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ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِبْسِم اهللِ الرَّ

Mukaddime

Hamd ve senâ, huzurunda bulunmaya lâyık 
olabilmemiz için bizlere maddî ve mânevî te-
mizliği emreden Allâhü Teâlâ’ya olsun. Salât ve 
selâm, kâinâtın en hayırlısı olan Efendimiz Mu-
hammed Mustafâ sallallâhü aleyhi ve sellem ile 
onun Âl ve Ashâbı üzerine olsun.

İslâm dini, Allâhü Teâlâ’ya îmandan, ibadet-
ten, itaatten, teslimiyetten ve ihlâstan müteşekkil 
çok yüce bir dindir. Bu mukaddes din, insanların 
Allâhü Teâlâ’yı bilmek, ona ibadet ve tâatta bu-
lunmak için yaratılmış olduklarını bildirmektedir.

Allâhü Teâlâ’nın manevî huzuruna kabul edi-
lebilmek insan için ne büyük bir nimet, ne yük-
sek bir şereftir. İşte ihlâs ve sırf Allah rızâsı için 
yapılan ibadet ve tâat, insana, bu nimeti, bu şe-
refi temin eder.

İslâm dini, aynı zamanda bütün manasıy-
la nezâfet ve temizlik dinidir. Nitekim Resû-
lullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem, 
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şu hadîs-i şerîfleriyle temizlik ve nezâfetin, 
dinimizdeki ehemmiyetini pek açık bir şekilde 
bildirmişlerdir:

“Temizlik, îmana davet eder (îmanın ziyâ-
deleşmesine vesile olur). Îman ise sahibini 
cennete götürür.”1

“Temizlik, îmanın yarısıdır.”2

Dinimiz, her Müslümana vücudunu, elbisesi-
ni ve namaz kılacağı mekânı necâsetten temiz-
lemeyi farz kıldığı gibi tırnaklarını kesmeyi, tıraş 
olmayı, saç ve sakalını temizleyip taramayı, evini 
ve evinin etrafını temiz tutmayı, misvak ile diş-
lerini temizleyerek sıhhatini muhafaza etmeyi de 
emir ve tavsiye etmiştir.

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve 
sellem, temizliğine dikkat etmeyenleri hoş kar-
şılamadığı gibi kirli elbiselerle mescid-i saâdet-
lerine gelmekten Ashâbını men etmiştir.

İslâm dini, zâhirî temizliği emrettiği gibi ma-
nevî temizliği de emretmektedir. Nitekim hadîs-i 
şerîflerdeki temizlikten murad, hem zâhirî hem 
de manevî temizliktir. Zira bir insan evvelâ bâtınî 
ve manevî temizliğini yaparak bozuk itikâdları 

1 Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Evsat, Hadîs-i şerîf no: 7311.
2 Sahîh-i Müslim, Hadîs-i şerîf no: 223.
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ve kötü ahlâkları içinden atmadıkça, zâhirini ne 
kadar temizlese de dinimizce meşrû‘ bir temizlik 
yapmış sayılmaz.

Kişi, temizliği nisbetinde insanlığa yaklaşır. 
Temizlik husûsundaki ihmâli nisbetinde de ce-
miyetten uzaklaşır.

Aynı zamanda temizlik, sıhhate ve rızkın art-
masına vesîledir.

Velhasıl, mükellef olan her insan birtakım 
ibadetlerle, tahâretlerle dinen vazifelidir. Birta-
kım şeyleri yapmakla, birtakım şeyleri de terk 
etmekle mükelleftir.

Dinin aslı şu beş şey üzerinedir: İtikâdât 
(itikâdî mevzûlar), âdâb (âdâb-ı muâşerete ait 
mevzûlar), ibâdât (ibâdetler), muâmelât (insan-
lar arasındaki muâmeleler), ukûbât (cezalar).

Malum olduğu üzere ibâdetlerin aslı: namaz, 
oruç, zekât ve hacdır. Bunların birincisi de na-
mazdır. Tahâret ise namazın kabûlünün vâsıta-
larından ve şartlarındandır. Nitekim Resûlullah 
Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem: “Cenne-
tin anahtarı namazdır, namazın anahtarı da 
abdesttir.”3 buyurmuşlardır.

3 Sünen-i Tirmizî, Hadîs-i şerîf no: 4.
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Bu rehber, okuyucularımızın, tahârete dair 
helâ âdâbı, istibrâ ve istincâ, abdest, gusül, be-
denî temizlikler gibi mevzulara kolaylıkla ulaşıp 
istifâde edebilmeleri için Hanefî Fıkıh kitapların-
dan derlenerek hazırlanmıştır.

Muvaffakiyet Allâhü Teâlâ’dandır. 

Fazilet Neşriyat
2020


