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ومن  �أنف�سنا  �رشور  من  باهلل  ونعوذ  ون�ستغفره،  ون�ستعينه،  نحمده  �حلمد هلل  �إن 
�سيئات �أعمالنا، من يهده �هلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، و�أ�سهد �أن ال �إله 
�إال �هلل وحده ال �رشيك له، و�أ�سهد �أن حممد�ً عبده ور�سوله �سلى �هلل عليه و�سلم، 

وبعد:   
فهذ� بحٌث يف م�ساألة من �مل�سائل �لفقهية و�لقانونية �ملهمة، �إذ تتعلق بحق قررته 
�ل�رشيعة، و�لقو�نني �لو�سعية، لكّن كثري�ً من �لنا�س يجهل �أحكامه، فاإما �أن ُيحجم 
ي�ستعمله  �أن  و�إما  و�لعقاب،  �لتجرمي  طائلة  حتت  �لوقوع  من  خوفاً  ��ستعماله  عن 
فتلحقه  لذلك  خمالفاً  �لو�قع  ويكون  �أحكامه،  وباقي  �رشوطه   تو�فر  منه  �عتقاد� ً

�مل�سوؤولية �جلنائية.   
اأواًل- اأهمية املو�شوع:   

�لو�سعّية،  �لقو�نني  وكذ�  �الإ�سالمية،  �ل�رشيعة  �أن  يف  �ملو�سوع  �أهمية  تكمن 
�أن  كما  ب�سو�بط،  �إال  ذلك  يكون  ال  ولكن  �ل�رشعّي،  �لدفاع  حق  لالإن�سان  قّررت 
�أن  �إثبات  كيفية  وهي  �حلق،  هذ�  ت�سادر  تكاد  �مل�ساألة،  بهذه  تتعّلق  م�سكلة  هناك 
�الإن�سان كان ميار�س حقه �ل�رشعّي، الأن �ملجرم غالباً ال يعتدي على غريه �إال يف حالة 
ال يتو�فر فيها عند �ملجني عليه �سهود،لذ� لو �أخذنا بقول من يّدعي �لدفاع �ل�رشعي 
يف هذه �حلالة دون �أدلة، لكانت دعوى ��ستعمال هذ� �حلق ذريعة �إلى �العتد�ء على 
�الآخرين، ولو �ألزمنا من يّدعي �لدفاع باالأدلة على ��ستعماله هذ� �حلق،  الأف�سى يف 
كثري من احل�الت اإلى اإ�سق�ط هذا احلق، واحلق اأن هذه امل�سكلة املتعلقة بهذه امل�س�ألة  
كان ير�ودين بحثها منذ زمن بعيد، فلما كرثت �جلر�ئم هذه �الأيام، وكرث �العتد�ء 
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على �لنا�س �سو�ء يف �الأماكن �لعامة، �أو يف منازلهم -ن�ساأل �هلل �لعافية - ووجدُت 
من خالل متابعتي لو�سائل �الإعالم -خا�سًة �ل�سحف و�الإنرتنت- ت�ساوؤالت كثرية  
من بع�س �لنا�س حول هذه �مل�ساألة، بعد هذ� حتقق عندي �أهمية در��سة هذه �مل�ساألة، 
وحماولة �لو�سول �إلى تو�سيات  بخ�سو�سها، ينتفع بها �ملرفق �لعديّل، �سو�ء يف 
مرحلة �لتحقيق، �أو يف مرحلة �الإدعاء، �أو يف مرحلة �ملحاكمة،كما ينتفع بها �أ�سحاب 
وت�سمل  �خلا�س،  �لعام و�حلق  باحلق  لها عالقة  �مل�ساألة   الأن هذه  �خلا�سة،  �حلقوق 
�لدر��سة، �الأدلة على م�رشوعية هذ� �حلق، و�رشوطه،وتكييفه،و�إثباته،و�آثاره، �سو�ء 

من �لناحية �لفقهية، �أو من �لناحية �لقانونية.
ثانيًا اأهداف الدرا�شة:

�لن�سو�س  بذكر  وذلك  وتاأ�سيله،  �حلق،  هذ�  م�رشوعية  على  �الأدلة  �إقامة   -1
�ل�رشعية و�لنظامية عليه. 

وبني  بينه  التمييز  يتحقق  ال�رشعّي،حتى  الدف�ع  حق  ا�ستعم�ل  �رشوط  بي�ن   -2
�لوقوع يف �جلرمية �لتي تُرّتب �مل�سوؤولية �جلنائية. 

3- بيان �لبينات �لتي ت�سلح الإثبات هذ� �حلق، حتى ولو مل تكن �سهادة �ل�سهود، 
الأنها كثري�ً ما تتعّذر يف هذه �حلالة. 

�سد  وبني  �حلق،  هذ�  ��ستعمال  تقرير  بني  �ملو�زنة  كيفية  �إلى  �لو�سول   -4
�لذريعة،با�ستغالله لالعتد�ء على �الآخرين،و�لتن�سل من �لعقاب.

5- �ملقارنة يف هذه �مل�سائل بني �لفقه �الإ�سالمي، و�لقو�نني �لو�سعّية.
6- �إفادة �لنا�س يف كيفية ��ستعمال هذ� �حلق،و�لبعد عن �الأمور �لتي تف�سي �إلى 

�إ�سقاطه.   
7- �إفادة جهات �لتحقيق،وجهات �لق�ساء يف هذه �مل�ساألة �ملهمة و�ل�سائكة.
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ثالثًا:- ت�شاوؤالت الدرا�شة:

1-كيف ُيثبت �الإن�سان �أنه يف حالة دفاع �رشعّي؟
فيُقّدم على �الأ�سل  بالظاهر،  �لد�فع  د فيها جانب  2- هل توجد حاالت يتع�سّ

بحيث ي�سبح يف مركز �ملُّدعى عليه، فيكون �لقول قوله مع ميينه؟ 
3- م� �رشوط ا�ستعم�ل هذا احلق؟ وكيف يتمّيز احلد الف��سل بينه وبني اجلرمية 

�لتي تلحق �الإن�سان ب�سببها �مل�سوؤولية �جلنائية؟ 
�لتي  �لقر�ئن  �ل�رشعي؟ وما نوع هذه  �لدفاع  �إثبات  �لقر�ئن يف  4- هل تكفي 

ميكن �ال�ستناد عليها؟  
 5- هل تختلف �لقو�نني �لو�سعية عن �ل�رشيعة �الإ�سالمية يف تقرير هذ� �حلق، 

�سو�ًء من حيث تقرير  �أ�سل �حلق، �أو من حيث �رشوطه، �أو من حيث �إثباته؟
6- ماذ� يرتّتب على جتاوز �لد�فع حدود �لدفع يف �ل�رشيعة و�لقانون؟   

7- ما �الآثار �لتي ترتّتب على تو�فر حالة �لدفاع �ل�رشعي؟
رابعًا- الدرا�شات ال�شابقة:

مل �أعرث على در��سات �سابقة حتقق �أهد�ف هذ� �لبحث، وجُتيب عن ت�ساوؤالته،و�إمنا 
�لدر��سات �ل�سابقة تاأخذ �سفة �لعمومية، وبع�سها يقت�رش على جزئية من �ملو�سوع 

فقط، ومن تلك �لدر��سات ما يلي:      
نعيم  للدكتور/حممد  �ل�رشعّي،  �لدفاع  لعذر جتاوز حدود  �لعامة  �لنظرية   -1

فرحات.   
2- �مل�سوؤولية �جلنائية يف �سوء �لدفاع �ل�رشعي �خلا�س، علي بن مّد �هلل �لروي�سد.     

3- ��ستعمال �حلق ك�سبب لالإباحة، للدكتور/عثمان �سعيد عثمان. 
4- بعد �رشوعي يف �لبحث، وقفت على بحث تكميلّي، لنيل درجة �ملاج�ستري، 
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مقّدم للمعهد �لعايل للق�ساء،للطالب: م�سفر �لب�رش، وعنو�نه ) دفع �ل�سائل (، هذ� 
وعند �لرجوع �إلى هذ� �لبحث ومقارنته ببحثي حمل �لدر��سة، تبني �أنه مل يتطرق 

مل�سائل مهمة يف �ملو�سوع نوجزها يف �الآتي: 
�أ- �أنه مل يذكر متييز �لدفاع �ل�رشعي عّما ي�ستبه به. 

ب- �أنه مل يذكر حكم جتاوز حدود �لدفاع �ل�رشعي. 
ج- �أنه بحث فقهي �رشف، مل ُيعن باملقارنة بالقانون. 

د- �أنه مل ُيعن كثري�ً باإثبات �لدفاع �ل�رشعي، وهو جوهر �ملو�سوع، حيث �قت�رش 
على �العرت�ف، و�ل�سهادة فقط ال غري. 

خام�شًا- منهج الدرا�شة: 

و�لقانون  �الإ�سالمي،  �لفقه  بني  �ملقارنة  بعقد   وذلك  �ملقارنة،  منهج  �أتبع   -1
�لو�سعي. 

2- �أعتمد عند �لكتابة على �مل�سادر �الأ�سلية يف كل م�ساألة بح�سبها. 
3- �لتمهيد للم�ساألة مبا يو�سحها، �إن �حتاج �ملقام لذلك. 

4- �أبني �أرقام �الآيات، و�أعزوها �إلى �سورها. 
5- �أخّرج  �الأحاديث من كتب �حلديث، فما كان منها يف �ل�سحيحني �أو �أحدهما 
�أكتفى بتخريجه منهما، �أو من �أحدهما، للحكم ب�سحته، و�إال خرجته من �مل�سادر 

�الأخرى �ملعتمدة، مع ذكر ما قاله �أهل �حلديث فيه. 
6- �أنقل مذ�هب �لعلماء من �لكتب �ملعتمدة يف كل مذهب. 

7- �أذكر �ملعلومات �ملتعلقة باملر�جع:  �لنا�رش، ورقم �لطباعة، ومكانها، وتاريخها 
يف قائمة �مل�سادر و�ملر�جع. 

8- �لعناية ب�سحة �ملكتوب و�سالمته من �لناحية �للغوية، و�الإمالئية و�لنحوية. 
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التمهيد

وفيه مبحثان:

املبحث االأول

تعريف الدفاع ال�شرعّي 

�لفقه  يف  و�حد�ً  تعريفاً  منها  نذكر  عدة،  بتعريفات  �ل�رشعّي،  �لدفاع  ُعّرف  
�الإ�سالمي، و�آخر يف �لقانون �لو�سعي.

1- عّرفه �ل�سيخ عبد �لقادر عودة رحمه �هلل تعالى فقال: “�لدفاع �ل�رشعّي �خلا�س 
يف �ل�رشيعة  هو: و�جب �الإن�سان يف حماية نف�سه �أو نف�س غريه، وحقه يف حماية ماله 
�أو مال غريه من كل �عتد�ء حاّل غري م�رشوع بالقوة �لالزمة لدفع هذ� �العتد�ء”�أ.
)1)، وُي�سّمى �لدفاع �ل�رشعّي �خلا�س يف �لفقه �الإ�سالمي »بدفع �ل�سائل«، وهو  هـ 
باملعروف  باالأمر  ت�سميته   �لذي ي�سطلح على  �لعام،  �ل�رشعّي  �لدفاع  يختلف عن 
و�لنهي عن)2). ونحن �آثرنا عدم تقييده باخلا�س يف �لعنو�ن، الأن �مل�ستقر عليه يف 
�الأنظمة �ملقارنة �إطالقه،�إذ جمرد ذكر �لدفاع �ل�رشعي ين�رشف �إلى �لدفاع �ل�رشعي 

�خلا�س.  

)1)  الت�ضريع اجلنائي الإ�ضالمي مقارناً بالقانون الو�ضعّي 473/1.

)2)  ينظر: املرجع ال�ضابق 472/1.
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2- عّرفه بع�س �رّش�ح  �لقانون فقال: »�لدفاع �ل�رشعّي معناه �أن يحر�س �الإن�سان 
نف�سه �أو غريه، حني ال تتاأتى حر��سة �لبولي�س«�أ.هـ)3).

املبحث الثاين

متييز الدفاع ال�شرعّي عما ي�شتبه به

وفيه مطلبان: 
املطلب االأول

متييز الدفاع ال�شرعّي عن حالة ال�شرورة

يفرتق �لدفاع �ل�رشعّي عن حالة �ل�رشورة بفروق عدة، بيانها على �لنحو �لتايل:
�ل�رشورة  بينما  �إن�سان،  يكون التقاء عدو�ن �سادر عن  �ل�رشعّي  �لدفاع  �أن   -1
تكون التقاء فعل مي�سُّ �حلق،م�سدره غري �الإن�سان)4)، ال ميكن و�سفه باأنه م�رشوٌع  �أو 
غري م�رشوع،حُمّق �أو غري حُمّق،كعمل �حليو�ن مثل: هجوم �لكلب �لعقور، �أو قوة 
من قوى �لطبيعة، كاندالع حريق، �أو حدوث في�سان، �أو ت�سّدع مبنى، فاإنه يف مثل 
هذه �حلاالت يجوز دفع �خلطر عن �لنف�س ��ستناد�ً �إلى فكرة �ل�رشورة، ولي�س �لدفاع 

�ل�رشعّي)5).   
2- اأنه ال ُي�سرتط لقي�م ح�لة الدف�ع كون اخلطر الذي يتعّر�ض له الدافع ج�سيم�ً، 

بخالف حالة �ل�رشورة))).
3- �أن �لدفاع �ل�رشعّي �سبٌب من �أ�سباب �لتربير،وهذ� يعني و�سف فعل �ملد�فع 
باأنه م�رشوع، بخالف �ل�رشورة فهي مانٌع من �مل�سوؤولية، ومقت�سى ذلك و�سف فعل 

)3)  النظرية العامة للقانون اجلنائي ، د.رم�ضي�ص بهنام �ص )35.

)4)  وهذا الفرق ذكره �ضراح القانون، وهو يتفق مع مذهب احلنفية ، خالفاً للجمهور، راجع �ص 41 من هذا البحث.

)5)  ينظر: قانون العقوبات، د.حممد عو�ص حممد �ص130.

)))  ينظر : الت�ضريع اجلنائي الإ�ضالمي مقارناً بالقانون الو�ضعي ، عبد القادر عودة 1/)47.
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من يوجد يف حالة �ل�رشورة  باأنه غري م�رشوع، و�إن �متنعت م�سوؤوليته)7).
4- �أن �ل�رشورة �ملُلجئة ال تعفي من �ل�سمان، و�إن �أعفت من �لعقاب،بخالف 

�لدفاع �مل�رشوع،فاإنه ُيعفي من �ل�سمان)8).
5- �أن �لدفاع  �ل�رشعي حق مُينح لكل من يتعر�س خلطٍر غري حمق، �أما �ل�رشورة 
فهي حالة ��ستثنائية ترتكب فيها �جلرمية �سد �سخ�س برئ، ولذ� يجب �أن تنح�رش يف 
�أ�سيق �حلدود، ويرتتب على ذلك، �أن من يكون يف حالة دفاع ال يطالب بالهرب، ملا 
يف ذلك من �جلنب �لذي ال تقره �لكر�مة �الإن�سانية، وهذ� بخالف حالة �ل�رشورة)9).

املطلب الثاين

متييز الدفاع ال�شرعي عن االإكراه 

يختلف �لدفاع  �ل�رشعي عن �الإكر�ه لعدة فروق، وهي كاالآتي: 

بينما �الإكر�ه من مو�نع  �أ�سباب �الإباحة )�لتربير(،  �أن �لدفاع �ل�رشعي من   -1

�مل�سئولية،وهذ� يرتتب عليه �نتفاء �لركن �لقانوين للجرمية بالن�سبة للدفاع �ل�رشعي، 

وتو�فره يف �الإكر�ه)10). 

2-�أن �أثر �لدفاع �ل�رشعي ميتّد �إلى كل من �ساهم يف �جلرمية،بخالف �الإكر�ه)11).

بخالف  ج�سيم�ً،  اخلطر  كون  ال�رشعي  الدف�ع  ح�لة  لقي�م  ي�سرتط  ال  اأنه   -3

�الإكر�ه)12).

)7)  ينظر: �ضرح قانون العقوبات . د/ حممد جنيب ح�ضني ، 285/1.

)8)  ينظر : الت�ضريع اجلنائي الإ�ضالمي مقارناً بالقانون الو�ضعي ، عبد القادر عودة 1/)47.

)9)  ينظر : قانون العقوبات . د/ �ضمري عالية 103 .

)10)  ينظر: �ضرح قانون العقوبات . د/ حممد جنيب ح�ضني ، 1/)25.

)11)  ينظر: املرجع ال�ضابق .

)12)  ينظر: قانون العقوبات . د/ اأمني م�ضطفى حممد 384 ، 385.
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الف�شل االأول

حكم الدفاع ال�شرعي وتكييفه

وفيه مبحثان: 

املبحث االأول

حكم الدفاع ال�شرعي

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول

حكم الدفاع ال�شرعي يف الفقه

ذلك  على  دّل  حيث  �ل�رشعي،  �لدفاع  م�رشوعية  على  �ل�رشيعة  �أدلة  ت�سافرت 

�لكتاب و�ل�سنة،و�إجماع �الأمة،وبيان ذلك على �لنحو �لتايل:  
اأواًل: اأدلة م�شروعية الدفاع ال�شرعي من الكتاب:  

وردت �آياٌت عدة يف كتاب �هلل �لعزيز، توؤكد م�رشوعية  جماز�ة �ملعتدي مبثل ما 

�سدر منه من �لعدو�ن، ومن تلك �الآيات: 

ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک   ژ  تعالى:  قوله   -1

 . 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ژ)13)

فاالآية ن�ٌس �رشيٌح  يف جو�ز جماز�ة �ملعتدي مبثل ما �سدر منه،وداللة �الآية هنا 

عامٌة، فت�سمل عموم �لعدو�ن، �سو�ًء كان على �لنف�س �أو �لعر�س �أو �ملال، و�سو�ًء 

�سدر من �إن�سان �أو حيو�ن.        

)13)  الآية رقم )194) من �ضورة البقرة .
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قال �الإمام �لطربٌي رحمه �هلل يف تف�سري هذه �الآية: » فمن عد� عليكم، �أي :فمن 

�سّد عليكم، ووثب بظلٍم، فاأعتدو� عليه، �أي : ف�سدو� عليه، وِثُبو� نحوه ق�سا�ساً ملا 

فعل بكم ال ظلماً«�أ.هـ. )14).  

2- قوله تعالى: ژ ھ  ھ  ے  ے ژ)15) .

3- وقوله �سبحانه: ژ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى     وئ  ژ))1).

ويقال يف وجه �لداللة من هاتني �الآيتني كما قيل يف وجه �لداللة من �الآية �الأولى.
ثانيًا:- من ال�شنة: 

�ل�رشعي،  �لدفاع  م�رشوعية  على  تدل  كثرية  �أحاديث  –�أي�ساً-  �ل�سنة  يف  ورد 

ونورد يف هذ� �ملقام طرفاً منها:   

1- عن �سعيد بن زيد ر�سي �هلل عنه قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سّلم: 

»من ُقتل دون ماله فهو �سهيد، ومن ُقتل دون �أهله فهو �سهيد، ومن ُقتل دون دينه فهو 

�سهيد، ومن ُقتل دون دمه فهو �سهيد« )17) .    

2- عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال: »جاء رجٌل �إلى ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

و�سلم  فقال: يا ر�سول �هلل �أر�أيت �إن جاء رجل يريد �أخذ مايل؟ قال: فال تعطه مالك. 

قال: �أر�أيت �إن قتلني؟ قال: فاأنت �سهيد،قال: �أر�أيت �إن قتلته؟ قال:هو يف �لنار«)18). 

م�رشوعية  على  وجليٌة  ظاهرةٌ  قبله  و�لذي  �حلديث  هذ�  من  �لداللة  ووجه 

)14)  جامع البيان يف تف�ضري القراآن للطربي ، 2/)11 .

)15)  الآية رقم )40) من �ضورة ال�ضورى .

))1)  الآية رقم ))12) من �ضورة النحل .

)17)  الن�ضائي يف �ضننه كتاب حترمي الدم – باب من ُقتل دون دينه 7/)11، والرتمذي – كتاب الديات  باب ما جاء فيمن 
ُقتل دون ماله فهو �ضهيد 30/4، واأبو داود – كتاب ال�ضنة – باب يف قتل الل�ضو�ص 128/5.

)18)  �ضحيح م�ضلم ب�ضرح النووي  ـ باب هدر دم من ق�ضد اأخذ مال غريه بغري حق ، 3/2).
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�لدفاع �ل�رشعي.

 3- وعن �سعد بن عبادة ر�سي �هلل عنه قال:لو ر�أيُت رجاًل مع �مر�أتي ل�رشبته 

�أتعجبون من  �لنبي �سّلى �هلل عليه و�سّلم فقال: »  بال�سيف غري م�سّفح، فبلغ ذلك 

غرية �سعد؟ الأنا �أْغرُي منه، و�هلل �أْغرُي مّني«)19).  

عبادة  بن  �سعد  قاله   ما  �أقّر  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  �أن  منه،  �لداللة  ووجه 

بخ�سو�س قتل �لرجل �لذي يجده مع �مر�أته، وهو نوع من �أنو�ع �لدفاع �ل�رشعي، 

�لدفاع  م�رشوعية  على  تدل  �أخرى،  �أحاديث  وهناك  �لعر�س.  عن  �لدفاع  وهو 

�ل�رشعي، �آثرنا عدم ذكرها طلباً لالخت�سار.
ثالثًا:- االإجماع. 

�أجمع �لعلماء على م�رشوعية �لدفاع �ل�رشعي، وقد نقل �الإجماع على ذلك �الإمام 

�لقرطبي رحمه �هلل تعالى)20).                                                                                                                                                                          

املطلب الثاين

حكم الدفاع ال�شرعي يف القانون

يعترب �لدفاع  �ل�رشعي  قانون �لفطرة، الأنه لي�س من �ل�سائغ  �إلز�م �إن�سان بتحّمل 

�إلى �ل�سلطة �لعامة، وكان  �إذ� تعّذر عليه �للجوء يف �لوقت �ملنا�سب  عدو�ن غريه 

قادر�ً على رد �لعدو�ن بنف�سه، وبناء على ذلك فاإنه ي�سح �أن يقال باأن �لقانون مل يقرر 

�أقّره، و�سبط �أحكامه، وقد ن�ّس �لقانون �جلنائي على  مبد�أ �لدفاع �ل�رشعي، و�إمنا 

)19)  �ضحيح البخاري مع فتح الباري – كتاب احلدود – باب من راأى من امراأته رجاًل فقتله، 181/12، و�ضحيح م�ضلم 
مع �ضرح النووي – كتاب اللعان – 131/10، 132.

)20)  اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي ، ج )/)13.
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�لدفاع �ل�رشعّي، و�أ�سبح من �لبديهّيات �لقانونية، بل �إنه معمول به يف فروع �لقانون 

�الأخرى؛ الأنه من �لنظم  �لعامة، فهو م�سّلم به يف �لقانون �لدويّل، ومن�سو�س عليه 

�رش�حة يف �لقانون �ملديّن)21).

املطلب الثالث

املقارنة

تتفق �لقو�نني و�لفقه �الإ�سالمي يف تقرير �لدفاع �ل�رشعي، و�العرت�ف به.

عن  �لدفاع  كان  �سو�ء  �أي  �أنو�عه،  بجميع  �لدفاع  يف  �حلق  لالإن�سان  وتثبت 

�أو حيو�ن،  �إن�سان  من  �أكان �العتد�ء �سادر�ً  �ملال، و�سو�ء  �أو  �لعر�س،  �أو  �لنف�س، 

غري �أن ذلك مقيٌد بتو�فر �رشوطه، وعدم جتاوز حدوده. 

املبحث الثاين

تكييف الدفاع ال�شرعي

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب االأول

تكييف الدفاع ال�شرعي يف الفقه

ليحمي  �رُشع  �ل�رشعي  �لدفاع  �أن  تعالى يف  �هلل  �لفقهاء رحمهم  بني  ال خالف 
�لنف�س،  �أو غريه من �العتد�ء، �سو�ء كان هذ� �العتد�ء و�قعاً على  نف�سه  �الإن�سان 

)21)  ينظر: قانون العقوبات ـ ، د/عو�ص حممد �ص 125، و�ضرح قانون العقوبات ـ ، د/ حممد جنيب ح�ضني  
.283 /1
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�أو �لعر�س �أو �ملال، ولكنهم �ختلفو� يف �لتكييف �ل�رشعي له، هل هو و�جٌب على 
�ملد�فع، بحيث ال يجوز له �أن يتخلى عنه  متى كان يف مقدوره، �أو هو حق للمد�فع، 

يجوز له �أن ي�ستعمله، �أو يرتكه)22). 
و�لو�قع �أن �الأمر خمتلف من حالة الأخرى، ومن مذهب الآخر،وهذ� يقت�سي منا 
�أن نبحث �حلكم �لتكليفي للدفاع �ل�رشعي،وعليه نقول: يختلف  �حلكم �لتكليفي 
يختلف   �العتد�ء، كما  عليه  يقع  �لذي  باختالف �حلق  �لفقه،  �ل�رشعي يف  للدفاع 
باختالف �أو�ساع �ملعتدي، و�أو�ساع �ملعتدى عليه، كما �أن بع�س هذه �مل�سائل حمل 
للدفاع  �لتكليفي   نبنّي �حلكم  �لفقهاء، وكثرٌي منها حمل خالف، وعليه  �تفاق بني 

�ل�رشعي على �لنحو �الآتي:
اأواًل:  حكم الدفاع  عن العر�ض: 

حال  يف  �لعر�س  عن  �لدفاع  وجوب  على  تعالى  �هلل  رحمهم  �لعلماء  �أجمع 
�العتد�ء عليه، ولو �أّدى هذ� �لدفع �إلى قتل �ملعتدي فال �سمان على �لد�فع)23). 

لكن �ل�سافعية رحمهم �هلل تعالى ��سرتطو� لوجوب �لدفع عن �لعر�س، �أال يخاف 
�لد�فع على نف�سه، �أو ع�سو من �أع�سائه، �أو حتى منفعة من منافع �أع�سائه)24).                                          

وي�ستدل �لفقهاء على ذلك باأدلة منها:  
1- حديث �سعد بن عبادة ر�سي �هلل عنه وقد تقّدم معنا يف دليل م�رشوعية �لدفاع 

�ل�رشعي)25).   
2- حديث �سعيد بن زيد ر�سي �هلل عنه وقد تقدم معنا يف دليل م�رشوعية �لدفاع 

)22)  ينظر: الت�ضريع اجلنائي الإ�ضالمي، عبد القادر عودة، 475/1.

)23)  ينظر: رد املحتار 4/4)، و�ضرح منح اجلليل 8/9)3، وك�ضاف القناع )/153.

)24)  ينظر: حتفة املحتاج 184/9، ومغني املحتاج 529/5.

)25)  �ضبق تخريجه.
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�ل�رشعي))2).   
�آثار عن عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه وغريه من �ل�سحابة  3- ��ستدلو� بعدة 
ر�سي �هلل عنهم و�ردةٌ يف هذ� �خل�سو�س)27) ، وقد ر�أى �لباحث عدم ذكرها خ�سية 

�الإطالة. 
4-من �ملعقول: 

�أ- قالو� : �لتمكني من �لعر�س حمرم، ويف ترك �لدفاع عن �لعر�س متكني،وهو 
حمرم)28). 

ب �أنه �جتمع فيه حقان: حٌق هلل،وهو منعه من �لفاح�سة، وحٌق نف�سه، و�لدفاع 
عن �أهله، فال ي�سعه �إ�ساعة هذه �حلقوق)29).

ثانيًا:- حكم الدفاع عن النف�ض:

�ختلف �لفقهاء رحمهم �هلل  تعالى يف حكم �لدفاع عن �لنف�س، هل يجب �أواًل؟ 
وخالفهم يف ذلك على قولني، وبيانهما على �لنحو �الآتي:

 �لقول �الأول: ويق�سي باأنه يجب �لدفاع عن �لنف�س.
وهو قول �جلمهور، �إذ هو مذهب �حلنفية)30) ، و�الأ�سح عند �ملالكية)31) ، وقوٌل 

عند �ل�سافعية)32)، وهو �ملذهب عند �حلنابلة)33). 
�لقول �لثاين: ويق�سي باأنه ال يجب �لدفاع عن �لنف�س،بل هو جائٌز، وهو قوٌل 

))2)  �ضبق تخريجه .                     

)27)  ينظر  : �ضنن البيهقي 337/8، وم�ضنف عبدالرزاق 435/9، و 10/ 198، وم�ضّنف ابن اأبي �ضيبة 9/)45، 454،372.

)28)  ينظر: املغني 533/12.

)29)  ينظر: املبدع 9/)15.

)30)  ينظر: تبيني احلقائق )/110.

)31)  ينظر: حا�ضية الد�ضوقي 317/4.

)32)  ينظر : رو�ضة الطالبني 188/10.

)33)  الإقناع للحجاوي 290/4.
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عند �ملالكية)34) ، و�الأظهر عند �ل�سافعية فيما �إذ� كان �ل�سائل م�سلماً)35)، وقوٌل عند 
�حلنابلة  �إذ� كان يف حال �لفتنة))3). 

ونعر�س فيما يلي الأهم �أدلة �لقولني:  
اأواًل: اأدلة اأ�شحاب القول االأول:  

1- قوله تعالى: ژ ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      
ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ ژ)37). 

ا�س رحمه �هلل : »فاأمر �هلل تعالى بقتال �لفئة �لباغية،وال بغي �أ�سد من   قال �جل�سّ
بغري  غريه  قتل  ق�سد  من  قتل  �الآية  فاقت�ست  ��ستحقاق،  بغري  بالقتل  �إن�ساٍن  ق�سد 

حق«�أ.هـ)38) ، و�الأ�سل يف داللة �الأمر �لوجوب. 
2- قوله تعالى: ژ ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہ ژ)39) ، ويقال يف وجه �لداللة منها: �أن 
�ملولى �سبحانه وتعالى نهى عن �إلقاء �الإن�سان نف�سه يف �لتهلكة، وال ريب �أن ترك 

�لدفاع عن �لنف�س �إلقاٌء بها يف �لتهلكة، فدل على وجوب �لدفاع عن �لنف�س.
قتل   �سعٌي يف   �الأكل  �الآية: »و�المتناع  عن   تف�سري هذه   �لني�سابورّي يف  قال 
�لنف�س فيحرم، كما لو ترك دفع �أ�سباب �لهالك عن نف�سه �إذ� �سال عليه جمٌل �أو فيٌل 
�إلى �لتهلكة،  �إلقاء نف�سهم  �أو حيٌة«�أ.هـ)40) ، فاهلل �سبحانه وتعالى نهى �ملوؤمنني عن 
ومن ��ست�سلم ملن يريد قتله فقد �ألقى بنف�سه �إلى �لتهلكة، ووقع فيما نهى �هلل عنه.                                       

)34)  ينظر حا�ضية الد�ضوقي ، 317/4.

)35)  ينظر : مغني املحتاج ، 195/4 .

))3)  ينظر : ك�ضاف القناع )/155.

)37)  الآية )9) من �ضورة احلجرات.

)38)  اأحكام القراآن للج�ضا�ص401/2.

)39)  الآية )195) من �ضورة البقرة.

)40)  تف�ضري الني�ضابوري بهام�ص جامع البيان يف تف�ضري القراآن للطربي123/2.
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هذ� والأ�سحاب �لقول �الأول �أدلة �أخرى مل �أذكرها، الأنني ال �أجد فيها داللة على 
وجوب دفع �ل�سائل، بل غايتها �لداللة على �جلو�ز فقط.

ثانيًا:-  اأدلة اأ�شحاب القول الثاين:

��ستدلو� بالكتاب و�ل�سنة و�الأثر، وبيان ذلك على �لنحو �لتايل:
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ژ  تعالى:  بقوله  �لكتاب  من  ��ستدلو�   -1
نف�سه  عن  �لدفاع  عن  �متنع  هابيل  �أن  منها  �لداللة  ووجه  ژ)41) ،  ہ  ہ   ہ 

عندما �أر�د قابيل قتله، فدّل على عدم وجوب �لدفع عن �لنف�س.
 وهذ� و�إن كان من �رشع من قبلنا، �إال �أن �رشعنا و�فقه فيكون �رشعاً لنا.                                                                                              
ويجاب عن �ال�ستدالل باالآية  باأن  �بن عّبا�س ر�سي �هلل عنهما ف�رّش �الآية بتف�سري 
خمتلف ال ي�سح  معه �ال�ستدالل بها على جو�ز �لدفع، حيث ورد عنه �أنه قال يف 
تف�سريها :لئن بد�أتني بقتل مل �أبد�أك به ومل يرد �أنه ال يدفعه  عن نف�سه، �إذ� ق�سد قتله، 

فروي �أنه ُقتل غيلًة  باأن �ألقى عليه �سخرة وهو نائم  ف�سدخه بها)42). 
 2- و��ستدلو� من �ل�سنة بقوله  �مل�سطفى �سلى �هلل عليه  و�سلم الأبي بكرة ر�سي 

�هلل عنه: »�جل�س يف بيتك فاإن خفت �أن يبهرك �سعاع �ل�سيف فغطِّ وجهك«)43).
�أما يف غري حال  باأنه خا�ٌس بحال �لفتنة،  ويجاب عن �ال�ستدالل بهذ� �حلديث 

�لفتنة  فاإن داللة �حلديث ال تتناوله)44). 
ترك  بن عفان ر�سي �هلل عنه حيث  مبا ورد عن عثمان  �الأثر   و��ستدلو� من   -3
�لقتال ومل يد�فع عن نف�سه عندما بُغي عليه، بل �إنه منع عبيده من ذلك، وقال: » من 

)41)  الآية )28) من �ضورة املائدة.

)42)  ينظر: اأحكام القراآن للج�ضا�ص 401/2.

)43)  اأخرجه الإمام اأحمد يف م�ضنده 3،149/5)1، واأبو داوود يف ال�ضنن ـ كتاب الفنت واملالحم ــ باب يف النهي عن ال�ضعي يف 
الفتنة 459/4، وابن ماجة  ـ كتاب الفنت ـ  باب التثبت يف الفتنة 1308/2.

)44)  ينظر: اأحكام القرىن للج�ضا�ص 403/2..
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�ألقى �سالحه فهو ُحّر«، مع قدرته على �لدفع، حيث كان عدد عبيده �أربعمائة، وقد 
��ستهر ذلك بني �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم، ومل ينكر عليه، �أحٌد، ولو كان ذلك غري 

جائٍز الأنكرو� عليه فكان �إجماعاً)45).
ويجاب عن هذ� �ال�ستدالل، باأن عثمان بن عفان ر�سي �هلل عنه مل يد�فع عن نف�سه 
الأنه تفّر�س �أنه مقتوٌل ال حمالة، فاأحب �أن يقتل من دون قتال يقع بني �مل�سلمني))4).       

الراجح:     

�لقول �لر�جح  هو �لقول �الأول �لقا�سي بوجوب �لدفاع عن �لنف�س مطلقاً،ل�سالمة 
�أدلتهم، ولالإجابة عن �أدلة  �ملخالفني.

ثالثًا:- حكم الدفاع عن املال: 

�ختلف �لفقهاء رحمهم �هلل تعالى يف حكم �لدفاع عن �ملال على �أقو�ل، و�إليك بيانها:  
�لقول �الأول : يرى �أنه يجب �لدفاع عن �ملال مطلقاً، وهو قوٌل لبع�س �ل�سافعية)47).
مذهب  هو  وهذ�  مطلقاً،  �ملال  عن  �لدفاع   يجوز  �أنه  ويرى  �لثاين:  �لقول 

�حلنفية)48)، وهو �الأ�سح من مذهب �حلنابلة)49). 
�لقول �لثالث: يرى �أنه يجب �لدفاع عن �ملال �إذ� ترّتب على �أخذه هالك  �أو �سدة 

�أذى، و�إال فاإنه جائز، ولي�س و�جباً  ذكره بع�س �ملالكية)50).    
�لقول �لر�بع: ويرى �لتفريق بني �أنو�ع �الأمو�ل، حيث قالو�: ال يجب �لدفاع 
عن ماٍل ال روح فيه، الأنه يجوز �إباحته الأحد،�أما ما فيه روح  فيجب �لدفع عنه  

)45)  ينظر: مغني املحتاج 195/4، وك�ضاف القناع )/155.

))4)  ينظر الطرق احلكمية �ص 30.

)47)  ينظر: حا�ضية القليوبي وعمرية 4/)20.

)48)  حا�ضية ابن عابدين 117/4، وحا�ضية الطهطاوي  على الدر املختار 4/))2.

)49)  ينظر: الإن�ضاف 305/10.

)50)  ينظر: حا�ضية الد�ضوقي 317/4.
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�إذ� ق�سد �ملعتدي �إتالفه، مامل يخ�س على نف�سه �أو عر�سه  حلرمة �لروح، وكذلك 
ال يجب عليه �لدفع عن مال  تعّلق به حق  غريه، كرهٍن �أو �إجارة. ذكره بع�س 
�ل�سافعية )51).                                                                                                                                                 

االأدلة: 

اأدلة اأ�شحاب القول االأول:    

��ستدلو� بعموم �أدلة م�رشوعية  �لدفاع �ل�رشعي، ال�سيما �لتي ورد فيها ذكر �لدفاع 
عن �ملال، لذ� نذكر منها �الآتي:    

1- حديث �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال: »جاء رجٌل �إلى �لنبي �سلى �هلل عليه 
و�سّلم فقال: يا ر�سول �هلل  �إن جاء رجٌل يريد مايل؟ قال: فال تعطه مالك، قال:�أر�أيت 
�إن  �أر�أيت  قال:  �سهيد،  فاأنت  قال:  قتلني؟  �إن  قال:�أر�أيت  قاتله،  قال:  قاتلني؟  �إن 

قتلته؟ قال: هو يف �لنار«)52). 
قال �جل�سا�س عن وجه �لداللة من �حلديث: »وال يكون  �سهيد�ً �إال من هو  ماأمور 

بالقتال �إن �أمكنه، فقد ت�سّمن ذلك �إيجاب قتله  �إذ� قدر عليه « �أ.هـ)53).     
2- حديث عبد�هلل بن عمرو ر�سي �هلل عنه قال: قال  ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

و�سّلم :»من ُقتل دون ماله فهو �سهيد« )54). 
اأدلة اأ�شحاب القول الثاين: 

�أنهم يحملونها على �جلو�ز،  �إال  �الأول،  �لقول  �أ�سحاب  باأدلة   ��ستدلو�  هوؤالء 

)51)  ينظر: مغني املحتاج 257/4.

)52)  �ضبق تخريجه.

)53)  اأحكام القراآن 403/2.

)54)  فتح الباري لبن حجر ـ كتاب املظامل ـ باب من قاتل دون ماله 123/5، و�ضحيح م�ضلم مع �ضرح النووي ـ كتاب الإميان 
باب هدر دم من ق�ضد اأخذ مال غريه بغري حق2/ 4)1، وغريهما  من حديث �ضعيد بن زيد



د. نا�شر بن حممد اجلوفان 

25 العدد 58 - ربيع الآخر 1434هـ - ال�ضنة اخلام�ضة ع�ضرة 

باالإباحة، بخالف  وي�ستباح  بذله،  �ملال يجوز  �أن  �إلى  �إ�سافة  �لوجوب)55) ،  ولي�س 
�لنف�س و�لعر�س))5).

�أما دليل �أ�سحاب �لقول �لثالث:  فلعله قوله تعالى: ژ ۀ ۀ  ہ  ہ      ہ ژ)57).
و�أما دليل �أ�سحاب �لقول �لر�بع: فقد تقّدم عند �إير�د قولهم،حيث قالو� بوجوب 
�لدفاع عن �ملال �لذي فيه روح، من �أجل حرمة �لروح، وحفظاً حلق غريه، �أما ماعد� 

ذلك فال يجب)58).
الرتجيح:  

�لر�جح هو: �لقول �لقا�سي باأن �لدفاع عن �ملال  جائٌز مطلقاً، وذلك لالآتي:    
1- �أن �ملال جتوز هبته و�إباحته، فمن باب �أولى جو�ز ترك �لدفاع عنه.

�أنو�ع  بني  �حلكم  يف  تفّرق  مل  �مل�ساألة  هذه  بخ�سو�س  �لو�ردة  �الأدلة  �أن   -2
�الأمو�ل،مما يتبنّي معه �أن �لتفريق بينها ال �أ�سل له.

املطلب الثاين

تكييف الدفاع ال�شرعي يف القانون

�أقو�ل  على  –طبيعته-  �ل�رشعي  �لدفاع  تكييف  يف  �لقانون  فقهاء  �ختلف  
�أربعة)59)،  بيانها على �لنحو �لتايل:   

)55)  ينظر: �ضرح النووي على �ضحيح م�ضلم 5/2)1.

))5)  ينظر: املغني 533/12.

)57)  الآية )195) من �ضورة البقرة.

)58)  ينظر: مغني املحتاج 257/4،ورو�ضة الطالبني188/10.

)59)  تنظر هذه الأقوال اأو بع�ضها يف الآتي: قانون العقوبات، د/عو�ص حممد �ص129، 128، والنظرية العامة للقانون 
اجلنائي ، د/ رم�ضي�ص بهنام �ص)35، و�ضرح قانون العقوبات، د/حممد جنيب ح�ضني 284/1، وقانون العقوبات، د/�ضمري 

عالية �ص92.
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القول االأول:

�أنه  �لدفاع �ل�رشعي يكّيف على  �أن  �إليه جمهورهم، حيث يرون  وهو ما ذهب 
يقابله �لتز�م يف ذمة  �سخ�س معنّي، و�إمنا هو حق مقّرر يف  حق، ولكنه لي�س حقاً 
قانون  �أن  ويظهر  ��ستعماله،  دون  �أن يحول  منهم  فال يجوز الأي  �لكافة،  مو�جهة  
�لعقوبات �مل�رشي ياأخذ بهذ� �لقول، الأنه ي�سف �لدفاع �ل�رشعي يف ن�سو�سه باأنه 
حق، و�عرت�س عليه باأنه  ال يقابله �لتز�م يف ذمة  �سخ�س معنّي، فال يكون �إذ�ً حقاً.                                       

القول الثاين:  

يفر�سه  قانونياً  و�جباً  لي�س  �أنه  غري  و�جٌب،  �ل�رشعي  �لدفاع  �أن  �إلى  ويذهب 
�لقانون،  وُيرّتب على �الإخالل به جز�ء، و�إمنا هو و�جب �جتماعي يفر�سه �حلر�س 
على �سيانة �حلقوق  ذ�ت �الأهمية �الجتماعية،و�عرُت�س عليه بعدم �لت�سليم بذلك، 
بدليل �أنه ال جز�ء على عدم �لقيام به عند �كتمال �رشوطه، و�إمنا هو جمرد رخ�سة.

القول الثالث:    

�أن �لدفاع �ل�رشعي يعترب رخ�سة، الأنه ال جز�ء على عدم �لقيام به عند  ويرى 
عدم �كتمال �رشوطه.  

القول الرابع: 

�لتف�سيل، حيث يرى �أن �لدفاع �ل�رشعي لي�س له حكم و�حد، بل هو يرتدد بني 
�الأحكام �لثالثة �لتي ت�سمنتها �الأقو�ل �ل�سابقة، فهو و�إن كان يف �أغلب �أحو�له حق، 
�أنه يكون رخ�سًة يف بع�س �الأحيان، وو�جباً يف �أحيان �أخرى، فهو يكون حقاً  �إال 
عندما يقع �لعدو�ن على مطلق حق �ملد�فع، ويكون رخ�سة �إذ� كان �ملد�فع يد�فع 
�ملعتدى  �حلق  حماية  �ملد�فع  على  �لقانون  يفر�س  عندما  و�جباً  ويكون  غريه،  عن 

عليه، �أو يحظر عليه �لتفريط فيه، ومثاله:  
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فاإنه  �أمو�لهم، وعليه  �لنا�س، وعلى  باملحافظة على حياة  �الأمن مكّلف  �أن رجل 
عندما يرى جرمية تو�سك �أن تقع على حق من هذه �حلقوق، ومل يجد و�سيلة لدفعها 
�إال ��ستعمال �لقوة، وجب عليه يف هذه �حلالة �لدفاع بهذه �لطريقة، و�إن مل يفعل 

�ُسئل �إد�رياً، وقد ُي�ساأل جنائياً.

املطلب الثالث

املقارنة

�سبق �أن بّينا  �أن �لدفاع عن �لعر�س و�جب عند �لفقهاء جميعهم، ومل يفرقو� بني 
�أن يدفع �لرجل �أو تدفع �ملر�أة، وال كون �ملر�أة ذ�ت زوج، �أو غري ذ�ت زوج.  

�أنه حق له،  �أما �لدفاع  عن �لنف�س، فاأوجبه  �جلمهور، و�أجازه غريهم، مبعنى  
�إن �ساء ��ستعمله، و�إن �ساء تركه،و�لدفاع  عن �ملال لهم فيه عدة �أقو�ل، فمنهم من 

ل.  �أوجبه، ومنهم من جعل حكمه �جلو�ز، ومنهم من ف�سّ
هذ� وعند مقارنة ذلك بالقانون، جند �أن �رش�ح �لقانون يتفقون مع ما ذهب �إليه 
فقهاء �ل�رشيعة �الإ�سالمية ، من حيث �الأ�سل، حيث يرى  معظم �أهل �لقانون  �أنه 
يرى  ر�بع  وفريق  و�جب،  �أنه  يرى  ثالث  وفريق  رخ�سة،  �أنه  بع�سهم  ويرى  حق، 
�أن حكمه يرتدد  بني �الأحكام �لثالثة �ل�سابقة، فح�سل �التفاق بني �لفقه �الإ�سالمي  
و�لقانون �لو�سعي يف تكييف �لدفاع �ل�رشعي باأنه حق �أو رخ�سة، الأن من قال من 
فقهاء  �مل�سلمني باجلو�ز ال يخرج عن ذلك، و�تفق معه �أي�ساً يف كونه قد يكون و�جباً 
�أحياناً. ونحن قلنا �إنهما يتفقان من حيث �الأ�سل، الأنهم �تفقو� يف �حلكم من حيث 

�أ�سله، و�ختلفو� يف تنزيل هذه �الأحكام على �ل�سور �أو �حلاالت.   
بينهما يف �إحدى �ل�سور، وهي حالة دفاع �ملر�أة عن  �أننا جند جانب �تفاق   بيد 
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عر�سها، فقد �أوجب ذلك كل من �لفقه �الإ�سالمي و�لقانون �لو�سعي، �إال �أن �لفقه 
زوج)0))،  ذ�ت  غري  �أو  زوج  ذ�ت  �ملر�أة  كانت  �سو�ء  �أي  مطلقاً،  يوجبه  �الإ�سالمي 
و�لقانون �إمنا يوجبه على �ملر�أة �ملتزوجة فقط، الأن عر�سها لي�س  حقاً خال�ساً لها،بل 
�أحّلت عر�سها  �إذ�  �لقانون -بناء على �سكوى زوجها-  �أي�ساً، لذ� يعاقبها  لزوجها 

لغري زوجها، ومكنته من نف�سها)1)). 
وقد وجدت �أن �ل�سيخ عبد �لقادر عودة رحمه �هلل قد كتب عن �لتكييف �ل�رشعي 
له  تكييفهم  �ختلف  �أنه   وبنّي  �لو�سعية،  �لقو�نني  يف  بتكييفه  �أعقبه  ثم  للدفاع، 
�ملختلفة  �الآر�ء  هذه  مقارنة  من  »و�لظاهر  بقوله:  ذلك  ختم  ثم  �الأزمنة،  باختالف 
باختالف �لع�سور وتطور�تها �مل�ستمرة، �أنها �نتهت يف �لقرن �لع�رشين �إلى ما بد�أت 
به �ل�رشيعة �الإ�سالمية يف �لقرن �ل�سابع، فالدفاع يكّيف يف �ل�رشيعة باأنه و�جب يف 
�أكرث �حلاالت، حق يف بع�سها، وهو يكّيف �ليوم يف �لقو�نني �لو�سعية باأنه حق �إن 

مل يكن و�جباً«�أ.هـ)2)).      

الف�شل الثاين

�شروط الدفاع ال�شرعي وجتاوز حدوده

وفيه مبحثان:
املبحث االأول

 �شروط الدفاع ال�شرعي.

وفيه ثالثة مطالب:

)0))  ينظر: املغني لبن قدامة 533/12.

)1))  ينظر: قانون العقوبات، د/عو�ص حممد 129.

)2))  الت�ضريع اجلنائي الإ�ضالمي مقارناً بالقانون الو�ضعي 478/1.
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املطلب االأول

�شروط الدفاع ال�شرعي يف الفقه

اأو مبحث، ولكنه� موجودةٌ  ال�رشعي يف ف�سل  الدف�ع  الفقه�ء �رشوط  يفرد  مل 
�أن  بعد  با�ستقالل  �أفردها  �ملعا�رشين  �لفقهاء  بو�سوح يف ن�سو�سهم، ولكن بع�س 

جمعه� من ن�سو�ض الفقه�ء االأقدمني، وهذه ال�رشوط ك�الآتي)3)): 
1- �أن يكون هناك �عتد�ء. 

2- �أن يكون هذ� �العتد�ء حااًل �أو و�سيكاً. 
3- �أن ال ميكن دفع �العتد�ء بطريق  �آخر. 

4- �أن يدفع �العتد�ء بالقوة �لالزمة لدفعه.  
وبعد �الإيجاز، ن�سري �إلى �ل�رشح و�لتمثيل: 

ال�شرط الأول: اأن يكون هناك اعتداء:   

فال تكون حالة �لدفاع �إال عندما يكون �لفعل �لو�قع على �لد�فع �عتد�ًء، وعليه 
�إن مل يكن �عتد�ء فاإنه ال يتحقق وجود �لدفاع �ل�رشعي، ومُيّثل لذلك بتاأديب �الأب 
�أو  عليه،  �ملحكوم  يقتل  �لذي  لل�سبّي،و�جلالد  و�ملعّلم  لزوجته،  و�لزوج  لولده، 
يقطع يد �ل�سارق، فاإن هذه �الأفعال جميعها ال تعترب عدو�ناً وال �عتد�ًء، و�إمنا هي 
لنا �أنو�ع �العتد�ء عند �لكالم عن  ��ستعمال حلٍق �أو �أد�ء لو�جب)4))، هذ� وقد ف�سّ

حكم تكييف  �لدفاع �ل�رشعي.    
ويتفّرع عن هذا ال�رشط م�س�ألة، وهي هل ي�سرتط اأن يكون االعتداء جن�ية  مع�قب�ً 
عليها، و�أن يكون �ملعتدي م�سوؤواًل جنائياً، �أو يكفي �أن يكون �لعمل غري م�رشوع فقط.  

)3))  ينظر: الت�ضريع اجلنائي الإ�ضالمي، عبدالقادر عودة، 478/1.

)4))  ينظر: املرجع ال�ضابق 479/1.
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�ختلف �لفقهاء يف هذ� على قولني:    
بل  عليه�،  مع�قب�ً  جن�ية  االعتداء  كون  ا�سرتاط  بعدم  ويق�سي  االأول:   القول 
يتحقق هذا ال�رشط بكون االعتداء غري م�رشوع،وعليه يدخل فيه االعتداء احل��سل 
من غري �ملكّلف كال�سبّي، و�ملجنون، و�حليو�ن، فيعترب �ملعتدى عليه يف حالة دفاع  
حينئٍذ، ويجوز له الدفع وال ي�سمن، متى توافرت �رشوط الدفع، وهذا هو مذهب 

�جلمهور)5)).  
تقوم  عليه�، حتى  مع�قب�ً  االعتداء جن�ية  ب��سرتاط كون  ويق�سي  الث�ين:  القول 
�أو  �ل�سبّي  �عتد�ء  دفع  يجوز   �أنه ال  عندهم  معناه   ولي�س  �ل�رشعي،  �لدفاع  حالة 
�ملجنون �أو �حليو�ن، بل يجوز عندهم ذلك، لكنه لي�س من باب �لدفاع �ل�رشعي، بل 

من باب �ل�رشورة، وعليه فاإنه ي�سمن حينئٍذ، وهذ� هو مذهب �حلنفّية )))).
ال�شرط الثاين: اأن يكون العتداء حاًل اأو و�شيكًا: 

فال يكون �ملعتدى عليه يف حالة دفاع �إال �إذ� كان �العتد�ء حااًل �أو و�سيكاً، �أي �أنه 
البد من حلول �العتد�ء حقيقًة �أو حكماً. 

وبناًء عليه؛ �إذ� �نق�سى �العتد�ء، �أو كان حدوثه متوهماً، فال مكان للدفاع، الأن 
�حلق فيه ين�ساأ بن�سوء �لعدو�ن، وينتهي بانتهائه، �أما دفعه بعد �نق�سائه فيعترب �عتد�ًء 

يوّلد �مل�سوؤولية)7)).  
كم� يخرج بهذا ال�رشط التهديد ب�العتداء، الأنه ال يوجد هن�ك خطٌر  يحتمي منه 

�الإن�سان بالدفاع �لعاجل، وباإمكانه هنا �الحتماء بال�سلطات �ملخت�سة)8)). 

)5))  ينظر: بداية املجتهد319/2، واملغني 530/12.

))))  ينظر: رد املحتار)/547.

)7))  ينظر: تكملة البحر الرائق 344/8، و�ضرح الدر املختار 444/2، وتبيني احلقائق )/ 110، ومغني املحتاج199/4، واأ�ضنى 
املطالب �ص7)1، و�ضرح منتهى الإرادات �ص 378.

)8))  ينظر: الت�ضريع اجلنائي ، عبدالقادر عودة 482/1.
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وما كان �حلكم فيه و�سيكاً فحكمه حكم �العتد�ء �لو�قع فعاًل، وذلك كاأن ي�سهر 
�ملعتدي �ل�سالح  على �ملجني عليه يريد قتله)9)). 

ال�شرط الثالث: اأن ل ميكن دفع العتداء بطريق اآخر:

 ي�سرتط لتحقق ح�لة الدف�ع ال�رشعي، اأال يجد املعتدى عليه و�سيلة اأخرى غري 
�لدفاع، وبناًء عليه؛ لو �أمكن دفع �ملعتدي بو�سيلة �أخرى غري �لدفاع تعنّي ��ستعمالها، 

و�إال كان �لد�فع  حينئذ معتدياً)70). 
و�إذ� �أمكن �ملعتدى عليه �لهرب من �ملعتدي، وكان يف ذلك خال�س له منه، هل 

يجب عليه �أواًل؟ 
�ختلف �لفقهاء يف هذه �مل�ساألة على �أقو�ل ثالثة، بيانها كاالآتي: 

�لقول �الأول: يق�سي باأنه متى �أمكن �ملعتدى عليه �أن يهرب بنف�سه و�أهله وماله، 
�لقتال،  له  يُجز  ذلك،ومل  عليه  �أو حاكم، وجب  �أو جماعة  �إلى ح�سن  يلتجئ  �أو 
ووجه  �ل�سافعية)73)،  عند  �ملذهب  وهو  و�ملالكية)72) ،  �حلنفية)71)،  مذهب  هو  وهذ� 

عند �حلنابلة)74) ، وعللو� مذهبهم باالآتي: 
1- الأنه ماأموٌر بتخلي�س نف�سه باالأهون فاالأهون،ولي�س له �أن يعدل �إلى �الأ�سد 

مع �إمكان �الأ�سهل. 
2- الأنه �أمكنه �لدفاع عن نف�سه دون �إ�رش�ر غريه، فلزمه كاالأكل من �ملخم�سة. 

عند  �لثاين  �لوجه  عليه،وهو  �لهرب  وجوب  بعدم  ويق�سي  �لثاين:  �لقول 

)9))  ينظر: الأم )/27.

واأ�ضنى   ،27/( والأم   ،444/2 املختار  الدر  و�ضرح   ،93،92/7 ال�ضنائع  وبدائع  عابدين383/5،  ابن  حا�ضية  ينظر:    (70(
املطالب9/4)1، واملهذب 225/2، واملغني 533/12، وحا�ضية الد�ضوقي358/4، 357، والتاج والإكليل )/323.

)71)  ينظر: بدائع ال�ضنائع135/7.

)72)  ينظر: حا�ضية الد�ضوقي358/4.

)73)  ينظر: مغني املحتاج 530/5،حا�ضية قليوبي وعمرية 4/)20.

)74)  ينظر: املغني534/12.
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�ل�سافعية)75) ، و�لوجه �لثاين عند �حلنابلة �أي�ساً))7) ، وعللو� ذلك باالآتي:  
1- باأن �إقامته يف ذلك �ملو�سع جائزة، فال يكلف باالن�رش�ف.  

2- والأنه  دفع عن نف�سه فال يلزمه،كالدفع بالقتال. 
بالتف�سيل، حيث قالو�: »�إن  تيّقن �ملعتدى عليه �لنجاة  �لقول �لثالث: ويق�سي 
بالهرب وجب عليه،و�إال فال يجب، وهو �لوجه �لثالث عند �ل�سافعية)77) ، و�لو�قع 
�أن �ل�سافعية عندهم عدة �أقو�ل يف هذه �مل�ساألة، حيث يرى بع�سهم �لتفريق بالنظر 
�إلى نوع �لهرب، فاإن كان م�سيناً فال يتعنّي عليه �لهرب، و�إذ� كان غري م�سني لزمه 
�لهرب، ويرى بع�سهم –�أي�ساً- �أنه متى كان �ملعتدي م�سلماً وجب �لهرب، �أما �إذ� 

كان غري م�سلم فال يجب �لهرب)78). 
الرتجيح: 

�لذي يظهر يل رجحانه �لقول �لقا�سي بعدم وجوب �لهرب مطلقاً، الأن �لهرب 
م�سنٌي على كل حال، و�ل�سارع قد �أباح له �لدفاع عن نف�سه.                                                                                                 

ال�شرط الرابع: اأن يتم دفع العتداء بالقوة الالزمة لدفعه:  

�ملعتدي،  بها  يندفع  �لتي  �لو�سائل  باأي�رش  يدفع   باأن  د�ئماً  مقّيٌد  عليه  فاملعتدى 
هذ� وقد ن�ّس  �لفقهاء رحمهم �هلل تعالى على وجوب مر�عاة  �لتنا�سب بني �لدفاع 

و�العتد�ء)79).                   
 وعليه �إذ� دخل �ملعتدي منزل رجل بغري �إذنه فاأمره باخلروج فلم يفعل، فله �أن 

)75)  ينظر:نهاية املحتاج 28/8.

))7)   ينظر: املغني 534/12.

)77)  ينظر: مغني املحتاج 5.

)78)  ينظر: مغني املحتاج 530/5.

اخلر�ضّي112/8،  وحا�ضية  احلكام357/2،  وتب�ضرة   ،1(7/2 الهندية  والفتاوى   ،111/( احلقائق  تبيني  ينظر:    (79(
املحتاج3/4)4،  ومغني  لل�ضربيني545/2،  والإقناع  الد�ضوقي)/374،  وحا�ضية  اجلليل443/8،  ومواهب  والذخرية2/12)2، 

والكايف لبن قدامة 245/4.  
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ي�رشبه  بحديدة، الأن �حلديد �آلٌة للقتل  بخالف �لع�سا، و�إذ� هرب مل يكن  له قتله 
وال �تباعه، و�إن �رشبه �رشبًة عّطلته مل يكن له �أن ُيثّني عليه ب�رشبة  �أخرى؛ الأنه ُكفي 

�رّشه)80).

املطلب الثاين

�شروط الدفاع ال�شرعي يف القانون

ي�سرتط لقي�م ح�لة الدف�ع ال�رشعي يف الق�نون توافر ال�رشوط االآتية: 
1- �أن يجد �ملد�فع نف�سه �أمام خطر جرمية و�سيكة �لوقوع على نف�سه �أو ماله،�أو 

نف�س �أو مال غريه. 
2- �أال يكون للمد�فع دخٌل يف �إيجاد خطر تلك �جلرمية،�إذ لو كان �خلطر ر�جعاً 
�إلى فعل �ملد�فع، ال يكت�سب جتاهه و�سف �جلرمية  �لتي يجوز له �أن يدر�أها بالقوة.  

 3- �أن تكون تلك �جلرمية من �جلر�ئم �لتي �أباح �لقانون درءها ب�سلوك �إجر�مي 
يف مادته.

4- �أن يكون �ل�سلوك �الإجر�مي الزماً لدفع �خلطر. 
5- �أن يكون هذ� �ل�سلوك متنا�سباً مع �خلطر �ملر�د دفعه)81).  

اآثرن� عدم  الق�نون على �سفة  االإجم�ل، وقد  ال�رشعي يف  الدف�ع  هذه �رشوط 
�رشحها بُغية �الخت�سار، ونحن �أوردناها  مدجمة، و�إن كان كثري من �ل�رش�ح يق�سمها 

اإلى ق�سمني: �رشوط تتعلق ب�لعدوان، و�رشوط تتعلق بفعل الدف�ع)82).

)80)  ينظر: تبيني احلقائق )/111، وحا�ضية اخلر�ضي112/8، ونهاية املحتاج178/7، واملغني 540/12.

)81)  تنظر هذه ال�سروط يف: النظرية العامة للقانون اجلنائي، د/رم�سي�ص بهنام �ص 358، 357.

)82)  ينظر: قانون العقوبات، د/عو�ص حممد �ص129 وما بعدها، و�ضرح قانون العقوبات، د/حممود جنيب ح�ضني 287/1.
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املطلب الثالث

املقارنة

�لقانون   �أورده   ملا  مقارنته  معر�س  يف  �هلل  رحمه  عودة  عبد�لقادر  �ل�سيخ   قال 
الدف�ع  �رشوط  »...اأم�  ق�ل:  االإ�سالمية،  ال�رشيعة  مع  ال�رشعي  الدف�ع  بخ�سو�ض 
يف ال�رشيعة  فهي نف�ض ال�رشوط يف القوانني الو�سعّية احلديثة، وعلى االأخ�ض يف 
�آر�ء  تختلف عن  �ملد�فع ال  �ل�رشع  يف هرب  و�آر�ء  و�لفرن�سّي،  �مل�رشّي  �لقانون 
�لفقهاء، فبع�سهم يرى هرب �ملد�فع وبع�سهم ال ير�ه، وبع�سهم يفّرق بني �لهرب 

�ملُ�سني و�لهرب غري �مل�سني، ويوجب �لهرب �إذ� مل يكن �سائناً«)83).

املطلب االأول

جتاوز حدود الدفاع ال�شرعي يف الفقه

اأن  الدافع  يتعنّي على  اأنه  ال�رشعي،  الدف�ع  الكالم عن �رشوط  معن� عند  تقّدم 
�أعلى  �لتي  �إلى  �لدنيا  �ملرتبة  يتجاوز  فاالأخف، وال  باالأخف  �عتدى عليه  يدفع من 
�لدفع  �أمكن  �ل�رشب،و�إن  بالنا�س حرم  ��ستغاثة  �أو  �لدفع  بكالم  �أمكن  فاإن  منها، 

ب�رشب بيٍد حرم ال�سوط، وهكذا، واإن وّلى املعتدي ه�رب�ً، حرم تتّبعه. 
�سو�ًء  �مل�سوؤولية،  تلحقه  فاإنه  �ل�رشعّي  �لدفاع  �ملد�فع حدود  متى جتاوز  وعليه؛ 

بق�سا�س �أو دية، �أو �سمان للمتلف.  
�إذنه،  بغري  غريه  منزل  دخل  �إذ�  �لرجل  �أن  »وجملته  �هلل:  رحمه  قد�مة  �بن  قال 
�أو مل يكن، الأنه  �أمره باخلروج من منزله، �سو�ًء كان معه �سالٌح   فل�ساحب �لد�ر 
متعٍد بدخوله ملك غريه، فكان ل�ساحب �لد�ر مطالبته برتك �لتعّدي، كما لو غ�سب 

)83)  ينظر: الت�ضريع اجلنائي الإ�ضالمي مقارناً بالقانون الو�ضعي، عبدالقادر عودة  489/1.
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منه �سيئاً، فاإن خرج باالأمر مل يكن له �رشبه، الأن �ملق�سود �إخر�جه،... فاإن مل يخرج 
باالأمر، فله �رشبه باأ�سهل ما يعلم �أنه يندفع به، الأن �ملق�سود دفعه، فاإذ� �ندفع بقليل  
فال حاجة �إلى �أكرث منه، فاإن علم �أنه يخرج بالع�سا، مل يكن له �رشبه باحلديد، الأن 
�حلديد �آلٌة للقتل، بخالف �لع�سا، و�إن ذهب موّلياً مل يكن له قتله، وال �تباعه كاأهل 
�لبغي، و�إن �رشبه �رشبًة عّطلته مل يكن له �أن يثّني عليه، الأنه ُكفي �رّشه، و�إن �رشبه 
�أو  بالق�سا�س  فالِرجل م�سمونٌة عليه  ف�رشبه فقطع رجله،  فقطع ميينه، فوّلى مدبر�ً 

�لدية، الأنه يف حاِل ال يجوز له �رشبه«�أ.هـ. )84). 
�ل�رشورة   تق�سي  مما  �أكرث  قوًة  �ملد�فع   ��ستعمل  »�إذ�  عودة:  �لقادر  عبد  وقال     
فاإذ�  �مل�رشوع،  �لدفاع  حّد  به  تعّدى  �لذي  فعله  عن  م�سوؤوٌل  فهو  �العتد�ء،  لدفع 
يندفع   كان  �ل�رشب،و�إن  عن  م�سوؤول  فهو  ف�رَشبه   بالتهديد  يندفع   �ل�سائل  كان 
بال�رشب باليد فجرحه فهو م�سوؤول عن �جلرح، و�إن كان يندفع  باجلرح  فقتله  فهو 
م�سوؤوٌل  عن �لقتل، و�إن هرب �ل�سائل بعد �أن جرحه، فاتبعه �ملد�فع وجرحه مرة 
ثانية، فهو م�سوؤوٌل عن �جلرح �لثاين...، وهكذ� ي�ساأل �مل�سول عن كل فعل مل يكن 
الزم�ً  لدفع االعتداء، وبني االعتداء والدف�ع ارتب�ط وثيق؛ الأن الدف�ع  يتولد عن 
�العتد�ء، فاإذ� بد�أ �العتد�ء بد�أت حالة �لدفاع، و�إذ� �نتهى �العتد�ء فقد �نتهت حالة 
�إذ� �نتهى �العتد�ء، وي�ساأل عن كل  �لدفاع، ومن ثم ال يعترب �مل�سول عليه مد�فعاً 

فعل يقع منه بعد �نتهاء �العتد�ء«)85).

)84)  املغني532/12، 531.

)85)  الت�ضريع اجلنائي الإ�ضالمي487/1، )48.
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املطلب الثاين

جتاوز حدود الدفاع ال�شرعي يف القانون                                                                            

�لدفاع  فعل  بني  �لتنا�سب  يختّل  عندما  �ل�رشعي  �لدفاع  حدود  جتاوز  يتحّقق 
وج�س�مة اخلطر الذي ك�ن يهدد حق املعتدى عليه، مع توافر بقية ال�رشوط االأخرى 

للدفاع �ل�رشعي))8). 
�لقوة   ��ستعمال  قدر من  �لدفاع  �مل�رشوع:  �آخر؛ يعني جتاوز حدود  ويف تعبري 
يزيد على �لقدر �لكايف لدرء �خلطر،وبناًء على ذلك، يتبنّي �أن �ملق�سود لي�س �نتفاء 
اأي �رشط من �رشوط الدف�ع امل�رشوع، واإمن� املق�سود انتف�ء �رشط معنّي منه�،هو �رشط 
التن��سب، اأم� اإذا انتفى �رشٌط �سواه،ف�إن ح�لة الدف�ع امل�رشوع ال تقوم، ومن ثم ال 
يكون حمل �لبحث  جتاوز حدود �لدفاع، الأن بحث جتاوز حدود �لدفاع  �مل�رشوع 

ال يكون �إال  بعدم ثبوت قيام هذ� �حلق �أواًل)87). 
واالأ�سل: اأن انتف�ء �رشط التن��سب يف�سي اإلى عدم توافر ح�لة الدف�ع ال�رشعي، 
ويرتتب على ذلك حلوق �مل�سوؤولية �جلنائية  للمد�فع ب�سبب جتاوزه، ومع ذلك  جند 
�أن �لقانون  قدر مدى  �ال�سطر�ب �لذي يقع فيه كل من يتعّر�س العتد�ء، فيبالغ  
بح�سن نّية  يف رّد هذ� �العتد�ء، مما ي�ستحقُّ معه تخفيف �لعقاب عنه، وال يتحّقق 
ح�سن �لنية  هنا �إال يف �حلالة �لتي ال يكون  فيها �ملتهم  قا�سد�ً �إحد�ث �رشر �أ�سد 
مما ي�ستلزمه هذ� �لدفاع، وبناًء عليه؛ ال ي�ستحق هذ� �لتخفيف �ملتهم �لذي يتعّمد  
جت�وز  حدود الدف�ع ال�رشعي، الأنه يفتقد �رشط ح�سن النية، وذلك كم� لو ك�ن يعلم 
�أن  فعله �أ�سد ج�سامة  مما يقت�سيه رد �خلطر، فاإنه هنا تلحقه  �مل�سوؤولية  �لعمدية، وال 

))8)  ينظر: مبادئ قانون العقوبات امل�ضري، اأ.د/اأحمد عو�ص بالل �ص 240.

)87)  ينظر: �ضرح قانون العقوبات، د/حممود جنيب ح�ضني329/1، 328.



د. نا�شر بن حممد اجلوفان 

37 العدد 58 - ربيع الآخر 1434هـ - ال�ضنة اخلام�ضة ع�ضرة 

جمال لزعم تو�فر �لدفاع �ل�رشعي)88).  
حدد  يكون  كاأن  �خلطاأ،  نتيجة  �ل�رشعي  �لدفاع  حدود  �ملد�فع  جتاوز  كان  و�إذ� 
ج�سامة �خلطر،�أو ج�سامة فعل �لدفاع على نحو غري �سحيح، يف حني كان يف و�سعه 
ذلك  وتقدير  ق�سدية)89)،  غري  م�سوؤولية  م�سوؤواًل  �سيكون  فاإنه  �ل�سحيح،  �لتحديد 

جميعه خا�سع لل�سلطة �لتقديرية ملحكمة �ملو�سوع)90).

املطلب الثالث

املقارنة

حدود  �ملد�فع  جتاوز  متى  �أنه  يف  �الإ�سالمي  �لفقه  مع  �لو�سعية  �لقو�نني  تتفق 
�لدفاع  �ل�رشعي، فاإنه تلحقه �مل�سوؤولية عن كل فعل مل يكن الزماً لدفع �العتد�ء، بل 

�إنه ي�سبح �ملعتدي يف حالة دفاع  �إذ� تعّدى  �ملعتدي  عليه حدود �لدفاع �مل�رشوع.

الف�شل الثالث

اإثبات الدفاع ال�شرعي واآثاره

وفيه مبحثان:
املبحث االأول

 اإثبات الدفاع ال�شرعي 

وفيه ثالثة مطالب:

)88)  ينظر: �ضرح قانون العقوبات، د/حممود جنيب ح�ضني �ص329.

)89)  ينظر: �ضرح قانون العقوبات، د/حممود جنيب ح�ضني �ص329.

)90)  ينظر: قانون العقوبات، د/اأمني م�ضطفى حممد �ص198.
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املطلب االأول

اإثبات الدفاع ال�شرعي يف الفقه

هذه �مل�ساألة من �أهم �مل�سائل �ملتعّلقة مبباحث �لدفاع �ل�رشعي، وذلك �أن �دعاء 
�أ�سحى هذ� �حلق  و�إال  �إثبات،  قبوله بدون  �ل�رشعي ال ميكن  �لدفاع  ��ستعمال حق 
�أن ت�سييق نطاق  ذريعة لالعتد�ء على �الآخرين، والأن �الأ�سل عدم ما يّدعيه، كما 
�الإثبات فيه، وعدم �عتبار �لقر�ئن، و�سو�هد �حلال، ومالب�سات �لو�قع  يف�سي �إلى 
م�سادرة هذ� �حلق، الأن �لغالب �أن �ملعتدي يتحنّي �لفر�س �لتي ال يوجد عند �ملعتدى 
عليه من ي�سهد له،وو�سائل �إثبات �لدفاع �ل�رشعي �ملر�د بها من حيث �الأ�سل: �إثبات 
تو�فر حالة �لدفاع من حيث �أ�سلها،وقد يحتاج �إليها يف �إثبات �لتدرج يف �لدفاع، 

وعدم جتاوز حدوده، عندما يكون ذلك ظاهر�ً من تفا�سيل �لو�قعة.
  وقبل �أن ن�رشع يف بيان و�سائل �إثبات �لدفاع �ل�رشعي يح�سن �لتنبيه �إلى �أننا لن 
نتعّر�س �إلى تعريف هذه �لو�سائل، وال دليل م�رشوعيتها، وال غري ذلك من �الأحكام 
�إثبات، و�إمنا كالمنا �سوف ينح�رش  يف مدى �عتبارها  �خلا�سة بها باعتبارها و�سيلة 

و�سيلة الإثبات �لدفاع �ل�رشعي من عدمه. 
و�إذ� تقرر هذ�؛ فاإننا نقول: �إن و�سائل �إثبات �لدفاع �ل�رشعي ما ياأتي:  

اأواًل: االعرتاف: 

ال ميكن ت�سور �إثبات �لدفاع عن طريق �العرت�ف  �إال يف �سورتني، وهما: 
ال�شورة االأولى: اعرتاف اجلاين نف�شه باالعتداء احلا�شل منه:   

فاإن  �ملعتدي  �عرتف  فاإذ�  �لقتل،  بدون  �لدفاع  يكون  عندما  يتحقق  �إمنا  وهذ� 
�لدفاع يثبت، وترتّتب عليه �آثاره، فال يجب ق�سا�س وال دية. 

وهذه �ل�سورة ي�سهد لها قول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سّلم يف �ساأن من ع�ّس يد 
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رجٍل  فنزعها من فيه، فقلع ثنّيته، و�رتفعا �إليه �سلى �هلل عليه و�سّلم، ليق�سي بينهما، 
فقال: »يع�س �أحدكم �أخاه كما يع�س �لفحل، ال دية له«)91) ، فاإن �لرجل �ملعتدي ُمقّر 

بفعله، فرتّتب عليه ثبوت �لدفاع. 
ال�شورة الثانية: اإقرار ويل الدم:

دفع  �لد�فع  ي�ستطع  مل  مقتواًل،فاإذ�  �ملعتدي  كان  �إذ�  ما  حالة  يف  يكون  وهذ� 
�ملعتدي �إال بقتله فقتله، و�عرتف �أولياء �ملقتول �أن �ساحبهم كان معتدياً، فاإن هذ� 

كاٍف يف �إثبات حالة �لدفاع، ومن ثم عدم �ل�سمان، ال بق�سا�ٍس وال دية.  
وهذه �ل�سورة ي�سهد لها �الأثر �ملروي عن عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه حيث 
»ورد عنه: �أنه كان يوماً يتغّدى، �إذ جاءه رجٌل يعدو ويف يده �سيف ملّطخ بالدم، 
يا  فقالو�:  �الآخرون  فجاء  مع عمر،  فجاء حتى جل�س  يعدون خلفه،  قوٌم  وور�ءه 
�أمري  فقال:يا  يقولون؟،  ما  عمر:  له  فقال  �ساحبنا،  قتل  قد  هذ�  �إن  �ملوؤمنني:  �أمري 
ما  قتلته،فقال عمر:  فقد  �أحد  بينهما  كان  فاإن  �مر�أتي  �إين �رشبت فخذي  �ملوؤمنني  
وفخذي  �لرجل  و�سط  يف  فوقع  بال�سيف  �رشب  �إنه  �ملوؤمنني  �أمري  يقول؟،قالو�:يا 

�ملر�أة، فاأخذ عمر �سيفه فهّزه ثم دفعه �إليه، وقال:�إن عادو� فعد«)92).
ثانيًا: ال�شهادة:   

يثبت �لدفاع �ل�رشعي �أي�ساً عن طريق �ل�سهادة، لكن ما �لن�ساب �ملطلوب الإثبات 
حالة �لدفاع؟       

للجو�ب على هذ� �ل�سوؤ�ل نقول: �إن هذ� يختلف باختالف حاالت �لدفاع، فاإن 
كان �لدفاع عن غري �لعر�س، فاإنه يكفي يف �إثباته �ساهدين عدلني من �مل�سلمني، فاإن 

)91)  �ضحيح البخاري مع فتح الباري ـ كتاب الديات ـ باب اإذا ع�ص رجاًل فوقعت ثناياه 219/12، و�ضحيح م�ضلم مع �ضرح 
النووي ـ كتاب الق�ضامة ـ باب: ال�ضائل على نف�ص الإن�ضان وع�ضوه، 159/11.

)92)  اأخرجه �ضعيد بن من�ضور يف �ضننه، اأورده ابن قدامة يف املغني 535/12، ومل اأجده يف كتب الآثار.



الدفاع ال�شرعي  )درا�شة مقارنة(

  العدد 58 - ربيع الآخر 1434هـ - ال�ضنة اخلام�ضة ع�ضرة40

عجز �ملعتدى عليه عن �الإثبات، فعليه �لقود، و�سو�ء كان �ملقتول ُيعرف ب�رشقة �أو 
املعتدي  راأوا  اأنهم  البينة على  ت�سهد  اأن  �أو ال يعرف)93)، ولكن: هل ي�سرتط  عيارة 

�س�هراً �سالحه، اأو ال ي�سرتط؟     
�ختلف �لفقهاء رحمهم �هلل يف ذلك على قولني:   

�لقول �الأول: ويق�سي باأنه البد �أن ت�سهد �لبينة على �أنهم ر�أو� �ملعتدي د�خاًل د�ر 
فاإن مل يذكرو�  �أر�د قتله،  �أنه  �سالحه،الأن  �لظاهر من �حلال  �ملعتدى عليه، م�سهر�ً 
�سالحاً،�أو ذكرو� �سالحاً غري م�سهوٍر،مل يقبل قول مّدعي �لدفاع، وعليه �لقود، الأنه 
قد يدخل حلاجٍة، وجمرد �لدخول �مل�سهود به ال يوجب  هدر دمه،وهذ� هو قوٌل 

لل�سافعية)94) ، وقوٌل للحنابلة)95).
�لقول �لثاين: ويق�سي �أنه ُيكتفى  بقول �لبينة �إن �ملقتول دخل د�ر �لقاتل ب�سالح 
للقرينة،  عد�وةٌ  �لقتيل  وبني  بينه  �أو  بالف�ساد،  معروفاً  �لقتيل  كان  �سهر،�إذ�  غري  من 

وهذ� قوٌل لل�سافعية))9).       
�لفقه  بها يف  معتد  �لقر�ئن  �لثاين، الأن  �لقول  �أميل لرتجيح  �أجدين  �لرتجيح:    
قا�سي  فاإن  �لق�سامة ومع هذ�  �لعد�وة معتربة يف  قرينة  �أن  نعلم  �الإ�سالمي، ونحن 
�ملو�سوع هو �لذي ي�ستطيع تقدير هذه �لقر�ئن بالنظر لوقائع كل ق�سية على حدة، 
�أما �إذ� كان �لدفاع عن �لعر�س،فاإن �لفقهاء رحمهم �هلل تعالى �ختلفو� يف ن�ساب 
�ل�سهادة �ملطلوبة الإثبات حالة �لدفاع، وخالفهم هذ� على قولني، بيانهما على �لنحو 

�لتايل: 

)93)  ينظر: حا�ضية ابن عابدين351/5، وحا�ضية الد�ضوقي )/375.

)94)  ينظر: املهّذب2/)22، ورو�ضة الطالبني375/10.

)95)  ينظر: املغني12/)53.

))9)  ينظر: مغني املحتاج199/4.
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�إحدى  و�حلنابلة يف  و�ل�سافعية)98) ،  �ملالكية)97) ،  �جلمهور-  �الأول: ذهب  �لقول 
�سهود  اأربعة  العر�ض  عن  ال�رشعي  الدف�ع  الإثب�ت  ُي�سرتط   اأنه  اإلى   ، �لرو�يتني)99) 
عدول، فاإذ� حتقق ذلك، فاإنه ي�سقط �ل�سمان عن �لد�فع �سو�ًء كان ق�سا�ساً �أو ديًة، �أما 
قتل �ملتلّب�سني بالزنا فهو فعٌل مباٌح  ديانًة �إذ� كانا ثّيبني، قال �الإمام �ل�سافعّي رحمه �هلل  
تعالى»وي�سعُه فيما بينه وبني �هلل عّز وجّل قتُل �لرجل و�مر�أته �إذ� كانا ثّيبني«�أ.هـ)100).                                    
�هلل  – ن�ساأل  ُمكرهٍة  طائعًة غري  �ملر�أة  �آخر، وهو كون  قيٍد  �إ�سافة  ويتعنّي  قلُت: 

�ل�سالمة و�لعافية –. 
وقد ��ستدّل �أ�سحاُب هذ� �لقول باأدلة منها:   

قال:  عنه،  �هلل  ر�سي  عبادٍة  بن  �سعد  �أن  عنه  �هلل  ر�سي  هريرة  �أبو  رو�ه  ما   -1
�سهد�ء؟،  باأربعة  �آتي  حتى  �أ�أمهله  رجاًل،  �مر�أتي  مع  وجدُت  �إن  �هلل  ر�سول  »يا 

قال:نعم«)101). 
�أنه �ُسئل  2- �الأثُر �لذي ُروي عن علّي بن �أبي طالٍب ر�سي �هلل عنه حيث ورد 
عّمن وجد مع �مر�أته رجاًل فقتله؟ فقال: �إن مل ياأت باأربعة �سهد�ء فليعط برّمته«)102).                                             
�لقول �لثاين: ويرى �أنه يكفي �ساهد�ن الإثبات �لدفاع �ل�رشعّي عن �لعر�س، وهذ� 
ما ذهب �إليه �حلنابلة يف �إحدى �لرو�يتني،و�حتجو� لهذ� فقالو�: الأن �لبينة ت�سهد على 

وجوده مع �ملر�أة، وهذ� يثبُت ب�ساهدين، و�إمنا �لذي يحتاج �إلى �الأربعة �لزنا)103).

)97)  ينظر: تب�ضرة احلكام148/2.

)98)  ينظر: رو�ضة الطالبني190/10.

)99)  ينظر املغني 12/  وك�ضاف القناع )/)15.

)100)  الأم )/30.

)101)  �ضبق تخريجه.

)102)  اأخرجه عبد الرزاق يف امل�ضنف 433/9.

)103)  ينظر : املغني 535/12 ، )53 .   
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الرتجيح:

الذي اأرى رجح�نه هو القول الث�ين الق��سي ب�أنه ي�سرتط الإثب�ت الدف�ع ال�رشعي 
عن �لعر�س �ساهد�ن فقط، لقوة حجتهم، الأن �الختالف بني �الإثبات هنا وبني �إثبات 
�لزنا  ظاهر، �إذ �ملق�سود هنا �إثبات و�قعة �ل�سيال ال غري، ويظهر �الأثر جلياً عندما 
�أو �ل�رشب،فاإن قيام حالة �لدفاع  �لقتل، كالقطع  يدفع �ملُعتدي عليه �ل�سائل بغري 

تثبت وي�سقط �ل�سمان، �سو�ء كان ق�سا�ساً �أو دية.
ثالثاً: �ليمني:  قال �لد�سوقي رحمه �هلل : »فاإن مل تقم بّينة، �سمن، وال ُي�سّدق يف 
دعو�ه �أنه �سال عليه،ومل يندفع عنه �إال بقتله، �إال �إذ� كان مبو�سٍع لي�س بح�رشة �لنا�س 

فاإنه ُي�سّدق بيمينه«�أ.هـ)104) .                                            
و�دعائهما  �سخ�سني  ت�سارع  حالة  يف  باليمني  �لعمل   �أجازو�  �حلنابلة  �أن  كما 

�لدفاع.                     
قال �بن قد�مة رحمه �هلل: »و�إن جتارح رجالن فادعى كل و�حد منهما �لدفاع عن نف�سه،  

حلف كل و�حد منهما على �إبطال دعوى �ساحبه، وعليه �سمان ما جرحه«�أ.هـ)105).    
�لدفاع عن  منهما  و�دعى كل  �ثنان،  »�أو جتارح  �لنهى:  �أويل  وجاء يف مطالب 
�أو عفا م�ستحقه،  �إن مل يجب قود  �لدية  �أو  فالقود على كل منهما ب�رشطه،  نف�سه، 

وي�سدق منكر منهما بيمينه«�أ.هـ))10).  
�أقوى  جانب  يف  م�رشوعة  تكون  �ليمني  �أن  قّرر  �هلل  رحمه  �لقّيم  �بن  �أن  وجند 
�ملتد�عيني، حيث قال: »�لثابت �أن �ليمني �إمنا كانت يف جانب �ملدعى عليه، حيث مل 
يرتجح جانب �ملدعي ل�سيء غري �لدعوى،فيكون جانب �ملدعى عليه �أولى باليمني، 

)104)  حا�ضية الد�ضوقي )/375.

)105)  املغني، 537/12.

.42/(  (10((
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فكانت  �الأ�سل،  با�ست�سحاب  �ملدعيني  �أقوى  هو  فكان  �لذمة،  بر�ءة  باأ�سل  لقّوته 
�أولى  �أو �ساهد، كان  �أو نكوٍل،  فاإذ� ترجح جانب �ملدعي بلوٍث  �ليمني من جهته، 
باليمني لقوة جانبه بذلك، فاليمني م�رشوعة يف جانب �أقوى �ملتد�عيني، فاأيهما قوي 

جانبه �رُشعت �ليمني يف حقه بقوته وتاأكيده.    
وملّا قوي  �الأميان يف جانبهم،  باللوث، �رشعت  �ملدعيني  ملّا قوي جانب   ولهذ� 
جانب �ملدعي بنكول �ملدعى عليه ُرّدت �ليمني عليه، كما حكم به �ل�سحابة ر�سي �هلل 

عنهم، و�سّوبه �الإمام �أحمد،وقال: »ما هو ببعيد، يحلف وياأخذ«�أ.هـ)107). 
ولذ� ناأخذ من كالم �بن �لقيم �أنه متى ُوجدت �لعد�وة بني �ملعتدي و�ملد�فع، فاإنه 
ُيقبل قول �ملد�فع مع ميينه، ومثله �لقر�ئن، فاإذ� رجحت وقّوت جانب مدعي �لدفع، 

فاإنه يقبل قوله مع ميينه. 
بل �إن �بن فرحون رحمه �هلل نقل عن مالك رحمه �هلل ما هو �أبعد من ذلك، حيث 
�أجاز قبول قول مّدعي �لدفاع بدون بينة وال ميني، �إذ� كان �ملعتدي معروفاً باالعتد�ء 
�ق ف�رشقو�  و�ل�رّش، حيث قال: »ومن كتاب �لرعيني، قال مالك فيمن دخل عليه �ل�رُشّ
مل  �أو  عرفهم  �أنه  �دعى  ثم  وحاربهم،  فنازعهم  قتله،  و�أر�دو�  ماله  و�نتهبو�  متاعه، 
�أن  �أو ترى  لها،  ُم�ستحّلني  بال�رشقة  �إذ� كانو� معروفني  �أهو م�سّدق عليهم  يعرفهم، 
يكلف �لبّينة؟ قال: هو م�سدٌق، وقد نزلت هذه باملدينة يف زمان عمر ر�سي �هلل عنه 
فغرمهم عمر ر�سي �هلل عنهـ بقوله، ونكلهم عقوبة موجعة، ومل ُيكّلفه �لبّينة«�أ.هـ)108).

ر�بعاً: �لقر�ئن:  
بالقر�ئن،  �ل�رشعّي  �لدفاع  �إثبات  حكم  يف  تعالى  �هلل  رحمهم  �لفقهاء  �ختلف 

وخالفهم يف ذلك على قولني: 

)107)  الطرق احلكمية 7).

)108)  تب�ضرة احلكام 98/2.
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�إثبات  �لدفاع �ل�رشعّي عن طريق �لقر�ئن،  باأنه ال ميكن  �لقول �الأول: ويق�سي 
فلو قتل رجٌل �آخر يف د�ره –�أي د�ر �لقاتل – و�دعى �أنه قد هجم على د�ره فقتله، 
و�أنكر ويّل �ملقتول، فاإنه يقت�ّس من �لقاتل، ما مل ياأت ببينة مقبولة،وال ُينظر هنا �إلى 
كون �ملقتول معروفاً بال�رشقة، �أو عيارة �أو ال، �أو وجد معه �سالح، و�سو�ء كان بينه 

وبني �لقاتل عد�وة �أو ال، وهذ� هو قول �حلنابلة)109).  
�لقول �لثاين: ويق�سي باأنه ميكن �إثبات �لدفاع �ل�رشعّي عن طريق �لقر�ئن،كما لو 
كان �ملعتدي )�ل�سائل( معروفاً بال�رش و�لف�ساد، �أو بينه وبني �لد�فع عد�وة، فاإن هذه 
قر�ئن  ميكن بناًء عليها قبول قول �لد�فع، حتى ولو مل يكن معه بّينة، وهذ� هو قول 
�حلنفّية فيما يظهر من �أقو�لهم، قال �بن عابدين رحمه �هلل : »و�إن كان �ملقتول معروفاً 
بال�رش و�ل�رشقة مل ُيقت�ّس من �لقاتل يف �لقيا�س،وجتب �لدية يف ماله لورثة  �ملقتول 
يف �ال�ستح�سان... الأن داللة �حلال �أورثت �سبهة يف �لق�سا�س ال �ملال «�أ.هـ)110).                       
 ومن هذ� �لن�س: يتبنّي �أنهم مل ياأخذو� بالقر�ئن يف �إثبات �لدفاع �ل�رشعّي مطلقاً، 

و�إمنا جعلوها م�سقطًة للق�سا�س دون �لدية.
وهو قول �ل�سافعية -كما يظهر من كالمهم- �أي�ساً، قال �ل�رشبينّي رحمه �هلل: »لو 
 ، �أو مايل، و�أنكر �لويلُّ �إمنا قتلته دفعاً عن نف�سي  �آخر يف د�ره، وقال  قتل �سخ�ٌس 
فعليه �لبينة باأنه قتله دفاعاً، ويكفي قولها دخل د�ره �ساهر �ل�سالح، وال يكفي قولها 
دخل ب�سالح من غري �سهر، �إال �إذ� كان معروفاً بالف�ساد، �أو بينه وبني �لقتيل عد�وة 

فيكفي ذلك للقرينة«�أ.هـ)111). 
قول  فيكفي  مر�ده  �أن  للقرينة،  ذلك  فيكفي  قوله-  من  �لظاهر  كان  -و�إن  فهو 

)109)  ينظر: املغني 12/)53، وك�ضاف القناع 532/5.

)110)  حا�ضية ابن عابدين )/547.

)111)  مغني املحتاج 5/)53.
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�لبينة دخل ب�سالح من غري �سهر، �إال �أن ما ورد عند �ساحب نهاية �ملحتاج تفيد �أن 
»لو  قال:  حيث  منفردة  �لظاهرة،  �لقرينة  طريق  عن  يكون  �أن  ميكن  �لدفاع  �إثبات 
�ختلفتا يف �أ�سل �ل�سيال مل ُيقبل قول �لقاتل �إال ببينة �أو قرينة ظاهرة كدخوله عليه 

بال�سيف م�سلواًل، �أو �إ�رش�فه على ُحَرمه«�أ.هـ)112). 
يال بالقرينة �لظاهرة،   فهو -كما ترى- �رّشح بقبول قول �لقاتل يف �إثبات �ل�سِّ

ومّثل لها.
وقوٌل عند �حلنابلة، قال �لرحيبايّن: »�أما �إذ� قامت �لقر�ئن من حال �ملقتول على 
�سدق قتله، ككون �ملقتول من �أهل �لفجور و�لف�ساد �لذين ال يبالون  باالرتكابات 
�لقبيحة على �ختالف �أنو�عها، فال مانع من درء �حلد عنه، و�إلى هذ� مال �ساحب 

�لفروع؛ الأن �لقرينة �سبه قوية«�أ.هـ)113).  
 فهوؤالء جميعهم �أجازو� �إثبات �لدفاع �ل�رشعي عن طريق �لقر�ئن، و�إن �ختلفو� 
�سقوط  اأو  والدية؟  الق�س��ض  �سقوط  عليه  يرتّتب  هل  ذلك،  على  يرتّتب  فيم� 

�لق�سا�س فقط؟ 
الراجح: 

�إثبات �لدفاع �ل�رشعّي عن طريق �لقر�ئن �لقوية، و�أنه  �لذي يرتّجح عندي هو 
يرتّتب عليه اإ�سق�ط الق�س��ض والدية، وارتف�ع امل�سوؤولية عن الدافع متى توافرت 

ال�رشوط، وذلك لالآتي: 
1- �أن �لقر�ئن  �لقوية �عتربتها �ل�رشيعة)114).  

2- لالأثر �لو�رد عن عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه يف و�قعة هي ن�ٌس يف هذه 

)112)  نهاية املحتاج 8/؟؟؟.

)113)  مطالب اأويل النهى  )/42.

)114)  ينظر: الطرق احلكمية 7، 8.
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من  �أُنا�ساً  ��ست�ساف  رجاًل  »�أن  ورد:  فقد  �لنف�س،  عن  �لدفاع  حالة  وهي  �مل�ساألة، 
ُهذيل،  فاأر�سلو� جارية لهم حتطب، فاأعجبت �ل�سيف فاتبعها، فاأر�دها على نف�سها 
ت كبده فمات، فذهب  فامتنعت، فعاركها �ساعة، فانفلتت منه، فرمته بحجر فف�سّ
�أهلها �إلى عمر فاأخربوه، فاأر�سل فوجد �آثارهما، فقال عمر: قتيل �هلل، و�هلل ال يودى 

�أبد�ً«)115).
  ووجه �ال�ستدالل هنا من هذ� �الأثر، هو �أن عمر بن �خلّطاب ر�سي �هلل عنه �عترب 
�لقر�ئن يف �إثبات حالة �لدفاع عن �لنف�س يف هذه �لو�قعة، وهذه �لقر�ئن هي �الآثار 

�ملوجودة يف موقع �حلادثة. 

املطلب الثاين

اإثبات الدفاع ال�شرعي يف القانون

من �ملقّرر �أن تقدير �لوقائع �ملوؤدية �إلى قيام حالة �لدفاع �ل�رشعي �أو نفيها، و�لتز�م 
�ملد�فع حدوده �أو جتاوزها، وح�سن نيته �أو �سوءها، هو من �الأمور �ملتعلقة مبو�سوع 
�لدعوى، وللمحكمة �لف�سل فيها بح�سب ما يتبنّي لها من �الأدلة �ملُقّدمة  �إليها))11) ، 
ولها �ل�سلطة �لتقديرية يف تو�فر حالة �لدفاع �ل�رشعي، �سو�ء من تلقاء نف�سها، �أو 
بناء على دفع �ملتهم به �أمامها، وهي يف هذ� ال تخ�سع لرقابة حمكمة �لنق�س، �إال �إذ� 
كان حكمها غري م�ست�ساغ، وال يتفق مع �ملنطق �أو �لعقل، بحيث تكون �لنتائج �لتي 

�نتهى �إليها �حلكم ال تتفق  مع ما �أثبته من مقدمات ووقائع)117). 
�لدفاع  حالة  لقيام  تر�ّسح  �ملحكمة  لتها  ح�سّ كما  �لدعوى  وقائع  كانت  و�إذ�   

)115)  ينظر: ال�ضنن الكربى للبيهقي 327/8، وم�ضنف ابن اأبي �ضيبة )/407، و�ضرح الزرك�ضي )/414 .

))11)  ينظر: قانون العقوبات، د.عو�ص حممد �ص184 ،183.

)117)  ينظر: قانون العقوبات، د.اأمني م�ضطفى �ص195.
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حالة  يف  للبحث  نف�سها  تلقاء  من  تت�سّدى  �أن  �ملحكمة  على  يتعنّي  فاإنه  �ل�رشعي، 
�لدفاع �ل�رشعّي، وحتكم يف هذ� �ل�ساأن �إثباتاً �أو نفياً، حتى ولو مل  يدفع �ملتهم �أمامها 
بذلك، بل حتى ولو �عت�سم باالإنكار، و�أ�رّش على عدم �لفعل، �أما �إن كانت وقائع 
لتها �ملحكمة ال تُر�ّسح لقيام هذه �حلالة، فاإنه يتعنّي على �ملتهم  �لدعوى- �لتي ح�سّ
�أن ُيثريها، وال يلزم لتم�ّسك �ملتهم بالدفاع �ل�رشعّي �أن يورده ب�رشيح لفظه،بل يكفي 
�أن ُي�رّش على �أنه مل يكن معتدياً، و�إمنا كان يرّد �عتد�ء وقع عليه من �ملجني عليه)118).  
�سبيل  على  اإبداوؤه  في�سح  اأ�سلية،  ب�سفة  يبدي  اأن  الدفع  ل�سحة  ُي�سرتط  »وال 
االحتي�ط؛ الأن اإبداءه يف هذه ال�سورة ال ينفي بحكم اللزوم جّديته، وك�ن ق�س�ء 
النق�ض قد اّطرد زمن�ً على اأن اعرتاف املتهم مب� هو من�سوٌب اإليه �رشٌط ل�سحة مت�ّسكه 
بقيام حالة �لدفاع �ل�رشعّي، بحيث ال ي�ستقيم �إنكاره �رتكاب �لفعل �أ�ساًل، ومت�سكه 
يف اآٍن واحد بح�لة الدف�ع ال�رشعّي من ب�ب االفرتا�ض واالحتي�ط، غري اأنه� عدلت 

بعد ذلك عن هذ� �ملذهب، و��ستقّر ق�ساوؤها على عك�سه«�أ.هـ)119).   
  و�لتذّرع بحق �لدفاع �مل�رشوع من �لدفوع �جلوهرية �لتي يتعنّي على �ملحكمة �لرد 
عليها يف �حلكم حتت طائلة �عتباره م�سوباً بالق�سور يف �لتعليل)120)، كما ينبغي �لتنبيه 
�إذ�  �أنه  �لدفوع �ملو�سوعية، ويرتّتب على ذلك  �ل�رشعّي من  بالدفاع  �لتم�سك  �أن  �إلى 
مل يدفع به �ملتهم �أمام حمكمة �ملو�سوع، فاإنه ال يجوز له �أن يتقدم به الأول مرة �أمام 
�إذ� كانت  حمكمة �لنق�س، ومع ذلك يجوز ملحكمة �لنق�س �أن تتدخل يف هذه �حلالة 
�لوقائع �لثابتة باحلكم د�لة بذ�تها على حتقق حالة �لدفاع �ل�رشعي كما عرفه �لقانون)121).

)118)  ينظر: قانون العقوبات، د.عو�ص حممد، �ص 185،184.

)119)  ينظر: قانون العقوبات، د.عو�ص حممد، �ص )18، 185 .

)120)  ينظر: قانون العقوبات، د.�ضمري عالية، �ص)10.

)121)  ينظر: قانون العقوبات، د.اأمني م�ضطفى، �ص195.
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املطلب الثالث

املقارنة

�ح �لقانون  يتبنّي مما �أوردنا بخ�سو�س �إثبات �لدفاع �ل�رشعّي يف �لقانون �أّن: �رُشّ
عند كالمهم عن �إثبات �لدفاع �ل�رشعي �هتّمو� ببيان �سلطة �ملحكمة  يف تقرير قيام 
حالة �لدفاع �ل�رشعّي من عدمها، وبيان مدى مر�قبة حمكمة �لّنق�س لها يف ذلك،كما 
�جلوهرّية،  �لدفوع  من  �ل�رشعّي  بالدفاع  �لتم�ّسك  �أّن  تقرير  على  حديثهم  �ن�سّب 
يعتمد  �لتي  �الإثبات  و�سائل  لتف�سيل  يتعّر�سو�  �أي�ساً،ومل  �ملو�سوعية  �لدفوع  ومن 
باأي  �إثباته  �إمكانية  �أن من �ملقرر هو  عليها  يف تقرير هذ� �حلق،وذلك �عتماد�ً على 

و�سيلة من و�سائل �الإثبات �ملعروفة. 
على �أنه يفهم من تقرير ذلك باأنه يتعنّي على �ملحكمة �أن تت�سّدى من تلقاء نف�سها 
للبحث يف حالة �لدفاع �ل�رشعي، وحتكم فيه �إثباتاً �أو نفياً، حتى ولو مل يدفع �ملتهم 
�أمامها بذلك يف حالة تر�سيح وقائع �لدعوى لقيام حالة �لدفاع �ل�رشعي، �أقول يفهم 
من تقريرهم لذلك باأنهم يتو�سعون يف �إثبات �لدفاع �مل�رشوع، و�أنهم يكتفون بداللة 
وقائع �لدعوى، و�لقر�ئن �لتي حتف �لو�قعة يف �إثبات قيام حالة �لدفاع �مل�رشوع، 
وهذ� يتفق مع قول بع�س فقهاء �مل�سلمني فيما يتعّلق باالإثبات بالقر�ئن، مبا يف ذلك 
ظروف ومالب�سات �لو�قعة، وحالة �جلاين وحالة �ملجني عليه، وهو ما نرى وجاهته، 
و�رشورة عناية �لق�ساة به، و�لذي ��ست�سهدنا عليه بو�قعة ح�سلت يف عهد عمر بن 
�خلطاب ر�سي �هلل عنه وهي �أن رجاًل حاول �العتد�ء على عر�س جارية من هذيل، 
فدفعت عن نف�سها، مما �أف�سى �إلى قتل �ملعتدي، فلما ر�أى حمل عر�كهما ��ستدل به 

على �سدقها،و�أثبت حالة �لدفاع، و�أهدر دم �ملعتدي.



د. نا�شر بن حممد اجلوفان 

49 العدد 58 - ربيع الآخر 1434هـ - ال�ضنة اخلام�ضة ع�ضرة 

املبحث الثاين

اآثار الدفاع ال�شرعّي

وفيه ثالثة مطالب: 
املطلب االأول

اآثار الدفاع ال�شرعي يف الفقه   

اإذا توافرت �رشوط الدف�ع ال�رشعّي ف�إنه يرتّتب على ذلك عدم م�سوؤولية الدافع، 
وبناء عليه  ال يجب عليه ق�سا�ٌس وال دية، وال كّفارة، �سو�ء كان �ل�سائل �إن�ساناً مكلفاً 

�أو �سبياً،�أو جمنوناً، �أو د�بة، و�سو�ء وقع �لدفاع عن �لنف�س �أو �لعر�س �أو �ملال.  
وهذ� هو مذهب جمهور �لفقهاء �ملالكية)122) ، و�ل�سافعية)123) ، وبع�س �حلنابلة)124).   
كان  �إذ�  ما  ��ستثنو�   �أنهم  �إال  �جلمهور،  �إليه  ذهب  ما  �إلى  �حلنفّية)125)  وذهب 
ق�سا�س  فال  عليه،  �مل�سول  قتله  فاإذ�  د�بة،  �أو  جمنوناً  �أو  �سبياً  )�ل�سائل(  �ملعتدي 
عليه،لكن تلزمه دية �ل�سبّي و�ملجنون، وقيمة �لد�بة، الأن داللة �حلال �أورثت �سبهة 
قيمة  ي�سمن  �أنه  �إلى  �حلنفية))12)  يو�سف من  �أبو  �ملال، وذهب  �لق�سا�س ال يف  يف 

�لد�بة فقط.                                         
كما ذهب بع�س �حلنابلة)127) �إلى �أنه ال ي�سمن يف حالة �لدفاع بالقتل عن نف�سه، 
وعن ولده، �أو زوجته، �أو �أمه، �أو �أخته �أو عمته �أو خالته، �أما لو دفع عن غري من ذكر 
فاإنه ي�سمن.                                                                                                                                                                                                  

)122)  ينظر: مواهب اجلليل )/324، وحا�ضية الد�ضوقي 359/4.

)123)  ينظر: حتفة املحتاج 188/9، ومغني املحتاج 529/5، ونهاية املحتاج 24/8.

)124)  ينظر: املغني 530/12، والإن�ضاف 308/10.

)125)  ينظر: املب�سوط 135/10، وحا�ضية ابن عابدين )/547، وبدائع ال�ضنائع 135/7.

))12)  ينظر: الهداية 449/4، وفتح القدير 234/10.

)127)  ينظر: ك�ضاف القناع 159/4.
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الرتجيح:  

مل  �لدفاع  م�رشوعية  �أدلة  الأن  �لفقهاء؛  جمهور  �إليه  ذهب  ما  ريب  بال  �لر�جح 
تُفّرق يف �حلكم بالنظر �إلى �سفات �ملعتدي، �أو �ملعتدى عليه، وتفريق �ملخالفني بني 

حاالت �لدفاع يف ترّتب �أثر �لدفاع  هو حتّكم ال م�ستند له، وال دليل عليه. 
وعليه يتبنّي: �أن �أثر �لدفاع �ل�رشعي يف �لفقه �الإ�سالمي هو عدم م�سوؤولية �لد�فع 
التي  الدف�ع  توافرت �رشوط  متى  دية،  وال  ق�س��ض  عليه  يرتّتب  ال  بحيث  مطلق�ً، 

تقّدمت معنا.

املطلب الثاين

اآثار الدفاع ال�شرعّي يف القانون

متى تو�فر حق �لدفاع �ل�رشعّي، فاإنه يرتّتب عليه �أن ي�سبح فعل �ملد�فع مربر�ً،وعماًل 
�أّي م�سوؤولية، ال جز�ئية وال مدنّية، لي�س هذ� فح�سب،  م�رشوعاً، ال تقوم من �أجله 
فعل  كل  �إلى  ميتدُّ  �الإباحة  �أثر  �أن  تقت�سي  �لتربير  الأ�سباب  �ملو�سوعية  �لطبيعة  �إن  بل 
مرتبط بالفعل �الأ�سلّي، في�سري كذلك مباحاً، وذلك كما لو ��ستعمل �ملد�فع يف دفاعه 
ُمرّخ�ساً، فتمتنع م�سوؤوليته وم�سادرته،كما ي�ستفيد من هذ� �الأثر �مل�ساركون  �سالحاً 

يف �جلرمية جميعهم، �سو�ء علمو� �أو مل يعلمو�  بتو�فر حالة �لدفاع �مل�رشوع)128).  
قيام  و�نتفاء  �لفعل،  تربير  هو  �مل�رشوع  �لدفاع  حالة  تو�فر  �أثر  �أن  تقّرر  و�إذ� 
�لعمومية حفظ  �لنيابة  على  يتعنّي  �أنه  –�أي�ساً-  ذلك  على  يرتّتب  فاإنه  �مل�سوؤولية؛  
�الأور�ق لعدم �جلناية، �أو �إ�سد�ر قر�ر باأاّل وجه الإقامة �لدعوى �إذ� كانت قد �أجرت 
يف �لو�قعة حتقيقاً، وذلك الأن �لو�قعة ال ُيعاقب عليها �لقانون، و�إذ� حدث و�أحيلت 

العقوبات، د.حممد جنيب ح�ضني �ص )32،  العقوبات، د.�ضمري عالية �ص 107، )10، و�ضرح قانون  )128)  ينظر: قانون 
وقانون العقوبات، د.اأمني م�ضطفى �ص 194، 193.
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�لق�سية �إلى �ملحكمة �جلنائية رغم تو�فر حالة �لدفاع �ل�رشعّي؛ تعنّي على �ملحكمة 
–�أي�ساً- �أن تق�سي بالرب�ءة من تلقاء نف�سها متى تبنّي من وقائع �لدعوى تو�فر حالة 
�لدفاع)129) ، ولكن �إن كان تربير  فعل �لدفاع ال غبار عليه، وال غمو�س حوله �إال �أنه  
قد يكون حماًل لل�سّك �إذ� �أ�ساب �لفعل حق غري �ملعتدي، وذلك كله ٌ �إما �أن يكون 

عن ق�سٍد، �أو عن غري ق�سٍد، فهاتان �سورتان:   
ال�شورة االأولى:  اإ�شابة حق غريه عن غري ق�شد )الغلط(.  

 وهذه �ل�سورة لها حالتان:    
عليه  �ملعتدى  ُي�سيب  �أن  به  وُيق�سد  �لفعل،  �لغلط يف مو�سوع  �الأولى:  �حلالة 

�سخ�ساً غري �ملُعتدي، وهو يعتقد �أنه �ملعتدي، ومثاله: 
�أن يتعّر�س �سخ�س ٌ لهجوم مباغت يف �لظالم، فيطلق �لنار على من ي�سري خلفه 

ظناً منه �أنه �ملعتدي، فاإذ� �ملعتدي قد فّر و�ملُ�ساُب غريُه.  
�حلالة �لثانية:- �خلطاأ يف توجيه �لفعل، ومثاله:  

�سخ�ساً  �أ�ساب  مهارته  لنق�س  لكنه  �ملعتدي،  نحو  م�سّد�سه  �ملد�فع  ُي�سّوب  �أن 
�آخر  �سادف مروره يف حمل �العتد�ء. 

وحكم �لقانون يف هذه �ل�سورة بحالتيها و�حد،وهو تربير �لفعل طاملا مل ي�سدر 
�لعناية  كل  يبذل  مل  �أنه  مبعنى  منه،  تق�سري  ثبت  �إذ�  �أما  عليه،  �ملعتدى  من  تق�سري 

واالحتي�ط؛ ف�إنه حينئٍذ يكون م�سوؤواًل عن جرمية ق�سدّية)130).
ال�شورة الثانية: اإ�شابة حق غريه عن ق�شد.  

�لدفاع عن  من  يتمّكن  بحق غريه كي  للم�سا�س  م�سطر�ً  نف�سه  �ملد�فع  يجد  قد 

)129)  ينظر: النظرية العامة للقانون اجلنائي، د. رم�ضي�ص بهنام �ص 392، وقانون العقوبات، د.اأمني م�ضطفى �ص 193.

)130)  ينظر: �ضرح قانون العقوبات، د.حممد جنيب ح�ضني 327/1، وقانون العقوبات، د.عو�ص حممد �ص 177، وقانون 
العقوبات، د.�ضمري عالية �ص 107، وقانون العقوبات، د.اأمني م�ضطفى �ص 194،193.
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نف�سه، مثال ذلك:- �أن ي�ستويل على م�سد�س مملوك لغريه، للدفاع عن نف�سه �سد 
�ملعتدي، �أو �أن ُيتلف و�جهة حمل لبيع �أ�سلحة �ل�سيد لياأخذ بندقية يد�فع بها عن 

نف�سه.  
وحكم �لقانون يف هذه �ل�سورة عدم �لتربير، فهي �أفعال غري مربرة قانوناً،الأنها 
له  �ساأن   ال  �سخ�س  �إلى  و�إمنا وجهت  �ملعتدي،  وهو  �خلطر،  م�سدر  �إلى  توّجه  مل 
باخلطر، لكن باإمكان �لد�فع هنا �أن ي�ستفيد من حالة �ل�رشورة متى تو�فرت �رشوطها، 

ال�سيما كون �خلطر ج�سيماً)131).         

املطلب الثالث

املقارنة

تتفق �لقو�نني �لو�سعية مع �لفقه �الإ�سالمي يف �آثار �لدفاع �ل�رشعّي متى تو�فرت 
�لدفاع،  فعل  تربير  حيث  من  �سو�ًء  �لدفاع،  بحدود  �ملد�فع  وتقّيد  �لدفاع،  حالة 
فعل  �إ�سابة  حكم  حيث  من  �أو  للمد�فع،  و�ملدنية  �جلنائية  �مل�سوؤولية  حلوق  وعدم 

�ملد�فع حق غري �ملعتدي يف �سورتيه �ل�سابقتني.
قال �ل�سيخ عبد�لقادر عودة رحمه �هلل تعالى -: »وحكم �لدفاع يف �ل�رشيعة هو 
م�سوؤولية  تُرّتب  مباحاً،وال  �لفعل  جتعل  �لتي  �لو�سعية،  �لقو�نني  يف  حكمه  نف�سه 

جنائية �أو مدنية على �ملد�فع �إال يف حالة جتاوز �لدفاع«�أ.هـ)132).

)131)  ينظر: قانون العقوبات، د.�ضمري عالية �ص107، و�ضرح قانون العقوبات، د.حممد جنيب ح�ضني 328/1، وقانون 
العقوبات، د.عو�ص حممد �ص177.

)132)  الت�ضريع اجلنائي الإ�ضالمي، مقارناً بالقانون الو�ضعّي 489/1.
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اخلامتة

بعد هذه �لرحلة �ملاتعة �ملختلطة ب�سيء من �مل�سقة يح�سن بنا �أن نّدون باخت�سار 
�أهم نتائج �لبحث، كما يح�سن �أن نذكر �أي�ساً بع�س �لتو�سيات �لتي خرجت بها هذه 

�لدر��سة �ملتو��سعة. 
اأواًل اأهم نتائج البحث: 

�لفقه  يف  �سو�ء  م�رشوع،  �أنه  �الأ�سل،  حيث  من  �ل�رشعي  �لدفاع  حكم   -1
�الإ�سالمي �أو �لقانون �لو�سعي. 

2- يختلف تكييف �لدفاع �ل�رشعي يف �لفقه �الإ�سالمي، باختالف �حلق �لذي 
يقع عليه �العتد�ء، كما يختلف باختالف �أو�ساع �ملعتدي و�أو�ساع �ملعتدى عليه، 
ومنه ما هو حمل �تفاق بني �لفقهاء، وكثري منه حمل خالف، مع �تفاقهم على �أن 

ذلك  ال يخرج عن كونه و�جباً، �أو حقاً. 
3- �ختلف فقهاء �لقانون يف تكييف �لدفاع �ل�رشعي، فمنهم من يرى �أنه حق، 
ومنهم من يرى �أنه و�جب، ومنهم من يرى �أنه رخ�سة، ومنهم من يرى �أنه يف �أغلب 

�أحو�له حق، ويكون رخ�سة يف بع�س �الأحيان، وو�جباً يف �أحيان �أخرى.
4- تتفق القوانني الو�سعية مع الفقه االإ�سالمي يف �رشوط الدف�ع ال�رشعي. 

5- تتفق �لقو�نني �لو�سعية مع �لفقه �الإ�سالمي، يف �أنه متى جتاوز �ملد�فع حدود 
�لدفاع �ل�رشعي، فاإنه تلحقه �مل�سئولية. 

6- ميكن �إثبات �لدفاع �ل�رشعي باالعرت�ف، و�ل�سهادة، و�ليمني، و�لقر�ئن.
7- يتو�سع �رّش�ح �لقانون يف �إثبات �لدفاع �مل�رشوع، حيث يكتفون بداللة وقائع 
�لدعوى و�لقر�ئن �لتي حتف �لو�قعة يف �إثبات قيام حالة �لدفاع �مل�رشوع، وهذ� يتفق مع 
قوله بع�س فقهاء �مل�سلمني، فيما يتعلق باالإثبات بالقر�ئن،مبا يف ذلك ظروف،ومالب�سات 
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�لو�قعة، وحالة �جلاين، وحالة �ملجني عليه، وهو ما يرجحه �لباحث. 
�آثار �لدفاع �ل�رشعي، متى  8- تتفق �لقو�نني �لو�سعية مع �لفقه �الإ�سالمي يف 
فعل  تربير  حيث  من  �سو�ء  �لدفاع،  بحدود  �ملد�فع  وتقيد  �لدفاع،  حالة  تو�فرت 
�لدفاع  وعدم حلوق �مل�سئولية �جلنائية و�ملدنية للمد�فع -، �أو من حيث  حكم �إ�سابة 

فعل �ملد�فع حق غري �ملعتدي، �سو�ء كان  بق�سد �أو بدون ق�سد. 
ثانيًا التو�شيات: 

1- على جهات �لتحقيق و�الإدعاء �لعام، و�جلهات �لق�سائية �ملخت�سة، �لت�سدي من 
تلقاء نف�سها، بالبحث يف حالة �لدفاع �ل�رشعي، و�حلكم فيها �إثباتاً �أو نفياً، حتى ولو مل 
يدفع �ملتهم �أمامها بذلك، الأن مهمتهم �إقر�ر �حلق، ورفع �لظلم، وباجلملة حتقيق �لعد�لة. 
2- �لعناية �لفائقة مب�ساألة �الإثبات يف �لدفاع �ل�رشعي، �سو�ء يف مرحلة �لتحقيق 
�البتد�ئي، �أو يف مرحلة �لتحقيق �لنهائي، وعدم �القت�سار يف �الإثبات على �العرت�ف 
عن   �ل�رشعي  �لدفاع  �إثبات  �سحة  �لبحث،  هذ�  خالل  من  تبني  حيث  و�ل�سهادة، 
طريق �ليمني يف �حلاالت �لتي يتقوى فيها جانب �لد�فع، كما ي�سح �إثبات �لدفاع 

�مل�رشوع عن طريق �لقر�ئن. 
وقد دل على ذلك ن�سو�س كثري من �لفقهاء �ملعتربين، بل دل عليه فعل بع�س 
�خللفاء �لر��سدين، ر�سي �هلل عنهم ، الأن �لعناية بهذ� �جلانب يف مو�سوع �لدفاع 
من  كثري  عن  �حلرج  يرفع  ما  وهو  �حلق،  هذ�  م�سادرة  عدم  عليه  يرتتب  �مل�رشوع 

�لنا�س عند �إر�دتهم ��ستعمال هذ� �حلق �ملقرر لهم يف �ل�رش�ئع جميعها. 
هذ� ما تي�رش حتريره، ويف �خلتام �أ�ساأل �هلل تعالى �أن يرزقني �الإخال�س يف �لقول 

و�لعمل، وح�سن �لعاقبة يف �لدنيا و�الآخرة. 
و�سلى �هلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�سحبه.


