TEVVÂBÎN

disinin de onlara karþý güç kullanmayacaðýný söyledi. Bu konuda haberlerin yayýlmasý üzerine camide Kûfe halkýna hitap
eden vali þu anda onlara karþý bir harekete geçmeyeceðini, Hüseyin’in öldürülmesini kendisinin de bir facia kabul ettiðini
belirtti. Birbirlerinin kanýný dökmek yerine o sýrada üzerlerine gelmekte olan Emevî kumandaný Ubeydullah b. Ziyâd’a karþý
birleþmeyi teklif etti. Hz. Hüseyin’in ve yanýndakilerin katili olan Ubeydullah’ýn ve babasýnýn valilikleri sýrasýnda yaptýklarý zulmü hatýrlatýp Ubeydullah’ýn þehri ele geçirmesi durumunda kendilerini köleleþtireceðini ileri sürdü. Valinin ardýndan konuþan haraç emîri, Süleyman ve taraftarlarýnýn bir isyana kalkýþmalarý halinde þiddetle cezalandýracaklarýný söyleyince büyük tartýþmalar çýktý. Daha sonra Tevvâbîn liderlerinin valiyle görüþüp özür dilemesiyle ortalýk yatýþtý (a.g.e., V, 563). 65
(684) yýlýnda Süleyman b. Surad, taraftarlarýna isyan için belirlenen günde Nuhayle’deki ordugâhta toplanmalarýný emretti ve rebîülâhir ayýnýn ilk gününde (15
Kasým) kendisi de oraya gitti. Süleyman’a
biat edenlerin kaydedildiði divanda 16.000
kiþinin adý bulunduðu halde sadece 4000
kiþinin geldiðini gören Süleyman Nuhayle’de üç gün bekledi; adamlarýný Kûfe’ye
gönderip sözlerinden dönenlerin katýlýmýný saðlamaya çalýþtý ve neticede 1000 kiþi daha kendisine katýldý. Müseyyeb’in gönülsüz katýlacaklardan fayda gelmeyeceðini söylemesi üzerine beklemekten vazgeçti. Taraftarlarýna da bu yola Allah’ýn
rýzasýný ve âhiret sevabýný kazanmak için
çýktýklarýný, bunun dýþýnda beklentileri olanlarýn ayrýlmasýný bildirdi. Basra ve Medâin’den söz verdikleri halde kimse gelmedi
(Ýbn Kesîr, XI, 697). Bu sýrada Sa‘d b. Nüfeyl, Hz. Hüseyin’in intikamýný almaya Ömer
b. Sa‘d b. Ebû Vakkas gibi Kûfe’de bulunan katillerinden baþlamayý teklif etti. Ancak Süleyman baþ düþmanlarý Ubeydullah b. Ziyâd’a karþý gideceklerini söyledi.
Tevvâbîn’in harekete geçmek üzere olduðunu duyan ve Kûfe’yi savunmak için
onlara ihtiyacý bulunan Kûfe Valisi Abdullah b. Yezîd, Süleyman’a haber göndererek Kûfe’de kalýp Ýbn Ziyâd’a karþý birlikte savaþmayý yahut onun üzerine gitmeyi teklif etti; ancak bu teklifleri reddedildi. 5 Rebîülâhir 65 (19 Kasým 684) tarihinde yatsýdan sonra Nuhayle’den ayrýlan Tevvâbîn mensuplarý geceyi Deyrüla‘ver’de geçirdi. Ýkinci konaklama yeri olan Fýrat kenarýndaki Aksas’ta 1000 kiþinin ayrýlmýþ
olduðu ortaya çýktý. Süleyman b. Surad,
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Kerbelâ’ya doðru hareket emrini verdi.
Hz. Hüseyin’in kabrine varýnca kendisini
yardýmsýz býrakmak suretiyle yaptýklarý
hatadan derin piþmanlýk duyduklarýný belirten Tevvâbîn günahlarýndan tövbe edip
onun þehid edildiði ideal uðruna savaþmaya and içti. Kabrin baþýnda bir gün kaldýktan sonra Kerbelâ’dan ayrýlan grup Hassâse, Enbâr ve Sadûd üzerinden Kayyâre’ye ulaþtý. Bu sýrada Kûfe valisinin Ubeydullah’a karþý birlikte mücadele etmeyi öneren mektubu geldi, fakat onlar kararlarýndan dönmediler. Karkýsiye civarýna geldiklerinde þehre saldýrmalarýndan çekinip tahkimat yapan Abdullah b. Zübeyr’in Karkýsiye
Valisi Züfer b. Hâris el-Kilâbî’ye savaþ maksadýyla gelmediklerini bildirip kendileri için
bir çarþý kurmasýný istediler. Bu teklifi kabul
eden vali onlara güçlü bir Emevî ordusunun Aynülverde’ye gelmekte olduðunu haber verdi; þehirde konaklamalarýný ve ortak düþmana karþý güçlerini birleþtirmeyi teklif ettiyse de teklifi kabul edilmedi.
Bunun üzerine Züfer b. Hâris, kendilerine
Emevî kuvvetlerinden daha önce hareket
ederek Aynülverde’de karargâh kurmalarýný tavsiye etti. Karkýsiye’den ayrýlan Süleyman, Müseyyeb b. Necebe’yi Emevîler’in
Rakka’daki ordugâhýndan ayrýlan Suriye öncü birliklerinin üzerine sevketti. Meydana
gelen savaþta birliklerinin yenildiðini öðrenen Ubeydullah b. Ziyâd, Husayn b. Nümeyr kumandasýnda 12.000 kiþilik bir takviye kuvveti gönderdi. Husayn önce onlarý halifeye itaate davet etti. Süleyman b.
Surad, Hüseyin’in katili olarak kabul ettikleri Ubeydullah b. Ziyâd’ýn kendilerine
teslim edilmesini, ayrýca halifeliðin Ehl-i
beyt’e verilmesini istediklerini bildirdi. Anlaþma saðlanamayýnca 22 Cemâziyelevvel 65 (4 Ocak 685) tarihinde baþlayýp üç
gün süren savaþ Süleyman b. Surad, Müseyyeb b. Necebe, Abdullah b. Sa‘d ve Abdullah b. Vâl’in de öldürülmesinin ardýndan Tevvâbîn’in aðýr hezimetiyle sonuçlandý. Tevvâbîn’in beþ liderinden sað kalan
Rifâa b. Þeddâd gece karanlýðýndan faydalanýp diðer sað kalanlarla birlikte Karkýsiye’ye çekilmeyi baþardý (bk. AYNÜLVERDE SAVAÞI). Üç gün burada kaldýktan sonra daðýldýlar. O sýrada hapiste bulunan
Muhtâr es-Sekafî, Kûfe’ye dönen Rifâa’ya
bir tâziye mektubu gönderdi. Ýsyanlarý dolayýsýyla onlarý övdüðü mektubunda Ehl-i
beyt’in intikamýný almakla görevlendirildiðini bildirip kendisine katýlmalarýný istedi. Ýlk Þiî hareketlerinden olan Tevvâbîn
hareketi böylece baþarýsýzlýkla neticelendi. Harekete katýlanlarýn tamamýna yakýnýnýn Hâricîler gibi bedevî kabilelerine men-

sup olduklarýna dikkat çekilmektedir (Watt,
s. 50; Fýðlalý, XXVI [1983], s. 351).
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Abdest alýnamadýðý
veya gusül yapýlamadýðý durumlarda
temiz toprak yahut yer cinsinden
bir maddeye elleri sürerek
yüzü ve iki kolu meshetme.

™

Sözlükte “kastetmek, yönelmek” anlamýndaki teyemmüm Kur’ân-ý Kerîm’de sözlük anlamýyla kullanýlmýþtýr (el-Bakara 2/
267). Terim olarak teyemmüm, suyu temin etme veya kullanma imkânýnýn bulunmadýðý durumlarda büyük ve küçük
hükmî kirliliði (hades) gidermek amacýyla
iki eli temiz toprak veya yer cinsinden sayýlan bir maddeye sürerek yüzü ve iki kolu
meshetmekten ibaret hükmî temizliktir
(farklý tanýmlar için bk. Þirbînî, I, 87; Mv.F.,
XIV, 248). Abdest ve gusül, normal durumlarda su ile olan ve maddî temizlenme özelliði de taþýyan hükmî bir temizlik
iken teyemmüm istisnaî hallerde baþvurulan, abdest ve gusül yerine geçen (bedel) sembolik bir iþlemdir. Ýslâm’da mükellefler için böyle bir imkânýn tanýnmasý,
hem baþta namaz olmak üzere ibadetle-
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rin ifasýna büyük önem verilmesi hem de
kolaylýðýn ilke edinilmesinin bir sonucudur. Yahudilik’te bazý dualarýn okunmasýndan önce su bulunamamasý durumunda
ellerin toprak, çakýl veya talaþa sürülebileceði hükmü bulunmaktadýr (The Babylonian Talmud, Berakoth, 15a). Ýslâm’da teyemmümün meþruiyeti, Benî Mustalik (Müreysî‘) Gazvesi dönüþünde (5/627) veya bir
baþka gazvede Hz. Âiþe’nin gerdanlýðýný
kaybetmesi dolayýsýyla Resûlullah ve ashabýnýn susuz bir yerde konaklamasý ve
abdest alacak su bulamamasý üzerine nâzil olan, “Eðer hasta olur veya yolculukta
bulunursanýz yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse veya kadýnlara dokunup da
su bulamazsanýz o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin; yüzlerinize ve ellerinize ondan sürün” âyeti (el-Mâide 5/6;
ayrýca bk. en-Nisâ 4/43) ve Hz. Peygamber’in kavlî ve amelî sünnetiyle sabittir.
Ayrýca, “Benden öncekilere verilmeyen beþ
þey bana verildi: Yeryüzü benim için mescid ve temiz kýlýndý …” (Buhârî, “Teyemmüm”, 1; Müslim, “Mesâcid”, 5); “On yýl
su bulamasa da temiz toprak müslümanýn temizlenme aracýdýr, suyu bulunca tenini ona deðdirsin” (Tirmizî, “Tahâret”, 92)
gibi hadisler zikredilebilir. Bunlardan hareketle Ýslâm âlimleri teyemmümün belli
durumlarda abdest ve gusül yerine geçeceði hususunda icmâ etmiþtir.
Þartlarý. A) Câiz Kýlan Durumlar. Teyemmümü câiz kýlan özür suyun kullanýlamamasýdýr. Bu da ya suyun bulunmamasý veya bulunduðu halde kullanmaya güç yetirilememesiyle gerçekleþir. 1. Suyun bulunmamasý. Yolculukta hiç su bulamayan veya abdest için yetecek miktarda bulamayan kiþi teyemmüm yapar. Þâfiî ve Hanbelîler’e göre su yetersiz miktarda ise yettiði kadar kullanýlýr, sonra teyemmüm yapýlýr. Yolcu yakýnda su bulunabileceðini düþünüyorsa önce suyu aramalýdýr, bulunmadýðýndan eminse su aramasý gerekmez.
Teyemmümün câiz olmasý için su ile teyemmüm yapacak kiþi arasýndaki mesafenin takdiri hususunda farklý görüþler ileri
sürülmüþtür. Hanefîler’e göre bu mesafenin en az 1 mil (yaklaþýk 2 km.), Mâlikîler’e
göre 2 mil, Þâfiîler’e göre 400 kulaç (yaklaþýk 200 m.) kadar olmasý gerekir. Hanbelîler’e göre, teyemmüm yapacak kiþi suyu örfen yakýn sayýlan mesafe içinde aramak zorundadýr. Baþkasýnda su bulan kiþi normal sayýlabilecek bir fiyatla satýlmasý ve baþka bir þey için paraya ihtiyacý olmamasý halinde suyu satýn almalýdýr; suyun aþýrý fiyatla satýlmasý veya kiþinin pa-

rasýnýn bulunmamasý durumunda teyemmüm yapýlýr. Mâlikîler’le bazý Hanbelîler,
yanýnda para olmayan kiþinin borçlanarak su satýn almasýný gerekli görür. Ekseriyete göre hibe edilen suyun kabul edilmesi gerekir; ancak suyun kendisi deðil
parasý hibe edilirse alýnmasý gerekmez.
Yolcu olmayan kimse de (mukim) su bulamadýðý takdirde teyemmümle namaz kýlabilir ve çoðunluða göre bu namazý iade
etmez. Yanýnda su bulunduðunu unutan
yolcu, teyemmüm edip namaza baþladýktan sonra suyu hatýrlarsa namazýný bozarak abdest almasý gerekir. Namazý bitirdikten sonra suyu hatýrlarsa namazý kazâ
etmez. Fakihlere göre namaz vakti çýkmadan su bulacaðýný ümit eden kiþinin namazý vaktin sonuna kadar geciktirmesi efdaldir; aksi halde namazý vaktin baþýnda
kýlmasý çoðunluða göre daha faziletlidir. 2.
Suyu kullanamamak. Bu da ya hastalýk,
hastalýk korkusu veya suyu kullanmaktan
âciz olmakla gerçekleþir. Suyun kullanýlmasý durumunda ölüm, bir organýn telef
olmasý, hastalýðýn artmasý veya iyileþmenin gecikmesi söz konusu ise hastanýn teyemmüm etmesi ittifakla câiz görülmüþtür. Hareket edemeyen ve kendisine yardým edecek kimsesi bulunmayan hasta da
teyemmüm yapar; imkâný olan ve normal
ücretle yardýmcý tutabilen kiþinin teyemmüm yapmasý ise câiz deðildir. Amr b.
Âs kumanda ettiði Zâtüsselâsil Seriyyesi
esnasýnda ihtilâm olmuþ ve soðuktan korktuðu için teyemmüm yaparak namaz kýldýrmýþ, Hz. Peygamber de onun yaptýðýný onaylamýþtýr (Buhârî, “Teyemmüm”, 7;
Ebû Dâvûd, “Tahâret”, 124). Hanefîler’in
çoðu soðuk gerekçesiyle teyemmümü yalnýz cünüplük halinde câiz görür; ancak abdest için de ayný tehlikenin kesin hale gelmesi durumunda teyemmüme cevaz veren Hanefî âlimleri vardýr. Çoðunluða göre soðuk gerekçesiyle teyemmüm yapan
kiþi namazýný iade etmez; Þâfiîler’in bir kýsmýna göre ise iade eder. Öte yandan ikrah, hapis, baðlanma, hayvan veya düþmandan korkma gibi durumlar da su yokluðu hükmündedir ve ister yolcu ister mukim olsun kiþi teyemmüm yapabilir. Yanýnda sadece içmek veya yemek piþirmek
gibi zaruretler için su bulunan kiþi de teyemmüm edebilir.
B) Temiz Toprak. Fakihler, teyemmüm
yapýlacak yerin temiz yeryüzü parçasý olmasý gerektiði konusunda görüþ birliði
içindedir. Ancak âyette geçen “saîd” kelimesinin tefsirinde farklý görüþler vardýr.
Ebû Hanîfe’ye ve Ýmam Muhammed’e gö-

re yer cinsinden olan toprak, taþ vb. her
þeyle teyemmüm yapýlabilir. Mâlikîler de
bu görüþtedir; hatta Mâlikîler’e göre eritme imkâný yoksa karada veya denizdeki
buzla teyemmüm câizdir. Ebû Hanîfe’ye
göre teyemmüm yapýlan þeyden elde bir
parça kalmasý þart deðildir; Muhammed’e
göre ise þarttýr. Dolayýsýyla Ebû Hanîfe’ye
göre kaygan taþ, kireç, sürme taþý, toprak duvar, kireçle sývanmýþ duvar, kaya
tuzu, toprak kiremit, çamur vb. maddelerle teyemmüm yapýlabilir. Ebû Hanîfe’ye ve Muhammed’e göre elbise, kumaþ,
eyer vb. bir þeye vurulunca çýkan tozla da
teyemmüm etmek câizdir. Yer cinsinden
olmayan, tahta ve ot gibi yanýnca kül haline gelen veya demir, bakýr, cam gibi ýsýtýlýnca yumuþayýp eriyen maden vb. maddelerle teyemmüm yapýlmaz. Þâfiîler, Hanbelîler ve Ebû Yûsuf’a göre yalnýz temiz,
vurulduðunda elde toz býrakan toprakla
teyemmüm edilebilir. Þâfiîler ve bir rivayete göre Ebû Yûsuf ile Hanbelîler kumu
toprak hükmünde saymýþtýr.
Rükünleri. Teyemmümün iki rüknü /
farzý üzerinde görüþ birliði vardýr: Elleri
yere vurmak ve belirli organlarý meshetmek. Niyet çoðunluða göre rükün, Hanefî
ve Hanbelîler’in bir kýsmýna göre þarttýr.
Yüzün meshedilmesinde ittifak vardýr. Hanefî ve Þâfiîler’e göre kollarýn dirseklere
kadar meshedilmesi gerekir; teyemmüm
abdest yerine geçtiðinden kollar abdestte yýkandýðý yere kadar meshedilmelidir.
Mâlikî ve Hanbelîler’e göre ise ellerin bileklere kadar meshedilmesi farz, dirseklere kadar meshedilmesi sünnettir. Hz. Peygamber’den her iki þekil de rivayet edilmiþtir (Buhârî, “Teyemmüm”, 4; Ebû Dâvûd,
“Tahâret”, 121). Hanefî ve Þâfiîler’e göre
yüz ve kollar için yere birer defa vurmak
farzdýr. Mâlikî ve Hanbelîler’e göre ise birinci vuruþ farz, ikincisi sünnettir. Bu konudaki ihtilâflarýn sebebi teyemmüm âyetinin kapalý (mücmel) yönlerinin bulunmasý ve konuyla ilgili hadislerin farklý þekillerde rivayet edilmesidir. Fakihlere göre
topraðýn meshedilen organýn her yerine
ulaþtýrýlmasý, bunu engelleyen yüzük vb.
þeylerin çýkarýlmasý gerekir. Parmak aralarýnýn sývazlanmasý Hanefî ve Mâlikîler’e
göre vâcip, Þâfiî ve Hanbelîler’e göre menduptur. Teyemmümde meshedilen organlar arasýnda tertibe riayet edilmesi Hanefî ve Mâlikîler’e göre müstehap, Þâfiîler’e
göre farzdýr. Hanbelîler ise yalnýz küçük
hadesten sonra yapýlan teyemmümde tertibi farz kabul etmiþtir. Hanefî ve Þâfiîler
teyemmümde ara verilmeden organlarýn
peþpeþe meshedilmesini sünnet, Mâlikî-
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ler farz, Hanbelîler ise yalnýz küçük hadesten sonra farz görmüþlerdir. Mâlikîler’e
göre teyemmümle namaz vb. fiiller arasýnda da beklenilmemesi vâciptir.
Sünnetleri. Teyemmümden önce besmele çekmek Hanefî ve Þâfiîler’e göre sünnet, Mâlikîler’e göre fazilet, Hanbelîler’e
göre vâciptir. Hanefî ve Þâfiîler’e göre teyemmüm iki defa yere vurarak birincisinde yüzün, ikincisinde dirseklere kadar kollarýn meshedilmesiyle yerine getirilir. Mâlikî ve Hanbelîler’e göre ise yere bir defa vurmak ve yüzle bileklere kadar elleri
meshetmek yeterli olmakla birlikte yere
iki defa vurulmasý ve kollarýn dirseklere
kadar meshedilmesi efdaldir. Hanefîler’e
göre elleri yere vururken parmaklarýn arasýný açmak, elleri yerde ileriye geriye doðru oynatmak, ardýndan elleri kaldýrýp silkelemek sünnettir. Mâlikîler’e göre kýbleye dönmek, sað kolu önce meshetmek ve
parmaklarýn arasýný sývazlamak fazilettir.
Þâfiîler ayrýca abdestte olduðu gibi teyemmümden sonra da kelime-i þehâdet getirmeyi sünnet kabul etmiþtir. Sünnetlerin terkedilmesi ve meshin tekrarlanmasý ittifakla mekruh sayýlmýþtýr. Mâlikîler’e
göre boþ konuþmak, dirseklerden yukarýsýný meshetmek; Þâfiîler’e göre çok toprak kullanmak, namaz kýldýktan sonra teyemmümü tazelemek, namaz bitmeden
teyemmüm organlarýndan topraðý temizlemek; Hanbelîler’e göre iki defadan fazla
topraða vurmak ve azsa topraðý üflemek
de mekruhtur.
Teyemmümün Bozulmasý. Abdesti ve
guslü bozan her þey teyemmümü de bozar. Zaruri ihtiyacý dýþýnda ve abdeste yetecek miktardaki suyu görmek veya kullanmaya güç yetirmek Hanefî ve Mâlikîler’e göre teyemmümü bozar; Þâfiî ve
Hanbelîler’e göre su abdeste yetecek kadar olmasa da teyemmüm bozulur. Namaz kýlarken suyu görmek Hanefî ve Hanbelîler’e göre namazý bozar, Þâfiî ve Mâlikîler’e göre ise bozmaz; ancak Þâfiîler’e
göre o yerde su bulma ihtimali yüksek
idiyse namaz bozulur. Namaz bittikten sonra vakit çýkmadan su bulunmasý halinde
çoðunluða göre namazýn iadesi gerekmez;
yalnýz Þâfiî mezhebinde tercih edilen görüþe göre, mukim olan kiþi su bulma ihtimali yüksek bir yerde teyemmüm almýþsa namazý iade etmelidir. Teyemmümü
câiz kýlan durumun ortadan kalkmasý, meselâ düþmanýn gitmesi, hastalýðýn veya soðuðun sona ermesi de teyemmümü bozar. Mâlikîler’e göre teyemmümle namaz
arasýna uzun bir fâsýla girerse teyemmüm
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yine bozulur. Çoðunluða göre bir kimsenin suyun bulunmadýðýný ve gusletme imkâný olmadýðýný bildiði halde eþiyle iliþkiye
girmesi mekruh deðildir; Mâlikîler ve bir
rivayete göre Hanbelîler ise bir zarara yol
açma durumu dýþýnda su bulamayan kimsenin abdest veya guslü bozacak bir þey
yapmasýný mekruh görmüþtür. Çoðunluk
dinen meþrû görülmeyen bir amaçla yolculuða çýkan kiþi için de teyemmümü câiz
görür.
Teyemmümle Yapýlabilecek Ýbadetler ve
Vakit Sýnýrý. Teyemmüm su ile alýnan ab-

dest ve yapýlan gusülden bedel olup onlarýn yerine geçtiðinden abdest ve gusülle yerine getirilen namaz, tavaf ve Kur’an
okuma gibi her ibadet teyemmümle de
yapýlýr. Ýmam Muhammed ve bazý âlimler
dýþýnda çoðunluða göre teyemmüm alan
kiþinin abdestli kiþilere namaz kýldýrmasý
câizdir. Mâlikî, Þâfiî ve Hanbelîler teyemmümün zaruret sebebiyle bedel olduðunu, teyemmümle hükmî kirliliðin kalkmadýðýný, sadece namaz kýlmaya izin verildiðini kabul eder. Hanefîler’e göre ise teyemmüm mutlak anlamda bedeldir; dolayýsýyla su bulunana kadar hadesi ortadan kaldýrýr. Bu görüþ ayrýlýðýnýn sonucu
þudur: Hanefîler’e göre vakit girmeden önce teyemmüm yapýlabilir ve teyemmüm
yapan kiþi bu teyemmümle istediði kadar namaz kýlabilir. Diðer üç mezhebe göre ise belli vakti bulunan namaz için vakit
girmeden teyemmüm yapýlamaz; cenaze
namazý, belli vakti olmayan nâfile namaz
veya kazâ namazý için kerahet vakitleri dýþýnda teyemmüm yapýlabilir. Mâlikî ve Þâfiîler’e göre her farz namaz için ayrý teyemmüm gerekir, bu sebeple vakit namazýnýn yaný sýra kazâ namazý kýlýnamaz; ancak bir farz ile birden fazla nâfile namaz
kýlýnabilir. Farz ve nâfile namaz kýlýndýðýnda Mâlikîler’e göre önce farzý kýlmak gerekir; Þâfiîler’e göre böyle bir kýsýtlama yoktur. Hanbelîler’e göre ise teyemmüm yapan kiþi vakit çýkmadýðý sürece vakti giren
namazý, kazâ namazlarýný ve nâfile namazlarý kýlabilir. Mâlikîler’e ve Þâfiî mezhebinde tercih edilen görüþe göre vaktin
namazýyla cenaze namazýný ayný teyemmümle kýlmak câizdir. Hanefîler’e göre bedeli bulunmayan farz veya sünnet namazlarýn, meselâ cenaze, bayram, küsûf ve
husûf namazlarýnýn abdest alýndýðý takdirde kaçýrýlmasý ihtimali varsa teyemmüm
yapmak câizdir. Bedeli bulunan namazlarýn, meselâ cuma namazýnýn, cemaatle
kýlýnan vakit namazlarýnýn ve vitir namazýnýn kaçýrýlmasý tehlikesi bulunsa da teyemmüm câiz olmaz.

Cenazeyi yýkayacak su bulunamamasý
veya su ile yýkandýðý takdirde daðýlacaðýndan korkulmasý, ölen bir erkeði yýkayacak
erkek veya bir kadýný yýkayacak kadýn olmamasý gibi durumlarda cenazeye teyemmüm yaptýrýlýr. Su bulamadýðý gibi teyemmüm yapacak toprak vb. maddelerden
de mahrum bulunan, meselâ hapiste olan
veya hastalýk sebebiyle abdest alamayan
yahut teyemmüm yapamayan kiþi çoðunluða göre o haliyle namazýný kýlar; Mâlikî
mezhebinde tercih edilen görüþe göre bu
kiþiden namaz sâkýt olur ve kazâ etmesi
de gerekmez. Hanefî ve Þâfiîler’e göre bu
durumda kýlýnan namazýn kazâ edilmesi
gerekir; Hanbelîler’e göre ise gerekmez.
Abdest organlarýnýn bir kýsmýnda yara vb.
su deðdirmeye engel bir þey bulunan kiþi
yarasýz organlarýný yýkar, yaralý organlarý
mesheder; Þâfiî ve Hanbelîler’e göre ayrýca
teyemmüm yapmasý gerekir. Bu durumdaki kiþinin organlarýnýn çoðu yaralýysa
Hanefî ve Mâlikîler’e göre abdest ile mesh
sâkýt olur ve yalnýz teyemmüm yapmasý
yeterlidir.
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