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ZUIVERE EN RECHTMATIGE INKOMSTEN

Alle principes die de Islām heeft voortgebracht hebben als
doel om het leven, het intellect, de religie, het nageslacht
en het bezit veilig te stellen. De geboden en verboden van
de Islām zorgen ervoor dat je lichamelijk en geestelijk
gezond blijft. Daarnaast vormen die richtlijnen een gids
die jou helpt om de samenleving gedienstig te zijn. Iets
algemener gesteld: alles wat Allah voorschrijft heeft tot
doel om mensen gelukkig te maken, zowel op aarde als in
het Hiernamaals; de verboden van Allah hebben als doel
om mensen te beschermen tegen gevaar en schade.
Beste broeders en zusters!
Allah vermeldt het volgende in de Qurʾān: ‘O jullie die
geloven! Maak de goede dingen niet verboden die
Allah jullie heeft toegestaan en overtreedt [de grenzen
van Allah] niet. Voorwaar, Allah houdt niet van de
overtreders. En eet van de toegestane, goede zaken
waarvan Allah jullie voorziet. En vrees Allah, Degene
in Wie jullie geloven.’1 Ook de Profeet (vzmh) heeft zijn
gemeenschap (umma) gewaarschuwd; hij heeft
geadviseerd om naast verboden zaken ook twijfelachtige
zaken te vermijden: ‘Het toegestane (al-ḥalāl) is
duidelijk, het verbodene (al-ḥarām) is duidelijk.
Tussen beiden bevinden zich een [beperkt] aantal
twijfelachtige zaken waar de meeste mensen geen weet
van hebben. Wie twijfelachtige zaken vermijdt, heeft
zijn religie (dīn) en zijn waardigheid (ʿirḍ) behouden.
Wie in twijfelachtige zaken vervalt, is vervallen tot het
verbodene (al-ḥarām).’2

Beste moslims!
Het is voor een moslim verplicht (farḍ) om ervoor te
zorgen dat zijn inkomsten ḥalāl, dus zuiver en toegestaan
zijn. De Profeet (vzmh) waarschuwde voor de gevaren
van onzuivere en ongeoorloofde inkomsten: ‘Er gaat een
tijd komen waarin iemand bij het verwerven van bezit
niet zal letten of hij het op toegestane (ḥalāl) of op
verboden (ḥarām) wijze heeft verkregen.’3 Het
verwerven van onrechtmatige inkomsten verstoort de
natuurlijke aanleg (fiṭra) van de mens en leidt tot het
onbehagen van Allah. Het volgen van ḥalāl-zaken heeft
het Paradijs (janna) als eindbestemming, het volgen van
ḥarām-zaken heeft de Hel (jahannam) als
eindbestemming. De Profeet (vzmh) heeft laten weten dat
de smeekbede (duʿāʾ) van degene die ḥarām verteert niet
verhoord wordt: ‘Er is een persoon die veel reist, die
slonzig haar heeft, bedekt met stof, die zijn handen
uitstrekt naar de hemel [en als volgt Allah smeekt]: “O
Heer, o Heer (yā Rabb, yā Rabb)!” [Hierover zei de
Profeet]: “Dat terwijl zijn voeding onrechtmatig
(ḥarām) is, zijn drank onrechtmatig (ḥarām) is en
[ook] zijn kleding onrechtmatig (ḥarām) is. Hij werd
gevoed met ḥarām. Hoe kan [de smeekbede] van zo’n
iemand dan worden beantwoord?”’4
Beste gemeenschap!
Allah laat de mens niet in de steek. Hij belast de mens niet
met al te zware taken. De Islām schrijft voor dat eten,
drinken, kleding, eigenlijk alles van de mens zuiver en
toegestaan (ḥalāl) moet zijn. Alleen in levensbedreigende
situaties is het geoorloofd om een kleine hoeveelheid
ḥarām in te nemen, zodat je in leven blijft. Allah zegt daar
het volgende over: ‘Voorwaar, Hij [Allah] heeft voor
jullie slechts verboden (ḥarām) verklaard: wat
[vanzelf] gestorven is, het bloed, het varkensvlees en
datgene waarover [voorafgaand aan de slacht] een
andere naam dan die van Allah is uitgesproken. Maar
wie, zonder het te begeren, uit noodzaak is gedwongen
en niet overdrijft, dan rust er geen zonde op hem.
Allah is zeker Vergevingsgezind (Ghafūr), Genadevol
(Raḥim).’5 Laten we erop toezien dat onze inkomsten
zuiver en toegestaan zijn en niet vermengd zijn met
ḥarām-zaken. Moge Allah ons helpen om alles wat
verboden (ḥarām) en twijfelachtig is te vermijden. Āmīn.
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