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هُ َوْهناً َعٰلى َوْهٍن َوفَِصالُهُ ٖفي ﴿ ْنَساَن بَِواِلَدْيِهِۚ َحَملَتْهُ اُمُّ ْينَا اْْلِ َوَوصَّ
﴾ َعاَمْيِن اَِن اْشكُْر ٖلي َوِلَواِلَدْيَك ؕ  اِلَيَّ اْلَمٖصيُر   

ِ ع ْحَمِن ْبِن أَبِى بَْكَرةَ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللاَّ ملسو هيلع هللا ىلص   عَْن َعْبِد الرَّ  

ً  –أُنَب ِئُكُْم بِأَْكبَِر اْلَكبَائِِر؟ أَْلَ » ِ، قَاَل:  – ثاَلَثا قُْلنَا: بَلَى يَا َرسُوَل َّللاَّ

ِ، َوعُقُوُق اْلَواِلَدْينِ  ْشَراُك بِاَّللَّ  « اْْلِ

Kære Brødre!   
I vores tid er individualisme blevet et 
karaktertræk, der skader menneskelige 
relationer. I negativ forstand gør individualisme, 
mennesker egoistiske og som betyder at 
prioritere sine egne interesser. Det svækker 
følelsen af opofrelse og loyalitet. Det er 
familierne, som er kernen i samfundet, der lider 
mest under denne situation. Vi går igennem en 
periode, hvor familiebåndene er svækket, og folk 
er dømt til ensomhed. Melankolien og 
depressionen forårsaget af ensomhed er blevet 
til en massesygdom. Måden at overvinde dette 
på, er at tillægge familien den nødvendige værdi 
og at overholde rettighederne for vores mødre og 
fædre, som er familiens søjler.  
 
Værdifulde Muslimer! 
Et af de meste karakteristiske træk ved islamisk 
akhlaq, er helligheden af forældrenes 
rettigheder. I Koranen siger den Almægtige 
Allâh (s.w.t.): “Vi har pålagt mennesket (godhed) 
med hensyn til sine forældre; for hans moder bar 
ham med møje og besvær, og siden varede det to 
år at afvænne ham. (Og Vi har påbudt:) ”Vær 
taknemmelig mod Mig og dine forældre – til Mig 
sker tilbagevendelsen.”1 Vores forældre er 
medvirkende til vores eksistens, og at behandle 
dem ordentligt, er en af de vigtigste ordrer i 
vores religion. Tværtimod bliver det betragtet 
som en stor synd at behandle dem dårligt. Allâhs 
sendebud (s.a.w.) spurgte sine ledsagere 3 
gange: “Skal jeg fortælle jer den største af de 
største synder?”  hvorpå ledsagerne svarede: 
“Ja, o Allâhs sendebud.” Så svarede Allâhs 
sendebud (s.a.w.): “At knytte partner til Allâh, 
gør oprør mod forældre og pine dem.”2  
 

 
1 Lokmân suresi 31:14 
2 Buhârî, Edeb, 6 
3 İsrâ suresi, 17:23-24 

 
Beærede Muslimer! 
Vor Almægtige Herre, den mest barmhjertige af 
de barmhjertige, har uden tvivl beordret ost il at 
gøre godt mod vores forældre.  

Allâh (s.w.t.) befaler i Koranen, som er vores 
guide: “Din Herre har bestemt at I ikke skal 
tilbede andre end Ham og skal være gode 
mod jeres forældre. Hvis den ene eller begge 
når en høj alder hos dig, må du ikke sige 
”Ak!” til dem eller skælde dem ud, men skal 
tale overbærende til dem. Sænk af 
barmhjertighed ydmyghedens vinge over 
dem og sig: ”Min Herre, forbarm dig over 
dem, ligesom de opdrog mig (med 
barmhjertighed) som lille.”3 Vores evige leder 
og profet (s.a.w.) gjorde opmærksom på emnet 
med følgende: “Allâhs velbehag opnås ved at 
behage forældrene. Og Allâhs vrede kommer 
ved at gøre forældrene vrede.”4  

 

Elskede Jamaah! 
Vi bør være ekstra følsomme over for vores 
forældre i deres alderdom. Vi skal holde tilbage 
for at fornærme og såre dem.  
Vores profet (s.a.w.) sagde: “Lad den, der ikke 
er i stand til at komme ind i Paradiset efter 
at have nået sine forældre eller blot en af 
dem i deres alderdom, være elendig, elendig, 
elendig!”5 Her advarer han om, at vi vil opnå 
Paradiset til gengæld for det gode vi gør mod 
dem, og at onde gerninger mod dem ikke vil 
forblive ustraffet.  
Brødre! Lad os ikke vende dem ryggen. Lad os 
altid opmuntre dem og gør dem glade. Under 
pandemien kunne vi måske ikke besøge dem så 
ofte som vi burde, men lad os ikke forsømme 
dette fremover. Lad os besøge vores forældre og 
ældre i vores fridage og ferier. Lad os give dem 
den værdig de fortjener. Må Allâh gøre os til en 
af sine tjenere, som gør godt mod deres forældre 
og opnår Allâhs velbehag ved denne lejlighed. 
Amin! 

 

4 Tirmizî, Birr, 3/1899 
5 Müslim, Birr, 9, 10 


