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اّٰللس الرَّ ْح ٰم سن الرَّ ۪حي سم
ِبــــــــــــــــــــــ سم ه
ْس

ك ْم ن س ْعمَ ۪۪ت
ُ ت َعل َ ْي
ُ َك ْم ۪دين
ُ َت ل
ُ ك ْم َوا َ ْتمَ ْم
ُ اَ ْليَ ْومَ اَكْمَ ْل
.اْلس ْس ََلمَ ۪دينًا
ْ ك ُم
ُ َ يت ل
ُ َورَ ۪ض

ول ه س
:َاّٰللُ َعل َ ْيهس َو َسل َّم
ُ قَا َل َر ُس
ص ََّّل ه
َ اّٰلل

اّٰللس
س
س
ُ ت فسي
َّ اب
ُ ت َ َر ْك
َ َ كت: ل َْن تَضل ُّوا َما ت َ َم َّس ْكتُ ْم سِب س َما،ك ْم أ َ ْم َر ْينس

.َو ُسنَّة َ ن َ سب سيهس

DE AFSCHEIDSPREEK EN MENSENRECHTEN
Allah  ﷻzegt het volgende in de Qurʾān: ‘Vandaag heb
Ik jullie religie voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn
gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islām
voor jullie als religie gemogen.’1 Volgens een ḥadīth zei
de Profeet  ﷺhet volgende: ‘Ik laat voor jullie twee
zaken na, jullie zullen niet dwalen zolang jullie je
daaraan vasthouden: het Boek van Allah en de sunna
van Zijn Profeet.’2
Beste broeders en zusters!
De eerste en tegelijkertijd laatste bedevaart (ḥajj) van
onze geliefde Profeet  ﷺwordt ḥajjat al-wadāʿ, en zijn
preek gericht aan de moslims tijdens die bedevaart wordt
khuṭbat al-wadāʿ genoemd. Die afscheidspreek is de
laatste toespraak van de Profeet  ﷺtot de mensen en is in
alle opzichten een perfecte verklaring van de
mensenrechten. Het verklaart dat het leven, de eigendom
en de waardigheid van ieder mens onschendbaar zijn. De
Profeet  ﷺzei daarin het volgende over de bescherming
van de persoonlijke rechten van ieder mens: ‘En, [o
mensen], voorwaar: jullie bloed, jullie bezit en jullie
waardigheid zijn heilig voor jullie onderling, zoals de
heiligheid van deze Dag [van ʿArafāt (Yawm ʿArafa)]
van jullie, in deze maand [Dhū al-Ḥijja] van jullie en
in deze stad [Mekka] van jullie.’3
Beste moslims!
De mensheid heeft door de geschiedenis heen enorm
geleden onder de ideeën en ideologieën die niet gebaseerd
waren op waarachtige fundamenten. Hierdoor zijn veel

onschuldige mensen buitengesloten geweest van hun
recht op leven en bescherming van eigendom. De bronnen
van deze verkeerde ideeën en ideologieën zijn zelfzucht,
egoïsme en eigendunk. De afscheidspreek verlicht daarin
ons pad, met een boodschap voor de hele mensheid. Laten
we kijken naar wat de Profeet  ﷺzei: ‘O mensen,
inderdaad! Voorwaar, jullie Heer is één. En voorwaar,
jullie voorvader is één. Inderdaad, er is geen
superioriteit van een Arabier boven een niet-Arabier,
noch van een niet-Arabier boven een Arabier, noch
van een blanke boven een donkergetinte, noch van een
donkergetinte boven een blanke. Behalve op het
gebied van godsbewustzijn!’4 Deze feiten laten zien dat
alle mensen gelijk en gelijkwaardig zijn, ongeacht hun
herkomst, huidskleur en geslacht. Superioriteit kan alleen
worden bereikt in het geloof in Allah ( ﷻal-īmān) en in
het dienen van Hem. Wie de betere dienaar is kan alleen
worden beoordeeld door Allah ﷻ. De plek waar we dat
oordeel zullen horen, is het Hiernamaals.
Beste gelovigen!
Allah  ﷻheeft de mens niet geschapen zodat hij zal lijden
op aarde, maar Hij schiep hem zodat de mens zijn
voordeel kan doen met de talloze gunsten die Hij schiep
en zodat de mens zich dankbaar toont voor die gunsten.
Echter, de mensen ergeren elkaars leven als gevolg van
verkeerde gewoontes en tradities. Vele onschuldige
mensen komen hierdoor zelfs om het leven. Voor veel
anderen is het leven een gevangenis geworden, omdat zij
niet langer vredig en gelukkig kunnen zijn. Eén van de
fouten die we vandaag de dag nog kunnen tegenkomen, is
bloedwraak en zinloze vijandelijkheden. De Profeet  ﷺzei
eens het volgende over bloedwraak, die de vrede en
harmonie in een samenleving verstoort: ‘Inderdaad, en
voorwaar: alle soorten bloedwraak die behoren tot de
vormen van bloedwraak uit het tijdperk van
onwetendheid (al-jāhiliyya) zijn afgeschaft. En de
eerste bloedwraak die ik heb afgeschaft, is de
bloedwraak van Al-Ḥārith, de zoon van ʿAbdulMuṭṭalib.’5 De Profeet  ﷺriep in zijn afscheidspreek ook
op om vrouwen goed te behandelen, rente te vermijden en
om anderen geen onrecht aan te doen. Hij benadrukte
tevens dat er een dag komt waarop we Allah  ﷻzullen
ontmoeten en dat we dan verantwoording gaan afleggen
over wat we vandaag doen.
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