
Khutba, 18.11.2022
Att vara den idealiska pappan 

ْرَك لَظُْلٌم   ﴿ َواِذْ قَاَل لُْقٰمُن ِِلْبنِٖه َوهَُو يَِعظُهُ يَا بُنَيَّ َِل تُْشِرْك بِاّلٰلِِؕ اِنَّ الش ِ

 ﴾ َعٖظيٌم 
ُث َعْن َرُسوِل   أَْخبََرنِى اْلَحاِرُث ْبُن النُّْعَماِن: َسِمْعُت أَنََس ْبَن َماِلٍك يَُحد ِ

 قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ّللَاِ 

 «  أَْوِلََدكُْم َوأَْحِسنُوا أََدبَُهمْ أَْكِرُموا  » 

Kära bröder! 

Vår Herre, som skapade allt levande på jorden som 
hane och hona (kön), har också skapat människan, 
den mest värdefulla av varelser, som man och 
kvinna. Han skänkte kärlek och medkänsla åt 
varandra och gav var och en av dem olika 
egenskaper, samt tilldelade olika ansvarsområden. 
Ett av dessa ansvar är utan tvekan plikten att vara 
förälder. I Koranen, “O ni troende! För er egen 
skull och för deras som står er nära bör ni frukta 
den Eld som har människor och stenar till 
bränsle 1”, avslöjar tydligt faderns plikt. Det framgår 
tydligt att om fadern disciplinerar sin familj inom 
islams riktlinjer kommer han att skydda dem från 
elden. Fadern har också ett islamiskt ansvar vid 
sidan av sina världsliga plikter som att försörja sin 
familj på ett halal sätt, ge sina barn fina namn och 
uppfostra dem enligt islams riktlinjer. 

Ärade bröder! 

Koranen, som organiserar, vägleder och styr upp 
våra liv och levnadssätt, förklarar utan tvekan 
konsten att vara en god far. Hz. Lokman (as) sa till 
sin son, “Käre son! Förknippa inte partners med 
Allah! att sätta partners vid Hans sida är att begå 
en svår orätt! 2” På så sätt lärde han sin son rätt och 
fel. Hans ödmjuka och tillgivna tilltal som “Käre son 
3” lär oss att vi måste vara barmhärtiga mot våra 
barn oavsett vad. Å andra sidan Hz Nuh (as) som 
blev beprövad med sin fru och son som inte 
accepterade Iman (tron), bjöd in sin son genom att 
säga: “Kom igen min käre son, och gå ombord på 
skeppet med oss 4”, påminner oss om att vi trots 
allt måste vara barmhärtiga mot våra ättlingar. 
Bönen som vår förfader Ibrahim (as) gjorde för att 
hans ättlingar skulle fortsätta att be visar oss 
uthållighet och underkastelsen i tron. 

Kära muslimer! 

Vår kärleksfulla profet (sav), som var mycket förtjust 
i barn och därmed sina egna barn, avstod aldrig från 
att visa sin kärlek och därav lär han oss konsten att 
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vara en idealisk fader. Vår profet var en far som 
kämpade för att hans barn skulle bli vägledda, ha 
taqwa och god uppfostran. Muhammed (sav) 
skickades som en barmhärtighet till världarna och 
detta visade han även genom att vara barmhärtig 
mot sina barn. Han var så uppmärksam och delaktig i 
sina barns liv där han från ett knack på dörren, 
kunde ana att de var dottern Fatima som kom. 
Naturligtvis var han kärleksfull och barmhärtig inte 
bara mot sina egna barn, utan mot ummahs alla 
barn. I en av sina hadither sa profeten: “Jag fruktar 
att djävulen kommer att bli en partner till min 
ummahs barn!” Alltså är jag rädd att de blir 
djävulens leksaker. Proftens följeslagare (ashab) blev 
livrädda och frågade: "O Allahs Sändebud! Hur kan 
vi bryta Satans inflytande så att detta inte 
händer?” Profeten: “Lär dem kärlek och 
blygsamhet! (skamfull)”. 

Kära muslimer! 

Vår familj och ättlingar är under vårt ansvar. Det är 
ett krav för vår tro att ta hand om (ansvara) dom och 
att utbilda och skydda dem i enlighet med Allahs 
riktlinjer. Med tanke på att paradiset är under 
mödrars fötter måste vi noggrant uppfylla våra 
plikter mot både våra barn och deras mor. Att 
tillhandahålla halalmat såväl som att tillhandahålla 
en livsmiljö som är halal är naturligtvis bland 
faderns viktiga plikter. Vi bör inte glömma att våra 
relationer med våra äldre och de beteenden vi visar 
mot vår make kommer att påverka våra ättlingar och 
vara ett gott eller dåligt exempel för våra barn. 

Speciellt idag, när sociala medier täcker alla aspekter 
av våra liv, bör vi vara fullt medvetna om att när vi 
inte tar hand om våra barn tillräckligt mycket på vår 
fritid, kommer deras sinnen att fyllas med 
omoraliska saker. Vår profet (sav) sa i en hadith: “Va 
generösa mot era barn. Ge dem bra uppfostran. 
5”. När våra barn uppvisar beteenden som vi ogillar, 
bör vi först leta efter detta problem hos oss själva 
och rannsaka oss själva och vår levnadssätt. När våra 
barn inte spenderar tid på rätt plats och saker, bör vi 
ställa oss själva frågan: Är jag på rätt plats? Vi bör 
inte glömma att våra barn tar oss som ett exempel 
med alla våra beteenden. Som far, låt oss inte 
glömma följande bön: “O vår Herre! Låt våra 
hustrur och barn skänka oss glädje och gör oss 
till föredöme för de som fruktar Allah! 6 ” Âmin! 
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