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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!

$O0XVWDϭUDIYROSS 

Opmerking: Reciteer Vredesgroet (Salat 'Alan Nabi ȯ) een

keer voor en na de smeekbede.
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Lees dit boekje compleet, het is zeer waarschijnlijk dat u zich
bewust wordt van uw fouten.

Voortreffelijkheid van Vredesgroet 
De Profeet van de mensheid, de Vrede van ons hart en geest,
Äǭ
de meest Genereuze en Vriendelijke ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä zei:
‘Reciteer Durud Sharief (vredesgroet) overvloedig naar mij,
zonder twijfel is dit zuivering voor jou.’ 0XVQDGH$EL<DՍOD9RO
3+DGLV'DUXO.XWXEXOՌ,OPL\\DK%HLUXW 
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Een Vreemde Straf!
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Sayyiduna Junaid Baghdadi ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä vertelt dat Ibn-ulÆ ȻǆÅ ƅ
Kuraybi ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣ
Ä È §
Ä zei: ‘Ik had een keer een nachtelijke emissie
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(zaadlozing), dus ik was van plan om de grote wassing (ritueel
bad/ Ghusl) uit te voeren. Aangezien het een zeer koude nacht
was, werd mijn Nafs (ego) lui en het adviseerde, ‘een lange deel
van de nacht is nog resterend; wat is de haast! Je kan de grote
wassing tot vroeg in de ochtend uitvoeren.’ Ik had meteen
gezworen om een vreemde straf te geven aan mijn Nafs door
aangekleed een bad te nemen en ik liet de kleren drogen op
mijn lichaam. Zeker een ongehoorzame Nafs die traag is in het
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ geboden moet gestraft worden op
naleven van Allah’s Ȑ
deze manier.

hh ûĠ h
hi h  hh iġ ğ h
h û ȇ
ŉųğ Ƥȇ
 Ǔĵ
 šȩĬAǔ
 ŔĶžû j ĸơA
AźŰŔ
Lieve Islamitische broeders! Heeft u gezien! Onze vrome
voorgangers zouden ernstige pijn verdragen om kwade
plannen van Nafs te dwarsbomen. Het voorgaande gebeurtenis
bevat een grote les voor de Islamitische broeders die in geval
van nachtelijke emissie, de Djamaat van Fajr missen of (moge
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ behoeden) het Gebed missen uit luiheid of zich
Allah Ȑ
verlegen voelen voor hun familieleden en de vreselijke schande
van het Hiernamaals vergeten. Wanneer Ghusl Fard is, moet
men onmiddellijk Ghusl verrichten. Het is vermeld in een
Hadis: ‘Engelen treden geen huis binnen waarin sprake is van
een portret, een hond of een Junub (een persoon voor wie Ghusl
is verplicht geworden door geslachtsgemeenschap, nachtelijke
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emissie (natte droom) of ejaculatie van sperma met lust).’
6XQDQ$EL'DZXG9RO3+DGLV 

Methode van Ghusl (Hanafi)
Maak de volgende intentie in het hart, zonder het uiten van
een woord met de tong: ‘Ik neem een bad voor het verkrijgen
van reinheid.’ Was eerst beide handen driemaal tot aan de pols.
Was de geslachtsdelen ook al zijn er geen onreinheden op.
Verwijder nu alle onreinheden van elk deel van het lichaam.
Verricht Wudu zoals voor het Gebed maar de voeten hoeft u
niet te wassen. Bij het uitvoeren van Ghusl op een krukje, was
de voeten dan wel. Bevochtig nu het lichaam met natte handen,
vooral in de winter seizoen (tijdens dit, kan zeep worden gebruikt).
Giet het water drie keer op de rechter schouder en drie keer op
de linker schouder, op het hoofd en vervolgens drie keer op het
hele lichaam.
Verschuif nu van de plaats van Ghusl en was de voeten als u
het niet tijdens de Wudu heeft gewassen.
Draai niet richting Qiblah tijdens de grote wassing. Als u een
bad neemt, wrijf dan het gehele lichaam met uw handen. Neem
een bad op zo'n plek waar niemand u kan zien. Indien zo een
plaats niet beschikbaar is, moet een man minstens zijn Sitr (van
navel tot onder de knieën) met een dikke doek bedekken. Indien
een dikke doek niet beschikbaar is, kunnen er twee of meerdere
3
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dunne doeken gewikkeld worden op Sitr. Een enkele dunne
doek kan blijven plakken aan het lichaam en de kleur van de
dijen/ knieën kan worden blootgesteld.
Een vrouw moet meer voorzorgsmaatregelen nemen. Het is
niet toegestaan om te spreken of een smeekbede te reciteren
tijdens Ghusl. Na het bad, kan het lichaam worden afgeveegd met
een handdoek etc. Draag kleding onmiddellijk na de voltooiing
van Ghusl. Als het geen Makroeh tijd is, dan is het Mustahab
(gewenst) om twee Raka'at Gebed te verrichten.
%HNHQGHERHNHQYDQ+DQDILMXULVSUXGHQWLH 

Drie Verplichtingen van Ghusl
1. Het spoelen van de mond
2. Snuiven van water in de neus
3. Wassen van het hele zichtbare lichaam.
)DWDDZDH$ODPJLUL9RO3 

Het Spoelen van de Mond
Een beetje water in de mond nemen en vervolgens snel uitspugen is
niet voldoende. Het is essentieel om water in de mond te
brengen over elk onderdeel, elke holte van de lippen tot aan
het einde van de keel. .KXODVDWXO)DWDDZD9RO3 Het water
moet de holtes achter de achterste tanden, kloven en wortels
van tanden, alle kanten van de tong en de rand van de keel
4

www.dawateislami.net

Methode van Ghusl (Grote wassing)



bereiken. 'XUUH0XNKWDUPD 5DGGXO0XKWDUYROS Als men
niet vast, moet men ook gorgelen (het is Sunnah om dit te
doen). Als stukjes van betelnoten of vezels van het vlees vast
zitten in de tanden, moeten ze worden verwijderd. Indien er
een risico bestaat op beschadiging tijdens het verwijderen dan
is de verwijdering vrijgesteld. )DWDDZDH5D]DZL\\DKYROS
5D]DIRXQGDWLRQ/DKRUH

Indien voor het uitvoeren van Ghusl, een stukje vlees tussen de
tanden vastzat, maar degene die doucht heeft het niet gevoeld
en heeft Ghusl uitgevoerd zonder het te verwijderen en ook het
Gebed verricht. Later komt hij erachter dat er stukje vlees
vastzat tussen de tanden, het is nu verplicht voor hem om het
te verwijderen en te spoelen met water. Het verrichtte Gebed
zal geldig zijn. $IJHOHLGYDQ)DWDDZDH5D]DYL\\DKYROS
Als een losse tand is verbonden met een cement of een draad
en het water kan er niet doorheen dan is het vrijgesteld.
)DWDDZDH5D]DYL\\DKYROS Het diepgaande spoelen van
de mond is één keer verplicht in Ghusl en drie keer Sunnah in
Wudu.

hh ûĠ h
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Water Opsnuiven in de Neus
Snel spatten van een beetje water op het puntje van de neus is
niet voldoende; het is belangrijk om de neus te wassen tot het
5
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einde van zachte bot namelijk tot het begin van harde bot.
.KXODVDWXO)DWDDZDYROS Dit kan alleen door het water
naar boven te snuiven en onthoud, zelfs als een deel gelijk aan
een haar ongewassen blijft, zal de Ghusl ongeldig zijn. Indien
gedroogde slijm in de neus is opgehoopt, is het verplicht om
het los te maken en het is ook verplicht om de neusharen te
wassen. %DKDUH6KDUL DWGHHOS0DGLQDWXO0XUVKLG%DUHLOO\6KDULI 

Wassen van het Hele zichtbare Lichaam
Het is verplicht om water aan te brengen op elk onderdeel van
het zichtbare lichaam. Vanaf de haren van het hoofd tot de
voetzolen. Er zijn enkele lichaamsonderdelen die ongewassen
kunnen blijven als deze niet goed worden gewassen. En de
Ghusl zal niet dan ook niet gelden. )DWDDZDH$ODPJLUL93 

Twintig aandachtspunten voor zowel Man en Vrouw
tijdens Ghusl
1. Als het haar van een man is gevlochten, is het verplicht
om het los te maken en vanaf de wortels tot aan de punt te
wassen. Vrouwen hoeven alleen de wortels te wassen, het
is niet essentieel voor hen om hun vlechten los te maken.
Indien het haar zo vast zit dat water de wortels niet kan
bereiken, is het essentieel om vlechten los te halen.
)DWDDZDH$ODPJLULYROS 
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2. Als het doorboorde gat (voor ring of oorbel) in de neus of
oren niet gesloten is, is het verplicht om het water door de
opening te brengen. Tijdens Wudu, is het stromen van
water alleen door het gat van de neus noodzakelijk maar
tijdens Ghusl moet het water door de gaten van zowel de
neus en oren stromen.
3. Elke haar van de wenkbrauwen, snor en baard moet
worden gewassen van wortel tot punt en de huid eronder
moet ook worden gewassen.
4. Was de elementen van het oor en de monding van de
gehoorgang.
5. Het haar achter de oren moet worden opgeheven om de
achterkant van de oren te wassen.
6. De verbinding tussen de kin en de keel zal niet worden
gewassen, tenzij u uw hoofd omhoog doet.
7. De armen zullen goed moeten worden opgetild om zo de
oksels te wassen.
8. Was alle zijden van de armen.
9. Was elk deel van de gehele rug.
7
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10. Til de plooien van de buik op om het goed te wassen.
11. Giet water in uw navel.
12. Als u vermoedt dat de navel niet goed is gewassen, steek
een vinger erin en was dit.
13. Was elke deel van onderkant van het lichaam van wortel
tot punt.
14. Was de plooi tussen de dij en het gebied onder de navel.
15. Als u Ghusl verricht in een zittende positie moet u niet
vergeten om de plooi te wassen tussen dijbeen en
scheenbeen.
16. Was het deel waar het achterwerk sluit, met name bij het
uitvoeren van Ghusl in een staande positie.
17. Laat het water stromen aan alle kanten van de dijen.
18. Laat het water stromen aan alle kanten van de scheenbenen.
19. Laat het water stromen aan de onderzijde van de penis en
testikels tot het einde.
20. Passeer water op het oppervlak onder de testikels tot het
einde.
8
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21. Een onbesneden man moet, indien mogelijk, de voorhuid
omhoog doen en de penis wassen in de toevoegende huid.
$IJHOHLGYDQ%DKDUH6KDUL DWGHHOS

Zes aandachtspunten voor Vrouwen
1. Til de hangende borsten op en was hieronder met water.
2. Was de lijn waar de buik en borsten voldoen.
3. Was alle uitwendige delen van de vagina (boven en onder
elke huidplooi).
4. Het is wenselijk maar niet verplicht om inwendige van de
vagina te wassen door het invoegen van een vinger.
5. Als een vrouw doucht na afloop van haar menstruatie of
postnatale bloeding, het is wenselijk de bloedsporen te
reinigen vanuit de vagina met een doek. Het is verplicht
om nagellak te verwijderen; anders is Ghusl ongeldig. Echter,
er is geen kwaad in het henna kleur.

Verband van een Wond
Als een verband wordt gewikkeld over een wond en het
verband openen kan schadelijk zijn voor de wond, dan zal in
dit geval het vegen/strijken over het verband voldoende zijn.
Evenzo, als het wassen van een orgaan kan leiden tot schade
aan een wond, toegebracht aan een deel van dat orgaan dan is
9
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het vegen/strijken in plaats van wassen voldoende. Het verband
moet geen betrekking hebben op overmatige deel van het
orgaan, anders zal het vegen niet voldoende zijn.
Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om de pleister te
wikkelen zonder het overmatige deel van de orgaan, bijvoor
beeld: als de wond op het bovenoppervlak van de arm bevindt
dan moet het verband rondom de geschade arm worden
gewikkeld, waardoor het niet verwonde onderoppervlak van de
arm ook wordt gewikkeld. Indien het mogelijk is om het
verband te openen en de onderkant en zijkant van de arm te
wassen dan is het verplicht om die gedeelten te wassen.
Als het niet mogelijk is om het verband te openen of hij zou
niet meer in staat zijn om het verband vast te binden zoals
voorheen. In dit geval moet men met natte hand over het hele
verband strijken. Het ongewonde deel onder het verband is
dan ook vrijgesteld van het wassen. +DVKL\DWXW7DKWDZLR0DUDTLO
)DODKS 

Ghusl wordt verplicht in de volgende Vijf gevallen:
 Als sperma vanuit het orgaan komt als gevolg van lust.

1.

)DWDDZDH$ODPJLULYROS 

 Nachtelijke emissie (zaadlozing tijdens de slaap) .KXODVD

2.

WXO)DWDDZDYROS 
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 Ingang van het hoofd van de penis van de man in de
vagina van de vrouw, ongeacht of dit gebeurt in een
toestand van lust of niet en als er een ejaculatie
plaatsvindt; moeten beiden Ghusl verrichten. 0DUDTLOIDODK

3.

PD +DVKL\DWXO7DKWDZL3 

 Na de beëindiging van de menstruatie (Haiz) LELGS 

4.

 Na de beëindiging van postnatale bloeding (Nifas) 7DE\LQ

5.

XO+DTDLT9RO3 

Een groot misverstand onder de meerderheid van vrouwen is
dat een vrouw onrein wordt beschouwd na de bevalling voor
een bepaalde periode van 40 dagen. Dit is onjuist. Lees de
volgende uitleg van Nifas (postnatale-bloeding):

Noodzakelijke Verklaring van Post-Natale bloeding
Bloeding na de bevalling wordt ‘Nifas’ genoemd. De maximale
duur van Nifas is veertig dagen. Als het bloeden aanhoudt,
zelfs na veertig dagen, is het in de aanduiding van een ziekte en
de vrouw moet Ghusl verrichten aan het einde van de 40e dag.
Als het bloeden stopt vóór 40 dagen, of zelfs maar een minuut
na de bevalling, dan moet de vrouw Ghusl uitvoeren op de
beëindiging van het bloeden en beginnen met het Gebed en
vasten.
11
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Als het bloeden weer begint binnen 40 dagen, zullen alle dagen
vanaf de geboorte tot aan het einde van het bloeden worden
geteld als Nifas. Bijvoorbeeld, het bloeden stopte twee minuten
na de bevalling en de vrouw begon met het Gebed en vasten na
het uitvoeren Ghusl; maar de bloeding was slechts twee
minuten voor de voltooiing van veertig dagen opnieuw begonnen,
dan zullen alle 40 dagen als Nifas worden geteld dat wil zeggen
dat het Gebed en vasten van deze dagen als nietig worden
verklaard. Zelfs de ingehaalde gemiste Gebeden en / of ingehaalde
gemiste vasten in dit duur moeten worden herhaald. $IJHOHLG
YDQ)DWDDZDH5D]DYL\\DK9RO35D]D6WLFKWLQJ/DKRUH

Vijf Belangrijke Regels
1.



Als sperma verplaatst van zijn plek zonder lust bijv. als
sperma is vrijgelaten als gevolg van de opheffing van een
zwaar gewicht of als gevolg van stress toegepast tijdens
passeren van ontlasting, zal Ghusl niet verplicht worden
maar Wudu zal wel ongeldig worden. 0DUDTLO )DODK PD
+DVKL\DWXO7DKWDZL3 

2.



Indien het sperma verdunt en druppels uitkomen tijdens
het plassen of het doen van enige andere handeling,
zonder lust, zal Ghusl niet verplicht worden maar Wudu
zal verbreken. %DKDUH6KDUL DWGHHOS0DNWDED5D]DYL\\DK 

12
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3.



Als iemand zich herinnert dat er een nachtelijke ejaculatie
heeft plaatsgevonden, maar er is geen indruk te zien op
kleding etc. dan is Ghusl niet Fard. )DWDDZDH$ODPJLUL93 

4.



Als er lust is tijdens het Gebed en er wordt gevoeld dat het
sperma beweegt, maar de Musalli (degene die het gebed
verricht) heeft het Gebed afgerond, voordat het sperma
eruit kwam dan zal het Gebed geldig zijn. Als het sperma
na het afronden van het Gebed eruit komt dan is Ghusl
verplicht. )DWKXO4DGLU9RO3 

5.



Loslaten van sperma door masturberen zal Ghusl verplicht
maken. Het is een zonde om dat te doen. Zo'n persoon is
wel een Mal'un (vervloekt) in een Hadis. (0DUDTLO)DODKPD
+DVKL\DWXO7DKWDZL 3 Deze (schandelijke daad) brengt
machteloosheid over en het is waargenomen dat zo een
persoon niet in staat is voor het huwelijk.

Straf van Masturbatie
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Sayyiduna Imam Ahmad Raza Khan ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä werd de
volgende vraag gesteld: ‘Er is een Majluq (masturbator) die zich
niet onthoudt van deze schandelijke daad ondanks het word
verteld om het niet te doen; In welke staat zal hij worden
opgewekt? Vertel daarbij ook de Du'a die deze gewoonte
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
doorbreekt.’ Sayyiduna Imam Ahmad Raza Khan ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä
antwoordde: ‘Hij is een zondaar, ongehoorzaam, schuldig aan
het plegen van een grote zonde (als gevolg van ermee doorgaan)
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en een overtreder. Op de Dag des Oordeels, zullen de palmen
van zulke mensen (degenen die masturberen) zwanger zijn en
zij zullen vernederd worden in het bijzin van de grootste
bijeenkomst van de mensheid. Deze grote vernedering staat
hem te wachten als hij geen berouw toont.
ȐÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  vergeeft

Allah

wie Hij wil en bestraft wie Hij wil. Zo'n

ğ hği hh hû h h
h û  ġ ķ ƅj
û šh ůAû  ǔ
persoon moet reciteren: Ơűj žjŞ
ơ
j  A Cźũ ƅb ^ źń ƅ
jk j šůA jĬĵ


overvloedig en wanneer Satan hem verleidt om te masturberen,
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ 
moet hij zich onmiddellijk keren naar het hof van Allah Ȑ

h

h

en Ơ^
 źû ńh ƅơ reciteren uit zijn hart. Hij moet de vijf dagelijkse
Gebeden standvastig verrichten. Na het Fajr Gebed dient hij
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ weet alles.
regelmatig Sura-e-Ikhlas te reciteren, Allah Ȑ
)DWDDZDH5D]DYL\\DK9RO 

Het is geschreven in ‘Shajra-e-Attariyyah’ dat als iemand 11
keer elke ochtend Sura-e-Ikhlas reciteert, satan zal met zijn
leger niet slagen om een dergelijk persoon te laten zondigen,
tenzij hij zelf de zonde doet. Voor gedetailleerde informatie
met betrekking tot de verschrikkelijke gevolgen van masturbatie,
kunt u het 18 pagina’s boekje ‘Amrad Pasandi ki
Tabahkariyan’ te lezen.

Methode van Ghusl in Stromend water
Als iemand een bad neemt in stromend water, zoals rivier of
kanaal en blijft in het water voor een tijdje, zal de Sunnah van
14
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het driemaal wassen en het verrichten van Wudu zal worden
voldaan. Het is niet nodig om alle organen drie maal te
bewegen in stromend water. Echter, in het geval van het
uitvoeren van Ghusl in een zwembad (niet stromende water)
dienen de organen drie keer gewassen te worden volgens de
Sunnah. Het staan in de regen (of onder de kraan of douche)
heeft dezelfde regeling als stromend water. Bij het maken van
Wudu in stromend water, is het voldoende om de organen
voor een tijdje gewoon te houden. Ook bij het maken van
Wudu in stilstaand water, is het driemaal bewegen van de
organen gelijk aan het wassen van de organen.
'XUUH0XNKWDU5DGGXO0XNKWDU9RO3

In al deze gevallen van Wudu en Ghusl zullen het spoelen van
de mond en het wassen van de neus gedaan moeten worden.

Regel van het Douchen is Hetzelfde als dat van
Stromend water
In ‘Fatawa-e-Ahl-e-Sunnat’ is het vermeld dat het verrichten
van Ghusl onder een fontein (of douche) is vergelijkbaar met
het nemen van een bad in stromend water. Dat betekent dus
dat indien men even lang onder de douche blijft als de tijd die
nodig is om Wudu of Ghusl uit te voeren, dan zal de Sunnah
van het drie keer wassen van de organen worden voldaan. In
het boek Durr-e-Mukhtar is vermeld dat als iemand in
stromend water, een grote vijver, of in de regen even lang staat
15
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als de benodigde tijd voor Ghusl en Wudu, dan heeft hij de
volledige Sunnah verricht. 'XUUH0XNKWDU5DGXLWJHYRHUGGXO0XNKWDU
9RO3 Vergeet niet! Spoelen van de mond en het wassen
van de neus is verplicht in Ghusl en Sunnah in Wudu.

Aandachtspunten bij het nemen van een Douche
Als er een douche is in de badkamer, zorg ervoor dat u tijdens
naakt douchen of baden uw gezicht of rug niet naar de Heilige
Ka'bah richt. Vergelijkbare voorzichtigheid moet ook worden
genomen in de W.C. Het gezicht of rug richting Qiblah betekent
dat gezicht of rug binnen de 45q richting Qiblah bevindt.
Daarom is het noodzakelijk dat de richting van het gezicht of
de rug 45q van de Qiblah draait. De meeste mensen zijn zich
niet bewust van deze regel.

Corrigeer de Richting van W.C.
Controleer de richting van de douche en W.C. in uw huizen
etc. met behulp van kompas of een ander apparaat. Als het
verkeerd is, corrigeer dit, zodat dit de mensen beschermt tegen
de gruwelijke straf in het Hiernamaals. Het is beter om de
W.C. 90q uit de richting van Qiblah te installeren, dat wil
zeggen naar de richting waar het hoofd is gekanteld voor het
uitvoeren van Salaam aan het eind van het Gebed. Metselaars
gaan meestal voor het gemak in de bouw en schoonheid; ze
doen niet de moeite over omgangsvormen in verband met
Qiblah. Moslims moeten zich concentreren op echte verbetering
16
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van het Hiernamaals in plaats van onnodige schoonheid/luxe
van het huis.

Wanneer is het Sunnah om Ghusl te verrichten?
Het is Sunnah om Ghusl te verrichten op Vrijdag, Eid-ul-Fitr,
Eid-ul-Adha, de dag van ‘Arafah (9e Zul-Hajja-tul-Haram) en
wanneer men Ihraam gaat dragen. )DWDZDHt$ODPJLUL9RO3 

Wanneer is het Mustahab (gewenst) om Ghusl te
doen?
Het uitvoeren van Ghusl is Mustahab (gewenst) in de volgende
gevallen:
1.

Tijdens het Heilige verblijf in ‘Arafat.

2.

Tijdens het Heilige verblijf in Muzdalifah.

3.

Wanneer men Gezegende Haram bezoekt.

4.

Wanneer men zichzelf presenteert in het hof van de
Äǭ
Geliefde en Gezegende Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä .

5.

Voor Tawaaf.

6.

Wanneer men Mina binnentreedt.
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7.

Tijdens de drie dagen wanneer er stenen worden gegooid
op de duivels.

8.

Tijdens Shab-e-Bara’at.

9.

Tijdens Shab-e-Qadr.

10. Tijdens de nacht van ‘Arafah.
11. Voor een Milaad bijeenkomst.
12. Voor andere gunstige en gezegende bijeenkomsten.
13. Na het geven van een bad aan een overleden persoon.
14. Voor een ‘gek’ persoon die herstelt van waanzin.
15. Na het herstellen van bewusteloosheid.
16. Na het herstellen van dronkenschap.
17. Na berouw van een zonde.
18. Voor het dragen van nieuwe kleding.
19. Na het terugkeren van een lange reis.
20. Na afloop van ‘Istihadah’ (vaginale bloeding door ziekte).
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21. Voor het Gebed, bij het optreden van een zonne- en

maansverduistering.
22. Voor ‘Sala-tul-Istisqa’ (het gebed voor regenval).
23. In tijden van angst, extreme droogte en zware stormen.
 Als het lichaam is gekleurd met een onzuiverheid, maar

het niet bekend is waar de vlek eigenlijk ligt. 
%DKDUH6KDULtDWGHHOEO] 

Meerdere Intenties in één Gusl
Als er verschillende redenen zijn voor het verrichten van
Ghusl, bijvoorbeeld als men een nachtelijke emissie had en het
zijn Eid dagen en/of het is vrijdag, het uitvoeren van één Ghusl
met intenties voor alle drie redenen is voldoende en men zal
beloond worden voor alle drie. 'XUUH0XNKWDU5DGGXO0XKWDU
YROS

Het verrichten van Ghusl in Regen
Het is Haram als iemands Sitr (deel van het lichaam dat
verborgen dient te worden) wordt blootgesteld terwijl men Ghusl
aan het verrichten is. Iemands Sitr mag nooit getoond/ blootgesteld
worden naar anderen tijdens het verrichten van Ghusl. )DWDZDH
5D]DYL\\DKYROS 
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Bij het douchen in de regen etc. moet men een dikke sjaal over
zijn broek wikkelen zodat de kleur van de dijen niet blootgesteld
wordt aan anderen wanneer een natte broek aan het lichaam
kleeft.

Hoe is het om te Kijken naar een Persoon die Strakke
kleding aanheeft?
Het is niet toegestaan om te kijken naar de Sitr wanneer
iemand strakke kleding aanheeft, of kleding dat los zit maar
blijft hangen bij een orgaan vanwege de wind of blijft op zo´n
manier kleven dat de vorm van een orgaan duidelijk zichtbaar
is wanneer men baadt in de regen, aan de zee etc.. of als de
volledige ronding van de dij duidelijk zichtbaar is. Dezelfde
regel geldt ook voor het kijken naar een volledige orgaan van
Sitr van een persoon die strakke kleding aanheeft.

Wees Voorzichtig tijdens het Naakt baden
Wanneer men alleen is en naakt de Ghusl verricht of broek
draagt die waarschijnlijk de kleur van de dijen kan openbaren
als het nat is en kleeft/plakt, zorg er dan ten alle tijden voor dat
noch het gezicht noch de rug in de richting van de Heilige
Ka´bah is.

Als Ghusl Verkoudheid veroorzaakt, dan…?
Als men lijdt aan verkoudheid of een ooginfectie etc. en hij is
er heel zeker van, zijn ziekte zal verergeren door te baden vanaf
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zijn hoofd of andere ziektes zal oplopen, dan is het toegestaan
om een bad te nemen vanaf het nek, maar hij moet de mond
spoelen en water snuiven in de neus. Na het afvegen van elke
deel van het hoofd met de natte handen, zal zijn Ghusl compleet
zijn. Na genezing van ziekte, moet hij zijn hoofd wassen; het
helemaal opnieuw verrichten van Ghusl is niet noodzakelijk.
%DKDUH6KDULtDW3DUW30DGLQDWXO0XUVKLG%DUHLOO\6KDULI

Voorzichtigheid met het Gebruik van een Emmer
voor Ghusl
Tijdens het gebruiken van een emmer voor Ghusl, plaats de
emmer op een stoel of krukje etc. zodat de waterdruppels niet
in de emmer vallen. Als men een mok gebruikt voor het
verrichten van Ghusl, plaats deze dan ook niet op de vloer.

Knotje in het Haar
Als men een knotje in het haar heeft, is het niet noodzakelijk
om het los te maken en het haar te wassen in Ghusl. %DKDUH
6KDULtDW3DUW30DGLQDWXO0XUVKLG%DUHLOO\6KDULI 

Tien Regels voor het Reciteren of het Aanraken van
de Heilige Quran in de staat van Onreinheid
1.

Als Ghusl verplicht is op iemand, is het Haram voor hem
om de Masjid binnen te treden, Tawaf uit te voeren, de
Heilige Quran aan te raken, om uit de Quran te reciteren
zonder deze aan te raken, om een vers van de Quran te
21
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schrijven, om een Quranische Ta´wiz te schrijven (dit is
alleen Haram wanneer men het papier aanraakt tijdens
het schrijven; anders is het toegestaan). (Fatawa-e-Ahl-eSunnat-unpublished) Ook, als men zo´n Quranische Ta´wiz
aanraakt, een ring wat Quranische versen bevat aanraakt
of draagt of als er Huruf-e-Muqatta´at op staan is ook
Haram. 'XUUH0XNKWDU5DGGXO0XKWDUYROS (Er is geen
kwaad in het dragen van of het aanraken van een Ta'wiz
dat verpakt is in plastic en genaaid is in leer of stof).
2.

Als de Quran een omhulsel bevat, is er geen kwaad in het
aanraken van de omhulsul zonder Wudu of Ghusl. $O
+LGD\DKPDt)DWKXO4DGLUYROS 

3.

Ook, is er geen kwaad in het vasthouden van de Heilige
Quran met een dergelijke doek of zakdoek etc. die u geen
van beiden draagt/gebruikt en ook niet als de Quran erin
is verpakt/gewikkeld. 9HUNUHJHQDIJHOHLG YDQ 5DGGXO0XKWDU
9RO3 

4.

Het is Haram om de Heilige Quran aan te raken met de
mouw van een shirt of met een deel van de hoofddoek of
met een uiteinde van een sjaal/ omslagdoek terwijl de
andere uiteinde op een schouder rust omdat al deze
dingen direct verbonden zijn met de Junub. 'XUUH
0XNKWDU5DGGXO0XKWDU93%DKDUH6KDULtDW3DUW3
0DGLQDWXO0XUVKLG%DUHLOO\6KDULI 
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5.

Er is geen kwaad in het reciteren van een vers uit de
Heilige Quran met de intentie van Du´a (gebed/gebeden)
of voor spirituele voordelen bijvoorbeeld het lezen van
È Ǡȑ
 È ǃÆ ơ, het lezen van ƠŹ
ƠȔ
 Æ ȦÆÈ ǕǠȑ
 Ä È ȖÆ Ä ȒǾü Èȑ  ÇÆ §Ä ɟÆ Çü ȒÆȑ ǜÅ ȖÈ ǖÄ Èȑ Ä ơ
ÄÇ ɟÆ Çü Ȓȑ ȔÆ Ǧ
ÄÇ ȘÆ Ȗü Ǖ
als dankbaarheid of het lezen van Ơ¼
 Ä ȠÈ ǾÅ ǑÆ §Æü ɟȦÄÈ ȑÆĂ ǀ șÄÇ Æ ¾Æ
Ä ɟÇü ȒÆȑǀșÄÇ Æơ bij
het horen van het nieuws van het overlijden van een
Moslim (of bij het horen van ander verdrietig/droevig
 ÄÇ ǑÄ ¾Ä Ǣ
ÄÇ ǽÄ te
nieuws), of als men het voornemen heeft om Allah Ȑ
lof prijzen met het lezen van Sura-e-Fatihah, Aya-tulKursi of de laatste drie verzen van Sura-e-Hashr met dien
verstande dat in alle drie de gevallen, er geen intentie is
voor het reciteren van de Quran. 9HUNUHJHQDIJHOHLG YDQ
)DWDZDHt$ODPJLUL9RO3 

6.

De drie Quls van de Heilige Quran kunnen worden
greciteerd door het weglaten van het woord Qul met de
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ . Het lezen met
intentie van het lofprijzen van Allah Ȑ
het woord Qul ook al is het voor het prijzen van Allah
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ is niet toegestaan (als Ghusl verplicht is). Want hier
Ȑ
wordt het woord ´Qul´ gedefinieerd als Quran, intentie is
niet van toepassing. %DKDUH6KDULtDW 3DUW 3 %DUHLOO\
6KDULI 

7.

Het is Haram om de Heilige Quran of een Quranische
vers aan te raken zonder Wudu. Echter, er is geen kwaad
in het reciteren uit het hoofd of door er naar te kijken
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(zonder het aan te raken). 5DGGXO0XKWDU 9RO 3 Պ
%DKDUH6KDULDtDW3DUW30DGLQDWXO0XUVKLG%DUHLOO\6KDULI 

8.

Als men geen Wudu heeft of Ghusl is verplicht op hem,
dan is het Haram voor diegene om gebruiksvoorwerpen
aan te raken (zoals borden, kopjes, etc.) waar Quranische
verzen op (in) geschreven staan. )DWDZDH5D]DYL\\DK9RO
3 

9.

Het is afgeraden om zulke gebruiksvoorwerpen te
gebruiken; echter, er is geen kwaad om iets te drinken in
zulke gebruiksvoorwerpen met de intentie van genezing
van ziektes. %DKDUH6KDULtDW3DUW3 

10. Dezelfde regels gelden voor het aanraken of het reciteren

van de vertaling van de Heilige Quran. )DWDZDHt$ODPJLUL
9RO3 

Het Aanraken van Religieuze boeken Zonder Wudu
Het is Makruh-e-Tanzihi (ongewenst) voor degene die geen
Wudu heeft evenals voor degene voor wie Ghusl Fard is om
boeken van Fiqh (Islamitische Jurisprudentie), Tafsir (commentaar
van Quran) en Hadis aan te raken. )DWDZDHt$ODPJLUL9RO3
 Echter, er is geen kwaad in het aanraken van zulke boeken
met behulp van een stuk stof ook al is dat stuk kleed
verbonden met het lihcaam. Echter, het aanraken van
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Quranische verzen of de vertaling hiervan welke aanwezig zijn
in deze boeken is Haram. %DKDUH6KDULtDW3DUW30DGLQDWXO
0XUVKLG%DUHLOO\6KDULI Men moet voorzichtig zijn bij het lezen
van Islamitische boeken of kranten zonder Wudu, zoals
gewoonlijk bevatten deze Quranische verzen en hun vertalingen.

Recitatie van Vredesgroet in de staat van Onreinheid
Er is geen kwaad in het reciteren van Vredesgroet (Salat ´Alan
Nabi) en Du´a etc. wanneer men Ghusl plichtig is; echter, de
voorkeur gaat er naar uit om eerst de mond te spoelen of eerst
Wudu uit te voeren. %DKDUH6KDULtDW 9RO 3  Het is ook
toegestaan om de Azaan te beantwoorden. )DWDZDHt$ODPJLUL
9RO3 

Wat als een Vinger bedekt is door een Inktlaag of iets
dergelijks…?
Een bloemlaagje op de nagels van koks, een inktlaagje op de
nagels van schrijvers en vlekken achtergelaten door vliegen en
muggen (voor iedereen) hebben geen effect op Ghusl als ze
wegens onoplettendheid ongewassen achtergeblijvn. 'XUUH
0XNKWDU 5DGGXO0XKWDU 9RO 3 Echter, als men erachter
komt, moet de laag/vlek verwijderd worden en het oppervlak
eronder gewassen worden. Het Gebed die men eerder verricht
heeft zonder de vlek eraf gewassen te hebben wegens
onoplettendheid, wordt als geldig beschouwd.
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Belangrijk: wegens onoplettendheid wordt het Gebed dus geldig
beschouwd! -DGGXO0XPWDU9RO3 

Wanneer wordt een Kind Volwassen (Baligh)?
Jongens worden als Baligh beschouwd wanneer ze hun eerste
nachtelijke emissie hebben tussen de leeftijd van 12 en 15 jaar,
en meisjes worden als volwassenen beschouwd wanneer zij hun
eerste menstruatie hebben tussen de leeftijd van 9 en 15 jaar.
Zodra ze volwassen zijn, zijn ze verplicht om zich te houden
aan de wetten van de Shari´ah. Dus, in het geval van het
bereiken van de volwassenheid door nachtelijke emissie of
menstruatie, wordt op hem/haar Ghusl verplicht. Als er geen
enkele signalen van volwassenheid zich voordoen, worden
beiden (jongens en meisjes) gezien als volwassenen wanneer zij
de leeftijd van 15 jaar behaald hebben volgens de Hijri
(Islamitische) kalender. $O/XEDEIL6KDUKLO.LWDE9RO3 

De Volgorde van het Plaatsen van Boeken
1.

De Heilige Quran moet boven alle boeken geplaatst
worden, dan de boeken van Tafsir, Hadis, Fiqh en daarna
andere Islamitische boeken. Men moet deze volgorde
aanhouden. 'XUUH0XNKDWDU5DGGXO0XKWDU9RO3 

2.

Plaatst helemaal niets, geen enkele voorwerp, zelfs geen
pen, op deze boeken. Evenals, plaats ook geen voorwerp
op de bagage met deze boeken.
26

www.dawateislami.net

Methode van Ghusl (Grote wassing)



Het Gebruiken van Papier als Inpakmateriaal
1. Het is verboden om pagina´s van religieuze literatuur te
gebruiken om iets mee in te pakken of als
verpakkingsmateriaal. Het gebruik van lakens, diner
matten met prints van coupletten of geschriften
(bijvoorbeeld naam van de onderneming, etc.) in elke taal
is verboden. 9HUNUHJHQDIJHOHLG YDQ 'XUUH0XNKWDU 5DGGXO
0XKWDU9RO3



2. De alfabetten van alle talen dienen te worden
gerespecteerd. 5DGGXO0XKWDU 9RO 3  (Voor verdere
informatie, verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘Faizan-eBismillah’ in het boek `Faizan-e-Sunnat´)

3. Meestal zijn bedrijfslabels gestikt op een hoek van de
gebedskleden. Die dienen verwijderd te worden.

De Afbeelding van de Heilige Ka'bah op
Gebedskleden
Bij het gebruik van gebedskleden bedrukt met afbeeldingen
van de Heilige Ka'bah of de Heilige Groene Koepel, is er een
risico dat de voet of de knie op de heilige beelden komt tijdens
het Gebed. Vandaar dat het gebruik van zulke gebedskleden
niet geschikt is. )DWDDZDH$KOH6XQQDW 
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Een van de oorzaken van satanishe influisteringen
(Waswasah) is het plassen in de badkamer. Hadzrat Sayyidunā
Æ
‘Abdullah bin Mughaffal ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʝ
Ä §Ä heeft overgeleverd dat de
Äǭ
Geliefde en Gezegende Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä heeft het
Äǭ
verboden om in de badkamer te plassen. Hij ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä
heeft gezegd: ‘Zonder twijfel, dit veroorzaakt meestal
satanische influisteringen.’ -DPLH7LUPL]L9RO3 

Verplichte Handelingen van Tayammum
Er zijn drie Faraid (verplichte handelingen) in Tayammum:
1.

Intentie.

2.

Vegen met de handen over het hele gezicht

3.

Vegen/Strijken van beide armen inclusief de ellebogen.
%DKDUH6KDUL DWGHHO30DGLQDWXO0XUVKLG%DUHLOO\6KDULI 

Tien Sunnahs van Tayammum
 6 k ŗ
1. Het reciteren van "
2. Het slaan van de handen op de grond.
3. Heen en weer verplaatsen van de handen op de grond
4. Houd ruimte tussen de vingers.
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5. Stoten van beide handen en het raken van de bodem van
ene duim tegen de andere, wees voorzichtig dat er geen
geluid van klap ontstaat.
6. Veeg het gezicht en daarna de handen.
7. Veeg het één na de andere af zonder uitstel.
8. Afvegen de rechterarm en dan de linkerarm.
9. Strijk (Khilal doen van) de baard.


Veeg (Khilal) de vingers als er stof tussen de vingers blijft
hangen. Als er geen stof op de handen bevindt doordat
bijvoorbeeld op een steen werd geslagen dan is Khilal van
de vingers Fard. Er is geen noodzaak om de handen
opnieuw op de grond te slaan voor Khilal. %DKDUH6KDUL DW
GHHO30DGLQDWXO0XUVKLG%DUUHLO\6KDULI 

Methode van Tayyammum (Hanafi)
Neem de intentie (Niyyat) om Tayammum te verrichten
(Niyyat is het voornemen in het hart en om deze mondeling uit
te spreken is beter. Bijvoorbeeld, maak intentie in deze
woorden: ik doe de intentie om Tayammum te verrichten, om
mezelf te zuiveren van onreinheid en om mezelf gereed te
 6  k ŗ en met de vingers wijd
maken voor het Gebed). Reciteer "
open, slaat men de handen op een pure voorwerp dat gemaakt
is van natuurlijk aarde (voorbeelden hiervan zijn: stenen,
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kalksteen, bakstenen, muren, grond van aarde etc.) en sleep
met de handen heen en weer op het voorwerp. Als de handen
overmatig stof bevatten, verminder het overmatige stof door de
handen tegen elkaar te stoten. Veeg het hele gezicht met de
handen, zodanig dat geen enkel deel van het gezicht
overgeslagen wordt. Tayammum zal niet gelden als zelfs een
deel ter grootte van een haar wordt overgeslagen. Sla dan weer
met de handen op het voorwerp zoals u eerder gedaan heeft, en
veeg beiden armen van de vingertoppen (en inclusief) tot aan
de ellebogen.
Een betere manier om dit te doen is om eerst de rechterhand te
vegen met de binnenzijde van vier vingers van de linkerhand,
houd de linkerduim apart, start vanaf de buitenzijde van de
vingertoppen van de rechterhand en sleep deze tot aan de
buitenzijde van de rechterelleboog. Vervolgens sleept men met
de binnenzijde (palm) van de linkerhand, van rechterelleboog
tot aan de rechterpols, door middel van wrijven. Gebruik
vervolgens de binnenkant van de linkerduim om de achterkant
van de rechterduim te vegen. De linkerarm moet op dezelfde
wijze geveegd worden als de rechterarm. )DWDZDH7DWDUNKDQL\\DK
9RO3

En als het afvegen met palm en vingers samen wordt gedaan,
zal Tayammum nog steeds gelden of een draaibeweging wordt
gedaan vanuit de vingers in de richting van de elleboog of
andersom. Maar dit zou in strijd met de Sunnah zijn. Bij
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Tayammum is het geen vereiste om over uw hoofd en voeten te
vegen. *HPHHQVFKDSSHOLMNHERHNHQYDQ,VODPLWLVFKH-XULVSUXGHQWLH

Vijfentwintig Madani Parels van Tayammum
1. Het ding dat niet verandert in as noch smelt en noch
verzacht of verbrand wordt aangemerkt als aarde en kan
worden gebruikt voor Tayammum. Tayammum is toegestaan
met zand, kalksteen, kohl, zwavel, steen, smaragd en
andere edelstenen, ongeacht of er stof op deze aanwezig
is. $O%DKUXO5DDLT9RO3
2. Tayammum is toegestaan met potten gemaakt van
gebakken steen, porselein of klei. Toch zal Tayammum
niet toegestaan zijn als ze zijn bedekt met een laag van
niet-aarden materialen, bijvoorbeeld glas. )DWDDZDH$ODPJLUL
9RO3 

3. Stof, steen etc. dat gebruikt wordt voor Tayammum moet
zuiver zijn dus er horen geen sporen van onzuiverheden
op te zijn. Zelfs als de onzuiverheid is verdwenen door
verdamping, dan is het ook niet aanvaardbaar voor
Tayammum. 'XUUH0XNKWDU5DGGXO0XNKWDU9RO3 Als
een stuk grond, een muur, of modder op de grond wordt
gekleurd met onreinheid, en als de vlek uitdroogt en
verdwijnt als gevolg van de wind of zonnewarmte, worden
ze als zuiver voor het Gebed beschouwd, maar kan niet
worden gebruikt voor Tayammum.
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4. Het vermoeden dat het onzuiver kan zijn geweest is
nutteloos en niet betrouwbaar.
5. Een stuk hout, doek, tapijt etc. kan gebruikt worden voor
Tayammum als het gedekt is in zoveel stof dat de vingers
zich erin kunnen wikkelen. )DWDDZDH$ODPJLUL9RO3 
6. Tayammum is toegestaan met een vorm kalk, modder of
stenen muur van de Masjid of thuis, mits het niet bedekt
is met olie verf, plastic verf, matte afwerking, behang of
iets wat niet van aarde is. Als marmer is gemonteerd op de
muur dan is het bruikbaar voor Tayammum.
7. Indien iemand Wudu of Ghusl wilt verrichten en het
water is niet in zijn bereik (d.w.z. hij kan niet aan water
komen), kan hij Tayammum verrichten in plaats van de
Wudu en Ghusl. )DWDDZDH4DGL.KDQPHW$ODPJLUL9RO3 
8. Als er een ware vrees is dat Wudu of Ghusl een ziekte
zouden kunnen versterken of verlengen, of het is een
persoonlijke ervaring dat wanneer Wudu of Ghusl werd
uitgevoerd, de ziekte erger werd. Evenzo is een goede en
capabele moslim arts die geen Fasiq is (degene die de
verplichte religieuze wetgeving niet volgt), vertelt dat
water schade zal veroorzaken, kan Tayammum worden
uitgevoerd in deze gevallen. 'XUUH0XNKWDU5DGGXO0XKWDU
9RO3 
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9. Als het water schade aanricht door het baden vanaf het
hoofd, neem een bad vanaf de nek en veeg het volledige
hoofd af. %DKDUH6KDUL DW GHHO  S  0DGLQDWXO0XUVKLG
%DUHLOO\6KDULI

10. Tayammum is toegestaan indien de aanwezigheid van het
water is onbekend, binnen de straal van een mijl. 'XUUH
0XNKWDU5DGGXO0XKWDUYROS

11. Als Zam Zam water beschikbaar is in een hoeveelheid
waarbij Wudu mogelijk is, dan is Tayammum niet
toegestaan. %DKDUH6KDUL DWGHHOS
12. Als het ernstig koud is en er is een sterk vermoeden dat
het baden zou resulteren in ziekte of dood; en er zijn geen
beschermende middelen beschikbaar tegen de kou dan is
Taymammum toegestaan. )DWDDZDH$ODPJLULYROS 
13. Als het voor een gevangene niet is toegestaan om Wudu te
verrichten, moet hij Tayammum verrichten en zijn Gebed
verrichten, maar later moet dit Gebed herhaald worden.
Als de beveiligers of vijanden de gevangen niet laten
bidden, dan dient hij het Gebed te verrichten met gebaren
en later zijn Gebed in te halen. LELG
14. Indien het vermoeden bestaat dat de caravan uit het zicht
gaat (of de trein zal vertrekken) als gevolg van het zoeken
van water, dan is Tayammum toegestaan. LELG
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15. Men sliep in de Masjid en Ghusl is verplicht geworden
(vanwege nachtelijke emissie), moet hij Tayyammum meteen
verrichten op dezelfde plaats. Dit is de meest voorzichtige
manier. $IJHOHLG YDQ )DWDDZDH5D]DYL\\DK 9RO 3 5D]D
6WLFKWLQJ/DKRUH Hij moet dan onmiddellijk de Masjid verlaten.
Elke vorm van vertraging is Haram. )DWDDZDH$ODPJLUL9RO
3

16. Wanneer de beschikbare tijd voor het Gebed te kort is en
er een risico is dat hij het Gebed zal missen als hij Wudu
of Ghusl verricht, dan moet hij Tayammum verrichten en
vervolgens het Gebed verrichten. Het Gebed zal moeten
worden herhaald met de verplichte Wudu/Ghusl.
)DWDDZDH5D]DYL\\DK9RO3 

17. Als een vrouw wiens menstruatie of postnatale bloeding is
beëindigd, geen toegang heeft tot water dan dient ze
Tayammum te verrichten. %DKDUH6KDUL DW GHHO  3
0DGLQDWXO0XUVKLG%DUHLOO\6KDULI 

18. Als een persoon op zo een plek is waar noch water of een
aarden voorwerp aanwezig is voor Tayammum, dan zou
hij de gebedsbewegingen moeten uitvoeren binnen het
gebedstijd zonder de intentie voor het verrichten van het
Gebed. Zodra hij water of een aarden voorwerp tot zijn
beschikking heeft, dient hij het Gebed te verrichten nadat
hij Wudu/Tayammum heeft verricht
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19. De methode voor Tayammum in plaats van Wudu en
Ghusl is hetzelfde.
20. Indien op iemand Ghusl verplicht is, hoeft hij niet 2 maal
Tayammum te verrichten voor Wudu en Ghusl; hij kan
voor allebei de intentie maken. Als er maar één intentie
was voor Ghusl of Wudu dan is het ook voldoende.
21. De oorzaken die Wudu ongeldig maken of Ghusl
verplicht stellen, maken de Tayammum ook ongeldig.
22. Als een vrouw een sieraad draagt in haar neus dan dient
dat verwijderd te worden anders zal dat stukje niet
kunnen worden geveegd.
23. Dat gedeelte van de lippen wat zichtbaar is wanneer men
de mond gesloten heeft in een normale houding (niet te
strak) dient ook geveegd te worden. Als iemand zijn
mond zo strak dicht houdt dat een gedeelte ongeveegd
blijft dan zal de Tayammum niet geldig zijn. Hetzelfde
geldt voor de ogen als men die te strak sluit.
24. Als iemand een ring of horologe draagt, dient dat
verwijderd te worden zodat men daaronder ook kan
vegen. Islamitische zusters dienen hun armbanden etc.
ook af te doen om daaronder ook te vegen. Er is meer
aandacht en zorgvuldigheid nodig bij Tayammum in
vergelijking met Wudu.
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25. Een ziek of gehandicapte persoon die geen handen en
voeten heeft dus die niet zelf Tayammum kan verrichten,
moet worden geholpen door een andere persoon met het
verrichten van Tayammum. In zo een geval hoeft degene
die helpt geen intentie te maken; maar daarentegen
degene die wordt geholpen met verrichten van Tayammum
dient wel een intentie te maken.

Madani Advies
Om de wetten en regels betreft Wudu te leren is het boekje
‘Methode van Wudu’ en om de wetten en regels betreft het
gebed te leren is het boekje ‘Methode van het Gebed’ zeer
nuttig om te bestuderen.
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ! Schenk ons telkens de gelegenheid om de wetten
O Allah Ȑ
en regels betreft Ghusl te lezen, begrijpen en aan andere door
te geven en schenk ons de gelegenheid om de Ghusl volgens de
Sunnah te mogen verrichten.
ğ
h ûh h  hh iġ ğ h
űŰŎh bh ȳjȔAbj
ŷžŰŠǓĵšȩĬAǔŔ

û hû

h

û 

k ğ
ǻj
 ŲƅAƱ
j ǻjŲA
j j ȍAj aĵƎ

Genezing van Kanker
ȐÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ÄǽȜøȹ Ȓ øÆȑȻ ǜ
Å øȖÈ ǖÄ È øȑÄ !

 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ en Geliefde Profeet
De zegeningen van Allah Ȑ
Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀ
ü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä zijn met Dawat-e-Islami. Er zijn veel patienten
die aan een dodelijke ziekte leden, wiens artsen de ziekte
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ongeneesbaar hadden verklaard. Maar zulke patienten hebben
genezing verkregen door te reizen in Madani Qafilah’s.
Volgens een bewering van een Islamitische broeder van
Maripur (Bab-ul-Madina, Karachi). Een Islamitische broeder
uit in Hawk’s bay (Bab-ul-Madina, Karachi) had kanker; hij
reisde mee in de Madani Qafilah met de liefhebbers van
ʄÄÇ ǭ
van Dawat-e-Islami; een
Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä
Å
Internationale niet-politieke religieuze beweging voor de
verspreiding van Quran en Sunnah. Gedurende de reis was hij
verdrietig en teleurgesteld. De deelnemers van de Madani
Qafilah stelden hem gerust en deden smeekbedes voor hem.
Op een ochtend moest hij plotesling overgeven waarbij een
stukje vlees ook uit kwam. Na dit voelde hij zich erg opgelucht.
Na het terugkeren van de Madani Qafilah bezocht hij de arts
en liet zich weer onderzoeken; hij was zeer verbaasd bij het
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ geen
zien van de resultaat dat hij door de gunst van Allah Ȑ
Æ
kanker meer had. Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ Ȝøȹ Ȓ øȑȻǜÅ øȖÈ ǖÄ ÈøȑÄ  Hij was weer gezond.

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
źŰŔ
ǔŔĶžû j ĸơA

37

www.dawateislami.net

www.dawateislami.net

