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ٰ
ِ ۪ َّ ِ ْ ــــــــــــــــــــــ ِ ا ّ ِ ا َّ ْ ٰ ِ ا

َ َ َ ۪ ٓ ٰا َد َم ُ ُ وا ۪ز َ َ ُ ْ ِ ْ َ ُ ِّ َ ْ ِ ٍ َو ُ ُ ا َوا ْ َ ُ ا َو

. َ۟ ۪ ِ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ُ ۚا اِ َّ ُ َ ُ ِ ُّ ا

ْ َ ُ ْ َ َل

: َ َّ َ َ َل َر ُ ُل ا ّٰ ِ َ َّ ا ّٰ ُ َ َ ْ ِ َو

َّ َ ، ِ ِّ ول َ َ ُم ا ْ ِ آ َد َم َ ْ َم ا ِ َ َ ِ ِ ْ ِ ْ ِ َر
ُ َُ َ

َ ْ َ  َو َ ِ ِ ِ ْ أ، َو َ ْ َ َ ِ ِ ِ َ أ َ ْ َ ُه، َ ْ ُ ُ ِ ِه ِ َ أ َ ْ َ ُه: ٍ ْ َ

. َ ِ َ َ ِ َ ِ َ  َو َ َذا، ُ َ َ ْ َ ا ْ َ َ َ ُ َو ِ َ أ

ALLAH HOUDT NIET VAN DE VERKWISTERS
Allah laat ons in de heilige Qurʾān meermaals weten dat
Hij alles wat zich in de hemelen en op de aarde bevindt
aan de mensen dienstbaar heeft gemaakt.1 Daarmee drukt
Allah de waarde van de mens op de meest voortreffelijke
manier uit. Ook maken we hieruit op dat Allah ons met
een bepaald doel heeft geschapen. Onze eerste opdracht
is om de Eigenaar van al deze gunsten te kennen. Dat
houdt in dat we in Allah dienen te geloven en dankbaar
dienen te zijn voor Zijn gunsten. Vervolgens dienen we
ons te houden aan Zijn geboden en verboden. Alleen zo
kunnen we ons ontzag voor Allah tot uiting brengen.
Willen we gelukkig worden op aarde en in het
Hiernamaals, dan dienen we dat pad te bewandelen.
Beste broeders en zusters!
De Profeet (saw) onderwees anderen om zowel in tijden
van weelde, als in tijden van schaarste de waarde van elke
gunst te begrijpen en om verspilling (isrāf) te vermijden.
Immers, de Islām verbiedt verspilling ten strengste. Het
verspillen van gunsten betekent niks anders dan
disrespect tegenover de goddelijke naam al-Razzāq (“de
Voorzienende”). Allah zegt het volgende in de Qurʾān: ‘O
kinderen van Ādam! Draag jullie mooie kleding bij
ieder moskee[bezoek]. En eet en drink, maar overdrijf
niet. Voorwaar, Hij [Allah] houdt niet van de
verspillers.’2 In een overlevering (ḥadīth) heeft de
Profeet (saw) het volgende gezegd over verspilling:
‘Zelfs als je je aan een stromende rivier bevindt [om
de wuḍūʾ te verrichten] kan er sprake zijn [van
verspilling].’3
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Zie bv. Luqmān, 31: 20.
Al-Aʿrāf, 7: 31.

Beste moslims!
Verspillen betekent het roekeloos of nutteloos besteden
van de gunsten waarover wij beschikken. Verspilling is
een gebaar van minachting tegenover de goddelijke
gunsten. Daarnaast zijn er andere manieren van
verspilling. Het toppunt van verspilling is het
ontvreemden van het geloof (īmān) en de wijsheid
(ḥikma). Deze twee zaken zijn immers onafscheidelijk
van het verstand (ʿaql). Een andere vorm van verspilling
is het nutteloos doorbrengen van je tijd. Het riskeren van
je gezondheid door bedwelmende middelen in te nemen
is ook een vorm van verspilling. Het misbruiken van
kennis en ervaring valt onder verspilling van talent. Het
vervuilen van water en lucht heeft schadelijke gevolgen
voor de mensheid en ook dat is een vorm van verspilling.
Het is onze taak om een leefbare wereld achter te laten
voor toekomstige generaties.
Beste gemeenschap!
We leven in een tijd waarin verspilling de overhand heeft.
De mensheid wordt meegezogen in de verleidingen van
de welvaart, met als gevolg: overconsumptie. We zijn
terechtgekomen in een “hoe meer, hoe beter”-mentaliteit.
Laten we verantwoord omgaan met onze planeet. Zoals
Ibn Masʿūd heeft overgeleverd, heeft de Profeet (saw) het
volgende gezegd: ‘De mens zal op de Dag der
Opstanding geen voet verzetten bij zijn Heer (Rabb)
totdat hij is ondervraagd over vijf zaken: over zijn
leven, waar en hoe hij dat heeft doorgebracht, over
waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht, hoe hij zijn
bezittingen heeft verkregen en waaraan hij het heeft
uitgegeven en of hij heeft gehandeld naar zijn kennis.’4
Beste mensen!
Laten we niet vergeten dat welvaart een middel tot
beproeving (imtiḥān) is. Laten we dus verantwoord
omgaan met onze welvaart. Laten we streven naar
evenwichtigheid en overbodige luxe vermijden. Onthoud
dat Allah degenen die verspillen niet liefheeft. Tot slot: ik
vraag Allah (swt) om Zijn genade op ons neer te laten
dalen. O Allah, geef ons de kracht om Uw beproeving
succesvol te kunnen doorstaan. O Allah, maak het
gemakkelijk voor ons. Leid ons zonder kleerscheuren
door de pandemie. Yā Rabbī, verenig ons zo snel
mogelijk weer in Uw moskeeën! Āmīn.
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