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Beste gelovige, denk aan het begin van je creatie. Allah (s.w.t) heeft je geschapen uit één enkel 
persoon, van wie Hij Zijn partner heeft geschapen en van hen heeft Hij ontelbare mannen en vrouwen 
geschapen. Allah (s.w.t) zegt: “O mensen, vrees jullie Heer Die jullie heeft geschapen uit één ziel 
(d.w.z. uit Adam), en daaruit heeft Hij zijn echtgenote (Eva) geschapen. En uit hen beiden heeft Hij 
vele mannen en vrouwen geschapen” (S04-A01) 

Allah (s.w.t) zegt ook: “Hij is Degene Die jullie heeft geschapen uit één ziel, en daaruit heeft Hij 
zijn echtgenote geschapen, opdat hij rust bij haar zou vinden” (S07-A189). 
 
De wegen van Allah (s.w.t) betreffende zijn schepping evenals de islamitische wet vereisen dat een 
man een vrouw trouwt via het wettelijke huwelijkscontract om een gezin te stichten en hun instinct te 
bevredigen met wettige middelen, niet door overspel. Het pad van het huwelijk is het pad van kuisheid, 
vooruitgang, zuiverheid, goddelijke voorziening en goede nakomelingen. Omgekeerd leidt het pad van 
overspel tot wreedheid, ontrouw, vernedering, wereldse kwellingen, onbalans van generaties en 
kwelling in het hiernamaals. 
 
Het huwelijk zorgt voor het tehuis waarin de nakomelingen worden opgevoed en van genegenheid, 
zorg en opleiding worden voorzien en waarin zowel de vader als de moeder generaties voorbereiden 
om de lasten van het leven te dragen, de maatschappij ten goede komen en helpen bij de ontwikkeling 
ervan in elk aspect. Ze begeleiden hun kinderen en geven hen een goede opvoeding.  
 
Het huwelijkscontract is een plechtig verbond, een sterke band en een solide unie tussen de 
echtgenoten. Allah (s.w.t) zegt: “En als jullie een vrouw in de plaats van een andere (vrouw) willen 
nemen, terwijl jullie hen één schat gegeven hadden, neemt daar niets van terug: zouden jullie het 
door laster en duidelijke zonde terugnemen? (20) En hoe zouden jullie ervan (kunnen) terugnemen, 
terwijl jullie al (als man en vrouw) tot elkaar gekomen zijn en "met jullie een plechtige 
overeenkomst gesloten hebben?” (S04-A20 & 21) 
 
Dit contract biedt ontelbare voordelen voor de echtgenoten, de kinderen, de familieleden en voor de 
samenleving als geheel, zowel in deze wereld als in het hiernamaals. Ontbinding van dit contract en 
het beëindigen van de band door middel van echtscheiding zal zeker al deze voordelen doen 
vernietigen.  
Als de echtscheiding plaatsvindt, zal de echtgenoot grote beproevingen ondergaan die zijn religie, 
wereldse zaken en gezondheid schaden. De vrouw zal ook beproefd worden door beproevingen die 
veel groter zijn dan die waarmee de man te maken heeft, ze zal haar vorige leven niet kunnen hervatten 
of herstellen en zal verdrietig blijven. De kinderen worden de dupe hiervan en zullen het heel moeilijk 
hebben. Bovendien zullen de banden van verwantschap worden verbroken en zal de maatschappij de 
schadelijke gevolgen van een scheiding ondergaan. 
 
Laten we, om meer te weten te komen over de vele kwaden en schadelijke gevolgen van 
echtscheidingen op privé- en openbaar niveau, nadenken over de volgende Hadith. Jabir ibn Abdoullah 
(r.a) verhaalde dat de Profeet (s.a.w) zei: “Iblies (Satan) plaatst zijn troon op de zee en stuurt zijn 
knechten. Degenen die het grootste kwaad veroorzaken, komen het dichtst bij hem in de buurt. Één 
van de duivels komt en zegt: "Ik heb dergelijke en dergelijke zonden veroorzaakt. Iblies zegt: Je 
hebt niets gedaan." Dan komt er een duivel die zegt: Ik heb deze en die niet gespaard totdat zij uit 
elkaar gingen. Iblies brengt hem dan dichter bij hem en zegt: Ja! Jij bent inderdaad de juiste! Dan 
omhelst hij hem”. (Moslim) 
 
Echtscheiding is vandaag de dag om felle redenen erg wijdverspreid geworden. De oorzaken van 
echtscheiding zijn tegenwoordig talrijk en de grootste van allemaal is onwetendheid over de uitspraken 
van de islam en het niet naleven van de leringen in de Koran en de Soenna. Inderdaad, de Islamitische 
Wet heeft veel aandacht besteed aan het huwelijkscontract en heeft het omringd met een omheining 
van bescherming zodat het niet zal barsten. 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende 180504 
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Echtscheiding kan worden veroorzaakt door de man, door de vrouw, door beiden of door een aantal 
van hun familieleden. Allah (s.w.t) beveelt de echtgenoten in Zijn Boek om het huwelijkscontract te 
honoreren.  
Allah (s.w.t) zegt: “En wanneer jullie van de vrouwen scheiden en zij hun (vastgestelde) tijdstip 
bijna hebben bereikt, neem hen dan op een goede wijze terug of laat hen op een goede wijze gaan” 
(S2-A231) 
 
De man zou eervol met zijn vrouw moeten leven en haar vriendelijk moeten behandelen. Als hij om 
welke reden dan ook een hekel aan haar heeft, moet hij geduldig zijn, want zij kan een beter persoon 
worden of ze kan hem rechtschapen kinderen geven. Hij zal ook worden beloond voor zijn geduld. 
Allah (s.w.t) zegt: “En ga op een goede wijze met hen om. Als jullie hen verafschuwen, dan kan het 
zijn dat jullie iets verafschuwen waarin Allah veel goeds heeft geplaatst” (S4-A19). 
 
Één van de manieren om het huwelijk te redden is door tussenkomst van rechtschapen mensen om de 
echtgenoten te verzoenen. Allah (s.w.t) zegt: “En als jullie een breuk tussen beiden vrezen: stuurt 
dan een bemiddelaar van zijn familie en een bemiddelaar van haar familie, indien zij een 
verzoening willen, zal Allah tussen hen beiden een verzoening bewerkstelligen. Voorwaar, Allah is 
Alwetend, Kennend” (S4-A35) 
 
Een ander middel om het huwelijk te onderhouden en te genieten van het geluk dat het biedt, is door 
het tonen van geduld en verdraagzaamheid. Allah (s.w.t) zegt: “Voorwaar, het zijn de geduldigen die 
hun beloning zonder berekening zal worden gegeven” (S39-A10) 
 
Tolerantie en vergeving zijn essentieel voor het leven, met name tussen de man en de vrouw. Het 
vasthouden aan het voldoen aan ieders rechten en het niet tolereren van sommigen van hen zal zeker 
een gevoel van walging en haat veroorzaken tussen de echtgenoten. 
 
De plichten van de echtgenoot tegenover zijn vrouw omvatten het op een eervolle manier behandelen 
van haar, haar voorzien van levensonderhoud, goed voor haar zorgen en haar geen pijn doen of schade 
toebrengen. 
De echtgenote zou haar man eervol moeten dienen en haar vreugde en verdriet met hem delen, haar 
kinderen een goede opvoeding moeten geven en hem helpen in daden van gehoorzaamheid aan Allah 
de Verhevene! 
 
Abderrahman Ibn Auf (r.a) vertelde dat de Profeet (s.a.w) zei: “Als een vrouw haar vijf dagelijkse 
gebeden verricht, de maand Ramadan vast, haar kuisheid bewaard en haar echtgenoot 
gehoorzaamd, tegen haar zal worden gezegd [op de Dag des Oordeels]: Ga het paradijs binnen door 
welke poort je maar wilt” (Ahmed).  
 
Beste gelovigen, vrees Allah (s.w.t) en houd je huwelijk in stand, dan zal Allah (s.w.t) je huwelijk 
zegenen en je belonen met goede consequenties. 
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