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At stifte familie på et velfunderet grundlag 

ائِكُْمْؕ  و﴿ اِلٖحيَن ِمْن ِعبَاِدكُْم َواَِمَٓ اَْنِكُحوا اْْلَيَاٰمى ِمْنكُْم َوالصَّ ََ
ُ َواِسٌع َعٖليٌم  ُ ِمْن فَْضِلٖهْؕ َوّٰللاه اَء يُْغنِِهُم ّٰللاه ﴾اِْن يَكُونُوا فُقَـَرَٓ  

   ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َرسُوُل ّللَاه 

َرا َوْلَ  » َرا ، َوبَش ِ َرا َوْلَ تُعَس ِ  «  تُنَف َِرايَس ِ

Kære muslimer! 
Mennesket, som har den mest ærefulde stilling 
blandt skabningerne, har i overensstemmelse 
med sin natur brug for en hustru. I vores ædle 
bog Koranen siger vores Herre således om 
sidstnævnte; ”Blandt Hans tegn er at Han 
skabte jer hustruer af jer selv, for at I kan 
finde betryggelse hos dem. Han har sat 
kærlighed og barmhjertighed mellem jer. 
Deri er der bestemt tegn for folk der tænker 
sig om.” 
Det er en menneskelig nødvendighed for 
henholdsvis en mand at gifte sig med en kvinde 
og for en kvinde at gifte sig med en mand for at 
opfylde medfødte behov og for at dele livets 
vanskeligheder, sorg og glæde. Et gammelt 
ordsprog lyder sådan: "Ensomhed tilhører alene 
Allah". Det er både en ret og en pligt for ethvert 
menneske at gifte sig, medmindre der er tale om 
særtilfælde. For kun ved at stifte familie og få 
børn vil man kunne slippe af med følelsen af 
lidelse, som ensomhed vil medføre. 
 
Elskede Jamaah! 
I dagens senmoderne verden ser vi, at færre og 
færre gifter sig. Især i storbyerne er næsten 
halvdelen af boligerne aleneboliger, og det at 
stifte familie er blevet en belastning både 
mentalt og økonomisk. Imidlertid befaler Allah 
den Almægtige, Malik-ul-Mulk, i Koranen som 
han sendte os som en guide: ”Og bortgift de 
ledige iblandt jer og de retskafne mænd og 
kvinder blandt dem som I har fået i hænde. 
Hvis de er fattige, vil Allâh berige dem af sin 
overflod. Allâh er Altfavnende og 
Alvidende.” 
Derudover gjorde vores elskede profet (må Guds 
fred og velsignelser være med ham) opmærksom 
på vigtigheden af at stifte familie i følgende 
Hadith: ”Den, der bliver gift, har fuldført 
halvdelen af sin Iman; Og lad ham frygte 
Allah for den resterende halvdel!"  

 
Dyrebare troende! 
Vi observerer ligeledes, at ægteskabsalderen i 
samfundet er rykket frem. Men vores profet gav 
os følgende råd; "O unge mennesker! Lad dem 
blandt jer, der har råd til at gifte sig, gifte 
sig." At blive gift i en ung alder har store fordele 
såsom beskyttelse mod synder og struktur i livet. 
Naturligvis ligger der på samfundets og 
forældrenes skuldre et stort ansvar i denne 
henseende. Allahs sendebud (må Guds fred og 
velsignelser være med ham) sagde: "Gør det 
lettere, gør det ikke sværere! Vær 
opmuntrende, ikke demotiverende!"  
I sociale skikke og kulturs navn bør begge 
familier afholde sig fra at belaste hinanden med 
unødvendige vanskeligheder og omkostninger. 
Bryllupper bør ikke være unødvendigt 
overdådige og luksuriøse. Især i denne periode 
hvor alt er dyrt, bør vi undgå at trække vores 
unge, der stifter familie ind i en gældssump. Vi 
bør gøre vores bedste for at de ikke havner i 
gæld, så det går ud over deres lykke og glæde. 
 
Kære brødre! 
Når vi etablerer familier, hvor Islam vil blive 
efterlevet retmæssigt, og en muslimsk 
generation vil blive opdraget, bør vi være 
opmærksomme på rammerne for Halal. Da vores 
bryllupper afspejler vores oprigtighed over for 
religionen, bør vi være opmærksomme på 
Islamiske kriterier. Med vores lærdes ord; 
"Rammerne for Halal er tilstrækkelige til nydelse 
og glæde." En familie, hvis grundlag ikke er 
velfunderet, og hvor Guds samtykke ikke 
overholdes, vil have svært ved at komme videre 
på en sund og effektiv måde. Når det er i 
overensstemmelse med vor Herres vilje, vil Gud 
være vogter af de familier, der stiftes. Og den, 
der er under Allahs (SWT) beskyttelse, vil uden 
tvivl sejre i Dunya og Akhirah 
Må vores Rab give Ummahs ungdom muligheden 
og modet til at gifte sig på en halal måde og opnå 
begge verdeners lykke. 
Amin! 
 


