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De Khotba van vandaag gaat over het volgende: 
 

Het vasten en het opvoeden van de kinderen 
 
Bismi Allaahi arRahmaani arRahiem. Wassalaatoe wassalaamoe 3alaa nabijina Mohammed. 
 
De Islamitische geleerden (van jurisprudentie/ Fiqh) zijn het er unaniem over eens dat een van 
de voorwaarden voor de verplichting van het vasten de bereiking van de puberteit is. Dit geldt 
zowel voor de jongens als de meisjes, welke te herkennen zijn aan de volgende 3 zaken: 
- Het vrijkomen van sperma doormiddel van een (natte) droom of elders. 
- De groei van schaamhaar die onder andere groeit bij het geslachtsdeel.  
- Het bereiken van 15 jaar.  
- En het meisje wordt gespecificeerd met een vierde zaak en dat is de menstruatie.  
 
Als een van de natuurlijke zaken uitgesteld zijn bij de jongen of het meisje dan is het bereiken 
van de puberteit met de leeftijd. Dat is 15 jaar. En bouwend op deze zaken kun je stellen dat 
degene die niet de puberteit heeft bereikt niet verplicht is te vasten. Dit omdat hij niet 
verantwoordelijk wordt gesteld en de pen is ook voor hem opgeheven. Zoals ook in de 
volgende Hadith is overgeleverd door Ali radia Allaahu 3anhu waarin hij verhaald dat de 
Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: 
“De pen is voor drie mensen opgeheven; voor de slapende tot hij wakker wordt, voor 
het kind totdat het de puberteit bereikt, voor de krankzinnige (bezetene) totdat hij weer 
bij bewustzijn is of ontwaakt” (Sahieh verklaard door Imaam al-Albaani) 
 
Het opheffen van de pen is een metafoor voor het feit dat iemand niet verantwoordelijk wordt 
gesteld. Zo hebben we dus geleerd dat het bereiken van de puberteit een voorwaarde is voor 
de verplichting van het vasten en zo is het vasten alleen verplicht voor degene die de puberteit 
hebben bereikt. Maar de vraag die dan gesteld kan worden is: Moet het kind dan gelaten 
worden en niet gevraagd worden om te vasten, pas wanneer hij/zij de puberteit bereikt heeft? 
 
Het antwoord is nee, want de Islamitische wetgeving geeft aan dat het kind vanaf 7 jaar de 
verplichte handelingen moet gaan leren. Wanneer de ouders merken dat het jonge kind in 
staat is om te vasten en het hem geen schade berokkent dan kunnen de ouders hem 
aansporen om te vasten zodat hij hier ook aan went en hier een gewenning van maakt. 
Wanneer de ouders merken dat zijn lichaam het niet aan kan omdat het wat zwakker is dan 
kan dit proces vertraagt worden totdat zij merken dat zijn lichaam meer aan kan en krachtiger 
is.  
 
De vrome metgezellen radia Allaahoe 3anhoem lieten hun kinderen oefenen met het vasten 
terwijl ze nog klein waren, opdat zij oefenden hoe zij Allaah subhanahu wata3aala kunnen 
gehoorzamen.  
Roebajjie3 bintu Moe3awid radia Allaahu 3anhaa heeft gezegd; De Profeet salla Allaahu 
3alayhi wassalam stuurde een boodschapper naar het dorp van de Ansaar in de ochtend van 
3ashuraa’(10de dag van Muharram) om aan te kondigen: “Al wie zijn dag etend begonnen 
is, zet deze vastend door. Al wie vast zou het moeten voortzetten”. Ze zei verder: 
Sindsdien vastten we op die dag en lieten we ook onze kinderen vasten. We maakten 
speelgoed van wol voor de kinderen en als iemand van hen huilde kreeg hij dat speelgoed tot 
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het moment was waarop het vasten verbroken werd. (al-Bukhari) 
 
Het is natuurlijk ook niet vereist dat het kind de gehele maand in een keer vast, dit is namelijk 
ook niet haalbaar. Het kind kan stapsgewijs meer gaan vasten, het eerste jaar 2 á 3 dagen en 
het daarna wat meer en zo verder. Totdat het de gehele maand kan vasten middels deze 
stappen.  
Een van de grote fouten die worden gemaakt door de ouders is het vasten vertragen en 
uitstellen totdat het kind de puberteit heeft bereikt, zonder dat het kind hiermee geoefend heeft 
met het vervullen van de verplichte handelingen. Zo wordt het verrichten van deze taken nog 
zwaarder dan bergen op hun schouders.  
 
Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: “O jullie die geloven, behoedt julliezelf 
en jullie gezinsleden voor de Hel, die als brandstof mensen en stenen heeft, waarover 
strenge hard optredende Engelen aangesteld zijn in wat Hij hen beveelt, en die 
uitvoeren wat hun bevolen is” (at-Tahriem: 6) 
Behoedt julliezelf oftewel bescherm julliezelf en jullie partners en jullie kinderen van een heet 
en razend Hellevuur, en dit middels het verlaten van zonden en het uitvoeren van de goede 
daden en middels het opvoeden en onderwijzen van hen.  
De opvoeding is een proces waarbij je stap voor stap werkt naar een doel dat je wilt behalen. 
De opvoeding is net zoals de boer die onkruid weghaalt om de planten de kans te geven om 
goed te groeien.  
 
Het is ook waarheid dat het opvoeden iets moeilijk is, maar er is geen daad die groter is in het 
leven van een gelovige dan het opvoeden van zijn kinderen, en het recht van de kinderen op 
zijn ouders is dat zij hem opvoeden.  
 
De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: 
“Jouw kind heeft een recht op jou” (Moeslim) 
 
Waak dus over het onachtzaam zijn jegens de opvoeding van de kinderen en de 
verantwoordelijkheid jegens hen, en dit is ook de slechtheid die kan leiden tot het Hellevuur.  
 
Ma3qil radia Allaahu 3anhu heeft gezegd dat hij de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam 
heeft horen zeggen: 
“Er is geen dienaar wie Allaah de autoriteit heeft gegeven om over sommige mensen te 
waken (hoeden) en hij niet op een eerlijke manier voor hen zorgt, en dan zal hij de geur 
van het Paradijs niet ruiken” (al-Bukhari) 
 
We vragen Allaah subhanahu wata3aala om onze kinderen te leiden en de Iemaan in hun 
harten mooi te maken en geliefd te maken en ze te doen behoren tot de rechtschapene.  
 
Ameen! Alhamdoulillaahi rabbi al3aalamien. 


