
 

Stichting Anour Madrasati    Meijhorst 2474  6537 GR  Nijmegen     info@anourmadrasati.nl   www.anourmadrasati.nl       ABN-AMRO    NL73ABNA 0413704440     
MHY 

1 
 

 

 

 
 

Deze maand is een bijzondere maand met een bijzondere dag. Een gezegende maand. Het is de eerste 

maand van de Islamitische jaartelling (Hidjra kalender). En één van de vier heilige maanden. De 

maanden der verbod.  

Allah () zegt: Waarlijk, het aantal maanden bij Allah is twaalf (in een jaar), zo was het door 

Allah op de dag toen Hij de hemelen en de aarde schiep bevolen; vier hiervan zijn heilig. Dat is 

de juiste godsdienst, doe jullie daarin geen onrecht aan … (S09-A36) 

En deze maand is Moharram genoemd. We herkennen hierin het woord haraam, oftewel verboden. En 

deze maand is zo genoemd omdat het zelfs voor de Islam een maand was waarin het verboden was om 

een ander onrecht aan te doen. De Islam benadrukt dit verbod en leert ons dat een verbod tijdens deze 

maand zwaarder weegt net zoals een goede daad zwaarder zal wegen. Allah () zegt: Doe jullie 

daarin geen onrecht aan. 

 

En één van de bijzonderheden van deze maand wordt ons overgeleverd door Aboe Huraira, hij zei dat 

de profeet () heeft gezegd: “De beste dagen om te vasten na Ramadan is het vasten van de 

maand Moharram, en het beste gebed na de verplichte gebeden is het nachtelijke gebed” (Moslim) 

Ter verduidelijking, het gaat niet om het vasten van de hele maand, maar om enkele dagen van de 

maand. 

En een andere bijzonderheid is dat deze maand een dag bevat die speciaal is, namelijk de dag die 

“Ashura” genoemd word. Oftewel de tiende dag van deze maand (maand Moharram). 

Deze tiende dag komt dit jaar overeen met maandag 8 augustus. (maandag a.s.). 

 

En deze dag is bijzonder omdat de Profeet () zijn best deed om deze dag goed te benutten door te 

vasten. De Profeet () was ijverig en keek er naar uit net zoals hij uit keek naar de maand Ramadan. 

Hij keek uit naar deze dag om te kunnen profiteren van deze dag. En in de volgende Hadith komen we 

te weten wat voor beloning er staat voor het vasten van deze dag. 

De profeet () heeft gezegd: “Met het vasten op de dag van Ashura hoop ik dat Allah de (kleine) 

zonden vergeeft van het voorgaande jaar” (Moslim). 

De beloning voor het oprecht vasten van deze dag omwille van Allah () is het wissen van de (kleine) 

zonden van het afgelopen jaar. 

 

De Profeet () kwam naar Medina en zag de joden vasten op de dag van Ashura. Hij vroeg hen 

erover. Zij antwoordden: “Dit is een goede dag, (dit is) de dag waarop Allah () de Kinderen 

van Israël van hun vijand (Firaun) gered heeft en Moussa () vastte op deze dag.” De Profeet 

() zei: “Wij zijn dichter bij Moussa () dan jullie” Dus de Profeet () vastte op deze dag en 

hij spoorde aan om te vasten (op deze dag).” (Bukhari) 

Toen de Profeet () vastte op de dag van Ashura en de mensen opdroeg om te vasten, zeiden zij: O 

Boodschapper van Allah (), dit is een dag van de joden en de christenen. De Boodschapper van Allah 

() zei daarop: “Als ik nog leef het volgende jaar, dan zal ik de negende dag ook vasten”. 

Maar de Profeet () heeft dit moment niet meer meegemaakt. 

Kortom: Het is aanbevolen om de tiende dag te vasten, en het beste is om de dag ervoor ook te vasten 

zoals dat is aanbevolen door onze Profeet Mohamed (). 

 

De geleerden hebben het vasten op de dag van Ashura opgedeeld in drie opties: 

• optie 1: Dit is tevens de optie met de meeste beloning, en dat is het vasten op de dag vóór 

Ashura, vasten op de dag van Ashura en vasten op de dag na Ashura, dus drie dagen 

opeenvolgend, 

• optie 2: Deze optie zit er tussenin en dat is het vasten op de dag vóór Ashura en op de dag van 

Ashura zelf, dus 2 dagen opeenvolgend, 

• optie 3: Deze optie is enkel het vasten op de dag van Ashura, 

 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende onderwerp: 220805 

De maand Moharram en Ashura 
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Vanzelfsprekend is het aangeraden om in de maand Moharram zoveel mogelijk te vasten.  

We bevinden ons dus in een gezegende periode van het jaar, de moslim behoort van deze gezegende 

periode gebruik te maken en te wedijveren in het goede.  

 

Moge Allah () ons succes schenken om deze dagen te vasten en onze zonden te vergeven. 

Moge Allah () ons al het goede schenken en beschermen tegen al het slechte en kwade 

Moge Allah () ons allen leiden naar het juiste pad, het pad van de Islam.  

Moge Allah de Verhevene onze goede daden belonen en onze slechte daden vergeven. 
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