9945 - Abdesti bozan bir şey vuku bulmadıkça yeniden abdest almak
gerekmez
Soru
Ben, abdest konusunda bazı kimselerin: "Müslümanın, her namaz için abdest alması gerekmez'
Diye söylemelerinin hükmünün doğruluk payını sormak istiyorum.
Örneğin: Önceki abdest, yellenmek gibi abdesti bozan bir şeyle bozulmamışsa...
Bu söz doğru mudur?
Ve bir müslümanın her namaz için abdest alması gerekir mi?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Namaz, İslâm'ın rükünlerinden birisidir ve İslâm'ın onsuz ayakta durması mümkün değildir.
Namazın da birtakım şartları vardır. Bu şartlar olmadan namaz geçerli olmaz. Bu şartlardan bir
tanesi de temizliktir. Büyük hades, boy abdesti almakla, küçük hades ise abdest almakla giderilir.
Bundan dolayı bir kulun, her namaz kılmak istediğinde temiz ve abdestli olması gerekir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
ْنا وﻴﻦﺒﻌْ اﻟَﻟ اﻢَﻠﺟرا وﻢوﺳوﻮاْ ﺑِﺮﺤﺴاﻣ وﻖاﻓﺮ اﻟْﻤَﻟ اﻢﺪِﻳﻳا وﻢﻮﻫﻠُﻮاْ ۇﺟ ﻓﺎﻏْﺴﻼة اﻟﺼَﻟ اﺘُﻢذَا ﻗُﻤﻨُﻮاْ ا آﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳﺎ اﻳ
ًﻴﺪاﻌﻮاْ ﺻﻤﻤ ﻓَﺘَﻴﺎء ﺗَﺠِﺪُواْ ﻣﺎء ﻓَﻠَﻢﺴّ اﻟﻨﺘُﻢﺴﻣ ﻻو اﻂ اﻟْﻐَﺎﺋﻦ ﻣﻢْﻨﺪٌ ﻣﺣﺎء ا ﺟوﻔَﺮٍ ا ﺳَﻠ ﻋو اﺿﺮ ﻣﻨْﺘُﻢنْ ﻛاواْ وﺮﻨُﺒﺎً ﻓَﺎﻃﱠﻬ ﺟﻨْﺘُﻢﻛ
ﻢﻠﱠ ﻟَﻌﻢﻠَﻴ ﻋﺘَﻪﻤﻌ ﻧﻢﺘﻴﻟ وﻢﻛﺮﻄَﻬﻴﺮِﻳﺪُ ﻟ ﻳﻦﻟَـ وجﺮ ﺣﻦ ﻣﻢﻠَﻴ ﻋﻞﻌﺠﻴ ﻟﻪﺮِﻳﺪُ اﻟﺎ ﻳ ﻣﻨْﻪ ﻣﻢﺪِﻳﻳا وﻢﻮﻫﻮاْ ﺑِﯘﺟﺤﺴِﺒﺎً ﻓَﺎﻣﻃَﻴ
6 :ونَ ] ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔﺮْ] ﺗَﺸ
"Ey îmân edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman (abdestsiz iseniz) yüzlerinizi, dirseklerle
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beraber ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesh edip aşık kemikleriyle beraber ayaklarınızı yıkayın.Eğer
cünüp iseniz, (yıkanarak) temizlenin. Hasta veya yolculuk halinde bulunursanız veya biriniz
tuvaletten gelirse, yahut da kadınlarınızla cinsel ilişkiye girmişseniz ve su da bulamamışsanız,
temiz toprakla teyemmüm edin. Bunun için de (ellerinizle toprağa vurarak) ellerinizi ve yüzlerinizi
bu toprakla mesh edin.Allah (temizlik konusunda) size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez
(aksine genişlik ve rahmet olsun diye size teyemmümü mübah kılmıştır). Fakat sizi tertemiz kılmak
ve şükredesiniz diye de üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister." (Mâide Sûresi: 6)
Eğer insan abdestli ise ve: önden ve arkadan çıkan idrar, dışkı ve yel gibi veya uyumak veyahut da
deve eti yemek gibi abdesti bozan hallerden birisiyle abdestini bozmamışsa, bu takdirde yeniden
abdest alması gerekmez.
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbit olduğuna göre o, Mekke'nin Fethi
gününde beş vakit namazın hepsini bir abdestle kılmıştır.
Allah Teâlâ en iyi bilendir.
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