
Preken 10 06 2022 

Foreldres rett 

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

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

ِ، قَاَل:  – ثاَلَثاً  –أَْلَ أُنَب ِئُُكْم بِأَْكبَِر اْلَكبَائِِر؟ » قُْلنَا: بََلى َيا َرُسوَل َّللاَّ

ِ، َوُعقُوُق اْلَواِلَدْينِ  ْشَراُك بِاَّللَّ  «اْْلِ

Kjære brødre! 

I vår tid har individualisme blitt et karaktertrekk som 

skader menneskelige relasjoner. I negativ forstand 

gjør individualisme, som betyr å prioritere sine egne 

interesser, mennesker egoistiske. Det svekker følelsen 

av offer og lojalitet. Vi går gjennom en periode hvor 

familiebåndene er svekket og folk er dømt til 

ensomhet. Melankolien og depresjonen forårsaket av 

ensomhet har blitt til en massesykdom. Måten å 

overvinne dette på er å gi den nødvendige betydningen 

til familieinstitusjonen og å ivareta rettighetene til mor 

og far, som er søylene i familien. 

Kjære troende! 

En av de mest karakteristiske trekk ved islamske 

moralske verdier er helligheten til foreldrenes rett. I 

Koranen uttaler den allmektige Allah (c.c.): "Vi har 

pålagt mennesket å være pliktoppfyllende overfor 

foreldrene sine. Moren hans bar ham (i svangerskap) 

under svakhet på svakhet, og avvenningen hans tok 

to år. Vær derfor takknemlig overfor Meg og 

foreldrene dine. Det er Meg du skal vende tilbake til 

"1. Det er en av de viktigste ordenene i vår religion å 

behandle foreldrene våre godt, som er middelet til vår 

eksistens. Tvert imot ble det å behandle dem dårlig 

ansett som en stor synd. Allahs sendebud (fvmh) 

spurte sine ledsagere, "Skal jeg fortelle dere den 

største av de store syndene?" spurte han tre ganger, 

hvorpå følgesvennene sa: "Ja, Allahs Resulullah." 

Da sa Allahs Resulullah: "At knytte partnere til Allah 

gjør opprør mot foreldre og torturerer dem."2 

 

 

 

 

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

 

 

Kjære muslimer! 

Vår allmektige Herre, den mest barmhjertige av de 

barmhjertige, har beordret oss til å gjøre godt mot våre 

foreldre uten tvil. I Koranen, vår guide, Azimussan, 

"Din Herre har befalt: dere skal ikke tilbe noen 

annen enn Ham.  Vær gode mot foreldrene deres. 

Skulle én av dem eller begge bli gamle hos deg, så si 

ikke en gang «huff» eller vær brysk mot dem, men 

snakk til dem på en respektfull måte. Vær ydmyk og 

mild mot dem og si: «Herre, vis dem barmhjertighet 

slik de oppdro meg med barmhjertighet da jeg var 

liten. "3 Vår profet (fvmh), vår evige leder, sa: «Allahs 

glede oppnås ved å glede foreldre. Allahs vrede 

kommer også ved å gjøre foreldrene sinte.»4 han 

gjorde oppmerksom på problemet. 

Dyrt fellesskap! 

Vi bør være mer følsomme, spesielt når foreldrene 

våre er eldre. Vi skal være redde for å fornærme og 

såre dem. Profeten (fvmh) sa: "La alle som kan nå 

foreldrene sine eller bare en av dem i sin alderdom 

og ikke komme inn i paradiset, være elendig, elendig, 

elendig!"5 Han advarte om at vi vil oppnå paradis til 

gjengjeld for det gode vi gjør mot dem, og at onde 

gjerninger ikke vil forbli ustraffet. Mine brødre! 

La oss ikke snu dem ryggen. La oss alltid ta deres 

hjerter. Kanskje vi ikke kunne besøke etter behov 

under pandemien, la oss nå ikke overse det. La oss 

besøke våre foreldre og eldste i ferier og høytider. La 

oss ikke vanære dem. 

Må Allah gjøre oss til en av sine tjenere som gjør godt 

mot sine foreldre og få Allahs godkjennelse ved denne 

anledningen. Amin! 

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


