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1. Voorwoord
BismiAllaahir-Rahmaanir-Rahim
Alle lof behoort aan Allaah, wij prijzen Hem, wij vragen Hem om
hulp en om vergeving. En wij zoeken onze toevlucht bij Hem
tegen de kwaadheden van onze zielen en de slechtheden van
onze daden. Wie door Allaah wordt geleid, kan door niemand
misleid worden en wie door Allaah wordt afgedwaald, kan door
niemand geleid worden. En ik getuig dat er geen God is – die het
recht heeft om aanbeden te worden – behalve Allaah, en ik
getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.
Dit e-book is uitgebracht door Team Assidq waarin het
onderwerp “het vasten” wordt behandeld.
Dit is uitgebracht, vanwege de vele vragen omtrent dit
onderwerp en de beperkte beschikbaarheid ervan in het
Nederlands.
Wij smeken Allaah Soebhaanahoe wata'aalaa dit nederige werk
van nut te laten zijn voor onze broeders en zusters en ons
hiermee te benutten op de Dag waarop niets ons van nut zal zijn:
geen fortuin noch nakomelingen, alleen wie naar Allaah
terugkeert met een oprecht hart, aamien.

Team Assidq
Ramadhaan 1438 NH
Mei 2017 NC
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2. Definitie van het vasten
Het vasten, As-Sawm of As-Siyaam is een Arabisch woord dat
twee betekenissen kent: een taalkundige en een termkundige.
Imaam An-Nawawie en Ibn Hadjar hebben gezegd dat As-Sawm
of As-Siyam taalkundig betekent: “zich onthouden van”.
Dit is op te maken uit de Woorden van Allaah
(de interpretatie van de betekenis van het vers):
{En indien jij iemand ziet, beduid hem dan: 'Ik heb de
Barmhartige gelofte gedaan te vasten 1; derhalve zal ik
vandaag met niemand spreken} 2.
Maar termkundig staat As-Sawm voor het bekende vasten, dat
deel uitmaakt van de vijf zuilen van de Islaam.
Sheych Mohammed Ibn Saalih El-‘Othaimien zei:
“De meest complete definitie van As-Sawm is: zich onthouden
(met intentie van aanbidding) van al hetgeen dat kan leiden tot
de ongeldigheid van het vasten (zoals: eten, drinken, het hebben
van geslachtsgemeenschap en alle andere zaken die het vasten
ongeldig kunnen maken), vanaf de ochtendschemering tot de
zonsondergang”3.

1

Het vasten betekent hier (taalkundig) ‘zich onthouden’ van spreken.
Dit omdat Maryam op dat moment pas bevallen was, dit kan dus niet bedoeld
zijn als het gewone vasten.
2
Soerat Maryam 26.
3
Fataawaa As-Siyaam, antwoord op vraag 127 en Ash-Sharh El-Moeti’ 6/310.
4

3. De verplichting van het vasten van de maand Ramadhaan
Omdat het moeilijk is van de zielen af te nemen wat zij gewend
zijn, is deze verplichting uitgesteld tot in het vijftiende jaar vanaf
het begin van de openbaring (twee jaar na de Hidjrah van de
Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam van Mekkah naar
Madienah).
Zo was het in het begin dat alle moslims, ongeacht of ze gezond
waren of niet, konden kiezen tussen het vasten, of het niet
vasten en in plaats daarvan het afdragen van de Fidyah4.
In de periode dat de moslims sterk in hun geloofsovertuiging
waren geworden werd het vasten van de maand Ramadhaan
geleidelijk aanbevolen. Allaah Soebhaanahoe wata’aalaa zegt
(de interpretatie van de betekenis van het vers):
{En op degenen die slechts met grote moeite kunnen vasten (en
niet in staat zijn) rust de plicht van een Fidyah, het voeden van
een arme. Maar degene die vrijwillig meer (dan verplicht is)
geeft: dat is beter voor hem} 5.

4

Fidyah: Een vervangende plicht voor het aantal niet-gevaste dagen.
Zie de waarde van de Fidyah, voetnoot 90.
5
Soerat El-Baqarah 184.
5

4. Voor wie is het vasten van de maand Ramadhaan
verplicht?
Het vasten van de maand Ramadhaan is verplicht voor
volwassen6 moslims 7 die zowel lichamelijk als verstandelijk
gezond zijn en zich niet op een reis8 bevinden.

6

Met volwassen wordt er gedoeld op de pubers die de leeftijd hebben bereikt
waarop het vasten voor hen verplicht wordt. Dit is vanaf het moment waarop
de puberteitsverschijnselen waarneembaar zijn.
Sheych Ibn ‘Oethaimien rahimahoe Allaah zei:
“Iemand wordt volwassen wanneer één van deze drie zaken aanwezig zijn bij
de jongen:
1 – het bereiken van de leeftijd van 15 jaar;
2 - de groei van het schaamhaar;
3 – de spontane zaadlozing zowel wanneer men wakker is, als tijdens het
slapen.
Wanneer één van deze zaken aanwezig is, dan is men puber (en kan men
beginnen met vasten). Bij de vrouw (het meisje) is er nog een vierde zaak,
namelijk het plaatsvinden van de menstruatie. Wanneer zij begint te
menstrueren, ook al is zij pas tien jaar oud, dan is zij puber.”
Ash-Sharh El-Moemti’ 4/224.
Over de groei van schaamhaar gesproken, voegt Sheych Ibn ‘Oethaimien hier
aan toe:
“Het schaamhaar moet wel grof, sterk en solide zijn, zowel bij een man als bij
een vrouw. Omdat het lichte haar ook groeit bij een jongen die jonger dan
tien jaar oud is. Maar het gaat hier om het sterke en solide haar. Dit is een
teken van puberteit. En wanneer zijn baard (de jongen) groeit en niet zijn
(grove) schaamhaar, dan is hij nog geen puber. Wat telt is dus het (grove)
schaamhaar”.
Ash-Sharh El-Moemti’ 9/289.
7
Omdat het vasten niet geaccepteerd wordt van een niet-moslim.
6

Voor de vrouw geldt dat zij hiernaast ook rein dient te zijn van
menstruatie- en kraambloeding.
Uit onwetendheid denken veel moslims dat de maand
Ramadhaan een maand van straf en vernedering is, waarin
overdag honger en dorst geleden moet worden en ’s avonds veel
gegeten, gedronken en van lekkernijen genoten moet worden.
In tegendeel, de maand Ramadhaan is een gezegende maand en
een gelegenheid voor bezinning, bekering en vergeving (door
Allaah) van de voorgaande zonden. En wie geen gebruik maakt
van deze unieke gelegenheid, heeft veel goeds aan zich voorbij
laten gaan.

8

Omdat de reiziger ontheven is van het vasten, totdat hij de plaats van
bestemming heeft bereikt, of weer terug is van zijn reis. Wel moet hij/zij de
niet-gevaste dagen achteraf inhalen.
7

5. Wanneer begint het vasten van de maand de
Ramadhaan?
1- Het aantal dagen van de maand Sha’baan:
Aboe Horayrah radhiya Allaahoe ‘anhoe vertelde dat de Profeet
Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam zei:
“Begin met vasten als je de nieuwe maan ziet en stop met vasten
als je hetzelfde waarneemt. En als het niet mogelijk is om naar
de lucht te kijken door bewolking, houdt dan dertig dagen aan
voor de maand Sha’baan”9.
Abdoellaah Ibn Abbas radhiya Allaahoe ‘anhoemaa vertelde dat
de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:
“Vast niet vóór de maand Ramadhaan. Je zult beginnen met
vasten na het zien van de nieuwe maan en doorgaan (met
vasten) tot het zien van de (volgende) nieuwe maan. Als het
bewolkt is, laat dan de maand Sha’baan dertig dagen duren”10.
2-Wanneer er een getuige is dan moet er gevast worden:
Het waarnemen van een nieuwe maan wordt gerechtvaardigd
wanneer een moslimgetuige de nieuwe maan heeft
waargenomen.
Abdoellah Ibn Omar radhiya Allaahoe ‘anhoemaa zei:
“De mensen hebben naar de nieuwe maan gekeken, en ik heb
hem waargenomen. Ik heb de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi
wasallam hierover bericht, en hij heeft gevast, en hij heeft de
mensen opgedragen te vasten”11.

9

Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
Overgeleverd door El-Boekhaarie.
11
Aboe Daawoed, Ad-Daarimie, Ibn Hibbaan, El-Bayhaqie.
10
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3-Wie aanwezig is (niet op reis) in de maand Ramadhaan, moet
vasten:
Één van de voorwaarden die gesteld is dat men aanwezig (niet
op reis) moet zijn tijdens de maand Ramadhaan, anders vervalt
deze verplichting totdat men terug is van de reis.
Allaah zegt in Zijn boek de Qor-aan (de interpretatie van de
betekenis van het vers):
{De maand Ramadhaan is de maand waarin de Qor-aan is
neergezonden, als Leiding voor de mensheid en als duidelijk
bewijs van de Leiding en de Foerqan, Wie van jullie aanwezig is
in de maand (Ramadhaan) laat die dan vasten} 12.
4-Wat er gezegd wordt wanneer er een nieuwe maan wordt
waargenomen:
Talha Ibn ‘Oebaid Allaah radhiya Allaahoe ‘anhoe heeft gezegd
dat wanneer de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam een
nieuwe maan zag, het volgende Doe’aa (smeekbede) zei:
“Allaahoemma Ahillahoe-‘alaynaa Bil Amni Wal Iemaan,
Was-Salaamati Wal Islaam, Rabbie wa RabboekAllaah”.
De betekenis van dit smeekgebed is:
“O Allaah laat het verschijnen van deze maan een voorloper zijn
van veiligheid, geloof, vrede en de Islaam voor ons. (O, Maan*)
mijn en jouw Heer is Allaah”13.

12

Soerat El-Baqarah 185.
Door At-Tirmidtie, Ahmed, El-Haakim en anderen. Authentiek bevonden
door El-Albaanie in As-Sahiehah nr. 1816.
*Toevoeging: Sheych El-Albaanie zei: “Veel mensen spreken deze smeekbede
uit terwijl zij naar de maan kijken, zoals zij zich ook tot het graf wenden
wanneer zij een bepaalde smeekbede uitspreken. En dit alles is verboden,
want zoals dat in de Sharie’ah is vastgelegd, de richting waar men zich naar
13
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6. De dagen waarop beslist niet gevast mag worden
1-Wie de dag van de twijfel vast is ongehoorzaam aan de Profeet
Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam:
‘Aammar Ibn Yaasir radhiya Allaahoe ‘anhoemaa zei:
“Degene die begint met vasten op een twijfelachtige dag
(doordat men de maan door de bewolking niet kan waarnemen)
is ongehoorzaam aan Abie El-Qaasim14”15.
2-Een of twee dagen vóór de Ramadhaan:
Aboe Horayrah radhiya Allaahoe ‘anhoe vertelde dat de Profeet
Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam zei:
“Niemand van jullie zal één of twee dagen vóór de maand
Ramadhaan vasten, behalve als die persoon gewoonlijk ook op
die dagen vast”16.
3-In de tweede helft van Sha’baan:
Aboe Horayrah radhiya Allaahoe ‘anhoe vertelde dat de Profeet
heeft gezegd:
“Vast niet wanneer de maand Sha’baan op de helft is”17.
In deze Ahaadieth verbiedt de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi
wasallam het om te vasten na de helft van de maand Sha’baan.
Er zijn echter andere Ahaadieth waarin is overgeleverd dat de

wendt tijdens de smeekbede hoort dezelfde te zijn als de richting waar men
zich naar wendt tijdens het gebed, namelijk de Qiblah”.
14
Abie El-Qaasim (Aboe El-Qaasim): is een Koenya (een bijnaam) van de
Profeet Mohammed Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam.
15
Overgeleverd door Aboe Daawoed en At-Tirmidhie.
16
Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
17
Overgeleverd door Aboe Daawoed, At-Tirmidhie en Ibn Maajah.
Authentiek bevonden door Sheych El-Albaanie in Sahieh At-Tirmidhie.
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Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam het merendeel of alles
van de maand Sha’baan vastte.
‘Aaisha radhiya Allaahoe ‘anhaa zei:
“De Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam vastte nooit zo vaak
in een maand als in de maand Sha’baan: hij vastte bijna de
gehele maand Sha’baan.”18
Aboe Horayrah radhiya Allaahoe ‘anhoe vertelde dat de Profeet
Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam zei:
“Niemand van jullie zal één of twee dagen vóór de maand
Ramadhaan vasten, behalve als die persoon gewoonlijk ook op
die dagen vast.”19
Hier lijkt het of deze Ahaadieth tegenstrijdig zijn. Hoe zit dat?
Dit wordt in shaa Allaah verduidelijkt door Sheych Ibn Baaz
rahimahoe Allaah in zijn antwoord op de volgende vraag:
Vraag:
“In Sahieh El- Djaami’ bevindt zich een Hadieth waarin de
Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam het vasten verbiedt in de
tweede helft van Sha’baan. En in een andere Hadieth zegt
‘Aaisha radhiya Allaahoe ‘anhaa dat de Profeet Salla Allaahoe
‘aleihi wasallam bijna de hele maand Sha’baan vastte.
Hoe kunnen wij deze twee Hadieth combineren?”

18
19

Overgeleverd door El Boekhaarie en Moeslim
Overgeleverd door El Boekhaarie en Moeslim.
11

Antwoord:
“Bismi Allaahi Ar-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de
Erbarmer, de Meest Barmhartige).
De Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam vastte de maand
Sha’baan in zijn geheel of misschien vastte hij de gehele maand
op enkele dagen na, zoals dit overgeleverd is door ‘Aaisha en
Oemm Salamah (radhiya Allaahoe ‘anhoemaa). De andere
Hadieth waarin de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam
verbiedt om te vasten in de tweede helft van Sha’baan, is
authentiek zoals dat vermeld is door de broeder en geleerde
Sheych Naasir Ad-Adien El-Albaanie. Dit betekent dat het
verboden is om pas te beginnen met vasten wanneer de maand
Sha’baan al op de helft is. Maar degene die het merendeel of de
hele maand Sha’baan gevast heeft, deze heeft volgens de
Soennah gehandeld”20.
En Allaah is Degene Die het succes schenkt.
4-Op de dag van ‘Ied El-Fitr en ‘Ied El-Adh-haa:
Aboe ‘Oebaid Mawlaa Ibn Azhar radhiya Allaahoe ‘anhoe
verhaalt en zegt:
Ik heb de ‘Ied met Omar Ibn El-Khattaab meegemaakt, en ik
hoorde hem zeggen:
“Dit zijn twee dagen waarop de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi
wasallam het vasten heeft verboden: de dag waarop jullie je
vasten verbreken (‘Ied El-Fitr) en de andere dag is de dag waarop
jullie van jullie offeringen eten (de geslachte dieren op ‘Ied ElAdh-haa)21.

20
21

Majmooe’ Fataawaa van Sheych Ibn Baaz 15/385.
Overgeleverd door El-Boekhaarie, Moeslim en anderen.
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7. Wat moet de vastende persoon laten?
1-Het afleggen van valse getuigenissen (Qawl Az-zoor):
Een vastende persoon moet zich volgens de voorschriften
gedragen en overeenkomstig deze voorschriften handelen, hij
mag dan ook geen valse getuigenissen afleggen, geen leugens
vertellen en geen zittingen waar Bida’ verkondigd worden
bijwonen.
Aboe Horayrah radhiya Allaahoe ‘anhoe zei: de Profeet van
Allaah Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:
“Wie valse getuigenissen aflegt en hiernaar handelt, dan behoeft
Allaah het niet van hem dat hij zich onthoudt van zijn eten en
drinken”22.
Met andere woorden wie in deze slechte zaken vervalt, diens
vasten kan niet tot de beoogde functie van het vasten leiden:
het realiseren van de Taqwaa van Allaah (Allaah vrezen).
2-Waardeloos gepraat (Laghw):
Aboe Horayrah radhiya Allaahoe ‘anhoe vertelt dat de Profeet
Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:
“Als iemand van jullie vast, moet hij zich verwijderen van
waardeloos taalgebruik (vulgaire taal) en mag hij geen luide
woorden uitwisselen (die een aanleiding kunnen zijn om ruzie te
maken).
Als iemand hem toch uitscheldt (uitlokt voor een ruzie), dan moet
hij zeggen: “Ik ben aan het vasten”23.

22
23

Overgeleverd El-Boekhaarie.
Overgeleverd door Moeslim, Ibn Khoezaima en El-Haakim.
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8. Zaken die het vasten ongeldig maken
1-Het hebben van geslachtsgemeenschap:
Ash-Shawkaanie heeft gezegd:
“Als de geslachtsgemeenschap met opzet gebeurt, dan is er geen
onenigheid (tussen de geleerden) dat deze het vasten ongeldig
maakt. Maar als men vergeet dat hij/zij aan het vasten is, dan
heeft dit hetzelfde oordeel bij sommige geleerden als die van een
persoon die uit vergeetachtigheid eet of drinkt terwijl hij/zij aan
het vasten is (in de Ramadhaan)”.
Ibn El-Qayyim heeft gezegd:
“Uit de Qor-aan is te begrijpen dat de geslachtsgemeenschap het
vasten ongeldig maakt zoals eten en drinken het vasten ook
ongeldig maken. Hierover bestaat geen onenigheid.”
Het bewijs hiervoor is het volgende vers: Allaah zegt (de
interpretatie van de betekenis van het vers): {Nu mogen jullie
dan omgang met hen (jullie vrouwen) hebben, streeft naar wat
Allaah voor jullie bepaald heeft}24.
En {Nu} duidt hier op ’s avonds en ’s nachts.
2-Masturbatie:
Masturberen is Haraam (verboden), zowel voor de man als voor
de vrouw en veel mensen zijn ontwetend hierover. En wie deze
daad op een vastendag pleegt, terwijl hij/zij de regelgeving
hierover kent, heeft zijn/haar vasten ongeldig gemaakt. Ook
wanneer de man zodanig met zijn vrouw stoeit tot er een
zaadlozing plaatsvindt, dan maakt dit zijn vasten ongeldig.

24

Soerat El-Baqarah 187.
14

Sheych Abdoe Al-‘Aziz Ibn Abdillaah Ibn Baaz rahimahoe Allaah
zei:
“Masturberen op een vastendag maakt het vasten ongeldig als
dit met opzet is gedaan en er een zaadlozing plaatsvindt. Deze
persoon moet die dag inhalen wanneer het de verplichte vasten
betreft. Deze persoon moet Tawbah (berouw tonen) verrichten
tot Allaah, verheven is Hij. Omdat masturberen niet toegestaan
is, tijdens het vasten en daarbuiten. Dit is wat de mensen ‘El‘Aadah As-Sirriyah’ (de geheime gewoonte) noemen.”25 Einde
citaat.
Ook de geleerden van het Permanent Comité voor Islamitisch
Onderzoek en Fataawa hebben deze daad Haraam verklaard.
Zij zeggen:
“Masturberen tijdens Ramadhaan en buiten Ramadhaan is
Haraam (verboden). Dit vanwege de Woorden van Allaah (de
interpretatie van de betekenis van het vers):
{En degenen die over hun geslachtsdelen (over hun kuisheid)
waken. Behalve tegenover hun echtgenotes…}; tot het vers:
{Maar wie daarbuiten (naar iets anders) streeft, die zijn dan de
overtreders}26.
En degene die deze daad verricht tijdens de Ramadhaan moet
Tawbah tot Allaah verrichten. Ook moet hij de dag waarop hij die
daad heeft verricht inhalen, maar hij/zij hoeft geen Kaffaarah (de
boetdoening) te doen. Omdat El-Kaffaarah is overgeleverd voor
geslachtsgemeenschap”27.

25

Majmooe’ Fataawaa Ibn Baaz, 15/267.
Soerat El-Moe-e-minoen 5-7.
27
Het Permanent Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawa, 10/256.
26
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3-Het opzettelijk eten en drinken:
Allaah zegt (de interpretatie van de betekenis van het vers):
{En eet en drinkt tot de witte draad en de zwarte draad voor
jullie te onderscheiden is, het is Fadjr (ochtendschemering).
Maakt daarna het vasten vol tot zonsondergang} 28.
Hieruit heeft men geconcludeerd dat het zich onthouden van
eten en drinken behoort tot het vasten. En wie met opzet eet of
drinkt maakt zijn vasten ongeldig. In tegenstelling tot degene die
onbewust (uit vergeetachtigheid) eet of drinkt, of
noodgedwongen eet: deze heeft niet gezondigd.
De Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam zei:
“Wie uit vergeetachtigheid eet of drinkt, moet zijn vasten
volbrengen, want Allaah heeft hem gevoed en te drinken
gegeven”29.
In een andere Hadieth verhaald door Abdoellaah Ibn Abbas
radhiya Allaahoe ‘anhoemaa dat de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi
wasallam zei:
“Allaah neemt mijn Oemmah (gemeenschap) de begane fouten
door vergeetachtigheid en dwang niet kwalijk”30.
4-Het opzettelijk braken:
Aboe Horayrah radhiya Allaahoe ‘anhoe vertelt dat de Profeet
Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:
“Wie tegen zijn wil in braakt, hoeft niets in te halen, en wie met
opzet braakt, moet (die dag) inhalen”31.

28

Soerat El-Baqarah, 187
Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
30
Overgeleverd door At-Tahhawie, El-Haakim, Ibn Hazm, Addara Qotnie.
31
Overgeleverd door Aboe Daawoed en At-Tirmidhie, Ibn Maadjah en Ahmed.
16
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5- Menstruatie -en kraambloeding:
Wanneer de vrouw menstrueert of bevalt, dan wordt zij
ontheven van het vasten. Als zij toch vast, dan is haar vasten niet
geldig. Zij moet dan wel het aantal niet-gevaste dagen inhalen
wanneer zij weer beter is.
Aboe Horayrah en Abdoellaah Ibn Omar radhiya Allaahoe
‘anhoem zeiden dat de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam de
vrouwen toesprak en zei:
“Is het niet zo dat als zij (de vrouw) menstrueert, zij niet bidt en
ook niet vast? Zij (de vrouwen) zeiden ‘ja zeker’ (Profeet). Hij (de
Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam) zei: ‘Dat is wat haar Dien
(religie) gebrekkig maakt’”
In een andere overlevering:
“Zij(de vrouw) verblijft nachten lang zonder te bidden, en zij vast
niet in de Ramadhaan, dit is wat haar religie gebrekkig maakt”32.

32

Overgeleverd door El-Boekhaarie.
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9. Zaken die het vasten niet ongeldig maken
1- Het poetsen van de tanden met de Siwaak, het bekende
“Arak” stokje:
De Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam zei:
“Als ik niet zou vrezen het moeilijk te maken voor mijn
gemeenschap, dan had ik ze aanbevolen om de Siwaak te nemen
bij iedere Wodhoo-e.”33 (De rituele wassing voor het gebed).
Uit deze Hadieth kunnen wij concluderen dat de Profeet Salla
Allaahoe ‘aleihi wasallam de Siwaak voor iedereen heeft
aangeraden, omdat de aanbeveling hier van algemene strekking
is en geldt voor alle tijden.
2-Het niet met opzet braken:
Aboe Horayrah radhiya Allaahoe ‘anhoe vertelt dat de Profeet
Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:
“Wie tegen zijn wil in braakt, hoeft niets in te halen”34.
3-Het spoelen van de mond en de neus:
Dit omdat de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam zijn mond
en zijn neus spoelde terwijl hij vastte, maar adviseerde om het
niet met enige overdrijving te doen tijdens het vasten.
Laqiet Ibn Sabirah radhiya Allaahoe ‘anhoe zei dat de Profeet
Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd: "En snuif* het
water tot diep in de neus, tenzij je aan het vasten bent"35.
33

Overgeleverd door Ahmed, An-Nasaa-ie en Hasan bevonden door ElAlbaanie in Sahieh El-Djaami’ nr. 5318.
34
Overgeleverd door Aboe Daawoed en At-Tirmidhie, Ibn Maadjah en Ahmed.
35
Door At-Tirmidhie, Aboe Dawoed, Ahmed, Ibn Abie Shaibah en anderen.
*Het opsnuiven van het water tijdens de Wodhoo-e blijft van kracht, ook al is
men aan het vasten. Echter niet zo diep als wanneer men niet vast.
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4-Het proeven van het eten:
Het proeven van eten verbreekt het vasten niet mits het de keel
niet bereikt en dat het ook direct wordt uitgespuugd. Ibn Abbas
radhiya Allaahoe ‘anhoemaa heeft gezegd:
“Het proeven van azijn of iets anders is toegestaan, zolang het de
keel niet bereikt”36.
5-Oogdruppels en make-up (waaronder El-Kohl):
In tegenstelling tot wat er bij veel moslims de ronde doet maken
deze zaken het vasten niet ongeldig.
Dit is ook de mening waar Sheych El-Islaam Ibn Taimiyah in zijn
boek Haqieqat As-Siyaam ‘het ware vasten’ voor heeft gekozen.
Ook zijn leerling Ibn El-Qayyim heeft dezelfde mening toegedaan
in zijn boek Zaad El-Ma’aad.
Hiernaast heeft ook Imaam El-Boekhaarie dit in zijn boek AsSahieh vermeld: ‘Anes, El-Hasan en Ibrahiem hebben hiertegen
geen bezwaar’, aldus El-Boekhaarie
6- Het nemen van een douche en het afkoelen van het hoofd
met water:
De Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam had de gewoonte om
zijn hoofd nat te maken met fris water wanneer hij vastte,
omdat hij dorst had, of omdat het warm was 37.

36
37

Overgeleverd El-Boekhaarie, Ibn Abie-Shaibah en El-Bayhaqie.
Overgeleverd Aboe Daawoed, Ahmed.
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El-Boekhaarie heeft gezegd:
“Ibn ‘Omar heeft een kleed nat gemaakt en bedekte daarmee
zijn lichaam terwijl hij vastte, en dat Ash-Sha’bie heeft gedoucht
tijdens het vasten”.
En El-Hasan heeft gezegd:
“Een vastende mag zijn mond spoelen en zich verfrissen (met
koud water)”38.
7-Insuline prikjes:
Men mag tijdens het vasten insuline prikjes nemen, omdat deze
het vasten niet ongeldig maken.
Aan het permanent comité vroeg men of het toegestaan is om
het insuline prikje dagelijks te nemen tijdens Ramadhaan:
Antwoord: “Het is geen probleem om het genoemde prikje
overdag te nemen en je hoeft niets in te halen. Als het mogelijk is
de prik ’s nachts te nemen zonder problemen, dan is dat beter.”39

38
39

Overgeleverd door Aboe Daawoed en Ahmed.
Het Permanent Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawa, 10/252.
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10. Allaah wil het ons gemakkelijk maken
Toen Allaah de vastenmaand verplicht had gesteld voor Zijn
dienaren heeft Hij sommige groepen, overeenkomstig de situatie
waarin zij verkeerden, ontheven van het vasten.
In sommige gevallen geldt een tijdelijke ontheffing, maar in
andere situaties is de ontheffing blijvend:
1-Degene die ziek is:
Wanneer een moslim ziek is, dan is hij van het vasten ontheven,
daar hij deze aanbidding met moeite, of zelfs helemaal niet, kan
volbrengen. Wanneer hij/zij genezen is, dan worden de nietgevaste dagen weer ingehaald. Allaah zegt (de interpretatie van
de betekenis van het vers):
{Maar degene die van jullie ziek is of op reis, zijn er een aantal
andere dagen (om het vasten in te halen). Allaah wenst voor
jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het
ongemak}40.
2-Degene die op reis is:
Ook wanneer een moslim op reis is, dan is hij/zij van het vasten
ontheven, daar hij/zij deze aanbidding met moeite kan
volbrengen. Wanneer hij/zij terug is van de reis, dan worden de
niet-gevaste dagen ingehaald. Allaah zegt (de interpretatie van
de betekenis van het vers):

40

Soerat El-Baqarah 185.
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{Maar degene die van jullie ziek is of op reis, zijn er een aantal
andere dagen (om het vasten in te halen). Allaah wenst voor
jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het
ongemak}41.
3- De vrouw die tijdens Ramadhaan menstrueert of bevalt:
De menstruerende vrouwen en de vrouwen die reeds bevallen
zijn en kwaambloeding hebben, of nog niet genezen zijn van een
eerdere bevalling (kraambloeding), mogen beslist niet vasten. En
als zij dat toch doen dan is hun vasten ongeldig.
De geleerden zijn het erover eens dat de menstruerende en
kraamzieke vrouwen niet mogen vasten, ze mogen eten en
drinken en wanneer zij beter zijn moeten zij de niet-gevaste
dagen weer inhalen.
Voor hen geldt ook het vers (de interpretatie van de betekenis
van het vers):
{Maar degene die van jullie ziek is of op reis is, zijn er een
aantal andere dagen (om het vasten in te halen).}42
En het vers (de interpretatie van de betekenis van het vers):
Allaah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor
jullie het ongemak}.43
4- De bejaarden en de personen die aan een ongeneeslijke ziekte
lijden:
De bejaarden die vanwege hun hoge leeftijd te zwak zijn om te
vasten en mensen die aan een ongeneeslijke ziekte lijden (al zijn
ze jong), hoeven ook niet te vasten. Deze groep heeft ook de

41

Soerat El-Baqarah 185.
Soerat El-Baqarah 184.
43
Soerat El-Baqarah 185.
42
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keuze tussen het vasten (wanneer zij het aankunnen), of het niet
vasten en het afdragen van een Fidyah44.
Voor hen geldt dan het vers (de interpretatie van de betekenis
van het vers):
{En op degenen die slechts met grote moeite kunnen vasten (en
het dan niet doen) rust de plicht van een Fidyah, het voeden
van een arme}45.
5- De zwangere- en zogende vrouwen:
De Barmhartigheid van Allaah is er voor iedereen en is
alomvattend. Allaah heeft de zwakkeren van het vasten
ontheven. Onder deze groep vallen de zwangere- en zogende
vrouwen en Allaah heeft hen de toestemming gegeven om te
eten tijdens de Ramadhaan. Voor hen geldt de voorwaarde dat
er een gezondheidsrisico bestaat wanneer zij zouden vasten,
zowel voor de moeders als voor hun (ongeboren) baby’s 46.
44

Fidyah: het voeden van een arme voor elke niet-gevaste dag.
Zie voor de waarde van de Fidyah voetnoot nr. 90.
45
Soerat El-Baqarah 184.
46
Echter is er een meningsverschil onder de geleerden over het inhalen van
de niet-gevaste dagen door de zogende- en de in verwachting zijnde
vrouwen.
1-De eerste mening luidt dat zij alleen de niet-gevaste dagen moeten inhalen.
Dit is de mening van Ali Ibn Abie Taalib radhiya Allaahoe ‘anhoe. Dit is tevens
de mening van de Abie Haniefah wetschool.
2-De tweede mening luidt dat wanneer zij voor hun eigen gezondheid vrezen,
zij slechts de niet-gevaste dagen moeten inhalen. Wanneer zij vrezen voor de
gezondheid van hun baby’s, dan moeten zij èn de niet-gevaste dagen inhalen
èn een Fidyah afdragen voor elke niet-gevaste dag. Dit is de mening van
Abdoellaah Ibn ‘Omar radhiya Allaahoe ‘anhoemaa en is tevens de mening
van de wetschool van Ash-Shaafi’ie en Ahmed.
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11. Het vasten van de maand Ramadhaan
Ramadhaan is de naam van de negende maand van de
Islamitische jaartelling (de maanmaanden), die met de maand
Moeharram begint en met de maand Dhoel-Hidjja eindigt.
Allaah Soebhaanahoe Wata’aalaa zegt (de interpretatie van de
betekenis van het vers):
{Voorwaar, het aantal maanden bij Allaah is twaalf maanden
(in een jaar). Zo staat het (geschreven) in het Boek sinds de dag
waarop Hij de hemelen en de aarde heeft geschapen}47.

3-De derde mening luidt dat zij alleen een Fidyah moeten afdragen en niets
hoeven in te halen. Dit is de mening van Abdoellaah Ibn Abbaas radhiya
Allaahoe ‘anhoemaa.
Sheych Ibn Baaz zei over dit onderwerp:
De zwangere en de zogende vrouwen (tijdens de Ramadhaan) kennen de
regelgeving van de zieke. Wanneer het moeilijk voor hun wordt om te vasten,
moeten zij eten en wanneer zij weer in staat zijn om te vasten moeten zij de
niet-gevaste dagen weer inhalen.
Sommige geleerden zijn van mening dat het voor hen voldoende is om een
arme te voeden (Fidyah afdragen). Maar deze mening is zwak. Zij moeten de
niet-gevaste dagen inhalen, zoals de reiziger en de zieke. Dit vanwege de
Woorden van Allaah (de interpretatie van de betekenis van het vers):
{Maar degene die van jullie ziek is of op reis is, zijn er een aantal andere
dagen (om het vasten in te halen).}
Soerat El-Baqarah 184.
Madjmoe’ El-Fataawaa 15/225.
47
Soerat At-Tawbah 36.
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De maand Ramadhaan is ook de enige maand die specifiek bij
naam in de Qor-aan is genoemd.
Het vasten van de maand Ramadhaan is pas in Madienah in het
tweede jaar na de Hidjrah (emigratie) van de Profeet
Mohammed Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam verplicht gesteld.
Het vasten van de maand Ramadhaan gaat gepaard met vele
aanbevolen daden in de Islaam, en heeft als uiteindelijke doel
het realiseren van de Taqwaa voor Allaah (het vrezen van
Allaah).
Allaah zegt (de interpretatie van de betekenis van het vers):
{O, jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht gesteld, zoals
het ook verplicht was voor hen (die) vóór jullie (waren), opdat
jullie (Allaah) zullen vrezen}48.
Het is ook één van de vijf zuilen waarop de Islaam gebouwd is.
Abdoellah Ibn Omar radhiya Allaahoe ‘anhoemaa heeft verhaald
dat de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:
“De Islaam is gebouwd op vijf zuilen (pilaren): Getuigen dat er
geen God is dan Allaah en dat Mohammed zijn Boodschapper is,
het verrichten van de Salaat (het gebed), het geven van de
Zakaat (armenbelasting), de Hadjj (de pelgrimstocht naar
Mekka) en het vasten in de maand Ramadhaan.”49

48
49

El-Baqarah,183.
Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
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12. De voordelen van het vasten
In het boek van Allaah staan een aantal verzen die aansporen tot
het vasten, opdat men dichter tot Allaah zal komen.
Allaah de Verhevene zegt (de interpretatie van de betekenis van
het vers):
{Voorwaar, de mannen die zich hebben overgegeven (aan
Allaah) en de vrouwen die zich hebben overgegeven, en de
gelovige mannen en de gelovige vrouwen, en de gehoorzame
mannen en de gehoorzame vrouwen, en de ootmoedige
mannen en de ootmoedige vrouwen, en de bijdragen gevende
mannen en de bijdragen gevende vrouwen, en de vastende
mannen en de vastende vrouwen en de mannen die over hun
kuisheid waken en de vrouwen die (daarover) waken, en de
mannen die Allaah veelvuldig gedenken en de vrouwen die
gedenken: Allaah vergeeft hen en geeft hen een geweldige
beloning}50.
Ook zegt Allaah in een ander vers (de interpretatie van de
betekenis van het vers):
{En dat het vasten beter voor jullie is, als jullie dat maar
weten}51.
Aboe Horayrah radhiya Allaahoe ‘anhoe heeft verhaald dat de
Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd: Allaah zei:
“Alle daden van de zoon van Adam (de mens) zijn voor hem,
behalve het vasten, dat is voor Mij en Ik geef er beloning voor.
En het vasten is een schild. Als iemand van jullie op een dag
vastende is, laat hem dan geen vulgaire taal spreken en laat hem

50
51

Soerat El-Ahzaab 35.
El-Baqarah 184
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zijn stem niet verheffen.
Als iemand hem dan uitscheldt of hem bevecht, laat hem dan
zeggen: “Ik ben een persoon die vastende is.”
Bij Degene in Wiens Handen de ziel van Mohammed ligt, de geur
die afkomstig is uit de mond van een vastende is geliefder bij
Allaah dan de geur van muskus.
De vastende kent twee blijde momenten; het verbreken van het
vasten en wanneer hij zijn Heer ontmoet.”52
In een andere overlevering van El-Boekhaarie:
“Hij laat zijn eten, zijn drinken, zijn lusten voor Mij, het vasten is
voor Mij en Ik zal daarvoor belonen, en een goede daad wordt
met tien keer beloond”53.
In een overlevering van Moeslim:
"Alle daden van een persoon worden vermenigvuldigd, en een
goede daad wordt met tien - tot zevenhonderd keer beloond,
behalve het vasten, die is voor Mij en Ik zal daarvoor belonen.
Hij laat zijn lusten en eten voor Mij. Een vastende persoon krijgt
twee blijdschappen:
Als eerste wanneer hij zijn vasten verbreekt en als tweede: zijn
beloning (van het vasten) wanneer hij zijn Heer ontmoet. De
adem van degene die vast is bij Allaah beter dan de lucht van
muskus”.54

52

Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
Overgeleverd door El-Boekhaarie.
54
Overgeleverd door Moeslim.
53
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1-Het vasten is een schild:
De Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft het vasten
beschreven als een schild tegen het vuur van de Hel. Hij (de
Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam) heeft degenen die niet in
staat zijn om te trouwen geadviseerd om door het jaar (af en
toe) heen te vasten, want hiermee kan men zijn lusten in
bedwang houden en verminderen. Het is in de praktijk ook
uitgewezen dat het vasten de zintuigen beïnvloedt en deze de
zintuigen niet de vrije loop laat gaan. Zo kan men beschermd
blijven tegen de verdorvenheid en de begeerte. De Profeet Salla
Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:
”O, jeugd, wie van jullie in staat is om te trouwen, laat hem dat
doen. Dat is een bescherming voor de ogen en bewaking voor de
kuisheid. En wie dat niet kan moet vasten, hiervoor wordt hij (zij)
beloond (door Allaah).”55
Aboe Oemamah radhiya Allaahoe ‘anhoe heeft verteld:
“Ik heb tegen de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam gezegd:
“Informeer mij: welke daad kan mij tot het Paradijs leiden?”
Waarop de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam antwoordde:
“Vasten! Er is geen betere (weg).””56
Aboe Sa’ied El-Khoedrie vertelde dat de Profeet Salla Allaahoe
‘aleihi wasallam zei:
“Als een persoon een dag vast omwille van Allaah, dan zal Allaah
hem voor een afstand van zeventig jaar van de Hel
weghouden”57.

55

Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
Overgeleverd door An-Nasaa-ie, Ibn Hibbaan en El-Haakim.
57
Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
56
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2-Ar-Rayyaan voor de vastenden:
De Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft de voordelen
van het vasten duidelijk vermeld in zijn Soennah. Zo heeft hij
uitgelegd dat het vasten een bescherming is tegen de begeerte,
de bestraffing van de Hel en dat Allaah een poort van het
paradijs, genaamd Ar-Rayyaan, alleen voor de vastenden
gereserveerd heeft.
Sahl Ibn Sa’ad radhiya Allaahoe ‘anhoe zei dat de Profeet Salla
Allaahoe ‘aleihi wasallam zei:
“Er is een poort in het paradijs bekend als Ar-Rayyaan, door deze
poort zullen alleen de vastende personen binnengaan op de Dag
der Opstanding, en niemand anders. Er zal worden gezegd: Waar
zijn de personen die vastten? Deze zullen naar voren komen en
naar binnengaan. Hierna wordt de poort gesloten en niemand
zal er nadien nog door naar binnengaan”58.
3-De maand van de Qor-aan:
Allaah heeft de maand Ramadhaan gekenmerkt als de maand
van de Qor-aan, omdat de Qor-aan in deze maand is
neergezonden.
Allaah zegt in de Qor-aan (de interpretatie van de betekenis van
het vers):
{De maand Ramadhaan is de maand waarin de Qor-aan is
neergezonden, als Leiding voor de mensheid en als duidelijk
bewijs van de Leiding en de Foerqan}59.

58
59

Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
Soerat El-Baqarah, 185.
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4-De maand van de Sadaqaat (liefdadigheid):
Abdoellaah Ibn Abbas radhiya Allaahoe ‘anhoemaa vertelde dat
de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam was het vrijgevigste
van de mensen en hij werd vrijgeviger tijdens de maand
Ramadhaan wanneer Djibriel hem ontmoette. Hij ontmoette
hem iedere nacht van de Ramadhaan en hij bestudeerde de Qoraan met hem. Hij was dan in zijn vrijgevigheid sneller dan een
regen-dragende wind”60..
5-De poorten van het paradijs worden geopend, die van de Hel
worden gegrendeld en de satans worden geketend:
Aboe Horayrah radhiya Allaahoe ‘anhoe vertelde dat de Profeet
Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam zei:
“Wanneer de maand Ramadhaan aanbreekt zijn de poorten van
het paradijs open en die van de Hel worden gesloten en de
Satans worden geketend”61.
6-Lailat El-Qadr:
Het is een gelegenheid voor bezinning, bekering, vergeving van
de voorgaande zonden (door Allaah) en veel gebed. En wie hier
geen gebruik van maakt, heeft veel goeds aan zich voorbij laten
gaan. Allaah zegt in Soerat El-Qadr dat de omvang van de goede
daden in deze nacht beter is dan duizend maanden (meer dan
drieëntachtig jaar)…

60
61

Overgeleverd door El Boekhaarie en Moeslim.
Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
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Allaah zegt (de interpretatie van de betekenis van het vers):
{Voorwaar, Wij hebben hem (de Qor-aan) neergezonden in
‘Lailat El-Qadr’ en wat weet jij over ‘Lailat El-Qadr’? De
Waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. De Engelen
en de Geest (Djibriel) daalden in haar neer met de toestemming
van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst (in deze
nacht), tot aan de ochtendschemering}62.
De Waardevolle nacht is een gezegende nacht, Allaah zegt (de
interpretatie van de betekenis van het vers):
{Bij het duidelijke Boek, (de Qor-aan). Voorwaar, Wij hebben
hem (de Qor-aan) in de gezegende nacht neergezonden} 63.
7-De kleine zonden worden vergeven:
Aboe Horayrah radhiya Allaahoe ‘anhoe zei dat de Profeet Salla
Allaahoe ‘aleihi wasallam zei:
“Degene die de maand Ramadhaan vast met zekere overtuiging
en rekent op beloning (van Allaah), van hem zullen zijn
voorgaande zonden vergeven worden”64.

62

Soerat El-Qadr, 1-5.
Soerat Ad-Doekhaan, 1- 2.
64
Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
63

Sheych Ibn ‘Oethaimien zei: Met de zonden wordt bedoeld de kleine zonden
en niet de grote. Dit is conform de andere Hadieth waarin de Profeet salla
Allaahoe aleihi wasallam heeft gezegd:
“De vijf (dagelijkse) gebeden en (van) vrijdag tot vrijdag en (van) Ramadhaan
tot Ramadhaan, worden de zonden kwijtgescholden, zolang de grote zonden
worden vermeden.” Overgeleverd door Moeslim, op gezag van Aboe
Horayrah radhiya Allaahoe ‘anhoe.
Voor meer hierover, beluister deze link: https://youtu.be/cfgXBKOPfO4
En Allaah weet het beste.
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8-De smeekgebeden worden verhoord en gratie wordt verleend
tegen het vuur:
De Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:
“Allaah vergeeft dag en nacht de schulden van Zijn dienaren
gedurende de maand Ramadhaan en voor iedere moslim is er
een smeekbede die ingewilligd wordt”65.

65

Overgeleverd door El-Bazzar en Ahmed en Ibn Maadjah.
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13. Lailat El-Qadr (de nacht van de bepaling)
Qadr (El-Qadr): één van de betekenissen van het Arabische
woord ‘El-Qadr’ is: grootheid, eer en status66.
Sheych Ibn ‘Oethaimien zei dat ‘Lailat El-Qadr’ meerdere
betekenissen heeft.
De eerste: Deze nacht ‘Lailat El-Qadr’ is genoemd naar de
grootheid (van deze nacht). Men zegt ‘die of die (persoon) heeft
een omvangrijke status’, wat betekent: een (grote) eer.
De tweede: Dat daarin (in die nacht) de voorbeschikking van dat
jaar zal worden bepaald (vastgesteld). En dit behoort tot de
Wijsheid van Allaah, verheven is Hij en behoort tot een
verduidelijking van de perfectie van Zijn schepping.
De derde: Er werd gezegd dat de aanbidding (in deze nacht) een
grote omvang heeft.
Omdat de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:
“Degene die de maand Ramadhaan vast met zekere overtuiging
en rekent op beloning (van Allaah), van hem zullen zijn
voorgaande zonden vergeven worden. En degene die in het
gebed staat in Lailat El-Qadr, diens voorgaande zonden zullen
vergeven worden”67.

66
67

Qaamoes El Ma’aanie.
Overgeleverd door El-Boekhaarie op gezag van Abie Horayrah.
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1- De voordelen van deze nacht:
De waarde van deze nacht is beter dan duizend maanden.
Allaah zegt (de interpretatie van de betekenis van het vers):
{Voorwaar, Wij hebben hem (de Qor-aan) neergezonden in
‘Lailat El-Qadr’ en wat weet jij over ‘Lailat El-Qadr’? De
Waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. De Engelen
en de Geest (Djibriel) daalden in haar neer met de toestemming
van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst (in deze
nacht), tot aan de ochtendschemering}68.
2-In deze nacht worden alle wijze zaken uiteengezet:
Allaah zegt (de interpretatie van de betekenis van het vers):
{Voorwaar, Wij hebben hem (de Qor-aan) in de gezegende
nacht neergezonden. Voorwaar Wij zijn Waarschuwers. Daarin
worden alle wijze zaken uiteengezet}69.
3-De tijd van ‘Lailat El-Qadr’:
Uit de Ahaadieth van de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam
valt op te maken dat deze nacht kan vallen op de nacht van de
eenentwintigste, de nacht van de drieëntwintigste, de nacht van
de vijfentwintigste, de nacht van de zevenentwintigste of de
nacht van de negenentwintigste van de maand Ramadhaan.
Dit is ook te begrijpen uit de Hadieth die verhaald is door ‘Aaisha
radhiya Allahoe ‘anhaa waarin zij zegt:

68
69

Soerat El-Qadr, 1-5.
Soerat Ad-Doekhkhaan 3-6.
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“De Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:
“Zoek ‘Lailat El-Qadr’ in de oneven nachten van de laatste tien
dagen van de Ramadhaan.
En wanneer men zwak is, moet men niet de laatste zeven
nachten voorbij laten gaan”.70
Abdoellaah Ibn Omar radhiya Allaahoe ‘anhoemaa verhaalt dat
de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:
"Zoek ‘Lailat El-Qadr’ in de laatste tien dagen, en als één van
jullie zwak is of door één of andere reden niet in de gelegenheid
hiervan wordt gesteld, dan moet hij de resterende zeven
(nachten) niet voorbij laten gaan (niet missen)”71.
4- Hoe kan men deze nacht zoeken:
Wie deze gezegende nacht voorbij laat gaan, heeft heel veel
goeds gemist. Daarom is het van groot belang voor de moslim
die in de gehoorzaamheid van Allaah verkeert naar deze nacht te
zoeken. En wie deze nacht met een goede geloofsovertuiging en
goede hoop op de beloning (van Allaah) hiervoor treft, is van een
totale vergeving verzekerd van al zijn voorgaande zonden.
De Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:
“Wie in ‘Lailat El-Qadr’ in gebed staat (veel bidt) met een goede
geloofsovertuiging en hoop op de beloning (van Allaah), dan
worden al zijn voorgaande zonden vergeven”72.
Er wordt ook aangeraden om in deze nacht veel smeekbeden uit
te spreken.

70

Overgeleverd door El Boekhaarie.
Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
72
Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
71
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‘Aaisha radhiya Allaahoe ‘anhaa verhaalt dat zij de Profeet Salla
Allaahoe ‘aleihi wasallam vroeg:
“O Profeet van Allaah, mocht ik weten welke nacht het is, wat
moet ik dan zeggen?”
Waarop de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam antwoordde:
“Zeg dan “Allaahoemma Innaka ‘Afoewwoen toehibboe El-‘Afwa
fa’foe ‘Annie”.
De betekenis van deze smeekbede is:
“O mijn Heer, U bent de Vergevende, U houdt van vergeving,
vergeef mij”73.
5- De tekenen (kenmerken) van‘Lailat El-Qadr’:
De Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft de tekenen van
‘Lailat El-Qadr’ bekend gemaakt en beschreven, zodat de moslim
de nacht kan herkennen.
Oebaiyya radhiya Allaahoe ‘anhoe heeft verhaald dat de Profeet
Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam zei:
“Op de ochtend na de ‘Lailat El-Qadr’ schijnt de zon zonder
stralen, hij lijkt net een groot bord en blijft zo totdat hij (de zon)
hoog (in de hemel) is”74.
Ook Ibn Abdoellaah Abbas radhiya Allaahoe ‘anhoemaa verhaalt
hierover een Hadieth, waarin de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi
wasallam heeft gezegd: “Lailat El-Qadr is een aangename
(nacht). Het is niet warm maar ook niet koud, de ochtend erna
schijnt de zon zwak en roodachtig”75.

73

Overgeleverd door At-Tirmidhie en Ibn Maadjah.
Overgeleverd door Moeslim.
75
Overgeleverd door Ibn Khoezeima, At-Tayaalisie en
El-Bazzaar.
74
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14. De intentie hebben om te vasten
1- Het is verplicht om vóór El-Fadjr de intentie te hebben om te
vasten:
Als de moslims de nieuwe maan hebben waargenomen, of een
getuige heeft deze waargenomen, of de maand Sha’baan heeft
dertig dagen geduurd, dan is het verplicht voor alle moslims die
in staat zijn te vasten om de intentie te hebben vóór El-Fadjr dat
zij de volgende dag beginnen met het vasten van de maand
Ramadhaan. Daarom heeft de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi
wasallam gezegd:
“Wie niet de intentie heeft vóór El-Fadjr om te vasten, diens
vasten is ongeldig”76.
In een andere overlevering heeft de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi
wasallam ook gezegd:
“Wie ’s nachts de intentie niet heeft om te vasten: zijn vasten is
ongeldig.77”
2-Hoe moet men de intentie hebben?
De intentie moet in het hart zitten en mag niet uitgesproken
worden. Wie de intentie uitspreekt heeft een Bid’a (innovatie)
aan de Dien toegevoegd en iedere innovatie is een dwaling, ook
al zien (keuren) de mensen het als goed. De intentie hebben
voor de ochtendschemering geldt niet voor het vasten op
vrijwillige basis. Dit omdat de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi
wasallam de gewoonte had om naar zijn vrouw ‘Aaisha te gaan
(buiten Ramadhaan) om te vragen of zij iets te eten had.

76
77

Door Aboe Daawoed, Ibn Khoezaima en El-Bayhaqie.
Door An-Nasaa-ie El-Bayhaqie en Ibn Hazm.
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Als zij zegt van niet dan zei de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi
wasallam:
“Ik ga (vandaag) vasten”.78 En dat was na zonsopgang.
15. Soehoor (het ontbijt vóór El-Fadjr)
1-Het doel van Soehoor:
Allaah heeft het vasten voor ons verplicht gesteld zoals het ook
verplicht was voor degenen die vóór ons waren (de joden en de
christenen). Allaah zegt in Zijn boek de Qor-aan (de interpretatie
van de betekenis van het vers):
{O jullie die geloven, het vasten is voor jullie verplicht, zoals het
ook verplicht was voor hen vóór jullie, opdat jullie (Allaah)
zullen vrezen}79.
2-De voordelen van Soehoor:
In de Soehoor zit een zegening.
Anas Ibn Malik radhiya Allaahoe ‘anhoe vertelde dat de Profeet
Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam zei:
“Neem Soehoor (ontbijt vóór El-Fadjr) omdat er zegening in
zit”80.

78

Overgeleverd door Moeslim.
Soerat El-Baqarah 183.
80
Overgeleverd El-Boekhaarie en Moeslim
79
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Met de Soehoor wordt een onderscheid gemaakt tussen ons
vasten en die van anderen:
‘Amr Ibn El-‘Aas radhiya Allaahoe ‘anhoe zei dat de Profeet Salla
Allaahoe ‘aleihi wasallam zei:
“Het verschil tussen ons vasten en dat van de mensen van het
boek* is de Soehoor (ontbijt)81’’.
3-Het uitstellen van Soehoor tot het laatste moment:
Anas Ibn Malik radhiya Allaahoe ‘anhoe heeft van Zaid Ibn
Thaabit gehoord, hij zei:
“Wij hebben samen met de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi
wasallam ontbeten, en hij (de Profeet) ging daarna bidden.
Ik vroeg: hoe lang was het tussen de Soehoor en de Adhaan
(oproep tot het gebed)?
Hij zei: de tijd om vijftig Aayaat te reciteren”82.

81

Overgeleverd door Moeslim.
*De joden en de christenen aten niet vóór de dageraad (zij namen geen
Soehoor ontbijt) wanneer zij vastten.
82
Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
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16. El-Iftaar (het vasten verbreken)
1-Het bespoedigen van de verbreking van het vasten:
Sahl Ibn Sa’d radhiya Allaahoe ‘anhoe vertelde dat de Profeet
Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd: "De mensen hebben
het goed zolang ze hun vastenbreking bespoedigen (met de
zonsondergang verbreken, en niet steeds uitstellen") 83.
Aboe ‘Atiyah radhiya Allaahoe ‘anhoe vertelde: “Masrooeq en ik
gingen naar ‘Aaisha. Masrooeq zei tegen haar: Onder de
metgezellen van de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam zijn
twee personen, allebei hebben geen gemis in het doen van goede
dingen, maar een van hen haast zich om het vasten te verbreken
en het Maghrib Salaat te verrichten, en de andere stelt dit beiden
uit. ‘Aaisha vroeg: “Wie is de persoon die zich haast om het
vasten te verbreken en zijn Maghrib Salaat te verrichten?” Hij
antwoordde: “Abdoellah Ibn Mas’oed!”. En zij antwoordde:
“Zo deed de Profeet ook.”84
2-Wat er tijdens de iftaar gegeten wordt:
Anas Ibn Malik radhiya Allaahoe ‘anhoe vertelde dat de Profeet
Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam de gewoonte had om zijn vasten
vóór het bidden van het Maghrib gebed met verse dadels te
beëindigen, als die er niet waren, met gedroogde dadels en als
die er niet waren met een paar slokken water85.

83

Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
Overgeleverd door Moeslim.
85
Overgeleverd Ahmed Aboe Daawoed Ibn Khoezaima en At-Tirmidhie.
84
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3-Het smeekgebed van de Iftaar:
Weet, o vastende broeder en zuster - moge Allaah jou leiden tot
het volgen van de Soennah van onze Profeet Salla Allaahoe
‘aleihi wasallam - dat jouw smeekbede gehoord wordt wanneer
jij je vasten verbreekt. Maak gebruik van deze kans, en smeek
Allaah, terwijl jij er van overtuigd bent dat wat jij verlangt
ingewilligd wordt. Smeek Allaah met veel goede smeekgebeden,
hopelijk zul je slagen in dit leven en in het Hiernamaals.
Dit smeekgebed dat niet geweerd wordt, wordt gezegd met
Iftaar, omdat Aboe Horayrah radhiya Allaahoe ‘anhoe heeft
verhaald dat de Profeet van Allaah Salla Allaahoe ‘aleihi
wasallam heeft gezegd:
“Voor drie verschillende personen wordt de smeekbede niet
geweerd: “de vastende wanneer hij zijn vasten verbreekt, de
rechtvaardige Imam (leider) en de smeekbede van een
onderdrukte”86.
En de beste daarvan is het smeekgebed van de Profeet Salla
Allaahoe ‘aleihi wasallam welke hij altijd na zijn vasten te
hebben verbroken zei:
“Dhahaba dhdhama-e, Wabtallati El-’Ooerooeq, Wathabata ElAdjroe In Shaa Allaah”.
De betekenis hiervan is: “De dorst is weg (gelest), de aderen zijn
bevochtigd, en de Adjr (de beloning) is bevestigd (is gehoord,
ingewilligd) In Shaa Allaah”87.

86

Overgeleverd door At-Tirmidhie, Ibn Maadjah en Ahmed.
Overgeleverd door Aboe Daawoed, El-Bayhaqie, El-Haakim, Ibn As-Soennie,
An-Nasaa-ie, Ad-Daara Qotnie.
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4-Het geven van iftaar maaltijd aan een vastende persoon:
Zorg broeder en zuster - moge Allaah jou zegenen en jou leiden
tot het verrichten van het goede en het hebben van de Taqwa dat je een vastende persoon te eten geeft (bij Iftaar). Want
daarvoor wordt je veel beloond door Allaah. Kijk naar de omvang
van de beloning in de volgende overlevering.
Zaid Ibn Khalid El-Djoehanie radhiya Allaahoe ‘anhoe vertelde
dat de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:
“Wie een Iftaar ontbijt geeft aan een vastende persoon, zijn
beloning zal gelijk zijn aan die van die persoon die vast, zonder
dat de beloning van deze in mindering wordt gebracht”88.

88

Overgeleverd door At-Tirmidhie, Ahmed, Ibn Maadjah en Ibn Hibbaan.
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17. El-Kaffaarah (de boetedoening)
Geslachtsgemeenschap hebben verbreekt het vasten. En wie een
vastendag in de Ramadhaan verbreekt met
geslachtsgemeenschap, moet dat afkopen met een Kaffaarah
(een boetdoening) en het inhalen van die ene dag. Dat houdt in
dat degene die deze grote zonde begaat, één van de volgende
handelingen moet verrichten.
Men moet altijd met de eerste gradatie van Kaffaarah beginnen.
Wanneer een persoon niet in staat is om met een gradatie te
beginnen, dan mag men naar de daaropvolgende mogelijkheid
gaan:
1. Een slaaf kopen en vrijlaten;
2. Het achtereen vasten van zestig dagen;
3. Het voeden van zestig armen.

43

Aboe Horayrah radhiya Allaahoe ‘anhoe vertelt dat een man
naar de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam kwam en zei:
“O, Profeet van Allaah, ik heb een grote zonde begaan”.
De Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam zei:
“En wat heb jij begaan?” Waarop de man zei:
“Ik heb geslachtsgemeenschap met mijn vrouw gepleegd in de
Ramadhaan!”
De Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam zei:
“Kun jij een slaaf vrijlaten?” De man zei nee!
De Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam zei:
“Kun je twee maanden achtereen vasten?” De man zei nee!
De Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam zei: “Kun jij zestig
armen voeden?” De man zei nee!
De Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam zei “Ga zitten”, en hij
zat.
Op dat moment kwam iemand binnen met een plaat vol met
dadels. De Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam zei tegen die
man: “Pak deze plaat en geef deze als Sadaqa uit”.
De man zei:
“Is er iemand die armer is dan ik, O Boodschapper van Allaah?
Er is geen huishouden tussen de twee Harrats (twee heuvels in
Madienah) dat armer is dan mijn huishouden.”
De Boodschapper van Allaah Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam
glimlachte tot zijn hoektanden zichtbaar werden. Hij zei:
“Voed het je familie dan”89.

89

Overgeleverd door El-Boekhaarie Moeslim.
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18. El-Fidyah (de vervangende plicht)
1-Voor wie is deze vervangende plicht bestemd?:
De vervangende plicht oftewel de Fidyah90 is bestemd voor
personen die om een of andere reden niet in staat zijn om te
vasten. Dit komt voor in de volgende gevallen:
90

Voor hen geldt het volgende vers (de interpretatie van de betekenis van het
vers):
{En op degenen die slechts met grote moeite kunnen vasten (en het niet
kunnen doen) rust de plicht van een Fidyah voor een arme}. Soerat ElBaqarah 184.
Deze Fidyah wordt achteraf uitgegeven. Dat kan elke dag (voor een dag
uitgegeven worden), maar het kan ook aan het einde van de maand, zoals
Anas Ibn Malik radhiya Allaahoe ‘anhoe dit heeft gedaan. Hij heeft een groot
bord gevuld mat Tharied (een voedsel van die tijd) en heeft 30 arme personen
daarnaar uitgenodigd.
Deze Athar is overgeleverd door Addara Qotnie en authentiek bevonden door
El-Albaanie.
Dit is de mening van Ibn Taymiyah, Ash-Shanqietie, Ibn Baaz, Ibn ‘Oethaimie
en het permanent comité.
De waarde van de Fidyah
Deze Fidyah heeft dezelfde regelgeving als Zakaat El-Fitr en mag niet in geld
worden uitgegeven, maar in voedsel. Deze moet ook uit de soort voedsel dat
wordt uitgegeven in Zakaat El-Fitr, zoals graan, rijst, dadels, rozijnen en
andere producten.
Wanneer dit niet mogelijk is, dan kan men het in kant en klare voedsel
uitgeven worden. Zie hierboven staande Athar van Anas Ibn Malik radhiya
Allaahoe ‘anhoe.
Men moet voor elke niet-gevaste dag een halve Saa’ aan voedsel uitgeven.
Wat is een Saa’?
Een Saa’ is een maateenheid met een volume van ongeveer 3 liter en 280 ml.
Hiermee stelde onze Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam de Zakaat van
droge landbouwproducten zoals graan, rijst, dadels, rozijnen en andere
producten vast. Omdat het hier om een volume gaat, verschilt het gewicht
van de inhoud per product. Volgens Sheych Ibn ‘Oethaimien, weegt de inhoud
van een Saa’ ongeveer 2040 gram aan graan.
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a - De personen met hoge leeftijd (bejaarden) die te zwak zijn
om te vasten;
b - De personen die aan een ongeneeslijke ziekte lijden en die
niet kunnen vasten (ook al zijn ze jong);
c - De zogende - en de in verwachting zijnde vrouwen91.
Een Saa’ kan minder wegen dan 2040 gram, wanneer de inhoud een licht
product is, zoals dadels en rozijnen. Deze wegen minder dan graan of rijst.
De mensen aan wie deze Fidyah wordt gegeven moeten arm zijn. Zoals dat in
het vers staat (de interpretatie van de betekenis van het vers):
{En op degenen die slechts met grote moeite kunnen vasten (en het niet
kunnen doen) rust de plicht van een Fidyah voor een arme}. Soerat ElBaqarah 184.
91

Er is een meningsverschil over deze groep, of zij de niet-gevaste dagen al
dan niet in halen. Zie hierna de verschillende meningen:
1-De eerste mening: dat zij alleen de niet-gevaste dagen moeten inhalen. Dit
is de mening van Ali Ibn Abie Taalib radhiya Allaahoe ‘anhoe. Tevens is deze
mening ook van de wetschool van Abie Haniefah.
2-De tweede mening: dat wanneer zij voor hun eigen gezondheid vrezen
moeten zij alleen de niet-gevaste dagen moeten inhalen. En wanneer zij
vrezen voor de gezondheid van hun baby’s, dan moeten zij en de niet-gevaste
dagen inhalen en een Fidyah afdragen voor elke niet-gevaste dag. Dit is de
mening van Abdoellaah Ibn ‘Omar radhiya Allaahoe ‘anhoemaa en is tevens
de mening volgens de wetschool van Ash-Shaafi’ie en Ahmed.
3-De derde mening: dat zij alleen een Fidyah moeten afdragen en niets
moeten inhalen. Dit is de mening van Abdoellaah Ibn Abbaas radhiya Allaahoe
‘anhoemaa.
Sheych Abdoe El-Aziz Ibn Baaz rahimahoe Allaah zei:
Voor de zwangere -en zogende vrouwen (in Ramadhaan) geldt dezelfde
regelgeving als voor de zieke. Wanneer het moeilijk voor hun wordt om te
vasten, moeten zij eten en wanneer zij weer in staat zijn om te vasten moeten
zij de niet-gevaste dagen weer inhalen. Sommige geleerden zijn van mening
dat het voor hen voldoende is om een arme te voeden (Fidyah afdragen).
46

2-De waarde van een Fidyah:
Als een van de boven vermelde personen niet kan vasten, dan
rust op hen een vervangende plicht: de Fidyah. Deze persoon
moet dan voor elke niet-gevaste dag een arme voeden.

Maar deze mening is zwak. Zij moeten de niet-gevaste dagen inhalen, zoals de
reiziger en de zieke. Dit vanwege de Woorden van Allaah (de interpretatie van
de betekenis van het vers):
{Maar degene die dan van jullie ziek is of op reis is, dan is er een aantal
andere dagen (om het vasten in te halen). Soerat El-Baqarah 184.
Madjmoe’ El-Fataawaa 15/225.
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19. EL-I’tikaaf
1-Wat is El-I’tikaaf?:
El-I’tikaaf betekent taalkundig: verblijven op een bepaalde
plaats.
Maar El-I’tikaaf termkundig heeft een hele andere betekenis,
namelijk: het vrijwillig verblijven (met intentie van aanbidding) in
een moskee voor een bepaalde tijd.
El-I’tikaaf wordt alleen in een moskee verricht. Allaah zegt (de
interpretatie van de betekenis van het vers):
{En hebt geen omgang met hen (de vrouwen), terwijl jullie ElI’tikaaf in de moskeeën verrichten}92.
Ibn El-Qayyim zei: “Omdat het beter worden van het hart en zijn
standvastigheid alleen gerealiseerd kan worden door hetgeen
Allaah bepaald heeft en omdat het zuiveren van het hart alleen
gerealiseerd kan worden door zich te richten tot Allaah, is de
oorzaak van het uiteen zetten van het hart het zich overmatig
bezig houden met de andere zaken van het leven zoals eten,
drinken, omgaan met de mensen en spreken. Al deze zaken
weerhoudt men ervan om zich te richten tot Allaah, of vormen
de obstakels om dit doel te bereiken.
De genade van Allaah, de Machtige en de Meest Barmhartige
heeft het vasten voorgeschreven om het overtollig voedsel en
drank uit het lichaam te verwijderen, en het hart van de
begeerte te ledigen, omdat deze zaken de weg naar Allaah
versperren. Allaah heeft deze zaken in bepaalde mate
toegestaan, zodat deze in het voordeel van zijn dienaar
uitpakken. Allaah neemt hem dan niets af van zijn
benodigdheden, zowel in dit leven als in het Hiernamaals.
92

Soerat El-Baqarah 187.
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Allaah heeft voor zijn dienaren El-I’tikaaf voorgeschreven, met
het doel dat de menselijke ziel en het hart aan Hem Alleen
toegewijd kunnen worden, zodat men van het ”gezelschap” van
Allaah geniet in plaats van die van de mensen”93.

93

Zaad El-Ma’aad.
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20. Salaat At-Taraawieh
1- Salaat At-Taraawieh is in groepsverband toegestaan in de
moskee. Dit is verhaald door ‘Aaisha radhiya Allaahoe ‘anhaa
waarin zij zegt:
“De Profeet van Allaah Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam is in het
midden van de nacht naar de moskee gegaan en heeft gebeden.
Een groep mensen hebben dit gebed bijgewoond. De volgende
dag spraken de mensen hierover en de nacht erna werd de
groep groter.
De ochtend erop spraken de mensen hier wederom over. De
derde nacht werd de groep nog groter en de ochtend erna
spraken de mensen steeds over het nachtgebed. De vierde nacht
kwamen zoveel mensen naar de moskee totdat deze het niet
meer aan kon. De Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam bleef
dan thuis tot Salaat El-Fadjr. Nadat de Profeet Salla Allaahoe
‘aleihi wasallam het Fadjr gebed had gebeden, sprak hij de
Sahaabah toe en zei:
“Ik weet wat jullie vannacht bezig hield, maar ik was anders
bang dat het (Taraawieh gebed) voor jullie verplicht wordt, en
dat jullie dit niet aan zouden kunnen”94.

94

Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
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De tweede Khalifah Omar Ibn El-Khattaab radhiya Allaahoe
‘anhoe heeft deze Soennah doen herleven, zoals dit verhaald is
door Abdoerrahman Ibn Abdi El-Qaarie. Deze zei:
“Op een nacht in de Ramadhaan ging ik samen met Omar Ibn ElKhattaab radhiya Allaahoe ‘anhoe naar de Moskee, waar de
mensen verspreid en in groepjes baden: een man bad voor
zichzelf en achter hem bad een groepje mensen. Toen Omar
deze situatie zag, zei hij:
“Wat mij betreft, kunnen deze groepjes maar achter één lezer
(Imam)”. En hij heeft hen dan ook achter Oebayya Ibn Ka’b
bijeengebracht.”
Abdoerrahman Ibn Abdi El-Qaarie vervolgt:
“Op een andere nacht ging ik weer samen met Omar naar de
Moskee, en wij zagen de moskeegangers achter een Imaam
bidden, waarop Omar zei:
“Wat een mooie bid’a95 is deze, maar datgene dat ze niet
bijwonen (het gebed aan het einde van de nacht) is beter dan
datgene ze nu wel bidden”96. De mensen baden dan aan het
begin van de nacht.

95

Met Bid’a bedoelt ‘Omar radhiya Allaahoe ‘anhoe de taalkundige Bid’a.
Want islamitisch gezien, is deze daad van hem geen Bid’a. Want dit gebed
had de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam al eerder gebeden en de
Sahaabah baden het ook achter hem maar in groepjes na zijn dood.
De reden waarom de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam het heeft gelaten
is de vrees dat het verplicht zou worden (door de openbaring). Maar nadat de
Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam gestorven is, en nadat de Sharie’ah
was vastgesteld, en de vrees voor verplichting er niet meer aanwezig was,
bleef deze Soennah ook bestaan. En ‘Omar radhiya Allaahoe ‘anhoe heeft
deze doen herleven door de mensen achter één Imam te laten bidden.
96
Overgeleverd door El-Boekhaarie, Maalik en Abdoer-Razzaq.
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2-Aantal Raka’aat van deze Salaat:
Er is onenigheid ontstaan tussen de mensen over het aantal
Raka’aat van deze Salaat. Maar de manier die overeenkomt met
de leiding van de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam is dat
het aantal Raka’aat elf moet zijn, inclusief de drie Raka’aat van
Salaat El-Witr. Dit laatste wordt bewezen met de Hadieth van
‘Aaisha radhiya Allaahoe ‘anhaa waarin zij vertelde dat de
Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam elf Raka’aat bad, zowel
tijdens de Ramadhaan als buiten de Ramadhaan97.
Djaabir Ibn Abdillaah radhiya Allaahoe ‘anhoe heeft hierover ook
een Hadieth verhaald, en ook deze is inhoudelijk gelijk aan de
Hadieth van ‘Aaisha radhiya Allaahoe ‘anhaa. Hij zei dan:
“Toen de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam in een van de
nachten van Ramadhaan heeft gebeden bad hij acht Rak’aat en
El-Witr”(acht plus drie Rak’ah van El-Witr)”98.
En toen Omar deze Soennah heeft doen herleven, heeft hij de
mensen aanbevolen om deze met elf Rak’ah te doen. Dit is in
overeenstemming met de ware Soennah zoals ook Maalik dit
heeft verhaald met een goede ketting van overleveraars. Hij
heeft gezegd: Mohammed Ibn Yoesoef heeft bij monde van AsSaa-ib Ibn Yazied verhaald: “Omar heeft Oebaya Ibn Ka’b en
Tamiem Addaarie opgedragen om de mensen in het gebed te
leiden met elf Rak’ah”. Hij vervolgt: “De lezer (de imam) las
honderden Aayaat (verzen) totdat wij op onze stokken steunden,
en wij gingen aan het begin van Fadjr pas weg.99”

97

Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim
Overgeleverd door Ibn Hibbaan, At-Tabaraanie en Ibn Nasr.
99
Overgeleverd door Malik Ibn Anas. Sahieh bevonden door El-Albaanie in
‘Salaat At-Taraawieh’.
98
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21. Zakaat El-Fitr
1- De regelgeving van deze Zakaat100:
De Zakaat El-Fitr is verplicht voor iedere moslim. Abdoellaah Ibn
Omar radhiya Allaahoe ‘anhoemaa heeft gezegd:
“De Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft Zakaat El-Fitr
verplicht gesteld voor alle mensen” 101.
Ibn Abbas radhiya Allaahoe ‘anhoemaa heeft ook hierover
verhaald en zegt:
“De Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft Zakaat El-Fitr
verplicht gesteld als reiniging voor de vastende tegen ‘Allaghw’
(onfatsoenlijk gepraat, vulgaire taal) en als voedsel voor de
behoeftigen. Wie deze uitgeeft vóór het (‘Ied) gebed, daarvan
wordt het geaccepteerd, maar wie het uitgeeft na het (‘Ied)
gebed, dan zal dat als een (gewone) liefdadigheid zijn”102.

100

Zakaat: het woord Zakaat betekent reiniging. De vastende moslim wordt
door het uitgeven van Zakaat El-Fitr gereinigd tegen eventueel ‘Allaghw’
(waardeloos en onfatsoenlijk gepraat).
101
Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
102
Overgeleverd door Aboe Daawoed, Ibn Maadjah El-Haakim en El-Albaanie
in Sahieh Soenan Abie Daawoed.
53

2-Voor wie is Zakaat El-Fitr verplicht?
De Zakaat El-Fitr is voor iedere moslim verplicht: jong of oud,
man of vrouw, slaaf of vrije moslim.
‘
Abdoellaah Ibn ‘Omar radhiya Allaahoe ‘anhoemaa zei:
“De Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft Zakaat El-Fitr
verplicht gesteld; een Saa’ dadels, of een Saa’ gerst, voor de slaaf
en de vrije persoon, man en vrouw, jong en oud, onder de
moslims.103”
3- Hoe wordt Zakaat El-Fitr uitgegeven?
Uit bovenstaande Hadieth van Abdoellaah Ibn ‘Omar radhiya
Allaahoe ‘anhoemaa is op te maken dat Zakaat El-Fitr uitgegeven
wordt in de vorm van voedsel.
In het Westen ontstaan hier jaarlijks problemen over omdat het
moeilijk is om iemand te vinden die het voedsel aanneemt. Om
dit probleem het hoofd te bieden, verzamelen sommige
betrouwbare organisaties het geld dat zij doorsturen naar arme
gebieden in Islamitische landen.
De verantwoordelijken aldaar kopen hier voedsel mee en
verdelen het onder de armen.

103

Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
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22. Salaat El-‘Ied (‘Ied gebed)
Salaat El-‘Ied oftewel het ‘Ied gebed wordt twee keer per jaar
gebeden:
1. Het ‘Ied El-Fitr gebed;
2. Het ‘Ied El-Adhhaa gebed.
Deze twee gebeden worden in de open lucht gebeden en bij
noodzaak in de moskee, zoals in tijden van kou, regen en angst.
Ook de vrouwen worden verzocht om zich naar de Moesallaa 104
te begeven, zelfs degenen die in de menstruatie periode zitten
of pas bevallen zijn. Zij gaan naar de Moesallaa, niet om te
bidden, maar enkel om naar de preek te luisteren. Zij moeten
aan de kant gaan zitten om getuige te zijn van de goedheid en de
samenkomst van de moslims105.
Het ‘Ied gebed wordt in twee Rak’ah gebeden. Er wordt niets
ervoor of erna gebeden en er wordt niet vooraf gegaan door een
Adhaan of Iqaamah. Wanneer het ‘Ied gebed in de moskee
plaatsvindt bidden de mensen wel de twee Rak’ah bij
binnenkomst (Tahiyyat El-Masjid).
Abdoellaah Ibn ‘Abbaas radhiya Allaahoe ‘anhoemaa heeft
gezegd dat de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe ‘aleihi
wasallam het ‘Ied El-Adhhaa gebed of ‘Ied El-Fitr gebed met
twee Rak’ah heeft gebeden. Hij heeft niets ervoor en niets erna
gebeden106.

104

Een plaats die gereed is gemaakt als gebedsplaats in de buitenlucht.
Overgeleverd is in El-Boekhaarie en Moeslim, op gezag van Oemm ‘Atiyya
radhiya Allaahoe ‘anhaa.
106
Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
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Het gebed wordt met de openingsTakbierah begonnen en
daarna worden er een aantal Takbieraat uitgesproken. Over het
aantal hiervan is er een meningsverschil onder de geleerden.
Sheych Ibn ‘Oethaimien zei: “Er is een meningsverschil onder de
geleerden over het aantal Takbieraat zowel van de Salaf als die
van hen die na hen zijn gekomen. Wie zeven Takbieraat met de
openingsTakbierah in de eerste Rak’ah en vijf Takbieraat na de
Takbierah van het opstaan (naar de tweede rak’ah) uitspreekt
heeft goed gehandeld. En wie een ander aantal Takbieraat
verricht heeft ook goed gehandeld. Omdat dit (een ander aantal
Takbieraat) verrichten ook door de Selef gedaan is”107.
Sheych Saalih El-Fawzaan is de volgende vraag gesteld:
“Hoeveel is het aantal Takbieraat in het ‘Ied gebed?”
Hij antwoordde: “Zoals dat overgeleverd is in de Hadieth: zeven
Takbieraat na de openingsTakbierat in de eerste Rak’ah en vijf
(Takbieraat) na de Takbierah van het opstaan (naar de tweede
Rak’ah)”108.
In tegenstelling tot Salaat El-Djoemoe’ah (het vrijdaggebed),
begint men het ‘Ied gebed met het gebed zelf en daarna de
Khotbah (de preek).
Dit is de Soennah van de Boodschapper van Allaah en zijn
Khoelafaa-e Aboe Bakr ‘Omar en ‘Oethmaan radhiya Allaahoe
‘anhoem. Hierover zijn een tal Ahaadieth overgeleverd.

107
108

Majmooe’ Fataawaa, deel 6, hoofdstuk Salaat El-‘Iedayn.
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/11103
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Aboe Sa’ied El-Khoedrie radhiya Allaahoe ‘anhoe zei:
“Wanneer de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe ‘aleihi
wasallam naar het ‘Ied El-Fitr gebed en het ‘Ied El-Adhhaa gebed
ging, was het gebed het eerste waar hij mee begon. Daarna ging
hij voor de mensen staan terwijl zij zaten in de rijen. Hij
adviseerde hen, instrueerde hen en gaf hen de opdrachten. Als hij
een leger ergens naartoe wilde sturen, stuurde hij het of een
bepaalde opdracht, dan gaf hij deze en daarna ging hij weg ”109.
Abdoellaah Ibn ‘Abbaas radhiya Allaahoe ‘anhoemaa zei:
“Ik heb het ‘Ied gebed met de Boodschapper van Allaah salla
Allaahoe ‘aleihi wasallam bijgewoond en met Aboe Bakr, ‘Omaar
en ‘Oethmaan, moge Allaah tevreden over hen zijn. Zij begonnen
met het gebed, daarna de Khotbah (de preek)”110.

109
110

Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.
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23. Inhalen van de niet-gevaste dagen
1-Moeten de in te halen dagen meteen na de Ramadhaan gevast
worden?
Weet beste moslim en moslima, moge Allaah jou en ons meer
kennis schenken in de Dien (in de religie), dat het inhalen van de
niet-gevaste dagen van Ramadhaan niet meteen hoeft te
gebeuren, maar dat dit op een later moment ook kan. ‘Aaisha
radhiya Allaahoe ‘anhaa zei:
“Soms moest ik vasten inhalen, maar dat kon ik niet doen
voordat het weer de maand Sha’baan was”111, (elf maanden
later).
El Haafidh Ibn Hadjar zei: “Deze Hadieth is het bewijs dat de nietgevaste dagen in de Ramadhaan, die men om een of andere
reden niet gevast heeft, ook later ingehaald kunnen worden.”
Maar het meteen inhalen van de niet-gevaste dagen is beter dan
deze uit te stellen, omdat er genoeg bewijzen zijn die daarop
duiden. Allaah zegt (de interpretatie van de betekenis van het
vers):
{En haast jullie naar vergeving van jullie Heer.}112
Ook zegt Allaah in een ander vers (de interpretatie van de
betekenis van het vers):
{Zij zijn degenen die zich haasten om goede daden te
verrichten, en zij zijn daarbij de eersten}113.

111

Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim
Soerat Aal ‘Imraan 133.
113
Soerat El-Moe-e-minoen 61.
112
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2-Moeten de in te halen dagen achtereen gevast worden?:
De in te halen dagen hoeven ook niet achtereen gevast te
worden, hoewel dit ook beter is. Allaah zegt (de interpretatie
van de betekenis van het vers):
{Dan is er een aantal andere dagen} 114.
Abdoellaah Ibn Abbas radhiya Allaahoe ‘anhoemaa zei:
“Deze kunnen ook gespreid ingehaald worden”115.

114

Soerat El-Baqarah 184.
Overgeleverd door El-Boekhaarie, Abdoer-Razzaaq, Addara Qotnie en Ibn
Abie Shaybah.
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24. Het vasten van zes dagen van de maand Shawwal
Het is aangeraden voor de moslims om na de Ramadhaan (na de
dag van El-‘Ied) zes dagen vrijwillig te vasten. Omdat degene die
de maand Ramadhaan vast en deze opvolgt met zes dagen in de
maand Shawwaal, hiervoor de beloning krijgt van het vasten van
het hele jaar.
Aboe Ayyoeb El-Ansaarie radhiya Allaahoe ‘anhoe heeft gezegd
dat de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe ‘aleihi wasallam
zei:
“Degene die de maand Ramadhaan heeft gevast, en deze
opvolgt met zes dagen van (de maand) Shawaal (vast), het is
alsof hij het hele jaar heeft gevast.116”
Aan Sheych Ibn 'Oethaimien is de volgende vraag gesteld:
Wat moet een vrouw doen als zij dagen van Ramadhaan
verschuldigd is (nog moet inhalen)?
Mag zij eerst de zes dagen van Shawwaal vasten, of moet zij met
de gemiste dagen (de niet-gevaste dagen) van Ramadhaan
beginnen en daarna de zes dagen van Shawwaal vasten?

116

Overgeleverd door Moeslim, Ahmed, Aboe Daawoed, At-Tirmitdtie en
anderen.
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Hij antwoordde: “Als een vrouw nog dagen van Ramadhaan
moet inhalen, dan zou zij de zes dagen van Shawwaal niet
mogen vasten, totdat zij de niet-gevaste dagen van Ramadhaan
heeft ingehaald”.
De Profeet salla Allaahoe 'aleihi wasallam heeft gezegd:
“Degene die (de maand) Ramadhaan heeft gevast en deze
opvolgt met zes dagen van (de maand) Shawwaal (vast), het is
alsof hij Ad-Dahr117 (het hele jaar) heeft gevast.118”
Sheych vervolgt: “En wie nog dagen van de Ramadhaan moet
inhalen, heeft de maand Ramadhaan (nog) niet gevast. Hierdoor
zal zij de beloning van het vasten van de zes dagen van
Shawwaal niet ontvangen, totdat zij de hele maand Ramadhaan
heeft gevast”119.

117

Ad-Dahr is het hele jaar.
Imam An-Nawawie zei: “Onze vrienden zeiden: het is beter dat dezes dagen
achtereen gevast worden na de dag van El-Fitr (de dag van El-‘Ied). En
wanneer iemand dit verspreidt of uitstelt tot de laatste dagen van de maand,
dan krijgt men de beloning van het ‘opvolgen (van de maand Ramadhaan)
met zes dagen (van de maand Shawwaal)’.
Hij vervolgt: “De geleerden zeiden: het is alsof hij het hele jaar heeft gevast:
omdat iedere Hasanah (een goede daad) met tien Hasanaat (tien goede
daden) wordt beloond. Dan wordt Ramadhaan met de beloning van tien
maanden beloond en de zes dagen met twee maanden beloond”.
Sharh Moeslim door Imam An-Nawawie.
118
119

Zie voetnoot nr. 113.
Majmoo' El-Fataawa 20/19.
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Slotwoord
Dit was het bescheiden e-book over het onderwerp “het vasten”.
En wij smeken Allaah ons voor de eventuele begane fouten te
vergeven.
Moge Allaah ons en onze broeders en zusters op de juiste weg
leiden, opdat wij zullen handelen zoals Allaah dat heeft bepaald
bij monde van Zijn Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam.
Wij vragen Hem tevens Zijn Salaat (gebed) en vrede te doen
komen op Zijn Profeet, zijn familie en zijn Sahaabah (zijn
metgezellen), Aamien.
Team Assidq
Ramadhaan, 1438 NH
Mei 2017 NC
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