109279 - Umreye niyet etmeksizin Cidde'ye gelen ve daha sonra umreye
niyet edip Cidde'den ihrama giren kimse
Soru
Ben, S. Arabistan'ın Bîşe şehrine gitmek üzere uçakla Ürdün'den Cidde'ye geldim. Nuyetimde Umre
edâ etmek, hatta Mekke'ye gitmek bile yoktu.Fakat uçağın Bîşe'ye gidişi geciktiği için Cidde'de iki
gün bekledim. Bu arada ben, Cidde'den ihrama girerek umre edâ etmek üzere Mekke'ye gittim.
Bu umre geçerli midir?
Detaylı cevap

Hamd, yalnızca Allah'adır.
Bu ihram geçerlidir. Çünkü sen, umreye Cidde'den itibaren niyet ettin.Cidde'den önce umreye
niyet etmemiştin. Bundan dolayı sana kurban (cezâ kurbanı) gerekmez.
Bu konuda delîl, Abdullah b. Abbas'ın -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet ettiği şu
hadistir.
İbn-i Abbas şöyle demiştir:
ﻦ ﻫﻠَﻢﻠَﻤ ﻳﻦﻤ اﻟْﻴﻞﻫﻻﻨَﺎزِلِ ونَ اﻟْﻤﺪٍ ﻗَﺮ ﻧَﺠﻞﻫﻻﻔَﺔَ وﺤ اﻟْﺠم اﻟﺸﱠﺎﻞﻫﻻ وﻔَﺔﻠَﻴ ذَا اﻟْﺤﺪِﻳﻨَﺔ اﻟْﻤﻞﻫ ﻻﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒﻗﱠﺖو
] .ﺎﻨْﻬﻬِﻠﱡﻮنَ ﻣﺔَ ﻳ ﻣﻞﻫ اﺘﱠ ﺣﻧْﺸَﺎ اﺚﻴ ﺣﻦﻚَ ﻓَﻤونَ ذَﻟﺎنَ د ﻛﻦةَ ﻓَﻤﺮﻤاﻟْﻌ وﺞ اﻟْﺤادر اﻦﻤ ﻣﻬِﻦﻠﻫﺮِ ا ﻏَﻴﻦ ﻣﻬِﻦﻠَﻴ ﻋَﺗ اﻦﻤﻟ وﻦﻟَﻬ
] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ
"Hiç şüphe yok ki Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Medine halkı için Zul-Huleyfe'yi, Şam
halkı için el-Cuhfe'yi, Necd halkı için Karnu'l-Menâzil'i, Yemen halkı için ise Yelemlem'i mikat yeri
tayin etti ve (şöyle buyurdu):
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-Mikatlar, hac ve umre yapmak isteyen (adı geçen) beldelerin halkları ile o beldelerin halklarından
olmayıp o mikatlar üzerinden gelenler içindir. Bu mikatların sınırları içerisinde ikâmet eden ise,
âilesinin bulunduğu yerden ihrama girer. Hatta Mekke halkı, Mekke'den telbiye getirerek ihrama
girerler." (Buhârî; hadis no: 1526. Müslim; hadis no: 1181).
Bu hadisin delâlet ettiği; umreye niyet eden kimsenin Mekke'den ihrama gireceği anlamında
değildir. Mekke'de iken umre için ihrama girmek isteyen kimsenin, Hill (Harem sınırları dışında) bir
yerden ihrama girmesi gerektiğine dâir delîl vardır.
Nitekim Âişe'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
 ﺛُﻢ،ةﺮﻤ ﺑِﻌ ﻓَﻠْﺘُﻬِﻞمﺮ اﻟْﺤﻦﻚَ ﻣﺧْﺘ ﺑِﺎج اﺧْﺮ:ﺮٍ ﻓَﻘَﺎل ﺑِﺑ اﻦ ﺑﻦﻤﺣﺪَ اﻟﺮﺒﺎ ﻋ ﻓَﺪَﻋ،ﺐﺼﺤ اﻟْﻤﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رلﻧَﺰو
ﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳﻨَﺎ ر ﻓَﺠِﯩ،ةوﺮاﻟْﻤﻔَﺎ وﺑِﺎﻟﺼ و،ِﺖﻴ ﺑِﺎﻟْﺒ ﻃُﻔْﺖ ﺛُﻢ،ﻠَﻠْﺖﻫ ﻓَﺎ،ﻨَﺎﺟ ﻓَﺨَﺮ: ﻗَﺎﻟَﺖ،ﻨَﺎﺎ ﻫﺎ ﻫﻤﻛﺮﻧْﺘَﻈ اّﻧ ﻓَﺎ،ِﺖﻴ ﺑِﺎﻟْﺒﺘَﻄُﻒﻟ
 ﺑِﻪﺖِ ﻓَﻄَﺎفﻴ ﺑِﺎﻟْﺒﺮ ﻓَﻤج ﻓَﺨَﺮ،ﻴﻞﺣ ﺑِﺎﻟﺮﺎﺑِﻪﺤﺻ ا ﻓَﺂذَنَ ﻓ،ﻢ ﻧَﻌ:ﻏْﺖِ؟ ﻗُﻠْﺖ ﻓَﺮﻞ ﻫ: ﻓَﻘَﺎل،ﻞفِ اﻟﻠﱠﻴﻮ ﺟﻦ ﻣﻪﻨْﺰِﻟ ﻣ ﻓﻮﻫ وﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴﻋ
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.ﺪِﻳﻨَﺔ اﻟْﻤَﻟ اج ﺧَﺮ ﺛُﻢ،ﺢﺒ اﻟﺼةَ ﺻﻞ] ﻗَﺒ
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, el-Muhassab denilen yerde konakladı. Abdurrahman b. Ebî
Bekr'i çağırdı ve şöyle buyurdu:
- Kız kardeşin (Âişe) ile birlikte Harem dışına çık ve kız kardeşin umre için telbiye getirip ihrama
girsin. Sonra da Beytullah'ı tavaf etsin. Zirâ ben, ikinizi işte şurada bekleyeceğim.
Âişe -Allah ondan râzı olsun- dedi ki:
- Bunun üzerine harem dışına çıktık ve telbiye getirip ihrama girdim. Sonra Beytullah'ı tavaf
ettim.Safâ ile Merve arasında sa'y yaptım.Ardından Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- gece
yarısı evinde iken onun yanına geldik.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bize:
- Umreni bitirdin mi? diye buyurdu.
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Ben:
- Evet, dedim.
Bunun üzerine yola çıkmaları için ashâbına izin verdi.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- evinden çıktıktan sonra Beytullah'a uğrayıp sabah
namazından önce Beytullah'ı tavaf etti. Daha sonra da Medine'ye gitmek üzere yola çıktı." (Buhârî
ve Müslim)
Başarı Allah Teâlâ'dandır.
Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin."
(İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimi Komitesi)
Abdulaziz b. Abdullah b. Baz (başkan), Abdurrezzak Afîfî (üye), Abdullah b. Ğudeyyân (üye).
Abdullah b. Kuûd (üye)
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