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Dit boekje is bedoeld voor iedereen, die volgens de Islam wil vasten, of geÃ¯nteresseerd is in de
praktijk van het islamitisch vasten.
Speciaal in de periode van de Ramadan is menige moslim op zoek naar de vele ins en outs van het
vasten. Hierom hebben wij gemeend, dat een handzame uitgave over dit onderwerp menigeen van
dienst zal kunnen zijn.
Â
Het is het hoofdstuk over vasten uit 'De Weg van de Moslim', het beroemde standaardwerk, waarin de
gehele religieuze praktijk van de Islam wordt behandeld. In deze druk hebben wij er nog ZÃ¨kÃ¨toel
Fitr aan toegevoegd; dit is het gedeelte van het hoofdstuk van de ZÃ¨kÃ¨h, dat over de zÃ¨kÃ¨toel fitr
aan het einde van de vastenmaand handelt.Â
Inhoudsopgave
Â
Wat te verstaan onder vastenÂ Â
Geschiedenis van het vasten
Verdiensten van het vasten
Zijn voordelen: Spirituele, Sociale en Fysieke
Prijzenswaardig vasten
Afkeurenswaardig vasten
Dagen, waarop vasten verboden is
De plicht om te vasten tijdens de Ramadan
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De verdiensten van de Ramadan
De verdienste van de goede daden tijdens de Ramadan
Hoe de 1e dag van de Ramadan vast te stellen?Â
Voorwaarden voor het vasten
Vasten op reis
In geval van ziekte
De bejaarde
Zwangere en zogende vrouwen
Fundamentele regels van het vasten
Prijzenswaardige handelingen tijdens het vasten
Handelingen, die vermeden dienen te worden
tijdens het vasten
Handelingen, die het vasten ongeldig maken
Toegestane handelingen tijdens het vasten
Handelingen, die te excuseren zijn
Correctie als boetedoening
Filosofie over boetedoening
ZÃ¨kÃ¨toel Fitr: (einde van de vastenmaand)
Â Â Â Â oÂ Zijn bedoeling
Â Â Â Â oÂ ZÃ¨kÃ¨toel Fitr: hoeveelheid en soort
Â Â Â Â oÂ Vanaf wanneer wordt de ZÃ¨kÃ¨toel Fitr verplicht en wanneer moet men hem geven?
Â Â Â Â oÂ Aan wie deze ZÃ¨kÃ¨h te geven?Â Â
Gegevens verkoper
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