
 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً" أسئلة على

 سؤال جواب

 محرم بدون المرأة سفر

 Hirbawi M Anas إلى

 :السؤال

 د...تحٌة طٌبة وبع ،رحمة هللا وبركاتهو علٌكم السالم

 ...محرم بدون المرأة سفر إلى ةبالنسب سؤال عندي

 نقٌسها أن أردنا لو بحٌث ؟بمحرم إال تسافر أن ٌجوز وال ا  سفر المرأة سفر ٌعتبر التً الحدود هً ما :هو السؤال

 دولة فً ٌكون سفرها فإن )إٌالت( الرشراش أم إلى القدس من السفر مرأةا أرادت لو :كمثال فنقول مثال فلسطٌن على

 هل ،األمور تقاس فكٌف ،الرشراش أم من إلٌها أقرب ٌكون األردن إلى القدس من السفر رادتأ لو ولكن ،واحدة

 هناك وأٌضا ا ؟كٌلومتر 08 كمثال معٌنة مسافة على تقاس أم ،الحواجز على فنقٌسها وضعت التً الحدود على تقاس

 ألن للسفر لمحرم بحاجة لٌست ةالمرأ الزمن هذا فً :ٌقولون ثقة بأهل لٌسوا الذٌن المعاصرٌن األزهر أهل من

 ...؟علٌهم ٌرد أم ٌؤخذ ما كالمهم من فهل ،النقل طرٌقة فً األمور وربطوا أسهل أصبحت األمور

 ورعاٌته هللا أمان فً دمتم

 
 :الجواب

 وبركاته هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 له ما منه لك وأجتزئ ،5/11/8810 فً وذلك المتعددة حاالته فً المرأة سفر حول مفصال   جوابا   أجبنا أن سبق

 :بسؤالك عالقة

[... 

 فً مستفٌضة الشرعٌة واألدلة محرم، معها ٌكون أن بد فال ولٌلة ٌوماا  ٌستغرق كان إذا المرأة سفر إن: أولا 

 :منها ونذكر المعنى، هذا

َرةَ  أَبًِ َعن   البخاري أخرج -  ٌ ًَ  ُهَر هُ  هللَاُ  َرِض ً   َقالَ : َقالَ  ،َعن  ِحل   لا »: ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب أاة   ٌا ْومِ  بِاّلَلِ  ُتْؤِمنُ  ِلْمرا ٌا ال  أانْ  اآلِخرِ  وا

افِرا  ةا  ُتسا ِسٌرا ْوم   ما لاة   ٌا ٌْ لا ٌْسا  وا ا لا ها عا ة   ما  عن رواٌة وفً "ٌومٌن"، الخدري سعٌد أبً عن رواٌة وفً. محرم أي «ُحْرما

 .أٌام" "ثالثة عمر ابن

َرَة، أَبًِ عن مسلم وأخرج -  ٌ ِحل   لا »: َقالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولَ  أَنَ  ُهَر أاة   ٌا ْومِ  بِاّللِ  ُتْؤِمنُ  ِلْمرا ٌا اْل افِرُ  اآْلِخِر، وا ةا  ُتسا ِسٌرا  ما

ْوم   لاة   ٌا ٌْ لا عا  إَِل  وا م   ِذي ما ْحرا ا ما ها ٌْ لا  "ثالثة عنه أخرى رواٌة وفً ٌومٌن"، "مسٌرة الخدري سعٌد أبً عن رواٌة وفً «عا

 .فصاعدا" أٌام

نِ  َسِعٌدِ  عن صحٌح، حسن حدٌث هذا وقال رمذي،الت وأخرج - َرَة، أَبًِ َعن   أَبٌِِه، َعن   َسِعٌٍد، أَبًِ ب   ٌ  َقالَ : َقالَ  ُهَر

افِرُ  لا »: ملسو هيلع هللا ىلص هللَاِ  َرُسولُ  أاة   ُتسا ةا  اْمرا ِسٌرا ْوم   ما لاة   ٌا ٌْ لا ا إَِل  وا ها عا ما م   ُذو وا ْحرا  .«ما

... 

 :ٌلً ما ٌتبٌن ومنه



 المدة محرم دون وحدها تسافر أن المرأة على ٌحرم الصحٌحة النصوص فً كما بالزمن وه للسفر التقٌٌد -1

(، 82) كامال   ٌوما   أي المذكورة  ولٌس ولٌلة" "ٌوم الزمن على تدل النصوص أن ٌعنً وهذا والنهار، اللٌل ساعة 

. ذلك لها فٌجوز المدة لكت تمكث أن دون ورجعت فذهبت كٌلومتر ألف محرم دون بطائرة سافرت فلو ،المسافة على

 .محرم دون علٌها فٌحرم ولٌلة نهار من أكثر ذلك منها واحتاج كٌلومترا   عشرٌن مشٌا   سافرت لو أما

 هذا المرأة تمكث لم فإن المسافة، كانت مهما ولٌل، نهار بالزمن، هً للمرأة محرم دون السفر فً فالعبرة -

 .محرم دون ذهابها فٌجوز قبلها ورجعت سافرت بل الزمن،

، ثالث أو أٌام )ثالثة ...وأحمد والترمذي ومسلم البخاري رواٌة فً ورد ما وأما -8  فبالجمع ،(...ٌومٌن لٌال 

 ...محرم ذي مع إال األقل المسٌرة تسافر ال أن الشرعً الحكم ٌكون األدلة بٌن

 وتبنٌناه به أخذنا ما وهذا م،محر ذي أو زوج مع إل ولٌلة ٌوم مسٌرة تسافر أن المرأة على فٌحرم وبالتالً

 .الجتماعً النظام فً

 ... :ثانٌاا 

 :التالٌة األمور مالحظة مع به نقول ما هذا -3

 ...واحدة هذه به، مقطوع رأٌنا نقول ول الراجح نقول نحن -

 المرأة دتأرا فإذا لذلك بالوجوب، نقول ول محرم دون ولٌلة ٌوم من أقل تسافر أن بجواز نقول فإننا والثانٌة -

 ...محرم ومعها إل ولٌلة ٌوم مسٌرة تسافر ل أن المهم ذلك، فلها محرم ذي مع إل نهار نصف مسٌرة تسافر ل أن

 وأن وحفظها المرأة صون لزوم على ٌدل سفرها أثناء للمرأة المحرم مرافقة الحدٌث اشتراط أن والثالثة -

 حتى محرم بدون تسافر فال بمحرم، إل نفسها على تأمن لم إن تسافر أن للمرأة ٌجوز ل فإنه ولذلك آمنة، تكون

 ...آخر شرط نفسها على فاألمن نهار، من ساعة الزمن كان وإن

 محرم رافقها وإن حتى المدة كانت مهما ولٌها أو الزوج لها أذن إذا إل السفر لها ٌجوز ل أنه والرابعة -

 .ذلك فً الشرعٌة لألدلة

... 

 :المقصود مكانلل الوصول: رابعاا 

... 

 :قسمٌن إلى تقسم فهذه اإلسالم، دار غٌر اإلسالمٌة البالد فً المقصود المكان كان إذا -**

 ولٌلة ٌوما   للمرأة السفر أحادٌث علٌها تنطبق واسعة دولة ولكنها دولتها فً مناطق فً السفر كان إذا: األول

 لها وكان ٌكونوا، لم فإن كانوا، إن محارمها عند آمنا ناسك المحرم لها فٌوفر المقصود المكان وصلت فإذا فأكثر،

 امرأتٌن أو امرأة مع آمنا   سكنا   المحرم لها فٌوفر بصالحهن المحرم ٌطمئن المأمونات الصالحات النساء من معارف

 بوسائل أو تلٌفونٌا معها ٌتواصل أن على غرضها، تنهً أن إلى فٌه فتقٌم وحدها، بٌت فً لٌس أي النساء، هؤالء من

 فعلى العودة ترٌد وعندما... إلٌها السفر فعلٌه حاجة به لها كان فإن... األقل على أسبوعٌا   )االجتماعً( التواصل

 ...فأكثر ولٌلة ٌوماا  ٌستمر سفرها دام ما بلده إلى راجعاا  معها وٌسافر إلٌها ٌعود أن المحرم

 تنهً أن إلى معها المحرم ٌبقى أن فإما مأمونات،ال الصالحات النساء من معارف أو محارم لها ٌكن لم فإن 

 .معاا  ٌرجعا أن وإما غرضها،

 ولٌلة ٌوما   البلدٌن بٌن وسفرها ،دولة فً منهما وكل آخر إسالمً بلد إلى إسالمً بلد من السفر كان إذا: الثانً

 ٌبقى وال منطقته إلى محرمال ٌرجع أن إلٌها المسافرة المنطقة وصلت إذا للمرأة ٌجوز الحالة هذه ففً... فأكثر

 :أن بشرط لها مصاحبا  



 الصالحات النساء من معارفها عند أو محارمها عند تكون كأن وأمان بأمن فٌه تقٌم سكنا   لها المحرم ٌوفر -

 من حركتها بسالمة المحرم لٌطمئن سكنها تأمٌن بعد أسبوعا   المحرم وٌبقى... وحدها بٌت فً لٌس أي المأمونات،

 أن أرى ال فإذن األسبوع، فً تتكرر العطلة هذه إن وحٌث الرسمٌة، العطلة وٌوم الدوام أٌام فً غرضها إلى البٌت

 له اتضح فإذا ٌومٌا ، )االجتماعً( التواصل بوسائل أو تلٌفونٌا   معها وٌتواصل... لالطمئنان أسبوع عن معها بقاؤه ٌقل

 معها وٌسافر إلٌها ٌعود أن المحرم فعلى العودة ترٌد وعندما.. .لالطمئنان فورا   لها ٌسافر أن فٌجب إلٌه بحاجة أنها

 ...فأكثر ولٌلة ٌوماا  ٌستمر سفرها دام ما بلده إلى راجعاا 

 معارف لها ٌصبح أن إلى معها المحرم ٌبقى أن فإما الصالحات النساء من معارف ول محارم لها ٌكن لم فإن

 أن وإما... ذلك بعد أسبوعا ٌمكث ثم المعارف تلك مع آمنا سكناا  اله ٌوفر ثم ومن المأمونات الصالحات النساء من

 ...معاا  ٌرجعا

 :ٌنظر فإنه إسالمٌة غٌر بالد فً المقصود المكان كان إذا -

 معها المسافر المحرم ٌطمئن بحٌث لهم( )مجاورة بقربهم أو عندهم تسكن الرجال من محارم هناك لها كان فإن -

 وتسكن عمتها أو أختها أو كأمها نساء محارم هناك لها كان أو والعامة، الخاصة حٌاتها فً هناك آمنة ستكون بأنها

 أمنها على االطمئنان بعد ٌعود أن معها المسافر للمحرم ٌجوز الحالتٌن هاتٌن فً... منها قرٌبا   السكن ٌكفً وال معها،

 كلما معها متوفرا   بالمراسلة أو شخصًال التواصل ٌكون أن وبشرط الزوج أو األمر ولً موافقة بشرط وأمانها،

 .فأكثر ولٌلة ٌوماا  دام ما العودة سفر فً لٌصحبها المحرم لها ٌرجع العودة ترٌد عندما ثم... لزم

 األمن متطلبات ألن األصلً بلدها إلى تعود أن إلى معها المحرم ٌستمر أن فٌجب سبق ما ٌتوفر لم إن أما -

 غٌر البالد فً متحققة غٌر المتطلبات هذه ٌصان، أن ٌجب عرضاا  بكونها أةالمر حٌاة تقتضٌها التً واألمان

 .ذكرنا كما محارمها عند تكون أن إل اإلسالمٌة

 المكان فً تبقى أن وأرادت السفر فً محرم إلى ٌحتاج ل قصٌر سفر بعد المقصود المكان كان إذا -ب **

 محرم؟ إلى تحتاج فهل الحالة؟ هذه فً لها بالنسبة الواجب فما إلخ...ثالثة أو ٌومٌن أو ٌوما   المقصود

 :ٌلً كما الجواب إن

 دون تسافر أن لها فٌجوز والٌتها، غٌر فً كان أم والٌتها فً أكان سواء إسالم، دار المقصود المكان كان إذا -*

 إلخ...ثالثة أو ٌنٌوم أو ٌوما   تبقى أن وأرادت ٌومها من ترجع لم فإذا ولٌلة، ٌوم من أقل السفر زمن ألن محرم

 فً لٌس أي غٌر ال الصالحات المأمونات المؤمنات النساء من لها معارف عند أو محارمها عند تبقى أن لها فٌجوز

 .باطمئنان الزوج أو الولً من المعارف تلك مع السكن على مسبقة موافقة تأخذ أن شرط على وحدها، بٌت

 على زوجها أو ولٌها ٌوافق الالتً المأمونات الصالحات اءالنس من معارف ول محارم لها ٌكن لم إن أما -

 مع السفر حالة فً ذكرنا كما سكنها لها ٌؤمن محرم معها ٌسافر أو ٌومها من ترجع أن فٌجب معهن السكن

 .المحرم

 السفر زمن وكان إسالم دار لٌس ولكنه فٌه تعٌش الذي اإلسالمً البلد فً واقعاا  المقصود المكان كان إذا -**

 أو ٌومٌن أو ٌوما   تبقى أن وأرادت ٌومها من ترجع لم فإذا محرم دون تسافر أن لها فٌجوز ولٌلة ٌوم من أقل

 أي غٌر ال الصالحات المأمونات المؤمنات النساء من لها معارف عند أو محارمها عند تبقى أن لها فٌجوز إلخ...ثالثة

 .باطمئنان الزوج أو الولً من المعارف تلك مع السكن ىعل مسبقة موافقة تأخذ أن شرط على وحدها بٌت فً لٌس

 على زوجها أو ولٌها ٌوافق الالتً المأمونات الصالحات النساء من معارف ول محارم لها ٌكن لم إن أما

 مع السفر حالة فً ذكرنا كما سكنها لها ٌؤمن محرم معها ٌسافر أو ٌومها من ترجع أن فٌجب معهن السكن

 .المحرم

 أقل السفر زمن وكان إسالم دار ولٌس فٌه تعٌش الذي غٌر إسالمً بلد فً واقعاا  المقصود المكان كان إذا -**

 الحدود، عند إجراءات وفٌه آخر بلد إلى بلدها من السفر ألن ولكن.. محرم دون تسافر أن لها فٌجوز ولٌلة ٌوم من

 ٌكون غرضها من السفر هو الغرض نفسهفٌجب أن تصحبها رفقة من النساء مأمونات ال تقل عن واحدة، بحٌث 
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 فإذا... نفسه هو المسافرة المرأة وغرض المصاحبة، الرفقة غرض ٌكون أن أخرى وبعبارة ألجله، المرأة تسافر الذي

 :التالٌة بالشروط لها فٌجوز ٌومٌن أو ٌوما هناك تبقى أن أرادت

 معارف لهما ٌكون أن فٌجب محارم لهما ٌكن لم فإن محارمها عند واحدة كل تسكن هناك محارم لهما ٌكون أن

 وفق المعارف تلك مع المرأتٌن سكنى على الزوجان أو الولٌان ٌوافق وأن المأمونات، المؤمنات الموثوقات النساء من

 .أعاله الشروط فً المبٌن

 أو الولٌان ٌوافق منهما لكل معارف ول محارم، منهما لكل ٌكن لم إن أي أعاله، الشروط تلك تتحقق لم فإذا

 .ٌومها من ترجع أن فٌجب المعارف، تلك مع المرأتٌن سكنى على الزوجان

 مع ٌسافر أن الحالة هذه فً فٌجب الكفار بالد فً أي إسالمً غٌر بلد فً واقعاا  المقصود المكان كان إذا -*

 ...محرما   حتاجٌ الذي الطوٌل السفر حالة فً جاء كما األمر وٌكون محرمها أو ولٌها أو زوجها المرأة

 أكان سواء المقصود، للمكان وصولها بعد للمرأة واألمان األمن لتحقٌق علٌها اعتمدنا التً األدلة وأما :خامساا 

 الوصول أول فً ذكرناها التً األدلة فهً محرما ، ٌحتاج ال قصٌر سفر بعد كان أم محرما   ٌحتاج طوٌل سفر بعد ذلك

 :وأعٌدها المقصود، المكان إلى

 المسألة فهذه الطرٌق، فً السفر خالل األحكام عن تختلف المقصود المكان وصول عند األحكام فإن علٌه ناء]وب

 بالنسبة المكان ذلك فً األمن توفر على تتوقف المسألة هذه أصلٌة، إقامة اتخاذه دون المقصود المكان وصول أي

. عٌشها وسالمة المرأة واقع ٌتطلبه أمر وهذا البٌت، خارج حركتها فً وأمانها سكنها فً أمانها أي المرأة، إلقامة

 وكما (،.ٌصان أن ٌجب عرض وهً بٌت، وربة أم أنها المرأة فً )األصل: 118 المادة فً الدستور مقدمة فً جاء

 تمنع خاصة أحكام لها خاصة حٌاة ولها... الخروج فً زوجها أو ولٌها إذن تحتاج فالمرأة المادة شرح من واضح هو

 إال االختالط ومن الخلوة من تمنع العامة الحٌاة وفً... محارمها مع أو زوجها مع بل األجانب الرجال مع عٌشها

 [.التبرج" ومنع العورة، وستر "الجلباب، خاص شرعً لباس ولها... الشرع ٌقرها لحاجة

 واألمان األمن ٌتوفر بأن ٌصان أن ٌجب عرضاا  كونها من واقعها لٌتحقق للمرأة واألمان األمن ٌقتضً هذا وكل

 أعلم وهللا... الشروط كامل بتوفر أعاله ذكرته ما هو األمر هذا فً أرجحه، وما... المناط تحقٌق إلى ٌحتاج وهذا

 .وأحكم

 انتهى م[85/11/8810 الموافق - هـ1228 الخٌر صفر 82 ...

 :ٌقولون ثقة بأهل لٌسوا الذٌن المعاصرٌن األزهر أهل من هناك )وأٌضا المشاٌخ لبعض أقوال من ذكرته ما أما

 من فهل ،النقل طرٌقة فً األمور وربطوا أسهل أصبحت األمور ألن للسفر لمحرم بحاجة لٌست المرأة الزمن هذا فً

 (...؟علٌهم ٌرد أم ٌؤخذ ما كالمهم

 ...حجة دونما تقولت تبطله ل شرعً حكم فهو المحرم بوجوب واضح فالنص وزن، ول له قٌمة ل قول فهو

 .وأحكم أعلم وهللا

 

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 هـ 1222 الحرام رجب 12

 م85/88/8882 الموافق

 :الفٌسبوك على هللا( )حفظه األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/739411594412879 

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/
https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/739411594412879

