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Vraag: 

Edele shaykh, wat is het oordeel over het specificeren van de tiende dag van de 
maand moharram met vasten, met de intentie van het vasten van 'Aashoeraa? 
  

Antwoord: Het vasten van 'Aashoeraa kent vier gradaties: 

De eerste gradatie: 

Dat wij de negende, tiende en elfde dag [van de maand moharram] vasten. En dit is 

het hoogste niveau, gebaseerd op wat Ahmed in zijn moesnad heeft overgeleverd: 

«  « .الیھود خالفوا بعده ویوما قبلھ یوما صوموا 
"Vast een dag ervoor en een dag erna, wijk af van de joden."  

Omdat de persoon die drie dagen vast ook de gunst verkrijgt van het vasten van de 

drie [aanbevolen] dagen van de maand. 

De tweede gradatie: 

[Het vasten van] de negende en tiende [dag], gebaseerd op de uitspraak van de 

Profeet - sallalahoe 'alayhie wa sallam -: 

« . التاسع ألصومن قابل إلى بقیت لئن  » 
“Als ik het volgende jaar nog in leven ben,  

dan zal ik zeker de negende [dag] vasten.” 



           

  

1 [DE GRADATIES VAN HET VASTEN VAN ‘AASHOERAA] 

Dit zei hij toen er tegen hem gezegd werd: “De joden waren gewoon om de tiende dag 

te vasten.” En hij hield ervan om af te wijken van de joden, sterker nog, [hij hield ervan] 

om af te wijken van elke ongelovige. 

De derde gradatie: [Het vasten van] de tiende in combinatie met de elfde dag. 

De vierde gradatie: [Het vasten] van alleen de tiende dag. 

Sommige geleerden zeiden: dit is toegestaan, en anderen zeiden dat het 

afkeurenswaardig is. Degenen die zeiden dat het toegestaan is, hebben de 

algemeenheid van de uitspraak van de Profeet - sallalahoe 'alayhie wa sallam - als 

bewijs genomen toen hij werd gevraagd over het vasten van de dag van ‘Aashoeraa, 

hij zei: 

«  « .قبلھا التي السنة یكفر أن اللھ على أحتسب 
“Ik hoop dat Allaah [de kleine zonden] van het voorgaande jaar kwijtscheldt.” 

En hij noemde niet de negende dag op. 

En degenen [onder hen] die zeiden dat het afkeurenswaardig is, zeiden dat de Profeet 

- sallalahoe 'alayhie wa sallam - zei: 

« . بعده یوما أو قبلھ یوما صوموا الیھود خالفوا«   

“Wijk af van de joden, vast een dag ervoor of erna.” 
 

En in een andere bewoording [die overgeleverd is]: 

« . قبلھ ویوما بعده یوما صوموا  » 
“Vast een dag erna en een dag ervoor.” 

 

En dit impliceert dat het verplicht is om er een dag aan toe te voegen, met als reden 

om af te wijken, of op zijn minst [kan gezegd worden] dat enkel [de tiende dag vasten] 

afkeurenswaardig is. 

En de mening dat het afkeurenswaardig is om enkel [de tiende te vasten] is sterk. 

Daarom ben ik van mening dat de persoon uit dit [verschil van mening] dient te stappen 

door [ook] de negende of elfde dag te vasten. 
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