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Shaykh ʿAlī b. Yaḥyā al-Ḥaddādī schreef het volgende: 
 

Alle lof is aan Allah de Heer der Werelden. Vrede en zegeningen zij met onze profeet 

Mohammed  zijn familie en al zijn metgezellen. 

Vervolgens dit:  

O Nobele lezer,  

Eenieder van jullie zal door zijn Heer worden opgewekt na zijn dood ter 

ondervraging en afrekening over hetgeen hij heeft voortgebracht (aan handelingen) 

in deze wereld. Een van de zaken waar een dienaar over gevraagd zal worden is zijn 

familie en kinderen. Hoe heb jij hen verzorgd en opgevoed? Hierover zegt de profeet 

: 

"De man is een hoeder over zijn huishouden en verantwoordelijk over zijn kudde. En een vrouw is 

een hoedster over het huis van haar man en verantwoordelijk over haar kudde (degenen die onder 

haar hoede vallen)." 

Het onderwerp over het opvoeden van kinderen is zeer breed maar ik zal me in het 

specifiek beperken tot het opvoeden van dochters. Dit vanwege het groot belang en 

effect dat zij hebben op de maatschappij met betrekking tot hun karakter en 

manieren.  

Want zodra zij groot wordt, neemt zij de positie in van echtgenote, moeder, lerares 

en andere belangrijke zaken die haar te wachten staan in het leven. Als zij zich dus 

rectificeert dan zullen ten gevolgen daarvan vele zaken worden gerectificeerd en als 

zij haarzelf ruïneert dan zullen ten gevolgen daarvan vele zaken worden geruïneerd.  

Dit artikel bestaat uit de volgende punten: 

▪ De gunsten van het hebben van dochters en de valsheid van hetgeen 

plaatsvond gedurende de pre-islamitische (Jāhiliyya) tijdsperiode.  

▪ Het goed zijn tegen dochters (voorbeelden en methoden). 

▪ Middelen ter bescherming van hen in deze tijd (hedendaagse maatschappij). 
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De gunsten van het hebben van dochters  

en de valsheid van hetgeen plaatsvond gedurende  

de pre-islamitische tijdsperiode 

Wanneer wij kijken naar het Boek van Allah dan zien wij dat het Boek van Allah de 

mensen van het Pre-islamitische tijdsperiode verafschuwt. Het was zo dat een 

persoon afschuw toonde wanneer hij bij de geboorte het nieuws kreeg dat het een 

dochter was. Zodanig dat zijn gezicht betrok terwijl hij erg kwaad was. Vervolgens 

schaamde hij zich voor zijn volk en verborg zich voor hen. Vervolgens zei hij tegen 

zichzelf: "Moet ik haar levend begraven of moet ik haar laten op minachting?" Allah 

verafschuwde dit en verweet hen hiervoor.  

Er zijn echter nog mannen waarbij deze pre-islamitische manieren nog voortleven 

in hun harten. In het specifiek wanneer zijn vrouw dochters blijft krijgen. Dit terwijl 

de vrouw te vergelijken is met aarde die datgene voortbrengt wat de zaaier strooit 

aan zaadjes. En het komt zelfs voor dat de man scheidt van zijn vrouw vanwege deze 

kwestie vlak nadat zij bevallen is.  

Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen deze onwetendheid en grofheid. Ook zagen zij 

tijdens de pre-islamitische tijdsperiode de vrouw als niets noemenswaardig. Zelfs dat 

een man zijn dochter begroef maar daarnaast wel zijn hond opvoedde en zijn vee te 

eten gaf. Vervolgens heeft Allah deze lage ideologie tenietgedaan en de status van de 

vrouw verheven en haar geplaatst op haar natuurlijke positie. Een positie die haar 

schikt met betrekking tot haar rechten en ervoor zorgt dat zij haar verplichtingen 

kan uitvoeren. Hij (Allah) heeft haar aangesproken zoals hij de mannen heeft 

aangesproken in hun verplichtingen en verboden. Hij heeft haar specifieke 

regelgevingen gegeven die passen bij haar natuurlijke staat. 

Het baren van kinderen is een kwestie van voorbeschikking (Qadr) en ligt in de 

handen van Allah. Hij is degene die zonen schenkt aan wie Hij wil en anderen zonen 

en dochters schenkt en weer anderen beproeft met onvruchtbaarheid. Allah (تعالى) 

zei: 

َ ُمۡلُك } ه َٰتَ ٱلِّّلَ َٰو  م  ۡرَض  ٱو   لسه
 
آُء  ۡۡل ن ي ش  ُب لَم  ي ه  َٰٗثا و  آُء إَن  ن ي ش  ُب لَم  ه  ُۚ ي  آُء ا ي ش  ۡلُُق م  َي 

ُكور  ٱ ُۚ إَنههُ  يه ذلُّ قَيًما آُء ع  ن ي ش  ُل م  ي ۡجع  َٰٗثاۖ و  اٗنا ِإَون  وَُّجُهۡم ُذۡكر  ۡو يُز 
 
لَيٞم ق َديٞر  ۥأ  {ٍّع 
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"Hij schenkt vrouwelijke (nakomelingen) aan wie hij wil en Hij schenkt 

mannelijke (nakomelingen) aan wie Hij wil. Of Hij schenkt hun beiden 

vrouwelijke en mannelijke (nakomelingen). En Hij maakt onvruchtbaar wie 

Hij wil." [Ash-Shūrā (42):49/50] 

Overpeins het bovengenoemde vers. De meisjes worden voor de jongens genoemd 

ter weerlegging tegen degene die meisjes minachten, hun status kleineren en hen als 

niets noemenswaardig zien. Wees dus tevreden met hetgeen Allah voor jou bepaald 

heeft want je weet niet waar het goede zich bevindt. Hoeveel vaders kregen het goede 

nieuws van een zoon dat later een ramp werd voor hen, hun leven zuur maakte en 

hun zorgen en verdriet liet toenemen. En hoeveel vaders irriteerden zich toen ze het 

goede nieuws kregen van een dochter terwijl ze een zoon verwachtten. Vervolgens 

werd deze dochter een helpende hand, barmhartig hart en een steun gedurende zijn 

leven. 

Dus nu begrijpen we dat de werkelijke tevredenheid niets te maken heeft met dat de 

pasgeborene een jongetje of meisje is. Echter, waar het om gaat is dat het vrome en 

goede nakomelingen zijn. Of dit nu een jongetje of meisje is! Allah (تعالى) zegt als 

beschrijving over de dienaren van de Barmhartige: 

َين  ٱو  } ُذّرَيه  ذله ََٰجن ا و  ۡزو 
 
ۡب َل  ا َمۡن أ بهن ا ه  ُقولُون  ر  ۡعُُيٖ و  ٰـَ ي 

 
ة  أ ۡلن اٱتَن ا قُره اًما  ۡجع  لَۡلُمتهقَُي  إَم 

  { مس

"En degenen die zeggen: Onze Heer, schenk ons van onze vrouwen en onze 

nakomelingen een verkoeling voor de ogen en maak ons leiders voor de 

Muttaqūn (vromen)." [Al-Furqān (25):74] 
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Goed zijn voor dochters  

[Voorbeelden en de effecten ervan] 

O moslimbroeder: 

Wanneer Allah je begunstigt met dochters geef hen dan een goede opvoeding, 

spendeer aan hen en behandel hen goed en zoek hierbij de beloning van Allah (تعالى). 

Weet je (wel) wat jouw beloning bij Allah zal zijn wanneer je dit doet?  

Je zal dan samen met de profeet  zijn in het hiernamaals. In een overlevering 

zegt de profeet  het volgende: 

"Degene die twee dochters onderhoudt totdat zij de volwassenheid bereiken zal samen met mij op de 

dag der opstanding komen zoals dit: de profeet  voegde zijn vingers samen om dit aan te 

tonen." 1 

Hij  heeft ook gezegd: 

"Degene die door zijn dochters met iets beproefd wordt 2 en vervolgens goed is jegens hen, dan zal 

dit een bescherming voor hem zijn tegen het hellevuur." 3  

En het goed zijn jegens hen vindt plaats op de volgende manier: 

❖ Het uitzoeken van een goede moeder. Dit is een van de eerste voorbeelden in het 

goed zijn jegens de nakomelingen. Want de rechtschapenheid van de moeder is 

met de wil van Allah een reden voor de rechtschapenheid van haar kinderen. En 

hoeveel nakomelingen zijn door Allah beschermd door middel van de 

rechtschapenheid van hun ouders. 

 

❖ Het uitzoeken van een goede naam. Want de naam heeft een effect op degene 

die deze draagt. Er zijn verschillende namen. Sommige zijn aanbevolen of 

toegestaan en anderen zijn afgeraden of verboden. Echter vandaag de dag zijn 

mensen zich gaan bezighouden met het zoeken naar nieuwe namen zonder te 

kijken naar hun betekenis of regelgeving. Hoeveel meisjes dragen een naam met 

een slechte betekenis en hoeveel meisjes dragen een buitenlandse naam terwijl zij 

Arabische ouders hebben in een Arabische omgeving leven!? 

 

                                                            
1 Overgeleverd door Muslim. 
2 Voetnoot vertaler: i.e. dat het bepaald is door Allah dat hij twee dochters krijgt.  
3 Overgeleverd door al-Bukhārī & Muslim. 
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❖ Hen voorzien met fysieke benodigdheden zoals eten, kleding en medicijnen. Het 

streven hierin is een reden voor het binnentreden van het paradijs. Een zeer arme 

vrouw kwam samen met haar twee kinderen bij ʿĀʾisha . ʿĀʾisha zei: "Ze 

vroeg mij maar ik kon haar niets aanbieden behalve een dadel. Ze nam deze dadel 

en splitste deze in tweeën voor haar (twee) kinderen zonder er zelf van te eten. 

Vervolgens stonden zij en haar kinderen op en gingen weg. Daarna kwam de 

profeet  binnen en vertelde ik hem wat er gebeurd was. Hij  zei 

toen: "Voorwaar, Allah heeft het (vanwege deze daad) verplicht gesteld dat zij het paradijs 

binnentreedt en haar gered van het hellevuur." 4  

 

❖ Hen te eren en genegenheid en barmhartigheid te tonen. Wanneer Fāṭima  

bij de boodschapper van Allah  binnen kwam zei hij tegen haar: "Welkom 

mijn dochter." Op een dag leidde hij  de mensen in het gebed terwijl hij 

Umāma de dochter van zijn dochter Zaynab (i.e. kleindochter) droeg. Wanneer 

hij de rukūʿ verrichtte plaatste hij haar op de grond en wanneer hij omhoogkwam 

pikte hij haar op. Het was alsof hij bang was dat er niemand was om voor haar te 

zorgen (dus nam hij haar mee). Of het kan zijn dat hij dit (islamitisch) wilde 

vaststellen voor de mensen zodat zij zijn leiding zouden volgen . De 

profeet  was de meest barmhartige persoon jegens kinderen en het 

maakte niet uit of het nu jongetjes of meisjes waren. Beiden kuste hij, aaide hen 

over hun hoofd, maakte duʿāʾ voor hen en speelde met hen. En hier zit veel 

goeds in. Iedere keer wanneer het meisje groter wordt neemt haar behoefte toe 

om respect en waardering te voelen. Dus wanneer zij voorziet wordt van deze 

behoeften en zij voelt dat ze in het huis van haar ouders een positie heeft en 

gewaardeerd wordt dan helpt dit haar in haar stabiliteit, het verkrijgen van rust 

en standvastigheid. Echter wanneer zij minachting en verwaarlozing ziet en dat 

zij (alleen maar) wordt aangesproken met bevelen en verboden en (alleen maar) 

opgedragen wordt om taken uit te voeren, dan zal dit een afkeer bij haar brengen 

voor haar huis en familie. Het kan zelfs zijn dat de shayṭān bij haar influistert 

waardoor zij datgene wat zij mist aan genegenheid en tederheid gaat zoeken in de 

verboden zaken. Zaken die haar zullen leiden naar haar afgrond. En alleen Allah 

weet waar zij zal eindigen.  

 

❖ Het tonen van rechtvaardigheid tussen haar en haar broers en zussen. Wanneer 

zij onrecht voelt en ervaart dat (de ouders) meer aangetrokken zijn tot anderen 

dan ontwikkeld er zich in haarzelf een afkeer tegen haar ouders en haat jegens 

                                                            
4 Overgeleverd door al-Bukhārī & Muslim. 
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degene die boven haar begunstigd wordt. Vrees dus Allah en wees rechtvaardig 

met jullie kinderen. Wanneer men hen (de kinderen) voorziet dan dient men dit 

te doen naar gelang de behoefte. Wat betreft het geven van geld zonder 

compensatie (d.w.z. een gift), daarbij hebben de jongetjes recht op twee keer 

zoveel dan meisjes. Echter wanneer men hen allen hetzelfde (evenredige) geeft 

dan is dit goed. 

 

❖ Hen op te voeden op een islamitische manier en hen hiermee bekend maken op 

een jonge leeftijd. Men dient haar op te voeden met de etiketten in het vragen 

van toestemming om binnen te komen en met de etiketten van eten, drinken en 

de etiketten van kleding. Zo ook het memoriseren van wat Qorʾān en de wettelijk 

vastgestelde smeekbeden. Het leren van de wuḍūʾ en het gebed en haar het gebed 

op te dragen wanneer zij zeven jaar wordt en het haar te verplichten wanneer zij 

tien wordt. Als zij met het goede opgroeit en ervan houdt dan zal het gemakkelijk 

voor haar zijn om zich hieraan te houden en er standvastig op te blijven. 

 

❖ Hen te onderwijzen en voor te bereiden in hetgeen ze nodig heeft met betrekking 

tot het huwelijkse leven. Hoe ze om dient te gaan met haar man en hoe ze het 

huishouden dient te verrichten zoals het koken, schoonmaken en dergelijke. 

Want er zijn gezinnen die nalatig zijn geweest in dit aspect. Dus wanneer de 

jongedame verhuist naar het huis van haar echtgenoot terwijl ze niet goed is in 

het koken of omgang, kan het zijn dat haar echtgenoot weinig geduld heeft en 

snel boos wordt waardoor er vroegtijdig problemen ontstaan. Dit kan dan leiden 

tot een scheiding. 

 

❖ Haar snel te huwen wanneer ze de leeftijd van (vrouwelijke) volwassenheid 

bereikt en een man met goede religie, integriteit en gedrag haar de hand komt 

vragen en zij tevreden is met hem. Dit is een van de beste manieren om goed te 

zijn tegen haar. Want het uitstellen van haar huwelijk is een van de grootste reden 

voor haar afdwaling van het rechte pad. Vooral in deze tijd! Haar voogd dient 

haar huwelijk te vergemakkelijken qua bruidsschat en andere voorwaarden. Dit 

allen zal degene die wensen om te trouwen aansporen om haar de hand te komen 

vragen en in de toekomst (na haar) haar zussen. Een moslimgezin dient op te 

passen om haar huwelijk uit te stellen met als argument dat zij haar onderwijs 

dient af te maken of dat zij nog jong is en dergelijke excuses. Want dit keert op 

een slechte wijze terug naar de gemeenschap.  

De banden met hen onderhouden en hen te bezoeken na hun huwelijk. Men dient 

te zoeken naar haar behoeften en de problemen die zij ondervindt voor haar op te 
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lossen. Haar vreugde en verdriet dient gedeeld te worden. Het gezin en in het 

specifiek de moeder dient op te passen om zich te bemoeien met het leven van haar 

dochter. Want wanneer zij (de moeder) zich veel bemoeit met zaken die haar niet 

aangaan dan kan dit schade toebrengen aan het huwelijk van haar dochter. 
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Middelen ter bescherming van de hedendaagse gevaren 

Het zal je niet ontgaan o moslimbroeder dat we in een tijdperk leven met vele 

beproevingen. In dit tijdperk zijn de wegen van kwaadheden en dwalingen 

voorbereidt zoals dat nog niet gekend is in de voorgaande tijdsperken. En dit is een 

bevestiging van jouw verantwoordelijkheid die jij draagt. Het is een plicht dat jij je 

inspanningen verdubbelt in het opvoeden, adviseren, leiden en het nemen van de 

islamitische middelen. Hier volgen in het kort de middelen ter bescherming. 

❖ De standvastigheid en rechtschapenheid van de vader en moeder. Want de 

rechtschapenheid van de ouders is een reden voor de bescherming van Allah 

voor de nakomelingen. Zoals Allah (تعالى) zegt in hoofdstuk al-Kahf in het 

verhaal van Musā en al-Khidr: 

 

اٱف  } ل ق  ۡهل  ق ۡري ٍة  نط 
 
ت ي آ أ

 
ٰٓ إَذ آ أ َّته ٓ ٱح  ا م  ا  ۡست ۡطع  ا فَيه  د  ا ف و ج  ّيَُفوُهم  ن يُض 

 
ب ۡواْ أ

 
ا ف أ ۡهل ه 

 
أ

هُ  ق ام 
 
ضه ف أ ن ي نق 

 
اٗرا يُرَيُد أ ۡجٗرا  ۥۖ َجد 

 
ل ۡيهَ أ ۡذت  ع  هخ    { يمق ال  ل ۡو َشۡئت  َل 

 

"Zo gingen zij verder totdat zij enkele bewoners uit een stad ontmoetten 

en hen om voedsel vroegen, maar zij weigerden hen gastvrijheid te 

verlenen. Toen vonden zij daar een muur die dreigde in te storten, maar 

hij (al-Khidr) zette deze recht. Hij (Musā) zei: Als je had gewild, zou je 

hiervoor zeker een vergoeding kunnen aannemen." [Al-Kahf (18):77] 

 

Al-Khidr legt later de reden uit voor het maken van deze muur zonder er een 

vergoeding voor te nemen:  

 

ا } مه
 
أ ارُ ٱو  د  ُۡيَ َِف  ۡۡلَ ُۡيَ ي تَيم  َٰم  ن  لَُغل  َدين ةَ ٱف َك  ۡت هُ  لۡم  ن  َت  َك  ا  ۥو  بُوُهم 

 
ن  أ َك  ا و  هُهم  زنٞ ل ك 

ۡلُتهُ  ع  ا ف  ُۚ و م  ّبَك  ا ر ۡۡح ٗة ّمَن ره زن ُهم  ا ك  ي ۡست ۡخرَج  ا و  ُهم  ُشده
 
آ أ ۡبلُغ  ن ي 

 
بُّك  أ اد  ر  ر 

 
َٰلَٗحا ف أ  ۥص 

ا  ۡۡبٗ ل ۡيهَ ص  ا ل ۡم ت ۡسَطع عه وَيُل م 
ۡ
َٰلَك  ت أ ۡمرَي  ذ 

 
ۡن أ   { مثع 

 

"En wat betreft de muur: die behoorde toe aan twee jongelingen die wees 

waren in de stad en eronder lag een schat die bestemd was voor hen, en 

hun vader was een rechtschapen man. Daarom wenste jouw Heer dat zij 
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hun volwassen leeftijd bereiken en dan hun schat eruit haalden, als 

Barmhartigheid van jouw Heer." [Al-Kahf(18):82]  

 

Allah beschermde dus deze weeskinderen door de rechtschapenheid van hun 

vader. 

 

❖ Het ijverig verrichten van duʿāʾ want dit heeft een geweldig effect. Dat de ouders 

Allah aanroepen en smeken dat Hij hun kinderen rechtschapenheid schenkt is 

een van de goede middelen. Een van de goede berichten hierover is hetgeen wat 

is overlevert op gezag van Fuḍayl b. ʿIyyāḍ -de imam van Masjid al-Ḥaram te 

Mekka in zijn tijd-: "O Allah, ik heb mijn best gedaan om mijn zoon ʿAlī op te 

voeden maar kon dit niet. Dus (O Allah) voedt hem op voor mij." Hierdoor 

veranderde de staat van het jongetje totdat hij van de grote rechtschapen mensen 

werd in zijn tijd. Hij stierf in het fajr (ochtend) gebed toen de imam de volgende 

uitspraak van Allah (تعالى) reciteerde: 

 

ىٰٓ إَۡذ ُوقَُفواْ لَع   } ل ۡو ت ر  ّذَب  أَِب َلهارَ ٱو  َل  نُك  دُّ و  َٰل ۡيت ن ا نُر  الُواْ ي  ق  ن ُكون  ف  ّبَن ا و  ََٰت ر  ي 
  { مح لُۡمۡؤَمنَُي  ٱَمن  

 

"En als jij (hen) kon zien wanneer zij bij de Hel geplaatst worden en zij 

dan zeggen: Werden wij maar teruggebracht." [Al-Anʿām (6):27]5 

 

En de profeet  zocht toevlucht bij Allah tegen beproevingen. Zo ook 

dient men de kinderen smeekbeden te onderwijzen die hen bij Allah profijt 

brengen. Toen Yūsuf  beproefd werd met de beproeving van de vrouwen 

zei hij: 

 

ۡجنُ ٱق ال  ر ّبَ } ه  لّسَ بُّ إَل  ح 
 
ۡصُب أ

 
ُهنه أ ۡيد  ِّنَ ك  ۡهَِۖ ِإَوَله ت ۡۡصَۡف ع  ا ي ۡدُعون َِنٓ إََل   َممه

ُكن ّمَن  
 
أ َۡهنه و  ََٰهلَُي  ٱإََل  اب  ٱف   ىي ۡلج  ُ  ۡست ج  بُّهُ  ۥل  ُۚ إَنههُ  ۥر  ُهنه ۡيد  ۡنُه ك  ُهو   ۥف ۡص  ف  ع 

َميعُ ٱ لَيمُ ٱ لسه  {خت ۡلع 

                                                            
5 Zie: Siyar Aʿlām an-Nubalāʾ 8/390. 
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"O mijn heer, de gevangenis is mij geliefder dan hetgeen waar zij mij naar 

uitnodigen, als U hun list niet van mij afwendt, zal ik tot hen neigen en zal 

ik tot de onwetenden behoren. Toen verhoorde zijn Heer hem en wendde 

hun list van hem af. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alwetende." [Yūsuf 

(12):33-34] 

 

Allah verhoorde de duʿāʾ van Yūsuf en vermeldde dat Hij de Alhorende, 

Alwetende is zodat de gelovige weet dat wanneer Allah de oprechtheid kent van 

een persoon wanneer hij Hem aanroept dat zijn Heer dichtbij is en verhoort. 

 

❖ Hen continu op een passende en directe of indirecte manier (afhankelijk van de 

situatie) te adviseren en waarschuwen. Want de harten kunnen achteloos worden 

en zij (de harten) worden (weer) opgewekt door advies en vermaning. Voorwaar 

de vermaning baat de gelovigen! 

 

❖ Hen te adviseren om goede vriendinnen uit te zoeken. Want vriendschap heeft 

een groot effect met betrekking tot denkwijze, gedrag, etc. In de overlevering 

staat: "Een persoon is op de religie van zijn vriend, laat dus eenieder van jullie kijken wie hij 

als vriend neemt." 

 

❖ Het wegblijven van de vernietigende media. Want vele satellietzenders en 

internetsites maken meer stuk dan je opbouwt en veroorzaken meer schade dan 

profijt. Hoeveel eer is verloren gegaan (door middel van deze media) en hoe vaak 

is iemands eer besmet hierdoor! Het meest veilige is om hiervan (i.e. internet en 

satellietzenders) weg te blijven want voorkomen is beter dan genezen. Wanneer 

deze media toch aanwezig zijn in een huis dan dient de hoofd van het gezin 

ervoor te zorgen dat zij geen open deur zijn en dat zij (de gezinsleden) kunnen 

kijken wat ze willen en op het internet kunnen wanneer ze willen. Want hierdoor 

zullen zij zichzelf erg schaden. Zo ook met mobiele telefoons die vandaag de dag 

niet meer gezien kunnen worden als apparaten waarmee alleen gebeld kan 

worden. Deze apparaten zijn tegenwoordig een opname recorder, camera en 

mediaspeler. En het wordt (tegenwoordig) vaak gebruikt om obscene zaken te 

verspreiding.   

 

❖ Het nemen van de verantwoordelijkheid (als vader). Want de toewijding van de 

vader jegens zijn dochter en zijn verzorging voor haar zijn middelen die zorgen 

voor haar standvastigheid. Net zoals dat nalatigheid en laksheid een reden zijn 
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voor haar corruptie. Neem dus je verantwoordelijkheid als een man! Laat je gezin 

niet onbedekt naar buitengaan, laat hen niet mixen met vreemde mannen en laat 

hen niet reizen zonder maḥram. Deze zaken komen vaak voor wanneer de 

vrouwen zien dat hun voogd nalatig is. 

 

❖ Wees gewaarschuwd voor het ontbinden en verzwakken van de familiebanden. 

Vele gezinnen klagen hierover. Zo zie je dat de vader met zichzelf bezig is en dat 

de vader zich in een vallei bevindt en de moeder en kinderen in een ander vallei. 

Eenieder bevindt zich in zijn eigen wereldje. Er is geen twijfel over mogelijk dat 

dit (langzamerhand) beetje bij beetje grote problemen veroorzaakt op langere 

termijn totdat deze zaken ertoe leiden naar een uitbarsting waarna het gezin 

wakker wordt, echter is het dan te laat! 

 

❖ Denk niet, o moslimbroeder, dat het enige gevaar die een vrouw loopt afwijkend 

gedrag is door middel van onzedelijkheid, drugsgebruik en dergelijke! Zij is ook 

in gevaar door de ideologische aanval! De vrouw kan slachtoffer worden en 

vervallen in een van de 72 sekten waar de profeet  over heeft bericht. 

Hoeveel vrouwen zijn vandaag de dag de methodiek van de Khawārij gaan 

bewandelen waardoor zij hun echtgenoten, kinderen en leerlingen hebben 

beïnvloed? En hoeveel vrouwen hebben de geloofsleer van de Sufīs en houden 

bijeenkomsten en festiviteiten waar Allah geen bewijs voor heeft neer gezonden? 

En dergelijke zaken die afwijken van de Sunna. Het is dus een plicht voor het 

hoofd van het gezin om het zekere voor het onzekere te nemen. Hij dient zich 

bewust te zijn van de bronnen van kennis waarmee hij zijn gezin, hun harten en 

hun geesten voedt. 

Wij vragen Allah leiding, rechtschapenheid en standvastigheid voor de mannelijke 

en vrouwelijke moslims. Zo ook vragen wij Allah om de jonge moslimvrouw succes 

te schenken in het vasthouden aan zijn religie en standvastig te blijven op de ware 

methodiek. En dat Hij haar beschermt tegen de zichtbare en verborgen dwalende 

beproevingen. En alle lof is aan Allah, de Heer der werelden. 
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