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Abstract:
There is a great importance and significance of the role of an
individual to prevent his body and property from an aggression.
Islamic law and conventional law has authorized an individual
to repel any kind of aggression upon his body and property and
has not forced him to stand hands bound towards the aggressor.
This role of an individual will help to decrease the ratio of
crimes in society. It has been strived in this paper to provide
proof of its legalization from Quran, Sunnah and also from
conventional law. It has also been tried to discuss the main
portions and relevant issues relating to the said topic such as;
aggression, offence, defence during the continuance of
aggression or offence and retreat during the aggression in
Shariah and Common Law.
Key Words; Aggression, Offence, Defence, Islamic Law , Law,
Quran, Sunnah, Retreat.
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، والسنة النبوية،حناول أن نعرض مشروعية دور الفرد يف مكافحة اجلرمية اجلنائية من القرآن الكرمي
.ومن النصوص القانون الوضعي واخريا نعرض مقارنة مع الشريعة االسالمية
:مشروعية دور الفرد يف مكافحة اجلرمية يف الشريعة اإلسالمية
 "فمن اعتدى عليكم: وفيه قوله عزوجل،أابح الشارع للمجين عليه أن يدافع عن اجملين
.1"فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم واتقوا هللا واعلموا أن هللا مع املتقني
.2 قال العلماء أن هذه اآلية دليل يف مشروعية رد االعتداء
 جامعة العالمة إقبال املفتوحة، كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، قسم الشريعة،االْستاد املساعد
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ورأي القرطيب أبن االعتدء حيتوى يشمل كل التجاوز ،قال هللا سبحانه" :ومن
يتعد حدود هللا" أى من يتجاوز عن حدها  3وأمكن معين االعتداء وهو الظلم،الوثوب.4
وأما قول هللا سبحانه ” :واتقوا هللا واعلموا أن هللا مع املتقني“بعد قول هللا عز و جل:
"فمن اعتدى عليكم فاعتدوا مبثل ما اعتدى عليكم“ وأن هللا عز وجل ملا أجاز الدفاع ابملثل،

يعين عن ذلك املنع عن التجاوز يف الدفاع . 5
من السنة النبوية:

لقد أكدت السنة النبوية مشروعية رد االعتداء أو أبسلوب آخر دور الفرد يف مكافحة
اجلرمية اجلنائية اليت تقع على األنفس واألعراض واألموال ،وفيما يلي ذكر بعض األحاديث اليت
تعترب مصدراً لدور الفرد يف مكافحة اجلرمية اجلنائية يف السنة النبوية الشريفة.
 -1وقول النىب عليه السالم" :من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد
ومن قتل دون دينه فهو شهيد".6
 -2و قال أبو هريرة" :جاء رجل فقال :اي رسول هللا أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مايل،
قال فال تعطه مالك ،قال أرأيت إن قاتلين قال قاتله ،قال أرأيت إن قتلين ،قال فننت
شهيد ،قال أرأيت إن قتلته ،قال هو يف النار رواه مسلم وأمحد.7
 -3حديث أبو هريرة أنه قال" :من أُريد مالهُ بغري حق فقاتل فقتل فهو شهيد".8
 -4حديث سهيل بن سعد أن رجال اطلع ىف حجر يف ابب رسول هللا عليه السالم ومع
رسول هللا عليه السالم مدرى يرجل  اا رأسه ،فقال له :لو أعلم أنك تنظر طفت به ىف
عينيك إمنا جعل االستئذان من أجل البصر.9
وحديث أبو هريرة أنه عليه الصاله والسالم قال" :لو أن رجال اطلع عليك بغري إذن
.5
فخذفته حبصاة ففقنت عينه ما كان عليك من جناح".10
 -7وقوله عليه الصالة والسالم" :من محل علينا السالح فليس منا".11
فهذه النصوص و أمثاهلا حترم الصيال جبميع أنواعه ألنه ظلم وسعي ابلفساد يف األرض.
بل قد تقرر أن مجيع الشرائع جاءت حلفظ الضرورايت اخلمسة من الدين والنفس والنسل والعقل
فحرمت االعتداء على هذه
واملال .وأمجعت على ذلك كافة امللل اليت أريد منها إصالح اخلْلق ّ
الضرورايت وكل ما يؤدي إىل اختالهلا .وللدفاع الشرعي اخلاص كسلطة وقاية ،لدفع األخطار

اإليضاح ( 34يونيو )2017

دور الفرد يف مكافحة اجلرميةاجلنائية يف الشريعة...

212

عن النفس أو العرض أو املال ،له أمهية كربى إذ أن صيانة النفس والعرض واملال من مقاصد
الشريعة الضرورية.12
من القانون الوضعي:
وقد وضع معظم القوانني حق دفاع شخصي يف مواد أسباب اإلابحة ،أما قانون
ينص على حق الدفاع الشخصي يف ابب رابع ألسباب اإلابحة .13وكذلك فعل
الباكستاين ّ
القانون اهلندي.14
وورد حق دفاع شخصي مثل سبب من أسباب االابحة يف ابب أول من كتاب اثلث
خاص ابلقتل واجلرح والضرب يف القانون املصري.15
يرى بعض الشُّّراح أن حق الدفاع الشخصي أحد سبب عدم املسؤولية الشخصية
املسؤولية الشخصية اساسه على نظرية اكراه اديب وحب البقاء على احلياة يف اإلنسان الذي
يشجعه على الدفاع عن نفسه.
ولكن يعرتض عليه أبن حق الدفاع مشروع ميكن حصوله بدون انفعال و اضطراب،
وأن نظرية إكراه أديب ال جتيز الدفاع الشرعي عن الغري۔
أما الشراح اآلخرون يرون الدفاع الشرعي حق بل هو واجب أن يدفع عن نفسه و ماله
اذا مل يتدخل السلطة احلكومية يف الوقت املناسب۔  ،مث ال تبقى مصلحة يف العقاب ألنه ما
ارتكب أي جرمية يف استعمال حقه و هو الدفاع عن نفسه۔. 16
وتدل املواد من  55إىل  63لدفاع شرعى ونصت "ال جرمية يف فعل يقع عند استعمال
حق الدفاع استعماال مشروعا".17

“No act is an offence which is done in the lawful exercise of the right of
private defence"18.

وتنص قانون عراقي يف املواد من  42إىل  46علي أحكام الدفاع الشرعي ،و تقول يف
مادة " 42ال جرمية إذا وقع الفعل استعماال حلق الدفاع الشرعي" و جتيز القتل دفاعا عن النفس
أو املال يف املواد .19 44،43
والدفاع رخصة للمدافع يستعملها إذا شاء وال ترتب مسؤولية على عدم استعماهلا ،أما
منمور الضبط فهو مكلف مبنع اجلرمية والنكول عن هذا الواجب حيمله مسؤولية .وسلطته يف ذلك
شاملة لكل اجلرائم ،بينما ال يباح الدفاع الشرعي إال ملنع جرائم معينة ،مث أن الدفاع جييز للمدافع
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أفعاال ال تباح ملمثل السلطة وهو يؤدي الدفاع أعمال وظيفته ،ومن مث ال يعترب التفويض أساساً
للدفاع .ألن مقتضى اإلانبة أن يكون للوكيل حقوق األصيل وتكون عليه نفس التبعات ،وليس
األمر كذلك على ما تقدم.20
و ميكن القول الصحيح أنه رخصة من القانون للمدافع ۔
أركان دور الفرد يف مكافحة اجلرمية اجلنائية
فيه مبحثان:

املبحث األول :االعتـداء:

االعتداء هو الركن األول واألساسي يف دور الفرد يف مكافحة اجلرمية ،إذ من البديهي أنه
ال مشروعية لدفاع غري موجه لرد اعتداء ،ويثري االعتداء كركن أساسي لدور الفرد يف مكافحة اجلرمية
والعديد من املسائل اليت تتعلق مبعناه ،وصوره وشروطه وموضوعه.
يشتمل هذا املبحث على مطلبني:
املطلب األول :مفهوم االعتداء وعناصره يف الشريعة االسالمية.
املطلب الثاين :مفهوم االعتداء وعناصره يف قانون وضعي.
املطلب األول :مفهوم االعتداء وعناصره يف الفقه اإلسالمي.
ميكن القول أن االعتداء أييت من قول أو فعل أو امتناع غري مشروع ممكن يلحق أذي
أبي أحد من الناس ويشرتط البعض أن يكون الصائل أهال لتحمل املسؤولية ،ونتناول العنصر
املادي والعنصر املعنوي لالعتداء.
-1

العنصر املادي:

املقصود ابلعنصر املادي لالعتداء هو أن يبدأ يف ارتكاب الركن املادي جلرمية من اجلرائم،
فالركن املادي لالعتداء يف السرقة أن يبدأ اجلاين يف أخذ الشيء خفية 21وهو ما يطلق عليه
شراح القانون الوضعي االختالس 22أو يوشك أن يبدأ يف ذلك ،ويكون للمصول عليه أن يدفع
الصائل حىت يدخل املال املسروق يف حيازة السارق فإذا مل يصدر أي نشاط عدواين مل نكن أمام
حالة من حاالت الدفاع الشرعي وليس لالعتداء حد معني فقد يكون بسيطا وقد يكون جسيما
فكالمها يربر الدفاع طاملا يتجاوز املدافع حدود الدفاع 23هذا على خالف حالة الضرورة اليت ال
تقوم إال إذا كان اخلطر جسيما.24
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العنصر املعنوي:

ويريد به العصيان أو نية اجلنائ  ،وهو قصد عمل الفعل غري مشروع أو ترك فعل
املشروع  .25هذا القانون يف جرائم عمدية۔
والعنصر املعنوي حمل خالف بني الفقهاء فقد أوجب األحناف عدا أيب يوسف الضما َن
ألن القتل أبيح للضرورة وهي التنايف الضمان حيث ال وجود للدفاع الشرعي 26وذهب أبو
الصيب إذا صاال ،وذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إىل عدم
يوسف أنه ال ضمان يف قتل اجملنون و ّ
اشرتاط أهلية الصائل.27
أما إذا كان الصائل مسؤوال جنائيا ،ولكنه مل يقصد االعتداء وإمنا قصد املزاح فوفقا
للمذهب احلنفي واحلنبلي والشافعي ال يتوفر العنصر املعنوي لالعتداء ،فقد جاء يف حاشية
الطحاوي قوله "وال يقتل من شهر سالحا على رجل أي إذا مل يقصد املزاح فإن دل احلال على
املزاح واللعب مل جيز قتله وال يعترب احتمال اجلد واظهار املزاح للتمكن ولو دل احلال على اجلد
جاز قتله دفعا" 28وجاء يف شرح منتهى اإلرادات "ومع مزح حيرم على دافع قتل ويقاد به ألنه
الحاجة إىل الدافع إذن 29وجاء يف كتايب أسىن املطالب" :وحيرم رمي من مل يقصد االطالع".30
وهذه الصور يف الفقه اإلسالمي اليت نقصدها ابلعنصر املعنوي يف االعتداء.
املطلب الثاين :مفهوم االعتداء وعناصره يف القانون الوضعي:
جترى أغلب التشريعات على استعمال لفظ االعتداء  "Assault"31غري املشروع وبعبارة
أخرى االعتداء الذي يعترب جرمية ومن هذه التشريعات القانون الباكستاين والقانون اهلندي يف
املادة .35132
حيث استعمال لفظ  Criminal trespassيف القانون الباكستاين والقانون اهلندي يف
املادة  441جنده لالعتداء 33ولالعتداء كركن يف دفاع شرعي يف قانون وضعي .كما سبق بيانه يف
الشريعة االسالمية عنصران ،عنصر مادي ،وآخر معنوي.
-1

العنصر املادي:

قد يكون االعتداء جرمية اتمة مل تنته وهي صورة اجلرمية املستمرة ،فيباح الدفاع إلهناء
حالة االستمرار 34وقد يكون املظهر املادي لالعتداء شروعاً أو جمرد أعمال حتضريية ،وإن مل جيرمه
املشرع ،وكذلك الشروع يف مجيع املخالفات ،وأغلب اجلنح ،وبعض اجلناايت فإن هذه االعمال
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تعترب اعتداء طاملا أن من شنهنا ـ إن مل تدفع إصابة احلق الذي حيميه القانون وجييز الدفاع عنه،
أما إذا مل يكن من شنن العمل أن يصيب هذا احلق كان العمل مشروعا .35
ومن املسلم به أنه إن مل يكن هناك نشاط ابملرة فإن حالة الدفاع الشرعي ال تقوم ،وال
يشرتط يف االعتداء أن يكون جسيما فقد يكون بسيطا وإمنا يقتضى قدراً من القوة لدفعه بشرط
عدم جتاوز املدافع حدود الدفاع.36
 -2العنصر املعنوي:
كما أن العنصر املعنوي شرط الزم لقيام اجلرمية فهو كذلك شرط الزم لقيام االعتداء.
هذا العنصر قد يتوافر ابلقصد ،أي إرادة إصابة احلق الذي حيميه القانون كانصراف اإلرادة إىل
إزهاق الروح يف القتل أو املساس بسالمة جسم املدافع يف الضرب أو انتزاع احليازة بقصد التملك
يف السرقة ،وما إىل ذلك ،وقد يتوافر هذا العنصر من جمرد اخلطن فيجوز استعمال القوة ضد من
املارة ،ووفقا هلذا النظر ال
يقود سيارة حبالة خطرة خيشى معها أن تتسبب يف قتل أو إصابة أحد ّ
جيوز الدفاع الشرعي ضد من أتثر إرادته بعيب من عيوب األهلية كاإلكراه فإذا ارتكب الفعل
بتنثري أحد هذه األسباب فإنه يفقد عنصر من عناصر االعتداء وال جيوز ابلتايل دفعه ابجلرمية.37
ومن هذا العرض ملعىن االعتداء وعناصره يف كل من الفقه اإلسالمي والفقه الوضعي،
ميكن القول أن العنصر املادي مييز الشريعة الغراء أبهنا مل تقصره على أفعال معينة جيوز مواجهتها،
بينما جتري غالبية التشريعات الوضعية على حتديد اجلرائم اليت جيوز دفع خطرها.
املطلب الثالث :شروط االعتداء:

-1
-2

ويف االعتداء الذي ميكن دفعه شرطان:
االعتداء غري مشروع.
وأن يكون خطر هذا االعتداء حاال.
وخنصص لكل من هذين الشرطني فرعني على الوجه التايل:
ّ
الفرع األول :عدم مشروعية االعتداء.
الفرع الثاين :حلول خطر االعتداء.

الفرع األول :عدم مشروعية االعتداء:
يشرتط يف االعتداء الذي ميكن دفعه أن يكون غري مشروع ،وهناك أخطار ولكنها
مشروعة كتنديب الوالد ولده ،وهناك أخطار غري مشروعة ،فالدفاع الشرعي ال يباح إال ضد
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اخلطر غري املشروع .فالزوج إذا ضرب زوجته للتنديب واملعلم إذا ّأدب الصيب ،واجلالد حني يقطع
رقبة احملكوم عليه أو يد السارق ،كل هؤالء ال يعترب فعلهم عدواانً أو اعتداء ،وإمنا هو استعمال
حلق أو أداء لواجب.38
أما االعتداء غري املشروع ،فهو ما أهدر بغري حق ،حتميه الشريعة اإلسالمية ،فلقد
حرمت الشريعة اإلسالمية الدماء ،واألعراض واألموال ملا روى عن النيب عليه الصالة والسالم أنه
قال يف حجة الوداع" :فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف
بلدكم هذا".39
واتفق مجيع الفقهاء على عصمة الدماء واألعراض واألموال كما اتفقوا على أن اخلطر
الذي يهددها بغري وجه حق هو خطر غري مشروع ،وذلك ملا ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم
من جرمية االعتداء عليها.
وليس للخطر حد مقرر ،فيصح أن يكون اخلطر جسيما ويصح أن يكون بسيطا
وبساطة اخلطر ال متنع من الدفاع ولكنها تقيد املدافع أبن يدفع االعتداء ابلقوة الالزمة لدفعه،
والفقهاء مل يضعوا حداً أدىن لالعتداء الذي ينشئ اخلطر فعندهم اخلطر غري مشروع وإن كان
بسيطاً.
قال احلنفية" :إن استقبله اللصوص ومعه مال ال يساوي عشرة ،حل له أن يقاتلهم،
لقوله صلى هللا عليه وسلم" :قاتل دون مالك" واسم املال يقع على الكثري والقليل"" 40وجيوز أن
يقاتل دون ماله وإن مل يبلغ نصااب".41
وقال املالكية" :وجاز دفع الصائل ،أي سواء كان مكلفا أو صبيًا أو جمنوانً أو  ايمة
واملراد ابلصائل ،مريد الصول ـ  ...وأن الصائل إذا كان ممن يفهم فإنه يناشده أوالً مث بعد املناشده
يدفعه شيئا فشيئا أي يدفعه ابألخف فاألخف فإن أىب إال الصول قتله وأما إن كان ممن ال يفهم
كالبهيمة فإنه يعاجله ابلدفع من غري إنذار ويدفعه ابألخف فاألخف فإن أىب إال الصول قتله
وكان هدرا".42
وقال الشافعية" :له ـ أي االنسان ـ دفع كل صائل مسلم وكافر وحر ورقيق ،ومكلف
وغري مكلف"" 43ومشل قوله أو مال الكثري والقليل كدرهم".44
الفرع الثاين :حلول خطر االعتداء:
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يشرتط أن يكون هذا االعتداء غري املشروع له خطر حال ،ونتكلم عن هذا على النحو
التايل:
أوالً :حلول اخلطر يف الشريعة االسالمية.
اثنيا :حلول اخلطر يف القانون الوضعي.
أوالا :حلول اخلطر يف الفقه اإلسالمي:
ال يعترب دفاعا مشروعا ما يقوم به املصول عليه بعد انتهاء العدوان ألن املقصود من
الدفاع الشرعي هو الدفع وليس الثنر أو االنتقام فإذا مل يكن خطر االعتداء حاالً كنن يكون
الصائل يف حالة ال يستطيع معها إيقاع األذى ابملصول عليه يف احلال فإن الفعل الذي أيتيه
املصول عليه ال يكون من قبيل الدفاع املباح ،وإمنا هو يف الواقع يشكل اعتداء غري مشروع
وعبارات الفقهاء تؤكد وجوب حلول خطر االعتداء ليكون الدفاع مشروعا ،وأنه ال شرعية ملا
أيتيه املصول عليه من أفعال بعد انتهاء االعتداء.
ذهب احلنفي إىل أنه ال جيوز الدفاع بعد انتهاء العدوان ألنه إذا انتهى االعتداء عاد
الصائل متمتعا ابلعصمة اليت بطلت بسبب عدوانه ويف هذا يقول الطوري صاحب كتاب تكملة
لبحر الرائق" :ولو ضربه الشاهر فانصرف فقتله اآلخر قتل القاتل معناه إذا شهر رجل سالحا
فضربه الشاهر فانصرف مث أن املضروب وهو املشهور عليه ضرب الضارب وهو الشاهر فقتله
فعليه القصاص ألن الشاهر ملا انصرف بعد الضرب عاد معصوما مثل ما كان ألن حل دمه كان
ابعتبار شهره وضربه .فإذا رجع على وجه ال يريد ضربه اثنيا اندفع شره فال حاجة إىل قتله
الرتفاع شره بدونه فعادت عصمته ،فإذا قتله بعد ذلك فقد قتل رجال معصوما ظلماً".45
يقول اإلمام الشافعي رضي هللا عنه معربا عن صورة اخلطر احلال ،وبعبارة أخرى اخلطر
الوشيك الوقوع "وإن أراده وهو يف الطريق وبينهما هنر أو خندق أو جدار أو مال يصل معه إليه
مل يكن له ضربة وال يكون له ضربة حىت يكون ابرزا له مريداً له فإن كان ابرزا له مريدا له ضربه
حينئذ إذا مل ير أنه يدفعه عنه إال الضرب.46
ويعرب اإلمام الشافعي عن عدم مشروعية أفعال املصول عليه بعد انتهاء العدوان.47
وعند احلنابلة ال جيوز الدفاع بعد حصول املقصود منه وهو انتهاء االعتداء۔.48
واملالكية ال جييزون الدفاع بعد انتهاء العدوان فقد جاء يف تبصرة احلكام "أما لو كان قد

تباعد ،يعين السارق ،منه ،يعين املسروق منه ـ  اربه وحلق ابلصحراء وال متاع معه فاتّبعه حىت
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أدركه فواقعه السارق أو مل يواقعه السارق فقتله فعليه القود ألنه قتله على غري متاع كان له معه
فنراد استنقاذه منه وال خوف من عدوانه عليه".49

واخلالصة أن الفقه اإلسالمي يشرتط يف خطر االعتداء أن يكون حاال أي وشيك
الوقوع ،أو أن يكون قد بدأ ولكنه ما زال مستمرا ،فيكون الدفاع بقصد إهنائه ،أما إذا انتهى
اعتداء الصائل ،فإن ما أيتيه املصول عليه بعد ذلك يكون من قبيل العدوان غري املشروع.

اثنيا :حلول اخلطر يف القانون الوضعي:
يشرتط أن يكون اخلطر حاال ،وإذا كان املعتدي قد بدأ يف االعتداء ،فإنه يشرتط
إلابحة الدفاع ،أن يكون العدوان مازال مستمرا إذ يكون خطر االعتداء مازال قائما ،فإذا كان
االعتداء قد انقضى إبمتام اجلرمية أو ابنتهاء العدوان سواء بدفعة من املعتدى عليه أو غريه أو
بتوقف املعتدى عنه ،فإن الدفاع بعد ذلك يكون من قبيل االنتقام غري املشروع.50
"It is only present and imminent danger which will give rise to the right.
It is a right of defence in cases immediate danger, and not a right of prevention of
future danger. The causing of hurt, therefore, to persons who do not cause a
reasonable apprehension of an imminent danger is not justified."51

واخلطر الذي يربر الدفاع جيب أن يكون قائماً ابلفعل ،وليس اخلطر املستقبل كذلك،
فهو خطر حمتمل ،ميكن تداركه اباللتجاء إىل السلطات العامة يف الوقت املناسب.52
وحتديد الوقت الذي ينتهي فيه اخلطر خيتلف ابختالف اجلرائم وظروف ارتكا اا ،فقد
ينتهي اخلطر قبل إحداث الضرر ،طوعية من املعتدي أو جرباً من الغري .53وقد ينتهي اخلطر بعد
إحداث الضرر ابلفعل.
فاجلرمية الوقتية تتم وتنتهي يف حلظة واحدة ،فالضرب يتم وينتهي إبصابة جسم اجملىن
عليه ،وعندئذ تنتهي حالة الدفاع ابلنسبة ملامت.54
املبحث الثاين :ال ـ ــدفاع:
الدفاع هو الركن الثاين لدور الفرد يف مكافحة اجلرمية ،وليس معىن أن االعتداء غري
مشروع ،وخطره حال أو على وشك الوقوع ،أن يباح للمصول عليه رد االعتداء كيف شاء ألن
املقصود من إابحة الدفاع جمرد درء العدوان.
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وإذا كان من إابحة الدفاع هو جمرد درء االعتداء فإنه جيب أن تكون األفعال اليت أيتيها
املصول عليه الزمة لتحقيق هذا اهلدف ،فإذا كان من املمكن جتنب االعتداء دون إيقاع أذى
ابملعتدي فإنه ال يباح للمعتدى عليه ارتكاب أي فعل عدواين ضد الصائل وإال اعترب معتداي.
ولذلك يشرتط يف الفقه اإلسالمي أن يكون الدفاع الزما لرد االعتداء ،وأن تتناسب
أفعال الدفاع مع االعتداء وفيه مطلبان علي النحو التايل:
املطلب األول :لزوم الدفاع
املطلب الثاين :تناسب الدفاع
املطلب األول :لزوم الدفاع
الفرع األول :لزوم الدفاع يف الفقه اإلسالمي:
يؤكد الفقهاء وجوب أن يكون فعل الدفاع هو الوسيلة الوحيدة اليت ميكن للمعتدى
عليه أن يتخلص من العدوان.
ففي املذهب احلنفي :جاء يف (حاشية ابن عابدين)" :وإن علم املسروق منه أنه لو
صاح عليه طرح ماله فقتله مع ذلك .وجب القصاص لقتله بغري حق كاملغصوب منه إذا قتل
الغاصب فإنه جيب القود لقدرته على دفعه ابالستغاثة".55
كما جاء يف (الدر املختار شرح تنوير األبصار) عند تناول موضوع دفع الصائل وإابحة
قتله  ...هذا إذا مل يعلم أنه إن صاح عليه طرح ماله ،وإن علم ذلك فقتله مع ذلك وجب عليه
القصاص لقتله كاملغصوب منه إذا قتل الغاصب ،فإنه جيب عليه القود لقدرته على دفعه
ابالستغاثة ابملسلمني والقاضي".56
ويف املذهب الشافعي ،جاء يف األم "فمن أريد ماله يف مصر فيه غوث أو صحراء
الغوث فيها ،فاالختيار له أن يكلم من يريده وسيتغيث ،فإن منع أو امتنع مل يكن له قتاله ،وإن
أىب أن ميتنع من أراد ماله أو قتله أو قتل بعض أهله أو دخوال على جرمية  ...فله أن يدفعه عن
نفسه وعن كل ماله دفعه عن نفسه فان مل يندفع عنه ،ومل يقدر على االمتناع منه إال بضربه ٍ
بيد
أو عصاً أو سالح ٍ
حديد أو غريه فله ضربه".57
وجاء يف املهذب" :إذا أمكنه الدفع ابلصياح واالستغاثة مل يدفع ابليد .فإن مل يندفع إال
إبتالف عضو دفعه إبتالف العضو فإن مل يندفع إال ابلقتل دفعه ابلقتل".58
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وعند احلنابلة جاء يف املغىن" :أن الرجل إذا دخل منـزل غريه بغري إذنه فلصاحب الدار
أمره ابخلروج من منزله سواء كان معه سالح أو مل يكن؛ ألنه معتد بدخول ملك غريه فكان
لصاحب الدار مطالبته برتك التع ّدي كما لو غصب منه شيئا ،فإن خرج ابألمر مل يكن له
ضربه".59
وذهب املالكية على وجوب مناشدة املصول عليه للصائل ،أبن يقول له "أانشدك هللا
أن ترتكين ومايل أو أن تدع يل مايل ،وحنو ذلك فإذا مل يستجب الصائل وأصر على عدوانه كان
للمصول عليه أن يدفعه أبيسر ما ميكن دفعه به ،فإذا مل يندفع بغري القتل كان للمصول عليه أن
يقتل الصائل.60
اهلرب كوسيلة لرد االعتداء:
حتدث الفقهاء عن هرب املعتدى عليه ،كوسيلة من وسائل دفع االعتداء .وقد ذكروا له
أحكاماً خمتلفة ،وذلك تبعاً الختالف أحوال اهلرب.
تعني ،ومل جيز له الدفع
قال املالكية" :ولو قر املصول عليه على اهلروب من غري مضرة تلحقه ّ
ابجلرح ،وإال فله الدفع مبا قدر عليه".61
ويف مذهب الشافعية :يقول الشيخ القليويب" :ولو أمكن املصول عليه خالص نفسه
 ارب أو غريه وجب عليه وحرم عليه املقاتلة" .وجاء يف حاشية الشيخ عمرية "وأما إذا أمكن
اهلرب فإنه جيب وحيرم الثبات".62
وجاء يف أسىن املطالب" :ومىت أمكنه اهلرب أو التخلص بنحو حتصن مبكان حصني أو
التجاء إىل فئة لزمه ذلك ألنه منمور بتخليص نفسه ابألهون فاألهون ،قال الزركشي وقضيته أنه
لو قاتله حينئذ فقتله فعليه القصاص ،وقضية كالم البغوي املنع فإنه قال تلزمه الدية قال تبعاً
لألذرعي وكالمهم يقتضي أن وجوب اهلرب إمنا هو فيما إذا دافع عن نفسه العن ماله وال عن
جرمية إال أن ميكنه اهلرب يهن".63
وقد صور جالل الدين احمللي هاتني الروايتني بقوله "فإن أمكن هرب فاملذهب وجوبه
وحترمي قتال ،والقول الثاين ال جيب والفريق الثاين محل نص اهلرب على من تيقن النجاة به ونص
عدمه على من مل يتيقن".64
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وقال احلنابلة" :من أريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك أبسهل ما يعلم
دفعه به  ...وقيل له الدفع عن ذلك أبسهل ما يغلب على ظنه أنه يندفع به وهذا هو
املذهب".65
وخالصة القول أن الفقه اإلسالمي يشرتط أن تكون أفعال الدفاع الزمة لرد االعتداء،
فوجوب اهلرب يكون حني جيب حفظ املعصوم من اخلطر ويتعذر الدفع واستعمال القوة ،وعندئذ
الجمال للوقاية من اخلطر إال ابهلرب ،ومثاله أن يعجز االنسان عن حقن دمه ،ويستطيع اهلرب
من أمام من أراد قتله ،وجواز اهلرب يكون حني ميكن النجاة ابهلرب وابلدفاع عند ما يكون
اخلطر املتوقع من اهلرب كاخلطر املهدد ومثاله الدفاع عن املال حني يتعذر محله واهلرب به كما
يتعذر الدفع عنه وحرمة اهلرب ووجوب الدفاع حني ميكن الدفع ودرء اخلطر عما جيب الدفاع عنه
ومثال ذلك كمن يعتدى على عرضه ويستطيع درء اخلطر املهدد واحلفاظ على العرض بقليل
جهد وعناء.
الفرع الثاين :لزوم الدفاع يف القانون الوضعي:
يشرتط أن تكون أفعال الدفاع الزمة لدرء خطر االعتداء ويستوجب أن تكون أفعال
الدفاع موجهة إىل مصدر اخلطر ،ألن توجيه هذه األفعال لغري مصدر اخلطر يعين أهنا غري الزمة
لرد العدوان .66ومن مث ال ميكن اعتبارها دفاعا وإمنا هي يف الواقع اعتداء غري مشروع ،ومثال
ذلك ،أن يعتدي بعض األشخاص على اجملىن عليه فيدافع عن نفسه ضد من مل يوجه إليه
االعتداء.67
نص القانون الباكستاين جيعل شرط اللزوم الزماً وضرورايً إلابحة الدفاع حيث جاء يف
الفقرة الثالثة من املادة ( )99من قانون العقوابت الباكستاين:
"There is no right of private defence in cases in which there is time to have
recourse to the protection of the public authorities" 68.

"ال يقوم حق الدفاع الشخصي اخلاص يف احلاالت اليت ميكن فيها االستعانة ابحلكام
لرد االعتداء".
نصالقانون املصري على هذا الشرط يف املادة 246ع يف فقرهتا األوىل اخلاصة
وقد َّ
ابلدفاع عن النفس بقوله "حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص  ....استعمال القوة
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الالزمة لدفع كل فعل  "...ويف فقرهتا الثانية اخلاصة ابلدفاع عن املال بقوهلا "حق الدفاع الشرعي
عن املال يبيح استعمال القوة الالزمة لرد كل فعل"....
فيجب أن يكون استعمال القوة املادية الزماً وضرورايً لرد االعتداء فإذا مل تكن القوة
الزمة لرد االعتداء واستخدمها الشخص كان فعله اعتداء لعدم وجود حق الدفاع.69
والقوة ال تكون الزمة إذا كان من املمكن دفع االعتداء بوسيلة أخرى كاللجوء إىل
رجال السلطة العمومية ،فقد نصت املادة 247ع على أنه "ليس هلذا احلق وجود مىت كان من
املمكن الركون يف الوقت املناسب إىل االحتماء برجال السلطة العامة".70
اهلروب كوسيلة لرد االعتداء:

و قد يكون املدافع يف حالتني اما يهرب أو اما يدافع عنه ابلقوة ،و يف كل احلالتني هو
حر أن خيتار أي حالة ،ولكن القانون ال يشجع أي أحد ابهلروب من اجلاين بل يتصور هذا
ابجلنب والضعف وهو خالف الكرامة االنسانية .71
ونصت املادة ( )100من قانون العقوابت الباكستاين على أنه اليباح الدفاع ابلقتل إال
إذا قام للمعتدي عليه احتمال وقوع أذى جسيم على نفسه أو عرضه أو ماله ومل يكن له جمال

للهرب للتخلص من اخلطر وصار قتل املعتدي الزماً لرد االعتداء والعدوان.
والقانون الباكستان ال يقرر اهلرب كواجب مطلقاً إذا كان للمعتدى عليه جمال الدفاع
سواء أكان االعتداء واقع على النفس أو العرض أو املال.72
وجاء يف شرح قانون العقوابت اهلندي.73
"Law does not require a person whose properly is forcibly tried to
be occupied by trespassers to run away and seek the protection of the
authorities. The right of private defence serves a social purpose and that
right should be liberally construed. Such a right not only will be a
restraining influence on bad characters but it will encourage the right spirit
in a free citizen. There is nothing more degrading to the human spirit than
to run away in the face of peril".

وال تكون القوة الزمة وضرورية إذا أمكن اإلنسان اللجوء إىل اهلرب يف األحوال اليت ال
يعترب فيها ذلك مشينا كاهلرب من اعتداء صادر من جمنون أو غري مميز أو أب .ولكن إذا كان
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اهلرب مشيناً فإن له أن يستعمل القوة دون اللجوء إليه .ألن القانون ال يطالب اإلنسان أن يهرب
عند اخلوف ،من العدو ويتصور اجلنب وهذا خالف الكرامة اإلنسانية.74
املطلب الثاين
الشرط الثاين :تناسب الدفاع:
يشرتط الفقه اإلسالمي ،وشراح القانون الوضعي ،أن تتناسب أفعال الدفاع مع
االعتداء .وأن تتوافر شروط االعتداء ،وشرط لزوم الدفاع لرد االعتداء ال يعين إابحة أفعال الدفاع
اليت يقوم  اا املعتدى عليه ،بال حدود وإمنا يشرتط أن تكون هذه األفعال ابلقدر املناسب لدرء
خطر االعتداء.
الفرع األول :تناسب الدفاع يف الفقه اإلسالمي:
إن هللا تبارك وتعاىل يشرتط تناسب الدفاع مع االعتداء ويقول سبحانه وتعاىل" :فَ َم ِن
ِ
ِ ِِ
اّللَ َو ْاعلَ ُم ْوا أ َّ
ني".75
ْاعتَ َدى َعلَْي ُك ْم فَ ْ
اّللَ َم َع الْ ُمتَّق َ
َن ّ
اعتَ ُد ْوا َعلَْيه مبثْ ِل َما ْاعتَ َدى َعلَْي ُك ْم َواتَّـ ُق ْوا ّ
فاهلل سبحانه وتعاىل قد أابح الدفاع ابملثل ،وملا كان من شنن النفس البشرية حب
املبالغة يف االنتقام من املعتدي .فقد هنى سبحانه وتعاىل املؤمنني عن جتاوز احلد الذي بيّنه هلم
بقوله تعاىل" :واتقوهللا".
لقد اهتم الفقهاء ببيان تناسب الدفاع ومن عباراهتم يتبني أهنم اعتمدوا يف حتديد املعيار
على الوسيلة املستخدمة يف الدفاع ،فإذا كانت الوسيلة اليت استخدمها املصول عليه تتناسب مع
الوسيلة اليت يستخدمها الصائل يف صياله توافر شرط تناسب الدفاع مع االعتداء ،فإن مل يتحقق
التناسب بني الوسيلتني كنن حياول الصائل أن يضرب املصول عليه ابليد أو بعصا ،فيبادره هذا
األخري إبطالق النار ـ كان املصول عليه مسؤوال عن جتاوز حدود الدفاع املشروع.
ففياملذهب احلنفي يقول الكاساين" :واألصل يف هذا أمنن قصد قتل اإلنسان ينهدر دمه
ولكن ينظر إن كان املشهور عليه ميكنه دفعه عن نفسه بدون القتل فال يباح له القتل ،وإن كان
ال ميكن الدفع إال ابلقتل يباح له ألنه من ضرورات الدفع ،فإن شهر عليه سيفه يباح له أن يقتله
ألنه ال يقدر على الدفع إال ابلقتل ،أال ترى أنه لو استغاث الناس لقتله قبل أن يلحقه الغوث إذ
السالح ال يلبث  ...وكذا إذا شهر عليه العصا ليال ألن الغوث ال يلحق ابلليل عادة  ...وإن
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أشهر عليه هناراً يف املصر اليباح قتله ألنه ميكنه دفع شره ابالستغاثة ابلناس ولو يكون ىف املغارة
قتله مباح وفيه هذه احلالة االستغاثة ال ميكن ".76
ويرى املالكية وجوب اإلنذار أوالً يقول صاحب شرح منح اجلليل" :وجيب اإلنذار يف
كل دفع".77
واإلنذار كما جاء يف حاشية الدسوقي وهو التخويف بوعظه وزجره وإنشاد هللا عليه
لعله ينكف 78فإذا استمر الصائل يف صياله بعد اإلنذار كان للمصول عليه أن يدفعه أبيسر ما
يندفع به .يقول الشيخ الدسوقي "واحلاصل أن الصائل إذا كان ممن يفهم فإنه يناشده أوال مث بعد
املناشدة يدفعه شيئا فشيئا ،أي يدفعه ابألخف فاألخف فإن أىب إال الصول قتله".79
ويشرتط املذهب الشافعي أن يكون الدفع ابلوسيلة األخف وهو الكالم ،الصياح
والستغاثة ابلناس ،الضرب  ،ويراعى ابلرتتيب.80
وعند احلنابلة يقول ابن قدامة" :وإذا دخل منزله ابلسالح فنمره ابخلروج فلم يفعل فله
أن يضربه أبسهل ما خيرجه به ...فإن مل خيرج ابألمر فله ضربه أبسهل ما يعلم أنه يندفع املقصود
دفعه فإذا اندفع بقليل فال حاجة إىل أكثر منه فإن علم أنه خيرج ابلعصا مل يكن له ضربه ابحلديد
ألن احلديد آلة للقتل خبالف العصا".81
وحاصل القول أن الفقه اإلسالمي يشرتط أن يكون الدفاع متناسباً مع االعتداء.
الفرع الثاين :تناسب الدفاع يف القانون الوضعي:
جيب على املدافع أن يدفع عن نفسه وماله إذا كان هناك اعتداء حال بقدر القوة املادية
وال تتجاوز وال بد أن يكون الدفاع مساواي مع االعتداء ولكن ال يعين هذا التكافؤ احلقيقي
الكامل ،وميكن القوة مستعملة للدفاع زايدة من االعتداء ،ولكن هذه الزايدة تكون معقولة
وتتصور متناسبة وتقدير ذلك مرجع اىل حمكمة املوضوع. 82
فنصت املادة ( )99يف الفقرة الرابعة من قانون العقوابت الباكستاين واهلندي على:
"The right of private defence in no case extends to inflicting of more harm than it
is necessary to inflict for the purpose of defence"83.

"أن ال ميتد حق الدفاع يف أي حال من األحوال إىل إيقاع أشد مما يلزم من الضرر
واألذى ألجل الدفاع".
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وقضت يف ما إذا ضرب الشخص املتويف املتهم ضرابً خفيفاً ابلعصا فانتزع املتهم سكيناً
وضرب  اا املتويف مثانية ضرابت ،تكفي مخسة منها ملوته ،فحكم على أن املتهم مل يدافع حبسن
نية وال إبرادة وإصابة الضرر الضروري واملناسب لدفع االعتداء .84وإذا وقع القتال بني شخصني
وكان مع أحدمها سالح مميت ،واآلخر بدون سالح فليس حلامل السالح حق الدفاع ابلسالح
ضد اآلخر.85
فاملادة  249تنص على استعمال القوة الالزمة لدفع اجلرمية ،واملادة  251تشري إىل
الضرر الذي يستلزمه الدفاع ،وليس يف النصني ما حيتم أن يكون هذا الضرر مساوايً للضرر املهدد
به املدافع .فكل ما يشرتط أن يكون ابلقدر الالزم للدفاع ،وهو يكون كذلك مىت كان نتيجة
الستعمال الوسيلة الوحيدة اليت كانت يف متناول املدافع أو مىت كان من غري املمكن رد االعتداء
بوسيلة دوهنا أتثريا أو بقدر أقل مما حدث.86
التعدي ،فال تستعمل مع امرأة أو شيخ
والقاعدة أن الدفاع جيب أن يكون متناسبا مع
ّ
هرم أو رجل سكران مثالً نفس القوة اليت تستعمل مع رجل قوي البنية ،وإذا كان الشخص مهدداً
تضرر اتفه فال جيوز له أن يلجن إىل القتل.87
يتضح من خالل عرضنا لشروط تناسب الدفاع يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،
أهنا نفس الشروط بصورة عامة وال يوجد بينهما اختالف كبري فإذا كانت الشريعة اإلسالمية قد
شرطت للدفاع ضرورة اللزوم والتناسب فقد حدث ذلك أيضاً يف القانون الوضعي إال أنه من
الناحية التطبيقية فقد مشل الدفاع يف الشريعة اإلسالمية النفس والعرض واملال ولكن القانون قد
أنفل العرض من نصوصه وجعله من جرائم االعتداء على النفس.
اهلوامش:
1۔
.2

سورة البقرة  ،2اآلية.194 :
الرملي :مشس الدين حممد بن شهاب الدين أمحد الرملي ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،ص،23
طبعة بوالق1292 ،هـ ،مطبعة احلليب مبصر ،1967 ،وأسىن املطالب ،ألنصاري ،املرجع السابق،
ج  ،4ص .166
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القرطيب :أبو بكر عبدهللا حممد بن أمحد األنصارى احلرزجي القرطيب :اجلامع ألحكام القرآن؛ مطبعة
دارالكتب العريب1967 ،م ،جزء  ،2صفحة 360۔
تفسري الطربي تفسري الطربى ،املرجع السابق ،ص .200-199
النيسابوري :العالمةنظام الدين اجلحش بن حممد ابن حسني اللقمى النيساپورى ،تفسي غرائب القرآن
ورغائب الفرقان  ،اامش الطربى  ،طبعة 1323ه ،جزء اثىن  ،صفحة  ،232التفسري املنار،
للشيخ رشيد رضا ،جزء  ،2ص 313۔
املباركفوري :أبو العلي حممد عبد الرمحن ابن عبدالرحيم1353 ،هـ ،حتفة األحوذي بشرح جامع
الرتمذي ،الطبعة الثالثة1979 ،م ،دار الفكر بريوت ،لبنان ،رقم احلديث  ،1440جزء  ،4صفحة
 ،681ونيل األوطار من أحاديث سيد األخبار ،شرح منتفى األخبار ،حممد ابن علي ابن حممد
الشوكاىن ،طبعة دار اجليل1973 ،م ،بريوت لبنان ،ج  ،6ص .74
الشوكاين  :حممد ابن علي ابن حممد  ،نيل األوطار ،ج  ،4ص .40
صحيح مسلم بشرح النووي ،ج  ،14ص .138
البخاري :اجلامع الصحيح ،الباب االستئذان من أجل البصر ،رقم  ،5772ص ،259/19
الشوكاين :نيل األوطار ،جزء سابع ،ص  ،29صحيح مسلم ،جزء اثىن ،بدون التاريخ ،ص .264
البخاري :اجلامع الصحيح ،الباب من اطلع يف بيت قوم ففقئوا عينه ..رقم احلديث ،6393 :ص
 ،211/21املسلم :اجلامع الصحيح ،الباب حترمي النظر يف بيت غريه ،رقم احلديث ،4017 :ص
 ،116/11العسقالين :فتح البارى ،ج  ،12ص .243
البخاري :اجلامع الصحيح ،ج  8ص  ،90كتاب الفنت ،رقم احلديث ،6544 :ط .املكتبة
اإلسالمية إستانبول ،الرتمذي :السنن ،الباب ما جاء فيمن شهر السالح ،رقم احلديث،1379 :
ص .381/5
الشاطيب :املوافقات ،ج  ،2ص .8

Qadri- Pakistan Penal Code, 1986 ch- 4, Sec. 96, Mansoor Book House Lahore, Hussain Shahid . 13
I.P.C. (XLV 1860) Ed. 3rd, Vol- 1, P-532, Sec. 96 . 14

.15
. 16

. 17

عوض :حممد حمي الدين ،القانون اجلنائي ،ص  ،590ط .املطبعة العاملية ابلقاهرة.
جارسون مادة  328ن  5إىل  ،8وجارو  2ن  ،438نقال عن املوصوعة اجلنائي جلندي عبد
امللك ،ج  ،1ص .517
عوض :حمي الدين ،القانون اجلنائي ،ص (The Law of homicide in the Sudan by Krishna ،26
Vasdev).
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Sec 55, Sudan Penal Code, (We must bear in mind that the right accorded by section 55 is
exercised in relation to the defence of the body or property).

 .19حممد عبد الرحيم :املوسوعة الشاملة للقانونية يف مصر ،جزء  ،1الطبعة األمريية1972 ،م ،ص .21
 .20حممود حممود مصطفى :شرح قانون العقوابت ،الطبعة السادسة1964 ،م ،دار ومطابع الشعب،
ص .178
 21عبد القادر عودة :التشريع اجلنائي اإلسالمي ،اجلزء الثاين ،الطبعة املؤسسة الرسالة بريوت،
1413هـ ،ص .518
 22حممود مصطفى :شرح قانون عقوابت ،طبعة سابعة ،اجلامعة القاهرة1975 ،م ،صفحة .442
 23عبد القادر عودة :الشرتيع اجلنائي اإلسالمي ،ج  ،1ص .479
 24حممود حممود مصطفي :شرح قانون العقوابت ،املرجع السابق ،ص .184
 25عبد القادر عودة؛ التشريع اجلنائي اإلسالمى جزء ، 1ص .409
 26الزيلعي :تبيني احلقائق شرح كنـز الدقائق ،طبعة سنة 1315هـ ،اجلزء السادس ،ص  ،110البحر
الرائق ،الطبعة األوىل ،اجلزء الثامن ،ص .344
 27ابن فرحون :تبصرة احلكام ،طبعة 1302هـ ،اجلزء الثاين ،ص  ،250أسىن املطالب ،اجلزء الرابع،
ص  ،166قليويب :حاشية على شرح منهاج الطالبني ،اجلزء الرابع ،ص  ،206املهذب لشريازي،
اجلزء السادس ،ص  ،243كشاف القناع ،اجلزء الثاين ص  ،92األم ،اجلزء السادس ،ص .172
 28حاشية الطحاوي ،اجلزء الرابع ،ص .265
 29البهويت :شرح منتهى اإلرادات ،مطبعة أنصار السنة 1369هـ1947/م ،ص .328
 30األنصاري :أسىن املطالب ،اجلزء الرابع ،ص .170
An assault is an offence against the human body. 31
IPC. Page 595, 3rd, Ed. WW. Chitaley.،595

 32قانون العقوابت اهلندي ،ج  ،3ص
 33قانون اجلرائم (قانون العقوابت الباكستاين املادة ،441
 34شرح قانون العقوابت ،القسم العام ،حممود حممود مصطفى ،ص .)182
 35حممود حممود مصطفى :شرح قانون العقوابت ،ص ( 182نقض  27نوفرب سنة 1939م جمموعة
القواعد القانونية ،ج  ،5رقم  ،13ص  18و يناير سنة 1959م القضية رقم  ،1626ص 28
قضائية).
 36حممود حممود مصطفى :شرح قانون العقوابت ،القسم العام ،ص .184
 37حممود حممود مصطفى :املرجع السابق ،ص .184
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 38عبد القادر عودة :التشريع اجلنائي اإلسالمي ،ج  ،1ص .479
 39النووي :صحيح مسلم بشرح النووى ج  ،11ص  ،169ط :دار الفكر بريوت ،اإلمام أمحد :املسند،
ج  ،3ص .491
 40ابن عابدين :رد املختار على الدر املختار ،ج  ،6ص.457
 41املرجع السابق ،ج  ،6ص  ،547الزيلعي :تبيني احلقائق ج  ،6ص ،110الطوري :حممد بن حسني
بن علىالطوري ،تكلمة البحر الرائق ،ج  ،8ص  ،302الكاساين :بدائع الصنائع ،املرجع السابق،
ج  ،7ص .93
 42الدسوقي :حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،ج  ،4ص .357
 43الشربيين :مغىن احملتاج ،ج  ،4ص  ،194هناية احملتاج ،الرملي ،ج  ،8ص .22 ،21
 44املرجع السابق ،ج  ،4ص .194
 45الطوري :حممد بن حسني بن على ،تكملة البحر الرائق ،اجلزء الثامن ،ص  ،344نفس املعىن يف شرح
در املختار ،حممد عالء الدين احلصكفي ،مطبعة صبيح ،اجلزء الثاين ،ص  ،444وشرح العناية
على اهلداية ،حممد بن حممود البابريت ،طبعة 1328هـ ،ص .269
 46للشافعي :األم ،طبعة الشعب ،1968 ،اجلزء السادس ،ص .27
 47للشافعي :األم ،اجلزء السادس ،ص .27
 48البهوين :شرح منتهى اإلرادات ،طبعة 1366هـ1947/م ،ص .378
 49ابن فرحون :تبصرة احلكام  اامش فتح العلى املالك ،طبعة احلليب ،1958 ،اجلزء الثاين ،ص .186
 50حممود حممود مصطفى :املرجع السابق ،القسم العام ،ص  ،193ويف القانون الباكستاين.
 52حممود حممود مصطفى :شرح قانون العقوابت ،ص .193
 53حممد حمي الدين عوض :القانون اجلنائي ،ص  ،601حممود حممود مصطفى :شرح قانون العقوابت،
ص .194
 54حممود حممود مصطفى :القانون اجلنائي ،املرجع السابق ،ص .194
 55ابن عابدين :حاشية ابن عابدين على الدر املسماة رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار،
اجلزء اخلامس ،ص .383
 56احلصكفي :حممد عالء الدين ،شرح الدر املختار شرح تنوير األبصار ،اجلزء الثاين ،طبعة صبيح،
ص .444
 57الشافعي :األم ،اجلزء السادس ،ص .27
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