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NIKAAH’ REFERAAT



“Hij heeft van jullie eigen soort echtgenoten geschapen 

opdat jullie rust bij haar vinden, en Hij bracht tussen jullie 

liefde en genade.” (soera ar-Roêm, ayah 21)
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BISMILLAAHI-R RAH’MAANI-R RAH’IEM

VOORWOORD
Alle lof zij aan Allah هلالج لج die de nikaah’ (huwelijk) 

halal (toegestaan) en zinaa (buitenechtelijke 
geslachtsgemeenschap) haraam (verboden) 
heeft verklaard en ons heeft geschapen uit een 
druppel water. Mogen zegening en vrede zijn met 
onze Profeet Mohammed Moestafaa Sallallaahoe 
‘Alayhi wa Sallam die zijn oemma (gemeenschap) 
aangemoedigd heeft tot de nikaah’, hun behoed 
heeft van zinaa en ze weerhouden heeft van het 
celibaat1; en mogen zegening en vrede zijn met zijn 
verwanten en metgezellen.

De religieuze bepalingen van de nikaah’ behoren 
ongetwijfeld tot de ad-Dharoêraat ad-Dieniyya 
(noodzakelijke geloofsleer) die elke moslim dient 
te weten. De nikaah’ is voor de moslims namelijk 
een noodzakelijk bevel waar alle godsdiensten en 

1 Celibaat: Zichzelf verbieden en onthouden van trouwen of 
geslachtsgemeenschap zoals priesters dat doen.
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volken zich aan hebben gehouden en dat net als 
de imaan (geloof) is begonnen met Aadam (A.S.) 
en tot op de dag van vandaag doorgaat, en door 
zal gaan in het hiernamaals.2

In dit referaat zullen een aantal onderwerpen 
zoals nikaah’, talaaq (echtscheiding) en enkele 
belangrijke zaken worden uitgelegd. Aan ons de 
inspanning, aan Allah هلالج لج het succes. 

* * *

2 ad-Doerroe-l Moekhtaar, b. 1, blz. 258
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Enkele Begrippen

Nikaah’: Dit betekent o.a. een verdrag, 
knopen, vastbinden, een afspraak tussen 
twee partijen, aansluiten, bijeenbrengen en 
geslachtsgemeenschap.

Nikaah’ in de islamitische wetgeving: Dit is 
een religieuze overeenkomst die ervoor zorgt dat 
het profiteren van elkaar halal wordt voor een man 
en een vrouw die vanuit religieus perspectief niet 
belemmerd zijn om met elkaar te trouwen.

Iedjaab: Het huwelijksaanzoek van de man of 
de vrouw die gaat trouwen.

Qaboêl: Het instemmend antwoord van de 
man of de vrouw op het huwelijksaanzoek.

‘Aqd: Aanvaarding en overeenkomen van beide 
partijen door aan elkaar verbonden te worden met 
iedjaab en qaboêl. Dit wordt nikaah’ voltrekken 
genoemd.3

Zawdj: De echtgenoot.
Zawdja: De echtgenote.
Zawdjayn: Man en vrouw, echtgenoten.
Izdiwaadj: Trouwen, huwen.

3 Ö. Nasuhi Bilmen, Hukûk-u Islâmiyye ve Istilahat-i Fikhiyye 
Kamusu, b. 2, blz. 6.
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“Vier dingen zijn soenna (traditie) van de 
profeten. Schaamtegevoel, lekkere geur opdoen, 
nikaah’ en miswaak4.”

(Al-Hadieth as-Sjarief, Ahmad ibn Hanbal)

* * *
“Laat eenieder van jullie zich voorzien van een 

hart dat dankbaar is (voor zijn wereld), een tong die 
dzikr doet (Allah gedenkt) en een gelovige vrouw 
die hem helpt met hiernamaalse zaken.”

(Al-Hadieth as-Sjarief, Ibn al-Maadja)

* * *
“Degene die trouwt, zal ermee de helft van zijn 

geloof in bescherming brengen. Laat hem met de 
andere helft zich behoeden voor opstandigheid 
tegen Allah.”

(Al-Hadieth as-Sjarief, Tabaraanie)

4  Miswaak: Een traditioneel, tand reinigend takje gemaakt van 
de Salvadora persica-boom.
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HET BELANG VAN NIKAAH’
Net zoals Allah هلالج لج heeft gewenst om deze 

wereld voort te laten duren tot de Oordeelsdag, 
heeft Hij, zoals bij alles, het voortduren van deze 
wereld gebonden aan een aantal redenen. 

Allah هلالج لج heeft alles dubbel geschapen. Eerst 
heeft Hij Aadam ‘Alayhi-s Salaam5 geschapen 
en vervolgens van hem onze moeder Hawwaa. 
Bovendien heeft Hij de voorplanting en verspreiding 
van de mens over de wereld, gebonden aan 
izdiwaadj, en de izdiwaadj als reden gesteld voor 
liefde, genegenheid en genade tussen de man en 
de vrouw.

Bedoeling van de nikaah’ is niet alleen het 
voortplanten, want anders zou de nikaah’ van mensen 
met een erectiestoornis en bejaarden niet geldig 
en geoorloofd moeten zijn. Terwijl hun nikaah’ ook 
gewoon geldig is. Bij het huwen van twee personen 
komt namelijk een lichamelijke en spirituele eenheid 
tot stand en vormt zich een aandrift. Om deze reden 
heeft Allah هلالج لج Zijn mannelijke dienaren bevolen om 
met de vrouwen te trouwen die halal6 zijn voor ze.

5 ‘Alayhi-s Salaam: Vrede zij met hem. Uitdrukking die uit 
eerbied wordt gesproken na het noemen van een profeet.

6 soera an-Nisaa, ayah 3.
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Rasoeloellah 7ملسو هيلع هللا ىلص heeft zijn oemma 
aangemoedigd tot de nikaah’ door het volgende 
te zeggen: “De 2 rak’aat (delen) salaat (gebed) 
van een gehuwde is waardevoller dan 70 
rak’aat salaat van een vrijgezelle.”8

Omdat eenzaam leven niet past bij de aard van de 
mens, is er geen celibaat in de islam. Onze Profeet 
 heeft in een al-Hadieth as-Sjarief9 gezegd: “Wie ملسو هيلع هللا ىلص
de mogelijkheid heeft om te trouwen maar het 
niet doet, hoort niet bij mij.”10 

Hoewel de man en de vrouw qua schepping 
verschillend ogen van elkaar, zijn het in werkelijkheid 
twee aspecten die elkaar aanvullen. De islam heeft 
de man en de vrouw beschreven als elkaars kleding 
en heeft hun plek in de samenleving aangewezen 
zonder de vrouw te verwaarlozen en de man te 
kleineren. De volmaaktheid van de ene is enkel 
mogelijk met het samenkomen van deze twee. 
De vooruitgang van een volk komt met de man en 

 Sallallaahoe ‘Alayhi wa Sallam (Moge Allah hem zegening :ملسو هيلع هللا ىلص 7
en vrede schenken). Uitdrukking die uit eerbied wordt gesproken 
na het noemen van de profeet Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص.

8 Faydhoe-l Qadier, b. 4, blz. 50.
9 Al-Hadieth as-Sjarief: de gezegende woorden van onze 

Profeet ملسو هيلع هللا ىلص.
10 Kasjfoe-l Ghoemma wa Djamie’i-l Oemma, b. 2, blz. 87.




