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Norsk
Renselse for salah (bønn)
Lovpriset være Allah, Herren over alt som eksisterer. Han liker den som angrer seg ofte og de som
renser seg ofte. Jeg bevitner at det ikke finnes annen guddom enn Allah, uten partner, og jeg
bevitner at Mohammad (saws) er Hans tjener og sendebud; den ærlige og rettskafne. Måtte Allah
vise barmhjertighet med ham, hans ledsagere og tilhengere, helt til Dommedag.
Frykt Allah! Renselse er nøkkelen til salah (bønn), og den viktigste betingelsen for bønnens
gyldighet. Allah Den allmektige sier i Koranen:
Dere som tror, når dere stiller opp til bønn, vask ansiktet og hendene opp til albuen. Tørk over
hodet, og vask føttene opp til anklene. Hvis dere er urene, så foreta renselse, er dere syke, eller
på reise, eller kommer fra avtredet, eller fra samkvem med kvinner, og dere ikke finner vann, så
ta fin sand og gni ansiktet og hendene med den. Gud ønsker ikke å pålegge dere en byrde, men
Han ønsker å gjøre dere rene og fullbyrde Sin nåde mot dere, så dere må bli takknemlige. [5:6]
Allah befaler oss i dette verset å rense oss fra mindre urenheter med wudhu (ablusjon) og fra større
urenhet med ghusl (rituelt bad) før salah (bønn). Verset indikerer også at renselse for begge typer
urenheter kan gjøres med rent vann om det er tilgjengelig, og man kan bruke det. Hvis man ikke kan
bruke det på grunn av sykdom eller at det er mangelvare, så kan man bruke tayammum, som er tørr
renselse.
Verset ovenfor indikerer også at Allah hjelper Sine tjenere, og letter påbudet om man ikke kan gjøre
rituell vask med vann. Hvis det er mangel på vann, så kan man bruke ren sand. Det viser også at
Allah ønsker å rense Sine tjenere fra urenheter, synder og umoralske handlinger. … og fullbyrde
Sin nåde mot dere… [5:6] ved å gi dere tillatelse til å gjøre tayammum istedenfor med vann, hvis
det mangler vann eller hvis det er vanskelig å bruke det. … så dere må bli takknemlige [5:6] mot
Allah for Hans gunst og den lettelsen Han gir dere ved å fjerne vanskeligheter. Det gjør vi ved å
prise Ham, erkjenne Hans nåde, og være standhaftig i å adlyde Ham.
Koranverset beskriver hvilke deler av kroppen rituell renselse gjøres; ansiktet, hender, hodet og
føttene. Ansiktet, hendene og føttene skal vaskes med vann, mens hodet skal strykes helt over.
Angående større urenhet så skal man gjøre ghusl (rituelt bad).
Beskrivelse av tayammum i Profetens sunnah; to strøk med hendene på ren sand, så stryke over
ansiktet og hendene. Rent støv fra en seng, vegg eller noe annet kan gjøre samme nytten når man
gjør tayammum.
Beskrivelse av wudhu (rituell renselse):
1. Å gjøre niyyah (intensjon) om å utføre wudhu (rituell renselse) for å fjerne urenheter.
2. Å si Bismillah (I Allahs navn).
3. Å vaske hendene tre ganger.
4. Å vaske ens munn tre ganger.
(Man må sørge for at vannet når hele munnen, også helt bak).
5. Å rense neseborene med vann tre ganger.
(Man må være forsiktig når man faster, slik at man ikke får vann i halsen).
6. Å vaske ansiktet tre ganger, fra hårfestet og hele ansiktet, og bakover til ørene. Skjegget er en del

av ansiktet, som skal vaskes på overflaten, selv om det er tykt. Det er foretrukket å dra fingrene
gjennom det.
7. Å vaske armene helt opp til albuene tre ganger.
8. Å stryke over hele hodet med våte hender fra foran og helt bakover, og tilbake fremover igjen.
Ørene skal vaskes etter hodet, fra innsiden til yttersiden ved å ta pekefingrene inni ørene, og stryke
tomlene på yttersiden bak ørene.
9. Å vaske ens føtter opp til anklene tre ganger. Når man gjør rituell renselse så skal alle
kroppsdelene som skal vaskes dekkes av vann, det vil si å la vannet renne over dem. Om vannet
ikke dekker noe av dette så vil renselsen være ugyldig. Ibn Umar fortalte at en mann som utførte
rituell renselse levnet en del, så liten som en fingernegl, uvasket på sin høyre fot. Da Profeten
(saws) så det, sa han: «Gå tilbake og utfør renselsen nøye.» [Muslim]
Om en del av kroppen som skal vaskes er skadet, og vann kan skade det, så bør man holde vannet
unna såret, og vaske resten. Man bør stryke over deler som er skadet. Om det er bandasje over såret,
plaster eller man har brukket et bein, som er dekket av skinne/gips, så er det nok å stryke over med
vann, uten at man trenger å vaske der skaden er.
Om man har på seg lærsokker, sko, eller annet lignende fottøy, så kan man stryke over dem, uten å
ta dem av. Man kan også stryke over tøysokker, hvis de ikke er gjennomsiktige. Varigheten for å
stryke over lærsokker og annet lignende fottøy er én dag og én natt for den som er hjemme, og tre
dager og netter for en reisende som har lov til å forkorte bønnen.
Om man har bandasje på såret, så kan man stryke over bandasjen helt til den tas bort eller at såret er
leget.
Beskrivelse av ghusl (vask etter større urenhet):
1. Å gjøre niyah (intensjon) om å vaske seg for å fjerne den rituelt urene tilstanden osv.
2. Å si Bismillah.
3. Å vaske hendene tre ganger.
4. Å vaske kjønnsdeler.
5. Å utføre rituell renselse som før salah (bønn).
6. Å helle vann tre ganger over hodet, slik at vannet når hårrøttene.
7. Å helle vann over hele kroppen, ingen del levnes uvasket, ellers vil ghusl (rituelt bad) være
ugyldig.
Visdommen bak å vaske bestemte kroppsdeler under wudhu (ablusjon), er fordi de antagelig blir
brukt til alle handlinger. Med disse delene kan man adlyde eller være ulydig mot Allah. Det er de
kroppsdelene som fortest styrer mot lydighet eller ulydighet. Profeten (saws) fortalte at hver gang
en av disse delene blir vasket i ablusjon, så blir en synd utført av dem fjernet.
Da Allah beordret at de skulle vaskes i ablusjon, og å vaske hele kroppen i ghusl (rituelt bad), sa
Han: … men Han ønsker å gjøre dere rene og fullbyrde Sin nåde mot dere, så dere må bli
takknemlige. [5:6]
Med dette påbudet så viste Allah Sin visdom, som er å rense muslimer fra urenheter og synder. I en
hadith fortelles det om at folk i denne ummah vil gjenoppstå med skinnende ansikt, hender og
føtter, på grunn av spor etter ablusjon. De skiller seg ut fra andre menneskers (nasjoner). Dette er en
indikasjon på ablusjon og fordelene for muslimer i dette verdslige livet og i livet etter dette.
Når man har fullført renselsen så bør man si: «Jeg bevitner at det er ingen annen guddom foruten
Allah, uten partner, og at Mohammad er Hans tjener og sendebud.»
(Ashhado an la ilaha illalaho wa ashado anna Mohammadan abdoho wa rasoloh).

Det ble fortalt av Umar ibn Al-Khattab (må Allah være fornøyd med ham) at Profeten (saws) sa:
«De av dere som utfører ablusjon nøye og så sier: ‘Jeg bevitner at det er ingen annen guddom
foruten Allah, uten partner, og at Mohammad er Hans tjener og sendebud’, vil Paradisets åtte
porter åpne seg for og man kan entre fra hvilken man ønsker.» [Ahmad og Muslim]
I en annen fortelling ble følgende lagt til: «Allah! Få meg sammen med de mest angerfulle og mest
rene (Allahumma aj’alni minat-tawwabin waj’alni minal-mutatahhirin).» Visdommen med denne
bønnen etter ablusjon er å forene den indre renselsen med å bevitne Allahs enhet og den ytre
renselsen ved å utføre ablusjon.
Allahs tjenere! Sløs ikke med vannet i ablusjon eller bad. Profeten (saws) forbydde sløsing med
vann. Han (saws) brukte å utføre ablusjon med en håndfull vann, og ghusl (rituelt ban) med fem
håndfuller vann. Vi bør derfor følge Profetens (saws) eksempel. Å sløse med vann for ablusjon og
ghusl anbefales ikke. Kanskje man bruker overdrevent mye vann uten å oppnå påbudt renhet, for
man kan uten å være klar over det, ikke latt vannet nå enkelte deler av kroppen.
Allahs tjenere! Frykt Allah og fortsett med å utføre renselse før salah (bønn), og rens dere selv, slik
Allah har befalt dere, og følg eksemplene til Allahs sendebud (saws). Allah sier:
Vis lydighet mot Gud og mot Sendebudet, så dere må bli vist nåde. [3:132]
Måtte Allah velsigne oss gjennom Koranens veiledning.
Godtfolk! Frykt Allah! Wudhu (ablusjon) er halve troen, og renselse for salah (bønn) ved å utføre
wudhu (ablusjon) eller ghusl (rituelt bad) er en privat sak mellom en tjener og Hans Herre, som det
blir spurt om på Gjenoppstandelsens dag. Allah beskriver de troende: … som passer betrodd gods
og sine forpliktelser… [23:8]
Noen mennesker er så likeglad til renselse at de ikke utfører den så perfekt som Allah forordnet.
Noen ber uten å ha perfekt wudhu eller ghusl gjennom hele eller deler av sine liv, som gjør at deres
bønner er ugyldig. Noen av de som bor i ørkenen utfører tayammum hele tiden, selv når vann er
tilgjengelig, de tror at det er valgfritt å bruke vann. Tayammum er bare tillatt når det ikke er noe
vann eller om vannet er utilgjengelig for bruk. Om man utfører tayammum selv om vann er
tilgjengelig, og man kan bruke det, så blir ens bønn ugyldig. I et slikt tilfelle vil det regnes som om
man har utført bønn uten renselse (wudhu eller ghusl), som er en betingelse for gyldig salah (bønn).
Å rense seg fra urenheter er obligatorisk ved å utføre wudhu eller ghusl. Det er like nødvendig og
rense ens klær og plassen man ber på. Om noen av disse har noe urent på seg, så må de vaskes med
vann til det skitne er fjernet.
Allahs tjenere, frykt Allah. Den beste tale er den i Allahs Bok.

