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Ramadan: een maand van geduld en 
medeleven 
(Uit: Fadha’il A’mal) 

Salman, radi’Allahu anhu, heeft overgeleverd dat “Op de laatste dag van 

Shabaan sprak Rasulullah  ons toe en zei hij: ‘O mensen, er komt een 
geweldige maand aan, de meest gezegende maand waarin zich een nacht 
bevindt die groter in waarde is dan duizend maanden. Het is een maand 
waarin Allah het vasten verplicht heeft gesteld gedurende de dag. En 
waarin het tarawih-gebed een sunna is gedurende de nacht. Diegene die 
dichter bij Allah wil komen door iedere willekeurige goede daad, wordt 
beloond zoals diegene die een verplichte daad (fardh) heeft verricht op 
enige ander tijdstip. En degene die een verplichte daad verricht, zal 
worden gezegend met de beloning van zeventig verplichte daden 
(faraa’idh) op enig ander tijdstip.  

Het is inderdaad een maand van geduld en de beloning voor waarachtig 
geduld is jannah (het paradijs). Het is een maand van medeleven met je 
medemens. Het is de maand waarin de rizq (de voorziening, het 
onderhoud) van een ware gelovige toeneemt. Voor degene die een ander 
voedt die heeft gevast, om zo het vasten te breken met zonsondergang, 
zal er vergeving van zonden zijn en bevrijding van het vuur van jahannam 
(de hel), en voor zo iemand (die voedsel aan anderen verschaft) zal er 
dezelfde beloning zijn als voor diegene vast (die hij heeft gevoed) zonder 
dat de beloning voor die eerste in het minst afneemt.    

Daarop zeiden wij “O boodschapper van Allah, niet allen van ons bezitten 
de middelen waarmee we een vastende persoon zijn vasten kunnen laten 

verbreken.” Rasulullah  antwoordde: “Allah geeft dezelfde beloning aan 
degene die een vastende persoon om het vasten te breken slechts een 
dadel geeft, water te drinken geeft of een slok melk.”   

“Dit is een maand waarvan het eerste deel Allah’s genade brengt, het 
middelste deel Zijn vergeving en het laatste deel bevrijding van het vuur 
van jahannam.” 

“Degene die de lasten van zijn dienaren in deze maand verlicht, zal Allah 
vergeven en hem bevrijden van het vuur van jahannam.” 



“En in deze maand zou je vier dingen continue moeten uitvoeren in grote 
getale, waarvan twee er zijn om je Heer een plezier te doen, terwijl je niet 
zonder de andere twee zou kunnen. De twee die er zijn om je Heer een 
plezier te doen zijn dat je in grote hoeveelheid moet getuigen dat er geen 
godheid waardig is aanbeden te worden dan Allah (d.w.z. het reciteren 
van al-kalima tayyiba “La ilaha ill’Allah”) en dat je veel istighfar doet, 
d.w.z. om Allah’s vergiffenis smeekt met astaghfirullah. En wat betreft de 
twee waarbuiten je niet zonder kunt: je dient Allah te smeken het paradijs 
te mogen betreden en Hem bescherming tegen jahannam te vragen.   

“En degene die een persoon die heeft gevast water te drinken geeft, Allah 
zal hem te drinken geven van Zijn fontein, dusdanig dat deze persoon (die 
een ander water te drinken heeft gegeven) nooit meer dorstig zal zijn 
totdat hij jannah betreedt.”    

 

(Bron: http://www.albalagh.net/general/ramadan.shtml)  
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