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 “Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabet, Mekke’deki çok mübarek ve bütün âlemlere hidayet kaynağı 
olan ev (Kâbe) dir.” ( Âl-i İmrân suresi, 96) ) 

AYETLER
HADİSLER

HAC-UMRE: AYET ve HADİSLER
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 «Kötü söz söylemeden ve büyük günah işlemeden hacceden kimse, annesinden doğduğu 

gündeki gibi günahsız olarak (evine) döner.« (Hadis)

 “Ey insanlar! Allah size haccı farz kılmıştır, haccediniz” (Hadis)

 “Bütün insanlar içinde haccı ilan et ki, gerek yaya olarak ve gerek uzak yoldan gelen incelmiş 
develer üzerinde sana gelsinler.” (Hacc, 27)

 «Gücü yetenlerin o evi (Kâbe’yi) haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır...» ( Âl-i İmrân suresi, 97)

 “Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın...” (Bakara, 196)

 “(Ey Müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun, (namazda) yüzünüzü hep onun yönüne (Kabe’ye) 
çevirin.”(Bakara, 144)

 “Hac ve Umre yolcuları Allah’ın seçkin misafirleridir; dua ettiklerinde dualarını kabul eder, tövbe 
ederlerse de tövbelerini kabul eder.” (Hadis)



TAVAF

VAKFE

Haccın farzlarındandır. Hacerü’l-Esved’den başlayarak, Kabe’nin etrafında 7 
defa dönmektir. Her bir dönüşe ŞAVT denir. éZiyaret Tavafı» denen bu farz 
tavaf «Kurban’ın ilk 3 günü» içinde yapılmalıdır.

Haccın farzlarındandır. Hac veya umre için giyilen giysi. Bunu giymek için 
belirlenmiş olan bazı yerler vardır. Buralara MİKAT denir. İhrama girildikten 
sonra bazı yasaklar başlar. Buna «İhram Yasakları» denir.

Kabe’nin yakınlarındaki Safa ve Merve arasında 7 defa gidip gelmektir. 
Safa’dan başlanır. Safa’dan Merve’ye4  Merve’den Safa’ya3 gidiş. 
Sa’y yapılması vaciptir.

dinkulturuahlakbilgisi.com

İHRAM

Kavramlar

SA’Y

UMRE

SAHURBEYTULLAH

Hac zamanı dışında kutsal yerleri ziyaret etmektir. Umre, sünnettir. Yapılması 
için belirli bir zamanı yoktur.

«Allah’ın Evi» anlamında Kabe’ye verilen isimdir. Kur’an’da Kabe için 
“İnsanlar için kurulan ilk mabet…» ifadesi yer alır. Kâbe, hicretin 2. yılında 
Müslümanların kıblesi olmuştur. Kâbe’nin çevresine «Mescid-i Haram» denir.

TELBİYE
Hac ibadetinde okunan dua. İhrama girerken okunmalıdır. «Lebbeyk
Allahümme leke lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk… (Buyur Allah’ım. 
Buyur…Buyur, Ey ortağı olmayan. Buyur…)»

Haccın farzlarındandır. Arefe günü öğleden Kurban Bayramı sabahına 
kadar Arafat denilen yerde beklemek, durmaktır. Bu süre ibadet ve dua ile 
geçirilir. 
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Yerleri Ziyaret

Haccın Farzı 3’tür

İHRAM VAKFE TAVAF

V İ T
İHRAM YASAKLARI

*Tırnak kesme *Bitkileri koparma 
*Tıraş olma *Canlılara zarar verme
*Koku sürme *Kötü söz söyleme

 Hac, Hicri 9’da farz kılındı. Peygamberimiz, Hicri 10’da ilk ve son haccını yaptı. Buna Veda Haccı denir. 
 Arafat’da  yaptığı konuşmaya Veda Hutbesi denir. 
 Hac, sembolik yönü olan bir ibadettir. Hac, Kabe’yi yeniden yapan Hz. İbrahim, oğlu Hz. İsmail ve 

hanımı Hz. Hacer’in yaşadıklarını adeta bir canlandırmadır. Hac İslam’dan önce de olan bir ibadettir. 

HAC – UMRE KIYASLAMASI
 Hac, Farzdır.  Umre, Sünnettir.
 Hac yılda bir defa ve zamanı belli  Umre, her zaman 
 Umrede, Tavaf ve Say vardır. Şeytan taşlama-Vakfe-

Kurban yok (Hacda bunların hepsi vardır.)
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*Hac, «bayram, ziyaret, yönelme» anlamındadır.
*İslam’ın 5 şartından birisidir. FARZDIR.
*Hem mal, hem bedenle yapılan bir ibadettir.
*Sağlığı elverişli olmayan yerine başkasını gönderebilir.
*Hacca engel olacak güvenlik sorunu, borcu olmamalı.
*Hac, Arefe + Kurban Bayramı günlerindedir. (5 gün) 



Hac için ihrama girilir. (Farz)

Arafat’da Vakfe Yapılır. (Farz)

Müzdelife’de Vakfe Yapılır (Vacip)
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Mina’da Büyük Şeytan Taşlanır (Vacip)

Mina’da Kurban kesilir

Mina’da Saçlar Tıraş Edilir, Kısaltılır. (Vacip)

Kabe’de Ziyaret Tavafı Yapılır (Farz)

Mina’da Şeytan  Taşlanır (küçük-orta-büyük)

Safa ve Merve arasında Sa’y Yapılır (Vacip)

Kabe’de Veda Tavafı Yapılır (Vacip)
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Niyet ve telbiye ile ihrama 
girdikten sonra söz, fiil ve giyim 
ile ilgili bir takım yasaklar başlar. 
Bunlara uyulmaması halinde
bazı cezalar gerekir.

Arefe günü öğleden sonra 
Arafat’ta bulunmaya, beklemeye 
vakfe denir. Burada öğle namazı ve 
ikindi namazı bir arada kılınır. 
Arafat’tan sonra Müzdelife’ye
hareket edilir.

HACCIN YAPILIŞI

Veda Tavafı, haccın sona erdiğini 
gösterir. Tavaftan sonra Sa’y
yapılmaz. Kurban Bayramı’nın 
sona ermesiyle artık hacılar 
ülkelerine dönmeye başlarlar.

Müzdelife’de Vakfe yapılır. Arefe 
günü yatsı ve akşam namazı bir 
arada kılınır. Kurban Bayramı 
sabahı (1. gün) buradan ayrılıp 
Mina’ya şeytan taşlamaya gidilir. 
Buradan taş toplanabilir.

Mina’da «Akabe Cemresi» denilen 
«büyük şeytan» taşlanır Kurban 
kesilir Tıraş olunurİhramdan
çıkılır. Böylece  İhram 
yasaklarının bir kısmı kalkar. 

Ziyaret Tavafı denilen farz tavaf 
Kabe’nin etrafında 7 defa dönülerek 
yapılır. Böylece ihramla ilgili tüm 
yasaklar kalkar. Tavafın Bayramının 
1. günü yapılması iyidir. Ancak 2. ve 
3. günü de yapılabilir.

Hz. Hacer’in oğlu Hz. İsmail için su 
arayışını canlandırmak için, Safa 
ile Merve arasında 7 defa gidip 
gelmektir.  Sa’y yapmaya Safa’dan 
başlanır.

Tavaf ve Sa’y’dan sonra tekrar 
Mina’ya gelinir. Bayramın 2, 3 ve 4. 
günü Mina’da şeytan taşlanır. Her 
gün küçük, orta ve büyük şeytana 
yedişer (bir günde toplam 21) taş 
atılır.

 Hac ibadeti, Arefe günü başlayıp Kurban Bayramı günleriyle son bulan bir ibadettir. 
Ömürde bir defa farz olan bu ibadet için daha uzun kutsal topraklarda kalarak, hasret 
gidermek için ülkemizden, hac zamanından 1 ay kadar önce kutsal topraklara yolculuk 
yapılmaktadır. 

 Türkiye’den giden hacılar genellikle Hac çeşitlerinden biri olan «Temettü Haccı» yaparlar. 
Buna göre hac zamanından önce kutsal topraklara gidilir, ihrama girilerek Mekke’ye 
gelinir önce umre yapılır. Burada umre için tavaf ve sa’y yapıldıktan sonra ihramdan 
çıkılır. Hac zamanı gelince tekrar ihrama girilir ve Hac ibadetine başlanır. 

 Temettü Haccı = İhramUmreİhramdan çıkış İhrama girmeHac
Şimdi bu ibadetin nasıl yapıldığını görelim…



Arafat’ta vakfe, mahşer gününü hatırlatır.

İhram, insanlar arasındaki makam, mevki, unvan gibi farklılıkları ortadan kaldırır. 
İnsanları gösterişten uzak, sade bir görünüme kavuşturur. 

Tavaf, bütün Müslümanların birlikteliğinin sembolik bir ifadesidir. 

Haccın İnsan Davranışlarına Etkisi

Sa’y ibadeti, Hz. Hacer’in, oğlu İsmail için ortaya koyduğu gayretin yaşatılmasıdır. 

Allah’ın farz olan bir emrini yerine getirmenin huzuru yaşanır.

Şeytan taşlamayla şeytanın hile ve vesvesesine karşı sembolik olarak tepki gösterilir. 
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Hac yolculuğu, insanların bilgi ve görgüsünü artırır. 

Farklı ırk, dil ve kültürden Müslümanların aynı amaç için bir araya gelerek birlikte
hareket etmeleri, aralarındaki kardeşliği pekiştirir.



Telbiye  Duası

Buyur Allah'ım, buyur. 
Emrin başım üstüne, senin ortağın yoktur, buyur. 
Hamd, nimet ve mülk senindir. Senin ortağın yoktur
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Lebbeyk Allahümme lebbeyk
Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk
İnne’l-hamde ve’n-nimete leke ve’l-mülk
lâ şerîke lek
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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