111779 - Mikat yerini geçen ve orada ihrama girmeyi unutan kimsenin,
mikat yerine tekrar dönmesi gerekir
Soru
Uçakla umreye giden ve uçağın pilotu 20 dakika sonra mikat yerinin hizâsında olunacağını ilan
ettiği halde uykuya kalan ve ancak uçak havaalanına indiğinde uykudan uyanabilen bir kimse, "esSeylu'l-Kebîr" mikat yerine giderek oradan ihrama girdi ve umresini yaptı. Bu kimseye bir şey
gerekir mi?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Bu kimse, eğer Riyad halkından ise ve "es-Seylu'l-Kebîr" mikat yerine gidip oradan ihrama
girmişse, kendisine bir şey gerekmez. Çünkü bu kimse kendi mikat yerinde ihrama girmiştir.
Yok eğer Medine halkından ise, Medine halkının mikat yerine (Zulhuleyfe'ye) gitmesi ve oradan
ihrama girmesi gerekir. Medine'ye gitmeyip "es-Seylu'l-Kebîr" mikat yerinden ihrama girerse,
kendisine bir ﬁdye (kurban) gerekir.Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- mikat yerlerini
tayin etmiştir.
Nitekim Abdullah b. Abbas'ın -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste o şöyle
demiştir:
ﻦ ﻫﻠَﻢﻠَﻤ ﻳﻦﻤ اﻟْﻴﻞﻫﻻﻨَﺎزِلِ ونَ اﻟْﻤﺪٍ ﻗَﺮ ﻧَﺠﻞﻫﻻﻔَﺔَ وﺤ اﻟْﺠم اﻟﺸﱠﺎﻞﻫﻻ وﻔَﺔﻠَﻴ ذَا اﻟْﺤﺪِﻳﻨَﺔ اﻟْﻤﻞﻫ ﻻﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒﻗﱠﺖو
.ﺎﻨْﻬﻬِﻠﱡﻮنَ ﻣﺔَ ﻳ ﻣﻞﻫ اﺘﱠ ﺣﻧْﺸَﺎ اﺚﻴ ﺣﻦﻚَ ﻓَﻤونَ ذَﻟﺎنَ د ﻛﻦةَ ﻓَﻤﺮﻤاﻟْﻌ وﺞ اﻟْﺤادر اﻦﻤ ﻣﻢﺮِﻫ ﻏَﻴﻦ ﻣﻬِﻦﻠَﻴ ﻋَﺗ آتٍ اﻞﻟ وﻬِﻦﻠﻫﻻ
] ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ
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"Hiç şüphe yok ki Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Medine halkı için Zul-Huleyfe'yi, Şam
halkı için el-Cuhfe'yi, Necd halkı için Karnu'l-Menâzil'i, Yemen halkı için ise Yelemlem'i mikat yeri
tayin etti ve (şöyle buyurdu):
-Mikatlar, hac ve umre yapmak isteyen (adı geçen) beldelerin halkları ile o beldelerin halklarından
olmayıp o mikatlar üzerinden gelenler içindir. Bu mikatların sınırları içerisinde ikâmet eden ise,
âilesinin bulunduğu yerden ihrama girer. Hatta Mekke halkı, Mekke'den telbiye getirerek ihrama
girerler." (Buhârî; hadis no: 1526. Müslim; hadis no: 1181).
Medine halkından olmayıp da Medine halkına âit olan mikat yerine (Zulhuleyfe'ye) uğrayıp orayı
ihramsız geçen kimse, Necd halkının, Necd halkına âit olan mikat yerine (es-Seylu'l-Kebîr'e)
uğradıkları halde orayı geçip ihrama girmemeleri gibidir."
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