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Umre’nin Rükünleri, 
Vacipleri ve Sünnetleri
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Umre’nin Rükünleri
1. İhram: 
Peygamberimiz (sallâllahü aleyhi vesellem) şöyle 
buyurmaktadır:

“Ameller ancak niyete göredir. Herkesin niyeti 
ne ise eline geçecek odur. Kimin hicreti Allah ve 
Resülu (rızası ve hoşnutlukları) için ise, onun hicreti 
Allah ve Resülune müteveccih sayılır. Kim de nail 
olacağı bir dünya veya nikahlayacağı bir kadından 
ötürü hicret etmişse, onu hicreti de hedeflediği şeye 
göredir.”(1)

(1)Buhari rivayet etti.

İhram

i ç i n d e k i l e r
Umre’nin Rükünleri

Umre’nin Vacipleri

Umre’nin Sünnetleri

2. Safa ile Merve arasında 
sa’y yapmak, 

Peygamberimiz (sallâllahü aleyhi vesellem) 
hadisinde şöyle buyurdu:

“Dinleyiniz / işitiniz! Şüphesiz ki Allah Sa’yi 
üzerinize farz kıldı.”(2)

(2)Ahmed rivayet etmişitir.
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3. Tavaf:
Allah’u Teala şöyle buyurmaktadır:

«Ve Beyt-i Atik’i (Kâbe’yi) tavaf etsinler.» (Hac: 29)

Umre’nin Vacipleri
1. Mikatta İhrama girmek: nitekim Peygamberimiz 

mikatları zikrettiğinde şöyle buyurdu:

“Onlar onlarındır, hac ve umre yapmak için başka 
yerden gelenler için de mikattır.”(Buhari rivayet etti).

2. Traş olmak veya saçları kısaltmak:

Allah’u Teala şöyle buyurmaktadır:

«Allah dilerse, siz güven içinde başlarınızı kazıtmış 
veya saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan 
Mescid-i Haram’a gireceksiniz.» (Fetih: 27).

Umre’nin Sünnetleri
Rükünler ve vacipler hariç kalanların tümü sünettir.

Uyarılar:
1. Kim umre’nin rükünlerinden birini terk ederse 

tekrar getirmezse ibadeti tam olmaz.

2. Kim umre’nin vaciplerinden birini terk ederse 
dem kesmesi gerekir. (koyun, dana ve bedene )

3. Kim Umre’nin sünnetlerinden birini terk ederse 
onun üzerine bir şey yoktur. Umresi de sahihtir.

İhram

Traş olmak ve saçları kısaltmak

Yıkanmak

https://www.al-feqh.com/tr
ht

tp
s:

//w
w

w
.a

l-f
eq

h.
co

m
/tr




