Børnesiden
Islam handler ikke om krig og terror, men om at hjælpe
hinanden.
Som barn i Islam skal man høre på sine forældre og
søskende og respektere de ældre, så kan Allah lide en.
Når man er under 12 år behøver man ikke og læse
salah(namaaz), men det er godt, hvis man gør det.
Allah kan lide børn, der er rene og holder sit tøj rent
og går i bad hver dag.
Børn der skændes meget, er Allah ikke glad for.
Man skal spise og drikke sundt og til tiden, da man som
barn ikke er klar over, hvad der er godt, og hvad der er
dårligt for en.
Man skal lære hvordan man renser sig selv efter
toiletbesøg hver gang, hvordan man går i bad og bliver
helt ren og hvordan man laver wudoo(abdest-wuzu), så man
er helt ren. Allah og englene elsker børn, der er helt
rene.
Man må ikke lege med børn, der er for vilde og som
bander og slås.
Når det er mørkt, må man ikke være ude, da der er mange
onde mennesker ude og andre onde væsener, som prøver at
narre børn.
Før man sover, skal man altid læse “Lailaha-ill-AllahMuhammad-ur-Rasool-Ullah”, som betyder, at Allah er en
og Muhammad(fred være med Ham) er Allahs sidste Profet.
Hvis et barn bliver vredt, irriteret eller ked af noget
eller bare keder sig og føler sig ensom, er det bedst og
huske Allah og snakke til Allah og læse “auzubillahemina-shaitan-irrajeem”, som betyder at man beder om
Allahs beskyttelse mod Shaitan, som er menneskets
fjende, og som man ikke kan se.
Allah elsker de børn, som elsker deres mor og gør deres
mor og søskende glade.

Man skal også lave dua for sine søskende og mor og far.
så får man gaver af Allah.
De børn, der hjælper og ikke skændes med sine søskende,
kan Allah lide.
Man skal som barn blive klog og læse sine lektier og
være dygtig og samtidigt også læse om Allah på
internettet.
Allah kan lide de børn, der hjælper med at gøre rent og
altid husker og gøre rent efter sig selv og reder deres
seng hver morgen.
Hvis man også lærer at læse Quran(Koranen) på Arabisk,
bliver man klogere.
Det bedste barn for Allah er den, som også lærer at læse
salah og hjælper andre med det, så får man Paradis efter
døden. Man skal huske, at vi alle skal dø en dag og at
dommedagen vil komme, hvor man skal stå til regnskab for
alt det dårlige og gode, som man har gjort. Om man har
hørt på Allahs ordre og holdt sig fra det, der er Haram,
dvs. ikke tilladt og forbudt.
Det er forbudt at spise svinekød og drikke alkohol, alt
det mad, der indeholder gelatine, er Haram, da det er
svinekød. Resten skal man huske at spørge sine ældre
søskende om. Vingummi indeholder næsten altid gelatine,
bortset fra Malaco Godt & Blandet. Husk og tjekke al
slags is og slik for gelatine. Hvis man spiser Haram,
bliver man uren og skal bede om tilgivelse hos Allah,
altså lave Tauba.
Det er også forbudt at have kærester i Islam.
Det er også godt og dyrke sport, da man bliver stærk og
sund af det.
Hvis man læser aviser, er det godt, for så ved man
altid, hvad der sker i verden, men man skal også huske
og læse bøger om Islam og almindelige eventyr bøger.
Det er altid godt og spørge sine søskende og forældre og
andre om Islam, det er meget spændende at høre fra dem,
der er rigtigt gode mennesker og dyrker Islam fra
hjertet.

Elsk Allah og Allah vil elske dig, inshaAllah.
Man skal lære sura Fatiha udenad først og dernæst sura
Ihlas fra Quran, få hjælp af jeres forældre til det.
Det er forbudt at bede til andre end Allah, da Allah er
den eneste, der kan hjælpe en og høre på dua(bønner).
Man må heller ikke bede til billeder eller statuer eller
prøve og lave billeder af Allah.
Man må ikke tro på overtro, men kun have tillid til, at
Allah gør noget godt for en.
Som dreng kan man tage med sin far eller bror til
Moskeen om fredagen. Som pige kan man læse med sin mor
eller søster.
Den eneste religion, som er rigtig og kommer direkte fra
Allah er Islam, men man må ikke lave sjov med andres
religion, det kan Allah ikke lide. Allah kan heller ikke
lide børn, der driller andre pga. deres farve eller land
eller udseende.
Allah kan lide de børn, der respekterer alle mennesker
og er venlig mod alle og specielt sin egen familie og
naboer, selvom naboerne ikke er muslimer. Man skal dog
passe på med at spise hos naboen, hvis de ikke er
muslimer, fordi de spiser svinekød og deres mad er ikke
halal.
Kun kød, der er Halal-slagtet må man spise. Dvs. Allahs
navn skal være læst på dyret, mens det blev slagtet.
Danskere har normalt ikke halal-slagtet kød. Normalt er
det kun muslimer, der spiser halal-slagtet kød, dog også
visse jøder.
Man skal prøve at være et godt menneske, altid glad og
hjælpende, ikke sur og ikke indelukket.
Det er godt, hvis man tager hensyn til andre, der er
hjemme og naboerne og ikke larmer for meget eller får
folk til at vågne pga. for meget larm. Man må ikke råbe
og skrige, men tale blidt og sødt og ikke spille for
højt musik eller skrue for højt på tv.
Den der lærer Quran hurtigst, altså bliver færdig med at
lære Quranen på arabisk, er den bedste.

Derefter skal man også læse betydningen af Quran på sit
eget sprog, så man forstår, hvad Allah siger.
Man skal også læse det, som Profeten(saw) sagde, altså
Hadis.
Vi skal alle huske, at vi er en nation og vores religion
hedder Islam. Alle er lige foran Allah(Gud), selvom man
er fra forskellige lande eller har forskellige hudfarver
eller er mere eller mindre klog. Kun ved at være bedre
og hjælpe andre kan Allah bedre lide en.
Allah og englene kan ikke lide de børn, der lugter ud af
munden, så man skal huske og børste tænder morgen og nat
og drikke rigeligt med almindeligt vand. For meget cola
er ikke godt.
Man må ikke drille hinanden, fordi det kan føre til, at
man kommer op og slås og skade hinanden. Det er ikke
godt at drille børn, som er lidt tykke eller
overvægtige, fordi det gør dem kede af det, og så bliver
Allah sur på en. Man må heller ikke slå andre, heller
ikke, hvis de selv er ude om det.
Det er ikke godt og lave ballade eller at
sladre(stikke), det er bedst og holde sig til sig selv
og passe sine lektier og skole og Quran-undervisning.
Allah kan lide disse børn meget og hjælper dem.
Husk at Allah altid ser alle og enhver, selv dyr og
planter, og at Allah ved alt, hvad der foregår på denne
jord, månen, solen og alle stjerner, overalt – der
findes ingen steder, som Allah ikke kender til og ved,
hvad der foregår eller bliver sagt og gjort! Derfor,
hvis nogen har været urimelig og man er ked af det, kan
man altid bede til Allah, og Allah hører altid på alle
specielt børn.
Et af tegnene og beviserne på at Allah er der – er
himlen og solen og stjernerne, og hvordan alle
himmellegemer bevæger sig i runde baner, hvis Allah ikke
var der, ville disse stjerner gå ind i hinanden!
Et andet bevis er selveste Quran, som er direkte fra
Allah og aldrig er blevet ændret.

I Quran fortæller Allah om, hvordan Allah har skabt
mennesket og universet og jorden i detaljer. Videnskaben
fortæller først nu om det samme.

