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ِيم
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ِِ
ِب ْس
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ِ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

De moslims waren in het jaar 10 H. (632 na Chr.) vetrokken
om de Afscheidsbedevaart (ḥajjat al-wadāʿ) te verrichten.
Onder de aanwezigen bevonden zich ook de echtgenotes van
de Profeet ﷺ. De kamelen waarop de vrouwen reden, pasten
hun pas aan op het ritme van de prachtige stem van Anjasha,
die oorspronkelijk uit Abessinië (al-Ḥabash) kwam. Anjasha
las gedichten voor, uit enthousiasme voor deze heilige reis,
terwijl zijn melodie zowel de kamelen als de aanwezigen
betoverde. Echter, door deze ritmiek en opwelling werden de
kamelen opgejaagd en de schokken zorgden ervoor dat de
vrouwen zich ongemakkelijk voelden. De Profeet  ﷺbegon
zich zorgen te maken en zei met zijn gebruikelijke beleefdheid
tegen Anjasha: “Voorzichtig, o Anjasha! Breek de glazen
vaten niet!”1 De Profeet  ﷺgebruikte het woord “alqawārīr”, dat wil zeggen “glazen vaten” of “kristallen” om
zijn echtgenotes en andere vrouwen die zich op de kamelen
bevonden aan te duiden. Door deze stijlfiguur te gebruiken
liet hij zien dat vrouwen gevoelig en kwetsbaar kunnen zijn.
Daarmee maakte hij ook meteen duidelijk hoe waardevol
vrouwen zijn. Deze fijnzinnigheid van de Profeet  ﷺkan
nergens worden aangetroffen.
Beste broeders en zusters!
Samenlevingen die hun vrouwen achterstellen, zijn gedoemd
achter te blijven. De Islām kwam als een licht in de duisternis
in de periode van onwetendheid (al-jāhiliyya), waarin het
gebruikelijk was dat meisjes levend werden begraven. Het feit
dat de Profeet  ﷺtijdens zijn Afscheidspreek naast de Qurʾān
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en de sunna ook de vrouwen bestempelde als een
bewaargeving (amāna), laat zien hoeveel waardering hij de
vrouwen gaf. Zo waarschuwde hij zijn umma om hier attent
op te zijn.
Beste gelovigen!
Allah  ﷻmaakt in de heilige Qurʾān geen onderscheid in
geslacht wanneer Hij spreekt over beloning en straf; Hij
presenteert de man én de vrouw als twee
verantwoordingsplichtige individuen. Helaas zien we
vandaag dat de vrouw niet de waarde krijgt die zij verdient.
Wreedheid, geweld, intimidatie, misbruik en doodslag
richting vrouwen komen nog altijd voor. De belangrijkste
reden hiervoor is het idee dat de vrouw niet dezelfde rechten
zou hebben als de man. In de praktijk komt dit erop neer dat
de vrouw wordt achtergesteld en oneerlijk wordt behandeld
bij het verdelen van eigendom. Dit terwijl Allahُُ ﷻin de
Qurʾān zegt: “Voorwaar, Ik laat het werk van de
werkenden van jullie niet verloren gaan, zij het van een
man of [van een] vrouw.”2 Vrouwen en mannen worden
dus gelijk beloond. Ook bij onderwerpen als diefstal, overspel
en het bewaren van de kuisheid die in de Qurʾān worden
behandeld, zien we dat Allah  ﷻhetzelfde verwacht van
mannen en vrouwen in termen van dienaarschap.
Beste moslims!
Als umma van de Profeet  ﷺzijnde, lukt het ons soms niet om
ons te houden aan zijn adviezen. De Profeet  ﷺadviseerde
Allah  ﷻte vrezen aangaande de vrouwen. Hoewel we het pad
van de Profeet  ﷺdienen te volgen, die zelfs niet één keer een
vrouw heeft geslagen, vergeten we maar al te snel dat we
zowel in materiële als in geestelijke zin barmhartig en
rechtvaardig dienen te zijn tegenover vrouwen, in de eerste
plaats richting onze moeders, dochters en zussen. Laten we
dus gehoor geven aan de oproepen van de Profeet ﷺ, die zei:
“En de besten onder jullie, zijn degenen die het beste
zijn voor hun vrouwen.”3 Ik beëindig mijn preek met een
vers uit de Qurʾān: “O mensheid! Voorwaar, Wij hebben
jullie geschapen uit een man en een vrouw, en Wij
hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, zodat
jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van
jullie bij Allah, is de meest godvrezende onder jullie.
Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.”4
Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
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