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Het ketenen van de Shayateen in de maand Ramadan 

Elk jaar zien we dezelfde soort vragen terugkomen in de maand Ramadan, 

mag ik tandenpoetsen, mag ik bloedprikken enz. En één van deze vragen gaat 

over het ketenen van de Shayateen in de maand Ramadan, men leest de 

Hadith en ziet dan toch zondes en mensen die zondigen in de maand 

Ramadan. Vandaar dit bescheiden artikel, met de wil van Allah zullen we de 

overleveringen hierover bespreken en kijken wat de meningen hierover zijn 

van onze gerespecteerde geleerden. 

De overleveringen hierover: 

Hadith 1:  

Op gezag van Abu Hureirah (moge Allah tevreden met hem zijn) die zei: “De 

Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “De maand Ramadan is naar 

jullie gekomen, een gezegende maand, waarvan Allah het verplicht heeft gemaakt het te 

vasten, waarin de poorten van het Paradijs worden geopend, en waarin de deuren van 

de Hel worden gesloten, en waarin de Maridaat(grote sterke Shayateen) worden 

vastgebonden, en waarin een nacht is die beter is dan 1000 maanden, en wie van haar 

goedheid wordt onthouden is van alle(goedheid) onthouden”.1  

 

Hadith 2:  

Op gezag van Abu Hureirah (moge Allahtevreden met hem zijn) die zei: De 

Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wanneer de (maand) Ramadan 

komt, dan zijn de poorten van het Paradijs geopend, en de poorten van de Hel gesloten, 

en de Shayateen zijn geketend”.2 

 

Hadith 3:  

Op gezag van Abu Hureirah (moge Allah tevreden met hem zijn) die zei: De 

Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wanneer de maand Ramadan 

ingaat dan zijn de deuren van het Paradijs geopend, en de deuren van de Hel gesloten, 

en de Shayateen geketend (aan kettingen)”.3 

 

 

                                                            
1 Musnad Imam Ahmad 2/230 (Hadith Saheeh) 
2 Saheeh al-Jaami’ p. 470 (Hadith Saheeh) 
3 Musnad Imam Ahmad 2/280 – Saheeh Bukhari #1899 – Saheeh Muslim in Kitaab al-Siyaam 
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Hadith 4:  

Op gezag van Anas (Moge Allah tevreden met hem zijn) die zei: De 

Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Deze maand Ramadan is naar 

jullie gekomen, waardoor de poorten van het Paradijs zijn geopend, en de poorten van 

de Hel zijn gesloten en waarin de Shayateen zijn geketend(aan kettingen)”.4 

 

Uitspraken van de geleerden hierover: 

 

Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah zei: 

“En dit gebeurt enkel in de maand Ramadan, waarin de harten worden geleid naar 

goedheid en het verrichten van goede daden waarbij vanwege dit en door dit de poorten 

van het Paradijs zijn geopend en waarin men stopt met slechtheden die de oorzaak zijn 

van het openen van de deuren van de Hel, en waarin de shayateen worden 

vastgebonden, waardoor zij niet in staat zijn te doen wat zij doen wanneer de mensen 

eten(niet vasten), want de vastgebondene is de begrensde, want zij hebben vat op de 

kinderen van Adam vanwege zijn begeertes, wanneer men zich onthoudt van begeertes 

dan zijn de shayateen vastgebonden(begrens tot hun mogelijkheden)”. 5  

Al-Haafid Ibn Hajr zei over zijn uitspraak (vrede zij met hem) “en de 

Shayateen zijn geketend”: 

Al-Halimi zei: 

“En dit kan dat de betekenis hiervan is dat het gaat over de Shayateen die het 

nieuws(van de hemelen) willen afluisteren, en het ketenen van hen gebeurt in de 

nachten van Ramadan zonder haar dagen, omdat in de tijd dat de Koran werd 

geopenbaard werden zij tegengehouden van het afluisteren, en het ketenen van hen(in 

deze maand) is een versterking van deze bescherming. - En dit kan dat de betekenis 

hiervan is dat de Shayateen niet hun volledige bezigheid kunnen geven aan het 

beproeven van de moslims zoals zij dat doen in andere tijden, vanwege het feit dat 

zij(de moslims) bezig zijn met vasten wat een onderdrukking is voor begeertes en 

omdat ze bezig zijn met het reciteren van de Koran en smeekbedes”. 

Vervolgens zegt Ibn Hajr in Al-Fath over de uitspraak, “en de Shayateen zijn 

vastgebonden”,  

Al-‘Iyaad zei: 

                                                            
4 Saheeh al-Jaami’ 6995 
5 Al-Tafseer al-Kabeer 3/132 
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“Dit kan letterlijk geïnterpreteerd worden, en dat het een teken is voor de Engelen dat 

de maand(Ramadan) is begonnen en in het eren van haar heiligheid, en zodoende om 

de Shayateen te weerhouden om de moslims schade aan te brengen. - En het kan 

geïnterpreteerd worden als referentie aan de grote hoeveelheid van beloning en 

vergiffenis en dat de Shayateen de mensen minder beproeven, en dus is het alsof ze 

geketend zijn. 

Deze 2de interpretatie wordt versterkt door het feit dat volgens een overlevering die is 

overgeleverd door Yunus van Ibn Shihaab dat is overgeleverd door Muslim waarin 

wordt gezegd: “de poorten van genade zijn geopend”. Het ketenen van de duivels kan 

ook als metafoor worden gebruikt, omdat zij niet in staat zijn de mensen te 

verleiden(om te zondigen) en hun begeertes en lusten aantrekkelijk voor hen te maken. 

Al-Zayn ibn Al-Muneer zei: De eerste mening is de meest correcte, en er is geen nut 

aan om het te begrijpen in een andere manier dan de letterlijke zin(namelijk dat ze echt 

vastgeketend zijn)”. 

al-Haafid Ibn Hajr zegt vervolgens: 

al-Qortobi zei: 

“Wanneer men zegt, hoe kan het dat we vele slechtheden en zondes zien gebeuren in de 

Ramadan, als de Shayateen geketend waren, dan zou dit toch niet moeten gebeuren? 

Het antwoord hierop is: 

“Het (de slechtheden en zondes) vermindert bij de vastende die zich aan de 

voorwaarden(van het vasten) houden en rekening houden met de gedragsregels(van 

het vasten). - Of het ketenen houdt in dat dit gebeurd bij een aantal van de Shayateen 

en dit zijn de sterkere Shayateen en niet allen van hen, zoals is overgeleverd in 

bepaalde versies van de Hadith. - Of de bedoeling is dat het de slechtheden in(de maand 

ramadan) vermindert en dit is een waarneembare zaak want het gebeurt in deze 

maand(de zondes en slechtheden) minder dan in de andere(maanden). - Het hoeft niet 

de bedoeling te zijn dat wanneer ze allen geketend zijn dat er dan geen slechtheden en 

zondes gebeuren, omdat er hiervoor redenen zijn die niks met de Shaytan te maken 

hebben, zoals slechte zielen, en verdorven tradities(van de mens), en de menselijke 

Shayateen”.6 

                                                            
6 Fath al-Baari 4/114 
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Mohammed Ibn Muflih zei: 

“De Shayateen zijn geketend en gebonden in de Ramadan zoals letterlijk in de Hadith 

staat vermeld, of de bedoeling is dat het gaat om de sterkere Shayateen (Al-Maarid, de 

leiders) zoals in deze uitspraak en ook zo bevestigt Abu Haatim ibn Hibaan en anderen 

van onder de mensen van kennis, er is dus hierin(Ramadan) geen volledige uitsluiting 

van hun slechtheid, maar een klein deel van hun slechtheid wegens hun zwakte. 

Hij zei: 

En Imam Ahmed begreep dit (de Hadith) volgens zijn letterlijke betekenis, Abdullah 

ibn Ahmed zei: Ik vroeg mijn vader, we zien een bezetene in de maand Ramadan een 

aanval krijgen? Hij zei: Zo is de Hadith overgeleverd, en we praten hier niet over. Hij 

zei, want Imam Ahmed had het principe dat hij geen andere uitleg geeft aan een 

Hadith  behalve als de Selef (de Sahaba) dit reeds hebben gedaan, en waar de Sahaba 

geen andere uitleg hebben gegeven daar geeft hij ook geen andere uitleg”.7 

 

 

Shaykh Abu al-Hassan al-Qaboosi werd gevraagd omtrent de betekenis van 

de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): 

“Voorwaar de shayateen worden geketend in de Ramadan”, en toch vinden wij mensen 

die Waswaas hebben in de Ramadan en vinden wij zij die zondigen in de Ramadan? 

Hij antwoorde:  

“Hij kan Waswaas geven terwijl hij vastgeketend is, hij zei vervolgens: Ik was een 

aantal Ramadanat in Muntassir(Palestina), en er was een man die van de geleerden 

van de Koran was, en hij was vatbaar voor een aanval (van bezetenheid). De Shaykh 

zei verder, en ik zat, totdat hij naar mij toe kwam en hij zei tegen mij, Die en die heeft 

een aanval(van bezetenheid), vervolgens vroeg hij mij over de betekenis van de 

uitspraak van de Profeet(vrede zij met hem) over het vastketenen van de Shayateen, en 

ik zei: Ik zei tegen hen, de Hadith is authentiek, en wat de mensen kan treffen in deze 

maand is zichtbaar, en dit kan inhouden en Allah weet het beste, dat de betekenis van 

de uitspraak van de Profeet(vrede zij met hem) de Shayateen zijn geketend, oftewel, de 

ongelovigen onder de djinn die Shayateen worden genoemd, en wat betreft de 

gelovigen onder de djinn zij worden niet geketend, de Waswaas en het verleiden naar 

zondes kan gebeuren middels de Fusaaq onder de djinn en waaronder hen ook moslims 

                                                            
7 Masaa-ib al-Insaan p.144 



6 

www.soennah-dokter.nl 

en zij zien dit als zondigen, de Muminien onder de moslims zondigen, wat dan te 

zeggen over de muminien onder de djinn, en de ongelovigen onder hen zijn geketend 

zonder inbegrip van de moslims onder hen, omdat hij (vrede zij met hem) niet heeft 

gezegd, de djinn zijn geketend! Maar hij heeft alleen de shayateen specifiek genoemd. 

Hij werd gevraagd dat sommige mensen zeggen dat het ketenen alleen voor bepaalde 

daden(van de shayateen) bedoeld is zonder de overige daden. Hij zei, de uitspraak dat 

het de betekenis heeft dat bepaalde shayateen betreft zonder de anderen ligt meer voor 

de hand, en het ligt meer voor de hand dan dit dat we zeggen dat we hier geen kennis 

over hebben en dat de Profeet(vrede zij met hem) dit heeft gezegd en dat de geleerden 

dit hebben overgeleverd over hem”.8  

 

 

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen zei: 

“En van onder de zegeningen van deze maand(Ramadan) en dit zal altijd doorgaan, 

dat hierin de Shayateen geketend zijn, oftewel vastgebonden, en dit omdat de 

Shayateen vijanden zijn, zij zijn de vijand van de mens: 

Interpretatie: 

“Voorwaar, Satan is een vijand van u, behandelt hem daarom als vijand.” 9 

 En vanwege dit zien we dat een gelovige in de Ramadan vermeerdering van liefde en 

zin krijgt in gehoorzaamheid (van Allah), en je ziet bij hem toenadering zoeken bij 

Allah de Verhevene en berouw tonen aan HEM en Khusoo’ wat je niet ziet buiten de 

Ramadan, en al dit is het effect van het vastbinden van de Shayateen, zij kunnen zich 

niet bezighouden met dat waarmee zij zich hiervoor konden bezig houden”. 10  

 

Shaykh Ibn Jibreen werd het volgende gevraagd: 

“Het oordeel over het geloven dat de Shayateen geketend zijn in de Ramadan en dat dit 

leidt naar het stoppen van hun last tegen de mens en dat ze geen bezit nemen van hun 

lichaam in deze gezegende maand, is het zo dat de overleveringen die gaan over het 

ketenen deze betekenis bevatten?” 

 

                                                            
8 al-Mi’yaar al-‘Arab 1/425-426 
9 Surah Faatir: 6 
10 Duroos wa al-Fatawah fi al-Haram al-Makki p.168 
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Hij antwoorde: 

“Het is bevestigd in authentieke overleveringen dat de Shayateen geketend en 

vastgebonden zijn in de Ramadan, zodat zij niet instaat zijn de Molims te verleiden 

(naar zondes), maar dit is specifiek voor Iblies en zijn directe nakomelingen, want zij 

zijn degenen die de mens verleiden en hem influisteren, en hem uitnodigen naar 

ongeloof, innovatie(in het geloof) en zonde, en vanwege dit, wordt het zondigen 

minder in de maand Ramadan, en tonen veel zondaren erin berouw en vermeerdert de 

gehoorzaamheid zoals het gebed en de Sadaqah (aalmoezen) en Shikr (gedenken van 

Allah) en het reciteren(van de Koran) en de overige zaken, maar de meesten van hen 

die in overtreding zijn door ongehoorzaamheid, blijven op waar ze zijn vanwege de 

gewenning, zelfs al zijn de Shayateen geketend, want de gewenning heeft de overhand, 

en vanwege dit vinden we veel van de zondes zoals het gebruik van bedwelmende 

middelen, overspel, muziek en andere zaken in de Ramadan, want de voedingsbron 

hiervan is de gewenning en begeerte en de slechte zielen(van de mens) en de menselijke 

Shayateen en lust en de verleidingen en de vele Fitan van obscene foto’s en filmen enz. 

Het is dus niet vreemd dat men dit soort zondes vind in de Ramadan, zelfs al zijn de 

Shayateen geketend, en voor wat betreft de djin en de ‘Afareet en de Maarid onder hen, 

dan vallen zij niet onder het ketenen, en dus moet men niet vreemd kijken als zij bezit 

nemen van het lichaam of blijven zitten in een lichaam bij iemand die ze al lastig 

vielen, want zij zijn zoals de Shayateen van onder de mens die verantwoording moeten 

afleggen bij een bevel of verbod, en onder hen zijn er rechtschapene en anderen dan zij, 

en dus kan men wat is genoemd over het vastbinden van hen in de Ramadan niet als 

een algemeen geldende uitspraak zien voor hen allen, en Allah weet het beste”. 11 

                                                            
11 Fatawah al-Maktooba bi Tareekh 24 Sha’baan 1418 
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Conclusie: 

Als we kijken naar de overleveringen en de uitleggen die de geleerden hebben 

gegeven, dan zijn er een aantal meningen: 

1: De Hadith wordt letterlijk genomen, en de Shayateen zijn letterlijk 

geketend, en vanwege dit zien we meer mensen die bezig zijn met hun geloof. 

De slechte dingen die gebeuren, dat ligt aan de mensen zelf, aan hun begeerte 

en de shayateen van onder de mens.  

2: De Hadith wordt figuurlijk geïnterpreteerd, het ketenen houdt in dat de 

Shayateen minder invloed hebben op de mens vanwege het feit dat de mens 

meer bezig is met aanbidding en zich onthouden van lust zoals gemeenschap 

en voedsel en dergelijke. Hierdoor hebben de Shayateen minder deuren om de 

moslims te verleiden.  

3: De Hadith gaat enkel over de sterkere Shayateen zoals de Maarid en niet 

over hun werkers en kleinere Shayateen en de slechte moslims onder de djinn.  

4: De Hadith gaat enkel over de directe afstammelingen van Iblies, de 

Shaytaan en niet over de overige typen van onder de Shayateen. 

Elk van deze meningen is geaccepteerd onder de geleerden, en er is bewijs 

voor. Men dient over dit onderwerp niet teveel na te denken en door te gaan 

filosoferen, daar dit een zaak van het ongeziene betreft, en de manier hoe men 

om dient te gaan met deze overleveringen is zoals Imam Ahmed ons heeft 

geleerd: 

 

Al-Sibli zei: 

Abdullah Ibn Imam Ahmed ibn Hanbal zei: “Ik heb mijn vader(Imam Ahmed) 

gevraagd omtrent de Hadith  (Wanneer de de Ramadan komt zijn de Shayateen 

geketend), hij zei, ja dat klopt, ik zei: Maar een man krijgt Waswaas in de Ramadan en 

een aanval van bezetenheid. Hij zei, zo is de Hadith overgeleverd. 12 

 

 

                                                            
12 Ahkaam al-Djaan p. 158 
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Imam Ahmed geeft hieraan dat de Hadith letterlijk is en dat men er verder 

niet over moet gaan praten of doordenken. 

Mijn mening na de bewijzen te hebben gezien en ook bepaalde zaken in de 

praktijk te hebben opgemerkt is dat de Hadith letterlijk te interpreteren is, en 

dat het ketenen echt gebeurd maar enkel met de grotere Shayateen en leiders 

onder hen, dit is wat ook in de praktijk is gebleken bij een aantal 

behandelingen en dat bv de Sahara(tovenaars) moge de vloek van ALLAH op 

hen zitten in deze maand werkloos zijn vanwege het ontbreken van de leiders 

van de Shayateen met wie zij samenwerken, wa Allahu a’lam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij vragen u om onze copyright dat volgens de Islam is te respecteren en 

om onze artikelen alleen te verspreiden met bronvermelding van Soennah-

Dokter. Zodat we ook in de toekomst nog meer nuttige artikels en 

producten kunnen voortbrengen met de wil van Allah. 


