
 

 

 

Volstaat de wassing voor vrijdag  

zonder dat al-wodoo daarna nodig is? 

Door de nobele grote geleerde Mohammed bin Saalih al-‘Othaymien 

Bron:  Majmoe' fataawaa wa rasaa'il ash-shaykh al-'oethaymien, vol. 16, kitaab salaat-ol-jomo'ah 

 
 

Vraag: 

Volstaat de ghoesl (grote rituele wassing) van vrijdag zonder dat al-wodoo (kleine rituele 

wassing) nodig is, indien men de ghoesl verricht met de intentie om al-hadath (staat van 

onreinheid) op te heffen? En indien dit niet volstaat, wat is dan het oordeel over degene die bidt 

met slechts de ghoesl; rust er iets op hem? Geef ons raad waarvoor je beloond zal worden. 

 

Antwoord: 

De ghoesl van vrijdag is waajib (verplicht), maar de verplichting ervan is niet om al-hadath op 

te heffen. Daarom volstaat dit niet om al-hadath op te heffen; niet om al-janaabah (staat van 

grote onreinheid) op te heffen noch om al-wodoo onnodig te maken. Oftewel: indien een 

persoon zich in een staat van janaabah bevindt en dit vergeten is, waarop hij enkel de ghoesl 

verricht voor vrijdag zonder dat hij de intentie heeft om de ghoesl te verrichten om al-janaabah 

op te heffen; dan wordt al-janaabah niet opgeheven, omdat de ghoesl voor vrijdag niet omwille 

van het opheffen van al-hadath is. Ook wordt de kleine hadath (staat van kleine onreinheid) niet 

opgeheven met de ghoesl voor vrijdag, omdat de ghoesl voor vrijdag niet omwille van het 

opheffen van al-hadath is. En de Profeet -salla Allaahoe 'alayhie wa sallam- heeft gezegd: 

 

» .�نما �ألعما� بالنيا� «  

 

“Voorwaar, de daden worden slechts bepaald door de intentie.” 

 

Maar wij zeggen dat degene die de ghoesl voor vrijdag verricht, de ghoesl op de volledige 

manier dient te verrichten. En wanneer hij het op de volledige manier verricht terwijl hij de 

intentie heeft om al-hadath op te heffen, dan wordt dit opgeheven. En de ghoesl is op de 

volledige manier verricht indien het voorgegaan is door een wodoo, omdat de [volledige] 

ghoesl voorgegaan dient te worden door een wodoo. 

 

 


