
 
 

WAT DIENT DE NIEUWE MOSLIM  

TE DOEN EN TE LATEN? 
 

Shaykh dr. Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān 
 

 

 

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 

 

Alle lof is aan Allah. Moge zegeningen en vrede zijn met onze Profeet Muḥammad, zijn familie 

en zijn metgezellen. Voorts: Allah heeft de schepping geschapen om Hem te aanbidden. Hij, 

de Verhevene, zei: 

 

ن  ٱَوَما َخلَۡقُت } نَس ٱوَ  ۡۡلِ   { إَِّل  ِِلَۡعُبُدونِ  ۡۡلِ

 

En Ik heb de djinn en de mensheid slechts geschapen om Mij te aanbidden. [Sūra adh-

Dhāriyāt (51): 56] 

 

Allah dient enkel aanbeden te worden op de manier die Hij heeft voorgeschreven. Hij heeft 

Zijn Boodschappers naar de mensheid gestuurd om aan hen te verduidelijken wat Hij heeft 

voorgeschreven aan Zijn dienaren. Dit aangezien het aanbidden van Allah op een andere 

manier dan die Hij heeft voorgeschreven ongeldig is. Hij heeft de (zending van de) 

Boodschappers afgesloten met Zijn Boodschapper Muḥammad  en Hij heeft alle mensen 

opgedragen om hem te volgen. Hij, de Verhevene, zei: 

 

َها ـ  قُۡل يَ } يُّ
َ
ِ ٱإِِّنِ رَُسوُل  نل اُس ٱأ   { يًعاإَِِلُۡكۡم َجِ  ّلل 
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Zeg (O Muḥammad): ‘O mensheid! Voorwaar, ik ben de Boodschapper van Allah voor jullie 

allen.’ [Sūra al-Aʿrāf (7): 158] 

 

Wie niet gelooft in Muḥammad is een ongelovige. De religie van Muḥammad is de Islam. Allah 

accepteert geen religie behalve deze. Hij, de Verhevene, zei: 

 

ۡسَلَٰمِ ٱَوَمن يَبَۡتِغ َغۡۡيَ }   { دِيٗنا فَلَن ُيۡقَبَل ِمۡنهُ  ۡۡلِ

 

En wie een andere religie dan de Islam wenst, het zal niet van hem geaccepteerd worden. 

[Sūra Āl ʿImrān (3): 85] 

 

De Islam waarmee Muḥammad  gekomen is heeft vijf zuilen: de getuigenis dat er geen 

aanbedene met recht op aanbidding is behalve Allah en dat Muḥammad de Boodschapper van 

Allah is, het verrichten van het gebed, het geven van de Zakāt, het vasten (in de maand) van 

Ramadan en het verrichten van de bedevaart naar het gewijde Huis van Allah indien mogelijk. 

 

 

Wat dient degene die de Islam wil binnentreden te doen? 

 

Hij dient de twee getuigenissen uit te spreken om vervolgens de rest van de vijf zuilen te 

verwezenlijken op de volgende manier: 

 

1. Hij dient te zeggen: 

 

َللاَولَ سَ اَرَ دَ مَّم َ َنَّأ ََدَ هَ شَ أ َوَ ََللاَ ّلَإ ََهَ لَ َإَ ل ََنَ أ ََدَ هَ شَ أَ 
 

Transliteratie:  “Ashhadu an lā ilāha illā Allāh wa-ashhadu anna Muḥammadan 

Rasūl Allāh.” 

 

Vertaling: “Ik getuig dat er geen aanbedene is met recht op aanbidding 

behalve Allah en ik getuig dat Muḥammad de Boodschapper van 

Allah is.”  

 

Hij dient dit in het openbaar uit te spreken. 

 

2. Hij dient de vijf verplichte gebeden te verrichten: al-Fajr, aẓ-Ẓuhr, al-ʿAṣr, al-Maghrib 

en al-ʿIshāʾ voor de rest van zijn leven. Al-Fajr (het ochtendgebed) bestaat uit twee 

gebedseenheden, aẓ-Ẓuhr (het middaggebed) en al-ʿAṣr (het namiddaggebed) bestaat 

uit vier gebedseenheden, al-Maghrib (het vooravondgebed) uit drie en al-ʿIshāʾ (het 
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avondgebed) uit vier gebedseenheden. Hij dient pas te gaan bidden nadat hij de kleine 

rituele wassing heeft verricht: het wassen van zijn gehele gezicht, het wassen van zijn 

handen tot aan zijn ellebogen, het vegen over het hoofd en het wassen van de voeten 

tot aan de enkels met rein water. 

 

3. Wanneer hij meer geld heeft dan zijn basisbehoefte dan dient hij daarvan 2,5 procent 

uit te geven als Zakāt voor de armen en de behoeftigen. Dit dient elk jaar te gebeuren. 

Wanneer hij niet meer heeft dan zijn basisbehoefte dan hoeft hij geen Zakāt te betalen. 

 

4. Hij dient in de maand Ramadan te vasten. Dit is de negende maand van het Islamitische 

jaar. Hij dient het eten, het drinken en geslachtsgemeenschap te laten vanaf de 

opkomst van de zon tot het ondergaan van de zon. Hij mag alleen in de nacht eten, 

drinken en geslachtsgemeenschap hebben. 

 

5. Wanneer hij de financiële en lichamelijke mogelijkheid bezit dan dient hij de bedevaart 

te verrichten naar het Huis van Allah (tenminste) één keer in zijn leven. Wanneer hij 

geen financiële en/of lichamelijke mogelijkheid heeft vanwege ouderdom of een 

chronische ziekte dan dient hij iemand te machtigen om voor hem één keer de 

bedevaart te verrichten. 

 

6. De rest van de handelingen van gehoorzaamheid vullen deze zuilen aan. 

 

 

Wat dient de (nieuwe) moslim te laten? 

 

1. Hij dient afgoderij te laten in al haar facetten. Afgoderij houdt in het aanbidden van 

een ander dan Allah. Hieronder valt het aanroepen van de doden, het slachten voor 

hen en het afleggen van geloften voor hen. 

 

2. Hij dient de innovaties te laten. Dit zijn handelingen van aanbidding die de 

Boodschapper van Allah Muḥammad  niet heeft voorgeschreven. Dit vanwege de 

uitspraak van hem : 

 

Wie een handeling verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak, het zal 

verworpen worden. (Ṣaḥīḥ Muslim) 

 

Met andere woorden: Het zal niet geaccepteerd worden. 

 

3. Hij dient (handelingen als) rente, gokken, smeergeld, het liegen in transacties en het 

verkopen van verboden producten en handelswaar te laten. 
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4. Hij dient overspel te laten. Dit houdt in het hebben van geslachtsgemeenschap met 

een ander dan zijn wettige echtgenote. Ook dient hij homoseksuele handelingen te 

laten. 

 

5. Hij dient het drinken van alcohol, het eten van varkensvlees, vlees dat niet Ḥalāl 

geslacht is en kadavers te laten. 

 

6. Hij dient niet te trouwen met ongelovige vrouwen die niet behoren tot de mensen van 

het boek (joden en christenen). 

 

7. Hij dient te scheiden van zijn ongelovige niet-christelijke niet-joodse vrouw, behalve 

wanneer zij tegelijk met hem de Islam accepteert, of tijdens haar wachtperiode. 

 

8. Als de besnijdenis hem niet schaadt dan dient hij zich te laten besnijden bij een 

moslimarts. 

 

9. Als hij kan verhuizen van het land van de ongelovigen naar het land van Islam dan dient 

hij te verhuizen. Zo niet, dan blijft hij in zijn land terwijl hij zich vasthoudt aan zijn 

religie. 

 

 

Geschreven door: 

Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān 

Lid van het Comité der Grote Geleerden 
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