41833 - Haccınız nasıl makbul olur?
Soru
Müslümanın, Allah'ın izniyle haccının makbul olması için yapması gereken şeyler nelerdir?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Hamd, yalnızca Allah'adır.
"Müslümanın haccının makbul olması için yapması gereken şeyler şunlardır:
- Hacca niyet ederken Allah –azze ve celle'nin vech-i kerimini istemesidir ki bu, ihlastır.
- Haccında, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e tâbi olmasıdır ki bu, O'nun sünnetine tâbi
olmaktır.
Bu iki temel şart; ihlas ve sünnete ittibâ olmadıkça hiçbir salih amel kabul olunmaz.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
5 : ] ﺳﻮرة اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻵﻳﺔﺔِﻤ اﻟْﻘَﻴﻚَ دِﻳﻦذَﻟﺎةَ وﻛﺗُﻮا اﻟﺰﻮﻳﻼةَ وﻮا اﻟﺼﻴﻤﻘﻳ وﻨَﻔَﺎء ﺣ اﻟﺪِّﻳﻦ ﻟَﻪﻴﻦﺼﺨْﻠ ﻣﻪﺪُوا اﻟﺒﻌﻴﻻ ﻟوا اﺮﻣﺎ اﻣ] و
"Halbuki onlara ancak, dini yalnız O'na has kılarak ve haniﬂer (şirkten uzak) olarak Allah'a kulluk
etmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emrolunmuştu. İşte sağlam, dosdoğru din budur."
(Beyyine Sûresi: 5)
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- de bu konuda şöyle buyurmuştur:
ﺎﻧَﺖ ﻛﻦﻣ و,ﻪﻮﻟﺳر وﻪ اﻟَ إﻟﺗُﻪﺮ ﻓَﻬِﺠ,ﻪﻮﻟﺳر وﻪ اﻟَ إﻟﺗُﻪﺮﺠ ﻫﺎﻧَﺖ ﻛﻦ ﻓَﻤ,ىﺎ ﻧَﻮﺮِئٍ ﻣ اﻣﻞﺎ ﻟﻧﱠﻤا و، ِﺎتﻴّ ﺑِﺎﻟﻨﺎلﻤﻋﺎ اﻻإﻧﱠﻤ
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 ]رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.ﻪ إﻟَﻴﺮﺎﺟﺎ ﻫ ﻣَ إﻟﺗُﻪﺮ ﻓَﻬِﺠ,ﺎﻬﺟوﺘَﺰ ﻳةاﺮوِ اﻣﺎ اﻬﻴﺒﺼﺎ ﻳﻧْﻴ دَ إﻟﺗُﻪﺮﺠ]ﻫ
“Ameller, ancak niyetlere göre geçerlilik kazanır. Herkes ancak (ameliyle) niyet ettiğinin karşılığını
alır. Kimin hicreti, (niyet ve kasıt olarak) Allah ve Rasûlü için ise, onun hicreti (sevap ve ecir olarak)
Allah ve Rasûlü içindir. Kimin de hicreti dünyadan bir menfaat elde etmek ya da bir kadınla
evlenmek için ise, onun da hicreti, hicret ettiği gâye içindir.” (Buhârî, hadis no: 1. Müslim, hadis no:
1907)
Başka bir hadiste şöyle buyurmuştur:
 ] رواه ﻣﺴﻠﻢ.د رﻮﻧَﺎ ﻓَﻬﺮﻣ اﻪﻠَﻴ ﻋﺲ ﻟَﻴﻼﻤ ﻋﻞﻤ ﻋﻦ] ﻣ
"Kim,işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur (yani kendisine
iâde olunur)." (Müslim, hadis no:1718)
Hacının temel alması gereken en önemli şey; ihlas ve Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in
sünnetine ittibâ'dır.
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- Vedâ haccında da şöyle buyurmuştur:
 ] رواه ﻣﺴﻠﻢ.ﻢﻨَﺎﺳ ﻣّﻨﺧُﺬُوا ﻋﺘَﺎ] ﻟ
"Hac ve umre ile ilgili ibâdetlerinizi benden alın (öğrenin)." (Müslim, hadis no: 1297)
Haccın helal mal ile edâ edilmesi, haccın makbul olması için yapılması gereken şeylerden birisidir.
Çünkü haram mal ile hac yapmak haramdır, câiz değildir. Hatta bazı ilim ehli şöyle demiştir:
"Bu durumdaki (haram mal ile yapılan) hac geçerli değildir."
Bazı ilim ehli de şöyle demiştir:
"Aslı haram olan mal ile hac yaparsan, sen hac yapmış olmazsın, fakat (üzerine binmiş olduğun)
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deve hac yapmış olur."
Yine Allah Teâlâ'nın yasakladığı şeylerden uzak durmak, haccın makbul olması için yapılması
gereken şeylerden birisidir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
نﱠواْ ﻓَﺎدوﺗَﺰ وﻪ اﻟﻪﻠَﻤﻌﺮٍ ﻳ ﺧَﻴﻦﻠُﻮاْ ﻣﺎ ﺗَﻔْﻌﻣ وﺞ اﻟْﺤ ﻓ ﺟِﺪَالﻻ وﻮق ﻓُﺴﻻ وﻓَﺚ ر ﻓَﻼﺞ اﻟْﺤﻴﻬِﻦ ﻓضﻦ ﻓَﺮ ﻓَﻤﺎتﻠُﻮﻣﻌ ﻣﺮﺷْﻬ اﺞاﻟْﺤ
197 :ﺎبِ ] ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔﻟْﺒ اﻟوﺎ ااﺗﱠﻘُﻮنِ ﻳى وادِ اﻟﺘﱠﻘْﻮ اﻟﺰﺮ] ﺧَﻴ
"Hac, bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca niyet ederse (ihramını giyerse), artık hac esnasında
cinsel ilişki, günah sayılan davranışlara yönelmek ve kavga etmek yoktur. Siz ne hayır işlerseniz,
Allah onu bilir. (Ey müminler! Ahiret için) azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvâ (Allah'a karşı
gelmekten sakınma)dır. Ey akıl sahipleri! Bana karşı gelmekten sakının." (Bakara Sûresi: 197)
Bu sebeple hacının, günah olan davranışlara yönelmek, isyan etmek, haram olan sözlü ve ﬁilî
davranışlarda bulunmak, çalgı aletlerini (müzik) dinlemek gibi, hem hacda, hem de haccın
dışındaki günlerde genel olarak haram kılınan davranışlardan uzak durması gerekir.
Ayrıca hacının, Allah Teâlâ'nın özellikle hacda kendisine haram kıldığı ihramlıyken eşiyle cinsel
ilişkiye girmek, başı tıraş etmek gibi haramlardan ve Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ihramda
giyilmesini yasakladığı şeylerden uzak durması gerekir. Genel bir ifâdeyle hacının, ihramın bütün
yasaklarından uzak durması gerekir.
Yine hacının, yumuşak huylu olması, malında ve işinde cömert olması ve müslüman kardeşlerine
gücü yettiğince iyilikte bulunması gerekir. Ayrıca ister Arafat, Müzdelife ve Minâ gibi yerlerde
olsun, ister çarşı ve pazarlarda olsun, müslümanlara eziyet etmekten uzak durması gerekir.
Yine tavaf, sa'y ve cemrelere taş atarken izdiham olduğunda müslüman kardeşlerine eziyet
etmekten uzak durması gerekir.
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Bütün bunlar, hacının yerine getirmesi gereken şeylerdir. Bunu gerçekleştirmeye en yakın olan şey
ise, insanın, (hac sırasında) kendisine dînini hatırlatacak ilim ehlinden birisiyle yolculuk yapmasıdır.
Bu mümkün olmazsa, Allah Teâlâ'ya bilerek ibâdet edebilmesi (hac ibâdetini bilerek yerine
getirebilmesi) için hacca gitmeden önce güvenilir ilim ehlinin bazı kitaplarını okumalıdır."
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