162634 - Abdestsiz Kur'an okumanın hükmü
Soru
Kur'an-ı Kerim'i ezberden okumak müstehap ise, aynı şekilde onu abdestsiz okumak da mekruh
sayılır mı?
Detaylı cevap

Hamd, yalnızca Allah'adır.
Abdesti olmayan bir kimsenin Kur'an okumasında bir sakınca yoktur.Nitekim İslâm âlimlerinin
bunun câiz olduğu konusunda ittifak ettikleri nakledilmiştir.Bu meselede gelen sahih hadisler,
Kur'an okumak isteyen abdestsiz kimsenin, Kur'an okumak için abdest alması gerekmediğini
açıklamaktadır. Âlimler arasındaki ihtilaf, sadece Kur'an'a abdestsiz olarak dokunmak ve onu
cünüp olarak okumak konusundadır ki, âlimlerin çoğunluğu bunu câiz görmemektedirler.
،ةﺎدضِ اﻟْﻮِﺳﺮ ﻋ ﻓﺖﻌﻄَﺠ ﻓَﺎﺿ، ﺧَﺎﻟَﺘَﻪﻫ وﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒج زَو،َﻮﻧَﺔﻤﻴﻨْﺪَ ﻣﻠَﺔً ﻋ ﻟَﻴﺎت ﺑﻧﱠﻪ ا،ِﺎسﺒ ﻋﻦ ﺑﻪﺪِ اﻟﺒ ﻋﻦﻋ
و اﻞ اﻟﻠﱠﻴﻒذَا اﻧْﺘَﺼ اﺘﱠ ﺣﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ ر ﻓَﻨَﺎم،ﺎﻬ ﻃُﻮﻟ ﻓﻠُﻪﻫا وﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رﻊﻄَﺠاﺿو
ِﺎت اﻵﻳﺸْﺮ اﻟْﻌا ﻗَﺮ ﺛُﻢ،ﺪِه ﺑِﻴﻬِﻪﺟ وﻦ ﻋم اﻟﻨﱠﻮﺢﺴﻤ ﻳﻠَﺲ ﻓَﺠ، ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳﻘَﻆَ رﺘَﻴ اﺳ،ﻴﻞ ﺑِﻘَﻠﺪَهﻌ ﺑو اﻴﻞ ﺑِﻘَﻠﻠَﻪﻗَﺒ
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ...ّﻠﺼ ﻳ ﻗَﺎم ﺛُﻢ،هﻮء ۇﺿﻦﺴﺣﺎ ﻓَﺎﻨْﻬ ﻣﺎﺿ ﻓَﺘَﻮﻠﱠﻘَﺔﻌ ﻣ ﺷَﻦَﻟ ا ﻗَﺎم ﺛُﻢ،َانﺮﻤ آلِ ﻋةﻮر ﺳﻦ ﻣﻢ] اﻟْﺨَﻮاﺗ
Abdullah b. Abbas'tan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o, bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem-'in eşi, kendisinin de teyzesi olan Meymûne’nin yanında kalmıştı.
Abdullah b. Abbas gördüklerini anlatıyor:
-Yastığın enine başımı koydum, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ve âilesi de uzunluğuna
başlarını koyup uyudular. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- gece yarısı, yahut gece
yarısından biraz önce veya biraz sonra uykudan uyanıncaya kadar uyudu. Rasûlullah -sallallahu
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aleyhi ve sellem- uykudan uyanınca (uykuyu gidermek için) yüzünü ovuşturdu. Sonra Âl-i İmrân
Sûresinin son on âyetini okudu. Sonra asılı bulunan kırba ile güzelce bir abdest aldı, sonra da
namaz kılmaya başladı..." (Buhârî; hadis no: 4295. Müslim, hadis no: 763)
İmam Buhârî, bu hadis için bir bölüm açmış ve: "Hadesten ve başkasından sonra Kur'an okuma
babı" demiştir.
İbn-i Abdilberr -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:
"Bu hadis, abdestsiz Kur'an okunduğuna işâret etmektedir. Çünkü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve
sellem- onun gibisinde ihtilaf edilmeyen çok (derin) uyku uyuduktan sonra uyanmış, ardından
abdest almazdan önce Kur'an okumuştur.Sonra da abdest alıp namaz kılmıştır." ("et-Temhîd limâ
ﬁ'l-Muvatta mine'l-Meânî ve'l-Esânîd"; C: 13, S: 207)
İmam Nevevî de -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:
"Bu hadis, abdestsiz olanın Kur'an okumasının câiz olduğuna işâret etmektedir. Bu ise,
müslümanların ittifak ettikleri bir konudur." ("Müslim Şerhi"; c: 6, s: 46)
Allah Teâlâ en iyi bilendir.
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