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Dua for å lese en bok 

For å lettere huske innholdet av en religiøs bok eller en islamsk 
leksjon, begynn med følgende bønn (dua). Du vil huske det du 

har lest : 

 

Oversettelse:  

Ya Allah ! Åpne døren til kunnskap og visdom for oss, og 
vis oss barmhjertighet! O den mest Mektige og Ærede!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Les velsignelser over profeten Muhammad salat alan-

nabi)  en gang både før og etter dua.
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Vennligst les heftet fra begynnelsen til slutt, selv om du 
kjenner metoden for den rituelle renselse (wudhu). Du vil 
sannsynligvis bli oppmerksom på evt, feil og mangler du kan 
rette. 

Fordelen av å påkalle velsignelser på  

Den Hellige Profeten  

Allah  Elskede Pofet  sitt velsignede utsagn 
er: ‘Den som påkaller velsignelser på meg  tre 
ganger hhv. hver morgen og kveld, full av kjærlighet til meg, 
han vil av Allah  få tilgitt de syndene han har begått denne 
dag og natt.’  
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Sayyiduna ’Usman e Ghani  sin kjærlighet for 

Profeten  

Hadhrat Sayyiduna ‘Usman-e-Ghani  ba en gang om 
noe vann (på et bestemt sted) og utførte den rituelle renselsen 
(wudhu), deretter smilte han  og spurte sine 
ledsagere, vet dere hvorfor jeg smiler? Og han  svarte 
selv på sitt spørsmål ved å si: ‘Den opphøyede Profeten 

 utførte en gang wudhu på dette stedet og smilte 
deretter og spurte Sahaba  ‘Vet dere hvorfor jeg 
smiler?” Og Den velsignede Profeten  svarte 
selv: ‘Når en person under utførelsen av wudhu vasker sine 
hender: vaskes de syndene han har utført med hendene: Når 
han vasker sitt ansikt, vaskes hans ansikts synder: Når han 
utfører masah (fukter ¼ av sitt hode), vaskes synder av hans 
hode og når han vasker sine føtter, skylles synd av hans føtter 
bort.  
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Kjære islamske brødre! La dere merke til, hvordan følgesvennene 
etterlignet hver av Den velsignede Profet  sin 
handling og praksis? Vi lærer i ovennevnte hendelse hvordan 
vi kan få vasket våre synder bort. Ved å skylle våre munn og 

nese, vaske ansikt, hender, ører og føtter får vi  skylt 
bort alle synder utført med disse kroppsdelene (selv under 
neglene).  

Bekreftelse på at synd blir skylt bort ved wudhu 

 den som utfører wudhu får sine synder vasket bort. 
I denne sammenheng berettes en iman-oppfriskende hendelse.  

Hadhrat ‘Allama ‘Abdul Wahhab Sh’arani  sier at 
Sayyiduna Imam Abu Hanifah  en gang var på det 
område i Jami’ah Masjid i Kufah, hvor man utfører wudhu. Han 
så en ung mann utføre wudhu. Det dryppet vann fra hans kropp 
etter utførelsen av wudhu. Imam Abu Hanifah  sa til 
ham: ‘Sønn! Gjør oppriktig anger fordi du har vært ulydig 
ovenfor dine foreldre.’ Den unge mann angret med det samme 
og sa, jeg angrer (gjør taubah). Imam Abu Hanifah   
så deretter dråper av vann falle fra en annen manns kropp og sa til 
ham: ”O bror! Gjør oppriktig anger for at du har vært involvert 
i utroskap! Mannen svarte: ‘Jeg angrer’. Imamen:  så 
deretter en annen mann i samme situasjon, med vann 
dryppende av kroppen og sa til ham: ‘Du skal angre for å ha 
drukket alkohol og hørt musikk.’ Mannen sa: ‘Jeg angrer.’ 
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Hadhrat-e-Sayyiduna Imam Abu Hanifah  var 
velsignet med spirituell innsikt (Kashf) og var i stand til å se 
folks synder. Han  ba Allah  om å ta denne 
evnen tilbake. Allah oppfylte hans ønske og han kunne 
deretter ikke lenger se folks synder bli vasket vekk når de 
utførte wudhu. 

 

Får ikke velsignelser ved å utføre wudhu 

Dine handlinger er avhengig av dine intensjoner. Hvis det ikke 
foreligger en god intensjon i det du skal utføre vil du ikke få 
noe belønning for dette heller. Det samme gjelder for wudhu. 

I Bahar-e-Shariat (publisert av Dawat-e-Islami sitt eget forlag 
Maktaba tul Madinah) står det på dens side 292 at: ‘For å 
oppnå belønning for å utføre wudhu, er det nødvendig at man 
gjør intensjon om at man gjør wudhu fordi man handler iht. 
befaling gitt av Allah’. Ala Hazrat  sier: den som har 
som vane av å ikke gjøre intensjon for wudhu vil være syndig, 
Det er sunnah mu’akkadah (vektlagt sunnah) i wudhu å gjøre 
intensjon.  

Hele kroppen ble ren 

En oppsummering av to ahadith er følgende: ”Den som begynner 

utførelse av wudhu ved å si ‘ ’ vil få hele kroppen ren. Og 
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den som ikke begynner sin wudhu ved å si ‘ ’ får kun de 
kroppsdelene som vann overgår rene’  

Det er berettet av Hadhrat Abu Huraira  at den 
Hellige  sa: “O Abu Huraira når du utfører 

wudhu si: ‘ ’ så lenge du forblir i tilstand av wudhu 

vil dine engler (Kiraman-Katibin) skrive gode gjerninger for 
deg.  

Fordel av å sove i tilstand av wudhu 

Det er berettet i en hadith at: ‘En person, som sover i tilstand 
av wudhu, er som en person som tilber i tilstand av faste.’  

Martyr, hvis død i tilstand av wudhu 

Den Hellige Profeten  sa til Hadhrat Sayyiduna 
Anas : ‘Sønn! Hvis du klarer å opprettholde tilstanden 
av wudhu hele tiden, så gjør dette. Dette fordi martyrdom 
(shahada) er tilskrevet den hvis sjel er tatt av dødsengelen

 mens han var i tilstand av Wudhu.’ 

‘Ala-hadhrat Imam Ahmad Raza Khan  sier: ‘Det er 
mustahab (ønskelig) å alltid være i tilstand av Wudhu.’ 
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En måte å unngå problemer på 

Allah  sa til Sayyiduna Musa  ‘O Musa! 
Hvis du ikke er i tilstand av wudhu og kommer ut for problemer, 
så hold deg selv ansvarlig. 

‘Å forbli i tilstand av wudhu er en Sunnah av 
Islam.’  

Syv fordeler ved å opprettholde Wudhu 

Imam-e-Ahl-e-Sunnah Imam Ahmad Raza Khan  
forteller: Noen vise menn har sagt at enhver som holder seg i 
tilstand av wudhu hele tiden, blir av Allah  belønnet med 7 
goder: 

Engler gleder seg til å komme i denne personens selskap. 

Den hellige Penn skriver konstant gode gjerninger i favør 
av denne person. 

Alle hans kroppsdeler utfører tasbih (ihukommelse) av 
Allah . 

Han vil aldri miste sin Takbir-e-Ola (første Takbir av 
Salah (bønn).  

Når han legger seg til å sove, sender Allah  engler, 
som beskytter ham fra alt ondt som kommer fra djinn og 
mennesker. 
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Han vil føle letthet i dødens vanskeligheter / når sjelen 
forlater kroppen. 

Han vil være under Allah  beskyttelse, så lenge han er 
i tilstand av wudhu. 

 

Dobbelt belønning 

Der er ingen tvil om at det er vanskelig å utføre wudhu når det 
er kaldt eller om man har hodepine, influensa eller på annen 
måte er syk, men hvis man utfører wudhu under anstrengelse 
vil man ifølge hadith få dobbelt belønning. 

 

Fordel ved å utføre wudhu når det er kaldt 

Sayyiduna Usman e Ghani  ba sin tjener Humran 
om å hente vann for å utføre wudhu og ville ut i kulden for å 
utføre wudhu. Humran forteller at ‘Jeg hentet vannet, Sayyiduna 
Usman vasket ansiktet og hender og jeg sa: “Måtte Allah 
gi dem Kifayat natten er veldig kald. På dette svarte Sayyiduna 
Usman at jeg har hørt fra den hellige Profeten  
at dersom en person utfører komplett wudhu, vil Allah  
tilgi hans tidligere og nåværende synd. 

 

www.dawateislami.net



Rituell renselse (Wudhu) 

8 

Metoden for Wudhu (Sunni-Hanafi)

Det er Mustahab (anbefalt) å sitte på et forhøyet sted med 
ansiktet vendt mot Qiblah (bønneretningen). Å gjøre intensjon 
om utførelse  av Wudhu er Sunnah. Dersom man ikke gjør 
intensjon, vil wudhu fortsatt være gyldig, men man får  ikke
belønning. Med intensjon menes  hensikten i hjertet. Verbal 
intensjon er foretrukket når samme intensjon er til stede i 
hjertet. Gjør derfor intensjon slik: ‘Jeg utfører Wudhu for å oppfylle 

Allah  sin befaling og for å oppnå renhet.’ Resiter ‘ ’ 

da dette er Sunnah. Det er bedre å si ‘ ’,  da 

engler  vil skrive gode gjerninger så lenge en forblir i 
tilstand av Wudhu. 

Vask begge hender til og med håndleddene og gjør khilaal 
av fingrene (vaske mellom fingrene) 

Rens tennene minst tre ganger hver, både på høyre, 
venstre, oppe og nede.  Rens miswak mellom hver gang.  

Hujjat-ul-Islam Imam Muhammad Ghazali  
sier: ‘Når du bruker Miswak gjør da intensjon om at du 
renser din munn for å resitere Quran (i bønn) og utføre 
Dhikr (ihukommelse) av Allah . 
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Skyll din munn tre ganger med håndfull vann hver gang 
(skru av kranen hver gang). Bruk høyre hånd og sørg for 
at vannet kommer over alt i munnen, gurgle med mindre 
du ikke er fastende. 

Sniff vann opp til det myke kjøttet i nesen tre ganger, sørg 
for å skylle nesen godt, trekk vannet godt opp i nesen med 
mindre du ikke er fastende, bruk deretter lillefingeren på 
din venstre hånd for å rense neseborene. 

 

Vask ansiktet tre ganger, vannet skal renne ned fra toppen 
av pannen (hvor din naturlige hårlinje er) og til den 
nederste del av haken. Og fra den ene øreflippen til den 
andre. Hvis man har skjegg og ikke er i tilstand av Ihram 
(tilstand man er på Hajj eller Umrah), skal man gjøre 
khilal i skjegget ved å føre våte fingre i skjegget, dette skal 
gjøres ved å føre fingrene inn i skjegget fra starten av 
halsen og frem mot haken. 

Vask høyre armen til og med albuen tre ganger og 
deretter venstre armen. Start fra fingertuppene og mot 
albuen. Det er Mustahab (ønskelig) å vaske armene helt til 
lav delen av overarmen. Ofte tar folk håndfull vann og lar 
det renne nedover armen, men slik når ikke vannet over 
hele armen, vask armen slik som beskrevet i starten av 
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avsnittet for slik vil det ikke være behov for å helle en 
håndfull vann nedover armen. 

Utfør Masah (fukte ¼ del av hodet). Dette gjøres ved å 
holde fingertuppene av lillefingrene, ringfingrene og 
langfingrene mot hverandre og plassere dem ved pannen, 
stryk disse fra begynnelsen av hårlinjen og bakover mot 
nakken, uten å la håndflatene berøre hodet. Plasser 
håndflatene på hver sin side av hodet (baksiden av hodet 
fra nakken) og stryk hendene fremover mot ansiktet. 
Husk at fingrene som først berørte hodet ikke skal berøre 
hodet når dette utføres. Kun håndflatene skal berøre 
hodet / håret. Bruk nå pekefingrene til å rense innsiden av  
ørene og tommelen til å rense baksiden av ørene. Stryk nå 
baksiden av hendene på nakken. Ikke før henden så langt 
frem at det kommer til halsen, dette er ikke Sunnah. 

Gjør til vane å stenge av for vannet når du utfører masah så du 
unngår sløsing. 

Vask høyre fot til og med anklene tre ganger og deretter 
venstre fot. Start fra tærne og vask oppover til og med 
anklene. Å vaske halvveis opp til skinnbenet er mustahab. 
Det er Sunnah å utføre khilal  av tærne (vaske mellom 
tærne). Det er mustahab å utføre khilal av tærne ved å 
starte fra lilletåen av høyre fot og fortsette mot venstre og 
starte fra stortåen (på venstre fot) og fortsette mot lilletå 
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på venstrefoten. Når man utfører khilal av tærne skal 
lillefinger på venstre hånd brukes. 

Hujjat-ul-Islam Imam Muhammad Ghazali sier: 
‘Mens mann vasker hver kroppsdel, bør man håpe på at 
syndene fra denne kroppsdel blir skyldt vekk.’ 

Helbredelse av 70 sykdommer av vannet som blir til 

overs fra wudhu 

Hvis en bruker kanne for å utføre wudhu og drikker resterende 
vann stående er det helbredelse i dette. Ala Hazrat Imam 
Ahmad Raza Khan  skriver i Fatawa Razvia 

, Sharia sier at det vannet som blir igjen 
etter wudhu skal benhandlses med respekt og er høyt 
respektert. Det er bevist fra Profeten  at 
Profeten  drakk det vannet som ble igjen etter 
wudhu, mens han  stod. Og det berettes fra en 
annen hadith at det ligger helbredelse fra 70 sykdommer i å 
drikke vannet som blir igjen fra wudhu. Og i dette tilfelle er 
vannet fra wudhu lik som Abe Zam Zam. Et slikt vann er ikke 
egnet til å utføre istinja (vaske seg nedentil). Det er anbefalt å 
drikke resterende vannet fra wudhu stående vendt mot Qiblah. 
Shaykh Abdul Ghani Nablosi  sier at jeg har erfart at 
hver gang jeg blir syk og drikker det resterende vannet etter å 
ha utført wudhu blir jeg frisk. Jeg begynte med det etter å ha 
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lest det velsignede utsagnet til Profeten  om 
dette. 

Alle 8 porter av jannah blir åpnet 

I en hadith fortelles det at: ‘Hvis en person utfører wudhu korrekt, 
ser mot himmelen og resiterer Shahada (trosbekjennelsen) åpnes 
alle 8 porter av Jannah for ham, og han kan inntre fra den han 
ønsker.’ 

Beskyttelse av synet 

Hvis en person ser opp mot himmelen etter at ha utført wudhu 
og resiterer surah Al-Qadr, vil hans syn aldri svekkes. 

 

Velsignelser av å resitere Sura Al-Qadr 3 ganger etter 

å ha utført wudhu  

I en hadith får vi vite at: “Hvis en person resiterer Surah Al-
Qadr en gang etter å ha utført wudhu, vil han være blant 
Siddiqin (de sannferdige). Hvis han resiterer den to ganger vil 
han være blant Shuhada (martyrer), og hvis han resiterer den 
tre ganger vil Allah  la ham være med sine Hellige Profeter 

 på dommens dag.’ 
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Dua for å lese etter å ha utført wudhu 

Oh Allah ! Du er Ren og all lovprisning er for Deg. Jeg 

bevitner at det er ingen Skaper utenom Deg, og jeg angrer og ber 

om tilgivelse. 

Les også følgende du’a (Salat-alan-Nabi, en gang før og etter 
du’a):

 

Oh Allah ! Gjør meg blant de som angrer rikt og gjør meg 

blant de som holder seg rene. 

Fire obligatoriske handlinger i wudhu  

Fire Fardh (obligatoriske handlinger) ved Wudhu  

1. Å vaske ansiktet. 

2. Vaske begge hender til og med albuene.  
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3. Gjøre masha, altså fukte/stryke våte hender over ¼ av 
hodet.  

4. Vaske begge føtter inklusive anklene. 
 

Definisjon av å ‘vaske’ 

Å vaske en kroppsdel betyr å la minst 2 dråper vann renne over 
hver del av den kroppsdelen. Hvis kroppsdelen er fuktet med 
en våt hånd eller man smører som olje, eller hvis kun en dråpe 
vann er rent ned på denne kroppsdelen, vil det ikke bli ansett 
som ‘vasket’. Følgelig vil ikke wudhu eller ghusl utført på en 
slik måte være gyldig. 

 

14 Sunnah av Wudhu 

Noen Sunnah og Mustahab handlinger er allerede nevnt under 
avsnittet ’Metoden til Wudhu (hanafi). Ytterligere detaljer 
følger under: 

1. Å gjøre intensjon

2. Resitere . Ved resitasjon av  før 

påbegynnelse av wudhu skriver englene belønninger for 
en så lenge man er i tilstand av wudhu

3. Vaske begge hender opp til håndleddene tre ganger
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4. Bruke miswak tre ganger  

5. Skylle munnen tre ganger med en håndfull vann hver 
gang  

6. Gurgle, hvis en ikke er fastende  

7. Rense nesen tre ganger ved å bruke en håndfull vann hver 
gang  

8. Gjøre khilal av skjegget (når man ikke er i tilstand av 
ihram).  

9. Gjøre khilal av fingrene  

10. Gjøre khilal av tærne  

11. Fukte (gjøre Masah) av hele hodet bare en gang.  

12. Fukte (gjøre masah) av ørene  

13. Opprettholde rekkefølgen av fardh-handlinger av wudhu 
dvs. vaske ansiktet først, deretter armene til og med 
armene, deretter fukte hodet,  og til sist vaske føttene.  

14. Vaske den neste kroppsdel før den forrige tørker. 

Mustahabat (ønskelige handlinger) av Wudhu 

1. Sitte på en forhøyet plass, med ansiktet vendt mot Qibla, 
(bønneretningen) 
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2. Stryke hånden over den kroppsdelen man vasker så 
vannet ikke lenger drypper. 

3. Utføre wudhu i ro fred 

4. Fukte hver kroppsdel før man vasker, spesielt om vinteren 
(smøre vann på hver kroppsdel eller kanskje gni). 

5. Unngå å få hjelp til å utføre wudhu med mindre det er 
nødvendig. 

6. Skylle munnen med høyre hånd 

7. Helle vann i nesa med høyre hånd (sniffe vann fra høyre 
hånd) 

8. Rense nesa med venstre hånd 

9. Bruke venstre hånds lillefinger til å rense nesebor 

10. Bruke håndryggen (baksiden av hånden) til å fukte 
nakken 

11. Bruke lillefingrene av hver hånd til å rense ørehulene når 
man fukter (gjør masah) av ørene. 

12. Bevege sin ring (hvis man har en) så det kommer vann på 
huden under ringen. Hvis ringen sitter stramt på fingeren, 
er det fardh (obligatorisk) å bevege den for å sørge for at 
vann renner på huden under ringen. (bevege sin ring når
den er løs og man vet at ved å bevege den vil vann nå 
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huden under, hvis den sitter stramt er der fardh å bevege 
den å få vannet til nå under)  

13. Å utføre wudhu før tiden for bønn begynner, med mindre 
man er m’azur-e-shari’ (har gyldig unntak iht. sharia) 
[Nærmere detaljer om betydningen av M’azur-e-shari’ 
kommer senere i heftet]. 

14. Det er mustahab for en person som utfører wudhu 
optimalt (det vil si at det ikke finnes noe sted hvor vann 
ikke har nådd) å være å være ekstra oppmerksom på å få 
vasket øyekrokene,  anklene, hælene, sålene og albuene. 
For de som ikke er like oppmerksomme under wudhu er 
det fardh å være oppmerksom på de delene. Ofte er det 
sett at disse kroppsdelene forblir tørre på grunn av 
uoppmerksomhet. Slik uoppmerksomhet er haram og å 
være oppmerksom er fardh obligatorisk. 

15. Å ha vannkannen ved sin venstre hånd mens man utføre 
wudhu. Hvis man bruker en bolle el.lignende bør man ha 
den ved sin høyre hånd. 

16. Ved vask av ansiktet: husk å la vannet gå så langt opp på 
pannen at man får vasket litt over hårlinjen. 

17. Vaske litt mer omkring de kroppsdelene som er fard å 
vaske under wudhu. For eksempel vaske noe av 
overarmen (over albuen) når man vasker armen eller 
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vaske over anklene (halve skinnbenet) når man vasker 
føttene.  

18. Bruke begge hender for å vaske ansiktet. 

19. Start fra henholdsvis finger og tær når man vasker hender 
og føtter.  

20. Tørke av hver kroppsdel med hånden så det ikke drypper 
vanndråper på ens kropp og tøy. Man skal være ekstra 
oppmerksom når man skal inn i en moske da det er 
Makruh-e-Tahrimi (sterkt mislikt)) å la vann fra wudhu 
dryppe på moske-golvet.  

21. Huske å ha intensjon for wudhu i bakhodet ved vasking 
og/eller fukting av kroppsdelene  

22. Resitere Salat-alan-Nabi og Kalimah-e-Shahadah, I tillegg 

til  (i begynnelsen).

23. Ikke tørk kroppsdelen med mindre det er nødvendig. 
Hvis du fortsatt tørker det, så sørg for å ikke tørke 
fullstendig. La kroppsdelene bevare fuktigheten da dette 
på Dommens dag vil telle som en from gjerning.

24. Etter å ha utført wudhu, ikke vift med hendene da dette 
fungerer som en vifte for shaytan. 
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25. Sprinkle vann på den delen av shalwaren som er nærme 
kjønnsorganet. Ved sprinkling av vann på shalwaren er 
det bedre å skjule delen av shalwaren under kurta. Faktisk 
å skjule denne delen av shalwaren under hele wuzu og ved 
alle anledninger ved hjelp av kameez  eller slør er 
nærmere beskjedenhet. 

26. Be to Rak’a Nafal (frivillig bønn) etter wudhu hvis det 
ikke er et tidspunkt hvor det er Makruh (forbudt) å be. 
Denne frivillige bønnen kalles Tahiyyat-ul-Wudhu. 

16 Makruhaat (mislikte handlinger) ved wudhu 

Å sitte på urent sted for å utføre wudhu. 1.

Å la vannet fra wudhu renne ut på et urent sted. 2.

Å la vannet fra de vaskede kroppsdelene dryppe ned i 3.

vannkannen som man bruker til å utføre wudhu med. 
(Når man vasker ansiktet, drypper ofte vann fra ansiktet 
ned i hendene som er fylt med vann til neste vask. Dette 
bør unngås) 

Å spytte mens man har ansiktet vendt mot Qiblah,  om 4.

det så er slim, spytt eller vann etter munnskyll. 

Å snakke unødvendig om verdslige ting. 5.
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Unødvendig bruk av vann. Sadr-ush-Shari‘ah Mufti 6.

Maulana Amjad ‘Ali  sier i
: ‘En halv håndfull vann 

er nok til å skylle nesen, hvis man til dette formål tar en 
håndfull vann er dette sløsing!’. 

Å bruke så lite vann at man ikke oppfyller Sunnah. Man 7.

skal hverken la vannet renne (sløse) eller bruke så lite at 
man ikke får oppfylt Sunnah: vær i stedet moderat. 

Å plaske vann i ansiktet. 8.

Å puste i vannet mens en vasker ansiktet. 9.

Å vaske ansiktet med en hånd da dette er rawafidhs og 10.

hinduenes skikk. 

Å fukte fremsiden på halsen. 11.

Å skylle munn og nese med venstre hånd. 12.

Å rense nesa med høyre hånd.  13.

Å bruke vann tre ganger for å fukte hodet tre ganger. 14.

Å bruke vann som er varmet i solen.15.

Å lukke øyne og/eller lepper tett sammen. Hvis disse ikke 16.

blir vasket, vil ens wudhu ikke være utført.  

Å droppe enhver sunnah av wudhu er Makruh. 17.

Tilsvarende er det sunnah å droppe enhver ting som er 
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makruh i wudhu.

Definisjon av vann som er varmet fra solen 

Hazrat Allama Maulana Mufti Muhammad Amjad Ali Azmi 
 skriver i Bahar-e-Shariat bind 1 side 301 utgitt av 

maktaba tul madina: Det vannet som er blitt oppvarmet av 
solen er det ikke alltid makhruh å utføre wudhu med, men det 
er noen regler for dette og det kommer under kapittel av 
vannet senere og det kommer frem at det er makro-e-tanzihi 
og ikke makro-e-tahrimi. Videre skriver Mufti Amjad Ali 
Azmi  at: Det vannet som varmes i et varmt land 
under varmen i en service som ikke er av gull eller sølv, og 
vannet fortsatt er varmet skal en ikke utføre wudhu eller ghusl 
med dette, ikke drikke det og ikke få det på det på kroppen. 
Hvis ett klesstykke blir våt av dette vannet så unngå å ta det på 
seg før det er tørt igjen, for bruk av dette vannet kan føre til at 
en får hvite flekker på huden, men hvis noen har brukt dette 
vannet for å utføre wudhu eller ghusl vil disse være godtatt. 

Viktig regel om vann som er brukt (musta’mal).  

Hvis en ikke er i tilstand av wudhu (rituell renhet) og ens 
fingertupp, fingernegl eller en kroppsdel som er obligatorisk å 
vaske under wudhu, kommer i kontakt med vann bevisst eller 
ubevisst og som fyller mindre enn 10x10 (20,90m2) for 
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eksempel en bøtte, kanne fylt med vann så vil dette vannet bli 
betraktet som musta’mal (brukt). Dette vannet vil da ikke 
kunne brukes hverken å utføre wudhu eller ghusl. Samme regel 
gjelder dersom en som er i tilstand av janabah (ghusl har blitt 
obligatorisk på han), og vedkommende kommer i kontakt med 
vann med den delen av kroppen som ikke er vasket, vil vannet 
ikke kunne brukes til wudhu eller ghusl.. Derimot hvis en 
vasket hånd eller annen vasket kroppsdel berører vannet er det 
ikke noe hindring i dette.   
(For å lære mer om musta’mal (brukt) vann og om wudhu/ 
ghusl, se Bahar-e-Shari’ah, bind 2 ) 

Vil wudhu utført med gjørmete vann være gyldig? 

Hvis vannet er blandet med sand eller er gjørmete, og vannet 
forblir rennende vil det være tillatt å utføre wudhu med dette. 
Ala Hazrat  sier at:: Det å bruke gjørmete vann 
unødvendig er forbudt. Dette fordi det fører til negativ forandring 
i ditt utseende, og det er haram i følge shariah 

 

Vi lærer fra dette at det å bruke gjørme på ansiktet for å skape 
en negativ forandring, eller svartmale ansiktet slik som det 
visse steder gjøres med tyver er haram, Det er ikke tillatt å 
gjøre sånt på en ikke-troende heller.  

Det er makruh å utføre wudhu med vann som det lukter vondt 
av. Dersom dets lukt fortsatt kan kjennes under bønn vil 
bønnen bli ansett som makruh-e-tahrimi.  
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Tygge pan (Betel blad) 

‘Ala-hadhrat Imam Ahmad Raza Khan  sier: ‘De 
som er avhengige av å tygge betelblad (Paan) vet av erfaring at 
små partikler av denne setter seg fast forskjellige steder i 
munnen spesielt mellom tennene. Det å skylle tre ganger eller 
enda ti ganger renser ikke munnen fullstendig. Selv bruk av 
tannstikk eller miswak hjelper lite. Det er nevnt i flere ahadith 
at når en person ber, plasserer en engel sin munn på munnen 
til den som ber, og alt hva den bedende resiterer overføres til 
engelens munn. Hvis det sitter matrester eller lignende fast i 
den bedendes tenner føler engelen stor smerte og intet er mer 
smertefullt for en engel enn dette. 

Vår Elskede, opphøyde Profet  har uttalt: ‘Når 
noen av dere står opp om natten for å be bør dere rense 
munnen med miswak, for når dere resiterer den Hellige 
Koranen plasserer en engel sin munn på deres, og alt som 
kommer ut av deres munn føres over i Engelens.’  

 

Og i det er berettet av Hadhrat Sayyiduna Abu Ayyub Ansari 
 at det ikke er noe mer pinefullt for englene enn å se 

deres ledsager be med matrester sittende mellom tennene. 
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En bemerkning om Tassawuf (sufisme) 

Hujjat-ul-Islam Imam Muhammad Ghazali  sier at 
når du leder din oppmerksomhet mot bønnen etter utførelse 
av wudhu så tenk: ‘De av mine kroppsdeler som folk kan se er 
rene, men å stå foran Allah  uten et rent hjerte er 
skamfullt, for Allah  ser hjertet såvel som kroppen.’ Han 

 sier videre: ‘Man bør huske på at renselse av hjertet 
ligger i omvendelse, å oppgi synder og å adoptere gode 
manerer (akhlaq).’ En person, som ignorerer indre renselse og 
kun er opptatt av ytre renselse er som en person som inviterer 
kongen til ett måltid i sitt hjem, bruker mange ressurser på å 
istandgjøre den ytre delen av huset, men ignorerer innvendig 
innredning. Hva vil kongen føle og tenke, når han trer inn i et 
hjem og ser urenslighet over det hele? Vil han bli glad og 
tilfreds? Ethvert tenkende individ kan forestille seg kongens 
reaksjon.’  

Fem regler om blødning fra et sår 

1. Når blod, puss eller gult væske flyter, og det blodet hadde 
kapasitet til å renne til et sted på kroppen som det er 
obligatorisk å vaske under wudhu eller ghusl, vil wudhu 
være å anse brutt.

2. Hvis blodet/puss kun dukker opp på overflaten, men ikke 
flyter f.eks hvis man har stukket seg med en synål, kniv, 
tannstikk, børstet for hardt med sin miswak eller hvis det 
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kom blod på et eple ved biting, er ens wudhu ikke 
påvirket av dette.

3. Hvis blodet flyter, men ikke kommer til overflaten av 
huden som er obligatorisk å vaske under wudhu eller 
ghusl, vil ens wudhu ikke være påvirket. (f.eks hvis man 
blør i øregangen og blodet forblir i øregangen)

4. Selv hvis man har et stort sår, og veske i såret er synlig vil 
ens wudhu ikke bli påvirket så lenge det ikke blør/flyter 
fra såret.

5. Hvis man tørker blodet fra sitt sår før det begynner å flyte 
og blir tørt, er man nødt til å vurdere ut fra mengden av 
blodet. Var det nok til at det kunne flyte? Hvis svaret er ja 
skal man utføre wudhu igjen, ellers ikke.

Hvis sår sprekker forårsaket av kulden 

Hvis et sår sprekker pga kulden, bør det vaskes hvis det er 
mulig. Hvis kaldt vann forårsaker ytterligere skade og en kan 
bruke varmt vann så er det wajib å bruke det. Hvis det også 
skader såret ved å bruke varmt vann, så skal en utføre masha 
(fukte) av såret. Dersom det også skader såret skal en la vann 
renne over bandasjen eller gips som er på såret. Hvis det også 
forårsaker ytterligere skader på såret skal en utføre masha av 
det., Dersom dette også skader såret så skal en la det være, for 
da er man unnskyldt.  

www.dawateislami.net



Rituell renselse (Wudhu) 

26 

Regelen om henna (mehndi) og Kohl (surma) under wudhu: 

Hvis en kvinne har henna (mehndi) på hendene eller 
føttene og det er igjen klumper av henna – vil wudhu og 
ghusl være gyldig dersom hun ikke var klar over det. 
Imidlertid må hun vaske det vekk, når hun blir klar over 
det. 

Dersom man har på kohl og rester av det er igjen ved 
kanten av øyene eller øyelokkene – vil wudhu være gyldig 
dersom man ikke var klar over det.  

Brytes wudhu ved sprøyte? 

1. Ved av injisering i en muskel, vil ens wudhu kun være 
brutt i de tilfeller det kommer ut så mye blod at det hadde 
kapasitet til å renne over.

2. Ved sprøyte rett inn en vene (intravenøst injeksjon)  vil 
det ved tilbaketrekning av sprøyten komme blod opp så 
mye blod i kanyle(nål) at det hadde kapasitet til å renne 
over. Følgelig vil wudhu vil være brutt.

3. Ved innføring av kanyle(nål) til glukose vil det komme 
blod fra blodåren opp i sprøyten/kanylen som gjør at ens 
wudhu ikke lenger er gjeldende. Hvis det i et tilfelle ikke 
er blod opp i sprøyten/kanylen er ens wudhu upåvirket. 

4. Ved blodprøve vil ens wudhu være brutt da det tas ut så 

www.dawateislami.net



Rituell renselse (Wudhu) 

27 

mye blod at den har kapasitet til å renne over. Blod er 
urent slik som urin. Dersom man ber med blodprøve i 
lommen, vil ikke bønnen (salah) være gyldig. Det er ikke 
tillatt å ta med seg blodprøve eller urintest inn i en moske, 
uavhengig av hvor godt man har strammet beholderen 
med blodprøve/urinprøve. Hvis man tar med det i moske 
er det syndig. 

Tårer som skyldes øyesykdom  

1. Tårer som renner som følge av en øyesykdom  er urene og 
opphever også wudhu.

Dessverre er mange uvitende om dette. Hvis man tørker disse 
tårene med sine klær blir også dette klærne urene. 

2. Væske som flyter fra en blind persons øye på grunn av 
sykdom er også uren og opphever tilstand av wudhu. 

Ren og uren væske 

Den vesken som utledes fra et menneskes kropp, men ikke 
opphever wudhu er ikke urent. 

 

Eksempler på dette kunne være blod som ikke er nok til å 
kunne flyte eller oppkast som er mindre enn en munnfull. 
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Blemmer og kviser 

Hvis en blemme brister ved gnidning og vesken flyter er 
ens wudhu brutt: ellers ikke.

Hvis en kvise er helbredet (friskt), men det er noe død 
hud igjen i åpningen, og det kommer vann inn og som 
flyter ut igjen er ens wudhu upåvirket. En slik veske er 
heller ikke uren. Derimot hvis det er noe væske eller blod 
igjen, så vil både wudhu være brutt og den væske vil være 
uren.

Hvis det ikke er væske i kvisen og kløing heller ikke 
forårsaker at det flyter veske, men det er bare klissete vil 
ikke klærne bli urene. Selv hvis den kommer i kontakt 
med klærne hele tiden. 

Hvis det ved renselse av nesa kommer skorper etter 
gammelt neseblod vil ens wudhu ikke være påvirket, men 
å utføre sin wudhu på nytt er foretrukket.

Oppkast og wudhu 

En munnfull oppkast av væske eller mat opphever wudhu. Det 
betraktes som en munnfull når man ikke ved letthet kan holde 
det tilbake. Oppkast er urent (najas) slik som urin, tøyet bør 
derfor beskyttes.  
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Regler om latter (under bønn) 

Hvis en voksen ler høylytt under bønn (høylytt: dvs. så 
høyt at de i nærheten kan høre ham) vil både hans wudhu 
og Salah (bønn) være brutt. Hvis han ler så høyt at kun 
han selv hører det, vil hans Salah være brutt, mens wudhu 
er upåvirket. Hvis man kun smiler oppheves verken salah 
(bønn) eller wudhu. Når man smiler, er det kun 
munnvikene som beveges til side slik at tennene kommer 
til syne. Det kommer ingen lyd.

Hvis en voksen 1  person ler høylytt under Namaz-e-
Janazah (begravelsesbønn), vil hans bønn være brutt 
mens wudhu er upåvirket.

Selv om høylytt latter utenfor salah (bønn) ikke bryter 
wudhu er det allikevel Mustahab å fornye sin wudhu.

Vår Ærede 
Opphøyede Profet lo aldri høyt. Vi bør 
prøve å opprettholde denne Sunnah ved å unngå å le høyt. 
Vår Elskede Profet har uttalt: “Smil er fra 
Allah, og latter er fra satan.’

1 Med voksen menes baligh (altså en som har oppnådd puberteten) 
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Påvirkes en wudhu av at man ser på en annen person 

sin awrah? 

Mange tror at ens wudhu brytes hvis man blotter sin aurah (fra 
navle til kne) eller ser en annens awrah - dette er feil. Imidlertid er 
det en god manere å dekke seg fra navle til og med knærne. Det 
samme gjelder når man utfører istinja (vasker seg nedentil). Man 
bør dekke seg til umiddelbart etter å ha utført istinja. Å ha sin 
sitr (awrah) utildekket uten grunn er forbudt, og det å ha sin 
sitr utildekket for andre er haram. 

Wudhu utført under Ghusl 

Når Wudhu er utført under ghusl (det rituelle bad) er det ikke 
nødvendig å gjenta wudhu. Selv hvis man ikke utfører wudhu 
før eller under ghusl vil det betraktes som utført da alle de 
kroppsdeler som skal vaskes ved wudhu vil bli vasket under 
ghusl. Å skifte til andre klær påvirker ikke wudhu. 

Blod i spytt 

1. Hvis man har blod i munnen og det dominerer spyttet  
blir ens wudhu brutt. Dominans av blod i spytt vil si at 
spyttet er mer rødt enn det er klart. Et slikt spytt vil være å 
anse som uren. Hvis spyttet er gulaktig vil spyttet 
betraktes som dominant og wudhu vil ikke være brutt. 
Spyttet vil da heller ikke bli ansett som urent.
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2. Hvis blod i spyttet er dominerende og man setter sin 
munn til en vannbeholder (glass, kanne, flaske ol) for å 
skylle munnen vil både glasset og vannet i denne bli urent. 
Det er derfor i dette tilfelle best å ta vann i hånden for å 
skylle munnen. Pass på slik at du ikke spruter på klærne 
din når man spytter ut etter å ha skylt munnen.

5 regler vedrørende tvil i wudhu 

1. Hvis man er i tvil om man har vasket en bestemt 
kroppsdel under wudhu, og det er første gang i livet at du 
opplever dette bør man vaske denne kroppsdelen. Dersom 
tvilen er noe man opplever ofte (både under og etter 
wudhu) skal man ignorere den.

2. Hvis man er i tilstand av wudhu og plutselig blir i tvil om 
en er wudhu-tilstand eller ikke, vil wudhu fortsatt være 
gyldig. Tvil bryter altså ikke wudhu. 

3. Å gjenta sin wudhu i tilfelle av waswassa (hvisking fra 
satan) er ikke å vise forsiktighet, men å adlyde satan.

4. Wudhu vil være gyldig inntil du er så sikker på at den er 
brutt at du kan sverge på det. 

5. Hvis man er sikker på at man har glemt å vaske en 
kroppsdel under wudhu men ikke kan huske hvilken del 
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det var skal man vaske sin venstre fot. 

Wudhu og søvn 

Det er to betingelser for at wudhu skal bli ugyldig under søvn. 

1. At man ikke sitter på begge rumpeballene. 

2. Sove på en slik måte som gjør at en faller i dyp søvn.  
Dersom begge betingelser er til stede  vil wudhu brytes. 
Dersom kun den ene betingelsen forekommer vil det ikke 
påvirke wudhu.

10 sovestillinger som gjør at ens wudhu ikke brytes.  

Sitte på en slik måte der begge rumpeballene er i kontakt med 
bakken, og bena er strukket ut i samme retning (f.eks sitte på 
en stol eller på tog/buss) 

1. Sitte på en slik måte at begge rumpeballene er i kontakt 
med bakken, og begge leggene er omkranset av hendene, 
uavhengig av om hendene hviler på golvet eller om hodet 
hviler på knærne. 

2. Sitter med bena i kryss på bakken, på senga, madrass eller 
lignende.

3. Sitte rett i attahiyat-stilling 
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4. Ridende med sadel på en hest eller muldyr

5. Ridende uten sadel på dyret, forutsatt at dyret går oppover
en bakke eller at terrenget ujevnt. 

6. Sitte lent mot en pute på en slik måte der begge 
rumpeballene er i kontakt med bakken. Gjelder også 
dersom man skulle falle ved fjerning av puten.

7. (Man sover) i stående stilling 

8. (Man sover i)  fremoverbøyd tilstand (som i ruku) 

9. Dersom man sover i sajdah-tilstand (sajdah utført iht. 
Sunna) eller at man sover i en slik tilstand at mage er 
adskilt fra lårene og armene er adskilt fra underarmene. 

10. I en tilstand slik som ovennevnte vil ikke wudhu bli 
ugyldig, selv hvis det skjer under bønn (salah). Bønnen vil 
heller ikke bli ugyldig selv hvis man sovner med vilje.  
Dog må den delen av bønnen som er utført i søvne 
gjentas. Dersom deler av en handling (rukn) er utført i 
søvne, mens deler ikke er det må kun den delen som er 
utført i søvne gjentas.  

10 tilstander der wudhu blir brutt av søvn 

1. Sitte på huk slik at begge fotsålene er i kontakt med bakken 
og knærne peker oppover.
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2. Sove på ryggen

3. Sove på magen

4. Sove på en av sidene (høyre eller venstre)

5. Sove lent mot en av albuene

6. Sove på en slik måte at den ene rumpeballen ikke er i 
kontakt med bakken 

7. Sove ridende uten sadel og dyret går nedover (bakke)

8. Sove i tashahhud-stilling slik at magen hviler på lårene og 
rumpeballene ikke er i kontakt med bakken.

9. Sove sittende med bena i kors og slik at hodet hviler på 
lårene eller leggene

10. Sove slik som sajdah-stillingen er for kvinner altså at 
magen kommer i kontakt med lårene og armene er samlet 
helt inn til sidene. 

Om en kommer i noen av ovennevnte tilstander i bønn eller 
utenom vil wudhu være ugyldig Hvis en sover i en slik 
situasjon med viljen vil både bønn og wudhu være ugyldig 
(bønnen må tas igjen). Derimot hvis en person sovnet uten 
intensjon så vil kun wudhu være ugyldig, bønnen må fortsettes 
fra der en (sovnet). Etter å ha utført wudhu skal bønnen tas igjen 
fra der man sovnet. Hvis en ikke vet hvor man sovnet under 
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bønn bør en lese hele bønnen fra starten av. 
 

Wudhu og Profeter’s søvn 

Profeter  sin wudhu blir ikke ugyldig ved søvn.  
Læring:  

Profeter  øyne sover men aldri hjertet. 

Noen av de tingene som gjør wudhu ugyldig, kommer 
ikke til anvendelse for Profeter . Det er ikke mulig 
for dem å komme i tilstander som synsforstyrrelse, le 
under bønn.  

Profeter  kan se ut som de har besvimt, men det 
gjelder kun deres kropp. Deres hjerte er alltid våkent og 
oppmerksom selv i denne tilstand.  

Wudhu sted i masajid (Moskè) 

Pussing av tenner med Miswak forårsaker noen ganger 
blødninger, hvis blodet dominerer i spyttet er denne uren 
(najas). Da vasken i masajid (moskeene) ofte ikke er dypt nok, 
sprutes små bloddråper på ens tøy, kropp når man skyller 
munnen. Tøyet og kroppen vil dermed bli uren. En skal alltid 
sørge for at det hverken skjer i masjid eller hjemme, unngå 
derfor å skylle munnen på harde overflater og lignende. 
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Wudhu sted i hjemmet 

I dag er det mest populært å utføre wudhu ved håndvask 
stående. Dette medfører at man går glipp av en mustahabb 
handling. Der hvor man bruker store summer penger på å få 
bygget luksus-villaer, kan man vel ofre et mindre beløp på et 
wudhu-sted i hjemmet. Jeg ber alle islamske brødre med 
kjærlighet for sunnah om å få bygget minst ett wudhu-sted i 
deres hjem. Sørg for å få bygget slik at vannet ikke spruter 
overalt når det brukes. Dere kan se et eksempel på et wudhu 
sted på baksiden av dette heftet. Man bør for sikkerhets skyld 
vaske sine føtter etter å ha utført istinja da man risikerer at det 
sprutes vann ned på føttene når man gjør istinja. 

Konstruksjonsplan for et wudhu-sted i hjemmet 

Et wudhu sted i hjemmet bør være på et område av ca. 1,03 m2 
og høyden (målt fra gulvet) bør være 40,64 cm. Selve setet bør 
være 22,86 cm høyt, 25,4 cm bredt og 101,6 cm i lengde (se 
tegningen). Avstanden mellom sitteplassen og veggen foran 
bør være 66 cm. Avløpsrennen bør være mer enn 9 cm bredt. 
Der bør det være helling foran sitteplassen, så vannet renner 
ned, men dette bør ikke være årsaken til at rennen er mer enn 
9 cm bred. Stedet hvor føttene skal plasseres under utførelse av 
Wudhu bør være bredere enn ens føtter, slik at man med 
letthet kan stå der. Få bygget en fordypning på 11,5 cm midt i 
hellingen (fra det sted føttene plasseres ned til rennen). 
Hellingen bør ha glatt flate uten ujevnheter. Vannkranen bør 
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installeres slik at den er 81,28 cm over rennen (avløpet), vannet 
vil renne ned over hellingen og det blir enklere å unngå 
spruting med urent vann. Med små endringer kan denne 
planen også brukes til wudhu-sted i Masjid. 

Ni Madani blomster om wudhu-sted 

1. Hvis mulig bruk anvisningen på baksiden av dette heftet 
til å få bygget et wudhu-sted hjemmet.

2. Sørg for å få bygget en helling  på 2 inches der hvor 
føttene plasseres under wudhu uansett hva håndverkeren 
foreslår. 

3. Hvis det skal installeres flere vannkran, bør avstanden 
mellom dem være 25 inches.

4. Få satt en vannsparer på vannkranen.

5. Hvis rørsystemet er utenfor veggen, bør man ha 
sitteplassen på Wudhu-stedet 5 cm lengere vekk fra 
veggen.

6. Det er best å teste wudhu-stedet innen det er bygget ferdig 
(med å utføre wudhu der). På den måte kan man se om 
man sitter med korrekt avstand fra rennen (avløpet) og 
om det er dypt nok slik at vannet ikke spruter på ens tøy 
og kropp.
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7. Hvis man vil ha fliser på Wudhustedets/ badeværelsets 
gulv bør man bruke sklisikker underlag, så risikoen for at 
man sklir er minimal. Det er best å bruke sklisikre-fliser 
(char-khanedaar tiles) så man helt unngår å skli. 

8. Hvis man ikke har ovennevnte fliser til rådighet bør man 
få fotstedet bygget slik at man har minst 5 cm ru stein på 
hver side, så man unngår å skli og ved behov også kan gni 
føttene rene der.

9. Når man får bygget en renne (fall) i sitt hus (uavhengig av 
om det er inne på kjøkkenet, badet, eller på toalett) eller 
på et wudhusted i en Masjid, bør man for sikkerhets skyld 
gjøre den 1,5 ganger dypere enn håndverkerens anbefaling 
(f.eks dersom hans anbefaling er 5 cm dyp, få den bygget 
7.5 cm dyp). 

Seks regler for de som ikke kan opprettholde wudhu 

Wudhu brytes ved urinering (selv hvis det er en dråpe), 
ved å slippe ut luft, ved væskeutsiving fra sår, navle, øre, 
kvise o.lign., tårer fra et vondt øye og ved tilfelle av diaré. 
Hvis lidelsen er kontinuerlig og man ikke er i stand til å be 
sin bønn, før wudhu igjen er brutt vil man være definert 
som Shari’ M’azur (lovlig fritatt). Man kan da forrette så 
mange salah som man ønsker i det gjeldende bønne-
tidsrommet med samme wudhu: Wudhu vil ikke brytes 
pga. den spesifikke lidelsen.  
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For å forklare dette på en enklere måte: En som han har en 
shari’ uzr (gyldig grunn iht. sharia) kan prøve å gjøre 
wudhu i tidsrommet mellom to obligatoriske bønn (salah), 
og prøve å be minst de obligatorisk (fardh) raka’h. Dersom 
man gjennom denne perioden, til tross for flere forsøk, 
ikke klarer å holde på wudhu. Enten fordi det bryter 
underveis utførelse av wudhu, andre ganger underveis 
bønnen helt til at man ikke lenger har tid til å gjøre wudhu 
før tiden for bønn er over – i en slik situasjon vil det være 
tillatt for han å gjøre kun wudhu en gang og be. Bønnen 
hans vil være gyldig, selv om han underveis bønnen igjen 
begynner å blø / slipper luft/dråper (alt avhengig av hva den 
spesifikke sykdommen til vedkommende er). 

Wudhu-tilstand til en Shari’ M’azur (lovlig fritatt) opphører 
så snart tiden for Fard-bønnen går ut. For eksempel hvis 
man gjorde wudhu ved ‘Asr vil den være brutt ved 
solnedgang. Denne regelen gjelder når årsaken til fritagelsen 
finner sted under utførelse av wudhu eller etter. Hvis ens ‘uzr 
(den gjeldende sykdommen/årsaken) ikke forekommer i 
løpet av en bønne tidsrom vil wudhu ikke være brutt, heller 
ikke etter at tiden til bønnen er gått ut. Dette gjelder 
naturligvis ikke dersom wudhu brytes av andre ting. (For 
eksempel at man er shari’ mazur (lovlig fritatt) pga., 
dråper og slipper ut luft.) 
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Når en har blitt erklært shari’ mazur vil han være det i 
løpet av det bønne-tidsrommet selv om hans ‘uzr (årsak) 
kun påvises bare en gang i løpet av tiden for en obligatorisk 
bønn. F.eks hvis man lider av ufrivillig vannlatning, er 
man klassifisert som M’azur, selv om det kommer kun en 
dråpe en gang i løpet av denne bønns tid eller om det 
drypper konstant.  Hvis man utfører wudhu og i løpet av 
bønnen ikke opplever f.eks vannlating (dersom det er ‘uzr), da 
vil man ikke lenger være å anse som shari’ mazur. Når han 
igjen opplever problemer med vannlating, og som varer i en 
hel periode for bønnen, vil han igjen være å anse som 
shari’ mazur (lovlig fritatt).  

Selv om en M’azurs wudhu ikke brytes pga. hans spesifikke 
lidelse (som gjør at han er fritatt) brytes den av alle andre 
situasjoner som bryter wudhu. F.eks: Hvis ens ‘Uzr 
(fritagelsesgrunnlag) er at man ikke kan holde på luften, vil 
plutselig ufrivillig vannlating bryte ens wudhu og omvendt. 

Hvis en M’azur utfører Wudhu pga at hans Wudhu er 
brutt av en annen grunn enn hans ’Uzr og dennes ’Uzr 
viser seg etter at han har utført Wudhu, brytes dennes 
Wudhu nå, da han ikke utførte Wudhu pga. sin ’Uzr. Hvis 
han har gjort intensjon om at han utfører Wudhu pga sin 
‘Uzr og hans ‘Uzr har vært til stede, da han utførte 
Wudhu, vil hans Wudhu ikke brytes. For eksempel hvis 
en person lider av ufrivillig vannlating, men hans Wudhu 
brytes pga. at han slipper ut luft, og han utfører Wudhu 
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men har ikke intensjon om, at han utfører denne pga. sin 
’Uzr fordi, at hans ’Uzr ikke er til stede. Og hans ’Uzr blir 
aktuell etter, at han har utført Wudhu, dette vil nå bety at 
hans Wudhu er brutt. Men hvis hans lidelse har vært 
aktuell mens han utført Wudhu og han har hatt intensjon 
om at han utførte Wudhu pga. sin lidelse vil hans Wudhu 
ikke være brutt.  

Hvis ens Uzr er av den art at den gjør ens tøy urent 
(najas) (f.eks. hvis det siver blod eller puss fra et sår eller 
man lider av ufrivillig vannlating el.lign.) og det urene 
område fyller mer enn en dirhams størrelse (en gammel 
mynt som ble brukt til å definere str.) og man har 
mulighet for å vaske tøyet og nå å be innen det blir urent 
igjen, så er det obligatorisk å vaske tøyet først. Hvis man 
vet, at man ikke kan nå be innen tøyet igjen er urent i 
samme omfang, er det ikke obligatorisk å vaske tøyet og 
man kan be med det samme tøy. Selv hvis ens bønneteppe 
blir urent (pga. ens ’Uzr), vil bønnen betraktes som 
fullført.

 

For flere detaljer vedrørende wudhu, se Fatawa Razzawiya, 

bind 4 side 367 – 375 og Bahar-e-Shariz)

www.dawateislami.net



Rituell renselse (Wudhu) 

42 

7 forskjellige råd 

Utskillelse av urin, avføring, sed, orm, sten eller annet 
bryter Wudhu.  

Passering av den minste mengde luft bakfra opphever 
Wudhu. Passering av luft forfra  bryter ikke Wudhu. 

 

Wudhu brytes hvis man besvimer  

Noen sier at ens wudhu blir brutt hvis man nevner dyret 
’gris’. Dette er ikke korrekt. 

Hvis man under utførelse av wudhu kommer til å slippe 
luft, skal man begynne forfra da de allerede vaskede 
kroppsdelene ikke lenger betraktes som rene.

 

Å røre Quran eller bøker/skrifter hvor Quran-vers er 
skrevet eller en oversettelse av denne uten wudhu er 
haram.  

Man kan resitere Quran både ved å se på en Quran (uten 
å røre) og utenat uten Wudhu. 

Viktig regel for bruk av baksiden på ett ark som det er 

skrevet en Aya på 

Hvis det er skrevet ayah (vers fra den Hellige Koranen) på en 
bok eller avis er det ikke tillatt å ta på denne uten å være i 
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tilstand av wudhu. Dette gjelder selv om man tar på den 
baksiden av det arket i boka/avisen hvor ayah står.  Det er dog 
ikke noe i veien om man tar på andre sider av avisen eller boka, 
heller ikke noe i veien å lese uten wudhu. Hvis man er i en 
tilstand der ghusl (rituell dusj) er blitt obligatorisk, er det 
haram å resitere utenat også. Og Allah  vet best.  

 

Det er ikke tillatt å ta på den Hellige Koranen på 

noen måte hvis man ikke er i tilstand av wudhu 

Uten wudhu er det haram å ta på en ayah selv hvis den er 
skrevet i en bok: Hvis den er i et tøystykke som det er skrevet 
på er det fortsatt haram å ta på den,.Dersom den er pakket i et  
tøystykke (juzdan) er det lov å ta på den. 

Sløsing av vann under utførelse av Wudhu 

Nå til dags sløses det mye vann under utførelse av wudhu. Hva 
er verre enn dette at noen åpner for vannet først og lar det 
renne, mens de ruller ermene opp. Flertallet lar vannet renne 
mens de gjøre Masah (fukter hodet). Vi bør alle frykte Allah 

 og unngå sløsing, da vi skal stå til regnskap for hver dråpe. 
Nedenfor er 4 Ahadith som advarer mod sløsing, les og frykt:  
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1. Vår Ærede Elskede Profet ( ) 

Vår Ærede Prophet  gikk forbi Sayyiduna S’aad 
 som var i ferd med å utføre wudhu. Den Elskede 

Sendebud  spurte: ‘Hvorfor denne sløsingen 
(av vann)?’ Sayyiduna S’aad  svarte: ‘Er det også 
sløsing under utførelse av wudhu?” Den Elskede Ærede Profet 

svarte: ‘Ja, selv hvis du er ved et rennende elv. 

Fatwa – ved ’Ala Hadhrat Imam Ahmed Raza Khan 

‘Ala Hadhrat Imam-e-Ahl-e-Sunnat forklarer denne hadith på 
følgende måte: ‘Denne Hadith beviser at overforbruk av vann 
selv ved en rennende elv er sløsing, og sløsing er mislikt i 
Shari’ah. I den Hellige Koranen Parah 8, Sura Al-An’aam, del-
vers 141 kan vi lese:  

Oversettelse: (Verily, He does not like those who waste)” 

Her er sløsing adressert i absolutt forstand. Følgelig vil sløsing 
(under wudhu) være og  
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Mufti Ahmad Yar Khans kommentar 

‘Den kjent mufassir Mufti Ahmad Yaar Khan Naeemi sier at: 
«Å bruke penger på forbudte ting er sløsing, å donere bort sine 
eiendeler og rikdom slik at egne barn blir fattige er også 
sløsing, å bruke mer enn nødvendig er også sløsing: følgelig vil 
det være å anse som sløsing dersom man under wudhu vasker 
en kroppsdel 4 ganger.   

2. Ungå å sløse vann 

Hadhrat Sayyiduna ‘Abdullah bin ‘Umar  beretter 
at Profeten  så en gang en person utføre wudhu 
og sa:” Ikke sløs, ikke sløs.’ 

 

3. Sløsing er en satanisk handling 

Hadhrat Sayyiduna Anas  beretter at: ‘Der er intet 
godt i å bruke for mye vann under utførelse av wudhu, og en slik 
handling er fra Shaytan.’ 

4. Å be om et hvit palass i Paradiset? 

Hadhrat Sayyiduna ‘Abdullah Bin Mughaffal  hørte 
sin sønn be om et hvitt palass i høyre side av Jannah. Han 

 sa til sin sønn: ‘O sønn! Be om å få Jannah og å unngå 
Jahannum. Jeg har hørt Rasoolullah  uttale at 
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folk i denne Ummah vil overskride grensene i wudhu og Du’a.’ 
 

 

Kjære Islamske brødre! Den kjente Muffathir Mufti Ahmad 
Yar Khan  skriver i forklaring til denne Hadith: ‘Å 
overskride grenser i Dua betyr, at man har ubrukelige 
spesifiksajoner i sin Dua, slik som den i overnevnte tilfelle. Det 
er her bedre å be om å få plass i Firdaus (det beste stedet i 
Jannah). 

Hadith om å legge til og forminskelse i Wudhu 

En beduin spurte Den Hellige Profeten om  
hvordan wudhu skulle utføres og Profeten  
demonstrerte dette hvor han vasket alle kroppsdeler 3 ganger, 
og sa deretter: ‘Det er slik wudhu utføres, den som øker eller 
forminsker, har gjort ondt.’  

Lær den praktiske måten av å utføre wudhu 

Kjære islamske brødre! Vi lærer av ovennevnte hadith at det er 
sunnah å demonstrere for andre hvordan man utfører wudhu. 
Muballighin (predikanter) bør følge denne sunnah og 
demonstrere for islamske brødre hvordan man vasker hver 
kroppsdel 3 ganger uten å sløse vann. Hvis en islamsk bror 
ønsker korreksjon i sin wudhu, kan denne demonstrere ved å 
utføre og en Mubaligh kan korrigere evt. feil. Dawat-e-Islami 
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sin madani qafilah er en utmerket anledning hvor man kan 
demonstrere den praktiske metoden av å utføre wudhu, både 
for å lære andre men også for å få korrigert evt. egne feil. Det å 
lære seg den riktige metoden av å utføre wudhu er særdeles 
viktig! Og man lærer sjelden dette bare ved å lese teorien, vi må 
utføre det i praksis om og om igjen for at det skal sitte. 
Maktaba-tul-Madina har i den anledning publisert en VCD/ 
DVD som heter ‘Wudhu Ka Tareeqah’ (finnes også på youtube). 
Denne vil også være ganske nyttig.  

Overdreven forbruk av vann i moskeer og Madaris 

Vannet som er tilgjengelig i moskeer og religiøse skoler (madaris) 
er klassifisert som waqf (dvs. donert til spesifikke religiøse formål). 
Reglene om dette vannet er forskjellige fra vannet i ens eget 
hjem. De som sløser vann wudhu  i moskeer eller vasker hver 
kroppsdel flere enn tre ganger unødvendig, bør lære fra neste 
fatwa, frykte Allah  og omvende (søke tilgivelse og avholde 
seg fremover). A’la Hazrat Imam-e-Ahl-e-Sunnat Imam Ahmad 
Raza Khan  sier: Å bruke waqf-vann mer enn 
nødvendig er haram, da man ikke har fått tillatelse til å bruke 
mer enn nødvendig. Vann i religiøse skoler (madaris) er kun 
ment for dem som ønsker å gjøre shari’ wudhu’ 

 

Kjære islamske brødre! Den som ikke klarer å avholde seg selv 
fra å sløse vann bør bruke sitt eget vann, dvs. utføre wudhu i 
sitt eget hjem i stedet for i moske. Dette er ikke ensbetydende 
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med at en kan sløse vann i sitt eget hjem, det er derimot best å 
lære å utføre wudhu hjemme, så man ikke sløser av Masjids 
vannbeholdning (og dermed unngår å utføre en haram 
handling).’ 

Syv rettningslinjer for at unngå sløsing av vann ved  

Imam Ahmed Raza Khan  

Noen tar for mye vann i hendene som gjør at deler av 
vannet renner over. Det overskytende vannet vil være 
sløsing. Vis derfor forsiktighet i den anledning. 

Tenk over hva vannet skal brukes til. Til rensing av nesa 
trenger man for eksempel ikke å bruke en håndfull vann, 
da en klarer seg med mindre. En håndfull er faktisk ikke 
nødvendig for å skylle munnen heller.  

Åpningen/dysen på en lota bør være av en middels 
størrelse. Den bør ikke være så liten at vannet kommer 
sakte ut og ei heller for stor at det kommer ut mer vann 
enn nødvendig. Hvis man for eksempel bruker en balje til 
å utføre wudhu vil det fare for at det konsumeres for mye 
vann. (Samme type forsiktighet må utvises når man 
bruker springvann).  

Fukt hver kroppsdel med v t h nd f r vask, s  renner 
vannet lettere og det brukes mindre vann. Spesielt om 
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vinteren er det en god ide  fukte f rst, da huden er mer 
t rr om vinteren. 

Hvis man har hår på armene, kan disse trimmes vekk for 
å unngå å bruke for mye vann. Trimming er bedre enn 
barbering, da barbering gjør hårene hardere. Hårfjernings 
pudder ’Nurah’ kan også anvendes, dette er bekreftet som 
Sunnah. Umm-ul-Muminin Sayyidatuna Umm-e-Salamah 

 beretter: ‘Når den Ærede Elskede Profet 
 av Allah  anvendte’Nurah’ påførte Han 

 det selv på sin Sitr, mens det andre steder 
på kroppen ble påført av de fromme hustruer  av Profeten 

. 
 

Hvis man ikke ønsker å fjerne hårene, skal man først fukte slik 
at alt håret setter seg, så man er sikker på at også hårtoppen og 
ikke kun roten blir vasket. Hvis ikke man får vasket alt håret vil 
wudhu ikke være utført korrekt.  

Når man bruker en vannkanne og skal vaske armene, bør 
vannstrømmen gå fra neglene og ned mot albuene slik at 
hånden og hele underarmen blir vasket i et skyll og at 
man ikke tar vann flere ganger for å utføre en vask. 

Noen pleier å utføre det ved å helle vann mens de vasker 
fra neglene til albuen og hele veien tilbake for å starte den 
neste vask, dermed har man vasket armen 5 ganger istedet 
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for 3. Dette er ikke å følge Sunnah. Det samme skal man 
være oppmerksom på når man vasker føtter. Det er 
Sunnah å vaske fra neglene/tærne og ned mot anklene.  

En samlet uttalelse er, at man bør være moderat i sitt bruk 
av vann. Imam Shafi’i  har med dette uttalt: 
‘Med måtehold er litt tilstrekkelig mens uten måtehold er 
meget mye vann også utilstrekkelig’. 

 

14 Madani blomster for å unngå sløsing 

Omvend (be om tilgivelse) for all den sløsingen av vann 
du har foretatt i fortiden og gjør intensjon om at du skal 
unngå å sløse vann i fremtiden. 

Anvend vannet med omhu, overhold Sunnah og anvend 
minst mulig vann. Husk: På dommens dag stilles man til 
ansvarlighet for hver eneste dråpe en har brukt. 

La ikke vannet renne, steng av for vannkranen hver gang 
du ikke bruker vannet. 

Det brukes mindre vann når man bruker en vannkanne  
(lota) til å utføre wudhu i stedet for direkte fra vannkranen. 
Hvis man kan unngå å bruke vann direkte fra vannkranen 
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(bruke en lota) er dette det beste. Det er imidlertid tillatt å 
bruke vannkranen, unngå da å sløse med vann. 

Gjør det til en vane å stenge vannkranen så det ikke drypper 
mens du gjør miswak, skyller munnen, gurgler, renser 
nesen, gjør khilal av skjegget/ finger/tær. 

Sørg spesielt om vinteren for å ikke å la det kalde vannet 
renne for å få varmere vann til å utføre wudhu, ghusl, 
tøyvask og lignende. Det kalde vannet kan samles i en 
balje for å unngå sløsing. 

Steng av vannet mens du påfører såpe for å vaske hender 
eller ansikt. 

Etter bruk bør såpen legges i en såpedispenser, der det ikke 
er noe vann, eller så vil såpen i vannet medføre sløsing. 
Plasser ikke såpen tett på håndvasken dette medfører til 
sløsing. 

Ikke sløs resterende av drikkevannet som ligger i beholderen 
ved å helle det ut. Gi det til en annen, evt bruke det til noe 
annet.  

Det er blitt en vane for mange å sløse mye vann på tøyvask, 
oppvask, gulvvask og annet bruk i hjemmet, dette er 
sørgelig og bør unngås. 

I de fleste hjem, kontorer, moskeer, butikker etc., er lys, 
ventilatorer, pc’er og andre ting på standby hele tiden. Vi 
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bør alle fokusere på regnskapet på Dommens Dag og unngå 
sløsing i alle sammenheng. 

Bruk heller en vannkanne (lota) i stedet for fleksible vannkran 
(toalettdusj) som nå installeres på toaletter. Det sløses 
mye vann ved bruk av slike fleksible vannkran, og den 
spruter vann på føttene så disse blir urene (napak). Etter 
toalettbesøk bør man helle vann ned langs kantene av 
WC, så det skylles ut og da er det mindre fare for at 
bakteriene sprer seg. 

Hvis vannkranen ikke er tett nok bør man fikse den 
snarest mulig og få den ordnet. I Masajid (moskeer) og 
Madaris (religiøse skoler) bør de ansvarlige sørge for at 
vannkranene er tette og stengte, så det ikke drypper og 
hvis vannkranen er i stykker bør de nødvendige 
forholdsregler foretas snarest. 

Vis også forsiktighet med tanke på sløsing under matlaging, 
når man forbereder frukt, lager drikker etc. Prøv å ta bruk 
i enhver dråper og ethvert stykke. 

Razvi blomster bukett av 40 madani blomster 

Alle madani blomster er skrevet i fatawa razvia bind 4, hentet 
fra Fawaide Jalila s.613 til 746. 

Ikke lukk øyne hardt under wudhu. Wudhu vil fortsatt 
være gyldig dersom man gjør det.  
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Hvis en lukker leppene hardt sammen og heller ikke 
skyller munnen vil ikke wudhu være gyldig. 

Vannet fra wudhu vil på dommedagen legges på vektskålen 
sammen med våre gode handlinger, men husk det å bruke 
unødvendig mengde med vann er betraktet som sløsing. 

Hvis en har tilgang til miswak er det ikke nok å bruke 
fingeren for å oppnå belønning om sunnah for dette. Har 
man ikke har tilgang til miswak kan en bruke finger eller 
et ruglete tøystykke vil dette være nok for å oppfylle 
sunnah. Det er nok for kvinner å bruke finger selv om de 
har tilgang til miswak. 

Hvis en har ring på fingeren og den ikke sitter for stramt er 
det sunnah å vri på denne slik at det kommer vann under 
den. Dersom den sitter stramt er det obligatorisk (fardh) å 
gjøre det. Det samme gjelder for øreringer, øredobber osv. 

Å vaske kroppsdelene grundig er sunnah i både wudhu og 
i ghusl. 

Under wudhu er det wajib å vaske alle kroppsdeler mer 
enn det Sharia pålegger oss slik at det ikke forblir noe tvil. 

Det er mislikt (makruh) å droppe å skylle munnen eller 
nesen under wudhu. Dersom en har det som vane vil man 
være syndig. De personer som ikke skyller munnen slik at 
vannet ikke når ned til halsen (halaq) eller for de som 
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skyller nesen slik at vannet bare kommer i nærheten av 
nesen og ikke trekker det opp i nesen bør være ekstra 
oppmerksomme, disse er syndige. Dersom dette forekommer 
under ghusl vil den ikke være gyldig fra starten (og 
følgelig heller ikke bønnen). 

Det er Sunnah mu’akkadah (vektlagt sunnah) å vaske hver 
kroppsdel 3 ganger, de som har som vane av å ikke gjøre 
dette vil være syndige. 

Wudhu skal utføres rolig og ikke forhastet. Det som er 
kjent blant folk om at ‘wudhu skal utføres som unge og 
bønnen som gammel’ - dette utsagnet er feil. 

Det å ‘kaste’ vann på ansiktet, eller starte med vaske ansiktet 
ved å starte med skinnet eller nesen er en praktisering fra 
analfabeter (ulærte). Begynn å helle vannet rolig fra hårroten 
og ned mot haken 

Det er ikke tillatt å vaske underarmen med vann som renner 
ned fra ansiktet, dette vil føre til at wudhu ikke er gyldig. 
Dette gjelder ikke under ghusl. Det vannet som under 
ghusl renner ned fra hodet vil rense de kroppsdeler denne 
berøre, her trenger en ikke nytt vann. 

Hvis en setter seg ned for å utføre wudhu og må avbryte før 
en er ferdig, vil man få skrevet belønning for de kroppsdeler 
en rakk å vaske selv om wudhu ikke ble utført. 
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Dersom en har intensjon om å utføre wudhu halvveis vil 
man ikke få noe belønning for dette (selv kroppsdeler som 
blir vasket). Det samme gjelder for en som begynner med 
wudhu og avbryter uten en gyldig grunn, han vil heller 
ikke få noe belønning for dette. 

Hvis det regner så mange regndråper på hodet at ¼ del av 
hodet er blitt våt, selv om en ikke stryker hånden eller har 
det som intensjon vil masha være utført (under wudhu) 

Hvis man sitter med bar hode under dugg og ¼ del av 
hodet blir vår vil masha bli utført.   

Det er mislikt (makruh) å utføre wudhu med vann som er 
så kald eller så varmt at en ikke får vasket kroppsdelene 
grundig eller hindrer en i å utføre sunnah-handling. Hvis 
det vannet er i slik tilstand at hindrer deg i å utføre en 
wudhu handling vil ikke wudhu være gyldig. 

Det å sløse med vann eller bruke mer enn det som er 
nødvendig er haram (de som heller ut vann som blir igjen 
i muggen eller glass etter sitt eller andres bruk bør angre 
og unngå dette) 

Hvis det renner gulaktig vann fra navlen, vil wudhu være 
brutt. 
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Hvis det kommer blod eller puss fra øyet som ikke renner 
vil ikke wudhu være brutt. Hvis en tørker det med et 
tøystykke, og legger den i vann vil ikke vannet bli urent. 

Hvis en har bandasje og det er blod på den, og blodet hadde 
rent hvis en ikke hadde bandasje vil wudhu være brutt ellers 
ikke, bandasjen vil heller ikke være uren. 16.12.18 

Hvis det kommer dråpe eller blod fra (penis), men den 
renner ikke ut vil wudhu ikke være brutt. Men hvis det er 
et lite glimt av urin dråpe er det nok for at wudhu brytes. 

De som ikke har kommet til en alder av puberteten, blir 
ikke uten wudhu eller i en tilstand av junub (der ghusl er 
pålagt). Hvis disse barna oppfordres til å utføre wudhu 
skal det kun være for å lære dette. Deres wudhu blir heller 
ikke brutt av de tingene som bryter wudhu.. 

Hvis en person som ikke er i wudhu-tilstand vasker klær 
til sine foreldre, vasker frukt for dem, eller vasker gulvet 
av masjid vil det vannet ikke bli betraktet som must’amil 
(brukt) hvis en har intensjon om utføre dette som gode 
gjerninger ovenfor Allah . 

Hvis et barn (før puberteten) legger sin hånd eller noe 
annet kroppsdel i vann uten wudhu, vil vannet fortsatt 
forbli rent og kan brukes til å utføre wudhu. 
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Å holde sin kropp ren, eller vaske bort urenheter befalt fra 
sharia. For en av grunnpilarene baserer seg på det å holde 
seg ren. Hvis en har det som intensjon og vasker kroppen 
sin selv om en er i tilstand av wudhu vil en få belønning for 
det, og det vannet en bruker vil ikke bli betraktet som  
brukt (musta’amil). 

Musta’amil (brukt vann) er rent og kan brukes til å vaske 
klær, men en kan ikke utføre wudhu med dette. Hvis en 
drikker eller lager mat med dette vannet er det makruh-e-

tanzihi. 

Hvis en tar vann som ikke tilhører en selv, uavhengig av om 
det er tatt med makt eller er stjålet, og utfører wudhu med det 
vil wudhu være gyldig men dette vil være en haram handling. 
Hvis en tar vann fra en annens brønn uten at vedkommende 
(eier) gir tillatelse er det lov å bruke dette vannet. 

Hvis det kommer vann eller vanndråper av musta’amil 
(brukt vann) i annet vann er det best å ikke utføre wudhu 
med denne. 

Når det er veldig kaldt ute og det er vanskelig å utføre 
wudhu og det heller ikke er noe fare for sykdommer er det 
ikke lov å utføre tayammum på grunnlag av dette. 

I noen tilfeller kan det føles slik at det kommer en dråpe 
(fra penis). Dette kommer pga spytt fra shaytan, det er 
bare en villedelse fra shaytan. Selv om han hvisker i din 
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øre at din wudhu ikke er gyldig lenger, skal en si i hjertet 
at du (shaytan) lyver og fortsette sin bønn. Wudhu vil kun 
være brutt i det tilfelle der en kan sverge på det. 

Det er wajib å beskytte moskeen fra alt det som anses som 
ekkelt selv de tingene som er ‘rene’ slik som spytt, slim fra 
munnen, buser, rennende nese (under forkjølelse) og 
vann fra wudhu. Merk! De som utfører wudhu og rister 
rester av vann fra hender og ansiktet i moskeen , en slik 
handling er haram og ulovlig. 

Det er makruh-e-tahrimi å urinere  i vann, uavhengig av 
om om det er en liten dråpe i havet. 

Der det finnes noe najasat (urenhet) er det mislikt 
(makroh) å resitere noe fra Quran. 

Det er haram  sl se vann. 

Det er haram å sløse penger 

Det er lov å utføre ghusl og wudhu med Zam Zam. Det er 
makroh (mislikt) å bruke Zam Zam til å vaske seg nedentil 
hvis en har tørket seg først. Når du har urinert så er det 
syndig å vaske seg nedentil med Zam Zam uten å ha 
tørket seg først. 

Følgende to typer av sløsing er ulovlig og haram. Det ene 
er når man bruker det i en synding handling. Det andre 
tilfelle er når man bruker det i uten noen mål og mening. . 
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Hvis en utfører ghusl-e-mayat (rituell vask av den avdøde) 
for å lære bort til andre men ikke gjorde intensjon for 
rituell vask av den avdøde vil fortsatt den avdøde bli ren 
og påleggelse av ghusl-e-mayyat vil også falle bort for de 
som er til stede. Imidlertid vil de ikke få noe belønning for 
dette uten niyah (intensjon).  

Ya Rab Ya Mustafa 

Gjør oss i stand til alltid å være i tilstand av wudhu utført i 
henhold til Shariah og uten å sløse bort vann. 
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