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ABSTRACT 

Older people in our Islamic jurisprudence have a prominent place, Praise be to 

God and the guidance of the Prophet - peace be upon him - in dealing with them, 

They serve as mother and grandmother in our society. 

  As their age grows, their requirements and their health and spiritual needs are 

multiplied as pilgrimage.This research deals with the doctrines of scholars on the 

issue of the travel of women alone without a mahram or with a safe 

companionship, with the definition of travel and those who are intended to govern 

the matter, and types of travel in Islamic jurisprudence, as well as the opinions of 

jurists in the travel of old women and the evidence of each team, Shari'a and the 

interest of the requirements of this category at present, and in accordance with 

the surrounding conditions of road security and development of transport . 

Keywords: Ruling on women traveling - old woman - old. 

 الملخص:

صلى اهلل عليه -حيظى كبار الّسّن يف فقهنا اإلسالمي مبكانة مرموقة، شرفهم هبا اهلل تعاىل وهدي الّنيب 
ّدة يف كبرية وطاعنة يف الّسّن، فهي مبثابة األّم واجل  ايف تعامله معهم، خاصة إذا كان هذا الكبري امرأة عجوز  -وسلم
بسبب كثرة -؛ ومع تقدمهّن يف العمر والسنني تكثر متطلباهتّن واحتياجاهتّن الّصحية -وإن مل تكن حقيقة-فنا عر 

 .-حّج بيت اهلل احلرام-، والعاطفية خاصة صّلة أرحامهّن، وحىت الّروحية -األمراض

عريف ة آمنة، مع تهذا البحث يتناول مذاهب العلماء يف مسألة سفر املرأة منفردة دون حمرم معها أو رفق
الّسفر وَمْن هي املقصودة باحلكم يف املسألة، وأنواع الّسفر يف الفقه اإلسالمي، وكذا آراء الفقهاء يف سفر املرأة 
العجوز وأدلة كّل فريق، مع الّّتجيح يف األخري وفق قواعد الّشرع واملصلحة من متطلبات هذه الفئة يف الوقت 

 من أمن للطّريق وتطور وسائل الّنقل...الرّاهن، ووفق الظروف احمليطة 

 املسّنة. -املرأة العجوز -حكم سفر املرأةكلمات مفتاحية: 
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 المقدمة:

اإلنسان بطبعه يأىب الّسكون والقبوع إىل ركن، وال خيتلف كثريا يف ذلك صغري السّن أو كبريه، خاصة أّن 
اته وكّل من ربطته معهم عالقات ِاجتماعية خالل سنو حيّن إىل صلة رمحه وزيارة أحبابه  -أي: املسنّ -هذا األخري 

الفارطة، والّتنقل من أجلهم رمّبا ملسافات طوال، ويف بعض األحيان يضطر إىل الّسفر قصد العالج أو أداء فريضة 
 نّ احلّج أو العمرة... أوغري ذلك، وقد يتزامن األمر مع عدم وجود حمرم أو رفقة آمنة بالنسبة ألمهاتنا كبريات السّ 

بسبب كثرت انشغاالت أفراد األسرة أو عدم مباالهتم أو انعدامهم أصال، فال جتد هذه العجوز ولو مرافقا واحًدا؛ 
وهنا تثار مسألة: حكم سفر املرأة العجوز مبفردها من دون حمرم أو مع رفقة آمنة كما اشّتط الّشرع بالّنسبة للمرأة 

 لها احلكم العام؟الّشابة، فهل تستثىن املرأة العجوز أم يشم

يهدف هذا املقال لتبيان موقف فقهاء الّشريعة اإلسالمية من املسألة، عّلنا نصل إىل رأي فقهي يسعف 
 قصد الّتخفيف عنهّن والّتيسري عليهّن يف تنقلهّن وأسفارهّن من خالل أحكام الّشرع. -كبريات السنّ -أمهاتنا 

و، البد من اإلجابة على الّتساؤالت اآلتية: فما هو وللوصول إىل حّل اإلشكال املطروح واهلدف املرج
الّسفر؟ وما هي أنواعه يف الفقه اإلسالمي؟ ومن هي املرأة العجوز اليت يطاهلا احلكم املراد معرفته والبحث عنه؟ وما 

يف  ححكم الّسفر بالّنسبة للمرأة عموما؟ وما هي مذاهب الفقهاء يف حكم سفر املسّنة مبفردها مع بيان الّّتجي
 املسألة؟

 تعريف الّسفر: -1

 الّسفر لغًة: قطع املسافة البعيدة. يقال ذلك إذا خرج لالرحتال.

رين واجلمع َأْسَفاٌر، َوَرُجٌل ُمَساِفٌر، َوقَ ْوٌم َسْفٌر َوَأْسَفاٌر َوُسفَّاٌر؛ ومسي الّسفر سفرا ألنه ُيسِفر عن وجوه املساف
 وأخالقهم فَيْظَهُر ما كان خافيا.
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اليولتا مطابع دار الصووووةووا مصوووورا الطب ف  -( أنظر: الموسووووولف الة الف اليولوزا و ارو افووال وال ووووموة ا سوووو ملف1)

 . 51/ 51م. ص: 1991ه /1111افولى: 
 . 52/ 51( المصدر نةسها ص: 2)

 .(1) صطالح: الّسفر هو اخلروج على قصد قطع مسافة القصر الّشرعية فما فوقهاوفياال

الكية والّشافعية امل-وقد اختلف الفقهاء يف مسافة الّسفر الذي تتغري به األحكام، فذهب مجهور الفقهاء 
 .(2)إىل أّن مسافة الّسفر اليت تتغري هبا األحكام أربعة برد -واحلنابلة

 الفقه اإلسالمي: أنواع الّسفر يف -5

خيتلف حكم الّسفر حسب املصلحة الظاهرة منه، أو املفسدة الظّاهرة منه عرفًا؛ فتبًعا هلذا املنطق تقرر حكم 
شرعي لكّل فرع من أنواع الّسفر، فمنه ما هو مشروع ومنه ما هو غري مشروع، أي: أّن الّسفر والّتنقل يف الفقه 

 اإلسالمي يعّتيه األحكام اخلمس:

لّسفر الواجب: وأهم أنواعه أداء فريضة احلّج إىل بيت اهلل احلرام، قال تعاىل: ﴿َوأَذِّْن يف النَّاِس بِاحلَْجِّ ا -أ
 [.52يَْأتُوَك رَِجاالً َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر يَْأِتنَي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق﴾ ]احلج: 

ه  زاخر باآليات اّليت تأمر باهلجرة، منها قولومن أهم أنواع الّسفر الواجب أيًضا "اهلجرة"، والقرآن الكرمي
[، أو بالّّتغيب فيها: ﴿َوَمْن 11تعاىل: ﴿يَاِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ أَْرِضي َواِسَعٌة فَِإيَّاَي فَاْعُبُدوِن﴾ ]العنكبوت: 

[، أو الثّناء على اّلذين يفعلون ذلك: 111]النساء:  يُ َهاِجْر يف َسِبيِل اللَِّه َيَِْد يف اأْلَْرِض ُمرَاَغًما َكِثريًا َوَسَعًة﴾
ُفوٌر َرِحيٌم﴾ ]البقرة: غَ  ﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف َسِبيِل اللَِّه أُولَِئَك يَ ْرُجوَن َرمْحََت اللَِّه َواللَّهُ 

ِمي أَنْ ُفِسِهْم خرة: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن تَ َوفَّاُهُم اْلَماَلِئَكُة ََالِ [، أو توعد اّلذين تركوا اهلجرة باحلساب العسري يف اآل512
وا ِفيَها فَُأولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم قَاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي يف اأْلَْرِض قَاُلوا َأملَْ َتُكْن أَْرُض اللَِّه َواِسَعًة فَ تُ َهاِجرُ 

[؛ إالّ أنّه يستثىن ويسقط الوجوب يف حّق املسنني العاجزين عن اهلجرة، بدليل قوله 92ريًا﴾ ]النساء: َوَساَءْت َمصِ 
ُكْن  يف اأْلَْرِض قَاُلوا َأملَْ تَ تعاىل: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن تَ َوفَّاُهُم اْلَماَلِئَكُة ََاِلِمي أَنْ ُفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنيَ 

( ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء 92أَْرُض اللَِّه َواِسَعًة فَ تُ َهاِجُروا ِفيَها فَُأولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصريًا )
ُهْم وََكاَن اللَُّه َعُفوًّا( فَُأولَِئَك َعَسى 92َواْلِوْلَداِن اَل َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َواَل يَ ْهَتُدوَن َسِبياًل ) َغُفورًا  اللَُّه َأْن يَ ْعُفَو َعن ْ

 [.99-92(﴾ ]النساء: 99)
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ْلِر َوحْ 3)  . 8/1195ا ص: 5281َدهُ(ا حدلث روم: ( رواه البخاري يواب الجااد والسلر )َباُب السَّ
هللا البخاري الج ةزا وح لق: د. مصوووطةى دلب الب اا دار ابة  إسوووماللب أبو لبد بة الجامع الصوووحلل المخوصووورا محمد -

 م. 1922ه / 1112بلروتا الطب ف الثالثفا  -يثلرا اللمامف

ملفا سمز "طالوة لمواس" فنسب إللااا أوب ما : لمواسا هز بلدو ص لرو فز فلسطلة بلة ال دس والرطاعون عمواس( 4)

[. وبلغ لدد مة مات فله -رضز هللا لنه-الخطاب  بة هـووووووو ف مة خ فف لمر12نجم الّداء باا ثم انو ر فز ب د الّ ام سنف 

ا و ردت أهلاا و رلت مياناا غابف بةضب 1912خمسف ول رلة ألةا مة المسلملة. وورلف لمواس هدمواا إسراملب لام 

 رم" اللاود اليندللةا وأطل ت لللاا اسم منو ه يندا. "ي

 -مجلف البحوث ا سووو ملف: مجلف دورلف وصووودر لة الرماسوووف ال امف  دارات البحوث ال لملف وا فواء والدلوو وا ر ووواد - 

 . 21/215م اا ملحق بوراجم افل م وافمينفا ص: 
 http: //www. alifta. com   وا فواء  مصدر اليواب: مووع الرماسف ال امف للبحوث ال لملف 

 ( )موةق للله(. 5)

اَمفَ 1/5118ا ص: 1891رواه البخاري: يواب الطب )باب ما لذير فز الطالوة(ا حدلث روم:  رضوووز -َ ْلٍد  بة ؛ لة أُسوووَ

 . واللّةظ للبخاري. 1/1282ا ص: 5512. وال صف بأيملاا فز صحلل مسلم: يواب الس ما حدلث روم: -هللا لنه
بوريا وح لق وو للق: محمد فؤاد لبد الباوزا دار إحلاء الحجاج أبو الحسووولة ال  ووولري النلسوووا بة صوووحلل مسووولما مسووولم -

 بلروتا د ت ة.  -الوراث ال ربز

الّسفر املندوب: ومثاله، الّسياحة إذا كانت على سبيل الّتدبر واالعتبار، ومعرفة سنن اهلل تعاىل يف  -ب
بِ األمم الّسالفة، قال اهلل تعاىل: ﴿ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض ُُثَّ اْنظُ   [.11نَي﴾ ]األنعام: ُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ

الّسفر املباح: سواء كان للّتجارة أو طلب الكسب والّرزق أو الّّتويح عن الّنفس أو الّتزاور. . . وكّل  -ج
 اللَِّه َواذُْكُروا اللََّه َكِثريًا َلَعلَُّكْم َفْضلِ  أمر مباح، قال تعاىل: ﴿فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة فَانْ َتِشُروا يف اأْلَْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمنْ 

[، وقال أيًضا: ﴿ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِه 11تُ ْفِلُحوَن﴾ ]اجلمعة: 
 [.192ْم ُجَناٌح َأْن تَ ْبتَ ُغوا َفْضاًل ِمْن َربُِّكْم﴾ ]البقرة: [، وقال أيًضا: ﴿لَْيَس َعَلْيكُ 11َوإِلَْيِه النُُّشوُر﴾ ]امللك: 

 -هلل عنهمارضي ا-عمر  املكروه: كسفر اإلنسان وحده دون رفقة إالّ يف أمر البد منه، فعن ابنالّسفر  -د
 .(3)«َلْيٍل أَبًَداَساَر رَاِكٌب بِ َلْو يَ ْعَلُم النَّاُس َما يف اْلَوْحَدِة َما »قَاَل:  -صلى اهلل عليه وسلم-عن النَّيبِّ 

احملرم: وهو ما وضع عليه الفقه اإلسالمي قيوًدا وذلك هبدف مراعاة املصلحة العامة ودفع املفاسد الّسفر  -ه 
سفرهم ومغادرهتم  كبار الّصحابة وأهل الرّأي  -رضي اهلل عنه- اخلطاب بن اّليت تضّر بالفرد أو اجملتمع؛ فقد منع عمر

 -اهلل عنه رضي-اّل بإذنه، ذلك حىّت يستشريهم فيما يعرض عليه من مستجدات األمور؛ كما امتنع املدينة إ
 ِإَذا قَالَ »: -صلى اهلل عليه وسلم-، عماًل حبديث الّنيّب (4)الّدخول بالّصحابة بالد الّشام عام )طاعون عمواس(

ْعُتْم بِالطَّاُعوِن بَِأْرٍض َفالَ َتْدُخُلوَها َوِإَذا  َهامسَِ  .(5)«َوَقَع بَِأْرٍض َوأَنْ ُتْم هِبَا َفاَل ََتُْرُجوا ِمن ْ
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إسحاقا أبو لوسلا ابة السيلت: إمام فز الل ف واالدب. أصله  بة م(: ل  وب212 - 215ه /  511 - 121) ابن السكيت( 6)

 "واب المبرد: ما رألت للب دادللة يوابا أحسة مة خو سواة )بلة البصرو وفارس( و لم بب داد. . مة يوبه: إص ح المنطق

 ال لب واالبداب... وغلرها.  -االضداد -االلةاظ -منه"

 . 2/191ما ص: 1999ا فبرالر18لبناةا الطب ف:  -افل ما خلر الّدلة الِ ِرْيلِزا دار ال لم للم للةا بلروت  -

ب ارا أبو بير افنباري: مة أللم أهب  مانه  بة محمد بة ال اسم بة م(: محمد911 - 221ه / 852 - 521) ابن األنباري( 7) 

 -بافدب والل فا ومة أيثر الناس حةظا لل ووو ر وافخبارا ووفز بب داد. مة يوبه:  ووورح ال صوووامد السوووبع الطواب الجاهللات

 غرلب الحدلث...  -ةات رح االل -إلضاح الوول واالبوداء فز يواب هللا ل  وجب

 . 1/881افل م لل ريلزا ص:  - 
ا د ت ةا ص: 1ميرم ابة منظورا دار بلروت للطبالف و الّن ووووووورا لبناةا الطب ف بة ( لسووووووواة ال ربا جماب الّدلة محمد8)

 مادو: لج .  - 1/825

فرح افنصاري  بة أبز بير بة أحمد بة هللا محمد م(: أبو لبد1528 - 1511هـووووووو/ 121 - 111) القرطبي، شمس الّدين( 9)

الخ رجز ف له مةسوور لالم بالل ف ُولد فز مدلنف ورطبفا وود رحب ب د سوو وطاا إلى ا سوويندرلفا ثم إلى صوو لد مصوور حلث 

اسووووووو ر فلها مة يوبه: وةسوووووولره اليبلر الجامع فحيام ال ر ة اليرلما و الوذيرو بأحواب المووى؛ أحواب ارخرو؛ الوذيار فز 

 يار؛ الو رلب ليواب الومالد... ووفز ال رطبز ودفة فز ص لد مصر. أفضب افذ
نور الدلة الم رول بابة فرحوة الماليز )المووفى سووووووونف  بة الدلباج المذهب فز م رفف أللاة للماء المذهبا إبراهلم -

-111م. ص: 1991ه /1112محلز الدلة الجّناةا دار اليوب ال لملفا لبناةا الطب ف افولى:  بة ا وح لق: مأموةه(299

 [. 119ف 112

  Global Arabic Encyclopediaالموسولف ال ربلف ال الملف  -

ا وح لق: ه ام سملر البخاريا دار ه( 121أحمد ال رطبز )المووفى:  بة ( أنظر: الجامع فحيام ال ر ةا أبو لبد هللا محمد10)

 . 9/19ما ص: 5118/ ه1158لالم اليوبا الرلاضا الممليف ال ربلف الس ودلفا طب ف 

 تعريف املرأة العجوز: -8

العجوز: هي املرأة املسّنة، اّليت طعنت يف الّسّن، ومسّيت عجوزًا لعجزها يف كثرٍي من األمور ويقال للّرجل  -
: "ويقال أيًضا (7)باهلاء"، وقال ابن األنباري: "وال يؤنث (6)عجوٌز، وللمرأة عجوٌز وعجوزة؛ قال ابن السّكيت

لتحقيق الّتأنيث، وروي عن يونس أنّه قال: مسعت العرب تقول عجوزه باهلاء"؛ واجلمع ُعُجٌز  -باهلاء-عجوزة 
 .(8)وَعَجائِزٌ 

 .(10)العجوز بالّشيخة (9)وفّسر القرطيبّ 

 وذكر لفظ العجوز يف القرآن الكرمي أربع مرّات:
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جبر أبو الحجاجا الميزا المخ ومز.  لخ ال راء والمةسرلة.  بة م(: مجاهد255-115هـوووووووو/ 111-51)جبر  بن مجاهد( 11)

إماما ث فا ف لها لالما يثلر الحدلثا برع فز الوةسووووووولر ووراءو ال ر ة والحدلث. رون لة ابة لباس فأيثرا ولنه أخذ 

 رون لة غلره. ال ر ة والوةسلر والة ه. يما 
 http: //www. mawsoah. netالموسولف ال ربلف ال الملف  -

لسار المطلبز بالوالءا المدنز: مة أودم مؤرخز ال رب. مة أهب  بة إسحاق بة هـووو(: محمد111)ووفز سنف ابن إِْسَحاق ( 12)

 وّلف. المدلنف. سية ب داد فمات فلااا ودفة بم برو الخل راة أّم الر لد. له: السلرو النب

 . 52/ 1افل م لل ريلزا ص:  -
 . 9/21( الجامع فحيام ال ر ةا ص: 13)

 . 81ما ص: 5115( وضلف المسنلة اليبار الم اصروا س د الدلة مس د الا لزا مجلس الّن ر ال لمزا اليولت: 14)
لسووار البصووريا أبو سوو لد: واب زا ياة إمام أهب البصووروا  بة م(: الحسووة252 - 115ه / 111 - 51) الحسننن البيننري( 15)

طالب.  أبز بة وحبر افمف فز  منه. وهو أحد ال لماء الة ااء الةصحاء الّ ج اة الّنساك. ولد بالمدلنفا و ّب فز ينل للز

 . . وسية البصرو. ووفز بالبصرو. 

 . 5/551افل م لل ريلزا ص:  -

 ( )حدلث حسة(. 16)

 -يوهو البصر-حملد؛ واب افلبانز: "إسناده ض للا فإنه مع إرساب الحسة إّلاه  بة أخرجه الورمذي فز الّ مامب لة لبد 

 فضالف مدلس وود لن نه... وود حسنوه ل اهد له...".  بة فإّة الراوي لنه المبارك

:  (11)قال جماهد -عليه السالم- [؛ واملقصود هبا: "سارة امرأة إبراهيم25َويْ َلَتا أَأَِلُد َوأَنَا َعُجوٌز﴾ ]هود: ﴿قَاَلْت يَا -
 .(13): كانت بنت تسعني سنة. وقيل غري هذا"(12)كانت بنت تسع وتسعني سنة. وقال ابن إسحاق

- [؛ وهي: سارة امرأة إبراهيم59َلْت َعُجوٌز َعِقيٌم﴾ ]الذاريات: ﴿فَأَقْ بَ َلِت اْمرَأَتُُه يف َصرٍَّة َفَصكَّْت َوْجَهَها َوقَا -
 .-عليه السالم

[؛ وهي 181[، وقوله تعاىل: ﴿ِإالَّ َعُجوزًا يف اْلَغاِبرِيَن﴾ ]الصافات: 121﴿ِإالَّ َعُجوًزا يف اْلَغاِبرِيَن﴾ ]الشعراء:  -
 .-عليه السالم-امرأة لوط 

اّلذي  للفظ )عجوز(: الّتعبري عن املرأة الكبرية، وكذا اّليت بلغت سّن اليأس"واملقصود يف االستعمال القرآين 
 .(14)ال تنجب فيه غالًبا"

وأطلق لفظ )العجوز( يف الّسّنة الّنبوية: للّداللة على املرأة الكبرية يف الّسّن أيًضا. ومنه ما روي عن احلسن 
 ُفاَلن ِإنَّ اجلَنََّة يَا أُمَّ » تعاىل أن يدخل ي اجلّنة، فقال: قال: أتت عجوٌز فقالت: يا رسول اهلل، أدع اهلل (15)البصري

ُقوُل: ﴿ِإنَّا أَْنَشْأنَاُهنَّ َأْخِبُوَها أَن ََّها الَ َتْدُخُلَها َوِهَي َعُجوٌز، ِإنَّ اهللَ تَ َعاىَل ي َ »، فولت تبكي، قال: «الَ َتْدُخُلَها َعُجوزٌ 
 .(16)[«81، 81(﴾ ]الواقعة: 81اًرا )( َفَجَعْلَناُهنَّ أَْبكَ 81ِإْنَشاًء )
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: محمد ناصوور الّدلة افلبانزا ميوبف الم ارل للّن وور و الّوو لعا مخوصوور ال وومامب المحمدلف للورمذيا اخوصووار ووح لق -

 . 152ا ص: ه1118سنف  1الّرلاضا الطب ف 

 ( )موةق للله(. 17)

وم: (ا حدلث ر-رضوووز هللا لناا-خدلجف وفضووولاا  -صووولى هللا للله وسووولم-رواه البخاري: يواب المناوب )باب و ولج الّنبز 

ا حدلث روم: -رضووز هللا لناا-امب الصووحابف )باب فضووامب خدلجف أم المؤمنلة . ومسوولم: يواب فضوو8/1829ا ص: 8111

 . 1/1229ا ص: 5182

 ( )موةق للله(. 18)

. ومسلم: -واللّةظ له - 1/819ا ص: 1182رواه البخاري: يواب و صلر الّص و )باب فز يم ل صر الّص َو(ا حدلث روم: 

َةِر اْلَمْرأَِو َمَع َمْحرَ  رضز -. مة حدلث أَبز ُهَرْلَرَو 5/922ا ص: 1889ٍم إِلَى َحجٍّ َوَغْلِرِه(ا حدلث روم: يواب الحج )باب سوَ

 . -هللا لنه

ا ميوبف مصوطةى البابز الحلبزا الطب ف ه(1125إسوماللب افملر اليح نز الصون انز )المووفى:  بة ( سوبب السوّ ما محمد19)

 . 5/812ما ص: 1911ه/1829الراب ف 
ما 1998ه/1111بلروتا طب ف سنف:  –ا دار الم رفف ه(128أبز ساب  مس افممف السرخسز )المووفى:  بة أحمد بة محمدا المبسوط: ( أنظر20)

ا ضبط ه(911لبد الرحمة الم ربزا الم رول بـووووووو"الحطاب الرللنز" )ت بة محمد بة ل رح مخوصر خللبا محمد مواهب الجليل. 1/111ص: 

البة ودامفا أبو  المغني. 5/151ما ص: 1991ه /1111لراتا دار اليوب ال لملفا لبناةا الطب ف افولى وخّرج  لاوه وأحادلثه: ال ووووووولخ  يرلا لم

هـوووووووو(ا 151ودامف الجمالللز الم دسز ثم الدم  ز الحنبلزا ال الر بابة ودامف الم دسز )المووفى:  بة محمد بة أحمد بة محمد موفق الدلة لبد هللا

 . 8/552ا ص: م1912هـ/1822ميوبف ال اهروا سنف 

 -رضي اهلل عنها-كما أُطلق على املرأة يف معرض اإلنقاص من شأهنا، ومن ذلك ما روي عن عائشة 
ستئذان خدَية فعرف ا -صلى اهلل عليه وسلم-على رسول اهلل  -أخت خدَية-قالت: استأذنت هالة بنت خويلد 

ِغْرُت، فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش محراء الّشدقني قالت: فَ « الّلهم هالة»فارتاع لذلك فقال: 
 .(17)هلكت يف الّدهر قد أبدلك اهلل خريًا منها... 

 حكم السفر للمرأة مبفردها: -1

لى اهلل عليه ص-ال َيوز، بدليل قوله  -عموًما-اتفق الفقهاء على أّن حكم سفر املرأة مبفردها دون حمرم 
َلٍة لَْيَس َمَعَها ُحْرَمةٌ اَل حيَِلُّ الِ : »-وسلم  .(18)«ْمَرأٍَة تْؤِمُن بِاهلِل َواْليَ ْوِم اآلِخِر َأْن ُتَساِفَر َمِسريََة يَ ْوٍم َولَي ْ

"كما اتفقوا على جواز سفرها منفردة بدون حمرم بسبب الفرار من عّدو أو األسر، واهلجرة من دار 
 .(19)الكفر..."

ّج فريضة احلّج، فأجاز املالكية والّشافعية يف األصّح أن تسافر للحواختلفوا يف سفرها من دون حمرم ألداء 
 .(20)الواجب مع الرّفقة املأمونة؛ وخالف احلنفية واحلنابلة
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: ال ل ورط المحرم بب ل ورط افمة للى -فز الم اور لنه -جبلر وبة سلرلة ومالك وافو الز والّ اف ز  بة وواب الّنووي: "واب لطاء وس لد

ف بلروتا الطب ف الطب  -مري الّنوويا دار إحلاء الوراث ال ربز بة  وورل بة الحجاجا أبو  يرلا لحلى بة  وورح صووحلل مسوولم المنهاجنةسوواا". 

 . 9/111هـا ص: 1895الثانلفا 

 ( )حدلث صحلل(. 21)

َواْلَمْرأَوُ َهِذِه اْمَرأَوُ . وَواَب أَُبو َداُوَد: 8/582ا ص: 8812سنة أبى داود: يواب الصلد )باب الّنذر فلما ال لملك(ا حدلث روم: 

 . واب افلبانز: صحلل. -رضز هللا لنه-أَِبز َذرٍّ 

أنظر: صووحلل سوونة أبز داودا صووحل أحادلثه: محمد ناصوور الدلة افلبانزا اخوصوور أسووانلده وللق للله:  هلر ال وواول ا 

 م. 1929ه /1119الّنا ر: ميوب الّوربلف ال ربز لدوب الخللجا الطب ف افولى: 

 : الماب السامم. َسْرِح اْلَمِديَنةِ  - 

جاء فز لوة الم بود: "وفز هذا الحدلث جوا  سةر المرأو وحدها ب   وج وال محرم وال غلرهما إذا ياة سةر ضروروا 

يالاجرو مة دار الحرب إلى دار ا س ما ويالارب ممة لرلد مناا فاح فا ونحو ذلك. والّناز لة سةرها وحدها محموب 

 ر الّضرورو". للى غل

بلروتا الطب ف  –لوة الم بود  وووورح سوووونة أبز داودا محمد  وووومس الحق ال ظلم  بادي أبو الطلبا دار اليوب ال لملف  -

 . 9/111ا ص: ه1111الثانلفا 

 . 8/191( مواهب الجللب ل رح مخوصر الخللبا ص: 22)

 . 8/195( المرجع السابقا ص: 23)

كما أحلق املالكية باحلّج سفرها الواجب، فيجوز هلا أن تسافر مع الرّفقة املأمونة من الّنساء الثّقات يف كل 
(، عن -ناقة الّنيب صلى اهلل عليه وسلم-على )حديث العضباء سفر َيب عليها، واستدّلوا بالقياس 

َباءَ ِلَرْحِلِه، فََأَغاَر اْلُمْشرُِكوَن اْلَعضْ  -صلى اهلل عليه وسلم-قَاَل: َحَبَس َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه-ُحَصنْيٍ  بن ِعْمرَانَ 
َلةً َوقَاَمِت  -قَالَ -نَي... مَّا َذَهُبوا هِبَا َوَأَسُروا اْمرَأَةً ِمَن اْلُمْسِلمِ فَ لَ  -قَالَ -َعَلى َسرِْح اْلَمِديَنِة َفَذَهُبوا بِاْلَعْضَباِء  فَ نُ وُِّموا لَي ْ

َها ِإْن ََنَّاَها اهلُل لَتَ ْنَحَرن ََّها  فَُأْخِبَ الّنيب  َها ُُثَّ َجَعَلْت ِللَِّه َعَلي ْ اَل: ِبَذِلَك فَ قَ  -صلى اهلل عليه وسلم-اْلَمْرأَُة... فَ رَِكَبت ْ
َها لَتَ ْنَحَرن ََّها! اَل َوفَاَء لَِنْذٍر يف َمْعِصَيةِ -أَْو َجَزتْ َها-بِْئَسَما َجَزيِْتيَها » ِْلُك اْبُن ، ِإِن اهلُل َأَْنَاَها َعَلي ْ  اهلِل َواَل ِفيَما اَل ََ
 .(21)«آَدمَ 

ن َترج مع غري ذي : "قال األهبري ألهنا لو أسلمت يف دار احلرب لوجب عليها أ(22)ويف مواهب اجلليل
حمرم إىل دار اإلسالم وكذا إذا أسرت وأمكنها أن هترب منهم يلزمها أن َترج مع غري ذي حمرم فكذلك يلزمها أن 

 تؤدي كل فرض عليها إذا مل يكن هلا ذو حمرم من حج أو غريه، انتهى".

ة خلروج مع الرفق: "...حكم سفرها الواجب مجيعه حكم سفرها حلج الفريضة يف ا(23)وجاء فيه أيًضا 
املأمونة، قال القاضي عبد الوهاب وغريه: وتقدم يف كالم ابن رشد والتلمساين عن األهبري إشارة إىل ذلك وذلك  
كسفرها حلجة النذر والقضاء وكل سفر َيب عليها ويف قول املصنف )بفرض( إشارة إىل ذلك... ُفِهم من قول 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 2, 2018           

 
 623 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           

 . 8/191( المرجع السابقا ص: 24)

أكثر، إال بزوج أو حمرم وهو كذلك فيما كان على مسافة يوم وليلة فاملصنف )بفرض( أن سفرها يف الّتطوع ال َيوز 
وسواء كانت شابة أو متجالة وقيد ذلك الباجي بالعدد القليل... ونقله عنه يف اإلكمال وقبله ومل يذكر خالفه، 

ذا كانت يف رفقة إوذكره الزنايت يف شرح الّرسالة على أنّه املذهب فيقيد به كالم املصنف وغريه ونّص كالم الزنايت: 
مأمونة ذات عّدة وعدد أو جيش مأمون من الغلبة واحمللة العظيمة فال خالف يف جواز سفرها من غري ذي حمرم 
يف مجيع األسفار الواجب منها واملندوب واملباح من قول مالك وغريه إذ ال فرق بني ما تقدم ذكره وبني البلد هكذا 

 ذكره القابسي، انتهى".

 رأة العجوز مبفردها:حكم سفر امل -1

كما أن فقهاء املالكية والّشافعية اّلذين أجازوا االستعاضة عن الّزوج أو احملرم بالرّفقة اآلمنة، قد اختلفوا: 
 هل يستثىن من ذلك العجوز فتسافر مطلقا دون رفقة آمنة أو ال؟

ر املالكية رّفقة اآلمنة، وهو قول مجهو املذهب األول: استواء املرأة الّشابة والعجوز يف أنّه ال استغناء عن ال -أ
 والّصحيح عند الّشافعية.

ودليلهم: عموم لفظ املرأة يف األدلة اليّت تنهى عن الّسفر إالّ مع الّزوج أو احملرم، قالوا: والرّفقة اآلمنة ِاستثناء 
 لتحقق املقصود هبا من أمن الفتنة.

ولو كانت كبرية، وقد قالوا: لكّل ساقطة القطة، وَيتمع كما أّن العجوز مظّنة الّطمع فيها ومظّنة الّشهوة 
 .(24)يف األسفار من سفل الّناس وسقطهم من ال يرتفع عن الفاحشة بالعجوز لغلبة شهوته وقلة دينه
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س د الوجلبز ال رطبزا أبو الوللد الباجلة له  بة خلل بة م(: سللماة1121 - 1115ه = 191 – 118) أبو الوليد الباجي( 25)

ماليز يبلرا مة رجاب الحدلث. أصوووووووله مة بطللوس ومولده فز باجف بافندلس. ولز ال ضووووووواء فز ب ض أنحاء افندلس. 

سبع ل ر س لة وأرب مامف ل سنف أربع وو و لللف خلت مة رجب ودفة بالرباط للى ضةف البحر وصلى للله وووفز بالمرلف 

المنو ى فز  -فرق الة ااء -اخو ل الموطآت -الوسدلد إلى م رفف الووحلد -ابنه أبو ال اسم. مة يوبه: السراج فز للم الحجاج

  رح المدونف...  - رح موطأ مالك
 [. 511ف 192الدلباج المذهب فز م رفف أللاة للماء المذهبا ص:  -

هـوووووووو(: ورطبز  للم ف ااء وووه بأوطار 151-111)رشنند المالكي المكنأ أبا الوليد لالجّدل بن محمد بن أحمد بن محمد( 26)

افندلس والم رب وم دمام الم ورل له بصحف النظر وجودو الوأللل ودوف الة ه. ألل: البلاة والوحصلب لما فز المسوخرجف 

لللف  -رحمه هللا-وامب يوب المدونف... وأج اء يثلرو فز فنوة مة ال لم مخولةف. ووفز الم دمات ف -مة الووجله والو للب 

سم. ومولده  سنف ل رلة وخمسمامف ودفة بم برو ال باس وصلى للله ابنه ال ا افحد ودفة ل لف الحادي ل ر لذي ال  دو 

 فز  واب سنف خمس وأرب مامف. 
 [. 112ف 828المرجع السابقا ص:  -

سافر يلل  اءت فز يب افسةار ب   وج وال محرم". باجيال( واب 27) ّ ابف وأّما اليبلرو غلر الم وااو فو : "هذا لندي فز ال

 . 9/111الحجاجا للّنوويا ص:  بة المنااج  رح صحلل مسلم

ابف". مواهب الجللب ابن رشنننننندوواب  ل وووووورح : "إة يانت موجالف أو ممة ال لؤبه به لم ومنع مة الخروج لرلد بخ ل ال ووووووّ

 . 8/191مخوصر الخللبا ص: 

أحمد ال ووربلنزا  وومس الّدلة: ف له  وواف زا مةسوورا مة  بة م(: محمد1121 -ه =. . . 922 -). . .  الخطيب الشننربيني( 28)

أهب ال اهرو. له وصووانللا مناا )السووراج المنلر( فز وةسوولر ال ر ةا و)ا وناع فز حب ألةاظ أبز  ووجاع(ا و)مناسووك الحج(ا 

محواج فز  وووووورح منااج الطالبلة للنووي( فز الة ها و)و رلرات للى المطوب( فز الب غفا و) وووووورح  ووووووواهد و)م نز ال

 ال طر(. 

 . 1/1أنظر: افل م للِ ِرْيلزا ص: 
( م نز المحواج إلى م رفف م انز ألةاظ المنااجا محمد الخطلب ال وووووووربلنزا النا ووووووور دار الةيرا بلروتا د ت ةا ص: 29)

1/112 . 
 . 5/128ص: ا الس م ( سبب30)

 . 1/112( م نز المحواجا ص: 31)

، وبعض الّشافعية )منهم اخلطيب (27)((26)وابن رشد(25)املذهب الثّاين: يرى بعض املالكية )الباجي -ب
 سفر العجوز بدون حمرم أو زوج أو رفقة آمنة ما أمنت الطريق. مشروعية (29)((28)الّشربي ي

، وهذا اّلذي صرّح به الّشربي ي: "وكذا َيوز هلا (30)ودليلهم: "أهّنم نظروا إىل املعىن فخصصوا به العموم" 
 .(31)اخلروج وحدها إذا أمنت وعليه محل ما دّل من األخبار على جواز الّسفر وحدها"
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 . 812-811( وضلف المسنلة اليبار الم اصروا ص: 32)
  إذ لو ياة هذا المحرم ابًنا صووووووو لًرا لم لبلغ الحلما فإّنه ال لجو  السوووووووةر بمةردها م ه؛ ولذلك أجا وا الّرف ف ارمنف. إّنما

 الم صود أمة الةونفا وهللا أللم. 

ا ِمْة حدلِث: 1211أخرجه البخاري فز: ج اء الصلد )باُب حجِّ النساء(ا حدلث روم:  افثَر الذي ( أنظر33)

ه  لولٍ  بة لبد الرحمة بة إبراهلم بة س د بة إبراهلم  . -رضز هللا لنه-لة أبله لة جدِّ
 . 8/1811ا ص: 8111( رواه البخاري: يواب المناوب )باب ل مات الّنبوو فز ا س م(ا حدلث روم: 34)

ِعيَنةَ  -  : المرأو فز الاودج وهو فز افصب اسم للاودج. الظَّ

ٍئ:  - اُر َطيِّ اطر الخبلث المةسووووووودا والمراد وّطاع الّطرلق؛ وطزء وبللف م ووووووواورو مناا ُدعَّ الّدلار جمع دالرا وهو ال وووووووّ

 حاوم.  بة لديّ 

ُروا اْلباِلَد -  : أي أوودوا نار الةونفا وملؤا افرض  ّرا وفساداا وهو مسو ار مة اسو ار الّنار وهو ووودها. َسعَّ

 خامتة )الّّتجيح(:

 .(32)من الّسفر مبفردها من دون حمرم، معقول املعىن وليس للّتعبد" -مطلًقا-"احلكم مبنع املرأة 

- قد أَِذَن ألزواج النيبِّ  -رضي اهلل عنه- اخلطَّاب بن أنَّ عمر« صحيحه»ممَّا يقوِّي اعتباَر املعىن ما رواهُ البخاريُّ يف 
رضي  عوفٍ  بن رمحنعفَّان وعبَد ال بن حجَّها، فبَ َعث معهنَّ عثمانَ باحلجِّ يف آِخِر حجٍَّة  -صلى اهلل عليه وسلم

حيجُّ هبنَّ يف خالفته أيًضا،  -رضي اهلل عنه- اخلطَّاب بن بعد عمر -رضي اهلل عنه-، ُثَّ كان عثماُن (33)اهلل عنهما
سفرهنَّ للحجِّ، وقد  ملؤمنني كنَّ مثانيًة يفوهذا ُحجٌَّة وإمجاٌع على جواِز سفر املرأة برُْفقِة نساٍء ثَِقاٍت؛ ألنَّ أمَّهاِت ا

على هذا األمر من دون نكرٍي  -صلى اهلل عليه وسلم- عوٍف ونساُء النيبِّ  بن اتَّفق عمُر وعثمان وعبُد الرمحن
 رضي اهلل عنهم. عليهنَّ من غريهم من الّصحابة

جوز يف  من الّشافعية، جواز سفر العولذلك يُ َرَجح ما ذهب إليه ابن رشد والباجي من املالكية والّشربي ي 
كّل األسفار املشروعة من دون حمرم أو رفقة آمنة، بشرط أمن الطّريق، وذلك أخًذا بالّتيسري والّسعة عليهّن يف 
 األسفار من أجل العالج أو صلة األرحام... ، خاصة يف هذا العصر اّلذي غلبت عليه تطور وسائل الّنقل والّسفر.

َنا أَ  -رضي اهلل عنه-َحاِتٍِ  بن ي )حديث الظَِّعيَنة( َعْن َعِديِّ ويعّضد هذا الرّأ صلى -نَا ِعْنَد النَّيبِّ قَاَل: "بَ ي ْ
فَِإْن طَاَلْت ِبَك »ا، قَاَل: ، قُ ْلُت: مَلْ أََرَها َوَقْد أُنِْبْئُت َعن ْهَ «يَا َعِديُّ َهْل رَأَْيَت احلِْريَة؟ »... فَ َقاَل: -اهلل عليه وسلم

، قُ ْلُت: ِفيَما بَ ْي ِي َوبَ نْيَ نَ ْفِسي «لَتَ َرَينَّ الظَِّعيَنَة تَ ْرحتَُِل ِمن احلِْريَِة َحىتَّ َتطُوَف بِاْلَكْعَبِة اَل ََتَاُف َأَحًدا ِإالَّ اهللَ  َحَياةٌ 
ُل ِمْن احلِْريَِة َحىتَّ َتطُوَف بِاْلَكْعَبِة اَل يَنَة تَ ْرحتَِ . قَاَل َعِديٌّ: فَ رَأَْيُت الظَّعِ ؟!..فَأَْيَن ُدعَّاُر طَيٍِّئ الَِّذيَن َقْد َسعَُّروا اْلِباَلد

 .(34)ََتَاُف ِإالَّ اهلَل"
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لروتا ب -حجر أبو الةضووب ال سوو  نز ال وواف زا دار الم رفف بة للز بة أنظر: فول الباري  وورح صووحلل البخاريا أحمد

 . 1/118ا ص: ه1829

َلُيوُة فزِ : »-صوولى هللا للله وسوولم–واب: واب رسوووب هللا  -هللا لنه رضووز-( أصووب الحدلث ما رواه مسوولم لة أبز هرلرو 35)

َمُ وا أَْنُوْم َوالَ  َباُؤُيْم َفإِ  اُبوَة َلأُْووَنُيْم ِمَة افََحاِدلِث ِبَما لَْم َوسوووْ
الُوَة َيذَّ َماِة َدجَّ لَوَنُيْم َوالَ َلْةِوُنوَنُيمْ  ِخِر ال َّ اُهْم الَ ُلضوووِ اُيْم َوإِلَّ . «لَّ

َواَلِف َلِة الَضَ َةاِء َواالِْحِوَلاِط فزِ َوَحَملَِاا(ا حدلث روم: ر ْاِى َلِة الرِّ  . 1/9ا ص: 11واه فز الم دمف )باب النَّ
لبناةا الطب ف افولى:  - رل النوويا وح لق: د/ محمود مطرجزا دار الةيرا بلروت بة ( المجموع  رح الماذبا لحلى36)

 . 2/511ما ص: 1991ه /1112

أخِب بأّن  -صلى اهلل عليه وسلم-"فإن قيل: ال يلزم من حديث عدّي جواز سفرها بغري حمرم ألن الّنيّب 
بأنّه سيكون دّجالون  : »-صلى اهلل عليه وسلم-هذا سيقع ووقع فال يلزم من ذلك جوازه؛ كما أخِب 

ذّم  خرج يف سياق« سيكون دّجالون كّذابون»، وال يلزم من ذلك جوازه. فجوابه: أّن هذا احلديث (35)«كّذابون
احلوادث. أّما حديث عدّي فخرج يف سياق املدح والفضيلة واستعالء اإلسالم ورفع مناره فال َكن محله على ما 

 .(36)ال َيوز"

، فاألصل يف املسألة االلتفاُت إىل املعاين -كما ذكرت آنًفا-أحكام العادات وألنَّ الّسفر يندرج يف 
ا  واملقاصد اليت جاءت هبا الّنصوص الّشرعية ال الوقوف على َاهرها، كما أنَّ سفر املرأِة بغري حَمَْرٍم إمنا ُحرِّم سدًّ

 للّذريعة، و"َما ُحرَِّم ِلَسدِّ الذَّرِيَعِة يُ َباُح لِْلَحاَجِة".
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