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Du’a voor het lezen van een Boek:
Lees de volgende du’a (smeekbede) voor het bestuderen van
een religieus boek of Islamitische les. U zult zich herinneren
wat U bestudeert Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ÄǽȻȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ¼È Æ:
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Vertaling:
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ Open de poort van kennis en wijsheid voor ons, en
Ya Allah Ȑ
wees barmhartig voor ons! O, de meest Eervolle en Voortreffelijke!

$O0XVWDWUDIYROSS 

Opmerking: Reciteer Durud Sharif (Salat ’Alan Nabi) ȯ een

keer voor en na de smeekbede.
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Voortreffelijkheid van Salat-‘Alan Nabi ȯ
De Profeet van de gehele mensheid, de Vrede van onze hart en
Äǭ
geest, de meest Royale en Vriendelijke ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä heeft
 Ç ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ (herinneren van
verklaard: ‘Het gedenken van Allah Ȑ
ǽ
 Ç ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ Ä ) in overvloed en het reciteren van Salat naar mij,
Allah Ȑ
houdt armoede (ellende) weg.’ $O4DZOXO%DGLՍ RSEO])
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Straf verlicht
 ü Ä ǾÄǉÅƣ
 ʝ
Ä Æ §Ä heeft vermeld dat de Sultan van
Sayyiduna Ibn ‘Abbas ǀȖÄ ȞÅ È ȚøǽÄ Ţǀ
 ü ÄǾÄǉ ƣ
Å  ʄ
 ÄÇ ǭ
Madinah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀ
Ä langs twee graven liep en met Zijn
kennis van Ghayb/het ongeziene, zei: ‘Beide personen in de
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graven worden gestraft en ze worden nietgestraft vanwege iets
groots (iets wat moeilijk te vermijden is). De ene wordt gestraft
omdat hij urine druppels niet ontweek en de ander was
betrokken bij het roddelen.’ Toen vroeg de Barmhartige Profeet
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋŢǀ
 ü ÄǾÄǉƣ
Å ʄ
 ÄÇ ǭ
Ä om een verse tak van een dadelboom en brak
 ü ÄǾÄǉƣ
Å ʄ
 ÄÇ ǭ
deze langs de lengte in twee helften. HijȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋŢǀ
Ä plantte
op elk graf een deel van de tak en zei vervolgens: ‘De straf van
beiden zal worden verminderd totdat deze (takken) uitdrogen.’
6XQDQ1DVDLLSS+DGLV  6DKLK %XNKDULSSYRO+DGLV 
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ǔŔĶžû j ĸơA
Methode van Istinja

ġ
  ƈ reciteert
 Jinns bevinden zich in de toiletten. Als men ĬA

alvorens het binnentreden van het toilet, zullen de Jinns
door de kracht van deze recitatie niet in staat zijn om de
Sitr-ul-Awrah (lichaamsdelen die verborgen moeten worden)
te zien.
ġ
 Er is vermeld in een Hadees: ‘Het reciteren van ĬA ƈ

voordat men naar het toilet gaat, creëert een sluier tussen het
gezichtsvermogen van de Jinns en de Sitr-ul-Awrah van de
mensen.’ -DPLՍ7LUPL]LSSYRO+DGHHV Met andere
woorden, net als de wijze waarop een wand of een gordijn
een barrière vormt voor het zicht van de mensen, zal de
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  een barrière
aanroeping van de naam van Allah Ȑ
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vormen voor het zicht van de Jinns. Zodanig dat de Jinns
niet in staat zullen zijn om de persoon te zien.’
0LUDWXO0DQDMLKSSYRO

ġ

  ƈ alvorens het binnentreden van het toilet. Het is
Reciteer ĬA
echter beter om de volgende smeekbede te reciteren (reciteer
Salat-‘Alan-Nabi ervoor en erna)

ÁÐ
ÂÐ
Á Â Â Á Ä Á Â ÄÌ Á ÄÌ Ð
 Ã g
 Ãȿ
 M
Ã ÃƉCGÁ ǡǱ0Á M
Ã GÂ ǡǱÁ Ã ÃF¡Ð ~ƎÃ ƜÃÄ ȻȼȽõÃ ö´

 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ! O Allah
Vertaling: Beginnende met de naam van Allah Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ , ik zoek toevlucht bij U voor de onreine Jinns (man en
Ȑ
vrouw). .LWDEXG'XՍDSS+DGHHV

 Vervolgens treedt u met de linkervoethet toiletbinnen.
 Houd het hoofd bedekt tijdens het uitvoeren van Istinja.
 Het is niet toegestaan om het toilet meteenkale/ ontblote

hoofd te betreden.
 Richt uw gezicht en rug niet in de richting van de Qiblah

terwijl u zit voor het ontlasten of urineren. Als u per
ongeluk met uw gezicht of rug richting de Qiblah zit,
verander dan onmiddellijk uw positie met meer dan 45°
zodra u zich dit herinnert. Er is hoop dat men in dit geval
vergeven zal worden.
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 Zorg ervoor dat kinderen niet ontlasten of urineren met

hun gezicht of rug richting de Qiblah. Als iemand dit toch
doet zal hij een zondaar zijn.


 U dient zich niet uit te kleden totdat u gaat zitten voor het

doen van uw behoefte. Ook dient men niet meer te
ontbloten van het lichaam dan het nodig is.
 Vervolgens verbreedt u de ruimte tussen de voeten en zit

u op zo een manier waarbij het lichaamsgewicht wordt
ondersteund door de linkervoet. Deze houding zorgt
ervoor dat de dikke darm zich ontspant en de ontlasting
makkelijk uitgescheiden kan worden. 
 Het nadenken over religieuze zaken dient niet te worden

gedaan aangezien dit resulteert in het verlies van
zegeningen.
 Men dient tijdens het toiletteren niet verbaal te antwoorden

op iemand die niest, iemand die groet (Salam) of op de
Azan (oproep tot het gebed).
 Als men zelf niest dient men geenȐ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ÄǽȜøȹȒøȑȻÆ ǜø
Å ȖÈ ǖø
Ä È ȑÄ met de mond

te zeggen; in plaats daarvan dient men het in het hart te
zeggen.

4

Methode van Istinja



 Men hoort niet te praten of gesprekken te voeren tijdens

het toiletteren.
 Men dient niet naar zijn/haar privé gedeeltes/schaamdelen te

kijken.
 Men dient niet te kijken naar de ontlasting wat uit het

lichaam is uitgescheiden.
 Men dient niet zonder reden op het toilet te blijven zitten,

aangezien dit het risico op het krijgen van aambeien
vergroot.
 Men dient niet te spugen in de urine, noch de neus te

snuiten, noch de keel te schrapen. Kijk niet zonder reden
om je heen en raak je lichaam niet onnodig aan. Kijk niet
naar de hemel; in plaats daarvan zou men uit nederigheid
het hoofd neergebogen moeten houden.
 Na het ontlasten dient men eerst de urine orgaan te

wassen en daarnade anus.
 De Mustahab (gewenst) methode voor het gebruiken van

water voor Istinja is alsvolgt:
Zit met de voeten een beetje uit elkaar en giet het water
geleidelijk aan met de rechterhand. Was de anus met de
linkerhand, gebruik hierbij de palmzijde (binnenkant van
5
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de hand) van de vingers zonder het gebruik van de
vingertoppen. Houd hierbij eerst de middelvinger hoog
dan de ringvinger en dan de pink. Houd de waterkan
hoog om het te beschermen tegen druppels.
Het is Makruh (ongewenst) om Istinja te doen met de
rechterhand. Bij het wassen van de uitscheidingsorganen is
het beter om een beetje druk uit te oefenen zoals men
normaal zou doen om de ontlasting met dwang uit te
scheiden. Dit omdat de anus zo grondig gewassen kan
worden en er geen kleverige sporen achterblijven. Als men
aan het vasten is mag men geen druk uitoefenen.
 Nadat men de toestand van reinheid heeft bereikt zijn de

handen ook gereinigd. Desondanks is het aangeraden om
de handen te wassen met gebruik van zeep etc. %DKDUH
6KDULՍDWSSWRYRO  5DGXO0XKWDUSSHWFYRO



Bij het verlaten van het toilet dient men met de rechtervoet het
toilet te verlaten. Reciteer daarna deze smeekbede (reciteer
Salat -‘Alan-Nabi ervoor en erna)



Á
Ì Á Ð Ä Á Á Ð Á ÁÄ Ä Ì Â Ð Á
ƎÐ Ã ƜCCɑÁ 0Á 3 °¬ƍƴÃ ~EÐ 3Ð _Ã õÃ ö Ã ´]Ð ÁǟǱ 

 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ) die schadelijke dingen voor
Vertaling: Alle lof is voor Allah (Ȑ
mij op afstand heeft gehouden en mij rust heeftgeschonken.

6XQDQ,EQ0DMDKSSYRO+DGLV
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Het is nog beter om de volgende smeekbede toe te voegen
َ ُۡ
zodat men kan handelen volgens twee Ahadees: غف َرانك
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ .
Vertaling: Ik vraag vergiffenis aan AllahȐ
-DPLՍ7LUPL]L SSYRO+DGLV



hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
Het gebruik van Zam Zam water voor Istinja

 Het is Makruh (ongewenst) om Zam Zam water te

gebruiken voor Istinja en ongeoorloofd als ervoor geen
Dhela (brok droge aarde) is gebruikt.
%DKDUH6KDULՍDWSSYRO

 Het is Khilaf-e-Aula (ongewenst) om het overgebleven

water van Wudu te gebruiken voor Istinja. ,ELG 
 Het water dat is overgebleven na het verrichten van Istinja

kan gebruikt worden voor Wudu. Sommige mensen
gooien het weg, dit is niet goed en wordt beschouwd als
het verspillen van water. ,ELG 

Juiste richting van het toilet
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ het voorkomen, indien de richting van het
Moge Allah Ȑ
toilet in uw huis incorrect is, dat wil zeggen, wanneer men op
het toilet zit en het gezicht of de rug in de richting van de
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Qiblah is, neem dan op tijd maatregelen om de richting ervan
aan te passen.+RudLn gedachten dat een beetje veranderen
van de richting niet voldoende is. Het toilet moet zodanig
worden gemonteerd dat het gezicht en de rug meer dan 45° uit
de richting van Qiblah wijzen. Het beste is als het toilet is
geplaatst in een richting dat loodrecht op de richting van de
Qiblah is. Met andere woorden, dat de toilet gericht is in één
van de twee richtingen waarin Salam wordt gegeven aan het
einde van Salah.

Voeten wassen na Istinja
Tijdens het gebruik van water voor Istinja is er meestal een
beetje water dat over de enkels van de voeten spat. Daarom
dient men uit voorzorgsmaatregel die delen van de voeten te
reinigen (nadat u klaar bent met Istinja). Wees voorzichtig dat
het water niet spat op uw kleding of andere voorwerpen tijdens
het wassen van uw voeten.

Plassen in een hol
 ü ÄǾÄǉ ƣ
Å  ʄ
 ÄÇ ǭ
De Barmhartige ProfeetȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀ
Ä zegt, ‘Niemand van
jullie zou moeten urineren in een hol.’ 6XQDQ1DVDLLSS +DGLV

Martelaarschap veroorzaakt door een Jinn
 ü ÄǾÄǉƣ
Æ ǆÅ ƅ
Shaykh Mufti Ahmad Yar Khan ȜÈȦÄȒÄʋŢǀ
Ä È §Ä heeft gezegd, Juhr
betekent ofwel een hol in de grond of een scheur in de muur.
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Giftige dieren of zwakke wezens zoals mieren of Jinns wonen
vaak in deze hollen. Mieren zullen worden gehinderd door
urine of water en slangen en Jinns zullen naar buiten komen
om ons te schaden. Dat is de reden waarom het urineren in
dergelijke plaatsen verboden is.
 ü Ä ǾÄǉ Åƣ ʝ
Ä Æ §Ä is op de
De metgezel Sayyiduna Sa’d Bin ‘Ubadah ȜÅ È ȚøǽÄ  Ţǀ
 ü Ä ǾÄǉ ƣ
Å  ʝ
Ä Æ §Ä urineerde in een
volgende manier gestorven: Hij ȜÅ È ȚøǽÄ  Ţǀ
hol. Een Jinn kwam eruit en maakte hem een martelaar. Toen
hoorden de mensen een stem uit de hol die zei:

Á Á Á Â Ð Á Ð Á Á ÐÁÐ Á Ä Á ÁÐ ÁÁ Â ÐÁ
 2 C
G ~
  Ã F   ] f  Ã c ǡ Ǳ
  ]« Ã f  C  K    
 ǟ Ǧ
ÁÁ Å Á Â Á ÐÁ Á Á
Á  Á Â  uǡÐ ǦÂ   
 /;
 Ã ȿ  /C «  0  
Ã  Ð     ÀȞȠg

 ü ÄǾÄǉ ƣ
Å  ʝ
Ä Æ §Ä , de
Vertaling: We hebben van Sa’d bin ’Ubadah ȜÅ È ȚøǽÄ  Ţǀ
leider van de Khazraj stam een martelaar gemaakt. En we
hebben zo een pijl geschoten die tot in zijn hart was
doorgedrongen. 0LUDWXO0DQDMLKSSYRO  0LUTDWXO0XIDWLK

SSYRO  $VKLՍDWXO/DPՍDWSSYRO 

Moge Allah
hem.

ȐÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ

hem zegenen en ons vergeven omwille van

û h û k ğ h û m
ǻjŲƅAƱ
j ǻjŲA
j j ȍAj aĵƎ

Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ ȜÆȑü¾ȻÄ ȜÆ Ɍ ȦÄȒÄʋȻŢǀ
ü ÄǾÄǉȻȸȻ
Å ȹ ʄÇ Ä
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Het urineren in een badplaats (douche)
 ü ÄǾÄǉƣ
Å ʄ
 ÄÇ ǭ
De Sultan van MadinahȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋŢǀ
Ä heeft gezegd; ‘Niemand
moet urineren in een badplaats en daarna op dezelfde plek de
Ghusl (grote wassing) of Wudu verrichten. Dit omdat dit vaak
leidt tot satanische influisteringen.’
6XQDQ$EL'DZXGSSYRO+DGLV



In opvolging van de eerder genoemde Hadis heeft de
beroemde Mufassir van de Heilige Quran, Mufti Ahmad Yar
 ü Ä ǾÄǉ ƣ
Æ  ǆÅ ƅ
KhanȜÈȦÄȒÄʋ Ţǀ
Ä È §Ä gezegd: ‘Er is geen kwaad in het urineren in
een badplaats die een harde vloer heeft en een voorziening
voor afvoer heeft. Echter, het is beter om dit te vermijden. Als
de badplaats geen harde vloer heeft noch voorzien is van
afvoer, dan is het urineren op dat plek een zeer slechte zaak.
Dit omdat hierbij de grond onrein zal worden en er tijdens het
uitvoeren van Ghusl of Wudu onreine water terug zal spatten
op het lichaam. Dehierboven beschrevenHadis verwijst naar
het tweede geval, omdat het verbod zeer benadrukt wordt. Het
veroorzaakt namelijk satanische influisteringen en onjuiste
gedachten (waarvan het bestaan is waargenomen). Ook blijft
de satanische influistering dat er onreine druppels terug zijn
gespat, in je gedachten bestaan. 0LUDWXO0DQDMLKSSYRO 
Regels omtrent het gebruik van brokken aarde voor Istinja
 Het is Sunnah om brokken aarde te gebruiken voor het

doen van Istinja. Het is echter ook toegestaan om alleen
10
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met water te reinigen. Alhoewel, als men gebruik heeft
gemaakt van brokken aarde dan is het Mustahab
(gewenst) om daarna water te gebruiken voor de
reiniging.
 Als er naast urine en ontlasting andere onzuiverheden

zoals bloed, pus etc. uit de uitscheidingsorganen komt, of
als er een onzuiverheid op zit (van buiten), zal het gebruik
van een brok aarde nog steeds reinheid bieden.
Voorwaarde hierbij is dat de onzuiverheid niet ergens
anders is dan op die plek, het wassen is echter Mustahab.
 Er is geen Sunnah bekend over het aantal brokken aarde

dat men kan gebruiken. De hoeveelheid ervan dient
voldoende te zijn om de staat van reinheid te bereiken.
Indien één brok aarde voldoende is, dan zal de Sunnah
worden vervuld. Indien drie brokken aarde zijn gebruikt
maar de reinheid is niet bereikt, dan zal de Sunnah als
onvervuld worden beschouwd. Echter, het is Mustahab
(gewenst) om een oneven aantal brokken te gebruiken en
minimaal drie. Als men reinheid heeft weten te bereiken
met behulp van één of twee brokken, voeg dan een extra
brok toe om tot een hoeveelheid van drie brokken te
komen. Als men vier brokken nodig heeft, gebruik dan nog
een andere om op vijf brokken uit te komen, hetgeen het
dichtstbijzijnde oneven aantalis.
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Reinheid door het gebruik van brokken aarde is alleen van
toepassing wanneer de onzuiverheid rond de uitgangen
van de uitscheidingsorganen niet verspreid is over een
oppervlakte dat groter is dan de oppervlakte van één
Dirham (2 euro munt). Indien het onzuivere gebied meer
is dan de grootte van één Dirham, dan is het Fard
(verplicht) om het te wassen. Echter, het gebruik van
brokken aarde blijft een Sunnah.
 Een eeuwenoude munt, de grootte ervan wordt soms

gebruikt als oppervlakte-eenheid/maatstaaf, zie pagina
389, vol. 1 van Bahar-e-Shari’at voor meer informatie over
de Dirham.
 Onder de categorie brokken aarde vallen onder andere

kiezelstenen, stenen en gescheurde stukjes stof. Het is
toegestaan om deze (zonder enige afkeer (Karahat)) te
gebruiken voor het reinigen
(Het is beter om gescheurde stukjes stof of waardeloos
overgebleven stukken stof die weggegooid zullen worden te
gebruiken. Deze kunnen de onzuiverheden snel absorberen).
 Het is Makruh om voor de Istinja botten, voedsel, mest,

bakstenen scherven, glas, kolen, voer voor het vee en
dingen die enige waarde hebben (zelfs als de waarde slecht
één cent is), te gebruiken.
12
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 Het gebruik van papier voor Istinja is niet toegestaan of er

nou niets op geschreven staat of zelfs als de naam van een
ongelovige, zoals Abu Jahl erop geschreven staat.
 Het is Makruh om Istinja te doen met de rechterhand.

Echter, als men de linkerhand niet kan gebruiken (minder
valide) dan is het toegestaan om de rechterhand te
gebruiken.
 Het is Makruh om een brok aarde die al eens is gebruikt

voor Istinja, te hergebruiken. Hoewel, als de ene zijdenog
schoon is dankan dezezijde nog wel wordengebruikt.
 De methode voor het gebruiken van brokken aarde voor

het reinigenvan de anus van een man tijdens de zomer, is
door te vegen met de eerste brok aarde van de voorkant
naar de achterkant. De tweede brok aarde van de
achterkant naar de voorkant en de derde brok aarde van
voren naar achteren. In de winter zijn de richtingen
omgekeerd; de eerste van achter naar voren; de tweede
van de voorkant naar de achterkant en de derde van achter
naar voren.
 Het is Mustahab om de schone brokken aarde aan de

rechterzijde te houden en de gebruikte brokken aarde aan
13
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de linkerzijde te plaatsen, op een zodanige manier dat de
onreine zijde naar de grond wijst. %DKDUH6KDULtDWSSWR
YRO  t$ODPJLULSSYRO



Religieuze schriftgeleerden hebben toestemming gegeven voor
het gebruik van toiletpapier omdat het uitsluitend geproduceerd
wordt voor dit doel en het niet wordt gebruikt om op te
schrijven. Echter, het is beter om brokken aarde te gebruiken.

Brokken aarde en wetenschappelijk onderzoek
Volgens een onderzoek bevat aarde ammonium chloride en
andere elementen die nare geuren neutraliseert. Urine en
ontlasting zitten vol met bacteriën en zijn schadelijk als ze op
het lichaam achterblijven. Er zijn risico´s voor het ontwikkelen
van diverse ziekten als er sporen van deze onzuiverheden
achterblijven op het lichaam. Dr. Hulook heeft verklaard dat
het gebruik van brokken aarde voor Istinja de wetens
chappelijke wereld heeft verbaasd. Veel elementen van zand
zijn anti-microbieel (doden de bacteriën). Het gebruik van de
brokken aarde doodt de bacteriën die aanwezig zijn op de
uitscheidingsorganen. Bovendien voorkomt het gebruik
hiervan kanker van de urine orgaan.
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Bekendmaking door een ongelovige oude dokter
Beste Islamitische broeders en zusters. Het urineren en ontlasten
volgens de Sunnah manier wordt beloond in het hiernamaals en
beschermt men van ziekten in deze wereld. Zelfs ongelovigen
(niet-moeslims) erkennen soms de voordelen van Islamitische
tradities. Het volgende is een voorbeeld van een dergelijk
incident.
Een senior hoogleraar in fysiologie heeft gezegd: Ik was een
aantal dagen in Marrakesh en had last van koorts. Ik bezocht
een ervaren, oude arts die geen moeslim was. Hij vroeg aan mij
of ik een moeslim was. Ik antwoordde: ´Ja, ik ben een moeslim
en ik kom uit Pakistan.’ Toen hij dit hoorde zei hij: ´Als er in
uw land een nieuw leven wordt ingeblazen in één van de
 ü Ä ǾÄǉ ƣ
Å  ʄ
 ÄÇ ǭ
tradities die door uw Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀ
Ä is verteld/
opgelegd, dan kan de bevolking van Pakistan worden
beschermd tegen een groot aantal ziekten.’ Ik vroeg uit
verbazing: ‘Wat is die traditie?’ Hij zei: ‘Als men zit voor de
ontlasting volgens de Islamitische regelgeving, kunnen ziekten
zoals blindedarm ontsteking, langdurige constipatie en
aandoeningen van de nieren worden voorkomen.’

Methode voor het zitten voor het ontlasten
Beste Islamitische broeders. Ongetwijfeld zou u nu ook
willen weten wat deze methode is. Sayyiduna Suraqah Bin
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 ü ÄǾÄǉ ƣ
Å  ʝ
Ä Æ §Ä heeft gezegd: ‘De Geliefde en Gezegende
Malik ȜÅ È ȚøǽÄ  Ţǀ
 ü ÄǾÄǉƣ
Å ʄ
 ÄÇ ǭ
Boodschapper van Allah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋŢǀ
Ä heeft ons bevolen om
gewicht op de linkervoet te zetten tijdens het ontlasten en om
het rechtervoet rechtop te houden.’

0DMPDՍX]=DZDLGSSYRO+DGLV

Wijsheid in het toepassen van het gewicht op de
linkervoet
Terwijl men zit voor het ontlasten waarbij het rechtervoet zich
rechtop in de normale toestand bevindt waarbij het (lichaams)
gewicht op de linkervoet steunt, zorgt dit ervoor dat de dikke
darm zich goed opent zodat de ontlasting makkelijk en
volledig uitgescheiden wordt. De dikke darm bevindt zich aan
de linkerkant en deze draagt de uitwerpselen in zich. Zonder
twijfel, als de darmen goed worden gereinigd zullen veel
ziekten/ aandoeningen worden afgewend.

De stoelachtige commode
Helaas wordt tegenwoordig het gebruik van de stoel-achtige
commode voor Istinja steeds groter. De manier van zitten
hierop is hetzelfde als men op een stoel zit; de benen kunnen
hierdoor niet voldoende gestrekt worden en kan men het
lichaamsgewicht niet steunen op de linkervoet. Aldus wordt er
geen druk uitgeoefend op de darmen en de maag, hetgeen
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resulteert in onjuiste uitscheiding en overblijfselen van
uitwerpselen in de darmen. Dit veroorzaakt dan weer
verschillende ziekten van de darmen en maag. Het gebruik van
een commode veroorzaakt ook neurologische stress en vormt
een risico tot na-urineren (lekkage).

Kanker in de urine organen
Het is uiterst moeilijk om Istinja uit te voeren op een commode
waarbij het lichaam en de kleding ook nog eens schoon blijven.
Mensen gebruiken hiervoor meestel toiletpapier.
Een tijdje geleden zijn er in Europa berichtgevingen geweest
over verschillende ziekten van de urine organen, in specifiek
ging het over de snelle ontwikkeling van kanker in de urine
organen. Een onderzoeksinstituut concludeerde dat er
voornamelijk twee belangrijke oorzaken zijn van een dergelijke
aandoening, namelijk het gebruik van toiletpapier en het
ontbreken van het gebruik van water.

Ziekten die worden veroorzaakt door het gebruik van
toiletpapier
De chemicaliën die gebruikt worden bij de productie van
toiletpapier zijn zeer schadelijk voor de huid. Het gebruik van
toiletpapier veroorzaakt huidaandoeningen zoals eczeem en de
17
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verkleuring van de huid. Dr. Canon Davis heeft gezegd: De
gebruikers van toiletpapier kunnen de volgende ziekten
verwachten:
1. Kanker in de urine organen (urinewegen);
2. Ontwikkeling van een puist in de buurt van de anus (wat
zeer pijnlijk is);
3. Huid infecties en diverse schimmelziekten

Toiletpapier en aandoeningen van de nieren
Artsen verkondigen dat een grondige reiniging onmogelijk is
met het gebruik van toiletpapier. In plaats daarvan groeit het
aantal bacteriën en komen ze zo het lichaam binnen waarbij ze
verschillende ziekten in het lichaam veroorzaken. In het
bijzonder bij de vrouwen kunnen ze de nieren bereiken via de
urinewegen en dit kan soms leiden tot infectie van de nieren.
Echter, als na gebruik van toiletpapier tevens Istinja wordt
gedaan met water zullen de nadelige effecten van toiletpapier
niet meer bestaan.

Nadelen van ontlasten op een harde (onder)grond
Het gebruik van de stoelachtige commode en wc is toegestaan
volgens Shari’ah. Het gebruiken van een wc is handiger ten
opzichte van de commode mits het breed genoeg is voor een
18
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persoon om te zitten volgens de Sunnah. Tegenwoordig worden
kleinere wc’s geïnstalleerd die voorkomen dat men volgens de
correcte manier, door de voeten te verspreiden, kan zitten.
Indien de plek waar de voeten komen evenredig is met de
vloer, kan men wel volgens de juiste methode zitten.
Een van de Sunnah manieren omtrent het ontlasten is om uit
te scheiden op een zachte ondergrond. Zoals is vermeld in een
 ü ÄǾÄǉ ƣ
Å  ʄ
 ÄÇ ǭ
Hadis door de Nobele Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀ
Ä  ‘Wanneer
iemand wilt urineren dan moet hij op zoek gaan naar een zachte
ondergrond.’ 0XՍMDP6DJKLUSS+DGLV
Lowell Powell erkende de voordelen van het ontlasten op een
zachte ondergrond,, hij heeft gezegd: ‘Het voortbestaan en de
ondergang van de mens, beiden zijn van het wereldse (van
aarden). Sinds de mensen zijn begonnen met het ontlasten op
harde ondergrond (dat wil zeggen op een commode, toilet, etc.)
in plaats van op een zachte ondergrond, zijn ziekten als impotentie
(bij mannen) en aandoening van nierstenen toegenomen.
Ontlasten op een harde ondergrond heeft ook invloed op de
prostaat. Wanneer ontlasting of urine de zachte grond raakt,
wordt de zuurgraad en bacteriën direct geabsorbeerd. Bij de
harde ondergrond kan dit echter niet en kaatsen de zuren en
bacteriële effecten terug naar het lichaam waardoor vele
ziekten worden veroorzaakt.’
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De manieren van de Geliefde Profeet ȯ  
Hoe plechtig en waardig waren de manieren van de Sultan van
 ü ÄǾÄǉ ƣ
Å  ʄ
 ÄÇ ǭ
Madinah, de Genade voor het Universum ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀ
Ä .
 ü Ä ǾÄǉƣ
Å ʄ
 ÄÇ ǭ
Wanneer HijȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋŢǀ
RS
zou
moeten
reageren
de
roep
Ä
 ü Ä ǾÄǉ ƣ
Å  ʄ
 ÄÇ ǭ
van de natuur, zou Hij ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀ
Ä  zo ver gaan dat
niemand in staat zou zijn om Hem te zien.
6XQDQ$EL'DZRRGSSYRO+DGHHV



Äǭ
Met andere woorden Hij ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä zat achter eenmuur of
achter een boom. Indien Hij aanwezig was op een open
Äǭ
onbegroeide stuk grond dan ging Hij ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä , zo ver
weg dat men dit niet met de ogen kon zien. 0LUDWXO0DQDMHHK
SSYRO Voorwaar, elke woord en daad van de Geliefde
Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʄÄÇ ǭÄ heeft ontelbare wijsheden voor het
wereldse leven en het leven in het hiernamaals.

Als iedereen na het urineren een kan water laat doorstromen,
zullen stanken bacteriën Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ Äǽ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æafnemen. Indien een halve
kan water voldoende is om de ontlasting af te voeren dan zou
men niet de hele tank moeten laten leeglopen, aangezien een
tank gelijk is aan meerdere kannen water.
Voordelen van het lopen voorafgaand aan de ontlasting
Tegenwoordig worden in de steden slaapkamers gemaakt
waarbij de toiletten erin zitten of eraan grenzen, die een bron
zijn van bacteriën die zorgen voor de verspreiding van vele
20
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ziekten. Een biochemicus heeft gezegd: ‘Sinds de uitbreiding
van de steden is de bevolking gegroeid en het aantal
landbouwgronden is gedaald en het aantal ziekten zijn
gestegen.’ Met andere woorden, sinds dat mensen de moeite
niet meer doen om lange afstanden te lopen om zichzelf te
verlichten (voor ontlasting), zijn aandoeningen zoals constipatie,
winderigheid, maag- en leverproblemen toegenomen. Lopen
brengt de werking van de darmen op gang, hetgeen resulteert
in een goede ontlasten. Tegenwoordig duurt het langer om de
behoefte te doen omdat mensen geen lange afstanden meer
hoeven te lopen om naar het toilet te gaan.

Intenties voor het gebruik van het toilet
 ü ÄǾÄǉƣ
Å ʄ
 ÄÇ ǭ
De Verheven Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋŢǀ
Ä heeft gezegd: ‘De intentie
van een Moeslim is beter dan zijn handeling.’

0XՌMDP-ul-.DEHHUSSYRO+DGHHV

Hieronder volgen 27 intenties voor het gebruik van het toilet:

 Ik zal volgens de Sunnah handelen door het hoofd te
bedekken (tijdens het gebruik van het toilet) en door met
de linkervoet naar binnen te gaan en met de rechtervoet
eruit te stappen.

 Ik zal voor het betreden en voor het verlaten van het toilet
de daarvoor bestemde smeekbedes lezen.
21
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 Maak dit voornemen alleen in het duisternis; ik zal de
verlichting in het toilet aanzetten zodat ik mezelf zo goed
mogelijk kan reinigen.

 Ik zal de verlichting direct nadat ik klaar ben met Istinja
uitschakelen om zo verspilling te voorkomen.

 Ik zal handelen volgens de volgende Hadees:


¡7¨ ¹6  e5{  n d § 5ŵ 5{
 & 6

Vertaling: Reinheid is de helft van het Geloof

 +DMMDM1D\VKDSXUL6DKLK0XVOLPSS+DGHHV 
en daarom slippers dragen om de voeten te beschermen tegen
vuil en onreinheden.

 Ik zal handelen volgens de Sunnah door de slipper eerst in
de rechtervoet dragen en door de slipper aan de linkervoet
als eerst uit te doen
 Terwijl de Sitr-ul-‘Awrah onthuld is zal ik ervoor zorgen
dat het gezicht noch de rug wijst richtingde Qiblah
 Ik zal de Sitr-ul-‘Awrah alleen onthullen wanneer ik dicht
bij de ruimte ben (voor het uitscheiden) en ik zal alleen
datgene onthullen wat absoluut noodzakelijk is.
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 Ik zal de Sitr-ul-Awrah gelijk bedekken nadat Istinja
verricht is, voor het opstaan van het toilet.
 Ik zal nietkijken naar datgenewat het lichaamuitscheidt
 Ik zal mezelfbeschermen voor spattendedruppelsurine.
 Ik zal mijn hoofd naar beneden gebogen houden uit
nederigheid.
 Ik zal de ogen zoveel mogelijk gesloten houden.
 Ik zal me zoveel mogelijk onthouden van het onnodig
kijken naar en onnodig aanraken vande schaamdelen. 
 Ik zal de brokken aarde in de linkerhand vasthouden en zal
me reinigen met de linkerhand. Ik zal de gebruikte brokken
aarde aan de linkerkant met de onreine zijde naar beneden
plaatsen en zal de schone brokken aarde aan de rechterkant
houden. Ik zal bij gebruik van brokken aarde een oneven
aantal brokken gebruiken, met andere woorden 3, 5, 7
aangezien dit Mustahab is om te doen.
 Ik zal de schaamdelenalleen met de linkerhand aanraken
tijdens het reinigen met water.
 Ik zal niet nadenken over religieuze zaken (dit kan
resulteren in het verlies van zegeningen).
23

Methode van Istinja



 Ik zal niet praten terwijl de Sitr-ul-Awrah wordt blootgesteld. 
 Ik zal niet spugen of de neus snuiten in de urine.
 Als ik niet gelijk de Wudu verricht nadat de staat van
reinheid is bereiktzal ik beide handen wassen, handelend
volgens de Hadis over reinheid.
 Ik zal datgene wat uitgescheiden is wegspoelen.
 Ik zal de voeten tot aan de enkels zorgvuldig wassen met
water na het doen van Istinja (aangezien druppels van
onreine water in de richting van de enkels spatten).
 Ik zal het toilet zo snel mogelijk verlaten nadat ik mijn
behoefte heb gedaan.
 Ik zal de deur vanhet toilet sluiten om het blootstellen van
mijn naaktheid tegen te gaan.
 Ik zal de deur van het toilet dicht doen nadat ik uit het
toilet stap om andere Moeslims te redden van gevoelens
van afkeer
Aanvullende intenties voor het gebruik van openbare
toiletten
 Als er een lange (wacht)rij is, zal ik met geduld wachten op

mijn beurt en zal de rechten van anderen hierbij niet
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schenden. Ik zal degene die zich binnen in het toilet
bevindt niet tot last zijn door op dedeur te kloppen.
 Ik zal geduldigblijven in het toilet als iemand herhaaldelijk

op de deurklopt.
 Alser iemand is die heel nodig naar het toilet moet zal ik

mijn beurtopofferen door deze persoon voor mij te laten
gaan, mits er geen risico bestaat voor het verlies van Salah
of andere onvermijdelijke problemen.
 Ik zalmijn uiterste best doen om niet tijdens drukke tijden

naar het toilet te gaan. Hierdoor zal de last op andere
Moeslims verminderen omdat ik dan niet bijdraag aan de
toename van de wachtenden/ menigte.
 Ik zal niets schrijven op de muren en deuren van het toilet.
 Ik zal niet kijken naar vulgaire foto’s in het toilet.
 Ik zal niet de beschamende uitspraken lezen die op de

muren van het toilet staan, zodat mijn ogen geen getuigen
worden tegen mijzelf op de Dag des Oordeels.
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