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Værdifulde Troende!
Vores hellige religion, islam, befaler os at være
moralske i forretningslivet såvel som på alle livets
områder. Allâh (s.w.t.) beordre: “Og giv fuldt mål
når I tilmåler, og vej lige af på vægten. Det er

Kære Brødre

bedre og bedst i sidste ende.”6 I handel er det

Handel er blevet en del af vores liv, siden de
tider, hvor folk begyndte at leve i grupper, og
økonomiske relationer opstod. Hele aktiviteten
med at købe og sælge forskellige produkter og
varer kaldes handel. Vores profet (fvmh), som
også var en handelsmand, før han fik opgaven
som profet, sagde: “Den sande handelsmand vil

nødvendigt
at
overholde
menneskets
rettigheder (haq) og ikke at overskride
grænserne. Lad os ikke spilde vores akhirah med
ambitionen om at tjene penge. Lad os ikke
glemme, at hvis vi opfører os umoralsk i
handelen, snyder og sælger svigagtige varer, vil
vi servere haram mad til vores børn. Vi bør også
tænke på modparten i vores handel. Vores Profet
(fvmh), som er en barmhjertighed for verdener,
sagde: “Må Allah være barmhjertig med
enhver, der er tolerant og imødekommende
når de sælger, køber og kræver noget.”7 Med
disse ord erklærede han, hvordan vores stil og
attitude skal være i vores handelsaktiviteter.
Især i dette samfund, hvor vi vil være et
eksempel med alle vores handlinger, bør vores
forståelse af handel være ærlig, og vi bør ikke
glemme, at vi repræsenterer Islam.

være i skyggen af tronen (Arsh) på dommens
dag.”1

“Den
sandfærdige,
ærlige
og
pålidelige
handelsmand er sammen med profeterne, de
troende (siddiq) og martyrerne (shaheed).”2
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“Handelsmændene vil være syndere på
dommedagen. Bortset fra dem, der er ærlige
og sandfærdige...”3
Beærede Muslimer!

Den sande og pålidelige handelsvægt fra Allahs
Sendebud (fvmh) er meget meningsfuld. Fordi
mennesker på grund af sine svagheder vil
bekymre sig om deres egen fortjeneste ved køb
og salg og derved er i fare for at krænke
rettighederne for personen overfor dem ved at.
Den største svaghed, der fører til dette, er
passionen for varer og ejendom, som er svær at
kontrollere. Vores elskede profet (s.a.w.), som
henledte opmærksomheden på dette aspekt af
mennesket, sagde: “Hvis et menneske havde to
floder fulde af ejendom, ville han have en
tredje. Intet andet end jord kan fylde
menneskets mave.”4 Desværre kan de, der er
fanget af deres lidenskaber, snyde med deres køb
og handle egoistisk. Vores Almægtige Herre
befaler: “Ve de gerrige! Dem som forlanger
fuldt mål af andre når de selv får målt op,
men som giver for lidt når de måler eller
vejer op til andre!”5

Kære Jamaah!

Det er selvfølgelig legitimt for en muslim at
engagere sig i halalhandel. Men mens han jagter
efter det verdslige levebrød og tjener sin
forsørgelse (rizq), bør han ikke forsømme det
hinsidige og bør undgå at hælde mod verden. Vi
bør prøve at være blandt de troende Allâh (s.w.t)
nævner i følgende vers. “Af mænd som
hverken handel eller købslån kan aflede fra
ihukomme Allâh og holde bøn og betale
almisse – de frygter den (yderste) dag hvor
hjerte og blik vil dirre-.”8
Må Allah gøre os til en af sine glade tjenere, hvis
verden er velstående med retfærdighed, godhed
og halal forsørgelse, og som på den anden side
tjener deres hinsides.
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