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De rechten van de ouders
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Beste broeders, zusters!
Individualisering heeft in deze tijd ervoor gezorgd
dat de onderlinge banden negatief worden
beïnvloed. Dit zorgt ervoor dat mensen op den duur
egoïstisch worden. Het gevoel voor toereikend en
trouw zijn wordt hierdoor verzwakt. Het gezinsleven
-dat de kern van de maatschappij is- lijdt hieronder.
We leven in een tijdsperk waarin de familiebanden
verzwakt zijn en mensen worden overgelaten aan
hun lot. Door vereenzaming nemen klachten als
depressiviteit toe. Om hier bovenop te komen dient
men waarde te hechten aan gezinsbanden en de
rechten van de ouders te borgen.
Beste gelovigen!
Eén van de morele waarden en kenmerken van de
Islam is het hechten van waarde en verplichtingen
naar de ouders toe. In de Koran zegt Allah (swt) het
volgende: ‘En Wij hebben de mens op het hart
gedrukt zich jegens zijn ouders deugdzaam te
gedragen. Zijn moeder draagt hem, van zwakte
op zwakte, en hem zogen neemt twee jaren in
beslag. Wees daarom Mij dankbaar en je ouders.
Tot Mij is de terugkeer.’1
Het tonen van goed gedrag naar de ouders toe is één
van de belangrijkste geboden van ons geloof. Slecht
gedrag naar de ouders toe wordt daarom als een
grote zonde gezien. Zo heeft de profeet (vzmh)
tegen zijn metgezellen het volgende gezegd: ‘Zal ik
aan jullie vertellen wat behoort tot de grote
zondes?’ Dit herhaalde hij drie keer waar de
metgezellen bevestigend op reageerden. Daarop zei
de profeet het volgende: ‘Deelgenoten aan Allah
toekennen, opstandig zijn tegenover je ouders
en hen verdriet doen.’2

In de Koran die onze gids is staat: ‘En jouw Rab
heeft voorgeschreven om niemand anders te
aanbidden dan Hem en goedheid te betrachten
tegenover de ouders. Indien een van hen of
beiden bij jou een hoge leeftijd bereiken, zeg
dan nooit: ‘poeh’ tegen hen, berisp hen niet en
spreek tot hen op een vriendelijke manier.
Ontferm je over hen op een lieve en bescheiden
manier en bid als volgt: ‘Mijn Rab, schenk hen
genade zoals zij mij hebben grootgebracht toen
ik klein was.’3 De profeet(vzmh) die onze eeuwige
leider is, bracht dit onderwerp onder de aandacht
door te zeggen: ‘De Tevredenheid van Allah
verkrijgt men door je ouders tevreden te stellen.
En de Woede van Allah krijgt men door je
ouders boos te maken.’4
Beste aanwezigen!
We dienen extra alert te zijn in de ouderdomsfase
van onze ouders. We dienen ons voorzichtig te
gedragen naar hen toe zodat we hun harten niet
breken en hen geen pijn doen. Onze profeet (vzmh)
zei: ‘Zij, die de ouderdomsfase van zijn ouders
bereiken en het Paradijs niet kunnen betreden
dienen ellendig te zijn, dienen ellendig te zijn,
dienen ellendig te zijn.’5 Met deze woorden gaf hij
aan dat men het Paradijs zal betreden als men de
ouders goed benadert. Slecht benaderen van de
ouders zal niet onbestraft blijven. We dienen onze
ruggen niet naar onze ouders toe te keren. We
dienen ons goed te gedragen naar hen toe. Tijdens
de pandemie hebben we ze misschien niet frequent
bezocht. We dienen tijdens onze vrije dagen en
vakanties hen te bezoeken en we dienen ze te eren.
Moge Allah de Almachtige ons tot Zijn dienaren
laten behoren die goede daden verrichten naar hun
ouders toe en zo de Tevredenheid van Allah krijgen.
Amin!

Beste moslims!
Onze Almachtige Rab, die de barmhartige der
barmhartige is, heeft ons opgedragen om goede
daden te verrichten naar onze ouders toe.
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