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Norsk

Familie
Dere som tror, frykt Allah og vær oppriktig mot Ham i tilbedelse og frykt Allah som dere
krever rettigheter fra, og bryt ikke kontakt med slektskap.
Allah (SWT) sier: Dere mennesker, frykt Herren, Han som har skapt dere av et enkelt
individ. Av dette skapte Han dets make. Fra disse to har Han spredt utover menn og
kvinner i hopetall. [4:1]
Deres Herre skapte dere fra en enkelt person, én sjel. Deres sjel er én og opprinnelse er
én. Mange kvinner og menn kom fra én familie og de går alle tilbake til ett slektskap. Fra
begynnelsen kom forpliktelsen mot å opprettholde solidaritet og å være barmhjertig mot
hverandre.
Allahs tjenere, familie og slektninger er ens støtte og de er ens opprinnelse og styrke. Ali
(RA) sa: «Med deres stamme kjemper dere og oppnår verdighet, de er deres støtte i
vanskelige tider. Ære de med verdighet og besøk de som er syke. Hjelp de
trengende og la ikke deres familie være de som får det verste av deg.»
Brødre i islam, Allah har befalt oss til å tro på Hans enhet og Han har forbudt oss å
assosiere noe ved Hans side. Han har også sagt at man skal være pliktoppfyllende mot
foreldre og slektninger.
Allah (SWT) sier: Tjen Gud, og sett intet ved Hans side. Vis godhet mot foreldre,
nærbeslektede, foreldreløse og fattige, mot naboer av klanen, og naboer utenfor,
vennen ved deres side, den veifarende, og de slaver dere rår over. Gud liker ikke
innbilske skrythalser. [4:36]
Allah sier også: Herren har bestemt at dere skal tjene Ham alene. Mot foreldre skal
dere vise godhet… [17:23] Gi din slektning det som tilkommer ham, og den fattige
og den veifarende. [17:26]
Dere som tror, å opprettholde god kontakt og å være pliktoppfyllende mot slektninger er
deres rett, også de gjennom ekteskap. Jo nærmere slektskap dess mer forpliktelser har
man til å opprettholde kontakten.
Profeten (saws) sa da han forklarte viktigheten med kontakt: «Din mor, din mor, din mor,
så din far, så de nærmeste, så de nære.» Måten å oppfylle slektningers rettigheter er å
spre kjærlighet, harmoni, toleranse, oppriktighet og hjertelighet.
Den største gunst som Allah gir par, er at Han putter ømhet og barmhjertighet mellom
dem, og Han sier: Blant Hans tegn er også at Han skapte for dere hustruer av deres
egen sort, for at dere kan finne ro hos dem. Og Han har lagt kjærlighet og godhet
mellom dere. [30:21]

Grunnlaget for gode slektsbånd er barmhjertighet og ømhet. Om dette mistes så vil alle
bånd brytes, fordervelse spres og folk vil bli forbannet av Allah.
Allah sier: 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! [13:25]
Opprettholdelse av gode slektsbånd velsigner anskaffelser og bringer suksess i livet. Allah
styrker og sørger for støtte, og det fyller menneskers hjerter med ære og respekt for den
som opprettholder gode slektskapsbånd.
Aisha (RA) sa at Profeten (saws) sa: «Å opprettholde gode slektsbånd, gode manerer,
og å være god mot naboer, bringer velsignelser til hjemmet og øker dets levetid.»
[Ahmad, Ibn Majah]
Ali (Ra) sa at Profeten (saws) sa: «Den som ønsker at ens liv forlenges, man får mer
og beskyttes fra en ulykkelig slutt, frykt Allah og oppretthold gode slektsbånd.» [AlBazar, Al-Hakim]
Anas (RA) sa at Profeten (saws) sa: «Den som ønsker mer provisjon og at ens liv
forlenges bør opprettholde gode slektsbånd.» [Bukhari] Profeten (saws) sa: «Å
opprettholde gode slektsbånd bringer kjærlighet mellom slektninger, øker velstand
og forlenger livet.» [Ahmad, Tirmidhi, Tabarani] Betydningen av å øke provisjon,
velstand og å forlenge livet er at Allah fyller provisjon og livet med Barakah (velsignelser).
Det er forskjellige måter å opprettholde gode slektsbånd, som å være blid og smilende når
man møter dem, være gode mot dem, snakke pent til dem, møte dem med et muntert
åsyn, besøke hverandre, spørre etter hverandre, ringe dem, skrive til dem, støtte de
trengende, kjøpe og gi hverandre gaver, være overbærende og overse feil, tilgi feiltak,
ignorere svakheter, være rettferdig og be Allah om å gjøre dem rettskaffen og suksessrik.
Det viktigste er å holde god kontakt selv om man er forlatt, og at man tar initiativ og tilgir
dem når de feiler, er gode mot dem når de skader og er urettferdige mot en. Å være gode
mot dem som er gode mot en, gjør en likestilt i å returnere godhet. Realiteten ved å
opprettholde gode slektsbånd forklares av Profeten (saws): Abdullah ibn Amr Ibn A’as sa at
Allahs sendebud (saws) sa: «Den personen som opprettholder perfekte slektsbånd er
ikke den som gjør det fordi man får belønning fra sine slektninger, men den som
virkelig opprettholder slektsbånd er den som fortsetter med det, selv om andre har
kuttet kontakten med ham og forlatt ham.» [Bukhari]
Abu Huraira (RA) berettet at en mann kom til Profeten (saws) og sa: «Å, Allahs
sendebud, jeg har slektninger som jeg prøver å holde kontakt med, men de kutter
kontakten med meg. Jeg er snill mot dem, men de behandler meg dårlig. Jeg er god
mot dem, men de er harde mot meg.» Han (saws) svarte: «Om det er slik du sier, så
er det som om du mater dem med het aske og Allah vil fortsette å støtte deg mot
dem, så lenge du fortsetter å gjøre det.» [Muslim]
Noen mennesker er ufølsomme, de føler ingenting, de holder seg unna veiledning og
insisterer på å holde seg unna sin familie og slektninger. Det er en skam for de som Allah
har gitt ære og økt provisjonen, likevel forlater og fordømmer de sin familie og sine
slektninger, og de oppfører seg stolt mot dem, noen er så stolt at de nekter kontakt med
dem, er ikke god, hjelpsom og støttende mot dem.

Og kutte slektsbånd er ødeleggende og grunn for forbannelse og «blindhet» som Allah
(SWT) sier: Mon dere kanskje, om dere vender dere bort, vil stifte ufred og strid i
landet og bryte deres blodsbånd? Slike er under Guds forbannelse, og Han har gjort
dem døve, og deres øyne blinde. [47:22-23]
Å kutte kontakt med slekt er en av de store syndene og straffen er i dette livet og i livet
etter dette.
Abu Bakr (RA) berettet at Profeten (saws) sa: «Den verste synden, som Allah er snar
med å straffe synderen i dette livet for, og som vil vente på en i livet etter dette, er
undertrykking og å kutte kontakt med slekt.»
[Abu Dawood, Tirmidhi]
Abu Huraira (RA) berettet at Allahs sendebud (saws) sa: «Gjerninger til Adams sønn
presenteres hver torsdags kveld, og gjerninger for en som kutter kontakten med
slekten avvises.» [Ahmad, Bukhari]
Ibn Masoud (RA) satt en morgen med en gruppe da han sa: «Ved Allah, jeg ber ham
som har kuttet kontakten med sin slekt om å forlate oss, for vi ønsker å be, kalle på
vår Herre, og himlenes porter er stengt og forseglet for den som kutter kontakten
med slekten.»
Brødre, gode gjerninger som belønnes hurtigst er å opprettholde slektsbånd, og å være
snill mot dem. Den hurtigste straffen er for undertrykking og å kutte slektsbånd. Likevel ser
man noen haste i å kutte slektsbånd, for den minste ting. Det kan være for noe man har
hørt eller for noe som er mindre enn det, og de vet ikke at med dette så bringer man seg
selv og sin familie fiendskap, man blir forlatt, og de får Allahs forbannelse, de får ikke
Allahs velsignelser, og det resulterer i onde konsekvenser.
Som Allah (SWT) sa: 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! [13:25]
Zaidal Abideen ibn Ali ibn Hussain, oldebarnet til Hussain (RA) rådet sin sønn: «Ikke vær
sammen med en som kutter slektsbånd, han er forbannet i Allahs bok, ved tre
forskjellige plasser.»
Frykt Allah og oppretthold gode slektsbånd. Vær snill mot slektninger selv om de forlater
og forsømmer en, oppretthold kontakt med dem selv om de kutter kontakten, dette vil
resultere i at Allah hele tiden velsigner en og øker ens velsignelser i livet.

Dere som tror, frykt Allah. Slektningers rettigheter er å opprettholde god kontakt med dem,
være snille mot dem, være overbærende og overse mistak og aksepter deres
unnskyldninger. Det ble sagt: «Ikke forlat slektninger, selv om de behandler en dårlig,
for en person kan aldri spise sin egen hud, selv om man blir sulten.»
Oppretthold gode slektsbånd, vær gode mot de trengende, støtte den undertrykte og
hjelpe med dens rettigheter. Det er ikke godhet og pliktoppfyllende å hjelpe eller støtte en
med å undertrykke andre. Dette er en falsk og hatet handling. Det gjør at fiendtlighet og
fordervelse spres, og resulterer i at man kutter slektsbånd.

Undertrykking, overtredelser og fiendtlighet vil aldri bli en måte å lede til sannheten, eller til
godhet og rettferdighet. Se sannheten, og forskjellen mellom den og falskhet. Bli ikke ledet
til kriminalitet av arroganse, og hold dere til å oppfylle påbudene til deres Herre. Mat de
sultne og spre fredshilsen, oppretthold slektsbånd, be om natten når folk sover, og insha
Allah (hvis Allah vil) så vil dere fredfullt entre Paradis.

