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De wijsheden van de Ramadan en haar regelgeving 
 
  
De heilige maand is aangebroken, de maand waarin de Koraan is geopenbaard en de maand 
met een nacht die beter is dan 1000 maanden. 
 
En omdat dit zo’n belangrijke maand is en er veel goeds inziet zal alleen een idioot deze 
maand laten vergaan zonder hierbij zijn best te doen om er zoveel mogelijk uit te halen, en 
daarom is de doel van dit artikel om aan jullie de wijsheden achter het vasten te laten zien, de 
zaken die het vasten verbreken, de zaken die aanbevolen zijn in de Ramadan, het Taraweeh 
gebed en de Zakat en de meest voorkomende fouten in de Ramadan, dit bescheiden artikel is 
vooral gebasseerd op het werk van Shaych ibn ‘Uthaymeen moge ALLAH hem genadig zijn. 
 
 
Wijsheden achter het vasten: 
 
Achter de wijsheid van het vasten is dat het een daad van aanbidding is met ongelofelijk veel 
beloning vanwege de hadith qudsi waarin Allah de verhevene te kennen geeft dat het vasten 
aan hem toebehoort en dat de beloning daarvan ongekend is en alleen Allah daarvan op de 
hoogte is. 
 
Achter de wijsheid van het vasten is dat het een daad van aanbidding is die gedaan wordt voor 
Allah en waarin de dienaar dichterbij Allah probeert te komen door de dingen te verlaten waar 
hij van houdt en naar verlangt(zoals eten, drinken en gemeenschap) voor iets waar hij nog 
meer van houdt namelijk Allah de Verhevene. 
 
Dus wanneer de dienaar weet dat de tevredenheid van Allah ligt in het vasten, dan zal deze 
dienaar de tevredenheid van Allah voorrang laten geven op de zaken van zijn lust zoals 
eten,drinken en gemeenschap ook al verlangt hij hier zoveel naar. 
 
En van de wijsheid van het vasten is dat het ook een manier is om Taqwa oftewel godsvrees te 
krijgen, want Allah heeft gezegd in surah al-Baqarah vers 183: 
 

يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنواْ ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الِذيَن ِمن قَـْبِلُكمْ 
 َلَعلُكْم تـَتـُقونَ 
 
O Jullie die geloven, Het vasten is  jullie voorgeschreven net als het was voorgeschreven 
voor degenen voor jullie, opdat jullie Godsvrees(taqwa) zullen verkrijgen. 
 
 
Dit is omdat degene die vast bevolen wordt om goede daden te doen en weg te blijven van 
zondes. 
De Profeet vrede zij met hem zei: Degene die niet valse spraak(roddelen, liegen, enz.) verlaat, 
en het reageren op dat(valse spraak) en daden van arrogantie en zondes blijft verrichten, dan 
heeft Allah het niet nodig van hem dat hij zijn eten en drink verlaat.(Al-Bukhari) 



 
Dus dit betekent dat elke keer als een persoon vast en zijn lust verlangt naar een zonde, hij 
zichzelf zal herrinneren dat hij vast en daarom zich van deze zonde zal onthouden, dit is ook 
waarom de Profeet (vrede zij met hem) degene die aan het vasten is bevolen heeft om te 
zeggen ”ik ben aan het vasten” als iemand hem uitscheld of met hem ruzie wil maken. 

En van de wijsheid van het vasten is dat het het hart opent aan de gedenking van Allah, omdat 
normaal gesproken de verlangens van de wereld het gedenken van Allah afhouden, dit is ook 
waarom de Profeet vrede zij met hem zei, De zoon van Adam vult                  geen vat dat 
erger is dan zijn maag(Ahmad, Nasaa’ee en ibn maajah) 

En  in Sahih Muslim staat een overlevering waarin Handhala (moge Allah tevreden met hem 
zijn) tegen de Profeet (vrede zij met hem) zegt:  

“Handhala is een hypocriet, dus de Profeet (vrede zij met hem) zei: 

 “En waarom is dat”? Hij zei, O boodschapper van Allah, als we bij u zijn, dan herrinnert u 
ons aan het Vuur en het Paradijs, alsof we het met onze eigen ogen kunnen zien. Maar als wij 
weggaan van u en we ontmoeten onze vrouwen en kinderen en gaan naar onze huizen en dan 
vergeten we veel van wat u heeft gezegd. De Profeet (vrede zij met hem) antwoorde hierop, 
maar Handhala er is een tijd voor dit en er is een tijd voor dat, Abu Sulaymaan ad- Daraanee 
zei hierop: Inderdaad wanneer de ziel honger heeft en dorst, dan wordt het hart verzacht en 
puur, en wanneer het gevoed wordt dan wordt het hart verblind. 

En van de wijsheid van het vasten is dat een persoon die rijkdom heeft, zich realiseerd wat 
voor zegeningen Allah hem heeft geschonken, zoals dat Allah ons heeft gezegend met eten, 
drinken en gemeenschap, vele mensen in de wereld hebben deze zaken niet, dus moet men 
Allah hiervoor prijzen en heel erg dankbaar zijn en hij moet zijn broeders en zusters niet 
vergeten die arm zijn en die de dag uitgehongerd besteden en dus moet men deze mensen te 
eten geven en te kleden geven zodat deze mensen hun honger kunnen stillen en hun naaktheid 
kunnen verbergen. 

En van de wijsheid van het vasten is dat het een training is om de ziel de baas te zijn en het 
geeft kracht om de ziel te overmeesteren en zodat het de ziel afhoudt van het slechte en kan 
leiden naar het goede, dit is omdat de ziel een persoon toezet tot het slechte, behalve de zielen 
waarmee Allah genade mee heeft en ze leidt. 

En van de wijsheid van het vasten is dat het hoogmoed en trots kapot maakt en dat men zich 
onderdanig opstelt tegenover zijn Schepper, dit is omdat eten, drinken en gemeenschap 
zorgen voor arrogantie, hoogmoed en ijdelheid, de ziel probeert normaal gesproken zich 
zoveel mogelijk met deze zaken bezig te houden en maakt vele slachtoffers onderweg en 
wanneer de ziel dit haalt dan denkt deze persoon machtig te zijn en krijgt hoogmoed en dit is 
iets vernietigends voor deze persoon en alleen Allah kan ons hiervan redden. 

En van de wijsheid van het vasten is dat het de aders waardoor bloed stroomt in het lichaam 
nauw maakt vanwege de honger en dorst en dus worden de doorgangen van de duivels in het 
lichaam van de mens ook nauwer, dit is omdat de duivel door de aderen van de zonen van 
Adam stroomt net als bloed. Zoals in de authentieke overleveringen staat vermeld die in 
Bukhari en Muslim staan. Dus door te vasten is de waswas van de duivel zwak en de kracht 



van iemands verlangen en woede zijn afgenomen. Dit is ook waarom de Profeet (vrede zij met 
hem) zei:  

“O Jonge mannen, wie onder jullie het kan veroorloven om te trouwen, laat hem dan trouwen, 
want dit is de beste manier om iemand zijn blik te laten verlagen en om zijn geslachtsdelen te 
beschermen, maar wie niet in staat is om te trouwen laat hem dan vasten, want dat zal zijn 
bescherming zijn”. 

En van de wijsheid van het vasten is dat in deze maand de poorten van de hel gesloten zijn en 
de poorten van het paradijs geopend zijn en de grotere shayateen geketend zijn, de Profeet 
(vrede zij met hem) heeft dit gezegd in een overlevering die in Bukhari en Muslim te vinden 
is. Hierdoor zijn de mensen zich meer bewust van hun fitrah en gedragen ze zich beter. 

En van de wijsheid van het vasten is dat het gezond is voor je lichaam, omdat de maag tot rust 
kan komen en allerlei schadelijk stoffen uit je lichaam kan halen. 

We zien nu de vele wijsheden achter het vasten en dit is enkel wat Allah ons heeft laten 
weten, want alleen Allah beschikt over alle wijsheid. 
 
 
Vasten een verplichting: 
 
Dat vasten verplicht is weten Alhamdullillah de meeste moslims, de bewijzen daarvoor staan 
zowel in de Koran als in de Sunnah, het is 1 van de 5 zuilen en degene die Ramadan ontkent 
zet zichzelf buiten de islam en is een ongelovige, maar voor wie precies is het verplicht om te 
vasten en wat zijn de voorwaarden. 
 
Het vasten is verplicht voor een persoon als hij aan de volgende voorwaarden voldoet. 
 
1: Het moet een moslim zijn, een ongelovige hoeft niet te vasten omdat zijn daden niet 
geaccepteerd worden. 
 
2: De persoon moet Baligh zijn, oftwel hij moet volwassen zijn of tamyeez hebben , hij moet 
het denkvermogen beschikken van een volwassene, deze zaken kunnen bepaald worden door 
3 tekens,  het verlies van sperma als gevolg van bijv een natte droom, het krijgen van 
schaamhaar of de leeftijd van 15 jaar bereiken. Bij de vrouwen is er nog een 4de teken 
namelijk dat ze haar eerste menstruatie krijgt. 
 
3: De persoon moet ‘Aqil en Tamyeez hebben, dit betekent dat hij mentaal in orde moet zijn 
hij moet het kunnen begrijpen . 
 
4: De Persoon moet Qadir zijn, dit betekent dat hij lichamelijk ertoe in staat moet zijn. 
 
5: Hij moet Muqim zijn, oftewel hij is geen reiziger, hier komen we straks nog op terug 
vanwege de uitzondering op deze regel. 
 
 
 
 
 



Voor wie is het vasten niet verplicht: 
 
1: Een Kafier, een ongelovige 
 
2: Een krankzinnige, omdat zij niet Aqil(geen verstand) zijn en dit is ook uit te volgende 
overlevering op te merken. 
 
“ De Pen is opgeheven voor 3; de krankzinnige totdat hij bij zinnen komt, degene die slaapt 
totdat hij wakker wordt en het kind totdat hij de volwassenheid bereikt(abu dawud en 
Tirmidhi) 
 
3: Kinderen die de nog geen volwassenheid hebben bereikt, de kinderen dienen wel 
aangemoedigd worden om te vasten dit is ook de manier van de Profeet (vrede zij met hem), 
hierover ook een overlevering. 
 
“Rubiyah bint Mu’awid (moge Allah tevreden met haar zijn), overleverde dat de Profeet 
(vrede zij met hem),  een boodschapper stuurde naar het dorp van de ansaar in de morgen van 
Ashura om ze met het volgende te informeren: “ Wie wakker wordt in het vasten moet zijn 
dag afmaken, wie wakker wordt en die niet vastte moet zijn dag vastend afmaken. Dus waren 
we gewend te vasten en lieten we onze kleine kinderen ook vasten en we gingen met hen naar 
de moskee, en als ze huilden van de honger dan maakten we speelgoed voor ze van wol en 
gaven we ze dit totdat we het vasten konden verbreken.(Bukhari en Muslim) 
 
4: Vrouwen die menstrueren of in hun kraamtijd zitten. 
 
 
 
Het vasten van de zieken en reizigers: 
 
De islam is een godsdienst die gemak brengt en Allah wenst ons niet het leven te verzwaren, 
daarom heeft Allah de verhevene aparte regels gemaakt voor mensen die ziek zijn of op reis, 
Allah zegt in Surah al-Baqarah vers 185: 
 

ٌة مْن أَياٍم ُأَخَر يُرِيُد الّلُه ِبُكُم اْلُيْسَر َوالَ  َوَمن َكاَن َمرِيضاً َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعد
 يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ 
 
En wie onder jullie ziek is of op reis, dan mag hij het op andere dagen inhalen, Allah wenst 
gemak voor jullie en wens niet dingen moeilijker te maken. 
 
 
 
 
 
 
 



De zieke: 
 
De zieke valt in 2 categorieen: 
 
1: Iemand die een chronische ziekte heeft en het ziet er niet naar uit dat hij op termijn beter 
wordt, net als kanker bijvoorbeeld, deze persoon hoeft niet te vasten omdat hij hier niet toe in 
staat is, deze persoon moet wel voor elke dag dat hij niet vast  een arm persoon voeden, dit 
kan hij per dag doen of alle dagen bijelkaar en dan al die personen bijelkaar tegelijk voeden, 
iemand die oud is en niet in staat is om te vasten valt ook onder deze regel. 
 
2: Degene die een tijdelijke ziekte heeft, deze situatie heeft 3 scenario’s. 
 

- Iemand is ziek, maar zijn ziekte vormt geen belemmering voor het vasten, deze 
persoon is verplicht te vasten. 

- Iemand is ziek, en het vasten is moeilijk voor hem maar het schaadt zijn lichaam niet, 
voor deze persoon is het makrooh oftewel afgeradenom te vasten omdat Allah hem 
een toestemming oftewel ruksha heeft gegeven om niet te vasten en hij zet last op zijn 
lichaam. 

- Iemand is ziek en het vasten schaadt zijn lichaam, voor deze persoon is het verboden 
te vasten, omdat hij schade aan zijn lichaam brengt en Allah zegt in surah an-Nissaa 
vers 29: 

 

 َوَال تـَْقتُـُلواْ أَنُفَسُكْم ِإن الّلَه َكاَن ِبُكْم َرِحيماً 
 
En dood jullie zelf niet, voorwaar Allah is u Genadevol. 
 
 
De Reiziger: 
 
De reiziger valt in 2 categorieen. 
 
Ten eerste wanneer iemand met de intentie gaat reizen express zodat hij niet hoeft te vasten is 
dit verboden, deze persoon is verplicht te vasten omdat de regels van Allah niet ontlopen 
kunnen worden door valsspelen. 
 
Ten tweede, iemand die dus gewoon eerlijk de intentie heeft om te reizen, dit kunnen we in 3 
verdelen. 
 
1: Het vasten is voor de persoon zeer moeilijk vanwege het reizen, voor deze persoon is het 
verboden om te vasten en het bewijs hiervoor komt uit de overlevering die in Sahih Muslim te 
vinden is, daarin staat vermeld dat de Profeet (vrede zij met hem) en zijn metgezellen op een 
militaire campagne waren om Mekka te veroveren, de Profeet (vrede zij met hem) kreeg te 
horen van mensen dat ze het moeilijk hadden met vasten en ze keken naar hem wat hij zou 
doen. Dus de Profeet (vrede zij met hem_ vroeg om een beker water na het Asr gebed en 
dronk hiervan terwijl de mensen naar hem keken, later kreeg hij te horen dat er mensen waren 
die het vasten niet verbraken, de Profeet zei:” Dat zijn de ongehoorzamen, dat zijn de 
ongehoorzaamen”. 



2: Het vasten is moeilijk voor de persoon op reis, maar niet zo zwaar voor deze persoon is het 
makrooh oftwel afgeraden om te vasten, hierook net als bij de zieke vanwege de ruksha 
oftwel toestemming van Allah om niet te vasten. 

 
3: Het vasten is niet moeilijk voor deze persoon die op reis, nu mag deze persoon zelf kiezen 
of hij vast of hij vast niet.  
 
 
De zaken die het vasten verbreken bestaan uit 7: 
 
 
1: Sexuele gemeenschap 
 
2: Masturbatie met het verlies van sperma en dergelijke, dit geldt natuurlijk niet wanneer een 
persoon slaapt en bijv een natte droom krijgt. 
 
3: Het eten of drinken, dit geldt dus ook als er bijv water via de neus naar binnen wordt 
gebracht en de slokdarm passeert, het bewijs hiervoor is de overlevering van de Profeet (vrede 
zij met hem) waarin hij zegt en ga diep het water in de neus inhaleren behalve als je vast. 
 
4: Alles wat onder hetzelfde valt als eten en drinken zoals injecties waarin 
voedingsspulementen zijn verwekt en dienen als nutritie, andere injecties zijn wel gewoon 
toegestaan. 
 
5: Het bloed verwijderen door Hijamah, hierover is wel een meningsverschil(zie de 
handleiding tegen sihr). 
 
6: Het opzettelijk overgeven, door een vinger in zijn keel te stoppen of het opzettelijk kijken 
naar iets waarvan men weet dat hij daar misselijk van wordt enz. 
 
7: Menstrueren of in de Kraamtijd verkeren. 
 
Het vasten van een persoon wordt niet verboken door 1 van bovenstaan de zaken voordat hij 
aan de 3 voorwaarden voldoet: 
 
1: Hij moet bekend zijn met de regel en op welk moment dat geldt 
2: Hij moet het kunnen herinneren, iemand die vergeetachtig is is niet verantwoordelijk. 
3: Hij moet het expres en willend doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Sunnah’s en aanbevolen daden van het vasten. 
 
En natuurlijk hoort de maand Ramadan gevuld te worden met daden van aanbidding en de 
maand Ramadan moet vergeleken met andere maanden meer daden van aanbidding bevatten 
en als we dus een daad van aanbidding doen moet deze aan 2 voorwaarden voldoen. 
 

- De daad moet Ikhlaas bevatten en dus alleen voor Allah gedaan worden, hij mag geen 
Shirk of Riyaa bevatten en anders wordt de daad niet geaccepteerd. 

-  De daad moet volgens de voorschriften van de Sunnah en Koraan gedaan worden en 
dus naar voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem), elke andere daad die niet 
volgens de Profeet (vrede zij met hem) gedaan is, is een innovatie oftewel een bid’ah 
en zoals de bekende overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) zijn alle 
innovaties in het vuur en wordt de daad dus verworpen. 

 
 
Nu we dus weten waaraan we ons moeten houden bij een daad van aanbidding gaan we nu de 
daden van aanbidding verder bespreken. 
 

- Reciteren van de Koraan, het reciteren van de Koraan behoort tot de beste daden die 
een dienaar van Allah kan doen, dit geldt altijd en niet alleen in de Ramadan, maar 
vooral in de Ramadan dient dit veelvuldig gedaan te worden, hierover zal ik wat 
overleveringen geven.   
 
In Bukhari en Muslim staat overgeleverd dat de engel Jibriel elke avond in de 
Ramadan naar de Profeet (vrede zij met hem) kwam om de Koraan met hem te 
bestuderen. 
 
In al-Bukhaari staat een overlevering waarin ‘Aaishah zegt dat de Profeet (vrede zij 
met hem_ zei: De gelijkenis van degenen die de Koraan leest en memoriseert is die net 
als de edele engelen, De gelijkenis van degene die leest en zijn best doet om te 
memoriseren ook al is het moeilijk voor hem, hij krijgt 2 beloningen. 

 
- Het zeggen van smeekbedes, dhikr en het lofprijzen van Allah. 
 
De maand Ramadan is een tijd waarin veel dua’s en dhikr gedaan moet worden, er dient 
vergiffennis gevraagd te worden en Taubah gedaan te worden, dit is de maand waarin de 
gebeden verhoord worden, mits de dienaar natuurlijk oprecht is en er geen haram in zijn 
leven zit. Volgens ‘Aísha (moge Allah weltevreden met haar zijn) heeft de Profeet (vrede 
zij met hem) gezegd: “De beste smeekbede die je kunt zeggen in de Ramadan is: 
 
 “Allahumma Innaka ‘Afuwun Tuhibbul ‘Afwa Fa ‘Affu ‘Anni” 
 
O, Allah U bent de meest Vergevingsgezinde, U houdt van degenen die om vergeving 
vragen dus vergeef mij. 

 
 
 
 
  



- Het geven van sadaqa, het geven van sadaqa is altijd goed, maar vooral in de Ramadan 
zorgt dit voor extra beloning, in een overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) 
staat dat als iemand een vastende te eten geeft(sadaqah dus) hij dezelfde beloning 
krijgt van die vastende zonder dat die in waarde vermindert. En de geleerden hebben 
ook gezegd dat Shaych al-Islam in de Ramadan altijd al het eten wat hij thuis had 
meenam en onderweg naar de moskee aan de armen gaf. 

- De suhoor maaltijd, dit is ook weer 1 van de zaken waarin veel beloning inzit, de 
Profeet (vrede zij met hem) spoorde ons aan om de suhoor maaltijd te nuttigen 
vanwege de grote zegening die daar inzit, ook is er een hadith waarin staat vermeld dat 
de dua’s worden verhoord in de tijd van de suhoor maaltijd, de suhoor maaltijd bevat 
vele wijsheden zoals extra energie voor meer aanbidding enz. De aanbevolen sunnah 
van de suhoor maaltijd is om het stoppen met eten zo dichtbij de adhaan van het Fajr 
gebed te brengen, de Profeet (vrede zij met hem) zegt hierover in een overlevering: 

 
 “ Als iemand van jullie de oproep tot het gebed hoort en de schaal/beker is in een van 
jullie handen laat het hem dan niet neerzetten totdat hij zijn behoefte eraan heeft vervuld.” 
 
 Shaych Albaani RahimaHullah zegt over de hadith, deze hadith laat duidelijk zien dat 
men dus de suhoor zolang mogelijk moet uitstellen en zelfs wanneer men de adhaan van 
het gebed hoort en hij eten of drinken in zijn hand heeft en hij nog niet genoeg  heeft 
gehad dan is het hem toegestaan om het af te maken, heeft hij wel genoeg gehad dan is het 
verboden om te eten 
 
- Het zich haasten om het vasten te verbreken hoort bij de sunnah en dit is een zaak die 

veel mensen niet doen, ze wachten meestal af totdat het echt donker is terwijl  de 
zegening zit in het zich haasten om het vasten te verbreken. 

 
In  een overlevering van Sahl ib Sa’d zei hij dat de Boodschapper van Allah vrede zij met 
hem heeft gezegd: “De mensen zullen goed zijn zolang als zij zich haasten om hun vasten te 
verbreken en de suhoor maaltijd uitstellen.(al-Bukhari en Muslim), de hadith is dus duidelijk, 
de sunnah is dus om zich te haasten het vasten te verbreken met dadels en anders met water, 
daarna zich haasten om het maghreb gebed te verrichten en daarna kan men gaan eten. 
 

- Het zich goed en vriendelijk gedragen, in de Ramadan moet men zich laten zien van 
zijn beste kant niet alleen tegen moslims maar ook tegen ongelovigen, dit naar 
voorbeeld van de Profeet )vrede zij met hem). 

- I’tikaaf, het is aanbevolen om in de Ramadan de laatste 10 dagen zich af te zonderen 
van de wereld en in de moskee te blijven en deze dagen dienen gevuld te worden met 
aanbidding, nog meer dan de dagen daarvoor vanwege het feit dat in deze 10 dagen 
Lailut al-Qadr te vinden is. 

- Het zoek van Lailut al-Qadr, dit is 1 van de grootste bonussen die wij van Allah 
krijgen in de Ramadan, een nacht die beter is dan 1000 maanden, reken maar je 
beloning uit, deze nacht is volgens een overlevering te vinden in de laatste 10 dagen 
waarvan de oneven nachten, in een andere overlevering staat dat de nacht het meest te 
verwachten is in de 27ste nacht, wanneer men deze nacht wil vinden dient men dus in 
de nacht in gebed te staan, in een overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) staat 
dat wanneer het Lailut al-Qadr is geweest de zon de volgende morgen opkomt als een 
bronzen schijf zonder stralen, zo kan men dus weten dat het Lailut al-Qadr is geweest. 

- Umrah is ook een daad die aanbevolenw wordt in de Ramadan. 
 



Taraweeh: 
 
Hoewel het Taraweeh gebed niet verplicht is, is het een zeer aanbevolen sunnah waarin veel 
beloning te halen valt, en insha Allah zullen we dit verder bespreken. 
 
Abu Hureira (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: De Boodschapper van Allah (vrede zij 
met hem) was gewoon om ons aan te moedigen om in de nacht te bidden in de Ramadan, 
zonder het verplicht te maken, toen zei hij: “ Degene die qiyaam(taraweeh) bidt in de 
Ramadan uit Imaan(geloof) en hoop voor beloning, al zijn voorgaande zondes zullen 
vergeven worden, toen de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) overleed, was dit het 
gebruik wat we hadden(taraweeh werd niet gezamenlijk gebid), en zo is het gebleven in de 
khalifaat van Abu Bakr(moge Allah tevreden met hem zijn), tot het begin van het khalifaat 
van Omar(moge Allah tevreden zijn met hem). 
 
De Profeet (vrede zij met hem zei): “ Degene die het Qiyaam(taraweeh) gebed verricht met de 
Imam totdat hij klaar is krijgt de beloning alsof hij heel de nacht in gebed stond. 
 
De Profeet (vrede zij met hem), heeft het Taraweeh zelf geintroduceerd, vele mensen denken 
dat het Umar was en om deze reden denken dus mensen dat er zoiets is als Bid’ah Hasanah 
oftwel goede innovaties, deze mensen komen echter bedrogen uit en zijn onwetend op dit 
vlak, de Profeet (vrede zij met hem) bad het Taraweeh gebed 3 dagen met zijn metgezellen, 
maar omdat hij zag dat er elke dag meer mensen kwamen, bad hij vanaf toen het taraweeh 
gebed thuis omdat hij bang was dat de mensen dachten dat het verplicht zou zijn. Later in het 
Khalifaat van Omar zag hij de mensen Taraweeh bidden in de moskee, iemand alleen, 
anderen met zijn drieen en toen wilde hij dit veranderen en zei hij dat iedereen gezamenlijk 
moet bidden en noemde dit een geweldige vernieuwing, maar deze vernieuwing had 
betrekking op de oude toestand, het is geen bid’ ah omdat de Profeet (vrede zij met hem) al 
reeds in zijn leven het Taraweeh gebed gezamenlijk had gebeden. 
 
 
Zakaat ul Fitr: 
 
Nu zijn we aangekomen bij nog andere verplichting die in de maand Ramadan vervuld moet 
worden namelijk de Zakaat al-Fitr. 
 
Allah de verhevene heeft zakaah al-fitr voor elke moslim verplicht gesteld, vrouw, man en 
zelfs de kinderen, de taak van de man van het huis is dus om voor al zijn leden van het 
huishouden de zakat te betalen. 
 
Zakaat al-fitr moet niet in de war gehaald worden met de zakah, de zuil in de islam die men 
over zijn vermogen moet betalen, dit is weer iets anders. 
 
Ibn ‘Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: De Boodschapper van Allah 
(vrede zij met hem) verplichte het geven van een saa’ dadels of een saa’ gerst als zakaat al-fitr 
voor alle muslim, slaaf en vrij, man en vrouw, jong en oud en hij beveelde dat het gegeven 
word voordat de mensen het eid gebed gingen bidden.(al-Bukhari) 
 



Abu Sa’eed al-Khudri moge Allah tevreden met hem zijn zei: We waren gewend zakaat al-fitr 
te betalen met een saa’ eten of een saa’ gerst(dat was het eten van de mensen in die tijd) of 
een saa’ dadels of een saa’ aqit(droge yoghurt) of een saa’ rozijnen.(al-Bukhari). 
 
De geleerden hebben dus duidelijk gesteld dat het betalen van zakaat al-fitr in voedsel moet 
zijn en niet in geld zoals vele mensen doen, men mag zakaat al-fitr betalen in voedsel dat 
gebruikelijk is in zijn land, zoals rijst of aardappelen enz, een saa’ is ongeveer 3 kilo. 
 
Zakaah al-fitr ,moet betaalt worden aan de arme moslim in het land waar men woont, als die 
daar niet zijn mag men het ook naar andere landen sturen, het is niet toegestaan zakat al-fitr te 
besteden aan het bouwen van moskeeen of andere goede doelen organisaties. 
  
Zakaat al-fitr moet voor het eid gebed betaalt worden, het mag 1 of 2 dagen voor het eid 
gebed betaalt worden maar niet eerder, wie het na het eid gebed betaalt heeft gezondigd en 
zijn betaling wordt niet geaccepteerd als zakat al-fitr maar als een gewone sadaqa, deze 
persoon moet hier wel berouw voor tonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  


