Zakaat ul-Fitr
Vrijdagpreek van vrijdag 8 juni 2018
Bismillahi arahmani araheem,
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: Zakaat ul-Fitr.
Vandaag zullen we stilstaan bij Zakaat ul-Fitr, dit is de liefdadigheid die men uitgeeft voor de Ied ul-Fitr.
Zakaat ul-Fitr is een verplichting die de Boodschapper van Allah vzmh ons heeft voorgeschreven op de dag
van al-Fitr (d.w.z. de dag van al-Ied) na de maand Ramadan. Abdoellaah ibn Omar zei: “De Profeet (vrede zij
met hem) heeft Zakaat ul-Fitr na de maand Ramadan verplicht gesteld voor de slaaf en de vrije persoon,
man en vrouw, zowel jong als oud vanonder de moslims.” Op basis van deze overlevering kunnen we stellen
dat eenieder in het gezin verplicht is gesteld om deze Zakaat ul-Fitr uit te geven. De man des huizes is
verplicht om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. Hij is diegene om deze zakaat uit te geven. Als de
andere gezinsleden in staat zijn om het zelf te doen, dan is er niks mis mee dat ze het zelf uitgeven.
De vraag die nu gesteld kan worden waarom moeten we de Zakaat ul-Fitr na de Ramadan uitgeven? Er zijn
hiervoor twee antwoorden mogelijk. Het eerste antwoord is dat we het kunnen zien als een herstelproces.
Allah swt geeft ons deze kans om ons te reinigen van de tekortkomingen en gebreken die we hebben gehad
tijdens de maand Ramadan, denk hierbij het praten over andere mensen etc. Je kan het zien als een soort
herstelproces. Het tweede antwoord is dat we middels de Zakaat ul-Fitr de behoeftigen en de armen mee
helpen. We zorgen ervoor dat ze voldoende voedsel hebben op de dag van El Eid, zodat ze niet afhankelijk zijn
van anderen.
De omvang van de Zakaat ul-Fitr staat gelijk aan een Saa3. Een Saa3 in de tijd van de profeet Mohammed
vzmh bestond uit droge waren (voedsel) dat de mensen gewoon zijn te nuttigen, dit kan graan, gerst, rozijnen
of dadels zijn. Een Saa3 staat gelijk aan ongeveer 3 kilo. Je hebt mensen die vandaag de dag nog steeds droge
waren uitgeven. Maar als we kijken naar de tijd waarin we nu leven dan is het raadzaam om geld te geven
zodat de persoon zelf kan bepalen aan wat hij of zij het gaat uitgeven. Dit kan uiteraard voedsel zijn maar ook
medicijnen zijn, afhankelijk waar de behoefte ligt. Geleerden hebben deze hoeveelheid voedsel omgerekend
naar €5,- per persoon.
Het is verplicht om Zakaat ul-Fitr vóór het Ied gebed uit te geven, maar het beste is om Zakaat ul-Fitr op de
dag van al-Ied voor het Ied-gebed uit te geven. Ook is het toegestaan om Zakaat ul-Fitr een dag of twee van
tevoren uit te geven. Ook heb je geleerden die zeggen dat het toegestaan is om aan het begin van de
Ramadan uit te geven. Het is niet toegestaan om dit na het Ied-gebed te geven. Dit op basis van een
overlevering waarin de Profeet Zakaat ul-Fitr verplicht heeft gesteld als reiniging voor de vastende tegen ijdel
en grof gepraat en als voedsel voor de behoeftigen. Het wordt geaccepteerd van degene die het vóór het Iedgebed uitgeeft en voor degene die het na het gebed uitgeeft geldt het als een (gewone) liefdadigheid.
De Zakaat ul-Fitr moet uitgegeven worden aan de armen of de behoeftigen. Het is het beste om het te geven
aan de armen bij jou in de omgeving. Als je geen arme mensen kunt vinden dan mag je iemand machtigen om
voor jou de zakaat uit te geven aan de armen in je vader- of moederland (bijvoorbeeld Marokko).
Beste broeders en zusters, zorg ervoor dat je tijdig je Zakaat ul-Fitr uitgeeft om zo je tekortkomingen die je
hebt gehad in de maand ramadan te herstellen en ook om de armen of de behoeftigen te voeden.
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.

