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 :ملخص البحث

ل الدفاع الشرعي و هو اصطالح    هشخص حقوق و من هذکل  إن الشريعة اإلسالمية والقانون اعطى  الحقوق 

بتسمية دفع الصائل فلكل شخص حق أن يدفع عن نفسه و عرضه و ماله و له حق    یقانوني و سماه فقهاء القدم

الغير و عرضه و ماله إلى قتل معتدي د  بکل وسيلة الالزمة، و لو ادی  ايضا أن يدفع عن نفس  يبيح   ،فعه  و 

شريعة  ال تناول هذا البحث " الدفاع الشرعي في    ،لمعتدى عليه أصل الفعل المحضور وينفي عنه صفة الجريمة

، هداف الدراسة، و أاإلسالمية و مقارنته بقانون العقوبات األفغاني" بدء بمقدمة اشتملت على اهمية الموضوع

السابقة، و البحث، و دراسات  البحث  و مشکلة  ثم قسمت  البحث  المبحث   )المقال(  منهجية  مباحث  أربعة  إلى 

القانون أصل مشروعية الدفاع الشرعي   :، المبحث الثانياألول: تعريف الدفاع الشرعي في الفقه اإلسالمي و 

اإل الفقه  الوضعيفي  والقانون  و   ،سالمي  اإلسالمي  الفقه  في  الشرعي  الدفاع  مباشر  نطاق  الثالث:  المبحث 

، و اوردنا آراء الفقهاء المبحث الرابع: شروط استعمال الدفاع الشرعي في الفقه اإلسالمي و القانون  ،نونالقا

األفغانی العقوبات  بقانون  مقارنتها  الدفاع    مع  إباحة  في  يتفقان  القانون  و  الشريعة  أن  البحث  هذا  من  يتبين  و 

 . الشرعي وليس بينهما التعارض

 

 . األفغاني ، قانون، العقوباتاإلسالمية ،شريعةالشرعي، ال، الدفاع :الکلمات المفتاحية
 

 المقدمة: 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة و السالم علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعين.

الناس من  به  أخرج  الذي  العظيم،  نعمة االسالم  تعالی علی عباده هي  نعم هللا  فان من أعظم  بعد:  و 

، و من الظلم والخوف الی األمن والعدل، والحفظ والصون للدماء و سالماإل  لی نورإ  الضاللة   ظلمات

ويأمر   يفاخر،  و  بها  يباهي  التي  أحکامه  و  بتعاليمه  االسالم  فجاء  الحرمات  و  والحقوق  األعراض، 

بها و عدم الزيغ عنها؛ ألن العزة والقوة والکرامة والحياة الحقة فيما اختاره هللا  كأتباعه بالعمل والتمس

الی لعباده، والذلة والهوان في الزيغ والعدول عنه، وعلی هذا فالبد من القول، أن التشريع الجنائي  تع

سالمي اإلمجتمع  القيام  لسالمي بأحکامه وتشريعاته الربانية هو أحد الجوانب العظيمة التي تضمن  إلا

والمفسدين، وال محل فيه النحراف والفساد  ل، ال قرار فيه للجريمة والفوضی، وال مکان  واطمنانا،  امنأ

اعتداء  من  الوضعية،  القوانين  تمثله  ما  غير  علی  األذی،  و  والفساد  الظلم  أمام  والقعود  لالستسالم 

صارخ علی أحکام الشريعة اإلسالمية الغراء، ومحادة هللا تعالی، عجز عن صد األجرام، و قطع شأفة 

ع جنائية  أحکاما  تعالی  هللا  شرع  فقد  والمفسدين.  وتصون  الفساد  مصالحها  للبشرية  تحقق  ظيمة، 

ال بها، تقوم علی العدل واالنصاف، وصون النفوس ومنع األجرام، إضروريات حياتها التي ال تستقيم  

ال تعاقب علی ارتکاب أفعال محرمة في    والمقصد االساسي من تشريعها حتی وان کانت هذه األحکام

القتل أوالجرح أو الضرب لل المعتدي، لکفه عن صياله و اعتدائه، حاالت خاصة؛ قد تتضمن  صائل 

 ولمنع خطره و ضرره عن النفس أو العرض أو المال. 

 

 أهمية الموضوع:

قانونية  ۱ و  فقهية  ألنه موضوع  جدا  مهم  الموضوع  هذا  السنة  ـ  و  بالقران  ثبت  بمقاصد   يرتبطو  و 

 .و حفظهالصيانتها   سالميةالشريعة و جاءت الشريعة اإل

خرين و أعراضهم و أموالهم و اعطی سالمية منع الظلم و االعتداء علي أنفس اآلإلـ أن الشريعة ا۲

 لهم حق الدفاع عنها.

 أهداف الدراسة:

 ـ بيان معاني الدفاع المشروع و الفاظ ذات صلتها في الفقه و القانون.۱
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و  المال  و  العرض  و  النفس  عن  الدفاع  حول  الفقهاء  اقوال  بيان 

 ات األفغاني. مقارنتها مع قانون العقوب

 ـ بيان شروط دفع الصائل في الفقه و القانون.۳

 

 مشکلة البحث: 

هذا  ۱ بحث  فقد  الموضوع،  هذا  في  والترتيب  التفصيل  عدم  ـ 

»دفع  عنوان  تحت  کتبهم  في  قديما  المسلمون  الفقهاء  الموضوع 

ال  األحيان  من  کثير  في  موسعة  غير  مبسطة  بصورة  الصائل« 

 تتجاوز عن عدة الصفحات. 

مراجع و مصادر کثيرة تحدثت عن هذا الموضوع، اال   كهنا  ـ۲

دون  بايجاز  کتبهم  في  ذکروه  والمحدثون  القدامي  الفقهاء  أن 

 تفصيل.

 ـ عدم وجود المقارنة بقانون العقوبات األفغاني.۳

 الدراسات السابقة:

القدماء،    البحث والتنقيب في کتب  تاما بعد  ما اجدنا شيئا وافيا و 

 ك نه دون استطراد وباختصار شديد. ولم يضعوا لذل ألنهم تحدثوا ع

ن کان من إأو الدفع الصائل(، و    -مؤلفا خاصا ب )الدفاع الشرعي

األ لهم  و  الموضوع  هذا  في  بحثوا  قد  المحدثين  بحاث  الفقهاء 

دفع الصائل في )  كذل من  ، وفي هذا الموضوع  والکتب المنشورة

اإل ال(سالميالفقه  و  اليوسف،  فيصل  للدکتور  الشرعي ،  دفاع 

الصائل  الخاص نظرية ()دفع  و  السرطاوي،  محمد  للدکتور   ،

 . كالدفاع للدکتور يوسف قاسم و غير ذل

 

 منهجية البحث: 

االستنباطي،   التحليلي  الوصفي  المنهج  هذه  دراستي  في  اتبعت 

وغيرهم  األربعة  األئمة  آراء  حيث عرضت  الشرعي،  والتأصيل 

 . ن األفغانيوقارنتها بقانوفي کل مسئلة البحث، 

الکريمة  و اآليات  تعالی، إعزوت  هللا  کتاب  في  موضعها  لی 

 وتخريج األحاديث النبوية الشريفة في البحث بشکل علمي و دقيق.

ومباحث  ربعةأ  إليالبحث  قسمت  و    ذكرت  مبحثکل    تحت  ، 

 المطالب. 

 

 خطة البحث:  

 المبحث األول: تعريف الدفاع الشرعي في الفقه اإلسالمي

 ول: تعريف الصيال في اللغة المطلب األ 

 المطلب الثاني: تعريف الصيال في اصطالح الفقهاء 

 المطلب الثالث: تعريف الصائل

 المطلب الرابع: تعريف الدفاع الشرعي عند الفقهاء الحديثين

 المطلب الخامس: تعريف الدفاع الشرعي في القانون  

 المطلب السادس:التعريف المختار 

سالمي عية الدفاع الشرعي في الفقه اإلالمبحث الثاني أصل مشرو

 والقانون الوضعي

 المطلب األول: أصل مشروعة الدفاع الشرعي في الفقه االسالمي. 

 المطلب الثاني: ثبوت حق الدفاع الشرعي في ضوء القرآن الکريم 

 المطلب الثالث: حق الدفاع الشرعي في ضوء السنة المطهرة 

 المطلب الرابع: الوقائع العملية 

الشرائع ال فی  الشرعي  الدفاع  مشروعية  أصل  الخامس:  مطلب 

 الوضعية 

 المبحث الثالث: نطاق مباشرة الدفاع الشرعي في القانون  

 المطلب األول: حکم الدفاع عن النفس 

 : الدفاع عن العرضثانيال طلبالم

 المطلب الثالث: الدفاع عن العرض في القانون 

 و السترالمطلب الرابع: الدفاع عن حرمة المسکن 

 المطلب الخامس: الدفاع عن الحرمة المسکن في القانون 

 المطلب السادس: الدفاع عن المال

 المطلب السابع: الدفاع عن الغير في الفقه اإلسالمي 

 المبحث العاشر: الدفاع عن الغير في القانون

 المبحث األول: شروط استعمال الدفاع الشرعي في الفقه االسالمي

 ط استعمال الدفاع الشرعي في الفقه اإلسالميالمطلب األول: شرو

 المطلب الثاني: شروط الدفاع الشرعي في القانون.

 البحث. نتائج

 المصادروالمراجع.

 

 تعريف الدفاع الشرعي :األول محبثال

سالمي: الدفاع تعريف الدفاع الشرعي في الفقه اإل  األول:  طلبالم

الشراح، لدی  معروف  قانوني  اصطالح  قد   الشرعي  اصطلح    و 

المتعل األحکام  وکل  الصائل«  دفع   « بـ  تسميته  علی  به  قالفقهاء  ة 

الرجوع   يسهل  ولکي  الصائل،  حکم  و  الصيال  باب  في  لی إ ترد 

األحکام، و لمعرفة المراد بـ »الصيال« سنعرف کل منهما، ثم    كتل

يبين   نورد  الذي  التعريف  منها  لنختار  الشرعي،  الدفاع  تعريفات 

 ق الفقهي والقانوني. ماهيته، و بعده نطا

 

 المطلب الثاني: تعريف الصيال لغة:

جاء في کتب اللغة: صال علی قرنه صوال وصياال، بمعنی: سطا، 

الذي  الرجال:  من  وصؤول  ووثب،  سطا  بمعنی  عليه  وصال 

يتطاول   و  الناس  يعتدي  يضرب  المواثبة و  المصاولة:  و  عليهم، 

ر يقتل الناس و  کلهم او صاأوصال الجمل الناس فيعلى اآلخرين  

 (.  1يعدو عليهم)

قهره و  عليه  سطا  خصمه  علی  صال  عليه  و  قال   ،واعتدى  و 

 (.2البرماوي: لغة: االستطالة والوثوب) 

 : تعريف الصيال في اصطالح الفقهاء لثالمطلب الثا

الوثوب  و  االستطالة  هو   « بقوله:  الصيال  المليباري  عرف  لقد 

اللغوي   تعريف  علی  زاد  فقد  الغير«  البرماوي علی  اورده  الذي 

 .عبارة »علی الغير«

أن   و  لغوي،  تعريف  بأنه  التعريف  هذا  علی  الدمياطي  علق  وقد 

و  الهجوم  بمعنی  تفسير  عطف  االستطالة،  علی  الوثوب  عطف 

 .العدو والقهر

بغير  المعصوم  علی  الوثوب  »فهو  بقوله:  اصطالحا  عرفه  و 

 .(3حق«)

باالستطالة  يتبين الصيال  اللغوي  معنی  بالهجوم   من  ها  تفسير  و 

ويتضح  الغير(  علی  )األعتداء  بالصيال  المراد  و  والقهر،  والعدو 

 
 الدين  جمال  لفضل، ا أبو  على، بن  مكرم  بن  محمد منظور، ابن ( 1)

 العرب،عدد  لسان(. هـ711: المتوفى) اإلفريقى الرويفعى األنصاري 
 1414 - الثالثة : الطبعة ,بيروت – صادر  دار: الناشر. )15:األجزاء

 (.ل  ی  ص :)مادة(. هـ
 شطا  محمد  بن  عثمان( بالبكري  المشهور ) بكر  أبو الدمياطي، ( 2)

 المعين فتح ألفاظ  حل على  الطالبين  إعانة ( هـ 1310: المتوفى) الشافعي 
: الناشر) ،(الدين  بمهمات العين  قرة  بشرح  المعين  فتح  على حاشية  هو)

 - هـ  1418 األولى،: الطبعة,والتوريع والنشر  للطباعة  الفكر  دار 
 .۲۸۱: ص(. م 1997

 احياء دار  ،(هـ ۱۳۴۳)  الحلبی  مطبعة الدمياطي،  الطالبين،  اعانة ( 
 ) ۱۷۰.3ص ،۴ج ،(العربية  الکتب
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الفعل  ألن  مشروع  غير  اعتداء  أنه  االصطالحي  معنی  من 

المشروع اليوصف بأنه استطالة، و ال يقال عنه أنه بغير حق، و 

يکون  أن  األخرين، وهو  يذکره  لم  قيد  ذکر  الدمياطي  تعريف  في 

الفعل اعتداء المعتدی عليه »  القيد فاليکون  معصوما« وعلی هذا 

 المعتدی عليه غير معصوم. ذا کانإ

 

 : تعريف الصائلرابعالمطلب ال 

بقوله:  الشربيني  فيعرفه  الظالم،  بأنه  الصائل  الفقهاء  يصف 

 ( الظالم(  مريد 4)الصائل  بالصائل  »المراد  الدسوقي:  يقول  و   )

أنه  5الصول« ) التعريف  يفهم من هذا  لم إيسمی صائل و  (. و  ن 

 أن يصول.  كيصل بالفعل، بل کان يريد الصول، أوکان علی وش

المسال أسهل  شارح  يقول  يك و  الذي  هو  »الصائل  قتل ق:  صد 

 (. 6النفس، وليس له غرض من أخذ المال ونحوه«)  

بقوله: مدکور  األستاذ  يعرفه  أو   و  مکلفا  المتعدي،  هو  الصائل   «

 أولی شخص بما يفوت نفسه،  غير مکلف من األنسان أو غير، ع

 بعضه اوماله. 

الفقهاء   اوردها  التي  التعريفات  من  أشمل  التعريف  هذا  و 

المتقدمون، ألن المتعدي قد يکون شخصا بالغا عاقال، و قد يکون 

صبيا، أو مجنونا أو حيوانا أعجم. و قد يکون األعتداء علی نفس 

بر تعريفا  الشخص أو عرضه او ماله، و التعريف بهذه الصيغة يعت

التعريف:  بعد  مدکور  األستاذ  قول  يظهر من  کما  الشرعي    للدفاع 

 (.7»وحقه في دفع الصائل يسمی حق الدفاع الشرعي الخاص«) 

 : تعريف الدفاع الشرعي عند الفقهاء الحديثينخامس المطلب ال

»الدفاع الشرعي الخاص   األستاذ عبدالقادر عوده يقول في تعريفه:

ا واجب  هو  الشريعة  غيره، في  نفس  أو  نفسه  حماية  في  إلنسان 

غير  حال  اعتداء  كل  من  غيره  مال  أو  ماله  حماية  في  وحقه 

 (. 8مشروع بالقوة الالزمة لدفع هذا االعتداء«)

د جمع هذ التعريف الفروع الفقهية التي أدخلها الفقهاء تحت باب فق

في  اإلنساني  بواجب  التعبير  ألن  الصائل؛  دفع  حکم  و  الصيال 

لی أختالف الفقهاء في أن الدفاع إه أونفس غيره، يشير  حماية نفس

باحة الدفاع عن الغير، إلی  إجائز؟ کما يشير    معن النفس واجب أ

لی رأی من إوأن التعبير بحقه في حماية ماله أو مال غيره يشير  

يتمس  أن  الحق  لصاحب  ألن  جائز؛  المال  عن  الدفاع  أن   ك يقول 

نه حال غير مشروع، أاء ببحقه أو يتخلی عنه، وأن وصف األعتد 

لی إ لی شروط نشوء الدفاع، و التعبير بالقوة الالزمة يشير  إيشير  

 شروط استعماله. 

 
: المتوفى) الشافعي الخطيب أحمد بن  محمد  الدين،  شمس الشربيني،( 6)

 الكتب دار . المنهاج ألفاظ  معاني  معرفة إلى  المحتاج  مغني  ، (هـ977
: ص ، ۴ج. )م1994 - هـ1415 األولى،: الطبعة -العلمية،بيروت 

۱۹۴. 
(. هـ1230: المتوفى) المالكي  عرفة  بن  أحمد  بن  محمد الدسوقي، ( 5)

 بدون: الفكرالطبعة دار : الناشر. )الكبير الشرح  على  سوقي الد حاشية 
 ۳۵۷: ص ، ۴ج(. تاريخ وبدون  طبعة 

 األخيرة  الطبعة  بري، المسالک، أسهل  شرح السالك  سراج( 
 ) ۲۲۷.6:ص ، ۲ج( هـ ۱۲۹۲)
 ) 7.نفسه المرجع( 
 بالقانون مقارنا   اإلسالمي  الجنائي  التشريع . القادر عبد  عودة،( 8)

 .473: ص ،۱ج (. بيروت العربي، الكاتب  دار: رالناش ) الوضعي، 

الدفاع   قسم  عوده  استاذ  أن  يالحظ  الدفاع إو  هما:  قسمين  لی 

عام، وأطلق علی دفع الصائل: الدفاع الشرعي الالشرعي الخاص و

المنکر   عن  والنهي  بالمعروف  األمر  علی  و  الدفاع  الخاص، 

الشرعي العام، وحصر الدفاع الشرعي الخاص في جانب الجنائي 

لی هذا إسالمي، ولم يسبقه غيره من الفقهاء المتقدمين  من الفقه اإل

تظهر   ولم  مصطلحاتهممنهم  التقسيم،  ال  في  الدفاع   عبارةهذه   «

 .الشرعي الخاص«

 

 تعريف الدفاع الشرعي في القانون  س:ساد المطلب ال

ال عرفه  قد  يحرس و  أن  »معناه  بقوله:  بهنام  رمسيس  دکتور 

تأاإل ال  حين  غيره  أو  نفسه  البوليستنسان  حراسة  « والشرطة   ي 

(9 .) 

القوة   »استعمال  بأنه:  حسني  نجيب  محمود  الدکتور  يعرفه  و 

باإل يهدد  مشروع،  غير  حال  خطر  لصد  يحميه الالزمة  حقا  يذاء 

 (.  10القانون«) ويصونه 

ابرا محمود  األستاذ  علی ويعرفه  اجرامي  اعتداء  »دفع  بأنه:  هيم 

خطره عن نفس المدافع، أو عن ماله أو  و دفع  الوقوع بدرء    كوش

 (. 11عن غيره او ماله« ) 

تشمل  عبارته  ألن  األول؛  التعريف  من  أشمل  الثاني  التعريف  و 

نشوء شروط  الذي   وبدء  علی  الحق  أن  کما  استعماله،  و  الدفاع 

الحقوق التي جاءت الشرائع يحميه القانون يد خل في عمومه کل  

لحمايتها کحق الدفاع عن النفس و العرض والمال، و حق الدفاع 

األستاذ  تعريف  تضمنها  التي  المعاني  نفس  يتضمن  و  الغير،  عن 

عن  يخرج  ال  الثالث  التعريف  أن  و  الشرعي،  للدفاع  عودة 

 مضمون تعريف الثاني.

ف يرد  األ  يولم  العقوبات  للدفاعقانون  تعريف  و   فغاني  الشرعي، 

» د مشروعې دفاع حق هغه   ( تقول:126لکن يفهم من مادة رقم )

او  اسبابو  معقولو  د  کوونکی  دفاع  چې  کيږي  منځته  را  وخت 

منطقي دليلونوله مخې يقين وکړي چې د هغه يابل شخص ځان، 

 . (12)ناموس، ازادي يا مال باندې د تجاوز خطر متوجه وی«

متي  يعن المشروع  الدفاع  حق  يوجد  بواسطة ي  الشخص  تيقن 

نفسه، او عرضه، او حريته او   أسباب المعقولة و أدلة المنطقية أن

 ماله او لغيره تحت خطر االعتداء.

يثبت   المشروع  الدفاع  أن  علی  الفقرة  هذه  صرحت  تيقن إفقد  ذا 

المدافع أن نفسه أو عرضه أو ماله او حريته، أو نفس شخص آخر 

ل مواجه  حريته  او  ماله  او  عرضه  المعتدي،  او  جانب  من  لخطر 

 تکون الدفاع مشروعا. ةففي هذه الصور 

که چيرې د خطر د   : »تنص  ( من قانون العقوبات130)والمادة  

شونی   السرسی  ته  مؤظف  امنيتي  لپاره  مشروع وشنډولو  د  ي 

وجد حق الدفاع الشرعي يال    : دفاع حق نه را منځته کيږي« يعني

 . تهعامة لحمايالسلطات اللتجأ فيه إلي متی وجد وقت ا

ا الشراح  يتعرض  لم  عليه  أطلعت  فيما  تعريف  إفغانيون  ألو  لی 

لی التعريف الفقهي إلی عدم حاجتهم  إ  كالدفاع الشرعي، و مرد ذل

بوض اکتفاء  القضايا،  نظر  أثناء  التي واالصطالحي  النصوص  ح 

و    تعالج للتعريفات  القضايا  مجال  مالئمة  عدم  و  واقعة.  کل 

 ما تدعو اليه الحاجة في مجال االستدالل. ال بإالشروح الفقهية 

 
النظرية العامة للقانون الجنائي رمسيس) طبع منشأة المعارف باألسکندرية،   (

 )  ۳۷۸.9م( ص:۱۹۷۱

 )  10۱۹۵، بند:  ۱۹۹( شرح قانون العقوبات المصري، حسني، ص:

محمود  إ (  11)  العقوبات  إسماعيل،  قانون  في  العامة  األحکام  شرح  براهيم 

 . ۲۷۳. بند۴۶۴م دار الفکرا لعربي( ص:۱۹۵۹)الطبعة الثانية.المصري،

تاريخ    ( الرسمية،  الجريدة  العدل،  وزارة  األفغاني،  العقوبات  قانون 

 )  12. ۱۳۹۶النشر 
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 التعريف المختار : بعالمطلب السا

عند تعرض الفقهاء لبيان أحکام الدفاع الشرعي، عرفوا الصيال و 

يتجه   الصيال  تعريف  أن  و  االعتداء، إالصائل،  تعريف  معنی  لی 

يتجه   الصائل  تعريف  وکال إوأن  المعتدي،  الشخص  تعريف  لی 

الفروع الفقهية التي تدخل تحت فکرة الدفاع تجاهين ال يحتوی  اإل

الشرعي، و أن التعريف الذي تندرج تحته التعريفات الفقهية التي 

هو  والقانون،  الفقه  مجال  في  الشرعي،  الدفاع  نظرية  تتناولها 

األ يلتقی تعريف  و  قليل،  قبل  وضحناه  کما  عودة  عبدالقادر  ستاذ 

محمود  االستاذ  تعريف  مضمونه  في  ح  معه  کذل نجيب  و   ك سني، 

أن دفاع الشرعي   األفغاني( قانون العقوبات  126يتبين من مادة ) 

 . حق ثابت للشخص وقت الألعتداء عليه او على األخرين

نختار تعريف استاذ عودة تعريفا للدفاع الشرعي في اصطالح   و

 ألنه تعريف جامع و تشمل فروع الفقهية. سالميالفقه اإل

 .لدفاع الشرعيالمبحث الثاني أصل مشروعية ا 

فهو  فطرته،  و  االنسان  طبيعة  من  مستمد  حق  الشرعي  الدفاع 

قد  و  استمرارها،  و  بقائها  علی  وحريص  لذاته،  محب  بطبيعته 

فطره هللا علی أن يدفع کل عدوان يهدد حياته أو ماله أو ينال من 

الحاجة   دعته  کما  أن  إعرضه،  والجماعة،  باألفراد  االرتباط  لی 

ينخ و  معها  کما  يتضامن  غيره  عن  يدافع  وهو  رکابها،  في  رط 

 يدافع عن نفسه بحکم هذا التضامن والترابط. 

اإل الشريعة  اقرت  قد  النفس و  عن  الدفاع  في  الحق  هذا  سالمية 

أصل  علی  الفقهاء  استدل  و  الغير،  عن  و  والعرض  والمال 

وأحاديث من   مشروعية الدفاع الشرعي بآيات من القرآن الکريم،

 حسب اآلتي:  هلوقائع العملية. و تفصيلاو السنة المطهرة 

 : ثبوت حق الدفاع الشرعي في ضوء القرآن الکريملالمطلب األو

وتعالی:  قال َواْلُحُرَماُت   سبحانه  اْلَحَراِم  بِالشَّْهِر  اْلَحَراُم  »الشَّْهُر 

َعلَيْ  اْعتَدَى  َما  بِِمثِْل  َعلَْيِه  فَاْعتَدُوا  َعلَْيُكْم  اْعتَدَى  فََمِن  ُكْم  قَِصاٌص 

َ َمَع اْلُمتَِّقيَن«)   َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  .(13َواتَّقُوا َّللاَّ

العدوان تعالی في هذه اآلية برد  تعدى    فقد أمر هللا  بمثله، وهو و 

في  باإل عدوانا  ليس  عليه  الجزاء  و  العدوان  رد  أن  مع  و  باحة 

مجازا ومن قبيل   كالحقيقة؛ بل هو حق للمعتدی عليه فقد سمی ذل

 (.14کلة و مقابلة الکالم بمثله)المشا

ألنه مثله في  و هجوما  و يقول الجصاص:»و سمی الجزاء اعتداء  

باسمه علی وجه   يالجنس، و قدر االستحقاق، علی ما يوجبه فسم

 (.15المعتدي في الحقيقة هو الظالم« ) المجاز، ال أن

ية عامة يستدل بعمومها علی أصل مشروعية و يتضح منها أن اآل

ال العبرة  الدفاع  ألن  خاصا؛  نزولها  سبب  لوکان  و  يعطى شرعي 

 .بعموم اللفظ ال بخصوص السبب 

 حق الدفاع الشرعي في ضوء السنة المطهرة  المطلب الثاني:

الشرعي  الدفاع  أحکام  يوضح  ما  النبوية  األحاديث  من  ورد  وقد 

 منها:  المختلفة

البخاري عن عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما    ما  -الف أخرجه 

ل: سمعت النبي صلی هللا عليه وسلم يقول: » من قتل دون ماله قا

 (.  16فهو شهيد«) 

 
 )  13. ۱۹۴( سورة البقرة آية:  

األنصاري    ،القرطبي  (14)  فرح  بن  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  هللا  عبد  أبو 

الجامع ألحكا الدين  القرطبيالخزرجي شمس  القرآن = تفسير  تحقيق: أحمد   . م 

أطفيش وإبراهيم  ) البردوني  المصرية  ،  الكتب  دار  الطبعة:    -الناشر:  القاهرة 

 . ۳۵۶، ص:۲(. جم 1964  -هـ  1384الثانية، 

المحقق:    .أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي أحكام القرآن  ،الجصاص  (15) 

القمحاوي   المصا  -محمد صادق  مراجعة  لجنة  الشريفعضو  باألزهر    .) حف 

العربي   التراث  إحياء  دار  الطبع:    -الناشر:  تاريخ  ، ۱ج  (. هـ  1405بيروت 

 . ۳۰۷ص:

وسلم   عليه  هللا  رسول هللا صلی  سمعت  قال:  زيد  بن  سعيد  وعن 

فهو  دينه  دون  قتل  ومن  شهيد،  فهو  ماله  دون  قتل  »من  يقول: 

فهو  أهله  دون  قتل  ومن  شهيد،  فهو  دمه  دون  قتل  ومن  شهيد، 

 ( 17)شهيد«

ب الحديث  عدوان فان  کل  يدفع  أن  للشخص  أباح  المختلفة  رواياته 

يقع علی دينه او نفسه، أو أهله، أو ماله، و أن يقاتل المعتدين ولو 

 وجماعة   فهو فی زمرة  كلی هالکهم، فان قتل دون ذلإأدی القتال  

و   ال إالشهداء  ألنه  عقاب؛  وال  عليه  حساب  فال  المعتدين  قتل  ن 

ن قتل، و معاقبا إفعل واحد شهيدا  يستقيم دينا وال عقال أن يعد في  

الرملي في   و قالن قتل. وهو دليل علی أصل مشروعية الدفاع،  إ

جعله  كذل لما  أنه  الداللة  »ووجه  وسلم :  عليه  هللا  صلى  النبي 

 (. 18شهيدا، دل علی أن له القتل والقتال) 

أخرج البخاری عن أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول   كکذل  -ب

 يه وسلم: » أنصر أخاک ظالما أومظلوما«، قالوا:هللا صلی هللا عل

فکيف  مظلوما  ننصره  هذا  وسلم،  عليه  هللا  صلی  هللا  رسول  يا 

 (. 19ننصره ظالما؟ قال:»تأخذ فوق يديه«) 

المعتدي عليه وسلم،  قد سمی رسول هللا صلی هللا  و   و  »ظالما« 

بالقول   الظلم  عن  بمنعه  نفسه أأمر  يظلم  بعدوانه  ألنه  الفعل؛  و 

 له.  وإعانة يره، وفي کفه وردعه عن الظلم نصروغ

هو  و  الدفاع  مشروعية  علی  الحديث  هذا  بعموم  الفقهاء  استدل  و 

عن غيره   وتعدى  لشخص حقا في دفع الظلم والعدوانلدليل يعطي  

مثلما يدفعه عن نفسه، يقول شارح الروض: واألصل في الباب... 

البخاري: أو مظلوما« و  خبر  الصائل ظالم   »أنصر أخاک ظالما 

 (. 20فيمنع من ظلمه) 

 

 المطلب الثالث: الوقائع العملية

الدفاع  مشروعية  علی  تدل  التي  العملية  التطبيقية  الواقع  من  و 

 قضاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي هللا عنه: فالف:  الشرعي  

 »قد 

إذ جاءه   -رضي هللا عنه    -روي عن عمر   يتغدى،  أنه كان يوما 

ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه،   رجل يعدو، وفي يده سيف

أمير  يا  فقالوا:  اآلخرون،  فجاء  عمر،  مع  جلس  حتى  فجاء 

المؤمنين، إن هذا قتل صاحبنا. فقال له عمر: ما يقولون؟ فقال: يا 

أمير المؤمنين، إني ضربت فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد 

المؤمن أمير  يا  قالوا:  يقول؟  ما  عمر:  فقال  ضرب قتلته.  إنه  ين، 

سيفه.  عمر  فأخذ  المرأة.  وفخذي  الرجل  وسط  في  فوقع  بالسيف، 

 (. 21فهزه، ثم دفعه إليه، وقال: إن عادوا فعد«)

 
  ،صحيح البخاري  .محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي   ،بخاري(  16) 

الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن  ) .المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر 

ت  ترقيم  بإضافة  األولى، السلطانية  الباقي(الطبعة:  عبد  فؤاد  محمد  رقيم 

 . ۱۹۶، ص: ۳(.، ج هـ 1422

،ج  العربي  ابن  بشرح  الترمذي  ص:۶(  بأنه    .۱۹۰،  رحمه  األلباني  حكم  و 

 )  17صحيح. 

الدين    , الرملي(  18)  شهاب  حمزة  بن  أحمد  العباس  أبي  بن  محمد  الدين  شمس 

  : ا)   .الرملي   حاشية   هـ(1004)المتوفى  موقع   : الكتاب   إلسالممصدر 

http://www.al-islam.com وسبل السالم، الصنعاني، ۱۶۶/ ص:۴(.، ج ،

 . ۴۰، ص:۴ج

 )  19. ۱۵۹، ص:۳ج  ،صحيح البخاري (

 )  20. ۱۹۴، ص:۴، و مغنی المحتاج ج ۱۶۶، ص۴،ج  ( اسنی المطالب 

قدامة(21)  قدامة    ،ابن  بن  محمد  بن  أحمد  بن  هللا  عبد  الدين  موفق  محمد  أبو 

الدم  ثم  المقدسي  البن  الجماعيلي  المغني  المقدسي  الشهير  الحنبلي،  شقي 

طبعة.) قدامة بدون  القاهرةالطبعة:  مكتبة  النشر:    ، الناشر:    -هـ  1388تاريخ 

 َرَواهُ َسِعيدٌ فِي " ُسنَنِِه "،   ، وقال:۲۷۰، ص: 8(. جم1968
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وروي عن الزبير، أنه كان يوما قد تخلف عن الجيش، ومعه ب:  

فأتاه رجالن فقاال: أعطنا شيئا فألقى إليهما طعاما كان  جارية له، 

الجارية   عن  خل  فقاال:  بضربة معه،  فقطعهما  بسيفه،  فضربهما 

واحدة وألن الخصم اعترف بما يبيح قتله، فسقط حقه، كما لو أقر 

ببينة،  ذلك  ثبت  وإن  قتله  يوجب  حد  في  أو  قصاصا،  بقتله 

 (.22فكذلك)

الواقع العدوان ردا فعليا، و ىاألول  ةففي  المعتدی عليهم برد  قام   ،

ب فيما  إ قضی عمر رضي هللا عنه  المعتدي  دم  عرض عليه. هدار 

الواقع ضربهمااألخير  ةوفي  الدفاع   ة  يکن  لم  ولو  بالسالح، 

حدود الشريعة و و يعلم  مشروعا لما هم برد المعتدين بالسالح، وه

 ما يترتب علی استعمال السالح و نتائجه من قصاص أو دية.

 

الشرائع  فی  الشرعي  الدفاع  مشروعية  أصل  الرابع:  المطلب 

 الوضعية 

الشريعة ه اقرت  الحق  كما  مبدأ   كکذلذا  الوضعية  الشرائع  أقرت 

الدفاع الشرعي فأباحت للشخص أن يدفع العدوان عن نفسه، وعن 

تتوفر له حماية   لم و صيانة  ماله و عن غيره عند ما ال  الدولة و 

ترتب علی فعله أية مسؤلية جنائية کانت او مدنية، ولو أتی فعال ت

 (. 23(بالمجرمه واليوصف ينطبق عليه وصف الجريمة في ظاهر

و قد أرسی المشرع األفغاني مشروعية الدفاع الشرعي و قواعده 

( المواد  في  نطاقه  تحدد  التي  والشروط  من 130ـ  125والقيود   )

( لعام  العقوبات  رقم  ۱۳۹۶قانون  المادة  تقول  في (  ۱۲۵)  هـ(، 

العقوبات:فقرة األولي   قانون  » د مشروع عمل په منظور د    من 

 يژندل کيږي« عمل ارتکاب جرم نه پ

أن الب  الدفاع يعتبر    معنی  استعمال حق  يقع عند  في فعل  جريمة 

الشرعي استعماال مشروعا، فقد جعل المشرع الدفاع حقا مشروعا 

المذکورة  المواد  جميع  في  حق  بأنه  عنه  عبر  و  عليه،  للمعتدی 

الجريمة،  صفة  الدفاع  فعل  عن  ونفی  الشرعي«  الدفاع  »حق 

رتب عليه أية مسؤلية جنائية او مدنية، وهو فجعله فعال مباحا ال تت

ليه بجعل الدفاع حقا بنص القانون. و ال يمکن إالهدف الذي رمی  

يعاقب علی استعماله فيناقض نفسه بنفسه،  ثمأن يعطي القانون حقا 

و ال جدال في أن تکامل و اتساق قواعد القانون ال يقبل التناقض. 

 علی مبدئين:  بنيوهو حق 

 سلطات األمن في الدولة ليست موجودة في کل مکان أن    -األول 

 ذا انعدمت حمايتها. إنسان أن يحمي نفسه ، وعلی اإلو انحاء

االنسان   -الثاني علی  واجب  أول  أن  مقتضاه  الذي  الکنسی  المبدأ 

 (.  24نفسه بنفسه)و ينصرهو أن يساعد  

الشراح   بعض  ذهب  قد  يقره  إو  الدفاع حق  أن  القانون  ويثبت  لی 

فهو حق طبيعي لألفراد حي، حماية أنفسهم، أملته عليهم   الطبيعي،

فأساس  بقانونها،  الطبيعة  البقاء و حمته  الفطرية في حب  الغريزة 

ن إ مشروعيته قائم علی قانون الطبيعة، ويؤخذ علی هذا الرأی أنه  

يصدق   ال  النفس  عن  الدفاع  صورة  في  عن أصدق  للدفاع  ساسا 

حقا طب ليس  الملکية  المحافظة المال؛ ألن حق  کحق  لالنسان  يعيا 

 (. 25علی الحياة) وحماية 

الشراح   بعض  ذهب  اإلإو  حق  أن  هو لی  نفسه  حماية  في  نسان 

في   الدولة  حق  أن  و  واألصل،  ليس  الجزاء  ثانويا إالعقاب  ال 

 (.26بالنسبة له يکمله اذا ثبت عدم کفايته و يمنع من التغالی فيه) 

 
 )  22. ۱۷۱/ ۸، جرجع السابق( الم 

 ) 23. ۲۷۵، بند۴۶۶محمودابراهيم، ص: -( شرح األحکام العامة

 )  24. ۶۴۴انون الجنائي، ص:(الق

 )  25. ۲۷۴، بند ۴۶۵( شرح القانون العامة، محمود ابراهيم، ص:

 )  26( نفس المرجع السابق.

أن   يری  من  الشراح  من  اصل  ساس  أو  يقوم الدفاو  الشرعي  ع 

تعارضت  فاذا  المتعارضة،  األفراد  مصالح  بين  الموازنة  علی 

فان المصلحة إحداهما  إبقاء  إمصلحتان و لزم من   هدار اآلخری، 

)كما جاء في كتب قواعد   هدار المصلحة األقل قيمة إالعامة تستلزم  

المعتدی عليه الفقهية( الشرعي فان مصلحة  الدفاع  ، و في موقف 

ق أکبر  و  الأقوی  مصلحة  من  ذاته ميمة  في  االعتداء  ألن  تعدی؛ 

المعتدي بالتالي   والهاجم  مضعف لحق  المعتدی عليه، و  أمام حق 

 (. 27حماية) لفمصلحة المعتدی عليه أولی بالرعاية و أجدر با

مقابلة  الشرعي هو  الدفاع  اباحة  أساسه  أن  الشراح  و يری بعض 

 (. 28الشر بالشر ايجابا لحکم العدالة المطلقة)

مهما اختلفت وجهات نظر الشراح في األساس الذي يقوم عليه و  

اعتبارات موضوعية  مبنيا علی  أکان  الشرعي، سواء  الدفاع  حق 

لی الظروف التي تحيط بالفعل المرتکب في موقف الدفاع، إترجع  

أية  عليه  تترتب  ال  مباحا  تجعله  و  الجريمة  صفة  عنه  فتمحو 

راجعة   کانت  أو  الفاإمسؤلية،  الشخص  ظروفا لی  باعتبارها  عل 

مع بقاء الفعل والجزاء  خاصة تجعله معذورا و ترفع عنه العقوبة  

فيما  األفغاني  المشرع  فان  اباحة،  بدون  التجريم  من  أصله  علی 

ب تلإيتعلق  من  موقفه  هو حسم  الدفاع   كتجاهه  و جعل  الخالفات، 

فلم  ذاته،  في  للفعل  مبيح  حق  وهو  عليه  للمعتدی  حقا  الشرعي 

رتکابه أية مسؤلية، باعتبار أن من يقف موقف الدفاع إيرتب علی  

موضوعي إ اعتبار  وهو  به،  القيام  القانون  يبيح  حقا  يستعمل  نما 

شخصيا إيرجع   اعتبارا  ليس  و  بالفعل،  المحيطة  الظروف  لی 

فالدفاع  إيرجع   الشخص،  ذات  اإلإلی  أسباب  من  سبب  باحة، ذن 

 . ومن يستعمل حقه فيه يأتي فعال مباحا

 

 نطاق مباشرة الدفاع الشرعيث الثالث:  المبح

سالمي ينحصر نطاق مباشرة الدفاع الشرعي في الفقه الجنائي اإل

العدوان  رد  وفي  أوالمال،  أوالعرض  النفس  عن  العدوان  دفع  في 

ذل کل  في  الغير  علی  القانون  كالواقع  شراح  عنه  يعبر  ما  وهو   ،

الدفاع تبيح  التي  الفقهاعنها  بالجرائم  بين  قد  و  الدفاع   ء .  حکم 

بالنسبة لکل حالة يقع فيها االعتداء، سواء أکان واقعا علی النفس 

نسبة لهذه الحاالت تارة بأنه لأوالعرض أوالمال ويصفون الدفاع با

هذه الحاالت في مباحث   و سنذكرواجب، وتارة أخری بأنه جائز،  

هي: مبحث الدفاع عن النفس، والدفاع عن العرض، والدفاع عن 

 والدفاع عن المال، والدفاع عن الغير.  ىحرمة السکن

 المطلب األول: حکم الدفاع عن النفس

الفقهاء:   بين  المتفق عليه  الدفاع في مواجهة کل عدوان إمن  باحة 

باحته عن إالمرء نفسه و عرضه و ماله. و مع اتفاقهم علی    يليحم

حيث  من  الشرعية  لألحکام  خضوعه  في  أختلفوا  فقد  النفس 

الجوأالوجوب،   علی و  يحتم  واجب،  النفس  عن  الدفاع  فهل  از، 

المعتدی  يلحق  ما  رغم  عنه  التخلی  وعدم  به  القيام  عليه  المعتدی 

من اذی أو تلف؟ أم أنه جائز و المعتدی عليه بالخيار بين مباشرة 

باالستسالم  المعتدی  التخلی عنه ومقابلة  أو  نفسه  العدوان عن  رد 

لی تکييفه الصحيح من له و ترکه يفعل به ما يشاء؟ ولکي نقف ع

 حيث الوجوب او الجواز ال بد أن نستعرض آراء الفقهاء فيه. 

 

 أوال الحنفية:

أکان المعتدی عليه   ءيری الحنفية أن الدفاع عن النفس واجب، سوا

و   فله«  عباراتهم»  من  الوجوب  ويستفاد  جماعة،  أو  واحدا 

»حق«   و  عليه ناني:»يالمرغ  قال»عليهم«  هللا  صلي  لقوله 

أ:"وسلم فقد  سيفا  المسلمين  على  شهر  باغ بمن  وألنه  دمه"  طل 

 
 ) 27. ۴۳۱، ص:۱( شرح قانون العقوبات، مرسي والسعيد،ج

 )  28( المراجع السابقة. 
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ببغيهوهاجم   عصمته  هجومه  فتسقط  لدفع و  طريقا  تعين  وألنه   ،

و فعليهم.  وقوله  قتله  فله  نفسه  عن  الجامع   قال  القتل  في  محمد 

الوجوب إلى  إشارة  يقتلوه  أن  المسلمين  على  فحق  هذا    الصغير 

الضرر«الفعل دفع  وجوب  والمعنى  و29)  ،  المراد (.  ليس 

يقتلوه »أبقوله: و ن  القتل،  عين  أی إ«  علی  الضرر  دفع  المراد  نما 

ال اذا تعين قتل المعتدي طريقا الی الخالص منه و لم إ(.  30وجه)  

اللجوء   ممکنا  فمن إيکن  المشروعة،  الدفاع  وسائل  من  غيره  لی 

أية   ك القتلحق المعتدی عليه حينئِذ قتل المعتدي وال يلزمه في ذل

 (.  31نائية او مدنية)مسؤلية ج

 

 المالکية: ثانيا

 وجاز دفع صائل  ، قال خليل:جائزالمالکية الدفاع عن النفس    قال

بعد اإلنذار للفاهم، وإن عن مال، وقصد قتله إن علم أنه   و المعتدي

ذن الذي يصدق  بالجواز اإل المالكية  دون  يقصو(.  32) ال يندفع إال به

فيه يستوي  الذي  بالجواز  ويصدق  الدفاع   بالوجوب  علی  االقدام 

منهم   الجمهور  ذهب  و  عن إوترکه،  الدفاع  بوجوب  القول  لی 

عتدی عليه علی نفسه، أو عضوه هالکا أو أذی مذا خاف الإالنفس،  

عن نفسه ولوبقتله   و الهاجم  شديدا فيجب عليه عندئذ دفع المعتدي

ان لم يندفع بما دون القتل، والقول بالوجوب هو أصح القولين في  

ألن  المذه واليمکن ال ب؛  األنبياء،  شرائع  جميع  في  واجب  حفظ 

ال إ ن لم يندفع  إال بدفع الصائل وقصد قتله  إحفظها في هذه الحالة  

 (.33به) 

ذهب   و إوقد  ترکه  بين  التسوية  بمعنی  الدفاع  بجواز  القول  لی 

القرافي،  اإل العربي و  ابن  ف قدام عليه  العربي:  ابن  ي زمن ويقول 

 (.34قدام عليه) إلمن ا ىأول الصبرالفتنة 

 

 الشافعية:  ثالثا

و يری الشافعية أن في الدفاع عن النفس وجهان: أحدهما الوجوب 

به   ويعرف  لی الوصف الذي يتميز إبالنظر    كوالثاني الجواز، وذل

،  ذا احترامن کان المعتدی عليه مسلما  إالمعتدی عليه و المعتدي، ف

األول   الوجه  فعلی  الصفة  هذه  في  مثله  المعتدي  رأی و  وهو 

يجب    جمهورهم يلزم  أنه  نفسه، و  الدفاع عن  عليه  المعتدی  علی 

و   الدفاع عنها ويستسلم  كوعلی الوجه الثاني أنه يجوز له أن يتر

 للمعتدي. ينقاد 

بهيمة المعتدي  او   وان کان  كافرا ولو معصوما كان  او  اومجنونا 

 (.35در الدم، فيجمعون علی وجوب دفعه عن نفسه) مسلما مه

 

 الحنابلة:  رابعا 

، سواء أکان وتجاوز و يری الحنابلة أن للمعتدی عليه دفع کل معتد 

بأن المعتدی   كذل  بين علةمعتديا علی نفسه او نسائه او ماله، و ي

 لی تلفه و أذاه في نفسه وحرمته إعليه لومنع من الدفاع ألدی المنع  

قتله ذلاو  يجز  لولم  ألنه  و  علی   ليظلمالدفاع    ك ،  بعضهم  الناس 

أدی  بعض و  عن إ،  الدفاع  حکم  أن  ويرون  المرج  و  الهرج  لی 

ففي   النفس عليه،  بالمعتدی  تحيط  التي  يختلف  الظروف  باختالف 

يوجبون العادية  وهي ه  الظروف  ـ  العادية  الظروف  غير  في  أما 

 
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، أبو الحسن برهان    ،المرغيناني(29) 

)المت المبتدي 593وفى:  الدين  بداية  الهداية في شرح  )هـ(  احياء    ،  دار  الناشر: 

 . ۴۴۸، ص:۴( ج لبنان   –بيروت    -التراث العربي  

 )  30  .۵۴۵، ص:۶( العناية، البابرتي، ج

 )  31( المرغيناني، نفس المرجع والصفحة. 

 )  32. ۱۱۲، ص:  8( شرح مختصر خليل، ج 

 )  33. ۱۷۷، ص:۳مسلم، جصحيح ( فتح المنعم شرح  

 . ۳۲۳ص: ،۶مواهب الجليل ج  (34) 

 )  35. ۲۲، ص:۸، ونهاية المحتاج، ج۱۹۴، ص:۴مغني المحتاج، ج  (

في ـ  الفتنة  ال   قولونزمن  و  الزما  ليس  النفس  عن  الدفاع  أن 

 (. 36واجبا)

أن العبارتين  هاتين  من  يستفاد  اإلو  و  ترکه  يستوي  جائز،  قدام ه 

اإل  عليه؛ من  تمنعا  ولم  الوجوب  عنه صفة  نفتا  عليه، ألنهما  قدام 

 فيبقی مباحا يجوز فعله وترکه. 

وجوب  يرون  الحنفية  أن  الفقهاء  آراء  من  قدمنا  مما  نستخلص 

ما  عند  المالکية وجوبه  يری جمهور  و  مطلقا،  النفس  الدفاع عن 

ی أهله أو قرابته، هالکا أو أذی يخاف علی نفسه او عضوه او عل

زمن  في  ترکه  جواز  المالکية  من  الجمهور  غير  ويری  شديدا، 

الفتنة، و للشافعية فيه وجهان وجه بوجوبه، ـ وهو رأي الجمهور 

عن  الدفاع  وجوب  الحنابلة  ويری  ترکه،  بجواز  ووجه  ـ  منهم 

القول  عندهم  األصح  و  فيها،  الفتنة وجوازه  زمن  غير  في  النفس 

و  بوج الحنفية  بأن  نخلص  األربعة  المذاهب  بين  بالمقارنة  و  وبه، 

النفس  الدفاع عن  يتفقون علی وجوب  الشافعية  و  جمهورالمالکية 

الحنابلة يرون وجوبه في  فتنة أو غيره، و أن  قيد بزمن  من غير 

ترکه مطلقا   الشافعية جواز  الجمهور من  الفتنة، ويری  غير زمن 

هور من المالکية و الحنابلة بالقول  من غير قيد، و ينفرد غير الجم

 بجواز ترکه في زمن الفتنة.

القول   أن  و  والجواز،  الوجوب  بين  دائر  النفس  عن  الدفاع  فحکم 

ذهب   ما  يؤيد  و  الجمهور  قول  هو  مطلقا  الجمهور إبالوجوب  ليه 

و أن القاصد لقتل   كقول الجصاص، ويدل علی صحة قولهم في ذل

القتل    وعدوا  غيره ظلما يقتلوه،  يستحق  و أن علی الناس کلهم أن 

قوله تعالی:»ِمْن أَْجِل ذَِلَك َكتَْبنَا َعلَى بَنِي إِْسَرائِيَل أَنَّهُ َمْن قَتََل نَْفس ا 

بِغَْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي اأْلَْرِض فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميع ا َوَمْن أَْحيَاَها 

جَ  النَّاَس  أَْحيَا  ِميع ا«) فََكأَنََّما 
اآل  (.37 مضمون  قتل إية  فکان  باحة 

المحرمة  النفس  قتل  قصد  الفساد  أعظم  ومن  األرض،  في  المفسد 

لدمه) مبيح  للقتل  مسحق  ظلما  غيره  لقتل  القاصد  أن  و    (.38فثبت 

وهو  نفسه  عن  يدفع ضررالعدوان  أن  الشخص  علی  يجب  ايضا 

 . واجب ديني يثاب علی القيام به ويأثم بترکه

 

 : نطاق مباشرة الدفاع الشرعي في القانون يالمطلب الثان

اإل الشريعة  أقرت  وعن کما  والمال  النفس  عن  الدفاع  سالمية 

کذل تل  كالغيرو  بين  من  و  الوضعية،  القوانين  حملة   ك أقرت 

استعماله  کيفية  ونظمت  حدوده  و  قيوده  وضعت  التي  القوانين 

العقوبات   من  ن  إف   األفغانيقانون  الثانية  رقم  فقرة  ( ۱۲۵)المادة 

من هذا القانون تنص علی اآلتي » د مشروع دفاع تر تهديد الندې 

شخص ته اجازه ورکوي تر څو له هر هغه جرمي عمل څخه د 

دفاع په منظور چې د دفاع کوونکي يا بل شخص ځان، ناموس، 

دالزمو  کوي  منځته  را  مالي ضرر  يا  خطر  تجاوز  د  ته  ازادی 

ذا کان إين من هذه المادة  وسائلو له کارونې څخه ګټه واخلي« يتب

جانب  أالشخص   من  خطر  معرض  في  آخر  شخص  او  ماله  و 

و عن ماله أعن نفسه  هذا الخطر  المعتدي، فللمعتدی عليه أن يدفع  

و   للدفع.  المناسبة  المادة  أبوسائل  هذه  من  يتضح  کان إ يضا  ذا 

عدوان   تحت  ماله  او  هناشخص  الشخص  ليس  و  الدولة   كآخر، 

 ان هذا فلشخص ثالث أن يدفع عدوان الظالم. هذا من عدو   هليتخلص

كما   فغاني( من قانون العقوبات األ۱۲۶نص المادة رقم )تيضا  أو  

 ذكرنا قبل قليل. 

ماذهب   أن  يتضح  بالقانون  الشريعة  بمقارنة  المشرع إو  ليه 

النفس ضد الجرائم الضارة بالجسم إفغاني من  األ باحة الدفاع عن 

ال او  النظرية  الناحية  من  ذهب  سواء  ما  مع  يتفق  ليه إتطبيقية 

 
 )  36. ۱۸۳، ص: ۹( المغني، ج 

 ) 37. ۳۲المائدة، اآلية: سورة   (

 )  38. ۴۹۰، ص:  ۲( الجصاص أحکام القرآن، ج
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من   الفقهاء  جمهور إجمهور  أن  غير  النفس،  عن  الدفاع  باحة 

عدی عليه يلزمه تالفقهاء يجعلون الدفاع عن النفس واجبا علی الم

 القيام به و يأثم بالتخلي عنه.

 

 المطلب الثالث: الدفاع عن العرض

هو   والعرض  اإلالسجية  يصونه  هوما  و  المحمودة،  ان نسالخليقه 

من نفسه او سلفه أو من يلزمه أمرهو، وهو موضوع المدح و الذم 

العرض:  تقي  فيقال: هو  نسب،  او  من حسب  به  يفتخر  وما  منه، 

 .له بمعنی أنه بريء من أن يعاقب او يشتم

و عند بحث الفقهاء في حکم الدفاع عن العرض، نراهم يستعملون 

رة: زوجة و لی مدلول العرض فيوردون عباإعبارات يرجع معناه  

 أهل ، وحرمة و حريم و بضع.

 الشخص  جمهور الفقهاء يجب علی  قال  حکم الدفاع عن العرض:

و   أن يدفع عن عرضه و عرض غيره، و ال يجوز له أن يتسامح 

المعتدي،  و قتل  زهاق الروح  إلی  إ ولو أدی الدفاع    كفي ذل  يتساهل

 المعتدي يکون دمه هدرا و ال مسؤلية فيه.  كو أن ذل

الزنا بأمرأته او محارمه،   اويريد   ری شخصا يزني او يحاولفمن ي

(. يقول 39عليه أن يدفعه) و يلزم  او يتعدی علی عرض غيره يجب  

عراض و أصحاب الکبائر: » ابن نجيم في حق المعتدين علی األ

  (.40«) على ذلكويباح قتل الکل و يثاب قاتلهم 

من   العرض  عن  الدفاع  بأن  الوجوب  الفقهاء  علل  قد  األمر و 

ازالة   و  منع  بالمعروف  المنکر و  عن  النهي  أن  و  باليد،  المنکر 

باحة، و يجتمع في الدفاع لإلفيها  بضاع ال مجال  فرض، و أن اإل

ارتکاب   العرض  عن من  المعتدي  منع  تعالی وهو  حقان حق هللا 

يسع  أهله، و ال  الفاحشة عن  بمنع  المعتدی عليه  الفاحشة، و حق 

 (.  41الحقين) المرء أن يتخلی عن هذين

علی   متفقون  أنهم  الفقهاء  آراء  من  عن إيتضح  الدفاع  باحة 

يجد  فمن  او محرما  المعتدی عليها زوجته  أکانت  العرض، سواء 

عليه دفعه بما   ويلزم  شخصا يزني بأی من زوجه او محارمه يجب

دون القتل، فان اقتضی الدفاع قتل المعتدی فقتله و يکون دمه عند 

، و انفرد الشافعية ـ فيه و ال دية   ، ال قصاصجمهور الفقهاء هدرا

 .يقولون بقصاص القاتلذا کان الزاني بکر ـ في موضوع إ

 

 الدفاع عن العرض في القانون  :طلب الرابعالم

 ( رقم  المادة  األفغاني،  عقوبات  قانون  نص  تقول: 126لقد  د   (   «

مشروعې دفاع حق هغه وخت را منځته کيږي چې دفاع کوونکی 

سبابو او منطقي دليلونوله مخې يقين وکړي چې د هغه د معقولو ا

خطر  تجاوز  د  باندې  مال  يا  ازادي  ناموس،  ځان،  شخص  يابل 

 . (42)متوجه وی«

بواسطة يعن الشخص  تيقن  متي  المشروع  الدفاع  حق  يوجد  ي 

نفسه، او عرضه، او حريته او   أسباب المعقولة و أدلة المنطقية أن

 ماله او لغيره تحت خطر االعتداء.

عن عرضه أی   الدفاعلمرء الحق  ل ومن الواضح أن القانون أعطی  

الوقوع، باعتبار أن خطر هذه االعتداء   كاعتداء حال أو علی وش

 يمسه.

 

 
 )  39. ۲۰۸ص:  ،۳( تبيين الحقائق، ج 

 )  40. ۴۵، ص: ۵البحر الرائق، ج  ،انظر( 

الم والمبسوط،ج۵۶۰،ص:۳تار،جح (رد  ص:۲۴،  ج ۳۷۰،  والمهذب   ،۳  ،

 )  41. ۲۲۵ص:

تاريخ    ( الرسمية،  الجريدة  العدل،  وزارة  األفغاني،  العقوبات  قانون 

 )  42. ۱۳۹۶النشر 

 مقارنة:  -

يتفقان  أنهما  يتضح  بالقانون  االسالمية  الشريعة  أحکام  بمقارنة  و 

العرض إعلی   عن  الدفاع  الشريعة  في  فکما  العرض،  دفاع  باحة 

أ شرعي  فکذل حق  عرضه،  عن  يدفع  أن  للمرء  الشريعة    ك عطی 

بهافغاني  القانون الوضعي األ للمرء  ذ عترف  ن يستفاد أا الحق، و 

في    جاءمن هذا الحق عند االعتداء علی عرضه او عرض غيره.  

معا   والقانون  الدفاع  إالشريعة  افضی  ال إن  و  المعتدي  قتل  لی 

 ناحية المدنية.مسؤلية فيه ال من الناحية الجنائية، و ال من ال

کذل  عن   كو  الدفاع  حق  للشخص  والقانون  الشريعة  أعطت 

عن  دفاع  أعراضهن  عن  الدفاع  أن  باعتبار  محارمه،  أعراض 

 .عرضه

 : الدفاع عن حرمة المسکن و السترطلب الخامس الم

العيش في المجتمع وذاتيته مستقلة لكن اليستطيع   نسانإلکل   حق 

اآل  ان مع  العالئق  له  ألن  العالقات يعيش وحده  هذه  من  و  خرين 

بينهم ويأتي االختالط  فيما  يتعاملون  الجوار و من أجله  القرابة و 

فيما بينهم و لدفع الشر و االعتداء وضع الشريعة اإلسالمية حدودا  

علي  يتطلع  أن  لشخص  يحل  فال  دواعيها  و  الفواحش  منع  و 

يدخل منزل شخص آخر  عورات اآلخرين و منع الشخص أن ال 

 ه.بغير إذن

هللا تعالی »يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اَل تَْدُخلُوا بُيُوت ا َغْيَر بُيُوتُِكْم َحتَّى   قال

  .(27تَْستَأْنُِسوا َوتَُسل ُِموا َعلَى أَْهِلَها ذَِلُكْم َخْيٌر لَُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن«)

علي   تدل  اآلية  يستبيح هذه  أن  لشخص  يحل  فال  البيوت  حرمة 

ال لضرورة إذنه ورضاه  إمة منزل شخص آخر، و يدخل بغير  حر

الحرمة و دخل غير مأذون فهو متعد   كتبيح دخوله، فان استباح تل

متجاوز   ليال  و  دخل  سواء  أعزل، أبالدخول،  او  مسلحا  نهارا،  و 

ذل  فوق  و  الملکية،  حق  علی  اعتداء  ذاته  حد  في  الدخول   ك ألن 

 ستار و کشفها. اإل كمظنة لهت

الفقهاء علی أنه يجوز لرب المنزل أن يمنع الداخل فان لم و اتفق  

ب يدفعه  أن  له  يجوز  الوسائل، وسيلة  يمتنع  من  فاألغلظ،  األسهل 

ادی   ولو  عدوانه  يکف  هالإحتی  فلی  فلم إکه  بالقول  ناشده  ن 

ذل فأدی  المناشدة،  بعد  نحوه  و  بالضرب  دفعه  او  عنه   ك ينصرف 

هدرا، وال ضمان فيه    لی قتله أو تلف عضو من أعضائه، يذهبإ

المنزل رب  البيت  علی  سواء 43) وصاحب  الحکم  واليختلف   .)

دخل الدار فعال، و أمره ربها بالخروج فلم يخرج، أو اراد دخولها 

الجصاص: يقول  يمتنع،  فلم  أراد    فمنعه  أو  قوم،  دار  دخل  من   «

أو   عينه،  فذهب  فمانعوه  هدر«)   عضودخولها  فهو  أعضائه  من 
44 .) 

ال الحالة  مستنجدا  و  او  معتديا  أکان  سواء  الداخل  بها  يعرف  تي 

الظروف  ظل  في  المنزل،  رب  اجتهاد  و  لتقدير  تخضع  ومحميا، 

لی أنه معتد، يريد إ ظنه  كان في غالب    نإالتي يدخل فيها الداخل، ف

ماله، يباح له دفعه باألسهل فاألسهل فاألغلظ،   أو اخذ   قتله أو سلب

دخل   ن اللصوص ونحوهم، وأنه هارب م  كان في غالب ظنهن  إو  

حاالت  من  الحالة  هذه  ألن  دفعه؛  له  يباح  فال  به،  ليحتمي  منزله 

 (. 45الضرورة التي تبيح دخول منزل الشخص بغير اذنه) 

 

 الدفاع عن الستر: 

ذنه، ال يحل له إکما ال يحل لشخص أن يدخل منزل شخص بغير  

النظر   يتعمد  داخلإأن  يمنزله  لی  أو  علی عوراته  ويتطلع  نظر ، 

نظر من ثقب او شق باب ونحوه، ك و ن استباح ذلإ ، فرماتهلی محإ

منزله ورب  فلصاحب   الداخل  في  النظر  عن  يدفعه  أن  المنزل 

 
 )  43. ۱۹۹ص: ،۶، و رد المحتار، ج۱۷۷:، ص۱۰المبسوط، ج  (

 ) 44. ۳۸۵ص: ،۳( احکام القرأن، ج 

 )  45. ۱۷۷ص: -۱۰( المبسوط ، ج
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ف فاألسهل،  الدفع  إباألسهل  أدی  فقد إن  فقئها،  او  عينه  تلف  لی 

أثر في  الفقهاء  هذه  هاختلف  لزوم   الجناية  المترتب علی  من حيث 

 ضمانها او اهدارها.

ذا نظر شخص إ لی أنه  إ افعية والحنابلة وبعض المالکية  فذهب الش

في منزل شخص فرماه صاحب المنزل بشيء ففقأ عينه فال ضمان 

، وتذهب عينه هدرا، واستدلوا بما رواه أبوهريرة أن كعليه في ذل

بيت في  أحد  اطلع  لو  قال:»  ولم   كرسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

م عينه  ففقأت  بعصاة  فخذفته  له  عليتأذن  جناح«)   ك اکان  (. 46من 

   (.47وفي رواية: »فال قود وال دية« )

و أن قوله صلی هللا عليه في الحديث منع النظر إلى منازل الناس.  

الدية، ألن   وسلم »فالقود وال دية« صريحة في سقوط القصاص و

القصاص والدية جناح، وقد نفی النبي صلی هللا عليه وسلم الجناح 

 عمن يرمي المطلع عليه. 

 

 الحنفية و أکثرالمالکية: -

أکثرالمالکية   و  الحنفية  ذهب  يلزمه إوقد  المنزل  رب  أن  لی 

الصالة إ الضمان   عليه  قوله  بعموم  استدلوا  و  المطلع  عين  فقأ  ذا 

 يح ب(. و بأن مجرد النظر ال ت48وسلم: » في العين نصف الدية«)

نظر  له   لو  کما  الناظر،  علی  المنزل  الجناية  الباب داخل  من 

علی من دخل بيت غيره و نظر فيه، و نال   ايضا يقيس  فتوح. والم

 (. 49قلع عينه)له من امرأته مادون الفرج لم يجز 

فبقأ عينه ل الجصاص: »وال خالف أنه لو دخل داره بغير إذنه  قا

مخطأ  كان  إن  و  القصاص  فعليه  عامدا  كان  إن  و  يصير ضامنا 

 (.50«) فعليه األرش

أبيو حديث  أنه  يحمل  علی  التغليظ   هريرة  ضروب  من  ضرب 

 (. 51منع النظر)ل

و استدل المالکية بأدلة عقلية منها: أن النظر معصية وفقء العين 

معصية ايضا، وال تدفع المعصية بالمعصية. وأل نه لو نظر انسان 

في   لیإذنه لم يستبح له فقء عينه، فالنظر  إنسان بغير  إلی عورة  إ

 (.52به فقء عين الناظر) نسان أولی اال يستبحاإل بيت

 

 المطلب السادس: الدفاع عن الحرمة المسکن في القانون 

فعل القانون، و أحاطه   كکما وضعت الشريعة حرمة للمسکن، کذل

أمتعته.  حفظ  و  لراحته  ومکانا  للشخص،  ملکا  باعتباره   بالحماية 

األفق العقوبات  قانون  وضح  فيه د  تجوز  التي  الموارد  فغاني 

قت عليه  )للمعتدی  مادته  في  عمدا  المعتدي  نصت ۱۲۷ل  وقد   )

من السادسة  )  الفقرة  األ۱۲۷المادة  العقوبات  قانون  بأن (  فغاني 

منها: » د اوسيدنې کور يا د هغه ملحقاتو ته د شپې لخوا د غير 

 مجاز داخليدو د عمل پر وړاندې د فاع «. 

فقد وضحت المادة األمکنة التي يعد دخولها بغير وجه مشروع، و 

علی   يعد  التعدي  يتم  و  ملحقاته(،  و  )المنزل  هي  و  جنائيا،  تعديا 

مشروع  غير  بوجه  دخوله  محاولة  أو  بدخوله  الشخص  منزل 

ذل بغير  فيه  والبقاء  مشروع  بوجه  ارتکاب  كاوبدخوله  بقصد   ،

 هانة او مضايقة ساکنه.إرهاب أو إجريمة فيه، او 

 
 )  46. ۸ص: ،۹ج  ( صحيح البخاري،

 )  47( متفق عليه. 

 )  48(. ۷۰۳۳. رقم الحديث )۲۲۳، ص: ۱۱( مسندأحمد، ج

 )  49. ۱۱۰، ص:۶حاشية الشلبی،ج ،انظر( 

 )  50. ۱۶۹ص: ،۵ج  ( الجصاص، احکام القرآن،

 )  51( نفس المرجع السابق.

 ) 52. ۳۲۳، ص:۶( مواهب الجليل، ج 

حقه في   و خالصة ما أخذ به القانون أنه أباح للشخص أن يستعمل

يحاول  او  يتعدی،  من  کل  يصد  أن  و  ماله،  عن  الشرعي  الدفاع 

 التعدي علی منزله بدخوله ليال بقصد ارتکاب جريمة فيه. 

 

 مقارنة:  -

و بمقارنة ما جاء في الشريعة والقانون يتضح لنا أنهما يتفقان علی 

مملو مال  المنزل  و   كأن  لراحة  ومکان  جانب،  من  للشخص 

تأ و  ساکنه،  أن استقرار  ألحد  يجوز  ال  و  الشخصية،  حريته  مين 

علي بغير  أبالدخول،    هيتعدی  فيه  البقاء  يسلبه إو  او  ورضاه،  ذنه 

الدفاع  جواز  علی  يتفقان  و  مشروع،  وجه  بغير  ملکه  في  حقه 

وسعت   ولکن  المنزل.  علی  واقعا  الجنائي  التعدي  ضد  الشرعي 

شخص باحت للأالشريعة في حماية المسکن أکثر من القانون، فقد  

کوة  او  لی داخل منزله من ثقب ضيق،  إأن يدفع من يتعمد النظر  

للستر  مکانا  المنزل  تعتبر  ألنها  األبواب؛  شقوق  من  او  ضيقة، 

ب أن يطلع عليها أحد، حالذی يستر فيه الشخص عوراته التي ال ي

ن ع وباعتباره المکان الذي يأمن فيه علی عرضه ويستتر محارمه  

ت لم  و  المطلعين...  الوضعي،  أعين  القانون  في  الموارد  هذه  ذکر 

سالمية عن الشرائع الوضعية، وهذه صفة تميزت بها الشريعة اإل

تمنع  و  تحرم  کما  وقوعها،  قبل  تمنعها  و  الجريمة  تحرم  فهي 

ليها وهذا هو شأن الشريعة الکاملة في کل إدواعيها، وکل ما يقود  

 ومکان. زمان

 

 : الدفاع عن المالطلب السابعالم

زينة الحياة الدنيا، وعصبها الذي ال من  تعريف المال: المال    -الف

تقوی و ال تبقي بدونه، و ال تتحرک و تنشط بغيره، وهو مايميل 

لوقت  ادخاره  يمکن  و  والمنع،  البذل  فيه  يجري  و  الطبع  اليه 

 (.53الحاجة)

الفقهاء   عند  ماال  يعد  ال  إفالشیء  تحقق  إ ال  الكرام  ثبت  ذا  فيه و 

أحدهما: و    أمران:  حيازته  ادخإامکان  و  الناسحرازه  ، ره 

يمکن   وثانيهما:  التي  فاألشياء  شرعي،  بوجه  به  االنتفاع  امکان 

حنطة  کحبة  له  قيمة  ال  وما  قيمتها  لتفاهة  بها  ينتفع  وال  حيازتها 

، في حق و الخنزير  او ال ينتفع بها کلحم الميتة، والخمروالشعير  

 (.54المسلم ال تعد ماال) 

 ن المال في الفقه االسالمي: حکم الدفاع ع -ب

اإلألقد   الشريعة  أکان مال  ةسالميباحت  المال، سواء  ، ه الدفاع عن 

و مال غيره، وجعلت له حرمة تلی حرمة النفس في المرتبة، کما  أ

علته أصال من األصول التي تجب حمايتها والمحافظة عليها، فقد ج

أموالکم و  دماءکم  »فان  وسلم:  عليه  هللا  صلی  النبی  و   قال 

 (. 55أعراضکم بينکم حرام« ) 

للمعتدی   قال فيجوز  جائز،  المال  عن  الدفاع  أن  الفقهاء  جمهور 

ك  ذل  ي أن يقاتل دونه، ويقتل من يقاتله فيه، و ال شیء عليه ف  هعلي

إل56)المقاتلة وسلم:(.  عليه  هللا  صلی  قوله  دون   طالق  قتل  »من 

 (. 57ماله فهو شهيد«)

الدفاع ع في  الفقهاء  أقوال  المال وخالصة  الدفاع عن  أن  المال  ن 

روح أوماال ال روح   لهجائز عند جمهور الفقهاء، سواء أکان ماال  

ماله، و أن يقتله على    المعتديأن يقاتل  ى عليه  يجوز للمعتد   فيه، و

 
 )  53. ۵۰ص: ، ۵( الدرالمختار والرد المحتار،ج

ج ردالمحتار،  علی ۵۱ص:، ۴(  دکتور  االسالم،  في  االقتصادية  المبادئ  و   ،

 )  54. ۹عبدالرسول)دارالفکر العربي(.ص:

 )  55. ۴، ص:  ۹( الترمذي بشرح العربي.ج

ج56)  وردالمحتار،  الدرالمختار  ص:۴(  الدسوقي،ج۱۱۷،  وحاشية  ص: ۴.   ،

 . ۳۵۲، ص:۱۰. والمغني، ج۱۹۵، ص:۴، ومغني المحتاج، ج۳۵۷

 )  57. ۶۹۱، ص:۳( صحيح البخاري، ج
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فإ عليه  مسؤلية  وال  قتله  الدفاع  حالة  اقتضت  المقاتلةن  هذه  ، ي 

اصد ألخذ المال يقول النووي: »و أما حکم الباب ففيه جواز قتل الق

الحديث، و هذا   لعموم  قليال أو کثيرا  المال  أکان  بغير حق، سواء 

 (.58قول الجماهير من العلماء«)

 

 

 الدفاع عن المال في القانون المطلب الثامن:  

من  ن  إف الثانية  )فقرة  رقم  قانون۱۲۵المادة  من  العقوبات   ( 

الندې   األفغاني  تهديد  تر  دفاع  مشروع  د   « اآلتي  علی  تنص 

شخص ته اجازه ورکوي تر څو له هر هغه جرمي عمل څخه د 

دفاع په منظور چې د دفاع کوونکي يا بل شخص ځان، ناموس، 

دالزمو  کوي  منځته  را  مالي ضرر  يا  خطر  تجاوز  د  ته  ازادی 

ذا کان إوسائلو له کارونې څخه ګټه واخلي« يتبين من هذه المادة  

من   خطر  معرض  في  آخر  شخص  او  ماله  او  جانب  الشخص 

و عن ماله أعن نفسه  هذا الخطر  المعتدي، فللمعتدی عليه أن يدفع  

 بوسائل المناسبة للدفع. 

  فغاني: ( من قانون العقوبات األ126)  و ايضا فقد نصت المادة رقم

بواسطة يعن الشخص  تيقن  متي  المشروع  الدفاع  حق  يوجد  ي 

او نفسه، او عرضه، او حريته    أسباب المعقولة و أدلة المنطقية أن

 ماله او لغيره تحت خطر االعتداء.

ـ   بموجب نص هذه المادة يجيز القانون للشخص الدفاع عن ماله،

محددةـ قيود  و  معينة  ظروف  خطر، إ   تحت  معرض  في  کان  ذا 

اإل ليال،  األمکنة  علی  السطو  او  النهب،  او  السرقة،  تالف مثل: 

 باشعال النار في بناء او خيمة. 

( المادة  نصت  قا129فقد  من  األ(  العقوبات  قتل نون  بأن  فغاني 

 المعتدي جائز في کثير من الحاالت منها: 

د    -۱ فاع  عمديد  د    ونيچ ااور    خطرناك  عمل  پر عمل  د 

 .وړاندې

په حکم   -۲ قانون  د  کې چې  مقابل  په  د عمل  هغې غال  د  دفاع 

 .جنايت پيژندل شوی وي

دفاع د غير مجاز داخليدو په مقابل کې د شپې لخوا مسکون    -۳

 ور يا دهغه ملحقاتو ته. ک

مال  يسرق  الذي  الشخص  يقتل  أن  للشخص  قانون  أباح  فقد 

الذي  او  أبنية،  في  النار  باشعال  االشياء  يتلف  او  عمدا،  اآلخرين 

يدخل بيوت الناس ليال دون رضا صاحب البيت او برضاه ولکن 

 ينتطر لألفعال ال تبيحها القانون.

 

 مقارنة:  -

قهاء و أخذ به القانون يتضح أن کال من ليه الفإو بمقارنة ما ذهب  

الثابت  ماله  عن  الدفاع  للشخص  يبيح  القانون،  و  الشريعة 

لی قتل إ  كوالمنقول، ويبيح له أن يقاتل من يقاتله عليه، ولو أدی ذل 

القتل الزما ومناإالجاني،   يبيح له أن  سذا کان  الدفاع. کما  لفعل  با 

الما کان  طالما  ماله،  علی  المعتدين  يزال يالحق  ال  و  بأيديهم  ل 

 أعتداءهم عليه مستمرا و أن يسترده منهم بالقوة الالزمة لرده.  

تتفق الشريعة والقانون علی نفس التجريم عن الفعل الذي يقع  كکذل

بسبب الدفاع عن المال، فال مسؤلية علی فاعله من ناحية الجنائية 

 أو المدنية.

کذل  الفقهاء علی    كو  الدفاعإيتفق جمهور  قليال   طالق  المال،  عن 

کذل القانون  نصوص  وظاهر  کثيرا،  او  القدر كکان  يحدد  فلم   ،

 األدنی من المال الذي يباح الدفاع عنه، وال يباح فيما دونه.

 المطلب التاسع: الدفاع عن الغير في الفقه االسالمي 

 
 )  58. ۱۶۵، ص:۲( شرح النووي علی صحيح المسلم، ج

اإل الشريعة  امتازت  والشموللقد  بالسعة  فبينت والعموم  سالمية   ،

ل لکل ما يعرض لحياة الشخص، من خير األحکام ووضعت الحلو

ايجابا، ومن سعتها هأو شر، کما حددت موقفه تجاه غير ، سلبا و 

وشمولها أنها لم تجعل حق الشخص في الدفاع قاصرا علی ذاته، 

ذل تعدت  نفس،  كبل  عن  يدافع  أن  له  مال   فأباحت  و  وعرض 

ال القدرة  بنفس  أية تغيره،  عليه  تلحق  ولم  نفسه،  عن  به  يدافع   ي 

ذلإمسؤلية   يتضح  کما  فعله،  علی  يترتب  ما  اتجاه   كزاء  من 

لی أن حکم الدفاع الشخص عن نفس إالفقهاء، فقد ذهب جمهورهم  

 حکم دفاعه عن نفسه، من حيث أنه واجب أو جائز.مثل  غيره

 

الغير   نفس  عن  الدفاع  المسئلة الف:  هذه  حول  الفقهاء  اراء  و 

 حسب التالي 

م  واجب  أنه  يرون  عن فالحنفية  يدافع  أن  الشخص  ويسع  طلقا، 

ولو   الدفاعغيره  هذا  في  المعتدي  »قتل  السرخسي:  يقول  لوكان ، 

رجال يقتل اآلخر و في استطاعته أن يمنعه لم يسعه إال أن يمنعه و 

قتله صاحبه ارا  الذي  نفس  يأتي اللك علي  كان  )إن  أال 59...«   .)

عليه  م يلزم، فقتله المقصود لو ازهاق روحه ذا قصد قتلهإتری أنه 

 ذا قصد قتل غيره فقتله.إ ك الحكم لمنشیء، فکذل

ال إو ألن دفع الضرر واجب فوجب عليهم قتله اذا لم يمکن دفعه  

 . كبه، وال يجب علی القاتل شيء؛ ألنه صار باغيا بذل

ظالما  أخاک  أنصر  بحديث:»  والحنابلة  الشافعية  استدل  و 

ري في حکم الدفاع أن الخالف الذي يج قولوني أومظلوما« ولکنهم

في حکم الدفاع الشخص عن نفس غيره، ايضا  عن النفس، يجري  

يجوز،  ويجوز حيث  نفسه،  الشخص عن  دفاع  يجب  فيجب حيث 

»والدفع عن غيره کهو عن نفسه وقيل يجب قطعا،    ويقول النووي:

اإل للشخص  بأن  الوجوب  الجالل  علل  قد  دون  و  نفسه  بحق  يثار 

يداف أن  عليه  فيجب  غيره،  يقيدون حق  ولکنهم  غيره،  عن  ع 

، ألنه ال كالهال   عن  المدافعنفس  بشرط أن يأمن  واللزوم  الوجوب  

أن يجعل روحه فداء   يلزمه أن يعرض بحياته في سبيل غيره، و ال

 (.60لروح غيره)

نقف علی نص صريح  لم  المالکية،  کتب  من  عليه  أطلعنا  فيما  و 

و   الغير،  نفس  عن  الدفاع  حکم  من  موقفهم  لی إ نظرنا    ذاإ يحدد 

عند  معصوم(  و)کل  )نفس(  کلمتي  يعممون  أنهم  نجد  عباراتهم 

»يجوز  عبدالسالم:  ابن  يقول  النفس.  عن  الدفاع  لحکم  تعرضهم 

کانت من المسلمين او من أهل سواء  دفعه عن کل نفس معصومة،  

الخرشي:61الذمة«)  ويقول  أو    (.  مال  أو  نفس  علی  اذا صال  »و 

 (. 62«)كنه يشرع دفعه عن ذلإ حريم ف

فيدخل في عموم )نفس( و )کل معصوم( نفس الغيرو فيجب الدفاع 

وبذل معصومة.  نفس  ألنها  للخطر؛  تعرضها  عند  ال   ك عنها 

ذا فسرنا النفس بمعناها إليه الجمهور، خاصة  إيخرجون عما ذهب  

أخي نفس  و  ذاته  الشخص  نفس  فتشمل  األخ(   هاللغوی)بمعنی 

 سالم. و اإلأ برابطة النسب 

 

 عرض الغير الدفاع عن :

علی وجوب الدفاع عن العرض سواء أکان متفقون  جمهور الفقهاء  

 عرض نفسه أو عرض غيره. و فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة

بلزوم الدفاع عن عرض الغير ومن عباراتهم التي تدل   يصرحون

ذل وهو كعلی  آخر  امرأة  أو  بامرأته،  يزني  رجال  رأی  »لو   :

ولم يمتنع عن الزنا، حل له قتله وال محصن فصاح به فلم يهرب،  

 
 )  59. ۱۴۳، ص: ۲۴، المبسوط لـ السرخسي، جانظر (

 )  60. ۲۰۷، ص:۴( شرح الجالل بهامش حاشية قليوبي و عميرة، ج 

 ) 61. ۳۵۶، ص:۳( تبصرة الحکام، ج 

 ) 62. ۱۱۲، ص:۸( شرح الخرشی، ج 
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عليه«)  ولو يقول:  و    (.63قصاص  المرأة  عن  الزاني  دفع  »يجب 

 (. 64أجنبية« ) 

عن  الدفاع  يوجب  صريح  نص  علی  نقف  لم  المالکية  کتب  وفي 

علی  يجب  أنه  علی  يدل  عباراتهم  سياق  ولکن  الغير،  عرض 

وذل  وعرضه،  نفسه  عن  کدفاعه  تعميمهم    كالشخص  ألن 

الشخص لعبارة»ح حريم  فيه  خل  يد  و»بضع«  و»حريم«  رمة« 

 نفسه و حريم غيره.

 

 الدفاع عن مال الغير ج:

کذل ماله  يدافع عن  أن  للشخص  يباح  يدافع عن   كکما  أن  له  يباح 

ذا تعرض للعدوان؛ ألن حماية حق الغير من المبادئ إمال غيره،  

األصولية  القاعدة  في  عليه   المستقرة  محافظ  الغير  حق  »أن 

(. ومن الفقهاء من يجعل الدفاع عن مال الغير جائزا،  65)شرعا«

 ومنهم من يجعله واجبا، و خالصة أقوالهم حسب اآلتي: 

تتبعنا ما أورده الحنفية من عبارات نجد أنهم يقولإف ن بجواز، وذا 

يقول السرخسي:»ويسعه أن يقاتله عليه وكذلك يسع من عاين ذلك 

امتنع وهو في موضع ال   إعانته عليه وإن أتى ذلك على نفسه إذا 

يقدر فيه على سلطان يأخذ له بحقه ألنه يعلم أنه ملكه وكما أن له 

في  فكذلك  منه  أخذه  الظالم  قصد  إذا  ملكه  عن  دفعا  يقاتل  أن 

 (.66استرداده له أن يقاتل«)  

ماله غصبا حتی  يأخذ  يقاتل من  أن  للشخص  يجوز  أنه  يری  فهو 

و ينصر الغصب أن يعين    يأخذه منه، و أنه يجوز لمن شاهد واقعة

هذ  في  والمعاونة  ماله،  أخذ  علی  المال  تقتضي ا  صاحب  الموقف 

مقاتلة المعتدي، وهي مساهمة في فعل الدفاع عن مال الغير، وهو 

 يجيز للشخص أن يدافع عن مال غيره. كبذل

الغير، مال  الدفاع عن  الحنفية جواز  سبيل   يري  في  يقتل  الذي  و 

 أعظم األجر. حماية مال المسلمين ينال 

يری المالکية وجمهور الشافعية والحنابلة، جواز الدفاع عن   كکذل

الصائل إذا صال على إنسان يريد مال الغير. ويقول ابن قدامة: »

 (. 67«)ماله او نفسه ظلما فلغير المعتدى عليه معونته في الدفع

الغير مال  عن  »الدفاع  الغزالي:  قال  ينال واجب   و  أال  بشرط   ،

م جاهه، المدافع  في  نقصان  أو  ماله  في  أوخسران  بدنه،  في  شقة 

حقه إفأما   ألن  الغير؛  مال  عن  الدفاع  يلزمه  فال  يلحقه  کان  ن 

جاهه، کحق غيره، فال يلزمه أن ومرعي في منفعة بدنه وفي ماله  

 (. 68يفدی غيره بنفسه«)

يرون جواز الدفاع عن مال   القول: أن الجمهور الفقهاء  خالصة  و

 يد بظن السالمة أوغيره. يقتالغير، من غير 

 

 العاشر: الدفاع عن الغير في القانون طلبالم

من   الثانية  )الفقرة  رقم  علی ۱۲۵المادة  تنص  القانون  هذا  من   )

اآلتي »د مشروع دفاع تر تهديد الندې شخص ته اجازه ورکوي 

تر څو له هر هغه جرمي عمل څخه د دفاع په منظور چې د دفاع 

ناموس، ازادی ته د تجاوز خطر يا   کوونکي يا بل شخص ځان،

کارونې څخه ګټه  له  مالي ضرر را منځته کوي دالزمو وسائلو 

ذا کان الشخص او ماله او شخص إواخلي« يتبين من هذه المادة  

آخر في معرض خطر من جانب المعتدي، فللمعتدی عليه أن يدفع 

 و عن ماله بوسائل المناسبة للدفع. أعن نفسه هذا الخطر 

 
 )  63. ۶۳، ص:۴ردالمحتاروالدرالمختار، ج( 

 ) 64. ۱۹۵، ص:۴حتاج، ج ( مغني الم

 )  65. ۳۲۲، ص:۲( الموافقات، ج

 )  66. ۱۸۲، ص:  ۱۰( المبسوط للسرخسي، ج

 )  67. ۱۸۳، ص:۹( المغني، ج 

 )  68. ۱۹۶، ص:۴، والمغني، ج۳۲۳، ص:۲( احياء علوم الدين، ج

  فغاني: ( من قانون العقوبات األ126)  فقد نصت المادة رقمو ايضا  

بواسطة يعن الشخص  تيقن  متي  المشروع  الدفاع  حق  يوجد  ي 

نفسه، او عرضه، او حريته او   أسباب المعقولة و أدلة المنطقية أن

 ماله او لغيره تحت خطر االعتداء.

 بناء علی هذه المادة يکون لکل شخص الحق في الدفاع الشرعي: 

تؤثر   -ألف أية جريمة  آخر، ضد  أی شخص  أو جسم  عن جسمه 

 في السالمة الجسم.

له أو لغيره، ضد أی فعل يعتبر جريمة حسب   كعن مال مملو  -ب

تالف او التعدي التعريف المقررة لجرائم السرقة، أو النهب، أو اإل

هذه  احدی  ارتکاب  في  الشروع  افعال  من  فعل  أی  أو  الجاني، 

 الجرائم.

الش تعطي  ضد فهي  وماله  نفسه،  عن  الدفاع  في  الحق  خص 

کذل وتعطي  عن    كالجرائم،  اآلخرين،  عن  الدفاع  حق  الشخص 

نفسه  عن  للشخص  أعطته  الذي  القدر  بنفس  أموالهم،  و  أنفسهم 

 وماله بدون استثناء. 

و خالصة ما جاء بنص القانون، أن القانون يبيح للشخص الدفاع 

م الماسة بسالمة عن نفس ومال و عرض اآلخرين ضد کل الجرائ

ذل وبمقارنة  العرض،  أو  المال  أو  الشريعة،   كالجسم  أخذت  بما 

يتضح أن الشريعة و القانون يتفقان علی الدفاع عن نفس ومال و 

نفسه  الدفاع عن  فيه للشخص  يباح  الذي  النطاق  الغير في  عرض 

 وماله وعرضه. 

 شروط الدفاع الشرعي في الفقه والقانون المبحث الرابع  

الفقه   طلبالم في  الشرعي  الدفاع  استعمال  شروط  األول: 

 سالمي:اإل

شروط دفع الصائل: لدفع الصائل شروط يجب توفرها حتى يعتبر 

المعتدى  المصول   الشروط    عليهو  وهذه  دفاع،  حالة  نبينها  في 

 باختصار. 

عتداء: يجب أن يكون الفعل وجود االالشرط األول: أن يكون هناك  

عليه اعتداء، فإن لم يكن كذلك لم دى  و المعتالواقع على المصول  

إذا   أو زوجته، والمعلم  للتأديب ولده  إذا ضرب  يجز دفعه، فاألب 

، والجالد حين يقطع رقبة المحكوم عليه أو ليتأدب  الصبي  يضرب

و  السارق،  يقطع    آخذ يد  أو  القاتل  يقتل  حين  ه  عضو القصاص 

األفعال  قصاصا ،   وإنماهذه  اعتداء،  أو  عدوانا   يعتبر  هو   ال 

 استعمال لحق أو أداء لواجب. 

وليس لالعتداء حد مقرر؛ فيصح أن يكون االعتداء شديدا ، ويصح 

أن يكون بسيطا ، وبساطة االعتداء ال تمنع من الدفاع، ولكنها تقيد 

 المدافع بأن يدفع االعتداء بالقوة الالزمة لدفعه.

المصول   نفس  على  واقعا   االعتداء  يكون  أن  المعتدى ويصح  و 

يه أو عرضه أو ماله، كما يصح أن يكون واقعا  على نفس الغير عل

الصائل نفس  على  واقعا   يكون  أن  ويصح  ماله،  أو  عرضه   أو 

أو ماله، كمن حاول أن يقتل نفسه أو يقطع طرفه أو يتلف   والهاجم

 (. 69ماله)

وأحمد  والشافعي  مالك  رأي  يكون   في  أن  الضروري  من  ليس 

عليها معاقبا   جريمة  غير االعتداء  عمال   يكون  أن  يكفي  ولكن   ،

أن يكون المذكورة  مشروع، وليس من الضروري في رأي الفقهاء  

الصائل مجنونا   فعله، فيصح أن يكون  الصائل مسئوال  جنائيا  عن 

كان  أيا   الصائل  فعل  يكون  أن  الدفاع  حالة  لقيام  ويكفي  طفال ،  أو 

 غير مشروع. 

يكو أن  فيشترطون  وأصحابه  حنيفة  أبو  يعتبر أما  مما  االعتداء  ن 

جريمة معاقبا  عليها، وأن يكون الصائل مسئوال  جنائيا  عنها، وإال 

كان الدفاع قائما  على حالة الضرورة. ويخالفهم أبو يوسف في هذا  

 
 ) 69  . 167:  ص ،4ج  ، أسنى المطالب( 
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حيث يشترط أن يكون الفعل جريمة دون حاجة ألن يكون الصائل 

 مسئوال  عن الجريمة جنائيا .  

فعل اعتداء سواء كان مصدره إنسانا  أو  يعتبر العند ائمة الثالثة  و

لوجود   مبررا   يرون  ال  جميعا   وأصحابه  حنيفة  أبا  ولكن  حيوانا ، 

حالة الدفاع عن هجوم الحيوان؛ ألن فعله ال يعتبر جريمة، ويرون 

الضرورة حالة  أساس  على  الهجوم  المقتضى   .رد  فسرنا  إذا  هذا 

ال فعل  ألن  الراجح؛  الرأي  وهو  ضرورة  حالة  ليس بأنه  حيوان 

الفعل  اعتبار  األحوال  بعض  في  أمكن  إذا  أما  ذاته،  في  جريمة 

جريمة من صاحب الحيوان؛ فالدفاع يوجد ولكنه ال يوجد في غير 

 (. 70ذلك من الحاالت)

ونهايته   االعتداء  بداية  يتولد ذا  معرفة  الدفاع  ألن  قصوى؛  أهمية 

 دفاع بعد عن االعتداء وينتهي بانتهائه، فال دفاع قبل االعتداء وال

 االعتداء. 

والمعتدى   االعتداء حاال : ال يوجد المصول  الشرط الثاني: أن يكون

حاال   يكن  لم  فإن  حاال ،  االعتداء  كان  إذا  إال  دفاع  حالة  في  عليه 

اعتداء؛ ألن الدفاع ال يعتبر  فعمل المصول عليه ليس دفاعا  وإنما  

ل االعتداء هو يوجد إال إذا تحقق االعتداء في الفعل أو الظن فحلو

 (.71الذي يخلق حالة الدفاع)

يشترط  آخر:  بطريق  االعتداء  دفع  يمكن  ال  أن  الثالث:  الشرط 

لدفع  ممكنة  أخرى  وسيلة  هناك  تكون  ال  أن  الدفاع  حالة  لوجود 

وجب  الدفع  غير  أخرى  بوسيلة  الصائل  دفع  أمكن  فإذا  الصائل، 

المصول   أهمل  فإن  الوسي والمعتدى  استعمالها،  هذه  ودفع عليه  لة 

بالصراخ مثال   الصائل  دفع  أمكن  فإذا  فهو معتد،   والنداء  االعتداء 

واالستغاثة فليس للمصول عليه أن يضربه أو يجرحه أو يقتله، فإن 

(، وإذا أمكن االحتماء برجال السلطة 72كان فعله جريمة)ذلك  فعل  

يمنع  أن  عليه  المصول  استطاع  أو  المناسب  الوقت  في  العمومية 

يمت أو  العنفنفسه  استعمال  دون  بغيره  أن   والقسوة  نع  له  فليس 

 (.73يستعمله) 

في  يشترط  لرده:  الالزمة  بالقوة  االعتداء  يدفع  أن  الرابع:  الشرط 

الدفاع أن يكون بالقدر الالزم لدفع االعتداء، فإن زاد عن ذلك فهو 

فالمصول   دفاع،  ال  يدفع والمعتدى  اعتداء  بأن  دائما   مقيد  عليه 

بأيسر   إذا  وسيلة  االعتداء  بالكثير  يدفعه  له أن  به، وليس  يندفع  ما 

كان يندفع بالقليل، فإذا دخل رجل منزل آخر بغير إذنه وكان يدفع 

بمغادرة   ترك  باألمر  أن  و  له  فليس  بالضرب  بالتهديد  أو  المنزل 

ألن  به؛  يندفع  أنه  يعلم  ما  بأسهل  ضربه  يخرج  لم  فإن  يضربه، 

بقليل فال   اندفع  فإن  دفعه  أنه المقصود  فإن علم  حاجة ألكثر منه، 

للقتل  آلة  الحديد  ألن  بالحديد؛  ضربه  له  يكن  لم  بالعصا  يخرج 

 (.74بخالف العصا)

 شروط الدفاع الشرعي في القانون  المطلب الثاني:

الفقه  في  الشرعي  الدفاع  شروط  استخالص  من  فرغنا  أن  بعد 

سالمي، يجدر بنا أن نورد شروط الدفاع الشرعي في القانون، اإل

ألن  و  واضحا،  الشروط  جملة  بين  المقارنة  وجه  يکون  لکي 

اإل الفقه  من  نابعة  أکانت  سواء  هي الشروط  القانون،  أو  سالمي 

سلو تقيد  التی  النطاق   كالضوابط  وتحدد  ايجابا،  و  سلبا  المدافع 

 الذي يعمل فيه و يقف عنده.

( رقم  المادة  نصت  األ127فقد  العقوبات  قانون  من  علی (  فغاني 

 دفاع الشرعي علی نحو التالي:شروط ال

 فاع حق د دغو شرطونو الندې منځته راځي. مشروع د  د 

 
 )  70نفس المرجع السابق. (

 )  71. ۴۷۷، ص: ۱( التشريع الجنائي، ج

 ) 72. 167: ص ،4ج  ،أسنى المطالب  و ،482:ص ،۵ة ابن عابدين جحاشي  (

 )  73. 167  :ص ،4ج ،أسنى المطالب و  ، 27: ص ، 6ج ،األم( 

 . 352،  351: ص  ،10ج ، المغني (74) 

 د قانون خالف او غير عادالنه عمل په وړاندې دفاع. -۱

 بالفعلې او يا نږدې پيښيدونکې حملې او تعرض په وړاندې. -۲

 متجاوز شخص له حملې سره د دفاع همزمان والی.  -۳

 متناسبوالی.  د تهديد له خطر سره ددفاع -۴

 ډولو يوازينی وسيله ده خطر د شن د دفاع  -۵

د فاع کوونکی په قصدي ډول د مقابل لوري د جرمي عمل د   -۶

 رامنځته کولو سبب شوی نه وي.

ال ضد فعل يعد إفان هذه المادة تقتضي أن الدفاع ال يجد وال ينشأ  

الستعمال الدفاع الشرعي االمور اجريمة، ويستفاد منها أن شروط  

 اآلتي: 

او   ظلما  الشخص  ارتکب  متی  الشرعي  الدفاع  حق  يوجد  أوال: 

 عمل خالف القانون.  هصدر من

وش  علی  کان  او  الحال  في  عليه  الشخص  يتعدی  ان  ك ثانيا: 

 الوقوع. 

 : أن يکون الدفاع و االعتداء في زمن واحد.ثالثا

 رابعا: أن يکون الدفاع مناسبا مع التعدی.

 ائل دفع الخطر. خامسا: الدفاع من احدی الوس

 سادسا: و أن اليکون المدافع متسبب العتدی شخص مقابل عمدا.

 

 مقارنة:  -

ن جملة الشروط التي استخلصنا ها من فحوی النصوص، و آراء أ

التی   الشروط  جملة  عن  تخرج  ال  اليها،  أشرنا  التي  الشراح 

استخرجناها من کتب فقهاء الشريعة االسالمية، فکل من الشريعة 

الشروط   والقانون الشرعي، ألن  الدفاع  يشترط شروطا ألستعمال 

کما وضحنا قيود وضوابط ال بد منها لتحديد النطاق الذي يعمل فيه 

 ويقف عنده المدافع.

الشروط التي اتفقت الشريعة والقانون علی قيام حق   كة تلصو خال

 الدفاع في محيطها و االلتزام بمقتضياتها هي: 

االعتداء حاال   كاعتداء، و أن يکون ذلأن يکون الفعل المراد دفعه  

الوقوع، و أن يکون الرد الزما لدفع االعتداء، و أن    ك أو علی وش

إال أن القانون زيد فيها ان يكون الدفاع يکون مناسبا لرد العدوان،  

تجريم   متسبب  المدافع  اليكون  أن  و  اليه  المتوجه  الخطر  لدفع 

القانون يوجه الرد ، و أن کال من الشريعة و  شخص المقابل عمدا

لغير إ الرد  توجيه  ألن  سواه؛  لمصدر  وليس  الخطر  مصدر  لی 

 مصدر الخطر يصبح اعتداء في حد ذاته ضد من وجه اليه. 

 

 النتائج:

 النتائج التي توصلنا في هذا البحث: 

الدفاع 1 للناس حق  اثبت  األفغاني  العقوبات  القانون  و  الشريعة   _

أعرا و  أنفسهم  عن  يدفع  لكى  اعتدى الشرعي  أموالهم  و  ضهم 

 اآلخرين.

الصائل2 بدفع  القدمي  فقهاء  اصطلح  قد  و  يأتي ،  _  الصائل  ألن 

 بمعنى سطو و وثوب.

_ األستاذ عبد القادر عودة ذكر تعريفا جامعا للدفاع الشرعي و 3

 قسم الدفاع إلى قسمين الدفاع الشرعي الخاص و العام.

الما4 جمهور  و  األحناف  عند  النفس  عن  الدفاع  و _  واجب  لكية 

الجواز الثاني  و  الوجوب  احدهما  رأيان  فيه  الحنابلة للشوافع  و   ،

إلى الظروف فإن كان عادية فالدفاع عن النفس واجب و   ينظرون

واجبا فليس الزما و ال  الفتنة  كان زمن  من إن  الوجوب  قول  و   ،

 اصح األقوال. 

 _ المذاهب األربعة متفقون أن الدفاع عن العرض مباح.  5

 ق الفقهاء علي جواز الدفاع عن المال. _ اتف6
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_ الدفاع عن الغير كدفاع نفسه و اتفق القانون العقوبات األفغاني 7

 مع الشريعة اإلسالمية في موارد المذكورة. 

التي 8 الشروط  لدفع الصائل نفس  الفقهاء  التي اشترط  الشروط   _

خطر ذكرها القانون إال أن القانون زيد فيها ان يكون الدفاع لدفع ال

المقابل  تجريم شخص  متسبب  المدافع  اليكون  أن  و  اليه  المتوجه 

 عمدا. 

 

 :التوصيات

 في ختام هذا البحث

أن يحمو شعبهم عن اعتدی   سالميةـ نوصي لکل حکام دول اإل۱

  و ينفذوا حدود الشريعة. اآلخرين

أنفسهم 2 المعتدين علی  اعتداء  يدفعوا  أن  المسلمين  لکل  ـ نوصي 

اعراض و  اعراض واموالهم  و  اموال  و  انفس  عن  ايضا  او  هم 

الالزمة   بوسائل  الي اآلخرين  الوصول  سعة  هناك  يكن  لم  إن 

 الشرطة. 

المواد ۳ غير  يبحثوا عن  ان  المجال  هذا  في  للباحثين  نوصي  و  ـ 

الشريعة  مع  يقارنه  و  األفغاني  العقوبات  لقانون  المذکورة 

اإلسالمية سالمية فإن كان فيها النقص او تعارض مع الشريعة  اإل

 ه. فيوضحه و يوصي للشراع القانون أن يصلح

 المصادر والمراجع:

 

 القرآن الکريم. -

السيواسي   .1 الواحد  عبد  بن  محمد  الدين  كمال  الهمام  ابن 

هـ(. فتح القدير. ) الناشر: دار الفكر 861المعروف )المتوفى: 

 .الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ(

أحمد بن عبد الحليم بن عبد   ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس .2

الحنبلي  الحراني  محمد  بن  القاسم  أبي  بن  بن عبد هللا  السالم 

)المتوفى:   المصرية،   هـ(.728الدمشقي  الفتاوی  مختصر 

 (.۱۳۶۸)مطبعة السنة المحمدية، 

أسد   .3 بن  هالل  بن  محمد  بن  أحمد  هللا  عبد  أبو  حنبل،  ابن 

. عدد  د بن حنبل(. مسند اإلمام أحمهـ241الشيباني )المتوفى:  

الحديث ۸األجزاء: دار  شاكر)الناشر:  محمد  أحمد  المحقق:   ،

 م(. 1995 -هـ  1416الطبعة: األولى،  القاهرة –

عابدين   .4 العزيز  عبد  بن  عمر  بن  أمين  محمد  عابدين،  ابن 

الدر  هـ1252الدمشقي الحنفي )المتوفى:   المحتار على  (. رد 

هـ 1412: الثانية،  الطبعة  بيروت-الناشر: دار الفكر  ،المختار

 . م1992 -

ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد  .5

الشهير  الحنبلي،  الدمشقي  ثم  المقدسي  الجماعيلي  قدامة  بن 

)المتوفى:   قدامة  هـ(620المقدسي  البن  .)الناشر: المغني 

النشر:   تاريخ  طبعة،  بدون  القاهرةالطبعة:   -هـ  1388مكتبة 

 م(. 1968

ك .6 ثم ابن  البصري  القرشي  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  ثير، 

كثير(.الدمشقي )ابن  العظيم  القرآن  تفسير  محمد  .  المحقق: 

الدين شمس  منشورات )حسين  العلمية،  الكتب  دار  الناشر: 

 (.هـ 1419 -بيروت الطبعة: األولى  -محمد علي بيضون 

المعروف  .7 محمد،  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  نجيم،  ابن 

كنز  البحر    هـ(. 970)المتوفى:  المصري   شرح  الرائق 

األجزاء:الدقائق عدد  اإلسالمي   8.  الكتاب  دار  الناشر:   (

 بدون تاريخ(. -الطبعة: الثانية 

قانون  .8 في  العامة  األحکام  شرح  ابراهيم.  محمود  اسماعيل, 

الثانية. ،)الطبعة  المصري،  الفکرا ۱۹۵۹العقوبات  دار  م 

 . لعربي(

بن مكرم .9 الدين   اإلفريقى, محمد  الفضل، جمال  أبو  بن على، 

)المتوفى:   الرويفعى  األنصاري  منظور  هـ(.لسان  711ابن 

األجزاء: صادر  15العرب,عدد  دار   –.)الناشر: 

 هـ(.  1414 -بيروت,الطبعة: الثالثة 

البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد هللا   .10

لرومي. العناية  ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين ا

بدون طبعة وبدون   الفكرالطبعة:  دار  )الناشر:  الهداية،  شرح 

 تاريخ(. 

الجعفي،   .11 عبدهللا  أبو  إسماعيل  بن  محمد  صحيح  البخاري، 

، محقق:محمد زهير بن ناصر الناصر, )الناشر: دار البخاري

 هـ(.1422طوق النجاةالطبعة: األولى، 

الخا .12 أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد  لق بن خالد بن  البزار، 

مسند البزار المنشور باسم هـ(.  29عبيد هللا العتكي )المتوفى:  

الزخار )حقق البحر  هللا،  زين  الرحمن  محفوظ  المحقق:   .

  10(وعادل بن سعد )حقق األجزاء من  9إلى    1األجزاء من  

الجزء 17إلى   )حقق  الشافعي  الخالق  عبد  (وصبري 

والحكم  18 العلوم  مكتبة  المنورةالطبعة:  المدي  -()الناشر:  نة 

 م(. 2009م، وانتهت 1988األولى، )بدأت 

13. ( المتوفى  يونس،الحنبلي  بن  منصور   (ه   1051البهوتي، 

القناع. بيروت    كشاف  العلمية  الكتب  الطبعة   –دار  لبنان، 

 م.   1997 - ه 1418االولى 

الترمذي، محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك،  .14

)المتوفى:   الترمذي,ـ(  ه279أبو عيسى  ، ۶عدداألجزاء:سنن 

)الناشر: دار الغرب اإلسالمي   المحقق: بشار عواد معروف,

 م(. 1998بيروت، سنة النشر:  –

الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي )المتوفى:   .15

القمحاوي  370 صادق  محمد  المحقق:  القرآن،  أحكام    -هـ(. 

الشريف باألزهر  المصاحف  مراجعة  لجنة  لناشر: ا  .)عضو 

 هـ(. 1405بيروت تاريخ الطبع:  -دار إحياء التراث العربي 

أبو  .16 محمد،  بن  يوسف  بن  هللا  عبد  بن  الملك  عبد  الجويني، 

)المتوفى:   الحرمين  بإمام  الملقب  الدين،  ركن  المعالي، 

وصنع 478 حققه  المذهب.  دراية  في  المطلب  نهاية  هـ( 

: دار المنهاج فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الد يب)الناشر

 م(. 2007-هـ1428الطبعة: األولى،  

درويش، محمد بن محمد ، أبو عبد الرحمن الحوت الشافعي   .17

مختلفة  هـ(.  1277)المتوفى:   أحاديث  في  المطالب  أسنى 

األجزاء:  .المراتب القادر ۱عدد  عبد  مصطفى  ،المحقق: 

العلمية   الكتب  دار  األولى،    -عطا.)الناشر:  الطبعة:  بيروت 

 م(. 1997-هـ  1418

)المتوفى:   .18 المالكي  عرفة  بن  أحمد  بن  محمد  الدسوقي، 

الكبيرهـ(.  1230 الشرح  على  الدسوقي  عدد  حاشية   .

وبدون    ۴األجزاء: طبعة  بدون  الفكرالطبعة:  دار  )الناشر: 

 تاريخ(. 

الدمياطي، أبو بكر )المشهور بالبكري( عثمان بن محمد شطا  .19

)المتوفى:   الطالبين1310الشافعي  إعانة  ألفاظ    هـ(  حل  على 

العين   قرة  بشرح  المعين  فتح  على  حاشية  )هو  المعين  فتح 

والنشر   للطباعة  الفكر  دار  )الناشر:  الدين(،  بمهمات 

 م(. 1997 -هـ  1418والتوريع، الطبعة: األولى، 

منشأة  .20 طبع   ( الجنائي،  للقانون  العامة  النظرية  رمسيس، 

  .م(۱۹۷۱المعارف باألسکندرية، 

الدي .21 شمس  حمزة  الرملي،  بن  أحمد  العباس  أبي  بن  محمد  ن 

)المتوفى:   الدين  شرح هـ(.  1004شهاب  إلى  المحتاج  نهاية 
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أخيرة    ،المنهاج ط  بيروتالطبعة:  الفكر،  دار    -)الناشر: 

 م(.  1984هـ/1404

حمزة  .22 بن  أحمد  العباس  أبي  بن  محمد  الدين  شمس  الرملي, 

  : )المتوفى  الدين  الرمليهـ(  1004شهاب  )مصدر حاشية   .

 (. http://www.al-islam.com كتاب : موقع اإلسالمال

الدين   .23 فخر  البارعي،  محجن  بن  علي  بن  عثمان  الزيلعي، 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق هـ(.    743الحنفي )المتوفى:  

 ِ ْلبِي  الش ِ األميرية  وحاشية  الكبرى  المطبعة  بوالق،    -.)الناشر: 

 هـ(. 1313القاهرة الطبعة: األولى، 

أبو محمد عبد هللا بن يوسف بن محمد  الزيلعي،   .24 جمال الدين 

الهداية مع حاشيته  .هـ(762)المتوفى:   الراية ألحاديث  نصب 

محمد  المحقق:  الزيلعي،  تخريج  في  األلمعي  بغية 

والنشر   للطباعة  الريان  مؤسسة  -بيروت    -عوامة.)الناشر: 

اإلسالمية للثقافة  القبلة  دار  السعوديةالطبعة:   -جدة    -لبنان/ 

 م(. 1997هـ/1418ولى، األ

زين الدين،زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين  .25

)المتوفى:   السنيكي  يحيى  في 926أبو  المطالب  أسنى  هـ( 

شرح روض الطالب. ) الناشر: دار الكتاب اإلسالمي الطبعة:  

 بدون طبعة وبدون تاريخ(. 

)ت   .26 السرخسي  أحمد  بن  محمد  األئمة  السرخسي,شمس 

تحقيق483 للطباعة    (،  المعرفة  )دار  األفغاني،  الوفاء  أبو 

 والنشر بيروت(. 

الغرناطي   .27 اللخمي  محمد  بن  موسى  بن  إبراهيم  الشاطبي، 

آل  790)المتوفى:   حسن  بن  مشهور  عبيدة  أبو  هـ(.المحقق: 

األجزاء: عدد  الموافقات.  عفان ۷سلمان  ابن  دار  ،)الناشر: 

 م(. 1997هـ/ 1417الطبعة: الطبعة األولى 

ي، أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافع .28

القرشي  المطلبي  مناف  عبد  بن  المطلب  عبد  بن  شافع  بن 

هـ(. األم، ) دار الكتب العلمية، بيروت  204المكي )المتوفى:  

 م(.  1951  -هـ  1370لبنان عام النشر:  -

الشافعي  .29 الخطيب  أحمد  بن  محمد  الدين،  شمس  الشربيني، 

ألفاظ ه977)المتوفى:   معاني  معرفة  إلى  المحتاج  مغني  ـ(، 

العلمية،بيروت الكتب  األولى،    -المنهاج.    -هـ  1415الطبعة: 

 . )م1994

الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف )المتوفى:   .30

هـ(. المهذب في فقة اإلمام الشافعي. )الناشر: دار الكتب 476

 العلمية(.

بن محمد الحسني، الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صالح   .31

الكحالني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه باألمير  

السالمهـ(  1182)المتوفى:   الطبعة: سبل  الحديث،  )دار   ،

 بدون طبعة وبدون تاريخ(. 

الطبري, محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي،   .32

البيان في تأويل القرآنهـ(.  310أبو جعفر )المتوفى:     . جامع 

الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: )المحقق: أحمد محمد شاكر.  

 (. م 2000 -هـ  1420األولى، 

، )دارالفکر المبادئ االقتصادية في االسالمعبدالرسول، علی   .33

 العربي(. 

المالكي   .34 هللا  عبد  أبو   ، محمد  بن  أحمد  بن  محمد  عليش، 

خليل. 1299)المتوفى:   مختصر  شرح  الجليل  منح  هـ(. 

دار تاريخ    -الفكر    )الناشر:  طبعة  بدون  الطبعة:  بيروت 

 م(. 1989هـ/140۹النشر: 

عودة, عبد القادر. التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا  بالقانون   .35

 . (الناشر: دار الكاتب العربي، بيروت)الوضعي، 

الدين،   .36 علوم  إحياء  حامد.  أبو  محمد  بن  محمد  الغزالي، 

 بيروت(. –)الناشر : دار االمعرفة 

مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري )المتوفى:    القشيري، .37

مسلمهـ(  261 الباقي، صحيح  عبد  فؤاد  محمد  المحقق:   ،  

 بيروت (.  -)الناشر: دار إحياء التراث العربي 

الرسمية،   .38 الجريدة  العدل،  وزارة  األفغاني،  العقوبات  قانون 

 .۱۳۹۶تاريخ النشر

بكر .39 أبي  بن  أحمد  بن  محمد  هللا  عبد  أبو  فرح    القرطبي,  بن 

هـ( الجامع 671األنصاري الخزرجي شمس الدين )المتوفى:  

البردوني  أحمد  تحقيق:  القرطبي  تفسير   = القرآن  ألحكام 

أطفيش. المصرية  )  وإبراهيم  الكتب  دار  القاهرة   -الناشر: 

 . (م 1964 -هـ 1384الطبعة: الثانية، 

سالمة .40 بن  أحمد  بن  أحمد  الدين  شهاب  حاشيتان.   .القليوبي، 

 ي: على شرح جالل الدين المحلي على منهاج الطالبين،قليوب

  -هـ  1419الناشر دار الفكرسنة النشر  )(،1069) سنة الوفاة  

 (. م مكان النشر لبنان / بيروت1998

الكاساني، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني  .41

)المتوفى:   ترتيب  هـ(،  587الحنفي  في  الصنائع  بدائع 

)الناشالشرائع الثانية،  ،  العلمية,الطبعة:  الكتب  دار  ر: 

 م(. 1986 -هـ 1406

المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني ، أبو  .42

هـ( الهداية في شرح بداية  593الحسن برهان الدين )المتوفى:  

العربي   التراث  احياء  دار  الناشر:   (  –بيروت    -المبتدي، 

 لبنان( 

عبد العزيز بن زين الدين بن    المليباري، زين الدين أحمد بن .43

)المتوفى:   الهندي  المعبري  أحمد  بن  فتح 987علي  هـ(. 

المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، )الناشر: دار بن حزم  

 الطبعة: األولى(. 

مري. .44 بن  شرف  بن  يحيى  زكريا  أبو  شرح    النووي  المنهاج 

، )الناشر : دار إحياء التراث العربي  صحيح مسلم بن الحجاج

 بيروت الطبعة الطبعة الثانية(.  -

برهان  .45 فرحون،  ابن  محمد،  بن  علي  بن  إبراهيم  اليعمري، 

تبصرة الحكام في أصول األقضية هـ(.  799الدين )المتوفى:  

األحكام الطبعة: ومناهج  األزهرية  الكليات  مكتبة  )الناشر:   .

 م(. 1986 -هـ 1406األولى، 
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