
HACCIN 
MANA VE ÖNEMİ 



HACCIN 
TARİHÇESİ 



İ rahi  a.s  ve oğlu İs ail, a.s  Allah Teâlâ’ ı  
e ri ile ö e Kâ e’ i  te elleri i yükseltir ve 

i şası ı ta a larlar. So ra da İ rahi  a.s  ha ı 
ila  et ekle görevle dirilir. İ rahi  a.s  ve İs ail 

(a.s) haccederler. 



 

ِل ى ِلل اسِل ع ِل حلجِ  النَّ   سبليلاِ إلليهِل استطاِع منِل البي

Ha  yü e Allah’ı  e ri,  
İsla ’ı  eş şartı da  iridir. 

"…Gü ü yete leri  ha et esi Allah'ı  
i sa lar üzeri de ir hakkıdır  

(Al-i İ râ  97) 



ن اسِل فلي أذِّ ِك بلالحجِِّ النَّ جالاِ يأت ى رل رِ  كلِِّ ع  يأتليِن ضامل
ِ  فجِ  كلِِّ ملن ي عمل  

 İ sa ları  arası da ha ı ila  et ki, gerek yaya 
olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer 

üzerinde sana gelsinler."  
(Hac 27) 



  

ر ُّ الحج ُّ ت ُّ اش م ن ُّ فرضُّ فمنُّ معل  لُّ رفثُّ فلُّ الحج ُّ ٖفي
ُّ ا م الحج ُّ فى جدالُّ لُّ فس عل  للٰاُّ يعلمهُّ خير ُّ منُّ ت

ا د ن ُّ تز  ادُّ خيرُّ ف ى الز  ٰ نُّ الت ق لى ي ات ق ُّ ا اللب  

Ha  ili e  aylardadır. Ki  o aylarda ha a iyet ederse ha  
es ası da kadı a yaklaş ak, gü ah sayıla  davra ışlara 

yö el ek, kavga et ek yoktur.  

(Bakara 197) 



ِل حجَِّ مِن َّ ِ ِلل ِ يرفِث ف ِ ل س ِل رجِع ي ِه لدتِه كي   أم 

Efendimiz (s.a.v  şöyle uyur aktadır: 

"Ki  Allah içi  ha eder de kötü söz ve davra ışlarda  
ve Allah'a karşı gel ekte  sakı ırsa, a esi i  o u 
doğurduğu gü kü gi i gü ahları da  arı ış olarak 

hacdan) döner."  
(Buhari) 



اِج اِر الحجَّ ِل فِد العمَّ ِه إلِن ّللاَّ ِ دع ِه إلنِل أجاب ر ِر استغ  غ
ِ   ل

"Ha ılar ve u re yapa lar Allah'ı  elçileridir. Ke disi e 
dua ederlerse duaları a i a et eder, O’ da  

ağışla a dilerlerse o ları ağışlar.  
(İ  Mâce) 



ِر الحجِ  ِ إللَِّ جزاءِ  لِه ليِس المبر   الجنَّ

 

"Mak ul ir ha ı  ükâfatı a ak 
cennettir." (Müslim) 

 

Ey i sa lar, Allah size ha ı farz 
kıl ıştır, ha edi iz.  (Müslim) 



Efendimiz (s.a.v  şöyle uyur aktadır: 
 

İslâ  eş te el esas üzere kurul uştur. Allah’ta  
aşka ilah ulu adığı a ve Muha ed’i  Allah’ı  

elçisi olduğu a şahitlik et ek, a azı dosdoğru kıl ak, 
zekâtı ver ek, ha  yap ak ve ra aza  oru u tut aktır.  

(Buhari, Müslim) 



HAC İÇİN ACELE ETMELİDİR 
 

İ  Abbas (r.a  a latır: “Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: 
 

Ki  hac yapmak isterse acele etsin. Çünkü olur ki insan 

hastalanır, i eği kaybolur, (gitmeye mani) bir iş zuhur 

eder.  (Beyhaki) 
 

Efendimiz (s.a.v) bu ibadet için acele davranmamız 

gerektiği i ifade eder. Zira ha , he  al he  de ede e  
yapıla  i adettir. 



HAC VE UMRE’Yİ 
GÜZELCE YERİNE GETİRMEK 

 

 Yüce Allah (c.c  şöyle uyurur: 
Allah içi  ha ı ve u reyi 

ta  olarak yapı .  (Bakara 196)  

 

Hac, Efendimizin (s.a.v): 

Allah’ı  o u a a kolaylaştır  dediği, kolaylık istediği 
tek ibadettir. Bu nedenle güzelce yerine getirmek için 

gayret gösterilmelidir. 



HAC VE UMRE CİHADA DENKTİR 
 

Hz. Aişe (r.a  a latıyor: Ey Allah’ı  Resulü, se i le ihat et ek üzere iz de 
sefere çık ayalı  ı? Zira e  Kur’a ’da ihatta  daha faziletli ir a el 

göre iyoru .  
 

Efendimiz (s.a.v  şu eva ı verdi: 
Hayır, a ak, ihadı  e  faziletli ve e  güzeli  

hacc-ı mebrürdur.  

Hz. Aişe der ki: Bu u işittikte  so ra ha ı hiç ırak adı .  (Buhârî, 

Nesâî) 
 

Ebu Hüreyre (r.a  a latıyor: Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: 

Küçüğü , üyüğü , zayıfı , kadı ı  ihadı 
hacc ve u redir.  (Nesâî) 



HAC VE UMRE GÜNAHLARI ÖRTER, KİŞİYİ 
CENNETE KOYAR 

 

Ebu Hüreyre (r.a  a latıyor: Efe di iz s.a.v  şöyle uyurur: 
Bir u re, diğer u reyle arada işle e ler içi  kefarettir. 

Hacc-ı Me rûr’u  ka ul edil iş ha ı  karşılığı e ette  
aşka ir şey ola az!  

(Buharî, Müslim) 



HAC VE UMRE 

GÜNAHLARI TEMİZLER 
 

İ  Abbâs (r.a  a latıyor: “Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki: 

Ha la u re i  arası ı irleştiri . Zira u lar tıpkı 
körüğü  de irdeki pislikleri te izle esi gi i gü ahları 

te izler.  

(Nesâî, İ  Mâce) 



HAC MÜMİNE NELER KAZANDIRIR 
 

1 - İ adete yö le dirir. 
2 - Zorluklara karşı daya a gü ü kaza dırır. 
3 - Mahşer gü ü ü hatırlatır. 
4 - Kardeşliği pekiştirir. 
5 - Günahlara kefaret olur. 

6 - Ta ış a ve uha ete vesile olur. 



Teşekkür Ederiz. 


