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Detaljert veiledning for utførelse av
Istinja,Wodho, Ghosl og Tayammom
Begynner i Allahs navn, den mest Barmhjertige, mest Nåderike.
Dette korte heftet vil hjelpe nybegynnere med å lære «Taharah» (rituell
renselse) ifølge koran og sunnah.
Det nevnes hva som er Fardh (obligatorisk) og det som er anbefalt
(sunnah) for å gjøre det enkelt for enhver å vite hva som er minimum
kravet for at det blir riktig.
Mer avansert «Masaail» (fiqh relaterte saker) kan læres fra avanserte
fiqh bøker.
For å oppnå best kunnskap, anbefales det å lære direkte fra
tradisjonelle muslimske mannlige eller kvinnelige lærde.
Må Allah gi oss anledning til å lære vår religion riktig.

Tehsin Abo Barirah
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14. Shawwal 1441 (06.06.2020)

Etiketter for å gå på do
1.

Det er anbefalt å tildekke hodet når man er på do.

2.

Ta av seg det man har på seg som inneholder Allah sitt navn.

3.

Les «Bismillah» før du entrer toalettet, og les denne dua:

4.

Gå inn på toalettet med venstre fot først.

5.

Ved toalettbesøk skal du alltid sitte på toalettet.

6.

Ikke sitt vendt mot Qiblah eller baksiden vendt mot Qiblah.

7.

Pass på at du ikke får noe urin på klærne dine.

8.

Vent til alle dråper har komt ut før du gjør Istinja. 1

9.

Tørk og vask deg (foran og bak) etter du er ferdig med urin
og/eller avføring. Denne fremgangsmåten heter Istinja.

10. Bruk venstre hånd for å gjøre Istinja.
11. Bruk rent vann for Istinja.
12. Ikke spis, drikk eller snakk mens du er på toalettet.
13. Ikke les bok eller noe annet inne på toalettet.
14. Ikke les dua, kalimah eller ayah fra Koranen på toalettet.
15. Gå ut av toalettet med høyre fot først.

1

Gjelder spesielt menn. Før vask (Istinja) er det viktig at man har fått ut dråper. Alle
er forskjellige, noen må hoste, vente 1-2 min, gå eller stå. Etter vanen din når du er
mest sannsynlig sikker så avslutt med Istinja (vask med vann).
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16. Les følgende:

17. Vask hendene dine før du forlater toalettet.
18. Husk å gå på do hvor ingen ser deg, spesielt når man er på
reise.
19. Ikke gå på do på følgende steder:
● Under et tre ● Veikanten ● Fortau ● Basseng
● Offentlig sted

Når er Istinja fardh?
Hvis urin og avføring kommer ut slik at den ikke sprer seg utover
utgangen til privatdelene så er det sunnah å gjøre Istinja (vaske
med vann). Hvis det sprer seg utover det så vil Istinja bli fardh.
Det er sterkt anbefalt (sunnah) å bruke papir før vask med vann.
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WODHO
Wodho betyr å vaske seg slik Profet Mohammad  ﷺhar lært oss.
Det er obligatorisk (fardh) å være i Wodho for å gjennomføre Salah,
ta på Koranen, Tawaf og Sajdah Tilawah. 2

Minimum krav for å oppnå Wodho tilstand
Det er 4 Fardh (obligatorisk) handlinger i Wodho:
1- Vaske ansiktet (fra toppen av pannen til nederst til haken, og
fra det ene øret til det andre).
2- Vaske hender og armene til og med albuene
3- Stryke med våte hender over en fjerdedel av hodet
4- Vaske føttene opp til og med anklene.

Sunnah måte å gjøre Wodho:
1.

Sitt på en litt høy og ren plass.

2.

Vend mot Qiblah.

3.

Gjør intensjon (Jeg gjør Wodho for å blir ren.)

2

Tawaf betyr å gå rundt Kabah (Allahs hus)
Sajdah Tilawah: Det er 14 vers i koranen, markert med «Sajdah». Når man resiterer
eller hører disse versene, er det obligatorisk å gjøre Sajdah.
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ُ

Les Bismillah Wal-Hamdolillah ِلل
ِِ هللاِوالحمد
ِ ِ  ِب ْسfør man
ِ ِم

4.

gjør Wodho.
[Profet  ﷺsa til Abo Horairah r.a: «Når du gjør wodho, les Bismillah Wal-

Hamdolillah. Englene skriver gode gjerninger så lenge man er i wodho.]
(Majma Az Zawaid, Hadith Hasan)

5.

Vask begge hendene 3 ganger.

6.

Puss tennene dine med Misvak.
Hadith: «En person som bruker Miswak før Wodho og ber bønn, får
belønning 70 ganger mer enn den personen som ikke bruker
Miswak»
(Musnad Ahmad, vol.6 side 272 & Musnad Bazzar; Majma’uz zawaid, vol2 side 98-Hadith
Hasan)

7.

Skyll munnen din 3 ganger ved bruk av høyre hånd.
Husk at det er forskjell mellom å å skylle munnen og gurgling.
Vannet skal nå øvre del av halsen.

8.

Vask nesen med vann ved bruk av lillefinger.

9.

Man skal bruke venstre hånd når man blåser vannet ut av
nesen.

10. Vask ansiktet tre ganger fra panne til haken og fra øre til øre.
11. Gjør khilal av skjegget tre ganger. Fremgangsmåten å gjøre
khilal av skjegget på er å ta en håndfull vann i høyre hånd og
dra den gjennom skjegget fra halsen og opp til kinnene.
12. Vask høyre arm, inkludert albuen, tre ganger.
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13. Vask venstre arm, inkludert albuen, tre ganger. Begynn å vaske
hendene fra fingrene ned til albuene.
14. Gjør khilal av fingrene etter å vasket hendene. Måten å gjøre
khilal på er å feste fingrene fra den ene hånden til den andre.

15. Gjøre masah (føre våte hender) av hele hodet fra pannen rett
opp til nakken.
Måten å gjøre masah på er å skille pekefingeren og tommelen
fra resten av fingrene. Deretter passerer de små, ring- og
midtfingrene over midten av hodet, og holder håndflatene vekk
fra sidene. Deretter passere håndflatene av begge hender over
sidene av hodet.
16. Gjør masah av ørene. Måten å gjøre masah er å bruke
pekefingeren for ørets indre del og tommelen for ørens ytre del.
17. Gjør masah av nakken.
Dette gjelder den bakre delen av nakken. Masah bør ikke gjøres
på sidene av nakken, da dette er makrooh (mislikt).
18. Vask høyre fot, inkludert anklene, tre ganger.
19. Vask venstre fot, inkludert anklene, tre ganger.
Når du vasker føttene, Begynn fra tærne og avslutt ved anklene.
Ikke begynn å vaske føttene fra anklene.
20. Gjør khilal mellom tærne. Metoden for khilal er å starte fra liten
tå på høyre fot ved å bruke lillefinger på venstre hånd. Deretter
fra den store tåen til venstre fot opp til lillefinger på venstre fot.
21. Etter fullført Wodho, resiter surah Qadar
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og deretter følgende dua:

22.

Be deretter to rakah tahiyat al Wodho. Det er nevnt i Hadith
at paradiset blir Wajib for de som leser 2 rakah nafal bønn
med fullstendig hengivenhet og konsentrasjon etter å ha
gjort fullstendig Wodho. (Muslim 234) 3

23.

Det er Sunnah å gjøre Wodho i riktig rekkefølge.

24.

Det er Sunnah å gjøre Wodho på en slik måte at hver del
vaskes før den forrige blir tørr.

25.

Mens du gjør Wodho, er det Sunnah å lese følgende dua.

 َوبَ ِار ْك ِلي فِي، س ْع ِلي فِي د َِاري
ِ  َو َو، الل ُه َّم ا ْغ ِف ْر ِلي ذَ ْنبِي
ِر ْزقِي
(Allahom-magh-firli dhanbi, wa wassi li fi daari wa baarik li fi rizqi)
«Å Allah, tilgi min synd, gi lettelse i mitt hus og velsign og øk min mat og
drikke»

(Kilde: Nasai:Sahih)

Denne dua kan leses når som helst under Wodho.
َّ ( َما مِ ْن أَ َح ٍد يَت ََو
علَي ِْه َما ِإالَّ َو َجبَتْ لَهُ ا ْل َج َّنةُ) رواه
َ سنُ ا ْل ُوضُو َء َويُصَلِي َر ْكعَتَي ِْن يُ ْقبِل بِقَ ْلبِ ِه َو َوجْ ِه ِه
ِ ْضأ ُ فَيُح
مسلم
3
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26. Prøv å forbli i Wodho tilstand til enhver tid.
Personen som forblir i tilstand av Wodho og dør i denne
tilstanden mottar belønningen til en martyr.
(Musnad Abi Ya’la, Hadith: 4277 and 4612, Al-Mu’jamus Saghir, vol.2 pg.32-33, Tarikh Ibn
‘Asakir, vol.9 pg.340-345 -Darul Fikr, Majma’uz Zawaid, vol.1 pg.271-272)

Hva bryter Wodho?
Skal nevne vanlige ting som forårsaker avbrytning av Wodho
1.

Alt som kommer ut fra private delene (slik som urin, avføring,
luft/promp etc)

2.

Blod og puss hvis det renner ut eller føres vekk fra såret, selv
om det er en liten dråpe. 4

3.

Blod fra munnen, hvis det er mer enn spyttet

4.

Søvn med unntak hvis man sitter på baksiden uten noen støtte

5.

Besvime (bevissthetstap)

6.

Å le høyt i under bønn/salah. 5

4

Tamim Dari r.a. sier at Profet s.a.w.s. sa: ”Wodho er obligatorisk for hver gang blod
renner ut”. (Dar Qotni, det er en lignende hadith fra Zaid bin Thabit r.a.)
Ali r.a. sier at når en person blør i salaah eller kaster opp så må han gjøre wodho og
gjøre sin salaah ferdig. (Sanad er meget sterk) (Johar naqi, Baihaqi)
5
Abu Musa al-Ashari ra. Sier at Profet Mohammad  ﷺba salah sammen med
Sahabah. En mann som hadde problemer med sitt syn falt i en hull i Masjid. Mange lo
høyt i Salah, så Profet  ﷺba de som lo gjøre wodho og be på nytt. Al-Tabarani
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GHOSL
Ghosl betyr å vaske hele kroppen på den måten som er praktisert
av Profet Mohammad ﷺ
Det er obligatorisk å være i tilstand av Ghosl for å be salah, lese
Koranen, gå inn i masjid eller å gjøre Sajdah Tilawah.
Minimum krav for å oppnå Ghosl tilstand
Det er 3 Fardh i Ghosl:
1. Føre vann over hele kroppen (slik at at ikke noe på kroppen på
størrelse med et hårstrå skal være tørt)
2. Føre vann i munnen og gurgle hvis man ikke faster
3. Føre vann i nesehulene til det myke beinet
Sunnah-metoden for å gjøre Ghosl.
1. Gjør niyyah (intensjon)
2. Vask begge hendene opp til håndleddet tre ganger.
3. Vask bort urenheter som kan være på kroppen din.
4. Gjør Istinjaa. (dvs vaske private delene.)
5. Utfør Wodho i henhold til sunnah.
6. Hell vann over hele hodet, deretter høyre skulder og deretter
venstre skulder. (Dette bør gjøres tre ganger.)
7. Gni kroppen når du gjør Ghosl.
8. Sørg for at ingen del av kroppen er tørr.
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9. Tørk av med et håndkle eller la kroppen tørke på egenhånd.
Begge er betraktet som sunnah.
Etiketter for å gjøre Ghosl:
1. Dusj på et rent sted.
2. Dusj på et privat sted hvor ingen kan se deg.
3. Sørg for at awrah (deler av kroppen som er obligatorisk å dekke
til enhver tid) er fullstendig dekket når du gjør Ghosl på et
offentlig sted eller i nærvær av andre.
4. Gå på do før du dusjer. Du bør ikke urinere på stedet der du gjør
Ghosl.
5. Bruk såpe eller noe annet som vil rense kroppen din.

Når blir Ghosl Fardh?
Ghosl blir Fardh å utføre etter følgende:
1. Når man får utløsning av sæd med lyst, i søvn eller når man er
våken, under samleie eller utenom. 6
2. Med engang man fører sin penis i vaginaen til kvinnen så blir
ghosl fardh selv om mannen eller kvinnen ikke oppnår
orgasme/utløsning.

6

Den våtheten og væsken som kommer ut ved leking med ens ektefelle heter
«Madhi» som bryter kun Wodho og er uren. Ghosl blir ikke fardh av den.
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3. Etter at kvinnen blir ferdig med sine månedlige
menstruasjonssyklus (Haidh) og etter blodet etter fødsel av
barn. (Nifaas)

TAYAMMOM
Tayammom betyr å rense seg med sand,jord, stein o.l. når vann ikke
er tilgjengelig eller ikke kan brukes.
Metoden for å gjøre Tayammom:
1. Les Bismillah.

2. Gjør niyyah. (Niyyah er obligatorisk ved Tayammom).
Niyyah kan gjøres med følgende ord:

"Å Allah! Jeg gjør Tayammom til å oppnå renhet".
3. Slå begge hender på ren jord eller sand.
4. Blås av overflødig støv.
5. Gni begge hender nøye over hele ansiktet.
6. Slå begge hendene på ren jord for andre gang.
7. Blås av overflødig støv.
8. Gni venstre hånd over høyre hånd, inkludert albuene uten å
droppe et sted som ikke er gnidd på.
9. Gni høyre hånd over venstre hånd, inkludert albuene, uten å
droppe et sted som ikke er gnidd på.
10. Gjør khilal av fingrene.
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Må Allah beskytte alle støttespillere til ABInstitute, bevare
deres familier, beskytte dem fra all ondt og oppfylle deres
lovlige ønsker.
Må Allah helbrede, beskytte og bevare oss alle og våre
familier. Må Allah tilgi hele menneskeheten og veilede hele
menneskeheten til det rette. Må Allah tilgi de troende som
forlatet denne verden og elevere deres status i jannah
Firdaus.
Må Allah belønne, bevare og oppfylle alle lovlige ønsker til
min bror Naukhez Abid Hayat som har bidratt med tid til
dette dokumentet.
Husk denne synderen, deres bror i deres dua

14. Shawwal 1441 (06.06.2020)

(Imam) Tehsin Abo Barirah
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