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Editorial
Voorwoord van de oprichter en voorzitter van
Stichting Noorani Islamic Research Institute
Assalāmu alaikum wa Rahmatullāhi wa Barakatuhu

D

e bedrijfsscène in de islamitische wereld kan zo complex zijn zoals het
ontwerpen van een raket, maar één regel is niettemin vrij duidelijk voor
Westerlingen (moesliems en niet-moesliems) die overeenkomsten
willen aangaan.

De geleerden die de basisprincipes van de islamitische godsdienst begrijpen weten ook
de volgende principes verwacht wordt van zakenmensen:
1. Contracten moeten eerlijk en transparant zijn voor alle partijen.
2. Partnerschap heeft de voorkeur boven hiërarchische claims.
3. Speculatie is verboden, omdat conform de Shari’ah gokken verboden is. Bijvoorbeeld,
investeren in een islamitisch beleggingsfonds van de industrieën waar harām
(verboden) producten geproduceerd en harām diensten worden verleend. Gokken
heeft ook betrekking op de toekomst; het heeft betrekking op valuta afdekking, dus
het is een ernstige situatie waar u zich bewust van moet zijn.
4. Rente is harām. Dit is het vaakst geïdentificeerd met islamitische financiën. Terug in
de tijd van de Profeet Mohammed ﷺ, enkele van de meest roofzuchtige individuen
waren de geldschieters, dus als een reactie hierop openbaarde Allāh Ta’ala een vers
‘verbod op rente’ omdat wat deze geldschieters deden verwerpelijk waren; dus rente
betalen en in rekening brengen is verboden. Dit geldt ook in andere monotheïstisch
geloof.
5. Compassie is vereist wanneer een bedrijf in problemen zit. Elk land waar islamitische
invloeden in de juridische structuur is opgenomen zoals wanneer een ondernemer
in surseance van betaling (faillissement) verkeert of als iemand financiële
interversies ervaart, mag u ze niet onder druk zetten, want dat is niet gepast als
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iemand al diep in financiële crisis zit; u trekt ze niet verder neer. Probeer een regeling
te treffen.
6. Op dezelfde manier zijn vrienden en familieleden van vitaal belang in het bedrijfsleven.
Relaties inspireren vertrouwen, en natuurlijk is dat niet anders dan in Europa.
7. Persoonlijk personeel (vertrouwenspersoon) kan zeer invloedrijk zijn en mag niet worden
onderschat. De man die u ontmoet op de luchthaven of die u spreekt in de wachtkamer van
een bedrijf kan blijken een familielid of vertrouweling van de ondernemer te zijn bij u bent
gekomen om zaken mee te doen.

Hoewel het goed is voor westerlingen om basis Arabisch te kunnen spreken in de
Golfregio, zouden veel mensen beledigd kunnen zijn als u Arabisch probeert te spreken
over zoiets dat belangrijk is bij een deal. Dat zou kunnen suggereren dat ze niet goed
genoeg Engels spreken. De ondernemers en managers van de topindustrie en de
zakelijke markt zijn meestal opgeleid tot master of business administration aan de
universiteiten in de VS, Groot-Brittannië of Europa. Engels spreken is dus een
statussymbool.
Misschien verrassend, maar westerse vrouwen hebben soms een voordeel zaken te doen
in sommige islamitische landen. Ze worden gezien als speciaal en anders, omdat de
meeste bedrijven mannen sturen in de veronderstelling dat mannen eerder
aanvaardbaar zijn. Vrouwen lijken een business deal sneller te kunnen afsluiten dan de
mannen het kunnen. Een goede zakenvrouw bezit positieve eigenschappen die haar
helpen om tot succes te komen. Een zakenvrouw krijgt langzaamaan gelijke voet met
hun mannelijke tegenhangers. In veel gebieden zijn de dagen dat mannen de wereld van
grote bedrijven en grote kantoren in de zakelijke markt domineerden, aan het afnemen.
De mening van vrouwen wordt vaker gevraagd; dit gebeurt in directiekamers en lokale
kamers van koophandel. Volgens een vastgelegde hadith zal het aantal vrouwen
toenemen ten opzichte van mannen; er zullen meer vrouwen op aarde zijn dan mannen.
Bron: een lesintroductie van Juzoef Tangali aan de studenten international business van
de Luzac Business School.

Veel lees- en leerplezier!
Prof. dr. Mohamed Juzoef Tangali al-Qadri, MBA MA MSc JD
Doctor of Islamic Studies & Doctor of Jurisprudence
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1. Fundamenten van ondernemerschap
Eerlijkheid in commerciële transacties wordt in de islam veel strikter toegepast dan in
andere godsdiensten. Dit komt doordat islam een religie is die het leven reguleert en
leidt naar de perfectie van alle vormen van levensgewoonten. Het is niet te beschouwen,
zoals de religie die door moderne mens wordt beleid, als een persoonlijk (privézaak) die
niets te doen heeft met zijn economische en politiek leven. Het is niet slechts een stelsel
leerstellingen of een bundel rituelen, maar het is een praktische code die het leven in
alle stijlen regelt.
De wetten zijn zowel doeltreffend in onze handelsverkeer en politiek gewaarwording als
in onze familiaire leven en sociale relaties. Islam schrapt politieke bedrog en
economische benutting evenzeer als sociale overmaat en individuele corruptie.
Islam, die alle vormen van onrechtvaardigheid en uitbuiting in menselijke relatie
veroordeelt, wil dat de islambelijders business in een weergaloze handelsgeest van
rechtvaardig humeur en met menselijke vriendelijkheid leiden. Het gedrag van de
verkoper bij een transactie dient niet alleen door insāf (rechtvaardigheid), maar ook
door Ihsān (vrijgevigheid, grootmoedigheid) gekarakteriseerd te worden. De Heilige
Profeet Mohammed  ﷺzei: “Allāh Ta’ala zal de zonden van een moesliem vergeven die
een geloofsgenoot vergeeft voor een verkoopcontract die niet door de laatste
gewaardeerd is.”
De basis van het islamitische handelsrecht is gebaseerd op fiqh al-Mu’āmalāt (letterlijk
de fiqh van menselijke handelingen), die de principes van Shari'ah bepleit met
betrekking tot:
• de burgerlijke vrijheden
• economische vrijheid
• sociale gelijkheid en rechtvaardigheid
•

transparantie en verantwoording in alle (financiële) zaken.

Ondernemerschap is een deel van het leven van de moesliem, de islamitische economie
en bedrijven. Business is het nastreven van kansen. Helaas, moesliems hebben hun
vertrouwen, hun personages en hun zielen door de tijd heen verloren. Waarom? In de
islam is er geen scheiding tussen ondernemerschap en religie. Islam heeft
ondernemerschap als karakteristieke- en leidende beginselen op basis van Heilige
Qur'ān voorgeschreven, maar de moesliems hebben als gevolg van hebzucht naar geld
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en macht westerse invloeden geïncorporeerd in hun handelswijze. Dit leidt regelrecht
tot de afgrond en verlies van klandizie. Fraude door fiscaal bedrog, plagiaat door gebruik
te maken van andermans foto’s en producties voor reclame van de eigen zaak zonder de
bron te vermelden zijn de beginselen van vernietiging van geloof en waardigheid in de
islam.
Islamitische kernwaarden in business zijn:
1. Verbod op omkoping
2. Verbod op fraude en bedrog
3. Verbod van discriminatie
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid (ondernemen)
Verbod op rente
Afdragen van sadaqāh (liefdadigheid aan goede doelen)
Verbod op bepaalde inkomens (gokken, loterij)
Verbod op hamsteren
Verbod van buitensporigheid en verspillen
Afdragen van de zakāt (aalmoezen aan arme mensen)
Zindelijkheid

2. Business vormen
Commerciële transacties, verboden vormen van business, het monopolie, zakelijke
rentedragende transacties, speculatieve zaken, hierover zijn regelgeving in de Shari’ah
voor de dagelijkse activiteiten waarmee een ondernemer meer te maken krijgt. Het is
daarom belangrijk om in het land waar de business wordt gedreven en het land waarmee
de business wordt aangegaan op z’n minst het ondernemingsrecht, munabasa en
mulamasa (verboden transacties), handelsrecht, contractenrecht te leren of een
moesliem jurist om advies te vragen. Dit voorkomt dat u financiële risico en imago
schade oploopt wat tot nare gevolgen kan leiden zoals in zondige transacties.
Munabasa betekent bijvoorbeeld dat een verkoper A zijn koopwaar naar een koper B
gooit en de koper B gooit zijn kleed naar verkoper A. Dit wil zeggen ruilhandel, en dus
een bevestiging van hun contract zonder de inspectie met wederzijdse instemming.
Mulamasa betekent bijvoorbeeld het aanraken van een kledingstuk met de hand ('s
nachts of overdag), zonder het om te draaien om te zien of de andere kant van het
kledingstuk ook aanvaardbaar is.
www.tangali.net
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In Nederland kennen wij verschillende rechtsvormen van handelsinrichting. Enkele
globaal uitgelegd zijn:
Eenmanszaak/ zzp
Bij een eenmanszaak drijft u de onderneming alleen. Dat is het geval als u een zelfstandig
beroep uitoefent (bijvoorbeeld notaris of huisarts) of als u de enige eigenaar van uw
bedrijf bent. Bij een eenmanszaak bent u met zowel uw privé als bedrijfsvermogen
volledig aansprakelijk om alle aangegane schulden te betalen. Een eenmanszaak valt
daarmee onder natuurlijk persoon en is geen rechtspersoon. Een eenmanszaak is dus
een bedrijfsvorm waarbij één persoon (de eigenaar) in alle opzichten verantwoordelijk
is voor de onderneming. De eenmanszaak is een economische activiteit van
de natuurlijke persoon (eigenaar) die de onderneming drijft. Een eenmanszaak kan,
anders dan de naam doet vermoeden, wel personeel in dienst hebben. De regelgeving
met betrekking tot de rechten en plichten van de eenmanszaak verschillen van land tot
land. Veelal betreft het regelgeving die het belastingstelsel van de bedrijfsvorm, de
juridische aansprakelijkheid en onafhankelijkheid van het bedrijf ten opzichte van het
betrokken individu en diens persoonlijke banden met derden regelen.
Besloten vennootschap
De besloten vennootschap is een rechtspersoon waarvan het aandelenkapitaal verdeeld
is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam. De
vennootschap is besloten, omdat de aandelen niet vrij overdraagbaar zijn, dit in
tegenstelling tot de naamloze vennootschap waarvan de aandelen in beginsel vrij
overdraagbaar zijn, bijvoorbeeld op de effectenbeurs. De beperkte overdraagbaarheid is
geregeld in de wet, maar de statuten van de vennootschap kunnen dit besloten karakter
versoepelen of aan strengere regels onderwerpen. Men spreekt van toetredingsregelingen of blokkeringsregelingen, al naargelang het gezichtspunt. Meestal houdt de
regeling in dat de bestaande aandeelhouders het toetreden van een nieuwe aandeelhouder moeten goedkeuren, ook als die de aandelen van een andere aandeelhouder
overneemt, bijvoorbeeld door erfenis of koop. De besloten vennootschap houdt een
aandeelhoudersregister bij: een register waaruit blijkt welke personen voor hoeveel
aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap deelnemen. Een ander belangrijk
kenmerk zowel in Nederland als in België, is de beperkte aansprakelijkheid van de
aandeelhouders voor schulden van de besloten vennootschap. De aandeelhouders zijn
in beginsel niet met het privévermogen aansprakelijk voor de door de rechtspersoon
aangegane financiële verplichtingen. Dit geldt niet in het geval het bestuur van de
vennootschap wanbeleid heeft uitgevoerd. Ook geldt dit voor de stichtingsvorm die al
dan niet commerciële activiteiten uitvoert waarbij financiële transacties gemoeid zijn.
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Vennootschap onder firma
Een vennootschap onder firma (vof) is in Nederland een eenvoudige manier waarop
twee of meer personen samen een onderneming kunnen oprichten. Deze medeeigenaren worden ook wel vennoot genoemd. Iedere vennoot brengt iets in. Dit kan geld
zijn, maar ook goederen of arbeid. Een minimumkapitaal is niet nodig. Het betekent in
feite dat zij onder een gezamenlijke naam of firma optreden. In de regel nemen zij
beslissingen voor elkaar, maar anderzijds zijn zij ook aansprakelijk voor elkaars bestuur;
er is dus geen beperkte aansprakelijkheid zoals bij een Bv. Nederlandse vennoten zijn
daarom met hun eigen geld aansprakelijk voor mogelijke schulden van het bedrijf.
De vof-rechtsvorm gaat veranderen. De nieuwe regeling kent twee rechtsvormen: de
vennootschap en de commanditaire vennootschap. Het onderscheid tussen de
maatschap (voor de uitoefening van een beroep) en de vennootschap onder firma (voor
de uitoefening van een bedrijf) komt dus te vervallen. Wel mogen de aanduidingen
maatschap en vennootschap onder firma gebruikt blijven worden (voor de uitoefening
van een beroep respectievelijk een bedrijf).
Vennootschappen krijgen rechtspersoonlijkheid net als in België. Dit is een groot
verschil ten opzichte van de huidige regeling, waarin een personenvennootschap geen
rechtspersoonlijkheid heeft en dus ook geen goederen op naam kan hebben. Ter
bescherming van schuldeisers zijn de vennoten van een vennootschap nog wel steeds
hoofdelijk aansprakelijk, althans voor zover aannemelijk is dat de vennootschap de
verbintenis niet zal voldoen.
Verboden vormen van business
1. Monopolie business (bijv. Microsoft, Google)
2. Speculatieve business gebaseerd op zelfzuchtige interesse
3. Rentedragende transacties
4. Transacties die vergelijkbaar zij met gokken
5. Munabasa en Mulamasa
Allāh Ta’ala openbaart: “Zij zijn het die dwaling hebben aanvaard in ruil voor de rechte
weg, maar hun handelwijze heeft hen geen gewin gebracht, noch konden zij worden
geleid.” Surah al-Baqarah (de koe), H2, vers 16
al-Jalalayn: Dat zijn zij die foutief voor begeleiding hebben gekocht [dat wil zeggen, ze
hebben de laatste voor de voormalige uitgewisseld]; zodat hun commercie ze niet
geprofiteerd [dat wil zeggen, hebben zij niets gewonnen ervan inderdaad zijn ze verloren,
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omdat hun bestemming het vuur is, maakte eeuwig hen]; noch worden ze geleid, in wat ze
deden.
Allāh Ta’ala openbaart: "En o, mijn volk, geef volle maat en juist gewicht met
rechtvaardigheid en bedrieg de mensen niet met hun goederen noch sticht onheil op
aarde.“ Surah Hoed, H11, vers 85
Al-Jalalayn: “O, mijn volk, geef volle maat en gewicht, te vervullen (het gevolg van) beide,
in rechtvaardigheid, en de mensen niet bedriegen ten aanzien van hun goederen, alles doen
om hun rechten niet te verminderen, en niet gedegenereerde in het land, corrupt werken
door het doden of anderszins.

3. Islamitische contractenrecht
Zowel de schriftelijke als mondelinge contracten kunnen aanvaardbaar geacht worden,
met de voorwaarde dat het aanbod en de aanvaarding afgerond worden op dezelfde
vergadering, zonder onderbreking of locatie wijziging. Dit geldt ook in de Nederlandse
wet- en regelgeving.
De fundamentele grondslagen van contract ligt in:
1. Shari'ah
2. Juridische status van de partijen die aan de overeenkomst deelnemen
3. Wijze waarop het contract wordt aangeboden en erkend
4. Het onderwerp en de zorg van het effectieve contract (ondertekenen)
Goederen verkocht en geld aangeboden gekregen als wettig prijs
De dingen/ zaken/ diensten die verkocht zijn en het geld dat aangeboden is als de prijs
dienen beide wettig te zijn en helder gespecificeerd. Deze voorwaarde vereist, dat de
verkochte goederen rechtmatig verkregen waren.
Iemand heeft geen business als hij gestolen goederen verkoopt of op een corrupte wijze
heeft verkregen, noch zal iemand iets kopen met geld dat als illegale gratificatie is
verkregen of op een duistere manier is verdiend. Deze voorwaarde houdt zowel de koper
als de verkoper verantwoordelijk voor wettige verkrijging van enerzijds de goederen en
anderzijds geld.
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Goederen mogen niet verkocht worden voordat zij in bezit zijn verkregen
• De Heilige Profeet Mohammed  ﷺheeft de moesliems gewaarschuwd tegen het zich
laten meeslepen in transacties welke een band heeft met het verkopen van goederen
voordat zij in bezit zijn gekomen.
• De Heilige Profeet Mohammed  ﷺzei: “Degene die granen koopt, zal het niet
verkopen voordat hij het in bezit heeft gekregen.” Dit is bijvoorbeeld in de
Nederlandse anders in geval van termijnhandel, verkopen van aardappelen die nog
niet zijn uitgegroeid. Je ziet dus niet wat je koopt. Dit is verboden in de islam.
Geen handel en -verkeer in dingen waarvan het gebruik verboden is in islam
Een moesliem kan handeldrijven in die goederen die als halāl (wettig, toegestaan) zijn
verklaard. Er kan en mag absoluut, conform de islam, geen handel zijn in harām
(verboden) goederen. Bijvoorbeeld, er mag geen handelgedreven worden in verkoop en
koop van wijn, alcohol, varkens, zwijnen, kadavers en afgodsbeelden.
Wat is de filosofie hierachter?
Een devote moesliem handelaar zal ook geen handeldrijven in dunne en doorzichtige
dames kledingstoffen, omdat het gebruik van zulk kledingstof door vrouwen verboden
is. Sommige mannen zullen als aasgieren bij zich lust opwekken.

4. Islamitische handelsrecht
Investering, een moesliem kan de aandelen van een BV/ NV onder de volgende
voorwaarden verwerven:
1. De belangrijkste activiteiten van de onderneming moet halāl zijn conform de
Shari'ah. Zo kan een moesliem niet investeren in een onderneming waarvan de
activiteiten harām zijn zoals de traditionele banken, verzekeringsmaatschappijen, de handel in wijn, etc. het doen.
2. Indien de belangrijkste business halāl is, maar het is betrokken bij het lenen van
geld op basis van rente of het plaatsen van haar fondsen in een rentedragende
rekening, dient een moesliem aandeelhouder zijn stem te verheffen tegen deze
praktijk in de jaarlijkse algemene vergadering van het bedrijf (of, indien dat niet
mogelijk is, te schrijven naar het bedrijf om zijn bezwaar kenbaar te maken.)
3. Wanneer een moesliem aandeelhouder een dividend ontvangt moet hij
vaststellen dat het deel van de winst van het bedrijf niet opgebouwd is op
rentedragende accounts. Als het wel zo is, dan moet hij een vergelijkbaar deel
van zijn eigen dividend geven aan een persoon die recht heeft op zakāt.
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9

4. Als alle activa van een onderneming in vloeibare vorm is en het bedrijf heeft
geen vaste activa verworven of een voorraad voor de handel aangelegd, dan is de
verkoop en aankoop van aandelen alleen toegestaan op hun nominale waarde.
Verboden handelingen
1. Hamsteren is weerzinwekkend in de basisvoedselvoorziening van mensen en
vee, omdat dat in een land waar gehamsterd wordt de inwoners schaadt.
2. Degene die de opbrengst van zijn [eigen] landgoed hamstert, of wat hij uit een
ander land heeft ingevoerd, is niet [zogenaamde] een potter.
3. Het is niet geschikt voor de bevoegdheid om de prijzen voor mensen te
reguleren.
4. Het is weerzinwekkend om wapens te verkopen in tijden van opruiing.
5. Er is geen juridische bezwaar sap te verkopen aan iemand waarvan bekend is
dat hij de productie van wijn mee zal maken.
De Heilige Profeet Mohammed  ﷺheeft gezegd dat 'iemand die harām rijkdom verdient
en het besteedt (als sadaqāh) op de weg van Allāh Ta’ala, zal niet worden geaccepteerd,
en als hij het uitgeeft voor zijn eigen voordeel, zal deze geen zegen hebben en wat hij
achterlaat in de wereld na zijn dood, zal zijn vermogen worden om naar de hel te gaan.
Imām al-Ghazālī (radi Allāhu anhu)
De Heilige Profeet Mohammed  ﷺheeft ook gezegd dat het 'zoeken naar arbeid voor een
eerlijk en halāl levensonderhoud een grote farz (verplichting) is als de devotionele en
religieuze verplichtingen zoals Namāz, Vasten in de maand Ramadān al-Mubārak, Hadj
en Zakāt, enz. niet worden nageleefd. Imām al-Ghazālī (radi Allāhu anhu)
Makroeh (ongewenste) handel
Het woord makroeh betekent letterlijk iets dat verfoeilijk of ongewenst is.
1. Volgens de Shari'ah is elke deal of transactie die afkeer oproept harām en degene die
dit doet heeft een zonde begaan.
2. Deze deal is puur sentimenteel, afhankelijk van de morele of religieuze reactie.
3. Wettelijk is een dergelijke deal niet ongeldig en als een deel geen overeenstemming
heeft kan het onwettig worden verklaard.
Achterhouden of hamsteren van voedsel zoals graan met de kwade bedoelingen om het
te verkopen tegen een hogere en exorbitante tarieven in de dagen van schaarste (als
gevolg van droogte of overstromingen, cyclonen, enz.) is harām en een daad van ernstige
goddelijke ongenoegen en toorn.
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De Heilige Profeet Mohammed  ﷺheeft gezegd dat de potter worden getroffen met
abdominale ziektes zoals lepra, extreme, armoede. De engelen en de rechtschapen
dienaren sturen vloek op de degene die hamstert. Imām al-Ghazālī (radi Allāhu anhu)
Vaststelling van de prijzen als ‘juridisch bindend’ door de overheid is niet correct. De
regering of haar functionarissen kunnen wel adviseren om de handelaar in granen een
redelijke standaard van de voedselprijzen te laten bepalen, in het bijzonder in
omstandigheden als de aanbiedingen/ land lords vaste vermanende prijzen van granen
hebben, die buiten het bereik van de weinig verdienende mens ligt.

5. Zes dingen maken de religie van een
zakenman perfect
Ihya Uloom-ud-Din, Imām al-Ghazālī (radi Allāhu anhu)
Een moesliem die de handel of het opzetten van een eigen bedrijf wenst, moet eerst een
grondige kennis van de wet- en regelgeving van de zakelijke transacties zoals
gecodificeerd in de Shari’ah moeten leren. Zonder een dergelijk begrip gaat hij afdwalen
en zijn verdiencapaciteit onwettig worden. Geen mens in de wereld heeft ooit zoveel
belang gehecht aan legale handel als de vroege moesliems, noch enig ander volk gaf blijk
van een dergelijke angst van onrechtmatige handelen zoals ze deden. Een duidelijk
begrip van de wet- en regelgeving is nodig te weten die zakelijke transacties als een
noodzakelijke voorwaarde maakt voor de goedkeuring van de handel of zaken als vrije
beroep.
[I] Houd uw geloof stevig en perfect en heb goede bedoelingen in het bedrijfsleven bij
de start van uw onderneming. Doe zaken met de objecten om:
1. jezelf onafhankelijk van anderen te maken,
2. je te weerhouden van de hebzucht van wat de mensen bezitten,
3. tevreden te blijven met halāl winst,
4. geld te verdienen die je leiden op het pad van de religie en om je familie te
onderhouden,
5. plan goed om de moesliems tegemoet te komen en om liefde voor hen en voor
jezelf te hebben,
6. volg het pad van het eigen vermogen, rechtvaardigheid en Ihsān zoals hierboven
vermeld en doe goede zaken en vermijd verboden zaken die u tegenkomt in de
marktwerking.
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(II) Heb de farz-e-Kifāyah (intentie) op de taken van handel, commercie, industrieel
denken.
1. Als verschillende soorten handel en industrie opgeheven worden, wordt het
moeilijk voor de mensen om te voorzien in hun levensonderhoud en de
meerderheid van de mensen zou worden vernietigd.
2. Een persoon is verantwoordelijk voor een soort werk. Als iedereen dezelfde
business nastreeft zouden de mensen werkloos worden en zouden de mensen
worden vernietigd. Met dit doel voor ogen heeft de Profeet Mohammed  ﷺgezegd:
“Verschil onder mijn volk is een zegen.”
Hadith: “Handel in kledingstof is het beste van al uw transacties en het werk van het
naaiatelier is de beste van alle bedrijfstakken.”
(III) Laat de wereldse markten geen blokkades worden voor de volgende wereld en
moskeeën niet tot marktplaatsen.
1. Allāh Ta’ala zegt: “Er zijn een aantal mensen die koopwaar kopen en verkopen
en die hen niet kan afleiden van de zikr (herinnering) van Allāh, van het
verrichten van namāz en het betalen van een slecht prijs.”
2. Allāh Ta’ala zegt: “Allāh geeft om te verheerlijken en te onthouden. Zijn naam
in de huizen, dus je moet werken voor de volgende wereld vanaf het begin van
de dag tot de markt tijd, blijf verbonden aan de moskee en in de goddelijke
dienst.”
(IV) Wees verbonden aan de Zikr van Allāh Ta’ala naast de taken op de markt. Allāh
Ta’ala herdenken in de markten is beter.
1. De Profeet Mohammed  ﷺzei: “Een herinnering van Allāh Ta’ala onder de
achteloze is als een krijger achter een vluchtende vijand of als een levend mens
onder de doden.”
2. In een andere hadith staat: “Of, als een levende boom te midden van gedroogde
bomen.”
3. De Profeet Mohammed  ﷺzei: “Als een man moet, na het betreden van de
markt, de volgende overtuiging opzeggen: ‘Er is geen god dan Allāh Ta’ala, de
Enige, er is geen partner voor Hem, Hij is het koninkrijk en voor Hem is alle lof,
Hij geeft leven en neemt het leven, Hij is eeuwig en zal nooit sterven, in Zijn
handen, er is goed en Hij is krachtig over alle dingen’.”
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(V) Wees niet te gulzig op de markten en in het bedrijfsleven.
De Profeet Mohammed  ﷺzei: “Het afschuwelijkste van alle plaatsen is de markt.”
(VI) Pas afrekeningen van uw bedrijf goed aan, met iedereen.
1. Rekeningen zullen worden vereffend met u op de Dag van de Verrijzenis over van
uw bedrijf met iedereen.
Een wijze man zei: “Ik zag een handelaar in mijn dromen en vroeg aan hem: ‘Welke
behandeling heeft u van Allāh Ta’ala gekregen?’ Hij antwoordde: ‘50.000
boekingsstukken zijn voor mij geopend.’ Ik vroeg: ‘Zijn al deze records van de zonde?’
Hij antwoordde: ‘U zult één record voor elke persoon waarmee u mu’āmalāt heeft gehad
in de wereld te zien krijgen. Alles is genoteerd in deze boeken’.”

6. Islamic marketing/business ideals
Alleen legale activiteiten zijn toegestaan (halāl)
Allāh Ta’ala openbaart: “O gij mensen, eet van hetgeen geoorloofd en goed is op aarde
en treedt niet in de voetstappen van Satan; voorzeker, hij is voor u een openlijke vijand.”
Surah al-Baqarah (de koe), H2, vers 168
Alle transacties met woeker/ rente verboden (harām)
Allāh Ta’ala openbaart: “Degenen, die woekerwinst maken, verrijzen zoals iemand, die
door Satan met krankzinnigheid is geslagen. Dat komt, omdat zij zeggen: "Handel is
gelijk aan rente", terwijl Allāh de heeft wettig en de rente onwettig heeft verklaard. Die
daarom een vermaning van zijn Heer krijgt en er mee ophoudt, hem zal toebehoren,
hetgeen hij vroeger heeft ontvangen en zijn zaak is bij Allāh. En zij, die terugvallen, zij
zijn de mensen van het Vuur, daarin zullen zij vertoeven.” Surah al-Baqarah (de koe),
H2, vers 275
Gebruik van beelden worden ontmoedigd
Verteld door Hazrat Sayyidah 'Aisha (radi Allāhu anha): “Ik kocht een kussen met foto's
erop. De Profeet Mohammed  ﷺstond bij de ingang van de deur, maar kwam niet naar
binnen. Ik zei (aan hem), "Ik doe tauba (berouw) aan Allāh Ta’ala voor wat (de schuld)
ik heb begaan." Hij  ﷺvroeg: “Wat is dat voor kussen?” Ik antwoordde: ‘Het is voor u om
erop te zitten en te ontspannen.’ Hij zei: ‘De makers van deze foto's zullen worden
gestraft op de Dag der Opstanding en het zal aan hen worden gevraagd, ‘Breng tot leven
wat je hebt gemaakt.' Bovendien betreden de engelen een huis niet waar foto's zijn.“
www.tangali.net
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Handel in bedwelmende middelen, gokken en kansspelen zijn verboden
Allāh Ta’ala openbaart: “O gij die gelooft, wijn en het hazardspel en afgoden en
toverpijlen zijn niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht. Vermijdt ze dus, opdat
gij voorspoedig moogt zijn.” Surah al-Mā’idah (de tafel), H5, vers 90

7. Ondernemers karakteristiek
Reclame en promoties
Renteloze deals kunnen aantrekkelijk zijn voor moesliems. Koop één en krijg één gratis
geeft geen problemen en is aantrekkelijk. Cash deals zijn beter dan het aanbieden van
een kans zoals krasloten om te winnen. Dit laatste kan worden beschouwd als gokken
en is verboden.
Implicaties voor business
Business mensen moeten proberen om hun zakelijke contacten met praktiserende
moesliems af te sluiten, waar mogelijk. Dit is om de volgende redenen:
• Praktiserende moesliems zoeken eerder naar zegen dan voordeel (winst).
• U zult minder (waarschijnlijk niet) worden bedrogen. Profeet Mohammed  ﷺzegt:
“Hij die bedriegt is niet die van ons [de moesliems].”
•

Je hebt meer kans om een betere deal te sluiten. De Profeet Mohammed  ﷺzei:
“Moge Allāh Ta’ala genadig zijn met degenen die simpel zijn als ze verkopen,
gemakkelijk zijn wanneer ze kopen ... Allāh Ta’ala houdt van vriendelijkheid
wanneer zakendoet.”

Hoe praktiserende moesliems identificeren?
1. Lang en goed onderhouden baarden.
2. Parfum, dus ittar (op oliebasis) in plaats van op alcohol gebaseerde parfums.
3. Tijdens de vergaderingen zullen praktiserende moesliems pauzes nemen voor hun
voorgeschreven vijf dagelijkse gebeden. Een gebedspauze zal ongeacht hoe
belangrijk de te bespreken kwestie is of de fase van de besprekingen worden
genomen.

Leer de islam om het goed te kunnen belijden, bezoek de website
voor meer kennis, wetenschap en cursussen
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