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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني، 
نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليًما كثًيا، وبعد…

فلقد اعتنى الإ�سالم مب�سالح الإن�سان الدنيوية، كما اعتنى باأمور اآخرته، 
واأتى بالت�سريعات التي تكفل له �سيانة حقوقه، ورعايتها.

وقد قرر الإ�سالم كليات خم�ص، و�سعى يف �سائر ت�سريعاته حلفظها، وهي 
النف�ص، واملال، والعقل، والعر�ص، والدين.

وذلك لأن حفظ هذه الكليات هو ال�سبيل الوحيد ل�ستقرار املجتمع امل�سلم، 
ا�سطراب  يعني  الكليات  هذه  اإحدى  حفظ  يف  والتفريط  اأفراده،  و�سعادة 

املجتمع، و�سياع الأمن.

الأمن  متنحه  التي  القوانني  �سن  عن  عاجز  قا�سر  الب�سري  العقل  ولأن 
جاءت  وي�سونها،  حقوقه،  يحفظ  اإلهي  ت�سريع  اإلى  اأبًدا  ومفتقر  وال�سعادة، 
م�سروعية دفاع املرء عن نف�سه وماله وعر�سه من كل اعتداء جائر، واإن كان 
املعتدي من اأهل الإ�سالم؛ حفًظا لالأنف�ص املع�سومة، وعناية بالدماء املحرمة، 

ا على �سيانة الأعرا�ص والأموال من اأن تنتهك اأو تغت�سب. وحر�سً

فمع  الت�سريعات،  هذه  مثل  يف  تظهر  وو�سطيتها  ال�سريعة  روح  اإن  بل 
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ا  حترميها وجترميها لكافة اأ�سكال العدوان والتطاول على الغي بغي حق اأيًّ
نف�سه  عن  الدفاع  حق  لالإن�سان  تثبت  الوقت  ذات  يف  فهي  الغي،  هذا  كان 
وعر�سه وماله، ودفع كل �سائل على �سيء منها، ولو ت�سبب هذا الدفع يف اأذى 

املدفوع.

كما اأن يف �سرعية دفع ال�سائل -اإ�سافة ملا �سبق- ت�سريفًا لالإن�سان، واإثبات 
حقه يف احلياة الكرمية، وحماربة كل اأ�سكال الظلم والتعدي على هذا احلق؛ 
�سرعية  ذلك  لت�سمن  مدافعته  وعدم  لل�سائل  ال�ست�سالم  بوجوب  قيل  لو  اإذ 
�إظهار �لذلة و�خلنوع و�خل�صوع لكل متجرب، وت�صليط �أمثال هوؤلء على حياة 
يف  النا�ص  ظلم  على  دين  من  وازع  يردعه  ل  من  وت�سجيع  واأرزاقهم،  العباد 

اأنف�سهم واأموالهم واأعرا�سهم، وهذا ما ياأباه �سرعنا احلكيم.

اأو ما ي�سميه البع�ص ب�حق الدفاع عن النف�ص واإن  اإن حق )دفع ال�سائل( 
�سبقت لإثباته �سريعتنا الغراء وما قبلها من ال�سرائع والأديان فاإنه من احلقوق 
اأحقيته  يف  ينازع  ول  العاملية،  والنظم  الدولية  الأعراف  �سائر  بها  تقر  التي 

منازع.

ال�سائل  دفع  اأحكام  يف  البحث  هذا  مو�سوع  يكون  اأن  اآثرت  كله  لذلك 
وعنونت له ب� )دفع ال�سائل واأحكامه درا�سة فقهية(.

اأهمية املو�شوع:

ما يعاين منه كثي من امل�سلمني اليوم من ال�ستهانة بحرمة الأنف�ص . 1
عنه  نتج  مما  الديني،  الوازع  �سعف  نتيجة  والأموال،  والأعرا�ص 

تف�سي العديد من اجلرائم يف جمتمعات امل�سلمني.

هذا املو�سوع يجلي مظهر و�سطية ال�سريعة الإ�سالمية وتوازنها وتوافقها . )
مع الفطر ال�سليمة، وذلك يف جترميها العدوان مع ت�سريعها رده.
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ما يرتتب على ال�سول من التعدي على ال�سروريات اخلم�ص اأو على . 3
�سيء منها.

اأ�شباب اختيار املو�شوع:

ح�سول . 1 مع  ل�سيما  ال�سائل،  دفع  اأحكام  ملعرفة  امللحة  احلاجة 
بع�ص  يف  لالأمن  اختالل  من  بع�سها  عن  نتج  وما  املعا�سرة  الثورات 
بالد امل�سلمني، وما ح�سل ب�سببه من التعدي على الأنف�ص والأعرا�ص 

والأموال املع�سومة.
الرغبة يف اإظهار روح ال�سريعة الإ�سالمية، ومقا�سدها العظمى يف . )

حفظ الكليات اخلم�ص و�سيانتها.
الدرا�سة . 3 درا�سته  ي�ستدعي  مما  م�سائله  وتداخل  املو�سوع  ت�سعب 

وترتيب  جزئياته،  من  جزئية  كل  يف  والتف�سيل  الدقيقة،  الفقهية 
م�سائله لي�ستفيد منها كل باحث. 

اأهداف البحث: 

بيان املراد بدفع ال�سائل.. 1
بيان حكم ال�سول وحكم دفعه.. )
بيان ما يرتتب على دفع ال�سائل من اأحكام الدنيا والآخرة. . 3

منهج البحث: 

مع . 1 بدليلها،  حكمها  فاأذكر  التفاق،  موا�سع  من  امل�ساألة  كانت  اإذا 
توثيق التفاق من مظانه املعتمدة.

اإذا كانت امل�ساألة من م�سائل اخلالف فاأتبع ما يلي:. )

اأ- حترير اخلالف، اإذا كانت بع�ص �سور امل�ساألة حمل خالف، وبع�سها 
حمل اتفاق.
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ب- ذكر الأقوال يف امل�ساألة، وبيان من قال بها من اأهل العلم، ويكون 
عر�ص اخلالف ح�سب الجتاهات الفقهية.

العناية بذكر ما  الفقهية املعتمدة، مع  ج- القت�سار على املذاهب 
تي�سر الوقوف عليه من اأقوال ال�سلف ال�سالح.

د- توثيق الأقوال من كتب اأهل املذهب نف�سه.

يرد  ما  وذكر  الدللة،  وجه  بيان  مع  الأقوال،  اأدلة  ا�ستق�ساء  ه�- 
عليها من مناق�سات، وما يجاب به عنها ما اأمكن. 

و- الرتجيح مع بيان �سببه. 

التخريج . 3 يف  الأ�سلية  واملراجع  امل�سادر  اأمهات  على  العتماد 
والتحرير والتوثيق واجلمع.

الرتكيز على مو�سوع البحث، وجتنب ال�ستطراد.. 4

جتنب ذكر الأقوال ال�ساذة.. 5

ترقيم الآيات وبيان �سورها.. 6

مل . 7 اإن  درجتها  يف  ال�ساأن  اأهل  ذكره  ما  وبيان  الأحاديث،  تخريج 
اأحدهما، فاإن كانت كذلك فاأكتفي حينئذ  اأو  تكن يف ال�سحيحني، 

بتخريجها.

تخريج الآثار من م�سادرها الأ�سلية، واحلكم عليها. . 8

التعريف بامل�سطلحات و�سرح الغريب.. 9

العناية بقواعد اللغة العربية، والإمالء، وعالمات الرتقيم.. 10
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خطة البحث:

 جعلت بحثي هذا يف مقدمة، واأربعة مباحث:

 املبحث الأول: املراد ب�)دفع ال�سائل(، وفيه ثالثة مطالب:

 املطلب الأول: املراد ب� )دفع ال�سائل( لغة.

 املطلب الثاين: املراد ب� )دفع ال�سائل( ا�سطالًحا.

 املطلب الثالث: الألفاظ ذات ال�سلة ب�)دفع ال�سائل(.

املبحث الثاين: حكم ال�سول.

املبحث الثالث: حكم دفع ال�سائل.

املبحث الرابع: ما يرتتب على دفع ال�سائل، وفيه مطلبان:

 املطلب الأول: ما يرتتب على الدفع من اأحكام الدنيا.

 املطلب الثاين: ما يرتتب على الدفع من اأحكام الآخرة.

وخامتة: وت�ستمل على خال�سة البحث.

ا لوجهه الكرمي،  العمل خال�سً اأن يجعل هذا   وختاًما فاأرجو من املولى 
واأن ينفع به اإنه �سميع قريب جميب.
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املبحث االأول
املراد بـ)دفع ال�صائل(

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب االأول
املراد بـ )دفع ال�صائل( لغة

)دفع ال�سائل( جملة مركبة من كلمتني )دفع( و )ال�سائل(.

ْفع: الإِزالة بقّوة، يقال: َدَفَعه َيْدَفُعه َدْفًعا و َدفاًعا، و َداَفَعه  اأما )دفع( فالدَّ

منهم عن  واحد  كّل  َدَفَعه  ال�سيَء:  وَتَداَفُعوا  َتَداَفع،  و  َع  َتَدفَّ و  فاْنَدَفَع  َعه  َدفَّ و 
�سديد  ِمْدَفع:  و  َدّفاع  ورجل  ا،  بع�سً هم  بع�سُ َدَفَع  اأَي  القوُم  تداَفع  و  �ساحبه، 
ْفع)1(، ويف املقايي�ص يف اللغة: )الدال والفاء والعني اأ�سل واحد م�سهور، يدل  الدَّ
على تنحية ال�سيء())(، يقال: دافع اهلل عنه ال�سوء، وتدافع القوم يف احلرب 
ا، وا�ستدفع اهلل الأ�سواء اأي طلب منه اأن يدفعها عنه)3(. اأي دفع بع�سهم بع�سً

واأما كلمة )ال�سائل( فا�سم فاعل من الفعل �سال اأي ا�ستطال، و�سال عليه اإذا 
وثب عليه، و�سولة مبعنى وثبة، يقال: ربَّ قول اأ�سدُّ من �سول، وامل�ساولة املواثبة، 

وكذلك ال�سيال وال�سيالة وال�سولن)4(.
ل�سان العرب، ف�سل الدال، حرف العني، مادة )دفع( )87/8(.  )1(

لبن فار�ص: باب الدال والعني وما يثلثهما من كتاب الدال، مادة )دفع( �ص)360(.  )((
خمتار ال�سحاح ملحمد الرازي، باب الدال، مادة )دفع( �ص)87(.  )3(

املرجع ال�سابق، باب ال�ساد، مادة )�سول( �ص)156(.  )4(
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قهر  على  يدل  �سحيح  اأ�سل  والالم  والواو  )ال�ساد  فار�ص:  ابن  يقول 
وعلو()1(.

و�ل�صوؤول من �لرجال من ي�صرب �لنا�ص ويتطاول عليهم))(.

املطلب الثاين
تعريف )دفع ال�صائل( ا�صطالًحا

ل يبعد التعبي ال�سطالحي للدفع عن املراد به لغة، واأما ال�سائل فياد به 
ا�سطالًحا: ]كل قا�سد من م�سلم وذمي وعبد وحر و�سبي وجمنون وبهيمة)3( 

يجوز دفعه على مع�سوم من نف�ص اأو طرف اأو منفعة اأو ب�سع اأو مال)4([.

ف الفقهاء ال�سول باأنه: الوثوب على مع�سوم بغي حق)5(. وَعرَّ

املركب)دفع  للفظ  ال�سطالحي  التعريف  يكون  �سبق  ما  خالل  ومن 
ال�سائل( باأنه: منع اأو درء اأو ردُّ كل قا�سد من م�سلم وذمي وعبد وحر و�سبي 
اأو  اأو منفعة  اأو طرف  وجمنون وبهيمة)6( يجوز دفعه على مع�سوم من نف�ص 

ب�سع اأو مال)7(.

�شرح التعريف:

قوله يف التعريف الأول )قا�سد( ويف التعريف الثاين )الوثوب(: تدل هاتان 
اللفظتان على وجود النية الإجرامية، والق�سد اجلنائي من ال�سائل.

 قوله )من م�سلم وذمي وعبد وحر و�سبي وجمنون(: يدل على اأن ال�سائل 
املقايي�ص يف اللغة، باب ال�ساد والواو وما يثلثهما من كتاب ال�ساد، مادة )�سول( �ص))58(.  )1(

ل�سان العرب، ف�سل ال�ساد، حرف الالم، مادة )�سول()388/11(.  )((
ينظر: رو�سة الطالبني )187/10(، واملجموع )0)/401(.  )3(

املجموع )0)/401(.  )4(
اإعانة الطالبني )170/4(.  )5(

ينظر: رو�سة الطالبني )187/10(، واملجموع )0)/401(.  )6(
املجموع )0)/401(.  )7(
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قد يكون م�سلًما اأو غي م�سلم، وقد يكون مكلًفا اأو غي مكلف، وقد يكون ماًل 
كالعبد و�لبهيمة على ما �صياأتي، و�لن�ص على هوؤلء يدل على �عتبار ع�صمة 
الدم يف الآدمي ال�سائل، وهذا ل يعني اأنه ل يت�سور ال�سول من اآدمي غي 
مع�سوم كحربي ومرتد، بل يت�سور ومدافعته حينئذ اآكد، واإمنا ن�ص على جملة 
من املع�سومني لرتتب احلكم ال�سرعي القا�سي بزوال الع�سمة بال�سول، اأما 

غي املع�سوم فال احرتام ول ع�سمة له اأ�ساًل.

 قوله )وبهيمة( كالكلب العقور، وهو يدل على اأن ال�سول قد يكون من غي 
الآدمي كما يكون من اآدمي.

الثاين:  التعريف  و)بغي حق( يف  الأول  التعريف  دفعه( يف  )يجوز  قوله 
القيدين لإخراج ما ل يجوز دفعه من ال�سائلني، وهو ال�سائل  جيء بهذين 

بحق على ما �سياأتي بيانه.

 قوله )على مع�سوم(: والع�سمة تكون لنف�ص امل�سول عليه، يقول البكري: 
ال�سائل  دفع  لل�سخ�ص  يجوز  فال  ال�سالة،  وتارك  واملرتد  احلربي  )خرج 
عنهم()1(، وتكون لطرف الإن�سان ومنفعته وعر�سه وماله، وقد ف�سل ما ميكن 
اأن يقع عليه ال�سول يف التعريف الأول، واأجمل يف التعريف الثاين لي�سمل كل ما 

كان مع�سوًما.

لو  كما  )الدين(،  عليه  ي�سال  قد  ما  اأنواع  اإلى  هنا  ي�ساف  اأن  وميكن   
اندفع اآدمي اأو غيه اإلى م�سحف لتمزيقه اأو م�سجد لتدني�سه، ويف م�سروعية 
)وكذلك  اهلل:  رحمه  تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  يقول  الدين  ال�سائل عن  دفع 
قتل الغالم - اأي الغالم الذي قتله اخل�سر ÷ وذكر اهلل ق�سته يف �سورة 
يفتنهما عن  كان  باأنه  لعلمه  اأبويه؛  على  ال�سائل  دفع  باب  من  كان  الكهف- 
على  ال�سائل  دفع  وجوب  على  الأمة  اإجماع  اهلل  رحمه  �ساق  بل  دينهما())(، 

اإعانة الطالبني )171/4(.  )1(
جمموع الفتاوى )7/11)4(  )((
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اِئِل  اِئِل، وَدْفُع ال�سَّ ْفِع َفُهو اأ�َسدُّ اأْنَواِع َدْفِع ال�سَّ ا ِقَتاُل الدَّ الدين حني قال:)واأمَّ
ْنيا  ْيَن والدُّ اِئُل الَِّذي ُيْف�ِسُد الدِّ ْيِن، َواِجٌب اإْجَماًعا، فالَعُدوُّ ال�سَّ َعِن احُلْرَمِة والدِّ

اِن ِمْن َدْفِعه()1(. ل �َسْيَء اأْوَجَب َبْعَد الإمْيَ

م�سطلح  ال�سائل(  )دفع  مب�سطلح  املت�سلة  املعا�سرة  امل�سطلحات  ومن 
الدفاع ال�سرعي، ويراد به واجب الإن�سان يف حماية نف�سه اأو نف�ص غيه، وحقه 
يف حماية ماله اأو مال غيه من كل اعتداء حال غي م�سروع بالقوة الالزمة لدفع 

هذا العتداء.))(

املطلب الثالث
االألفاظ ذات ال�صلة بـ)دفع ال�صائل(

ْفع( ما يلي: من الألفاظ ذات ال�سلة بلفظة )الدَّ

لفظة )الدرء( من الفعل َدَراأ قال الرازي: )الدرء الدفع()3(.. 1

ًة . ) وِردَّ ا  ردًّ ويرده  وجهه  عن  رّده  يقال  َردَّ  الفعل  من   ) )الردُّ لفظة 
بالك�سر �سرفه)4(.

لفظة )املْنع( من الفعل َمَنَع، واملنع �سد الإعطاء)5(.. 3

ومن الألفاظ املت�سلة ب� )املدافعة( )املجاهدة( اأو )اجلهاد( من الفعل 
جاهد، ويق�سد به بذل الو�سع)6(.

و)املقاتلة( من الفعل قاتل يقال: ا�ستقتل اأي ا�ستمات مبعنى مل يباِل باملوت 
ل�سجاعته)7(.

الفتاوى الكربى )608/4(  )1(
الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي ال�سيخ/عبدالقادرعودة ))/1)(.  )((

خمتار ال�سحاح، باب الدال، مادة )دراأ( �ص)84(.  )3(

املرجع ال�سابق، باب الراء، مادة )ردد( �ص)101(.  )4(
املرجع ال�سابق، باب امليم، مادة )منع( �ص)65)(.  )5(

املختار، باب اجليم، مادة )جهد( �ص)48(.  )6(
املختار، باب القاف، مادة )قتل( �ص)18)(.  )7(
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واأما لفظة )ال�سائل( فمن الألفاظ املت�سلة مبعنى ال�سول ما يلي:

لفظة )العادي( وهو من العداوة، والعداء بالفتح واملد،هو جتاوز احلد . 1
يف الظلم، و)املعتدي( مثله وهو من الفعل )اعتدى()1(.

لفظة )املتطاول( وهو ا�سم الفاعل من الفعل تطاول))(.. )

لفظة )الهاجم( و )املهاجم( يقول ابن فار�ص: )الهاء واجليم وامليم . 3
اأ�سل �سحيح واحد يدل على ورود �سيء بغتة... يقال: هجمت على 
القوم بغته، اأهجم هجوًما... والهجمة من الإبل ما بني الت�سعني اإلى 

املئة لأنها تهجم املورد بقوة()3(.

لفظة )الباغي( وهو املعتدي بغي وجه حق، جاء يف خمتار ال�سحاح: . 4
جماوزة  وكل  رمى،  وبابه  ا�ستطال،  عليه  وَبَغى  التعدي،  )الَبْغُي 

و�إفر�ط على �ملقد�ر �لذي هو حد �ل�صيء فهو َبْغٌي(.)4(

املرجع ال�سابق. باب العني، مادة )عدا( �ص)176(.  )1(
املرجع ال�سابق، باب الطاء، مادة )طال( �ص)168(.  )((

املقايي�ص يف اللغة، باب الهاء واجليم وما يثلثهما، كتاب الهاء، مادة )هجم( �ص)1065(.  )3(
خمتار ال�سحاح، مادة )بغى( �ص)4)(.  )4(
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املبحث الثاين
حكم ال�صول

حق،  بغي  مع�سوم  على  الوثوب  هو  تعريفه-  يف  �سبق  -كما  ال�سول   
والفقهاء رحمهم اهلل يف م�سنفاتهم يطلقون ال�سائل ويريدون به املندفع 
ت�سميه  الذي  )وهذا  فتاويه:  يف  اهلل  رحمه  الإ�سالم  �سيخ  يقول  حق،  بغي 

الفقهاء ال�سائل هو الظامل بال تاأويل()1(.

فاإن كان ال�سول وثوًبا بغي حق فال �سك ول ريب اأن حكمه التحرمي؛ اإذ 
احلكم على ال�سيء فرع عن ت�سوره، ومما يدل على التحرمي ما يلي: 

یڤ(  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  )ۈئ  تعالى:  قوله  عموم   -1
]البقرة:190[.

 )- قوله تعالى: )ڱ ڱ ڱ ں ں( ]البقرة:188[، وقوله: )ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( ]الن�ساء:9)[، فاإن كان العدوان 
والأطراف  الأنف�ص  من  خطورته  تعظم  مما  فغيها  حمرًما  الأموال  على 

واملنافع والأب�ساع اأولى.

ا،  اأي�سً النبوية  ال�سنة  عليه  دلت  العدوان  حترمي  على  الكتاب  دل  وكما 
فعن نفيع بن احلارث  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن الزمان قد ا�ستدار كهيئته 
واأموالكم  دماءكم  »فاإن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  اإلى  والأر�ص«  ال�سموات  اهلل  خلق  يوم 
�سهركم  يف  هذا  بلدكم  يف  هذا  يومكم  كحرمة،  حرام  عليكم  واأعرا�سكم 

جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم )8)/319(.  )1(
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هذا، و�ستلقون ربكم في�ساألكم عن اأعمالكم، فال ترجعوا بعدي كفاًرا ي�سرب 
بع�سكم رقاب بع�ص«)1(.

والأعرا�ص  الدماء  »تغليظ حترمي  بباب:  له يف �سحيح م�سلم  ُبِوب  وقد 
والأموال«.

يقول الإمام النووي: )املراد بهذا كله -يق�سد املقدمة التي ذكرها النبي 
والتحذير من  والأعرا�ص،  والدماء  الأموال  توكيد غلظ حترمي  بيان  ملسو هيلع هللا ىلص- 

ذلك())(.

حذف  على  هو  دماءكم...«  »فاإن  )قوله:  حجر:  ابن  احلافظ  ويقول 
م�ساف، اأي �سفك دمائكم، واأخذ اأموالكم، وثلب اأعرا�سكم، والِعر�ص بك�سر 

العني مو�سع املدح والذم من الإن�سان، �سواء كان يف نف�سه اأو �سلفه()3(.

وقد جاءت الأحاديث التي ل حت�سى يف بيان �سدة قبح الظلم، و�سناعة 
اإليه  امل�سلم، واحلث على الإح�سان  واأوجبت احرتام حق  جرم من اقرتفه، 

والتحذير من اإيذائه.

اأخرجه البخاري، باب من قال الأ�سحى يوم النحر من كتاب الأ�ساحي )30)5(، وم�سلم باب تغليظ حترمي.... من   )1(
كتاب الق�سامة واملحاربني والق�سا�ص والديات )1679(.

�سرح �سحيح م�سلم )171/11(.  )((
فتح الباري )1/)19(.  )3(
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املبحث الثالث
حكم دفع ال�صائل

دفع ال�سائل م�سروع يف اجلملة بل نقل بع�سهم التفاق على �سرعيته، مع 
اختالفهم يف حكم الدفع هل هو الوجوب اأم اجلواز، وذلك بناء على اختالف 

ما يقع عليه ال�سول، و�سياأتي ذلك مف�ساًل باإذن اهلل.

ويف م�سروعية دفع ال�سائل يقول الإمام النووي -رحمه اهلل-: )اإذا ق�سده 
رجل يف نف�سه اأو ماله اأو اأهله بغي حق، فيجوز للم�سول عليه اأن يدفع طالب 
قتله عن نف�سه اأو طرفه اأو زوجه اأو ولده، وماله، واإن اأف�سى الدفع اإلى قتله، 
و�سواء كان ال�سائل اآدميًّا مكلًفا كالبالغ العاقل، اأو كان غي مكلف كال�سبي 
اأو كان بهيمة كالفحل ال�سائل والبعي الهائج... واإذا جاز دفعه  واملجنون، 

بالقتل، وهو متفق عليه، كان نف�سه هدًرا، مكلًفا اأو غي مكلف()1(.

ويقول احلافظ يف الفتح: )واتفقوا على جواز دفع ال�سائل، ولو اأتى على 
نف�ص املدفوع())(.

اأف�سى  واإن  البهائم،  ال�سائل من  الإجماع على جواز دفع  ابن قدامة  ونقل 
دفعها اإلى قتلها يقول -رحمه اهلل-: )وجملته اأن الإن�سان اإذا �سالت عليه بهيمة، 

فلم ميكنه دفعها اإل بقتلها، جاز له قتلها اإجماًعا()3(.

املجموع ))/403(.  )1(
فتح الباري ))45/1)(.  )((

املغني ))530/1(.  )3(



468

الدكتورة أمل بنت إبراهيم بن عبد الله الدباسي

ويقول �سيخ الإ�سالم -رحمه اهلل- يف فتاويه حاكًيا الإجماع على م�سروعية 
دفع ال�سائل على النف�ص: )وكذا اإذا طلبوا -اأي املحاربني- دمه كان له اأن 

يدفعهم ولو بالقتل اإجماًعا()1(.

ا  اأي�سً اهلل-  -رحمه  �ساق  بل  فح�سب،  الأنف�ص  عن  الدفع  يف  هذا  ولي�ص   
الإجماع على م�سروعية الدفع عن املال حيث يقول: )ويجوز للمظلومني الذين 

تراد اأموالهم قتال املحاربني باإجماع امل�سلمني())(.

كما ن�ص كثي من العلماء على م�سروعية دفع ال�سائل)3(، واأنه حق للم�سول 
عليه، ومما يدل على م�سروعية دفع ال�سائل ما يلي:

اأوًل: من القراآن الكرمي:

ومن  املعتدي،  عدوان  ورد  ال�سائل،  دفع  م�سروعية  على  الكتاب  دل 
الن�سو�ص الدالة على ذلك ما يلي:

ڳ . 1 ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  )ک  تعالى:  قوله 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں( ]البقرة:194[.

)ک ک  يقول القرطبي -يرحمه اهلل- عند تف�سيه هذه الآية: 
اأمكن. واإما  اإن  اإما باملبا�سرة،  ک ک گ( عموم متفق عليه، 
باحلكام، واختلف النا�ص يف املكافاأة هل ت�سمى عدواًنا اأم ل؟ وقال: 

لي�ص يف القراآن جماز قال: املقابلة عدوان وهو عدوان مباح()4(.

جمموع الفتاوى )34/)4)(.  )1(
املرجع ال�سابق )8)/319(.  )((

ينظر: الهداية )448/4(، وبداية املبتدي )448/4(، وتنوير الأب�سار )190/10(، والدر املختار )190/10(، وحا�سية   )3(
ابن عابدين )10/)19-193(، وجامع الأمهات )5/1)5(، ومواهب اجلليل )3/6)3(، وحا�سية الد�سوقي )357/4(، 
الذخية ))1/)6)(، وال�سرح الكبي )57/4)(، والتاج والإكليل )68/6)(، ومنح اجلليل )367/9(، ورو�سة الطالبني 
)187/10(، والإقناع ))/545(، وفتح املعني )171/4(، واإعانة الطالبني )171/4(، والإن�ساف )303/10(، واملبدع 

)154/9(، واملغني ))530/1(، والفروع )10/)16(.
اجلامع لأحكام القراآن ))/353(.  )4(
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وهذه الآية اأ�سل يعتمد عليه يف م�سروعية دفع ال�سائل يقول البكري 
ک ک ک... -رحمه اهلل-: )والأ�سل يف ال�سيال قوله تعالى 

الآية()1(.

ھ . ) ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ  املدح:  معر�ص  يف  تعالى  قوله 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ( ]ال�سورى:39-)4[، وذلك لأن التذلل 

ملن بغى لي�ص من �سفات من جعل اهلل له العزة، حيث قال: )گ گ 
ڳ ڳ( ]املنافقون:8[.

ىئ . 3 ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  )وئ  تعالى:  قوله 
پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی  ی  ىئ 
ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ 
ڤ ڤڦ( ]البقرة:190-191[. فالآيتان الأولى والثانية دلتا على 

م�سروعية مقاتلة من بداأنا بالقتال.

ثانًيا: من ال�شنة النبوية:

ما جاء يف احلديث الذي يرويه �سعيد بن زيد  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: . 1
»من قتل دون ماله فهو �سهيد، ومن قتل دون اأهله فهو �سهيد، ومن قتل 

دون دينه فهو �سهيد، ومن قتل دون دمه فهو �سهيد«))(.

ويف امل�سند اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما من م�سلم يظلم مبظلمة فيقاتل فيقتل 

اإعانة الطالبني )170/4(.  )1(
اأخرجه اأبوداود، باب يف قتال الل�سو�ص من كتاب ال�سنة ))477(، واأخرجه الرتمذي، باب ما جاء فيمن قتل دون   )((
ماله فهو �سهيد من كتاب الديات )1)14(، قال اأبوعي�سى: »هذا حديث ح�سن �سحيح«، والن�سائي يف �سننه الكربى، 
باب من قتل دون دينه من كتاب حترمي الدم )4094(، واأ�سل هذا احلديث عند م�سلم من حديث عبداهلل بن عمرو. 

ينظر بتخريجه �ص)18(من هذا البحث.
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اإل قتل �سهيًدا«)1(، وحا�سله اأنه ملا جعل املقتول لأجل الدفع �سهيًدا دل 
التزاًما على اأن له القتل والقتال، كما اأن من قتله اأهل احلرب ملا كان 

�سهيًدا كان له القتل والقتال. ))(

يا . ) فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  اإلى  جاء  رجاًل  اأن  اأبوهريرة   يرويه  ما 
ر�سول اهلل اأراأيت اإن جاء رجل يريد اأخذ مايل؟ قال: »فال تعطه مالك« 
قال: اأراأيت اإن قاتلني؟ قال: »قاتله«، قال: اأراأيت اإن قتلني؟ قال: »فاأنت 
�سهيد« قال: اأراأيت اإن قتلته؟ قال: »هو يف النار«)3(، ففي هذا احلديث 
ال�سائل على  املال فمدافعة ومقاتلة  ال�سائل على  الأمر مبقاتلة  جاء 

غيه مما هو اأخطر كالنف�ص والعر�ص من باب اأولى.

ودرءًا . 3 واجلماعات  الأفراد  لل�سرر عن  اإزالة  ال�سائل  اأن يف مدافعة 
امل�سارة  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  نهى  وقد  �إليه،  �ملوؤدية  و�لأ�صباب  للو�صائل 
احلديث  هذا  من  العلماء  وا�ستلهم  �سرار«)4(  ول  �سرر  »ل  بقوله: 
قاعدة فقهية وهي قاعدة: »ل �سرر ول �سرار« حيث ينهى الإ�سالم 
ا كان م�سدره- عن كل مع�سوم من اآدمي وغيه)5(،  عن ال�سرر -اأيًّ
كما اأن مدافعة ال�سائل من امل�سقة املوجبة للتي�سي، عماًل بقاعدة» 

ف اإ�سناده. ينظر: امل�سند )110/)51(. عِّ م�سند الإمام اأحمد )6913(، و�سُ  )1(
اإعانة الطالبني )171/4(.  )((

اأخرجه الإمام م�سلم يف �سحيحه، باب الدليل على اأن من ق�سد اأخذ مال غيه بغي حق... من كتاب الإميان )140(.  )3(
الأحكام  كتاب  من  بجاره  ي�سر  ما  بنى يف حقه  من  باب  ماجه،  ابن  اأخرجه  وقد  عبا�ص   ابن  هو من حديث   )4(
)341)(، والبيهقي يف �سننه الكربى عن اأبي �سعيد اخلدري  )11166( قال البيهقي -رحمه اهلل- يف بع�ص 

املوا�سع من �سننه )158/6(: »واأما حديث ل �سرر ول �سرار فهو مر�سل«.
ا )345)( يقول يف م�ستدركه بعد ذكره ))/66(: »�صحيح �لإ�صناد على �صرط  واأخرجه احلاكم عن اأبي �سعيد اأي�سً  

م�سلم« وقد يكون احلاكم وهم يف ت�سحيحه اإذ اأعله كثي من العلماء بالنقطاع اأو الإر�سال. 
التعليق  اأحاديث  وتنقيح   ،)(8(/(( الهداية  اأحاديث  تخريج  يف  والدراية   ،)49/3( الزجاجة  م�سباح  ينظر: 

)538/3(، وخال�سة البدر املني ))/438(، ون�سب الراية )385/4(.
قال ابن حزم يف املحلى )8/9)(: »وهذا خرب مل ي�سح قط، واإمنا جاء مر�ساًل اأو من طريق فيها اإ�سحاق بن يحيى 

وهو جمهول«.
ينظر: الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �ص)173(، والأ�سباه والنظائر لبن جنيم �ص)85(.  )5(
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امل�سقة جتلب التي�سي«)1(، والتي�سي هنا وا�سح، حيث جعل اهلل تعالى 
ما كان حمرًما يف اأ�سله وهو ا�ستباحة الأنف�ص مباًحا عند ال�سرورة، 

ل اإثم يف الإقدام عليه.

ثالًثا: من املعقول:

لو قيل بعدم م�سروعية الدفاع عن النف�ص ورد ال�سائل لأدى ذلك اإلى تلف 
امل�سول عليه واأذاه يف نف�سه وحرمته وماله، ولت�سلط النا�ص بع�سهم على بع�ص، 
تعالى:  قال  والفجار،  الظلمة  وغلب  املنكرات،  وتف�ست  واملرج،  الهرج  وكرث 

)ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( ]البقرة:51)[))(.

اإَلْيِه  َذَهَبْت  ما  اْلأَْمُر يف ذلك على  كان  )َوَلْو  يقول اجل�سا�ص رحمه اهلل: 
حتى  عنه  َواْلإِْم�َساُك  ُظْلًما  ِه  َغْيِ َقْتَل  َد  َق�سَ من  َقْتِل  َحْظِر  من  اِئَفُة  الطَّ هذه 
َيْقُتَل من ُيِريُد َقْتَلُه َلَوَجَب ِمْثُلُه يف �َساِئِر امْلَْحُظوَراِت اإَذا اأََراَد اْلَفاِجُر اْرِتَكاَبَها 
اْلأَْمِر  َتْرُك  ذلك  يف  َفَيُكوَن  َيْفَعَلَها  حتى  عنه  �ِسَك  مُنْ اأَْن  امْلَاِل  َواأَْخِذ  َنا  الزِّ من 
ِو اآَثاِر  َلَمِة َوحَمْ اِق َوالظَّ اِر َوَغَلَبِة اْلُف�سَّ ْهِي عن امْلُْنَكِر َوا�ْسِتياَلِء اْلُفجَّ ِبامْلَْعُروِف َوالنَّ

ِريَعِة()3(. ال�سَّ

باتفاق  قتاًل  كان  واإن  به  يندفع  مبا  ال�سائل  دفع  م�سروعية  ثبتت  وحيث 
العلماء)4( فكيف يجاب عن حديث ابن م�سعود عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »ل 
يحل دم امرئ م�سلم ي�سهد اأن ل اإله اإل اهلل واأين ر�سول اهلل اإل باإحدى ثالث: 

الثّيب الزاين، والنف�ص بالنف�ص، والتارك لدينه املفارق للجماعة«)5(.

ينظر: جملة الأحكام العدلية م )17( 18/1، ودرر احلكام 31/1، والأ�سباه والنظائر لل�سيوطي 76/1، واملنثور 3/ 169،   )1(
وغمز عيون الب�سائر 68/4، وقواعد الفقه 1/))1، و�سرح القواعد الفقهية 157/1.

املبدع )154/9(.  )((
اأحكام القراآن )47/4(.  )3(

ُنقل التفاق يف املجموع )0)/403(، ويف الفتح ))45/1)(، ويف جمموع الفتاوى )34/)4)(.  )4(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، باب قول اهلل تعالى: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( من كتاب الديات )6484(.  )5(
واأخرجه م�سلم يف �سحيحه، باب ما يباح به دم امل�سلم من كتاب: الق�سامة واملحاربني والق�سا�ص والديات )1676(.  
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حيث ن�ص احلديث على حترمي كل دم �سوى من ذكرهم يف احلديث ولي�ص 
ال�سائل منهم.

قيل: ذكر ابن دقيق العيد اأن هذا احلديث عام ُيخ�ص منه ال�سائل ونحوه، 
فيباح قتله، قال: )وقد يجاب عن هذا: باأنه داخل يف املفارق للجماعة، اأو يكون 

�ملر�د ل يحل تعمد قتله ق�صًد� �إل يف هوؤلء �لثالثة، و�هلل �أعلم()1(.

اآبادي، واحلافظ يف الفتح، واملباركفوري))(  وذكر ال�سنعاين، والعظيم 
نحًوا مما ذكر ابن دقيق العيد رحمهم اهلل جميًعا.

 وللج�سا�ص رحمه اهلل توجيه اآخر حيث يقول:)ِقيَل له -اأي مدعي ح�سر 
ِه ُظْلًما َد�ِخٌل  ُد ِلَقْتِل َغرْيِ من ت�صتباح دماوؤهم بهذه �لثالث فقط- هذ� �ْلَقا�صِ
َد ِلَقْتِلِه، ِلَئالَّ  ا َقَتْلَناُه ِبَنْف�ِص من َق�سَ َ ِه، َفاإِمنَّ ُه اأََراَد َقْتَل َغْيِ ؛ ِلأَنَّ رَبِ يف هذا اخْلَ

اُه( )3(. وِد ِبَقْتِلَنا اإيَّ َيْقُتَلُه َفاأَْحَيْيَنا َنْف�َص امْلَْق�سُ

ومع اأن مدافعة ال�سائل م�سروعة يف اجلملة، اإل اأن هناك بع�ص امل�سائل 
التي حتتاج ملزيد تف�سيل وبيان، ولذلك اأقول: اإن ال�سائل ل يخلو اإما اأن يكون 
ا اأو غي اآدمي، والآدمي اإما اأن يكون مع�سوًما اأو غي مع�سوم، وقد يكون  اآدميًّ
ا، واخلا�ص  ا وقد يكون خا�سً مكلًفا اأو غي مكلف، وامل�سول عليه قد يكون عامًّ

ا اأو ماًل اأو ديًنا. قد يكون نف�ًسا اأو طرًفا اأو منفعة اأو عر�سً

وتباح  ع�سمته،  تزول  فب�سوله  مع�سوًما  مكلًفا  اآدمًيا  ال�سائل  كان  فاإن 
ا اأو م�ستاأمًنا فالأن  مدافعته اإن كان م�سلًما لعموم الأدلة ال�سابقة، واإن كان ذميًّ

عهده واأمانه ينتق�ص ب�سياله.

اإذا ق�سدها كافر  يقول ال�سربيني: )ويجب الدفع عن ب�سع... وعن نف�سه 

�سرح الأربعني نووية يف الأحاديث ال�سحيحة النبوية �ص)69(.  )1(
ينظر: �سبل ال�سالم )31/3)(، وعون املعبود ))5/1(، وفتح الباري ))03/1)(، وحتفة الأحوذي )312/6(.  )((

اأحكام القراآن )47/4(.  )3(
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ولو مع�سوًما اأو غي مع�سوم ل حرمة له واملع�سوم بطلت حرمته ب�سياله، ولأن 
ال�ست�سالم للكافر ذل يف الدين()1(.

وذكر النووي -رحمه اهلل- يف الرو�سة))(، والبكري يف الإعانة نحوه.)3(

ويقول الإمام مرعي بن يو�سف احلنبلي يف معر�ص حديثه عما ينتق�ص به 
عهد اأهل الذمة: )فاإن اأبى من اأهل الذمة بذل اجلزية... اأو قطع الطريق... 

اأو تعدى على م�سلم بقتل، اأو فتنه عن دينه انتق�ص عهده()4(.

يقول ال�سيخ اإبراهيم بن �سويان معلاًل ما ذكره الإمام مرعي: )انتق�ص 
عهده؛ لعدم وفائه مبقت�سى الذمة من اأمن جانبه()5(.

م�صروط  ذلك  اأن  اإل  املع�صوم،  الآدمي  دفع  مب�صروعية  القول  ومع 
باأمور:

 ال�صرط الأول:

عليه  امل�سول  على  الواقع  الفعل  يكون  اأن  فيجب  اعتداء:  هناك  يكون  اأن 
اعتداء، فاإن مل يكن كذلك وكان ال�سول بحق مل يجز دفعه، يقول ال�سيخ حممد 
خمتار ال�سنقيطي: )ثم اإن هذا ال�سائل اإذا هجم على الغي قد يهجم بحق، 
وقد يهجم بغي حق... كاأن يكون الذي هجم عليه مطالًبا بحق اهلل اأو بجرمية، 
وكالم العلماء ين�ص على حالة ما اإذا كان ال�سائل بغي حق ولي�ص املراد ما 
اإذا كان بحق، فمن هجم على الغي وعنده حق يف هذا الهجوم وله اإذن �سرعي 

فاإنه يخرج من م�ساألتنا()6(.

الإقناع ))/544(.  )1(
رو�سة الطالبني )188/10(.  )((

اإعانة الطالبني )173/4(.  )3(
دليل الطالب لنيل املطالب )85/1)(.  )4(

منار ال�سبيل )85/1)(.  )5(
من موقع ال�سبكة الإ�سالمية على �سبكة املعلومات من جمموعة درو�ص لل�سيخ ي�سرح بها )زاد امل�ستقنع(.  )6(
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بل ن�ص كثي من العلماء على اأن ال�سائل الذي يدافع ويهدر دمه ب�سوله 
هو ال�سائل بغي حق، ولذا ُبّوب يف �سحيح م�سلم حلديث عبداهلل بن عمرو 
كان  حق  بغي  غيه  مال  اأخذ  ق�سد  من  اأن  على  )الدليل  بباب:  ال�سابق 
القا�سد مهدر الدم يف حقه، واإن قتل كان يف النار، واإن من قتل دون ماله 

فهو �سهيد()1(.

كما ن�ص على ذلك الإمام النووي عند �سرحه احلديث))(.

جتوز  اأنه  على  دليل  فيها  الباب  )واأحاديث  النيل:  يف  ال�سوكاين  ويقول 
مقاتلة من اأراد اأخذ مال اإن�سان... اإذا كان الأخذ بغي حق()3(.

حرمته،  تزول  ول  مدافعته،  حتل  ل  بحق  �سائل  فكل  ذلك  على  وبناء   
ال�سبي،  اأدب  اإذا  واملعلم  للتاأديب،  الزوج زوجته  اأو  ولده  اإذا �سرب  فالأب 
واجلالد حني يقطع رقبة املحكوم عليه اأو يد ال�سارق، وم�ستويف الق�سا�ص 
ا، كل هوؤلء ل يعترب فعلهم عدو�ًنا،  �أو يقطع يده ق�صا�صً حني يقتل �لقاتل 
واإمنا هو ا�ستعمال حلق اأو اأداء لواجب، وكل عمل اأوجبته ال�سريعة اأو اأجازته 
اإذا با�سره �ساحب احلق، كالقب�ص والتفتي�ص واجللد  ل يعترب فعله اعتداء 
وال�سلطات  لالأفراد  املقررة  والواجبات  احلقوق  من  ذلك  وغي  واحلب�ص، 

العامة اأو عليهم)4(

ولقد راأينا يف زمننا هذا تعدي بع�ص ذوي التوجهات املنحرفة، والأفكار 
ال�سلطان،  لرجال  املحرتمة  والأرواح  املع�سومة،  الدماء  ي�ستبيحون  ال�سالة، 
ر  وي�صدِّ �ل�صائل(  دفع  )م�صروعية  وحجتهم  وغريهم،  �لأمن  وم�صوؤويل 

�سرح �سحيح م�سلم ))/343(.  )1(
املرجع ال�سابق. واحلديث يراد به حديث عبداهلل بن عمرو  وحيث قال، قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من قتل دون ماله   )((
فهو �سهيد« اأخرجه م�سلم، باب الدليل على اأن من ق�سد اأخذ مال... من كتاب الإميان )359(، كما اأخرجه يف 

حتفة الأ�سراف )8611(.
نيل الأوطار لل�سوكاين )391/5(.  )3(

الت�سريع اجلنائي يف الإ�سالم للدكتور/عبدالقادر عودة ))/7)(.  )4(
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مبثل  �ملعلومات  �صبكة  على  فتاوى  من  عنه  ي�صدر  ما  منهم  �ل�صالل  روؤو�ص 
هذه امل�سطلحات الفقهية، وما ذاك اإل تربيًرا جلرمهم، وتغطية ل�ساللهم، 
وللعبث والتغرير بعقول ال�سفهاء والعامة ممن لي�ص لديهم قليل فقه ول كثيه.

وقد جتد يف تلكم الفتاوى بع�ص الأدلة ال�سرعية كحديث: »من قتل دون 
دمه... « وغيه ليقبل قولهم، وتروج اأفكارهم)1(.

�أن  �لعلم  �أهل  �لذي عليه  �أن  ويجاب عن هوؤلء مبا ذكره �بن �ملنذر من 
للرجل اأن يدفع ال�سائل اإذا اأريد ظلًما بغي تف�سيل، اإل اأن كل من يحفظ 
الواردة  لالآثار  ال�سلطان  ا�ستثناء  على  كاملجمعني  احلديث  علماء  من  عنه 

بالأمر بال�سرب على جوره وترك القيام عليه))(.

اأريد ظلًما،  واإن  ال�سلطان  واإجماع املحدثني على عدم جواز دفع ر�سول 
فكيف اإذا كان يريده بحق؟!

عن  يدفعون  الذين  ال�سلطان  جند  عّد  اهلل-  -رحمه  الإ�سالم  �سيخ  اإن  بل 
معر�ص  يف  اهلل-  -رحمه  يقول  اهلل،  �سبيل  يف  جماهدين  واأر�سهم  امل�سلمني 
حديثه عن ال�سائل واأحكامه: )ول يحل لل�سلطان اأن ياأخذ من اأرباب الأموال 
طلب  بل  طلبهم،  يف  ير�سلهم  الذين  وللجند  املحاربني...  طلب  على  جعاًل 
هوؤلء من نوع �جلهاد يف �صبيل �هلل، فيخرج فيه جند �مل�صلمني... وينفق على 

املجاهدين)3( يف هذا من املال الذي ينفق منه على �سائر الغزاة()4(.

العقوبة  ترتتب  احلرمة  ومع  قتله،  حرم  بحق  �سال  من  فكل  هذا  فعلى 

العامة فاخلوارج رفعوا  الرباقة خلداع  ببع�ص امل�سطلحات  اأنها كانت تترت�ص  ال�سالة يرى  الفرق  لتاريخ  واملتتبع   )1(
�سعار التحاكم هلل دون غيه، والرواف�ص رفعوا �سعار حب اآل البيت، بل اإن كل �ساحب باطل لبد اأن ي�سرت باطله بحق 
لُيقبل ولذا فكل الغزاة وامل�ستعمرين الذين نهبوا ثروات امل�سلمني كان �سعارهم يف حمالتهم حتقيق العدل واحلرية 

وامل�ساواة يف بالد امل�سلمني.
ينظر: �سبل ال�سالم )507/3(، ونيل الأوطار )391/5(، وحتفة الأحوذي )565/4(.  )((

هوؤلء �ملجاهدون �صارو� يقتلون �ليوم جهاًد� يف �صبيل �هلل.  )3(
جمموع الفتاوى )8)/1)3(.  )4(
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ال�سرعية، ووجوب ال�سمان، كما لو كان هذا ال�سائل بهيمة ككلب حرا�سة �سال 
على من اأقبل عليه فقتله امل�سول عليه فعليه �سمانه؛ لأن �سوله بحق، وال�سرع 

رخ�ص يف كلب احلرا�سة.

والعتداء الذي يجوز دفعه لي�ص له حد مقرر؛ في�سح اأن يكون العتداء 
�سديًدا، وي�سح اأن يكون ب�سيًطا، وب�ساطة العتداء ل متنع من الدفاع، ولكنها 

تقيد املدافع باأن يدفع العتداء بالقوة الالزمة لدفعه)1(.

ال�صرط الثاين:

الدفاع،  حالة  يخلق  الذي  هو  العتداء  فحلول  حاًل،  العتداء  يكون  اأن 
بالعتد�ء  �لتهديد  للدفاع، ومثله  �ملوؤجل ل يعترب حمالاًّ  ومن ثم فالعتد�ء 
ا؛ اإذ لي�ص هناك خطر يحتمي منه الإن�سان بالدفاع  فلي�ص حمالًّ للدفاع اأي�سً
العاجل))(، ول يفهم من هذا اأن ينتظر امل�سول عليه حتى ي�سيبه ال�سائل 
بالفعل، بل من حقه اأن ي�سرع اإلى رد العتداء املتوقع اإذا علم اأو غلب على 
ظنه اأنه ل يخطئه، يقول الدمياطي من علماء ال�سافعية: )ويجوز لل�سخ�ص 
ب�صياله  �ل�صائل  تلب�ص  �لدفع  جلو�ز  ي�صرتط  فال  �صياله  ظن  غلبة  عند 

حقيقة()3(.

لقتله،  كاف  ال�سائل  من  ال�سالح  اإ�سهار  اعتربوا جمرد  الفقهاء  اإن  بل 
مادام ال�سالح مما يقتل عادة)4(، اأما جمرد ال�سك اأو الظن ال�سعيف والوهم 
فال يربر الدفع، كما اأن اإ�سهار ال�سالح بق�سد املزاح واللعب ل يجعل امل�سهور 
هذا  على  ال�سالح  اإ�سهار  لأن  عليه؛  م�سوًل  يجعله  ول  دفاع  حالة  يف  عليه 
الوجه ل يعترب اعتداء، لكن اإذا كانت الظروف تدل على اأن ال�سائل يظهر 

الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي للدكتور/عبدالقادر عودة ))/7)(.  )1(
الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي للدكتور/عبدالقادر عودة ))/30(.  )((

اإعانة الطالبني )171/4(.  )3(
ينظر: �ملب�صوط لل�صرخ�صي )4)/50(، والأم )79/7(.  )4(



477

 دفع الصائل وأحكامه

املزاح ويبطن اجلد حتى يتمكن من امل�سول عليه، كان للم�سول عليه دفع 
�سره ولو بقتله اإذا مل ميكن دفعه اإل بالقتل)1(.

 ال�صرط الثالث:

�أن  �لدفاع  حالة  لوجود  ي�صرتط  �آخر:  بطريق  �لعتد�ء  دفع  ميكن  ل  �أن 
ال�سائل  دفع  اأمكن  فاإذا  ال�سائل،  لدفع  اأخرى ممكنة  و�سيلة  هناك  تكون  ل 
ملن  باخلروج  بالأمر  اأوًل  فيبداأ  ا�ستعمالها،  وجب  مقاتلته  اأخرى غي  بو�سيلة 
دخل منزله، فاإن مل يفعل وعظه، واأنذره عذاب اهلل واأليم عقابه اإن كان يعقل 
اخلطاب ويفهمه))( فاإن اأبى فاإن اأمكنه دفعه مثاًل بال�سراخ وال�ستغاثة فلي�ص 
هذه  عليه  امل�سول  اأهمل  فاإن  يقتله،  اأو  يجرحه  اأو  ي�سربه  اأن  عليه  للم�سول 
الو�سيلة ودفع العتداء مبا�سرة فهو معتد، واختلف يف الهرب هل يجب على 
امل�سول عليه الهرب اإن اأمكنه اأم له اأن يدافع؟ فقال بع�سهم: اإن اأمكنه الهرب 

اأو الحتماء فلي�ص له الدفع حينئذ)3(.

اأو  اإذا مل تلحقه م�سقة  اأنهم قيدوا قولهم مبا  اإل  وذكر هذا القول املالكية 
�سرر بالهرب اأو الحتماء، فاإن حلقه ذلك مل يلزمه، وجاز له الدفع حينئذ)4(، 

وقيد ال�سافعية جواز الدفع مع اإمكان الهرب اإن كان الهرب يف حقه م�سيًنا)5(.

وي�صرتط على كل حال عند من يرون �لهرب دفاًعا �أن يقوم �لهرب مقام 
الدفاع، فاإذا كان الدفاع عن املال اأو احلرمي، ومل ي�ستطع املدافع الهرب باملال 

اأو احلرمي فال يعترب الهرب دفاًعا ول يلزم به امل�سول عليه)6(.

الت�سريع اجلنائي ))/30(.  )1(
ينظر: ال�سرح الكبي )357/4(، وحا�سية الد�سوقي )357/4(.  )((

ينظر: الإن�ساف )303/10(، واملبدع )154/9(.  )3(
ينظر: ال�سرح الكبي )357/4(، وحا�سية الد�سوقي )357/4(، وجامع الأمهات )5/1)5(، والذخية ))1/)6)(،   )4(

ومنح اجلليل )369/9(.
حتفة املحتاج )6/4)1(.  )5(

ينظر: حتفة املحتاج )6/4)1(، واأ�سنى املطالب )167/4(، والت�سريع اجلنائي الإ�سالمي ))/)3(.  )6(
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 ال�صرط الرابع:

ال�سائل،  لرد  الالزمة  بالقوة  اللتزام  عليه  فيجب  الدفع  يف  �سرع  اإذا 
في�صرتط يف �لدفاع �أن يكون بالقدر �لالزم لدفع �لعتد�ء، فاإن ز�د عن ذلك 
فهو اعتداء ل دفاع، فامل�سول عليه مقيد دائًما باأن يدفع العتداء باأي�سر ما 
يندفع به، ولي�ص له اأن يدفعه بالكثي اإذا كان يندفع بالقليل)1(؛ لأن املق�سود 
ممن  ال�سائل  كان  منه))(،فاإن  اأكرث  اإلى  حاجة  فال  بقليل  اندفع  فاإن  دفعه 
ذهب  اأو  فقتل،  بالع�سا  يندفع  ممن  كان  اأو  بالع�سا  ف�سرب  بالكالم  يندفع 
مولًيا فاتبعه اأو قتله، اأو �سربه �سربة عطلته وكفي �سره فاأثنى عليه باأخرى، 
عليه  امل�سول  فعلى  رجله،  فقطع  ف�سربه  مدبًرا  فولى  فقطع ميينه  اأو �سربه 
الدفع  ولأن  بقدرها،  تقدر  ال�سرورة  اإذ  احلاجة)3(  قدر  عن  زاد  ما  �سمان 
باأن يرد على  اأمر اهلل �سبحانه وتعالى  اإلى اعتداء وظلم، ولقد  حتول حينئذ 
املعتدي مبثل عدوانه دون زيادة ؛ اإذ املق�سود كف عدوانه ل الإ�سرار به، ولقد 

امتدح اهلل من ينت�سر على من بغي عليه يف قوله تعالى: )ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھھ ھ ھ ے ے( ]ال�سورى:39-40[ ولكنه قرر بعد هذه العبارة اأن 

جز�ء �ل�صيئة مثلها دون زيادة، وعليه فالبد �أن ي�صرط هذ� �لنت�صار مبا �أباحه 
اهلل من عدم املجاوزة؛ لأن املجاوزة عن احلد ظلم، والعدل يف النت�سار هو 

القت�سار على امل�ساواة)4(.

ويف �سرورة التقيد بالأخف فالأخف يف دفع ال�سائل، يقول الإمام النووي -رحمه 
اهلل-: )فيجب على امل�سول عليه رعاية التدريج والدفع بالأهون فالأهون()5(.

الطالبني  ورو�سة   ،)369/9( اجلليل  ومنح   ،)357/4( الد�سوقي  وحا�سية   ،)357/4( الكبي  ال�سرح  ينظر:   )1(
 ،)531/1(( واملغني   ،)173/4( الطالبني  واإعانة   ،)545/(( والإقناع   ،)30/8( املحتاج  ونهاية   ،)187/10(

والت�سريع اجلنائي الإ�سالمي ))/)3(.
املغني ))531/1(.  )((

ذكر املغني نحوه ))531/1(.  )3(
فتح القدير لل�سوكاين )541/4(.  )4(

رو�سة الطالبني )187/10(.  )5(
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اإل  يندفعوا  مل  فاإن  فالأ�سهل،  بالأ�سهل  )يدفعهم  الإ�سالم:  �سيخ  ويقول 
بالقتال فله اأن يقاتلهم، ونقل الإجماع على جواز دفعهم بالقتل اإن مل يندفعوا 

بغيه()1(.

ويقول احلافظ يف الفتح: )لو مل يندفع بال�سيء اخلفيف جاز بالثقيل واإن 
اأ�سيبت نف�سه فهدر())(.

َوًرا ِمْنَها: َوا�ْشَتْثَنى اْلُفَقَهاُء ِمْن َذِلَك �شُ

َعَلْيِه . 1 ول  َو�مْلَ�صُ َوَنْحِوِهَما،  ا  �ْلَع�صَ �أَِو  ْوِط  ِبال�صَّ َيْنَدِفُع  اِئل  �ل�صَّ َكاَن  َلْو 
ْفُع اإِلَّ ِبِه، َوَلْي�َص  ِكُنُه الدَّ ُه َل مُيْ ْرُب ِبِه، لأَِنَّ ْيَف َفَلُه ال�سَّ َل َيِجُد اإِلَّ ال�سَّ

ْوِط َوَنْحِوِه. َحاِب �ل�صَّ ٍر يِف َتْرِك ��ْصِت�صْ َق�صِّ مِبُ

َعْن . ) َفاُع  الدِّ َفَلُه  ْبِط  ال�سَّ َعِن  الأَْْمُر  َوا�ْسَتدَّ  َبْيَنُهَما،  اْلِقَتال  اْلَتَحَم  َلِو 
ِتيِب امْلَْذُكوِر. ْ ا َلَدْيِه، ُدوَن ُمَراَعاِة الرتَّ َنْف�ِسِه مِبَ

اِئل َل َيْنَدِفُع اإِلَّ ِباْلَقْتل َفَلُه اأَْن َيْقُتَلُه ُدوَن . 3 ول َعَلْيِه اأَنَّ ال�سَّ اإَِذا َظنَّ امْلَ�سُ
ِتيِب امْلَْذُكوِر، َوَكَذا اإِْن َخاَف اأَْن َيْبُدَرُه ِباْلَقْتل اإِْن مَلْ َي�ْسِبْق  ْ ُمَراَعاِة الرتَّ
ول َعَلْيِه يِف  ُق امْلَ�سُ دَّ ا َيْقُتُلُه، اأَْو َيْقَطُع َطَرَفُه. َوُي�سَ ْرُبُه مِبَ ُهَو ِبِه َفَلُه �سَ
َنِة َعَلى َذِلَك،  َعَدِم اإِْمَكاِن التََّخلُّ�صِ ِبُدوِن َما َدَفَع ِبِه، ِلُع�ْسِر اإَِقاَمِة اْلَبيِّ
وهو املذهب عند احلنابلة)3(، و�سوبه املرداوي)4(، ون�ص عليه بع�ص 

املالكية)5(.

ُب . 4 ٍن- َفاَل جَتِ �سَ ِم -َكُمْرَتدٍّ َوَحْرِبيٍّ َوَزاٍن حُمْ اِئل ُمْهَدَر الدَّ اإَِذا َكاَن ال�سَّ
ِه، َبل َلُه اْلُعُدول اإَِلى َقْتِلِه، ِلَعَدِم ُحْرَمِتِه)6(. ِتيِب يِف َحقِّ ْ ُمَراَعاُة الرتَّ

جمموع الفتاوى )34/)4)(.  )1(
فتح الباري ))45/1)(.  )((

ينظر: املغني ))1/)53(، والإن�ساف )303/10(.  )3(
الإن�ساف )303/10(.  )4(

ينظر: ال�سرح الكبي )357/4(، وحا�سية الد�سوقي )357/4(، والذخية ))1/)6)(، وجامع الأمهات )5/1)5(.  )5(
ينظر: ال�سرح الكبي )357/4(، وحا�سية الد�سوقي )357/4(، ومنح اجلليل )369/9(، ورو�سة الطالبني )187/10(،و   )6(



480

الدكتورة أمل بنت إبراهيم بن عبد الله الدباسي

ال�صرط اخلام�س:

فيكتفى  يح�سر  مل  اإن  وقيل:  ُح�سر،  اإذا  البينة  على  العلماء  بع�ص  ن�ص 
ل  عليه  �سال  لكونه  رجاًل  قتل  اأنه  عليه  امل�سول  دعوى  جمرد  اإذ  بيمينه)1(. 
يقبل، وكذا لو قتله زاعًما اأنه وجده مع امراأته واأنكر اأولياء املقتول طولب القاتل 
بالبينة فاإن مل ياأت ببينة فعليه القود))(، يدل على ذلك حكم علي بن اأبي طالب 
 ملا �ُسئل عن رجل دخل بيته فاإذا مع امراأته رجل فقتلها وقتله قال علي: )اإن 

جاء باأربعة �سهداء واإل فليعط برمته()3(.

ا،  فاإن كان ال�سائل املع�سوم غي مكلف؛ ك�سبي وجمنون فيجوز دفعه اأي�سً
يقول �سيخ الإ�سالم رحمه اهلل: )وقتل ال�سائل جائز واإن كان �سغًيا()4(.

وملا اأورد -رحمه اهلل- ق�سة قتل اخل�سر ÷ الغالم الواردة يف �سورة 
الكهف قال: )وق�سة الغالم م�سمونها جواز قتل ال�سبي ال�سائل()5(.

كما قرر كثي من العلماء �سرعية قتل ال�سائل من غي املكلفني، ولهم يف 
ذلك ن�سو�ص �سريحة.)6(

لأنه يف  املع�سوم،  اأولى من دفع  ال�سائل غي مع�سوم فدفعه  فاإن كان 
الأ�سل ل حرمة ول ع�سمة له. 

اجلنائي  والت�سريع   ،)531/1(( واملغني   ،)173/4( الطالبني  واإعانة   ،)545/(( والإقناع   ،)30/8( املحتاج  ونهاية 
الإ�سالمي ))/)3(، واملو�سوعة الفقهية الكويتية )8)/107(.

ينظر: ال�سرح الكبي )357/4(، وحا�سية الد�سوقي )357/4(، ورو�سة الطالبني )190/10(، واملغني ))536/1(.  )1(
ينظر: املهذب )0)/408(، واملجموع )0)/)41(، واملغني ))536-535/1(.  )((

م�سنفه  يف  �سيبة  اأبي  وابن   ،)17915( م�سنفه  يف  وعبدالرزاق   ،)174(5( الكربى  �س�سنه  يف  البيهقي  اأخرجه   )3(
.)(7879(

واأعطي برمته: اأي بجملته، ينظر خمتار ال�سحاح، باب الراء، مادة )رمم( �ص)108(.  
جمموع الفتاوى )69/11)(.  )4(

املرجع ال�سابق ))/34)(.  )5(
الكبي  وال�سرح   ،)357/4( الد�سوقي  وحا�سية   ،)(6(/1(( والذخية   ،)191/10( عابدين  ابن  حا�سية  ينظر:   )6(
والإقناع   ،)173/4( الطالبني  واإعانة   ،)187/10( الطالبني  ورو�سة   ،)5(5/1( الأمهات  وجامع   ،)357/4(

))/545(، والفروع )10/)16(، واملغني ))530/1(، وحا�سية البعلي )10/)16(.
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يقول �سيخ الإ�سالم يف معر�ص حديثه عن حكم دفع ال�سائل: )الكافر احلربي 
الذي ي�ستحل دماء امل�سلمني، واأموالهم، ويرى جواز قتالهم، اأولى باملحاربة من 
عن  الدفع  )ويجب  ال�سربيني:  ويقول  ذلك()1(،  حترمي  يعتقد  الذي  الفا�سق 
ب�سع... وعن نف�سه اإذا ق�سدها كافر... لأن ال�ست�سالم للكافر ذل يف الدين())(.

وهذا يف ال�سائل من الكفار على حق خا�ص، فاإن كان ال�سول من الكافر 
اأو جمموعهم على جماعة من امل�سلمني، اأو على م�سر من اأم�سارهم، فحينئذ 
يجب مدافعة من �سال من الكفار، وهو ما يعرف يف ا�سطالح الفقهاء ب� )قتال 
الدفع(، يقول اجل�سا�ص رحمه اهلل: )معلوم يف اعتقاد جميع امل�سلمني اأنه 
اإذا خاف اأهل الثغور من العدو، و مل تكن فيهم مقاومة، فخافوا على بالدهم 
وعلى اأنف�سهم و ذراريهم ؛ اأن الفر�ص على كافة الأمة اأن ينفر اإليهم من يكف 

عاديتهم عن امل�سلمني، و هذا ل خالف فيه بني الأمة( )3(. 

ويقول ابن قدامة رحمه اهلل:)ويتعني اجلهاد يف ثالثة موا�سع... وذكر منها اإذا 
نزل الكفار ببلد تعني على اأهله قتالهم ودفعهم()4(، وقال ابن تيمية �سيخ الإ�سالم 
رحمه اهلل: )فالعدو ال�سائل الذي يف�سد الدين والدنيا ل �سيء اأوجب بعد الإميان 
يبقى  العدو فال  اإذا هجم  اآخر: )فاأما  وقال رحمه اهلل يف مو�سع  من دفعه()5(، 

للخالف وجه، فاإن دفع �سررهم عن الدين والنف�ص واحلرمة واجب اإجماًعا()6(.

ا: )فاإما اإذا اأراد العدو الهجوم على امل�سلمني فاإنه ي�سي دفعه  ويقول اأي�سً
عن  دفع  فهذا  لإعانتهم...  املق�سودين،  غي  وعلى  املق�سودين،  على  واجًبا 

الدين واحلرمة والأنف�ص، وهو قتال ا�سطرار()7(.

جمموع الفتاوى )8)/470(.  )1(
الإقناع ))/544(.  )((

اأحكام القراآن )4/)31(.  )3(
املغني )163/9(.  )4(

الفتاوى الكربى )608/4(  )5(
الفتاوى الكربى )607/4(.  )6(

جمموع الفتاوى )8)/359(.  )7(
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وقال نحو قولهم عامة فقهاء الإ�سالم، ونقل الإجماع ابن حزم -رحمه 
اأهل  بي�سة  عن  الكفر  واأهل  امل�سركني  دفاع  اأن  )واتفقوا  قال:  حيث  اهلل- 
الإ�سالم وقراهم وح�سونهم وحرميهم اإذا نزلوا على امل�سلمني فر�ص على 

الأحرار البالغني املطيقني()1(.

وهذا املو�سوع كبي، ويحتاج اإلى بحث م�ستقل، ولكنني اأ�سرت اإليه من 
باب اإمتام عنا�سر املو�سوع.

قدامة  ابن  نقل  فقد  العقور،  كالكلب  اآدمي؛  غي  ال�سائل  كان  اأن  اأما 
لقتلها،  اأدت مدافعتها  ولو  البهيمة،  الإجماع على جواز مدافعة  رحمه اهلل 
حيث يقول: )وجملته اأن الإن�سان اإذا �سالت عليه بهيمة، فلم ميكنه دفعها 

اإل بقتلها، جاز له قتلها اإجماًعا())(.

وكما يتنوع ال�سائل يتنوع امل�سول عليه: فاإما اأن يكون نف�ًسا اأو طرًفا اأو 
كونه  كان م�سروًعا- يف  -واإن  الدفع  ويختلف حكم  ديًنا،  اأو  ا  اأو عر�سً ماًل 
لزاًما  كان  ولذا  قدمت،  كما  اإليه  امل�سول  اختالف  ح�سب  جائًزا  اأو  واجًبا 

التطرق اإلى كل نوع مما �سبق والتف�سيل يف حكمه.

اأوًل: اأن يكون املدفوع عنه)امل�شول عليه( نف�ًشا.

اإن كان ال�سائل بهيمة فقد اأوجب بع�ص العلماء مدافعتها ولو بقتلها اإذا 
مل تندفع مبا هو اأهون من ذلك.

يقول الإمام ابن العربي -رحمه اهلل-: )اإذا راأى م�سلم فحاًل ي�سول على 
م�سلم فاإنه يلزمه اأن يدفعه عنه واإن اأدى اإلى قتله، ول �سمان على قاتله حينئذ، 

�سواء كان القاتل له هو الذي �سال عليه الفحل اأو معيًنا له من اخللق()3(.

مراتب الإجماع �ص)119(.  )1(
املغني ))530/1(.  )((

اأحكام القراآن )438/1(.  )3(
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ويقول علي�ص: )اإذا �سال اجلمل على الرجل فخافه على نف�سه فقتله فال 
�سيء عليه... واملدافعة واجبة ل �سيما اإذا كان ال�سائل غي اآدمي()1(.

الدفع عن ب�سع... وعن نف�سه  ال�سربيني -رحمه اهلل-: )ويجب  ويقول 
اإذا ق�سدها كافر... اأو ق�سدها بهيمة())(.

ذكره تبًعا ملا يف الرو�سة)3( واحتج القائلون بالوجوب: اأن البهيمة تذبح 
ل�ستبقاء الآدمي فال وجه لال�ست�سالم لها)4(.

فاإن كان ال�سائل اآدميًّا م�سلًما مكلًفا فما حكم دفعه عن النف�ص؟

اختلف الفقهاء يف هذه امل�ساألة، ولهم فيها اأقوال:

القول الأول:

املالكية ورجحه منهم  لبع�ص  وقول  الدفع، وهو قول احلنفية)5(،  يلزمه 
القرطبي وابن العز)6(، وهو وجه لل�سافعية )7(، وقيل قول لل�سافعية)8(.

القول الثاين:

ل يلزمه الدفع، وهو قول لبع�ص املالكية)9(، وهو الوجه اأو القول الثاين 
عند ال�سافعية )10(، وقد رجحه الإمام النووي)11(، بل قال بع�سهم: ي�سن 

ال�ست�سالم لل�سائل))1(.
منح اجلليل )369/9(.  )1(

الإقناع ))/544(.  )((
رو�سة الطالبني للنووي )188/10(.  )3(

ينظر: الإقناع ))/544(، واإعانة الطالبني )173/4(.  )4(
 ،)190/1( املختار  والدر   ،)448/4( املبتدي  وبداية   ،)448/4( والهداية   ،)190/10( الأب�سار  تنوير  ينظر:   )5(

وحا�سية ابن عابدين )191/10(.
ينظر: حا�سية الد�سوقي )357/4(، ومواهب اجلليل )3/6)3(.  )6(

ينظر: املهذب )0)/400(، واملجموع )0)/403(، ورو�سة الطالبني )188/10(.  )7(
رو�سة الطالبني )188/10(.  )8(

ينظر: حا�سية الد�سوقي )357/4(، ومواهب اجلليل )3/6)3(.  )9(
ينظر: املهذب )0)/400(، واملجموع )0)/403(، ورو�سة الطالبني )10/،188(، وفتح الوهاب ))/91)(.  )10(

رو�سة الطالبني )188/10(.  )11(
ينظر: رو�سة الطالبني )188/10(، والإقناع لل�سربيني ))/545(، وفتح املعني )173/4(، واإعانة الطالبني )173/4(.  )1((
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القول الثالث:

اأن يكون امل�سول عليه ملًكا  اإل  النف�ص  الدفع عن  الإن�سان  ل يجب على 
بقائه م�سلحة عامة،  وكان يف  زمانه،  توحد يف  اأو عاملًا  ملكه  توحد يف 

فيجب الدفع ول يجوز ال�ست�سالم، ذكره بع�ص ال�سافعية)1(.

القول الرابع:

التفريق بني زمن الفنت وغيها، ففي زمن الفنت ال�ست�سالم وعدم الدفع 
اإما يجوز الدفع واإما يجب، وقد نقل القرايف -رحمه  اأولى، ويف غيها 
اأبي بكر العربي قوله: )واملدفوع عنه كل مع�سوم من  اهلل- عن الإمام 
نف�ص اأو ب�سع اأو مال واأمره بيده اإن �ساء �سلم نف�سه اأو يدفع عنها، ويختلف 
احلال ففي زمان الفتنة الأولى ال�سرب تقلياًل لها، اأو مق�سوًدا وحده())(، 
يلزم  اأحدهما  الفتنة روايتان  وهو قول احلنابلة، فعندهم يف غي زمن 
ابن  ورجحه  املذهب«)4(،  »وهو  الإن�ساف:  يف  املرداوي  قال   ،)3( الدفع 
الأ�سح«)5(،  على  نف�سه  عن  الدفع  »ويلزمه  قال:  حيث  الفروع  يف  مفلح 

والأخرى ليلزم امل�سول عليه الدفع)6(.

ولهم يف الدفع زمن الفنت روايتان اأحدهما الوجوب، والأخرى اجلواز)7(، 
يقول �سيخ الإ�سالم رحمه اهلل حاكًيا اخلالف يف هذه امل�ساألة:

)اأما اإذا كان مق�سوده قتل الإن�سان جاز له الدفع عن نف�سه وهل يجب؟ 
يدفع عن  فهل  فتنة  كان يف  اإذا  فاأما  �سلطان  للنا�ص  كان  اإذا  وهذا  قولني: 

اإعانة الطالبني )173/4(.  )1(
الذخية ))1/)6)(.  )((

ينظر: الإن�ساف )304/10(، والفروع )10/)16(، واملحرر ))/)16(، واملبدع )155/9(.  )3(
الإن�ساف )304/10(.  )4(

الفروع )10/)16(.  )5(
ينظر: الإن�ساف )304/10(، والفروع )10/)16(، واملحرر ))/)16(، واملبدع )155/9(.  )6(
ينظر: الإن�ساف )304/10(، والفروع )10/)16(، واملحرر ))/)16(، واملبدع )155/9(.  )7(
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نف�سه يف الفتنة اأو ي�ست�سلم فال يقاتل على قولني لأهل العلم يف مذهب اأحمد 
وغيه()1(.

اختيار  وهو  الفنت،  زمن  نف�سه  عن  الدفع  يلزمه  ل  اأنه  املرداوي  ورجح 
اإلى  مييل  قدامة  ابن  املذهب())(،وكاأن  من  ال�سحيح  )وهو  قال:  جماعة، 

هذا الراأي حيث يقول: )ل يجب الدفع عن نف�سه وماله(.)3(

الإمام  قول  هو  وزمن غيها  الفنت  زمن  بني  املدافعة  بالتفريق يف  والقول 
التي  احلال  بني  الأوزاعي  )وفرق  اهلل-:  -رحمه  ال�سنعاين  يقول  الأوزاعي، 
بن  عبداهلل  حديث  -يعني  عليها  احلديث  فحمل  واإمام  جماعة  فيها  للنا�ص 
اأحًدا()5(  يقاتل  ول  فلي�ست�سلم  والفرقة  اخلالف  حال  يف  واأما  عمرو-)4( 
واأف�سلية  الفنت  زمن  القتال  ترك  ا�ستحباب  يرى  اهلل  رحمه  ال�سنعاين  وكاأن 
و�سنية  القتال  ترك  ا�ستحباب  راأى  من  اأن  يظهر  والذي  لل�سائل،  ال�ست�سالم 

ال�ست�سالم من ال�سافعية تابع الأوزاعي -رحمه اهلل- يف هذا القول.

اأدلة كل قول:

اأدلة القول الأول:

ا�ستدل اأ�سحاب القول الأول القائلون بوجوب الدفع مبا يلي:

الدليل الأول: 

قوله تعالى: )ۀ ۀ ہ ہ ہ( ]البقرة:195[، وقوله: )ڃ چ چچ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ( ]الن�ساء:9)[.

جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم )8)/0)3(.  )1(
الإن�ساف )304/10(.  )((

املغني ))534/1(.  )3(
�سياأتي لحًقا باإذن اهلل.  )4(

�سبل ال�سالم )507/3-508(، وذكر املباركفوري نحوه يف حتفة الأحوذي )566-565/4(.  )5(
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وجه ال�ستدلل:

كما يحرم على الإن�سان قتل نف�سه بن�ص الآية -�سواء كان ذلك بفعل اإيجابي 
كاخلنق واجلرح باآلة حادة اأو بفعل �سلبي كرتك الطعام وال�سراب- يحرم عليه 

اإباحتها للغي ليقتلها)1(.

وميكن اأن يجاب عنه بنحو ما ذكر القرايف يف ُْفُروِقه من )اأَنَّ ترك الغذاء 
َدْفِع  َوَتْرُك  اإَلْيِه،  اآَخَر  �َسْيٍء  اَفِة  اإ�سَ َغْيِ  ِمْن  امْلَْوِت  يِف  َتامٌّ  �َسَبٌب  وال�سراب 
َفِلَذا  اإَلْيِه،  اِئِل  ال�سَّ ِفْعِل  اَفِة  ِباإِ�سَ اإلَّ  َيِتمُّ  َل  َناِق�ٌص  امْلَْوِت  يِف  �َسَبٌب  اِئِل  ال�سَّ

ِل ُدوَن الثَّايِن َفاْفَهْم( ))(. َب اْلإِْثُم َعَلى اْلأَوَّ َتَرتَّ

الدليل الثاين: 

اأنه قادر على اإحياء نف�سه فوجب عليه فعل ما يتقي به كامل�سطر اإذا وجد 
امليتة)3(.

نوق�ص هذا الدليل:

لإحيائها  للم�سطر  امليتة  اأكل  على  النف�ص  لإحياء  ال�سائل  قتل  قيا�ص  باأن 
قيا�ص مع الفارق؛ لأن الأكل يحيي به نف�سه، من غي تفويت نف�ص غيه، وهنا يف 

اإحياء نف�سه فوات نف�ص غيه، فلم يجب عليه)4(.

الدليل الثالث:

اأنه يتو�سل بهذا الدفع اإلى جناة نف�سه)5(، وما ل يتم الواجب اإل به فهو 
واجب. 

ال�سبيل  ومنار   ،)155/6( القناع  وك�ساف   ،)385/3( الإرادات  منتهى  و�سرح   ،)965/13( احلاوي  ينظر:   )1(
.)350/((
.)3(8/4(  )((

املبدع )155/9(.  )3(
املغني ))534/1(.  )4(

حا�سية الد�سوقي )357/4(.  )5(



487

 دفع الصائل وأحكامه

كما ميكن اأن ي�ستدل لهم:

بالعمومات الدالة على الأمر مبقاتلة ال�سائل ورد عدوان املعتدي، ومن 
ذلك قوله تعالى: )ک ک ک ک گ( ]البقرة:194[ وقوله: )وئ ۇئ 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( ]البقرة:190[ وقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث »قاتله«)1(، والأمر 

اإذا اأطلق يفيد الوجوب.

اأدلة القول الثاين:

ا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين القائلون بعدم وجوب الدفع مبا يلي:

الدليل الأول:

: »ما مينع اأحدكم اإذا جاءه  قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الذي يرويه ابن عمر 
من يريد قتله اأن يكون مثل ابني اآدم: القاتل يف النار واملقتول يف اجلنة«))(، 

وفيه الثناء على من مل يدفع عن نف�سه ال�سول، واحلث على القتداء به.

ويجاب عنه:

باأن حديث ابن عمر �سعفه جمع من اأهل العلم، كما بينُت يف تخريجه، 
فال يحتج به.

فاإن قيل:

احلديث واإن كان �سعيًفا فقد ن�ص القراآن الكرمي على ق�سة ابني اآدم 
وفيها دللة على ا�ست�سالم الأف�سل منهما للقتل من �ساحبه.

فيمكن اأن يجاب عنه:

اأحدهما  اأن  وعلى  وقابيل،  هابيل  ق�سة  على  ن�ص  القراآن  اأن  ُن�سلِّم  باأننا 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  )ں  قتله  اأراد  ملا  لأخيه  ا�ست�سلم 

�سبق تخريجه.  )1(
اأخرجه الإمام اأحمد يف م�سنده )5754( قال حمققوا امل�سند: »اإ�سناده �سعيف«.  )((
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ہ( ]املائدة:8)[ لكن هذا الأمر ثابت يف �سرعهم دون من اأتى بعدهم من 
�َسِن  احْلَ عن  )َوُرِوَي  الآية:  تف�سيه  عند  اهلل  رحمه  اجل�سا�ص  الأمم،يقول 
َكُه َوَل َيْدَفَعُه عن َنْف�ِسِه()1(. ُه ُكِتَب عليهم اإَذا اأََراَد َرُجٌل َقْتَلُه اأَْن َيرْتُ اِهٍد اأَنَّ َوجُمَ

ويقول الطربي رحمه اهلل: )وقال اآخرون: مل مينعه مما اأراد من قتله، 
وقال ما قال له مما ق�ص اهلل يف كتابه، اإل اأن اهلل عز ذكره فر�ص عليهم 
اأن ل ميتنع من اأريد قتله ممن اأراد ذلك منه، ذكر من قال ذلك، حدثني 

احلارث قال ثنا عبدالعزيز قال ثنا رجل �سمع جماهًدا يقول يف قوله )ں 
اهلل  كتب  كان  جماهد:  قال  ہ(  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
فهو  وعليه  منه())(،  ول ميتنع  تركه  رجاًل  يقتل  اأن  الرجل  اأراد  اإذا  عليهم 
�سرع من قبلنا، و�سرع من قبلنا �سرع لنا اإذا مل يرد يف �سرعنا ما يخالفه، 
وقد جاء يف حديث اأبي هريرة ال�سحيح ما يدل على مقاتلة ال�سائل، وكذا 

غيه من الأحاديث.

الدليل الثاين:

اأنه قتل ينال به ال�سهادة)3(، يدل عليه حديثا �سعيد بن زيد واأبي هريرة 
)4(، فالأولى للم�سول عليه ال�ست�سالم حينئذ.

 وميكن اأن يجاب عنه:

باأن الأحاديث الدالة على ح�سول ال�سهادة للمقتول، هي يف املقتول الذي 
ح�سل قتله اأثناء مدافعته ومقاتلته لل�سائل ل حال ا�ست�سالمه، وحديث اأبي 
هريرة ن�ص يف ذلك، حيث رتب ال�سهادة على ح�سول القتل باملقاتلة، ولفظ 
حديثي ابن عمر و�سعيد بن زيد م�سعر بذلك، حيث اأتى بلفظة )دون( قال 

اأحكام القراآن للج�سا�ص )45/4(.  )1(
تف�سي الطربي )6/)19(.  )((

املهذب )0)/400(.  )3(
�سبق تخريجهما.  )4(
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املباركفوري عند �سرحه حديث )»من قتل دون ماله« اأي عند الدفع عن ماله 
فهو �سهيد يف اأحكام الآخرة()1(.

الدليل الثالث:

والتمكني من  القتل،  نف�سه من  اأو ميكن  يقتل،  اأن  تعار�ست مف�سدة  اأنه 
القتل اأخف مف�سدة من القتل فيقدم))(.

وميكن اأن يجاب عنه:

بعد الت�سليم بكون التمكني من النف�ص اأخف مف�سدة من قتل ال�سائل، بل 
هو اأ�سد واأعظم لأمرين:

الأمر الأول: اأن التمكني يف هذه امل�ساألة لنف�ص مع�سوم، واأما القتل فهو 
لنف�ص اأهدرت ع�سمتها، وزالت حرمتها بال�سيال.

الأمر الثاين: اأن التمكني قد يرتتب عليه �سرر اأعظم من حيث كونه يغري 
ال�سائل وغيه بالتطاول على غي امل�سول عليه من امل�سلمني، فت�سفك الدماء، 
وتنتهك احلرمات؛ اإذا الواقع ي�سهد اأن ح�سول ال�ست�سالم يقابله الكثي من 
هذا  ومبثل  كفار،  غي  اأو  كانوا  كفاًرا  املجرمني  قبل  من  والتكرب  ال�ستعالء 
من  وهذا  ف�ساًدا،  الأر�ص  يف  الظلمة  ويعيث  اجلرمية،  وتنت�سر  الأمن،  يفقد 

ال�سرر الذي ل يوازيه �سرر، ف�ساًل عن اأن يفوق عليه.

ففي مدافعة املجرمني الذين ي�سولون على الأنف�ص درء للمفا�سد، وقمع 
للجرمية، وكّف لل�سر عن امل�سول عليه وعن غيه من امل�سلمني.

دليل القول الثالث: 

ميكن اأن ي�ستدل لهم: 

حتفة الأحوذي )564/4(.  )1(
الذخية ))63/1)(.  )((



490

الدكتورة أمل بنت إبراهيم بن عبد الله الدباسي

اأن ال�سائل يجب دفعه عن امل�سول عنه اإذا كان ملًكا متوحًدا يف ملكه اأو 
امل�سول  نف�ص  بفوات  احلا�سلة  العظمى  للمف�سدة  دفًعا  بعلمه،  منفرًدا  عاملًا 
عليه يف مقابل حتمل املف�سدة الدنيا وهي فوات نف�ص ال�سائل، و�سهر ال�سالح 

يف وجه امل�سلم، وال�سرر الأ�سد يدفع يف مقابل حتمل ال�سرر الأخف.

وميكن اأن يجاب عنه:

، ولقد  اأن من يرى عدم املدافعة زمن الفنت، ي�ستدل بق�سة عثمان 
كان  ملًكا لعامة امل�سلمني، وعاملًا اإماًما يف زمنه، ومع ذلك مل يقاتل من 

�سعى لقتله، فال وجه لتخ�سي�ص من يت�سف بهذه ال�سفات.

اأدلة القول الرابع:

بني  والوجوب  اجلواز  حيث  من  ال�سائل  دفع  حكم  يف  يفرق  من  ا�ستدل 
اأن ي�ستدل مبا ا�ستدل به  اأنه يف غي زمن الفنت ميكن  زمن الفتنة وغيها، 
اأ�سحاب القول الأول والثاين، من حيث وجوب الدفع اأو جوازه، اأما يف زمن 

الفنت فهناك ن�سو�ص تدل على اأن عدم املدافعة فيها اأولى، ومنها: 

الدليل الأول:

خ�سيت  »فاإن  الفتنة:  زمن  يف  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  وفيه   ، ذر  اأبي  حديث 
وجه  واإثمه«)1(  باإثمك  يبوء  وجهك،  على  ثوبك  فاألق  ال�سيف  �سعاع  يبهرك  اأن 

ال�ستدلل من احلديث: دل احلديث على م�سروعية ترك القتال زمن الفنت.

ويجاب عنه باأن:

 احلديث دال على النهي عن ال�سعي يف الفتنة، وكف اليد عن ال�سبهة، 
الفتنة من كتاب الفنت واملالحم )61)4(، وابن ماجه باب  ال�سعي يف  النهي عن  له باب يف  اأبوداود واللفظ  اأخرجه   )1(
التثبت يف الفتنة من كتاب الفنت )3958(، واحلاكم يف م�ستدركه )8304(، وقال: »هذ� حديث �صحيح على �صرط 
ال�سيخني(، واأحمد يف م�سنده )5)13)( قال حمققو �مل�صند: »�إ�صناده �صحيح على �صرط م�صلم« )35/)5)(، والبيهقي 
واأورده كل من  وابن حبان يف �سحيحه )5960(، وعبدالرزاق يف م�سنفه )9)07)(،  الكربى )16575(،  �سننه  يف 

البو�سيي يف امل�سباح )171/4-)17(، وال�سوكاين يف النيل )77/6(، و�سكتا عنه.
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لهذا  داود  اأبو  الإمام  بوب  ولذا  باطل،  يتبنُي حق من  ل  الفتنة  زمن  اإذ يف 
اْلَقْتَل  ا�ْسَتَحقَّ  من  َقْتُل  ا  َفاأَمَّ الفتنة«،  يف  ال�سعي  عن  »النهي  بباب  احلديث 

ُ عليه و�سلم مل َيْنِفِه ِبَذِلَك)1(. بال�سول، َفَمْعُلوٌم اأَنَّ النبي �سلى اهللَّ

وميكن مناق�سة هذا اجلواب باأن:

حديث اأبي ذر  بكامله ل يدل على املنع من ابتداء القتال زمن الفتنة 
فح�سب، بل اإذ دخل على الإن�سان يف منزله، وقد اعتزل الفنت فالأولى به 
اأبي ذر  قال يل ر�سول اهلل  اأراد قتله، جاء يف حديث  اأن ل يقاتل من 
اأَْحَجاَر  َراأَْيَت  اإذا  اأنت  »َكْيَف  َو�َسْعَدْيَك، قال:  ْيَك  َلبَّ « قلت:  َذرٍّ اأََبا  ملسو هيلع هللا ىلص: »يا 
ِم«)كناية عن زمن الفنت( قلت: ما َخاَر اهلل يل  ِبالدَّ ْيِت))( قد َغِرَقْت  الزَّ
، اأََفاَل اآُخُذ �َسْيِفي،  ِ ْن اأنت منه« قلت: يا َر�ُسوَل اهللَّ َوَر�ُسوُلُه، قال: »َعَلْيَك مِبَ
قال:  َتاأُْمُريِن؟  فما  قلت:  اإَِذْن«  اْلَقْوَم  »�َساَرْكَت  قال:  َعاِتِقي،  على  ُعُه  َواأَ�سَ
ْن َخ�ِسيَت اأَْن َيْبَهَرَك �ُسعاع  »َتْلَزُم َبْيَتَك«، قلت: َفاإِْن ُدِخَل على َبْيِتي؟ قال:« َفاإِ

ال�سيف... اإلخ. 

الدليل الثاين:

نف�سه)3(،  اإرادتهم  منع  اإمكانه  مع  القتال  ترك  بن عفان   اأن عثمان 
وكما منع نف�سه من قتالهم منع غيه، و�سرب على ذلك، ولو مل يجز ذلك 

لأنكر ال�سحابة عليه ذلك)4(.

وميكن اأن يجاب عنه:

باأن ق�سة عثمان حادثة عني حتتمل اأموًرا؛ كاأن يكون عدوه قد فاجاأه ومل 

اأحكام القراآن للج�سا�ص )47/4(.  )1(
اأحجار الزيت: مو�سع باملدينة من احلرة، �سميت بذلك ل�سواد اأحجارها بها، كاأنها طليت بالزيت. ينظر: حتفة   )((

الأحوذي )107/3(.
املغني ))534/1(.  )3(

املبدع )155/9(.  )4(
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يكن قريًبا من �سالحه، فراأى اأن ل جدوى من املقاتلة حينئذ، اأو اأن عدد من 
اأغاروا عليه كثي فعلم اأن ل قدرة له بهم، وبالحتمال يبطل ال�ستدلل.

ثم اإن القول باأنه  ترك مدافعة القاتل لكونه زمن فتنة، ولأن الأولى 
ل  لها،  بال�ست�سالم  تعظم  الفتنة  لأن  فبعيد؛  احلال  هذه  مثل  يف  الت�سليم 
�سيما اإذا كان امل�ست�سلم لها هو خليفة امل�سلمني وويل اأمرهم، اإذ به ت�سبط 

الأمور وبفقده يح�سل �سياعها.

الدليل الثالث:

عن حذيفة  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال يف الفنت: »كن عبداهلل املقتول، ول 
تكن عبداهلل القاتل«.)1(

ويجاب عنه:

اأثر له يف كتب ال�سحيح وال�سنن، بل ل اأ�سل له، كما  باأن هذا احلديث ل 
فاإمنا  �سحته  فر�ص  وعلى  اهلل-))(،  -رحمه  حجر  ابن  احلافظ  بذلك  �سرح 

َنْعُه(.)3( ا َدْفُع اْلَقاِتِل عن َنْف�ِسِه فلم مَيْ مَّ )َعَنى ِبِه اأَْن َل َيْبَداأَ ِباْلَقْتِل، َواأَ

الرتجيح:

وجوب  كلها  الأحاديث  هذه  على  بناء  عندي  الراجح  في�سي  هذا  وعلى 
الدفاع عن النف�ص يف غي زمن الفنت، اإذ يف الأحاديث معنى الأمر باملدافعة 
ما  وبذكر  هريرة،  اأبي  حديث  يف  كما  تارة  بذلك  بالت�سريح  عليها  واحلث 
للمقاتل من منزلة واأجر، وما على ال�سائل من اإثم ووزر يف الآخرة واإهدار دم 

يف الدنيا تارة اأخرى، كما يف حديث �سعيد وابن عمرو وغيهما.

قال ابن ال�سالح: »ومل اأجده يف �سيء من الكتب املعتمدة« وقال ابن حجر يف التلخي�ص )84/4(: »هذا احلديث ل اأ�سل   )1(
له«، وقال ابن امللقن يف اخلال�سة ))/330(: »غريب«، وقال ال�سوكاين يف النيل )77/6(: »يف اإ�سناده علي بن زيد بن 

جدعان هو �سعيف«.
تلخي�ص احلبي )84/4(.  )((

اأحكام القراآن )47/4(.  )3(
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الأولى  اأن  على  دال  ذر  اأبي  فاإن حديث  الفنت،  زمن  وُي�ستثنى من ذلك 
ترك املدافعة حتى واإن دخل ال�سائل منزل امل�سول عليه.

ال�سائل عامة مل تخ�ص  الواردة يف مدافعة  الأحاديث  تكون  فعلى هذا 
زمًنا دون زمن وعمومها خم�سو�ص بزمن الفنت، والدليل على التخ�سي�ص 

. حديث اأبي ذر 

اأما اإن كان ال�سائل على النف�ص اآدميًّا م�سلًما غي مكلف، ففيه قولن:

يجوز  بل  جمنون،  ولو  م�سلم  ق�سدها  اإذا  الدفع  يجب  ل  الأول:  القول 
ال�ست�سالم، وقيل بل ي�سن )1(.

القول الثاين: ل يجوز ال�ست�سالم ويجب الدفع))(.

اأدلتهم: 

ا�ستدل القائلون بعدم وجوب الدفع.

اأنه قد ورد ما يدل على اأن ال�ست�سالم اأولى يدل على ذلك ق�سة قابيل 
وهابيل، وغي املكلف كاملكلف )3(.

وا�ستدل القائلون بوجوب الدفع وحترمي ال�ست�سالم:

بقيا�ص الآدمي غي املكلف على البهيمة بجامع عدم الإثم على اجلميع)4(.

وكاأن املالكية -رحمهم اهلل- يلحقون غي املكلف من الآدميني بالبهيمة 
بجامع عدم فهم اخلطاب)5(، وميكن اأن ي�ستنبط من جمموع ما ذكروه اأنهم 

يرون وجوب مدافعة الآدمي غي املكلف، كما يجب مدافعة البهيمة.
الإقناع ))/545(.  )1(

ن�سبه النووي اإلى بع�ص ال�سافعية. ينظر: رو�سة الطالبني )189/10(.  )((
الإقناع ))/545(.  )3(

رو�سة الطالبني )189/10(.  )4(
ينظر: ال�سرح الكبي )357/4(، وحا�سية الد�سوقي )357/4(، ومواهب اجلليل )3/6)3(، والذخية ))1/)6)(،   )5(

ومنح اجلليل )368/9(.
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بوجوب  القائل  الثاين،  القول  هو  امل�ساألة  هذه  يف  اأعلم  واهلل  والراجح   
مدافعة غي املكلف؛ اإذ ل حجة فيما ا�ستدلوا به، واأما ق�سة قابيل وهابيل 
ا يف  ف�سبق بيان ما يبطل ال�ستدلل بها، ولو كانت الق�سة حجة؛ لكانت ن�سًّ

املكلف ول يلحق غيه به للفرق.

اأما اإن كان ال�سائل على النف�ص اآدميًّا مع�سوًما بعقد الذمة فهل يدفع؟

الكافر  النف�ص فيجب دفع  باإ�سالمه عن  املع�سوم  الآدمي  اإن وجب دفع 
املع�سوم بذمته اأو عهده من باب اأولى؛اإذ الع�سمة فيه عار�سة تزول بزوال 

موجبها، بخالف امل�سلم الذي تعترب الع�سمة اأ�سيلة فيه.

ومع  فقط،  ب�سوله  ع�سمته  تزول  اإمنا  امل�سلمني  من  ال�سائل  اأن  كما 
ذلك اأوجبنا دفعه، فكيف مبن تزول ع�سمته وحرمته مرتني: ب�سوله اأوًل، 

وبانتقا�ص عهده بهذا ال�سول ثانًيا.

ا: ثانًيا: اأن يكون املدفوع عنه عر�شً

اختلف العلماء يف حكم الدفع عن العر�ص، هل هو واجب اأم جائز، ولهم 
يف ذلك قولن:

القول الأول: 

املالكية))(،  لبع�ص  وقول  احلنفية)1(،  قول  وهو  حرمته،  عن  الدفع  يلزمه 
احلرمي  عن  املدافعة  )واأما  اهلل-:  -رحمه  النووي  قال  ال�سافعية)3(،  وقول 
فواجبة بال خالف()4(، ورواية لالإمام اأحمد)5( قال املرداوي: )يلزمه الدفع 

ينظر: تنوير الأب�سار )11/10)(، والدر املختار )11/10)(، وحا�سية ابن عابدين )11/10)-)1)(.  )1(
ينظر: ال�سرح الكبي )357/4(، وحا�سية الد�سوقي )357/4(، ومواهب اجلليل )3/6)3(.  )((

ينظر: املهذب )0)/400(، ورو�سة الطالبني )188/10)(، والإقناع ))/544(، واملجموع )0)/)40(.  )3(
�سرح �سحيح م�سلم ))/344(.  )4(

ينظر: الإن�ساف )304/10(، واملغني ))535/1-536(، واملبدع )155/9(.  )5(
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الوجيز()1(  يف  به  وجزم  عليه،  ن�ص  املذهب  من  ال�سحيح  على  حرمته  عن 
ورجح هذا القول املجد ابن تيمية))( وحفيده تقي الدين)3(.

القول الثاين:

اأحمد،  لالإمام  ثانية  ورواية  للمالكية)4(،  ثاٍن  قول  وهو  الدفع،  يلزمه  ل 
وجزم بها اأبو املعايل من احلنابلة)5(.

اأدلة الأقوال:

دليل القول الأول:

الدليل الأول:

اإن بذل املال جائز، اأما بذل الفجور بالنف�ص اأو باحلرمة فغي جائز)6(، 
والأب�ساع ل �سبيل لإباحتها)7(، فوجب مدافعة ال�سائل عليها.

الدليل الثاين:

اإن يف مدافعة ال�سائل منًعا من ح�سول الفاح�سة، ومدافعة للمنكر، وهو حق هلل، 
ا حفًظا حلق نف�سه يف �سيانة اأهله ومنع الف�سق منهم)8( وبهم)9(.  ويف مدافعته اأي�سً

كما ميكن �أن ي�صتدل لهوؤلء:

بعموم حديث �سعيد بن زيد، وفيه اأن من قتل دون اأهله فهو �سهيد. وفيه 
الرتغيب واحلث على دفع الأذى عن الأهل.

الإن�ساف )304/10(.  )1(
املحرر ))/)16(.  )((

جمموع الفتاوى )8)/0)3(.  )3(
ينظر: حا�سية الد�سوقي )357/4(، ومواهب اجلليل )3/6)3(.  )4(

الإن�ساف )403/10(.  )5(
جمموع الفتاوى )8)/0)3(.   )6(

الإقناع ))/544(.  )7(
اأق�سد اإذا كانت املراأة را�سية بالزنا.  )8(

املبدع )156/9( بت�سرف.  )9(
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دليل القول الثاين: مل اأعرث لهم على دليل.

لكن ميكن اأن ي�ستدل لهم:

الأعظم  دفع  مقابل  يف  اأخفهما  فيفعل  مف�سدتان  تعار�ست  اإذا  باأنه 
واملف�سدتان هنا هما اإما متكني ال�سائل من العر�ص، اأو قتل ال�سائل واملف�سدة 

الأولى اأخف فتقدم.

ويجاب عن ذلك:

مبا اأجيب �سابًقا من اأن القتل هنا لل�سائل ل يعترب مف�سدة لزوال حرمته 
ب�سياله، وقد يكون ح�سول املف�سدة العظمى برتك املجرمني وعدم مدافعتهم.

الرتجيح:

بوجوب  القائل  الأول  القول  رجحان  بال�سواب-  اأعلم  -واهلل  يرتجح 
املدافعة عن العر�ص، لوجاهة ما ا�ستدلوا به، ولأن النبي الكرمي �ساوى يف 
وجوب املدافعة بني النف�ص واملال والأهل، ولأن املعتدي على العر�ص من جملة 
الكليات  اإحدى  يعترب  الأعرا�ص  حفظ  اأن  كما  مدافعتهم،  امل�سروع  الظلمة 

اخلم�ص التي جاءت ال�سريعة لرعايتها.

ثالًثا: اأن يكون املدفوع عنه ماًل.

اختلف الفقهاء يف حكم املدافعة عن املال،ولهم يف ذلك قولن:

القول الأول:

قلياًل  املال  كان  �سواء  اإن�سان،  مال  اأخذ  اأراد  ومقاتلة من  جتوز مدافعة 
ابن  يقول  الفقهاء)1(،  قول جمهور  وهو  بغي حق،  الآخذ  كان  اإذا  كثًيا  اأو 

عابدين -رحمه اهلل-: )وله املقاتلة دون ماله القليل والكثي())(.
والإقناع   ،)369/9( اجلليل  ومنح   ،)357/4( الد�سوقي  وحا�سية   ،)191/10( عابدين  ابن  حا�سية  ينظر:   )1(
 ،)305/10( والإن�ساف   ،)534/1(( واملغني   ،)173/4( الطالبني  اإعانة   ،)403/(0( واملجموع   ،)544/((

واملبدع )156/6(، و�سبل ال�سالم )508/3(، واملحرر ))/)16(، وجمموع الفتاوى )8)/0)3(.
حا�سية ابن عابدين )10/)19(.  )((
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ويقول النووي -رحمه اهلل- عند �سرحه حديث عبداهلل بن عمرو: )واأما 
اأحكام الباب، ففيه جواز قتل القا�سد لأخذ املال بغي حق، �سواء كان قلياًل 

اأو كثًيا لعموم احلديث وهو قول جماهي من العلماء()1(.

ويقول ال�سنعاين -رحمه اهلل-: )ويف احلديث -اأي حديث »من قتل دون ماله« 
كثًيا  اأو  كان  قلياًل  اأخذ مال غيه بغي حق،  املقاتلة ملن ق�سد  دليل على جواز 

وهذا قول اجلماهي())( كما ذكر ال�سوكاين)3( واملباركفوري)4( نحًوا مما ُذكر.

القول الثاين:
ل يجوز القتال على اأخذ القليل من املال، وبه قال بع�ص املالكية.)5(

�سبب اخلالف:

 ذكر القرطبي رحمه اهلل اأن �سبب اخلالف يف هذه امل�ساألة هو اأن �سرعية 
القتال يف م�ساألة دفع ال�سائل عن املال هل هي لدفع املنكر، فال فرق حينئذ 

بني القليل والكثري، اأو هي من باب دفع ال�شرر فيختلف احلال؟)6(.

وعموًما فال يلتفت خلالف من خالف يف هذه امل�ساألة، لأن الأحاديث ترد 
ما ذكروه)7( ؛ اإذ الن�سو�ص يف م�سروعية القتال ملن اأخذ املال عامة مطلقة 

مل تقيد القتال مبال دون مال فال يلتفت للقول املعار�ص لعموم الن�سو�ص.

قال الإمام النووي -رحمه اهلل-: )وقال بع�ص اأ�سحاب مالك: ل يجوز 
قتله اإذ طلب �سيًئا ي�سًيا كالثوب والطعام، وهذا لي�ص ب�سيء، وال�سواب ما 

قاله اجلماهي()8(.
�سرح �سحيح م�سلم ))/344(.  )1(

�سبل ال�سالم )507/3(.  )((
نيل الأوطار )391/5(.  )3(

حتفة الأحوذي )565/4(.  )4(
�سرح خليل بن اإ�سحاق امل�سّمى بن�سيحة املرابط )6/)18(.  )5(

�سبل ال�سالم )507/3(.  )6(
حتفة الأحوذي )565/4(.  )7(

�سرح �سحيح م�سلم ))/344(.  )8(
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وعلى هذا فال اعتبار بخالف من �سذ، ولذا نقل �سيخ الإ�سالم الإجماع 
النا�ص بغي حق كما  اأموال  الذين يق�سدون  على جواز مدافعة املحاربني، 

�سبق بيانه)1(.

وهل الدفع عن املال جائز مطلًقا اأم يلزم الدفع يف بع�س ال�شور؟

القول الأول:

اأن  لالإن�سان  ويجوز  لزم))(  غي  املال  عن  الدفع  اأن  العلماء  جمهور  ذكر 
يرتك القتال ويعطيهم �سيًئا من املال)3(، وذكر التفاق على عدم لزوم الدفع 
عن املال الد�سوقي -رحمه اهلل-)4(، وا�ستثنى املالكية ما اإذا ترتب على عدم 
الدفع عن املال هالك لنف�سه اأو �سدة اأذى)5(. ك�سائ�ل عل�ى طعام رجل اأو مائه 
يف فالة ولي�ص معه غيه، اأو مغٍي على دابته ول دابة له �سواها، وحينئذ يكون 
حكم الدفع عن هذا املال كحكم الدفع عن النف�ص، اأي فيه اخلالف ال�سابق، 

وذلك باعتبار ما يرتتب عليه َفْقد هذا النوع من املال من �سرر بالنف�ص.

وجوب  اأولها:  حالت:  ثالث  املال  عن  الدفع  جواز  من  ال�سافعية  وا�ستثنى 
الدفع عن املال، ويكون عن املال الذي له روح كالبهائم على وجه اخل�سو�ص، 
فقالوا: هذا املال يلزم الدفع عنه اإن ق�سد ال�سائل اإتالفها)6(، والثانية: عدم 
جواز الدفع عن املال، وهي: ما لو ق�سد م�سطر طعام غيه، فال يجوز ملالكه 
دفعه عنه، اإن مل يكن م�سطًرا مثله، فاإن قتل املالك ال�سائل امل�سطر اإلى الطعام 
ا، وهي: ما اإذا كان  ا ليجوز فيها الدفع اأي�سً وجب فيه الق�سا�ص. والثالثة: اأي�سً

جمموع الفتاوى )8)/319(.  )1(
والإقناع   ،)369/9( اجلليل  ومنح   ،)357/4( الد�سوقي  وحا�سية   ،)191/10( عابدين  ابن  حا�سية  ينظر:   )((
 ،)305/10( والإن�ساف   ،)534/1(( واملغني   ،)173/4( الطالبني  واإعانة   ،)403/(0( واملجموع   ،)544/((

واملبدع )156/6(، و�سبل ال�سالم )508/3(، واملحرر ))/)16(، وجمموع الفتاوى )8)/0)3(.
جمموع الفتاوى )8)/0)3(.  )3(
حا�سية الد�سوقي )357/4(.  )4(

ينظر: حا�سية الد�سوقي )57/3)(، ومنح اجلليل )369/9(.  )5(
ينظر: املهذب )0)/400(، واملجموع )0)/403(، والإقناع ))/544(، واإعانة الطالبني )173/4(.  )6(
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ال�سائل مكرًها على اإتالف مال غيه، فال يجوز دفعه عنه، بل يلزم املالك اأن 
يقي روحه مباله، كما يتناول امل�سطر طعامه، ولكل منهما دفع املكره)1(.

و�صرط �لبغوي للدفع عن �ملال �أن ل يخاف على نف�صه))(، فاإن ترتب على 
دفعه عن ماله فوات نف�سه فال يدفع وجوًبا.

املال،  عن  الدفع  لزوم  بعدم  اجلمهور  قول  فيها  يوافقون  رواية  وللحنابلة 
رجحها املرداوي وابن مفلح �ساحب املبدع، ونقل حنبل قوًل يف املذهب: اإنه يجوز 

اأن يعطيهم املال مقابل ترك نف�سه، قيل: ل باأ�ص بذلك، وقيل: هو اأف�سل)3(.

القول الثاين:

يلزمه الدفع عن ماله، مطلًقا وهو رواية لالإمام اأحمد، قال يف التب�سرة 
)يلزمه يف الأ�سح()4(.

اأدلة الأقوال:

اأدلة القول الأول:

ا�ستدل اأ�سحاب هذا القول مبا يلي:

الدليل الأول:

جواز  على  دال  فاإنه  احلديث)5(  املقتول...«  عبداهلل  »فكن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله 
ال�ست�سالم يف النف�ص، فاملال من باب اأولى)6(.

وعمدة   ،)173/4( الطالبني  واإعانة   ،)544/(( والإقناع   ،)403/(0( واملجموع   ،)400/(0( املهذب  ينظر:   )1(
الناظر))/416(.

املجموع )0)/403- 404(.  )((
الإن�ساف )305/10(.  )3(
الإن�ساف )305/10(.  )4(

�سبق تخريجه.  )5(
�سبل ال�سالم )508/3(.  )6(
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الدليل الثاين:

اإن اإباحة املال جائزة)1(، فال تلزم املقاتلة لأجله.

واأما املالكية فا�ستثنوا من اجلواز ما اإذا ترتب على ترك الدفع هالك؛ لأن 
ترك املقاتلة هنا مف�سية لهالك النف�ص، ف�سار ال�سائل على املال يف هذه 
امل�ساألة كال�سائل على النف�ص بالنظر ملا يرتتب على ال�سول يف امل�ساألتني من 

اأذى النف�ص.

كان  اإذا  املدافعة عنه  فاأوجبوا  روح،  فيه  الذي  املال  ال�سافعية  وا�ستثنى 
ق�سد ال�سائل اإتالفه، قالوا: لأن ما ل روح فيه جتوز اإباحته، بخالف ما فيه 

روح فيجب الدفع عنه))(، حلرمته.

اأولى من حفظ  النف�ص  اإن حفظ  يقال:  اأن  البغوي فيمكن  ا�سرتطه  واأما ما 
املال، فال وجه لتعري�ص النف�ص لل�سرر يف مقابل حفظ املال.

ترك  مقابل  املال  من  يعطيهم  اأن  يجوز  كونه  من  حنبل  عن  نقل  ما  واأما 
نف�سه، فالأنه يرى اأن النف�ص ل عو�ص لها)3( بخالف غيها، وهو قريب مما 

ُعلل به قول البغوي.

دليل القول الثاين:

 ا�ستدلوا القائلون بوجوب الدفع عن املال:

بحديث اأبي هريرة، وفيه الأمر مبقاتلة من جاء يريد مال غيه بغي حق، 
قال  من  متم�سك  )ولعل  اهلل-:  -رحمه  املباركفوري  يقول  للوجوب،  والأمر 
بالوجوب ما يف حديث اأبي هريرة من الأمر باملقاتلة، والنهي عن ت�سليم املال 

ملن رام غ�سبه()4(.
املجموع )0)/403(.  )1(

الإقناع ))/544(.  )((
الإن�ساف )305/10(.  )3(

حتفة الأحوذي )565/4(.  )4(
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ويجاب عنه:

مبا ذكره النووي -رحمه اهلل- عند �سرحه حديث اأبي هريرة: )واأما قوله: 
فال تعطه: معناه ل يلزمك اأن تعطيه، ولي�ص املراد حترمي الإعطاء()1(، وكقوله 

ذكر ال�سنعاين))(.

الرتجيح:

ميكن اأن يقال هنا ما قيل يف م�ساألة الدفع عن النف�ص.

رابًعا: اأن يكون املدفوع عنه ديًنا.

دل حديث �سعيد بن زيد  على م�سروعية الدفع عن الدين)3(، واأن املقتول 
دون دينه �سهيد.

وقد وردت بع�ص الن�سو�ص الدالة على �سرعية حفظ الدين، ومدافعة من 
�سال عليه.

يقول �سيخ الإ�سالم -رحمه اهلل-: )قتل الإن�سان ال�سائل حلفظ دين غيه 
اأمر م�سروع()4( فاإن كان هذا م�سروع يف دين غيه، ففي دين امل�سول عليه 

من باب اأولى.

ويقول املباركفوري -رحمه اهلل-: )وكما تدل الأحاديث على جواز املقاتلة 
اإراقة الدم والفتنة يف  اأراد  اأخذ املال، تدل على جواز املقاتلة ملن  اأراد  ملن 

الدين والأهل()5(.

والأ�سل يف م�سروعية املدافعة عن الدين مع ما ورد يف حديث �سعيد بن 
زيد، وما جاء من الأمر مبقاتلة من اأراد املرور بني يدي امل�سلي:

�سرح �سحيح م�سلم ))/344(.  )1(
�سبل ال�سالم )508/3(.  )((

�سبق ذكره وتخريجه.  )3(
جمموع الفتاوى )475/14(.  )4(

حتفة الأحوذي )565/4(.  )5(
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ما جاء يف حديث اأبي �سعيد اخلدري اأنه قال: �سمعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
»اإذا كان اأحدكم ي�سلي اإلى �سيء ي�سرته من النا�ص، فاأراد اأحد اأن يجتاز بني 

يديه، فليدفعه، فاإن اأبى فليقاتله، فاإمنا هو �سيطان«)1(.

يقول ابن قدامة -رحمه اهلل-: )والنبي ملسو هيلع هللا ىلص اإمنا اأمر برده ودفعه حفًظا 
لل�سالة عما ينق�سها())( بل نقل -رحمه اهلل- الإجماع على م�سروعية منع 

املار بني يدي امل�سلي)3(.

الن�سائي يف �سننه بباب من اقت�ص واأخذ حقه دون  وقد بّوب له الإمام 
ال�سلطان)4(.

كما اأنه لو اأبى املار المتناع عن املرور فقوتل فقتل فال �سمان. يقول ابن 
حزم -رحمه اهلل-: )قال علي: من اأراد املرور اأمام امل�سلي اإلى �سرتة اأو غي 
�سرتة، فاأراد اإن�سان اأن مير بينه وبني �سرتته اأو بني يديه واإن مل يكن اإلى �سرتة 
فليدفعه فاإن اندفع واإلَّ فليقاتله، فاإن دفعه فوافقت منية املريد للمرور فدمه 

هدر، ول �سيء فيه، ل قود، ول دية، ول كفارة()5(.
ويف الإذن للم�سلي باأخذ احلق والقت�سا�ص من املار بني يديه، وعدم ت�سمينه 
ما ترتب على مقاتلته من مر بني يديه دللة على اعتبار هذا الدفع من 

قبيل دفع ال�سائل.

م�ساألة: اإذا وقع ال�سيال على اجلميع )النف�ص واحلرمة واملال والدين( 
يف وقت واحد فكيف يكون الدفع؟

اخلطي،  فاملال  فالب�سع،  كاجلرح،  عليها  ي�سري  وما  النف�ص  تقدم  قيل: 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، باب يرد امل�سلي من مّر بني يديه من كتاب ال�سالة )487(، وم�سلم يف �سحيحه،   )1(

باب منع املار بني يدي امل�سلي من كتاب ال�سالة )505(.
املغني )93/3(.  )((
املغني )3/)9(.  )3(

�سنن الن�سائي الكربى )61/8(.  )4(
املحلى )154/11( ))109( رقم احلديث ))486(.  )5(
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فاحلقي)1(، ول �سك اأن حرا�سة الدين اإن كان ال�سائل ي�سر به اإ�سراًرا بالًغا 
)اإن  اهلل-:  -رحمه  عبدالوهاب  بن  حممد  ال�سيخ  يقول  كله،  ذلك  من  اأولى 
عر�ص بالء فقدم مالك دون نف�سك، فاإن جتاوز البالء فقدم نف�سك دون دينك، 

فاإن امل�سلوب من �سلب دينه، اإنه ل فاقة بعد اجلنة ول غنى بعد النار(.))(

املرجع ال�سابق )171/4(.  )1(
من موقع الإ�سالم اليوم على �سبكة املعلومات.  )((
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املبحث الرابع
ما يرتتب على دفع ال�صائل

 وفيه مطلبان:

املطلب االأول
ما يرتتب على الدفع من اأحكام الدنيا.

واملق�سود بهذه امل�ساألة ما لو قتل امل�سول عليه ال�سائل، اأو اأتلف طرًفا 
له، اأو منفعة، فهل يلزمه قود اأو دية اأو كفارة؟

للفقهاء يف هذه امل�شاألة قولن:

القول الأول:

كان  �سواء  ب�سيء،  بالقتل ل ي�سمن  اإل  يندفع  الذي ل  ال�سائل  قتل  اأن   
ال�سائل اآدميًّا مكلًفا اأم غي مكلف اأو غي اآدمي، وعليه جمهور العلماء من 

املالكية وال�سافعية واحلنابلة والظاهرية.

يقول القرايف -رحمه اهلل-: )فكل �سائل اإن�سان كان اأو غيه، فمن خ�سي 
منه فدفعه عن نف�سه، فهو هدر حتى ال�سبي واملجنون اإذا �سال والبهيمة()1(.

الذخية ))1/)6)(.  )1(
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اإل  اأبى  فاإن  فالأخف  بالأخف  )ويدفعه  اهلل-:  الد�سوقي -رحمه  ويقول 
ال�سول قتله وكان هدًرا()1( كما ذكره غيهما من املالكية))(.

ويقول النووي -رحمه اهلل-: )ولو اأتى الدفع عليه فال �سمان()3(.

ويقول ال�سربيني -رحمه اهلل-: )من قاتل دون نف�سه اأو ماله ولو قل اأو 
حرمته فقتل ال�سائل فال �سمان عليه()4(.

ويقول ال�سنعاين رحمه اهلل: )حكى ابن املنذر عن ال�سافعي  اأن من 
اأريد ماله اأو نف�سه اأو حرميه ومل ميكنه الدفع اإل بالقتل فله ذلك، ولي�ص عليه 

قود ول دية ول كفارة()5(.

اإل بالقتل  ويقول املرداوي -رحمه اهلل-: )فاإن مل يح�سل -اأي الدفع- 
فله ذلك، ول �سيء عليه، وهو املذهب وعليه الأ�سحاب()6(.

قتل  لأنه  بالقتل،  ابن مفلح -رحمه اهلل-: )ول يجب عليه �سيء  ويقول 
لدفع �سر �سائل، فلم يجب عليه �سيء كالباغي()7(.

ويقول ابن حزم -رحمه اهلل-: )اأما اإن كان القاتل احلي مظلوًما واملقتول 
ظاملًا... فال �سيء على القاتل اجلارح، ل قود ول دية()8(.

اأن  اإذا طلبوا مال املع�سوم مل يجب عليه  ويقول �سيخ الإ�سالم: )فالقطاع 
واحًدا  قتل  واإن  �سهيًدا،  كان  قتل  فاإن  يدفعهم...  بل  الأئمة،  باتفاق  يعطيهم 

منهم على هذا الوجه كان دمه هدًرا()9(.

حا�سية الد�سوقي )357/4(.  )1(
ينظر: ال�سرح الكبي )357/4(، والتاج والإكليل )68/6)(، وجامع الأمهات )5/1)5(، ومنح اجلليل )368/9(،   )((

ون�سيحة املرابط )6/)18(.

رو�سة الطالبني )189/10(.  )3(
الإقناع ))/544(.  )4(

�سبل ال�سالم )507/3(.  )5(
الإن�ساف )303/10(.  )6(

املبدع )154/9(، وينظر ملن قال بهذا القول من احلنابلة: خمت�سر اخلرقي ))530/1(، واملغني ))530/1(.  )7(
املحلى )156/11(.  )8(

جمموع الفتاوى )34/)4)(.  )9(
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اآخر  �سهر على  اأن من  الإجماع على  ال�سنعاين -رحمه اهلل-  نقل  وقد 
�سالًحا ليقتله، فدفع عن نف�سه، فقتل ال�ساهر اأنه ل �سيء عليه)1(.

وقد رجح هذا الراأي احلافظ يف الفتح))( واملباركفوري يف التحفة)3(.

القول الثاين:

يجوز قتل كل �سائل، مع وجوب �سمان البهيمة والآدمي غي املكلف كال�سبي 
واملجنون، وهو راأي الإمام اأبي حنيفة -رحمه اهلل- واأكرث اأ�سحابه)4(.

القول الثالث:

وجوب ال�سمان يف البهيمة دون ال�سبي واملجنون، وهذا القول ُمن�سوب 
لأبي يو�سف �ساحب الإمام اأبي حنيفة)5(.

اأدلة القول الأول:

ا�ستدل اجلمهور القائلون بعدم �سمان ال�سائل اأًيا كان مبا يلي:

الدليل الأول:

]التوبة:91[،  ھڤ(  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ  َتَعاَلى:   ِ اهللَّ َقْوُل 
ْفِع  َوَقوَله: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې( ]ال�سورى:41[ َوَهَذا ِبالدَّ
ْن َل َيُكوَن َعَلْيِه �َسِبيٌل يِف اْلُغْرِم)6(. �ِسٌن منت�سر بعد ظلمه، َفَوَجَب اأَ َعْن َنْف�ِسِه حُمْ

الدليل الثاين:

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من قتل دون ماله فهو �سهيد « ملا جعله �سهيًدا دل على اأن له 

�سبل ال�سالم )509/3(.  )1(

فتح الباري ))545/1(.  )((
حتفة الأحوذي )565/4(.  )3(

ينظر: الهداية )448/4(، وتنوير الأب�سار )191/10(، ورد املحتار )191/10(، وحا�سية ابن عابدين )191/10(.  )4(
الهداية )448/4(.  )5(

احلاوي الكبي للماوردي )957/13(.  )6(
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القتل والقتال، ول اإثم عليه، لأنه ماأمور بدفعه، ويف حديث اأبي هريرة كذلك 
اأمر باملقاتلة لل�سائل ويف الأمر باملقاتلة مع ال�سمان منافاة)1(.

الدليل الثالث:

اأن امل�سول عليه قتله بالدفع اجلائز فلم ي�سمنه كالعبد))(.

والقيا�ص على العبد؛ لأن احلنفية نقلوا الإجماع على اأن العبد ل ي�سمن، 
يقول ابن عابدين -رحمه اهلل-: )ويف النهاية ما ن�سه: واأجمعوا على اأنه لو 
اأو �سيد احلرم ل ي�سمن. كذا ذكره التمرتا�سي، ومثله  كان ال�سائل عبًدا 

يف املعراج()3(.

الدليل الرابع:

اأن ال�سائل هو القاتل لنف�سه؛ لأنه اإمنا قتل لدفع �سره، اأ�سبه ما لو ن�سب 
فال  �سره،  لدفع  قتل  ومن  فمات)4(،  عليها  نف�سه  فقذف  طريقه،  يف  حربة 

ي�سمن كالباغي)5(.

الدليل اخلام�ص:

ِة  دَّ ِبالرِّ َكاْلَقْتِل  َهْدًرا  َيُكوَن  ْن  اأَ َفَوَجَب  ُمَباح،  َقْتل ال�سائل كان ب�سبب  اأَنَّ 
َنا)6(. َوالزِّ

الدليل ال�ساد�ص:

اأن امل�سول عليه اإذا دفع ال�سائل فقد قام بغر�ص يلزم جميع امل�سلمني، 
يف  عنه  نائبه  يكون  فكيف  الدابة،  مالك  جملتهم  ومن  فيه،  عنهم  فناب 

ينظر: الإقناع ))/544(، واإعانة الطالبني )173/4(.  )1(
املغني ))530/1(.  )((

حا�سية ابن عابدين )10/)19(.  )3(
املرجع ال�سابق ))530/1(.  )4(

ينظر: املبدع )154/9(، واملغني ))530/1(.  )5(
احلاوي )957/13(.  )6(
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قتل ال�سائل، ويلزمه �سمانه)1( )وهذا الدليل خا�ص بعدم �سمان البهيمة 
ال�سائلة(.

اأدلة القول الثاين: 

ا�ستدل احلنفية القائلون بوجوب ال�سمان للدابة والآدمي غي املكلف مبا 
يلي:

الدليل الأول:

ا للمالك  ا مع�سوًما اأو اأتلف ماًل مع�سوًما حقًّ  اأن امل�سول عليه قتل �سخ�سً
وفعل الدابة ل ي�سلح م�سقًطا، وكذا فعل ال�سبي واملجنون، واإن كانت ع�سمتهما 
الفعل منهما  بتحقق  الق�سا�ص  ولهذا ل يجب  اختيار �سحيح،  لعدم  حلقهما 
بخالف القاتل البالغ؛ لأن له اختياًرا �سحيًحا، واإمنا ل يجب الق�سا�ص لوجود 

املبيح، وهو دفع ال�سر فتجب الدية))(.

وميكن اأن يجاب عنه:

ماًل  اأتلف  اأو  مع�سوًما  ا  �سخ�سً قتل  عليه  امل�سول  اأن  لكم  ن�سلم  ل  اأننا   
مع�سوًما بل ما اأتلفه مال واأنف�ص مهدرة زالت ع�سمتها بال�سيال فلم ي�سمنها.

الدليل الثاين:

 اأن امل�سول عليه اأتلف مال غيه لإحياء نف�سه، فكان عليه ال�سمان كامل�سطر 
ُه َعَلى َيِقنٍي ِمْن اإِْحَياِء  َماِن: ِلأَنَّ اإلى طعام غيه اإذا اأكله.)3(، بلَ َهَذا اأَْوَلى ِبال�سَّ
اأَْن  َواِز  جِلَ اْلَقْتِل:  ِبَهَذا  َنْف�ِسِه  اإِْحَياِء  ِمْن  َيِقنٍي  َغْيِ  َوَعَلى  َعاِم،  الطَّ ْكِل  ِباأَ َنْف�ِسِه 
َمَن َما َل  َياَة َكاَن اأَْوَلى اأَْن َي�سْ ُن ِبِه احْلَ ِمَن َما َيَتَيقَّ ا �سَ َيْنَدِفَع َعْنُه ِبَغْيِ َقْتٍل، َفَلمَّ

َياَة.)4( )وهذا الدليل على عدم �سمان البهيمة خا�سة(. ُن ِبِه احْلَ َيَتَيقَّ
ينظر: اأحكام القراآن لبن العربي )384/1(، والذخية ))1/)6)(.  )1(

الهداية )448/4(.  )((

املغني ))530/1(.  )3(
احلاوي )956/13(.  )4(
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 : ويجاب عنه ِمْن َوْجَهنْيِ

ُه َقْد اأَْحَيا َنْف�َسُه  َذا َقَتَلُه ِدَفاًعا َعْن َنْف�ِسِه: ِلأَنَّ ُه ِباْلَعْبِد اإِ اأََحُدُهَما: اْنِتَقا�سُ
َمُنُه.)1(. ِه َوَل َي�سْ ِبَقْتِل َماِل َغْيِ

ُه  اأَنَّ َعاِم  الطَّ يِف  امْلَْعَنى  ِلَهَذا  َلَكاَن  ْق�صِ  النَّ َهَذا  ِمْن  �َسِلَم  َلْو  ُه  اأَنَّ َوالثَّايِن: 
ُروَرُة ُجوِعِه. اأَْتَلَفُه مِلَْعًنى يِف َنْف�ِسِه: َوُهَو �سَ

ْوِلِه.))(، فامل�سول  ُه َقَتَلُه مِلَْعًنى يِف اْلَفْحِل َوُهَو �سَ ْوِل اْلَفْحِل: اأَنَّ  َوامْلَْعَنى يِف �سَ
عليه يفارق امل�سطر اإلى الطعام؛ اإذ الطعام مل يلجئه اإلى اإتالفه ومل ي�سدر 
منه ما يزيل ع�سمته، ولهذا لو قتل املحرم �سيًدا ل�سياله مل ي�سمنه، ولو قتله 
ل�سطراره اإليه �سمنه، ولو قتل املكلف ل�سياله مل ي�سمنه، ولو قتله لياأكله يف 
َقا يِف امْلَْعَنى ِمْن َهَذا  املخم�سة �سمنه، وغي املكلف يف هذا كاملكلف)3(،َفاْفرَتَ
ِمَنُه،  َماِن، َكاْلَعْبِد عندهم اإَِذا َقَتَلُه ِلْلُجوِع �سَ اُقُهَما يِف ال�سَّ اْلَوْجِه، َفَوَجَب اْفرِتَ

َمْنُه.)4(. ْفِع مَلْ َي�سْ َوَلْو َقَتَلُه ِللدَّ

الدليل الثالث:

اأن الآدمي املكلف له ق�سد واختيار فلذلك مل ي�سمن، بخالف البهيمة 
وغي املكلف فال اختيار لهما في�سمنان)5(.

ويجاب عنه: 

ال�سرع، وذلك ظاهر يف باب ال�سيد)6(،  البهيمة لها اختيار اعتربه  باأن   
كما اأن هذه البهيمة تقا�ص على ال�سائل املكلف يف عدم ال�سمان بجامع الإذن 

بدفع اجلميع)7(.
احلاوي )956/13(.  )1(
احلاوي )958/13(.  )((

املغني ))530/1(.  )3(
احلاوي )958/13(.  )4(

ترتيب فروق القرايف للبقوري �ص)407(.  )5(
ترتيب الفروق �ص)407(.  )6(

املغني ))530/1(، وذكر املاوردي يف احلاوي )959/13( نحوه.  )7(
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الدليل الرابع:

مل  ارتدا  لو  ولذلك  نف�سيهما،  اإباحة  ميلكان  ل  واملجنون  ال�سبي  اأن 
يقتال)1(، ففارقا املكلف يف وجوب ال�سمان.

واأجيب باأن:

املكلف ل ميلك اإباحة دمه، ولو قال اأبحت دمي مل يبح، على اأنه اإذا �سال 
فقد اأبيح دمه بفعله فيجب اأن ي�سقط �سمان غي املكلف كاملكلف))(، كما اأن 
َنْع  َنْع ِمَن ا�ْسِتَواِئِهَما يِف اإَِباَحِة اْلَقْتِل، مَلْ مَيْ اُقُهَما ِمْن اْلَوْجِه املذكور مَلَّا مَلْ مَيْ اْفرِتَ

َماِن)3(. ِمَن ��ْصِتَو�ِئِهَما يِف �ُصُقوِط �ل�صَّ

الدليل اخلام�ص:

اأن ال�سول ظلم، ول ين�سب لبهيمة اأو غي مكلف ظلم)4(، بخالف املكلف، 
فوجب فيهما ال�سمان.

ويجاب عنه:

مَلْ  َواإِْن  َمْظُلوًما،  اِفُع  اَر الدَّ ِعِه، َف�سَ َمْو�سِ َغْيِ  ْيِء يِف  ُع ال�سَّ ْلَم َو�سْ اأن الظُّ
ُيْن�َسب اإَِلى امْلَْدُفوِع ُظِلٌم)5(.

دليل القول الثالث:

ا�ستدل من فّرق بني الدابة والآدمي غي املكلف يف وجوب ال�سمان باأن:

فعل الدابة غي معترب اأ�ساًل، حتى لو حتقق ل يوجب ال�سمان اأما فعلهما 
فمعترب يف اجلملة، حتى لو حققناه يجب عليهما ال�سمان، وكذا ع�سمتهما 

املغني ))530/1(.  )1(

املغني ))530/1(.  )((
احلاوي )957/13(.  )3(
احلاوي )957/13(.  )4(

املرجع ال�سابق.  )5(
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دون  للع�سمة  م�سقًطا  فعلهما  فكان  مالكها،  الدابة حلق  وع�سمة  حلقهما، 
فعل الدابة)1(.

وميكن اأن يجاب عن دليل اأبي يو�سف:

اأن ما ذكره -رحمه اهلل- من التفريق بني الدابة وغي املكلف من الآدميني 
ل دليل عليه، اإذ اإما اأن يقال بع�سمة اجلميع لعدم الختيار، اأو بعدم الع�سمة 

لوجود ال�سيال وعلى هذا يكون اعتبار اأفعالهم من عدم اعتبارها.

الرتجيح:

يرتجح -واهلل اأعلم بال�سواب- قول اجلمهور القائلني بعدم ال�سمان لأي 
�صائل، �صو�ء كان �آدمياًّا �أو غريه، ويوؤيده ما ذكره بع�ص �لعلماء من �أن حديث 
اأبي هريرة جاء يف بع�ص رواياته بع�ص الزيادات، يقول املباركفوري: )فرواية 
قتادة عن الن�سر بن ب�سي بن نهيك بلفظ » ول ق�سا�ص ول دية «، ويف رواية 

للبيهقي من حديث ابن عمر » ما كان عليك فيه �سيء «())(.

ثم لو مل تثبت هذه الزيادات لكان التعلق بعموم الأحاديث التي تبيح املقاتلة 
لل�صائل، ومل ين�ص �صيء منها على وجوب �ل�صمان كافًيا، ويوؤيد �لقول بعدم 
رجب  ابن  ذكر  وقد  ال�سمان«)3(،  ينايف  ال�سرعي  اجلواز   « قاعدة  ال�سمان 
قواعد اأخرى تندرج حتت هذه القاعدة، منها: »من اأتلف �سيئا لدفع اأذاه له 
مل ي�سمنه، واإن اأتلفه لدفع اأذاه به �سمنه«)4(، وقول ابن رجب: »من اأتلف �سيئا 
لدفع اأذاه له مل ي�سمنه« مطابق للقاعدة، من حيث عدم ترتب ال�سمان على 
ما يجوز فعله �سرًعا؛ لأنه - اأي ال�سائل، وما يف حكمه - قد ا�سّطر املكّلف اإلى 

ذلك الإتالف، فلذلك مل ي�سمنه.
الهداية )448/4(.  )1(

حتفة الأحوذي )565/4(.  )((
ينظر: يف مرجع القاعدة:جملة الأحكام العدلية مادة )91( )7/1)(، ودرر احلكام ))/310(، وقواعد الفقه للربكتي   )3(
)75/1(، وقواعد اخلادمي و�سرحها �ص)35(، و�سرح القواعد الفقهية للزرقا)449/1(، والوجيز للبورنو �ص )308(.

القواعد لبن رجب �ص)36(.  )4(
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لكن ينبغي اأن يقيد هذا القول ببع�ص ال�سوابط والقيود التي �سبق بيانها، 
الأخف  ال�سائل  )ويدفع  البكري:  يقول  وغيه،  بالقود  �سمن  خالف  فاإن 

فالأخف... فاإن خالف �سمن بالقود وغيه()1(.

امل�سول  يرد دفاع  اأن  لل�سائل  لي�ص  اأنه  ا  اأي�سً اإليه  الإ�سارة  ينبغي  ومما 
فاأ�سبح  اعتدى  الذي  هو  لأنه  نف�سه؛  عن  يدافع  كان  باأنه  يحتج  ثم  عليه، 
باعتدائه عر�سة لدفاع امل�سول عليه، فاإذا اقت�سى الدفاع قتل ال�سائل فقد 
اأعمال الدفاع عن احلد الالزم لرد  اأن تزيد  اإل  اأ�سبح دم ال�سائل هدًرا، 
العدوان فيعترب الزائد منها عدواًنا ولل�سائل حينئذ احلق يف دفع امل�سول 

عليه))(.

املطلب الثاين
ما يرتتب على الدفع من اأحكام االآخرة

اإن  عليه  امل�سول  اأن  ال�سائل  دفع  م�ساألة  يف  الواردة  الأحاديث  يف  جاء 
قتل فهو �سهيد)3(، �سواء قتل ب�سبب الدفع عن نف�سه اأو اأهله اأو ماله اأو دينه، 
قال ابن مفلح: )وهو �سهيد لأنه قتل لدفع ظلم()4(. وقال املباركفوري: )لأن 
�ملوؤمن حمرتم ذ�ًتا ودًما و�أهاًل فاإذ� �أريد منه �صيء من ذلك جاز له �لدفع 

فاإن قتل ب�سببه فهو �سهيد()5(.

اإعانة الطالبني )173/4(.  )1(
الت�سريع اجلنائي لعودة ))/9)(.  )((

�سهيد فعيل مبعنى مفعول، لأنه م�سهود له باجلنة، اأو لأن املالئكة ت�سهده اإكراًما له، اأو مبعنى اأي �ساهد فاعل؛ لأنه   )3(
حي عند ربه فهو �ساهد، اأو لأنه �ساهد على من قتله بالكفر، وقيل �سمي �سهيًدا لأن اهلل ور�سوله �سهدا له باجلنة اأو 
لأنه مما ي�سهد يوم القيامة على الأمم، اأو لأنه �سهد له بالإميان، وخامتة اخلي بظاهر عمله، ولأن له �ساهًدا بحاله 

وهو دمه، اأو لأن روحه ت�سهد دار ال�سالم.
ينظر: الدر املختار وحا�سية ابن عابدين )157/3(، وحا�سية الرو�ص املربع )3/)5(.  

املبدع )155/9(.  )4(
حتفة الأحوذي )566/4(.  )5(
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وهل هو �شهيد يف اأحكام الدنيا والآخرة اأم يف اأحكام الآخرة فقط؟

اأوًل يق�سد ب�سهادة الدنيا كون امليت ل يغ�سل اإل لنجا�سة اأ�سابته بغي دمه، 
وكذا كونه ل ي�سلى عليه، واأما �سهادة الآخرة فنيل الثواب املوعود به ال�سهداء.

وعلى هذا فمن قتله الباغي من امل�سلمني هل يغ�سل وي�سلى عليه. اختلف 
الذين  )واختلف  اخلالف:  حاكًيا  ر�سد  ابن  يقول:  امل�ساألة  هذه  يف  العلماء 
قتل  من  ال�سهداء  يف  يغ�سل  ل  امل�سركني  حرب  يف  ال�سهيد  اأن  على  اتفقوا 
الل�سو�ص اأو غي اأهل ال�سرك، فقال الأوزاعي واأحمد وجماعة: حكمهم حكم 

من قتله اأهل ال�سرك)1(، وقال مالك))( وال�سافعي)3(: يغ�سل)4(.

و�سبب اختالفهم هو هل املوجب لرفع حكم الغ�سل هي ال�سهادة مطلًقا اأو 
ال�سهادة على اأيدي الكفار؟ فمن راأى اأن �سبب ذلك هي ال�سهادة مطلًقا، قال: 
ل يغ�سل كل من ن�ص عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه �سهيد ممن قتل، ومن راأى اأن �سبب 

ذلك هو ال�سهادة من الكفار ق�سر ذلك عليهم()5(.)6(

يقول املباركفوري يف املقتول يف دفع ال�سائل عند �سرحه حديث �سعيد بن 
زيد: )» ومن قتل دون ماله « اأي يف الدفع عن ماله »فهو �سهيد« يف اأحكام 

الآخرة ل حكم الدنيا()7(.

وهو  الدنيا،  دون  الآخرة  �سهيًدا يف حكم  اعتباره  من  ذكر  ما  والأقرب 

ينظر قول احلنابلة يف عدم التغ�سيل وعدم ال�سالة: الفروع ))/167(، واملبدع )185/1(.  )1(
ينظر قول املالكية يف التغ�سيل: حا�سية العدوي ))/0)5(، وكفاية الطالب ))/7)5(.  )((
ينظر قول ال�سافعية يف التغ�سيل: غاية البيان )133/1(، واإعانة الطالبني ))/108(.  )3(

ونقل بع�ص احلنفية اأن ال�سهيد ل يغ�سل وي�سلى عليه ينظر: غمز عيون الب�سائر )174/4(.  )4(
بداية املجتهد ونهاية املقت�سد )434/1(.  )5(

واملهذب   ،)(59/1( �لكربى  �ملدونة  يف  ينظر  عليهم.  و�ل�صالة  �ل�صهد�ء  هوؤلء  تغ�صيل  و�ل�صافعية  �ملالكية  يرى   )6(
املربع )3/)54-5(،  الرو�ص  ينظر:  ول ي�سلى عليه.  يغ�سل  قالوا ل  واملجموع )3/5))(، واحلنابلة   ،)(15/5(
اأن املقتول ظلًما ل جتري عليه  اأنهم يرون  اأعلم-  اأما احلنفية فالذي يظهر -واهلل  وزاد امل�ستقنع )54-53/3(، 
اأحكام ال�سهادة، ففي الدنيا يغ�سل وي�سلى عليه. ينظر: بدائع ال�سنائع ))/68-69(، والدر املختار )164/3(، 

ورجح ال�سيخ ابن عثيمني القول باأنه يغ�سل وي�سلى عليه. انظر: ال�سرح املمتع �سرح زاد امل�ستقنع )364/5(.
حتفة املباركفوري )564/4(.  )7(
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املعارك  �سهداء  غي  من  ب�سهادتهم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  حكم  كمن  احلكم  هذا  يف 
كميت الغرق واحلرق والهدم وداء البطن وامليت بالطاعون وبذات اجلنب 
بعده ترك  واأ�سحابه من  ملسو هيلع هللا ىلص ول عن خلفائه  ينقل عنه  ونحوهم، حيث مل 
�لتغ�صيل و�ل�صالة على �أمثال هوؤلء مع �أنه لبد و�أن يكون قد مات خلق كثري 

ب�سبب من تلك الأ�سباب املذكورة.

فاإن قيل كيف يحكم للقاتل )امل�سول عليه( اأنه �سهيد مع كونه دفع و�سهر 
ال�سالح على �ساحبه، وقد قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا التقى امل�سلمان ب�سيفيهما 

فالقاتل واملقتول يف النار«)1(.

بعد ذكره هذا  يقول  ابن حزم -رحمه اهلل- حيث  به  اأجاب  اأجيب مبا 
اإن كان القاتل احلي مظلوًما واملقتول  احلديث: )هذا حكم الظاملني، واأما 
ظاملًا، فقد م�سى اإلى لعنة اهلل تعالى، ول �سيء على القاتل اجلارح، ل قود 

ول دية(.))(

ا َقْوُل النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإَذا اْلَتَقى امْلُ�ْسِلَماِن  ويقول اجل�سا�ص رحمه اهلل: )َفاأَمَّ
َواِحٍد  ُكلُّ  َد  اإَذا َق�سَ ِبَذِلَك  اأََراَد  ا  َ َفاإِمنَّ اِر،  النَّ َوامْلَْقُتوُل يف  َفاْلَقاِتُل  ِب�َسْيَفْيِهَما 
ا  َفاأَمَّ َواْلِفْتَنِة...  ِة  ِبيَّ اْلَع�سَ َحاُب  اأَ�سْ َيْفَعُلُه  َنْحِو ما  ُظْلًما على  اِحَبُه  ِمْنُهَما �سَ
ونقل عن  ِبَذِلَك()3(،  َيْنِفِه  ملسو هيلع هللا ىلص مل  النبي  اأَنَّ  َفَمْعُلوٌم  اْلَقْتَل  ا�ْسَتَحقَّ  َقْتُل من 
اخلطابي رحمه اهلل قوله: )هذا الوعيد ملن قاتل على عداوة دنيوية، اأو طلب 
اأو دفع ال�سائل، فقتل، فال يدخل يف  ملك مثاًل، فاأما من قاتل اأهل البغي 

هذا الوعيد؛ لأنه ماأذون له يف القتال �سرًعا()4(.

�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه، من حديث �أبي بكرة، باب و�إن طائفتان من �ملوؤمنني �قتتلو� فاأ�صلحو� بينهما ف�صماهم   )1(
�ملوؤمنني من كتاب �لإميان )31(، وم�صلم يف �صحيحه باب �إذ� تو�جه �مل�صلمان ب�صيفيهما من كتاب �لفنت و�أ�صر�ط 

ال�ساعة )888)(.
املحلى )156/11( )094)(.  )((

اأحكام القراآن )47/4(.  )3(

فتح الباري ))197/1(.  )4(
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ا من الأحكام الأخروية اأن ال�سائل  ومما يرتتب على دفع ال�سائل اأي�سً
واإن قتله امل�سول عليه فهو يف النار لظلمه وبغيه، وقد دل على ذلك حديث 

اأبي هريرة  يف ال�سحيح.
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اخلامتة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني، 
نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليًما كثًيا، وبعد…

بدفع  املتعلقة  الأحكام  فيها  اأتناول  اأن  حاولت  خمت�سرة  درا�سة  فهذه 
هذا  خالل  من  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  الكرمي  القارئ  واإلى  ال�سائل، 

البحث:

وذمي . 1 م�سلم  من  قا�سد  كل  درء  باأنه:  ال�سائل  دفع  تعريف  ميكن 
من  مع�سوم  على  دفعه  يجوز  وبهيمة،  وجمنون  و�سبي  وحر  وعبد 
نف�ص اأو طرف اأو منفعة اأو ب�سع اأو مال، فال�سائل قد يكون عبًدا اأو 
ا اأو غي اآدمي،  ا، م�سلًما اأو غي م�سلم، مكلًفا اأو غي مكلف، اأدميًّ حرًّ
ال�سائل  دفع  �سلة مب�سطلح  لها  التي  املعا�سرة  امل�سطلحات  ومن 

م�سطلح الدفاع ال�سرعي.

العدوان . ) من  فهو  ولذا  مع�سوم،  على  بغي حق  الوثوب  هو  ال�سول 
الذي حترمه ال�سريعة الإ�سالمية وجترمه.

دفع ال�سائل م�سروع يف اجلملة باتفاق اأهل العلم، اإل اأنه وقع اخلالف . 3
يف هل هو على الوجوب اأم اجلواز، وذلك متعلق مبا يقع عليه ال�سول، 
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دفعه  يجب  منافعها  اأو  اأطرافها  من  �سيء  اأو  النف�ص  على  فال�سول 
م�سلًما كان ال�سائل اأو غي م�سلم، مكلًفا اأو غي مكلف، اإل اأن يكون 
ال�سول من م�سلم زمن الفنت، فال�ست�سالم اأولى لورود الن�ص بذلك، 
ومثل ذلك لو كان ال�سول على النف�ص من بهيمة، كما يجب الدفع عن 

العر�ص، اأما الدفع عن املال فال يلزم، وغاية ما فيه اجلواز.

م�سروعية دفع ال�سائل م�سروطة باأمور:. 4

اأوًل- اأن يكون هناك اعتداء اأو عدوان، ثانًيا- اأن يكون هذا العتداء 
حاًل، ثالًثا- اأن ل ميكن دفع العتداء بطريق اآخر، رابًعا- اأن يدفع 
العتداء بالقوة الالزمة لدفعه، خام�ًسا- اإتيان امل�سول عليه بالبينة 

اإن ح�سر.

اإن اأتى امل�سول عليه اأثناء مدافعته على نف�ص ال�سائل اأو �سيء من اأع�سائه . 5
فهدر، ل قود ولدية ول �سمان، على ال�سحيح من اأقوال الفقهاء.

اإن قتل الإن�سان عند مدافعته ال�سائل فهو �سهيد، اإل اأن هذه ال�سهادة . 6
تكون يف حكم الآخرة ل اأحكام الدنيا، فيجب تغ�سيله وال�سالة عليه، 
وال�سائل اإن اأتى على نف�ص امل�سول عليه فهو من اأهل النار، كما جاء 

بذلك الن�ص. 

 واأخًيا اأ�ساأل اهلل العظيم رب العر�ص العظيم اأن اأكون قد وفقت يف هذا 
ا لوجهه الكرمي، واأن ل يحرمني اأجره، و�سلى اهلل  البحث، واأن يجعله خال�سً

على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.
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فهر�س امل�شادر واملراجع

حتقيق: . 1 العربي،  بن  عبداهلل  بن  حممد  بكر  لأبي  القراآن،  اأحكام 
حممد عبدالقادر عطا، طبعة دار الفكر، لبنان.

 اأحكام القراآن، لأبي بكر اأحمد بن علي الرازي اجل�سا�ص، حتقيق: . )
حممد ال�سادق قمحاوي، طبعة دار اإحياء الرتاث، بيوت، 1405ه�.

الدين . 3 جلالل  ال�سافعية،  وفروع  قواعد  يف  والنظائر  الأ�سباه 
البغدادي،  باهلل  املعت�سم  حممد  حتقيق:  ال�سيوطي،  عبدالرحمن 

دار الكتاب العربي، بيوت، الطبعة الأولى، 1407ه�.
الكتب . 4 دار  جنيم،  بن  اإبراهيم  بن  الدين  لزين  والنظائر،  الأ�سباه 

�لعلمية، بريوت، ط 1405ه�.
اإعانة الطالبني اإلى حل األفاظ فتح املعني، لل�سيد البكر ابن ال�سيد . 5

حممد �سطا الدمياطي، دار الفكر للطباعة، بيوت.
الإقناع، ملو�سى بن اأحمد بن مو�سى احلجاوي املقد�سي �سرف الدين، . 6

عامل الكتب )مطبوع مع كتاب القناع(.
الإقناع اإلى حل األفاظ اأبي �سجاع، لل�سيخ حممد ال�سربيني اخلطيب، . 7

مطبوع مع حا�سية البجيمي على اخلطيب، دار املعرفة، بيوت.
الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف يف مذهب الإمام اأحمد بن . 8

حنبل، لعالء الدين اأبي احل�سن بن علي بن �سليمان املرداوي، طبعة 
دار اإحياء الرتاث.

بكر . 9 اأبي  الدين  عالء  لالإمام  ال�سرائع،  ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع 
الكا�ساين احلنفي.

بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، لالإمام اأبي الوليد حممد بن اأحمد بن . 10
ر�صد �لقرطبي، حتقيق: ماجد �حلموي، د�ر �بن حزم، ط1، 1416ه�.



520

الدكتورة أمل بنت إبراهيم بن عبد الله الدباسي

بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك اإلى مذهب الإمام مالك، لأحمد بن حممد . 11
�ل�صاوي على �ل�صرح �ل�صغري، طبعة د�ر �ملعرفة، ط1، )137ه�.

امل�سهور . )1 العبدري  يو�سف  بن  حممد  عبداهلل  لأبي  والإكليل،  التاج 
باملو�ق، د�ر �لفكر، بريوت، ط).

عبدالرحمن . 13 بن  ملحمد  الرتمذي  �سنن  ب�سرح  الأحوذي  حتفة 
املباركفوري، دار الكتب العلمية، بيوت.

لل�سيخ: . 14 الو�سعي،  بالقانون  مقارًنا  الإ�سالمي  اجلنائي  الت�سريع 
عبدالقادر عودة، دار الكتب العلمية.

تلخي�ص احلبي لأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين، حتقيق ال�سيد: . 15
عبداهلل ها�سم اليماين املدين، املدينة املنورة، 1384ه�.

حتقيق: . 16 القرطبي،  حممد  عبداهلل  لأبي  القراآن،  لأحكام  اجلامع 
عبد�لرز�ق �ملهدي، طبعة د�ر �لكتاب �لعربي، ط1418ه�.

امل�سهور . 17 عمر  بن  عثمان  عمرو  اأبي  الدين  جلمال  الأمهات،  جامع 
بابن احلاجب الكردي املالكي.

ال�سيخ . 18 الدين  �سم�ص  للعامل  الكبي،  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية 
حممد عرفة الد�سوقي، دار الفكر، بيوت.

قا�سم . 19 بن  حممد  بن  عبدالرحمن  لل�سيخ  املربع،  الرو�ص  حا�سية 
النجدي، الطبعة5، 1413ه�.

كتاب احلاوى الكبي، للعالمة اأبي احل�سن املاوردي، دار الفكر، بيوت.. 0)
خال�سة البدر املني، لعمر بن علي بن امللقن الأن�ساري، حتقيق: حمدي . 1)

عبد�ملجيد �إ�صماعيل �ل�صلفي، مكتبة �لر�صد، �لريا�ص، ط1، 1410ه�.
الدر املختار و�سرح تنوير الأب�سار، لعالء الدين احل�سكفي )مطبوع . ))

مع حا�سية ابن عابدين(.
الرو�ص املربع �سرح زاد امل�ستقنع )مطبوع مع حا�سية الرو�ص املربع(.. 3)
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فهمي . 4) حتقيق:  حيدر،  لعلي  الأحكام،  جملة  �سرح  احلكام  درر 
احل�سيني، دار الكتب العلمية، لبنان، بيوت.

دليل الطالب، ملرعي بن يو�سف احلنبلي )مطبوع مع منار ال�سبيل(، . 5)
طبعة مكتبة املعارف.

الذخية، ل�سهاب الدين اأحمد القرايف، حتقيق: حممد حجر، دار . 6)
الغرب، بيوت، 1994م.

ابن . 7) )بحا�سية  املعروف  اأمني  ملحمد  املختار،  الدر  على  املحتار  رد 
معو�ص،  حممد  وعلي  عبداملوجود  اأحمد  عادل  حتقيق:  عابدين(، 

د�ر �لكتب �لعلمية، ط �لأولى، 1415ه�.
زهي . 8) اإ�سراف:  النووي،  لالإمام  املفتني،  وعمدة  الطالبني  رو�سة 

ال�ساوي�ص، املكتب الإ�سالمي، بيوت، )141ه�.
اإ�سماعيل . 9) بن  حممد  لل�سيخ  املرام،  بلوغ  �سرح  ال�سالم  �سبل 

ال�سنعاين، طبعة مطبوعات جامعة الإمام جامعة الإمام حممد بن 
�صعود �لإ�صالمية، ط)، 1400ه�.

�سنن البيهقي الكربى، لأحمد بن احل�سني البيهقي، حتقيق: حممد . 30
عبدالقادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، 1414ه�.

حممد . 31 اأحمد  حتقيق:  الرتمذي،  عي�سى  بن  ملحمد  الرتمذي،  �سنن 
�ساكر واآخرون، دار اإحياء الرتاث العربي، بيوت.

�سنن اأبي داود، ل�سليمان الأ�سعث ال�سج�ستاين، حتقيق: حممد حميي . )3
الدين عبداحلميد، دار املكتبة الع�سرية، بيوت، 1416ه�.

ال�سنن الكربى، لالإمام اأحمد بن �سعيب الن�سائي، حتقيق: عبدالغفار بن . 33
�سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيوت، الطبعة الأولى، 1411ه�.

فوؤ�د . 34 حممد  حتقيق:  �لقزويني،  يزيد  بن  ملحمد  ماجه،  �بن  �صنن 
عبدالباقي، دار الفكر، بيوت.
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�سرح الأربعني النووية والأحاديث ال�سحيحة النبوية، �سرحها الإمام . 35
�بن دقيق �لعيد، د�ر �بن حزم، بريوت، ط �لأولى، 1417ه�.

حممد . 36 املرابط  بن�سيحة  امل�سمى  املالكي  اإ�سحاق  بن  خليل  �سرح 
بن  احل�سني  حتقيق:  ال�سنقيطي،  اجلكني  زيدان  اأحمد  بن  الأمني 

عبد�لرحمن، ط 1، 1413ه�.
حتقيق: . 37 الزرقا،  حممد  ال�سيخ  ابن  لأحمد  الفقهية  القواعد  �سرح 

م�سطفى اأحمد الزرقا، دار القلم، دم�سق، الطبعة الثانية، 1409ه�.
ال�سرح الكبي، لأحمد بن اأبي الربكات الدردير )مطبوع مع حا�سية . 38

الد�سوقي(.
ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع، لل�سيخ حممد بن �سالح العثيمني، . 39

حتقيق: د/ �صليمان �أبا �خليل، موؤ�ص�صة �آ�صام للن�صر، ط3، 1415ه�.
�سحيح البخاري، لالإمام حممد بن اإ�سماعيل البخاري، حتقيق: د/ . 40

م�صطفى ديب �لبغا، د�ر �بن كثري، بريوت، ط3، 1407ه�.
�سحيح ابن حبان، ملحمد بن حبان بن اأحمد الب�ستي، حتقيق: �سعيب . 41

�لأرناوؤوط، موؤ�ص�صة �لر�صالة، بريوت، ط)، 1414ه�.
حتقيق: . )4 الني�سابوري،  احلجاج  بن  م�سلم  لالإمام  م�سلم،  �سحيح 

حممد فوؤ�د عبد�لباقي، د�ر �إحياء �لرت�ث، بريوت.
خليل . 43 حتقيق:  النووي،  الدين  حميي  الإمام  ب�سرح  م�سلم  �سحيح 

ماأمون �صيحا، د�ر �ملعرفة، بريوت، ط3، 1417ه�.
ٍد احُل�َسيني . 44 مَّ ِد حُمَ يِّ َظاِئِر، لالإمام ال�سَّ اِظر على اْلأَ�ْسَباِه َوالنَّ ُعْمَدُة النَّ

اإلى الورقة 161/اأ، وت�ستمل على  )اأبي ال�سعود( من الورقة 111/اأ 
كِّ «، درا�سة وحتقيق: للطالب/  القاعدة الثالثة:» اْلَيِقنُي َل َيُزوُل ِبال�سَّ
الدكتور:  الأ�ستاذ  ف�سيلة  اإ�سراف:  م�سطفى،  جامو�ص  عبدالكرمي 
حممد عبدالرحمن الهواري، وف�سيلة الأ�ستاذ الدكتور: حممد خي 



523

 دفع الصائل وأحكامه

هيكل، جامعة الأزهر -كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية للبنني-
القاهرة- �سعبة ال�سريعة الإ�سالمية.

عون املعبود �سرح �سنن اأبي داود، ملحمد �سم�ص احلق العظيم اآبادي، . 45
طبعة د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط)، 1995م.

اأحمد بن . 46 غمز عيون الب�سائر �سرح الأ�سباه والنظائر لبن عبا�ص 
حممد مكي احل�سيني احلموي احلنفي، دار الكتب العلمية، بيوت، 

الطبعة الأولى، 1405ه�.
حتقيق: . 47 تيمية،  ابن  الدين  تقي  الإ�سالم  ل�سيخ  الكربى،  الفتاوى 

الكتب  دار  عطا،  عبدالقادر  وم�سطفى  عطا،  عبدالقادر  حممد 
العلمية، بيوت.

بن  حجر . 48 علي  بن  اأحمد  للحافظ  البخاري،  ب�سرح �سحيح  الباري  فتح 
الع�سقالين، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، دار املعرفة، بيوت، 1379ه�.

التف�سي . 49 علم  يف  والدراية  الرواية  فني  بني  اجلامع  القدير  فتح 
لل�صوكاين، ط د�ر �لفكر، بريوت.

فتح املعني �سرح كتاب قرة العني مبهمات الدين للمليباري )مطبوع . 50
مع اإعانة الطالبني(.

الفروع ل�سم�ص الدين حممد بن مفلح املقد�سي، حتقيق: د/ عبداهلل . 51
�لرتكي، موؤ�ص�صة �لر�صالة، ط1، 4)14ه�.

الطبعة . )5 نزار م�سطفى، مكة،  القواعد لبن رجب احلنبلي، مكتبة 
الثانية، 1999م.

قواعد الفقه ملحمد عميم الإح�سان املجددي الربكتي، ال�سدف بن . 53
ببل�سرز يف كرات�سي، الطبعة الأولى، 1407ه�.

الكايف، لبن عمر بن يو�سف القرطبي النمري، دار الكتب العلمية، . 54
بريوت، ط1، 1407ه�.



524

الدكتورة أمل بنت إبراهيم بن عبد الله الدباسي

اأحمد بن حنبل، لأبي حممد عبداهلل . 55 الكايف يف فقه الإمام املبجل 
الإ�سالمي،  املكتب  ال�ساوي�ص،  زهي  حتقيق:  املقد�سي،  قدامة  ابن 

بريوت، ط).
ك�ساف القناع على منت الإقناع، ملن�سور البهوتي، طبعة دار الفكر، . 56

بيوت.
كفاية الطالب الرباين، لأبي احل�سن املالكي، حتقيق: يو�سف ال�سيخ . 57

حممد البقاعي، دار الفكر، بيوت، )141ه�.
الكتب، . 58 عامل  دار  منظور،  بن  مكرم  بن  ملحمد  العرب،  ل�سان 

ط4)14ه�.
اإبراهيم بن مفلح، . 59 الدين  اإ�سحاق برهان  املقنع، لبن  �سرح  املبدع 

املكتب الإ�سالمي، بيوت، 1400ه�.
جملة الأحكام العدلية، حتقيق: جنيب هواويني، كارخانه جتارت كتب.. 60
النووي، . 61 الدين  حميي  زكريا  اأبي  لالإمام  املهذب،  �سرح  املجموع 

حتقيق: حممود مطرجي، د�ر �لفكر للطباعة و�لن�صر و�لتوزيع، ط1، 
1417ه�.

جمموع الفتاوى، ل�سيخ الإ�سالم تقي الدين ابن تيمية، جمع وترتيب . )6
عبدالرحمن بن حممد بن قا�سم، مكتبة ابن تيمية، 1416ه�.

املحرر يف الفقه، لعبدال�سالم ابن عبداهلل ابن تيمية، طبعة وزارة . 63
�ل�صوؤون �لإ�صالمية 4)14ه�.

املحلى بالآثار، لبن حزم الظاهري، حتقيق: د/ عبدالغفار �سليمان . 64
البنداري، دار الكتب العلمية، بيوت، ودار الآفاق اجلديدة، بيوت.

خمتار �ل�صحاح، ملحمد بن �أبي بكر �لر�زي، د�ر �لفكر، بريوت، ط).. 65
خمت�سر اخلرقي، لالإمام اأبي القا�سم بن احل�سني اخلرقي )مطبوع . 66

مع املغني(.



525

 دفع الصائل وأحكامه

الإمام . 67 رواية  الأ�سبحي،  اأن�ص  بن  مالك  لالإمام  الكربى،  املدونة 
�سحنون بن �سعيد التنوخي، والإمام عبدالرحمن بن قا�سم، حتقيق: 

�أحمد عبد�ل�صالم، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط1، 1415ه�.
مراتب الإجماع، لبن حزم الظاهري، دار الكتب العلمية، بيوت.. 68
امل�ستدرك على ال�سحيحني، ملحمد بن عبداهلل احلاكم الني�سابوري، . 69

حتقيق: م�صطفى عبد�لقادر عطا، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط1، 
1411ه�.

م�سند الإمام اأحمد بن حنبل )املو�سوعة احلديثية(، اإ�سراف الدكتور/ . 70
عبد�هلل �لرتكي. حتقيق: �صعيب �لأرناوؤوط، حممد نعيم �لعرق�صو�صي، 

كامل �خلر�ط، موؤ�ص�صة �لر�صالة، بريوت، ط1، 1416ه�.
م�سنف ابن اأبي �سيبة، لأبي بكر عبداهلل بن حممد بن اأبي �سيبة، . 71

حتقيق: كمال يو�صف �حلوت، مكتبة �لر�صد، �لريا�ص، ط1، 1409ه�.
م�سنف عبدالرزاق، لأبي بكر عبدالرزاق بن همام ال�سنعاين، حتقيق: . )7

حبيب �لرحمن �لأعظمي، �ملكتب �لإ�صالمي، بريوت، ط)، 1403ه�.
معجم املقايي�ص يف اللغة، لأبي احل�سني بن فار�ص، حتقيق: �سهاب . 73

الدين اأبي عمرو، طبعة دار الفكر، الطبعة الأولى، 1415ه�.
مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج، لل�سيخ حممد اخلطيب . 74

ال�سربيني على منت منهاج الطالبني للنووي، دار الفكر، بيوت.
منار ال�سبيل �سرح الدليل، لل�سيخ اإبراهيم بن حممد بن �سويان، حتقيق: . 75

ع�صام �لقلعجي، مكتبة �ملعارف، �لريا�ص، ط �لثانية، 1405ه�.
املنثور ملحمد بن بهادر بن عبداهلل الزرك�سي، حتقيق: تي�سي فائق . 76

حممود، وزارة الأوقاف، الكويت، الطبعة الثانية، 1405ه�.
عبداهلل . 77 املقد�سي، حتقيق:  قدامة  بن  عبداهلل  لأبي حممد  املغني، 

ابن عبداملح�سن الرتكيب، ود/ عبدالفتاح حممد احللو، دار عامل 



526

الدكتورة أمل بنت إبراهيم بن عبد الله الدباسي

�لكتي، �لريا�ص، ط3، 1417ه�.
منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل لل�سيخ حممد علي�ص.. 78
املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي، لأبي اإ�سحاق ال�سيازي )مطبوع مع . 79

املجموع(.
مواهب اجلليل ل�سرح خمت�سر خليل، لأبي عبداهلل حممد بن حممد . 80

الطرابل�سي املغربي املعروف باحلطاب، طبعة دار الفكر، بيوت.
ن�سب الراية يف تخريج اأحاديث الهداية، لعبداهلل بن يو�سف احلنفي . 81

الزيلعي، حتقيق: حممد يو�سف البنوري، دار احلديث، م�سر، 1357ه�.
نيل الأوطار �سرح منتهى الأخبار، ملحمد علي ال�سوكاين، دار اجليل، . )8

بيوت.
الدين . 83 ل�سم�ص  ال�سافعي،  الفقه  املنهاج يف  �سرح  اإلى  املحتاج  نهاية 

حممد بن اأبي العبا�ص اأحمد بن حمزة الرملي.
الهداية �سرح بداية املبتدي، لربهان الدين اأبي احل�سن علي بن اأبي . 84

بكر املرغيناين، حتقيق: طالل يو�سف، دار اإحياء الرتاث العربي.
�سدقي . 85 حممد  للدكتور:  الكلية،  الفقه  قواعد  اإي�ساح  يف  الوجيز 

البورنو، مكتبة املعارف، الريا�ص، الطبعة الثانية، 1410ه�.



527

 دفع الصائل وأحكامه

فهر�س املحتويات

453................................................................... املقدمة
املبحث الأول: املراد ب�)دفع ال�سائل(، وفيه ثالثة مطالب ............ 459
459 ......................... املطلب الأول: املراد ب� )دفع ال�سائل( لغة 
460 ................ املطلب الثاين: املراد ب� )دفع ال�سائل( ا�سطالًحا 
املطلب الثالث: الألفاظ ذات ال�سلة ب�)دفع ال�سائل( ............. )46
املبحث الثاين: حكم ال�سول ............................................. 465
املبحث الثالث: حكم دفع ال�سائل ....................................... 467
505 ............ املبحث الرابع: ما يرتتب على دفع ال�سائل، وفيه مطلبان 
505 .............. املطلب الأول: ما يرتتب على الدفع من اأحكام الدنيا 
513............ املطلب الثاين: ما يرتتب على الدفع من اأحكام الآخرة 
517 ..................................................................... اخلامتة
519 ................................................... فهر�ص امل�سادر واملراجع 




