
 

ANG RELASYON SA PAMILYA AY FARD 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Ang relasyon sa pamilya ay mahalaga. Isang malaking kabutihan ang bisitahin ang 

iyong magulang.Maganda na malaman kung sino ang mga iyong kapamilya. Iyon ay 
mahalaga sa Islam. Dati ito ay ginagawa ngunit nawala sa pagkasira ng Ottoman Empire. 

Ano ang iyong pinanggalingan na angkan?Saan ito galing, mahalaga na ito’y sundan 
lalo na ngayon na maraming nagsasabi na sila ay sayyid at ako’y ganito. Mabuti kung ikaw 
ay ebidensya ngunit kung wala ay masama it. Ang angkan ng Propeta Muhammad alayhis 
salatu was salam ay malinis at maganda, katulad nito ang relasyon sa pamilya o Sılatur 
Rahim ay fard. Ang Sila-eRahim ay nagpapadagdag ng kabuhayan at isang uri ng 
ibadah.Ang Sabi ng Allah “Those who cut family ties have cut ties with Me,”  

Ang mga bagay na ito ay nakalimutan, pinalimot ito sa atin. Ginawa ito pagkatapos 
ng Ottomans. Nawala na ang mabubuting tao. Sinira ito upang di tayo magkaroon ng 
magandang relasyon sa mga ating ninuno at nakaraan. Pero may ilan din ang gumagawa pa 
rin nito dahil sa utos ng Allah. 

 
1. Silat-ur-Rahim  2. Fard  3. Riziq 

 
Matagal ng panahon na tayo ay mawawalan ng pag-intindi at pag-unawa sa mga 

ganitong bagay. Ang Communism ay ganito, hindi nila iniiwan ang pamilya at ikinalat sa 
buong lugar. Ngunit nagkalat man ay di nila iniwan ang isa’t isa at mas nakilala ang isa’t 
isa. Ito ay isang magandang utos at tradisyon. Ipagpatuloy natin ito at makakakuha tayo  
ng magandang gantimpala para sa Allah. 

 Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 
Al-Fatiha. 
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