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Vandaag wordt stilgestaan bij de vraag: Wat kan de man praktisch doen om een vruchtbare gezinssituatie 

te creëren en te behouden?  

 

Vandaag heeft de imam gesproken over een vijftal belangrijke taken van de man: 

 

De 1e taak is: De man dient zichzelf goed te verzorgen, hygiënisch te zijn en zich netjes te gedragen in de 

aanwezigheid van zijn vrouw en kinderen. De vrouw heeft hier namelijk heel veel waardering voor.  

Een goed voorbeeld hiervoor is de metgezel Abdullah ibn Abbas over wie bekend is dat hij veel van zijn 

vrouw hield. Hij heeft gezegd: “Ik houd evenveel van het verzorgen van mijzelf, als ik van mijn vrouw houd”. 

 

De 2e taak is: De man dient zorg te dragen voor de relatie en contacten met de familie en dichte kringen 

van zijn vrouw. Zijn gedrag en omgang met haar ouders en haar familie moet gelijk zijn als zijn omgang met 

zijn eigen ouders en eigen familie. Dit doet zijn vrouw namelijk heel goed. Dit zal de relatie tussen beiden 

zeker versterken.  

De profeet (vzmh) hield er eveneens veel van om continu in contact te blijven met de familie en dichte 

kringen van zijn vrouwen. Als Haalaa, de zus van Khadija (moge Allah tevreden met haar zijn), bij de 

woning van de profeet (vzmh)kwam, werd de profeet altijd heel erg blij met haar komst en hij ontving haar 

op een bijzondere wijze. Haalaa deed hem destijds altijd denken aan zijn inmiddels overleden vrouw 

Khadija, waar hij ontzettend van hield.  

 

De 3e taak: De man dient zijn best te doen om zijn woning of eigen omgeving altijd in een vrolijke bui en 

met een glimlach op het gezicht te betreden. Dit doet de vrouw heel goed, immers het eerste contact is 

positief.  

De metgezellen vroegen de vrouw van de profeet, Aicha (moge Allah tevreden met haar zijn): Hoe was 

het gedrag van de profeet (vzmh) wanneer hij zijn woning betrad? Aicha  antwoordde: “Altijd met een 

glimlach op zijn gezicht en in een vrolijke bui”. De wijsheid hierachter is namelijk: Een glimlach is een kleine 

daad die weinig inspanning vergt, en tegelijkertijd een daad die leidt tot een heel groot en positief 

resultaat, namelijk de tevredenheid van jouw vrouw en eventueel kinderen. 

 

De 4e taak: De man dient te proberen zijn vrouw ten alle tijde op een goede en soms op een schattige 

wijze aan te spreken. Dit om in de voetsporen te treden van ons voorbeeld, de profeet (vzmh). 

Aicha heeft de wijze waarop de profeet (vzmh) haar aansprak, altijd heel mooi en schattig gevonden. De 

profeet noemde haar bijvoorbeeld bij haar schattige bijnaam: “Aich” of sprak haar aan met: “O 

schoonheid”.  

 

Tot slot, de 5e taak: De man dient zijn best te doen om thuis liefde uit te stralen op zijn vrouw en kinderen. 

De profeet heeft gezegd: “De beste onder jullie, is diegene die de beste is voor zijn familie. En ik ben de 

beste voor mijn familie”. 

 

Loqman Al-hakiem, een wijze man vertelde: “De meest verstandige man is, hij die zich thuis als een kind 

gedraagt”, dat wil zeggen op speelse wijze omgaat met zijn vrouw en kinderen. Maar op het moment dat 

hij moet optreden of buiten huis is, zich altijd als een echte volwassen man gedraagt. 


