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1. Spørsmål om Islam

1.1 Er det viktig å tro på Gud?
Hvorfor er det viktig å tro på Gud? Og bør
menneskene lese Koranen?

Svar:
Hvorfor er det viktig å tro på Gud? Det samsvarer
med noe dypt i vårt indre! Og det stiller oss i harmoni
med oss selv! Det gjør oss til hele mennesker, ved at
talen i vår innerste sjel erkjennes i vårt ytre liv. Vi blir
hele personer!

Ved å erkjenne Gud og følge Hans åpenbaring, blir vi
veiledet for et riktig liv. Vi får streket opp hvor vi skal
gå. Vi får mål for vårt liv. Og vi vet hva som er rett og
galt. Ikke alle er klar over det! Tvert om, uten gudstro
kan mange gå feil. (Koranen 10,11)

Sann gudstro gir fred med deg selv.

Vi bør lese Koranen, for den er Guds ord til
menneskene. Den er en åpenbaring fra Gud! Gud
snakker til oss i Koranen, med menneskelig språk, og
tilpasset menneskelig forstand. Vi må selv bruke
forstanden! Og tenke over det Gud sier.

1.2 Er Gud og Allah det samme?
Noen tror på Gud, og andre på Allah. Er disse det
samme?

Svar:
Ja, Gud og Allah er det samme! Det er bare
forskjellige navn. I Vesten kaller vi Gud for Gud, mens
for eksempel kristne i arabiske land kaller Gud for
Allah. Det fins bare èn Gud! Og Han kan ha mange
navn.

Koranen sier: "Vår Gud og deres (de kristnes/jødenes)
Gud er èn!" (29,46)

1.3 Hva er "rett" Islam?
Jeg er en mann på 25 år som vil lære mer om
Islam. Hva er det rette Islam? Er det viktig å lese
hadith? Hvilke tolkninger er best i dagens
samfunn?

Svar:
Hva er rett Islam? Bare Gud vet! Vi må søke og tenke,
for å finne "den rette vei". Men Gud verdsetter at du
tenker, og at du prøver å finne Ham!

Hvem er så virkelig troende? Den som frykter Gud
og stoler på Ham, ber og gir av det en har, til dem
som trenger det! (8,2-4) De er på rett vei.

Hva er den rette vei? Koranen peker på disse ting:
Still ingen på linje med Gud! Gjør godt mot far og
mor! Ta ikke barns liv av økonomiske eller sosiale
grunner! Styr unna umoral, i det åpne og det skjulte!
Ta ikke andres liv, når Gud har gjort livet ukrenkelig!
Bruk ikke av foreldreløses eiendom! Vei rett i alt du
gjør! Vær rettferdig i all din tale! Oppfyll dine plikter
mot Gud! (6,151-153)

Koranen sier om profeten Muhammad (fred med ham)
at han er et viktig forbilde. (33,21) Vi må lære av
ham! For den som følger Profeten, følger Gud. (4,80)

Hva Profeten sa og gjorde, er nedtegnet i hadith. Men
hva er sanne hadith? Det fins mange av dem! Noen
er sikkert fabrikerte, og andre kan være gjengitt feil.
Det er nødvendig å bruke hodet! Og lytte til hva andre
ledere (imamer) mener.

Da gjør vi som Koranen sier! Og følger dem som har
kunnskap om Boken (13,43). Ja, de med autoritet
(4,59), som er læremestere etter Profeten.

Koranen må tolkes! Vi er pålagt  bruke hodet. Gud
sier vi skal gjøre to ting: Å være med Ham! Og tenke
og reflektere, bruke vår forstand! (34,46)

1.4 Har alle mennesker samme verd?
Har alle mennesker samme verd, uansett deres
religiøse tro?

Svar:
Ja, alle mennesker har samme verd! Det gjelder uansett
religiøs tro.

Imam Ali har sagt: "Den andre er enten din bror i troen,
eller din neste i skapelsen." Det er ingen forskjell i
verd.

Men det kan være forskjell i nærhet. Din kjødelige
søster eller bror står deg kanskje nærmere enn din
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kollega på jobben. Likefull har de, som mennesker,
alle samme verd.

1.5 Genteknologi, er det lov?
Vi skal ha en diskusjon om genteknologi på skolen.
Hva sier Islam sier om genteknologi, er det lov?

Svar:
Islam er ikke mot genteknologi. Islam er for det som
tjener mennesket, og mot det som ikke gjør det.

Islam vil spørre: Hva brukes genteknologi til? Fremmer
det liv og helse, så er det et gode for oss. Men i motsatt
fall, og om det brukes for uetiske mål, så vil Islam
være mot det.

Islam er en livsfremmende tro. Kan genteknologi
hjelpe oss til å fjerne sykdommer og skavanker, så er
det et gode for oss.

1.6 Rikdom og livsførsel
Er det lov å ønske seg rikdom i Islam?

Svar:
Du kan ønske deg det du vil. Men hva er lurt? Og
hva gir det beste livet?

Koranen sier: "Det venter en smertelig straff for dem
som samler skatter av gull og sølv, og ikke bruker det
for Guds sak." (9,34)

Du tillates ikke å leve i overdådighet. Koranen sier:
"Sløs ikke! De som sløser er Satans brødre." (17,26-
27)

Og ikke er det bra heller! Profeten Muhammad ba
om å bli spart både for rikdom og fattigdom. Han
ønsket et liv i balanse.

Du kan ønske det du trenger, til deg og din familie.
Resten kan du vel gi til noen i nød?

1.7 Det ondes problem. Hva sier Islam?
Jeg trenger litt hjelp til et prosjekt jeg har, så jeg
håper dere kan svare på dette: Eksisterer "Det
ondes problem" i Islam? Om Gud er allmektig,
allvitende og allkjærlig, hvorfor finnes da
ondskap?

Svar:
Det er mye vi ikke vet! Og mange ting vi ikke kan
svare på. Vår hjerne favner en del, men Guds "tanker"
er langt videre. Den "mening" som Han har med
tingene, ligger utenfor det vi kan forstå.

Til sist blir det et spørsmål om å tro! Og troen ligger
dypt i de fleste, om at det må finnes en Skaper, et
Opphav, en Begynnelse, en Kraft, som satte alle ting
i gang. Og som gir mening til alle ting. Den kraften
kaller vi Gud. Hvorfor gir Han plass til det onde?

For det onde fins! Det er skapt som et valg for
menneskene. Det onde er det som bryter ned, mens
det gode bygger opp.

Vi kan selv velge det onde. Da er det vårt eget
ansvar. Sheitan (djevelen) sier: "Legg ikke ansvaret
på meg, for det ligger hos dere." (14,22)

Det vi opplever som vanskelig og ondt, kan være en
prøve fra Gud. Hvordan takler vi vanskeligheter og
sorg? Forblir vi sanne mot oss selv? Beholder
menneskelighet og tro? Eller faller vi over ende? Gud
vet hva vi gjør.

Gud sier: "Vi skal prøve dere med frykt og sult, med
tap av liv, eiendom og avling. Men gi gledelig melding
til de tålmodige, som sier når ulykken rammer: "Vi
tilhører Gud! Og Ham vender vi tilbake til."" (2,155-
156)

Tank også på disse hadith:

"Den som Gud vil godt, tynges med prøvelser."

"Mer motgang gir større belønning."

"En muslim ser det gode i alt. Han er tålmodig i sykdom
og vansker, for det kan følge velsignelse med. Og får
han av glede og velstand, så takker han Gud for det."

"En muslim som er tålmodig i motgang, får tilgitt
syndene sine."

Når Profeten møtte sorg eller død, pleide han å si:
Inna lillahi wa inna ilaihi raje un! Det betyr: "Vi
tilhører Gud! Og Ham vender vi tilbake til."

1.8 Kan vi leve et rett liv uten Gud?
Jeg er en jente på 24 år som lurer på dette: Hvis
en person prøver å leve livet sitt på en god måte,
hjelpe andre og være ydmyk, ærlig, åpen og sterk,
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spiller det da noen rolle om en tror på Gud eller
ikke?

Svar:
Gud vil synes det er fint om du gjør det gode! For da
oppfyller du halve Hans budskap. Det budskapet
lyder slik: "Du skal tro! Og gjøre det som er godt!"

Gode handlinger blir verdsatt i Islam! Koranen sier:
"Den som kommer med en god handling, skal få
tifoldig igjen. Mens den som kommer med en dårlig
handling, skal få det samme tilbake." (6,160)

"Gud er med dem som gjør det gode!" (29,69)

Men hva er "det gode"? Et unødvendig spørsmål, vil
du kanskje si. Du "føler" vel hva som er rett? Den
følelsen er ikke så sikker! Mange har villet "det gode",
men så gikk det likevel galt.

Du husker folk i Øst-Europa, som ville bygge
kommunismen? De ønsket å skape "riktige" samfunn,
men det hele endte blindt. For de hadde ingen holdbar
norm!

Humanister gjør det samme nå. De vil klare seg uten
Gud!

Folk har prøvd det samme i historien! Koranen sier:
"Deres anstrengelser i livet førte ikke fram. Men de
trodde at de handlet rett." (18,104)

De trodde at de handlet rett. Men de hadde ingen
holdbar norm.

Normen er Gud og Hans veiledning! Forlater vi den,
går vi galt. Men ved å holde oss til den, går vi rett.

1.9 Hvordan bli muslim?
Jeg er døpt og konfirmert i den kristne tro, men
har møtt en muslimsk kvinne. Nå vil jeg vite mer
om islam. Kanskje kan jeg bli muslim?

Er det nok for å bli muslim at man sier
trosbekjennelsen for Gud? Jeg har et norsk navn,
burde jeg ta et muslimsk mellomnavn, for å
bekjennen troen for mine omgivelser?

Jeg må være ærlig å si at jeg gjør dette for å vinne
en jeg er glad i. Men jeg er også i en prosess der
jeg synes at jeg finner meg selv.

Svar:
Kan du si trosbekjennelsen, er du muslim! Og den
lyder, som du sikkert vet, slik: "Jeg bekrefter at det
fins ingen annen gud enn Gud, og at Muhammad er
Guds sendebud og profet."

Du behøver ikke å ta et islamsk (mellom-) navn! Men
noen muslimer vil like om du gjør det.

Jeg håper du "finner deg selv" i prossessen! Og ender
opp som muslim! Lykke til - med kjærligheten også!

1.10 Er det lov å tvile?
Jeg snakker i blant med muslimer. De virker så
sikre i sin tro. Er det ikke lov å tvile?

Svar:
Jo, visst er det lov å tvile! Hvem har ikke tvilt av og
til? Abraham selv tvilte! Han ba om et tegn fra Gud!

Gud svarte ham, og spurte: "Tror du ikke?" Abraham
sa: "Jo, men jeg vil gi hjertet mitt ro." (2,260)

Og Gud ga Abraham et tegn. For at Abraham skulle
finne trygghet. Og vite hva som var sant.

1.11 Hva skjer med dem som ikke tror?
Hvorfor er det så viktig at vi tror på Gud? Og
hvorfor sender han annerledes tenkende, og folk
som ikke kan se at Gud finnes, til sorg og plage,
for noe vi har gjort i en begrenset tid her på
jorden?

Svar:
Det er mye vi ikke forstår. Men vi har fått fri vilje.
Og velger selv tro og liv.

Hvorfor sendes noen til "sorg og plage"? Det handler
om å bli stilt til ansvar. Rett og urett skal gjøres opp.
Stort mer vet vi ikke om det.

Men vi tar med dette gledelig budskap:  "De som tror
ved denne Bok (Koranen), og jøder, kristne og
sabeere, ja, alle som tror på Gud og på Dommens dag,
og som gjør det som er rett, har lønn i vente hos
Herren! De skal ikke frykte eller sørge." (2,62)

Noen avviser å tro. De fornekter Guds tale i sitt indre.
"De har hjerter som ikke forstår, øyne som ikke ser,
og ører som ikke hører." (7,179) De har stilt seg ute
fra Gud.
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Vi skal tro! Og gjøre det gode! Vi blir vurdert i forhold
til det.

Hva med dem som ikke kjenner troen, men har en
annen religion? De skal veies ut fra det de har lært
(5,48). Ingen skal bli urettferdig behandlet.

1.12 Kan man sanse djinnere?
Kan en vanlig person se eller snakke med djinnere?

Svar:
Først, hva er djinnere? De er skapte vesener, som
ikke er materielle. Og derfor vanligvis ikke sansbare.
Vi kan kalle dem for "alver".

Djinnere likner på mennesker, ved at de kan tenke
og forstå. Sheitan (djevelen) ble en djinn, visstnok
etter at han var en engel.

Koranen forteller at djinnere ble skapt av ild. (55,15)
Mens menneskene ble skapt av leire. Og englene av
lys.

Så til spørsmålet ditt. Salomo snakket med djinnere
(38,37-40, 27,39). Og mennesker har søkt til dem
(72,6).

2. Spørsmål om Koranen

2.1 Fins det ti bud i Koranen, slik som i Bibelen?
Fins det ti bud i Koranen, slik som i Bibelen?
Kristendom og Islam har jo en felles fortid fra
Abraham.

Svar:
Først om de ti budene i Bibelen. Du finner dem på to
steder (2. Mosebok 20,1-17 og 5. Mosebok 6-21).
Men de er ikke skrevet ned likt, de avviker fra
hverandre. Og det er senere gjort endringer i dem.

I Bibelen (2. Mosebok) lyder det første budet slik:
"Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut
av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags
bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på
jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe
dem og ikke dyrke dem! For jeg, Herren din Gud er
en nidkjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd
komme over barn i tredje og fjerde ledd, når de hater
meg, men jeg viser miskunn i tusen ledd mot dem
som elsker meg og holder mine bud."

Kristne, katolikker framstiller budet nå slik: "Jeg er
Herren din Gud. Du skal ikke ha andre guder enn
meg; du skal ikke gjøre deg noe bilde for å tilbe det."
Og kristne, protestanter (lutheranere) framstiller det
slik: "Du skal ikke ha andre guder."

De har forenklet, eller tatt bort, billedforbudet. Og
fjernet omtalen av den «nidkjære» Gud. Som straffer
i tredje og fjerde ledd.

De har gjort endringer i det tredje budet også. Det
budet lyder i Bibelen slik (2. Mosebok): "Kom
hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager
skal du arbeide og gjøre din gjerning. Men den sjuende
dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke
gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller
datter, verken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet,
eller innflytteren i dine byer. For på seks dager skapte
Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem,
men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet
Herren hviledagen, og lyste den hellig."

Katolikker framstiller budet nå slik: "Kom ihu at du
helligholder sabbaten." Og protestanter slik: "Du skal
holde hviledagen hellig."

Videre har de delt det tiende budet i to.

Så\ til spørsmålet ditt: Disse påbudene fra Koranen
kan sammenliknes med Bibelens bud:

- Still ingen på linje med Gud! Gjør godt mot far og
mor! Ta ikke barns liv av økonomiske eller sosiale
grunner! Styr unna umoral, i det åpne og det skjulte!
Ta ikke andres liv, når Gud har gjort livet ukrenkelig!
Bruk ikke av foreldreløses eiendom! Vei rett i alt du
gjør! Vær rettferdig i all din tale! Oppfyll dine plikter
mot Gud! (6,151-153)

2.2 Er det lov å tolke Koranen?
Jeg lurer på om vi "vanlige" mennesker har lov
til tolke Koranen.

Svar:
Ja, vi må kunne tolke Koranen. Vi skal hente fram
"det beste" i den, står det. Det vil si: Det beste for vår
tid og situasjon. Da er det tillatt å bruke hodet.

Gud venter av oss to ting: At vi skal være med Ham.
Og tenke! (34,46) Vi er skapt som tenkende
mennesker. Og vårt intellekt er en gave fra Gud.
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Gud sier om Koranen: "Noen vers er klare og tydelige,
de er Bokens kjerne. Andre er åpne for tolkninger."
(3,7) Ja, vi må kunne tolke.

Da husker vi dette hadith: "Gjør ting lett, og ikke
vanskelig for folk." Og vi lytter til det Koranen sier:
"Spør ikke om ting som bare ville gitt dere vansker,
om svarene ble gitt." (5,101)

Vi kan tillate oss å være fleksible. Uten å røre ved det
som er vesentlig. Blir vi da for "bløthjertet" og
"vennlig"? Men profeten Abraham var bløthjertet og
vennlig! (9,114) Ja, det kan være gode egenskaper.

3. Spørsmål om Profeten

3.1 Hvorfor er profeten Muhammad så viktig?
I Islam legger dere så stor vekt på profeten
Muhammad. Hvorfor er han så viktig?

Svar:
Profeten Muhammad (fred med ham, og hans
etterkommere) er viktig! Han var den siste profeten,
og det kommer ingen profet etter ham. Han var den
viktigste profeter, med en allmengyldig lære. Han kom
med det budskap (Koranen) som gjelder alle
mennesker.

Gud sier at Muhammad er et viktig forbilde. (33,21).
Ja, den som lyder Muhammad, lyder Gud. (4,80)

Vi må kjenne og lære av Muhammad! Han er det
fremste eksempel.

3.2 Hvorfor hadde Profeten så mange koner?

Vi har et prosjekt på skolen, og jeg lurer på dette:
Hvorfor hadde profeten Muhammad så mange
koner?

Svar:
Det er riktig at profeten Muhammad (fvmh) hadde
mange koner, ja ni koner i alt. Han giftet seg med dem
i forskjellig hensikt, for å tjene Islam. Dette gjelder
konene hans:

- Kadidja var Muhammads første kone. De giftet seg
da han var 25 år. Han hadde ikke hatt noen annen
kvinne. Kadidja var 40 år, og enke. Samlivet ble
velsignet og godt.

De levde sammen i 23 år. Profeten hadde ingen annen
kone i denne tiden. Kadidja ble hans beste venn og
støtte. Hun fødte alle hans barn. Da Kadidja døde,
ble Muhammad både som en mor og en far for dem.
Han tok hånd om dem på alle vis. Først 4-5 år etter
Kadidjas død, tok Muhammad en annen kone.

- Aisha var datter til Abu Bakr. Han var følgesvenn
til Profeten. Ekteskapet styrket deres samhold.

- Um Salamah var enke, og kom fra en mektig klan.
Hun hadde fire barn. Flere ville gifte seg med henne,
men Um Salamah avviste dem. Først da Muhammad
bød henne ekteskap, svarte hun ja. Muhammad var
da 60 år.

- Um Habiba var datter til Abu Safian, den fremste
av Muhammads fiender. Hun var skilt, og levde i
landsflyktighet i Abysinia. Ingen ville hjelpe henne.
Muhammad tok henne til seg i ekteskap. Ved dette
ble Abu Safians mektige familie også knyttet til
Profeten. Deres fientlige holdningene ble svekket.

- Zaineb var en gudsfryktig kvinne. Hun giftet seg
med Said, en tidligere slave. Det ga prestisje til frigjorte
slaver. Men ekteskapet ble ikke vellykket, og endte
med skilsmisse. Så Profeten giftet seg med henne.

- Juvayria var datter til Harit, leder for en mektig
klan. Klanen var i krig med Profeten, og Juvaria ble
krigsfange. Profeten ville sette henne fri. Han foreslo
ekteskap for henne. Og hun takket ja med glede.
Klanen som var hatefull mot Profeten, ble velvillig til
ham. Slik ble vennskap og forståelse bygget.

- Safia var datter til Huiay, leder for en jødisk stamme.
Jødene hadde sveket Profeten.  Og Safia var blitt
krigsfange. Muhammad ville sette henne fri. Hun kunne
gå tilbake til sin jødiske stamme. Eller hun kunne bli
bli muslim, og Profetens kone. Safia sa: "Jeg valgte
Gud og Hans budbringer." Ekteskapet med Safia la
grunnlag for respekt mellom muslimer og jøder.

- Sawda var enke, og levde i fattigdom. Profeten giftet
seg med henne, og ga henne et bedre liv.

- Hafsa var også enke. Og datter til Omar (som
ble den andre khalif).  Profeten giftet seg med
Hafsa, og knyttet nære bånd til Omar.

Slik var Profetens ekteskap. De ga verdighet til
trengende, og knyttet vennskapsbånd. De bygde
allianser mellom stammer, og understrekte slektskap
mellom religioner.
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Alle Profetens koner var enker, med unntak av Aisha.
Det lå ikke seksuelle ønsker bak ekteskapene, men
kjærlighet og omsorg, og hensyn praktiske forhold.

Blant konene var noen yngre, andre eldre. Det ga
respekt til alle aldre.

Og Profetene behandlet konene likt. Han var vennlig
og rettferdig mot dem. De ble hans nære venner og
ledsagere.

Det var vanlig på den tiden at menn hadde mange
koner. Men da det kom en åpenbaring med klare
begrensninger, ble det også forbudt for Muhammad
å gifte seg igjen.

4. Spørsmål om det neste livet

4.1 Hvem kommer til Paradiset? Og hva er
"Ilden"?
Jeg lurer på hva som skjer med menneskene etter
døden.

Svar:
Hvordan kommer man til Paradiset? To ting kreves:
Tro, og gode handlinger! Hva skal vi tro? Og hva er
gode handlinger? Begge deler er omtalt i Koranen.
Den er det viktig å lese!

Hvordan er det i Paradis? Paradiset kalles på arabisk
for djennah. Det betyr egentlig hage. Paradiset er
som en hage, der man blir i glede!

Ilden betegner Helvete. Noen kommer også dit. For
livet er ingen uforpliktende "lek"! Vi skal bli stilt til
ansvar. Vi kan velge mellom rett og galt, og vil bli
spurt om det vi gjør.

Til Paradiset kommer de som trodde, og handlet rett.
Og til Ilden de som ikke trodde, og gikk feil.

Men Gud er barmhjertig, også mot de siste! De er
kanskje ikke evig fortapt? Det framkommer av noe
Profeten fortalte:

"Gud skal si til englene, når tiden kommer: "Søk den
som i sitt hjerte har tro, selv av den minste vekt, lik
trevlen av et sennepskorn! Hent ham ut av Helvete!"
Og mange skal bli hentet ut.

Englene skal svare: "Herre, ingen med den minste tro
er tilbake."

Så skal Gud si: "Søk den som i sitt hjerte har godhet,
selv i minste monn! Hent ham også ut!" Og mange
skal bli hentet ut.

Englene skal svare: "Herre, ingen med den minste
godhet er tilbake."

Så skal englene, profetene og alle som tror gå i forbønn
for dem som er der.

Gud skal svare: "Englene, profetene og alle som tror
har bedt Meg om barmhjertighet! Den som avgjør, er
Den mest barmhjertige av de barmhjertige."

Han skal hente ut av Ilden dem som ikke har gjort
noe godt. Og gi dem plass i Livets elv, ved Paradis."

5. Muslimer og livsførsel

5.1 Hva kan muslimer spise?
Jeg har et prosjekt om Islam på skolen, og lurer
på om dere kan skrive litt om mat man kan spise,
og ikke spise. Det ville vært fint!

Svar:
Hva slags mat er tillatt å spise? Gud sier i Koranen:
"Alle gode ting er tillatt" (5,4) Og: "Mat til dem som
tidligere fikk en åpenbaring (jøder og kristne), er tillatt."
(5,5)

Videre sier Gud: Spis av alt det Guds navn er nevnt
over! (6,119) Vi kan føye til et hadith: "Folk sa til
Profeten: "Noen byr oss kjøtt, men vi vet ikke om
Guds navn ble nevnt, da dyret ble drept." Han svarte:
"Si Guds navn (bismillah), og spis!""

Hva slags mat er ikke tillatt? Gud sier: "Forbudt er
kjøtt av selvdøde dyr, blod og svinekjøtt. Og kjøtt av
dyr som er slaktet i andre enn Guds navn..." (5,3)
Sjødyr uten skall er forbudt, og likeledes noen
rovfugler.

Altså: Noe kjøtt, som svinekjøtt, er forbudt! Annet
kjøtt kan vi si Guds navn over, og spise. Vi kan spise
mat fra kristne og jøder, og vi lever vel i et kristent
land? Vi skal forresten ikke spørre andre om gudstro.

Vi skal ikke gjøre det vanskelig!
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Jeg er en jente på 14 år som lurer på hvorfor så
mange norske ser ned på oss som bruker skaut.
Håper på svar.

Svar:
Jeg synes at skautet er flott! Det viser at du er en
muslimsk jente, og tør stå ved det! Det gir tegn om en
sterk jente.

Men mange norske forstår ikke dette. Kanskje fordi
de har en annen tradisjon. Også i Norge gikk jenter
og kvinner med skaut i gamle dager. Det var det
vanlige, og det sømmelige. Men i skautet lå en mening
om at man underordnet seg mannen. Og slik er det jo
ikke i Islam! Muslimske kvinner bærer skautet, for å
underordne seg Gud! Det er en verdig handling.

5.4 Kritikk av dårlig oppførsel
Har muslimer respekt for andre mennesker? Jeg
har dårlige erfaringer:
1. Enkelte muslimer kommer gående samlet i
bredden, og okkuperer hele fortauet. Er ikke alle
mennesker likeverdige? Skal en vestlig kvinne
hoppe ut i gata for å slippe fram muslimer? Hvis
jeg bærer på noe tungt, dytter de ofte borti posene
mine, i stedet for å gi plass og slippe meg fram.
Har de ikke respekt for andre?

2. På T- banen og andre steder ser man ofte at
muslimske barn sitter på setene. Og selv om det
kommer inn ikke-muslimske eldre mennesker som
er dårlige til bens, ber ikke foreldrene barna reise
seg for å gi plass til de eldre. Foreldrene reiser seg
ikke selv heller. Trenger man ikke å vise respekt
for eldre, om de ikke er muslimer?

3. Jeg er vel egentlig klar over at reglene for
menneskeverd er ganske like for både muslimer
og ikke-muslimer. Derfor reagerer jeg ekstra
sterkt når mennesker som blir tatt vel imot i dette
landet, behandler nordmenn så nedlatende. Står
det noe om dette i Koranen?

Svar:
Takk for ubehagelige spørsmål! Ubehagelige, fordi
mange kan kjenne seg igjen i beskrivelsen av en del
«muslimer».

5.2 Må muslimske kvinner ha hijab (skaut)?
Mange snakker om skautet til muslimske kvinner.
Er skautet nødvendig?

Svar:
Du har rett i at det er uenighet om dette spørsmålet.
Noen sier det er påbudt med hijab, andre ikke. Det
spørs også om hva man mener med hijab.

Gud sier i Koranen at troende kvinner "ikke skal vise
mer av det som kan være tiltrekkende enn hva som (i
anstendighet) kan være synlig, og la sløret være trukket
over brystet" (24,31).

Hvordan skal vi tolke dette? I islamsk tradisjon har
man med "hva som (i anstendighet) kan være synlig"
ment bare ansikt, hender og føtter. Resten skal være
dekket til, også håret. I denne tradisjonen blir hijab,
hodetørklet, påbudt.

Men håret er ikke direkte omtalt som noe som skal
dekkes, slik "brystet" er det. Så kanskje kan
spørsmålet diskuteres?

Samtidig antyder teksten over at "sløret" hos kvinner,
anses som gitt.

Gud sier også, om kvinners klesdrakt, at troende
kvinner skal "svøpe om seg sitt ytterplagg, så de blir
gjenkjent (som anstendige kvinner), og ikke skal
sjeneres". (33,59) Her skal et ytterplagg være trukket
over kroppen, så kvinnen ikke viser seg fram.

Da blir dette Guds påbud om hvordan kvinner skal
kle seg:

De kan bare vise hva som (i anstendighet) kan være
synlig. De skal la et slør være trukket over brystet.
Sløret (skautet) anses som gitt. Og de skal la et
ytterplagget dekke kroppen.

Dette er krav du bør fylle. Du gjør det best med -
hijab.

Et hijab som betyr hodetørkle, som også dekker
brystet. Og med et ytterplagg som skjuler kroppen.
Da kler du deg korrekt.

Men husk at det er sømmelighet som er innholdet i
det religiøst påbudet! Bekledningen er hjelp til det.

5.3 Hvorfor ser mange norske ned på oss som
bruker skaut (hijab)?
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Jeg setter muslimer i hermetegn! For de har slett ikke
belegg i Koranen for sin tåpelige framferd. Dette har
ikke noe med Islam å gjøre! Det er oppførsel til folk
uten dannelse, sømmelighet og forstand.

Ubehøvlete mennesker fra alle slags tro, og kulturer,
oppfører seg på det viset! Vi bør skjerpe oss alle
sammen.

"Den beste muslim er den som oppfører seg på beste
vis!", sa profeten Muhammad (fred med ham).
Muslimer må lytte til det!

5.5 Kan gutter og jenter svømme sammen i gym.-
timen?
Jeg er en jente på 13 år som lurer på hva som
egentlig er grunnen til at muslimske jenter ikke
kan svømme sammen med gutter på skolen. Kan
dere forklare meg dette?

Svar:
Vi mennesker bærer med en viss bluferdighet. Og
skyhet når det gjelder nakenhet og halvnakenhet.
Spesielt i forhold til det andre kjønn.

Det er noe muslimer respekterer. Ja, vi tror faktisk
det er fra Gud! Vi dekker oss til og holder avstand til
det andre kjønn, og viser ikke fram vår kropp. Vi
tror det er sunt og naturlig.

5.6 Gutter, jenter og moral
Her er noen spørsmål som jeg gjerne vil ha svar
på. Jeg er en jente på 13 år, og vet ikke hvem jeg
skal spørre, så jeg håper dere kan hjelpe meg.

1. Står det i Koranen at jenter MÅ bruke sjal?

2. Jeg ber fem ganger om dagen. Men når jeg skal
på overnattingstur med klassen, så kan jeg jo ikke
be. Men kan jeg be når jeg kommer hjem, selv
om det er tre dager å ta igjen?

3. Hvis jeg skal på fest, og det er gutter der, er det
haram å gå dit da?

4. Mange tror at det bare gjelder å be, og bruke
sjal. Men kommer det ikke an på hvordan man
oppfører seg også?

5. Er det haram å dra på kino sammen med en
gutt?

6. Kan man bruke kule klær selv om man bruker
sjal?

7. Må man være jomfru helt til man gifter seg,
eller kan man ha sex når man er forlovet, eller
før det?

8. Hvordan kan man vite om den mannen du vil
gifte deg med, er den rette for deg? Får man ikke
bli med ham hjem, eller gå ut med ham?

9. Kan jenter/kvinner reise rundt omkring i verden
alene?

10. Er det haram å overnatte hos en gutt uten å
gjøre noe med ham, hvis han for eksempel er en
god venn?

Svar:
Det er noen allmenne ting jeg vil peke på først. Så
skal jeg ta spørsmålene dine, ett for ett. Dette er de
allmenne tingene:

Gud vil at du skal leve på beste vis! For det er best
for deg! De regler som Gud har satt, er ment som
veiledning for deg, for at livet ditt skal bli godt og rikt.
Vi vet ikke alltid selv hva som er best. Noen ganger
prøver vi, og feiler. Og oppdager at det vi gjorde,
egentlig var veldig dumt! Men da kan det være for
sent. Noe kan ha skjedd med oss, og vi må bære på
det resten livet.

Det er èn ting til. Om du gjør noe som viser seg å
være dumt, så kan det hende at du etterhvert godtar
det. Du unnskylder deg selv for hva du gjorde, og
sier at det var vel ikke så galt. Da senker du kravene
til deg selv, og til livet ditt! Du forringer noe som burde
vært holdt i hevd. Livet ditt blir ikke så rent og rikt,
men blekere og fattigere. Så du bør lytte til Guds regler!

Vi skal huske på en tredje ting. Islam lærer at det
som kan føre til noe som er forbudt, også er forbudt!
Hvis du setter deg i en situasjon med fristelser, som
kan lede deg til gale ting, så er den situasjonen gal!
Og dette gjelder nok, tror jeg, noen av dine spørsmål.

La meg svare på dem:

1. Om det er påbudt å bruke sjal? Det finner du svar
på et annet sted. (5,2)

2. Hvorfor kan du ikke be, på overnattingstur? Det
ville jo vært fint! Andre ville skjønt at du var en sterk
og stolt jente, og ville fått respekt for deg! Men finner
du det vanskelig å be, så kan du ta igjen bønnene
senere.
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3. Hva slags fest snakker du om? Gutter og jenter
kan, etter min mening, være sammen i hyggelig lag,
om det skjer i sømmelige former. Men skal det
drikkes på "festen"? Og blir det flørting mellom gutter
og jenter? Da er det haram å gå dit.

4. Jo, det kommer an på hvordan man oppfører seg!
Bønn og rett klesdrakt hjelper oss til god oppførsel,
og til et godt og riktig liv.

5. Tenk etter selv, om du kanskje kan sette deg i en
situasjon som kan føre til noe som er galt.

6. Ja, bruk kule klær! Om de ikke er kjønnslig
utfordrende, eller blottlegger kroppen din.

7. Islam er klar på dette. Du skal ikke ha sex før du
gifter deg. (Islam mener det er best for deg slik!)

8. Hvordan kan man vite hvilken mann som er den
rette? Ja, det er et vanskelig spørsmål! Egentlig kan
man kanskje ikke vite det? Det hjelper slett ikke "å
bli med ham hjem, eller gå ut med ham". I Norge gjør
nesten alle det, men likevel ender halparten av dem
som gifter seg, i skillsmisse. Partneren var ikke "den
rette". Nei, det må nok noe alvorligere til! Som for
eksempel å gå til ekteskapet med rent hjerte, og vilje
til å stå sammen, i gode og onde dager, uten først å ha
"prøvd" hverandre, hjemme hos den ene eller andre?
Men du må gjøre ditt frie valg!

9. Ikke jenter, men kvinner kan fritt reise omkring i
verden alene, mener jeg. De bør vite at de kan komme
i vanskelige situasjoner. For verden kan være et farlig
sted, både for den ene og den andre.

10. Ja, det mener jeg er haram. Hvorfor i all verden
skal du overnatte hos ham? Har du ikke et eget sted
å bo? Husk det islamske prinsippet om at det som
kan føre til noe som er forbudt, også er forbudt.

5.7 Hvordan kan gutter og jenter bli kjent?
Jeg er elev på en videregående skole. Og som ung
muslim har jeg et stort problem. Mange andre er i
samme situasjonen. I Islam er gutter og jenter
pålagt å oppføre seg, og kle seg anstendig, for
samfunnets beste. Jeg har blitt oppdratt til å senke
blikket overfor en jente, og ikke se henne rett i
øynene. Samtidig vet jeg at jeg kan gifte meg med
hvem jeg vil, bare hun er muslim.

Problemet er da: Hvordan skal jeg oppføre meg
hvis jeg er interessert i en jente, d.v.s med tanke
på å gifte meg med henne? La oss si at jeg vet om
en jente (f. eks. en som går på skolen min), men
jeg kjenner henne virkelig ikke, og har ikke
snakket med henne før. Jeg kan jo ikke gå bort å
si: "Hei! Kan vi bli bedre kjent, for jeg vil gjerne
gifte meg med deg!"Hva skal man gjøre i en sånn
situasjon?

Hvordan skal muslimske jenter og gutter gå fram
for å finne en ekteskapspartner?

Svar:
Du viser til at du skal senke blikket når du snakker
med en jente. Ja, Koranen pålegger oss det. Men
kun i sømmelighets hensyn! Meningen er at du ikke
skal være "freidig" i forhold til henne, invitere henne
med blikket til lettvintheter, "flørte" med eller begjære
henne. Du viser respekt for henne ved å senke blikket.

Men du kan vise den samme respekten om du ser på
henne! Hva som gjelder, er din hensikt og motivasjon!
Man kan se på en jente med anstendighet, vurdere
henne for å bli kjent med henne, uten å gå over Guds
grenser. Gjør det med rent hjerte! Du har full anledning
til det.

Hvordan bli kjent med henne? Smil vennlig til henne,
da vel! Stopp opp og snakk litt hyggelig til henne. Du
kan vel spørre hvilken klasse hun går i (selv om du
kanskje vet det). Eller hva hun mener om en lærer
dere har felles.  Om hun pleier gå på elevrådsmøter.
Eller kanskje i en moskè? Si at du kanskje så henne i
byen en dag, på et spesielt sted, og spør om det var
hun som var der. Har hun en bror, kan du spørre ham
om hva hun heter? Kanskje regner det en dag, så du
kan lån henne paraplyen din!

Bruk fantasien! Det er ikke usømmelig å nærme seg
en jente. Tvert om er det slikt vi må gjøre! Kanskje
venter hun på et hint fra deg? Eller hun er ikke
interessert, i det hele tatt, hvem vet. Men det er lov å
prøve! Med anstendighet og sømmelighet.

5.8 Er det lov å lære småbarn å danse?
Jeg arbeider med musikk. Er det lov å lære barn i
barnehager og grunnskole å danse, bevege seg til
musikk, og glede seg over musikk?
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Svar:
Dans kan være lek og glede! Liksom musikk kan være
det. Lek og glede er lov i Islam! Det henter fram gode
følelser i oss. Dem skal vi ta vare på!

Det gjelder i Islam at innhold, og ikke form, er viktig.
Musikk og dans som gleder, er bra. Men tvilsom
musikk og dans, står vi over.

Hos ungdom og voksne blir dette viktig! Hos småbarn
er terskelen lav.

6. Roller for menn og kvinner

6.1 Gjelder likestilling?
Gjelder likestilling mellom kjønnene i Islam? Er
visse stillinger forbeholdt menn eller kvinner? Kan
kvinner delta på alle nivåer i samfunnet?

Svar:
Først om likestilling. Regelen er at kvinner og menn
skal kunne delta i samfunnet på lik linje. I Islams
historie har kvinner vært aktive i styre og stell. De har
vært viktige i forskning og undervisning. Og de har
deltatt på slagmarken, sammen med menn.

Dette har skjedd uten å overse menn og kvinners
særegne kvaliteter, og enkelte oppgaver som kan
henge sammen med dette.

Vi kan se på hva noen islamske lærde i dag sier om
likestilling:

"Det er i Islam ingen begrensning når det gjelder å
gjøre nytte av kvinner og menns evner, på noe nivå i
samfunnet." (Jamal Badawi, imam og forfatter.)

"Islam foreskriver full deltakelse av kvinner på alle
områder av samfunnet, og avviser enhver form for
begrensning." Det har en iransk leder sagt. Og:

"Kvinner kan delta på alle måter i samfunnet, sosialt,
politisk og økonomisk, uten noen form for
innskrenkning." Videre:

"Det må gjøres slutt på mannlig overhøyhet."

Er visse stillinger bare for menn? Kan kvinner for
eksempel være dommere? Javisst! Tidlige islamske
rettslærde, som Abu Hanifa og Al Tabari slo fast dette.
Og hva med rollen som president? Eller som

statsminister? "Ikke noe i Koranen taler for at kvinner
ikke skal kunne være statens leder." (Jamal Badawi)

Kan kvinner lede felles bønn? Tradisjonelt har menn
gjort dette. Men Profeten ba en gang en kvinne (Um
Waraqah) lede bønnen, med barn og en voksen mann
til stede. Så i prinsippet kan kvinner lede felles bønn.
Respekterte islamske rettslærde (Al Mozni, Abu
Thawr, Al Tabari, Ibn Hanbal m.fl.) har slått fast at
kvinner kan lede menn og kvinner i tarawih-bønn. (Se
Jamal Badawi: Gender Equity in Islam. Indiana
1995.) Det er ikke noe til hinder for dette.

Skal menn stå foran kvinner når de ber? "Det er ikke
påbud om det."  (Ayatollah Khamenei, Irans leder, i
Practical Laws of Islam. Vol. One, London 1998).

Slik er det likestilling i Islam. Kvinner og menn har
samme rett. Samtidig er ikke menn og kvinner like,
og forskjellen blir verdsatt. Menn er menn, og kvinner
er kvinner. Slik er det fra naturens side. Noen roller
er best for den ene, eller for den andre. En kvinne
kan være sersjant, og styrte over minefeltet med
maskingevær knatrende mellom hendene. Men
kanskje passer den rollen best for menn? Og hvem
går svanger, føder og dier barn? Hvordan verdsetter
vi morsrollen?

Menn og kvinner har samme verd! De har den samme
rett! Men noen roller kan med fordel fordeles.

6.2 Er det slik at kvinnen skal være mannen
underdanig?

Er det slik at kvinnen skal være mannen
underdanig? I så fall, er ikke det ganske
diskriminerende?

Svar:
Skal kvinnen være mannen underdanig? Nei, menn
og kvinner står likt!

Men la oss se på Bibelen. Der heter det: "De gifte
kvinner skal underordne seg under mennene sine som
under Herren selv." (Ef 5,22). Og videre: "Liksom
kirken underordner seg under Kristus, skal en kvinne
underordne seg under sin mann i alt." (Ef 5,24) Vi vet
at Kirkens menn (og kvinner) i dag tolker dette bort
fra det skrevne, og samholder det med prinsipper for
likverdighet.



15

Menn og kvinner er skap likverdige, sier Koranen.
De er gjort av den samme substans. Menn har
rettigheter i forhold til kvinner, og kvinner har
rettigheter i forhold til menn. De skal leve i harmonisk
samspill.

Koranen sier at menn har "forsørgeransvar" for
kvinner (4,34). Men kvinner kan forsørge seg selv.
Eller de kan forsørge mannen, om Gud har gjort det
slik.

Gud sier i Koranen: "De som tror, menn og kvinner,
er formyndere for hverandre, de forordner det rette
og forbyr det urette." (9,67)

Menn og kvinner er likverdige.

Både i Bibelen og Koranen står utsagn som må tolkes
historisk. Vi gjør det ved å bruke forstand.

6.3 Hva er riktig oppførsel mellom menn og
kvinner?
Hvordan skal menn og kvinner være mot
hverandre?

Svar:
Menn og kvinner skal respektere hverandre. De skal
vite at de har samme verd. Den ene er den andres
"like" (7,189).

Menn og kvinner skal opptre sømmelig. Menn skal
"senke blikket, og kontrollere sitt seksualliv", og
kvinner skal "senke blikket, og kontrollere sitt
seksualliv" (24,30). Ja, Koranen henvender seg til
menn først!

"Gud skapte partnere for dere, av deres eget slag, til
å leve med dere i harmoni. Han ga dere kjærlighet og
ømhet." (30,21) Og den skal være gjensidig og lik!

Samme krav stilles til menn og kvinner: "Menn og
kvinner som er underordner seg Gud, menn og kvinner
som tror, menn og kvinner som er hengivne,
sannferdige menn og kvinner, menn og kvinner som
er tålmodige, menn og kvinner som er beskjedne,
menn og kvinner som gir til dem som trenger, menn
og kvinner som faster, sømmelige menn og kvinner,
menn og kvinner som husker ofte på Gud - Gud skal
tilgi dem og gi rikelig igjen!" (33,35)

6.4 Kvinner og vitnemål
I mange muslimske land blir kvinnen beskrevet
slik: «Kvinnen er av natur lidenskaplig, følsom,
lettpåvirkelige og tilbøyelig til å bevege seg bort
fra reelle fakta i rettssaker. Derfor må to kvinnelige
vitner til i en rettssak for at vitnemålet skal kunne
telle like mye som vitnemålet til en mann.» Er det
slik?

Svar: Hvordan er kvinnen "av natur"? Noen har svart
slik som du sier. Da kan vi med samme rett også
spørre hvordan mannen er "av natur". Og kanskje
svare slik: "Han er firkantet, selvsentrert, bardus og
faktaorientert, med mangelfullt utviklet intuisjon."

Poenget er vel at vi skal leve sammen, i det samme
samfunn, med den samme rett, både menn og kvinner!
Og vi må godta hverandres "natur", hva den nå måtte
være. (Beskivelsen over, for både kvinner og menn,
er vel noe parodisk?)

Til spørsmålet om vitnemål gjelder at kvinner og menn
teller likt! Men erfaring vil spille inn. I de første islamske
samfunn hadde ikke kvinner erfaring i handel, og deres
vitnemål i økonomiske transaksjoner ble redusert ved
det. (Koranens 2,282.)  Det samme gjaldt fordeling
ved arv. (5,106). Ellers telte vitnemål likt, mellom menn
og kvinner. Et eksempel er ved utroskap. (24,4)

I moderne samfunn vil de telle likt. Faglig erfaring og
kunnskap vil fortsatt spille inn, når det gjelder å veie
vitners utsagn. Men selvsagt uten hensyn til kjønn.

7. Spørsmål om ekteskap

7.1 Hvem kan muslimer gifte seg med?
Jeg lurer på hvem muslimer kan gifte seg med.
Kan en muslimsk mann, eller kvinne, gifte seg med
en kristen, en jøde, eller en som ikke tror på Gud?

Svar:
Du tar opp et viktig tema. Det berører mennesker nå,
og vil gjøre det enda mer i framtiden. Vi lever blant
folk med forskjellig tro, og mange vil bli glad i
hverandre. Hvem kan man gifte seg med?

Det er nok ikke enighet om dette. Det fins en islamsk
tradisjon, som ikke nødvendigvis stemmer med
Koranen. La oss se hva Koranen sier.
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1. Først tar vi dette verset:
Gift dere ikke med kvinner som søker andre ting enn
Gud (mushrik), før de tror! En troende Guds tjenerinne
er bedre enn en som søker andre guder, hvor tiltalende
hun enn er. Gift der ikke med menn som søker andre
ting enn Gud, før de tror! En troende Guds tjener er
bedre enn en som søker andre guder, hvor tiltalende
han enn er. (2,221)

Muslimske menn skal ikke gifte seg med “kvinner som
søker andre ting enn Gud, før de tror". Og muslimske
kvinner skal ikke gifte seg med “menn som søker
andre ting enn Gud, før de tror". Menn og kvinner
behandles likt! De skal ikke gifte seg med en mushrik,
dvs en som søker andre ting enn Gud, og som ikke
tror.

2. Koranen sier til muslimske menn:

Tillatt for dere i ekteskap er ærbare kvinner fra dem
som fikk åpenbaringen før dere. (5,5) Og dette
gjelder jøder og kristne. Altså: Muslimske menn kan
gifte seg med ærbare kvinner som er kristne eller jøder!
Disse er ikke nødvendigvis mushrik, som ikke tror!

Når ærbare kristne eller jødiske kvinner ikke
nødvendigvis er mushrik, som ikke tror, er heller ikke
ærbare kristne eller jødiske menn nødvendigvis
mushrik, som ikke tror. Disse er ikke med
nødvendighet forbudt for en muslimsk mann eller
kvinne.

En muslimsk mann kan gifte seg med en ærbar kristen
eller jødisk kvinne. Det sier Koranen. Og det er ikke
forbudt for en muslimsk kvinne å gifte seg med en
ærbar kristen eller jødisk mann. Det framgår også av
Koranen.

3. Men mannen og kvinnen må tro! Hvem er det som
tror? Koranen sier:

De som tror ved denne Bok (dvs muslimene), og
jøder, kristne og sabeere, ja, hver som tror på Gud
og på Dommens dag, og gjør det som er rett, vil få
sin lønn hos Herren! De skal ikke frykte eller sørge.
(2,62)

Slik kan også jøder, kristne og sabeere anses som
troende. Og muslimer, menn og kvinner, kan gifte seg
med dem!

4. Kristne og jøder er ikke ensartete grupper. De er
ikke alle like. (3,113) Alle er ikke ærbare heller.

Hva mener kristne om Jesus? Noen ser ham som en
opphøyet person, ideal og eksempel. Men ikke
nødvendigvis Gud. Andre dyrker ham som Gud! Disse
regner Koranen som  kafirun, vantro (5,72) og
fornektere av Islam. De kan man ikke gifte seg med.

5. Hva blir konklusjonen?

En muslimsk mann eller kvinne kan gifte seg med "en
som tror". Kristne, jøder, sabeere (og kanskje også
zoroasterierne) kan høre til blant dem som tror. (Hvem
kan forresten sammenliknes med de sistnevnte i vårt
samfunn?)

Partneren din bør tro på den ene Gud! Så er det til deg
selv å bestemme. Men diskuter det gjerne med andre,
som imamer, foreldre og venner. Så du finner den
beste partneren for deg!

7.2 Kan man gifte seg med sin fetter eller kusine?
Mange gifter seg med en fetter eller kusine. Er
det lov?

Svar:
Koranen har ikke noe forbud mot å gifte seg med
fetter eller kusine. Og når noe ikke er utrykkelig
forbudt, så kan det anses som tillatt.

Men det er ikke nødvendigvis å anbefale! Dette gjelder
også for ekteskap med fetter eller kusine. Profeten
Muhammad skal ha sagt: - Reis langt bort for å finne
partner i ekteskap!

I dette ligger en oppfordring til å finne ektefelle
bortenfor det nærmeste miljøet, og utenfor den
nærmeste familie. Og genetisk (arvemessig) kan det
være lurt! Det er velkjent at ekteskap blant
familiemedlemmer kan være uheldig, ved at muligheten
for genetiske skader hos barnet øker.

Så lytt derfor både fornuft, vitenskap og kjærlighet
ved valg av ektefelle!

7.3 Kan en muslim gifte seg i kirken?
Jeg har truffet en muslimsk mann, og han vil gifte
seg med meg. Jeg står i statskirken, uten å være
personlig kristen. Men hvis jeg skal gifte meg, vil
jeg gjøre det i Den norske kirke. Er det lov for en
muslim og gifte seg i kirken? Jeg har barn fra før,
er det lov for en muslim og gifte seg med meg da?
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Er det et problem at jeg kanskje egentlig ikke har
noen tro i det hele tatt?

Svar:
Du vil gifte det i Den norske kirke. Men samtidig tror
du ikke. Det er vel en selvmotsigende? Så er det vel
tradisjonen du liker, og det må respekteres.

Ja, jeg synes at en muslim kan gifte seg i kirken. Men
det spørs jo hva din muslimske venn mener. Og det
avhenger av hva presten sier, om han er åpen for å
vie en muslim. Er det en frittenkende prest, gjør han
det nok. Men han bør vite om dette, og i talen sin
legge vekt på det som kristne og muslimer har felles.

Dere kan kanskje gifte dere i en moskè også?

Jo, visst kan en muslim gifte seg med en kvinne som
har barn fra før! Dette er ikke noe problem. Men
begge må stelle pent med barnet! At du ikke har vært
gift før, er ditt eget valg. Du bestemmer over deg selv
her i livet.

Har du ingen tro? Du har vel i hvert fall deler av en
tro, tenker jeg, godt inne i deg selv. Så ta vare på
den! Kanskje kan den vokse og utvikle seg. Til islam?
Eller til kristendom? Som veiledning for et godt og
bra liv, sammen med familien din.

Lykke til!

7.4 Dobbelt ekteskap
Jeg er jente, og for fire år siden ble en gutt forelsket
i meg. Vi giftet oss, for jeg ønsket ikke et haram
forhold, men foreldrene våre vet fortsatt ikke at
vi er gift.

Så ble han tvunget av foreldrene sine til å gifte
seg med en annen jente, og jeg ga ham lov til det.
Jeg sa han måtte behandle henne pent. Men
kjærlighet fikk han ikke gi...

Nå har han løyet for meg. De har hatt sex, og har
fått en baby også. Kona hans vet ikke at hun er
kone nummer to. Jeg føler meg skyldig for kona
og baby`en, og for familien min også. Men jeg
tenker jeg ikke er skyldig for Gud, for jeg har
ikke hatt noe forhold til noen annen, og er trofast
mot mannen min. Spørsmålet er om jeg er skyldig
for Gud? Kan Han tilgi meg, og kan den lille
baby`en gjøre det også?

Må mannen min ligge med andre kona, for jeg
har hørt at koner skal behandles likt? Eller kan
menn velge ekteseng?

Svar:

Jeg ber deg tenke over det du skriver. Ved ikke å
fortelle om deg, lurer mannen din både familien, den
andre konen, og han vil lure baby`en. Han har et
forhold til den andre konen, og lurer også deg.

Det er falsk og uhederlig handling! Du spør om Gud
vil godta det. Det tror jeg Han ikke vil gjøre!

Du vet at han lurer andre! Du er med på å lure dem!
Dere er begge falske i dette.

Mannen din lurer deg. Han lyver, og snakker usant
om sitt sex-liv. Antakelig utnytter han deg, som ekstra-
kone, med forstillelse og uhederlighet.

Du sier du er ikke skyldig for Gud. For du har aldri
hatt et ulovlig forhold til noen. Men forholdet ditt til
mannen din er ulovlig, for det bygger på løgnaktighet
og bedrag.

Gjør det ikke det? Tenk etter en gang til. Kanskje
innser du at jeg har rett.

Da er du, må jeg si, skyldig for Gud! Du lever i urett,
min venn. Av hensyn til deg selv, til mannen din, til den
andre konen, til baby`en, og til familiene, må du ut av
dette forholdet, straks.

Jeg vet ikke hvordan dere ble gift. Var det hos en
imam? I hvert fall: Gå veien tilbake, ut av det. Og gjør
det nå. Trenger du en imam til å oppløse «ekteskapet»,
så kan jeg kanskje hjelpe deg.

Gud tilgir alt galt vi gjør, om vi snur og søker rett vei!
Du må finne en annen vei. Det hjelper ikke om du
skulle være glad i mannen. Vi må prøve å være ærlige
og sanne.

7.5 Tvangsekteskap
Hva sier Islam om tvangsekteskap?

Svar:
Koranen behandler flere steder ekteskapet. Dette er
vesentlig:

Gud skapte en «sjel» (mannen), og deretter «dens
like» (kvinnen). Mann og kvinne er «like»! De er
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mennesker med samme verd. Begge gjenspeiler
hverandre. Ingen har fortrinn for den andre. Å hevde
noe annet, er uislamsk.

Gud la ømhet og kjærlighet i deres hjertet. Han gjorde
dem tiltrekningen for hverandre. Den tilrekningen er
en gave fra Gud!

Lev den ut - i ekteskap! Med de rammer som Gud
har satt. Sett pris på, og stell pent med kjærligheten.

Ømhet og kjærlighet følger ikke tvang!
Tvangsekteskap er uislamsk. Ja, avvis og fordøm det!
Om noen vil tvinge en til ekteskap, mot ens vilje, må
man avvise det.

Velvillige råd om ekteskap kan være nyttige. Det kan
vi lytte til. Men avgjørelsen er fullt og helt din egen.
Om ikke både hjerte og fornuft sier ja, så la ikke
munnen gjøre det heller! Valget er ditt.

7.6 Om å gifte seg med flere kvinner
Er det slik at en muslimsk mann kan ha fire koner?

Svar:
Menneskets historie er mangfoldig. Og de lover man
har levet under, likeså. Ta Bibelen som eksempel. Der
framstår det som Guds lov, at mannen kan ta flere
koner (2 Mos 21,10). Begrepet «medhustru» var
vanlig (3 Mos 18,18). Ja, kong David hadde et utall
koner (1 Kong 11,3).

Men historien ruller videre, og gir ny erfaringer og
innsikt. Det endrer vår oppfatning av virkeligheten.
Og gjør det nødvendig med nye tolkninger. Man må
kunne bruke hodet!

I Islam vil vi gjerne bruke hodet! Før Budskapet kom
til Muhammad, hadde menn ofte mange koner. Og
dessuten tilfeldige kvinner. Koranen begrenset dette,
da det satte «tak» på flerkoneriet, og nevnte fire som
tall.

En gammel tradisjoner som flerkoneriet, kunne ikke
oppheves straks. Det krevdes tid for å gjøre det.
Menneskene ble også gitt tid, både i Bibelen og
Koranen, til for eksempel å oppheve slaveriet.

Hva sier Koranen om flerkoneri? Menn kan gifte seg
med «to, tre eller fire» kvinner, står det. (4,3). Men
det dreier seg om «foreldreløse» kvinner, eller andre
som er i vansker, og som derfor trenger hjelp.

Dessuten stiller Koranen som betingelse at man skal
behandle konene likt (4,3).

Samtidig slår Koranen fast: «Du vil aldri kunne
behandle konene likt!» (4,129)

Konklusjonen blir: Hold deg til èn kone, dersom du
vil være rettferdig!

(Men det åpner seg en mulighet for i helt spesielle
tilfeller, å vurdere flergifte. Det kan for eksempel være
etter en krig, når kvinner er i flertall, og har behov for
ekteskapelige relasjoner. Eller det kan gjelde fattige
kvinner som trenger mann og forsørger.)

7.7 Hva sier Islam om å adoptere barn?
Kan muslimer adoptere barn? Jeg håper på et godt
svar.

Svar:
Islam sier at å adoptere barn, er noe av det fineste du
kan gjøre! Vel å merke om du behandler barna bra.

«Den som tar hånd om foreldreløse barn», har
Profeten sagt, «skal være like nær meg i Paradiset
som to fingre er nær hverandre på en hånd!»

Og det er ingen dårlig ting, å bli lovet Paradiset
sammen med Profeten! I tillegg til den glede du får,
ved din vennlig omsorg for barna.

Profeten har videre sagt: «Det beste muslimske hjem
er der en foreldreløs blir godt behandlet. Og det
sletteste muslimske hjem er der en foreldreløs blir
dårlig behandlet.»

Det stilles krav til deg, om du adopterer barn!

Du bør vite èn ting, at om du adopterer et barn, så
blir det ikke «ditt» barn. Det har sin egen identitet,
med bakgrunn i en egen kjødelig far og mor. Det må
respekteres.

Men å adoptere et barn, i betydningen å ta omsorg
for det, og vise kjærlighet og gi trygghet til det, er
høyt verdsatt i Islam.

7.8 Hvordan kan kvinner skille seg?
Jeg går på en videregående skole, og skal snart
holde et foredrag om Islam. Det er en ting jeg lurer
på. Noen sier at når en mann vil skille seg, kan
han bare si det til kvinnen. Men når en kvinne vil
skille seg, så må hun gå til retten og kreve
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skilsmisse, og angi gode grunner for det. Er det
slik? Og i så fall: Hvordan begrunnes dette?

Svar:
Skilsmisse er tillatt i Islam, men man oppmuntrer ikke
gjerne til det.

Tradisjonelt sett kan et ekteskap i Islam oppløses slik:

1. Ved gjensidig enighet.

2. Etter ønske fra mannen.

3. Etter ønske fra kvinnen (som fastsatt i en
ekteskapskontrakt).

4. Som følge av vedtak i en rett, etter ønske fra
kvinnen (om mannen har oppført seg dårlig).

5. Etter ønske fra kvinnen (uten noen anført «grunn»).

Det er en tradisjon fra profet Muhammad, at en kvinne
kom til Profeten og sa at hun ikke lenger kunne leve
med mannen sin. Profeten ga tillatelse til at hun kunne
skilles, uten at det forelå noen «grunn».

Den tradisjonen gir frihet til kvinnen, som mannen har
det. Men som sagt: Man oppmuntrer ikke gjerne til
skilsmisse i Islam. Det er en alvorlig sak.

8. Seksualitet og samliv

8.1 Om sex med sin kone
Er det regler for sex med sin kone? Hva sier Islam?

Svar:
Seksualitet er en gave fra Gud. Bruk den gaven på
beste vis. Hent glede og smil fra den.

Det er ingen grense for seksualiteten mellom mann og
kvinne, så lenge begge er med på det, og finner glede
ved det. Men det må ikke forekomme tvang. Og ingen
ting må skje som gjør at en eller begge parter føler at
noe skjer på bekostning av deres verdighet. Vi husker
at seksualitet hører ekteskapet til.

Når mann og kvinne finner glede ved seksualitet, er
engler til stede og smiler.

8.2 Hva er lov mellom mann og kvinne?
Er det galt å dusje sammen med hustruen, eller
ha sex med henne under dusjen? Kan man være
naken sammen i dusjen?

Svar:
Hvorfor skulle noe av dette være galt? Nei, gled dere
med hverandre, som dere begge ønsker!

8.3 Er det tillatt med prevensjon i Islam?
Det begynner å bli svært mange mennesker på
jorden. Hvordan kan man regulere
befolkningsvekst uten bruk av prevensjon? Hva
sier Islam?

Svar:
Islam tillater prevensjon. P-piller og sprøyte kan
brukes, og likeledes spiral. Andre metoder kan
anvendes. Kvinnen avgjør selv om hun vil bruke
prevensjon.

Om spiral er dette å si: Vi vet ikke riktig hvordan
spiralen virker. Noen mener at den motvirker selve
befruktningen, andre at den hindrer et befruktet egg i
å feste seg i livmoren. Uansett er det lovlig med spiral.
For ifølge Islam begynner svangerskapet først når et
befruktet egg har festet seg til livmoren.

Prevensjon ved sterilisering (dvs. at sæd- eller
eggledere kuttes over) regnes ikke som tillatt, da slike
inngrep vanligvis ikke kan gjøres om.

8.4 Om samleie før ekteskap
Er det lov å ha samleie før ekteskap?

Svar:

Ta som utgangspunkt at Islam er den beste tros- og
leveregel for et godt liv, her og i den neste verden.
Islam er veien vi bør følge.

Islam oppfordrer til et rent liv. Hva er et rent liv? Når
det gjelder forhold mellom kjønnene, skal det forholdet
være anstendig.

Koranen lærer: «Si til troende menn at de skal dempe
sine øyekast og holde sitt kjønnsliv i tømme... Og si
til troende kvinner at de skal dempe sine øyekast og
holde sitt kjønnsliv i tømme...» (24, 30-31)

Kjønnslivet hører ekteskapet til! Ellers skal det holdes
«i tømme». Det er Islams lære.
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Husker du historien om Josef? Faraos kone ville ha
sex med ham. Han hadde lyst på henne. Men Gud
opplyste ham om at det var galt. (12,23-34) Josef
avslo, for ikke å bli en «dåre».

Og «dåre» er den som lar seg lede av seksuelle
impulser, uten å tenke på hva det fører til.

Hva gjør lettvindt seksualitet med deg selv? Du vet
at ditt «selv» forringes. Du kjenner det er simpel
handling. Selvrespekt og verdighet svekkes.

Derfor gir Islam deg den veiledning, at du skal avstå
fra ulovlig sex. Følg de leveregler som Gud har satt,
for det vil du tjene på.

Og når du går inn i et ekteskap, i kjærlighet til en
partner, vil du kjenne de «urenheter» som tidligere
sex har skapt.

Satan oppfordrer til et usømmelig kjønnsliv. (2,268)
Mens Koranen forskriver giftemål. Man skal ikke ha
«elskerinner» eller «kjærester». (4, 25)

Ble dette moralistisk? Vit at det er sant! Lett er det
kanskje ikke, men du styrkes om du holder deg til
det.

«Vi tester deg,» sier Gud, om mange forskjellige
situasjoner. Det gjelder også for sex.

Best er det å leve lurt! Og Islam gir den rette vei.

Vi kan følge til denne tanke:

Det arabiske ordet for usømmelig sex er zina. Det
betyr kjønnslig omgang mellom personer som ikke er
gift med hverandre, uansett om en av partene er gift
på sin kant eller ikke. (Koranens Budskap, Stockholm
1998, s. 400.) Ja, sex hører ekteskapet til.

Men hva med unge mennesker i dag, som ikke gifter
seg før i fullvoksen alder? Og hva betyr egentlig
«ekteskap»?

Koranens lære, som over nevnt, er den gyldne regel.
Alle bør følge den. Men Islam er en fleksibel tro. Den
vil ikke gjøre ting vanskelig for menneskene. Så
kanskje har Islam en åpning, for dem som finner
veiledningen tung? Dette kan diskuteres:

1. «Kortvarig ekteskap» (Mutah). Det er et slags
midlertidig ekteskap, inngått for en begrenset tid. Det

kan ses som en «ryddig» form for samvær, mellom
mann og kvinne, der seksualitet er tillatt.

Partene erklærer at de gifter seg til hverandre, og angir
varighet på forholdet. Det kan utvides til å bli et vanlig
ekteskap.

2. «Ekteskapelig vennskap». Dette er foreslått av en
islamsk leder i dag (Jemens religiøse overhode, Imam
Al-Zandani). Mann og kvinne blir «religiøst
velsignete» kjærester. De skriver under en
ekteskapspakt, uten krav om felles bolig og
forsørgelse.

Med en slik avtale kan mann og kvinne ha et seksuelt
forhold, uten å være "vanlig" gift.

Hva skal vi mene om dette?

8.5 Er det straff for samleie før ekteskap?

Hvilken straff får kvinne og mann om de er utro
eller har sex før de gifter seg?

Svar:
Straffen får det du nevner, kan være hard. For dette
kan være skadelig handling, for den enkelte og for
samfunnet. Så Koranen reiser klare forbud, med
skarpe reaksjoner for de som bryter dem.

Men Islam en barmhjertig tro. Man vet å tilgi, om
noen angrer og retter sin adferd. (Koranen 5,34) Og
gode handinger visker ut en dårlig. (11,114) Det skal
vi huske på.

Profeten har sagt vi skal unngå å straffe strengt. Et
hadith lyder: «Dere skal strekke dere etter å være
barmhjertige, når det gjelder å straffe.» Og rundt de
foreskrevne straffene gjelder så mange forbehold, at
de i praksis blir nesten umulige.

8.6 Skal bare kvinnen være jomfru før
ekteskapet?
Hvorfor er det så viktig at kvinnen skal være
jomfru når hun gifter seg, og ikke mannen? Det
står jo i Koranen at de skal være likestilt.

Svar:
Det er slett ikke viktig om hun er jomfru! Hun kan for
eksempel være skilt. Det samme gjelder for mannen,
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han kan ha vært gift før. Det som er viktig, er at de
har levd sømmelig, og uten ulovlig sex. Det gjelder
både mann og kvinne.

Hvem som er "best" til kone? En som tidligere har vært
gift, eller en som er jomfru? Islam lærer at den mest
gudsfryktige er best!

Gud stilte en gang Muhammad (f) i utsikt gode koner
som hadde vært gift før, eller som var jomfru, uten å
legge fortrinn til noen. (66,5)

8.7 Jeg angrer på samleie. Hva skal jeg gjøre?
Jeg er en gutt på 22 år som har gjort noe veldig
dumt. Jeg er redd nå, og angrer. Jeg skal prøve å
skrive så kort som mulig.

Jeg har vært kjempeglad i en jente i 6 år, uten at
hun visste det. For to måneder siden sa jeg det til
henne, og så kunne vi snakke med hverandre på
en helt annen måte enn før.

Vi møttes alene en dag, noe vi ikke skulle ha gjort.
Vi gikk altfor langt. Nå har jeg begått zina.

Jeg angrer så mye på det, samtidig som jeg er
redd. Jeg får ikke sove etter dette. Hele natten
ligger jeg våken og tenker på hva jeg har gjort,
og hvorfor jeg gjorde det. Jeg blir så skremt. Hva
skal jeg gjøre?

Svar:
Du har gått utover de grenser Gud har satt. Det skader
ikke Gud, men deg selv. Koranen sier: «Hold dere
borte fra usømmelig handling, for det er skjendig
adferd og en slett vei.» (17,32)

Det er åpenbart at du angrer. Og det er et bra
utgangspunkt! For den som oppriktig angrer for noe
dumt han har gjort, kan bli tilgitt av Gud.

Koranen sier: «Si (Muhammad) til Mine tjenere: ’Om
dere har gjort urett mot dere selv ved å gå over de
grenser Han har satt, så tvil ikke på Guds nåde! Han
forlater alle synder, ettergir og er nådig.» (39,53)

Du angrer og vil holde deg borte fra slike handlinger i
fremtiden. Du ønsker å skjerpe deg. Ta det opp med
Gud! Be Han viske ut handlingen! Du kan bli tilgitt og
ren.

Hva med jenta du er glad i? Hun var også med. Hva
tenker hun nå? Kanskje angrer hun, som du. Hun kan
også bli tilgitt, og få handlingen visket ut, om hun tar det
opp med Gud.

Jeg synes du skal løfte hodet.

8.8 Er abort lov i Islam?
Vi er fem elever i 10. klasse som har prosjekt om
hva forskjellige religionene lærer om abort. Vi
håper at dere kan forklarer Islams syn på dette.

Svar:
Svaret vil variere, avhengig av hvem dere spør. Vi
kan vise til at liv er hellig, med rett til å utvikle seg.
Særlig gjelder det menneskelig liv. Det påbegynte livet
etter befruktningen skal kunne utvikle seg og vokse,
med mindre det truer morens liv. Da må vi kunne velge,
morens liv mot fosterets liv. Oftest vil man velge
morens, den velutvikletes og ansvarshavendes liv. Da
blir abort tillatt.

Jeg vil også se det slik, siterer fra et islamsk leksikon:

«Abort. Dette er akseptabelt i Islam, ifølge de fleste
teologer, så lenge fosteret ikke er ferdig formet, noe
som anses å inntreffe 120 dager etter befruktningen.
Den oppfatningen samsvarer med tradisjonelle
meninger, uttrykt så tidlig som av Aristoteles, at sjelen
knytter seg til fosteret fra det ukjente rundt denne
tiden, og at bare med sjelen «festet» er fosteret blitt
en menneskelig skapning. Aborter som utføres før
terminen på 120 dager, er derfor akseptable. Noen
forlenger også denne terminen. I hvert fall er det slik
at ingen innsigelser blir reist til abort etter dette
tidspunktet hvis hensikten er å verne morens helse og
sikkernet.» (The Concise Encyclopædia of Islam.
London 1989.)

8.9 Er onani forbudt?
Jeg har et spørsmål om onani. Er det forbudt?

Svar:
Det står ikke om det i Koranen. Og omtales neppe
av Profeten. Men andre har mening om det, og sier
det skal være forbudt. Noen angir medisinske grunner,
som ikke holder mål!

Men la oss si at de har rett, de som sier det er galt.
(De har ingen sterke argumenter!) Hva er alternativ
til onanering? Å gå med indre frustrasjon, og bære på
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seksuell spenning. Få "usømmelige" fantasier, og ha
vansker med konsentrasjonen. Ende opp med nattlige,
"våte" drømmer, da kroppen til slutt protesterer, og
sæden må ut.

Da står - om de andre har rett - to onder mot
hverandre. Vi velger det minste ondet, det har vi rett
til, og sier at man kan onanere. For å bli kvitt en
plagsom spenning.

8.10 Hva skal vi mene om omskjæring?
Noen har tillagt Profeten dette: Om man skal
omskjære kvinner, skal man bare ta litt. Denne
påstanden kom fra en ikke-muslim.

Jeg har aldri sett noe om dette, og mener
omskjæring av kvinner ikke er lov i Islam. Hva
mener dere?

Svar:
Vi er enige med deg: Omskjæring av kvinner er ikke
tillatt i Islam! Vi er pålagt av Gud å ta vare på vår
helse og vår kropp, og ikke lemleste og ødelegge den.

Seksualitet i Islam er en gave. Så kjønnslemlestelse
er forbudt!

Nå vet vi at mange praktiserer det, dessverre. Også i
islamske samfunn. Som for eksempel Egypt. Der den
kristne minoriteten gjør det samme! Noen prøver å
finne belegg for det i religionen.

Men de tar feil. Omskjæring av kvinner
(kjønnslemlestelse) er en gammel tradisjon, i hvert fall
fra før Islams tid. Man har funnet tegn på at gamle
egyptere, på Faraos tid, undergikk kjønnslemlestelse.

Så da folk spurte Profeten, hevdes det at han kan ha
sagt: - Om dere absolutt må skjære, så ta så lite som
mulig. Slik du har hørt det har vært hevdet.

Men dette er ytterst tvilsomt. Mange ting er blitt tillagt
Profeten, for å underbygge gamle tradisjoner. De
behøver ikke å være sanne! Men kravet om å passe
kropp og helse, det står sterkt.

Så vi holder oss til det! Og bekjemper all omskjæring
av kvinner.

8.11 Bør homofile kunne få adoptere barn?
Jeg har et spørsmål: Bør homofile kunne få
adoptere barn?

Svar:
Gud skapte mennesket som mann og kvinne. Han lot
Adam og Eva få barn, slik mann og kvinne får barn.
Det peker på hva som er naturlig.

Far, mor og barn i familien er det naturlige, fra Gud!
Det skal vi holde på.

Egentlig er det innlysende. Vi vet alle at det er sant.
Skjønt noen vil kludre ved det, men slikt skal man
passe seg for.

Barn trenger far og mor! Og trygghet i familien.

En adopsjonslov må gjenspeile det.

8.12 Er det tillatt med porno i Islam?
Jeg vil gjerne stille et spørsmål. Har vi muslimer
lov til å lage, eller bruke porno? Jeg vet om en
som gjør det. Fint om du kan hjelpe meg med dette.

Svar:
Nei, porno er nedrig og forbudt. Det er simpelt og
respektløs, mot både kvinne og mann. Porno strir mot
vår verdighet som mennesker.

Det er forbudt å lage det, delta i det, tjene på det,
bruke det. Porno har likhetstrekk med rusmidler. Og
de er fra Satan.

9. Islamsk barneoppdragelse

9.1 Hva er viktig i oppdragelsen av barn i Norge?
Kan dere gi noen gode råd om oppdragelse av
barn i Norge?

Svar:
Dette er noen tanker om islamsk barneoppdragelse
(tarbija) i Norge.

1. Ansvar for oppdragelsen

Hvem har hovedansvaret for barnas oppdragelse?
Det har foreldre og foresatte! Barnehager og skoler
skal hjelpe i oppdragelsen. Men foreldre og foresatte
har det største ansvaret. De blir også rollemodeller
for barna. Deres oppførsel er viktig!
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2. Gode og rettferdige foreldre

Et hadith, en lærdom fra profeten Muhammad (fmh),
lyder slik: "Vær gode og rettferdige mot barn. Og de
blir det samme mot dere." Ønsker dere gode og
rettferdige barn, så vær gode og rettferdige mot dem!

3. Kjærlige foreldre

Vis barna kjærlighet! Da kan de bli harmoniske og
glade. Dere husker kanskje dette hadith: "En mann
kom til Profeten og sa:  "Guds profet! Jeg er far til
mange barn, men har ikke omfavnet og kysset dem!"
Profeten så på han og svarte: "Hva kan jeg gjøre med
deg, når Gud har fratatt deg hengivelse og
kjærlighet?""

Profeten har også sagt: "Den som ikke viser omsorg
for barn, får ikke omsorg av Gud."

4. Vis barn likeverd

Dette gjelder for alle barn. De er en gave  fra Gud!
Og alle er en like stor gave, gutter og jenter, friske og
syke. Gud gir oss de barn som Han vil! Vær ikke
utaknemlig!

5. Vern om familien

Barn fødes i en familie. Ta vare på den familien! En
familie som er harmonisk og glad, er det beste miljøet
for et barn. Derfor sa Profeten: "Den har best tro som
er god og vennlig mot sin familie."

6. Godt forhold mellom mor og far

Skap likeverd i familien, mellom far og mor. En mann
skal respektere sin kone. Profeten har sagt: "Den
muslim har sterkest tro, som oppfører seg på beste
vis. Og best oppførsel har den som respekterer sin
kone." Konen må respektere sin mann.

Gode foreldre trenger hverandre. Og barna trenger
gode foreldre. For igjen å sitere Profeten: "Det finnes
ingen større synd enn å forsømme den som trenger
en." Og barna trenger oss!

7. Oppdragelse og utdanning

Barn må få god oppdragelse. Profeten har sagt: "Det
beste man kan gi sine barn er god oppdragelse og
utdanning."

8. God oppdragelse

God oppdragelse er mange ting. Profeten pekte på
noen rettigheter barn har, som ledd i god oppdragelse:

"De har rett til å lære Koranen. De har rett til å kunne
opptre sant og riktig. De har rett til å lære god moral.
De har rett til å utvikle sin karakter. De har rett til en
passende utdanning. De har rett til å få kunnskap om
samfunnet."

9. Mål for oppdragelsen

Vi vil at barna skal lykkes. At de skal bli glade og
harmoniske mennesker. Muslimer, som finner sin
plass i landet. Da må vi huske dette: Vi lever i det
norske samfunnet! Og blant andre som ikke er
muslimer. Husk at alle hører til den samme
menneskehet! Fra skapelsen er vi brødre og søstre.

Ali (imam og khalif) har sagt: "Den andre er din bror
i troen. Eller din neste i skapelsen." Vi skal respektere
hverandre.

10. Vår holdning til samfunnet rundt oss

Hva er 'farlig' i samfunnet rundt oss? Og hva er ikke så
'farlig'? Om barnet blir med på noe skadelig, så er det
klart uheldig. Men det kan også være skadelig for
barnet om det nektes å være med på noe ufarlig. Da
isolerer vi barnet. Og 'stenger barnet inne'. Vi lukker
dører for barnets vekst. Vi hindre at barnet får kontakt
med andre , og gjør det vanskelig for det å utvikle
vennskap. Da skaper vi ikke harmoniske barn! Vi gir
det ikke erfaring og kunnskap.

11. Samfunnsorientering

Derfor kan vi lytte til Ali (imam ogkhalif), som sa:
"Dere skal ikke oppdra barn slik dere selv ble
oppdratt. For dere oppdrar dem for en annen tid og
et annet sted!"

Vi bor i Norge, i år 2005. Vi skal oppdra barn etter
det! Og ikke slik vi ville gjort om vi levde i Pakistan,
Somalia, Marokko, Irak, Tyrkia, Iran, Bosnia. Det
skal vi huske på!

12. Aktuelle tema for foreldre

Dette kan være aktuelle tema:
- Bursdagsfest? Det er barneselskap! Så la barna bli
med! (Men ring gjerne dit de skal, og spør om maten
er halal.)
- Kinobesøk? Det er også lov! (Men se an filmen
først!)
- Sirkus? Med hester og elefanter! Visst er det fest og
moro! Barna bør få bli med.
- Jul? Det er fest for Jesus fødsel. Muslimer kan være
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med. Men vi ser Jesus som profet! Jul er også
familiefest.
- 17. mai? Det er nasjonaldag i Norge. Og Norge er
landet vi bor i! Føler vi ikke tilhørighet til et land, så
skal vi forlate det. Slik er Islams lære. Muslimer feirer
17. mai! Hva med flagget med det kristne korset, kan
vi vaie med det? Flagget er landets symbol, for alle
som bor i det, uansett flaggets farger og streker.
Muslimer respekterer det.
- Musikk? Det likes av barn og unge. Ja, av voksne
også! Og hva er galt med det? Musikk kan være
mange ting. Musikk sprer rytme og glede. Og glede er
tillatt i Islam! Musikk kan også virke nedbrytende. Da
er det forbudt.
- Samvær mellom gutter og jenter? Før puberteten
er ikke det et problem. Deretter skal det settes
grenser. Men sømmelig samvær er tillatt.

13. Pubertet og ungdom

Når vi snakker om pubertet og ungdom, så la oss
nevne andre ting. Pubertet er tid for endring i kroppen,

både fysisk og psykisk. Lag ikke problemer av det.
Men hjelp ungdom til god helse! Og styrk dem i troen
på Islam! Vis dem nødvendig respekt!

Ungdommen må møtes med tillit. Og få lov til å velge
sin veien. Med voksne som veiledere og hjelpere.

Vi kan føye til noen synspunkter til:
- Planlegg ikke ekteskap for ungdom! Lytt til den
enkeltes røst! (Vent til han/hun blir voksen, for å kunne
bestemme selv.)
- Respekter den enkeltes kropp! (Husk at omskjæring
er forbudt!)
- Snakk med ungdom om alle ting! (La barn og unge
som spør, få svar.)

14. Forbilder

Husk at foreldre og foresatte blir forbilder, for både
barn og unge. På godt og ondt! Måtte vi med Guds
hjelp, bli flinke til å oppdra barn!
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Her kan du skrive noen egne notater:
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Spørsmål og forslag til svar,

om Islam


