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 الملخص

تبحث هذه الدراسة في آراء الفقهاء والفقهاء في التعسف والخطأ بطريقة مقارنة، تؤثرر اثرؤار القانونيؤة المترتبؤة الؤخ المخالفؤا  

في الحقوق المختلفة، كما تم وضع معايير للتحيز في ممارسة الحق، يقارن استخدام التعسف والخطأ في النفعية والمصلحة ، كما 

ببية بين التعسف والخطأ، تظهر نتائج الدراسؤة مؤا يلؤيا  التعسؤف لغؤة الميؤل اؤن الطريؤق، وا ؤطال اا تم استكشاف العالقة الس

مناقضة قصدالشارع في تصرف مأذون فيه شؤراا بحسؤا اال ؤل يعنؤت اسؤتعمال الحؤق الؤت وجؤه ينؤاقش مقصؤد الشؤارع مؤن 

عسف فؤي اسؤتعمال الحؤق لؤيس هؤو اذن اال المسؤثلية التوتشريعه، الخطأ اذر في اسقاط بعش  قوق هللا تعالت و ليس فيها کلها، 

التقصيرية، القضاء يثيد ادم ابتناء التعسف الت الخطأ، للمتعسف فت استعمال الحق الؤت الوضؤع الؤذا جؤاء بؤه التقنؤين المؤدني 

للخطؤأ العمؤدا، نيؤة االضؤرار هؤت المقابلؤة المصؤلحة ييرالمشؤرواة، معايير رالرةا نية االضرار، ورجحؤان الضؤرر، و ،الجديد

هناک االقة مباشرة ما ووالمصلحة يير المشرواة هي المقابلة للخطأ ييرالجسيم، ، ورجحان الضرر هو المقابل للخطأ الجسيم

ييؤؤر خص قانونؤؤا اؤؤن االضؤؤرار المباشؤؤرة والضؤؤرر الؤؤذا ا ؤؤار المضؤؤرور، ويسؤؤأل الشؤؤبؤؤين الخطؤؤأ الؤؤذا ارتمبؤؤه المسؤؤثول و

 .اضحاولمباشرة المتصلة بالخطأ اتصاال ا

 قانون، الفقهالالتعسف، الخطاء،  الکلمات المفتاحية:
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The difference between arbitrariness and error in terms of jurisprudence and law 

 

 

Abstract: 

This study examines the opinions of jurists and jurists on arbitrariness and error in a comparative 

manner, the legal implications of violations affect various rights 

Criteria have also been established for bias in the exercise of the right, The use of arbitrariness 

and error is compared to expediency and interest, he causal relationship between arbitrariness 

and error has also been explored, The results of the study show the following: Arbitrary language 

tilted from the road, Idiomatically: contradicting the intent of the street in a legally authorized 

behavior, according to the original , It means the use of the right in a way that contradicts the 

intention of the legislator from his legislation, A mistake is an excuse for waiving some of the 

rights of God Almighty, but not all of them, The abuse of the right is not, then, the negligence, 

For those who are abusive in using the right to the situation brought about by the new civil code, 

Three criteria: 

Intention to harm, preponderance of harm, and unlawful interest, the intent to harm is the 

opposite of an intentional error, and the preponderance of harm is the opposite of a serious error, 

and an unlawful interest is the opposite of a non-serious error, There is a direct relationship 

between the error committed by the official and the damage inflicted on the injured, and the 

person is legally asked about the direct and indirect damages related to the mistake clearly. 

Keywords: Arbitrariness, Error, Law, Jurisprudence 

 

 المقدمة

 السالم الت خير خلقه محمد و الت اله و ا حابه اجمعين و بعداالصالة و ، والحمد هلل رر العالمين

به تحصل الحل المعقؤول ، والشک في ان الم ا ول الفقه من العلوم الشراية الذا به تتشخص نما  التوافق بين العقل و النقل

 خيص الروح االسالمي العام فيه.يبين فيه اال ول و القوااد للمسائل الفقهية بعد تش، وللمسائل الفرواية و القضايا المعا رة

ايضؤؤا اخؤؤذ  بعؤؤش مؤؤوابه مؤؤن کتؤؤا ، واال ؤؤولين المتقؤؤدمين و المعا ؤؤرين، وراجعؤؤف فؤؤي کتابؤؤة هؤؤذا البحؤؤث الؤؤت کتؤؤا الفقهؤؤاء

 ذکر  مصدر االقتباس في هامش البحث.، وقد نسبف اقوالهم الت کتبهم  يث اخذ  منهم، والقانونيين
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ايضؤؤا ترتبؤؤف فؤؤي اخؤؤر البحؤؤث فهؤؤرس المصؤؤابرو ، وةخاتمؤؤو و اهدافؤؤه، ومحتوياتؤؤه،،واهميؤؤة البحؤؤث بحثؤؤي مشؤؤتمل الؤؤي مقدمة

 المراجع التي جمعف منه المواب بنوع من االنواع.

 أهمية البحث

 موضوع الفرق بين التعسف و الخطأ من نا ية الفقهية و القانونية له اهمية لما يليا

 .ألن کالهما يثرر الت  قوق الناس -

 القانون والفقه ، لكل منهما مكانه وقوااده التي يجا معرفتها.من وجهة نظر  -

 من الضرورا معرفة كل وا د من  يث المصلحة البشرية والضرر. -

 أهداف البحث

 تسعخ هذه الدراسة إلخ تحقيق األهداف التاليةا

 معرفة التعسف و الخطاء لغة و ا طال ا. -

 اند الفقهاءمعرفة أرر الترر الت الخطأ بالنسبة للحقوق  -

 معرفة أرر المترتا الت التعسف بالنسبة للحقوق اند الماء القانون. -

 العرف بعالقة الخطاء و التعسف بالمصالح البشرية و الضرر. -

 تعريف الخطأ و التعسف

خطأ و ا لتعسف لغؤة و قبل ان ابدأ ببيان الفرق بين الخطأ و التعسف من النا ية الفقهية و القانونية اری مناسبا ان اذکر تعريف ال

 ا طال ا فاقولا

 الخطأ لغة 

ؤا  نيؤاح  ف يمي ْم جي ليؤْيكي ليؤْيسي اي قال ابن منظؤور االفريقؤي فؤي تعريؤف الخطؤأ لغؤةا الخطؤأ و الخطؤاء ، ضؤد الصؤوار ، وفؤي التنزيؤل َلوي

 (2( اده بالباء النه في معنت يلطتم1َأيْخطيأْتيْم ب ه { َ

 والخطأ اصطالحا

َقال اال وليون في ت اء  وي وٍب سي ْقصي ة  أيْمٍر مي ري بياشي ْندي مي  (3عريف الخطأ َإنَّهي ف ْعل  ييْصديري ب الي قيْصٍد إليْيه  ا 

نيايية(َ  (4و قال الفقهاء في تعريف الخطأ َأين يْقصد ب اْلف ْعل  يير اْلمحل الَّذ ا يْقصد ب ه  اْلج 

                                      
 .۵سورة األ زارا االية  - 1

لسؤؤان العؤؤررا محمؤؤد بؤؤن مكؤؤرم بؤؤن الؤؤخ، أبؤؤو الفضؤؤل، جمؤؤال الؤؤدين ابؤؤن منظؤؤور األنصؤؤارا الرويفعؤؤخ ا فريقؤؤخ َالمتؤؤوفخا  - 2

 .۶۶ص  ۱هـ، ج  7171 -الثالثة بيرو ، الطبعةا  –هـ(الناشرا بار  ابر 177

الطبعةا بؤدون ، هـ(الناشرا مكتبة  بيح بمصر197شرح التلويح الخ التوضيحا سعد الدين مسعوب بن امر التفتازاني َالمتوفخا  - 3

 .733ص  2ا ج  طبعة وبدون تاريخ
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 (5السلوک المألوف للرجل العابا(َ و قال القانونيون في تعريف الخطأ َ ان الخطأ هو انحراف ان

 التعسف لغة

 (6التعسف،مأخوذ لغة من تعسف ان الطريق اذامال انه(َ

 والتعسف اصطالحا

قؤؤال الؤؤدکتور فتحؤؤي الؤؤدريني فؤؤي تعريؤؤف التعسؤؤف ا ؤؤطال ا ا مناقضؤؤة قصدالشؤؤارع فؤؤي تصؤؤرف مؤؤأذون فيؤؤه شؤؤراا بحسؤؤا 

 يناقش مقصد الشارع من تشريعه((او بالعبارة االخریَ استعمال الحق الت وجه 7اال ل(َ

 االثر المترب علی الخطأ بالنسبة للحقوق عند الفقهاء

 ارفنا تعريف الخطأ قبال، االن نأتي الت معرفة االرر المترتا الت الخطأ بالنسبة للحقوق اند الفقهاء فاقولا

کلهؤا، فؤااتبره الشؤارع اؤذرا فؤي سؤقوط االرؤم جمهور الفقهاء الت ان الخطأ اذر في اسقاط بعش  قوق هللا تعؤالت و لؤيس فيهؤا 

ؤمي ا»ان المجتهد، لما ربف في الحديث قال رسول هللا  لت هللا اليه وسلم  كي ا  ي إ ذي ، وي ان  ، فيليؤهي أيْجؤري اري اك مي فياْجتيهيدي ريمَّ أي ي مي اْلحي كي ا  ي إ ذي

 (8«َفياْجتيهيدي ريمَّ أيْخطيأي، فيليهي أيْجر  

امؤا  قؤوق العبؤاب فؤال تسؤق  ، والعقوبا  فال قصاص فيما لؤو رمؤت الؤت انسؤان الؤت هؤن انؤه  ؤيد فقتلؤه و جعله شبهة بارئة في 

 (9بالخطأ فيجا ضمان المتلفا  کما لو اکل مال ييره الت هن انه ملک نفسه(َ

 و القوااد الفقهية تثيد االرر المذکور منها قاادةا ال ابرة بالظن البين خطثه( 

حنفية ان من فاتته  الة العشاء لو هن ان وقف الفجر ضاق فصلت الفجر قبل ا لفائتة رم تبؤين انؤه کؤان فؤي و من تطبيقاتها اند ال

الوقف سعة يصل الفجر فاذا بطل ينظر فان کان في الوقف سعة يصلت العشاء رؤم يعيؤد الفجؤر فؤان لؤم يمؤن فؤي الوقؤف سؤعة يعيؤد 

 (10الفجر فق َ

                                                                                                                             
اج  بيؤرو  -الناشرا بار الفكر  هـ(912فخا تيسير التحريرا محمد أمين بن محموب البخارا المعروف بأمير بابشاه الحنفي َالمتو - 4

 .703ص 2

 .۷۱۹ص  ۲الوسي  في شرح القانون المدني الجديدا ابدالرزاق ا مد السنهورا، طبعةامنشورا  الحلبي الحقوقية،بيرو ، ج  - 5

د في اللغة ا لويس معلوف ، بارالفمر بيرو  ص  - 6 نيجَّ  .۵۰۵المي

 .۷۹في الفقه االسالمي، فتحي الدريني، طبعةا مثسسة الرسالة، ص نظرية التعسف في استعمال الحق  - 7

ا مسؤلم بؤن الحجؤاج أبؤو =المسؤند الصؤحيح المختصؤر بنقؤل العؤدل اؤن العؤدل إلؤخ رسؤول هللا  ؤلخ هللا اليؤه وسؤلم  حيح مسلم= - 8

 7ا ج  بيؤرو  - يؤاء التؤراا العربؤي الناشؤرا بار إ، المحققا محمد فثاب ابؤد البؤاقي هـ(267الحسن القشيرا النيسابورا َالمتوفخا 

 (7712ص 

 .۶۰۶ص  ۲تيسير التحريرا ج  - 9

 .۷۵۵ص  ۲الوسي  في شرح القانون ا لمدني الجديد، ج  - 10
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 وق عند علماء القانوناالثر المترتب علي التعسف بالنسبة للحق

 نصف المابة الرابعة من القانون المدني المصرا الجديد الت ما يأتيا 

 من استعمل  قه استعماال مشرواا ال يمون مسثال اما ينشأ ان ذلک من ضرر( 

 رم نصف المابة الخامسة الي ما يأتيا 

 يمون استعمال الحق يير المشروع في اال وال االتيةا

 يقصدبه سوی االضرار بالغير.الفا اذا لم 

 را اذا کانف المصالح التي يرمي الت تحقيقها قليلة االهمية بحيث ال تتناسا البتة معمايصيا الغير من ضرر بسببها.

 (11جا اذا کانف المصالح التي يرمي الت تحقيقها يير مشرواةَ

ثلية التقصؤيرية اذا التعسؤف فؤي اسؤتعمال الحؤق خطؤأ فاالساس القانوني لنظرية التعسف في استعمال الحق ليس هؤو اذن اال المسؤ

يوجا التعويش و التعويش هنؤا کؤالتعويش اؤن الخطؤأ فؤي  ؤورته االخؤری و هؤي  ؤورة الخؤروج اؤن  ؤدوب الحؤق او اؤن 

 ؤؤدور الرخصؤؤة و الرخصؤؤة هؤؤي  ريؤؤة مبا ؤؤة فؤؤي التصؤؤرف کالسؤؤيرو التعاقؤؤد و نحؤؤو ذلؤؤک مؤؤن الحريؤؤا  العامؤؤة التؤؤي کفلتهؤؤا 

 (12فراب اما الحق فهو مصلحة مرسومة الحدوب يحميها القانونَالدساتير لال

 القضاء يؤيد عدم ابتناء التعسف علی الخطأ

الت ان القضاء المصرا قد تنبه الت ا ن  ور التعسف في العالقا  الجوارية ال يممن تبرير المسثلية فيها باالستناب الت فمؤرة 

لجمهوريؤة المتحؤدةا ان المحؤاکم قؤد اجمعؤف فيمؤا تقضؤي بؤه مؤن تعؤويش الؤت الخطأ في القانون يقول بعش فقهؤاء القؤانون فؤي ا

 (13ايفال البحث انَالخطأ( اکتفاء بما  صل من ا ضرار ان استعمال الحق(َ

 (14و ايفال البحث انَالخطأ( بليل بين الت قصوره او ضيق معياره ان استيعار  اال  التعسف جميعا(َ

 معيار نظرية التعسف في استعمال الحق

فمؤؤاهو اذن المعيؤؤار الؤؤذا يصؤؤلح اتخؤؤاذه لنظريؤؤة التعسؤؤف فؤؤي اسؤؤتعمال الحؤؤقع هؤؤو بون شؤؤک المعيؤؤار اينؤؤه الؤؤذا وضؤؤع للخطؤؤأ 

التقصيرا ،اذ التعسف ليس اال ا دی  ورتيه کما قدمنا في استعمال الحقوق کما في اتيؤان الخر ؤة يجؤا اال ينحؤرف  ؤا ا 

و انحراف اد انحرافه خطأ يحقق مسثلية يير ان االنحراف هنا ال يعتؤد بؤه الحق ان السلوک المألوف للشخص العابا ، فاذا ه

اال اذا اتخذ  ورة من الصور التي ادبها نص التقنين الجديؤد و هؤتا قصؤد االضؤرار بؤالغير، رجحؤان الضؤرر الؤت المصؤحلة 

 رجحانا کبيرا و تحقيق مصلحة يير مشرواة و نبحث االن هذه الصور وا دة بعد االخریا

                                      
 .۱۷۷ص  ۱مجمواة االامال التحضرية، ج  - 11

 .۱۱۱التعسف في استعمال الحق ، لحسين اامر، طبعة بارالفمر ، ص  - 12

 .۹۵في الفقه االسالمي، ص التعسف في استعمال الحق  - 13

 .۷۵۵ص  ۲الوسي  في شرح القانون المدني الجديد، ج  - 14
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 صد االضرار بالغيرق - ۱

المعيار هنا الت الريم مؤن ذاتيؤة يممؤن ان ينؤدرج فؤي المعيؤار الموضؤواي العؤام للخطؤأ فانؤه ال يمفؤي ان يقصؤد  ؤا ا الحؤق 

االضرار بالغير بل يجا فوق ذلک ان يمون استعماله لحقه الت هذا النحو ممؤا يعتبؤر انحرافؤا اؤن السؤلوک المؤألوف للشؤخص 

و يستعمل  قه ان يضر بغيؤره و لمؤن لتحقيؤق مصؤلحة مشؤرواة لنفسؤه تجؤرح رجحانؤا کبيؤرا الؤت العابا، فقديقصد شخص وه

الضرر الذا يلحقه بالغير، فقصد االضرار بالغير في هذه الحالة ال يعتبر تعسفا اذ ان  ا ا ا لحق بهذا ا لتصؤرف لؤم ينحؤرف 

ا لعامؤل اال ؤلي يلؤا انؤد  ؤا ا الحؤق وهؤو  ان السلوک المألوف للشخص العؤابا ، امؤا اذا کؤان قصؤد ا ؤداا الضؤرر هؤو

 يستعمل  قه لالضرار بالغير،

 

ااتبر هذا تعسفا و لوکان هذا القصد محجوبا بنية جلا ا لمنفعة کعامؤل رؤانوا سؤواء تحققؤف هؤذه المنفعؤة او لؤم تتحقؤق و يمؤون  

تعسفا من بار ا ولت قصد ا داا الضرر يير المقترن بنية جلا المنفعة  تت لوتحققف هذه المنفعة ان طريق اؤر،، لؤو فؤان 

لنور ان جاره ، کان متعسفا في استعمال  ق الملمية  تؤت لؤو تبؤين فيمؤا بعؤد ان شخصا يرس اشجارا في ارضه بقصد  جا ا

 هذه االشجار قد ااب  الت االر، بالنفع.

يثبؤف هؤذا ا لقصؤد ، بجميؤع طؤرق ، وو يجا ان يثبف المضرور ان  ا ا الحق وهو يستعمل  قه قصد الت الحاق الضرر بؤه 

اربا  ان  ا ا الحق تصؤور ا تمؤال وقؤوع الضؤرر مؤن جؤراء اسؤتعماله لحقؤه الؤت ال يمفي ، ومنها القرائن المابية، واالربا 

 الوجه الذا اختاره ، فان تصور ا تمال الضرر ال يفيد، ضرورة القصد في ا داره .

بقت ان نعالج فرضا کثير الوقوع في العمل هو اال يقوم بليل قاطع الت وجوب القصد في ا داا الضرر و لمن الضؤرر يقؤع مؤع 

نؤری ان انعؤدام ، وو يتبين ان  ا ا الحق لؤم تمؤن لؤه ايؤة مصؤلحة فؤي اسؤتعمال  قؤه الؤت الوجؤه الؤذا اضؤر فيؤه بؤالغير ذلک

المصلحة هنا انعداما تاما قرينة الت قصد ا داا الضرر، کما يدل الخطأ الجسيم الت سوء النية و لمن هذه القرينة قابلة الربا  

 العمس.

 رجحانا کبيرارجحان الضرر علی المصلحة  - ۲

المعيار هنا محش تطبيق للمعيار الرئيسي في الخطأ ، معيؤار السؤلوک المؤألوف للرجؤل العؤابا ، فلؤيس مؤن المؤألوف ان الرجؤل 

ال يمون له في ذلک اال مصلحة قليلة االهمية ال تتناسا البتة مع هذا ، والعابا يستعمل  قا الت وجه يضر بالغير ضررا کبيرا

ال الشخص لحقؤه تعسؤفا الؤت  ؤد مؤا جؤاء فؤي الؤنصا َاذا کانؤف المصؤالح التؤي يرمؤي الؤت تحقيقهؤا قليلؤة الضرر و يمون استعم

 االهمية بحيث ال تتناسا البتة مع ما يصيا الغير من ضرر بسببها(

 نقولا ليس من السلوک المألوف للشخص العابا ان يفعل ذلک و من يفصل فقد ارتما خطأ يوجا مسثليته.

 المصالح التي يرمي صاحب الحق الی تحقيقها عدم مشروعية - ۳

وهو تطبيق سليم لمعيار الخطأ فليس من السلوک المألوف للشخص العابا ان يسعت تحف ستار انؤه يسؤتعمل  قؤا لؤه الؤت تحقيؤق 

 مصالح يير مشرواية.

ر، يير المشروع و الثؤاني معيؤار و قد ارر التقنين الجديد هذا ا لمعيار الت معيارين اخرين شائعين في الفقه ا دهما معيار الغ

 الهدف االجتمااي.

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-5-5األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار: المجلة 
 

 
 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                          238 

ISSN: 2706-6495 

 
اما معيار الغر، ييؤر المشؤروع فليؤتخلص فؤي ان  ؤا ا الحؤق متعسؤفا فؤي اسؤتعمال  قؤه اذا کؤان الغؤر، الؤذا يرمؤي اليؤه 

 يرضا يير مشروع.

الت نتيجة وا دة ، و هاهر ان معيارَالمصلحة يير المشرواة( خير من معيار َالغر، يير مشروع( و ان کان کالهما يثبا 

فان معيارَالمصلحة يير المشرواة( هو تعبير موضواي ان المعنت الذاتي الذا ينطوا اليه معيارَ الغر، يير المشروع( 

 (15فهو اذن ابق من نا ية االنضباط و اسهل من نا ية التطبيقَ

و معيار ا لهؤدف االجتمؤااي يؤتخلص فؤي ان الحقؤوق ااطاهؤا القؤانون ال ؤحابها لتحقيؤق اهؤداف اجتماايؤة، فمؤل  ؤق لؤه هؤدف 

ايا هذا المعيار و ، واجتمااي معين، فاذا انحرف  ا ا الحق في استعمال  قه ان هذا الهدف، کان متعسفا و قف مسثليته 

دف االجتمؤااي لمؤل  ؤق مؤن الحقؤوق، رؤم خطؤر هؤذا التحديؤد، امؤا  ؤعوبة بالريم من کونه موضؤوايا، هؤو  ؤعوبة تحديؤد الهؤ

التحديد فالنه ليس من اليسير ان يرسم لمل  ق هدف ا جتمااي او اقتصابا منضبطا الت الحد الؤذا يؤثمن معؤه الؤتحمم و يتقؤت 

ايه لتؤدخل منؤه ا الاتبؤارا  امؤا خطؤر التحديؤد فؤالن الهؤدف االجتمؤااي هؤو ا لبؤار الؤذا ينفؤتح الؤت مصؤرا، وبه تشعا االالء 

، السياسية و النزااا  االجتمااية و المذاها المختلفة، مما يجعل استعمال الحقوق خاضعا، لوجها  مؤن النظؤر منشؤعبة متباينؤة

فؤي هؤذا مؤؤن الخطؤر مؤؤا فيؤه ، امؤؤا معيؤار َالمصؤؤلحة ييؤر المشؤؤرواة( فهؤو ابعؤؤد اؤن الؤؤتحمم و ابنؤت الؤؤت االاتبؤارا  القانونيؤؤة و

 (16فة(َالمألو

 معايير التعسف و معايير الخطأ

، و يتبين مماتقدم ان للتعسؤف فؤت اسؤتعمال الحؤق الؤت الوضؤع الؤذا جؤاء بؤه التقنؤين المؤدني الجديؤد معؤايير رالرؤةا نيؤة االضؤرار

 المصلحة ييرالمشرواة.، ورجحان الضررو

 جسيم.رجحان الضرر هو المقابل للخطأ ال، وونية االضرار هت المقابلة للخطأ العمدا

 والمصلحة يير المشرواة هي المقابلة للخطأ ييرالجسيم. 

فالعمد والخطأ الجسيم متطابقتان في  ورتت الخطأا  ؤورة التعسؤف فؤي اسؤتعمال الحؤق و  ؤورة الخؤروج اؤن  ؤدوبالحق او 

للرجؤؤل  الرخصؤؤة، اماالخطؤؤأيير الجسؤؤيم ففؤؤي الخؤؤروج اؤؤن  ؤؤدوب الحؤؤق اوالرخصؤؤة رأينؤؤاه ای انحؤؤراف اؤؤن السؤؤلوک المؤؤألوف

من رم يمون الخطأ ييؤر الجسؤيم فؤي التعسؤف ، وفي التعسف في استعمال الحق لحقه الت تحقيق مصلحة يير مشرواة، والعابا

 اضيق منه في الخروج ان الحق او ا لرخصة . 

 و يرجع السبا في ذلک الت نصوص القانون التي ضيقف من  دوب التعسف.

 (17ي  ورة مستحدرة ، فيحسن ادم التوسع فيهاَو قديبرر ذلک ان  ورة الخطأ في التعسف ه

                                      
 .۵۹۵ينظرا نقد معيار الغر، يير المشروع، مازو، ص  - 15

 .۲۰۷ص  ۱مجمواة االامال التحضرية، ج  - 16

 .۷۶۹ص  ۲الوسي  في شرح القانون المدني الجديد، ج  - 17
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 عالقة السببية بين الخطأ و الضرر للمسؤلية

ان الفقه و القانون متفقان في النتائج المترتبة الت وجوب هذه العالقة اذ هي تعنت اند القؤانونيين ان توجؤد االقؤة مباشؤرة مؤا بؤين 

يسأل الشخص قانونا ان االضرار المباشرة و يير المباشرة ، ورالخطأ ا لذا ا رتمبه المسثول و الضرر الذا ا ار المضرو

 (18المتصلة بالخطأ اتصاال و اضحاَ

و امؤا الفقهؤاء المسؤلمون فيقؤررون انؤه ال بؤد فؤي الضؤمان مؤؤن ان يمؤون الضؤرر مرتبطؤا بالفعؤل ارتبؤاط النتيجؤة بالسؤبا و يسؤؤأل 

ان االضرار التي يمون متسببا في ا دارها مباشؤرة و ا ال ؤل کذا ، والشخص شراا ان االضرار المباشرة التي يلحقها بغيره 

العؤؤام هؤؤو مسؤؤثولية المباشؤؤر لمؤؤن قؤؤد ينفؤؤرب المتسؤؤبا بالضؤؤمان و قؤؤد يشؤؤترک هؤؤو مؤؤع المباشؤؤر و ال ضؤؤمان فؤؤي ييؤؤر المباشؤؤر و 

 (19التسباَ

لسؤؤبا االجنبؤؤي لقؤؤوة قؤؤاهرة او خطؤؤأ و يتفؤؤق القؤؤانون و فقؤؤه االسؤؤالم فؤؤي ا ال ؤؤوال التؤؤي تنتفؤؤي او تنعؤؤدم فيهؤؤا السؤؤببية و هؤؤي قيؤؤام ا

 المضرور، او خطأ الغير.

( اذا اربف الشخص ان الضرر قد تنشأ ان سبا اجنبي ال يدله فيه کحابا مفاجئ او قوا قؤاهرة او خطؤأ مؤن ۱۶۵تنص المابة َ

 المضروراو خطأ من الغير کان يير ملزم بتعويش هذا الضرر ما لم يوجد نص او اتفاق الت يير ذلک(

ا تسلسؤؤلف االضؤؤرار يسؤؤأل الشؤؤخص شؤؤراا اؤؤن کؤؤل ضؤؤرر کؤؤان لفعلؤؤه ارؤؤر فيؤؤه بون تؤؤدخل شؤؤئ اخؤؤر، وهؤؤذا هؤؤو معنؤؤت قؤؤول و اذ

القانونيين ان من يرتما خطؤأ يسؤأل اؤن جميؤع االضؤرار المباشؤرة الناشؤلة مؤن ذلؤک الخطؤأ ، فؤال يسؤأل اذن اؤن الضؤرر ييؤر 

وهو الضرر الذا لم يمن في استطااة المضرور ان يتوقاه ببذل  المباشر و الضرر المباشر هو الذا يمون نتيجة طبيعية للخطأ

 جهد معقول.

و يال ظ التمييز بين تعدب االسبار و تسلسؤل ا لنتؤائج ففؤي الحالؤة االولؤت الضؤرر وا ؤد لؤم يتعاقؤا و االسؤبار هؤي التؤي تعاقبؤف 

هؤؤذا السؤؤبا الوا ؤؤد فصؤؤار  اضؤؤرارا  فتعؤؤدب  و فؤؤي الحالؤؤة الثانيؤؤة السؤؤبا وا ؤؤد لؤؤم يتعؤؤدب و االضؤؤرار هؤؤي التؤؤي تعاقبؤؤف اؤؤن

 (20متعدبة(َ

 

  نتائج البحث، الخاتمة

اء   - ۱ ؤؤوي ؤؤوٍب سي ْقصي ة  أيْمؤؤٍر مي ؤؤري بياشي ْنؤؤدي مي انؤؤد ، والخطؤؤأ لغؤؤة ضؤؤد الثؤؤوار و ا ؤؤطال ا انؤؤد اال ؤؤوليينا ف ْعؤؤل  ييْصؤؤديري ب ؤؤالي قيْصؤؤٍد إليْيؤؤه  ا 

نيايية( و اند القانونيونا انحراف ان السلوک المألوف للرجل الع  ابا( الفقهاءاأين يْقصد ب اْلف ْعل  يير اْلمحل الَّذ ا يْقصد ب ه  اْلج 

ا ؤؤطال اا مناقضؤؤة قصدالشؤؤارع فؤؤي تصؤؤرف مؤؤأذون فيؤؤه شؤؤراا بحسؤؤا اال ؤؤل يعنؤؤت ، والتعسؤؤف لغؤؤة الميؤؤل اؤؤن الطريؤؤق - ۲

 اقش مقصد الشارع من تشريعه.استعمال الحق الت وجه ين

 الخطأ اذر في اسقاط بعش  قوق هللا تعالت و ليس فيها کلها. - ۶

 التعسف في استعمال الحق ليس هو اذن اال المسثلية التقصيرية. - ۹

                                      
 .۷۶۹ص  ۲الوسي  للسنهورا، ج  - 18

 .۱۷۰ص  ۱النظرية العامة للموجبا  ، للمحمصاني ، طبعةا بار ا ياء التراا العربي، بيرو ، ج  - 19

 .۷۰۷ص  ۲الوسي  للسنهورا، ج  - 20
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 القضاء يثيد ادم ابتناء التعسف الت الخطأ - ۵

، رجحؤان الضؤرر، وي الجديد معايير رالرةا نية االضرارللمتعسف فت استعمال الحق الت الوضع الذا جاء به التقنين المدن - ۶

رجحان الضرر هو المقابل للخطأ الجسيم. والمصلحة يير ، والمصلحة ييرالمشرواة.نية االضرار هت المقابلة للخطأ العمداو

 المشرواة هي المقابلة للخطأ ييرالجسيم.

يسأل الشخص قانونؤا اؤن ، وو الضرر الذا ا ار المضرور و هناک االقة مباشرة ما بين الخطأ ا لذا ا رتمبه المسثول - ۹

 االضرار المباشرة و يير المباشرة المتصلة بالخطأ اتصاال و اضحا

 و باهلل التوفيق

 لمراجعا

 لقران المريم.ا .7

هؤـ( لسؤان 177ابن منظورامحمد بن مكرم بن الخ، أبو الفضل، جمال الدين األنصارا الرويفعخ ا فريقؤخ َالمتؤوفخا  .2

 هـ. 7171 -بيرو ، الطبعةا الثالثة  –العرر ، الناشرا بار  ابر 

 .بيرو  –تيسير التحرير الناشرا بار الفكر  هـ(912محمد أمين بن محموب البخارا الحنفي َالمتوفخا اأمير بابشاه .7

،  ؤبيح بمصؤرالناشؤرا مكتبؤة ، هـ( شرح التلويح الؤخ التوضؤيح 197سعد الدين مسعوب بن امر َالمتوفخا االتفتازاني .1

 . الطبعةا بدون طبعة وبدون تاريخ

 الدرينيافتحي ، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه االسالمي طبعةا مثسسة الرسالة. .3

 السنهورااابدالرزاق ا مد ، الوسي  في شرح القانون المدني الجديد ، طبعةامنشورا  الحلبي الحقوقية،بيرو . .6

 الحق ، طبعة بارالفمر. اامرالحسين ، التعسف في استعمال .1

المسؤند الصؤحيح المختصؤر بنقؤل   ؤحيح مسؤلم= هؤـ(267مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابورا َالمتوفخا االقشيرا .3

 –الناشؤرا بار إ يؤؤاء التؤراا العربؤؤي ، المحقؤؤقا محمؤد فؤثاب ابؤؤد البؤاقي ،العؤدل اؤن العؤؤدل إلؤخ رسؤول هللا  ؤؤلخ هللا اليؤه وسؤلم

 .بيرو 
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 مازوانقد معيار الغر، يير المشروع. .70
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