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Rituel afvaskning – wuḍū 

[NB: Følgende beskrivelse er ifølge Mālikī retsskolen. Kommentarer indledt med s: er 

oversætterens.] 

Før de udfører bønnen, skal alle muslimer rense sig selv (udføre wuḍū) på følgende måde: 

 

1. Intention 
(niyyah): Hav intention om at gøre wuḍū og sig Bismillāh (i Allāhs Navn) 

2. Hænderne: Vask begge hænder til håndleddene 3 gange. 

3. Munden: Skyl munden 3 gange (tag vand med højre hånd, skyl og spyt det ud 3x). 

4. Næsen: Snus vand op og blæs det ud 3 gange (vandet tages med højre hånd og der holdes 

på næsen med venstre hånd, når det blæses ud). 

5. Ansigtet: Gnub grundigt med vand med begge hænder 3 gange. 

6. Underarme: Gnub grundigt med vand op til og inkluderende albuerne, først den højre og så den 

venstre og sørg for at der kommer vand mellem fingrene. Hver underarm vaskes 3 

gange. 

7. Hovedet: Stryg de våde hænder over hovedet fra panden til nakken og før dem så tilbage til 

panden i den – 1 gang. 

8. Ørene: Gør begge tommelfingre og pegefingre våde og gnub ørene indeni og udenpå – 1 

gang (gnub indeni med pegefingrene og udenpå med tommelfingrene, på samme 

tid). 

9. Fødderne: Gnub med vand over det hele af fødderne inklusive anklerne. Først den højre og så 

den venstre. Gør det 3 gange med hver fod. 

10. Shahādah: Løft højre hånds pegefinger og sig (hvis du udførte wuḍū ved håndvasken i 

toilettet, så gå udenfor toilettet først): 

Ash-hadu an lā ilāha illā Allāh Jeg bevidner at der ingen gud er, 

undtagen Allāh 

Wa ash-hadu anna Muḥammadar 

Rasulūllah 

Og jeg bevidner at Muḥammad er Allāhs 

Sendebud 
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De ting som bryder wuḍū er: 

 Urinering 

 At have afføring 

 At luft forlader endetarmen (prutning) 

 Dyb søvn 

 Berøring af kønsorganerne 

 Seksuel kontakt 

 Tab af bevidstheden 

(s: Uanset årsag) 

Hvis du er i tvivl om din wuḍū, så gør den igen. 

Du skal være i wuḍū for at udføre bønnen eller røre en arabisk Qurān.[1] 

Tag altid vand med den højre hånd. 

Vær ikke ødsel med vandet, selv hvis der er meget af det. 

Vær hurtig men grundig. 

Efter at have urineret eller have haft afføring skal kønsorganerne renses grundigt med vand fra 

ethvert spor af urin eller afføring, for at den senere wuḍū er gyldig. 

Fodnoter: 
[1] Med arabisk Qurān menes der en “Muṣḥaf”, altså en egentlig Qurān (hvor der højst er en mindre 

del af indholdet, som ikke er arabisk Qurānskrift). Qurānen kan kun meningsmæssigt oversættes, da 

kun den originale arabiske Qurān er Qurānen. – SB. 

__________________ 

Bemærk at denne artikel er en grundindføring i det der bryder wuḍū og vi anbefaler at man refererer 

til mere udførlige Fiqh-manualer for yderligerere detaljer. Se evt. e-books-sektionen på 

www.muwatta.com. 

Kilde: “Islam Starter Kit” af Shaykh Abdalhaqq Bewley på “Aisha Bewley’s Islamic Homepage”. 
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