
 

 

 

Het verrichten van de grote wassing, de ghusl, volgens de Hanafi madhab 

De ghusl kent vanuit de hanafi madhab verschillende handelingen/onderdelen met elk een andere 

classificatie: verplicht, soenna, goede gewoonte of afgeraden. 

• Van de verplichte onderdelen hangt de geldigheid van de ghusl af. Als een onderdeel dat 

verplicht is niet wordt gedaan, dan is de ghusl niet geldig. De verplichte onderdelen nalaten 

houdt een bestraffing van Allah in terwijl het uitvoeren ervan een beloning inhoudt. Uiteraard 

geldt dit niet voor de ghusl waarin men uit vergetelheid of vergissing een verplichte handeling 

nalaat. 

• De ghusl is nog steeds geldig wanneer je een soenna onderdeel nalaat, maar de ghusl is dan 

wel onvolmaakt. De soenna onderdelen uitvoeren betekent een beloning van Allah en het 

nalaten verdient afkeuring. 

• Bij het nalaten van de afgeraden handelingen vindt er beloning plaatst. 

Het is belangrijk om te weten dat je ghusl goed uitgevoerd is en geaccepteerd wordt als alle verplichte 

handelingen zijn uitgevoerd.  

De Hanafi madhab onderscheid 3 verplichte handelingen, 10 soenna handelingen, goede manieren en 

afgeraden handelingen. In dit documentje zie je eerst een overzicht van de volgorde van de ghusl en 

vervolgens een overzicht van de 3 categorieën in ghusl. 

 

Volgorde van de ghusl (de ‘ideale’ manier) 

De uitvoering van de ghusl kent verschillende onderdelen, zoals boven genoemd. Onderstaand de 

volgorde van de ghusl in haar ‘ideale’ vorm. 

> Zoek een reine plek op, waar je niet gezien kunt worden door derden (niet-maharam). Wend je 

gezicht niet richting de qiblah, zeg de tasmiyah op (bismillahi’rahmanie ‘raheem) en begin met de 

ghusl. 

> Maak je intentie (hart): ik reinig mij voor U van mijn onzuiverheden. 

> Het wassen van beide handen tot en met de polsen. 

> Het verwijderen van onzuiverheden van het lichaam. 

> Het wassen van de geslachtsorganen. 

> Het verrichten van de woedhoe. 

o Het wassen van de mond en daarbij het gorgelen van de mond tot de keel. Als je vast 

moet je extra voorzichtig doen en niet overdrijven. 

o Het wassen van de neusgaten. 

o (Ben je op een plek waar het water zich verzameld: dan moet je het wassen van de voeten 

uitstellen) 

> Het 3 maal wassen van het hele lichaam of het onderdompelen onder stromend water. 

o Start met het gieten van water over het haar en hoofd. Zorg hierbij dat de gehele 

hoofdhuid nat wordt. 

o Laat het water stromen van water over de rechterschouder en alle plekken wassen zonder 

pauze. 



 

 

 

 

o Het laten stromen van water over de linkerschouder en alle plekken wassen zonder pauze. 

> Indien de voeten nog niet gewassen zijn, was je deze 3 maal.  

 

Handelingen van de ghusl in categorieën  

>> 3 verplichte handelingen: 

> Het wassen van de mond en daarbij het gorgelen van de mond tot de keel. Als je vast moet je 

extra voorzichtig doen en  niet overdrijven.  

> Het wassen van de neusgaten. 

> Het eenmaal wassen van het hele lichaam (let op: het hele lichaam moet nat worden. Denk 

aan de binnenkant van de navel, de vulvalippen en het haar/schedel).  

>> 10 soenna handelingen 

> Het uitspreken van de tasmiyah (bismillahi’rahmanie ‘raheem). 

> Maak je intentie (hart): ik reinig mij voor U van mijn onzuiverheden. 

> Het eerst wassen van de handen tot en met de polsen. 

> Het verwijderen van onreinheden van het lichaam. 

> Het wassen van de geslachtsorganen. 

> Het verrichten van de woedhoe. 

> (ben je op een plek waar het water zich verzameld: dan moet je het wassen van de voeten 

uitstellen). 

> Het 3 maal wassen van het hele lichaam of het onderdompelen onder stromend water. 

> Start met het gieten van water over het haar/hoofd en vervolgens over de rechterschouder en 

daarna linkerschouder. 

> Het wassen van het lichaam zonder pauze. 

>> 0 aanbevolen handelingen 

> In de hanafi madhab zijn die er niet. 

>> Goede manieren en afkeuringswaardige acties 

> Dezelfde etiquette die gelden voor de woedhoe. 

> Richt jezelf niet richting de qibla vanwege jouw naaktheid. 

> Het is  afkeuringswaardig om te praten. Ook als het om smeekbeden gaat, vanwege jouw 

naaktheid. 


