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قیادة )فی مواقع الجهادیةالمراة تولیة منصب

 الجیش(

کلیة الشریعة قسم الفقه والقانون  الاستاذاملساعدفيمحمدحاکم )شریعتی( :اعداد

 افغانستان . -جامعة کندهار ،

Recruitment of Woman as Army Commander 
 

Abstract 

For the purpose to clarify the Sharia order for recruitment of woman in Jihad affairs especially as military 

commander, the library research is conducted using Quran Karim, Prophetic Hadiths and jurisprudence 

sources. According to finding of the studies, forbidden of women recruitment as military commander is 

approved. 

In addition to this, Islam has ordered alternative ways of these activities in which the women’s veil, 

modesty, chastity, etc. are safe and protected. For example, the alternative activities such as transferring 

of injured people to hospitals, their treatment, martyrs management and transferring to their families, 

provision and preparation of food for mojahedin, etc. are permitted. 

In accordance to the research findings, women are allowed to execute the primary assistance in combat 

area as well can play role as a soldiers in the military. Such types of activities have been carried out by 

the companion’s women also. 

It can be concluded that Islamic scholars have consensuses that woman is prohibited to play role as army 

leader or commander. 
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 ملخص
 المواقع یف ةالمراةیتول منصب موضوع تناولی البحث هذا

لهدف التوضیح حکم الشرعیة هذه ( شیالج ادةیق)ةیالجهاد

تحقیق المکتبیة واستفدنا من االیات القرآنیة واالحادیث 

حسب دراسة التحقیق ثبت  النبویة واالستنباطات الفقهیة

 ادةیق)ةیالجهاد مواقع یف ةالمراةیتول منصبلناالتحریم 

تعین لها الدین  الیوم مناسبا ان تکون وممكن (شیالج

 مثلاالسالمی االعمال االخری لکی یحفظ سترهاوحیاءها وعفتها 

وانتقالها الی المستشفی وتنظیم  حیالجر التداوي

امورالشهداء وانتقالهم الی اهلهم وترتیب طعام والشراب 

 أجازت لهن االسالم وایضااالعمال سائر للمجاهدین ومثل هذا 

 تقوم أن الحروب في للمرأة ما فكل قیالتحق دراسة حسب

 یفعلن، الصحابة نساء كان كما األحمر، الهالل بعمل

 یحمل جندي من أكثر لها فلیس ذلك، من أكثر إلى فإذاطمحت

 عندما أى القتال علیها یتعین عندما األحیان بعض في السالح

 وصلناأن جةیالنت یوف عین فرض الجهاد علیها یصبح

ذه یعتقدون علي منع الممرأة اشغال ه اکثرالعلماء،

 تولیة منصب فى العلماء ألقوال استعراضنا خالل ومن.الوظائف

 قد یكادون فلعلهم القتال، میادین فى للرجال المرأة

 أو الجیش على المرأة منصب تولیة فى منعها على أجمعوا

 .الجهاد إمارة
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 الرحیم الرحمن هللا بسم

المبحث االول : معنی الجهادلغة 

 واصطالحا

 :لجهادلغةا تعریفالمطلب االول:

القتال مع العدو،  -الجهاد بالكسر

( ، کمافی قول هللا تعالى: 1كالمجاهدة)

( یقال 2) (َوَجاِهُدوا ِفي هللاهِ حَقه جَِهاِدهِ )

جاهد العدو مجاهدة وجهادا: قاتله. 

وفي الحدیث )ال هجرة بعد الفتح والكن 

 .(3)(جهاد ونیة

 

الجهاد: محاربة األعداء، وهو 

المبالغة واستفراغ ما في الوسع 

والطاقة من قول أو فعل، والمراد 

 (.4)العمل هلل تعالى بالنیة إخالص

وایضاعندالبعض الجهاد: مصدر جاهدت 

العدو إذا قابلته في تحمل الجهد، أو 

بذل كل منكما جهده أي: طاقته في دفع 

صاحبه ثم غلب في اإلسالم على قتال 

 الكفار كذا في المغرب.

وفي الصحاح: الجهد والجهد بالفتح 

والضم: الطاقة، الجهاد بالفتح: األرض 

الصلبة. وجاهد في سبیل هللا مجاهدة 

وجهادا واالجتهاد والتجاهد بذل الوسع 

الجهد والمجهود المشقة ورجل مجهود 

 (5أي ذو جهد.)

 

الجهاد المطلب الثانی :تعریف 

 اصطالحا:

وفی االصطالح لهذاه الکلمة معان عدید 

 ة منها:

مأخوذ من الجهد وعرفه بانه: الجهاد 

وهو الطاقة والمشقة، یقال: جاهد 

یجاهد جهاًدا أو مجاهدة إذا استفرغ 

وسعه، وبذل طاقته، وتحمل المشاق في 

مقاتلة العدو ومدافعته. وال یسمى 

الجهاد جهادا حقیقیا إال إذا قصد به 

                                                           
زبيدي ، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، امللّقب بمرتض ى، )املتوفى:  (3)

هـ(.تاج العروس من جواهر القاموس.ط.د. املحقق: مجموعة من املحققين م.د. دار الهداية 5021

 .537 ص7ت.د.ج

 ایة.78سورة الحج  (4)

الطبعة الثالثة. تحقيق : . ۶صحيح البخاري ج بخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا الجعفي. (5)

جامعة دمشق. بيروت : دار ابن  -د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 

 .17ص4.ج5891 – 5021كثير ، اليمامة ، 

زبيدي ، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، امللّقب بمرتض ى،  (6)

هـ(.تاج العروس من جواهر القاموس.ط.د. املحقق: مجموعة من املحققين 5021)املتوفى: 

 .537ص7م.د. دار الهداية ت.د.ج

هـ(.أنيس الفقهاء 819الحنفي ، قاسم بن عبد هللا بن أمير علي القونوي الرومي )املتوفى:  (7)

م,م.د. 0220في تعريفات ألالفاظ املتداولة بين الفقهاء،املحقق: يحيى حسن مراد, الطبعة: 

 .181،ص1هـ ج 5000دار الكتب العلمية ،

بدوي ، عبد العظيم .الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، الطبعة: الثالثة، مصر،  (8)

 .481م.ص 0225 -هـ  5005دار ابن رجب،

وجه هللا، وأرید به إعالء كلمته، ورفع 

رایة الحق، ومطاردة الباطل، وبذل 

في مرضاة هللا، فإذا أرید به شيء النفس 

دون ذلك من حظوظ الدنیا، فإنه ال یسمى 

 (6جهاًدا على الحقیقة.)

والجهاد اصطالحا: قتال وعرفه بانه : 

مسلم كافرا غیر ذي عهد بعد دعوته 

 (7)لإلسالم وإبائه، إعالء لكلمة هللا

وفي عرف الشرع یستعمل في بذل وعرفه : 

 -سبیل هللا الوسع والطاقة بالقتال في 

بالنفس والمال واللسان ،  -عز وجل 

 (.8)أو غیر ذلك ، أو المبالغة في ذلك

وایضاعرفه بانه: الدعاء إلى الدین 

الحق وقتال من لم یقبله وعرفه ابن 

الكمال بأنه بذل الوسع في القتال في 

سبیل هللا مباشرة أو معاونة بمال أو رأي 

 (9أو تكثیر سواد أو غیر ذلك)

 

 (الوالیةمنصب): تعریف لثالثا المطلب

 لغة:

القرابة والخطة واإلمارة  الوالیة

والسلطان والبالد التي یتسلط علیها 

 (.10الوالي)

والوالیة: النصرة. یقال: هم على والیة، 

أي مجتمعون في النصرة. وقال سیبویه: 

الوالیة بالفتح المصدر، والوالیة 

بالكسر االسم مثل االمارة والنقابة، 

اسم لما تولیته وقمت به. فإذا النه 

 (11أرادوا المصدر فتحوا)

الولي بسكون الالم وقال الرازی : 

القرب والدنو یقال تباعد بعد ولي وكل 

مما یلیك أي مما یقاربك یقال منه 

ولیه یلیه بالكسر فیهما شاذ و أواله 

و واله بیع الشيء و تولى ،الشيء فولیه 

العمل تقلد وتولى عنه أعرض و ولى 

َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة )هاربا أدبر وقوله تعالى 

أي مستقبلها بوجهه و  (12()ُهَو ُمَولِّیَها

. الطبعة الثانیة. 01. املوسوعة الفقهية الكويتية ج وزارة الاوقاف والشؤن الاسالمیة (9)

 .126ص16هـ ق.ج 5001 - 5020بع الوزارة دارالسالسل. من الكويت: ط

هـ(.بدائع الصنائع 191الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد عالء الدين )املتوفى :  (10)

 ه 5028وئته كانس ي كشارع اكستان ،املكتبة الحبيبية بفي ترتيب الشرائع، الطبعة الاولى، 

 .269ص15م،ج 5898

هـ(. الدر املختار شرح 5299عالء الدين بن علي الحصكفي )املتوفى : ,محمد  الحصكفي (11)

 .119ص4ه،ج5896,ط.د. بيروت: دار الفكر،6تنويرألابصار ج

مصطفى ،إبراهيم ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار. املعجم الوسيط  (12)

 .1058ص2ـ تحقيق : مجمع اللغة العربية ،ط.د.م.د. دار الدعوة، ت.د. ج 2ج

الجوهري ، إسماعيل بن حماد .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الطبعة:  (13)

 5891 - ه 5021الرابعة،تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ، بيروت ،دار العلم للماليين ،

 .2530ص 6م،ج

 .۸۴۱سورة البقرة آیة (14)
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الولي ضد العدو یقال منه تواله وكل 

من ولي أمر واحد فهو ولیه و المولى 

المعتق والمعتق وابن العم والناصر 

و الوالء والء المعتق والجار والحلیف 

و المواالة ضد المعاداة ویقال والى 

بینهما والء بالكسر أي تابع وافعل هذه 

األشیاء على الوالء أي متتابعة و توالى 

علیهم شهران تتابع و استولى على األمد 

أي بلغ الغایة قال بن السكیت الوالیة 

بالكسر السلطان و الوالیة بالفتح 

 (13)والكسر النصرة 

 

 الوالیة اصطالحا: المطلب الثالث:

لکلمة الوالیة احطالحامعانی عدیدة 

 منها:

معنی الولی  عندعلماء أصول الدین

اصطالحا : هو العارف باهلل تعالى 

وبأسمائه وصفاته حسبما یمكن ، 

المواظب على الطاعات ، المجتنب عن 

المعاصي ، الغیر المنهمك في الشهوات 

 واللذات .

ی الوالیة اصطالحا: وعندالفقهاء معن

الوالیة في الفقه تنفیذ القول على 

 (14الغیر شاء أو أبى)

وایضاعرفه بانه : القدرة على التصرف 

 (15أو هي : تنفیذ القول على الغیر .)

وایضا عرفه بانه : سلطة یثبتها الشرع 

إلنسان تمكنه من رعایة المولى علیه 

من نفس ومال وحفظه وتنمیته بالطرق 

 (16المشروعة)

 

 

رأة المبحث الثانی: حکم مشارکة الم

 في الجهاد:

قبل أن نبین حكم مشاركة المرأة فى 

الجهاد، فنقول أن الجهاد ینقسم 

باعتباروقوع حاالت المسلمین إلى 

 قسمین:

جهاد دفع: فمن غزانا من الكفار  -١

 فجهاده جهاد دفاع

جهاد طلب: ومن غزوناه من الكفار  -٢

 (17فجهاده جهاد طلب)

 

 

 

  حکم جهاد الدفاعالمطلب االول :

                                                           
الطبعة طبعة جديدة، الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر . مختار الصحاح.  (15)

 .740م،ص5881 – 5051 تحقيق : محمود خاطر، بيروت : مكتبة لبنان ناشرون ،

ابن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم ، املعروف بابن نجيم املصري )املتوفى :  (16)

 .80ص 8هـ(.البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ط.د. م.د. د.د.ت.د. ج812

. دوهم چاپ. 01. املوسوعة الفقهية الكويتية ج ؤن الاسالمیةوزارة الاوقاف والش (17)

 .300ص17هـ ق.ج 5001 - 5020الكويت: طبع الوزارة دارالسالسل. من 

جهاد الدفاع واجب فرض عین بدون 

تفصیل؛ ألنه یجب أن یدافع عن دینه ألنه 

دفاع عن النفس وعن بالد المسلمین، 

حتى من  -ندافع  -فیجب أن نقاتل 

یستطیع الدفاع من النساءأوالمراهقین 

أو ما أشبه ذلك بشرط أن نأمن 

 - انهزامهم، فإن خفنا من انهزامهم

كما هو الغالب في النساء ومن لم 

 فإننا ال نمكنهم من القتال -یبلغ

ولهذا قال العلماء: یجب القتال ویكون 

 فرض عین بأمور أربعة:

األول: إذا حضر الصف فإن القتال یجب 

. 

الثاني: إذا استنفره یعني: إذا قال 

اإلمام: اخرجوا قاتلوا، فإنه یجب على 

 ا. المسلمین أن یخرجوا ویقاتلو

الثالث: إذا حضر العدو بلده، وهذا 

هو الشاهد لما قلناه قبل قلیل، إذا 

حصر العدو بلدك صار الجهاد اآلن 

واجبا؛ ألنه جهاد دفاع؛ ألن العدو إذا 

حصر البلد معناه أن أهلها یكونون 

عرضة للهالك السیما في مثل وقتنا 

الحاضر، إذا حصر العدو البلد وقطع 

وقطع مصادر  الكهرباء وقطع المیاه

الغاز معناه أن األمة سوف تهلك فیجب 

الدفاع ما دام عندهم ما یمكن أن 

 یدافعوا به.

الرابع: إذا كان محتاًجا إلیه، یعني: 

إذا احتیج إلى هذا الرجل بعینه وجب 

أن یقاتل مثل أن نغنم دبابات أو 

طائرات من عدو ونحن ال نعرف كیف 

نشغلها، لكن یوجد واحد من الناس قد 

عرف هذه الصنعة وعرف كیف یشغلها فهذا 

فهذه أربعة  یجب علیه بعینه أن یقاتل

أن  -رحمهم هللا  -مواضع ذكرها العلماء 

الجهاد فیها یكون فرض عین، وما عدا 

ذلك فهو فرض كفایة، على المسلمین 

(.18) 

فإن هجم )کمایقول صاحب جوهرالنیرة 

العدو على بلد وجب على جمیع الناس 

المرأة بغیر إذن زوجها  الدفع تخرج

؛ ألنه صار فرض  (والعبد بغیر إذن سیده

عین وملك الیمین ورق النكاح ال تأثیر 

د بن إبراهيم  ار الطي (18) ،َعبد هللا بن محمد الطّيار، عبد هللا بن محّمد املطلق،محمَّ

ر ج ى. الِفقُه املَيسَّ العربية السعودية، الرياض، مدارالوطن ،الطبعة الاولی، اململكة ۸۱املوس َ

 .14ص5م،ج2012-2011للنشر،

، تحقيق ۶العثيمين ، محمد بن صالح . فتح ذي الجالل وإلاكرام بشرح بلوغ املرام ج (19)

وتعليق: صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي، الطبعة: ألاولى ،م.د. املكتبة 

 .435ص5م،ج  0226 -ـ ه 5001إلاسالمية للنشر والتوزيع ، 

 .438ص5ج( العثيمين ، محمد بن صالح . فتح ذي الجالل وإلاكرام بشرح بلوغ املرام 20)
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له في حق فروض األعیان كما في الصالة 

 (.19والصوم)

 

 : جهادالطلب:المطلب الثانی

ان حکم الجهادبالنسبة للمراة هومباح 

ولیس واجبا االفی بعض الحاالت وهی 

العلماء النفیر العام لکن 

حددواشروطالخروج المراة للقتال 

والمشارکة فیه فاذاتوفرت هذه الشروط 

جازللمراة المشارکة فی الجهاد 

 واالفالیجوز وهی کمایاتی:

 

الشرط االول: اذن الزوج لزوجته 

 بالخروج للجهاد:

والیجوز للمرأة ان یخرج إال بإذن زوجها 

؛ ألن خدمة المولى ، والقیام بحقوق 

ل ذلك فرض عین فكان مقدما الزوجیة .ك

 (20على فرض الكفایة )

اکان الجهاد فرض عین عند ذهذا ا

أما  النفیر العام وكفایة عند عدمه

 األول فلقوله تعالى :

 (.21) ()اْنِفُروْا خَِفاًفا َوِثَقاالً 

والنفیر العام : أن یحتاج إلى جمیع 

المسلمین فالیحصل المقصود وهو إعزاز 

إال بالجمیع ، الدین وقهر المشركین 

كالصالة ، وإذا  فیصیر علیهم فرض عین

لم یكن كذلك فهو فرض كفایة ، إذا قام 

به البعض سقط عن الباقین كردالسالم 

ونحوه ، ألن المراد والمقصود منه دفع 

شر الكفر وكسر شوكتهم ، وإطفاء 

سالم ، فإذا حصل وإعالء كلمة اال ثائرتهم

م ، المقصود بالبعض فال حاجة إلى غیره

والنبي علیه الصالة والسالم كان یخرج 

إلى الجهاد وال یخرج جمیع أهل 

 (22المدینة)

فإن هجم العدو على بلد وجب على جمیع 

المسلمین الدفع حتى تخرج المرأة بغیر 

إذن زوجها، والعبد بغیر إذن المولى 

ألنه صار فرض عین كالصالة والصوم، وفرض 

العین مقدم على حق الزوج 

 (23والمولى.)

 

الشرط الثانی: ان یکون الخروجها 

 للحاجة وفیه مصلحة:

                                                           
هـ(. 922)املتوفى :  -العبادي ،أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني  (21)

 .65ص6الجوهرة النيرة،ط.د. م.د. د. د.ت. د. ج

هـ(.بدائع الصنائع 191الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد عالء الدين )املتوفى :  (22)

 ه 5028وئته كانس ي كشارع اكستان ،املكتبة الحبيبية بفي ترتيب الشرائع، الطبعة الاولى، 

 .269ص15م،ج 5898

 آیة.41سورة التوبة (23)

، 5الحنفي. الاختيار لتعليل املختار جاملوصلي ،عبد هللا بن محمود بن مودود املوصلي  (24)

الثالثة، تحقيق : عبد اللطيف محمد عبد الرحمن ،بيروت: لبنان، دار الكتب  الطبعة

 .125،ص4م ،ج 0221 -هـ  5006العلمية ، 

أة مع المقاتلین التخرج المر

لمجردالخروج بل البدمن وجودالحاجة 

هذا لخروجهاوأن تتحقق مصلحة من 

الخروج فماخرجت النساء فی زمن النبی 

صلی هللا علیه وسلم االلمصلحة وممایدل 

 علی ذلک ماتی:

)كنا  عن الربیع بنت معوذ قالت ـ١

نغزو مع النبي صلى هللا علیه وسلم فنسقي 

القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى 

 (.24إلى المدینة(.)

-عن أنس بن مالك قال كان رسول هللا  -٢

یغزو بأم سلیم ونسوة )صلى هللا علیه وسلم

من األنصار معه إذا غزا فیسقین الماء 

 (25ویداوین الجرحى()

بان  وجه الداللة: هذه النصوص تصرح

النساء کن یخرجن مع المقاتلین 

للمصلحة وهی سقی الماءومداوة الجرحی 

 وردالقتلی الی المستشفی.

 

فی المرأة منصب تولیةالمطلب الثالث: 

 ٠" قیادة الجیش "  یةالجهاد مواقع

مارة على الجهاد مختصرة بقتال األ

 المشركین. وهي على ضربین:

أحدهما: أن تكون مقصورة على سیاسة 

الجیش وتدبیر الحرب؛ فیعتبر فیها 

 شروط اإلمارة الخاصة.

والضرب الثاني: أن یفوض إلى األمیر 

فیها جمیع أحكامها من قسم الغنائم 

وعقد الصلح، فیعتبر فیها شروط اإلمارة 

العامة، وهي أكبر الوالیات الخاصة 

أحكاما وأوفرها فصوال وأقساما، 

وحكمها إذا خصت داخل في حكمها إذا 

 حاالت االتیة ، فاقتصرنا عليعمت

 (26) :إیجازا

ومن هذا النوع الثانی من االمارة یوجد 

یادة قدالئل کثیرة علی عدم جوازالمرآة 

الجیش ویستنبط منها للمراة حرمة 

قیادة الجیش وفی التحریم منصب تولیة 

 أة قیادةالجیش دالئل كثیرة منها:المر

اوال: إذا كان اإلسالم لم یفرض الجهاد 

المرأة، وسواء أكان جهاد دفع أو  على

طلب لالعتبارات التي ذكرها العلماء، 

تكون لها  فكیف یسوغ لها أن تطالب بأن

،ط.د. املحقق : 4امليداني ،عبد الغني الغنيمي الدمشقي. اللباب في شرح الكتاب ج (25)

 .269،ص1ر الكتاب العربي،ت.د. جم.د. دا، محمود أمين النواوي 

الطبعة الثالثة. . 6بخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا الجعفي. صحيح البخاري ج (26)

. جامعة دمشق -تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 

 .0998،رقم الحدیث 41،ص4. ج5891 – 5021بيروت : دار ابن كثير ، اليمامة ، 

النيسابوري ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري. الجامع الصحيح  (27)

 .196،ص5املسمى صحيح مسلم،ط.د. بيروت: دار ألافاق الجديدة ،ت.د. ج

املاوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير  (28)

 .69،ص1ج(ة ،)القاهرة :م.د. دار الحديث ت.د.ألاحكام السلطاني. 1هـ(ج012)املتوفى: 
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في قیادة الجیوش، غیر مكتفیة  منصبة

 بأن تجند في صفوف المقاتلین.

دیث منعها من الوالیة احاثانیا: 

 منصبةالعامة واضح جلي، في منعها 

حابة قیادة الجیوش، وإن أحد من الص

قلد النبی صلی هللا علیه وسلم أحادیث 

وضع الجهاد عنها كافیة، وأیضا لم 

امراة والیة جیش، وإال  یعهدان رسول هللا

لم یكف كل ذلك؛ فتكوینها الطبیعي 

ینادیها في صمت ناطق: اتركي هذا 

المجال ألربابه، أم علیك أن تشغلي 

بالبكاء على القتلة والجرحى، عن 

ر، وضبط المعركة، تدبیر الهجوم والك

ولعل بعض األقوال الحدیثة تنادى 

وتقول: )دموع النساء أسلحة قاطعة ومع 

. ذلك (ذلك ال تكلفهن خوض غمار الحروب

هو ما ورد في أحوال المسلمین في 

مباشرة المرأة للقتال، أما أن یصل 

األمر إلى حد قیادتها للجیوش وفیالق 

الفرسان، وقیامها على تدبیر المعارك 

ضع الخطط، فإنها لم نسمع أحدا من وو

 (.27العلماء قال بذلك حسب ما اطلعت)

ثالثا: فإن منع المرآة من تقلد 

الوالیة العظمى أمر ینسجم مع واقع 

تكوینها الجسمي والنفسي والفطري، 

وهذا أمر یحقق العدل وإن كان ال یحقق 

المساواة، وقد جرت األمم والشعوب على 

التاریخ اإلنساني، هذا في معظم فترات 

وباستقراء حال الناس في كافة العصور 

قدیما وحدیثا یالحظ أن المتصدرین 

لتولي القیادات العامة الكبرى هم من 

الرجال على األغلب األعم ، حتى في 

الدیمقراطیات الحرة، التي تشارك 

المرأة فیها انتخابًا وترشیحًا، فإنه 

یتم غالبًا اختیار الرجل لتولي منصب 

لقیادة العلیا للدولة، رغم أن أعداد ا

الناخبات من النساء یساوي أو یفوق 

أعداد الناخبین الرجال األمر الذي 

یشیر إلى أن فطرة المرأة تدفعها إلى 

اختیار الرجل ، ألنه قد استقر لدیهن 

كما استقر لدى الرجال أن هذا المنصب 

یحتاج إلى إمكانیات رجولیة خاصة، ولم 

اء في قیادة الشعوب النس یظهر نبوغ

إال في حاالت خاصة ومحدودة سطرها 

التاریخ وحفظها المؤرخون لغرابتها 

وندرتها، في ذات الوقت الذي تغافلوا 

فیه عن اإلشادة بإدارة وقیادة كثیر 

من القادة الرجال لشیوع ذلك وغلبته 

                                                           
املظلوم ،جودت عبد طه . حق املرأة في الوالية العامة في ضوء الشريعة  (29)

إلاسالمية،الرسالة للحصول على درجة املاجستير،في القضاء الشرعي من كلية الشريعة 

 . 97م،ص 2006والقانون في الجامعة إلاسالمية بغزة. 

 ،ط.د.م.د.د.د.دراسات في الفقه إلاسالمي املعاصر  هللا. در،حبیح (30)

 .152ص۲جم.0255

فیهم، بل على العكس فقد سطر التاریخ 

 لنا الحاالت التي فشل فیه الرجال في

تولیهم قیادة شعوبهم لغرابة ذلك 

وشذوذه ومن َثم فإن اإلسالم و ضع 

التشریع الذي یناسب فطرة اإلنسان 

وقدراته الغالبة، ولم یعمم أحكام 

الحاالت النادرة، فجعل الوالیة للرجل 

إن كثیرًا من األحكام في الشریعة 

 -اإلسالمیة تمیز بین الرجل والمرأة، 

مییز تغلب تمییز تكامل وتعاضد، ال ت

,وذلك ألن المرأة -وقهر وامتهان

بمقتضى الخلق والتكوین مطبوعة على 

غرائز تناسب المهمة التي خلقت من 

اجلها، وهي مهمة األمومة وحضانة النشء 

وتربیته وهذه الغرائز والسمات 

 األنثویة باإلضافة إلى ما یعرض للمرأة

من عوارض طبعیة تتكرر علیها في األشهر 

الحمل والوالدة والحضانة واألعوام، ك

واإلرضاع، وإشكاالت الحیض والنفاس 

 ومشاعر األمومة والزوجیة، من شأنها

أن تضعف قوتها المعنویة وتوهن 

عزیمتها في تكوین الرأي، ومقارعة 

الخصومات، وإدارة النزاعات، والفصل 

 في الملمات .

وقد منعتها الشریعة من السفر من غیر  

أمونة، صیانة محرم أو زوج أو رفقة م

لها وحفظًا للمجتمع، ولو كان سفرها 

ألداء فریضة الحج، فإن كان الفرق 

الطبیعي بینها وبین الرجل قد أدى في 

نظر اإلسالم إلى التفرقة بینهما في هذه 

األحكام التي ال تتعلق بالشؤون العامة 

لألمة فإن التفرقة بمقتضاه في الوالیات 

 . (28العامة تكون من باب األولى )

وقد جاء فی کثیرمن االحادیث  رابعا:

ما ینهى عن والیة المرأة أمر الدولة؛ 

لن )فقال الرسول صلى هللا علیه وسلم:

( ، 29یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة()

فهذا التفریق بین الرجل والمرأة كان 

من الضروري، ألن المرأة لیست بمنزلة 

الرجل في هذا الشأن، فتركیبها الجسمي 

لنفسي مختلف عن الرجل، والعقلي وا

فالمرأة سرعان ما تراها تولول وتبكي 

ألبسط حادثه، وألقل فاجعٍة تنهار 

أعصابها وتفقد شعورها، فهي ال تجرؤ 

أن تقف طویاًل في ساحات الحرب لترى 

منصب الدماء والقتلى لذا یتعذر علیها 

قیادة الجیوش والخوض في غمار 

المعارك، فقیادة الجیش في الحرب 

. الطبعة الثالثة. 6بخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا الجعفي. صحيح البخاري ج(31)

. جامعة دمشق -تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 

 .8ص6. ج5891 – 5021، بيروت : دار ابن كثير ، اليمامة 
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والمهادنة في السلم وماإلى ذلك تحتاج 

إلى قوة أعصاب، وتغلیب العقل على 

  .في المواقف ةالعاطفة والصالبة والقو

والمرأة قد فطرت على عدم المیل إلى  

االشتغال باألعمال السیاسیة، والطموح 

إلى الوالیة فهذا منصب یتطلب قدرة 

دائمة ال یعتریها ضعف، ویناط به حفظ 

ا من إقامة أحكام الدین والدنی

الشریعة، وتثبیت العباد على الصراط 

المستقیم، ومن سیاسة األمة، ومعرفة 

مقاصد الشریعة وضبط الجیوش، ووالیة 

األكفاء، وعزل الضعفاء، ومكافحة 

األشرار واألعداء، وتصریف األموال، 

وأخذها من مكانها وصرفها على 

مستحقیها، والرجال أقوم بهذا المنصب 

ألنهن أضعف عن تحمل أعباء  من النساء

 . الوالیة العامة

وقد یوجد في النساء من تكون أقدر 

 (ملكة سبأ) وأكفأ من بعض الرجال؛ مثل

التي قّص هللا علینا قصتها في القرآن 

العظیم في سورة النمل، وقد قادت 

حین  قومها إلى خیري الدنیا واآلخرة

أسلمت مع سلیمان هلل رب العالمین، ولكّن 

ام ال تبنى على النادر، بل على األحك

األعم األغلب ولهذا قال العلماء : 

 ( 30النادر ال حكم له )

وخالصة القول إن المرأة تعجز عن 

لكثرة  منصب قیادة الجیشالنهوض بمهام 

أعبائها، وتعاظم أخطارها، وهذا یتضح 

من زیادة عدد الرجال المشتغلین 

بالسیاسة على عدد النساء، والناس 

منصب قیادة بتجربتهم یعرفون إن 

 ال یصلح لها إال الرجال األشداء.الجیوش 

یقتصر الجهاد على الرجال ولیس خامسا: 

للمرأة دور فیه، بل یجب منعها منه، 

ها، ولما یمكن أن یلحق لطبیعتها وضعف

 :بها من أذىً أو أسر ونحوه

لتوضیح هذا األمر یمكن القول بأن 

، وإما الجهاد إما أن یكون فرض عین

أن یكون فرض كفایة، ویكون الجهاد 

فرضًا عینیًا إذا هاجم العدو المسلمین 

في دیارهم، أو احتل جزءا من بالدهم 

أو حصل استنفار عام من إمام 

ب عندها على كل من قدر المسلمین، فیج

على القتال من أهل تلك البالد 

المشاركة فیه لرد العدوان، رجالً كان 

أو امرأة، وغیر القادر على القتال 

بالسالح علیه المشاركة بما یستطیعه 

من صنع الطعام، وإسعاف الجرحى، 

                                                           
 .153ص2ج دراسات في الفقه إلاسالمي املعاصر. هللا. در،حبیح (32)

 .155ص0هللا. دراسات في الفقه إلاسالمي املعاصر.ج  در،حبیح (33)

العسقالني ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي. فتح الباري شرح صحيح  (34)

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 5818بيروت،  -،ط.د. الناشر: دار املعرفة 13البخاري ج

وتأمین المیاه، وكل أمر فیه منفعة 

للجهاد، یستوي في ذلك الرجال 

 والنساء.

كون الجهاد فرض كفایة في غیر وی

األحوال التي سبق ذكرها، وال یجب على 

المرأة المشاركة فیه على سبیل 

اإللزام، وإنما لها التطوع أن شاءت، 

وتقوم بما تقدر علیه من خدمٍة 

للمجاهدین وصنع ٍ لطعامهم، وإسعاف ٍ 

للجرحى، ومباشرة ٍ للقتال إذا اقتضى 

 األمر أحیانا وغیر ذلك.

ل أن الجهاد واجب على الرجال واألص 

فقط، ومشاركة المرأة فیه مشاركة 

عارضة، وعلى خالف األصل، وذلك ألن طبیعة 

المرأة وواجباتها التي خلقت ألجلها 

تحتاج إلى الرفق واللین وحسن المعشر، 

وإكثار المرأة من حضور الحروب 

ومعاینة القتل وسفك الدماء یؤثر على 

لمرأة في طبعها، ولذا فان مشاركة ا

الجهاد تكون في حدودها الدنیا، وحتى 

في الغزوات التي شاركت فیها النساء 

مع المسلمین فقد كانت إعدادهن قلیلة، 

ومشاركتهن تتناسب مع طبیعتهن 

ومشاركة المرأة في العمل القتالي 

كانت في الغالب عند انهزام الجیوش، 

أو تعرضها للبلبلة التي تقتضي أن 

احة المعركة السالح یحمل كل من حضر س

 للدفاع عن نفسه ودینه.

وسماح اإلسالم للمرأة بالمشاركة في  

الجهاد أحیانًا فیه مصلحة راجحة، فإن 

المرأة التي تحضر القتال، وترى 

سوف تنقل  تضحیات المسلمین وبطوالتهم

ذلك ألبنائها فتربیهم على ما رأت من 

 (.31البطوالت والشجاعة واإلیثار)

مشاركة المرأة المسلمة ومما روي في 

في أعمال الجهاد، ما رواه عمر بن 

صلى هللا علیه وسلم  -الخطاب عن النبي 

ما التفّت )أنه قال بحق أم عمارة: –

یمیناً وال شماالً یوم أحد إال وأنا أراها 

. ویستنبط من الحدیث  (32)تقاتل دوني(

االشتراک فی االمورالجهادیة والیستنبط 

 دة الجیش.منه منصب تولیة قیا
وروداالحادیث بنفس االشتراک  سادسا:

ولیس فیه منصب تولیة قیادة الجیش 

 منها:

كان »وروي عن عائشة أنها قالت:  -١

النبي صلى هللا علیه وسلم إذا أراد أن 

یخرج أقرع بین نسائه، فأیتهن یخرج 

سهمها خرج بها النبي صلى هللا علیه 

فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب عليه 

 .80،ص6تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز ،ج

http://www.allresearchjournal.com/


 

~ 263 ~ 

International Journal of Applied Research  http://www.allresearchjournal.com  
 

وسلم، فأقرع بیننا في غزوة غزاها، 

فیها سهمي، فخرجت مع النبي صلى  فخرج

« هللا علیه وسلم بعد ما أنزل الحجاب

(33 .) 

أن أم سُلیم  -رضي هللا عنه  –وعن أنس  -٢

اتخذت یوم حنیٍن خنجرا فكان معها 

فرآها أبو طلحة فقال یا رسول هللا : هذه 

 -أم سُلیم معها خنجر! فقال رسول هللا 

صلى هللا علیه وسلم: ما هذا الخنجر ؟ 

قالت : اتخذته إن دنا مني أحٌد من 

المشركین بقرت به بطنه فجعل رسول هللا 

 (.34یضحك ) -صلى هللا علیه وسلم  -

 -وعن أنس أیضا قال: كان رسول هللا  -۳

 یغزو بأم سُلیم -صلى هللا علیه وسلم 

ونسوة من األنصار معه إذا غزا، فیسقین 

 (. 35الماء ویداوین الجرحى)

تضح أن المرأة فمن هذه األمثلة ی

المسلمة شاركت في الجهاد، لیس بمالها 

وجهدها فقط، بل بنفسها، وحملت السالح 

عندما اقتضى األمر حمل السالح، إال أن 

هذا لم یكن حكمًا عامًا للنساء بل هو 

تطوع من بعض النساء ولم یكن اإلسالم 

لیكلف النساء بالجهاد تكلیفا 

إلزامیًا یعم جنس النساء كما كلف 

 -رجال، بل في ما تقدم أن النبي ال

یقرع بین  -صلى هللا علیه وسلم  كان ُ

نسائه فیأخذ إحداهن، ولو كان األمر 

على سبیل شیوع التكلیف في النساء ألخذ 

 ولم یقرع بینهن . جمیع نسائه

وروداقوال العلماءبذکراشتراک  سابعا:

أة دون منصب تولیة المرأة قیادة المر

 الجیش:

یقول محمد بن الحسن الشیباني :  

)فأما إذا لم یكن النفیر عامًا فال 

ینبغي أن یشتغل النساء بالقتال وال 

ینبغي للشواب أن یخرجن أیضًا في 

الصوائف ونحوها ألن مقامهن في البیوت 

أقرب إلى دفع الفتنة .فأما العجائز 

فال بأس بأن یخرجن مع الصوائف لمداواة 

یة قالت : خرجت الجرحى جاء عن أم عط

مع رسول هللا صلى هللا علیه وسلم في سبع 

غزوات فكنت أطبخ لهم وأداوي الجرحى 

وأسقیهم الماء .وال یعجبني أن یباشرن 

القتال ألن بالرجال غنیة عن قتال 

النساء فال یشتغلن بذلك من غیر ضرورة 

                                                           
باب حمل . 6بخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا الجعفي. صحيح البخاري ج (35)

الطبعة الثالثة. تحقيق : د. ، ۲۱۸۲الرجل امرآته فی الغزو دون بعض ،رقم الحدیث 

جامعة دمشق. بيروت : دار  -مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 

 .23ص4. ج5891 – 5021ابن كثير ، اليمامة ، 

هـ(. املسند الصحيح 261وفى: نيسابوري ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري )املت (36)

. ،باب غزوة 5املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ج

ط.د.تحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت  (1809)134 النساء مع الرجال ، رقم الحدیث

 .1442ص2:دار إحياء التراث العربي . ت.د. ج

وعند تحقق الضرورة بوقوع النفیر عامًا 

إذن  ال بأس للمرأة أن تقاتل بغیر

 (.36ولیها وزوجها()

وعدم تكلیف النساء بالقتال هو مزید 

من العنایة بهن، وحمایة لهن، وحفاظ 

على إعراضهن إذ لو كلفن بالجهاد 

لتعرضن إلى االغتصاب والموت واألسر، 

وفي ذلك ضیاع للمرأة، وفیه من 

الفضیحة التي ال یتقبلها العربي على 

نسائه ، فكیف بالمسلم الذي یغار على 

 حرمات هللا.

)وجملته أنه یكره  قال ابن قدامة: 

دخول النساء الشواب أرض العدو؛ ألنهن 

لسن من أهل القتال، وقلما ینتفع بهن 

فیه، الستیالء الخور والجبن علیهن وال 

یؤمن ظفر العدو بهن، فیستحلون ما حرم 

(. ویستنبط من لقوال 37)(هللا منهن

العلماءنفس االشتراک فی 

االمورالجهادیة ان کان النفیرعاما 

اوالضرورة ملحة فلهذاالیجوزمنصب 

 تولیة قیادة الجسش.

للمرأة الحق في العمل في  ثامنا:

الجیش النظامي أسوة بالرجل، ولعموم 

النصوص التي أباحت للمرأة المشاركة 

 في الجهاد :

یتكون الجیش النظامي من مجموع الرجال 

بالجهاد، على المكلفین وفق الشرع 

سبیل الكفایة نیابة عن بقیة األمة، 

وهم بذلك ُیسقطون الواجب الكفائي عن 

بقیة المكلفین ، إال إذا عجز الجیش 

عن تلبیة احتیاجات النصر، والجیش 

النظامي الدائم لیس المكان الطبیعي 

للمرأة، لما في مهمة الجهاد من مشقة 

وتعرض لألذى، واحتماالت لألسر والتعذیب 

االستنطاق والمرأة بطبعها لیست و

مؤهلة لذلك، ومتى أقحمت المرأة في 

هذا العمل على سبیل الدوام تغیرت 

صفاتها، وانقلبت فطرتها، ولم تعد 

صالحة لتكون أمًا ومربیًة وزوجًة، لما 

یترتب على ذلك من خشونة الطبع، وقسوة 

 القلب، واالنشغال الدائم.

خ وأما النماذج التي نقلها التاری 

من جهاد النساء، والبطوالت التي 

سجلها، فقد كانت عارضة في حیاة 

المرأة، ولربما شاركت بعض النساء مرة 

 (1810)351رقم الحدیث 1443ص3نفس املصدر،ج (37)

،ط.د. م. د.د. املصدر: موقع 1،محمد بن الحسن . شرح السير الكبير ،جالشيباني  (38)

 .106ص1ج شبكة مشكاة إلاسالمية

ابن قدامة ،أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي  (39)

ط.د. م.د. .۸۱املغني ج هـ(.602املقدس ي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير املقدس ي )املتوفى: 

 .215ص9هـ ،ج5899مكتبة القاهرة ، 
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واحدة في حیاتها في غزوة استمرت یوما 

أو بعض یوم، فلم تكن النساء تنقطع 

وتتفرغ للعمل في الجهاد، وذلك ألن 

المكان الطبیعي للمرأة هو بیتها ، 

ال یحمل هموم تربي أوالدها، وتنشئ جی

 أمته على عاتقه.

إن هللاّ لم یكتب على )یقول سید قطب:

المرأة الجهاد ولم یحرمه علیها ولم 

حین تكون هناك حاجة  -یمنعها منه 

وقد شهدت  -إلیها ، ال یسدها الرجال 

 -المغازي اإلسالمیة آحادا من النساء 

 -مقاتالت ال مواسیات وال حامالت أزواد 

وندرة بحسب الحاجة وكان ذلك على قلة 

والضرورة ولم یكن هو القاعدة .. وعلى 

أیة حال ، فإن هللاّ لم یكتب على المرأة 

الجهاد كما كتبه على الرجال ألنها تلد 

الرجال الذین یجاهدون. وهي مهیأة 

لمیالد الرجال بكل تكوینها ، العضوي 

والنفسي ومهیأة إلعدادهم للجهاد 

 -لحقل في هذا ا -وللحیاة سواء. وهي 

بالنظر  -وهي أنفع  أقدر وأنفع.

الواسع إلى مصلحة األمة على المدى 

فالحرب حین تحصد الرجال  -الطویل 

وتستبقي اإلناث تدع لألمة مراكز إنتاج 

للذریة تعوض الفراغ. واألمر لیس كذلك 

                                                           
.ط.د. دار النشر : دار الشروق ـ 6فى ظالل القرآن ج (رحمه هللا)سيد قطب إبراهيم ـ  (40)

 .644ص2القاهرة،ج

 ،ط.د.م.د.د.د.دراسات في الفقه إلاسالمي املعاصر حیدر،حب هللا. (41)

 .160ص2،جم2011

 عرض النتائج وتحليلها

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد استخدمت الدراسة في مجملها املنهج الوصفي، ( ۸

والدراسات الفقهية استنادامن الایات القرآنیة والاحادیث النبویة من خالل تحليل 

 لدراسة الظاهرة وإلاحاطة بها من جميع جوانبها وإخضاعها للدراسة التحليلية.

قوق التي منحها إلاسالم لهن, جعلهن يفقدن إن جهل كثير من النساء املسلمات بالح(۲

 في الانبهار بدعوات التحرر و الانفتاح و 
ً
الكثير من هذه الحقوق ، و أصبح هذا الجهل سببا

تقليد النموذج الغربي على عالته دون املعالجة العقلية الناقدة لهذه الدعوات ،التي ذهبت 

جاالت الحياة إلانسانية ، و خلصت فيها إلى أن إلاسالم منح املرأة كافة الحقوق في جميع م

إلى أن الاتجاهات الوضعية من صكوك و مواثيق واتفاقيات غير ثابتة و متأثرة بأهواء 

 واضعيها .

إن إلاسالم أعلى من شأن املرأة وكفل لها حقوقها، وجعل لها مكانة محترمة ومعتبرة في ( ۱

 واملجتمع من خالل وضعه للضوابط املجتمع املسلم، وفي ذات الوقت حمى إلاسالم ألاسرة

و ألاحكام ، التي تستهدف الرجال والنساء على السواء، وراعى في ذلك خصوصية كل منهما، 

 وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما خلصت إليه معظم الدراسات التي عالجت املوضوع .

ت ية ان كانوان للمرأة في الامورالجهادوضحت الدراسة نظرة إلاسالم إلى مفاهيم مهمة،( ۴

النفيرعاما اوكانت الضرورة اخري وليس أن تفوض لهامنصب قيادة الجيش النه ماكانت 

ان تفوض لهن منصب تولية قيادة الجيش في الدورالنبوي والصحابة والتابعين ومن 

 .بعدهم

 التوصيات

 بعد الدراسة والتأمل والبحث، خلصت إلى التوصيات التالية : 

بتعليم املرأة وثقافتها، ألن العلم والثقافة حصانة لها من ينبغي زيادة العناية  .5

 الانسياق وراء الشعارات الزائفة، وحماية لها من غوائل السوء .

على علماء الدين الاضطالع بواجبهم الكبير، املتمثل بتجلية وتوضيح املفاهيم  .0

 اد املرأة .املغلوطة عن املرأة، و إيالء ذلك العناية القصوى مع تعالي صيحات إفس

أو حتى  -حین تحصد النساء والرجال 

حین تحصد النساء وتستبقي الرجال! 

وعند  -لنظام اإلسالمي في ا -فرجل واحد 

الحاجة إلى استخدام كل رخصه 

یمكن أن یجعل نساء  -وإمكانیاته 

أربعا ینتجن ، ویمألن الفراغ الذي 

تتركه المقتلة بعد فترة من الزمان. 

ولكن ألف رجل ال یملكون أن یجعلوا 

امرأة تنتج أكثر مما تنتج من رجل 

واحد ، لتعویض ما وقع في المجتمع من 

لیس ذلك إال بابا واحدا من اختالل. و

أبواب الحكمة اإللهیة في إعفاء المرأة 

 ( 38من فریضة الجهاد()

ولربما جاز العمل في بعض الشؤون 

التابعة للجیش النظامي والتي ال 

تتصادم مع خصائص المرأة وال تعرضها 

لألذى وال تأخذ وقتها، وال تتعارض مع 

واجباتها كبعض أقسام الجیش غیر 

والتي تعني باألعمال المقاتلة، 

اإلداریة، أو رعایة اسر المجاهدین، 

أو التعامل مع األسیرات والتفتیش 

النسائي، وأعمال التمریض وغیرها،على 

أن تكون هذه المهن منضبطة بالشرع وال 

( فمن هذه االقوال 39تتجاوز حدوده )

على املنظمات والجمعيات النسوية، التريث قبل رفع الشعارات املستوردة ودراستها  .8

، ومعرفة أغراضها وأهدافها طويلة ألامد .
ً
 جيدا

يجب على وسائل إلاعالم التوقف عن استخدام املرأة سلعة و وسيلة ترويج إعالنية  .0

 . تمتهن إنسانيتها

 ها في التوعية و التوجيه ، و نشر الفضيلة .على ألاسرة أن تقوم بدور  .1

على املجتمع أن ينصف املرأة ، بأن يطبق أحكام إلاسالم التي منحتها حقوقها في  .6

راف وراء حجميع املجاالت ، كاإلرث واملهر وحق الزواج و التعليم و غير ذلك ، و عدم الان

 التقاليد و العادات الظاملة للمرأة .

لمة أن تأخذ دورها املشِرف في صناعة الحياة ، و أن تقيم حياتها على على املرأة املس .1

 عن مزالق التقليد ألاعمى 
ً
أسس راسخة من القيم و املبادئ ، و أن تتلمس خطاها بعيدا

 و الانسياق وراء الصيحات و الدعوات املختلفة 

 املراجع واملصادر

 القران الکریم1)

. الطبعة الثالثة. 6 الجعفي. صحيح البخاري ج( بخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا2

. جامعة دمشق -تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 

 .5891 – 5021بيروت : دار ابن كثير ، اليمامة ، 

( بدوي ، عبد العظيم .الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، الطبعة: الثالثة، مصر، 3

 م. 0225 -هـ  5005جب،دار ابن ر 

( الجوهري ، إسماعيل بن حماد .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الطبعة: 4

 5891 - ه 5021الرابعة،تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ، بيروت ،دار العلم للماليين ،

 م.

هـ(. الدر املختار شرح 5299( الحصكفي, محمد عالء الدين بن علي الحصكفي )املتوفى : 5

 ه.5896,ط.د. بيروت: دار الفكر،6ويرألابصار جتن

هـ(.أنيس الفقهاء 819( الحنفي ، قاسم بن عبد هللا بن أمير علي القونوي الرومي )املتوفى: 6

في تعريفات ألالفاظ املتداولة بين الفقهاء،املحقق: يحيى حسن مراد, ط.د. م.د. دار الكتب 

 هـ. 5000العلمية،

بن عبدالقادر.مختار الصحاح. الطبعة طبعة جديدة، تحقيق  ( الرازي ،محمد بن أبي بكر 7

 : محمود خاطر
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یستنبط نفس االشتراک عندالضرورة 

 والیجوزلهاتولیة منصب قیادة الجیش.

                                                           
 م.5881 – 5051 بيروت : مكتبة لبنان ناشرون ،

هـ(. 922)املتوفى :  -( الزبیدی ،أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني 8

 الجوهرة النيرة،ط.د. م.د. د. د.ت. د. 

.ط.د. دار النشر : دار الشروق ـ 6فى ظالل القرآن ج (رحمه هللا)سيد قطب إبراهيم ـ 9)

 القاهرة.

،ط.د. م. د.د. املصدر: موقع 5الشيباني ،محمد بن الحسن . شرح السير الكبير ،ج10)

 شبكة مشكاة إلاسالمية

د بن إبراهيم 11 ( الطيار ،َعبد هللا بن محمد الطّيار، عبد هللا بن محّمد املطلق،محمَّ

ى. الفقه املی الطبعة الاولی، اململكة العربية السعودية، الرياض، مدارالوطن .۸۱سر جاملوس َ

 م.۱0250للنشر،

، تحقيق ۶( العثيمين ، محمد بن صالح . فتح ذي الجالل وإلاكرام بشرح بلوغ املرام ج12

وتعليق: صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي، الطبعة: ألاولى ،م.د. املكتبة 

 ر والتوزيعإلاسالمية للنش

 م. 0226 -هـ  5001، 

العسقالني ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي. فتح الباري شرح صحيح 13)

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 5818بيروت،  -،ط.د. الناشر: دار املعرفة 58البخاري ج

 فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب عليه

 تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز .

ابن قدامة ،أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 14)

ط.د. م.د. .۸۱هـ(. املغني ج602املقدس ي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير املقدس ي )املتوفى: 

 هـ5899مكتبة القاهرة ، 

هـ(.بدائع الصنائع 191ن مسعود بن أحمد عالء الدين )املتوفى : ( الكاساني، أبو بكر ب15

في ترتيب الشرائع، الطبعة الاولى، پاكستان ،املكتبة الحبيبية كانس ي رود حاجي غيبي چوك 

 م 5898 ه 5028كوئته 

( املاوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير 16

 ألاحكام السلطانية ،القاهرة :م.د. دار الحديث ت.د. . 1هـ(ج012)املتوفى: 

( مصطفى ،إبراهيم ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار. املعجم الوسيط 17

 ـ تحقيق : مجمع اللغة العربية ،ط.د.م.د. دار الدعوة، ت.د. 2ج

شريعة ( املظلوم ،جودت عبد طه . حق املرأة في الوالية العامة في ضوء ال18

إلاسالمية،الرسالة للحصول على درجة املاجستير،في القضاء الشرعي من كلية الشريعة 

 م. 0226والقانون في الجامعة إلاسالمية بغزة. 

، 1( املوصلي ،عبد هللا بن محمود بن مودود املوصلي الحنفي. الاختيار لتعليل املختار ج58

الرحمن ،بيروت: لبنان، دار الكتب الطبعة : الثالثة، تحقيق :عبد اللطيف محمد عبد 

 م 0221 -هـ  5006العلمية ، 

،ط.د. املحقق : ۴( امليداني،عبد الغني الغنيمي الدمشقي. اللباب في شرح الكتاب ج02

 محمود أمين النواوي م.د. دار الكتاب العربي،ت.د. 

فى: )املتو( ابن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم ، املعروف بابن نجيم املصري 05

 هـ(.البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ط.د. م.د. د.د.ت.د.812

( النيسابوري ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري. الجامع الصحيح 00

 املسمى صحيح مسلم،ط.د. بيروت: دار ألافاق الجديدة ،ت.د. 

. ةی. الطبعة الثان01ج. املوسوعة الفقهية الكويتية ةی( وزارة الاوقاف والشؤن الاسالم08 

 هـ ق. 5001 - 5020الكويت: طبع الوزارة دارالسالسل. من 
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