70507 - Şiddetli soğuk günlerde cünüplükten arınmak için teyemmüm
alınabilinir mi?
Soru

Şiddetli soğuk günlerde cünüp iken teyemmüm alarak namaz kılabilir miyim? Bilindiği üzere
cünüplükten hemen temizlenebilmek için gerekli imkânlarım bulunmamaktadır. Çünkü ben, aynı
zamanda belime isâbet eden ve beni çok etkileyen soğuktan dolayı hastayım.

Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Cünüp olan ve namaz kılmak isteyen kimsenin su ile yıkanması (boy abdesti alması) farzdır.
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
6 : ] ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻵﻳﺔ... ْواﺮﻨُﺒﺎً ﻓَﺎﻃﱠﻬ ﺟﻨْﺘُﻢ] ﻛ
"Ey îmân edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman (abdestsiz iseniz) yüzlerinizi, dirseklerle
beraber ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesh edip aşık kemikleriyle beraber ayaklarınızı yıkayın.Eğer
cünüp iseniz, (yıkanarak) temizlenin." (Mâide Sûresi: 6)
Bir kimse, suyun olmamasından dolayı su kullanamazsa veya suyu bulmakla birlikte hastalığı veya
şiddetli soğuk sebebiyle onu kullandığı takdirde kendisine zarar verecekse ve yanında suyu
ısıtacak bir şey de yoksa, bu takdirde su ile yıkanmaktan vazgeçer ve toprakla teyemmüm alır.
ْنا وﻴﻦﺒﻌْ اﻟَﻟ اﻢَﻠﺟرا وﻢوﺳوﻮاْ ﺑِﺮﺤﺴاﻣ وﻖاﻓﺮ اﻟْﻤَﻟ اﻢﺪِﻳﻳا وﻢﻮﻫﻠُﻮاْ ۇﺟ ﻓﺎﻏْﺴﻼة اﻟﺼَﻟ اﺘُﻢذَا ﻗُﻤﻨُﻮاْ ا آﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳﺎ اﻳ
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ً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
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)
Bu âyet-i kerimede; yıkanmanın (boy abdesti almanın) ölüme veya hastalığın artmasına veyahut
da hastalığın iyileşmesini geciktirmesine sebep olması gibi, suyu kullanması kendisine zarar veren
hastanın teyemmüm alacağına bir delildir.
Allah Teâlâ, bu âyet-i kerimede nasıl teyemmüm alınması gerektiğini şu sözüyle açıklamıştır:
... 6 : ] ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ... ﻨْﻪ ﻣﻢﺪِﻳﻳا وﻢﻮﻫﻮاْ ﺑِﯘﺟﺤﺴ] ﻓَﺎﻣ
"...Bunun için de (ellerinizle toprağa vurarak) ellerinizi ve yüzlerinizi bu toprakla mesh edin..."
(Mâide Sûresi: 6)
Allah Teâlâ, bu teşrîin (meşrû kılışının) hikmetini ise şu sözüyle açıklamıştır:
... 6 :ونَ ] ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔﺮْ ﺗَﺸﻢﻠﱠ ﻟَﻌﻢﻠَﻴ ﻋﺘَﻪﻤﻌ ﻧﻢﺘﻴﻟ وﻢﻛﺮﻄَﻬﻴﺮِﻳﺪُ ﻟ ﻳﻦﻟَـ وجﺮ ﺣﻦ ﻣﻢﻠَﻴ ﻋﻞﻌﺠﻴ ﻟﻪﺮِﻳﺪُ اﻟﺎ ﻳ] ﻣ
"... 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
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diye de üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister." (Mâide Sûresi: 6)
Amr b. el-Âs'tan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
واﺮ ﻓَﺬَﻛ،ﺢﺒ اﻟﺼِﺎﺑﺤﺻ ﺑِﺎﺖﻠﱠﻴ ﺻ ﺛُﻢ،ﺖﻤﻤ ﻓَﺘَﻴ،َﻚﻠﻫنْ ا اﻠْﺖنِ اﻏْﺘَﺴ اﺷْﻔَﻘْﺖ ﻓَﺎ،ﻞﺳَ ذَاتِ اﻟﺴةو ﻏَﺰ ﻓةﺎرِد ﺑﻠَﺔ ﻟَﻴ ﻓﺖﺘَﻠَﻤﺣا
ّﻧ ا:ﻗُﻠْﺖ و،ِﺎلﺴﻏْﺘ اﻦ ﻣﻨﻨَﻌ ﺑِﺎﻟﱠﺬِي ﻣﺗُﻪﺮﺧْﺒ؟ ﻓَﺎﻨُﺐ ﺟﻧْﺖاﺎﺑِﻚَ وﺤﺻ ﺑِﺎﺖﻠﱠﻴو! ﺻﺮﻤﺎ ﻋ ﻳ: ﻓَﻘَﺎلﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِﻠﻨﱠﺒﻚَ ﻟذَﻟ
 ] رواه أﺑﻮ.ﺎﯩ ﺷَﻴﻘُﻞ ﻳﻟَﻢ وﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳﻚَ رﺤ ﻓَﻀ،ﺎﻴﻤﺣ رﻢِﺎنَ ﺑ ﻛﻪنﱠ اﻟ اﻢﻧْﻔُﺴ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮا ا و:ﻘُﻮل ﻳﻪ اﻟﺖﻌﻤﺳ
 داود ﺻﺤﻴﺢ أﺑ ﻓ] داود وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ
"Zâtu's-Selâsil Gazvesi'nde, soğuk bir gecede ihtilam oldum.Yıkandığım takdirde helak
olacağımdan korktum. Böylece teyemmüm alıp arkadaşlarıma sabah namazını kıldırdım.
(Arkadaşlarım) bu olayı Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e anlattılar (şikâyet ettiler).
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-bana:
- Ey Amr! Sen cünüp olduğun halde arkadaşlarına namaz mı kıldırdın? diye sordu.
Ben de yıkanmama engel olan durumu (şiddetli soğuk havayı) haber verdim ve dedim ki:
-Ben, Allah'ın:
"Neﬁslerinizi öldürmeyiniz. Şüphesiz Allah, size karşı çok merhametlidir' (Nisâ Sûresi: 29) sözünü
hatırladım ve teyemmüm aldım, deyince Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-güldü ve bir şey
demedi." (Ebu Davud; hadis no: 334. Elbânî; "Sahih-i Ebî Davud"da "Hadis, sahihtir", demiştir.)
Hâfız İbn-i Hacer -Allah ona rahmet etsin- bu hadis hakkında şöyle demiştir:
"Bu hadis; ister soğuk olsun, isterse başka bir şey sebebiyle olsun, suyu kullandığı takdirde helâk
olmaktan endişe eden kimsenin teyemmüm almasının câiz olduğuna ve teyemmümlü kimsenin
namazının, abdestli olarak kılınan namazın yerine geçtiğine bir delildir." (Fethu'l-Bârî; c: 1, s: 454)
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Değerli âlim Abdulaziz b. Abdullah b. Baz da -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:
"Eğer sıcak su bulma imkânın varsa veya soğuk suyu ısıtabileceksen veyahut da komşundan ya da
başka birisinden sıcak su satın alabileceksen, bunu yapman gerekir. Çünkü Allah Teâlâ şöyle
buyurmuştur:
16 : ] ﺳﻮرة اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ...ﺘُﻢﺘَﻄَﻌﺎ اﺳ ﻣﻪ] ﻓَﺎﺗﱠﻘُﻮا اﻟ
"(Ey mü’minler!) O halde gücünüz yettiği kadarıyla Allah’tan korkun (Allah’tan korkmada güç ve
takatinizi harcayın)." (Teğâbun Sûresi:16)
Bu sebeple; satın almak veya ısıtmak sûretiyle su ile şer'î abdest almanı sağlayacak olan yolları
aramaya çalışman gerekir. Eğer hava da çok soğuk olduğu için buna gücün yetmezse, senin için
tehlikeli bir durum sözkonusu olursa, suyu ısıtmaya hiçbir yol bulamazsan ve çevrenden sıcak su
satın alma imkânı da bulamazsan, bu takdirde sen mazeretli sayılırsın ve teyemmüm alman senin
için yeterlidir.
Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
16 : ] ﺳﻮرة اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ...ﺘُﻢﺘَﻄَﻌﺎ اﺳ ﻣﻪ] ﻓَﺎﺗﱠﻘُﻮا اﻟ
"(Ey mü’minler!) O halde gücünüz yettiği kadarıyla Allah’tan korkun (Allah’tan korkmada güç ve
takatinizi harcayın)." (Teğâbun Sûresi:16)
Yine 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
6 : ] ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ... ﻨْﻪ ﻣﻢﺪِﻳﻳا وﻢﻮﻫﻮاْ ﺑِﯘﺟﺤﺴِﺒﺎً ﻓَﺎﻣ] ﻃَﻴ
"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..." (Mâide Sûresi: 6)
Su olduğu halde onu kullanamayan kimsenin hükmü, su bulamayan kimsenin hükmü gibidir."
(Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Baz; c: 10, s: 199-200)
(Soruyu soran kardeşim!) Eğer size zarar vermeyecekse, ellerini, ayaklarını ve buna benzer yerleri
yıkamak gibi, vücûdundan yıkayabildiğin yerleri yıkaman, ardından da teyemmüm alman gerekir.
Allah Teâlâ'dan size âcil şifâlar ve başına gelen hastalığı senin günahlarına keﬀâret kılmasını ve
cennetteki derecelerinin yükseltilmesine vesile olmasını dileriz.
Allah Teâlâ en iyi bilendir.
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