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Wudu

Hvornår mister man wudu?

efter at man har udført sin wudu, vedbliver man at være rituelt ren, indtil man mister 
denne tilstand ved:

● At man har afføring eller urinerer.

● At der kommer gas ud af tarmen.

• Dyb søvn. Hvis man sover en dyb søvn (man er ikke opmærksom på hvad der sker 
omkring sig) afbrydes wudu.

• Bevidstløshed afbryder wudu, uanset årsag.

• At spise kamelkød. Der findes en stærk beretning fra Imam Ahmad (Allahs Nåde 
være med ham) der beviser dette.

● At en mand med hånden berører sin penis uden, at det er noget mellem
hånden og hans penis. Herom sagde Allahs sendebud, Allahs fred og velsignelser
være med ham: 
"Den, som berører sin egen penis, lad ham lave wudu”.
Det er overleveret bl.a. af Malik, Ahmad, at-Tirmidzi an-Nasai og Abu Dawud fra Busrah bint  
Safwan og af Ibn Madjah fra Umm Habibah og Abu Ajjub.

● At man opnår en seksuel opstemthed, som medfører, at der kommer væske ud af 
penis eller skeden, men uden at man opnår seksuelt klimaks (”kommer”). Herom 
sagde Allahs sendebud, Allahs fred og velsignelser være med ham:
”Fra al-madzi wudu og fra al-mani rusl”. 
Det er overleveret af at-Tirmidzi an-Nasai og Abu Dawud fra Ali. 

”Al-madzi” er den væske, som først kommer ud ved seksuel ophidselse.
   ”Al-mani” er den væske, der kommer ved seksuelt klimaks.

Berøring eller at man ser noget erotisk ophidsende, medfører altså ikke i sig selv,
at man mister wudu.

Aisjah beretter således, at sendebudet, Allahs fred og velsignelser være med ham, 
nogle gange lavede sin wudu, og så kyssede hende og derefter gik direkte ud for at 
bede uden at gentage sin wudu. Det er overleveret af Ahmad fra Aisjah.

Kun hvis man bliver så ophidset at man bliver våd, (men uden at opnå seksuelt 
klimaks) mister man sin wudu. Kommer der væske ud af kønsdelene, uden man 
oplever seksuelt klimaks, skal man - som mand eller kvinde – kun vaske det 
område, som er blevet vådt og gentage sin wudu.
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Hvordan laver man wudu?

1. Først vasker man hænderne 3 gange og sørger for at de er rene inden man går 
videre. 

2. Så tager man en håndfuld vand, som man tager i munden og i næsen på samme tid. 
Man bruger højre hånd til dette. Sørg for at sniffe vandet godt op i næsen. Profeten 
(saws) har sagt: ”Og overdriv, når du sniffer vand op i næsen, medmindre at du 
faster”. 

Når man har skyllet munden, spytter man ud, og blæser luften ud af næsen med 
hjælp fra venstre hånd. 

Dette kan gøre 1, 2 eller 3 gange. 

Profeten (Fvmh) skyllede munden og næsen med samme håndfuld.

3. Så tager man 1 håndfuld vand og vasker ansigtet. 

4. Så tager man 1 håndfuld vand og vasker højre underarm til og med albuen. Dette 
kan gøres 1, 2 eller 3 gange.

5. Så tager man 1 håndfuld vand og vasker venstre underarm til og med albuen. Dette 
kan gøres 1, 2 eller 3 gange.

6. Så stryges de våde fingre gennem håret 1, 2 eller 3 gange.

7. Man vasker ørene på samme tid. Højre hånd til højre øre og venstre hånd til venstre 
øre. Det foregår således: Hænderne er våde. Tommelfingeren placeres på bagsiden 
af øreflippen og pegefingeren på forsiden af øreflippen. Så køres fingrene op på 
samme tid – (sørg for at pegefingeren kommer ind i alle kroge) og ned igen.

8. Så tager man 1 håndfuld vand (højre hånd) og vasker højre fod til og med anklen. 
Husk at vaske mellem tæerne. Dette kan gøres 1, 2 eller 3 gange.

9. Så tager man 1 håndfuld vand (højre hånd) og vasker venstre fod til og med anklen. 
Dette kan gøres 1, 2 eller 3 gange.

10. Afvaskningen (wudu) er nu slut. 

11. Så siger man:
Ashhadu an la ilaha illal-lahu wahdahu la sharika lah, wa-ashhadu anna 
Muhammadan abduhu wa rasuluh
Jeg bevidner, at intet er værdigt at blive tilbedt, foruden Allah alene, Han er uden 
partnere og jeg bevidner at Muhammad er Hans slave og budbringer
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