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متعلقة بوجود أزواج المجاھدين في الثغور

الحمد وصلى ﷲ على محمد وعلى آله وصحبه وسلم  ،وبعد.
من المسائل المطروحة على الساحة الجھادية ببالدنا  ،وجود أزواج المجاھدين في
الجبال مع أزواجھن  ،ونظرا ألھمية المسألة ونتائجھا على أداء الجھاد  ،عزمنا على
فصل القول فيھا على النحو التالي:
أوال  :قال ابن قدامة في المغني  :ويشترط لوجوب الجھاد سبعة شروط "  :اإلسالم
والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والسالمة من الضرر ووجود النفقة "  ...ثم قال :
وأما الذكورية فتشترط لما روت عائشة قالت  :قلت يارسول ﷲ على النساء جھاد ؟ فقال
:جھاد القتال فيه الحج والعمرة  .وألنھا ليست من أھل القتال لضعفھا وخورھا  ،ولذلك
ال يسھم لھا ( ) .٣٦٦ / ١٠ ..
قال ابن بطال دل حديث عائشة على أن الجھاد غير واجب على النساء  ،ولكن ليس في
قوله  :أفضل الجھاد حج مبرور  ،وفي رواية البخاري  :جھادكن الحج ما يدل على أنه
ليس لھن أن يتطوعن بالجھاد  ،وأنما لم يكن واجبا فيه من مغايرة المطلوب منھم من
الستر ومجانبة الرجال ( نيل األوطار ص ) .١٥٦٢
ثانيا  :المرأة ليست مخاطبة بالجھاد دون تفريق بين ما ھو فرض كفاية وما ھو فرض
عين  ،وقد كان الجھاد يتعين كثيرا على عھد النبي صلى ﷲ عليه وسلم ولم يرد إلينا
نص في أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم أمر النساء بالقتال حتى نعتبره مخصصا لحديث
عائشة رضي ﷲ عنھا.
ثالثا  :القول بجواز التطوع خاص بالمرأة الطاعنة في السن.
قال محمد بن الحسن الشيباني "  :البأس أن يحضر منھن الحرب العجوز الكبيرة فقد
تداوي الجرحى وتسقي الماء وتطبخ للغزاة ( السير الكبير ) .٢٠٠ / ١
وقال البھوتي  :ويمنع النساء لإلفتتان بھن مع أنھن لسن من أھل القتال إال امرأة طاعنة
في السن لمصلحة فقط كسقي الماء ومعالجة الجرحى ( كشاف القناع ) .٦٣ / ٣
رابعا  :قال ابن قدامة ( ج  ١٠ص  ) : ٣٨٠ - ٣٧٩ومذھب أبي عبدﷲ كراھة نقل
النساء والذرية إلى الثغورالمخوفة  ،وھو قول الحسن واألوزاعي لما روى يزيد بن عبد
ﷲ قال  :قال عمر  :ال تنزلوا المسلمين ضفة البحر  ،رواه األثرم بإسناده  ،وألن الثغور

المخوفة ال يؤمن ظفر العدو بھا وبمن فيھا  ،واستيالؤھم على الذرية والنساء  ،قيل ألبي
عبد ﷲ  :فتخاف على المنتقل بعياله إلى الثغر اإلثم ؟ قال  :كيف ال أخاف عليه اإلثم
وھو يعرض ذريته للمشركين ؟ وقال كنت آمر بالتحول باألھل والعيال إلى الشام قبل
اليوم فأنا أنھى عنه اآلن ألن األمر قد اقترب وقال البد لھؤالء القوم من يوم  ،قيل فذلك
في آخر الزمان  ،قال فھذا آخر الزمان  ،قيل فالنبي صلى ﷲ عليه وسلم كان يقرع بين
نسائه فأيتھن خرج سھمھا خرج بھا  ،قال ھذا للواحدة ليس للذرية  ،وھذا من كالم أحمد
محمول على أن غير أھل الثغر ال يستحب لھم اإلنتقال بأھلھم إلى ثغر مخوف  ،فأما أھل
الثغر فال بد لھم من السكنى بأھلھم لوال ذلك لخربت الثغور  ،وخص الثغور المخوفة
بدليل أنه اختار سكنى دمشق ونحوھا مع كونھا ثغرا ألن الغالب سالمتھا وسالمة أھلھا إ
ه.
وقال الكساني بعدم جواز إخراج النساء مع أزواجھن إلى دار الحرب إال أن يكون في
جيش عظيم مأمون ( انظر بدائع الصنائع ) .٩٨ / ٧
وقال ابن قدامة أيضا  :وجملته أنه يكره دخول النساء الشواب أرض العدو ألنھن لسن
من أھل القتال وقلما ينتفع بھن إلستالء الخور والجبن عليھن وال يؤمن ظفر العدو بھن
فيستحلون ما حرم ﷲ منھن  ..فإن قيل فقد كان النبي صلى ﷲ عليه وسلم يخرج معه من
تقع عليھا القرعة من نسائه وخرج بعائشة مرات  ،قيل تلك امرأة واحدة يأخذھا لحاجته
إليھا ويجوز مثل ذلك لألمير عند حاجته  ،وال يرخص لسائر الرعية لئال يفضي إلى
ماذكرنا ( انظر ) ٣٩٢ - ٣٩١ / ١٠
.
وسئل الشيخ أبي يحي الليبي في الموضوع ما نصه  :بعض المناطق فيھا نساء (زوجات المجاھدين ) في الجبال وأطفال صغار  ،و مناطق فيھا مرضى من ذوي
أمراض مزمنة كال ّشلل والعمى ومرض السّكر  ..أمراض تُعيق عن الجھاد  ،وتسبّب
حرجا كبيرا للمجاھدين  ،بل قد تش ّل األداء كلّيا أو جزئيا  ،وقد يُؤسر ھذا المريض في
تمشيطات  ..فھل يجوز لنا اغتناما للظّرف التّخفيفي للمصالحة إنزالھم لذويھم كي يتولّوا
إعالتھم  .و ﷲ الموفّق للخير.
الجواب  :ھؤالء الذين ذكرتم وبھذه األوصاف ال يجب عليھم الجھاد أصالً  ،أما األطفال
فلعدم التكليف  ،وأما النساء فلحديث عائشة رضي ﷲ عنھا أنھا قالت يارسول ﷲ ھل
على النساء جھاد ؟ قال[  :نعم عليھن جھاد ال قتال فيه الحج والعمرة ]رواه أحمد وابن
ماجه بإسناد صحيح  ،وعنھا أيضا ً أنھا قالت  :يا رسول ﷲ نرى الجھاد أفضل األعمال
أفال نجاھد ؟ فقال[  :لكن أفضل الجھاد حج مبرور]رواه البخاري وغيره.
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قال في تفسير الجاللين([  :ليس على الضعفاء )كالشيوخ( وال على المرضى )كالعمي
وال ﱠزمنى( وال على الذين ال يجدون ما ينفقون )في الجھاد( حرج )إثم في التخلف عنه
(إذا نصحوا

ورسوله )في حال قعودھم بعدم اإلرجاف والتثبيط والطاعة( ما على

المحسنين )بذلك( من سبيل )طريق بالمؤاخذة( وﷲ غفور )لھم( رحيم )بھم في التوسعة
في ذلك]
وعن أنس بن مالك رضي ﷲ عنه قال :رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى ﷲ عليه
وسلم فقال[  :إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا وال واديا إال وھم معنا حبسھم
العذر]رواه البخاري وأبو داود ولفظه  :أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال[  :لقد تركتم
بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا وال أنفقتم من نفقة وال قطعتم من واد إال وھم معكم قالوا
:يا رسول ﷲ وكيف يكونون معنا وھم بالمدينة ؟ قال  :حبسھم المرض]
فالحاصل أن أصل بقاء ھؤالء على قمم الجھاد ألجل الجھاد ليس متوجبا ً عليھم إال إن
كان ذلك لحفظ أنفسھم وأعراضھم من زبانية الطاغوت  ،فنزولھم عن الجبال وبقاؤھم
مع أھليھم ليس عليھم فيه شيء من حيث األصل ما دام الشرع قد رفع عنھم الحرج
والجُناح  ،فكيف إذا انضاف إلى وجودھم تعويق وتعطيل المجاھدين وإشغالھم بھم عن
األمور األھم واألعظم فال شك في جوازه في ھذه الحالة إن لم نقل بوجوبه  ،وإنما ينظر
في المعارض وھو ما يترتب على نزولھم من المفاسد والمضار التي يدركھا ويقدرھا
المجاھدون أنفسھم وھم الذين يستطيعون تقويمھا  ،وتلك المفاسد من قبيل اعتقال النساء
وتعريضھن للمجرمين  ،وكاعتقال المرضى وإلزامھم بإعطاء معلومات مضرة بالجھاد
والمجاھدين  ،فإذا انتفت ھذه المفاسد وغيرھا مما يظھر لكم في الواقع والتي تكافئ أو
تزيد على تحمل تكاليف بقائھم بينكم جاز لكم إنزالھم وربما وجب ذلك  ،خاصة وأنكم
ذكرتم أن ھناك من أھليھم من يقوم بإعالتھم والقيام عليھم  ،وھذا الحكم قد يختلف من

شخص إلى آخر ومن امرأة إلى أخرى بحسب حال كل واحد منھم  ،فال يلزم أن يأخذ
الجميع حكما ً واحداً  ،وﷲ تعالى أعلم.
خامسا  :يمكن تلخيص ما سبق ذكره فيما يلي:
 - ١الجھاد ال يجب على المرأة ال كفاية وال عينا.
 - ٢القول باإلباحة مقيد بالمرأة الكبيرة ال الشابة و في الثغور اآلمنة ال المخوفة.
 - ٣اإلستشھاد بفعل النبي صلى ﷲ عليه وسلم واإلقتراع بين نسائه ذلك خاص باألمير.
 - ٤القول بالمنع خشية وقوعھن في األسر ودفع مفسدة الفتنة والعبء على الجھاد.
 - ٥فاعل ذلك ال يؤمن عليه اإلثم كما ذكر اإلمام أحمد رحمه ﷲ.
سادسا  :حرصا منا على تخفيف العبء على الجھاد والمجاھدين لضمان حسن سيرهواحتياطا للفروج فإننا نأمر بمايلي:
 - ١يمنع الزواج إال بإذن أمير المنطقة.
 - ٢المتزوج يمنع من إسكان زوجته في الجبل ( الثغور) .
 - ٣العمل بكل ممكن ( قدرة وشرعا ) على إنزال األھالي المتواجدين في الجبال إلى
أھلھم.
 - ٤المتزوج في حالة حياته ھو المشرف على العملية وفي حال مقتله يشرف عليھا أمير
المنطقة أو يكلف من يشرف عليھا.
سابعا  :بناء على ماذكره العلماء من جواز إعطاء الرشوة لدفع ضرر محقق أو
تخليص حق  ،وجواز اإلستعانة بالمشرك للحاجة شرط أن ال يقترن بما ذكرنا قول أو
عمل مكفر  ،فإننا ننصح اإلخوة األمراء باإلجتھاد في عالج ھذه النازلة ومتى وقع
اإلشتباه واللبس فاعلمونا نبحث لكم ونسأل وﷲ الموفق.
ثامنا  :التعليمة تنشر على مستوى الجنود  ،ليكون الكل على علم بھا.تاسعا  :في حالة تعسر تنفيذ اإلجراءات المذكورة أعاله المطلوب من إمارة المنطقة
تخصيص منطقة بعيدة عن ساحة عمليات المجاھدين لسكن ھذه العائالت  ،ويتم ضبط
عملية التموين والحماية مع األزواج .
وفي األخير نرجوا من إخواننا تفھم الوضع والتعاون على الخير.
وصلى ﷲ على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

