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هذا احلديث الشريف الذي يدل على اشرتاط وجود احملرم  -هللا  رمحه -ذكر املصنف 
للمرأة إذا سافرت، ونظرًا لتعلق هذا احلديث بالسفر إىل نسك احلج والعمرة، ناسب أن يعتين 

 Uبذكره هنا، وقد اشتمل هذا احلديث الشريف على توجيه من رسول هللا  -رمحه هللا  -املصنف 
 وجود حمرم.ألمته حبرمة سفر املرأة بدون 

"ال حيل" صيغة من صيغ التحرمي،  ] ) ال حيل المرأة ( [يقول عليه الصالة والسالم: 
بقوله "ال حيل" فإن معىن ذلك حترمي  Uإذا قال: "ال حيل"، أو ورد احلديث عن رسول هللا  8فاهلل 

 چ چ ژوقال تعاىل:   ژ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ژهذا األمر املنهي عنه، قال تعاىل: 

كل ذلك مبعىن التحرمي، فنفي احلل يدل داللة واضحة على احلرمة، حىت قال    ژ ڇ ڇ چ  چ
 بعض العلماء: إهنا من الصيغ الصرحية. يعين: القوية يف الداللة على التحرمي.

نكرة عامة شاملة للمرأة سواء كانت صغرية أو كبرية، سواء كانت  ] ) ال حيل المرأة ( [
مل يفرق فيه بني امرأة  ] ) ال حيل المرأة ( [فاتنة أو غري فاتنة، فقوله عليه الصالة والسالم: 

إىل أن وجود احملرم يف السفر بالنسبة للمرأة  -رمحهم هللا  -وأخرى، ومن هنا ذهب مجهور العلماء 
النساء، وذهب بعض العلماء إىل استثناء املرأة الكبرية وهذا مذهب ضعيف؛ ألهنم  عام شامل جلميع

نظروا إىل أن العلة هي خوف الفتنة، والكبرية ال تشتهى والفتنة فيها قليلة، ولذلك خفف هللا يف 
حكمها أكثر من غريها، وهذا مذهب ضعيف من جهة األثر ومن جهة النظر، أما من جهة األثر: 

 8عمم يف احلكم ومل يفرق بني الصغرية والكبرية، ولو كان هناك فرق يف شرع هللا  U فألن النيب
استثىن القواعد من النساء  ,َلَورد االستثناء ولورد ما يدل على ختصيص املرأة الكبرية، فإن هللا 

: ) ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم Uقال: قال رسول هللا  Wعن أيب هريرة  - 233] 
 اآلخر أن تسافر مسرية يوم وليلة إال ومعها حرمة (.

 ويف لفظ البخاري: ) ال تسافر مسرية يوم إال مع ذي حمرم ( [.
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وذلك الختالف احلكم وورود التخصيص، فلو كان يف السفر رخصة لبينتها نصوص الكتاب 
لذلك يضعف هذا القول من جهة النص، وهو ضعيف من جهة النظر فإننا إذا نظرنا إىل والسنة، و 

وجود احملرم مع املرأة ال خيتص بقضية اخلوف عليها من جهة اعتداء الغري عليها، وإمنا يشمل وجود 
سه إىل احلاجة من املرأة إىل الرجل معها فإهنا يف السفر حتتاج إىل املعونة، حىت لرمبا احتاج الرجل نف

عن سفر الرجل وحده، فكيف إذا سافرت املرأة؟ فالسفر مظنة  Uمن يعينه، ولذلك هنى النيب 
احلاجة إىل املعونة، وإذا كانت املرأة الكبرية ال تشتهي فإن لكل ساقطة القطة، إذا أُمنت الفتنة من 

صغرية أو كانت كبرية  جانبها مل تؤَمن من غريها، ولذلك حُيكم بتحرمي سفر املرأة عموماً سواء كانت
هذا شرع هللا الذي حكم به من فوق سبع مساوات، فإذا فر ق فرقنا وإذا عمم يف احلكم عممنا، وهللا 

 يعلم وحنن ال نعلم.

يدل على حرمة سفر املرأة بدون حمرم، واختلف العلماء يف هذا  ] ) ال حيل المرأة ( [
لكبرية، فاملرأة اليت جترؤ على أن تسافر بدون التحرمي: قال بعض العلماء: أخشى أن يصل إىل حد ا

وجود حمرم فإهنا تكون مرتكبة لكبرية. وقال بعض العلماء: إنه ال يصل إىل حد الكبرية. والواقع أن 
الشريعة فيها وسائل وفيها مقاصد إذا أمرت أو هنت إما أن تأمر بالشيء مقصدًا أو تأمر بالشيء 

هو الغاية  -والعياذ باهلل  -دًا أو تنهى عنه وسيلة، فالزنا وسيلة، وإما أن تنهى عن الشيء مقص
والفتنة العظيمة، والسفر بدون حمرم واخللوة باملرأة األجنبية والنظر إىل املرأة األجنبية وحنو ذلك كلها 
وسائل تفضي إىل الوقوع يف هذا األمر احملرم الذي عظ م هللا حرمته من فوق سبع مساوات؛ ملا فيه من 

عب العظيمة والويالت الكبرية على األمة أفرادًا ومجاعة، فهذا التحرمي هنا من باب حترمي املصا
أن الوسائل تعظم بعظم  -رمحهم هللا  -الوسائل املفضية للوقوع يف احملرمات، وعند أهل العلم 

ة اليت أعظم من الوسيل -والعياذ باهلل  -مقاصدها، فالوسيلة اليت تنتهي بالعبد إىل الشرك كالغلو 
تنتهي إىل ما دون ذلك من احملرمات، أعظم من غريها من احملرمات كلها، والوسيلة  اليت تنتهي 

وشهادة الزور وحنوها من أكرب كبائر  -والعياذ باهلل  -بالعبد إىل عقوق الوالدين وقطيعة الرحم 
ت واملستحبات الذنوب أعظم من غريها من الوسائل األخر، فكما أن الطاعات واألوامر والواجبا
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واملندوبات تتفاوت درجاهتا، كذلك احملرمات تتفاوت دركاهتا وسيئاهتا وخطيئاهتا، فهنا السفر بدون 
: أنه جَير ِّئ املرأة على االختالط -وليس بقليل  -حمرم وسيلة إىل الزنا وإىل احلرام، وأقل ما فيه 

الطيبة  Uت فاطمة بنت رسول هللا بالرجال، ومقصود الشرع حفظ املرأة وصيانة املرأة، ولذلك قال
بنت الطيب صلوات هللا وسالمه عليه ورضي هللا عنها وأرضاها: "خري للمرأة أن ال ترى الرجال وال 

، كذلك إذا  8يراها الرجال". فاحملرم حيفظها وتتقي الزلة وتبتعد عن اهلنة بوجود من حيفظها بعد هللا 
ال حيفظ نفسه، فكم من امرأة صاحلة دينة مستقيمة كانت عفيفة حافظها لنفسها فقد يكون الغري 

حمافظة تناوشتها الذئاب وحرص من ال خري فيه على أذيتها واملساس حبرمتها وعرضها، فإذا كانت 
وحيفظ غريها  -بإذن هللا  -املرأة صاحلة فغريها قد ال يكون صاحلاً، فمن هنا وجود احملرم حيفظ املرأة 

فتأىب الذئاب أن تعتدي على القطيع الذي معه كلبه الذي حيفظه بعد  من االعتداء على حدود هللا،
ال حيل ] ، فلذلك ال بد من وجود احملرم عمومًا سواء كانت املرأة كبرية أو كانت صغرية 8هللا 

كلمة عظيمة ال   ر ( [) المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخ] . يقول عليه الصالة والسالم: [ المرأة
يسمعها مؤمن وال مؤمنة إال خشع قلبه واستقام فؤاده لربه واستجاب ألمر هللا وهنيه، فذك ر رسول 

بأعظم شيء وهو اإلميان باهلل، وكأنه يناشد كل امرأة مؤمنة أن تتقي هللا يف نفسها وأن  Uاألمة 
] ) ال حيل المرأة تؤمن باهلل رم. أن تكون سبباً يف فتنتهم بالسفر بدون حم Uتتقي هللا يف أمة حممد 

فذكر هللا بأعظم أمسائه وقال عليه الصالة  ] ) تؤمن باهلل ( [مل يقل تؤمن وسكت وإمنا قال:  ( [
ألن املؤمن من أعظم ما خيوفه ويردعه ومينعه عن احملرمات  ] ) تؤمن باهلل واليوم اآلخر ( [والسالم: 

طاعة رهبا وتثبت على اهلداية واخلري والرب ما كانت ذاكرة  ذكره لآلخرة، ولذلك تستقيم القلوب على

فاملؤمن يقض مضجعه   ژ ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ژلآلخرة، ولذلك يقول تعاىل: 
ذلك وذك ر به النساء  Uويقلق نفسه ذكر اآلخرة وما فيها من الشدائد واألهوال، فذكر رسول هللا 

 وذك ر به األمة مجعاء حىت ال يكون هذا السفر وسيلة إىل االعتداء على حدود هللا واالنتهاك حلرماته. 



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                   (233رقم احلديث ) -باب ما يلبس احملرم من الثياب   

 

 1774 

فذكر اليوم اآلخر، ومن هنا كان العلماء  مرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر ( [) ال حيل ال] 
اآلخرة استقامت نفسه وزهد يف هذه يوصون بكثرة ذكر اآلخرة، فمن أكثر من ذكر  -رمحهم هللا  -

، ولذلك ال يستتم العبد الطاعة على وجهها وال يكون عفيفاً ,الدنيا وعظُمت رغبته فيما عند هللا 
    وانتهاكها إال باهلل مث بذكر اآلخرة، فقال عليه الصالة والسالم:  -جل وعال  -عن حرمات هللا 

 افر مسرية يوم وليلة إال ومعها ذو حمرم ( [أن تس ) ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر] 

أي:   ژ    ۈئ ۆئ ۆئ ژيقال: أسفر الشيء إذا بان واتضح، قال تعاىل:  ] ) أن تسافر ( [قوله: 
مسي السفر سفراً؛ ألنه  ] ) تسافر ( [اتضح ضوؤه وبان ضياؤه، وقوله هنا عليه الصالة والسالم: 

يسفر فيه اإلنسان فيظهر عن العمران ويفارق األهل والولدان، وألنه يسفر عن أخالق الرجال يف 
فيه  ] ) أن تسافر مسرية يوم وليلة ( [الصرب والتحمل والقوة واجللد. وقوله عليه الصالة والسالم: 

فة السفر، وأن ما دوهنا ال يسمى سفراً؛ ألنه دليل على أن املسافة اليت تقطع يف اليوم والليلة هي مسا
خرج  Uتسمية ما دون اليوم والليلة بالسفر؛ وألن النيب  Uمل يثبت يف كتاب هللا وال سنة رسول هللا 

وكانت  -ملا دون مسافة اليوم والليلة ومع ذلك مل يقصر الصالة، فخرج إىل أحد وخرج إىل اخلندق 
بين قريظة وهم على أربعة أميال من املدينة ومع ذلك ما قصر  إىل U، وخرج -برازًا عن املدينة 

الصالة مع أنه يف حكم السفر؛ ألنه خرج لقتاهلم واملرابطة على حصوهنم ومع ذلك مل يأخذ أحكام 
: إن السفر يتقيد -رمحهم هللا  -السفر، فدل على أن السفر حمدد، ومن هنا قال مجهرة العلماء 

ما دوهنا ال يعترب سفراً؛ ألن املرأة ممنوعة أن تسافر إال مع ذي حمرم، فلو كان  مبسرية اليوم والليلة وأن
ما دون اليوم والليلة يسمى سفرًا لقال عليه الصالة والسالم: ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر 

ا على فدل هذ ] ) أن تسافر مسرية يوم وليلة ( [أن خترج من مدينتها أو من قريتها، وإمنا قال: 
صحة ما ذهب إليه مجهور العلماء وهو دليل منتزع من السنة وله وجهه، وقال به األئمة األربعة 

على خالف بني  -رمحة هللا على اجلميع  -وأصحاهبم من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة 
لكنهم كلهم متفقون  اجلمهور هل السفر بثالثة أيام أو باليوم والليلة اخلالف بني احلنفية واجلمهور،
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على أن السفر حمدود مبسافة معينة. وقال بعض العلماء: السفر ال حد له فكل ما مساه العرف سفراً 
، قالوا: ألنه مل -رمحة هللا عليهم  -فهو سفر، وهبذا القول يقول فقهاء الظاهرية وبعض أهل احلديث 

يث الصحيح الواضح يف داللته على تسمية يرد يف الكتاب والسنة تقييد للسفر. وُرد عليهم هبذا احلد
مسرية اليوم والليلة سفراً وأن ما دوهنا ليس بسفر، فحينئذ ال يصح أن نقول: ما يسميه الناس سفراً، 
وهذه املسألة تعرف عند العلماء مبسألة الرجوع إىل العرف، فقوهلم : رجوع إىل العرف والقاعدة: أنه 

لنص، وهنا قد ُوجد الدليل ووجد النص فوجب الرجوع عليه، ال حيتكم إىل العرف إال بعد فقد ا
والسبب يف هذا: أننا لو رجعنا إىل أعراف الناس فإن هذا خيتلف فأناس يعد ون الشيء سفرًا وأناس 

يأذن لكم أن تقصروا الصالة ونقول ألولئك ال تقصروا  8ال يعد ونه سفراً، فهنا نقول هلؤالء: هللا 
ن مسافة أولئك أبعد من مسافة هؤالء، وعلى كل حال فالنص واضح يف الصالة! مع أنه قد تكو 

 داللته يف تسمية مسرية اليوم والليلة سفراً.

هذا احلديث من بديع قوله عليه الصالة والسالم؛ ألنه اشتمل على التحديد بالزمان 
حتديد بالزمان،  ] ) مسرية يوم وليلة ( [حتديد باملكان، وقوله:  ] ) مسرية ( [واملكان، فقوله: 

فاملسافة اليت تقطعها اإلبل يف القدمي ويف احلديث لو سارت سريًا معتادًا يف زمان ليس بشديد احلر 
وال بشديد الربد يف الزمان املعتدل تقارب ما بني السبعني إىل مخس وسبعني كيلو مرتاً، هذه املسافة 

كل خروج يشملها وزيادة، فإذا  هي مسافة القصر وهي مسافة السفر وترتتب أحكام السفر على  
كان اخلروج ملا دوهنا فليس بسفر، فلو قال قائل: كيف حنكم بأن اإلنسان مسافر إذا سافر أربعاً 

مخسًا وسبعني كيلو مرتًا إال مرتًا ونقول هلذا: اقصر وهذا ال تقصر؟  -مثاًل  -وسبعني كيلو مرتًا 
حدة فهو داخل حدود احلرم ولو خرج خطوة نقول: نعم، أال ترى الرجل يف مكة لو خطا خطوة وا

واحدة فهو ليس باحلرم، هذا حتديد من الشرع وحكم من الشرع، فما قيده الشرع فهو مقيد وهللا 
حيكم وال معقب حلكمه، مساه عليه الصالة والسالم سفرًا ومل يسم ما دونه، فنسمي ما مساه سفراً 

تعارضت احلقيقة العرفية مع احلقيقة الشرعية لقدمنا وما دونه ليس بسفر ولو مساه الناس سفراً، فلو 
احلقيقة الشرعية وهي اليت يعول عليها ويُعمل هبا. أما بالنسبة للتحديد بالزمان والتحديد باملكان، إذا 
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ضاق التحديد باملكان فالرجوع إىل الزمان وإذا ضاق التحديد بالزمان فالرجوع إىل املكان، معىن 
بل يف مكان يصعب فيه قطع السبعني كيلو مرت كاجلبال الشاهقة وحنوها ذلك: أنه لو سافر باإل

ومشى يوماً وليلة تامة كاملة حل له القصر، وهذا راجع إىل أنه إذا ضاق املكان ُرجع إىل الزمان؛ ألن 
جعل وصف السفر بالزمان وباملكان، وإذا ضاق الزمان ُرجع إىل املكان: فلو سافر بالطائرة  Uالنيب 

      وقطع مئات الكيلو مرتات يف ظرف نصف ساعة قلنا هي مسرية يوم وليلة باملكان؛ ألنه قال: 
عليه الصالة والسالم، وعلى هذا ال يشكل على طالب العلم وعلى العامل هذا  ] ) مسرية ( [

ضبط سفر املرأة بالزمان وباملكان، فإذا كانت خترج يف نفس  Uألصل الذي ذكره العلماء: أن النيب ا
اليوم وتعود يف نفس اليوم ولو خرجت بساعتني ولكن قطعت مسريهتا فقد طبق عليها حديث رسول 

د قطعت وق آلخر أن تسافر مسرية يوم وليلة ( [) ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم وا] : Uهللا 
مسرية اليوم والليلة، فإذاً إذا ضاق الزمان ُرجع إىل املكان وإذا ضاق املكان ُرجع إىل الزمان، وهذا من 
حكمة الشرع فإن السيارة لو كانت تقطع مسافة الثمانني كيلو مرت يف خالل نصف ساعة رمبا 

فالعربة بالزمان إن ضاق تعطلت ورمبا أصاهبا الكلل يف سريها ولرمبا طرأت ظروف يف خمرج اإلنسان، 
ذكر  U؛ ألن رسول اهلدى -على التفصيل الذي ذكرناه  -املكان والعربة باملكان إن ضاق الزمان 

 األمرين ورتب وصف السفر عليهما.

كما يف الرواية األوىل أو: ) إال ومعها ذو حمرم (   مة ( [) إال ومعها ذو حر ] : Uقال 
     الشيء حيرم فهو حرام إذا كان ممنوعًا على اإلنسان. وقوله: احلرام يف لغة العرب: املمنوع، حرم 

املراد به: الشخص الذي حيرم عليه نكاح املرأة، يسمى حمرماً من هذا الوجه؛ ألن  ] ) ذو حرمة ( [
الشريعة حرمت على املسلم نساًء وأباحت له نساًء، وهذا التحرمي فيه تفصيل فاملرأة تسافر مع احملرم 

عليها نكاحه إما من جهة النسب أو من جهة املصاهرة أو من جهة الرضاعة، فهذه ثالثة الذي حيرم 
أسباب: السبب األول: النسب، والسبب الثاين: املصاهرة، والسبب الثالث: الرضاعة. ومعرفة 
األرحام واحملارم أمر جيب على املسلم أن يتعلمه، فإنك رمبا وجدت املسلم وقد بلغ الثالثني بل 
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عني وهو ال يعرف من املرأة اليت جيوز له أن خيتلي هبا، ومن املرأة اليت جيوز له أن يصافحها، واألرب
ومن املرأة اليت حيل له أن يسافر معها، فمسألة معرفة احملارم مسألة مهمة ينبغي تعليمها لألبناء 

ين هللا وشرع وللبنات، ولرمبا جاءت أعراف خمالفة هلدي الشرع فينشأ اإلنسان على أمر خمالف لد
هللا، ولرمبا يستبيح النظر إىل املرأة واخللوة هبا وملسها وهو يظن أهنا حمرم، فتجد يف بعض األعراف: أن 
زوجة اخلال يقال هلا "خالة" ولرمبا صافحها وسلم عليها، وكذلك زوجة العم يقال هلا "عمة" ولرمبا 

فال حتل زوجة العم ليست مبحرم جلس معها وصافحها وسافر معها، وال شك أهنا ليست مبحرم، 
البن أخيه، وكذلك زوجة اخلال ليست مبحرم البن أخته، فال جيوز للمسلم أن يكون جاهاًل مبثل 
هذه األمور وال حيل له أن جيلس مع امرأة خيتلي هبا أو يصافحها أو يسافر معها حىت يعلم أهنا ممن 

النسوة أوهلن : األم، مث البنت، مث األخت، مث  مسى هللا ممن حتل له. احملارم من جهة النسب: سبع من
العمة مث اخلالة مث بنت األخت مث بنت األخ، هؤالء سبعة من جهة النسب، والنسب هو القرابة، 
ومسي النسب نسباً؛ ملكان اإلضافة يقال: فالن بن فالن، فاألم أول هؤالء السبع األم، واألم هي كل 

شرة أو بواسطة، فاملباشرة: هي األم اليت ولدت اإلنسان، واليت أنثى لك عليها والدة سواء كانت مبا
بواسطة: كأم أمه وأم أبيه سواء متحضت باإلناث أو متحضت بالذكور أو مجعت بينهم، متحضت 
باإلناث كأم أم األم وهي اجلدة من جهة األم، أو متحضت بالذكور كأم أب األب وهي اجلدة من 

ب األم أو أم أم األب، فهؤالء كلهن حمارم؛ لقوله تعاىل: جهة األب، أو مجعت بينهما كأم أ

وقد أمجع العلماء على أن األم هنا تشمل من ذكرنا. ثانياً:   ژ   ڌ ڌ ڍژ
البنت، والبنت هي: كل أنثى لك عليها والدة، سواء كانت مباشرة لبنتك أو كانت بواسطة كبنت 

بالذكور كبنت ابن االبن، أو مجعت بينهما   بنتك، متحضت باإلناث كبنت بنت البنت، أو متحضت
كبنت ابن البنت أو كبنت بنت االبن، هذا بالنسبة للبنت كل أنثى كل عليها والدة سواء كانت 

. الثالثة:  ژ ڎ   ڌ ڌ ڍ ژمباشرة أو بواسطة، والدليل قوله تعاىل: 
ركت األب يف أحد العمة وهي: كل أنثى شاركت أباك يف أحد أصليه أو فيهما معاً، كل أنثى شا
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أصليه وهي: العمة ألب والعمة ألم، العمة ألب شاركت يف أحد أصليه وهو األب والعمة ألم 
شاركت األب يف أحد أصليه وهي األم، أو فيهما معًا وهي العمة الشقيقة أخت الوالد شقيقة فهذه 

بعاً: اخلالة وهي:  را . ژ ڈ ژعمة شقيقة، فالعمة عمة اإلنسان تعترب حمرمًا له؛ لقوله تعاىل: 
كل أنثى شاركت األم يف أحد أصليها أو فيهما معاً، فيشمل هذا: اخلالة الشقيقة واخلالة ألب 
واخلالة ألم، فأخت األم من أبيها خالة ألب، وأخت األم من أمها خالة ألم، وأخت األم ألبيها 

 ڈ ڈ ژ: وأمها خالة شقيقة، فهؤالء النسوة كلهن حمارم، وذلك لعموم قوله تعاىل

العمة سواء كانت عمة لك أو عمة ألصولك، فعمة ألبيك عمة لك، وخالة ألبيك خالة لك،   ژ
وعمة األم عمة لإلنسان، وخالة األم خالة لإلنسان، وكذلك األجداد وإن علوا، وإذا سئلت عن 
خالة جلد أو عمة جلد فإهنا حمرم لإلنسان؛ ألن القاعدة: أن خاالت األصول وعمات األصول 

 خاالت للفروع وأعمام هلن.

اخلامسة: األخت وهي: كل أنثى شاركتك يف أحد أصليك أو فيهما معاً، شاركتك يف 
أحد أصليك األخت ألب واألخت ألم، أو فيهما معًا وهي األخت الشقيقة، فهؤالء كلهن حمارم 

 . ژ ڎ ژلإلنسان، تعترب حمرماً لإلنسان؛ لعموم قوله تعاىل: 

، بنت األخ هي: كل أنثى ألخيك عليها والدة سواء كانت مباشرة السادسة: بنات األخ
أو كانت بواسطة، فكل أنثى ألخيك سواء كانت أخًا شقيقًا أو أخًا ألب أو أخًا ألم فبناته 

وهي: كل أنثى ألختك  -على نفس التفصيل  -املباشرات وبواسطة كلهن حمارم. وبنات األخت 
انت بواسطة. هؤالء سبع مساهن هللا يف كتابه وبني أهنن نساء عليها والدة سواء كانت مباشرة أو ك

على أهنن  -رمحهم هللا  -حرام على اإلنسان وهذه احلرمة من جهة النسب والقرابة، وأمجع العلماء 
 حمارم على التفصيل الذي ذكرناه، هذا كله حترمي من جهة النسب وحمرمية من جهة القرابة. 
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احملرمية من جهة املصاهرة، وهي تشمل أربعة أنواع من النساء:  النوع الثاين من احملرمية: 
النوع األول: أم الزوجة. والثاين: بنت الزوجة. والثالث: زوجة األب. والرابع: زوجة االبن. فأما أم 
الزوجة فهي: كل أنثى هلا على زوجتك والدة فأم الزوجة املباشرة وأم أمها وأم أبيها وإن علت كلهن 

بنتهن، كما تقدم يف الفرع واألصل، فأم الزوجة مطلقاً ال جيوز لإلنسان أن يتزوجها مبجرد حمارم لزوج 

ووجه   ژ      گ گ ژما يعقد على بنتها فهي حمرم له، الدليل على هذا: قوله تعاىل: 
الداللة: أن هللا تعاىل حرم على املسلم أن ينكح أم زوجته، وهذا التحرمي يثبت مبجرد ما تعقد على 
املرأة، وال يشرتط الدخول بالبنت، فلو عقد على البنت الساعة مث صافحها فهي حمرم؛ ألهنا أم المرأة 

 مبجرد العقد. واملرأة تكون من نساء اإلنسان  ژ      گ گ ژمن نسائه، فاهلل يقول: 

الزوجة احملرمية فيها من جهة أصوهلا ومن جهة  -طبعًا  -النوع الثاين: بنت الزوجة وهي 
يف األمهات وجداهتا وإن علون، وفروعها: بنتها  -مثل ما ذكرنا  -فروعها حىت يتضح األمر، أصوهلا 

م "الربيبة" حترم على ، هذا النوع من احملار -وهي اليت تسمى بالربيبة  -وبنت بنتها وبنت ابنها 
اإلنسان بشرط ال دخول على أمها، فلو تزوج امرأة وهلا بنت سواء كانت قبل الزواج أو تزوجها 
وطلقها مث تزوجها رجل ثان وأجنب منها بنتًا فإهنا حمرم لإلنسان وحترم عليه إىل األبد، فهي ربيبة؛ 

فالفرق   ژ ں ڱ ڱ     ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ژلقوله تعاىل: 
لزوجة وبنت الزوجة: أن بنت الزوجة ال حترم على اإلنسان إال بالدخول على أمها، وانظر  بني أم ا

كيف حكمة الشريعة فإن الرجل إذا حُرمت عليه البنت مبجرد العقد على أمها كان األمر أشد؛ ألنه 
طلق رمبا رغب البنت أكثر، ولذلك وسع هللا على عباده يف هذا فجعل حترمي األم؛ ألنه ما يف أحد ي

جعل األحكام على الغالب،  8البنت مث يتزوج األم، والغالب أن البنت أحظ من األم غالبًا وهللا 
فجعل حترمي األم مبجرد العقد لكن حترمي البنت ال يكون إال بالدخول على أمها، ولذلك قالوا: العقد 

فالربيبة يشرتط يف ، -وهن الربائب  -على البنات حيرم األمهات والدخول باألمهات حيرم البنات 

 ڱ     ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ژحترميها الدخول؛ ألن هللا يقول: 
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لكن هل يشرتط أن تكون يف حجر اإلنسان؟ مجهور العلماء على  أنه ال يشرتط.   ژ ں ڱ

خرج خمرج الغالب فيه نوع من  وصف  ژ ڳ ڳ ڳ ڳ ژوقوله تعاىل: 
التنفري والتبشيع على اإلنسان، كيف يتزوج امرأة تربت يف حجره كأهنا واحدة من بناته؟ فالنفوس متج 

   ژ ڳ ڳ ڳ ڳ ژهذا والبنت تستقبح أن تكون لزوج أمها، ولذلك قال: 
مطلقاً؛ لقوله كأهنا يف حجر إنسان وهذا وصف على الغالب، لكن دلت السنة على أن الربيبة حترم 

عليه الصالة والسالم يف احلديث يف الصحيحني: ) فال تعرضن علي  بناتكن وأخواتكن ( خياطب أم 
فقال: ) ال تعرضن علي بناتكن ( ما قال:  -رضي هللا عنها وعن أبيها  -حبيبة بنت أيب سفيان 

ء: حترم الربيبة سواء تربت الاليت يف حجري، إمنا قال: ) بناتكن ( مطلقاً، ومن هنا قال مجهرة العلما
يف حجر اإلنسان أو مل ترتب يف حجر زوج أمها. الربيبة قلنا سواء كانت قبل الزواج أو كانت بعد 

 زواجه وتطليقه ألمها فإهنا حمرمة على اإلنسان.

النوع الثالث من احملرمات من املصاهرة: زوجة األب، زوجة األب هي: كل أنثى عقد 
و أبوه وإن عال سواء كان من جهة األب متحض بالذكور أو متحض باإلناث عليها الوالد "األب" أ

أو مجع بينهما، فزوجة األب وزوجة اجلد من جهة األب ومن جهة األم حمرم لإلنسان، وتثبت هذه 
احملرمية مبجرد العقد، فكل امرأة عقد عليها الوالد مبجرد عقده فإهنا حمرم ألوالده جيوز البنه أن يدخل 

ليها وهي حمرم له، سواء كان األب دخل هبا أو طلقها قبل الدخول، بقيت يف عصمته أو ويسلم ع
مات عنها فهي حمرم لإلنسان، فزوجة اجلد لو كان اجلد ميتًا أو طلقها اجلد فإهنا حمرم ألبنائه إىل 

أن  ,فبني    ژ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ژاألبد وإن نزلوا؛ لقوله تعاىل: 

 ڦ ژمنكوحة األب حمرم وحرام على اإلنسان ومل يفرق بني كونه دخل هبا أو مل يدخل، قال: 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ژفالنكاح ال يشرتط فيه الدخول ولذلك قال تعاىل:   ژ ڄ ڄ ڦ

فوصفه بكونه نكاحًا قبل الدخول، فدل   ژ ڑ ژ ژ ڈ     ڈ ڎ ڎ ڌ
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امرأة عقد عليها الوالد أو والده أو جده وإن عال على أنه ال يشرتط دخول الوالد على املرأة، وأن كل 
 فإهنا تعترب حمرماً للفروع.

النوع الرابع واألخري: زوجة االبن وهي: كل امرأة عقد عليها ابنك أو ابن ابنك وإن نزل، 
متحض بالذكور أو متحض باإلناث أو مجع بينهما، فزوجة االبن املباشر وزوجة ابن االبن املتمحض 

وجة ابن بنت البنت، وزوجة ابن بنت االبن هؤالء كلهن حمارم لإلنسان، كلهن حمارم ال بالذكور، وز 
جيوز له نكاحهن وجيوز له اخللوة هبن والسفر هبن وحكمهن حكم احملارم، والدليل على ذلك: قوله 

وجه الداللة من هذه اآلية الكرمية: أن   ژ ھ ھ     ہ ہ ہ ژتعاىل: 
هللا حرم علينا حليلة االبن، واملرأة تكون حليلة لالبن مبجرد العقد وال يشرتط الدخول هبا؛ ألن هللا 

عليه على التفصيل الذي  -رمحهم هللا  -أحلها به بالعقد، وعلى كل حال فهذا حكم أمجع العلماء 
 .-وهو املصاهرة  -من أسباب احملرمية ذكرناه، وهبذا ينتهي السبب  الثاين 

: فيحرم من الرضاعة ما حيرم من النسب؛ -وهو سبب الرضاعة  -بقي السبب الثالث 
لقوله عليه الصالة والسالم: ) حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب ( فاألم من الرضاعة والعمة من 

ن جهة النسب، وزوجة االبن من الرضاعة والبنت من الرضاعة واألخت من الرضاعة كلهن حمارم م
الرضاعة وزوجة األب من الرضاعة وحنوها من احملارم كلهن يعتربن حمرمات على التفصيل الذي ذكرناه 
من جهة النسب، فإنه يسري وهذا بإمجاع العلماء كما حكاه احلافظ ابن رجب واإلمام ابن حزم 

ارم، يضاف إليهن احملرمية من جهة ] .... [ كلهن من احمل -رمحة هللا على اجلميع  -الظاهري 
الزوجية وهو الزوج فإنه حمرم، فيحل للمرأة أن تسافر وأن ختتلي وأن تصافح هؤالء احملارم، ويسمي 
العلماء هذه احملرمية احملرمية على التأبيد، احملرمية املؤبدة، ووجه ذلك: أن التحرمي ينقسم إىل قسمني 

بدًا يكون حترميها إىل األبد. وقد يكون حترميها إىل أمد، يعين إذا حرمت على املرأة إما أن حترم مؤ 
مؤقتاً، والتحرمي املؤقت هو احملدد فال حيل لنا نكاح املشركة فهذا حترمي مؤقت حىت تؤمن، وال حيل لنا 
نكاح أخت الزوجة، فال جيمع بني املرأة وأختها وال املرأة وعمتها وال املرأة وخالتها؛ لثبوت الكتاب 
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نة بتحرمي هؤالء على التفصيل فال جيوز له أن جيمع، فهذا حترمي مؤقت مادام أن الزوجة يف والس
عصمة اإلنسان، لكن لو طلقها وخرجت من عدهتا فبعد خروجها من العدة حيل له نكاح أختها 

 ی ژوعمتها وخالتها، فهذا مانع اجلمع. كذلك حترم املرأة مؤقتًا من جهة التطليق إذا طلقها ثالثًا 

فهذا مانع مؤقت من جهة الطالق، كذلك يكون املانع مؤبداً   ژ جب يئ  ىئ مئ حئ جئ    ی ی
، فالرجل إذا العن امرأته ووقع اللعان بينهما فُرق -والعياذ باهلل  -اللعان  وال يوجب التحرمي:كمانع

: "مضت السنة أن يفرق بني املتالعنني فال جيتمعان -رمحه هللا  -بينهما فراقًا أبدياً، قال الزهري 
إال بالتحرمي أبداً" فيفرق بينهما فراقًا أبديًا لكنه ال يوجب احملرمية، فإذًا ال جتب احملرمية وال تثبت 

املؤبد من جهة النسب أو من جهة املصاهرة أو من جهة الرضاعة. بني  هذا احلديث الشريف عن 
أن املرأة ال جيوز هلا أن تسافر إال مع هؤالء احملارم الذين مسينا؛ لورود األدلة يف كتاب  Uرسول هللا 

اما  شاماًل ألي سفر سواء كان على ثبوت احملرمية هلم، وهذا احلكم ورد ع Uهللا وسنة رسول هللا 
سفراً واجباً: كسفر احلج والعمرة الواجبة، أو سفراً مندوبًا إليه: كسفر املرأة لعيادة مريض وصلة رحم 
وحنو ذلك من املستحبات، أو سفرًا مباحاً: كسفرها من أجل أن تشرتي شيئًا جتارة أو من أجل 

فيه بني  Uمل جلميع األسفار مل يفرق رسول هللا النزهة املباحة أو حنو ذلك، فهذا احلكم عام شا
 سفر وآخر.

ثانياً: إذا ثبت هذا فإنه ينبين عليه: أننا ال نوجب على املرأة أن خترج للحج إال ومعها ذو 
حمرم، فلو مل جتد حمرمًا مل جيب عليها احلج حىت جتده، فإذا وجدته فإنه جيب عليها حينئذ أن خترج 

قدت احملرم ووجدت الرفقة املأمونة هل جيوز هلا أن حتج وجيب عليها أن وتسافر للحج، وهل إذا ف
حتج؟ قوالن للعلماء: فذهب فقهاء احلنفية واحلنابلة وبعض أصحاب احلديث والظاهرية إىل أنه ال 

بالتحرمي يف هذا احلديث، وكذلك استدلوا مبا صح  Uجيوز هلا أن حتج؛ لثبوت النص عن رسول هللا 
: أن رجاًل جاءه وقال: يا رسول هللا، إين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا وإن امرأيت Uعن رسول هللا 

: ) انطلق فحج مع امرأتك ( قوله: "اكتتبت" هذا يدل على أن اجلهاد Uانطلقت حاجة. فقال 
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صار فرضاً عليه "إين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا" فتعني له اجلهاد واخلروج وما كان له أن يتخلف عن 
والسرايا البعوث اليت كان يبعثها ومل يشهدها  U؛ ألن الغزوات ما كان فيها رسول هللا U رسول هللا

عليه الصالة والسالم، فلما قال: "إين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا" وما كان ألهل املدينة ومن شهد 
زوة كذا كتابة الغزو أن يتخلف؛ ألهنا تصري عليه الزمة، فقال: إين اكتتبت يف غ  Uمع رسول هللا 

وكذا وإن امرأيت انطلقت حاجة، فقال: ) انطلق فحج مع امرأتك (. فال يسقط هذا الواجب إال 
مل يستفصل من الصحايب، ما قال له: هل الرفقة اليت معها أو اليت  Uبواجب. ثانياً: أن النيب 

حتمال ينزل خرجت معها زوجتك مأمونة أو غري مأمونة؟ والقاعدة: "أن ترك االستفصال يف مقام اال
منزلة العموم يف املقال" أي: أن املقام حمتمل أن تكون مع رفقة مأمونة أو غري مأمونة، فلم يستفصل 
مع وجود هذا االحتمال فدل عموم قوله: ) فحج مع امرأتك ( على العموم: حج معها سواء كانت 

 ذي ذكروه.معها رفقة مأمونة أو مل تكن معها رفقة مأمونة، فدل على سقوط التفصيل ال

ومع ذلك  Uثالثاً: أن الرفقة املأمونة من الصحابة كانت آمن من أصحاب رسول هللا 
ألزمه باخلروج مع امرأته فدل على أنه ال جيوز للمرأة أن تسافر ولو وجدت رفقة مأمونة، وذهب 

ن حامت القائلون إىل جواز سفرها مع الرفقة املأمونة إىل قوهلم هذا؛ لدليل السنة يف حديث عدي ب
يف الصحيح: ) إن مد هللا يف عمرك وإن طال األجل بك يوشك أن ترى الظعينة خترج  Wالطائي 

من احلرية تؤم البيت ال ختاف إال هللا والذئب (. قال: ) الظعينة ( وهي املرأة املسافرة، فقال: ) تؤم 
يذكر معها حمرماً، وهذا  البيت ال ختاف إال هللا والذئب ( فما ذكر معها حمرمًا وذكرها مسافرة ومل

احلديث ال يقوى على معارضة الصريح، أواًل: يف حكاية اخلرب على سبيل اإلخبار وعلى سبيل البيان 
دون البيان للحكم ال يستلزم الداللة على احلكم؛ ألن األخبار ال تتضمن احلكم من كل وجه؛ ألنه 

 مشروع؛ ألنه من عالمات الساعة وقد قد خُيرب بالشيء وقوعه بغض النظر عن كونه مشروعًا أو غري
عن ذلك باتساع الفتوح وانتشار األمن بني الناس وقد وقع هذا يف اخلالفة الراشدة إبان  Uأخرب 

حينما فُتح املشرق وأمَّ الناس البيت بأمان، هذا املراد من  -رضي هللا عنهم  -عهد اخللفاء الراشدين 
 قيقة لفظه تشريعاً وبياناً وحكماً.احلديث من جهة املعىن وليس املراد به ح
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ثانياً: أنه إذا تعارض الصريح مع غري الصريح: احملتمل أن يكون إخباراً وأن يكون تشريعاً، 
 ُقدم الصريح عليه.

ثالثاً: أن حديث املنع الذي استدل به احلنفية واحلنابلة أقوى من حديث اإلباحة؛ ألن 
احلاظر على املبيح. واستدلوا كذلك باألثر فإن عمر بن القاعدة: إذا تعارض نص مبيح وحاظر ُقدم 

: أنه أمر عبدالرمحن بن عوف أن حيج بأمهات -كما يف صحيح البخاري   -جاء عنه  Wاخلطاب 
املؤمنني، قالوا: فحج بأمهات املؤمنني بدون حمارم؛ ألن عبدالرمحن بن عوف ليس مبحرم، ولكنه يف 

اً؛ ألن األثر خبروج عبدالرمحن: أمر عبدالرمحن أن حيج حكم الرفقة املأمونة. وهذا ضعيف أيض
بأمهات املؤمنني ليس املراد به قضية اخلروج، وإمنا املراد قيامه على أمهات املؤمنني بنفقة احلج 

حينما قال ألم املؤمنني: ) حيفظكم من  Uواإلحسان إليهن وقد صدقت فيه معجزة رسول هللا 
يتفقد حوائج أمهات املؤمنني ويسأل  -رضي هللا عنه وأرضاه  - بعدي الصاحلون ( فكان عبدالرمحن

جيعل هلن نصيبًا من بيت  Wعن حاهلن، فكن إذا سافرن إىل احلج احتجن إىل النفقة وكان عمر 
أن حيج هبن، فال يقوى على  Wاملال، فقام عبدالرمحن بذلك واستكفى به فأمره عمر بن اخلطاب 

 وجوه:معارضة حديثنا الذي ذكرناه من 

أواًل: أن حديثنا مرفوع واألثر موقوف وإذا تعارض املرفوع واملوقوف ُقدم املرفوع على 
 املوقوف.

 من احتمال مراد عمر قيام عبدالرمحن بالنفقة. -ما ذكرناه  -ثانياً: أن يف أثرهم 

ثالثاً: خروجه مل يذكر فيه هل معهن حمارم أو ليس معهن حمارم؟ وهذا حمتمل أن خيرج 
مع احملرم وحيتمل أن خيرج بدون حمرم، وال يعارض ما هو صريح قوي يف الداللة على لزوم احملرم معهن 

ووجوبه، وال شك أن من تأمل األدلة ونظر فيها بإنصاف تبني له أن وجود احملرم الزم للمرأة سواء 
ريبته وذي وجدت رفقة مأمونة أو مل جتد. إذا ثبت هذا فال جيوز للمحرم أن يتخلف عن السفر مع ق

حمرمه إذا احتاجت إليه خاصة الزوج إذا كانت زوجته تريد أن حتج حج الفريضة أو تعتمر عمرة 
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الفرض فالواجب عليه أن يعينها على ما فرض هللا وأوجب عليها إذا كانت هي مستعدة بنفقته، 
ذلك فيحججها وحيج معها ويطيب خاطرها، ف 8واألفضل واألكمل له أن حيتسب أجره عند هللا 

 أعظم ألجره وأثقل مليزانه عند ربه.

يف هذا احلديث دليل على مسو هذه الشريعة وعظمتها حيث قفلت األبواب املفضية 
على حفظ النساء وتعاطي األسباب اليت توجب  Uللفساد، وفيه دليل على حرص رسول األمة 

أنه  Uبُعدهن عن الفتنة وصيانتهن عن الوقوع يف احلرام، فاملرأة ضعيفة وقد صح عن رسول األمة 
قال: ) ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ( فالواجب على كل مسلم وعلى كل داعية 

لناس مبثل هذا من احلفاظ على النساء واحملافظة وكل عامل وكل خطيب وكل طالب علم أن يُذكر ا
عليهن وقفل أبواب الفتنة املفضية إلفسادهن، وعلى كل امرأة مؤمنة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تعلم 
أن من يدعوها إىل العفة واحلجاب وصون دينها وعرضها عن الوقوع يف احملظور أنه خياف هللا وخياف 

هو الذي يدعو إىل احملافظة على نساء األمة،  ,واخلوف من هللا  ؛ ألن هذا الشعور>لقاء هللا 
اآلخرة يف معرض التحرمي والنهي؛ لكي يذك ر بأن كل مؤمن خياف هللا وخياف  Uولذلك ذكر النيب 

من عذاب اآلخرة حيافظ على هذا األمر العظيم وهو: صيانة نساء األمة من الوقوع يف الفتنة، وعلى  
على األمة باب الفساد بتتبع الرخص وحكاية األقوال الضعيفة اليت توجب  كل داعية أن ال يفتح

 ڀ پ     پ پ پ ژفتح الفتنة على األمة خاصة يف أمور العفة، وهللا يقول: 

وال ينبغي أن يتذرع ببعض اخلالف الفقهي فإنه إذا نشأ جمتمع على قول من   ژ ڀ ڀ ڀ
فيه حمافظة فإن كل من يهدم هذه احملافظة ويدعو إىل  -ولو كان خالف اجلمهور  -أقوال العلماء 

خمالفتها حبجة أن اجلمهور يقولون أو أن هناك قواًل خمالفًا فإنه يفتح على األمة باب شر وبالء، 
ؤالء املتكلمون إىل أهنم يقولون: إن هذا قول اجلمهور يف حجاب املرأة أو يف سفرها مع ولينظر ه

الرفقة املأمونة واملسألة خالفية، فما باهلم ال يأخذون باحليطة صيانة لألمة وحفظًا هلا ورعاية هلا، إذا  
يطة وأشد كان اخلالف فيه قول تقوله فما بالك تعظم قواًل يوجب فتح للفتنة، وقول هو أشد ح
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صيانة لو كان اخلالف عذرًا هال اختذته وسيلة حلفظ األمة من الزلة وفتح باب الفساد، ال شك أن  
حيرص كل احلرص على حفظ هذه األمة وحفظ  >كل منصف وكل داعية وعامل وإمام خياف هللا 

منهجه وهي  الذي ما ترك باب شر إال قفله وحذر األمة منه، وهذا هو Uنسائها؛ تأسياً برسول هللا 
 -سنته الغراء عنه عليه الصالة والسالم الثابتة عنه قواًل وفعاًل، حىت إنه دخل على أم املؤمنني عائشة 

: ) اعرفن Uفقالت: إنه  أخي من الرضاعة فقال  ،فوجد عندها رجاًل فتغري وجهه -رضي هللا عنها 
كمال إميان العبد، وكل امرأة   من إخوانكن ( وهذا يدل على شدة احملافظة والغرية اليت تدل على

مؤمنة إذا رأت من زوجها أو من أخيها أو من ابنها احملافظة عليها فال تعد ذلك تشدداً وال تعد ذلك 
يسر وليس بعسر، فإن وجدت ضيقًا عليها فإنه عسر فيه يسر ألمة وطائفة  8تعسريًا فدين هللا 

ُقدمت املصلحة العامة على القاصرة، وعلى   أعظم، وإذا تعارضت املصلحة القاصرة واملصلحة العامة
كل امرأة مؤمنة مسعت فتوى فيها حفظ لدينها وعفافها وصيانتها أن تأخذ هبذه الفتوى وأن تلتزم هبا 
وأن تعلم أن هللا يأجرها ويثيبها، وكم من أقوال وخالفات بني العلماء جتد املرأة الصاحلة تقتفي احليطة 

على نفسها يف احلدود الشرعية بأدلة وأقوال معتربة من أئمة السلف  لدينها والتزال تقتفي وتضيق
واخللف حىت حيفظ هللا دينها فُتعصم من الفتنة. مث ترى املرأة الثانية تتتبع الرخص وتتساهل يف ذلك 
وإذا سألت فحرم عليها الشيء تتبعت من يقول هلا باجلواز، ومسعت من كل زاعق وناعق حىت تصبح 

نسأل هللا  -يف يوم من األيام ال تستطيع أن تدفع الفتنة عن دينها وعرضها  - والعياذ باهلل -
. فاحلذر احلذر فليس هناك أسلم وال أحكم لألمة مجاعة وأفرادًا من العافية، -السالمة والعافية 

 سل العافية هي خري الدين والدنيا واآلخرة، قال: ) يا عم رسول هللا سل هللا العافية، يا عم رسول هللا
هللا العافية (. فاملرأة املؤمنة إذا رأت غريها يسافر ورأت غريها يتساهل يف هذه احلدود ال تتساهل، 
وإذا رأت غريها خيرج بدون حمرم ويذهب خراجة والجة مبحرم وبدون حمرم ال تفعل ذلك، وال تتبع 

: ) ال يكن أحدكم إمعة إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، ولكن وطنوا Uأمثال هؤالء قال 
أنفسكم أن حتسنوا إذا أحسن الناس وإذا أساءوا أن جتتنبوا إساءهتم ( توطن املرأة املؤمنة الصاحلة 

وعن وقته  Uنفسها على أن حتسن وأن تعلم علم اليقني أننا يف زمان قد بَ ُعد عهدنا عن زمان النيب 
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 : Uه الصالة والسالم، فإن مل يكن هذا الزمان زمان الغربة فلسنا ندري أي زمان هو! وقد قال علي
) بدأ اإلسالم غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ ( فلتصلح املرأة ما أفسد غريها ولتعتصم بدينها وتتمسك 

واآلخرة، وكما أن هبذا اهلدي وحتافظ؛ حىت ترى خري الدين والدنيا واآلخرة وعافية الدين والدنيا 
الكلمة للنساء كذلك للرجال، فالرجل املسلم عليه أن يتقي هللا يف أخواته وبناته وأزواجه ومن واله 
هللا أمرهن، فال يتساهل يف خروجهن بدون حمرم وال يتساهل يف إحراجهن، فإذا كان اإلنسان حمرماً 

أن حيتسب وأن يضحي، فاملرأة ألخته واحتاجت األخت أن تسافر وليس هلا إال هذا األخ عليه 
د العافية واخلري مىت ما وجدت حمرمًا يصوهنا  حتافظ على هذه الفتاوى اليت تدعو إىل احملافظة وتوجِّ
وتعان على طاعة هللا، فإذا قالت لك أو قالت إلنسان هو أخوها أو قريبها تريد حاجة أن تذهب 

ما وجدنا شيئًا بعد توحيد هللا وبر معه، فليحتسب ويذهب ويقضي هلا حوائجها ويكون معها، ف
الوالدين مثل صلة الرحم، ووجدنا من أبرك ما تكون صلة الرحم لألخوات وللقرابة األقرب فاألقرب 
من النساء الضعيفات، فقد وجدنا أن تفريج كرباهتن وقضاء حوائجهن والصرب على أمورهن وعدم 

وأنفع له يف دينه ودنياه وآخرته، فليحتسب  إحراجهن وإحواجهن إىل أن يكن مع الغري أبرك لإلنسان
املسلم ذلك وليحافظ على األمور ما مل يكن عنده عذر أو يكون عنده شغل فال يكلف هللا نفساً 
إال وسعها. نسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد األمة، وأن حييينا 

 .-وهللا تعاىل أعلم  -يف زمرة أهلها إنه ويل ذلك والقادر عليه عليها وأن مييتنا عليها وأن حيشرنا 


