 ‐ 103932اﺷﺘﺮاط اﻟﻤﺤﺮم ﻓ ﺳﻔﺮ اﻟﻤﺮأة وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺴﻔﺮ ﻗﺼﻴﺮا
اﻟﺴﺆال
ﻧﺤﻦ ﻧﺴﻦ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ رﻳﻔﻴﺔ وﻓ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن أود زﻳﺎرة ﺑﻴﺖ ﻋﻤ واﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻨﺎ 50ﻛﻢ وﻳﻠﺰﻣﻨ ذﻟﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎل
وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ وأذﻫﺐ داﺋﻤﺎ دون ﻣﺤﺮم ﻷن أﺑ ﻳﺮى أن ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻣﻠﻔﺔ ﻓﺈﻣﺎ أن أذﻫﺐ وﺣﺪي أو ﻻ
أذﻫﺐ  ،وأﻧﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أي ﻣﺎن آﺧﺮ أذﻫﺐ إﻟﻴﻪ  ،ﻋﻠﻤﺎ وأﻧ أذﻫﺐ ﻛﻞ  5أو  8أﺷﻬﺮ ﻣﺮة ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮز ﻟ اﻟﺬﻫﺎب ﻣﻦ دون ﻣﺤﺮم
أم ﻻ ؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
دﻟﺖ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺴﺎﻓﺮ ﺑﻼ ﻣﺤﺮم  ،وﻫﺬا ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻟﻘﺼﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮر أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ،
ﻓﻞ ﻣﺎ ﺳﻤ ﺳﻔﺮا ﻣﻨﻌﺖ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺮأة إﻻ ﻣﻊ ﻣﺤﺮم .
روى اﻟﺒﺨﺎري ) (1729وﻣﺴﻠﻢ ) (2391ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎسٍ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨْﻬﻤﺎ ﻗَﺎل : ﻗَﺎل اﻟﻨﱠﺒِ ﺻﻠﱠ اﻟﻪ ﻋﻠَﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ) : ﺗُﺴﺎﻓﺮ اﻟْﻤﺮاةُ
ا ﻣﻊ ذِي ﻣﺤﺮم ، و ﻳﺪْﺧُﻞ ﻋﻠَﻴﻬﺎ رﺟﻞ ا وﻣﻌﻬﺎ ﻣﺤﺮم. ﻓَﻘَﺎل رﺟﻞ : ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ ، اﻧّ ارِﻳﺪُ انْ اﺧْﺮج ﻓ ﺟﻴﺶِ ﻛﺬَا وﻛﺬَا ،
واﻣﺮاﺗ ﺗُﺮِﻳﺪُ اﻟْﺤﺞ . ﻓَﻘَﺎل : اﺧْﺮج ﻣﻌﻬﺎ(.
ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻓ" ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ" ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺴﻔﺮ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ " :ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤ ﺳﻔﺮا
ﺗﻨﻬ ﻋﻨﻪ اﻟﻤﺮأة ﺑﻐﻴﺮ زوج أو ﻣﺤﺮم  ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم أو ﻳﻮﻣﻴﻦ أو ﻳﻮﻣﺎ أو ﺑﺮﻳﺪا أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ؛ ﻟﺮواﻳﺔ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻓ ﺻﺤﻴﺢ
ﻣﺴﻠﻢ  ) :ﻻ ﺗﺴﺎﻓﺮ اﻣﺮأة إﻻ ﻣﻊ ذي ﻣﺤﺮم ( وﻫﺬا ﻳﺘﻨﺎول ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﻤ ﺳﻔﺮا واﻟﻪ أﻋﻠﻢ " اﻧﺘﻬ ﺑﺘﺼﺮف .
وﺟﺎء ﻓ" ﻓﺘﺎوى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ" ) " : (17/339ﻳﺤﺮم ﻋﻠ اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺪون ﻣﺤﺮم ﻣﻄﻠﻘﺎ  ،ﺳﻮاء ﻗﺼﺮت اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ أم ﻃﺎﻟﺖ "
اﻧﺘﻬ. 
وﻋﻠ ﻫﺬا  ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﻨﺎس ﻓ ﺑﻠﺪﻛﻢ ﺳﻔﺮاً  ،ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻚ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺮم  ،وأﻧﺖ ﻣﺄﺟﻮرة ﻋﻠ
ﻧﻴﺘﻚ إن ﺷﺎء اﻟﻪ  ،وﻟﺘﻦ ﺻﻠﺘﻚ ﺑﻌﻤﻚ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل اﻟﻬﺎﺗﻔ ، ﻓﺬﻟﻚ ﻳﻔﻴﻚ إن ﺷﺎء اﻟﻪ .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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