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 :البحث ملخص

المباشر في الحرب، وتمييزه عن حكم مشاركتها في يتناول هذا البحث بيان موقف الفقه اإلسالمي من حكم تجنيد المرأة للتواجد 

ظل التطور التكنولوجي، وقد بدأ البحث ببيان حقيقة الجهاد لغة واصطالحا، والمقصود بالتجنيد وعالقته بالمرأة، ثم تم بحث 

 ب.في الحرواألحكام والضوابط المتعلقة بجهاد النساء، وبيان حكم التجنيد النسائي في الحرب، وضوابط مشاركة النساء 

وبعد ذلك تم االنتقال إلى موضوع مشاركة المرأة في وسائل القتال الحديثة، فتم بيان حكم مشاركة المرأة في الحروب في ظل 

 التطور التكنولوجي، ثم موقف القانون الدولي اإلنساني من مشاركة المرأة في الحروب مقارنة بالفقه اإلسالمي.

وكان من أهم النتائج أن األصل هو عدم جواز تجنيد النساء، إذا كان ذلك يفرض عليهن التواجد المباشر مع الرجال أثناء القتال؛ 

وذلك لما يترتب على هذا التجنيد من مفاسد بسبب المواجهة والقتال الفعلي المباشر في النزاعات المسلحة، أما التجنيد النسائي في 

وجي، فقد أصبح مختلفًا عن السابق، وطرائقه مغايرة؛ وهذ ما ييسر على المرأة المسلمة المعاصرة، أن تنخرط ظل التطور التكنول

في سلك الجندية ومواصلة مسيرتها الجهادية ضمن الشروط والضوابط الشرعية التي حددها العلماء، ومنها: المحافظة على اللباس 

 ج بإذن الولي وإذن اإلمام.الشرعي، وعدم مخالطة الرجال، وأن يكون الخرو

 

 العالقات الدولية، أحكام الحرب، الجهاد، فقه المرأة. :الكلمات المفتاحية
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The Distinction between the Judgment on Direct Recruitment of Women in War and the 

Judgment on their Participation in Light of the Technological Development  

  

Abstract:  

This study tackles the manifest of the Islamic Fiqh concerning the judgment on the direct presence 

of women in wars distinguishing it from their participation in light of the current technological 

development. It also, starts by exploring the reality of jihad (fighting for the sake of God) 

linguistically and epistemologically. Furthermore, it clarifies the intended meaning of recruitment 

and its relationship with women that the judgments and restrictions of women’s jihad has been 

discussed. Furthermore, the judgment of the feminist recruitment in wars and its restrictions has 

been elaborated.  

Then, the researcher moves to talk about women’s participation using modern combat methods, 

so there is a manifest of women’s participation in wars in light of the technological development. 

Also, it clarifies the position of the International Humanitarian Law  (IHL) concerning women’s 

participation in wars compared to the position of the Islamic Fiqh.  

Results have shown that it is not allowed to recruit women if that required direct combat with men 

in wars because it leads to their corruption due to face-to- face combat and real fighting in armed 

disputes.  

Concerning recruiting women in light of the technological development; it has become completely 

different following different methods. Furthermore, it  eases the mission of the contemporary 

Muslim women to enroll in the military according to the Islamic Jihad stipulations defined by 

religious men including keeping the religious outfit, not mingling with men and having the 

permission of the Wali and the Imam (the Islamic leader) before getting out.  

Keywords: International relations, War rules, Jihad, Women Fiqh. 
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   :المقدمة

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فهو المهتد ومن 

عبده ورسوله، صلى هللا عليه وسلم وعلى آله ومن تبعه بإحسان  ايضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدً 

 إلى يوم الدين، وبعد:

فقد أسهمت المرأة المسلمة بشكل فاعل ومؤثر إبان قيام الدولة اإلسالمية في شتى مجاالت الحياة، فقد كانت تشارك الرجال في 

زوات الرسول صلى هللا عليه وسلم، رافقت الجيوش العمل التجاري والعلمي واالجتماعي، وحتى السياسي والعسكري، ففي غ

اإلسالمية بعض النساء، وقدمن كل ما يستطعن من مساعدة وعون، كشحذ همم الرجال، والتطبيب، والمؤازرة، والرعاية ونقل 

ونصرة السالح، وإعداد الطعام والشراب، وحراسة األسرى، وغيرها من األعمال المساندة، وذلك دفاعا عن بيضة اإلسالم، 

 للمسلمين.

فاإلسالم لم يحرم المرأة رغبة مشاركتها في الجهاد عندما تاقت نفسها إليه، فمنحت حق المشاركة ضمن ضوابط وأحكام شرعية 

ال لبس فيها وال غموض، مراعية طبيعة المرأة، وفطرتها التي خلقها هللا عليها، أما مسألة تولي المرأة للمهام العسكرية التي 

ها األنثوية، وبنيتها الجسدية، فكانت محل جدال ونقاش بين أهل العلم، ومن هنا تبرز رغبة الباحثة في الكتابة في تصادم طبيعت

 موضوع تجنيد النساء في وقت الحروب، ومشاركتهن الرجال في القتال من منظور فقهي.
 

 :وأسئلته مشكلة البحث

 ،المباشر في الحرب، وتمييزه عن حكم مشاركتها في ظل التطور التكنولوجيحكم تجنيد المرأة للتواجد لبيان  هذه الدراسة جاءت

 دى مشروعية تجنيد النساء للحرب؟هو: ما مالذي ستجيب عنه الدراسة  مركزيالسؤال وال

 ود بالتجنيد وما عالقته بالمرأة؟تفرع عن هذا السؤال عدد من األسئلة أهمها: ما المقصوقد 

 حات الحروب؟م خروج المرأة إلى ساوما حك

 وما الفرق بين المشاركة المباشرة للمرأة في القتال، ومشاركتها بالوسائل الحديثة التي ال تستلزم التواجد المباشر؟

 ؟بالحرو وما موقف القانون الدولي اإلنساني من مشاركة المرأة في
 

 البحث:  هميةأ

للمرأة المشاركة في أعمال جهادية ال تحتاج إلى مواجهة مباشرة مع إن المتغيرات الدولية، والتطورات التكنولوجية التي أتاحت 

عدم وجود دراسة ، وخاصة مع لشريعة اإلسالمية من هذه المسألةالعدو، كانت دافعا للبحث ومساهمة علمية للوصول إلى موقف ا

 علمية مستقلة، تغطي هذه الجزئية بالرغم من أهميتها.
 

 أهداف البحث:

 بشكل عام. في السلك العسكريومشاركتها المرأة  تجنيددف هذا البحث إلى بيان حكم يه -

في ظل التطور التكنولوجي الذي مكنها من المشاركة تحت مظلة األحكام الشرعية من غير اختالط بيان حكم مشاركتها  -

 أو أي تكلف سلوكي يخرجها عن طبيعتها الفطرية، وحدود مواهبها األنثوية. ،بالرجال

 توفير بحث علمي يعالج هذه المسألة يستفيد منه طلبة العلم، نظرا لقلة األبحاث المستقلة في هذا الموضوع. -
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 جية البحث:منه

 على المنهج الوصفي واالستقرائي والتحليلي من خالل اآلتي: في مرحلة الكتابة تم االعتماد 

 من حيث عرض المسائل:  -1

 .الهم وأدلتهم من مصادرها األصليةأقو ذكر أقوال العلماء في كل مسألة، ونقل •

 .مرتبة من الكتاب والسنة والمصادر األخرى، مع بيان وجه الداللة األدلة لكل قول عرض •

 .مع ذكر سبب الترجيح القول الذي تقويه األدلة ترجيح •

 من حيث التوثيق:  -2

 قائمة على االستنتاج. مع وجود مواضع المصادر األصلية والمعاصرة،االعتماد على  •

 بيان أرقام اآليات، وعزوها لسورها. •

 نة النبوية مع بيان الحكم عليها.تخريج األحاديث من مصادرها من كتب الس  •

 المعاني االصطالحية من مصادرها ومراجعها المناسبة.، والمعاني اللّغوية من كتب اللّغة توثيق  •

 

 الدراسات السابقة:

)جهاد المرأة في اإلسالم(، يوسف حمدان أحمد أبو جامع، بحث مقدم استكماال لمتطلبات الحصول على درجة   -

وء على األحكام ، وهدف الباحث إلى تسليط الض2002سنة غزة، كلية الشريعة والقانون، -الماجستير، الجامعة اإلسالمية

 في القتال. المتعلقة بالمرأة

)أحكام جهاد المرأة في الشريعة اإلسالمية وصوره المعاصرة(، عالية أحمد صالح ضيف هللا، بحث مقدم استكماال  -

، وبينت هذه الدراسة حكم 2002سنة لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، الجامعة األردنية، كلية الشريعة، 

ستشهادية، والرد على من منع المرأة من المشاركة في الجهاد اشتراك المرأة في الجهاد، وحكم قيام المرأة بالعمليات اال

 القتالي وقصر الجواز على حالة الضرورة.

وقد تميز هذا البحث عن الدراسات السابقة، في الحديث عن حكم الشريعة اإلسالمية ورأي القانون الدولي اإلنساني في مسألة 

 تي تشهد تطورا تكنولوجيا في األعمال الجهادية. تولي النساء أعمال الجندية في ظل الظروف الحالية ال
 

   هيكلية البحث:

 تم تقسيم هذا البحث إلى مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة على النحو اآلتي:

 وتم فيها بيان أهمية الموضوع، ومشكلته ومنهجه والدراسات السابقة. المقدمة:

 المبحث األول: الجهاد والمرأة.

 واصطالحا.المطلب األول: الجهاد لغة 

 المطلب الثاني: التجنيد وعالقته بالمرأة.

 المبحث الثاني: األحكام والضوابط المتعلقة بجهاد النساء.

 المطلب األول: الجهاد الكفائي والجهاد العيني.

 المطلب الثاني: حكم تجنيد النساء للحرب.
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 المطلب الثالث: ضوابط مشاركة النساء في الحروب.

 والقتال الحديث. المبحث الثالث: المرأة

 المطلب األول: حكم التجنيد الذي يفرض على النساء التواجد أثناء القتال 

 : حكم مشاركة المرأة في الحروب في ظل التطور التكنولوجي.المطلب الثاني

 .في الحروبالمطلب الثاني: موقف القانون الدولي اإلنساني من مشاركة المرأة 

 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة:

 

 الجهاد والمرأة: المبحث األول

 المطلب األول: تعريف الجهاد لغة واصطالًحا

من الفعل َجهََد، والجهد بضم الجيم: الوسع والطاقة والمشقة، والجهد بفتح الجيم المبالغة والغاية ومنه قوله تعالى:  الجهاد لغة:

َعه وبالغ في االجتهاد، وجاهد ُمَجاهدةً وجهاًدا أي: بََذَل ُوس   أي: بالغوا في اليمين واجتهدوا فيها، 1"وأقسموا باهلل جهد أيمانهم"

 2.أي: قاتله فيقال: جاهد العدو

 :فقت من أوجه أخرىأما تعريف الجهاد في االصطالح الشرعي، فقد تمايزت أقوال الفقهاء فيه من أوجه، وات

 3.طاقة بالقتال في سبيل هللا عز وجل بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك أو المبالغة في ذلك"قال الحنفية: "هو بذل الوسع وال

وقال المالكية: "الجهاد هو قتال مسلم كافرا غير ذي عهد إلعالء كلمة هللا تعالى أو حضوره المسلم له القتال أو دخوله المسلم 

 4.أرضه الكافر له للقتال"

 5.القتال في سبيل هللا مأخوذ من المجاهدة وهي المقاتلة في سبيل هللا" وقال الشافعية: "الجهاد أي

 6وقال الحنابلة: "هو قتال الكفار خاصة".

والمتأمل للتعريفات السابقة يجد أنها تدور حول معاني بذل الوسع، وبلوغ المشقة في قتال ومدافعة األعداء، إذا اعتدوا على 

 إليه فقهاء الحنفية وهو: "بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل هللاما ذهب  ختار هووالتعريف المالمسلمين، أو لم يقبلوا باإلسالم، 

جهاد بيّن أن الفقد الحظ أن هذا التعريف جامع شامل، أو المبالغة في ذلك"، حيث ي عز وجل بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك

 أشار إلى وسائل هذا الجهاد من نفس أو مال أو عدد أو غير ذلك. ، ومن ثمتعالى في اإلسالم ال يكون إال في سبيل هللا

 

                                                           
 (.35سورة النور، اآلية ) 1

 .155، ص5بيروت، د ت، ج -، دار صادر1، مادة )جهد(، طلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،  2

 .87، ص7، جم1822 بيروت،، دار الكتاب العربي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني، عالء الدين، 3

 .107، ص5، دار الفكر للطباعة، بيروت، د ت، جشرح مختصر خليل الخرشيالخرشي، محمد بن عبد هللا،  4

 .120، ص2، دار الفكر، بيروت، د ت، جحاشية إعانة الطالبينالدمياطي، أبو بكر ابن السيد محمد شطا،  5

 .117، ص1م، ج1881عالم الكتب، بيروت، ، شرح منتهى اإلراداتالبهوتي، منصور بن يونس،  6
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 المطلب الثاني: التجنيد وعالقته بالمرأة

 1.التجنيد هو: انضمام بعض أفراد الدولة، للخدمة العسكرية في الجيش، سواء كوظيفة اختيارية أو بحكم التجنيد اإلجباري

ويحق للمرأة المسلمة أن تتطوع بالجندية في المؤسسات العسكرية، وأن تشارك الرجال في األعمال الجهادية ضمن الضوابط 

ة لعقيدة التوحيد، ودفاًعا عن اإلسالم مشرفة لنساء مجاهدات، جاهدن حمايوالشروط الشرعية، والتاريخ اإلسالمي حافل بنماذج 

مثلة في الصبر والثبات والشجاعة، محتسبات هذه الطريق في سبيل هللا، ومن تلكم الباسالت، والمسلمين، وضربن في ذلك أروع األ

"يا رسول هللا هذه أم سليم معها أم سليم رضي هللا عنها، فتذكر لنا الرواية أنها اتخذت يوم حنين خنجًرا فرآها أبو طلحة فقال: 

ته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه، فجعل رسول هللا يضحك، خنجًرا، فقال لها رسول هللا ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذ

. 2قالت: يا رسول هللا اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يا أم سليم إن هللا كفى وأحسن"

النبي صلى هللا عليه وسلم، وقيامهن بكافة وغيرها من الروايات الصحيحة الشاهدة على انخراط النساء في مجال الجيش زمن 

األعمال واألدوار المساندة للمجاهدين كالتمريض واإلسعاف، وتقديم الخدمات التموينية كإمداد المجاهدين بالماء والزاد والمال 

ر معه من األنصا ، فعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: "كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة3والمعدات

قالت: "غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وورد عن أم عطية األنصارية أنها 4إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى"

 .5سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم. فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى"

على اللسان في شحذ همم الرجال، وإثارة حماسهم، وتشجيعهم على  يعتمد امهن بالدور اإلعالمي، الذيقي ومن جهادهن أيًضا

فتذكر لنا الروايات أن النسوة في معركة اليرموك، كان لهن فضل عظيم في تثبيت أقدام المجاهدين في ميدان  تال في سبيل هللا؛الق

دمات واألدوار المساندة للمقاتلين في الحروب، ، وغير ذلك من الخ6القتال ودعوتهم إلى القتال بعد كل هزيمة كانوا يمنون بها

 في المبحث الثاني. ح في صفوف الرجال؟ هذا ما سيتمولكن هل للمرأة المسلمة أن تلتحق بالجيش مقاتلة بحمل السال
 

 األحكام والضوابط المتعلقة بجهاد النساء: المبحث الثاني

 ي والجهاد العينيئالمطلب األول: الجهاد الكفا

ى كل علالقيام به الكفائي هو الذي إذا أقامه البعض سقط اإلثم عن باقي أفراد األمة، أما الجهاد العيني فهو الذي يتعين الجهاد 

 يام البعض به ال يسقط التكليف عن اآلخرين.ف، وقمك

 

                                                           
 .1/2/2022، تاريح المشاهدة /https://www.marefa.orgالخدمة العسكرية، موقع معرفة،  1

 .225ص ، 2ج ،2101الحديث البواب، رقم  ي، تحقيق: علالصحيحين البخاري ومسلمالجمع بين  الحميدي، 2

، 10، ع20مجلس النشر العلمي، مج -، جامعة الكويتجهاد المرأة في ضوء أحكام الشريعة اإلسالميةالقضاة، أحمد مصطفى علي،  3

 .175، 172، 171م، ص2003تاريخ النشر 

م، كتاب: 1833بيروت، تاريخ النشر -ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث مسلم،صحيح مسلم، أبو الحسين النيسابوري،  4

 .225، ص5، ج1210الجهاد والسير، باب: غزوة النساء مع الرجال، رقم الحديث

 .227، ص5، ج1212، رقم الحديث النساء الغازيات ، كتاب: الجهاد والسير، باب:صحيح مسلممسلم،  5

 .175، صأحكام جهاد المرأة في الشريعة اإلسالمية وصوره المعاصرة، عالية، أحمد صالح 6
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 أوال: الجهاد الكفائي على النساء:

 الفقهاء في اتفاقهم هذا على ما يلي:واستند ائي على النساء، على عدم وجوب الجهاد الكف 1الفقهاء اتفق

 أوال: األدلة من القرآن الكريم:

لِبُوا ِمائَتَي   - ُروَن َصابُِروَن يَغ  ِمنِيَن َعلَى ال قِتَاِل إِن  يَُكن  ِمن ُكم  ِعش  ِض ال ُمؤ  لِبُوا أَ "يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ َحرِّ ل فًا ِن َوإِن  يَُكن  ِمن ُكم  ِمائَة  يَغ 

م  اَل يَف قَهُونَ يَن َكفَُروا بِأَ ِمَن الَّذِ   2."نَّهُم  قَو 

ينصرف  3دل قوله تعالى لنبيه عليه الصالة والسالم "حرض المؤمنين"، على أن األمر بقتال من أدبر من المشركين وجه الداللة:

نص كن داخالت في الخطاب ألتى ب فلو -ما لم يقم دليل على انصرافه للرجال والنساء على سبيل التغليبللرجال دون النساء، 

 4.يخصهن

- " ِ َضى َواَل َعلَى الَِّذيَن اَل يَِجُدوَن َما يُن فِقُوَن َحَرج  إَِذا نََصُحوا هلِلَّ َعفَاِء َواَل َعلَى ال َمر   َوَرُسولِِه َما َعلَى لَي َس َعلَى الضُّ

" ُ َغفُور  َرِحيم  ِسنِيَن ِمن  َسبِيٍل َوهللاَّ  5.ال ُمح 

بينت اآلية الكريمة األعذار التي ال حرج على من قعد فيها عن القتال، وذكر منها الضعف، وروي عن ابن عباس  الداللة:وجه 

، فالنساء مرفوع 6، "يعني الزمنى والمشايخ والعجزة وقيل هم الصبيان والنساء")الضعفاء(رضي هللا عنه أنه قال في تفسير كلمة 

تكوينهن الفطري، ومن المعلوم أن الجهاد يحتاج إلى قوة جسدية ومهارات حركية ال تتناسب مع عنهن وجوب الجهاد لعلة في 

طبيعة المرأة، كما أن الوظائف العسكرية قد تتعارض مع تكوين المرأة النفسي والعاطفي، فالمرأة جبلت على الرقة وال تتحمل 

 مشاهد القتل والدمار.

 ثانيا: األدلة من السنة النبوية:

ائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها أنها قالت: "يا رسول هللا نرى الجهاد أفضل العمل أفال نجاهد قال ال لكن أفضل عن ع -

 7.الجهاد حج مبرور"

                                                           
 .211، ص2، جمغني المحتاج، الشربيني .173، ص2، جالشرح الكبير للدردير الدردير، .82، ص7ج ،بدائع الصنائع، الكاساني 1

 .118، ص مراتب اإلجماعابن حزم،  .511، ص10، جالمغني ،ابن قدامة

 (.13سورة األنفال، اآلية ) 2

 . 30، ص12، مؤسسة الرسالة، ج1، طالقرآنجامع البيان في تأويل الطبري، محمد بن جرير، تفسير الطبري،  3

 .112، ص2هـ، ج1585بيروت،  -، دار المعرفةاألمالشافعي، محمد بن إدريس،  4

 (.81سورة التوبة، اآلية ) 5

 .22، ص2م، ج1887، دار طيبة، تاريخ النشر 2، طالبغويتفسير البغوي، الحسين بن مسعود،  6

، دار ابن 3،ط2152،كتاب: الجهاد والسير، باب: فضل الجهاد والسير، رقم الحديث صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،  7

 .21، ص5م، ج1885دمشق، تاريخ النشر  -كثير، دار اليمامة
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دل الحديث الشريف على أن النساء ال جهاد عليهن، لما فيه من التعب والمشقة، وال يعني ذلك أن الجهاد محرم  وجه الداللة:

الباري: "ويحتمل أن يكون المراد بقوله ال في جواب قولهن أال نخرج فنجاهد معك أي ليس ذلك واجبا عليكن عليهن، قال في فتح 

 1.كما وجب على الرجال ولم يرد بذلك تحريمه عليهن فقد ثبت في حديث أم عطية أنهن كن يخرجن فيداوين الجرحى"

: ) يا أم سلمة إنه لم يكتب هللا أخرج معك إلى الغزو قالسول : يا رعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قالت أم سلمة -

 2.على النساء الجهاد ( قالت أداوي الجرحى وأعالج العين وأسقي الماء قال : ) فنعم إذا (

 دل الحديث الشريف داللة صريحة على أن الجهاد لم يفرض على النساء. وجه الداللة:

جل )وال أيغزوا الرجال ونحن ال نغزوا ولنا نصف الميراث فأنزل هللا عز وعن مجاهد أن أم سلمة قالت يا رسول هللا  -

 5.4 (ة ونزلت )إن المسلمين والمسلماتاآلي 3(تتمنوا ما فضل هللا به

دليل على أن الجهاد غير واجب على النساء، فعندما تاقت أم سلمة نفسها للشهادة، تمنت لو فُرض الجهاد على النساء،  وجه الداللة:

 فنزلت اآلية التي ترشد النساء إلى عدم تمني ذلك.

 ثانيا: الجهاد العيني على النساء:

 ذهب الفقهاء إلى أن الجهاد يتعين على المرأة المسلمة في حالتين:

ال ، فق6في حالة هجوم األعداء على بالد المسلمين، فعلى المرأة أن تخرج لمقاومة الغزاة، ودون الحاجة إلى إذن وليها األولى:

، واستدل الفقهاء على 7"مرأة بغير إذن زوجهاصاحب الهداية: "فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع تخرج ال

ِ َذلُِكم  َخي ر  لَُكم  إِن  ُكن  ذلك بقوله تعالى: " َوالُِكم  َوأَن فُِسُكم  فِي َسِبيِل هللاَّ لَُمونَ ان فُِروا ِخفَافًا َوثِقَااًل َوَجاِهُدوا بِأَم  ، والنفير العام ال "8تُم  تَع 

 يحصل إال بالجميع من الرجال والنساء، فيصير الجهاد على المرأة فرض عين.

                                                           
 .73، ص2هـ، ج1578بيروت،  -، دار المعرفةلباريفتح اابن حجر، أحمد بن علي العسقالني،  1

هذا الحديث قال فيه صاحب المجمع: ألنس حديث في الصحيح وغيره و. 231، ص1، ج720، رقم الحديثالمعجم الكبير، الطبراني 2

مجمع  ،الهيثمي، نور الدين بغير سياقه، رواه الطبراني عن شيخه جعفر بن سليمان بن حاجب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. انظر:

 .312، ص3هـ، ج1212بيروت،  -، دار الفكرالزوائد

 (.22سورة النساء، اآلية ) 3

 (.53سورة األحزاب، اآلية ) 4

م، رقم 1881المنورة، تاريخ النشر المدينة -، مكتبة اإليمان1، طهمسند إسحاق بن راهوي، اهيم، إسحاق بن إبرهاهوير 5

 .التخريج قال المحقق: صحيح على شرط مسلم.105، ص2،ج31الحديث

. الشيرازي، إبراهيم 2، ص2ج حاشية العدوي، العدوي، .125، ص2ج ،رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، محمد أمين،  6

 .228ص، 2بيروت، د ت، ج-، د ط، دار الفكرالمهذببن علي بن يوسف، 

 .153، ص2، د ط، المكتبة اإلسالمية، د ت، جالهداية شرح البدايةالمرغياني، علي بن أبي بكر،  7

 (.21سورة التوبة، اآلية ) 8
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في حالة تعيين اإلمام المرأة للجهاد، فوجب عليها طاعته ولو لم يأذن لها الولي أو الزوج، قال في حاشية الدسوقي: "كل  الثانية:

من عينه اإلمام للجهاد فإنه يتعين عليه ولو كان صبيا مطيقا للقتال أو امرأة أو عبدا أو ولدا أو مدينا ويخرجون ولو منعهم الولي 

 قهاء على ذلك بما يلي: ، واستدل الف1أو الزوج"

ِض أََرِضيتُ  يَا قوله تعالى: " - َر  ِ اثَّاقَل تُم  إِلَى األ  ن يَا ِمَن م  بِال َحيَاِة الدُّ أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا َما لَُكم  إَِذا قِيَل لَُكُم ان فُِروا فِي َسِبيِل هللاَّ

ن يَا فِي  ِخَرِة فََما َمتَاُع ال َحيَاِة الدُّ ِخَرِة إاِلَّ قَلِيل  اآل   استنفرهم.نفير القوم مع اإلمام إذا  ، فدلت اآلية الكريمة على لزوم"2اآل 

، أي: إذا دعاكم اإلمام إلى جهاٍد لقتال الكفار، فأطيعوه "3"إذا استنفرتم فانفرواقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  -

 4 .واخرجوا معه

 المطلب الثاني: حكم تجنيد النساء للحرب

 من خالل استقراء أقوال الفقهاء الواردة في هذه المسألة، تبين أنه ال خالف بين العلماء في جواز خروج المرأة إلى ساحات القتال

، أما 5ابن رشد: "ال خالف في جواز خروج النساء في الغزو مع الجيش المأمون ليخدمن الغزاة"لخدمة الجيش ومساندته، قال 

رة القتال مع الرجال، فيختلف حكمها باختالف الظروف واألحوال، فذهب الفقهاء إلى عدم جواز ذلك مسألة تجنيد النساء لمباش

عند عدم الحاجة، فقال صاحب شرح السير الكبير: "فأما إذا لم يكن النفير عاما فال ينبغي أن يشتغل النساء بالقتال، وال يعجبني 

 ، واستدلوا على ذلك بما يلي:6أن يباشرن القتال"

فى غزوة خيبر  -صلى هللا عليه وسلم-جدته أم أبيه: "أنها خرجت مع رسول هللا  حشرج بن زياد عن يى زياد حدثنرو -

إذن فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال: "مع من خرجتن وب -صلى هللا عليه وسلم-سادس ست نسوة فبلغ رسول هللا 

 نسقيوسبيل هللا ومعنا دواء الجرحى ونناول السهام  فير ونعين به من خرجتن ". فقلنا: يا رسول هللا خرجنا نغزل الشع

حتى إذا فتح هللا عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال. قال فقلت لها يا جدة وما كان ذلك قالت: « قمن » السويق فقال 

 7. تمرا"

                                                           
 .173، ص2بيروت، د ت، ج -، تحقيق: محمد عليش، دار الفكرحاشية الدسوقيالدسوقي، محمد عرفة،  1

 (.52سورة التوبة، اآلية ) 2

، 2775، رقم الحديثعبد الباقي، كتاب: الجهاد، باب: الخروج في النفير ، تحقيق، محمدسنن ابن ماجهيزيد،  ابن ماجة، محمد بن 3

 . 821، ص2األلباني: صحيح، انظر: القزويني، سنن ابن ماجه، جال . ق821، ص2ج

 .510ص ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، دقيق العيد ابن 4

 .310، ص17ج ،البيان والتحصيل ابن رشد، 5

 .200، ص1871، د ط، الشركة الشرقية لإلعالنات، شرح السير الكبيرالسرخسي، محمد بن أحمد،  6

 -، دار الكتاب العربي2751كتاب: الجهاد، باب: في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة، رقم الحديث، سنن أبي داود، ستانيالسج 7

 يف.. التخريج: قال األلباني: ضع21، ص5بيروت، ج
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ت ولقد رأيت عائشة بن :قال ،عليه وسلمعن أنس رضي هللا عنه قال: "لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى هللا  - 

أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب وقال غيره تنقالن القرب على متونهما ثم تفرغانه 

 1.في أفواه القوم ثم ترجعان فتمآلنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم"

دلت الروايات السابقة على أن المرأة ال يشرع لها مباشرة قتال األعداء، إال إذا وجدت الحاجة التي تدفعها إلى ذلك،  :وجه الداللة

سلم المشاهد، ويسقين المقاتلة ويداوين الجراح ولم يشهدن مع النبي صلى هللا عليه و فروي عن الزهري أنه قال: " كان النساء

 2.أسمع بامرأة قاتلت معه"

للمرأة المسلمة مباشرة القتال مع الرجال إذا اضطرت إلى ذلك، وقد نقلت كتب السيرة العديد من الروايات التي تدل ويجوز 

 على ذلك منها: 

سلم يقول ما التفت "سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و: 3روي عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أنه قال بحق أم سليط -

 4وأنا أراها تقاتل دوني".يمينا وال شماال يوم أحد إال 

رضي هللا عنها في حرب اليمامة ضد مسيلمة الكذاب، وجرحت يومئذ اثنتي عشرة جراحة وقطعت  5اشتركت أم عمارة -

 6.يدها، وقتل ولدها خبيب

رضي هللا عنها معركة الخندق، وقتلت رجال من المشركين، وبذلك كانت أول امرأة  7شهدت صفية بنت عبد المطلب -

 8.ت مشركا في سبيل هللامسلمة قتل

رضي هللا عنها أنها اتخذت يوم حنين خنجًرا، فرآها أبو طلحة فقال: "يا رسول هللا هذه أم سليم معها  9روي عن أم سليم -

خنجًرا، فقال لها رسول هللا ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه، فجعل رسول هللا 

زموا بك، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يا أم سليم إن يضحك، قالت: يا رسول هللا اقتل من بعدنا من الطلقاء انه

 10.هللا كفى وأحسن"

                                                           
 .33، ص5ج 2220 : الجهاد والسير، باب: غزو النساء، رقم الحديث، كتابالبخاريصحيح البخاري،  1

 .72، ص1، جفتح الباريابن حجر،  2

، 1ط ،اإلصابة في تمييز الصحابةهي أم قيس بنت عبيد، كناها عمر بابنها سليط بن أبي سليط بن أبي الحارثة، انظر: ابن حجر،  3

 . 221، ص2.ج1212بيروت،  -تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل

 .20، ص1، جفتح الباريابن حجر،  4

 .120، ص2، جاإلصابة في تمييز الصحابةهي نسيبة بنت كعب األنصارية، انظر: ابن حجر،  5

 .120، ص2المرجع السابق، ج 6

عمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ووالدة الزبير بن العوام، انظر: المرجع هي صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية،  7

 .725، ص7ج السابق،

 .722، ص7المرجع السابق، ج 8

 .222، ص2هي: بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب األنصارية، انظر: المرجع السابق، ج 9

 .225، ص2، ج2101 الحديث، رقم الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلمالحميدي،  10
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ي المطلب ذكرها فالتي سيتم  مراعاة عدد من الشروط والضوابطن مما سبق أن مشاركة النساء للرجال في القتال تحتاج إلى يتبي

 الثالث.

 المطلب الثالث: ضوابط مشاركة النساء في الحروب

 1 :التاليةفي األحوال التي يجوز للمرأة المشاركة فيها في القتال البد من مراعاة الضوابط الشرعية 

الجهاد  ، ألنقته، سواء أكان الزوج أو الوالدليس للمرأة المسلمة أن تتطوع بالقتال بدون إذن وليها وموافالشرط األول: إذن الولي: 

في حقها مباح أما طاعة وليها واجبة، والمباح ال يزاحم الواجب وال يتقدم عليه، قال الكاساني: "وال يباح للعبد أن يخرج إال بإذن 

، 2مواله وال المرأة إال بإذن زوجها ألن خدمة المولى والقيام بحقوق الزوجية كل ذلك فرض عين فكان مقدما على فرض الكفاية"

بإذنه ألنه أعلم  ال يجوز الخروج إلى الغزو إالمن ينوب عنه، قال في الكافي: "و شترط عليها طلب إذن ولي اإلمام أوكما وي

الطرقات ومكامن العدو و كثرتهم و قلتهم فيجب الرجوع إلى رأيه إال أن يعرض ما يمنع من استئذانه من مفاجأة بمصالح الحرب و

 3.ة يخاف فوتها بانتظار رأيه فيجوز من غير إذنه"عدو يخاف الضرر بتأخير حربه أو فرص

إن خروج النساء إلى ساحات القتال مقيد بوجود الحاجة، وحصول المصلحة للمسلمين،  الشرط الثاني: وجود الحاجة لمشاركتها:

ر وغيالطعام  ى، وعالج الجرحى، وإعدادلألحاديث النبوية الدالة على أن النساء كن يخرجن لمصلحة المجاهدين كسقي العطش

(، جرحىساء فيسقين الماء ويداوين السلم يغزو بالنالنبي صلى هللا عليه وكان ) ذلك من األعمال المساندة، وبهذا يقول اإلمام النووي

فيه خروج النساء في الغزو واالنتفاع بهن في السقي والمداواة ونحوهما، وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن وما كان منها 

 "4.ال يكون فيه مس بشرة إال في موضع الحاجةلغيرهم 

يشترط في خروج المرأة إلى ساحات القتال أن تأمن على نفسها، فإذا خيفت الفتنة  الشرط الثالث: أن ال يكون في خروجها مفسدة:

وجها ت في خر، ُحرم عليها الخروج، ولو أرادلعدو بهاوالمفسدة كأن تخرج في جيش غير آمن فتتعرض لألذى كالسبي أو ظفر ا

مصلحة المجاهدين كتقديم الدعم والعون، ألن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يقول صاحب المغني: "يكره دخول النساء 

الشواب أرض العدو ألنهن لسن من أهل القتال وقلما ينتفع بهن فيه الستيالء الخور والجبن عليهن وال يؤمن ظفر العدو بهن 

 5.منهن"فيستحلون ما حرم هللا 

 الشرط الرابع: أن يكون خروجها وفق األحكام الشرعية:

إذا دعت الحاجة إلى خروج المرأة المسلمة إلى ساحات الحرب، فيلزمها أن تحافظ على سترها فال تخرج متبرجة، وأن تلتزم 

 إثارة الفتن. ال، وأن تبتعد عن أماكن الشبهة وبآداب وتعاليم اإلسالم في التعامل مع الرج

 

                                                           

 .115ص أحكام جهاد المرأة في الشريعة اإلسالمية،ضيف هللا، 1 

 .82، ص7ج بدائع الصنائع،الكاساني،  2

 .152، ص2، د ط، د ت، جالكافيابن قدامة، عبد هللا بن قدامة المقدسي،  3

 .128، ص12، جشرح النووي على مسلمالنووي،  4

 .522، ص10، ج1203بيروت، تاريخ النشر -، دار الفكر1، طالمغنيابن قدامة، عبد هللا بن أحمد، 5 
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 ثالمرأة والقتال الحدي: المبحث الثالث

   الذي يفرض على النساء التواجد أثناء القتال المطلب األول: حكم التجنيد

 سب معمن صور تكريم الشريعة اإلسالمية للمرأة المسلمة، حمايتها من التعرض لألذى أو من االنخراط في مجاالت ال تتنا

في مجال ال يتفق مع طبيعتها التي جلبها هللا تعالى عليها، يعد امتهانا لها وانتقاصا من ن إقحام المرأة تكوينها الجسدي والنفسي، أل

 حقها.

رحمه هللا: "أما ما  1وقد ذهب عدد من العلماء المعاصرين، إلى أنه ال يشرع للمرأة أن تعمل في سلك الجندية، فقال الشيخ ابن باز

يكون وسيلة إلفساد وتذويب أخالق الجيوش  أنقاتل كالرجل فهو ال يتعدى يدعى هذا العصر من إدخالها كجندي يحمل السالح وت

 .2باسم الترفيه عن الجنود"

رحمه هللا: "وأما تدريبهن على أساليب القتال وإنزالهن إلى المعركة يقاتلن مع الرجال كما تفعل بعض الدول  3وقال الشيخ األلباني

خلقن ا الصالح، وتكليف للنساء بما لم ينعية، ومخالفة صريحة لما كان عليه سلفاإلسالمية اليوم، فهو بدعة عصرية، وقرمطة شيو

 .4يليق بهن إذا وقعن في األسر بيد العدو" له، وتعريض لهن لما ال

 أخالق لفساد وذلك حاضرة؛ال األعصار في سيما الجواز عدم هو ونحوها، والجيوش الجندية في النساء مشاركةفاألصل في 

 االختالط عن فضالً  والخط، السوء عنهن يدفعون الذين للمحارم النساء والفتقاد هللا، رحم من إال الزمان هذا في والنساء الرجال

 .5الجنود وأولئك الجيوش لتلك لفاتنا واللباس الفاحش

  يلي: مال وذلك ؛الحروب في النسائي العنصر تجنيد منع على يدل فهذا

 فيه والتجنيد الرجال، مزاحمة عن واالبتعاد الستر من منهن للمطلوب مغايرة العسكري، العمل ميدان إلى النساء خروج في :أواًل 

 وفسادها. األمة وانحطاط الفتنة إثارة في كبيرا سببا يكون أن شأنه من وهذا عورتها، من شيء ينكشف وقد الرجال مخالطة

 طبيعته من نأل ؛العسكري التجنيد إلى المرأة بانضمام يسمح ال والعاطفي، والنفسي لجسديا بأبعاده األنثوي التكوين إن ثانيا:

  والرقة، والنعومة الضعف على جبلت التي المرأة لفطرة مصادم وهذا والقوة، الخشونة

                                                           
رئيسا للجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء التي هـ، كان 1553هو: العالمة عبد العزيز بن عبد هللا ال باز، ولد في ذي الحجة سنة  1

انظر: موقع صيد الفوائد، تاريخ المشاهدة،  .التأسيسي لرابطة العالم اإلسالميورئيسا وعضوا للمجلس .أصدرت هذه الفتاوى

1/2/2022.http://www.saaid.net/Warathah/1/binbaz.htm  

 .501، ص1، جالبحوث اإلسالمية الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، مجلة 2

هـ، في مدينة 1555أحد أبرز العلماء المسلمين في هذا العصر، ولد عام  –رحمه هللا  –العالمة الشيخ محمد ناصر الدين األلباني  3

اإلمام األلباني،  محدث العصر إسالم أون الين، ، انظر: موقعـه1220توفي العالمة األلباني عام  –حينئذ –أشقودرة عاصمة دولة ألبانيا 

  https://islamonline.net.1/2/2022تاريخ المشاهدة 

 .328، ص7م، ج1881 سادس، مكتبة المعارف،، المجلد ال1ط سلسلة األحاديث الصحيحة، األلباني، 4

، تاريخ المشاهدة 2/1/2003المسيميري، رياض بن محمد، حكم مشاركة النساء في الجندية، موقع المشكاة، تاريخ النشر  5

1/2/2022، http://www.almeshkat.net  
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ن دة الجيوش، فإياوقالوظائف الخطيرة ال تتفق مع تكوين المرأة النفسي والعاطفي، وبخاصة ما يتعلق بالحروب " السباعي: يقول

 .1"ذلك يقتضي من قوة األعصاب، وتغليب العقل على العاطفة، والشجاعة في خوض المعارك، ورؤية الدماء

 عليها. واعتدي األسر، في وقعت إذا اإلنسانية، بحقوقها المساسو ،المرأة كرامة امتهان ثالثا:

 نفسيا ةالناشئ األجيال وإعداد بيتها، رعاية وهي بها، هللا أناطها التي األساسية وظيفتها لتؤدي بالمرأة؛ الشريعة اعتناء رابعا:

 األمة. في والحضاري اإلسالمي دورها ألداء وفكريا

 من احدةو تعرض إلى اإلدارية والتحقيقات اإلحصائيات أشارت فقد الغرب، في النساء تجنيد على المرة التجارب حصاد خامسا:

 الرجالو الجيش في المجندات بين المعاملة في مساواة وجود عدم أن كما بالخدمة، قيامها أثناء االعتداء إلى مجندات أربع لك بين

 عنصرال انضمام بسبب الخطيرة اآلثار أثبتت التي والدراسات اإلحصائيات من ذلك وغير المرأة(، )حقوق انتقاص إلى يؤدي

  .2العسكري للتجنيد النسائي

 التكنولوجي التطور ظل في الحروب في المرأة مشاركة حكم الثاني: المطلب

 لرجالا ومشاركتها المسلحة، النزاعات أثناء التواجد النساء على يفرض الذي هو العلماء عند المحرم التجنيد أن سبق مما تبين

  الذكر. سالفة لألسباب وذلك مباشرة األعداء قتال في

 تيجةن مغايرة، صورا يحمل المعاصر القتال فإن مباشرة، بعده ومن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول زمن في القتال كان ولئن

 :3ومنها العسكرية، األهداف ضد تستخدم حديثة، قتال وسائل أفرز الذي التكنولوجي التطور

 تختار أن تستطيع ،تشغيلها حال وفي بعد، على من اإلنسان فيها يتحكم آلية سالح منظومات وهي التحكم: ذاتية األسلحة -

 .األسلحة هذه وتشمل البشري، لعنصرا من تدخل أي إلى الحاجة دون األهداف،

 أو ريةب مركبة أو مسيرة، طائرة شكل على تكون قد عالية، بتقنيات مزودة أسلحة عن عبارة وهي القاتلة: بوتاتوالر -

 القتال. ساحات في تواجدهم إلى الحاجة دون بعد، عن وتوجيهها بإدارتها للمقاتلين تسمح غواصة، حتى

 ادرفتب األهداف، من معين نوع كشف طريق عن أو االستشعار خالل من عملها ويكون األوتوماتيكية: األسلحة منظومات -

 مستقل. بشكل النار بإطالق

 فيروسات، استخدام بواسطة حاسوبي، نظام أو حاسوب، على هجوم شن عمليات عن عبارة وهي برانية:يالس الهجمات -1

 مجموعةل البيانات تشفير أو تعطيل، أو نقل أو جمع بهدف آخر، كمبيوتر طريق عن الشخص بها يتحكم معينة برامج أو

 العسكرية. والمنشآت األساسية، والبنى كالصناعات، األهداف، من متنوعة

                                                           
 .52، ص1م، ج1888بيروت، تاريخ النشر -، دار الوراق7، طالمرأة بين الفقه والقانونالسباعي،  1

، 21، مجلة البحوث األمنية، مج أحكام مشاركة المرأة في الحرب والمهام األمنيةبتسام بنت بالقاسم بن عايض ال سمير، القرني، ا 2

 .183 -182، ص 2012، تاريخ النشر 31ع 

، تاريخ 23ع، الجامعة اإلسالمية، : دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنسانيناصر، محمد عبد الرضا، وسائل القتال الحديثة 3

 .202إلى  202، من ص2012النشر 

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                             464  

 ISSN: 2706-6495 

 
 منو الجهادية، مسيرتها صلةموا المسلمة، المرأة على سهلت معينة بخصائص امتازت قد الحديثة القتال وسائل أن يعني وهذا

 أهمها:

 الهندسية المجاالت بعض في المتخصصة أو العالية، العقلية والقدرة الكفاءة صاحبة المعاصرة فالمرأة االستخدام: سهولة -0

 تمرنال يكفي اوإنم بدنية، قوة إلى تحتاج تعد لم بحيث ويسر، بسهولة فيها والتحكم استخدامها تستطيع اإللكترونية، أو

  استخدامها. على

 الخاصية: هذه على ويترتب بعد عن األهداف صوب وتوجيهها الحرب آالت إدارة أي بعد: عن التحكم -2

 االعتداء. من وشرفها عرضها ويصون الرجال، ومخالطة الفتنة من يحفظها وهذا القتال، ساحات عن المرأة غياب -

 وعطف رقة من أنثوية خصائص من عليه فطرت ما ضياع دون الجهادية، األعمال في المشاركة على المرأة قدرة -

 المؤلمة. وتبعاتها الحروب مشقات رؤية من تطيق ال ما تحمل تكليفها ودون ورحمة،

 فإنه يختلف من واقعة إلى واقعة إذا تغير الزمان أو المكان، يد النسائي مبنيا على المصالح والمفاسدحكم بتحريم التجنوإذا كان ال

 .1را لتغير المصلحة والمفسدةالحال؛ نظ أو

تفاء التي نص عليها الفقهاء في فتاويهم، وعند ان يد النسائي، لم توجد فيها المفاسدوالواقع المعاصر قد أحدث صورا جديدة للتجن

فإنه  ؛العلة ينتفي الحكم المتعلق بها بعينه، استنادا على القاعدة األصولية "الحكم يدور مع علته وجودا وعدما"، وبناء على ذلك

ناسب األعمال الجهادية التي تت في المؤسسة العسكرية للدولة، وممارسة تى رأت من نفسها القدرة، أن تنخرطيباح للمرأة المسلمة م

 .  ةمع طبيعتها األنثوية ضمن الضوابط والشروط الشرعي

عمل المرأة في المجال العسكري ال يُعد تشبها بالرجال، بشرط أن تلتزم المرأة بالحجاب الشرعي، وأال تختلط بالرجال "مجرد ف

 2 لنساء، مع الحذر من الخلوة المحرمة، والتبرج"االختالط المعهود اآلن، وأال تلبس ثيابا يختص بها الرجال دون ا

كما وينبغي عند انضمام العناصر النسائية إلى صفوف الجندية، قيامهن باإلعداد والتدريب الجيد في الكليات المتخصصة، 

وا " عمال بقوله تعالى ؛إعداد القوة، وإتمام الجهاد على أكمل وجه ، إلتماموتعلم العلوم العسكرية لَهُْم َما اْستَطَْعتُْم ِمْن َوأَِعدُّ

ُكْم َوآَخِريَن ِمْن ُدونِِهْم اَل تَْعلَُمونَُهمُ  ِ َوَعُدوَّ ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل تُْرِهبُوَن بِِه َعُدوَّ َّللاَّ ُ يَْعلَُمُهْم َوَما تُْنفِقُوا ِمْن َشْيٍء فِي  قُوَّ َّللاَّ

ِ يَُوفَّ إِلَْيُكْم َوأَْنتُْم   .3اَل تُْظلَُموَن"َسبِيِل َّللاَّ

                                                           
 .110هج، ص1227، دار ابن الجوزي، تاريخ النشر 3، طمعالم أصول الفقهالجيزاني، محمد بن حسين،  1

 .1/2/2022، تاريخ المشاهدة 15/1/2002موقع إسالم ويب، حكم عمل المرأة في المجال العسكري، تاريخ النشر  2

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/42987/  

 (.10سورة األنفال، اآلية ) 3
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 : موقف القانون الدولي اإلنساني من مشاركة المرأة في الحروبالمطلب الثالث

م 1828لم يرد في القانون الدولي اإلنساني ما يمنع تجنيد النسائي في السلك العسكري، فعندما ذكرت اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

يمكن اعتبارهم مقاتلين في النزاعات المسلحة لم تعمد إلى أي تمييز بين في الفقرة )أ( من المادة الرابعة، األشخاص الذي 

 .1كل ما يُمكن أن يُطبق على من يحارب في النزاعات المسلحة الدولية يسري تطبيقه على النساء المحارباتالرجال والنساء، ف

ولكن ما إن وقعن باألسر فإن لهن مجموعة من القواعد  وتحظى النساء المقاتالت بالحماية العامة شأنهن شأن الرجال،

 التفصيلية، نصت على معاملتهن معاملة خاصة باعتبار جنسهن، ومن بين هذه المبادئ التي أكدت عليها اتفاقية جنيف الثالثة:

 .2لجنسهن" ( من المادة الرابعة عشر: "يجب أن تعامل النساء األسيرات بكل االعتبار الواجب5ما جاء في الفقرة ) -

( في الفقرتين الثانية والثالثة منها: "ال يحكم على أسيرات الحرب بعقوبة أشد، وال يعاملن أثناء تنفيذ 22وأكدت المادة ) -

 .3العقوبة معاملة أشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة على النساء الالئي يتبعن القوات المسلحة بالدولة الحاجزة"

 ل(: "توضع األسيرات الالئي يحكم عليهن بعقوبات في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوك102) وجاء في المادة -

 .4"نساء اإلشراف المباشر عليهن إلى

نه يث إالتجنيد النسائي في الحرب، ح يتبين مما سبق أن القانون الدولي اإلنساني لم يتفق مع الشريعة اإلسالمية في مسألة

ل في القتال مباشرة، وفي حال وقوعهن في قبضة األعداء، هناك مجموعة من القوانين التي تضمن أتاح لهن مشاركة الرجا

فاألصل عدم جواز مشاركتها المباشرة في القتال من غير حاجة وال  ،لهن الحماية الخاصة، أما في الشريعة اإلسالمية

 قتل.ضرورة، صيانة لها من الوقوع في أسر األعداء، وتجنيبها االبتذال وال
 

 :الخاتمة

 يمكن تلخيص أهم النتائج والتوصيات على النحو اآلتي:

 أوال: النتائج:

ب ما يترتل؛ وذلك أثناء القتال المباشر مع الرجال التواجد النساء، إذا كان يفرض عليهن تجنيدهو عدم جواز األصل  -

 المباشر في النزاعات المسلحة.  الفعلي المواجهة والقتال على هذا التجنيد من مفاسد بسبب

يحق للمرأة المسلمة أن تتطوع للجندية في المؤسسات العسكرية، وأن تشارك الرجال في األعمال الجهادية المتالئمة مع  -

 طبيعتها األنثوية.

لى األعداء عيتعين على المرأة مباشرة القتال في الحرب عند حاالت الضرورة، كحالة الدفاع عن نفسها، أو حالة هجوم  -

 بالد المسلمين.

                                                           
 .  https://www.pji.pna.ps.1828( من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 2المادة ) 1

 .(12المرجع السابق، المادة ) 2

 (.22المرجع السابق، المادة ) 3

 (.102المرجع السابق، المادة ) 4
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إذا دعت الحاجة إلى خروج النساء إلى ساحات القتال، فعليهن االلتزام بكافة الضوابط الشرعية التي حددها العلماء،  - 

 الخروج بإذن الولي وإذن اإلمام.أن يكون منها: المحافظة على اللباس الشرعي، وعدم مخالطة الرجال، وو

لى المرأة ع ؛ وهذ ما ييسر، وطرائقه مغايرةا عن السابقتطور التكنولوجي قد أصبح مختلفً إن التجنيد النسائي في ظل ال -

 المسلمة المعاصرة، االنخراط في سلك الجندية ومواصلة مسيرتها الجهادية ضمن الشروط الشرعية. 

القانون الدولي  أجازرب؛ حيث مسألة التجنيد النسائي في الح لم يتوافق القانون الدولي اإلنساني مع الشريعة اإلسالمية في -

 . نيدفي أصل مسألة التج أو اعتبار لجنسهن ن تمييز، شأنهن شأن الرجال، دوابتداء اإلنساني للنساء االنضمام للجندية

 التوصيات:ثانيًا: 

ثر كوضوابط مشاركتهن في المجاالت المختلفة، والتي ت ،تناول الموضوعات الفقهية التي تتعلق بأحكام النساءضرورة  -

 حولها الخالفات، لتحرير محل النزاع فيها، وبيان الضوابط الشرعية في الجواز، وعلة المنع في عدم الجواز.

وخاصة من يمتلكن الكفاءة والقدرة العقلية العالية، على استخدام األسلحة الحديثة في  ،تخصيص مراكز لتدريب النساء -

 القتال قبل التحاقهن بالسلك العسكري.

 

 المراجع:و المصادر قائمة

 لقرآن الكريم.ا -

 .، مكتبة المعارف1، طسلسلة األحاديث الصحيحة (.م1881) .ناصر الدينمحمد أللباني، ا -

 .دمشق -، دار ابن كثير، دار اليمامةصحيح البخاري م(.1885) .محمد بن إسماعيلبخاري، ال -

 .تاريخ النشر، دار طيبة، 2، طتفسير البغوي (.م1887) .لبغوي، أبو محمد الحسين بن مسعودا -

 .ر، عالم الكتب، بيروت، سنة النششرح منتهى اإلرادات (.م1881) .البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس -

 .، دار ابن الجوزي، تاريخ النشر3، طمعالم أصول الفقههـ(. 1227) .الجيزاني، محمد بن حسين بن حسن -

 . بيروت -ي، دار الجيلوالبجا ، تحقيق1، طاإلصابة في تمييز الصحابةهـ(. 1212) .العسقالني جر،ابن ح -

 .بيروت، تاريخ النشر -، د ط، دار المعرفةفتح الباري ـ(.ه1578) .العسقالني حجر،ابن  -

 .بيروت -ط، دار الكتب العلمية، د مراتب اإلجماع ت(.)د. الظاهري،حزم، علي بن أحمد ابن  -

، تحقيق: علي حسين البواب، رقم الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (.م2002) .الحميدي، محمد بن فتوح -

 .بيروت -لبنان -ن حزم، دار اب1، ط2101الحديث

 .، دار الفكر للطباعة، بيروتشرح مختصر خليل الخرشي ت(.د.) .الخرشي، محمد بن عبد هللا -

 .، د ط، موقع يعسوبالشرح الكبير للدردير ت(.د.) الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي، -

 .بيروت -لفكرمحمد عليش، دار اتحقيق:  ت(.د.) ،حاشية الدسوقيالدسوقي، محمد عرفة،  -
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، تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى إحكام األحكام شرح عمدة األحكام (.م2003) .ابن دقيق العيد، تقي الدين أبو الفتح - 

 .، مؤسسة الرسالة1، طومدثر سندس

 .، دار الفكر، بيروتحاشية إعانة الطالبين ت(..د) .اطي، أبي بكر ابن السيد محمد شطاالدمي -

 .المدينة المنورة -ان، مكتبة اإليم1، طمسند إسحاق بن راهوية (.م1881) .اهوية، إسحاق بن إبراهيمابن ر -

 .لبنان -بيروت -، دار الغرب اإلسالمي2، طالبيان والتحصيل (.م1822) .ابن رشد، محمد بن أحمد -

 .لعلم للمالييندار ا ، د ط،عالماأل (.م2002) .بن محمود الزركلي، خير الدين -

 .بيروت -، دار الوراق7، طالمرأة بين الفقه والقانون (.م1888) .السباعي، مصطفى بن حسني -

 بيروت. -، د ط، دار الكتاب العربيسنن أبي داودالسجستاني، أبو داود سليمان بن األشعث،  -

 .تإلعالناط، الشركة الشرقية ل، د شرح السير الكبير(. 1871) .سرخسي، محمد بن أحمدال -

 .بيروت -لمعرفة، دار ااألم (.ـه1585) .سمحمد بن إدري الشافعي، -

 .بيروت -، د ط، دار الفكرمغني المحتاج ت(.)د. .الشربيني، محمد الخطب -

 .بيروت-، د ط، دار الفكرالمهذب ت(.)د. .الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف -

 . الموصل -علوم والحكم، مكتبة ال2، طالمعجم الكبير (.م1825) .أحمد طبراني، سليمان بنال -

 .بيروت، تاريخ النشر -الفكر ، دارمجمع الزوائد (.ـه1212) .هيثمي، نور الدين علي بن أبي بكرال -

 . ، مؤسسة الرسالة1، طجامع البيان في تأويل القران (.م2000) .طبري، محمد بن جريرال -

 .بيروت -الفكر ، د ط، دارتار على الدر المختارحرد الم (.م2000) .، محمد أمينابن عابدين -

 -، كلية الدراسات العلياأحكام جهاد المرأة في الشريعة اإلسالمية وصوره المعاصرة (.م2002) .عالية، أحمد صالح -

 .ردنيةمعة األالجا

 .بيروت، تاريخ النشر -، د ط، دار الفكرحاشية العدويـ(. ه1212) .العدوي، علي الصعيدي -

 .بيروت -الفكر ، دار1، طالمغني (.ـه1203) .د هللا بن احمد بن قدامة المقدسيابن قدامة، عب -

 .، د طالكافي في فقه اإلمام حنبل ت(.د.) .دامة، عبد هللا بن قدامة المقدسيابن ق -

مجلة  ،أحكام مشاركة المرأة في الحرب والمهام األمنية (.2012) .سام بنت بالقاسم بن عايض آل سميرالقرني، ابت -

 .31، ع 21ألمنية، مج البحوث ا

 بيروت. -، د ط، دار الفكر، تحقيق، محمد فؤاد عبد الباقيسنن ابن ماجه، زويني، محمد بن يزيدالق -

مجلس النشر  -، جامعة الكويتجهاد المرأة في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية (.م2003) .القضاة، أحمد مصطفى علي -

 .10، ع20العلمي، مج

 .لكتاب العربي، بيروت، دار ابدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (.م1822) .الكاساني، عالء الدين -
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 .، د ط، المكتبة اإلسالميةالهداية شرح البداية ت(.د.) .علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، ينانيمرغال - 

 .بيروت -إحياء التراثعبد الباقي، دار  ، ت: محمدصحيح مسلم (.م1833) .النيسابوري بو الحسينمسلم، أ -

 .بيروت -، دار صادر1، طلسان العرب ت(.د.) .ابن منظور، محمد بن مكرم -

، الجامعة دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنساني: وسائل القتال الحديثة م(.2012) .ناصر، محمد عبد الرضا -

 .23اإلسالمية، ع

 .بيروت -لتراث العربي، دار إحياء ا2، طشرح النووي على مسلم ـ(.ه1582) .فنووي، يحيى بن شرال -

 .بيروت، تاريخ النشر -، دار الفكرمجمع الزوائد ـ(.ه1212) .هيثمي، نور الدين علي بن أبي بكرال -
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