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Norsk
Familiens rolle i barneoppdragelse
Kjære muslimer.
Familien er samfunnets fundament, og hovedbygningens styrke. Velstandens omfang og samfunnets
styrke er i stor grad avhengig av styrken og velstanden til familiene som former det samfunnet. Islam
satser på å bygge sterke og sunne samfunn, og er bekymret for samfunnet og dets struktur. Spørsmål
relatert til familie, ekteskap, skilsmisse, arverettigheter osv. blir lagt stor vekt på i islams normative
kilder. De forskjellige individenes roller i familiene beskrives detaljert i Koranen og Sunnah. I dag skal
vi snakke om den islamske familiens rolle ved å oppdra barn på riktig måte, og ansvaret for å bringe
nyttige individer inn i samfunnet.
Det er foreldres ansvar å oppdra sine barn. Ansvaret innebærer å sørge for deres vesentlige behov,
som mat, klær, medisiner, og andre verdslige behov, så vel som å lære dem riktig og anstendig
oppførsel, holdning og moral. Det inkluderer i tillegg å vise dem deres rolle i samfunnet, som deres
rettigheter og plikter, og å lære dem om deres religion og riktig måte å praktisere den på.
Barn er tillit (amanah) som Allah har gitt oss: «Vi ville betro tillitspakten til himlene og jorden og
fjellene, men de vegret seg for å bære den, og vek tilbake. Men mennesket tok den på seg. Dog se,
han er urettferdig og lovløs.» [Koranen 33:72]. Vi kommer til å bli spurt om denne tilliten, om
hvordan vi håndterer den, og hva vi gjør med den. Vi er ansvarlige, og vil bli dømt etter deres dårlige
oppførsel, hvis vi ikke overholder vårt ansvar ved å lære dem riktig moral.
Imam ibn Al-Qaiem sa: Hvis foreldre ikke lærer sine barn om religionens praksis og moral, så er
foreldrene ansvarlig for mesteparten av sine barns upassende oppførselen, og synder. Med det så
gjør de barna til ubrukelige individer, både for sine foreldre og sitt samfunn. Derfor er det et stort
brudd på barns rettigheter å gjøre det.
Det er avgjørende for barns karakter å utdanne dem om sitt religiøse og sosiale ansvar i tidlig alder.
Ideelt sett så bør dette være en varig praksis som utføres i forskjellig alder gjennom hele livet deres.
Vi bør lære dem hvordan de skal samarbeide og elske hverandre. Vi må vise dem verdien ved disiplin
og oppførsel, og hvordan det hjelper til med å oppnå suksess. Dessuten så trenger vi å lære dem å
velge riktige venner, og vise dem hvordan dårlige venner kan lede dem til å feile i sine liv, og ende opp
med å følge djevelen og hans onde vei. For å klare dette så må vi bruke mange forskjellige redskap,
som nyttige tv- og radio programmer, melde dem inn i nyttige religiøse kurs som lærer dem om
Koranen og Sunna osv. Vi bør også følge med dem når de er borte fra oss, spesielt i tidlig alder. Vi bør
passe på hvem de møter og hva de holder på med når de er med venner, så vel som i fritidsaktiviteter.
Kjære muslimer.
Det er ikke noen lett oppgave å oppdra barn, så vi bør være oppmerksom på det. Husk at barn er
veldig oppmerksom, og kan med letthet påvirkes av foreldrenes oppførsel. Om de vokser opp og ser
foreldrene feile, så vil de følge deres vei, og omvendt. Derfor er en av de beste måtene å oppdra barn
på, å forbedre oss selv, og sørge for å være gode eksempler for dem.

Bedrageri og løgner ved for eksempel å love barna belønning hvis de hører etter, eller gjør som en har
bedt dem om, uten å holde løftet, vil lære barna å bli løgnere. En annen effektiv måte å motivere
barna til å oppføre seg, og høre på foreldrene, er belønning. Det anbefales fra tid til annen å gi dem
gaver som belønning for deres gode oppførsel. Dette vil motivere dem, fordi de ikke kjenner til den
dårlige virkningen på sin dårlige oppførsel når de er unge. Belønning er ikke begrenset til penger eller
gaver, men kan også være å rose dem, og å gi dem komplimenter offentlig for deres fine og gode
oppførsel, eller holdning.
Vi ber Allah om fremgang for båre barn og våre familier, og å gi oss suksess med å oppdra dem på
beste måte.
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