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Å være en Ideell Far 

ْرَك  ﴿ َواِذْ قَاَل لُْقٰمُن ِِلْبنِٖه َوهَُو يَِعظُهُ يَا بُنَيَّ َِل تُْشِرْك بِاّلٰلِِؕ اِنَّ الش ِ

 ﴾ لَظُْلٌم َعٖظيٌم  
ُث َعْن َرُسوِل   أَْخبََرنِى اْلَحاِرُث ْبُن النُّْعَماِن: َسِمْعُت أَنََس ْبَن َماِلٍك يَُحد ِ

 قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ّللَاِ 

 «  أَْوِلََدكُْم َوأَْحِسنُوا أََدبَُهمْ أَْكِرُموا  »

Kjære Brødre  
Vår Herre, som skapte alt levende på jorden som 
mann og kvinne, har også skapt mennesket, den 
mest dyrebare av skapninger, som mann og 
kvinne. En av disse oppgavene er utvilsomt 
plikten til å være forelder. I Koranen, «O Beskyt 
deg selv og din familie mot ild, hvis drivstoff er 
mennesker og steiner»1, åpenbarer tydelig 
Faderens plikt. Det står at hvis faren disiplinerer 
familien sin med Islam, vil han beskytte dem mot 
ild i Jahannam. Faren har også et overjordisk 
ansvar ved siden av sine jordiske plikter som å 
forsørge familien sin på en halal måte, gi barna et 
godt navn og utdanne ham med Islam. Kort sagt, 
han har plikter overfor familien sin, både 
materielt og åndelig. 
Kjære Brødre! 
Koranen som organiserer vår liv og opplevende, 
nevner utvilsomt kunsten å være far for menn. 
Lokman (AS), hvis navn er Lokmanul-Hakim på 
grunn av visdommen gitt til ham, sa til sønnen 
sin: «Mitt barn!2 Ikke assosier partnere med 
Allah»3 Fordi det selvfølgelig e en stor grusomhet 
å knytte partnere.» Han hadde lært ham rett og 
galt. Hans kjærlige adresse som «min sønn» lærer 
oss at vi må være barmhjertige mot barna våre 
uansett hva. På de annen side, invitasjonen fra 
Noah (AS), som ble testet sammen med sin kone 
og sønn, til sin sønn, og sa: «Kom igjen, min sønn, 
og gå på skipet med oss,4» til tross for at han ikke 
trodde på ham, minner oss om at vi må være 
medfølende med vår generasjon til tross for alt. 
Bønnen som vår forfar Ibrahim (as) gjorde for at 
hans etterkommere skulle fortsette å be viser oss 
utholdenhet og underkastelse. 
Kjære Muslimer! 
Med følelsens profet Mohammed Mustafa (sav), 
som er veldig glad i Barn og sine egne barn og 
aldri lar være å vise sin kjærlighet, lærer oss 
kunsten å være en ideell far. Vår profet var en far 
som kjempet fot at sønn ene hans skulle bli 

 
1 Tahrim suresi 66:12 
2 Lokmân suresi 31:13 
3 Lokmân suresi 31:12 

veiledet, takwa og god moral. Han viste sin evne 
til å bli sendt som en nåde til verdenene ved å 
være barmhjertig mot sina barn. Han var så 
interessert i barna sine at han visste at Fatima 
kom fra det banket på døren. Selvfølgelig var han 
medfølende og barmhjertig ikke bare mot sine 
egne barn, men for alle ummahs barn. I en av sine 
hadither sa profeten: «Jeg frykter at djevelen vil 
bli en partner for barna til min ummah!» Så jeg 
er redd de er djevelens leker. Ledsagerne ble 
livredde og spurt: O Allahs sendebud! Hvordan 
kan vi bryte Satans innflytelse slik at dette ikke 
skjer?» Profeten: «Lær dem kjærlighet og 
beskjedenhet!» sa han og understreket at vi skulle 
undervise i beskjedenhet ved ikke å holde tilbake 
kjærlighet fra barna våre. 
Kjære Felleskap! 
Vår familie og generasjon er en tillit til oss. Det er 
et krav fra vår tro å ta vare på denne tilliten, å 
utdanne og beskytte den i samsvar med Allahs 
befaling. Med tanke på at himmelen er under 
mødres føtter, må vi omhyggelig oppfylle våre 
plikter overfor både moren til våre barn og våre 
barn. Å sørge for halal mat så vel som å sørge for 
et halal oppholdsrom er selvfølgelig blant 
Faderens viktige plikter. Vi bør ikke glemme at 
vårt forhold til våre eldste og atferden vi viser mot 
vår ektefelle vil påvirke vår generasjon og sette et 
godt eller dårlig eksempel for våre barn. 
Spesielt i dag, når sosiale medier dekker alle 
aspekter av livene våre, bør vi være klar over at 
når vi ikke tar vare på barna våre nok på fritiden, 
vil deres sinn bli ffylt med umoralske kanaler. Vår 
profet (sav) sa i en hadith: « Gi dine barn 
godbiter; Gi dem en god oppvekst.»5 Han snakker 
om viktigheten av å utdanne barna våre. Når 
barna viser atferd som vi ikke ønsker, bør vi først 
se etter dette problemet i oss selv og ta hensyn til 
oss selv og våre liv. Når barna våre ikke tilbringer 
tig på rett sted, er jeg på rett sted? Vi må først ta 
hensyn til oss selv og handle deretter. Vi kan ikke 
oppnå suksess ved å forvente at barna våre skal 
gjøre handlinger vil ikke gjorde. Vi bør ikke 
glemme at barna våre tar oss som et eksempel 
med vår oppførsel. La oss som far ikke glemme 
følgende bønn (dua) «O vår Herre! Gjør våre 

4 Hûd suresi 11:42 
5 İbn Mâce, Edeb, 3 



koner og barn til lyset for våre øyne og gjør oss 
til ledere for dem som frykter Allah6» Amin 

 
6 Furkan suresi 25:74 


