
ِحیِم ْحَمِن الرَّ بِْسِم ّهللاِ الرَّ
Surah Al Nisa.

[4:36] TILLBE Allah och sätt ingenting, vad det än kan vara, vid Hans sida. Och visa godhet

mot era föräldrar och nära anförvanter, mot de faderlösa och de behövande, mot grannen som

står er nära och grannen som är främling, mot vännen vid er sida och mot vandringsmannen

och mot dem som ni rättmätigt besitter. Allah älskar inte de högmodiga och skrytsamma

Surah Al Isra.

[17:23] Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har

anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. 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.

[17:24] 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!"

Surah Al Ankabut.

[29:8] Vi har anbefallt människan [att vara] god mot sina föräldrar; men om [dina föräldrar]

vill förmå dig att sätta något som du inte har kunskap om vid Min sida, skall du inte lyda

dem. Till Mig skall ni föras åter och Jag skall låta er veta vad era handlingar [var värda].

Surah Luqman.

[31:12] VI SKÄNKTE Luqman visdom [och gav honom denna förmaning:] "Var tacksam

mot Allah [för Hans välgärningar]. Den tacksamme har själv gott av sin tacksamhet men den

otacksamme [skall veta att] Allah är Sig själv nog och [att] allt lov och pris tillkommer

Honom."

[31:13] Och Luqman talade till sin son och förmanade honom: "Käre son! Sätt inte

medhjälpare vid Allah sida; att sätta medhjälpare vid Hans sida är att begå en svår orätt!

[31:14] Allah har anbefallt människan [att visa] godhet mot sina föräldrar; [hon bör tänka på

att] modern har burit sitt barn genom det ena svaghet tillståndet 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!




