 ‐ 143724ﺗﺴﻦ ﻓ ﺟﺪة ﻓﻬﻞ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﻣﺤﺮم ﻟﻠﺤﺞ؟
اﻟﺴﺆال
أﻧﺎ ﻣﻦ ﺳﺎن ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪة  ،ﻫﻞ ﻳﺠﻮز ﻟ اﻟﺤﺞ ﻣﻊ إﺣﺪى ﺣﻤﻼت اﻟﺤﺞ ﺑﺪون ﻣﺤﺮم ﺣﻴﺚ ﻫﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
دﻟﺖ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻋﻠ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺴﺎﻓﺮ إﻻ ﻣﻊ ذي ﻣﺤﺮم  ،وﻫﺬا اﻟﺴﻔﺮ ﻻ ﻳﺤﺪد ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  ،ﺑﻞ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﺳﻤ ﺳﻔﺮا  ،ﻃﻮﻳﻼ ﻛﺎن أو ﻗﺼﻴﺮا  ،ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﺮأة ﻣﻨﻪ إﻻ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻤﺤﺮم .
روى اﻟﺒﺨﺎري ) (1729وﻣﺴﻠﻢ ) (2391ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎسٍ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨْﻬﻤﺎ ﻗَﺎل : ﻗَﺎل اﻟﻨﱠﺒِ ﺻﻠﱠ اﻟﻪ ﻋﻠَﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ) : ﺗُﺴﺎﻓﺮ اﻟْﻤﺮاةُ
ا ﻣﻊ ذِي ﻣﺤﺮم. (
وﻗﺎل 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 ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ؛ ﻟﺤﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﻟﺬي رواه ﻣﺴﻠﻢ :
)ﻻ ﺗﺴﺎﻓﺮ اﻣﺮأة إﻻ ﻣﻊ ذي ﻣﺤﺮم( وﻫﺬا ﻳﺘﻨﺎول ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﻤ ﺳﻔﺮا واﻟﻪ أﻋﻠﻢ " اﻧﺘﻬ ﻛﻼم اﻟﻨﻮوي ﺑﺘﺼﺮف .
وﺟﺎء ﻓ" ﻓﺘﺎوى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ" )" : (17/339ﻳﺤﺮم ﻋﻠ اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺪون ﻣﺤﺮم ﻣﻄﻠﻘﺎ  ،ﺳﻮاء ﻗﺼﺮت اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ أم ﻃﺎﻟﺖ"
اﻧﺘﻬ. 

وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ " :وﻣﻦ اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ أن ﻳﻮن ﻟﻠﻤﺮأة ﻣﺤﺮم ، ﻓﻼ ﻳﺠﺐ أداء اﻟﺤﺞ ﻋﻠ ﻣﻦ ﻻ ﻣﺤﺮم ﻟﻬﺎ ﻻﻣﺘﻨﺎع
اﻟﺴﻔﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻋﺎً ،إذ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺴﺎﻓﺮ ﻟﻠﺤﺞ وﻻ ﻏﻴﺮه ﺑﺪون ﻣﺤﺮم  ،ﺳﻮاء أﻛﺎن اﻟﺴﻔﺮ ﻃﻮﻳﻼ أم ﻗﺼﻴﺮاً  ،وﺳﻮاء أﻛﺎن
ﻣﻌﻬﺎ ﻧﺴﺎء أم ﻻ  ،وﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﺑﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ أم ﻋﺠﻮزاً ﺷﻮﻫﺎء  ،وﺳﻮاء ﻓ ﻃﺎﺋﺮة أم ﻏﻴﺮﻫﺎ ؛ ﻟﺤﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ
أﻧﻪ ﺳﻤﻊ اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺨﻄﺐ ﻳﻘﻮل ) :ﻻ ﻳﺨﻠﻮن رﺟﻞ ﺑﺎﻣﺮأة إﻻ وﻣﻌﻬﺎ ذو ﻣﺤﺮم  ،وﻻ ﺗﺴﺎﻓﺮ اﻟﻤﺮأة إﻻ ﻣﻊ ذي
ﻣﺤﺮم( ﻓﻘﺎم رﺟﻞ ﻓﻘﺎل  :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ إن اﻣﺮأﺗ ﺧﺮﺟﺖ ﺣﺎﺟﺔ  ،وإﻧ اﻛﺘﺘﺒﺖ ﻓ ﻏﺰوة ﻛﺬا وﻛﺬا  ،ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ) :اﻧﻄﻠﻖ ﻓﺤﺞ ﻣﻊ اﻣﺮأﺗﻚ( .
وﻟﻢ ﻳﺴﺘﻔﺼﻠﻪ اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻫﻞ ﻛﺎن ﻣﻌﻬﺎ ﻧﺴﺎء أم ﻻ؟ وﻻ ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﺑﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ أم ﻻ؟ وﻻ ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ آﻣﻨﺔً أم ﻻ؟
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" اﻧﺘﻬ ﻣﻦ "ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى" ). (24/257
وﻋﻠﻴﻪ ؛ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻚ اﻟﺤﺞ إﻻ ﻣﻊ ﻣﺤﺮم  ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﺠﺪي ﻣﺤﺮﻣﺎً ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺤﺞ .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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