I Allahs Namn. den Nåderike. den Barmhärtige
.
All lov och pris tillkommer Allah. Vi prisar Honom och söker Hans hjälp och ber om Hans förlåtelse.
Den som Allah vägleder kan ingen leda vilse och den som Allah låter gå vilse kan ingen vägleda. Jag
vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah – och jag vittnar om att Muhammad (Sal-Allâhu
‘Alayhi Wa Sallam). är Hans tjänare och sändebud.

Dagens khutba handlar om: Föräldrars rättigheter
Kära muslimer: lyda Allah (Subhanahu Wa Ta'ala), och utföra de rättigheterna som Allah har bestämt
av sin religion över människa, först att dyrka Honom och följa hans sändebud och sedan rättigheterna
i relationer med föräldrar, släkter och grannar, därtill hela de människor som du umgås med, för att
den som inte uträtta de rättigheterna kommer han att stå till frågas på domedagen, Allah (Subhanahu
Wa Ta'ala) säger i: [Kapital:8-Vers:20]: Troende! Lyd Gud och Hans Sändebud och vänd er inte bort
när ni hör [honom tala].
Därför ni ska veta att: efter Allahs och hans Budbärares rättighet över människa, finns ingen rättighet
som är största än föräldrars rättigheter, som Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) har bevisat i Koranen och
Sunnah, Han säger i: [Kapital:2-Vers:83]: MINNS, ISRAELITER, att Vi slöt Vårt förbund med er [enligt
vilket ni lovade] att inte dyrka någon utom Gud, att visa godhet mot era föräldrar].
[Kapital:4-Vers:36]: TILLBE GUD och sätt ingenting, vad det än kan vara, vid Hans sida. Och visa
godhet mot era föräldrar]
[Kapital:17-Vers:23] Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har
anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar].
Kära bröder: mor är förre far att lydas, och hennes rättigheter över barnen mer än fars rättigheter, för
att mor är svagaste av föräldrarna, dessutom hennes besvärlighet med gravidet, amning och
förlossning, Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) Säger i: [Kapital:31-Vers:14]: [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].
och i: [Kapital:46-Vers:15]: VI HAR förmanat människan att visa godhet mot sina föräldrar. [Den
blivande] modern bär sin börda med möda och med smärta föder hon - ja, [hennes möda] varar trettio
månader].
Finns inte någon människa än mammor, som har mer barmhärtighet och rädsla över sina barn, t.ex. i
berättelsen om Ismael och hans mor, som visar barmhärtighet av mor för sin son, när hon sprang upp
och ner mellan Saffa och Marwa efter vatten, fruktade hon för hennes lidelse hunger son, för att lugna
honom.
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Därtill i berättelsen om Moses och hans mor, när hon sätter Moses i kistan och kastade den i havet,
sen hon säger till hans syster att följa kistan och förhöra honom, och Allah (Subhanahu Wa Ta'ala)
nämnas det i Koranen om mors sorg för hennes förlorade son, Han säger i: [Kapital:28-Vers:13]: Så
gav Vi honom tillbaka till hans moder, så att hennes ögon fick glädjas och hon kunde glömma sin
sorg], samt nämnas Han också den stora gåvan när återförenas han med sin mor som spädbarn,
Sade Han i: [Kapital:20-Vers:40]: Så gav Vi dig tillbaka till din moder, så att hennes ögon fick glädjas
och hon glömde sin sorg].
I berättelsen om Jesus, talade han i babysängen att Allah beordrade honom rättighet till sin mor med
två lagar till, och de är Bön och Zakat, Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) Säger i: [Kapital:19-Vers:31,32]:
Och befallt mig att så länge jag lever förrätta bönen och ta mig an de fattiga. Och att älska min
moder och visa henne aktning - och Han har inte gjort mig till en eländig tyrann].
Mor är förre far i rättighet och gott sällskap, berättad av Abu Huraira (Radhiya Allâhu ´Anho) sade:
"En man sade: O Allahs budbärare, vem är mest förtjänta av mitt goda sällskap, Han sade: ((din
mamma, då din mamma, då din mamma, sedan din far)).
Kära Muslimer: mors hjärtan är mycket stor, elände för dem som avskiljer mellan mor och hennes
barn på grund av en tvist mellan paret, och visa farsor som gör det, de hänsynslösa mot mödrar till
sina barn, och inte heller deras barn skall få barmhärtighet när de avskiljas mellan dem och deras
mödrar.
Vi ber Gud att hjälpa oss att hålla oss till Hans Skrift och Hans Sändebuds Sunna fram till den
dag då vi ska möta Honom. Och må Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) visa oss den rätta vägen.
Jag ber Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) att hjälpa oss till goda gärningar och ge oss ärlighet i
avsikter.
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