 ‐ 4635ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮐﻪ ﺳﻮار ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﺳﺖ ﮐ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺮام ﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮال
اﻣﺴﺎل ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﺣﺞ را دارم و ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از رﯾﺎض ﺑﻪ ﺟﺪه ﺑﺮوم .ﻣﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﮐ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺮام ﮐﻨﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻣﯿﻘﺎت ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮن اﻟﻤﻨﺎزل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ آن اﻟﺴﯿﻞ اﻟﺒﯿﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ از ﻣﯿﻘﺎت ﻋﺒﻮر ﻣﮐﻨﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ اﺣﺮام ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ از آن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﺎم ﻋﺒﻮر
از ﻣﻮازات آن ـ از زﻣﯿﻦ ﯾﺎ درﯾﺎ ﯾﺎ ﻫﻮا ـ اﺣﺮام ﻧﻤﺎﯾﺪ .از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از روی ﻣﯿﻘﺎت ﻣﮔﺬرد اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد از
روی اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻤ ﭘﯿﺶ از آن اﺣﺮام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﮐﺴ ﮐﻪ در راﻫﺶ ﻫﯿﭻ ﻣﯿﻘﺎﺗ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ در ﻣﻮازات ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ آن ﻗﺮار ﺑﯿﺮد اﺣﺮام ﻣﮐﻨﺪ و ﻓﺮﻗ ﻧﺪارد ﺧﻮد ﺑﺮ
روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ درﯾﺎ و ﯾﺎ ﻫﻮا ،و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮ روی ﻣﯿﻘﺎت ﻗﺮار ﺑﯿﺮد اﺣﺮام ﻣﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎط و ﺑﺮای آﻧﻪ
از ﻣﯿﻘﺎت ﻋﺒﻮر ﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از آن اﺣﺮام ﻣﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻣﯿﻘﺎت اﺣﺮام ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺒﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .واﻟﻪ اﻋﻠﻢ) .ﻓﺘﺎوی إﺳﻼﻣﯿﺔ.(۱۹۸ /۲ :
در ﻓﺘﺎوای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺟﺪه ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه دارد ﻣﯿﻘﺎت ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﻫﻞ آﻧﺠﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎری ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪه و در آﻏﺎز ﻗﺼﺪ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﻌﺪا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﺑﯿﺮد .اﻣﺎ ﺑﺮای
ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﯿﻘﺎﺗ ﭘﯿﺶ از آﻧﺠﺎ دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ذواﻟﺤﻠﯿﻔﻪ ﺑﺮای اﻫﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ و دورﺗﺮ از آن ،ﯾﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ از درﯾﺎ و ﻫﻮا در ﻣﻮازات آن
ﻗﺮار دارد ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺤﻔﻪ ﺑﺮای اﻫﻞ آن و ﮐﺴ ﮐﻪ از ﻫﻮا و درﯾﺎ در ﻣﻮازات آن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻮاﯾ از روی آن ﺑﺬارد و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﯾﻠَﻤﻠَﻢ ،ﺑﺮای وی واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﻘﺎت ﺧﻮدش ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﯾﺎ درﯾﺎ ﯾﺎ ﻫﻮا اﺳﺖ ،از ﻣﻮازات آن اﺣﺮام

2/1

ﻧﻤﺎﯾﺪ« ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ).(۱۳۹ /۱۱
دﻟﯿﻞ اﺣﺮام از ﻣﻮازات ﻣﯿﻘﺎت ﺣﺪﯾﺜ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری ) (۱۴۵۸از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘ
اﯾﻦ دو ﺳﺮزﻣﯿﻦ ـ ﯾﻌﻨ ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﺼﺮه ـ ﻓﺘﺢ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﻣﯿﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎن ،رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
ـ ﻗﺮن ]اﻟﻤﻨﺎزل[ را ﺑﺮای اﻫﻞ ﻧﺠﺪ ﻗﺮار داده ﮐﻪ از راه ﻣﺎ دور اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ]ﺑﺮای اﺣﺮام[ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ روﯾﻢ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺳﺨﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺒﯿﻨﺪ در ﻣﺴﯿﺮﺗﺎن ﮐﺠﺎ در ﻣﻮازات آن ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﭘﺲ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ذات ﻋﺮق را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﻘﺎت ﻗﺮار داد.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۳۸۹ /۳ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﯾﻌﻨ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾ را ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﺠ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﻘﺎت ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻘﺎت اﺣﺮام ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را
اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و ﺑﻬﺘﺮن روش ،روش ﻣﺤﻤﺪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﺳﺖ ،ﻣﺮ آﻧﻪ ﺷﺨﺺ در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮ
روی ﻣﯿﻘﺎت اﺣﺮام ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺣﺘﯿﺎط ﻧﻤﻮده و ﮐﻤ زودﺗﺮ اﺣﺮام ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺪون
اﺣﺮام از ﻣﯿﻘﺎت ﻋﺒﻮر ﻧﻨﺪ.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
از ﻫﯿﭻ ﯾ از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺣﺞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ذی اﻟﺤﻠﯿﻔﻪ اﺣﺮام ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﯿﻘﺎت ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺑﺷ زودﺗﺮ اﺣﺮام ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ و اﺟﺮش ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﺘﺢ
اﻟﺒﺎری ).(۳۸۷ /۳
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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