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Introductie van de schrijver 
 
Voorwaar, alle lof is aan Allaah. Wij prijzen Hem aan en vragen Hem alléén om hulp 
en vergiffenis. Wij zoeken toevlucht bij Allaah tegen het kwaad in onszelf en tegen 
(het uitvoeren van) onze slechte daden. Wie geleid wordt door Allaah kan nooit 
misleid worden. Maar wie afdwaalt, kan door niemand anders geleid worden. Ik 
getuig dat er niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, 
als Enige, zonder deelgenoten aan Hem toe te schrijven. En ik getuig dat Mohammed 
Zijn Dienaar en Boodschapper is. Moge Allaahs Zegen en Vrede met hem, Zijn 
familie, Zijn metgezellen en een ieder die hen met volledige oprechtheid en overgave 
volgt tot aan de Dag der Opstanding zijn,  
 

 O jullie die geloven! Vrees Allaah zoals hij gevreesd dient te worden, 
en sterf niet anders dan als moslims!  1  
 
 O mensheid! Vrees jullie Heer die jullie Schiep uit één enkele ziel 
(Adam) en die daaruit zijn echtgenote (Hawwa -Eva) Schiep en uit hen 
beide vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vrees Allaah in 
Wiens Naam jullie elkaar (om rechten) vragen en (verbreek niet) de 
familiebanden. Voorwaar, Allaah Waakt eeuwig en altijd over jullie.  
2  

 

 O jullie die geloven! Vrees Allaah en spreek (altijd) de waarheid! Hij 
(Allaah) zal jullie naar het doen van vrome daden leiden en zal jullie 
zonden vergeven. En wie Allaah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt: 
waarlijk, die heeft  werkelijk een geweldig succes bereikt (i.e. hij zal 
beschermd worden tegen het binnengaan van de Hel en naar het 
Paradijs gaan).  3  

 
En wat hierna komt, voorzeker de beste woorden zijn de Woorden van Allaah. En de 
beste leiding is de Leiding van Mohammed . En de slechtste zaken (in de 
godsdienst) zijn de toevoegingen, want elke toevoeging is een innovatie, en elke 
innovatie is een dwaling, en iedere dwaling leidt naar het Hellevuur. En wat hierna 
komt, Allaah de Meest Verhevene zegt: 4  
 
Alle lof is voor Allaah, Die zegt in de duidelijke Verzen van Zijn boek: 
 

En tot Zijn tekenen behoort dat Hij van jullie eigen soort vrouwen 
heeft geschapen (echtgenotes) zodat jullie rust bij haar vinden. En Hij 
heeft liefde en erbarmen tussen jullie geschapen. Voorwaar, daarin 
zijn tekenen voor een volk dat nadenkt. 5   

 

 
1  Soerah Ali-‘Imraan Vers: 102. 
2  Soerah An-Nisaa Vers: 1. 
3  Soerah Al-Ahzaab Vers: 70-71. 
4 Vanaf hier begint het boekje daadwerkelijk. (SP) 
5 Ar-Room, 30:21 



 
 
  

Selefie Publikaties –De etiketten van het huwelijk & bruiloft deel 1 

                                                

Mogen de Zegeningen en de Vrede van Allaah rusten op Zijn Profeet Mohammed , 
waarover is overgeleverd dat hij in een authentieke hadieth zei: 

“Trouw de liefhebbende en vruchtbaren (zodat jullie vele kinderen 
krijgen), want voorwaar op de Dag der Opstanding zal ik de andere 
Profeten met jullie aantallen overtreffen”. 6 

 
En hierna:  
 
Voorwaar, er zijn voor een ieder die trouwt en die binnen dit huwelijk seksuele 
omgang met zijn vrouw wil hebben etiketten (gedragingen) in de Islaam. Vandaag de 
dag zijn die etiketten voor veel mensen onbekend, of ze negeren ze. Zelfs onder de 
praktiserende moslims. Daarom besloot ik een verhandeling te schrijven die 
duidelijke uitleg verschaft aangaande deze zaken. Ik schreef dit in de gelegenheid van 
het huwelijk van een dierbare vriend. Ik hoop dat het een bijdrage zal leveren voor 
hem en voor andere gelovige broeders, in het praktiseren van dat wat de heer der 
Boodschappers (de Profeet Mohammed ) ons heeft opgedragen, op bevel van Rabb 
al-‘alamien (Heer der werelden). 
 
Ik vraag Allaah  enige voordeel tot stand te brengen van deze verhandeling. En het 
uitsluitend te accepteren voor Zijn Glorieuze aangezicht. Voorzeker, Hij is de 
Rechtvaardige, de Genadevolle. 
 
Het moet duidelijk zijn dat er op het gebied van het huwelijk veel etiketten zijn. 
Hetgeen waar ik me hierin mee bezig heb gehouden, in dit snel samengestelde werk, 
komt allen uit de authentieke Soennah van de Profeet Mohammed , hetgeen 
onberispelijk is wat betreft de herkomst en de overlevering en waarvan geen twijfel 
mogelijk is betreft de uitleg ervan. Diegene die dit leest, en opvolgt, zal zich op die 
manier op een duidelijke vaste basis van de religie bevinden. En hij kan het volle 
vertrouwen hebben in de oorsprong en rechtsgeldigheid van zijn acties (daden). Ik 
hoop voor hem dat Allaah hem Zijn zegeningen over zijn leven geeft, als beloning 
voor het starten van zijn huwelijksleven, in navolging van de Soennah, en hem tot 
Zijn dienaar te maken, over wie Hij  in de Qor`aan zegt: 
 

“En zij die zeggen: ‘Onze Heer, schenk ons dat wij aan onze 
echtgenotes en nakomelingen vreugde beleven en maak tot ons een 
voorbeeld van de godvrezende’.” 7  
 

De uiteindelijke beschikking voor dingen is voor diegene die vrome daden verrichten, 
zoals Rabboel-'Aalemien zegt:  

 
“Maar de godvrezende, zij zijn in de schaduwen en bij bronnen en bij 
vruchten die zij maar verlangen. ‘Eet en drinkt met genoegen (als 
beloning) voor wat jullie gedaan hebben. Zo belonen Wij hen die goed 
doen”.8 

 
6 Overgeleverd door Ahmed en at-Tabaraanie met een Hassan (goede) ketting. En ibn Hibbaan 
verklaarde  hem Sahieh via de overlevering van Anes (ibn Maalik ). En er zijn andere overleveringen 
die hiervoor getuigen, die genoemd zullen worden bij vraag 19. 
7 Al-Forqaan, 25: 74.  
8 Al-Moersalaat, 77:41-44 
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En dan volgen de nu de etiketten: 
 
1) Vriendelijkheid voor de vrouw als je haar wil benaderen. 
 
Het is aanbevelingswaardig, wanneer iemand zijn vrouw wil benaderen op de 
huwelijksnacht, dat hij haar vriendelijkheid toont, zoiets als haar iets te drinken 
aanbidden. Dit is te vinden in een ahadieth, overgeleverd door Asmaa’ bint Yazid ibn 
As-Sakan die zei: 
 

“Ik maakte ‘Aisha mooi voor de boodschapper van Allaah   en riep hem 
om haar ongesluierd te zien. Hij kwam, ging naast haar zitten en had een 
groot glas melk glas melk bij zich waarvan hij dronk. Toen gaf hij het aan 
‘Aisha maar ze boog haar hoofd, ze was verlegen. Ik gaf haar een standje 
en zei: ‘Neem van de hand van de Profeet .’ Toen nam ze het en dronk 
een beetje. Toen zei de Profeet : ‘Geef wat aan je gezelschap.’ Op dat 
moment zei ik: ‘Neem eerst zelf en drink wat en geef het dan van jouw hand 
aan mij.’ Hij nam het en dronk wat en gaf het aan mij. Ik ging zitten en 
zette het glas op mijn knieën. Toen begon ik het rond te draaien en volgde 
het glas met mijn lippen, waardoor ik het punt probeerde te vinden 
waarvan de Profeet  had gedronken. Toen zei de Profeet me wat te geven 
aan de vrouwen die bij me waren. Maar ze zeiden: ‘We hebben er geen trek 
in’. De Profeet  zei: ‘Verbindt trek niet met liegen.” 9 
 

2) Het plaatsen van je handen op het hoofd van je vrouw en voor haar bidden. 
  

  
De echtgenoot moet bij het huwelijksritueel of daarvoor zijn hand op de voorkant van 
het hoofd van zijn vrouw plaatsen, en daarbij de naam van Allaah Tabaaraka wa Ta'ala 
noemen, en vragen voor Allaahs zegeningen. Zoals de Profeet  zei: 
 

“Een ieder van jullie die een vrouw trouwt of een dienares koopt, moet zijn 
hand op de  voorkant van haar  hoofd leggen en Allaahs   naam noemen 
en smeken voor Zijn zegeningen, en  zeggen: ‘O Allaah, ik vraag u voor het 
goede in haar en het goede waarmee U  haar geschapen heeft, en ik zoek 
mijn toevlucht bij U tegen het slechte van haar en het slechte waarmee U 
haar geschapen heeft’.” [En wanneer hij een kameel koopt dan pakt hij 
haar bij de bult(en) en zegt dan hetzelfde]10  
 

3) Het gezamenlijke gebed van man en vrouw. 
 
Het is aanbevelingswaardig voor de echtgenoot en zijn vrouw om tijdens de 
huwelijksnacht twee rak’aat gezamenlijk te bidden, want dit is overgeleverd door de 

 
9 Ahmad en al-Hoemaidi 
10 Overgeleverd door al-Boechaarie in Chalq af'aal al-'Ibaad, Aboe Dawoed, Ibn Maadjah e.a. 
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vroegste generaties moslims (de Selef), zoals vermeld in de volgende twee 
overleveringen (Athers). 
 
EERSTE: Op gezag van Aboe Sa’eed de vrijgezette slaaf van aboe Aasied , die zei:  
'Ik trouwde toen ik een slaaf was. Ik nodigde enkele metgezellen  van de Profeet uit, 
waaronder Ibn Mas’oed., Aboe Dharr en Hoedhaifa. Toen er werd opgeroepen tot het 
gebed(Iqaamah), stapte Aboe Dharr naar voren waarop de andere zeiden: ‘Nee’. Hij 
zei: ‘Is dat zo?’ En zij zeiden: ‘Ja’.11 Toen stapte ik naar voren en leidde het gebed, 
hoewel ik een slaaf was. Ze leerden mij door te zeggen: ‘Als je vrouw bij je komt, 
bidt dan twee rak’aats. Vraag vervolgens Allaah voor het goede wat tot je is gekomen 
en zoek je toevlucht bij Allaah voor het slechte. En dan is het aan jullie wat jullie 
doen’. 12 
 
TWEEDE: Op gezag van Shaqieq , die zei: 

 
Er kwam iemand aan die men Aboe Hariez noemt, hij zei: 'Ik ben met een jong 
[maagd] meisje getrouwd en ik ben bang dat ze me zal verachten.” ‘Abdoellaah (i.e. 
ibn Mas’oed) zei tegen hem: “Voorzeker, toenadering (genegenheid) is van Allaah, 
en afkeer is van Shaitaan, die hetgeen Allaah heeft toegestaan, verachtelijk wenst te 
maken. Als je vrouw bij je komt, gebiedt haar dan twee rak’aat achter je te bidden.”  
In een een andere versie van dezelfde gebeurtenis staat de volgende aanvulling:  
“’En zeg: ‘O Allaah, geef Uw zegeningen voor mij in mijn vrouw, en voor haar in 
mij. O Allaah, houdt ons samen zolang U ons samen houdt in het goede, en laat ons 
uit elkaar gaan, als U dit beter voor ons acht’. 13 
 
4) Wat je moet zeggen voordat je seksuele gemeenschap hebt. 
 
Wanneer hij tot zijn vrouw wil komen moet hij eerst de volgende doe’a uitspreken: 
 
“Bismillaah, Allaahoemma djanabnaa ash-Shaitaan wa djanab ash-Shaitaan ma 
razaqtanaa.” 
 
“In de naam van Allaah. O Allaah, houdt ons weg van de duivel en houdt de duivel 
weg van datgene dat u ons doet toekomen (nageslacht).” 
 
Over dit heeft (de Profeet)  gezegd: 
 

“Na dit (te zeggen) en indien Allaah Zijn toestemming gaf  dat zij een kind 
zullen krijgen, zal de duivel nooit in staat zijn dit kind te schaden.” 14  

 
5) Van welke kant mag hij tot haar komen. 
 

 
11 Ik (Al-Albaanie) zei: “Ze wijzen hier bij deze naar het feit dat een bezoeker niet voorgaat in het 
gebed met zijn gastheer, behalve als hij hem toestemming geeft, zoals de profeet zei: ‘Er wordt niet aan 
de man van het huis of in zijn domein voor gegaan (in gebed).” Overgeleverd door Moslim e.a. 
12 Ibn Abi Shaibah en at-Tabaraani en ‘Abdur-Razzaaq; saheeh. 
13 Ibn Abi Shaibah, at-Tabaraani en Abdur-Razzaaq. 
14 Al-Boechaarie 9/187. 
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Het is voor hem toegestaan zijn vrouw binnen te gaan 'in haar vagina', van welke kant 
dan ook van voren of van achteren. Over dit zegt Allaah  het volgende: 
 

“Jullie vrouwen zijn als een akker voor jullie, komt tot jullie akker 
wanneer en hoe jullie willen.” 15 i.e. hoe jullie willen van voren en van 
achteren. 

Er zijn verschillende ahadieth over dit onderwerp, waarvan hier één vermeld is:16 
 
Op gezag van Jaabir  , die zei: 

 
“De Joden waren gewoon te zeggen dat indien een man vanaf de 
achterzijde bij zijn vrouw de vagina binnen ging, dat het kind dan scheel 
zou zijn. Toen openbaarde Allaah  het Vers: “Jullie vrouwen zijn als 
een akker voor jullie, komt tot jullie akker wanneer en hoe jullie 
willen.” De boodschapper van Allaah  zei: “Van de voorkant en de 
achterkant, zolang het maar in de vagina is.” 17 

 
6) Het verbod op sodomie (anale seks). 
 
Het is voor hem verboden zijn vrouw te penetreren in haar anus. Dit is af te leiden uit 
het bovengenoemde Qor`aan Vers “Jullie vrouwen zijn als een akker voor jullie, 
komt tot jullie akker wanneer en hoe jullie willen.” En van de voorgaande 
overleveringen. Er zijn (in dit hoofdstuk) ook andere overleveringen, zoals: 
 
EERST: Op gezag van Oem Sallama رضى اهللا عنها die zei: 
 
“Toen de Moehajierien zich bij de Ansaar in Medina voegde, trouwden sommige een 
vrouw van de Ansaar. De vrouwen van de Moehajieroen waren gewoon om op hun 
gezicht te liggen (tijdens de gemeenschap), terwijl de vrouwen van de Ansar dit nooit 
deden. Een man van de Moehajiroen wilde dat zijn vrouw dit wel zo deed. Ze 
weigerde tot de tijd dat ze de mogelijkheid had het aan de Profeet  te vragen. Ze 
ging naar de Profeet, maar was verlegen hem dit te vragen. Oem Sallama vroeg het 
voor haar. Toen werd het Vers  geopenbaard dat zegt: “Jullie vrouwen zijn als een 
akker voor jullie, komt tot jullie akker wanneer en hoe jullie willen.” De Profeet 
zei: ‘Nee, niet op elke manier die jullie willen, alleen in een opening (waarmee de 
vagina wordt bedoeld’.” 18 
 
TWEEDE: Op gezag van Ibn ‘Abaas رضي اهللا عنهما, die zei: 
 
“’Omar ibn al-Khataab kwam naar de Profeet  en zei: ‘O RassoelAllaah, ik ben 
vernietigd’. En de Profeet  vroeg: ‘En wat heeft jou vernietigd, O ‘Omar?’ ‘Omar 
zei: ‘Ik ben van opstijging veranderd vannacht (een uitdrukking voor het benaderen 
van je vrouw vanaf de achterkant, terwijl je haar vagina binnen gaat).’ De Profeet  

 
15 Al-Baqarah 2: 223. 
16 Voetnoot Selefie Publikaties: In werkelijkheid argumenteert de Shaych hier met twee hadieth 
waarvan de oorspronkelijke vertaler of de vertaalster er maar één vertaald heeft. Door tijd gebrek laten 
we het zo en nemen we genoegen met deze hadieth alleen.  
17 Al-Boechaarie en Moslim 
18 Ahmad, at-Tirmidhi e.a.: saheeh.  
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gaf hem een antwoord en toen kwam de openbaring van het Vers: “Jullie vrouwen 
zijn als een akker voor jullie, komt tot jullie akker wanneer en hoe jullie willen.” 
En de Profeet zei: ‘Van de voorkant of van de achterkant, maar niet in haar anus of 
tijdens haar menstruatie’.” 19 
 

 
DERDE: Op gezag van Khuzaima ibn Thaabit , die zei: 
 

“Een man vroeg de Profeet  over het vanaf de achterkant binnengaan van 
een vrouw, of over het binnengaan van een bij zijn vrouw aan de 
achterzijde, en de Profeet  antwoordde: ‘Halaal (i.e. toegestaan).’ Toen 
de man zich omdraaide om te vertrekken, riep de Profeet hem terug, of gaf 
opdracht hem terug te roepen, en zei: ‘Wat zei je? In welke opening 
bedoelde je? Als je bedoelde vanaf haar achterzijde in haar vagina, dan ja. 
Maar als je bedoelde van haar achterzijde in haar anus, dan nee! 
Voorzeker, Allaah schaamt zich niet voor de waarheid. Gaat jullie 
vrouwen niet binnen in haar anus! 20 
 

VIERDE: 
 

“Allaah kijkt niet om naar iemand die zijn vrouw binnen gaat in haar 
anus.” 21 

 
VIJFDE: 
 

“Vervloekt zijn zij die de vrouwen binnen gaan in haar anus.” 22 
 
ZESDE: 
 

“Een ieder die seksuele gemeenschap heeft met een menstruerende vrouw, 
of met een vrouw in haar anus, of een waarzegger raadpleegt en gelooft in 
wat hij zegt, heeft ongeloof gepleegd in dat wat is geopenbaard aan 
Mohammed.”  23 

 
7) Woedoe maken tussen twee keer gemeenschap met één vrouw. 
 
Als iemand gemeenschap heeft gehad met zijn vrouw op de toegestane manier, en 
vervolgens nog een keer met haar wil hebben, moet hij eerst woedoe maken. Hetgeen 
is gebaseerd op de volgende overlevering van de Profeet . 
 
Op gezag van Aboe Bakr as-Siddiq : 
 

 
19 An-Nesaa’ie in 'Ishratoen Nisaa’, Hasan, at-Tirmidhi, e.a.  
20 As-Shaafi, al-Baihaqi e.a.: saheeh. 
21 An-Nasaa’ee: hasan isnaad en ondersteud in “al-Isharah”, at-Tirmidhi en ibn Hibbaan  
22 Aboe Daawood, at-Tirmidhi e.a.: saheeh. 
23 Aboe Daawood, at-Tirmidhi, e.a: saheeh. 
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“Als een van jullie tot jullie vrouwen komt en nog een keer tot haar terug 
wenst te komen, laat diegene dan eerst woedoe maken tussen de twee keren 
in.” 

 
In een andere versie: 

 
“Dezelfde woedoe die hij maakt voor het gebed, voorzeker het zal zijn 
terugkeer versterken.” 24 

 
8) Baden is beter 
 
Baden (Gusl maken) is hoe dan ook beter dan het maken van woedoe alleen in deze 
situatie. Aboe Raaf'i heeft overgeleverd: 

 
“De Profeet  kwam op een dag tot al zijn vrouwen, waarbij hij zich 
baadde in ieders huis. Hij (de overleveraar) vroeg de Profeet : ‘Kon je 
niet volstaan met een bad (aan het einde).’ De Profeet zei: ‘Deze manier is 
puurder, schoner en beter’.” 25 

 
9) Het gezamenlijk baden van echtgenoot en echtgenote. 
 
Het is toegestaan voor de echtgenoot en zijn vrouw om gezamenlijk te baden in 
dezelfde ruimte, ook als hij daarbij haar privé delen ziet en zij die van hem. Dit is 
bevestigd door enkele ahadieth. 
 
EERSTE: Op gezag van ‘Aisha, die zei: 
 
“Ik was gewoon met de Profeet  te baden vanuit een enkele bak water die tussen ons 
in stond, waarin wij onze handen achterelkaar in deden. Hij  ging me dan voor in 
het pakken van water, zodat ik riep: ‘Laat wat voor mij, laat wat voor mij.’ Ze voegde 
eraan toe: ‘We bevonden ons in staat van ‘Djanaba’ (i.e. de staat waarin een persoon 
zich bevindt na sexuele gemeenschap te hebben gehad) ’.”  26 

 
TWEEDE: Op gezag van Moe’aawiya ibn Haydah , die zei:  
 

“Ik vroeg: O RassoelAllaah, welke van onze naaktheid is toegestaan, en 
welke van onze naaktheid moeten we verbergen houden.’ De Profeet  
antwoordde: ‘Behoudt je naaktheid alleen voor je vrouw of zij die je 
rechterhand bezit.’ Hij zei: ‘O RassoelAllaah, en wat als mensen bij elkaar 
zijn?’ De Profeet  zei: ‘Alleen als je er zeker van bent dat niemand je kan 
zien, kun je dit doen (naakt zijn).’ Hij zei: ‘O RassoelAllaah, en wat als 
iemand helemaal alleen is?’ De Profeet zei: ‘Allaah komt je schaamte meer 
toe dan de mensen’.” 27 

 
10) Het maken van woedoe na de gemeenschap en voor het slapen. 

 
24 Moslim, ibn Abi Shaiban, e.a. 
25 Aboe Daawood, an-Naasa’ee in ‘al-israh’, e.a. 
26 Al-Boechaarie, Moslim en Aboe 'Awaanah in hun Sahiehs. 
27 Ahmed, Aboe Daawood, at-Tirmidhie, Ibn Maadjah e.a. met een goede ketting. 
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Beide echtgenoten gaan niet slapen, na de gemeenschap, voordat zij woedoe gemaakt 
hebben. Er zijn verschillende ahadieth hierover: 
 
EERSTE: Op gezag van ‘Aisha رضي اهللا عنها, die zei: 
 

“Wanneer de Profeet  wilde gaan slapen of eten terwijl hij in staat van 
Djanaba verkeerde, waste hij eerst zijn lid en maakte woedoe zoals voor 
het gebed.” 28 
 

TWEEDE: Op gezag van Ibn ‘Omar , die vroeg: 
 

“O RassoelAllaah, kan iemand gaan slapen als hij in staat van djanaba 
verkeert?’ De Profeet antwoordde:  

‘Ja, nadat hij woedoe gemaakt heeft’.” 29 
 
En in een andere versie zegt de Profeet : 
 

“Maak woedoe, was je lid  en ga dan slapen.” 30 
 
En in een andere versie: 
 

“Ja, hij kan woedoe maken, vervolgens gaan slapen en baden wanneer hij 
dat wil.” 31 

 
En in weer een andere versie: 
 

“Ja en hij maakt woedoe als hij dat wil.” 32 
 
 
DERDE: Op gezag van Ammaar ibn Yaasir : 
 

“De Profeet  zei: “Er zijn drie personen die nooit door de engelen 
benaderd zullen worden: het lijk van een ongelovige; van een man die 
parfum voor vrouwen op zich draagt en van diegene die gemeenschap 
heeft gehad totdat hij woedoe heeft gemaakt.” 33 

 
11) De regelgeving van deze woedoe. 
 
Deze vorm van woedoe is dan niet verplicht te noemen maar het is wel zeer 
aanbevelingswaardig. Het feit dat het niet verplicht is te noemen is op basis van de 
hadieth waarin ‘Omar de boodschapper van Allaah  vraagt: 

 
28 Al-Boechaarie en Moslim.  
29 Al-Boechaarie en Moslim. 
30 Al-Boechaarie en Moslim. 
31 Moslim en al-Baihaqi: saheeh. 
32 Ibn Khuzaima en ibn Hibbaan: saheeh. De laatste versie bewijst dat de woedoe niet verplicht, ofwel 
bindend is. 
33 Aboe Daawood, Ahmed, e.a.: hassan. 
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“Kan iemand gaan slapen als hij in staat van djanaba verkeert?” Waarop de 
Profeet  antwoordt:“Ja, en maak woedoe, als je dat wilt.” 34 

 
Daarnaast is het ook ondersteund door andere ahadieth, waaronder de overlevering 
waarin ‘Aisha  ا رضي اهللا عنه , zei: 
 

“De boodschapper van Allaah  was gewoon te slapen in staat van 
djanaba zonder dat hij water aangeraakt had, totdat hij opstond en een 
bad nam.” 35 

In een andere versie, overgeleverd door ‘Aisha رضي اهللا عنها , zei ze: 
 
“Hij  verkeerde gedurende de nacht in staat van djanaba tot Bilal ’s morgens kwam 
en de gebedsoproep deed. Dan stond hij op, baadde zich, terwijl ik naar het water 
keek dat van zijn hoofd druppelde. Hierna vertrok hij. Vervolgens hoorde ik zijn stem 
in het fadjr gebed, waarna hij vastte.” Moetarrif (een van de overleveraars van de 
hadieth) zei: : “Ik vroeg aan Aamir: ‘In de maand Ramadaan?’ Hij zei: “Ja in de 
maand Ramadaan en in andere maanden.” 36 
 
12) Het maken van tayammum in staat van djanaba, in plaats woedoe.   
 
Het is ook toegestaan voor hen beide om soms tayammum te doen in plaats van 
woedoe. Dit is gebaseerd op een hadieth waarin ‘Aisha رضي اهللا عنها, zei: 
 
“Wanneer de Profeet  zich in staat van djanaba bevond en wilde gaan slapen, dan 
deed hij woedoe of tayammum.” 37 
 
13)    Baden voor het slapengaan is beter.38 
 
Wanneer zij zich beide baden is beter. Dit is gebaseerd op Hadieth 'Abdoellaah 
ibn Qays  die heeft gezegd: 'Ik vroeg aan 'Aisha: Wat deed (de boodschapper) 
 tijdens dat hij in staat van djanabah verkeerde? Baadde hij zichzelf voordat hij 
ging slapen of sliep hij eerst? Zij zei: Al deze twee zaken deed hij, soms baadde 
hij en ging vervolgens slapen en soms maakte hij woedoe en ging dan slapen. Ik 
zei: 'Alhamdoellillaah aan Degene Die de zaak makkelijk (voor ons) heeft 
gemaakt.'39 
 
14) Het verbod op seks tijdens haar menstruatie. 
 
Het is voor hem verboden om seksuele gemeenschap met zijn vrouw te hebben, 
wanneer zij menstrueert. Dit is duidelijk gemaakt in de volgende Uitspraak van 
(Allaah) Tabaraka wa Ta'ala: 

 
34 Ibn Hibbaan: saheeh. 
35 Ibn Abi Shaiba, at-Tirmidhi. Aboe Daawood, e.a.:saheeh. 
36 Ibn Abi Shaiba, Ahmad, e.a.: saheeh. 
37 Al-Baihaqi: hasan. 
38 Dit punt hebben we niet vertaald aangetroffen en daarom hebben wij het zelf maar noodgedwongen 
vertaald. (Selefie Publikaties). 
39 Overgeleverd door Moslim 1/171, Aboe 'Awaanah 1/278 en Ahmed 6/73, 149. 
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“En zij vragen jou naar de menstruatie. Zeg: ‘Dat is een ongemak. 
Onthoudt jullie dus van de vrouwen tijdens de menstruatieperiode. En 
nader hun niet totdat zij weer rein zijn. Wanneer zij zich gereinigd 
hebben, komt dat tot haar zoals Allaah jullie bevolen heeft. Allaah 
houdt van de berouwvollen en zij die zich reinigen’.” 40 

 
 
 
 
 
 
Er zijn ook ahadieth hierover: EERSTE: 
 

“Een ieder die seksuele gemeenschap heeft met een menstruerende vrouw, 
of  met een vrouw in haar anus, of een waarzegger raadpleegt en gelooft in 
wat hij zegt, heeft ongeloof gepleegd in dat wat is geopenbaard aan 
Mohammed .” 41 

  
 
TWEEDE: Op gezag van Anas ibn Malik, die zei:  
 

“Wanneer een van hun vrouwen menstrueerde, hadden de joden de 
gewoonte hen buiten hun huizen te zetten, niet met hen aan tafel te gaan en 
niet bij hen slapen. De Profeet werd hierover ondervraagd en Allaah  
openbaarde het vers: “En zij vragen jou naar de menstruatie. Zeg: ‘Dat 
is een ongemak. Onthoudt jullie dus van de vrouwen tijdens de 
menstruatieperiode. En nader hun niet totdat zij weer rein zijn... Toen 
zei de Profeet : “Jullie kunnen met haar samen zijn in jullie huizen, en 
alles met haar samen doen behalve seksuele gemeenschap met haar 
hebben.” De Joden zeiden: “Deze man wil voor alles wat wij doen iets 
anders doen.” Hierop kwam Oeseed ibn Hoedair en Abbaad ibn Bishr naar 
de Profeet  en zeiden: “O RassoelAllaah, de Joden zeggen zo en zo, is het 
niet beter dat wij gewoon gemeenschap hebben met onze vrouwen 
gedurende hun menstruatie?” Het gezicht van de Profeet veranderde 
zodanig, dat wij dachten dat hij woedend zal worden dus maakten ze zich 
uit de voeten. Toen ze naar buiten kwamen, zagen ze dat hij  een 
geschenk in de vorm van melk gebracht had. De Profeet  stuurde iemand 
achter hen aan om hen hier wat van te drinken te geven. Dus waren ze 
ervan gerust dat de Profeet  niet langer boos op hen was.” 42 

 
15) De boete doening (Kafarah) van iemand die seks had, gedurende de 

menstruatie. 
 
Degene die zijn verlangen niet meer in de hand had en seksuele contact had met zijn 
vrouw gedurende haar menstruatie en voordat ze weer rein is, moet de waarde van het 

 
40 Al-Baqara 2: 222. 
41 Aboe Daawood, at-tirmidhi, e.a.: saheeh. 
42 Moslim, aboe Auwaana en aboe Daawood. 
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gewicht van een dinar in goud, ofwel 4.25 gram (preciezer genoemd 4.2315 gram), of 
de helft van deze hoeveelheid, weg schenken. Dit is gebaseerd op een hadieth, 
overgeleverd door AbdAllaah ibn Abbaas  van de Profeet, met betrekking tot 
iemand die gemeenschap heeft met zijn vrouw, gedurende haar menstruatie: 
 

“Laat hem een dinar aan liefdadigheid geven, of een halve dinar.” 43 
 
16) Wat wel is toegestaan tijdens haar menstruatie. 
 
Het is toegestaan voor hem om van zijn vrouw te genieten gedurende haar 
menstruatie, op welke manier dan ook behalve van haar vagina. Er zijn ahadieth 
hierover: 
 
EERSTE: 
 

Zijn uitspraak : “…..en doe alles behalve het hebben van seksuele 
gemeenschap (in de vagina).” 44  

 
TWEEDE: Op gezag van ‘Aisha, die zei: 
 

“Wanneer wij ongesteld waren, droeg de Profeet  ons op om een doek 
om ons middel te doen, zodat de echtgenoot met haar kon liggen.” Een 
keer heeft ze gezegd: “…haar echtgenoot kan haar dan aanraken en 
liefkozen.” 45 
 

DERDE: op gezag van een van de vrouwen van de Profeet , die zei: 
 

“Als de Profeet  iets wilde met een van zijn vrouwen die haar 
menstruatie had, deed hij een doek over haar privé deel, en deed 
vervolgens wat hij wilde.” 46 

 
17) Wanneer het weer is toegestaan om seksuele activiteiten te hervatten, na de 

menstruatie. 
 
Wanneer ze schoon is van het menstruatie bloed en het vloeien helemaal is gestopt, is 
het toegestaan voor hen om de seksuele activiteit te hervatten, nadat zij de plaats 
waaruit zij bloed verloor, heeft gewassen of woedoe heeft gemaakt of zichzelf heeft 
gebaad. Welke van deze zaken zij ook uitvoert, zij geven allen permissie om weer 
gemeenschap met haar te hebben. Dit is gebaseerd op wat Allaah  ons zegt in de 
voorgaande Vers: 
 

Wanneer zij zich gereinigd hebben, komt dat tot haar zoals Allaah 
jullie bevolen heeft. Allaah houdt van de berouwvollen en zij die zich 
reinigen’.” 47 

 
43 At-Tirmidhi, aboe Daawood, at-Tabaraani, e.a.: saheeh. 
44 Moslim, aboe Auwaana en aboe Daawood. 
45 Al-Boechaarie, Moslim, e.a 
46 Aboe Daawood: saheeh. 
47 Al-Baqarah, 2: 222. 
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48 
 
 

 
48 Vervolgens gebruikt de oorspronkelijke vertaler of de vertaalster een klein gedeelte van een lange 
voetnoot van Iemaam al-Albaanie. Hij stond oorspronkelijk in het bovenstaande gedeelte maar we 
hebben het onderaan gezet omdat al-Albaanie het zelf ook alleen in een voetnoot heeft laten staan. En 
wedermaals, door tijd gebrek vertalen we de rest van de voetnoot niet en verwijsen we naar het 
oorspronkelijke boekje. En dan is hier de vertaalde voetnoot (Selefie Publikaties): 
Dit is het uitgangspunt van Ibn Hazm, Qataadah, al-Awzaa’ie en Daawoed az-Zaahirie en van 
Moedjaahid, zoals ibn Hazm zegt: “Alle drie de zaken die genoemd zijn zijn reinigingen, dus welke ze 
ook doet na afloop van haar menstruatie, het maakt haar toegestaan voor haar echtgenoot.” Dezelfde 
term, welke betekent het wassen van de privé delen, wordt genoemd in de ayah die geopenbaard werd 
over de mensen Qubaa: “Daarin zijn er mannen die het lief is zich te reinigen. Allaah houdt van 
hen die zich reinigen.” Tauwbah, 9: 108 
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