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ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

ِ ّلِ صَّ وَّ اِ ِبهَّ يِهْمِ ّك۪ تُزَّ وَّ ُرُهْمِ ّهِ تُطَّ قًَّةِ دَّ صَّ الِِهْمِ اَّْموَّ ِمْنِ ُخْذِ
۪ليمٌِ ۪ميٌعِعَّ ُِسَّ الّلٰ ِوَّ ٌنِلَُّهْمْۜ كَّ ِسَّ ٰلوتَّكَّ ِصَّ ِاِّنَّ لَّْيِهْمْۜ  .عَّ

ُسولُِِقَّالَِّ ِِِرَّ ّلَّىِالّلٰ ُِِصَّ لَّْيهِِِالّلٰ ّلَّمَِِّعَّ سَّ ِ:وَّ
كَّاةِِ الَُّكْمِِبالّزَّ ُنواِأَّْموَّ ّصِ حَّ قَِّة،ِوَّ دَّ اُكْمِِبالّصَّ ْرضَّ  ِ.دَّاُوواِمَّ

DE GROOTSTE ZIELSZUIVERING MET DE ARMENBELASTING 
(AL-ZAKĀT) EN LIEFDADIGHEID (AL-ṢADAQA) 

 
Eén van de dingen die Allah هلالج لج van ons verwacht, is dat wij 
onze medegelovigen liefhebben, respecteren en met 
mededogen behandelen. Het moslimzijn vereist dat moslims 
elkaar ondersteunen, bijvoorbeeld door onderling een 
luisterend oor te bieden, door elkaar de helpende hand te 
bieden en door aan elkaar te denken tijdens het verrichten 
van een smeekbede (duʿāʾ). Om eenheid en solidariteit tussen 
de mensen tot stand te brengen, heeft de Islām de 
armenbelasting, al-zakāt, en liefdadigheid, al-ṣadaqa, 
voorgeschreven. Zakāt staat taalkundig voor 
“vermeerdering” en “reiniging”. Religieus gezien betekent 
zakāt “het afdragen van een deel van het bezit door een 
moslim aan de armen”. Het geven van de zakāt zuivert 
degene die het geeft van gierigheid en verheft hem in morele 
zin. Zo is de zakāt een middel om armen hun rechten te 
geven en jouw bezit te reinigen. Allah هلالج لج zegt in de Qurʾān: 
“[O Profeet], neem van hun bezittingen ṣadaqa [en 
zakāt], en zuiver hen daarmee. En verricht voor hen 
smeekbeden. Voorwaar, jouw smeekbede is een 
geruststelling voor hen. En Allah is Alhorend, 
Alwetend.”1 
 
Beste broeders en zusters! 
De zakāt is geen vrijwillige armengave, maar een verplichte 
afdracht voor de rijken en een recht van de armen op de 
rijken. Het volgende Qurʾān-vers drukt dat erg mooi uit: “En 
in hun bezittingen [van de rijken] is een recht voor de 
bedelaar en de arme.”2 De zakāt is middel van 
dankbaarheid voor alle zegeningen dat Allah هلالج لج ons heeft 
geschonken. De zakāt is een goedheid van Allah هلالج لج via Zijn 
rijke dienaar aan Zijn arme dienaar. Het niet aan de 

 
1 Al-Tawba, 9: 103. 
2 Al-Dhāriyāt, 51: 19. 

behoeftigen geven van de zakāt is een inbreuk op hun 
rechten en het is tevens een zondige handeling. Allah هلالج لج 
waarschuwt ons als volgt hiertegen: “En laat degenen, die 
gierig zijn met wat Allah hen heeft gegeven van Zijn 
gunst, niet denken dat dat goed is voor hen. 
Integendeel, het is slecht voor hen. Hun nekken zullen 
worden omringd met waarmee zijn gierig waren, op de 
Dag der Opstanding. En aan Allah behoort de erfenis 
van de hemelen en de aarde toe. En Allah is Alwetend 
over wat jullie doen.”3 
 
Beste moslims! 
Naast te zakāt bestaat er nog een andere bezit-gerelateerde 
aanbidding, namelijk de aalmoes van het verbreken van het 
vasten (ṣadaqat al-fiṭr). De ṣadaqat al-fiṭr is een uiting van 
dankbaarheid tegen het eind van de Ramaḍān. Iedere 
moslims die het einde van de Ramaḍān bereikt, dient vóór 
het feest (al-ʿīd) een bepaalde hoeveelheid aalmoes af te staan 
aan de behoeftigen, zowel namens zichzelf als namens zijn 
familielieden voor wie hij zorgt. Dankzij de ṣadaqat al-fiṭr 
zullen ook de behoeftigen vol vreugde het Ramadanfeest 
beleven. De ṣadaqat al-fiṭr maakt de ontvanger blij en kan de 
gever beschermen tegen calamiteiten en rampen. De Profeet 
 zei immers: “Genees jullie ziektes door middel van de ملسو هيلع هللا ىلص
ṣadaqa en bescherm jullie bezittingen met de zakāt.”4 
 
Beste moslims! 
Laten we onze zakāt en ṣadaqat al-fiṭr tijdens deze 
gezegende maand geven. Laten we onze behoeftige broeders 
en zusters verblijden, te beginnen met onze naaste 
familieleden. Net als in de voorgaande jaren kunt u ook dit 
jaar uw zakāt en ṣadaqat al-fiṭr toevertrouwen aan de 
Islamitische Stichting Nederland (ISN), die ervoor zal zorgen 
dat de bijdragen terechtkomen bij de armen. Wij zorgen 
ervoor dat de binnengekomen bijdragen verdeeld worden 
onder de behoeftigen over de hele wereld. Laten we de hoop 
van onze behoeftige broeders en zusters in vervulling gaan 
door een steentje bij te dragen. Laten we niet vergeten dat als 
wij een onderdrukte de nodige hulp bieden, wij het 
welbehagen van Allah هلالج لج zullen verdienen en iets voor de 
mensheid kunnen betekenen. 
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