
The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 2, NO: 3, 2016 

 

 
SIATS Journals 

The Journal of Sharia Fundamentals for 

Specialized Researches 

(JSFSR) 

Journal home page: http://www.siats.co.uk 
 

 

 

 
 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 لألحباث التخصصيةأصول الشريعة لة جم   
                م.6201 يوليو، متوز، 3عدد ال ،2 اجمللد
 

 والفقه اإلسالمي اجلنائي القانون مفهوم اخلطأ وصوره بني
 فاروق سالمي سوزائي      

 عارف علي عارف القرداغي       

 اجلامعة اإلسالمية العاملية

 ليزايما

arif_uia2@yahoo.com 

 
 م                                                                                                                     2016 - هـ 1437

 

 

 

 

e ISSN 2289-9073 

MAFHUM ALKHATA WUSURUH BAYN ALQANUN ALJINAYIYI WALFAQIH AL'IISLAMII



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 2, NO: 3 2016 

 
 110 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 
Received 25/4/2016 

Received in revised form 2/5/2016 

Accepted 29/5/2016 
Available online 15/7/2016 

 

 

            

 
ABSTRACT 

 
This study determines the concept of mistake and its types in the criminal Iranian law 

and Islamic jurisprudence, it is indicated that mistake in law is defined as any action 

or omission that perpetrator has not done it intentionally to commit a crime, and the 

owner causes a loss or injury, however, it is impossible that he may know that the 

consequence of his action may causes damage to someone although he could prevent 

it. Islamic jurisprudence's definition of the concept of mistake is: occurrence of an 

event contrary to the will of the perpetrator that is not intentionally. 

This study introduces different kinds of mistakes. In terms of law, they include the 

lack of caution and care, negligence and lack of attention. lack of skill, and 

disobeying the rules and regulations. 

However, different types of mistakes in Islamic jurisprudence are more extensive 

than in law. The author tried to address the conformity between the concept of 

mistake and its different types in criminal Iranian law and Islamic jurisprudence. A 

comparative method is used analyzing the issue related to the concept of mistake and 

its types are discussed and then a comparative study is concluded. 

Keywords: mistake, types of mistakes, criminal law, Islamic jurisprudence, 

intention, negligence, lack of care. 
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لخصامل  

 أن إىل تطرقت وقد اإلسالمي، والفقه اإليراين اجلنائي القانون يف وصوره اخلطأ مفهوم بتحديد الدراسة هذه قامت قد
 مع الضرر، يف صاحبه وتسبب الوجوه، من وجه أبي فاعله من بقصد يقع مل ترك أو فعل كل:  هو القانون يف اخلطأ

: على اخلطأ اإلسالمي الفقه يطلق وكما جتنبه، وسعه يف كان  وإن واقع، ضرر من فعله عليه يرتتب مبا معرفته استحالة
: أمهها صور عدة للخطأ أن إىل الدراسة وتوصلت ،"بقصد مقرتن وغري منه، وقع من إرادة خالف على الشيء وقوع"

 القانون، يف هذا واألنظمة، واللوائح القوانني مراعاة وعدم املهارة، وعدم االنتباه، عدم أو واإلمهال والتحّرز، االحتياط عدم
 مفهوم يف للمقارنة الدراسة أثناء يف الباحث تعرض وقد القانون، من أوسع فنظامه اإلسالمي الفقه يف اخلطأ صور أما

: االستقرائي املنهج على الدراسة هذه يف الباحث اعتمد وقد اإلسالمي، والفقه اإليراين اجلنائي القانون بني وصوره اخلطأ
 لتحليل: واملقارن التحليلي املنهجني على اعتمد أنه كما  ابملوضوع، املرتبطة والقانونية الفقهية النصوص بتتبع وذلك

 . للدراسة املقارنة إجراء مث ومن ومناقشتها وصوره اخلطأ مبفهوم املتعلقة املسائل
 

 .االحتياط وعدم اإلمهال القصد، اإلسالمي، الفقه اجلنائي، القانون اخلطأ، صور اخلطأ،: املفتاحية الكلمات
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 املقدمة:
، وعلى آله وصحبه، والتابعني ملسو هيلع هللا ىلصرب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدان ونبينا حممداحلمد هلل 

 ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. أما بعد:
وقد عنيت ، قد حرصت الشريعة اإلسالمية على احملافظة على النفس اإلنسانية أشد احلرص بكل متطلباهتا ومكّوانهتا

أيًضا كافة التشريعات بتحقيق هذا املقصد، ومن مث سن التشريعات خالل مراحل حياهتا مبا حيّصل هلا حياة قّيمة، ويدفع 
نها كل ما يطرأ عليها من املضار واملفاسد، وال خيفى أن البشر قد خيطئ يف حركاته وتصرفاته ألنه من طبيعة البشرية ع

املالزمة هلا، ال سيما حينما يقع اخلطأ يف اجلناايت على النفس اإلنسانية وممتلكاته، وقد يتكرر هذا اخلطأ يف حياة الناس 
واستخدامه املركبات بشكل واسع واليت ينتج عنها تزايد احلوادث خطًأ لكثرة وقوع لضرورة انتقاهلم من مكان إىل آخر، 

صور اخلطأ من اإلنسان؛ فإنه يتطلب فهم معىن اخلطأ وصوره فهماً جلياً دون أي غموض، مبا أن وضع تعريف جامع 
أسلوب واحد يف حتديد معناه، اجلنائي واملذاهب اإلسالمية على  ومانع ملصطلح اخلطأ ليس بيسري؛ إذ مل تتفق مشرِّعي

 ونظراً لقلة الدراسات حول هذا املوضوع يف كتاابت املعاصرين، وخاصة فيما اطلع عليه الباحث يف دراسات جامعية؛
الباحث مل جيد من يقارن هذا املوضوع بني كما أن هلذا رأى الباحث أن يفرد حتديد مفهوم اخلطأ وصوره ببحث مستقل،

نون اجلنائي اإليراين، فلذلك ظهرت احلاجة إىل مقارنة هذه الدراسة بني القانون والفقه اإلسالمي، الفقه اإلسالمي والقا
 وتسليط الضوء على جوانبها الغامضة.

ملؤلفات االفقهاء من  أقوالستقراء وبه يقوم الباحث اب ستقرائياملنهج اال دراسة املوضوع مناهج منها:ستخدم الباحث يف ا
 ، وكذلك يتتبع القوانني املتناثرة والبنود املتعلقة بعقوبة اخلطأ وصوره يف القانون اجلنائي اإليراين،املوضوعاملدونة حول هذا 

، ومن مث حتليل قانون اجلنائي اإليرايناخلطأ وصوره يف الفقه اإلسالمي والبوصف  وذلكالتحليلي  –املنهج الوصفي و 
مفهوم اخلطأ وصوره بني القانون اجلنائي اإليراين والفقه  ثقارن الباح: وقد رناملقااملنهج و  املسائل املتعلقة هبا ومناقشتها،

اإلسالمي، وقد مّت ذكر ترمجة النصوص الفارسية للقانون اجلنائي اإليراين يف املنت األصلي، وترك النصوص نفسها يف 
"، بداًل عن املصطلح ي اإليراينالقانون اجلنائومن اجلدير ابلذكر فإن الباحث استعمل يف مقالته مصطلح " اهلامش،

 ".قانون جمازات اسالمى ايران"بالفارسي املسمى 
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[؛ اآلية صّرحت برفع اإلمث يف حالة اخلطأ حيث قال احلق عزوجل عند ذلك: 286لبقرة:ا]چېېېىىائائچ ففي القرآن الكرمي يقول تعاىل حكاية عن عباده: 1
 . 126، رقم: 76، كتاب: اإلميان، ابب: بيان أنه سبحانه وتعاىل مل يكلِّْف إال ما ي طاق، صصحيح مسلممسلم، . أخرجه: "َقْد فَ َعْلت  "
، َوإَذا َحَكَم فاجتَهَد مّث أخطَأ، فَله َأجر  : "ومن الس              نة قوله  2 اَب، فَله  أجرَانِّ ، كتاب: البخاريصــــــــــحيح البخاري، . "إَذا َحكم احلَاكم  فَاجَتهَد مث ّ أص              َ

 .6919، رقم: 2676، ص6االعتصام ابلكتاب والسنة، ابب: أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ج
 .421، ص4، جالفروقالقرايف،  3
 .287، صاملفردات يف غريب القرآن، الراغب 4

 . 198، ص2، جمعجم مقاييس اللغة بن فارس،ا 5

 . قال األلباين: "صحيح".2566، رقم: 194، ص8، جمنار السبيلإرواء الغليل يف ختريج أحاديث األلباين،  6

 .287ص ،املفردات يف غريب القرآنالراغب،  7

 يف اللغة واالصطالح مفهوم اخلطأاملبحث األول: 
تتحدث عن اخلطأ وأحكامه، وتشري بوضوح إىل أن اخلطأ خيّفف املسؤولية عن املكّلف،  2وأحاديث 1هناك عدة آايت

 يف هذا املبحث بيان مفهوم الباحث تناوليس، و 3"مطلًقا خلطَأ والّنسيانِّ اببل ع لم من الّشريعة ابلّضرورة ترك املؤاخذة "
 :أساسية مطالب ثالثةيف  مع ذكر التعريف املختار واالصطالح، اخلطأ يف اللغة

 املطلب األول: مفهوم اخلطأ يف اللغة
قال ابن فارس: ، و 4"جيب ملن يتحّرى احلقائق أن يتأّملها رتكة، مرتّددة بني معان  هذه الّلفظة مشعن اخلطأ: "الراغب قال 

، يدلُّ على تَ َعدِّي الّشيءِّ، والذَّهابِّ عنه" حدِّ  زة  اوَ واخَلطَاء  من هذا؛ ألنّه جم   ...،اخلاء  والطاء  واحلرف  املعتلُّ واملهموز 
رَ  الوجهَ  ك  رت  وهو قياس  الباب؛ ألنه يَ  ،بَ أ ، إذا أْذنَ طَ خيَ  وَخطِّئَ  ...،وابالصَّ   .5"اخلَي ْ

فتفعله، وهذا  ،: أن تريد غري ما حتسن إرادتهأحدها اخَلطَأ: العدول عن اجلهة، وذلك أضرب:وقال صاحب املفردات: "
 ﴾اَكبِير   ا    ِخط   َكانَ  لَُهم  قَت   إِن  ﴿ قال تعاىل: ...،َخطَِّئ خَيْطَأ   هو اخلطأ التاّم املأخوذ به اإلنسان، يقال:

، فهو ُم ْطِّئ   فيقال: َأْخطََأ إِّْخطَاءً  : أن يريد ما حيسن فعله، ولكن يقع منه خالف ما يريدوالثاين[...، إلسراء:]ا
،... وقوله 6"رفع عن أّميت اخَلطَأ والنسيان" وهذا قد أصاب يف اإلرادة وأخطأ يف الفعل، وهذا املعيّن بقوله عليه السالم:

ويّتفق  ،: أن يريد ما ال حيسن فعلهالثّالثو  ...[٩٢:النساء] ﴾َرقَبَة   ِريرُ فَتَح   ا    َخطَ  ِمنًاُمؤ   قَتَلَ  َوَمن﴿عّزوجّل:  
أصاب اخلطأ، وأخطأ الّصواب، وأصاب الّصواب،  ، وهلذا يقال:...ومصيب يف الفعل ،منه خالفه، فهذا ُمطئ يف اإلرادة

 .7"وأخطأ اخلطأ
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 .66-65، ص1، جلسان العرببن منظور، ا 8

 .239، صحميط احمليطالب ستاين،  9

 .92، صخمتار الصحاحالرازي،  10
 .92، صخمتار الصحاحالرازي، ؛ وانظر: 67، ص1، جلسان العرببن منظور، ا 11
 .44، ص2، جالنهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري،  12

 .1605، رقم: 655، صحترمي االحتكار يف األقوات، كتاب: املساقاة، ابب: صحيح مسلممسلم،  13

  . 43، ص11، جصحيح مسلم بشرح النوويالنووي،  14

به ،َق: َعَدل َعنه  يوأخطَأ الطّر ...، اخَلطَأ  واخَلطاء : ضدُّ الّصَوابوقال ابن منظور: " ، ...وأخَطأ الرّامي الَغرَض: مَل ي صِّ
َد؛ طِّئ  إذا َسلَك سبيَل اخَلطَإ َعمدً  واخَلطَأ : ما مَل ي  َتعّمْد، واخلِّطء : َما ت  ع مِّّ  . 8"اا وَسهوً وَأخطَأ خي 

:من معىن اخلطأ يف  والذي يبدو للباحث:  اللغة: أنه يطلق على ثالثة معان 
 : الذنب أو اإلمث. األول
 : ضّد العمد. الثاين
 : ضّد الصواب، سواء أكان بقصد أم بغريه.الثالث

فريى بعضهم أن معنامها واحد: "قال أبوعبيدة: َخطَِّئ وأخطَأ لغتان واخلاطئ: ، املخطئوقد اختلف العلماء يف معىن 
من أراد الصواب  املخطئض إىل التفريق بينهما يف االستعمال، فقال يف ُمتار الصحاح: "، بينما ذهب البع9مبعىن واحد"

ْخطئ : من أراد الّصواَب، فصار إىل غريه، ،  وقال ابن منظور: "10"د ما ال ينبغيواخلاطئ من تعمّ  ،فصار إىل غريه
 
امل

َخطَئ إذا تَ َعّمد، وأخطَأ  :وقيل ،مبعىن أخطأَ  َخطِّئَ  :يقال، وأورد ابن األثري القولني: "11" يَنبغيالواخلاطئ : َمن تعمَّد لَِّما 
 .12"إذا مل يَ تَ َعّمد

: على من أراد الّصواب، فتحّول إىل غريه بدون قصد، وأما من املخطئ: القول ابلتفريق، إبطالق لفظ ويرجح الباحث
وقال النووي يف شرح مسلم:  ،13"َو َخاطِّئ  َمنِّ اْحَتَكَر فَ ه  ": ملسو هيلع هللا ىلص، لقوله اخلاطئ، فهو ما ال ينبغيتعّمد سبيل اخلطأ أو 

تعّمد االحتكار، وقصد ذلك، اإلمث على من  ملسو هيلع هللا ىلص، فأطلق الرسول 14"هو العاصي اآلمث ؛اخلاطِّئ ابهلمز :قال أهل اللغة"
 يدل ظاهر احلديث على حترمي االحتكار.ف
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الح اجلنائي مدلواًل اخلطأ بوجه عام هو االحنراف عن الس   لوك الواجب، وهو يف معناه العام يش   مل مطلق االحنراف، مقص   وًدا وغري مقص   ود، غري أن للخطأ يف االص   ط" 15

ري "اخلطأ"، فال يطلقه جمرًدا، بل يض   يف أض   يق نطاقًا؛ فنص   وص القانون جتري عادة على اس   تعمال "اخلطأ" كقس   يم "للعمد"، ومن الفقهاء مع من يتحرز عند اس   تعمال تعب
اخلطأ قد فش     ا واس     تقر يف لغة  إليه ص     فة حتدد نوعه، فيس     ميه اخلطأ غري العمدي دفًعا للبس وحترزًا من اخللط بينه وبني اخلطأ العمدي، غري أن املدلول االص     طالحي للفظ

مريدين به اخلطأ غري العمدي، دون أن تس    اوران خش    ية من احتمال الوقوع يف لبس أو خلط".  التش    ريع والقض    اء إىل حد نس    تطيع مه آمنني أن نس    تخدم هذا اللفظ جمرًدا
 .53ص ،جرائم األشخاص واألموال ،حممد

و عدم مراعاته للقوانني أ ،و عدم احرتازهأ ،و رعونتهأ ،مهالهإا عن ن كان ذلك انش   ً أب ،خرآمن تس  بب خطأ يف موت ش  خص نصَّ املش  رِّع املص  ري أبن: " 16
 .238، املادة: م1937لسنة  58، قانون رقم قانون العقوابت املصري...". نظمةوالقرارات واللوائح واأل

( من قانون العقوابت: "....أن يكون اخلطأ إذا جنم الفعل الض    ار عن اإلمهال، أو قلة االحرتاز، أو عدم مراعاة القوانني 64بنّي املش    رّع األردين يف املادة   17
 .194ص ،القسم العام -شرح قانون العقوابت األردين ي جنم، صبح. واألنظمة"

( أبنه: "تكون اجلرمية غري عمدية إذا وقعت النتيجة اإلجرامية بس           بب خطأ الفاعل س           واء كان هذا اخلطأ 35جاء يف قانون العقوابت العراقي يف املادة   18
، اتريخ التش            ريع: 111، رقم التش            ريع: العراقي لعقوابتا قانون. وانني واألنظمة واألوامر"إمهااًل أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة الق

 .1969/15/9، اتريخ: 1778، املصدر: الوقائع العراقية، رقم العدد: 1969
 نه قص  د جنايت نس  بت به جمىن اس  ت كه جاى ىش  ود و آن در ص  ورت ىقتل اي جرح اي نقص عض  و كه بطور خطاء حمض واقع م"نّص املادة ابلفارس  ية:  19

قانون جمازات زراعت، ". برخورد منايد ىرها كند و به ش   خص    ىرا به قص   د ش   كار  ىداش   ته ابش   د و نه قص   د فعل واقع ش   ده بر او را مانند آنكه تري  عليه را
 .366، صاسالمي در نظم حقوقي كنوين

 : مفهوم اخلطأ يف االصطالحيناملطلب الثا
حياول الباحث يف هذا املطلب بيان مفهوم اخلطأ يف االصطالح بني القانون اجلنائي اإليراين والفقه اإلسالمي، وذلك يف 

 فرعني آتيني: 

 الفرع األول: مفهوم اخلطأ يف القانون اجلنائي اإليراين
ي واالصطالحي، وإمنا ذهبوا يف ذلك مبفهومه التشريع 15مل تسلك القوانني اجلنائية مسلًكا ومنهًجا واحًدا يف تعريف اخلطأ

، 17، واألردين16املصري العقوابتقانون ك  إىل اجتاهني: أحدمها مل يتطّرق إىل تعريف اخلطأ، بل اكتفى بذكر الصور له،
( واليت 295يف املادة   القانون اجلنائي اإليراينأما اآلخر: فتعرض لتحديد معناه يف نصِّّ القانون، ومنها  ،18والعراقي

يها: إن القتل، أو اجلرح، أو نقص عضو يقع بصورة اخلطأ احملض، أي: عندما ال يريد اجلاين قصد اجلناية ابلنسبة جاء ف
  . 19للمجين عليه، وال قصد الفعل الواقع عليه، كأن يقصد الرمي إىل صيد، فيصيب شخًصا

 : من صورة اخلطأ احملض من نص املشرّع مع متثيله له ما يليوالذي يظهر للباحث: 
 : ال يقصد اجلاين بفعله قتل، أو جرح إنسان، بل يقصد ابلرمي صيًدا  غري إنسان(.أواًل 
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 .177، ص عليه اشخاصميجرا( 1اختصاصى   فریيک، حقوق  سپهوند ؛ وانظر:199، ص عليه اشخاصميجرا( 1صادقى، حقوق جزاى اختصاصى   20
اصابت كند  ىگناه ديگر   را داشته ابشد و تري او به انسان ىب اي حيواى ىاي شي  ىبه كس ىقصد تريانداز  ىهم كه كس ىدر مواردنّص املادة ابلفارسية: " 21

 .370، صنظم حقوقي كنوين قانون جمازات اسالمي درزراعت،  ."شودى حمض حمسوب م ىعمل او خطا
نکرده  یچون مرتکب نتيجه را پيش بين ینتيجه عمل، مورد اراده و مقصود و مطلوب مرتکب نيست، ول یعمد جرائم غري در"نّص العبارة ابلفارسية:  22

 .183ص، ابيسته های حقوق جزای عمومین، ايگلدوز ".  است کار حمسوب ومستوجب کيفر  است از اين جهت خطا

موقع:   (،10املادة   م،1994( لســـــــــــنة 12الصـــــــــــادر ابلقرار اجلمهوري رقم  ، اجلرائم والعقوابت للجمهورية اليمنيةقانون  23
 م.2013 جون، ،01 شوهد يف(، www.presidentsaleh.yeالرئيس علي عبدهللا صاحل  

 .432-431ص ، شرح قانون العقوابت اللبناين القسم العام،حسين 24

 .432ص ،املصدر السابق 25

: ال يقصد اجلاين النتيجة احلاصلة من فعله هذا، كأن يقصد ابلرمي صيًدا، فيصيب شخًصا، فيحصل القتل، أو اثنًيا
 اإلصابة، وما إىل ذلك.

حاالت يرتكب فيها اجلاين قتاًل، أو ضراًب، أو جرًحا، دون أن يقصد وقال صادقي: إن جناية اخلطأ احملض تكون يف 
  20الفعل الواقع على اجملين عليه، وال النتيجة احلاصلة عليه.

ومن أمثلته: أن يصادم سائق السيارة اآلخر دون أن يقصد إصابته، أو يرتكب التعدي والتفريط يف قيادته، فيؤدي إىل 
 إصابة اجملين عليه أو قتله.

فأصاب إنسااًن آخر  ،لو قصد  الشخص( ابلرمي إنسااًن أو شيً ا أو حيواانً ( من القانون على أنه: 296صت املادة  ون
 21.احمضً  أخط عملهفي عّد  ،معصوم الدم
إن اجلاين يف اجلرائم غري العمدية ال يبغي بفعله النتيجة اليت استهدفها، وال يقصدها، وال يطلبها، ولكن ن: ايوقال گلدوز 

 .22بسبب عدم توقع اجلاين النتيجة، فيعّد ُمطً ا، ويستوجب العقوبة
على أنه: "إذا  اخلطأ غري العمدي كقانون اجلرائم والعقوابت اليمنية األخرى، بعض التشريعات اجلنائية تفوقد عرّ 

أو  ،ابلرعونة هتصف فعلأبن ا ،عند ارتكاب الفعل على حنو ال أيتيه الشخص العادي إذا وجد يف ظروفه تصرف اجلاين
ا على هذا النحو، إذا مل يتوقع عند اجلاين متصرفً يعد و ، أو عدم مراعاة القوانني واللوائح والقرارات ،أو اإلمهال ،التفريط

 .23"أو توقعها وحسب أن يف اإلمكان اجتناهبا ،ارتكاب الفعل النتيجة اليت كان يف استطاعة الشخص العادي أن يتوقعها
( على أن "يكون اخلطأ إذا جنم الفعل الضار عن اإلمهال، أو قلة 90يف املادة   اللبناين العقوابتقانون ونصَّ 

سواء مل يتوقع ( على أن "تكون اجلرمية غري مقصودة 9، ونصت املادة  24االحرتاز، أو عدم مراعاة الشرائع واألنظمة"
عته أو من واجبه أن يتوقعها، وسواء توقعها فحسب أن الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله املخط ني، وكان يف استطا

 . 25إبمكانه اجتناهبا"
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 .346ص ،التشريع العقايب من مبادئ القسم العام ،عبيد 26
 .637، صالقسم العام -شرح قانون العقوابت ،حسين 27
 .314، صاألحكام العامة للنظام اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية والقانونالصيفي،  28

 تعريف اخلطأ يف قانون العقوابت اليمين واللبناين، ما يلي: من عموًما والذي يبدو للباحث: 
 عدم اإلتيان بتعريف جامع للخطأ، بل بذكر صور منه.  .أ

ة النفسية بني الفعل والنتيجة اليت تسّبب فيها ( العالق9حّدد املشرع اجلنائي اللبناين يف املادة   .ب
 سلوك اجلاين. 

  توقعها.جتنبها أو  اجلاين نتيجة جرمه، وإن كان ابستطاعته عدم توقع .ج
 حدوث اجلرمية خطأً بسبب اإلمهال، أو عدم االحتياط والتحرز، أو عدم مراعاة القوانني واألنظمة. .د
 اجلنائي للخطأ: شراح القانونتعريف بعض 

املختار، وذلك الوقوف على التعريف ، كما سيتّم ذكره، حىت نتمّكن من اخلطأ اجلنائي شراح القانونبعض ف عرّ وقد 
 على النحو اآليت:

 .26"التصرف الذي ال يتفق مع احليطة اليت تتطلبها احلياة االجتماعية: "األول
يتطرق التعريف إىل موضوع عدم القصد من املتصرِّف أو اجلاين يف جرمية اخلطأ، ابعتباره املعىن األساسي واجلوهري يف  مل

  تعريف اخلطأ.
ا لذلك عند تصرفه بواجبات احليطة واحلذر اليت يفرضها القانون، وعدم حيلولته تبعً : اخلطأ هو: "إخالل اجلاين الثاين

 . 27"يف حني كان ذلك يف استطاعته وكان واجباً عليه ،النتيجة اإلجرامية إحداثدون أن يفضي تصرفه إىل 
هو املرجع األساسي والوحيد ملعرفة تصرّفات اجلاين، وإخالله  نه قد جعل القانونأبالتعريف قد يتوجه النقد إىل هذا و 

، نسانيةاخلربة اإلصرّفات والواجبات هي ، مع أنه ليس كذلك، إمنا املرجع العام يف معرفة تلك التبواجبات احليطة واحلذر
 :فقال يف تعريفه للخطأ غري العمدي لذلك، "الصيفي" ههذا فقد تنبّ جل وأل

ينطوي على إخالل بواجب احليطة أو االنتباه الذي يفرضه القانون أو اخلربة اإلنسانية أو العلمية  ،سلوك إرادي: "الثالث
  .28ة كان يف استطاعته درؤها"أو الفنية، وترتتب عليه نتيجة إجرامي

 ألول وهلة منأو يتبادر إىل الذهن يفهم الذي و ومن االنتقادات اليت تتوجه إىل هذا التعريف: أنه جاء بلفظ "سلوك"، 
  لرتك.قد حيدث ابو  حيدث ابلفعل، اخلطأ قد، مع أن أبنه فعل   اللفظ هذا
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 .843ص، 5، جاملوسوعة اجلنائيةعبد امللك بك،  29
 .مل يقصده الفاعل مباشرة وال بطريق غري مباشر 30
. "إن اخلطأ عذر من األعذار، وعارض من عوارض األهلية، وقد اتفق الفقهاء على أن اخلطأ يرفع اإلمث األخروي". 541، ص6ج، تبيني احلقائقالزيلعي،  31

 .353-352، صأصول الفقهأبو زهرة، 
 قال الشيخ األلباين:  صحيح(. .2043، رقم: 353ابب: طالق املكره والناسي، ص، كتاب: الطالق، سنن ابن ماجهابن ماجه،  32
 .92، صجرائم القتل يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، النواوي 33

وسعه يف ولكنه كان  ،فعل أو ترك إرادي نتائج مل يردها الفاعل مباشرة وال بطريق غري مباشر على ترتب ماكل: "الرابع
  .29ا"جتنبه

ولكنه مل يتطرق إىل  ،القصد اجلنائي مع عدم ،لفعل أو الرتكمتضمن  لاخلطأ : أن التعريفمن والذي يبدو للباحث: 
قد يكون ضررًا لخطأ لتجرمي ال يف علةالرة أو غري ضارة، و كون له نتائج ضاقد تالسلوك، فأي سلوك من  األضرار الناجتة

 بداًل  (غري مقصودولفظ   (،نتائج  من لفظ بداًل  (ضرر وإبضافة كلمة  مباشرًا نتج عن الفعل أو تركه، أو غري مباشر.
، وميكننا اختيار التعريف األفضل ابلنظر إىل العنصر الذي حيدد ماهية اخلطأ املختار التعريفهو  يكون (إرادي عن 

 وذاتيته، أي العنصر املعنوي أو النفسي الذي يعكس األفعال غري املشروعة، وعليه يكون تعريف اخلطأ كما يلي: 
تحالة معرفته ، وتسبب صاحبه يف الضرر، مع اس30مل يقع بقصد من فاعله أبي وجه من الوجوهكل فعل أو ترك 

 هجتنب مبا يرتتب عليه فعله من ضرر واقع، وإن كان يف وسعه

 الفرع الثاين: مفهوم اخلطأ يف الفقه اإلسالمي
ب اجليف أّن األصلقال الزيلعي: " ، 31"رفوًعا َشرًعامَ ولكون اخلطأ  ،لكونه معذورًا ،ينأن يَتباعَد عن اجلا ؛اية خطأً ن م وجِّ

ا ِكنَولَ   ۦبِهِ  تُمَطأ  أَخ   فِيَما   ُجنَاح   ُكم  َعلَي   سَ َولَي  ﴿ :ا لقوله تعاىلاستنادً وذلك  َدت   م  [، 5:ألحزاب]ا ﴾قُلُوبُُكم   تَعَم 
 على  وبةالعق تاستثن، إال أن الشريعة 32"إن هللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه": ملسو هيلع هللا ىلص الرسولولقول 

ؤ   َرقَبَة   ِريرُ فَتَح   ا    َخطَ  ِمنًاُمؤ   قَتَلَ  َوَمن...﴿: تعاىل قال ،اخلطأ يف جرمية القتل اخلطأ َسل َمة   َوِديَة   ِمنَة  مُّ  إِلَى    مُّ

  [.92لنساء:]ا ﴾نِ ُمتَتَابِعَي   نِ َري  َشه   فَِصيَامُ  يَِجد   ل م   فََمن...  ۦ  ِلهِ أَه  
ا، وال يعاقب عليها إذا فاعلها إذا أاتها عامدً جرمية يعاقب عليها ويستنبط من "األصل واالستثناء" السابقني: "أن كل 

 .33"اما مل يكن الشارع قد قرر عقوبة ملن أاتها ُمط ً  اأاتها ُمط ً 
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  .91ص، جرائم القتل يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، النواوي؛ و 49، صجرائم اإليذاء يف ضوء القضاء والفقه، الشواريبانظر:  34

 .404، ص1، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعيعودة،  35
 . فهو عاصوعصياانً  ،وعصاه استعصى عليه ، خرج من طاعته وخالف أمرهوعصياانً  ،معصيةو  ،وقد عصاه من ابب رمى ،ضد الطاعة :العصيان يف اللغة 36

 .606ص، املعجم الوسيطأنيس وآخرون، ؛ و 211، صخمتار الصحاح ،الرازي :راجع

 .403، ص1، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعيعودة،  37
وهو ما يعرب عنه وهذا ما أيخذ به بعض فقهاء القوانني يف هذه الش  رائع، أما البعض اآلخر، فريى أن اخلطأ ليس إال ُمالفة س  لوك اجلاين لقاعدة قانونية، " 38

نظرية ثروت، خرون أن اخلطأ يعتمد على عنص     ري اإلرادة والواجب القانوين مًعا أي االجتاه النفس     ي واالجتاه الش     رعي مًعا". انظر: ابالجتاه الش     رعي، ويرى آ
 .209-208ص، اجلرمية املتعدية القصد

 .534، ص4ج، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، البخاري 39
 .1106، ص2، جالكايف يف فقه أهل املدينة ،بن عبد الربا 40

 الفقه اإلسالمي معنيان:لخطأ يف ول
ا خالفً  الفعل ولكن يقع وال يريده، لفعلاإلتيان اب قصديفاملخطئ ال دون قصد صاحبه، الشيء  : أن يقعاألول

 34.رادتهوإ لقصده
و أ تيانه وال يقصد عصيان الشارع،"إ اإلنسان من املعاصي، وهو ما ينوي انوعً عند البعض اخلطأ : يعترب الثاين

 .35"بهيتسببو أتيانه وال يقصد العصيان، ولكن الفعل يقع بتقصريه إال ينوي 
أن: "ال مسؤولية جنائية بدون وعلى املعىن الثاين للخطأ ميكن لنا القول، أبن من املبادئ اجلوهرية يف الفقه اإلسالمي 

، ففي الفقه اإلسالمي 37"يف تعبري القوانني الوضعية العصيان يف الشريعة يقابل اخلطأ واخلطي ة، وقال عودة: "36عصيان"
 .38ي عّد العصيان مصداقًا أو مظهًرا لإلرادة اآلمثة، وهو ما يطلق عليه فقهاء القوانني الوضعية اخلطأ مبعناه العام

الصواب ما أصيب  :قال اإلمام الالمشيء من عّرف اخلطأ أبنه شامل جلميع وجوهه، فقال البخاري الفقيه: "ومن الفقها
فعل أو قول يصدر عن اإلنسان بغري قصده  ؛وقيل اخلطأ ،واخلطأ ضد الصواب والعدول عنه ،به املقصود حبكم الشرع

ا إىل عامدً واخلطأ أن يكون  :-القاسم اإلمام أابيقصد –مث قال ،...بسبب ترك التثبت عند مباشرة أمر مقصود سواه
 .39"فهو قاصد إىل الرمي ال إىل املرمي إليه وهو اإلنسان ،كمن رمى إىل إنسان على ظن أنه صيد  ،الفعل ال إىل املفعول

 .40"فهو خطأ ،رادةإكل ما وقع من فاعله من غري قصد وال وجاء يف "الكايف": "
"اخلطأ ما ليس لإلنسان فيه قصد، وهو عذر صاحل لسقوط  بعدم القصد، حيث قال: ومنهم كاجلرجاين عّرف اخلطأ

يؤاخذ حبد وال قصاص، ومل جيعل حق هللا تعاىل إذا حصل عن اجتهاد، ويصري ش بهة يف العقوبة حىت ال يؤمث اخلاطئ، وال
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 .100-99ص، التعريفاتاجلرجاين،  41

  .305، ص2، جتيسري التحرير ،أمري ابدشاه 42

 .170، صاخلراج ،أبو يوسف 43

 .211، ص21، جاحلاوي الكبري، املاوردي 44

 .367، ص2، جا من جوامع الكلمجامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثً  ،بن رجبا 45

 .319ص، 13، جفتح الباري ،بن حجرا 46

 .46، ص1ج ،اإلحكام يف أصول األحكام ،بن حزما 47

 .66، ص26، جاملبسوط ،السرخسي 48

 .411، ص2ج ،شرح التلويح على التوضيح ،التفتازاين 49

 .353، صأصول الفقهأبو زهرة،  50

 .856، ص2ج، املدخل الفقهي العامالزرقا،  51

احملل الذي يقصد به  ابلفعل غريأن يقصد "، وقريب هبذا التعريف تعريف ابن مهام حيث قال: 41عذرًا يف حق العباد"
 .42"ميومل يقصد ابلرّ  ،فإن حمل اجلناية هو اآلدمي ،امي إىل صيد فأصاب آدميً الرّ ك، ...اجلناية

 .43"فيصيب غريه ،اخلطأ  فهو أن يريد اإلنسان الّشيءوقال أبو يوسف: "أما 
طً ا يف فعل :واخلطأ  وعرّفه املاوردي بقوله: "  ف اخلطأ ابخلطأ.، فعرّ 44"وقصده هما كان ُم 

صادف ي  ف ،ده، مثل أن يقصد قتل كافرما قصَ  ه غريَ صادف فعل  في   ،اهو أن يقصد بفعله شي ً  :اخلطأجب: "قال ابن ر و 
 .46أو يظن أن احلق يف جهته، فيصادف غري ذلك، 45"اه مسلمً قتل  

فقال ابن حزم: "والصواب  واخلطأ يف معناه االصطالحي عند علماء األصول يشابه معناه اللغوي، فهو ضد الصواب،
 .47إصابة احلق، واخلطأ: العدول عنه بغري قصد اىل ذلك"

  .48"ت غريَهما أَصبت ممّا كنت تَ َعمَّدْ  وفه ؛اخلطأ  وعرّفه السرخسي: "
 .49ه"بال قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سوا  من اإلنسان( نه فعل يصدروقال التفتازاين: "أ

املعاصرين أبنه: "وقوع الفعل أو القول على خالف ما يريد الفاعل أو القائل، كمن يتمضمض يف وعرّفه أبو زهرة من 
 .50الوضوء، فيسبق املاء إىل حلقه وهو صائم"

ومنهم من عرّفه: "وقوع الشيء على خالف إرادة من وقع منه، فليس فيه انتقاص من ملكات الشخص وقابلياته، وال 
ا هو وصف لألفعال الصادرة عن الشخص ينفي عنها القصد الذي يوجد عادة يف حالة له هبا أي صلة أو عالقة، وإمن

 .51التعمد، فيقتضي رفع املؤاخذة أو ختفيفها"
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 .376، ص1ج ،اجلناايت يف الفقه اإلسالميالشاذيل،  52
 .228، ص4، جشرائع اإلسالم، احلّلي 53

 أي مرجع اخلطأ احملض. 54
 مالزم لعدم قص    د فعدم قص    د اإلنس    ان أص    اًل  ،فص    ادف اإلنس    ان ،ا للحيوان، بل كان قاص    دً فإن الرامي مل يقص    د اإلنس    ان أص    اًل  ؛كما يف املثال األول  55

 .الشخص املعني
 فصادف هذا. ،ا آخرحيث إن الرامي مل يقصد هذا اإلنسان املرمي، بل كان قاصدً  ؛كما يف املثال الثاين  56

 .106-105، ص10ج ،الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية، الشهيد الثاين 57
 .107، ص10، جاملصدر السابق 58

 .554، ص2، جحترير الوسيلة، اخلميين  59

 يف مصطفى الزرقاء السابق ذكره.الشق األول من التعريف قد اختاره الباحث من تعر  60

الفعل  ممن مل يرد وقوع رادته، فيؤدي إىل اإلضرار إبنسان، أو بغريهصدر عن اإلنسان إبيما "كل  هو: وعند الشاذيل
 .52"به
ن اخلطأ يتمثل أإىل  ذهبواليه أصحاب املذاهب املتقدمة، فإديدهم ملاهية اخلطأ عما ذهب مامية يف حتمل خيرج الشيعة اإلو 

وضابط  ،فيصيب إنساانً  ،اخطأ حمض مثل أن يرمي طائرً "نه: أىل إي ابلفعل اخلايل من القصد اجلنائي، حيث ذهب احللّ 
أن  ؛واخلطأ احملض ،ا يف قصدهفعله ُمط ً  ا يفأن يكون عامدً  ؛وشبيه العمد ،ا يف فعله وقصدهأن يكون عامدً  ؛العمد

 ،و هو اخلطأ احملض مثل أن يرمي حيواانً  ؛فاألول: "الدية موجببيان يف  العاملي قالكما ،  53"ا فيهمايكون ُمط ً 
عه ،فيصيب غريه ،ا معينً ، أو إنساانً فيصيب إنساانً   اين الزم  والثّ ، 56، أو الّشخص55إىل عدم قصد اإلنسان54ومرجِّ

 58".ا ابجملين عليه وال قصدً د فعاًل واخلطأ احملض أن ال يتعمّ مث ذكر: "... ،57"لألول
، هو أن ال يقصد الفعل وال القتل ؛الذي ال شبهة فيه أ عنه ابخلطاخلطأ احملض املعرّب وقال صاحب "حترير الوسيلة": "

 ، آخرفأصاب إنساانً  ،مهدور الدم  فقتله، ومنه ما لو رمى إنساانً فأصاب إنساانً  ،اا أو ألقى حجرً كمن رمى صيدً 
 .59"فقتله

: من عبارة صاحب "التحرير"؛ أن املشرّع اجلنائي اإليراين قد قصد بكلمة "إنسااًن" يف املادة والذي يبدو للباحث
"لو قصد  (: أنه إنسان  مهدور الدم، وإن مل يكن مهدور الدم، فال تشمله املادة املذكورة، فنقول يف ترمجة املادة:296 

 ."احمضً  أخط فعلهفي عّد  ،معصوم الدمفأصاب إنسااًن آخر  ،أو شيً ا أو حيواانً  مهدور الدمإنسااًن  الشخص( ابلرمي 

وقوع الشيء على خالف إرادة من وقع منه، وغري " ه:نأ ،لخطأل التعريفات الفقهيةهم سرده أبعد  ويرّجح الباحث:
 الفعل أو القول سواء كان ابطًنا أم ظاهرًا.. ولفظ  وقوع الشيء( يشمل 60مقرتن بقصد"
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 .92-91صاخلطأ كأساس للمساءلة اجلنائية يف اجلرائم غري العمدية يف الشريعة اإلسالمية،  ،املطريي 61
 .270، صمن الفقه اجلنائي املقارن بني الشريعة والقانونموايف،  62

 .084ص، 1، ج ابلقانون الوضعيالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانً عودة،  63

 .92ص، األسباب املسقطة للمسؤولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعيبشري،  64

: اتفاق كل من التعريفني اللغوي واالصطالحي للخطأ غري العمدي يف عدم التعّمد لفعل  ما، "فمدلوله ويرى الباحث
عندهم أن يكون الفعل غري مقصود أصاًل، أو يكون مقصوًدا، ولكن نتيجته على خالف قصد الفاعل أو ظّنه...، 

االت اخلطأ وما يف معناه من كل وجه...، وجممل القول ترى الشريعة اإلسالمية أن اجلاين مسؤول عن فتشمل هذه احل
فعله ما دام مكلًفا بشرط أن يكون فعله أّدى إىل النتيجة الضارة...، فإذا كان الفعل غري إرادي وغري متعّقل، فال يعد 

عل اإلرادي مطلواًب كأساس للمسؤولية عن اجلرمية عمدية كانت أو معتربًا شرًعا، وال يعد نشاطًا إجرامًيا، ولذلك كان الف
غري عمدية، ولكن النتيجة قد تكون هي األخرى إرادية، وابلتايل فاجلرمية عمدية، وقد تكون غري مرادة من وراء الفعل 

 . 61هوم"اإلرادي، ويف هذه احلالة تكون غري عمدية، وال ختتلف القوانني يف الشرائع األخرى عن هذا املف

 بني القانون والفقه اإلسالمي يف مفهوم اخلطأ املطلب الثالث: مقارنة 
 ما يلي:بني القانون الوضعي والفقه اإلسالمي جند توافًقا هوم اخلطأ، مف عرضبعد 

 تتمثل اخلطأ عمليةن وهو أ ،اإلسالمي الفقهيف  مالقانون أ أكان يفاخلطأ حتت إطار واحد سواء  مفهومندرج ي .أ
جتاوز  منك  ،النتائج تلكثر أيعاقب الفاعل على و  ،متوقع احلدوث غري مقصود ضرر  عنه  ينشأفعل إرادي  يف

 .ويقتله املشاة،فيدهس أحد  املسموح به، مكتظٌّ ابملارة حدَّ السرعةيف طريق يف قيادة مركبته 
، يف طريق مؤداه: "أن كل أنه ابلرجوع إىل نصوص القانون اجلنائي جنده قد هنج منهج مجهور فقهاء املسلمني .ب

جرمية عمدية يعاقب عليها فاعلها إذا أاتها عامًدا، وال يعاقب عليها إذا أاتها ُمطً ا، ما مل يكن الشارع قد 
 .62قرر عقوبة ملن أيتيها ُمطً ا"

املسؤولية تتفق القوانني اجلنائية مع الفقه اإلسالمي يف عدم مسؤولية اجلاين ما مل يكن ُمطً ا، وختتلف درجة  .ج
ما يدخل حتت   يف القانون( ويدخل حتت اخلطأمن حيث التخفيف والتشديد ابختالف درجة اخلطأ ونوعه، "

 مجهور فقهاء يسميهما  كليدخل حتت  ، وقال بشري: "اخلطأ يف القانون 63"اخلطأ يف الشريعة وما جيري جمراه
 .64ا يوافق رأي الفقه املالكي"، والتسبب غري املقصود، وهو يف هذاخلطأ ىجمر  ىالشريعة ما جر 

ومن نقاط االتفاق بينهما: أن املشرّع اجلنائي اإليراين قد أخذ مفهوم اخلطأ من نصوص الفقهاء، خصوًصا  .د
 .حترير الوسيلة"اخلميين يف كتابه "نصوص 
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 .96، صاخلطأ كأساس للمساءلة اجلنائية يف اجلرائم غري العمدية يف الشريعة اإلسالمية، املطريي 65

 .238، صجملة كلية اإلمام األعظمالرجبو، "فكرة اخلطأ يف قانون العقوابت"،  66

 .334، صاألحكام العامة للنظام اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية والقانوني، الصيف 67

؛ "وهذا ما عربْت عنه القاعدة الالتينية من قبل أبنه: ال مس             ؤولية جنائية يف غياب اخلطأ". نفس 29، صاخلطأ املفرتض يف املســـــــــؤولية اجلنائيةاهلييت،  68
 .67، ص2، جالقانون اجلنائي العاموي األساسي يف قيام اجلرمية ويف قيام املسؤولية اجلنائية". العوجي، ؛ وقال بعض: "اخلطأ يبقى الركن املعن26املرجع، ص

قصد اجلاين إيقاع  : عدمأوهلماويتفق القانون اجلنائي اإليراين مع الفقه اإلسالمي يف مفهوم اخلطأ يف أمرين:  .ه
 : عدم قصده للنتيجة املرتتبة عليه.واآلخرالفعل على اجملين عليه، 

يتبني من تعريفات اخلطأ سواء يف الفقه اإلسالمي أم يف القوانني اجلنائية الوضعية: وجود صلة بني نتيجة اجلرم،  .و
ل ابلتزام عام يفرضه الشارع، وإرادة الفاعل تتمثل بشكل عالقة نفسية، "كما يتبني أن جوهر اخلطأ هو إخال

، وقال الرجبو: 65ويتمثل هذا االلتزام مبراعاة احليطة واحلذر، واحلرص على احلقوق واملصاحل اليت حيميها الشارع"
.66"فاخلطأ أاًي كانت صورته يعترب اعتداًء على التشريع الذي يهدف إىل محاية املصاحل املشروعة"

 
 بينهما:  االختالفأما  أوجه 

الفقه اإلسالمي له فضل السبق على القوانني اجلنائية الوضعية يف حتديد مفهوم اخلطأ بعدة قرون،  إن .أ
فقال الصيفي: "وهبذا تكون الشريعة اإلسالمية قد سبقت مجيع القوانني واألنظمة يف بنائها املسؤولية 

 .67اجلنائية على العصيان وحده دون غريه"
يف  اخلطأ واخلطي ة هيقابلابلعصيان ما  تسميته وماهيته، فيسمى يف الفقه اإلسالمي اختلفا يفإهنما  .ب

اجلنائية الوضعية، وإن العصيان يعّد مظهرًا ومصداقًا لإلرادة اآلمثة، ما يطلق عليه عند فقهاء القوانني 
ة جنائية بدون القانون اخلطأ مبعناه العام، وابلتايل، فإن الفقه اإلسالمي ينّص على أن: ال مسؤولي

.68عصيان، وينّص القانون اجلنائي الوضعي أبن: "ال جرمية بغري خطأ"
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 اي آبی اينی يه زميط نقلي عدم مهارت راننده  اعم از وس               اايدولتی ت نظامات ي عدم رعاايمباالتی   بیاياطی ياحت هرگاه بینّص املادة ابلفارس               ية: " 69
ه يه در ص ورت مطالبه از انحيز به پرداخت دي عمدی ش ود مرتکب به ش ش ماه ات س ه س ال حبس و نريله موتوری منتهی به قتل غيوس  متص دی اي( یيهوا
ص  .815، صقانون جمازات اســــالمي در نظم حقوقي كنوينزراعت، ". ش      ودای دم حمکوم میياول من اجلدير ابلذكر أن املش      رع اجلنائي اإليراين قد خص      ّ

 (.714: "التعزيرات والعقوابت الرادعة" من قانون العقوابت، بعنوان: "اجلرائم الناش ة عن املخالفات املرورية"، وذكر فيه هذه املادة  فصاًل يف كتاب

ظر: ؛ وان410، ص". املصدر السابق، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولىتىمباالت ، ىبىاحتياط تقصري اعم است از ىبنصُّ املالحظة ابلفارسية: " 70
 .366(، ص295املالحظة الثالثة من املادة  

 .248-247، ص1، جحقوق جزاى عمومىانظر: اردبيلي،  71

 .99م، ص1971ه.ش/1350، 70، العدد: مهنامه قضائيانظر: نوري، "مس وليت در جرائم عمدي وغري عمدي وخط ي"،  72

 املبحث الثاين: صور اخلطأ يف القانون اجلنائي اإليراين والفقه اإلسالمي
 ي فرِّع الباحث هذا املبحث إىل ثالثة مطالب على النحو التايل: 

 املطلب األول: صور اخلطأ يف القانون اإليراين 
( من القانون اجلنائي اإليراين عليها عند حتديد معىن اخلطأ غري العمدي، أبنه: 74للخطأ صور عدة نصَّت املادة  

"إذا كان الالمباالة، أو اإلمهال، أو عدم مراعاة القوانني والنظم احلكومية، أو عدم مهارة سائق املركبة  سواء كانت املركبة 
كم على أرضية، أو حبرية، أو جوية( أو الش خص الذي يتعامل مع مركبة ذات حمّرك، قد أّدى إىل القتل غري العمد، حي 

 69مرتكبه ابحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات، وبدفع الدية إذا طلب من قبل أولياء الدم".
نائي كالعنصر النفسي ( من القانون بيااًن للتقصري أو اخلطأ اجل6كما نّص املشرّع اجلنائي اإليراين يف مالحظة املادة  و 

للجرائم، أبن: التقصري يشمل عدم االحتياط، واإلمهال، وعدم املهارة، وعدم مراعاة القوانني واللوائح واألنظمة 
 70.احلكومية

وميكنننا أن نشاهد خاصية مشرتكة يف سلوك كل األشخاص املخط ني وهي: عدم اعتنائهم ابلقيم االجتماعية احملمّية من 
ألجل ذلك، قد ال جند فارقًا معيًنا وواضًحا بني صور اخلطأ، والواقع أن هذه الصور املذكورة يف القانون قبل القانون، و 

ابلنظر اليسري  -مجيعها إمنا تعرّب عن حالة نفسية واحدة هي الغفلة، أو عدم توّقع احلادثة اليت كان ابستطاعة املرتكب 
 71أن يسلم منها. -إىل مآهلا 

صور اخلطأ الواردة يف هذه النصوص القانونية رمبا أوردها املشرّع على سبيل احلصر، وليس على  ومن اجلدير ذكره: أن
سبيل املثال؛ ومن اآلاثر والنتائج املرتتبة على مبدأ شرعية أو قانونية العقوابت التفسري الضّيق للنصوص اجلنائية، وابلتايل 

 احلكم يف اجلرائم املرورية بصور اخلطأ املصرحة هبا يف القانون، ال ميكن للقاضي التوسع فيها، يعين أن القاضي يتقيد يف
 72وعلى هذا، أن تبيني الصور املتعلقة ابألخطاء املذكورة يف القانون ذو أمهية خاصة.
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 .165ص، جرائم االعتداء على األشخاص واألموالعبيد، قال عبيد: "أما عدم االحرتاز، فيشري إىل اخلطأ الواعي أي اخلطأ بتبّصر".  73

 .815، صقانون جمازات اسالمي در نظم حقوقي كنوينزراعت،  74

 .189، ص عليه اشخاصميجرا( 1اختصاصى   فریيکسپهوند، حقوق   75
 .248، ص1، جعمومىحقوق جزاى اردبيلي،  76
 .278-277، صالقسم العام -قانون العقوابتأبو عامر،  77

 .444ص ، شرح قانون العقوابت اللبناين القسم العام،حسين 78

 .197، صالقسم العام -شرح قانون العقوابت األردين جنم،  79

 .165ص، األشخاص واألموالجرائم االعتداء على ؛ و346ص مبادئ القسم العام من التشريع العقايب،عبيد،  80

 .249-248، ص1، جحقوق جزاى عمومىاردبيلي،  81

تتسع كلمات ب أتىفإن املشرع قد  ،و املثالأ ،على سبيل احلصر القانون اجلنائي اإليراينوسواء وردت هذه الصور يف 
. وسيعرض الباحث فيما يلي لكل صورة من صور اخلطأ احلياة العمليةاليت ميكن أن تقع يف مجيع صور اخلطأ معناها 

 اليت ذكرها املشرع اجلنائي اإليراين:
 .74: يقول عباس زراعت: "عدم االحتياط هو: ارتكاب عمل  دون التبّصر يف عواقبه"73عدم االحتياط والتحّرز .أ

 .75ياط يف نظام املرور: أفعال  واجب على السائق القيام هبا، ولكن ال يقوم هبا"وقال آخرون: "يقصد بعدم االحت
وقال أردبيلي: عدم االحتياط هو خطأ  إنساين ال يتوّقع الفاعل نتيجة فعله يف حالة خاصة، وبعبارة أخرى: ال يتوافق 

ر واملتوقِّّع...  واألمناط السلوكية هي أمناط احلياة تنشأ عن األشكال فعله مع األمناط السلوكية ابلنسبة لإلنسان املتبصِّّ
 76الثقافية  يف اجملتمع(.
اجلاين على اختاذ مسلك توجب قواعد اخلربة  العامة،  إقدام: أن جوهر عدم االحتياط هو "والذي يبدو للباحث

الصورة "حاالت اخلطأ ، وبذلك تضم هذه 77االمتناع عن إتيانه ابلشكل الذي اختذ به، أو يف الوقت الذي اختذ فيه"
 . 78عن طريق النشاط اإلجيايب"

ومن األمثلة اليت هلا عالقة بعدم االحتياط هو حوادث السيارت، "كالسائق الذي يقود سيارته بسرعة عالية يف طريق 
 .79تقتله"مزدحم ابملشاة، فيصدم شخًصا، فيقتله، أو األم اليت تنام مع رضيعها يف فراش واحد، فتنقلب عليه أثناء النوم و 

: "ويعرّب عنه أيًضا ابلتفريط وبعدم االنتباه والتوقي، يراد به عادة حصول اخلطأ بطريق سليب نتيجة لرتك اإلمهال .ب
 .80 واجب(، أو المتناع  عن تنفيذ أمر  ما("

تائج اإلمهال هو عدم االحتياط يف صورة ترك الفعل، ويقصد به ترك التكليف الذي يقتضي التوّقي للنوقال أردبيلي: 
اإلجرامية غري اإلرادية، وإذا غفل أحد  أبّي سبب عن القيام هبذا التكليف، مث نشأ  عن إمهاله( النتيجة اإلجرامية، 

  81فيؤاخذ به.
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 .318، صاألحكام العامة للنظام اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية والقانونالصيفي،  82
(، وقانون 550، 189 (، وقانون العقوابت الس    وري يف املواد 238قد أطلق على هذه الص    ورة بعض التش    ريعات، كقانون العقوابت املص    ري يف املادة   83

، 3ج، الســـياســـة اجلزائية يف الفقه اإلســـالمي املقارن والقانويناحلص    ري، (، تس    مية كلمة "الرعونة". انظر: 345، 343، 63العقوابت األردين يف املواد  
؛ وقال 650ص القســــــم العام، -وابت شــــــرح قانون العق. ويراد ابلرعونة: "س        وء التقدير أو نقص املهارة أو اجلهل مبا يتعني العلم به". حس        ين، 238ص

، جرائم االعتداء على األشـــــــخاص واألموال الرعونة: كلمة تش          ري إىل الطيش واخلفة واألص          ل الفرنس          ي يش          ري ابألكثر إىل عدم احلذق والدربة".عبيد: "
 .165ص

 .815، صقانون جمازات اسالمي در نظم حقوقي كنوينزراعت،  84

 .208، ص عليه اشخاصميجرا( 1اختصاصى   فریيکسپهوند، حقوق   85
؛ 222، ص عليه اشـــخاصميجرا( 1ص    ادقى، حقوق جزاى اختص    اص    ى  و ؛ 369، صقانون جمازات اســـالمي در نظم حقوقي كنوينزراعت، انظر:  86

السياسة احلصري، ؛ و 268ص، الكوييتالنظرية العامة للجرمية والعقوبة يف قانون اجلزاء ؛ والشناوي، 844ص، 5، جاملوسوعة اجلنائيةعبد امللك بك، و 
 .240، ص3ج، اجلزائية يف الفقه اإلسالمي املقارن والقانوين

 .190، ص عليه اشخاصميجرا( 1اختصاصى   فریيکسپهوند، حقوق   87

ومن تطبيقات اإلمهال: "السري ابلسيارة يف شارع مزدحم ابملارة بسرعة كبرية دون تنبيه املارة، فيصدم أحدهم رغم رؤية 
 82متكنه من الوقوف ابلسيارة لو أنه كان يسري بسرعة عادية" السائق له على مسافة

. ويقصد ابملهارة: وضع  أو حالة 84: ويراد به: "عدم اإلملام ابلطريقة الصحيحة إلتيان الفعل"83عدم املهارة .ج
حتصل ألصحاب املهن واحلرفيني  كاألطباء والصيادلة واملهندسني والقابالت وغريها(، ويطلق على الذي مل 
يتوفر لديه هذا التخصص أو الفن: غري ماهر، وال ترتبط حبصول شهادة أو رخصة، فوجود رخصة القيادة أو 

 :86. عدم املهارة يكون على نوعني85عدمها، ال يدل على املهارة أو عدمها
 مادّي: عندما ال يكون لدى الشخص الكفاءة واالستطاعة العملية الالزمة  أو املهارة اليدوية الكافية( يف -

فعل  من األفعال، مثل قيادة سيارة دون املمارسة الكافية فيها، كأن حيّول اجتاَهه دفعة واحدة دون تنبيهه 
املارة بذلك، فأّدى إىل االصطدام.

معنوّي: فيكون على صورة اجلهل، أو فقدان املعلومات العلمية والفنية الكافية، كالذي يقود السيارة وهو ال  -
اخلربة الكافية، فيدهس أحد املشاة، فيقتله. حيسن قيادهتا أو تنقصه

: "يقصد ابللوائح واألنظمة جمموعة من الواجبات والتكاليف املتعلقة عدم مراعاة القوانني واللوائح واألنظمة .د
بعمل أو مهنة كانت على عهدة األشخاص مراعاهتا، فتثبت املسؤولية مبخالفة تلك الواجبات والتكاليف، فإن 

 .87مبراعاة القوانني والقرارات املتعلقة بقوانني السري" األشخاص مكّلفون
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 .249، ص1، جحقوق جزاى عمومىاردبيلي،  88
 .347، صمن التشريع العقايبمبادئ القسم العام عبيد، ؛ و 652ص القسم العام، -شرح قانون العقوابت حسين،  89

الســـــياســـــة اجلزائية يف الفقه اإلســـــالمي ؛ واحلص       ري، 827-826(، ص723، املادة  جمازات اســـــالمي در نظم حقوقي كنوينقانون زراعت، انظر:  90
 .242، ص3، جاملقارن والقانوين

 .370، صجمازات اسالمي در نظم حقوقي كنوينقانون زراعت، ؛ و 190، صجرامي عليه اشخاص( 1سپهوند، حقوق کيفری اختصاصى  انظر:  91
 .191-190، صعليه اشخاص جرامي( 1انظر: سپهوند، حقوق کيفری اختصاصى   92

وقال آخرون: "يقصد ابللوائح أّي نوع من األحكام الكلية، سواء كانت قانواًن، أو قرارًا، أو اإللزام بنظام عمل  ما، وتعّد 
النتائج اإلجرامية اليت ، و"...خاصة القواعد اليت تستهدف منع 88عدم مراعاة هذه اللوائح ُمالفة للنظم  االجتماعية("

تقوم هبا اجلرائم غري العمدية، كاللوائح املنظمة للمرور وحيازة وسائل النقل، واللوائح اخلاصة ابلصحة العامة، وتنظيم املهن 
 . 89والصناعات املختلفة"

والقتَل، فيتحّمل كلٌّ منهما وعلى هذا، لو سّلم أحد  مركبَته إىل شخص  ليس لديه رخصة القيادة، فحدث بذلك التصادَم 
مسؤوليَة احلادثة؛ ألن عمَل كل  منهما يعترب خطأً مستقاًل، فقائد السيارة؛ ألنه هو املباشر يف  إحداث النتيجة اإلجرامية 
 وهي قتل اجملين عليه، ومالك السيارة؛ ألنه ُمطئ  ملخالفته أنظمة املرور بتسليمه سيارته لسائق ليس لديه الرخصة، فيعترب

 90معاواًن له يف القتل اخلطأ.
ومن تطبيقات هذه الصورة أيًضا: ركوب  املسافر على احلِّمل خلف املركبة ُمالف  لنظام املرور، فلو مل يهتّم سائق املركبة 

فر إىل هذا األمر، ومسح بركوب املسافر خلف املركبة، فانقلبت املركبة يف حالة االحندار بسبب تعّطل الفرامل، فتويّف املسا
 91املذكور، فالسائق ارتكب ُمالفة اللوائح واألنظمة.

: أن األمر الذي جيب التدقيق فيه، أنه خبصوص القتل الناشئ عن املخالفات املرورية واجلرائم املشاهبة وما يراه الباحث
عن العالقة بني اخلطأ أو  هلا، ال يهّم النظر إىل العالقة السببية بني فعل املتهم واحلادثة، أو النتيجة اإلجرامية، بل يبحث

التقصري واحلادثة املؤدية إىل القتل؛ ألنه يوجد يف مثل هذه احلوادث دائًما عالقة سببية بني فعل املتهم أي القيادة، 
واحلادثة، وبعبارة أخرى: عندما تصادم املركبة أحد املارّة، فإّن هذه العالقة السببية تتحقق دائًما بني فعل السائق واحلادثة 

ملؤدية إىل القتل، ويف كل احلاالت فإن السائق هو املسؤول عن احلادثة، مع أنه ال يصّح تنفيذ مثل هذا احلكم، إًذا فإن ا
الضابط واملعيار الصحيح لتحديد املسؤولية هو: حتّقق عالقة السببية بني التقصري أو اخلطأ اجلنائي الناشئ عن اإلمهال، 

م مراعاة القوانني واللوائح، واحلادثة املرورية املؤدية إىل القتل أو اإلصابة، ال بني فعل وقلة االحرتاز، وعدم املهارة، وعد
 92.املرتكب واحلادثة احلاصلة
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 .522ص، أصول قانون العقوابت القسم العاممسري عالية،  93

 .37-36ص، الوسيط يف شرح جرائم القتل واإلصابة اخلطأعبد التواب،  94

 .1106، ص2، جأهل املدينةالكايف يف فقه  ،بن عبد الربا 95

طأ كثرية ، ويض    بطها عدم القص    د، وجوه اخل. وفيها: "574، ص1ج ،فتح القدير ،الش    وكاين؛ وانظر: 313، ص5ج ،اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  96
 ."واخلطأ: االسم من أخطأ خطأ: إذا ملَْ ي تعمَّدْ 

وألجل ذلك، فإن جمرد ركوب املسافر على احلِّمل خلف املركبة، أو ترك أبواب السيارة مفتوحة حني انطالقها، أو التكّلم 
سب دلياًل مستقاًل بنفسه على مسؤولية املتهم،  ابهلاتف عند قيادة السيارة، ي عّد ُمالفة للقوانني ونظام املرور، ولكن ال حي 

التفّحص؛ إذ "يالحظ أن توافر اخلطأ مبخالفة القوانني واألنظمة ال يعين حتًما قيام بل املوضوع حيتاج إىل البحث و 
املسؤولية عن اجلرمية غري املقصودة، بل ال بد من توافر الصلة السببية بني اخلطأ والنتيجة، وقد قضي أنه ال سببية مباشرة 

 .93"ارق حبادث صدم أدى إىل الوفاةيف ترك سائق السيارة أبواهبا مفتوحة مما سهل سرقتها وتسّبب الس
أنه إذا كان املشرّع اجلنائي اإليراين قد نّص على صور اخلطأ األربعة يف القانون، مع أنه ال يسوغ والذي يراه الباحث: 

له حصره يف تلك الصور، ولكن تناوله هلا كان لبيان أهم هذه الصور، وأكثرها حتقًقا من غريها من صور اخلطأ يف احلياة 
عملية، وأن "حصر صور اخلطأ ال يدعمه املنطق القانوين، فليس جوهر البحث يف اخلطأ هو حتديد صوره، وإمنا بيان ال

 . 94عناصره، فإذا اتضحت عناصره أصبح ميسورًا معرفة مىت يعّد متوافرًا ومىت ال يعّد كذلك"

 املطلب الثاين: صور اخلطأ يف الفقه اإلسالمي 
ى صور  حمصورة للخطأ، كما يف القانون اجلنائي اإليراين. يقول ابن عبد الرب هبذا الصدد: مل يقف الفقه اإلسالمي عل

  .95"اووجوه اخلطأ كثرية جدً  ،فهو خطأ ،رادةإما وقع من فاعله من غري قصد وال  كلّ "
صى يربطها عدم  القصد"  ،يف بعض الوجوه قد تتداخل بعض، و 96ويف ذلك يقول القرطيب: "ووجوه اخلطأ كثرية ال حت 

هو عدم القصدية، كما أشار إليه القرطيب، وابلنظر حتت إطار واحد ولكن ميكن للباحث مجعها التمييز بينها،  بصعوي
إىل ما ذكره الفقهاء املتقدمون من األمثلة يف حوادث املواصالت ووسائل النقل يف بي تهم وزماهنم، ميكن استخراج صور  

 زًا فيما يلي:واليت سيتّم عرض بعضها موجللخطأ، 
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، 2، جالكـايف يف فقـه أهـل املـدينـة ،بن عب  د الرب؛ ا342ص ،7ج ،بـدائع الصـــــــــــنـائع ،لك  اس                اينا؛ و 011، ص6ج، تبيني احلقـائقالزيلعي، انظر:  97
الروضـة البهية ، الش  هيد الثاينو ؛ 465-464، ص11ج ،املغين ة،بن قداموا ؛4، ص8، جأسـ  املطالب شـرح رضوض الطلالب، األنص  اريو ؛ 1106ص

 .107-105، ص10، جيف شرح اللمعة الدمشقية
 .342ص ،7ج ،الصنائعبدائع  ،لكاساينانظر: ا 98
ملؤمتر  الدورة الرابعة عش     رة، جممع الفقه اإلســــالميجمّلة  اجلماعية يف قتل اخلطأ وتعّدد الكفارة"، مس     ؤولية س     ائق وس     ائل النقلوهبة مص     طفى الزحيلي، " 99

 .75، اجلزء الثالث، ص14جممع الفقه اإلسالمي، العدد: 

 .280، ص2، جأحكام القرآناجلصاص،  100
 تعريف املباشر والتسبب يف املبحث الثالث من الفصل الرابع من هذه الرسالة.انظر  101
 .107، صاجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، اجلرميةأبو زهرة،  102

 ،اجلرمية إىل املؤّديالفعل منه اجلاين يقصد اخلطأ الذي  :األول  97:هوعدم للفعل اخلطأ من حيث القصدصور -أ
، فيصيب أحد املارة ،ا يتخلص منهكمن يرمي حجرً   ،الفعل هي ة إيقاع ، ولكنه مع ذلك خيطئ إما يفدون قصد اجلرمية

 98.إنسان بهفإذا  صيًدا،، كمن يرمي ما يظنه الواقعه مما خيالف ظنفيما يبدو له يف أو 
فيدهسه، فإذا هو إنسان، ،عنزة مثاًل يظنه  ا أمامهكأن يرى السائق سوادً " والفعل يف حوادث املرور، اخلطأ يف القصدو 

ت، خلل يف عجلة القيادة أو يف العجال فيقع أو غنمة، ب صدم دابة كجملكأن يريد السائق جتنّ   ،واخلطأ يف الفعل
 .99"املسؤولية من عفىي    فيقتله، فالفيصدم إنساانً 

: أبّن النتيجة اإلجرامية للجاين يف صور اخلطأ السابقة وقعت بدون قصد العصيان والتعّدي، والذي يظهر للباحث
 ولكن بسبب اإلمهال أو التقصري؛ حيث كان يف استطاعته التحرز عن ذلك الفعل بنوع من االحتياط والتثبت.

وأما يقول اجلصاص: " ،أو إمهااًل منه عدم احتياطهليقع  هولكن ،وال اجلرمية ال يقصد اجلاين فيه الفعلاخلطأ الذي : الثاين
ا الفعل فيه واخلطأ أيضً  ،صد إليه بعينهالعمد ما ق   ألنّ  ؛فهو قتل الساهي والنائم ،ما ليس بعمد وال شبه عمد وال خطأ  

ز اخلطأ وال فليس هو يف حيِّّ  ،أصاًل  د  و وقتل الساهي غري مقص ،يف القصد الفعل واترةً يف  ه يقع اخلطأ اترةً إال أنّ  مقصود  
، وقد حيدث "ما جرى جمرى اخلطأولذلك تسمى هذه الصورة من اخلطأ: " ،100"اخلطأ ه حكم  إال أن حكمَ  ،العمد

 101ابملباشرة أو ابلتسبب.
عل، وال يتشابه مع اخلطأ يف القصد، ألنه يف اخلطأ يف ويف احلقيقة: "إن اجلاري جمرى اخلطأ يتشابه مع اخلطأ يف الف

القصد كانت اإلصابة مقصودة، ولكنها على ظن ُمطئ، ال على علم صادق، أما هذا فاجلرمية نتيجة فعل جمرد، كاخلطأ 
 .102يف الفعل، إذ اجلرمية يف خطأ الفعل نتيجة ختطي الفعل هدفه إىل غريه"
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 .435، ص1، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقاراًن ابلقانون الوضعيعودة،  103

حاشـــية الدســـوقي على الشـــرح الدس   وقي، ؛ و 201-200، ص7، جاملبدع شـــرح املقنعبن مفلح، وا؛ 011، ص6ج، تبيني احلقائقالزيلعي، انظر:  104
 .242ص ،4ج ،الكبري

 .228، ص4، جشرائع اإلسالم، احلّليو ؛ 254، ص6، جالوسيط يف املذهب ،الغزايلو ؛ 233ص ،7ج ،بدائع الصنائع ،لكاساينانظر: ا 105

 .435، ص1، جالوضعيالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقاراًن ابلقانون عودة،  106

 .14، ص9ج ،تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،الطوريو ؛ 280، ص2، جأحكام القرآناجلصاص، انظر:  107
فيقتله ومن  ،ينقلب النائم على ش           خص وهو أن ؛رى اخلطأجمَ  يجر ما أ   ، وفيه: "...505، ص5ج ،كشــــــــاف القناع عن م  اإلقناعالبهويت، انظر:  108

 ". م وحنوه وهذه الصور عند أكثر أهل العلم من قسم اخلطأحمرَّ  ب ر   ل بسبب كحفرقتَ ي  
 .464، ص11، جاملغينبن قدامة، ؛ وا513، ص5ج ،كشاف القناع عن م  اإلقناعالبهويت، انظر:  109

 ": مباح أو عدم تولدهاخلطأ من حيث تولده من فعل صور "-ب
  :هبذا االعتبار إىل قسمني اخلطأالفقهاء  مقسّ قد 

قد يقع ، و 103"نه مباحأأو فعل أاته الفاعل وهو يعتقد   أي مأذون فيه(، هو ما تولد عن فعل مباحو" :اخلطأ املتولد
  .ابلتسبب، أو يقع 105ضاخلطأ احمل ويطلق عليه بعضهم ،104الفقهاء لفظ اخلطأعليه طلق الذي يو  ة،باشر ابملهذا اخلطأ 

 
يطلق عليه الفقهاء بقسميه املباشر والتسبب، واخلطأ املتولد و  ،106"هو كل ما عدا اخلطأ املتولدو" :واخلطأ غري املتولد

من ال يفرِّق بني هذه الصور، ويطلقون عليها مجيًعا لفظ:  ، ومن الفقهاء107"ما جرى جمرى اخلطأابلتسبب اصطالح "
  .108اخلطأ
احلوادث تلك ف "،ما جرى جمرى اخلطأ"بصورة اخلطأ املسّمى عليه  ي طبَّق املروريةوادث احلاخلطأ يف : أن الباحثويرى 

ل اعماالست بسبب تتولد أفعال  ف ،مصاحللل جلًبا الشوارععلى  املركبات لاعموهو است (،مباح  مأذون فيه من فعل دتولّ ت
احلوادث يصدق على بعض بعض األحيان و ولكن تنشأ بسببها الواقعة املرورية،  ،يف احلوادث املرورية التسّبب مل يقصد هبا

 املروري.ادث احل مما ينشأ عنه واألنظمة،ُمالفة القوانني قصد السائق اخلطأ غري املتولد عند املرورية 
 :تقسيم اخلطأ ابعتبار السلبية وعدمها -ج

يف  يذهب بسيارته السائق الذيك  ،املباح ابلعمل هأثناء قيام خطأً  ارتكاب الشخص وهو :اخلطأ اإلجيايب -
.109فيصيب إنساانً  طريًا، يستهدف الذيكاملشاة، أو  أحد  فيصدم ،طريق  

، واالحتياط ،ترك التحرز، أو االمتناع عن القيام به، وينجم عن الواجبيف ترك تمثل هو املو  :اخلطأ السليب -
  ،عطشالأو  عو بسبب اجل يدركه املوتحىت  ،هإطعام سقي شخص  ما أو عن متناعاالك  واملبالغة يف التثبت،
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، هناية احملتاجالرملي، ؛ و 243-242ص ،4ج ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدس وقي، ؛ و 283ص ،7ج ،بدائع الصنائع ،لكاس ايناانظر:  110

 .508، ص5ج ،كشاف القناع عن م  اإلقناعالبهويت، و ؛ 359-358، ص7ج
 .105، ص2، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقاراًن ابلقانون الوضعيعودة،  111

 .111، ص2، جاملصدر السابق 112
 .272-271ص ،7ج ،بدائع الصنائع ،لكاسايناانظر:  113

 وتثبيتها، دون ربطها اأغراضً أو  ،أشياء مركبتهعلى  السائق الذي حيملك  و، أ110وغريها تصادمني ونقلهمأو إسعاف امل
  ، وتؤّدي إىل حادثة مرورية.سريالأثناء على الطريق فتسقط 

 القانون الوضعي والفقه اإلسالميلب الثالث: املقارنة يف صور اخلطأ بني طامل
يف عدم ، واملتمثلة اإليراين اجلنائيقانون ال( من 74املادة   يف نصِّّ  املذكورةن صور اخلطأ : أوالذي يبدو للباحث
ومن  ،قد وردت على سبيل احلصر واألنظمة وعدم مراعاة القوانني واللوائح ، وعدم املهارة،واإلمهالاالحتياط واالحرتاز، 

احليطة  تركهو و  للخطأ يف معىًن  هذه الصورتشرتك و يف ذلك، النص الصريح  دلورو  ؛ع فيهاالتوسّ و  هاأتويلال جيوز مّث 
، واملبالغة يف التثبت، ومع ذلك كله فإن مجيع هذه الصور، سواء يف التشريع اجلنائي اإليراين أو التشريعات األخرى، واحلذر

من جهة، ومن جهة أخرى إن الفقه اإلسالمي له الفضل؛ حيث ال جيب على يشملها مفهوم اخلطأ يف الفقه اإلسالمي 
 القاضي أن يتقيد بصورة معينة للخطأ، وميكن له أن يتوسع يف حكمه حسب نوع اجلرمية وظروف اجلاين.

نني ال الشريعة عن اخلطأ يتفق مع ما جاء ىف القوانني الوضعية بعينه. وإذا كان شراح القوا وما جاء يف" يقول عودة:
إال أن ما تعتربه  ،كما فعل بعض الفقهاء  ،ويكتفون إبدراجها كلها حتت لفظ اخلطأ ،يقسمون اخلطأ هذه التقاسيم

  .111"ذكرها فقهاء الشريعة القوانني خطأ ال خيرج عن نوع من األنواع اليت
واألوامر اليت تصدرها السلطات وُمالفة األوامر والنصوص يدخل حتتها نصوص الشريعة نفسها ونصوص القوانني واللوائح "

ولية املخالف، سواًء فيما ميكن التحرز عنه أو ما ال ميكن ؤ التشريعية، وجمرد املخالفة يعترب خطأ يف ذاته ويرتتب عليه مس
 ، وتتفق الشريعة مع القوانني الوضعية يف هذا.112"ولية أن يكون هناك ضررؤ يشرتط للمسلكن التحرز عنه، و 

النصوص  أو ُمالفة عدم معاقبة الشخص على ترك التحرز واالحتياط بذاته، يف المي والوضعيالنظامان اإلس تفقي
  .113فالاملخطئ، وإال مس ولية أن يتوّلد عن ذلك ضرر أو إصابة، وابلتايل تثبت  ، إالالشرعية والقانونية
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 .93-92ص، للمسؤولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعياألسباب املسقطة بشري،  114

 .444-443، ص1، جشرح قانون اجلرائم والعقوابت اليمين القسم العامالشريف،  115

أ يف الفقه اإلسالمي، وأن ما أخذ به القانون إن "األسس اليت يقوم عليها اخلطأ يف القانون هي نفسها يقوم عليها اخلط
اجلنائي من انحية جعل ُمالفة القوانني واللوائح واألنظمة أمرًا مساواًي لعدم التثبت واالحتياط يف املسؤولية، يوافق ويدخل 

 .114ضمن ما انتهى إليه فقهاء اإلسالم األوائل من أسس حتكم اخلطأ"
ريبة تفرد هبا فقهاء الشريعة اإلسالمية...وإذا طبقنا على هذه الصورة ضوابط إن صورة "ما جرى جمرى اخلطأ" "صورة غ

اخلطأ اليت وضعها شراح القانون، فإننا جندها خارجة عنها...غري مقبول من الناحية القانونية، فهو خارج نطاق اخلطأ، 
 –فقط  –املسؤولية اجلنائية، فهو ومن مث فهو خارج نطاق الركن املعنوي للجرمية، وابلتايل فهو ال ينشئ أي شيء من 

من قبيل القضاء والقدر، وعلة ذلك أن الفاعل مل حيدث منه أي خطأ على وجه احلقيقة، فهو مل يتصرف برعونة، وال 
إبمهال، وال مبخالفة للقوانني واللوائح، مث إنه مل يتوقع، ومل يستطع، ومل يكن من واجبه توقع النتائج اليت حدثت لكوهنا 

 .115ود اإلدراك الواقعي املعروف يف حياة الناس"خارج حد
 

 اخلامتة

 : أييتوهي كما  البحث، أهم نتائجتتضمَّن اخلامتة 
، األول: الذنب أو اإلمث. الثاين: ضّد العمد. الثالث: ضّد -أ يرى الباحث أن معىن اخلطأ يف اللغة يطلق على ثالثة معان 

الصواب، سواء أكان بقصد أم بغريه، ورجَّح القول ابلتفريق إبطالق لفظ املخطئ: على من أراد الّصواب، فتحّول إىل 
، فهو اخلاطئ.ما ال ينبغيأو غريه بدون قصد، وأما من تعّمد سبيل اخلطأ 

اخلطأ يف االصطالح القانوين هو: كل فعل أو ترك مل يقع بقصد من فاعله أبي وجه من الوجوه، وتسبب صاحبه -ب
يف الضرر، مع استحالة معرفته مبا يرتتب عليه فعله من ضرر واقع، وإن كان يف وسعه جتنبه.

أنه ال يقصد اجلاين بفعله جناية، وال النتيجة القانون اجلنائي اإليراين والذي يظهر للباحث من مفهوم اخلطأ يف -ج
احلاصلة من فعله، كمن يقصد ابلرمي صيًدا، فيصيب إنسااًن.
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العقاب على  اجازت استثناءً أ اهنأ إال ،ال عن فعل متعمدإال تكون  أن املسؤولية اجلنائية سالميةصل يف الشريعة اإلاأل-د
 مع أن املخطئ مرفوع اإلمث شرًعا. جلرائم حني تقتضي املصلحة العامة العقاب عليهااخلطأ يف بعض ا

قد عّرف الفقه اإلسالمي اخلطأ أبنه: وقوع الشيء على خالف إرادة من وقع منه، وغري مقرتن بقصد.-ه

ر دون القصد من اجلاين، إن النظامني الفقه اإلسالمي والقانون اجلنائي متفقان يف مفهوم اخلطأ أبنه وقوع شيء أو ضر -و
والنتيجة احلاصلة، وعدم مسؤولية اجلاين مسؤولية جنائية ما مل يكن ُمطً ا، وختتلف درجتها ابختالف درجة اخلطأ، ومع 

ذلك فإن فضل السبق يف حتديد مفهوم اخلطأ بعدة قرون يعود للفقه اإلسالمي.

عدم مراعاة القوانني عدم املهارة، و ال أو عدم االنتباه، و إن للخطأ صور عدة أمهها: عدم االحتياط والتحّرز، واإلمه-ز
 ، هذا يف القانون، أما صور اخلطأ يف الفقه اإلسالمي فنظامه أوسع من القانون.واللوائح واألنظمة

 
 املصادر واملراجع

ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين اجلزري. 
 د.ط(. حتقيق: طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد  النهاية يف غريب احلديث واألثرم(. 1979ه/1399 

 الطناحي. بريوت: املكتبة العلمية.
 د.ط(. بريوت: فتح الباري شرح صحيح البخاري ه(. 1379ين.  ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي العسقال

 دار املعرفة. 
 (. القاهرة: دار احلديث.1 طاإلحكام يف أصول األحكام ه(. 1404ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد األندلسي.  

حديثًا من جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني م(. 2001ه/1422عبد الرمحن بن أمحد.  زين الدين ابن رجب، 
 (. حتقيق: شعيب األرانؤوط وإبراهيم ابجس. بريوت: مؤسسة الرسالة. 7 ط جوامع الكلم

الكايف يف فقه م(. 1980ه /1400ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عاصم النمري القرطيب.  
 ض: مكتبة الرايض احلديثة. حتقيق: حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين. الراي (.2 طأهل املدينة 

حتقيق: عبدالسالم حممد  .(2 طمعجم مقاييس اللغة  م(.1979ه/1399ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن زكراي.  
 هارون. القاهرة: مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده.
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. حتقيق: عبدهللا بن (3 طاملغين م(. 1997-ه1417ابن قدامة، أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد املقدسي.  
 عبد احملسن الرتكي وعبد الفتاح حممد احللو. الرايض: دار عامل الكتب.

حتقيق: حممد انصر الدين األلباين. (. 1ط  سنن ابن ماجهابن ماجه، أبو عبدهللا حممد بن يزيد القزويين.  د.ت(. 
 .الرايض: مكتبة املعارف

(. حتقيق: حممد 1 طاملبدع شرح املقنع م(. 1997ه/1418ابن مفلح، إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد.   
 حسن إمساعيل الشافعي. بريوت: دار الكتب العلمية.

(. 3 طلسان العرب ه(. 1414ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكّرم بن علي األنصاري الرويفعي،  
 ادر.بريوت: دار ص

  د.ط(. القاهرة: دار الفكر العريب.  اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، اجلرميةم(. 1998أبو زهرة، حممد.  
  د.ط(. د.م: دار الفكر العريب.  أصول الفقهأبو زهرة، حممد.  د.ت(. 

 امعة اجلديدة.  د.ط(. اإلسكندرية: دار اجل القسم العام -قانون العقوابتم(. 2007أبو عامر، حممد زكي.  
 د.ط(. حتقيق: طه عبد  اخلراجأبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري.  د.ت(. 

 الرءوف سعد وسعد حسن حممد. القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث.
 (. طهران: نشر ميزان. 29 ط حقوق جزاى عمومىم(. 2013ه.ش/1392اردبيلي، حممد علي.  

(. إبشراف: 2 طإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل م(. 1985ه/1405األلباين، حممد انصر الدين.  
 حممد زهري الشاويش. بريوت: املكتب اإلسالمي.

 (. قم: مؤسسة دار العلم. 1 ط حترير الوسيلة.  د.ت(. خلميين، روح اَّللَّ املوسويإلمام اا
 بريوت: دار الفكر..  د.ط(تيسري التحرير  د.  د.ت(.أمري ابدشاه، حممد أمني بن حممو 

(. 1 طأس  املطالب شرح رضوض الطلالب م(. 2001ه/1422األنصاري، أبو حيىي زكراي األنصاري الشافعي.  
 حتقيق: حممد حممد اتمر. بريوت: دار الكتب العلمية.

 القاهرة: جممع اللغة العربية. .(4 ط املعجم الوسيطم(. 2004ه/1425أنيس، إبراهيم وآخرون.  
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