 ‐ 44835ﻳﺪرس ﻓ ﺟﺪة وﻳﻘﻴﻢ ﻓ اﻟﺮﻳﺎض وﻳﻨﻮي اﻟﻌﻤﺮة ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻓﻤﻦ أﻳﻦ ﻳﺤﺮم ؟
اﻟﺴﺆال
أﻧﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻓ اﻟﺮﻳﺎض وأدرس ﻣﻨﺘﺴﺒﺎً ﻓ ﺟﺪة وأﻧﻮي اﻟﻌﻤﺮة ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎض  ،وﻟﻦ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات  ،ﻓﻬﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠ أن أذﻫﺐ
ﻣﻦ ﺟﺪة إﻟ " اﻟﺴﻴﻞ اﻟﺒﻴﺮ " وأﺣﺮم ﻟﻠﻌﻤﺮة أو أﻧ أﺣﺮم ﻣﻦ ﺟﺪة ؟.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠ ﻣﻦ ﻣﺮ ﻋﻠ اﻟﻤﻴﻘﺎت وﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺤﺞ أو اﻟﻌﻤﺮة أن ﻳﺤﺮم ﻣﻨﻪ  .راﺟﻊ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ )  ( 33798و ) . ( 36646
وﻟﻚ أن ﺗﺆﺧﺮ إﺣﺮاﻣﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة ﺣﺘ ﺗﻨﻘﻀ ﻣﺪة إﻗﺎﻣﺘﻚ ﻓ ﺟﺪة ﺛﻢ ﺗﻌﻮد إﻟ اﻟﻤﻴﻘﺎت ﻓﺘﺤﺮم ﻣﻨﻪ  ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻚ اﻹﺣﺮام ﻣﻦ
ﺟﺪة .
ﺳﺌﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﺪرس ﻓ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪة  ،وﻳﺴﻦ ﻓ اﻟﻘﻨﻔﺬة ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻓﺔ  350ﻛﻢ  ،وﻓ ﺧﻼل ﻳﻮﻣ
اﻟﺨﻤﻴﺲ واﻟﺠﻤﻌﺔ ﻳﺬﻫﺐ إﻟ اﻟﻘﻨﻔﺬة ﺛﻢ ﻳﻌﻮد إﻟ ﺟﺪة ﻓﺈذا أراد اﻟﻌﻤﺮة ﻓﻤﻦ أﻳﻦ ﻳﺤﺮم ؟
ﻓﺄﺟﺎﺑﺖ :
" إذا أﻧﺸﺄت اﻟﻌﻤﺮة ﻣﻦ ﺟﺪة ﻓﺄﺣﺮم ﻣﻦ ﺟﺪة  ،وإذا ﻧﻮﻳﺘﻬﺎ وأﻧﺖ ﻓ اﻟﻘﻨﻔﺬة ﻓﺈﻧﻚ ﺗﺤﺮم ﻣﻦ ﻣﻴﻘﺎت أﻫﻞ اﻟﻴﻤﻦ" اﻫـ .ﻓﺘﺎوى
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء )(11/136
وﺳﺌﻞ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ﻋﻦ رﺟﻞ ﺳﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪه إﻟ ﺟﺪة ﺛﻢ أراد اﻟﻌﻤﺮة ﻓﻬﻞ ﻳﺤﺮم ﻣﻦ ﺟﺪة ؟
اﻟﺠﻮاب :
ﻻ ﻳﺨﻠﻮ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻴﻦ :
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟ : أن 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 ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﺣﻴﺚ ذﻛﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻴﺖ ﻗﺎل  " :وﻣﻦ ﻛﺎنَ دونَ ذَﻟﻚَ ﻓَﻤﻦ ﺣﻴﺚ اﻧْﺸَﺎ ﺣﺘﱠ
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اﻫﻞ ﻣﺔَ ﻣﻦ ﻣﺔَ " رواه اﻟﺒﺨﺎري ) (1524وﻣﺴﻠﻢ )(1181
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :أن ﻳﻮن ﺳﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪه ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮة ﻋﺎزﻣﺎ 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 ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ـ أﻧﻪ وﻗﺖ اﻟﻤﻮاﻗﻴﺖ ﻓﻘﺎل  " :ﻫﻦ
ﻟَﻬﻦ وﻟﻤﻦ اﺗَ ﻋﻠَﻴﻬِﻦ ﻣﻦ ﻏَﻴﺮِ أﻫﻠﻬﻦ ﻣﻤﻦ اراد اﻟْﺤﺞ واﻟْﻌﻤﺮةَ "
ﻓﺈن أﺣﺮم ﻣﻦ ﺟﺪة وﻧﺰل إﻟ ﻣﺔ ﻓ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺪﻳﺔً 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  .واﻟﻪ
أﻋﻠﻢ  .ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ )(21/291
وﺳﺌﻞ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺎج ﻋﻘﺪوا اﻟﻌﺰم ﻋﻠ اﻟﺤﺞ وﻫﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺮﻳﺎض وﻗﺪ ﻛﻠﻔﻮا ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓ
ﻣﻄﺎر ﺟﺪة وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻘﺪ ﻧﻴﺔ اﻹﻓﺮاد وﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻤﺘﻊ واﻵﺧﺮون ﺑﺎﻟﻘﺮان ﻟﻨﻬﻢ ﺗﺠﺎوزوا اﻟﻤﻴﻘﺎت وﻟﻢ ﻳﺤﺮﻣﻮا ﺣﻴﺚ إن ﻫﻨﺎك زﻣﻨﺎ
ﻃﻮﻳﻼ ﺑﻴﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ وﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺤﺞ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ دم ﻛﻠﻬﻢ أو ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻴﺔ ؟
اﻟﺠﻮاب :
أﻣﺎ ﻣﻦ أراد ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﻓﺈن ﻋﺪم إﺣﺮاﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﻘﺎت ﺧﻄﺄ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺤﻤﺔ ؛ ﻷن اﻷوﻟ ﺑﻪ أن ﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﻤﻴﻘﺎت وﻳﺄت
ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة وﻳﺨﺮج  ،إﻟ ﺟﺪة  ،وأﻣﺎ ﻣﻦ أراد اﻟﻘﺮان واﻹﻓﺮاد ﻓﺼﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺠﻠﺲ ﺷﻬﺮا ﻛﺎﻣﻼ ﻓ إﺣﺮاﻣﻪ  ،وإذا ﺟﺎء
وﻗﺖ اﻟﺤﺞ ﺧﺮﺟﻮا إﻟ اﻟﻤﻴﻘﺎت اﻟﺬي ﺗﺠﺎوزوه وأﺣﺮﻣﻮا ﻣﻨﻪ  ،ﻓﺈن ﻗُﺪِّر أن ﺗَﻌﺬﱠر ﻫﺬا وﻟﻢ ﻳﺘﻤﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺎب إﻟ اﻟﻤﻴﻘﺎت ﻓﻠﻬﻢ
أن ﻳﺤﺮﻣﻮا ﻣﻦ ﺟﺪة  ،وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ دم ﻳﺬﺑﺢ ﻓ ﻣﺔ وﻳﻮزع ﻋﻠ اﻟﻔﻘﺮاء ،واﻟﺘﻤﺘﻊ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻣﺎ دام إﻟ اﻵن ﻟﻢ ﻳﺤﺮم ﻓﺈذا
أراد اﻹﺣﺮام ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﺬﻫﺐ إﻟ اﻟﺴﻴﻞ ) ﻣﻴﻘﺎت أﻫﻞ اﻟﺮﻳﺎض ( وﻳﺤﺮم ﻣﻨﻪ وﻳﻄﻮف وﻳﺴﻌ وﻳﻘﺼﺮ وﻳﺤﻞ  .ﻣﺠﻤﻮع
ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ )(21/291
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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