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 Soru:  

Sahte pasaportla hac yapan kimsenin haccının 

hükmü nedir? 

 Cevap:  

Bu kimsenin haccı sahîhtir. Çünkü pasaportun 

sahte olması, haccın sıhhatine bir etkisi olmaz. Fakat 

bu kişi günahkâr olur. Allah -azze ve celle-'ye tevbe 

etmesi ve yetkili makamların yanında bir hile ve 

aldatma meydana gelmemesi ve ilk ismin ikinci 

ismiyle farklı olması sebebiyle ilk isimle üzerine farz 

olan yükümlülüklerin üzerinden düşmemesi için kendi 

ismini doğru bir şekilde yazdırarak düzeltmesi gerekir. 

Eğer böyle yapmazsa isim değişikliğiyle yalan 

söyleyerek haksız yere mal elde etmiş olur. 

Bu münasebetle kardeşlerime şu nasihati 

yapmak isterim:  

Hükümetin yardımından yararlanmak veya 

başka amaçlar için sahte isimler kullanan ve 



 

 4 

başkalarının isimlerini alan bu kişilerin yaptıkları öyle 

basit bir şey değildir. Bu davranış, muamelatta bir 

hiledir, yalandır, aldatmadır, yetkili makamları ve 

yöneticileri kandırmaktır. 

Böyle yapanlar bilmelidirler ki, llah Teâlâ, 

kendisinden gereği korkan kimseye bir çıkış yolu 

yaratır ve onu hesap etmediği yerden rızıklandırır.  

Yine Allah Teâlâ,kendisinden gereği gibi korkan 

kimsenin işini kolalaştırır. 

Allah Teâlâ, kendisinden gereği gibi korkan ve 

doğru söz söyleyen kimsenin işini düzeltir ve onun 

günahını bağışlar.  
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· Soru: 


Sahte pasaportla hac yapan kimsenin haccının hükmü nedir?


· Cevap: 


Bu kimsenin haccı sahîhtir. Çünkü pasaportun sahte olması, haccın sıhhatine bir etkisi olmaz. Fakat bu kişi günahkâr olur. Allah -azze ve celle-'ye tevbe etmesi ve yetkili makamların yanında bir hile ve aldatma meydana gelmemesi ve ilk ismin ikinci ismiyle farklı olması sebebiyle ilk isimle üzerine farz olan yükümlülüklerin üzerinden düşmemesi için kendi ismini doğru bir şekilde yazdırarak düzeltmesi gerekir. Eğer böyle yapmazsa isim değişikliğiyle yalan söyleyerek haksız yere mal elde etmiş olur.


Bu münasebetle kardeşlerime şu nasihati yapmak isterim: 

Hükümetin yardımından yararlanmak veya başka amaçlar için sahte isimler kullanan ve başkalarının isimlerini alan bu kişilerin yaptıkları öyle basit bir şey değildir. Bu davranış, muamelatta bir hiledir, yalandır, aldatmadır, yetkili makamları ve yöneticileri kandırmaktır.


Böyle yapanlar bilmelidirler ki, llah Teâlâ, kendisinden gereği korkan kimseye bir çıkış yolu yaratır ve onu hesap etmediği yerden rızıklandırır. 

Yine Allah Teâlâ,kendisinden gereği gibi korkan kimsenin işini kolalaştırır.

Allah Teâlâ, kendisinden gereği gibi korkan ve doğru söz söyleyen kimsenin işini düzeltir ve onun günahını bağışlar. 
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