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Det har också uppenbarats följande i surah alMutaffifin “OLYCKLIGA de som snålar med
mått och vikt, de som vid köp kräver fullt
mått, men som vållar förlust [för andra när
de säljer] genom att mäta och väga upp
snålt!”4

Ärade syskon
Handel har blivit en del av våra liv sedan de tider
då människor började leva i grupper och
ekonomiska
relationer
uppstod.
Hela
verksamheten med att köpa och sälja olika
produkter och varor kallas handel.
Vår profet( )ﷺsade: “Den sanna handlaren
kommer att befinna sig i skuggan av tronen
på Domedagen..”1 och “Den sanningsenliga,
ärlige och pålitliga köpmannen är med
profeterna, de rättfärdiga och martyrerna.”
Å andra sidan,
“Köpmän kommer att vara syndare på
domedagen. Förutom de som är ärliga och
sanningsenliga....”2
På så vis har det goda nyheterna meddelats men
också varnats vid handel.
Ärade muslimer!

Den sanna och tillförlitliga handelsbetoningen
av Allahs Sändebud (saw) är mycket meningsfull.
För på grund av sina svagheter, riskerar
människor att bryta mot rättigheterna och
lagarna för personen som står framför dem.
Genom att oroa sig för sin egen vinst vid köp och
försäljning. Den största svagheten som leder till
detta är intresset för varor och egendom som är
svår att kontrollera.
Vår Profet( )ﷺsade följande om människan: “Om
Adams son hade två floder fulla av egendom,
skulle han vilja ha en tredje. Ingenting annat
än jord kan fylla magen på Adams son.”3

Dyrbara muslimer!

Vår heliga religion, Islam, befaller oss att vara
moraliska i affärslivet såväl som på alla områden
av livet.
I handeln är det nödvändigt att observera
varandras rättigheter och inte överskrida
gränserna. Låt oss inte slösa bort vårt härefter
med ambitionen att göra vinst. Låt oss inte
glömma att om vi beter oss omoraliskt i handeln
och säljer bedrägliga varor, kommer vi att sätta
ett förbjudet bett i halsen på våra barn. Vi bör
också beakta den andra sidan i vår handel.

Vår profet( )ﷺsade: “Må Allah förbarma sig
över en person som är tolerant och lättsam
när han säljer, köper och kräver sina
fordringar.”5
Detta förklarar hur vår stil och attityd vid
kommersiella verksamhet ska vara. Speciellt i
detta samhälle där vi är ett exempel med alla
våra handlingar, bör vår förståelse av handel
vara ärlig och vi bör inte glömma att vi
representerar Islam.
Må Allah göra oss till en av sina lyckliga
tjänare, vars värld är välmående med rättvisa,
godhet och halalförsörjning, och som å andra
sidan tjänar sitt härefter.
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