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Hacda yapılan hatalar şunlardır: 

Birincisi: İhram sırasında yapılan hatalar: 

 

• İhrama girmeden mikat yerini geçmek. 

• Bazı kadınlar, âdet veya loğusa oldukları için mikat yerine uğradıkları 

zaman ihrama girmezler. 

İhram için herhangi bir sünnet namaz yoktur. Çünkü bu konuda Peygamber -

sallallahu aleyhi ve sellem-'den herhangi bir delil gelmemiştir.  

 

İkincisi: Mescid-i Haram'a girerken yapılan hatalar: 

• Mescid-i Haram'a belirli bir kapıdan girilmesi gerektiğine inanmak. Hacı ve 

umreci, Mescid-i Haram'a dilediği kapıdan girebilir. 

• Rükn-ü Yemânî ve Hacer-i Esved'in dışında, Kâbe'nin duvarına ve 

örtüsüne el-yüz sürmek. Aynı şekilde Makam-ı İbrahim'e el-yüz sürmek. 

 

Üçüncüsü: Arafat'ta yapılan hatalar: 

• Hacının, Arafat sınırları içerisinde olup-olmadığını araştırmaması. 

• Bazı hacılar, Arafat'ta vakfeye durmak için Cebel-i Rahme'yi (Rahmet 

Dağı'nı) görmek, Cebel-i Rahme'ye gitmek ve oraya tırmanmak gerektiğine ve 

buranın kutsal olduğuna inanmaları, taş ve toprağından bereket ummaları.  

 

Dördüncüsü: Müzdelife'de yapılan hatalar: 

• Bazı insanların, cemrelere atılacak taşların mutlaka Müzdelife'den alınması 

gerektiğine inanmaları. 

• Bazı insanların, Müzdelife'de geceyi ya zikirle, ya ibâdetle, ya da uykusuz 

kalarak geçirmeleri. Bu, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetine 

aykırıdır. 

• Müzdelife'de güneş doğuncaya kadar beklemek ve orada Duhâ namazını 

kılmak. Bu, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetine aykırı hareket 

etmek ve güneş doğuncaya kadar bekleyen müşriklerin yoluna uymaktır. 
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Kim, Allah -azze ve celle-'ye ibâdet etmek için güneş doğuncaya kadar 

Müzdelife'de kalırsa, müşriklere benzemiş ve peygamberlerin efendisi Muhammed 

-sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetine aykırı hareket etmiş olur. 

 

Beşincisi: Cemrelere taş atarken yapılan hatalar: 

• Bazı insanların, cemrelere atılacak taşları yıkamaları. Bu hareket, dînde 

aşırıya kaçmaktır. 

•  Bazı insanların, şeytana taş attıklarına inanmaları. 

• Bazı insanların, cemrelere taş atarken terlikler, büyük taşlar ve şemsiyeler 

atmaları. 

• Cemrelere taş atması için, ihtiyaç olmadığı halde başkasını vekil tayin 

etmeyi hafife almak. 

 

Altıncısı: Vedâ tavafında yapılan hatalar: 

• Hacının, cemrelere taşları atmayı bitirmeden önce Vedâ tavafını yapması. 

• Hacının, Vedâ tavafından sonra Mekke'de kalması. Bu, Peygamber -

sallallahu aleyhi ve sellem-'in; hacının Mekke'den ayrılmadan önce son işinin 

Beytullah'ı tavaf etmek olsun emrine aykırı hareket etmektir. 

• Hacının, Vedâ tavafını bitirdikten sonra Mescid-i Haram'dan çıkmak 

istediği zaman yüzünü Kâbe'ye dönerek dışarı çıkmasıdır. Bunu yaparken de 

Kâbe'ye sırtını vererek dışarı çıkmamış olduğunu zanneder. Oysa sünnet olan, 

insanın Vedâ tavafını yaptıktan sonra sırtı Kâbe'ye gelse bile, yüzünü dönerek 

Mescid-i Haram'dan çıkmasıdır.   

•  Hacının tavafı bitirip ayrıldıktan sonra Mescid-i Haram'ın kapısına vardığı 

zaman Kâbeye yönelmesi ve sanki ona vedâ ediyormuşçasına duâ etmesi veya 

selâm vermesi veya buna benzer hareketler....Bütün bu hareketlerin dînde aslı 

yoktur.  

 


