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اِلٖحيَن ِمْن ِعبَاِدكُْم  ﴿ َواَْنِكُحوا اْْلَيَاٰمى ِمْنكُْم َوالصَّ
  ُ ُ ِمْن فَْضِلٖهْؕ َوّٰللاه اَء يُْغنِِهُم ّٰللاه ائِكُْمْؕ اِْن يَكُونُوا فُقَـَرَٓ َواَِمَٓ

﴾َواِسٌع َعٖليٌم   

ُروا َوْلَ  » ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َرسُوُل ّللَاه  ُروا َوبَش ِ ُروا َوْلَ تُعَس ِ يَس ِ

 «  تُنَف ُِرو

Hederlig muslimer! 

Mennesket, som har den mest ærefulle posisjonen 
blant skapningene, trenger en kone som et krav til 
sin natur. Vår Herre, i vår øverste bok, Koranen; 
«Det er et av bevisene på Hans (eksistens og makt) 
at Han har skapt for dere ektefeller av deres slag 
slik at dere kan finne fred med dem, og at Han har 
skapt kjærlighet og barmhjertighet mellom dere. 
Sannelig i dette er det tegn for et folk som 
reflekterer.»1 Det er en menneskelig nødvendighet 
for en mann å gifte seg med en kvinne og en kvinne 
å gifte seg med en mann for å møte medfødte behov, 
for å dele livets vanskeligheter, tristhet og glede. 
Det er både en rett og en plikt for enhver som har 
ingen hindring i ekteskapet, å kvitte seg med 
lidelsesfølelsen som ensomheten vil medføre og 
stifte familie ved å omgås barn. 

Verdifull Fellesskap!  

I perioden vi lever i har ekteskapene gått ned og folk 
har nesten unngått ekteskap. Spesielt i storbyene 
har nesten halvparten av boligene blitt 
aleneboende, og det å stifte familie har blitt en 
belastning både åndelig og økonomisk. Imidlertid sa 
Allah den allmektige, den eneste eieren av all 
eksistens, i Koranen, som han sendte oss som en 
guide, “ Gift deg med dem blant dere som ikke er 
gift, og de av deres slaver og medhustruer som er 
tilgjengelige for ekteskap. Hvis de er fattige, gjør 
Allah dem rike ved sin nåde. Fordi Guds nåde er 
veldig vid; Han vet virkelig alt.”2 Angående 
viktigheten av å gifte seg og stifte familie, sa 
profeten (fvmh): “Den som gifter seg har fullført 

halvparten av troen; Og la ham frykte Allah 
angående den gjenværende halvdel!» 3Han trakk 
frem viktigheten av saken. 

Kjære troende! 

Vi observerer at ekteskapsalderen i samfunnet har 
rykket frem. Men vår profet; «O unge mennesker! 
La de blant dere som har råd til å gifte seg, gifte 
seg."4 råder han. Å gifte seg i ung alder har store 
fordeler som beskyttelse mot synder og å ha et 
ordnet liv. Selvfølgelig, i denne forbindelse, faller 
et stort ansvar på samfunnet og foreldrene. Allahs 
sendebud (fvmh) sa: «Gjør det enkelt, ikke gjør det 
vanskelig! Gi gode nyheter, ikke gjør hat!»5 han sa. 
I den sosiale skikkens og kulturens navn bør ikke 
begge familier belaste hverandre med 
unødvendige vanskeligheter. Det skal ikke være 
plass til avfall og vise seg frem i bryllup. Spesielt i 
denne perioden hvor alt er dyrt, bør vi unngå å 
trekke våre unge som skal bygge bolig inn i 
gjeldsumpen. I de årene de skal være lykkelige, må 
vi forhindre at de står i gjeld. 

Kjære brødre! 

Mens vi bygger våre hjem der islam skal leves 
ordentlig og en muslimsk generasjon vil bli 
oppdratt, bør vi ta hensyn til halalsirkelen. Siden 
våre bryllup vil representere vår oppriktighet 
overfor religion, bør vi ta hensyn til islamsk 
følsomhet. Med våre lærdes ord; "Halal-sirkel er 
nok for vilkårlighet." En bolig som ikke er 
grunnlagt og rettighetens samtykke ikke ivaretas, 
vil ha vanskeligheter med å komme seg frem på 
en forsvarlig og sunn måte. Når det er i samsvar 
med vår Herres vilje, vil Gud være vokter av 
hjemmene som skal bygges. Den som er under 
Allahs beskyttelse vil utvilsomt være fast. Måtte 
vår Herre gi ummahs ungdom å gifte seg på en 
halal måte og å nå lykken til begge verdener. 
Amin
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