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Vraag: 

Moge Allaah het goede voor u bepalen. O edele shaykh, dit is één van de zusters uit 
Egypte die vraagt: “Wij bewaren 10.000 Egyptische pond op een rekening en na tien 
jaar krijgen wij tien procent rente daarop. Wetend dat wij van deze rente leven na het 
terugkeren naar ons land. Wij hebben geen andere bron van inkomsten dan deze 
rente. Is het toegestaan voor ons om op deze manier te handelen?” 

 

Antwoord: 

Nee, rente is niet toegestaan, rente is niet toegestaan! Maar het investeren van geld 
zonder [dat daar] rente [bij betrokken is], daar is niets mis mee. Dat is nodig bij 
verkopen, aankopen en handel volgens de toegestane manier, daar is niets mis mee. 
Maar het investeren met rente mag nooit. 

 

بَا ﴿ َم الِرّ ُ اْلبَْیَع َوَحرَّ ﴾ َوأََحلَّ ا�َّ  

"En Allaah heeft verkoop toegestaan en de rente verboden."  

[Soerat al-Baqarah(2): 275] 

 

بَا إِن ُكنتُم  ﴿ َ َوذَُرواْ َما بَِقَي ِمَن الّرِ ْؤِمنِینَ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُواْ اتَّقُواْ ا�َّ ﴾ مُّ  

“O jullie die geloven, vrees Allaah en geef op wat er van rente overblijft,  
als jullie gelovigen zijn.”  

[Soerat Al-Baqarah(2): 278] 
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ِ َوَرُسوِلھِ  ﴿ َن ا�َّ ﴾ فَإِن لَّْم تَْفعَلُواْ فَأْذَنُواْ بَِحْرٍب ّمِ  

“En wanneer jullie dit niet doen: bereid jullie dan voor op de oorlog  
van Allaah en Zijn Boodschapper.” 

[Soerat Al-Baqarah(2): 279] 

 

Degene die rente eet verklaart de oorlog aan Allaah en Zijn Boodschapper. Maak je 
klaar voor de oorlog! Bereid je voor op de oorlog! Allaah zal hem straffen met 
epidemieën, ziekten, angst en rampspoeden. 
 

ِ ُجنُودُ السََّماَواِت َواألَْرِض  ﴿ ﴾ َوِ�َّ  

“En aan Allaah behoren de soldaten van de Hemelen en de aarde.”  

[Soerat al-Fath(48): 4] 

 

Hij zal Zijn soldaten op je afsturen. Dit indien men aan Allaah de oorlog heeft verklaard. 
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