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Introductie
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Smelting om te 
zuiveren

AfvalligheidToetsing

Al-Fitan 
نتفلا

21:35

67:2

Onduidelijke 
zaak

8:39

2:217

24:63

17:60

َنََطب اَمَو اَھْنِم َرَھَظ اَم َِنتِفْلا َنِم 0َِِّاب اُوذََّوَعت
“Zoek toevlucht bij Allāh van al-fitan, zowel de zichtbare als de onzichtbare.”

(Ṣaḥīḥ Muslim)

Hamza Akkar

Hedendaagse context vanuit 
religieus oogpunt



Gelovigen

Zwakkelingen

Duidelijke huichelaars

Al-Fitan 
verdelen 

mensen in 4 
groepen

Saboteurs

33:22

33:12

33:13

33:13
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Je weet de waarheid

De waarheid is onduidelijk

Twee posities 
m.b.t. al-FitnahVolg het!

Afzondering!

“Spoedig zal het beste bezit van een moslim schapen zijn die 
hij neemt richting de bergtoppen en de plaatsen waar regen 

valt, vluchtend met zijn geloof voor de fitan.” 
(Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)

“Blijf dan weg van al die groeperingen, zelfs al moet je je
vastbijten aan een boomstam totdat de dood jou bereikt

terwijl jij je in die staat bevindt.” 
(Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)

Regel: van Fitnah is alleen sprake als het een kwestie betreft waar 
onduidelijkheid over heerst. 9:49
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Ernst van deze
Fitan

“Voor de komst van het Uur zullen er Fitan zijn, zoals
flarden van de donkere nacht, waarbij een persoon

gelovig zal zijn in de ochtend en ongelovig in de 
avond, en ongelovig in de ochtend en gelovig in de 

avond. Mensen zullen hun religie verkopen voor een
onbeduidend werelds gewin.” (Sunan at-Tirmidhī)

“Bij Degene in Wiens Handen mijn ziel is, de wereld
zal niet vergaan totdat iemand langs het graf loopt
en zich erop werpt, zeggende: “O wee mij! Lag ik
maar op de plek van deze dode!” Niet vanwege
enige schuld, maar vanwege de Fitan.” (Ṣaḥīḥ

Muslim)

Hamza Akkar

َنََطب اَمَو اَھْنِم َرَھَظ اَم َِنتِفْلا َنِم 0َِِّاب اُوذََّوَعت
“Zoek toevlucht bij Allāh van al-fitan, zowel de zichtbare als de onzichtbare.”

(Ṣaḥīḥ Muslim)



Incorrecte 
beeldvorming

تاھبشلا

Verlangens
تاوھشلا

Manifestatie 
van al-Fitan 

Kennis
ملعلا

Zielsreiniging
3:164ةیكزتلا

62:2

2:129

Hamza Akkar

Het Boek van Allāh

“Waarlijk, vlak voor de komst
van het Uur zullen er dagen

zijn waarin onwetendheid zal 
zegevieren en kennis wordt 
weggenomen...” (Ṣaḥīḥ al-
Bukhārī en Ṣaḥīḥ Muslim)



Wapen

Middel van 
Allāh

Het Boek van 
Allāh

25:52

2:50

Sterkste effect

41:26

Regel: Het bestrijden van de middelen is historisch gezien nooit een succesvolle 
oplossing geweest in het trotseren van beproevingen. 

(Shaykh Farīd al-Anṣārī, Mājālis al-Qurʾān, volume 1, pagina 46)

Hamza Akkar

“Wees verheugd! Wees verheugd! 
Jullie getuigen toch dat er geen ware 

God is dan Allāh en dat ik de 
Boodschapper ben van Allāh?.” Ze 

zeiden: “Jazeker.” Hij zei: “Voorzeker, 
deze Qurʾān is een touw. Het ene 

uiteinde ervan is in de Hand van Allāh 
en het andere uiteinde ervan is in 

jullie handen. Houd er dus stevig aan 
vast, want jullie zullen dan nooit 

dwalen en absoluut nooit verloren 
gaan.” (Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān)

“Het Boek van Allāh is het Touw van 
Allāh dat vanuit de hemel naar de 

aarde hangt.” (Ṣaḥīḥ al-Jāmiʿ aṣ-Ṣaghīr)

Duidelijkheid

17:9



Incorrecte 
beeldvorming

تاھبشلا

Verlangens
تاوھشلا

Manifestatie 
van al-Fitan 

Kennis
ملعلا

Zielsreiniging
3:164ةیكزتلا

62:2

2:129

Hamza Akkar

Het Boek van Allāh

“Waarlijk, vlak voor de komst
van het Uur zullen er dagen

zijn waarin onwetendheid zal 
zegevieren en kennis wordt 
weggenomen...” (Ṣaḥīḥ al-
Bukhārī en Ṣaḥīḥ Muslim)

Kennis
ملعلا

Zielsreiniging
3:164ةیكزتلا

62:2

2:129

Aanbidding
ةدابعلا

7:170 48:29



“Allāh heeft gezegd: ‘Wie zich vijandig toont jegens iemand die aan Mij is 
toegewijd, daar zal Ik mee in oorlog zijn. Mijn dienaar komt nader tot Mij met 
niets waar Ik meer van houd dan de religieuze verplichtingen die Ik hem heb 
opgelegd. En Mijn dienaar komt steeds dichter tot Mij door vrijwillige daden 

totdat Ik van hem houd. Als Ik van hem houd, dan ben Ik zijn gehoor, waarmee 
hij hoort, zijn zicht waarmee hij ziet, zijn hand waarmee hij voelt en zijn benen 

waarmee hij loopt. Als hij Mij vraagt, geef Ik het hem beslist en als hij bij Mij 
toevlucht zoekt, sta Ik het hem beslist toe’.” (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)
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Incorrecte 
beeldvorming

تاھبشلا

Verlangens
تاوھشلا

Manifestatie 
van al-Fitan 

Kennis
ملعلا

Zielsreiniging
3:164ةیكزتلا

62:2

2:129

Hamza Akkar

Activisme
حالصإلا

Aanbidding
ةدابعلا

7:170

Het Boek van Allāh

“Waarlijk, vlak voor de komst
van het Uur zullen er dagen

zijn waarin onwetendheid zal 
zegevieren en kennis wordt 
weggenomen...” (Ṣaḥīḥ al-
Bukhārī en Ṣaḥīḥ Muslim)

Goddelijke 
steun

ةیالولا

2:50 48:29



Casus: Feminisme
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Wat is het feminisme?
Algemeen

Feminisme – uit het Frans féminisme, van de Latijnse woordstam femina = vrouw –
is de verzameling maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen, 

waaronder de vrouwenbeweging, die ongelijke (machts)verhoudingen tussen 
mannen en vrouwen kritisch analyseren en emancipatie nastreven op economisch, 
politiek, sociaal en persoonlijk vlak. Het feminisme komt op voor vrouwenbelangen, 
streeft opheffing na van ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, ijvert voor 

lichamelijke autonomie van vrouwen, vraagt aandacht voor onderwerpen die 
belangrijk zijn voor vrouwen en strijdt tegen huiselijk- en seksueel geweld. De vele 

verschillende stromingen van het feminisme hebben soms tegengestelde visies, 
maar op hoofdlijnen bestaat er wel overeenstemming.

Hamza Akkar

Wikipedia Klassenstrijd

Marxisme



Kern van de zaak

Ongelijkheid

Paradigma
framing

Man vs Vrouw Recht vs Onrecht

Wie kan daar 
tegen zijn?

Feministische 
benadering

Sharʿī
benadering

Hamza Akkar

Paranoia Helderheid



Recht vs Onrecht

Recht
قح

Waarheid
قح

Allāh
قحلا

Al-Ḥaqq is een constante
تباثلارمألاقحلا

Objectief, niet 
subjectief!

Shirk -> spelen 
voor God9:31

Het is een rechtvaardige strijd!
Hamza Akkar

Kom je op voor de waarheid of kom je op voor “de vrouw”?



Man vs Vrouw

Verdachtmaking van 
mannelijkheid

Eisen wat de man 
toebehoort

Mannen

Vrouwen

9:714:32

Versimpeling van de 
realiteit

In twijfel trekken wat 
hen toebehoort

Onteigening of 
vermannelijking

Actie -> reactie

Volkskrant

Het is een partijdige strijd!
Hamza Akkar

Kom je op voor de waarheid of kom je op voor “de vrouw”?

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-ideologie-van-feministen-in-het-westen-is-te-ver-doorgeschoten~b0675fd0/


Patriarchale fiqh?

Hamza Akkar



De ‘logica’
Subjectivering van recht 

en daarmee van waarheid

“Heiligheid” van de tekst?

Verdachtmaking van 
mannelijkheid

Mannelijke interpretatie
Patriarchaat

Vrouwelijke interpretatie
Feminisme

Dus..

Onrecht in de tekst ingeslopen

Ontdoen van onrecht uit de 
tekst

Je kunt de tekst niet 
verwerpen 47:9

11:18-9

Hamza Akkar

Paradigma “Man vs Vrouw”
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Shaykh Muḥammad at-Tāwīl
(d.1436H/2015C)



“Patriarchale en mannelijke fiqh” is een shayṭānī uitspraak.
(Shaykh Muḥammad at-Tāwīl, Lā Dhukūriyyah fil-Fiqh, pagina 13)

Gevolg

De vrouw zal fiqh haten

Fiqh is mannelijk

Mannelijk is onrecht

Fiqh is onrechtParadigma 
Man vs Vrouw

Ontkoppeling van vrouw en Sharīʿah
Het werk van de shayṭān

Rebelleren 
tegen Allāh

Hamza Akkar
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Drieledige denkfout

Het concept fiqh

Regelgevingen in de fiqh

De rol van de Faqīh(ah) 

1

2

3
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Het concept fiqh

Openbaring van 
Allāh

Ijtihād binnen 
de kaders*

Al-Aḥkām ash-Sharʿiyyah
Niet ‘slechts’ mensenwerk

33:36

24:63

24:51

10:51
*Kaders staan 

los van geslacht

ةیلیصفتلااھتلدأنمبستكملاةیلمعلاةیعرشلاماكحألابملعلا

Fiqh is de wetgeving van Allāh als uitdrukking van Zijn Wil en Zijn Bevel.
(Shaykh Muḥammad at-Tāwīl, Lā Dhukūriyyah fil-Fiqh, pagina 18)

1



Hamza Akkar

De rol van de Faqīh(ah) 

Toegeschreven als zijnde 
ontdekker, niet uitvinder!

Faqīh is geen wetgever, maar onderzoeker en 
verduidelijker van die wetgeving die onbekend was

33:36

12:40 6:57 12:67 28:70

40:12 28:88

18:26

Man en vrouw zijn hierin gelijk

Parameters zijn niet afhankelijk 
van geslacht

2



Voorbeelden
BEÏNVLOEDT GESLACHT DE FIQH?
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Voorbeeld 1

Recht van de vrouw om naar de moskee te gaan

ʿĀʾishah bint Abī Bakr (d.57H/678C)
zegt: “Als de Boodschapper van 

Allāh van de vrouwen had gezien 
wat wij vandaag de dag zien, dan 

had hij hen beslist verboden naar de 
moskee te gaan, zoals Banū Isrāʾīl 
hun vrouwen hebben verboden.” 

(Ṣaḥīḥ Muslim)

ʿAbdullāh ibn ʿUmar (d.73H/693C) 
stond ze wel toe op basis van de 

ḥadīth: “Verbied de vrouwen niet 
om naar buiten te gaan voor de 

moskee, en hun huizen zijn beter 
voor hen.” (Sunan Abī Dāwud) En: 
“Verbied de dienaressen van Allāh 
niet de huizen van Allāh.” (Ṣaḥīḥ al-

Bukhārī)

Verboden Toegestaan
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Voorbeeld 2

Recht van de vrouw op wilāyah in het huwelijk

ʿĀʾishah bint Abī Bakr (d.57H/678C)
zegt: “De vrouw heeft het recht niet 
om zelf haar huwelijksverbintenis te 
sluiten.” Dit baserend op de ḥadīth: 
“Welke vrouw dan ook die zichzelf 
huwt zonder de toestemming van 

haar walī, haar huwelijk is ongeldig, 
ongeldig, ongeldig!” (Sunan Abī

Dāwud)

Abū Ḥanīfah (d.150H/767C) staat 
het wel toe voor de verstandige, 

volwassen vrouw (rashīdah), omdat 
ze ook zelfstandig 

handelscontracten mag sluiten. 
Maar de meerderheid volgt hierin 

ʿĀʾishah vanwege de duidelijke tekst.

Verboden Toegestaan
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Voorbeeld 3

Recht van de definitief gescheiden vrouw op nafaqah en 
onderdak gedurende haar ʿiddah

Fāṭimah bint Qays, behorend tot de 
eerste Muhājirāt, was van mening 
dat de definitief gescheiden vrouw 

geen recht heeft op nafaqah en 
onderdak.

ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb (d.23H/644C) 
was de mening toegedaan dat de 
definitief gescheiden vrouw zowel 

recht heeft op nafaqah als op 
onderdak.

Verboden Toegestaan

MālikiyyahḤanābilah Ḥanafiyyah
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Voorbeeld 4

Recht van de weduwe op onderdak van haar overleden 
echtgenoot

ʿĀʾishah bint Abī Bakr (d.57H/678C) 
vond dat de weduwe geen recht

heeft op onderdak van haar
overleden echtgenoot

ʿAbdullāh ibn ʿUmar (d.73H/693C) 
was van mening dat de weduwe wel 

recht heeft op onderdak van haar 
overleden echtgenoot gedurende 

haar ʿiddah op basis van 2:240.

Verboden Toegestaan
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Voorbeeld 5

Recht van de definitief gescheiden vrouw tijdens de 
doodziekte van haar man op erfenis

ʿĀʾishah bint Abī Bakr (d.57H/678C) 
was van mening dat ze geen recht

had op erfenis als haar ʿiddah 
voorbij was

Imām Mālik ibn Anas (d.179H/795C) 
was de mening toegedaan dat zij 

wel recht heeft op erfenis, al trouwt 
ze met een andere man.

Verboden Toegestaan
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Voorbeeld 6

Khulʿ met als “afkoopsom” alles wat de vrouw bezit

ʿAlī ibn Abī Ṭālib (d.40H/661C) zag 
dat anders en in zijn opinie was het 
niet toegestaan meer te geven dan

wat de vrouw aan bruidsprijs
(ṣadāq) ontving.

Ar-Rabīʿ bint Muʿawwidh is van 
mening dat het geldig en toegestaan 
is. Zij had zelf de khulʿ op die manier 

gedaan en ʿUthmān ibn ʿAffān
(d.35H/656C) keurde dat goed.

Verboden Toegestaan
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Voorbeeld 7

Het executeren van een vrouw die afvallig is geworden 
(murtaddah)

ʿAbdullāh ibn ʿAbbās (d.68H/687C) 
verbiedt het doden van vrouwen, 

want zij vormen geen oorlogsvijand. 
Abū Ḥanīfah (d.150H/767C) volgt 

deze mening.

ʿĀʾishah bint Abī Bakr (d.57H/678C) 
is van mening dat een afvallige 

vrouw moet worden geëxecuteerd 
(net zoals het geval bij de man). De 

meerderheid is deze mening 
toegedaan.

Verboden Toegestaan
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Voorbeeld 8

Het executeren van een vrouw die zwarte magie bedrijft 
(sāḥirah)

ʿUthmān ibn ʿAffān (d.35H/656C) zag 
dit niet als reden voor executie bij
een vrouw. Hij bekritiseerde ook

Ḥafṣah voor haar handelen.

Ḥafṣah bint ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb 
(d.45H/665C) was van mening dat 
een sāḥirah geëxecuteerd moest

worden. Zo liet zij een dienstmeid
van haar executeren omdat ze

zwarte magie op haar uitvoerde.

Verboden Toegestaan



Geen strijd tussen de geslachten

9:71

Inspanning in het ontdekken van 
de Goddelijke Wil

ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb
(d.23H/644C) en de 

kritiek van de vrouw in 
het vastleggen van een 

plafond voor de 
bruidsprijs. (Mukhtaṣar 

Ibn Kathīr)

ʿAbdullāh ibn Masʿūd 
(d.33H/653C) en de 

kritiek van de vrouw op 
zijn vervloeking van 

vrouwen die epileren, 
tatoeëren en hun 

tanden vijlen. (Ṣaḥīḥ al-
Bukhārī)

4:20 59:7

Twee gevallen van 
kritiek van ʿĀʾishah bint
Abī Bakr (d.57H/678C) 

op Abū Hurayrah
(d.57H/676C) waarin hij
volgens haar een ḥadīth 

incorrect overlevert. 
(Sunan Abī Dāwud)

57:22

1 2 3
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Regelgeving in de fiqh3

Gelijkheid in rechten, 
plichten en beloning

33:353:195 9:71

“De vrouwen zijn de wederhelft van de 
mannen.” (Sunan Abī Dāwud)

De regel!

Uitzonderingen zijn op één 
hand te tellen

Geen verheffing van de man

Geen verlaging van de vrouw

Rolverdeling!

“De Boodschapper van Allāh kwam een keer naar ons met in zijn ene hand een stof van 
zijde en in de andere hand goud. Vervolgens zei hij: “Deze twee zijn ḥarām voor de mannen 

van mijn Ummah, ḥalāl voor hun vrouwen.”” (Sunan Ibn Mājah)

2:228
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Verlichtingen voor de vrouw 

“De vrijdag is een 
vastgestelde plicht op elke 
moslim om na te komen in 
congregatie, behalve voor 

vier [mensen]: een slaaf die 
in het bezit is [van zijn 

meester] of een vrouw of 
een kind of een zieke.” 

(Sunan Abī Dāwud)

Vrijdagdienst Congregatie

“Verbied jullie vrouwen niet 
[naar] de moskeeën [te 

komen], hoewel hun huizen 
beter zijn.” (Sunan Abī

Dāwud)

ʿĀʾishah bint Abī Bakr 
(d.57H/678C) zei: “Ik vroeg

de Profeet om toestemming
voor de jihād, waarop hij

zei: “Jullie jihād is de Ḥajj.”” 
(Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)

Jihād

Regel: Mannelijkheid en vrouwelijkheid geen geldige ʿillah in het vastleggen 
van regel- en wetgeving

ʿIbādāt

Muʿāmalāt

Akhlāq
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Regel: Mannelijkheid en vrouwelijkheid geen geldige ʿillah in het vastleggen 
van regel- en wetgeving

ʿIbādāt

Muʿāmalāt

Akhlāq
Getuigenis

Erfenis Wilāyah

Rechtspraak

De tekst is expliciet

Uitzonderingen

Geen qiyās in deze 
uitzonderingen

Vrouwen geïncludeerd in 
mannelijke meervoudsvorm



Het gezin
DE FUNDERING 
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Gelijk in kuisheid en bevrediging, MAAR...

Man betaalt bruidsprijs (ṣadāq)

4:4 4:25 4:24 4:20

Man draagt alle kosten van 
walīmah en bruiloft

De Profeet zei tegen ʿAbdur-
Raḥmān ibn ʿAwf: “Doe de 

walīmah, al is het met slechts één 
schaap.” (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)

Voorbode naar het huwelijk

2:187
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Gelijk in kuisheid en bevrediging, MAAR... Tijdens het huwelijk

“Voed hen waarmee jullie jezelf 
voeden en kleed hen waarmee 
jullie jezelf kleden.” (Sunan Abī

Dāwud)

Man draagt nafaqah en alle 
financiële lasten van het huis

Toegestaan zonder zijn 
medeweten van zijn bezit te 

nemen wat nodig is als hij 
tekortschiet in nafaqah

“Neem wat voldoende is voor jou 
en jouw kind naar redelijkheid (bil-

maʿrūf). ” (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)
Bediening?

2:187
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Gelijk in kuisheid en bevrediging, MAAR... Na het huwelijk

Man heeft alimentatieplicht na te 
komen tijdens ʿiddah (al-mutʿah) Voogdijschap gaat naar moeder, 

financiële zorgplicht blijft op vader 

“Jij hebt meer recht op hem (het 
kind), zolang je niet hertrouwt.” 

(Sunan Abī Dāwud)

2:241 2:236 65:1

2:187



Wat betekent dit?

Vrijstelling van financiële verplichtingen

Waardigheid van de vrouw 
staat gelijk aan waardigheid 
van de gehele samenleving

Gezondheid
( ةحصلا )

Rust
( ةحارلا )

Bescherming tegen 
vernedering

( لاذتبالانعةنایصلا )

Moederschap
( ةومألا )

Bekommernis
( قافشإلا )

Eer
( فرشلا )

Hoezo?

W
aa

ro
m

?

Beschaving!

Hamza Akkar

Recht op qiwāmah absoluut?

4:34



Echtelijk leven
CONFLICTHANTERING

Hamza Akkar



Omgang met de vrouw

Expliciet verplicht 
(wājib) haar goed te 

behandelen

65:62:231

Expliciet verboden 
(ḥarām) haar slecht te 

behandelen

4:192:229

Zelfs in geval van overspel

Wederzijdse 
afwijzing

( ناعللا )

Echtscheiding
( قالطلا )

Goede 
instandhouding
( فورعملابكاسمإلا )

Hamza Akkar



Schade die niet-sharʿī is 
vanuit de man

Vrouw volledig het recht om 
zichzelf te scheiden

Al gebeurt het 
maar één keer!

Hoe stellen we het vast?

Uiterst 
versoepeld

Geen ooggetuige, maar 
oorgetuige voldoende

Van wie?

Vrouwen, buren, knechten etc.

Schade is o.a:

• Haar beledigen of haar 
ouder(s)

• Haar negeren
• Je gezicht afwenden in bed
• Haar voeden van al-ḥarām
• Andere echtgenote(s) 

voortrekken

Waarborging van haar geluk
en waardigheid

Hamza Akkar



Conflict 
( زوشنلا )

Rebels gedrag, verwaarlozing, niet (volledig) nakomen van 
plichten, tekort worden gedaan in rechten

Vermaning
( ظعولا )

Afstand
( رجھلا )

Lichtelijk slaan
( فیفخلابرضلا )

4:34

Alleen voor de vrouw? 
Nee! Ook de man

Hoe bij de man?Rechter vervult zijn positie 
die hij heeft bij zijn vrouw

Waarom?

• Fysieke correctie 
(vrouw): binnenshuis
• Eer en waardigheid 

van koppel!
• Geseling (man): 

buitenshuis
• Afschrikeffect bij 

andere mannen!

Nushūz is een zonde die 
correctie vereist 

ongeacht geslacht

نمفدھلاققحیاللعفلك
ھعرشزوجیالھتیعورشم

Hamza Akkar

Misbruik? Al-Qiṣāṣ!



Conflict voorkomen

Hamza Akkar

Fiqh adviseert verzoening 
( حلصلا )

4:35 4:128

Afzien van bepaalde rechten 
(geven en nemen) 

Geldt voor zowel man als 
vrouw

Verhaal van Sawdah bint 
Zamʿah (d.54H/674C) met 

de Profeet



Een ‘defect’ bij een van de 
partners 

Hamza Akkar

Man Vrouw

Mag vrouw niet 
‘afwijzen’ ( درلا ) bij 
nieuwe ‘defecten’, 

enkel bij oude

Mag man wel 
‘afwijzen’ ( درلا ) bij 
zowel nieuwe als 

oude ‘defecten’, zelfs 
in geval van 
huidskleurAccepteren, mee leren leven of 

echtscheiding met alle financiële 
gevolgen van dien

Inclusief doof-, 
stom- en 
kaalheid

1



Een ‘defect’ bij een van de 
partners 

Hamza Akkar

Geslachtsafwijkingen en 
maagdelijkheid?

Vrouw wordt te allen tijde geloofd, zowel haar 
ontkenning van bestaan dan wel oudheid

Geen medische check

Waarom?

2

Eer en waardigheid!

Ibn ʿArafah 
(d.803H/1401C) zegt: 

“Een vrije vrouw wordt 
niet ontbloot voor dit 

soort zaken.”

Latere geleerden veranderden 
standpunt (tegengaan misbruik)

Check moet gedaan 
worden door vrouwen

en hun getuigenis is 
voldoende (tenzij er 
geen vrouwen zijn)



Reden om te pleiten voor masculinisme in de fiqh?

Greep uit claims die vrouw 
ongecontroleerd kan maken

Beëindiging van haar ʿiddah

Claim Gevolg

Echtgenoot kan haar niet meer 
terugnemen bij herroepelijke ṭalāq

Continuering van haar ʿiddah Recht op erfenis als echtgenoot 
overlijdt in herroeperlijke ṭalāq

In menstruatie op moment van 
ṭalāq

Echtgenoot gedwongen haar terug 
te nemen 2:228

Ontmaagd bij afzondering door 
echtgenoot

Recht op volledige bruidsprijs 
(ṣadāq) en geen medische check!

Enz... Enz...
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Context
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Kern van de zaak

Ongelijkheid

Paradigma
framing

Man vs Vrouw Recht vs Onrecht

Wie kan daar 
tegen zijn?

Feministische 
benadering

Sharʿī
benadering

Hamza Akkar

Stereotypering
Sharīʿah

Geluk
Jāhiliyyah

Paranoia Helderheid
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Vier oorzaken

Afwijzing 
( ضارعإلا )

Hamza Akkar

Kritiek
( ضارتعإلا )

Herinterpretatie
( لیوأتلا )

Selectiviteit
( ةیئاقتنالا )

49:1

9:102

33:36 24:48-51

Humanisme Vergoddelijking van de 
IK2:208 45:23

6:162

1

2

3

4

4:65



Incorrecte 
beeldvorming

تاھبشلا

Verlangens
تاوھشلا

Manifestatie 
van al-Fitan 

Kennis
ملعلا

Zielsreiniging
3:164ةیكزتلا

62:2

2:129
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Activisme
حالصإلا

Aanbidding
ةدابعلا

7:170

Het Boek van Allāh

“Waarlijk, vlak voor de komst
van het Uur zullen er dagen

zijn waarin onwetendheid zal 
zegevieren en kennis wordt 
weggenomen...” (Ṣaḥīḥ al-
Bukhārī en Ṣaḥīḥ Muslim)

Goddelijke 
steun

ةیالولا

2:50 48:29



Kijktip
Youtube

Dr. Eyad Qunaibi
يبینق دایإ روتكدلا ةأرملاةلسلس

Video (playlist)

De ‘bevrijding’ van de vrouw
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Discussie
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