I Allahs Namn. den Nåderike. den Barmhärtige
.
All lov och pris tillkommer Allah. Vi prisar Honom och söker Hans hjälp och ber om Hans förlåtelse.
Den som Allah vägleder kan ingen leda vilse och den som Allah låter gå vilse kan ingen vägleda. Jag
vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah – och jag vittnar om att Muhammad (Sal-Allâhu
‘Alayhi Wa Sallam). är Hans tjänare och sändebud.

Dagens khutba handlar om: Förbarma sambanden med släktingar (släktskap)
Vi tacka och prisa Allah som har skapat människa av vatten och har gjort plikten för härstamning och
familjeband mellan oss, som vi få största belöningen av detta. Och den som avskär detta familjeband
kommer Allah att förbanna honom och få bestraffning på Domedagen,
Allah Säger i:
[Kapital:47-Vers: 22,23] Skall man kanske vänta av er - om ni vänder ryggen [åt Profeten och hans
budskap] - att ni [går tillbaka till ert gamla liv och] stör ordningen på jorden och sprider sedefördärv
och river itu alla familjeband? Det är [människor som] dessa som Gud utestänger från Sin nåd och
som Han berövar hörsel och syn].
Och Av Jabir bin Matam sa, Profeten sa;(( Går inte in i Paradiset avskärande, innebär avskärande av
nåd)).
Kära muslimer; frukta Allah och uppnå de rättigheterna som Han bestämde för människa, att nå den
förbarma sambanden med familjer och släktinger. Och de vänliga härstamningar är släktingar till
mannen själv, liksom hans mor, hans far, hans son och hans dotter, samt farbror, faster, morbror och
moster och alla de som man har en förbindelse med dem genom sin far eller mor.
Det är viktigt för muslimer att kontakta släktinger genom besök, att ge presenter till de och hjälpa de
ekonomiskt om man har råd med den. Man ska kontakta dem med ömhet, medkänsla och mjukhet,
visa respekt till dem och behandla dem på artigt sätt, för att minns av släktskap på ett bra sätt har en
stor belöning och anledning till att komma in i paradiset, därtill är anledning till förbindelsen mellan
Allah och Hans dyrkare i det här livet och evigheten, Allah Säger i:
[Kapital:13-Vers:19-24] Bara de som har förstånd ägnar denna eftertanke, de som håller fast vid
förbundet med Gud och fullgör sina högtidliga åtaganden; de som håller samman det som Gud har
befallt skall vara sammanfogat, de som står i bävan inför sin Herre och ängslas för räkenskapens
svåra stund; de som bär motgången med jämnmod och strävar efter att vinna Guds välbehag, som
förrättar bönen och ger åt andra av det som Vi skänkt dem för deras försörjning, så att ingen ser det
eller öppet inför alla, och som fördriver ont med gott. Deras mål är de eviga boningarna, Edens
lustgårdar, där de skall stiga in med sina föräldrar, hustrur, barn och barnbarn - de bland dem som
var rättsinniga människor - och änglarna kommer emot dem från alla portar [och välkomnar dem:]
"Fred! [Detta är lönen] för ert tålamod och er uthållighet!" Vilken lycka i dessa eviga boningar! ].
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Av Abi Aiub Al-Ansary sa, en man sade till Profeten; ((O Allahs budbärare säga till mig, vad som gör
mig att komma in i Paradiset och håll mig borta från elden, Sade Profeten, att dyrka Allah och inte gör
någon partner till Honom, förrätta bönen, betala zakat och nå din förbarma samband, när han
bakvänd sig, Sa Profeten till honom; om du fasthålla de som jag har sagt till dig, kommer du in i
Paradiset)).
Kära bröder; frukta Allah och följa Koranen och Sunnah, tänk och titta på dina släktingar, fråga dig
själv! har du gjort den plikten som du måste göra för dem? att du måste mötta dem med öppning
hjärta när ni träffas, att älska, ära och respektera dem, att hälsa på dem i sin sjukdom och hjälpa dem
i sitt nödläge, det är viktigt att vi ifrågasätta oss för detta som krävs för släktskap, därför måste man
ställa sig till svars själv i den här frågan.
Tyvärr finns människa som tittar på hans föräldrar hånande och hatande, när de frågar honom, han
svarar långsamt och att det är inte något viktigt för honom. Han glömmer att mamman som födde och
uppfostrade honom. Eller finns människa som respekterar hans fru och förödmjukar hans mor. Samt
finns människa som skäms inför hans vänner när pappan uppvisas eller sitter med dem, han försöker
att hålla sig borta från pappan, för att han känner sig den stunden som han sitter med föräldrarna är
förlängt och tungt, liksom om han sitter på kolen, men han inte vet att den största synd efter
avgudadyrkan är; att olydiga föräldrarna, Profeten Sa tre gånger ((Skall jag berätta för er vilken är
den största synder, vi sa "Ja, Allahs budbärare, Han sa; avgudadyrkan och att olydiga föräldrarna)).
Finns också rika människa som inte ser hans fattiga släktingar, inte kontakter dem, kanske inte tänker
på dem heller eller hjälper dem ekonomiskt medan de förtjänar detta på grund av deras oförmåga att
försörja sig, därtill det är hans plikt att försörja dem, för att han har förmåga att spendera pengar och
hjälpa dem, och den som snålar och vänder ryggen från fattiga släktinger, han gör synd och kommer
han att stå till svars på Domedagen, för att Allah Säger i:
[ kapital:2-Vers:233] Samma [skyldigheter vilar] på [faderns] arvinge].
Vi ber Gud att hjälpa oss att hålla oss till Hans Skrift och Hans Sändebuds Sunna fram till den
dag då vi ska möta Honom. Och må Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) visa oss den rätta vägen.
Jag ber Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) att hjälpa oss till goda gärningar och ge oss ärlighet i
avsikter.

www.khutba.se

