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De Khotba van vandaag gaat over het volgende: 
 

Het uitgeven van Aalmoezen 
 
 
Allah subhanahoe wata3ala zegt: “Zij die de rijkdommen nacht en dag, heimelijk of 
openlijk weggeven, ontvangen hun belonging van hun Heer. Zij zullen niet vrezen noch 
zullen zij treuren” (Al-Baqarah: 274) 
 
Een zuil van de zuilen van de Islaam en de basis van de Imaan hebben de Moslims verlaten. 
Door deze zuil te verlaten is er tussen hen onrecht verspreid. Wat is deze zuil of deze 
basisregel? 
Het gaat hier om de Zakaat (de aalmoes). Deze verplichting is ons opgelegd vanuit de hemel 
om de mensen te helpen, zodat alle mensen goed kunnen leven. 
En de vroegere volkeren waren ook bekend met de Zakaat. Allaah subhanahoe wata3ala heeft 
de Zakaat verplicht gemaakt voor het bezit van de rijken en heeft de Zakaat beschikbaar 
gemaakt voor de armen. 
Het is een recht die de armen met verheven hoofd mogen aannemen, dit omdat dit een recht 
is van hen. 
De Zakaat is het bezit van Allaah. En de rijken zijn afhankelijk van Allaah want hij voorziet hen. 
De enige echte die voorziet is Allaah subhanahoe wata3ala. 
 
Allaah subhanahoe wata3ala zegt: “En degenen in wiens rijkdommen een vastgesteld 
deel is. Voor de bedelaar en voor hem die niet bedelen kan” (Al-Ma’aarij: 24/25) 
 
De moslims hebben de gunsten van deze plicht aan hun voorbij laten gaan en hebben het 
aanwezig zijn van deze plicht ontkent in hun handelen. 
 
De profeet Salaa allahu 3alayhi wasalaam zei: “Het gebed is voor hen zichtbaar gemaakt 
en zij hebben deze geaccepteerd. En de Aalmoezen is voor hen onzichtbaar gemaakt en 
hebben deze opgegeten. Degene die zich hieraan schuldig maakt zijn de hypocrieten en 
de leugenaars en de schijnheiligen( aan de buitenkant goed en van binnen niet) en 
degene wiens Islam ( godsdienst ) minder is en wiens Imaan zwak is” (deze hadith is 
zwak verklaard) 
 
Als jij de Zakaat niet betaald kan het een reden zijn dat Allaah subhanahoe wata3ala de 
mensen beproeft met rampspoed. Want Allaah subhanahoe wata3ala beproeft de mensen 
hiermee opdat zij terugkeren naar Hem. 
 
De ongelovigen begunstig Allaah subhanahoe wata3ala in het wereldse en vermeerdert hun 
rijkdom, en zij zullen gestraft worden in het hiernamaals. 
Allaah subhanahoe wata3ala weerhoudt de islamitische landen van regen en zorgt ervoor dat 
er rampspoeden tussen hen zal verspreiden (zoals de oorlogen etc.) 
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De profeet Sallaa Allahoe 3alayhi wassalaam zei: “Er is geen volk dat de Aalmoes 
weerhoudt en Allaah beproeft ze met droogte en toenemen van schaarste( in 
verschillende factoren ) en armoede en Allaah zal de barakah doen verdwijnen van het 
geld en van de kinderen”. 
 
Abu Bakr Assidiq r.a. merkte na de dood van de profeet vrede zij met hem dat mensen de 
Zakaat nalieten en bestreed hen hiervoor. 
Zo zie je ook dat de geleerden de regels en ethieken van de Zakaat hebben uitgelegd en 
hebben beschreven. Zodat een ieder weet hoeveel en aan wie hij het dient uit te geven. 
Door dit was er tussen hen barmhartigheid en barakah en de armen waren niet jaloers 
tegenover de rijken. En de rijken waren barmhartig met de armen. 
 
Allaah subhanahoe wata3ala zegt: “Neem aalmoezen van hun rijkdommen aan opdat je 
hen daardoor mag reinigen en louteren en bid voor hen jouw gebed is voor hen 
inderdaad een bron van geruststelling en Allaah is Alhorend, Alwetend” (At-Taubah: 
103) 
 
Als de rijken die miljoenen en miljarden hebben en zij zouden de zakaat/aalmoes uitgeven dan 
zal de huidige situatie verbeteren. Zo zal er op de aarde ook geen arme meer zijn. 
 
De profeet vrede zij met hem zei: “De gene die zich onthoud van het uitgeven van 
Aalmoes zal in het hellevuur zijn de dag des oordeels” (Hadith is hassan verklaard) 
 
Beste broeders en zusters, 
Geef de aalmoezen uit en geef de armen hun rechten opdat Allaah subhanahoe wata3ala 
tevreden met jullie zal zijn. 
 
Allaah subhanahoe wata3ala zegt: “En degene die goud en zilver ophopen en het niet 
voor de zaak van Allaah besteden deel hun het nieuws van een pijnlijke straf mee. Op 
de dag waario het(geld) in het vuur van de hel verhit zal worden en hun voorhoofd, hun 
zijden en hun rug ermee zullen worden gebrandmerkt (wordt hun gezegd:’’ Dit is 
hetgeen je voor jezelf hebt vergaard, ondergaat daarom nu(de gevolgen van) hetgeen je 
voor jezelf verzameld hebt” (At-Taubah: 34/35) 
 


