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Transliteratietabel 

Medeklinkers 

 ḍ ض  ʾ ء

 Ṭ ط  b ب

 ẓ ظ  t ت

 ʿ ع  th ث

 gh غ  j ج

 f ف  Ḥ ح

 q ق  kh خ

 k ك  d د

 l ل  dh ذ

 m م  r ر

 n ن  z ز

 h ه  s س

 w و  sh ش

 y ي  ṣ ص

 

Klinkers 

َـ   a  ا ـ   ā 

َـ   u  و ـ   ū 

 ī ـ ي  i ـ َ
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Arabische Standaardsymbolen 

Symbool Transliteratie Vertaling Voor wie 

 ʿAzza wa-jall Groot en verheven is Hij Voor Allah 

 Subḥānahu wa-taʿālā Geprezen en verheven is Hij Voor Allah 

 Jalla wa-ʿalā Verheven en hoog is Hij Voor Allah 

 Tabāraka wa-taʿālā Gezegend en verheven is Hij Voor Allah 

 Taʿālā Verheven is Hij Voor Allah تعاىل





Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa-

sallam 

Moge Allah hem zegeningen en vrede 

schenken 

Voor de Profeet Muḥammad 

 ʿAlayhi as-Salām Vrede zij met hem Voor een Profeet 

 Raḍiya Allāhu ʿanhu Moge Allah tevreden met hem zijn Voor een metgezel 

 Raḍiya Allāhu ʿanhā Moge Allah tevreden met haar zijn Voor een vrouwelijke 

metgezel 

 Raḍiya Allāhu ʿanhumā Moge Allah tevreden met hen beiden 

zijn 

Voor twee metgezellen 

 Raḍiya Allāhu ʿanhum Moge Allah tevreden met hen zijn Voor meerdere metgezellen 

 Raḥimahu Allāh Moge Allah hem genadig zijn Voor een overleden geleerde 

حفظه هللا 

 تعالى

Ḥafiẓahu Allāhu taʿālā Moge Allah, de Verhevene, hem 

beschermen 

Voor een levende geleerde 

 

  



Inleiding 

Alle lof is aan Allah de Heer der Werelden. En Moge Allah`s zegen en vrede met Zijn dienaar, 

Boodschapper, vriend, onze Profeet Muḥammad, zijn familie en al zijn metgezellen zijn. 

Vervolgens dit: 

Eén van de zaken die valt onder de meest belangrijke verplichtingen en enorme 

verantwoordelijkheden waar een dienaar verplicht aandacht aan dient te schenken in dit 

leven is de opvoeding van kinderen, het disciplineren en het adviseren van hen. Want de 

kinderen vallen onder een van de belangrijkste toevertrouwing (amānā) die Allah heeft 

opgedragen om hier zorg voor te dragen en om deze te beschermen. Zoals Allah تعاىل zei toen 

hij de gelovigen beschreef: 

  َّ  نت مت زت رت  يب ىب ٱٱُّ

"En degenen die trouw zijn aan hun amānāt (zaken die aan hen zijn toevertrouwd) en aan 

hun beloften." [Al-Muʾminūn (23):8] 

Allah (تعاىل) zei ook: 

َّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ُّٱ  

"O jullie die geloven, bedrieg Allah en de Boodschapper niet, en bedrieg niet jullie amānāt 

(zaken die aan jullie zijn toevertrouwd) terwijl jullie dit weten."[Al-Anfāl (8):27] 

En net zoals dat Allah  de ouders deze geweldige gunst heeft gegeven (zoals Allah zegt): 

  َّ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خسحس جس مخ جخمح جح  مج حج ٱُّٱ

 

"Tot Allah behoort de Koningschap van de hemelen en aarde, Hij schept wat Hij wil. Hij 

schenkt dochters aan wie hij wil en Hij schenkt zonen aan wie Hij wil." [As-Shurā (42):49] 

Zo heeft Hij hen ook deze (gunst) toevertrouwd en hier rechten en plichten aan gesteld. En 

Hij (Allah) heeft dit ook als een test gemaakt voor de ouders. Wanneer zij deze (rechten en 



plichten) nakomen zoals Allah  hen heeft opgedragen, dan ligt er voor hen een geweldige 

beloning bij Allah. Maar als zij deze verwaarlozen dan hebben zij zich blootgesteld aan de 

bestraffing naar gelang hun verwaarlozing. Allah (تعاىل) zei: 

  َّ  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ

"O jullie die geloven, bescherm jullie zelf en jullie gezin tegen het vuur, wiens brandstof 

mensen en stenen is. (En) waarover strenge en krachtige Engelen zijn aangesteld."  

[At-Taḥrīm (66):6] 

Dit vers is een groot fundament in de verplichting tot het zorg dragen voor de kinderen en het 

opvoeden van hen. De recht geleide kalief ʿAlī b. Abī Ṭālib  zei als verduidelijking van dit 

vers:  

"Onderwijs hen en voedt hen op."1 

Dit is ook authentiek vastgesteld op gezag van de Profeet . Ter bevestiging van deze zaak en 

ter verduidelijking van deze plicht op de ouders. Hij zei: 



"Eenieder van jullie is een herder en is verantwoordelijk over zijn kudde. De leider is een hoeder 

en is verantwoordelijk over zijn kudde (i.e. zijn volk). En 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 (i.e. degenen die onder haar hoede vallen). 

En de werker is een hoeder en is verantwoordelijk voor het bezit van zijn meester en 

verantwoordelijk over zijn kudde (i.e. wat onder zijn hoede is gebracht). Waarlijk jullie allen 

zijn herders en verantwoordelijk over jullie kuddes."2 

Zijn uitspraak "verantwoordelijk" (in de voorgenoemde overlevering): is een herinnering dat 

Allah de dienaar zal ondervragen over deze amānā (toevertrouwing) wanneer hij voor Allah 

staat op de Dag des Oordeels. Sommige geleerden zeiden zelfs:  

"Waarlijk, Allah  zal op de Dag des oordeels de ouders over hun kinderen vragen voordat de 

kinderen over hun ouders worden gevraagd! Net zoals dat de vader rechten heeft die door 

                                                           
1 Jāmiʿ al-Bayān fī Taʾwīl al-Qurʾān van at-Ṭabarī (23/103). 
2 Ṣaḥīḥ al-Bukhārī nr. 5188 & Ṣaḥīḥ Muslim nr. 1829. 



zijn zoon vervuld moeten worden, zo ook heeft de zoon rechten die door zijn vader vervuld 

moeten worden."3 

Ibn ʿUmar  zei:  

"Voedt jouw kinderen op want je bent verantwoordelijk voor jouw kind. Hoe heb je hem 

opgevoed? Wat heb je hem onderwezen? En hij (het kind) is verantwoordelijk voor zijn goede 

omgang en gehoorzaamheid jegens jou."4 

Net zoals Allah  de kinderen heeft opgedragen om goed te zijn tegenover hun ouders met 

Zijn uitspraak: 

  َّ ىئ نئ مئ ٱُّٱ

"En wij hebben de mens opgedragen om goed te zijn tegen zijn ouders." [Luqmān (31):14] 

Zo ook heeft Hij de ouders opgedragen (om goed te zijn) met hun kinderen. Door hen op te 

brengen en op te voeden zoals Allah (تعاىل) zei:  

: َّ يلىل مل  يك ىك ُّٱٱ  

"Allah beveelt jullie betreffende jullie kinderen." [An-Nisāʾَ(4):11] 

En onze edele Profeet  heeft ons bericht dat de ouders een enorm effect hebben op hun 

kinderen met betrekking tot hun geloofsleer en religie. Laat staan hun gedrag en karakter. Hij 

zei:َ 

"Ieder kind wordt geboren in zijn natuurlijke aanleg (fitra), vervolgens zijn het zijn ouders die 

hem tot jood, christen of vuuraanbidder maken. Net zoals een dier dat een (baby) dier 

voortbrengt, ziet u dan een verminking?"5 6 

Dit is een eloquent voorbeeld wat waarneembaar is. Want een dier brengt in de meeste 

gevallen dieren voort die gezond en vrij van tekortkomingen en mankementen zijn. Vrij van 

                                                           
3 Tuḥfat al-Mawdūd bi Aḥkām al-Mawlūd van Ibn al-Qayyim. Blz. 229. 
4 As-Sunan al-Kubrā van al-Bayhaqī nr. 530. 
5 Voetnoot vertaler: Dit is een retorische vraag. Met andere woorden, nee wanneer een dier bevalt dan is het 
babydier in de meeste gevallen vrij van verminkingen of tekortkomingen. 
6 Ṣaḥīḥ al-Bukhārī nr. 5188 & Ṣaḥīḥ Muslim nr. 1829. 



verminking of amputatie van ledematen. Deze (verminking of amputatie) vindt echter plaats 

door de eigenaar of hoeder door middel van verwaarlozing of door zijn directe handeling. 

Zo ook het kind. Het wordt geboren in zijn natuurlijke aard, Wanneer het liegen, bedriegen, 

corruptie, afwijkingen of andere slechtheden wordt aangeleerd, dan vindt dit plaats door een 

oorzaak buiten zijn natuurlijke aanleg. Ofwel door een slechte opvoeding of verwaarlozing, of 

door invloeden van buitenaf zoals slechte vrienden of (slechte) mensen waarmee hij mixt. 

En vanwege het belang van deze enorme amānā zal ik hier de belangrijkste aandachtspunten 

en fundamenten vermelden waar iedere ouder aan vast dient te houden zodat dit nobel en 

verheven doel verwezenlijkt wordt.  

III 

  



Het kiezen van een vrome vrouw 

Een van de eerste aandachtspunten in de opvoeding is het kiezen van een vrome vrouw. En 

dit vindt plaats voor dat je begunstigd wordt met kinderen. Je dient je best te doen in het 

uitzoeken van een vrouw die bekend stat om haar standvastigheid, vroomheid en godsvrees. 

Want zij zal een steun zijn in het geven van een vrome opvoeding. Ook al is de vrome vrouw 

geen steun in het opvoeden van de kinderen, dan zal zij hen ook geen schade aanrichten met 

betrekking tot hun religie en gedrag. Vandaar dat er een aansporing is gekomen van onze 

edele Profeet  om een religieuze vrouw te kiezen. Hij zei: 

"Een vrouw wordt omwille van vier zaken gehuwd: haar bezit, haar afkomst, haar schoonheid 

en haar religie. Triomfeer door een vrouw te kiezen omwille van haar religie. Moge je handen 

met zand geraakt worden." 7 8 

III 

  

                                                           
7 Ṣaḥīḥ al-Bukhārī nr. 5090 & Ṣaḥīḥ Muslim nr. 1466. 
8 Voetnoot vertaler: de laatste regel in deze overlevering is een Duʿāʾ (smeekbede) die niet letterlijk genomen 
dient te worden. Moge je handen met zand geraakt worden is een referentie naar armoede. De Arabieren 
waren gewoon om zulke smeekbeden te verrichten wanneer zij iemand mochten, ook al lijkt de betekenis iets 
slechts. Hier betekent het dat degene die triomfeert door een vrouw te kiezen omwille van haar religie, 
degene zal zijn die het goede heeft gewonnen en niet van de verliezers is. Een andere uitleg is die van Ibn Al-
ʿArabī zoals Ibn Ḥajar overlevert in zijn uitleg van Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Fatḥ al-Bārī): waarin hij zegt dat de 
betekenis hier een referentie is naar armoede wat jou zal overkomen wanneer je een vrouw niet kiest omwille 
van haar religie. Verder zijn er verschillende andere uitspraken van de geleerden hierover. En Allah weet het 
beter. 



Het verrichten van Duʿāʾ (smeekbeden) 

Eén van de belangrijkste aandachtspunten is het verrichten van Duʿāʾ voor de kinderen. Deze 

Duʿāʾ dient voor en na hun komst plaats te vinden. De ouders dienen Duʿāʾ te verrichten dat 

Allah  hen vrome nakomelingen schenkt. Ook dienen zij nadat Allah hen met kinderen 

begunstigd heeft Duʿāʾ te verrichten dat Hij hen leiding, vroomheid en standvastigheid op de 

religie geeft. In opvolging van de Profeten (عليهم السالم). Zoals Allah  ons bericht heeft over 

Ibrāhīm al-Khalīl :  

َّ مق  حق مف خف حف جف ُّٱٱ  

"O mijn Heer schenk mij vrome (nakomelingen)." [As-Ṣāfātَ(37):100] 

Hij zei ook:  

  َّ مع جع  مظ حط مضخض حض جض مص خص حص ُّٱ

"O mijn Heer laat mij en mijn nakomelingen van degenen zijn die het gebed 

onderhouden" [Ibrāhīm (14):40] 

Zo ook over Zakariā : 

  َّ مه جه ين ىن منخن  حن جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ُّٱ

"Op dat moment riep Zakariā zijn Heer aan. Hij Zei: O mijn Heer, schenk mij van Uw Zijde 

een goede nakomeling, Waarlijk U bent degene die de smeekbede verhoort."  

[ĀleَʿImrān (3):38] 

En een van de smeekbeden van de dienaren van de Meest Barmhartige die door de Heer der 

Werelden zijn geprezen is hun uitspraak: 

  َّ هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ٱُّٱ

"Onze Heer, schenk ons van onze echtgenotes en onze nakomelingen een verkoeling voor 

onze ogen en maak ons leiders van degenen die Allah vrezen." [Al-Furqān (25):74] 



Van de gunsten en vrijgevigheid van Allah is dat de Duʿāʾ van de ouders voor hun kinderen 

verhoord wordt en niet wordt verworpen. Zoals dit is vastgesteld op gezag van de 

Boodschapper van Allah  zei:َ 

"Drie smeekbeden worden zonder twijfel verhoord; de smeekbede van de ouders, de 

smeekbede van de reiziger en de smeekbede van degene die onrecht is aangedaan."9 

Eén van de zaken die hier aandacht vereisen is dat de ouders oppassen om Duʿāʾ te verrichten 

tegen hun kinderen. Vooral in tijden van kwaadheid. Zij dienen dan niet gehaast Duʿāʾ tegen 

hun kinderen te verrichten waarop deze geaccepteerd wordt en zij hier achteraf spijt van 

krijgen. 

Onze edele Boodschapper  heeft ons hiertegen gewaarschuwd. Hij zei: 

"Verricht geen smeekbeden tegen jullie zelf, noch tegen jullie kinderen of tegen jullie bezit. 

Laat het niet op een tijdstip van acceptatie plaatsvinden waarop Allah gehoor geeft aan jullie 

smeekbeden."10 

Allah تعاىل zei ook: 

  َّ  نت مت زت رت يبىب نب مب زب رب ُّٱ

"En de mens smeekt om het slechte, net zoals hij smeekt om het goede. En de mens is 

haastig." [Al-Isrāʾ (17):11] 

Qatāda  zei:   

"Hij verricht Duʿāʾ tegen zijn bezit. Hij vervloekt zijn bezit en kinderen en als Allah gehoor zou 

geven dan zou Hij hem vernietigen."11 

Ook zei grootgeleerde ʿAbd ar-Raḥmān as-Saʿdī :  

 

                                                           
9 Abū Dāwūd in zijn Sunan, at-Tirmidhī in al-Jāmiʿ nr. 1905 vanuit de overlevering van Abī Hurayra  & 
authentiek verklaard door al-Albānī in as-Ṣaḥīḥa nr. 596. 
10 Muslim in zijn Ṣaḥīḥ nr. 3009. 
11 Jāmiʿ al-Bayān fī Taʾwīl al-Qurʾān van aṭ-Ṭabarī (14/513) 



"En dit valt onder de onwetendheid en haastigheid van de mens. Dat hij snel smeekbeden 

verricht tegen zichzelf, zijn kinderen en bezit wanneer hij kwaad is, zoals hij dat ook snel doet 

wanneer het smeekbeden voor het goede betreft."12 

 

III 

  

                                                           
12 Taysīr al-Karīm al-Manān, blz. 454.  



Het uitkiezen van goede namen 

Eén van de zaken die helpt om de kinderen een vrome opvoeding te geven is dat de ouders 

goede namen uitkiezen voor hun kinderen. Namen die hen binden aan het gehoorzamen van 

Allah . Zoals: ʿAbd Allah, ʿAbd ar-Raḥmān, Muḥammad, Ṣāliḥ en soortgelijke goede namen 

die hem eraan herinneren om zich vast te houden aan vroomheid, aanbidding en datgene wat 

prijzenswaardig is. Dit zal een pakkend effect op hem hebben. En zoals men zei: "Ieder 

persoon bezit een aandeel van zijn naam." En het is authentiek vastgesteld op gezag van de 

Profeet  dat hij zei:  

"Jullie meest geliefde namen bij Allah zijn: ʿAbd Allah en ʿAbd ar-Raḥmān."13 

Het is ook gepast dat de vader de betekenis van de naam van het kind verduidelijkt en reden 

dat deze naam geliefd is bij Allah . Wanneer zijn naam bijvoorbeeld ʿAbd Allah is zeg je tegen 

hem:  

"Jij bent een dienaar van Allah die jouw geschapen heeft en jou begunstigd heeft met deze 

vele gunsten die vereisen dat je dankbaar dient te zijn en Hem dient te gehoorzamen."  

En soortgelijke woorden.  

III 

  

                                                           
13 Muslim in zijn Ṣaḥīḥ nr. 2132. 



Rechtvaardigheid 

Eén van de belangrijkste aandachtspunten in het opvoeden van kinderen is het tonen van 

rechtvaardigheid tussen hen en het wegblijven van onrecht en onredelijkheid. Wanneer de 

vader de kinderen onrechtvaardig behandelt dan zal er onderlinge vijandschap, jaloezie en 

haat ontstaan tussen hen. Wanneer hij echter zijn best doet om rechtvaardig te zijn dan is dit 

een van de grootste middelen voor hun onderlinge genegenheid, liefde en hun goedheid 

jegens hem. 

In Ṣaḥīḥ al-Bukhārī staat op gezag van An-Nuʿmān b. Bashīr  dat zijn vader hem een stuk 

grond schonk. Maar zijn moeder wilde dat de Boodschapper van Allah  hier getuige van was. 

Toen de Boodschapper van Allah  kwam zei hij tegen hem: 

"Heb jij al jouw andere kinderen hetzelfde gegeven?" 

Hij zei:  

"Nee." 

Waarop de Boodschapper van Allah  zei: 

"Vrees Allah en wees rechtvaardig tussen jouw kinderen."14 

En in een andere overlevering zei hij: 

"Ik getuig niet voor onrechtvaardigheid!"15 

En in de overlevering in Ṣaḥīḥ Muslim op gezag van de Profeet  dat hij zei: 

"Zou het je verblijden als zij jou allen gelijkwaardig gehoorzamen?" 

Hij zei:  

"Ja!" 

Hij  zei: 

                                                           
14 Ṣaḥīḥ al-Bukhārī nr. 2587 
15 Ṣaḥīḥ al-Bukhārī nr. 2650 & Ṣaḥīḥ Muslim nr. 1623. 



"Doe dit dan niet!"16 

Dit is dus een berisping tegen onrechtvaardigheid tegenover kinderen en tevens een 

verduidelijking van de oorzaak voor hun ongehoorzaamheid en de (eventuele) ruzies tussen 

hen onderling. 

III 

  

                                                           
16 Muslim in zijn Ṣaḥīḥ nr. 1623. 



Rifq (vriendelijkheid) & Barmhartigheid 

En vanonder de aandachtspunten in het opvoeden van kinderen is het tonen van 

vriendelijkheid, barmhartigheid en liefdadigheid. En men dient op te passen voor hardheid, 

strengheid en onvriendelijkheid.  

"Vriendelijkheid (rifq) bevindt zich niet in iets behalve dat het datgene mooi maakt, en het 

wordt niet weggehaald uit iets behalve dat het datgene lelijk maakt."17 

Het is een plicht dat deze barmhartigheid en vriendelijkheid met de kinderen van jongs af aan 

begint en doorgaat. Want het is een middel voor de toenadering en liefde van de kinderen 

voor hun ouders. De aanwezigheid van deze toenadering en liefde maakt het gemakkelijk om 

de kinderen naar het goede te leiden en te adviseren. Zo ook vergemakkelijkt dit hun 

acceptatie (en uitvoering) van de gegeven adviezen. 

Er zijn vele bewijzen uit de Sunna van de Profeet  die dit aandachtspunt verduidelijken. Op 

gezag van Abī Hurayra  dat de Profeet  Al-Ḥassan b. ʿAlī kuste.  

En Al-Aqraʿu b. Ḥābis  ging bij hem (de Profeet) zitten en zei: 

"Ik heb tien kinderen en ik heb nog nooit een van hen gekust" 

De Boodschapper van Allah  keek hem aan en zei: 

"Degene die geen barmhartigheid toont wordt ook geen barmhartigheid getoond!"18 

En op gezag van de Moeder der Gelovigen ʿĀishaʾ  die zei: Er kwam een Arabier naar de 

Boodschapper van Allah  en zei: "Kussen jullie kinderen? Wij kussen geen kinderen!" 

Hierop zei de Profeet : 

"Wat kan ik eraan doen als Allah de barmhartigheid uit jouw hart heeft getrokken?"19 

III 

                                                           
17 Muslim in zijn Ṣaḥīḥ nr. 2594. 
18 Ṣaḥīḥ al-Bukhārī nr. 5998 & Ṣaḥīḥ Muslim nr. 2594. 
19 Ṣaḥīḥ al-Bukhārī nr. 5998 



Advies & Begeleiding 

Wat ook onder de geweldige aandachtspunten valt in het opvoeden van kinderen is het 

continu adviseren en begeleiden van hen. Vooral in het maken van juiste keuzes en het 

ontwikkelen van edele manieren. Dit begint met het onderwijzen van de juiste geloofsleer, 

de verplichtingen van de religie, de pilaren ervan en alle andere (Islamitisch) vastgestelde 

wetten.  

Zo ook bij het afwenden en waarschuwen. Men begint als eerste met de grotere zonden en 

vervolgens alle andere verboden zaken die zijn vastgesteld. Dit soort zaken dienen verplicht 

een groot aandeel te krijgen bij het geven van advies en begeleiding.  

Hierna dienen de vader en moeder naar andere zaken te kijken die de situatie van hun 

kinderen verbetert in deze wereld zoals voedsel, kledij en dergelijke. 

Van de profijtvolle en trefzekere adviezen is hetgeen Allah  vermeldt in Zijn Boek over 

Luqmān al-Ḥakīm toen hij zijn zoon vermaande in Sūra Luqmān. Hij (Luqmān) begon met 

Tawḥīd en vervolgens de gehoorzaamheid van de ouders. Daarna wees hij zijn zoon erop dat 

Allah  overal van op de hoogte is. En dit is een verwijzing naar de noodzaak om te weten dat 

Allah al jouw handelingen ziet. Vervolgens spoorde hij zijn zoon aan om het gebed te 

onderhouden wat een van de grootste lichamelijke handeling is. Hij sloot zijn advies af door 

te wijzen op een aantal verheven karaktereigenschappen en edele manieren. Allah تعاىل zei:  

 مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي ٱُّٱ

 مليك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰىين ىن نن من زن  رنمم ام يل ىل

  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جسمخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب

 حن جن مم خم حمجم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض

  َّ  هت مت هب مب هئ مئ هيمي خي حي  جي ٰه مه جه هن من خن



"En (gedenk) toen Luqmān tegen zijn zoon zei toen hij hem vermaande: O mijn zoon aanbid 

niets of niemand naast Allah. Waarlijk veelgoderij is een groot onrecht. En wij hebben de 

mens opgedragen om goed te zijn tegen zijn ouders. Zijn moeder droeg hem (in haar buik) 

in (een toestand van) zwakheid boven zwakheid en zijn spenen geschiedt in twee jaar. Wees 

Mij en jouw ouders dankbaar, (en) tot Mij is de Terugkeer. En als zij erop aandringen dat jij 

deelgenoten (in de aanbidding) met Mij toekent waar jij geen kennis over hebt, gehoorzaam 

hen dan niet. En ga in deze wereld goed met hen om en volg de weg van degene die 

berouwvol tot Mij terugkeert. Vervolgens zal tot Mij jullie terugkeer zijn en ik zal jullie 

berichten over datgene wat jullie deden. O mijn zoon, waarlijk, al bevindt er zich iets ter 

grootte van een mosterdzaadje in een rots, of in de hemelen of in de aarde, dan nog zal 

Allah daarmee komen. Voorwaar, Allah is Meest Zachtaardig, Alwetend. O mijn zoon 

onderhoud het gebed, beveel het goede, verbiedt het slechte en wees geduldig met 

datgene wat jou overkomt. Voorwaar, dit behoort tot de bepalende zaken. En wend jouw 

wang (gezicht) niet af van de mensen en loop niet met hoogmoed op aarde. Voorwaar Allah 

houdt van geen enkele verwaande, hooghartige (persoon). En wees bescheiden in jouw 

(manier van) lopen en verlaag jouw stem. Voorwaar, de meest afgrijselijke stem is zeker de 

stem van een ezel." [Luqmān (31):13-19]  

En de Profeten en vromen hebben dit pad bewandeld zoals we hebben gezien in het 

voorgaande advies. Allah zei over Zijn Profeten Ibrāhīm en Yaʿqūb ( السالم ماعليه ): 

 جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱ

 خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حضجض مص خص حص مس خس حس جس  مخ

  َّ مق حق مف

"En dit werd door Ibrāhīm opgedragen aan zijn zonen en ook Yaʿqūb (droeg dit op aan zijn 

zonen): O mijn zonen, voorwaar, Allah heeft voor jullie de (ware) godsdienst gekozen, sterf 

daarom niet behalve als moslim. Of waren jullie getuigen toen de dood Yaʿqūb nabij was? 

(En) toen hij tegen zijn zonen zei: Wat zullen jullie na mij aanbidden? Zij zeiden: Wij zullen 

jouw God (Allah) aanbidden en de God van jouw voorvaderen Ibrāhīm, Ismāʿīl en Isḥāk. De 

Ene ware God en aan Hem geven wij ons over." [Al-Baqara (2):132-133]  



En de Heer der Werelden prees zijn Profeet Ismāʿīl  omdat hij zijn gezin opdroeg met het 

onderhouden van het gebed en het geven van zakāt (armenbelasting). Zoals Hij تعاىل zegt: 

  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ

"En hij beval zijn familie het gebed (te onderhouden) en de zakāt (af te dragen) en zijn Heer 

was tevreden over hem." [Mariam (19):50]  

En Allah تعاىل droeg zijn Profeet Mohammed  op om de verplichte gebeden te onderhouden 

en om ook zijn gezin hier mee te bevelen en om hen aan te sporen deze uit te voeren. Zoals 

Hij تعاىل zegt:  

  َّ هتمت خت  حت جت هب ُّٱ

"En spoor jouw familie aan tot het gebed en wees geduldig hierin." [Taha (20):132] 

Wat ook onder het advies en begeleiding van de kinderen valt is dat de vader zijn kinderen 

weghoudt van alles wat hun manieren en religie verpest. Zoals; het luisteren naar muziek, het 

kijken naar schadelijke televisiezenders en verboden instrumenten. Ook dient hij op te passen 

om zijn kinderen naar verboden amusementsplekken te brengen.  

III 

  



Goede Gezelschap 

Een van de grootste aandachtspunten in het opvoeden van kinderen is het controleren van 

hun gezelschap en vrienden. Want vrienden beïnvloeden en hebben ongetwijfeld een effect 

op degene die bij hen zit. En de Profeet  heeft ons hier een voorbeeld over gegeven. Hoe 

een vriend een goed of kwaad effect kan hebben op zijn metgezel. Hij  zei: 

"Het voorbeeld van een goede en slechte vriend is zoals het voorbeeld van een 

muskusverkoper en een (ijzer)smid. De muskus eigenaar geeft het of cadeau, of je koopt het 

van hem, of je hebt op zijn minst van zijn heerlijke geur genoten. Maar een (ijzer)smid kan 

jouw kleren verbranden of je ruikt een verschrikkelijke geur."20 

En hij  zei: 

"Een persoon bevindt zich op de religie van zijn vriend. Kijk dus wie je als vriend neemt."21 

Het is dus aan de ouders om hun kinderen in de gaten te houden en te controleren. Wie zij 

als vrienden nemen en met wie zij omgaan op school en dergelijke. En in deze tijd is er een 

nieuwe vorm van vriendschap en gezelschap die eerst niet bestond en niet minder is qua 

effect dan de vroegere vorm (van gezelschap). Namelijk, televisiezenders, internet, sociale 

media22 via smartphones en dergelijke. Zij dragen deze smartphones overal met hen mee. 

Binnenshuis en buitenshuis!  

Deze toestellen bevatten een groot gevaar voor hun denkwijze, religie en gedrag wanneer zij 

niet worden gecontroleerd door de ouders. Hoeveel jongeren zijn er wel niet afgedwaald door 

middel van deze toestellen? En (bij hoeveel jongeren) heeft dit (wel niet) geleid tot grote 

slechtheden en rampen? De (werkelijke) omvang hiervan daar is alleen Allah  van op de 

hoogte! 

III 

                                                           
20 Ṣaḥīḥ al-Bukhārī nr. 5534 & Ṣaḥīḥ Muslim nr. 2628. 
21 Abū Dāwūd in zijn Sunan nr 5534 en zie Silsila as-Ṣaḥīḥa nr. 927. 
22 Voetnoot vertaler: zoals WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat en dergelijke.  



Een Goed Voorbeeld 

En van de geweldige aandachtspunten is dat de vader een goed voorbeeld is voor zijn 

kinderen. Wanneer hij hen met het goede beveelt dan dient hij de eerste te zijn die dit 

uitvoert. En wanneer hij hen het slechte verbiedt dan dient hij het verst hier van weg te 

blijven. Zijn woorden dienen overeen te komen met zijn daden. Want anders zullen er 

contradicties, verwarring en grote twijfels bij hen ontstaan die ertoe kunnen leiden dat zij het 

advies en begeleiding van de ouders ontkennen en verlaten.  

Laten we de uitspraak van Allah  overpeinzen waarin Hij Banī Isrāʾīl waarschuwt: 

  َّ  مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱٱ

"Bevelen jullie de mensen met het goede en vergeten jullie jezelf terwijl jullie het Boek 

reciteren? Denken jullie niet na?" [Al-Baqara (2):44]  

En de uitspraak van de profeet van Allah Shuʿayb  aan zijn volk: 

  َّ   خفحف جف مغ جغ مع  جع مظ حط ُّٱ

"En ik wil niet datgene doen wat ik jullie verbied." [Hūd (11):88]  

En ook de uitspraak van Allah تعاىل: 

  َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱ

"O jullie die geloven, waarom zeggen jullie datgene wat jullie niet doen. Het leidt tot grote 

woede bij Allah dat jullie datgene zeggen wat jullie niet doen." [As-Ṣaff (61):2-3]  

De geleerden zeggen: daden spreken luider dan woorden. 

 III 

 

  



Slotwoord 

Dit zijn slechts enkele aandachtspunten die helpen in het opvoeden van kinderen en het 

bijbrengen van manieren. Een moslim dient te weten dat wanneer hij deze aandachtspunten 

zorgvuldig uitvoert, hij de eerste zal zijn die de vruchten ervan zal plukken gedurende zijn 

leven en na zijn dood!  

Gedurende zijn leven: Zijn kind zal hem gehoorzamen en rechtschapen zijn. Hij zal zijn 

rechten nakomen en wegblijven van ongehoorzaamheid. Want de Islam die hem opgevoed 

heeft beveelt hem en spoort hem hiermee aan. 

Na zijn dood: Hij zal zijn best doen in het verrichten van smeekbeden voor hem. De Profeet 

 zei: 

"Wanneer de zoon van Adam sterft dan stoppen zijn handelingen behalve drie: een 

doorlopende liefdadigheid, profijtvolle kennis (die hij achterlaat) waar anderen van profiteren 

en een vrome zoon die smeekbeden voor hem verricht."23 

Verder dienen wij erop te wijzen dat deze kwestie (van het opvoeden van kinderen) een grote 

en geweldige kwestie is. Het is een plicht dat iedere vader hier grote zorg voor draagt. De 

meest voorkomende corruptie van kinderen komt namelijk door de nalatigheid van hun 

ouders. De grootgeleerde Ibn al-Qayyim  zei: 

"Degene die onachtzaam is in het onderwijzen van zijn kind met datgene wat hem van profijt 

zal zijn en hem links laat liggen, die heeft hem zeer zeker slecht behandeld! De meeste 

corruptie bij kinderen komt door onachtzame ouders en hun nalatigheid in het onderwijzen 

van de verplichte en aanbevolen handelingen van de religie."24 

Een andere belangrijke kwestie die de ouders dienen te overpeinzen; is dat men tezamen met 

het uitvoeren van deze geweldige aandachtspunten in het opvoeden van kinderen, zij hun 

zaak overlaten aan Allah  en op Hem vertrouwen. Het hart dient dus niet afhankelijk te zijn 

van deze middelen (aandachtspunten) alleen. Nee, men dient hun zaak over te laten aan Allah 

                                                           
23 Ṣaḥīḥ Muslim nr. 1631. 
24 Tuḥfat al-Mawdūd bi Aḥkām al-Mawlūd van Ibn al-Qayyim. 



en op Hem alleen te vertrouwen in het rectificeren van hun kinderen en het beschermen van 

hen met de bescherming die Hij (Allah) aan zijn vrome dienaren geeft. 

Shaykh al-ʿUthaymīn  zei: 

"Ik denk niet dat er iemand is die Allah vreest met betrekking tot zijn kinderen en de correcte 

(Islamitisch) vastgestelde methode bewandelt in het begeleiden van hen, behalve dat Allah 

 zijn kinderen zal leiden."25 

Ik vraag Allah om ons allen bij te staan in het opvoeden van onze kinderen en het begeleiden 

van hen op een correcte wijze. Dat Hij hen rectificeert en beschermt tegen de openlijke en 

innerlijke rampspoeden. En dat Hij hen van de recht geleiden maakt en niet van de dwalenden 

laat zijn die anderen doen dwalen. Waarlijk, Hij is de Alhorende en Degene die (de 

smeekbeden) Verhoort. 

-Einde- 
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25 Fatāwa Nūr ʿalā ad-Darb (2/24). 


