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           Vrijdag 05-03-2021 
 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende: 
 

De oorzaken voor problemen in het huwelijk 
en de oplossingen daarvoor 

 
Bismi Allaahi arRahmaani arRahiem. Wassalaatoe wassalaamoe 3alaa nabijina Mohammed. 
 
Het huwelijk is een van de grootste gunsten van Allaah subhanahu wata3aala en het is een 
stevig verbond en een sterke verbinding. De Islaam heeft enorm veel zorg voor het huwelijk en 
heeft de partners duidelijk gemaakt wat voor hen is en wat zij dienen te verrichten. Dit ter 
preventie van al hetgeen wat de gezinnen kapot maakt en vernietigt. Desondanks de duidelijke 
sturing ontstaan er geschillen waarvan zelfs het huishouden van de Profeet salla Allaahu 
3alayhi wassalam niet van vrijgesteld is. Maar de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam ging 
er op de meest prachtige manier mee om die er bestaat.  
Er zullen een aantallen oorzaken tot geschillen/problemen in het huwelijk benoemd worden en 
hoe deze te oplossen vanuit een islamitisch oogpunt.  
 
1- De eerste oorzaak die de gezinnen vernietigt en die zorgt voor problemen tussen de 
partners is het minachten van zondes en het afstand nemen van het geloof. Dit is een van de 
grootste oorzaken die de harten uiteendrijft en standvastigheid vernietigt, en hierdoor leeft de 
persoon een bekneld en ellendig leven. Door deze oorzaak is er ook een voortdurende 
opstand en strijd binnen het gezin. 
Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: 
“En er treft jullie geen ramp, of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht, maar 
Hij vergeeft veel” (Ashuraa: 30) 
En Hij subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: En Hij die zich afwendt van Mijn 
“Vermaning: Voorwaar, er zal dan voor hem een benauwd leven zijn. En Wij zullen hen 
verzamelen op de Dag der Opstanding, in blinde toestand” (TaHa: 124) 

 
Foudail ibn 3ayaad heeft gezegd: “En ik gehoorzaam Allaah niet en ik merk dit in het 
gedrag van mijn ezel, mijn werker, mijn vrouw en de muis in mijn huis”  

(al-Haafidh ibn Kathier in Al-Bidaayah en An-Nihaayah) 
 

Een van de grote oorzaken van de problemen binnen het gezin is het minachten van het 

gebed, wat het verrichten ervan een van de grootste oorzaken is tot de goedheid.  

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: 

“Draag (O Mohammed) wat aan jou in het Boek geopenbaard is en onderhoud de 

Salaah. Voorwaar, de Salaat weerhoudt van de gruweldaad en het verwerpelijke. Zeker, 

het gedenken van Allaah (de Salaah) is groter en Allaah weet wat jullie bedrijven”  

(al-Ankabut: 45) 

 

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: 

“En beveel jouw familie de Salaat te verrichten en volhard daarin. Wij wagen van jou 

geen voorziening (te geven), Wij geven jou voorziening. Het (goede) einde is voor 

degene die (Allaah) vreest” (TaaHa: 132) 
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Beste Moslims, 
De verzoening tussen de harten is afkomstig van Allaah subhanahu wata3aala, zorg er dus 
voor dat jouw band goed is met Allaah subhanahu wata3aala dan zal Allaah subhanahu 
wata3aala ervoor zorgen dat jouw band met de mensen goed is. 
 
Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: 
“Voorwaar degenen die geloven en goede werken verrichten: de Barmhartige zal hen 
liefde schenken” (Maryam: 96) 
 
En Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: 
“En Hij bracht hun harten tot elkaar. En al had jij alles wat er op de aarde is besteed, 
dan zou jij hun harten niet tot elkaar kunnen brengen, maar Allaah heeft hen tot elkaar 
gebracht. Voorwaar, Hij is Almachtig, Alwijs” (al-Anfaal: 63) 
 
En herinner jullie O dienaren van Allaah dat het hebben voor vrees jegens Allaah een oorzaak 
is van het welslagen, het slagen, de vreugde en de vergemakkelijking. 
Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: 
“En wie Allaah vreest, voor hem zal Hij zijn zaak makkelijk maken” (at-Talaaq: 4) 
 

2- De tweede oorzaak is het verwaarlozen van de rechten van de ander. Dit zorgt voor een 

defect in de omgang met elkaar, dit resulteert weer in verschillende problemen. 

Enkele van deze rechten zijn die vastgesteld zijn in de volgende verzen: 

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: 

“En voor de vrouwen zijn er rechten overeenkomstig hun plichten, volgens wat redelijk 

is” (al-Baqarah: 228) 

 

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: 

“En behandelt hen (de vrouwen) volgens de voorschriften. En wanneer jullie een afkeer 

van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allaah 

daarin veel goeds gelegd heeft” (an-Nisaa’: 19)  

Met hen omgaan middels het voorgeschrevene houdt in dat je een goede relatie hebt, elkaars 

pijn verzacht, goedheid jegens elkaar tracht en een goede omgangswijze met elkaar hebt. 

 

Aboe Hurayrah radia Allaahoe 3anhoe heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahoe 3alayhi 

wassalam heeft gezegd: 

“Als de vrouw haar vijf gebeden bidt, waakt over haar geslacht, haar man gehoorzaamt 

wordt haar verteld dat ze het Paradijs van iedere deur van het Paradijs mag 

binnentreden die zij wilt” (Overgeleverd door Ibnoe Hibbaan en sahieh verklaard door al-

Albani) 

 

En de vrome metgezel Aboe Addardaa' radia Allaahoe 3anhoe heeft zijn vrouw geadviseerd 

hij zei: Als ik boos wordt doe mij dan bedaren en als jij boos wordt zal ik jou doen bedaren. Als 

we niet zo op deze manier zijn dan zullen we uit elkaar gaan. 

En hetgeen wat het meest helpt in het huwelijksleven is het hebben van goed gedrag. Dit 

behoort ook tot de rechten die wederzijds gelden. 
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Het hebben van goede gedrag en het goed met elkaar omgaan. 

Aboe Addardaa' radia Allaahoe 3anhoe heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah 

salla Allaahoe 3alayhi wassalam zei: “Er wordt niets op de weegschaal geplaatst dat 

zwaarder is dan een goed karakter. De persoon met een goed karakter zal inderdaad de 

rang hebben bereikt van de persoon van het vasten en het gebed” 

(Hassan / at-Thirmidhie) 

 

Aboe Hurayrah radia Allaahoe 3anhoe heeft verhaald dat de Boodschapper van Allaah salla 

Allaahoe 3alayhi wassalam heeft gezegd: 

“De gelovigen die het meest vervolmaakte geloof tonen, zijn degenen die zich het beste 

gedragen, en de beste van jullie zijn degenen die het beste zijn voor hun vrouwen”  

(at-Thirmidhie / Hassan-Sahieh) 

 

3- De derde oorzaak van de problemen van het huwelijk is het verspreiden van de vreugde. Dit 

terwijl de basis in het huwelijksleven iets privé en persoonlijk is ook al is dit met de meest 

dichtstbijzijnde mensen. 

Abu Sa'id al-Khudri radia Allaahoe 3anhoe verhaalde dat Allaahs Boodschapper salla 

Allaahoe 3alayhi wassalam zei: “Onder degenen die de slechtste positie in Allaahs ogen 

zullen hebben op de dag van de opstanding is de man die gemeenschap heeft met zijn 

vrouw, en zij met hem, en dan haar geheim verspreidt” (Moeslim) 

 

Shaykh ibn Oethaymien rahimahoe Allaah heeft in zijn uitleg van deze hadith in het boek 

Boeloegh almaraam gezegd dat dit duidt op het verbod op het verspreiden van geheimen 

tussen de man en de vrouw. En dat dit zelfs behoort de grote zonden, dit omdat er een vorm 

van dreiging in de hadith zit. 

 

4- De vierde oorzaak voor problemen in het huwelijk is het belemmeren van de goedheid door 

te letten op de gebreken van de ander en elkaar niet bedanken voor de moeite en inzet. 

De Profeet salla Allaahoe 3alayhi wassalam heeft gezegd: “.... en het goede woord is een 

sadaqah... ” (Aboe Hurayrah - Boekhari en Moeslim) 

Aboe Hurayrah radia Allaahoe 3anhoe heeft verhaald dat de Boodschapper van Allaah salla 

Allaahoe 3alayhi wassalam heeft gezegd: 

“Een gelovige moet de gelovige vrouw (zijn vrouw) niet haten; als hij een van haar 

eigenschappen niet leuk vindt, zal hij tevreden zijn met een andere” (Moeslim) 

 

5- De vijfde oorzaak die zorgt voor problemen binnen het huwelijk is het slechte denken over 

elkaar, elkaar niet vertrouwen en dit is een van de grootste zaken die het gezin vernietigen. 

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: 

“O jullie die geloven, vermijdt veel van de kwade vermoedens. Voorwaar, een deel van 

de kwade vermoedens zijn zonden. En bespioneert elkaar niet en spreekt geen kwaad 

over elkaar in elkaars afwezigheid. Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode 

broeder willen eten? Jullie zouden het zeker haten. En vreest Allaah. Voorwaar, Allaah 

is Berouw aanvaardend, Meest Barmhartig” (al-Hujuraat: 12) 
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Aboe Hurayrah radia Allaahoe 3anhoe heeft verhaald dat de Boodschapper van Allaah salla 

Allaahoe 3alayhi wassalam heeft gezegd: “Pas op voor vermoedens, want vermoeden is 

het ergste van valse verhalen” (Bukhari en Moeslim) 

 

6- De zesde oorzaak voor de problemen binnen het huwelijk is het bezig zijn met sociaal 

media. Je ziet de man bezig met zijn telefoon en geen aandacht voor zijn vrouw en de vrouw 

bezig met haar telefoon en geen aandacht voor haar man. En zo zie je dit ook tussen de 

kinderen. Zo worden er geen gesprekken gevoerd of vragen gesteld over hun gesteldheid en 

dit is een van de grote oorzaken voor de vernietiging van vele gezinnen. Moge Allaah ons 

hiervoor behoeden. 

Naast de genoemde oorzaken zijn er nog meer oorzaken die voor problemen zorgen binnen 

het huwelijk. De verantwoordelijkheid voor het oplossen van de verschillen en geschillen rust 

op beide partners, zowel man als vrouw dus. 

Maar de meest naaste verwanten dragen hierbij ook een verantwoordelijkheid als zij in staat 

zijn om de harten weer tot elkaar te brengen. Uiteraard is dit ook de intentie voor het inmengen 

in een eventueel probleem. 

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: 

“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 Allaah 

“tussen hen beiden een verzoening bewerkstelligen. Voorwaar, Allaah is Alwetend, 

Kennend” (an-Nisaa': 35) 

 

Sahl ibn Sa`d radia Allaahoe 3anhoe heeft verhaald dat: Allaah's Boodschapper (salla Allaahu 

3alayhi wassalam) naar het huis van Fatima ging, maar Ali daar niet aantrof. Dus vroeg hij: 

“Waar is je neef?” Ze antwoordde: “Er was iets tussen ons en hij werd boos op me en 

ging naar buiten. Hij sliep niet (middagdutje-qayloela) in huis”. Allaah's Boodschapper 

vroeg een persoon om naar hem te zoeken. Die persoon kwam en zei: “O Allaah's 

Boodschapper! Hij (Ali) slaapt in de moskee”. Allaah's Boodschapper ging daarheen en `Ali 

lag. De bedekking van zijn bovenlichaam was naar één kant van zijn lichaam gevallen en hij 

was bedekt met stof. Allaah's Boodschapper begon het stof van hem te verwijderen en zei: 

“Sta op! O Aba Turab. Sta op! O Aba Turab (betekent letterlijk: O vader van stof)” 

(Bukhari) 

 

De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam bemoeide zich met deze zaak, maar hij vroeg niet 

om de details hij zei niet; wat is er gebeurd, wat is het probleem? Maar hij mengde zich erin 

met wijsheid. 

Het doel was om de man terug naar huis te krijgen dus hij haalde hem op een zachtaardige 

manier en hij zei: Sta op O Aba Turab! Sta op O Aba Turab ! 

 

Ik vraag Allaah subhanahu wata3aala om ons recht te zetten en ons te doen behoren tot de 

vromen en onze vrouwen te doen behoren tot de vromen en onze kinderen te doen behoren 

tot de vromen. 

Alhamdoe lillaahi rabbi al3aalamien 


