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ِيم
ِِ اللِال ّ َّر ْح ٰم
ِِ ّٰ ِــــــــــــــــــــــم
ِِ
ِب ْس
ِ نِال ّ َّر ۪ح
ِاِخلَّ ْق َّنا ُّك ْمِ ِم ْنِ َّذ َّك ٍرِ َّواُّ ْن ٰثى
َّ َّاسِاِ ّن
ُّ يََّٓاِاَّ ّيُّ َّهاِال ّ َّن

ُِّواِاِ ّ َّنِاَّ ْك َّر َّم ُّك ْم
ُّ َّو َّج َّع ْل َّنا ُّك ْم
ۜ ِش ُّعوبًاِ َّو َّق َّبَٓائِ َّلِلِ َّت َّعا َّرف

.ِِخ ۪بي ٌر
ّٰ ِع ْند
َّ ِاللِ َّع ۪لي ٌم
َّ ّٰ َِّاللِِاَّ ْت ٰقي ُّك ْ ۜمِاِ ّ َّن

ِ :ِاللِ َّعلَّ ْي ِِهِ َّو َّس ّلَّ َِّم
ُِّ ّٰ ِص ّلَّى
ِِ ّٰ ِول
ُِّ الِ َّر ُّس
َِّ َّق
َّ ِالل

ْ الِتَّ ْك ِس ِر
َّ ُُِّّر َّو ْيدًاِيَّاِأَّن َّْج َّشة
.ِاري َّر
ِ ِال َّق َّو

DE VROUW ALS EEN BEWAARGEVING VAN ALLAH

Beste broeders en zusters, de Islām kwam als een licht in de
duisternis in de periode van onwetendheid (al-jāhiliyya),
waarin meisjes levend werden begraven. De Profeet ﷺ
omschreef tijdens zijn afscheidspreek naast de Qurʾān en de
sunna ook de vrouwen als een bewaargeving (amāna). Dit
laat zien hoeveel waardering hij de vrouwen gaf. Helaas zien
we vandaag dat de vrouw niet de waarde krijgt die zij
verdient. De belangrijkste reden hiervoor is het idee dat de
vrouw niet dezelfde rechten zou hebben als de man. Echter,
de Qurʾān maakt geen onderscheid tussen vrouwen en
mannen in termen van beloning. Allah  ﷻverwacht hetzelfde
van mannen en vrouwen ten aanzien van dienaarschap. Beste
moslims, de Profeet  ﷺheeft zelfs niet één keer een vrouw
geslagen. We dienen net als de Profeet  ﷺbarmhartig en
rechtvaardig te zijn tegenover vrouwen, in de eerste plaats
richting onze moeders, dochters en zussen. Ik beëindig mijn
preek met een ḥadīth: “En de besten onder jullie, zijn
degenen die het beste zijn voor hun vrouwen.”1
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