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ABSTRACT  

 

Allah has given human beings, the right to live a decent life, and warned the assault on 
the sanctities other than a legitimate right. It is not the right of any human being to take 
away the rights of other human beings by utilizing his/her status and authority that 
Islamic Shari’ah has given to all human beings. Furthermore, the law sanctioned the 
right of people and individuals groups to defend their sanctities; self-defense, the 
recovery of their usurped rights, responded aggression, the injustice of the oppressors, 
shedding of their blood, and the loss of lives. Islamic law has been emphasized, to resolve 
all issues that hurt the rights of any human being with justices. Justices is the basis 
principle of the Islam. The cranny of Islamic law is to be tolerant but in case of violating 
the Islamic law and hurting other human beings, Islamic law has formulated a clear path 
to deal these kind of cases, though the tolerance is one of the most important and basic 
principle of Islamic principles. 
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 ةلخصامل  
 
عتداء على شيء ميس حرماته بغري النسان احلق يف احلياة والعيش الكرمي، وحذر من اإوجل _ لكل  أعطى هللا_عز لقد

 حق شرعي، فليس ألحد مهما كانت مكانته وسلطانه أن يسلب إنساانً حقوقه اليت جاءت الشريعة اإلسالمية حبفظها، 
لذا الشريعة مقرة حلق الناس مجاعات وأفرادا يف الدفاع عن حرماهتم، وحفظ أمنهم، واسرتداد حقوقهم املسلوبة، ورد عدوان 

ظلم الظاملني، ولو أدى إىل سفك دمائهم، وإزهاق أرواحهم ، ويف هذا غاية اإلنصاف والعدل، الذي هو املعتدين، و 
إلنسان الصائل املتعلق حبق ادفع ، من هذا املنطلق ظهر مبدأ أساس الدين اإلسالمي، وركن الشريعة اإلسالمية السمحة

 .السمحة أهم وأمسى املبادئ اإلسالميةا املبدأ من ذيف الدفاع عن نفسه وحرمته وماله ودينه، ويعد ه
 : احلق الشرعي، اإلسالم، الدفع، الصائل. الكةلمات الداللي  لةلبحث  
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 التمهيد.
 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عل أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان 
ميزت بني الدفاع احلق  ،كماأن دفع الصائل هو حق وواجب  السمحة اإلسالمية الشريعةبينت  إىل يوم الدين، لقد

 يكن عقاابً يقع على املعتدي وإاما هو مل كونهاخلاص   وعرفته ابلدفاع الشرعي دفع الصائللذا حدد  ،والدفاع الواجب
ماله أو مال غريه من كل اعتداء حال وحقه يف محاية ، نفسه أو نفس غريه، فهو واجب اإلنسان يف محاية دفع لعدوانه

 وعلى املعتدي، وأطلقت الشريعة اإلسالمية عليه اصطالح )دفع الصائل(، غري مشروع ابلقوة الالزمة لدفع هذا االعتداء
 املوجودة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية شريعة اإلسالميةمبادئ ال، لذا ابلرجوع إىل صائالً واملعتدى عليه مصوالً عليه
مع نفسه ومع غريه من البشر، لذا كان أساس العالقات بني السعادة واألمن والسالم  الشريفة، يصل اإلنسان إىل حتقيق

حيرتم حق   اإلسالمية، فاإلسالم وما احلرب إال ضرورة يفرضها حق الدفاع عن النفس وعن العقيدةالشعوب هي السالم،
 للمسلمني أن يعتدوا على، فضاًل عن أن اإلسالم ال جييز اضيها وسيادهتادولة يف البقاء والسيادة، ويف الدفاع عن أر  كل
واألمن لدولة غري مسلمة، أو أن يظل املسلمني يتعرضون لالعتداء من  أن يستسلموا ابسم السلمهلم لكنه ال جييز ، أحد

ورد اعتداءه عن نفس الدافع دفع الصائل قبل الدول املعادية ويستسلموا لذلك، إاما أقرت الشريعة اإلسالمية السمحة 
( 191، عماًل ابآلية رقم )أو ماله أو عرضه لذاته املخصوصة أو لغريه بدفع االعتداء على نفس الغري أو ماله أو عرضه

من سورة البقرة، ولقد عمل الرسول الكرمي_ عليه الصالة والسالم_ هبذه اآلية وقام بتطبيقها يف عدة مناسبات،وال 
ا يف لكنهم قد اختلفو  ،لنفسه ولغريه وللمال وللعرض اإلنسانن دفع الصائل هو تشريع حلماية أيف بني الفقهاء  خالف

.التكييف الشرعي لدفع الصائل  
 والعقاب يف حالةومن خالل هذه الدراسة سيتم التعريف بدفع الصائل "حقاً وواجباً"، فضالً عن بيان شروطه ونطاقه، 

( من سورة 191الشرعي اخلاص، من خالل بيان وتفسري اآلية الكرمية ) وحالة التكييف الشرعي للدفاع دفاع،جتاوز ال
ابخلصوص. ، واستعراض األحاديث النبوية الشريفة و آراء فقهاء األمة اإلسالميةالبقرة  
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 إشكالي  الدراس .

يف اإلسالم، والذي ذكر يف اآلية الكرمية  تكمن مشكلة الدراسة يف الكشف عن املعىن احلقيقي لدفع الصائل وشروطه
" من سورة البقرة، يف القرآن الكرمي، وغرض الباحثة من ذلك هو إثبات أن اإلسالم هو دين يهدف لتحقيق 191"

 العدل واإلنصاف بني الناس، وليس هدفه العدوان كما يرى املستشرقني والغربيني.
 أسئةل  الدراس .

جابة عن التسالالت التالية :_من خالل هذه الدراسة، سيتم اإل  
_ ما املقصود دفع الصائل ؟1  
_ ما الدفاع الشرعي اخلاص يف الشريعة اإلسالمية ؟1  
_ ما شروط دفع الصائل يف الشريعة اإلسالمية ؟  3  
_ ما حكم دفع الصائل ومشروعيته يف الشريعة اإلسالمية ؟  1  

 أهداف الدراس .
 هتدف الدراسة إىل التايل :_

_التعريف أبحكام الشريعة اإلسالمية اليت تتعلق بدفع الصائل "أو حق الدفاع الشرعي" وتعريفه.1  
_إبراز شروط وأحكام دفع الصائل كما نص عليها يف الشريعة اإلسالمية.1  
_إبراز احلكم الشرعي بدفع الصائل، ومشروعية دفاع املرء عن نفسه وحرمته وماله ودينه من كل اعتداء جائر.3  
مهي  الدراس .أ  

 تتمثل أمهية الدراسة يف التايل :_
_ التأصيل الشرعي والفقهي لدفع الصائل يف الشريعة اإلسالمية.1  
.، اخلاصة بدفع الصائل "الدفاع الشرعي اخلاص"" من سورة البقرة191_ تفسري اآلية الكرمية"1  
مشروعية وجواز دفع الصائل يف الشريعة اإلسالمية واحلكمة من ذلك. إبراز _3  
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 مصطةلحات ومفاهيم الدراس .

_ أحكام الشريعة اإلسالمية : هي ) جمموعة من األحكام  والقواعد الشرعية اليت سنها هللا _عز وجل_ لعباده، واليت 1
بلغت عن طريق الرسل، وحتتوي على ما ينظم عالقة اإلنسان بنفسه مث بربه، مث أخيه اإلنسان، وابجلماعة اليت يعيش 

 فيها(.1  
1_ حق الدفاع الشرعي اخلاص2 : هو ) حق أابحته الشريعة اإلسالمية، وأطلقت عليه اسم "دفع الصائل" وهو حق 

ملن يعتدي عليه أن يرد االعتداء سواء تعلق األمر بنفس املعين أو ماله أو عرضه، أو نفس الغري أو ماله(،3 والذي سيتم 
 بيانه يف هذا البحث. 
 الدراسات السابق .

حاالت الدفاع الشرعي "دفع الصائل"، حممد أمحد عبد هللا اخلوالين، دراسة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، سنة _ 1
م.1009_1002   

دراسة  دفع الصائل )مشروعيته، شروطه، حكمه، ضمان الفعل(، احلسني بن حممد شواط، عبد اخلالق محيش،_ 1
م، على موقع األلوكة الشرعية.1011_6_11نشرت بتاريخ   

_ الدفاع الشرعي اخلاص )دفع الصائل( يف الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة مع القانون الدويل، زايد محدان حممود 3
م.1002ساخن، دراسة ماجستري، سنة   

م.31/11/1009اريخ _ دفع الصائل يف الفقه اإلسالمي، أبو عمر املقدسي، دراسة نشرت بت1  
متيزت الدراسات السابقة إببراز أحكام الشريعة اإلسالمية فيما خيص ابلدفاع الشرعي اخلاص، الذي أطلق عليه 

اصطالح "دفع الصائل"، واالستدالل ابألدلة الشرعية من القرآن الكرمي، والسنة النبوية الشريفة، وأحكام فقهاء األمة 
الدراسة إضافة آراء فقهاء املسلمني املعاصرين كالشيخ ابن عثيمني، ابن الباز، رمحهم اإلسالمية، وسيتم من خالل هذه 

 هللا تعاىل، ابالعتماد على اآلايت القرآنية الدالة على ذلك. 
 

                                                           

 .10م، ص1001، دار الشروق، القاهرة، 12اإلسالم عقيدة وشريعة، طحممد شلتوت،  1 
 ة.فوأطلق عليه هذا االصطالح متييزاً له عن الدفاع الشرعي العام، وهو مبدأ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بكل أشكاله وأاماطه املختل 2 
 .173هـ، ص 1371،  1الكتاب العريب، بريوت، جريع اجلنائي اإلسالمي، دار لتشانظر الشيخ عبد القادر عودة، ا 3
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 منهج الدراس .

 اعتمدت الباحثة يف إجراء هذه الدراسة على كاًل من :_
" من سورة البقرة، وأمثلة 191القرآنية املتمثلة يف اآلية الكرمية "_ املنهج االستقرائي : من خالل الرتكيز على األدلة 1

 لألحاديث النبوية املتعلقة بدفع الصائل وأحكامه.
" من سورة البقرة، واستعراض رأي فقهاء األمة اإلسالمية 191_ املنهج الوصفي التحليلي : من خالل تفسري اآلية "1

بدفع الصائل، هبدف إبراز دور اإلسالم يف نشر األمن والسالم يف  واملعاصرين )املالكية، الشافعية، احلنفية، واحلنابلة(
 األرض. 

سيتم الرتكيز يف هذه الدراسة على التايل :_حدود الدراس :   
" من سورة البقرة، اخلاصة أبحكام دفع الصائل وشروطه.191_ تفسري اآلية القرآنية "1  
وآراء فقهاء األمة اإلسالمية مببدأ دفع الصائل._ استعراض األحاديث النبوية الشريفة، 1  

 حمتوى الدراس .
ملبحث األول : التعريف بدفع الصائل.ا  

 املطلب األول : دفع الصائل يف اللغة واالصطالح.
من سورة البقرة(.  191املطلب الثاين : دفع الصائل يف القرآن الكرمي )تفسري اآلية   

ة النبوية الشريفة.املطلب الثالث : دفع الصائل يف السن  
 املطلب الرابع : آراء فقهاء املسلمني يف دفع الصائل.
 املبحث الثاين : حكم دفع الصائل يف اإلسالم.

 املطلب األول : حكم الدفاع عن النفس.

 املطلب الثاين : حكم الدفاع عن العرض.
 املطلب الثالث : حكم الدفاع عن املال.

واحليوان.املطلب الرابع : حكم صيال اجملنون   
 املبحث الثالث : شروط دفع الصائل يف اإلسالم.

 املبحث الرابع : األصل يف مشروعي  دفع الصائل يف اإلسالم.
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الصائل. املبحث األول : التعريف بدفع  

 املطةلب األول : دفع الصائل يف الةلغ  واالصطالح.

 أوالً :دفع الصائل يف الةلغ .
يف اللغة : دفع الصائل مجلة مركبة من كلمتني )دفع( و )الصائل(، ويقصد بكلمة  دفع الصائل يعرف حق أو _1

)دفع( كما جاءت يف معجم املقاييس: الدال والفاء والعني أصل واحد مشهور، يدل على تنحية الشيء، يقال دفعت 
 الشيء أدفعه دفعاً، ودافع هللا عنه السوء ودفاعاً.

الفعل صال أي استصال، وصال عليه وثب، وصولة مبعىن وثبة، يقال : رب قول أما كلمة )الصائل( فاسم فاعل من 
 أشد من صول، واملصاولة املواثبة، وكذلك الصيال والصيالة والصوالن.4

 اثنياً : دفع الصائل يف االصطالح.
هو واجب اإلنسان يف محاية نفسه أو نفس غريه، وحقه يف محاية ماله أو : ) _ أما دفع الصائل يف االصطالح فهو1

.(االعتداءمال غريه، من كل اعتداء حال غري مشروع ابلقوة الالزمة لدفع هذا   
الصائل أبنه: )كل قاصد من مسلم وذمي وعبد وحر وصيب وجمنون وهبيمة،جيوز دفعه على معصوم من  كما عرف _3

 نفس أو طرف أو منفعة أو بضع أو مال(.5
عليه أو املصول عليه ضرورة رد هذا  ىإذاً فالصائل هو املعتدي على نفس الغري أو عرضه أو ماله، فيجوز للمعتد

 االعتداء، حىت ولو أدى ذلك إىل قتل الصائل، ويسميه فقهاء الشريعة "ابلدفاع الشرعي اخلاص".6
.املطةلب الثاين : دفع الصائل يف القرآن الكرمي   

يف هذا املبدأ من القرآن الكرمي قوله تعاىل :_ األصل  
 )) فمن اعتدى عةليكم فاعتدوا عةليه مبثل ما اعتدى عةليكم واتقوا هللا واعةلموا أن هللا مع املتقني((.7

                                                           
 .156، وابب الصاد، مادة "صول" ص 27انظر: حممد الرازي، خمتار الصحاح ، ابب الدال، مادة "دفع" ص  4
 د، دار عامل الكتب،، وينظر حيي بن شرف النووي، روضة الطالبني، احملقق عادل عبد املوجو  173انظر: عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي، ص 5

.وقيل أن الصائل 10/101م،  1927، 1، وابن تيمية، جمموع الفتاوى، احملقق حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط10/127م، 1002بريوت، 
 .1/170هو "الوثوب على معصوم بغري حق"، والبكري، إعانة الطالبني،

الصائل يف الشريعة  دفع مبدأ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بكل أشكاله وأاماطه، ينظر إىل عبد القادر احنوت،متييزاً له عن الدفاع الشرعي العام، وهو  6 
 م.11/9/1011اإلسالمية )أحكامه وشروطه(، جملة البيان، مقالة منشورة بتاريخ 

 

 .191سورة البقرة، آية:  7  
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عتداء على الناس يف أنفسهم وأمواهلم حرام أصاًل، فإذا اعتدى أحد من الناس على أن اال يف اآلية الكرمية ووجه الداللة
 آخر، جاز لآلخر أن يدفع عن نفسه االعتداء مبا يندفع به، حىت لو أدى ذلك إىل قتله ومل يندفع مبا دون ذلك.8

 (. ُكمْ َفَمِن اْعَتَدى َعةَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعةَلْيِه مبِْثِل َما اْعَتَدى َعةَليْ ) . تفسري ابن كثري و القرطيب لآلي  4

عموم متفق عليه، إما ابملباشرة إن أمكن، وإما ابحلكام، واختلف الناس يف املكافأة هل تسمى عدواان أم ال، فمن هو 
ألن قول  ،قال: ليس يف القرآن جماز، قال: املقابلة عدوان، وهو عدوان مباح، كما أن اجملاز يف كالم العرب كذب مباح 

وم وقال قطين وكذلك: شكا إيل مجلي طول السرى ومعل ،: امتأل احلوضوكذلك ،وطاعة القائل: فقالت له العينان مسعاً 
از مسى جم الكرمي أن هذه األشياء ال تنطق، وحد الكذب: إخبار عن الشيء على خالف ما هو به، ومن قال يف القرآن

جهل فوق جهل ينا فنهذا عدواان على طريق اجملاز ومقابلة الكالم مبثله، كما قال عمرو بن كلثوم: أال ال جيهلن أحد عل
وقال اآلخر: ويل فرس للحلم ابحللم ملجم ويل فرس للجهل ابجلهل مسرج ومن رام تقوميي فإين مقوم ومن  ،اجلاهلينا

 . رام تعوجيي فإين معوج يريد: أكافئ اجلاهل واملعوج، ال أنه امتدح ابجلهل واالعوجاج

حنيفة  العروض اليت ال تكال وال توزن، فقال الشافعي وأبو واختلف العلماء فيمن استهلك أو أفسد شيئا من احليوان أو
فمن اعتدى )وأصحاهبما ومجاعة من العلماء : عليه يف ذلك املثل، وال يعدل إىل القيمة إال عند عدم املثل، لقوله تعاىل :

قالوا : وهذا عموم  9، (هبوإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم )وقوله تعاىل:  (،عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم
يف مجيع األشياء كلها، وعضدوا هذا أبن النيب صلى هللا عليه وسلم حبس القصعة املكسورة يف بيت اليت كسرهتا ودفع 

خرجه أبو داود قال: حدثنا مسدد حدثنا حيىي وحدثنا حممد بن املثىن أ "،إانء إبانء وطعام بطعام"وقال: ،الصحيحة
 حدثنا خالد عن محيد عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات 

هللا عليه لى قال ابن املثىن : فأخذ النيب ص  ،املؤمنني مع خادم قصعة فيها طعام، قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة
)كلوا(  زاد ابن املثىن ،وسلم الكسرتني فضم إحدامها إىل األخرى، فجعل جيمع فيها الطعام ويقول: )غارت أمكم(

فأكلوا حىت جاءت قصعتها اليت يف بيتها، مث رجعنا إىل لفظ حديث مسدد وقال: )كلوا( وحبس الرسول والقصعة حىت 
 املكسورة يف بيته . فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إىل الرسول وحبس

 

                                                           

    م، 1991، 1القرآن الكرمي، حتقيق عبد السالم حممد شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، ط انظر: أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص، أحكام  8 
 .315ص

  .116سورة النحل، آية:  9 
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 .( َواتَـُّقوا هللاَ َواْعةَلُموا َأنَّ هللَا َمَع اْلُمتَِّقنيَ  تفسري اآلي  : ) .1

 ،قلة الكالم، حكاه ابن فارس قلت ومنه احلديث )التقي ملجم واملتقي فوق املؤمن والطائع( هي أصلها يف اللغة أن يقال
وهو الذي يتقي بصاحل عمله وخالص دعائه عذاب هللا تعاىل، مأخوذ من اتقاء املكروه مبا جتعله حاجزا بينك وبينه،  

شمس واتقت وقال آخر: فألقت قناعا دونه ال ،كما قال النابغة: سقط النصيف ومل ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا ابليد
ن غين احلافظ من حديث سعيد بن زريب أيب عبيدة عن عاصم بوخرج أبو حممد عبد ال ،أبحسن موصولني كف ومعصم

قال يوما البن أخيه : اي بن أخي ترى الناس ما أكثرهم قال : نعم، "هبدلة عن زر ابن حبيش عن ابن مسعود قال: 
هم إال ياي بن أخي ترى الناس ما أكثرهم قلت : بلى، قال : ال خري ف "مث قال : "،قال : ال خري فيهم إال اتئب أو تقي

: املتقون وقال أبو سليمان الداراين املتقي من إذا قال هلل، ومن إذا عمل هلل، ، وقال أبو يزيد البسطامي:"عامل أو متعلم
 ،الذين نزع هللا عن قلوهبم حب الشهوات، وقيل املتقي الذي اتقى الشرك وبرئ من النفاق. قال ابن عطية: وهذا فاسد

 .ألنه قد يكون كذلك وهو فاسق
فما  :قال ،قال: نعم ؟وسأل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أعرابيا عن التقوى، فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك

غريها خل الذنوب ص"قال: تشمرت وحذرت، قال: فذاك التقوى، وأخذ هذا املعىن ابن املعتز فنظمه:  ؟عملت فيه
يها حتقرن صغرية إن اجلبال من احلصى التقوى فوكبريها ذلك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك حيذر ما يرى ال 

درداء وقد قيل اإلنسان، كما قال أبو ال يستفيد منه، وهى وصية هللا يف األولني واآلخرين، وهى خري ما "مجاع اخلري كله
قول ي له: إن أصحابك يقولون الشعر وأنت ما حفظ عنك شيء، فقال : يريد املرء أن يؤتى مناه وأيىب هللا إال ما أرادا

صلى هللا عليه _وروى ابن ماجه يف سننه عن أيب أمامة عن النيب ،املرء فائديت ومايل وتقوى هللا أفضل ما استفاد املؤمن
أنه كان يقول : )ما استفاد املؤمن بعد تقوى هللا خري له من زوجة صاحلة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته  _وسلم

  10 .نها نصحته يف نفسها وماله(وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب ع
نلخص من تفسري اآلية الكرمية السابقة أن دفع الصائل شرع للمعتدي عليه ولغريه ممن شاهد األمر رد العدوان ابلقدر 
الالزم لدفع االعتداء، مبتداًئ ابألخف فاألخف، فال يتجاوز حد الضرورة، حىت ال تتوسع دائرة الضرر، وال مسؤولية 

 إال إذا جتاوز احلد املشروع.على املدافع 
  11يقول اإلمام النووي_رمحه هللا_ :" فيجب على املصول عليه رعاية التدرج والدفع ابألهون فاألهون".

                                                           
 .1257م، ح1009رواه أبو عبد هللا بن يزيد ابن ماجه،  السنن، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، بريوت،  10
 .10/127انظر: النووي، روضة الطالبني، ح 11
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 املطةلب الثالث :  دفع الصائل يف السن  النبوي  الشريف .

عن عبد هللا بن عمر عن لقد أكدت السنة النبوية الشريفة على حق الدفاع الشرعي اخلاص يف عدة مواضع منها، 
 الرسول الكرمي_عليه الصالة والسالم_ قال:_

" من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد".12وقال الشوكاين يف ذلك "فيه دليل على أنه جتوز 
 مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من غري فرق بني القليل والكثري إذا كان األخذ بغري احلق، وهو مذهب اجلمهور".13 

هناك حديث آخر للرسول الكرمي _عليه الصالة والسالم_ ورد عن عمران بن حصني أن رجاًل عض يد رجل، فنزع و 
يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إىل النيب_عليه الصالة والسالم_ فقال:_" يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل 

!!! ال دية له ".14كما قال الرسول الكرمي_عليه الصالة والسالم_ :" انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً"،15و يكون ذلك 
دفع الصائل الدفاع عن الغري أيضاً، لقوله _عز وجل_  بدفع كل اعتداء حال غري مشروع ابلقوة الالزمة لذلك، ويشمل

  :_يف اآلية الكرمية
)) وإن طائفتان من املؤمنني اقتتةلوا فأصةلحوا بينهما فإن بغت إحدامها عةلى األرخرى فقاتةلوا ال ي تبغ  ح ى تف ء 

 إىل أمر هللا ((.16
 

كما ورد عن النيب الكرمي _عليه الصالة والسالم_ قوله:" من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله 
 هللا_عز وجل_ على رلوس اخلالئق يوم القيامة ".17
احلق للناس أفراًد ومجاعات يف الدفاع عن حرماهتم وحفظ أمنهم، لذا أقرت الشريعة اإلسالمية هذا املبدأ هبدف إقرار 

ورد عدوان املعتدين وظلم الظاملني، واسرتداد حقوقهم املسلوبة، ولو أدى ذلك إىل سفك دمائهم وإزهاق أرواحهم، 
  .احلنيف ويعد هذا أساس الدين اإلسالمي

                                                           

 .انظر : رواه داوود، كتاب السنة، ابب قتال اللصوص ، والرتمذي الدايت،ابب ما جاء يف من قتل دون ماله فهو شهيد 12 
 .151ص ،1م، ج1993، 1: حممد بن علي بن حممد الشوكاين، نيل األوطار، حتقيق عصام الدين الصبابطي، دار احلديث، مصر،طانظر 13 
 رواه البخاري، الصحيح، كتاب الدايت: ابب من عض رجالً فوقعت ثناايه/ ومسلم يف كتاب القسامة، ابب الصائل على نفس اإلنسان. 14 
 . (1311ظاملاً أو مظلوماً، ح) رواه البخاري ، الصحيح، كتاب املطاع، ابب أعن أخاك15 
 . 9سورة احلجرات، آية رقم:  16 
م، وانظر: 1002، ورواه أمحد بن حنبل، املسند، حتقيق أمحد معبد عبد الكرمي، مجعية املكنز اإلسالمي، 12/177جمموع الفتاوى  انظر: ابن تيمية،  17 

 .5/3الشوكاين، نيل األوطار، 
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الرابع : آراء فقهاء اإلسالم يف دفع الصائل. املطةلب  

خالف بني العلماء أن هذه اآلية أصل يف املماثلة يف القصاص، فمن قتل بشيء قتل مبثل ما قتل به، وهو قول  ال
اجلمهور، ما مل يقتله بفسق كاللوطية و إسقاء اخلمر فيقتل ابلسيف،18و سئل اإلمام الغزايل، يف إذا صال إنسان على 

ى دفعه أن يدفعه، حىت إن قتله دفعاً ال جيب آخر فعجز املصال عليه عن دفعه، فهل جيب على من يقدر عل
الضمان؟ فأجاب: جيب ذلك بطريق النهي عن املنكر، وال ضمان عليه.19 ويرجع السبب يف ذلك ألنه لوال التعاون 

لذهبت أموال الناس وأنفسهم، وألن قطاع الطرق إذا انفردوا أبخذ مال إنسان ومل يعنه غريه، فإهنم أيخذون أموال 
واحداً، وكذلك دفع الضرر واجب، ويف حصول االعتداء على الغري يتحقق الضرر. الكل واحداً   

قال الشوكاين يف دفع الصائل :" فيه دليل على أنه جتوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من غري فرق بني القليل و 
 والكثري إذا كان األخذ بغري حق، وهو مذهب اجلمهور".20

قتله إذا مل يندفع شره إال ابلقتل، حمل إمجاع بني الفقهاء املسلمني.إذاً مسألة دفع الصائل وجواز   
وللشافعية قول: إنه يقتل بذلك، فيتخذ عود على تلك الصفة ويطعن به يف دبره حىت ميوت، ويسقى عن اخلمر ماء  

  ال "ليه وسلم :وقال ابن املاجشون : إن من قتل ابلنار أو ابلسم ال يقتل به، لقول النيب صلى هللا ع ،حىت ميوت
يعذب ابلنار إال رب النار"،21 و قال هللا تعاىل:  ))ومن يتعد حدود هللا..((22 ، أي يتجاوزها، فمن ظلمك فخذ 

حقك منه بقدر مظلمتك، ومن شتمك فرد عليه مثل قوله، ومن أخذ عرضك فخذ عرضه، ال تتعدى إىل أبويه وال 
وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك، فإن  ، لعموم اآلية إىل ابنه أو قريبه، وذهب اجلمهور إىل أنه يقتل بذلك

: اي كافر، جاز لك أن تقول له: أنت الكافر، وإن قال لك: اي زان، قال لك مثالً املعصية ال تقابل ابملعصية، فلو 
وهو  مظلكفقصاصك أن تقول له : اي كذاب اي شاهد زور، ولو قلت له اي زان، كنت كاذاب وأمثت يف الكذب، وإن 

                                                           

 .12/177جانظر: ابن تيمية، جمموع الفتاوى،  18 
كواالمبور، ماليزاي،   ،املعهد العايل العاملي للفكر واحلضارة اإلسالمية، حممود أبو الصوى، حتقيق الغزايل، حتقيق : مصطفى ا أبو حامد انظر: فتاوى اإلمام 19 

 .119، صم1007،  1ط
 .1/151ج انظر: الشوكاين، نيل األوطار، 20 
 .1253كتاب اجلهاد والسري، ابب ال يعذب بعذاب هللا، ح  الصحيح، رواه البخاري، 21 
 .119سورة البقرة، آية:  22 
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غين دون عذر فقال : اي ظامل، اي آكل أموال الناس، قال النيب صلى هللا عليه وسلم : )يل الواجد حيل عرضه 
 وعقوبته(،23 أما عرضه فبما فسررانه، وأما عقوبته فالسجن حيبس فيه.

وقال ابن عباس : نزل هذا قبل أن يقوى اإلسالم، فأمر من أوذي من املسلمني أن جيازي مبثل ما أوذي به، أو يصرب  
 أو يعفو، مث نسخ ذلك بقوله_عز وجل_ : )) وقاتةلوا املشركني كاف ..((.24

قال اإلمام النووي -رمحه هللا- يف شرحه لصحيح مسلم،الدليل على أن من قصد أخذ مال غريه بغري حق كان 
القاصد مهدر الدم، ومن املتعارف عليه أن بعض الفقهاء قد توسعوا يف موضوع الدفاع الشرعي، حيث جعلوه 
موضوعاً عاماً شاماًل يستوعب الدفاع عن دار اإلسالم من خطر األعداء، فيما رأى آخرون أن الدفاع الشرعي 

 والعنف املشروع هو األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.25 
على حق الدفاع الشرعي ، لدفع اخلطر غري املشروع عن األعراض إن الفقهاء املسلمني قد أمجعوا نستنتج من ذلك و 

منهم ف ،أو املال أو النفس، لكنهم اختلفوا يف اللفظ الدال على هذا احلق، ويف تكييف اخلطر املنصب على هذا احلق
 .ته أو مالهمن جعله خطراً حمرماً أو عدواانً أو ظلماً، فيما قال آخرون عن هذا اخلطر أبنه: من أريدت نفسه وحرم

وذهب غريهم إىل لفظ آخر وهو الصيال فقالوا: للمرء قتل ما صال عليه، من آدمي أو هبيمة ومل يندفع إال ابلقتل 
.إمجاعا  

 .وقيل : نسخ ذلك بتصيريه إىل السلطان، وال حيل ألحد أن يقتص من أحد إال إبذن السلطان

 
غريهم يف أتثروا ابحلالة الواقعية اليت سادت عالقات املسلمني ب الزحيلي إىل أن مجهور الفقهاء قدوهبه ويذهب الدكتور 

ال  العالقات اخلارجية مع غري املسلمني هي احلرب أصلفقرروا أن  ،عصر االجتهاد الفقهي يف القرن الثاين اهلجري
 26.السلم، ما مل يطرأ ما يوجب السلم من إميان أو أمان

 يف دفع الصائل: وغريهمآراء الفقهاء املعاصرين ابن عثيمني وابن الباز 
رأي الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان_حفظه هللا_ عندما سئل عن معىن قول شيخ اإلسالم ابن تيمية_رمحه هللا_: . 1

، بل يدفع شرط" فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا، ال شيء أوجب بعد اإلميان من دفعه، فال يشرتط له 

                                                           

 .159/5اري برواه أبو داود، النسائي، ابن ماجه، البيهقي، وورد يف مسند أمحد، وقال عنه احلاكم:صحيح اإلسناد، وحسنه الشيخ األلباين، انظر:فتح ال 23 
 .36سورة التوبة، آية:  24 
 .1/103انظر: ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ح  25 
 م.1925هـــ_ 1105، 1القانون الوضع، عرض الشيخ حممد بكري، مؤسسة الرسالة للنشر، طوهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع  26 
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فأجاب: هذا مثل ما قلنا إذا حاصر البلد عدو ويف املسلمني قدرة على مدافعته، وأما إن مل  27حبسب اإلمكان"،
 28.ال يكةلف هللا نفساً إال وسعها"يكن عندهم قدرة، فاهلل جل وعال يقول يف كتابه الكرمي :" 

)رقم  يف جمموع الفتاوى له )كتاب اجلهاد( فتوى رأي الشيخ حممد ابن صاحل العثيمني _رمحه هللا_ عندما سئل. 1
(  هل جيوز اجلهاد دون إذن إمام املسلمني؟ وهل هناك حاالت جيوز فيها بدون إذن؟ فأجاب:ال جيوز اجلهاد 11

وغزو اجليش إال إبذن اإلمام مهما كان األمر، ألن املخاطب ابلغزو واجلهاد هم والة األمور وليس أفراد الناس، وألن 
وج بدون إذنه سبب الفوضى واملفاسد اليت ال يعلمها إال هللا تعاىل، وأما قول السائل هل هناك حاالت جيوز فيها اخلر 

 29بدون إذن اإلمام؟ فنعم، إذا هجم عليهم العدو فيتعني عليهم القتال.
اة هي اجلهاد يف يف احليرأي الشيخ عبد العزيز ابن الباز _رمحه هللا_ عندما سأله أحدهم: مساحة الشيخ إن أمنييت . 3

سبيل هللا، وأن أقتل يف سبيله وأمي ال توافق؟ دلين جزآك هللا خرياً على الطريق املناسب؟ فأجاب: جهادك يف أمك 
 جهاد عظيم، ألزم أمك وأحسن إليها، إال إذا أمرك ويل األمر ابجلهاد فبادر، لقول الرسول

فهذه الوالدة أرمحها وأحسن إليها حىت تسمح لك، وهذا كله  30الكرمي عليه الصالة والسالم:" وإذا استنفرمت فانفروا"، 
يف جهاد الطلب، ويف ما إذا مل أيمرك ويل األمر ابلنفري، وأما إذا نزل البالء بك فدافع عن نفسك وعن أخوانك يف 

 هللا، وال حول وال قوة إال ابهلل.
شيخ حممد انصر الدين األلباين_رمحه هللا_ عندما سئل ما واجب املسلم إذا دخل أحداً عليه ليغزوا بيته أو رأي ال. 1

ماله أو ينتهك عرضه؟ فأجاب: القول الصريح يف هذا قول الرسول الكرمي_عليه الصالة والسالم_ :" من قتل دون 
شر هذا الظامل الذي قصد االعتداء على املسلم، ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد"، ونالحظ أن درء 

 هذا حكم الصائل إذا أراد أن يسطو على ماله أو عرضه. 
أن فقهاء األمة اإلسالمية أمجعوا على مشروعية وجواز دفع الصائل، لرد العدوان وحفظه احلقوق، ونستنج من ذلك، 

الصول  ى مشروعيته، ولكن يشرتط للجواز أن يكونولقد دلت النصوص من الكتاب الكرمي والسنة النبوية الشريفة عل
 حبق.

                                                           

، 602ه، ص135، 1جدة، ط  ،جممع الفقه اإلسالمي جتميع سامي بن حممد بن جاد هللا، أنظر امحد بن عبد احلليم ابن تيمية، االختبارات الفقهية، 27 
     .1/502والفتاوى املصرية: ج

  126آية رقم:  ورة البقرة،س 28 
ة دار اإلمام عاجع الشيخ عبد احملسن العبيكان، إرشاد احلائر بتقرير مسائل اجلهاد على ضوء الواقع املعاصر، مجع وإعداد إايد العكيلي، القاهرة: مطبر  29 

 .93، صم1011أمحد للنشر، 
 .1353على اإلسالم واجلهاد واخلري،حرواه البخارى، ومسلم يف الصحيح، كتاب اإلمارة، ابب املبايعة بعد فتح مكة،  30 
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 املبحث الثاين: حكم دفع الصائل.

الف املدافع عنه، تيكون دفع الصائل دفاعاً عن النفس أو العرض أو املال، لذا خيتلف حكم دفع الصائل ابخ قد
أو غري معصوم، وقد يكون مكلف فالصائل ال خيلو من أن يكون آدمياً أو غري آدمي، واآلدمي إما أن يكون معصوماً 

أو غري مكلف، فضاًل عن أن املصول عليه قد يكون نفساً أو طرفاً أو منفعة أو عرضاً أو مااًل أو ديناً، والصول قد 
 يكون حبق أو غري حق، فدفع الصائل هو مشروع يف اجلملة واملتفق عليه، وفيما يلي حكم املصول عليه :_

.نفساملطةلب األول : الدفاع عن ال  
 لقد اختلف الفقهاء فيه بني الوجوب واإلجياز، حيث قال احلنفية بوجوب الدفاع31،أما املذهب املالكي قوالن 

 أصحهما وجوب الدفاع عن النفس32 أما الشافعية قالوا إذا كان الصائل مسلماً فيجوز االستسالم وال جيب الدفاع، 
وأما إذا مل يكن مسلماً أو كان هبيمة فدفعه واجب حمتوم، أما املذهب احلنبلي فيوجد به قوالن أيضاً ابلوجوب 

 واإلجياز.33 

 لقد استدل القائلون بعدم الوجوب ابلعديد من األدلة منها ما يلي:_
  قول الرسول الكرمي _عليه الصالة والسالم_ ) كن عبد هللا املقتول وال تكن عبد هللا القاتل (.34

 اإلسالمشيخ ، وقال عنهاشرعي هام جداً ، وتعد من عقيدة املسلم أصل، هي حاديث النهي عن االقتتال يف الفتنة أ
 من أصول السّنة ، وهذا مذهب أهل السنة واحلديث ، وأئمة أهل املدينة منا ذإن ه _رمحه هللا_ : "ابن تيمية
.غريهمفهائهم و   

عن النفس واجباً إال يف حالة الفتنة، ي ذكر يف )اإلنصاف( أن: احلنابلة ال يرون الدفاعاوردعلماً أن عالء الدين امل  
.ومنهم من يوجب الدفاع عن املال إذا تعلق به حق الغري   
 

                                                           

، وانظر عثمان بن علي بن حمجن فخر الدين الزيلعي، تبيني احلقائق، الكربى األمريية للطباعة، بوالق، 101ج، ص1انظر:اجلصاص، أحكام القرآن،  31 
 .110ه، ص1313ج، 6، 1القاهرة، ط

 .357، ص1م، ج1996الشرح الكبري للدردير، دار إحياء الكتب العربية، بريوت،انظر: حممد بن أمحد ابن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على  32 

، 1م، ج1010انظر: حممد مب حممد اخلطيب الشربيين، مغين احملتاج، حتقيق علي حممد معوض، وعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العربية، بريوت،  33 
 .12/177، وابن تيمية، جمموع الفتاوى، 195ص

 34 انظر أمحد بن حنبل، املسند، حديث خالد بن عرفطة رضي هللا عنه، رقم : 11551.   
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.املطةلب الثاين : الدفاع عن العرض  

هو واجب ابتفاق الفقهاء، وال حتل إابحته حبال، ألنه ال يقل أمهية عن غريه من الضرورايت، إاما عادة العقالء بذل  
نفوسهم وأمواهلم دون أعراضهم، وما فدي ابلضرورة فهو ابلضرورة أوىل، فالدفاع عن العرض واجب ابتفاق الفقهاء 
35 لذا وجوب الدفاع عن العرض قائم على كل مسلم يشاهد االعتداء وميكنه رده، ولو ابلقتل إن مل تكف السبل 

األخرى،حيث ال يقتصر على املعتدى على عرضه فقط، وإذا أراد فاسق االعتداء على شرف امرأة، فيجب عليها أن 
دمه مهدوراً، إذا مل ميكن دفعه بغري ذلك، لقوله _  تدافع عن نفسها، وال متكنه من نفسها، وهلا قتله، ولو قتلته كان

 صلى هللا عليه وسلم_:" من قتل دون عرضه فهو شهيد"36 .
 

.املطةلب الثالث:  الدفاع عن املال  
ذهب املالكية واحلنابلة إىل أن الدفاع عن املال جائز غري واجب، ألنه مما يباح ابإلذن خبالف النفس والعرض، وال  

قصاص على املدافع عن ماله إذا اتبع الدفع ابألسهل، حلديث أيب هريرة_رضي هللا عنه_ قال:" جاء؟ فقال: ال تعطه 
مالك"،37 أما الشافعية ذهبوا إىل التفرقة بني أنواع املال، وقالوا: ال جيب الدفاع عن مال ال روح فيه، ألنه جيوز إابحته 

 للغري، وأما فيه روح فيجب الدفع عنه إذا قصد إتالفه.38
.صيال الصيب واجملنون واحليوانالرابع :  املطةلب  

إذا صال الصيب أو شخص جمنون أو حيوان على إنسان يكون هذا اإلنسان يف حالة دفاع كما يرى يف  حالة وهي 
فإذا قتل الصيب أو اجملنون أو احليوان ومل يكن املصال عليه يف وسعه محاية نفسه من  ،ذلك مالك والشافعي وامحد

ة والعلة يف ذلك إن املصال عليه عندما قام بذلك الصيال إال ابلقتل فال مسؤولية عليه من الناحية اجلنائية أو املدني
 فانه قد كان يؤدي واجبه يف دفع الصائل عن نفسه.39

                                                           

انظر حممد أمني بن عمر ابن ، و 12/177موع الفتاوى: البن تيمية، جم، وينظر 15_12، ص6جسالمي وأدلته، انظر : وهبة الزحيلي، الفقه اإل 35 
 . 397، ص5 ه، ج1113على الدر املختار، حتقيق عادل أمحد عبد املوجود، وعلي حممد معوض، عامل الكتب للنشر،  رد احملتارعابدين، 

 سبق خترجيه. 36 
 ابب قتال اللصوص، سبق خترجيه.، رواه أبو داوود، كتاب السنة 37 
 .313، 1جانظر: صحيح مسلم، ابب: الدليل على من أن قصد أخذ املال...،  38 
، دار 1حتقيق حممد بن محد موالي، ط القوانني الفقهية،ينظر ابو القاسم حممد بن أمحد بن جزي الغرانطي، ، و 5/309رد احملتار،  ابن عابدين، انظر: 39 

 .369ص م،1996ابن حزم للنشر، 
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وأصحابه عدا أبو يوسف فإهنم يرون أن يكون املصول عليه مسؤوالً عن دية الصيب واجملنون  أما اإلمام أبو حنيفة
،ال يعترب جرمية يب واجملنون واحليوانواحلجة يف ذلك إن الدفاع شرع لدفع اجلرائم وعمل الص ، واحليوان  

ومن هنا فال وجود للدفع حسب رأيهم ولكن للمال عليه )املعتدى عليه( احلق يف قتل الصائل أو جرحه أو إيذائه  
على أساس )الضرورة امللجئة( علماً أن القاعدة تقول : إن الضرورة امللجئة ال تعفي من الضمان وان أعفت من 

 العقاب الن الدماء واألموال معصومة والن األعذار الشرعية ال تنايف هذه العصمة .40
عنها  عن قيمة احليوان فقط أما فعل الصيب واجملنون فهو جرمية قد رُفع مسئوالويرى أبو يوسف أن يكون املصول عليه 

وان فيكون صال احلي العقاب النعدام اإلدراك ويكون فعل املصال عليه حالة دفاع إذا صال عليه صيب أو جمنون أما إذا
 أما حجة القائلني بقيام حالة الدفاع يف كل حال: إن من واجب اإلنسان أن حيمي، فعل املصال عليه ضرورة ملجئة

نفسه ونفس غريه من كل اعتداء يقع على النفس ومن حقه ومن واجبه أحياانً أن حيمي ماله ومال غريه من كل  
 41كان االعتداء جرمية أم ال.  سواءاعتداء يقع على املال 

 املبحث الثالث : شروط دفع الصائل.
 يشرتط لدفع الصائل أربعة شروط42 هي :_

_أن يكون هناك اعتداًء على رأي اجلمهور، وقال احلنفية: أن يكون االعتداء جرمية يعاقب عليها، مبعىن أن حيصل 1
 الفعل بغري حق.

ال مؤجاًل وال مهدداً به، ألن جمرد االدعاء ال يعفيه من املسؤولية، وإال _أن يكون االعتداء عليها واقعاً ابلفعل، 1
 استبيحت أموال الناس وأبداهنم بدعوى االعتداء.

_أال ميكن دفع االعتداء بطريق آخر، مبعىن من حقه أن يسرع إىل رد االعتداء املتوقع إذا علم أو غلب على ظنه أنه 3
 ال خيطئه.

ر الالزم من القوة مبتدائً ابأليسر فاأليسر واألخف فاألخف، فال يعدل إىل القتل مع _أن يدفع االعتداء ابلقد1
 إمكان الدفع بدونه، ويقول النووي يف ذلك :" جييء على املصول عليه رعاية التدريج والدفع ابألهون فاألهون".

 
 

                                                           

     .1/195، ومغين احملتاج:1/357انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبري: 40 
 .10/127، والنووي، روضة الطالبني: 1/12، وشرح الزرقاين على املوطأ: 7/97، والشافعي، األم،ح11/50حانظر:السرخسي، املبسوط  41 
     .12/177، وابن تيمية، جمموع الفتاوى:1/357، وابن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري:5/397ابن عابدين، رد احملتار،  انظر: 42 
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 املبحث الرابع : األصل يف مشروعي  دفع الصائل.

لقد قرر اإلسالم كليات مخس وسعى يف سائر تشريعاته حلفظها وهي النفس، واملال، والعقل، والعرض، والدين، ألن  
حفظ هذه الكليات هو السبيل الوحيد الستقرار اجملتمع املسلم، وسعادة أفراده، وأما التفريط يف حفظ واحد من هذه 

م واألمن فيه.الكليات يعين اضطراب اجملتمع اإلسالمي، وضياع السل  
لذا جاءت مشروعية دفاع املرء عن نفسه وماله وعرضه من كل اعتداء جائر، وإن كان املعتدي من أهل اإلسالم، 

 حفظاً للنفس املعصومة، وعناية للدماء احملرمة، وحرصاً على صيانة األعراض واألموال من أن تنتهك أو تغتصب.43
اآلية الكرمية : ومن أهم النصوص القرآنية اليت تدل على ذلك   

 )) فمن اعتدى عةليكم فاعتدوا عةليه مبثل ما اعتدى عةليكم واتقوا هللا واعةلموا أن هللا مع املتقني((.44
 

( يقصد (فمن اعتدى عةليكم فاعتدوا عةليهيقول القرطيب _رمحه هللا_ يف تفسري اآلية الكرمية السابقة بقوله: )) 
أمكن، وإما ابحلكام، واختلف الناس يف املكافأة هل تسمى عدواانً أم ال؟ بذلك عموم متفق عليه إما ابملباشرة، إن 

 وأضاف بقوله : ليس يف القرآن جماز، قال : املقابلة عدوان وهو عدوان مباح ".45
وهذه اآلية هي أصل يعتمد عليه يف مشروعية دفع الصائل، حيث يقول البكري _رمحه هللا_ : األصل يف الصيال قوله 

 تعاىل: )) فمن اعتدى عةليكم فاعتدوا عةليه((.46
إذاً يفهم من ذلك أن االعتداء على الناس يف أنفسهم وأمواهلم حرام أصاًل، فإذا اعتدى أحد من الناس على آخر، 

 جاز لآلخر أن يدفع عن نفسه االعتداء مبا يندفع به، حىت لو أدى ذلك إىل قتله ومل يندفع مبا دون ذلك.
الذي يسمى عند الفقهاء )دفع ، وعرضه( إذا أُريَد انتهاكه بغري حق  ن عن )دمه ومالهظ: إّن دفاع اإلنساويالح  

الصائل(_ والذي متَّ شرحه هنا، و خيتلف عن )جهاد الدفع(،47 فاألخري يكون يف حال هجوم العدو على بلد من 

                                                           

د العزيز ، دار املعرفة للنشر، بريوت، أخرجه عب، فتح الباريأبو الفضل العسقالين الشافعي،  ن حجرينظر أمحد بن علي ب، و 1/103انظر ابن تيمية، جمموع الفتاوى  43 
 .115م، ص1926، 11 ج بن عبد هللا بن ابز،

 .191سورة البقرة، آية: 44 
 .30ص م،1006حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة للنشر،  ،"تفسري القرطيب حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن " انظر: 45 
 .191سورة البقرة، آية رقم : 46 
 .110-112انظر: ابن تيمية، جمموع الفتاوي، أحكام اجلهاد، ص 47 
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بشرط إذن األمري إْن تَـيَـسَّـر، وبشرط القدرة على  ،فيكون حينها اجلهاد واجباً على املقصودين مجيعاً  ،بالد املسلمني
 الدفع، وإال فيسقط هذا الواجب العييّن عن املقصودين مجيعاً.48

 اخلامت 

لقد وجدت أن الشريعة اإلسالمية قد أرست لإلنسانية قواعد للحياة اإلنسانية وعصمت النفس البشرية من االعتداء 
والوجود بكرامة  حق النفس يف احلياة ةيل احلياة وقد كرست هذه الشريعة السمحعليها حتت ذرائع متعددة يراد هبا تعط

 على قاعدة إن النفس البشرية معصومة خبلقها من روح هللا تعاىل .
فاظًا على ح ،نعم لقد محت الشريعة اإلسالمية النفس البشرية )اإلنسان( من العدوان فحمت نفسه وصانت عرضه

حبرية  وحفظت له كرامته وحقه يف الوجود ليعيش إنسانية ،النسب وقدسته أميا تقديسسالمة ونقاء النسل وحتصني 
صانت كذلك أمواله فاعتربت املال اخلاص مقدسًا لتسجل للبشرية قدسية مضافة لإلنسان وهي حق كما  ،وكرامة

 امللكية 
شرية يف احلياة حق النفس الب ،وأحاطتها ابلقدسية اليت أوجبت حق ووجوب الدفاع عنهما عرب تالزمية شرعية ،اخلاصة

 ميهحباكوحق ووجوب الدفاع عن املال والعرض وكذلك جتردت الشريعة اإلسالمية عن تقديس األان البشرية 
ت الدفاع عن اجلماعة فصار حق الدفاع عن ) النفس أمارة ابلسوء ( فأوجدت قواعد احلياة اجلماعية فأعطت وألزم 

اجلماعة حقاً وواجباً وأوجدت العقاب عن جرمية عدم رد العدوان عن اجملموع فأرست بذلك حلياة اجتماعية بوعي 
 مجعي عرب تكافلية مجاعية ) خري الناس من نفع الناس ( .

 المية ، حيث أن الشريعة اإلستكليف الشرعيوهنا ال بد من اإلشارة لوجوب دفع العدوان ومقاومته مجاعياً حبكم ال
عن احليوان  الدفاع ، وإناعتربت فعل الصائل جرمية ورد اجلرمية هي حالة دفاع وهذا ما أخذت به القوانني الوضعية 

 .الصائل يستند إىل حق الدفاع الشرعي وحالة الضرورة 
 ضاًل عن ، فوحق أقرته الشريعة اإلسالمية إن حكم دفع الصائل ابلعدوان على النفس واملال والعرض واجب شرعي

إن أفعال املدافع مباحة فال مسؤولية على املدافع من الناحية اجلنائية الن الفعل هنا ليس جبرمية وال مسؤولية عليه من 
ق ال و أتى فعاًل مباحاً وأدى واجباً واستعمل حقاً قرره الشارع وأداء الواجبات واستعمال احلق ، ألنهالناحية املدنية
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يرتتب عليه أية مسؤولية أما إذا تعدى املدافع حقوق الدفاع املشروع فعمله جرمية يسأل عنها من الناحيتني اجلنائية 
 .واملدنية

يطلق الدفاع املشروع على كل قوة إلزالة ضرر ودفع خطر عن النفس أو املال أو العرض، هلذا فهو سلطة و ابلتايل 
 .ما يلزم شرعاً، لدفع خطر حقيقي غري مشروع، حال على حق معصوم وقائية يكون مبوجبها للشخص فعل

 قائم  املصادر واملراجع.
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