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خداوند اوالد را ازعاق نگاه کند!
ّ
عاق پدر و مادر است .منظور از عاق در اصطالح شرع اذيت کردن و
يكى از گناھان بزرگ در دين مقدس اسالم
نافرمانی والدين است و اين امر گناه بزرگی است و از کباير گناھان در شرعيت اسالمی شمرده می شود  .حتی در
برخی از روايات اسالمی اين آزار ونافرمانی را در ّ
حد كفر می شمارند  .علماء و محققين اسالمي اقسام عاق را در
نکات ذيل چنين فورمولبندی نموده اند:
 آزار وناراحت كردن پدر و مادر)والدين و يا يكي از آنھا( از جمله عدم پرداخت نفقۀ آنھا .در حکم شرع اسالمی وقوانين مدرن جھان ھمين است که اگر پدر ومادر فقير باشند ،بر اوالد واجب است که در تھيۀ نفقۀ والدين اقدام نمايد ،كه
ترك اين وظيفه و عدم عمل به مقتضای آن در صورت استطاعت ،گناه کبيره می باشد.
 حالت بدتر ھمان غصب مال ودارائي پدر و مادر و ايجاد موانع و يا ممنوع نمودن آنھا از ّحق خودشان .اين عمل در
جنب اين که از جملۀ گناھان کبيره به شمار می رود  ،بلكه پايمال کردن حق الناس نيز به شمار رفته که باز ھم اين عمل
از نيزجملۀ گناھان کبيره می باشد .
 بردن آبرووعزت مادر وپدر و غيبت آنان ،يا تھمت زدن به آنھا ،يا مكر و خدعه و يا دشمنى و امثال اينھا با آنان ،وّ
عاق پدر و مادر را دارد ،گناه آبروريزى و تھمت و غيبت ،بھتان و امثال اينھا را
اين قسم عالوه بر اين كه گناه بزرگ
نيز دارد .بھتان نيز از گناھان بس بزرگ در دين اسالم به شمار می رود.
 کينه ،عداوت ،تندی ،پرخاشگرى ،دشمنی ،دادن فحش به آنھاّ ،حتى قھر وچيغ زدن بر سر آنھا و ازين اين قسم ھمان
ّ
عاقى است كه در قرآن كريم و روايات متعدد احاديث صحيح از گناھان كبيره شمرده شده اند .
قرآن عظيم الشأن واحاديث نبوی از انجام اين عمل ،فرزندان را بر حذر داشته و منع نموده است  .به صورت کل
منظور از عاق ،اذيت کردن و نافرمانی از والدين است وطوری که گفتيم اين امراز گناھان کبيره به شمار می رود.
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بخاری و مسلم از انس روايتکردهاندکه دربارۀ گناھانکبيره گفت يا از او سؤال شد که فرمود » :شريک قرار دادن به
خدا ،کشتن انسان بناحق ،و نافرمانی و عقوق والدين ،ھان بدانيد که بزرگترينگناه کبيره سخن بدروغ يا شھادت بدروغ
است «.به روايت ابوبکره پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم گفت »:أال أنبئکم بأکبر الکبائر؟ قلنا :بلی يا رسول ﷲ .قال:
االشراک با  ،وعقوق الوالدين  -وکان متکئا قجلس وقال :اال وقول الزور وشھادة الزور ( ...آيا میخواھيد بزرگترين
گناھان کبيره را به شما بگويم؟ گفتيم آری ای رسول ﷲ ،فرمود شريک قراردادن برای خدا و نافرمانی و عقوق والدين
و او تکيه داده بود و نشست و گفت :ھان سخن دروغ و شھادت بدروغ و پوچ و بیاساس( .آنقدر آن را تکرارکرد که
ترسيديم و گفتيم ای کاش پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم آن را رھا میکرد .
خوانندۀ محترم ،برادر و خواھر معزز!
با تأسف بخشی از مسلمانان از دين دور شده ،حقوق و وجايب خويش را مانند يك انسان و يك مسلمان يا نمی دانند ،يا آن
را بس سھل و يا ھم کم توجھي داشته و مرتكب گناھان کبيره وتخطي از اصول انساني و خطرناك مي شوند.
معنی ومفھوم عاق وعقوق را به طور دقيق نمی دانند و طوری تصور می کنند که اگر پدر و يا مادر فرزند خود را
عاق کرد او ديگر از حقوق فرزندی خالص شده وحتی از گرفتن ميراث نيز محروم می گردد .در حالي كه عواقب اين
حالت فرا تر و سيعتر ازين است .
می خواھم خدمت برادران و خواھران محترم به عرض رسانم که اصل حکم چنين نيست  .طوری که در فوق تذکر
داديم که حالت عاق يا عقوق به اثر نافرامانی پدر ومادر وعدم رعايت حقوق شرعی والدين به وجود می آيد که گناه
کبيره می باشد.
فرزند مسلمان به حکم قرآن ودساتير پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم بايد اطاعت از اوامر شرعی مادر وپدر را به عمل آرد،
ودر اوامری که جنبه شرعی نداشته باشد  ،با آنھم اوالد بايد در مورد عدم اطاعت خويش به لھجۀ آرام ومؤدبانه به
والدين قناعت داده وبرايش توضيح دھد که اجرای اين امری که شما فرموديد ،اگر من آن را انجام دھم شامل گناه می
گردم  .به ھمه حال با عاق کسی از پسری نمی برايد واز حق فرزند بودن خارج نمی گردد كه در مورد حقوق ميراث
محروم به حث مفصل مطلبد اما مختصر از حقوق ميراث محروم نمی گردد ولی بايد بدانيم که نافرمانی از امر والدين
وعدم اطاعت از آنھا گناه کبيره بوده که خداوند اوالد را ازعاق نگاه کند .يكي از حاالتی كه فرزند و اوالد از ميراث
محروم مي گردد ھمانا خارج شدن از دين اسالم است .الھي ما را ھدايت نيكي و توان اين اعطا فرما كه حقوق والدين را
كماھو اداء و به جای اوريم .امين يارب العالمين
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