 ‐ 4635ﻣﺘ ﻳﺤﺮم راﻛﺐ اﻟﻄﺎﺋﺮة؟
اﻟﺴﺆال
أﻧﺎ أرﻳﺪ اﻟﺤﺞ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺈذن اﻟﻪ وأرﻳﺪ أن أﺳﺎﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎض إﻟ ﺟﺪة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﻮ "ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮة" ﻓﻤﺘ أﺣﺮم ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ؟.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
ﻣﻴﻘﺎﺗﻚ ﻓ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻮ )ﻗﺮن اﻟﻤﻨﺎزل( وﻳﺴﻤ اﻵن )اﻟﺴﻴﻞ اﻟﺒﻴﺮ( .
وﻳﺠﺐ اﻹﺣﺮام ﻣﻦ اﻟﻤﻴﻘﺎت ﻟﻤﻦ ﻣﺮ ﺑﻪ  ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻤﺮ ﺑﻪ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺣﺮام إذا ﺣﺎذاه ﺑﺮاً أو ﺑﺤﺮاً أو ﺟﻮاً  .ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ أن
ﺗﺤﺮم إذا ﺣﺎذﻳﺖ اﻟﻤﻴﻘﺎت ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮة  ،وﻧﻈﺮاً ﻷن اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺗﻤﺮ ﻋﻠ اﻟﻤﻴﻘﺎت ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻼ ﺑﺄس أن ﺗﺤﺮم ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻘﻠﻴﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎً .
ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﺑﻦ ﺟﺒﺮﻳﻦ :
وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻦ ﻓ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﻴﻘﺎت  :أﺣﺮم إذا ﺣﺎذى أﻗﺮﺑﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﺮاً أو ﺑﺤﺮاً أو ﺟﻮاً وﻳﺤﺮم راﻛﺐ اﻟﻄﺎﺋﺮة إذا
ﺣﺎذى اﻟﻤﻴﻘﺎت أو ﻳﺤﺘﺎط ﻗﺒﻠﻪ ﺣﺘ ﻻ ﻳﺠﺎوزه ﻗﺒﻞ إﺣﺮاﻣﻪ  ،ﻓﻤﻦ أﺣﺮم ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺟﺎوز اﻟﻤﻴﻘﺎت ﻓﻌﻠﻴﻪ دم ﺟﺒﺮان  ،واﻟﻪ أﻋﻠﻢ اﻫـ
" ﻓﺘﺎوى إﺳﻼﻣﻴﺔ " ) . ( 198 / 2
وﻣﻦ ﻓﺘﺎوى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ :
ﺟﺪة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻴﻘﺎﺗﺎً ﻟﺤﺞ أو ﻋﻤﺮة إﻻ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ أو اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎ ،وﻛﺬا ﻣﻦ وﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎزم ﻋﻠ ﺣﺞ أو ﻋﻤﺮة ،ﺛﻢ
ﺑﺪا ﻟﻪ أن ﻳﺤﺞ أو ﻳﻌﺘﻤﺮ .أﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﺬي اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻣﺎ وراءﻫﺎ ،أو ﺣﺎذاﻫﺎ ﺑﺮاً أو ﺟﻮاً،
وﻛﺎﻟﺠﺤﻔﺔ ﻷﻫﻠﻬﺎ وﻣﻦ ﺣﺎذاﻫﺎ ﺑﺮاً أو ﺑﺤﺮاً أو ﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﺟﻮاً ،وﻛﻴﻠﻤﻠﻢ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺤﺮم ﻣﻦ ﻣﻴﻘﺎﺗﻪ أو ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺎذﻳﻪ ﺟﻮاً
أو ﺑﺤﺮاً أو ﺑﺮاً اﻫـ " .ﻓﺘﺎوى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ" ). (11/130
واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ اﻹﺣﺮام ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺎذي اﻟﻤﻴﻘﺎت ﻣﺎ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري )  ( 1458ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل  :ﻟﻤﺎ ﻓُﺘﺢ ﻫﺬا
اﻟﻤﺼﺮان – ﻳﻌﻨ : اﻟﻮﻓﺔ واﻟﺒﺼﺮة ‐ أﺗَﻮا ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺎﻟﻮا  :ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ إن رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﺣﺪﱠ ﻷﻫﻞ ﻧﺠﺪ
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ﻗﺮﻧﺎً وﻫﻮ ﺟﻮر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻨﺎ  ،وإذا أردﻧﺎ ﻗﺮﻧﺎً ﺷﻖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﺎل  :ﻓﺎﻧﻈﺮوا ﺣﺬوﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻢ ﻓﺤﺪﱠ ﻟﻬﻢ ذات ﻋﺮق .
ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓ" ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري" ): (3/389
" ﻓﺎﻧﻈﺮوا ﺣﺬوﻫﺎ " أي  :اﻋﺘﺒﺮوا ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﻴﻘﺎت ﻣﻦ اﻷرض اﻟﺘ ﺗﺴﻠﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻴﻞ ﻓﺎﺟﻌﻠﻮه ﻣﻴﻘﺎﺗﺎً اﻫـ
وﻳﻨﺒﻐ أن ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ أن ﻳﺤﺮم اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻘﺎت  ،ﻷنﱠ ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﻨﺒ ﺻﻠﱠ اﻟﻪ ﻋﻠَﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ، وﺧﻴﺮ اﻟﻬﺪي
ﻫﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﱠ اﻟﻪ ﻋﻠَﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ، إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﻓ ﻃﺎﺋﺮة ﻓﻼ ﻳﺘﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎذاة اﻟﻤﻴﻘﺎت ﻓﻬﺬا ﻳﺤﺘﺎط ﺑﻤﺎ
ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠ ﻇﻨﻪ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﻴﻘﺎت إﻻ وﻫﻮ ﻣﺤﺮم .
ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ :
ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ أﺣﺪٍ ﻣﻤﻦ ﺣﺞ ﻣﻊ اﻟﻨﱠﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ أﺣﺮم ﻗﺒﻞ ذي اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ  ،وﻟﻮﻻ ﺗﻌﻴﻦ اﻟﻤﻴﻘﺎت ﻟﺒﺎدروا إﻟﻴﻪ ﻷﻧﻪ
ﻳﻮن أﺷﻖ ﻓﻴﻮن أﻛﺜﺮ أﺟﺮاً " .ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري" ) . ( 387 / 3
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ .
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