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جتاوز حدود ادلفاع الرشعـي  -دراسة مقارنة -

د .لريد محمد أمحد -أس تاذ حمارض /أ -/جامعة د.طاهر موالي -سعيدة
ملخص
من املعروف بـ القـانو ـن ملـن حـ خ بـع نـر ـ نماـع أو مـا أو عرمـع أ يقـو بـدف هـ ا
الاعتداء لوقف اخلنر املتوق  ،وه ا ما يعرف حباةل ادلفاع الرشعي ،االخ أن خع و أثناء قيا ه ا الشـخص امررسـة
ه ا الالوك اذلي كمهل القانو  ،مفن املتصور ب يامتدى لكرث مما هو ما توجب لرد اخلنر ،ويكـو بـ
قد رج عن االطار املاموح  ،ذ أنع أوق رضر أكرب من الرضر املتوق حدوثع ليع يف حاةل وقـوع اخلنـر
فيكو ب متجاوز ًا حلدود دفا ع.
Résumé
Il est connu que la loi permet à celui qui est en danger pour lui ou pour sa richesse
ou de son honneur de stoppé cette attaque est d’empêché la perception du risque, ce qui est
connu comme la situation de légitime défense, mais au cours de ce comportement qui est
garanti par la loi, il ce peut que cet personne inflige un dommage plus grave que prévu
dépassant ainsi les limites de sa défense. Alors quelle est la position du droit positive ou du
? doit islamique envers cette situation

مقدمة
لقد أقرت مجي الرشائ مبدأ ادلفاع الرشعي ،ف ابحت للشخص أ يدف العدوا عن نماع و عـن مـا و عـن
فعهل أيخة ماؤولية جنائية اكنت أو مدنيـة و لـو أ
غريه عندما ال تتوفر حرية ادلوةل .و مل يرت خب القانو
فع ًال يننبق ليع وصف اجلرمية يف ظاهره ،جا ًال ادلفاع حقخ ًا مرشـو ًا للمعتـدي ليـع و خ
معـرب ًا عنـع ب نخـع حـق
خمساه " حق ادلفاع الرشعي ".
م االشارة اىل أ خ حق ادلفاع قد يميض اىل رضب أو جرح أو قت املعتدي يف احلاالت الـ ال ينـدف ف ـا االخ
جمر امقتىض النصوص الترشـيعية و تنكـره المنـرة االناـانية الاـلالة االخ أ خ حـق املعتـدي
ابلقت  ،م أ خ القت خ
ليع يف ادلفاع عن حرمة دمع و حمظ حياتع و ما يتخص هبا أابح جرح أو قت املعتدي اذلي أهـدر عصـمة
دمع بعدوانع.
لكن كثري ًا ما يقو املعتدى ليع بر خد الاعتداء احلاصـ ليـع ماـ ب ًا انتمـاء التناسـب بـس جاـامة فعـ ادلفـاع
واخلنر اذلي هدده ،أي اس تعم قدر من القوة يزيد ـ مـا اك اكفيـ ًا دلرء اخلنـر ،و هـو مـا اصـنل ـ
* اترخي ايداع املقال0222/20/20 :
اترخي حتكمي املقال0222/20/20 :
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تاميتع " جتاوز حدود ادلفاع الرشعي " .مفا هو اي ترى موقف المقع اجلنايئ الومعي و الرشيعة االسالمية مـن
الترصف ؟ .ه ا ما س حول االجابة عنع وفق اخلنة الآتية:
ها خ
املبحث الول :ماهية ادلفاع الرشعي
 املنلب الول :تعريف ادلفاع الرشعي املنلب الثاين :أراك ادلفاع الرشعي و موابنعاملبحث الثاين :جتاوز حدود ادلفاع الرشعي
 املنلب الول :حاالت التجاوز و رشوطع املنلب الثاين :المرق بس التجاوز وسوء اس تعرل حق ادلفاع الرشعي املنلب الثالث :موقف المقع اجلنايئ االساليم من ما ةل جتاوز حدود ادلفاع الرشعياملبحث الول :ماهية ادلفاع الرشعي
للحديث يف ه ا املومـوع يلـز بداهـ ًة أ نـتوخل و لـو بصـم ةة مـوجزة عـن ادلفـاع الرشـعي ،ل خ نشـوء ادلفـاع
الرشعي رشط أسايس للالك عن جتاوز حدوده ،امعىن أ خ جتاوز حدود ادلفـاع الرشـعي ال يكـو موجـود ًا االخ
اذا وجد ادلفاع الرشعي ذاتع.
املنلب الول :تعريف ادلفاع الرشعي
القـوة الالزمـة لصـ خد نـ ةر حـال غـري
فاملقصود ابدلفاع الرشعي يف القانو الومعي يف أ خدق معانيع هو اسـ تعرل خ
مرشوع هيدخد ابالي اء حقخ ًا حيميع القانو .1
و لقد تعدخدت الآراء المقه خية حول حتديد النبيعة القانونية لدلفاع الرشعي ،فقد قي أ خ ادلفاع الرشعي نـوع مـن
االكراه املعنوي مين املاؤوليخة اجلنائيخة ل خ املداف خبضو ع لضغط الاعتداء أصبحت ارادتع غري معتربة قانو ًان ممخـا
خ
حرة خمتارة .و يف رأ ةي أ آ ر قي بـ خ املـداف ميـار
يعن الركن املعنوي للجرمية اذلي يتنلخب أ تكو االرادة خ
وظيمة ا خمة نيابيخة عن ادلوةل ال ال ميكهنا ظروف احلادث من ر خد الاعتداء يف حينع ،و ذل يقو الفراد بر خد
الاعتداء با ب الرضورة.2
 1ادلكتور/محمود جنيب حا ين :رشح قانو العقوابت ( القاـل العـا ) ،دار الهنضـة العربيـة ،ص  .282لقـد تعـدخ دت تعـاريف ادلفـاع الرشـعي يف
القوة يا تخدمع أ خي فر ةد من أحاد النخا دلف اعتدا ةء أو نـ ةر اعتـداء بمعـ
القانو الومعي حيث خعرفع ادلكتور /يل أمحد راشد ب ن خع " :قدر من خ
يعدخ جرمية النخمس أو املال سواء أاك الاعتداء هيدخ د املداف ذاتع أو غريه من النخـا وومـ ًا ".أنظـر مؤلمـع ،القـانو اجلنـايئ ،املـدأ و أصـول
النخظرية العا خمة ،2092 ،القاهرة ،ص  ،202و خعرفع ادلكتور /سام الا خيد جاد ب ن خع " :ر خد اعتداء غري مرشوع يق الشخص نماـع أو مـا أو
نمس أو مال غريه ".أنظر مؤلخمع ،مبادئ قانو العقوابت (القال العا ) ،طبعة  ،2002دار الهنضة العربية ،ص .221
 2ادلكتور/م مو أمحد سالمة :قانو العقوابت ( القال العا ) ،2090 ،دار المكر العريب ،ص .022
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و لكن الرأي الغالب اذلي ليع المقع هـو أ خ ادلفـاع الرشـعي يقـو ـ فكـرة املقـابمل أو املوازنـة بـس املصـا
حـق املعتـدي فقـد
املتعارمة للفراد و ايثار مصلحة أوىل ابلر اية حتقيق ًا للصا العا  .فمع ادلفاع و ا أهدر خ
احلـــق الجـــدر ابلر ايـــة يف نظـــر ا ـــ بعـــد أ هـــبط املعتـــدي
صـــا
حـــق املعتـــدى ليـــع و هـــو خ
خ
1
ابلقالة الاجامتعية حلقخة .
أ خما املقصود من ادلفاع الرشعي يف المقع االساليم و خ
املعرب عنـع بـدف الصـائ فهـو " :ر خد اعتـداء غـري مرشـوع
حري ًة للنخمس أو ال ِعرض أو املال " .2و أدةل جوازه رش ًا ديدة مهنا قو تعـاىل " :مفـن اعتـدى لـيا فاعتـ دوا
ليع امث ما اعتدى ليا و ات خقوا هللا و ا لموا أ خ هللا م املتخقس " .3وقول الرسول ص هللا ليع و خ
سل" :لـو
أ خ امرأً خاطل ليك بغري اذ ة حف فتع حبصاة فمق ت عينع مل يكن ليك جناح ".4
رشع ليحمي املعتدى ليع يف نماع و عرمـع و مـا حتـت يـده مـن مـال
و قد أمج المقهاء أ خ دف املعتدي خ
من الاعتداء ،االخ أّنخ ل ا تلموا يف التكييف الرشعي لدلفاع من حيث كونع واجب ًا أ مباح ًا للمعتدى ليع.
فمامي يتعلخق ابدلفاع عن النخمس ،فقد ذهب مجهور المقهاء اىل أ خ النخمس ال تباح ذلا وجب دف املعتدي عهنـا ،و
ه ا ظاهر م هب احلنميخة ،و الرأي الغالب يف م هب املالكيخة و هو مـ هب الشـافع خية اذا اك املعتـدي اكفـر ًا
و ما ذهـب اليـع بعـق فقهـاء احلنـابمل .5و ذهـب بعـق املالكيخـة اىل أ خ ادلفـاع عـن الـنخمس مبـاح بـال قيـد ال
واجب ،و هو ما ذهب اليع الشافعيخة اذا اك املعتدي مالرً .6أ خمـا فـامي يتعلخـق ابدلفـاع عـن العـرض فقـد ات خمـق
المقهاء وجوب دف املعتدي .و أ خمـا فـامي يتعلخـق ابدلفـاع عـن املـال فقـد ذهـب بعـق المقهـاء يف ح ـع اىل
وجوبع بال قيد و هو ا تيار فقهاء الشافع خية ،يف حس ذهب البعق ال آ ر اىل أن خع واجب و لكن خع مقيخد حبـاالت
حق للغري و ه ا ما يراه أكـرث فقهـاء الشـافع خية.
مع خينة ك يكو يف املال روح أو يكو مملواكً للغري أو تعلخق بع خ
يف حس يرى البعق ال آ ر ب ن خع مباح و لكنخع مقيخد حباةل ما اذا ترت خب ترك ادلفاع عنع هـالك أو شـدخة أذى
فيكو يف ه ه احلاةل واجب ًا و هو ما يراه املالكيخة .7أ خما المريق ال آ ر فريى أن خع مباح بال قيـد و لـ س واجبـ ًا،
و يبدو أ خ ه ا ما يراه خ
لك من فقهاء احلنميخة و احلنابمل ،فقد خقرر ابن ابدين يف حاش تع أنخـع " :ـوز أ يقاتـ
 1ادلكتور/محمود جنيب حا ين :رشح قانو العقوابت( القال العا ) ،2099 ،دار الهنضة العربية ،ص .022
 2ادلكتور/يوسف قامس :نظرية ادلفاع الرشعي يف المقع اجلنايئ االساليم و المقـع اجلنـايئ الومـعي ،طبعـة  ،2090ص  .12مـن املالحـظ أ خ دفـ
تتكو من مركب امايف ،دف امعىن التنحية و االزاةل ،و الصائ فهو امس فا من المع صال و معناه سنا أو اس تنال .أنظر ،محمد
الصائ عبارة خ
بن يعقوب بن محمد ابراهمي جمد ادلخ ين الشريازي :القامو احمليط ،طبعة  2120هـ،ج  1ص  .20و ذ فاملقصود ابلصـائ هـو املعتـدي اذلي
يانو غريه ليقهره أو ليؤذيع ب خي نوعة من أنواع الذى و الاعتداء .فدف الصائ هو تنحيتع عن الصيال و ازالتع و امحلاية منع.
 3سورة البقرة الآية رمق .200
 4متمق ليع.
 5زين ادلين بن جنمي :البحر الرائق رشح كزن ادلقائق ،النبعة الوىل 2122 ،هـ ،املنبعة العلمية ،ج  8ص  ،100ادلسويق :حاش ية ادلسويق ـ
الرشح الكبري ،طبعة بدو س نة ،منبعة ىس احلليب ،ج  0ص .129
 6أبو الرباكت أمحد ادلردير :الرشح الكبري خمترص ألي  ،طبعة بدو س نة ،املنبعة العامرة ،،املرج الاابق ،ج  0ص .129
 7ادلسويق :املرج الاابق ،ج  0ص .129
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دو ما و ا مل يبلغ نصا ًاب  ،1"...و خمل ذ أ خ املال ممخا ياتباح ابالابحة له ا اك ادلفاع عنع مباحـ ًا .و انخـين
أرى أ يكو ادلفـاع عـن الـنخمس واجبـ ًا و عـن املـال أيضـ ًا اذا مـا تـوافرت القيـود الـ أوردهـا املالكيخـة و
الشافعيخة.
املنلب الثاين :أراك ادلفاع الرشعي و موابنع
اجلدير ابذلكر أن خع لقيا ادلفاع الرشعي ال ب خد من توافر ركنيع امل ثال يف فع الاعتداء و فعـ ادلفـاع ،و لـ خ
أاصة بع ،فركن فع الاعتداء ال ب خد أ يتوافر فيع رشطس:
ركن من ه ين الركنس رشوط خ
 الول :أ يكو هناك نر اعتداء غري مرشوع أي اعتداء بمع ة يع خد جرمية يعاقب ل ـا القـانو أو الرشـعاذ أ خ الرشيعة االسالمية ك تعتد هب ا الرشط لقيا دف الصائ .2
 اثن ر :أ يكو اخلنر حا ًال حبيث أن خع لو ترك املعتدي و ش نع وفق ا ـرى العـادي للمـور ل خف فعـهل و وقـحـق مـن نـر ال تاـ تني الاـلنات
رضره المور .و خمل ذ أ خ الوظيمة الاجامتعيخة لدلفاع يه وقايـة خ
العا خمة أ تدرأه و هو ما ت أ بع الرشيعة االسالميخة.3
أ خما ركن فع ادلفاع فليك يكو مباح ًا ال جرمية فيع تشـطط القـوانس الومـع خية و الرشـيعة االسـالميخة أ يكـو
ادلفاع الزم ًا و دف الاعتداء لتجنخب اخلنر احلال ،و ال يكـو هـ ا رضور ًاي االخ اذا اك هـو الوسـ يمل الوحيـدة
ال ميكن اموجهبا بلوغ الغاية امل كورة ،أي ال يكو أما املعتدى ـ نماـع أو مـا أو عرمـع وسـ يمل أ ـرى
صاحلة دلف ه ا اخلنر ،كر يشطط أيض ًا أ يكو ه ا المع متناس ب ًا م جاامة اخلنر.4
أ خما موابط ال اك ابدلفاع الرشعي مفا ميكن قو هـو أ خ ادلفـاع الرشـعي هـو دفـاع مومـوعي ،لنـع يتنلـب
حتقيق ًا الثباتع وتدأ ًال يف تصوير ظروفع وتقدير الدةل املقدمة بصدده اثبا ًات ونمي ًا.
فيلز ب يكو ادلف قد أثري وجع اثبت؛ وأ يكو قد قد قب اقمال ابب املرافعة أمـا حم ـة املومـوع
وابلتايل ال ميكن أ يثار لول مرة أما احمل ة العليـا ويتوجـب ـ حم ـة املومـوع أ تتعـرض لهـ ا ادلفـ يف
أس باب ح ها اذا قد املهتل دفع ًا رصحي ًا بتوافر ادلفاع الرشعي ،أو اذا اكنت ادلعوى ترحش للقـول بتـوافر حـاةل
 1ابن ابدين محمد أمس :حاش ية ابن ابدين ،دار الكتب العرب خية الكربى ،طبعة بدو س نة ،ج  0ص .229
 2و ليع فا خ خ
احلـق فيـع يف ننـاق مـا
لك فع أذنت الرشيعة بعمهل ال يعترب اعتدا ًء خيربر ادلفاع ،و ا اك فيع أذى للغري ،اذا ما قـا بـع صـاحب خ
احلـق يف
يـربر خ
الغراء ،اكل ِب يرضب ابنع ليؤدخبع و الزوج اذلي يرضب زوجتع ليؤدخهبا ،ف خ هـ ا ال يعتـرب اعتـدا ًء غـري مرشـوع خ
أمرت بع الرشيعة خ
ال
ادلفاع الرشعي طاملا اك ذ يف اطار احلدود ال رمسهتا رشيعة.
 3ادلكتور/يوسف قامس :املرج الاابق ،ص .282
 4ادلكتــور/محمــود محمــود مصــنم  :رشح ق ـانو العقــوابت (القاــل العــا ) ،النبعــة الثامنــة ،2020 ،دار الهنضــة العربيــة ،ص ص ،012 ،012
املرشـع
ادلكتور/محمود جنيب حا ين :املرجـ الاـابق ،ص  ،012و ادلكتـور/يوسـف قـامس :املرجـ الاـابق ،ص  .202و هنـا نشـري اىل أ خ خ
اجلزائري قد ن خبع اىل رشط التناسب لقيا ادلفاع الرشعي حيث جاء يف خنـص املـادخة  0/10مـن قـانو العقـوابت اجلزائـري ... " :برشـط أ يكـو

ادلفاع متناس ب ًا م جاامة الاعتداء ".
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ادلفاع ولو مل يقد املهتل دفع ًا رصحي ًا هبا؛ وال يشطط ب يكو ال اك بقيا حاةل ادلفاع الرشـعي بلمـظ رص
ب يكمي ااثرتع مضن ًا ،ك ال يشطط لقيا حاةل ادلفاع الرشعي ا طاف املداف ابجلرمية.1
وحمل ــة املومــوع عنــد حبــث مومــوع ادلعــوى التحقــق مــن ت ـوافر رشوط ادلفــاع الرشــعي وال ـ ا قيــوده
واس تخالص نتيجة ذ ابلقول بتوافره أو انتمائع ،ذل اك ل ا البت فيـع ،لكهنـا ل اـت ملزمـة ابلبحـث يف
حاةل ادلفاع الرشعي طاملا مل ي اك املهتخ ل هبا ومل تكن وقائ ادلعـوى كـر أثبتهتـا احمل ـة انطقـة بتوافرهـا مر ـة
لقياهما ،ويعين ذ أنع ال يقب من املهمت النعي احلا ب نع مل يتحدث عن حاةل ادلفاع ومل يمص ف ا.2
لكن سلنة حم ة املوموع يف القول بتوافر ادلفاع الرشـعي مـن دمـع ل اـت منلقـة بـ قضـ لرقابـة حم ـة
القانو  ،اكخلن يف تنبيق القانو أو القصور يف التا ب واحلـاةل الثالثـة يه أ تكـو الوقـائ تـدل ـ قيـا
حاةل ادلفاع الرشعي فيتعس حم ة املوموع أ تعطف هبا.3
وهنـا نشــري اىل أ خ حـاةل ادلفــاع قــد طتـ خد و تنــول اذا مــا أأـ املعتــدى مـال املعتــدي ليــع و خفـر هــار ًاب بــع،
فللمعتدى ليع أ يتتبعع خ
القوة املناس بة السطداد ه ا املـال و
حّت ياط خد منع ما  ،و يف ذ أ يا تعم خ
لو وصلت اىل ح خد قت املعتدي فهل أ يقتهل اذا مل تكن أمامع وس يمل السطداد ما االخ هـ ه ،و يف خ
لك ذ ال
يعترب اعتداء املعتدي منهتي ًا ل خ حاةل ادلفاع تكو ما زالت قامئة.
املبحث الثاين :جتاوز حدود ادلفاع الرشعي
القوة أكرب ممخا تقتضيع الرضورة دلف الاعتداء الواق ليع يكـو يف ذ
اذا قا املعتدى ليع ابس تعرل قدر من خ
ماؤو ًال عن فعهل اذلي تعدخى بع مقدار ادلفاع املرشوع ،و يعترب الزائد عن هـ ا املقـدار ـدوا ًان غـري مرشـوع
يا ل عنع من الناحيتس اجلنائ خية و املدن خية لن خع ب يكو قد جتاوز حدود ادلفاع الرشعي.
املنلب الول :حاالت التجاوز و رشوطع
.2حاالت التجاوز :ات خمق المقهاء أ جتـاوز حـدود ادلفـاع الرشـعي هـو انتمـاء التناسـب بـس جاـامة فعـ
ادلفـاع واخلنـر اذلي هـدخد املعتــدى ليـع ،أي اسـ تعرل قــدر مـن القـوة يزيـد ـ مـا اك اكفيـ ًا دلرء اخلنــر.
والتجاوز عن حدود احلـق هبـ ا املعـىن ياـ تلز سـ بق قيـا حـاةل ادلفـاع بتـوافر رشوطهـا ،و ـ ذ فلـ س
املقصود انتماء رشط من رشوط ادلفاع الرشعي.4
فتخلــف رشط مــن رشوط فعـ الاعتــداء املاـ توجبة لقيــا حــاةل ادلفــاع الرشــعي ينمــي وجــود حــق ادلفــاع
الرشعي قانو ًان ،فاذا اك اخلنر مرشو ًا أو اك ما تقب ًال فال نكو بصدد حق ادلفاع الرشـعي وااـا يف حمـيط
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التجرمي ،ك اذا مل يكن ادلفاع الزم ًا ومل يكن موهج ًا ملصدر اخلنر ،فـا سـ ب االابحـة ال يقـو قـانو ًان ،أمـا
رشط التناسب فهو يمطض توافر الرشوط ال رى جم عة وال هبا يث ت احلق قانو ًان ،ومـا رشط التناسـب اال
االطار اذلي ب أ يبارش ادلفاع يف نناقع ،و ليع اذا قلف التناسـب بـس جاـامة اخلنـر وادلفـاع كنـا يف
نناق التجاوز.1
والرشيعة االسالمية يف ه ا الصدد مل قتلف عن القانو الومعي ،فقد عرفت التجاوز ب نع " :اسـ تعرل املـداف
قوة أكرث مما تقيض الرضورة دلف الاعتداء ".2
و ليع فا خ انتماء أ خي ة
حـق ادلفـاع الرشـعي قـانو ًان و يعتـرب المعـ جرميـة وفقـ ًا للقوا ـد
رشط مهنا ينمي وجـود خ
العا خمة .و لتحديد ماؤولية املتجاوز خ
يتعس ال ين بس حاالت ثالث:
* اذا اك التجاوز ود ًا فا خ املداف يكو ماؤو ًال عن اجلرمية ال ارتكهبـا ماـؤولية وديخـة ،اـن انهتـز فرصـة
الاعتــداء ليــع ابلرضــب فقت ـ املعتــدي وــد ًا ب ــإ اك بوســعع و ابمالانــع أ يــرد ه ـ ا الاعتــداء ابلرضــب
فقط دو غريه.
* اذا اك التجاوز ن ً فا خ املداف يكو ماؤو ًال عن اجلرميـة الـ ارتكهبـا ماـؤولية غـري وديخـة ،ك نـئ
املــداف يف تقــدير موقمــع فيعتقــد ـ أــو غــري يــي أ خ الوس ـ يمل ال ـ اس ـ تعملها يه الوس ـ يمل الوحيــدة
الالزمة لر خد الاعتداء.
* اذا اك التجــاوز مبني ـ ًا ـ أس ـ باب معقــوةل دلى املــداف جتــرد فعــهل مــن العمــد و اخلن ـ كــر لــو اك وليــد
الامــنراب و دقخــة املوقــف الغيــن بلغــا حـ خد ًا أزال سـ ينرة الرادتــع لـ ر ،يف هـ ه احلــاةل تدتمــي عــن املــداف
املاؤولية اجلنائ خية ،و خمل انتماهئا هو انتماء الركن املعنوي للجرمية.3
 .0رشوط التجاوز :لـيك ياـ تميد اجلـاين مـن العـ ر المخـف للعقـاب النـا عـن جتـاوز حـدود ادلفـاع الرشـعي
يشطط أ تتوافر الرشوط الآتية:
 الول :نشــوء حــاةل ادلفــاع الرشــعي ق ـانو ًان :ا خ نشــوء ادلفــاع الرشــعي بالافخــة رشوطــع سـواء املتعلخقــة بمع ـاحلق.
الاعتداء أ بمع ادلفاع شـرط أسايس للالك عن جتاوز حدوده ،لن خع بتوافر ه ه الرشوط يث ت خ
حق ادلفاع الرشعي ،فهـو مقيخـد يف اسـ تعر
 الثاين :أ يتجاوز املداف حدود ادلفاع الرشعي :اذا نش للمداف خالقوة الـ ياـ تعملها مـ خد فعـ الاعتـداء ،فيلـ املـداف ابلقـدر
ابل ا حدوده و ال ت ث خ يف لزو تناسب خ
املرشـع رصاحـ ًة و
الرضوري الالايف دلرء الاعتداء ،كر يل ب الخ يلج اىل القت االخ يف الحوال الـ خنـص ل ـا خ
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أورد ذكرها س ي احلرص ،فا مل يل ب  ،ب جتاوز ح خد التناسب العا أو جلـ اىل اسـ تعرل القتـ يف
غري احلاالت املاموح هبا ،ك يقت الاارق اذلي ال حيمـ سـالح ًا و اذلي ال تعـ خد جرميتـع مـن اجلنـاايت ـ خد
حق ادلفاع الرشعي.1
متجاوز ًا حلدود خ
احلق معتقد ًا أنخـع يبـارش
 الثالث :أ يكو التجاوز حبان نيخة :و يعين ه ا الرشط أ خ املداف قد جتاوز حدود خحقخع يف درء الاعتداء ابلقدر الالز و الرضوري ،أي يعتقد أ خ أفعـال ادلفـاع الـ صـدرت منـع ال قـرج عـن
القـوة الـالز دلرء نـر العـدوا  .و ـ ذ فـا خ
االطار املرشوع لدلفاع ،فهيي ما زالت متناس بة م قدر خ
خ
لك ما ي تيع املداف من أفعال بغري توافـر حان النيخـة ال يعـ خد مـن قبيـ ادلفـاع املرشـوع و انخـر يعـ خد مـن قبيـ
الانتقا غري املرشوع ،ممخا يا توجب عقابع يف ه ه احلـاةل ابلعقـاب اكمـ ًال عـن مجيـ أفعـا الـ جتـاوز اموجهبـا
حدود حقخع .و تقدير توافر حان النيخة من دمع أمر موموعي يمص فيع قايض املوموع دو رقابة ليـع مـن
حم ة النقق.2
و جتدر االشارة اىل أ خ جانب ًا من المقع ذهب اىل أ خ حتقق معىن التجاوز أمـر ال جتـري فيـع املقارنـة بـس الرضـر
اذلي مٌن  ،والرضر اذلي حدث منع ًا  ،وااا يكو حم املقارنة فيع هو النظر بعـس الاعتبـار اىل الرضـر اذلي
أحدثع املداف يف س ي ادلفاع ،وما اك يف وسعع أ حيدث من أرضار أ رى.3
و اشطط البعق مهنل أ تكو القوة املاديـة املاـ تخدمة دفا ـ ًا عـن الـنمس أو املـال متناسـ بة يف مـداها ـ
جاامة الاعتداء ،فور زادت ه ه اجلاامة زادت القوة املادية الالزمة دلفعـع والعكـس ابلعكـس ،فـاذا أث ـت
أ املداف اك بوسعع رد الاعتداء برضر أ ف من اذلي حتقق ابلمع د اأال ًال امبدأ التناسب بـس الرضـرين
مما حيقق معىن التجاوز حلدود حق ادلفاع.4
كر ذهب جانب أ ـر مـن المقـع اىل القـول بـ معـىن التجـاوز ال يتحقـق ابلنظـر اىل التناسـب بـس الاعتـداء
وادلفاع جمرد ًا ،وااا توجع النظرة اىل التناسب بس الوس يمل ال اكنـت يف متنـاول املعتـدى ليـع وبـس الوسـ يمل
ال اس تخدهما ابلمع ؛ فينتمي احلديث عن التجاوز اذا ث ت أ الوس يمل املا تعممل اكنت يف ظروف اسـ تعرلها
أناب الوسائ لرد الاعتداء أو اكنت الوس يمل الوحيدة يف متناول املداف .5
املنلب الثاين :المرق بس التجاوز وسوء اس تعرل حق ادلفاع الرشعي
ا تلف المقهاء يف ش التمرقة بس جتاوز حدود ادلفاع الرشعي واساءة اس تعرل احلق
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الرأي الول :ذهب فريق من المقهاء اىل القول اب ً
الك من جتاوز حدود ادلفاع الرشعي واساءة اسـ تعرل احلـق
مطادفا يف املدلول ،وبناء ليع فاّنل يعتربو أ الرد اعتـداء اذا أسـاء املـداف اسـ تعرل حقـع بـ جتـاوز حـد
1
التناسب مث ًال ،و ذ فانع يعاقب يف ه ه احلاةل.
الرأي الثاين :وذهب فريق أ آ ر من المقهاء اىل القول خبالف ذ  ،حيث فرقوا ب ـهنر ،و اسـتندوا يف ذ اىل
أ اساءة اس تعرل احلق ما هو اال روج عن الغاية ال رشع ه ا احلق من أجلها ،ويرى أيـاب هـ ا الـرأي
أ لالساءة صورتس؛ الوىل :أ توجع القوة ابتـداء بقصـد الانتقـا كـر لـو اكنـت فتـاة ترعـ قنيعـ ًا مـن املعـز
وتركهتا ترع يف أرض الغري ،فهنق املعتدى زر ـع ورضب المتـاة.أمـا الصـورة الثانيـة :فهـيي أ ياـ تعم
املداف القوة لرد الاعتداء ،ولكنع يتجاوز حدود حقع باـوء نيـة ،وهـ ه الصـورة قـتلط حبـاةل التجـاوز ،ولكـن
2
اذلي يمرق ب هنا وبس حاةل التجاوز أّنا ت ن باوء النية.
وقد و خجع ادلكتور داود سلامي العنار يف رسالتع املتعلقة بتجاوز ادلفاع الرشعي ،النقـد اىل الك الـرأيس ،فانتقـد
الرأي الول أسا أنع قد ألط بس جتاوز ادلفاع الرشعي وبس اساءة اس تعرل احلق ه ا احلق ابلر م مـن
وموح التمرقة بس املدلولس ،و انهتي اىل القول ب التجاوز يف ادلفاع الرشعي ما هـو اال ( ـروج عـن حـدود
االابحة) ب إ اساءة اس تعرل حق ادلفاع الرشعي ما يه اال صورة من صور (اخلـروج عـن ـمل االابحـة) وبنـاء
ه ه التمرقة يكو التجاوز غري مرشوع ذلاتع ،يف حـس أ اسـاءة اسـ تعرل احلـق تعتـرب ـد مرشـوعيتع
طارئة ول ات ذلاتع؛ مث يا تنرد ادلكتور موحض ًا ما ذهب اليع من نقد ابلقول ب مـن ياـ تعم مـن القـوة مـا
يزيد ما يناسب اخلنر حاب ظروف ادلفاع يتجاوز حدود ادلفاع ،وهـ ه الـزايدة غـري مرشـو ة أساسـ ًا
كوّنا وقعت أارج حدود االابحة ،أما من يداف دفا ًا رشعي ًا متناسـ ب ًا ولكـن اك ابمالانـع الهـرب ب سـلوب غـري
مار وال مشس ،يكو قد أساء اس تعرل حقع يف ادلفاع ،لنع ب يكو قد رج من ـمل االابحـة و ـارض
القانو يف أهدافع العامة.
وأما الرأي الثاين فريى أن خع وا اك قد طن عن الول كونع فرق بس لك من التجاوز يف حدود ادلفاع الرشـعي،
واساءة اس تعرل احلق ،حيث أعن الساءة اس تعرل احلق مدلو ًال خمالم ًا ملدلو الاصـنال اذلي ال ياـ تلز
اخلروج عن حدود احلق ،اال أنع يـرى أ أيـاب هـ ا الـرأي قـد وقعـوا يف تنـاقق ،حيـث يصـمو ارتـالاب
3
اجلرمية بعد زوال احلق ب نع اساءة الس تعر .
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املنلب الثالث :موقف المقع اجلنايئ االساليم من ما ةل جتاوز حدود ادلفاع الرشعي
القـوة الالزمـة دلفـ
ذهب فقهاء االسال اىل أ خ املصول ليع يعترب متجاوز ًا حل خد ادلفاع املرشوع أو خم ًّال امعيـار خ
القوة أكرب من القدر الالز لـر خد اعتـداء الصـائ  ،ك يكـو ممخـا ينـدف ابلعىصـ
الاعتداء اذا اس تعم قدر ًا من خ
فدفعع ابلاالح ،أي مل يـراع الطت ـب املومـوع حلـ خد الضـبط اذلي ي ثخـ يف ادلفـ ب يرسـ الاـ ب أي ال ـف
فال خف ،و ليع فا خ خ
لك زايد ةة ي ت ا املداف تعترب جتاوز ًا غري مرشوع ياـ ل عنـع مـ مرا ـاة ظـروف املصـول
ليــع و مالباــات الاعتــداء مــن حيــث الزمــا و املــالا و خ
لك ذ واحض مــن عبــارات المقهــاء الــواردة
يف كتهبل المقهيخة.
فقــد جــاء عــن الالاســاين يف بدائعــع " :فــا شــهر ليــع س ـ يمع يبــاح أ يقــتهل لنخــع ال يقــدر ـ ادلف ـ االخ
ابلقت ...فالا القت من رضورات ادلف فيباح قتهل ...و كـ ا اذا شـهر ليـع العصـا لـي ًال ،ل خ الغـوث ال يلحـق
ابللي ـ ــاد ًة س ـواء اك يف املمــازة أو يف املرصــ ،و ا أشــهر ليــع ّنــار ًا يف املرص ـ ال يبــاح قــتهل ،لنخــع ميكنــع
الاس تغاثة ابلنخا ".1
رشه ،و ا
و قال المقيع ابن قداىم يف مغنيع " :و ا رضبـع رضبـ ًة عنلتـع مل يكـن أ يلـين ليـع لنخـع كمـ خ
رضبع فقن ميينع خ
فوىل مدبر ًا فرضبع فقن رجهل فقن الرجـ مضـمو ليـع القصـاص أو ادليخـة لنخـع يف حـا ةةل ال
وز رضبع ".2
و قال المقيع ابن حز يف حماله " :مفن أراد أأ مال اناا ظلرً من خةلص أو غريه ،فـا ت خرسـ طـرده منـع و
للص فليقـتهل و ال ءء ليـع
منعع فال حي خ قتهل فا قتهل حينئ ة فعليع القود ،و ا توقخ أق من أ يعاجهل ا خ
لن خع مداف عن ِ
نماع ".3
مفن ه ه النصوص المقه خية و غريها كثري ميكننا أ نقول اب از أ خ المقع اجلنايئ االساليم قد ـا جتـاوز حـدود
القـوة
ادلفاع الرشعي ،حيث اعترب املعتدى ليع متجاوز ًا حل خد ادلفاع الرشعي املرشـوع اذا اسـ تعم قـدر ًا مـن خ
أكرب من القدر الالز لر خد اعتداء الصائ  ،و ليع فا خ املداف يكو ماؤو ًال من الناحيتس اجلنائ خية و املدن خيـة اذا
القوة أق خ من القدر اذلي اس تعمهل فع ًال ،لن خع ب يكو قد تعدخى
اك يف وسعع ر خد اعتداء الصائ بقدر من خ
ما اك ب ليع ال امع من حدود م مرا اة حاةل التحا القتال اذا اك املعتدو أكـرث مـن واحـ ةد ،ل خ املعيـار
مـربرات معقـوةل عنـد
الظن املبـين ـ خ
القوة الالزمة دلف اعتداء الصائ هو خ
املعول ليع لقيا قدر خ
السايس خ
املعتدى ليع ،و ه ا املعيار نا يب حيث ي أ يف اعتباره اكفخة ظروف العدوا الواقعيخة ادلقيقة.
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و من هنا ك يظهر جبالء مدى ات خمـاق القـانو الومـعي مـ أحـالا المقـع االسـاليم يف حـا جتـاوز املـداف
حق ادلفاع الرشعي عن الفعال الصادرة منع عن ود ،حيث يوجـب خ
لك مـن القـانو الومـعي و المقـع
حدود خ
االساليم ماؤوليتع عهنا ماؤولية اكممل.
أ خما الفعال ال تصدر منع دو ود و يكو متجاوز ًا ف ا حدود ادلفاع املرشوع فا خ القانو الومـعي تلـف
يف ح ها م حا المقع االساليم .فالقانو الومعي يوجب مااءةل املتجاوز عهنا اذا اكنت صادرة منع أـ ةو
أاطئ ،أ خما المقع االساليم فريى أالف ذ  ،فاملداف يف نظره ال يا ل عن الفعـال طاملـا اكنـت صـادرة منـع
بناء اعتقاده الغالب ظنخع ،أي املبين أسـ باب معقـوةل العتـداء املعتـدي مـّت اك يف قـرارة نماـع
ً
ظن.
يعتقد بلزوهما و تناس هبا م اخلنر اذلي هيدخده و ا اكنت يف حقيقة المر منافية ملا اعتقد و خ
و ابلر م مـن ومـوح هـ ا اخلـالف بـس ةخ
لك مـن المقـع اجلنـايئ االسـاليم و الومـعي ا خال أن خنـا نـرى أنخـع أـالف
ظاهري ابلنظر اىل ما توجبع روح الرشيعة الغراخء يف أحالاهما الـ تـ مر دامئـ ًا ابدلفـاع عـن احلقـوق و حريهتـا و
احلماظ ل ا .و يف ه ا املعىن يقول أحد السات ة " :فالقانو الومعي اذا جع من التجاوز فع ًال معاقبـ ًا ليـع،
فا خ ذ مبالغ ًة يف حمظ احلقوق ،و اذا اعترب ه ه احلاةل – من انحيـ ةة أ ـرى – ـ ر ًا خممخمـ ًا لعقوبـة اجلنايـة،
مفعىن ذ أن خع ن اىل انحية الرأفة امن يتجاوز حدود حقخع حبان نيخة و خ
الغراء أمـر
لك ذ يف اطار الرشيعة خ
مقبول و ال ءء فيع ".1
أاطة:
هك ا يتخض أ حق ادلفاع الرشعي يدش بوقوع الاعتـداء حقيقـ ًة أو حكـرً بـ يكـو الاعتـداء ـ وشـك
الوقوع و يدهتيي احلق فيع ابنهتاء العدوا  .و ال وز للمعتدى ليع أ يرضب املعتدي بعـد انهتـاء دوانـع ،فـا
رضبع يصب فعهل انتقام ًا ال دوا ًان و يعترب ب متجاوز ًا حقخع املرشوع فيلزمع مر ما يطتب ـ فعـهل ،ل خ
املعتدي امجرد انهتاء دوانع تعود اليع عصمتع كر لـو مل يعتـد أصـ ًال ،و لـ س للمعتـدى ليـع أ يقـتص لنماـع
بنماع ب يلج للالنة التصة لتقتص ما دا الاعتداء قد وق و انقىض.
ابلقـوة املناسـ بة لـردخه،و ال ـوز أ ياـ تعم قـو ًة أكـرث
و اذا اك ادلفاع الزم ًا لر خد العـدوا ف شـطط أ يـردخه خ
تموق خقوة الاعتداء ،فال يدفعع بوس ي ةمل ميكن الاكتماء اما دوّنا من الوسائ و االخ اعترب متجاوز ًا حلقخع املرشـوع
و فعهل يلزمع مر ابت خماق فقهاء الرشيعة و القانو  .و الضر املطت خب عن ه ا التجاوز يكـو حباـب نوعهـا و
القوة املناس بة لر خد العدوا يرجـ اىل قـايض املومـوع
نوع ا ين ليع ،م االشارة اىل أ خ تقدير مدى االفراط و خ
القوة اجلارنية ل خ مهنر و الداة املا تعممل
يف ظ خ ظروف الواقعة و مالبااهتا و سلوك املعتدي و أأالقع و خ
يف الواقعة من غري اغمال لكخي للمعيار الشخيص للمعتدى ليع.
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القـوة املناسـ بة قـدر ًا الزمـ ًا لـر خد العـدوا و ابرش
فاذا نش حق ادلفـاع بـ خ رشوط نشـوئع و أصـب اسـ تعرل خ
املعتدي ليع حقخع يف ادلفاع ف دخى فعهل اىل قت املعتدي مث ًال فقد يكو هـ ا القتـ يف حـدود رشوط ادلفـاع
املرشو ة و قد يكو جتاوز ًا لها،و ذ حباب الظروف و املالباات املوموعية احملينة ابحلادثـة .فـا ث ـت
القوة ال تبلغ ح خد القت بعد انهتاء العدوا أو أ خ العـدوا اك هتديـد ًا
أ خ املهتخ ل جتاوز حقخع يف ادلفاع ابس تعرل خ
القوة ال ب لها فيع فا خ فعـهل يعتـرب مـن قبيـ الانتقـا و
ما تقب ًال و ل س أمر ًا حا ًال أو أ خ ردخه ال يتنلب مث خ
يا ل عنع ابعتباره قت ًال ود ًا ،لن خع رج عن طبيعة ادلفاع الرشعي اذلي أ خقره القانو الومعي و الرشعي مع ًا.
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