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Vandaag wordt stilgestaan bij het onderwerp: de echtscheiding en de nadelige sporen die het achterlaat.
Echtscheiding in de Islam
In de Koran heeft Allah swt gesproken over de echtscheiding. In de Soenah van de Profeet vzmh vinden
we ook overleveringen terug over de echtscheiding. Allah sbw heeft de echtscheiding mogelijk gemaakt.
Echtscheiding kan een oplossing zijn voor sommige situaties wanneer echtparen geen uitweg meer kunnen
vinden, nadat alle andere zaken geprobeerd zijn. Mocht een echtscheiding onvermijdelijk zijn, dan moet
de echtgenoot de vrouw haar volledige (financiële) rechten geven. Tegelijkertijd is het niet toegestaan om
de volgende zaken te verrichten na een echtscheiding:




Kwaad of onfatsoenlijk te praten over je ex-partner.
Geheimen die je had met je ex-partner vertellen aan anderen.
De kinderen tegen je ex-partner opzetten, zodat de kinderen een negatieve beeld krijgen van hun
vader/moeder.

Als men besluit om te gaan scheiden, dan moet men dit doen op een goede en vreedzame manier. Er
moet geen vijandschap en haat zijn tussen de man en de vrouw.
Welke negatieve sporen laat een echtscheiding na?
Na de scheiding worden of komen helaas verkeerde of slechte zaken naar voren. Dit heeft een grote
invloed op de kinderen. Alles verandert! Er ontstaat heel veel verwarring bij deze kinderen. Als het kind
geen liefde of aandacht krijgt, raakt hij/zij geïsoleerd of depressief. Dit heeft een negatieve invloed op de
ontwikkeling van het kind, zowel lichamelijk als geestelijk. Naarmate het kind ouder wordt, begrijpt het kind
dat zijn ouders gescheiden zijn. Vanaf de puberteit zoekt het kind naar rust en aandacht. Deze rust kan het
kind niet thuis vinden, mede omdat er geen rust is thuis. Die rust gaat hij/zij buiten zoeken. De kans is dan
groot dat het kind met verkeerde zaken in aanraking komt als: drugs, uitgaan, verkeerde vrienden etc. Het
kind is verloren als men niet tijdig ingrijpt. Dit is de schuld van de ouders. Het is hen aan te rekenen, mede
omdat ze hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen.
Hoe kunnen deze negatieve sporen voorkomen worden?
Als de ouders gescheiden zijn hebben zij nog steeds de (gedeelde) verantwoordelijkheid naar de kinderen
toe. Ze moeten de taken goed verdelen en ze moeten een gezamenlijk doel hebben. De vrouw/man
moet de kinderen niet verstoppen voor hun vader/moeder (wat we tegenwoordig helaas veel zien); kind
gaat zich anders voelen. Ouders moeten na de scheiding ten allen tijden hun kinderen opvoeden en
zorgen dat ze dezelfde aandacht krijgen als daarvoor. De vader en de moeder moeten hun rol als
vader/moeder te allen tijde goed vervullen. In het hiernamaals worden zij hierop bevraagd door Allah swt.

