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الص ٰلوةس فَا ْغ سسلُوا
َ يََٓا اَ هُّيَا ال َّ ۪ذ
َّ ين ٰا َم ُنَٓوا اذَا ُق ْم ُت ْم ا ََل
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ام َس ُحوا ب س ُر ُؤُ۫ سسكُ ْم
َ ُو ُج
ْ وهكُ ْم َوا َ ْيديَكُ ْم ا ََل ا ْل َم َراف سق َو

ك ْم اس ََل ا ْلكَ ْعبَ ْ س
.ين
ُ ََوا َ ْر ُجل

ول ه س
:اّٰللُ َعل َ ْيهس َو َسل ََّم
ُ قَا َل َر ُس
ص ََّّل ه
َ اّٰلل

الصالَةَ إسل َّ غُ سف َر
َّ ل َ يَتَ َو
ُ ضأُ َر ُج ٌل فَ ُي ْح سس ُن ُو
َّ  َوي ُ َص سَِّل،ضوءَ ُه
.الصالَةس َح ََّّت يُ َصلِسيَهَا
َ ْ َ ل َُه َما ب َ ْينَ ُه َوب
َّ ي

FYSIEKE EN SPIRITUELE REINIGING
Allah  ﷻzegt het volgende in de Qurʾān: ‘O jullie die
geloven! Wanneer jullie je oprichten voor het gebed
(al-ṣalāt), was dan jullie gezichten en jullie handen tot
de ellebogen en bestrijk jullie hoofden en was jullie
voeten tot de enkels.’1 Volgens een ḥadīth zei de Profeet
 ﷺhet volgende: ‘Er is niet iemand die de wassing
neemt, en die zijn wassing voortreffelijk verricht, en
dan zijn gebed (ṣalāt) verricht, of [zijn zonden]
worden hem vergeven die begaan zijn tussen dat
[gebed] en het [volgende] gebed totdat hij dat gebed
verricht.’2
Beste broeders en zusters!
Onze verheven religie, de Islām, hecht veel belang aan
fysieke en spirituele reinheid. De Islām beschouwt
bepaalde rituele reinigingsmethoden als een voorwaarde
voor aanbidding. De staat van rituele onreinheid wordt
ḥadath, en het wegwerken van deze toestand met een
rituele reiniging wordt ṭahāra genoemd. Zonder deze
rituele reiniging zijn bepaalde vormen van aanbidding
niet mogelijk. Daarom onderwees de Profeet  ﷺzijn umma
de twee vormen van rituele reiniging, namelijk de
zogeheten kleine rituele wassing (al-wuḍūʾ) en de grote

rituele wassing (al-ghusl). Toen een metgezel (ṣaḥābī)
eens aan de Profeet  ﷺvroeg hoe de wuḍūʾ verricht dient
te worden, verzocht de Profeet  ﷺom een kom met water
en verrichtte de wuḍūʾ. Daarbij waste hij driemaal zijn
handen, driemaal zijn mond en neus, driemaal zijn gezicht
en armen, bestreek driemaal zijn hoofd waarbij hij zijn
wijsvingers naar zijn oren bracht en met de toppen
daarvan de binnenkant bestreek en met zijn duimen de
buitenkant en vervolgens driemaal zijn voeten waste.
Nadien zei hij dat de wuḍūʾ op die manier wordt verricht
en dat wie er iets aan toevoegt of juist weglaat, iets slechts
heeft gedaan en een onrecht heeft begaan (vanwege zijn
handelen dat strijdig is met het profetische voorbeeld).3
Hij attendeerde degenen die hun enkels niet wasten erop
dat zij de wuḍūʾ zo moeten verrichten dat geen enkele
plek droog blijft.4
Beste moslims!
De tweede vorm van rituele reiniging is de grote rituele
wassing (al-ghusl). Allah  ﷻzegt daarover: ‘En als jullie
junub [ritueel onrein] zijn, reinig jullie dan [door jullie
hele lichaam te wassen].’5 Het verrichten van de ghusl is
een verplichting (farḍ) wanneer er sprake is van
ejaculatie, geslachtsgemeenschap, een natte droom en na
afloop van menstruatie en postnatale bloeding. Om de
ghusl conform de sunna te volbrengen, ga je als volgt te
werk: doe de intentie (al-niyya) om de ghusl te verrichten,
spreek de basmala uit en was eerst je handen en
geslachtsdelen. Neem driemaal water in je mond en
driemaal in je neus; reinig je mond en neus grondig. Was
je gezicht en je armen, zoals je dat doet tijdens de wuḍūʾ.
Was vervolgens je hele lichaam, van top tot teen, zodat er
geen droge plekken overblijven. Daarmee heb je de ghusl
voltooid en is de onreine staat weggewerkt. Ik beëindig
mijn preek met twee overleveringen van de Profeet ﷺ:
‘Wie de rituele wassing (al-wuḍūʾ) verricht en de
rituele wassing voortreffelijk verricht, verlaten zijn
zonden zijn lichaam, totdat ze van onder de nagels
wegglijden.’6 De opsmuk [dat wil zeggen: het licht]
van de gelovige (al-muʾmin) reikt zover als [het water
van] de rituele wassing (al-wuḍūʾ).’7
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