Hutbe, 10.06.2022
Föräldrarars rätt
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Ärande syskon!
I vår tid har individualism blivit ett
karaktärsdrag som skadar mänskliga relationer.
I negativ bemärkelse gör individualism, som
innebär att prioritera sina egna intressen,
människor egoistiska. Det försvagar känslan av
uppoffring och lojalitet. Familjen, som är
samhällets kärna, lider mest av denna situation.
Vi går igenom en period då familjebanden
försvagas och människor är till ensam.
Melankolin och depressionen som orsakas av
ensamhet har förvandlats till en masssjukdom.
Sättet att övervinna detta är att ge familjen den
nödvändiga vikten och att iaktta moderns och
faders rättigheter, som är familjens pelare.
Dyrbara troende!
Allah har omnämnt följande i Koranen: “Gud har
anbefallt människan [att visa] godhet mot sina
föräldrar; [hon bör tänka på att] modern har
burit sitt barn genom det ena svaghetstillståndet
efter det andra, [fött det] och ammat det under
två år. Tacka Mig och dina föräldrar [och minns
att] Jag är målet för er färd!’”1 Det är en av de

viktigaste orden i vår religion att behandla våra
föräldrar väl som har tillfört vår existens.
Tvärtom, att behandla dem illa anses vara en
stor synd.

Ärade troende!
Vår Allsmäktige Herre, den mest barmhärtige av
de barmhärtige, har beordrat oss att utan tvekan
göra gott mot våra föräldrar. Allah (azze ve celle)
har omnämnt följande: “Er Herre har befallt,
att ni inte skall dyrka någon annan än
Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa
godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem
eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då
inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa
dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt
till dem. Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge
över dem och be: "Herre! När jag var liten
vårdade och fostrade de mig [med kärlek];
förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem!"”3
Ärade muslimer!
Vi borde vara mer känsliga, särskilt när våra
föräldrar är äldre. Vi borde vara försiktig för att
inte förolämpa och såra dem. Rasulullah (s.a.v.)
sade: “Låt honom vara olycklig, olycklig,
olycklig, som inte kan komma in i paradiset
efter att ha nått sina föräldrar eller bara en
av dem på sin ålderdom.!”4
Mina syskon! Låt oss inte vända dem ryggen. Låt
oss alltid vara vid deras hjärtan. Kanske kunde vi
inte besöka under pandemin, men nu ska vi inte
försumma det. Låt oss besöka våra föräldrar och
äldre under våra helgdagar och ledigheter. Låt
oss inte vanära dem.
Må Allah göra oss till dem som gör gott mot sina
föräldrar och får Allahs nöjdhet vid detta
tillfälle. Amin!

Resûlullah (s.a.v.) sade till sahaba “Skall jag
berätta för er den största av de stora
synderna?” upprepade tre gånger och sahaba
svarade: “Ja, Åh Allah’s Sändebud.” Var
därefter Resûlullah (s.a.v.) sade: “Att associera
partners med Allah och att göra uppror samt
plåga mot föräldrarna.”2
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