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Voorwoord Team Assidq
Alle lof komt Allaah toe, wij prijzen Hem en vragen Hem om hulp en Zijn vergiffenis. En wij
zoeken toevlucht bij Allaah tegen het kwaad van onze eigen zielen en de slechtheid van onze
daden. Wie door Allaah wordt geleid, kan door niemand misleid worden en wie Allaah laat
dwalen; kan door niemand geleid worden. En ik getuig dat er geen enkele godheid bestaat die het recht heeft om aanbeden te worden - behalve Allaah en ik getuig dat Mohammed
Zijn dienaar en Boodschapper is.
Vervolgens,
Vóór de komst van de Islaam werd de vrouw achtergesteld en had nergens op aarde geen
noemenswaardig recht. Zij werd vernederd, zij mocht niet erven, geen onderwijs volgen, zij
werd zelfs verkocht, erger nog: zij werd levend begraven.
Maar toen de Boodschapper van Allaah Mohammed salla Allaahoe 'aleihi wasallam 1454 jaar
geleden (anno 2020) is gestuurd met de openbaring, kende de Islaam de vrouw haar rechten
toe. Sindsdien mag zij erven, haar partner kiezen en uiteraard ook onderwijs volgen en
andere rechten krijgen.
'Omar Ibn El-Khattaab radhiya Allaahoe 'anhoe zei:
"In de tijd van onwetendheid negeerden (zie kleineerden) wij de vrouwen. En toen de Islaam
kwam en Allaah hen heeft vermeld (in de Qor-aan), realiseerden wij ons dat zij rechten op
ons hebben". Overgeleverd door El-Boekhaarie.
Aboe Sa'id El-Khoedrie radhiya Allaahoe 'anhoe heeft gezegd dat een vrouw naar de
Boodschapper van Allaah salla Allaahoe 'aleihi wasallam was gegaan en zei:
"De mannen horen vaak van uw Hadieth (de lessen, de preken). Maak voor ons een afspraak,
zodat wij van de kennis die Allaah u heeft gegeven ook kunnen leren".
Overgeleverd door El-Boekhaarie.
Anas Ibn Maalik radhiya Allaahoe 'anhoe heeft gezegd dat de Boodschapper van Allaah salla
Allaahoe 'aleihi wasallam zei:
"Kennis vergaren is een plicht voor elke moslim".
Overgeleverd door Ibn Maadjah en Hasan bevonden door As-Sakhaawie, El-Manaawie.
Zie ook Sahieh Ibn Maadjah van El-Albaanie.
Daarom leerden de vrouwen van de Sahaabah heel veel religieuze zaken, en hun kennis
overtreft de kennis van de meeste moslimmannen van nu.
'Aisha radhiya Allaahoe 'anhaa heeft gezegd:
"Moge Allaah genadig zijn met de vrouwen van de Ansaar1. De bescheidenheid heeft hen er
1

De Ansaar (de Helpers). Deze naam kregen de oorspronkelijke bewoners van Medinah, toen de Mekkanen
naar hun emigreerden. De Boodschapper van Allaah salla Allaahoe 'aleihi wasallam heeft de broederschap
afgesloten tussen beide groepen. De Ansaar boden de Mekkanen onderdak en hielpen hen, vandaar de naam
'Ansaar' (helpers). De Mekkanen werden de Moehaadjiroen (de migranten) genoemd.
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niet van belet om de religie te leren". Overgeleverd door Moeslim.
En 'Aisha radhiya Allaahoe 'anhaa had de meeste kennis van alle vrouwen in Medinah, maar
ook de meeste kennis in het algehele schiereiland. Imam Adh-Dhahabie zei:
"Als de kennis van alle mensen wordt verzameld, ook die van de moeders van de gelovigen,
dan heeft 'Aisha de meeste kennis".
Uit Siyar A'laam An-Noebalaa-e.
Aan Het permanente comité voor Islamitisch onderzoek en Fataawaa is de volgende vraag
gesteld:
“Wat is de regelgeving voor een vrouw betreffende onderwijs?”
Antwoord:
“Zij dient datgene te leren waar zij toe opgedragen is, aan islamitische zaken en aan
gezinszaken. Zodat zij deze op de juiste islamitische manier kan uitvoeren, ver verwijderd van
de plaatsen van Fitan en achterdocht.
En bij Allaah ligt het succes, en moge Allaah Zijn Salaat en Zijn zegeningen over onze Profeet
Mohammed zenden, over zijn familieleden, zijn metgezellen.”
Het permanente comité voor Islamitisch onderzoek en Fataawaa.
Fatwaa nr. 9019.
De hedendaags moslimvrouw heeft helaas weinig kennis over de zaken die zij dagelijks nodig
heeft, zelfs niet de kennis over haar reinheid, haar gebed, haar vasten, haar Hadjj en andere
religieuze zaken.
Daarom voelde Team Assidq zich verantwoordelijk om dit onderwerp te behandelen en
online aan te bieden. Dit bundel heeft dan ook als titel:
"De 60 vragen met betrekking tot de regelgeving van menstruatie en kraambloeding",
welke zijn beantwoord door Sheych Mohammed Ibn Saalih El-'Oethaimien rahimahoe Allaah
en vertaald door Team Assidq.
Wij smeken Allaah Soebhaanahoe wata'aalaa dit werk van nut te laten zijn voor onze
zusters, moeders en dochters en ons hiermee te benutten op de Dag waarop niets van nut
zal zijn: geen fortuin noch nakomelingen, alleen wie naar Allaah terugkeert met een oprecht
hart, aamien. Team Assidq

Bron: http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=34018
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1) Het vasten van een vrouw die na El-Fadjr rein wordt
Vraag:
Wanneer een vrouw rein wordt (van menstruatie bloeding of kraambloeding) direct na ElFadjr, dient zij zich dan te onthouden van eten, drinken e.d. en deze dag mee te tellen?
Of dient zij deze dag achteraf in te halen?
Antwoord:
Wanneer een vrouw rein wordt na El-Fadjr, zijn er twee meningen onder de geleerden om
zich al dan niet van eten, drinken e.d. te onthouden.
De eerste mening: dat zij zich de rest van de dag dient te onthouden van eten, drinken e.d.
maar deze dag zal dan niet meetellen, deze dag dient zij dan wel in te halen. Dit is wat het
meest bekend is binnen de wetschool van Imam Ahmed.
De tweede mening: dat zij zich de rest van de dag niet hoeft te onthouden van de zaken die
het vasten ongeldig maken, omdat haar vasten toch niet geldig is, aangezien zij aan het
begin van de dag nog menstrueerde en niet behoorde tot degenen die verplicht zijn om te
vasten.
En wanneer dit zo uitpakt, dan heeft het zich onthouden van de zaken die het vasten nietig
maken geen nut meer. Sterker nog: zij mag deze dag helemaal niet vasten. En het juiste
vasten zoals wij weten is het zich onthouden van al hetgeen dat kan leiden tot de
ongeldigheid van het vasten, vanaf het opkomen van El-Fadjr tot de zonsondergang, met de
intentie van aanbidding.
En zoals je kunt zien, is deze mening (het zich niet onthouden van eten en drinken) het
meest juist. In beide gevallen dient zij dan die dag in te halen.
2) Als een vrouw voor El-Fadjr rein wordt en de Ghoesl na El-Fadjr verricht
Vraag:
Als een vrouw vóór El-Fadjr rein wordt van haar menstruatie- en kraambloeding, en zij de
Ghoesl2 pas na El-Fadjr verricht, is haar vasten (die dag) dan geldig?
Antwoord:
Ja, het vasten van een ongestelde vrouw, wanneer zij vóór El-Fadjr rein wordt is geldig, ook
wanneer zij de Ghoesl na El-Fadjr verricht. Ook de pas bevallen vrouw (wanneer zij rein
wordt). Omdat zij behoort tot degenen die verplicht zijn om te vasten.
Zij heeft dezelfde regelgeving als degene die in staat van Djanaabah3 verkeert, terwijl de
Fadjrtijd al aangebroken is, zijn vasten is dan ook geldig. Dit vanwege de Woorden van Allaah
(de betekenis van de interpretatie van het vers):
2

De grote rituele wassing.
In staat van Djanaabah verkeren: iemand die seksuele omgang heeft gehad en de Ghoesl nog niet heeft
verricht. Geldt zowel voor de man als voor de vrouw.
3
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{Daarom mogen jullie geslachtsgemeenschap met hen (de vrouwen) hebben. En streef
naar dat wat Allaah voor jullie heeft voorbeschikt. En eet en drink totdat de witte draad
(de ochtendschemering) van de dageraad aan jullie verschijnt en deze duidelijk te
onderscheiden is van de zwarte draad (de duisternis van de nacht)}. Soerat El-Baqarah 187.
En als Allaah het toestaat om geslachtsgemeenschap te mogen hebben totdat de dageraad
aanbreekt, impliceert dit dat men de Ghoesl na het aanbreken van El-Fadjr verricht.
En ook vanwege de Hadieth van 'Aisha radhiya Allaahoe 'anhaa waarin zij verhaalde dat de
Profeet salla allaahoe ‘aleihi wasallam vastte terwijl hij in staat van Djanaabah verkeerde, en
vervolgens de Ghoesl verrichtte. Dat wil zeggen dat hij de Ghoesl verrichtte na het
aanbreken van El-Fadjr.
3) Het vasten en bidden wanneer een bevallen vrouw in minder dan veertig dagen rein
wordt
Vraag:
Mag een bevallen vrouw die in minder dan veertig dagen rein wordt vasten en bidden?
Antwoord:
Ja, wanneer de bevallen vrouw vóór veertig dagen rein wordt, is zij verplicht te vasten
wanneer zich dit tijdens de Ramadhaan voordoet. Tevens is zij verplicht om te bidden en
haar man mag geslachtsgemeenschap met haar hebben, omdat zij rein is. Niets kan haar
afhouden van het vasten, noch van de verplichting om te bidden en geslachtsgemeenschap
te hebben.
4) Wanneer de menstruatie langer duurt dan normaal
Vraag:
Wanneer een menstruatieperiode van een vrouw gewoonlijk 8 of 7 dagen duurt, maar deze
één of twee keer voortzet en langer duurt. Wat is de regelgeving hierover?
Antwoord:
Als de menstruatieperiode van deze vrouw gewoonlijk 6 of 7 dagen duurt, maar deze daarna
voortzet en 8, 9, 10 of 11 dagen duurt, dan dient zij niet te bidden totdat zij rein wordt.
Omdat de Profeet salla Allaahoe 'aleihi wasallam de duur van menstruatieperiode niet heeft
bepaald. En Allaah de Verhevene heeft gezegd (interpretatie van de betekenis van het vers):
{Zij vragen jou over de menstruatie. Zeg "Het is schadelijk"}. Soerat El-Baqarah 222.
Zolang deze (menstruatie) bloeding voortduurt, blijft de vrouw in deze staat totdat zij rein
wordt, de Ghoesl (grote wassing) verricht en daarna bidt zij. En als zij de volgende maand
een kortere (menstruatie) periode krijgt, dan moet zij de Ghoesl verrichten als zij weer rein
is, al gebeurt dit in een kortere periode dan de vorige.
Belangrijk is dat zolang de vrouw ongesteld is zij niet mag bidden, ook al is de menstruatie
periode niet conform de vorige, in meer of in minder dagen. Wanneer zij weer rein is, mag zij
bidden.
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5) Wanneer de pas bevallen vrouw weer dient te bidden en te vasten
Vraag:
De pas bevallen vrouw bidt en vast gedurende veertig dagen niet, of hangt dit af van
wanneer het bloed stopt, en wanneer zij weer rein is bidt zij? En wat is de minimale duur van
de kraambloeding?
Antwoord:
De bevallen vrouw heeft geen bepaalde kraambloedingsperiode. Maar zolang zij bloedt, mag
zij niet bidden, niet vasten en haar man mag ook geen geslachtsgemeenschap met haar
hebben.
Maar wanneer zij weer rein is, ook al is dit in een periode van minder dan veertig dagen,
maar in tien of vijf dagen, dan dient zij te bidden, te vasten en haar man mag
geslachtsgemeenschap met haar hebben en dat is geen probleem.
In ieder geval, de kraambloeding is iets voelbaars (fysiek), de regelgeving ligt in het bestaan
of het ontbreken hiervan.
Wanneer deze aanwezig is, moet de regelgeving toegepast worden, en wanneer zij (de
vrouw) weer rein is, moet zij deze regelgeving laten.
Maar wanneer deze periode langer dan 60 dagen duurt, dan is deze bloeding van
Istihaadha4. Hierna houdt zij de periode van haar menstruatiebloeding aan, daarna dient zij
zich te reinigen en te bidden.

4

Istihaadha bloeding is een aanhoudende bloeding, wat niet het geval is bij menstruatie -of kraambloeding
bloeding. Een vrouw die kampt met deze soort bloeding heet een 'Moestahaadha'.
Istihaadha bloeding belet de vrouw niet om te bidden, te vasten, Tawaaf rondom El-Ka'bah te verrichten en
geslachtsgemeenschap te hebben. Dit is op te maken uit de volgende overlevering:
'Aisha radhiya Allaahoe 'anhaa heeft gezegd: Fatima Bint Abie Hoebaish zei tegen de Boodschapper van Allaah
salla Allaahoe 'aleihi wasallam: "O, Boodschapper van Allaah, ik word niet rein, mag ik het gebed laten?"
De Boodschapper van Allaah salla Allaahoe 'aleihi wasallam antwoordde:
"Nee, dat bloed komt uit een ader en is geen menstruatie(bloeding). Als de menstruatie begint, moet je het
gebed laten en wanneer deze voorbij is, verricht El-Ghoesl (de grote wassing) en het gebed".
Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
Imam An-Nawawie zei:
"De betekenis van El-Istihaada: is een ongewone bloeding die uit de vagina afkomstig is en uit een ader
genaamd El-'Aadhil. In tegenstelling tot de menstruatie bloeding, deze komt uit de 'bodem' van de
baarmoeder". Uit Sharh Moeslim 4/24 van Imam An-Nawawie.
Hoe onderscheidt de vrouw het Istihaadha bloed van het menstruatie bloed?
Volgens de geleerden kan de vrouw onderscheid maken tussen de twee bloedingen door de volgende
eigenschappen waar te nemen:
> Menstruatiebloed is donker en bijna zwart, terwijl Istihaadha bloed rood is;
> Menstruatiebloed is dikker dan Istihaadha bloed;
> Menstruatiebloed heeft een onaangename geur, terwijl Istihaadha bloed bijna geurloos is;
> Menstruatiebloed klont niet, terwijl Istihaadha bloed wel klont;
> Menstruatiebloed gaat gepaard met pijn en krampen, terwijl dat niet het geval is bij Istihaadha bloed.
El Allaah de Verhevene weet het beste.
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6) Het verliezen van enkele druppels bloed in de maand Ramadhaan
Vraag:
Wanneer de vrouw enkele druppels bloed verliest in de maand Ramadhaan, en deze
bloeding houdt de hele maand Ramadhaan aan, is haar vasten dan geldig?
Antwoord:
Ja, haar vasten is geldig. Betreffende deze druppels: deze stellen niets voor, omdat deze niet
tot de menstruatiebloeding gerekend kunnen worden.
Ali Ibn Abie Taalib radhiya Allaahoe 'anhoe zei:
"Deze druppels die net als neusbloeding zijn, behoren niet tot de menstruatiebloeding".
Aldus werd het van hem vernomen.
7) Het rein worden vóór El-Fadjr en de Ghoesl na El-Fadjr verrichten
Vraag:
Als een vrouw vóór El-Fadjr rein wordt van haar menstruatie- en/of kraambloeding, en zij de
Ghoesl (de grote rituele wassing) pas na El-Fadjr verricht, is haar vasten dan geldig?
Antwoord:
Ja. Het vasten van een menstruerende vrouw, wanneer zij vóór El-Fadjr rein wordt is geldig,
ook wanneer zij de Ghoesl na El-Fadjr verricht. Ook de pas bevallen vrouw (wanneer zij rein
wordt). Omdat zij behoort tot degenen die verplicht zijn om te vasten.
Voor haar geldt dezelfde regelgeving als degene die in staat van Djanaabah5 verkeert terwijl
de Fadjr tijd al aangebroken is, zijn vasten is dan ook geldig. Dit vanwege de Woorden van
Allaah (de betekenis van de interpretatie van het vers):
{Daarom mogen jullie nu geslachtsgemeenschap met hen (de vrouwen) hebben. En streef
naar dat wat Allaah voor jullie heeft voorbeschikt. En eet en drink totdat de witte draad (de
ochtendschemering) van de dageraad voor jullie verschijnt en deze duidelijk te
onderscheiden is van de zwarte draad (de duisternis van de nacht)}. Soerat El-Baqarah 187.
En als Allaah het toestaat om geslachtsgemeenschap te hebben totdat de dageraad
aanbreekt, dan betekent dit dat men de Ghoesl na het aanbreken van El-Fadjr kan
verrichten.
En ook vanwege de Hadieth van 'Aisha radhiya Allaahoe 'anhaa waarin zij verhaalde dat de
Profeet salla Allaahoe 'aleihi wasallam vastte terwijl hij in staat van Djanaabah verkeerde, en
vervolgens de Ghoesl verrichtte. Dat wil zeggen dat hij de Ghoesl verrichtte na het
aanbreken van El-Fadjr.

5

In staat van Djanaabah verkeren: Zie antwoord op vraag 2.
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8) Het hebben van een gevoel van menstruatiebloeding tijdens het vasten
Vraag:
Als een vrouw een gevoel van menstruatiebloeding heeft, maar pas begon te bloeden na ElMaghrib, is haar vasten dan geldig of moet zij die dag inhalen?
Antwoord:
Wanneer een reine vrouw de opkomst van de menstruatiebloeding of pijn voelt terwijl zij
vast, maar pas begon te bloeden na zonsondergang, dan is haar vasten die dag wel geldig.
Zij hoeft niets in te halen wanneer het een dag van Ramadhaan betreft.
En wanneer zij vrijwillig vast, wordt haar beloning niet nietig.
9) Onzekerheid over de soort bloeding tijdens het vasten
Vraag:
Als een vrouw bloedt (tijdens het vasten), maar niet zeker weet of het menstruatiebloeding
betreft of niet, wat is dan de regelgeving over haar vasten?
Antwoord:
Haar vasten van die dag is geldig, omdat zij ervan moet uit gaan dat het geen
menstruatiebloeding is totdat zij er zeker van is dat het menstruatiebloeding is.
10) Sporen of enkele druppels bloeding
Vraag:
Soms ziet een vrouw sporen van bloeding of enkele bloeddruppels, verspreid over
verschillende momenten van de dag. Soms gebeurt dit tijdens de menstruatiebloeding en
soms daarbuiten, zonder dat zij (echt) bloedt (menstrueert).
Wat is het oordeel over haar vasten in beide gevallen?
Antwoord:
Er is al eerder antwoord hierop gegeven, maar er rest nog een punt om hier te vermelden,
namelijk: als dit waargenomen wordt tijdens de (normale) menstruatiebloeding, en zij dit
kent als menstruatiebloeding, dan is het een menstruatiebloeding.
11) Het eten op de dagen van Ramadhaan door een menstruerende of pas bevallen vrouw
Vraag:
Mag een menstruerende vrouw, of een vrouw die pas bevallen is eten op de dagen van
Ramadhaan?
Antwoord:
Ja, zij mogen eten en drinken op de dagen van Ramadhaan, maar dit moeten zij uit het zicht
van kleine kinderen doen, wanneer zij (kleine kinderen) hebben. Omdat dit voor een
probleem kan zorgen bij hen (bij de kinderen).

10
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12) Het rein worden op het tijdstip van El-Asr
Vraag:
Als een menstruerende vrouw of een vrouw die pas bevallen is rein wordt op het tijdstip van
el-'Asr (gebed), dient zij ook het Dhohr gebed met het 'Asr gebed te bidden of dient zij alleen
El-'Asr te bidden?
Antwoord:
De sterkste mening is dat zij alleen El-'Asr hoeft te bidden. Omdat er geen bewijs is dat zij
verplicht is om Salaat Dhohr te bidden. En ook omdat de Profeet salla Allaahoe 'aleihi
wasallam heeft gezegd:
"Wie van het 'Asr gebed een Rak'ah bidt voordat de zon ondergaat, deze heeft het 'Asr
gebed op (zijn) tijd gebeden ".
En hij heeft hier het Dhohr gebed niet vermeld. En als Dhohr (gebed) verplicht was, dan had
de Profeet salla Allaahoe 'aleihi wasallam dat hier ook vermeld.
En als de vrouw begon te menstrueren nadat de tijd van Dhohr (gebed) was aangebroken,
dan was zij alleen verplicht om het Dhohr gebed te bidden en niet het 'Asr gebed, terwijl het
Dhohr gebed samengevoegd kan worden met het 'Asr gebed.
En de meest sterke mening is dat zij alleen het 'Asr gebed verplicht is te bidden. Dit geldt ook
voor wanneer zij rein wordt voordat de tijd van het 'Ishaa gebed verstreken is, dan is zij niet
verplicht om ook het Maghrib gebed te bidden.
13) Het vasten bij een miskraam vóór en na de vorming van de foetus
Vraag:
Vrouwen die een miskraam krijgen, kennen twee gevallen: de vrouw krijgt een miskraam
voordat de foetus gevormd is, of zij krijgt een miskraam nadat de foetus gevormd is.
Wat is het de regelgeving van het vasten op die dag waarop zij een miskraam kreeg en de
dagen erna waarop zij blijft bloeden?
Antwoord:
1-Als dit gebeurt voordat de foetus gevormd6 is, dan is het bloed niet afkomstig van
6

Toevoeging: Een gevormde foetus: De betekenis hiervan is opgegeven in het volgende vers:
Allaah zegt: (interpretatie van de betekenis van het vers):
{O mensen, indien jullie twijfelen over de wederopstanding, voorwaar Wij schiepen jullie uit aarde en
vervolgens uit (een) water(druppel) en vervolgens uit een bloedklonter en daarna uit een vleesklomp. Sommige
zijn gevormd en andere zijn niet gevormd}. Soerat El-Hadj 5.
Wat is een gevormde en een niet gevormde vleesklomp?
Sheych Abd El Aziz Ibn Baaz, rahimahoeAllaah:
"Als een vrouw een miskraam krijgt, waarin de schepping van een mens (de foetus) duidelijk is: wat een hoofd,
hand(en) of voet(en) en andere dingen heeft, dan heeft zij kraambloeding, en geldt de regelgeving van
kraambloeding: zij laat dan het gebed, het vasten en mag ook geen geslachtsgemeenschap hebben totdat zij
rein wordt of totdat zij veertig dagen heeft bereikt.
Maar wanneer datgene wat eruit is gekomen (de vleesklomp) niet duidelijk is: heeft geen menselijke vorm, of is
dat in de vorm van bloed (bloedklonter), dan heeft de vrouw de regelgeving van de Moestahaadha (zie vraag nr.
5) en niet de regelgeving van kraambloeding, noch de regelgeving van een menstruerende vrouw. Zij moet dan
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kraambloeding. In dit geval moet zij vasten en bidden en haar vasten is geldig.
2-En als dit gebeurt nadat de foetus gevormd is, dan is het bloed afkomstig van
kraambloeding. In dit geval mag zij niet bidden noch vasten.
De stelregel hierin is dus dat wanneer de foetus al gevormd is, dan is het bloed afkomstig
van kraambloeding. En als de foetus nog niet gevormd is, dan is het bloed niet afkomstig van
kraambloeding.
14) Het bloedverlies bij een zwangere vrouw
Vraag:
Verlies van bloed tijdens een zwangerschap, beïnvloedt dit het vasten?
Antwoord:
Als een vrouw ongesteld wordt terwijl zij vast, dan wordt haar vasten ongeldig. Dit vanwege
de overlevering van de Profeet salla Allaahoe 'aleihi wasallam:
"Is het niet zo dat wanneer zij menstrueert zij niet vast en ook niet bidt"7?
Daarom behoort dit (het menstrueren) tot de zaken die het vasten ongeldig maken en de
kraambloeding kent dezelfde regelgeving. Het bloeden vanwege menstruatie of
kraambloeding maakt het vasten dus ongelding.
Wanneer de zwangere vrouw bloedt op een vastendag in Ramadhaan, als dit echt
menstruatiebloeding is, dan heeft deze bloeding dezelfde regelgeving als die van een niet
zwangere vrouw. Dit beïnvloedt dan het vasten (het vasten is dan ongeldig). En als dit geen
menstruatiebloeding is, dan heeft het geen invloed (op het vasten).
Als de bloeding continu plaatsvindt sinds de vrouw zwanger werd en periodiek terugkomt
(als voorheen), dan kan dit beschouwd worden als de normale menstruatiebloeding volgens
de meest sterke meningen en kent het ook de regelgeving van menstruatiebloeding. Maar
wanneer de menstruatiebloeding gestopt was en de vrouw af en toe wat bloed verliest, wat
niet tot menstruatiebloeding gerekend kan worden, in dit geval beïnvloedt deze bloeding
haar vasten niet, omdat het geen menstruatiebloeding betreft.

bidden, vasten en is Halaal voor haar man (mag geslachtsgemeenschap hebben met haar man).
Bron: Fataawaa Islamiyah, 1/243.
Sheych Mohammed Bin Saalih El-'Oethaimien, moge Allaah hem genadig zijn zei:
De geleerden hebben gezegd: "Als wat er uit is gekomen (de vleesklomp) een duidelijke menselijke vorm heeft,
dan is het bloed Nifaas bloed (kraambloeding). Zij moet dan het gebed en het vasten laten en haar man moet
haar vermijden (geen geslachtsgemeenschap met haar hebben), totdat zij weer rein is. Maar wanneer het geen
menselijke vorm heeft, dan is het geen nifaas bloed. Dit belet haar dan niet om te bidden en te vasten en andere
zaken te verrichten.
De geleerden hebben gezegd dat het minst aantal dagen waarin het (een foetus) vorm krijgt 81 dagen is".
Bron: Fataawaa moslimvrouwen (1/304-305). Zie ook antwoord op vraag nr. 28.
7
Een gedeelte uit een overlevering uit Sahieh El-Boekhaarie.
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15) Een korte menstruatieperiode van een dag
Vraag:
Wanneer een vrouw een korte menstruatiebloeding (tijdens haar menstruatieperiode) van
een dag krijgt maar de dag daarop niet, wat dient zij dan te doen?
Antwoord:
Het ziet er naar uit dat deze 'droogheid' (korte reinheid) die zij meemaakt in haar
menstruatieperiode, behoort tot de menstruatieperiode. En zodoende is het voor haar
verboden te doen wat zij gewoonlijk niet mag doen tijdens haar menstruatieperiode.
Sommige geleerden hebben gezegd: wie een dag bloedt en de volgende dag rein wordt, dan
is de dag waarop zij bloedt een dag van de menstruatie en de andere dag waarop zij niet
bloedt, een dag van reinheid, totdat zij de vijftien dagen heeft bereikt.
Wanneer de 15e dag is verstreken, is het bloed het bloed van Istihaadha8 (geen
menstruatiebloed).
Dit is de bekendste mening van Imam Ahmed Ibn Hanbal.
16) Reinheid zonder het waarnemen van de witte Qassa
Vraag:
Aan het einde van de menstruatieperiode ziet de vrouw geen sporen meer van het bloed en
ook geen witte Qassa9. Wat dient zij te doen?
Dient zij die dag te vasten of niet?
Antwoord:
Als zij gewoonlijk de witte Qassa niet ziet, dan moet zij vasten. Maar als zij gewend is om de
witte Qassa te zien, dan moet zij daarop wachten en dan pas vasten.
17) Het reciteren van de Qor-aan door een menstruerende- of pas bevallen vrouw
Vraag:
Wat is het de regelgeving van het reciteren van de Qor-aan door een menstruerende en een
pas bevallen vrouw?
Dit is noodzakelijk voor een studente die de Qor-aan memoriseert en voor een
onderwijzeres die (anderen) onderwijst.
Antwoord:
Er is geen probleem voor een onderwijzende - en studerende vrouw om de Qor-aan te
reciteren. Dit geldt ook voor degene die haar dagelijkse Wird10 reciteert.
8

Zie uitgebreide uitleg van Istihaadha bloeding, antwoord op vraag nr. 5.
Toevoeging: de witte Qassa oftewel de afscheiding: is wit en vloeibaar. Deze ziet de vrouw aan het einde van
haar menstruatieperiode. Dit is een onderdeel van het reinigingsmechanisme van het lichaam en betekent dat
de vrouw weer kan bidden, vasten en alle andere zaken kan doen, die zij tijdens de menstruatiebloeding niet
mocht doen.
10
Toevoeging: Wird: het aantal Soewar (meervoud van Soerat) of verzen die men dagelijks reciteert.
Geldt ook voor het aantal smeekbeden, zoals de ochtend- en avondsmeekbeden.
9
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Wat betreft het gewoonlijk Qor-aan reciteren voor het verkrijgen van de beloning, is het
beter dat zij dat vermijdt. Veel geleerden, of de meeste onder hen, hebben de mening
toegedaan dat het verboden is voor de menstruerende vrouw om Qor-aan te reciteren.
18) Het aantrekken van andere kleren na de menstruatie
Vraag:
Dient een vrouw na een menstruatiebloeding andere kleren aan te trekken, terwijl haar
kleren niet zijn besmeurd door bloed of onreinheid?
Antwoord:
Nee, zij is niet verplicht om andere kleren aan te trekken. Omdat menstrueren het lichaam
niet onrein maakt, maar het bloed maakt wat het raakt onrein.
Daarom heeft de Profeet salla Allaahoe 'aleihi wasallam de vrouwen opgedragen om de met
het bloed besmeurde kleren te wassen en daarin te bidden.
19) Dagen niet ingehaald wegens bevalling, het zogen en daarna vanwege ziekte
Vraag:
Een vrouw heeft tijdens de Ramadhaan zeven dagen niet gevast, omdat zij was bevallen.
De volgende Ramadhaan is aangebroken en zij heeft de dagen nog niet ingehaald.
In de 2e Ramadhaan heeft zij weer zeven dagen niet gevast vanwege het zogen (van haar
baby). Wederom heeft zij deze dagen niet ingehaald, vanwege een ziekte.
Wat dient zij te doen nu de derde Ramadhaan nadert?
Geef ons antwoord, moge Allaah u belonen!
Antwoord:
Als (de omstandigheden van) deze vrouw zijn zoals zij over zichzelf heeft gezegd, dat zij ziek
was en (de niet gevaste dagen) niet kon inhalen, dan dient zij dit te doen wanneer zij daar
weer toe in staat is. Ook al is de tweede Ramadhaan aangebroken. Maar wanneer zij geen
excuus had, maar zij nalatig is (geweest) hierin, dan is het voor haar niet toegestaan om het
inhalen van de niet gevaste dagen uit te stellen tot de tweede Ramadhaan.
'Aisha radhya Allaahoe 'anhaa zei:
"Ik moest wel eens dagen van Ramadhaan inhalen, maar dat kon ik pas bij het aanbreken
van de maand Sha'baan11 doen".
Deze vrouw moet haar situatie dus zelf beoordelen. Als zij geen excuus heeft, dan is zij
zondig en dient zij Tawbah te verrichten (berouw tonen) tot Allaah. Zij dient spoedig wat zij
nog schuldig is aan niet gevaste dagen in te halen. Maar wanneer zij toch een excuus heeft,
dan is het geen probleem. Zij kan die dagen dan nog inhalen, al is dat na een jaar of twee
jaar.

11

De maand Sha'baan: is de 8e maand van de maanmaanden. Het is de maand voorafgaande aan de maand
Ramadhaan.
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20) Het uitstellen van niet gevaste dagen tot na de volgende Ramadhaan
Vraag:
Bij het aanbreken van de maand Ramadhaan, hebben sommige vrouwen een aantal dagen
van de vorige Ramadhaan nog niet gevast. Wat dienen zij te doen?
Antwoord:
Zij dienen Tawbah (berouw tonen) te verrichten bij Allaah en afstand te nemen van deze
daad. Omdat het niet toegestaan is voor degene die dagen moet inhalen, deze uit te stellen
tot de volgende Ramadhaan, zonder een geldig reden. Dit vanwege de woorden van 'Aisha
radhiya Allaahoe 'anhaa, waarin zij zegt:
"Ik moest wel eens dagen van Ramadhaan inhalen, maar dat kon ik pas bij het aanbreken
van de maand Sha'baan doen".
En dit betekent dat het niet is toegestaan om (het inhalen van de niet gevaste dagen) uit te
stellen tot na de volgende Ramadhaan. Zij dient dan Tawbah te verrichten en de dagen
alsnog in te halen na de volgende Ramadhaan.
21) Het onrein worden rond een gebedstijd
Vraag:
Als een vrouw menstruatiebloeding krijgt na 13:00 uur12, maar Salaat Dhohr nog niet heeft
gebeden, dient zij dit gebed in te halen nadat zij weer rein is?
Antwoord:
Er is meningsverschil onder de geleerden hieromtrent. Er zijn geleerden die zeggen dat zij dit
gebed niet hoeft in te halen, omdat zij haar gebed niet heeft verwaarloosd. Omdat het
toegestaan is om het gebed tot aan het einde van zijn tijd uit te stellen.
Anderen zeggen dat zij dat gebed wel in dient te halen (na de reinheid), vanwege de
overlevering van de Profeet salla Allaahoe 'aleihi wasallam: "Wie een Rak'ah13 van het gebed
bidt vóór het verstrijken van de tijd, deze heeft het gebed (op tijd) gebeden".
Maar voor de zekerheid dient zij dit gebed in te halen, het is maar één gebed en het vereist
niet veel inspanning.

12

Toevoeging: geldt voor wanneer de gebedstijd rond deze tijd is. Wanneer de gebedstijd later is, bijvoorbeeld
rond 14:00 uur (zomertijd), dan is dit niet van toepassing. Omdat de vrouw ongesteld is geworden vóór
aanvang van het Dhohr gebed.
13
Rak'ah: een gebedseenheid.
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22) Het gebed bij bloeding één of twee dagen voor de bevalling
Vraag:
Als een zwangere vrouw één of twee dagen voor de bevalling bloedt, dient zij het gebed dan
te laten?
Antwoord:
Er is meningsverschil onder de geleerden hieromtrent. Wanneer een zwangere vrouw één of
twee dagen voor de bevalling bloedt en dit gepaard gaat met weeën, dan behoort dit bloed
tot kraambloeding. Zij dient dan het gebed en het vasten te staken. En als de bloeding niet
gepaard gaat met weeën, dan is dit geen kraambloeding. Dit belet haar niet om te bidden en
te vasten.
23) Het gebruik van voorbehoedsmiddelen om de hele maand te vasten
Vraag:
Wat is het oordeel over het gebruik van voorbehoedsmiddelen, zodat de vrouw de maand
Ramadhaan met de mensen kan vasten?
Antwoord:
Ik waarschuw hiervoor. Omdat in deze pillen een omvangrijk kwaad zit; dit is medisch
bewezen.
Tegen de vrouw moet gezegd worden dat Allaah dit (de menstruatiebloeding) voor de
vrouwen heeft voorbeschikt. Neem dus genoegen met datgene Allaah heeft voorbeschikt en
vast wanneer het weer kan. Maar wanneer het niet kan, dient zij te eten en de
voorbeschikking van Allaah accepteren.
24) Bloeddruppels na reinheid van kraambloeding
Vraag:
Een vrouw, die na twee maanden na haar bevalling rein werd (van kraambloeding), maar
hierna telkens een paar bloeddruppels begon waar te nemen. Mag zij dan niet vasten en niet
bidden, of wat dient zij te doen?
Antwoord:
De problemen van de vrouwen betreffende menstruatie- en kraambloeding zijn er veel.
Onder de oorzaken hiervan valt het gebruik van de voorbehoedsmiddelen om zwangerschap
en de menstruatiebloeding te voorkomen. De mensen kenden deze problemen in het
verleden niet.
Het is waar dat er steeds problemen zijn sinds de komst van de Boodschapper salla Allaahoe
'aleihi wasallam, sterker nog, sinds dat er vrouwen zijn. Maar dat er zoveel problemen zijn,
op een manier dat men de oplossingen hiervan niet meer weet is een bedroevende zaak.
Maar de algemene stelregel is dat wanneer de vrouw er zeker van is dat zij rein is geworden
van een menstruatie -of kraambloeding en dat zij de witte afscheiding, een witte vocht wat
bekend is bij vrouwen waar heeft genomen; dan is datgene wat na de reinheid komt zoals
16
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het bruinachtige vocht, geelachtige vocht, of een druppel, geen menstruatie meer is. Dit
belet de vrouw er niet van om te bidden, te vasten of geslachtsgemeenschap te hebben.
Oemm 'Atiyah radhiya Allaahoe anhaa zei:
"Wij beschouwden de bruine en gele afscheiding na het einde van de menstruatieperiode
niet als menstruatie"14.
En hierop gebaseerd zeggen wij: alles wat er gebeurt na een zekere reinheid bestaande uit
deze zaken, zal deze de vrouw niet deren, noch haar beletten om te bidden, te vasten en
geslachtsgemeenschap te hebben. Maar zij moet zich niet haasten totdat zij de reinheid ziet.
Omdat sommige vrouwen, wanneer de bloeding stopt, zij direct de Ghoesl (de grote
wassing) verrichten voordat zij echt rein zijn. Daarom hadden de vrouwen van de Sahaabah
de gewoonte om een stuk katoen wat nog besmeurd was met wat bloed, naar 'Aisha te
sturen, waarop zij reageerde: "Haast jullie niet totdat jullie de witte Qassa15 (de witte
afscheiding) waarnemen"16.
25) Wanneer de bloeding na één of twee dagen weer terugkomt
Vraag:
Bij sommige vrouwen zet de bloeding door en soms stopt het na één of twee dagen, waarna
het weer terugkomt.
Wat dient zij te doen betreffende het gebed, het vasten en de andere aanbiddingen?
Antwoord:
Wat bekend is bij de geleerden, is dat wanneer een vrouw menstrueert en daarna weer rein
wordt, zij El-Ghoesl (de grote wassing) dient te verrichten, te bidden en te vasten.
En wat zij ziet (aan bloeding) na twee of drie dagen is geen menstruatiebloeding. Omdat zij
(de geleerden) de mening hebben toegedaan dat de kortste periode van reinheid dertien
dagen is.
Anderen zeggen: wanneer de vrouw bloed ziet, dan is het menstruatiebloeding, en wanneer
deze stopt, dan is zij rein, ook al is de periode tussen de twee menstruatiebloedingen minder
dan dertien dagen.
26) Het gebed van de vrouw in de moskee tijdens de Ramadhaan
Vraag:
Wat is beter voor een vrouw, dat zij thuis bidt of in de moskee gedurende de nachten van
Ramadhaan? Vooral wanneer er lezingen worden gegeven.
En wat is uw advies aan de vrouwen die in de moskee bidden?
Antwoord:
Het beste is dat zij thuis bidt, vanwege de overlevering van de Profeet salla Allaahoe 'aleihi
14

Overgeleverd door El-Boekhaarie en Aboe Daawoed.
De witte Qassa: zie uitleg vraag 16.
16
Overgeleverd door Malik Ibn Anas, El-Boekhaarie en An-Nawawie.
15
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wasallam:
"Maar hun huizen zijn beter voor hun"17.
Omdat het zich buitenshuis begeven vaak Fitnah met zich meebrengt. Het verblijf van de
vrouw in haar huis is beter voor haar dan het naar de moskee gaan om te bidden.
Wat betreft de lezingen en de predicaties, deze kan zij beluisteren via de band.
En mijn advies voor de vrouwen die naar de moskee gaan is om zich niet op te maken en zich
niet te parfumeren.
27) Het proeven van eten terwijl men vast
Vraag:
Wat is het oordeel over het proeven van het eten in de maand Ramadhaan terwijl de vrouw
vast?
Antwoord:
Dit is geen probleem wanneer dit noodzakelijk is. Zij dient het na het proeven weer uit te
spugen.
28) Miskraam gehad aan het begin van de zwangerschap: vasten of eten?
Vraag:
Een vrouw heeft een verkeersongeluk gehad aan het begin van haar zwangerschap,
waardoor zij een miskraam kreeg na een hevige bloeding. Dient zij te vasten of te eten?
Antwoord:
De zwangere vrouw menstrueert niet, zoals Imam Ahmed heeft gezegd:
Hij zei: "De zwangere vrouwen worden herkend wanneer zij niet menstrueren".
En de geleerden zeggen dat Allaah de menstruatiebloeding met wijsheid heeft geschapen,
als voeding voor de baby in de buik van zijn moeder (tijdens de zwangerschap). Wanneer de
zwangerschap begint, stopt de menstruatiebloeding. Maar bij sommige vrouwen stopt de
menstruatiebloeding niet en blijft deze zoals deze vóór de zwangerschap was. In dit geval
wordt deze bloeding gerekend tot menstruatiebloeding en wordt deze niet beïnvloed door
de zwangerschap. Dan is deze menstruatiebloeding een belemmering voor al datgene wat
de normale menstruatiebloeding van de niet zwanger zijnde vrouw kan belemmeren.
Kortom, de bloeding van een zwangere vrouw kent twee soorten:
1. Een soort bloeding die werkelijk menstruatiebloeding is. Deze zet zich voort zoals deze
17

Toevoeging: Dit is een gedeelte van een Hadieth waarin de Profeet salla Allaahoe 'aleihi wasallam heeft
gezegd:
"Houd jullie vrouwen niet tegen om in de moskeeën te bidden, maar hun huizen zijn beter voor
hun". Overgeleverd door Aboe Daawoed en authentiek bevonden door El-Albaanie is Sahieh El-Djaami' nr.
7458.
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vóór de zwangerschap was. De (normale) menstruatiebloeding is dus niet door de
zwangerschap beïnvloed;
2. Een soort bloeding die plotseling kan ontstaan door een ongeluk of door het tillen van iets
of door te vallen. Dit is geen menstruatiebloeding, maar van een opengesprongen ader. Deze
bloeding belet de vrouw niet van het bidden en het vasten, zij is dan zoals de reine vrouwen
zijn.
Maar wanneer zij een miskraam krijgt, dan is het volgende voor haar van toepassing:
Wanneer de miskraam plaatsvindt terwijl de foetus al gevormd is, dan is het kraambloeding.
Zij dient dan het gebed en het vasten te laten en haar man dient haar te vermijden (geen
geslachtsgemeenschap met haar te hebben).
Maar wanneer de miskraam plaatsvindt terwijl de foetus nog niet gevormd is, dan is dit geen
kraambloeding. Deze bloeding belet de vrouw niet van het bidden en het vasten en het doen
van andere dingen.
Het minimum aantal dagen waarin de foetus zich kan vormen18 is 81 dagen. Dit is af te leiden
uit de overlevering van Abdoellaah Bin Mas'ooed radhiya Allaahoe 'anhoe waarin hij zegt:
"De Boodschapper van Allaah salla Allaahoe aleihi wasallam - de waarachtige en de
geloofwaardige zei:
"Voorzeker, de schepping van eenieder onder jullie wordt in de baarmoeder van zijn moeder
veertig dagen verzameld als een Notfah (waterdruppel), vervolgens wordt het een ‘Alaqah,
(bloedklonter), vervolgens wordt het een Modhghah (vleesklomp). Vervolgens wordt naar
hem de engel gestuurd die zijn ziel in hem blaast en vier woorden (zaken) wordt bevolen:
het schrijven van zijn levensvoorziening, zijn levenseinde, zijn daden (die men zal verrichten)
en of hij ongelukkig of gelukkig zal zijn. Voorwaar, bij Degene naast Wie er geen god is,
iemand onder jullie zal de werken van de paradijsbewoners verrichten, totdat er slechts een
armlengte tussen hem en het paradijs is. Vervolgens wordt men door het Boek ingehaald
(datgene voor hem is voorgeschreven) en pleegt hij de werken van de helbewoners en
treedt het Hellevuur in. En iemand onder jullie zal de werken van de Helbewoners
verrichten, totdat er slechts een armlengte tussen hem en het Hellevuur is. Dan wordt men
door het Boek ingehaald en pleegt hij de werken van de paradijsbewoners, en treedt het
Paradijs in." Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
29) Het gebed gelaten tot reinheid i.v.m. miskraam
Vraag:
Een jaar geleden heb ik een miskraam gehad in de derde maand. Ik heb niet gebeden totdat
ik weer rein werd. Mij is verteld dat ik wel had moeten bidden. Het aantal dagen waarop ik
niet heb gebeden weet ik niet meer. Wat moet ik nu doen?
Antwoord:
Wat bekend is onder de geleerden, is dat wanneer een vrouw na drie maanden een
miskraam krijgt, zij niet bidt. Omdat de foetus dan gevormd is en het bloed Nifaas
18

Het minimum aantal dagen waarin de foetus zich kan vormen: Zie antwoord op vraag nr. 13.
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(kraam)bloed is. Zij mag dus niet bidden.
De geleerden zeggen dat de vorming van een foetus kan plaatsvinden wanneer deze 81
dagen oud is.
Dit is korter dan drie maanden. Als zij er zeker van is dat zij de miskraam kreeg terwijl de
foetus jonger was dan drie maanden, dan is wat haar overkomen is geen Nifaas bloeding
(kraambloeding). In dit geval mag zij het gebed niet laten. En deze vraagster moet goed
nagaan: als de miskraam die haar is overkomen was terwijl de foetus jonger was dan 80
dagen, dan moet zij de niet-gebeden dagen alsnog bidden. Als zij zich dan niet kan
herinneren hoeveel dat er zijn, dan moet zij een schatting doen en die dagen alsnog bidden.
30) Niet gevaste dagen nooit ingehaald
Vraag:
Een vrouw zegt dat zij de vastendagen waarop zij ongesteld werd nooit heeft ingehaald.
En zij weet ook niet meer het aantal dagen dat zij niet heeft gevast.
Zij vraagt om uw advies en wat dient zij vanaf nu te doen?
Antwoord:
Wij vinden het jammer dat dit kan gebeuren onder de vrouwen van de gelovigen.
Het laten van het niet inhalen van deze dagen is te wijten aan twee zaken:
> Ofwel dat dit door onwetendheid gebeurt;
> Of door nalatigheid.
In beide gevallen is het een ramp. Omdat de remedie van de onwetendheid het (stellen van)
vragen is (vragen naar datgene wat men niet weet). En de nalatigheid is te verhelpen door
Taqwaa (Godsvrees) voor Allaah te hebben, bewust zijn van Allaah, Hem en Zijn bestraffing
vrezen en zich haasten naar datgene Hem behaagt.
Deze vrouw dient Tawbah te verrichten (berouw tonen) voor datgene zij heeft begaan en
Allaah om vergeving te vragen. Zij dient ook haar best te doen om het aantal niet gevaste
dagen te achterhalen en deze te vasten. En zo wordt zij gevrijwaard van datgene zij heeft
begaan en wij vragen Allaah om haar Tawbah te accepteren.
31) Menstruatie begint terwijl reeds aangebroken gebed nog niet is gebeden
Vraag:
Wat dient een vrouw te doen wanneer zij de menstruatiebloeding krijgt terwijl zij een gebed
waarvan de tijd al aangebroken was nog niet heeft gebeden?
Dient zij dit gebed in te halen nadat zij weer rein is?
Antwoord:
Ten eerste: wanneer een vrouw ongesteld wordt nadat de gebedstijd aangebroken is, dient
zij dit gebed in te halen wanneer zij weer rein is. Dit vanwege de Hadieth waarin de Profeet
salla Allaahoe 'aleihi wasallam heeft gezegd:
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"Wie een Rak'ah19 bidt (voordat de tijd verstreken is), deze heeft het gebed op (zijn) tijd
gebeden".
Als een (reine) vrouw een Rak'ah bereikt binnen de gebedstijd en daarna ongesteld wordt
voordat zij heeft gebeden, dient zij nadat zij rein is geworden dit gebed weer in te halen.
Ten tweede: wanneer een vrouw rein wordt voordat de tijd van een gebed verstreken is,
dient zij dit gebed wel te bidden.
Als zij rein wordt voordat de zon opkomt, binnen een tijd waarin zij een Rak'ah kan bidden
(van het Fadjr gebed), dan dient zij het Fadjr gebed in te halen.
Ook als zij rein wordt voordat de zon ondergaat met de tijd van een Rak'ah, dan dient zij het
'Asr gebed wel in te halen.
En als zij rein wordt vóór middernacht met een tijd van een Rak'ah, dan dient zij het 'Isha
gebed ook in te halen. En als zij rein wordt na middernacht, hoeft zij het 'Isha gebed niet te
bidden, wel moet zij het Fadjr gebed bidden wanneer het El-Fadjr tijd is.
Allaah zegt (de betekenis van de interpretatie van het vers):
{Waarlijk het gebed is voor de gelovigen op vastgestelde tijden voorgeschreven}. Soerat AnNisaa-e 103.
Wat een verplichting betekent maar ook op vastgestelde tijd. Het is voor een persoon niet
toegestaan om het gebed uit te stellen totdat de tijd verstreken is, noch het gebed vóór zijn
tijd (vroegtijdig) te bidden.
32) Menstruatie begint tijdens het gebed
Vraag:
Ik werd ongesteld terwijl ik aan het bidden was. Wat dien ik te doen?
Dien ik het gebed van tijdens de menstruatieperiode in te halen?
Antwoord:
Wanneer de menstruatie begint na het aanbreken van de gebedstijd, bijvoorbeeld een
halfuur nadat de zon zijn hoogtepunt heeft bereikt (nadat de tijd van het Dhohr gebed was
aangebroken), dan dient zij, nadat zij weer rein is geworden, dit gebed waarvan de tijd was
aangebroken wel in te halen. Dit vanwege de Woorden van Allaah (interpretatie van de
betekenis van het vers):
{Waarlijk, het gebed is voor de gelovigen op vastgestelde tijden voorgeschreven}.
Soerat An-Nisaa-e 103.
Zij hoeft de andere gebeden van gedurende de menstruatieperiode niet in te halen. Dit
vanwege de overlevering van de Profeet salla Allaahoe 'aleihi wasallam:
"Is het niet zo dat wanneer zij menstrueert zij niet vast en ook niet bidt"20?
Er is een consensus onder de geleerden dat de vrouw de gebeden van een
menstruatieperiode niet in hoeft te halen. Maar wanneer zij weer rein is en de tijd van het
gebed van dat moment nog niet verstreken is, moet zij het wel bidden al is het aan het einde
van de tijd, waarin zij nog een Rak'ah of meer mee kan bidden. Dit vanwege de overlevering
waarin de Profeet salla Allaahoe 'aleihi wasallam zei:
19
20

Rak'ah: een gebedseenheid.
Een gedeelte van een overlevering uit Sahieh El-Boekhaarie. .
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"Wie een Rak'ah van het Asr gebed vóór zonsondergang bidt, deze heeft het Asr gebed (op
zijn tijd) gebeden"21.
Wanneer de vrouw in tijde van het Asr gebed of vóór zonsopgang rein wordt, en het is nog
vóór zonsondergang of zonsopgang, dan dient zij het Asr gebed (eerste geval) en het Fadjr
gebed (tweede geval) te bidden.
33) Een 65-jarige vrouw die continu bloedt
Vraag:
Mijn moeder is 65 jaar oud en heeft sinds negentien jaar geen kinderen meer gebaard.
Zij heeft sinds drie jaar een stevige bloeding en binnenkort is het Ramadhaan.
Wat adviseert u haar en wat dient zij verder te doen?
Antwoord:
Een vrouw zoals deze dient het gebed en het vasten gedurende haar menstruatieperiode
zoals voorheen te laten. Als zij bijvoorbeeld gewend was zes dagen aan het begin van iedere
maand de menstruatiebloeding te krijgen, dan dient zij nu aan het begin van elke maand zes
dagen te nemen waarin zij niet bidt en niet vast.
Wanneer deze periode (van zes dagen) verstreken is, dan dient zij El-Ghoesl (de grote
wassing) te verrichten en weer te bidden en te vasten.
De manier waarop zij kan bidden is dat zij haar geslachtsdeel goed dient te wassen, haar
kleren goed dient te beschermen tegen eventuele bloeding (maandverband gebruiken), de
Wodhoo (de kleine rituele wassing voor het gebed) dient te verrichten. Zij dient dit bij
tijdsaanvang van het verplichte gebed (niet eerder) te doen.
Dit dient zij ook te doen wanneer zij vrijwillig wil bidden, buiten de verplichte gebeden.
En om het ongemak te weren, is het voor haar toegestaan om het Dhohr gebed met 'Asr
gebed en het Maghrib gebed met 'Ishaa gebed samen te voegen (op één tijd te bidden).
Zodat zij deze handelingen maar een keer hoeft te doen voor de 2 gebeden het Dhohr gebed
en het 'Asr gebed en voor het Maghrib gebed en het 'Ishaa gebed en een keer voor het Fadjr
gebed. In plaats van deze handelingen 5 keer per dag te verrichten, hoeft zij deze maar 3
keer te verrichten.
Ik herhaal dit nog eens: wanneer zij wil bidden, dient zij haar geslachtsdeel goed te wassen,
haar kleren goed te beschermen tegen eventuele bloeding (maandverband gebruiken),
zodat de bloeding minder wordt, de Wodhoo (de kleine rituele wassing voor het gebed) te
verrichten en te bidden.
> Zij bidt het Dhohr gebed 4 Raka'aat, het 'Asr gebed 4 Raka'aat op een tijd22;
> Zij bidt het Maghrib gebed 3 Raka'aat, het 'Isha gebed 4 Raka'aat op een tijd;
21

Deze overlevering in zijn geheel luidt: Aboe Horayrah radhiya Allaahoe 'anhoe zei: de Boodschapper van
Allaah salla Allaahoe 'aleihi wasallam heeft gezegd:
"Wie een Rak'ah van het Fadjr gebed voor zonsopgang bidt, deze heeft het Fadjr gebed (op zijn tijd) gebeden.
En wie een Rak'ah van het Asr gebed vóór zonsondergang bidt, deze heeft het Asr gebed (op zijn tijd)
gebeden". Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
22
Twee gebeden op een tijd bidden: Sheych bedoelt Dhohr met vervroegde Asr bidden op Dhohr tijd, of
uitgesteld bidden op Asr tijd. En Maghrib bidden met vervroegde Ishaa op Maghrib tijd, of uitgesteld bidden op
Ishaa tijd.
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> Zij bidt het Fadjr gebed 2 Raka'aat op Fadjr tijd.
Dit betekent dat zij de gebeden niet mag verkorten, zoals veel mensen denken. Maar voor
haar is het toegestaan om het Dhohr gebed en het 'Asr gebed samen te voegen, als ook het
Maghrib gebed en het 'Ishaa gebed. Het Dhohr gebed met het 'Asr gebed vervroegd (in
Dhohr tijd) of uitgesteld (in 'Asr tijd). En het Maghrib gebed met het 'Ishaa gebed, hetzij
vervroegd (in Maghrib tijd) of uitgesteld (in 'Ishaa tijd).
Er is geen probleem als zij (hierna) vrijwillige gebeden wil verrichten met dezelfde Wodhoo.
34) De aanwezigheid van een ongestelde vrouw in El-Masjid El-Haraam
Vraag:
Wat is de regelgeving over de aanwezigheid van een menstruerende vrouw in El-Masjid ElHaraam (in de Heilige Moskee)?
Antwoord:
Het is niet toegestaan voor een menstruerende vrouw om te verblijven in de Heilige Moskee
en ook niet in een andere moskee. Maar zij mag wel naar de moskee gaan om bijvoorbeeld
iets te pakken en dergelijke. Dit is op te maken uit de overlevering van de Profeet salla
Allaahoe 'aleihi wasallam. Hij vroeg aan 'Aisha radhiya Allaahoe 'anhaa om hem de
Khomra23 te geven. Zij zei dat deze in de moskee was en dat zij menstrueerde. Hij zei tegen
haar: "Jouw menstruatie ligt niet in jouw handen"24.
Dus wanneer een menstruerende vrouw zich in de moskee begeeft, terwijl zij er zeker van is
dat zij daar geen bloed verliest, dan is het toegestaan. Maar wanneer zij daar wil zitten, dan
is dit niet toegestaan. En het bewijs daarvoor is dat de Profeet salla Allaahoe 'aleihi wasallam
de vrouwen heeft opgedragen tijdens Salaat El-'Ied om ook de (andere) vrouwen die zich
normaliter niet buiten begeven, de jonge vrouwen en de menstruerende vrouwen om naar
de Mosallaa25 te gaan (om Salaat El-'Ied bij te wonen)26. Maar hij (de Profeet salla Allaahoe
'aleihi wasallam) heeft de menstruerende vrouwen opgedragen om ver van de Moesallaa te
blijven. Dit duidt er op dat de menstruerende vrouw niet in de moskee mag verblijven om de
preek, de lessen of de Ahaadieth te beluisteren.
35) Het oordeel over het witte of geelachtige vaginavocht
Vraag:
Is het witte of gele vaginavocht rein of onrein?
Dient zij (de vrouw) dan de Wodhoo steeds te vernieuwen, omdat zij continu dit vocht
verliest?
En wat is de regelgeving hierover, temeer omdat de meeste vrouwen dit vocht als een
natuurlijk verschijnsel beschouwen en dat deze de Wodhoo niet ongeldig maakt?
23

El-Khomra: een gebedskleedje.
Overgeleverd door Moeslim.
25
El-Moesallaa: een veld waarin (op) het 'Ied gebed wordt gehouden.
26
Om Salaat El-'Ied bij te wonen: De vrouwen gaan naar de Moesallaa niet om te bidden, maar enkel om naar
de preek te luisteren. Zij moeten wegblijven van het gebed, maar zij moeten getuigen van de goedheid en de
samenkomst van de moslims, zoals dat overgeleverd is in El-Boekhaarie en Moeslim, op gezag van Oemm
'Atiyyah radhiya Allaahoe 'anhaa.
24
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Antwoord:
Wat na onderzoek is gebleken, is dat wanneer dit vocht uit de baarmoeder komt en niet uit
de blaas, deze dan rein is. Maar deze maakt de Wodhoo ongeldig, ook al is deze rein. Omdat
datgene wat uit het lichaam komt (en de Wodhoo verbreekt) niet onrein hoeft te zijn.
Kijk bijvoorbeeld: een windje laten maakt de Wodhoo ongeldig, ook al heeft deze geen
lichaam (onzichtbaar en niet tastbaar). En zo ook dit vocht wanneer deze uit de vrouw vloeit,
dan dient zij de Wodhoo te vernieuwen.
Maar wanneer het continuïteit wordt, dan is het rein en maakt het de Wodhoo niet
ongeldig. Maar zij dient dan steeds opnieuw de Wodhoo te verrichten wanneer de tijd van
het te bidden gebed aangebroken is. Zij bidt in deze tijd zoveel verplichte - en vrijwillige
gebeden als zij wil, alsook het reciteren van de Qor-aan en alles wat voor haar toegestaan is.
Dit is ook het oordeel van de geleerden wanneer iemand incontinent is.
Dit is de regelgeving voor de vrager, wat betreft de reinheid dan is het rein. Maar wel één
zaak die de Wodhoo ongeldig maakt, behalve wanneer het continu plaatsvindt, dan maakt
het de Wodhoo niet ongeldig. Maar de vrouw moet dan de Wodhoo verrichten na het
aanbreken van de gebedstijd en zij dient zich goed te beschermen.
Maar wanneer dit vocht onregelmatig plaatsvindt, o.a. rondom de gebedstijden, dan moet
zij hierop wachten totdat het vochtverlies gestopt is zolang de gebedstijd niet verstreken is.
En wanneer zij vreest dat de gebedstijd voorbij gaat, dan moet zij de Wodhoo verrichten,
zich goed tegen dit vocht beschermen (bv door maandverband te gebruiken) en bidden.
Er is geen verschil tussen veel of weinig vocht, omdat het allemaal uit hetzelfde kanaal komt.
Dit in tegenstelling tot de andere zaken die uit het lichaam komen, zoals het bloed
(bijvoorbeeld het bloed dat uit verwondingen komt) of het kotsen. Deze zaken maken de
Wodhoo niet ongeldig, veel en weinig hiervan.
Maar wat sommige vrouwen denken dat dit vocht de Wodhoo niet ongeldig maakt, klopt
niet en heeft geen oorsprong behalve de mening van Mohammed Ibn Hazm27. Hij zegt dat
dit vocht de Wodhoo niet ongeldig maakt, maar hij vermeldde daarbij geen bewijs. En als
daar een bewijs uit het boek (de Qor-aan) en de Soennah of een uitspraak van de Sahaabah
voor was, dan was dat een bewijs (voor zijn mening).
De vrouw moet dus Allaah vrezen en haar reinheid goed in acht nemen. Omdat het gebed
niet wordt geaccepteerd zonder reinheid, ook al bidt zij honderd keer. Sterker nog, sommige
geleerden hebben gezegd dat degene die zonder reinheid bidt een Kaafir is (treedt uit de
Islaam). Omdat dit behoort tot het verloochenen van de Tekenen van Allaah.

27

Ibn Hazm: Aboe Mohammed Bin Ali Bin Hazm: een van de grote geleerden van Andalusië (Spanje) 384-456
NH (994-1064 NC).
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36) Het bidden van vrijwillige gebeden met dezelfde Wodhoo bij vochtverlies
Vraag:
Mag een vrouw zoveel vrijwillige gebeden bidden als zij wil met de Wodhoo van het
verplichte gebed en Qor-aan reciteren tot het volgende verplichte gebed, wanneer zij
continu witte of geelachtige vocht verliest?
Antwoord:
Als zij de Wodhoo verricht voor een verplichte gebed, vanaf het begin van de gebedstijd, dan
mag zij zoveel gebeden bidden totdat de tijd van het volgende verplichte gebed aanbreekt.
37) Het Dhohaa gebed met de Wodhoo van het Fadjr gebed bidden
Vraag:
Mag deze vrouw (zie antwoord op vraag nr. 36) het Dhohaa gebed met de Wodhoo van het
Fadjr gebed bidden?
Antwoord:
Nee, dit is niet toegestaan, omdat het Dhohaa gebed een tijdelijk gebed is. Daarom moet zij
de Wodhoo vernieuwen, nadat de tijd daarvoor is aangebroken. Omdat deze vrouw te
vergelijken is (betreffende de geldige regelgeving) met El-Moestahaadha28.
De Profeet salla Allaahoe 'aleihi wasallam heeft de Moestahaadha opgedragen om de
Wodhoo voor ieder gebed opnieuw te verrichten. (De gebedstijden):
> De tijd van het Dhohr gebed begint wanneer de zon zijn hoogtepunt29 begint te passeren
tot de tijd van het 'Asr gebed;
> De tijd van het 'Asr gebed begint vanaf 'Asr tijd30 totdat de zon geelachtig wordt;
> De tijd van het Maghrib gebed begint van de zonsondergang tot de verdwijning van de
rode gloed31;
> De tijd van het 'Ishaa gebed begint vanaf de verdwijning van de rode gloed tot
middernacht32.
28

El-Moestahaadha: een vrouw die in de staat van doorlopende vaginale bloeding verkeert. Deze bloeding
belet de vrouw er niet van om te bidden, te vasten en alle andere zaken te verrichten, die zij niet mag doen ten
tijde van menstruatie- en kraambloeding.
El-Moestahaadha vrouw: Zie uitgebreide uitleg in antwoord op de vraag nr. 5.
29
De zon heeft in de ochtend een schaduw aan de westerse kant (de zon schijnt vanuit het oosten).
Tegen het middaguur bereikt de zon zijn hoogtepunt (de Zenit of de Zenith) en heeft het object (een boom, een
paal ...etc.) bijna geen schaduw meer. Wanneer de zon zijn hoogste punt begint te passeren en de schaduw
zich aan het oosten begint te vormen, is de tijd van het Dhohr gebed begonnen.
30
De tijd van het 'Asr gebed: zoals hierboven is aangegeven, begint het Dhohr gebed wanneer de schaduw zich
net aan het oosten begint te vormen en zet zich voort totdat de lengte van de schaduw gelijk is aan het object
(een boom, een paal ...etc.): dit is de tijd van het 'Asr gebed. Vanaf dit moment zet de tijd van het 'Asr gebed
zich voort totdat de zon geelachtig wordt.
31
De tijd van het Maghrib gebed: deze begint vanaf de zonsondergang en duurt tot aan het einde van de
avondschemering (totdat de rode gloed verdwenen is). De rode gloed is duidelijk te zien na zonsondergang,
aan het westen.
32
De tijd van het 'Ishaa gebed: deze begint vanaf het moment dat de rode gloed verdwenen is en eindigt om
middernacht.
Middernacht: Hoe bereken je middernacht? Dit kun je doen door de tijd tussen zonsondergang en het
aanbreken van de tijd van het Fadjr gebed door twee te delen. Het einde van de eerste helft is dan
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38) Het nachtgebed na middernacht bidden met de Wodhoo van het Ishaa gebed
Vraag:
Mag deze vrouw het nachtgebed na middernacht met de Wodhoo van het 'Ishaa gebed
bidden?
Antwoord:
Nee, na middernacht moet zij haar Wodhoo vernieuwen. Maar er wordt ook gezegd dat zij
haar Wodhoo niet hoeft te vernieuwen.
39) De eindtijd voor het Ishaa gebed
Vraag:
Wat is de eindtijd voor het 'Ishaa gebed, en hoe kan de vrouw dat weten?
Antwoord:
Het einde van het 'Ishaa gebed is middernacht . Dit kan zij berekenen door de tijd tussen
zonsondergang en het aanbreken van de tijd van het Fadjr gebed door twee te delen. In de
eerste helft eindigt de tijd van het 'Ishaa gebed.
De tweede helft is geen tijd voor (een verplicht) gebed maar een scheiding tussen Ishaa en
Fadjr.
40) Af en toe vochtverlies
Vraag:
Wanneer een vrouw die af en toe vaginavocht verliest de Wodhoo verricht en zij dit vocht
weer verloor voordat zij met het gebed begon, wat dient zij dan te doen?
Antwoord:
Als dit vocht af en toe stopt (dus niet continu is), dan dient zij te wachten totdat de
gebedstijd is ingegaan. Zij verricht dan de Wodhoo en bidt.
41) Wanneer dit vocht in contact komt met het lichaam of kleren
Vraag:
Hoe te handelen wanneer het vaginavocht in contact komt met het lichaam of met kleren?
Antwoord:
Als dit vocht rein is, dan hoeft zij niets te ondernemen. Maar wanneer dit onrein is, zoals het
vocht die uit de blaas afkomstig is, dan dient zij het te wassen.

middernacht en tevens het einde van de Ishaa tijd.
Voorbeeld: op 1 juni is het Maghrib gebed om 21:48 uur en het Fadjr gebed is om 3:58 uur. De tijd tussen het
Maghrib en het Fadjr gebed is 6 uur en 10 minuten. De helft hiervan is dan 3 uur en 5 minuten.
Middernacht is dus 21:48 uur + 3 uur en 5 minuten = 00:53 uur (7 minuten vóór 1).
Zie uitgebreide uitleg van de gebedstijden in het e-book ‘gebedstijden volgens de Soennah’ op deze website.
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42) Het volstaan van het wassen van de ledematen bij vochtverlies
Vraag:
Betreffende het verrichten van de Wodhoo vanwege deze vocht (vaginavocht), voltstaat het
om alleen de ledematen van de Wodhoo te wassen?
Antwoord:
Ja, dit volstaat, wanneer dit uit de baarmoeder afkomstig is en niet uit de blaas.
43) Waarom er geen Hadieth is die bewijst dat het vaginavocht de Wodhoo verbreekt?
Vraag:
Wat is de oorzaak van het feit dat er geen bewijs is afkomstig van de Profeet salla Allaahoe
‘aleihi wasallam, en er ook geen Hadieth is die bewijst dat dit vocht (vaginavocht) de
Wodhoo ongeldig maakt, terwijl de vrouwen van de Sahaabah ervoor zorgden Fatwaa te
vragen omtrent hun godsdienst?
Antwoord:
Omdat niet iedere vrouw te maken heeft met dit vocht.
44) Wanneer een vrouw onwetend was over de regelgeving betreffende vaginavocht
Vraag:
Wat dient een vrouw te doen die hier (vaginavocht) onwetend over was?
Antwoord:
Zij dient Tawbah te verrichten (berouw te tonen) tot Allaah en zij dient de geleerden vragen
te stellen.
45) Het verbreken van de Wodhoo door vaginavocht
Vraag:
Er zijn mensen die beweren dat u heeft gezegd dat de vrouw geen Wodhoo hoeft te
verrichten vanwege het vaginavocht?
Antwoord:
Wie dit over mij zegt spreekt niet de waarheid. Ik denk dat deze persoon dit uit mijn
woorden begreep toen ik gezegd heb dat dit vocht rein is, dat het ook geen Wodhoo
ongeldig maakt.
46) Het bruinachtige vocht 1 of 2 dagen vóór de menstruatiebloeding
Vraag:
Wat is de regelgeving over het bruinachtige vaginavocht, een of twee dagen vóór de
menstruatieperiode?
Antwoord:
Als dit een introductie (een begin) van de menstruatiebloeding is, dan is het ook
menstruatiebloeding. Dit wordt herkend aan het feit dat het gepaard gaat met buikpijn en
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krampen die de menstruerende vrouw gewoonlijk voelt.
Betreffende het bruinachtige vocht na de menstruatieperiode, hier moet de vrouw wachten
totdat dit ophoudt. Omdat het bruinachtige vocht wat direct na de menstruatiebloeding
komt, behoort tot de menstruatiebloeding. Dit vanwege de woorden van ‘Aisha radhiya
Allaahoe ‘anhaa:
“Verhaast jullie niet, totdat jullie de witte Qassa33 (de afscheiding) waarnemen”34.
47) Het bidden van de twee Raka’aat van Ihraam
Vraag:
Hoe kan een menstruerende vrouw de twee Rak’aat van de Ihraam35 bidden?
En is het toegestaan voor een menstruerende vrouw om bepaalde verzen uit de Qor-aan in
zichzelf te reciteren of niet?
Antwoord:
Ten eerste: wij moeten weten dat de Ihraam geen gebed heeft. Er is niet overgeleverd dat
de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam een gebed heeft bevolen voor zijn Oemmah
(gemeenschap); niet middels zijn woorden, zijn daden of goedkeuringen.
Ten tweede: deze vrouw die menstrueerde vóór de Ihraam, mag haar Ihraam verrichten ook
al is zij in staat van menstruatie. Dit omdat de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam Asmaa
Bint ‘Oemais36 moge Allaah tevreden over haar zijn, toen zij beviel in Dhoe El-Hoelaifah37, de
33

Qassa: Zie antwoord op vraag nr. 16.
Overgeleverd door Malik Ibn Anas, El-Boekhaarie en An-Nawawie.
35
Ihraam: In staat van Ihraam verkeren: Een staat waarin het verboden is om bepaalde zaken te verrichten die
op andere tijdstippen wel zijn toegestaan. Men verricht de Ghoesl (de grote wassing) en gaat de staat van
Ihraam in. De volgende zaken worden dan in acht genomen:
> Het is verboden voor een man die in staat van Ihraam verkeert om de hand van een vrouw te vragen (een
huwelijke aanzoek doen), in het huwelijk te treden of geslachtsgemeenschap te hebben.
> Het is niet toegestaan voor een man of een vrouw om iets van het haar of de nagels te knippen. Ook is het
verboden om een geurtje (zich parfumeren) op te doen.
> Het is niet toegestaan voor de man om iets op zijn hoofd te dragen, zoals een hoed of tulband. Een paraplu
tegen de felle zon of tegen de regen is wel toegestaan.
De man gaat staat van Ihraam in de volgende kleding:
Een Izaar: is een niet in de vorm van het lichaam gemaakte lap die de onderkant van het lichaam bedekt.
Een Ridaa-e: is een niet in de vorm van het lichaam gemaakte lap die de bovenkant van het lichaam bedekt.
De vrouw doet haar Ihraam in haar gewone kleding. Zij mag alle kleding dragen, zoals broeken, gewaden en
sokken, maar zij mag haar gezicht niet bedekken en mag geen handschoenen dragen.
Het is verboden voor zowel de man als de vrouw om op dieren te jagen of een ander daarbij te helpen.
36
Asmaa Bint ‘Oemais: De vrouw van Aboe Bakr As-Siddieq moge Allaah tevreden over hem zijn.
37
Dhil-Hoelaifah: De Mieqaat van de bewoners van Medinah of degenen die deze passeren op weg naar Hadjj
of ‘Omrah.
De Mieqaat: meervoud Mawaaqiet. Een Mieqaat is een van de plaatsen die de pelgrim- en de ‘Omrah ganger
niet mag passeren voordat hij/zij de staat van Ihraam ingaat. Dit is de Mieqaat vanaf welke de pelgrims de staat
van Ihraam ingaan.
De Boodschapper van Allaah salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft 5 Mawaaqiet aangewezen:
1. Dhoe El-Hoelayfah: (wordt ook Abyaar Alie genoemd) is de Mieqaat van de bewoners van Medinah en
degenen die deze passeren op hun weg naar El-Hadjj of ‘Omrah, 450 km van Mekka verwijderd.
2. El-Djoehfah: (wordt ook Raabigh genoemd), is de Mieqaat van de bewoners van Ash-Shaam en degenen die
deze passeren op hun weg naar El-Hadjj of ‘Omrah, 187 km van Mekka verwijderd. Het is nu ook de Mieqaat
van de bewoners van Egypte.
34
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Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam haar heeft bevolen om de Ghoesl te verrichten en de
staat van Ihraam in te gaan. Zo is het ook met de menstruerende vrouw, zij blijft in staat van
Ihraam en wanneer zij rein wordt kan zij de Tawaaf (rondom El-Ka’bah) en de Sa’y (tussen
As-Safaa en El-Marwa) verrichten.
Betreffende het reciteren van de Qor-aan, zij kan wel de Qor-aan reciteren wanneer het
noodzakelijk is. Maar wanneer er geen reden voor is, maar gewoon de Qor-aan reciteren
zoekende naar de nabijheid van Allaah (zoekende naar beloning): dat kan zij beter niet doen.
48) Bloeding tijdens de Tawaaf El-Ifaadhah
Vraag:
Een vrouw is afgereisd naar El-Hadjj en na vijf dagen begon zij te menstrueren. Toen zij bij de
Mieqaat aankwam, heeft zij de Ghoesl verricht en ging zij de staat van Ihraam in, maar toen
zij in Makkah aankwam, was zij nog niet rein. Zij verbleef buiten El-Haram en deed niets van
haar Hadjj handelingen. En na twee dagen te hebben verbleven in Minan38 is zij rein
geworden. Zij heeft de Ghoesl verricht en heeft alle ‘Omrah handelingen verricht. Maar toen
zij in de Tawaaf El-Ifaadhah39 (van de Hadjj) was, begon haar menstruatiebloeding opnieuw.
Zij schaamde zich om dit aan haar familie te vertellen en heeft al haar Hadjj handelingen
verricht. Pas toen zij in haar land terugkwam, heeft zij dit aan haar man verteld. Wat is het
oordeel hierover?
Antwoord:
Het oordeel is dat als de bloeding die haar overkwam tijdens de Tawaaf El-Ifaadhah behoort
tot de menstruatiebloeding die zij(zelf) (her)kent met zijn hoedanigheid als
menstruatiebloeding en met zijn krampen (pijn), dan is haar Tawaaf El-Ifaadhah niet geldig.
Zij moet dan terugkeren naar Makkah zodat zij de Tawaaf El-Ifaadhah opnieuw doet. Zij
moet dan de staat van Ihraam betreden vanaf de Mieqaat voor een ‘Omrah.
Na de ‘Omrah te hebben verricht, met de Tawaaf, de Sa’y en iets van haar (hoofd) haar40 te
hebben geknipt, verricht zij de Tawaaf El-Ifaadhah. Maar wanneer dit bloed geen
menstruatiebloed was, maar dit ontstaan is door de drukte of schrik e.d., dan is haar Tawaaf
geldig bij degenen die de reinheid niet als voorwaarde stellen voor de Tawaaf.

3. Qarn El-Manaazil: (wordt ook As-Sayl El-Kabier genoemd), is de Mieqaat van de bewoners van Najd (een
streek in Saoedi-Arabië), 75 km van Mekka verwijderd.
4. Yalamlam: de Mieqaat van de bewoners van Jemen en degenen die deze passeren op hun weg naar El-Hadjj
of ‘Omrah, 54 km van Mekka verwijderd.
5. Dhaat ‘Irq: de Mieqaat van de bewoners van Irak en degenen die deze passeren op hun weg naar El-Hadjj of
‘Omrah, 94 km verwijderd van Mekka.
De overlevering die hierop duidt staat in Sahieh El-Boekhaarie en Sahieh Moeslim op gezag van Abdoellaah Bin
Abbaas raddhiya Allaahoe ‘anhoemaa.
38
Minan: de plaats waar de pelgrims naartoe gaan op de 8e dag van Dhoe El-Hidjjah en waar vandaan zij naar
‘Arafah vertrekken op de 9e dag van Dhoe El-Hidjjah. Tevens is het de plaats waar zij gedurende de dagen van
Tashrieq verblijven.
39
Tawaaf El-Ifaadhah: Tawaaf: de zeven rondgangen rondom de Ka’ba. En Tawaaf El-Ifaadhah behoort tot de
zuilen van de Hadjj. Deze (de Tawaaf) wordt verricht vanaf de dag van Ied El-Adh-haa (het offerfeest) of daarna
voor degene die niet in staat was om deze te verrichten op de dag van El-‘Ied.
40
Iets van het hoofdhaar knippen: zij verzamelt haar hoofdhaar en knipt de toppen daarvan, iets dat gelijk is
aan een vingertop. Heeft zij vlechten, dan kan zij de toppen van de vlechten knippen.
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En als zij vanwege de verte niet terug kan gaan naar Makkah (voor de Tawaaf El-Ifaadhah),
dan is haar Hadjj geldig omdat zij niet meer kan doen dan wat zij heeft gedaan.
49) Bloeding direct na aankomst in Makkah tijdens ‘Omrah
Vraag:
Een vrouw is met haar Mahram in staat van Ihraam afgereisd naar Makkah voor een ‘Omrah.
Zodra zij in Makkah arriveerde, begon zij te bloeden, terwijl haar man genoodzaakt was om
zijn reis voort te zetten en zij heeft verder niemand in Makkah. Wat dient zij te doen?
Antwoord:
Zij reist met haar man mee en blijft in staat van Ihraam, daarna keert zij terug naar Makkah.
Dit wanneer zij uit het koninkrijk komt, omdat dan het terugkeren (naar Mekka) makkelijk,
niet moeizaam is en dit geen passpoort vereist e.d. Maar wanneer zij uit het buitenland
komt en de terugkeer naar Makkah voor haar moeilijk wordt, dan moet zij
voorzorgsmaatregelen nemen (zich tegen het bloed beschermen, bijvoorbeeld door
maandverband te gebruiken); de Tawaaf en Sa’y verrichten en haar haar te knippen. En zo
heeft zij haar ‘Omrah verricht uit noodzaak, want ‘nood breekt wet’.
50) Menstrueren tijdens de Hadjj
Vraag
Wat is de regelgeving betreffende een vrouw die haar menstruatiebloeding kreeg tijdens de
dagen van de Hadjj. Is haar Hadjj geldig?
Antwoord:
Er kan geen antwoord gegeven worden op deze vraag, omdat het niet bekend is wanneer
deze vrouw begon te menstrueren. Omdat een aantal Hadjj handelingen niet worden belet
door menstruatiebloeding, terwijl een aantal andere weer wel. Zoals de Tawaaf, deze kan zij
(de vrouw) niet verrichten zonder reinheid. Andere handelingen kan zij wel verrichten terwijl
zij menstrueert.
51) Geen Tawaaf verricht wegens menstruatie
Vraag:
Een vrouw zegt:
"Ik heb vorig jaar de Hadjj verricht, maar door een legitiem excuus (een belemmering)41 heb
ik de Tawaaf El-Ifaadhah42 en de Tawaaf El-Wadaa’43 niet verricht. Hierna ben ik teruggegaan
naar mijn woonplaats in Medinah, met de intentie om in de komende dagen terug te keren
(naar Makkah) om de Tawaaf El-Ifaadhah en de Tawaaf El-Wadaa’ te verrichten. Maar uit
41

Een legitieme excuus: dit kan op de menstruatie –of de kraambloeding wijzen.
Tawaaf El-Ifaadhah: zie antwoord op de vraag nr. 48
43
Tawaaf El-Wadaa’: de afscheidsTawaaf is het laatste ritueel van de Hadjj en ‘Omrah die men vóór vertrek
moet verrichten. De Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heet gezegd:
“Niemand vertrekt voordat hij de Tawaaf rondom het (heilige) huis (Ka’bah) heeft verricht”. Sahieh Moeslim.
Deze verricht men nadat men de Hadjj heeft voltooid en besloten heeft om Mekka te verlaten. Echter zijn de
vrouwen hiervan ontheven, in tijde van menstruatie -en kraambloeding. Wie deze (handeling) nalaat, heeft een
Waajib (een verplichting) gelaten en is verplicht een offerdier te slachten.
42
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onwetendheid heb ik de staat van Ihraam volledig verlaten en heb alles gedaan wat normaal
gesproken niet kan (niet mag) tijdens de Ihraam. Hierna heb ik (iemand) gevraagd hoe ik het
beste terug kan keren (naar Makkah) voor de Tawaaf. Mij is toen verteld dat ik alles heb
verpest en dat ik mijn Hadjj opnieuw moest doen het komende jaar en een rund of een
kameel moest offeren.
Klopt dit?
Is er een andere oplossing?
Is mijn Hadjj dan niet geldig?
Moet ik deze opnieuw verrichten?
Wat dien ik te doen? Moge Allaah u zegenen!"
Antwoord:
Dit behoort ook tot de problemen die veroorzaakt worden door mensen die antwoorden
geven op vragen zonder dat zij in bezit zijn van de daarvoor benodigde kennis. In dit geval
moet u terugkeren naar Makkah om alleen de Tawaaf te verrichten. Betreffende de Tawaaf
El-Wadaa’, deze hoeft u niet te doen, omdat u op dat moment niet in staat was om deze te
verrichten vanwege de menstruatiebloeding.
Dit vanwege de overlevering van de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam op gezag van Ibn
Abbaas, waarin hij zei dat de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam de mensen heeft
bevolen dat het laatste wat zij moeten doen de Tawaaf El-Wadaa’ is, behalve de
menstruerende, zij hoeft dit niet te verrichten.
In een andere overlevering van Abie Daawoed: “dat het laatste wat zij moeten doen bij het
huis (van Allaah) de Tawaaf is”. En vanwege het feit dat toen de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi
wasallam op de hoogte was gebracht over het feit dat Safiyyah (zijn vrouw) de Tawaaf ElIfaadhah had verricht, hij zei: “Laat haar dan vetrekken”. En dit is een bewijs dat de Tawaaf
El-Wadaa’ vervalt voor de menstruerende vrouw, terwijl de Tawaaf El-Ifaadhah wel verplicht
is.
Maar omdat u de staat van Ihraam geheel uit onwetendheid heeft verlaten, zal dit u niet
deren. Omdat wanneer de onwetende iets doet, wat tot de zaken behoort die verboden zijn
tijdens de Ihraam, dit hem niet deert, omdat Allaah zegt (interpretatie van de betekenis van
het vers):
{Onze Heer, bestraf ons niet wanneer wij vergeten of fouten maken}. Soerat El-Baqarah 286.
Allaah zegt hierop (in een Qodsie overlevering): {Dit heb Ik gedaan}44.
Dat wil zeggen dat Allaah de mensen niet bestraft vanwege fouten of wanneer zij
vergeetachtig zijn. En de Woorden van Allaah (interpretatie van de betekenis van het vers):
{En er treft jullie geen blaam als jullie daarin een fout maken, behalve datgene wat jullie
44

“Dit heb Ik gedaan”: een fragment uit een Hadieth waarin werd overgeleverd naar aanleiding van de
openbaring van het volgende vers (interpretatie van de betekenis van het vers):
{En of jullie nou onthullen wat zich in jullie zelf bevindt of dit verbergen, Allaah zal jullie daarvoor ter
verantwoording roepen}. Soerat El-Baqarah 284.
Dit werd moeilijk voor de Sahaabah. De Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam zei tegen hun: “Zeg: wij luisteren
en wij gehoorzamen”. Toen zij dit zeiden, wierp Allaah de Imaan (geloof) in hun harten. Allaah openbaarde
hierna (interpretatie van de betekenis van het vers):
{Onze Heer, bestraf ons niet wanneer wij vergeten of fouten maken}. Soerat El-Baqarah 286.
Telkens wanneer zij (de Sahaabah) een deel van dit vers reciteerden, zei Allaah: “Dit heb Ik gedaan”.
Overgeleverd door El-Boekhaarie, Moeslim, Ahmed, At-Tabarie en El-Haakim.
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bewust (met opzet) doen}. Soerat El-Ahzaab 5.
Alle zaken die Allaah verboden heeft voor degene die zich in staat van Ihraam bevindt,
wanneer hij/zij deze begaat, zal dit hem/haar niet deren. Maar wanneer hij/zij weer in staat
is om deze te verlaten, moet hij/zij dat direct doen.
52) Een pas bevallen vrouw die principieel binnen 10 dagen rein wordt
Vraag:
De kraamvrouw waarvan de bevalling op de dag van Tarwiyah45 begint, en alle Hadjj
handelingen heeft verricht, behalve de Tawaaf en de Sa’y. Na tien dagen ontdekte zij dat zij
in principe al rein was.
Kan zij nu de Ghoesl (de grote wassing) verrichten en de Tawaaf (Hadjj Tawaaf) handeling
doen?
Antwoord:
Zij mag nog geen Ghoesl en ook geen Tawaaf verrichten, totdat zij ervan overtuigd is dat zij
rein is. Omdat haar vraag luidde dat zij “in principe” rein is geworden, wat wil zeggen dat zij
nog niet volledig rein was geworden. Zij moet dus volledig rein worden. En wanneer zij
volledig rein is geworden, moet zij de Ghoesl verrichten en de Tawaaf –en de Sa’y handeling
uitvoeren. En als zij de Sa’y vóór de Tawaaf doet, dan is dit geen probleem. Omdat toen de
Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam is gevraagd of men de Sa’y vóór de Tawaaf mag
verrichten, hij antwoordde: “geen probleem”.
53) De Ihraam ingaan met menstruatiebloeding
Vraag:
Een vrouw is de Ihraam ingegaan vanaf As-Sayl46, terwijl zij menstrueerde. Toen zij in
Makkah arriveerde, ging zij verder naar Jeddah voor een zaak. Daar aangekomen, werd zij
rein, heeft zij de Ghoesl verricht (de grote wassing) en zette haar Hadjj voort. Is haar Hadjj
geldig of moet zij wat doen?
Antwoord:
Haar Hadjj is geldig en zij hoeft niets te doen.
54) Het passeren van de Mieqaat zonder Ihraam vanwege menstruatie tijdens ‘Omrah
Vraag:
Een vrouw ging op ‘Omrah terwijl zij ongesteld was. Zij passeerde de Mieqaat zonder
Ihraam. Zij verbleef in Makkah totdat zij rein was geworden. Zij ging de staat van Ihraam in
en verrichtte haar ‘Omrah. Is dit goed (is deze ‘Omrah geldig) of niet en wat moet zij dan
doen?
Antwoord:
45

De dag van Tarwiyah: de achtste dag van de Dhoel-Hidjjah, de dag waarop de pelgrims naar Minan gaan.
As-Sayl: ook bekend onder de naam Qarn El-Manaazil.
Zie uitgebreide informatie over de 5 Mawaaqiet, antwoord op de vraag nr. 47.
46
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Deze handeling is niet geldig. En de vrouw die op ‘Omrah gaat mag de Mieqaat niet passeren
behalve in staat van Ihraam, al valt dit tijdens de menstruatieperiode. Zij moet dan de staat
van Ihraam ingaan en haar Ihraam is dan ook geldig. En het bewijs hiervoor is dat Asmaa-e
Bint ‘Oemais47 radhiya Allaahoe ‘anhaa, beviel terwijl de Profeet salla Allaahoe ‘aleih
wasallam zich in Dhoe El-Hoelayfah bevond, op weg naar Hadjjat El-Wadaa’48. Zij vroeg aan
hem (de Profeet) wat zij moest doen.
Hij zei: “Verricht de Ghoesl (de grote wassing), bescherm je met een kleed tegen bloeding,
(tegenwoordig wordt hiervoor maandverband gebruikt) en ga de staat van Ihraam in”.
Menstruatiebloeding is zoals de kraambloeding (heeft dezelfde regelgeving).
Wij zeggen dan tegen de menstruerende vrouw, wanneer zij op Hadjj of ‘Omrah gaat ennbij
de Mieqaat aankomt: verricht de Ghoesl bescherm je goed tegen de bloeding en ga de
Ihraam in. Maar wanneer zij in Mekkah aankomt, mag zij niet naar het Huis van Allaah (de
heilige moskee) gaan en mag zij geen Tawaaf verrichten totdat zij rein wordt. Daarom zei de
Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam tegen ‘Aisha radhiya Allaahoe ‘anhaa tijdens de
‘Omrah:
“Doe wat de Haadj (de pelgrim) doet maar verricht geen Tawaaf totdat jij rein wordt”.
Dit is de overlevering van El-Boekhaarie en Moeslim
En in Sahieh El-Boekhaarie heeft ‘Aisha radhya Allaahoe ‘anhaa gezegd dat wanneer zij rein
was geworden, zij de Tawaaf en de Sa’y heeft verricht. Wat erop duidt dat wanneer een
vrouw de Ihraam ingaat voor de Hadjj of de ’Omrah terwijl zij ongesteld is, of wanneer zij
ongesteld wordt na de Ihraam, zij geen Tawaaf en geen Sa’y mag verrichten totdat zij rein
wordt en de Ghoesl heeft verricht.
Maar wanneer zij de Tawaaf verricht en hierna ongesteld wordt, dan mag zij haar Hadjj
voortzetten, zij mag de Sa’y verrichten ook al is zij ongesteld. Omdat voor de Sa’y tussen de
Safaa en de Marwa geen reinheid vereist.
55) Menstruatie start na de Ihraam tijdens ‘Omrah
Vraag:
Wij zijn vanuit Yanboe’49 vertrokken om ‘Omrah te verrichten. Maar toen wij in Jeddah
aankwamen, begon mijn vrouw te menstrueren, waarna ik de ‘Omrah heb afgemaakt zonder
mijn vrouw.
Wat is de regelgeving betreffende mijn vrouw?
Antwoord:
Jouw vrouw had moeten blijven totdat zij rein was geworden en daarna haar ‘Omrah
moeten voortzetten. Omdat de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam, toen Safiyyah radhiya
Allaahoe ‘anhaa ongesteld werd zei: “Zal zij ons hier laten blijven (beletten om te
vertrekken)?”
Men zei: “Zij heeft de Tawaaf al gedaan”.
Hij zei: “Zij kan dus vetrekken”.
47

Asmaa Bint ‘Oemais: De vrouw van Aboe Bakr As-Siddieq moge Allaah tevreden over hem zijn.
Hadjjat El-Wadaa’: de afscheidsbedevaart.
49
Yanboe’: is geen Mieqaat. Zie de 5 aangewezen Mawaaqiet door de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam,
antwoord op de vraag nr. 54.
48
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De uitspraak van de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam: “Zal zij ons hier laten blijven
(beletten om te vertrekken)?” is een bewijs dat wanneer een vrouw ongesteld wordt (tijdens
de Hadjj) voordat zij de Tawaaf (Ifaadhah Tawaaf)50 heeft verricht, er gewacht moet worden
totdat zij rein wordt, daarna verricht zij de Tawaaf. En dit geldt ook voor de ‘Omrah Tawaaf,
omdat deze een fundament van de ‘Omrah is. Wanneer de vrouw ongesteld wordt, moet zij
wachten totdat zij rein wordt, daarna verricht zij de Tawaaf.
56) Behoort de plaats van de Mas’aa tot de heilige moskee van Makkah?
Vraag:
Behoort de plaats van de Mas’aa51 tot El-Haram52 (de heilige moskee van Makkah)?
Mag een menstruerende vrouw deze naderen?
Moet degene die de heilige moskee binnengaat vanuit de Mas’aa de twee Raka’aat (de
zogeheten groet van de moskee) bidden?
Antwoord:
Wat gebleken is, is dat de Mas’aa niet tot de moskee behoort. Daarom is er een muur
gebouwd tussen beide. En als de Mas’aa tot de heilige moskee behoorde, dan was het
moeilijk voor de vrouw om de Sa’y te verrichten wanneer zij ongesteld wordt vlak na de
Tawaaf.
En de Fatwaa die ik uitvaardig luidt dat wanneer de vrouw menstrueert na de Tawaaf, zij de
de Sa’y kan verrichten, omdat de Mas’aa niet tot de (heilige) moskee behoort. Betreffende
de twee Raka’aat (Tahiyyat el-Masdjid), is dat wanneer men de Sa’y verricht na de Tawaaf en
terugkeert naar de moskee, men die twee Raka’aat dient te bidden. Maar wanneer iemand
dit niet doet, dan is het geen probleem. Maar het beste is dat men deze Raka’aat wel bidt,
gezien de voordelen van het gebed in deze plaats.
57) Alle handelingen van de Hadjj verricht tijdens menstruatie
Vraag:
Ik was op Hadjj en werd ongesteld. Ik schaamde me en ik heb dit aan niemand verteld. Ik
was de heilige moskee ingegaan, bad daar en verrichte de Tawaaf en de Sa’y. Wat moet ik nu
doen?
Antwoord:
Het is voor een menstruerende vrouw of een vrouw die pas bevallen is (die nog niet rein is
van de kraambloeding) niet toegestaan om te bidden, of het nou in Makkah, thuis of elders
is. Omdat de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:
“Is het niet zo dat de vrouw, wanneer zij ongesteld is, om het gebed en het vasten te
laten?”.

50

Tawaaf El-Ifaadhah: Tawaaf: de zeven rondgangen rondom de Ka’ba. En de Tawaaf El-Ifaadhah behoort tot
de zuilen van de Hadjj. Deze (de Tawaaf) wordt verricht vanaf de dag van Ied El-Adh-haa (het offerfeest) of
daarna.
51
Mas’aa: De plaats tussen As-Safaa en El-Marwa, waartussen men de Sa’y verricht.
52
El-Haram: wat niet toegestaan is om te schenden. El-Haram El Makkie en El-Haram El-Madanie: het zijn de
twee heilige moskeeën van Makkah en Medinah.
Het woord ‘Haram’ mag niet verward worden met het woord ‘Haraam’ (met dubbel a); dit woord betekent
namelijk verboden.
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En bovendien, er is een consensus onder de moslims dat het niet toegestaan is voor een
menstruerende vrouw om te vasten noch om te bidden. Daarom moet de vrouw die dit
heeft begaan Tawbah verrichten (berouw tonen), en dat zij Allaah verzoekt om vergeving.
Betreffende haar Tawaaf terwijl zijn ongesteld was, deze is niet geldig. Terwijl haar Sa’y wel
geldig is. Omdat het juiste (wat toegestaan is), dat men de Sa’y vóór de Tawaaf mag
verrichten tijdens de Hadjj. Daarom moet zij de Tawaaf opnieuw doen, omdat Tawaaf ElIfaadhah53 een zuil van de zuilen van de Hadjj is. En men kan niet volledig uit de staat van
Ihraam gaan behalve nadat deze Tawaaf is verricht.
Hierop gebaseerd, moet deze vrouw niet benaderd worden door haar man (mag geen
seksuele omgang hebben als zij getrouwd is) totdat zij de Tawaaf heeft verricht. En mocht zij
nog niet getrouwd zijn, mag zij geen huwelijk afsluiten totdat zij de Tawaaf heeft verricht.
En Allaah weet het beste.
58) Menstruatie start op de dag van ‘Arafah
Vraag:
Wat dient een vrouw te doen die menstrueert op de dag van ‘Arafah?
Antwoord:
Als een vrouw ongesteld wordt op de dag van ‘Arafah, moet zij doorgaan met haar Hadjj, en
doet zij wat de andere mensen doen, maar zij mag nog geen Tawaaf doen totdat zij rein
wordt.
59) Menstruatie start direct na het gooien van de steentjes
Vraag:
Als de vrouw menstrueert nadat zij de Djamrat El-‘Aqabah54 heeft gegooid en dit vóór de
Tawaaf El-Ifaadhah55 gebeurt, terwijl zij en haar man afhankelijk zijn van een groep pelgrims.
Wat dient zij dan te doen, te weten dat zij niet terug kan (naar Makkah) na haar reis?
Antwoord:
Als zij niet terug kan (naar Makkah) moet zij zich goed beschermen (tegen bloeding), daarna
verricht zij de Tawaaf uit noodzaak en de rest van de Hadjj handelingen.
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Tawaaf El-Ifaadhah: Tawaaf: de zeven rondgangen rondom de Ka’ba. En Tawaaf El-Ifaadhah behoort tot de
zuilen van de Hadjj. Deze (de Tawaaf) wordt verricht vanaf de dag van Ied El-Adh-haa (het offerfeest) of daarna.
54
Djamrat El-‘Aqabah: de eerste pilaar waar een pelgrim de 7 steentjes naar gooit, op de dag van ‘Ied El-Adhhaa, na zonsopkomst. Voor de vrouwen en de zwakkeren is het toegestaan om deze in de nacht van El-‘Ied al te
gooien.
55
Tawaaf El-Ifaadhah: Tawaaf: de zeven rondgangen rondom de Ka’ba. En Tawaaf El-Ifaadhah behoort tot de
zuilen van de Hadjj. Deze (de Tawaaf) wordt verricht vanaf de dag van Ied El-Adh-haa (het offerfeest) of
daarna.
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60) Een vrouw die minder dan 40 dagen geleden is bevallen en de Hadjj wil verrichten
Vraag:
Wanneer een reeds bevallen vrouw vóór veertig dagen rein wordt, is haar Hadjj dan geldig?
En als zij geen reinheid ziet, wat moet zij doen? Zij heeft de intentie om de Hadjj te
verrichten.
Antwoord:
Wanneer een pas bevallen vrouw vóór veertig dagen rein wordt, dient zij de Ghoesl te
verrichten, te bidden en alles wat de reine vrouwen doen te doen, ook het verrichten van de
Tawaaf (rondgang om de Ka’bah). Omdat de reinheid van kraambloeding geen beperkte tijd
kent.
Maar wanneer zij nog niet rein56 is, dan is haar Hadjj geldig, maar zij mag dan geen Tawaaf
verrichten totdat zijn rein wordt57. Omdat de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam het de
onreine vrouw verboden heeft de Tawaaf te verrichten.

56

Sheych bedoelt: wanneer de vrouw niet rein is geworden voor dat zij 40 dagen heeft bereikt. Maar wanneer
40 dagen zijn verstreken, dan is het bloed Istihaadha bloed (zie uitgebreide uitleg Istihaadha bloed en de
Moestahaadha vrouw, antwoord op vraag nr.5). Dit belet haar niet om te bidden, vasten en uiteraard ook niet
om Tawaaf te verrichten.
57
Sheych heeft gezegd in vraag nr. 59 dat de ongestelde vrouw wel Tawaaf mag verrichten. Het lijkt of deze 2
vragen tegenstrijdige regelgevingen geven?
Maar zo is het niet. Zoals bekend is, mag een ongestelde – en pas bevallen vrouw (die nog geen 40 dagen heeft
bereikt) geen Tawaaf verrichten. Alleen in antwoord op de vraag nr. 59 mocht de vrouw de Tawaaf verrichten
uit noodzaak, omdat zij afhankelijk is van een groep pelgrims die niet op haar kon wachten totdat zij weer rein
is.
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