 ‐ 170300ﻳﺸﺘﺮط ﻓ اﻟﻤﺤﺮم اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺮأة أن ﻳﻮن ﺑﺎﻟﻐﺎً
اﻟﺴﺆال
اﺗﺨﺬت ﻗﺮاري ﺑﻌﺪم اﻟﺴﻔﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى دون ﻣﺤﺮم ﺛﺒﺘﻨ اﻟﻪ ﻋﻠ ﻗﺮاري .وﻟﻨﻨ ﻻ أﺟﺪ ﺟﻮاﺑﺎ ﻋﻠ ﺳﺆاﻟ ﻓ اﻟﻤﻮﻗﻊ .ﻣﺸﻠﺘ
ﻫ أن واﻟﺪي ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎ وﻻ أدري ﻣﺘ ﻳﺮزﻗﻨ اﻟﻪ ﺑﺰوج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻨﻨ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻊ أﺧ اﻷﺻﻐﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
 13ﻋﺎﻣﺎ وأﻋﺪه ﻛﻤﺤﺮم ﻟ ،ﺣﻴﺚ أﻧﻪ اﻟﻤﺤﺮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬﻛﺮ ﻟﺪي ﻓ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ﻏﻴﺮ أﺑ .ﻣﺎ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﻠﻐﻪ اﻟﻤﺤﺮم
ﻟﻴﺴﺎﻓﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺮأة؟ وﺑﻘﺮاري ﻫﺬا ﻓﺈﻧﻨ ﻻ ﻳﻤﻨﻨ أن أرى أﻫﻠ ﻣﺮة أﺧﺮى وﻻ أن أدﺧﻞ ﺑﻌﺾ أﻣﺎﻛﻦ ﻓ أوروﺑﺎ إذا ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ
اﻟﺴﻔﺮ .ﻓﻬﻞ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻟﻤﻦ ﻫﻢ ﻓ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺘ .ﻟﻘﺪ أﺧﺒﺮت أﺳﺮﺗ أﻧﻪ ﻳﺤﺮم ﻋﻠ اﻟﻤﺮأة أن ﺗﺴﺎﻓﺮ وﺣﺪﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺮم وﻟﻨﻬﻢ ﻟﻢ
ﻳﺄﺧﺬوا اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺤﺾ اﻟﺠﺪﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎس ﻓ ﺑﻠﺪي .إﻧﻨ أﻧﺘﻈﺮ إﺟﺎﺑﺘﻢ وﺑﺎرك اﻟﻪ ﻓﻴﻢ وﻓ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
أوﻻ: 
اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷواﻣﺮ اﻟﻪ وﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻷﻗﻮال اﻟﻨﺎس .ﻗﺎل اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ) :وﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻟﻤﻮﻣﻦ وﻻ ﻣﻮﻣﻨَﺔ اذَا ﻗَﻀ اﻟﻪ
ورﺳﻮﻟُﻪ اﻣﺮاً انْ ﻳﻮنَ ﻟَﻬﻢ اﻟْﺨﻴﺮةُ ﻣﻦ اﻣﺮِﻫﻢ وﻣﻦ ﻳﻌﺺِ اﻟﻪ ورﺳﻮﻟَﻪ ﻓَﻘَﺪْ ﺿﻞ ﺿﻼﻻ ﻣﺒِﻴﻨﺎً ( اﻷﺣﺰاب. 36/
وﻳﺸﺮ ﻟﻚ ﻋﺰﻣﻚ ﻋﻠ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ واﻣﺘﺜﺎل أواﻣﺮه  ،وﻧﺴﺄل اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ أن ﻳﺰﻳﺪك ﻫﺪى وﺛﺒﺎﺗﺎً .
ﺛﺎﻧﻴﺎً :
ﻳﺸﺘﺮط ﻓ اﻟﻤﺤﺮم اﻟﺬي ﺗﺴﺎﻓﺮ ﻣﻌﻪ اﻟﻤﺮأة أن ﻳﻮن ﺑﺎﻟﻐﺎً  ،وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮم ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺮأة وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ  ،وﻻ ﻳﺤﺼﻞ
ذﻟﻚ ﺑﻤﻦ ﻫﻮ دون اﻟﺒﻠﻮغ .
وﻗﺪ ﺳﺌﻞ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤﻪ اﻟﻪ :ﻣﺎ ﻫﻮ أدﻧ ﺳﻦ ﻟﻠﺸﺎب ﺣﺘ ﻳﻮن ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻟﻠﻤﺮأة إذا أرادت اﻟﺴﻔﺮ؟
ﻓﺄﺟﺎب :
"أدﻧ ﺳﻦ ﻳﻮن ﺑﻪ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎً ﻟﻠﻤﺮأة ﻫﻮ اﻟﺒﻠﻮغ  ،وﻫﻮ إﻛﻤﺎل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ  ،أو إﻧﺰال اﻟﻤﻨ ﺑﺸﻬﻮة  ،أو إﻧﺒﺎت اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﺨﺸﻦ ﺣﻮل اﻟﻔﺮج وﻳﺴﻤ اﻟﻌﺎﻧﺔ .
وﻣﺘ وﺟﺪت واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺜﻼث ﺻﺎر اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻠﻔﺎً  ،وﺟﺎز أن ﻳﻮن ﻣﺤﺮﻣﺎً ﻟﻠﻤﺮأة" اﻧﺘﻬ ﻣﻦ "ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻔﺘﺎوى"). (16/382
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