26714 - Özürsüz olarak haccı geciktirmek
Soru
Gücü yettiği halde özürsüz olarak haccı geciktiren kimsenin hükmü nedir?
Detaylı cevap

Hamd, yalnızca Allah'adır.Salât ve selâm, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in üzerine olsun.
Hac farîzasını yerine getirmeye gücü yettiği halde bu farîzayı yerine getirmeyen ve özürsüz olarak
onu geciktiren kimse, hiç şüphe yok ki çok çirkin bir davranışta bulunmuş ve büyük bir günah
işlemiş olur. Bu davranışından derhal Allah Teâlâ'ya tevbe etmesi ve hac farîzasını edâ etmek için
acele etmesi gerekir.
Zirâ Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
... 97 : ] ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﻣﻦ اﻵﻳﺔﻴﻦﺎﻟَﻤ اﻟْﻌﻦ ﻋ ﻏَﻨﻪنﱠ اﻟ ﻓَﺎﻔَﺮﻦ ﻛﻣ وﺒِﻴﻼ ﺳﻪﻟَﻴﺘَﻄَﺎعَ ا اﺳﻦﺖِ ﻣﻴ اﻟْﺒﺞ اﻟﻨﱠﺎسِ ﺣَﻠ ﻋﻪﻟ] و
"Yoluna gücü yetenlerin Beytullah'ı haccetmeleri, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır.Kim de
(haccın farz oluşunu) inkâr ederse, bilsin ki Allah, âlemlerden (onun haccından ve diğer
amellerinden) müstağnîdir." (Âl-i İmrân Sûresi: 97)
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- de bu konuda şöyle buyurmuştur:
ﺞﺣ و،َﺎنﻀﻣ رمﻮﺻ و،ﺎةﻛ اﻟﺰﻳﺘَﺎءا و،ةﻼ اﻟﺼﻗَﺎما و،ﻪ اﻟﻮلﺳﺪًا رﻤﺤنﱠ ﻣا و،ﻪ اﻟﻻ اﻟَﻪ انْ ﻻ اةﺎد ﺷَﻬ:ٍﺲ ﺧَﻤَﻠ ﻋمﻼﺳ اﻨﺑ
 ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.،ِﺖﻴ] اﻟْﺒ
"İslâm, beş esas üzerine bina olunmuştur: Allah'tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilahın
olmadığına ve Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Allah'ın elçisi olduğuna şâhitlik etmek,
namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve Beytullah'ı haccetmektir."(Buhârî; hadis
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no: 8. Müslim; hadis no: 16).
Yine, Cebrail -aleyhisselâm-, kendisine İslâm hakkında sorduğunda Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem- ona şöyle cevap vermiştir:
ِن اﺖﻴ اﻟْﺒﺞﺗَﺤ و،َﺎنﻀﻣ رﻮمﺗَﺼ و،َﺎةﻛ اﻟﺰﺗﺗُﻮ و،َةﻼ اﻟﺼﻴﻢﺗُﻘ و، ﻪ اﻟﻮلﺳﺪًا رﻤﺤنﱠ ﻣا و،ﻪ اﻟﻻ اﻟَﻪ انْ ﻻﺪَ انْ ﺗَﺸْﻬ اﻼمﺳاﻻ
 ﺻﺤﻴﺤﻪ ] أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓ.ﺒِﻴﻼ ﺳﻪﻟَﻴ اﺖﺘَﻄَﻌ] اﺳ
"İslâm; Allah'tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilahın olmadığına ve Muhammed -sallalahu
aleyhi ve sellem-'in Allah'ın elçisi olduğuna şâhitlik etmen, namaz kılman, zekât vermen,Ramazan
orunu tutman ve yoluna güç yetirdiğin takdirde Beytullah'ı haccetmendir." (Sahih-i Müslim; hadis
no: 8. -Ömer b. Hattâb'ın rivâyet ettiği hadisin bir bölümü-).
Tevﬁk, yalnızca Allah'tandır.
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