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Du'a voor het lezen van de boeken:
Lees de volgende du'a (smeekbede) voor het bestuderen van
een religieus boek of islamitische les. U zult zich herinneren
wat U studeert,   ! " #   :

َ َ ۡ َ ۡ َّ ُ ّٰ َ
َ ََ ۡ
َ
ۡ
ۡك َوان ۡ ُش
حكمت
ِ اللهم افتح علينا
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
علينا رحتك يـا ذا ال! ِل وا&ِكرام
Vertaling:
O Allah   ! " # ! Open het portaal van kennis en wijsheid voor ons,
en wees barmhartig voor ons! O, de meest Eervolle en Voortreffelijke!
(Al-Mustaṭraf, deel. 1, blz. 40)

Opmerking: Reciteer Durood Sharief (Salat 'Alan Nabi)  een

keer voor en na de smeekbede.
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METHODE VAN WUDU
(Kleine Wassing Hanafi)
Lees dit boekje van begin tot eind. Zeer waarschijnlijk zult u bewust
worden van de door u gemaakte fouten.

Voortreffelijkheden Van Salat ‘Alan Nabi $
ALLAH's Geliefde Profeet  6 ! ٖ  '!   2 1'  0 3 4 heeft overgeleverd:
‘Een ieder die drie keer in een dag en drie keer in de nacht
Salat ‘Alan Nabi  6 ! ٖ  '!   2 1'  0 3 4 leest uit liefde en toewijding
voor mij, dan zal Allah   ! " # de zondes vergeven die gemaakt
zijn door diegene gedurende die dag en nacht.’
(Al-Maujam-ul-Kabeer-lit-Tabrani, vol. 18, pp. 362, Hadis 928)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
صل
 * م َّمد1 ت َعا/ا

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا


De Intense Liefde Van Usman-e-Ghani 8# 1'  0 7
 /

voor De Verhevene Profeet $

Hazrat-e-Sayyiduna Usman-e-Ghani 8# 1'  0 7
 / kwam een keer
op een bepaalde plek, hij vroeg om water en hij verrichtte daar

1
www.dawateislami.net

Methode van Wudu


Wudu. Daarna glimlachte hij 8# 1'  0 7
 / en vroeg hij aan zijn
volgelingen of zij wisten waarom hij glimlachte. Toen

antwoordde hij 8# 1'  0 7
 / zelf, ‘Op een dag verrichte de Sultan


ٖ
van Madinah  6 ! ' ! 2 1'  0 3 4 de Wudu op deze specifieke
plek. Hij glimlachte en vroeg aan zijn volgelingen: ‘Weten jullie
waarom ik glimlachte?’ De volgelingen antwoorden, ‘Allah   ! " #
en zijn Profeet  6 ! ٖ  ' !   2 1'  0 3 4 weten het beter.’

De Heilige Profeet  6 ! ٖ  ' !   2 1'  0 3 4 zei hierop: ‘Als een persoon
de Wudu verricht en zijn handen wast, worden de zondes van
de handen weggeveegd; als hij zijn gezicht wast, worden de
zondes van het gezicht weggeveegd; als hij over zijn hoofd strijkt,
worden de zondes van het hoofd weggeveegd en als hij zijn voeten
wast, worden de zondes van de voeten weggeveegd.’ (Beknopt van
Musnad Imam Ahmad, Vol. 1, pp. 130, Hadis 415, Dar-ul-Fikr Beirut)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Beste Islamitische broeders! Heeft u opgemerkt hoe de gezegende
volgelingen & 9      # van de Profeet  6 ! ٖ  ' !   2 1'  0 3 4 alle
handelingen en alle Sunnahs van de Heilige Profeet  6 ! ٖ  ' !   21'  03 4
met veel passie nadeden? Deze overlevering biedt ons ook een
geneesmiddel voor zondes.
  ! " #   :;
   !
 <

Het spoelen van de mond leidt tot het wegspoelen
van de zondes begaan door de mond, het wassen van de neus
leidt tot het wegspoelen van de zondes begaan door de neus,
2
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het wassen van het gezicht inclusief de wimpers leidt tot het
wegspoelen van de zondes begaan door het gezicht, het wassen
van de handen en hetgeen onder de nagels leidt tot het
wegspoelen van de zondes begaan met de handen, het vegen
van het hoofd (en oren) leidt tot het wegspoelen van zondes
begaan door het hoofd (en oren) en het wassen van de voeten
inclusief hetgeen onder de teennagels leidt tot het wegspoelen
van de zondes begaan met beide voeten.

Zondes Worden Weggeveegd
 :
Hazrat-e-Allamah Abdul Wahhab Sha'rani @ /&
   > zegt dat
 8   ہ6 =

Hazrat-e-Sayyiduna Imam-e-A'zam Abu Hanifah 8# 1'  0 7
 / op
een dag in de Wudu ruimte van Jamiah Masjid in Kufah een
jonge man Wudu zag verrichten. Druppels van gebruikte Wudu
water druppelden van zijn lichaam af.

De Imam 8# 1'  0 7
 / zei: ‘O Zoon! Vraag om vergiffenis voor
het niet gehoorzamen van je ouders.’ De jonge man
antwoordde direct, ‘Ik vraag om vergiffenis.’ Vervolgens zag de

Imam 8# 1'  0 7
 / water druppelen van het lichaam van een
andere man en zei, ‘O Broeder! Vraag om vergiffenis voor
ontucht.’ De man antwoordde, ‘Ik vraag om vergiffenis.’

De Imam 8# 1'   0 7
 / zag water druppelen van het lichaam van
een derde persoon en zei,’ Vraag om vergiffenis voor het
drinken van wijn en het luisteren naar muziek.’ Hij antwoordde,
‘Ik vraag om vergiffenis.’ Hazrat-e-Sayyiduna Imam Abu

Hanifah 8# 1'   0 7
 / had het vermogen van Kashf (spirituele
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inzicht) en was in staat om de fouten van anderen te zien. Hij
smeekte tot Allah   ! " # om zijn gave waarmee hij de zondes
van anderen kon zien, van hem terug te nemen. Allah   ! " #
verhoorde zijn smeekbede en hierna zag hij de zondes van
anderen niet meer weggespoeld worden tijdens het verrichten van
Wudu. (Al-Mizan-ul-Kubra, Vol. 1, pp. 130, Dar-ul-Kutub-ul-‘Ilmiyyah, Beirut)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Geen zegeningen voor Wudu
De daden zijn gebaseerd op de intenties. Als men geen goede
intenties heeft tijdens het verrichten van een goede daad dan
krijgt men geen zegeningen. In het boek ‘Bahar-e-Shariat’,
gepubliceerd door Maktaba-tul-Madina (publicerende afdeling
van Dawat-e-Islami) deel 1 blz. 292 is vermeld: Om zegeningen
te verdienen voor het verrichten van Wudu, moet men de
intentie doen dat hij Wudu verricht omdat het een bevel is van
Allah   ! " # . Ala-Hazrat Imam Ahmad Raza Khan A ' .   -. /   #
heeft gezegd: Als iemand de gewoonte heeft om geen goede
intentie te doen voor het verrichten van Wudu dan zal degene
een zondaar zijn, intentie voor Wudu is Sunnah Muakida
(belangrijke Sunnah).

Het Hele Lichaam Gereinigd
Volgens de samenvatting van twee gezegden van de Verheven
ّٰ

Profeet  6 ! ٖ  ' !   2 1'  0 3 4 : Degene die de Wudu begint met / ا6,
zijn hele lichaam, van hoofd tot teen, wordt gereinigd en
4
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ّٰ

degene die de Wudu niet begint met / ا6 daarvan zullen
alleen de plekken die gewassen zijn gereinigd worden.
(Sunan Dar Qutni, Vol. 1, pp. 158-159, Ḥadis 228-229)

Voortreffelijkheid Van Het Slapen Met Wudu
In een Hadith staat, ‘Degene die slaapt met Wudu is gelijk aan
degene die bidt tijdens het vasten.’
(Kanz-ul-‘Ummal, Vol. 9, pp. 123, Hadis 25994)

Degene Die Overlijdt Met Wudu Is Een Martelaar
De Heilige Profeet  6 ! ٖ  ' !   2 1'  0 3 4 zei tegen Hazrat-e
Sayyiduna Anas 8# 1'   0 7
 / , ‘O Zoon! als je in staat bent om
continu Wudu te hebben, doe dat dan, want het martelaarschap
(shahadat) wordt opgeschreven voor diegene wiens ziel in staat
van Wudu wordt meegenomen door de Engel des Doods.’
(Shaub-ul-Iman, vol. 3, pp. 29, Hadis 2783) Ala Hazrat Imam Ahmad
Raza Khan A'.   -.
  /   # zegt, ‘Het is Mustahab (gewenst) om
voortdurend in staat van Wudu te zijn.’ (Fatawa-e-Razaviyyah, vol.
1, pp. 702, Raza Foundation Lahore)

Een Tip Om Problemen Te Voorkomen
Allah   ! " # zei tegen Hazrat-e-Sayyiduna Musa *+ ,
   2, ‘O Musa
*+ ,
   2! Als je niet in staat van Wudu bent en je komt in de
problemen, dan ben je er zelf verantwoordelijk voor.’ (Shaub-ulIman, Vol. 3, pp. 29, Hadis 2782) Om voortdurend in staat van Wudu
te zijn is een Sunnah in de Islam. (Fatawa-e-Razaviyyah, Vol. 1, pp. 702)
5
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Zeven Voordelen Om De Wudu Te Behouden
Imam-e-Ahl-e-Sunnat Imam Ahmad Raza Khan A' .   -.
  /   #

zegt: ‘Sommige vrome voorgangers 1'    .
 / hebben gezegd dat
degene die continu in staat van Wudu is, beloond kan worden
met zeven gunsten van Allah   ! " # .’
1. Engelen zullen enthousiast zijn om in zijn aanwezigheid te zijn.
2. De Heilige Pen zal continu goede daden voor hem
opschrijven.
3. Zijn organen zullen de Tasbih van Allah  

! " # verrichten.

4. Hij zal nooit de Takbir-e-Oula missen (de eerste Takbir van
Salah).
5. Wanneer hij slaapt, zal Allah   ! " # Engelen sturen die hem
beschermen tegen de slechtheden van de jinns en mensen.
6. Wanneer de pijnlijke moment van de dood komt dan zal
hij geen pijn voelen.

7. Hij zal onder de bescherming van Allah  
zolang hij in staat van Wudu is. (ibid, pp. 702-703)

! " #

blijven

Dubbele Beloning
Ongetwijfeld is het moeilijk om Wudu te verrichten als het
koud is of als we moe of verkouden zijn, hoofdpijn hebben of
een andere ziekte, maar degene die Wudu verricht in een
6
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toestand van moeilijkheid zal volgens een overlevering twee
keer zoveel zegeningen ontvangen. (Afgeleid van Al-Mu‘jam-ul-Awsat,
Vol. 4, pp. 106, Hadis 5366, Dar-ul-Kutub-ul-‘Ilmiyyah, Beirut)

Methode Van Wudu (Hanafi)
Het is Mustahab (gewenst) om tijdens het doen van Wudu op
een verhoogde plek te zitten richting Qiblah. Het is een Sunnah
om de intentie te maken voor het verrichten van de Wudu.
Hiermee wordt de intentie van het hart bedoeld. Maak daarom
een intentie zoals: ‘Ik ga de Wudu verrichten om het gebod van
Allah   ! " # op te volgen en om reinheid te verkrijgen.’
ّٰ ُ ۡ

ّٰ

َ ِ َو/ ا6,
Het is ook een Sunnah om / ا6 te reciteren. Zeg /ِ ال ۡمد
aangezien dan de Engelen continu goede daden opschrijven
zolang men in staat van Wudu is. Was beide handen elk drie
keer tot en met de polsen en doe daarna Khilal (het wrijven
tussen de vingers van beide handen om de ruimte tussen de
vingers te bevochtigen) van de vingers (met een gesloten kraan).
ّٰ

Gebruik de Miswak drie keer voor de rechter- en linkerboven
tanden en daarna voor de rechter- en linkeronder tanden en
spoel de Miswak na iedere cyclus. Hujja-tul-Islam Imam
  -.
Muhammad Ghazali 21'  0
  / zegt: ‘Maak tijdens het gebruiken
van de Miswak de intentie om de mond te reinigen voor het
reciteren van de Heilige Quran en voor de Zikr (gedenken) van
Allah.’ (Ihya-ul-‘Ulum, Vol. 1, pp. 182 Dar-us- Sadir, Beirut)
7
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Spoel vervolgens de mond drie keer met een handvol water
(draai hierbij de kraan dicht) gebruik hiervoor de rechterhand,
zorg ervoor dat het water elk deel van de mond bereikt en
gorgel als je niet aan het vasten bent. Snuif daarna drie keer
water op in de neus tot en met het zachte gedeelte. Gebruik
hiervoor drie keer een handvol water (een halve handvol water
is voldoende) met de rechterhand (draai de kraan iedere keer
dicht). Als men niet vast, snuif het water tot en met het einde
van de binnenkant van de neus.
Maak nu de neusholtes schoon met de pink (vinger) van de
linkerhand (laat hierbij de kraan gesloten). Was het hele gezicht
drie keer zodat het water stroomt over ieder gedeelte vanaf het
voorhoofd (waar de haarlijn begint) tot de onderkant van de
kin en van de rechter oorknop tot de linker oorknop. Als
iemand een baard heeft en hij is niet in staat van Ihram (speciale
staat voor Haj/Umrah) doe dan Khilal van de baard (met een
gesloten kraan); steek hierbij de vingers (palmzijde) in de
baard vanaf de hals naar voren richting de kin.
Was vervolgens de rechterarm vanaf de vingertoppen tot en
met (inclusief) de ellebogen drie keer en was op dezelfde wijze
de linkerarm. Het wassen inclusief de helft van de bovenarm is
Mustahab (gewenst). De meeste mensen nemen een kleine
hoeveelheid water in de hand en gieten dat drie keer over de
arm richting de elleboog. Maar met deze methode is er een
mogelijkheid dat het water niet over de randen van de pols en
8
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arm stroomt. Was daarom de armen zoals dat benoemd wordt.
Het is niet nodig om een handvol water over de armen te gieten.
In werkelijkheid zal dit (zonder goede reden) verspilling van
water zijn. Bevochtig daarna (met een gesloten kraan) het
hoofd. Dit wordt gedaan door de vingertoppen van de drie
vingers, behalve de wijsvinger en duim, van beide handen
samen te voegen en deze op het voorhoofd te plaatsen. Strijk
met de vingers naar achteren vanaf het voorhoofd naar de nek
zonder dat de handpalmen het hoofd raken.
Vervolgens wordt elke handpalm aan de zijkant van de hoofd
geplaatst en langs de zijkant terug naar het voorhoofd gestreken.
Hierbij mogen de wijsvinger en duim het hoofd niet raken. Gebruik
de wijsvingers om de binnenkant van de oor te vegen, de duimen
voor de achterkant van de oor en steek de pink in de oorgaten.
Bevochtig de nek door gebruik te maken van de achterkant van de
vingers van beide handen. Sommige mensen vegen daarnaast de
hals, de onderarmen en de polsen; dit is geen Sunnah.
Maak er een gewoonte van om de kraan dicht te draaien
tijdens het bestrijken van het hoofd. Het verspillen van water
door de kraan volledig of gedeeltelijk open te laten is een
zonde. Was nu beide voeten drie keer, eerst de rechter en dan
de linker, vanaf de toppen van de tenen tot en met de enkels.
Het is Mustahab om tot de helft van de scheenbenen te wassen.
Het doen van Khilal tussen de tenen van beide voeten is
Sunnah. De kraan moet hierbij gesloten blijven. Het is Mustahab
9
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om de Khilal te beginnen van de rechtervoet, van de kleine
teen naar de grote teen met de pink van de linkerhand.
Dan wordt de Khilal gedaan van de linkervoet, van de grote
teen naar de kleine teen met dezelfde pink van de linkerhand.
(Vaak vookomende boeken)
  -. / zegt,
Hujja-tul-Islam Imam Muhammad Ghazali 2 1'   0

‘Tijdens het wassen van elk lichaamsdeel, moet men hopen dat
de zondes van dat lichaamsdeel weggeveegd worden.’ (Afgeleid
van Ihya-ul-‘Ulum translation, vol. 1, pp. 346) Lees ook deze du’aa na
de Wudu (Met Durud Sharif aan het begin en eind).

f i f m  i m mi f
 i fmmm i  f mm i 
 i fmmm i  f m i
 f m i f
Vertaling: O Allah   ! " # ! Maak van mij een van hen die veelvuldig
berouw tonen en rein blijven. (Jami’-e-Tirmizi , vol.1, pp. 9)

Alle Acht Poorten Van De Hemel Gaan Open
In een Hadis staat vermeld, ‘Als iemand op de juiste manier de
Wudu verricht en Kalimah-e-Shahdah reciteert, dan zullen alle
acht poorten van de Paradijs voor hem open gaan en zal hij
mogen binnentreden door welke poort hij wilt.’
(Afgeleid van Sahih Muslim, vol.1, pp. 122)

Het Gezichtsvermogen Zal Nooit Zwak Worden
Als een persoon na Wudu te hebben verricht naar de hemel
kijkt en Surah Qadr reciteert, zal zijn gezichtsvermogen nooit
zwak worden. (Masaail- ul-Quran, P291)
10
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De Voortreffelijkheid Van Het Reciteren Van Surah
-e-Qadr Na Wudu
In een heilige Hadis wordt vermeld, ‘Als iemand na Wudu te
hebben verricht een keer Surah Qadr reciteert, zal hij met de
Siddiqin zijn en als hij het twee keer reciteert zal hij met de Shuhada
(martelaren) zijn en als hij het drie keer reciteert zal Allah   ! " # hem
tussen de Profeten plaatsen op de Dag des Oordeels.’ (Kanz-ul-‘Umm
al, vol. 9, pp. 132, Hadis 26085, Dar-ul-Kutub-ul-‘Ilmiyyah Beirut)

Du’a voor na de Wudu
Degene die na de Wudu deze woorden reciteert dan zullen deze
woorden bestempeld worden en bewaard worden onder de
‘Arsh’ (troon) en op de Dag des Oordeels zal hij deze woorden
terug krijgen.

ﻚ ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ َو ِﺑ َﺤ ْﻤ ِﺪكَ ا َ ْﺷ َﻬ ُﺪ
َ ُﺳ ْﺒ ٰﺤ َﻨ
ﻚ
◌ۤ َّ ِﻻ اِﻟ ٰ َ ا
◌ۤ َّ اَن
َ ﺖ ا َْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮكَ َو ا َ ُﺗ ْﻮ ُب اِﻟ َْﻴ
َ ﻻ ا َ ْﻧ
Vertaling: O Allah! U bent rein en alle goede eigenschappen zijn
voor U. Ik getuig dat niemand is aanbidding waard behalve U. Ik
vraag vergiffenis aan U en ik toon berouw in Uw Hof.

U kunt ook deze Du’a reciteren na de Wudu

ِﻦ اﻟ ُْﻤ َﺘ َﻄ ِّﻬ ِﺮ ْﻳ َﻦ
َ ﲎﻣ
َ ﲎﻣ
َ ْ اﺑ
ِ ِﻦ اﻟ َّﺘ َّـﻮ
ْ ِ ْ ﲔ َوا ْﺟ َﻌﻠ
ْ ِ ْ ا َﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ ا ْﺟ َﻌﻠ
Vertaling: O Allah! Maak mij een van hun die veelvuldig berouw
tonen en rein blijven.
11
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Vier Faraiz (Verplichte Handelingen) Van Wudu
1. Het wassen van het gezicht.
2. Het wassen van beide armen inclusief de ellebogen.
3. Het bevochtigen van een kwart van het hoofd.

4. Het wassen van beide voeten inclusief de enkels.
(Fatawa-e-‘Alamgiri, vol. 1, pp. 3)

Definitie Van 'Wassen'
Het wassen van een lichaamsdeel betekent het stromen van op
z´n minst 2 druppels water op elk gedeelte van een lichaamsdeel.
Als een lichaamsdeel alleen bevochtigd is door eroverheen te
wrijven met een natte hand, of als er alleen 1 druppel op een
bepaald gedeelte heeft gestroomd, zal het NIET als gewassen
gerekend worden en de Wudu of Ghusl zal NIET gelden. (Maraqil
falah ma’ Hashiya-tut-Tahtawi, pp. 57 Fatawa-e-Razaviyyah, vol. 1, pp. 218,
Raza Foundation)

Veertien Sunnahs Van Wudu
Sommige Sunnahs en Mustahab (gewenst) handelingen zijn al
besproken onder het kopje “Methode van Wudu (Hanafi).”
Verdere details staan hieronder vermeld.
12
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1.

Het maken van een intentie.

2.

ّٰ ُ ۡ َ ۡ َ ّٰ
ّٰ
ِ و/ ا6 wordt gereciteerd, voordat
Indien ِ/ا
6, Als /ِ المد

Wudu wordt verricht, zullen de Engelen goede daden voor
hem opschrijven, zolang hij in staat van Wudu is. (Majma’uz-Zawaid, vol. 1, pp. 513, Hadis 1112, Dar-ul-Fikr, Beirut)

3.

Wassen van beide handen tot en met de polsen elk drie keer.

4.

Drie keer gebruik maken van Miswak.

5.

Drie keer spoelen van de mond door middel van drie keer
een handvol water.

6.

Gorgelen, als men niet vast.

7.

Drie keer water snuiven in de neus door middel van drie
keer een halve handvol water.

8.

Verrichten van Khilal van de baard (als men niet in staat
van Ihram is).

9.

Verrichten van Khilal tussen de vingers.

10. Verrichten van Khilal tussen de tenen.
11. Alleen 1 keer het hele hoofd bevochtigen.
12. Bevochtigen van de oren.
13. Behouden van de volgorde van de Faraiz (d.w.z. eerst het
gezicht wassen, dan de armen, het vegen van het hoofd en
dan de voeten wassen).
13
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14. Een gedeelte wassen voordat het voorgaande gedeelte
gedroogd is. (Bahar-e-Shariat, vol. 1, pp. 293,294)

Negenentwintig Mustahabbat (Gewenste
Handelingen) Van Wudu
1.

Richting Qiblah zitten.

2.

Op een verhoging zitten.

3.

Zittend Wudu verrichten.

4.

Strijken met de hand op het lichaamsdeel dat gewassen wordt.

5.

Zonder haast de Wudu verrichten.

6.

Bevochtigen van de lichaamsdelen voordat ze gewassen
worden, met name in de winter.

7.

Vermijden van onnodig hulp van een ander tijdens het
verrichten van Wudu.

8.

Opnemen van water in de mond door middel van de
rechterhand.

9.

Opnemen van water in de neus door middel van de
rechterhand.

10. De linkerhand gebruiken om de neus schoon te maken.
11. Gebruik maken van de pink van de linkerhand in de
neusgaten.
12. De achterkant (rug) van de handen gebruiken om de nek
te bestrijken.
13. Gebruiken van de pink in de oren tijdens het vegen van de
oren.
14
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14. Verschuiven van de ring als deze ruim zit zodat men er
zeker van is dat het water over de huid eronder heeft
gestroomd. Als een ring strak zit, is het verplicht om de
ring te verschuiven zodat het water eronderdoor kan
stromen. (Khulasa-tul-Fatawa, vol.1, pp. 23)
15. Wudu verrichten voordat de tijd voor Salah aanbreekt als
men niet Ma'zur-e-Shar’i is (niet in staat volgens de
bepalingen van Shari'at) [Uitleg over de regels met betrekking
tot Ma'zur-e-Shar’i worden verder in dit boek behandeld].
16. Voor iemand die de Wudu perfect verricht d.w.z. van wie
de verplichte gedeelten gewassen zijn, die bewust rekening
houdt met het wassen van de binnenhoeken van de ogen
in de richting van de neus, enkels, hielen, voetzolen, dikke
spieren boven de hielen, de ruimte tussen de vingers en
elleboog is Mustahab. Voor niet zorgvuldige mensen, is
het verplicht om te letten op deze gedeeltes omdat
gebleken is dat deze gedeeltes meestal droog blijven door
onoplettendheid. Zulke onoplettendheid is Haram en het
is verplicht om hierop te letten. (Bahar-e- Shariat, Part 2, pp.
19, Madina-tul-Murshid Bareilly Sharif)

17. De Lota (waterkan) aan de linkerkant houden. Als er
gebruik wordt gemaakt van een kuip of schaal dan moet
deze aan de rechterkant gehouden worden.
18. Het water ruim verspreiden op het voorhoofd waardoor
een extra gedeelte gewassen wordt tijdens het wassen van
het gezicht.
15
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19. Beide handen gebruiken voor het wassen van het gezicht.
20. Verbetering van de schittering van het gezicht; dit wil
zeggen het verspreiden van het water over een groter
gedeelte dan de Farz gedeeltes, bijvoorbeeld het wassen van
de armen tot boven de ellebogen tot de helft van de
bovenarmen en het wassen van de voeten tot boven de
enkels tot de helft van het scheenbeen.
21. Beginnen met de vingers of tenen bij het wassen van de
handen of voeten.

22. Wegvegen van druppels met de hand van elk lichaamsdeel
dat gewassen is zodat de druppels niet op het lichaam of
op de kleren vallen, vooral als iemand de Masjid betreedt
want het laten druppelen van Wudu water op de grond
van een Masjid is Makruh-e-Tahrimi (strikt verboden).
(Afgeleid van Bahr-ur-Raiq, vol.2, pp. 530 Bahar-e-Shari’at, Part 2, pp.
20 Madina-tul-Murshid, Bareilly Sharif)

23. Herinneren aan de intentie van de Wudu tijdens het
wassen /vegen van de lichaamsdelen.
24. Reciteren van Durud Sharif en Kalima-e-Shahadah als
ّٰ
toevoeging op de ِ/ا
6 in het begin.
25. Niet onnodig de gewassen lichaamsdelen afdrogen en als
het nodig is, vermijd ze volledig te drogen d.w.z. laat het
vochtig, want op de Dag des Oordeels zal dit gewogen
worden met de godvruchtige daden.
16
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26. Schud de handen niet na het verrichten van Wudu
aangezien het de ventilator is van satan. (Kanz-ul-‘Ummal,
vol. 9, pp. 136, Hadis 26133 Beirut)

27. Spatten van water op dat gedeelte van de shalwar (een
wijde broek) dat dichtbij het urine orgaan is. (Kanz-ul-‘Ummal,
vol. 9, pp. 134, Hadis 26101 Beirut)

28. Bij het spatten van water op de shalwar, is het beter dat
het voorste gedeelte van de shalwar bedekt wordt met de
kurta (lange overhemd/shirt tot en met de knieën). Het
verbergen van het voorste gedeelte van de shalwar tijdens
het verrichten van de Wudu en op alle andere momenten
doormiddel van een shirt of een sjaal is dichterbij
bescheidenheid.
29. Het verrichten van twee Rak'at Nafl Salah na Wudu als het
geen Makruh tijd is. Deze Nawafil worden Tahiyya-tul-Wudu
genoemd. (Durr-e-Mukhtar ma’ Rad-dul-Mu htar, vol. 1, pp. 266)

Zestien Makruhat (Ongewenste aspecten) Van Wudu
1.

Zitten op een onreine plek voor Wudu.

2.

Het gebruikte Wudu water afvoeren naar een onreine plek.

3.

Druppelen van water van de natte Wudu lichaamsdelen in
een lota etc. (Tijdens het wassen van het gezicht vallen
gewoonlijk druppels in het water dat in de hand wordt
gedragen. Dit moet vermeden worden.)
17
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4.

Spugen van speeksel, slijm of het gorgelen in de richting
van Qiblah.

5.

Overmatig gebruik maken van water. Sadrush-Shari'ah
  -.
Mufti Maulana Amjad Ali 2 1'   0
  / zegt in Bahar-eShari'at: ‘Een halve handvol water is voldoende voor het
opsnuiven van water in de neus, dus gebruik maken van
een handvol water voor de neus is verspilling.’ (Part 2, P23,
Publishers Madina-tul-Murshid Bareilly Sharif)

6.

Te weinig water gebruiken zodat de Sunnahs niet vervuld
kunnen worden. (Open de kraan niet zo veel dat er water
verspild wordt, maar ook niet zo weinig dat het moeilijk
wordt om de Sunnah te vervullen; het moet gematigd zijn).

7.

Het spatten van water op het gezicht.

8.

Blazen in het water tijdens het gieten over het gezicht.

9.

Het gezicht wassen met alleen één hand aangezien dit een
handeling is van Rawafiz en Hindus.

10. Vegen van de hals.
11. De mond spoelen of het water in de neus opsnuiven door
middel van de linkerhand.
12. De neus schoonmaken met de rechterhand.
13. Drie keer gebruik maken van ongebruikt water om drie
keer het hoofd te vegen.
14. Heet water gebruiken dat verwarmd is door zonnestralen.
18
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15. De ogen en de lippen stevig dichthouden. Als deze gedeeltes
ongewassen blijven door ze te stevig dicht te houden, zal
de Wudu niet compleet zijn. Het nalaten van een Sunnah
van Wudu is Makruh en het nalaten van een Makruh van
Wudu is Sunnah.
16. Het verlaten van een Sunnah van Wudu is Makruh en het
verlaten van elke Makruh aspect is Sunnah.
(Bahar-e-Shari’at, Part 2, pp. 22, Madina-tul-Murshid Bareilly Sharif)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
البِ ۡيب
صلوا

Uitleg over verwarmde water door de zon
  -. / heeft
Sadrush-Shari'ah Mufti Maulana Amjad Ali 2 1'   0

geschreven in Bahar-e-Shariat, deel 1 blz. 301: Het verrichten
van Wudu met water dat verwarmd is met zonlicht, is niet
direct Makruh. Er zijn een aantal voorwaarden (blz. 334): Als
in de warme landen het water is verwarmd in een metalen pan
(met uitzondering van pannen van goud of zilver) dan moet
men daarmee geen Wudu verrichten, niet gebruiken voor
Ghusl, niet in contact laten komen met het lichaam, niet
drinken, kleding die nat zijn geworden met dat water kunnen
het beste niet gedragen worden totdat ze droog zijn. Er is een
risico dat het water namelijk witte vlekken veroorzaakt op het
lichaam. Als iemand toch Wudu of Ghusl verricht dit water
dan is het wel geldig. (Bahar-e-Shari’at, Part 1, pp. 301, 334)

19
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Een Belangrijke Regel Over Gebruikt Water
Als men niet in staat van Wudu is en de hand, vingertop,
vingernagel, teennagel, of een ander lichaamsdeel van het
lichaam dat gewassen moet worden tijdens Wudu, in contact
komt met water dat minder is dan een oppervlak van 206
vierkante meter. (Fatawa-e-Mustafaviyyah P.139, Shabir Brothers Lahore),
bijvoorbeeld water in een emmer of kuip, dit water wordt dan
Musta'mal (gebruikt).
Dit water kan dan niet meer gebruikt worden om de Wudu of
Ghusl te verrichten ongeacht of dit opzettelijk of onopzettelijk
is gedaan. Soortgelijk, als het voor iemand verplicht is om Ghusl
te verrichten en een ongewassen gedeelte van het lichaam komt
in contact met het water, dan kan dat water niet meer gebruikt
worden voor Wudu of Ghusl.
Echter, het maakt niet uit als een vooraf gewassen hand of een
vooraf gewassen gedeelte van het lichaam in contact komt met
het water. (Bahar-e-Shari’at, Part. 2, pp. 48) (Bestudeer het 2e gedeelte
van Bahar-e-Shari'at voor meer informatie over Musta'mal water).

Is Wudu met het water gemengd met zand geldig of
niet?
Als het water is gemengd met zand dan zal het verrichten van
Wudu met zo een water geldig blijven totdat het water dun en
vloeibaar blijft. A'la Hazrat Imam Ahmad Raza Khan A'.   -.
  /   #
20
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heeft gezegd: Indien er veel zand en modder is gemengd in het
water dan is het verboden om daarmee Wudu te verrichten.
Want door het gebruik hiervan breng je viezigheid op het
gezicht en dat is Haram. Als iets met vieze geur wordt gemixt in
het water dan is het Makruh om daarmee Wudu te verrichten,
vooral als de vieze geur aanwezig blijft tijdens het verrichten van
het gebed.

Oplettendheid Van Alle Paan (Betel Bladeren) Eters
A'la Hazrat Imam Ahmad Raza Khan A'.   -.
  /   # zegt: ‘Degenen
die verslaafd zijn aan Paan (betel bladeren) weten uit ervaring
dat kleine deeltjes van de Paan vast komen te zitten in alle
gedeeltes van de mond (vooral als er spleten tussen de tanden
zijn). Het drie keer spoelen van de mond of zelfs tien keer zal
de mond niet op de juiste manier reinigen. In feite, zelfs het
gebruiken van een tandenstoker of een Miswak zal hierbij niet
helpen, dit terwijl het goed schoonmaken van de mond zeer
nadrukkelijk is genoemd.’
Er staat in vele Hadis vermeld dat als een persoon Salah verricht,
een Engel zijn mond tegen de mond van degene die Salah
verricht plaatst. Alles wat diegene reciteert komt uit zijn mond
en gaat de mond van de Engel in. Als er op dat moment
etensresten tussen de tanden zitten, voelen de Engelen een
groot ongemak daardoor en er is niets anders dan dat, dat hun
zo een hevige stress oplevert.
21
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De Geliefde Profeet  6 ! ٖ  ' !   2 1'  0 3 4 van Allah   ! " # zei: ‘Als je 's
avonds de Salah verricht, zou je de tanden moeten reinigen met
Miswak. Want als je de Quran reciteert, plaatst een Engel zijn
mond tegen jouw mond, alles wat uit jouw mond komt, gaat dan
de mond van de Engel in.’ (Kanz-ul-‘Umm al, vol. 9, pp. 319)
Er is een overlevering van Hazrat-e-Sayyiduna Abu Ayyub Ansari

8# 1'  0 7
 / in het boek Kabir, geschreven door Imam Tabarani
  -.
2 1'  0
  / dat er niets zo vervelend is voor beide Engelen dan
het zien van hun metgezel die Salah verricht met etensresten
tussen zijn tanden. (Mu’jam-ul-Kabir, vol. 4, pp. 177 Fatawa-e-Razaviyyah,
vol. 1, pp. 624-625, Raza Foundation, Markaz-ul-Auliya Lahore)

Een Groot Madani Punt Over Tasawwuf (Sufisme)
  -. / zegt,
Hujja-tul-Islam Imam Muhammad Ghazali 2 1'   0

‘Als men zich concentreert op Salah na het verrichten van
Wudu, stel je nu voor; De delen van mijn lichaam die
zichtbaar zijn voor anderen zijn gereinigd, maar het staan in
het hof van Allah   ! " # zonder een gereinigd hart is schandalig,
want Allah   ! " # ziet ook wat er in het hart afspeelt.’

Hij voegt eraan toe, ‘Men moet zich er bewust van zijn dat de
heiligheid van het hart ligt in het berouw, het opgeven van
zondes en het aannemen van goede manieren. Iemand die de
innerlijke reinheid verwaarloost en zich alleen concentreert op
de uiterlijke reinheid is net als iemand die een koning thuis
uitnodigt voor een feest. Om hem te behagen maakt hij het
huis van de buitenkant schoon, polijst en verft hij het, maar
22
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verwaarloost hij het interieur. Hoe zal de koning zich voelen
als hij het huis zal betreden en het vuil overal zal zien? Zal hij
tevreden zijn of ontevreden? Ieder verstandig persoon begrijpt
hoe de koning zal reageren.’ (Afgeleid van Ihya-ul-‘Ulum, vol. 1, pp. 185,
Publishers Dar-uṣ- Sadir, Beirut)

Vijf Regels Met Betrekking Tot Het Bloeden Van
Een Wond
1.

Als bloed, pus of geel vloeistof uit een wond vloeit en het een
gedeelte van het lichaam zou kunnen bereiken dat Farz is om
te wassen tijdens Wudu of Ghusl, dan zal de Wudu ongeldig
worden. (Durr-e-Mukhtar ma’ Rad-dul-Muhtar, vol. 1, pp. 286)

2.

Als er bloed ontstaat op het oppervlak maar het vloeit
niet, bijvoorbeeld als de huid een klein sneetje heeft door
de punt van een naald, of mes, of bij het gebruiken van
een tandenstoker, of bij het gebruiken van een Miswak
om de tanden schoon te maken, of als men tijdens het
bijten in een appel de indruk krijgt dat er bloed op de
appel zit, of als er sporen van bloed op de vinger zichtbaar
zijn na deze in de neus te hebben gedaan. In al deze
gevallen als het bloed niet in staat is om te vloeien, dan zal
de Wudu geldig blijven. (Afgeleid van Fatawa-e-Razaviyyah, vol.
1, pp. 280, Raza Foundation Lahore)

3.

Als het bloed vloeit, maar niet op het huidoppervlak komt
dat gewassen moet worden tijdens de Wudu of Ghusl
23
www.dawateislami.net

Methode van Wudu

(bijvoorbeeld een gebarste ader in het oog waarbij het
vloeistof in het oog blijft, of men voelt bloed in de
gehoorgang maar het bloed blijft binnen het oor) dan
blijft de Wudu geldig. (Afgeleid van Fatawa-e- Razaviyyah, vol. 1,
pp. 280, Raza Foundation Lahore)

4.

Al is er een grote wond en het vloeistof is zichtbaar, de
Wudu zal niet verbreken (ongeldig) tenzij het vloeistof
(bloed/pus) van de wond afvloeit. (ibid)

5.

Als men het opkomende bloed van een wond bleef
schoonmaken en niet heeft laten vloeien, bedenk dan of
de schoongemaakte hoeveelheid in staat zou zijn om te
vloeien of niet. Zo ja, dan zal de Wudu ongeldig zijn en
anders niet. (ibid)

Droge en schrale huid in de Winter
Indien mogelijk moet een beschadigde en droge huid ook
gewassen worden. Als koude water de huid beschadigt dan kan
men warm water gebruiken, als het mogelijk is om warm water
te gebruiken dan is het Wajib (verplicht) om het te gebruiken.
Als warm water ook nadelig is dan kan men Masah doen
(strijken met natte hand). Als Masah ook nadelig is dan kan
men water laten stromen over de aangebrachte pleister /
medicament. Als dat ook nadelig is dan kan men Masah doen
over de pleister. Indien dat ook nadelig is dan hoeft het niet
gedaan te worden.
24
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Verbreken Injecties De Wudu?
1.

In geval van een intramusculaire (in de spier) injectie, wordt
de Wudu ongeldig met voorwaarde dat de hoeveelheid bloed
die eruit komt, zou kunnen vloeien.

2.

Echter, in geval van een IV (in een bloedvat) injectie, wordt
er bloed afgenomen met een naald en die hoeveelheid is in
staat om te vloeien dus verbreekt dit de Wudu.

3.

Evenzo, als er vloeibare glucose wordt geïnjecteerd in de
aderen via een infuus, zal de Wudu ongeldig worden. Dit
omdat er in dit geval bloed opstijgt in de buis, waarvan de
hoeveelheid zou kunnen vloeien. Als op de een of andere
manier het bloed niet in het buis komt dan zal dit geen
invloed hebben op de Wudu.

4.

Het onttrekken van bloed door middel van een injectiespuit
voor een bloedtest zal de Wudu ook ongeldig maken. Dit
bloed is even onrein als urine. Dus, verricht geen Salah
met een flesje bloed in de zak.

Tranen Van Een Ontstoken Oog
1.

Tranen die stromen door een infectie of een ontstoken oog
zijn onrein en maken de Wudu ongeldig. (Durr-e- Mukhtar
ma’ Rad-dul-Muhtar, vol. 1, pp. 554) Helaas zijn vele mensen niet
op de hoogte van deze regel en vegen deze tranen zoals
normale tranen met de mouwen/kleding waardoor de
kleding onrein wordt.
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2. Vloeistof dat uit de oog van een blinde man komt door een
ziekte is onrein en verbreekt de Wudu. (Durr-e-Mukhtar ma’
Rad-dul-Muhtar, vol. 1, pp. 554)

Vloeistof dat uit het lichaam komt maar de Wudu niet
verbreekt is niet onrein. (Afgeleid van Fatawa-e-Razaviyyah,
Takhrij Shudah, vol. 1, pp. 280) Bijvoorbeeld bloed of pus dat
niet stroomt, overgeefsel dat minder dan een mondvol is.

Blaren En Puisten
1.

Als een blaar barst door het wrijven en de vloeistof stroomt,
zal de Wudu ongeldig worden, anders niet. (Fath-ul-Qadir, vol.
1, pp. 34)

2.

Als een puist volledig is hersteld; alleen de dode huid is nog
aanwezig met een opening aan de bovenkant en ruimte aan
de binnenkant, als er dan water komt in de huid en er
wordt daarop gedrukt om het water eruit te halen dan zal
de Wudu niet verbreken en het water zal niet onrein zijn.
(Fatawa-e-Razaviyyah, Takhrij Shudah, vol. 1, pp. 356, Raza Foundation)

3.

Als er geen vloeistof in een puist is of als bij het jeuken geen
vloeistof stroomt; er is alleen een ziekte, dan maakt het niet uit
hoeveel keer de kleding ertegenaan komt; het zal rein blijven.
(Afgeleid van Fatawa-e-Razaviyyah, Takhrij Shudah, vol. 1, pp. 280)

4.

Als tijdens het schoonmaken van de neus opgedroogd
bloed eruit komt, dan zal dit geen invloed hebben op de
Wudu; echter, het is gewenst om de Wudu te herhalen.
(ibid, pp. 281)
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Wanneer Verbreekt Het Overgeven De Wudu?
Het overgeven van voedsel of water dat een mondvol is,
verbreekt de Wudu. Het wordt gerekend tot mondvol als het
niet makkelijk te voorkomen is. Dit overgeefsel is net zo onrein
als urine, dus het is van groot belang om de kleding en het
lichaam te beschermen tegen het bevlekken ervan. (Durr-eMukhtar ma’ Rad-dul-Muhtar, vol. 1, pp. 289)

Regelgeving Over Lachen
1.

Als een volwassen persoon zo luid lacht tijdens het gebed
bestaande uit Ruku en Sujud dat een persoon in zijn buurt
zijn lach hoort, verbreken zijn Wudu en zijn Salah. Als hij
lacht en hij hoort dit zelf alleen dan zal zijn Salah ongeldig
zijn maar dit zal geen effect hebben op zijn Wudu.
Glimlachen (zonder geluid) verbreekt de Wudu of Salah
niet. (Maraqil falaḥma’ Hashiya-tut-Tahtawi, P91)

2. Als men luid lacht tijdens een overlijdensgebed, zal zijn
Salah niet gelden, maar dit zal geen effect hebben op de
Wudu. (ibid)

3. Hoewel lachen, als de Salah niet verricht wordt, de Wudu niet
verbreekt, is het opnieuw verrichten van Wudu Mustahab
(gewenst). (Maraqil falahma’ Hashiya-tut-Tahtawi, pp. 84)
Onze Heilige Profeet  6 ! ٖ  ' !   2 1'  0 3 4 heeft nooit hardop
gelachen, dus wij zouden moeten proberen om deze Sunnah te
27
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praktiseren en hardop lachen te vermijden. Onze Heilige Profeet
 6 ! ٖ  ' !  2 1'  0 3 4
 heeft gezegd:


ٰ َ ّٰ
َ
ُ َ َ
ٰ َّ
 َوالق ۡهق ۡهة م َِن الش ۡيطن1ِ ت َعا/ا َّلبَ ُّس ُم م َِن ا

‘Glimlachen komt van Allah  

! " # en lachen komt van de satan.’

(Al-Mu’jam-uṣ-Saghir Lil-Tabarani, Part 2, pp. 104, Dar-ul-Kutub-ul‘Ilmiyyah Beirut)

Verbreekt Het Kijken Naar Iemands Sitr De Wudu?
Velen onder ons geloven dat het ontbloten van de eigen knieën
of Sitr (privé gedeelte van het lichaam onder de navel tot en
met de knieën) of kijken naar de eigen of andermans knieën of
Sitr de Wudu verbreekt; dit is een verkeerde gedachte. (Afgeleid
van Fatawa-e-Razaviyyah, vol.1, pp. 352, Raza Foundation) Echter, het
bedekken van de Sitr is een van de regels van Wudu; In feite
moet de Sitr direct na de Istinja (wassen van uitscheiding)
bedekt worden. (Ghuniya-tul-Mustamli, pp. 30) Het onnodig ontbloten
van de Sitr is niet toegestaan en het ontbloten van de Sitr in het
bijzijn van anderen is Haram.

De Verrichte Wudu Gedurende Ghusl Is Voldoende
Als de Wudu is gedaan gedurende de Ghusl (grote wassing),
hoeft dit niet opnieuw gedaan te worden. Al verricht men geen
Wudu tijdens de Ghusl zal de Wudu toch als verricht gerekend
worden, want de lichaamsdelen die gewassen moeten worden
voor Wudu, zijn gewassen tijdens de Ghusl. Het omkleden
heeft geen effect op Wudu.
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Bloed In Het Speeksel
1.

Als er bloed is in de mond en het bloed overheerst het
speeksel, dan zal dit de Wudu ongeldig maken; andersom niet.
Het bloed wordt als overheersend gerekend als het speeksel
een rode kleur heeft, dit speeksel is onrein. Als het speeksel
gelig is van kleur, dan wordt het speeksel als overheersend
gerekend in verhouding tot het bloed, daarom zal de Wudu
nog steeds gelden. Dit speeksel zal niet als onrein worden
gezien. (Durr-e-Mukhtar ma’ Rad-dul-Muhtar, vol. 1, pp. 291)

2.

In het geval dat bloed overheerst in verhouding tot het
speeksel, zal het nemen van water uit een kop of bakje
waarbij het de mond aanraakt, het bakje en de inhoud
onrein maken. Vandaar dat het in dit geval aangeraden is
om het water van het kop in de hand te gieten om de
mond te spoelen. Wees ook alert op het spatten van dit
onreine water op de kleding.

Urine En Overgeefsel Van Een Zuigeling
1.

De urine van een zuigeling, al is hij één dag oud, is net zo
onrein als die van een ander persoon. (Durr-e-Mukhtar ma’
Rad-dul-Muhtar, vol. 1, pp. 574)

2.

Als een zuigeling een mondvol melk overgeeft, is dat net
zo onrein als urine. Maar als de melk de maag nog niet heeft
bereikt en terugkomt van de borst, zal dit niet onrein zijn.
(Bahar-e- Shari’at, Part 2, pp. 29, Madina-tul-Murshid Bareilly Sharif)
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Vijf Regelgevingen Over Onzekerheid In Wudu
1.

Als men twijfels heeft over of men een bepaald lichaamsdeel
gewassen heeft tijdens de Wudu en dit gebeurt voor het
eerst in je leven, was dan dit lichaamsdeel. Als deze twijfel
vaker voorkomt, negeer het dan. Als men dezelfde twijfel
heeft na het verrichten van de Wudu, negeer het dan. (Durre-Mukhtar ma’ Rad-dul- Muhtar, vol. 1, pp. 309)

2.

Als men Wudu heeft gemaakt maar later betwijfelt of het
wel of niet geldig is, dan is men in staat van Wudu, twijfels
hebben namelijk geen effect op de Wudu. (Durr-e-Mukhtar
ma’ Rad-dul-Muhtar, vol. 1, pp. 309)

3.

Het herhalen van Wudu in het geval van Waswasah
(satanische influistering) is geen voorzichtigheid,
integendeel, het is het gehoorzamen van de satan.

4.

De Wudu zal geldig blijven totdat men er zo zeker van is
dat er gezworen kan worden dat de Wudu ongeldig is.

5.

Als men weet dat een lichaamsdeel ongewassen is gebleven
tijdens Wudu, maar niet meer weet welk lichaamsdeel dat
is, was dan de linkervoet. (Durr-e-Mukhtar ma’ Rad-dul-Muhtar,
vol. 1, pp. 309)

Als Een Hond Het Lichaam Aanraakt!
Kleding wordt niet onrein als het in contact komt met het lichaam
van een hond, al is deze hond nat. (Afgeleid van Fatawa-e- Razaviyyah,
vol. 4, pp. 452, Raza Foundation Lahore) Echter, het speeksel van een
hond is onrein. (Durr-e-Mukhtar ma’ Rad-dul-Muhtar, vol. 1, pp. 425)
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Wanneer Slapen De Wudu Wel Of Niet Verbreekt
Er zijn twee samenvallende voorwaarden waarbij het slapen de
Wudu verbreekt:
1.

Als het gehele zitvlak niet stevig zit op een oppervlak.

2.

Slapen op een manier waarbij niet verhinderd kan worden
dat men diep slaapt.

3.

Als beide bovengenoemde situaties gelijktijdig plaatsvinden,
zal de Wudu ongeldig worden.

De volgende tien slaapposities hebben Geen invloed
op de Wudu
1.

Zitten met het gehele zitvlak op de grond en beide benen
gestrekt in één richting. (bijvoorbeeld het zitten op een
stoel, in een bus/treinstoel)

2.

Zitten met het gehele zitvlak op de grond waarbij beide
schenen omringd zijn door de handen; ongeacht of de
handen op de grond zijn of het hoofd op de knieën rust.

3.

Zitten in kleermakerszit ongeacht of dit op de grond of
bed etc. is.

4.

Zitten met gevouwen benen en rechtop (zoals in Qa'dah).

5.

Zitten op een gezadeld paard of muildier.

6.

Zitten op een blote rug van een paard of muildier, ervoor
zorgend dat hij bergopwaarts of op een recht pad loopt.
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7.

Slapen tegen een kussen met het zitvlak stevig tegen de
grond, al valt hij bij het weghalen van de kussen.

8.

Staand.

9.

In de Ruku' positie.

10. In de Sajdah positie voor mannen volgens de Sunnah
d.w.z. buik en dijen gescheiden, armen en zij gescheiden.
Slapen in de bovengenoemde posities verbreken de Wudu niet.
Al is men bezig met het verrichten van Salah, zal de Salah ook
niet verbreken ook al slaapt men opzettelijk. Echter, dat gedeelte
van de Salah dat slapend is doorgebracht moet herhaald worden.
Als een handeling gedeeltelijk wakker en gedeeltelijk slapend
wordt verricht, hoeft men het gedeelte dat men wakker was niet
te herhalen maar het gedeelte dat slapend is doorgebracht moet
herhaald worden.

De volgende tien posities Verbreken de Wudu:
1.

In een half zittende positie (als niet het gehele zitvlak de
grond raakt)

2.

Slapen op de rug.

3.

Slapen op de buik.

4.

Slapen op de zij.

5.

Slapen met een geheven elleboog.

6.

Zittend, leunend op de zijkant met een gedeelte van het
zitvlak volledig of gedeeltelijk los van de grond.
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7.

Zittend op de blote rug van een dier dat naar beneden
loopt.

8.

Slapen in de positie van Tashahhud met de buik gedrukt
tegen de dijen en beide gedeelten van het zitvlak niet
stevig gedrukt.

9.

Zittend met gevouwen benen en het hoofd rustend op de
dijen of schenen.

10. In de positie van Sajdah als dit gedaan wordt volgens de
methode voor vrouwen (de buik gedrukt tegen de dijen,
armen tegen de zij onderarmen tegen de grond).
Slapen in een van deze posities zal de Wudu verbreken ongeacht
men in Salah is of niet. Opzettelijk slapen in een van de
omschreven houdingen zal de Salah ook verbreken. Als dit
onopzettelijk wordt gedaan, dan zal alleen de Wudu verbreken
en de Salah niet. Als men de Wudu opnieuw heeft verricht, kan
de Salah voortgezet worden van waar het verlaten was (onder
bepaalde voorwaarden). (Afgeleid van Fatawa-e-Razaviyyah Sharif,
Takhrij Shudah, vol. 1, pp. 365 366, Raza Foundation)
    # en hun Gezegende
Wudu van Profeten *+ ,
 ! %&'(

Slaap
   # verbreekt niet door het
Wudu van de Profeten *+ ,
 ! %&'(
slapen. De ogen van Profeten *+,
  # slapen maar hun hart
slaapt nooit. Een aantal aspecten die Wudu verbreken zijn niet
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van toepassing op de Profeten *+,
  # omdat die zaken niet
voorkomen bij de Profeten *+,
  # bijv. lachen in het gebed.
Bewustloosheid kan voorkomen bij de Profeten *+,
  # maar
hun gezegende hart blijft wakker.

Wudu Ruimte In De Masjid
Het schoonmaken van de tanden met Miswak kan soms leiden
tot een bloeding die in het speeksel overheerst, waardoor dit
onrein wordt. Helaas zijn de Wudu ruimtes in de Masajid
meestal ondiep, als de mond wordt gespoeld bespat dit de
kleding en het lichaam met druppels van onrein speeksel. Dit is
nog erger met wasbakken, gezien de harde oppervlakken meer
spetters veroorzaken.

Laat Thuis Een Wudu Ruimte Bouwen
Tegenwoordig doet men thuis staand de Wudu in de wasbak,
wat betekent dat een gewenste handeling gemist wordt. Helaas
geeft men veel geld uit voor het bouwen van grote luxe paleizen
maar overweegt men niet om thuis een eigen kleine Wudu
ruimte te maken. Ik verzoek alle Islamitische broeders die
enthousiast zijn om de Sunnah te volgen; als het mogelijk is,
een Wudu ruimte te maken in jullie huizen met op z’n minst
een kraan. Zorg ervoor dat het water niet overal spettert als het
valt, laat een afvoerput bouwen om te voorkomen dat onrein
speeksel op de kleding en het lichaam spettert. Een voorbeeld
van een mogelijke Wudu ruimte is hieronder bijgevoegd en
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kan gebruikt worden als richtlijn als iemand een Wudu ruimte
zou willen laten bouwen. Waterdruppels spetteren normaal
gesproken rond de enkels tijdens het doen van Istinja (wassen
van uitscheiding) in het toilet; daarom zou men uit voorzorg
de enkels moeten wassen.

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Bouwplan Voor Wudu Ruimte
Een Wudu ruimte in huis moet een ruimte van 1,02 vierkante
meter beslaan en 0,41 meter hoog zijn met een zitplaats (0,25
meter breed en 1,02 meter lang) van 0,23 meter hoog. De
ruimte tussen de zitplaats en de muur ervoor, moet 0,66 meter
zijn. Het afvoerput moet niet wijder dan 7,62 centimeter zijn.
Aan de voorkant moet er een schuin oppervlak zijn maar deze
helling moet er niet voor zorgen dat de afvoerput wijder is dan
7,62 centimeter. Laat een beetje meer ruimte dan de lengte van
een voet over, om te kunnen staan (ongeveer 27,95 centimeter).
Graaf nog een helling in het midden van 10,16 centimeter wijd ,
maar denk erom, de helling moet er niet voor zorgen dat de
afvoerput wijder is dan 7,62 centimeter.
De helling moet effen zijn tot de onderkant zonder een
hobbelig oppervlak. De kraan moet op een hoogte van 0,81
meter van de afvoer gemonteerd worden en het moet een
gemengde kraan zijn. Het water zal in de diepere afvoerput in
het midden vallen waardoor het makkelijker zal zijn om de
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kleren en lichaam te beschermen tegen vlekken van bloed of
andere onreinheden,   ! " #   . Met kleine aanpassingen
kunnen deze richtlijnen ook gebruikt worden voor Wudu
ruimtes in de Masajid.

Tien Madani Parels voor een Wudu Ruimte
1.

Indien mogelijk, gebruik het plan hierboven om thuis een
Wudu ruimte te laten bouwen.

2.

Negeer de argumenten van de metselaar en zorg voor een
afvoerput van 5,08 centimeter in het boven gedeelte (waar de
voet wordt geplaatst) van de Wudu ruimte, zoals aangegeven
in het ontwerp.

3.

Als er meer dan één kraan geïnstalleerd wordt, moet er
rekening gehouden worden met een ruimte van 0,64 meter
tussen de kranen.

4.

Plaats, indien nodig, een plastic speen bij het mondstuk
van de kraan.

5.

Als het waterspuitstuk buiten de muur wordt geïnstalleerd
(d.w.z. niet verborgen), dan moet de zitplaats 5,08 centimeter
verder geplaatst worden.

6.

Het is beter om de Wudu ruimte eerst tijdelijk te laten
bouwen. Test het door Wudu te verrichten en laat het dan
afwerken.
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7.

Als er tegels worden geplaatst bij Wudu ruimtes/ badkamers,
gebruik altijd anti-sliptegels om het valgevaar te
minimaliseren.

8.

Het is beter om in vier sectoren (veiligheidsaspect) te plaatsen
om het valgevaar te vermijden.

9.

Als de bovenstaande tegels niet verkrijgbaar zijn, moet het
einde van het voetgedeelte en de aangrenzende helling, op
zijn minst 5,08 centimeter van beide kanten, rond gemaakt
worden met grof steen zodat de voet schoongemaakt kan
worden door erop te schrobben.

10. Bij het maken van een afvoerput in de keuken, badkamer,
toilet, op het dak, Wudu ruimte in de masjid of een ander
plek waar het water ophoopt, maak de afvoerput 1,5 keer
groter dan wat er geadviseerd is door de loodgieter
(bijvoorbeeld hij zegt 2 inch (5 cm), u laat hem dan 3 inch
(7.5) cm maken). De metselaar zal zeggen, ‘Maak je niet
druk, er zal geen druppel achterblijven.’ Als men daarmee
instemt, kan dit resulteren in een ongeschikte afvoerput.
Het is bekend dat het water zich ophoopt bij meerdere
gedeeltes van de bevloering. Als men zich niet beïnvloeden
door hem,   ! " #    zullen de voordelen gezien worden.

Zes Regels Voor Diegenen Die Hun Wudu Niet
Kunnen Behouden
1.

Wudu verbreekt door het urineren (al is dit een druppel),
een windje, lekken van een wond, stromen van tranen uit
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een ontstoken oog, stromen van vloeistof uit de navel,
oren of borst, het stromen van vloeistof uit een puist en
diarree. Als iemand continu leidt aan een van deze kwalen
en men zou niet de Salah kunnen verrichten met Wudu
gedurende de gehele duur van begin tot eind van een
Salah tijd, dan is hij een Shar’i Ma'zur (rechtmatige
invalide). Men mag dan zoveel Salah verrichten als men
wenst met de Wudu gedurende de desbetreffende
gebedstijd; de Wudu zal niet verbreken door die
specifieke kwaal in de desbetreffende gebedstijd. (Maraqil
falah ma’ Hashiya-tut-Tahtawi, pp. 149)

2.

De Wudu van een Ma'zur (rechtmatige invalide) is ongeldig
zodra de tijd van de Fard Salah eindigt. Deze regelgeving
wordt toegepast als de oorzaak van de vrijstelling gevonden
is tijdens of na de Wudu. Als dit niet het geval is en er is
geen andere oorzaak die de Wudu verbreekt, dan zal de
Wudu niet ongeldig worden. Zelfs niet na het verstrijken
van de Fard Salah tijd. (Afgeleid van Durr-e-Mukhtar ma’ Rad-dulMuhtar, vol. 1, pp. 556)

Na het verstrijken van de tijd voor de Fard Salah, wordt
de Wudu van een Ma'zur ongeldig. Bijvoorbeeld, iemand
verricht Wudu voor Asr, dan zal het ongeldig worden,
zodra de zon ondergaat. De Wudu die na zonsopgang
wordt verricht, zal ongeldig worden zodra de tijd voor
Zohr Salah eindigt, de tijd voor een Farz Salah was niet
verstreken. (Al- Hidayah ma’ Fath-ul- Qadir, vol. 1, pp. 160)
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3.

Als eenmaal de uitzondering is vastgesteld, zal de
uitzondering geldig blijven als de reden (voor uitzondering)
zich minimaal een keer voordoet ijdens de totale duur van
de Salah. Bijvoorbeeld als iemand constant druppels urine
verliest in een volledige tijdsduur en hij krijgt niet de
mogelijkheid om Wudu te maken en Fard Salah te
verrichten, dan is hij een Ma'zur (rechtmatige invalide).
Als hij in de tweede tijdsduur de mogelijkheid krijgt om
Wudu en Salah te verrichten maar er lekken nog steeds een
of meer druppels in deze tijdsduur, dan is hij nog steeds
Ma’zur. Echter, als een Salah tijd verstrijkt en er is geen
enkel druppel gelekt, dan is hij geen Ma'zur meer. Telkens
als de voorgaande situatie zich herhaalt d.w.z. dat de kwaal
voortduurt in de gehele tijdsduur, dan zal hij weer gerekend
worden tot Shar’i Ma'zur. (Fatawa-e-‘Alamgiri, vol. 1, pp. 41)

4.

Hoewel de Wudu van een Ma'zur (rechtmatige invalide)
niet verbreekt door de reden die hem Ma'zur maakt, zal
de Wudu wel verbreken als een van de andere situaties
zich voordoen die de Wudu ongeldig maken. Bijvoorbeeld
als de Uzr (de reden van de rechtmatige invaliditeit) het
laten winden is, dan zal de Wudu wel verbreken als er
urine verlies optreedt. Als de Uzr urine verlies is, dan zal
de Wudu verbreken als er een wind wordt gelaten.

5.

Als een Ma'zur Wudu verricht door Hadas (iets wat de
Wudu verbreekt) en tijdens de Wudu vindt de Uzr niet
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plaats maar na de Wudu wel, dan zal de Wudu ongeldig
zijn (deze regel geldt als de Ma'zur de Wudu verricht om
een ander reden dan dat hem Ma'zur maakt. Als hij de
Wudu verricht door zijn Uzr dan zal de Wudu niet
ongeldig worden als de Uzr na de Wudu plaatsvindt).
Bijvoorbeeld iemand is Ma'zur door controleverlies over
urine. Door het laten van een windje verricht hij de
Wudu. Tijdens de Wudu stopte de urine maar na de Wudu
druppelden er een aantal urinedruppels, hierdoor zal de
Wudu verbreken. Echter als het druppelen tijdens de
Wudu had plaatsgevonden zou de Wudu geldig blijven.
(Durr-e-Mukhtar ma’ Rad-dul-Muhtar, vol. 1, pp. 557)

6.

Als iemand zo een ziekte heeft waardoor het onreinheid
op de kleding achterlaat en de onreinheid op de kleding is
groter dan een dirham (een oude munt dat symbolisch
gebruikt wordt voor de grootte) of een 2 euro munt en hij
heeft de mogelijkheid om het gebed te verrichten na het
reinigen van de kleding, dan is het verplicht voor hem om
eerst de kleding te reinigen en dan het gebed te verrichten.
Als hij weet dat de kleding tijdens het gebed in dezelfde mate
onrein zullen worden, dan is het reinigen niet verplicht en zal
hij het gebed met dezelfde kleding verrichten. Al wordt het
gebedskleed onrein, zijn Salah zal geldig zijn. (Durr-e-Mukhtar
ma’ Rad-dul-Muhtar, vol. 1, pp. 556, Fatawa-e-Razaviyyah, vol. 4, pp. 375,
Raza Foundation Lahore)
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(Voor een gedetailleerde uitleg met betrekking tot Ma'zur wordt
u verwezen naar Bahar-e-Shari'at, deel 2)

Zeven Verschillende Regelgevingen
1.

Urineren, ontlasting, uitscheiding, voorvocht, sperma,
wormen, stenen die uit het voorste of achterste
uitscheidingsorgaan van een man of vrouw komen, zal de
Wudu verbreken. (Durr-e-Mukhtar ma’ Rad-dul- Muḥtār, vol. 1, pp. 286)

2.

Zelfs een kleine wind van achter zal de Wudu verbreken.
Een wind van voren bij de man of vrouw zal de
Wudu niet verbreken. (Durr-e- Mukhtar ma’ Rad-dul-Muhtar,
(ibid)

vol. 1, P286)

3.

Buiten bewustzijn zijn verbreekt de Wudu. (Fatawa-e-‘Alamgiri,
vol. 1, pp. 12)

4.

Sommige mensen zeggen dat het uitspreken van het woord
‘varken’ de Wudu verbreekt. Dit is niet waar.

5.

Als tijdens het verrichten van Wudu door een reden (zoals
een wind) de Wudu verbreekt, verricht de Wudu volledig
opnieuw, de lichaamsdelen die eerder gewassen zijn, zullen
als ongewassen gerekend worden. (Afgeleid van Fatawa-eRazaviyyah, vol. 1, pp. 255, Raza Foundation)

6.

Het zonder Wudu aanraken van de Heilige Quran, of een
vers uit de Quran of de vertaling ervan in elke taal is
Haram. (Fatawa-e-‘Alamgiri, vol. 1, pp. 38)
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7.

Het is toegestaan om zonder Wudu de Quran uit het
hoofd te reciteren of het kijken naar het geschrift zonder
het aan te raken.

O Rab   ! " # van Mustafa  6 ! ٖ  ' !   21'  03 4 schenk ons het vermogen
om Shar’i Wudu te verrichten en om continu in staat van
Wudu te blijven.
ٰ َ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ ۡ َ ۡ
َّ
 عل ۡيهِ َوا ِل َو َسلم1 ت َعا/ا
مي صل
ِ &ا

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

ّ َّا ٰ ِم ۡي ِبَاه ِ ال
ب
ِِ

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Waterverspilling Tijdens Wudu
Tegenwoordig opent men de kraan te lang om Wudu te
verrichten waardoor er veel water wordt verspild. Wat nog erger
is, is dat men de kraan van tevoren opendraait; wanneer men de
kraan nadert en daarna begint met het opstropen van de
mouwen. De meeste mensen laten de kraan open tijdens het
doen van Masah van het hoofd. Wij moeten alleen Allah   ! " #
vrezen en zulke verspillingen voorkomen want wij zullen op de
Dag des Oordeels verantwoordelijkheid moeten afleggen voor
elke druppel en elke minuut. Hieronder zijn er 4 Ahadis die
waarschuwen tegen verspilling. Lees deze Ahadis en sidder met
vrees voor Allah   ! " # .

1. Verspilling Bij Een Kanaal
De Geliefde Makki Madani, Profeet  6 ! ٖ  ' !   2 1'  0 3 4 van Allah
  ! " # , de Meest Vrijgevige en Welwillende kwam voorbij
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Hazrat-e-Sayyiduna Sa'd 8# 1'  0 7
 / die de Wudu aan het
verrichten was. De Geliefde Profeet  6 ! ٖ  ' !   2 1'   0 3 4 van Allah
  ! " # vroeg, ‘Waarom deze verspilling (van water)?’ Hazrat-e
Sayyiduna Sa’d 8# 1'  0 7
 / vroeg, ‘Is verspilling van water
mogelijk in Wudu?’ Hij  6 ! ٖ  ' !   2 1'  0 3 4 antwoordde, ‘Ja, ook
al ben je bij een kanaal.’ (Ibn-e-Majah, Hadis 425, vol. 1, pp. 254, Dar-

ul-Ma’rifah Beirut)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
البِ ۡيب
صلوا

  -.
Fatwa van A'la Hazrat ۡ2 D'  C
 ۡ /
  -.
A'la Hazrat, Imam-e-Ahl-e-Sunnat 2 1'   0
  / vult verder aan
op deze Hadis door te zeggen, ‘Deze Hadis bewijst dat zelfs
waterverspilling bij een kanaal en verspilling in het algemeen
afgekeurd worden door de Shari'ah. De vers

ۡ ۡ ُ ۡ ُّ ُ َ ُ َّ
سفِي
ِ ا ِنه & يِب الم
‘Waarlijk, Hij houdt niet van degenen die verspillen.’
(Parah 8, Al-An’am, V141)

wordt gericht tot alle vormen van verspilling, dus wordt deze
verspilling (in Wudu) afgekeurd en is niet toegestaan. Beweringen
voor ontkenning van verspilling tijdens Wudu zijn aanwezig in
Hadis Sharif en ontkenning is eigenlijk Tahrim (verboden).’
[d.w.z. dat het gebod van een verbod van verspilling tijdens Wudu
bestaat en dit verbod vraagt erom Haram verklaard te worden]
(Fatawa-e- Razaviyyah, Takhrij Shudah, vol. 1, pp. 731)

43
www.dawateislami.net

Methode van Wudu

Mufti Ahmed Yar Khan's

  -.
2 1'   0
  /

uitleg

De bekende Mufassir Hazrat-e-Mufti Ahmed Yar Khan
Ala
aan
verboden dingen is een verspilling, het doneren van alles dat
armoede veroorzaakt voor de eigen familie is ook verspilling;
daarom wordt het vier keer wassen van de lichaamsdelen van
Wudu (zonder een Shar’i reden) ook gerekend tot verspilling.’

  -.
2 1'  0
  / verklaart: Surah Al-An’am, genoemd door
  -. / in zijn fatwa, door te zeggen, ‘Uitgeven
Hazrat 2 1'  0


(Nur-ul-‘Irf an, pp. 232)

2. Verspil geen water

Hazrat-e-Sayyiduna ‘Adbullah Bin Umar ;  8# 1'  0 7
 / heeft
overgeleverd dat de Sultan van Makka-tul-Mukarramah
 6 ! ٖ  ' !  2 1'  0 3 4
 een persoon Wudu zag verrichten en zei,

‘Verspil niet, verspil niet.’

(Ibn-e-Majah, Hadis 434, vol. 1, pp. 254 Dar-ul- Ma’rifah, Beirut)

3. Verspillend gebruik is een Duivelse Handeling

Hazrat-e-Sayyiduna Anas 8# 1'  0 7
 / citeert een Hadis, ‘Er is
niets goeds aan het gebruiken van veel water tijdens Wudu,
deze handeling wordt uitgevoerd door satan.’

(Kanz-ul-‘Ummal, Hadis 26255, vol. 9, pp. 144)

4. Vragen Om Een Wit Paleis In De Hemel?

Hazrat-e-Sayyiduna ‘Abdullah Bin Mughaffal 8# 1'  0 7
 / hoorde
zijn zoon het volgende zeggen in zijn gebed, ‘Ya Allah   ! " # , ik
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smeek u om het witte paleis aan de rechterkant van de Hemel.’


Hij 8# 1'   0 7
 / zei, ‘O zoon! Smeek Allah   ! " # voor het Paradijs
en vraag Zijn zegeningen om van de Hel onthouden te worden.
Ik heb RasoelAllah  6 ! ٖ  ' !   2 1'  0 3 4 horen zeggen dat er
mensen zullen zijn in deze Ummah die de grenzen zullen
overschrijden in Wudu en Du’aa (smeekbede).’ (Abu Dawud, Hadis
96, vol. 1, pp. 68 Dar Ihya-ul-Turas-ul-‘Arabi )

Beste Islamitische broeders! De bekende Mufassir Hazrat-e  -.
Sayyiduna Mufti Ahmad Yar Khan 2 1'  0
  / reageert op deze
Hadis door te zeggen, ‘Met ‘de grenzen overschrijden in Du’aa’
wordt verwezen naar het vragen van onnodige specifieke
dingen zoals zijn zoon dat deed. Het is beter om de hoogste
gradatie van het Paradijs (Firdaus) te vragen aangezien deze
specificatie standaard is en niet persoonlijk. Het overschrijden
van grenzen tijdens Wudu kan op twee manieren: overschrijden
van het aantal (in plaats van drie) en het overschrijden van de
omvang van het lichaamsdeel, bijvoorbeeld de voeten wassen tot
de knieen en de armen wassen tot de oksels; beiden zijn niet
toegestaan. (Mirah, vol. 1, pp. 239)

Overtreding/ Onrecht
Een bedouin (Arabier van platteland) vroeg aan de Heilige Profeet
 6 ! ٖ  ' !  2 1'  0 3 4
 hoe de Wudu verricht moest worden. Makki

Madani Mustafa  6 ! ٖ  ' !   2 1'  0 3 4 demonstreerde hoe de Wudu
verricht moest worden en waste ieder lichaamsdeel drie keer.
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Toen zei Hij  6 ! ٖ  ' !   2 1'  0 3 4 , ‘Dit is de manier van het
verrichten van Wudu, een ieder die dit overschrijdt of
onderschrijdt heeft iets slechts en onrecht gedaan. (Nasai, vol. 1,
pp. 88, Dar-ul-Jil, Beirut)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
البِ ۡيب
صلوا

Leer Wudu Op Een Praktische Manier
Beste Islamitische broeders! Door deze gezegende Hadis zijn wij
te weten gekomen dat een praktische demonstratie van Wudu
bewezen wordt uit Hadis. Om deze Sunnah te volgen kunnen
Muballighin (predikers) de Wudu methode demonstreren aan
Islamitische broeders door elk lichaamsdeel drie keer te wassen
zonder verspilling van water. Zorg ervoor dat geen lichaamsdeel
vier keer gewassen wordt. Vervolgens kan een van de broeders,
vrijwillig, zijn Wudu laten controleren door het te demonstreren
aan de Muballigh zodat fouten voorkomen kunnen worden. Deze
Madani oefening kan beter uitgevoerd worden in het bijzijn van
toegewijde liefhebbers van de Verheven Profeet tijdens de Sunnah
inspirerende Madani Qafilah’s van Dawat-e-Islami. Men moet de
juiste methode van Wudu leren. Het is erg moeilijk om de
correcte methode van Wudu te begrijpen door het alleen een
aantal keer te lezen, je zult het keer op keer moeten oefenen.

Waterverspilling In De Masajid en Madaris
Het water dat beschikbaar wordt gesteld in Wudu ruimtes in
Masajid en Madaris (Islamitische scholen) wordt geclassificeerd
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als Waqf (d.w.z. gedoneerd voor specifieke religieuze zaken),
de regels met betrekking tot dit water zijn anders dan het water
dat thuis gebruikt wordt. Degenen die overdreven water spatten
in Wudu ruimtes van de Masajid of hun lichaamsdelen
onopzettelijk meer dan drie keer wassen tijdens de Wudu door
onwetendheid/onoplettendheid moeten deze gezegende Fatwa
(regelgeving) tot zich nemen. Sidder met de vrees voor Allah
  ! " # en toon berouw voor de toekomst. Ala Hazrat Imam-eAhle-e-Sunnat Imam Ahmed Raza Khan A'.   -.
  /   # zegt, ‘Het
gebruiken van meer Waqf water dan nodig tijdens Wudu is
unaniem gespecifieerd als Haram, aangezien er geen
toestemming is verleend voor het gebruiken van meer water
dan nodig is. En het water in een Islamitische Madaris is van
hetzelfde soort als dat is gereserveerd voor degenen die Shar’i
Wudu verrichten. (Fatawa-e-Razaviyyah Sharif Takhrij Shudah, vol. 1,
pp. 658, Razā Foundation)

Beste Islamitische broeders! Degene die zichzelf niet onthoudt
van waterverspilling moet zijn eigen water gebruiken d.w.z. dat
hij Wudu mag verrichten met het water dat van thuis komt.
Moge Allah   ! " # ons behoeden, dit betekent niet dat het
toegestaan is om het eigen water te verspillen. Echter, men
moet Shar’i Wudu leren door het thuis intensief te oefenen
zodat men niet een Haram handeling verricht door water te
verspillen in de Masjid.
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َ

ٰ

ُ

ّٰ َ ۡ َ
 رحةOm
Zeven Richtlijnen Van Ala Hazrat  َعل ۡيه1ِ َت َعا/ا

Waterverspilling Te Voorkomen
1.

Sommige mensen vullen de handen te veel. Het
overstromende water wordt verspild. Hierin moet
voorzichtigheid worden getracht.

2.

Een handvol hoeft niet altijd volledig gevuld te worden
met water; men moet nadenken waar het water voor
gebruikt zal worden. Bijvoorbeeld, een halve hand water is
voldoende voor het opsnuiven van water in de neus, dan is
er geen reden om een handvol water te nemen; zelfs voor
het spoelen van de mond is geen handvol water nodig.

3.

De maat van het mondstuk van een Lota (waterkan) moet
gematigd zijn, d.w.z. niet te nauw dat het te lang duurt
voordat het water eruit komt, maar ook niet te groot dat
er meer water uitkomt dan nodig is. Om het verschil te
kunnen zien, als de Wudu wordt verricht door middel van
een kom, zal er veel water worden verspild. Op dezelfde
wijze zal een wijd geopende kraan veel water verspillen.
Als een Lota een wijde mondstuk heeft, wees voorzichtig
en laat het water niet volledig passeren, maar laat het
vloeien in een dunne stroom (dezelfde voorzichtigheid
moet betracht worden bij het openen van een kraan).

4.

Bevochtig de lichaamsdelen met de hand voor ze te
wassen, dan zal het water sneller stromen en zal weinig
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water het werk van veel water doen. Vooral in de winter is
dit wenselijk, omdat gebleken is dat water sommige
gedeeltes droog laat door de droge huid.
5.

Als er haren op de polsen zijn, dan moeten deze verwijderd
worden aangezien dat meer water verbruikt. Door ze te
scheren komen ze dikker terug, dus is het trimmen met
een machine beter, zodat het goed verwijderd wordt en de
beste en Ahsan (voorkeur) manier is Nurah (een soort
haarverwijderpoeder) te gebruiken. Dit aanbrengen op
bepaalde lichaamsdelen is bewezen uit de Sunnah. Als men
dit soort haren niet bevochtigt voor het wassen zodat ze
plat worden en als het water in de wortels van de overeind
staande haren stroomt en niet over de haarpunten, zal de
Wudu niet gelden.

6.

Bij het gebruiken van een Lota (waterkan) voor de Wudu,
moet het water constant vanaf de nagels naar de
elleboog/enkel stromen zodat alle gedeeltes in 1 keer
gewassen worden, anders zal de trage beweging van het
lichaam ervoor zorgen dat het water steeds op dezelfde
plek gegoten wordt (wat leidt tot verspilling).

7.

Sommige mensen gieten water vanaf de nagel naar de
elleboog (of vanaf de teen naar de enkel) en laten het water
stromen terwijl ze het terugbrengen naar de nagel om een
tweede wassing te doen en weer terug voor de derde
wassing (terwijl het water nog steeds stroomt) dat in feite
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leidt tot 5 wassingen in plaats van 3. Hierbij zou het gieten
van water moeten stoppen als het de elleboog/enkel bereikt
en moet het weer hervat worden vanaf de nagel. Het
wassen vanaf de nagel naar de elleboog/enkel is Sunnah en
andersom niet (het wassen van elleboog/enkel naar nagel is
geen Sunnah).
Een veelomvattend gezegde is dat men gematigd moet zijn.
  -.
Imam Shaf'i 2 1'  0
  / heeft zeer terecht gezegd, ‘Met matiging,
is een kleine hoeveelheid voldoende maar zonder matiging, is
zelfs een ruime hoeveelheid niet voldoende.’ (Az-Ifadat: Fatawa-eRazaviyyah Sharif, Takhrij Shudah, vol. 1, pp. 765–770, Raza Foundation)

Viertien Madani Parels Om Watermisbruik Te
Voorkomen
1.

Vraag om vergiffenis (aan Allah   ! " # ) voor onterecht veel
watergebruik in het verleden en doe zoveel mogelijk
moeite om het in de toekomst te voorkomen.

2.

Bedenk en plan mogelijkheden die kunnen leiden tot het
verrichten van Wudu en Ghusl volgens de Sunnah met zo
min mogelijk verbruik van water. Wees bevreesd voor het
feit dat de verantwoordelijkheid van iedere druppel
afgelegd moet worden op de Dag des Oordeels. ALLAH
  ! " # heeft geopenbaard in de Heilige Quran (Deel 30
Surah Al-Zilzaal vers 7 en 8):
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3  6    ۡ ۡ 
3  ۡ     ۡ ۡ  
AEB 1 4  5 C D 9  / :.;<- =  ۡ 5 #ۡ -  A2@1 4  5 76 8 9  / :.;<- =  ۡ 5 #ۡ  >?
Vertaling van Quran: Wie dan ter grootte van een atoom
goed doet, zal dit zien. En wie ter grootte van een atoom
kwaad doet, zal dit zien.

3.

Open de kraan voorzichtig tijdens het verrichten van
Wudu. Houd een hand zo lang mogelijk onder de kraan
tijdens Wudu en blijf de kraan dichtdraaien als je geen
water nodig hebt.

4.

Er wordt minder water verbruikt als men de Wudu verricht
met een Lota in plaats van de kraan. Verricht Wudu door
middel van een Lota als dat mogelijk is. Als men het
gebruiken van een kraan niet kan voorkomen, was dan de
gemakkelijk wasbare organen met de Lota, indien mogelijk.
Het gebruiken van de kraan voor het verrichten van de
Wudu is toegestaan, echter moet men waterverspilling
voorkomen.

5.

Zorg ervoor dat de kraan goed dichtgedraaid wordt, zodat
er geen enkele druppel kan lekken tijdens het gebruik van
de Miswak, het spoelen van de mond, gorgelen, het
wassen van de neus, de Khilal van de baard en vingers of
tenen en Masah (bevochtigen).

6.

Voorkom het aftappen van koud water, dat nog in de pijp
aanwezig is, voor het verkrijgen van heet water voor het
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verrichten van Wudu/Ghusl of voor het wassen van
kleding/gebruiksvoorwerpen, vooral tijdens de winter.
Koud water kan opgevangen worden in een kuip.
7.

Gebruik weinig water tijdens het maken van zeepschuim
om je handen/gezicht te wassen. Bijvoorbeeld, voor het
wassen van de handen, kunnen een aantal druppels water
gebruikt worden voor het maken van een handvol zeep.
Het openen van de kraan met zeep in de hand kan leiden
tot waterverspilling.

8.

Na gebruik moet de zeep in een zeephouder geplaatst worden
die geen water bevat. Het opzettelijk in water plaatsen van
zeep leidt tot zeepverspilling doordat het wordt verzacht.
Laat de zeep niet op het oppervlak van de wasbak want
anders zal de zeep oplossen en verspild worden door het
aanwezige water.

9.

Verspil geen overgebleven water in een glas na het
drinken of een kan na het dineren, maar leg het terug in
de koelkast.

10. Het is tegenwoordig de norm geworden om veel water te
verspillen bij het wassen van fruit, kleding, gebruiks
voorwerpen, vloeren of zelfs een theekop of theelepel. Dit
is een treurige situatie.
11. In de meeste huizen blijven de verlichtingen en ventilators
onnodig aan gedurende de dag en nacht. Maak er een
gewoonte van om de verlichting en ventilators uit te
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schakelen zodra er geen gebruik van wordt gemaakt. Wij
zouden allemaal moeten vrezen voor de verantwoording in
het Hiernamaals en onszelf moeten behoeden van
verspilling.
12. Gebruik een Lota voor het reinigen in de toilet want een
douche verbruikt veel water en maakt de voeten onrein.
Een ieder moet water op de zijkanten van de wc gooien na
het urineren en ook water in het gat van de wc vanaf enige
hoogte (de kleding beschermend tegen spetters van vies
water)   ! " #    zullen de vieze geurtjes en groei van
bacteriën afnemen. Het gebruiken van een tank voor dit
doel verbruikt veel water.
13. Als een kraan druppelt, onderneem dan direct actie om dit
defect te herstellen; anders zal de verspilling van water
voortduren. Soms wordt gezien dat de kranen in Masajids/
Madaris continu aan het druppelen zijn en dat niemand zich
hieraan stoort. Het management moet hiertegen onmiddellijk
actie ondernemen volgens hun verantwoordelijkheid omwille
van verbetering in het Hiernamaals.
14. Wees extra voorzichtig en benut iedere voedselkorrel en
elke druppel tijdens het eten, drinken van thee, drankje,
snijden van fruit etc. Er moet speciaal gelet worden op
verspilling van elke druppel of stuk tijdens het eten,
drinken, fruit snijden etc. en gebruik elk gedeelte.
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Veertig Madani Parels van Imam Ahmad Raza
Khan A '.   -.
  /   #
1.

Het is beter om de ogen niet te strak te sluiten tijdens het
verrichten van Wudu, als iemand het doet dan is Wudu
als nog geldig.

2.

Als iemand zijn lippen strak gesloten houdt en zijn mond
ook niet spoelt dan is Wudu niet geldig.

3.

Het water van Wudu zal op de Dag des Oordeels bij de
goede daden worden gelegd op de weegschaal. (Maar
vergeet niet dat het verspillen van water is niet toegestaan)

4.

Als men een Miswak heeft dan is het niet voldoende voor
Sunnah om alleen met vinger de tanden schoon te maken.
Als men geen Miswak heeft dan is het wel voldoende voor
Sunnah om met vinger of een ruwe kleed te gebruiken.
Voor vrouwen is het gebruik van vinger/kleed voldoende,
zelfs als degene Miswak heeft.

5.

Als een ring los zit dan is het Sunnah om het te bewegen
tijdens het wassen. Als het zo strak zit dat er geen water
onder komt dan is het verplicht om het te bewegen. Dit
geldt ook voor de oorbellen etc.

6.

Het is Sunnah om de lichaamsdelen goed te masseren
tijdens Wudu en Ghusl (grote wassing).
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7.

Het is verplicht dat bij het wassen van lichaamsdelen een
kleine extra stuk wordt meegenomen zodat er geen twijfel
bestaat of het volledig gewassen is of niet.

8.

Het is ongewenst (Makruh) om de mond en neus niet te
wassen tijdens Wudu. Als iemand een gewoonte ervan
maakt dan is hij een zondaar. Uit deze wetgeving moeten
vooral die mensen les nemen die tijdens het spoelen van
mond niet de hele mond tot de keel wassen en mensen die
tijdens het reinigen van neus hun neus alleen aanraken
met water, die het water niet opsnuiven in de neus, al deze
mensen zijn zondaren. Als dit ook in Ghusl gebeurt dan is
Ghusl niet geldig en ook niet het gebed die daarna wordt
verricht.

9.

Het is Sunnah Muakida (belangrijke Sunnah) om alle
lichaamsdelen 3 keer te wassen tijdens Wudu. Als iemand
een gewoonte ervan maakt om het niet te doen dan is hij
een zondaar.

10. Men moet niet haasten tijdens Wudu, het is juist de
bedoeling dat men voorzichtig en gerust Wudu verricht.
Het is bekend onder bepaalde mensen dat ‘je moet Wudu
als jongeren verrichten en het gebed als ouderen’ dat klopt
niet over Wudu.
11. Tijdens het wassen van gezicht moet men het water niet
appart laten stromen op de wangen, voorhoofd en neus.
Het is de bedoeling dat men rustig water laat stromen
vanaf boven de voorhoofd tot aan onder de kin.
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12. Het gebruikte water dat vanaf het gezicht valt kan niet
gebruikt worden om de armen te wassen, op zo een
manier is Wudu niet geldig. Tijdens het verrichten van
Ghusl is het anders bijv. het water dat vanaf het hoofd
stroomt zal elke lichaamsdeel reinigen waar het in contact
komt, daar hoeft men dus geen nieuw water te gebruiken.
13. Als men zit om Wudu te verrichten maar door bepaalde
omstandigheden Wudu niet kan voltooien dan zal hij
zegeningen krijgen voor de gewassen lichaamsdelen, ook
al is zijn Wudu niet geldig.
14. Als iemand van tevoren al de intentie had om de helft van
Wudu te verrichten dan zal hij geen zegeningen krijgen
voor de gewassen lichaamsdelen. En degene die zonder
een geldige reden zijn Wudu niet voltooit dan zal hij geen
zegeningen krijgen.
15. Als de druppels van regen in zo een omvang op het hoofd
vallen dat 1/4de van het hoofd nat wordt dan is Masah
geldig, ook al heeft hij zijn hand niet geplaatst op het hoofd.
16. Als iemand met een blote hoofd in dauw (kleine
waterdruppels die vroeg in de ochtend op de planten
zitten) zit en het 1/4de van zijn hoofd wordt nat dan is Masah
geldig.
17. Het is Makruh (ongewenst) om met te koud of te warm
water Wudu te verrichten, die niet goed kan worden
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gebracht op het lichaam, waarmee de Sunnah niet kan
worden voldaan en als een verplichting niet kan worden
voldaan dan is Wudu niet geldig.
18. Het water onnodig gebruik of verspillen is Haram (Degene
die overgebleven drinkwater van anderen weggooien moeten
berouwen en voortaan niet verspillen).
19. Als verkleurde water stroomt uit de navel dan is Wudu niet
meer geldig.
20. Als het oog bloedt of er komt pus en dat blijft in het oog
dan is Wudu nog geldig. Als men dat bloed/pus afstrijkt
met een kleed en dat kleed in water plaatst dan zal dat
water niet onrein worden.
21. Indien een verband is aangebracht op wond en als dat
verband nat wordt met bloed (die zonder het verband wel
zou stromen) dan is Wudu niet meer geldig. Indien de
bloeding zodanig was dat het niet zou stromen zonder het
verband dan is Wudu nog geldig en het verband is ook rein.
22. Indien een druppel of bloed aan de binnenkant van het
urine orgaan bevindt maar niet uit het gat naar buiten
komt dan is Wudu nog geldig. Indien een druppel van
urine op het gat schijnt dan is Wudu niet meer geldig.
23. Na-Baligh (kinderen voor de puberteit) zijn altijd in de
staat van Wudu en reinheid.Aspecten die de Wudu of
Ghusl ongeldig maken zijn niet van toepassing op Na-
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Baligh. De regels van Wudu en Ghusl zijn ook voor hun
zodat ze een gewoonte ontwikkelen en hierover leren.
24. Indien een persoon in de staat van Wudu kleren van zijn
ouders wast, fruit voor hun wast of de vloer van de Masjid
wast dan zal dat water niet als Mustamal (gebruikt) worden
beschouwd.
25. Als een Na-Baligh zijn reine hand of een andere lichaamsdeel
(zonder Wudu) in het water plaatst dan blijft dat water rein
voor Wudu.
26. Het schoonhouden van het lichaam en het reinigen van
viezigheid is gewenst in de Islamitische wetgeving. Islam is
gebaseerd op schoonheid en reinheid. Als een persoon die al
in de staat van Wudu was met deze intentie zijn lichaam wast
dan zal dat water niet als gebruikt (Mustamal) worden
beschouwd.
27. Het gebruikte (Mustamal) water is rein, het kan gebruikt
worden om kleren te wassen maar niet om Wudu te
verrichten en het is Makruh-e-Tehrimi (zwaar ongewenst)
om hiermee de meel voor te bereiden.
28. Als iemand het water steelt of gedwongen mee neemt dan
zal Wudu daarmee geldig zijn maar het is Haram. Echter
als iemand een waterput bezit, dan is het wel toegestaan
om dat water te gebruiken ondanks als de eigenaar het
niet toestaat.
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29. Als in niet Mustamal water druppels komen van Mustamal
water dan is het beter om dat niet te gebruiken voor Wudu.
30. In het openbaar Wudu verrichten (in winter) dan kan
men te koud voelen. Indien er geen risico bestaat op
ziekte dan is het niet toegestaan om Tayamum (Wudu
met zand) te verrichten.
31. Als men twijfelt of hij nog in staat van Wudu is dan moet hij
deze regel hanteren: Wudu blijft geldig tot dat men met
zekerheid kan zweren dat hij niet meer in de staat van Wudu
is. Als satan de gedachte geeft dat men geen Wudu heeft dan
moet hij antwoorden O vervloekte! Jij bent een leugenaar.
Men moet doorgaan met het verrichten van het gebed.
32. Het is verplicht om de Masjid te beschermen van elke
vieze geur, ook al is het rein bijv. speeksel, slijm uit het
neus en het water van Wudu.
33. Het is gezien dat sommige mensen na het verrichten van
Wudu hun handen schudden in de Masjid. Dat is Haram
en ongeoorloofd.
34. Het is ongewenst om te urinere in het water, ook wanneer
het in een rivier gebeurt.
35. Het is ongewenst om Quran te reciteren op een plaats
waar onreinheid (viezigheid) ligt.
36. Het is Haram om het water te verspillen.
37. Het is Haram om het rijkdom verspillen.
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38. Het is toegestaan om Wudu en Ghusl te verrichten met het
water Zam Zam. Indien men tijdens het doen van behoefte,
na het schoonmaken van onreinheid (urine etc.), gebruik
maakt van Zam Zam dan is het Makruh (ongewenst).
Indien men de onreinheid niet schoonmaakt en Zam Zam
gebruikt dan is het Haram.
39. Er zijn twee verschillende gevallen waarin Israaf (verspilling)
Haram is:


Indien men zijn rijkdom gebruikt voor Haram zaken.



Indien men het verspilt zonder een bepaalde reden.

40. Indien men een lijk Ghusl (grote wassing) geeft met de
intentie om anderen te laten leren en niet met de intentie
om Ghusl te geven dan nog zal de lijk rein worden. De
verplichting van Ghusl geven is ook voldaan. Het is wel
een feit dat men geen zegeningen ontvangt als hij geen
goede intenties heeft.
Ya-Rab-e-Mustafa  6 ! ٖ  ' !   2 1'  0 3 4 ! Stel ons in staat om continu
Ba-Wudu (in staat van Wudu) te blijven door Shar’i Wudu te
verrichten zonder waterverspilling.

ۡ َ ۡ ّ َّ َ ۡ ٰ
ب ا&مِي
ِ ِ امِي ِباه ِ ال
َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
َّ
 َعل ۡيهِ َوا ِلٖ َو َسلم1 ت َعا/ا
صل

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل
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