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ٰ
ِ ۪ َّ ِ ْ ــــــــــــــــــــــ ِ ا ّ ِ ا َّ ْ ٰ ِ ا

ٰ ِ ِه ا ُّ ْ َ َ َ َ ً َو ِ ا ْ ٰ ِ َ ِة اِ َّ ُ ْ َ ٓ اِ َ ْ َۜ َ َل

َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ِ ۪ َ ْ اَ َ ٓ ُۚء َو َر ْ َ ۪ َو ِ َ ْ ُ ّ َ َ ْ ٍۜء

۪ َ َ ْ ُ ْ َوا
۪ َُ َ ا ۪ ٓ ا

.ِ َّ ۪ َ َ َّ ُ َن َو ُ ْ ُ َن ا َّ ٰ َة َوا َّ ۪ َ ُ ْ ِ ٰ َ ِ َ ُ ْ ِ ُ َۚن
: َ َّ َ َ َل َر ُ ُل ا ّٰ ِ َ َّ ا ّٰ ُ َ َ ْ ِ َو

َدا ُووا َ ْ َ ُ ْ ِ ا َّ َ َ ِ َو َ ِّ ُ ا أ َ ْ َ ا َ ُ ْ ِ َّ َ ِة َوأ َ ِ ّ ُ وا ِ ْ َ َ ِء
.ا ُّ َ َء
HET BELANG VAN DE ARMENGAVE (ZAKĀT)
Allah informeert ons als volgt in de Qurʾān: ‘“[Mūsā zei,
mijn Heer], en noteer voor ons in deze wereld het
goede en [ook] in het Hiernamaals! Voorwaar, wij
wenden ons in berouw tot U.” Hij [Allah] zei: “Met
Mijn bestraffing tref ik wie Ik wil. En Mijn genade
omvat alles! Ik zal deze opdragen aan degenen die
[Mij] vrezen, die de armenbelasting (zakāt) geven en
die in Mijn verzen geloven.”’1 In een ḥadīth heeft de
profeet Muḥammad (saw) het volgende gezegd:
‘Behandel jullie zieken met de liefdadigheid (ṣadaqa).
En bescherm jullie bezittingen met de armenbelasting
(zakāt). En wees calamiteit[en] voor door deel te
nemen aan de smeekbede (duʿāʾ).’2
Beste broeders en zusters!
Alle gunsten die wij bezitten zijn ons toevertrouwd door
Allah. Deze gunsten zijn voor ons een middel van
beproeving. We moeten de waarde van deze gunsten
beseffen en deze gunsten inzetten om de tevredenheid van
Allah te verkrijgen. Indien men geen zakāt betaalt over
zijn bezittingen, is dat een teken dat de armen niet
beschermd worden. Allah herinnert ons eraan dat onze
bezittingen een middel zijn die we moeten benutten om
ervoor beloond te worden in het Hiernamaals (ākhira).
Beste moslims!
De armenbelasting (zakāt) is een aanbiddingsvorm
(ʿibāda) die altijd heeft bestaan in de menselijke
geschiedenis. Deze eeuwenoude aanbidding is één van de
vijf zuilen van onze religie. De zakāt houdt in dat degene

die in religieuze termen rijk is, een deel van zijn
bezittingen afstaat aan de armen. Op het eerste gezicht
lijkt het of de zakāt je bezittingen vermindert. Maar het
tegendeel is waar: de zakāt is een vorm van aanbidding
die jouw bezit zegent en verruimt. De zakāt beschermt
mensen tegen gierigheid en maakt de mens vrijgevig. En
vrijgevigheid is een goede deugd. De zakāt zuivert het
hart van spirituele vervuiling. Met de zakāt voorzie je in
de rechten van arme mensen en hiermee bouw je ook een
brug tussen jou en de armen. Deze brug leidt tot
wederzijdse liefde, respect en broederschap tussen armen
en rijken.
Beste gelovigen!
De heilige Qurʾān besteedt veel aandacht aan de zakāt. In
de Qurʾān worden degenen die de zakāt betalen en hun
bezittingen wijden aan het pad van Allah geprezen. De
Qurʾān heeft goed nieuws voor degenen die de zakāt
betalen, namelijk dat ze beloond worden met het Paradijs
(janna).3 Degenen die hun zakāt verwaarlozen, geen oog
hebben voor behoeftigen en die gevangen zitten in hun
rijkdom, worden met klem gewaarschuwd.4 De Profeet
(saw) waarschuwde ons eeuwen geleden al: ‘Bescherm
je tegen de Hel (jahannam), al is het met een halve
dadel.’5 Hij adviseerde de moslims om aandacht te
besteden aan de armenbelasting (zakāt) en liefdadigheid
(ṣadaqa). De methode die de Islām voorschrijft om een
rechtvaardige inkomensverdeling te realiseren, is de
zakāt.
Beste gemeenschap!
De Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft bijna
veertig jaar ervaring met liefdadigheid. Wanneer ISN bij
kan dragen aan de bestrijding van armoede, waar in de
wereld dan ook, dan helpt zij graag. Met uw bijdrage
opent u de deuren naar een wereld vol hoop en
mededogen. Net als in de voorgaande jaren willen wij ook
dit jaar een beroep doen op uw solidariteit om kwetsbare
mensen te helpen. Zo kunt u uw vastenaalmoes (ṣadaqat
al-fiṭr), de afkoopsom van het vasten (fidya), de
armenbelasting (zakāt) of een algemene gift aan ons
toevertrouwen. Wij zorgen ervoor dat het op de juiste
plekken terechtkomt. Moge Allah al onze giften
aanvaarden. Āmīn.
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