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“O jullie gelovigen, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het degenen die voor
jullie waren was voorgeschreven, opdat jullie vroom worden.”

Bovenstaande vers komt uit de tweede soerah van de heilige Qurán, soerah alBaqarah. In deze vers vermeldt Allah  ﷻover de verplichting van het vasten in de
maand Ramadaan.
In deze verzen wordt het vasten verplicht gesteld op de moslims. En aangezien het
vasten zwaar op de ziel is, spreekt Allah  ﷻde moslims liefdevol en vererend aan met
de titel ‘gelovigen’ ( يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّ ِذينَ َءا َمنُو- ‘O jullie gelovigen’) om hen aan te moedigen.
Om het feit dat het vasten een aanbidding (ibaadat) is en niet door het verstand te
verwerken is - het verstand kan niet begrijpen hoe honger lijden en dorstig blijven
aanbidding kan zijn - daarom spreekt Allah  ﷻhen als ‘O jullie gelovigen’ aan. Dus
met andere woorden als jullie in Allah  ﷻen zijn Boodschapper  ﷺgeloven, dan is het
jullie plicht om elke opdracht uit te voeren of je het begrijpt of niet.

ُ ع َل ۡي
Vervolgens zegt Allah ﷻ: ٱلص َيا ُم
َ - ‘Het vasten is jullie voorgeschreven’. Met
ِ ڪ ُم
andere woorden: het was al voor jullie vastgesteld en in de Loohe Mahfooz geschreven voordat jullie werden geschapen en zelfs voordat de hemelen en de aarde werden geschapen. Het is niet plotseling verplicht geworden, maar voordat de mens geschapen werd, was al bepaald voor hen dat het vasten noodzakelijk is voor het goed
functioneren en voor de gezondheid en voor het behalen van vroomheid.
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)( رواه الترمذي
Overgeleverd door sayyidoena Aboe Hoerairah  رضي هللا عنهdat de Boodschapper van
Allah  ﷺzei: 'Van drie mensen zullen de smeekbedes niet verworpen worden: degene
die vast, op het moment dat hij iftaar neemt, de imam die rechtvaardig is en de onderdrukte, wanneer hij bidt, Allah  ﷻverheft zijn smeekbede boven de wolken en de
poorten van de hemel worden voor hem geopend en de Heer zegt: "Bij mijn Eer, ik zal
jou zeker helpen al is het na enige tijd.”’
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Een gewoonte uit de tijd van de Profeet Moehammed ﷺ...
Profetische smeekbedes
De smeekbede (doe’a) van de dienaren hebben grote waarde in het Hof van Allah ﷻ. Net zoals in medicijnen, heeft
Allah  ﷻwaardevolle krachten gezet in de smeekbede. Op vele plekken in de Heilige Qurán heeft Allah  ﷻZijn
dienaren geïnstrueerd om zich tot Hem te wenden en smeekbedes te verrichten. Hij  ﷻzegt bijvoorbeeld:

ست َ ِج ْب لَ ُك ْم
ْ َ َوقَا َل َربُّ ُك ُم ٱ ْدعُون ِٰٓى أ
En jouw Heer heeft gezegd: “Vraag aan Mij, en ik zal jullie beantwoorden.”
[Surah al Ghafir – 40:60]
De Boodschapper van Allah  ﷺheeft ook het belang en het voordeel van het doen van smeekbedes benadrukt. Het
is opgenomen in ibn Maajah en Tirmizi sharief dat door sayyidoena Aboe Hoerairah  رضي هللا عنهis overgeleverd dat
de Boodschapper van Allah  ﷺheeft gezegd:

َ ئ اَك َْر َم
َ ْس
ِ علَي
ِهللا مِ نَ ال ُّدعَآء
ٌ ش ْي
َ لَي
‘Er is niks nobeler bij Allah dan het verrichten van smeekbede.’
In een andere hadith opgenomen in Tirmizi sharief, overgeleverd door sayyidoena Anas bin Malik رضي هللا عنه, heeft
de Boodschapper van Allah  ﷺgezegd:

ال ُّدعَا ُء ُم ُّخ ا ْل ِعبَا َد ِة
‘De smeekbede is de essentie van aanbidding.’
En weer in een andere hadith overgeleverd door sayyidoena Aboe Hoerairah رضي هللا عنه, verzameld in Boekhari
sharief, heeft de Boodschapper van Allah  ﷺgezegd:

علَ ْي ِه
َ َب
ْ َم ْن لَّ ْم َي
ْ هللا َي ْغض
َ سئ َ ِل
‘Degene die niet smeekt tot Allah, roept de woede van Allah over zich heen.’
Immers, het verrichten van smeekbede is een vorm van aanbidding en aanbidding is de reden dat Allah  ﷻde
mensheid heeft geschapen. Smeken aan Allah  ﷻtoont de Almacht van Allah  ﷻen de Alomvattende Kennis van
Allah  ﷻaan. Het toont ook de zwakheid en de afhankelijkheid aan van degene die smeekt. Om deze redenen is de
smeekbede een van de meest waardevolle zaken bij Allah, de Verhevene.
Hierna volgen een aantal smeekbedes die de Boodschapper van Allah  ﷺzelf dagelijks reciteerde en hij heeft zijn ﷺ
oemmah ook geïnformeerd over de deugden van deze smeekbedes. Deze smeekbedes bevatten immense voordelen en degene die het reciteren zullen rijkelijk beloond worden.
Smeekbede voor het slapengaan
De Boodschapper van Allah  ﷺheeft gezegd: ‘Degene die deze smeekbede reciteert voor het slapengaan, Allah ﷻ
zal al zijn zondes vergeven, zelfs als ze gelijk zijn aan het aantal bladeren aan bomen of het aantal korrels in zand:’

ُوب إلَي ِه
ْ أ
ُ  َو أت،ي القَيُّ ُم
ُّ  ال َح،ست َ ْغف ُِرهللاَ العَظِ ي َم الَّذِي الَ إلَهَ إال َّ ه َُو
Ik vraag vergiffenis aan Allah, de Almachtige – Degene naast Wie er geen aanbiddingswaardige is – de
Levende, de Zelfvoorzienende, en ik richt me tot Hem in berouw.
De Boodschapper van Allah  ﷺlas vervolgens de volgende smeekbede voor het slapen gaan:

س ِمكَ أ َ ُموتُ َوأَحْ يَا
ْ ِاللَّ ُه َّم ب
Oh Allah, met Uw Naam sterf ik (slapen) en kom ik tot leven (ontwaken).
Smeekbede wanneer men wakker wordt in de nacht
In Bukhari en Tirmizi sharief is opgenomen dat sayyidoena Oebadah ibn al-Samit  رضي هللا عنهheeft overgeleverd dat
de Boodschapper van Allah  ﷺheeft gezegd: ‘Wie wakker wordt vanuit zijn slaap tijdens de nacht, moet de
volgende smeekbede reciteren:

ش ْيءٍ قَدِي ٌر
َ علَى ك ُِل
َ َّللاُ َو ْح َدهُ َال ش َِريكَ لَهُ لَهُ ا ْل ُم ْلكُ َولَهُ ا ْل َح ْم ُد َوه َُو
َّ َال إِلَهَ إِ َّال
اّلِل
ِ َّ َِّللاُ أ َ ْكبَ ُر َو َال ح َْو َل َو َال قُ َّو َة إِ َّال ب
ِ َّ َس ْب َحان
ِ َّ ِ ا ْل َح ْم ُد
ُ ّلِل َو
َّ َّللاُ َو
َّ َّللا َو َال إِلَهَ إِ َّال
Er is geen God behalve Allah, Hij is Één en heeft geen deelgenoten. Tot Hem behoort de heerschappij en tot
Hem behoort alle lof, en Hij heeft de macht over alles.
Alle Lof is aan Allah, en Overstijgend is Allah en er is geen God behalve Allah en Allah is Groot en er is geen
macht en geen kracht behalve bij Allah.
Al hetgeen dat de dienaar vraagt aan Allah na het doen van deze smeekbede, zal hem gegeven worden en als na
het reciteren van deze smeekbede men de wassing (woedhoe) verricht en dan het gebed verricht, dan zal zijn gebed voorzeker geaccepteerd worden.’
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Smeekbede bij het wakker worden (ochtend)
Bij het wakker worden reciteerde de Boodschapper van Allah  ﷺde volgende smeekbede:

ّلِل الَّذِي أحْ يَانَا بَ ْع َد َما أ َ َماتَنَا َو إِلَ ْي ِه النُّشُو ُر
ِ ٱ ْل َح ْم ُد ِ ه
‘Alle Lof is aan Allah, Degene Die ons leven heeft geschonken nadat Hij ons de dood gaf en tot Hem is
onze wederopstanding.’
Smeekbede wanneer men het huis verlaat
In Tirmizi sharief is opgenomen dat de Boodschapper van Allah  ﷺheeft gezegd: ‘Degene die deze smeekbede
reciteert wanneer hij het huis verlaat, zijn huis zal beschermd worden van onheil van zijn vijanden en calamiteiten,
en Shaytan zal zichzelf distantiëren van hem:

هللا َوالَ ح َْسو َل َوالَ قُ َّسوةَ إِال بِسال
َ ُ ت َ َسوكَّس ْلست، هللا
ِ ع لَسى
ِ س ِسم
ْ بِس
In de naam van Allah, ik plaats mijn vertrouwen in Allah en er is geen macht en er is geen kracht behalve bij Allah.’

Smeekbede wanneer men op reis gaat
In Tirmizi sharief is opgenomen dat sayyidoena Abd-Allah ibn Sarjis  رضي هللا عنهheeft overgeleverd dat wanneer de
Boodschapper van Allah  ﷺaan een reis zou beginnen, hij  ﷺde volgende smeekbede reciteerde:

 وكَآبَ ِة،سفَ ِر
ْ  اللَّ ُه َّم ا، وال َخلِيفَةُ فِي األ َ ْه ِل،سفَ ِر
َ ص َح ْبنَا فِي
َّ  للَّ ُه َّم إِنِى أَعُوذُ بِكَ ِم ْن َو ْعثَاءِ ال، َوا ْخلُ ْفنَا فِي أ َ ْه ِلنَا،سفَ ِرنَا
َّ ب فِي ال
ُ ِاللَّ ُه َّم أ ْنتَ الصَّاح
َ
َ  َو سُوءِ ا ْل َم ْن،وم
ظ ِر فِي األ ْه ِل َوا ْل َما ِل
ِ ُ َو َدع َْو ِة ا ْل َم ْظل، َو مِ نَ ا ْلح َْو ِر بَ ْع َد ا ْلك َْو ِر، ب
ِ َال ُم ْن قَل
‘Oh Allah, U bent de Metgezel op reis en de Beschermer van de familie. Oh Allah, wees met ons tijdens onze reis
en bescherm onze families. Oh Allah, ik zoek bescherming bij U voor moeilijkheden tijdens de reis, en voor verandering van het hart, en voor het terugkeren met groot verdriet, en voor de smeekbede van de onderdrukte (naar
mij toe) en voor ongeluk in familie en in rijkdom.’
Smeekbede voor reizen (met vervoersmiddel)
Het is opgenomen in Sahieh Muslim sharief dat sayyidoena ibn Umar  رضي هللا عنهheeft overgeleverd dat wanneer
de Boodschapper van Allah  ﷺzijn kameel besteeg om te gaan reizen, hij  ﷺAllah drie keer aanriep en vervolgens
de volgende smeekbede deed:

(…) َ َو ِإنَّا ِإلَى َر ِبنَا لَ ُم ْنقَ ِلبُون، َ َو َما ُكنَّا لَهُ ُم ْق ِرنِين،س َّخ َر لَنَا َهذَا
َ سُ ْب َحانَ الَّذِي
‘Glorieus is Hij, Degene die dit (transportmiddel) aan ons onderdanig heeft gemaakt, en wij waren daartoe niet in
staat geweest, en bij onze Heer is onze eindbestemming(…)’
Smeekbede bij thuiskomst
Wanneer de Boodschapper van Allah  ﷺterugkeerde van een reis, reciteerde hij ﷺ:

َ ل َِربِنَا حَامِ دُون، َ عَابِدُون، َ تَائِبُون، َآيِبُون
‘Wij zijn teruggekeerd van onze reis, berouw tonend, aanbiddend, en onze Heer prijzend.’
In het kader van deze heilige maand Ramadaan, volgen nog de bijbehorende belangrijke smeekbedes.
Intentie om te vasten
Voor het vasten van de dagen van Ramadaan is de intentie verplicht. De intentie is een voornemen in het hart en
is niet verplicht om mondeling op te zeggen. Als men dus voor de suhoor opstaat en eet, dan is dat al een intentie, tenzij men expliciet de intentie heeft om niet te vasten. Het opzeggen van de intentie is wel beter.

َ نَ َويْتُ ا َ ْن اَص ُْو َم
ض َر َمضانَ هذا
ِ غدا ً ل تَعالی مِ ْن فَ ْر
‘Ik neem de intentie om morgen, voor Allah de Verhevene, de fard van deze Ramadaan te vasten.’
Smeekbede voor iftaar
Het is opgenomen in Tirmizi sharief dat sayyidoena Salmaan ibn ‘Aamir al-Dabiy  رضي هللا عنهde Boodschapper van
Allah  ﷺheeft horen zeggen: ‘Wanneer iemand van jullie zijn vasten verbreekt, laat hem dat doen met dadels,
want daarin zitten zegeningen; en als er geen dadels zijn, dan met water, want dat is reiniging.’

َ علَ ْيكَ ت َ َو َّك ْلتُ َوعَلى ِر ْزقِكَ أ َ ْف
ط ْرتُ فَتَقَبَّل مِ نِی
َ ص ْمتُ َوبِكَ آ َم ْنتُ و
ُ َالل ُه َّم إنِى لَك

Oh Allah, ik heb gevast voor U, en ik heb geloof op U gebracht en ik heb vertrouwen in U en ik heb mijn vasten
verbroken met wat U mij heeft geschonken.
Dit zijn allemaal relatief korte en makkelijke smeekbedes die erg belangrijk zijn voor onze dagelijkse leven. Deze
smeekbedes bevatten immense voordelen en rijkelijke beloningen. Laten we de oprechte intentie nemen om deze
smeekbedes te memoriseren en in onze dagelijkse leven toe te passen. Zoals vermeld aan het begin van dit stuk:
het doen van smeekbedes is erg geliefd bij Allah en het is de kern van aanbidding. Dus laten we deze vorm van
aanbidding extra veel uitvoeren in deze gezegende maand. In shaa Allah. Moge Allah ons daartoe de kracht geven en het van ons accepteren. Aameen.
Verzameld en vertaald door Yasmin Akbarkhan. Bron: Seerat-ul-Mustafaa II.

Pagina 3

Islamitische Nieuwsbrief
Vervolg tafseer …
En wie weet beter wat goed is voor de mens dan de Schepper zelf? Zonder enige vergelijking, een auto fabrikant
weet beter wanneer een, door hem gemaakte, auto een onderhoudsbeurt moet krijgen.
Allah  ﷻis de Schepper van het hele heelal en weet beter dan wie ook wat zijn schepping nodig heeft en
wanneer. Ik hoor bijna elke jaar in de maand Ramadaan van mensen hetzelfde verhaal: ‘Maar mag je dan ook
niets drinken? Je lichaam krijgt dan geen vocht, dat is toch niet gezond?’ Het antwoord weet je nu dus al.
Vervolgens zegt Allah ﷻ: ۡعلَى ٱلَّ ِذينَ ِمن قَ ۡب ِلڪُم
َ ب
َ ِ َك َما ُكت- ‘zoals het degenen die voor jullie waren was
voorgeschreven’. Omdat het vasten een zware taak is op de ziel, stelt Allah  ﷻons gerust door te vermelden dat
het niet alleen op ons verplicht is om te vasten, maar het was ook op de volgelingen van de vorige Profeten verplicht. In tafseer Kabeer staat dat het vasten van de Profeet Adam  عليه السالمtot de Profeet Isaa  عليه السالمop elke
oemmah verplicht was.

َ لَ َعلَّكُمۡ تَتَّقُون- ‘Opdat jullie vroom (godvrezend) worden’. Hiermee vermeldt Allah  ﷻwat de wijsheid is achter het

vasten. Met andere woorden: het vasten is jullie voorgeschreven opdat jullie vroom, godvrezend worden zodat
jullie van het hellevuur gered worden. Want hetgeen ons zonden laat plegen is onze ziel (nafs) en deze ziel wordt
versterkt door eten en drinken. Tijdens het vasten wordt deze ziel verzwakt en hebben we minder de neiging om
zonden te plegen.

De Maand Ramadaan
Alhamdoeliellah de heilige maand Ramadaan is weer aangebroken met zijn zegenvolle dagen en nachten. Degenen die dit jaar deze maand meemaken krijgen weer een kans om hun zonden te laten vergeven door in de dagen van deze heilige maand te vasten en in de avonden en nachten veelvuldig de heilige Qurán te reciteren en
nawaafil (meervoud van nafl) gebeden te verrichten.

De maand Ramadaan is een bijzondere maand. De grootgeleerden hebben gezegd, net als in de week de dag
van Djoema (vrijdag) superieur is op de overige dagen, zo is in het jaar de maand Ramadaan superieur op de
overige maanden. Deze maand heeft vier namen. Te weten: Maahe Ramadaan (de maand van Ramadaan),
Maahe Sabr (de maand van geduld), Maahe Mawasaat (de maand van sympathie) en Maahe Woes-ate-rizq (de
maand van uitbreiding van levensonderhoud).
Maahe Ramadaan, omdat Ramadaan ook een naam van Allah  ﷻis. Dus het is de maand van Allah ﷻ. Net zoals
de gezegende Ka’baa en andere moskeeën ook het huis van Allah  ﷻworden genoemd, omdat daarin alleen
maar ibaadat van Allah  ﷻwordt gedaan, zo wordt deze maand dus ook de maand van Allah  ﷻgenoemd omdat er
in deze maand door de moe’minien (gelovigen) alleen maar ibaadat van Allah  ﷻgedaan wordt. Het overdag
vasten is ibaadat; het doen van iftaar na de zonsondergang is ibaadat; na de iftaar wachten op het Tarawieh gebed is ibaadat; na het Tarawieh gebed slapen om voor de sehrie wakker te worden is ook ibaadat en uiteindelijk
de sehrie eten is ook ibaadat. U ziet dus dat we in deze maand elke minuut, elke seconde in ibaadat van Allah ﷻ
zijn. Vandaar dat het de maand van Allah  ﷻis.
Een andere mogelijkheid van deze benaming is dat het woord Ramadaan van het woord Ramdoen )ض
ٌ )ر ْم
َ
afstamt, wat ‘hitte’ of ‘branden’ betekent. Door het vasten in deze periode worden de zonden van de gelovigen
verbrand, vandaar de naam Ramadaan. Ramadaan is namelijk een hete oven. Als verroeste ijzer in een hete
oven wordt gezet dan wordt het ijzer schoon. Echter, schoon ijzer wordt vervolgens in de oven gezet om daar
kostbare onderdelen van te kunnen maken. Goud wordt eveneens in de oven gedaan om er mooie sieraden van
te maken. Zo reinigt de maand Ramadaan de zondaren van hun zonden en van vrome mensen worden de statussen verhoogd.
Deze maand wordt ook Maahe Sabr (de maand van Sabr) genoemd. Tijdens het vasten is er heel veel sabr oftewel geduld nodig. Niet alleen om de honger en de dorst te doorstaan, maar ook voor andere zaken. We dienen
namelijk ook ons geduld te bewaren ten tijde van woede, ruzies, willen slaan en schelden. We moeten dus heel
tolerant zijn.
Maahe Mawasaat (de maand van sympathie); het woord Mawasaat is niet in één woord te beschrijven. Ik vertaal
het meestal met ‘sympathie’, maar het is meer dan dat. Het is namelijk ook broederschap, behulpzaamheid, meedogendheid. Dit alles ondervinden we in deze maand, vandaar dat het Maahe Mawasaat wordt genoemd.
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De Boodschapper van Allah  ﷺliet alle gevangenen in deze maand vrij en gaf aan
iedereen die wat vroeg. Ook Allah  ﷻlaat in deze maand mensen uit de hel vrij. Met
andere woorden: mensen die vanwege hun zonden in de hel horen te belanden, worden door Allah  ﷻvergeven en verlost.
En tot slot wordt deze maand ook Maahe Woes-ate-rizq (de maand van uitbreiding
van levensonderhoud).
Allah  ﷻvermeerdert in deze maand de rizq (levensonderhoud) van de Moe’min
(gelovige). Dat kunnen we elk jaar duidelijk zien aan onze iftaar tafel die negenentwintig of dertig dagen lang vol zit met allerlei gerechten, baksels en lekkernijen. We
genieten dankbaar van dit voedsel en we delen het ook met onze naasten en buren.
We zijn gul in het organiseren van etentjes en in het doen van donaties. Ook de armen vergeten hun zorgen bij de komst van deze maand.
In andere maanden zijn er speciale dagen en in die speciale dagen zelfs speciale
tijden waarin ibaadat gedaan moet worden. Bijvoorbeeld een paar dagen in de maand
Zoel-Hadjdjah waarin de Hadj verricht kan worden; de tiende dag van de maand Moharram; de 27e dag van de maand Radjab enz., maar de maand Ramadaan is in zijn
geheel bijzonder. Elke minuut en elke seconde van deze maand is bijzonder, zoals
reeds boven aangegeven. Met name de tijd van sehrie en iftaar zijn heel bijzonder.
Dit zijn namelijk tijden waarin de doea’s (smeekbeden) geaccepteerd worden. Als we
in deze tijden, dus na het eten van de sehrie of tijdens de iftaar, met een oprechte
hart doe’a verrichten, waarbij we geen niet-toegestane zaken vragen, zal Allah ﷻ
onze doe’a zeker accepteren. Maak gebruik van deze tijden om voor je zieke dierbaren genezing te vragen. Probeer altijd voor anderen te vragen, want degene die iets
voor zijn broeder vraagt, Allah  ﷻgeeft hem hetzelfde. Het is belangrijk dat je weet wat
je aan Allah  ﷻvraagt. Ken daarom de betekenis van de doea’s die je doet of doe de
smeekbede in je eigen taal.
Moge Allah  ﷻons de taufieq geven om deze maand te respecteren zoals het
gerespecteerd hoort te worden. Aameen

Voor meer informatie over het vasten en de maand Ramadaan zie uitgave 9 van jaargang 1.

Antwoord vorige uitgave
Welke beroemde Profeet en Koning is de zoon van sayyidoena Dawoed ?عليه السالم
Sayyidoena Soelaimaan  عليه السالمwas de zoon van sayyidoena Dawoed عليه السالم, hij was koning en profeet.

Vraag
In welk Islamitische jaartal is het vasten verplicht gesteld?

Pagina 5

