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Vraag:  

Wat is de regelgeving over het inslikken van spuug of slijm door een vastende 
persoon?   

 

Antwoord:  

Als het spuug of slijm de mond niet bereikt, dan verbreekt dit het Vasten niet. En 
er is slechts één opinie over deze kwestie in de Madhab. Als het de mond echter 
wel bereikt en men dit vervolgens inslikt, dan hebben de geleerden hierover 
twee uitspraken:  Sommigen van hen zeggen dat dit het Vasten verbreekt, met 
inbegrip dat het in dezelfde categorie als eten en drinken behoort. Anderen 
beweren dat het vasten hierdoor niet wordt verbroken, met inbegrip dat het in 
dezelfde categorie behoort als speeksel.  
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           1 [Het inslikken van spuug of slijm door een vastende persoon.] 

 

Want speeksel verbreekt het vasten niet, zelfs als iemand zijn speeksel verzamelt 
en hem dan doorslikt, maakt dit zijn vasten niet ongeldig.  Als de geleerden het 
oneens zijn met elkaar, is het noodzakelijk om terug te keren naar het Boek [van 
Allaah] en de Soennah. En als we in twijfel zijn of deze kwestie de daad van 
aanbidding ontkracht of niet ongeldig is dan is het basisprincipe dat het niet 
ongeldig is en op basis hiervan, verbreekt het inslikken van spuug het vasten 
niet.  Het belangrijkste is dat een persoon zijn spuug verlaat, en niet moet 
proberen om zijn mond hiermee te bereiken vanuit de onderkant van zijn keel. 
Als het dan toch de mond bereikt dan moet hij dit uitspugen of hij nu aan het 
vasten is  of niet.  

 

Wat echter het verbreken van het vasten betreft, is er een bewijs vereist dat geldt 
als overtuigend bewijs voor een persoon, voor Allaah -de Almachtige-  voor de 
nietigverklaring van het Vasten. 

  

Bron: Fataawa Arkaanoel-Islaam, Darussalam, 2/666. 

 

  


