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يم
ِ ٰــــــــــــــــــــــم ه
ِْبس
ِ اّلل ال ٰ َّرحْ هم ِن ال ٰ َّر ۪ح
ِ
َّ ٰ يََّٓا اَّ ٰيُّ َّها ا ٰلَّ ۪ذي َّن ها َّم ُّنَٓوا اِ َّذا ُّقمْ ُّتمْ اِلَّى
الص هلو ِة فَّا ْغ ِسلُّوا

ْْس ُّحوا ِب ُّر ُُّ۫ؤ ِس ُّكم
َّ ُّو ُّجو َّه ُّكمْ َّواَّ ْي ِديَّ ُّكمْ اِلَّى ْال َّم َّرا ِف ِق َّوام

َّواَّرْ ُّجلَّ ُّكمْ اِلَّى ْال َّك ْع َّبي ِ ِْۜن
َّ َّضأ َّ ُّع ْث َّما ُّن ق
َّ ٰ  َّفلَّ ٰ َّما َّت َّو،َّعنْ ُّحمْ َّرا َّن
ْت ال ٰ َّن ِب ٰ َّي
ُّ  َّس ِمع...:ال
َّ َّ
َّ ٰ  “الَّ يَّ َّت َّو:ول
ُّ اّلل َّعلَّ ْي ِه َّو َّس ٰلَّمْ ) يَّ ُّق
ضأ ُّ َّر ُّج ٌل
ُّ َّ ٰ (ص ٰلى

ٰ ِالصالَّ َّة إ
َّ ٰ ص ِٰلى
الَّ ُّغ ِف َّر لَّ ُّه َّما بَّ ْي َّن ُّه
ُّ َّف ُّيحْ ِس ُّن ُّو
َّ ُّ َّوي،ضو َّء ُّه

َّ ٰ  َّوبَّ ْي َّن.”
ص ِٰل َّي َّها
َّ ُّالصالَّ ِة َّح ٰ َّتى ي

MADDİ VE MANEVİ TEMİZLİK
Aziz Mü’minler!
Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz (cc) şöyle
buyurmaktadır: “Ey iman edenler, namaz kılmaya
kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar
ellerinizi ve başlarınıza mesh edip ayaklarınızı
yıkayın.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise sevgili Peygamberimiz
(sav) şöyle buyurmaktadır: “Bir kimse abdest alır ve
güzelce abdest almaya özen gösterir, ardından da
namaz kılarsa, bu abdestle namaz arasında işlediği
(günahlar) o namazı kılıncaya kadar mutlaka
bağışlanır.”2
Muhterem Kardeşlerim!
Yüce dinimiz İslam maddi ve manevi temizliğe çok
önem vermiştir. Bazı temizliklerin yapılmasını
ibadetlerin ön şartı kabul etmiştir. İnsanda
abdestsizlik ve cünüplük sebebiyle meydana gelen
hükmi ve manevi kirliliğe hades denir. Bu kirlilik
halinden temizlenmek ise hadesten taharet olarak
ifade edilmektedir. Bu temizlik yapılmadan ibadet
edilmesi, hükmi ve manevi kirlerden temizlenmesi
mümkün değildir. Bu sebeple hem maddi hem de
manevi bir temizlik olan abdest ve gusül bizzat,
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öğretilmiştir. Bir defasında bir sahâbînin, “Yâ
Resûlallah, abdest nasıl alınır?” sorusu üzerine bir
kap su isteyen Allah Resûlü, abdest almaya
başlamıştır. Ellerini üç kere, ağzına ve burnuna üçer
kere su verdikten sonra yüzünü üç kere, kollarını üç
kere yıkamış, başını mesh etmiş, şehadet
parmaklarını kulaklarına götürüp uçlarıyla içini,
başparmaklarıyla dışlarını mesh etmiş ve ayaklarını
da üçer defa yıkamıştır. Sonrasında ise, “İşte abdest
böyle alınır. Kim buna bir şey ekler veya eksiltirse
(Resûlullah"a muhalefetten dolayı kendisine)
kötülük etmiş ve zulmetmiş olur.”3 buyurmuştur.
Ayak topuklarını yıkamaya özen göstermeyenleri ise
“Hiçbir yeri kuru bırakmayarak abdestinizi güzelce
alın.”4 buyurarak uyarmıştır.
Muhterem Müslümanlar!
Hadesten taharetin ikinci şekli ise gusül abdestidir.
Yüce Rabbimiz başta okuduğum ayetin devamında
“Eğer cünüp iseniz, (bütün vücudunuzu yıkayarak)
temizlenin.”5 buyurmaktadır. Gusül abdesti
boşalma, cinsel ilişki, ihtilam olma, ayrıca kadınların
hayız ve loğusalık halleri sebebiyle oluşan hükmi ve
manevi kirlilikten temizlenmek için yerine
getirilmesi gereken bir farzdır. Sünnete uygun gusül
abdesti şöyle alınır. Besmele çekerek niyet ettim
gusül abdesti almaya, cünüplükten kurtulmaya diye
niyet edilir. Önce eller ve avret mahalli yıkanır.
Ardından önce ağza sonra buruna üç defa su alınır ve
güzelce temizlenir. Abdestteki gibi yüz ve kollar
yıkanır. Sonra baştan ayaklara kadar, kuru yer
kalmayacak şekilde tüm beden yıkanır. Böylece
gusül abdesti tamamlanmış olur. İnsan, hükmi ve
manevi kirlilik halinden arınmış olur.
Hutbemi Rasûlüllah (sav) in abdestle ilgili şu
müjdeleriyle bitiriyorum.
“Her kim abdest alır ve de abdesti güzelce almaya
özen gösterirse, günahları vücudundan çıkar, hatta
tırnaklarının altından süzülür gider.”6 “Müminin
ziyneti (nuru), abdest suyunun ulaştığı yere kadar
varır.”7
Hollanda Diyanet Vakfı
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