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Farz ve Sünnetleriyle Abdestin Alınışı
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ABDEST

 “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın; 

başlarınızı mesh edip topuklara kadar ayaklarınızı da (yıkayın)…” (Mâide, 6.)

Abdestin Farzları
1) Elleri dirseklerle beraber yıkamak 
2) Yüzü yıkamak
3) Başı mesh etmek 
4) Ayakları topuklarla beraber yıkamak

(Bunların dışındakiler sünnettir.)

1- Niyet edilir. Euzü-Besmele çekilir.

2- Eller bileklere kadar yıkanır. 

3- Üç kere ağza su verilir, ağız çalkalanır.

4- Üç kere buruna su verilir ve temizlenir. 

5- Yüzün tamamı yıkanır. 

6- Sağ ve sol kol dirseklerle beraber yıkanır. 

7- Sağ elin içiyle baş mesh edilir. 

8- Kulakların içi ve dışı mesh edilir. 

9- İki elin dışı ile boyun mesh edilir. 

10- Önce sağ, sonra sol ayak topuklarla birlikte yıkanır. 

Abdesti Bozan Durumlar
Yellenmek     
Uyumak     
Bayılmak
Ağız dolusu kusmak
Tuvalet ihtiyacını gidermek
Vücuttan kan veya irin çıkması
Namazda başkasının işiteceği kadar gülmek

 “Allah, sizden birinizin, tekrar abdest alana kadar bozulmuş abdest ile kıldığı namazı kabul etmez.” (Hadis)

 “Namazın anahtarı temizliktir.” (Hadis)

Hz. Muhammed (s.a.v); «Nehirden 
abdest alsanız da suyu israf etmeyin» 
uyarısında bulunmuştur.

Hiçbir namaz, 
abdestsiz kılınmaz!

“Biriniz öfkelendiğinde abdest alsın.” (Hadis)



Gusül Abdesti (Boy Abdesti)

1- Eûzü - Besmele çekilir.
2- “Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya.”
3- Eller yıkanıp avret yerleri temizlenir. 
4- Sonra namaz abdesti gibi abdest alınır.
5- Bütün beden kuru bir yer kalmayacak şekilde yıkanır.
6- Banyodan çıkmadan ayaklar yıkanır.

3- Bütün vücudu (kuru yer kalmayacak                
şekilde) yıkamak

2- Burnu suyla güzelce temizlemek

1- Ağzı suyla iyice çalkalayıp temizlemek

Boy Abdestinin (Guslün) Farzı 3’tür

Gusül Abdesti İle İlgili Bazı Kavramlar
 Cünüplük (Cenâbet): Ergenliğe ulaşmış kimsenin, bazı ibadetleri yapmasına engel olan mânevî kirlilik hali. 
 Hayız: Ergenlik çağına giren bayanların gusül abdesti almasını gerektirecek her ay yaşadıkları durum.
 Nifas: Kadınlarda doğum sonrasında gusül abdesti almayı gerektirecek durum.

 Gusül Abdesti (Boy abdesti): Cünüplük, hayız, nifas gibi manevi kirlilikten kurtulmak için
bütün vücudu yıkamak suretiyle alınan abdesttir.

 Ey iman edenler! Eğer cünüp oldunuz ise boy abdesti alın... (Mâide, 6)

Gusletmesi gereken kimse boy abdesti almadan namaz kılamaz, Kâbe’yi tavaf edemez.

Farz ve Sünnetlerine Uygun Bir 
Gusül Abdesti

 “Her Müslümanın haftada bir defa başını ve vücudunu yıkaması, üzerinde bir haktır.” (Hadis)
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 “Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın.” (Hadis)

«Kuru bir yer kalmasın» diyerek vesvese (şüphecilik) ile defalarca yıkanmak,
suyu israf etmek doğru değildir.



Teyemmüm Abdesti

 “…Su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de 
yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla mesh 
edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; 
fakat sizi tertemiz kılmak ve size nimetini tamamlamak 
ister; umulur ki şükredersiniz.” (Mâide Suresi, 6)

 Teyemmüm dinimizin Müslümanlara sağladığı kolaylıklardan biridir.
 Abdesti bozan her şey  teyemmümün de bozulmasına sebep olur.
 Su olmadığı için teyemmüm alınmış ise   su bulununca teyemmüm bozulur. 
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Teyemmümün farzı 2’dir:
1- Niyet etmek

2- Elleri toprağa sürüp yüzü ve kolları mesh etmek

Teyemmümün Alınışı
1- Ne için teyemmüm yapılacaksa ona göre niyet edilir. 

Eller ileri- geri toprağa sürülür.  
2- Sonra yan yana getirilerek ve birbirine hafifçe vurularak silkelenir. 
3- Ellerin içi ile yüz mesh edilir. 
4- Eller tekrar toprağa sürülür ve silkelenir.
5- Sol elin içi ile sağ kol mesh edilir.
6- Sağ elin içi ile de sol kol mesh edilir.
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 Teyemmüm: Suyun bulunmadığı veya kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda, 

abdest veya gusül abdesti yerine geçmesi için yapılan manevi temizliktir.
 Teyemmüm  toprak, kum, çakıl, taş, kil gibi toprak cinsinden bir şeyle yapılır. 
 Su bulunamaz ya da hastalık, soğuk gibi sebeplerle su kullanılamazsa teyemmüm yapılır.
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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