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Antwoord op vrouwenvereniging Ladjna’ imaillah n.a.v. Artikel: 

 

Waarom vrouwen het gebed niet leiden in aanwezigheid van volwassen mannen.  

 

1.Een vrouw kan het gebed niet leiden in de aanwezigheid van volwassen mannen, maar wel met andere vrouwen en kinderen.  

Het zijn niet alleen de vrouwen. De mannen mogen ook niet gemengd met vrouwen bidden. Als dit was toegestaan dan was het 

toegestaan in de tijd van de Heilige profeet Mohammed en de rechtgeleide kaliefen. 

Het druist in tegen de ware leer van de Islam en het praktijk van de Heilige Profeet. 

 

2. Dat vrouwen het gebed niet kunnen leiden in de aanwezigheid van volwassen mannen is geen onderdrukking, integendeel, 

het is een beperking die bedoeld is voor de mannen, want wanneer de vrouwen het gebed leiden zullen de mannen in plaats 

van God te herinneren, denken aan hun mooie vrouw.  

 

Want als je samen bent, denk je aan elkaar en je hebt geen tijd om aan God te denken, van belang is om een paar momenten 

alleen moet sparen om helemaal aan God te denken, zodat je het moet scheiden in aanbidding, als je naar de moskee gaat, je 

zou jezelf geheel aan God moeten wijden en daarom helpt dit ons om onze banden met de wereldse genot te breken en onze 

aandacht aan God toe te wijden. 

 

3. De islam wil niet dat de menselijke aandacht wordt afgeleid naar iets anders dan de aanbidding van Allah. Dan mist men het 

doel van het gebed. Mannen kunnen perverse gedachten hebben wanneer een vrouw het gebed leidt in hun aanwezigheid. 

 

5. Een imam hoort altijd beschikbaar te zijn in de Moskee. Voor een vrouw is dit moeilijk ivm maandelijkse menstruatie en 

zwangerschap.  

 

4. Uit respect voor de kuisheid en de waardigheid van een vrouw worden vrouwen geadviseerd om op een eigen plek in de 

moskee het gezamenlijke gebed te verrichten. Dit geeft de vrouw een volledige vrijheid om in alle vrijheid haar gebeden te 

verrichten zonder in verlegenheid gebracht te worden door de aanwezigheid van mannen. Vrouwen hebben het recht om alle 

bestuurlijke functies uit te voeren.Dit heeft niets met onderdrukking te maken, geen religie heeft zoveel gedaan aan de rechten 

van de vrouw als de Islam. De Heilige profeet Mohammed was een strijder van vrouwenrechten. De Islam houdt rekening met 

de emoties en gevoelens van vrouwen en leidt deze op de weg van zelrealisatie en ontwikkeling. 
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