42507 - Hac aylarında umre yapan kimseye hac farz olmaz
Soru
İki yıl önce hac yaptığım halde birisi bana; "Zilhicce ayı girmeden önce umre yaptığım için hac
yapmam gerektiğini" söyledi. Acaba bu kimsenin söylediği doğru mudur?
Detaylı cevap

Hamd, yalnızca Allah'adır.
Bu kimsenin sana söylediği şey, doğru değildir. Çünkü hac, ömürde sadece bir defa farzdır.
Nitekim Abdullah b. Abbas'ın rivâyet ettiği hadiste o şöyle demiştir:
ﺎم ﻋﻞ ﻛﻓ ا:ﺎﺑِﺲٍ ﻓَﻘَﺎل ﺣﻦعُ ﺑﻗْﺮ اﻻ ﻓَﻘَﺎم: ﻗَﺎل.ﺞ اﻟْﺤﻢﻠَﻴ ﻋﺐﺘ! ﻛﺎ اﻟﻨﱠﺎسﻬﻳﺎ ا ﻳ: ﻓَﻘَﺎلﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳﻨَﺎ رﺧَﻄَﺒ
] .ٌع ﺗَﻄَﻮﻮ ﻓَﻬ زَادﻦ ﻓَﻤ،ٌةﺮ ﻣﺞ اﻟْﺤ،ﺎﻠُﻮا ﺑِﻬﻤنْ ﺗَﻌﻮا اﻴﻌﺘَﻄ ﺗَﺴﻟَﻢ و،ﺎﻠُﻮا ﺑِﻬﻤ ﺗَﻌ ﻟَﻢﺖﺒﺟ وﻟَﻮ و،ﺖﺒﺟﺎ ﻟَﻮ ﻗُﻠْﺘُﻬ ﻟَﻮ:؟ ﻓَﻘَﺎلﻪ اﻟﻮلﺳﺎ رﻳ
 وأﺣﻤﺪ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ واﻟﺪارﻣ] رواه ﻣﺴﻠﻢ واﻟﺘﺮﻣﺬي واﻟﻨﺴﺎﺋ
İbn-i Abbas'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bize hitap ederek şöyle buyurdu:
Ey insanlar! Hac size farz kılındı. Bunun üzerine el-Akra' b. Hâbis ayağa kalkarak:
- Ey Allah'ın elçisi! Hac her yıl mı (bize) farzdır? diye sordu.
Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:
- Yok, hayır. Bir defadır. Kim daha fazla yapacak olursa, o nâﬁledir." (Müslim; Hac, hadis no: 412;
Tirmizî, Hac, hadis no: 5, Tefsir-i Sûre (5), 15. Nesâî, Menâsik; hadis no: 1. İbn-i Mâce; Menâsik,
hadis no: 2; Dârimî; Menâsik; hadis no: 4; Ahmed b. Hanbel, I, 255, 292, 301, 321, 325; II- 508)
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Çünkü sen, daha önce hac yaptığın için bir defa daha hac yapman gerekmez.
Hac ayları üçtür: Şevval, Zilkâde ve Zilhicce.
Herhalde bu kimse, bu ayların, hac ayları diye adlandırılmasından dolayı bu aylarda umre yapan
kimseye haccın farz olacağını anlamıştır. Bu anlayış, doğru değildir. Aksine hac ayları diye
adlandırılması; haccın, bunlardan önce veya sonra geçerli olmayacağından dolayıdır.
Nitekim değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin- Temettu hacına
niyet eden, umre yaptıktan sonra hac yapmadan memleketine dönen kimseye bir şey gerekir mi?
diye soran kimseye, şöyle cevap vermiştir:
"Sana bir şey gerekmez. Çünkü Temettu' haccı yapan kimse, umreye niyet edip umresini
bitirdikten sonra ve hacca niyet etmeden önce hac yapmamaya karar verirse (hac yapmaktan
vazgeçerse), kendisine bir şey gerekmez. Ancak bu yıl hac yapmayı adamış ise, bu takdirde
adağını yerine getirmesi (hac yapması) gerekir."
(Fetâvâ İbn-i Useymîn; c: 2, s: 679).
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