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Du’a voor het lezen van het boek  

Lees de vollgende Du’a (smeekbede) voordat je een religieus 
boek bestudeerd, of een Islamitische les bijwoont, je zult 

onthouden wat je hebt gestudeerd, : 
 

 

 

Vertaling: 

Oh Allah  Open de deur van kennis en wijsheid voor ons, en 

heb genade voor ons! O degene die het meest eervol en Glorieus is! 

 

 

 

 

Note: Reciteer Salat-‘Alan-Nabi (Vredesgroet) één keer voor 

en na de  Du’a. 
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(met uitleg over verschillende soorten van onreinheden)  

 

Voortreffelijkheid van Salat-‘Alan-Nabi  

De Profeet van de Mensheid, de Vrede van onze Harten en Geest, 

de meest Genereuze en Vriendelijke  heeft 

gezegd: ‘Degene die honderd  keer Vredesgroet op mij reciteert 

Allah  schrijft tussen zijn beide ogen dat hij vrij is van 

hypocrisie en het Hellevuur , en Hij  zal hem samen met 

de martelaars houden op de Dag des Oordeels.’ 
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Types van Onreinheden 

Er zijn twee soorten van onreinheden: 

1. Najasat-e-Ghalizah (intense onreinheid) 

2. Najasat-e-Khafifah (lichte onreinheid) 

Najasat-e-Ghalizah (intense onreinheid) 

1. Iets dat zich uitscheidt van het menselijke lichaam, waardoor 

Ghusl of Wudhu Wajib (noodzakelijk) wordt, is Najasat-e-

Ghalizah. Bijvoorbeeld, ontlasting, urine, stromend bloed, 

pus, een mondvol braaksel, mensturatie / bloeding na de 

bevalling, zaad, Mazi, Wadi.  

2. Het bloed wat niet stroomt uit een wond is rein. 

3. Water uit een ziek / pijnlijk oog is Najasat-e-Ghalizah. 

Water dat door pijn uit de navel of tepel komt is ook 

Najasat-e-Ghalizah.  

4. Stromend bloed van elk dier op het land zowel het vlees 
en vet van de kadaver zijn Najasat-e-Ghalizah. Carrion is 
een dier waarvan het bloed circuleert en is dood gegaan 
zonder Shari’ah slachting. Bovendien, een dier dat geslacht 
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is door een vuuraanbidder, een beeldenaanbidder, of een 
religieuze afvallige is ook een carrion zelfs als zo een persoon 
een halal dier geslacht heeft zoals een geit etc. met het 
reciteren van het vlees en de huid van dit dier zijn onrein 
geworden. Echter als een Muslim een haraam dier heeft 
geslacht volgens de Sharia’ah methode het vlees is rein 
maar het eten van het vlees is haraam. Deze uitspraak is niet 
van toepassing voor het varken wat Najis-ul-‘Ayn (dat wil 
zeggen, dat het nooit gereinigd kan worden op welke 
manier dan ook). 

5. Uitwerpselen en urine van een Haraam viervoeter zoals  
de hond, de leeuw, de feeks, de kat, de rat, de ezel, het 
muildier, de olifant, en het varken en de uitwerpselen van 
een paard. 

6. En uitwerpselen van elke Halal viervoeter zoals de koe, de 
buffel, de geit, de kameel. 

7. Uitwerpselen van een vogel die niet hoog kan vliegen 
zoals een kip en een eend. Ook als de vogel klein of groot 
is. 

8. Elk type van wijn en bedwelmende grog (alcoholische 
mengdrank gemaakt van water en rum); 

9. Uitwerpselen en urine van een slang; 
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10. Het vlees van wilde slangen en kikkers van wie het bloed 
circuleert ook als ze zijn geslacht. Zo ook als hun huid 
gebruind is; 

11. Het vlees, botten en haar van een varken ook als is het 
geslacht. Alle zijn Najasat-e-Ghalizah.  

 

12. Het bloed van de hagedis en kameleon is Najasat-e-
Ghalizah.  

13. De afscheiding van een olifant, romp en het speeksel van 
de leeuw, en de luipaard en andere viervoetters zijn 
Najasat-e-Ghalizah.  

Urine van een Baby is Onrein 

Er is een algemene misverstand dat de urine van een baby niet 
onrein is, omdat het nog geen vast voedsel eet. Dit is niet juist. 
De urine en ontlasting van een baby is ook Najasat-e-Ghalizah. 

Uitspraak omtrent Najasat-e-Ghalizah 

De uitspraak van ‘Najasat-e-Ghalizah’ is dat wanneer het het 
lichaam of een stuk van het kleed bevuild met een hoeveelheid 
dat groter is dan een dirham (grootte van 2 euro munt), dan is 
het Farz om het te reinigen. Als Salah (het gebed) verricht 
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wordt zonder het te reinigen, dan is de Salah niet geldig. Om de 
Salah met deze kennis en in deze staat te verrichten is er sprake 
van een ernstige zonde. Bovendien, als Salah is verricht in zo 
een staat dan beschouwt men de Salah als niet belangrijk, dan 
is dit Kufr (ongeloof). Als Najasat-e-Ghalizah het lichaam of 
een stuk van het kleed heeft bevuild gelijk aan de hoeveelheid 
van een dirham, dan is het Wajib (noodzakelijk) om het te 
reinigen. Als het gebed verricht wordt zonder het lichaam of 
het kleed te reinigen, dan zal de Salah Makroeh-e-Tahrimi 
(zwaar ongewenst) zijn en is het in dit geval Wajib om zo een 
gebed te herhalen na het reinigen van het lichaam en kleed. 
Het gebed opzettelijk verrichten zonder het te reinigen is een 
zonde.  

Als  Najasat-e-Ghalizah het lichaam of een stuk van het kleed 
heeft bevuild minder dan een hoeveelheid van een dirham, dan 
is het Sunnah om het te reinigen. Als de Salah verricht is 
zonder het te reinigen dan zal het gebed geldig zijn maar het is 
tegen de Sunnah. Het is beter om zo een gebed te herhalen. 

Uitleg van de Hoeveelheid Dirham 

Hier is een uitleg wat bedoeld wordt met Najasat-e-Ghalizah 
zij het meer, zij het minder of gelijk aan de hoeveelheid van 
een dirham. In het geval dat Najasat-e-Ghalizah zo dik is als 
uitwerpselen, mest etc., één dirham refereert naar de massa die 
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gelijk is aan 4.50 Masha (m.a.w.4.374 gram) in gewicht. Dus 
Najasat-e-Ghalizah wat meer of minder is dan één driham 
impliceert dat het meer of minder is dan 4.50 Masha in gewicht. 
Als  Najasat-e-Ghalizah dun is net zoals urine etc, één dirham 
refereert naar een bijzondere dimensie wat vastgesteld kan 
worden op de volgende manier. Houd de handpalm vlak en 
spreid het wijd, dan giet men langzaam water erop totdat er 
geen water meer op kan blijven. De dimensie van het verspreiden 
van het water refereert naar een dirham.  

Als Najasat-e-Ghalizah verschillende delen van het lichaam en 
kleed heeft bevuild en geen deel is bevuild gelijk aan één 
dirham, maar tezamen is het gelijk aan één dirham (m.a.w. het 
totaal aantal van onreinheid van alle delen is gelijk aan één 
dirham), dan zal het beschouwd worden als de gelijkenis van 
één dirham. En als het meer is dan één dirham dan zal het 
beschouwd worden als meer dan één dirham in het geval van  
Najasat-e-Khafifah zal ook dezelfde regel van toepassing zijn, 
de basis van de hele hoeveelheid.  

Najasat-e-Khafifah (omvat) 

De urine van wie het vlees Halal is (vb. de koe, de os, de buffel, 
de geit, de kameel etc.) en de urine van een paard. De 
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uitwerpselen van vogels van wie het vlees haraam is, of ze een 
roofdier zijn of niet (vb. de kraai, de grijpgier, de valk, en de 
havik etc.)  

Uitspraak omtrent Najasat-e-Khafifah 

De uitspraak omtrent Najasat-e-Khafifah is dat als een deel van 
het lichaam of kleed is bevuild met een hoeveelheid dat minder 
is dan 1/4de van dat deel, dan is het onschuldig. Voorbeeld, als 
een mouw of een hand is bevuild met een hoeveelheid dat 
minder is dan 1/4de van de mouw of hand respectievelijk dan is 
het onschuldig. Wat inhoudt dat de Salah verricht in deze staat 
geldig is. Echter, als het gehele 1/4de deel is bevuild dan zal de 
Salah niet geldig zijn. Tenzij de reiniging wel is verricht.  

Uitspraak omtrent Voedsel 

De uitspraak omtrent voedsel van elke viervoeter is hetzelfde 
als de uitspraak van hun uitwerpselen.  

 

Dierenhandelingen van het brengen van ingeslikt voedsel terug 
vanuit de maag naar de mond, en het opnieuw kauwen heet 
kauwsel. De koeien en kamelen kauwen door wat een schuimend 
speeksel veroorzaakt en dat vervolgens langs hun monden 
kwijlt. Het schuimde speeksel etc., druipend kwijl van hun 
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mond (koeien en kamelen) door het kauwen van het voedsel is 
Najasat-e-Ghalizah. 

Uitspraak omtrent Galblaas 

De uitspraak omtrent de galblaas van elk dier is hetzelfde als 
dat van hun urine. De glasblaas van Haraam dieren is Najasat-
e-Ghalizah terwijl dat van Halal dieren is Najasat-e-Khafifah. 

Het Uitbraaksel van Dieren 

De uitspraak omtrent het uitbraaksel van elk dier is hetzelfde 
als dat van uitwerpselen d.w.z. het dier van wie de uitwerpselen 
rein zijn zoals de mus en de duif, hun uitbraaksel is ook rein. 
En het dier van wie de uitwerpselen  Najasat-e-Khafifah zoals 
de havik, of de kraai, hun uitbraaksel is ook Najasat-e-
Khafifah. Zo ook, het dier van wie de uitwerpselen Najasat-e-
Ghalizah is, zoals de hen of de eend, hun uitbraaksel is ook 
Najasat-e-Ghalizah. Uitbraaksel betekent hier het voedsel of 
het water wat terugkeert vanuit de maag. 

Het dier van wie de uitwerpselen onrein zijn, zijn maag is de 
bron van onreinheid. Wat er ook terugkeert vanuit zijn maag, 
zal of onrein zijn van zichzelf of gemixt zijn met onreinheid. In 
ieder geval zal het onreinheid bevatten zoals uitwerpselen. 
Khafifah in Khafifah en Ghalizah in Ghalizah. Echter, deze 
uitspraak is niet van toepassing op datgene wat terugkeert 
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voordat het de maag heeft bereikt. Voorbeeld; tijdens het 
drinken van water als een hen stikt, en het water komt eruit 
voordat het de maag heeft bereikt, zal de uitspraak van de 
uitwerpselen van de hen niet van toepassing zijn voor dit 

water. (m.a.w. omdat dit water 

niet gemengd is met onreinheid noch heeft het de bron van 
onreinheid geraakt.) In plaats daarvan de uitspraak op dit 
water zal hetzelfde zijn als het overgelaten ding, van het dier 
omdat dit water teruggekeerd is naar de mond. Het 
overgelaten van een dier kan of Najasat-e-Ghalizah or Najasat-
e-Khafifah of twijfelachtig of Makruh (ongewenst) of rein zijn. 
Dezelfde uitspraak zal zijn op hetgeen wat is overgelaten dat 
zal van toepassing zijn op wat teruggekeerd is vanuit de mond 
voordat het de maag heeft bereikt van het specifieke dier. Het 
overgebleven van een vrije rondlopende hen is Makruh en het 
water wat boven vermeld is zal ook Makruh zijn. En als het 
water teruggekeerd is nadat het de maag heeft bereikt dan zal 
het  Najasat-e-Ghalizah zijn.  

Als Onzuiverheid druppelt in Melk of Water… 

De aparte uitspraken omtrent Najasat-e-Ghalizah en Khafifah 
zijn alleen toepasselijk wanneer de onreinheid het lichaam en 
het kleed hebben bevuild. Maar als de onreinheid, of het  
Najasat-e-Ghalizah of Najasat-e-Khafifah is, als het druppelt in 
een vloeibare substantie, zoals water of melk, het water of de 
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melk zal onrein worden ook als het maar één druppel is. Als 
Najasat-e-Khafifah gemixt wordt met Najasat-e-Ghalizah dan 
zal alles Najasat-e-Ghalizah worden. 

Hoe Reinigt men muur, land, boom etc.? 

1. Als een onrein stuk land opgedroogd is, waardoor de 
sporen van onreinheid d.w.z. tussen kleur en geur 
verdwijnen dan is het rein ongeacht of het gedroogd is 
door wind, zon, of vuur. Daarom, kan er op dat land Salah 
verricht worden. Maar Tayammum kan niet verricht 
worden met dit land. 

2. De boom, het gras, de muur en de steen wat vastgezet is in 
de grond alle zijn rein nadat ze zijn gedroogd (voorzien 
dat de sporen m.a.w. kleur en geur van onreinheid zijn 
verdwenen) als de steen niet vastzit in de grond dan zal 
het niet rein worden door drogen maar het is noodzakelijk 
om het te wassen. Zo ook als een boom of gras gekapt is, 
voordat de onreinheid is opgedroogd dan is het 
noodzakelijk om het te wassen zodat het weer rein wordt. 

 

3. Een steen die niet gescheiden kan worden met de grond 
zal gereinigd worden wanneer het opgedroogd voorzien 
dat de sporen van onreinheid niet meer bestaat anders is 
het noodzakelijk om het te wassen. 
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4. Als iets gehecht is aan de grond wat onrein wordt en het 
wordt gescheiden van de grond, nadat het is opgedroogd 
(waardoor de sporen van onreinheid verdwijnen) is het 
nog steeds rein.  

5. Als iets is gereinigd doordat er over is gewreven of dat het 
is opgedroogd en dat wordt later nat, zal het in dit geval 
niet onrein worden.  

Voorbeeld, een stuk land wordt onrein door middel van urine. 
Daarna, droogt het op en de sporen van onreinheid verdwijnen 
ook, nu is dit stuk land rein geworden. Nu als dit stuk land 
opnieuw nat wordt met welke reine vloeistof dan ook dan 
wordt het niet meer onrein.  

Methode om een Land met Bloedvlekken te Reinigen 

Als een kind of volwassene heeft geürineerd of zijn behoefte 
heeft gedaan op de grond of het bloed of pus dat vloeit uit een 
wond of het bloed dat stroomt uit een dier dat wordt geslacht 
valt op de grond en het wordt weggeveegd met een stukje kleed 
of doek etc., zonder het gebruik van water dat stuk land zal rein 
worden nadat het gedroogd is en de sporen van onreinheid zijn 
verdwenen, Salah kan ook hierop verricht worden.  

Stuk land Bestrooid met Mest 

Salah kan niet verricht worden direct op een stuk land dat 
bestrooid is met mest, ook al is het gedroogd. Hoewel Salah 
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verricht wordt op een dik stuk kleed wat gespreid is op het stuk 
land waar het mest bestrooid is wat gedroogd is dan is Salah 
geldig.  

Uitwerpselen van Vogels zijn Rein 

1. De urine en uitwerpselen van een vleermuis zijn beiden 
rein. 

 

2. De uitwerpselen van hoogvliegende halal vogels zoals de 
mus, duif en de watervogel etc. zijn rein. 

 

Bloed van een Vis is Rein 

Het bloed van aquatische dieren inclusief de vis en dat van de 
kever en de muskieten zijn rein. Zo ook, het speeksel en zweet 
van de muildier en de ezel zijn rein.  

Kleine Spetters van Urine 

1. Als er hele kleine spetters van urine ter grote van een 
naaldpunt valt op het lichaam of de kleding, dan zijn beiden 
rein.  

‘Een vleermuis is een vogel die houdt van duisternis. Hij hangt 
onderste boven in bomen, daken etc. gedurende de dag en 
vliegt in de nacht’.  
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2. Als een stuk kleding met zulke kleine spetters van urine in 
het water valt, zal het water niet onrein worden. 

 

Het Overblijven van Bloed in Vlees 

Het overgebleven bloed in vlees, mild en lever zijn rein. Maar 
als deze dingen gevlekt zijn met stromend bloed dan is het 
onrein. Het zal niet rein worden tenzij het gewassen wordt. 

 

Gedroogde botten van dieren 

Afgezien van zwijnen, alle andere dieren hun botten die niet 
gevlekt zijn met het vet van ‘carrion’ zijn puur. Hun haren en 
tanden zijn ook rein.   

Melk van Haraam dieren 

Het melk van haraam dieren is onrein. Hoewel, het melk van 
de merrie rein is, is het niet toegestaan om dit te drinken. 

 

Uitwerpselen van een Muis 

De uitwerpselen van een muis (zijn onrein, maar wanneer het) 
gemalen wordt met graan of het valt in olie, dan zijn deze meel 
en olie rein. Hoewel, als de smaak anders proeft van de meel en 
olie dan is het onrein. Als deze uitwerpselen in brood worden 
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gevonden, verwijder dan het gedeelte om de uitwerpselen. Het 
kan geen kwaad om de rest van het brood te nuttigen. 

 

Vliegen die zitten op Onreinheden 

1. Als de vlieg rust op ontlasting en wegvliegt, en zich vestigt 
op kleding, dan zal de kleding niet onrein worden. 

 

2. Tenzij het bekend is dat de modder op de weg onrein is 
(ook al is het door regen of andere reden), dan zal het  
gezien worden als rein. Dus als de voet of de kleding 
gevlekt is met het, en Salah wordt verricht zonder het te 
wassen, Salah zal geldig zijn maar het is beter om de 
gevlekte voet of kleding te wassen.  

Regels omtrent Regenwater  

1. Het regenwater dat valt van de (dak)goot is rein ook al 
zijn er onreinheden op het dak of aan het begin van de 
goot of dat de hoeveelheid van het regenwater in contact 
is gekomen met onreinheid gelijk is, meer is of minder is 
dan de helft van de onreinheid dan is het rein behalve als 
de onreinheid er voor zorgt dat de eigenschappen van het 
water veranderen bijvoorbeeld de kleur, geur en smaak. 
Dit is de geldige en de authentieke regel. Als de regen is 
gestopt, waardoor het stromend water stopt, dan zal het 
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stilstaande water en het water wat druppelt van het dak 
onrein zijn. 

2. Zo ook het regenwater wat stroomt door de riolering is 
rein tenzij de kleur, geur en smaak van de onreinheid 
duidelijk aanwezig zijn erin. Voor het maken van wudhu 
hiermee, als er zoveel deeltjes van de onreinheid zichtbaar 
zijn in het zichtbaar stromend water dat op zijn minst één 
deeltje van onreinheid zeker aanwezig zal zijn in het water 
als men de hand vult met water dan zal het onrein zijn 
wanneer je het in je hand neemt. En het verrichten van 
wudhu hiermee is haraam. Anders is het toegestaan maar 
het is beter om je hiervan te onthouden.  

3. Na de regenval, als de geur, smaak of deeltjes van onreinheid 
aanwezig zijn in stilstaand water of in het riool dan is het 
onrein, en anders rein.  

Stilstaand regenwater op Straat 

Het stilstaand regenwater in laag gelegen straten en wegen is 
rein, ook al is de kleur troebel. Soms vermengt het rioolwater 
zich. In dit geval, zal de voorgaande regel van toepassing zijn 
d.w.z. als er verandering is in kleur, geur of smaak van de 
onreinheid zal het beschouwd worden als onrein. En anders als 
rein. Echter nadat de regen is gestopt als het water niet langer 
stroomt en het bestrijkt een gebied minder dan 250 vierkante 
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meter en een beetje onreinheid of er zijn kleine deeltjes 
zichtbaar in het in dit geval is het onrein. Zo ook als iemand 
erin urineert wordt het onrein de modderspetters op de 
achterkant van broeken van de grond door het lopen is rein. 
Tenzij je zeker weet dat het onreinheid bevat. 

Water spatten Besprenkeld op Wegen 

Als water wordt besprenkeld in de straten en spatten van de 
grond komen op de kleding, de kleding zal niet onrein zijn. 
Maar het is beter om het te wassen.  

Zweten na het Reinigen met een Aardkluit 

Als iemand Istinja verricht (d.w..z. reinigen van privé gedeelte) 
met een aardkluit nadat hij zijn behoefte heeft gedaan of heeft 
geürineerd en het zweet van dat orgaan bevlekt de kleding of 
het lichaam; de kleding of het lichaam zal in dit geval niet 
onrein zijn.  

Als een Hond een menselijk Lichaam Aanraakt 

Als een lichaam of kleding wordt aangeraakt door een hond, 
het lichaam en kleding zal rein blijven, ook al is het lichaam 
van de hond nat. Maar, als er een onreinheid op zijn lichaam 
is, zal de regel anders zijn. Bovendien, als het lichaam of de 
kleding gevlekt raken met zijn speeksel zal het onrein zijn.  
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Wat als een Hond zijn Bek in Meel zet? 

Als een dier van wie het speeksel onrein is zoals de hond, 
(zwijn, leeuw, leeuwpaard, wolf, olifant, jakhals of elk ander 
dier) zijn mond heeft gezet in meel, en het meel was deeg, 
verwijder het deel waar het dier heeft gelikt, het overgebleven 
deeg is rein. En als het meel droog was, gooi het gedeelte weg 
wat nat is geworden.  

Wat als een Hond zijn Bek in een Pot zet? 

Als een hond zijn mond in een gebruikte klei pot zet dan een 
gladde oppervlak heeft of in een pot wat gemaakt is van 
Chinese klei of metaal, of gepolijste modder, dan zal het rein 
worden na drie keer wassen. En anders zal het rein worden na 
het drie keer te wassen en te drogen. Maar als er een spleet is 
ter grote van een haar in een porseleinen pot of een barst is in 
ander gereedschap dan zal het alleen rein worden nadat het 
drie keer gewassen en gedroogd is, alleen wassen zal het niet 
reinigen.  
 

Als een hond de oppervlakte van een kruik likt, het water erin 
zal niet onrein worden.  

 

Wat als een kat zijn mond in water zet De overige huisdieren 
zoals kat, muis, slang, hagedis etc. is ‘Makruh’.  
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Tragische dood van Drie Meisjes 

Melk, water en ander voedsel moeten bedekt blijven. Hier is een 
tragisch incident wat gebeurde in Bab-ul-Madinah Karachi. 

Een man en zijn vrouw lieten hun drie kleine dochters achter 
bij hun buren of families, en gingen naar Hajj. Maar opeens 
voor Hajj, stierven alle drie de dochters. De huilende ouders 
keerden terug naar Bab-ul-Madinah Karachi van de Heilige 
Makkah zonder Hajj verricht te hebben. Na onderzoek kwamen 
ze erachter dat de melk niet was bedekt; een hagedis viel erin 
en stierf. De drie kleine meisjes dronken van dezelfde melk en 
het vergif was de oorzaak van deze tragedie. Er wordt gezegd dat 
als een hagedis dood gaat in één of andere drank en het barst, 
zijn gif kan 100 mensen doden. 

Zweet van Dieren 

De dieren van wie de overblijfselen onrein is, het zweet en 
speeksel zijn ook onrein. De dieren van wie de overblijfselen 
rein zijn, zijn zweet en speeksel zijn ook rein. Het dier van wie 
de overblijfselen Makruh is, zweet en speeksel is ook Makruh.

 

Zweet van een Ezel is Rein 

Als een kleed is gevlekt met het zweet van een ezel of muildier, 
het kleed is rein, ongeacht de hoeveelheid zweet.  
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Met een Bebloede Mond water Drinken 

Als iemands mond bloedt zoveel dat zijn speeksel rood wordt, 

en hij drinkt erna gelijk water dan is het overgebleven water 

onrein. En als de roodheid verdwijnt, dan is het verplicht voor 

hem om zijn mond te reinigen door middel van spoelen. Als 

hij zijn mond niet heeft gespoeld maar zijn speeksel is een paar 

keer over de plek van onreinheid gepasseerd of door spugen of 

inslikken van speeksel, waardoor geen teken van onreinheid 

achterblijft, dan is in dit geval de mond rein. Als hij daarna 

water drinkt zal het rein blijven. Maar het is extreem vies en 

een zonde om het speeksel in deze conditie te slikken.  

 

Afscheiding van het Vrouwelijke urine Orgaan 

De afscheiding die vrijkomt bij het urine orgaan van vrouwen 

is rein. Als het het lichaam of de kleding bevlekt, is het niet 

nodig om het te wassen. Hoewel, het beter is om dit wel te 

wassen.  

Verrotten vlees 

Alhoewel het niet onrein is, verrot en vies ruikend vlees is 

Haraam om te consumeren.  
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Fles met Bloed 

Als men de Salah verricht met een fles urine of bloed of wijn in 
zijn zak etc., zijn Salah is niet geldig. Als er een ei in zijn zak is 
en de eidooier is veranderd in bloed, Salah zal geldig zijn.  

 

Water uit de Mond van een Lijk 

Het water wat uit een mond van een lijk komt is onrein. 
 

Onreine beddengoed 

1. Als men zijn droge voeten plaatst op een onrein en nat 
stuk land of op een onrein nat beddengoed, waardoor zijn 
voeten nat worden, dan zullen zijn voeten ook onrein 
worden. Hoewel, als er een damp is (d.w.z. vochtig en koelte 
waardoor de voeten niet nat kunnen worden) dan worden 
ze niet onrein.  

2. Als iemand slaapt in onreine kleding of op onrein 
beddengoed en hij zweet waardoor het onreine gedeelte 
nat wordt zo ook zijn lichaam dan zal zijn lichaam onrein 
worden, en anders niet.  

Natte Broek 

Als de kruis (d.w.z. het gedeelte van de broek/waar de benen 
boven bij elkaar komen) nat is, en hij laat een wind, de kleding 
zal niet onrein worden.  
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Stuk van een Mensenhuid 

Als menselijke huid, hoewel gelijk is aan de hoeveelheid van 
een nagel, valt in beperkt water (dat minder bestrijdt dan 225 
vierkante meter) dan zal dat water onrein worden, maar als een 
nagel in het water valt, zal het niet onrein worden.   

Opgedroogde mest 

1. Koken van eten op een vuur van opgedroogde mest (van 
koe / buffel) is toegestaan.  

2. Als brood de rook absorbeert van het brandende mest 
wordt het niet onrein.  

3. Het as van de gebrande mest is rein maar als de mest dooft 
voor het verandert in as dan is het onrein.  

Onrein water Besprenkeld op een Rooster 

Als onrein water besprenkeld wordt op een rooster of een oven 
dat wordt verdampt door de hitte, het brood dat erna erop 
wordt gebakken dat is dan rein.  

Hoe het Vlees en de Huid te Reinigen van Haraam dieren? 

Afgezien van zwijn, het vlees en de huid van elk zo een dier is 

rein dan kan en is geslacht met  gereciteerd voor dat het 

geslacht werd of het dier Halal is of Haraam. Dat wil zeggen als 
iemand Salah verricht, zou die zo een vlees bij zich heeft of 
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Salah verricht op de huid van zo een dier zijn Salah is geldig. 
Alhoewel een haraam dier zal niet halal worden om te eten 
doordat hij geslacht is, het zal nog steeds haraam zijn.  

 

Zitten op de Huid van een Geit ontwikkelt 

Nederigheid 

Men moet niet zitten of het gebed verrichten op de huid van 
een beest ook als het gebruind is, omdat het wreedheid en 
boosheid creëert. Zitten op de huid van een geit of een ram of 
het dragen hiervan creëert vriendelijkheid en nederigheid.   

De huid van een hond, ook al is het gebruind of ook al is de 
hond geslacht, dan hoort men het niet te gebruiken, zoals het 
geadviseerd is om je te onthouden van de zaken waarvan de 
Islamitische geleerden verschillende opinies hebben of waardoor 
de mensen van walgen.  

De onreinheid wat zichbaar is wordt ‘Mar-iyyah’  genoemd en 
de onreinheid wat niet zichtbaar is wordt ‘Ghayr Mar-iyyah’ 
genoemd.  

Hoe kleding te Wassen dat vuil is met Dikke 

Onreinheid? 

Als de onreinheid dik is, wat ‘Najasat-e-Mar-iyyah’ wordt 
genoemd (zoals uitwerpselen, mest, bloed etc.), dan is een paar 
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keer wassen van de onreinheid niet voldoende, maar is het 
noodzakelijk om de onreinheid te verwijderen. Als het 
verwijderd wordt tijdens de eerste wassing (de onreinheid) zal 
het na één keer wassen rein worden. En als het verwijderd is 
nadat het vier of vijf keer gewassen is, dan hoort men dit te 
doen. Hoewel als de onreinheid is verwijderd in minder dan 
drie keer, dan is het Mustahab om het in een set van drie te 
voldoen.   

Wat als de Kleur van de Onreinheid achterblijft op de 

Kleding? 

In geval dat de onreinheid is verwijderd maar bepaalde 
effecten zoals de kleur en geur, zijn nog steeds aanwezig op de 
kleding dan is het noodzakelijk om het te verwijderen, maar als 
het moeilijk is om het te verwijderen dan is het niet 
noodzakelijk. Dan zal het rein worden nadat het drie keer is 
gewassen. Het wassen met zeep, zuur, heet water (of met 
chemische middelen) is niet nodig.  

6 Madani Parels voor het Reinigen van Kleding met 

Lichte Onreinheden 

1. Als de onreinheid dun is (zoals urine etc.) dan zal de 
kleding rein worden nadat het drie keer is gewassen, en 
drie keer is uitgeknepen met alle kracht. M.a.w. er mag 
geen water druppelen als het nogmaals uitgeknepen 
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wordt. Als men het niet uitknijpt met al zijn kracht voor 
de veiligheid van zijn kleding, dan zal het niet rein 
worden.  

2. Als de persoon die de kleding wast het heeft uitgeknepen 
met al zijn kracht dan is het rein voor hem. Maar als er 
een ander persoon is die sterker is dan de persoon die de 
kleding wast, dan is het waarschijnlijk dat als hij de 
kleding uitknijpt er een paar druppels water zullen vallen. 
Het is onrein voor de laatst genoemde persoon, maar rein 
voor de eerst genoemde persoon. De sterkte van de laatst 
genoemde persoon kan geen effect hebben op de regel van 
de eerst genoemde persoon. Hoewel zal de laatst genoemde 
persoon aan het wassen was en de kleding had uitgeknepen 
in dezelfde mate zoals de eerst genoemde persoon dan zal 
het niet rein zijn voor de laatst genoemde persoon.  

3. Het is beter om je handen te reinigen na het knijpen van 
de doek bij de eerste en na tweede keer. En als je het voor 
de derde keer hebt uitgeknepen zijn handen en kleed rein. 
Maar als er zoveel nattigheid is in het doek of kleed, dat er 
één of meerdere druppels kunnen vallen, wanneer het 
wordt uitgeknepen dan zijn de handen en het kleed 
onrein.  

4. Als men zijn handen niet reinigt bij de eerste of tweede 
keer en een rein deel van het kleed, wordt nat door de 
natheid van zijn handen dan zal in dit geval dat deel ook 
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onrein worden. Als het nat wordt na het uitknijpen bij de 
eerste keer dan moet het twee keer gewassen worden. Net 
als het nat wordt door de natheid van de handen na de 
tweede keer uitknijpen dan moet twee keer gewassen 
worden. Zo ook als een rein stuk van een kleed nat wordt 
door een kleed wat één keer gewassen en uitgeknepen is, 
dan moet het drie keer gewassen worden. En als het nat 
wordt door een kleed dat twee keer gewassen en 
uitgeknepen wordt dan zal het rein worden nadat het één 
keer is gewassen.  

5. Als de persoon die de kleding wast de kleding ophangt en 
er druppelen water van de kleding nadat hij de kleding 
drie keer heeft gewassen en uitgeknepen, en elke keer met 
al zijn kracht op zo een manier dat er geen druppel meer 
water meer zal vallen, wanneer het weer wordt uitgeknepen 
deze druppels zullen in dit geval als rein worden 
beschouwd. Maar als hij het niet met al zijn kracht heeft 
uitgeknepen, dan zal dit water beschouwd worden als 
onrein.  

6. Het is niet noodzakelijk om de kleding drie keer achter 
elkaar te wassen. Als het drie keer is gewassen op 
verschillende momenten of zelfs op verschillende dagen, 
dan zal de kleding rein worden.  

Uitknijpen is geen voorwaarde wanneer je kleding wast onder 
de kraan. Het is vermeld op pagina 35 van het eerste deel van 
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Fatawa Amjadiyyah: De regel (van het wassen en knijpen van 
de kleding drie keer) is alleen toepasbaar wanneer de kleding 
wordt gewassen met beperkt water. Als het wordt gewassen in 
een grote plas (dat een gebied bestrijkt van 225 vierkante meter 
of meer een kanaal, rivier of zee etc.) of er vloeit heel veel water 
(van een kraan, pijp of water container etc.) op de kleding of 
het wordt gewassen op stromend water (van een rivier etc.) in 
deze gevallen is uitknijpen geen voorwaarde.   

Uitknijpen is Geen Voorwaarde als je 

Wast in Stromend water 

De islamitische juristen hebben gezegd: Laat dikke kleding, 
jute of andere onreine kleding in stromend water voor de hele 
nacht, het zal rein worden. De eigenlijke uitspraak is dat, het 
beschouwd zal worden als rein wanneer er een sterk 
vermoeden is dat het water de onreinheid heeft gewassen 
omdat uitknijpen geen voorwaarde is in het geval van reinigen 
in stromend water.  

Het Samen wassen van Onreine en Reine kleding 

Ook al wordt er één stuk onreine kleding in water gezet of in 
een wasmachine of een emmer met reine kleding, dan wordt 
alle kleding in dit geval onrein. Om zo te doen zonder Shar’i 
uitzondering is ook niet toegestaan. 
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A’la Hazrat, Imam-e-Ahl-e-Sunnat, Maulana Shah Imam Ahmad 
Raza Khan . 

Vermeld op pagina 792 van het eerste deel van Fatawa 
Razawiyyah: 

Om een rein ding onnodig onrein te maken is niet toegestaan 
en het is een zonde. Hij  vermeldt verder op pagina 
585 in het vierde deel, zonder een geldige reden, het onrein 
maken van het lichaam of kleding is haraam. Het is vermeld in 
Bahr-ur-Raiq: ‘Het maken van iets reins onrein is haraam’.  

 

Daarom, moeten Islamitische zusters reine en onreine kleding 
apart wassen. Als ze het samen moeten wassen, moeten ze eerst 
de onreine gedeelte van de kleding reinigen voordat zij het 
samen wassen met andere vieze kleding in de wasmachine.  

Eenvoudige Manier om Kleding te Reinigen 

Het volgende is een eenvoudige manier om kleding te reinigen: 
plaats de onreine kleding in een emmer en doe de kraan open. 
Houdt de kleding ondergedompeld met een stok of hand etc., 
op zo een manier dat geen deel van de kleding uit het water 
komt. Nadat er zoveel water uit de emmer vloeit dat men een 
sterk vermoeden heeft dat het water de onreinheid heeft 
weggespoeld, dan is die kleding en het water in de emmer, 
inclusief de hand of het deel van de stok wat in het water was, 
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dan worden deze als rein beschouwd. Mits er geen sporen van 
onreinheden op de kleding is etc. 

Op deze manier kleding reinigen, neemt de essentiële 
voorzorgen dat zelfs niet een druppel van onrein water valt op 
je lichaam of op iets anders behalve dat je een sterk vermoeden 
hebt. Als de rand of een ander deel van de binnenwand van de 
emmer of container nat is met onrein water, en de grond is 
niet zo glad en plat dat het water alle kanten op kan stromen 
van de rand, waardoor de rand ongewassen blijft in dit geval 
gebruik een mok of neem water in je hand van de kraan en laat 
het water stromen op elk deel van de emmer op zo een manier 
dat de rand en de ongewassen binnenkant gewassen en rein 
worden. Maar doe dit in het begin zodat je niet je reine kleding 
weer onrein maakt! 

Methode om Kleding te Wassen in een Wasmachine 

Eerst plaatst men de kleding in de wasmachine en vul het met 
water. Houdt de kleding ondergedompeld in het water met 
hulp van je handen etc., op zo een manier dat geen deel van de 
kleding buiten het water is. Houdt de kraan boven de machine 
open. Nu haal je de stekker eruit, waardoor het water weg 
stroomt. Op deze manier, zal het water wat komt uit de kraan, zal 
weg vloeien uit de afvoerbuis, wanneer je een sterk vermoeden 
hebt dat het water de onreinheid heeft weggehaald, de kleding 
en het water in de machine zullen rein worden, mits er geen 
sporen van onreinheid op de kleding is. Indien nodig, was dan 

www.dawateislami.net



Methode om Kleding te Reinigen  

29 

de bovenste randen van de machine in het begin zoals eerder 
vermelde methode. 

Methode om Kleding te Reinigen onder de Kraan 

Een emmer of een pot is niet de enige manier om kleding te 
reinigen zoals de vorige manier. Men kan kleding ook reinigen 
door het onder een openstaande kraan te houden. Voorbeeld, 
een zakdoek is onrein geworden. Houdt het onder de kraan en 
laat er water over stromen totdat er een sterk vermoeden is dat 
het water de onreinheden heeft weggehaald, op deze manier 
wordt het onrein. Een groot stuk kleed of een onrein deel kan 
ook op dezelfde manier gereinigd worden. Maar wees zeker dat 
het onreine water niet spettert op je lichaam, kleding of de 
plekken er omheen.  

Hoe Reinig je een Onrein Tapijt? 

Was het onreine gedeelte van het tapijt en hang het op. Laat het 
hangen tot de waterdruppels stoppen met vallen. Dan was en 
hang het voor de tweede keer. En laat het hangen tot het 
druppelen stopt. Dan was en hang het voor de derde keer. Op 
dezelfde manier. Het zal rein worden wanneer het druppelen 
stopt. Men kan matten, leren slippers en klei potten etc. reinigen 
dat dunne onreinheden absorberen met dezelfde methode.  

Fragiele stof wat kan schuren wanneer het wordt uitgeknepen 
moet op dezelfde manier worden gereinigd. Een andere manier 
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om een onrein tapijt, kleding etc. te reinigen is om het onder te 
houden in stromend water (vb. rivier, beek of onder de kraan) 
zolang dat men een sterk vermoeden heeft dat de onreinheid 
door het water is verwijderd. Als een klein kind urineert op een 
tapijt, het alleen spetteren van een paar druppels water zal het 
niet reinigen. Onthoudt dat ook de urine van een één dag oude 
baby onrein is.  

Hoe Reinigt men de Handen met Onreine henna? 

Als een hand of kleding gevlekt worden met een onreine kleur 
of onreine henna, was het zo vaak dat het water wat vloeit van de 
hand helder is (zonder deeltjes van de onreine kleur of henna 
erin). Op deze manier zal het rein worden ook al is de kleur 
aanwezig op de hand of kleding.  

Wassen van Onreine Gevlekte oliekleding  

Als kleding of het lichaam is gevlekt met onreine olie, zal het 
rein worden nadat het drie keer is gewassen ook al is de olie te 
zien. Het is niet nodig om het te wassen met zeep of heet water. 
Maar als het gevlekt is met vet of zal het niet rein zijn totdat de 
oliën zijn verwijderd.  

Als een Klein Deel van de kleding Onrein wordt… 

Als een klein deel van de kleding onrein wordt maar het is niet 
duidelijk welk deel het is, dan is het beter om de kleding te 
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wassen. (deze regel is van toepassing wanneer niet bekend is 
om welk deel onrein is). Als het bekend is voorbeeld een mouw 
wordt onrein maar het is niet bekend welk deel van de mouw 
onrein is geworden. Dan zal het wassen van de hele mouw 
beschouwd worden als het wassen van de hele kleding. Als 
men welk deel ook wast nadat hij het heeft overwogen dan 
wordt het ook rein. Als men een deel wast zonder overweging 
dan zal het in dit geval ook rein zijn. Maar als het ontdekt 
wordt nadat hij Salah heeft verricht, dat een deel van zijn 
kleding onrein is en niet is gewassen moet hij het opnieuw 
wassen, en al zijn Salah opnieuw verrichten. Hoewel als de fout 
is opgemerkt in het vorige geval waarin een overweging is 
gemaakt moet hij het wassen, maar het opnieuw verrichten van 
de Salah is niet verplicht.  

Hoe is het om Kleding te Wassen met Melk? 

De kleding wat gewassen is met melk, soep of olie zal niet rein 
worden omdat onreinheid niet wordt verwijderd door deze 
dingen.  

6 Regels van het Reinigen van Kleding dat Bevlekt is 

met Zaad  

1. Als een deel van de kleding bevlekt wordt met zaad, en het 
droogt op, wordt het rein nadat het zaad eruit is 
gewreven. En de kleding is geschud. Ook al is enige effect 
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van het zaad op de kleding na het uitwrijven zal het rein 
zijn.  

2. In dit geval, de bovengenoemde regel is van toepassing of 
het zaad is van een man of een vrouw of een mens of een 
dier of een gezond persoon of een patiënt van Jiryan.  

 

3. Als een deel van het lichaam, bevuilt is met zaad, wordt 
het op dezelfde manier gereinigd.  

4. Na het urineren, als een persoon niet de rituele reiniging 
heeft verricht nog met water of aardkluit, en het zaad 
stroomt over de plek wat vies is geworden met urine dan 
wordt het niet gereinigd met wrijving. In dit geval moet 
het gewassen worden. En als men wel de rituele reiniging 
heeft verricht of het zaad ejaculeerde en sprong over het 
onreine stuk zonder in contact te komen, reinheid zal 
verkregen worden door het zaad eruit te wrijven. 

 

5. De kleding wat is gereinigd door uitwrijving zal niet 
onrein worden als het erna nat wordt.  

6. Als zaad kleding heeft bevuild en het is nog steeds nat, 
dan kan het gereinigd worden door middel van wassen. 
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Wrijven van het zaad (voordat het gedroogd is) zal niet 
voldoende zijn.  

Wanneer is het Wajib om iemand te Informeren over 

zijn Onreine kleding?  

Als iemand een onreinheid ontdekt bij de kleding van een 
Muslim, en er is een sterk vermoeden dat als hij erover 
geïnformeerd wordt, hij het zal reinigen, dan is het Wajib om 
hem hierover te informeren (in dit geval als hij hem niet 
informeert zal hij een zondaar zijn).  

Methode om Katoenen wol Reinigen 

Als zo een hoeveelheid katoen onrein is dat er wordt verwacht 
dat het kan wegvliegen, volgens iemands strenge vermoeden, 
tijdens het proces van weven, dan zal de katoen rein worden 
tijdens het weven. Anders zal het niet rein worden behalve als 
het gewassen wordt. Hoewel, als er niet bekend is hoeveel 
katoen er onrein is, zal het rein worden als het geweven wordt.  

 

Methode om Potten te reinigen 

Als de dingen die onreinheden niet kunnen absorberen onrein 
zijn geworden zoals, Chinese potten, gebruikte klei potten met 
een glad oppervlakte of dingen gemaakt van staal, koper of 
messing etc., dan is drie keer wassen voldoende (voor reinheid). 
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Het is ook niet gevraagd om het te laten hangen totdat het stopt 
met druppelen van water.  

Methode om Messen etc. te Reinigen 

Als een staalgemaakte ding zoals een mes, dolk, zwaard etc., 
niet roestig is en het heeft geen gravering erin onrein wordt, 
wordt het schoon door het te vegen. In dit geval, maakt het niet 
uit of de onreinheid dik of dun is. Zo ook als de dingen 
gemaakt zijn van zilver, goud, messing, verguld of elk ander 
metaal zonder gravering.  

Ze worden rein door het te vegen. En als het wel gegraveerd of 
roestig is dan moeten ze gewassen worden. Vegen zal het niet 
reinigen.  

Methode om Spiegels te Reinigen 

Als een spiegel en alles dat van glas is gemaakt, Chinese potten 
of gepolijste klei potten (of de klei potten voorzien zijn van een 
dun laagje glas) of gepolijste hout, in het kort elk ding wat geen 
openingen heeft zij worden gereinigd door middel van het 
vegen met een doek of blad met zo een omvang dat de effecten 
van onreinheid helemaal weg gaan.  

Maar onthoudt! Als er een schuur is of een deel is eraf of het is 
gebroken of het polijste gedeelte is weg van een plek in het 
kort, als er enige ruwheid is, is vegen niet voldoende maar het 
reinigen van deze dingen moeten gewassen worden.  
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Methode om Schoenen te Reinigen 

Als sokken (gemaakt van leer) of schoenen vies worden met 

dikke onreinheid zoals ontlasting, mest of zaad, zal het rein 

worden door het te wrijven en schrapen ook als de onreinheid 

nog nat is. En als deze (dingen) vies zijn door een onreine 

vloeistof zoals urine, zet er dan aarde, as of zand op en wrijf 

dan zullen zij rein worden. Als men dit niet zo doet en de 

onreinheid droogt op dan wordt het niet rein, zonder het te 

wassen.  

Gebruikte Rruien etc. van niet Muslims 

De gebruikte truien, sokken, tapijten en kleding die geïmporteerd 

zijn uit niet Muslim landen worden als rein beschouwd behalve 

als er sporen van onreinheden zichtbaar zijn. Verrichten van 

Salah in deze kleding zonder het te wassen is toegestaan. 

Hoewel het beter is om het te reinigen. Op pagina 127 van 

Bahar-e-Shari’at, volume 2 (gepubliceerd door Maktaba-tul-

Madinah), Sadr-ush-Shari’ah, Badr-ut-Tariqah, ‘Allamah Maulana 

Mufti Muhammad Amjad ‘Ali A’ami  heeft vermeld: 

De gebruikte kleding van de overtreders zal beschouwd worden als 

rein tenzij het bekend is dat het onrein is maar het is raadzaam 

voor degene die Salah verricht om de kruis van de broeken te 

reinigen etc., omdat degene die geen Salah verricht zijn broeken 
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draagt na het urineren zonder zichzelf ritueel te reinigen. 

Grote zorg moet worden genomen in het geval bij het dragen 

van gebruikte kleding van de niet Muslim. 

  

 

Nadat je dit boekje hebt gelezen, wil je zeker weten wie de 

auteur is van dit boekje. Dus luister! De auteur van dit boekje 

is de grote spirituele en geleerde uitblinker van de 21ste eeuw,   

‘Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri 

Razavi  , de oprichter van Dawat-e-Islami (de 

internationale en niet politieke beweging voor het verspreiden 

van de Quraan en Sunnah) die de Islamitische leer in 103 

verschillende afdelingen verspreidt. Als je wilt weten over de 

oprichter van Dawet-e-Islami, zijn boeken, boekjes en 

verschillende afdelingen van Dawet-e-Islami, bezoek dan deze 

website: www.dawateislami.nl  
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