعوة أن حيـل حملـه فيهـايفوسلطته 

 دعـت إليـه ، وهـو غـري التـيتقترص رقابته عىل التحقق مـن جديـة املـربرات 

 .)٢( "ملزم بأن يلحق العامل املفصول بعمل أخر

                                                                                                                                        

 ١١٠ ص ٧٩ عصمت اهلـوارى ط ١٧/٦/١٩٦٨ ق جلسة ٤٦ لسنة ٧٧٠ـ نقض رقم 

 ق ٥٢ ـ الطعن رقـم ٢٣٩ ص ١١ س ٢٤/٣/١٩٦٠ ق جلسة ٣٥ سنة ٣٣٢الطن رقم 

 .م٣١/١٠/١٩٨٨ ق جلسة ٥١ س ١٣٣١ ـ الطعن رقم ١٦/١١/١٩٨٧جلسة 

 س ١٤٤ن رقـم  ـ الطعـ٨٢١ ص ٢ ج١٧ س ٦/٤/٦٦ ق جلـسة ٣ سـنة ١٢٧ـ الطعن 

 الطعـن ١/١/١٩٨٩ جلـسة ٥٧ س ٣٠٣١ــ الطعـن رقـم ١٨/٤/١٩٨٨ ق جلسة ٥٣

 ٤٣ سـنة ٦٤ ـ الطعن رقم ٢٨٧ ص ٣ ع ٣٠ س ١٥/٢/١٩٧٩ ق جلسة ٤٩ سنة ٣٧٤

 ق جلـسة ٥٤ سـنة ٧٥٧ ـ الطعـن رقـم ٢٣٢٢ ق ص ٣٢ س ١٩/١٢/١٩٨١ق جلسة 

٢٥/٦/١٩٨٩. 

 .٨١١ قانون العمل ، ص أصولحسن كريه ، / د -١

ــض  -٢ ــم يفنق ــن رق ــنة ٣٦٠ الطع ــسة ٣٢ س  ص ١ ع ١٨ م س ٢٢/٢/١٩٦٧ ق جل

٤٥٣. 



 

)٧٠٤(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

 يرمى إليها صاحب احلـق قليلـة األمهيـة ، وال التيـ فإذا كانت املصلحة 

ً هنــا يكــون مــشوبا هنــاءيــصيب العامــل مــن رضر ، فــإن اإل تتناســب مــع مــا

 .بالتعسف

ــذ ــأن ول ــة ب ــاهرة االبتدائي ــة الق ــضت حمكم ــديم "ا ق ــل ق ــد عام ــا عق  إهن

ًالستبداله بعامل حـديث ، يتقـاىض أجـرا أقـل ، وتـوفري الفـرق بـني األجـرين 

 .)١(هناء اإليف غري مرشوع للحق ًاستعاماليعترب 

 مة ااة ": ااا و ا   "  

لعمــل تتعلــق باحلالــة العامــل  يقــدمها صـاحب االتــيقـد تكــون األســباب 

 ، وىف هـذه احلالـة لـصاحب العمـل اخلـاطئالصحية أو املهنية أو بـسلوكه 

 ، فـإن مل هنـاء عقد العمل مادامت هذه األسـباب جديـة ومـربرة لإلإهناء يف

 .ً هذه احلالة قد يكون مشوبا بالتعسفيف هناءتكن كذلك فإن اإل

 العقـد إمـا أن تكـون هنـاءإل قد يتذرع هبا صاحب العمل التيـ واألسباب 

حسمية أو مهنية أو سلوكية ويمكن أن نشري إىل تلـك األسـباب عـىل الوجـه 

  :اآليت

١ (" رة اا   ") :  ٧١/٤  ي(  

 قـد يتـذرع هبـا صـاحب والتـي تتعلق بالقـدرة اجلـسمية التيمن األسباب 

 "ل بالقـاهرة مـن أن قضت به حمكمـة شـئون العـام  العقد ، ماهناءالعمل إل

                                                                                                                                        

 .٦٢٠ ص ٢ ع ٢١ م س ١٥/٤/١٩٧٠ ق جلسة ٣٤ سنة ٤١٦ الطعن رقم يفـ نقض 

 .٦٤٧ ص ٣ جملد١ ، مدونة الفكانى ج١٠/١٢/١٩٦٠القاهرة االبتدائية  -١



  

)٧٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

يمنعه من تأدية عملـه كـان هـذا  فصل العامل ملرض به وكان هذا املرض ال

  .)١( "ًالفصل تعسفيا 

 مـن " بـأن )٢(قضت حمكمة الـنقض  : " سبب عدم الكفاءة املهنية ") ٢

 الــذي املكـان يفسـلطة رب العمـل التنظيميـة تقـدر كفايـة العامـل ووضـعه 

 "تاج بحيث إذا استبان عدم كفايته اعتـرب ذلـك يصلح بام حيقق مصلحة اإلن

 ، لتعـديل رشوط عقـد العمـل أو إهنائـه وعـىل مـن يـدعى "ًمأخذا مرشوعا 

ه ، عدم صالحية إثبات العقد عبء إهناء يف والتعسف املأخذعدم صحة هذا 

 هنـاءً يعتـرب مأخـذا مـرشوعا إلإداري كمفتشالعامل للنهوض بأعباء وظيفته 

 ."عالقة العمل

ًذا وجيب أن يكون إدعـاء عـدم الكفـاءة املهنيـة جـديا ، فغـن مل يكـن ـ ه

ً هذه احلالة يعتـرب تعـسفيا كـام لـو فـصل العامـل ملجـرد يف هناءكذلك فاإل

  .)٣(كرب سنه 

٣ ("     ك اا  "  : قد يكون لسلوك العامل تأثري عىل حسن سـري

ــة حــق يفالعمــل ، ولــصاحب العمــل  وقــد قــضت  العقــد إهنــاء هــذه احلال

                                                        

 كامـل انظـر ـ ٥٣ لـسنة ٢٤٣م رقـم ٢٩/٢/١٩٥٣حمكمة شـئون العـامل القـاهرة  -١

 .٣٢٢ ص ١٩٥٥حممد بدوى ، قانون عقد العمل الفردى ط 

 ٤٤٤ ـ الطعـن رقـم ١٤٧٤ ص ٣ ع ١٩ س ١٩٦٨/ ٤/١٢ ق ٣٤ س ١٣٩الطعن  -٢

 ـ جمموعــة القواعـد القانونيـة ـ ١١٢ ص ١ ع ٢٢ س ٢/٢/١٩٧٢ ق جلـسة ٣٥سـنة 

 .١٦٨ ص ٤٩رقم 

 .٢٩٢، ص  احلقوق وإلغاء العقود استعامل يفحسني عامر ـ التعسف / د -٣



 

)٧٠٦(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

 ذاهتا صفة لـصيقة بالـشخص يف صفة سوء السلوك " بأن )١ (حمكمة النقض

شابت العامل خارج الوظيفة فإن ذلك من شأنه أن ينعكس عىل عملـه  فإذا ما

 بعد ذلـك أن يكـون سـوء ويستوي، ويؤدى إىل اإلخالل بكرامته ومقتضياته 

قـد انتهـت  جمـال العمـل أو خارجـه طاملـا أن اخلدمـة يفالسلوك قـد وقـع 

 ."بسببه 

 هنـاءأما إذا مل يكن لـسلوكه تـأثري يـذكر عـىل سـري العمـل كـأن يكـون اإل

 املنـشأة ، أو يكـون بـسبب يفالتأخر العارض عـن موعـد احلـضور املقـرر 

ً يكـون عاريـا عـن هناء، فإن هذا اإل)٢(املشادة الكالمية بينه وبني بعض زمالئه

 .املربر

 فـصل العامـل إذا بنـى "اهرة بـأن ولذا قضت حمكمـة شـئون العـامل بالقـ

يقـع حتـت طائلـة نـص املـادة  عىل مشاغباته مع زمالئـه فـإن هـذا الـسبب ال

ًم ويكون الفصل جـاء عـاطال ١٩٥٢لسنة ) ٣١٧(من املرسوم بقانون ) ٤٠(

  .)٣( "عن املربر 

                                                        

 .١٥/٣/١٩٨٧ ق جلسة ٥ سنة ، ١٤١٣نقض الطعن رقم  -١

 ـ  ٢٧٠ قانــون العمـل املوحد ، ص يفعصمت اهلوارى ـ وفهمى كامل ، املرشد  -٢

 .٣٨٨  بند وما بعدها ٥٦٤حممد شنب ، مرجع سابق ص / د

 ـ كامـل حممـد ١٤/٢/١٩٥٤ ـ ٤٣ سـنة ٥٥٧٤حمكمة شئون عامل القاهرة رقـم  -٣

 .٣٢٣بدوى ص 



  

)٧٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 اما:  
ا ءما ا  صا   

ا ا   

 لذا جاءت " املصلحة " تطبيقها عىل يفحكام الرشيعة اإلسالمية تبقى أ

 وضـعها الـشارع تفاديـا التـي " املـصلحة " أساسـها سالميمعايري الفقه اإل

ً النظر إىل احلق وتصوير طبيعتـه ومـداه وحتريـرا للنـاس يفللغلو والتطرف 

ولــو اتبــع احلــق أهــوائهم : ( مــن اخلــضوع للهــوى والــتحكم بقولــه تعــاىل 

  .)١() سدت السموات واألرض ومن فيهن لف

ولذا جاءت الرشيعة اإلسالمية مبنية عىل مصالح العباد ، وهذه املـصالح 

من وضع الشارع احلكيم ، وعىل املجتهد أن يسعى إىل التعـرف عـىل كـل 

  .)٢(ما جيلب املصلحة أو يدرأ املفسدة عىل مقتىض روح الرشيعة 

ًة معيـارا تتقيـد بـه احلقـوق عنـد وملا كانـت املـصلحة اجلـادة املـرشوع

 اخلـاص يمكـن أن تبـدو جـري لعقد األتعسفي الهناءا فإن معايري اإلاستعامهل

  :اآليتلنا عىل الوجه 

 ار إرادة: أوا   

 يمنــع وبالتــايل الــرشيعة اإلســالمية ، يف اإلرضار بــالغري ممنــوع إرادةإن 

 . اختذ وسيلة للتعبري عنهالذيالفعل 

                                                        

 .٧١سورة املؤمنون ـ آية رقم  -١

 .وما بعدها ٢٣٦ احلق ، ص استعامل يفحممد شوقى السيد ، التعسف / د -٢



 

)٧٠٨(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

 تعـسفي الهنـاءً معيارا من معايري اإل" قصد اإلرضار"متحض ولذا اعترب 

 وقد نص بعض الفقهاء عىل هـذا املعيـار رصاحـة كـابن رجـب جريلعقد األ

  .)١( "رضار رضر وال  ال" رشحه حلديث يفاحلنبىل 

 منـع يف ال إشـكال "إذا نص عـىل أن :  املوافقات يفوكاإلمام الشاطبى 

رضر وال  رضار لثبوت الدليل عـىل أن ال اإلرضار من حيث هو إإىلالقصد 

 .)٢ (" اإلسالم يفرضار 

 الـذي النـزاع يف اهللا عنـه ـ ريضقضاء عمر بن اخلطـاب ـ : ومثال ذلك 

 قـضية اخللـيج إذا أراد يفنشأ بني الضحاك ابن خليفة وحممد بن مسلمة 

الضحاك أن يمر بأرض حممد بن مسلمة بخليج يسقى بـه أرضـه ، فمنعـه 

 اهللا عنـه ـ ريضلمة فأمره أمري املؤمنني عمـر بـن اخلطـاب ـ حممد بن مس

 واهللا ملـرين بـه ولـو عـىل ": أن يرتكه يمر فأبى ، فقال عمر بـن اخلطـاب 

 ."بطنك 

ــسف " ــه ـ تع ــسلمة ـ رىض اهللا عن ــن م ــن حممــد ب ــل م  يف ألن هــذا الفع

 احلـق نـاتج عـن استعامل يف احلق ، وحكمنا عليه بأن هذا تعسف استعامل

 املنع ، وقد قال الضحاك ، مل متنعنـى وهـو لـك منفعـة يفاملصلحة غياب 

ًترشب به أوال وأخريا وال   .)٣( "يرضك  ً

                                                        

 ، الطبعـة الثانيـة ، وما بعـدها ٢٦٠ابن رجب احلنبىل ، جامع العلوم واحلكم ، ص  -١

 . ـ مطبعة احللبى١٩٥٠ / ١٣٩٩دار الفكر 

 .٤٩٣ ، ص ٢ الرشيعة ، ج أصول يفأبو إسحاق الشاطبى ـ املوافقات  -٢

 .٢٤٦ احلق ص استعامل يفحممد شوقى السيد ـ التعسف / د -٣



  

)٧٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 :ًوقد مثل بعض الفقهاء أيضا هلذا السبب بأمثلة منها 

 لو ادعى الصعاليك عىل أهل الفضل دعاوى باطلة وليس هلم من "  ) أ(

ــا ــضاء إيالم ــام الق ــافهم أم ــم ، وإيق ــشهري هب ــصد إال الت ــا الًق ــسمع  ً وامتهان ت

  .)١( "الدعوى ويؤدب املدعى 

 احلـق ، والـسبب احلامـل عليـه هـو اسـتعامل يف   ألن هذا منهم تعـسف 

 التقـايضجمرد قصد اإلرضار بأهل الفضل ، فيمنعون من حقهم ـ وهـو حـق 

 .لتعسفهم فيه

 دون هدمـهيملـك   يـسترت ملـك جـاره بـه الالذي صاحب احلائط "  ) ب(

يعـود عـىل   الترصف هنا مقيد بأن اليفح ، فاحلق عذر قوى أو عرض صحي

 .)٢( "ه دون غرض مظنة قصد اإلرضار فيمنع استعاملغريه بالرضر ، و

ــه تعــسف  ــدافع إليــه اإلرضار باجلــار ، اســتعامل يفألن  حقــه والــسبب ال

ولعدم وجود غرض صحيح أو عـذر قـوى يـربر هـدم اجلـدار فإنـه يمنـع مـن 

 . اهلدم لتعسفه فيهيفحقه 

   :"    إرادة ":  م

 يـصيب الغـري النعـدام التناسـب بـني مـصلحة الـذيوذلك مقارنة بالرضر 

 هــذه يفصـاحب احلـق وبـني الــرضر الالحـق بـالغري فيمنــع صـاحب احلـق 

                                                        

 ، ١١٩ ص ٢ األقـضية  ومنـاهج األحكـام ج أصول يفابن فرحون ـ تبرصة احلكام  -١

 .هـ١١٣٠٢املطبعة البهية ، القاهرة 

نة منصور بن إدريس احلنبىل ـ كشاف القنـاع عـن مـتن اإلقنـاع ، مطبعـة أنـصار الـس -٢

 .٣/٣٤٣ هـ ج١٣٦٦املحمدية ، سنة 



 

)٧١٠(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

ه وتـستند هـذه الـصورة إىل إقامـة اسـتعامل يفاحلالة من مزاولة حقه لتعسفه 

 .صالح املتعارضةالعدل بني الناس ، والتوازن بني امل

 احلق بام حيقـق مـصلحة تافهـة بـالنظر إىل الـرضر استعاملوعىل ذلك ف

 .ً يصيب الغري يعد إخالال هبذا التوازنالذي

 ا ا  ا و:  

 قـضية سـمرة بـن يفقـىض بـه رسـول اهللا ـ صـىل اهللا عليـه وسـلم ـ   مـا"

نـصار ،  حـائط رجـل مـن األيفجندب حيث كان لسمرة عـضد مـن نخـل 

ومع الرجل أهله ، وكـان سـمرة يـدخل إىل نخلـة فيتـأذى بـه ويـشق عليـه 

 ـ صـىل اهللا النبـيفطلب إليه أن يبيعه فأبى فطلب إليه أم يناقلـه فـأبى فـأتى 

عليه وسلم ـ فذكر ذلك له فطلب اليه النبى ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ أن يبيعه 

ًك كذا وكذا أمـرا رغبـة فيـه فهه له ول: فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال 

ــال  ــأبى فق ــضار": ف ــت م ــلم ـ " أن ــه وس ــىل اهللا علي ـــى ـ ص ــال النب  ، وق

فهذا أجرى النبى ـ صىل اهللا عليه وسلم . )١( "لألنصارى اذهب فأقلع نخله

 الـذي تعـود عـىل صـاحب الـشجرة ، والـرضر التـيـ موازنـة بـني املنفعـة 

ة تافهـة ، فقـىض يصيب صاحب األرض فوجـد أن مـصلحة مالـك الـشجر

 .)٢(ًبخلع النخلة منعا من تعسف صاحب الشجرة 

                                                        

 ، بـاب ، أبـواب مـن القـضاء ص ٣١ ، كتـاب األقـضية ، ١٨ ص ٤سنن أبى داود ج  -١

 ، دار احلــديث للطباعــة والنــرش ، محــص ، ســورية ، الطبعــة ٣٦٣٦، حــديث رقــم ٥٠

 . هـ١٣٩٣األوىل 

 .٣٤٨ احلق ، ص استعامل يفحممد شوقى السيد ، التعسف  -٢



  

)٧١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 وإن كـان عـىل صـاحب "ًيقـول ابـن القـيم ـ تعليقـا عـىل هـذا احلـديث ـ 

 بـستانه أعظـم يف ذلك رضر يسري فرضر صاحب األرض ببقائها يفالشجرة 

، فــإن الــشارع يــدفع أعظــم الــرضرين بأيــرسمها ، فهــذا هــو الفقــه والقيــاس 

  .)١( " أباهن أباه من واملصلحة وإ

 ملكــه يف ولــيس للجــار التــرصف ":  املغنــى يفوعــىل نــسق هــذا جــاء 

ًترصفا يرض بجـاره نحـو أن يبنـى فيـه محامـا بـني الـدور أو يفـتح خيـارا بـني  ً ً

ًالعطارين أو جيعله دكان قـصاره هيـز احليطـان وخيرهبـا أو حيفـر بئـرا إىل 

  .)٢( "جانب بئر جاره جيتذب ماءها 

يـضار بجـاره   إن املالك يمنع من إحـداث مـا":  كشاف القناع يفوجاء 

من حفر كنيف بجانب حائط جاره أو بناء محام أو نصب تنـور يتـأذى جـاره 

  .)٣( "باستخدامه دخانه 

ــع الفقهــاء صــاحب احلــق مــن اســتخدام حقــه هــو تعــسفه   يفوســبب من

ه وسبب التعـسف هـذا هـو أن صـاحب احلـق يقـصد مـصلحة تافهـة استعامل

 . يصيب الغريالذيبالنسبة للرضر الفاحش 

                                                        

 .٣١٠وزية ، الطرق احلكمية ، ص ابن قيم اجل -١

 .١٥٨ ، ص ٤ابن قدامة ، املغنى ج  -٢

 ـ ٢٣٩ ، ص ٣منـصور بـن إدريـس احلنـبىل ، كـشاف القنـاع عـن مـتن اإلقنـاع ، ج  -٣

٣٤٠. 



 

)٧١٢(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

  :" إرادة و    "   

 التي غري الغرض أو املصلحة يف احلق استعامل يفوهذا املعنى يتحقق 

 العمل هنا مضاد لقـصد الـشارع مـن يف احلق ذيمن أجله رشع ، ألن قصد 

ًاطال بالـرضورة كـل مـا ًالترشيع ومعاندة قصد الشارع عينا  باطلـة ، فيكـون بـ

 التـي هذا ألنه حتيل عىل الـصالح يفخالف بني العلامء  أدى إىل ذلك ، وال

 ، ويدخل حتت هذه اجلزئية  ـ بطريق )١(بنيت عليها الرشيعة وهدم لقواعدها 

 الـسنة أو يف الكتـاب أو يفاألوىل ـ كون املصلحة املنشودة معارضة بنص 

  .)٢(باإلمجاع 

نسان حلقـه لغـرض حتقيـق مـصلحة مل يـرشع هلـا ،  يعتـرب  اإلاستعامللذا ف

 :ً احلق ، وغش نحو الرشيعة ، فترصفه إذا باطل لوجهني استعامل يفتعسف 

 ."فيه من حكمة الشارع   املحتال عليه أبطل مااألمرإن  : اول

ماملحتال به مل يكن له حقيقة وال كان مقصودا األمرأن  : ا ً. 

ًكمة الشارع ومقصودة فيـه فـصار مفـسدا يـسعيه ًبحيث يكون حمصال حل

ً حصول املحتال عليه إذا كان حقيقته  املحرم ومعناه موجـودا فيـه ، وإن يف

 . الصورة يفخالفه 

 

 

 

                                                        

 .٢٥٢ احلق ، ص استعامل يفحممد الدرينى ، نظرية التعسف / د -١

 .٢٥٠ احلق ، ص استعامل يفحممد شوقى السيد ، التعسف / د -٢



  

)٧١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  

 لعقد العمل مـن جانـب صـاحب العمـل مـن تعسفي الهناءـ تطرفنا إىل اإل

لفقهاء القانونيني  هذه املسألة إىل آراء ايف ، وطبيعته وتعرضنا مدلولهحيث 

 حيث ذهب جانب تعسفي الهناء تناول طبيعة اإليفووضحنا مدى اختالفهم 

 طبيعـة هـي لعقـد العمـل إنـام تعسفي الهناءمن الفقه إىل القول بأن طبيعة اإل

 إليه اجلانب اآلخر من أن طبيعته تقصريية وذلك من ما ذهبعقدية والراجح 

ًعليه ، كـام تناولـت أيـضا بيـان  منهام والرد رأيخالل استعراض حجج كل 

 ، ثــم ســالمي الفقــه اإليف عقــد العمـل وطبيعتــه يف تعــسفي الهنــاءمفهـوم اإل

 البحــث جوانبــه التطبيقيــة ســواء مــن النــاحيتني التــرشيعية يفاستعرضــنا 

 . لعقد العملتعسفي الهناءوالقضائية بالنسبة لإل

 ٢٠٠٣ لسنة ١٢ وقد تبني لنا من الدراسة اتفاق قانون العمل املوحد رقم

ــ ــانون امل ــسائل يف دينم والق ــل امل ــي ك ــه الت ــع الفق ــابقا م ــا س ــا إليه ً أرشن

أن قانون العمل :  بعض املسائل ومنها عىل سبيل املثال يف ، إال سالمياإل

 رب العمـل إذا مـا ارتكـب جنايـة ماسـة بالـرشف أو إرادةأجاز فسخ العقـد بـ

 أن الفـسق " األئمة األربعة من  إليهما ذهب أو اآلداب العامة ، بعكس مانةاأل

 ." الفسخ طاملا أنه مل يؤثر عىل منفعة العمليفًليس عذرا 



 

)٧١٤(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

اا  
 أو : آن اا.  

 م : ا :  

 " اجلصاص " لإلمام أبى بكر أمحد بن عىل الرازى " أحكام القرآن "ـ 

 .٢ـ دار الفكر ، ج

  : ا :  

اجـة طبعـة عيـسى احللبـى ، حتقيـق وتعليـق وتـرقيم الـشيخ ـ سنن ابن م١

 .حممد فؤاد عبد الباقى

 داود ، دار احلــديث للطباعــة دار نــرش ، محــص ، ســوريا ، أبــىـــ ســنن ٢

 .م١٣٩٣الطبعة األوىل عام 

ـ السنن الكربى لإلمام أبى بكر أمحد بن حسني البيهقى ، مطبعة جملس ٣

 .، اهلند ، الطبعة األوىلدائرة املعارف العثامنية بحيد أباد 

ـ فتح البارى برشح صحيح البخارى للحافظ أمحـد بـن عـىل بـن حجـر ٤

 .العسقالنى ، مكتبة الرياض احلديثة ، الرياض 

ـ نصب الراية ألحاديث اهلداية لإلمام عبد اهللا بـن يوسـف الزيلعـى ، دار ٥

 .هـ١٣٩٣إحياء الرتاث العربى ، بريوت ، الطبعة الثانية ، 

 األوطار رشح ملتقى األخبار للعالمة حممـد بـن عـىل الـشوكانى ، ـ نيل٦

 .هـ١٣٥٧املطبعة املرصية ، الطبعة األوىل ، 

 را : ا :  

ـ كتاب التعريفات لإلمام حممد بـن عـىل حممـد اجلرجـانى ، املطبعـة ١

 .امليمنية 



  

)٧١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ـ لسان العرب املحيط جلامل الدين حممد بـن مكـرم األنـصارى ، ابـن ٢

 .ور ، دار لسان العرب ، بريوت ، إعداد وتصنيف يوسف خياط منظ

  :ا ا ا:   

ــ أبــى إســحاق إبــراهيم بــن عــىل الــشريازى ١ ــام يفاملهــذب : ـ  فقــه اإلم

 . ، مطبعة احللبى ، الطبعة الثالثة١الشافعى ج

أسـنى املطالـب رشح روض : ـ أبى حييى زكريا األنـصارى ، الـشافعى ٢

 . هبامشه حاشية الرمىل الكبري ، النارش املكتبة اإلسالميةالطالب

 أصول األقضية يفتبرصة احلكام : ـ العالمة إبراهيم بن عىل بن فرحون ٣

 .هـ١٣٠٢ومناهج األحكام ، املطبعة البهية ، القاهرة ، 

 ، ســالمي الفقــه اإليفضــامن املتلفــات : ســليامن حممــد أمحــد / ـــ د٤

 .هـ١٤٠٥الطبعة األوىل ، 

 الواردة عىل عمل اإلنسان الطبعة جارةاإل: رشف بن عىل الرشيف / ـ د٥

 .م ، دار الرشق ، جده١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠األوىل ، 

جــواهر اإلكليــل رشح : ـــ اإلمــام صــالح عبــد الــسميع األبــى األزهــرى ٦

 .خمترص الشيخ خليل، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابى احللبى

املدخـــل إلـــى الـسياسة الـرشعية ، طبعـة : وه عبد العال أمحد عط/ ـ د٧

 .م ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية١٩٩٣/هـ ١٤١٤

 ، مكتبـة الريـاض احلديثـة ، ٥املغنـى ج :  ـ عبد اهللا بن أمحد بن قدامـة ٨

 . ، مكتبة الرياض احلديثة ، الرياض ٦الرياض ، املغنى والرشح الكبري ج 



 

)٧١٦(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

 ترتيــب يفبــدائع الــصنائع : لكــسانى احلنفــى ـــ عــالء الــدين أبــو بكـــر ا٩

 ، الطبعة األوىل  ، مطبعة اجلاملية ملـرص ، ١٣ ، ٨ طبعة ٦ ، ج ٥الرشائع ج 

 . بالقلعة ، القاهرةاإلماموطبعة 

 معرفة الراجح مـن يفاإلنصاف : ـ عالء الدين عىل سليامن املرداوى ١٠

 .هـ١٣٧٦األوىل ، اخلالف ـ دار إحياء الرتاث العربى ، بريوت ، الطبعة 

 ة ـ إدارة الطباعـ" املحـىل البـن حـزم ": ــ عـىل بـن أمحـد بـن حـزم ١١

 .هـ١٣٨٩املنريية ، دار االحتاد العربى للطباعة 

تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق : ـ فجر الدين عثامن بن عىل الزيلعى ١٢

 . ، دار املعرفة ، بريوت ، الطبعة الثانية ٥ج 

 أحكـام العقـود ، يف سـالميالفقـه اإل: سينى حممد مصطفى احلـ/ ـ د١٣

 .هـ١٤٠٠مطبعة دار التأليف 

أحكـام : عبد العزيز عـزام / حممود عىل ، د/ حممد الدمهى ، د/ ـ د١٤

 . ، الطبعة األوىلاجلامعي الرشيعة اإلسالمية ـ دار الكتاب يفالعقود 

 .مية الرشيعة اإلساليفامللكية ونظرية العقد : حممد أبو زهرة / ـ د١٥

 ، ومهرجان اإلمـام سالمي أسبوع الفقه اإليف بحث منشور " التعسف "ـ 

ــة الفنــون واآلداب والعلــوم  ــة ، مطبوعــات املجلــس األعــىل لرعاي ــن تيمي ب

 .م١٩٦٣/ هـ ١٣٨٢االجتامعية ، مطابع كوستانسوماس ورشكاه 

هنايـة املحتـاج إىل رشح املنهـاج ، النـارش : ـ الشيخ حممد الـرمىل ١٦

 .ة اإلسالميةاملكتب



  

)٧١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

كتـاب األم ، املطبعـة الكـربى : حممد بن إدريس الشافعى : ـ العالمة ١٧

 .هـ١٣٢١األمريية ببوالق ، الطبعة األوىل 

 حاشية الدسوقى عىل الـرشح ": حممد بن عرفه الدسوقى /  ـ اإلمام ١٨

 . ، دار إحياء الكتب العربية ، مصطفى البابى احللبى ، الطبعة الثانية"الكبري

 حاشـية رد املحتـار ": حممـد أمـني الـشهري بـابن عابـدين / ـ الـشيخ ١٩

 هـ ، رشكة ١٣٨٦ ، الطبعة الثانية " رشح تنوير األبصار "عىل الدر املختار

مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابى احللبــى وأوالده ، مــرص ، املطبعــة األمرييــة 

 .هـ١٣٢٦ببوالق سنة 

ية املجتهد وهناية املقتصد بدا: حممد بن أمحد ابن راشد / ـ اإلمام ٢٠

هـ ، مطبعة دار املعرفة ، بريوت ، لبنان ١٣٧٠، طبعة البابى احللبى ، القاهرة 

 .، الطبعة اخلامسة

ــيض اهللا ٢١ ــوزى ف ــد ف ــ دار حمم ــرتاث : ـ ــة دار ال ــضامن ، مكتب ــة ال نظري

 .م١٩٨٣/  هـ ١٤٠٣بالكويت ، الطبعة األوىل 

ــ د٢٢ ــاء / ـ ــد الزرق ــصطفى أمح ــياغة ": م ــسف  ص ــة التع ــة لنظري قانوني

 . ، النارش دار البشري ، عامن ، األردن" إسالمي قانون يف احلق استعاملب

رشح منتهـى اإلرادات ، مطبعـة : منصور بن يونس البهوتى / ـ العالمة ٢٣

 .هـ١٣٦٦أنصار السنة املحمدية 

كشاف القناع عن متن اإلقنـاع ، مطبعـة : ـ منصور ابن ادريس احلنبىل ٢٤

 .هـ ١٣٦٦السنة املحمدية سنة أنصار 



 

)٧١٨(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

ــ ٢٥ ــارص "ـ ــد الن ــال عب ــوعة مج ــه اإليف موس ــالمي الفق ــدار " س  ، إص

املجلــس األعــىل للــشئون اإلســالمية مؤســسة دار التحريــر للطبــع والنــرش ، 

 .هـ١٣٨٧القاهرة 

 د : مما اا:  

قواعد استحقاق مكافأة مدة اخلدمـة ، : أمحد شوقى عبد الرمحن / ـ د١

 .م١٩٧٨دارسة مقارنة ، املطبعة العربية احلديثة ، سنة 

 قـانون العمـل ، يفـ اخلطأ اجلسيم للعامـل وأثـره عـىل حقوقـه الـواردة ٢

 .م١٩٧٩املطبعة العربية احلديثة ، القاهرة سنة 

 .هـ١٣٩٣ قانون العمل السعودى ، طبعة يفدروس : أكثم اخلوىل / ـ د٣

 يفم العمـل والتأمينـات االجتامعيـة  رشح نظـايفالوسيط : السيد  / ـ د٤

 .هـ١٤١٧اململكة العربية السعودية ، مطبعة امللك سعود ، 

 .م ١٩٨٢ ، القاهرة ٢العمل ج : ـ أنور العمروسى ٥

وجيـز قـانون العمـل والتأمينـات االجتامعيـة ،  : إسامعيلـ اهاب حسن ٦

 .م١٩٧٦مطبعة جامعة القاهرة ، 

 القـانون يفد العمـل غـري حمـدد املـدة  عقإهناء: ـ بدر جاسم اليعقوب ٧

 .هـ١٤٠٤الكويتى ، مطابع الرسالة ، الكويت ، الطبعة األوىل ، 

 لعقـد األسـايسالتـرشيع :  ـ مجـال الـدين راشـد ، حممـد كامـل هاشـم ٨

 . ، مطبعة مرص ، القاهرة ١٩٥٤العمل ، طبعة 

عـة  ، الطبالقـاهرةأصول قانون العمـل ، مطبعـة أطلـس : حسن كريه / ـ د٩

 .م ، النارش منشأة املعارف اإلسكندرية١٩٧٩الثالثة ، 



  

)٧١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .م١٩٧٧ـ أصول قانون العمل طبعة 

 .املدونة العاملية ـ املجلد الثالث ـ اجلزء األول : ـ حسن الفكهانى ١٠

 ،م١٩٨٢رشح قانون العمل ، طبعة : حسام األهوانى / ـ د١١

 دار ١٩٧٦  ـ١٩٧٥قـانون العمـل ، طبعـة : محدى عبد الـرمحن / ـ د١٢

 .الفكر العربى

حممـد /  ، الـدار اجلامعيـة باالشـرتاك مـع د ١٩٨٧ـ قانون العمل ، طبعة 

 .مطر

ــ د١٣ ــرقس / ـ ــة يفاملــسئولية : ســليامن م ــة ، طبع ــبالد العربي ــات ال  تقني

 .م١٩٥٨

 القـانون املوحـد ، دار يفعقـد العمـل : سعد عبد الـسالم حبيـب / ـ د١٤

 .النهضة العربية ، القاهرة

 أقرهتا حمكمة التيجمموعة القواعد القانونية ، :  سعيد أمحد شعلة ـ١٥

 منازعــات العمــل ونظــم العــاملني بالقطــاع العــام والتأمينــات يفالــنقض 

ـــا  ـــتني عام ـــالل س ـــة خ ـــ ١٩٣١االجتامعي ـــارف ١٩٩٠ـ ـــشأة دار املع  ، من

 .باإلسكندرية

ــ د١٦ ــادئ أساســية : صــالح الــدين النحــاس / ـ  رشح عقــد العمــل يفمب

 ، ســـالمي ، املكتـــب اإل١٩٧٩ون العمـــل املوحـــد ، الطبعـــة األوىل وقـــان

 .دمشق

  " القـانون اللبنـانى واملقـارن يف تعسفيـ ضاهر العندور ، الترصف ال١٧

 .م١٤٠٢ ، بريوت ، الطبعة األوىل أقرأدار 



 

)٧٢٠(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

ــاب /  ـ د١٨ ــة خط ــل : طلب ــد العم ــسعودية ، يفعق ــة ال ــة العربي  اململك

 .هـ١٤٠٢الرياض ، جامعة امللك سعود 

 ، دار ٢النظريــة العامــة لاللتزامــات ، ج : عبــد املــنعم البــدراوى / ـــ د١٩

 .النهضة العربية ، بريوت

رشح أحكـام قـانون العمـل ، طبعــة : عبـد النـارص توفيـق العطـار / ــ د٢٠

١٩٨٩. 

 ، ١ منازعات العمـل ، ج يفاملوسوعة القضائية : ـ عصمت اهلوارى ٢١

 .م٥٩/١٩٦٠عة  ، مطابع دار التعاون ، طب٢ج 

 قانون العمـل املوحـد ، عـصمت اهلـوارى وفهمـى كامـل ، يفـ املرشد 

 .مكتبة األنجلو املرصية ، الطبعة األوىل

 ، دار " لعقـد العمـل تعـسفي الهنـاء اإل": عبد احلفيظ بلخيـرض / ـ د٢٢

 .م١٩٨٦احلداثة للطباعة والنرش ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

قانون العمل الكويتى ، مطبوعات جامعـة : اقى عبد الفتاح عبد الب/ ـ د٢٣

 ،م١٩٨٢الكويت ، 

ــ د٢٤  الفقــه يفنظريــة العقــد املوقــوف : عبــد الــرازق حــسن فــرج / ـ

 .م١٩٦٩ ، دار النهضة العربية سالمياإل

 ، ١ ج دين رشح القانون املـيفالوسيط  : سنهوريعبد الرازق ال/ ـ د٢٥

 .م١٩٥٢ ، طبعة ٢ ، النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، ج١ط

ــورى ، د٢٦ ــدين الدناص ــز ال ــ ع ــشواربى / ـ ــد ال ــد احلمي ــسئولية : عب امل

 .١ ضوء الفقه والقضاء ، جيفاملدنية 



  

)٧٢١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ،م١٩٦٤قانون العمل ، طبعة : عبد الودود حييى / ـ د٢٧

 ،م١٩٥٠عقدة املدة ، طبعة : عبد احلى حجازى /  ـ د٢٨

 .٢ون العمل اجلديد ، ج قانيفمدونة الفقه والقضاء : ـ عزمى البكرى ٢٩

 الـسعودي رشح نظام العمـل يف األبجديالدليل : عاطف فخرى / ـ د٣٠

 .هـ١٤٠٣، مطبوعات هتامه ، جدة ، 

 احلــق ، مؤســسة اســتعامل يفنظريــة التعــسف : فتحــى الــدرينى / ـــ د٣١

 .الرسالة ، الطبعة الثانية 

 .م١٩٨٥ قانون العمل ، طبعة يفالوسيط : فتحى عبد الصبور / ـ د٣٢

 والقـانون سـالمي الفقـه اإليفإقالة العقـد : الشني حممد الغياتى / ـ د٣٣

 .دينامل

ــة " احلــق اســتعامل يف التعــسف "/ ـــ حممــد شــوقى الــسيد ٣٤  ، اهليئ

 .م١٩٧٩املرصية العامة للكتاب ، طبعة 

 ، " قانون العمـل "الترشيعات االجتامعية : حممد فاروق الباشا / ـ د٣٥

 .هـ١٤٠١دمشق ، طبعة 

 ١٩٨٣رشح قانون العمل ، طبعة رابعة ، عام : حممد لبيب شنب / ـ د٣٦

 .، دار النهضة العربية

 قــانون العمــل والتأمينــات يفالــوجيز : حممــد عــىل عمــران /  ـ د٣٧

 .م٦٩/١٩٧٠االجتامعية ، طبعة 

 ، اإلسـكندرية ، الليبـيقـانون العمـل : حممـد عبـد اخلـالق عمـر / ـ د٣٨

 .م١٩٧٠ديث ، طبعة  احلرصياملكتبة امل



 

)٧٢٢(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

قانون العمل والتأمينـات االجتامعيـة ، طبعـة : حممد حلمى مراد / ـ د٣٩

 .م١٩٦١

 ، رصي القـانون املـيفعقـد العمـل : حممود مجال الدين زكـى / ـ د٤٠

 .م١٩٨٢ هـ ، ١٤٠٢الطبعة الثانية ، مطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب 

 .م١٩٧٨ ، طبعة  النظرية العامة لاللتزاماتيفـ الوجيز 

 ، الطبعة رصي القانون امليفاملسئولية املدنية : مصطفى مرعى / ـ د٤١

 .م ، النارش مكتبة عبد اهللا وهبه ، مرص١٩٤٤الثانية 

ــ د٤٢ ــاىل / ـ ــرمحن الكي ــد ال ــزار عب ــيط : ن ــل يفالوس ــام العم  رشح نظ

 .م١٩٧٣/  هـ ١٣٩٣ ، الدار السعودية للنرش ، طبعة السعودي

 الدول العربية ، الدار القوميـة يفعقد العمل : فعت هاشم هشام ر/ ـ د٤٣

 .م١٩٦٤للطباعة والنرش ، القاهرة ، 

ـ رشح قـانون العمـل األردنـى ، مكتبـة املحتـسب ، عـامن األردن ، طبعـة 

 .م١٩٧٣

  : ا اا:  
1- A, Colin et Capitan, : Caurs El'ementaire de droit 

Civil. T. ll 2ed l963. 
2- B. Starck : Droit civil (les alligatins) l977. 
3- Brrun et galland : traite de dvoit travail t ll , paris 

siery l977. 
4- Camerlynck, gh: traite pratque dela rapture du 

contrat de travail l959. 
5- Durand p., : traite de droit du travail t. avec jassaud 

l947. 
6- Durand et vitu, dorit du travail. Paris, dallay l950. 



  

)٧٢٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

7- Egalement g, MARTY et RAYNUD: Dorit civil T2, 
l962. 

8- Jclaude Javilier : Droit Du travail 6e ED l978. 
9- Poulain : la distinction des contrats de travail "a 

dur" ee des'erminee-paris l971. 
10-  Planiol : Trait'e paratique de droit civil Francais le 

abligations paris-l938. N.s 74-T.6. 
11- Rouasr et DORAND: Precis, de l'egislation 

industrielle ed l95l. 
12-  Rivero J. et savatierJ: Dvoit du travail l96o    . 
13- V.louis Duluis : la theore de l'abus de droit et la 

Jurisprudance, administrative ed, l962. 



 

)٧٢٤(  ر  ا ن ام ء أ  ا  ء اما ١٢  ٢٠٠٣ )رم درا(  

  س ات
 :...............................................................................٦٥٣  

  ٦٥٨.........................  ا  وط امءل ا :ا اول

  ٦٥٩.... وام امن اوط    ا امءل ا :ا اول

 اما :ل اءما ا  وط صا  ا ا .٦٨٢  

 اما: ا ءما ا  .....................................٦٩٦  

  ٦٩٦....و ا وا   ا امء ا :ا اول

 اما: ا ءما ا  صا  ا ا ...........٧٠٧  

...............................................................................٧١٣  

ا٧١٤...............................................................................ا  

  ٧٢٤..............................................................س ات
 


