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َر َّب َنا َال ُت ِز ْغ ُق ُل َوب َنا َب ْع َد إِ ْذ
َ َه َديْ َت َنا َو َه ْب لَ َنا ِمن َّل ُد
نك َر ْح َم ًة
اب
َ َإِ َّن َك أ
ُ نت ال ْ َو َّه
“Onze heer,

laat onze harten niet

afwijken nadat U ons geleid heeft
en schenk ons van uw kant Barmhartigheid.
Voorwaar, U bent de Schenker.”
(soera Al Imraan(3):8)
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Inleiding
Alle lof komt toe aan Allah. We danken Hem
voor Zijn gunsten en zoeken Zijn hulp en Zijn
vergeving. We zoeken bescherming bij Allah
tegen het slechte van onze zielen en tegen onze
slechte handelingen. Diegene die door Allah geleidt wordt kan door niemand misleidt worden
en diegene die door Allah misleidt wordt; er is
niemand die hem leiding kan geven.

Er zal worden gesproken over zaken als het
geloof in Allah en het verrichten van het gebed,
het belang van kennis en het onderscheid tussen
islam en cultuur. Ook zal er worden voorzien
in een overzicht van korte hoofdstukken uit de
Quraan en belangrijke Arabische uitdrukkingen
en smeekbeden.
Om het leesplezier te vergroten is dit werk opgebouwd uit twee delen: een theoretisch gedeelte
(hiermee begint het boek) en een praktisch
deel (waarmee het boek afsluit). Voetnoten
zijn slechts gebruikt bij de meest voorkomende
woorden en benamingen in de literatuur, dit kan
dus betekenen dat niet alle termen verduidelijkt
zijn. Wel is erop toegezien dat daar waar verduidelijking nodig is om het geheel te begrijpen,
deze verduidelijking is gegeven.

IK GETUIG

dat er geen god is behalve Allah,
subhanahu wa ta’ala1, en ik getuig dat
Muhammad, salla Allahu ‘alaihie wa
sallam2, Zijn dienaar en
boodschapper is.
Dit bescheiden werk vormt een eerste handleiding voor startende moslims. Onder de term
startende moslims vallen zowel de zogenoemde
‘bekeerling’ als de geboren en getogen moslim
die op een zeker moment de keuze maakt zich
meer in zijn religie te gaan verdiepen. Dit werk
geeft kort en bondig weer wat de zaken zijn die
voor een startende moslim van belang zijn bij
zijn eerste stappen in het leren kennen van de
islam. Het vormt een leidraad die op eenvoudige
wijze de kernzaken van de religie weergeeft op
zowel theoretisch als praktisch gebied.

Aan het begin van dit werk, in het theoretische
gedeelte, zijn er twee hoofdstukken opgenomen
die specifiek bedoeld zijn voor de bekeerde moslim, waarna de rest van dit werk gericht zal zijn
op de startende moslim in het algemeen. Moge
Allah dit werk voor deze mensen en de gemeenschap in het algemeen van nut laten zijn en
eenieder van deze gemeenschap sterken in het
leren, praktiseren en uitdragen van deze religie.
Moge Allah dit werk aanvaarden als zuiver
werk voor Hem gedaan, en moge Hij de ummah3
verenigen op Zijn weg.

1

Perfect en Verheven is Hij.

2

‘Abdoer-Rahmaan ibn Hasan Aal ash-Shaykh zegt in zijn boek “Fath al-Madjied”, de uitleg van Kitaab at-Tawhied:
“Het meest correcte wat er is gezegd over de Salaah van Allah over Zijn dienaar is: datgene wat al-Boekhaarie –
moge Allah de Verhevene hem genadig zijn – heeft genoemd op het gezag van Aboel-‘Aaliyah die zei:”De Salaah
van Allah over Zijn dienaar is dat Hij hem aanprijst bij de Engelen.” En Ibn al-Qayyim - moge Allah hem genadig
zijn en hem bijstaan - bevestigde dit in zijn boeken “Djalaa al-Afhaam” en “Badaa-i’ al-Fawaa-id””.

Ibn al-Qayyim zegt in zijn boek “Djalaa al-Afhaam fies-Salaat ‘alaa Khayril-Anaam”: “De Salaam is Allah’s
bescherming van Zijn Profeet tegen gebreken en tegen elke vorm van kwaad en de bescherming van de
Boodschap waarmee hij is toevertrouwd”.
3

Islamitische gemeenschap.

1

َ َوأَ َّن َه
الس ُب َل
ُّ ْ ـذا ِص َر ِاطي ُم ْس َت ِقيم ًا فَا َّت ِب ُعو ُه َو َال َت َّت ِب ُعوا
َف َت َف َّرقَ ِب ُك ْم َعن َس ِبي ِل ِه

“En dat dit Mijn Pad is, een recht Pad, volg het dan, en volg
geen (andere) paden, want die zullen jullie doen afsplitsen
van Zijn Pad.[...]”
Soera al an’aam(6):153;4

4

Soera: hoofdstuk. (6): hoofdstuknummer. 153: versnummer.

2

1
Theoretisch deel

َ َّ إِ َّنَا َي ْخ َشى
الل ِم ْن ِع َبا ِد ِه الْ ُع َل َماء

“Waarlijk, zij die Allah het meest vrezen, zijn zij die
over kennis beschikken.” (soera al Faatir (35):28)

3

Bekeerd is
teruggekeerd
Ieder kind wordt door zijn5 ouders op een specifieke wijze opgevoed, naar gelang datgene wat men
als goed acht voor het kind. Dit wil echter niet zeggen dat een kind dan ook de juiste opvoeding krijgt.
Wij kunnen stellen dat er slechts één opvoedingsmethode geschikt is; een opvoedingsmethode die
gebaseerd is op de islam. Een opvoeding waarbij
het kind liefde voor Allah, Zijn profeet, salla Allahu
‘alaihie wa sallam, en Zijn religie ontwikkelt. Dit omdat bij een dergelijke opvoedingsmethode ultieme
eerlijkheid, goedheid, respect en kuisheid centraal
staan. Enkel op deze manier zal een kind het beste
uit zijn karakter naar boven halen, het beste uit zijn
liefde naar boven halen en het beste uit zijn verstand,
kracht en doorzettingsvermogen naar boven halen.
Om vervolgens al deze zaken, en wat daarbij hoort, in
dienst te stellen van Allah, de Schepper van de
hemelen en de aarde6.

“Ieder kind wordt geboren met de natuurlijke aanleg (fitrah), zijn ouders maken van hem (het kind)
vervolgens een jood of een christen, of ze maken een
vuuraanbidder van hem.” (Bukhari en Muslim9)
Weet daarom beste broeder/zuster in islam, dat degene die de islam omarmd heeft en de godsdienst
van Allah volgt na in ongeloof te hebben geleefd,
niet enkel bekeerd, maar vooral ook teruggekeerd is.
Dit maakt duidelijk dat de weg die de mens aflegt, de
weg van het terugkeren naar zijn Schepper, in eerste
instantie begint met de islam, gezien ieder kind met
de fitrah geboren wordt. Vervolgens wordt het kind
door de opvoeding in een bepaalde richting gestuurd.
Maar de natuurlijke zuiverheid zit in ieder mens, hoe
zijn leven ook loopt. Hierdoor zien we dan ook dat
vele mensen, hoe ver zij ook afgedwaald zijn van de
islam, toch geloven dat er ‘iets’ is. Het is enkel door
hun verzwakte en vervormde gedachten dat zij niet
meer de grootheid van de schepping en diens Schepper beseffen.

Echter, zoals genoemd voeden ouders hun kinderen
op naar de normen en waarden die zij zelf aanhangen
en belangrijk vinden. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat
het kind soms het christelijke geloof meekrijgt, soms
de joodse religie leert en soms zelfs het aanbidden
van afgoden aangeleerd krijgt. Ondanks deze en de
vele andere richtingen die een mens in zijn leven
kan inslaan, wordt ieder mens dus geboren volgens
de natuurlijke drang naar het goede en het geloof in
Allah.

Vele mensen die zochten naar de waarheid achter
de islam hebben deze vervolgens geaccepteerd. De
reden hiervoor is even simpel als logisch, de mens
heeft iets nodig in zijn leven, wat in geld en goederen
niet gevonden wordt. De mens heeft het aanbidden
van zijn Schepper nodig en is daaraan meer behoeftig
dan aan eten en drinken. De fitrah van de mens wordt
gestimuleerd wanneer deze met de waarheid wordt
aangesproken. Als logisch gevolg daarvan begrijpt
men dat wanneer men deze waarheid onderzoekt,
de islam de ultieme waarheid is die gevolgd moet

Dit is terug te vinden in de overlevering7 die verhaald
wordt door Abu Hurajrah8, die zegt dat de profeet,
salla Allahu ‘alaihie wa sallam, heeft gezegd;
5

Het boek is in de hij-vorm geschreven, uiteraard wordt hier zowel man als vrouw mee bedoeld.

6

Allah is de Schepper en scheppen is een eigenschap van Allah. In dit boek zal op diverse plaatsen naar Allah
worden verwezen middels Zijn namen en eigenschappen.

7

Ook wel omschreven als hadieth. In deze context; datgene wat wordt overgeleverd aan daden, uitspraken en
stilzwijgende goedkeuringen van de profeet.

8

Een van de metgezellen van de profeet Muhammad, bekend om zijn uitstekende geheugen en de vele overleveringen die tot hem terug te voeren zijn.

9

De twee meest vooraanstaande geleerden in de hadiethwetenschap, hun werken worden overal ter wereld
gebruikt om te verwijzen naar het leven van de profeet Muhammad.
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worden. Dus weet beste moslimbroeder en zuster,
dat jij die tot de islam bent gekomen, feitelijk de
weg terug hebt gevonden, de weg terug naar jouw
Heer. Dit is een gunst die niet iedere persoon in zijn
leven zal ervaren, een gunst die jou geschonken is
door de Heer der werelden, de Koning, de Almachtige, de Schepper van de hemelen en de aarde. Wees
Hem hier dankbaar voor en wees Hem gehoorzaam.
En smeek om Zijn leiding op de weg die je bent ingeslagen, want weet; diegene die door Allah geleid
wordt kan door niemand misleidt worden! O Allah,

Het binnentreden van de islam zorgt ervoor dat jouw
voorgaande zonden worden vergeven en jij je leven
met een schone lei kan beginnen, hier zullen we later
in dit werk op terugkomen in sja Allah10. Voordat we
verdergaan maken we eerst nog een korte opsomming van zaken die bij het binnentreden van de islam
voor veel verwarring zorgen. Een begeleider kan
hierover vervolgens verdere uitleg geven;

ِ
َ الص َر
يم
َ اط املُس َت ِق
ِّ اهد َنــــا
“Leid ons op het rechte pad.”
(soera Al Fatiha(1):6)

Schulden

Wassing

Naam

Getuigenis

Bedevaart

Alle zonden
worden vergeven,
maar schulden aan
andere mensen
dienen afbetaald te
worden.

Een complete
wassing (grote
wassing/ghusl)
verrichten na het
uitspreken van de
sjahaadah11 is
ten minste
aanbevolen.

Een islamitische
naam aannemen
is slechts verplicht
als de eigen naam
niet strookt met
de regelgeving
van de islam. (b.v.
een persoon die
de naam ‘Budha’
draagt).

De getuigenis in de
moskee uitspreken
is een zaak die veel
goeds bijdraagt, dit
wordt sterk aanbevolen.

Het getuigschrift
van de sjahadah
kan door de plaatselijke moskee te
worden verstrekt,
maar is slechts
nodig voor de
grote en kleine
bedevaart.

10

Met de wil van Allah: dit wordt vermeld na het uitspreken van een voornemen om aan te geven dat de persoonlijke wens onderhevig is aan de voorbestemming die Allah heeft vastgelegd, hierover later meer.

11

Geloofsgetuigenis; getuigenis dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en dat
Muhammad Zijn dienaar en boodschapper is.
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Het informeren
van de omgeving
ِنسانَ ِب َو ا لِ َد يْ ِه َح َم َلتْ ُه أُ ُّم ُه َو ْهن ًا
َ َو َو َّصيْ َنا ْال
ِ ْ َع َلى َو ْه ٍن َو ِف َصا لُ ُه ِف َعا َم
ي

Voor diegenen die de stap hebben genomen de
islam te accepteren, de sjahaadah hebben afgelegd
en daadwerkelijk hebben gekozen voor het goede
leven in deze wereld en in het paradijs, breken nu
speciale tijden aan. Speciale tijden omdat ze niet te
omschrijven zijn als moeilijk of eenvoudig, als fijn of
vervelend. Deze tijden zijn over het algemeen tijden
van aandacht, aandacht van jouw omgeving naar jou
toe en andersom. Want hoe ga je jouw geliefden vertellen dat je de islam hebt aangenomen, als je hen dit
niet vooraf hebt verteld? Voor de ene persoon is dit in
de praktijk makkelijker dan voor de ander. De beste
manier is ongetwijfeld door ‘de confrontatie’ aan te
gaan, en jezelf hier niet kwetsbaar in op te stellen.
Je hebt een keuze gemaakt die niets dan respect en
bewondering verdient, al zal dit niet altijd de mening
zijn van anderen. Met het aangaan van ‘de confrontatie’ druk je deze trots uit in woorden en maak je
jouw vernieuwde levensvisie duidelijk.

“En Wij hebben de mens zorg voor zijn ouders opgedragen. Zijn moeder heeft hem gedragen in zwakheid op zwakheid, en het zogen van hem duurde twee
jaren.[…]”
Weet dus dat jouw ouders (en jouw moeder in het
bijzonder) het meeste recht hebben op een goede
behandeling en jouw zorg. En om hen hun volledige
recht te geven, en ervoor te zorgen dat zij zich niet gepasseerd zullen voelen, is het raadzaam hen als eerst
te informeren over jouw keuze voor de islam.
Wat je daarnaast dient te weten, is dat wanneer je
mensen zult informeren, zij ongetwijfeld verschillend zullen reageren. De ene persoon zal positief
zijn over je acceptatie van de islam en de ander zal
dit juist niet zijn. Dit kan leiden tot vragen en discussie waarin geduld en goede woorden de basis moeten zijn. Wanneer de mensen (en vooral jouw ouders)
jouw keuze niet respecteren, val hen hier dan niet
op aan, maar laat hen rustig begaan. Het is niet hun
plicht jouw keuze te accepteren, respecteren of jou
erin te volgen, het is echter wel jouw plicht om hen te
informeren over jouw keuze voor de islam. Belangrijker zelfs: het is jouw plicht goed tegenover hen te
zijn, ongeacht wat hun reactie op jouw keuze is.

Met ‘de confrontatie aangaan’ wordt het aangaan van
gesprekken bedoeld, gesprekken met personen die
deze gesprekken nodig hebben en die je dient te informeren.
Wie dien je te informeren en waarom? In de eerste
plaats je ouders, zij zijn het die na Allah en Zijn boodschapper het grootste recht op jouw liefde hebben,
of zij nu moslim zijn of niet. Zoals er wordt verhaald
in de volgende overlevering uit de verzameling van
Boekhaarie en Moeslim;
“O Boodschapper van Allah, wie van de mensen
verdient mijn gezelschap het meest?” Hij zei; “Je moeder.” De man vroeg; “En wie dan?” De profeet zei; “Je
moeder.” De man vroeg; “En wie dan?” De profeet zei;
“Je moeder.” De man vroeg; “En wie dan?” Hij zei; “Dan
je vader””.

In vele gevallen is het informeren van de familie iets
wat zonder veel problemen verloopt, maar het kan
ook zijn dat er woorden worden gesproken over Allah
en de islam die niet acceptabel zijn voor een moslim.
Wat is de beste manier om mijn familie en vrienden te
informeren over je keuze? Manieren om deze mensen
te informeren van jouw ‘moslim-zijn’ lopen uiteen.
Vele mensen die tot de islam zijn gekomen deden dit
via persoonlijk contact, maar ook via de telefoon,

Deze overlevering geeft de hoge plaats aan van de
ouders en in het bijzonder die van de moeder. De
reden daarvoor wordt duidelijk weergegeven met de
woorden van Allah in soera Loeqman(31):14;
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Conclusie

e-mail, sms of brieven. Ieder naar eigen inzicht en
ieder naar eigen mogelijkheden, afhankelijk van de
persoonlijke situatie. Wat altijd in je gedachte aanwezig moet zijn hierbij is: de keuze voor de islam is
de juiste, wat anderen hier ook van vinden. Je bent
immers een moslim, Allah heeft jou gekozen om een
moslim te zijn, wat is er nog meer te wensen dan dat?
Deze gedachte betekent dat je jezelf niet verdedigend hoeft op te stellen, wees eerlijk en recht door
zee en vraag Allah om hulp. Want wanneer je oprecht
bent in je intentie, zal Allah, subhanahu wa ta’ala, je
situatie vergemakkelijken.

Het informeren van de ouders is een belangrijke zaak
die niet vermeden kan worden en is daarom sterk
aangeraden. Het moslim-zijn brengt zowel innerlijke als uiterlijke aspecten met zich mee waardoor
de keuze voor de islam altijd duidelijk zal zijn. Het
informeren van de omgeving kan op verschillende
manieren plaatsvinden, de wijze waarop is afhankelijk van de situatie.
Goedheid tegenover de ouders, ongeacht of zij je
keuze voor de islam accepteren, is van groot belang.
Gehoorzaamheid aan Allah gaat echter boven gehoorzaamheid aan de schepping. Wanneer zij dan
ook iets van jou wensen, zoals het niet praktisch
belijden van je geloof, geef dan de voorkeur aan de
opdracht van Allah boven de opdracht van je ouders.
Mocht het zo zijn dat mensen in jouw omgeving zich
negatief uitlaten over Allah of Zijn religie, weet dan
dat Allah het volgende zegt in soera Al An’aam(6):68;

“

“

Ten slotte: sommige mensen willen de stap van het
informeren van hun omgeving niet maken uit angst
voor mogelijke negatieve reacties. Het islamitisch
geloof is echter niet iets wat verborgen blijft, het kent
immers innerlijke en uiterlijke aspecten die gevolgd moeten worden. Vroeg of laat zal jouw omgeving
begrijpen dat je de islam hebt aangenomen, zelfs als
je dit zou proberen te verbergen. Hoe kan een religie, die zo verweven is met de praktijk van het dagelijkse leven, verborgen blijven voor het oog van de
mensen? Laat je door gedachten over mogelijke
reacties niet afhouden van het informeren van je omgeving. Denk zelf eens aan hoe je het zou vinden als
jij in hun schoenen stond en het je eigen kind zou
zijn die de keuze maakt de islam aan te nemen. Moge
Allah, subhanahu wa ta’ala, deze belangrijke stap
voor eenieder vergemakkelijken.

ُ ُِض َعنْ ُه ْم َح َّتى َيخ
ُ ُين َيخ
وضوا ْ ِف
ْ وضونَ ِف َآيا ِت َنا َف َأ ْعر
َ َوإِذَا َرأَيْ َت ا َّل ِذ

ِ يث غَ يْ ِر ِه َوإِ َّما ُي
ٍ َح ِد
َّ ال َت ْق ُع ْد َب ْع َد ال ِّذك َْرى َم َع ال ْ َق ْو ِم
ُ نس َي َّن َك الشَّ يْ َط
َ ان َف
ني
َ ِ الظا ِل

“En wanneer jij degenen ziet die beledigend spreken over Onze
verzen, wend je dan van hen af, totdat zij over een ander onderwerp spreken. En indien de duivel het jou doet vergeten, zit dan niet,
nadat de herinnering (tot jou komt), bij het onrechtvaardige volk.”

7

Ik ben moslim, wat nu?
Je hebt de keuze gemaakt voor de islam en staat
daarmee aan het begin van een reis, een reis waarin
theorie en praktijk hand in hand gaan. Wat is de volgende stap nu je hebt besloten om de islam in jouw
leven als leidraad te nemen, wat zijn de zaken die je
moet leren, wat is op dit moment belangrijk voor je
en wat nog niet?

je vragen. Dit in het kort over het belang van het zoeken van een begeleider.
Zoektocht naar kennis
Als bondig direct advies kan nu gezegd worden: als
eerste onderdeel van de theoretische zaken dient de
startende moslim kennis op te doen over Allah, de
Heer der werelden. Want zoals al-Hasan al-Basri13
zei: “Wie Allah kent, houdt van Hem.” Het kennen van
Degene Die wordt aanbeden is uiteraard het eerste
onderdeel van jouw zoektocht naar kennis. De eerste
praktische handeling waarnaar gekeken zal worden
is de vijfmaal daagse verplichting van het gebed.

Begeleiding
Ten eerste is het belangrijk om begeleiding te vinden van betrouwbare, goede mensen, die je kunnen
ondersteunen bij de zaken die zullen komen. Ondanks dat er in Nederland op dit moment honderden
moskeeën zijn, is het vinden van een begeleider niet
altijd makkelijk. Mocht je echter in je eigen omgeving geen begeleider kunnen vinden, wees dan niet
terughoudend in het afleggen van grotere afstanden
dan je gewend bent, het zal het zeker waard zijn.

Deze twee zaken vormen het fundament van de islam
en zijn om die reden het fundament van je leerproces.
Alles daarbuiten dient daaropvolgend geleerd te
worden op volgorde van belang. Niemand is in staat
de gehele religie in één dag te leren praktiseren en dit
is ook niet wat wordt gevraagd. Zonder het juiste fundament zal de bouw van jouw islamitische persoonlijkheid namelijk niet sterk gevestigd kunnen worden.
Na deze twee basisfundamenten zal er vervolgens
stap voor stap worden gekeken naar daaropvolgende zaken. Sheikh14 al Moenadjid sprak hierover in zijn
boek “middelen tot standvastigheid” door te zeggen;

De eerste moeilijkheid die namelijk zijn intrede doet
bij het beginnen met praktiseren van de islam is de
hoeveelheid aan individuen. De islam, de eenheid
van de gemeenschap en de overeenkomsten lijken
verstopt te zitten onder een laag van verschillen12.
Het is belangrijk voor jou als startende moslim om
iemand aan je zijde te hebben staan die het grotere
beeld zichtbaar weet te maken. Veelal wordt gedacht
dat dit niet nodig is en het internet wel uitkomst zal
bieden. Dit kan absoluut zo zijn, maar als het gaat om
begeleiding, dan betekent dit niet alleen de juiste weg
leren kennen. Het betekent ook dit direct te kunnen
toepassen, in plaats van een jaar of langer deze weg
te zoeken voor je hem kan leren kennen.

“geleidelijke scholing is wat de moslim
stap voor stap brengt naar het bereiken
van perfectie door juiste planning, dat het
tegengestelde is van spontane en haastige
voortgang met horten en stoten.”

Een begeleider kan je steunen in het opdoen van kennis, je stimuleren in het verrichten van daden en je
zult je persoonlijk en vertrouwelijk kunnen uiten bij
een bekende persoon als je die mogelijkheid niet hebt
bij je eigen familie. Middels deze persoon zul je op een
snelle en eenvoudige manier meer kunnen leren over
je religie en altijd een aanspreekpunt hebben voor al

12

Oorzaken hiervan zijn divers, hierover later meer.

13

Één van de vrome voorgangers, bekend vanwege zijn veelomvattende uitspraken.

14

Meestal wordt hiermee gedoeld op een zeker niveau van kennis, echter kan daarmee ook naar een hoge leeftijd worden verwezen.
Hier is sprake van het eerste.
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Conclusie

Dit wijst ons dus op het belang van stapsgewijs en
planmatig opdoen van kennis en het wegblijven van
het overstelpen van jezelf met boeken over de meest
uiteenlopende zaken (hoe interessant dit ook kan
zijn). Want hoe kunnen we verwachten dat wij in een
maand alles kunnen leren over de religie van Allah,
terwijl deze religie in vele jaren geopenbaard is? Allah
zegt immers in de Quraan in soera Al Furqaan(25):32:

Een begeleider, die de weg naar het praktiseren
van de islam al heeft afgelegd, zal een waardevolle
vriend zijn voor jou als startende moslim. Het opdoen van kennis is iets wat structuur en discipline
nodig heeft maar vooral ook; inzicht in de volgorde
van belang, een begeleider kan hierbij van dienst zijn.
Neem je tijd voor je persoonlijke ontwikkeling en laat
dit samen gaan met een zelfkritische en vooruitstrevende houding om je ontwikkeling gaande te houden.

“

“

ِ ين كَ َف ُروا لَ ْو َل ُن ِّز َل َع َليْ ِه الْق ُْر ُآن ُج ْم َل ًة َو
َ َوق
اح َد ًة كَ َذلِ َك
َ َال ا َّل ِذ
ً لِ ُن َث ِّب َت ِب ِه ُف َؤا َد َك َو َر َّتلْ َنا ُه َت ْر ِتي
ال

“En degenen die ongelovig zijn, zeggen: “Was de Quraan maar in één
keer aan hem neergezonden…”(Maar) zo hebben Wij daarmee jouw
hart versterkt
(O Muhammad), en Wij hebben hem
regelmatig doen voordragen.”
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De manier van
informatie zoeken
Zoals aangegeven in het vorige hoofdstuk, is het vinden van een goede begeleider van belang voor iedere
startende moslim. Niet alleen omdat deze persoon
je kan helpen met het opdoen van kennis, maar ook
omdat deze in staat is je te ondersteunen in het aangeven van de volgorde van belang die voor jou zal
gelden op de verschillende momenten in je ontwikkeling. Het is echter ook belangrijk dat jij, op de momenten dat jouw begeleider er niet is, of wanneer je
niet over een begeleider beschikt, in staat bent deze
methode te kennen.

en de bedevaart naar het huis verricht, als je daartoe
in staat bent.’ Waarop hij zei: ‘U heeft juist gesproken.’
Wij waren erg verbaasd dat hij hem eerst iets vroeg en
daarna het antwoord bevestigde.
Daarna zei hij; ‘Vertel mij wat imaan is.’ Hij antwoordde: ‘Het houdt in dat je gelooft in Allah, Zijn
engelen, Zijn boeken, Zijn profeten, en in de laatste dag en dat je gelooft dat zowel het goede als het
slechte voorbeschikt is.’ ‘U heeft juist gesproken,’ zei
hij, en daarna vroeg hij: ‘Vertel mij wat ihsaan is.’ Hij
antwoordde: ‘Het houdt in dat je Allah aanbidt alsof je
Hem ziet en als je Hem niet ziet, besef dan dat Hij jou
wel ziet.’

Het is raadzaam om jezelf de vragen te stellen: waar
moet ik beginnen met het opdoen van kennis? Wat is
het eerste dat ik moet leren na mijn acceptatie van de
islam? Zoals eerder gezegd is het antwoord op beide
vragen; de eerste zaak in theorie en de eerste zaak
in praktijk. Het leren kennen van Allah en het leren
kennen en praktiseren van het gebed. Dit omdat de
basiszaken het fundament vormen van wat de godsdienst inhoudt. Om dit breder te trekken dan deze
twee onderwerpen kunnen we de volgende overlevering aanhalen uit de verzameling van Muslim die
is overgeleverd door ‘Umar ibn al-Gattaab15, waarin
we lezen;

Toen zei hij: ‘vertel me over het uur (dag der opstanding)’ Hij antwoordde: ‘Daarover weet de ondervraagde niet meer dan de vrager.’ Vervolgens zei hij: ‘Vertel
me dan over de tekenen ervan.’ Hij antwoordde: ‘Dat
de slavin haar meester zal baren en dat je ziet dat op
blote voeten lopende, naakte en behoeftige schaapherders met elkaar wedijveren in het bouwen van
hoge huizen.’
Hierna ging hij (de vreemdeling) weg en ik bleef daar
enige tijd zitten, totdat hij (de profeet) me vroeg: ‘O
‘Umar, weet jij wie de vragensteller was?’ Ik antwoordde: ‘Allah en Zijn boodschapper weten het ’t
beste.’ ‘Het was Djibriel16’, zei de profeet, ‘Hij kwam om
jullie je godsdienst te leren.’”

“Toen wij op een dag bij de boodschapper van Allah
zaten, verscheen er een man voor ons in stralend witte
kleren, en met gitzwarte haren, aan wie niet te merken
was dat hij een lange reis afgelegd had. Niemand van
ons kende hem. Hij ging voor de profeet zitten, met zijn
knieën tegen die van de profeet en met zijn handen op
zijn (eigen) dijen en zei; ‘O Muhammad, vertel me wat
islam is.’

Deze overlevering geeft in een notendop aan wat de
basis van de islam is. De vijf zuilen van de islam, de
zes pilaren van imaan en vervolgens ihsaan. Wanneer deze zaken één voor één bestudeerd worden zal
je een zeer duidelijk beeld krijgen van datgene wat
het fundament vormt van de religie. Wanneer men
wilt leren over Allah en zijn boodschapper, dan zul
je in de eerste zuil van de islam, de getuigenis dat er
geen God is dan Allah en dat Muhammad Zijn dienaar
en boodschapper is, een duidelijke uitleg vinden.

De profeet antwoordde: ‘islam houdt in dat je getuigt,
dat er geen god is dan Allah en dat Muhammad de
boodschapper van Allah is, dat je het gebed verricht,
de zakaat betaalt, tijdens de maand ramadaan vast

15
16

Één van de metgezellen van de profeet Muhammad, tevens de tweede leider van de moslimgemeenschap na de dood van de profeet
Muhammad.

Engel die belast was met het overbrengen van de openbaringen aan de profeten.
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Wanneer je jezelf afvraagt wat de positie van de
openbaringen van zowel de Quraan, de evangeliën17,
de Thora en de psalmen in de islam is, dan zul je het
antwoord hierop terugvinden in de derde pilaar van
het geloof. Deze pilaar spreekt over het geloof in de
openbaringen van Allah. En wanneer je jezelf afvraagt wat het doel en de waarde van dit leven is en
wat er na de dood plaats zal vinden, dan kun je jezelf
verdiepen in de vijfde pilaar van het geloof, die spreekt
over de laatste dag. Deze pilaar omvat het leven na
de dood in al haar aspecten en geeft daarmee uitleg
aan de waarde van het leven in deze wereld.

Conclusie

De manier van informatie zoeken heeft twee kenmerken: kennis opdoen van geloof en praktijk gaan
hand in hand en de volgorde begint altijd bij de basis:
het geloof in Allah en het praktiseren van het gebed.
Het jezelf overspoelen met randzaken voordat je jezelf over de basis geïnformeerd hebt en deze in praktijk brengt, zal slechts verwarrend werken. Wanneer
je twijfelt over de wijze waarop je deze kennis dient
op te doen, dan kun je altijd terugkeren naar de in dit
hoofdstuk vermelde overlevering.

Stap voor stap zul je deze geloofszaken kunnen doornemen en jezelf er meer en meer in kunnen verdiepen. Op deze wijze wordt niet alleen het in praktijk
brengen van de religieuze fundamenten bewerkstelligd, maar wordt vooral ook het geloof in het hart
versterkt. Ondanks het belang van deze zaken gaat
dit boek er niet erg uitgebreid op in, maar worden
deze zaken slechts in vogelvlucht doorgenomen.
Hiervoor is gekozen omdat de informatie eenvoudig
toegankelijk is vanuit naar het Nederlands vertaalde
boeken. Dit werk is tevens niet bedoeld als een omvangrijk studieboek, maar slechts als een beknopte
handleiding, inzetbaar voor de eerste stappen.
Wanneer eenieder die kennis op wenst te doen over
de islam de volgorde volgt waarover de overlevering spreekt, zal dit het geheel overzichtelijk houden.
Het zal ervoor zorgen dat jouw zoektocht naar kennis
duidelijk is uitgestippeld, en eenieder die deze informatie tot zich neemt, zal beschikken over de basis
van alle kennis. Belangrijk te vermelden is dat het
opdoen van kennis van de praktische en theoretische
zaken hand in hand gaan. De theorie is nodig voor de
praktijk en andersom, deze twee versterken elkaar.

17

Het gaat hierbij om de openbaringen aan de profeet Jezus (indjiel genaamd), niet om de bijbel als geheel zoal we die heden ten dage
kennen.
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Het belang van kennis
en het gevaar van
onwetendheid
de tevredenheid en blijdschap van je Heer achter
schuilgaat. Zoals de profeet, salla Allahu ‘alaihie wa
sallam, heeft gezegd;

Wanneer je begint met het opdoen van kennis zullen
aanbidding en goede daden een automatisch gevolg
zijn van deze kennis, waardoor je in rang zult stijgen
bij Allah. Dit omdat jouw kennis en begrip van de
wetgeving van Allah groter worden. Hierdoor wordt
je hart gewaarschuwd tegen het verkeerde, gestimuleerd in het goede en zal het zich gaan hechten aan
de weg van de islam. Immers: de oprechte wens om
Allah te aanbidden zal samengaan met het opdoen van
kennis. En deze oprecht verkregen kennis zal op zijn
beurt weer leiden tot goede daden en het wegblijven
van zonden. Dit alles zal het geloof van de persoon in
kwestie beschermen tegen het kwade, daarmee beschermen tegen de bestraffing van Allah en de dienaar leiden naar het paradijs. ‘Ali Ibn Abi Taalib18 deed
hierover een bekende en schitterende uitspraak:

Toen Allah het paradijs schiep, zei Hij tegen
Djibriel; “Ga en kijk ernaar”, hij (Djibriel) ging en keek
ernaar, toen keerde hij terug en zei; “O mijn Heer, bij
Uw macht, niemand die ervan zal horen, zal falen om
er binnen te gaan”. Toen plaatste Hij (Allah) er onaangename zaken omheen en zei; “Ga en kijk ernaar Djibriel”. Hij (Djibriel) ging en keek ernaar, toen keerde hij
terug en zei; “O mijn Heer, bij Uw macht, ik ben bang
dat niemand er binnen zal gaan”.
Toen Allah de Hel schiep, zei Hij; “Ga en kijk ernaar
Djibriel”. Hij (Djibriel) ging en keek ernaar, toen keerde
hij terug en zei; “O mijn Heer, Bij Uw macht, niemand
die ervan zal horen, zal er binnen gaan”. Toen plaatste
Hij (Allah) er zaken omheen waar de mens naar verlangt en zei; “Ga en kijk ernaar Djibriel”. Hij (Djibriel)
ging en keek ernaar, toen keerde hij terug en zei; “O
mijn Heer, Bij Uw macht en kracht, ik ben bang dat er
niemand zal zijn, die er niet binnen zal gaan”.
(verzameld door imaam Abu Dawud20 , overgeleverd
door Abu Hurajrah).

“Degene die naar het paradijs verlangt zal zich haasten naar goede daden. Degene die de hel vreest zal verleidingen weerstaan. Degene die zeker is van de dood
zal ophouden met het zoeken naar plezierigheden.
En degene die de wereld begrijpt, zal moeilijkheden
met gemak dragen”
Het belang van kennis is dus een belang dat niet vergeten kan en mag worden. Zonder kennis is het een
kwestie van tijd voordat een dienaar in de valstrikken
van de duivel19 stapt (d.w.z. zonden begaat). En hoe
zal hij zich hiertegen kunnen beschermen dan door
kennis? En hoe zal hij hieruit kunnen komen dan door
kennis? Want de duivel laat de zonden van de mens
goed en aantrekkelijk lijken, terwijl hier de ontevredenheid van Allah achter schuilgaat. En hij laat het
goede er onaantrekkelijk uitzien hoewel hier juist

En dit is precies wat er veelal met de mens aan de
hand is, hij houdt van zaken die niet goed voor hem
zijn, en hem slechts een tijdelijk genot schenken.
Maar hij heeft een afkeer van de zaken die goed voor
hem zijn, hoewel ze hem het paradijs kunnen opleveren. Allah zal ons echter leiding schenken wanneer wij
ons daarvoor open stellen en Allah beproeft ons niet
boven ons vermogen. Diegene die dit begrepen heeft,

18

Één van de metgezellen van de profeet Muhammad, tevens de tweede leider van de moslimgemeenschap na de dood van de profeet
Muhammad.

19

Shaytaan.

20

Bekende hadiethgeleerde, meest bekende werk: soenan Abi dawud.
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en zijn ego traint op de gehoorzaamheid aan de Heer
der werelden. Degene die zichzelf ertoe aanspoort
de verleidingen te weerstaan, zal merken dat dit een
veel grotere tevredenheid met zich meebrengt. Zoals
de persoon die moe is en het gebed moet verrichten,
hij raffelt het gebed af en na het geven van de tasliem21 heeft hij wel gebeden, maar zonder dat het tot
zijn hart is doorgedrongen waar hij mee bezig was.
Wanneer deze persoon echter dit gevoel van vermoeidheid wegdrukt en zichzelf concentreert, zal hij
zijn gebed met een tevreden gevoel afsluiten. Wanneer we kijken naar deze zaak dan kunnen we zeggen
dat het gehoorzamen van het lichaam, van het ego,
geen rust oplevert voor de ziel. Het zal echter spijt
en verdriet opleveren. Het gehoorzamen van de wetgeving van Allah schenkt een persoon werkelijke rust
in zowel lichamelijk, geestelijk als spiritueel opzicht.

Dit gezegd hebbende is het van belang hier ook iets
mee te doen en te beginnen met het opdoen van kennis over de zaken die in voorgaande hoofdstukken
besproken zijn. Want zijn degene die onwetend zijn en
degene die over kennis beschikken gelijk? Zeker niet,

َ َّ إِنَّ َا َي ْخ َشى
الل ِم ْن ِع َبا ِد ِه ال ْ ُع َل َماء

“[…]Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van kennis
onder Zijn dienaren die Allah vrezen.[…]” (soera Faatir
(35):28).
Tot slot, maar zeker niet ten laatste: het verrichten
van een daad van aanbidding dient altijd plaats te
vinden op basis van kennis. De wijze waarop een daad
verricht wordt kent zijn grondslag in de methode van
de profeet en staat niet open voor persoonlijke aanpassingen.

Dit geeft dan ook het belang aan van het opdoen
van kennis, de dienaar zal, naarmate hij over meer
kenis beschikt, de situatie herkennen waarin de duivel hem verleidt. En als gevolg hiervan zal hij eraan
werken zichzelf te beschermen tegen deze situatie.
Met betrekking tot wat hierover gezegd is, is het vanzelfsprekend dat het tegenovergestelde hierbij ook
geldt. Wanneer je over kennis beschikt kan je op de
juiste manier daden verrichten die de tevredenheid
van Allah opleveren. Maar wanneer je niet over kennis beschikt zal je voor je het weet in de valstrik van
de duivel terechtkomen, en in het ergste geval, jezelf
hier nog verder inwerken. Je zult de verleidingen niet
herkennen als verboden zaken en de goede zaken niet
zien als nuttig en waardevol. Hierdoor zul je verstrikt
raken in een net van zonden en de duidelijke weg van
de islam zal voor je ogen onduidelijk worden.

21

Conclusie

Het opdoen van kennis is van groot belang en zorgt
ervoor dat je bekend raakt met het goede en het
kwade. Dit zal je helpen om het kwade te vermijden
en daden van aanbidding te verrichten. Op deze wijze
stel je jezelf veilig tegen bestraffing en kom je in aanmerking voor beloning. Weet tenslotte dat er in sahih
Muslim staat:

“De meest geliefde daden bij Allah,

zijn degene die het meest aanhoudend verricht worden, al zijn het er
slechts weinig”.

Vredesgroet ter afsluiting van het gebed.
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Na kennis komt
praktiseren
Zoals gezegd: wanneer er kennis is opgedaan, dient
er met deze kennis uiteraard ook het één en ander
gedaan te worden. Men kan niet zeggen, “ik weet
nu hoe ik het gebed moet verrichten, maar ik doe
het niet”, kennis word immers verkregen om het
vervolgens in praktijk te brengen. Dit is onderdeel
van het geloof, want het geloof bestaat uit overtuiging (met het hart), woorden en daden. Dus wanneer
de overtuiging het hart is binnengedrongen horen
hier ook woorden en daden bij ter getuigenis ervan.

persoon vervolgens zal kunnen genieten van de
vruchten hiervan, zoals we ook kunnen leren uit de
woorden van sheikh Ibn Tajmijjah.
Daarnaast is het belangrijk op te merken dat wanneer iemand begint met praktiseren, hij zich ervan
bewust dient te zijn dat de verplichte handelingen
voorrang hebben op de vrijwillige zaken. Men dient
dus te zorgen dat de handelingen verricht worden
naar gelang het belang ervan. Nadat men voldaan
heeft aan de verplichte zaken dient men over te gaan
tot de vrijwillige zaken en niet andersom. Het krampachtig vasthouden aan vrijwillige daden wanneer dit
ten koste gaat van de verplichte zaken is iets wat verkeerd is en vermeden moet worden.

Wanneer men kennis opdoet zal men zien dat het
geloof zich zal versterken in het hart. Wanneer dit
geloof zich hier vervolgens met liefde en overtuiging nestelt, zal dit automatisch resulteren in goede
daden. Met de daden worden zowel de daden van
de ledematen als de woorden met de tong bedoeld.
Hieruit maken we dan ook op dat het geloof inhoudt; geloof met het hart, daden met het lichaam
en woorden met de tong. Het neemt toe door daden
van gehoorzaamheid (aan Allah) te verrichten en
neemt af door het verrichten van daden van ongehoorzaamheid (aan Allah). Daarmee wordt dus nogmaals benadrukt dat het gaat om deze drie zaken
(hart, ledematen en tong), en wanneer één van deze
zaken afwezig is, is het geloof niet compleet, of zelfs
geheel afwezig. Sheikh Ibn Tajmijjah22 heeft hierover
gezegd:

Wat betreft de positie van het hart in dit alles; de
daden die een persoon verricht kunnen gelijk zijn
aan de daden van anderen, maar door hun intentie en
concentratie zullen sommigen onder hen een grotere
beloning ontvangen. Een voorbeeld hiervan is het
gebed waarbij eenieder (vrijwel) gelijk is in de bewegingen die gemaakt worden, echter; daar waar de
zwakke gelovige onoplettend is, is de sterke gelovige
geconcentreerd, waardoor zijn beloning groter zal
zijn.
Eenieder dient dus te streven naar het geleidelijk versterken van het hart, om hier vervolgens de daden en
woorden uit voort te laten vloeien. “Want het geloof
dat plaatsvindt met het hart behoort tot het geloof
met kennis, en dit is de basis. De uiterlijke daden vormen de vertakking hiervan en dit is het volmaakte geloof ”, aldus Ibn Tajmijjah.

“Wanneer oprechtheid en liefde hun weg naar het hart
gevonden hebben, dan komen de daden hier automatisch uit voort. Want wanneer de oprechte wil om iets
te verrichten aanwezig is en men hiertoe in staat is,
dan zal men datgene wat men wil bereiken, zonder
twijfel verwezenlijken.”23

De mens dient zich bij het versterken van zijn hart
niet tegen te laten houden door moeilijkheden en
beperkte middelen, maar zijn intentie te zuiveren en vastbesloten te zijn datgene te bereiken wat
Allah liefheeft. Uiteindelijk zal hij dan, met de Wil van
Allah, een niveau bereiken waarbij zijn daden in het

Iedere moslim heeft een eigen niveau van kennis,
waarbij een eigen niveau van praktiseren hoort. Hoe
meer kennis hij bezit hoe meer daden hieruit zullen
voortvloeien, mits hij een oprechte gelovige is. Hoe
hoger de graad van geloof en kennis, hoe meer een
22

Bekend geleerde die vanonder zijn studenden geleerden voortbracht zoals Ibn al-Qajjim, Ibn Kathier en Dhahabi.

23

Al-Fataawah 10/272
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en zich goed gedraagt, hij hiervoor beloond wordt
omdat hij op deze wijze uitnodigt tot de islam.”

verborgene beter zijn dan degene die hij publiekelijk verricht, en zullen zijn publieke daden gezuiverd
zijn van uiterlijk vertoon. Laat je hierbij niet in de war
brengen door de influisteringen van de duivel wanneer hij je ernaar laat verlangen dat de mensen over
je spreken en je prijzen om je daden. Want weet dat de
mensen slechts naar je uiterlijk kijken, terwijl Allah
Zich welbewust is van datgene wat zich in jouw hart
bevindt.

Zo gemakkelijk is het dus om beloning te ontvangen
van Allah, subhanahu wa ta’ala. Zo gemakkelijk is
het om mensen uit te nodigen tot de islam. Zo gemakkelijk is het om mensen het goede te laten opmerken m.b.t. de religie. Wanneer eenieder zichzelf
hiervan bewust wordt en dit vervolgens tot uitvoer
brengt, zal dit in sha Allah leiden tot een gemeenschap die gewaardeerd en gerespecteerd wordt. Wat
uiteindelijk kan leiden tot het tot de islam zien toetreden van vele mensen. Dit is slechts één van de vele
zaken die kunnen voortvloeien uit het praktiseren
van de islam. Waarmee dus duidelijk mag worden
dat het hart, wanneer het vol is van liefde en geloof,
het als logisch gevolg zal beschouwen de religie te
praktiseren. De voordelen die het meebrengt in dit
wereldse leven zijn enorm. Hoe zal het dan gesteld
zijn met de beloning die Allah je schenken zal in het
hiernamaals? Moge Allah subhanahu wa ta’ala ons
tot de mensen laten behoren die het geloof met hart,
mond en daden uitdragen. Wat ongetwijfeld zal leiden tot een sterk, standvastig geloof en een eensgezinde moslimgemeenschap.

Moge Allah je leiden tot het verrichten van openlijke en verborgen daden, en laat deze laatste de
eerste overtreffen, om je hart te zuiveren van elke
vorm van opschepperij. En laat ondanks de hoeveelheid daden die je verricht, de trots je hart niet
binnenkomen, maar toon berouw en vraag je Heer
om vergeving voor je zwakheden en fouten. Zoals
Talq ibn Habieb24 die de gelovigen waarschuwde en zei;
“Waarlijk, de rechten van Allah zijn veel groter dan
dat de dienaar ooit kan vervullen, en waarlijk, de zegeningen van Allah zijn veel meer dan dat geteld kan
worden. Wees echter berouwvol in de ochtend en de
avond.” 25
Niet onbelangrijk om te vermelden m.b.t. dit onderwerp is dat wanneer de kennis het hart binnenstroomt, en het lichaam verlangt naar het verrichten van het goede, dit zeker het goede tot gevolg zal
hebben in sja Allah. Wanneer je het goede verricht,
zal dit een uitnodiging zijn tot de islam die door veel
mensen gehoord zal worden. Immers wanneer men
als moslim goed gedrag vertoont, zal dit gekoppeld
worden aan de religie. Maar wanneer het gedrag te
wensen overlaat zal dit te denken geven over de religie. Er zijn vele voorbeelden te noemen waarbij goed
gedrag en de juiste woordkeuze mensenlevens hebben veranderd. Er zijn vele voorbeelden te noemen
waarbij een enkel gesprek, een enkele zin of zelfs een
enkel woord, mensen heeft doen leiden tot de sjahaadah. Dit is dan ook de reden dat er mensen zijn die
zeggen;

Conclusie

Het is een plicht van iedere moslim om kennis te
vergaren om zo zijn Schepper en zijn religie te leren
kennen. Als hij vervolgens over kennis beschikt dient
hij deze ook te praktiseren. Op de dag des oordeels
zal hij over deze zaken worden ondervraagd en wanneer hij hiermee goed is omgegaan, zal dit hem veel
vreugde schenken.

ِ ين َيقُولُونَ َر َّب َنا َه ْب لَ َنا ِم ْن أَزْ َو
اج َنا َو ُذ ِّر َّيا ِت َنا
َ َوا َّل ِذ
ني إِ َمام ًا
َ اج َعلْ َنا لِلْ ُم َّت ِق
ْ ُق َّر َة أَ ْع ُ ٍي َو

“[…]Onze Heer, maak voor ons onze echtgenotes
en onze nakomelingen een verkoeling voor de
ogen en maak ons leiders voor de vromen.”
(soera Al Furqaan(25):74)

“wanneer een moslim buiten is, niemand lastig valt

24

Hij behoorde tot de tweede generatie moslims, de generatie na de generatie van de profeet en zijn metgezellen.
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De zuilen van de islam
De islam is de religie die sinds het begin van de schepping de leidraad in het leven is geweest voor velen
van onder de mensen. Een leidraad omdat de islam
zowel geloof als wetgeving omvat. Vanaf de eerste
mens, Adam, die tevens een profeet was, tot de laatste
profeet, Muhammad, is dit zo geweest. Met de komst
van deze laatste profeet en de openbaringen die met
hem zijn gekomen is de religie voltooid en deze zal zo
blijven (als leidraad voor de mensen) tot aan de dag
der opstanding. Allah heeft hierover gezegd, in soera

de belangrijkste praktische zuilen staan vermeld. De
eerste van deze zuilen is; de geloofsgetuigenis. Deze
geloofsgetuigenis is de sleutel tot succes voor iedere
gelovige. Wanneer iemand de islam zou praktiseren
terwijl hij deze sleutel deels links laat liggen zullen
zijn daden geen waarde hebben, zoals uitgelegd zal
staan onder het kopje van dit onderdeel.
De geloofsgetuigenis en het vasthouden eraan
brengt (en houdt) iemand binnen de grenzen van de
islam. Het is het geloof in het hart, dat zich uit met
de tong en waarvan daden een logisch gevolg zijn.
Het brengt een persoon in dit wereldse leven en in
het hiernamaals voordeel en geluk, terwijl het zich
afwenden ervan hem van geluk en voordeel afhoudt.

Al Maaidah(5):3:

ال ْ َي ْو َم أَك َْملْ ُت لَ ُك ْم ِدي َن ُك ْم َوأَ ْتَ ْم ُت َع َليْ ُك ْم ِن ْع َم ِتي
َ يت لَ ُك ُم اإل ِْس
ال َم ِدين ًا
ُ َو َر ِض

Om een kort en bondig overzicht te geven van deze
geloofsgetuigenis en de praktische zuilen van de
islam die eruit voortvloeien is dit alles stapsgewijs
hieronder weergegeven. Dit is belangrijk omdat deze
zuilen de fundamenten vormen, de fundamenten
waarop de islam gebouwd is zoals de profeet het omschreef toen hij zei;

[…]Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst aan jullie volledig gemaakt en heb Ik de islam voor jullie als godsdienst
gekozen.[…]
Enkele kenmerken van deze vervolmaakte religie,
van deze voltooide gunst, oftewel; van de islam, zijn
dan ook:

“De islam is op vijf (zuilen) gebouwd:
de getuigenis dat er geen God is behalve Allah en
dat Muhammad zijn dienaar en boodschapper is,
het verrichten van het gebed, het geven van de
zakaat (verplichte aalmoes), het vasten in de maand
ramadaan en het verrichten van de hadj (bedevaart).”

• Geldend voor de gehele mensheid.
• Wetgeving en geloofsaspecten gaan
hand in hand.
• Mens, dier, natuur; alles en iedereen
krijgt zijn recht.
• Gebieden van het goede en verwerpen van
het kwade.
• Spirituele, persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling zijn innig verstrengeld.
• Niet gebonden aan een tijd, plaats of volk.
• Nastreven van succes in deze wereld en in
het hiernamaals.

Hieronder zal elk van deze vijf zuilen kort behandeld
worden om een indruk te geven van wat zij precies inhouden:

Zuil één: de geloofsgetuigenis

De getuigenis dat er geen god is die met recht aanbeden wordt behalve Allah en dat Muhammad zijn
dienaar en boodschapper is. Zoals duidelijk blijkt
zijn dit twee getuigenissen die toch als één getuigenis worden vermeld. De reden hiervan is dat de daden
van een gelovige beoordeeld worden op basis van
deze twee getuigenissen. Ten eerste: de daden dienen slechts voor Allah verricht te worden en niet om
het oog van de mensen tevreden te stellen (dus met

De genoemde voordelen (en meer dan deze) zijn
voordelen die slechts verkregen worden wanneer
men zich aan deze religie bindt in geloof, woord en
daad. De belangrijkste geloofszaken zijn opgenomen
in het artikel ‘Pilaren van imaan’ terwijl in dit artikel
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oprechtheid/iglaas) en dit omvat het eerste deel van
de getuigenis. Ten tweede: de daden van aanbidding
dienen overeen te komen met het voorbeeld dat de
profeet heeft gegeven hierin. Dit omvat het tweede
deel van de getuigenis. Zo vormen deze twee getuigenissen één geheel wanneer het gaat om het praktiseren van de islam.

De gebeden worden verricht op/binnen vastgestelde tijden en volgens het voorbeeld van de profeet
Muhammad. Het zijn deze momenten waarop de
moslims zich in verbondenheid met hun Heer wenden
in de richting van de Ka’bah, het heilige huis te
Mekka, wat door Ibrahiem en diens zoon Ismail werd
gebouwd. In concentratie en nederigheid worden de
wereldse zaken achtergelaten en treedt men in contact met Allah.

De shahaadah vereist van een persoon die ervan getuigt een sterk geloof in het hart, het geloof in de eenheid van Allah en het profeetschap van Muhammad.
Wanneer dit geloof zich in het hart heeft geworteld
en men dit bevestigt met de tong en de handelingen,
spreekt men van een moslim. Een tweede reden dat er
wordt verwezen naar de positie van Muhammad (als
dienaar), is dat dit de deuren sluit naar het aanbidden van een schepsel i.p.v. de Schepper. Ook sluit het
de deur naar het eindeloos veranderen en aanpassen
van de daden van aanbidding zoals het men het beste
schikt. Dit omdat iedereen de daden van aanbidding
volgens het voorbeeld van de profeet Muhammad
dient te verrichten.

Het gebed is een doorlopende zaak waarvan de
tijden waarop het verricht dient te worden kunnen
verschillen. Het is niet alleen dat deze tijden door het
jaar heen verschillen, het betekent daarnaast ook dat
er op ieder moment van de dag een plaats op aarde
is waar het gebed verricht wordt. De oproep tot het
gebed klinkt op elk moment wel ergens in de wereld.
Op ieder moment buigen gelovigen zich en knielen ze
zich neer in overgave aan hun Heer.
Het gebed kent naast een spirituele kant onder
andere ook een sociale kant vanwege de gebeden
die door velen gezamenlijk achter één voorganger
verricht worden. Het vormt een onderdeel van het
leven van de gelovigen en is niet weg te denken uit
hun dagelijkse schema. Het is de tweede zuil vanwege
het enorme belang ervan, o.a. omwille van voorgenoemde redenen. In de Quraan wordt het gebed dan
ook met regelmaat in één adem genoemd met het
geloof op zich, het is immers de band tussen een
dienaar en zijn Heer.

Wat betreft de voordelen die deze getuigenis heeft,
we kunnen er vele noemen, maar een aantal ervan
zijn voldoende: deze geloofsgetuigenis brengt duidelijkheid en rust in het geloofsleven van een persoon.
Het maakt dat hij streeft naar de tevredenheid van
zijn Schepper i.p.v. te streven naar wereldse waardering. Het maakt het hart los van het verlangen naar
het wereldse en het laat het zich richten op het hiernamaals. Het zorgt ervoor dat een persoon in de
voetsporen wenst te treden van de beste persoon die
over de aarde gelopen heeft: de profeet Muhammad.
En tot slot zorgt het voor geluk in het leven voor en
na de dood, immers: middels acceptatie van de islam
maakt men aanspraak op het paradijs. De sjahaadah
wordt daarom ook wel; de sleutel tot het paradijs genoemd.

Zuil drie: de aalmoes.

Aalmoezen worden in de islam in twee groepen gesplitst: vrijwillig en verplicht. Wat betreft de ‘zakaat’;
dit is de verplichte aalmoes voor hen die voldoen aan
de minimumeis m.b.t. bezit en waarvan (algemeen
gesproken) een hoeveelheid van 2.5% afgedragen
dient te worden over geld (of goederen) dat een bepaalde termijn heeft vastgestaan. Het is een vorm
van aanbidding die het bezit van de persoon die het
afdraagt reinigt en zijn hart minder kwetsbaar maakt
voor de liefde voor wereldse zaken.

Zuil twee: het gebed

Het verrichten van de gebeden is een vijfmaal dagelijkse bezigheid (en plicht) voor iedere gelovige. Het
is het aanbidden van Allah door middel van zowel
uitspraken als handelingen. Het is het aanbidden
van Allah door het staan, buigen en knielen terwijl men Hem verheerlijkt, Zijn woorden reciteert en
smeekbeden verricht.

Net zoals het verrichten van het gebed wordt het
geven van de zakaat vele malen genoemd in de
Quraan. Deze verplichting maakt de rijken niet armer, maar brengt voordeel voor de armen, waardoor
het voor eenieder goedheid bevat. Het is voor hen
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is. Het is een moment waarop de moslim zich voor de
volle 100 procent bevindt in een staat van aanbidding.
Jaarlijks nemen er dan ook grote aantallen gelovigen deel aan deze laatste zuil van de vijf zuilen die
genoemd zijn.

die niet aan de minimumeis van bezit voldoen geen
verplichting en er is geen vervanging voor deze zuil
wanneer men er niet aan kan voldoen. Dit omdat
in de islam niemand wordt belast boven diens vermogen zoals vermeld wordt in de Quraan, soera Al
Baqarah(2):286:

Deze vijf zuilen van de islam, samen met vele
andere daden die we niet genoemd hebben, maakt
de moslimgemeenschap zuiver en rein. Zij leiden de
gemeenschap om de religie van waarheid te onderhouden en de schepping op de beste manier te behandelen. Alle andere daden van de religie hangen af van
hoe goed deze zuilen onderhouden worden.

ُ ّ َال ُي َكلِّ ُف
الل َنفْس ًا إِ َّال ُو ْس َع َها
Allah belast niemand dan volgens zijn vermogen.[…]

Zuil vier: het vasten

Het vasten is de vierde grote zuil, het is het zich gedurende de dagen26 van de maand ramadan onthouden van eten, drinken of huwelijkse gemeenschap
en dit is een verplichting voor iedere gezonde persoon. Het vasten is niet iets wat enkel bekend is bij
de moslims, ook de andere grote religies kennen deze
zaak. Het is een manier om de ziel te trainen doordat men zich onthoudt van het toegestane voor een
vastgestelde tijd. Dit is tevens het opvallende aan
deze zuil, men onthoudt zich van iets wat normaliter
toegestaan is.
Dit heeft tot direct gevolg dat er geen andere reden
is voor het uitvoeren van deze zaak dan het zoeken
van de tevredenheid van de bevelgever ertoe: Allah.
Het versterkt de overgave van de gelovige en versterkt zijn godsvrucht. Wanneer een persoon vanwege gezondheidsredenen niet in staat is deze maand te
vasten geldt er echter een andere regeling. Het vasten kan later worden ingehaald als het een tijdelijke
reden is. Ook kan er aan een vervangende verplichting worden voldaan wanneer het niet een tijdelijke
reden betreft, zoals het voeden van een arme voor
iedere dag dat men niet vast.

Zuil vijf: de bedevaart

Het verrichten van de bedevaart houdt in dat
men Allah aanbidt door de ka’bah te bezoeken en
verschillende religieuze rituelen te verrichten.
De bedevaart leert een persoon om tijd, geld en
inspanning te investeren in gehoorzaamheid en overgave aan Allah. Deze zuil is voor eenieder verplicht
die geestelijk, lichamelijk en financieel ertoe in staat

26

Oftewel: vanaf de tijd voor fadjr tot aan de tijd van magreb (deze termen worden later besproken).
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De pilaren van het
islamitisch geloof
(imaan)
fitrah), het verstand, de sjarie’ah28 en de zintuigen.
Naast de zuilen van de islam, die vooral gericht zijn
op uiterlijke zaken en praktische handelingen, zijn
er ook de pilaren van het geloof (imaan). De pilaren
zijn; geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn
boodschappers, de laatste dag en geloven in qadar27
en wat het met zich meebrengt, goed of slecht.

Het menselijk verstand leert ons dat het bestaan van
Allah een feit is. De gehele schepping, zowel nieuw
als oud, moet een Schepper hebben die dit alles
geschapen heeft. Deze schepping kon niet uit zichzelf
ontstaan zijn. Ook heeft het zichzelf niet kunnen
scheppen omdat het voorheen niet bestond.

Uiteraard zijn deze onderdelen in de Quraan genoemd, Allah heeft gezegd in soera Al Baqarah(2):177:

Ook zou de schepping niet per ongeluk of per toeval
ontstaan kunnen zijn. Alles wat bestaat moet een
Schepper hebben die het tot bestaan heeft gebracht.
Dit uiteraard geldend voor alles en iedereen behalve
voor Allah. De schepping is prachtig in zijn organisatie en samenhang. Er is achter elk onderdeel ervan
een reden. Dit alles verklaart de uitspraak, dat het
gehele universum per toeval is ontstaan, ongeldig.

س ال ْ ِب َّر أَن ُت َو ُّلوا ْ ُو ُجو َه ُك ْم ِق َبلَ ا ْلَ ْشر ِِق َوا ْلَ ْغر ِِب
َ ْ َّلي
ِ الل َوال ْ َي ْو ِم
ِ ّ ـك َّن ال ْ ِب َّر َم ْن آ َم َن ِب
ِ ََول
اآلخ ِر َوا ْلَآل ِئ َك ِة
ني
ِ َوال ْ ِك َت
َ اب َوال َّن ِب ِّي

Iets wat per toeval is ontstaan kan niet in zijn vorm
georganiseerd zijn, omdat het voordat het gevormd
was geen organisatie heeft gekend. Wat maakt iets
wat per toeval ontstaan is zo georganiseerd? Indien
deze gehele schepping noch zichzelf heeft kunnen
scheppen noch door toeval zou kunnen zijn ontstaan,
dan moet het dus een Schepper hebben, Allah, de
Heer der Werelden. Allah heeft deze redenering in de
Quraan genoemd in soera al toer(52):35:

Het is geen vroomheid dat jullie je gezichten naar het
oosten en het westen wenden, maar vroom is wie gelooft in Allah en het hiernamaals en de engelen en de
schrift en de profeten [ ...]
En betreffende het lot lezen we het volgende in soera
al qamar(54):49.

إِ َّنا ُك َّل شَ ْي ٍء َخ َل ْق َنا ُه ِب َق َد ٍر

َ ْ أَ ْم خُ ِلقُوا ِم ْن غَ يْ ِر شَ ْي ٍء أَ ْم ُه ُم
َالالِقُون

Voorwaar, Wij hebben alle zaken volgens een bepaalde maatgeving geschapen.

Of zijn zij dan uit niets geschapen, of zijn zij (zelf) de
scheppers?

Hieronder zal kort iedere pilaar van het geloof
worden besproken zodat een kort maar helder beeld
wordt geschetst van de inhoud ervan.

Het gebruik van parabelen is hierbij erg nuttig. Laten
wij ons voorstellen dat iemand je zou vertellen over
een prachtige woning, omringd met tuinen. Deze
woning is vol meubels en is schitterend verfraaid.
Als deze persoon je zou vertellen dat de woning uit

Pilaar één: geloof in Allah

Het bestaan van Allah wordt bevestigd door de
natuurlijke aanleg die Allah in ieder mens creëert (de
27

Lotsbestemming, hierover later meer.

28

Islamitische wetgeving.
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Aangezien Allah de enige Schepper is komt zoals
gezegd ook alleen Hem het recht op aanbidding toe.
Hierin dient men Allah geen partners toe te kennen vanonder de mensen, dieren of voorwerpen.
Het aanroepen van afgoden is dan ook de grootste
zonde binnen de islam, omdat het een direct onrecht is tegenover de Schepper van de hemelen en
de aarde. Daarnaast is het aanroepen van afgoden
een volstrekt nutteloze kwestie gezien het feit dat
deze geschapen afgoden geen almacht hebben over
de schepping. Hoe kan immers een stenen beeld een
mens van voedsel voorzien wanneer het hem gevraagd wordt?

zichzelf is ontstaan en alles wat het bevat per toeval
daar is terecht gekomen, dan zou je meteen tot de veronderstelling komen dat deze stelling onzin is. Hoe
kan dan dit reusachtige universum, die de aarde, de
hemelen en de sterren bevat, en het prachtig georganiseerde bestaan dat wij zien, op zichzelf of per
toeval ontstaan zijn?
Wat betreft de sjarie’ah, alle goddelijke religies getuigen van het feit dat Allah de wereld heeft geschapen. Alle wetten die met deze goddelijke en geopenbaarde religies werden gezonden bevatten datgene
waar de mensheid baat bij heeft. Dit vormt het bewijs
van het bestaan van een Wijs en Alwetend Heer die
weet wat voordeel brengt voor Zijn schepping. Alle
goddelijke/geopenbaarde religies beschrijven een
universum dat op zichzelf al een bewijs vormt voor
het bestaanen de bekwaamheid van Allah.

Daarom waarschuwt de islam voor het toekennen
van deelgenoten aan Allah. Allah heeft gezegd in
soera Al Furqaan(25):3:

َ َوا َّت َخ ُذوا ِمن ُدو ِن ِه آلِ َهةً َّل َي ْخ ُلقُونَ شَ يْئ ًا َو ُه ْم ُي ْخ َلقُون
َو َل َي ْ ِل ُكونَ ِ َلنف ُِس ِه ْم َض ّر ًا َو َل َنفْع ًا َو َل َي ْ ِل ُكونَ َم ْوت ًا
َو َل َح َيا ًة َو َل ُنشُ ور ًا

Een gelovige getuigd ervan dat Allah de enige Schepper is en geen deelgenoten kent in deze (en de overige) kwestie. Dit is iets waarvan ook de afgodendienaren ten tijde van de profeet Muhammad getuigden.
Zij wisten dat er één Schepper was, echter namen
zij ondanks dat toch afgoden naast Hem in de aanbidding. Allah heeft hierover gezegd in soera Al
Moeminoen(23):84-89:

Toch namen zij naast Hem goden die niets schiepen
en die niet bij machte zijn zelf kwaad (af te wenden)
en goed (te doen) en geen macht hebben over het leven en niet over de dood en over het opwekken.

َ ْ ُِقل ِّلَن
ُ ْالر
َض َو َمن ِفي َها إِن ُكن ُت ْم َت ْع َل ُمونَ َس َيقُولُون
ِ َّ ِ
ِ الس َما َو
السبْ ِع
َّ ات
َّ ل ُق ْل أَف ََل َت َذ َّك ُرونَ ُق ْل َمن َّر ُّب
ِ َّ ِ َيم َس َيقُولُون
ل ُق ْل أَف ََل َت َّتقُونَ ُق ْل
ِ َو َر ُّب ال ْ َع ْر ِش ال ْ َع ِظ
وت ُك ِّل شَ ْي ٍء َو ُه َو ُي ِج ُير َو َل ُي َجا ُر َع َليْ ِه
ُ َمن ِب َي ِد ِه َم َل ُك
ِ َّ ِ َإِن ُكن ُت ْم َت ْع َل ُمونَ َس َيقُولُون
َل ُق ْل َف َأ َّنى ُت ْس َح ُرون

Tenslotte omvat het geloof in Allah, naast het geloof
in Zijn almacht en alleenrecht op aanbidding, het
geloof in Zijn namen en eigenschappen. Dit betekent dat de gelovige datgene wat zijn Schepper over
Zichzelf bevestigt, ook bevestigt, en ontkent wat Hij
over Zichzelf ontkent. Geloven in Allah, op genoemde
wijze, leidt tot vele goede effecten bij de gelovigen. Zo
raken zij zich bewust van de eenheid en almacht van
de Schepper van de hemelen en de aarde. Het brengt
de gelovige ertoe zijn aanbidding te versterken en
zijn liefde voor zijn Heer te vergroten en het zuivert
de daden van afgoderij.

Zeg: “Aan wie behoort de aarde en alles wat zich
daarop bevindt, als jullie het weten?” Zij zullen zeggen; “Aan Allah.” Zeg: “Waarom laten jullie je dan niet
vermanen?” Zeg: “Wie is de Heer van de zeven hemelen en de Heer van de geweldige troon” Zij zullen zeggen: “Allah.” Zeg: “Waarom vrezen jullie (Allah) dan
niet?” Zeg: “In Wiens handen is de heerschappij over
alles? En Hij beschermt en Hij wordt niet beschermd,
als jullie het weten.” Zij zullen zeggen: “Aan Allah.”
Zeg: “Waarom zijn jullie dan misleid?”

Pilaar twee: geloof in de engelen

De engelen vormen een aspect van het onzichtbare.
Zij zijn door Allah geschapen en zij aanbidden Hem.
Zij bezitten geen eigenschappen die van hen goden
of heren maakt. Allah heeft hen van licht geschapen
en Hij heeft hen de gunst geschonken om Hem op elk
moment te gehoorzamen. Hij heeft ze de macht gegeven om Zijn bevelen te dragen en na te komen en
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ze zijn zo talrijk dat alleen Allah hun aantallen kent.
Allah heeft gezegd in soera Al Anbijaa(21):19-20:

schepping de grootsheid van de Schepper ervan kennen. Ook brengt het liefde teweeg voor de Schepper.

Pilaar drie: geloof in de boeken29

َ ْ ات َو
ِ الس َما َو
ِ ْالر
ند ُه َل
َ ض َو َم ْن ِع
َّ َولَ ُه َمن ِف
ََي ْس َت ْك ِب ُرونَ َع ْن ِع َبا َد ِت ِه َو َل َي ْس َت ْح ِس ُرونَ ُي َس ِّب ُحون
َال َّليْلَ َوال َّن َه َار َل َي ْف ُت ُرون

Met boeken wordt hier bedoeld: de boeken die Allah
naar Zijn boodschappers heeft gezonden, als een genade en leiding voor de mensheid. Deze boeken zijn
bestemd om de mensheid te leiden naar datgene
wat vreugde brengt in dit leven en het hiernamaals.
Voorbeelden van deze boeken zijn:
• De Thora naar Mozes.
• De psalmen naar David.
• De evangeliën naar Jezus.
• En de Quraan naar Muhammad.

Aan Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde
is. En degenen die met Hem zijn (de Engelen), zijn niet
te hoogmoedig om Hem te dienen en zij worden er
niet moe van. Zij prijzen Zijn Glorie tijdens de nacht
en de dag en versagen niet.

Wat het geloof in de zojuist genoemde boeken betreft, moslims geloven dat deze boeken allemaal door
Allah zijn neergezonden. Niet alleen omvat dit het geloof in de boeken die zojuist genoemd zijn, maar ook
in geschriften waarover we niet zijn geïnformeerd
wat de naam betreft. Uiteraard omvat dit ook het geloof in datgene wat deze boeken bevatten en het handelen naar de inhoud ervan. Zowel naar de geboden
als de verboden en het trekken van leerstellingen uit
de verhalen die vermeld staan.

Het geloof in de engelen houdt het geloof in hun
bestaan in en dit omvat het geloven in het bestaan
van degenen die bij naam bij ons bekend zijn. Daarnaast omvat het ook het geloof in de engelen die niet
bij naam genoemd worden. Ook het geloven in de
eigenschappen die ze hebben en de taken die ze uitvoeren zijn onderdelen van deze tweede belangrijke
pilaar van het geloof.
Wat betreft de taken die de engelen uitvoeren, daarvan volgen nu een aantal voorbeelden: zij prijzen
Allah en aanbidden Hem op elk moment zonder
enige verveling of vermoeidheid. Sommige engelen
hebben speciale taken die ze moeten volbrengen:

Wat betreft de wetgeving in de boeken vóór de Quraan,
de wetgeving waarmee de Quraan is gekomen is een
bevestiging en vervolmaking van deze wetten. Allah
zegt in soera al maaidah(5):48:

• Djibriel is de engel die Allah neerzond met
openbaringen aan de profeten en boodschappers.
• Mikaiel is de engel die op Allah’s bevel toezicht houdt op regen en vegetatie.
• Israfiel is de engel die op de hoorn moet
blazen wanneer het uur (de laatste dag) is
aangebroken en de doden herrezen moeten
worden.
• Maalik is de bewaker en toezichthouder
van de hel.

En Wij hebben aan jou het Boek (de Quraan) met
de waarheid neergezonden, ter bevestiging van de
Schrift die eraan vooraf ging en ter bescherming.[…]

Geloven in de engelen, op bovengenoemde wijze,
leidt tot vele goede effecten bij de gelovigen. Immers;
men leert door het inzien van de grootsheid van de

Het geloof in de boeken zorgt ervoor dat de gelovige
weet dat Allah voor Zijn dienaren zorgt door het zen-
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َ ْ اب ِب
ي َي َديْ ِه ِم َن
َ ْ ال ِّق ُم َص ِّدق ًا ِّلَا َب
َ َوأَن َزل ْ َنا إِلَيْ َك ال ْ ِك َت
اب َو ُم َهيْ ِمن ًا َع َليْ ِه
ِ ال ْ ِك َت

Dit betekent dat de Quraan heerst over alle andere
boeken. De boodschap van de Eenheid van Allah
komt in alle openbaringen voor. Als het gaat om de
wetgeving; de Quraan dient hierin als enige leidraad.

Hiermee wordt gedoeld op de openbaringen van Allah.
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َ ْ ُوب أُ ْولِي
اليْ ِدي
َ يم َوإِ ْس َحاقَ َو َي ْعق
َ َوا ْذ ُك ْر ِع َبا َد َنا إبْ َرا ِه
َ ْ َو
الدا ِر َوإِ َّن ُه ْم
َّ البْ َصا ِر إِ َّنا أَ ْخ َل ْص َنا ُهم ِب َخالِ َص ٍة ِذك َْرى
َْ ي
ال ْخ َيا ِر
َ ِع
َ ْ ند َنا َل ِ َن ا ْلُ ْص َط َف

den van boeken om hen te informeren en te leiden.
Ook leren deze boeken ons de wetgeving kennen en
dankbaarheid te tonen aan Allah voor de perfectie
ervan.

Pilaar vier: geloof in de boodschappers

De boodschappers30 zijn gezonden om een boodschap
over te dragen. Zij zijn degenen aan wie Allah de
openbaring heeft gezonden en die Zijn wetgeving aan
de mensheid mededelen. Allah heeft hen bevolen
deze boodschappen over te dragen. De eerste boodschapper die gezonden was is Noach en de laatste is
Muhammad, vrede zij met hen.

En gedenk Onze dienaren Abraham, Isaac en Jacob,
allen waren bezitters van grote macht en inzicht.
Voorwaar, Wij zuiverden hen volledig ten behoeve van (hun) gedachtenis van het hiernamaals. En
voorwaar, zij behoorden bij Ons zeker tot de beste
uitgekozenen.
En Jezus die onder andere vermeld wordt in soera
Zugruf(43):59:

Allah heeft profeten naar elk volk gestuurd, en heeft
hen voorzien van wetten die hun volk diende te volgen. Sommige boodschappers werden gezonden om
een boodschap van een voorgaande boodschapper te
doen herleven. Allah zegt in soera Al Faatir(35):24:

ً إِ ْن ُه َو إِ َّل َعبْ ٌد أَنْ َع ْم َنا َع َليْ ِه َو َج َعلْ َنا ُه َم َث
ال ل ِّ َب ِني
َإِ ْس َرا ِئيل

َ َوإِن ِّم ْن أُ َّم ٍة إِ َّل
خل ِفي َها َن ِذ ٌير

Hij (Jezus) is slechts een dienaar aan wie Wij genietingen hebben geschonken. En Wij maakten hem
tot een voorbeeld voor de kinderen van Israël.

[…]en er was geen volk of er verkeerde onder hen een
waarschuwer.

Geloof in de boodschappers kent diverse kernpunten
zoals het geloof dat hun boodschap waarlijk van Allah komt. Eenieder die niet gelooft in één boodschapper, heeft ongeloof in alle boodschappers verklaard
vanwege het feit dat zij allen dezelfde boodschap
droegen; de oproep tot de aanbidding van Allah. Ook
bij deze pilaar betekent dit dat er een algemeen geloof is in de niet genoemde profeten en een specifiek
geloof in degene van wie de namen bekend zijn. In soera Ghaafir(40) vers 78 staat:

De boodschappers zijn slechts mensen en zij bezitten geen eigenschappen die hen tot god maken. Zij
worden ziek en sterven, hebben eten en drinken nodig
en hebben andere menselijke behoeften. Abraham
beschreef zijn Heer en zichzelf door te zeggen, zoals
in de Quraan wordt genoemd in soera Al Sju’araa(26):
79-81:

ِ ني َوإِذَا َمرِضْ ُت َف ُه َو َي ْش ِف
ِ َوا َّل ِذي ُه َو ُي ْط ِع ُم ِني َو َي ْس ِق
ني
ِ َوا َّل ِذي ُيِي ُت ِني ُث َّم ُي ْح ِي
ني

ً  َولَ َق ْد أَرْ َسلْ َنا ُر ُس
ال ِّمن قَبْ ِل َك ِمنْ ُهم َّمن ق ََص ْص َنا
ص َع َليْ َك
ْ َع َليْ َك َو ِمنْ ُهم َّمن َّل ْم َنق ُْص

En Hij is Degene Die mij voedt en Die mij te drinken
geeft. En wanneer ik ziek ben, is Hij het Die mij geneest. Degene Die mij doet sterven en mij vervolgens
doet leven.

En voorzeker, Wij hebben vóór jou boodschappers
gezonden. Over sommigen van hen hebben Wij jou
verteld en over sommigen hebben Wij jou niet verteld
[…]

Een aantal profeten die genoemd worden in de
Quraan zijn Abraham, Isaac en Jacob. Zij staan onder
andere vermeld in soera Saad(38):45-47:
30

Het omvat tevens het geloof in datgene waarmee de
boodschappers zijn gekomen. De boodschappers le-

Er is een verschil tussen een profeet en een boodschapper, vandaar dat in dit stuk waar Noach verwezen is als eerste boodschapper
(en niet naar Adam die de eerste profeet was).
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ren de mensen, zoals dat al werd duidelijk gemaakt
bij het geloof in de boeken, dat de Schepper hen niet
aan hun lot heeft overgelaten maar leiding gegeven
heeft.

ing van de mensen, wat dit laatste betreft, staat vermeld in soera Fusilat(41):39:

أَ ْح َيا َها َ ُل ْ ِيي ا ْلَ ْو َتى إِ َّن ُه َع َلى ُك ِّل شَ ْي ٍء ق َِد ٌير

Pilaar vijf: geloof in de laatste dag

En het behoort tot Zijn tekenen dat jij de droge aarde
ziet, en als Wij er dan water op doen neerdalen, dan
beweegt zij en zet zij zich uit. Voorwaar, Degene Die
haar doet leven, doet zeker ook de doden leven. Voorwaar, Hij is de Almachtige over alle zaken.

De laatste dag is de dag dat de mensen vergolden zullen worden en gevraagd zullen worden omtrent hun
daden en hiervoor beloning of bestraffing zullen ontvangen. Na deze afrekening zullen de mensen de hel
of het paradijs binnengaan.

Het geloven in deze pilaar brengt met zich mee dat
de gelovigen zullen streven naar het verrichten
van goede daden. Daarnaast zullen zij trachten te
voorkomen in slechte zaken te vervallen. Daarnaast
weet de gelovige dat wanneer hij moeilijkheden
moet doorstaan in het wereldse leven, hij in het hiernamaals hiervoor beloond zal worden.

Deze pilaar omvat op de eerste plaats het geloof in de
opstanding uit de graven. Deze zal plaatsvinden wanneer de hiervoor aangestelde engel voor de tweede
maal op de hoorn blaast. De mensen zullen dan herleven en naar de plaats van afrekening gaan. Vervolgens zullen de mensen worden vergolden voor hun
daden en de daarbij behorende beloning of bestraffing ontvangen. Deze beloning of bestraffing wil zeggen; het intreden van het paradijs of het hellevuur
(dit alles omvat dus het geloven in het leven na de
dood).

Pilaar zes: geloof in het lot.

Het lot is de zesde en daarmee laatste pilaar van de
zes pilaren van het geloof. Het lot houdt in dat men
gelooft dat Allah’s kennis allesomvattend is, hoe
klein of groot de zaak ook is. Dat Allah de zaken die
gebeuren, vóór Hij de hemelen en de aarde schiep
heeft genoteerd. Hij heeft alle zaken geschapen en
niets van wat er met de schepping gebeurt ontgaat
aan Zijn kennis of gebeurt zonder Zijn toestemming.
Geloven in het lot zoals zojuist is beschreven, betekent niet dat mensen geen macht hebben over de handelingen die zij verrichten. De islamitische wetgeving
en de realiteit bevestigen dat een persoon een eigen
wil heeft: Wat de sjarie’ah betreft, er staat vermeld in
soera Naba’(78):39

Deze zaken worden allen genoemd in de Quraan,
soera Al Moeminoen(23):15-16;

ُث َّم إِ َّن ُك ْم َب ْع َد َذلِ َك َلَ ِّي ُتونَ ُث َّم إِ َّن ُك ْم َي ْو َم ال ْ ِق َيا َم ِة
َُتبْ َعثُون

Vervolgens zullen jullie zeker daarna sterven. Daarna zullen jullie op de dag der opstanding worden opgewekt.
En in soera Al Anbijaa(21):47:

َ ْ َذلِ َك ال ْ َي ْو ُم
القُّ ف ََمن شَ اء ا َّت َخ َذ إِلَى َربِّ ِه َمآب ًا

ْس
َ َو َن َض ُع ا ْلَ َوا ِز
ٌ ين ال ْ ِق ْس َط لِ َي ْو ِم ال ْ ِق َيا َم ِة ف ََل ُت ْظ َل ُم َنف
َ شَ يْئ ًا َوإِن كَ انَ ِمثْ َق
ال َح َّب ٍة ِّم ْن َخ ْر َد ٍل أَ َتيْ َنا ِب َها َوكَ َفى
ِ ِب َنا َح
ني
َ اس ِب

Dat is de dag van de waarheid. Laat wie wil daarom
een terugkeer naar zijn Heer afleggen.
Wat de realiteit van zaken betreft, elk mens weet dat
hij een eigen macht en wil heeft. Hij gebruikt zijn
macht en wil om zich over te geven aan handelingen
of deze naar keuze te vermijden. Immers; men probeert altijd datgene te verkrijgen wat gemakkelijk en
voordelig voor iemand is. Niemand met een gezond
verstand zou datgene doen wat voor hem nadelig is
en zeggen dat al-qadar hem gedwongen heeft om dit
te doen. Waarom zou iemand dan al-qadar als een

En Wij zullen betrouwbare weegschalen opstellen op
de dag der opstanding, zodat geen ziel iets van onrecht aangedaan wordt. En al gaat het om het gewicht
van een mosterdzaadje: Wij zullen het naar voren
brengen. En Wij zijn voldoende als Berekenaars.
Ook wordt er in de Quraan regelmatig gesproken
over het paradijs en de hel en over de wederopstand-
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Het geloof in deze pilaar zorgt voor het vertrouwen
op Allah wanneer men een handeling verricht, wegblijvende van het kwade, wandelend in het goede. Het
geeft de gelovige kracht om leed te verdragen met
gepast geduld en het goede dankbaar in ontvangst te
nemen. Dit alles volgens de woorden van de profeet
toen hij zei (vrij vertaald) zoals vermeldt in de verzameling van Muslim:;

excuus gebruiken voor het nalaten van datgene wat
hem voordeel brengt wat betreft direct religieuze
zaken en niet hetzelfde doen wat betreft andere zaken in het leven? Bijvoorbeeld:
Wanneer iemand ziek is en een medicijn wordt gegeven om in te nemen, zal hij het medicijn innemen,
ook al zou hij de smaak ervan niet lekker vinden, simpelweg omdat dit hem beter maakt. Wanneer iemand
wordt opgedragen om op een medisch dieet te gaan,
dan zal hij bepaalde voedsel wat hij lekker vindt niet
eten, om zo aan dit dieet te voldoen en op die manier fit en gezond te blijven. Niemand met een gezond
verstand zou geweigerd hebben om medicijnen in te
nemen of op medisch dieet te gaan en beweren dat dit
zijn qadar is.

“Tevredenheid is de zaak van de gelovige. Voor hem
is er in al zijn zaken het goede en dit is slechts voor
de gelovige. Als hem iets plezierigs overkomt, dan is
hij dankbaar en dat is goed voor hem; en als hem iets
onplezierigs overkomt dan is hij geduldig en dat is
goed voor hem.”

Waarom zou iemand iets kiezen wat hem eerder in de
hel dan in het paradijs zal doen eindigen en beweren dat dit zijn qadar is? Waarom zou iemand het nakomen van de geboden van Allah en Zijn boodschapper opgeven, en dus Allah’s toorn over zich heen
laten komen, en beweren dat dit zijn qadar is? Als
de eer en bezittingen van een persoon geschonden
zouden worden zou hij al-qadar niet als excuus accepteren van degene die hieraan schuldig is. Hoe kan
hij het dan wel acceptabel vinden wanneer hijzelf de
geboden verlaat en de geboden schendt die Allah
hem opgelegd heeft?
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De barmhartige gunst
van beproevingen
Allah, subhanahu wa ta’ala, heeft gezegd in soera Al
‘Ankaboet(29):2;

“De grootte van een beloning is naar gelang de
grootte van de beproeving; en wanneer Allah de Verhevene van een volk houdt, stelt Hij hen op de proef.
Voor hem die de beproeving blij gemoed doorstaat
is het welbehagen van Allah. Voor hem die er ontevreden mee is, is er de ontevredenheid van Allah.”
(At-Tirmidhie)

اس أَن ُيتْ َر ُكوا أَن َيقُولُوا آ َم َّنا َو ُه ْم َل
ُ أَ َح ِس َب ال َّن
َُي ْف َت ُنون

“Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden,
als zij zeggen; “Wij geloven”, en dat zij niet op de proef
gesteld worden?”.

Dit is dan ook de reden dat Ibn Al-Qajjim zei in
Tariequl-Hidjratajn;

We hebben kunnen concluderen dat beproevingen
zaken zijn die iedere moslim tegen zal komen. Dit is
dan ook de reden dat hier in sja Allah enkele woorden aan besteed zullen worden. Het eerste wat de
gelovige betreffende dit onderwerp dient te weten is
dat alles wat hij meemaakt zijn situatie kan verbeteren of verslechteren. Zo zal het hebben van veel geld
een beproeving zijn, terwijl het leven in armoede dit
ook is. Dit omdat het gaat om wat de dienaar in een
dergelijke situatie zal doen. Hierbij zijn geduld en
dankbaarheid twee belangrijke zaken zoals we leren uit de overlevering van Abu Yahya ibn Suhajb ibn
Sinaan die zegt dat de profeet, salla Allahu ‘alajhie
wa sallam, heeft gezegd:

“Als de dienaar zou beseffen dat de gunsten die
Allah hem geeft door middel van de testen die hij ondergaat, niet onderdoen voor de gunsten die hij krijgt
door middel van tijden van voorspoed, dan zouden
zijn hart en tong zich enkel en alleen met dankbetuiging bezighouden.”
Hij zei ook: “Pijnen, ziekten en moeilijkheden behoren
tot de grootste gunsten, want zij behoren tot de wegen die leiden tot de gunsten. Het grootste genot is
het genot dat komt na pijn.”
Hierdoor leren we dat het een zaak van onwetendheid is wanneer de dienaar denkt dat gunsten slechts
te vinden zijn in goede zaken en niet in ziekte en
armoede. Wanneer een dienaar deze zaak beter zou
bestuderen dan zou hij beseffen dat Allah hem begunstigt door iets van hem te ontnemen. Dat Hij Zijn
dienaar begunstigt door hem te beproeven. Wanneer
de dienaar dit beseft zal hij beseffen dat deze zaken
juist tot de Barmhartigheid van Allah behoren. Één
van de meest pakkende uitspraken over dit onderwerp is terug te vinden in het boek ‘Uddat
As-saabirien’ waarin wordt opgemerkt dat sommige
geleerden over dit onderwerp het volgende zeggen;

“Hoe wonderlijk is het geval van de gelovige; er is
goeds voor hem in alles en dit is bij niemand anders
het geval dan bij de gelovige, wanneer hij iets aangenaams ervaart, uit hij zijn dankbaarheid tegenover
Allah en dat is goed voor hem; wanneer hij tegenslag
ervaart, heeft hij er geduld mee en dat is goed voor
hem.”(Muslim)
Wanneer een dienaar begunstigd wordt, laat hem
dan dankbaar zijn. En wanneer iets van zijn voorzieningen wordt afgenomen, laat hem dan geduldig zijn,
waardoor de goede beloning voor hem zal worden
voorbereid insja Allah. Dit geldt in elke situatie, hoe
zwaar de beproeving ook is, waarbij er zelfs vermeld
kan worden dat voor een standvastige gelovige een
grote beproeving zelfs beter kan zijn dan een kleine.
Dit naar aanleiding van de woorden van de profeet,
salla Allahu ‘alajhie wa sallam, die heeft gezegd;

“Het is ons geliefder dat Allah ons gunsten geeft door
onze wereldlijke zaken te ontnemen, dan dat Hij ons
gunsten geeft door ons wereldlijke zaken te geven,
aangezien Allah ook niet het wereldlijke leven voor
Zijn profeten wilde. Dus, is het mij geliefder om mij
in een situatie te bevinden die Allah wilde voor Zijn
profeet, dan mij in een situatie te bevinden die Allah
niet voor Zijn profeet wilde!”
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Conclusie

Wees dus niet terneergeslagen of verdrietig wanneer
Allah iets van je voorzieningen wegneemt, en wees
niet teleurgesteld wanneer dat waar je naar verlangde van je weggaat. Wees niet terneergeslagen
wanneer mensen in je omgeving anders reageren op
je sjahaadah dan je had gehoopt of verwacht. Wees
echter blij, jij bent tot de islam gekomen, en wanneer jij daarin standvastig voortgaat, zal jou zeker
een beloning te wachten staan. Want weet, de gunsten van Allah bevinden zich achter de beproevingen.
Wanneer je de beproeving herkent ben je met de wil
van Allah slechts enkele momenten verwijderd van
de gunst van je Schepper. Zoek in die momenten je
toevlucht tot Allah die hierover in de soera Al Baqarah(2):250 zegt;

Beproevingen kunnen zwaar zijn en kunnen mensen
soms tot wanhoop drijven. Het is echter zo dat wij er
niets aan kunnen veranderen, ze vinden nu eenmaal
plaats. De beste manier om hiermee om te gaan is
met opgeheven hoofd te dragen wat voor ons is voorgeschreven. De persoon die dit doet, die geduldig is
met de beproevingen, zal hiervoor beloond worden
met een beloning die groter wordt naarmate de beproeving zwaarder wordt. Belangrijk is het feit dat
deze beproevingen ons kunnen doen denken dat er
geen uitweg is. Als wij er later op terug kijken zullen
we echter zien dat deze slechts een kort moment in
ons leven innamen. Bewust zijn van de gunst van beproevingen is belangrijk bij het standvastig zijn.

َر َّب َنا َأفْ ِر ْغ َع َليْ َنا َصبْر ًا َو َث ِّب ْت
انص ْر َنا َع َلى الْ َق ْو ِم
ُ َأق َْد َام َنا َو
ين
َ الْ َكا ِف ِر
“[…] “Onze Heer, schenk ons
geduld en maak onze voeten
standvastig en sta ons bij tegen
het ongelovige volk.””

26

Stromingen in de islam
Wanneer een persoon zich verdiept in de islam dan
zal hij vaak zien dat er gesproken wordt over eenheid. Dat er één religie is, één boek is, één weg is, en
dat deze ene weg een persoon naar het paradijs zal
leiden. Met de ‘ene religie’ wordt natuurlijk gedoeld
op de islam, die vanaf de eerste mens de religie is
geweest voor de mensheid. Met het ‘ene boek’ wordt
de Quraan bedoeld, die als afsluitende wetgeving is
gekomen. En met de ‘ene weg’ wordt het volgen van
de weg van de laatste profeet, Muhammad salla
Allahu ‘alajhie wa sallam, bedoeld, die gestuurd werd
met de openbaringen, als zegel der profeten.

De weg die de moslim volgt is immers de weg die
geopenbaard is aan Zijn laatste boodschapper,
Muhammad, salla Allahu ‘alajhie wa sallam. Hij ontving de Quraan, de leidraad voor de gelovigen, zoals
Allah zegt in soera Al Baqarah(2):2;

ني
َ اب َال َريْ َب ِفي ِه ُه ًدى لِّلْ ُم َّت ِق
ُ َذلِ َك ال ْ ِك َت
“Dat is het boek waaraan geen twijfel is, een leidraad
voor de Godvrezenden.”
Het leven van de profeet stond in het teken van het
praktiseren en uitleggen van deze openbaring en zijn
metgezellen volgden hem hierin op de beste wijze.
Het is dan ook daarom dat men dient vast te houden
aan deze weg en dat men dient terug te keren naar
deze belangrijke bronnen wanneer men in twijfel
verkeert. Het is daarom dat de moslim wanneer hij
spreekt, dit doet aan de hand van een onderbouwing
vanuit bronnen van de islam. En ook wanneer dit gebeurt, zien we dat er een verschil is tussen moslims
onderling.

Eenieder dient echter te beseffen dat de islam niet vrij
is van gebrekkige volgelingen. Ook de islam kent vele
afsplitsingen en groeperingen die in grote of kleine
mate afwijken van de boodschap die is verkondigd
en gepraktiseerd door de profeet en zijn volgelingen. Wanneer we kijken naar de claim van eenheid en
vervolgens naar de huidige praktijk, dan kunnen we
het volgende concluderen: de mens heeft hetgeen
wat aan hem is geopenbaard genomen en er zijn
eigen verlangens op losgelaten.

Dit verschil heeft echter lang niet altijd te maken met
een verkeerd begrip of verkeerde handelingen. Het
kan immers ook zo zijn dat er sprake is van een verschil van mening tussen geleerden op basis van bewijsvoering. Een meningsverschil betekent niet per
se dat er één juist antwoord is. Dit onderwerp is iets
wat in de praktijk veel waargenomen zal worden en
het beste is om voor een uitgebreide uitleg hierover
de persoon te vragen die je van informatie voorziet
of begeleiding geeft. Want nogmaals: dit artikel is
slechts een samenvatting. Wanneer we dit soort zaken uitgebreid zouden behandelen zou de beknoptheid verloren gaan. Echter is er de hoop dat het
oplichten van een tipje van de sluier ertoe leidt dat
men geprikkeld wordt hierover meer kennis op te
doen.

Deze kwestie is niet specifiek voor de islam, ook andere religies hebben hiermee te maken. Dit is duidelijk
te zien in bijvoorbeeld de scheiding tussen katholieken en protestanten binnen het christendom, die elk
weer vele afsplitsingen kennen. Laten we het echter
houden bij het spreken over de islam en het bespreken van andere religies aan anderen overlaten op dit
moment. Wat betreft de islam zien we, zoals gezegd,
dat er verschillende groepen zijn die zich allen moslim noemen maar allen een wisselende overtuiging
aanhangen.
Zo zien we dat er mensen zijn die in plaats van het
aanbidden van Allah, zich hebben gericht op het
aanbidden van afgoden. Anderen claimen enkel de
Quraan te hoeven gebruiken en de overleveringen
achterwege te kunnen laten. Weer anderen claimen
eigen vormen van aanbidding te hebben ontdekt die
boven de wijze van aanbidding van de profeet, salla
Allahu ‘alajhie wa sallam, staan etc. Hoe dan ook, al
deze wegen leiden uiteindelijk tot dezelfde situatie:
een afwijking van de weg waarmee de boodschapper
van Allah gekomen is.

Conclusie

De islam kent vele groeperingen die verdeeld zijn in
hun visie op geloofsleer en praktijk. Betreffende beide kunnen er over vele zaken meningsverschillen
bestaan. Vraag gerust je begeleider dan nadere uitleg.
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Islam VS Cultuur
Ook cultuur is een factor die ervoor zorgt dat de islam bij velen anders uitgedragen wordt of bij velen
een bepaald beeld oproept. Naast de discussie die
soms oplaait over groeperingen is er de nadrukkelijke link tussen islam en cultuur. We zien dat bepaalde zaken, die door velen worden toegeschreven
aan de islam, afkomstig zijn uit culturele gewoontes. Voorbeelden hiervan zijn de extreem strakke
controle op vrouwen in combinatie met het volledig
vrijlaten van mannen. De gedachte dat het niet past
voor een man huishoudelijke taken te verrichten etc.
Deze zaken zijn kwesties die niet terug te voeren zijn
op de religie, maar kunnen vanwege het ingesleten
zijn ervan in de levens van velen, wel aan de religie
gekoppeld worden.

Conclusie

Over deze beide onderwerpen; cultuur en groeperingen zouden we vele bladzijdes kunnen vullen,
maar daar is dit artikel niet voor bedoeld. Het is zoals
gezegd slechts bedoeld om een overzicht te geven
aan de lezer opdat hij gestimuleerd zal worden om
meer informatie te zoeken. Anderzijds is het bedoeld
om mensen duidelijk te maken dat dit soort lastige
zaken anders zijn.

Daarnaast zijn er ook zaken die door velen aan de
cultuur worden toegeschreven, zoals de vrouw die
een sluier draagt, terwijl dit zijn fundamenten kent
in de religie. Dit maakt dus duidelijk dat voor sommigen de grens tussen religie en cultuur vervaagd is.
Een persoon die vanuit een andere culturele achtergrond de islam bekijkt en bestudeert zal dit verschil
vaak goed kunnen onderscheiden. Het is hierbij van
belang dat men, zoals in het voorgaande hoofdstuk is
vermeld, de zaken op correctheid toetst. En het toetsen van zaken vindt plaats op basis van de Quraan en
de overleveringen.
Het is zaak voor de persoon die meer wenst te weten
over de religie, om deze scheiding tussen cultuur en
religie te maken. Deze persoon dient te weten dat hetgeen door moslims wordt gedaan niet gelijk hoeft te
staan aan wat de islam zegt. Dit betekent in sommige
gevallen dat men, om de religie te leren kennen, even
langs de moslims heen moet kijken en zich dient te
keren naar de bronnen van de islam. Wanneer deze
zaak in het achterhoofd wordt gehouden kan een
persoon zijn blik vrijer richten op het zoeken naar de
islamitische kennis. Wanneer je dus ergens tegenaan loopt, vraag gerust naar een onderbouwing vanuit de bronnen voor bepaalde zaken. Dat is immers
wat aanwezig moet zijn om het aan de religie toe te
schrijven. Wees kritisch in datgene wat je hoort en
probeer informatie objectief te benaderen.
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Enkele belangrijke
zaken (nogmaals)
benadrukt
Naast deze zaken is er een belangrijk onderdeel van
het geloof en het sociale leven dat de startende moslim in acht dient te nemen. Het is voor de startende
moslim erg belangrijk met regelmaat naar de moskee te gaan en activiteiten bij te wonen om zo een onderdeel te worden van de (actieve) moslimgemeenschap. Je zult daarmee mensen leren kennen en niet
alleen komen te staan in je nieuwe omgeving. Daarnaast is er uiteraard je begeleider waarbij je voor
praktische zaken terecht kunt waar je vragen over
hebt, oftewel; advies op maat.

Na over diverse onderwerpen gesproken te hebben
en te hebben getracht de weg van de startende moslim te vergemakkelijken, volgt hier in sja Allah een
korte opsomming van de belangrijke zaken.
Wanneer je op zoek bent naar informatie over de islam, verdiep je dan eerst in de basis van de islam. De
basis is zo alomvattend dat eenieder er ongetwijfeld
een zee van kennis uit kan opdoen.
Wanneer je besluit over te gaan tot het uitspreken
van de sjahaadah; informeer je omgeving op de beste
wijze en vergeet de hoge positie van de ouders niet.
Behandel hen dus met het respect en de liefde die
zij verdienen, maar wees hen niet gehoorzaam als je
daarvoor jouw Heer ongehoorzaam moet zijn.

Wees standvastig in het naleven van de islamitische
zaken en wees volhardend in het wegblijven en
afkeuren van het kwade. Weet dat wanneer dit je levenswijze zal zijn, je beloning hiervoor duidelijk
wordt in soera Fussilat(41), waar Allah, subhanahu
wa ta´ala, zegt in vers 30;

Zodra je begint met het opdoen van kennis, weet dan
dat het opdoen van kennis over de basiszaken in de
islam een eerste vereiste is. Doe kennis op over de
fundamenten van de islam en leer het gebed en de
daarbij behorende zaken. Wees je bewust van het
belang van kennis en het gevaar van onwetendheid
en weet dat met kennis van de Arabische taal vele
deuren voor je zullen opengaan. Weet dat broederschap/zusterschap en goed gedrag twee zaken zijn
die vele voordelen zullen bewerkstelligen, wees dus
oprecht en behulpzaam ten opzichte van anderen,
opdat dit de broederschap mag doen toenemen.

ُ َّ
اس َت َقا ُموا َت َت َن َّز ُل َع َليْ ِه ُم
َ  إِ َّن ا َّل ِذ
ْ ين قَالُوا َر ُّب َنا الل ُث َّم
َ ْ ا ْلَ َل ِئ َك ُة أَ َّل َت َخا ُفوا َو َل َتْ َز ُنوا َوأَبْ ِش ُروا ِب
ال َّن ِة ا َّل ِتي
َوع ُدون
َ ُكن ُت ْم ُت

“Voorwaar, degenen die zeggen: “Onze Heer is Allah,”
en die vervolgens standvastig zijn: Over hen zullen de
engelen neerdalen (en zeggen): “Wees niet bevreesd
en niet treurig, en wees verheugd met het paradijs
dat aan jullie is beloofd.”

Weet dat je met je keuze voor de islam een grote gunst
hebt mogen ontvangen. Wees je ervan bewust dat je,
wanneer je vasthoudt aan de islam, je moeilijkheden
als gunsten zal zien. Weet dat je leven zal veranderen van een leven in het donker naar een leven in het
licht. Deze gunst heb je van jouw Heer ontvangen,
wees Hem daar dankbaar voor. En weet dat je Hem
niet zult kunnen ‘terugbetalen’ voor deze gunst door
het verrichten van goede daden. Maar dat je ernaar
dient te streven Zijn regelgeving na te leven en berouw dient te tonen voor je zonden.

Hieronder afsluitend een korte weergave van hulpmiddelen die jou kunnen steunen in de tijd die komen
gaat:
• Zoek hulp in het gebed en vraag Allah je te helpen
en te steunen.
• Wees actief in het zoeken naar kennis en het han
delen hiernaar.
• Gedenk Allah zodat je bewust wordt van Hem en
Zijn gunsten.
• Wees kritisch tegenover jezelf en reflecteer regel
matig op hoe je ervoor staat.
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• Verzet je tegen het kwade en verricht het goede.
• Breng tijd door in de moskee.
• Ga om met goede mensen die je voordeel opleveren
en ondersteunen.
• Vermijd de kwesties die een negatieve invloed heb
ben op je ontwikkeling zoals onachtzaamheid, gemakzucht en twijfelachtige zaken.

“[…]Onze Heer, geef ons in de wereld het goede en in
het hiernamaals het goede en bescherm ons tegen de
bestraffing van de hel.” (soera Al Baqarah(2):201)

Uiteraard zijn deze adviezen en de behandelde onderwerpen zeer algemeen en bedoeld als leidraad. Voor
de persoonlijke kwesties, die verschillen naar gelang
de situatie waarin jij je bevindt, kun je het beste hulp
zoeken bij jouw begeleider. Je begeleider zal je het
beste kunnen helpen als het gaat om degelijk advies
op maat.

“[…]Onze heer, belast ons niet met wat wij niet kunnen dragen en scheld ons kwijt en vergeef ons en wees
ons genadig. U bent onze Meester en help ons tegen
het ongelovige volk.” (soera Al Baqarah(2):286)

Tot slot: vergeet nooit het belang van de smeekbede,
waarmee de moslim zijn Heer verheerlijkt en om hulp
vraagt, zijn afhankelijke positie ten opzichte van Hem
onderstreept en Hem met een oprecht hart vraagt.
Want weet, dat Allah ta´ala hierover heeft gezegd:

“[…]Onze Heer, op U vertrouwen wij en tot U wenden
wij ons in berouw en tot U is de terugkeer.” (soerah Al
Mumtahanah(60):4)

َر َّب َنا َو َال ُ َت ِّملْ َنا َما َال َطا َق َة لَ َنا ِب ِه َوا ْع ُف َع َّنا َوا ْغ ِف ْر لَ َنا
ِين
َ ََوارْ َح ْم َنا أ
ُ نت َم ْو َال َنا ف
َ َانص ْر َنا َع َلى ال ْ َق ْو ِم ال ْ َكا ِفر

َّر َّب َنا َع َليْ َك َت َو َّكلْ َنا َوإِلَيْ َك أَ َنبْ َنا َوإِلَيْ َك ا ْل َ ِص ُير

ِ الدا ِع إِذَا َد َع
ان
َّ يب َد ْع َو َة
ُ ِيب أُ ِج
ٌ َف ِإنِّي َقر
“[…] Waarlijk ik ben nabij. Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt.[…]”
(soera Al Baqarah(2):186).
En de Quraan zelf is dan ook een bron van voorbeelden van deze smeekbeden;

َ َر َّب َنا َال ُت ِز ْغ ُق ُل َوب َنا َب ْع َد إِ ْذ َه َديْ َت َنا َو َه ْب لَ َنا ِمن َّل ُد
نك
اب
َ ََر ْح َمةً إِ َّن َك أ
ُ نت ال ْ َو َّه
“[…]Onze heer, laat onze harten niet afwijken nadat
U ons geleid heeft en schenk ons van Uw kant Barmhartigheid. Voorwaar, U bent de Schenker.”
(soera Al Imraan(3):8)

ِ َر َّب َنا آ ِت َنا ِف الدُّ نْ َيا َح َس َنةً َو ِف
اآلخ َر ِة َح َس َنةً َو ِق َنا
اب ال َّنا ِر
َ َع َذ
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Slotwoord
theoretisch deel
We zijn aan het einde gekomen van het theoretische
gedeelte van dit werk. We hopen dat de lezer hiermee
een duidelijk algemeen beeld heeft gekregen van de
islam en wat er zoal komt kijken bij het praktiseren
van de religie. Wat nu volgt is het praktische gedeelte
van dit werk waarin zaken als reinheid, gebed en het
vasten nader worden toegelicht. Het doel hiervan
is om op een duidelijke manier de praktische zaken
over te brengen en het praktiseren ervan te vergemakkelijken. Uiteraard wordt eenieder aangeraden
hierbij ondersteuning en aanvulling te zoeken bij een
persoonlijke begeleider. Deze zal in staat zijn zaken die onduidelijk zijn te verduidelijken om je op die
wijze bekend te maken met de praktijk.

Het is de vergeving en de barmhartigheid die we vragen van Allah, subhanahu wa ta´ala, en we vragen
Hem ons te leiden op Zijn weg. We vragen Hem om de
moslimgemeenschap te versterken en te doen laten
uitgroeien tot een krachtige gemeenschap, vasthoudend aan het geloof. We vragen Hem om ons praktiserende mannen en vrouwen te maken, die de naam
van Allah wensen te verheffen op deze aarde. Want
de islam is niet slechts geloof in het hart. Het innerlijke geloof is datgene waarvan met daden getuigenis
wordt afgelegd middels o.a. het gebed, het vasten en
de bedevaart. Er wordt getuigenis van afgelegd door
het spreken van het goede en het nalaten van het
kwade. Het is dan ook zoals we terugvinden in soera
Al Asr (103): 1-3:

“

“

ِ ال
َ ْ اص ْوا ِب
َ ِ الص
ال ِّق
َّ ين آ َم ُنوا َو َع ِم ُلوا
َ ِنسانَ لَ ِفي خُ ْسرٍ إِ َّل ا َّل ِذ
َ ات َو َت َو
َ َوال ْ َع ْص ِر إِ َّن ْال
الصبْ ِر
َّ اص ْوا ِب
َ َو َت َو

“Bij de tijd. De mens lijdt waarlijk verlies. Behalve degenen die geloven, goede daden
verrichten, oproepen tot de waarheid en aansporen tot geduld.”

ِ ال
َ ْ اص ْوا ِب
َ ِ الص
ال ِّق
َّ ين آ َم ُنوا َو َع ِم ُلوا
َ ِنسانَ لَ ِفي خُ ْسرٍ إِ َّل ا َّل ِذ
َ ات َو َت َو
َ َوال ْ َع ْص ِر إِ َّن ْال
الصبْ ِر
َّ اص ْوا ِب
َ َو َت َو

“Bij de tijd. De mens lijdt waarlijk verlies. Behalve degenen die geloven, goede daden
verrichten, oproepen tot de waarheid en aansporen tot geduld.”
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Kledingvoorschriften in
de islam
Een veelbesproken onderwerp, als het gaat om de islam, is de kleding van de moslima. Dit is dan ook de
reden dat dit onderdeel is geschreven; om duidelijk te
maken aan eenieder dat de islam geen kleding kent
voor de moslima alleen. Daarentegen kent de islam
kledingvoorschriften voor man en vrouw, die slechts
op enkele gebieden verschillen kennen. In dit onderdeel is kort weergegeven wat de islam over dit onderwerp zegt om twijfels en onduidelijkheden hierover
weg te nemen.

1. De kleding van de vrouw bedekt het volledige
lichaam, behalve gezicht en handen, dat van de man
minimaal het gebied van de navel t/m de knie.
Hier is dus een verschil tussen man en vrouw, de
reden hiervan is o.a. dat het lichaam van de vrouw
anders is dan het lichaam van de man. Hieronder
valt dus ook het dragen van de hidjaab31 wat door de
vrouw gedaan dient te worden.
2. De kleding van de vrouw dient niet overmatig versiert te zijn met allerlei prints, felle kleuren etc. De
kleding van zowel de man als de vrouw dient geen
afbeeldingen van levende wezens en dergelijke te
hebben.

Wat kleding betreft leert de islam ons te dragen wat
we verkiezen op voorwaarde dat we overdaad en
onzedelijkheid uit de weg gaan. Dit betekent dat er
bepaalde eisen worden gesteld aan zowel de kleding
van de man als de vrouw, die later ook benoemd zullen worden. Deze eisen geven aan dat de islam iets is
waarmee je opstaat en waarmee je gaat slapen, het
is een complete manier van leven. Een levenswijze
waarbij een persoon voortdurend bezig is zichzelf
te richten op datgene wat goed is voor hem/haar in
zowel het wereldse leven als in het hiernamaals.

Dit is o.a. omdat men gepaste kleding dient te dragen
die geen aandacht trekt, men zou kunnen stellen; de
hidjaab trekt ook aandacht. Echter mag duidelijk zijn
dat het dragen van versierde, felgekleurde kleding
meer nadelen kent dan slechts de aandacht, dit terwijl de hidjaab het lichaam verborgen houdt.

In de islam hoort een man kleding te dragen die bij
hem past en de vrouw evenzo. Het is niet van de islam
dat mannen of de vrouwen door hun kleding status
verwerven of achter de grillen van de mode aanlopen. Integendeel, de kleding van de gelovige is gepast en niet bedoeld voor het voeden van andermans
oog, en nogmaals; dit geldt voor zowel mannen als
vrouwen. Het lichaam van de moslim is niet te koop,
niet bedoeld voor reclame en wordt niet uitgestald
als in een etalage.

3. De kleding dient niet doorzichtig te zijn.

Dit is dan ook de reden dat de moslim zich niet overmatig bezig dient te houden met de modegrillen, dit
wordt gezien als een oorzaak van verspilling en overdrijving. Daarnaast is de kleding niet bedoeld als iets
waarmee lusten dienen te worden opgewekt. Hieronder een kort overzicht van de eisen die aan de kleding van een moslim worden gesteld:

Hiervoor geldt hetzelfde als bij het voorgaande punt,
het bedekken van het lichaam heeft geen zin wanneer iedere vorm ervan nog steeds waarneembaar is.
Het verbergen is niet van toepassing in een dergelijk
geval, men ziet alles, ondanks dat men de huid niet
ziet.
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Een belangrijk doel van het dragen van kleding is
het verbergen van het lichaam, wanneer de kleding
doorzichtig is, is dit doel niet behaald. Doorzichtige
kleding wordt dan ook niet tot gepaste islamitische
kleding gerekend.
4. De kleding hoort wijd te zijn en mag de lichaamsvormen niet zichtbaar laten.

Vaak vertaalt als hoofddoek, meer algemeen: de bedekking van de ‘awrah.
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5. De kleding van de man mag niet lijken op vrouwenkleding en andersom.
Zoals duidelijk mag zijn is de vrouw niet als de man
en andersom. In de huidige tijd zijn deze grenzen
vervaagd en kleden mannen en vrouwen zich vaak
met vergelijkbare kleding. Daarnaast zien we dat
de kleding van de man steeds meer de nadruk legt
op het verzorgde uiterlijk, terwijl de kleding van de
vrouw vaak in zekere mate uitdagend is. En in sommige gevallen kleden mannen zich als vrouwen en
andersom. Dit is uiteraard een veralgemenisering,
maar het geeft aan waarom de islam de grenzen heeft
gesteld aan de kledingvoorschriften.
6. De kleding mag niet lijken op de kleding van ongelovige of afgedwaalde mensen; hiermee doelende op
kleding waarmee zij zich kenmerken.
Daarnaast is het ook niet gepast dat een moslim zich
hult in kleding die kenmerkend zijn voor een bepaalde bevolkingsgroep. Zoals dat de moslim een keppeltje zou dragen. Dit is slechts een algemeen voorbeeld uiteraard.
7. De kleding van de vrouw mag niet geparfumeerd
zijn (buitenshuis).
Dit vanwege o.a. hetgeen wat de geur van de vrouw
teweegbrengt bij de man, waardoor dit slechts is
toegestaan wanneer de vrouw zich binnenshuis
bevindt met haar man of hen die zij niet kan trouwen
(zoals vader en broer).
Insja Allah is dit onderwerp op beknopte wijze verduidelijkt voor eenieder, dit zijn de voorschriften die
een plicht inhouden voor eenieder en één van de zaken die de islam tot een levenswijze maakt.
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De maand ramadaan

ِ ّ اج ِد ِتلْ َك ُح ُدو ُد
ِ ِف ا ْلَ َس
َ الل َف
ي
ُ ِّ ال َتق َْر ُبو َها كَ َذلِ َك ُي َب
ُّ
ِ الل َآيا ِت ِه لِل َّن
َاس لَ َع َّل ُه ْم َي َّتقُون

De maand ramadaan is een belangrijke en gezegende
maand. Allah heeft daarin de Quraan neergezonden
als leiding voor de mensheid en als onderscheider
tussen de waarheid en de valsheid. Hij heeft het vasten tot een pilaar van de islam gemaakt, en heeft het
vastgesteld om extra vrijwillige gebeden te verrichten waarmee de goede daden van de gelovigen vermeerderen. Als we naar het verleden kijken dan zien
wij dat er tijdens deze gezegende maand grote aangelegenheden hebben plaatsgevonden:

“Het is jullie in de nachten van het vasten toegestaan
omgang te hebben met jullie vrouwen. Zij zijn (als)
kleding voor jullie en jullie zijn (als) kleding voor
hen. Allah wist dat jullie jezelf bedrogen, Hij aanvaarde jullie berouw en vergaf jullie. Nu mogen
jullie dan omgang met hen hebben. En streeft naar
wat Allah voor jullie bepaald heeft. En eet en drinkt
tot de witte draad en de zwarte draad voor jullie te
onderscheiden is, het is fadjr (ochtendschemering).
Maakt daarna het vasten vol tot zonsondergang.”

• Allah de Quraan heeft neergezonden. De neerzending ervan is begonnen in deze maand en Allah heeft
er een gezegende maand van gemaakt.
• De bevrijding van Mekkah dat bezet werd door de
afgodenaanbidders die het hadden geruïneerd door
ongeloof, afgodenaanbidding en ongehoorzaamheid
aan Allah. De profeet trad Mekka als overwinnaar
binnen op vrijdag de 20e van de ramadaan in het 8e
jaar na hidjrah32.

De bedoeling van het vasten is niet het trainen van het
lichaam om de dorst, honger en vermoeidheid aan te
kunnen, maar het is het trainen van de ziel om hetgeen het liefheeft te laten, om Allah’s tevredenheid
te verkrijgen. Wat nagelaten wordt terwijl men vast is
het eten, drinken en geslachtsgemeenschap. Dit zijn
de lusten van de ziel. Wij moeten daarom de intentie
hebben dat wij de zaken die het vasten ongeldig maken laten om de tevredenheid van Allah te verkrijgen.
Wat de wijsheid achter het opleggen van het vasten
aan deze natie betreft: Allah zegt hierover in soera Al
Baqarah(2):183:

De daden die wij in deze maand verrichten zijn verplicht of aanbevelingswaardig. Het verplichte is
het vasten, en het aanbevelingswaardige is at-tarawieh33. Het vasten is een daad van aanbidding en
bete-kent letterlijk: het zich onthouden van zaken
die het vasten ongeldig maken vanaf het aanbreken van de dageraad (fadjrgebed) tot zonsondergang
(magrebgebed). Het bewijs daarvoor is de Uitspraak
van Allah in soera Al Baqarah(2):187:

الص َيا ُم كَ َما ُك ِت َب
َ َيا أَ ُّي َها ا َّل ِذ
ِّ ين آ َم ُنوا ْ ُك ِت َب َع َليْ ُك ُم
َين ِمن قَبْ ِل ُك ْم لَ َع َّل ُك ْم َت َّتقُون
َ َع َلى ا َّل ِذ

ُ
اس
ٌ الرف َُث إِلَى ِن َسآ ِئ ُك ْم ُه َّن لِ َب
َّ الص َيا ِم
ِّ أ ِح َّل لَ ُك ْم لَيْ َل َة
ُ ّ َّل ُكم وأَن ُتم لِباس َّل ُه َّن َع ِلم
َالل أَ َّن ُك ْم ُكن ُت ْم َت ْختانُون
ٌ َ ْ َ ْ
َ
ُ اب َع َليْ ُك ْم َو َع َفا َع
ِ نك ْم فَاآلنَ َب
اش ُرو ُه َّن
َ أَنف َُس ُك ْم َف َت
ُ ّ واب َتغُوا ْ ما كَ َتب
ي
َ َّ الل لَ ُك ْم َو ُك ُلوا ْ َواشْ َر ُبوا ْ َح َّتى َي َت َب
َ
َ ْ َ
َ ْ ض ِم َن
َ ْ لَ ُك ُم
ُ اليْ ُط ا َألبْ َي
اليْ ِط ا َأل ْس َو ِد ِم َن ال ْ َف ْج ِر ُث َّم
ِ الص َيا َم إِلَى ا َّلليْلِ َو َال ُت َب
َاش ُرو ُه َّن َوأَن ُت ْم َعا ِك ُفون
ِّ ْ أَ ِتُّوا

“O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht,
zoals het ook verplicht was voor degenen vóór jullie,
hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.”.
Dus opdat jullie Allah vrezen (godsvrucht verkrijgen)
en hetgeen Allah verboden heeft laten, en hetgeen
verrichten dat Hij verplicht heeft. Er is overgeleverd
(in al Bukahri) van de profeet dat hij zei:

32

De migratie van de profeet van Mekka naar Medina.

33

Extra nachtgebeden die gemeenschappelijk worden verricht achter de imaam gedurende de ramadaan.
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“Allah heeft het niet nodig dat iemand die zich niet
onthoudt van leugenachtige praatjes en het daarbij
horende gedrag, zich onthoudt van voedsel en drinken.”

die hieronder volgen, vormen een samenvatting
en bewerking van het welbekende boek “48 Vragen
omtrent het vasten” van sjejg Muhammad Saalih
al-‘Uthajmien.

Dit houdt in dat Allah niet slechts wil dat wij het eten
en drinken laten (al is dat in deze maand verplicht),
maar ook van ons wil dat wij leugenachtige praatjes
en het bijbehorende gedrag laten. Als dit duidelijk is
dan moeten wij tijdens het vasten ons best doen om
gehoorzaamheid te tonen aan Allah door Hem te
gedenken; het lezen van de Quraan; het verrichten
van het gebed; aalmoezen geven; het goed behandelen van de schepselen; goed gedrag ten opzichte van
anderen; in het kort: alles waarmee we onszelf kunnen opvoeden, moeten we doen.

V1. Welke zaken verbreken het vasten?
Er zijn drie zaken die het vasten kunnen verbreken volgens de Quraan: Eten, drinken en het hebben
van gemeenschap gedurende het vasten. Het bewijs
hiervoor is te vinden in soera Al Baqarah(2):187:

ُ ّ اشرو ُه َّن واب َتغُوا ْ ما كَ َتب
ْ الل لَ ُك ْم َو ُك ُلوا
َ
َ ْ َ
ُ ِ فَاآلنَ َب
َ ْ ض ِم َن
َ ْ ي لَ ُك ُم
ُ اليْ ُط ا َألبْ َي
اليْ ِط
َ َّ َواشْ َر ُبوا ْ َح َّتى َي َت َب
ِالص َيا َم إِلَى ا َّلليْل
ِّ ْ ا َأل ْس َو ِد ِم َن ال ْ َف ْج ِر ُث َّم أَ ِتُّوا

Als de moslim de hele maand op deze manier doorbrengt dan zal hij ongetwijfeld beïnvloed worden.
Er is geen twijfel dat wanneer deze maand ten einde komt, de toestand van de moslim is veranderd.
Tot slot kunnen we zeggen dat het behoort tot de islamitische wetgeving dat een moslim zakaatul fitr34
uitgeeft aan het eind van de maand om het reinigen
van zijn ziel te vervolmaken. Omdat de ziel gereinigd
wordt door handelingen (uit gehoorzaamheid) en het
laten van verboden zaken. De ziel ook wordt gereinigd door het uitgeven van geld aan het goede.

“Nu mogen jullie dan omgang met hen hebben. En
streeft naar wat Allah voor jullie bepaald heeft. En
eet en drinkt tot de witte draad en de zwarte draad
voor jullie te onderscheiden is, het is fadjr (ochtendschemering). Maakt daarna het vasten vol tot zonsondergang.”
•Wat het eten en drinken betreft: dit geldt zowel voor
het nuttigen van toegestane als verboden etenswaren
en dranken.

Uiteraard is het niet de bedoeling dat een moslim
slechts vrome handelingen verricht gedurende deze
maand. Het is zijn wens deze maand te gebruiken om
sterker te worden, zonden te verlaten en zijn geloof
naar een hoger niveau te tillen. Het is zijn doel om,
wanneer deze maand voorbij is, sterker te zijn geworden in zijn religie. Daarom is het niet gepast voor
de gelovige zich slechts in te zetten gedurende deze
maand en de rest van het jaar stil te zitten. Ook is het
niet gepast dat hij de dagen van deze maand doorbrengt met slapen, luieren en niets doen, wachtende
op het moment dat hij weer mag eten.

• Het hebben van gemeenschap: dit verplicht de persoon in kwestie tot boetedoening. De boetedoening
hiervoor is het bevrijden van een slaaf; als dit niet
mogelijk is dan dient men twee maanden achtereenvolgend te vasten en als men hiertoe niet in staat is
dan dient men 60 armen te voeden.

Naast het principe van het vasten, dat alreeds is uitgelegd, zijn er een aantal veel voorkomende vragen
met betrekking tot deze maand die nu kort behandeld zullen worden. Dit artikel, en tevens de vragen

•Het opzettelijk braken; als de mens opzette- lijk
overgeeft dan wordt het vasten ongeldig, maar als
het onopzettelijk gebeurt niet.

34

•Vaccinaties die het voedsel en drinken vervangen,
zijn vaccinaties die voeden. Maar de vaccinaties die
niet voeden maken het vasten niet ongeldig ongeacht
of deze in een ader worden gegeven of in de spieren
wordt ingespoten.

Een vastgesteld bedrag dat iedere moslims die hiertoe in staat is dient te geven voor het voeden van de armen. Dit dient te gebeuren
voordat men het feestgebed verricht.
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achtigheid. Als de vastende zich vergist en vervolgens eet of drinkt, dan is het vasten correct gezien de
uitspraak van Allah in soera Al-Baqarah(2):286:

• Het vloeien van menstruatiebloed of kraambloeding; als er uit de vrouw bloed van de menstruatie
of kraambloeding vloeit, ook al is het slechts een
ogenblik vóór de zonsondergang, dan is haar vasten
ongeldig. Als dit een paar ogenblikken ná zonsondergang plaatsvindt dan is haar vasten geldig. Er is
hierbij echter geen sprake van twee van de hieronder
aangegeven punten (1 en 3).

ِ َر َّب َنا َال ُت َؤ
اخ ْذ َنا إِن َّن ِسي َنا أَ ْو أَ ْخ َطأْ َنا
“...Onze Heer, bestraf ons niet als wij vergeten of als
wij fouten maken.”
En de boodschapper van Allah heeft gezegd: “Wie
vergeet en eet of drinkt terwijl hij aan het vasten is,
laat hem zijn vasten voortzetten, hij heeft te eten of te
drinken gekregen van Allah”.

Als één van deze zaken die het vasten verbreken
plaatsvindt op een dag tijdens ramadaan, dan zal er
sprake zijn van de volgende vier zaken:
1. Het begaan van een zonde.
2. Het ongeldig worden van het vasten.
3. Verplichting om de rest van de dag te vasten.
4. De verplichting om de dag in te halen.
5. Als het vasten is verbroken doordat er geslachtsgemeenschap heeft plaatsgevonden dan ontstaat
op grond daarvan een vijfde zaak en dat is de boetedoening.

Wanneer men een vastende persoon ziet die vanuit
vergeetachtigheid eet of drinkt dient men hem uiteraard wel te herinneren aan het vasten.
De derde voorwaarde: de wil, als de vastende niet uit
vrije wil iets doet van deze zaken, dan is zijn vasten
correct. Het vasten van degene die zijn mond spoelt
met water en het per ongeluk doorslikt is dus ook
geldig, doordat hij hier niet zelf voor koos. Het gebeurde niet met de wil van de persoon. Als de man
zijn vrouw dwingt tot het hebben van gemeenschap
en zij was niet in staat om hem te weren, dan is haar
vasten correct, omdat zij dit niet wilde, en het bewijs
daarop is de uitspraak over degene die gedwongen
ongelovig is geworden:

Echter, deze zaken maken het vasten ongeldig als
voldaan wordt aan de volgende drie voorwaarden:
1. Kennis.
2. Het niet vergeten zijn.
3. De wil.

ِ ّ َمن كَ َف َر ِب
الل ِمن َب ْع ِد إميَا ِن ِه إِ َّال َم ْن أُ ْك ِر َه َو َقلْ ُب ُه
ِ َُم ْط َم ِئ ٌّن ِبا ِإلمي
ان

Deze drie voorwaarden zullen hieronder worden
toegelicht.
De eerste voorwaarde: als een vastende iets van deze
zaken die het vasten ongeldig maken neemt uit onwetendheid dan is zijn vasten correct, hetzelfde geldt
al hij niet op de hoogte is van de tijd of het islamitisch
oordeel hierover. Een voorbeeld van iemand die niet
op de hoogte is van de tijd: dat iemand opstaat aan het
einde van de nacht en denkt dat het nog geen fadjr is
en eet en drinkt, echter blijkt dat het al fadjr is geweest: Zijn vasten is correct omdat hij niet op de
hoogte was van die tijd. Als iemand het vasten verbreekt met de gedachte dat de zon is ondergegaan,
dan is men verplicht om het vasten voort te zetten
totdat de zon ondergaat en het vasten zal dan correct
zijn.

“Wie aan Allah ongelovig is na geloofd te hebben, behalve wie gedwongen is terwijl zijn hart in het geloof
tot rust gekomen was.” (soera An-Nahl(16):106).
Als een vastende tegen zijn zin in wordt gedwongen om zijn vasten te verbreken dan treft hem geen
schuld, zijn vasten is dan correct.
Uiteraard zijn er ook zaken die de beloning voor het
vasten verminderen, zoals ongepaste luiheid, slapen
gedurende de dag omdat men geen inspanning wenst
te leveren, roddelen, liegen etc. Hieronder vallen in
principe alle zaken die verboden zijn maar het vasten
niet direct verbreken, zij verminderen de beloning en
dienen vanwege deze reden vermeden te worden.

De tweede voorwaarde: dat men zich herinnert, en
het tegenovergestelde van herinneren is vergeet-
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V4. Volstaat de intentie om tijdens de gehele maand
ramadaan te vasten i.p.v. de intentie voor elke dag
apart?

V2. Wat betreft de tarawiehgebeden in de ‘ied-vooravond, worden deze afgerond of niet?
Als de maansikkel gezien is op de 29e avond van
ramadaan, dan wordt er geen tarawieh-gebed verricht. Dit is omdat dit specifiek voor de maand ramadaan is. Als het einde van de maand bevestigd is dan
wordt dit gebed niet verricht, de mensen dienen dan
gewoon naar hun huizen terug te gaan.

De intentie om de ramadaan te vasten aan het begin
ervan is voldoende, men hoeft de intentie niet telkens
voor elke dag te vernieuwen. Behalve als iemand zijn
vasten verbreekt op grond van een geldige reden gedurende de maand, dan is een nieuwe intentie nodig
om het vasten te continueren.

V3. Als een persoon moslim wordt, nadat er een paar
dagen van de ramadaan voorbij zijn gegaan, wordt
van hem/haar dan gevraagd om de voorgaande
dagen te vasten?

V5. In sommige landen is de dag abnormaal lang
en kan soms 20 uur duren. Wordt er van de moslims
geacht om in die landen de hele dag te vasten?
Ja, van hen wordt verwacht om de hele dag te vasten
gezien de uitspraak van Allah:

Van deze persoon wordt niet gevraagd om de voorgaande dagen te vasten omdat hij ongelovig was. En
van de ongelovige wordt niet gevraagd om hetgeen in
te halen van wat hij gemist heeft aan weldaden volgens Allah’s uitspraak in soera Al-Anfaal(8):38:

ُ ّ اشرو ُه َّن واب َتغُوا ْ ما كَ َتب
ْ الل لَ ُك ْم َو ُك ُلوا
َ
َ ْ َ
ُ ِ فَاآلنَ َب
َ ْ ض ِم َن
َ ْ ي لَ ُك ُم
ُ اليْ ُط ا َألبْ َي
اليْ ِط
َ َّ َواشْ َر ُبوا ْ َح َّتى َي َت َب
ِالص َيا َم إِلَى ا َّلليْل
ِّ ْ ا َأل ْس َو ِد ِم َن ال ْ َف ْج ِر ُث َّم أَ ِتُّوا

ين كَ َف ُروا ْ إِن َين َت ُهوا ْ ُي َغ َف ْر لَ ُهم َّما َق ْد َس َل َف َوإِ ْن
َ ُقل لِ َّل ِذ
ِ َِي ُعو ُدوا ْ َف َق ْد َم َض ْت ُس َّن ُة ا َأل َّول
ني

“Nu mogen jullie dan omgang met hen hebben. En
streeft naar wat Allah voor jullie bepaald heeft. En
eet en drinkt tot de witte draad en de zwarte draad
voor jullie te onderscheiden is, het is fadjr. Maakt
daarna het vasten vol tot zonsondergang.” (soera Al
Baqarah(2):187)

“Zeg tot degene die ongelovig zijn: “Als jullie ophouden (met ongelovig zijn en dus moslim worden), zullen
jullie worden vergeven voor wat reeds voorbij is.””
Een ander bewijs voor het feit, dat deze persoon de
vastendagen niet hoeft in te halen, vinden wij in het
feit dat er mensen in de tijd van de profeet moslim
werden en hen niet bevolen werd om hetgeen ze hadden gemist aan vastendagen, gebeden of zakaat in te
halen.

Eenieder die niet in staat is om het vasten te voltooien
- omdat men uit ervaring of door advies van een bekwame en betrouwbare dokter weet of vermoedt dat
het vasten naar alle waarschijnlijkheid zal leiden tot
overlijden of een ernstige ziekte, of dat zijn ziekte zal
verergeren, of het zijn herstel belemmert - hij mag
zijn vasten verbreken en de dagen die hij gemist heeft
inhalen in een maand waarin hij deze kan inhalen (en
Allah weet wat in onze harten is). Allah zegt:

Maar als iemand moslim wordt gedurende de dag, is
hij dan niet verplicht om te vasten of in te halen? In
deze kwestie is er verschil van mening tussen de geleerden, en de correcte uitspraak (volgens sheikh Oethaymien) is dat hij verplicht is om te vasten omdat
hij behoort tot mensen die daartoe de plicht hebben.
Maar hij is niet verplicht om de dag in te halen, omdat hij daarvoor niet behoorde tot mensen die hiertoe
verplicht zijn. Hij is hetzelfde als een kind dat de puberteit bereikt gedurende de dag: hij is verplicht om
te vasten, maar niet verplicht om de dag in te halen .

ُ ف ََمن شَ ِه َد ِم
نك ُم الشَّ ْه َر َفلْ َي ُص ْم ُه َو َمن كَ انَ َمرِيض ًا أَ ْو
َع َلى َس َفرٍ َف ِع َّد ٌة ِّم ْن أَ َّي ٍام أُ َخ َر

“...Wie van jullie aanwezig is (niet reizende) in de
maand (ramadaan), laat die dan vasten, maar wie
ziek is of op reis, dan is er een aantal ander dagen (om
de vasten in te halen)...” (soera Al Baqarah(2):185)
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uitvoeren van de handelingen van het gebed en dit
weerhield de volgelingen ervan om datgene te doen
wat sunnah is, en misschien zelfs om datgene te doen
dat verplicht is. Dit is in tegenstrijd met datgene wat
in de islamitische wetgeving bepaald is.

Allah zegt ook:

ُ ّ َال ُي َكلِّ ُف
الل َنفْس ًا إِ َّال ُو ْس َع َها
“Allah belast niemand dan volgens zijn vermogen...”
(soera Al Baqarah(2):286)

V8. Sommige moslims hebben de gewoonte om de
27e nacht van ramadaan aan te merken als “lajlatu
l-qadr” . Is er een grondslag voor deze bepaling? En
is er een bewijs hiervoor?

V6. Is het uitlezen/uitreciteren van de Quraan
tijdens ramadaan verplicht voor de vastende?
Het uitlezen van de Quraan tijdens ramadaan is geen
verplichte zaak voor de vastende. Maar het is gepast
en aangeraden voor de moslims om het reciteren van
de Quraan tijdens ramadaan te vermeerderen zoals
het overgeleverd is in de sunnah van de profeet dat
Djibriel elke ramadaan met hem de Quraan kwam
doornemen.

Ja, er is voor deze bepaling een grondslag, en dat is
dat de hoop gevestigd wordt op het feit dat de 27e nacht lajlatul-qadr 36 is, zoals dit vermeld is in sahieh
Muslim. Maar de meest correcte uitspraak, uit meer
dan 40 uitspraken van geleerden, is dat lajlatu l-qadr
zich in de 10 laatste dagen bevindt en specifiek in de
zeven laatste nachten. Het zou kunnen dat het zich in
de 27e nacht bevindt en het zou de 21e nacht kunnen
zijn en het zou de 29e nacht kunnen zijn en het zou de
23e of 25e nacht kunnen zijn.

V7. Wat is het oordeel over de tarawiehgebeden en
wat is de sunnah in het aantal rak’aat ervan?
De tarawiehgebeden zijn een sunnah die de profeet
heeft opgezet voor zijn natie. Hij is drie dagen zijn
metgezellen voorgegaan in het gebed, maar heeft
het daarna gelaten uit vrees dat zij het als verplichting zouden zien. Umar ibn algattab heeft tijdens zijn
leiderschap (toen het niet meer verplicht kon worden
gesteld vanwege het stoppen van de openbaringen
met de dood van de profeet) weer ingevoerd. En dit
gebeurt tot de dag van vandaag en alle lof zij Allah,
het is een sunnah tijdens ramadaan. Het is dus geen
plicht deze te verrichten, maar er zit veel goeds in.

Daarom is het beter voor de mensen om ijverig te zijn
in al deze nachten opdat zij niet ontnomen worden
van de bevoorrechting en verdiensten van lajlatu
Al-Qadr. Allah zegt:

َ إِ َّنا أَن َزل ْ َنا ُه ِف لَيْ َل ِة ال ْ َق ْد ِر َو َما أَ ْد َر
اك َما لَيْ َل ُة ال ْ َق ْد ِر لَيْ َل ُة
وح ِفي َها
ُ الر
ُّ ال ْ َق ْد ِر َخيْ ٌر ِّم ْن أَل ْ ِف شَ ْهرٍ َت َن َّز ُل ا ْل َ َل ِئ َك ُة َو
ِب ِإ ْذ ِن َربِّ ِهم ِّمن ُك ِّل أَ ْمرٍ َس َل ٌم ِه َي َح َّتى َم ْط َل ِع ال ْ َف ْج ِر

“Voorwaar, Wij hebben hem (de Quraan) neergezonden in de waardevolle nacht (lajlatu l-qadr). En
wat doet jullie weten wat de waardevolle nacht is?
De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.
De engelen en de geest (de engel Djibriel) daalden in
haar neer met de toestemming van hun Heer, voor
elke beschikking. Vrede heerst (in deze nacht), tot
aan de ochtendschemering.”
(soera Al -Aadr(97):1 t/m 5)

Wat de sunnah van het aantal rak’aat van de tarawieh
betreft, dit zijn elf of dertien rak’aat. Maar als iemand
meer of minder dan dit bidt dan is daar niets mis mee,
omdat er verschillende aantallen overgeleverd zijn
van de vrome voorgangers35. Wie meer (of minder)
bidt (dan elf/dertien raka’aat), tegen hem dient men
niet afkeurenswaardig te reageren. En wie zich houdt
aan het overgeleverde; dat is beter.
De profeet heeft tot slot niet een bepaald aantal
aangeduid, maar het belangrijkste bij de gebeden is
concentratie, nederigheid en rust in iedere houding
ervan. Sommige voorgangers haastten zich in het
35

Verwijzing die wordt gebruikt om de eerste drie generaties moslims aan te geven.

36

De nacht waarin Allah de Koran in zijn totaliteit heeft doen neerdalen van de welbewaarde tafel naar de onderste hemel.
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V9. Bij de apotheek zijn inhalatoren verkrijgbaar die
gebruikt worden door astmapatiënten. Is het voor de
vastende toegestaan om deze gedurende de dag van
ramadaan te gebruiken?

Wat betreft het gebruiken van de siwaak (stokje waarmee de tanden gereinigd worden): dit is een
sunnah die ook gedurende de vastendag geldt gezien
de ahadieth over het gebruiken van siwaak van algemene strekking zijn. De vastende wordt niet uitgezonderd in deze hadieth.

Het is toegestaan voor de vastende om een inhalator
te gebruiken gedurende de dagen van ramadaan en
ook buiten ramadaan, omdat de stof uit deze inhalatoren de maag niet bereikt, maar de bronchiën (in de
longen), zodat deze geopend worden door de middelen die in de inhalatoren zitten om de mensen normaal
te laten ademhalen. Er is geen eten noch drinken dat
de maag bereikt. Verder is het algemeen bekend dat
het vasten in beginsel geldig is, totdat er een bewijs
uit de Quraan, sunnah, unanieme verklaring van de
geleerden of een correcte vergelijking is die het verbreken ervan bewijst.

Tot zover dit artikel over het vasten, hopende hiermee de meest voorkomende zaken te hebben besproken opdat eenieder zich zal kunnen voorbereiden
op deze maand. Voor de basis van het vasten zal dit
korte werk insha Allah echter voldoen en het succes
ligt bij Allah alleen.

V10. Wat is het oordeel over het gebruik van tandpasta, siwaak en het spoelen van de mond tijdens de
wudu (kleine wassing) voor de vastende gedurende
de dagen van ramadaan?
Er is niets mis met het gebruik van tandpasta tijdens het vasten in ramadaan of in overige maanden,
zolang dit de maag niet bereikt. Maar het verdient
de voorkeur om het niet te gebruiken, omdat er een
grote kans is dat er toch wat in de keel komt. Het zou
dan de maag kunnen bereiken, terwijl je dit niet in de
gaten hebt.
Wat betreft het spoelen van de mond, dit valt onder
dezelfde regelgeving als het opsnuiven van water.
Daarover zei de profeet: “Overdrijf in het opsnuiven
(van water, bij het verrichten van de wudu) behalve
als je vastende bent.” Het spoelen maakt dus nog
steeds onderdeel uit van de wudu, maar men dient er
niet mee te ‘gorgelen’.
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Enkele soera’s met
transcriptie
Soera Al-Kaafiroen
(De ongelovigen)

Soera Al-Fatiha
(De opening)
1. Bismillaahir Rahmaanir Rahiem
2. Alhamdu lillaahi rabbil ‘aalamien
3. Arrahmaanir Rahiem
4. Maaliki jawmid dien
5. Ijjaaka na’budu wa-ijjaaka nasta’ien
6. Ihdinas-siraatal mustaqiem
7. Siraatal ladhiena an’amta ‘alaihim ghairil
maghdoebi ‘alaihim walad daallien

Bismillaahir Rahmaanir Rahiem
1. Qul jaa ajjuhal kaafiroen
2. Laa a’budu maa ta’budoen
3. Wa laa antum ‘aabidoena maa a’bud
4. Wa laa ‘ana ‘aabidum maa’abadtum
5. Wa laa antum ‘aabidoena maa a’bud
6. Lakum dienukum wa lijaa dien

1. In de naam van Allah, de Barmhartige, de
Genadevolle.
2. Alle lof en dank zij aan Allah, De Heer van de
wereldwezens,
3. De Barmhartige, De Genadevolle,
4. De Enige Eigenaar van de dag des oordeels,
5. U alleen aanbidden wij, en U alleen vragen wij
(voor alles) om Hulp,
6. Leid ons op het rechte pad,
7. Het pad van degenen aan wie U gunsten hebt
gegeven en niet van degenen die Uw woede hebben gewekt of van degenen die dwalen.

In de naam van Allah, de Barmhartige,
de Genadevolle.
1. Zeg: “O , ongelovigen!”
2. Ik aanbid niet wat jullie aanbidden.
3. Noch zullen jullie aanbidden wat ik aanbid.
4. En ik zal niet aanbidden wat jullie aanbidden.
5. Noch zullen jullie aanbidden wat ik aanbid.
6. Daarom voor jullie jullie godsdienst en voor
mij mijn godsdienst (het islamitische
monotheïsme)
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Soera Al-Kawthar
(Een rivier in het
paradijs)

Soera An-Nasr
(De Hulp)
Bismillaahir Rahmaanir Rahiem

Bismillaahir Rahmaanir Rahiem
1. Innaa a’tainaakal kauthar
2. Fa salli li rabbika wanhar
3. Inna sjaani-aka huwal abtar

1. Idhaa djaa’a nasrullaahi wal fath
2. Wa ra’aitan naasa jadguloena fie dienillaahi
afwaadjaa
3. Fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfirh
innahoe kaana tawwaabaa

In de naam van Allah, de Barmhartige,
de Genadevolle.

In de naam van Allah, de Barmhartige,
de Genadevolle.

1. Waarlijk, Wij hebben jou een rivier in het
paradijs gegeven.
2. Bidt daarom tot jouw Heer en offer
(voor Hem alleen).
3. Want jouw vijand, degene die jou bespot,
zal uitsterven.

1. Als de hulp van Allah tot je komt en de
overwinning.
2. En je ziet dat de mensen in grote groepen tot
Allah’s godsdienst treden.
3. Verheerlijk en prijs dan je Heer, en vraag om
Zijn vergiffenis. Waarlijk Hij is Degene
Die berouw aanvaard en vergeeft.

73

Soera Al-Masad
(De palmvezel)

Soera Al-Iglaas
(De zuiverheid)

Bismillaahir Rahmaanir Rahiem

Bismillaahir Rahmaanir Rahiem

1. Tabbat yadaa ‘abie lahabiw watab
2. Maa aghnaa ‘anhu maaluhoe wamaa kasab
3. Sa jaslaa naaran dhaata lahab
4. Wamra’atuhoe hammaalatal hatab
5. Fie djiedihaa hablum mim masad

1. Qul huwallaahu ahad
2. Allaahus samad
3. Lam jalid wa lam joelad
4. Wa lam jakul lahoe kufuwan ahad
In de naam van Allah, de Barmhartige,
de Genadevolle.

In de naam van Allah, de Barmhartige,
de Genadevolle.

1. Zeg: “Hij is Allah de Enige.
2. Allah, de Eeuwige Oneindige tot Wie men zich
wendt.
3. Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt.
4. En er is niemand die met Hem te vergelijken
is.”

1. Vervloekt zijn de twee handen van Aboe
Lahab en vervloekt is hij!
2. Hij zal geen nut hebben van zijn weelde en
wat hij voortbracht!
3. Hij zal in een vuur branden met laaiende
vlammen!
4. En ook zijn vrouw die het hout aandraagt.
5. Om haar nek is een touw van palmvezels
gebonden.
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Soera Al-Falaq
(De dageraad)

Soera An-Naas
(De mens)

Bismillaahir Rahmaanir Rahiem

Bismillaahir Rahmaanir Rahiem

1. Qul a’oedhu bi rabbil falaq
2. Min sjarri maa galaq
3. Wa min sjarri ghaasiqin idhaa waqab
4. Wa min sjarrin naffaa thaati fil’uqad
5. Wa min sjarri haasidin idhaa hasad

1. Qul a’oedhu bi rabbinnaas
2. Malikinnaas
3. Ilaahinnaas
4. Min sjarril waswaasil gannaas
5. Alladhie juwaswisu fie sudoerinnaas
6. Minal djinnati wannaas

In de naam van Allah, de Barmhartige, de
Genadevolle.

In de naam van Allah, de Barmhartige, de
Genadevolle.

1. Zeg: “Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer van de
dageraad.
2. Tegen het kwaad wat Hij geschapen heeft.
3. En tegen het kwaad van de duisternis en wat
met deze duisternis komt.
4. Tegen het kwaad van de tovenaars wanneer
deze op knopen blazen.
5. En tegen het kwaad van de jaloerse wanneer
deze jaloers is.”

1. Zeg: “Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer der
mensheid.
2. De Koning der mensheid.
3. De God der mensheid.
4. Tegen het kwaad van de influisteraar.
5. Die in de borsten van de mensheid influistert.
6. Van de djins en de mensen.”
Voor meer Quraan met transcriptie kan men
zich richten tot het boek “Djuz ‘amma”.
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Belangrijke
smeekbeden
Dua bij het opstaan

Dua bij het slapen gaan

Alhamdu lillaah alladhie ahjaanaa ba’da maa
amaatanaa wa ilaihin nusjoer.

Bismika Rabbie wada´tu djanbie, wa bika arfa´uh,
fa in amsakta nafsie farhamhaa wa in arsaltahaa
fahfadhaa bimaa tahfad bihi ´ibaadikas saalihien.

Alle lof en dank komen Allah toe, Die ons tot leven
heeft gebracht nadat Hij ons heeft doen sterven en
tot Hem is onze terugkeer.

In Uw naam mijn Heer, ga ik op mijn zijde liggen en
met Uw wil sta ik op. Als U mijn ziel neemt, wees haar
dan genadig. En als U haar terug stuurt, bewaak haar
dan met dat waarmee U Uw rechtgeaarde dienaren
bewaakt.

Alhamdu lillaah alladhie ‘afaanie fie djasadie, wa
radda ‘alaijja roehie wa adhina lie bidhikrih
Alle lof en dank komen Allah toe, Die mijn lichaam
kracht gaf en mijn ziel bij mij terug liet komen en
toestaat dat ik Hem gedenk.

Wanneer men gaat slapen dan is het aanbevolen om
van de handpalmen een kom te maken, hierin soera
An-Naas, Al-Falaq en Al-Iglaas driemaal te lezen,
erin te blazen en vervolgens met de handen over het
gehele lichaam te wrijven.

Dua bij het aankleden
Alhamdu lillaah alladhie kasaanie hadhaa (aththawba) wa razaqaniehi min ghajri hawlin minnie wa la
qoewwah.

Er zijn vele andere smeekbeden die de profeet op
verschillende momenten. Voor meer smeekbedes
verwijzen wij u naar het Duaboek (smeekbeden) van
uitgeverij Noer.

Alle lof en dank komen Allah toe, Die mij gekleed
heeft met deze (kleding) en mij daarmee voorzien
heeft, hoewel ik zelf machteloos ben en daartoe niet
in staat ben.
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Dua bij het verlaten van het toilet

Dua bij het binnentreden van de woning

Ghufraanaka.
Ik zoek Uw vergeving.

Bismillahi waladjna, wa bismillahi garadjna wa ´alaa
Rabbina tawakkalna.

Dua om de wudu mee te beginnen
Bismillah.
In de naam van Allah.

In de naam van Allah gaan wij naar binnen. In de
naam van Allah verlaten wij deze (woning) en op onze
Heer vertrouwen wij. (begroet vervolgens de bewoner met de vredesgroet; de salaam)

Dua bij het bij het voltooien van de wudu

Dua bij het uitkleden

Asjhadu an laa ilaaha illa Allahu wahdahu laa sjarieka lah, wa asjhadu anna Muhammadan ‘abduhoe wa
rasoeluh.

Bismillaah.
In de naam van Allah.
Dua bij het bezoeken van het toilet
(Bismillah) Allahumma innie a’oedhu bika minal gubuthi wal gabaa’ith.
(In de naam van Allah) O Allah, ik zoek bescherming
bij U tegen de onreinheid en de onreine duivels (zowel
mannelijk als vrouwelijk).

Ik getuig dat er geen god is dan Allah, Hij heeft geen
deelgenoten en ik getuig dat Muhammad Zijn dienaar en Zijn boodschapper is.
Allahumma dj’alnie minat tawwabien wa dj’alnie minal mutatahhirien
O Allah, plaats mij onder diegenen die zich berouwvol tot U keren en plaats mij onder diegenen die
(zowel fysiek als mentaal) gereinigd zijn.
Dua bij het verlaten van de woning
Bismillah. Tawakkaltu ´alaa Allaah, wa laa hawla wa
laa quwwata illaa billaah.
In de naam van Allah, ik stel mijn vertrouwen in
Allah. Er bestaat geen macht noch kracht buiten die
van Allah.
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Veelgebruikte Arabische
uitdrukkingen en hun
betekenis
Dhikr = Het gedenken van Allaah.
Dien, deen = Religie.
Djannah, djenna = Het paradijs
Djahanam = De hel.
Djazak Allaahoe gairan = Moge Allah je belonen (met
het goede)
Djibriel = De engel Gabriel.
Djinn = Schepsels geschapen van rookloos vuur
(geesten).
Djoemoe’ah = Vrijdag
Dua = Smeekbede
Doenya, doenja = Wereld

In de onderstaande lijst staan veelgebruikte woorden en uitdrukkingen op alfabetische volgorde
weergegeven. Hierbij zijn veel woorden op meerdere
manieren gespeld vanwege het feit dat er met de
transcriptie van Arabische teksten niet één
algemene weergave gehanteerd wordt.
Aboe, Abu = Vader
Adhaan, azaan = Oproep tot het gebed
Ahadith = Meervoudsvorm van hadith
Akhi, agie = Mijn broeder (akh =broeder).
Alhamdoelillah, al7amdolillah, alhamdulila =
Alle lof behoort toe aan Allah
Allaahoe Akbar, Allaahu akbar = Allah is het grootst
Allahoe ‘alem = Allah is de Alwetende, Allah weet het
het best
Allaahoemma, Allahumma = O Allaah...; dit wordt
gezegd voor een smeekbede.
Amien = “O Heer, beantwoord mijn gebed”
A’oedzoe billahi min asj sjaitaanir radjiem = Ik zoek
mijn toevlucht bij Allah tegen Duivel, de verworpene.
Assalaamoe ‘Alaikoem, Asalamu alaikum = Vrede zij
met jullie
Astagfiroellah = Moge Allah het vergeven.
Ayah = Een vers uit een hoofdstuk (mv = Ayaat)

Fard = Verplicht (zie ook Wajib)
Fatwa = Uitspraak m.b.t. een islamitisch onderwerp.
Fi amaanillah = Moge Allah je beschermen
Fi Sabil lillaah = Voor de zaak van Allah
Fitna, fitnah = Verderf (letterlijk = beproeving)
(mv = Fitan)
Ghoesl = Grote rituele wassing om de staat van
Djoenoeb op te heffen.
Gimaar = Soort lange hoofddoek
Hadith, 7adith = Overlevering van de Profeet (mv =
Ahadith).
Hadj, hajj, 7ajj = Bedevaart
Halal, 7alal, halaal = Toegestaan
Haraam, 7araam = Verboden
Hasanaat = Meervoudsvorm van hasanah: beloning
voor een goede daad.
Hikmah = Wijsheid

BarakAllahoe fiek = Moge Allah je zegenen
Bid’a, bidah, bidda = Innovatie
Bismillah = In de naam van Allah
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Sabr = Geduld
Sadj-dah = Neerknieling (onderdeel van het gebed)
Sahaaba = Metgezellen
Salaat = Gebed
Selef (u salih) = Vroege generatie moslims, (vrome)
voorganger
Shahada = Geloofsgetuigenis
Shirk, sjirk = Afgoderij
Soebhanahoe Wa Ta’aala = Heilig is Hij en Verheven
SoebhanAllah = Heilig is Allah
Soennah = Handelingen van de profeet Mohammad

‘Ibaadah = Aanbidding zowel innerlijk als uiterlijk,
aanbidding van Allaah Soebh’anahoe wa Ta’aalaa.
‘Ilm, 3ilm = Kennis
InshaAllah = Als Allah het wil
Kaafir = Ongelovige
Koefr = Ongeloof
Khoetbah = Toespraak
La hawla wa la qoewwata iella billah = Er is geen
macht en geen kracht buiten dat van Allah.
La Ilaha Illa Allaah = Er is geen andere god dan
Allaah, Er is geen godheid waard aanbeden te worden
dan Allaah.

Tafsir, tafsier = Uitleg van de Quraan
Taqwa = Godsvrucht
Taubah, Tawba = Berouw

Ma’a as salaama = Ga in vrede
Marhaban = Welkom. Maak het je gemakkelijk

Wa ‘Alaikoem Assalaam = En ook vrede met jullie
Wajib = Verplicht (zie ook fard)

Masjid = Moskee
Mo’min = Gelovige (mv = Mo’minoen)
Mujahid = Strijdvoerder (mv = Mujahidin)

Zina = Ontucht

Oem, Umm = Moeder
Qadr Allah = Het lot van Allah, het heeft zo moeten
zijn
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Slotwoord
We zijn aan het einde gekomen van dit kleine werk,
wat slechts met de gunst van Allah tot stand is gekomen. Moge Allah, subhanahu wa ta´ala, het een
hulpmiddel laten zijn voor eenieder die de informatie ervan tot zich neemt. Moge Allah, subhanahu
wa ta´ala, degenen belonen die hebben geholpen
bij het tot stand komen van dit werk. Moge Allah,
subhanahu wa ta´ala, hen van Zijn zijde Barmhartigheid schenken en hen het goede schenken in deze
wereld en in het hiernamaals. Insja Allah zal ieder
die dit werk leest er zijn voordeel uit halen.

Alle lof komt toe aan Allah, verheven is Hij. Alle eer
komt toe aan Hem, de Schepper van de hemelen en de
aarde. Alle dank komt toe aan Hem, Die leiding geeft
aan wie Hij leiding wil schenken. Hem roepen wij aan,
Hem vragen wij om vergeving en Hem smeken wij
om hulp. Moge Zijn gebeden en vrede zijn met onze
geliefde profeten, en in het bijzonder met Zijn laatste profeet en boodschapper, het zegel der profeten,
Muhammad ibn ´Abdullah. En met zijn familie, zijn
metgezellen en zijn volgelingen, tot aan de laatste
dag.

Het is de vergeving en de barmhartigheid die we vragen aan Allah, subhanahu wa ta´ala, en we vragen
Hem ons te leiden op Zijn weg. We vragen Hem om de
moslimgemeenschap te versterken en te doen laten
uitgroeien tot een krachtige gemeenschap, vasthoudend aan het geloof. We vragen Hem om ons praktiserende mannen en vrouwen te maken, die de naam
van Allah wensen te verheffen op deze aarde. Om ons
kinderen te schenken die een verkoeling zijn voor
onze ogen en hart, en ons overtreffen in het verrichten van het goede.

“

“

ِ َِّر َّب َنا إِ َّن َنا َس ِم ْع َنا ُم َنا ِدي ًا ُي َنا ِدي ل
إلميَا ِن َأ ْن آ ِم ُنواْ بِ َر ِّب ُك ْم ف ََآم َّنا َر َّب َنا
وب َنا َوكَ ِّف ْر َع َّنا َس ِّي َئاتِ َنا َو َت َو َّف َنا َم َع األبْ َرا ِر
َ فَا ْغ ِف ْر َل َنا ُذ ُن

“Onze Heer, voorwaar, wij hebben een oproeper gehoord die
oproept tot geloof: ‘Gelooft in jullie Heer’, dus geloven wij. Onze
Heer, vergeef ons onze zonden en wis onze fouten uit en neem ons
leven met (dat van) de vromen.”
(soera Al ´Imraan(3):193)
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Ga voor meer info naar:
www.bekeerlingen.nl

