
Liefdadigheid – Wie ontvangen liefdadigheid? 

 De kring van degenen aan wie men naastenliefde kan tonen is zo breed als men zich kan 
voorstellen. De Profeet Mohammed (v.z.m.h.) zei: 
 

“Alles waarmee u uzelf voedt is liefdadigheid; en waar u uw kinderen mee voedt is 
liefdadigheid; en alles waar u uw vrouw mee voedt is liefdadigheid, en alles waar u uw 
dienstknecht mee voedt is liefdadigheid.” 

 
“Wie een veld bewerkt en vogels en dieren eten ervan, dat is liefdadigheid.” 

 
De koran spreekt ook over het tonen van naastenliefde aan alle mensen, inclusief 
gelovigen en ongelovigen: 
 

“Hen te leiden is niet uw plicht, maar Allah leidt wie Hij wil. En wat voor goeds u ook 
uitgeeft, het is in uw voordeel. En u geeft niet uit, behalve om Allah's tevredenheid te 
zoeken.” (2: 272) 

 
Uit overleveringen met betrekking tot dit vers blijkt dat het betekent dat een moslim zijn 
naastenliefde ook moet uitstrekken tot zondaars, niet-moslims en zelfs tegenstanders van 
de islam. De woorden ‘hen te leiden is niet uw plicht’ geven aan, dat als iemand weigert 
de ware leiding te volgen, dan mag een moslim zich niet gedragen alsof het zijn plicht of 
verantwoordelijkheid is om zo’n persoon tot de leiding te brengen. In plaats van zoiets te 
overwegen, is het de plicht van een moslim om liefdadig te zijn jegens iedereen die hulp 
nodig heeft, ongeacht wie ze zijn. 
 

 De koran maakt ook gewag van de plicht van liefdadigheid jegens dieren: 
 

“En in hun rijkdom was er een terecht aandeel voor de bedelaar en voor degene die 
verstoken is.” (51:19) 

 
Het woord voor ‘verstoken’ is maḥrūm, waarvan de opvatting is dat het zowel op een 
arme persoon die niet bedelt van toepassing is, als op dieren, omdat ze verstoken zijn van 
spraak. Liefdadigheid jegens dieren betekent natuurlijk niet dat je ze geld geeft, maar geld 
uitgeeft aan hun welzijn. 
 

 Liefdadigheid, in de specifieke betekenis van het weggeven van je rijkdom, is van 
tweeërlei aard: vrijwillig en verplicht. 
 

 Vrijwillige liefdadigheid wordt in het algemeen in de Heilige Koran infāq of iḥsān of 
ṣadaqah genoemd. Het Heilige Boek staat vol met voorschriften over dit onderwerp, en je 
kunt geen bladzijde omslaan, of het grootse doel van dienstbetoon aan de medemens komt 
voor je ogen als jouw levensdoel. 



 Dit onderwerp wordt speciaal behandeld in de verzen 261 tot 273 van het tweede 
hoofdstuk van de Koran. Eerst wordt gesproken over de beloning van naastenliefde: 

 
“De parabel van degenen die hun rijkdom uitgeven langs Allah’s weg is als de parabel 
van een graankorrel waaruit zeven aren groeien, in iedere aar honderd graankorrels. En 
Allah vermeerdert (verder) voor wie het Hem behaagt. En Allah is Ruimgevend, 
Wetend.” (2:261) 
 

Dit geeft aan dat de rijkdom van een volk of gemeenschap als geheel groeit als haar leden 
liefdadige giften schenken voor het welzijn van de armen en voor gemeenschapsdoelen. Je 
investeert bijvoorbeeld in de armen om hun opleiding en gezondheid te verbeteren, en het 
welzijn en de welvaart van de gemeenschap als geheel neemt veel meer toe in verhouding 
tot wat je hebt gegeven. 

 

 Liefdadigheid moet worden gedaan als een plicht die een mens aan een ander 
verschuldigd is, zodat het bij niemand kan opkomen dat de gever superieur is of dat de 
ontvanger minderwaardig is: 
 

“Degenen die hun rijkdom uitgeven op de weg van Allah, en die geen verwijt of 
krenking laten volgen op wat zij hebben uitgegeven, hun beloning is bij hun Heer…. 
Een vriendelijk woord vol vergeving is beter dan liefdadigheid gevolgd door 
krenking. … O jullie die geloven, maak jullie liefdadigheid niet waardeloos door 
verwijt of krenking, zoals degene die zijn rijkdom uitgeeft om door de mensen gezien 
te worden en niet gelooft in Allah en de Laatste Dag.” (2:262-264) 

 
Volgens de laatste woorden van het bovenstaande citaat is een persoon die liefdadigheid 
geeft om alleen door anderen gezien te worden, voor de show, als iemand die niet gelooft, 
zelfs niet in de fundamentele leer van de islam zelf. 
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