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Samenvatting hoofdstuk at-Tahaarah (de reinheid) 

De auteur is begonnen met at-Tahaarah. De belangrijkste reden 

hiervoor is dat reinheid de sleutel van het gebed is. 

- At-Tahaarah (in de wetenschap van Fiqh): “Het opheffen van de 

figuurlijke toestand die het gebed onmogelijk maakt (1) en het 

verwijderen van tastbare onreinheden (2).” 

- Als wij deze definitie goed bekijken dan zien wij dat de reinheid bestaat 

uit twee onderdelen: 

1. Het opheffen van de figuurlijke toestand die het gebed onmogelijk 

maakt (raf3 al-h’adath). Het opheffen hiervan geschiedt middels al-

woedhoe/ghoesl of at-Tayammoem. 

2. Het verwijderen van tastbare onreinheden van het lichaam (1), de 

kleding (2) en de plaats waar je het gebed wenst te verrichten (3). Dit 

wordt izaalat an-nadjas / izaalat al-gabath genoemd. 

Kortom, je realiseert at-Tahaarah pas op het moment dat je beide 

categorieën hebt verwezenlijkt! 

De wateren 

Al het water dat bestaat kan in 3 categorieen verdeeld worden. Sterker 

nog: met bovenstaande categorisering zou je over elke vloeistof op 

aarde kunnen oordelen! Namelijk of deze rein is of rein en reinigend en 

of je deze kunt gebruiken voor aanbiddingen en/of wereldse zaken! 

De eerste categorie: at-Tahoer water 

- De definitie van at-Tahoer water: “Al het water dat zich in de 

oorspronkelijke toestand bevindt (1) en dat niet veranderd is van geur, 

kleur en smaak (2).” 

- Het oordeel over Tahoer- water is dat het rein én reinigend is;  

- Dit betekent: het is rein op zichzelf en reinigend voor iets anders.  

- Tahoer-water  mag gebruikt worden voor zowel aanbiddingen 

(‘ibaadaat) alsook wereldse zaken (‘aadaat). 
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- Al het water dat neerdaalt uit de hemel of ontspringt uit de aarde is 

tahoer. Denk dus aan regen, sneeuw, hagel, zeewater, rivieren, meren 

enzovoort.  

- Water is tahoer totdat het tegendeel wordt bewezen. Met andere 

woorden: totdat blijkt dat de geur/kleur of smaak is veranderd. 

- De tweede categorie van de wateren: an-Nadjis (oftewel onrein 

water) 

- De definitie van an-Nadjis water: “Dit is al het water waarvan de geur, 

kleur en/of smaak veranderd is door een onreine stof.”  

- Ongeacht of het gaat om veel of weinig water, of het stromend is of 

niet. 

- Onrein water mag niet gebruikt worden voor aanbiddingen of wereldse 

zaken. 

- De derde categorie van de wateren: at-Taahir water. 

- De definitie van at-Taahir water: “Dit is water dat veranderd is door 

een reine stof waardoor het zijn oorspronkelijke geur, kleur of smaak 

heeft verloren.” 

- Een voorbeeld hiervan is thee, jus, citroenwater en dergelijke. 

- Taahir-water is rein op zichzelf, niet meer reinigend voor iets anders. 

Mag dus enkel gebruikt worden voor ‘aadaat (wereldse zaken), niet voor 

‘ibaadaat (kleine of grote wassing).  

- Wat is het verschil tussen at-Taahir water en an-Nadjis water? 

Het verschil tussen at-Taahir water en an-Nadjis: at-Taahir water is 

veranderd door een reine stof, terwijl an-Nadjis water is veranderd door 

een onreine stof. 

- De Fiqh-geleerden zeggen dat een kleine verandering van de geur, 

kleur of smaak door een reine stof niet meteen het water veranderd van 

Tahoer naar Taahier. Hier zijn diverse bewijzen voor. Maar waar ligt de 

grens eigenlijk? 
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Op het moment dat water zijn benaming verliest dan gaat het over van 

Tahoer naar Taahir. Hiermee bedoelen wij: zolang iets nog water wordt 

genoemd, is het rein én reinigend (tahoer), maar zodra ik het geen water 

meer noem, maar thee, jus, cola, benzine etc. dan is het nier meer 

tahoer, maar taahir. 

- De islamitische geleerden hebben enkele uitzonderingen genoemd. Als 

deze zaken terechtkomen in het water, waardoor het water veranderd, 

dan blijft het water tahoer: 

Voorbeelden: bladeren, rode klei, algen, wieren, aarde, zand, fosfaat of 

koper (grondstoffen/mineralen) of andere natuurlijke zaken. 

De reden hiervan:  deze vermenging en verandering is moeilijk te 

voorkomen. Het zou erg moeilijk worden voor de mensen als zij dit 

water hierdoor niet meer mogen gebruiken voor hun religieuze 

wassingen! 

- De Maalikitische geleerden hebben ook gezegd: (stilstaand) water  dat 

veranderd is als gevolg van het lang stilstaan, en waarvan de geur 

veranderd, is ook tahoer.  

- Zwembad water is ook tahoer  

De kleine wassing. 

Het woord al-woedhoe komt van het woord al-wadhaa-ah wat mooiheid 

en schoonheid betekent. 

De vakkundige definitie van al-woedhoe: “De aanbidding van Allah 

waarbij specifieke lichaamsdelen met water worden gewassen terwijl 

over andere lichaamsdelen wordt geveegd.” 

Het oordeel: het is verplicht de kleine wassing te verrichten voor degene 

die verkeert in de kleine staat van onreinheid en het gebed wenst te 

verrichten.  

- De kleine wassing kent verplichtingen en aanbevolen zaken. Als je een 

verplichting achterwege laat, dan wordt de kleine wassing ongeldig. Laat 

je een aanbevolen zaak achterwege, dan is de kleine wassing wel geldig 
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maar mist deze iets van de volmaaktheid en perfectie (beloning neemt 

daarmee af). 

Volgens de Malikitische wetschool kent de kleine wassing 7 

verplichtingen.  

De eerste verplichting (fardh): het wrijven over de lichaamsdelen (ad-

dalk).  Hiermee wordt bedoeld dat je bij het wassen van het 

lichaamsdeel ook met je hand over het lichaamsdeel wrijft.  

De tweede – meest correcte - uitspraak binnen al-Maalikiyyah, is dat ad-

dalk NIET verplicht is op zichzelf. Met andere woorden: als een persoon 

zeker weet dat het water zijn huid en lichaamsdelen heeft bereikt, dan 

hoeft hij niet te wrijven. Pas als je niet zeker weet of het water de 

lichaamsdelen heeft bereikt, is het wrijven wel verplicht.  

De tweede verplichting: De opeenvolging (al-fawr). Dit wordt ook wel 

al-Moewaalaat genoemd, wat inhoudt dat men de lichaamsdelen achter 

elkaar reinigt zonder dat hier onderbrekingen of tussenpozen tussen 

zitten.  

De derde verplichting: De intentie.   

Hiermee wordt bedoeld dat je de kleine wassing verricht met de intentie 

om je toestand van onreinheid op te heffen, of om het gebed te 

verrichten of om datgene toegestaan te maken wat nu verboden is. 

- De intentie is de wil van het hart en dient niet uitgesproken te worden. 

De vierde verplichting: het wassen van het gezicht. 

De afbakening van het gezicht: 

Breedte: wat tussen de oorlellen valt.  

Lengte: waar de haargroei normaliter begint tot de onderkant van de kin 

(als men geen baard heeft).  

- Als men een baard heeft dan eindigt het gezicht bij het uiteinde v.d. 

baard volgens de meest bekende mening binnen al-Maalikiyyah. 

- Dient de huid onder de baard gewassen te worden?  
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Als de baard licht is, dan wel (verplicht) en als de baard vol is dan niet. In 

dat geval wast men enkel het buitenste zichtbare gedeelte. 

De lichte baard is de baard waaronder de huid te zien is (zichtbaar is), de 

volle baard is de baard waaronder de huid niet te zien is. 

De vijfde verplichting: het wassen van de handen/armen tot en met de 

ellebogen. 

De ellebogen zelf dienen ook gewassen te worden volgens de uitspraak 

van alle vier de wetscholen. 

- Het is verplicht om tussen de vingers te wassen.  

Het is niet verplicht om de ring te bewegen (of te draaien), al zit deze 

strak. Dit is de meest bekende mening binnen al-Maalikiyyah. 

De zesde verplichting: het vegen over het hoofd.  

Het heen vegen over het hoofd is verplicht. Het terugkomen met de 

handen is aanbevolen. 

- Het is niet verplicht om de vlecht(en) los te maken, geldt voor zowel 

man/vrouw. 

- Het is verplicht om over het hele hoofd te vegen en het is niet 

toegestaan om slechts over een gedeelte van het hoofd te vegen. Hier 

bestaan ook vele bewijzen voor. 

Let op: maak een onderscheid tussen vegen en wassen! 

- Wassen is water op het lichaamsdeel gooien. 

- Vegen is dat men met het achtergebleven vocht op de handen over het 

lichaamsdeel strijkt. 

De zevende verplichting. Het wassen van de voeten. 

De enkels zelf dienen ook gewassen te worden volgens alle vier de 

wetscholen. 
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- Er bestaan 2 bekende uitspraken binnen de wetschool met betrekking 

tot het wassen tussen de tenen. De meest bekende mening is dat dit 

aanbevolen. De andere mening is dat dit verplicht is. 

Wij hebben gezegd dat het correcte is, in sha Allah, dat een persoon 

NIET tussen de tenen hoeft te wassen op het moment dat hij of zij zeker 

weet dat het water ook tussen de tenen is terechtgekomen. Weet je dit 

niet zeker, dan dien je wel verplicht tussen de tenen te wassen (door er 

met je vinger tussen te gaan). 

Extra opmerkingen: 

- Alle islamitische geleerden zijn van mening dat alle verplichtingen van 

de kleine wassing vermeld zijn in het vers van de kleine wassing (aayat 

al-woedhoe-e).  

- De meerderheid (iedereen behalve Ahmad) zegt dan ook: alles wat 

hierbuiten valt is geen verplichting. 

“O jullie die geloven, als jullie opstaan om gebed te verrichten, was dan 

jullie gezichten en jullie armen tot en met jullie ellebogen (en was) jullie 

voeten tot en met de enkels…” [Soerat al-Maa-idah, vers 6]. 

De Soenan van de kleine wassing. 

Voor de aanbevelenswaardige handelingen geldt: als je deze doet dan 

krijg je een beloning. Doe je deze niet, dan is de kleine wassing wel 

geldig, maar neemt de beloning af. 

- Al-Maalikiyyah heeft de aanbevolen zaken van de kleine wassing in 

twee niveaus verdeeld: soenan en fadaa-il. 

- Soenan = sterk(er) aanbevolen 

- Fadaa-il = ook aanbevolen, maar minder sterk. Vanaf nu zal ik de 

fadaa-il met lichtere soenan aanduiden. 

De eerste Soennah: Het wassen van de handen tot de polsen.  
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- De Soennan is dat men het water over de handen kiept en de handen 

wast. Pas daarna dient men de handen in de emmer te stoppen om 

datgene te wassen wat daarna komt (mond, neus, gezicht etc).  

- Het is zelfs afgeraden om na de nachtrust de handen in het gerei te 

stoppen, volgens de Maalikiyyah en de meerderheid van de geleerden. 

[Enkel bij al-H’anaabilah is dit verboden]. 

De tweede Soennah: Met de handen terugvegen over het hoofd.  

De derde Soennah: Het vegen van de oren. 

- Het is aanbevolen om de binnenkant van de oren te vegen met de 

wijsvingers en de buitenkant met de duimen. 

- Het is tevens aanbevolen om de vingers in de gehoorgangen te 

stoppen. 

- De meest bekende mening binnen al-Maalikiyyah is dat men nieuw 

water neemt voor het vegen van de oren.  

- De meest correcte mening is dat men veegt met het vocht wat op de 

handen is achtergebleven na het vegen over het hoofd. Deze uitspraak is 

correct(er) en in overeenstemming met de bewijzen. Dit is ook een van 

de uitspraken die bekend is binnen de wetschool! 

De vierde Soennah: Het spoelen van de mond. Hiermee wordt bedoeld: 

het doen van water in de mond en het vervolgens rond laten gaan en 

uitspugen.  

De juiste uitspraak is dat dit geen verplichting is, maar een Soennah. Dit 

is de uitspraak van alle wetscholen, afgezien al-H’anaabilah. 

De vijfde en zesde Soennah: Het opsnuiven en uitsnuiten van water. 

De juiste uitspraak is dat dit geen verplichting is, maar een Soennah. Dit 

is de uitspraak van alle wetscholen, afgezien al-H’anaabilah. 

Het is aanbevolen om te overdrijven bij het spoelen van de mond en 

snuiten van de neus op het moment dat men niet vast.  



8 
 

- Het is authentiek overgeleverd dat de profeet 1 handjevol water heeft 

gebruikt voor de mond en 1 handjevol water voor de neus. Hetgeen wat 

de profeet echter het meeste heeft gedaan, is het gebruiken van 1 

handjevol water voor zowel de mond als neus tegelijkertijd. 

De zevende Soennah: De verplichtingen op de juiste volgorde 

verrichten. Dus eerst gezicht, vervolgens handen, armen, voeten. 

* De minder sterke Soenan binnen de kleine wassing1: 

De eerste lichtere soennah: Het zeggen van Bismillaah (at-Tasmiyyah). 

Het is ook toegestaan om Bismillaah te zeggen in een badkamer waarin 

ook een toilet  staat (na het doorspoelen). Dit dient wel zachtjes gedaan 

te worden. 

- Als men de Tasmiyyah vergeten is aan het begin van de kleine wassing, 

dan zegt men het wanneer hij/zij het zich herinnert (bijvoorbeeld 

halverwege).  

De tweede lichtere soennah: een reine plaats. Dat wil zeggen dat men 

de wassing verricht op een reine plaats.  

- Het is afgeraden om de kleine wassing te verrichten op plaatsen waar 

behoeftes worden gedaan, aangezien dit ervoor kan zorgen dat men 

influisteringen gaat krijgen.  

- Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een wasplaats waar de 

afscheidingen weglopen en afgevoerd worden of niet 

- Een reine plaats is tevens belangrijk omdat men de Naam van Allah zal 

gaan gedenken in die plaats. 

De derde lichtere soennah: Het gebruiken van weinig water. 

- Men dient niet meer water te gebruiken dan nodig. Dit is om verspilling 

tegen te gaan. 

                                                           
1
 Deze lichtere soenan worden Fadaa-il genoemd. Voor het studiegemak heb ik de term lichtere 

soennah aangehouden 



9 
 

- Er is geen vaste afgebakende hoeveelheid water die men mag/moet 

gebruiken (aangezien mensen en situaties verschillen) 

De vierde lichtere soennah: Het gerei (emmer etc) aan de rechterkant 

neerleggen.  

- Als je water kunt scheppen uit het gerei, dan leg je het aan de 

rechterkant. 

- Is het niet mogelijk om water te scheppen uit het gerei (bijvoorbeeld in 

geval van een theepot of fles) dan dient men het aan de linkerkant te 

leggen, zodat je water over jouw lichaamsdelen kunt kiepen. 

De vijfde lichtere soennah: Alle lichaamsdelen 2 of 3 keer wassen. 

- De eerste keer wassen is verplicht, de 2e en 3e keer zijn aanbevolen.  

- Het is toegestaan om het ene lichaamsdeel twee keer te wassen en het 

andere lichaamsdeel drie keer in dezelfde kleine wassing. 

- De geleerden zeggen dat enkel degene die goede kennis heeft over de 

kleine wassing zich dient te beperken tot het 1x wassen. Dit is om te 

voorkomen dat een lichaamsdeel niet goed of niet geheel wordt 

gewassen. 

De zesde aanbevelenswaardige lichtere soennah: Met rechts beginnen. 

D.w.z. eerst het rechterlichaamsdeel wassen en dan het 

linkerlichaamsdeel. 

- De kleine wassing van degene die eerst links en dan rechts wast, is 

geldig, maar mist volmaaktheid. 

De zevende lichtere soennah: Het gebruiken van de Siwaak. 

- Als men geen Siwaak heeft kan men de vinger gebruiken. 

De achtste en negende lichtere Soennah:  Het aanhouden van de juiste 

volgorde tussen de aanbevolen zaken  onderling alsook de volgorde 

tussen de aanbevolen zaken en de verplichtingen.  

De tiende lichtere soennah: Het vegen over het hoofd beginnend bij het 

voorste gedeelte.  
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- Het is bij al-Maalikiyyah aanbevolen om bij alle lichaamsdelen met het 

voorste gedeelte te beginnen.  

Bij het gezicht begint men bij het bovenste gedeelte (waar de haarlijn 

begint) en wast men naar beneden (naar de kin). Bij de armen begint 

men bij de vingertoppen en wast men naar de ellebogen toe. Bij de 

voeten begint men bij de tenen en wast men naar de 

hakken/enkels/hielen. 

- De elfde lichtere soennah: Met de vingers (d.w.z. pink) tussen de tenen 

gaan. Men gebruikt hierbij de linkerhand. 

Bosnusvraag: maak een overzicht van de complete, perfecte kleine 

wassing waarin je zowel de verplichtingen alsook alle 

aanbevelenswaardige zaken noemt (sterkere alsook minder sterke 

soenan). 

* De afkeurenswaardige zaken binnen de kleine wassing: 

- Meer wassen/vegen qua plaats, zoals het vegen van de nek (met het 

hoofd), het wassen v.d. onderbenen (met de voeten), het wassen van de 

bovenarmen (met de onderarmen). 

- Meer wassen/vegen qua aantal. D.w.z. vaker dan 1x vegen of meer dan 

3x wassen. 

- Op het moment dat een persoon twijfelt of hij 2 of 3 keer heeft 

gewassen dan gaat hij van het grotere aantal uit zodat hij zeker weet dat 

hij niet 4x zal wassen (wat minimaal afgeraden is).  

- Doen van woedhoe op een onreine plaats. 

- Het gebruik maken van veel water. 

- Praten tijdens de woedhoe zonder aanleiding. 

- Expres een Soennah achterwege laten. 

- Het beginnen met het achterste gedeelte van het lichaamsdeel. 

* Wat te doen op het moment dat men verplichting is vergeten?  
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1. Als men zich na een korte tijdsperiode herinnert een verplichting 

niet te hebben verricht dan verricht men alsnog de verplichting en 

alles wat erna komt.  

2. Als men zich na een lange tijdsperiode herinnert een verplichting 

niet te hebben verricht dan verricht men enkel de vergeten 

verplichting en komt de opeenvolging (al-moewaalaat) en de 

volgorde (at-tartieb) te vervallen.   

- Had men in situatie 1 of 2 het gebed al verricht dan is dat ongeldig 

en moet men dit opnieuw verrichten. 

- Men is verplicht om het vergeten lichaamsdeel meteen te 

vegen/wassen nadat men zich dit herinnert. Doet men dit niet, 

dan komt de hele kleine wassing te vervallen en moet men 

opnieuw de hele woedhoe doen. 

- Er is sprake van een korte tijdsperiode als het laatste gewassen 

lichaamsdeel nog niet is opgedroogd. Er is sprake van een lange 

tijdsperiode als het laatst gewassen lichaamsdeel al is 

opgedroogd. 

* De verbrekers v.d. kleine wassing: 

1. Urine 

2. Het laten van een wind. 

3. Het doen van uitwerpselen. 

4. Al-Wadiyy: dikke substantie die na het urineren naar buiten komt. 

5. Voorvocht. Met voorvocht wordt bedoeld: een dunne plakkerige 

substantie die naar buiten komt bij lusten, zonder lusten, zowel bij 

mannen alsook vrouwen.  

Bij voorvocht dient men drie zaken te verrichten: 

- Het wassen van het geslachtsdeel.  

- Het spetteren van water op de kleding (aangezien voorvocht onrein is). 
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- Het verrichten van de kleine wassing (aangezien het een verbreker is). 

6. Incontinentie. Dit betekent dat men niet in staat is om de stoelgang, 

urine, winden of andere afscheidingen op te houden. 

- Al-Maalikiyyah heeft een uitgebreide categorisering voor dit punt. Wij 

hebben gezegd dat het correcte is, in sha Allah, om verplicht voor elk 

gebed de kleine wassing te verrichten. Mocht er tijdens het gebed een 

onreinheid naar buitenkomen, dan deert dit niet en kan een persoon 

gewoon verder binnen. 

7. De diepe slaap. De lichte slaap verbreekt de kleine wassing niet. 

- De diepe slaap is te herkennen aan het feit dat men niet meer weet 

wat er om hem heen gebeurt; het laten vallen van iets dat men vast 

heeft; het stromen van speeksel en dergelijke. 

8. Dronkenschap. Ongeacht of dit door alcohol of drugs etc. komt; zodra 

een persoon onder invloed is van iets dan verbreekt dit de kleine 

wassing. 

9. Bewusteloosheid. 

10. Bezetenheid. 

11. De aanraking. Dat wil zeggen het aanraken van de eigen echtgenote 

of een vreemde vrouw met de hand of welk deel van het lichaam dan 

ook. Ongeacht of degene die de aanraking doet een man of vrouw is.  

De kleine wassing verbreekt enkel op het moment dat men de intentie 

van lusten had (1) of dat er lustgevoelens zijn opgetreden (2).  

Tip: kijk dus altijd naar 2 zaken bij de aanraking: was er een intentie van 

lusten (1) of waren er lustgevoelens (2) ? Als het antwoord op 1 van deze 

2 vragen JA is, dan is de kleine wassing verbroken binnen al-Maalikiyyah 

en volgens de meerderheid v.d. geleerden. 

- Bij deze aanrakingen wordt wel als voorwaarde gesteld dat degene die 

aangeraakt wordt doorgaans begeert wordt. Als een persoon dus een 

baby’tje aanraakt of zijn eigen dochter, zus, moeder, tante, oma, dan 
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verbreekt de kleine wassing hiermee niet. Deze vrouwen worden 

namelijk niet begeert voor een persoon (je raakt ze niet aan met lusten). 

- Het geven van een hand tijdens een sollicitatiegesprek aan iemand van 

het andere geslacht die een vreemde is, is islamitisch niet toegestaan. 

Verbreekt dit de kleine wassing? 

- Had men de intentie van lusten dan wel lustgevoelens dan wel, en 

anders niet (en dit laatste is doorgaans de situatie!) 

- Het per ongeluk aanraken van een vrouw verbreekt de kleine wassing 

niet, aangezien men geen intentie van lusten had noch lustgevoelens 

(doorgaans). 

12. Het zoenen.  

- Op het moment dat het gaat om zoenen op de mond, dan is het te 

allen tijden een verbreker binnen al-Maalikiyyah. 

- Wat betreft het geven van een kus op de wang: wanneer het zoenen 

plaatsvindt met de intentie van lusten (1) en/of men ondervindt 

lustgevoelens bij het zoenen (2), dan verbreekt dit de kleine wassing en 

anders niet. 

- De Maalikitische geleerden zeggen dat de regels van het zoenen geen 

betrekking hebben op de mah’ram-vrouwen (zoals moeder, zusje, tantes 

en dergelijke) noch op de kleine meisjes aangezien deze doorgaans niet 

begeerd worden. 

13. Het aanraken van het mannelijk geslachtsdeel. 

 - Op het moment dat het mannelijk geslachtsdeel wordt aangeraakt met 

de zij- of binnenkant van de handpalm dan wel met de vingertoppen (1), 

zonder beschutting (dus huid op huid) (2), dan is dit een verbreker van 

de kleine wassing volgens de meest bekende mening binnen al-

Maalikiyyah (en ook de meerderheid van de geleerden). 

- Op het moment dat men het geslachtsdeel per ongeluk aanraakt, huid 

op huid, met de zij- of binnenkant v.d. handpalm dan wel met de 

vingertoppen, dan is de kleine wassing ook verbroken. 
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14. Het aanraken van het vrouwelijk geslachtsdeel. 

- De meest bekende mening binnen al-Maalikiyyah is dat de aanraking 

van het vrouw geslachtsdeel pas de kleine wassing verbreekt op het 

moment dat een vrouw met haar vingers tussen haar schaamlippen 

gaat. Een aanraking van het geslachtsdeel zelf (van buiten) verbreekt de 

kleine wassing niet. 

15. Het twijfelen over de reinheid. 

- Wij hebben gezegd dat de juiste uitspraak, de uitspraak van de 

meerderheid van de geleerden is (en niet die van al-Maalikiyyah). De 

meerderheid van de geleerden heeft de stelregel gebruikt: “Zekerheid 

gaat boven twijfel.”  

Weet je zeker dat je de kleine wassing hebt gedaan, maar twijfel je 

vervolgens of je een windje hebt gelaten of niet, dan geldt in dit geval 

dat je gewoon woedhoe-e hebt, aangezien dat de zekerheid is. 

Weet je zeker dat je je woedhoe-e verbroken hebt, maar twijfel je of je 

daarna ook woedhoe-e hebt gedaan, dan geldt in dit geval dat je geen 

woedhoe-e hebt, aangezien dat de zekerheid is. 

16. Ongeloof. 

- Het ongeloof maakt de kleine wassing ongeldig. Als een persoon dus 

een handeling van grote ongeloof verricht, zonder dat hij of zij hiervoor 

een excuses heeft, dan treedt hij/zij hiermee buiten de oevers van de 

Islaam en is zijn/haar woedhoe-e ook verbroken. 

Er zijn drie zaken waarvoor de kleine wassing verplicht is: 

1. Het verrichten van het gebed. Dit is volgens de unanieme 

overeenstemming van de geleerden.  

2. het aanraken van de mosh’af. Dit is de uitspraak van alle vier de 

wetscholen en is verhaald van 5 metgezellen en er is geen andere 

mening verhaald van de metgezellen. 

3. het doen van de tawaaf om de Ka’bah. Dit is de uitspraak van de 

meerderheid van de geleerden. 
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De grote wassing 

Op het moment zich verkeert in de grote toestand van onreinheid dan is 

het verplicht om de grote wassing te verrichten.  

De grote wassing kent 4 verplichtingen: 

1. De intentie. Dit betekent dat je de intentie hebt om de toestand van 

onreinheid op te heffen (of voor welke reden je ook de grote wassing 

verricht). 

2. De opeenvolging. Dit betekent dat je alle lichaamdelen achter elkaar 

wast, zonder lange onderbrekingen.  

3. Het wrijven over het hele lichaam (ad-dalk).  

- Zoals reeds genoemd bij de kleine wassing, is de juiste uitspraak dat ad-

dalk (het wrijven over de lichaamsdelen) geen verplichting is op zichzelf. 

Ad-Dalk is enkel verplicht als een persoon niet zeker weet of het water 

zijn huid/lichaamsdelen heeft bereikt. 

4. Met de vingers tussen de haren gaan.  

- Het bewijs hiervoor is dat bij de grote wassing het hele lichaam 

gewassen dient te worden. De hoofdhuid en huid onder de baard valt 

hier ook onder. 

- Het is ook verplicht om met de vingers tussen de haren van de baard te 

gaan. 

- Het is niet verplicht voor de man of vrouw om de vlecht(en) los te 

maken, op voorwaarde dat de vlecht niet vastgebonden is met veel 

elastiek/touw waardoor het water de huid niet bereikt.  

- Men mag zeep, shampoo en dergelijke gebruiken bij de grote wassing. 

Ook is het toegestaan om een borstel, washandje, touw of welk 

wasaccessoire dan ook te gebruiken om jezelf te wassen en reinigen 

(denk aan de moeilijk bereikbare plekken zoals je rug enz.). 

Er zijn 4 Soenan van de grote wassing bij al-Maalikiyyah. 

1. Het spoelen van de mond. 
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2. Het snuiten van de neus. 

3. Het wassen van de handen  

4. Het reinigen van de gehoorgangen. 

De lichtere soenan zaken van de grote wassing bij al-Maalikiyyah: 

1. Het beginnen met het wassen van de onreinheid. Ongeacht of deze 

onreinheid op het geslachtsdeel zit of op welk gedeelte van het lichaam 

dan ook. 

2. Het zeggen van Bismillaah (dit heet ook wel at-Tasmiyyah). 

3. Het drie keer wassen van het hoofd. D.w.z. waarbij men ook het 

water de haarwortels laat bereiken. 

- Het is bij al-Maalikiyyah afgeraden om de rest van het lichaam ook drie 

keer te reinigen. De overlevering vermeldt namelijk dat de profeet zijn 

hoofd drie keer waste en daarna water goot over de rest van zijn 

lichaam. [Al-Boekhaarie]. 

4. Het beginnen met het wassen van de lichaamsdelen die gewassen 

worden bij de kleine wassing.  

- Hiermee wordt bedoeld dat men de kleine wassing verricht nádat men 

zich heeft gereinigd van de onreinheid die zich op het lichaam bevond en 

vóórdat men het hele lichaam wast. 

5. Het gebruiken van weinig water.  

- Weer geldt hetzelfde als wat wij hebben gezegd bij de kleine wassing: 

er bestaat geen vastgestelde hoeveelheid waar een persoon niet over 

heen mag gaan.  

- Een persoon is enerzijds verplicht genoeg water te nemen voor het 

verrichten van de grote wassing. Anderzijds mag je niet verspillen. 

6. Het beginnen met het bovenste gedeelte van het lichaam. 

7. Het beginnen met het wassen van de rechterkant van het lichaam. 
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De complete aanbevolen wassing: 

1. Het drie keer wassen van de handen tot de polsen, met als 

intentie dat dit Soennah is, net zoals men doet bij de kleine 

wassing. 

2. Het nemen van de intentie om de grote wassing om de onreinheid 

op te heffen of om welke reden men ook de grote wassing 

verricht. 

3. Het wassen van het geslachtsdeel en lichaam van onreinheden die 

erop zitten. Dit doet men 1x. 

4. Het verrichten van de kleine wassing  

5. 3x het hele hoofd wassen, waarbij  men elke keer met de vingers 

ook tussen de haren gaat en over het hoofd/haren wrijft (zodat 

het de haarwortels bereikt).  

6. Het wassen van de nek, vervolgens schouders tot de ellebogen, 

vervolgens water gieten over de rechterkant van het lichaam tot 

de rechtervoet. Daarna doe je hetzelfde met de linkerkant van het 

lichaam.  

7. Als een persoon hierna nog twijfelt over een bepaald gedeelte van 

het lichaam (of het wel of niet geraakt is door water) dan dient 

een persoon dit gedeelte alsnog te wassen (op voorwaarde dat 

het niet om een persoon gaat die last heeft van influisteringen). 

- Degene die zijn kleine wassing verbreekt tijdens het doen van de grote 

wassing: deze persoon dient de kleine wassing opnieuw te verrichten. 

De grote wassing zelf is wel geldig. Een voorbeeld hiervan is degene die 

zijn geslachtsdeel met de vingers aanraakt of een windje laat. 

Belangrijke toevoegingen: 

- De grote wassing neemt de plaats in van de kleine wassing bij de 

meerderheid van de geleerden. Dit betekent dat als een persoon de 

grote wassing heeft verricht, dat hij hierna het gebed mag verrichten 
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(ongeacht of men de kleine wassing wel/niet heeft verricht tijdens de 

grote wassing). 

- Dit geldt enkel op voorwaarde dat het ging om de verplichte grote 

wassing waarbij men de grote toestand van onreinheid ophief (zoals na 

het eindigen van de menstruatie, na geslachtsgemeenschap, zaadlozing 

etc.).  

- Dit geldt dus NIET bij de aanbevolen wassing, zoals de grote wassing 

voor het vrijdagsgebed of voor de twee ‘ied-gebeden. In dit geval is het 

verplicht om de kleine wassing te verrichten na de aanbevolen wassing. 

De volgende zaken verplichten de grote wassing (en brengen jou dus in 

de toestand van grote onreinheid): 

1. De menstruatie. D.w.z. het eindigen ervan. 

2. De zwangerschapsbloeding. D.w.z.. het eindigen ervan. 

- De meerderheid van de islamitische geleerden is van mening – en dat is 

het correcte - dat de zwangerschapsbloeding maximaal 40 dagen kan 

duren. Als zij na 40 dagen nog steeds bloed ziet dan dient zij de grote 

wassing te verrichten en gewoon het gebed te verrichten. 

- Als zij binnen het termijn van 40 dagen rein wordt, dan dient zij de 

grote wassing te verrichten en het gebed te verrichten. 

3. Het krijgen van een zaadlozing.  

- Ongeacht of dit in slapende of wakkere toestand gebeurd, bij een man 

of rouw. 

- De grote wassing is enkel verplicht als de zaadlozing met lusten 

plaatsvindt. Dit geschiedt doorgaans met schokken. Als de zaadlozing 

geschiedt zonder lusten (bijv. door kou of ziekte) dan is de grote wassing 

niet verplicht. 

- Als er een zaadlozing in slapende toestand heeft plaatsgevonden dan is 

de grote wassing ten alle tijden verplicht, ongeacht of dit wel of niet met 

lusten heeft plaatsgevonden. 
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- Als men de grote wassing heeft verricht na geslachtsgemeenschap of 

een zaadlozing, en na de grote wassing stroomt er nog zaad uit het 

geslachtsdeel (bij de man of vrouw), dan is de grote wassing enkel 

verplicht als het gebeurt met lustgevoelens. Gebeurt het zonder 

lustgevoelens, dan is de grote wassing niet verplicht en is de kleine 

wassing afdoende. 

4. Het hebben van geslachtsgemeenschap. Ongeacht of men een 

zaadlozing krijgt of niet. 

Wat is er verboden om te doen tijdens de grote staat van onreinheid? 

1. Het gebed. Hierover bestaat unanieme overeenstemming. 

2. De ommegang om de Ka’bah. 

3. Het aanraken van de mos’haf. Dit is de uitspraak van alle vier de 

wetscholen. 

4. Het betreden van de moskee. Dit is de uitspraak van alle vier de 

wetscholen. 

5. Het doen van I’tikaaf (dit is het blijven in de moskee met een 

specifieke intentie, bijvoorbeeld in de laatste 10 dagen van de 

Ramadan). Dit is de uitspraak van alle vier de wetscholen. 

6. Het vasten. Dit geldt enkel voor de menstruerende vrouw alsook de 

vrouw die in haar kraamperiode zit. Hierover bestaat unanieme 

overeenstemming.   

7. In het geval van menstruatie en zwangerschapsbloeding komt hier 

nog bij: het hebben van geslachtsgemeenschap totdat de grote wassing 

wordt verricht. Dit is de uitspraak van de meerderheid van de 

geleerden. 

8. In het geval van een zaadlozing en geslachtsgemeenschap komt er 

bij: het reciteren van de Qor-aan. Dit is de uitspraak van de 

meerderheid van de geleerden. 

- Men mag wel een vers aanhalen als bewijs, Aayat al Koersie en al-

Moe’awwidhaat (soerat an-Naas en al-Falaq) reciteren bij het slapen 
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gaan, Roqyah lezen over jezelf of een ander en dergelijke. Het is namelijk 

overgeleverd dat ‘Abdoellaah ibn ‘Abbaas zei: “Er is niets mis met het 

reciteren van één of twee verzen.” D.w.z. voor de persoon in de grote 

toestand van onreinheid. 

- De geleerden van al-Maalikiyyah zeiden namelijk: Het gedenken van 

Allah en reciteren van verzen is voor de moslim als water voor de vissen. 

Een algemeen absoluut verbod om Qor-aan te reciteren tijdens de grote 

staat van onreinheid is te zwaar en moeilijk voor de moslims. Vandaar 

dat zij de uitzondering hebben gemaakt om één of twee verzen te lezen. 

- De menstruerende vrouw dan wel de vrouw die in haar kraamperiode 

zit mag wel Qor-aan lezen (zonder deze aan te raken). Dit is de meest 

bekende mening binnen al-Maalikiyyah, in tegenstelling tot de andere 

wetscholen. Tevens is deze mening verkozen door sheikh al-Islaam ibn 

Taymiyyah. 

De geleerden van al-Maalikiyyah hebben deze uitspraak gedaan omdat 

de vrouw anders veel moeilijkheid zal ondervinden als gevolg van het 

niet mogen reciteren van de Qor-aan. 

Het vegen over de verbanden en pleisters 

Op het moment dat een persoon een pleister of verband omheeft en 

deze niet kan afdoen (wegens pijn of zodat de wond geneest) dan is het 

toegestaan om over het verband of de pleister te vegen. 

Je doet dan woedhoe-e op de manier die je altijd doet en veegt 

vervolgens over de gehele pleister/het verband.  

- Het vegen over het verband (of pleisters) mag bij zowel de kleine 

alsook grote wassing.  

- De pleister of het verband hoeft niet opgedaan te zijn in een staat van 

reinheid. 

- Je mag zo lang vegen over het verband als dat nodig is en niet langer. 

Veegt een persoon 3 weken over het verband terwijl 2 weken voldoende 

was, dan is zijn kleine wassing van de laatste week ongeldig (en daarmee 

dus ook zijn gebed!). 
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- Op het moment dat men zelfs niet over de wonden kan vegen, dan 

gaat met over naar at-Tayammoem. 

At-Tayammoem 

- At-Tayammoem: de reiniging die men verricht middels het 

aardoppervlak ter vervanging van de grote en kleine wassing. 

Je mag omwille van 2 redenen at-Tayammoem verrichten: 

1. Ziekte 

- Hieronder valt ook: de vrees dat men ziek zal worden, de vrees dat de 

ziekte zal verergeren en de genezing langer zal duren. 

2. Op het moment dat men geen water aantreft. 

Het is toegestaan om at-Tayammoem te verrichten op het moment dat 

men geen water kan vinden (nadat men ernaar heeft gezocht).  

- At-Tayammoem kan verricht worden voor zowel de verplichte alsook 

de vrijwillige gebeden. 

- Het is toegestaan om at-Tayammoem te verrichten voor het 

vrijdagsgebed op het moment dat een persoon ziek is dan wel een 

reiziger is die geen water heeft gevonden. Ook de gezonde vaste 

inwoner mag at-Tayammoem verrichten op het moment dat hij geen 

water heeft gevonden en hier goed naar heeft gezocht en zeker denkt te 

weten geen water te vinden. 

- Op het moment dat hij wel denkt water te gaan vinden dan is het niet 

toegestaan voor hem om at-Tayammoem te verrichten aangezien er in 

dit geval voor hem een vervanging bestaat voor het vrijdagsgebed, 

namelijk het dhohr-gebed. Dit is de meest bekende mening binnen al-

Maalikiyyah 

De verplichtingen van at-Tayammoem 

1. Het vegen over het gezicht. 

2. Het vegen over de handpalmen (tot de polsen). 
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- De meest bekende mening is dat een ring, al is deze strak, afgedaan 

dient te worden (in tegenstelling tot bij de kleine wassing). 

3. De intentie. 

- Men neemt niet de intentie dat men met at-Tayammoem de 

onreinheid opheft, maar het gebed toegestaan gaat maken. 

4. Het slaan op de aardoppervlak voor de 1e keer. 

5. De opeenvolging. 

6. Het reine aardoppervlak. 

- Met aardoppervlak wordt al datgene bedoeld dat zich op het 

aardoppervlak bevindt aan stenen, aarde, zand en dergelijke en hierover 

bestaat geen meningsverschil tussen de taalkundigen. 

- Er bestaat overeenstemming over het feit dat het verboden is om at-

Tayammoem te verrichten met zaken die onrein zijn. Tevens mag men 

geen at-Tayammoem verrichten met planten, bomen, hout, takken, 

goud, zilver, juwelen en dergelijke.  Tevens mag men geen at-

Tayammoem verrichten met bakstenen of andere materialen die met 

vuur gebakken zijn (en dus niet natuurlijk meer zijn). 

7. Men dient at-Tayammoem aansluitend aan het gebed te verrichten. 

Men dient dus at-Tayammoem verrichten en vervolgens meteen te 

bidden. 

8. Het aanbreken van de gebedstijd. Het is bij al-Maalikiyyah niet 

correct om at-Tayammoem te verrichten voordat de gebedstijd is 

aangebroken. 

- Met at-Tayammoem mag je slechts 1 verplicht gebed verrichten en de 

bijbehorende vrijwillige gebeden. 

De Soenan van at-Tayammoem. 

1. Het vegen van de handen tot en met de ellebogen.  

2. Het twee keer slaan tegen het aardoppervlak.  
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- Deze beide punten zijn gebaseerd op zwakke overleveringen.  

- Tevens zijn zij gebaseerd op de analogie tussen de kleine wassing en at-

Tayammoem. Deze analogie is echter zweer discutabel! 

- Al-Maalikiyyah hebben deze twee uitspraken gedaan met het oog op 

het meningsverschil dat hierover bestaat  

- De overleveringen in al-Boekhaarie en Moesliem van ‘Ammaar ibn 

Yaasir tonen duidelijk aan, in woord en daad,  dat at-Tayammoem maar 

één slag op de aarde is, met het vegen van de handen tot de polsen [dus 

niet 2 slagen en niet tot de ellebogen]. 

3. De volgorde. D.w.z. eerst het gezicht vegen en daarna de handen. Dit 

is Soennah en niet verplicht. 

De lichtere Soenan van at-Tayammoem: 

1. Het zeggen van Bismillaah. 

2. De goede hoedanigheid. 

- De goede hoedanigheid, zoals deze door al-Maalikiyyah wordt 

genoemd, komt niet voor in de Qor-aan of Soennah, noch in de 

uitspraken van de vrome voorgangers. 

De verbrekers van at-Tayammoem. 

- Alle verbrekers van de kleine wassing zijn tegelijkertijd de verbrekers 

van at-Tayammoem, aangevuld met het verdwijnen van de reden(en) 

waarom een persoon at-Tayammoem deed. 

- Als een persoon at-Tayammoem doet wegens ziekte waarna een 

persoon komt te genezen, dan komt de geldigheid van at-Tayammoem 

te vervallen op het moment van genezing. 

- Als een persoon at-Tayammoem doet omdat hij bang is ziek te worden 

op het moment dat hij water gebruikt, dan komt de geldigheid van at-

Tayammoem te vervallen op het moment dat deze angst verdwijnt. 
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- Als een persoon at-Tayammoem deed wegens het ontbreken van 

water, dan komt de geldigheid van at-Tayammoem te vervallen op het 

moment dat men water vindt. 

- Degene die at-Tayammoem heeft gedaan en na het gebed water vindt: 

zijn gebed is geldig en hij heeft zijn verplichting volbracht zoals Allah dat 

geboden heeft en hij hoeft zijn gebed niet in te halen. Volgens enkele 

geleerden van al-Maalikiyyah is dit zelfs verboden.  

Het is voor 3 mensen verplicht om het gebed opnieuw te verrichten: 

1. De geleerden zijn het unaniem eens over het feit dat wie at-

Tayammoem heeft verricht en vervolgens water aantreft, vóórdat hij het 

gebed in gaat, dat zijn Tayammoem ongeldig is geworden en dat hij 

verplicht is om water te gebruiken. 

2. Degene die niet naar water heeft gezocht of hierin (zwaar) tekort is 

geschoten. 

3. Degene die een (zeer) ongegronde angst had waardoor hij at-

Tayammoem heeft verricht en later komt hij hier achter. 

- In alle gevallen is er namelijk sprake van ernstige nalatigheid. 

 

EINDE  


