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HET BELANG VAN TOEGESTANE
INKOMSTEN EN ḤALĀL VOEDING

(ḤALĀL)

In een overlevering (ḥadīth) zei de Profeet eens het
volgende: ‘Stel eens voor dat iemand een verre reis
maakt. Zijn haar is in de war en doordrenkt met stof
en zand. Hij richt zijn handen naar de hemel en
smeekt als volgt: “O mijn Heer, o mijn Heer!” En dat
terwijl hij [tegelijkertijd] met ongeoorloofde middelen
verkregen ḥarām-voedsel verteert, ḥarām-drinken
drinkt en zich ḥarām-kleedt. Hoe kan een smeekbede
(duʿāʾ) van zo iemand verhoord worden [door
Allah]?’1 Deze ḥadīth maakt ons duidelijk dat wanneer
wij iets van Allah wensen, wij genoodzaakt zijn om alles
wat wij verteren gekocht dienen te hebben met rechtmatig
verkregen (ḥalāl) inkomsten. Wanneer men iets verteert
dat verkregen is middels onrechtmatige inkomsten, zal
men nimmer het goddelijke welbehagen verdienen.
Beste broeders!
Bewustzijn rondom geoorloofde (ḥalāl) inkomsten
betekent dat men de grenzen die Allah neergezet heeft
niet overschrijdt en dat men continu zijn best doet om het
welbehagen van Allah te verkrijgen. Onderdeel van dat
bewustzijn is dat men erop toeziet dat zijn inkomsten
rechtmatig en zuiver zijn en dat men uitsluitend daarmee
zijn uitgaven bekostigt. Alleen dan spreken we van ḥalālinkomsten. Verder spreken we van ḥalāl-consumptie als
men het vlees dat men eet voldoet aan de voorwaarden
van ḥalāl-slachting, geen varkensvlees eet, geen
alcoholische
drank
inneemt
en
schadelijke
voedingsstoffen vermijdt.
Beste broeders!
Allah vermeldt het volgende in de Qurʾān: ‘En eet van
datgene waarvan Allah jullie heeft voorzien, dat
toegestaan (ḥalāl) en goed (ṭayyib) is. En vrees Allah in
Wie jullie geloven.’2 Uit dit vers (āya) blijkt dat we aan
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drie voorwaarden moeten voldoen als we Allah vrezen: 1)
dat hetgeen we consumeren toegestaan (ḥalāl) is, 2) dat
hetgeen we consumeren rein (ṭayyib) is en 3) dat we in
staat zijn om hetgeen we consumeren te verantwoorden
richting Allah. Wanneer we hierop letten, zullen we ons
zowel fysiek als spiritueel gezonder voelen.
Beste broeders!
Helaas leven we in een hectische tijd waarin mensen
onvoldoende letten op hun inkomstenbronnen. Hebzucht
voert de boventoon, terwijl de Islām een essentieel
principe voorschrijft waarin beroep wordt gedaan op
rechtmatigheid. Reguliere inkomsten die vermengd zijn
met inkomsten uit rente (ribā), diefstal, afpersing,
gokken, fraude, omkoping en verduistering van
staatseigendom zijn onzuiver en daarmee niet toegestaan
in de Islām. Ook corruptie, oneerlijke verkooppraktijken
en hanteren van woekerprijzen zijn pertinent verboden in
de Islām. Andere voorbeelden van verboden handelingen:
verwaarlozen van je verplichtingen richting je werkgever,
het onderbetalen of niet betalen van werknemers,
belastingontwijking en niet betalen van armenbelasting
(zakāt) aan armen.
Beste broeders!
Laten we vanavond, alvorens te gaan slapen, onze harten
uithoren en antwoord geven op de volgende vraag: heb ik
mijn inkomen op toegestane (ḥalāl) of op verboden
(ḥarām) wijze verkregen? Hiermee kunnen we ons
geweten toetsen. We kunnen pas rustig slapen als we een
bevredigend antwoord kunnen geven op die vraag. Indien
onze inkomsten onzuiver zijn, zal dat ten koste gaan van
onze spiritualiteit en zal onze gemeenschap ontwrichten.
Zowel ons leven op aarde, als ons leven in het
Hiernamaals zal somber zijn. De Profeet (vzmh) zei eens:
‘Elk lichaam dat is gevoed met iets dat ongeoorloofd
(ḥarām) is, is het hellevuur waardig.’3 Kortom, laten we
ervoor zorgen dat onze inkomsten zuiver en toegestaan
zijn. Laten we ervoor zorgen dat hetgeen we consumeren
toegestaan en rein (ḥalāl) is. Laten we niet vergeten dat
een minimaal inkomen of bezit dat zuiver is, vele malen
beter is dan een royaal inkomen of bezit dat besmet is met
ḥarām-zaken. O Allah, laat ons behoren tot Uw dienaren
die zich bewust zijn van het belang van de zuiverheid van
inkomsten. Āmīn.
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