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HET BELANG VAN DE ARMENBELASTING (AL-ZAKĀT)

Allah  ﷻzegt het volgende in de Qurʾān: ‘[Dat zijn]
personen die niet door handel, noch door verkoop
worden afgeleid van de gedachtenis van Allah, noch
van het onderhouden van het gebed (al-ṣalāt) en het
geven van de armenbelasting (al-zakāt) en die bang
zijn voor de Dag waarop de harten en de ogen
sidderen.’1 Volgens een ḥadīth zei de Profeet ﷺ
ُ het
volgende: ‘De Islām is gebouwd op vijf [zuilen]: het
getuigen dat er geen god is dan Allah en dat
Muḥammad de Boodschapper is van Allah, het
verrichten van het gebed (al-ṣalāt), het geven van de
armenbelasting (al-zakāt), de bedevaart (al-ḥajj) en
het vasten [in de maand] Ramaḍān (al-ṣawm).’2
Beste broeders en zusters!
De armenbelasting (al-zakāt) is een van de belangrijkste
aanbiddingsvormen van de Islām. De zakāt kan
omschreven worden met termen als “toename”,
“reiniging”, “lof” en “overvloed”. De religieuze betekenis
van de zakāt is het innen van een deel van het vermogen
van een moslim die in religieuze termen rijk is dat
vervolgens wordt afgestaan aan groepen mensen die in de
Qurʾān worden gespecificeerd. Liefdadigheid (alṣadaqa) en armenbelasting (al-zakāt) betekenen min of
meer hetzelfde. Daarnaast wordt het woord infāq gebruikt
in de Qurʾān. Dat staat voor “uitgaven”, ofwel voor het
uitgeven van je rijkdom aan de armen, puur omwille van
Allah ﷻ, wat de Qurʾān als een van de belangrijkste
kenmerken van gelovigen beschouwt.
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Beste moslims!
De beste investering die je kunt doen als voorbereiding op
het Hiernamaals, is door uit te geven van je vermogen, op
het pad van Allah. Daarmee zuiver je zowel je bezit als je
ego (nafs) en bereik je ook het welbehagen van Allah.
Allah  ﷻzegt daar het volgende over in de Qurʾān: ‘En
geef bijdragen van waar Wij jullie mee hebben
voorzien, voordat de dood tot een van jullie komt, en
hij zal dan zeggen: “Mijn Heer, had U mij maar een
korte tijd uitstel gegeven, dan zou ik uitgeven aan
liefdadigheid en tot de rechtschapenen behoren.”’3
Uitgeven van je eigendommen is het beste medicijn tegen
hypocrisie en egoïsme. Wanneer de Qurʾān de kenmerken
noemt van de afgodendienaren (al-mushrikūn) en de
hypocrieten (al-munāfiqūn), wordt daarbij ook de nadruk
gelegd op het gegeven dat zij niet uitgeven op het pad van
Allah. Laten we het barmhartige klimaat van de Ramaḍān
zien als een unieke gelegenheid om onze zakāt, ṣadaqa en
de vastenaalmoes (ṣadaqat al-fiṭr) te voldoen voor het
welbehagen van Allah.
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 (al-fidya), de
armenbelasting (al-zakāt) of een algemene gift aan ons
toevertrouwen. Wij zorgen ervoor dat het op de juiste
plekken terechtkomt. Zo verstrekken wij beurzen aan
duizenden behoeftige studenten in Nederland en Turkije.
Daarnaast zorgen we ervoor dat onze broeders en zusters
in landen als Mongolië, Ghana, Madagaskar en Oekraïne
ook wat te eten hebben. Laten we niet vergeten dat ons
leven op aarde en in het Hiernamaals er mooi zal uitzien
zolang we streven naar het goede en daar werk van
maken. Je kunt je gift zowel via de moskee als online doen
(www.diyanet.nl). Laten we de vrede en het geluk van de
maand Ramaḍān delen met de gehele mensheid. Moge
Allah al onze intenties en giften aanvaarden. Āmīn.
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