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إلــم مــن  رءــعتني الحــب والحنــان، إلــم رمــز الحــب وبمســم الشــعان، إلــم القمــب الناصــ  
 .رحميا اهللبالبياض، والدتي الحبيبة 

 
 . بي العزيزمن  حمل اسمو بكل فخر، إلم من يرتعش قمبي لذكره، إلم إلم 
 
م من  شرقت شمسـيا فـي سـمان حيـاتي، وكانـت نـورًا قـد  طـم عمـم  حزانـي، فوقعـت إل

 لجانبي ومنحتني الحب الصادق زوجتي.
 
 األعزان  بنائي قمبي وشغاف كبدي فمذات إلم
 

 )ابو خالد(جمال الطيراوي النائب  خي  إلم كل من ساندني ووقف لجانبي
 

  ىدي ىذا الجيد المتواء .
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 الشكر والتقدير
 

ـلع الميـم عمـم الالحمد هلل  ذي مـن والعءـل واإلحسـان، حمـدًا يميـق بجعلـو وعظمتـو. وصه
خــاتم الرســل، مــن ال نبــي بعــده، صــعًة تقءــي لنــا بيــا الحاجــات، وترفعنــا بيــا  عمــم 

تبّمغنا بيا  قصـم الغايـات مـن جميـ  الخيـرات، فـي الحيـاة وبعـد الممـات. وهلل و  الدرجات،
 واًل و خيرًا.الشكر  

 
الـذي تعءـل باإلشـراف عمـم ىـذه  نبيـو صـالحفي البداية  تقدم بالشكر الجزيل  لمـدكتور 

الدراســة وكــان لــي عونــًا وناصــحًا وميســرًا ومنيــرًا فجــزاه اهلل عنــا كــل خيــر ولــو منــا كــل 
 ..التقدير واالحترام، و تمنم لو دوام الصحة والخير والعافية 

 
لزوجتي التي سيرت وتعبت معي حتم اكتممت ىذه األطروحـة  تقديرالو كما  تقدم بالشكر 

 مني التقدير واالحترام  افمي
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 ممخص ال
 

 الجنائيػة  بالحمايػة جديرةبحقوؽ ومصالح  سجسيما  تم اجتماعيا   خطرا   تشكؿ الجريمة اف فيه الشؾ مما

خطػورة ذػذ  الظػاذرة ت ػد  فمػ   وانطالقػا  وحياتػه بػؿ واسػتقرار  أمنػه فػ  البشػر  الكيػاف تهػدد انهػا كمػا
المسػؤولية الجزائيػػة المترتبػػة عمػا ذػػذ  الجػػرائـ مػػف أذػـ القواعػػد ا ساسػػية فػ  قػػانوف ال قوبػػات باعتبارذػػا 

 . نظرية متكاممة
 

 نصػوص بػذكر ب ػض مػف أحكامهػا فػ  وأكتلػا م المهػاقػد أغلػؿ عػف رسػـ  القػانوفإال أف  أذميتهػا رغـو 
 التشريع. 

 
 الجرائـ مف كؿ عفو  الواع  والخطأ حتمال اال القصداإلرادة ب عما الت رؼاسة إلا وعميه تهدؼ ذذ  الدر 

 بالمسػؤولية المت مقػة الجوانػب مختمػؼ ورصػد وتحميػؿ دراسػة خػالؿ مػف وذلػؾ  قصػدية والغيػر القصػدية

 . الجرائـ ذذ  مثؿ ف  تهاماذي عما الت رؼالجزائية و 
 

 الجزائية المسؤولية ف  يت مؽ واس ا   جدال   يثير موضوعا   اوؿتتن كونهاوتشكؿ ذذ  الدراسة أذمية بالغة ف  

 والمشػاكؿ الجزائيػة لممسػؤولية ال امػة القواعػد مػف اسػتثنا  باعتبارذػاالقصػدية والغيػر قصػدية  الجػرائـ عػف

 الدقة ف  مبرراته يجد خالؼ وذو الدراسة موضوع  المسؤولية ذذ  أثارته الذ   اللقه  والخالؼ القانونية

 الملتػرض اللاعػؿ بػيف تتػراوح التػ  المسػؤولية تكييػؼ عمػا المترتبػة واآلثػار الموضػوع ذػذا بهػا يتميػز التػ 

 . عميه تستند أف يمكف الذ  القانون  واالساس
 

 الػواع  والخطػأ ا حتمػال  بالقصػد وارتباطهػا االرادة أذميػة تنػاقش أنهػا ف  الدراسة ذذ  أذمية تكمف حيث

 . وال مـ االرادة وذما الم نو  الركف عناصر عما أساسا   ت تمد الت  جريمةال بنا  ف  أذميتها ف  وذلؾ
 

 والقصػد المباشػرتهػا البالغػة فػ  القصػد وأذمي الرادةا فوتوصػمنا فػ  نهايػة الدراسػة إلػا أ وجػدنا لػذلؾ

حػػاالت الجػػوذر ذػػو اإلرادة والبحػػث يكمػػف فػػ  مصػػدر  ةفػػ  كػػؿ مػػف الثالثػػ الػػواع   الخطػػأو  ا حتمػػال 
وذػو مصػدر وذذا مػا يػتـ ادراجػه بكػـ اإلرادة فػ  الحػاالت الػثالث السػابقة الػذكر. بكؿ مما ذكر.  اإلرادة

 واحد وذو القمب.
 وقد تبيف لنا مف خالؿ درستنا ذذ  والت  اعتمدت عما  ما يم : 
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أوال : اإلرادة ومكونهػػا ومصػػدرذا فػػ  القصػػد االحتمػػال  والخطػػأ الػػواع  حيػػث أف اإلرادة ذػػ  التػػ  تحػػدد 
ار الجريمة أو الل ؿ المرتكب والت  أثبتت أف ال ف ؿ بدوف إرادة كوف اإلرادة ذ  الت  تحدد السموؾ مس

 منذ المحظة ا ولا الرتكاب الل ؿ الجنائ . 
ثانيػػا : إف القصػػد االحتمػػال  لهػػو مػػف أدؽ التلسػػير لمقصػػد كونػػه قػػد اعتمػػدعما التوقػػع والقبػػوؿ ولػػـ تكػػف 

 اليقيف. ذناؾ إرادة مطمقة قاط ة الشؾ ب
مػػػف الخطػػػأ بلرعيػػػه الخطػػػأ القصػػػد  والغيػػػر قصػػػد   الخطػػػأ ثالثػػػا : إف مػػػا تناولنػػػا  فػػػ  اللصػػػؿ الثػػػان  

الواع ( والذ  بحثنا مف خالؿ رسالتنا عف ماذيػة ودور اإلرادة فػ  تكػويف الخطػأ الػواع  والػذ  أساسػا  
عػف دور اإلرادة ومكانتهػا فػ  قد اعتمد عما التوقع لنتيجة جرمية ولـ يقبؿ بها  وكاف ال بد مف البحث 

 الخطأ الواع .
 

 وأخيرا  تحاوؿ ذذ  الدراسة الوقوؼ عما أثر اإلرادة ف  القصد االحتمال  والخطأ الواع . 
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Abstrac 
 
There is no doubt that crime is a social menace because it is a violation of 

rights worthy of protection. Also, they are a threat to the existence of humans 

in their safe and stable lives. Based on the gravity of this phenomenon, the 

penal responsibility is one of the key rules of the penal code considering it a 

full theory. Despite its significance, the code ignored clarifying its articles. 

Instead, it mentioned it in different articles in the law.   

 

Consequently, this study aims at introducing the malice afothought and 

consciousness wrongdoing of the intentional and non-deliberate crimes. This 

is done by studying, analyzing and distinguishing the aspects of this 

responsibility by recognizing the penal responsibility of these crimes.  

 

Also, the significance of this research lies in tackling a controversial topic 

about crimival liabilelg  on the mentioned crimes except the general rules of 

the penal responsibility, legal problems of the Fiqh disagreement which was 

aroused by this responsibility.  

 The main topic of this study is figuring out the excuses in the precision which 

is distinguished by this topic and the legal impact on taking charge of the 

responsibility among the offender, the supposed offender and the legal basis 

upon which it stands. 

 

The significance of this topic is that it discusses the importance of Intent and 

its relation with malice and consciousness wrongness highlighting its 

importance in constructing the meaningful cornerstones which are will and 

knowledge. Furthermore, in the reformation of crime, the mental elements 

include Intent and knowledge.  

Consequently, it is found that the intent has an actual importance even if it is 

in the Direct intent or Oblique Intent Indirct Intent focusing on the fact that 



 ه

the source of the two types of Intent is one which is the heart. Finally, it is 

proven scientifically and religiously through the data of the thesis.  
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  المقدمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

الحمد هلل رب ال ػالميف والصػالة والسػالـ عمػا اشػرؼ الخمػؽ سػيدنا محمػد صػما اهلل عميػه وسػمـ أصػدؽ 
 بن  البشر النب  ا م  ا ميف  وب د.

 
الحيػػاة البشػػرية فػػ  إف المجتمػػع البشػػر  مجتمػػع قػػائـ عمػػا القػػوانيف السػػماوية والوضػػ ية والتػػ  حػػددت 

اساسها وت اممها ما بيف البشر ليكوف ذناؾ القاعدة ال امة وذ  أف اإلنسػاف بطب تػه ذػو إنسػاف مػؤتنس 
ونيس ال ي يش إال مع بن  جنسه  وكاف لهذ  الضوابط والقواعد القانونية الصلة اإللزامية لتحديد مسار 

 له وعما ما يمتمكه المجتمع. حياة اإلنساف اليومية والحلاظ عميه وعما جسد  وعما ما
 

ولهػػذ  القاعػػدة ال امػػة ال بػػد مػػف وجػػود مػػف يخػػالؼ القواعػػد  فػػنف اإلنسػػاف بطبي تػػه اإلنسػػية لكػػف تمتمكػػه 
ب ػػض الغرائػػز ومنهػػا الغريػػزة ال دوانيػػة المكونػػه لمسػػموؾ الػػذ  يػػؤد  إلػػا إحػػداث الواق ػػة الجرميػػة والتػػ  

 الحؽ الذ  يحميه القانوف.تمثؿ 
 

نا  ف  رسالتنا ذػذ  التكػويف النلسػ  لانسػاف لكػ  يتكػوف لديػه الغريػزة الرتكػاب الجريمػة أو ومما قد وجد
 الجنحة  بم نا الطريؽ الذ  سمكه الرتكاب جريمته. 

 
ومنذ القدـ كػاف البشػر يػدركوف أف الجريمػة ذػ  ف ػؿ مػاد  وال ي ػاؽ إال عمػا مػا اقترفتػه أيػد  اللاعػؿ  

اد  الػذ  ارتكبػه اللاعػؿ  وذػذا ج ػؿ مػف ال قػاب شػ   غيػر مكتمػؿ أ  أف ال قاب يقوـ عما الل ؿ الم
كوف أف ليس كؿ ف ؿ ذو جريمة بحد ذاتها  فكاف لزاما  البحث عف ركف آخر ي زز ويلسر ما خمج ف  
النلس البشرية الت  مارست الل ػؿ المخػالؼ لمقػانوف  فػأدرؾ فقهػا  القػانوف أف ذنػاؾ ركنػا  آخػر ي ػد مػف  

 م ززا  الركف الماد  وذو  الركف الم نو  لمجريمة(.  أذـ أركاف الجريمة
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ومػػع التطػػور والقػػدرة ال قميػػة لتثبيػػت وت زيػػز مكانػػة الػػركف الم نػػو  فػػ  الجريمػػة فػػنف ذػػذا الػػركف يسػػما 
بالقصد الجنائ   أ  أف القصػد ذػو الػذ  يحػدد مػا إذا كػاف ذنػاؾ ف ػال  أدي إلػا جريمػة تسػبقها إصػرارا  

 ذ  الجريمة  إلا حيز الوجود. واردة  وعمما  إلخراج ذ
 

ومف أذـ ما سنتناوله ف  رسالتنا ذذ  ذو أحد أذـ أركاف القصد  أال وذ  اإلرادة  وذ  الركف ا ساس  
  ف  القصد لمػا تكونػه ذػذ  اإلرادة مػف اإلصػرار واالسػتمرار فػ  الل ػؿ لتنليػذ غايػة م ينػة وذػ  الجريمػة

القصػػد الجنػػائ  المباشػػر ذػػ  إرادة واضػػحة الم ػػالـ ظػػاذرة ومػػف خػػالؿ بحثنػػا ذػػذا وجػػدنا أف اإلرادة فػػ  
 ال ياف ملسر  قانونيا   ال يشوبها لبس أو غموض. 

 
أما ما زاؿ الغموض يكتنؼ اإلرادة ف  القصد االحتمال  والخطأ الواع  وذذا ما ستنتاوله ف  بحثنا ذذا 

 أـ  إرادة ممكنة( أـ  إرادة متغيبة(. ملسريف أيف تكمف اإلرادة وأ  نسبة مقدارذا  ذؿ ذ   إرادة ثابتة( 
 

 ورسالتنا تبحث عف اإلشكالية ف  اإلرادة الممكنة واالحتمالية لكؿ مف القصد االحتمال  والخطأ الواع .
 

 أجػؿ مػف اوضػ ه تػـ والػذ  ال قوبػات قػانوف  فػ  ال امػة النظريػة ذػذ  رسػالتنا تتنػاوؿ المقدمػة  ذػذ  وب ػد

 : ذما م يارييف ذلؾ ف  مستنديف. الجريمة حاجة حسب ال قاب تحديدو  اثباتها وطرؽ الجريمة تحديد
 
 حقوؽ عما اعتدا  تشكؿ جريمة ذو ال مؿ ذذا إف حيث مف م المها وأظهار الجريمة وتلسير تحديد: أوال  

 . عميها م اقب جريمة يشكؿ وبالتال  وال قاب التجريـ قانوف لنصوص انتهاكا   ذلؾ ي د حيث الغير 
 

 كافة إستكماؿ عند بدور  والذ  الم نو  الركف او الماد  الركف حيث مف سوا  الجريمة أركاف ديدتح: ثانيا  

 ال انػه عمػا ذلػؾ فػ  مسػتندا   ال قوبػات لقػانوف ا ساسػ  المنطمػؽ حاجػة حسػب ال قػاب يكوف ا ركاف ذذ 
  . بنص إال والعقاب جريمة

 

 أركػاف مػف الػركنيف ذػذييف فػ  نبحػث أف عمينػا لزمػا   كػاف ال قوبػات لقػانوف ا ساسػ  المنطمػؽ ذػذا ومػف

 :وذما الم نو  الركف خاصة الجريمة
 

 . الماد  الركف .1

 . الم نو  الركف .2
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 الجنػائ  القصػد مػاذو حقيقػة الػا نصػؿ لكػ  الم نػو  الػركف وتحديػدا   البشػرية بػالنلس ارتباطهمػا ومامػدي

 بقصػد أرتكبػت قػد الجريمػة ذػذ  ذػؿ : أذمهػا مػف ظػروؼ فػ  وذلػؾ الجريمػة ذػذ  خمػؼ أساسػا   يقػؼ الػذ 

  واٍع؟ غير او واعيا   يكوف الذ  الخطأ بطريؽ أـ احتمال ؟ جنائ  بقصد أـ مباشر؟ جنائ 
 

 الػركف أف كػوف الجريمػة نػوع ماذيػة لتحديػد الم نػو  الػركف فػ  أساسػيا   مرتبطػة تكػوف الجريمػة فػأف وعميػه

ذ الل ؿ  ذو لمجريمة الماد   نصوص مف نص انتهاؾ الا يؤد  مما وذلؾ م نو  ركف بدوف جريمة ال وا 

  .ال قوبات قانوف
 

 ونيتػه إرادتػه حيػث مػف الجريمػة مرتكػب وجػداف عػف يبحػث أف ال قوبػات قػانوف عمػا يتوجػب ذنػا مػف

 وأف اإلحتمػال  والقصػد المباشػر القصػد فػ  اإلجراميػة والنيػة اإلرادة تكػوف كيػؼ نتسػا ؿ وذنػا اإلجراميػة

 . الواع  الخطأ ف  اإلرادة عف نبحث
 

 الجػان  شخصػية تػرتبط مػدي أ  الػاالقػانون  الممػنهج  باإلسػتدالؿ ننػاقش ذػذ  دراسػتنا ف  نفف ذنا ومف

 فػ  واحػد مصػدرعػف  ناجمػة اإلرادة تكػوف وذػؿ البشػرية بػالنلس ارتبطهػا ومامػدي  الجريمػة بماديػات

 . لواع ا الخطأ او اإلحتمال  والقصد المباشر الجنائ  القصد وذ  الثالث الحاالت
 

وممػػا تقػػدـ فقػػد اعتمػػدنا فػػ  بحثنػػا ذػػذا عمػػا الدراسػػة المقارنػػة التحميميػػة م تمػػديف بػػذلؾ عمػػا التلسػػيرات 
 القانونية واللقهية بما يت مؽ ويدور حوؿ اإلرادة وتكوينها.

 
وقد اعتمدنا عما البحث عف اإلرادة بكؿ مف القصد االحتمػال  والخطػأ الػواع  تحديػدا  وذلػؾ لمتلسػيرات 

ائمة عميها مف الناحية القانونية ومف الناحية النلسية الت  ج مػت مػف بحثنػا ذػذا أف يتميػز بتخصػص الق
 دقيؽ أال وذو اإلرادة وارتباطها بالجريمة. 

  
 إشكالية الدراسة 

 
حيػػث أف إشػػكالية البحػػث تكمػػف فػػ  غمػػوض دور اإلرادة فػػ  تكػػويف كػػؿ مػػف القصػػد االحتمػػال  والخطػػأ 

وبات ا ردن  الم موؿ به ف  فمسطيف  وقد اكتلػا المشػرع باالشػارة إلػا ذلػؾ فػ  الواع  مف قانوف ال ق
 نصوص متلرقة وغير شاممة ف  ب ض ا حكاـ مف قانوف ال قوبات. 
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إف اإلرادة ذػػػ  جػػػوذر القصػػػد فمػػػـ يػػػتـ عالجهػػػا فػػػ  القصػػػد االحتمػػػال  والخطػػػأ الػػػواع  ولػػػـ يػػػتـ إزالػػػة 
شػػكؿ ونػػص صػػريح  وبنػػا  عميػػه يمكػػف تحديػػد اشػػكالية الغمػػوض عػػف جوذرذػػا وكػػذلؾ لػػـ يتطػػرؽ إليهػػا ب

 البحث بالنحو التال : 
 كيف تؤثر اإلرادة في تكوين كل من القصد االحتمالي والخطأ الواعي؟ 

 
 التساؤالت

 ما ذو ملهوـ القصد الجنائ  وعناصرة ف  التجريـ قانونيا .  -
 ما ذ  تلسيرات النظريات القانونية  لارادة وال مـ.  -
 ذو القصد االحتمال  وتكون  عناصرة.  ما -
 .أيف اإلرادة ف  القصد االحتمال  -
 ما ذو موقؼ اللقه القانون  مف اإلرادة بالقصد االحتمال .  -
رتباطها باإلرادة بالقصد االحتمال .  -  ما ذ  نظرية القبوؿ ونظرية االحتماؿ ونظرية اإلمكاف وا 
 ما ذو تلسير الخطأ الواع  وعناصر .  -
 أيف تكمف اإلرادة ف  الخطأ الواع .  -
 ماذية خموؿ اإلرادة ف  الخطأ الواع .  -
 ما ذ  تلسيرات الم يار الشخص  والموضوع  ف  الخطأ الواع .  -
 أيف تقع درجة الخطأ الواع  بالقصد الجنائ .  -
 

دوةر اإلرادة ذػذ  ذػ  إشػكالية البحػث والتػ  نهػدؼ مػف خػالؿ منهجيػة البحػث إلػا التحقػؽ القػانون  فػ  
 ونسبتها القانونية ف  كؿ مف القصد االحتمال  والخطأ الواع . 

 
 دراسةحدود ال

 
إف البحث الذ  اعتمدنا فيه عمػا حػدود واضػحة الم ػالـ فػ  دور اإلرادة وتكوينهػا القػانون  فػ  تكوينهػا 

 القصد االحتمال  والخطأ الواع . 
 

الجنػائ  المباشػر فقػد آثرنػا أف نبحػث عمػا اإلرادة فػ  رغـ أف اإلرادة والتػ  ذػ  اصػال مرتبطػة بالقصػد 
اتجا  آخر محدد يتضمف البحث بالقصػد االحتمػال  والخطػأ الػواع   ولػـ يػتـ تجػاوز حػدود البحػث رغػـ 
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التشػابه والتقػارب الكبيػر مػػا بػيف القصػد االجتمػػال  والقصػد المت ػد   ورغػـ التنشػػابه الكبثيػر بػيف الخطػػأ 
 الواع  والقصد المت د , 

 
 اإلرادة ف  القصد االحتمال  والخطأ الواع .  يففكاف ال بد مف أف يكوف البحث محدد ف  تكو 

 
ظهػػػػار اإلرادة فقػػػػ  الخطػػػػأ الػػػػواع  والقصػػػػد  وقػػػػد اعتمػػػػدنا عمػػػػا منهجيػػػػة قانونيػػػػة واضػػػػحة فػػػػ  إبػػػػراز وا 

غيػر  االحتمال   م تمديف عما ما أخذته ب ػض التشػري ات الجنائيػة فػ  القػوانيف وبػاحثيف عمػا مػا ذػو
واضح وغير ملسر حوؿ القصد االحتمال  والخطأ الواع  مف حيث أننا لـ نتطرؽ ف  ذػذا البحػث إلػا 
القصػػد المت ػػد  والخطػػأ الغيػػر واعػػ  ولكػػف يتطػػرؽ ذػػذا البحػػث إلػػا القصػػد االحتمػػال  والخطػػأ الػػواع  

 وماذية اإلرادة فيهما. 
 

  ىداف الدراسة 
 

  والنتػائج زالػت لػـ تأخػذ التلسػيرات الكاممػة مػف ماذيػة القصػد إف البحوث القانونية ف  القصد كانػت ومػا
وعناصر   فمف ذنا ارتأينا أف تكوف رسالتنا ذذ  لها أذػداؼ م ينػة واضػحة فػ  شػ   محػدد مػف القصػد 

 وذو مخصص باإلرادة ودورذا بكؿ مف القصد االحتمال  والخطأ الواع . 
 

ؿ إلا الغاية الموجوة مف ذلؾ  وذػذ  أذػداؼ ولكؿ دراسة يجب أف يكوف ذناؾ أذداؼ واضحة لك  تص
 الدراسة: 

 أوال : تهدؼ ذذ  الدراسة إلا  تحديد ملهوـ اإلرادة وعناصر تكوينها. 
 ثانيا : كما تهدؼ إلا تحديد اثر اإلرادة ف  تكوف يالقصد االحتمال . 

 ثالثا : تحاوؿ ذذ  الدراسة الوقوؼ عما اإلرادة واثرذا ف  تكوف الخطأ الواع . 
 راب ا : إف ذذ  الدراسة تستظهر مدي استمرارية اإلرادة بالقصد االحتمال  وخمولها ف  الخطأ الواع . 

 خامسا : استظاذر اإلرادة وتلسير القصد االحتمال  والخطأ الواع  لمتقارب الجانئ  فيما بينهـ. 
 
 
 
 
 


