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خطبة الجمعة 

Prisad vare Gud,  världarnas Skapare och Försörjare! Må Hans frid och 
välsignelser vara över Hans sändebud, profeten Muhammad – må Guds frid och 
välsignelser vara över honom, och över hans familj och följeslagare och hans 
sanna efterföljare. 

Ämne: Vägledning och ansvar 

Allah välsignelser över oss, "Allah har skapat hustrur åt er bland er själva, och av 
era hustrur har han skapat söner och barnbarn åt er." 

Allah den allsmäktige sa: 
Ur Koranen kapitel 5 vers 105 
Troende! Era själar är ert ansvar. Om ni är rätt vägledda, kan de som har gått vilse 
inte skada er. Till Gud skall ni alla samlas åter och Han skall låta er veta vad era 
handlingar [var värda]. 

Detta är ett medelande från Allah till varje troende för att uppfylla sin plikt 
gentemot sin familj och sina barn. 

• Det korrekta valet av fru eller man, av denna anledning säger Guds budbärare 
(Om någon vars religion och moral du är nöjd med kommer till dig, gift dig 
med honom eller henne) 

Berättat av Al-Tirmidhi 
Att välja partner är en viktig och inflytelserik fråga för barnuppfostran. 
Så ung man, vinn en kvinna som är religiös och moralisk är bättre för dig. 

• Välj rätt namn för dem. Ge dina söner namnen på de rena profeterna och 
följeslagarna, och berätta historier för dem och förhärliga dem som bar dessa 
namn och vad de offrade för sin religions skull. 

• Lära dem religionen genom att ingjuta tron i deras hjärtan och deras 
memorering av Koranen. 
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• En av barnens rättigheter framför sina föräldrar är att välja de skolor som är bra 
för dem och som hjälper dem att lära sig sin religion och upptäcka sin 
identitet utan att försöka förvränga det sunda förnuftet. 

Det är av Guds nåd som islamiska skolor i Sverige fortfarande finns och tar emot 
våra barn som Imam skolan i Uppsala. 

Abdullah ibn Umar rapporterade: Allahs Sändebud, frid och välsignelser vare 
med honom, sa: "Var och en av er är en herde och är ansvarig för sin hjord. 
Människors ledare är en väktare och ansvarar för sina undersåtar. En man är 
väktare av sin familj och han är ansvarig för dem. En kvinna är vårdnadshavare för 
sin mans hem och hans barn och hon är ansvarig för dem. En mans tjänare är 
väktare av sin herres egendom och han är ansvarig för den. Utan tvekan är var 
och en av er en herde och är ansvarig för sin hjord.” 

Källa: Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 7138, Ṣaḥīḥ Muslim 1829 

Mina kära, vi missar inte att på denna välsignade dag be för våra bröder i Gaza att 
Må Allah stärka dem, förbarma oss över våra martyrer, förena oss muslimer och 
hjälpa dem, Allah är den bästa Herren och den bästa stödjare.


