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Slektskapsbånd
صلة الرحم
شيْـٔا ً َوبِالْ َوا ِل َدي ِْن اِ ْحسَانا ً َوبِذِي الْقُ ْر ٰبى
َ ّٰللا َو ََل تُش ِْركُوا بِ ٖه
َ ﴿ َوا ْعبُدُوا ه
ب
ِ ِب َوالصَّاح
ِ َُار الْ ُجن
ِ َار ذِي الْقُ ْر ٰبى َوالْج
ِ ين َوالْج
ِ َوالْيَتَامٰ ى َوالْ َمس َٖاك
ًب َمنْ كَا َن ُم ْختَاَل
ُّ ِّٰللا ََل يُح
ِ ْبِالْ َجن
َ ب َواب ِْن السَّ ٖبي ِۙ ِل َو َما َملَكَتْ اَيْ َمانُكُ ْؕ ْم اِ َّن ه
﴾ ًفَ ُخور ِۙا

ّٰللا ﷺ
ِ َّ قَا َل َرسُو ُل
،سمِى
َ الرحِ ُم
ْ ِن ا
ْ شقَقْتُ لَهَا ا
َّ ي
َّ  أَنَا:َالى
ِ س ًما م
َ الر ْح َم ُن َو ِه
ُ َّ « قَا َل
َ ّٰللا تَع

»ُصلْتُهُ َو َمنْ قَ َطعَهَا بَتَتُّه
َ صلَهَا َو
َ َمنْ َو
Kjære brødre!
Mennesket, det mest ærefulle vesenet som Allah
har skapt på jorden, er et sosialt vesen. Så snart
han er født, er han født med behov for
oppmerksomhet og hengivenhet fra foreldrene.
Etter hvert som han vokser opp og blir eldre, blir
det en del av en tilhørighet som strekker seg fra
nære slektninger til fjerne slektninger. Et fast
grep om livet og utviklingen av en sunn
personlighet avhenger av de sterke relasjonene
som etableres med slektninger og slektninger.
Individer som er fjernt fra sine slektninger lider
av ensomhet på grunn av svekkelse av deres
sosiale grunnlag og mister motstanden i møte
med livets vanskeligheter. På grunn av disse og
lignende årsaker, legger islam stor vekt på
spørsmålet om familie og slektskapsbånd.
Kjære muslimer!
Sıla-i rahim betyr å holde slektskapsbåndene i
live, besøke hverandre og etablere gode
relasjoner. Å opprettholde slektskapsbåndene
som er dannet gjennom blod og ekteskap,
opprettholde forhold til slektninger, observere
deres rettigheter, besøke dem, gi godhet og
hjelpe er en viktig moralsk forpliktelse som Allah
har pålagt enhver muslim. "Tilbe Allah og ikke
assosier noe med Ham. Vær snill mot foreldre,
slektninger, foreldreløse barn, de fattige, nære
naboer, fjerntliggende naboer, nære venner,
reisende og de i dine hender. Gud elsker ikke
noen som er arrogante og skrytende.»1 anbefalte
han.
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Verdifullt fellesskap!
Selvfølgelig er det mange hadither fra vår profet
(fvmh) om dette viktige spørsmålet. Faktisk sa
Allahs sendebud (fvmh) forholdet til slektninger
som en betingelse for å oppnå Allahs
godkjenning og oppnå Paradis, og sa: "Den som
avbryter forholdet til slektninger vil ikke komme
inn i Paradiset."2 han sa. "Den som tar seg av sin
slektning, Allah vil også ta seg av ham."3 Han
erklærte at å ta vare på slektninger ville være
medvirkende til å vinne vår Mevlanas gunst.
Også, "Den som ønsker å øke sin næring eller
utsette sin død, la ham holde kontakten med
sine slektninger!"4 Med sine ord ga han den gode
nyheten at å bevare slektskapsbånd vil bidra til å
øke vår næring og vår levetid.
Kjære troende!
Vår hellige religion, islam, ser ikke på
slektskapsforhold som atskilt og uavhengig av
forholdet til Allah (c.c.). I en hadith-i qudsi
uttaler den allmektige Allah at: "Jeg er Rahman,
Det (navnet på slektskapsbånd) er også rahim.
Jeg ga dette et navn som stammer fra mitt eget
navn. Med personen som opprettholder
forholdet til dette, opprettholder jeg også
forholdet, med personen som avbryter forholdet
til dette, bryter jeg også forholdet."5 Vi bør ikke
ignorere denne advarselen fra Allah. I land hvor
vi lever i minoritet er det av stor betydning å
opprettholde kontakten med våre pårørende og
pårørende. Vi bør dele deres problemer og
problemer, skynde oss å hjelpe dem i nød, og ta
del i deres gleder og sorger. Når vi reiser på ferie
til våre hjembyer, bør vi ikke nøye oss med å bo
på hotell og besøke by-byen. Sammen med disse
bør vi besøke familiemedlemmer, styrke
slektskapsbånd og bringe barna våre sammen
med dem.
Måtte Allah gjøre oss til en av sine tjenere som
bevarer sine slektskapsbånd og får Allahs
godkjenning ved denne
anledningen. Amin!
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