12213 - Hac ve umre yapmak isteyen kimsenin niyetini değiştirmesi
Soru
Bir kimse, tatile gitmeyi düşünürken aklına umreye gitme düşüncesi gelir de sonra umreye
gitmemeye karar verip başka bir yere giderse, bunda bir sakınca var mıdır?
Ben,bir kimsenin isteği varsa ve gitme zamanı gelmişse,umre ve hacca gitmesi gerektiğini her
zaman söyledim.Sadece gitme imkânı olup-olmadığını tartıştıktan sonra gitmediğine şâhit
oluyorum. Bir kimsenin umre ve hacca gitmeye karar vermesiyle vakit gelmiş sayılmaz. Öyle değil
mi?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Farz hac için acele etmek ve bir an önce onu edâ etmeye çalışmak gerekir.
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:
 ] رواه أﺣﻤﺪ. ﻟَﻪﺮِضﻌﺎ ﻳﺪْرِي ﻣ ﻻ ﻳﻢﺪَﻛﺣنﱠ ا ﻓَﺎ،‐َﺔ اﻟْﻔَﺮِﻳﻀﻨﻌ ‐ﻳﺞ اﻟْﺤَﻟﻠُﻮا اﺠ] ﺗَﻌ
"Farz haccı edâ etmek için acele edin.Çünkü biriniz, başına ne geleceğini bilemez." (Ahmed)
Ömer b. Hattab -Allah ondan râzı olsun- da bu konuda şöyle demiştir:
ﺎﻴاﻧﺮ ﻧَﺼوﺎ اﻮدِﻳﻬ ﻳﻮتﻤنْ ﻳ اﻪﻠَﻴ ﻋََ ﻓ،ٌ ﺟِﺪَةﻟَﻪ وﺞﺤ ﻳﻟَﻢ وﺎت ﻣﻦﻣ.
"Her kim, imkânı olur da hac yapmazsa, onun yahûdi veya hıristiyan olarak ölmesi arasında hiç
fark yoktur."
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Nâﬁle hacca veya umreye gelince, insan, ihrama niyet etmediği sürece niyetini değiştirebilir ve
bundan dolayı da günahkâr olmaz.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
ﻢﻨﺎنَ ﻣﻦ ﻛ ﻓَﻤﻠﱠﻪﺤ ﻣﺪْيﻠُﻎَ اﻟْﻬﺒ ﻳﺘﱠ ﺣﻢوﺳوﻘُﻮاْ رﻠ ﺗَﺤﻻﺪْيِ و اﻟْﻬﻦ ﻣﺮﺴﺘَﻴﺎ اﺳ ﻓَﻤﺗُﻢﺮﺼﺣنْ ا ﻓَﺎﻪةَ ﻟﺮﻤاﻟْﻌ وﺞﻮاْ اﻟْﺤﻤﺗاو
ِﺪْي اﻟْﻬﻦ ﻣﺮﺴﺘَﻴﺎ اﺳ ﻓَﻤﺞ اﻟْﺤَﻟ اةﺮﻤ ﺑِﺎﻟْﻌﺘﱠﻊﻦ ﺗَﻤ ﻓَﻤﻨﺘُﻢﻣذَا اﻚٍ ﻓَﺎ ﻧُﺴو اﺪَﻗَﺔ ﺻو اﺎمﻴﻦ ﺻﺔٌ ﻣﺪْﻳ ﻓَﻔﻪﺳاﻦ رذًى ﻣ ا ﺑِﻪوﺮِﻳﻀﺎً اﻣ
امﺮﺠِﺪِ اﻟْﺤﺴﺮِي اﻟْﻤﺎﺿ ﺣﻠُﻪﻫ اﻦ ﻳﻦ ﻟﱠﻢﻤﻚَ ﻟﻠَﺔٌ ذَﻟﺎﻣةٌ ﻛﺸَﺮﻠْﻚَ ﻋ ﺗﺘُﻢﻌﺟذَا ر اﺔﻌﺒﺳ وﺞ اﻟْﺤ ﻓﺎمﻳ ا ﺛَﻼﺛَﺔﺎمﻴﺠِﺪْ ﻓَﺼ ﻳﻦ ﻟﱠﻢﻓَﻤ
١٩٦ :ﻘَﺎبِ ] ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ ﺷَﺪِﻳﺪُ اﻟْﻌﻪنﱠ اﻟﻮاْ اﻠَﻤاﻋ وﻪاﺗﱠﻘُﻮاْ اﻟ]و
"Hac ve umreyi tam olarak Allah için yapın. (Hac ve umre için ihrama girdikten sonra herhangi bir
engel ile hac ve umreden) eğer engellenecek olursanız, kolayınıza gelen kurbanı kesin.Kurban
yerine varıncaya kadar, başlarınızı tıraş etmeyin.Kim, içinizden hasta olursa veya başında bir eziyet
bulunursa; ona oruçtan, sadakadan veya kurbandan ﬁdye. (Hastalık veya yol emniyeti olmaması
gibi sebeplerle haccınızın engellenmesinden) emin olduğunuzda, hacca kadar umre ile
faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir. Ama bulamazsa, hac günlerinde
üç; döndüğünüz vakit yedi gün olmak üzere tam on gün oruç tutar. Bu; âilesi Mescid-i Haram'da
oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, azabı pek şiddetli olandır." (Bakara Sûresi:
196)
Yine insan, kendisine uygun olan zamanı seçebilir.Yolculuğa çıkmaya karar verdikten sonra bu
kararından dönerse, kendisine bir şey gerekmez.
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