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 الممخص:

ن تحريم سفر المرأة بال محرم         إن وسائل السفر الحديثة ال تؤثر عمى سفر المرأة بدون محرم، وا 
باٍق إلى قيام الساعة وأن الحكمة من المحرم في سفر المرأة ىو حفظ المرأة وصيانتيا، فسفر المرأة 

مر شيًء، وقد أجاز في عصرنا كسفرىا في زمن اسالفنا ال يغير اختالف حال السفر ووسائمو من اال
 بعض عمماء العصر سفر المرأة بال محرم ولكن وفق ضوابط كما قررت في ىذا البحث.

 الكممات المفتاحية: )السفر، وسائل، الحديثة، المرأة، ضوابط(.

Ruling on traveling by modern means for women 
M.D. Hazem Abdul Karim Khalaf 

PhD in Jurisprudence from the College of Islamic Sciences 
Sunni Endowment Divan / Directorate of Religious Teaching & Islamic 

Studies 
Abstract: 

        Modern means of travel do not affect women traveling without a 

mahram, And the prohibition of a woman’s travel without a mahram remains 

until the Hour of Judgment and that the wisdom of a woman’s travel ban is to 

protect and maintain the woman The travel of a woman in our time is like her 

travel in the time of our ancestors. The difference in the state of travel and its 

means of travel does not change anything. Some scholars of the age have 

permitted a woman’s travel without a mahram, but according to controls as 

decided in this research.  
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 : المقدمة
الحمد اهلل والصالة والسالم عمى سيدنا محمد، وعمى آلو وصحبة ومن اتبع خطاه 

 ... أما بعد.

فقد من اهلل سبحانو وتعالى عمى ىذه االمة وكرميا ورفع شأنيا، وانعم عمييا بنعم كثيرة 
كرمنا بني ومن نعمو عمى ىذه األمة ومنو عمييا ىي وسائل السفر قال تعالى: ))ولقد 

آدم وحممناىم في البر والبحر ورزقناىم من الطيبات وفضمناىم عمى كثير ممن خمقنا 
، وقد جعل اهلل سبحانو وتعالى السفر من أسباب التخفيف في الواجبات، (ٔ)تفضياًل((

فإذا نظرنا إلى وسائل السفر في السابق مقارنة بتطورىا في الحاضر فيل يكون ليذه 
خص السفر، عممًا بان ما كان يقطع في أيام واسابيع وشيور اصبح الوسائل اثر في ر 

يقطع في ساعة أو ساعتين، فاذا كان األمر كذلك فالبد من بيان لحال سفر المرأة 
بدون محرم وىل ليذه الوسائل اثر في سفر المرأة بدون محرم ىذا ما سأتناولو بعد أن 

 ابين أىمية ىذا البحث. 

وسائل السفر وانواعيا وفوائده ثم أبين أثر وسائل النقل  وسوف ابين في ىذا البحث
الحديثة عمى سفر المرأة بدون محرم و أوضحت الحكمة من المحرم في السفر، ثم 
أوضحت الضوابط التي وضعيا العمماء في سفر المرأة بال محرم. ثم خاتمة لخصت 

 فييا أىم النتائج. 

أخطأت فيو من نفسي واستغفر اهلل إنو ىذا وأن اصبت فيو توفيق من اهلل ورحمة وأن 
 واسع العفو والمغفرة.

 أىمية البحث: 
تكمن اىمية البحث في حاجة الناس لمعرفة الحكم الشرعي في سفر المرأة بال      

محرم في الوسائل الحديثة اآلمنة، وقد تساىل الكثير من الناس في ىذا االمر بناءًا 
 ى حكم صريح واضح.عمى فتاوى فردية من قبل ان يقفوا عم

 المبحث األول: تعريف السفر ومشروعيتو وفوائده.
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 أواًل: تعريف السفر:

، فالسين والفاء والراء من أصل واحد يدل عمى (ٕ)السفر في المغة مشتق من سفر
االنكشاف والجالء، وسمي السفر سفرًا ألنو يسفر عن وجوه الرجال واخالقيم، فيظير 

 .(ٖ)ما كان خافيًا منيا

والسفر اصطالحًا: اختمف الفقياء في تعريف السفر بحسب اختالفيم في المدة 
 والمكان: 

عرف الحنفية بانو الخروج عمى قصد مسيرة ثالث أيام بميالييا فما فوقيا بسير  -
 .(ٗ)اإلبل ومشي األقدام

 .(٘)وعرفو المالكية بأنو: الخروج عمى قصد مسافة القصر الشرعية فما فوقيا -
 .(ٙ)ية بانو: االنتقال من موضع اإلقامة مع ربط القصد بمقصد معموموعرفة الشافع -
 .(ٚ)وعرفو الحنابمة بأنو: مفارقو محل اإلقامة عمى وجو السفر عرفاً  -

 ثانيًا: مشروعية السفر.

السفر مشروع وقد دلت النصوص عمى مشروعيتو قال تعالى: ))... ومن كان مريضًا 
، وقولو تعالى: )) فامشوا في مناكبيا وكموا من (ٛ)أو عمى سفر فعدة من أيام ُأخر ...((

 .(ٜ)رزقو واليو النشور((

قال ابن كثير رحمو اهلل في معنى ىذه اآلية ) فسافروا حيث شئتم في اقطارىا وترددوا  
 .(ٓٔ)في اقاليميا وارجائيا لممكاسب والتجارة(

ذا ضربتم في األرض فميس عميكم جناح أن تقصروا م ن الصالة إن وقال تعالى: ))وا 
 .  (ٔٔ)خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوًا مبينًا((

 .(ٖٔ). وقال السعدي: )أي السفر((ٕٔ)قال ابن كثير: )أي سافر في البالد(

وعن ابي ىريرة )رضي اهلل عنو( ان رسول اهلل )صمى اهلل عميو وسمم( قال: )السفر 
 (ٗٔ)طعامو وشرابو فإذا قضى احدكم نعمتوقطعة من العذاب، يمنع احدكم نومو و 

 .(٘ٔ)فميعجل إلى اىمو(
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وقد ذكر اهلل المسافرين في قولو: ))فاقرُءوا ما تيسر منو عمم ان سيكون منكم مرضى 
 .(ٙٔ)واخرون يضربون في األرض يبتغون من فضل اهلل وآخرون يقاتمون في سبيل اهلل((

 .(ٙٔ)اهلل((
 ثالثًا: فوائد السفر: 

 عمى الرغم من مشاق السفر إال أن فيو فوائد كثيرة نذكر أىميا: 

طمب العمم، فقد كان اسالفنا يضربون اكباد االبل ألجل طمب العمم، وفي زماننا  -ٔ
ىذا نجد الناس يسافرون إلى بقاع األرض ألجل التعرف عمى ما لدى اآلخرين من 

 عموم ومبتكرات.
سافات الطويمة يبتغون من فضل اهلل طمب الرزق، الكثير من الناس يقطعون الم -ٕ

 .(ٚٔ)قال تعالى: ))فامشوا في مناكبيا وكموا من رزقو واليو النشور((
التعرف عمى آيات اهلل في أصناف الناس واختالف السنتيم والوانيم قال تعالى:  -ٖ

 .(ٛٔ)))ومن آياتو خمق السموات واألرض واختالف السنتكم والوانكم((
رضو من اختالف الميل والنيار وبرودة الشتاء وحر التعرف عمى آيات اهلل في ا -ٗ

الصيف قال تعالى: ))إن في خمق السموات واألرض واختالف الميل والنيار آليات 
 .(ٜٔ)أُلولي االلباب((

الترويح عن النفس، السفر من اكثر األمور التي ليا تأثير في نفس االنسان حيث  -٘
ل تنقمو من مكان آلخر وىذا انو ينشرح صدره برؤية المناظر الجميمة، من خال

 كفيل بتحسين حالتو النفسية.
زيارة األقارب واالصحاب، من المعموم ان في زيارة األقارب واالصحاب تحقيق  -ٙ

 لممحبة وااللفة التي أوصى بيا ديننا الحنيف كونو وصل رحمة ولم يقطعو.
 المبحث الثاني: وسائل السفر.

 أواًل: تعريف الوسائل.
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ليا معان كثيرة، منيا ما يتوصل بيا إلى الشيء، وما يتقرب بيا إلى  الوسيمة في المغة
 .(ٕٓ)الغير، وجمعيا وسائل

وتطمق في العرف الحديث عمى السيارات، والطائرات والبواخر والقطارات وغيرىا من 
 وسائل النقل الحديثة التي تنقل الناس والبضائع.

 ثانيًا: أنواع وسائل السفر وأىميتيا.

 البرية. وسائل السفر -ٔ
 وسائل السفر البحرية. -ٕ
 وسائل السفر الجوية. -ٖ

وسائل السفر البرية: كانت وسائل السفر البرية مقتصرة عمى الدواب كالخيل واألبل  -ٔ
 والحمير وغيرىا.

أما في عصرنا فيكاد يكون استخدام تمك الوسائل القديمة نادرًا أو منعدمًا، وىي 
 نوعان: 

 األول: السيارات.
 ات.ثانيًا: القطار 

ظيور وسائل السفر الحديثة أدى إلى انقالب في حياة الناس من حيث المسافات 
الطويمة التي كانت تقطع في أيام واسابيع وشيور إلى ساعات قميمة، وىذا ما جعل 
تمك الوسائل ضرورة من ضرورات الحياة وحاجة الناس إلييا في اسفارىم المختمفة 

والبضائع وال يستطيع الناس االستغناء  فالوسائل البرية نحتاج إلييا لنقل الركاب
 عنيا. 

وسائل السفر الجوية: إن الوسائل الجوية بسرعتيا اليائمة أدت إلى اختصار الزمن  -ٕ
والمسافات الطويمة التي كانت تقطع في أيام واسابيع وشيور أصبحت تقطع في 

 ساعات.
ل األعداد وسائل السفر البحرية: إن الوسائل البحرية امتازت بقدرتيا عمى حم -ٖ

 الكبيرة من الركاب، والكميات الكبيرة من البضائع. 
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وقد جعل اهلل تعالى البحر مسخرًا لمناس قال تعالى: ))وآية ليم حممنا ذريتيم في الفمك 
 .(ٕٔ)المشحون، وخمقنا ليم من مثمو ما يركبون((

فيذه الوسائل التي سخرىا اهلل سبحانو وتعالى لمناس أصبحت ضرورة من ضرورات 
الحياة ال يمكن لمناس االستغناء عنيا، حيث وفرت الكثير من الوقت والجيد، ومكنت 

 االنسان من نقل البضائع الكبيرة.
وتغير الحال في وسائل السفر إشارة إلى تغير الزمان من حيث سرعة ذىاب بركتو فعن 

رب انس بن مالك أن النبي )صمى اهلل عميو وسمم( قال: ))ال تقوم الساعة حتى يتقا
الزمان، فتكون السنة كالشير، والشير كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم 

 .(ٕٕ)كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار((

 المبحث الثالث: 
 أواًل: اثر وسائل السفر الحديثة عمى سفر المرأة بدون محرم: 

المحرم في سفر البد لنا من نظرة فاحصة عن العمة والحكمة التي من اجميا اشترط 
 المرأة، وقبل البحث عن العمة البد ان نتساءل عن امرين:

 األول: ىل السفر في زماننا كالسفر في اسالفنا.

الثاني: ىل اشتراط المحرم في السفر تعبدي ال عالقة لو بحصول االمن أم العمة خوف 
 الطريق. 

 األول: ىل السفر في زماننا كالسفر في اسالفنا؟

سفار قديما وحديثا نالحظ ان ىناك تباينًا واضحًا بين وسائل النقل بالنظر في اال
البدائية )كالجمال والخيول والحمير( ومما يالقيو المسافر من شحة الطعام والشراب 
والطرق الوعرة وحرارة الصيف وبرد الشتاء وقد يستغرق سفره عدة أسابيع وشيور عبر 

عن النساء وليذا اشتراط المحرم  طرق موحشة وسفر كيذا يصعب عمى الرجال فضال
في السفر معقواًل بل يقضي بضرورتو ليكون سفر المرأة آمنًا لما ىو معموم من ضعف 
المرأة. وقد ذكر العمماء ان من حكم اشتراط وجود المحرم في السفر حفظ المرأة 
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. (ٖٕ)وصيانتيا، كما قال ابن مفمح )رحمو اهلل(: )المقصود بالمحرم: حفظ المرأة(
لمحرم صيانة لممرأة فمو مرضت المرأة في السفر، وليس عندىا احد من محارميا فمن فا

 الذي يحمميا ومن الذي يبيت بجوارىا، ومن الذي يعتني بيا. 

أما السفر في زماننا فيختمف اختالفًا كثيرًا عن السفر قديمًا فغالب الطرق مميدة 
ل ساعات معدودة ما كان يقطع واتجاىاتيا محددة والوسائل المتاحة لمسفر تقطع خال

في أيام وال تعدم مأونة الماء والطعام حتى أن المسافر ال يحتاجيا خالل ساعات السفر 
 باإلضافة إلى توفر االمن واألمان بعمران غالب.

ىذا إن لم يكن السفر بحرًا أو جوًا وأصبحت حوادث قطع الطريق التي كانت قديمًا من 
ي زماننا والنادر والشاذ ال يقاس عميو وال حكم لو، )العبرة األمور النادرة بل الشاذة ف
. وعميو فان حال السفر في زماننا اختمف كثيرًا عن حال (ٕٗ)لمغالب الشائع ال لمنادر(

 السفر عند اسالفنا.
 الثاني: ىل اشتراط المحرم في السفر امر تعبدي ام لعمة خوف الطريق. 

ة تعبدي ال عالقة لو بحصول األمن من البد من إيضاح ىل المحرم في سفر المرأ
عدمو أو أنو لعمة خوف الطريق؟ فإذا كان الحكم تعبدي غير مرتبط بعمة، يكون سفر 
المرأة في عصرنا كسفرىا في زمن اسالفنا وال يغير اختالف حال السفر ووسائمِو من 

سفر لممرأة  االمر شيئًا فينبغي عندئذ اشتراط المحرم أو الرفقة المأمونة الزمًا في كل
وىذا رأي غالب فقياء المذىب، أما إذا كان اشتراط المحرم أو الرفقة المأمونة لعمة 

 خوف الطريق فينبغي معاودة النظر في ذلك. 

وبعد ىذا العرض البد من معرفة ىل أن رخص السفر متعمقة بالسفر نفسو )أي بمجرد 
السفر من أسباب التخفيف  حصول السفر( أم بالمشقة؟ فمن المعموم أن الشارع قد جعل

في الواجبات بمجرد حدوثو، من غير نظر إلى المشقة أو عدميا، فمتى كان المسمم 
مسافرًا فمو االخذ برخص السفر، فيمزم من ذلك عدم تأثير وسائل السفر الحديثة عمى 

ن (ٕ٘)سفر المرأة بدون محرم . وان تحريم سفر المرأة بال محرم باق إلى قيام الساعة. وا 
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تغيرت وسائل السفر وتطورت، فان تطور وسائل النقل ال يمنع خموة المرأة واختالطيا 
بالرجال وقد نيى النبي )صمى اهلل عميو وسمم( من خموة الرجال بالنساء فقال: )ال 

، وىذا المحرم ليكسر نظرات الرجال عنيا (ٕٙ)يخمون رجل بامرأة إال ومعيا ذو محرم(
واية أبي داود أن النبي )صمى اهلل عميو وسمم( خرج من ويجعل ليا ىيبة وحياء، وفي ر 

المسجد فرأى الرجال والنساء لما خرجوا من المسجد وقد اختمط بعضيم ببعض في 
الطريق فقال )صمى اهلل عميو وسمم(: )استأخرن فأنو ليس لكن ان تحققن الطريق، 

ًا عن الرجال، ىذا فكانت المرأة تمشي بجانب الطريق ابتعاد (ٕٚ)عميكن بحافات الطريق(
في حال النساء المواتي يأتين من بيوتين إلى المسجد وىن مجتمعات، فكيف بحال 
جراءات السفر التي تجعميا عمى احتكاك  المرأة التي تخرج بال محرم إلى بالد بعيدة، وا 

 مع الرجال.

وذىب آخرون إلى جواز السفر بدون محرم بشرط يكن معيا أمن الفتنة وغير ذلك، وىو 
 .(ٕٛ)مروي عن الحسن البصري و االوزاعي عند الشافعية

وقد أجاز بعض عمماء العصر سفر المرأة بدون محرم وقالوا أن النيي عن سفر المرأة 
مخصص بالطريق المخوف فإذا كان آمنًا تأمن فيو المرأة عمى نفسيا وعرضيا أن 

، لكن (ٜٕ)محرميغتصبيا معتصب أو يغتصب ماليا ونحو ذلك فانو يجوز أن تخرج بال 
مع نساء ثقات واستدلوا عمى ذلك بان النبي )صمى اهلل عميو وسمم( اخبر عدي بن حاتم 
)رضي اهلل عنو(: )يا عدي ىل رأيت الحيرة؟ قمت لم اراىا، وقد انبئت عنيا، قال: فان 
طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ال تحاف أحدًا إال 

يقول عدي: قمت فيما بيني وبين نفسي: فأين دّعار طيء، ... فرأيت الظعينة  (ٖٓ)اهلل(
ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ال تحاف إال اهلل. فكون ىذا يقع وال يظير انكاره 
من عمماء المسممين وعامتيم دليل عمى أن النيي منوط بالخوف عمى نفس المرأة 

ولو كان فعمو حرامًا لما ساقو )صمى اهلل عميو وعرضيا وماليا أن يعتدي عميو معتِد، 
وسمم( في حديثو اخبارًا عن تمام النعمة بظيور منارات اإلسالم واستتباب االمن فان 
المنكر ال يناسب أن يساق في ىذا الباب. فالذين استدلوا بيذا الحديث لم يستدلوا بو، 
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من جواز ىذا الذي سيقع،  النو اخبار مجرد بل كان استدالليم بما يشعر بو ىذا الخبر
النو مسوق في سياق االخبار عن تمام التعمة باستتباب االمن وظيور منارات اإلسالم 

 في أراضيو الواسعة.

وقد أجاب المانعون من سفر المرأة بال محرم بعموم أحاديث النيي بال محرم، وبأن ىذا 
 اخبار ال بيان حكم.

ن كان إخبار لكنو ي حمل معنى جواز ما سيقع، ألنو في سياق ويجاب عن ىذا بأنو وا 
 التذكير بنعمة اهلل بشيوع االمن بعد الخوف وظيور راية اإلسالم في األرض المتباعدة.

 واهلل اعمم.

وبناًء عمى ما سبق فان وسائل السفر الحديثة ال تؤثر عمى رخص السفر طالما وأن 
واما حديث الظعينة  رخص السفر متعمقة بالسفر نفسو وليس بأمن الطريق من عدمو.

 فيو من باب االخبار عمى ما سيؤول اليو امر اإلسالم وال داللة فيو عمى غير ذلك.
 الحكمة من المحرم في سفر المرأة: 

المحرم: ىو الزوج أو كل من حرم نكاحيا عميو عمى التأبيد، بنسب أو سبب مباح 
 .(ٖٔ)لحرمتيا

في السفر حفظ المرأة وصيانتيا، كما ذكر العمماء أن من ِحَكم اشتراط وجود المحرم 
، وقال الشيخ إبن (ٕٖ)قال إبن مفمح )رحمو اهلل(: )المقصود بالمحرم: حفظ المرأة(

عثيمين )رحمو اهلل(: )والحكمة في منع المرأة من السفر بدون محرم: صون المرأة عن 
المرأة  فالمحرم في السفر يحوط (ٖٖ)الشر و الفساد، وحمايتيا من اىل الفجور والفسق(

ويحمييا ويرعاىا ويقوم عمى شؤونيا، فالسفر مظنة التعب والمشقة، والمرأة لضعفيا 
تحتاج لمن يؤازرىا ويقف إلى جوارىا، وقد روى البخاري في صحيحو إن النبي )صمى 

 .(ٖٗ)اهلل عميو وسمم( قال: )ال تسافر المرأة إال مع ذي محرم(

من اجمل النساء فبينما عمر بن ابي  قال الييثم بن عدي: )قدمت امرأة مكة وكانت
ربيعة يطوف إذ نظر الييا فوقعت في قمبو، فدنا منيا فكمميا، فمم تمتفت إليو، فمما كان 
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في الميمة الثانية جعل يطمبيا حتى أصابيا، فقالت لو: إليك عني يا ىذا، فانك في حرم 
شيرىا، فمما كان في اهلل وفي أيام عظيمة الحرمة، فالح عمييا يكمميا حتى خافت أن يُ 

الميمة األخرى قالت ألخييا: أخرج معي يا أخي فأرني المناسك فاني لست اعرفيا، 
فأقبمت وىو معيا، فمما رآىا عمرو أراد أن يعرض ليا، فنظر إلى أخييا معيا فعد 

 عنيا(.

 فتمثمت المرأة بقول الشاعر: 

 َة المستأسد الحاميَتْعُد و الذئاب عمى من ال ِكالَب لو          وتتقي صول

وقد ُحِدث امير المؤمنين المنصور العباسي بيذا الخبر فقال: وددت أنو لم تبق فتاة من 
. فالمحرم لممرأة كالركن الركين والسالح (ٖ٘)قريش في خدرىا إال سمعت بيذا الحديث

 المتين والحصن الحصين.

 الضوابط التي وضعيا العمماء في سفر المرأة: 

ن وسائل السفر الحديثة ال تؤثر عمى سفر المرأة بدون محرم، البد لنا بعد أن اوضحنا ا
من ذكر الضوابط التي وضعيا العمماء المعاصرين الذين اجازوا سفر المرأة بدون محرم 

 وىي كما يمي: 

أن تخرج المرأة مياجرة من دار الكفر إلى دار اإلسالم كما فعمت أم كمثوم بنت  -ٔ
))يا أييا الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مياجرات  عقبة وفييا نزل قولو تعالى:

، قال النووي: إتفق العمماء عمى انو ليس ليا ان تخرج في غير (ٖٙ)فإمتحنوىن((
الحج والعمرة إال مع ذي محرم، إال اليجرة من دار الحرب فأتفقوا عمى أن عمييا 

 .(ٖٚ)أن تياجر منيا إلى دار اإلسالم وأن لم يكن معيا محرم
لقولو )صمى اهلل عميو وسمم( لعدي بن  (ٖٛ)تخرج لحجة الفريضة مع رفقة مأمونةأن  -ٕ

حاتم: )فإن طالت بك حياة لترين الظغينة من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ال تحاف 
احدًا إال اهلل( قال عدي: فرأيت الظغينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ال 

 .(ٜٖ)تحاف إال اهلل
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كمن تسافر لمعالج من مرض عضال وليست  (ٓٗ)مق بحياتياأن تسافر لضرورة تتع -ٖ
ليا محرم أو زوج يصحبيا أو ال تجد إال نفقة سفرىا وحدىا قال تعالى: ))ما يريد 

 (ٕٗ)وقال تعالى: ))ال يكمف اهلل نفسًا إال وسعيا(( (ٔٗ)اهلل ليجعل عميكم من حرج((
 ونص أىل العمم عمى أن الضرورات تبيح المحظورات.

لمرأة عمى نفسيا الفتنة، فميا ان تسافر دون نساء أو ذوي محارم إذا كان أن تأمن ا -ٗ
 .(ٖٗ)الطريق آمناً 

المحافظة عمى عدم الخموة المحرمة في وسائل النقل أو أماكن االنتظار، فقد نيى  -٘
النبي )صمى اهلل عميو وسمم( عن الخموة فقال: )ال يخمون رجل بامرأة إال ومعيا ذو 

 .(ٗٗ)محرم(
لمرأة من القواعد الالئي لم يحضن وقد يئسن من النكاح، وال محرم ليا إذا كانت ا -ٙ

 .(٘ٗ)فميا ان تسافر وحدىا
 الخاتمة: 

وبعد ىذه الرحمة المباركة في اثر الوسائل الحديثة عمى سفر المرأة البد من الوقوف 
 عمى أىم النتائج ليذا البحث: 

والطائرات والبواخر إن وسائل السفر في العرف الحديث تطمق عمى السيارات  -ٔ
 والقطارات وغيرىا من وسائل السفر الحديثة.

ان وسائل السفر الحديثة ليا أىمية كبيرة في حياة الناس فظيور ىذه الوسائل أدى  -ٕ
إلى انقالب في حياة الناس من حيث المسافات الطويمة التي كانت تقطع في أيام 

 واسابيع وشيور إلى ساعات قميمة.
ديثة ال تؤثر عمى سفر المرأة بدون محرم وان تحريم سفر ان وسائل السفر الح -ٖ

 المرأة بال محرم باق إلى قيام الساعة.
أجاز بعض عمماء العصر سفر المرأة بال محرم ولكن وفق ضوابط كما قررت في  -ٗ

 البحث.
 إن الحكمة من المحرم في سفر المرأة ىو حفظ المرأة وصيانتيا.  -٘
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اسالفنا ال يغير اختالف حال السفر و  سفر المرأة في عصرنا كسفرىا في زمن -ٙ
 وسائمو من االمر شيًء، فتطور ىذه الوسائل ال يمنع خموة المرأة واختالطيا.

إن رخص السفر متعمقة بالسفر نفسو ) أي بمجرد حصول السفر( فمممسافر االخذ  -ٚ
 برخص السفر فيمزم من ذلك عدم تأثير وسائل السفر عمى سفر المرأة بال محرم.

 

                                                           

 .(ٚاالسراء: آية )سورة   (ٔ)
 .ٖٗ/ٕٔ، تاج العروس ٕٕٚٚ/ٙلسان العرب:  (ٕ) 
 .ٖٕ٘/ٔالمبسوط  (ٖ) 
 .ٕٗٔ/ٕبدائع الصنائع:  (ٗ) 
 .٘ٛ/ٕلوسيط في المذىب الغزالي: ا (٘) 
 .ٖٕٙ/ٖالمغني:  (ٙ) 
 .ٖٗٔ/ٗالشرح الممتع عمى زاد المستقنع:  (ٚ) 
 (.٘ٛٔسورة البقرة: آية ) (ٛ) 
 .(٘ٔسورة الممك: آية ) (ٜ) 
 .ٗ٘ٙ/ٛتفسير القرآن العظيم:  (ٓٔ) 
 (.ٔٓٔسورة النساء: آية ) (ٔٔ) 
 تفسير ابن كثير. (ٕٔ) 
 تفسير السعدي. (ٖٔ) 
 .ٖٛٔ/٘مة: الحاجة وبموغ اليمة، النياية في غريب الحديث: نعال (ٗٔ) 
 .صحيح البخاري (٘ٔ) 
 .(ٕٓالمزمل: آية ) (ٙٔ) 
 (.٘ٔالممك: آية ) (ٚٔ) 
 (.ٕٕالروم: آية ) (ٛٔ) 
 .(ٜٓٔآل عمران: آية ) (ٜٔ) 
 .ٛ/ٗ٘ٔ، تاج العروس: ٔٔ/ٕٗٚلسان العرب:  (ٕٓ)
 .(ٕٗ، ٔٗسورة يس: آية ) (ٕٔ) 
 .ٕٕٗٚصحيح الجامع: رقم  (ٕٕ) 
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 .ٔٓٔ/ٖالمبدع:  (ٖٕ) 
 .ٖٕ٘/ٔشرح القواعد الفقيية لمزرقا:  (ٕٗ) 
الَمحَرم عند العمماء: من حرم عميو نكاحيا عمى التابيد بسبب مباح لحرمتيا، مغني المحتاج:  (ٕ٘) 
 ، المغني البن ٔٛٙ/ٔ

 .ٕٖ/٘قدامو:       
 .ٗٓٔ/ٗ، صحيح مسمم: ٖٚ/ٚصحيح البخاري:  (ٕٙ) 
 .ٛٔٔ/٘سنن ابي داود:  (ٕٚ) 
 .ٕٖٗ/ٛالمجموع:  (ٕٛ) 
فتوى االستدالل عمى جواز سفر المرأة بدون محرم، د. سامي بن عبد العزيز الماجد، عضو  (ٜٕ) 

 ىيئة التدريس بجامعة 
 .(ٖٕ٘ٗٔاالمام محمد بن سعود اإلسالمية، فتاوى ابن جبرين، سؤال رقم )     

 .ٜٚٔ/ٗصحيح البخاري:  (ٖٓ) 
 .ٜٛ/ٖ، المغني: ٘ٗٔ/ٔمغني المحتاج:  (ٖٔ) 
 .ٔٓٔ/ٖالمبدع:  (ٕٖ) 
 .ٕٛ٘/ٕٗمجموع الفتاوى والرسائل البن عثيمين:  (ٖٖ) 
 .صحيح البخاري (ٖٗ) 
 .ٜٜ/ٕ، ذيل تاريخ بغداد البن النجار: ٗٓٗ/ٔعيون االخبار:  (ٖ٘) 
 (.ٓٔالممتحنة: آية ) (ٖٙ) 
 .ٗٓٔ/ٜشرح النووي عمى مسمم:  (ٖٚ) 
 .ٕ٘ٙٔ: ٖ، مجمة مجمع الفقو اإلسالمي: ٕٔ٘/ٕمواىب الجميل:  (ٖٛ) 
 .ٜٚٔ/ٗصحيح البخاري:  (ٜٖ) 
  .ٕٜٗ – ٜٔٗ/ٗ، الشرح الممتع:ٚٔٔ – ٗٔٔ: ٖانظر:  (ٓٗ) 
 .(ٙالمائدة: آية ) (ٔٗ) 
 .(ٕٙٛالبقرة: آية ) (ٕٗ) 
 .ٖٔٔ/ٛالمجموع:  (ٖٗ) 
 .ٗٓٔ/ٗ، صحيح مسمم: ٖٚ/ٚصحيح البخاري:  (ٗٗ) 
 .ٖٕٔ/ٗالزرقاني عمى الموطأ:  (٘ٗ) 
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 المصادر والمراجع: 

 القرآن الكريم. -ٔ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عالء الدين الكسائي، دار الكتاب العربي،  -ٕ

 بيروت.
تفسير القرآن العظيم، البي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، دار الفكر  -ٖ

 م. ٜٔٛٔ –ه ٔٗٓٔلبنان:  –لمطباعة و النشر، بيروت 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر ابن السعدي،  -ٗ

 م. ٕٓٓٓ –ه ٕٓٗٔ، ٔمؤسسة الرسالة، ط
تاج العروس من جواىر القاموس، لمسيد محمد مرتضى الزبيدي، دار مكتبة  -٘

 لبنان. –الحياة، بيروت 
سنن ابي داود، أبو داود سميمان بن االشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن  -ٙ

 لبنان. –عمرو االزدي السجستاني، دار الكتاب العربي، بيروت 
صحيح البخاري، أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري،  -ٚ

 ه.ٕٕٗٔ، ٔدار طوق النجاة، بيروت، ط
مم بن الحجاج بن مسمم القشيري النيسابوري، دار صحيح مسمم، أبو الحسن مس -ٛ

 الجيل، بيروت.
 .ٖٕ٘ٗٔفتاوى ابن جبرين، سؤال رقم  -ٜ

فتوى، د. سامي بن عبد العزيز الماجد، عضو ىيئة التدريس بجامعة االمام  -ٓٔ
 محمد بن سعود اإلسالمية.

، ٔلسان العرب، البي الفضل جمال الدين بن منظور، دار صادر، بيروت، ط -ٔٔ
 م. ٕٜٜٔ –ه ٕٔٗٔ

المبسوط، شمس الدين أبو بكر محمد بن محمد بن ابي سييل السرخسي، دار  -ٕٔ
 .ٔالفكر، بيروت، ط



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
124 

                                                                                                                                                      

مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنياج، محمد الشربيني الخطيب، دار الفكر،  -ٖٔ
 بيروت.

المغني، أبو محمد عبد اهلل بن احمد بن قدامة المقدسي، دار الفكر، بيروت،  -ٗٔ
 ه.٘ٓٗٔ، ٔط
المبدع شرح المقنع، أبو إسحاق برىان الدين إبراىيم ابن محمد مفمح، دار عالم  -٘ٔ

 م. ٖٕٓٓ –ه ٖٕٗٔالكتب، الرياض، 
مجموع الفتاوى والرسائل، محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين، دار الوطن  -ٙٔ

 ودار الثريا.
النياية في غريب الحديث واالثر، محمد الدين مبارك ابن محمد الجزري  -ٚٔ

، ٔابن االثير دار احياء الكتب العربية لعيسى الحمبي وشركائو، طالمعروف ب
 م. ٖٜٙٔ –ه ٖٖٛٔ

 الوسيط في المذىب، لإلمام أبو حامد محمد بن محمد العزالي، دار السالم. -ٛٔ
 


