Taking care of the relatives: Article of faith in Islam

ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ : ਇਸਲਾਮ ਿਵੱ ਚ ਧਰਮਿਸੱ ਧਤ
Dr Syed ZafarMahmood,

ਡਾ.ਸਇਯਦ ਜ਼ਫਰ ਮਿਹਮੂਦ,
Last week an elderly lady in my extended family left for her eternal abode. May Allah bless her soul
with a high pedestal in Paradise, amen. Later during condolence sessions it came to light that her
son is highly technically qualified and worked in the Gulf at half a million Rupees monthly salary. As
mother began falling frequently ill he requested his wife to shift to New Delhi, permanently stay
with mother and serve her. The good wife happily agreed and shifted base to the Indian capital. In
due course, as mother began remaining regularly unwell, the son quit his lucrative job in the Gulf,
took up a not so good position in the national capital region and both of them started living full
time with mother. He noticed that due to her aching knees mother was not able to climb up while
she liked to sit in the sun on the roof. He carved out space in a corner of the house and got an
elevator installed. Lo & behold, even in the 21st century there are some persons in the world who
discern God's real purpose behind creating the humanity and act thereupon. One feels like envying
the parental upbringing of this young couple. The boy and his wife were actually implementing
God's command in letter and spirit: In the best way possible do good to your parents and the
relatives (holy Quran 4.36). Even Dr Sir Mohammad Iqbal was amazed at such high level of
parental upbringing:

ਿਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱ ਡੇ ਪਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਬੁਜਰ
ੁ ਗ ਤੀਵ" ਦਾ ਇੰ ਤਕਾਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਅੱ ਲ'ਾ ਉਨ' ਦੀ ਰੂਹ
ਨੂੰ ਜੰ ਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ,ਆਮੀਨ। ਉਨ' ਦੀ ਸ਼ੋਕਸਭਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱ ਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਿਕ, ਉਨ' ਦੇ ਬੇਟੇ
ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਿਸ਼ਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਜ ਲੱਖ ਰੂਪਏ ਮਹੀਨ/ ਦੀ ਪਗਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਿਜਵ1 ਹੀ ਉਨ' ਦੀ ਅੰ ਮੀ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ,ਉਨ' ਨ/ ਆਪਣੀ ਬੇਗ਼ਮ ਨੂੰ ਿਦੱ ਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁਜਾਿਰਸ਼
ਕੀਤੀ,ਤਿਕ ਉਹ ਅੰ ਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ' ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ' ਦੀ ਬੇਗਮ
ਨ/ਕਿਦਲ ਸੀ,ਉਹ ਤੁੰ ਰਤ ਮਾਨ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਕੇ ਿਦੱ ਲੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗੀ। ਇਸਦੇ
ਬਾਅਦ,ਅੰ ਮੀ ਿਦਨ3-ਿਦਨ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਗਈ,ਤ ਉਨ' ਦੇ ਬੇਟੇ ਨ/ ਵੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੌਕਰੀ
ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤੀ ਅਤੇ ਿਦੱ ਲੀ ਿਵੱ ਚ ਉਨ' ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਓਹਦਾ ਨਹ" ਿਮਿਲਆ,ਲੇ ਿਕਨ ਦੋਨ5 ਿਮਲ ਕੇ ਜੀਜਾਨ ਨਾਲ ਅੰ ਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਨ/ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਅੰ ਮੀ,ਗੋਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ
7ਤੇ ਚੜ'ਨ ਿਵੱ ਚ ਲਾਚਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਛੱ ਤ ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਧੁੱ ਪ ਵੀ ਨਹ" ਸੇਕ ਪਾ:ਦੀ ਸੀ। ਉਸਨ/ ਘਰ ਦੇ
ਇੱ ਕ ਕੋਨ/ ਿਵੱ ਚ ਜਗ'ਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 7ਥੇ ਿਲਫਟ ਲਗਵਾ ਿਦੱ ਤੀ। ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ,ਇੱ ਥੇ ਤੱ ਕ ਿਕ

ਇਸ 21ਵ" ਸਦੀ ਿਵੱ ਚ ਕੁੱ ਝ ਲੋ ਕ ਅਿਜਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱ ਲਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸੱ ਚੇ
ਇਰਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ' ਨੂੰ ਮੁਮਿਕਨ ਬਣਾ:ਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਦੇ
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਤ> ਜਲਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰ ਡਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੇਗ਼ਮ,ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵ ਿਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤ> ਚੰ ਗੇਰਾ ਅਤੇ ਮੁਮਿਕਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ,
ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ (ਪਿਵਤਰ ਕੁਰਾਨ 4.36)। ਇੱ ਥੇ ਤੱ ਕ ਿਕ ਡਾ. ਸਰ
ਮੋਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਇੰ ਨੀ ਉਮਦਾ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਜੱ ਦੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ :
Ye faizan-e nazarthayakimaktabkikaraamatthi
Sikhaayekis-ne Ismaeelkoadaab-e farzandee

ਯੇ ਫੈਜ਼ਾਨ-ਏ-ਨਜ਼ਰ ਥਾ ਯਾ ਿਕ ਮਕਤਬ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਥੀ
ਿਸਖਾਏ ਿਕਸ-ਨ/ ਇਸਮਾਇਲ ਕੋ ਅਦਾਬ-ਏ-ਫ਼ਰਜ਼ਾਨਦੀ
Was it the school lesson or parental upbringing that taught Ismail (Ishmael) what should he
happily forbear for the sake of his parents' pleasure ?

ਕੀ ਇਹ ਸਕੂਲੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਹੈ ਜ ਿਫਰ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸਮਾਇਲ (ਇਸ਼ਮਾਏਲ) ਨੂੰ
ਿਸਖਦੀ ਹੈ,ਕੀ ਉਸਨੂੰ,ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
While the significance of serving the parents is generally well known let's try to understand what
God has enjoined upon us in respect of our relatives. In order to describe the relatives God has
used two types of terms in the Quran: Arhaam and Aqraboon or other derivatives of the 3-letter
Arabic root QRB like Qurba, Aqrabeen, Maqraba. Arhaam is plural of Rahm that's the chamber in
the mother's sacrosanct body in which the human being gestates. But as a collective
noun, Arhaam has been used in Quran Kareem to describe one's extended family comprising all the
relatives both through birth and matrimony. As per divine instruction each one of us has to
continuously and duly discharge the obligations of kinship (4.1). Maulana Abdul MajidDaryabadi
writes in Tafseer-e-Majidi that according to the divine law (Shari'at) the kinship group is the basic
unit of society. Prophetic tradition says that, hanging from the celestial throne, the womb
supplicates God to 'bless those who augment me and censure those who frustrate my centrifugal
aspirations'. Quranic commentators mutually agree that patronizing the relatives is a fundamental
obligation of faith (Wajib) and to deliberately disregard them is sacrilegious. For this, the individual
is under continuous divine surveillance. The Prophet (S) also exhorted that even if the other fellow
tries to sabotage the relationship bond, one should still stick on unilaterally. He declared:
Whosoever wishes augmentation of provisions and elongation of life period must indulge in obliging
and appeasing the relatives (Sila-Rahmi).

ਹਾਲਿਕ,ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵ ਨੂੰ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ' ਜਾਿਣਆ ਜਦਾ ਹੈ,ਆਓ ਸੱ ਮਝਣ ਦੀ

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ, ਖ਼ੁਦਾ ਨ/ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਿਰਸ਼ਤਦਾਰ ਦਾ
ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੇ ਿਸਲਿਸਲੇ ਿਵੱ ਚ,ਖ਼ੁਦਾ ਨ/ ਕੁਰਾਨ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ :

ਅਰਹਾਮਅਤੇ ਅਕਰਾਬੁਨਜ 3-ਲਫ਼ਜ ਦੇ ਹੋਰ ਿਵਉਤਪਾਦਤ,ਅਰਬੀ ਨ"ਹ ਿਕਊਆਰਬੀ ਿਜਵ1ਕੁਰਬਾ,ਅਕਰਾਬੀਨ,ਮਕਰਬਾ.ਅਰਹਾਮ,ਰਹਮਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਅੰ ਮੀ ਦੇ ਪਿਵਤਰ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਗਰਭ ਦੇ ਸਮ1 ਤ> ਿਵਕਿਸਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਲੇ ਿਕਨ ਇੱ ਕ ਸਾਮੂਹਕ ਸੰ ਿਗਆ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ,ਅਰਹਾਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਿਨਕਾਹ ਦੋਨ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਿਹਤ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੇ
ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਣ ਲਈ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਿਵੱ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਸੁੰ ਦਰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ,ਸਾਡੇ ਿਵੱ ਚ> ਹਰ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਿਜਮਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ
ਕਰਨੀ ਪAਦੀ ਹੈ (4.1).ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਮਾਿਜ਼ਦ ਦਾਰਯਾਬਾੜੀ,‘ਤਫਸ਼ੀਰ-ਏ-ਮਜੀਦੀ’ ਿਵੱ ਚ ਿਲਖਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਪਿਵਤਰ ਿਨਯਮ (ਸ਼ਿਰਅਤ)ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ,ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਈਕਾਈ ਹੈ। ਪੈਗਬੰ ਰੀ
ਪਰੰ ਪਰਾਵ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਿਕਹਾ ਜਦਾ ਹੈ ਿਕ,ਸੁੰ ਦਰ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ,ਗਰਭਕੋਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਪਲਣ
ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਦਾ ਤ> ਿਮੰ ਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ' ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਿਦਓ ਿਜਨ' ਨ/ ਮੈਨੰ ੂ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ' ਨੂੰ ਸਬਕ
ਿਦਓ ਿਜਨ' ਨ/ ਮੇਰੀ ਕ1ਦਰ ਪਸਾਰਕ ਇੱ ਛਾਵ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਿਟੱ ਪਣੀਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ
ਮੰ ਣਦੇ ਹਨ ਿਕ, ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਨ ਦੀ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਵਫਾਦਾਰੀ (ਵਾਿਜਬ) ਦਾ ਇੱ ਕ ਮੌਲਕ ਫਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱ ਜ
ਕੇ ਉਨ' ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰ ਦੇਣਾ,ਧਰਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ,ਹਰ ਇੰ ਸਾਨ,ਅੱ ਲ'ਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱ ਚ ਹੈ।
ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹੈ ਿਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਬੰ ਧਨ ਨੂੰ ਤੋਡ਼ਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਵੀ ਏਕਤਰਫਾ ਸੁਭਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵੱ ਚ
ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਣ ਅਤੇ ਪDਾਵਧਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਨ ਨਾਲ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਤੀ
ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਿਸਿਲਆ-ਰਹਮੀ)।
Abu Huraira (R) complained, "I try to strengthen the bonding while some of the relatives frustrate
my efforts"; the Prophet (S) informed him that till he does that an angel would remain deployed by
his side. God further desires (26.214) us to keep reminding the society about such injunctions
of Shari'at. Also, He cautions us that the relatives deserve our attention on priority vis a vis the
other members of the society (33.6). According to Tafhim-ul-Quran any act of charity done
ignoring and superseding the needy relatives doesn't squarely measure up to the divine reckoning.
There is a special mention in the Book regarding helping the relatives who are orphan
(Yateemanzamaqraba - 90.15) that commands greater reward. We are forewarned (47.22) that
our going against these heavenly writs may tantamount to twisting the basic infrastructure leading

to societal upheaval; God detests and deprecates such assailants of His design. Tafhim-ulQuran says that this verse enlists Qata-Rahmi (cutting off a natural relationship) among the
fundamental prohibitions (Haraam). Conversely, Sila-Rahmi has been bracketed (2.177,
4.36)among the best deeds (A'maal-e-Saaleh).

ਅਬੂ ਹੁਰਰ
ੈ ਾ (ਆਰ) ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,“ਮA ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਰਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦਾ ਹ ਪਰ ਕੁੱ ਝ ਇੱ ਕ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਤ> ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਜਦੇ ਹਨ। ਪੈਗੰਬਰ (ਏਸ) ਨ/
ਉਨ' ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਿਕ ਜਦ> ਤੱ ਕ ਉਹ ਇਹ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ,ਉਸਦੇ ਵੱ ਲ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ ਅਸਰਦਾਰ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਰਹੇਗੀ।ਅੱ ਲਾਕਹ ਦੀ ਅਗਲੀ ਇੱ ਛਾ ਸਾਨੂੰ,ਸ਼ਿਰਅਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਸਮਾਜ
ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ,ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ,ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ
ਲੋ ਕ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗੇਤ (ਪDਾਥਿਮਕਤਾ) ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (33.6)।ਤਫ਼ਹੀਮ-ਉਲ-ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ' ਦੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰਤਮੰ ਦ ਿਰਸ਼ਤੇਮਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ
ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੰ ਮ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਖਾਸ 7ਲੇ ਤਖ ਵੀ ਇਸ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਿਕ, ਉਨ'
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ,ਜੋ ਯਤੀਮ ਹਨ (ਯਾਤੀਮਾਜਾਕਰਬਾ-90.5), ਜੋ ਿਜਆਦਾ ਚੰ ਗਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਚਤ
ੇ
ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ (47.22) ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ,ਸਾਮਾਜਕ ਕDਤੀ ਲਈ ਆਗੂ ਆਧਾਰਭੂਤ ਸੰ ਰਚਨਾ
ਨੂੰ ਪਿਰਵਰਿਤਤ ਕਰਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਖ਼ੁਦਾ,ਉਸਦੇ ਿਡਜਾਇਨ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਾਲ
ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਤਫ਼ਿਹਮ-ਉਲ-ਕੁਰਾਨ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੈ ਿਕ, ਇਹ ਛੰ ਦ,ਆਧਾਰਭੂਤ ਮਨਾਹੀ
(ਹਰਾਮ)ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਕਾਤਾ-ਰਹਮੀ (ਇੱ ਕ ਕੁਦਰਤੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ) ਨੂੰ ਸਿਹਯੋਗ ਪDਦਾਨ
ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ,ਿਸਿਲਆ-ਰਹਮੀ,ਸਭ ਤ> ਚੰ ਗੇ ਕਰਮ (ਅਮਾਲ-ਏ-ਸਾਲੇ ਹ)ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ
(2.177, 4.36) ਿਗਆ।
According to the commentators all the relatives - distant & close - of an individual constitute what
is known as ZawilArhaam. For special consideration of this group God has used (42.23) the
term Al-mawaddataFil-Qurba. Closer the relationship more intense is the obligation and bigger is
the sin for pausing or laying off the relationship. As per divine scheme ZawilArhaam has been made
internally self-sufficient. In a kaleidoscope, turning around the cylinder in a circular motion shows
different designs and colour combinations. Similar is the internal mechanism of ZawilArhaam: in
the group of relatives some are very rich, some very poor, some on the threshold, some very
learned, some illiterate, but the group as a whole is internally self-reliant. God keeps a tab on
every group member as to his/her behavior with others. God's minimum expectation from us
under Sila-Rahmi is to "not avoid what best one is capable of doing" for the fellow group members.

In two verses of Quran Karim (17.26 & 30.38) Sila-Rahmi has been declared as the right of the
needy relatives in the assets & capabilities of the better off members of ZawilArhaam. Mind you,
God may sometimes even turn around the kaleidoscope of ZawilArhaam and thereafter the red
color may begin looking white ..and the white, pink etc. Qata-Rahmiis ill-treatment with the
relatives or deliberately not doing what best one is capable of doing with the relatives. In 17.26
God enjoins upon us not to be spend-thrift and squander away our wealth & income and, instead,
discharge the obligations of the needy relatives.

ਿਟੱ ਪਣੀਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,ਸਾਰੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ-ਦੂਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ-ਿਨਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰ ਗਿਠਤ ਿਜਨ' ਨੂੰ

ਜ਼ਾਿਬਲਅਰਹਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਲਈ,ਅੱ ਲਾ,ਅਲਮਾਵਾੱਦਾਤਾਿਫਲ-ਕੁਰਬਾਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਲਗਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤੇਸਦਾਰੀ ਿਵੱ ਚ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ,ਿਜਮਮੇਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨਾ ਜ ਨਕਾਰਨਾ,ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਗੁਨਾਹ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,ਜ਼ਾਿਬਲ ਅਰਹਾਮ,ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮ ਿਨਰਭਰ ਬਣਾ:ਦੀ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਬਹੁ-ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ,ਪਿਰਪਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਸਲ1 ਡਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਿਭੰ ਨ ਰੰ ਗ ਅਤੇ
ਿਡਜਾਇਨ ਦਾ ਸੰ ਯੋਜਨ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ',ਜ਼ਾਿਬਲਅਰਹਾਮ ਦਾ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਇੰ ਤਜਾਮ ਹੈ :
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਕੁੱ ਝ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ,ਕੁੱ ਝ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੁੰ ਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਲੀਜ਼ ਤੇ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ,ਕੁੱ ਝ ਿਰਸ਼ਤੇਖਦਾਰ ਹੋਿਸ਼ਆਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱ ਝ ਪੜੇ-ਿਲਖੇ ਵੀ,ਲੇ ਿਕਨ ਇੱ ਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਆਤਮ-ਿਨਰਭਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਾ,ਸਾਰੇ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤ1ਦਾਰ ਦੇ ਪDਤੀ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਲੇ ਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱ ਖਦੇ
ਹਨ। ਖ਼ੁਦਾ,ਸਾਡੇ ਤ> ਿਸਲਾ-ਰਹਮੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਘੱ ਟ ਤ> ਘੱ ਟ ਆਸ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਸਮੂਹ ਸਦਸਆਂ ਲਈ ਕੀ
ਿਬਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਦੋ ਆਇਤ ਿਵੱ ਚ (17.26 ਅਤੇ 30.38)

ਿਸਲਾ-ਰਹਮੀ,ਜ਼ਾਿਬਲਅਰਹਾਮਦੇ ਸਦਸਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ
ਹੱ ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਰੱ ਖੋ ਿਕ, ਖ਼ੁਦਾ,ਜ਼ਾਿਬਲਅਰਹਾਮਦੇ ਸਦਸਆਂਦੇ ਭਲੇ
ਲਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ,ਲਾਲ ਰੰ ਗ,ਸਫੇਦ ਿਵੱ ਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ.... ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਅਤੇ
ਗੁਲਾਬੀ ਆਿਦ। ਿਰਸ਼ਤੇਮਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਕਵਤਾ-ਰਹਿਮਸ ਜ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱ ਥਾ
ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹ" ਕਰਣਾ ਫ਼ਰਜ ਅਦਾ ਨਹ" ਕਰਨਾ।17.26 ਿਵੱ ਚ,ਖ਼ੁਦਾ,ਸਾਨੂੰ
ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਿਕ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਹਨ-ਸਹਨ,ਸੇਹਤ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਹ" ਗੁਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ
ਬਜਾਏ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਿਰਸ਼ਤੇ◌ਦ
ੁ ਾਰ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੱ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Simultaneously, God has also put a caveat (60.3) that even in order to favor the relatives nothing

should be done in violation of God's law otherwise on the Judgement Day the relatives too would
not be of help. Also in 4.135 God clarifies that we are expected to remain on the side of justice
even though it goes against ourselves, our parents or any other relatives; be he/she rich or poor,
God warrants our obedience in supersession of his/her interests. We need not let our desires have
the upper hand vis a vis the divinely mandated straight path and should, rather, fulfill the promise
that we've made to our Creator (6.152). God told the Prophet (S), 'Say, I do not ask from you for
any compensation (for guiding to the right path) except valuing the natural relationships'. The
scriptural research done by the famous commentator Hazrat Ashraf Ali Thanvi (R) tells us that
patronizing the relatives amounts to pure observance of faith (Iman).

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ,ਅੱ ਲਾ,ਇੱ ਕ ਇੱ ਤਾਲਾਨਾਮਾ ਵੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਪੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ
ਿਸਲਿਸਲੇ ਿਵੱ ਚ,ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹ" ਹੈ,ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕਯਾਮਤ ਦੇ ਿਦਨ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹ" ਕੀਤੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ।4.135 ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਖ਼ੁਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ, ਅਸ" ਿਨਆਏ ਦੇ ਪੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਦੀ :ਮੀਦ
ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਦਿਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇਸਦੇ ਿਵਰੂੱ ਧ ਹੋ ਜਦੇ ਹ,ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਰਸ਼ਤੇ
ਦਾਰ,ਗਰੀਬ ਜ ਅਮੀਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ,ਖ਼ੁਦਾ ਸਾਡਾ ਉਨ' ਦੇ ਪDਤੀ ਿਜਮਮੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨੂੰ
ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਨ ਹੱ ਥ ਖੜੇ ਨਹ" ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ,ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਿਨਯਮ ਤ> ਪਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,(6.152) । ਅੱ ਲਾ,ਪੈਗੰਬੀਰ (ਏਸ) ਨੂੰ ਦੱ ਸਦੇ ਹੈ ਿਕ,ਕਹੋ
ਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਹਤਵ ਦੇ ਇਲਾਵਾ,ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਣ
ਹੇਤ) ਹੇਤ ਨਹ" ਪੁੱ ਛੋਗ।ੇ ਿਲਖਤੀ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਮ1ਟਟ
ੇ ਰ ਹਜਰਤ ਅਸ਼ਰੁ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨਵੀ
(ਆਰ)ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦੇ ਹੈ ਿਕ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ (ਇਮਾਨ)ਦੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਪਾਲਣ ਲਈ
ਿਰਸ਼ਤੇਹਦਾਰ ਦੀ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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