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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: 

കഴി�യാഴ്ച എെ� അടു� ബ��ിൽ െപ� ഒരു സ്�തീ മരി�ുേപായി. അ�ാഹു, അവരുെട ആ�ാവിന് 

പറുദീസയിൽ ഒരു നല�  ഇടം ഒരു�െ�, ആേമൻ. ബ�ുവിെ� മരണാന�ര ചട�ുകൾ കഴി�േ�ാഴാണ്, 

അവരുെട മകന് ഗൾഫിെല ഒരു ക�നിയിൽ സാേ�തിക വിഭാഗ�ിൽ ഉ�ത േജാലി ഉ�ായിരു�ുെവ�ും 

ഏകേദശം അ�ുല�ം രൂ പയായിരു�ു ശ�ളെമ�ും അറിയാൻ ഇടവ�ത്. അ�യ്�് അസുഖം ഇട�ിെട വരാൻ 

തുട�ിയേ�ാൾ, അ�െയ ന�ൂ ഡൽഹിയിേല�് മാ�ാനും കൂെട താമസി�ി�ാനും സ��ം ഭാര�േയാട് ഈ മകൻ 

നിർേ�ശി�ു. സ്േനഹവതിയായ ഭാര�യാവെ�, ഈ അഭ�ർ�ന സ്േനഹപൂർ�ം അനുസരി�ുകയും 

അ�ായിയ�െയ തനിെ�ാ�ം ന�ൂ ഡൽഹിയിൽ താമസി�ി�ുകയും െചയ്തു. എ�ാൽ കാല�കമ�ിൽ അ�യുെട 

േരാഗം മൂർച� ി�ാൻ തുട�ിയേ�ാൾ, വലിയ ശ�ളമു�, ഗൾഫിെല േജാലി ഉേപ�ി�് മകൻ ന�ൂ ഡൽഹിയിൽ 

എ�ി. തുടർ�് െചറിെയാരു േജാലി േതടി�ിടി� ആ മകൻ, അ�േയാടും ഭാര�േയാടുെമാ�ം താമസി�ാൻ തുട�ി. 

മ�ു�ാവിൽ കയറി െവയിൽ കായാൻ അ�യ്�് ഇഷ്ടമായിരു�ു എ�ിലും, കാൽമു�ുകളിൽ നല�  േവദന 

ഉ�ായിരു�തിനാൽ അ�യ്�ത് സാധി�ു�ില�  എ�് മകൻ �ശ�ി�ു. മകനാവെ�, വീടിെ� ഒരു ഭാഗ�ായി ഒരിടം 

ഒരു�ുകയും അ�യ്�് മുകളിേല�് േപാകു�തിനായി അവിെട ഒരു ലിഫ്�് സ�ാപി�ുകയും െചയ്തു. 

�ശ�ി�ുകാണുക, മനുഷ�െന ൈദവം സൃഷ്ടി�തിെ� യഥാർ� ഉേ�ശ�ം മനസ� ിലാ�ുകയും അതിനനുസരി�് 

�പവർ�ി�ുകയും െച�ു� ചിലയാളുകെള�ിലും ഇരുപ�ിെയാ�ാം നൂ�ാ�ിലും ന�ുെട േലാക�ിലു�്. ഈ 

ദ�തികെള വളർ�ിെ�ാ�ുവ� മാതാപിതാ�േളാട് ആർ�ും അസൂയ േതാ�ാം. പരമകാരുണികെ� ആ� 

അ�രാർ��ിൽ നിറേവ�ുകയായിരു�ു ഈ മകനും ഭാര�യും: അതായത് നി�ളുെട മാതാപിതാ�ൾ�ും 

ബ�ു�ൾ�ും െച�ാനാവു�തിൽ ഏ�വും മിക�ത് െചയ്തുെകാടു�ുക എ� ആ� (ഖുറാൻ 4.36) 

മരണമട�ുേപായ ആ സ്�തീയുെട മകെ�യും ഭാര�യുെടയും സ�ഭാവശീലെ� േഡാ. സർ െമാഹ�ദ് ഇഖ്ബാൽ 

േപാലും പുകഴ്�ി. 

Ye faizan-e nazar tha ya ki maktab ki karaamat thi 

Sikhaaye kis-ne Ismaeel ko adaab-e farzandee 

െയ ൈഫസാൻ-ഇ നസർ ത യ കി മ�ബ് കി കാരാമത് �ി 



സിഖാെയ കിസ്-െന ഇസ്മായീൽ െകാ അദാബ്-ഇ ഫാർസാൻദി 

Was it the school lesson or parental upbringing that taught Ismail (Ishmael) what should he happily forbear for 

the sake of his parents' pleasure ? 

മാതാപിതാ�ളുെട സേ�ാഷ�ിനായി എ�ും സേ�ാഷേ�ാെട സഹി�ാൻ കു�് ഇസ്മാേയലിെന (ഇഷ്

മേയൽ) പഠി�ി�ത് സ്കൂളിെല വിദ�ാഭ�ാസമാേണാ വീ�ിെല ശി�ണമാേണാ? 

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). 

മാതാപിതാ�െള ശു�ശൂഷി�ു�തിെ� �പാധാന�ം എല� ാവർ�ും അറിയു�താെണ�ിലും ബ�ു�ളുമായി 

ബ�െ��് അ�ാഹു നേ�ാട് ആ�ാപി�ിരി�ു�ത് എ�ാെണ�് നമു�് മനസ� ിലാ�ാൻ �ശമി�ാം. 

ബ�ു�െള വിേശഷി�ി�ു�തിന് ര�് തര�ിലു� പദമാണ് ഖുറാനിൽ അ�ാഹു ഉപേയാഗി�ിരി�ു�ത്: 

അർഹാം, അ�കാബൂൺ അെല� �ിൽ ക�ൂ ആർബി എ� മൂ��ര അറബി�് േവരുകളു� ക�ാർബ, അ�കാബീൻ, 

മ�കാബ എ�ീ വാ�ുകളാണ്. റാഹ്മം എ� വാ�ിെ� ബഹുവചന രൂ പമാണ് അർഹാം എ� വാ�്, റാഹ്മം എ� 

വാ�ിെ� അർ�ം മനുഷ�ൻ രൂ പെമടു�ു�, അ�യുെട പരമപവി�തമായ ശരീര�ിെല അറ എ�ാണ്. എ�ാൽ, 

െപാതു ബഹുവചന രൂ പെമ� നിലയിൽ അർഹാം എ� വാ�് ഖുറാനിൽ ഉപേയാഗി�ു�ത് ജനന�ിലൂെടയും 

വിവാഹ�ിലൂെടയും ലഭി�ു� ബ�ു�ളുെട വിപുലീകൃത കുടുംബെ� വിേശഷി�ി�ു�തിനാണ്. 

അ�ാഹുവിെ� നിർേ�ശം അനുസരി�്, ന�ിൽ ഓേരാരു�രും കടമയ്�് അനുസരി�ും തുടർ�യായും 

ബ�ു�േളാടു� ഉ�രവാദി�ം നിറേവേ��തു�് (ഖുറാൻ 4.1). ൈദവിക നിയമം (ശരീയ�്) അനുസരി�്, 

സമൂഹ�ിെ� അടിസ�ാന യൂണി�ാണ് ബ�ു�ളുെട �ഗൂെ��് താഫ്സീർ-ഇ-മജീദിയിൽ മൗലാനാ അബ്ദുൾ 

മജീദ് ദാര�ാബാദി എഴുതു�ു. 'എെ� െപരു�ി�ു�വെര അനു�ഗഹി�ാനും എെ� ആ�ഗഹ�െള 

നിരാശെ�ടു�ു�വർ�് താ�ീത് നൽകാനും', സ�ർഗ� ീയ സിംഹാസന�ിൽ നി�് തൂ�ി�ിട�ു� ഗർഭപാ�തം, 

അ�ാഹുവിേനാട് അേപ�ി�ു�തായി �പവാചക പാര�ര�ം പറയു�ു. ബ�ു�ൾ�് സംര�കരാവുക എ�ത് 

വിശ�ാസ�ിെ� ഉ�രവാദി�മാെണ�ും (വാജിബ്) മന�ൂർ�മായി അവെര അവഗണി�ു�ത് 

ൈദവനി�യാെണ�ും ഖുറാൻ വ�ാഖ�ാതാ�ൾ ഒരുേപാെല സ�തി�ു�ു. ഇതുമായി ബ�െ��് ന�ൾ എ�ാണ് 

െച�ു�െത�് സ�ർഗ� ം തുടർ�യായി നിരീ�ി�് െകാ�ിരി�ുകയാണ്. ബ�ു�ളിെലാരാൾ ബ�ുത�ം 

െപാ�ിെ�റി�് േപായാൻ േപാലും ന�ൾ ആ വ��ിെ�ാ�ം നിലയുറ�ി�ണെമ�് �പവാചകൻ 

ഊ�ി�റ�ി�ു�്. �പവാചകൻ ഇ�െന �പഖ�ാപി�ി�ു�്: സുഖസൗകര��ൾ വർ�ി�ി�ണെമ�ും ജീവിത 

കാലയളവ് നീ�ണെമ�ും ആ�ഗഹി�ു� ഏെതാരാളും ബ�ു�ളുെട സംര�കരാകണം (സില-റഹ്മി). 

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-ul-Quran 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). 

"ഞാൻ ബ�ം ഊ�ിയുറ�ി�ാൻ �ശമി�ുേ�ാൾ ചില ബ�ു�ൾ എെ� ഉദ�മം നിഷ്ഫലമാ�ു�ു" എ�് 

�പവാചകേനാട് അബു ഹുൈററ (ആർ) പരാതിെ��ു; ഉദ�മം പൂർ�ീകരി�ും വെര അബു ഹുൈററയുെട പ�ൽ 

ഒരു മാലാഖെയ നിർ�ാൻ േപാവുകയാെണ�് �പവാചകൻ (എസ്) മറുപടിയായി പറ�ു. ശരീയ�ിെ� 

അനുശാസന�െള കുറി�് ന�ൾ സമൂഹെ� ഓർ�ി�ി�ാൻ ഈശ�രൻ ആ�ഗഹി�ു�ു (26.214). ഒ�ം തെ�, 

സമൂഹ�ിെല മ�് അംഗ�െള അേപ�ി�് ബ�ു�ളുെട കാര��ൾ�ാണ് നാം മുൻഗണന െകാടുേ��െത�് 

അ�ാഹു ന�െള ഓർ�ി�ി�ു�ു (33.6). തഫ്ഹിം-അൽ-ഖുറാൻ പറയു�ത് അനുസരി�്, ചു�ുമു� ബ�ു�െള 

അവഗണി�ുെകാ�ും മറികട�ുെകാ�ും ന�ൾ െച�ു� കാരുണ� �പവൃ�ികൾ സ�ർഗ� �ിൽ നമു�് 

വലുതായിെ�ാ�ും െച�ില� . അനാഥരായ ബ�ു�െള (യ�ീമനസമ�കാബ - 90.15) സഹായി�ു�വർ�് 

മഹ�ായ �പതിഫലം ലഭി�ുെമ�് പറയു� ഒരു സവിേശഷ ഭാഗം തഫ്ഹിം-അൽ-ഖുറാനിൽ ഉ�്. ൈദവിക 

വചന�ൾ�് വിപരീതമായി നാം �പവർ�ി�ു�ത് അടിസ�ാനതല�ിൽ �പശ്ന�ൾ ഉ�ാ�ുകയും സാമൂഹിക 

കലാപ�ിൽ എ�ി�ുകയും െച�ുെമ�് നമു�് മു�ുതെ� മു�റിയി�് (47.22) ലഭി�ി�ു�്. തെ� 

അതീവസൂ�്മമായ രൂ പകൽ�നെയ ആ�കമി�ു�വെര ൈദവം െവറു�ുകയും കഠിനഭാഷയിൽ ശകാരി�ുകയും 

െച�ു�ു. ഖ�-റഹ്മിെയ (സ�ാഭാവിക ബ��ൾ അറു�ുമാ�ു�ത്) അടിസ�ാനപരമായ നിേരാധന�ളിൽ 

(ഹറാം) ഒ�ാെണ�് തഫ്ഹിം-അൽ-ഖുറാൻ പറയു�ു. േനെരമറി�്, പുസ്തക�ിൽ പലയിട�ളിലും (2.177, 4.36) 

മഹ�ായ �പവൃ�ിയായി (അ'മാൽ-ഇ സലീഹ്) വിേശഷി�ി�ിരി�ു�ത് സില-റ�ിെയ (ബ�ു�ളുെട 

സംര�കരാകൽ) ആണ്. 

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. 

ഖുറാൻ വ�ഖാതാ�ൾ പറയു�ത് ഒരു വ��ിയുെട ബ�ു�െളല� ാവെരയും - ദൂ രബ�ു�ളും ഉ�ബ�ു�ളും - 

ഒരുമി�് സാവിൽ ആർഹാം എ�റിയെ�ടു� ഒരു കൂ�ായ്മ ഉ�ാകു�ു എ�ാണ്. �പേത�ക പരിഗണന 

നൽകിെ�ാ�് ഈ കൂ�ായ്മെയ വിേശഷി�ി�ാൻ അൽ-മവഡ�ഫിൽ-കുർബ (42.23) എ� പദമാണ് അ�ാഹു 



ഉപേയാഗി�ത്. ബ�ം എ�ത അടു�താേണാ അ�തയും കടമയും കൂടു�ു, അടു� ബ�ുവിെന 

അവഗണി�ു�ത് കൂടുതൽ വലിയ പാപവുമാണ്. ൈദവിക പ�തി അനുസരി�്, ആ�രികമായി സ�ാ�ശയമായ 

രീതിയിലാണ് സാവിൽ ആർഹാം രൂ പെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്. ഒരു കാലിേഡാസ്േകാ�് തിരി�ുേ�ാൾ നാം പല 

ആകൃതികളുെടയും നിറ�ളുെടയും സ�ലനം കാണു�ു. സാവിൽ ആർഹാമിെ� ആ�രിക സംവിധാനം 

അ�ര�ിലു�താണ്: ഈ �ഗൂ�ിെല ചിലർ പാവെ��വരും ദരി�ദരും ആയിരി�ും, ചിലരാകെ� 

വിദ�ാഭ�ാസമു�വരും പ�ിതരുമാകും. ആ�രികമായി സ�ാ�ശിത സംവിധാനമാണിത്. ഈ �ഗൂ�ിെല ഓേരാ 

അംഗവും മ�ാളുകേളാട് എ�െന െപരുമാറു�ു എ�് അ�ാഹു �ശ�ി�ു�ു�്. സില-റാഹ്മി�് കീഴിൽ അ�ാഹു 

ന�ിൽ നി�് �പതീ�ി�ു� ഏ�വും ചുരു�ിയത്, �ഗൂ�ിെല മ�് അംഗ�ൾ�് േവ�ി "നമു�് ഏ�വും ന�ായി 

െച�ാനാവു�ത് എ�ാേണാ അത് ഒഴിവാ�രുത്" എ�ാണ്. സാവിൽ അർഹാം എ�് വിേശഷി�ി�െ�ടു� 

ബ�ു�ളുെട സംഘ�ിെല, േശഷിയു�വരുെട സ��ിലും േശഷിയിലും പാവെ�� അംഗ�ൾ�് 

അവകാശമു�് എ�ാണ് സില-റാഹ്മിയുെട അർ�െമ�് ഖുറാൻ കരീമിെല ര�് വാക��ൾ (17.26, 30.38 

വാക��ൾ) �പഖ�ാപി�ു�ു. സൂ�ി�ുക, സാവിൽ അർഹാമിെ� കാലിേഡാസ്േകാ�് വീ�ും തിരി�ാൻ 

അ�ാഹുവിന് അധികം സമയെമാ�ും േവ�തില� . തുടർ�് ചുവെ�ാെ� െവ�യാകും, െവ�െയാെ� 

നീലയാകും. ബ�ു�െള പരിഗണി�ാ�തും െചയ്തുെകാടു�ാൻ പ�ു� ഏ�വും മിക�ത് 

െചയ്തുെകാടു�ാ�തും ഖ�-റ�ീസാണ്. അധികെ�ലവ് െച�രുെത�ും സ��ും വരുമാനവും 

ധൂർ�ടി�രുെത�ും , പകരം ഈ പണം െകാ�് ആവശ��ാരായ ബ�ു�ളുെട കണ� ീെരാ�ണെമ�ും 17.26 

വാക��ിൽ അ�ാഹു നേ�ാട് ആ�ാപി�ു�ു. 

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). 

അതുേപാെല തെ�, ഒരു മു�റിയി�ും (60.3) അ�ാഹു നമു�് നൽകിയി�ു�്. ബ�ു�െള സഹായി�ു�തിന്, 

ൈദവ നിയമം ലംഘി�ു� യാെതാ�ും ന�ൾ െച�ാൻ പാടു�തല� , അ�െന െച�ു�ുെവ�ിൽ, അ�ിമ 

വിധിനാളിൽ ഈ ബ�ു�ൾ�ും ന�െള സഹായി�ാൻ കഴിയുകയില� . നമു�ും മാതാപിതാ�ൾ�ും 

മേ�െത�ിലും ബ�ു�ൾ�ും എതിരാെണ�ിൽ േപാലും, നീതിയുെട ഭാഗ�ാണ് നാം തുടരണെമ�് 4.135 എ� 

വാക��ിൽ അ�ാഹു പറയു�ു. വ��ി പണ�ാരേനാ പാവെ��വേനാ ആകെ�, സ��ം താൽ�ര��ൾ 

മാ�ിവയ്�ു�തിെല ന�ുെട അനുസരണയാണ് അ�ാഹു ആവശ�െ�ടു�ത്. സ�ർഗ� ം കാണി�ുത�ി�ു� േനരായ 

പാതയ്�് മുകളിൽ, നി�ളുെട ആ�ഗഹ�ൾ േമൽൈ� സ�ാപി�ു�തിന് ഇടം െകാടു�രുത്, സൃഷ്ടാവിന് നാം 

നൽകിയി�ു� വാ�ാന�ൾ പാലി�ുകയും േവണം (6.152). "േനാ�ൂ, ഞാൻ നി�ിൽ നി�് �പതീ�ി�ു�ത് 

(ശരിയായ പാത കാണി�ു�തിന്) എെ��ിലും �പതിഫലമല� , പകരം സ�ാഭാവികമായ ബ��െള 

മാനി�ണെമ�ാണ്" �പവാചകേനാട് ൈദവം പറ�ു. സു�പസി� ഖുറാൻ വ�ാഖ�ാതാവായ ഹ�സാത് അ�ഷാഫ് 

അലി തൻവി (ആർ) വിശു�ലിഖിത�ളുമായി ബ�െ��് ഒരു പഠനം നട�ുകയു�ായി. ബ�ു�െള 

സംര�ി�ു�ത് വിശ�ാസ�ിെ� പരിശു�മായ ആചരണമാെണ�് (ഇമാൻ) അേ�ഹം തറ�ി�് പറയു�ു.  

The author is President, Zakat Foundation of India ZakatIndia.org 

ഇ��ൻ സ�ാ�് ഫൗേ�ഷെ� (ZakatIndia.org) �പസിഡ�ാണ് േലഖകൻ 

 


