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٣  روابط با خويشاوندان

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
بعده  ى من ال نيبمد هللا وحده والصالة والسالم علاحل   

  :آله وأصحابه الذين صدقوا وعده وبعد ىوعل
ـ  ،اسـالم مقـدس   ينئآ كه است هويدابه همه  اخـالق،   ينآئ
فضيلت ها  و كليه مساواتالت، ، شفقت، رحمت، عداحسان، مروت

خد است، دساتير و  نگابنده  ياخروو  يدنيو يخوشبخت بالخرهو 
ار بـوده،  گو سـاز  گهماهنـ االيش با هر عصر و زمـاني   فرامين و

  .ن نموده استين و تضميمأروان خود را تيپو موفقيت  يزيروپ
عـدم تفرقـه امـر    و ،يگکپـارچ يروانش را بـه  يز پياسالم عز

  :فرمودند  غمبر بزرگ اسالمينکه حضرت پد چناينمايم
 کنـد،  يانـت نمـ  يخ يبـه و  ،مسلمان است مسلمان برادر« 
ـ  ياارزشـه   همـه   کنـد،  يو او را خوار نمـ  ،ديگو يغ نمدرو ک ي

آگـاه   ش، مـالش و خـونش،  يمسلمان بر مسلمان حرام است، آبرو
شخص از شـر   يست برايکاف). بدرقل( نجاستيا يد که تقويباش
  . )١(»ر کنديبرادر مسلمانش را تحقکه  ،يو بد

                                                 
  .حديث حسن، روايت ترمذي ‐١



  
  
  
 

 

 روابط با خويشاوندان٤

عموم مسلمانان را منع نموده ، دنيچنانکه از قطع رابطه و بر
  :ديفرمايم  حضرت محمد. است

ـ   يمسـلمان روا ن  يبرا«   ش از سـه شـبانه روز   يسـت کـه ب
ش از سه شـبانه روز تـرک کنـد و    يبرادرش را ترک کند و آنکه ب

  .)١(»گردديرد به دوزخ داخل ميبم

  :فرمودند ضرت ست که آنحآمده ا يگريت ديدر روا
خـتن  ين کار مثـل ر يا ،ندکسال ترک کيآنکه برادرش را « 

 یهـر مسـلمان   درين حـديث  )رادرب( ةمراد از کلم .)٢(»خون اوست
  !د؟يکنيشاوندان و اقارب را چه فکر ميبا خو قطع رابطه پس، است

ن و اوامر خـدا و رسـولش   يمسلمانان از فرام يسفانه دورأمت
ازگناهان بـزرگ   يارير شمردن بسيباعث حق والسالم ةه الصاليعل

و فسـاد در   يمـان شـک  ياقارب برابر با پقطع رابطه با ، شده است
از خـانواده   ياريبسـ . ش دارديرا در پ ين بوده عاقبت بديزم يرو

ـ يماهها و سالها م .ندينمايم ين مورد سهل انگاريها در  يگذرد ول
و  ياگـر سـبب دور  ، شـود يرداشته نمان بينه و کدورت ها از ميک

  .نديرا بگو يو خنده آور يمعن يد جواب بيده شود شايپرس ييجدا

                                                 
  .روايت ابوداود با شرط بخاري و مسلم ‐١
  .روايت ابوداود با اسناد صحيح ‐٢



   

 
 
 
 
 
 

 

٥  روابط با خويشاوندان

ن خصلت يقت اکثر مردم ضرورت به متوجه ساختن ايدر حق
ـ ز. دارنـد ، شاوندان شده اسـت ير خانواده ها و خويبد که دامنگ را ي

، عادات و کلتورغرب شده اند ةفتيفر ياز مسلمانان امروز ياريبس
داشـته باشـد    يگشاوندانش زنـد يک محله با خويدر  يد مردياش
کـه قـادر بـه    ياست در حال يآنان مستغن يريدن و خبرگياز د يول

  .آن است
م يبرادران و خواهران مسـلمان تقـد   يکوتاه را برا ن نامةيا

نـه و کـدورت را کنـار گذاشـته راه     يک، عداوت، يدارم تا دشمنيم
بـا همـه و بالخصـوص بـا      را يمحبت و خودگـذر ، الفت، يدوست

مملو از محبـت   يگو زند يخوشبخت، رند تا سعادتيش گياقارب پ
  .ب شان گردديت نصيميو صم

  م احتراميبا تقد
  »مطيع«قريب اهللا 

  منوره  ةنيمد
    اآلخره يجماد ۲۲

  يهجر ۱۴۲۵سال 

  



  
  
  
 

 

 روابط با خويشاوندان٦

  
  :گردديم ميو قرابت به دو نوع تقس يشيخو! يگرام ةخوانند
  يقرابت نسب ‐۱
 يمانيو ا ينيدقرابت   ‐۲

 يبرند و نوعيراث مياز آنها م ينوع: دو نوع است يقرابت نسب
نفقـه   ينفقه الزم است و بر بعض يبر بعض يدر قرابت نسب. برندينم

  .رديگياحسان و صله رحم صورت م يالزم نبوده بلکه از رو
کـه  ، سـت ا ياسـالم  يهمانا برادر يمانيو ا ينياما قرابت د

همانــا ( إِ�َّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ: تخداونــد متعــال فرمــوده اســ
  ).گر انديکدي برادرمومنان 

 د ادا گردد،يدارد که با يمان حقوقگر مسليبر د يهر مسلمان
دو حـق بـا    کجا شـود، يبا هم  يمانيو ا يبت نسبکه قرايپس وقت

و اگـر  . ينـ يد يگر حق برادريو د يشيخو يکي: شوديکجا ميهم 
 يو اسـالم  يمـان يپس قرابت و حقوق ا نبود، نيدر ب يقرابت نسب

  .)٢(مانديم يباق

                                                 
  .١٠: الحجرات ‐١
  .٢١٣: شعب اإليمان ‐٢



   

 
 
 
 
 
 

 

٧  روابط با خويشاوندان

   
       

ان، خـواهران، پـدر   ردن با پدران، مـادران، بـراد  يو بر يدور
ـ فرزندان و فرزنـدان آنهـا    ا باالتر از آنها،يمادر کالنها  کالنها، ا ي

 خاله ها و فرزندان آنهـا،  اما ها وم تر از آنها، کاکاها، عمه ها،نييپا
  .رودياز گناهان بزرگ به شمار م

 يشاوندان مرتبه و مقام بلنـد يچون رابطه و صله رحم با خو
وست بـا نـام خـود در    يدر نزد خداوند متعال دارد لذا خداوند آنرا پ

: ذکر نموده است ءالنسا ةسور
 
خته يرا گسـ  يشـاوند يونـد خو ينکـه پ يد از يو بترس: (ترجمه

ـ يز، )ديريده گيو صله رحم را ناد( د يدار گمـان خداونـد    يرا که ب
  .)مراقب شما است يسبحانه و تعال

وسـت بـا   يشـاوندان را پ يقطع عالقه با خو الرعد ةو در سور
 ين ذکر نموده است سپس آگاهيزم يرو و فساد در يمان شکنيپ

                                                 
  .١: النساء ‐١



  
  
  
 

 

 روابط با خويشاوندان٨

نسـت کـه مـورد    ين مردمـان ا يدهد که سرانجام و عاقبت چنـ يم
 دچـار خواهنـد   ين خداوند متعال قرار گرفته به سرنوشت بدينفر
ـ فرمايچنانکه خداوند متعال م شد، : دي




 
شـکنند کـه بـا     يمان خـدا را مـ  يکه پيو اما کسان« :ترجمه

گسالنند که خداونـد متعـال بـه    يرا م يونديشان بسته است و پيا
ن به فسـاد  يزم ير روحفظ و نگاهداشت آن دستور داده است و د

 کـه (ان بد جهان يشان است و پايا ن بهرةينفر پردازند،يم يو تباه
  .»آنان است آز آِن) دوزخ سوزان است

شاوندان گناه بزرگ و افتـرا  يدن با خويات فوق بريل آيبه دل
  .)٢(باشديم

شـاوندان را از گناهـان   ياز خو يريکناره گ يثميابن حجر ه
 اه قطـع کـه گنـ  ات،يگـر آ يو د فوق اتيره شمرده است و به آيکب

                                                 
  .٢٥: الرعد ‐١
  .٢١٥: صـ، شعب اإليمان ‐٢



   

 
 
 
 
 
 

 

٩  روابط با خويشاوندان

  .)١(استدالل نموده است ان داشته است،يکننده را ب

      :  
ان يـ شاوندان را بيقطع رابطه با خو يل چگونگيتوان در نکات ذيم

  : کرد
که محتـاج و تنگدسـت   يشاوندانيبا خو يعدم کمک و همکار ‐ ۱
 .اند
 .ان آنانيم يو تفرقه افگن ينين چخس ‐ ۲
 .از آنان يريد و خبر گيد و بازديعدم د ‐ ۳
د سـالها بـا هـم    يشـا  و غم آنـان،  ياشتراک نکردن در خوش ‐ ۴

 .پرسنديگر نميکديهم از حال  يروز يه باشند و ليهمسا
 يکه ويدر حال اج دارند،يکه به آن احت ينيامور دم ندادن يتعل ‐ ۵

 .نکار استيقادر به ا
 .ن مقدس اسالميرا به د آنها دعوت ندادن گمراه و مشرِک ‐ ۶
آنها در مجالس عامه بخـاطر   زا يزاريرنمودن و اعالن بيتحق ‐ ۷

      .يگريد ا به سببير بودن آنها يفق

                                                 
  .١٢٣/  ٢: جرزوا ‐١



  
  
  
 

 

 روابط با خويشاوندان١٠

        
شـاوندان ببـار   يبـا خو  يريکه از کناره گيندانستن عواقب بد ‐ ۱

  .ديی آم
و محبـت   يدوسـت کـه در   يهـا يل و خوبيچنانکه ندانستن فضا

  .گردديدن و ترک آنان مينهمه منجر به بريا .ان اقارب استيم
ان يـ ز باعـث قطـع عالقـه م   يـ ن يزگاريو پره يضعف تقو ‐ ۲
ونـد  کـه خدا  يليتقـوا در مسـا   يرا شخص بيگردد زيشاوندان ميخو

را نداشـته   يه انتظار پاداش اخرواعتنا بود يمتعال امر نموده است ب
  .ندارد يبا اقارب هراس م قطع رابطهياز عواقب وخ،

ـ مردمان اگر به منصب  يبعض: رکب ‐ ۳ دسـت   يا مقـام بلنـد  ي
ـ ابند و ي ـ يخـو  ار گردنـد، ه ديا ثروتمنـد و سـرما  ي ر اقـارب و  ش را ب

قـدر و محتـرم   يعال يکند که ويمو گمان  شمارد،يکانش بلند مينزد
 .و از حال و احوالش بپرسند دنيايب يگران نزد ويد ديبا است،
و محبـت   ياز دوستل المدت با اقارب يطو يو دور جدايی ‐ ۴

نکه رفتـه رفتـه بـه    يرند تا ايگيعادت م ييبه تنها ان آنان کاسته،يم
 .شودير منجر مگيکديدن و ترک يبر

شان بعد از ياز اقارب ا يمردمان عادت دارند اگر کس يبعض ‐ ۵
را مالمـت نمـوده بـا سـخنان      يد ويايدن شان بيبه د يمدت دراز



   

 
 
 
 
 
 

 

١١  روابط با خويشاوندان

ن کار باعـث نفـرت و   ينچنيا کند،يم ييرايپذخت و نادرست از او س
نده از ترس سـخنان زشـتش   يد در آيده شايانزجار جانب مقابل گرد

شاوندان رخ يان خويم يينجا قطع عالقه و جداياز ا. ديايدنش نيبه د
 .دهديم

از  ياگر کس آنست،بر  يبعض: مورد يش از حد و بيتکلف ب ‐ ۶
تقبال آنـان تکلـف   اسـ  و ييرايدر پذ د،يايدنش بيشاوندانش به ديخو
رساند و خود را خسـاره  يرا بمصرف م ياديپول ز ش از حد نموده،يب

 نجاسـت کـه  ياز ا باشـد،  يتنگدسـت  يد هم شخصـ يد شاينمايمند م
ـ   خويشاوندانش از رفتن به خانه او کاسته البتـه  نکـه او را  يم ايبـه ب

 .واقع نسازند يمبادا در تنگناه و مخاطره اقتصاد
شـان مـال و   ياگر خداوند متعـال بـر ا  مردم  يبعض: يليبخ ‐ ۷

ش در فـرار شـده   يشاوندان و اقارب خوياز خود،ينما يثروت را ارزان
ن اشخاص در هـراس هسـتند کـه    ينچنيرا ايز کنند،يم يريکناره گ
ـ به ا از آنان بخواهد، يزيشان چياقارب ااز  يمبادا کس ن ملحـوظ  ي

 .گردديجاد ميشان ايان ايو قطع رابطه م ييجدا
رب از اش و اقـ يکه خو يياست در ثروت دارا يه سودپس چ   

  د نشوند؟يآن مستف
شـاوندان و  يمـردم از خو  يبعضـ : بـا مهمانـان   يتوجه يب ‐ ۸
شوند اسـتقبال درسـت ننمـوده بـا دل     يکه وارد منزلش م يمهمانان



  
  
  
 

 

 روابط با خويشاوندان١٢

د به سـخنان آنـان   يشا، کننديبا آنان صحبت م يتوجه يو ب يسرد
ن وا ينکـرده چنـ   يگذارآنها سپاسـ  يف آوريگوش ندهند و از تشر

 باشـد، يسته کننده مخ د که آمدن آنها مورد پسند نبودهکنن می نمود
  .دنش صرف نظر کننديگردد تا دوستان و اقارب از دينکار باعث ميا

از خـانواده هـا    يبعضـ : از زنـان  يبعض يو بد رفتار يزشت ‐ ۹
ن زنها تحمل آنـرا  ينچنيا شوند،يعاطفه م يبد خلق و ب يزنها دچار
ـ رب و دوسـتان بـه د  از اقـا  يد تا کسندارن اصـال   نـد، يايدن آنهـا ب ي
 ا رفـت و يو  را به خانه دعوت دهند يخواهند شوهران شان کسينم
ـ د رويايشان بيهم به خانه ا يو اگر کس ان آنها باشد،يدر م يآمد  ةي

. رديـ گيان اقارب صورت ميب قطع رابطه مينترتيکنند و بديخوب نم
ت امورخانـه را بـه خـانم    يار وصـالح ياز شوهران اخت يچنانکه بعض

ل رفت و آمـد و  يد که با کدام فامريبگ ميتصم دهند تا ویيشان ميا
و شوهربدون داشـتن کـدام    کنند،با کی قطع رابطه نند و ک يدوست

در  خـانم را بـدون   يموقف درست تابع و منقاد زن شده برنامه هـا 
ـ يکند که اياده ميعمل پنظر داشت عواقب آن در ساحه  ه تـابع  نگون

خانواده ها باعـث   يبعض در اناًيبودن به زن عواقب خوب نداشته اح
 .گردديقطع رابطه شوهر با پدر و مادرش م

  :يش کردن اقارب در محافل خوشفرامو ‐ ۱۰
ـ و  يخوشـ  يام هـا راز خانواده ها هرگاه پروگ يبعض ا محافـل  ي



   

 
 
 
 
 
 

 

١٣  روابط با خويشاوندان

رب و دوستان ااق شاوندان،يداشته باشند خو يهايهمانا ميو  يعروس
محفـل  بـه   يا هـم زبـان  يفون و يليعه تيا بذريله کارت يا بوسخود ر

گان دوست ين موارد ياز يانا در بعضيکن احل ند،ينمايشان دعوت م
حوصـله   يد برفراموش شده م و اگر شخص، شوديفراموش مسهوا 

ـ ف الـنفس باشـد ا  يا ضـع يا بدگمان و ي يا عصباني را  ين فراموشـ ي
ن گمـان  يخره اانسته بالش ديت خويبه شخص يياعتنا ير و بيتحق
  .کشاند يبا اقارب م را به قطع روابط يها و

را کـه   يشخصـ  شوديده ميهم د يگاه: يحسد و بد خواه ‐ ۱۱
عطـا   يعـال مقـام و منزلـت    ،ييخداوند متعال ثـروت، علـم و دانـا   

مـردم جـاه    يرا در دلهـا  اش ينکه محبـت و دوسـت  يا اي د،يفرمايم
رب ش و اقـا يوز بـه خـو  ه خـدمتگار و دلسـ  نکـ يا ايو  کند،ين ميگز
عداوت و حسادت را باز  درِ ين با ويمتشبث يبال فاصله بعضباشد يم

صـفا و   يشـده فضـا   يت ويمشکوک کـردن شخصـ   ينموده در پ
  .سازديگران مضطرب و آشفته ميو د يان ويت را ميميصم

مـردم تحمـل    يبعضـ  :تحمل با اقـارب  عدم و يصبر يب ‐ ۱۲
ن يآنـان کـوچکتر   رنـد، ش ندايأله را از اقـارب خـو  ن مسيتر يجزو

و  لهياز اقارب را وس يکي يا مالمتيا سهو و خطا ين لغزش يواندکتر
مناسبات و عالقات خود با آنان را  قطع روابط گرفته يبرا  يبهانه ا

  .می گسالند



  
  
  
 

 

 روابط با خويشاوندان١٤

 :جـا يحـد وب  يب يها يوکات و شوخخارج از چ يمزاح ها ‐ ۱۳
د يشـا  ،در دنبال دارد يبد يامد هايپ جايمورد وب يب يمزاح و شوخ

د کـه بـر شـخص    يبگو ين کننده را در مجلسيسخن توه يشخص
ـ نما ينموده او را احساسات ير منفيمخاطب تاث و سـبب بغـض و    دي

ها در جمع شدن اقارب  ين ناراحتينچنيثرا ااک ان آنان گرد،ينه ميک
  .رديگيصورت م
از  يکـ يز يطالق ن :عکس العمل اقاربواقع شدن طالق و ‐ ۱۴

شـتر  يباشد، کـه ب يان خانواده ها ميتها مکدور ياساساسباب عمده و
است  ء تفاهم بين زوجينو سو يگسرچشمه آن امور کوچک خانواد

  .گردديربط م يشاوندان ذيکه سبب قطع روابط خو
١۵ از  يبعض يد هم گاهگاهيشا :شاوندانيان خويشراکت م
ان هـم طـرح   يـ را م يتجارت يا اقارب و دوستان برنامه هايبرادران 

ه ط مربوط بئارو ش ند که معموال در ابتدا اصولينما نموده بکار آغاز
ـ ز کننـد، يان نمياضح بکار را بطور و ک و عالقـات  يـ ن يرا گمانهـا ي

ان آنها وجود دارد آنهـا را از ذکـر شـروط وا    يکه ميو قرابت ياجتماع
دهنـد و هـر   يو سهل جلـوه م  يعادله را شان در ابتدا مسأيا دارديم

 يولــ، دهنــديگذشــت نشــان ممعاملــه از خــود  يکــدام از طرفهــا
ته آهسـته بـد   سآه رد،يگيشان رونق و وسعت ميتجارت ا کهيهنگام
 يمـ  يشود که بالخره به مخالفت و دشمنيدا مين پيدر ب يهايگمان



   

 
 
 
 
 
 

 

١٥  روابط با خويشاوندان

پـول دوسـت، مسـتبد     ان شرکایينه پرابلمها منگويشتر ايب انجامد،
جـار و   روی هـم رفتـه   شـود، يتقوا وخدا ناترس واقـع م  يو ب يالرا

ان دوسـتان  يـ خـورد و م يره و بـرهم م يروابط ت ها اضافه شدهجنجال
شـتر  يرد و خصـومتها روز بـروز ب  يـ گيبط صورت مو قطع روا ييجدا
 رسـد و منفـور و مالمـت همـه    يشان بـه محـاکم م   ياو دعو شده
ـ فرمايخداوند متعال م. شونديم : دي


 

ه بـا  کـ  يزگـاران و کسـان  يآم و کانياز شـر  ياريبس «: ترجمه 
دارنـد،  يگر سـتم روا م يگر سر و کار دارند، نسبت بـه همـد  يکدي

ن يچنـ  يول کنند،يسته ميشا يکه واقعا مومنند و کارهايمگر آنان
  .»ار کم و اندک هستنديبسهم  يکسان
منـازل   يکيهم نزد يگاه :شاوندانيخو يخانه ها يکينزد ‐ ۱۶

 عمـر  حضرت از گردد،يآنان مان ياقارب باعث نفرت و قطع رابطه م
 کـه بـا هـم     يبـه مردمـان  : ( فرموده است يت است که ويروا

ـ  يد نمايدزاد و بيگر ديکديد تا با ييبگو قرابت دارند م بـا هـ   ينـد ول

                                                 
  .٢٤ :صسورة  ‐١



  
  
  
 

 

 روابط با خويشاوندان١٦

  .)١( )ده نشونيهمسا
، ديتـانرا از هـم دور سـاز   يخانـه ها : (ديگويم يفياکثم بن ص

  .)٢( )دييک نمايمحبت و الفت تان را با هم نزد
 گـردد، يث مشـکالت م عـ شاوندان بايخو يخانه ها يکينزد

د يشـا  ،دهـد يان فرزنـدان شـان رخ م  يکه م يمثال کشمکش ها
خـود را  فرزند ان خانواده ها بکشاند و هر خانواده يجنجال ها را م

عـداوت و قطـع رابطـه    و ينجـا دشـمن  يکند، از ايم يگناه معرفيب
  .رديگيصورت م

مردمـان در مـورد    يبعضـ  :راثيا ميم ترکه ير در تقسيخأت ‐ ۱۷
. رنـد يگينموده عواقب بد آنرا در نظر نم يراث سهل انگاريم ميتقس

ـ ر گردد و ديخأراث تيم ميهر قدر تقس بـه   آن بگـذرد،  بـر  ير زمـان ي
ـ د. آبديش ميان اقارب افزايها م يشفتگاوت و آمانه عديهمان پ ده ي

خود را  يتا وضع زندگ کنديش را مطالبه ميحق خو يشود شخصيم
رد و بازماندگانش در شناخت حقوق شـان  يميم يگريد خوبتر سازد،

 يکنند تا بهـره ا يز کوشش ميل ها نيوک، شونديدر مشکالت واقع م
دا يـ ن مـوارد پ ينچنـ ير از دينها يبدگمان. ن حقوق را صاحب شونديااز

                                                 
  .١٧١: صـ: مام الطرطوشياز ابر الوالدين  ‐١
  .٨٨/  ٣عيون األخبار  ‐٢



   

 
 
 
 
 
 

 

١٧  روابط با خويشاوندان

گردد و يان اقارب متشنج مياوضاع مشود، امور برهم و درهم شده،يم
 ييجـدا  فته،و عداوت گر يو محبت را دشمن يدوست يسر انجام جا
  .شوديدا ميها پ يريو کناره گ
ا يها آنقدر با دن يبعض :يويش از حد در امور دنيت بيمشغول ‐ ۱۸
ش و اقـارب را بـه بـاد    يخوروند که همه يبندند و دنبال آن ميدل م

داشته  يا احوالي يابند تا از آنها خبري ينم يدهند و وقتيم يفراموش
همـه روابـط    ،ا و مشغول شدن به آنيبه دن ين تشنگينچنيد، انباش

  .بردين ميان اقارب را از بيو محبت م يدوست

           
دارد کـه   يدر پ يناگوار يندان اثر هاشاويقطع روابط با خو

 يتوجـه آن باشـد و از آن دور  ار ميد هر انسان عاقـل و هوشـ  يبا
  :اشاره کرد ذيل ميتوان به اين اثر های منفی در نکات د،يبجو
ن خداوند متعال قرار گرفتـه بـر   ياقارب مورد نفر کنندة قطع ‐ ۱

 ،گـردد يدن حـق عـاجز م  يشود و گوشش از شـن يقلبش مهر نهاده م
  :ديفرماين مين مورد چنياوند متعال درخد






  
  
  
 

 

 روابط با خويشاوندان١٨

 
د جـز  يگردان شو يرو) از قرآن و برنامه اسالم(ا اگر يآ«: ترجمه 

ان يـ م يشـاوند يونـد خو يد و پين فساد کنيکه در زم دين انتظار داريا
ن و از يشـان را نفـر  ياند که خداوند ا يد؟ آنان کسانيبگسلش را يخو

را کــر و شــان يش بــه دور داشــته اســت لــذا گوشــهايرحمــت خــو
  .»چشمانشانرا کور کرده است

ش قبول لعماا به قطع کننده اقارب وعده داده شده است که ‐ ۲
ه و يـ اهللا عل يبر صـل اميت است که پيروا ره ياز ابو هر. گرددينم

 : سلم فرمودند
ه بـه حضـور   عـ شـب جم  ،پنجشـنبه  آدم در هر ياعمال بن«

 شود و خداوند عمـل قطـع کننـدة   يش ميخداوند بزرگ و متعال پ
  .)٢( »رديپذيرحم را نم

 از اقـارب بـا خداونـد متعـال گسـيخته      رابطة قطـع کننـدة   ‐ ٣
خداوند متعال به  يث قدسيدر حد. شوديخداوند محروم م يرضامند
ـ آ..«: مخاطب قرار داده است نيامبر گرانقدرش رحم را چنيزبان پ ا ي
وندد و بگسـلم بـا   يپيکه به تو م يوندم با کسيکه بپ يشوينم يراض

                                                 
  .٢٣ ‐٢٢: محمد ‐١
  .١٥١/  ٨مجمع الزوائد  ‐٢



   

 
 
 
 
 
 

 

١٩  روابط با خويشاوندان

  .)١( ؟»...برديگسلد و ميکه از تو م يکس
 دهـد، يرار مبد اقارب ق يض دعاشرا در معريقطع کننده خو ‐ ۴

ر و تنگدسـت و خـودش ثروتمنـد    يـ فق شاوندانشيخصوصا  اگر خو
محـروم  ) ک اقاربين يدعا( ر بزرگياز خ ين صورت ويدر ا باشد،

  .رديپذيبد آنها را در حق خود م يهااشده بر عکس دع
شان و اقـارب خـود   يحتاج به خوم يد که ويايب يد روزيشا ‐ ۵
از ، او در قبال شـان  ييتنااع يو ب يآنها نظر به بد رفتار يول گردد،

را پـاداش  يز ل نشوند،يقا يبه و يعتنا و اهتمامدست بکشندو ا يو
 .شوديانسان نظر به عملش داده م

 امبريـ پ شـود، يامـر وارد بهشـت نم   يدر ابتـدا  قطع کننـده  ‐ ۶
ديفرمايم: 

قطـع   يعنـ ي .)٢( »شـود ينده به بهشت داخـل نم برنده و قطع کن«
  .کننده صله رحم

البتـه   دهـد، يدرنگ ميـ ا بيا در دنطع کننده رق يخداوند جزا ‐ ٧
ـ روا  امبريـ از پ ش دارد،يز در پيرا ن يخروأ يجزا ت اسـت کـه   ي

 يويـ عاجـل دن  ينزد خداوند سزاوار جزا يچ گناهيه« : فرموده اند

                                                 
  .بخاري و مسلم ‐١
  .بخاري و مسلم ‐٢



  
  
  
 

 

 روابط با خويشاوندان٢٠

ز مجازات يو در روز آخرت ن ست مانند قطع کننده رحم و ستمگر،ين
  .)١( »ده نموده استرا به آنان آما يمناسب
 يوند و رشته هايخته شدن پيرابطه با اقارب باعث گس قطع ‐ ۸
 .شوديان خانواده ها ميم يدوست
قطع رابطه با اقارب باعث قهر و غضـب خداونـد متعـال و      ‐ ٩

  .شوديخداوند متعال م يبنده ها
      .گذارديرا بجا م يرانيو و يرا بر باديو اخ  ‐ ١٠

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٩١٧: و در سلسلة احاديث صحيحة الباني ٢٥١١نزد امام ترمذي  ‐١



   

 
 
 
 
 
 

 

٢١  روابط با خويشاوندان

  
  
  
  
   

       

  :  
ان يـ ونـد م يروابـط و پ  و محبـت،  يوسـت مراد از صله رحم د

نـه تنهـا در رفـت و آمـد      ين رابطه و دوستيا. شاوندان استيخو
ـ وستن اختالفات بايگر بوده بلکه هنگام بوقوع پيان همديم د بـه  ي

ـ رد و همـه با يت گآنان مبادرت صور يصلح و آشت وسـت  يد در پي
نـادار و تنگدسـت لطـف و     با مردم د،نن رشته کوشا باشيا نمودن
 يرد، دعـوت هـا  يهمه جانبه صورت گ يتر و همکارشيب يمهربان
ـ و  يچـاره گـ  يب در چـه  يدر هـر حـالت  رفته شود، يد پذيآنان با ا ي
ثـار و  يدر ا کسان با آنان بر خـورد شـود،  ي، يو ثروتمند يتوانمند



  
  
  
 

 

 روابط با خويشاوندان٢٢

گـران  يا تحفه قبـل از د يه يم هديتقد ، احسان و صدقه،يفداکار
ن اسـت  يا. وندان و اقارب مقدم تر و برتر شمرده شوندشايد خويبا

  .ا رابطه با اقاربيصله رحم  يمعنا

  :  
ت کـه  سـ در مورد صله رحـم آمـده ا   ياديز يثيات و احاديآ
مـان  ياز مراتـب ا  بـة مرت، وند بـوده ين پيانگر واجب بودن ايهمه ب

  .محسوب شده است

 :ديفرمايخداوند متعال م   




  

ک يرا شر يزيچ چيد و هيتنها خداوند را عبادت کن«: ترجمه
 ،مـان يتيشـاوندان،  يد بـه پـدر و مـادر، خو   يـ کن يکيد، و نيمکن او

ــدگان و ب ــان،چاريدرمان گان يشــاوند و همســايگان خويهمســا گ
                                                 

  .٣٨: النساء ‐١



   

 
 
 
 
 
 

 

٢٣  روابط با خويشاوندان

گمان خداونـد  يب زان،يگانه، همراهان، مسافران و بنده گان و کنيب
  .»دارد که خود خواه و خود ستا باشديرا دوست نم يکس

ـ فرمايچنانکه خداوند متعال م  : دي


 
ز بخشـش بـه   يـ و ن يکوگاريخداوند به انصاف و ن«: ترجمه

دهد و از ارتکـاب گناهـان بـزرگ و انجـام     يشاوندان دستور ميخو
و خداونـد   کنـد، يم ينهـ  يسته و تجاوز و سـتمگر ينا شا يکارها
  .»ديرينکه پند گيدهد تا اياندرز م
 :ديفرمايهمچنان خداوند متعال م 









                                                 
  .٩٠: النحل ‐١



  
  
  
 

 

 روابط با خويشاوندان٢٤

 
پروردگارت فرمان داده است که جز او  ‐انسان يا«: مهترج
ـ از آن دو، و  يکيهرگاه  .ديکن يکيد و به پدر و مادر نيرا نپرست ا ي
 ين اهـانت يکمتـر (  برسـند  يريـ شان نزد تو به سـن پ يا يهر دو

و  ياد مزن و به نرميشان فريو بر سر ا! أف به آنان مگو) همچون
را  يوبال تواضع و مهربـان . وبا سخنان محترمانه با آنان سخن بگ

، شـان مرحمـت فرمـا   يبـه ا ! پروردگـارا : شان فرود آور و بگـو يبرا
. ت و بــزرگ نمودنــديــترب امــر يهمانگونــه کــه آنــان در کــوچک
ر تـان  ياسـت کـه در ضـم    يزهـا يپروردگار تان آگاه تـر بـدان چ  

هست رجوع  ينه ويئآد پس هريباش يسته اياگر افراد شا، گذرديم
ش يشاوندان حق آن را بده و به درويو به خو، رزندهکنندگان را آم

  .)چ وجه اصراف مکنيبپرداز و به ه ‐وا مانده ‐و راه گذر
 :ديفرمايخداوند متعال م يگريد يو در جا


 

 ‐و صله رحم با آنان است ييکويکه ن ‐کانيپس حق نزد«
                                                 

  .٢٦ ‐٢٣: اإلسراء ‐١
  .٣٨: روم ‐٢



   

 
 
 
 
 
 

 

٢٥  روابط با خويشاوندان

کـه   يکسان ين برايا. و حق مستمندان و واماندگان در راه را بده
  .»د بهتر است و آنان قطعا رستگار اندنجويذات خدا را م

رحـم   ح بر واجـب بـودن صـلة   يکه داللت صر يثيما احادا
  :ل استيکند قرار ذيم

 امبريـ حضرت پ که ت استيروا  ر بن مطعميز جبا  ‐ ۱
 ١( »گـردد ياخـل نم و قطع کننده بـه بهشـت د   برنده«: فرمود(. 
  .رحم ةصلقطع کننده  يعني

بزرگ جـز در   يگردد که همچو جزايث فوق واضح مياز حد
  .ستين يگريد يزيدر چ، ا ارتکاب حراميترک واجب و 

  غمبـر يت پت اسـت کـه حضـر   يروا ره ياز ابو هر ‐ ٢
ـ چـون خداونـد مخلوقـات را بطـور کامـل آفر     «: فرمود رحـم  ، دي

است که از قطع رحم بـه تـو پنـاه     ين مقام کسيا: گفت برخاسته
 يوندم بـا کسـ  يکه بپ يشوينم يا راضيآ يبل: خداوند فرمود. آورد

 يگسـلد و مـ  يکـه از تـو م   يوندد و بگسلم با کسيپ می که به تو
سـپس  . »تو محق اسـت  يپس برا: فرمود. يآر: برد؟ رحم گفت

ه مبارکه يآ يعني(د يد بخوانيخواهيهرگاه م«: فرمود رسول اهللا 
) را

                                                 
  .بخاري و مسلم ‐١



  
  
  
 

 

 روابط با خويشاوندان٢٦


 

ن يد کـه در زمـ  ين انتظار داريجز ا، ديا اگر رو گردان شويآ«
د؟ آنـان  يش را بگسـل يان خـو يـ م يشاونديوند خويد و پيفساد کن

ش بـه دور  ين و از رحمـت خـو  يشانرا نفرياند که خداوند ا يکسان
شـانرا کـور کـرده     شان را کـر و چشـمان  يداشته است لذا گوشها

  .»است
 يکس« :فرمود  که خداوند هآمد يت بخاريو در روا ‐ ۳

تـو   که با يوندم و از کسيپيبا او م، وندديپيم) رحم يعني(که به تو 
  .»مسلگيبرم و م يببرد از او م

ـ اهللا عنهما روا ياز عبداهللا بن عمرو رض ‐ ۴ اسـت کـه   ت ي
 يوند قرابت کافيپ "وسته داشتنيپ"صرف «: فرمود  آنحضرت 

ونـد  يکـه چـون پ  اسـت   يکسـ  يقـ يحق وند دهندةيبلکه پ، ستين
  .)٢( »وسته بدارديقرابتش قطع گردد آنرا پ

  که رسول اهللا  ت استيروا ااهللا عنه يشه رضياز عا ‐ ۵
ـ بـر عـرش معلـق و آو   ) يشـاوند يخو( رحم«: فرمود زان بـوده و  ي

                                                 
  .٢٣ ‐٢٢: محمد ‐١
  .نزد بخاري در ادب مفرد ‐٢



   

 
 
 
 
 
 

 

٢٧  روابط با خويشاوندان

وسـته دارد و آنکـه مـرا    يوسته دارد خدا او را پيآنکه مرا پ: ديگويم
  .)١( »کنديکند خدا او را قطع ميقطع م
د و ياز خـدا بترسـ  «: فرمـوده انـد    که آنحضرت نانچ ‐ ۶

  .)٢(»ديوسته داريتانرا پ يرحم ها ةصل
ملـت   ةهم«: ديفرماين ميدر مورد صله رحم چن يامام قرطب

ـ رحم و حـرام بـودن بر   ةجب بودن صلاسالم بر وا دن آن اتفـاق  ي
از  ءکه اسـما يهنگام، ت استيروا  غمبر خدا ياز پچنانکه ، دارند

با مادرت  يآر: (وندم؟ فرمودنديا با مادرم بپيکه آد يآنحضرت پرس
ـ   يدر حال) ونديبپ بخـاطر    آنحضـرت  يکه مادرش کـافر بـود ول
وستن با مادر مشـرکش  يرا از پ يد و ضرور بودن صله رحم ويکأت

  .)٣( »منع نکرد
  

     :  

                                                 
  .بخاري و مسلم ‐١
  .٨٦٩: و سلسلة احاديث صحيحة الباني) ٨٣/  ١( ١٠٨: جامع صحيح ‐٢
  .١٢/  ٥تفسير قرطبي  ‐٣



  
  
  
 

 

 روابط با خويشاوندان٢٨

و  يويـ ج خوب دنيلت و نتايا رابطه با اقارب فضيرحم  ةصل
ء و حکما گواه ث و اقوال علماياحاد، اتيرا در بر دارد که آ يأخرو

  .بر آن است
ـ بطور مختصر بـه چنـد آ  ما      ث رسـول اهللا  يت و حـد ي
  :هوشمندان باشد يبرا ين روند اندرزيخدا کند در، مينماياشاره م
١ ن اسباب داخل شدن به بهشـت  يوند رحم از بزرگتريپ

  :است
ـ اهللا عنـه روا  يوب رضياز أبو أ  يبـرا  يده کـه مـرد  ت شـ ي

 .با خبرم ساز که به بهشـتم داخـل کنـد    ياز عمل: گفت  امبريپ
 ياوريـ ک نيرا شر يزيده و به او چيرا پرست ينکه خدايا: فرمودند

  .)١( )يوسته داريوند رحم را پيو نماز را گزارده و زکات را داده و پ
٢ مـان بـه خداونـد متعـال و روز     يا وند رحـم عالمـة  يپ

  :ز استيرستاخ
ـ اهللا عنه روا يره رضيأبو هراز    کـه رسـول اهللا    ت اسـت ي
د مهمان خـود  يبا، مان دارديآنکه به خداوند و روز آخرت ا«: فرمود

ز يمان به خداونـد متعـال و روز رسـتاخ   يکه ا يرا احترام کند و کس

                                                 
  .بخاري و مسلم ‐١



   

 
 
 
 
 
 

 

٢٩  روابط با خويشاوندان

مان به خداونـد و  يکه ا يو کس، وسته دارديد صله رحم را پيدارد با
  .)١( »ديار نمايا سکوت اختيد و يو گوکيد سخن نيروز آخرت دارد با

٣ بنده به خداوند يکيوند رحم سبب نزديپ  گردديم:  
امبر خـدا  يکه پت شده است ياهللا عنه روا يره رضياز ابو هر

  ـ چون خداوند مخلوقات را بطور کامـل آفر «: فرمود د، رحـم  ي
است که از قطع رحم بـه تـو پنـاه     ين مقام کسيا: برخاسته گفت

 يوندم بـا کسـ  يکه بپ يشوينم يا راضيآ يبل: د فرمودخداون. آورد
بـرد؟   يگسلد و ميکه از تو م يوندد و بگسلم با کسيپيکه به تو م
  .)٢( »تو محقق است يپس برا: ، خداوند فرموديآر: رحم گفت
۴ وند رحم طاعت خداوند استيپ:  

ــان ــد کس ــه پيخداون ــم و پ يرا ک ــم را محک ــد رح ــته يون وس
 :ديفرماينموده م فيد و توصيدارند تمجينگهم

 

                                                 
  .بخاري و مسلم ‐١
  .بخاري و مسلم ‐٢
  .٢١ :الرعد ‐٣



  
  
  
 

 

 روابط با خويشاوندان٣٠

را که خـدا   يوند هايدارند پيکه بر قرار م يو کسان«: ترجمه
ترسـند و از  يبه حفظ آنها دستور داده است و از پروردگـار شـان م  

  .»باشنديهراسناک ممحاسبه بد 
۵ ـ و ز يروز يوند رحـم سـبب فراخـ   يپ اد شـدن عمـر   ي
  :باشديم

ـ اهللا عنـه روا  ياز أنس رضـ    ت کـه رسـول خـدا    ت اسـ ي
ـ اش فـراخ گرد  ينکـه روز يکه دوست بـدارد ا يکس«: فرمود ده و ي

را ) کـان يروابط بـا نزد (  د صله رحمشيگردد، با يعمرش طوالن
ـ ان ايـ شـود کـه م  يمن تصـور  يدر ظاهر چن .)١( »وسته بدارديپ ن ي

ه مبارکه که خداونـد متعـال   ي، و آ)گردد يعمرش طوالن( عبارت 
  :ديفرمايم

 
 )آنـان بسـر    –أجـل  ‐که زمانيو هنگام« :ترجمه. )٢

   .»رنديگيم يشيد کرد و نه پر خواهنيتأخ يرسد نه لحظه ا
ا يادت عمر ين است که زيوجود دارد که پاسخ آن ا يعارضت

افتن به طاعت خـدا  يق يه از برکت در عمر است به سبب توفيکنا

                                                 
  .بخاري و مسلم ‐١
  .٣٤: األعراف ‐٢



   

 
 
 
 
 
 

 

٣١  روابط با خويشاوندان

ـ سازد يک ميکه او را به خداوند نزد يو انجام کارها ر قتـا د يا حقي
نکه در يبدون ا. شود و آنهم نسبت به أجل معلقيعمر او افزوده م

                                                                                      .)١(رو دهد يرييل مطلق او تغأج
 نوا أجـر و پـاداش دو چنـد    يشاوندان تنگدست و بيصدقه بر خو

  :دارد
ـ ه وسـلم روا يـ اهللا عل يامبر صـل يچنانکه از پ ت اسـت کـه   ي

ان شاونديخو ين صدقه است و اگر برايصدقه بر مسک«: فرمودند
  .)٢( »دهد هم صدقه است و هم صله رحم

 شوديپاداش صله رحم و قطع آن هر چه زودتر داده م:  
اهللا  يامبر صـل يت است که پياهللا عنه روا يره رضياز أبو هر

سـت کـه   يکو مانند صله رحم نين يچ عمليه«: ه وسلم فرموديعل
ـ بد ماننـد بر  يچ عمليو ه. داده شود يزودپاداشش به  دن صـله  ي

  .)٣( »داده شود درنگ يفرش بيست که کين يرحم و ستمگر
٨ گردديرحم سبب محو گناهان م ونديپ:  

ـ اهللا عنهما روا ياز ابن عمر رض نـزد   يدت اسـت کـه مـر   ي
 يمـن مرتکـب گنـاه بزرگـ    : رسول اهللا يا: آمد و گفت امبر يپ

                                                 
  .٢٧٢/ ١شرح رياض الصالحين  ‐١
  .٢٣٥٥: و امام ابوداود  ٦٦٥٨: روايت امام ترمذي ‐٢
  . ٤٢/ ١٠: و امام بيهقي ٥٣٩١: روايت امام ترمذي ‐٣



  
  
  
 

 

 روابط با خويشاوندان٣٢

ـ آ«: فرمـود  توبه کنم؟ آنحضرت  ا راه توبه است تايشده ام آ ا ي
ـ : گفـت  »؟يا خالـه دار يآ«: فرمودند. نه: گفت »؟يمادر دار . يبل
  .)١( »کن يکيپس با او احسان و ن«: فرمودند
 کـو  ين يدعا يدارد اقاربش به ويوسته ميکه صله رحم را پيکس

  .گرددين ميگزيشان جا ياش در اعماق قلبها ينموده محبت و دوست
نهـاده شـده اسـت کـه اگـر       يبه گونه ا يچون نفس انسان

ـ نما يا احسـان يد ويعطا نما يزيچ يبه و يکس را دوسـت   يد وي
 يش و اقاربش را مورد لطـف و عطـا  يپس اگر انسان خو. دارديم

ک در حقـش  يـ ن يد و دعاينمايم يخود قرار دهد حتما با او دوست
  .کننديم

نـد  ويد تـا پ يتان آگاه باش يز نسب هاا« :ديميفرما  امبريپ
 يوند رحـم باعـث دوسـت   يرا پيز. ديوسته داريتانرا پ يشيخو يها
  .)٢( »گردديو طول عمر م يروز يفراخ ،ان اقاربيم

 ن اسالم يها و صفات برجسته است که ديوند رحم از جمله خوبيپ
  .د نموده استيبه آن تأک
روانش يـ ان پيـ م يونـد و دوسـت  يمانند اسالم بـه پ  ينيچ ديه
بصورت خاص امـر ننمـوده و توجـه بـه      اقاربش ش ويخو و عموما

                                                 
 .١٥٥٤: حديث، سنن ترمذي و صحيح ١٩٠٥: نزد امام ترمذي حديث ‐١
  .٣٧٤/  ٢مد وإمام أح ١٩٧٩: نزد امام ترمذي ‐٢



   

 
 
 
 
 
 

 

٣٣  روابط با خويشاوندان

خرچ نداده است چنانکه اسالم خواهان روابط حسنه و وجـود رشـته   
  .روان خود استيان پيم يناگسستن يها

 يک سرشـت يـ ن ،ياخالق عال ،نهيس يوند رحم داللت به فراخيپ، 
و  يش خـوب شيکه با خويکس: گفته اند .کنديم يصداقت و جوانمرد ،وفا

  .ز نخواهد کردوفا نکند با تو هرگ
 دارند در جامعه عزتمند يوسته ميوند رحم را پيکه پيمردمان
 يتواند با چشم بد بسـو يجرأت نم يکنند و کسيم يزنده گ قدرتمند

بـرعکس  . گرددياد مياز آنان  يشه با احترام و خوبيآنان بنگردو هم
ظـار  ف نموده و قطع عالقه کننـد در ان شاوندان با هم اختالياگر خو

دشمن  باشند ويت مياهم يقدر و ب يف ناتوان بيمعه ضعمردم و جا
مورد تاخت و تاز خـود قـرار    ز با جرأت و بدون هراس آنها راين
 .دهديم

         
ـ پا د بخـاطر ياست که با يآداب و روشها يبعض دار بـودن  ي
ن يتان اما بطور مختصر خدمت . ان اقارب مراعات گردديروابط م
  :ميکنيان ميآداب را ب
وسته داشتن با اقـارب  يد ثمره و عواقب خوب پيسان بانا ‐۱

  .م آن باشديتحک يرا درست درک کرده در پ



  
  
  
 

 

 روابط با خويشاوندان٣٤

عواقب بد و ناگوار قطع رابطه با آنهـا را بدانـد کـه     چنانکه  
  .و ندامت نخواهد بود يشانيسر انجامش جز پر

ت و تحمل آزار و برداش ،دينما يآنها خوب يدر مقابل بد ‐۲
 يدار بـاق يپا يب رشته دوستين ترتيبه ا. ت آنها را داشته باشدياذ
  .گذشت خصلت مردان است: چنانکه گفته اند .مانديم

ـ : آمـد و گفـت   نزد آنحضرت  يشخصت است که يروا ا ي
نموده و صله رحم  يوستگيدارم که با آنها پ يمن اقارب! رسول اهللا

کنند و من با آنها يمن قطع مراوده م آنها با يورم ولآ يم يرا بجا
کنند و من در برابـر  يم يآنها با من بد يکنم وليم يکياحسان و ن

 يکه آنها بر من خشم و تنـد يرم در حاليگيکار م يشان از بردبار
مثـل   يباشـ  ياگـر چنانکـه گفتـ   «: رمودف آنحضرت  .ورزنديم

د رنـگ  شانرا مانن يرو( يخاکستر داغ را به آنها بخوران آنست که
شه همـراه  يو هم .)يشان ساخته ا يه رويو س يخاکستر کرده ا

ـ برد تا بر ا يبسر م يو مددگار ياريتو از طرف خداوند  ن روش ي
                                     .)۲۵۵۸: روايت مسلم( »يوه ادامه دهيو ش

شان چنانکه  يلغزش ها رفتن عذر آنها و عفو کردنيپذ ‐۳
م با برادران خود تعامل کرد آنچه را که در حـق  ه الساليوسف علي
بـا   وسف يخواستند و  اد آور شدند و معذرتيکرده بودند  يو

که داشت آنها را مورد عفو خود قرار داد و هرگـز بـر    ياخالق عال



   

 
 
 
 
 
 

 

٣٥  روابط با خويشاوندان

آنان خشم نکرد و گذشت کرد بلکـه از خداونـد خواسـتار عفـو و     
  .مغفرت آنان شد

کنـد  يجاد ميرا ا يوستمحبت و د يتواضع و شکسه نفس ‐۴
ــپــس با ــا همــه از اي ــد ب ــي ــا ين راه پ ش رفــت و در قــدم اول ب

  .شاوندانيخو
مردم  يب هايها و ع يده گرفتن بديو ناد يچشم پوش ‐۵

ن روش الفت و يا. بزرگان و راد مردان است يوه هاياز کردار و ش
 يچنانکه داللـت بـر صـفا   . دارديرا محکم و استوار نگه م يدوست
ـ گران از ايد با اقارب قبل از ديکند پس بايآن م يخنه و فرايس ن ي

  .ش رفتيراه پ
 يثـار و فـداکار  يشان و اقارب از سخاوت ايمقابل خو در ‐۶

  .بماند يو محکم باق يو محبت ناگستن يد کار گرفت تا دوستيبا
نگـذارد و از   انسان کوشا باشد تا منت خود را بر اقـاربش  ‐۷

ـ و احسان نما يخوب. بالمثل نکند آنها مطالبة ـ د بـه د ي دن مسـتمر  ي
و  يرا با آنان داشت سسـت  ياگر توان تعاون و همکار. آنان بپردازد
ز مانند خودش يانتظار نداشته باشد تا آنها ن ينکند ول يسهل انگار

  .کارها نباشند د قادر به همچويند شايه و رفتار نمايرو يبا و
عـت و مـزاج اقـارب امــر    يشـناخت خـو و خـواص و طب    ‐۸

ل و مـزاجش رفتـار صـورت    يـ است تا با هرکه مطابق م يورضر



  
  
  
 

 

 روابط با خويشاوندان٣٦

و قناعـت   يارت کردن در طول سال راضيکبار زيبه  يبعض. رديگ
هـا بـا تمـاس     يو بعضـ ) محـل سـکونت   ينظر بـه دور (کند، يم
دوسـت دارد تـا اقـاربش     يگريشوند، ديا نامه خشنود مي يفونيتل

طر دوام د بخـا يکنند، پس با يريگ احوال ياز و يشه گيبطور هم
با هرکه مطابق خواسـت و   شاوندانيان خويدار بودن روابط ميو پا

  .رديصورت گ دخورمزاجش بر
رد تـا اقـارب بتواننـد    يمورد اجتناب صورت گياز تکلف ب ‐۹

 يب يرا مردم انسان هايشان گردند، زيبدون هراس وارد منزل خو
  .دنداريمش را دوست يآال

ـ يز خشمگا ‐ ۱۰ مقابـل   ش از حـد در ين شدن و سرزنش ب
د يشده اند اجتناب شود، تا مانع د يکه مرتکب اشتباهيشاوندانيخو
  .د شان نگردديواد

جه بـا اقـارب خـود    ينت يده و بيفاياز بحث و نقاش ب ‐ ۱۱
خواهد تا بر جانب مقابـل غالـب   يد چون هرکه ميبه عمل آ يدار
  .کنديان اقارب بروز ميست که کدورت ها و عداوت منجايد، از ايآ

ـ و  يست کـه در آن نـاراحت  ين يچ اجتماعيه ‐ ۱۲ ا آزرده ي
ن يرد پس بر همه الزم اسـت در اصـالح ذات البـ   يصورت نگ يگ

شاوندان اسـت  يکه مورد پسند همه خو يبشتابند، خصوصا مردمان
طان را ينـد و شـ  يان اقـارب کوشـش نما  يـ ها م يدر رفع آزرده گ



   

 
 
 
 
 
 

 

٣٧  روابط با خويشاوندان

ـ نموده اختالف را شـعله ور نما  استفاده يره گينگذارند تا از ت د و ي
 .امنه آنرا به هر خانه و کاشانه بکشاندد

ـ هـا با  يو مهمان يخوش يدر برنامه ها ‐ ۱۳ قـبال نـام    دي
ماند، ن يد قلم باقيقاز اقارب از  يرد تا مبادا کسيصورت گ يسينو

 يفـون يتل ين و شـماره هـا  ينام هـا و عنـاو   يو اگر هر خانواده ا
داشته باشـند تـا در وقـت ضـرورت بـه آن        شياقارب را نزد خو

از اقـارب را در   يانا اگر کسياح. ند کار خوب خواهد بوديع نمارجو
خوش و نشست ها فراموش کـرد پـس بـال     ين برنامه هاينچنيا

که امکان  يو به هر شکل بشتابند يو يمعذرت خواه يدرنگ برا
 .دنيرا حاصل نما يت ويدارد رضا
نـد تـا هرکـه    يد عجلـه نما يراث بايم ميدر مورد تقس ‐ ۱۴

مخاصـمه و   يبـرا  يا صاحب شود و راهـ شريب خويقسمت و نص
ان اقـارب آشـفته و   يـ نماند و همچنان روابط م يناحق باق مطالبة
 .ر نشوديخلل پذ
 يگـر يد ا هر برنامـة يشاوندان در تجارت و ياگر خو  ‐ ۱۵

د قبل از همـه شـروط و قـرار داد را بطـور     يمشترکا کار نمودند با
ورت و امانت مش ،يثار و فداکاريسند و از راه ايح بنويواضح و صر

ک خود را مال خـود بشـمارد، و از   يش روند و هرکه مال شريبه پ
د هـر خـورد و بـزرگ    يبا. ندينما يگر چشم پوشيکدي يلغزش ها



  
  
  
 

 

 روابط با خويشاوندان٣٨

 .رنديسند و از صراحت در مورد کار بگيکار خود را بنو ةبرنام
 يبا اقارب بال و آفت بزرگ يد بدانند که دشمنيهمه با ‐ ۱۶
غالب شکست خورده و منهزم ها طرف  ين دشمنين چنياست، در

 .انکار خواهد بوديبوده و سودمندش ز
 ينـوبت  يد با اقارب شـان نشسـت هـا   يخانواده ها با ‐ ۱۷

ـ ن نشست ها ماهانه يا. داشته باشند رد تـا  يـ ا سـاالنه صـورت گ  ي
بمانـد و بهتـر اسـت     يدار بـاق يپا يمحبت و دوست ،وصلت ،الفت

کننـد تـا در   ن ين نشست ها تعـ ير اياز بزرگان را مسؤل تدو يکي
 .دنه آنرا به اجرا در آوريوقت مع
ـ در: اقـارب  يصندوق تعـاون  ‐ ۱۸ ن صـندوق همـه اقـارب    ي

بپردازد،  يا خانواده نظر به توان خود مبلغيشرکت نموده هر شخص 
از و ين کنند، و در وقت نيامانتکار را مسؤل آن صندون تع يوشخص

 .ن صندوق استفاده شودياز ا ،مشکل يضرورت بعد  از برس
داشته باشـند کـه    يمشورت سد مجليبا شاوندانيوخ  ‐ ۱۹

باشد  ير و بردباريمتشکل از بزرگان و مردمان با سنجش و با تدب
معزله را به طور مناسب حل و  يبتيا مصيتا در وقت وقوع مشکل 

 يريجلـوگ   يهمچنان از حدوث مشکالت مسـتقبل . فصل بتوانند
 .ندينما



   

 
 
 
 
 
 

 

٣٩  روابط با خويشاوندان

بهتر  يروانه يشاوندان ميان خويم يدر مزاح و شوخ  ‐ ۲۰
و مـزاح   يشـوخ  يد بـا و يکه تحمل مزاح را ندارد نبايساست و ک
 .رديصورت گ
که اقاربش پارچه و پود اوسـت کـه    د بدانديانسان با  ‐ ۲۱

تواند، عزت يو از آنها جدا شده نم کرد يتوان زنده گيبدون آنها نم
نرا يو ا. اوست يآنها ذلت و خوار يآنها عزت اوست، ذلت و خوار

ـ از اوند داشتن با اقارب عبادت اسـت و  يپبداند که  زين ن راه بـه  ي
ـ نمايخداوند متعال قربت حاصـل م  د، چنانکـه خداونـد متعـال و    ي

 يو اگـر کسـ  . ه نموده انديامبرش مسلمانان را به آن امر و توصيپ
شـانش  يبـا خو  ي، تعصب و نژاد پرستيرت جاهليننگ و غ بخاطر

نحرف شده اسـت  د بداند که از راه حق ميکند بايالفت و محبت م
 .     وستن نداردين پياز ا يو در نزد خداوند متعال بهره ا

                                                       
  نيو آخردعوانا أن الحمد هللا رب العالم

  
  

  



  
  
  
 

 

 روابط با خويشاوندان٤٠
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٤١  روابط با خويشاوندان
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