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Rusl

Når man har taget et rituelt bad (rusl), for at komme ud af djunubtilstanden, behøver man 
ikke gøre det igen, før djunub-tilstanden igen indtræder.
Det sker for manden i tre tilfælde og for kvinden i fem tilfælde:

● Hvis penis indføres i skeden - bliver begge ægtefæller øjeblikkelig djunub. Herom 
sagde sendebudet, Allahs fred og velsignelser være med ham:
"Hvis den ene kønsdel går ind i den anden, da bliver rusl obligatorisk". 

Han, Allahs fred og velsignelser være med ham, sagde også: 
"Hvis han lægger sig mellem hendes arme og ben og "bearbejder" hende, så bliver rusl 
obligatorisk, om han opnår seksuelt klimaks eller ej". 
Det første er bl.a. overleveret af Ahmad og at-Tirmidzi fra Aisjah og det sidste af al- Bukhari og 
Muslim fra Abu Hurajrah.

● Hvis man opnår seksuelt klimaks uden samleje. Det gælder også begge køn, herom 
sagde Allahs sendebud, Allahs fred og velsignelser være med ham: 
"(Hvis de ikke har samleje) behøver hun ikke lave rusl, hvis hun ikke får orgasme, ligesom 
han ikke behøver lave rusl hvis han ikke kommer". 
Det er overleveret af Ibn Madjah fra Khaulah.

● Hvis man har erotiske drømme, der medfører, at man oplever seksuelt klimaks 
(gælder begge køn). Har man haft en erotisk drøm, men kan ikke se, man har 
opnået seksuelt klimaks, imens man sov, bliver man ikke djunub. Herom sagde 
sendebudet, Allahs fred og velsignelser være med ham:
"Hvis en af jet vågner og ser noget, uden at han kan huske, han hat haft en erotisk 
drøm, så lav rusel. Hvis han mener, at have haft en erotisk drøm, men ikke set noget, så  

skal han ikke lave rusl". 
Det er overleveret af Ibn Madjah fra Aisjah. 
Ligeledes sagde han, Allahs fred og velsignelser være med ham: 
"Når en af jer piger ser en erotisk drøm og opnår seksuelt klimaks så lad hende tage bad".  
Det er overleveret af Muslim, an-Nasai og Ahmad fra Anas.

● Hvis kvinden har haft sin menstruation.

● Hvis kvinden har haft sine efterfødselsblødninger

Det er også nødvendigt at foretage denne afvaskning ved indtrædelse i Islam, dog ikke på 
stedet , men før man beder første gang.

Det er også anbefalet at man før fredagsbønnen vasker sig på samme måde, og da det 
islamiske døgn er fra solnedgang til solnedgang, kan denne afvaskning foretages inden 
man tager på jobbet eller i skole.
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Hvordan laver man rusl?

Da wudu vi andetsteds her på siden kan læse om wudu, vil vi ikke gennemgå det her, men 
nøjes med at gennemgå rusl.

For at et bad skal annullere tilstanden af djunub, skal man:

● Have intentionen om, at det er derfor man tager dette bad.

● Sørge for at vandet når alle dele af kroppen.

Det var Muhammads sunnah (sædvanlige måde at gøre tingene på), Allahs fred og 
velsignelser være med ham, at foretage badet for djunub på følgende måde:

● Have intentionen (den siges ikke højt)

● Afvaske sine kønsdele med venstre hånd.

● Lave wudu undtagen afvaskningen af fødderne

● Dyppe hænderne i vand og lade de fugtige hænder glide gennem håret

● Hælde tre håndfulde vand i håret

● Hælde vand over kroppen

● Gå et andet sted hen og vaske fødderne

Det er overleveret af al-Bukhari og Muslim fra sendebudets hustruer Aisjah og Majmunah.
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