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َواَْوفُوا اْلَكْيَل اِذَا ِكْلتُْم َوِزنُوا بِاْلِقْسَطاِس اْلُمْستَٖقيِمِؕ ٰذِلَك َخْيٌر   ﴿
 ﴾  َواَْحَسُن تَأْٖويلا 

 ِ ُ َعْنهُ(َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه ِ  :)َرِضَي َّللاه  ملسو هيلع هللا ىلص أَنه َرُسوَل َّللاه

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

Kjære brødre og søstre 
Handel har blitt en del av livene våre siden 
tiden da folk begynte å leve i grupper og 
økonomiske relasjoner dukket opp. Hele 
aktiviteten med å kjøpe og selge forskjellige 
produkter og varer kalles handel. Vår profet 
(fvmh), som også var kjøpmann før han ble 
utnevnt til budbringer, sa: "Den sanne 
kjøpmann vil være under tronens skygge på 
dommens dag."1 Han sa: "Den sannferdige, 
ærlige og pålitelige kjøpmannen er med 
profetene, de troende og martyrene."2 ga den 
gode nyheten. På den annen side: 
«Kjøpmennene vil være fajir på dommens dag. 
Bortsett fra de som er ærlige og sannferdige 
...»3 advarte han. 

Kjære muslimer! 
Den sanne og pålitelige handelsvekten til 
Allahs sendebud (fvmh) er veldig meningsfull. 
Fordi han på grunn av menneskenes svakheter 
står i fare for å krenke rettighetene og lovene til 
personen foran kjøl ved å bekymre seg for egen 
fortjeneste ved kjøp og salg. Den største 
svakheten som fører til dette er lidenskapen for 
varer og eiendom som er vanskelig å 
kontrollere. Vår Mester av universet (s.a.v.), 
som trakk oppmerksomheten til dette aspektet 
av mennesket, sa: «Hvis Adams sønn hadde to 
eiendomsstrømmer, ville han ha en tredje. 
Ingenting annet enn jord kan fylle magen til 
Adams sønn.»4 han sa. Dessverre kan de som er 
fanget av sine lidenskaper jukse kjøpene sine og 
opptre egoistisk. «Ve dem som bedrar mål og 
skala! Når de måler noe fra folk, får de det 
riktig. Men når de selger noe til andre, 
undervurderer de det.»5 befalte han. 

 
1 İbn Mâce, Ticârât 1 
2 Tirmizî, Büyû, 4 
3 Tirmizî, Büyû , 4; İbn Mâce, Ticârât, 3 
4 Buhârî, Rikâk, 10; Müslim, Zekât, 116 

 
Kjære troende! 

Vår hellige religion, islam, kommanderer oss å 
være moralske i forretningslivet så vel som på 
alle områder av livet. Hans Hellighet Mawlâ-i 
Züljalâl sa: "Når du måler, mål nøyaktig og vei 
med riktig balanse. Dette er både bedre og 
resultatet er bedre.»6 kommanderer han. I 
handel er det nødvendig å observere abds rett 
og ikke overskride grensene. La oss ikke kaste 
bort det hinsidige med ambisjonen om å tjene 
penger. La oss ikke glemme at hvis vi oppfører 
oss umoralsk i handelen og selger svindelvarer, 
vil vi sette et forbudt bitt i strupen på barna 
våre. Vi bør også vurdere den andre siden i vår 
handel. Vår profet (fvmh), som er en 
barmhjertighet for verdener, sa: "Måtte Allah 
være barmhjertig med alle som er tolerante og 
enkle når de selger, kjøper og krever penger."7 
med sine ord erklærte han hvordan vår stil og 
holdning skulle være i vår kommersielle 
virksomhet. Spesielt i dette samfunnet hvor vi 
setter et eksempel med alle våre bevegelser, bør 
vår forståelse av handel være ærlig og vi bør 
ikke glemme at vi representerer islam. 

Dyrt fellesskap! 
Det er selvfølgelig legitimt for en muslim å 
drive med halalhandel. Men mens han jager 
etter det verdslige levebrødet og tjener sin 
næring, bør han ikke forsømme det hinsidige og 
bør unngå å bøye seg mot verden. Vår Herre sa: 
"(Og de oppfører seg slik) for at Allah skal 
belønne dem for deres utmerkede gjerninger og 
gi dem enda mer av Sin nåde. Allah gir 
ubegrenset til hvem Han vil."8 Vi må strebe 
etter å være blant de troende. 
Må Allah gjøre oss til en av sine glade tjenere, 
hvis verden er velstående med rettferdighet, 
godhet og halal næring, og som på den annen 
side tjener sitt hinsidige. 

5 Mutaffifîn suresi, 83:1-3 
6 İsrâ suresi, 17:35 
7 Buhârî, Büyû, 16 
8 Nûr suresi, 24:37 


