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ِيم
ِِ اللِال ّ َّرحْ ٰم
ِِ ّٰ ِــــــــــــــــــــــم
ِِ
ِْبس
ِ نِال ّ َّر ۪ح
ِص ِّل
َّ ص َّدقَّةًِ تُ َّط ّ ِه ُر ُهمْ ِ َّوتُ َّز ۪ ّكي ِهمْ ِ ِب َّهاِ َّو
َّ ِ ُْخ ْذِ ِمنْ ِ اَّمْ َّوالِ ِهم
.ِس ۪مي ٌعِ َّع ۪لي ٌِم
َّ الل
َّ ِص ٰلوت ََّّك
َّ َّعلَّ ْي ِه ْ ْۜمِاِ ّ َّن
ُ ّٰ ِس َّك ٌنِلَّ ُه ِْْۜمِ َّو

ِ :اللِ َّعلَّ ْي ِِهِ َّو َّس ّلَّ َِّم
ُِ ّٰ ِص ّلَّى
ِِ ّٰ ِول
ُِ الِ َّر ُس
َِّ َّق
َّ ِالل

َّ ّ دَّا ُوواِ َّمرْ ضَّ ا ُكمْ ِ ِب
.ِِ َّو َّح ِّص ُنواِأَّمْ َّوالَّ ُكمْ ِ ِبال ّ َّز َّكا ِِة،الص َّدقَّ ِة
DE GROOTSTE ZIELSZUIVERING MET DE ARMENBELASTING
(AL-ZAKĀT) EN LIEFDADIGHEID (AL-ṢADAQA)

Beste broeders en zusters, om eenheid en solidariteit tussen
de mensen tot stand te brengen, heeft de Islām de
armenbelasting, al-zakāt, en liefdadigheid, al-ṣadaqa,
voorgeschreven. Het geven van de zakāt zuivert degene die
het geeft van gierigheid. De zakāt is een middel om armen
hun rechten te geven en om jouw bezit te reinigen. De zakāt
is een verplichte afdracht voor de rijken en een recht van de
armen. Beste moslims, naast te zakāt bestaat er nog een
andere bezit-gerelateerde aanbidding, namelijk de ṣadaqat alfiṭr; dat is de aalmoes van het verbreken van het vasten. Iedere
moslims die het einde van de Ramaḍān bereikt, dient vóór
het feest ṣadaqat al-fiṭr te betalen, zowel namens zichzelf als
namens zijn familielieden voor wie hij zorgt. Dankzij de
ṣadaqat al-fiṭr zullen ook de behoeftigen genieten van het
Ramadanfeest. Beste gemeenschap, laten we onze zakāt en
ṣadaqat al-fiṭr tijdig geven. U kunt ook dit jaar uw zakāt en
ṣadaqat al-fiṭr toevertrouwen aan de Islamitische Stichting
Nederland (ISN). De binnengekomen bijdragen worden
verdeeld onder de behoeftigen over de hele wereld.
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