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 َواَْوفُوا الَْكيَْل اِذَا ِكلْتُْم َوِزنُوا بِالِْقْسَطاِس الُْمْستَٖقيِمِؕ ٰذِلَك َخيٌْر َواَْحَسُن تَأْٖويلا  ﴿
﴾ 

 ِ ُ َعنْهُ(َعْن َجابِِر بِْن َعبِْد َّللاه ِ  :)َرِضَي َّللاه  ملسو هيلع هللا ىلص أَنه َرسُوَل َّللاه

ا إِذَا بَاعَ، َوإِذَا اْشتََرى، َوإِذَا اقْتََضى  » قَاَل:  ُ َرُجلا َسْمحا «َرِحَم َّللاه  

Beste broeders en zusters! 
Handel is een onderdeel van ons leven geworden 
sinds de periode waarin mensen in groepen gingen 
leven en zo economische relaties bouwden. Het 
geheel proces van de inkoop- en verkoopactiviteit 
van verschillende producten en goederen die met 
winstoogmerk worden uitgevoerd, wordt handel 
genoemd. Onze geliefde profeet (vzmh), die ook 
koopman was voordat hij profeetschap kreeg zei: 
"De oprechte koopman zal op de Dag des 
Oordeels in de schaduw van de Troon zijn."1 Hij 
gaf tevens het volgende goede nieuws: "De 
waarheidsgetrouwe, eerlijke en betrouwbare 
koopman zal samen zijn met de profeten, 
rechtvaardigen en de martelaren."2 Aan de andere 
kant waarschuwde hij als volgt: “De kooplieden 
zullen op de Dag des Oordeels zondaars zijn 
behalve degenen die eerlijk en 
waarheidsgetrouw zijn…”3 
 
Beste moslims! 
De ware en betrouwbare handelsbenadrukking van 
onze profeet (vzmh) is zeer zinvol. De mens kent 
zwakheden en bij het drijven van handel denkt hij 
alleen aan zijn eigen profijt en hierdoor ontstaat het 
gevaar dat hij de rechten van de wederpartij 
schendt. Grootste reden hiervoor is de drift voor 
meer bezittingen. De geliefde profeet (vzmh) vestigt 
aandacht op dit aspect van de mens: “Als de zoon 
van Adam twee valleien vol bezittingen heeft, 
dan wenst hij ook de derde. Niets kan hem 
bevredigen behalve de aarde.”4 Helaas kunnen 
degenen die onderworpen zijn aan hun passies 
bedrieglijk en egoïstisch handelen. Onze Rab zegt: 
“Wee de zwendelaars, diegenen die, wanner ze 
(andere) mensen hun aandeel laten afwegen 
exact de volle maat laten afmeten, doch die, 
wanneer ze zelf moeten afwegen en afmeten, 
minder geven dan gepast is.”5  
 

 
1 İbn Mâce, Ticârât 1 
2 Tirmizî, Büyû, 4 
3 Tirmizî, Büyû , 4; İbn Mace, Ticârât, 3 
4 Buhârî, Rikâk, 10; Müslim, Zekât, 116 
5 Mutaffifin 83:1-3 

Beste gelovigen! 
Onze heilige religie, de Islam, beveelt ons moreel te 
zijn in het zakenleven zoals op alle terreinen van 
het leven. Allah (swt) zegt in de Koran: “En blijf 
trouw aan de maat wanneer je meet en weeg 
met een juiste weegschaal. Dat is beter en 
uiteindelijk het beste.”6 In handel is het 
noodzakelijk om de rechten in acht te nemen en de 
grenzen niet te overschrijden. Laten we ons 
hiernamaals niet verspillen met de ambitie om 
winst te maken. Laten we niet vergeten dat als we 
bij het drijven van handel ons immoreel opstellen 
en frauduleuze goederen verkopen dat we onze 
kinderen op deze manier voorzien van haram 
inkomen. Tevens dienen we tijdens het verrichten 
van handel rekening te houden met de tegenpartij. 
Onze grote profeet (vzmh) die een genade is voor de 
werelden zei: “Moge Allah genade hebben met de 
persoon die tolerant en gemakkelijk is bij het 
verkopen, kopen en eisen van geld.”7 Met deze 
woorden verklaarde hij hoe onze houding moet zijn 
bij het verrichten van handel. Vooral in deze 
samenleving waar we met elke beweging een 
voorbeeld dienen te zijn, dient ons begrip van 
handel eerlijk zijn en dienen we niet vergeten dat 
we de Islam vertegenwoordigen. 

Beste aanwezigen! 
Het is natuurlijk legitiem voor een moslim om 
handel te drijven. Echter, terwijl hij het wereldse 
levensonderhoud najaagt en verdient, dient hij het 
hiernamaals niet te verwaarlozen en dient niet naar 
het wereldse belangen te neigen. We dienen te 
behoren tot gelovigen die zoals onze Rab in het 
volgende vers uitdrukt:  “Mensen die noch door 
handel noch door zaken worden afgeleid van 
het gedenken van Allah, van het onderhouden 
van de salat en het geven van de zakat. Zij 
vrezen een Dag waarop harten en ogen (zich 
steeds opnieuw)  omdraaien en ronddraaien.”8 
Moge Allah ons tot een van zijn gelukkige dienaren 
laten behoren wiens wereld welvarend is met 
gerechtigdheid, goedheid en halal levensonderhoud 
en in het hiernamaals behoren tot de overwinnaars.  
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6 Isra 17:35 
7 Buhârî, Büyû, 16 
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