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Du’  før påbegyndelse af læsning af en bog 

Læs følgende Du’ā før du begynder at læse en bog, og du vil 

huske, det du læser, : 
 

Betydning: Oh Allah ! Åbn portal af viden og visdom for os, 
og forbarm dig over os! O den mest ærede og Ophøjede! 

 

 

 

Reciter Salat ’ala an-Nabi , en gang før og efter ovenstående 
Du’ . 
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Læs fra ende til anden. Der er god mulighed for at få rettet sine fejl. 

Fortrinlighed af Dur d 

(All hs  fred og velsignelser over Profeten 
Lederen af Madina, Freden af hjerterne, vores Elskede Profet 

 udtalte: ‘’Send Fred og velsignelser over mig i 
overflod, det er i sandhed renhed for Jer.’  

Underlig Straf 

Sayyiduna Junaid Baghdadi’  siger, at han en gang 
havde en våd drøm, han gjorde intention om Ghusl (det 
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rituelle bad), men da det var en kold vinternat, hørte han sin 
Nafs (ego) råde: ’Der er en lang nat foran dig. Hvorfor den 
travlhed, tag et bad i ro og mag i morgen.’ Han besluttede sig 
for at straffe sit ’Jeg’ og tænkte: ’Jeg bader med tøjet på, og vil 
ikke vride det efterfølgende'. Han ville lade det tørre, mens han 
havde det på. Han gjorde præcis dette! 

Ja, et ulydigt Jeg, der opfordrer til dovenskab i Allāhs  
befalinger bør straffes således.  

 

Kære Islamiske brødre! Det, vi kan lære her er, at vores Asl f 
(ældre) arbejdede hårdt for, at deres Nafs (Ego) ikke skulle 
have det sidste ord. De brødre, der i tilstand af Janaba 
(urenhed; i dette tilfælde våd drøm) ikke bader om natten 
fordi, at de er flove over, at familien vil opdage det, eller fordi, 
at de er dovne, og de der af den grund forsømmer Fajr med 
Jama’a  (forsamling) eller i nogle tilfælde forsinker bønnen så 
meget, at tiden for bønnen går ud, bør huske skammen, de vil 
opleve på Dommedagen. Når man er i en tilstand, hvor Ghusl 
(rituel bad) er Far  (obligatorisk) for en, bør man udføre Ghusl 
med det samme. I en Hadiš kan vi læse: ‘Engle kommer ikke 
ind i det hus, hvor der er et billede, en hund eller en Junub 
(dvs. en person der er i en tilstand af Janaba; Ghusl er fard for 
ham).  
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Metoden Til Ghusl (Rituel Bad) – Ifølge Hanafi 

Lovskolen 

Gør intention om at bade for at opnå renhed (uden at bevæge 
tungen). Vask begge hænder 3 gange op til håndleddene. Vask 
derefter dine private dele, uanset om der er Najasa (urenhed) 
på dem eller ej. Vask derefter den kropsdel, hvor der er Najasa 
(urenhed), hvis der er noget. Udfør derefter Wu ū (rituel 
renhed) som før bøn. Undlad at vaske fødder, men hvis du sidder 
på en skammel, kan du også vaske fødderne med det samme. 
Smør derefter vand på hele kroppen lige som olie især om 
vinteren. Man kan også påføre sæbe nu. Hæld vand 3 gange ned 
over højre skulder og så 3 gange ned over venstre skulder, 
herefter på hovedet og 3 gange ned over hele kroppen. Gå 
derefter væk fra ’bade-stedet; hvis du ikke vaskede fødder, da 
du udførte Wu  under badet, gøres det nu.

Vend dig ikke mod Qiblaĥ mens du bader, og skrub hele 
kroppen godt med hænderne når du bader. Bad et sted, hvor 
ingen kan få øje på dig, hvis dette ikke er muligt så bør du 
skjule din Sitr (Aura) med et stykke stof. Sørg for, at det ikke er 
et tyndt stykke stof, der klistrer og bliver gennemsigtigt, når det 
bliver vådt. Tal ikke mens du bader, reciter heller ikke nogen 
du’ā. Det er tilladt at tørre sin krop med et håndklæde. Tag tøj på 
hurtigst muligt. Det er Musta ab at bede 2 Raka’aĥ Nafl (frivillig 
bøn), hvis det ikke er et tidspunkt der er Makrūĥ (forhadt) for 
bøn. 
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3 Far  af Ghusl 

1. Skylle munden 

2. Skylle næsen 

3. Hælde vand ned over hele kroppen (ikke et eneste hår på 
kroppen må efterlades tørt)  

1. At Skylle Munden 

At tage lidt vand i munden og spytte ud som spyt, er ikke at 
skylle munden. Når man skyller munden, skal hver eneste krog 
fra læbe ned til hals blive vådt. På indersiden af kinden helt 
tilbage til bagerste kindtand, og både over og under tungen ned 
til starten af halsen, skal der flyde vand. Hvis man ikke faster, 
skal man gurgle, det er Sunnaĥ. Hvis man har rester efter betel 
frø eller kød, er det vigtigt at fjerne disse. Undtagen, hvis det er 
skadeligt for en at fjerne det. Hvis man inden Ghusl (Rituel 
bad), ikke har opdaget madrester i munden, og har bedt efter 
badet og derefter opdaget madrester, er det Far  (obligatorisk) 
at fjerne disse og skylle munden. Bønnen, man har bedt, er dog 
accepteret. 

Hvis man har en løs tand, og den er sat fast med bøjle eller 

andet, og det ikke er muligt at komme vand under det, er man 

benådet. 

Ligesom det er Far  at skylle munden en gang for at 
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udføre Ghusl, er det Sunnaĥ at skylle munden 3 gange når man 

udfører Wu ū (Rituel afvaskning) 

2. At Skylle Næsen 

Man skal trække vand op i næsen, således at det gør hele det 
bløde område vådt, dvs. op til hvor den hårde knogle i næsen 
starter. Det er absolut nødvendigt at få vasket dertil. Til dette 
formål må man trække vand op i næsen. Husk; ikke et eneste 
hår strå eller område på størrelse med det må være tørt, ellers 
betragtes Ghusl ikke som udført. Hvis der er tørret næseslim i 
næsen, er det Far  (obligatorisk) at fjerne dette. Det er Far  
også at vaske næse hårene.  

3. At Vaske Hele Den Synlige Krop 

Det er vigtigt at alt fra håret på hovedet til sålen under foden, 
herunder hvert eneste lille hår på kroppen bliver skyllet. Man 
skal være opmærksom på, at der kan være steder på kroppen, 
som kan forblive tørre og Ghusl (rituel bad) vil derved ikke være 
udført.  

21 opmærksomheds punkter ved Ghusl - for både 

kvinder og mænd 

1. Hvis en mands hår er flettet, er det Far , at det åbnes og 
håret skal vaskes fra rod til spids. 
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2. Hvorimod det er tilstrækkeligt for en kvinde at vaske 
roden, hun behøver ikke at åbne fletningerne. Men hvis 
hendes fletning er så stram, at hårets rødder ikke kan blive 
våde, må hun åbne den.  

3. Hvis man har huller i øre eller næse, som ikke er lukkede, 
er det Far , at der flyder vand igennem disse. Under 
Wu ū skal hullet i næsen vaskes, og under Ghusl skal 
både hul i øre og næse vaskes. 

4. Øjenbryn, overskæg og skæghår skal vaskes fra rod til 
spids og huden under disse skal også vaskes. 

5. Hele ydersiden af øret og det yderste af indgangen (hullet) 
til øregangen vaskes. 

6. Flyt håret bag øret og hæld vand. 

7. Kig op (vend ansigtet op ad) og vask mellem hage og hals. 

8. Løft armene og vask armhulen. 

9. Vask hele armen grundigt. 

10. Vask hele ryggen. 

11. Løft deller/ folder på maven og vask. 
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12. Skyl navlen. Hvis der er tvivl om hvorvidt vandet nåede 
frem, vask da med fingeren. 

13. Hvert eneste hår på kroppen skal vaskes. 

14. Vask samlingerne mellem lårene. 

15. Når du sidder og bader, husk da at vaske samlingen mellem 
lår og skinneben (bagside af knæet). 

16. Vær opmærksom på at få vasket mellem begge balder, 
især når du står op og bader. 

17. Vask hele vejen rundt om lårene. 

18. Få vasket hele skinnebenet. 

19. For mænd; vask de private dele dvs. selve pungen op til 
samlingen. 

20. Vask også al huden bag. 

21. Hvis ikke en mand er omskåret, skal forhuden trækkes 
tilbage (så langt man kan), og vaskes. 
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6 opmærksomhedspunkter for kvinder 

1. Hængebryst skal løftes, og der skal hældes vand under. 

2. Samlingen mellem bryst og mave skal vaskes 

3. Farj al kh rij dvs. det synlige af ens private dele skal 
vaskes grundigt. 

4. Det er ikke Fard, men Musta ab (ønskeligt) at vaske Farj al 
d khil (det inderste af ens private dele) ved hjælp af fingeren. 

5. Når man udfører Ghusl (rituel bad) efter menstruation 
eller efterfødselsblødninger, er det Musta ab at gøre Farj 
al d khil ren for blod med et stykke stof. 

 

6. Hvis man har neglelak på, skal det fjernes, ellers er Ghusl 
ikke gyldigt, henna farve på neglene er dog tilladt. 

Forbinding på sår 

Når man har et sår der er forbundet, og det er dårligt for såret 

at tage forbindingen af, er det tilladt at gøre masa . Hvis det 

pga. sygdom eller smerter er skadeligt at hælde vand over det 

pågældende område, kan man gøre masa  (væde med let våd 

hånd) på hele denne kropsdel. 
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Forbindingen bør ikke dække mere end nødvendigt. Hvis det 

er tilfældet, er det ikke nok at gøre masa . Hvis det ikke er 

muligt at forbinde uden at dække for meget, f.eks. hvis armen 

er skadet på den ene side, og man må forbinde hele vejen rundt 

om armen og rask del af armen også dækkes, er det Far  at 

fjerne forbindingen, hvis det er muligt og vaske den raske del. 

Hvis det er umuligt at fjerne forbindingen, og hvis man ikke 

kan forbinde på samme måde igen og man dermed risikerer at 

skaden ikke heler korrekt er det tilladt at gøre masa  på hele 

denne kropsdel.  

4. Grunde til at Ghusl bliver obligatorisk 

1. At man får udløsning i tilstand af ophidselse. 

2. E tel m dvs. våd drøm.

3. Ved indføring af hovedet af mandens privatdel i kvindens 
privatdel, uanset udløsning, er Ghusl (det rituelle bad) 
obligatorisk for begge parter.

4. Efter menstruation (Hay ).

5. Efter efterfødselsblødning (Nif s). 

Det er blandt mange kvinder anset, at en kvinde er uren i 40 dage 
efter, at hun har født; dette er ikke korrekt. Læs nedenstående 
redegørelse. 
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Vigtig information om efterfødselsblødning (Nif s) 

Nif s er det blod en kvindes krop udskiller efter, at hun har 
født sit barn. Nif s perioden er på højst 40 dage. Dvs. hvis 
blødningen ikke stopper efter 40 dage vil den efterfølgende 
periode høre under uregelmæssig blødning (Istikha a). Kvinden 
skal udføre det rituelle bad (Ghusl) efter 40 dage. Og hvis 
efterfødsels blødningen stopper før de 40 dage, selv hvis det er 
allerede 1 minut efter fødslen, skal hun udføre det rituelle bad 
(Ghusl) og begynde at bede. Hvis blødningen en gang er 
stoppet inden de 40 dage er passeret, og kvinden begynder at 
bløde igen, betragtes alle dage fra fødslen til blødningen 
stopper som Nif s. F.eks. Hvis en kvindes efterfødselsblødning 
stopper 2 minutter efter fødslen og hun begynder at bede osv. 
og hun så oplever, at efterfødselsblødningen starter igen 2 
minutter inden de 40 dage er passeret, betragtes hun i alle 40 
dage for at være i Nif s-tilstand.  

De bønner der er udført i løbet er disse dage gælder ikke. Hvis 

man har bedt Qa a-bønner (kompensation for bøn man 

skylder fra tidligere) i denne periode, skal disse bedes igen. 

 

5 nødvendige befalinger (Ehkām) 

1.  Hvis en mand oplever udløsning uden at være ophidset 
f.eks. ved løft af tunge ting eller ved pres for at komme af 
med afføringen, vil Ghusl ikke blive obligatorisk (Far ) 
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for ham. Men hvis han var i Wu u tilstand og oplevede 
udløsning f.eks. ved løft af tunge ting, brydes hans Wu u 
(Rituel afvaskning), og den skal udføres igen. 

2.   Hvis ens sæd er blevet tyndtflydende og der opleves 
ufrivilligt udløste dråber uden ophidselse eller ved urinering 
brydes Wu u, men Ghusl bliver ikke obligatorisk.

3.  Hvis man husker at have haft en våd drøm, men der ikke 
ses tegn på tøjet (tøjet er uden sæd), er Ghusl ikke Far  
(obligatorisk).

4.  Hvis en person oplever ophidselse under bøn, men der ikke 
er kommet dråber af sæd under bøn men efterfølgende (efter 
at bønnen er udført), vil hans bøn betragtes som udført. Men 
Ghusl er nu Far  for ham. 

5.  Ved masturbation er Ghusl (Rituel Bad) Far  (obligatorisk). 
Det er dog en synd. Sådan en person er i Ah di  kaldt for 
Mal’ n (forbandet).  
Den der masturber, kommer til at lide af svækkelse i sin 
mandlige drift, og ender med ikke at være gifteværdig.

Straf af masturbation 

A’ala Ha rat Imam al Ahl al Sunnah Ahmed Ra ā Kh n 
 blev engang spurgt om et råd. Der blev spurgt: Der er 

en person der masturberer, og han vil ikke stoppe selvom han er 
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blevet rådet herom. Kan De fortælle, hvad der vil ske med ham 
på Dommens dag, og hvilken Du’ā kan han recitere for at 
komme af med denne dårlige vane? 

A’ala Ha rat besvarede dette spørgsmål ved at fortælle at 

denne person er en synder, en rebel, og pga. sin insisteren på at 

fortsætte, begår han (Kabira) stor synd. Han er Fāsiq. På 

Dommens dag vil hans håndflade være gravid og han vil være 

ydmyget foran alle i den store forsamling, hvis ikke han angrer. 

Og Allāh  tilgiver, hvem han vil, og straffer, hvem han vil.  

Personen bør recitere  tit, og når han 

får lyst til masturbation, bør han vende tankerne mod All h 

 i stedet, og recitere . Han bør 

bede de 5 obligatoriske bønner dagligt. Og bør efter Fajr 

(morgen-bønnen) recitere Sura -al-Ikhl s gentagne gange. 

. 

I Shajra al ’Attariya kan der endvidere læses, at man hver 

morgen efter Fajr bønnen bør recitere Suraĥ-al-Ikhlās 11 

gange. Satan vil selv med en hær, der prøver at få en til at begå 

synd ikke få succes, indtil personen ikke selv vælger at begå 

synden. (For mere information læs ‘’Amard pasandi ki tabah 

karyan (på urdu)) 
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Metoden til Ghusl (Rituel bad) i løbende vand 

Hvis man foretager Ghusl i løbende vand f.eks. en sø eller en å 
og står der noget tid, er alle sunnaĥ udført; inklusive reglerne 
om at vaske tre gange, rækkefølgen samt Wu u. Man behøver 
ikke at bevæge hver kropsdel (der skal vaskes) 3 gange. Hvis 
man udfører Ghusl i stillestående vand f.eks. i et bassin eller 
lignende vil Sunnaĥ først være opfyldt, når man har bevæget 
(vasket) hver kropsdel tre gange eller skiftet plads 3 gange. 
Hvis man står under regn, en vandhane eller et springvand 
gælder samme regel (Hukm) som ved løbende vand. Hvis man 
udfører Wu ū (rituel afvaskning) i løbende vand (sø, å el. 
lign.) gælder det, at hver kropsdel, når holdt under vand lidt 
tid, vil blive betragtet som vasket i henhold til Sunnaĥ. Og hvis 
man udfører Wu ū i stillestående vand, skal man bevæge hver 
kropsdel (der skal vaskes) i vandet, før Wu ū er betragtet som 
udført.  Det er nødvendigt i alle 
ovenstående situationer at skylle munden (eller gurgle) og 
trække vand op i næsen. 

Ghusl under bruser 

I Fatawa al Ahl al Sunnaĥ oplyses, at der gælder samme regler 
for bruser som for løbende vand. Ergo, hvis man står under 
vand med intention om Ghusl (rituel bad) og er der så længe, 
det varer at tage et bad, vil reglen om vask tre gange være 
opfyldt. Vi kan i Durr al mukhtar læse: Hvis man står i løbende 
vand, stort bassin eller regn, og er der i et tidsrum langt nok til 
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at tage et bad, med intention om Wu u eller Ghusl, har man 
opfyldt Sunnaĥ Husk! Det er 
obligatorisk både at skylle munden og trække vand op i næsen 
(for at rense) for at have udført Wu ū eller Ghusl. 

Opmærksomheds punkter ved bad med bruser 

Vær opmærksom på at bruseren er placeret således, at du ikke 
vender ansigt eller ryg mod K’abaĥ, når du ikke er påklædt. 
Dette skal også overholdes vedrørende WC. Ikke at vende ryg 
eller ansigt mod K’aba  vil sige, at man står eller sidder således 
at ens ryg eller ansigt er vendt i en vinkel der er mindst 450 fra 
K’aba . Mange er uvidende omkring dette punkt. 

Retningen af wc-kummen i ens hjem 

Tjek venligst retningen af K’abaĥ med et kompas og få vendt 
wc-kummen og bruseren rigtigt. Lidt anstrengelse i denne verden 
kan komme til at gavne stort i ākhiraĥ. Det er bedst at få wc’et 
placeret således at ansigtet og ryggen er vendt 900 fra K’abaĥ. 

Man bør ikke prioritere wc’ets pragt, men i højere grad 
prioritere, at det vender rigtigt, så man ikke sidder med ryggen 
eller ansigtet vendt mod K’abaĥ. 

Situationer hvor Ghusl er Sunnaĥ 

Fredag, ’īd-ul-Fitr, ’eīd-ul-a a, dagen for ’Arafa (dvs. 9. ul-
hajja) og når man ønsker Ehr m tilstand. 
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Situationer hvor Ghusl er Musta ab 

Wuqūf al ’arafaĥ

2. Wuqūf al muzdalifaĥ.

3. Inden man står til tjeneste i Haram (foran K’abaĥ).

4. Inden man står til tjeneste hos Profeten

5. Inden Tawāf

6. Inden indtræden i Mina

7. Inden man kaster sten på shaitan (alle tre dage)

8. Shab al bara’aĥ

9. Shab al qadr

10. Natten af ’arafaĥ

11. Inden deltagelse i forsamling afholdt i anledning af Mil d-
un-Nab  

12. Inden deltagelse i andre arrangementer afholdt for 
anråbelse (Du’ā)

13. Efter vask af en afdød
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14. En sindssyg efter sit anfald

15. Når man kommer til sig selv efter besvimelse

16. Når man bliver ædru

17. Når man søger tilflugt fra sine synder

18. Når man vil tage nyt tøj på

19. Efter rejse

20. Efter blødning af isti a a ophører

21. Bønnerne kusūf og khusūf

22. Bønnen istisqā

23. Ved frygt, mørke og storm

24. Når der kommer najasa  (urenhed) på ens krop og man 
ikke er klar over, hvor det sad. 

Flere Niyyaĥ ved samme Ghusl 

Hvis man f.eks skal bade pga. en våd drøm, og det er fredag 
eller det er ’ d-dag, kan man gøre Niyya  for at udføre Ghusl af 
alle tre grunde. Alle tre Ghusl vil være udført ved Ghusl en 
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enkelt gang, og man vil opnå belønning for alle tre. 
 

Ghusl i regn 

Det er arām at blotte sin ’aura foran andre. 
 Hvis man bader ude i regnen, bør man vikle et ekstra 

stykke stof ud over sine bukser, for at undgå at blotte 
kropsform og farve i tilfælde af, at ens bukser bliver våde og 
klistrer til benene. 

At se på en der har stramt tøj på 

Hvis en person har stramt tøj på, eller det blæser, regner eller 
andet og tøjet, selvom det er af kraftigt stof, klistrer til kroppen 
således, at ens kropsform bliver synlig, er det ikke tilladt at se 
på. Det er i disse tilfælde forbudt at se på det område, der hører 
under ’aura (sitr). 

At bade nøgen 

Hvis man bader nøgen i en hamm m, eller har nogle bukser på 
der i våd tilstand ikke dækker ens ’aura, skal man ikke vende 
ansigt eller ryg mod K’abaĥ. 

Forkølelse ved bad 

Hvis man er forkølet eller har øjeninfektion og frygter at det 
forværres ved at man hælder vand ned over hovedet, bør man 
skylle mund og næse og derefter bade fra nakken og ned og til 
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sidst væde hele hovedet med våd hånd. Når man er blevet rask, 
kan man vaske hele hovedet.  

Ved bad fra spand 

Når man bader med vand fra en spand, bør man lægge den på 
et forhøjet sted eller en skammel, så brugt vand ikke sprøjter 
ned i det rene vand i spanden. Koppen, man øser vand med, 
bør heller ikke placeres på gulvet. 

Knude i håret 

Hvis der er kommet knude i håret, er det ikke nødvendigt at 
løsne det for at vaske det hår.  

At læse eller røre Qurān i tilstand af urenhed  

(når Ghusl er fard for en) 

Når man er i en tilstand, hvor Ghusl (rituel bad) er far  
(obligatorisk) for en, er det ikke tilladt at gå i Masjid 
(moske), udføre tawāf (gå rundt om K’abaĥ), røre Qur n, 
recitere Qurān udenad, skrive en Ayaĥ, skrive t’aweez 
med Ayaĥ (dette er arām hvis man rører papiret, der 
skrives på, hvis man ikke rører papiret er det tilladt), at 
røre en t’aweez eller en ring, hvor der står en Ayaĥ eller 

urūf al muqatta’āt er arām
Hvis en t’aweez er viklet i 

plastmateriale, og derefter syet ind i stof eller læder, er det 
tilladt at røre eller have på.
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2. Hvis en Qurān ligger i en Juz-daan (omslag der ikke er en 
del af Qurān) er det tilladt at røre denne Juz-daan, selvom 
man ikke er i tilstand af wu ū (rituel renhed) eller Ghusl 
(rituel bad) 

3. Det er tilladt at røre Qurān med et stykke stof, som 
hverken man selv har på, eller er en del af Qur n. 

4. Det er arām at røre Qurān med sin bluse/skjorte ærme, 
sit tørklæde og et stykke stof som man har hængende over 
skulderen, da disse er på ens urene krop. 

5. Ayaĥ af Qurān med intention om Du’ā eller  

velsignelser f.eks.  eller 
 ved oplysning om død eller tab eller 

Sura  Al-F ti a, Ayat-al-kurs  eller 3 sidste aya  af Sura -
al- ashr er tilladt. Når man vel at mærke ikke har 
intention om at recitere Qur n. 

6. Man kan recitere de 3 ’Qul’ (dvs. Suraĥ der starter med 
ordet Qul) uden at sige ordet ’Qul’ med intention om 
lovprisning. Man må ikke recitere, når man også siger 
ordet ’Qul’ selvom man har intention om lovprisning, da 
det betragtes som Qurān recitation. 

7. Det er arām at røre Qurān eller Ayaĥ fra Qurān, når 
man ikke er i tilstand af rituel renhed. Man må dog gerne 
læse udenad og uden at røre.
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8. Hvis man har køkkenservice, hvor der står Ayaĥ fra 
Qurān er det arām at røre disse uden at have udført 
rituel renhed eller rituel bad. 

9. Man bør ikke bruge sådanne krukker o. lign undtagen 
med intention om opnåelse af helbredelse.

10. Der gælder samme regler for Qur n oversættelse, dvs. 
oversættelsen er ligesom Qur n teksten.  

At røre religiøse bøger/skrifter 

Uden wu ū, eller når det er far  at udføre ghusl, er det Makruĥ 
Tanzi an at røre Fiqh, Tafseer og adiš bøger. Hvis man 
berører med stof, selv hvis det er noget man har på, er det 
tilladt. Men det er arām at røre Qurān, Ayaĥ og 
oversættelsen heraf i disse bøger.  

Hvis man ikke er i tilstand af wu , skal man være forsigtig, 
selv når man læser bøger eller aviser, da der heri tit er Ayaĥ fra 
Qurān, og/eller oversættelsen heraf. 

At recitere durood 

Det er tilladt at recitere durūd, men man bør skylle munden 
eller udføre wu ū inden.  

Det er tilladt at besvare A n (kald til bøn) 
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Tør blæk i neglene 

Der kan være tørret blæk eller dej under neglene, eller afføring 
fra flue eller myg. Hvis man ikke har opdaget det, og har 
foretaget Ghusl er ens Ghusl udført. 

Men det er vigtigt at rense og vaske det, ligeså snart man er 
blevet opmærksom på det.  

Hvornår er man Bāligh (kønsmoden) 

Når en dreng mellem 12-15 år og en pige mellem 9-12 år 
oplever våd drøm første gang, eller en dreng gør en pige gravid 
ved samleje, eller en pige bliver gravid ved samleje, eller en 
pige får sin menstruation, er han/hun blevet kønsmoden. Hvis 
en pige eller dreng selv siger, at de er blevet kønsmodne og 
man ikke ser nogen modsigelse vil de også betragtes som 
kønsmodne. Og a k m al shari’a er gældende for dem, dvs. 
Ghusl er blevet obligatorisk for dem lige så snart en af disse 
tegn har vist sig. Hvis man ikke oplever noget af dette, vil man 
blive betragtet som kønsmoden, når man har nået alderen 15 
år i henhold til Hijri- kalenderen.  

Placering af Islamiske bøger 

Qurān skal placeres øverst, når man lægger bøgerne over
hinanden, derunder Tafs r af Qurān, så adiš, dernæst 
Fiqh bøger, og andre islamiske bøger placeres nederst. 
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2. Læg ikke en gang en blyant på bogen ej heller noget på 
den taske/beholder, den ligger i. 

Brug af papir til medicin 

At bruge papir med islamisk tekst som omslag for medicin 
(dette er skik i Pakistan, at der bruges papir som omslag), 
og at lægge dug på gulvet, hvor der står digte eller andet er 
forbudt. 

2. Man bør respektere skrifttegn fra alle sprog (for nærmere 
forklaring læs Faizan-e-sunnat s.113-123)

3. Der er tit mærkat på tæpper, som også bør fjernes.

Billede af K’abaĥ på bedetæpper 

De bedetæpper, der er billede af K’aba  eller Masjid al Nabawi 
på, bør man ikke bruge, da man risikerer at sætte fod eller knæ 
på steder, der er respekt værdige.  

Grund til waswasa (satans hvisken) 

At urinere på badestedet (i badeværelset) skaber waswaas. 
Sayyiduna ’AbduLlah bin Mughafal  beretter at 
profeten Mu ammad  udtalte: At man ikke bør 
urinere på badeværelset, da det ofte skaber waswaas. 
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Tayammum (Den tørre renselse) 

Far  (obligatoriske handlinger) af Tayammum er følgende 3: 

1. At gøre niyyaĥ (intention) 

2. Gøre masa  af hele ansigtet 

Gøre masa  af begge hænder og arme op til og med 
albuerne. 

Lær at udføre Tayammum 

Sunnaĥ af Tayammum er følgende 10: 

Starte med ‘ ’

2. Røre jorden med begge hænder-

3. Gnide hænderne frem og tilbage på jorden

4. Holde fingrene let spredte

5. Ryste hænder (ved at banke tommelfinger mod 
tommelfinger uden at lave klappe lyde)

6. Først gøre masa  af ansigtet derefter hænderne (op til og 
med albuer)

7. Udføre overstående (punkt 6) lige efter hinanden (uden 
pause)

8. Først gøre masa  af højre hånd derefter venstre.
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9. Gøre khil l af sit skæg (dvs. køre let spredte fingre gennem 
skægget)  

10. Gøre khil l af fingrene, når jord/sand er kommet mellem 
fingrene.

Hvis man har brugt noget materiale, der ikke efterlod sand 
f.eks. sten er det stadig far  at gøre khilāl. Man behøver ikke at 
røre stenen/jorden igen.  

Metode til tayammum 

Gør intention om Tayammum (dvs. intention i hjertet, at sige 
det med tungen er dog bedre). Man kan f.eks. sige: Jeg gør 
intention om at opnå renhed i henhold til Wu u (rituel 
renhed) og/eller Ghusl (rituel bad), og for at kunne bede. 

Læs  ‘ ’, spred fingrene let og rør jorden (eller andet af 

samme slags fx sten, mursten, mur, sand eller andet), og gnid 
hænderne på det, først frem og så tilbage. Hvis der kommer for 
meget jord/støv på, ryst da hænderne. Gør masa  af hele 
ansigtet, således at intet sted er uberørt, da Tayammum ellers 
ikke vil være fuldført. Rør igen jorden og gør masa  af hænder 
fra negle op til og med albuer. Dette gøres bedst ved at man 
lægger venstre hånds fingre på bagsiden af højre hånds fingre 
og gnider op mod albuen, og gnider tilbage mod håndfladen, 
fortsættende fra den anden side af armen stadigvæk med venstre 
håndflade. 
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Gør masa  af venstre arm på samme måde. Hvis man vælger at 
gøre masa  af hele hånden på en gang, er tayammum også 
udført. Uanset om man starter fra albue eller hånd er 
tayammum udført, men imod sunna . Man skal ikke gøre 
masa  af hoved og fødder i tayammum. 

 

25 Madani blomster (råd) vedrørende tayammum 

1. Det, som hverken bliver til aske eller smelter og ej heller 
bliver blødt når det bliver brændt, er klassificeret som 
jord. Og kan anvendes til tayammum. Tayammum er 
tilladt med sand, kalksten, kohl, svovl, sten, smaragd og 
andre perler, uanset om der er støv på dem eller ej. 

2. Det er tilladt at udføre tayamum med mursten eller 
jordservice. Men hvis der er andet materiale på dem, 
såsom glas, maling eller andet, som ikke er af samme 
genre som jord, er det ikke tilladt. 

3. Den jord man udfører Tayamum med, skal være Tayyab 
dvs. rent. Der må ikke være være najasaĥ (urenhed) på
det, og påvirkningen af najasa  skal ej heller være gået 
væk af at det er tørret ind. Hvis jorden, muren 
eller det støv, der ligger på jorden er blevet urent (der er 
kommet najasa  på) og det efterfølgende tørrer med 
varme fra solen, og påvirkningen af najasa  forsvinder, er 
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det tilladt at bede der, men det er ikke tilladt at udføre 
tayammum med det.

4. Hvis man får tvivl (waswasa) om jorden engang har været 
najas (uren), må man se bort fra det. 

5. Hvis der er støv nok på et stykke træ, stof eller dug til, at 
man kan lave håndaftryk på det, er det tilladt at udføre 
tayammum med det. 

6. Mur der er af kalk, jord eller mursten, om det er af et hus 
eller en Masjid kan bruges til at udføre Tayammum. Men 
hvis der er oliemaling, plastmaling eller anden slags lag 
som ikke er af samme genre som jord, kan det ikke 
anvendes til at udføre Tayammum.

7. Den, der er i en tilstand, hvor Ghusl eller Wu ū er Far  
(obligatorisk), og han ikke har vand til rådighed, skal 
udføre Tayammum. 

8. Hvis man lider af en sygdom som forværres af Ghusl eller 
Wu ū og man véd det af egen erfaring og det bekræftes af 
en muslimsk læge som ikke er f siq (syndig), er det tilladt 
at udføre Tayammum. 

9. Hvis man bliver syg af at vaske hovedet, når man bader, bør 
man bade fra halsen og nedefter og udføre Masa  (væde med 
hånd) af hovedet. 
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10. Hvis man er et sted, hvor der ikke findes vand i en 
omkreds af 1 mil (ca. 1,6 Km), er det tiladt at udføre 
tayammum 

11. Hvis man er i besiddelse af en mængde ’Zam zam’ vand, 
som er nok til at udføre Wu ū, er det ikke tilladt at udføre 
tayammum. 

12. Hvis det er så koldt, at man risikerer død eller sygdom, og 
man ikke har mulighed for beskyttelse fra kulde efter badet, 
er det tilladt at udføre tayammum. 

13. Hvis en indsat ikke får tilladelse til at udføre wu , skal 
han udføre tayammum for at bede. Hvis han heller ikke 
må bede, skal han gøre tegnene. Og han skal gentage 
bønnen, når han kan. 

14. Hvis en person rejser med et hold, eller tog eller lignende, 
og han risikerer at miste det, mens han søger efter vand, 
er det tilladt at udføre tayammum. 

15. Hvis en person falder i søvn i Masjid, og Ghusl bliver 
obligatorisk for ham, bør han straks udføre tayammum på 
stedet. Det er det mest hensigtsmæssige. Og så skal han 
forlade stedet hurtigst muligt, det er arām at forsinke. 

16. Hvis tid til bøn er ved at gå ud, og man ikke kan nå at 
udføre Ghusl eller Wu ū, skal man udføre tayammum og 
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bede bønnen, derefter udføre Wu ū eller Ghusl og 
gentage bønnen. 

17. Hvis en kvindes menstruation eller efterfødels blødning er 
ophørt, og hun ikke har adgang til rent vand skal hun 
udføre tayammum. 

18. Hvis man hverken har adgang til rent vand eller jord skal 
man mimike bønnen uden at have intention om bøn. 
Men man skal så udføre wu u eller tayammum når man 
har adgang til vand eller jord, og bede bønnen.

19. Tayammum for Ghusl og Wu u foretages på samme 
måde, dvs. samme regelsæt. 

20. Hvis en person er i en tilstand, hvor Ghusl er Far , skal 
han ikke udføre tayammum 2 gange, men kan gøre niyyaĥ 
(intention) for begge på en gang. Hvis han kun gør niyyaĥ 
om Ghusl vil tayammum være udført både for Ghusl og 
Wu u. 

21. Alle de ting der, bryder Wu ū og /eller Ghusl bryder også 
tayammum. Og lige så snart man har rent vand til 
rådighed er tayammum brudt. 

22. Hvis en kvinde har piercing I næsen, skal hun fjerne 
smykket for at udføre tayammum. 
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23. Den del af læberne, der er synlige, når man har lukket 
munden naturligt, skal også berøres, ellers vil tayammum 
ikke betragtes som udført. 

24. Hvis man har ring eller ur, skal disse tages af. Kvinder skal 
flytte deres armbånd, og gøre masa  på hele armen. 
Der er flere opmærksomheds punkter under udførelsen af 
tayammum i forhold til wud . 

25. En syg eller en person uden hænder eller fødder der ikke 
kan udføre tayammum selv, kan få hjælp af andre, men han 
skal selv gøre niyyah (intention) om tayammum. 

Madani råd 

For at lære om Wu , kan man studere hæftet ’Medtoden til 
Wu ’ (findes også på dansk), og for at lære om bøn kan man 
studere hæftet ’Metoden til bøn’. 

Oh All h , skænk os taufeeq til at læse og forstå metoden 
til Ghusl, til at udføre Ghusl korrekt, til at følge Sunna  og til 
at forklare andre metoden. 
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