
  بسم هللا الرمحن الرحيم
 جواب سؤال

  سفر املرأة 

أخرجه » ال حيل المرأة تؤمن با2 واليوم اآلخر تسافُر مسرية يوم وليلة إال مع ذي حمرم عليها«حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم 
  :مسلم من طريق أيب هريرة رضي هللا عنه

  
  .، الليل والنهار)ساعةً  ٢٤(ة أي يوم كامل حيرم عليها أن تسافر وحدها دون حمرم املدة املذكور  -  ١
  
النص يدل على الزمن وليس على املسافة، فلو سافرت بطائرة دون حمرم ألف كيلومرت فذهبت ورجعت دون أن متكث تلك املدة  -  ٢

  .أما لو سافرت مشيًا عشرين كيلو واحتاج منها ذلك أكثر من ^ار وليلة فيحرم عليها دون حمرم. فيجوز هلا ذلك
  
فاملسافة يف . كيلو مرتاً   ٨٩وتقدَّر حبوايل ) أربعة برد(النصوص الواردة يف قصر الصالة وجواز اإلفطار يف الصوم تتضمن املسافة  -  ٣

  .القصر هي املعتمدة فمن سافر هذه املسافة بالطائرة أو الباخرة أو الطيارة أو مشياً جاز له القصر مهما كان زمن السفر
  
لمرأة هي بالزمن، ^ار وليل، مهما كانت املسافة، فإن مل متكث املرأة هذا الزمن، بل سافرت ورجعت سفر دون حمرم لفالعربة يف ال -  ٤

  .وأما يف القصر والفطر فالعربة باملسافة مهما كان الزمن قل أو كثر. قبلها فيجوز ذهاwا دون حمرم
  
فال تسافر حىت وإن كان الزمن نصف ^ار، فاألمن  أما أمنها على نفسها فهو موضوع آخر، فإن مل تأمن على نفسها إال مبحرم -  ٥

  .على نفسها موضوع آخر
  
ح سفرها مبحرم رجل للمسافة املطلوبة -  ٦   .احملرم هو رجل من حمارم املرأة، أما النساء الثقات فبعض الفقهاء يقول به، وأما حنن فنرجِّ
  
سافر إذا مل يتخذ البلد الذي فيه الدورة مكان إقامة له، وإمنا املسافر لدورة قصرية مدة ثالثة شهور مثالً يكون حكمه حكم امل -  ٧

أما إذا اختذ البلد الذي هو مكان الدورة، إذا . فقط ألداء الدورة والرجوع إىل بلده األصلي، فيكون حكمه يف هذه احلالة حكم املسافر
  .اختذه إقامًة له فإنه يف هذه احلالة ينقطع سفره ويأخذ حكم املقيم

   
      ھـ١٤٢٤ربیع األول من  ٤
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