
Hutbe, 21.12.18 -Hetreceptvoor de bevrijdingvan 

onsnageslacht: Infak 

ِ َكَمثَِل َحبٍَّة اَْوبَتَْث َسْبَع َسىَابَِل ﴿ َمثَُل الَِّريَه يُْىفِقُوَن اَْمَوالَُهْم فِى َسبِيِل َّللاَّ

ُ َ اِسعٌع َا ِيمٌع  ُ يَُ اِاُ  لَِمْه يََ  ُآ َ َّللاَّ  ﴾فِى ُكلِّل ُسْىبُ ٍَة ِمااَةُ َحبٍَّة َ َّللاَّ

ِ َوُرِوَي  ْوَساُن اْوقَطََع »:  َ لَ ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أَبِي هَُرْيَرةَأَنَّ َرُسوَل َّللاَّ إَِذا َماَت اْْلِ

 إِ َّ ِمْه َصَدقٍَة َجاِزيٍَة أَْ  ِاْ ٍم يُْىتَفَُع بِِ  أَْ  َ لٍَد -َاْى ُ َاَم ُ ُ إِ َّ ِمْه  ََ  َةٍ 

 «َصالٍِ  يَْدُاو لَ ُ 

Beste gelovigen! 
Infak betekent iets doneren aan anderen zodat ze kunnen 

rondkomen, doneren omwille van Allah en hen voorzien 

of spenderen omwille van Allah. Ons geloof beschouwt 

alle uitgaven omwille van Allah als infak. Dit omvat ook 

hulp aan benodigde mensen, ondersteunen van 

heiligdommen, kenniscentra en diensten die een 

maatschappelijke karakter hebben. Uitgaven voor zakaat, 

sadaka-i fitr en overige sadaka behoren daarom tot infak.  

Zakaat is fard en sadaka-i fitr is waajib en moeten aan 

bepaalde eisen voldoen. Alle andere uitgaven worden 

daarom ook infak genoemd. Infak zorgt dat de belangrijke 

eigenschappen van de ziel in beweging komt, reinigt de 

nafs, opent het verstand en hart voor het geloof en de 

daden worden zo omwille van Allah verricht. Infak is een 

belangrijke pilaar voor een sociale verandering. Met infak 

bouw je mee aan de beschaving die eeuwig dienstbaar kan 

zijn. 

Beste broeders, zusters! 

In de basis van de Islamitische beschaving komt de 

cultuur van doneren terug. Als de Islam daadwerkelijk 

wordt gepraktiseerd dan zullen er veel minder arme en 

hongerige mensen zijn doordat men op de juiste wijze 

doneert. Door de eeuwen heen zijn kenniscentra, madrasa, 

gezondheidscentra en moskeeën gebouwd mede door de 

inzet van moslims die omwille van Allah(swt) hebben 

gedoneerd. Zij zien de donatie als een middel om de grote 

beloning en de hogere rang te bereiken. Zij hebben geen 

twijfel in de waarheid van de Koran. Zij willen behoren 

tot degenen waarover onze Rab het volgende over 

zegt:‘De gelijkenis van degenen, die hun rijkdommen 

voor de zaak van Allah besteden, is als de gelijkenis 

van graankorrel, die zeven aren voortbrengt, in elke 

aar honderd korrels. Allah vermeerdert voor wie Hij 

wil; Allah is Alomvattend, Alwetend.’
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1 Bakara 2:261 

In het vers belooft onze Rab dat de uitgave voor donatie 

met zeven honderd en meer wordt beloond. Om aan deze 

beloning te voldoen, spenderen de moslims hun 

bezittingen omwille van Allah(swt). 

Beste broeders, zusters! 

Onze organisatie zet zich in om de gewoonte van donatie 

in Europa weer tot leven te roepen en verder te 

verspreiden. Zo zijn er in de afgelopen tien jaar in Europa 

verschillende kenniscentra gebouwd door middel van deze 

campagne. Ieder jaar worden tien educatieve projecten 

door middel van een donatiecampagne financieel 

gesteund. Wij geloven dat de wereld mooier en beter 

wordt als er een samenleving ontstaat die gelovig is, 

kennis beheerst, goede achlaaq beschikt, hard werkt en 

eerlijk is. Deze generaties worden bij deze educatie centra 

opgeleid. Iedere donatie die gegeven wordt, zal een grote 

investering zijn voor de toekomstige generaties. Door de 

donaties zullen de toekomstige generaties doe’a voor ons 

doen. Zo zegt onze profeet(vzmh) het volgende: ‘Als een 

mens sterft, zal de beloning van alle daden beeindigd 

worden behalve deze drie: ‘Sadaka-i djariyah, de 

kennis die men van hem heeft geleerd, kinderen die 

doe’a voor hem doet.’
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Beste broeders, zusters! 

Onze organisatie voert sinds 2012 infak campagnes. Tot 

nu toen zijn meer dan 47 kleuterscholen, basisscholen, 

middelbare scholen, educatieve centra, studentenhuizen en 

verschillende complexen gebouwd.  
Wij willen dat de samenleving waarin we leven gelovig is, 

een goed achlaaq heeft, vredig is, behulpzaam is en 

barmhartigheid toont tegenover anderen. Als we willen 

datwe na onze dood beloningen blijven krijgen 

bijgeschreven dienen wij voor zover wij het kunnen de 

infak campagne te steunen zodat er wereldwijd educatieve 

centra, scholen, studentenhuizen en complexen worden 

gebouwd. 

Zo kunnen we de tevredenheid van Allah(swt) krijgen. 

Moge Allah(swt) onze donatie accepteren. Amien 
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