 ‐ 106771أﺣﻮال وأﺣﺎم ﻣﻦ ﻗﺼﺪ " ﺟﺪة " ﻟﻌﻤﻞ أو زﻳﺎرة ﺛﻢ اﻋﺘﻤﺮ
اﻟﺴﺆال
ﺳﺎﻓﺮ أﺑ ﻣﻦ اﻷردن إﻟ ﺟﺪة ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻟﻪ ﻫﻨﺎك  ،وﻗﻴﻞ ﻟﻬﻢ  :إﻧﻬﻢ ﺳﻮف ﻳﺆدون اﻟﻌﻤﺮة ﺑﻌﺪ أن ﻳﺒﻴﺘﻮا ﻟﻴﻠﺔ أو ﻟﻴﻠﺘﻴﻦ ﻓ ﺟﺪة ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ  ،وﻓ اﻟﻄﺎﺋﺮة أﻋﻠﻦ ﻋﻦ وﺻﻮل اﻟﻤﻴﻘﺎت ﻟﻤﻦ أراد أن ﻳﺤﺮم  ،وﻟﻢ ﻳﺤﺮم  ،وﻟﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻞ ﺟﺪة ﺗﻔﺎﺟﺄ أن
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮ  ،وأﻧﻪ ﻓ ﻟﻴﻠﺔ وﺻﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ أداء اﻟﻌﻤﺮة  ،ﻓﺄﺣﺮم ﻣﻦ ﺟﺪة  ،وأدى اﻟﻌﻤﺮة  ،وﻟﻢ ﻳﺨﺮج ﻛﻔﺎرة  ،ﻫﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺷء
؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.

ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺟﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ  ،واﻋﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻴﻦ :
اﻷوﻟ : أن ﻳﻨﻮي اﻟﻌﻤﺮة ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟﻪ ﻟﻬﺎ  ،ﻓﻴﻮن ﻓ ﺳﻔﺮه إﻟ ﺟﺪة ﻗﺎﺻﺪاً اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺮة ﻣﻌﺎً  ،ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ أﻳﻬﻤﺎ ﻳﻮن أوﻻ. 
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :أن ﻳﻘﺼﺪ ﺟﺪة وﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﻌﻤﺮة  ،ﺛﻢ ﻳﺒﺪو ﻟﻪ أن ﻳﻌﺘﻤﺮ .
ﻓﻔ اﻟﺤﺎل اﻷوﻟ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﻤﻴﻘﺎت  ،ﺛﻢ ﻳﻘﻀ ﻋﻤﻠﻪ ﻓ ﺟﺪة  ،ﺛﻢ ﻳﻌﺘﻤﺮ  ،واﻷﻓﻀﻞ ﻟﻪ أن ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎر .
ﻓﺈن ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة  ،وﺷﻖ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺒﻘ أﻳﺎﻣﺎ ﻓ ﺟﺪة ﺑﺜﻴﺎب اﻹﺣﺮام ﻓﻠﻪ أﻻ ﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﻤﻴﻘﺎت ﻋﻨﺪ ﻣﺮوره ﻋﻠﻴﻪ ،
ﻟﻦ إذا أراد اﻹﺣﺮام ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﻠﻪ ﻓ ﺟﺪة وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺨﺮج إﻟ اﻟﻤﻴﻘﺎت ﻟﻴﺤﺮم ﻣﻨﻪ  ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ وأﺣﺮم ﻣﻦ
ﺟﺪة  ،ﻓﻘﺪ ﺗﺮك واﺟﺒﺎً ﻣﻦ واﺟﺒﺎت اﻹﺣﺮام  ،وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺬﺑﺢ ﺷﺎة ﻓ ﻣﺔ وﻳﻮزﻋﻬﺎ ﻋﻠ ﻓﻘﺮاء اﻟﺤﺮم .
وأﻣﺎ اﻟﺤﺎل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻪ أن ﻳﺤﺮم ﻓ اﻟﻤﻴﻘﺎت ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻌﻤﺮة أﺻﻼ ، وﻟﻮ ﻧﻮى اﻟﻌﻤﺮة ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﻠﻪ ﻓ ﺟﺪة :
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮم ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻪ ﻓ ﺟﺪة .
وﻗﺪ ﺳﺌﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻺﻓﺘﺎء :
إﻧﻨ ﻓ ﻋﻄﻠﺔ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ اﺻﻄﺤﺒﺖ أﻫﻠ وأوﻻدي ﺑﻨﻴﺔ زﻳﺎرة أﺧﺘ ﻓ اﻟﻄﺎﺋﻒ  ،وﻧﺄﺧﺬ ﻋﻤﺮة واﻟﻌﻼج ﻓ ﺟﺪة  ،ﻫﺬه ﻫ
اﻟﻨﻴﺔ أﺳﺎﺳﺎً  ،اﻟﺬي ﺣﺼﻞ أﻧﻨﺎ أﻗﻤﻨﺎ ﻓ اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻳﻮﻣﺎً  ،ﺛﻢ ذﻫﺒﻨﺎ إﻟ ﺟﺪة ﻣﺎرﻳﻦ ﺑﻤﺔ وﻟﻢ ﻧﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻞ  ،ﺣﻴﺚ ﻛﻨﺖ أﻋﺘﻘﺪ
أن ﻣﺎ ﻓ ذﻟﻚ ﺷء  ،ﻓﺄﺧﺮﻧﺎ اﻟﻌﻤﺮة ﺣﺘ اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﺟﺪة  ،وﻓﻌﻼ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﺪة أﺣﺮﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة  ... ،ﻓﺄرﺟﻮ ﻣﻦ
ﺳﻤﺎﺣﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻨﺎ ﻟﻠﺼﻮاب  ،وﻣﺎذا ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ؟ .
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ﻓﺄﺟﺎﺑﻮا :
" اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠ ﻣﻦ ﻧﻮى اﻟﻌﻤﺮة ﺛﻢ ﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻴﻘﺎت  :أن ﻳﺤﺮم ﻣﻨﻪ  ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﻣﺠﺎوزﺗﻪ ﺑﺪون إﺣﺮام  ،وﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺤﺮﻣﻮا ﻣﻦ
اﻟﻤﻴﻘﺎت  :ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠ ﻛﻞ ﻣﻨﻢ دم  ،وﻫﻮ ذﺑﺢ ﺷﺎة ﺗﺠﺰئ ﻓ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﺗُﺬﺑﺢ ﺑﻤﺔ اﻟﻤﺮﻣﺔ  ،وﺗﻘﺴﻢ ﻋﻠ ﻓﻘﺮاﺋﻬﺎ  ،وﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا
ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎً " اﻧﺘﻬ. 
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز  ،اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﻔﻴﻔ ، اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻪ ﺑﻦ ﻏﺪﻳﺎن .
" ﻓﺘﺎوى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ " ) . ( 177 ، 176 / 11
وﺳﺌﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ  :ﻣﻦ ﺳﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪه إﻟ ﺟﺪة ﺛﻢ أراد اﻟﻌﻤﺮة ﻓﻬﻞ ﻳﺤﺮم ﻣﻦ ﺟﺪة ؟
ﻓﺄﺟﺎب :
" ﻻ ﻳﺨﻠﻮ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻴﻦ :
 .1أن ﻳﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﺳﺎﻓﺮ إﻟ ﺟﺪة ﺑﺪون ﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮة  ،وﻟﻦ ﻃﺮأت ﻟﻪ اﻟﻌﻤﺮة وﻫﻮ ﻓ ﺟﺪة  :ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮم ﻣﻦ ﺟﺪة  ،وﻻ ﺣﺮج
ﻓ ذﻟﻚ ؛ ﻟﺤﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺣﻴﻦ ذﻛﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻴﺖ ﻗﺎل  ) :وﻣﻦ ﻛﺎن دون ذﻟﻚ  :ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﺸﺄ  ،ﺣﺘ أﻫﻞ ﻣﺔ
ﻣﻦ ﻣﺔ ( .
 .2أن ﻳﻮن ﺳﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪه ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮة ﻋﺎزﻣﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ  :ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻓ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﻤﻴﻘﺎت اﻟﺬي ﻳﻤﺮ ﺑﻪ  ،وﻻ ﻳﺠﻮز
اﻹﺣﺮام ﻣﻦ ﺟﺪة ؛ ﻷﻧﻬﺎ دون اﻟﻤﻴﻘﺎت  ،وﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ وﻗﱠﺖ اﻟﻤﻮاﻗﻴﺖ ﻓﻘﺎل ) :ﻫﻦ ﻟﻬﻦ وﻟﻤﻦ ﻣﺮ
ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أﻫﻠﻬﻦ ﻟﻤﻦ أراد اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ( .
ﻓﺈن أﺣﺮم ﻣﻦ ﺟﺪة وﻧﺰل إﻟ ﻣﺔ ﻓ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل  :ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺪﻳﺔ  ،دﻣﺎً ﻳﺬﺑﺤﻪ ﻓ ﻣﺔ  ،وﻳﺘﺼﺪق ﺑﻪ ﻋﻠ اﻟﻔﻘﺮاء ،
وﻋﻤﺮﺗﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ  ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺤﺮم ﻣﻦ ﺟﺪة ﺑﻌﺪ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻴﻬﺎ  ،وﻫﻮ ﻧﺎوٍ اﻟﻌﻤﺮة ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟﻪ  :ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ إﻟ اﻟﻤﻴﻘﺎت  ،وﻳﺤﺮم ﻣﻨﻪ
 ،وﻻ ﺷء ﻋﻠﻴﻪ.
"ﻓﺘﺎوى أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم " ) اﻟﺴﺆال رﻗﻢ . ( 467
وﺳﺌﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻓﻮزان اﻟﻔﻮزان ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻪ :
اﻟﻘﺎدم ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮة ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎض  ،وﻳﺮﻳﺪ اﻟﻌﻤﺮة وﻣﺮ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪة ﻟﺰﻳﺎرة ﺑﻌﺾ اﻷﻫﻞ  ،أو اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻟﻴﻮم أو ﻟﻴﻮﻣﻴﻦ  ،ﻫﻞ ﻳﻠﺰﻣﻪ أن
ﻳﺤﺮم ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺎذي اﻟﻤﻴﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﻮ ؟
ﻓﺄﺟﺎب :
" ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺤﺮم ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻴﻘﺎت إذا ﻣﺮ ﺑﻪ أو ﻣﺮ ﻣﺤﺎذﻳﺎً ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷرض أو ﻣﻦ اﻟﺠﻮ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوزه إﻻ ﺑﺈﺣﺮام  ،ﻓﺎﻟﺬي
ﻳﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮة ﻳﺘﻬﻴﺄ ﻟﻺﺣﺮام ﻗﺒﻞ اﻟﺮﻛﻮب ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﻬﻴﺄ ﺑﻪ  ،وإذا ﺣﺎذى اﻟﻤﻴﻘﺎت إﻣﺎ أن ﻳﺴﺄل اﻟﻤﻼﺣﻴﻦ أو ﻫﻢ ﻳﻌﻠﻨﻮن ذﻟﻚ
ﻟﻠﻨﺎس أو ﻫﻮ ﻳﺤﺘﺎط وﻳﺤﺮم إذا ﻏﻠﺐ ﻋﻠ ﻇﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﻴﻘﺎت  ،ﻓﻴﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﺠﻮ  ،أﻣﺎ أن ﻳﺘﻌﺪاه إﻟ أن ﻳﻨﺰل ﻓ ﻣﻄﺎر
ﺟﺪة  :ﻓﻬﺬا ﺧﻄﺄ  ،وإذا ﻓﻌﻞ ﻫﺬا ﻓﻴﻮن ﻋﻠﻴﻪ دم " اﻧﺘﻬ ﺑﺘﺼﺮف .
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وﺳﺌﻞ – ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻪ ‐ :
ﺣﺘ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺳﻴﺒﻘ ﻓ ﺟﺪة ﻟﻴﻮم أو ﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﻟﻠﺰﻳﺎرة ؟ .
ﻓﺄﺟﺎب :
" وﻟﻮ ﻛﺎن  ،ﺳﻴﺒﻘ ﻓ ﺟﺪة ﻟﻴﻮم أو ﻟﻴﻮﻣﻴﻦ إن أراد أن ﻳﺒﻘ ﻓ ﺟﺪة ﻗﺒﻞ أداء اﻟﻨﺴﻚ  ،ﻳﺒﻘ ﻓ إﺣﺮاﻣﻪ  ،وإن ﻧﺰل إﻟ ﻣﺔ
وأدى اﻟﻨﺴﻚ ﺛﻢ رﺟﻊ إﻟ ﺟﺪة إﻟ ﻋﻤﻠﻪ  :ﻓﻬﺬا أﺣﺴﻦ ؛ ﻷن اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺄداء اﻟﻨﺴﻚ أﺣﺴﻦ  ،ﻳﻌﻨ : ﻣﺎ دام ﻧﻮى اﻟﻌﻤﺮة ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ
أن ﻳﺘﻌﺪى اﻟﻤﻴﻘﺎت إﻻ ﺑﺈﺣﺮام  ،ﻻ ﺷﻚ ﻓ ﻫﺬا  ،ﺛﻢ ﻫﻮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻓ ﺧﻴﺎر  ،إن ﺷﺎء ﺑﻘ ﻓ ﺟﺪة ﺑﺈﺣﺮاﻣﻪ  ،وإن ﺷﺎء ﻧﺰل إﻟ
ﻣﺔ  ،وﻋﺎد إﻟ ﺟﺪة ﻟﻌﻤﻠﻪ " اﻧﺘﻬ. 
" اﻟﻤﻨﺘﻘ ﻣﻦ ﻓﺘﺎوى اﻟﻔﻮزان " )  ، 120 ، 119 / 4اﻟﺴﺆال رﻗﻢ  118و . ( 119
واﻟﺨﻼﺻﺔ :
إذا ﻛﺎن واﻟﺪك ﻓ ﺳﻔﺮه ﻣﻦ اﻷردن إﻟ ﺟﺪة ﻧﺎوﻳﺎً ﻟﻠﻌﻤﺮة – وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻈﺎﻫﺮ ‐  ،ﻓﺎن اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﻤﻴﻘﺎت أو
ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﺟﺪة ﻟﻺﺣﺮام ﻣﻦ اﻟﻤﻴﻘﺎت  ،وﺑﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ واﺣﺪاً ﻣﻦ اﻷﻣﺮﻳﻦ  ،ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﺬﺑﺢ ﺷﺎة ﻓ ﻣﺔ وﻳﻮزﻋﻬﺎ ﻋﻠ اﻟﻔﻘﺮاء ،
ﻓﺈن ﻛﺎن ﻗﺪ ﻏﺎدر ﻣﺔ ورﺟﻊ إﻟ اﻷردن  ،ﻓﻴﺒﺤﺚ ﻋﻤﻦ ﻳﺮﺳﻞ ﻟﻪ اﻷﻣﻮال وﻳﻮﻛﻠﻪ ﻓ اﻟﺬﺑﺢ ﻓ ﻣﺔ .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ
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