
 

 

 

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

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

classificatie: verplicht, soenna of aanbevolen. 

• 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. 

• De aanbevolen handelingen van de ghusl zijn handelingen waarmee je extra zegeningen of 

beloningen kunt verdienen wanneer je deze uitvoert. Het nalaten ervan heeft geen 

consequenties. 

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

handelingen zijn uitgevoerd.  

De maliki madhab onderscheid 5 verplichte handelingen, 4 soenna handelingen en 6 aanbevolen 

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, zorg dat er voldoende water aanwezig is. Wend je gezicht richting de 

qiblah, zeg de tasmiyah op (bismillahi’rahmanie ‘raheem) en begin met de ghusl; 

> Maak je intentie (in je hoofd/hart) zoals: 

a. Vervullen van de verplichting van de ghusl 

b. Opheffen van de staat van grote onreinheid 

c. Toegestaan laten maken van hetgeen de staat van grote rituele onreinheid verboden heeft 

gemaakt. 

> Het wassen van beide handen tot en met de polsen voordat deze in de waterbak worden gestoken 

(als er gebruik wordt gemaakt van een bak/pot met water waarmee de ghusl wordt gedaan. 

Voorwaarden: weinig water, dat de bak niet overstroomt, dat uit de bak geschonken kan worden. 

Starten met de rechterhand). 

> Het verwijderen van viezigheden. 

> Het verrichten van de woedhoe. 

> Het doen van tagliel van het hoofdhaar. 

> Het drie keer wassen van het gehele hoofd. 

> Het wassen van de nek en hals. 

> Het wassen van de rechterschouder tot aan de elleboog. 

> Het wassen van de linkerschouder tot aan de elleboog. 



 

 

 

 

> Het laten stromen van water over de rechterzij tot aan de enkel (zowel buik- als rugzijde) en alle 

plekken wassen. 

> Het laten stromen van water over de linkerzij tot aan de enkel (zowel buik- als rugzijde) en alle 

plekken wassen. 

> Het wassen van de rechtervoet tot en met de enkel. 

> Het wassen van de linkervoet tot en met de enkel. 

 

Handelingen van de ghusl in categorieën  

>> 5 verplichte handelingen: 

> de intentie bij de start van de ghusl die je nemen gaat 

>  het gehele lichaam wassen met water 

> het (krachtig) wrijven over het gehele lichaam,  

> het ononderbroken wassen (van de ledematen)  

> en door het haar kammen (met de vingers). 

>> 4 soenna handelingen 

> het eerst wassen van de handen tot en met de polsen, 

> spoelen van de mond met water 

> het opsnuiven van water (met de neus en weer uitblazen)  

> en het (schoon)vegen van de gleuven van de oorschelpen. 

>> 6 aanbevolen handelingen 

> het beginnen met het verwijderen van de onreine zaken van het lichaam, 

> vervolgens de wassing (ghusl) toepassen op de ledematen van de woedhoe (d.w.z. het 

verrichten van de woedhoe waarvan de voeten op het einde van de ghusl),  

> het wassen van de bovendelen (van het lichaam) voor de onderste delen,  

> het wassen van het hoofd in drievoud,  

> beginnen (met wassen) vanaf de rechterzijden (van het lichaam) voor de linkerzijden,  

> het verbruik van weinig water met nauwkeurige bepaling van het wassen (d.w.z. streven naar 

perfectie in de hoeveelheid water).  

 

 


