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Slekt, venner og familierelasjoner

Kjære muslimer.

Vi må opprettholde god og fin kontakt med våre slektninger, fordi det er en stor synd i islam å ikke 
gjøre det. Vi er forpliktet i vår religion å behandle våre slektninger bra, besøke dem, hjelpe dem og 
gjøre gode handlinger for dem, selv om de behandler oss dårlig. Vi gjør en stor synd hvis vi  ikke 
behandler dem bra, og vi blir da straffet for det på Dommedag. 

Men de som bryter pakten med Gud etter forpliktelsens inngåelse, som skjærer av det som 
Gud har bestemt skal høre sammen og stifter ufred på jorden, de har forbannelsen i vente,  
og et sørgelig husly! [Koranen, 13:25]

Så gi din slektning det som tilkommer ham, og den fattige og den veifarende. Dette er best  
for dem som vil oppnå Guds bevåkenhet. Dem vil det gå godt! [Koranen, 30:38]

Profeten Mohammad (saws) sa også:  Den som bryter familiebånd vil  ikke bli  belønnet med 
Paradiset (Jannah). [Al-Bukhari]

Hvordan kan du da holde god kontakt med familien? Hvilke forpliktelser har vi for våre familier? Hvilke 
rettigheter har de?

Forpliktelsene de har krav på er mange, fra enkel oppførsel som gode ord, et smil, føle seg bra eller 
løse deres problemer. Disse forpliktelsene er både for nære og fjerne slektninger. 

Her er noen eksempler:

Hjelpe de med penger,  spesielt  til  fattige slektninger  som har rett  til  sadaqah. I  dette tilfellet  har 
sadaqah stor verdi og stor belønning. Hjelpen kan også være fysisk, følelsesmessig eller ved å bruke 
din status og belønning. Hjelpen må være innenfor religiøse grenser (du kan ikke hjelpe dem til å gjøre 
dårlige handlinger og synder som bedrageri, stjeling, penger osv.).

Oppretthold  kontakten  med  dem ved  å  ringe ofte,  spørre  om dem og  finne ut  om de  har  noen 
problemer eller om de trenger hjelp. Det foretrekkes å besøke dem og invitere dem til måltider, selv om 
det bare er for en kopp kaffe. Dette bryter ned grensene og bringer dere tettere. 

Vi er også forpliktet til å respektere de eldre og gi dem god status. De er familiens fundament og vi vil 
alltid trenge deres visdom. De må få føle at de er verdifulle og verdsatt. De trenger denne gode følelsen 
når de er ved denne alderen og de trenger den enda mer jo eldre de blir. 
Vi må være med på og dele med dem lykkelige tider så vel som sørgelige. Vi må også be for dem, råde 
dem til  å  følge  riktig  vei  og  forlate  den  onde,  og  veilede  dem til  den  beste  måten  å  kombinere 
dagliglivet og å nyte livet med tilbedelse. 

Spørsmålet som nå oppstår, er hva oppnår vi med å gjøre dette? Hva er gevinsten? Det kan finnes en 
hel liste med gevinster som et sunt og samlet samfunn, sterke familierelasjoner, mindre fattigdom (de 
rike slektningene dekker de fattiges behov) og en sunn atmosfære å bringe opp våre barn i. Er dette 
nok for oss muslimer? Selvfølgelig ikke, fordi vi strever for det hinsidige og Paradiset. Følgende er hva 
vi oppnår:



Tilgivelse

Ibn  Omar  (må  Allah  være  fornøyd  med  ham  og  hans  far)  sa:  En  mann  kom  til  profeten 
Mohammad (saws) en dag og sa: «Jeg har syndet en stor synd og jeg ønsker at Allah tilgir 
meg, hva kan jeg gjøre?» Profeten (saws) spurte: «Lever din mor?» Mannen svarte: «Nei» 
Profeten spurte  igjen  om noen av  tantene  hans  var  i  livet?  Da svarte  mannen:  «Ja». 
Profeten Mohammad (saws) sa: «Gjør noe bra for henne å behandle henne bra slik at du 
blir tilgitt». [Tirmidhi]

Ett skritt nærmere Paradiset

Abu Ayob (må Allah være fornøyd med ham) sa: Mens profeten Mohammad (saws) var på reise 
stoppet en mann han og spurte: «Hva kan jeg gjøre for å komme nærmere Paradiset og 
lenger unna Helvete?» Profeten (saws) sa til sine ledsagere at denne mannen hadde ett 
veldig bra spørsmål og spurte mannen: «Hva var det du spurte om?» Mannen gjentok 
spørsmålet. Profeten (saws) svarte: «Du må tilbe Gud som den eneste Gud uten partner, 
utføre dine bønner (salah), betale Zakat, og holde kontakt med slektninger». Da mannen 
gikk derfra, sa Profeten (saws) til sine ledsagere: «Hvis han gjør det jeg sa så vil hans 
belønning bli Paradiset». [Muslim]

Umiddelbar belønning (både i livet og Dommedag)

Abu Huraira (må Allah være fornøyd med ham) sa at Profeten (saws) sa:  «Ingenting jeg gjør for 
Gud blir  kjappere  belønnet  enn å  holde  kontakt  med slektninger  og ingenting  bringer 
straffen kjappere enn å bryte dem». [Albayhaqi]

Vitner på Dommedag

Ibn Abbas (må Allah være fornøyd med ham og hans far) sa at Profeten (saws) sa: «Alle slektninger 
vil komme på Dommedag og vitne for mennesket, om en har holdt det eller mot en om man 
har brutt det». [Al-Bukhari]

Kjære brødre og søstre.

Alle disse fordelene og mer til venter deg i tillegg til det gode ryktet, respekten og kjærligheten du får 
fra mennesker i dette livet. Du trenger kun å fastholde familierelasjoner, selv om de er dårlige mot deg. 
Det er ingen unnskyldning at dine slektninger er dårlige mennesker eller om de skader deg. Du må 
være god mot dem. Profeten (saws) sa: «Den som holder kontakt med slektninger er ikke den 
som er god mot dem, hvis de er bra for han. Det er den som holder det når slektningene 
svikter en eller bryter kontakten». [Al-Bukhari]

Omm Kulthoum (må Allah være fornøyd med henne) sa at Profeten (saws) sa: «Den beste sadaqah 
er det som gis til slektninger som hater deg». [Ahmad]

Vi ber Allah om å veilede og hjelpe oss med å fastholde familiebåndene, å tåle deres skade, alltid å 
være god og gjøre det gode mot dem.
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