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Soru: 

İsteyen ve kendisine zor gelmeyen kimse için 

her yıl hac yapmak güzel midir?  

Yoksa her üç senede veya iki senede bir hac 

yapması mı daha fazîletlidir? 

Cevap: 

Hamd, yalnızca Allah'adır. 

"Allah Teâlâ haccı, mükellef ve gücü yeten 

kimseye ömürde bir defa olmak üzere farz kılmıştır. 

Birden fazla yapılan hac, nâfile ve Allah Teâlâ'ya 

yakınlaşma vesilesidir. Nâfile hac, belirli bir sayı ile 

sâbit olmamıştır (sınırlandırılmamıştır). Haccın tekrarı, 

dînen mükellef olan kimsenin malî durumuna, sağlıklı 

olmasına, çevresindeki akraba ve fakirlerin duruma, 

ümmetin farklı umumi menfaatine malı ve canı ile 

katkıda bulunmasına ve hac veya başka bir amaç için 

yapacağı olan yolculuk veyahut da mukimlik halinde 
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ümmete faydalı olmasına bağlıdır.Herkes kendi 

içinde bulunduğu şartlara bakarak kendisi için en 

yararlı olanı öne almalıdır."1 

Bir kimsenin gücü ve imkânı varsa, haccın 

üzerinden beş yılı geçirmesin (beş yıl hiç hac 

yapmadan geçirmesin).  

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve 

sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ُّ َ�عَ إِ  ((  ّ  ح
َ
ُ ِجسْ  ّ  َ�بًْدح أْصَحْحُت إِ :  َ�ُقوُل لل

َ
َووََسْعُت َعغَيْـِه  ،َمهُ ل

  لََمْحُيومٌ  َ�ْمِض َعغَيْهِ  ،ِف َمِعيَشِتهِ 
َ
َْسُة أْعَوحمال َيفَِدُد إَ أبـو فعـ�   وحه [.)) َْ

 ] صححه حليل  ف حلسغسغة حلصحيحة وحيييق �بلّ حبنو

 

"Allah Teâlâ buyuruyor ki: Şüphesiz kulun 

cismine (bedenine) sıhhat verdim, rızkına bolluk 

verdim, üzerinden beş yıl geçti (ömrünü beş yıl 

uzattım). Buna rağmen o (haccı edâ etmek amacıyla) 

                                                 
1  İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi; 11/14 
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beni (hac amacıyla evimi/Kâbe'yi) ziyâret etmeyerek 

hayırdan mahrum oldu."1 

Allah Teâlâ en iyi bilendir. 

 

           

 
 

                                                 
1  Ebu Ya'lâ, İbn-i Hibbân ve Beyhakî rivâyet etmişler, Elbânî de 'Silsiletu'l-

Ehâdîsi's-Sahiha', hadis no: 1662'de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. 


