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ٍ ُ ُ ْ َر
OPVOEDING VAN KINDEREN

De Profeet (vzmh) kuste eens zijn kleinzoon Ḥasan. De
metgezel (ṣaḥābī) Aqraʿ ibn Ḥābis, die dit zag, zei het
volgende tegen de Profeet: ‘Kust u kinderen? Ik heb
tien kinderen, maar heb er nooit één van gekust, o
Boodschapper van Allah.’ Hierop reageerde de Profeet
als volgt: ‘Hij die niet genadig is zal zelf geen genade
ondervinden.’ Een man zonder vaste woonplaats vroeg
het volgende aan de Profeet: ‘Kust u kinderen? Wij
kussen hen niet.’ De Profeet gaf het volgende antwoord:
‘Als Allah barmhartigheid uit jouw hart heeft gewist,
wat kan ik dan nog doen?’1 In de Qurʾān vermeldt Allah
het volgende: ‘O jullie die geloven, behoed julliezelf en
jullie gezinsleden voor een Vuur, waarvan mensen en
stenen de brandstof vormen.’2 Dit vers wijst erop dat
ouders zich moeten inspannen voor hun gezinsleden. Het
geloof dat het kind aangeleerd wordt en de goede
manieren (akhlāq) en de waarden die het kind tijdens zijn
opvoeding leert vormen de basis voor een succesvolle
toekomst van het kind. Belangrijke waarden als liefde,
respect, vertrouwen, en het delen van emoties leren
kinderen vooral in de praktijk. De Profeet nam de
ontwikkeling van kinderen zeer serieus. Hij adviseerde
respectvol en liefdevol om te gaan met kinderen en om te
luisteren naar hun problemen. De Profeet wist kinderen
spelenderwijs waarden bij te brengen. Hij speelde met
kinderen en liet het niet na om kinderen te begroeten. De
Profeet was zo gehecht aan kinderen dat hij het rituele
gebed (ṣalāt) inkortte indien hij het gehuil van een kind
hoorde. Laten we de opvoeding van kinderen niet
verwaarlozen. Ik beëindig mijn preek met een smeekbede
(duʿāʾ): ‘Onze Heer, maak onze echtgenoten en
kinderen tot verkoeling van de ogen en maak ons tot
leiders voor degenen die Allah vrezen.’3 Āmīn.
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