20935 - Cilt hastalığından muzdarip olan kimse teyemmüm alabilir mi?
Soru
Ben, bir cilt hastalığından muzdaribim ve bu hastalık tam anlamıyla tedavi edilmedi. Öyle ki ben,
günde beş defa abdest alır hale geldim. Tedavi için bütün yolları denedim, ama hiçbir sonuç
alamadım. Namaz abdesti, benim için deride çok kötü bir kabarcığa (ekzantem'e) sebep oluyorsa
ne yapmalıyım?
Detaylı cevap

Hamd, yalnızca Allah'adır.
Allah Teâlâ buyurdu ki:
286 : ] ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻣﻦ اﻵﻳﺔ.ﺎﺎ ﻟَﻬﻬﻌ ۇﺳﻻ ﻧَﻔْﺴﺎً اﻪ اﻟﻒّﻠ ﻳ] ﻻ
"Allah,kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez." (Bakara Sûresi: 286)
Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem- şöyle buyurmuştur:
...  ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.ﺘُﻢﺘَﻄَﻌﺎ اﺳ ﻣﻨْﻪﺗُﻮا ﻣﺮٍِ ﻓَﺎﻣ ﺑِﺎﻢُﺗﺮﻣذَا اا و،ﻮهﺒﺘَﻨ ﻓَﺎﺟءَ ﺷﻦ ﻋﻢُﺘﻴذَا ﻧَﻬا] و
"Sizi bir şeyden yasakladığım zaman ondan kaçının ve size bir şeyi (yapmanızı) emrettiğim zaman
ise, ondan gücünüz yettiği kadarını yerine getirin." (Buhârî; hadis no: 6858. Müslim; hadis no:
1337)
Su ile abdest almanın farziyeti konusundaki Allah Teâlâ'nın açık emrine rağmenO, hastaya su ile
abdest almayı bu farziyetin dışında tutmuş ve ona teyemmümü farz kılmıştır.
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Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
(( ﻨْﺘُﻢنْ ﻛاﻠُﻮاْ و ﺗَﻐْﺘَﺴﺘﱠ ﺣﺒِﻴﻞﺎﺑِﺮِي ﺳ ﻋﻻﻨُﺒﺎً ا ﺟﻻﺎ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮنَ وﻮاْ ﻣﻠَﻤ ﺗَﻌﺘﱠى ﺣﺎر ﺳﻧﺘُﻢاةَ وﻼﻮاْ اﻟﺼﺑ ﺗَﻘْﺮﻨُﻮاْ ﻻ آﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳﺎ اﻳ
ﻢﻮﻫﻮاْ ﺑِﯘﺟﺤﺴِﺒﺎً ﻓَﺎﻣﻴﺪاً ﻃَﻴﻌﻮاْ ﺻﻤﻤ ﻓَﺘَﻴﺎء ﺗَﺠِﺪُواْ ﻣ ﻓَﻠَﻢﺎءﺴّ اﻟﻨﺘُﻢﺴﻣ ﻻو اﻂ اﻟْﻐَﺂﺋﻦ ﻣﻢْﻨﺪٌ ﻣﺣﺎء ا ﺟوﻔَﺮٍ ا ﺳَﻠ ﻋو اﺿﺮﻣ
43 :(( ] ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺔ43ًاً ﻏَﻔُﻮراﻔُﻮﺎنَ ﻋ ﻛﻪنﱠ اﻟ اﻢﺪِﻳﻳا] و
"Ey îmân edenler! Sarhoşken, ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de cünüp iken -yolcu olmanız
müstesna- yıkanmadıkça namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz veyahut da
herhangi biriniz heladan gelirse veya kadınlarınızla cinsel ilişkiye girer de (yıkanacak) su
bulamazsanız, temiz bir toprağa teyemmüm edin, (o topraktan) yüzlerinize ve ellerinize sürün.
Şüphesiz ki Allah; çok aﬀedici ve çok merhametlidir." ( Nisâ Sûresi: 43 )
Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:
"Suyu kullanmaktan korkarsa veya suyu talep etmekle bedenine zarar verecekse..." Sözü; suyu
kullanması sebebiyle bedeni zarar görüp hasta olursa, Allah Teâlâ'nın şu emrine girer:
... 6 : ] ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻵﻳﺔ... ٍﻔَﺮ ﺳَﻠ ﻋو اﺿﺮ ﻣﻨْﺘُﻢنْ ﻛا] و
"... Eğer hasta veya yolculukta iseniz..." ( Mâide Sûresi: 6 )
Aynı şekilde abdest azalarında veya bedeninin her yerinde yaralar olur da bu yaraları yıkadığında
bedenine zarar verecekse, teyemmüm alır." ("eş-Şerhu'l-Mumti"; c: 1, s: 378-379)
Eğer zarar vermeden tenine su değdirme imkânı olursa, bunu yapmalıdır. O azayı ovması veya
yıkamakta aşırıya gitmesi şart değildir.
Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:
"Aynı şekilde eğer kendisinde fazla burun sinüsleri varsa, burnuna su çekerken aşırıya
gitmemelidir.Çünkü su çekerken aşırıya gitmek, suyun bu fazlalıklarda kalmasına ve daha sonra
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pis koku vermesine, dolayısıyla hastalanmasına veya onun zarar görmesine sebep olabilir. Bu
kimseye: Burun deliklerine ulaşıncaya kadar suyu burnuna çekmen yeterlidir, denilir." ("eş-Şerhu'lMumti"; c: 1, s: 210)
Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- yine şöyle demiştir:
"Bir insanın burun sinüsleri varsa ve burnuna su çekerken aşırıya gider de bu sinüslerde kalır da
kendisine acı verirse veya su kötü koku verecek şekilde bozulursa ve bu irin gibi bir sıvının
oluşmasına sebep olursa, bu durumda deriz ki: Zararı kendinden savmak için bununa su çekerken
aşırıya gitme!" ("eş-Şerhu'l-Mumti"; c: 1, s: 172)
Eğer abdest tenine zarar veriyorsa veya iyileşmesini geciktiriyorsa, teyemmüm alman gerekir.
Bundan dolayı da sana hiçbir sakıncası yoktur.
Allah Teâlâ en iyi bilendir.
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