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Soru:
Kendisi hac yapmadığı halde anne ve babasına
hac yaptıran kimsenin hükmü nedir?
Cevap:
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Her kim, hac yapmaya gücü yeter ve haccın
şartları kendisinde bulunursa, o yıl içerisinde hac
yapması gerekir. Anne ve babası veya başka birisi
için haccı ertelemesi câiz değildir. Çünkü hac, âlimlerin
iki görüşünden en doğru olanına göre hemen yerine
getirilmesi gereken bir farzdır. Farz-ı ayın, anne ve
babaya iyilikten önce gelir.
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"Yoluna gücü yetenlerin Beytullah'ı haccetmeleri, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Kim de
(haccın farz oluşunu) inkâr ederse, bilsin ki Allah,
âlemlerden (onun haccından ve diğer amelinden)
müstağnîdir." 1
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- de bu
konuda şöyle buyurmuştur:

َ ّ ّ ُ ْ ُ ُ َ َ َﻜ
ْ َ ُ
ّ
َـﺈَِ أَﺣَ ـﺪَ� ْﻢ ﻻ ﻳَـﺪ ِرى ﻣَ ـﺎ
؛
ﺔ
َ ))َﺠِﻠﻮا ﺨﻟﺮوج ﻰِﻟ
ن
َ
َ
ْ َ� ْﻌــﺮ ُض َ ُﻟ ﻣـ
(( ] اه أﺑــﻮ ﻧﻌــﻴﻢ ﻲﻓ اﺤﻟﻠﻴــﺔ.ﺣَﺎﺟ ـ ٍﺔ
ـﻦ َم ـﺮَ ٍض أ ْو
ِ
ِ
[ وﻟﻴﻬﻰﻘ ﻓ ﺷﻌﺐ اﻹﻳﻤﺎن وﺣﺴﻨﻪ ﻓ ﺻﺤﻴﺢ ﺠﻟﺎﻣﻊ

"(Hac ve umreyi edâ etmek için) Mekke'ye
gitmekte acele edin. Zirâ biriniz, hastalık ve ihtiyaç
(fakirlik) gibi bir şeye maruz kalacağını bilemez." 2
Fakat anne ve babanın bu durumdaki haccı
sahihtir (geçerlidir). Bu evladın da gücü yettiği zaman
haccı edâ etmek için acele etmesi gerekir.
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İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi
âlimlerine:
"Bir insanın, kendisi hacca gitmeden önce anne
ve babasını hacca göndermesi câiz midir?"
Diye sorulmuş, bunun üzerine komite şu cevabı
vermiştir:
"Hac; hür, akıl-bâliğ ve edâ etmeye gücü yeten
her müslümanın üzerine ömürde bir defa farz olan bir
ibâdettir.
Anne ve babaya iyilik etmek ve farz bir ibâdeti
edâ etmelerine yardım etmek, güç nisbetince meşrû
olan bir durumdur.Ancak ilk önce sizin kendi adınıza
hac yapmanız gerekir. Sonra -eğer hep birlikte hacca
gelme imkânı bulamazsanız-, anne ve babanıza
yardım edersiniz.Fakat anne ve babanıza, kendinizden önce hac yaptırırsanız, onların haccı sahihtir.
Başarı, yalnızca Allah Teâlâ'dandır." 1
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