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مشاركة المرأة العسكرية في ضوء السنة النبوية
بحث مقدم إلى (المرأة في السيرة النبوية والمرأة المعاصرة  :المملكة العربية السعودية
أنموذجا)
من إعداد أ.د :نوال بنت عبد العزيز بن عبد اهلل العيد
أستاذ الحديث وعلومه المشارك بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض
1344ه ـ2112/م
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
املدقمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
احلمم هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،وبعم:
فلعل ـن أعظم الدقضايا اليت تنازع البشر فيها قضي املرأة وحدقوقها ،وـاهلا وـا عليها،
واختلفت الرؤى واألطروحات حبسب الثدقاف الفكري للطارح ،لكن ـا جيزم به املنصف أن
قضي املرأة مل تُعاجل ولن تعاجل كمعاجل اإلسالم هلا ،وسيتناول هذا البحث إحمى قضايا
املرأة ،وهي( ـشارك املرأة العسكري يف ضوء السن النبوي ) ألن الكثري ينادي بتفعيل دور
املرأة يف هذا اجملال ،ويستمل بالنصوص الشرعي المال على خروج املرأة للجهاد يف عصر
النبوة والعصور الفاضل  ،ودورها اإلجيايب يف ذلك.
1
ِ
ب
ولدقم كان فرض الدقتال على املسلمني يف السن الثاني ـن اهلجرة بدقوله تعاىلُ (:كت َ
ال َوُه َو ُك ْرهٌ لَ ُك ْم َو َع َسى أَ ْن تَكَْرُهوا َشْيئاً َوُه َو َخْيـٌر لَ ُك ْم َو َع َسى أَ ْن ُُِتبُّوا َشْيئاً َوُه َو
َعلَْي ُك ُم الْ ِدقتَ ُ
َشٌّر لَ ُك ْم َواللَّهُ يَـ ْعلَ ُم َوأَنْـتُ ْم ال تَـ ْعلَ ُمو َن) 2وقال اإلـام أمحم :ال أعلم شيئًا ـن العمل بعم
4
الفرائض أفضل ـن اجلهاد.

 1أمحــم بــن علــي ال ـرازي اجلصــاص،أحكــام الدقــر نُ،تي ـ :حممــم الصــاد ،بــريوت،دار إحيــاء ال ـثا ،)413/1(،1311:
اإلـ ـ ــام في ـ ــر ال ـ ــمين الـ ـ ـرازي أبوعب ـ ــمهلل حمم ـ ــم ب ـ ــن عم ـ ــر ب ـ ــن حس ـ ــني الدقرش ـ ــي،التفس ـ ــري الكب ـ ــري،ب ـ ــريوت،دار الكت ـ ــب
العلمي ـ ـ 2113،م1321-هـ ـ ـ ،)24/6(.إمساعيـ ــل بـ ــن عمـ ــر بـ ــن كثـ ــري المـشـ ــدقي،تفسـ ــري الدقـ ــر ن العظـ ــيم،بـ ــريوت،دار
الفكر1311:هـ .)222/2( ،
2
3

سورة البقرة (.)212

عزاه له عبم اهلل بن أمحم بن قماـ املدقمسي،املغين،بريوت،دار الفكر،ط األوىل1311 :هـ.)432/2(.
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وأخرج البياري ،1وـسلم 2ـن حميث ابن ـسعود قال :سألت النيب صلى اهلل عليه وسلم:
أي العمل أحب إىل اهلل؟ قال " :الصالة على وقتها" .قال :مث أي؟ قال" :مث بر الوالمين".
قال :مث أي؟ قال" :اجلهاد يف سبيل اهلل" .قال :حمثين هبن ،ولو استزدته لزادين .واللفظ
للبياري.
وجاءت النصوص الشرعي لتشري إىل ـشارك املرأة يف اجلهاد ،لكن طبيع هذه املشارك ُتتاج
إىل ُتدقي وتمقي بناء على ـعطيات النص ،مث إذا كانت ـشارك املرأة املسلم يف العمل
العسكري تنطل ـن ـبمأ تكافؤ الفرص ،فإىل أي ـمى يعترب هذا املبمأ خادـاً ملصلح
املرأة ،ولظروفها االجتماعي خاص وأن ـشاركتها تدقتصر على اجملالني الطيب واإلداري؟.
بناء على ـا تدقمم ،أضف إىل اآليت:
 /1بيان ـكان املرأة يف اإلسالم.
 /2احلاج املاس للتأصيل الشرعي ملشارك املرأة العسكري .
 /4بيان المور الريادي الذي لعبته املرأة يف نشر اإلسالم.
ُ /3تدقي الدقول يف قضايا املرأة املعاصرة ،وـنها املشارك العسكري  ،وبيان الراجح بناء على
المليل والتعليل.
هذا وقم قسمت البحث إىل ـدقمـ  ،ومتهيم ،وـبحثني ،وخامت :
املدقمـ وفيها  :أمهي البحث ،وأسباب اختياره ،وخطته ،وـنهجه.
والتمهيم وفيه تعريف اجلهاد.
املبحث األول :املرأة وجهاد الكفاي  ،وفيه ثالث ـطالب:
 1حممم بن إمساعيل البياري ،اجلاـع الصحيح املسنم امليتصر ـن حميث رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم وسننه وأياـهُ ،تدقي  :د .ـصطفى أديب ،بريوت -دار ابن كثري -ط الثالث 1310 :هـ-
1320م.كتاب الصالة /باب :فضل الصالة لوقتها (.113 )130/1
 2أبو احلسني ـسلم بن احلجاج بن ـسلم النيسابوري،اجلاـع الصحيح ،بريوت -دار اآلفا
اجلميمة،كتاب اإلميان /باب  :بيان كون اإلميان باهلل تعاىل أفضل األعمال (.21 )22/1
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املطلب األول :األدل على جواز خروج املرأة جلهاد الكفاي .
املطلب الثاين :شروط خروج املرأة جلهاد الكفاي .
املطلب الثالث :أعمال املرأة يف اجلهاد.
املبحث الثاين :املرأة واجلهاد العيين.
اخلامت وُتوي أهم النتائج والتوصيات..
هذا وصلى اهلل وسلم على نبينا حممم...
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** تمهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد**
املتأـل لنصوص الشريع اإلسالـي يرى محاي اإلسالم للمرأة ،وتدقميره لطبيعتها ودورها
الذي تلعبه يف احلياة ،فال يعتربها ـن أهل الدقتال حىت وإن كانت كافرة ،ألن األنوث يف حم
ذاهتا تعصم دـها ،إال حني ُتمل السالح للدقتال فال تبدقى عنمئذ حرـ تعصمها ،1وـا حرم
اإلسالم قتل املرأة إال إلميانه بالمور الرئيس الذي تلعبه يف إجناب النسل ،وخمـ النوع
اإلنساين ،فلهذا راعى النظام اإلسالـي يف تشريعاته اجلهادي احملافظ على النساء بعيما عن
ساحات الدقتل والعراك ،بل إن نصوص الشريع تبعم املرأة عن ـواطن الفنت فهل ستعرضها
ملواضع اهلالك واملوت؟
وـع التدقمم الذي يشهمه العصر احلاضر جاءت املطالبات مبساواة املرأة بالرجل يف
الفرص والوظائف واحلدقو والواجبات بغض النظر عن اخلل والتكوين ،ـع أن خصائص
اخلل والتكوين أساس احلدقو والواجبات ،فهذه ـشتدق ـن تلك ،ـبني عليها ،فأي ـساواة
ال تراعي هذا التمايز والفرو يف اخلل  ،وـا يتبعه ـن قمرات واحتياجات خترج عن العمل
الذي يدقوم عليه اإلسالم إىل الظلم الذي حياربه.
وـن ـنطل (النساء شدقائ الرجال) جاءت املطالب بلعب املرأة المور العسكري،
واإلشارة واإلشادة بأدوارها اليت لعبتها يف اجملتمع النبوي ،باعتبارها شريك الرجل يف احلفاظ
على األـان ،وليست حص الرجل يف حفظ األـن بأقل ـن حصتها ،ونوزع هذا الرأي بأن
دور املرأة أمسى ـن الدقتل ،ألن وظيفتها يف احلياة تدقوم على احلياة ،فهي ـصنع الرجال
واملدقاتلني ،وـنها يكون اإلجناب واإلعماد ،وليس ـن اإلنصاف الزج هبا يف ـواطن الدقتل
والدقتال ـع أن خلدقتها ال ُتتمل ذلك ،وقام جمل بني فريدقني على دور املرأة العسكري بني
ـؤيم وـعارض وـناصر وحمارب ،وسيتناول البحث هذه األدوار اليت لعبتها املرأة واخلالفات
الفدقهي ـع الثجيح والتعليل....

1

ينظر :مالك بن أنس ،الموطأ( ،)444/2جامع األصول()592/2
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المبحث األول:
المرأة وجهاد الكفاية:
اجلهاد يف اإلسالم فرض على الكفاي إذا قام به البعض سدقط عن الباقني ،وهذا يف
قول عوام أهل العلم كما جاء يف الشرح الكبري1إال يف حاالت ـعين يتعني فيها اجلهاد،
وسيأيت ـزيم بيان هلذا فيما بعم.2
 واشثط العلماء لوجوب جهاد الكفاي سبع شروط :اإلسالم ،والبلوغ ،والعدقل،
واحلري  ،والذكوري  ،والسالـ ـن الضرر ،ووجوب النفدق .4
 وقم ندقل ابن بطال اإلمجاع على عمم وجوب جهاد الكفاي على املرأة ،وقال يف
شرحه على صحيح البياري 3عنم حميث عائش -رضي اهلل عنها " :-جهادكن احلج":
"هذا احلميث يمل أن النساء ال جهاد عليهن واجب ،وأهنن غري داخالت يف قوله تعاىل:
(انْ ِف ُروا ِخ َفافًا َوثَِدق ًاال) 1وهذا إمجاع ـن العلماء ،وليس يف قوله عليه السالم" :جهادكن
احلج" .دليل أنه ليس هلن أن يتطوعن باجلهاد ،وإمنا فيه أنه األفضل هلن ،وإمنا كان احلج
أفضل ـن اجلهاد؛ ألهنن لسن ـن أهل الدقتال للعمو ،وال قمرة هلن عليه ،وال قيام به.
وليس للمرأة أفضل ـن االستتار ،وترك املباشرة للرجال بغري قتال ،فكيف يف حال
الدقتال اليت هي أصعب؟ واحلج ميكنهن فيه جمانب الرجال،واالستتار عنهم ،فلذلك كان أفضل

 1عبم اهلل بن أمحم بن قماـ املدقمسي ،املغين ،بريوت ـ دار الفكر ـ ط األوىل1311:
(،)466/11وانظر:أيب عبم اهلل حممم بن إدريس الشافعي،األم،بريوت -دار املعرف  -ط الثاني :
1434هـ.)161/3(،
 2ص.)23( :
 3ذكرها ابن قماـ يف املغين (.)164/3
 4كتاب اجلهاد /باب :جهاد النساء (2021 )1113/4
 5التوب . )31( :
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1

هلن ـن اجلهاد"
وقال احلافظ يف الفتح 2بعم أن ندقل قول ابن بطال بنحوه" :وقم ملح البياري بذلك
يف إيراده الثمج جممل  ،وتعدقيبها بالثاجم املصرح خبروج النساء إىل اجلهاد".
وعلل الكاساين احلنفي-رمحه اهلل -عمم إجياب الدقتال الكفائي على املرأة بدقوله" :إن
4
بنيتها ال ُتتمل احلرب عادة"
وال أعلم خالفًا بني أهل العلم يف عمم وجوب اجلهاد على املرأة.3
وهذا ـن رمح الرب جل وعال باملرأة؛ ألنه سبحانه وتعاىل خلدقها بصفات جسمي ،
ونفسي تتناسب ـع ـسؤوليتها املنوط هبا ،واليت ال تدقل يف األمهي عن ـسؤولي الرجل إن مل
تكن أهم ،فوظيفتها ال تندقطع وال تتوقف حىت يف حال خروج الرجل البم للحياة أن تستمر،
فاألوالد حيتاجون إىل تربيتها ،ورعايتها ،وملساهتا احلاني  ،وحضنها المافئ ،فجاء شرع اهلل
وخريا مما ندقول.
ـراعيًا يف حكمه خلدقها ووظيفتها؛ فله احلمم كالذي ندقول ً
ويف املبحث ثالث ـطالب:
املطلب األول :األدل على جواز خروج املرأة جلهاد الكفاي .
املطلب الثاين :شروط خروج املرأة جلهاد الكفاي .
 1أيب احلسن علي بن خلف بن عبمامللك بن بطال ،شرح صحيح البياري ،ضبط نصه وعل عليه  :أبو
متيم ياسر بن إبراهيم،الرياض-ـكتب الرشم ط األوىل1321 :هـ.)212/3(.
 2أمحم بن علي بن حجر العسدقالين ،فتح الباري شرح صحيح البياري ،رقم كتبها وأبواهبا وأحاديثها:
حممم فؤاد عبم الباقي ،حدق أصلها :عبمالعزيز بن باز -رمحه اهلل -بريوت – دار الكتب العلمي  -ط
األوىل1311 :هـ1323 -م.)31/6( .
 3عالء المين الكاساين ،بمائع الصنائع ،بريوت -دار الكتاب العريب -الثاني 1322 :م (.)32/0
 4ينظر :األم ( /)162/3عبم اهلل بن قماـ املدقمسي ،الكايف يف فدقه ابن حنبلُ ،تدقي  :زهري الشاويش-
بريوت – املكتب اإلسالـي -اخلاـس 1312 :هـ1322 -م /)214/3(.أيب إسحا برهان المين
إبراهيم بن ـفلح احلنبلي ،املبمع يف شرح املدقنع ،بريوت -املكتب اإلسالـي1311 :هـ( /)410/4علي
بن أيب بكر بن عبم اجلليل املرغياين ،اهلماي شرح البماي ،بريوت -املكتب اإلسالـي /)141/2(.كمال
المين حممم بن عبم الواحم بن عبم احلميم بن اهلمام،شرح فتح الدقمير ( ،)332/1الشرح الكبري
(/)103/2حممم بن يوسف بن أيب الدقاسم العبمري ،التاج واإلكليل،بريوت -دار الفكر -ط الثاني :
1432ه (.)142/3
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املطلب الثالث :أعمال املرأة يف اجلهاد.
المطلب األول :األدلة على جواز خروج المرأة لجهاد الكفاية:
قتال املسلمني للكفار ،وإن كان فرض كفاي على الرجال املسلمني دون النساء ،إال
أن هذا ال مينع ـن اشثاك املسلم يف الدقتال إذا رغبت يف ذلك ،وكان يف اشثاكها ـصلح
للمسلمني؛ ألن اشثاكها ـباح هلا ،وليس بواجب عليها ،واألدل على ذلك:
 /1ـا أخرجه البياري 1وـسلم 2ـن حميث أنس قال :ملا كان يوم أحم اهنزم الناس
عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،ولدقم رأيت عائش بنت أيب بكر ،وأم سليم وإهنما ملشمرتان أرى
َخ َممُ 4سوقِهما تَـْنـ ُدقَزان الدقرب -وقال غريه :تَـْنـ ُدقالن الدقرب -على ـتوهنما ،مث تفرغانه يف أفواه
الدقوم ،مث ترجعان فتمآلهنا ،مث يجيئان فتفرغاهنا يف أفواه الدقوم" واللفظ للبياري ،وبَـ ّوب عليه"
باب غزو النساء وقتاهلن ـع الرجال" َو َّبوب عليه النووي "باب :غزوة النساء ـع الرجال".
 /2ـا أخرجه البياري يف صحيحه 3ـن حميث ثعلب بن أيب ـالك قال :إن عمر ابن
1
ط جيم ،فدقال له بعض ـن عنمه:
قسم ُـ ُروطًا بني نساء ـن نساء املمين  ،فبدقي ِـ ْر ٌ
اخلطاب ّ
يا أـري املؤـنني أعط هذا ابن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اليت عنمك -يريمون أم كلثوم
بنت علي -فدقال عمر :أم َسلِيط أح  -وأم سليط ـن نساء األنصار ممن بايع رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم -قال عمر :فإهنا كانت تَـ ْزفِر 6لنا الدقرب يوم أحم .وبَـ ّوب عليه "باب
 1كتاب اجلهاد /باب :غزو النساء وقتاهلن ـع الرجال (.2023 )1111/4
 2كتاب اجلهاد /باب :غزوة النساء ـع الرجال (.1211 )1334/4
 3قال احلافظ" :بفتح اخلاء املعجم والمال املهمل -وهي اخلالخيل ،وهذه كانت قبل احلجاب،
وحيتمل أهنا كانت عن غري قصم للنظر" الفتح  .0216وانظر :شرح الكرـاين ( ،)112/6عممة الدقارئ
(.)166/13
 4كتاب اجلهاد /باب :محل النساء الدقرب إىل الناس يف الغزو (.2021 )1116/4
 5ـــروط :مجــع ِــ ْـرط-بكســر امل ــيم -كســاء ـــن صــوف أوخــز أو كت ــان .انظــر :غريــب احلــميث لليطــايب
( ،)106/2ـشار األنوار ( ،)303/1النهاي (( )204/3م ر ط).
 2تزفر :بفتح أوله ،وسكون الزاي ،وكسر الفاء أيُ :تمل ،وزنًا وـعىن.
انظر :العني لليليـل بـن أمحـم ( ،)461/0ـشـار األنـوار ( )431/1ــادة ( ز ف ر ) ،الفـتح ()21/6
.
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محل النساء الدقرب إىل الناس يف الغزو".
1
عوذ قالت" :كنا ـع النيب صلى اهلل عليه
حميث
ـن
 /4أخرج البياري
الربيِّع بنت ُـ ِّ
ُ
وسلم نسدقي ،ونماوي اجلرحى ،ونرد الدقتلى إىل املمين  . 2وبَـ ّوب عليه" :باب ـماوة النساء
اجلرحى يف الغزو".
 /3أخرج البياري  ،4وـسلم 3ـن حميث أنس بن ـالك  قال :كان رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم يمخل على أم حرام بنت ـلحان فتطعمه ،وكانت أم حرام ُتت عبادة
بن الصاـت فمخل عليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأطعمته ،وجعلت تفلي رأسه،
فنام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث استيدقظ ،وهو يضحك ،قالت :فدقلت :وـا
علي غزاة يف سبيل اهلل يركبون
يضحكك يا رسول اهلل؟ قال " :ناس ـن أـيت عُرضوا ّ
ثبج 1هذا البحر ـلوًكا على األسرة -أو ـثل امللوك على األسرة ،شك إسحا  -قالت:
فدقلت  :يا رسول اهلل ادع اهلل أن جيعلين ـنهم .فمعا هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،مث
وضع رأسه ،مث استيدقظ ،وهو يضحك .فدقلت :وـا يضحكك يا رسول اهلل؟ قال" :ناس ـن
علي غزاة يف سبيل اهلل" كما قال يف األول .قالت :فدقلت يا رسول اهلل ادع اهلل
أـيت عرضوا ّ
ت
فص ِر َع ْ
أن جيعلين ـنهم .قال " :أنت ـن األولني" فركبت البحر زـن ـعاوي بن أيب سفيان ُ
 1كتاب اجلهاد (.2026 )1116/4
 2قال العيين يف العممة ( " :)163/13كانوا يـوم أحـم جيمعـون الـرجلني والثالثـ ــن الشـهماء علـى دابـ ،
وتردهن النساء إىل ـواضع قبورهم (يعين :باملمين )" قلت :كان ذلك قبل أن يـأـرهم رسـول اهلل صـلى
اهلل عليــه وســلم بــمفن الشــهماء يف ـصــارعهم ،يشــهم لــه ـــا أخرجــه النســائي بســنم صــحيح يف الســنن
( )03/3ـن طري نـُبَـيح عـن جـابر أن النـيب أــر بدقتلـى أحـم أن يـردوا إىل ـصـارعهم ،وكـانوا قـم ندقلـوا
إىل املمين .
3

كتاب اجلهاد /باب :المعاء باجلهاد والشهادة للرجال والنساء (.2646 )1120/4

 4كتاب اجلهاد /باب :فضل الغزو يف البحر (.1312 )1112/4
5
ـفسرا يف صحيح ـسلم ( 1312 )1113/4ـن طري حممم بن حيىي بن حبان ،عن أنس بن
جاء ً

قوـا ـن أـيت يركبون ظهر البحر".ينظر :غريب احلميث
ـالك ،عن أم حرام ،وفيه قال ﷺ " :أريت ً

لليطايب ( ،)410/2النهاي ( )216/1ـادة (

ب ج ).
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فهلكت .واللفظ للبياري.
عن دابتها حني خرجت ـن البحر
ْ
وبوب عليه البياري يف كتاب اجلهاد ببابني :باب :المعاء باجلهاد والشهادة للرجال
ّ
1
والنساء ،وباب :غزو املرأة يف البحر .
 /1أخرج ـسلم يف صحيحه 2ـن حميث أنس بن ـالك قال :كان رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم يغزو بأم سليم ،ونسوة ـن األنصار ـعه إذا غزا ،فيسدقني املاء ،ويماوين
اجلرحى.
4
كثري اـرأة مهّام بن احلار النيعي
أم
وعن
"
:
كثري
البن
 /6جاء يف البماي والنهاي
ّ
قالت :شهمنا الدقادسي يف زـن عمر بن اخلطاب ،ـع سعم بن أيب وقاص ـع أزواجنا ،فلما
أتانا أن قم فرغ ـن الناس ،شمدنا علينا ثيابنا ،وأخذنا اهلراوي ،مث أتينا الدقتلى فمن كان ـن
املسلمني سدقيناه ورفعناه ،وـن كان ـن املشركني أجهزنا عليه ،وـعنا الصبيان ،فنوليهم ذلك
تعين استالهبم -لئال يكشفن عن عورات الرجال". /0أخرج سعيم بن ـنصور يف سننه 3ـن حميث عبم اهلل بن قرط األزدي قال:
"غزوت الروم ـع خالم بن الوليم ،فرأيت نساء خالم بن الوليم ،ونساء أصحابه ـشمرات
حيملن املاء للمهاجرين يريجزن" وصحح إسناده األلباين .1
)111/4( 1
 2كتاب اجلهاد /باب :غزوة النساء ـع الرجال (.1211 )1334/4
 ،)36/0(3وانظر :أيب جعفر حممم بن جرير الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،بريوت -دار الكتب
العلمي  -األوىل1310 :هـ ،)311/4(.أيب احلسن علي بن حممم الشيباين املعروف بابن األثري اجلزري،
الكاـل يف التاريخ ،حدقدقه خنب ـن العلماء -بريوت -دار الكتاب العريب -الثاني 1420 :هـ.
(.)261/2
 4سعيم بن ـنصور لسعيم بن ـنصور ،السننُ،تدقي  :د .سعم بن عبم اهلل بن عبم العزيز ل محيم –
الرياض – دار العصيمي – األوىل 1313:هـ.2022 )441/2/1(.
 5حممم ناصر المين األلباين،الرد املفحم على ـن خالف العلماء وتشمد وتعصب وألزم املرأة أن تسث
وجهها وكفيها وأوجب ومل يدقنع بدقوهلم إنه سن وـستحب،عمان-األردن،ط ،1املكتب
يما يف أمساء الصحابيات الاليت شاركن يف اجلهاد يف  :أمساء
اإلسالـي 1321،هـ ،)113(.وانظر ـز ً
حممم أمحم ـصر" ،دور املرأة السياسي يف عهم النيب واخللفاء الراشمين" ،دار السالم – األوىل:
1321هـ ،)426 -226(.و"دور الصحابيات يف اجملتمع اإلسالـي ـن خالل كتاب الطبدقات
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وـن جمموع األدل يتبني أن اشثاك النساء يف الدقتال ـع حمارـهن كان ـعروفًا ـألوفًا ـن
إمجاعا سكوتيًا على جواز ـشارك
الصحاب الكرام ،ومل يندقل لنا إنكار له ،فيكون ذلك ً
النساء للرجال يف اجلهاد.

==الكربى البن سعم" ،عصمت أمحم أبو سن ،رسال دكتوراة،كلي الشريع والمراسات اإلسالـي -
جاـع أم الدقرى،ـك املكرـ 1313،هـ )112( .وـا بعمها.
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المطلب الثاني :شروط خروج المرأة لجهاد الكفاية:
تدقمم لك أن هذا الضرب ـن اجلهاد ـباح للمرأة غري واجب عليها ،لكن خلروجها هلذا
اجلهاد شروط عمة هي:
 /1أن يكون الخروج بإذن زوجها:
قال الكاساين رمحه اهلل" :وال يباح للعبم أن خيرج -أي :للدقتال -إال بإذن ـواله ،وال
املرأة إال بإذن زوجها؛ ألن خمـ املوىل ،والدقيام حبدقو الزوجي كل ذلك فرض عني ،فكان
ـدقمـا على فرض الكفاي " (. )1
ً
 /2أن يكون خروجها فيه مصلحة:
لدقم دلت األحاديث النبوي املتدقمـ على إباح خروج املرأة للجهاد ـع املدقاتلني لتدقوم
خبمـتهم ،ورعاي شؤوهنم ،فيروجها ـدقيم باحلاج واملصلح  ،وهبذا صرح الفدقهاء ،يدقول
اإلـام حممم بن احلسن الشيباين يف كتابه" السري الكبري"" :وال بأس بأن حيضر ـنهن احلرب
()2
العجوز الكبرية ،فتماوي اجلرحى ،وتسدقي املاء ،وتطبخ للغزاة إذا احتاجوا إىل ذلك".. ..
وقال ابن قماـ  " :فأـا املرأة الطاعن يف السن وهي الكبرية ،إذا كان فيها نفع ـثل سدقي
املاء ،وـعاجل املرضى ،فال بأس به" (.)4
 /3أن ال يكون في خروجها مفسدة:
ويشثط يف خروج املرأة للمشارك يف الدقتال أن ال يكون يف خروجها ـفسمة هلا وال
لغريها ،كما لو كانت املرأة شاب  ،وهلذا قال اإلـام حممم بن احلسن" :وال بأس بأن حيضر
ـنهن احلرب العجوز الكبرية" (. )3
وقم نصت الدقاعمة الفدقهي على أن" :درء املفاسم أوىل ـن جلب املصاحل" فإن كان
يف خروج املرأة فتن ـنعت ـن اخلروج.
وقال اإلـام السرخسي تعلي ًدقا على قول اإلـام حممم بن احلسن" :وال بأس أن ُتضر
ـنهن احلرب العجوز الكبرية" قال" :فالشواب مينعن ـن اخلروج ،خلوف الفتن  ،واحلاج ترتفع
( )1بمائع الصنائع (.)421/4
()2الســري حملمــم بــن احلســن الشــيباينُ ،تدقي ـ  :حممــم حــذوري -بــريوت -الــمار املتحــمة للنشــر -األوىل:
1301م.)132/1(،
()4املغين (.)101/3
( )3السري الكبري(.)121/1
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خبروج العجائز" .1
وقال ابن قماـ " :وال يمخل ـع املسلمني ـن النساء إىل أرض العمو إال الطاعن يف
السن ،لسدقي املاء ،وـعاجل اجلرحى كما فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم .ومجلته أنه يكره
دخول النساء الشواب أرض العمو؛ ألهنن لسن ـن أهل الدقتال ،وقلما ينتفع هبن فيه،
الستيالء اخلور واجلنب عليهن ،وال يؤـن ظفر العمو هبن ،فيستحلون ـا حرم اهلل ـنهن.. ..
 ..فإن قيل :فدقم كان النيب صلى اهلل عليه وسلم خيرج ـعه ـن تدقع عليها الدقرع ـن نسائه،
وخرج بعائش ـرات .قيل :تلك اـرأة واحمة يأخذها حلاجته إليها ،وجيوز ـثل ذلك لألـري
عنم حاجته ،وال يرخص لسائر الرعي لئال يفضي إىل ـا ذكرنا" .2
 /3إذن اإلمام للمرأة بالخروج:
واإلـام هو الذي يأذن للمرأة يف اخلروج ـع املدقاتلني يف ضوء ُتدق الشروط السابدق
حسب اجتهاده ،فال يكفي إذن ويل املرأة هلا باخلروج ،لتيرج فعالً للمشارك يف الدقتال دون
اعتبار لرأي اإلـام ،ويمل على هذا ـا أخرجه ابن أيب شيب يف املصنف4وابن سعم يف
الطبدقات 3وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين 1والطرباين يف األوسط 6والكبري0ـن طر عن
محيم بن عبم الرمحن ،عن حسن ابن صاحل ،عن األسود بن قيس ،عن سعيم بن عمرو
الدقرشي أن أم كبش اـرأة ـن بين عذرة قالت :يا رسول اهلل ائذن يل أن أخرج يف جيش كذا
 1السري الكبري شرح السرخسي (.)121/1
 2املغين (.)101/3
وانظ ــر اهلماي ـ ـ ش ــرح البماي ـ ـ (،)140/2زيـ ــن ب ــن إب ـ ـراهيم بـ ــن حمم ــم  ،البحـ ــر الرائ ـ ـ
املعرف )14/1(.

،بـ ــريوت – دار

 3أيب بكر عبم اهلل بن حممم بن أيب شيب الكويف ،املصنفُ ،تدقي  :كمال يوسف احلوت – الرياض-
ـكتب الرشم – األوىل1313 :هـ.44614 )142/6(.
 4حممم بن سعم بن ـنيع البصري ،الطبدقات الكربى ،بريوت -دار صادر.)412/2(.
 5ابــن أيب عاصــم،اآلحــاد واملثــاينُ،تدقيـ د.باســم فيصــل أمحــم اجلـوابرة،الريــاض،ط ،1دار الرايـ 1331،م-
1311ه4461)142/6(.
2

(.3334 )464/3

.341 )106/21( 4
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وكذا .قال " :ال" .قلت :يا رسول اهلل إين لست أريم أن أقاتل ،إمنا أريم أن أداوي اجلريح
واملريض -أو أسدقي املريض .فدقال" :لوال أن تكون سن  -ويدقال فالن خرجت  -ألذنت
حممما
لك ،ولكن اجلسي" واللفظ البن أيب شيب  ،وزاد ابن سعم" :ال يتحم الناس أن ً
يغزو باـرأة".
قال الطرباين :ال يروى هذا احلميث عن أم كبش إال هبذا اإلسناد ،تفرد به احلسن بن
صاحل.
وقال اهليثمي يف اجملمع " :1رواه الطرباين يف الكبري واألوسط ،ورجاهلما رجال
الصحيح".
قلت :إسناده صحيح رجاله رجال الشييني غري حسن بن صاحل ثدق ـن رجال
ـسلم2وصحح إسناده األلباين يف الصحيح .4
وجزم احلافظ يف اإلصاب 3أن حميث أم كبش ناسخ ملا تدقمـه ـن اإلذن للنساء
بالغزو؛ ألنه كان يوم الفتح.
وسبحان ـن ال يسهو ،وال أدرى كيف فات احلافظ ـا سيأيت وجزم بأن حميث أم
كبش ناسخ ،ولكن كفى املرء نبالً أن تعم ـعايبه ،والمليل على أن حميث أم كبش ليس
بناسخ ،وإمنا ذاك راجع إىل رأي اإلـام ـا يلي:
 /1مل يأت يف رواي أن حميث أم كبش كان بعم الفتح.
خنجرا 1يمفع النسخ ومينعه ،وـن
 /2ـشارك أم سليم للمسلمني يوم حنني ،واختاذها ً
 1نور المين علي بن أيب بكر اهليثمي ،جممع الزوائم وـنبع الفوائم  ،الدقاهرة -دار الريان للثا  ،بريوت-
دار الكتاب العريب1310 -هـ.)424/1(.
 2ينظر :أمحم بن علي بن حجر العسدقالين  ،تدقريب التهذيب ،حدقدقه وعل عليه وصححه وأضاف
إليه:أبو األشبال صغري أمحم شاغف الباكستاين ،تدقممي :بكر بن عبم اهلل أبو زيم – دار العاصم -
1316هـ.1261 )243(.
 3الشيخ حممم ناصر المين األلباين ،سلسل األحاديث الصحيح  ،الرياض -ـكتب املعارف –
1311هـ.2220 )314/6(،
 4أمحم بن علي بن حجر العسدقالين ،اإلصاب يف متييز الصحاب ُ،تدقي  :علي حممم البجاوي -بريوت-
دار اجليل -األوىل 1312 :هـ1332 -م.)224/2( .
 5سيأيت ص (.)12
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املعلوم أن غزوة حنني كانت بعم فتح ـك .
 /4دعاؤه صلى اهلل عليه وسلم ألم حرام أن جيعلها اهلل ـن الذين يركبون البحر
للجهاد يف سبيل اهلل ويف دعائه صلى اهلل عليه وسلم إقرار هلا على املشارك يف الغزو .فتنبه.
 ومما يملل على اعتبار إذن اإلـام  -أيضا  -ـا أخرج أبو داود1ـن طري ليلى بنت
ـالك ،وعبم الرمحن بن خالد ،عن أم ورق بنت نوفل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا غزا
بمرا قالت :قلت له :يا رسول اهلل ،أئذن يل يف الغزو ـعك ،أـرض ـرضاكم ،لعل اهلل أن
ً
يرزقين شهادة .قال" :قري يف بيتك فإن اهلل تعاىل يرزقك الشهادة" قال :فكانت تسمى
الشهيمة .قال وكانت قم قرأت الدقر ن ،فاستأذنت النيب صلى اهلل عليه وسلم أن تتيذ يف
غالـا هلا وجاري  ،فدقاـا إليها بالليل فغماها
دارها ـؤذنًا ،فأذن هلا .قال :وكانت دبرت ً
بدقطيف هلا حىت ـاتت ،وذهبا ،فأصبح عمر ،فدقام يف الناس فدقال :ـن كان عنمه ـن هذين
علم ،أو ـن ر مها فليجئ هبما .فأـر هبما فصلبا ،فكانا أول ـصلوب باملمين .
وإسناده حسن كما تدقمم.
ومما تدقمم يُعلم أن خروج املرأة للجهاد البم فيه ـن إذن اإلـام؛ وف ًدقا ملا يرتئيه ـن
ـصلح خروجها أو عمـه.

 1سليمان بن األشعث السجستاين األزدي،سنن أيب داود.131 )161/1(،
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المطلب الثالث :أعمال المرأة في الجهاد:
وإذا اشثكت املسلم ـع الرجل يف اجلهاد؛ فإن عملها يتحمد يف ضوء السن النبوي ،
ومما ـضى ـن األدل يتبني ـا يأيت:
 /1سدقي املسلم للمدقاتلني ،يمل على ذلك ـا أخرجه الشييان ـن حميث أنس
قال :ملا كان يوم أحم اهنزم الناس ،ولدقم رأيت عائش وأم سليم وإهنما ملشمرتان أرى خمم
سوقهما ،تندقالن الدقرب على ـتوهنما ،مث تفرغانه يف أفواه الدقوم...
واحلميث الذي أخرجه البياري وفيه أن أم َسليط كانت تزفر الدقرب يوم أحم.
وعلى حميث أم سليط َّبوب البياري يف كتاب اجلهاد باب :محل النساء الدقرب إىل
الناس يف الغزو (.)1
عوذ
الربيِّع بنت ُـ ِّ
 /2ـماواة اجلرحى ،ويمل على ذلك ـا أخرجه البياري ـن حميث ُ
قالت :كنّا ـع النيب صلى اهلل عليه وسلم نسدقي ،ونماوي اجلرحى ،ونرد الدقتلى إىل املمين "
وبوب عليه "باب :ـماواة النساء اجلرحى يف الغزو" .وحميث أنس الذي أخرجه ـسلم وفيه:
َّ
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة ـن األنصار ـعه إذا غزا فيسدقني
املاء ،ويماوين اجلرحى (.)2
وأخرج ـسلم يف صحيحه ()4عن ابن عباس أنه كتب إىل ْجنمة احلروري جوابًا عن
سؤاله وفيه" :وقم كان صلى اهلل عليه وسلم يغزو هبن فيماوين اجلرحى".
()3
أيضا -ـن حميث أم عطي األنصاري قالت :غزوت ـع النيب صلى اهلل
وأخرج ً -
عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم يف رحاهلم ،فأصنع هلم الطعام ،وأداوي اجلرحى ،وأقوم على
املرضى.
قال ابن بطال يف شرحه ()1حلميث الربيّع بنت ـعوذ" :قال املهلب :فيه ـباشرة املرأة
غري ذي حمرم ـنها يف املماوة وـا شاكلها ـن إلطاف املرضى ،وندقل املوتى.
فإن قيل  :كيف جاز أن يباشر النساء اجلرحى ،وهم غري ذوي حمارم ـنهن؟.
( )1تدقممي ختريج احلميثني ص(.)3-2
( )2تدقممي ختريج احلميثني ص (.)3-2
( )4كتاب اجلهاد والسري/باب :النساء الغازيات يرضخ هلن وال يسهم.1212 )1333/4( .. ..
( )3املصمر الساب (.1214 )1330/4
( )1شرح ابن بطال (.)112/3
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فاجلواب أنه جيوز ذلك للمتجاالت 1ـنهن؛ ألن ـوضع اجلرح ال يلتذ بلمسه ،بل
تدقشعر ـنه اجللود ،وهتابه النفوس ،وملسه عذاب لالـس وامللموس ،وأـا غري املتجاالت ـنهن
فيعاجلن اجلرحى بغري ـباشرة ـنهن هلم ،بأن يصنعن المواء ،ويضعه غريهن على اجلرح ،وال
ميسسن شيئًا ـن جسمه" مث استمل رمحه اهلل على اتفاقهم أن املرأة إذا ـاتت ومل توجم
اـرأة تغسلها ،أن الرجل ال يباشر غسلها باملس ،بل يغسلها ـن وراء حائل يف قول بعضهم
4
كالزهري 2ويف قول األكثر :تيمم
مث قال" :وهذا يمل ـن قوهلم أنه ال جيوز عنمهم ـباشرة غري ذوي احملارم؛ ألن حال
املوت أبعم ـن التسبب إىل دواعي اللذة والذريع إليها ـن حال احلياة ،فلما اتفدقوا أنه ال
ـباشرا هلا دون ثوب يسثها ،دل بأن ـباشرة األحياء
جيوز لألجنيب غسل األجنبي امليت
ً
األحس أوىل بأن ال يجوز ،واهلل أعلم".
ّ
3
وقم أورد احلافظ يف الفتح قول ابن بطال وتعدقبه فدقال" :قال ابن املنري :الفر بني
حال املماواة وتغسيل امليت؛ أن غسل امليت عبادة ،واملماواة ضرورة ،والضرورات تبيح
احملظورات".
وقال يف الفتح 1عنم باب :هل يماوي الرجل املرأة ،واملرأة الرجل؟ يف كتاب الطب:
"وأـا حكم املسأل فتجوز ـماواة األجانب عنم الضرورة ،وتدقمر بدقمرها فيما يتعل بالنظر
اجلس باليم وغري ذلك".
و ّ

 1املتجاالت :الكبريات يف السن.انظر:النهاي (،)202/1أيب الفضل مجال المين بن ـنظور،لسان
العرب،بريوت -دار صادر1313 -هـ(،)222/1ـادة (ج ل ل ).
 2عزاه له ابن قماـ يف املغين (.)212/2
 3قال به سعيم بن املسيب ،والنيعي ،وـالك ،وأمحم ،وأصحاب الرأي .وهو الراجح.
انظ ــر :ش ــرح اب ــن بط ــال (،)112/3ـال ــك ب ــن أن ــس ،املمونـ ـ الك ــربى ،دار ص ــادر -ـطبعـ ـ الس ــعادة .
(،)126/1مشــس الــمين السرخســي،املبســوط،بــريوت -دار املعرفـ  -الثانيـ 1316 :ه ـ،)161/11( .
املغين (.)212/2
. )21/6( 4
.)146/11( 5
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 فإن قيل :أليس للمرأة ح أن تدقاتل كما يدقاتل الرجل ،وتصافه يف اجليش ،وتناصفه
املسؤولي ؟
األصل كما تدقمم أن عمل املرأة ـدقصور على ـا صرحت به األدل ـن سدقي املدقاتلني،
وـماواة اجلرحى ،والدقيام على املرضى ،وصنع الطعام .وإن حضرت النساء املعرك ـع الرجال؛
فإهنن يكن يف صفوف على حمة يف ـؤخرة اجليش ،دليل ذلك ـا أخرجه اإلـام أمحم يف
()2
()1
صني الطويل وفيه" :قال :قال
ح
بن
ان
ر
عم
حميث
ـن
،
الكبري
يف
اين
رب
الط
و
،
املسنم
ُ ّ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :اغزوا بين فالن ـع فالن" قال :فصف الرجال ،وكانت
النساء ـن وراء الرجال" وإسناده ضعيف؛ إلهبام الراوي عن عمران.
لكن ال خيفى أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يعزل النساء عن الرجال ،وجيعل
صفوفهن يف املؤخرة كما يف صالة النساء مجاع ـع الرجال ،بل جعل خري صفوف النساء
خرها ،وشرها أوهلا ،فإذا كان احلال هذا يف الصالة ـع وجود األـن فكيف بالدقتال؟.
فإن قيل :أال يشرع لها القتال؟.
يدقالَّ :بوب البياري يف صحيحه يف كتاب اجلهاد" باب :غزو النساء وقتاهلن ـع
الرجال" مث أورد ُتته حميث أنس قال :ملا كان يوم أحم اهنزم الناس عن النيب صلى اهلل عليه
وسلم قال :ولدقم رأيت عائش بنت أيب بكر وأم سليم ،وإهنما ملشمرتان ،أرى َخ َمم سوقهما
تَـْنـ ُدقزان الدقرب -أو :تندقالن الدقرب -على ـتوهنما ،مث تفرغانه يف أفواه الدقوم(.)4
قال احلافظ يف الفتح ()3بعم أن أورد األدل على ـشارك الصحابيات يف اجلهاد ،دون
تصريح بأهنن قاتلن -وقم تدقمـت فيما ـضى .. .. .." :ومل أر يف شيء ـن ذلك التصريح
فإـا :أن
بأهنن قاتلن ،وألجل ذلك قال ابن املنري :بّوب على قتاهلن ،وليس هو يف احلميث ّ
يريم أن إعانتهن للغزاة غزو ،وإـا أن يريم أهنن ـا ثبنت لسدقي اجلرحى وحنو ذلك ،إال وهن
بصمد أن يمافعن عن أنفسهن وهو الغالب .وقم وقع عنم ـسلم ()1ـن وجه خر عن أنس
خنجرا يوم حنني فدقالت" :اختذته إن دنا ـين أحم ـن املشركني بدقرت به
أن أم سليم اختذت ً
()1اإلـــام أمحــم حنبــل،املس ــنم،املشــرف عل ــى التحدقي ـ  :شــعيب األرن ــؤوط – ـؤسس ـ الرس ــال – األوىل:
1321هـ 2111 -م.13340 )162/44(.
(.613 )234/12()2
( )4ـضى خترجيه ص (.)2
(.)02/6( )3
( )1كتاب اجلهاد والسري /باب :غزوة النساء ـع الرجال (.1213 )1332/4
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بطنه" وحيتمل أن يكون غرض البياري بالثمج أن يبني أهنن ال يدقاتلن ،وإن خرجن يف
الغزو ،فالتدقمير بدقوله (وقتاهلن ـع الرجال) أي :هل هو سائغ ،أو إذا خرجن ـع الرجال يف
الغزو يدقتصرن على ـا ذكر ـن ـماواة اجلرحى وحنو ذلك".
واملتتبع ملشارك النساء الرجال يف الدقتال يرى أن ذلك يدقع ـنهن إذا كانت المائرة على
املسلمني ،فيروجهن ابتماءً كان للسدقي واإلطعام واملماواة ،ولكن إن طال املسلمني هزمي ،
أو كاد أن يتغلب عليهم عمو شرع للنساء الدقتال مبا يتحملنه ويدقمرن عليه ،واألدل على
ذلك كثر ـنها:
 /1ـا جاء يف ترمج أم عمارة نَسيب بنت كعب وقتاهلا يوم أحم ،وقم جاء يف طبدقات
ابن سعم ( ...... ":)1فكانت أم سعيم بن ربيع تدقول :دخلت عليها (أي :أم عمارة)
فدقلت" :حمثيين خربك يوم أحم .قالت :خرجت أول النهار إىل أحم ،وأنا أنظر ـا يصنع
الناس ،وـعي سدقاء فيه ـاء ،فانتهيت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو يف أصحابه،
والمول والريح للمسلمني ،فلما اهنزم املسلمون احنزت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،
فجعلت أباشر الدقتال ،وأذب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالسيف ،وأرـي بالدقوس
إيل اجلراح ".. ..مث ذكر قص جرح ابن قميئ هلا.
حىت خلصت ّ
حىت قال هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  .. .. ":وـن يطي ـا تطيدقني يا أم
جرحا.
عمارة؟" .وجرحت يوم أحم ثالث عشر ً
جرحا ـا بني طعن  ،وضرب ،
وشهمت قتال ـسيلم باليماـ  ،وجرحت يوـئذ اثنا عشر ً
وقطعت يمها ،وذلك ملا اهنزم األعراب ،وُتصن بنو حنيف حبميدق املوت ،وقم لت -رمحها
اهلل -أن تدقتل ـسيلم لدقتله لولمها (. )2
 /2أخرج ابن سعم يف الطبدقات ()4ـن طري هشام بن عروة أن صفي بنت
عبماملطلب جاءت يوم أحم ،وقم اهنزم الناس ،وبيمها رـح تضرب يف وجوه الناس ،وتدقول:
اهنزـتم عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،فلما ر ها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:
"يا زبري املرأة" وكان محزة قم بدقر بطنه فكره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن تراه .وكانت
(.)311/2( )1
( )2انظ ــر :يوس ــف ب ــن عب ــم اهلل ب ــن حمم ــم ب ــن عب ــم ال ــرب األنملس ــي  ،االس ــتيعاب يف أمس ــاء األص ــحاب
ُ،تدقي ـ  :علــي حممــم البحــاوي -بــريوت -دار اجليــل -األوىل 1312 :ه ـ ،3131 )1332/3(.اإلصــاب
( ،12102 )261/2البماي (.)426/6
( ،)31/2( )4وانظـ ــر :تـ ــاريخ الطـ ــربي ( ،)123/2ابـ ــن كثـ ــري،البماي ـ ـ والنهاي ـ ـ  ،بـ ــريوت -دار الكتـ ــب
العلمي .)324/3(.
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أخته.

 /4وذكر الطربي يف تارخيه 1أن النساء قاتلن يوم الريـوك ،فيرجت جويري ابن أيب
كر الروم
سفيان يف جول  ،وكانت ـع زوجها ،وأصيبت بعم قتال شميم ،وكان قتاهلا حني ّ
على املسلمني حىت كادوا أن ينالون ـنهم .إىل أن قلب اهلل المائرة على أعمائه ،وأور
املسلمني أرضهم وديارهم.
 /3أخرج سعيم بن ـنصور يف السنن 2والطرباين يف الكبري 4ـن حميث ـهاجر
األنصاري أن أمساء بنت يزيم األنصاري شهمت الريـوك ـع الناس ،فدقتلت سبع ـن الروم
بعمود فسطاطها".
قال اهليثمي يف اجملمع " :3رواه الطرباين ،ورجاله ثدقات" وحسن إسناده األلباين 1؛ ألن
فيه ـهاجر بن أيب ـسلم قال احلافظ عنه " :ـدقبول"6وقم جرى ابن الدقيم كما تدقمم على
ُتسني حميث ـن كان ـثل ـهاجر.
وكل ـا تدقمم دليل على أن للمرأة أن ُتمل السالح يف اجلهاد ،والدقتال للمفاع عن
نفسها كما فعلت أم سليم ،أو عنم احلاج وكون المائرة على املسلمني كما فعلت أم عمارة،
وصفي  ،وأمساء ،والنساء الاليت شهمن الريـوك.
فكل ـا للمرأة يف احلرب ،أن تدقوم بعمل اهلالل األمحر كما كان نساء الصحاب -
رضوان اهلل عليهن -يفعلن ،وهلا أن ُتمل السالح عنم احلاج كما ـضى ـن األدل ّ ،أـا إذا
كانت ال تبغي ـن االلتحا باجليش إال أن تلبس كسوة اجلنمي ،ومتشي هبا ـزهوة هنا
وهناك ـعتربة هذا شارة ـن شارات الرقي املزعوم ،فسياف ال متت إىل اجلم بصل  ،وشؤون
احلياة ال ُتتمل هذا اهلزل؟!!
وـن عجب أنك ترى يف زـن انتكاس الفطر ـن ينادي بتدقليم املرأة رئاس اجليوش،

.)442/2(1
.2020 )410/214( 2
314 )110/23( 3
.)214/6( 4
 5الرد املفحم (.)111
 2التدقريــب ( ،6303 )301وانظــر:مجــال الــمين يوســف املــزي ،هتــذيب الكمــال يف أمســاء الرجــال ُ،تدقيـ :
بشار عواد -بريوت -ـؤسس الرسال  -الثاني 1314 :هـ.6210 )122/22( .
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عاـا -وهي
وفيال الفرسان ،ووضع اخلطط ،وقم شهمنا حربني عامليتني يف ـمى أربعني ً
أوروبي غربي  -فلم َنر ومل ندقرأ ،ومل نسمع أن اـرأة كانت يف إحماها تدقود الرجال ،وتمير
املعارك ،وترسم هلم اخلطط؟ فإذا كان هؤالء قم نصبوا أوروبا هلم قموة ،وسنوا سنتها.
فليت شعري ـن لدقنهم اهلتاف بذلك ،ـا داـت أوروبا مل تأخذ به بعم يف شؤوهنا
احلربي ؟ وبئس الدقوم ـن ُتميهم نساؤهم....
ويستمل بعضهم خبروج أم املؤـنني عائش -رضي اهلل عنها -قائمة جيش املعارض -
كذا زعموا ،-وقم أبعموا  -واهلل  -النجع  ،قال ابن حزم -رمحه اهلل" :-و ّأـا أم املؤـنني
والزبري وطلح  ،وـن كان ـعهم فما أبطلوا إـاـ علي قط ،وال طعنوا فيها ،وال ذكروا فيه
جرح ُتطه عن اإلـاـ  ،وال أحمثوا إـاـ أخرى ،وال جمدوا بيع لغريه ،هذا ـا ال يدقمر
أحم أن يمعيه بوجه ـن الوجوه ،فدقم صح صح ضروري ال إشكال فيها أهنم مل ميضوا إىل
ندقضا لبيعته .إمنا هنضوا لسم الفت احلاد ـن قتل
البصرة حلرب علي ،وال خالفًا عليه ،وال ً
ظلما" (. )1
أـري املؤـنني عثمان بن عفان ً 
فيروج أم املؤـنني مل يكن حربًا وال فسخ بيع  ،وإمنا كان لإلصالح بني الناس ،وأيّمها
نمـت عليه -رضي اهلل
يف خروجها طلح والزبري -رضوان اهلل عليهم -فاجتهمت رأيها ،مث ْ
عنها -يدقول شيخ اإلسالم " :وظنت عائش أن يف خروجها ـصلح للمسلمني ،مث تبني هلا
ذكرت خروجها تبكي حىت تبل مخارها" (. )2
فيما بعم أن ترك اخلروج كان أوىل ،فكانت إذا ْ

( )1الفصل يف امللل واألهواء والنحل أليب حممم علي بن حزم الظاهريُ ،تدقيـ  :حممـم نصـر ،عبـم الـرمحن
عمرية -الرياض -ـكتب عكاظ للنشر والتوزيع -األوىل1312 :هـ.)242/3(.
( )2ـنهــاج الســن النبوي ـ  ،شــيخ اإلســالم ابــن تيمي ـ ُ،تدقي ـ د.حممــم رشــاد ســامل،ط ،1ـؤسس ـ قرطب ـ .
(.)416/3
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إن نظام اإلسالم السياسي يف إعفائه اإلنا عن املسؤولي العسكري يراعي فيهن
التكوين الطبيعي ،واالستعماد النفسي يف جانبني رئيسني:
األول :جسمي ،يراعى فيه حمود قمرات اإلنا البمني اليت تبمو واضح ألول
وهل 1فال يصل -غالبًا -للمهم العسكري  ،وـعاناهتا الصحي ؛ هلذا غلب على اجلنمي يف
عصورها امليتلف طابع الرجول ؛ فال تزال حىت يف هذا العصر الذي تطورت فيه اآلل احلربي
تفتدقر إىل الدقوة اجلسمي  ،واملهارات احلركي اليت تتعارض بوضوح ـع الطبيع األنثوي  ،فال تزال
الدقطع واملعمات احلربي حمتاج يف تشغيلها إىل كمال البني اجلسمي العاـ  ،ولذا فإن
األسلح بشكل عام  -والسيما املعدقمة ـنها -قم ُهيِّئت فنيًا الستيماـات الرجل ،وأعمت
تدقنيًا حسب قمراته وطبيعته اجلسمي 2فإذا ـا قُمِّـت الفتاة املتجنمة إىل تلك الدقطع احلربي
قام التنافر بينهما ،ورغم بروز هذه الطبيع األنثوي العاـ يبدقى لكل قاعمة شواذ ،واحلكم
دائما يف ـثل هذه األـور لألغلب األعم.
ً
الثاين :نفسي ،يراعى فيه حممودي طاق التحمل النفسي عنم اإلنا ؛ ألن احلياة
العسكري تتسم بشمة ضغوطها النفسي على الفرد ،وهتمده بصورة ـباشرة ـن خالل قسوة
التجارب الدقتالي يف سالـته النفسي  ،اليت تعكس بالتايل ثارها السلبي على جوانب صحته
العاـ حني ال يكون له ـن الدقوى النفسي ـا يكفي حلفظ اتزانه الماخلي ،وقم عاش هذه
املعاناة واالضطرابات النفسي حوايل ثلث اجلنود األـريكيني الذين شاركوا يف حرب بالدهم
ـع فيتنام ،فرغم اشثاك اجلنسني يف جممل هذه املعاناة إال أن أثرها يف اإلنا أعظم ،وفعلها
فيهن أبلغ .4
 1ينظـ ــر:سـ ــاـي ع ـ ـريفج،علـ ــم الـ ــنفس التطـ ــوري،عمـ ــان،ط ،2دار جمـ ــمالوي1310،ه ،)142( .عـ ــمنان
باح ـ ـ ــار ،جوان ـ ـ ــب التع ـ ـ ــارض ب ـ ـ ــني عنص ـ ـ ــر األنوثـ ـ ـ ـ يف امل ـ ـ ـرأة والع ـ ـ ــم السياس ـ ـ ــي ـ ـ ـ ــن املنظ ـ ـ ــور الثب ـ ـ ــوي
اإلسالـي،جمة،دار اجملتمع1323،ه)24(.
 2عبماللطيف حسني فـرج-عـز الـمين عطيـ ،علـم الـنفس العسـكري،دار الشـرو (،)424،411،22حممـم
سعيم ،ـدقوـات الشيصي العسكري يف اإلسالم ،دـش – دار الكتيب1310 :هـ.)13(.
 3ينظر :علم النفس العسكري (،)13د.بمر حممم األنصاري"،دراس انتشار احلاالت النفسي لمى
الكويتيني يف ـرحل ـابعم العموان العراقي"،حبث ـنشور يف جمل دراسات اخلليج واجلزيرة العربي  ،جملس
النشر العلمي جاـع الكويت1332(،م)( ،العمد /23ص ، )223(،)412-200جوانب التعارض
بني عنصر األنوث يف املرأة والعمل السياسي (.)20
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بناء على هذه احلدقائ الفطري يف كيان اإلنا  ،وـا تعكسه ـن ثار سلوكي واضح
على اجلانبني النفسي واجلسمي مبا حيم ـن متام عطائهن العسكري بوجه عام ،ميكن تفسري
أسباب ختلفهن العسكري العام ـن جه العمد ،والدقيادة ،فرغم االنفتاح الدقانوين الذي
يشهمه العامل املعاصر أـام ـشارك النساء يف امليادين العسكري امليتلف  ،واخنراط فئات ـنهن
يف غالب قطاعات السلك العسكري ،حىت أـكن تكوين فر نسائي ـتكاـل يف بعض
البالد ،1إال أن جممل أعمادهن ال تزال قليل إذا ـا قوبلت بأعماد الذكور؛ ففي حرب
الواليات املتحمة األـريكي ـع فيتنام -وهي ـن حروب النصف الثاين ـن الدقرن العشرين-
شارك ثالث ـاليني ـن الرجال عرب سنوات احلرب ـدقابل سبع الف اـرأة ،يعين نسب
( )%1.2فدقط.2
فإىل أولئك الزاجني باجلنس اللطيف يف الثينات العسكري  ،والصفوف الدقتالي ،
صبني أنفسهم دعاة لتحريرها زعموا ،البسني جلود الضأن على قلوب الذئاب ،كالـهم
ـنَ ِّ
الصِرب ،أقول هلم على لسان كل جمنمة :أراحتكم
أحلى ـن العسل ،وحدقيدقته أـر ـن َ
تطلبون ،وأـنكم تريمون ـن وراء كل ضعيف لطيف ؟!!
أثدقلتم عواتدقنا مب ـ ــا قــم ضرنا ـنـكــم
وحطمتم أنوثتنا ،دفنتم كل ـعنـ ــاه ـ ــا
لبسنا زي عسكركم ،وقم فتلت سواعمنــا
سالحا ـن ذخريتك ــم
وفو الكتف ُمحِّلنا ً
وناديتم بأن احل عنمكم ،وأن العمل دينكم
فيا هلل كما قُتلِت نضارتنا ،وأُنْسينا ـن ــازلنا
حـمـيـنـ ــا صفـ ـك ــم يا قبح ـنظركم
رجاالً قم تثستم بأنثى خ ــاب ـسـعاكم

 1ينظر :عمر رضا كحال ،املرأة يف الدقممي واحلميث،دار الفرقان1303،م ( ،)11/4جوانب التعارض
بني عنصر األنوث يف املرأة والعمل السياسي (.)22
 2ينظر :حممم حجار،حنو اسثايجي قوـي إلعادة تأهيل األسرى ،بريوت – جمل الثدقاف النفسي – العمد
(.)21( .)10
24 



المبحث الثاني :المرأة والجهاد العيني.
تدقمم فيما ـضى أن حكم اجلهاد يف اإلسالم الكفاي  ،إن قام به البعض سدقط اإلمث
عن الباقني إال أنه قم يتعني على مجيع أفراده املكلفني يف بعض احلاالت وهي:
 /1التدقاء جيش املسلمني جبيش الكفار :فإذا التدقيا حرم على ـن حضر الدقتال ـن
َّ ِ
ين َـنُواْ إِ َذا لَِدقيتُ ُم
أفراد اجليش الفرارّ ،
وتعني عليه املدقام والدقتال لدقوله ( :يَا أَيـُّ َها الذ َ
َّ ِ
وه ُم األ َْدبَ َار * َوَـن يـُ َوِّهلِ ْم يَـ ْوَـئِ ٍذ ُدبـَُرهُ إِالَّ ُـتَ َحِّرفاً لِِّدقتَ ٍال أ َْو
ين َك َف ُرواْ َز ْحفاً فَالَ تُـ َولُّ ُ
الذ َ
ب ِّـن اللَّ ِه وـأْواه جهنَّم وبِْئس الْم ِ
ُـتَ َحيِّزاً إِ َىل فِئَ ٍ فَـ َدق ْم بَاء بِغَ َ ٍ
صريُ). )1( 
ض َ ََ َ ُ َ َ ُ َ َ َ

ويبمو أن هذه احلال ال تشمل املرأة املسلم إذا كانت قم خرجت ـع جيش
املسلمني؛ ألن عملها يف هذا اخلروج الدقيام خبمـ املدقاتلني ال الدقتال ،اللهم إال إذا قصمها
دفاعا عن قائم اجليش كفعل
دفاعا عن النفس ،أو تضطر لدقتال الكفار ً
بعض الكفار فتدقاتله ً
أم عمارة -رضي اهلل عنها (. )2
شيصا:
قوـا أو عني
ً
 /2إذا استنفر اإلـام ً
قوـا لزـهم
قال ابن قماـ " :ويتعني اجلهاد يف ثالث ـواضع  ...الثالث :إذا استنفر اإلـام ً
ِ ِ
َّ ِ
يل لَ ُك ُم انْ ِف ُروا ِيف َسبِ ِيل اللَّ ِه اثَّاقَـ ْلتُ ْم
النفري ـعه لدقوله تعاىل ) :يَا أَيـُّ َها الذ َ
ين َـنُوا َـا لَ ُك ْم إ َذا ق َ
احلياةِ ُّ ِ ِ ِ َِّ ِ
ِ
احلياةِ ُّ ِ
إِ َىل ْاأل َْر ِ ِ ِ
يل( (. )4
المنْـيَا ـ َن ْاآلخَرةِ فَ َما َـتَاعُ ََْ
ض أ ََرضيتُ ْم ب ََْ
المنْـيَا يف ْاآلخَرة إال قَل ٌ
عبما أو
وقم ذهب بعض الفدقهاء إىل أن اجلهاد يتعني بتعيني اإلـام للشيص ولو ً
اـرأة ،وخيرجون ولو ـنعهم املوىل والزوج ،وإىل هذا ذهب الصاوي يف حاشيته ،والمردير يف
شرحه عليها (.)3
يعني ـن ال يوجب الشرع جهاده؛ والسيما إن الغرض ـنه
إال أنه ليس لإلـام أن ّ

( )1األنفال.)16-11( :
( )2ينظــر:عبــمالكرمي زيــمان ،املفصــل يف أحكــام امل ـرأة والبيــت املســلم يف الش ـريع اإلســالـي  ،بــريوت –
ـؤسس الرسال – الثالث 1310 :هـ1330 -م (.)436/3
( )4التوب .)42( :
( )3حاشي الصاوي ـع الشرح الصغري للمردير (.)101/2
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المفاع عن المين واحلرـ واألنفس وهو قتال اضطرار ،1فكيف تستنفر ـن ُش ِرع اجلهاد
للمفاع عنها.
 /4النفري العام:
إذا هجم الكفار على بلم ـن بالد املسلمني صار دفعه فرض عني على كل ـسلم
عبما ،قال يف اهلماي شرح البماي " :2فإن هجم العمو على
حرا كان أو ً
ذكرا كان أو أنثى ً
ً
بلم وجب على مجيع الناس المفع ،خترج املرأة بغري إذن زوجها ،والعبم بغري إذن املوىل؛ ألنه
صار فرض عني ،وـلك اليمني ،ور النكاح ال يظهر يف ح فروض األعيان كما يف الصالة
ـدقنعا فال ضرورة إىل إبطال ح املوىل والزوج"
والصوم خبالف ـا قبل النفري؛ ألن بغريمها ً
وـعىن كالم املرغيناين :أن املرأة يجب عليها الصالة والصيام ،وتدقوم هبذين الفرضني حىت لو مل
يأذن الزوج ،لكوهنا ـن الفروض العيني  ،فكذلك اجلهاد إذا صار فرض عني كما يف حال
النفري العام.
ودليل جهاد المفع ـا أخرجه احلاكم يف املستمرك 4ـن طري يونس بن بكري ،عن
هشام بن عروة ،عن أبيه ،عن صفي بنت عبم املطلب قال عروة :ومسعتها تدقول أنا أول اـرأة
قتلت رجالً ،كنت يف فارع حصن حسان بن ثابت ،وكان حسان ـعنا يف النساء والصبيان
حني خنم النيب صلى اهلل عليه وسلم ،قالت صفي  :فمر بنا رجل ـن يهود ،فجعل يطيف
باحلصن ،فدقلت حلسان :إن هذا اليهودي يطيف باحلصن كما ترى ،وال ـنه أن يمل على
عوراتنا ،وقم شغل عنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه ،فدقم إليه فاقتله .فدقال:
يغفر اهلل لك يا بنت عبم املطلب ،واهلل لدقم عرفت ـا أنا بصاحب هذا .قالت صفي  :فلما
عمودا ـن احلصن ،مث نزلت ـن احلصن
قال ذلك ،ومل أر عنمه شيئَا ،احتجزت ،وأخذت ً
إليه ،فضربته بالعمود حىت قتلته ،مث رجعت إىل احلصن .فدقلت :يا حسان انزل فاستلبه ،فإنه
مل مينعين أن أسلبه إال أنه رجل .فدقال :ـايل بسلبه ـن حاج  .وقال :هذا حميث صحيح
على شرط الشييني ،ومل خيرجاه.
) 1شيخ اإلسالم ابن تيمي ،جمموع الفتاوى،مجع وترتيب  :عبم الرمحن بن حممم بن قاسم العاصمي
النجمي احلنبلي.)413/22(.
 .)141/2( 2وانظر :بمائع الصنائع ( ،)32/0البحر الرائ ( ،)06/1أيب إسحا إبرهيم بن ـوسى
الغرناطي الشاطيب،املوافدقات،عناي  :عبماهلل دارز – بريوت – دار املعرف ( ،)300/1عبمالعزيز عبمالغين
صدقر،نظري اجلهاد يف اإلسالم،دار الدقادسي 1324م.)130( .
 3أيب عبم اهلل احلاكم النيسابوري ،املستمرك على الصحيحنيُ ،تدقي  :ـصطفى عبم الدقادر عطا –
بريوت -دار الكتب العلمي  -األوىل1311 :هـ1331 -م.6260 )16/3( .
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قلت :فيه حممم بن عبم اجلبّار النيسابوري مل خيرج له البياري وـسلم شيئًا ،قال
احلافظ عنه" :ـدقبول" .1
 وأخرجه أبو يعلي يف املسنم 2والطرباين يف الكبري4واألوسط 3والدقزويين يف
التموين1وابن عساكر يف تاريخ ـمين دـش 6ـن طر عن إسحا ابن حممم الفروي ،عن
أم عروة بنت جعفر بن الزبري ،عن أبيها ،عن جمهتا صفي بنت عبم املطلب بنحوه.
قال اهليثمي " :رواه الطرباين يف الكبري واألوسط ـن طري أم عروة بنت جعفر ابن
0
الزبري ،عن أبيها ،ومل أعرفهما ،وبدقي رجاله ثدقات"
 وأخرجه الطرباين يف الكبري 2ـن طري محاد بن سلم  ،عن هشام بن عروة عن أبيه
أطما ـن طام املمين  ،وذكر الدقص
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أدخل النساء يوم األحزاب ً
بنحوها.
قال اهليثمي يف اجملمع" :3رواه الطرباين ورجاله إىل عروة رجال الصحيح ،ولكنه ـرسل"
ـرسل" قلت :وهو كما قال.
فالدقص مبجموع طرقها حسن  ،وهلا شواهم أخر أوردها احلافظ يف اإلصاب .11
وـن هنا يتبني لك أن العمو إذا هجم على بالد املسلمني وجب على املرأة أن تمفعه
 1التدقريب (.6114 )262
 2اإلـام أمحم بن علي بن املثىن التميمي ،ـسنم أيب يعلى املوصليُ ،تدقي  :حسني سليم أسم – دار
املأـون للثا  -األوىل 1316 :هـ.624 )34/2(.
.213 )421/23( 3
.4013 )116/3( 4
 5حممم بن عبمالكرمي بن الفضل الدقزويين الرافعي،التموين يف أخبار قزوينُ،تدقي :عزيز اهلل العطاردي.
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مبا تطي  ،واهلل ويل التوفي .
الخاتمة
مما يظهر جليًا يف املتأـل للدقر ن وصحيح السن أنه ال شىء يف نصوص الشرع يعو
ـسرية املرأة حنو ـزيم ـن األخذ بأسباب الكراـ اإلنساني  ،والتطور احليايت النافع ،بل إن
جمموع ـا تضمنه اإلسالم هو وحمه الصاحل لدقيادة ـسريهتا يف هذا الطري حنو فا أرقى.
ـمعما بالتمليل والتعليل
إن قضي املرأة ُتتاج إىل ُترير وتمليل وتعليل؛ ولن يجم ُتر ًيرا ً
كما جاء يف شرع اإلسالم ،حيث حفظ هلا كراـتها وسالـتها ـراعيًا استعمادها الفطري،
وتكوينها اخللدقي ،ومل يناد مبساواهتا؛ ألن كل ـساواة ليست بعمل؛ إذا قضت مبساواة الناس
يف احلدقو على تفاوت واجباهتم ،وكفاياهتم ،وأعماهلم ،وإمنا هي كل الظلم للراجح
واملرجوح ،وليس ـن العمل أو املصلح أن يتساوى الرجال والنساء يف مجيع االعتبارات ،ـع
التفاوت بينهم يف احلدقو والواجبات.
وهكذا جيم كل صاحب بصرية وعاقل ـنصف ـتجرد ـن اتباع اهلوى املعمي للبصرية
أن هناك فروقًا بني النوعني الذكر واألنثى ،بعضها جذري يتعل بأصل اخللدق  ،وبعضها
ـشت ـن ركائز الفطرة ،وبعضها ـكتسب ـن طري النشأة،وـا ـثل ـن يمعو إىل املساواة

بني النوعني ـساواة تاـ إالَ (:كمثَ ِل الَّ ِذي يـْنعِ ِمبَا َال يسمع إَِّال دعاء ونِ
ص ٌّم
اء
م
َ
َ ُ
ََُْ َُ ً َ ً ُ
َ
()1
بُ ْك ٌم عُ ْمي فَـ ُه ْم َال يَـ ْع ِدقلُو َن) صم عن مساع احل  ،بكم اليتفوهون به ،عمي عن رؤي
ٌ

ـسلكه.
نعم ال جمال يف الوظيف املثلى اليت تستدقل هبا املرأة ،وهي محاي البيت يف ظل
السكين الزوجي ـن جهاد احلياة ،وحضان اجليل املدقبل إلعماده بالثبي الصاحل لذلك
اجلهاد ،وليست هذه احلص بأصغر احلصتني :ليس تمبري السكين يف احلياة بأهون ـن تمبري
اجلهاد ،وليس العمل الصاحل لسياس الغم بأهون ـن العمل الصاحل لسياس اليوم.

( -)1البقرة.)141( :
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وأخلص يف خامت البحث إىل هذه التوصيات-:
 /1نشــر ـوقــف اإلســالم ـــن امل ـرأة عامليًــا ،وذلــك ـــن خــالل ـبــادرات إســالـي لعدقــم
ـؤمترات عاملي عن قضايا املرأة ،واألسرة ،وحدقو اإلنسان ـن ـنظـور شـرعي ،تتبناهـا جهـات
إسالـي ـعتربة.
 /2قي ــام الدقي ــادات النس ــائي املس ــلم التابع ـ ـ للجه ــات احلكوـي ـ ـ أو اخلريي ـ ـ  ،بتحم ــل
املســؤولي  ،والتنســي فيمــا بينهــا؛ إلصــمار وثيدق ـ لألســرة املســلم  ،تؤصــل فيهــا الرؤي ـ الشــرعي
حول املرأة وحدقوقها يف اإلسالم.
 /4الدقي ــام باملناش ــط المعويـ ـ التثدقيفيـ ـ ـ ــن قب ــل ـؤسس ــات اجملتم ــع ووس ــائل اإلع ــالم
لتعري ــف املـ ـرأة حبدقوقه ــا الش ــرعي  ،واآللي ــات املتبعـ ـ للوص ــول إىل ه ــذه احلدق ــو  ،يدق ــمـها كب ــار
العلماء وطلب العلم ،والدقضاة ،واملسؤولون.
 /3ضرورة إعادة النظـر يف خطـط تعلـيم املـرأة ،حبيـث تتفـ ــع طبيعـ املـرأة ــن ناحيـ ،
وظروف اجملتمع ،واحتياجات التنمي ـن ناحي أخرى.
 /1اعتمـ ــاد إدخـ ــال األسـ ــرة يف ـنـ ــاهج التعلـ ــيم يف املرحل ـ ـ املتوسـ ــط والثانوي ـ ـ للبنـ ــني
والبنــات ،ويشــتمل هــذا املــنهج -كصــيغ ـدقثح ـ  -علــى :ـكان ـ امل ـرأة يف اإلســالم ،واملفهــوم
الشــرعي للعالق ـ بــني الرجــل وامل ـرأة ،وحدقــو كــل ـنهمــا وواجباتــه ،والوســائل الفعال ـ يف تربي ـ
األوالد ،وعــالج املشــكالت ،والشــبهات املوجهـ للمـرأة املســلم وتفنيــمها ،كمــا يشــتمل هــذا
املـنهج علـى عـرض تــارخيي للجهـود الراـيـ إلفسـاد املـرأة واألسـرة ،وعوملـ احليـاة االجتماعيـ -
عموـــا -وـــن مث تدقــممي دراسـ عـن أحـوال املـرأة الغربيـ  ،وتدقــممي اإلحصــاءات املتعلدقـ حبياهتــا،
ً
ورصم الظواهر يف تلك اجملتمعات ليتبني هلم أنه احل .
 /6تكوين هيئات عليا للنظر يف كل ـا يتعل باألسرة ــن النـواحي النفسـي  ،والثدقافيـ ،
واالجتماعي  ،واملالي  ،وتفعيل دور وزارات الشؤون االجتماعي ؛ للدقيـام بـمور فاعـل لالسـتجاب
ملتطلبات احلياة.
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 /0تفعيــل دور األئم ـ واخلطبــاء ،وإعطــاؤهم دورات شــرعي حــول حدقــو امل ـرأة والرجــل
وواجباهتمــا ،واإليعــاز إلــيهم بتكثيــف التوعي ـ حــول املوضــوع ـــع التنبيــه علــى خطــورة األيــادي
التغريبي على اجملتمعات اإلسالـي  ،أو طغيان العادات والتدقاليم على املفاهيم الشرعي .
 /2ضرورة العمل على إجياد ـؤسسات نسائي ـتيصص (شرعيًا -تربويًا -اجتماعيًا-
نفسيًا -اقتصـاديًا) ــن شـأهنا أن ُتفـظ حدقـو املـرأة ،وتتبـىن الـمفاع عـن قضـاياها ،وتسـهم يف
توفري احلصان الشرعي والفكري  ،والبناء الثبوي للمرأة املسلم .
 /3إنشاء ـركز ـتيصص للمراسات والبحو يتعل بشؤون املرأة واألسـرة يف اإلسـالم
يتن ـ ــاول النـ ـ ـواحي الش ـ ــرعي واالجتماعيـ ـ ـ والنفس ـ ــي  ،يس ـ ــتدقطب الثلـ ـ ـ املتمي ـ ــزة ـ ـ ــن الب ـ ــاحثني
والباحثات؛ إلثراء اجملتمع بالمراسـات والبحـو الـيت تدقـمم النظـرة الشـرعي الصـحيح لكـل ــا
يتعل باملرأة واألسـرة ويـمرس أوضـاع النسـاء ،وـشـكالهتن ،ويدقـمم احللـول املناسـب هلـن ،ويركـز
على اآلليات املتبع للحصول على هذه احلدقو  ،ويعطي تصورات دقيدق عن املؤمترات الموليـ
للمرأة ،وـا ترـي إليه ،كما حيرص هذا املركز على تدقممي االستشارات اجملاني لألسرة املسلم .
/11إصمار جمالت علمي ـتيصص فيما يتعل بـاملرأة يف اإلسـالم ،وتكثيـف توزيعهـا،
وإقاـ املسابدق عليها.
 /11البم للعلماء والـمعاة إىل اهلل والكتـاب أن يدقوــوا بـمورهم ،ويزيـموا ــن نشـاطهم
يف خمتلــف أقطــار العــامل اإلســالـي؛ لتصــحيح بعــض األفكــار واملمارســات والعــادات والتدقاليــم
االجتماعي اليت ليست ـن اإلسالم ،واستغلها أعماؤه؛ لطرح شبههم وتوصياهتم باسم حدقو
املرأة ،والبم ـن إيصال هذه الرسال -بنفس املستوى ـن احلرص والدقوة -إىل الغرب ،حـىت ال
يتهم اإلسالم ـن خالل ممارسات بعض أفراده ،وهو ـنها براء.
 /12ـناص ــح الغ ــالني واجل ــافني يف حدق ــو املـ ـرأة ،وبي ــان املوق ــف الص ــحيح ـنه ــا ـ ــن
خــالل ـ ـؤمترات حواري ـ تعدقــم بــني الط ـرفني يــميرها علمــاء ـتيصصــني يف الدقضــايا الشــرعي ،
هبمف تصحيح الفكر لمى كل ـنهما.
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 /14عدقــم ـ ـؤمترات خاص ـ بــاملرأة تــمعى إليهــا الك ـوادر النســائي املتيصص ـ ـــن كاف ـ
أحنــاء العــامل اإلســالـي ملناقش ـ ـشــكالت امل ـرأة ،ووضــع احللــول املناســب هلــا ،علــى أن يتبــىن
املؤمتر أحم اجلهات اإلسالـي املعتربة.
 /13العمــل علــى توحيــم اجلهــود اإلســالـي ـــن خــالل امل ـؤمترات واللجــان ،واملنظمــات
احلكوـي وغري احلكوـي ـن أجل استكمال الندقص ،وصياغ ـواقف إسالـي ـوحـمة إزاء ــا
تتضمنه املؤمترات اليت تعدقمها األـم املتحمة ،واليت تثار فيها قضايا املرأة.
/11إنشاء قناة إعالـي هتـتم بدقضـايا املـرأة واألسـرة ،وتدقـمم الـرباـج النافعـ والتوجيهـات
الناجع ـ ـ  ،واحل ـ ـوارات األس ـ ـري املثم ــرة ،وال ـ ـرباـج الثفهي ــه اهلادف ـ ـ  ،وـعاجل ـ ـ ـش ــكالت امل ـ ـرأة
املعاصرة .
وختاـا فإنـه ال فـالح للـذكر واألنثـى إال برجـوع كـل ـنهمـا لكتـاب اهلل وسـن رسـول اهلل
ً
تبعــا؛ وليحــذرا كــل احلــذر ـــن خمالفـ
صــلى اهلل عليــه وســلم ،وقياـــه بواجباتــه ،وســتأتيه حدقوقــه ً
أواـــر اهلل ورسـوله صــلى اهلل عليــه وســلم؛ ألن يف خمالفتهمــا الغوايـ والضــالل ،ولــتعلم املـرأة أن
اإلص ــالح ـنه ــا فه ــي ـربيـ ـ الرج ــل ،وحاض ــنته؛ فلت ــزرع في ــه تع ــاليم ال ــمين املوص ــي هب ــا عل ــى
اختالف درج قرابتها؛ لتدقطف حدقوقها كاـل .

هذا وصلى اهلل وسلم على نبينا حممم...
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فهرس اآليات
السورة

اآلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
)انْ ِفروا ِخ َفافًا وثَِدق ًاال وج ِ
اه ُموا بِأ َْـ َوالِ ُك ْم َوأَنْـ ُف ِس ُك ْم ِيف َسبِ ِيل التوب
َ ََ
ُ
اللَّ ِه ۚ ََٰذلِ ُك ْم َخْيـٌر لَ ُك ْم إِ ْن ُكْنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن(
ِ
البدقرة
ال َوُه َو ُك ْرهٌ لَ ُك ْم )...
ب َعلَْي ُك ُم الْ ِدقتَ ُ
ُكت َ

ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
وه ُم األنفال
ين َك َف ُرواْ َز ْحفاً فَالَ تُـ َولُّ ُ
ين َـنُواْ إ َذا لَدقيتُ ُم الذ َ
(يَا أَيـُّ َها الذ َ
األ َْدبَ َار ََ َـن يـُ َوِّهلِ ْم يَـ ْوَـئِ ٍذ ُدبـَُرهُ إِالَّ ).....

ِ ِ
َّ ِ
يل لَ ُك ُم انْ ِف ُروا ِيف َسبِ ِيل
(يَا أَيـُّ َها الذ َ
ين َـنُوا َـا لَ ُك ْم إذَا ق َ
اللَّ ِه اثَّاقَـ ْلتُ ْم إِ َىل ْاأل َْر ِ
ض ).....

التوب

رقم اآلي

رقم الصفح

31
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1
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42
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فهرس األحاديث
احلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراوي

الصفح

(أن أمساء بنت يزيم األنصاري شهمت الريـوك ـع الناس)..

ـهاجر األنصاري
"رضي اهلل عنه"

13

(أن أم سليم اختذت خنجرا يوم حنني)...

أنس"رضي اهلل عنه"

12-6

(أن أم كبش اـرأة ـن بين عذرة قالت :يارسول اهلل ائذن يل أن سعيم بن عمرو الدقرشي
"رضي اهلل عنه"
أخرج يف جيش كذا وكذا)....

2

(أنا أول اـرأة قتلت رجال ،كنت يف فارع حصن حسان)...

عروة"رضي اهلل عنه"

12

(أن صفي بنت عبماملطلب جاءت يوم أحم ،وقم اهنزم)....

هشام بن عروة"رضي اهلل
عنه"

14

(أن النيب"صلى اهلل عليه وسلم" أدخل النساء يوم األحزاب )...عروة بن الزبري"رضي اهلل
عنه"

13

(أن النيب "صلى اهلل عليه وسلم" ملا غزا بمرا قالت:قلت
له:يارسول اهلل ائذن يل يف الغزو).....

أم ورق بنت نوفل
"رضي اهلل عنها"

11

(أنه كتب إىل جنمة احلروري جوابا عن سؤال وفيه)....

ابن عباس"رضي اهلل عنه"

11

(إن عمر بن اخلطاب قسم ـروطا بني نساء ـن نساء
املمين )....

ثعلب بن ـالك"رضي اهلل
عنه"

11-1

(جهادكن حج)

عائش "رضي اهلل عنها"

3

(دخلت عليها (أي أم عمارة) فدقلت :حمثيين)....

أم سعيم بنت ربيع
"رضي اهلل عنها"

14

(سألت النيب صلى اهلل عليه وسلم:أي العمل أحب إىل اهلل؟ )..ابن ـسعود "رضي اهلل عنه" 1
(شهمنا الدقادسي يف زـن عمر بن اخلطاب ـع سعم بن أيب
وقاص ـع أزواجنا).....

أم كثري اـرأة مهام بن
احلار النيعي"رضي اهلل عنها"

0

(غزوت الروم ـع خالم بن الوليم،فرأيت نساء خالم بن الوليم

عبماهلل بن قرط األزدي

0
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ونساء أصحابه ـشمرات).....

"رضي اهلل عنه"

(غزوت ـع النيب "صلى اهلل عليه وسلم" سبع غزوات أخلفهم
يف رحاهلم)....

أم عطي األنصاري
"رضي اهلل عنها"

11

(قال رسول اهلل"صلى اهلل عليه وسلم" اغزوا بين فالن ـع
فالن)..

عمران بن حصني
"رضي اهلل عنه"

12

(كان رسول اهلل "صلى اهلل عليه وسلم" يمخل على أم حرام
بنت ـلحان فتطعمه).....

أنس بن ـالك "رضي اهلل
عنه"

6

(كان رسول اهلل "صلى اهلل عليه وسلم" يغزو بأم سليم ونسوة
ـن األنصار)....

أنس بن ـالك "رضي اهلل
عنه"

12-6

(كنا ـع النيب "صلى اهلل عليه وسلم" نسدقي ونماوي اجلرحى
ونرد الدقتلى إىل املمين )...

الربيع بنت ـعوذ "رضي اهلل 11-6
عنها"

(ملا كان يوم أحم اهنزم الناس عن النيب "صلى اهلل عليه
وسلم")...

-11-1
12

أنس "رضي اهلل عنه"
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فهرس المراجع
فهرس المراجع
 -1اجلصاص ،أمحم بن علي الـرازي1311 ، ،ه ،أحكام القرآن ُ،تدقيـ  :حممـم الصـاد
قمحاوي،دار إحياء الثا العريب،بريوت .

 -2ابــن أيب عاصــم1331 ،م1311-ه  ،اآلحــاد والمثــانيُ،تدقيـ د.باســم فيصــل أمحــم
اجلوابرة ،دار الراي  ،الرياض.

 -4األنملســي،يوســف بــن عبــم اهلل بــن حممــم بــن عبــم الــرب 1312،هـ ـ ،االســتيعاي فــي
أسماء األصحاي ُ،تدقي  :علي حممم البحاوي،دار اجليل،بريوت.
 -3الش ـ ـ ـ ـ ــافعي،أيب عب ـ ـ ـ ـ ــم اهلل حمم ـ ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ـ ــن إدري ـ ـ ـ ـ ــس1434 ،ه ،األم ،ط الثانيـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،دار
املعرف ،بريوت.

 -1العس ــدقالين ،أمح ــم ب ــن عل ــي ب ــن حج ــر 1312 ،ه ـ ـ1332 -م،اإلص ــابة ف ــي تميي ــز
الصحابةُ ،تدقي  :علي حممم البجاوي ،دار اجليل،بريوت.
 -6الكاســاين ،عــالء الــمين1322 ،م ،بــدا ع الصــنا ع ،ط الثاني ـ ،دار الكتــاب العــريب،
بريوت.

 -0زين بن إبراهيم بن حممم  ،البحر الرا ق ،بريوت،دار املعرف ،بريوت.
 -2ابن كثري،إمساعيل بن عمر ،البداية والنهاية ،دار الكتب العلمي ،بريوت.
 -3الط ــربي،أيب جعف ــر حمم ــم ب ــن جري ــر1310 ،ه ـ ـ,ت ــاريل الرس ــل والمل ــوك،دار الكت ــب
العلمي ،بريوت.

 -11الشــافعي،أيب الدقاســم علــي بــن احلســن بــن هب ـ اهلل1331 ،م،تــاريل مدينــة دمشــق،
ُتدقي  :حمب المين عمر بن غراـ العمري ،دار الفكر ،بريوت.

 -11الدقــزويين،حممــم بــن عبــمالكرمي بــن الفضــل،التــدوين فــي أخبــار قــزوينُ،تدقي ـ :عزيــز اهلل
العطاردي.

 -12اب ــن كث ــري المـش ــدقي،إمساعي ــل ب ــن عم ــر1311 ،ه ـ ـ ،تفسـ ــير القـ ــرآن الع ـ ــي  ،دار
الفكر،بريوت.
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-14

العسـدقالين ،أمحـم بــن علـي بـن حجــر 1316،ه ،تقريـب التهـ يب ،حدقدقـه وعلـ
عليه وصححه وأضـاف إليـه:أبـو األشـبال صـغري أمحـم شـاغف الباكسـتاين ،تدقـممي:
بكر بن عبم اهلل أبو زيم ،دار العاصم .

-13

املــزي،مجــال الــمين يوســف1314،ه ،ته ـ يب الكمــال فــي أســماء الرجــال،ط
الثاني ُ ،تدقي  :بشار عواد،ـؤسس الرسال ،بريوت.

 -11العبمري،حممم بن يوسـف بـن أيب الدقاسـم1432 ،ه،التـاج واإلكليـل ،ط الثانيـ ،دار
الفكر،بريوت.
 -16اإلــ ــام فيـ ــر الـ ــمين ال ـ ـرازي ،أبوعبـ ــمهلل حممـ ــم بـ ــن عمـ ــر بـ ــن حسـ ــني2113 ،م-
1321هـ ،التفسير الكبير،دار الكتب العلمي ،بريوت.
-10

باحــار ،عــمنان1323 ،ه,جوانــب التعــارض بــين عنصــر األنو ــة فــي المـ ـرأة

والعمل السياسي من المن ور التربوي اإلسالمي،دار اجملتمع،جمة.
-12

النيسـ ــابوري،أيب احلسـ ــني ـسـ ــلم بـ ــن احلجـ ــاج ،الج ـ ــامع الص ـ ــحي ،دار اآلف ـ ــا

اجلميمة،بريوت.
-13
-21

شيخ األزهر ،د.عباحلليم حممود،الجهاد في اإلسالم،دار املعارف املصري .

األنصاري،د.بمر حممم " ،دراسة انتشار الحاالت النفسـية لـدا الكـويتيين فـي

مرحلــة مابعــد العــدوان العراقــي"،حبــث ـنشــور يف جملـ دراســات اخللــيج واجلزيــرة العربي ـ ،
جملس النشر العلمي جاـع الكويت،ع 1332( ،23م)(،ص.)412-200
-21

أبــو ســن ،عصــمت أمحــم1313 ،ه",دور الصــحابيات فــي المجتمــع اإلســالمي

من خالل كتاي الطبقات الكبرا البن سعد"،رسـال دكتـوراة،كليـ الشـريع والمراسـات
اإلسالـي -جاـع أم الدقرى،ـك املكرـ .
-22

أمســاء حممــم أمحــم 1321 ،هـ ـ،دور المــرأة السياســي فــي عهــد النبــي والخلفــاء

الراشدين ،دار السالم ،ـصر.
-24

األلبــاين،حممــم ناصــر الــمين1321 ،ه,الــرد المفح ـ علــى مــن خــال العلمــاء

وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجههـا وكفيهـا وأوجـب ولـ يقنـع بقـوله إنـه
سنة ومستحب،املكتب اإلسالـي  ،عمان-األردن.
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 -22أبو داود،سليمان بن األشعث السجستاين األزدي,سنن أبي داود.
 -22اخلراساين،سعيم بن ـنصور1313،هـ ،السننُ ,تدقي  :د .سعم بن عبم اهلل بن عبم
العزيز ل محيم ،دار العصيمي،الرياض.
-26

حممــم ناصــر الــمين األلبــاين1311 ،ه ،سلس ــلة األحادي ــث الص ــحيحة ،ـكتب ـ

املعارف،الرياض.

-20

اخلراس ــاين،س ــعيم ب ــن ـنص ــور ،السـ ــننُ،تدقي ـ ـ  :حبي ــب ال ــرمحن األعظم ــي،ال ــمار
السلفي ،اهلنم.

-22

الش ــيباين ،حمم ــم ب ــن احلس ــن 1301 ،م،السـ ــيرُ ،تدقيـ ـ  :حمم ــم ح ــذوري،ال ــمار

املتحمة للنشر،بريوت.
-23

ابــن بطــال،أيب احلســن علــي بــن خلــف بــن عبــمامللك1321،هـ ـ ،شــرح صــحي

البخـ ـ ــاري ،ضـ ـ ــبط نصـ ـ ــه وعل ـ ـ ـ عليـ ـ ــه  :أبـ ـ ــو متـ ـ ــيم ياسـ ـ ــر بـ ـ ــن إب ـ ـ ـراهيم،ـكتب ـ ـ ـ

الرشم،الرياض.
-41

كم ــال ال ــمين ،حمم ــم ب ــن عب ــم الواح ــم ب ــن عب ــم احلمي ــم ب ــن اهلم ــام ،ش ــرح ف ــت

-41

ابــن قماـ ـ املدقمســي،مشــس الــمين أيب الفــرج عبــم الــرمحن أيب عمــر ابــن حممــم بــن

القدير.

أمح ـ ــم ،الشـ ـ ــرح الكبيـ ـ ــر ،جاـع ـ ـ ـ اإلـ ـ ــام حمم ـ ــم ب ـ ــن س ـ ــعود اإلس ـ ــالـي ،كلي ـ ـ ـ
الشريع ،الرياض.
 -42أيب الربكـ ــات،سـ ــيمي أمحـ ــم الـ ــمردير ،الش ـ ــرح الكبي ـ ــر ُ،تدقي ـ ـ  :حممـ ــم علـ ــيش ،دار
الفكر،بريوت.
-44

البيــاري،حممــم بــن إمساعيــل1310 ،ه ـ1320 -م ",الجــامع المســند الصــحي

المختصــر مــن أمــور رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســل وســننه وأيامــه،".ط،4
ُتدقي  :د .ـصطفى أديب ،دار ابن كثري،بريوت.
-43

حممم بن سعم بن ـنيع ،الطبقات الكبرا ،دار صادر،بريوت.

-41

ساـي عريفج,1310 ،عل النفس التطوري،ط ،2دار جممالوي ،عمان.
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-46

عبماللطيف حسني فرج-عز المين عطي ،عل النفس العسكري،دار الشرو .

-40

بــمر الــمين العيــين ،أيب حممــم حممــود بــن أمحــم1432 ،ه ،عمــدة القــار شــرح
صحي البخاري ،ـطبع ـصطفى احلليب.

-42

الفراهي ــمي،أيب عب ــم ال ــرمحن اخللي ــل ب ــن أمح ــم،الع ــينُ ,تدقي ـ  :ـه ــمي امليزوـ ــي،
إبراهيم الساـرائي ،دار وـكتب اهلالل.

 -43اخلطــايب ،أيب ســليمان محــم بــن حممــم بــن إب ـراهيم البســيت1324-1322 ،م،غري ــب
الحديثُ ،تدقي  :عبم الكـرمي إبـراهيم الغربـاوي ،خـرج أحاديثـه  :عبـم الدقيـوم عبـم رب
النيب،جاـع أم الدقرى  ،كلي الشريع ،ـك املكرـ .
-31

ابــن حجــر العســدقالين،أمحــم بــن علــي1311 ،هـ ـ1323 -م،فــت البــاري شــرح

صــحي البخــاري ،رقــم كتبهــا وأبواهبــا وأحاديثهــا :حممــم فـؤاد عبــم البــاقي ،حدقـ أصــلها:
عبمالعزيز بن باز -رمحه اهلل ،دار الكتب العلمي ،بريوت.
-31

أيب حممم علي بن حزم الظاهري1312،هـ ،.الفصل في الملل واألهواء والنحل
ُ،تدقي  :حممم نصر ،عبم الرمحن عمرية،ـكتب عكاظ للنشر والتوزيع،الرياض.

 -32ابــن قماــ املدقمســي،عبــماهلل1312 ،ه ـ1322 -م،الكــافي فــي فقــه ابــن حنبــل  ،ط
اخلاـس ُ ،تدقي  :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالـي،بريوت.
-34

ابــن األثــري اجلــزري ،أيب احلســن علــي بــن حممــم الشــيباين 1420 ،ه ـ ،الكامــل فــي
التاريل ،ط الثاني ،حدقدقه خنب ـن العلماء،دار الكتاب العريب،بريوت.

-33

مشـ ــس ال ـ ــمين الكرـ ـ ــاين ،حمم ـ ــم ب ـ ــن يوس ـ ــف1416 ،ه ـ ـ ـ1340-م ،الكواك ـ ــب
ال ــدراري ف ــي ش ــرح ص ــحي البخ ــاري،احملدق ـ حممــم عبــماللطيف،املطبع ـ البهي ـ
املصري .

 -31ابن ـنظور 1313 ،هـ،أيب الفضل مجال المين،لسان العري ،دار صادر،بريوت.
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 -36برهــان الــمين احلنبلــي،أيب إســحا إب ـراهيم بــن ـفلــح 1311 ،هـ ـ،المبــدع فــي شــرح
المقنع ،املكتب اإلسالـي،بريوت.
 -30مشس المين السرخسي1316 ،هـ،المبسوط ،ط الثاني ،دار املعرف ،بريوت.
 -32نور المين اهليثمي ،علي بن أيب بكـر1310 ،ه ـ،مجمـع الزوا ـد ومنبـع الفوا ـد  ،دار
الريان للثا  -الدقاهرة  ،دار الكتاب العريب -بريوت.
-33

شيخ اإلسالم ابن تيمي  ،أمحم بن عبم احلليم بن عبم السـالم ,مجمـوع الفتـاوا،

مجع وترتيب  :عبم الرمحن بن حممم بن قاسم العاصمي النجمي احلنبلي.

-11

ـالك بن أنس ،المدونة الكبرا ،دار صادر -ـطبع السعادة .

 -11النيس ـ ـ ـ ــابوري،أيب عب ـ ـ ـ ــم اهلل احل ـ ـ ـ ــاكم1311 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ1331 -م ,المس ـ ـ ـ ــتدرك عل ـ ـ ـ ــى
الصحيحينُ ،تدقي  :ـصطفى عبم الدقادر عطا <دار الكتب العلمي ،بريوت.
-12

أيب يعل ـ ـ ـ ـ ـ ــى املوص ـ ـ ـ ـ ـ ــلي،اإلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام أمح ـ ـ ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ـ ـ ــن عل ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ــن املث ـ ـ ـ ـ ـ ــىن التميم ـ ـ ـ ـ ـ ــي،

-14

اإلـ ــام أمح ــم حنب ــل 1321 ،ه ـ ـ 2111 -م ،المس ــند,املش ــرف عل ــى التحدقيـ ـ :

1316هـ،المسندُ,تدقي  :حسني سليم أسم ،دار املأـون للثا .
شعيب األرنؤوط – ـؤسس الرسال .

-13

أمحم بن حنبل،المسند,ـؤسس قرطب ،ـصر.

-11

أمحــم بــن حنبــل 1463 ،ه,المســند،ط الثالث ـ ُ،تدقي ـ وخت ـريج  :أمحــم شــاكر،دار
املعارف.

-16

اليحصيب ،الدقاضي عياض بن ـوسى ،مشارق األنوار على صحاح اآل ار.

-10

ابــن أيب شــيب ،أيب بكــر عبــم اهلل بــن حممــم الكــويف1313 ،ه،المصــن ُ،تدقي ـ :
كمال يوسف احلوت  ،ـكتب الرشم الرياض.

 -25الطرباين ،أيب الدقاسم سليمان بن أمحم 1311 ،ه،المعج األوسطُ ،تدقي  :طار
ابن عوض اهلل بن حممم احلسيين،دار احلرـني،الدقاهرة.

 -13الط ـرباين ،ســليمان بــن أمحــم بــن أيــوب أيب الدقاســم 1313،هـ ـ1324 -م ،المعجـ ـ
الكبير ،ط الثاني ُ،تدقي  :محمي بن عبم اجمليم السلفي،ـكتب العلوم واحلكم،املوصل.
-61

ابن قماـ املدقمسي ،عبم اهلل بن أمحم1311 ،ه،المغني،دار الفكر،بريوت.
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-61

عبــمالكرمي زيــمان1310 ،هـ ـ1330 -م ،المفص ــل ف ــي أحك ــام الم ــرأة والبي ــت
المسل في الشريعة اإلسالمية ،ط الثالث ،ـؤسس الرسال ،بريوت.

-62
-64

حممـ ـ ـ ــم سـ ـ ـ ــعيم  ،ـدقوــ ـ ـ ــات 1310ه،الشيصـ ـ ـ ــي العسـ ـ ـ ــكري يف اإلسـ ـ ـ ــالم ،دار
الكتيب،دـش .
شــيخ اإلســالم ابــن تيمي ـ  ،أمحــم بــن عبــم احللــيم بــن عبــم الســالم ,منهــاج الســنة

النبويةُ،تدقي د.حممم رشاد سامل ،ـؤسس قرطب .
-63

عمر رضا كحال 1303 ،م,المرأة في القدي والحديث،دار الفرقان.

-61

الشــاطيب ،أيب إســحا إبــرهيم بــن ـوســى الغرنــاطي  ،الموافقــات ،عناي ـ  :عبــماهلل
دارز  ،دار املعرف ،بريوت.

-66

حممــم حجــار " ،نحــو اســتراتجية قوميــة إلعــادة ترهيــل األســرا"  ،جمل ـ الثدقاف ـ
النفسي  ،ع (،)10بريوت.

-60

عبمالعزيز عبمالغين صدقر1324 ،م،ن رية الجهاد في اإلسالم،دار الدقادسي .

 -62ابــن األثــري اجلــزري ،جمــم الــمين أيب الســعادات املبــارك1312 ،ه،النهايــة فــي غريــب
الحــديث واأل ــر ،خـ ّـرج أحاديثــه وعل ـ عليــه :أبــو عبــم الــرمحن صــالح بــن حممــم بــن

عويض ،دار الكتب العلمي ،بريوت.

 -63املرغي ـ ــاين ،عل ـ ــي ب ـ ــن أيب بك ـ ــر ب ـ ــن عب ـ ــم اجللي ـ ــل ،الهداي ـ ــة ش ـ ــرح البداي ـ ــة ،املكتبـ ـ ـ
اإلسالـي ،بريوت.
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