
Khutbah, 24.06.2022 
Sila-i Rahim, släktskapsbandet 

َ َوََل تُْشِركُوا بِٖه َشيْـٔاً َوبِالَْواِلَديِْن اِْحَساناً َوبِِذي الْقُْرٰبى  ﴿ َواْعبُُدوا ّٰللاه

اِحِب  بِالَْجنِْب َوالْيَتَاٰمى َوالَْمَساٖكيِن َوالَْجاِر ِذي الْقُْرٰبى َوالَْجاِر الُْجنُِب َوالصَّ

َ ََل يُِحبُّ َمْن َكاَن ُمْختَاَلً فَُخوراًِۙ  ﴾ َوابِْن السَّٖبيِلِۙ َوَما َملََكْت اَيَْمانُكُْمْؕ اِنَّ ّٰللاه  

   ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل َرُسوُل ّللَاه 

ِحُم َشقَقُْت لََها اْسًما ِمِن اْسِمى، َمْن   » ْحَمُن َوِهَي الرَّ ُ تَعَالَى: أَنَا الرَّ قَاَل ّٰللاَّ

 « َوَصلََها َوَصلْتُهُ َوَمْن قََطعََها بَتَتُّهُ 

Kära bröder! 

Människan, den mest hedervärda varelse som 
Allah har skapat på jorden, är en social 
varelse.  Så fort han föds, föds han i behov av 
sina föräldrars uppmärksamhet och 
tillgivenhet.  När han växer upp och blir äldre 
blir det en del av en tillhörighet som sträcker 
sig från nära släktingar till avlägsna 
släktingar.  Ett fast grepp om livet och 
utvecklingen av en sund personlighet är 
beroende av de starka relationer som skapas 
med släktingar.  Individer som befinner sig 
långt ifrån sina släktingar lider av ensamhet på 
grund av att deras sociala baser försvagas och 
förlorar sitt motstånd inför livets 
svårigheter.  På grund av dessa och liknande 
skäl lägger islam stor vikt vid frågan om familj 
och "sılatu'r- rahim".  

Kära muslimer! 

Sılatu'r-rahim betyder att hålla 
släktskapsbanden vid liv, besöka varandra och 
etablera goda relationer.  Att upprätthålla de 
släktskapsband som bildas genom blod och 
äktenskap, upprätthålla relationer med 
släktingar, iaktta deras rättigheter, besöka dem, 
hjälpa och ta hand om är en viktig moralisk 
skyldighet som Allah har ålagt för varje 
muslim. Allah azze ve jelle säger: "TILLBE 
ALLAH och sätt ingenting, vad det än kan vara, 
vid Hans sida. Och visa godhet mot era föräldrar 
och nära anförvanter, släktingar, 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, 
resenärer och mot dem som ni rättmätigt 
besitter. Gud älskar inte de högmodiga och 
skrytsamma."  

 

Värdefull gemenskap! 
 
Naturligtvis finns det många hadither från vår 
profet Muhammed saw. (fred vara med honom) 
om detta. Faktum är att Allahs Sändebud, 
Muhammed (saw, fvmh1) uttalade förhållandet 
med släktingar som ett villkor för att uppnå 
Allahs godkännande och uppnå till Paradiset, 
och sa: "Den som avbryter sina relationer med 
släktingar kommer inte in i Paradiset." 
En annan hadith: "Den som tar hand om sin 
släkting, Allah kommer också att ta hand om 
honom." Han (saw, fvmh) förklarade att ta hand 
om släktingar skulle vara avgörande för att 
vinna Allah Azze ve jelles samtycke.  Dessutom 
Han sa: "Den som vill öka sin rizq, försörjning 
eller fördröja sin död, låt honom hålla kontakt 
med sina släktingar!" Så Han gav de goda 
nyheterna, när man bevarar släktskapsbandet  
kommer det att bidra till att öka vår 
näring(rizq) och vår livslängd. 

Kära troende! 

Vår heliga religion, islam, ser inte 
släktskapsrelationer som separata och 
oberoende från relationer med Allah (c.c.).   
I en hadith-i qudsi rapporteras det att den 
Allsmäktige Allah azze ve jelle sa:  "Jag är er-
Rahman. Släktskapsbandet namnet är sılatu'r-
rahim. Jag gav det ett namn som kommer från 
mitt eget namn "er- Rahim".  Med den som 
upprätthåller relationen med honom/henne 
upprätthåller jag också relationen, med den 
som avbryter relationen, med honom/henne  
bryter jag också relationen.” Vi bör inte 
försumma denna varning från Allah den 
Allsmäktige.  I länder där vi lever i minoritet är 
det av stor vikt att behålla vår kontakt med våra 
anhöriga, nära och kära.  Vi borde dela med oss 
av deras bekymmer, skynda oss till hjälp för 
dem i nöd och dela i deras glädje och sorg.  
När vi åker på semester till våra hemstäder ska 
vi inte nöja oss bara med att bo på hotell och 
besöka hit och dit.  Tillsammans med dessa bör 
vi besöka familjemedlemmar, stärka 
släktskapsbanden och föra våra barn att umgås 
med dem.Må Allah göra oss till en av sina 



tjänare som bevarar sina släktskapsband och får 
Allahs godkännande vid detta tillfälle.  Amin! 

 


