 ‐ 143596ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن آزار ﻣرﺳﺎﻧﻨﺪ ﭼﻪﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺳﻮال

ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﺣﻢ ﺷﺮﻋ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻗﻮام و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻗﻮم و ﺧﻮﯾﺸ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﻞ درﺳﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻣﺎ آزار ﻣرﺳﺎﻧﻨﺪ و از ﭼﺸﻢ زﺧﻢ و ﻃﺒﻊ ﺧﺒﯿﺜ ﮐﻪ دارﻧﺪ در ﻋﺬاﺑﯿﻢ .آﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ از ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ و اﻣﻮال
ﻣﺎ را ﻣدزدﻧﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪ و دروغ ﭘﺨﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘ در ﺣﻖ ﻣﺎ ﺑﺪی ﻣﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺣﻢ ﮐﺎرﻫﺎی آﻧﺎن از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻦ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻣﺎدرم و ﭘﺪرم ﮔﻔﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺮف ﻧﺰﻧﻨﺪ و در ﺣﺪ اﻣﺎن از آنﻫﺎ
دوری ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﻠﮥ رﺣﻢ و ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﺪﮐﺎران و ﺑﻠﻪ روﯾﺎروﯾ ﺑﺪی ﺑﺎ ﻧﯿ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
و ﺗَﺴﺘَﻮِي اﻟْﺤﺴﻨَﺔُ و اﻟﺴﻴِﯩﺔُ ادﻓَﻊ ﺑِﺎﻟﱠﺘ ﻫ اﺣﺴﻦ ﻓَﺎذَا اﻟﱠﺬِي ﺑﻴﻨَﻚَ وﺑﻴﻨَﻪ ﻋﺪَاوةٌ ﻛﺎﻧﱠﻪ وﻟ ﺣﻤﻴﻢ (۳۴) وﻣﺎ ﻳﻠَﻘﱠﺎﻫﺎ ا اﻟﱠﺬِﻳﻦ
ﺻﺒﺮوا وﻣﺎ ﻳﻠَﻘﱠﺎﻫﺎ ا ذُو ﺣﻆّ ﻋﻈﻴﻢ] ﻓﺼﻠﺖ ۳۴ :ـ [۳۵
)و ﻧﯿ ﺑﺎ ﺑﺪی ﯾﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ]ﺑﺪی را ﺑﺎ[ آنﭼﻪ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﻓﻊ ﮐﻦ ،آنﮔﺎه ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻮ و او دﺷﻤﻨ اﺳﺖ ﮔﻮﯾ
دوﺳﺘ ﯾﺪل ﻣﮔﺮدد ) (۳۴و اﯾﻦ ]ﺧﺼﻠﺖ[ را ﺟﺰ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﯿﺒﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻧﻤﯾﺎﺑﻨﺪ و آن را ﺟﺰ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻬﺮهای ﺑﺰرگ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ(
ﻋﻼﻣﻪ ﺳﻌﺪی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﯾﻌﻨ :اﻧﺠﺎم ﻧﯿﻫﺎ و ﻃﺎﻋﺎت ﺑﺮای ﺧﺸﻨﻮدی اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﺎ ﺑﺪﮐﺎری و ﮔﻨﺎﻫ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻢ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘ اوﺳﺖ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ
و اﺣﺴﺎن در ﺣﻖ ﺧﻠﻖ و ﺑﺪی در ﺣﻖ آﻧﺎن ﻧﻪ در ذات و ﻧﻪ در وﺻﻒ و در ﭘﺎداش ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ:
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ﻫﻞ ﺟﺰاء اﻹﺣﺴﺎنِ اﻻ اﻹﺣﺴﺎنُ ]اﻟﺮﺣﻤﻦ[۶۰ :
)ﻣﺮ ﭘﺎداش اﺣﺴﺎن ﺟﺰ اﺣﺴﺎن اﺳﺖ(
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﻧ ﺧﺎص ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺎﻫ وﯾﮋه دارد اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﯿ ﮐﺮدن در ﺣﻖ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪی ﮐﺮده و
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ادﻓَﻊ ﺑِﺎﻟﱠﺘ ﻫ اﺣﺴﻦ] ﻓﺼﻠﺖ[۳۴ :
)]ﺑﺪی را ﺑﺎ[ آنﭼﻪ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﻓﻊ ﮐﻦ(
ﯾﻌﻨ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴ از ﺑﻨﺪﮔﺎن در ﺣﻖ ﺗﻮ ﺑﺪی ﮐﺮد ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺴ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺰرﮔ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﺗﻮ دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺰدﯾﺎن و دوﺳﺘﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﯾﺎ ﮐﺮدار ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪی ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﻧﯿ در ﺑﺮاﺑﺮش رﻓﺘﺎر ﮐﻦ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﺮد ﺗﻮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻦ و اﮔﺮ
در ﺣﻘﺖ ﺳﺘﻢ ورزﯾﺪ ﺗﻮ او را ﺑﺒﺨﺶ و اﮔﺮ در ﻏﯿﺒﺖ ﺗﻮ ﯾﺎ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺣﺮف ﺑﺪی زد ﺗﻮ ﺗﻼﻓ ﻧﻦ ،ﺑﻠﻪ او را ﺑﺒﺨﺶ و ﺑﻪ
ﻧﺮﻣ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﺑﻮ و اﮔﺮ ﺗﻮ را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ و ﻗﻬﺮ ﮐﺮد ﺑﺎ وی ﺳﺨﻦ ﻧﯿﻮ ﺑﻮ و ﺳﻼم ﮐﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪی را ﺑﺎ ﺧﻮﺑ ﭘﺎﺳﺦ دﻫ
ﻓﺎﯾﺪۀ ﺑﺰرﮔ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫ آورد.
ﻓَﺎذَا اﻟﱠﺬِي ﺑﻴﻨَﻚَ وﺑﻴﻨَﻪ ﻋﺪَاوةٌ ﻛﺎﻧﱠﻪ وﻟ ﺣﻤﻴﻢ] ﻓﺼﻠﺖ[۳۴ :
)آنﮔﺎه ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻮ و او دﺷﻤﻨ اﺳﺖ ﮔﻮﯾ دوﺳﺘ ﯾﺪل ﻣﮔﺮدد(
ﯾﻌﻨ ﮔﻮﯾﺎ دوﺳﺘ ﻧﺰدﯾ و دﻟﺴﻮز اﺳﺖ.
وﻣﺎ ﻳﻠَﻘﱠﺎﻫﺎ ا اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﺻﺒﺮوا ]ﻓﺼﻠﺖ[۳۵ :
)و اﯾﻦ ]ﺧﺼﻠﺖ[ را ﺟﺰ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﯿﺒﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻧﻤﯾﺎﺑﺪ(
ﯾﻌﻨ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﻧﯿ دﺳﺖ ﻧﻤﯾﺎﺑﻨﺪ ﻣﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮ آنﭼﻪ ﺧﻮش ﻧﺪارﻧﺪ ﺻﺒﺮ دادهاﻧﺪ و ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
دوﺳﺖ دارد ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻓﻄﺮت ﻣﺮدم ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﺣﻖ آﻧﺎن ﺑﺪی ﮐﺮده ﺑﺎ ﺑﺪی رﻓﺘﺎر
ﻣﮐﻨﻨﺪ و از او در ﻧﻤﮔﺬرﻧﺪ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ آنﮐﻪ ﻧﯿ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﮔﺮدن ﻧﻬﺪ و ﭘﺎداش ﻓﺮاوان را ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺑﺪﮐﺎر ﺑﺎ
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ﮐﺎری ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ او ﺳﻮدی ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺪارد و ﺑﻠﻪ دﺷﻤﻨ را ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﺳﺎزد و ﻧﯿ در ﺣﻖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ از ارزش او ﮐﻢ ﻧﻤﮐﻨﺪ
ﺑﻠﻪ ﺑﺮﻋﺲ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮای اﻟﻪ ﺗﻮاﺿﻊ ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎزد او را ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﮔﺮداﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ]ﯾﻌﻨ ﺑﺨﺸﺶ[ ﺑﺮاﯾﺶ آﺳﺎن ﻣﺷﻮد و
ﺳﭙﺲ آن را ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯾﺎﺑﺪ.
وﻣﺎ ﻳﻠَﻘﱠﺎﻫﺎ اﻻ ذُو ﺣﻆّ ﻋﻈﻴﻢ] ﻓﺼﻠﺖ[۳۵ :
)و آن را ﺟﺰ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻬﺮهای ﺑﺰرگ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ(
ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ از ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی ﺧﻮاص ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎم واﻻ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآورد ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی ﻣﺎرم اﺧﻼق اﺳﺖ«.
در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۵۵۸از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﭘﺮﺳﯿﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎﻧ دارم ﮐﻪ
ﺑﺎ آﻧﺎن راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﯿ ﻣﮐﻨﻢ و در ﺣﻖ ﻣﻦ ﺑﺪی ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮدﺑﺎری
ﭘﯿﺸﻪ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻣورزﻧﺪ؟! ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﺧﻮراﻧ و ﺗﺎ وﻗﺘ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷ ﻫﻤﻮاره ﯾﺎوری از ﺳﻮی اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫ داﺷﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ در رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ را ﻧﺪارد و ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪی آﻧﺎن
را ﺑﺎ ﻧﯿ از ﺧﻮد دور ﮐﻨﺪ و ﻣﺗﺮﺳﺪ در ﺻﻮرت ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﺎن از ﺳﻮی آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺤﺮ ﯾﺎ دﯾﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ وی زﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ـ
ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺳﻮال ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ـ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ﺷﺮﺷﺎن از آﻧﺎن دوری ﮔﺰﯾﻨﺪ.
ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮادرش را ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ روز ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮ آنﮐﻪ ﺗﺮس اﯾﻦ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢﺻﺤﺒﺘ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ او ﺑﻪ دﯾﻦ او زﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ آن زﯾﺎﻧ ﺑﻪ دﯾﻦ ﯾﺎ دﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﺮﺳﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺎزه
دارد از او دوری ﮔﺰﯾﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺟﺪاﯾ زﯾﺒﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ زﯾﺎنﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ )اﻟﺘﻤﻬﯿﺪ(۱۲۷ /۶ :
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫﻤﺴﺮم ،ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم را اذﯾﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻢ دوری از آﻧﺎن و ﺗﺮک دﯾﺪارﺷﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
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اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ دﯾﺪار آﻧﺎن ﻣﻔﺴﺪهای ﺑﺮای ﺗﻮ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮت در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺗﻮاﻧ ﺑﻪ دﯾﺪار آﻧﺎن
ﻧﺮوی و ﻣﺗﻮاﻧ ﻫﻤﺴﺮت را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن ﻣﻨﻊ ﮐﻨ) ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠ اﻟﺪرب ۴۷۴ /۱۲ :ـ .(۴۷۵
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