
HACCIN
MANA VE ÖNEMİ



HACCIN
TARİHÇESİ



İbrahim (a.s) ve oğlu İsmail, (a.s) Allah Teâlâ’nın emri ile önce Kâbe’nin 
temellerini yükseltir ve inşasını tamamlarlar. Sonra da İbrahim (a.s) haccı 

ilan etmekle görevlendirilir. İbrahim (a.s) ve İsmail (a.s) haccederler.



ِل ّ َِعلَىَوِلل جِ النَّاسل ِِلإللَِاْستََطاعََِمنِلاْلبَْيتِلحل َسبليلاِْي

Hac yüce Allah’ın emri, 
İslam’ın beş şartından biridir.

"…Gücü yetenlerin haccetmesi Allah'ın 
insanlar üzerinde bir hakkıdır”

(Al-i İmrân 97)



ن ِفليَوأَذّل جَِيَأْتُوكَِبلاْلَحّجلِالنَّاسل رِ ُكّلِلَوَعلَىالِارل نَِيَأْتليَضامل

ن يقِ فَّج ُِكّلِلمل َعمل

” İnsanların arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak gerek 
uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler." 

(Hac 27)



َولََُّرفَثَُّفََلُّاْلَحج ُّٖفيِهن ُّفََرضَُّفََمنَُّْمْعلُوَمات ُّاَْشُهر ُّاَْلَحج ُّ

ُِّفِىِجدَالََُّولَُّفُُسوقَُّ اّلٰلُُّيَْعلَْمهَُُّخْير ُِّمنُّْلُواتَْفعََُّوَمااْلَحج 

دُوا ادَُِّخْيرَُّفَِان َُّوتََزو  اْلَْلبَابُِّاُوِلىيَاَوات قُونُِّىالت ْقو ُّالز 

“Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca niyet ederse hac esnasında kadına 
yaklaşmak, günah sayılan davranışlara yönelmek, kavga etmek yoktur.”

(Bakara 197)



ِلَحجََِّمنِْ َّ ََِرَِيَْفُسقَِْولَمِْيَْرفُثِْفَلَمِِْلل َُِِولَدَتَُِِْكيَْومِلَج أُم 

Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır:

"Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan ve Allah'a 
karşı gelmekten sakınırsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi 

(günahlarından arınmış olarak hacdan) döner."
(Buhari)



اجُِ ارُِاْلُحجَّ ِلَوْفدَُِواْلعُمَّ فَرَِغَِاْستَْغفَُروهَُِوإلنِلأََجابَُهمِْدََعْوهُِإلنِْاِلَّ

لَُهمِْ

"Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın elçileridir. Kendisine dua ederlerse 
dualarına icabet eder, O’ndan bağışlanma dilerlerse onları bağışlar.”

(İbn Mâce)



ُِاْلجَِإللََِّجَزاءِ لَُِِلَْيسَِاْلَمْبُرورُِاْلَحجِ  نَُّ

"Makbul bir haccın mükâfatı ancak cennettir."
(Müslim)

“Ey insanlar, Allah size haccı farz kılmıştır, haccediniz.”
(Müslim)



Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır:

“İslâm beş temel esas üzere kurulmuştur. Allah’tan başka ilah bulunmadığına ve 
Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, 

zekâtı vermek, hac yapmak ve ramazan orucu tutmaktır.”

(Buhari, Müslim)



HAC İÇİN ACELE ETMELİDİR

İbn Abbas (r.a) anlatır: “Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:

“Kim hac yapmak isterse acele etsin. Çünkü olur ki insan hastalanır, 
bineği kaybolur, (gitmeye mani) bir iş zuhur eder.” (Beyhaki)

Efendimiz (s.a.v) bu ibadet için acele davranmamız gerektiğini ifade eder. 
Zira hac, hem mal hem de bedenen yapılan ibadettir.



HAC VE UMRE’Yİ
GÜZELCE YERİNE GETİRMEK

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurur:

“Allah için haccı ve umreyi tam olarak yapın.” (Bakara 196) 

Hac, Efendimiz’in (s.a.v):
“Allah’ım onu bana kolaylaştır” dediği, kolaylık istediği tek ibadettir. 

Bu nedenle güzelce yerine getirmek için gayret gösterilmelidir.



HAC VE UMRE CİHADA DENKTİR
Hz. Aişe (r.a) anlatıyor: “Ey Allah’ın Resulü, seninle cihat etmek üzere biz de sefere çıkmayalım mı? 

Zira ben Kur’an’da cihattan daha faziletli bir amel göremiyorum.”

Efendimiz (s.a.v) şu cevabı verdi:
“Hayır, ancak, cihadın en faziletli ve en güzeli hacc-ı mebrürdur.”

Hz. Aişe der ki: “Bunu işittikten sonra haccı hiç bırakmadım.” (Buhârî, Nesâî)

Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:
“Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hacc ve umredir.” (Nesâî)



HAC VE UMRE GÜNAHLARI ÖRTER, KİŞİYİ CENNETE KOYAR

Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurur:

“Bir umre, diğer umreyle arada işlenenler için kefarettir. Hacc-ı Mebrûr’un (kabul 
edilmiş haccın) karşılığı cennetten başka bir şey olamaz!”

(Buharî, Müslim)



HAC VE UMRE
GÜNAHLARI TEMİZLER

İbn Abbâs (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki:

“Hacla umrenin arasını birleştirin. Zira bunlar tıpkı körüğün demirdeki 
pislikleri temizlemesi gibi günahları temizler.”

(Nesâî, İbn Mâce)



HAC MÜMİNE NELER KAZANDIRIR

1 - İbadete yönlendirir.

2 - Zorluklara karşı dayanma gücü kazandırır.

3 - Mahşer gününü hatırlatır.

4 - Kardeşliği pekiştirir.

5 - Günahlara kefaret olur.

6 - Tanışma ve muhabbete vesile olur.



Teşekkür Ederiz.


