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احكام الدفاع عن المال في الشريعة االسالمية والقانون الوضعي  

Legal Positions on Property Protection: A Comparative 
Study of Islamic and Conventional Laws 

 
 د. هدایت خان 

Abstract 
Islamic Law gives great importance to property after protection of human body. Numerous legal 
verdicts have been laid down to protect it from any kind of aggression or transgression. Islamic law 
has provided punishment to those who steel someone’s property from his custody without his 
consent. It has also been ordered to not eat one’s property illegally. If someone is killed in 
protecting his own property from an aggressor, he, in the eyes of Islamic Law is a martyr. In Islam, 
significance of property is also proved from the last sermon of the Prophet (PBUH) who mentioned 
it immediately after sanctification of human blood.The present article discusses the viewpoints of 
different jurists regarding protection of property who have argued about its ╒ukm. Most of the 
jurists opined that protection of property is obligatory while some others are of the view that it is 
only permissible. The article also discusses the situation if the aggressor is killed during the process 
of defence of the property by the owner. In the last, protection of property has been comparatively 

viewed in conventional and Islamic Laws of property  . 

Keywords: A╒k┐m, Property, Aggression, Protection, Islamic Law, Conventional 
Law, Jurist, Comparison  

تكفلت الشریعة اإلسالمية محایة األموال من اعتداء املعتدین. فعاقبت على السرقة وجعلتها من جرائم احلدود مطلقا 
 لقوله تعاىل: 

ُ َعزِیٌز َحِكيمٌ ’’ َن اّللهِ َواّلله ارَِقُة فَاْقَطُعْوآ أَْیِدیَ ُهَما َجَزآء ِبَا َكَسَبا َنَكااًل مِه اِرُق َوالسَّ لف أو أختل شرط من ، فإذا خت1‘‘َوالسَّ
 .2شروط تطبيق احلد فإن احلد ال یطبق على اجلاين، ولكنه یعزر، إذا الفعل مع ذلك یعترب جرمية على املال

َنُكم اِبْلَباِطلِ ’’وحرمت الشریعة اإلسالمية أكل املال ابطال، وذلك يف قوله تعاىل:  ، وقوله 3‘‘َواَل ََتُْكُلوْا أَْمَواَلُكم بَ ي ْ
 السالم يف حجة الوداع:عليه الصالة و 

 .4‘‘إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام’’

 :صلي هللا عليه وسلم قالأن النيبَّ  رضي هللا عنهاوروي عن عائشة 
قه هللا من سبع أرضني’’   .5‘‘ومن ظلم قيد شرب من األرض طوه

. 6‘‘ومن قتل دون ماله فهو شهيد’’: عليه وسلمجرمية املال قول الرسول صلى هللا ومصدر دور الفرد يف مكافحة 
 عن املال مباحاً َلَما ُسِهَي املدافع ابلشهيد. ابلشهيد، وإذا مل یكن فعل الدفاع يهفسمه 

أما ’’الدفاع عن املال جائز عند أكثر الفقهاء ولكن بعضهم قالوا ابلوجوب حيث جاء يف التشریع اجلنائي اإلسالمي. 
نه جائزا ال واجبا، فللمعتدى عليه أن یدفع الصائل إن شاء وأن ال یدفع، والفرق الدفع عن املال فأغلب الفقهاء یرو 

 .7‘‘بني املال والنفس، أن املال مما یباح ابإلابحة أما النفس فال تباح ابإلابحة
                                                 


 .۔اسالم اابد جبامعة عالمة اقبال املفتوحة، قسم الفقه و اصول الفقه یساعد فم ذأستا 
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 احكام الدفاع عن املال:
ه یندفع به، فإن كان إذا كان االعتداء على املال، فلصاحب املال أن یدفع املعتدي أبسهل ما یغلب على ظنه أن

الدفاع ال ميكن إال بقتل املعتدي فيجوز له قتله محایة ملاله، ویكون فعل املعتدى عليه مباحا، فليس عليه قصاص وال 
 دیة، وال كفارة، أما آراء الفقهاء فيها فهي كمایلي.

وسيلة للدفاع جيوز للمعتدى عليه قتل يف مذهب احلنفية: قالوا إبابحة الدفاع عن املال بكل وسيلة ممكنة فإذا تعني القتل 
 .9‘‘من قصد ماله، وإن عشرة، أو أكثر له قتله، وإن أقل قاتله ومل یقتله’’. يف روایة أن 8املعتدي وإن مل یبلغ ماله نصاابً 

"قاتل استقبله اللصوص ومعه ال یساوى عشرًة حلَّ له أن یقاتلهم لقول النيبه صلى هللا عليه وسلم ’’ويف الروایة أن من 
 .10‘‘لقليل والكثريیستعمل ل اسم املال و ‘‘دون مالك

من دخل عليه لياًل فأتبعه فقتله، فال شيء عليه واستدلوا بقوله صلى هللا عليه ’’وجاء يف املبسوط للسرخسي أن 
على أخذه منه  ما استطاع، إذا اخريا مينعهفكذا له أن  اوالعه ابلقتل دفأن یحق وألن له  ‘‘قاتل دون مالك’’وسلم: 

 .11‘‘عليه ألنه قتله بغري حق القصاص جيب فقتله مع ذالك یستطيع أن ايخذه بدون قتلهإال به ولو علم أنه 
إذن جييز األحناف الدفاع عن املال قليله وكثريه ابلوسيلة املناسبة، فإذا مل جيد املعتدى عليه وسيلة للدفاع سوى قتل 

 املعتدي جاز له قتله.
 :مذهب املالكية

یرى املالكية أنه جيوز للمعتدي عليه أن یسرتد ماله من ید املعتدي، فإن أىب أن یرد املال كان للمعتدى عليه أن یدفع 
املعتدي بكل ما یستطيع یسرتد ماله، فإن امتنع املعتدي وبدأ يف قتال املعتدى عليه مبالغة يف االمتناع عن رد املال  

عًا عن ماله وسواء كان هذا املال قلياًل أم كثرياً، فقد جاء يف تبصرة كان لصاحب املال أن یقتل املعتدي دفا
قال أْصَبُغ يف السارق یدخل حرمي الرجل فيسرق بعض متاعه فيشعر به فيخرج يف أثره حىت إذا أرهقه حتول ’’احلكام 

و غري ذلك، فيقتله إىل السارق فدافعه عن نفسه، وامتنع منه وقاتله ابتغاء النجاة منه بسيف أو سكني أو عصا أ
 .12‘‘الرجل يف متاعه ذلك حني مل جيد إىل أخذه سبيال، فإن دمه هدر وال شيء على قاتله من قود وال دیة

جواز قتل القاصد ألخذ مال الغري سواء أكان املال قليال أو كثريًا لعموم احلدیث ’’وقال العيين يف شرح البخاري: 
ب مالك: ال جيوز قتله إذا طلب شيئًا یسريًا كالثوب والطعام وهذا ليس وهذا قول مجاهري العلماء وقال بعض أصحا

بشيء والصواب ما قاله اجلماهري، وسئل مالك عن القوم یكونون يف السفر فتلقاهم اللصوص قال: یقاتلوهنم ولو على 
 .14‘‘وقال عبد املالك إن قدر أن ميتنع من اللصوص فال یعطهم شيئاً  13دانق

أرأیت إن أخذ احملاربون من املال أقل مما تقطع فيه اليد. أقل من ثالثة دراهم )قال( أي ابن قلت ’’وقال سحنون: 
القاسم، ليس حد احملاربني مثل حد السارق، والسارق ال یقطع إال يف ربع دینار   واحملارب إذا أخذ املال قليال كان أو  

ن إهنم حماربون إذا سقوهم ليسكروا فيأخذوا أمواهلم كثريًا فهو سواء. وقال مالك هؤالء الذین یسقون الناس السيكرا
)قال( قال مالك: إن من حارب وحده بغري سالح أنه حمارب. قال وقال يل مالك: من دخل على رجل يف جرمية 

 .15‘‘على أخذ ماله فهو عندي ِبن زله احملارب حيكم فيه كما حيكم يف احملارب
 مذهب الشافعية:

مال له روح كاحليون أو مال احملجور أو مال یتعلق به حق الغري كرهن أو إجارة ومال ال فقهاء الشافعية یفرقون بني 
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 روح فيه ومل یتعلق به حق الغري.
إذا كان ماال له روح كاحليوان مثاًل وجب الدفع عنه واشرتط بعضهم القدرة والسالمة حيث جاء يف هنایة احملتاج، 

إذا قصد إتالفه ما مل خيش على نفسه أو بعض، حلرمة الروح وإن كان  أما ما فيه روح، فيجب الدفع عنه’’للرملي: 
 .16‘‘الصائل مالكه

وأیضاً جيب الدفع إذا كان املال مال حمجور، أو تعلق به حق الغري كرهن أو إجارة أو كان ودیعة أو ترتب على فقده 
  مغين احملتاج. حيث جاء يف17نقص جاه أو منصب أو خسارة، أو حنو ذلك بشرط األمن عند الدفاع

 .18‘‘وإن كان مال حمجور عليه أو وقف أو ماالً مودعاً وجب على من هو بيده الدفع عنه’’للشربيين: 
أما إذا كان مااًل ال روح فيه ومل یتعلق به حق الغري فال جيب الدفع عنه بل جيوز ولو ابلقتل حيث جاء يف األنوار 

صيب أو جمنون أو هبيمة على مال جيوز دفعه سواء كان املال له أو إذا صال مسلم أو ذمي أو عبد أو ’’لألردبيلي 
لغريه وال قصاص وال دیة وال كفارة وال قيمة وإن أيت الدفع على نفسه، حىت لو رأى من یتلف مال نفسه، أبن حيرق  

 .19‘‘كدسه، أو یغرق متاعه جاز له الدفع
 مذهب احلنابلة:

الظاهر أن جواز الدفع عن املال عام، كما یقيده ظاهر األخبار واآلاثر الواردة ومل یفرق احلنابلة بني القليل والكثري، ف
فيه وكما یراه غريهم. وجواز الدفع إمنا هو ابلنسبة لصاحبه، أما الوالة فيجب عليهم الدفع عن أموال رعاايهم 

 ابالتفاق.
اتلهم متنع نفسك ومالك. وقال یریدون نفسك ومالك ق’’امام أمحد يف بيان اللصوص كما جاء يف املغين: وقال 

عطاء يف احملرم یلقى اللصوص قال یقاتلهم أشد القتال، قال ابن سريین ما أعلم أحدًا ترك قتال احلروریة واللصوص 
َتمثا إال أن جينب، وقال الصلت بن طریف قلت للحسن أخرج يف هذه الوجوه أخوف شيء عندما یلقاين املصلون 

یدي ذهبوا ِبايل، وإن قاتلت املصلى ففيه ما قد علمت؟ قال أي بين من عرض لك  یعرضون يل يف ماىل فإن كففت
 .20‘‘يف مالك فإن قتلته فإىل النار وإن قتلك فشهيد، أو حنو ذلك عن أنس والشعيب والنخعي

 :بيان أحكام دور الفرد يف الدفاع عن املال يف القانون الوضعي يفاملبحث الثاين:   
الشریعة اإلسالمية يف الدفاع عن املال واآلن نعرض حكم القانون الوضعي يف الدفاع عن  قد رأینا فيما سبق حكم

املال. فالقانون الوضعي متفق مع الشریعة اإلسالمية يف هذه النظریة متاما. نصت القوانني الوضعية على إابحة فعل 
 الدفاع عن املال.

"The law as to the right of private defence of property is well settled. It is 
not the law that the rightful owners in peaceful possession of property 
must run away, if there is an actual invasion of his right and an attempt on 
his person. The person in possession of property is entitled to defend 
himself and his property by force"21 

لكل شخص احلق يف مع مراعاة القيود املبينة يف ’’أن الباكستاين واهلندي  من قانون العقوابت( 97) و نصت املادة
(. الدفاع عن ماله املنقول، أو الثابت، أو مال غريه املنقول أو الثابت، ضد أي فعل یعد جرمية حسب 99املادة )

 هب أو اإلساءة أو التعدي اجلنائي يف ارتكاب هذه اجلرائم.السرقة أو الن
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 القتل للدفاع عن املال يف القانون الوضعي:
أحد احلاالت اآلتية وذلك  يفإال  القتل تدل علي عدم جوازمن القانون العقوابت الباكستاين واهلندي  103املادة و 

 أي شرط لزوم القوة وكوهنا الوسيلة الوحيدة والتناسب بني الرد واالعتداء. 99مع مراعات القيود املبيهنة يف املادة 
 األحوال اليت جيوز فيها القتل كقوة الزمة ومناسبة لرد االعتداء يف جرائم املال فيما یلي:

 (Robbery) النهب واالغتصاب .1

 House breaking by right) )زيلالكسر املن .2

سفينة حىت كان البناءأو اخليمة أو السفينه مستعماًل لسكين  أواإلتالف بواسطة وضع النار يف أي بناء أو خيمة  .3
 إنسان أو كمستودع للمال.

من املوت أو األذي اجلسيم ما مل  السرقة أو اإلتالف أو التعدي املن زيل يف الظروف اليت تسبب عقال خوفا .4
 22ستعمل حق الدفاع اخلاص.ی

 :يف أفعالاملصري  من قانون العقوابت 250املادة  قولوت
 252مذكورة يف املواد) جرائم احلریق العمدیةيف ابب اثين واجلرائم املبيهنة يف هذا الباب هي  مذكورهاألفعال  أواًل:
257 259.) 
من قانون العقوابت. أما السرقات املعدودة من  316-313وهي السرقات املنصوص عنها يف املواد ’’سرقة ال اثنيًا:

اجلنح فال تبيح القتل العمد، ولكن القاتل ال یُعده معتداي إال ابلقدر الذي جتاوز به حقه يف الدفاع، ابرتكابه فعال من 
 أفعال القوة أكثر مما كان له أن یفعل لرد االعتداء.

 .23‘‘اتهالدخول ليالً يف من زل مسكون أو يف أحد ملحق اثلثًا:
رأي الشارع أن هذا العمل فيه من اخلطورة ما یكفي لتربیر القتل، فالليل یسهل للمعتدي تنفيذ مقصده حيث یصعب 

 على اجملىن عليه طلب املعونة، و دخول املنزل اعتداء على أمن وطمأنينة اإلنسان يف املكان الذي یركن إليه للراحة.
تبيح القتل دفاعًا عن املال إال أن القانون ال یشرتط لتوافرها أن یتخوف وهذه احلالة وإن وردت ضمن األحوال اليت 

املدافع من جرمية بعينها، فقد جعل من جمرد الدخول ليال يف املنزل املسكون مربرًا للقتل، ملا له من األثر على نفسية 
د ارتكاب جرمية على أنه جيب املدافع، وبصرف النظر عن نية الداخل، فيباح القتل ولو ثبت أن الداخل ما كان یقص

ه أن یكون هناك من الظروف ما یربر اعتقاد املدافع أبن الداخل كان یقصد ارتكاب جرمية، فإذا كان اعتقاده أسباب
برئ  هأنه كان یعلم الدخول فلو شهد معقولة فان القتل یكون قد حصل بغري تبصر فيسأل عنه جرمية غري عمدیة،غري 

 .24ل عمدفإنه یكون مسؤوالً عن قت
فال یبيح القانون القتل جملرد الدخول ليال ابملسكن، فمثاًل إذا رأى شخص آخر ’’ 25قال دكتور حممد حمي الدین

یتسوهر منزله ليال وكان من املمكن اللجوء إىل السلطة العامة لقرهبا منه وألنه یفصل بني السور واملسكن حدیقة كبرية، 
اعترب معتداي ألن القوة ليست الزمة إطالقاً. وابلتايل فال یوجد حق الدفاع، ففي هذه احلالة إذا قتله صاحب املسكن 

وحىت يف حالة دخوله املنزيل قد ال یكون القتل قوة مناسبة لرد االعتداء ومن مث ال جيوز اختاذها كما لو كان اجلاين 
 امرأة عجوز.

 .26‘‘وقت یسود الظالم واملراد ابلليل الفلكي من الغروب إىل الشروق ليس الليل الطبيعي أي
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 ابلغة.فعل يصل ايل املوت أو جراح  رابعا:
، وهي هناك تبيح القتل دفاعا عن النفس وتبيح القتل هنا دفاًعا عن النفس 249 يف املادة ذكرتاألوىل  و هذه احلالة

أن یفاجئ صاحب حقل جراح ابلغة، ومثال ذلك  أو وتیصل ايل امل اإلعتداء علي املالواملال معا. فكثرياً ما یقرتن 
القتل، ولكن خشية استعمال السالح تبيح لصاحب  يزسالح وقت ارتكاب السرقة، فالسرقة هنا   ال جت معلصًا 

 .27.احلقل أن یرتكب القتل
 : الدفاع عن املال وأحكام اجاوه ثبوت دور الفرد يف

فنعرض لثبوت دور الفرد يف الدفاع عن املال يف نتناول ثبوت دور الفرد يف الدفاع عن املال وأحكام جتاوزه يف مبحثني. 
 املبحث األول، أما يف املبحث الثاين نتكلم عن أحكام جتاوز حدود دور الفرد يف الدفاع عن املال. وذلك مما یلي:

 املبحث األول:    يف بيان إثباته.
 املبحث الثاين:    يف بيان أحكام جتاوز حدوده.

 :املبحث األول: يف بيان إثباته
اإلثبات يف اللغة، ماخوذ من قوهلم ثبت الشيء یثبت ثباات وثبوات فهو اثبت وهو االستقرار، إذا دام واستقر، یقال 

ویقال أیضا،  هستقر احلق لصاحبه، بعد تزلزلی ألنه ثبتا، قد یقال الدليل  و ثبت فالن على موقفه إذا مل یرتاجع عنه،
 .28حبجة أي بثبتإال  ال أحكم

إقامة الدليل أمام القضاء ابلطرق اليت حددهتا ’’فقد جاء يف املوسوعة الفقهية تعریف اإلثبات أبنه أما اصطالحا: 
 .29‘‘الشریعة على حق أو على واقعه ترتتب عليها اآلاثر

 والتساؤل هنا ما هي أدلة اإلثبات أو ما هي طرق اإلثبات؟
ى وجه العموم، البيهنة، اإلقرار، القرائن، اخلربة، علم وطرق اإلثبات يف املواد اجلنائية يف الشریعة اإلسالمية هي عل

 .30القاضي، الكتابة، اليمني
 مسؤليةمث هنا یرد تساؤل: هل یقع عبء اإلثبات على الصائل أو یقع على املصول عليه؟ واجلواب هلذا السؤال هو أن 

قع على املصول عليه أن یقيم الدليل على أن أفعال الدفاع اليت قام هبا كانت الزمة ومتناسبة لدرء عدوان غري تاإلثبات 
. فال یكفي علي نفسه أو نفس غريه أو عرضه أو عرض غريه أو علي ماله أو مال غريهمشروع حال أو على وشك الوقوع 

عَي املصول عليه أنه قام أبفعال الدفاع الغري ا ملشروعة أصاًل   لدفع صيال الصائل، وإمنا عليه أن یقيم الدليل على أن یده
صدق دعواه أو يف عبارة أخرى ال تقبل دعوى الصيال إال ببيهنة، ألن األصل كما یقول ابن قدامة، عدم ما یدعيه فال یثبت 

 .32‘‘لرجال و أمواهلملو یعطى الناس بدعواهم الدعى انس دماء ا’’لقوله عليه الصالة والسالم:  31ِبجرد الدعوى
ولكن إذا كان املعتدى عليه مل جيد وسيلة لدفع عدوان املعتدي غري القتل، فقتله، هل یسقط القصاص إبقرار ويل 
الدم؟ قال الفقهاء يف ذلك أن ويل الدم هو الذي ميلك هذا اإلقرار، فإن أقر ويل الدم أبن القتيل اعتدى على القاتل 

 إمكانه دفع املعتدي بغري القتل، یسقط القصاص والدیة هبذا اإلقرار. وأن املعتدى عليه مل یكن يف
 .33وقد استند الفقهاء يف ذلك إىل قضاء عمر رضي هللا عنه

فأمري املؤمنني عمر رضي هللا عنه قد أخذ إبقرار أولياء الدم أبن صاحبهم قد اعتدى على عرض القاتل، وإن هذا االعتداء یربر 
 قتله.
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وإن شهدت بيهنة على أهنم رأوا هذا، أي املقتول مقبال إىل هذا أي القاتل، فدمه أي ’’القناع:ویقول صاحب كشاف 
 .34‘‘املقتول هدر لثبوت صيالته عليه

وإذا قتل رجال وادعى أنه وجده مع امرأته أو أنه قتله دفعا عن نفسه أو أنه دخل منزله یكابر على ماله فلم ’’وقال ابن قدامة: 
بقتله مل یقبل قوله إال ببيهنة، ولزمه القصاص، وروى ذلك عن علي رضي هللا عنه وبه قال الشافعي وأبوثور  یقدر على دفعه إال

 .35‘‘وابن املنذر وال أعلم فيه خمالفا، وسواء وجد املقتول يف دار القاتل أو يف غريها، أو وجد معه السالح أو مل یوجد
 :املبحث الثاين:  يف بيان أحكام اجاوه حدود 

انتهينا من بيان ثبوت دور الفرد يف الدفاع عن املال يف املبحث األول وسنعرض يف هذا املبحث بيان جتاوز قد 
 حدوده، إذا أثبت املدافع أنه أتى أفعال الدفاع ضد العدوان الصائل، ولكن یثور التساؤل يف هذا املقام.

؟ وإذا جتاوز حدود الدفاع الشرعي فهل املدافع هل أييت املدافع أفعال الدفاع يف حدود الدفاع الشرعي أم یتجاوزه
 مسؤول عن أفعاله أم ال؟

یشرتط أن یكون الدفاع ابلقدر الالزم لدفع االعتداء ودرء اخلطر، أي أن یكون مناسبًا ویكون مناسبًا إذا وقع أبدىن 
اليسري مما ميكن املدافع معه قدر ممكن من القوة الالزمة لدرء اخلطر و دفع العدوان، وإمنا وجب االقتصار على القدر 

أن یدرأ به اخلطر، ألن استخدام القوة مل یكن إال لضرورة درء اخلطر و دفع العدوان ، إذ إن املقصود هو الوقایة ال 
الثأر واالنتقام، وختطئ شرط التناسب معناه اخلروج عن الغایة اليت من أجلها أبيحت أفعال العنف والقوة، وجتاوز 

  حتول املدافع إىل مهاجم وانتقال فعله الوقائي إىل عمل إجرامي انتقامي.شرط التناسب یعين
ومن عبارات الفقهاء ميكن القول أبن التجاوز یتحقق إذا استعمل املدافع القدر اجلسيم من القوة مع كفایة القدر 

 اليسري يف الظروف اليت وجد فيها ملقاومة خطر اعتداء الصائل.
فإن شهر عليه سيفه یباح له أن یقتله ألنه ال یقدر على الدفع إال ابلقتل ... ’’د هو فقول األحناف يف هذا الصد

فكان القتل من ضرورات الدفع فيباج قتله ... وكذا إذا شهر عليه العصا لياًل ألن الغوث ال یلحق ابلليل عادة سواء  
 .36‘‘ه ألنه ميكنه االستغاثة ابلناسكان يف املغاوزة أو يف املصر وإن أشهر عليه هناراً يف املصر ال یباح قتل

ومعىن ذلك أن خطر االعتداء ابلقتل   عند األحناف   ال یبيح للمصول عليه القتل مادام يف إمكانه مقاومة الصيال ِبا 
هو دون القتل فإن ارتكب القتل   رغم ذلك   فإنه یكون متجاوزا حلدود الدفاع املشروع ألن القتل يف هذه احلالة 

 رورات الدفع.یكون من ض
وعند الشافعية یكون الدفع ابلوسيلة األخف فاألخف، فإن أمكن ابلقول أو الصياح أو االستغاثة ال یباح الضرب، 
فإن كان الصائل ال یندفع إال ابلضرب أبيح له مع مراعاة الرتتيب فإن كان الصائل یندفع بضربه من اليد مل یكن 

إنه مىت خالف وعدل ’’الرتتيب عند الشافعية كما جاء يف مغىن احملتاج  للمصول عليه أن یضربه ابلسوط وفائدة هذا
 .37‘‘إىل رتبة مع إمكان االكتفاء ِبا دوهنا ضمن

ویتضح من هذه العبارة أن التجاوز عند الشافعية یتحقق إذا كان يف مكنة املصول عليه أن یدرأ عدوان الصائل بقوة 
 .أخف فيلجأ إىل قوة أشد ال یستلزمها الدفاع

وعند احلنابلة یسأل املصول عليه عما أيتيه من أفعال الدفاع زايدة على ما یقتضيه دفع االعتداء، یقول ابن 
وإن ضربه ضربة عطلته مل یكن له أن یثين عليه ألنه كفى شره، وإن ضربه فقطع ميينه فوىل مدبراً فضربه فقطع ’’قدامة: 
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 .38‘‘ألنه يف حالة ال جيوز له ضربهرجله، فقطع الرجل مضمون عليه ابلقصاص أو الدیة 
وعند املالكية ميكن القول أهنم یقررون مسؤولية املدافع عن أفعاله اليت ال یستلزمها الدفاع، فال جيوز للمدافع أن یقتل 
رجاًل وجد عند امرأة إال إذا أقام البيهنة على حالة التلبس ابلفاحشة، فإن مل یقم الدليل على التلبس كان مسؤوال ألنه 

قال ابن حبيب وسعت ابن املاجشون یقول. ’’اع.. فقد جاء يف تبصرة احلكام: یكون قد جتاوز حدود مشروعية الدف
وسئل عن رجل وجد رجال عند زوجته فقاتله فكسر رجله أو جرحه هل عليه قصاص فقال ال وهو جبار ال شيء 

 یكون عليه عليه، فيما دون النفس، فإن قتله كان عليه القود إال أن یكون معه شهود على دخول الفرج يف الفرج فال
 .39‘‘قود وإمنا عليه األدب من السلطان الفتياته عليه بتعجيل قتله

وخالصة القول أن جتاوز حدود الدفاع الشرعي تتحقق ماهيته إذا زادت أفعال الدفاع عن القدر املناسب لدرء خطر 
 دفع اخلطر. فإذا كان يف عدوان الصائل ومعيار ذلك هو النظر إىل القوة الدفاعية اليت یستعملها املعتدى عليه يف

إمكانه أن یرد الصائل بقوة دفاعية أقل من تلك اليت استخدمها فعال يف مواجهة اخلطر فإنه یكون قد جتاوز احلدود 
 املشروعة للدفاع مما جيعله مسؤوال عن هذا التجاوز.

 :اهلوامش واملصادر
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