بحث حمكّم

الدفاع ال�شرعي
(درا�سة مقارنة)

�إعداد
د .نا�صر بن حممد اجلوفان
الأ�ستاذ امل�شارك باملعهد العايل للق�ضاء

الدفاع ال�شرعي (درا�سة مقارنة)

�إن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ،ون�ستغفره ،ونعوذ باهلل من �رشور �أنف�سنا ومن
�سيئات �أعمالنا ،من يهده اهلل فال م�ضل له ،ومن ي�ضلل فال هادي له ،و�أ�شهد �أن ال �إله
�إال اهلل وحده ال �رشيك له ،و�أ�شهد �أن حممداً عبده ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم،
وبعد:
فهذا ٌ
بحث يف م�س�ألة من امل�سائل الفقهية والقانونية املهمة� ،إذ تتعلق بحق قررته
لكن كثرياً من النا�س يجهل �أحكامه ،ف�إما �أن ُيحجم
ال�رشيعة ،والقوانني الو�ضعيةّ ،
عن ا�ستعماله خوفاً من الوقوع حتت طائلة التجرمي والعقاب ،و�إما �أن ي�ستعمله
اعتقادا ً منه توافر �رشوطه وباقي �أحكامه ،ويكون الواقع خمالفاً لذلك فتلحقه
امل�س�ؤولية اجلنائية.
�أو ًال� -أهمية املو�ضوع:

تكمن �أهمية املو�ضوع يف �أن ال�رشيعة الإ�سالمية ،وكذا القوانني الو�ضع ّية،
ال�رشعي ،ولكن ال يكون ذلك �إال ب�ضوابط ،كما �أن
ق ّررت للإن�سان حق الدفاع
ّ
هناك م�شكلة تتع ّلق بهذه امل�س�ألة ،تكاد ت�صادر هذا احلق ،وهي كيفية �إثبات �أن
ال�رشعي ،لأن املجرم غالباً ال يعتدي على غريه �إال يف حالة
الإن�سان كان ميار�س حقه
ّ
ال يتوافر فيها عند املجني عليه �شهود،لذا لو �أخذنا بقول من ّيدعي الدفاع ال�رشعي
يف هذه احلالة دون �أدلة ،لكانت دعوى ا�ستعمال هذا احلق ذريعة �إلى االعتداء على
الآخرين ،ولو �ألزمنا من ّيدعي الدفاع بالأدلة على ا�ستعماله هذا احلق ،لأف�ضى يف
كثري من احلاالت �إلى �إ�سقاط هذا احلق ،واحلق �أن هذه امل�شكلة املتعلقة بهذه امل�س�ألة
كان يراودين بحثها منذ زمن بعيد ،فلما كرثت اجلرائم هذه الأيام ،وكرث االعتداء
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ووجدت
على النا�س �سواء يف الأماكن العامة� ،أو يف منازلهم -ن�س�أل اهلل العافية -
ُ
من خالل متابعتي لو�سائل الإعالم -خا�ص ًة ال�صحف والإنرتنت -ت�سا�ؤالت كثرية
من بع�ض النا�س حول هذه امل�س�ألة ،بعد هذا حتقق عندي �أهمية درا�سة هذه امل�س�ألة،
وحماولة الو�صول �إلى تو�صيات بخ�صو�صها ،ينتفع بها املرفق العد ّ
يل� ،سواء يف
مرحلة التحقيق� ،أو يف مرحلة الإدعاء� ،أو يف مرحلة املحاكمة،كما ينتفع بها �أ�صحاب
احلقوق اخلا�صة ،لأن هذه امل�س�ألة لها عالقة باحلق العام واحلق اخلا�ص ،وت�شمل
الدرا�سة ،الأدلة على م�رشوعية هذا احلق ،و�رشوطه،وتكييفه،و�إثباته،و�آثاره� ،سواء
من الناحية الفقهية� ،أو من الناحية القانونية.
ثاني ًا �أهداف الدرا�سة:

� -1إقامة الأدلة على م�رشوعية هذا احلق ،وت�أ�صيله ،وذلك بذكر الن�صو�ص
ال�رشعية والنظامية عليه.
ال�رشعي،حتى يتحقق التمييز بينه وبني
 -2بيان �رشوط ا�ستعمال حق الدفاع
ّ
الوقوع يف اجلرمية التي تُرتّب امل�س�ؤولية اجلنائية.
 -3بيان البينات التي ت�صلح لإثبات هذا احلق ،حتى ولو مل تكن �شهادة ال�شهود،
لأنها كثرياً ما ّ
تتعذر يف هذه احلالة.
 -4الو�صول �إلى كيفية املوازنة بني تقرير ا�ستعمال هذا احلق ،وبني �سد
الذريعة،با�ستغالله لالعتداء على الآخرين،والتن�صل من العقاب.
 -5املقارنة يف هذه امل�سائل بني الفقه الإ�سالمي ،والقوانني الو�ضع ّية.
� -6إفادة النا�س يف كيفية ا�ستعمال هذا احلق،والبعد عن الأمور التي تف�ضي �إلى
�إ�سقاطه.
� -7إفادة جهات التحقيق،وجهات الق�ضاء يف هذه امل�س�ألة املهمة وال�شائكة.
العدد  - 58ربيع الآخر 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة
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ثالث ًا -:ت�سا�ؤالت الدرا�سة:

�رشعي؟
-1كيف ُيثبت الإن�سان �أنه يف حالة دفاع
ّ
قدم على الأ�صل
 -2هل توجد حاالت ّ
يتع�ضد فيها جانب الدافع بالظاهر ،ف ُي ّ
بحيث ي�صبح يف مركز امل ُ ّدعى عليه ،فيكون القول قوله مع ميينه؟
 -3ما �رشوط ا�ستعمال هذا احلق؟ وكيف يتم ّيز احلد الفا�صل بينه وبني اجلرمية
التي تلحق الإن�سان ب�سببها امل�س�ؤولية اجلنائية؟
 -4هل تكفي القرائن يف �إثبات الدفاع ال�رشعي؟ وما نوع هذه القرائن التي
ميكن اال�ستناد عليها؟
 -5هل تختلف القوانني الو�ضعية عن ال�رشيعة الإ�سالمية يف تقرير هذا احلق،
�سوا ًء من حيث تقرير �أ�صل احلق� ،أو من حيث �رشوطه� ،أو من حيث �إثباته؟
 -6ماذا يرتتّب على جتاوز الدافع حدود الدفع يف ال�رشيعة والقانون؟
 -7ما الآثار التي ترتتّب على توافر حالة الدفاع ال�رشعي؟
رابع ًا -الدرا�سات ال�سابقة:

مل �أعرث على درا�سات �سابقة حتقق �أهداف هذا البحث ،وتجُ يب عن ت�سا�ؤالته،و�إمنا
الدرا�سات ال�سابقة ت�أخذ �صفة العمومية ،وبع�ضها يقت�رص على جزئية من املو�ضوع
فقط ،ومن تلك الدرا�سات ما يلي:
ال�رشعي ،للدكتور/حممد نعيم
 -1النظرية العامة لعذر جتاوز حدود الدفاع
ّ
فرحات.
مد اهلل الروي�شد.
 -2امل�س�ؤولية اجلنائية يف �ضوء الدفاع ال�رشعي اخلا�ص ،علي بن ّ
 -3ا�ستعمال احلق ك�سبب للإباحة ،للدكتور/عثمان �سعيد عثمان.
تكميلي ،لنيل درجة املاج�ستري،
 -4بعد �رشوعي يف البحث ،وقفت على بحث
ّ
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مقدم للمعهد العايل للق�ضاء،للطالب :م�سفر الب�رش ،وعنوانه ( دفع ال�صائل ) ،هذا
ّ
وعند الرجوع �إلى هذا البحث ومقارنته ببحثي حمل الدرا�سة ،تبني �أنه مل يتطرق
مل�سائل مهمة يف املو�ضوع نوجزها يف الآتي:
�أ� -أنه مل يذكر متييز الدفاع ال�رشعي ع ّما ي�شتبه به.
ب� -أنه مل يذكر حكم جتاوز حدود الدفاع ال�رشعي.
ج� -أنه بحث فقهي �رصف ،مل ُيعن باملقارنة بالقانون.
د� -أنه مل ُيعن كثرياً ب�إثبات الدفاع ال�رشعي ،وهو جوهر املو�ضوع ،حيث اقت�رص
على االعرتاف ،وال�شهادة فقط ال غري.
خام�س ًا -منهج الدرا�سة:

� -1أتبع منهج املقارنة ،وذلك بعقد املقارنة بني الفقه الإ�سالمي ،والقانون
الو�ضعي.
� -2أعتمد عند الكتابة على امل�صادر الأ�صلية يف كل م�س�ألة بح�سبها.
 -3التمهيد للم�س�ألة مبا يو�ضحها� ،إن احتاج املقام لذلك.
� -4أبني �أرقام الآيات ،و�أعزوها �إلى �سورها.
� -5أخ ّرج الأحاديث من كتب احلديث ،فما كان منها يف ال�صحيحني �أو �أحدهما
�أكتفى بتخريجه منهما� ،أو من �أحدهما ،للحكم ب�صحته ،و�إال خرجته من امل�صادر
الأخرى املعتمدة ،مع ذكر ما قاله �أهل احلديث فيه.
� -6أنقل مذاهب العلماء من الكتب املعتمدة يف كل مذهب.
� -7أذكر املعلومات املتعلقة باملراجع :النا�رش ،ورقم الطباعة ،ومكانها ،وتاريخها
يف قائمة امل�صادر واملراجع.
 -8العناية ب�صحة املكتوب و�سالمته من الناحية اللغوية ،والإمالئية والنحوية.
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التمهيد

وفيه مبحثان:
املبحث الأول
ال�شرعي
تعريف الدفاع
ّ

ال�رشعي ،بتعريفات عدة ،نذكر منها تعريفاً واحداً يف الفقه
ُع ّرف الدفاع
ّ
الإ�سالمي ،و�آخر يف القانون الو�ضعي.
ال�رشعي اخلا�ص
 -1ع ّرفه ال�شيخ عبد القادر عودة رحمه اهلل تعالى فقال“ :الدفاع
ّ
يف ال�رشيعة هو :واجب الإن�سان يف حماية نف�سه �أو نف�س غريه ،وحقه يف حماية ماله
�أو مال غريه من كل اعتداء ّ
حال غري م�رشوع بالقوة الالزمة لدفع هذا االعتداء”�أ.
ال�رشعي اخلا�ص يف الفقه الإ�سالمي «بدفع ال�صائل» ،وهو
هـ ((( ،و ُي�س ّمى الدفاع
ّ
ال�رشعي العام ،الذي ي�صطلح على ت�سميته بالأمر باملعروف
يختلف عن الدفاع
ّ
والنهي عن((( .ونحن �آثرنا عدم تقييده باخلا�ص يف العنوان ،لأن امل�ستقر عليه يف
الأنظمة املقارنة �إطالقه�،إذ جمرد ذكر الدفاع ال�رشعي ين�رصف �إلى الدفاع ال�رشعي
اخلا�ص.
الو�ضعي .473/1
((( الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارناً بالقانون
ّ
((( ينظر :املرجع ال�سابق .472/1
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ال�رشعي معناه �أن يحر�س الإن�سان
 -2ع ّرفه بع�ض � ّرشاح القانون فقال« :الدفاع
ّ
نف�سه �أو غريه ،حني ال تت�أتى حرا�سة البولي�س»�أ.هـ(((.
املبحث الثاين
ال�شرعي عما ي�شتبه به
متييز الدفاع
ّ

وفيه مطلبان:
املطلب الأول
ال�شرعي عن حالة ال�ضرورة
متييز الدفاع
ّ

ال�رشعي عن حالة ال�رضورة بفروق عدة ،بيانها على النحو التايل:
يفرتق الدفاع
ّ
ال�رشعي يكون التقاء عدوان �صادر عن �إن�سان ،بينما ال�رضورة
� -1أن الدفاع
ّ
م�رشوع �أو
مي�س احلق،م�صدره غري الإن�سان((( ،ال ميكن و�صفه ب�أنه
ٌ
تكون التقاء فعل ُّ
غري م�رشوع،محُ قّ �أو غري محُ قّ ،كعمل احليوان مثل :هجوم الكلب العقور� ،أو قوة
ت�صدع مبنى ،ف�إنه يف مثل
من قوى الطبيعة ،كاندالع حريق� ،أو حدوث في�ضان� ،أو ّ
هذه احلاالت يجوز دفع اخلطر عن النف�س ا�ستناداً �إلى فكرة ال�رضورة ،ولي�س الدفاع
ال�رشعي(((.
ّ
� -2أنه ال ُي�شرتط لقيام حالة الدفاع كون اخلطر الذي يتع ّر�ض له الدافع ج�سيماً،
بخالف حالة ال�رضورة(((.
�سبب من �أ�سباب التربير،وهذا يعني و�صف فعل املدافع
� -3أن الدفاع
ال�رشعي ٌ
ّ
مانع من امل�س�ؤولية ،ومقت�ضى ذلك و�صف فعل
ب�أنه م�رشوع ،بخالف ال�رضورة فهي ٌ
((( النظرية العامة للقانون اجلنائي  ،د.رم�سي�س بهنام �ص .356
((( وهذا الفرق ذكره �شراح القانون ،وهو يتفق مع مذهب احلنفية  ،خالفاً للجمهور ،راجع �ص  41من هذا البحث.
((( ينظر :قانون العقوبات ،د.حممد عو�ض حممد �ص.130
((( ينظر  :الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارناً بالقانون الو�ضعي  ،عبد القادر عودة .476/1
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من يوجد يف حالة ال�رضورة ب�أنه غري م�رشوع ،و�إن امتنعت م�س�ؤوليته(((.
� -4أن ال�رضورة املُلجئة ال تعفي من ال�ضمان ،و�إن �أعفت من العقاب،بخالف
الدفاع امل�رشوع،ف�إنه ُيعفي من ال�ضمان(((.
خلطر غري حمق� ،أما ال�رضورة
� -5أن الدفاع ال�رشعي حق يمُ نح لكل من يتعر�ض ٍ
فهي حالة ا�ستثنائية ترتكب فيها اجلرمية �ضد �شخ�ص برئ ،ولذا يجب �أن تنح�رص يف
�أ�ضيق احلدود ،ويرتتب على ذلك� ،أن من يكون يف حالة دفاع ال يطالب بالهرب ،ملا
يف ذلك من اجلنب الذي ال تقره الكرامة الإن�سانية ،وهذا بخالف حالة ال�رضورة(((.
املطلب الثاين
متييز الدفاع ال�شرعي عن الإكراه

يختلف الدفاع ال�رشعي عن الإكراه لعدة فروق ،وهي كالآتي:
� -1أن الدفاع ال�رشعي من �أ�سباب الإباحة (التربير) ،بينما الإكراه من موانع
امل�سئولية،وهذا يرتتب عليه انتفاء الركن القانوين للجرمية بالن�سبة للدفاع ال�رشعي،
وتوافره يف الإكراه(.((1
ميتد �إلى كل من �ساهم يف اجلرمية،بخالف الإكراه(.((1
�-2أن �أثر الدفاع ال�رشعي ّ
� -3أنه ال ي�شرتط لقيام حالة الدفاع ال�رشعي كون اخلطر ج�سيماً ،بخالف
الإكراه(.((1
((( ينظر� :شرح قانون العقوبات  .د /حممد جنيب ح�سني .285/1 ،
((( ينظر  :الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارناً بالقانون الو�ضعي  ،عبد القادر عودة .476/1
((( ينظر  :قانون العقوبات  .د� /سمري عالية . 103
( ((1ينظر� :شرح قانون العقوبات  .د /حممد جنيب ح�سني .256/1 ،
( ((1ينظر :املرجع ال�سابق .
( ((1ينظر :قانون العقوبات  .د� /أمني م�صطفى حممد .385 ، 384
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الف�صل الأول
حكم الدفاع ال�شرعي وتكييفه

وفيه مبحثان:
املبحث الأول
حكم الدفاع ال�شرعي

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب الأول
حكم الدفاع ال�شرعي يف الفقه

ت�ضافرت �أدلة ال�رشيعة على م�رشوعية الدفاع ال�رشعي ،حيث ّ
دل على ذلك
الكتاب وال�سنة،و�إجماع الأمة،وبيان ذلك على النحو التايل:
�أو ًال� :أدلة م�شروعية الدفاع ال�شرعي من الكتاب:

آيات عدة يف كتاب اهلل العزيز ،ت�ؤكد م�رشوعية جمازاة املعتدي مبثل ما
وردت � ٌ
�صدر منه من العدوان ،ومن تلك الآيات:
 -1قوله تعالى:

ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ(. ((1

�رصيح يف جواز جمازاة املعتدي مبثل ما �صدر منه،وداللة الآية هنا
ن�ص
فالآية ٌ
ٌ
عام ٌة ،فت�شمل عموم العدوان� ،سوا ًء كان على النف�س �أو العر�ض �أو املال ،و�سوا ًء
�صدر من �إن�سان �أو حيوان.
( ((1الآية رقم ( )194من �سورة البقرة .
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الطربي رحمه اهلل يف تف�سري هذه الآية « :فمن عدا عليكم� ،أي :فمن
قال الإمام
ٌ
بظلم ،ف�أعتدوا عليه� ،أي  :ف�شدوا عليه ،و ِث ُبوا نحوه ق�صا�ص ًا ملا
ّ
�شد عليكم ،ووثب ٍ
فعل بكم ال ظلماً»�أ.هـ.((1( .

 -2قوله تعالى :ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ(. ((1

 -3وقوله �سبحانه :ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯮ ﮊ(.((1

ويقال يف وجه الداللة من هاتني الآيتني كما قيل يف وجه الداللة من الآية الأولى.
ثاني ًا -:من ال�سنة:

ورد يف ال�سنة –�أي�ضاً� -أحاديث كثرية تدل على م�رشوعية الدفاع ال�رشعي،
ونورد يف هذا املقام طرفاً منها:
 -1عن �سعيد بن زيد ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�س ّلم:
«من ُقتل دون ماله فهو �شهيد ،ومن ُقتل دون �أهله فهو �شهيد ،ومن ُقتل دون دينه فهو
�شهيد ،ومن ُقتل دون دمه فهو �شهيد» (. ((1
 -2عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال« :جاء ٌ
رجل �إلى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم فقال :يا ر�سول اهلل �أر�أيت �إن جاء رجل يريد �أخذ مايل؟ قال :فال تعطه مالك.
قال� :أر�أيت �إن قتلني؟ قال :ف�أنت �شهيد،قال� :أر�أيت �إن قتلته؟ قال:هو يف النار»(.((1
ووجه الداللة من هذا احلديث والذي قبله ظاهرةٌ وجلي ٌة على م�رشوعية
( ((1جامع البيان يف تف�سري القر�آن للطربي . 116/2 ،
( ((1الآية رقم ( )40من �سورة ال�شورى .
( ((1الآية رقم ( )126من �سورة النحل .
( ((1الن�سائي يف �سننه كتاب حترمي الدم – باب من ُقتل دون دينه  ،116/7والرتمذي – كتاب الديات باب ما جاء فيمن
ُقتل دون ماله فهو �شهيد  ،30/4و�أبو داود – كتاب ال�سنة – باب يف قتل الل�صو�ص .128/5
(� ((1صحيح م�سلم ب�شرح النووي ـ باب هدر دم من ق�صد �أخذ مال غريه بغري حق .63/2 ،
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الدفاع ال�رشعي.

أيت رج ًال مع امر�أتي ل�رضبته
 -3وعن �سعد بن عبادة ر�ضي اهلل عنه قال:لو ر� ُ
بال�سيف غري م�ص ّفح ،فبلغ ذلك النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم فقال� « :أتعجبون من
غرية �سعد؟ لأنا � ْأغ ُري منه ،واهلل � ْأغ ُري م ّني»(.((1

ووجه الداللة منه� ،أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أق ّر ما قاله �سعد بن عبادة

بخ�صو�ص قتل الرجل الذي يجده مع امر�أته ،وهو نوع من �أنواع الدفاع ال�رشعي،
وهو الدفاع عن العر�ض .وهناك �أحاديث �أخرى ،تدل على م�رشوعية الدفاع
ال�رشعي� ،آثرنا عدم ذكرها طلب ًا لالخت�صار.
ثالث ًا -:الإجماع.

�أجمع العلماء على م�رشوعية الدفاع ال�رشعي ،وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام
القرطبي رحمه اهلل تعالى(.((2
املطلب الثاين
حكم الدفاع ال�شرعي يف القانون

يعترب الدفاع ال�رشعي قانون الفطرة ،لأنه لي�س من ال�سائغ �إلزام �إن�سان بتح ّمل
عدوان غريه �إذا ّ
تعذر عليه اللجوء يف الوقت املنا�سب �إلى ال�سلطة العامة ،وكان
قادراً على رد العدوان بنف�سه ،وبناء على ذلك ف�إنه ي�صح �أن يقال ب�أن القانون مل يقرر
ن�ص القانون اجلنائي على
مبد�أ الدفاع ال�رشعي ،و�إمنا �أق ّره ،و�ضبط �أحكامه ،وقد ّ
(� ((1صحيح البخاري مع فتح الباري – كتاب احلدود – باب من ر�أى من امر�أته رج ً
ال فقتله ،181/12 ،و�صحيح م�سلم
مع �شرح النووي – كتاب اللعان – .132 ،131/10
( ((2اجلامع لأحكام القر�آن للقرطبي  ،ج .136/6
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ال�رشعي ،و�أ�صبح من البديه ّيات القانونية ،بل �إنه معمول به يف فروع القانون
الدفاع
ّ
الأخرى؛ لأنه من النظم العامة ،فهو م�س ّلم به يف القانون الدو ّ
يل ،ومن�صو�ص عليه
ين(.((2
�رصاحة يف القانون املد ّ
املطلب الثالث
املقارنة

تتفق القوانني والفقه الإ�سالمي يف تقرير الدفاع ال�رشعي ،واالعرتاف به.
وتثبت للإن�سان احلق يف الدفاع بجميع �أنواعه� ،أي �سواء كان الدفاع عن
النف�س� ،أو العر�ض� ،أو املال ،و�سواء �أكان االعتداء �صادراً من �إن�سان �أو حيوان،
غري �أن ذلك مقي ٌد بتوافر �رشوطه ،وعدم جتاوز حدوده.
املبحث الثاين
تكييف الدفاع ال�شرعي

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب الأول
تكييف الدفاع ال�شرعي يف الفقه

ال خالف بني الفقهاء رحمهم اهلل تعالى يف �أن الدفاع ال�رشعي �شرُ ع ليحمي
الإن�سان نف�سه �أو غريه من االعتداء� ،سواء كان هذا االعتداء واقعاً على النف�س،
( ((2ينظر :قانون العقوبات ـ  ،د/عو�ض حممد �ص  ،125و�شرح قانون العقوبات ـ  ،د /حممد جنيب ح�سني
.283 /1
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واجب على
�أو العر�ض �أو املال ،ولكنهم اختلفوا يف التكييف ال�رشعي له ،هل هو
ٌ
املدافع ،بحيث ال يجوز له �أن يتخلى عنه متى كان يف مقدوره� ،أو هو حق للمدافع،
يجوز له �أن ي�ستعمله� ،أو يرتكه(.((2
والواقع �أن الأمر خمتلف من حالة لأخرى ،ومن مذهب لآخر،وهذا يقت�ضي منا
�أن نبحث احلكم التكليفي للدفاع ال�رشعي،وعليه نقول :يختلف احلكم التكليفي
للدفاع ال�رشعي يف الفقه ،باختالف احلق الذي يقع عليه االعتداء ،كما يختلف
باختالف �أو�ضاع املعتدي ،و�أو�ضاع املعتدى عليه ،كما �أن بع�ض هذه امل�سائل حمل
اتفاق بني الفقهاء ،وكث ٌري منها حمل خالف ،وعليه نبينّ احلكم التكليفي للدفاع
ال�رشعي على النحو الآتي:
�أو ًال :حكم الدفاع عن العر�ض:

�أجمع العلماء رحمهم اهلل تعالى على وجوب الدفاع عن العر�ض يف حال
االعتداء عليه ،ولو �أ ّدى هذا الدفع �إلى قتل املعتدي فال �ضمان على الدافع(.((2
لكن ال�شافعية رحمهم اهلل تعالى ا�شرتطوا لوجوب الدفع عن العر�ض� ،أال يخاف
الدافع على نف�سه� ،أو ع�ضو من �أع�ضائه� ،أو حتى منفعة من منافع �أع�ضائه(.((2
وي�ستدل الفقهاء على ذلك ب�أدلة منها:
تقدم معنا يف دليل م�رشوعية الدفاع
 -1حديث �سعد بن عبادة ر�ضي اهلل عنه وقد ّ
ال�رشعي(.((2
 -2حديث �سعيد بن زيد ر�ضي اهلل عنه وقد تقدم معنا يف دليل م�رشوعية الدفاع
( ((2ينظر :الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي ،عبد القادر عودة.475/1 ،
( ((2ينظر :رد املحتار  ،64/4و�شرح منح اجلليل  ،368/9وك�شاف القناع .153/6
( ((2ينظر :حتفة املحتاج  ،184/9ومغني املحتاج .529/5
(� ((2سبق تخريجه.
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ال�رشعي(.((2
 -3ا�ستدلوا بعدة �آثار عن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه وغريه من ال�صحابة
ر�ضي اهلل عنهم واردةٌ يف هذا اخل�صو�ص( ، ((2وقد ر�أى الباحث عدم ذكرها خ�شية
الإطالة.
-4من املعقول:
�أ -قالوا  :التمكني من العر�ض حمرم ،ويف ترك الدفاع عن العر�ض متكني،وهو
حمرم(.((2
ب �أنه اجتمع فيه حقان :حقٌ هلل،وهو منعه من الفاح�شة ،وحقٌ نف�سه ،والدفاع
عن �أهله ،فال ي�سعه �إ�ضاعة هذه احلقوق(.((2
ثاني ًا -:حكم الدفاع عن النف�س:

اختلف الفقهاء رحمهم اهلل تعالى يف حكم الدفاع عن النف�س ،هل يجب �أو ًال؟
وخالفهم يف ذلك على قولني ،وبيانهما على النحو الآتي:
القول الأول :ويق�ضي ب�أنه يجب الدفاع عن النف�س.
وهو قول اجلمهور� ،إذ هو مذهب احلنفية( ، ((3والأ�صح عند املالكية(ٌ ، ((3
وقول
عند ال�شافعية( ،((3وهو املذهب عند احلنابلة(.((3
القول الثاين :ويق�ضي ب�أنه ال يجب الدفاع عن النف�س،بل هو جائزٌ ،وهو ٌ
قول
(� ((2سبق تخريجه .
( ((2ينظر � :سنن البيهقي  ،337/8وم�صنف عبدالرزاق  ،435/9و  ،198 /10وم�صنّف ابن �أبي �شيبة .454،372 ،456/9
( ((2ينظر :املغني .533/12
( ((2ينظر :املبدع .156/9
( ((3ينظر :تبيني احلقائق .110/6
( ((3ينظر :حا�شية الد�سوقي .317/4
( ((3ينظر  :رو�ضة الطالبني .188/10
( ((3الإقناع للحجاوي .290/4
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عند املالكية( ، ((3والأظهر عند ال�شافعية فيما �إذا كان ال�صائل م�سلماً(ٌ ،((3
وقول عند
احلنابلة �إذا كان يف حال الفتنة(.((3
ونعر�ض فيما يلي لأهم �أدلة القولني:
�أو ًال� :أدلة �أ�صحاب القول الأول:
 -1قوله تعالى :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ(.((3
اجل�صا�ص رحمه اهلل « :ف�أمر اهلل تعالى بقتال الفئة الباغية،وال بغي �أ�شد من
قال ّ
ق�صد �إن�سانٍ بالقتل بغري ا�ستحقاق ،فاقت�ضت الآية قتل من ق�صد قتل غريه بغري
حق»�أ.هـ( ، ((3والأ�صل يف داللة الأمر الوجوب.
 -2قوله تعالى :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ( ،((3ويقال يف وجه الداللة منها� :أن
املولى �سبحانه وتعالى نهى عن �إلقاء الإن�سان نف�سه يف التهلكة ،وال ريب �أن ترك
الدفاع عن النف�س �إلقا ٌء بها يف التهلكة ،فدل على وجوب الدفاع عن النف�س.
�سعي يف قتل
قال
ّ
الني�سابوري يف تف�سري هذه الآية« :واالمتناع عن الأكل ٌ
جمل �أو ٌ
النف�س فيحرم ،كما لو ترك دفع �أ�سباب الهالك عن نف�سه �إذا �صال عليه ٌ
فيل
�أو حي ٌة»�أ.هـ( ، ((4فاهلل �سبحانه وتعالى نهى امل�ؤمنني عن �إلقاء نف�سهم �إلى التهلكة،
ومن ا�ست�سلم ملن يريد قتله فقد �ألقى بنف�سه �إلى التهلكة ،ووقع فيما نهى اهلل عنه.
( ((3ينظر حا�شية الد�سوقي .317/4 ،
( ((3ينظر  :مغني املحتاج . 195/4 ،
( ((3ينظر  :ك�شاف القناع .155/6
( ((3الآية ( )9من �سورة احلجرات.
(� ((3أحكام القر�آن للج�صا�ص.401/2
( ((3الآية ( )195من �سورة البقرة.
( ((4تف�سري الني�سابوري بهام�ش جامع البيان يف تف�سري القر�آن للطربي.123/2
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هذا ولأ�صحاب القول الأول �أدلة �أخرى مل �أذكرها ،لأنني ال �أجد فيها داللة على
وجوب دفع ال�صائل ،بل غايتها الداللة على اجلواز فقط.
ثاني ًا� -:أدلة �أ�صحاب القول الثاين:

ا�ستدلوا بالكتاب وال�سنة والأثر ،وبيان ذلك على النحو التايل:
 -1ا�ستدلوا من الكتاب بقوله تعالى :ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ( ، ((4ووجه الداللة منها �أن هابيل امتنع عن الدفاع عن نف�سه
عندما �أراد قابيل قتلهّ ،
فدل على عدم وجوب الدفع عن النف�س.
وهذا و�إن كان من �رشع من قبلنا� ،إال �أن �رشعنا وافقه فيكون �رشعاً لنا.
ويجاب عن اال�ستدالل بالآية ب�أن ابن ع ّبا�س ر�ضي اهلل عنهما ف�سرّ الآية بتف�سري
خمتلف ال ي�صح معه اال�ستدالل بها على جواز الدفع ،حيث ورد عنه �أنه قال يف
تف�سريها :لئن بد�أتني بقتل مل �أبد�أك به ومل يرد �أنه ال يدفعه عن نف�سه� ،إذا ق�صد قتله،
فروي �أنه ُقتل غيل ًة ب�أن �ألقى عليه �صخرة وهو نائم ف�شدخه بها(.((4
 -2وا�ستدلوا من ال�سنة بقوله امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم لأبي بكرة ر�ضي
اهلل عنه« :اجل�س يف بيتك ف�إن خفت �أن يبهرك �شعاع ال�سيف ِّ
فغط وجهك»(.((4
خا�ص بحال الفتنة� ،أما يف غري حال
ويجاب عن اال�ستدالل بهذا احلديث ب�أنه ٌ
الفتنة ف�إن داللة احلديث ال تتناوله(.((4
 -3وا�ستدلوا من الأثر مبا ورد عن عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه حيث ترك
القتال ومل يدافع عن نف�سه عندما بُغي عليه ،بل �إنه منع عبيده من ذلك ،وقال « :من
( ((4الآية ( )28من �سورة املائدة.
( ((4ينظر� :أحكام القر�آن للج�صا�ص .401/2
(� ((4أخرجه الإمام �أحمد يف م�سنده  ،163،149/5و�أبو داوود يف ال�سنن ـ كتاب الفنت واملالحم ـ باب يف النهي عن ال�سعي يف
الفتنة  ،459/4وابن ماجة ـ كتاب الفنت ـ باب التثبت يف الفتنة .1308/2
( ((4ينظر� :أحكام القرىن للج�صا�ص ..403/2
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�ألقى �سالحه فهو ُح ّر» ،مع قدرته على الدفع ،حيث كان عدد عبيده �أربعمائة ،وقد
ا�شتهر ذلك بني ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ،ومل ينكر عليه� ،أحدٌ ،ولو كان ذلك غري
جائز لأنكروا عليه فكان �إجماعاً(.((4
ٍ
ويجاب عن هذا اال�ستدالل ،ب�أن عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه مل يدافع عن نف�سه
ٌ
مقتول ال حمالة ،ف�أحب �أن يقتل من دون قتال يقع بني امل�سلمني(.((4
لأنه تف ّر�س �أنه
الراجح:

القول الراجح هو القول الأول القا�ضي بوجوب الدفاع عن النف�س مطلقاً،ل�سالمة
�أدلتهم ،وللإجابة عن �أدلة املخالفني.
ثالث ًا -:حكم الدفاع عن املال:

اختلف الفقهاء رحمهم اهلل تعالى يف حكم الدفاع عن املال على �أقوال ،و�إليك بيانها:
القول الأول  :يرى �أنه يجب الدفاع عن املال مطلقاً ،وهو ٌ
قول لبع�ض ال�شافعية(.((4
القول الثاين :ويرى �أنه يجوز الدفاع عن املال مطلقاً ،وهذا هو مذهب
احلنفية( ،((4وهو الأ�صح من مذهب احلنابلة(.((4
القول الثالث :يرى �أنه يجب الدفاع عن املال �إذا ترتّب على �أخذه هالك �أو �شدة
�أذى ،و�إال ف�إنه جائز ،ولي�س واجباً ذكره بع�ض املالكية(.((5
القول الرابع :ويرى التفريق بني �أنواع الأموال ،حيث قالوا :ال يجب الدفاع
عن مالٍ ال روح فيه ،لأنه يجوز �إباحته لأحد�،أما ما فيه روح فيجب الدفع عنه
( ((4ينظر :مغني املحتاج  ،195/4وك�شاف القناع .155/6
( ((4ينظر الطرق احلكمية �ص .30
( ((4ينظر :حا�شية القليوبي وعمرية .206/4
( ((4حا�شية ابن عابدين  ،117/4وحا�شية الطهطاوي على الدر املختار .266/4
( ((4ينظر :الإن�صاف .305/10
( ((5ينظر :حا�شية الد�سوقي .317/4
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�إذا ق�صد املعتدي �إتالفه ،مامل يخ�ش على نف�سه �أو عر�ضه حلرمة الروح ،وكذلك
كرهن �أو �إجارة .ذكره بع�ض
ال يجب عليه الدفع عن مال تع ّلق به حق غريه،
ٍ
ال�شافعية (.((5
الأدلة:
�أدلة �أ�صحاب القول الأول:

ا�ستدلوا بعموم �أدلة م�رشوعية الدفاع ال�رشعي ،ال�سيما التي ورد فيها ذكر الدفاع
عن املال ،لذا نذكر منها الآتي:
 -1حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال« :جاء ٌ
رجل �إلى النبي �صلى اهلل عليه
و�س ّلم فقال :يا ر�سول اهلل �إن جاء ٌ
رجل يريد مايل؟ قال :فال تعطه مالك ،قال�:أر�أيت
�إن قاتلني؟ قال :قاتله ،قال�:أر�أيت �إن قتلني؟ قال :ف�أنت �شهيد ،قال� :أر�أيت �إن
قتلته؟ قال :هو يف النار»(.((5
قال اجل�صا�ص عن وجه الداللة من احلديث« :وال يكون �شهيداً �إال من هو م�أمور
بالقتال �إن �أمكنه ،فقد ت�ض ّمن ذلك �إيجاب قتله �إذا قدر عليه » �أ.هـ(.((5
 -2حديث عبداهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�س ّلم «:من ُقتل دون ماله فهو �شهيد» (.((5
�أدلة �أ�صحاب القول الثاين:

ه�ؤالء ا�ستدلوا ب�أدلة �أ�صحاب القول الأول� ،إال �أنهم يحملونها على اجلواز،
( ((5ينظر :مغني املحتاج .257/4
(� ((5سبق تخريجه.
(� ((5أحكام القر�آن .403/2
( ((5فتح الباري البن حجر ـ كتاب املظامل ـ باب من قاتل دون ماله  ،123/5و�صحيح م�سلم مع �شرح النووي ـ كتاب الإميان
باب هدر دم من ق�صد �أخذ مال غريه بغري حق ،164 /2وغريهما من حديث �سعيد بن زيد

24

العدد  - 58ربيع الآخر 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

د .نا�صر بن حممد اجلوفان

ولي�س الوجوب(� ، ((5إ�ضافة �إلى �أن املال يجوز بذله ،وي�ستباح بالإباحة ،بخالف
النف�س والعر�ض(.((5
�أما دليل �أ�صحاب القول الثالث :فلعله قوله تعالى :ﮋﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ(.((5
تقدم عند �إيراد قولهم،حيث قالوا بوجوب
و�أما دليل �أ�صحاب القول الرابع :فقد ّ
الدفاع عن املال الذي فيه روح ،من �أجل حرمة الروح ،وحفظاً حلق غريه� ،أما ماعدا
ذلك فال يجب(.((5
الرتجيح:

الراجح هو :القول القا�ضي ب�أن الدفاع عن املال جائ ٌز مطلقاً ،وذلك للآتي:
� -1أن املال جتوز هبته و�إباحته ،فمن باب �أولى جواز ترك الدفاع عنه.
� -2أن الأدلة الواردة بخ�صو�ص هذه امل�س�ألة مل تف ّرق يف احلكم بني �أنواع
الأموال،مما يتبينّ معه �أن التفريق بينها ال �أ�صل له.
املطلب الثاين
تكييف الدفاع ال�شرعي يف القانون

اختلف فقهاء القانون يف تكييف الدفاع ال�رشعي –طبيعته -على �أقوال
�أربعة( ،((5بيانها على النحو التايل:
( ((5ينظر� :شرح النووي على �صحيح م�سلم .165/2
( ((5ينظر :املغني .533/12
( ((5الآية ( )195من �سورة البقرة.
( ((5ينظر :مغني املحتاج ،257/4ورو�ضة الطالبني.188/10
( ((5تنظر هذه الأقوال �أو بع�ضها يف الآتي :قانون العقوبات ،د/عو�ض حممد �ص ،128 ،129والنظرية العامة للقانون
اجلنائي  ،د /رم�سي�س بهنام �ص ،356و�شرح قانون العقوبات ،د/حممد جنيب ح�سني  ،284/1وقانون العقوبات ،د�/سمري
عالية �ص.92
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القول الأول:

وهو ما ذهب �إليه جمهورهم ،حيث يرون �أن الدفاع ال�رشعي يك ّيف على �أنه
حق ،ولكنه لي�س حقاً يقابله التزام يف ذمة �شخ�ص معينّ  ،و�إمنا هو حق مق ّرر يف
مواجهة الكافة ،فال يجوز لأي منهم �أن يحول دون ا�ستعماله ،ويظهر �أن قانون
العقوبات امل�رصي ي�أخذ بهذا القول ،لأنه ي�صف الدفاع ال�رشعي يف ن�صو�صه ب�أنه
حق ،واعرت�ض عليه ب�أنه ال يقابله التزام يف ذمة �شخ�ص معينّ  ،فال يكون �إذاً حقاً.
القول الثاين:

واجب ،غري �أنه لي�س واجباً قانونياً يفر�ضه
ويذهب �إلى �أن الدفاع ال�رشعي
ٌ
القانون ،و ُيرتّب على الإخالل به جزاء ،و�إمنا هو واجب اجتماعي يفر�ضه احلر�ص
على �صيانة احلقوق ذات الأهمية االجتماعية،واعترُ �ض عليه بعدم الت�سليم بذلك،
بدليل �أنه ال جزاء على عدم القيام به عند اكتمال �رشوطه ،و�إمنا هو جمرد رخ�صة.
القول الثالث:

ويرى �أن الدفاع ال�رشعي يعترب رخ�صة ،لأنه ال جزاء على عدم القيام به عند
عدم اكتمال �رشوطه.
القول الرابع:

التف�صيل ،حيث يرى �أن الدفاع ال�رشعي لي�س له حكم واحد ،بل هو يرتدد بني
الأحكام الثالثة التي ت�ضمنتها الأقوال ال�سابقة ،فهو و�إن كان يف �أغلب �أحواله حق،
�إال �أنه يكون رخ�ص ًة يف بع�ض الأحيان ،وواجباً يف �أحيان �أخرى ،فهو يكون حقاً
عندما يقع العدوان على مطلق حق املدافع ،ويكون رخ�صة �إذا كان املدافع يدافع
عن غريه ،ويكون واجباً عندما يفر�ض القانون على املدافع حماية احلق املعتدى
عليه� ،أو يحظر عليه التفريط فيه ،ومثاله:
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�أن رجل الأمن مك ّلف باملحافظة على حياة النا�س ،وعلى �أموالهم ،وعليه ف�إنه
عندما يرى جرمية تو�شك �أن تقع على حق من هذه احلقوق ،ومل يجد و�سيلة لدفعها
�إال ا�ستعمال القوة ،وجب عليه يف هذه احلالة الدفاع بهذه الطريقة ،و�إن مل يفعل
ُ�سئل �إدارياً ،وقد ُي�س�أل جنائياً.
املطلب الثالث
املقارنة

�سبق �أن ب ّينا �أن الدفاع عن العر�ض واجب عند الفقهاء جميعهم ،ومل يفرقوا بني
�أن يدفع الرجل �أو تدفع املر�أة ،وال كون املر�أة ذات زوج� ،أو غري ذات زوج.
�أما الدفاع عن النف�س ،ف�أوجبه اجلمهور ،و�أجازه غريهم ،مبعنى �أنه حق له،
�إن �شاء ا�ستعمله ،و�إن �شاء تركه،والدفاع عن املال لهم فيه عدة �أقوال ،فمنهم من
ف�صل.
�أوجبه ،ومنهم من جعل حكمه اجلواز ،ومنهم من ّ
هذا وعند مقارنة ذلك بالقانون ،جند �أن �رشاح القانون يتفقون مع ما ذهب �إليه
فقهاء ال�رشيعة الإ�سالمية  ،من حيث الأ�صل ،حيث يرى معظم �أهل القانون �أنه
حق ،ويرى بع�ضهم �أنه رخ�صة ،وفريق ثالث يرى �أنه واجب ،وفريق رابع يرى
�أن حكمه يرتدد بني الأحكام الثالثة ال�سابقة ،فح�صل االتفاق بني الفقه الإ�سالمي
والقانون الو�ضعي يف تكييف الدفاع ال�رشعي ب�أنه حق �أو رخ�صة ،لأن من قال من
فقهاء امل�سلمني باجلواز ال يخرج عن ذلك ،واتفق معه �أي�ضاً يف كونه قد يكون واجباً
�أحياناً .ونحن قلنا �إنهما يتفقان من حيث الأ�صل ،لأنهم اتفقوا يف احلكم من حيث
�أ�صله ،واختلفوا يف تنزيل هذه الأحكام على ال�صور �أو احلاالت.
بيد �أننا جند جانب اتفاق بينهما يف �إحدى ال�صور ،وهي حالة دفاع املر�أة عن
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عر�ضها ،فقد �أوجب ذلك كل من الفقه الإ�سالمي والقانون الو�ضعي� ،إال �أن الفقه
الإ�سالمي يوجبه مطلقاً� ،أي �سواء كانت املر�أة ذات زوج �أو غري ذات زوج(،((6
والقانون �إمنا يوجبه على املر�أة املتزوجة فقط ،لأن عر�ضها لي�س حقاً خال�صاً لها،بل
لزوجها �أي�ضاً ،لذا يعاقبها القانون -بناء على �شكوى زوجها� -إذا �أح ّلت عر�ضها
لغري زوجها ،ومكنته من نف�سها(.((6
وقد وجدت �أن ال�شيخ عبد القادر عودة رحمه اهلل قد كتب عن التكييف ال�رشعي
للدفاع ،ثم �أعقبه بتكييفه يف القوانني الو�ضعية ،وبينّ �أنه اختلف تكييفهم له
باختالف الأزمنة ،ثم ختم ذلك بقوله« :والظاهر من مقارنة هذه الآراء املختلفة
باختالف الع�صور وتطوراتها امل�ستمرة� ،أنها انتهت يف القرن الع�رشين �إلى ما بد�أت
به ال�رشيعة الإ�سالمية يف القرن ال�سابع ،فالدفاع يك ّيف يف ال�رشيعة ب�أنه واجب يف
�أكرث احلاالت ،حق يف بع�ضها ،وهو يك ّيف اليوم يف القوانني الو�ضعية ب�أنه حق �إن
مل يكن واجباً»�أ.هـ(.((6
الف�صل الثاين
�شروط الدفاع ال�شرعي وجتاوز حدوده

وفيه مبحثان:
املبحث الأول
�شروط الدفاع ال�شرعي.

وفيه ثالثة مطالب:
( ((6ينظر :املغني البن قدامة .533/12
( ((6ينظر :قانون العقوبات ،د/عو�ض حممد .129
( ((6الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارناً بالقانون الو�ضعي .478/1
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املطلب الأول
�شروط الدفاع ال�شرعي يف الفقه

مل يفرد الفقهاء �رشوط الدفاع ال�رشعي يف ف�صل �أو مبحث ،ولكنها موجودةٌ
بو�ضوح يف ن�صو�صهم ،ولكن بع�ض الفقهاء املعا�رصين �أفردها با�ستقالل بعد �أن
جمعها من ن�صو�ص الفقهاء الأقدمني ،وهذه ال�رشوط كالآتي(:((6
� -1أن يكون هناك اعتداء.
� -2أن يكون هذا االعتداء حا ًال �أو و�شيكاً.
� -3أن ال ميكن دفع االعتداء بطريق �آخر.
� -4أن يدفع االعتداء بالقوة الالزمة لدفعه.
وبعد الإيجاز ،ن�صري �إلى ال�رشح والتمثيل:
ال�شرط الأول� :أن يكون هناك اعتداء:

فال تكون حالة الدفاع �إال عندما يكون الفعل الواقع على الدافع اعتدا ًء ،وعليه
�إن مل يكن اعتداء ف�إنه ال يتحقق وجود الدفاع ال�رشعي ،ويمُ ثّل لذلك بت�أديب الأب
لل�صبي،واجلالد الذي يقتل املحكوم عليه� ،أو
لولده ،والزوج لزوجته ،واملع ّلم
ّ
يقطع يد ال�سارق ،ف�إن هذه الأفعال جميعها ال تعترب عدواناً وال اعتدا ًء ،و�إمنا هي
ف�صلنا �أنواع االعتداء عند الكالم عن
ا�ستعمال حلقٍ �أو �أداء لواجب( ،((6هذا وقد ّ
حكم تكييف الدفاع ال�رشعي.
ويتف ّرع عن هذا ال�رشط م�س�ألة ،وهي هل ي�شرتط �أن يكون االعتداء جناية معاقباً
عليها ،و�أن يكون املعتدي م�س�ؤو ًال جنائياً� ،أو يكفي �أن يكون العمل غري م�رشوع فقط.
( ((6ينظر :الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي ،عبدالقادر عودة.478/1 ،
( ((6ينظر :املرجع ال�سابق .479/1
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اختلف الفقهاء يف هذا على قولني:
القول الأول :ويق�ضي بعدم ا�شرتاط كون االعتداء جناية معاقباً عليها ،بل
يتحقق هذا ال�رشط بكون االعتداء غري م�رشوع،وعليه يدخل فيه االعتداء احلا�صل
كال�صبي ،واملجنون ،واحليوان ،فيعترب املعتدى عليه يف حالة دفاع
من غري املك ّلف
ّ
حينئذٍ  ،ويجوز له الدفع وال ي�ضمن ،متى توافرت �رشوط الدفع ،وهذا هو مذهب
اجلمهور(.((6
القول الثاين :ويق�ضي با�شرتاط كون االعتداء جناية معاقباً عليها ،حتى تقوم
ال�صبي �أو
حالة الدفاع ال�رشعي ،ولي�س معناه عندهم �أنه ال يجوز دفع اعتداء
ّ
املجنون �أو احليوان ،بل يجوز عندهم ذلك ،لكنه لي�س من باب الدفاع ال�رشعي ،بل
من باب ال�رضورة ،وعليه ف�إنه ي�ضمن حينئذٍ  ،وهذا هو مذهب احلنف ّية (.((6
ال�شرط الثاين� :أن يكون االعتداء حا ًال �أو و�شيك ًا:

فال يكون املعتدى عليه يف حالة دفاع �إال �إذا كان االعتداء حا ًال �أو و�شيكاً� ،أي �أنه
البد من حلول االعتداء حقيق ًة �أو حكماً.
وبنا ًء عليه؛ �إذا انق�ضى االعتداء� ،أو كان حدوثه متوهماً ،فال مكان للدفاع ،لأن
احلق فيه ين�ش�أ بن�شوء العدوان ،وينتهي بانتهائه� ،أما دفعه بعد انق�ضائه فيعترب اعتدا ًء
يو ّلد امل�س�ؤولية(.((6
كما يخرج بهذا ال�رشط التهديد باالعتداء ،لأنه ال يوجد هناك خط ٌر يحتمي منه
الإن�سان بالدفاع العاجل ،وب�إمكانه هنا االحتماء بال�سلطات املخت�صة(.((6
( ((6ينظر :بداية املجتهد ،319/2واملغني .530/12
( ((6ينظر :رد املحتار.547/6
( ((6ينظر :تكملة البحر الرائق  ،344/8و�شرح الدر املختار  ،444/2وتبيني احلقائق  ،110 /6ومغني املحتاج ،199/4و�أ�سنى
املطالب �ص ،167و�شرح منتهى الإرادات �ص .378
( ((6ينظر :الت�شريع اجلنائي  ،عبدالقادر عودة .482/1
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وما كان احلكم فيه و�شيكاً فحكمه حكم االعتداء الواقع فع ًال ،وذلك ك�أن ي�شهر
املعتدي ال�سالح على املجني عليه يريد قتله(.((6
ال�شرط الثالث� :أن ال ميكن دفع االعتداء بطريق �آخر:

ي�شرتط لتحقق حالة الدفاع ال�رشعي� ،أال يجد املعتدى عليه و�سيلة �أخرى غري
الدفاع ،وبنا ًء عليه؛ لو �أمكن دفع املعتدي بو�سيلة �أخرى غري الدفاع تعينّ ا�ستعمالها،
و�إال كان الدافع حينئذ معتدياً(.((7
و�إذا �أمكن املعتدى عليه الهرب من املعتدي ،وكان يف ذلك خال�ص له منه ،هل
يجب عليه �أو ًال؟
اختلف الفقهاء يف هذه امل�س�ألة على �أقوال ثالثة ،بيانها كالآتي:
القول الأول :يق�ضي ب�أنه متى �أمكن املعتدى عليه �أن يهرب بنف�سه و�أهله وماله،
يجز له القتال،
�أو يلتجئ �إلى ح�صن �أو جماعة �أو حاكم ،وجب عليه ذلك،ومل ُ
وهذا هو مذهب احلنفية( ،((7واملالكية( ، ((7وهو املذهب عند ال�شافعية( ،((7ووجه
عند احلنابلة( ، ((7وعللوا مذهبهم بالآتي:
 -1لأنه م�أمو ٌر بتخلي�ص نف�سه بالأهون فالأهون،ولي�س له �أن يعدل �إلى الأ�شد
مع �إمكان الأ�سهل.
 -2لأنه �أمكنه الدفاع عن نف�سه دون �إ�رضار غريه ،فلزمه كالأكل من املخم�صة.
القول الثاين :ويق�ضي بعدم وجوب الهرب عليه،وهو الوجه الثاين عند
( ((6ينظر :الأم .27/6
( ((7ينظر :حا�شية ابن عابدين ،383/5وبدائع ال�صنائع  ،93،92/7و�شرح الدر املختار  ،444/2والأم  ،27/6و�أ�سنى
املطالب ،169/4واملهذب  ،225/2واملغني  ،533/12وحا�شية الد�سوقي ،357 ،358/4والتاج والإكليل .323/6
( ((7ينظر :بدائع ال�صنائع.135/7
( ((7ينظر :حا�شية الد�سوقي.358/4
( ((7ينظر :مغني املحتاج ،530/5حا�شية قليوبي وعمرية .206/4
( ((7ينظر :املغني.534/12
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ال�شافعية( ، ((7والوجه الثاين عند احلنابلة �أي�ضاً( ، ((7وعللوا ذلك بالآتي:
 -1ب�أن �إقامته يف ذلك املو�ضع جائزة ،فال يكلف باالن�رصاف.
 -2ولأنه دفع عن نف�سه فال يلزمه،كالدفع بالقتال.
القول الثالث :ويق�ضي بالتف�صيل ،حيث قالوا�« :إن تيقّن املعتدى عليه النجاة
بالهرب وجب عليه،و�إال فال يجب ،وهو الوجه الثالث عند ال�شافعية( ، ((7والواقع
�أن ال�شافعية عندهم عدة �أقوال يف هذه امل�س�ألة ،حيث يرى بع�ضهم التفريق بالنظر
�إلى نوع الهرب ،ف�إن كان م�شيناً فال يتعينّ عليه الهرب ،و�إذا كان غري م�شني لزمه
الهرب ،ويرى بع�ضهم –�أي�ضاً� -أنه متى كان املعتدي م�سلماً وجب الهرب� ،أما �إذا
كان غري م�سلم فال يجب الهرب(.((7
الرتجيح:

الذي يظهر يل رجحانه القول القا�ضي بعدم وجوب الهرب مطلقاً ،لأن الهرب
ني على كل حال ،وال�شارع قد �أباح له الدفاع عن نف�سه.
م�ش ٌ
ال�شرط الرابع� :أن يتم دفع االعتداء بالقوة الالزمة لدفعه:

فاملعتدى عليه مق ّي ٌد دائماً ب�أن يدفع ب�أي�رس الو�سائل التي يندفع بها املعتدي،
ن�ص الفقهاء رحمهم اهلل تعالى على وجوب مراعاة التنا�سب بني الدفاع
هذا وقد ّ
واالعتداء(.((7
وعليه �إذا دخل املعتدي منزل رجل بغري �إذنه ف�أمره باخلروج فلم يفعل ،فله �أن
( ((7ينظر:نهاية املحتاج .28/8
( ((7ينظر :املغني .534/12
( ((7ينظر :مغني املحتاج .5
( ((7ينظر :مغني املحتاج .530/5
اخلر�شي،112/8
( ((7ينظر :تبيني احلقائق  ،111/6والفتاوى الهندية  ،167/2وتب�صرة احلكام ،357/2وحا�شية
ّ
والذخرية ،262/12ومواهب اجلليل ،443/8وحا�شية الد�سوقي ،374/6والإقناع لل�شربيني ،545/2ومغني املحتاج،463/4
والكايف البن قدامة .245/4
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ي�رضبه بحديدة ،لأن احلديد �آل ٌة للقتل بخالف الع�صا ،و�إذا هرب مل يكن له قتله
وال اتباعه ،و�إن �رضبه �رضب ًة ّ
عطلته مل يكن له �أن ُيث ّني عليه ب�رضبة �أخرى؛ لأنه ُكفي
� ّرشه(.((8
املطلب الثاين
�شروط الدفاع ال�شرعي يف القانون

ي�شرتط لقيام حالة الدفاع ال�رشعي يف القانون توافر ال�رشوط الآتية:
� -1أن يجد املدافع نف�سه �أمام خطر جرمية و�شيكة الوقوع على نف�سه �أو ماله�،أو
نف�س �أو مال غريه.
دخل يف �إيجاد خطر تلك اجلرمية�،إذ لو كان اخلطر راجعاً
� -2أال يكون للمدافع ٌ
�إلى فعل املدافع ،ال يكت�سب جتاهه و�صف اجلرمية التي يجوز له �أن يدر�أها بالقوة.
� -3أن تكون تلك اجلرمية من اجلرائم التي �أباح القانون درءها ب�سلوك �إجرامي
يف مادته.
� -4أن يكون ال�سلوك الإجرامي الزماً لدفع اخلطر.
� -5أن يكون هذا ال�سلوك متنا�سباً مع اخلطر املراد دفعه(.((8
هذه �رشوط الدفاع ال�رشعي يف القانون على �صفة الإجمال ،وقد �آثرنا عدم
�رشحها بُغية االخت�صار ،ونحن �أوردناها مدجمة ،و�إن كان كثري من ال�رشاح يق�سمها
�إلى ق�سمني� :رشوط تتعلق بالعدوان ،و�رشوط تتعلق بفعل الدفاع(.((8
( ((8ينظر :تبيني احلقائق  ،111/6وحا�شية اخلر�شي ،112/8ونهاية املحتاج ،178/7واملغني .540/12
( ((8تنظر هذه ال�شروط يف :النظرية العامة للقانون اجلنائي ،د/رم�سي�س بهنام �ص .357 ،358
( ((8ينظر :قانون العقوبات ،د/عو�ض حممد �ص 129وما بعدها ،و�شرح قانون العقوبات ،د/حممود جنيب ح�سني .287/1
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املطلب الثالث
املقارنة

قال ال�شيخ عبدالقادر عودة رحمه اهلل يف معر�ض مقارنته ملا �أورده القانون
بخ�صو�ص الدفاع ال�رشعي مع ال�رشيعة الإ�سالمية ،قال�...« :أما �رشوط الدفاع
يف ال�رشيعة فهي نف�س ال�رشوط يف القوانني الو�ضع ّية احلديثة ،وعلى الأخ�ص يف
والفرن�سي ،و�آراء ال�رشع يف هرب املدافع ال تختلف عن �آراء
امل�رصي
القانون
ّ
ّ
الفقهاء ،فبع�ضهم يرى هرب املدافع وبع�ضهم ال يراه ،وبع�ضهم يف ّرق بني الهرب
املُ�شني والهرب غري امل�شني ،ويوجب الهرب �إذا مل يكن �شائناً»(.((8
املطلب الأول
جتاوز حدود الدفاع ال�شرعي يف الفقه

تقدم معنا عند الكالم عن �رشوط الدفاع ال�رشعي� ،أنه يتعينّ على الدافع �أن
ّ
يدفع من اعتدى عليه بالأخف فالأخف ،وال يتجاوز املرتبة الدنيا �إلى التي �أعلى
منها ،ف�إن �أمكن الدفع بكالم �أو ا�ستغاثة بالنا�س حرم ال�رضب،و�إن �أمكن الدفع
ب�رضب بيدٍ حرم ال�سوط ،وهكذا ،و�إن و ّلى املعتدي هارباً ،حرم تت ّبعه.
ال�رشعي ف�إنه تلحقه امل�س�ؤولية� ،سوا ًء
وعليه؛ متى جتاوز املدافع حدود الدفاع
ّ
بق�صا�ص �أو دية� ،أو �ضمان للمتلف.
قال ابن قدامة رحمه اهلل« :وجملته �أن الرجل �إذا دخل منزل غريه بغري �إذنه،
�سالح �أو مل يكن ،لأنه
فل�صاحب الدار �أمره باخلروج من منزله� ،سوا ًء كان معه
ٌ
التعدي ،كما لو غ�صب
متعدٍ بدخوله ملك غريه ،فكان ل�صاحب الدار مطالبته برتك ّ
( ((8ينظر :الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارناً بالقانون الو�ضعي ،عبدالقادر عودة .489/1
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منه �شيئاً ،ف�إن خرج بالأمر مل يكن له �رضبه ،لأن املق�صود �إخراجه ...،ف�إن مل يخرج
بالأمر ،فله �رضبه ب�أ�سهل ما يعلم �أنه يندفع به ،لأن املق�صود دفعه ،ف�إذا اندفع بقليل
فال حاجة �إلى �أكرث منه ،ف�إن علم �أنه يخرج بالع�صا ،مل يكن له �رضبه باحلديد ،لأن
احلديد �آل ٌة للقتل ،بخالف الع�صا ،و�إن ذهب مو ّلياً مل يكن له قتله ،وال اتباعه ك�أهل
البغي ،و�إن �رضبه �رضب ًة ّ
عطلته مل يكن له �أن يث ّني عليه ،لأنه ُكفي � ّرشه ،و�إن �رضبه
فقطع ميينه ،فو ّلى مدبراً ف�رضبه فقطع رجله ،فال ِرجل م�ضمون ٌة عليه بالق�صا�ص �أو
الدية ،لأنه يف حالِ ال يجوز له �رضبه»�أ.هـ.((8( .
وقال عبد القادر عودة�« :إذا ا�ستعمل املدافع قو ًة �أكرث مما تق�ضي ال�رضورة
لدفع االعتداء ،فهو م�س� ٌ
حد الدفاع امل�رشوع ،ف�إذا
تعدى به ّ
ؤول عن فعله الذي ّ
كان ال�صائل يندفع بالتهديد ف� َرضبه فهو م�س�ؤول عن ال�رضب،و�إن كان يندفع
بال�رضب باليد فجرحه فهو م�س�ؤول عن اجلرح ،و�إن كان يندفع باجلرح فقتله فهو
م�س� ٌ
ؤول عن القتل ،و�إن هرب ال�صائل بعد �أن جرحه ،فاتبعه املدافع وجرحه مرة
ثانية ،فهو م�س� ٌ
ؤول عن اجلرح الثاين ،...وهكذا ي�س�أل امل�صول عن كل فعل مل يكن
الزماً لدفع االعتداء ،وبني االعتداء والدفاع ارتباط وثيق؛ لأن الدفاع يتولد عن
االعتداء ،ف�إذا بد�أ االعتداء بد�أت حالة الدفاع ،و�إذا انتهى االعتداء فقد انتهت حالة
الدفاع ،ومن ثم ال يعترب امل�صول عليه مدافعاً �إذا انتهى االعتداء ،وي�س�أل عن كل
فعل يقع منه بعد انتهاء االعتداء»(.((8

( ((8املغني.531 ،532/12
( ((8الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي.486 ،487/1
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املطلب الثاين
جتاوز حدود الدفاع ال�شرعي يف القانون

يتحقّق جتاوز حدود الدفاع ال�رشعي عندما ّ
يختل التنا�سب بني فعل الدفاع
وج�سامة اخلطر الذي كان يهدد حق املعتدى عليه ،مع توافر بقية ال�رشوط الأخرى
للدفاع ال�رشعي(.((8
ويف تعبري �آخر؛ يعني جتاوز حدود الدفاع امل�رشوع :ا�ستعمال قدر من القوة
يزيد على القدر الكايف لدرء اخلطر،وبنا ًء على ذلك ،يتبينّ �أن املق�صود لي�س انتفاء
�أي �رشط من �رشوط الدفاع امل�رشوع ،و�إمنا املق�صود انتفاء �رشط معينّ منها،هو �رشط
التنا�سب� ،أما �إذا انتفى ٌ
�رشط �سواه،ف�إن حالة الدفاع امل�رشوع ال تقوم ،ومن ثم ال
يكون حمل البحث جتاوز حدود الدفاع ،لأن بحث جتاوز حدود الدفاع امل�رشوع
ال يكون �إال بعدم ثبوت قيام هذا احلق �أو ًال(.((8
والأ�صل� :أن انتفاء �رشط التنا�سب يف�ضي �إلى عدم توافر حالة الدفاع ال�رشعي،
ويرتتب على ذلك حلوق امل�س�ؤولية اجلنائية للمدافع ب�سبب جتاوزه ،ومع ذلك جند
�أن القانون قدر مدى اال�ضطراب الذي يقع فيه كل من يتع ّر�ض العتداء ،فيبالغ
ي�ستحق معه تخفيف العقاب عنه ،وال يتحقّق
بح�سن ن ّية يف ر ّد هذا االعتداء ،مما
ُّ
ح�سن النية هنا �إال يف احلالة التي ال يكون فيها املتهم قا�صداً �إحداث �رضر �أ�شد
مما ي�ستلزمه هذا الدفاع ،وبنا ًء عليه؛ ال ي�ستحق هذا التخفيف املتهم الذي يتع ّمد
جتاوز حدود الدفاع ال�رشعي ،لأنه يفتقد �رشط ح�سن النية ،وذلك كما لو كان يعلم
�أن فعله �أ�شد ج�سامة مما يقت�ضيه رد اخلطر ،ف�إنه هنا تلحقه امل�س�ؤولية العمدية ،وال
( ((8ينظر :مبادئ قانون العقوبات امل�صري� ،أ.د�/أحمد عو�ض بالل �ص .240
( ((8ينظر� :شرح قانون العقوبات ،د/حممود جنيب ح�سني.328 ،329/1
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جمال لزعم توافر الدفاع ال�رشعي(.((8
و�إذا كان جتاوز املدافع حدود الدفاع ال�رشعي نتيجة اخلط�أ ،ك�أن يكون حدد
ج�سامة اخلطر�،أو ج�سامة فعل الدفاع على نحو غري �صحيح ،يف حني كان يف و�سعه
التحديد ال�صحيح ،ف�إنه �سيكون م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية غري ق�صدية( ،((8وتقدير ذلك
جميعه خا�ضع لل�سلطة التقديرية ملحكمة املو�ضوع(.((9
املطلب الثالث
املقارنة

تتفق القوانني الو�ضعية مع الفقه الإ�سالمي يف �أنه متى جتاوز املدافع حدود
الدفاع ال�رشعي ،ف�إنه تلحقه امل�س�ؤولية عن كل فعل مل يكن الزماً لدفع االعتداء ،بل
تعدى املعتدي عليه حدود الدفاع امل�رشوع.
�إنه ي�صبح املعتدي يف حالة دفاع �إذا ّ
الف�صل الثالث
�إثبات الدفاع ال�شرعي و�آثاره

وفيه مبحثان:
املبحث الأول
�إثبات الدفاع ال�شرعي

وفيه ثالثة مطالب:
( ((8ينظر� :شرح قانون العقوبات ،د/حممود جنيب ح�سني �ص.329
( ((8ينظر� :شرح قانون العقوبات ،د/حممود جنيب ح�سني �ص.329
( ((9ينظر :قانون العقوبات ،د�/أمني م�صطفى حممد �ص.198
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املطلب الأول
�إثبات الدفاع ال�شرعي يف الفقه

هذه امل�س�ألة من �أهم امل�سائل املتع ّلقة مبباحث الدفاع ال�رشعي ،وذلك �أن ادعاء
ا�ستعمال حق الدفاع ال�رشعي ال ميكن قبوله بدون �إثبات ،و�إال �أ�ضحى هذا احلق
ذريعة لالعتداء على الآخرين ،ولأن الأ�صل عدم ما ّيدعيه ،كما �أن ت�ضييق نطاق
الإثبات فيه ،وعدم اعتبار القرائن ،و�شواهد احلال ،ومالب�سات الواقع يف�ضي �إلى
م�صادرة هذا احلق ،لأن الغالب �أن املعتدي يتحينّ الفر�ص التي ال يوجد عند املعتدى
عليه من ي�شهد له،وو�سائل �إثبات الدفاع ال�رشعي املراد بها من حيث الأ�صل� :إثبات
توافر حالة الدفاع من حيث �أ�صلها،وقد يحتاج �إليها يف �إثبات التدرج يف الدفاع،
وعدم جتاوز حدوده ،عندما يكون ذلك ظاهراً من تفا�صيل الواقعة.
وقبل �أن ن�رشع يف بيان و�سائل �إثبات الدفاع ال�رشعي يح�سن التنبيه �إلى �أننا لن
نتع ّر�ض �إلى تعريف هذه الو�سائل ،وال دليل م�رشوعيتها ،وال غري ذلك من الأحكام
اخلا�صة بها باعتبارها و�سيلة �إثبات ،و�إمنا كالمنا �سوف ينح�رص يف مدى اعتبارها
و�سيلة لإثبات الدفاع ال�رشعي من عدمه.
و�إذا تقرر هذا؛ ف�إننا نقول� :إن و�سائل �إثبات الدفاع ال�رشعي ما ي�أتي:
�أو ًال :االعرتاف:

ال ميكن ت�صور �إثبات الدفاع عن طريق االعرتاف �إال يف �صورتني ،وهما:
ال�صورة الأولى :اعرتاف اجلاين نف�سه باالعتداء احلا�صل منه:

وهذا �إمنا يتحقق عندما يكون الدفاع بدون القتل ،ف�إذا اعرتف املعتدي ف�إن
الدفاع يثبت ،وترتتّب عليه �آثاره ،فال يجب ق�صا�ص وال دية.
ع�ض يد
وهذه ال�صورة ي�شهد لها قول النبي �صلى اهلل عليه و�س ّلم يف �ش�أن من ّ
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رجل فنزعها من فيه ،فقلع ثن ّيته ،وارتفعا �إليه �صلى اهلل عليه و�س ّلم ،ليق�ضي بينهما،
ٍ
فقال« :يع�ض �أحدكم �أخاه كما يع�ض الفحل ،ال دية له»( ، ((9ف�إن الرجل املعتدي ُمق ّر
بفعله ،فرتتّب عليه ثبوت الدفاع.
ال�صورة الثانية� :إقرار ويل الدم:

وهذا يكون يف حالة ما �إذا كان املعتدي مقتو ًال،ف�إذا مل ي�ستطع الدافع دفع
املعتدي �إال بقتله فقتله ،واعرتف �أولياء املقتول �أن �صاحبهم كان معتدياً ،ف�إن هذا
ٍ
بق�صا�ص وال دية.
كاف يف �إثبات حالة الدفاع ،ومن ثم عدم ال�ضمان ،ال
ٍ
وهذه ال�صورة ي�شهد لها الأثر املروي عن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه حيث
رجل يعدو ويف يده �سيف ّ
يتغدى� ،إذ جاءه ٌ
ملطخ بالدم،
«ورد عنه� :أنه كان يوماً ّ
ووراءه قو ٌم يعدون خلفه ،فجاء حتى جل�س مع عمر ،فجاء الآخرون فقالوا :يا
�أمري امل�ؤمنني� :إن هذا قد قتل �صاحبنا ،فقال له عمر :ما يقولون؟ ،فقال:يا �أمري
امل�ؤمنني �إين �رضبت فخذي امر�أتي ف�إن كان بينهما �أحد فقد قتلته،فقال عمر :ما
يقول؟،قالوا:يا �أمري امل�ؤمنني �إنه �رضب بال�سيف فوقع يف و�سط الرجل وفخذي
فهزه ثم دفعه �إليه ،وقال�:إن عادوا فعد»(.((9
املر�أة ،ف�أخذ عمر �سيفه ّ
ثاني ًا :ال�شهادة:

يثبت الدفاع ال�رشعي �أي�ضاً عن طريق ال�شهادة ،لكن ما الن�صاب املطلوب لإثبات
حالة الدفاع؟
للجواب على هذا ال�س�ؤال نقول� :إن هذا يختلف باختالف حاالت الدفاع ،ف�إن
كان الدفاع عن غري العر�ض ،ف�إنه يكفي يف �إثباته �شاهدين عدلني من امل�سلمني ،ف�إن
(� ((9صحيح البخاري مع فتح الباري ـ كتاب الديات ـ باب �إذا ع�ض رج ً
ال فوقعت ثناياه  ،219/12و�صحيح م�سلم مع �شرح
النووي ـ كتاب الق�سامة ـ باب :ال�صائل على نف�س الإن�سان وع�ضوه.159/11 ،
(� ((9أخرجه �سعيد بن من�صور يف �سننه� ،أورده ابن قدامة يف املغني  ،535/12ومل �أجده يف كتب الآثار.
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عجز املعتدى عليه عن الإثبات ،فعليه القود ،و�سواء كان املقتول ُيعرف ب�رسقة �أو
عيارة �أو ال يعرف( ،((9ولكن :هل ي�شرتط �أن ت�شهد البينة على �أنهم ر�أوا املعتدي
�شاهراً �سالحه� ،أو ال ي�شرتط؟
اختلف الفقهاء رحمهم اهلل يف ذلك على قولني:
القول الأول :ويق�ضي ب�أنه البد �أن ت�شهد البينة على �أنهم ر�أوا املعتدي داخ ًال دار
املعتدى عليه ،م�شهراً �سالحه،لأن الظاهر من احلال �أنه �أراد قتله ،ف�إن مل يذكروا
مدعي الدفاع ،وعليه القود ،لأنه
�سالحاً�،أو ذكروا �سالحاً غري م�شهورٍ،مل يقبل قول ّ
قد يدخل حلاجةٍ ،وجمرد الدخول امل�شهود به ال يوجب هدر دمه،وهذا هو ٌ
قول
لل�شافعية(ٌ ، ((9
وقول للحنابلة(.((9
القول الثاين :ويق�ضي �أنه ُيكتفى بقول البينة �إن املقتول دخل دار القاتل ب�سالح
من غري �شهر�،إذا كان القتيل معروفاً بالف�ساد� ،أو بينه وبني القتيل عداوةٌ للقرينة،
وهذا ٌ
قول لل�شافعية(.((9
الرتجيح� :أجدين �أميل لرتجيح القول الثاين ،لأن القرائن معتد بها يف الفقه
الإ�سالمي ،ونحن نعلم �أن قرينة العداوة معتربة يف الق�سامة ومع هذا ف�إن قا�ضي
املو�ضوع هو الذي ي�ستطيع تقدير هذه القرائن بالنظر لوقائع كل ق�ضية على حدة،
�أما �إذا كان الدفاع عن العر�ض،ف�إن الفقهاء رحمهم اهلل تعالى اختلفوا يف ن�صاب
ال�شهادة املطلوبة لإثبات حالة الدفاع ،وخالفهم هذا على قولني ،بيانهما على النحو
التايل:
( ((9ينظر :حا�شية ابن عابدين ،351/5وحا�شية الد�سوقي .375/6

( ((9ينظر :املهذّب ،226/2ورو�ضة الطالبني.375/10
( ((9ينظر :املغني.536/12
( ((9ينظر :مغني املحتاج.199/4
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القول الأول :ذهب اجلمهور -املالكية( ، ((9وال�شافعية( ، ((9واحلنابلة يف �إحدى
الروايتني(� ، ((9إلى �أنه ُي�شرتط لإثبات الدفاع ال�رشعي عن العر�ض �أربعة �شهود
عدول ،ف�إذا حتقق ذلك ،ف�إنه ي�سقط ال�ضمان عن الدافع �سوا ًء كان ق�صا�صاً �أو دي ًة� ،أما
ال�شافعي رحمه اهلل
مباح ديان ًة �إذا كانا ث ّيبني ،قال الإمام
قتل املتل ّب�سني بالزنا فهو فع ٌل ٌ
ّ
وجل ُ
تعالى«وي�سع ُه فيما بينه وبني اهلل عزّ ّ
قتل الرجل وامر�أته �إذا كانا ث ّيبني»�أ.هـ(.((10
قلت :ويتعينّ �إ�ضافة قيدٍ �آخر ،وهو كون املر�أة طائع ًة غري ُمكره ٍة – ن�س�أل اهلل
ُ
ال�سالمة والعافية –.
ّ
أ�صحاب هذا القول ب�أدلة منها:
ا�ستدل �
وقد
ُ
 -1ما رواه �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن �سعد بن عباد ٍة ر�ضي اهلل عنه ،قال:
وجدت مع امر�أتي رج ًال� ،أ�أمهله حتى �آتي ب�أربعة �شهداء؟،
«يا ر�سول اهلل �إن
ُ
قال:نعم»(.((10
طالب ر�ضي اهلل عنه حيث ورد �أنه ُ�سئل
علي بن �أبي ٍ
 -2الأث ُر الذي ُروي عن ّ
ع ّمن وجد مع امر�أته رج ًال فقتله؟ فقال� :إن مل ي�أت ب�أربعة �شهداء فليعط بر ّمته»(.((10
ال�رشعي عن العر�ض ،وهذا
القول الثاين :ويرى �أنه يكفي �شاهدان لإثبات الدفاع
ّ
ما ذهب �إليه احلنابلة يف �إحدى الروايتني،واحتجوا لهذا فقالوا :لأن البينة ت�شهد على
يثبت ب�شاهدين ،و�إمنا الذي يحتاج �إلى الأربعة الزنا(.((10
وجوده مع املر�أة ،وهذا ُ
( ((9ينظر :تب�صرة احلكام.148/2
( ((9ينظر :رو�ضة الطالبني.190/10
( ((9ينظر املغني  /12وك�شاف القناع .156/6
( ((10الأم .30/6
(� ((10سبق تخريجه.
(� ((10أخرجه عبد الرزاق يف امل�صنف .433/9
( ((10ينظر  :املغني . 536 ، 535/12
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الرتجيح:

الذي �أرى رجحانه هو القول الثاين القا�ضي ب�أنه ي�شرتط لإثبات الدفاع ال�رشعي
عن العر�ض �شاهدان فقط ،لقوة حجتهم ،لأن االختالف بني الإثبات هنا وبني �إثبات
الزنا ظاهر� ،إذ املق�صود هنا �إثبات واقعة ال�صيال ال غري ،ويظهر الأثر جلياً عندما
يدفع املُعتدي عليه ال�صائل بغري القتل ،كالقطع �أو ال�رضب،ف�إن قيام حالة الدفاع
تثبت وي�سقط ال�ضمان� ،سواء كان ق�صا�صاً �أو دية.
�صدق يف
ثالثاً :اليمني :قال الد�سوقي رحمه اهلل « :ف�إن مل تقم ب ّينة� ،ضمن ،وال ُي ّ
مبو�ضع لي�س بح�رضة النا�س
دعواه �أنه �صال عليه،ومل يندفع عنه �إال بقتله� ،إال �إذا كان
ٍ
�صدق بيمينه»�أ.هـ(. ((10
ف�إنه ُي ّ
كما �أن احلنابلة �أجازوا العمل باليمني يف حالة ت�صارع �شخ�صني وادعائهما
الدفاع.
قال ابن قدامة رحمه اهلل« :و�إن جتارح رجالن فادعى كل واحد منهما الدفاع عن نف�سه،
حلف كل واحد منهما على �إبطال دعوى �صاحبه ،وعليه �ضمان ما جرحه»�أ.هـ(.((10
وجاء يف مطالب �أويل النهى�« :أو جتارح اثنان ،وادعى كل منهما الدفاع عن
نف�سه ،فالقود على كل منهما ب�رشطه� ،أو الدية �إن مل يجب قود �أو عفا م�ستحقه،
وي�صدق منكر منهما بيمينه»�أ.هـ(.((10
وجند �أن ابن الق ّيم رحمه اهلل ق ّرر �أن اليمني تكون م�رشوعة يف جانب �أقوى
املتداعيني ،حيث قال« :الثابت �أن اليمني �إمنا كانت يف جانب املدعى عليه ،حيث مل
يرتجح جانب املدعي ل�شيء غري الدعوى،فيكون جانب املدعى عليه �أولى باليمني،
( ((10حا�شية الد�سوقي .375/6
( ((10املغني.537/12 ،
(.42/6 ((10
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لقوته ب�أ�صل براءة الذمة ،فكان هو �أقوى املدعيني با�ست�صحاب الأ�صل ،فكانت
ّ
اليمني من جهته ،ف�إذا ترجح جانب املدعي ٍ
بلوث �أو نكولٍ � ،أو �شاهد ،كان �أولى
باليمني لقوة جانبه بذلك ،فاليمني م�رشوعة يف جانب �أقوى املتداعيني ،ف�أيهما قوي
جانبه �شرُ عت اليمني يف حقه بقوته وت�أكيده.
ولهذا ملّا قوي جانب املدعيني باللوث� ،رشعت الأميان يف جانبهم ،وملّا قوي
جانب املدعي بنكول املدعى عليه ُر ّدت اليمني عليه ،كما حكم به ال�صحابة ر�ضي اهلل
و�صوبه الإمام �أحمد،وقال« :ما هو ببعيد ،يحلف وي�أخذ»�أ.هـ(.((10
عنهمّ ،
ولذا ن�أخذ من كالم ابن القيم �أنه متى ُوجدت العداوة بني املعتدي واملدافع ،ف�إنه
وقوت جانب مدعي الدفع،
ُيقبل قول املدافع مع ميينه ،ومثله القرائن ،ف�إذا رجحت ّ
ف�إنه يقبل قوله مع ميينه.
بل �إن ابن فرحون رحمه اهلل نقل عن مالك رحمه اهلل ما هو �أبعد من ذلك ،حيث
�أجاز قبول قول مدّ عي الدفاع بدون بينة وال ميني� ،إذا كان املعتدي معروفاً باالعتداء
وال� ّرش ،حيث قال« :ومن كتاب الرعيني ،قال مالك فيمن دخل عليه ال�سرُ ّ اق ف�رسقوا
متاعه ،وانتهبوا ماله و�أرادوا قتله ،فنازعهم وحاربهم ،ثم ادعى �أنه عرفهم �أو مل
يعرفهم� ،أهو م�صدّ ق عليهم �إذا كانوا معروفني بال�رسقة ُم�ستح ّلني لها� ،أو ترى �أن
ٌ
م�صدق ،وقد نزلت هذه باملدينة يف زمان عمر ر�ضي اهلل عنه
يكلف الب ّينة؟ قال :هو
فغرمهم عمر ر�ضي اهلل عنهـ بقوله ،ونكلهم عقوبة موجعة ،ومل ُيك ّلفه الب ّينة»�أ.هـ(.((10
رابعاً :القرائن:
ال�رشعي بالقرائن،
اختلف الفقهاء رحمهم اهلل تعالى يف حكم �إثبات الدفاع
ّ
وخالفهم يف ذلك على قولني:
( ((10الطرق احلكمية .67
( ((10تب�صرة احلكام .98/2
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ال�رشعي عن طريق القرائن،
القول الأول :ويق�ضي ب�أنه ال ميكن �إثبات الدفاع
ّ
فلو قتل ٌ
رجل �آخر يف داره –�أي دار القاتل – وادعى �أنه قد هجم على داره فقتله،
و�أنكر و ّ
يقت�ص من القاتل ،ما مل ي�أت ببينة مقبولة،وال ُينظر هنا �إلى
يل املقتول ،ف�إنه ّ
كون املقتول معروفاً بال�رسقة� ،أو عيارة �أو ال� ،أو وجد معه �سالح ،و�سواء كان بينه
وبني القاتل عداوة �أو ال ،وهذا هو قول احلنابلة(.((10
ال�رشعي عن طريق القرائن،كما لو
القول الثاين :ويق�ضي ب�أنه ميكن �إثبات الدفاع
ّ
كان املعتدي (ال�صائل) معروفاً بال�رش والف�ساد� ،أو بينه وبني الدافع عداوة ،ف�إن هذه
قرائن ميكن بنا ًء عليها قبول قول الدافع ،حتى ولو مل يكن معه ب ّينة ،وهذا هو قول
احلنف ّية فيما يظهر من �أقوالهم ،قال ابن عابدين رحمه اهلل « :و�إن كان املقتول معروفاً
قت�ص من القاتل يف القيا�س،وجتب الدية يف ماله لورثة املقتول
بال�رش وال�رسقة مل ُي ّ
يف اال�ستح�سان ...لأن داللة احلال �أورثت �شبهة يف الق�صا�ص ال املال »�أ.هـ(.((11
ال�رشعي مطلقاً،
ومن هذا الن�ص :يتبينّ �أنهم مل ي�أخذوا بالقرائن يف �إثبات الدفاع
ّ
و�إمنا جعلوها م�سقط ًة للق�صا�ص دون الدية.
ال�رشبيني رحمه اهلل« :لو
وهو قول ال�شافعية -كما يظهر من كالمهم� -أي�ضاً ،قال
ّ
�شخ�ص �آخر يف داره ،وقال �إمنا قتلته دفعاً عن نف�سي �أو مايل ،و�أنكر ُّ
الويل،
قتل
ٌ
فعليه البينة ب�أنه قتله دفاعاً ،ويكفي قولها دخل داره �شاهر ال�سالح ،وال يكفي قولها
دخل ب�سالح من غري �شهر� ،إال �إذا كان معروفاً بالف�ساد� ،أو بينه وبني القتيل عداوة
فيكفي ذلك للقرينة»�أ.هـ(.((11
فهو -و�إن كان الظاهر من قوله -فيكفي ذلك للقرينة� ،أن مراده فيكفي قول
( ((10ينظر :املغني  ،536/12وك�شاف القناع .532/5
( ((11حا�شية ابن عابدين .547/6
( ((11مغني املحتاج .536/5
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البينة دخل ب�سالح من غري �شهر� ،إال �أن ما ورد عند �صاحب نهاية املحتاج تفيد �أن
�إثبات الدفاع ميكن �أن يكون عن طريق القرينة الظاهرة ،منفردة حيث قال« :لو
اختلفتا يف �أ�صل ال�صيال مل ُيقبل قول القاتل �إال ببينة �أو قرينة ظاهرة كدخوله عليه
بال�سيف م�سلو ًال� ،أو �إ�رشافه على ُح َرمه»�أ.هـ(.((11
ال�صيال بالقرينة الظاهرة،
فهو -كما ترىّ � -رصح بقبول قول القاتل يف �إثبات ِّ
ومثّل لها.
ٌ
وقول عند احلنابلة ،قال الرحيباينّ�« :أما �إذا قامت القرائن من حال املقتول على
�صدق قتله ،ككون املقتول من �أهل الفجور والف�ساد الذين ال يبالون باالرتكابات
القبيحة على اختالف �أنواعها ،فال مانع من درء احلد عنه ،و�إلى هذا مال �صاحب
الفروع؛ لأن القرينة �شبه قوية»�أ.هـ(.((11
فه�ؤالء جميعهم �أجازوا �إثبات الدفاع ال�رشعي عن طريق القرائن ،و�إن اختلفوا
فيما يرتتّب على ذلك ،هل يرتتّب عليه �سقوط الق�صا�ص والدية؟ �أو �سقوط
الق�صا�ص فقط؟
الراجح:

ال�رشعي عن طريق القرائن القوية ،و�أنه
يرتجح عندي هو �إثبات الدفاع
الذي ّ
ّ
يرتتّب عليه �إ�سقاط الق�صا�ص والدية ،وارتفاع امل�س�ؤولية عن الدافع متى توافرت
ال�رشوط ،وذلك للآتي:
� -1أن القرائن القوية اعتربتها ال�رشيعة(.((11
ن�ص يف هذه
 -2للأثر الوارد عن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه يف واقعة هي ٌ
( ((11نهاية املحتاج /8؟؟؟.
( ((11مطالب �أويل النهى .42/6
( ((11ينظر :الطرق احلكمية .8 ،7
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امل�س�ألة ،وهي حالة الدفاع عن النف�س ،فقد ورد�« :أن رج ًال ا�ست�ضاف �أُنا�ساً من
ُهذيل ،ف�أر�سلوا جارية لهم حتطب ،ف�أعجبت ال�ضيف فاتبعها ،ف�أرادها على نف�سها
فف�ضت كبده فمات ،فذهب
فامتنعت ،فعاركها �ساعة ،فانفلتت منه ،فرمته بحجر ّ
�أهلها �إلى عمر ف�أخربوه ،ف�أر�سل فوجد �آثارهما ،فقال عمر :قتيل اهلل ،واهلل ال يودى
�أبداً»(.((11
ووجه اال�ستدالل هنا من هذا الأثر ،هو �أن عمر بن ّ
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه اعترب
القرائن يف �إثبات حالة الدفاع عن النف�س يف هذه الواقعة ،وهذه القرائن هي الآثار
املوجودة يف موقع احلادثة.
املطلب الثاين
�إثبات الدفاع ال�شرعي يف القانون

من املق ّرر �أن تقدير الوقائع امل�ؤدية �إلى قيام حالة الدفاع ال�رشعي �أو نفيها ،والتزام
املدافع حدوده �أو جتاوزها ،وح�سن نيته �أو �سوءها ،هو من الأمور املتعلقة مبو�ضوع
قدمة �إليها(، ((11
الدعوى ،وللمحكمة الف�صل فيها بح�سب ما يتبينّ لها من الأدلة امل ُ ّ
ولها ال�سلطة التقديرية يف توافر حالة الدفاع ال�رشعي� ،سواء من تلقاء نف�سها� ،أو
بناء على دفع املتهم به �أمامها ،وهي يف هذا ال تخ�ضع لرقابة حمكمة النق�ض� ،إال �إذا
كان حكمها غري م�ست�ساغ ،وال يتفق مع املنطق �أو العقل ،بحيث تكون النتائج التي
انتهى �إليها احلكم ال تتفق مع ما �أثبته من مقدمات ووقائع(.((11
ح�صلتها املحكمة تر�شّ ح لقيام حالة الدفاع
و�إذا كانت وقائع الدعوى كما ّ
( ((11ينظر :ال�سنن الكربى للبيهقي  ،327/8وم�صنف ابن �أبي �شيبة  ،407/6و�شرح الزرك�شي . 414/6
( ((11ينظر :قانون العقوبات ،د.عو�ض حممد �ص.183، 184
( ((11ينظر :قانون العقوبات ،د�.أمني م�صطفى �ص.195
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تت�صدى من تلقاء نف�سها للبحث يف حالة
ال�رشعي ،ف�إنه يتعينّ على املحكمة �أن
ّ
ال�رشعي ،وحتكم يف هذا ال�ش�أن �إثباتاً �أو نفياً ،حتى ولو مل يدفع املتهم �أمامها
الدفاع
ّ
بذلك ،بل حتى ولو اعت�صم بالإنكار ،و�أ� ّرص على عدم الفعل� ،أما �إن كانت وقائع
ح�صلتها املحكمة ال تُر�شّ ح لقيام هذه احلالة ،ف�إنه يتعينّ على املتهم
الدعوى -التي ّ
ال�رشعي �أن يورده ب�رصيح لفظه،بل يكفي
لتم�سك املتهم بالدفاع
�أن ُيثريها ،وال يلزم ّ
ّ
�أن ُي� ّرص على �أنه مل يكن معتدياً ،و�إمنا كان ير ّد اعتداء وقع عليه من املجني عليه(.((11
«وال ُي�شرتط ل�صحة الدفع �أن يبدي ب�صفة �أ�صلية ،في�صح �إبدا�ؤه على �سبيل
جديته ،وكان ق�ضاء
االحتياط؛ لأن �إبداءه يف هذه ال�صورة ال ينفي بحكم اللزوم ّ
من�سوب �إليه ٌ
مت�سكه
النق�ض قد ّاطرد زمناً على �أن اعرتاف املتهم مبا هو
ٌ
�رشط ل�صحة ّ
ال�رشعي ،بحيث ال ي�ستقيم �إنكاره ارتكاب الفعل �أ�ص ًال ،ومت�سكه
بقيام حالة الدفاع
ّ
ال�رشعي من باب االفرتا�ض واالحتياط ،غري �أنها عدلت
يف �آنٍ واحد بحالة الدفاع
ّ
بعد ذلك عن هذا املذهب ،وا�ستق ّر ق�ضا�ؤها على عك�سه»�أ.هـ(.((11
والتذ ّرع بحق الدفاع امل�رشوع من الدفوع اجلوهرية التي يتعينّ على املحكمة الرد
عليها يف احلكم حتت طائلة اعتباره م�شوباً بالق�صور يف التعليل( ،((12كما ينبغي التنبيه
ال�رشعي من الدفوع املو�ضوعية ،ويرتتّب على ذلك �أنه �إذا
�إلى �أن التم�سك بالدفاع
ّ
مل يدفع به املتهم �أمام حمكمة املو�ضوع ،ف�إنه ال يجوز له �أن يتقدم به لأول مرة �أمام
حمكمة النق�ض ،ومع ذلك يجوز ملحكمة النق�ض �أن تتدخل يف هذه احلالة �إذا كانت
الوقائع الثابتة باحلكم دالة بذاتها على حتقق حالة الدفاع ال�رشعي كما عرفه القانون(.((12
( ((11ينظر :قانون العقوبات ،د.عو�ض حممد� ،ص .185،184
( ((11ينظر :قانون العقوبات ،د.عو�ض حممد� ،ص . 185 ،186
( ((12ينظر :قانون العقوبات ،د�.سمري عالية� ،ص.106
( ((12ينظر :قانون العقوبات ،د�.أمني م�صطفى� ،ص.195
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املطلب الثالث
املقارنة

ال�رشعي يف القانون � ّأن� :شرُ ّ اح القانون
يتبينّ مما �أوردنا بخ�صو�ص �إثبات الدفاع
ّ
عند كالمهم عن �إثبات الدفاع ال�رشعي اهت ّموا ببيان �سلطة املحكمة يف تقرير قيام
ال�رشعي من عدمها ،وبيان مدى مراقبة حمكمة ال ّنق�ض لها يف ذلك،كما
حالة الدفاع
ّ
ال�رشعي من الدفوع اجلوهر ّية،
التم�سك بالدفاع
ّ
ان�صب حديثهم على تقرير � ّأن ّ
ّ
ومن الدفوع املو�ضوعية �أي�ضاً،ومل يتع ّر�ضوا لتف�صيل و�سائل الإثبات التي يعتمد
عليها يف تقرير هذا احلق،وذلك اعتماداً على �أن من املقرر هو �إمكانية �إثباته ب�أي
و�سيلة من و�سائل الإثبات املعروفة.
تت�صدى من تلقاء نف�سها
على �أنه يفهم من تقرير ذلك ب�أنه يتعينّ على املحكمة �أن ّ
للبحث يف حالة الدفاع ال�رشعي ،وحتكم فيه �إثباتاً �أو نفياً ،حتى ولو مل يدفع املتهم
�أمامها بذلك يف حالة تر�شيح وقائع الدعوى لقيام حالة الدفاع ال�رشعي� ،أقول يفهم
من تقريرهم لذلك ب�أنهم يتو�سعون يف �إثبات الدفاع امل�رشوع ،و�أنهم يكتفون بداللة
وقائع الدعوى ،والقرائن التي حتف الواقعة يف �إثبات قيام حالة الدفاع امل�رشوع،
وهذا يتفق مع قول بع�ض فقهاء امل�سلمني فيما يتع ّلق بالإثبات بالقرائن ،مبا يف ذلك
ظروف ومالب�سات الواقعة ،وحالة اجلاين وحالة املجني عليه ،وهو ما نرى وجاهته،
و�رضورة عناية الق�ضاة به ،والذي ا�ست�شهدنا عليه بواقعة ح�صلت يف عهد عمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه وهي �أن رج ًال حاول االعتداء على عر�ض جارية من هذيل،
فدفعت عن نف�سها ،مما �أف�ضى �إلى قتل املعتدي ،فلما ر�أى حمل عراكهما ا�ستدل به
على �صدقها،و�أثبت حالة الدفاع ،و�أهدر دم املعتدي.
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املبحث الثاين
ال�شرعي
�آثار الدفاع
ّ

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب الأول
�آثار الدفاع ال�شرعي يف الفقه

ال�رشعي ف�إنه يرتتّب على ذلك عدم م�س�ؤولية الدافع،
�إذا توافرت �رشوط الدفاع
ّ
ق�صا�ص وال دية ،وال ك ّفارة� ،سواء كان ال�صائل �إن�ساناً مكلفاً
وبناء عليه ال يجب عليه
ٌ
�أو �صبياً�،أو جمنوناً� ،أو دابة ،و�سواء وقع الدفاع عن النف�س �أو العر�ض �أو املال.
وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء املالكية( ، ((12وال�شافعية( ، ((12وبع�ض احلنابلة(.((12
وذهب احلنف ّية(� ((12إلى ما ذهب �إليه اجلمهور� ،إال �أنهم ا�ستثنوا ما �إذا كان
املعتدي (ال�صائل) �صبياً �أو جمنوناً �أو دابة ،ف�إذا قتله امل�صول عليه ،فال ق�صا�ص
ال�صبي واملجنون ،وقيمة الدابة ،لأن داللة احلال �أورثت �شبهة
عليه،لكن تلزمه دية
ّ
يف الق�صا�ص ال يف املال ،وذهب �أبو يو�سف من احلنفية(� ((12إلى �أنه ي�ضمن قيمة
الدابة فقط.
كما ذهب بع�ض احلنابلة(� ((12إلى �أنه ال ي�ضمن يف حالة الدفاع بالقتل عن نف�سه،
وعن ولده� ،أو زوجته� ،أو �أمه� ،أو �أخته �أو عمته �أو خالته� ،أما لو دفع عن غري من ذكر
ف�إنه ي�ضمن.
( ((12ينظر :مواهب اجلليل  ،324/6وحا�شية الد�سوقي .359/4
( ((12ينظر :حتفة املحتاج  ،188/9ومغني املحتاج  ،529/5ونهاية املحتاج .24/8
( ((12ينظر :املغني  ،530/12والإن�صاف .308/10
( ((12ينظر :املب�سوط  ،135/10وحا�شية ابن عابدين  ،547/6وبدائع ال�صنائع .135/7
( ((12ينظر :الهداية  ،449/4وفتح القدير .234/10
( ((12ينظر :ك�شاف القناع .159/4
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الرتجيح:

الراجح بال ريب ما ذهب �إليه جمهور الفقهاء؛ لأن �أدلة م�رشوعية الدفاع مل
تُف ّرق يف احلكم بالنظر �إلى �صفات املعتدي� ،أو املعتدى عليه ،وتفريق املخالفني بني
حاالت الدفاع يف ترتّب �أثر الدفاع هو ّ
حتكم ال م�ستند له ،وال دليل عليه.
وعليه يتبينّ � :أن �أثر الدفاع ال�رشعي يف الفقه الإ�سالمي هو عدم م�س�ؤولية الدافع
مطلقاً ،بحيث ال يرتتّب عليه ق�صا�ص وال دية ،متى توافرت �رشوط الدفاع التي
تقدمت معنا.
ّ
املطلب الثاين
ال�شرعي يف القانون
�آثار الدفاع
ّ

ال�رشعي ،ف�إنه يرتتّب عليه �أن ي�صبح فعل املدافع مربراً،وعم ًال
متى توافر حق الدفاع
ّ
م�رشوعاً ،ال تقوم من �أجله � ّأي م�س�ؤولية ،ال جزائية وال مدن ّية ،لي�س هذا فح�سب،
ميتد �إلى كل فعل
بل �إن الطبيعة املو�ضوعية لأ�سباب التربير تقت�ضي �أن �أثر الإباحة ُّ
أ�صلي ،في�صري كذلك مباحاً ،وذلك كما لو ا�ستعمل املدافع يف دفاعه
مرتبط بالفعل ال ّ
�سالحاً ُمرخّ �صاً ،فتمتنع م�س�ؤوليته وم�صادرته،كما ي�ستفيد من هذا الأثر امل�شاركون
يف اجلرمية جميعهم� ،سواء علموا �أو مل يعلموا بتوافر حالة الدفاع امل�رشوع(.((12
و�إذا تق ّرر �أن �أثر توافر حالة الدفاع امل�رشوع هو تربير الفعل ،وانتفاء قيام
امل�س�ؤولية؛ ف�إنه يرتتّب على ذلك –�أي�ضاً� -أنه يتعينّ على النيابة العمومية حفظ
الأوراق لعدم اجلناية� ،أو �إ�صدار قرار ب�أ ّال وجه لإقامة الدعوى �إذا كانت قد �أجرت
يف الواقعة حتقيقاً ،وذلك لأن الواقعة ال ُيعاقب عليها القانون ،و�إذا حدث و�أحيلت
( ((12ينظر :قانون العقوبات ،د�.سمري عالية �ص  ،106 ،107و�شرح قانون العقوبات ،د.حممد جنيب ح�سني �ص ،326
وقانون العقوبات ،د�.أمني م�صطفى �ص .193 ،194
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ال�رشعي؛ تعينّ على املحكمة
الق�ضية �إلى املحكمة اجلنائية رغم توافر حالة الدفاع
ّ
–�أي�ضاً� -أن تق�ضي بالرباءة من تلقاء نف�سها متى تبينّ من وقائع الدعوى توافر حالة
الدفاع( ، ((12ولكن �إن كان تربير فعل الدفاع ال غبار عليه ،وال غمو�ض حوله �إال �أنه
قد يكون حم ًال ّ
لل�شك �إذا �أ�صاب الفعل حق غري املعتدي ،وذلك كله ٌ �إما �أن يكون
عن ق�صدٍ � ،أو عن غري ق�صدٍ  ،فهاتان �صورتان:
ال�صورة الأولى� :إ�صابة حق غريه عن غري ق�صد (الغلط).

وهذه ال�صورة لها حالتان:
احلالة الأولى :الغلط يف مو�ضوع الفعل ،و ُيق�صد به �أن ُي�صيب املعتدى عليه
�شخ�صاً غري املُعتدي ،وهو يعتقد �أنه املعتدي ،ومثاله:
�أن يتع ّر�ض �شخ�ص ٌ لهجوم مباغت يف الظالم ،فيطلق النار على من ي�سري خلفه
�صاب غري ُه.
ظناً منه �أنه املعتدي ،ف�إذا املعتدي قد ف ّر وامل ُ ُ
احلالة الثانية -:اخلط�أ يف توجيه الفعل ،ومثاله:
م�سد�سه نحو املعتدي ،لكنه لنق�ص مهارته �أ�صاب �شخ�صاً
�صوب املدافع ّ
�أن ُي ّ
�آخر �صادف مروره يف حمل االعتداء.
وحكم القانون يف هذه ال�صورة بحالتيها واحد،وهو تربير الفعل طاملا مل ي�صدر
تق�صري من املعتدى عليه� ،أما �إذا ثبت تق�صري منه ،مبعنى �أنه مل يبذل كل العناية
واالحتياط؛ ف�إنه حينئذٍ يكون م�س�ؤو ًال عن جرمية ق�صد ّية(.((13
ال�صورة الثانية� :إ�صابة حق غريه عن ق�صد.

قد يجد املدافع نف�سه م�ضطراً للم�سا�س بحق غريه كي ّ
يتمكن من الدفاع عن
( ((12ينظر :النظرية العامة للقانون اجلنائي ،د .رم�سي�س بهنام �ص  ،392وقانون العقوبات ،د�.أمني م�صطفى �ص .193
( ((13ينظر� :شرح قانون العقوبات ،د.حممد جنيب ح�سني  ،327/1وقانون العقوبات ،د.عو�ض حممد �ص  ،177وقانون
العقوبات ،د�.سمري عالية �ص  ،107وقانون العقوبات ،د�.أمني م�صطفى �ص .194،193
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نف�سه ،مثال ذلك� -:أن ي�ستويل على م�سد�س مملوك لغريه ،للدفاع عن نف�سه �ضد
املعتدي� ،أو �أن ُيتلف واجهة حمل لبيع �أ�سلحة ال�صيد لي�أخذ بندقية يدافع بها عن
نف�سه.
وحكم القانون يف هذه ال�صورة عدم التربير ،فهي �أفعال غري مربرة قانوناً،لأنها
توجه �إلى م�صدر اخلطر ،وهو املعتدي ،و�إمنا وجهت �إلى �شخ�ص ال �ش�أن له
مل ّ
باخلطر ،لكن ب�إمكان الدافع هنا �أن ي�ستفيد من حالة ال�رضورة متى توافرت �رشوطها،
ال�سيما كون اخلطر ج�سيماً(.((13
املطلب الثالث
املقارنة

ال�رشعي متى توافرت
تتفق القوانني الو�ضعية مع الفقه الإ�سالمي يف �آثار الدفاع
ّ
حالة الدفاع ،وتق ّيد املدافع بحدود الدفاع� ،سوا ًء من حيث تربير فعل الدفاع،
وعدم حلوق امل�س�ؤولية اجلنائية واملدنية للمدافع� ،أو من حيث حكم �إ�صابة فعل
املدافع حق غري املعتدي يف �صورتيه ال�سابقتني.
قال ال�شيخ عبدالقادر عودة رحمه اهلل تعالى « :-وحكم الدفاع يف ال�رشيعة هو
نف�سه حكمه يف القوانني الو�ضعية ،التي جتعل الفعل مباحاً،وال تُرتّب م�س�ؤولية
جنائية �أو مدنية على املدافع �إال يف حالة جتاوز الدفاع»�أ.هـ(.((13

( ((13ينظر :قانون العقوبات ،د�.سمري عالية �ص ،107و�شرح قانون العقوبات ،د.حممد جنيب ح�سني  ،328/1وقانون
العقوبات ،د.عو�ض حممد �ص.177
الو�ضعي .489/1
( ((13الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي ،مقارناً بالقانون
ّ
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د .نا�صر بن حممد اجلوفان
اخلامتة

بعد هذه الرحلة املاتعة املختلطة ب�شيء من امل�شقة يح�سن بنا �أن ّندون باخت�صار
�أهم نتائج البحث ،كما يح�سن �أن نذكر �أي�ضاً بع�ض التو�صيات التي خرجت بها هذه
الدرا�سة املتوا�ضعة.
�أو ًال �أهم نتائج البحث:

 -1حكم الدفاع ال�رشعي من حيث الأ�صل� ،أنه م�رشوع� ،سواء يف الفقه
الإ�سالمي �أو القانون الو�ضعي.
 -2يختلف تكييف الدفاع ال�رشعي يف الفقه الإ�سالمي ،باختالف احلق الذي
يقع عليه االعتداء ،كما يختلف باختالف �أو�ضاع املعتدي و�أو�ضاع املعتدى عليه،
ومنه ما هو حمل اتفاق بني الفقهاء ،وكثري منه حمل خالف ،مع اتفاقهم على �أن
ذلك ال يخرج عن كونه واجباً� ،أو حقاً.
 -3اختلف فقهاء القانون يف تكييف الدفاع ال�رشعي ،فمنهم من يرى �أنه حق،
ومنهم من يرى �أنه واجب ،ومنهم من يرى �أنه رخ�صة ،ومنهم من يرى �أنه يف �أغلب
�أحواله حق ،ويكون رخ�صة يف بع�ض الأحيان ،وواجباً يف �أحيان �أخرى.
 -4تتفق القوانني الو�ضعية مع الفقه الإ�سالمي يف �رشوط الدفاع ال�رشعي.
 -5تتفق القوانني الو�ضعية مع الفقه الإ�سالمي ،يف �أنه متى جتاوز املدافع حدود
الدفاع ال�رشعي ،ف�إنه تلحقه امل�سئولية.
 -6ميكن �إثبات الدفاع ال�رشعي باالعرتاف ،وال�شهادة ،واليمني ،والقرائن.
 -7يتو�سع � ّرشاح القانون يف �إثبات الدفاع امل�رشوع ،حيث يكتفون بداللة وقائع
الدعوى والقرائن التي حتف الواقعة يف �إثبات قيام حالة الدفاع امل�رشوع ،وهذا يتفق مع
قوله بع�ض فقهاء امل�سلمني ،فيما يتعلق بالإثبات بالقرائن،مبا يف ذلك ظروف،ومالب�سات
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الواقعة ،وحالة اجلاين ،وحالة املجني عليه ،وهو ما يرجحه الباحث.
 -8تتفق القوانني الو�ضعية مع الفقه الإ�سالمي يف �آثار الدفاع ال�رشعي ،متى
توافرت حالة الدفاع ،وتقيد املدافع بحدود الدفاع� ،سواء من حيث تربير فعل
الدفاع وعدم حلوق امل�سئولية اجلنائية واملدنية للمدافع � ،-أو من حيث حكم �إ�صابة
فعل املدافع حق غري املعتدي� ،سواء كان بق�صد �أو بدون ق�صد.
ثاني ًا التو�صيات:

 -1على جهات التحقيق والإدعاء العام ،واجلهات الق�ضائية املخت�صة ،الت�صدي من
تلقاء نف�سها ،بالبحث يف حالة الدفاع ال�رشعي ،واحلكم فيها �إثباتاً �أو نفياً ،حتى ولو مل
يدفع املتهم �أمامها بذلك ،لأن مهمتهم �إقرار احلق ،ورفع الظلم ،وباجلملة حتقيق العدالة.
 -2العناية الفائقة مب�س�ألة الإثبات يف الدفاع ال�رشعي� ،سواء يف مرحلة التحقيق
االبتدائي� ،أو يف مرحلة التحقيق النهائي ،وعدم االقت�صار يف الإثبات على االعرتاف
وال�شهادة ،حيث تبني من خالل هذا البحث� ،صحة �إثبات الدفاع ال�رشعي عن
طريق اليمني يف احلاالت التي يتقوى فيها جانب الدافع ،كما ي�صح �إثبات الدفاع
امل�رشوع عن طريق القرائن.
وقد دل على ذلك ن�صو�ص كثري من الفقهاء املعتربين ،بل دل عليه فعل بع�ض
اخللفاء الرا�شدين ،ر�ضي اهلل عنهم  ،لأن العناية بهذا اجلانب يف مو�ضوع الدفاع
امل�رشوع يرتتب عليه عدم م�صادرة هذا احلق ،وهو ما يرفع احلرج عن كثري من
النا�س عند �إرادتهم ا�ستعمال هذا احلق املقرر لهم يف ال�رشائع جميعها.
هذا ما تي�رس حتريره ،ويف اخلتام �أ�س�أل اهلل تعالى �أن يرزقني الإخال�ص يف القول
والعمل ،وح�سن العاقبة يف الدنيا والآخرة.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه.
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