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ِيم
ِِ اللِال ّ َّرحْ ٰم
ِِ ّٰ ِــــــــــــــــــــــم
ِِ
ِْبس
ِ نِال ّ َّر ۪ح
ِيش ِا
ً يِس ْو ٰاتِ ُكمْ ِ َّو ۪ر
َّ اساِ يُ َّو ۪ار
ً يَّاِ بَّ ۪ن ۪ٓيِ ٰا َّد َّمِ قَّ ْدِ اَّ ْن َّز ْلنَّاِ َّعلَّ ْي ُكمْ ِ لِ َّب

.ِاللِِلَّ َّع ّلَّ ُهمْ ِيَّ ّ َّذ ّ َّك ُرو َّن
ّٰ ات
ِ َّاسِال ّ َّت ْق ٰوىِ ٰذلِ َّكِخَّ ي ٌْۜرِ ٰذلِ َّكِ ِمنْ ِ ٰاي
ُ َّولِ َّب

ِ ِ:اللِ َّعلَّ ْي ِِهِ َّو َّس ّلَّ َِّم
ُِ ّٰ ِص ّلَّى
ِِ ّٰ ِول
ُِ الِ َّر ُس
َِّ َّق
َّ ِالل

ْ ب
َّ ّ ِال َّح َّيا َّءِ َّو
ُّ ِس ِّتيرِ ُي ِح
ِِفَّإِ َّذا،الس ْت َّر
َّ ِح ِليم
َّ ِاللِ َّع ّ َّزِ َّو َّج َّّل
َّ َّ ّ إِ ّ َّن
ِ ِح ِي ّي

.َّْس َّلِأ َّ َّح ُد ُكمْ ِف َّْل َّيسْ َّت ِتر
َّ ا ْغت

BEDEKKEN: EEN MANIFESTATIE VAN GODSBEWUSTZIJN

Beste broeders en zusters, de neiging van de mens om het
lichaam te bedekken, komt voort uit de schepping. Dit
bedekken is verwant aan zelfrespect en respect voor anderen.
Het verborgen houden van bepaalde lichaamsdelen is een
weerspiegeling van een gevoel van schaamte. Beste moslims,
de Islām moedigt het bedekken van het lichaam aan. De Islām
heeft voorschriften over wat er minimaal bedekt dient te zijn.
Voor mannen is het een plicht (farḍ) om het gebied tussen
de navel en de knieschijven bedekt te houden. Voor vrouwen
is het een plicht (farḍ) om het hele lichaam te bedekken, met
uitzondering van de handen, de voeten en het gezicht. Het is
dus niet correct om tijdens het bidden en in het dagelijkse
leven kleding te dragen die niet voldoen aan de
minimumeisen voor het bedekken van het lichaam. Beste
gemeenschap, het bedekken van je lichaam om je kuisheid en
waardigheid te bewaren is een vereiste van godsbewustzijn
(al-taqwā),
ofwel
van
een
respectvolle
en
verantwoordingsbewuste houding tegenover Allah ﷻ.

Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland (ISN)

