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De ernst van het eten van Haram geld
Beste broeders en zusters, de liefde voor geld is een natuurlijke aanleg bij de mens.
Allah (s.w.t) zegt: “En jullie beminnen het bezit met overdreven liefde” (S89-A20)
Allah (s.w.t) zegt ook: “Voor de mensen is de liefde voor begeerlijke (zaken) als vrouwen 
aantrekkelijk gemaakt, (evenals de liefde voor) zonen, omvangrijke gouden en zilveren 
bezittingen, gemerkte paarden en kudden dieren en akkers” (S03-A14)

Allah de Verhevene beviel ons om Halal bezittingen op een toegestane wijze te verkrijgen.
Hij (s.w.t) zegt: “Hij is Degene Die de aarde voor jullie begaanbaar heeft gemaakt. Wandelt 
dan over haar zijden en eet van Zijn voorzieningen. En tot Hem is de opwekking” (S67-A15)

De profeet (s.a.w) zei tegen Amr ibn Al-Aas (r.a): “'Amr! Goed (halal) bezit is uitstekend 
voor een vrome man!” (Ahmed)
De profeet (s.a.w) zei ook: “Niemand heeft ooit een betere maaltijd gegeten dan datgene 
wat  hij heeft verdiend door met zijn eigen handen te werken. De profeet Dawoud (a.s) at 
altijd van de inkomsten van zijn handenarbeid” (Bukharie)
De profeet (s.a.w) zei ook: “Het is veel beter voor je om je touw te pakken, naar de berg te 
gaan, (snij wat brandhout) het op je rug te dragen en het te verkopen en daardoor je gezicht 
te redden dan te smeken van mensen of ze je geven of weigeren” (Bukharie)

Allah (s.w.t) heeft het verlangen naar geld als een test en een beproeving gemaakt, want Hij is 
de Schepper, de Allesvoorziener, Hij alleen is de wetgevers van Halal en Haram. Allah de 
verhevene zegt: “O mensen, eet van wat op de aarde is het toegestane en het goede, en volgt 
niet in de voetstappen van de Satan. Voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand”
(S02-A168)
Allah (s.w.t) zegt ook: “En eet van de goede, toegestane zaken (Halal) waarmee Allah jullie 
voorziet. En vreest Allah, Degene in Wie jullie geloven” (S05-A88)
Halal is het goede, het zuivere, het reine, het toegestane, het niet verkrijgen van bezittingen
via onwettige manieren zoals diefstal, omkoping, fraude, drugs, woekerrente (riba) en 
verboden transacties.

De eigenaars van de goede aanwinsten en het goede (Halal) geld zijn de veiligste mensen van 
onze religie, zij genieten van innerlijke rust, hun levensonderhoud is gezegend, ze zijn 
betrouwbaar en rechtschapen en ze worden door iedereen geaccepteerd.

Één van de grootste eigenschappen van onze geliefde profeet (s.a.w) en zijn metgezellen was 
het waken over het Halal eten en het Halal verdienen van geld en bezittingen.
Abi Said Al-Khudri verhaalde dat de Boodschapper van Allah (s.a.w) zei: "Degene die de 
Tayyib (het reine) eet en handelt in overeenstemming met de Soenna, en de mensen zijn 
veilig voor zijn schade, hij zal het Paradijs betreden” (at-Tirmidhi)

En Allah is Tayyib (rein) en accepteert niets anders dan het (reine) goede en het aangename. 
Allah de Almachtige Zegt: “(Zij zijn) degenen die de Engelen als reinen wegnemen, terwijl 
zij zeggen: "Salamo Alaikoem (Vrede zij met jullie), treedt het Paradijs binnen, wegens wat 
jullie plachten te doen” (S16-A32)
Bij een reine ziel, zal alles rein zijn, de profeet (s.a.w) zei tegen Saed ibn Abi Waqaas: “Hé 
Saed! Rein je voorziening en Allah (s.w.t) zal je smeekbede horen, Bij Allah, degene die een 
hapje Haram eet, zijn daden zullen veertig dagen lang niet geaccepteerd worden en elke 
dienaar die leeft met Haram voedsel komt dichterbij het Hellevuur dan anders” (at-Tabarani)

De kwestie van Halal is niet alleen een deugdzame schepping, het is een plicht en het zal niet 
verdwijnen op de Dag des Oordeels. Integendeel, eenieder wordt gevraagd hoe hij zijn geld 
verdiend en uitgegeven heeft. Het is daarom de plicht van elke moslim om goede en eerlijke 
verdiensten te zoeken, Halal te eten en het reine in alles te trachten. 
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Abou Bakr (r.a) had een slaaf. Op een dag bracht hij iets en Abou Bakr at ervan. De slaaf 
zei tegen hem: "Weet je wat dit is?" Abou Bakr vroeg toen: "Wat is het?" De slaaf zei: 
"Eens, in de pre-islamitische periode van onwetendheid voorspelde ik iemands toekomst 
hoewel ik deze kennis van het voorspellen niet kende, maar ik bedroog hem, en toen hij mij 
ontmoette, gaf hij me iets voor die dienst, en dat is wat je hebt gegeten. " Toen stak Abou 
Bakr zijn hand in zijn mond en braakte wat zich in zijn maag bevond. 
De metgezellen waren zeer waakzaam om alleen het goede en het reine tot zich te nemen. 
 
Abou Huraira (r.a) verhaalde dat de profeet (s.a.w) zei: “Er zal zeker een tijd komen dat 
mensen niet de moeite nemen om te weten waar ze het geld verdiend hebben, met legale 
middelen of onwettige middelen” (Bukharie) 
De competitie voor de wereldse zaken, en het nastreven van verlangens, en paniek voor de 
levenden, met de vergeetachtigheid van het verslag van een deel van de schepping om zich op 
het puin van de wereld te haasten, en onverschilligheid ten aanzien van de bronnen van winst 
stimuleren het onreine en de onwettige middelen. 
 
Abou Huraira (r.a) heeft gezegd: De boodschapper van Allah (s.a.w) zei: “Allah, de 
Almachtige, is zuiver en accepteert alleen het zuivere”. Allah heeft de gelovigen gezegd:  
“O Boodschappers, eet van de goede zaken en verricht goede daden. Voorwaar, Ik ben 
Alwetend over wat jullie doen” (S23-A51). En de Almachtige heeft ook gezegd: “O jullie die 
geloven, eet van de goede dingen waarmee Wij jullie hebben voorzien en weest Allah 
dankbaar als Hij het alleen is die jullie aanbidden” (S02-A172). Daarna vertelde hij over een 
man, die een lange reis achter de rug had en met verwarde haren en kleren onder het stof, 
zijn handen ter hemel strekt (en zegt): ‘O, Allah! O, Allah!’ Dit, terwijl zijn eten, zijn 
drinken, zijn kleding en zijn voedsel Haram was. Hoe kan hij ooit verhoord worden?” 
(Overgeleverd door Moslim)  
Dit betekent dat Allah (s.w.t) de gelovigen op dezelfde manier heeft bevolen als de 
Boodschappers.  
Het geld dat men verdient moet zuiver en legaal zijn.  
Het voedsel wat men consumeert moet Halal en toelaatbaar zijn.  
Het geld waarmee men voedsel koopt, moet uit een wettige bron komen. 
Geld verdienen en consumeren op een manier die Halal is, is een belangrijke voorwaarde voor 
de aanvaarding van onze smeekbeden. 
En alleen Allah heeft het recht om iets wettig te verklaren of anderszins. Niemand anders 
heeft het recht om een dergelijke uitspraak te doen. 




