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Islamitisch
Nieuwsbrief
Qurán

ِ ِبس ِْم ه
الر ِح ِيم
الر ْح َٰم ِن ه
َّللا ه
ُ ش ْه ُر رمضان الهذِي أ ُ ْن ِزل فِي ِه ْالقُ ْر
ٍ اس وب ِينا
ت ِمن ْال ُهد َٰى
ِ آن ُهدًى ِللنه
ان فم ْن ش ِهد ِم ْن ُك ُم ال ه
ضا أ ْو عل َٰى
ً ص ْمهُ وم ْن كان م ِري
ُ ش ْهر ف ْلي
ِ و ْالفُ ْرق
َّللاُ ِب ُك ُم ْاليُسْر وَل ي ُِري ُد ِب ُك ُم ْالعُسْر
سف ٍر ف ِع هدة ٌ ِم ْن أي ٍهام أُخر ي ُِري ُد ه
ُ َّللا عل َٰى ما هدا ُك ْم ولعله ُك ْم ت ْش
ك ُرون 
و ِلت ُ ْك ِملُوا ْال ِعدهة و ِلتُك ِب ُروا ه
Al-Baqarah 185
“De maand Ramadaan is die, waarin de Qurán als een wegwijs voor de mensen werd
neergezonden als duidelijk bewijs van leiding en onderscheid. Wie daarom deze maand
beleeft, laat hem daarin vasten. En wie ziek is of op reis is, kan de periode in andere dagen voltooien. Allah wilt gemak voor jullie en wilt geen ongemak voor jullie; opdat jullie
het aantal zullen voltooien en Allah’s Grootheid zullen prijzen, omdat Hij jullie terecht
heeft geleid en opdat jullie dankbaar zullen zijn.”

Hadith

ضي هللاُ ع ْن ُهما ه
سول هللاِ صلى هللا عليه وآله وسلم قال
ُ ابن
ُ أن ر
ِ عمر ر
ِ عن
ُ  فإن،ُصو ُموا حتهي تر ْوه
((ال ه
غ هم عل ْي ُك ْم فأ ْك ِملُوا
ُ ش ْه ُر تِ ْس ٌع و ِع ْش ُرون ليْلةً فَل ت
))ْال ِعدهة ثَل ِثين
Overgeleverd door Abdoellah ibn Oemar رضي هللا عنهما, hij zei dat de Boodschapper
van Allah  ﷺzei: “De maand telt 29 nachten, dus vast niet totdat je het (de maan)
gezien hebt en als het voor jullie (d.m.v. bewolking) verborgen is maak dan dertig
dagen compleet.” (Al Bukhari)

صو ُموا
ُ ((  قال النبي صلى هللا عليه وسلم،عن أبي هريرة رضي هللا عنه
ُ ِل ُرؤْ يتِ ِه وأ ْف ِط ُروا ِل ُرؤْ يتِ ِه فإ ِ ْن
))غ ِبي عل ْي ُك ْم فأ ْك ِملُوا ِعدهة ش ْعبان ثَلثِين
Overgeleverd door Aboe Hoerairah  ;رضي هللا عنهde Profeet  ﷺzei: “Vast als het (de
maan) gezien is en eet (Eid-oel-Fitr) als het gezien is en als het voor jullie (d.m.v.
bewolking) verborgen is maak dan dertig dagen van Shabaan compleet.” (Al Bukhari)

ﷺ

 فقد عصَٰ ى أبا القا ِس ِم، من صام يوم الش ِك: قال ع همار،بن ُزفر
ِ عن
ِ ص لة

Overgeleverd door Silah ibn Zoefar  ;رضي هللا عنهAmmaar  رضي هللا عنهzei: “Degene die
op de dag van twijfel vast, is ongehoorzaam aan Ab-oel-Qaasim ﷺ.”
* De dag van twijfel is de 30e van Shabaan.

Ramadaan

Evenementen
deze maand
 03 - Dag van overlijden van Khatoen-eDjannat رضي هللا عنها
 10 - Dag van overlijden van Oemm-oelMoe’mininien
Khadiedjat-oelKoebra رضي هللا عنها
 17 - Dag van overlijden van Oemm-oelMoe’mininien Aaïshah Siddieqah رضي
هللا عنها
 17 - Yaume Badr
 20 - Fatah Makkah
 21 - Dag van overlijden van Amier-oelMoe’mininien Hazrat
Alie رضي هللا عنه
 27 - Laylat-oel-Qadr
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Deze maand

ِ سو ُل
هللا ﷺ
ُ قال ر
ُ س ِمي رم
ضان
ُ ”إنما
 ه،
ألن رمضان
”ض الذُنُوب
ُ يُ ْر ِم
ابن مردوية و ألصبهان

De Boodschapper van
Allah  ﷺzei: “Als de
maand van Ramadaan
begint, worden de
deuren van de hemel
geopend en de deuren
van de hel worden
gesloten en de duivels
worden vastgeketend.”
Al Bukhari

ِ سو ُل
” هللا ﷺ
ُ قال ر
إذا جاء رمضان
، فتحت اٴبواب الجنهة
ُ و
، ار
ِ غ ِلقت اٴبواب اٴلن
”ت الشياطين
ِ صفد
ِ و
رواہ البخاری

De maand van Ramadaan is de negende maand van het Islamitische jaar. Volgens vele
groot geleerden is de naam afkomstig van het woord ar-ramd, wat erge hitte betekent. De
Boodschapper van Allah  ﷺzei: ”Ramadaan wordt Ramadaan genoemd omdat
Ramadaan de zonden verbrandt.” Een andere verklaring van de moefassirien is dat Ramadaan een naam van Allah tabaraka wa taála is en omdat in deze maand Allah tabaraka wa taála dag en nacht aanbeden wordt, wordt deze maand de maand van Allah genoemd. Daarom heeft de Boodschapper van Allah  ﷺgezegd: “Zeg niet dat Ramadaan is
gekomen en Ramadaan is gegaan, maar zeg: ‘de maand (van) Ramadaan is gekomen
en gegaan.’” Allah tabaraka wa taála noemt het in de Qurán ook ( ش ْه ُر رمضانde maand
van Ramadaan).
De maand Ramadaan is een bijzondere en zegenvolle maand voor moslims, overal in de
wereld. Het is de maand waarin de eerste openbaringen van de Heilige Qurán op de
Boodschapper van Allah plaatsvonden ( ُ) ش ْه ُر رمضان الهذِي أ ُ ْن ِزل فِي ِه ْالقُ ْرآن. Volgens de
overleveringen zijn de eerste verzen van de heilige Qurán op de 17e; en volgens sommige overleveringen op de 24e van de maand Ramadaan geopenbaard. En ook de voorgaande heilige geschriften zijn in deze heilige maand geopenbaard. De Boodschapper
van Allah zei: “De geschriften van Ibrahiem alaihis salaam zijn op de eerste nacht van de
maand Ramadaan geopenbaard; de Tauraah werd op de 6e van de maand Ramadaan
geopenbaard; Indjiel werd op de 13e van de maand Ramadaan geopenbaard; Zaboer
werd op de 18e van de maand Ramadaan geopenbaard en de Qurán werd op de 24e van
de maand Ramadaan geopenbaard.” Daarnaast liet Djiebriel alaihis salaam elk jaar in de
maand Ramadaan de volledige Qurán (wat tot die tijd al geopenbaard was) aan de Boodschapper van Allah  ﷺhoren. De zegeningen van deze maand zijn ongekend. Hazrat
Salmaan Faarsie zei: ”De Boodschapper van Allah  ﷺsprak ons toe op de laatste dagen
van Shabaan en zei: ’O Mensen, er is op jullie een grootse maand aangekomen, een gezegende maand, een maand waarin een nacht is die beter dan 1000 maanden is. Allah
tabaraka wa taála heeft het vasten in deze maand verplicht gesteld en aanbidding in de
nachten ervan nafl (vrijwillig). Degene die hierin een vrijwillige goede daad (nafl) verricht,
zal beloond worden alsof hij een verplichte daad (Farz) heeft uitgevoerd in een andere
maand; en degene die een Farz uitvoert zal beloond worden alsof hij 70 verplichte daden
heeft uitgevoerd. En het is de maand van geduld (sabr) en de beloning voor geduld is het
Paradijs. En het is een maand van sympathie en een maand waarin de voedselvoorzieningen van de gelovige worden vermeerderd. Degene die in deze maand iemand (die
vast) iftaar laat doen, zijn zonden zullen vergeven worden en hij zal van het vuur bevrijd
worden en hij zal net zoveel zegeningen krijgen als de persoon die vastte, zonder dat de
zegeningen van de andere in mindering worden gebracht.’ Wij (de metgezellen) zeiden:
‘O Profeet van Allah, niet elk van ons heeft zoveel dat hij iemand iftaar kan laten doen.’
De Profeet  ﷺzei: ‘Allah tabaraka wa taála geeft deze zegeningen aan degene die
iemand (die vast) iftaar laat doen met een slokje melk of een dadel of een slokje water.
En degene die iemand volledig laat eten (tot zijn buik vol is), Allah tabaraka wa taála zal
hem uit mijn rivier (al-Kauthar) laten drinken; hij zal nooit meer dorst krijgen, totdat hij het
Paradijs betreedt. En het is een maand waarvan de eerste tien dagen genade van Allah
(rahmat), en de middelste tien dagen vergeving (maghfirat), en de laatste tien dagen bevrijding van het vuur zijn.’”
Het is een maand waarin mensen extra verdraagzaam, toeschietelijk en vrijgevig zijn.
Een maand waarin de eenheid en saamhorigheid van de mensheid centraal staan. In
veel Islamitische landen, maar ook in Nederland is het gebruikelijk om in deze periode de
familie- en vriendschapsbanden extra aan te trekken. Elkaar uitnodigen, bezoeken en
samen het vasten verbreken hoort hierbij. De behoeftigen voeden en kleden gebeurt frequenter in deze maand. Bovenal is de maand Ramadaan een periode om de gunsten
van Allah te waarderen; de waarde van het voedsel te leren kennen en aan Hem dankbaarheid te tonen.

Het vasten

Wat de maand Ramadaan bijzonder maakt onder alle maanden, naast het feit dat dit de
maand van openbaring van de Qurán is, is dat Allah tabaraka wa taála het vasten in deze
maand aan de gelovigen heeft voorgeschreven:

)فم ْن ش ِهد مِ ْن ُك ُم ال ه
(ص ْمهُ وم ْن كان م ِريضًا أ ْو عل َٰى سف ٍر ف ِع هدة ٌ مِ ْن أي ٍهام أُخر
ُ ش ْهر ف ْلي
‘degene die deze maand beleeft, laat hem daarin vasten, En wie ziek is of op reis is, kan
de periode in andere dagen voltooien.’
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Het vasten in deze maand is dus verplicht op alle volwassen moslims; die geestelijk en
lichamelijk gezond zijn en niet op reis zijn.
Met ziek zijn wordt er bedoeld dat men zo ziek is, dat door het vasten de ziekte erger
wordt of dat er levensgevaar ontstaat. In dat geval moet men het vasten inhalen op een
andere dag. Als men zodanig ziek is dat men nooit meer kan vasten, dan moet men Fidya geven. Fidya houdt in dat als men nooit meer kan vasten wegens ziekte of ouderdom, dan moet men voor elke dag dat hij moet vasten een arme 2 maaltijden geven (of
het bedrag daarvan). Veel mensen denken, vooral veel suikerpatiënten, dat als ze in de
zomerdagen niet kunnen vasten dat ze dan Fidya kunnen geven, maar dat is niet zo. Als
een zieke in de maand Ramadaan niet kan vasten omdat de dagen te lang zijn, is hij/zij
verplicht om het in de wintermaanden, wanneer de dagen heel kort zijn, te vasten. Als
het vasten in de korte winterdagen ook niet mogelijk is en dat zal zijn/haar hele leven zo
blijven, dan pas mag men Fidya geven.
Ook als je op reis bent, ben je niet verplicht in die dagen te vasten, maar als je toch vast
dan is je vasten wel geldig en dat is ook beter voor jou, zoals Allah tabaraka wa taála
vermeldt:

قال رسو ُل هللا ﷺ ” ا هٕن
ہلل ه
کل
ِ عز و ج هل في
ليل ٍة ِم ْن رمضان
ستمائة اٴلف عتيق ِمن
آخر ليل ٍة
ُ النار فإذا کانا
ِ
ْ اَٴعْتق بعد ِد
” من مضی

َصو ُموا خي ٌْر ل ُك ْم ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم ت ْعل ُمون
ُ وأ ْن ت

‘en het vasten is beter voor jou’ (Al– Baqarah 184)
Als men het vasten mist door ziekte of omdat men op reis is, dient men het vasten op
andere dagen in te halen.
Het vasten is naast de getuigenis; het gebed; de Hadj (bedevaart) en de zakaat
(armenbelasting), één van de vijf zuilen van de islam.
Het woord as-saum in het Nederlands vertaald naar het vasten betekent in het Arabisch
“zich onthouden van…”. In het geloof (Islam) betekent het “het met de intentie van aanbidding (ibaadat) van Allah tabaraka wa taála zich onthouden van eten, drinken en geslachtsgemeenschap; vanaf het aanbreken van de dageraad (begintijd van het Fadjr
gebed) tot het ondergaan van de zon.”
De intentie (nieyyat) is dus ook verplicht; zonder intentie is het vasten niet geldig. De
intentie voor het vasten in de maand Ramadaan en overige nafl en waajib (met vastgestelde dag) vasten kan vanaf zonsondergang tot de Zahwa e Kubra gedaan worden,
maar het is beter de intentie ‘s avonds al te doen. De intentie voor het vasten vóór
Zahwa e Kubra is in het geval dat een vrouw in haar maandelijks periode zit en daardoor ‘s avonds niet de intentie kon doen om de volgende dag te vasten, overdag voor
Zahwa e Kubra rein wordt en ze sinds het aanbreken van de dageraad niets heeft gegeten of niets heeft verricht waardoor het vasten verbreekt; dan kan ze alsnog de intentie
doen voor het vasten. Hetzelfde geldt voor een reiziger die overdag voor Zahwa e Kubra
in zijn woonplaats aankomt.
Voor alle overige vasten inclusief de qaza van de maand Ramadaan moet de intentie
tussen zonsondergang en het aanbreken van de dageraad gedaan worden.
De intentie is een voornemen in het hart en het is niet verplicht het mondeling te zeggen, maar als je dat doet dan is het beter. Als een persoon dus voor sehrie opstaat, dan
is dat al een intentie, tenzij hij expliciet de intentie heeft om niet te vasten.
De intentie kan als volgt gedaan worden:
Als men ‘s avonds de intentie doet leest men:

َ
ً َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ََْ
ٰ َ
ْ عایل ِم ْن َف
ٰ
ض َر َمضان ھذ
ر
ت
ہلل
دا
نويت ان اصوم غ
ِ

Ik neem de intentie om morgen de fard van deze Ramadaan te vasten voor Allah de
Verhevene.
Als men overdag vóór de Zahwa e Kubra de intentie doet leest men:

َ
ٰ َ
َ الی ْو
َ َن َو ْي ُت َا ْن َا ُص ْو َم ٰاھذا
ْ عایل ِم ْن َف
ٰ
ض َر َمضان ھذا
ر
ت
ہلل
م
ِ
ِ

Ik neem de intentie om deze dag de fard van deze Ramadaan te vasten voor Allah de
Verhevene.
Maar de intentie kan uiteraard in elke andere taal, in je eigen woorden gedaan worden.

De Boodschapper van
Allah  ﷺzei: “Er worden
voor Allah Azza wa
Djalla elke avond van de
maand Ramadaan
600 000 mensen uit de
hel bevrijd en op de
laatste avond van de
maand worden er zoveel
mensen bevrijd uit de
hel als er in de hele
maand was bevrijd.”
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ُ ُّ َ َ َ ُ ُ ه
اَّلل ﷺ
ِ كل قال رسول
َ َ ُ ََ ْ َ َ
ُ اع
ف
عمل ابن آدم يض
َ َ َ ْ َ ُ ْْ َ ِ ُ َ ِ َ َ ْ
الحسنة عش أمث ِالها ِإیل
َ َس ْبعم َائة ض ْعف َق
ال
ِ
ٍ ِ
ُه
َالص ْوم
َّ اَّلل َع َّز َو َج َّل إال
َِ َ
َ
ُ َّ َ
ف ِإنه ِیل َوأنا أ ْج ِزي ِب ِه
رواہ البخاری و مسلم

قال رسول هللا ﷺ
َ
َ َم ْن
صام َر َمضان
ُ ً
إيمانا ً َوِا ْحتسابا غ ِف َر
ْ َ َّ َ َ ُ َ
له ما تقد َم ذن ِب ِه
De Boodschapper van
Allah zei: “Degene die
met geloof en hopend op
beloning van Allah vast,
zijn vorige zonden zullen
vergeven worden”

رواہ البخاری

De zegeningen en beloningen voor het vasten zijn ook onvoorstelbaar. De Boodschapper
van Allah  ﷺzei: “Elke (goede) daad van de kinderen van Adam (alaihis salaam) wordt
10 tot 700 keer meer beloond, Allah tabaraka wa taála zei: ‘Behalve het vasten, die is
voor mij en ik zal dat belonen.’”
Uiteraard zijn alle aanbiddingen voor Allah tabaraka wa taála, maar wat in deze hadith
wordt bedoeld, is dat Allah tabaraka wa taála de (goede) daden van de Moslim 10 tot 700
keer meer - afhankelijk van de intentie, inzet en oprechtheid van de dader - beloont. Hoe
oprechter, hoe meer de beloning. Echter, voor het vasten is dit niet het geval. Voor het
vasten wordt er niet naar de intentie en oprechtheid gekeken, omdat het vasten alleen en
alleen voor Allah verricht wordt. De vastende persoon blijft dorstig en hongerig vanaf de
schemering tot zonsondergang. In deze tijd krijgt hij genoeg gelegenheden waarin hij alleen is, waarin niemand hem ziet; hij heeft de mogelijkheid om iets te eten of te drinken
zonder dat iemand het ziet of erachter komt, maar hij doet het niet, omdat hij weet dat
Allah tabaraka wa taála hem ziet. Hij vast dus alleen voor Allah tabaraka wa taála en
voor niemand anders. In tegenstelling tot andere aanbiddingen zoals het gebed, hadj en
zakaat, die men zou kunnen verrichten om het aan anderen te laten zien.
Op de dag des Oordeels zal een vastende persoon gebracht worden. Deze man zal
schuldig zijn voor het niet nakomen van zijn plichten aan anderen. De schuldeisers zullen
komen en hun schulden opeisen. Met de zegeningen van zijn goede daden zullen zijn
schulden afgelost worden, zelfs de zegeningen van zijn gebeden, hadj en zakaat totdat
er alleen de zegeningen van het vasten overblijven. Maar de schulden zijn nog niet afgelost. Allah tabaraka wa taála zal dan zeggen: ‘Deze (het vasten) niet, deze zijn voor mij,
de zegeningen van het vasten zal aan niemand gegeven worden.’ Allah tabaraka wa
taála zal dan zijn overige schulden aflossen en hem in ruil voor het vasten het Paradijs
schenken.
De Boodschapper van Allah zei: “Er is in het Paradijs een deur die Ar-Rayyaan heet. De
mensen die vasten, zullen op de dag des Oordeels door deze deur het Paradijs betreden,
niemand anders zal via deze deur betreden. Er zal geroepen worden ‘waar zijn degenen
die gingen vasten?’ Ze zullen opstaan en niemand behalve zij zullen door die deur het
Paradijs betreden. En als ze het betreden hebben, zal de deur gesloten worden en niemand zal het betreden.”
De ahaadith over de zegeningen van het vasten zijn te veel om ze hier op te noemen.
Het vasten heeft echter niet alleen met niet eten en drinken te maken, maar de vastende
hoort zich van alle zonden en vooral van liegen, roddelen en schelden te onthouden en
de dag en avond in aanbidding van Allah tabaraka wa taála door te brengen. De Boodschapper van Allah  ﷺzei: “Degene die leugens en het praktiseren daarop en slechte
daden niet opgeeft, dan maakt het Allah  ع هز وج هلniet uit of hij zijn eten en drinken heeft
gelaten.” (m.a.w. Allah  ع هز وج هلzal zijn vasten niet accepteren).
Enkele zaken die het vasten verbreken

َّ أن
النب ﷺ قال ” َمن
ُّ لم َي َد ْع قول
الزور
َ
َ
،والجهل
والعمل به
ٌ
ہلل حاجة أن
ِ فليس
ْ َي َد َع طعامه
” وشابه
رواہ البخاری



Het bewust eten, drinken of roken (sigaret, huqqa, shisha) tussen de ochtendschemering en zonsondergang. (Als dit gebeurt omdat men vergeten is dat hij aan het
vasten was, moet men doorgaan met vasten, het vasten is in dit geval nog geldig).



Wanneer iemand iets per ongeluk eet verbreekt het vasten ook; dus in het geval dat
hij ervan bewust was dat hij aan het vasten was. Bijv. iemand gooit een erwt naar
hem toe en hij vangt het op met zijn mond en slikt het per ongeluk door. Of tijdens het
zwemmen wordt er water doorgeslikt.

 Het opzettelijk een volle mond braken; als het minder dan volle mond is, dan is het
vasten niet verbroken.


Bij onopzettelijk een volle mond overgeven is het vasten pas verbroken als een korrel
zo groot als een erwt terug wordt ingeslikt.
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Bij een bevalling of wanneer de menstruatie zich voordoet tussen de ochtendschemering en zonsondergang.



Tijdelijk verlies van bewustzijn.



Het hebben van geslachtsgemeenschap tussen ochtendschemering en zonsondergang.



Het gebruiken van neusdruppels.



Het gebruik van inhalatoren.



Het inhaleren van of snuiven van het rook van wierook verbreekt het vasten als
je het met opzet doet.
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Door onderstaande handelingen verbreekt het vasten niet.


Bloeden van het tandvlees verbreekt het vasten niet, tenzij je de smaak van het
bloed in je keel proeft.



Bloedtest (bloedprikken).



Oogdruppels gebruiken tijdens het vasten.



Het gebruiken van lippenstift en lippenbalsem verbreekt het vasten niet, maar als
iemand de gewoonte heeft om aan zijn/haar lippen te likken dan is het voor die
persoon niet toegestaan.

N.B.: Door onbewust te eten tijdens het vasten, verbreekt men het vasten niet. Een
overlevering vertelt dat de Boodschapper van Allah zei: “Indien één van jullie vergeet
(dat hij aan het vasten is); en hij eet of hij drinkt, dan completeert hij zijn vasten, want
Allah heeft hem gevoed en te drinken gegeven.”

قال رسول هللا ﷺ

َْ َ َ َ َ َ
ش َب
ِ ” َ ْإذا ن ِس فأكل َو
َّ ُ
 ف ِإنما،فل ُي ِت َّم َص ْو َمه
ُ وس
ُ ْأط َع َم ُه
َ هللا
”قاہ
.متفق عليه

(Hadith, Al-Boekharie en Moesliem)

Sahrie en Iftaar
De Sahrie (het ontbijt) en de Iftaar (de maaltijd waarmee het vasten beëindigd wordt)
zijn ook bijzonder en gezegend. De boodschapper van Allah  ﷺzei: “Het verschil tussen
onze vasten en het vasten van de Joden en Christenen is het eten van de Sahrie.”
Veel mensen vinden het lastig om voor de Sahrie wakker te worden en vooral in deze
dagen wanneer de nacht heel kort is. Maar de Boodschapper van Allah  ﷺheeft het
wakker worden en het eten van de Sahrie aangeraden; hij zei: “Eet de soehoer, want er
is daarin barkat (zegeningen).”
Ook in de Iftaar zijn er zegeningen en met name als deze met een dadel gedaan wordt.
De Boodschapper van Allah  ﷺzei: “Als jullie Iftaar doen, doe het dan met dadels, want
daar zit zegeningen in en als iemand geen dadels ter beschikking heeft doe de iftaar
dan met water, want dat is rein.”
Tijdens de Iftaar leest men de volgende doea:

ُ ْ َ ْ َ َ ْ ٰ َ َ ُ ْ ٰ ُ َّ ى َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ه
اللهم إن لك صمت و ِبك آمنت وعليك توكلت وعٰل ِرز ِقك أفطرت
َََ
فتق َّبل ِم ىب

قال رسول هللا ﷺ
َ
َ ْ ” َف ْص ُل َما َب
ي ِص َي ِامنا
َ ْ َْ َ َ
، اب
ِ و ِص َي ِام ُأه ِل ال ِكت
َّ أ ْك َلة
”الس َح ِر
.رواہ مسلم
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ِ ِبس ِْم ه
الر ِح ِيم
الرحْ َٰم ِن ه
َّللا ه
ِإنها أ ْنز ْلناه ُ ِفي ليْل ِة 
ُْالقد ِْروما أدْراك ما ليْلة
ْالقد ِْر  ليْلةُ ْالقد ِْر خي ٌْر
ف ش ْه ٍر  تن هز ُل
ِ ِم ْن أ ْل
الرو ُح فِيها بِإ ِ ْذ ِن
ُّ ْالمَلئِكةُ و
ر ِب ِه ْم ِم ْن ُك ِل أ ْم ٍر سَل ٌم
ْ هِي حت ه َٰى م
طلعِ ْالفجْ ِر

ُ ُ َ
هللا ﷺ
ِ قال رسول
ْ َ َ
َ ”
تح َّر ْوا ليلة القد ِر
ْْ
َ ف ْالو ْتر م
العش
ن
ِ ِ ِ
ِ
َ َ ََ ْ
َواخ ِر ِمن رمضان
ِ االٴ
”
رواہ البخاری
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Layla-toel-Qadr
De hele maand Ramadaan zit vol met zegeningen. De rivier van de genade van Allah
tabaraka wa taála is vanaf de eerste tot en met de laatste dag van deze maand heel erg
onstuimig. Maar er is in deze maand één nacht die de leider is van alle dagen en nachten
van deze maand; een nacht die beter is dan duizend maanden en dat is de nacht van
Qadr (Layla-toel-Qadr); de nacht van waarde oftewel de waardevolle nacht. De onstuimigheid van de rivier van de genade van Allah wordt zodanig heftig in deze nacht dat het
de zonden van elke zondaar als riet en stro meesleurt.
Allah tabaraka wa taála heeft een hele Surah geopenbaard in roem van deze nacht, namelijk de Surah Al-Qadr; waarvan de vertaling als volgt luidt: “Waarlijk, wij hebben het (de
Qurán) nedergezonden in de waardevolle nacht, en wat weet jij (er van) wat de waardevolle nacht is? De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden, Daarin dalen de
engelen en Djibriel neer op bevel van hun Heer voor elke zaak. In alles vrede, tot het
rijzen van de dageraad.”
De reden van openbaring van deze Surah is als volgt: Op een dag zat de boodschapper
van Allah  ﷺsamen met zijn metgezellen te praten. Het gesprek ging over ibaadaat
(aanbidding). Tijdens het gesprek kwam een persoon van het volk van Israël ter sprake.
Zijn naam was Shamóen; hij had Allah tabaraka wa taála 1000 maanden (83,33 jaren)
aanbeden; hij bracht de dag vastend en vechtend tegen de vijanden van zijn geloof door
en als het avond werd dan bracht hij de nacht in aanbidding van Allah door. De metgezellen van de Boodschapper van Allah zeiden: “O Boodschapper van Allah, wat aanbidding
betreft kunnen wij de status van de mensen van het volk van Israël niet bereiken. Hun
leeftijden waren lang en die van ons is niet zo lang. En de korte leeftijd die wij hebben
gekregen van Allah tabaraka wa taála, een deel daarvan brengen wij slapend door en
een deel om te werken, zodat we ons gezin kunnen voeden. En een deel van ons leven
wordt ook door ziekte in beslag genomen, dan blijft er weinig tijd over voor aanbidding
van Allah tabaraka wa taála. Toen de Boodschapper van Allah  ﷺdit hoorde werd hij
verdrietig. Allah tabaraka wa taála stuurde op dat moment Djibriel alaihis salaam met surah al Qadr, met de boodschap van: “O geliefde Profeet, het maakt niet uit dat de leeftijden van uw volgelingen korter zijn dan de voorgaande volken, want ik heb hun een nacht
in elke jaar gegeven die gelijk is aan de nachten van duizend maanden.”
M.a.w. elke aanbidding in de nacht layla-toel-Qadr is gelijk aan de aanbidding van de
nachten van duizend maanden. Dus stel je voor iemand verricht 2 rakaát gebed op de
nacht van layla-toel-Qadr, dan krijgt hij de zegeningen voor het verrichten van 2 rakaát
nafl 1000 maanden lang.
Welke nacht is de layla-toel-Qadr?
De Boodschapper van Allah  ﷺzei: “Zoek de nacht van Qadr in de oneven nachten van
de laatste 10 nachten van de Ramadaan.”

َ َّ َّ ُ ه
اللهم ِإنك
ٌَع ُف ٌّو َكريم
َب ْال ِ َع ْفو
ُّ ُتح
ِ
ََ ْ ُ ى
فاعف عب

Doe’a voor in de nacht
van layla-toel-Qadr

De laylat-oel-Qadr is dus verborgen in de oneven nachten van de laatste tien nachten
van de maand Ramadan; dus in de 21e, 23e, 25e, 27e, en de 29e nacht. Maar de overgrote meerderheid van de geleerden zijn het er over eens (door ervaring en experimenten) dat de nacht van Qadr de 27e nacht is.

Nafl gebeden in de nacht van Laylatoel Qadr
Oemmoel moe’minien Hazrate Aaïsha Siddieqa  رضي هللا عنهاvroeg aan de
Boodschapper van Allah: “O Boodschapper van Allah, wat zal ik lezen als ik de nacht
van Qadr vind?” De Boodschapper van Allah zei: ’Zeg dan,

ه
ْ الل ُه َّم إ َّن َك َع ُف ٌّو َكر ٌيم ُتح ُّب ْال َع ْف َو َف
ُ اع
ف َع ىب
ِ
ِ
ِ
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Hazrat Alie  رضي هللا عنهvermeldt: “Degene die in de nacht van Qadr de soerah al Qadr 7
keer leest, Allah tabaraka wa taála zal hem van al zijn problemen verlossing geven,
70.000 engelen zullen voor hem smeekbedes doen voor het betreden van het Paradijs.”
Uiteraard kan er in deze nacht elk willekeurig nafl gebed verricht worden, maar hierna
staan er enkele gebeden die door de metgezellen van de Boodschapper van Allah zijn
aangeraden.


2 Rakaát namaaz Nafl: In elke rakaát 1x soerah Fatiha, 1x lenna Anzalnahoe
(Soerah al Qadr), 3 x Qoel HoeWallahoe Ahad (Soerah Ichlaas). Na Salaam
leest men de bovenvermelde smeekbede.



4 Rakaát namaaz Nafl: In elke rakaát 1x soerah Fatiha, 1x Ienna Anzalnahoe, 27
x Qoel HoeWallahoe Ahad. Na Salaam leest men de bovenvermelde smeekbede.
(Fazaiel AshShohoer wal Ayyaam)



4 Rakaát namaaz Nafl: In elke rakaát 1x soerah Fatiha, 3x lenna Anzalnahoe. 50
x Qoel HoeWallahoe Ahad. Na Salaam verricht men een extra Sadjda. In Sadjda
leest men: 1x Soebhanallah Walhamdoeliellah Wa Laa Ielaha Iellal-Lahoe Wallahoe Akbar. Zittend leest men de bovenvermelde smeekbede.
(Fazaiel Ash-Shohoer wal Ayyaam)



2 Rakaát namaaz Nafl: In elke rakaát 1x soerah Fatiha, 7x Qoel HoeWallahoe
Ahad. Na Salaam Tasbieh: 7x Astagfieroellaha Rabbie Mien Koellie Zambiew
Wa Atoeboe Ielaih.



4 Rakaát namaaz Nafl: In elke rakaát 1x soerah Fatiha, 1x Al Hakoemoettakasoer, 11x Qoel HoeWallahoe Ahad.
(Noezhatoel Madjalies)



20 Rakaát namaaz Nafl: In elke rakaát 1x soerah Fatiha, 21x Qoel HoeWallahoe
Ahad.
(Tazkieratoel Waa-iezien)



2 Rakaát namaaz Nafl: In elke rakaát 1x soerah Fatiha, 7x Qoel HoeWallahoe
Ahad. Na Salaam, 70 x Tasbieh: Astagfieroellaha Rabbie Mien Koellie Zambiew
Wa Atoeboe Ielaih.

عن ابن عباس رض هللا
عنهما قال فرض رسول هللا
ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم
من اللغو والرفث وطعمة
 من أداها قبل،للمساكي
 ومن،الصالة فه زكاة مقبولة
أداها بعد الصالة فه صدقة
.من الصدقات

(Doerratoen Nasihien)

Sadqa e Fitr
Fouten en onvolmaaktheden zijn een deel van het menselijke leven. Maar gelukkig heeft
Allah tabaraka wa táala oplossingen geboden voor al onze problemen. Bijvoorbeeld als
men ziek wordt, dan moet men medicijnen innemen. Zo kan het zijn dat onze vasten
ziek wordt door onze tekortkomingen (leugens, roddels, schelden etc..). Daarvoor heeft
Allah tabaraka wa taála Saqa e Fitr op ons verplicht (waadjib), zodat daarmee onze vasten gezuiverd kan worden. Hazrat Abdoellah ibn Abbaas vermeldt: ”De Boodschapper
van Allah  ﷺheeft sadqa-toel-fitr verplicht; het dient ter reiniging van fouten en
tekortkomingen van de vastende persoon en ook als voedsel voor de armen. Dus degene die het voor het (Eid) gebed voldoet, van hem zal het geaccepteerd worden als zakaat-ul-Fitr en degenen die het na het gebed voldoen, dan is het gewoon een sadqa uit
alle andere sadaqaat (dus geen sadqa e Fitr meer).”
De Sadqa e Fitr is Waadjib en moet afgedragen worden te allen tijde. De juiste tijd is
uiteraard voor het Eid gebed, maar als dat om één of andere reden niet is gelukt dan
moet het alsnog afgedragen worden. De verplichting blijft je leven lang totdat je het afgedragen hebt. Sadqa e Fitr is waadjib voor elke persoon in het gezin; volwassen of onvolwassen. De Boodschapper van Allah zei: “De vasten van elk persoon blijft tussen de
hemel en aarde hangen, totdat hij Sadqa e Fitr heeft voldaan.”

َ قال النب ﷺ
” قال
شهر رمضان معلق
بي السماء واألرض
وال يرفع إیل هللا إال
” بزكاة الفطر
الجامع الصغير
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Enkele bijzondere gebeurtenissen van deze maand

 إنما:قال
أنه
فاطمة بضعة
مب يؤذيب ما
.آذاها
.رواہ مسلم

َ ِ َع ْن َاٴن ُھ َر َير َة َر
ض
َ َ
ْ َِ ُ
 اٴَن:قال
هللا عنه
َّ ُ ْ
َ ب ﷺ َف َق
َّ الن
:ال
ِج ِبیل
ِ
ٰ
َ
 ھ ِذ ِہ، هللا
يا َر ُس
ِ َ ول
ْ َ ْ ُ َ َ
، يجة قد اٴَتت
خ ِد
ٌ َم َعھا ا َن ٌاء فيه ا
ْدام اٴو
َ ٌ ِٕ ِ َ َْ ِ ْ ِٕ ٌ َ
 ف ِٕاذا، طعام اٴو شاب
ْ ْ َ َ َْ َ
ْھ اٴَتتک فاٴق َراٴ
َ الس
َّ َع َل َيھا
الم ِم ْن ىرب ھا
ْ  و َب ْى، َو ِم ّب
بيت
ٍ شھا ِب
َ ْ
ّ َ
من ق َص ٍب ال
الجن ِة
ف
َب فيه و ال َن َصب
َ َص َخ
ِ ِ

ُ ُ َ َ
: هللا ﷺ
ِ قال رسول
َ ” َک ُم َل م
جال
الر
ن
ِ
ِ ِ
َ
ْ
ٌ َک
 و ل ْم َيک ُم ْل ِم ْن، ثب
ُ
ُ
َّ
النساء ٕاّل آسية ْام َراٴَة
ِ
ُ ْ ََُْ
َ
ِف ْرعون و مريم ِبنت
َ
ْ َّ
 و ٕان فض َل،ِع ْم َران
ٰ َ
النساء
عائشة عٰل
ِ
ََّ
ٰ
ْ َ َ
ید عٰل
ل
ض
ِ الب
ِ ِ کف
َ
”عام
ِ سائر الط
ِ

De derde dag van de maand Ramadaan is de overlijdensdag van de koningin van het
Paradijs, hazrat Fatima-tuz-Zahra رضي هللا عنها. Zij was de jongste en meest geliefde
dochter van de Boodschapper van Allah ﷺ. Ze was getrouwd met Hazrat Ali رضي هللا عنه
en ze was de moeder van de twee grote martelaren Imam Hasan en Imam Hoesein
رضي هللا عنهما. De Boodschapper van Allah zei: “Fatimah is een deel van mij, wat haar pijn
doet, doet mij pijn.”
De tiende dag van de maand Ramadaan is de overlijdensdag van de moeder van alle
gelovigen hazrat Khadiedja-toel-Koebra رضي هللا عنها. Zij is de eerste en meest geliefde
echtgenote van de Boodschapper van Allah ﷺ. Zij is de eerste persoon die de Islam
accepteerde en troost en comfort bood aan de Boodschapper van Allah  ﷺtoen de hele
wereld tegen hem was. Zij was gezegend om de Profeet  ﷺ25 jaar lang te dienen.
Overgeleverd door Aboe Hoerairah  رضي هللا عنه, hij zei:
Djiebriel alaihis salaam kwam bij de Profeet  ﷺen zei: “O Boodschapper van Allah,
Khadiedja is onderweg naar u toe met een pan met vleessoep (of eten of drinken). Als
ze bij u is, groet haar dan namens haar Heer en namens mij en geef haar de blijde
boodschap, dat ze een huis van parels in het paradijs heeft, waar geen lawaai is en ook
geen vermoeidheid.”
De zeventiende dag van de maand Ramadaan is de overlijdensdag van Oemm-oelMoe’minien hazrat Aaïsha Siddieqah رضي هللا عنها. Zij is de dochter van Amier-ul
Moe’minien sayyidoena Hazrat Aboe Bakr Siddieq. Zij heeft de Boodschapper van Allah
9 jaar lang als zijn geliefde echtgenote gediend en heeft 2210 ahaadith van de Boodschapper van Allah overgeleverd.
De Boodschapper van Allah  ﷺzei: ”Uit de mannen hebben velen perfectie behaald,
maar uit de vrouwen zijn het maar Asia; de vrouw van Farao en Mariam; dochter van
Imraan en ongetwijfeld de superioriteit van Aisha op de rest van de vrouwen is net als
die van Tharied (een speciale maaltijd) op de rest van het eten.”
De zeventiende dag van de maand Ramadaan is ook de dag waarin de slag van Badr
plaatsvond. De slag van Badr is een bijzondere slag die de Moslims, ondanks dat ze in
een grote minderheid waren, met behulp van Allah tabaraka wa taála hebben gewonnen. De Moslims waren in een aantal van 313 en ze hadden maar 2 paarden, 6 schilden
en 8 zwaarden tot hun beschikking. Terwijl het leger van de ongelovigen 1000 man
groot was, waarvan elke man zwaar bewapend was en beschikking tot paarden had. In
deze slag zijn een paar grote vijanden van de Islam gesneuveld, zoals Aboe Djahl en
Oemayyah. De Boodschapper van Allah  ﷺhad zelfs, voordat de strijd begon, met
cirkels op de grond aangegeven waar deze grote vijanden zullen vallen. Allah tabaraka
wa taála heeft deze slag in de Qurán genoemd:

َّللا لعله ُك ْم ت ْش ُك ُرون
َّللاُ ِببد ٍْر وأ ْنت ُ ْم أذِلهةٌ فاتهقُوا ه
ولق ْد نصر ُك ُم ه

“En Allah heeft jullie geholpen in Badr toen jullie klein in aantallen waren, dus vrees Allah, opdat jullie dankbaar zijn.”
(Aal Imraan 123)
De éénentwintigste dag van de maand Ramadaan is de overlijdensdag van Amier-ulMoe’minien sayyidoena hazrat Alie ibn Abie Taalib رضي هللا عنه. Hazrat Ali is de neef van
de Boodschapper van Allah  ﷺen is de echtgenoot van de koningin van het Paradijs
hazrat Fatima  رضي هللا عنهاen vader van Imam Hasan en Imam Hoesein رضي هللا عنهما.
De volgende vers (55) uit Surah Al Maaïedah is volgens een overlevering geopenbaard
in prijzing van Sayyidoena Hazrat Ali رضي هللا عنه:

َّ صَلة ويُ ْؤتُون
الزكاة و ُه ْم را ِكعُون
َّ سولُهُ والَّذِين آمنُوا الَّذِين يُ ِقي ُمون ال
ُ َّللاُ ور
َّ ِإنَّما و ِليُّ ُك ُم

Alleen Allah is jouw vriend en Zijn Boodschapper en de gelovigen die het gebed in stand houden en aalmoezen geven en ze zijn gebogen voor Allah.
Met “De gelovigen die het gebed in stand houden en aalmoezen geven en ze zijn gebogen voor Allah” wordt Hazrat Alie  رضي هللا عنهbedoeld. De reden daarvan is de
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overlevering van hazrat Ibn Abbaas رضي هللا عنهما, waarin hij zegt dat Hazrat Ali رضي هللا
 عنهhet gebed aan het verrichten was toen een (aalmoes)vrager in de moskee kwam.
hazrat Ali  رضي هللا عنهwas op dat moment in de roekoe, hij strekte zijn pink (waar een
gouden ring om zat) richting de vrager, zodat hij de ring eruit kon trekken. Deze aayat
werd daarna geopenbaard.

Tenslotte een hadith over Zakaat

ُ ض
ُ
َ قال
َ هللا َع ْنه
َ ِ َع ْن َاٴن ُھ َر َير َة َر
رسول هللا ﷺ ” َم ْن
قال
ُ ِ ُ ً ْ ُ ّ َ َُ ُى
ُ
ً
َ
َ
يامة شجاعا
ِ الق
ِ  مثل له يوم، اٴتاہ هللا ماّل فلم يوٴد زکاته
ُ ُ
ُ
ْ َ
َ
ُ ُ ُ ى
َ ٴق َر َع له َزب
-  ث َّم ياٴخذ ب ِل ْھ َز َمت ْي ِه، القيامة
يوم
ه
ق
طو
ي
تان
يب
ا
ِ
ِ ِ
َ ْ
َُ
ُ َ َ ُ َ
ُ
ْ
”  و يقول اٴنا مالک اٴنا کبک- يعب ِشدقي ِه
De Boodschapper van Allah ﷺzei: “Degene aan wie Allah tabaraka wa
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taála rijkdom geeft en hij betaalt daar geen Zakaat over, op de dag des
Oordeels zal zijn rijkdom de vorm van een kale slang gegeven worden, op
wiens ogen twee zwarte stippen zullen zijn, hij zal om zijn nek hangen en in
zijn lippen bijten en zeggen ‘Ik ben jouw rijkdom, ik ben jouw schat.’”
(Al Bayhaqi- Shuab al imaan )

———————————————————————————————————–——

Antwoord vorige uitgave

آن ما ُهو ِشفا ٌء ور ْحمةٌ ِل ْل ُمؤْ ِم ِنين وَل ي ِزي ُد ه
ارا
ً الظا ِل ِمين ِإ هَل خس
ِ ونُن ِز ُل ِمن ْالقُ ْر
Uit welke Surah is deze vers (aayat) en wat is de betekenis ervan?
Antwoord: Dit is de 82e vers uit surah Al-Israa.
En van de Qurán openbaren wij hetgeen een geneesmiddel en genade is voor
de gelovigen; doch voor de onrechtvaardigen vergroot het slechts het verlies.

Vraag
Tot welke Surah behoren de eerste vijf verzen die op de Boodschapper
van Allah  ﷺwerden geopenbaard?

Taal, grammatica
en
spellingscontrole
door:
Yasmin
Akbarkhan,
Naaznien
AbdulkadirSaboerali,
Shagufta
Akbarkhan.

