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 Soru: 

Hacının işlemiş olduğu günahlar haccın sevabını 

eksiltir mi? 

 Cevap: 

Mutlak olarak masiyet haccın sevabını eksiltir.  

Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

شۡ  ُّ �َۡ ٱ ﴿
َ
عۡ  ُهرٞ أ  فُُسوَق  َوَ�  َرفََث  فََ�  ُّ �َۡ ٱ �نههننّ  فََرَض  َ�َمن تۚٞ لُوَ�ٰ َّ

َداَل  َوَ�  ۗ �َۡ ٱ �ن  جن ا ُّن ََ ْ َ�فۡ  َو ۗ ٱ هُ لَمۡ َ�عۡ  َخۡ�ٖ  َننۡ  َعلُوا ُ َّ  ْ ّوُدوا ََ َّ  َوََ ادن ٱ َخإۡ�َ  فَإِن َّ  ـإ
َن ٱوَ  َوٰىۖ َّقۡ ٱ ٰ  ّ�ُقو ْو�ن ََ

ُ
 ٱ أ

َ
ا]اا١٩٧:احلصية[ا﴾ ١ بن َ�ٰ لۡ ۡ�

" Haccın vakti, bilinen aylardır. Her kim bu 

aylarda ihrama girerek hacca niyet ederse, (eşiyle) 

cinsel ilişkiye girmek, (günah işleyerek) Allah itaatten 

çıkmak ve (hiddete ve nefrete ileten) tartışmaya 

girmek yoktur. Her kim o aylarda hacca başlayıp 

kendisine farz ederse, artık hacda kadına yaklaşmak, 
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günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne hayır 

yaparsanız, Allah onu bilir. Bir de azık edinin. 

Şüphesiz ki, azığın en hayırlısı, takvâdır. Ey akıl 

sahibleri! Benden korkun."1 

Hatta bazı ilim ehli, hacda işlenen günahın, 

haccı ifsad edeceğini bile söylemiştir. Çünkü hacı, hac 

sırasında günahlardan yasaklanmıştır. Fakat ilim 

ehlinin çoğunluğunun (cumhurunun) bilinen kâidesine 

göre haramlık bir ibâdete mahsus olmadığı zaman o 

ibâdeti geçersiz kılmaz.Günahlar, sadece ihrama özel 

değildir.Zirâ günahlar, ihramlı iken haram olduğu gibi, 

ihramsız iken de haramdır.Doğru olan görüş budur. 

Dolayısıyla bu günahlar, haccı geçersiz kılmaz, fakat 

haccın sevabını eksiltir. Doğru olan görüş budur. Bu 

sebeple bu günahlar, haccı geçersiz kılmaz, fakat 

haccın sevabını eksiltir.  

           

                                                 
1 Bakara Sûresi: 197 
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· Soru:

Hacının işlemiş olduğu günahlar haccın sevabını eksiltir mi?


· Cevap:

Mutlak olarak masiyet haccın sevabını eksiltir. 

Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:


﴿ ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٩٧ ﴾ [البقرة: ١٩٧]  

" Haccın vakti, bilinen aylardır. Her kim bu aylarda ihrama girerek hacca niyet ederse, (eşiyle) cinsel ilişkiye girmek, (günah işleyerek) Allah itaatten çıkmak ve (hiddete ve nefrete ileten) tartışmaya girmek yoktur. Her kim o aylarda hacca başlayıp kendisine farz ederse, artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız, Allah onu bilir. Bir de azık edinin. Şüphesiz ki, azığın en hayırlısı, takvâdır. Ey akıl sahibleri! Benden korkun."


Hatta bazı ilim ehli, hacda işlenen günahın, haccı ifsad edeceğini bile söylemiştir. Çünkü hacı, hac sırasında günahlardan yasaklanmıştır. Fakat ilim ehlinin çoğunluğunun (cumhurunun) bilinen kâidesine göre haramlık bir ibâdete mahsus olmadığı zaman o ibâdeti geçersiz kılmaz.Günahlar, sadece ihrama özel değildir.Zirâ günahlar, ihramlı iken haram olduğu gibi, ihramsız iken de haramdır.Doğru olan görüş budur. Dolayısıyla bu günahlar, haccı geçersiz kılmaz, fakat haccın sevabını eksiltir. Doğru olan görüş budur. Bu sebeple bu günahlar, haccı geçersiz kılmaz, fakat haccın sevabını eksiltir. 
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