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Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Surah Al-Fateha, zei Huzur-e-Anwar dat 
de leer van Islam ons begleidt in alle aspecten van het leven. Allah Subhana’taala 
vat de leer van de Koraan samen in één zin:- 

"Voorwaar, gij hebt in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld[...]"- 33:22 

Dus, het is noodzakelijk om het voorbeeld en de deugden van de Heilige Profeet 
VZMH te bestuderen en te volgen. De Islam heeft de verschillende 
verantwoordelijkheden van mannen uitgelegd en als alle mannen deze zouden 
volgen dan zou men een vreedzame maatschappij kunnen vestigen.  

Soms denken mannen dat ze superieur zijn, ook al leven ze de rechten en plichten 
van hun vrouwen en kinderen niet na. Sommige mishandelen hun vrouwen en hun 
kinderen ook fysiek. Als men dergelijke ongeletterde wijze handelt, dan heeft het 
zin de Bai'at (eed) van de Beloofde Messias a.s. af te leggen.  

De Heilige Profeet VZMH behandelde zijn familie met liefde en aardigheid. Hazrat 
Aisha r.a. vertelt ons dat de Heilige Profeet VZMH tijdens de nacht wakker werd 
om nawafil te bidden en ons voor Fajr wakker te maken door een beetje water op 
ons te sprinkelen. Hij was erg aardig voor ons. Thuis hielp hij zijn vrouwen met 
klusjes. Veel mannen zouden hun gedragingen moeten beoordelen in licht van deze 
voorbeelden.  

De Heilige Profeet VZMH zei dat "hij de beste onder de Momins, is degene die het 
beste handelt. En, "De besten onder jullie zijn degenen die het beste voor hun 
vrouwen zijn". De Beloofde Messias a.s. zegt dat alle zwakheden van vrouwen 
getolereerd moeten worden behalve voor een zwakke karakter. Het lijkt 
schaamteloos dat een man met vrouwen ruzie maakt. Een man zijn is een zegening 



van Allah. We moeten onze dankbaarheid tonen door vrouwen met liefde en 
aardigheid te behandelen.  

Op gelijkaardige wijze, zei de Beloofde Messias a.s. dat vrouwen een grote 
capaciteit hebben om te veranderen. Een vrouw observeert alle kwaliteiten van een 
man. Als een man iemand wil corrigeren moet hij zichzelf eerst corrigeren en zijn 
vrouw zal vanzelf veranderen. Huzur-e-anwar zei dat  ondeugd thuis en 
tekortkomingen in het opvoeden van kinderen vaak het gevolg zijn van de attitude 
en het gedrag van de man. Als men thuis een religieuze sfeer wenst en een goede 
opvoeding voorde kinderen, moet men zichzelf eerst verbeteren. 

Evenzo hebben mannen ook als vaders verantwoordelijkheden. Het is niet alleen de 
taak van de vrouw. Vaders moeten zeker een voorbeeld zijn inzake opvoeding van 
zonen. Het is ook essentieel om een oog te houden op hen en voor hen te blijven 
bidden. 

Islam beveelt een zoon dat het noodzakelijk is om zijn ouders te dienen en ze goed 
te behandelen. Nadat ze overlijden moet men zijn familieleden en geliefden ook 
goed behandelen. Een vrouw moet haar man en schoonmoeder de nodige respect 
tonen en hen met vroomheid en aardigheid behandelen. Soms lijden relaties door 
een veranderingen in geloof. 

Een man is een echtgenoot, een vader en ook een zoon. Mannen moeten hun 
verantwoordelijkheden beschouwen en naleven in alle aspecten. Moge Allah ons in 
staat stellen om onze obligaties in alle mogelijkheden te begrijpen. Amin. 

 

 


