﷽
Den Gudomliga Lagens domar
Inom Shafiʿiskolan delas den gudomliga lagens domar [alAhkām al-Sharʿiyyah] som berör människor med religiöst
ansvar[taklīf] 1, in i fem olika kategorier:
Det Obligatoriska [Farḍ]
Den som utav lydnad utför det obligatoriska gör sig förtjänt
av belöning medan den som utan giltig ursäkt lämnar det
obligatoriska faller i synd och har gjort sig förtjänt av
bestraffning.
Det Rekommenderade – [Sunnah, mustaḥabb, mandūb]
Det Rekommenderade är de handlingar som Profeten ﷺ
utförde. Att utföra det rekommenderade är belöningsvärt
men att utelämna det är inte syndigt.
Det Tillåtna – [Mubāḥ]
Det Tillåtna är i sig självt varken belöningsvärt eller straffbart.
Dessa handlingar kan dock belönas eller bestraffas i enlighet
med deras avsikt.
Det Ogillade – [Makrūh]
Det ogillade är det som vi har blivit ombedda att lämna trots
att det inte utgör någon synd. Den som lämnar det blir
belönad.

1

Taklīf är ett religiöst ansvar och personen med detta ansvar kallas för mukallaf. Taklīf
utgör grunden för att kunna dömas under den islamiska lagen. Villkoren för taklīf är: friskt
sinnestillstånd, Pubertet, blivit nådd av det islamiska budskapet. Puberteten träder in då
första sädesuttömningen sker för män (detta sker ofta i en erotisk dröm) och då första
menstruationen visar sig för kvinnor. Den lägsta åldern för pubertet hos män är 9 månår
och hos kvinnor är 9 månår. Vid de fall där ingen menstruation uppstår eller ingen
sädesuttömning sker, anses personen vara vuxen vid en ålder av 15 mån år.

Det Förbjudna – [Harām]
Att avstå från det förbjudna kan medföra belöning och den
som syndar, eller bryter mot förbuden, har gjort sig förtjänst
av bestraffning. Att avstå från de förbjudna handlingarna.

***

Boken om Renandet
] ﱠ
[ُاﻟط َﻬ َﺎرة
ِ ِ ِ ظﺎَﻓﺔُ واﻟخﻠُوص ِﻤن اﻷَدﻨ
اﻟ ﱠ
ِ َﺠ َن
ً أ َْو َﻤ ْﻌ َن ِوﱠ�ﺔ,ﺎس
َ ْ َ ُ ُ َ َ  اﻟﱡن:ًط َﻬ َﺎرةُ ُﻟ َﻐﺔ
ْ  ﺤ ّسیﱠ ًﺔ َ� َﺎﻨ ْت َ�ﺎﻷ,ﺎس
.ﻛﺎﻟﻌ ُی ْو ِب
ُ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
ِ
ِ
ِ
.اب ُﻤ َجﱠرٌد
َ
ُ  ﻓ ْﻌ ُﻞ َﻤﺎ ُﯿتََوﻗ:وﺸْر ًﻋﺎ
ٌ  أ َْو ﺜََو,اﻟو ُﺠوﻩ
َ �َ ﻒ َﻋَﻠ ْیﻪ إ
ُ ﺎﺤﺔٌ َوَﻟ ْو ﻤ ْن َ� ْﻌض
Lingvistisk definition: Renlighet samt avlägsnande av smuts
och lort, materiellt som t.ex. orenhet eller immateriellt som
t.ex. bristfälligheter i karaktärsdrag.
Definition enligt rättsläran2: Handling som orsakar tillåtelse
för det som krävs tillåtelse för, om än från vissa håll 3. Eller
enbart belöning 4.

2

Upphävande av det som hindrar det rituella orena tillståndet.
T.ex. tayammum, därför dess utförande tillåter inte allt som
tvagningen tillåter. T.ex. två obligatoriska böner, eller tvagning för en
obligatorisk bön innan tiden kommit in.
4
T.ex. förnyelse av tvagningen, denna tillåter inget nytt utan ger
”enbart” belöning.
3

Renhetens redskap och former.
ِ
ِ طﻬﺎرُة وﻤَﻘ
ﱠ
[ﺎﺼ ُد َﻫﺎ
َ َ َ َ ] َو َﺴﺎﺌ ُﻞ اﻟ
ِ  وأَر�ﻊ ﻤَﻘ,طﻬﺎرةُ أَر�ﻊ وﺴ ِﺎﺌﻞ
ِ ﱡ
.ﺎﺼ َد
َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ﻟﻠ
ِ ِ
ِ اﻻﺴِت ْنج
ِ
ِ
ﱡ
.ﺎء
َ َﻓ
َ ْ اﻟح َج ُر
َ  َو, واﻟﱠدا� ُﻎ,اب
ُ  َواﻟت َر,ﺎء
َ :ﺎﻟو َﺴﺎﺌ ُﻞ ﻫ َﻲ
ُ اﻟم
ِ
ِ َ �ُ و�ِﱠﻨمﺎ
 و ﱠ,صﺎ َﻏ ْی َر ُﻤ ْستَ ْﻌ َم ًﻼ
اﻟدا ِ�ﻎ
ْ ﺎن ُﻤ
َ �َ اب ِإ َذا
َ �َ ﺎء ِإ َذا
ُ  َواﻟﱡتَر,طَﻠًﻘﺎ
ُ اﻟم
َ ط ّﻬ ُر
ً ﺎن َﺨﺎﻟ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
ِ
ِ
ِ
اﻟح َجُر
َ �َ ,ض َﻼت اﻟجْﻠد َو ُﻋُﻔ ْوَﻨتﻪ
َ  َو, َوَذ ْرق اﻟط ْی ِر,ﺎﻟﻘ َرظ
َ  َﯿ ْن ِزعُ َﻓ,ﺎن ﺤِّرْ�ًﻔﺎ
َ �َ ِإ َذا
ِط
ِ ِ ِ
.ٍﺎﻫ ًار َﻗﺎﻟِ ًﻌﺎ َﻏ ْی َر ُﻤ ْحتََرم
َ ﺎن
َ �َ اﻻ ْﺴتْن َجﺎء ِإ َذا
ِِ ِ ﱠ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
 َﻓ ِم ْن َو َﺴ ِﺎﺌ ِﻞ,ص ْوِد
ّأ
ُ اﻟمْﻘ
َ  ﻓﻲ ﺘَ ْحصْیﻞ,اﻟم ْج ُﻬود
َ  َﺒ ْذ ُل: َواﻻ ْﺠت َﻬ ُﺎد اﻟذي ُﻫ َو,َﻤﺎ اﻷ ََواﻨﻲ
.اﻟو َﺴ ِﺎﺌ ِﻞ
َ
ِ
ِ
ِ
.ﺎﺴﺔ
 َو� َا, واﻟﱠتَی ﱡم ُم, َواﻟ ُﻐ ْس ُﻞ,وء
ُ اﻟو
ُ :اﻟمَﻘﺎﺼ ُد ﻫ َﻲ
َ ِزَﻟ ُﺔ اﻟﱠن َج
ُ ﻀ
َ َو
Till renheten finns fyra redskap och fyra former.
Redskapen är:
Vatten, jord, garvningsredskap och stenen för ʾistinjāʾ.
Vatten renar om det är muṭlaq, jord om den är ren och
oanvänd, redskap för garvning genom skarphet för att (ha
förmåga att) avlägsna rester på skinnet och dess röta samt
stenen för ʾistinjāʾ måste vara ren, sträv, och ej var av
aktningsvärt ursprung.
Vad gäller behållare och individuell bedömning ijtihād
(anstränga sig för att nå ett specifikt mål) är dessa medel för
redskapen.
Formerna är: Tvagning, rituellt bad, tayammum och
avlägsnande av orenhet.

***

Kapitlet om Vatten
[ﺎء
َ ]
ُ اﻟم
ِ
ِ
ِ اﻹﻨ
اﻟرﱠي ِﻋ ْن َد
 َ� ْخُﻠ ُق ﷲ ﱠ,ﺎء
َ ِ  َﯿ َتَﻠﱠو ُن ِﺒَﻠ ْو ِن,یﻒ
ٌ ﺎف َﻟط
ٌ  ُﻫ َو َﺴﺎﺌ ٌﻞ َﺸﱠﻔ:ًﺎء ُﻟ َﻐﺔ
ُ اﻟم
َ
.ﺘََن ُﺎوﻟِ ِﻪ
ِ أَ ْﻗسﺎم اﻟم
:ِاﻟح ْكم
ُ  ِﻤ ْن َﺤ:ﺎء
ُ یث
َ ُ َ
ِ
ِ
ﱠ
 ﱠ:اﻷ ﱠَول
ِ ِ ِ َ اﻟطﺎﻫر ِﻓﻲ َﻨْﻔ ِسﻪ اﻟم
.طَﻠ ُق
ْ اﻟم
ُ  َوُ� َس ﱠمﻰ اﻟط ُﻬ,ط ّﻬ ُر ﻟ َﻐ ْی ِرﻩ
ُ
ُ
ُ ور َو
ُ
ِ
ِ
ِ
ِﱠ
 و�س ﱠمﻰ ﱠ,ط ِﻬ ِر ﻟِ َﻐی ِِرﻩ
ِ
ِ
ﱠ
.اﻟطﺎﻫ ُر
ْ
ّ َ اﻟم
َُ
ُ  اﻟطﺎﻫ ُر ﻓﻲ َﻨْﻔسﻪ َﻏ ْی ُر:اﻟثﺎﻨﻲ
:ﺎء َﻗﻠِْی ٌﻞ َوَ� ِثْیٌر
ُ اﻟم
َ
ﱠ
ِ
. َﻤﺎ ُد ْو َن اﻟُﻘﻠتَ ْین:یﻞ
َ َﻓ
ُ ﺎﻟﻘﻠ
ِ َ ُﻗﱠﻠت:اﻟك ِثْیُر
.ﺎن َﻓﺄَ ْﻛثَُر
َ َو
َِ و
ِ
ﱠ
.ﺎﺴ ِﺔ ِﻓ ْی ِﻪ َو�ِ ْن َﻟ ْم َﯿتَ َﻐی ْﱠر
َ
ُ اﻟﻘﻠ
َ  َﯿتََن ﱠج ُس ﺒ ُوُﻗ ْوِع اﻟن َج:یﻞ
ِ
ﱠ
ِ
ِ
ِ
. أ َْو رْ� ُح ُﻪ, أ َْو َﻟ ْوﻨُ ُﻪ,ط ْﻌ ُم ُﻪ
َ  َﻻ َﯿتََن ﱠج ُس إﻻ إ َذا ﺘَ َﻐی َﱠر:اﻟكثْیُر
َ َو
Lingvistisk definition av vatten: Det är en flytande,
genomskinlig och subtil substans. Dess färg förändras utefter
dess behållare. Allah skapar släckning av törst vid förtärande
av det.
Det finns olika typer av vatten: Regnvatten, snö, hagel,
havsvatten, brunnsvatten, flodvatten och källvatten.
Typer av Vatten utefter dess ḥukm:
•

5

Rent i sig själv renande av annat, kallas renande,
ṭahūr, och ovillkorat, 5 muṭlaq, vatten.

Ovillkorat vatten, allt vatten som är fritt från villkor likt de sju
kategorierna nämnda ovan. Villkorat vatten är sådant som har ett
villkor som inte går att göra frigöras från den, som rosvatten, kaffe, saft
m.m. Detta vatten går varken att använda till tvagningen eller
borttagande av orenhet i Shafiiskolan.

•

Rent i sig själv ej renande av annat, kallas rent, ṭāhir,
vatten.

Vatten kan finnas i liten mängd och i stor mängd:
•
•

Lite mängd vatten, när vattnet är mindre qullatān 6
(217 liter).
Stor mängd vatten, när det är qullatān eller mer (ca
217 liter) 7.
5F

Liten mängd vatten blir orent, mutanajjis, då något av oren,
najāsah, natur faller i det.
Stor mängd av vatten blir enbart orent då dess smak, färg
eller lukt förändras

***

6

Stor kruka eller kärl.
Det vatten som ryms i en behållare/grop med ett djup, längd och
bredd av 1 1/4 alnar (En aln [dhirâ’] är en klassisk måttenhet som utgör
länden av en normalstor underarm vilket är ca 50 cm).
7

Tvagningen (Wuḍūʾ)
[ﻀوء
ٌ اﻟو
ُ ]
ِ ض اﻷَﻋ
ِ اﺴم ﻟِ َﻐ ْس ِﻞ َ� ْﻌ
.ضﺎء
ُ اﻟو
ْ
ُ
ُ ﻀ
ٌ ْ :ًوء ُﻟ َﻐﺔ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
.وﺼﺔ
َ
ْ اﺴ ٌم ﻟ َﻐ ْس ِﻞ أ
ْ :وﺸْر ًﻋﺎ
َ ص
ُ  ﺒنیﱠﺔ َﻤ ْخ,وﺼﺔ
َ ص
ُ َﻋضﺎء َﻤ ْخ
Lingvistisk definition av tvagning 8: Ord för tvättning av en
kroppsdel.
Terminologisk definition enligt rättsläran: Ord för tvätt av
specifika kroppsdelar med en specifik avsikt.

8

Samt något som är lysande, skinande.

Tvagningens [al-wuḍūʾ] obligatoriska
moment
[اﻟو ٌﻀوء
ُ ] ُﻓُر
ُ وض
ِ :اﻷول
ِ  َﻏسﻞ اﻟیدﯿ ِن ﻤﻊ: اﻟثﱠﺎﻟِ ُث, َﻏسﻞ اﻟوﺠ ِﻪ: اﻟثﱠ ِﺎﻨﻲ,اﻟنﱠی ُﺔ
:اﻟرِ� ُﻊ
 ﱠا,اﻟم ْرَﻓَﻘ ْی ِن
َْ ُ ْ
َ َ ْ ََ ُ ْ
ُﱠ
ِ  اﻟخ,ْس
ِّ  َﻏ ْس ُﻞ:ﺎﻤ ُس
. اﻟتﱠ ْرِﺘ ْی ُب:اﻟس ِﺎد ُس
َﻤ ْس ُﺢ ﱠأ
 ﱠ,اﻟك ْﻌ َب ْی ِن
َ اﻟر ْﺠَﻠ ْی ِن َﻤ َﻊ
َ ِ اﻟر
Tvagningen består av sex obligatoriska moment:
1. Avsikt.
2. Tvätt av ansiktet 9.
3. Tvätt av armarna inklusive armbågarna.
4. Stryka en del av huvudet (med vatten).10
5. Tvätt av fötterna inklusive anklarna.
6. Följdenlighet.

9

Avgränsning på höjden är från lägsta delen av hakan till hårfästet och
på bredden från ena örsnibben till den andra.
10
Om ens en droppe.

Strykning av khuff
[] َﻤ ْس ُﺢ اﻟ ُخ ﱠﻔ ْی ِن
ِ َ ﻲء ِﻤن
ِ
ٍ وز ﻤسﺢ َﺸ
ِﻀ
ِّ ﻻ َﻋ ْن َﻏ ْس ِﻞ
,وء
ً اﻟخﱠﻔ ْی ِن َﺒ َد
ُ َﻋَﻠﻰ
ْ
ُ اﻟو
ْ ظﺎﻫ ِر أ
ُ ْ َ ُ َ� ُج
ُ اﻟر ْﺠَﻠ ْی ِن ﻓﻲ
. َوﺜَ َﻼﺜَ َﺔ أَ�ﱠﺎ ٍم ِﺒَﻠ َیﺎﻟِ ْی َﻬﺎ ﻟِْﻠ ُم َس ِﺎﻓ ِر,َِﯿوﻤ ًﺎ َوَﻟیَﻠ ًﺔ ﻟِْﻠ ُم ِﻘ ْیم
ﺎء اﻟحد ِث �ﻌد ﱡ
ِ وﺘَبتَِدئ اﻟمﱠدة ِﻤ ِن ْاﻨِتﻬ
ِ اﻟﻠ ْب
.س
ََْ ََ
ُ ُ ُ ْ َ
َ
ِ ُ َﻻ ِﻛ ْن � ْش َت ِر
:ٌط َﺴْب َﻌﺔ
ٌ اﻟم ْس ِﺢ ُﺸُرو
َ
َ ط ﻟ َج َو ِاز
ٍِ
ِ اﻟخﱠﻔ
َن َ� ُكوﻨَﺎ َﻤ ِﺎﻨ َﻌ ْی ِن ﻟِنُُﻔوِذ
َ ﺎن َﻋَﻠﻰ
ْ  َوأ,وﻨﺎ َﻗ ِو� ْﱠی ِن
َ َن َ� ُك
ْ  َوأ,ط َﻬ َﺎرٍة َ�ﺎﻤَﻠﺔ
ُ َن َﯿْﻠِب َس
ْأ
ِ
ِ ِ اﻟﻔر
ِ ِ
ِ ِ
,اﻟج َو ِاﻨ ِب َواﻷ َْﺴَﻔ ِﻞ
َ َن َ� ُك
ْ  َوأ,اﻟخ ْرِز
َ اﻟمﺎء ﻤ ْن َﻏ ْی ِر
ْ َ وﻨﺎ َﺴﺎﺘ َرْ� ِن ﻟ َم َح ّﻞ
َ ض ﻤ َن
َ

ﱠ
ِ اﻟﻔ ْر
 َوأ ﱠَﻻ ﺘَ ْن َح ﱠﻞ,ض
ْ �َ  َوأ ﱠَﻻ,ص َﻞ ﻟِ َﻼ ِ� ِس ِﻬ َمﺎ َﺤ َد ٌث أَ ْﻛ َب ُر
َ ظ َﻬ َر َﺸ ْﻲ ٌء ِﻤ ْن َﻤ َح ِّﻞ
ُ َوأَﻻ َ� ْح
.اﻟﻌ َرى
ُ

• Det är tillåtet att stryka den yttre övre delen av ett par khuff

istället för att tvätta fötterna vid utförandet av tvagningen.
Dag och natt för den som är muqīm, samt tre dagar och
nätter för den som är resande.
• Denna tidsperiod börjar vid slutet av orsaken ḥadath (rituell
orenhet) är fullbordad.

Men för att stryka på khuffen ska vara giltigt måste sju villkor
uppfyllas:
1. Att sockarna kläs vid fullständig renhet.
2. Slitstarkhet, motståndskraft.
3. Att förhindra penetration av vatten med undantag av de
hål som orsakats av nål och tråd.
4. Att täcka hela ytan som är obligatorisk att tvätta vid
tvagningen, underifrån och på sidorna.
5. Att den som bär dem inte inträder i tillstånd av den större
orenheten.
6. Att ingen del av ytan som är obligatorisk att tvätta vid
tvagningen framträder.
7. Att sömmarna inte går upp.

Tvagningens villkor
[اﻟو ُﻀ ْوِء
ُ ] ُﺸُر ْو
ُ ط
:ﻀ ْوِء َﺨ ْم َس َﺔ َﻋ َشَرَة
ُ ُﺸُر ْو
ُ اﻟو
ُ ط
ِ ِ  واﻟﱠنَﻘﺎء ﻋ ِن اﻟحی, واﻟتﱠمِییز,اﻹﺴ َﻼم
ِ  وﻋ ﱠمﺎ �منﻊ وﺼول اﻟم,ﺎس
ِ اﻟنَﻔ
ﺎء ِإَﻟﻰ
ّ ض َو
َْ
َ ُ َ ُْ ْ َ ُ ْ ِ
َ َ ْ ُ ُ ُ َْ َ َ َ
ِ ِ ِِ ﱠ
ِ
ِ ﱠ
ِ
ِ ْ اﻟﻌ
ﻀﺎ
ً  َوأَﻻ َ� ْﻌتَﻘ َد َﻓ ْر, واﻟﻌْﻠ ُم ِ�َﻔ ْرﻀیﱠتﻪ,ﺎء
َ
ُ  َوأَﻻ َ� ُك ْو َن َﻋَﻠﻰ,اﻟب َش َرة
َ ضو َﻤﺎ �ُ َﻐّی ُر
َ اﻟم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
ِ
ﱠ
ﱠ
اﻟمﺎء َﻋَﻠﻰ
َ ﺎﺴﺔ
َ  َو َﺠ َر ُي,اﻟﻌ ْینیﱠﺔ
َ  َوِ� َازَﻟ ُﺔ اﻟن َج,ﺎء اﻟط ُﻬ ْوُر
َ  َو,ﻤ ْن ُﻓ ُرْوﻀﻪ ُﺴن ًﺔ
ُ اﻟم
ِ اﻟنی
ِ
ِ
ﱡ
ِ ْ اﻟﻌ
 َوُد ُﺨ ْو ُل, َو َﻋ َد ُم ﺘَ ْﻌﻠِ ْی ِﻘ َﻬﺎ,ﱠﺔ ُﺤ ْك ًمﺎ
ّ  َوَد َو ُام,ﺎل
َ �َ اﻟمْﻘتَضﻲ ِإ ْن
ُ اﻟح
َ ﺎن
ُ
ُ  َوﺘَ َحﻘ ُق,ضو
ِ
ِ
ِ
ِ
.اﻟح َدث
َ اﻟم َو َاﻻ ُت ﻟ َداﺌ ِم
َ
ُ  َو,اﻟوْﻗت
Det finns femton villkor som måste uppfyllas för att
tvagningen ska vara giltig:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

11

Islām.
Tamyīz. 11
Frihet från menstruation eller postnatal blödning.
Att kroppsdelen är fri från det som hindrar vattnet från
att nå huden (på kroppsdelarna för tvagning).
Att kroppsdelen är fri från det som orsakar förändring av
vattnet
Kännedom om att tvagningen är obligatorisk.
Att ej anta att någon av de obligatoriska momenten är
rekommenderad.
Renande, ṭahūr, vatten.
Avlägsnande av orenhet som har lukt, smak och färg (om
denna inte försvunnit efter första tvätten).
Att vatten rinner över hela kroppsdelen (som tvättas).
Försäkra sig att tvagningen avbrutits om tillståndet
klarnat.
Att avsikten inte förändras under utförandet.
Att inte binda avsikten med något.
Inträde av tid, (15) samt oavbruten följd hos de som är i
ett konstant tillstånd av orenhet.

Uppfattningsförmåga, förstånd. Finns flera definitioner, en vanlig
använd är: att ha förmåga att äta och tvätta sig efter att ha uträttat
sina behov självständigt.

Tvagningens rekommenderade moment
[اﻟو ُﻀ ْوِء
ُ ] ُﺴَن ُن
: ِﻤْن َﻬﺎ,ٌﻀ ْوِء َ� ِثْیَرة
ُ اﻟو
ُ ُﺴَن ُن
ِ ِ
ِ
ِ  َو َﻏ ْس ُﻞ َ ﱠ, َواﻟتﱠ ْس ِم َی ُﺔ,اك
 َو َﻤ ْس ُﺢ,یث
ُ ِ َواﻟتﱠ ْثﻠ,ﺎق
ْ ض َم
ْ اﻟم
ُ اﻟس َو
ُ  َواﻻ ْﺴت ْن َش,ض ُﺔ
ّ
َ  َو,اﻟكﻔ ْین
ِ
ﱠ
ِ َﺠ ِم ْی ِﻊ ﱠ
ِ ِّ اﻟی َد ْﯿ ِن و
ِ
,ﺎﻤ ُن
َ َﺼﺎ ِ� ِﻊ
ُ  َواﻟت َی,ُاﻟم َواﻻَة
ُ  َو,اﻟر ْﺠَﻠ ْین
َ  َوﺘَ ْخﻠْی ُﻞ أ, َو َﻤ ْس ُﺢ اﻷُ ُذ َﻨ ْین,اﻟرأس
ِ طﺎَﻟﺔُ ُ ِ ﱠ
.ُ َواﻟ ِّذ ْﻛ ُر َ� ْﻌ َدﻩ,یﻞ
َ ِ�َو
ُ  واﻟت ْحج,اﻟﻐﱠرة
Det finns många rekommenderade, sunnah, handlingar
under tvagningen, några av dem är:
Att borsta tänderna (siwāk).
Att nämna Allāhs namn (tasmiyah).
Att tvätta händerna innan tvagningen, 3 ggr.
Att skölja munnen innan tvagningen, 3 ggr.
Att skölja näsan innan tvagningen, 3 ggr.
Att stryka över hela huvudet, 3 ggr.
Att stryka öronen, 3 ggr.
Att vara noggrann med att tvätta mellan fingrar och tår på
händerna och fötterna.
• Att kontinuitet upprätthålls mellan alla moment 12.
• Att börja med höger 13.
• Att tvätta en del utöver den obligatoriska på ansiktet.
• Att tvätta en del utöver den obligatoriska på armarna.
• Att tvätta en del utöver den obligatoriska på fötterna.
• Att åkalla [duʿāʾ] med det som har återberättats. 14
•
•
•
•
•
•
•
•

12

Obligatoriska såväl som rekommenderade.
I alla moment där det finns möjlighet att börja med höger.
14
Det är rekommenderat att vända sig mot böneriktningen med
blicken höjd mot skyn och säga:
13

ِ ِ
َﺸ َﻬ ُد أ ﱠ
اﺠ َﻌْﻠِنﻲ ِﻤ َن
ْ  َوأ، ِ�ك َﻟ ُﻪ
َ اﺠ َﻌْﻠنﻲ ﻤ َن اﻟتﱠﱠواِﺒ
َ ﻟﻪ ِإﻻ ﷲُ َو ْﺤ َد ُﻩ ﻻ َﺸر
ْ ین َو
ْ  اﻟﻠﻬ ﱠم، َن ُﻤ َح ﱠمداً َﻋ ْب ُد ُﻩ َوَرُﺴوُﻟ ُﻪ
َ "أَ ْﺸ َﻬ ُد أ َْن ﻻَ ِإ
ِ
ِ
"ك َوأَﺘُْو ُب ِإﻟَ ْی َك
َ َاﻟمت
ْ أ، ك
َ  أ َْﺴتَ ْﻐﻔ ُر، َﺸ َﻬ ُد أ َْن ﻻ إَﻟﻪَ ِإﻻ أ َْﻨ َت
َ ِح ْمد
َ ط ِّﻬر
َ � ُﺴ ْب َحﺎﻨَ ُك اﻟﻠﻬ ﱠم َو، ِ�ن
ُ
”ʾAšhadu ʾan lā ʾilāha ʾillā ʾalLāhu waḥdahu lā šharīka lahu, wa ʾAšhadu ʾanna
Muḥammadan ʿabduhu wa rasūluhu, ʾalLāhumma ʾijʿalnī min at-tawwābīna wa ʾijʿalnī min
al-mutaṭahhirīna, subḥānaka ʾalLāhumma wa biḥamdika, astaġfiruka wa ʾatūbu ʾilayka.”

Saker som är ogillade under tvagningen
[اﻟو ُﻀ ْوِء
ُ ] َﻤ ْكُر ْو َﻫ
ُ ﺎت
: ِﻤْن َﻬﺎ,ٌﻀ ْوِء َ� ِثْیَرة
ُ اﻟو
ُ َﻤ ْكُر ْو َﻫ
ُ ﺎت
ِ ﱠ
ِ ِ
ﺘَ ْر ُ ﱠ
ِّ  َو,ﺎق
,ص َﻋ ْن َﻬﺎ
ْ ض َم
ْ اﻟم
ُ  َوﺘَ ْر,ﺎﻤ ُن
ُ ض ُﺔ َواﻻ ْﺴت ْن َش
ُ  َواﻟﱠنْﻘ,اﻟزَ� َﺎدةُ َﻋَﻠﻰ اﻟث َﻼث
َ ك
ُ ك اﻟت َی
ِ ِ ﺎء ﱠ
ِ اﻹﺴر
ِ واﻟوﻀوِء ِﻤن اﻟم
ِ ْ ﻀوِء ِﻤ َن َﻓ
ِ ِ
.ﺎﻟص ِب
اف ِﻓ ْی ِﻪ ِ� ﱠ
َ ْ  َو,اﻟم ْأرَة
ْ ُ اﻟو
ُ  و,اﻟراﻛد
َ ضﻞ
َ َ ُْ ُ
Orekommenderade moment under tvagningen.
Det finns många orekommenderade, under tvagningen,
några av dem är:
• Att utelämna att börja med höger.
• Att utelämna tvättande av munnen och näsan.
• Att tvätta fler än tre ggr.
• Att tvätta färre än tre ggr.
• Att utföra tvagningen med vatten som varit stillastående
en längre period.
• Att utföra tvagning med det vatten som blivit över efter en
kvinnas tvagning.
• Att slösa med vattnet under tvättningen.

Saker som upphäver tvagningen
[اﻟو ُﻀ ْوِء
ُ ]َﻨ َو ِاﻗ
ُ ض
:ٌﻀ ْوِء أَْرَ� َﻌﺔ
ُ اﻟو
ُ َﻨ َو ِاﻗ
ُ ض
.ﻲ
ِ  اﻟﺧ:اﻷ َ ﱠو ُل
َﺎر ُج ِﻣ ْن أ َ َﺣ ِد اﻟ ﱠﺳﺑِ ْﯾﻠَ ْﯾ ِن ِإﻻﱠ اﻟ َﻣﻧِّ ﱠ
.ِ ِإﻻﱠ ِﺑﻧ َْو ِم اﻟ ُﻣﺗ َ َﻣ ِ ّﻛ ِن َﻣﻘْ َﻌ َدهُ ِﻣ ْن َﻣ َﺣ ِّل ﻗُﻌُ ْو ِده, زَ َوا ُل اﻟ َﻌ ْﻘ ِل:اﻟﺛﱠﺎ ِﻧﻲ
ٌ اﻟﺛﱠﺎ ِﻟ
.اﻟر ُﺟ ِل واﻟ َﻣ ْرأَةِ اﻟ َﻛﺑِﯾ َْرﯾ ِْن اﻷ َ ْﺟﻧَﺑِﯾﱠﯾ ِْن ِﻣ ْن َﻏﯾ ِْر َﺣﺎﺋِ ٍل
 ْاﻟﺗِﻘَﺎ ُء ﺑَﺷ ََرﺗ َ ْﻲ ﱠ:ث
ْ ﻲ ِ أ َ ْو َﺣﻠَﻘَ ِﺔ دُﺑ ُِر ِه ِﺑ َﺑ
ُ ُ أ َ ْو ﺑ,اﻟرا َﺣ ِﺔ
.ِﺻﺎ ِﺑﻊ
ط ِن ﱠ
 َﻣ ﱡ:اﻟرا ِﺑ ُﻊ
ﱠ
َ َ ط ْو ِن اﻷ
ّ س ﻗُﺑُ ِل اﻵ َد ِﻣ
Tvagningen upphävs av fyra saker:
1. Att något kommer ut ur genitalierna eller anus, luft eller
vad det än är med undantag av sädesvätska.
2. Att förlora medvetandet genom sömn eller på annat sätt.
Däremot upphävs inte tvagningen av sömn med bakdelen
tätt mot marken.
3. Vid hudkontakt mellan en vuxen man och kvinna som inte
är maḥram till varandra och det inte finns någon barriär
mellan dem.
4. Att röra sitt eller någon annan människas könsorgan eller
anus med handflatan eller insidan av fingrarna.

وؤُﻩ
ُ ض ُو
َ َﻤﺎ َ� ْحُرُم َﻋَﻠﻰ َﻤ ِن ا ْﻨ َتَﻘ
ُ ﻀ
:ﺎء
ْ وؤُﻩ أَْرَ� َﻌ ُﺔ أ
ُ ض ُو
َ َ� ْحُرُم َﻋَﻠﻰ َﻤ ِن اْﻨ َتَﻘ
ُ ﻀ
َ َﺸَی
ِ  وﻤ ﱡس اﻟمصح,اﻟطواف
ﱠ
. َو َﺤ ْمُﻠ ُﻪ,ﻒ
ﱠ
َ ْ ُ
َ َ ُ َ  َو,ُاﻟص َﻼة
När tvagningen upphävs blir fyra saker förbjudna:
5.
6.
7.
8.

Bönen
Ṭawāf.
Röra vid en Qurān.
Bära en Qurān.

***

