KHUTBA
Fredag 22.04.11

Norsk
Omsorg for barn
Godtfolk, frykt Allah i alle situasjoner, for frykt og varsomhet er det beste særpreget man kan ha i
ens liv, som man får belønning for på den dagen man returnerer, og bevar Allahs råd angående ens
barn, for de er den største tillit.
Allah sier: … som passer betrodd gods og sine forpliktelser, og som overholder sine bønner. Disse
er arvingene, som skal arve paradiset. Der skal de være og bli. [23:8-11]
Allahs tjenere, Allah sier: Allah bestemmer vedrørende deres barn… [4:11] Han (swt) sier også: Dere som tror,
pass dere selv og deres familier for Ilden, hvis brensel er mennesker og steiner! Strenge og harde engler
forestår dem som ikke er ulydige mot Allah i det Han befaler dem, og gjør det de er pålagt. [66:6]
I tillegg sier Allah (swt): Pålegg dine å forrette bønnen, og vær selv vedholdende i den. Vi ber ikke deg om
underhold. Det er Vi som underholder deg! Det endelige utfall er til gudsfryktens gunst. [20:132]

Allah befaler dere om å oppdra deres barn skikkelig, oppmuntre til lydighet og fraråde ulydighet, og
befale dem til å be, og å bruke tiden deres til noe som er bra og å holde seg unna dårlige handlinger
og ikke følge sine egne lyster og begjær.
Profeten (saws) sa i en hadith av Imam Ahmad og Abu Dawood i Musnad: «Befal deres barn
til å be når de er syv år og når de er ti år press dem hvis de forsømmer den, og ordne for dem
adskilte senger (for å sove). Allahs tjenere, omsorg for barn og å fastholde påbud og råd
angående dem starter med at mannen og kvinnen spør sin Herre om å skaffe dem en
rettskaffen ektefelle, med gode manerer og riktig tro.»
Allah sier: Som sier: «Herre, gi oss i våre hustruer og barn en fryd for øyet, og gjør oss til et eksempel for de
gudfryktige.» [25:74]

Allah fortalte oss historien om Mosa, da han så jentene til en rettskaffen mann, som hadde gode
manerer og var ærbar. Han sa: … «Herre, jeg trenger visselig det Du måtte sende meg av godt.»
[28:24] Det er slik vi må be til Allah, spørre Ham om en rettskaffen kone som hjelper en med å
være lydig.
Berettet av Abu Hurairah (RA), Profeten (saws) sa: «Man kan gifte seg med en kvinne av fire
grunner: hennes eiendom, status, skjønnhet og religion, prøv å få en som er religiøs slik at
man lykkes.» [Bukhari, Muslim]
Angående kvinners verger: «Om en mann kommer til dere og dere er fornøyd med hans
manerer og religion, la deres døtre gifte seg med ham.» [Tirmidhi]
Allahs tjenere, noe annet som også bringer glede og lykke er at ektefellene ber til Allah om
rettskafne barn.
Allah (swt) beretter om Ibrahim: Herre, la meg og mine etterkommere forrette bønnen. Herre, ta
imot vår bønn. [14:40] Ibrahim sa også med Ismael: Herre, gjør oss til Dine hengivne tjenere og
våre etterkommere til et folk av hengivne tjenere. [2:128]

Allah sier angående Sakarias: På denne tid bad Sakarias til Herren: «Herre, gi Du meg en god etterkommer!
Du er den som hører bønn.» [3:38]
Allah sier angående foreldres påkalling: … «Om Du gir oss et velskapt barn, vil vi virkelig være takknemlige.»
[7:189]

Dette viser at et rettskaffent barn er en av de største belønninger og goder fra Allah. Profeten
(saws) sa: «Når Adams sønn dør, så mister man nytten av ens gjerninger, unntatt tre av dem:
veldedighet som hele tiden gir nytte, fordelaktig kunnskap, og en rettskaffen sønn som ber for
en.» [Muslim]
Allahs tjenere! Å holde fast ved Allahs påbud og råd angående barn og familie, er oppriktig å be for
dem om at de får alt godt. Man skal ikke forbanne dem selv om man er sint, fordi bønn for, eller
mot barnet aksepteres. Allah (swt) sier om Ibrahim, da han ba for sitt avkom: … og hold meg og
mine barn borte fra å dyrke avguder. [14:35] Allah aksepterte hans bønn og gjorde hans sønner til
profeter for å veilede menneskeheten.
Jabar fortalte at Sendebudet (saws) sa: «Ikke forbann dere selv, deres barn eller deres
velstand, for det kan sammenfalle med en time der Allah godtar, da aksepterer Han bønnen og
svarer.» [Muslim]
Foreldre, ta vare på deres barn, oppdra dem rettskaffent til å bli takknemlige; de vil være
behjelpelige og tyngre på deres vekt på Dommedag, selv om de er unge. For å lære dem og å oppdra
dem skikkelig fra de er unge, er som om noen graverer på steiner, det blir der og effekten varer.
Da Hassan ibn Ali (RA) var et lite barn og kravlet på gulvet, så tok han en daddel fra
veldedighetsdadlene og puttet den i munnen. Profeten (saws) tok den ut av munnen og kastet
den, han sa: «Visste du ikke at vi (Profetens (saws) hushold) ikke kan spise av det som er til
veldedighet?»
Amro ibn Salama (RA) sa: «Jeg var en ung gutt under Sendebudets (saws) omsorg, og hånden
min brukte å være over hele fatet når vi spiste. Han (saws) sa til meg: «Gutt, si Bismillah, spis
med din høyre hånd og spis av det som er på fatet nærmest deg.» Da sa Amro: «Jeg har siden
da spist på den måten.»
Muslimer, deres barn har rettigheter, dere må være rettferdige mot dem når dere gir gaver. Profeten
(saws) sa til en mann: «Dine barn har rettigheter, være rettferdig mellom dem.»
Salaf begjærte denne retten, selv i å dele ut kyss. Grunnen var fordi en av ledsagerne ga ett
bestemt barn gave, og ønsket at Profeten (saws) skulle vite om det og bevitne det. Profeten
(saws) spurte: «Gjorde du det samme med resten av dine barn?» Han svarte: «Nei.» Profeten
(saws) spurte: «Vil du ikke at dem alle skal være like lydige mot deg?» Han svarte: «Ja.»
Profeten sa: «Så frykt Allah og være rettferdig mellom dine barn.» I en annen beretning sa
han (saws) til ham: «Få noen andre til å bevitne dette, for jeg bevitner ikke undertrykkelse.» I
en annen beretning sa han: «Jeg bevitner bare til sannheten.» Så ledsageren gikk tilbake, tok
gaven tilbake og var rettferdig mot sine barn.
Allahs tjenere, frykt Allah, fasthold og bevar Allahs befalinger og råd angående deres barn, og kom
i hu deres posisjon på Gjenoppstandelsens dag. Allah sier: På denne dag kan ingen herre gjøre
noe for den han har ansvar for, de får ingen hjelp… [44:41]
Måtte Allah velsigne dere og meg med Koranens veiledning.

