سفر المرأة بدون محرم
امحلد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نيب بعده  ....أما بعد:
فان هللا مل يرشع حكما وال س نه رسوهل صىل هللا عليه وسمل اال لعةل علمها من علمها و هجلها من
هجلها وقد تكون عةل منصوصة وقد تكون مس تنبطة فان عرف العلمء العةل يف الصل طبقوا
احلمك يف الفرع اذلي وجدت فيه هذه العةل ؛فاحلمك يدور مع علته وجود اا وعدم اا  ،مفىت وجدت
العةل وجد املعلول وهو احلمك ،ومىت أنتفت العةل انتفى املعلول ،وهو احلمك كم يف القاعدة
الصولية.
أما اذا هجل العلمء العةل جعلوه حكما تعبد اي ،واذا نظران اىل أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال
ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم الآخر أن تسافر سفر اا يكون ثالثة أيم فصاعد اا  ،اال ومعها أبوها
 ،أو ابهنا  ،أو زوهجا  ،أو أخوها  ،أو ذو حمرم مهنا )) مسمل ١٣٤٠ :
وقال  (( :ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم الآخر تسافر مسرية يوم اال مع ذي حمرم))أخرجه
البخاري:برمق (  ) ١٠٣٨ومسمل برمق ( ) ١٣٣٩واللفظ هل .
وقال  (( :ال تسافر املرأة ثال اث اال معها ذو حمرم(( مسمل  ١٣٣٨:وأخرجه البخاري بلفظ ثالثة
أيم برمق  ١٠٣٦وقال (( :ال حيل المرأة مسلمة تسافر مسرية ليةل اال ومعها رجل ذو حرمة
مهنا)) مسمل ١٣٣٩ :
فانه يتضح انه صىل هللا عليه وسمل ذكر املدة ،وهذا بال شك يدل
عىل أن يف احلمك عةل ؛واال ملا ذكر املدة ،فاملدة اليسرية ال حتصل فهيا العةل.
اذ اا فال بد أن تكون العةل يه اخلوف عىل املرأة من الاعتداء عىل رشفها وخاصة يف السفر قدمي اا
بوسائهل اليت حيصل فهيا اخلوف ؛فالسري يف الصحراء عىل االبل أو البغال أو امحلري وحنوها
يكتنفه اخلوف من تأخر ادلابة ونوم راكهبا وسقوطه وحنو ذكل ورمبا اس تغل البعض حال الغفةل
فاعتدوا عىل املرأة اليت ال يوجد معها حمرم يدافع عهنا وحيفظها وهذا ما أشار اليه ابن جحر الهيمتي
يف (الزواجر ج  )150/١حيث قال :
"الكبرية املائة  :سفر املرأة وحدها بطريق ختاف فيه عىل بضعها"
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أما الوسائل احلديثة مثل الطائرة فاملدة يف الغالب يسرية وأيض اا ال يس تطيع أحد الاعتداء عىل
املرأة لوجود الطامق والناس حولها وأما التحرش ابلالكم وحنوه فهو حيصل يف السوق وعرب الهاتف
ويف لك ماكن فليس هذا هو املقصود.
وقد اختلف العلمء يف سفر املرأة بدون حمرم يف معوم السفر وأيضا يف سفر احلج الواجب مفهنم
من ذهب اىل جواز سفرها يف أي سفر اكن بدون حمرم.
قال النووي يف اجملموع (" : )341/8قال املاوردي  :ومن أحصابنا -أي الشافعية – من جوز
خروهجا مع نساء ثقات كسفرها للحج الواجب،قال:وهذا خالف نص الشافعي:
قال أبو حامد  :ومن أحصابنا– أي الشافعية – من قال  :لها اخلروج
بغري حمرم ،يف أي سفر اكن واجب اا أو غري .وهكذا ذكر املسأةل
البندنيجي وأآخرون.
وقال بعض أحصابنا " :جيوز بغري نساء وال امرأة اذا اكن الطريق أآمن اا ،وهبذا قال احلسن البرصي
وداود"
وقال ماكل  :ال جيوز ابمرأة ثقة  ،وامنا جيوز مبحرم  ،أو نسوة ثقات.
وقال احلافظ يف الفتح"  :واملشهور عند الشافعية اشرتاط الزوج أو احملرم أو النسوة الثقات .
ويف قول  :تكفي امرأة واحدة ثقة ويف قول نقهل  :الكرابييس وحصحه يف املهذب تسافر وحدها
اذا اكن الطريق أآمن اا وهذا لكه يف الواجب من جح أو معرة وأغرب القفال فطرده يف السفار لكها
واس تحس نه الرويين مث قال احلافظ  ":ومن الدةل عىل جواز سفر املرأة مع النسوة الثقات اذا
أمن الطريق أول أحاديث الباب يعين بذكل ما ذكره البخاري أن معر أذن لزواج النيب صىل
هللا عليه وسمل يف أآخر جحه جحها فبعث معهن عامثن بن عفان و عبدالرمحن بن عوف وحديث
عائشة ريض هللا عهنا قالت قلت  :ي رسول هللا أال نغزوا وجناهد معمك ؟ فقال :لكن أحسن
اجلهاد وأمجهل احلج جح مربور قالت عائشة  :فال أدع احلج بعد اذ مسعت هذا من رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل  .مث قال احلافظ :التفاق معر وعامثن وعبدالرمحن بن عوف ونساء النيب
صىل هللا عليه وسمل عىل ذكل وعدم نكري غريمه من الصحابة علهين يف ذكل ومن أىب ذكل من
أهمات املؤمنني فامنا أابه من هجة خاصة كم تقدم ال من هجة توقف السفر عىل احملرم مث قال
احلافظ :وقد احتج هل حبديث عدي بن حامت مرفوع اا (( يوشك أن خترج الظعينة من احلرية تؤم
البيت الزوج معها(( احلديث وهو يف البخاري وتعقب بأنه يدل عىل وجود ذكل ال عىل جوازه
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وأجيب بأنه خرب يف س ياق املدح ورفع منار االسالم فيحمل عىل اجلواز )انظر :فتح الباري ج
 ٤ص  )٧٢وأورد البخاري حديث عدي ابن حامت برمق (  ( ٣٥٩٥قال " :بينا أان عند النيب
صىل هللا عليه وسمل اذ أاته رجل فشاك اليه الفاقة مث أاته
أآخر فشاك اليه قطع السبيل فقال:ي عدي هل رأيت احلرية ؟ قلت  :مل
أرها ،وقد أنبئت عهنا قال:فان طالت بك حياة لرتين الظعينة ترحتل من
احلرية حىت تطوف ابلكعبة ال ختاف أحداا اال هللا " احلديث قال احلافظ قوهل الظعينة :املرأة يف
الهودج  ،وهو يف الصل امس للهودج اهــ ( .انظر فتح الباري ج . ) 613, 610/ 6
ويف رواية عن االمام أمحد – رمحه هللا – ال يشرتط احملرم يف احلج
الواجب كسفر الهجرة.
وعنه  :ال يشرتط يف القواعد.
واختار ش يخ االسالم ابن تميية" :حتج لك امرأة أآمنة مع عدم احملرم  ،وقال  :هنا متوجه يف لك
سفر طاعة" اهــ.
ومن الزم رأي االمام بن تميية أن جيزي سفر املرأة بدون حمرم اذا أمنت عىل نفسها يف لك سفر
لن العةل موجودة يف لك سفر فهل يف سفر الطاعة ال يعتدى علهيا بل المر ال خيتلف وليست
مضطرة لسفر احلج مث اال  ,لن من رشوط وجوب احلج علهيا وجود حمرم .
وعن أمحد  :ال يعترب احملرم يف سفر الفريضة  ،وروي عن الشافعي وجعلوه خمصوص اا من معوم
الحاديث ابالجمع ( .حاش ية املقنع  (329/1و (مجموع الفتاوى ج  / ٢٦ج  )13و(الآداب
الرشعية ج )484-475/ 1و ( غاية املرام رشح مغين ذوي الفهام ج.)560/595/ 6
وقال الشافعي يف )الم  " : )117/2وان اكن فامي يروى عن النيب صىل هللا عليه وسمل ما يدل
عىل أن السبيل الزاد والراحةل واكنت املرأة جتدهم واكنت مع ثقة من النساء يف طريق مأهوةل
أآمنة فهيي ممن عليه احلج عندي – وهللا أعمل – وان مل يكن معها ذو حمرم لن رسول هللا صىل
هللا عليه وسمل مل يس تنث فامي يوجب احلج اال الزاد والراحةل وان مل تكن معها حرة مسلمة ثقة من
النساء فصاعداا مل خترج مع رجال ال امرأة معهم وال حمرم لها مهنم.
وقد بلغنا عن عائشة وابن معر وابن الزبري مثل قولنا يف أن تسافر املرأة للحج وان مل يكن معها
حمرم"
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وقال النووي عند ذكر فوائد حديث اخلثعمية ما نصه "  :ومهنا جواز جح املرأة بال حمرم اذا
أمنت عىل نفسها وهو مذهبنا" اهــ .
رشح مسمل ( 98/9طــ املرصية ابلزهر ) .
ومن الدةل عىل جواز سفر املرأة للحج الواجب بال حمرم ما روى ادلار قطين ابس ناده (سنن
ادلار قطين  )215/٢عن جابر وبن معر وعبد هللا بن معرو بن العاص وأنس وعائشة– ريض
هللا عهنم – أن النيب صىل هللا عليه وسمل س ئل ما السبيل ؟ قال  :الزاد والراحةل.
ووجه ادلالةل  :أن النيب صىل هللا عليه وسمل مل يشرتط احملرم.
وما روى البخاري يف حصيحه برمق(  ) ١٨٦٢أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال  (( :ال تسافر
املرأة اال مع ذي حمرم وال يدخل علهيا رجل اال ومعها حمرم  ،فقال رجل  :ي رسول هللا اين أريد
أن أخرج يف جيش كذا و كذا وامرأيت تريد احلج فقال اخرج معها)).
قال احلافظ ابن جحر  ":واس تنبط منه ابن حزم جواز سفر املرأة بغري زوج وال حمرم لكونه صىل
هللا عليه وسمل مل يأمر بردها وال عاب سفرها اهـــ ( .فتح الباري ج . )78 ,72 / 4
وس ئل فضيةل الش يخ عبدهللا بن جربين عن حمك سفر املرأة وحدها يف
الطائرة لعذر حبيث يوصلها احملرم اىل املطار ويس تقبلها حمرم يف املطار
الآخر؟
فأجاب  " :ال بأس عند املشقة عىل احملرم اكلزوج أو الب اذا اضطرت املرأة اىل السفر ومل
يتيرس للمحرم حصبهتا فال مانع من ذكل
برشط أن يوصلها احملرم الول اىل املطار فال يفارقها حىت تركب يف الطائرة ويتصل ابلبالد اليت
توهجت الهيا ويتأكد من حمارهما هناك أهنم سوف يس تقبلوهنا يف املطار وخيربمه ابلوقت اذلي
تَ ْقدم فيه ورمق الرحةل  ،وذكل لعدم اخللوة املهنيي عهنا ولعدم احملذور من سفرها وحدها اذلي
تكون عرضة للضياع أو العرتاض أهل الفساد  ،وأيض اا فاملدة قليةل امنا يه ساعة أو بضع ساعات
 ،وهذه املدة قد ال تسمى سفر اا أص اال ؛ لن السفر هو اذلي يسفر عن أخالق الرجال  ،فال
ينطبق عىل املدة القصرية ولن الرضورات لها أحاكهما  ،وهللا أعمل وصىل هللا عىل محمد وعىل أهل
وحصبه وسمل  " .اهــــ نقل من موقع فضيلته.
الرتجيح:
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قلت والراحج أنه ال جيوز للمرأة أن تسافر اال مع ذي حمرم اال اذا أمنت عىل نفسها مثل أن
تسافر يف طائرة وهناك من يس تقبلها  ،وال يصح أن يعرتض ابماكن اختطاف الطائرة أو هبوطها
يف مطار أآخر ،فاهنا ان اختطفت فال فائدة من وجود احملرم  ،وان هبطت يف ماكن أآخر فهيي
حمفوظة اىل أن تصل اىل املاكن اذلي تقصده حسب أنظمة رشاكت الطريان  ،وال يتصور أن
يعتدي علهيا أحد يف الطائرة  ،بل يتصور ذكل يف سكك املدن الضيقة اخلالية من الناس.
وميكن هبذا القول امجلع بني الحاديث اليت فهيا الهنيي عن سفر املرأة بدون حمرم وبني حديث
عدي ابن حامت بأن حتمل تكل الحاديث عىل حاةل عدم المن  ،وحيمل حديث عدي ابن حامت
عىل حاةل المن ،فال بد من امجلع بني الحاديث دلفع التعارض كم هو املقرر عند العلمء وهبذا
جتمتع الدةل وينتفي التعارض وتتحقق املصاحل وتدرأ املفاسد وحيصل التيسري عىل المة اذلي
حث عليه صىل هللا عليه وسمل يف
قوهل  (( :يرسوا وال تعرسوا وبرشوا وال تنفروا(( )رواه البخاري
برمق  ( ٦٩وقول عائشة ريض هللا عهنا )) :ما خري رسول هللا صىل هللا
عليه وسمل بني أمرين اال أخذ أيرسهم ما مل يكن أمثا...احلديث )) (رواه مسمل برمق)٢٣٢٧
وقبل ذكل قال هللا عزوجل  (( :ما جعل عليمك يف ادلين من حرج )) وقال (( :يريد هللا بمك
اليرس وال يريد بمك
العرس(( وغري ذكل من النصوص  ،ومن القواعد املقررة )) اذا ضاق المر اتسع )( (الش باه
والنظاير ج ١ص  )٨٣و ((املشقة جتلب التيسري(( (الش باه والنظاير ج  ١ص .)٧٦
ومن املعلوم أن ديننا دين العقل والعمل ومل يرشع هللا عز وجل حكما عبث اا فالرشع مرته عن
العبث وما ال فائدة فيه فاذا اكنت املرأة معرضة
لالعتداء يف سريها وحدها يف طريق مظمل ليس به أحد بل ورمبا يف بيهتا اذا اكنت وحدها ومل
يشرتط النيب صىل هللا عليه وسمل أن يكون معها يف هذه احلاةل حمرم فكيف يشرتط البعض
احملرم يف السفر ابلطائرة ومع المن علهيا فان هذا ال يتصور يف هذه الرشيعة احملمكة.
ولو قلنا ابشرتاط احملرم بدون النظر للعةل ومع وجود المن لضيقنا عىل الناس وأمثنا النساء
املدرسات الاليت يذهنب مع سائق لك يوم مسافات طويةل ليقمن ابلتدريس يف بدلان بعيدة عن
بدلاهنن مع كثهتن ولضيقنا عىل خشص تريد امرأته أن تسافر من الريض مث اال اىل جدة وهناك
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من يس تقبلها وقد يكون زوهجا مرتبط اا بعمل فال يس تطيع حصبهتا أو يصعب عليه دفع مثن التذكرة
لنفسه يف اذلهاب وااليب وحنو ذكل.
ومن املس تغرب أن كثري اا من اذلين يفتون بعدم جواز سفر املرأة بدون
حمرم عىل االطالق  ،جيوزون لنفسهم اس تقدام اخلادمات من اخلارج
ومن بدلان بعيدة جد اا بدون حمرم وهذا تناقض جعيب !  ،مث اذا طلبت احلج منعوها ! حبجة أنه
ليس معها حمرم وهذا تناقض أآخر ! ؛ اذ كيف جيزيون لها أن تسافر أص اال من مسافات بعيدة
بال حمرم لتعمل دلهيم  ،مث تمنع من أداء الفريضة  ،واليت قد ال تتيرس لها لو رجعت اىل موطهنا
 ،سواء اكنت مبحرهما أو من دونه  ،وهللا أعمل.
أماله الفقري اىل عفو ربه املنان
عبداحملسن بن انرص أل عبياكن
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