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STRUČNÝ POSTUP VYKONÁNÍ MALÉ RITUÁLNÍ OČISTY – ABDESTU (ARAB. WUDÚ‘)  

1. krok 
 Úmysl. Úmysl se nachází v srdci. Pronášet jej nahlas je inovací. 
 

2. krok:  
Pronést basmalu: 
� ا�� 
Bismi ´lláh 
Tj. Ve jménu Alláha. 
 

3. krok: 

 
Umýt si ruce třikrát. 
 

4. krok: 
Vypláchnout si nos a ústa zaráz.  

  

 



Nabrat vodu do úst a propláchnout je, vodu vypustit. Nabrat vodu do nosu a 
propláchnout ho důkladně a vodu vyfrknout. Třikrát. 
 

5. krok: 
Opláchnout si tvář. Třikrát. 

  
Tvář je ohraničena shora vlasovou linkou, po stranách ušima a zdola hranou spodní čelisti. 
Přetřít plnovous mokrými prsty je sunnou. 

6. krok: 
Umýt si ruce až po předloktí, včetně loktů a kousek nad ně. Začít zprava. Celkem třikrát. 

 
7. krok: 

Přetření hlavy a uší. 

  
Přetřít hlavu mokrýma rukama tam a zpět, začít na čele a pokračovat přes temeno hlavy 
k týlu a zpět.  



 
Poté vytřít vnitřek ušního boltce ukazovákem a jeho vnější stranu palcem. 

8. krok: 
Omýt chodidla ke kotníkům. Začít pravým chodidlem. Celkem třikrát. 

 
Vytřít mezi prsty. 

9. krok: 
Recitovat šehádu, tj. vyznání víry po skončení procesu abdestu: 


�ا ���� و ر����أ��� أن � ا��  ��إ� ا� و أ��� أن   
Ašhadu an lá iláhe ille Lláh we ašhadu anne Muhammedan ‘abduhu we resúluh 
Tj. Vyznávám, že není božstva kromě Alláha a že Muhammed je Jeho Služebník a Posel. 
Důležité poznámky: 

- Platný abdest musí být vykonán v tomto stanoveném pořadí. 
- Zmiňované části těla musí být umyty naráz po sobě, bez delší časové prodlevy, 

během níž by mohla předcházející část těla oschnout. 
- Menstruační krvácení, ejakulace, nebo pohlavní styk vyžaduje úplnou, tj. velkou 

očistu koupelí (arab. ghusl), kdy se voda musí dotknout všech částí těla.  
- Tato rituální koupel je doporučena též po přijetí islámu a také minimálně jednou 

týdně před společnou páteční modlitbou.  
- Abdest je rušen velkou a malou potřebou, výronem střevního plynu, hlubokým 

spánkem, bezvědomím, nebo intoxikací, dotknutím se genitálií kůže na kůži, sexuální 



aktivitou vedoucí k výronu prostatické tekutiny, pozřením velbloudího masa a 
odpadlictvím od islámu. Není-li důvodem zrušení abdestu vykonání potřeby, nebo 
výron prostatické tekutiny, není muslim povinen omývat inkriminované tělesné 
partie. 


