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ا َرَزقْنَاهُْم يُنِْفقُوَنَۙ  ﴿ ٰلوةَ َوِممَّ  ﴾اَلَّٖذيَن يُْؤِمنُوَن بِالْغَيِْب َويُٖقيُموَن الصَّ
ِ  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن أَبِى هَُريَْرةَ أَنَّ َرسُوَل َّللاَّ

نَْساُن  »  انْقََطَع َعنْهُ َعَملُهُ إاِلَّ ِمْن ثاَلَثٍَة إاِلَّ ِمْن َصَدقٍَة َجاِريٍَة أَْو ِعلٍْم إِذَا َماَت اْْلِ
 « .يُنْتَفَُع بِِه أَْو َولٍَد َصاِلٍح يَْدعُو لَهُ 

Beste broeders en zusters! 
Op een dag kocht Omar (ra) een dadeltuin in Khaybar 
door honderd van zijn dieren te verkopen. Dit maakte 
hem zo blij dat hij onmiddellijk naar profeet 
Mohammed (vzmh) ging en zei: “O boodschapper van 
Allah, met deze bezitting wil ik de Tevredenheid van 
Allah winnen, wat kan ik met deze bezitting doen?” De 
profeet (vzmh) zei: “Als je wil, doneer de tuin zodat het 
niet kan worden verkocht of geschonken en zijn oogst zal 
worden besteed aan de armen en behoeftigen.” Dit advies 
volgde Omar (ra) op en doneerde de tuin op weg van 
Allah en creëerde zo een bron van beloningen die 
jarenlang zou duren.1 Onze geliefde profeet bracht 
deze stelregel bij elke gelegenheid aan de gelovige 
over. Op een dag toen de profeet samen met de 
metgezellen was zei hij “Jullie zullen het 
rechtvaardige (bestaan) niet bereiken, totdat jullie 
bijdragen geven van hetgeen jullie lief is; wat 
jullie ook bijdragen, Allah is ervan op de hoogte.”2 
Toen hij dit vers voorlas doneerde Abu Talha -een 
metgezel- onmiddellijk de dadeltuin genaamd Beyruha 
en kreeg zo de waardering van onze profeet.  
 
Beste broeders, zusters! 
In onze religie zijn uitgaven een noodzaak om Allah op 
de juiste manier te aanbidden en onze begeerte en 
eigendommen te zuiveren op weg van Allah. In de 
literatuur betekent infaq delen, uitgeven of van de 
hand doen en het is een onmisbaar onderdeel van de 
Islamitische beschaving. Ongetwijfeld heeft uitgeven 
een positief psychologisch effect op mensen. Vooral in 
deze dagen waarin de spirituele crisis toeneemt en de 
angst voor hongersnood de harten in de greep houdt, 
versterken gelovigen hun dienstbaarheid door 
oprechtheid, taqwa, zelfopoffering en toewijding. Als 
degenen die geloven dat het levensonderhoud van 
Allah komt, dan dienen we op de weg van Allah uit te 
geven. Zo keren we onze rug toe naar influistering en 
verfraaiing van het wereldse leven en keren we ons toe 
naar Allah. De tegemoetkoming verwachten we alleen 
van Hem en geven we ons alleen aan Hem over. Zo 
zegt Allah in de Koran “Degenen die geloven in het 
verborgene, de salat (het gebed)  verrichten en 
uitgaven doen van hetgeen waarvan Wij hen aan 
levensonderhoud hebben voorzien.”3  Allah spreekt 

 
1 Buhari, Vesaya, 22 
2 Al-i Imran 3:92 
3 Bakara 2:3 

hier over het belang van uitgeven dat als een vereiste 
van ons geloof is.  
Profeet Mohammed (vzmh) zei: “Als een mens sterft 
worden zijn daden stopgezet behalve de volgende 
drie: ‘Liefdadigheid (goedheid die voort wordt 
gezet), kennis waarvan wordt geprofiteerd en een 
goed opgevoede kind dat doe’a verricht.”4 Hij 
benadrukte dat de beloning van de persoon die 
doneert niet zal worden stopgezet na zijn dood.  
 
Beste broeders, zusters! 
In onze achterhoofd moeten wij houden dat deze 
uitgaven op de weg van Allah een grote rol speelt bij 
het opleiden van goede generaties en het vergroot het 
aantal bekwame mensen voor de samenleving. De 
donaties op de weg van Allah ten behoeve van de 
mensheid zijn ook belangrijk voor het voortbestaan 
van de goede samenleving. Sociale solidariteit en 
samenwerkingen verhogen de kwaliteit van het sociale 
leven en leggen in hoge mate de basis voor algemene 
vredigheid. Een student die we vandaag opleiden, zal 
op een dag honderden studenten onderwijzen en zij 
zullen de samenleving sturen. De vruchten die 
voortkomen uit de ‘zaden’ die we vandaag de dag 
planten zullen over de hele wereld de vruchten van af 
werpen.  Doneren is een onmisbare noodzaak en een 
religieuze verantwoordelijkheid voor het voortbestaan 
en de verspreiding van deze eminente instellingen 
waarin we ons bevinden. Door goede fundamenten te 
leggen bouwen een sterke ummah op. 
 
Lieve broeders, zusters! 
Jarenlang hebben we met de bijdragen van onze 
gemeenschap en leden met succes vele 
donatieprojecten voltooid en zijn er goede, bewuste en 
succesvolle generaties grootgebracht uit onze 
instellingen. Veel van onze kinderen zijn opgeleid als 
ingenieurs, geleerden en docenten door middel van 
jullie donaties en smeekgebeden. Uw vastberadenheid 
en bijdragen in talloze projecten hebben geleid tot 
realisatie van memorisatie-instellingen, 
educatiecentra en ontelbare andere projecten. Om 
deze goede daden te vergroten en verder te 
ontwikkelen, dienen we ook dit jaar door te gaan met 
de bouw van deze instellingen die onze toekomst 
garanderen. We vragen onze broeders en zusters om 
steentje bij te dragen aan deze projecten.  
Moge onze Rab ons tot Zijn dienaren laten behoren die 
op Zijn weg doneren en de beloning alleen van Hem 
verwachten. Amin.  

 
4 Muslim, Vasiyye, 14 


