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ٰ
ِ ۪ َّ ِ ْ ــــــــــــــــــــــ ِ ا ّ ِ ا َّ ْ ٰ ِ ا

.َو ُ ُ ا ِ َّ َر َز َ ُ ُ ا ّٰ ُ َ َ ً َ ِّ ً ۖ َوا َّ ُ ا ا ّٰ َ ا َّ ۪ ٓي اَ ْ ُ ْ ِ ۪ ُ ْ ِ ُ َن
: َ َّ َ َ َل َر ُ ُل ا ّٰ ِ َ َّ ا ّٰ ُ َ َ ْ ِ َو

ِ َّ  َوإِ َّن َ ِ َّ ا،َ أَ َ َ أَ َ ٌ َ َ ً َ ُّ َ ْ ً ا ِ ْ أَ ْن َ ْ ُ َ ِ ْ َ َ ِ َ ِ ِه

.دَا ُو َد َ َ ْ ِ ا َّ َ ُم َ َن َ ْ ُ ُ ِ ْ َ َ ِ َ ِ ِه

ZUIVERE EN RECHTMATIGE INKOMSTEN
Allah  ﷻheeft de mens op de meest perfecte manier
geschapen. Alles wat we op aarde treffen, heeft Hij als
een gunst (niʿma) beschikbaar gesteld voor de mensen.
Een onderwerp dat een prominente plek heeft binnen de
Islām, is de omgang met zaken die als een gunst (niʿma)
en levensonderhoud (rizq) zijn geschapen. De geboden en
verboden van de Islām hebben als doel om jou lichamelijk
en mentaal gezond te houden. Allah  ﷻzegt daar het
volgende over in de Qurʾān: ‘En eet van de toegestane,
goede zaken waarvan Allah jullie voorziet. En vrees
Allah, Degene in Wie jullie geloven.’1 Volgens een
ḥadīth heeft de profeet Muḥammad  ﷺhet volgende
gezegd: ‘Niemand heeft ooit beter voedsel gegeten dan
van het werk van zijn eigen handen. En voorwaar, de
profeet van Allah, Dāwūd (David), vrede zij met hem,
at [ook] van wat hij met zijn eigen hand verdiende.’2
Beste broeders en zusters!
Het onderwerp “zuivere en rechtmatige inkomsten” hangt
nauw samen met de fysieke en mentale gezondheid van
de mens. Alles wat we eten heeft gevolgen voor onze ziel
en spiritualiteit. Zo zegt Allah  ﷻhet volgende in de
Qurʾān: ‘O boodschappers [van Allah]! Eet van de
goede dingen en verricht oprechte daden [die Allah
doen behagen]. Voorwaar, Ik ben Alwetend over wat
jullie doen.’3 Dit vers drukt het belang uit van het
levensonderhoud dat ḥalāl is en het effect daarvan op
onze houding en gedrag. Als je jouw lichaam hebt gevoed
met zaken die met onrechtmatig verkregen inkomsten zijn
bekostigd, is het onmogelijk om daden te verrichten die
Allah zullen behagen. Nadat Adam en Eva van de
verboden vrucht hadden gegeten, werden ze uit het
Paradijs verjaagd. Ook daar zit een wijze les in voor ons.
Daaruit maken we op dat er een oorzaak-gevolgrelatie

bestaat tussen datgene wat we innemen en de waarde van
ons gedrag.
Beste gelovigen!
De mens is soms geneigd om verkeerde keuzes te maken,
uit angst voor een tekort aan levensonderhoud (rizq).
Daarmee verliest hij zijn grip op zaken die ḥalāl en ḥarām
zijn. Pas daar voor op! Je brengt daarmee zowel jezelf als
jouw gezinsleden in gevaar. Indien je je best doet om op
een rechtmatige manier aan inkomsten te komen, biedt
Allah  ﷻaltijd een uitweg. Hij zegt namelijk het volgende
in de Qurʾān: ‘En dood jullie kinderen niet uit vrees
voor armoede. Wij voorzien hen van levensonderhoud
en ook jullie. Voorwaar, hen doden is een grote
zonde.’4 Ook de Profeet  ﷺheeft laten weten dat het niet
nodig is om je druk te maken over je levensonderhoud
(rizq): ‘Wanhoop niet aan je levensonderhoud (rizq)
zolang jullie leven [lett.: zolang jullie hoofden
bewegen]. Een moeder baart de mens vuurrood en
naakt. Daarna onderhoudt Allah de Almachtige
hem.’5
Beste moslims!
Wat je als gelovige (muʾmin) hoort te doen is je inspannen
om je levensonderhoud (rizq) op een rechtmatige (ḥalāl)
manier te verkrijgen. Besef dat levensonderhoud (rizq)
altijd afkomstig is van Allah; stel met dat besef je
vertrouwen in Allah (tawakkul). Vermijd onzuivere en
ongeoorloofde inkomsten of winstbejag middels
misleiding en bedrog. Onze Heer laat geen enkele
inspanning onbeantwoord, mits je je inspant om Hem te
behagen. De Profeet  ﷺzei daar eens het volgende over:
‘O mensen! Vrees Allah en wees gematigd in de
zoektocht [naar jullie wereldse verlangens]. Want
voorwaar, niemand zal sterven zolang het aan hem
toegekende levensonderhoud (rizq) voorhanden is,
zelfs als deze wordt uitgesteld! Vrees dus Allah en
matig je in de zoektocht [naar aardse verlangens].
Neem van het toegestane (ḥalāl) en verlaat het
verbodene (ḥarām).’6 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) of twijfelachtig is te vermijden. Āmīn.

Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland

1

4

2

5

Al-Māʾida, 5: 88.
B2072 Al-Bukhārī, Buyūʿ, 15.
3 Al-Muʾminūn, 23: 51.

Al-Isrāʾ, 17: 31.
IM4165 Ibn Māja, Zuhd, 14.
6 IM2144 Ibn Māja, Tijāra, 2.

