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ْحمِ ِّللٰاِِِبِْسمِِ ح ِِنِِالرَّ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِيمِِالرَّ  

وا   ِ َوأَتِمُّ َرةَ ِِلّ   ال َحجَّ َوال عُم 

َِصلِىِهللاَُِعلَْيِهِوَسلَّم  قَالَِرُسوُلِّللِاِ
َرةُ  رَ  العُم  َ َكفَّارةٌ لِ  ةِ إلى العُم  بي نُهما ما  

 

 

UMRE İBADETİ 

 
Muhterem Müslümanlar! 
Sözlükte, ziyaret etmek anlamına 

gelen “Umre” kelimesi, dini bir terim 

olarak; “Belirli bir zamana bağlı 

kalmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf 

etmek, Safa ve Merve arasında Sa’y 

yapmak, tıraş olup ihramdan çıkmaktır.” 

 

 Kardeşlerim! 

Bütün ibadetlerde olduğu gibi 

umre ibadetinde de Allah rızasını 

kazanmak birinci şarttır. Nitekim Yüce 

Allah hutbemin başında okuduğum ayet-i 

kerimede; “Haccı da, Umreyi de Allah 

için tamamlayın. ”(1) buyurmaktadır.  

 

Umre yolculuğu bizlere, maddi ve 

manevi hayatımızı yeniden gözden 

geçirmek suretiyle mukaddes makamları 

ziyaret etmek gibi daha birçok fazilet 

sunmaktadır.  Umre yolculuğu; başta 

Kâbe olmak üzere İslâm’ın zuhur ettiği 

Mekke’deki kutsal mekânlarda, inkişaf 

ettiği Medine’deki mukaddes yerlerde 

secde etmenin, Efendimiz ile asr-ı saadeti 

yaşamanın vuslatına nail olmaktır. 

 

Kıymetli Kardeşlerim! 

Umre; günahları terk edip Allah’ın 

rızasını kazanmaya yapılan yolculuktur. 

Hz. Muhammed (sav)’in yaşadığı zamana 

bir yolculuktur. Allah’u Teâlâ’ya 

teslimiyet yolculuğudur. İmanı 

kuvvetlendirme, günahları affettirme, 

temizlenme ve arınma yolculuğudur.  

 

 

 

 

 

Umre ibadeti, hacca ilk defa 

gidecek kardeşlerimize bir ön hazırlık, 

daha önce gidip-gelmiş olanlara da kutsal 

mekânları tekrar ziyaret edip ibadet etme, 

özlem giderme imkânı vermektedir. 

 

 Kardeşlerim! 

Diyanet İşleri Başkanlığımız, 

özlemini ve hayalini kurduğunuz umre 

ibadetine sizleri kavuşturmak için, 

yolculuk esnasında sizlere Kur’an ve 

Sünnet ışığında, bid’at ve hurafelerden 

uzak, doğru bilgi ekseninde, deneyimli 

kadrosuyla rehberlik edecek personeli ile 

2018 yılı umre sezonunu açmış ve umre 

kayıtlarını başlatmıştır. 

 

Başkanlığımız; umre kayıtlarını 

değişik turlarda zamana, mekâna ve 

imkâna göre düzenleyerek, imkânı olan 

kardeşlerimizin eş ve çocuklarıyla birlikte 

bu kutsal yolculuğa katılmasını, 

gençlerimizin de manevi iklimden feyz 

almalarını hedeflemektedir. Bu kutsal 

yolculukla ilgili olarak, daha geniş bilgi 

almak isteyenler il ve ilçe müftülüklerine 

müracaat etmelerini bekliyoruz. 

 

Hutbemi Sevgili Peygamberimiz 

(sav)’in umre ibadetini ifa edenler 

hakkında bildirdiği şu müjdeyle 

bitiriyorum.  

 

“Umre ibadeti, daha sonraki umreye 

kadar işlenecek günahlara 

kefarettir.”(2)  
 

Ne mutlu bu mübarek yolun 

yolcularına! 

Ne mutlu Beytullah’a ve 

Efendimiz (sav)’in Ravzasına giden 

bahtiyar Müslümanlara… 
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