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Onderwerp: Het gezin in de Islam II – de dochter

Vorige week hebben we een start gemaakt met het onderwerp ‘de gezin in de Islam’. Vandaag
gaan we verder hiermee en staan we stil bij hoe de profeet (vzmh) zijn de dochters opvoedde en
hoe wij dit als voorbeeld dienen te volgen.
De profeet (vzmh) was altijd blij en tevreden met de geboorte van al zijn dochters. Bij de geboorte
van Fatima (moge Allah tevreden met haar zijn) was hij (vzmh) blij en gelukkig, hij (vzmh) vond
haar geboorte dan ook een grote gunst van Allah (swt).
Hieruit kunnen we leren dat we blijdschap moeten tonen bij de geboorte van een dochter en dat we
Allah (swt) dankbaar moeten zijn. We moeten ons best moeten doen voor een goede opvoeding
van onze dochters en hen beschermen tot aan het huwelijk met een vrome man.
De ouders zijn verplicht goed te zorgen voor hun kinderen in hun jeugd en verantwoordelijk voor
het vervullen van hun geestelijke en fysieke behoeften. Met name de moeder heeft een grote
verantwoordelijkheid voor de zorg van haar kinderen. De moeder is ook degene die de meeste tijd
met de kinderen doorbrengt.
Zodra de dochters van de profeet (vzmh) ouder werden leerde hij ze de verplichtingen aan Allah
(swt) te vervullen, verplichtingen aan de ouders, familie, en ook de verplichtingen aan anderen en
over het dragen van de juiste kleding (hidjab) en wanneer. De ouders moeten hun kinderen dus de
normen en waarden leren, hen helpen bij het leren van de koran, het verrichten van het gebed, en
de meisjes leren en overtuigen over het dragen van de Hidjab en wanneer. En in de pubertijd is het
de plicht van de ouders om hun dochters voor te bereiden om een goede vrouw te kunnen zijn en
haar voor te bereiden op het huwelijk en de fase erna.
Het huwelijke is een gunst van Allah (swt) en een traditie van de profeet (vzmh). Allah (swt) zegt in
sourat ar-Roem (De Romeinen) vers 21:
En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij uit julliezelf echtgenotes voor jullie heeft geschapen om
daarin jullie rust te vinden. En Hij heeft tussen jullie genegenheid en genade geplaatst. Voorwaar,
daarin bevinden zich zeker tekenen voor een volk dat nadenkt.
En in sourat an-Nahl (De Bij) vers 72: Allah heeft uit julliezelf echtgenotes voor jullie gemaakt en
Hij heeft voor jullie uit jullie echtgenotes kinderen en kleinkinderen gemaakt. En Hij voorzag jullie
van het goede. Geloven zij dan in de valsheid en verloochenen zij de Gunst van Allah?
Er is overgeleverd dat Abdoellaah ibn Omar dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem)
heeft gezegd: “Ieder van jullie is een hoeder en verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is
gebracht. De heerser is een hoeder en is verantwoordelijk voor zijn volk. De man is een hoeder
voor zijn gezin en is verantwoordelijk voor degenen die onder zijn hoede vallen. De vrouw is de
hoedster in het huis van haar echtgenoot en is verantwoordelijk voor degenen die onder haar
hoede vallen.” (Sahih Bukhari & Muslim)
De dochters zijn genoemd in de volgende hadith waarin de profeet (VZMH) heeft gezegd:
“Degene die drie dochters of drie zussen heeft, of twee dochters of twee zussen en goed voor hen
zorgt en Allah vreest ten aanzien van hen, zal het Paradijs binnentreden.”
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Wat heeft de dochter van haar ouders nodig:
- liefde en warmte
- respect en vertrouwen
- luisteren en aanmoedigen
- normen en waarden aan leren
- vermijden van negatief kritiek
- verzorging
- barmhartigheid en liefde
- aansturen en corrigeren bij fouten
- haar over het geloof vertellen en leren om Allah aan te bidden
- familie banden versterken
De ouders moeten een goed voorbeeld zijn voor hun kinderen en hen vertellen over Allah (swt),
zijn profeet (vzmh) en de metgezellen van de profeet (vzmh).
Op deze manier kun je als moslim je plicht vervullen en de tevreden Allah (swt) en zijn profeet
(vzmh) krijgen.
Moge Allah (swt) ons vergeven en beschermen en ons Zijn Paradijs toekennen.
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