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Soru: 

Ben, bir defasında öğle yemeğini yedikten sonra 

uyudum. Uykuda rüyâ gördükten sonra ihtilam oldum. 

İkindi namazı için ezân okunurken uykudan uyandım 

ve hava çok soğuktu. Bundan dolayı yıkanamadım. 

Sadece iç çamaşırımdaki meninin eserini giderdikten 

sonra teyemmüm aldım ve namazımı kıldım. 

Bu yapmış olduğum şey doğru mudur? 

İhtilamdan sonra yıkanmak farz mıdır? Yoksa 

meninin eserini giderdikten sonra temiz olmam için 

abdest almam yeterli midir?  

Gerçekte ben,soğuk hava sebebiyle birkaç gün 

sonra yıkandım ve bu günlerdeki namazların hepsini 

bu elbiseyle kılıyordum.  

Cevap: 

Hamd, yalnızca Allah'adır. 
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Acziyet (yerine getirememe) halinde dînî 

sorumluluğu kulundan kaldırması (sorumlu tutmaması), 

Allah Teâlâ'nın kullarına olan rahmetinden birisidir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle 

buyurmuştur: 

ــُف ﴿ لّ َل  اُهللا َل غُ
ّ
 ِالَ

بــل  ْس ــل َل ــل مل لليسهل ــبلتس للعل بل ــل كل ــل مل لهل ل م هل ــعل  لُسس
بلتس  سلبل

س
 ] ٢٨٦: سرر  القي  من اآلغة[  ﴾اك

"Allah, kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını 

yüklemez.Kazandığı (iyilik) lehine, yüklendiği (kötülük) 

de aleyhinedir." 0F

1 

İşte bunlardan birisi de insanın cünüplükten 

arınmak için yıkanmaya gücünün yetmemesidir.Her kim, 

hastalık veya şiddetli soğuk sebebiyle yıkanamazsa, 

teyemmüm alıp namazını kılar, namazını iâde etmesi 

de (tekrar kılması) gerekmez. 

Nitekim Amr b. el-Âs'tan -Allah ondan râzı 

olsun- rivâyet olunan hadiste o şöyle demiştir: 

                                                 
1  Bakara Sûresi: 286 



 

 5 

ِال امبّ اال (( ا
َل لل ال  ْس ــ َل ِال  ــلرالدل ي 

ــةي ال
سلل
ل
ِال ْ ــُت  تلللدس ــ ال حس سال

ُت ِالنال  ،الل
قس ْل ــ دس

ل
 فلأ

لالكل  هس
ل
نس أ

ل
ُت أ

س
ل سلبل َس ُت  ،ا تليلّددس ـبس ل  ،َل ُّ ِال ام ل

ـال اس
ل
ُت االأ

لّيس كل  ،ُّّ  ال َلمـال ُيلا 
كل ذل فـل

 ُ َّ ّّ ا ّ ال ّال اللّن للل م قل َل لّ ل  ِال للسل يس
لل ُيل : عل دس نستل ُجنُـٌ   !غلل �ل

ل
لاالكل للأ

ال اس
ل
 االأ

لّيستل  ؟ال
ـنل  نلعلـ�ال مال ي مل ال

ّ
 االلَ

ُِ رُ س بل بس
ل
ـللال  فلأ سالبل

َس
َال ـُت  ،ا

س
قُل ُقـرُل  :لل ل �ل َّ عسُت ا ـدال  سل

ّّ
  :ِال

ل
َ لل

ـل يد  ـ س رلحال َُ  اال
نل ل كل َّ َُ س ِالّن ا بل ُْ َس تُلُرا أل ـاال  ،ْلقس ُ فلضل َّ ّّ ا ـ ال ال َّ كل رلُسـرُل ا
يسئ ل ُق س دل ل س �ل م لّ ل لل ِال للسل يس

لل رلاب أار دالد لاااِ االلّ ِ اـاي  أِ [ .)) عل
 ]دالد 

"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 arkadaş-

larına namaz mı kıldırdın? diye sordu.  

Ben de yıkanmama engel olan durumu (şiddetli 

soğuk havayı) haber verdim ve dedim ki: 

-Ben, Allah'ın:  
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"Nefislerinizi öldürmeyiniz. Şüphesiz Allah, size 

karşı çok merhametlidir'1 sözünü hatırladım ve 

teyemmüm aldım, deyince Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem- güldü ve bir şey demedi."2 

Eğer suyu ısıtacak bir şey bulamadığın bir 

yerde idiysen ve soğuk su ile yıkandığın takdirde 

hastalanmaktan endişe ettiysen, bu davranışın 

sahihtir ve namazını iâde etmen gerekmez. 

 

 

 

           

                                                 
1  Nisâ Sûresi: 2 
2  Ebu Davud; hadis no: 334. Elbânî; "Sahih-i Ebî Davud"da "Hadis, sahihtir", 

demiştir. Buhârî de ta'lik olarak rivâyet etmiştir. 


