
احسان به والدین از دیدگاه فقهی
عمران خاتون1

چکیده
مهم ترین اصل اخالقی در مکتب اس���الم، احترام به پدر و مادر اس���ت. در آیات و روایات، 
که بعد از توحید و یکتاپرستی، احسان  کید بسیاری در این مورد شده  است، به طوری  تأ
کرده  ح می کنند. این مقاله، احسان به والدین را از دیدگاه فقها بررسی  به والدین را مطر
که حکم احسان به والدین چیست؟ نتایج به  و درصدد پاسخ گویی به این سوال است 
که حرمت عقوق والدین و وجوب احس���ان، به مقدار عدم  دس���ت آمده نش���ان می دهد 
که احسان در مورد آنها  صدق عقوق اس���ت. احس���ان، عنوان عام اس���ت و همه اموری را 
صدق می کند، شامل می شود. احسان، نسبت به والدین عام است و شامل مسلمان و 

غیر مسلمان، زمان حیات و بعد از فوت، امور مالی، عاطفی و اخالقی می شود.
کلیدی: احسان، والدین، فقه. گان  واژ

1. مقدمه
کردن اس���ت. ضد آن قبح و بدی است. احسان  احس���ان در لغت، مصدر باب افعال به معنی نیکی 

ی���ا در موضوع���ات خارجی م���ادی و معنوی، یا در ق���ول و عمل و یا در صفات قلبی اس���ت. منظور از 

احسان، عمل نیکو یا معاشرت به معروف با دیگران و یا علم و معرفت اتقان و احکام است. احسان 

که ب���ر رفق و محبت  در اغل���ب م���وارد، ب���ر قول َلین و نرم و لطیف همراه با ش���فقت و عطوفت اس���ت 

لت دارد. احسان با مال  که موجب نفرت است نیز دال لت دارد و همچنین بر پرهیز از قول غلیظ  دال

و افعال صالح تحقق می یابد )األزهری المالکی، النفراوی، 1415، 2/ 383-382(، بنابراین احسان 

فعلی ستودنی است )لنگرودی، 1385، 1/ 160(.

گفت: تمام افعال خیر می تواند تحت  که در مورد آن می توان  احسان، مفهوم عام اخالقی است 

گیرند. خداوند می فرماید: »ان اهلل یأمر بالعدل و االحسان؛ خداوند  دو عنوان )عدل و احسان( قرار 

کارهای  به عدالت و احس���ان فرمان می دهد« )نحل: 90(. معنای عام احس���ان وس���یع است و تمام 

مثبت و ارزشمند اخالقی را شامل می شود )مصباح، 1383، 1/ 85(.

کستان. کارشناسی ارشد فقه خانواده، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از پا 1. دانش پژوه 

دوفصلنامه تخصصی پژوهش های فقهی زنان و خانواده / سال اول/ شماره دوم/ پاییز و زمستان 1398/ 28-21
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در معنای خاص منظور از احس���ان، بخش���ش به دیگران اس���ت )مصباح، 1383، 1/ 85( مانند 

کین و... آمده، منظور فروتنی نیس���ت، بلکه ارائه  که احس���ان ب���ه والدین ذی القربی و مس���ا جایی 

کار حس���ن و نیك است و زمانی به معنای  گاهی به معنای انجام دادن  خدمات اس���ت. »احس���ان« 

که در اینجا معنای دوم مراد است )جوادی آملی، 1378، 18/ 161(. نیکی به دیگری 

2. حکم احسان به والدین

2-1. قول اول: احسان به والدین در صورتی که ترک آن موجب ایذاء والدین باشد، واجب است.

 احس���ان، حکم���ی اخالق���ی و عاطفی اس���ت و با وظیف���ه فقهی امر به مع���روف و نه���ی از منکر تنافی 

کرد و نباید به بهانه امر به مع���روف و نهی از منکر، از وظیفه  ن���دارد، بلک���ه باید به هر دو حک���م عمل 

که با او به ش���دت رفتار می شود: »َاِشّداُء َعَلی  کافر حربی باشد  احس���ان س���رباز زد؛ مگر مورد حکم، 

که حکمی فقهی اس���ت، متفاوت اس���ت؛ مثاًل  الُکّفار«. احس���ان به دیگران، با رعایت حقوق واجب 

تأمی���ن هزین���ه والدین نیازمند، بر فرزند واجب اس���ت؛ اما احس���ان در فروتن ب���ودن، احترام کردن و 

گش���اده رویی با آنها اس���ت. در این آیه، احس���ان، انجام دادن تکالیف فقهی و حقوقی نیست، بلکه 

رفتاری اخالقی و عاطفی اس���ت، از این رو درباره احس���ان به ارحام و همس���ایگان نیز س���فارش شده 

کرد و بس���یاری از همس���ایگان نیز  در حالیکه به ارحام واجب النفقه، نباید صدقات واجب پرداخت 

ممکن است نیازمند نباشند. 

مفاد دعوت به احس���ان، قدر مش���ترِك بین وجوب و ندب، یعنی اصل رجحان اس���ت؛ به  طوری 

گر ترک احس���ان با عقوق، قطع رحم و ایذای والدین همراه باش���د، چنین احسانی واجب است  که ا

وگرنه مس���تحب است )مشکینی، بی تا، ص 105؛ بحرانی، 1413، ص 110؛ جوادی آملی، 1378، 5/ 

که این آیه به دو چیز دستور نداده: یکی امر به  359(. آنچه این احتمال را تأیید می کند این اس���ت 

احسان و دیگری نهی از عقوق و ایذاء، بلکه فقط به یک  چیز دستور می دهد و آن خصوص احسان 

که استفاده دو مطلب از آن بعید نیست؛ مانند: »...و  اس���ت. هر چند در آیات دیگر، تعبیری اس���ت 

« و آن دو مطلب، یکی اس���تحباب  ً
میا كر تهنرمها و قل هلما ق���واًل  ... ف���ا تقل هلم���ا أف و ال

ً
بالوالدی���ن إحس���انا

احس���ان به والدین و دیگری حرمت عقوق آنان اس���ت )حسینی شیرازی، 1423، ص 153؛ جوادی 

آملی، 1378، 5/ 359( و در نیکو حسن بودن عقلی احسان به والدین اشکالی نیست.

پس احس���ان، به معنای معروف در نزد عقال اس���ت؛ عنوان اولی آن مستحسن در نزد عقل است 

و مس���تحب شرعی است و خودش به نفسه از مس���تقالت عقلیه است )مشکینی، ص 105؛ جوادی 

آملی، 1378، 5/ 359(.
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2-2- قول دوم: وجوب احسان به والدین

ج از تعریف احس���ان  که منظور از آن اصطناع به معروف اس���ت و این احس���ان خار احس���ان به والدین 

است که وجوب اخالقی داشت و عقل به آن حکم می کرد؛ زیرا در آیات، احسان به والدین همراه با امر 

توحید و نهی از ش���رک آمده است؛ پس احسان به والدین وجوب شرعی بر فرزند دارد )نجفی، 1404، 

21/ 24؛ بحرانی، 1413، 106/8؛ هاش���می ش���اهرودی و همکاران، 1423، 3/ 129؛ ش���بیری زنجانی، 

1419، 22/ 7074(. میرزاى قمی می نویسد: »در وجوب احسان به والدین، اسالم شرط نیست، بلکه 

کرد« )میرزای قمی، 1413، 1/ 241(. کافر هم باشند، باید به ایشان احسان  گر والدین  ا

2-3. ادله قول اول

2-3-1. آیات

کنید... .« )بقره: 83( ...«؛ ...و  به والدین احسان 
ً
واِلَدْیِن ِإْحسانا

ْ
آیه اول: قول خداوند تعالی: »... َو ِبال

آیه دوم: 

كنِی  سا َ َیتامى  َو الْ
ْ
ىب  َو ال ُقْر

ْ
 َو ِبِذی ال

ً
واِلَدْیِن ِإْحسانا

ْ
 َو ِبال

ً
َو اْعُبُدوا اهَّلَل َو ال ُتْش���ِرُكوا ِبِه َش���ْیئا

ْم... . 
ُ

مْیاُنك
َ
ْت أ

َ
ك

َ
���بیِل َو ما َمل ْنِب َو اْبِن الّسَ َ اِحِب ِبالْ ُنِب َو الّصَ ُ ���اِر الْ

ْ
ىب  َو ال ُقْر

ْ
���اِر ِذی ال

ْ
َو ال

کنید، همچنین به  خدا را بپرس���تید و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی 
خویش���اندان و یتیمان و ماسکین و همسایه نزدیک و همس���ایه دور و دوست و واماندگان در 

کنید... . )نساء: 36( سفر و بردگان نیکی 

ب���ه نظر می رس���د، ترتیب ذکری موجود در آیه، بر اس���اس ترتیب اهمیت اس���ت؛ هرچند با حرف 

که احسان  کرده،  ترتیب بیان  نشده است )جوادی آملی، 1378، 5/ 361(. نخست طبقه ای را ذکر 

که باز نس���بت به س���ایر  کرده،  ب���ه آن از هم���ه طبق���ات دیگر مهم تر اس���ت و بعد طبقه دیگری را ذکر 

طبقات استحقاق بیشترى براى احسان دارد.

که پیداس���ت از هر طبقه دیگرى به احس���ان مستحق ترند، چون پدر  کرده،   ابتدا پدر و مادر را ذکر 

که آدمی به آن دو اتکا دارد و جوانه وجودش روى آن دو تنه روییده، پس  و مادر ریش���ه و اصلی اس���ت 

از سایر خویشاوندان به انسان نزدیک ترند. بعد از پدر و مادر، سایر خویشاوندان را ذکر می کند و بعد 

از خویشاوندان، در میانه اقرباء، یتیم را مقدم می داند؛ یتیمان به دلیل خردسالی و نداشتن متکفل 

و سرپرس���ت، اس���تحقاق بیش���ترى براى احس���ان دارند. هر یک از عناوین »والدین«، »ذی القربی«، 

کین«، به طور مستقل موضوع حکم احسان است و ظاهر ترتیب ذکری، ذکر عناوین  »یتامی« و »مسا

بر اساس اولویت و اهمیت احسان به صاحبان آنها است. )جوادی آملی، 1378، ص 354(
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که احسان به والدین،  در نتیجه، با قطع  نظر از سایر ادله، نفس آیه مورد بحث دلیل بر آن است 

مهم تر از احس���ان به صاحبان عناوین دیگر و احس���ان به ذی القربی مهم تر از احس���ان به یتیمان و 

کین است. )جوادی آملی، 1378، ص 361( کین و احسان به یتیمان مهم تر از احسان به مسا مسا

کردیم به  ...؛ و به انسان سفارش 
ً
ْنس���اَن  ِبواِلَدْیِه ِإْحسانا ِ

ْ
ْیَنا ال آیه س���وم: قول خداوند تعالی: »َو َوّصَ

کند... « )احقاف: 15( پدر و مادر احسان 

از نظر حکم ش���رعی، قبل از بلوغ و در برخی از مواقع بعد از بلوغ، فقط پدر بر فرزند والیت دارد. 

که پس از س���فارش به احس���ان و نیکی ب���ه پدر و م���ادر، تنها از مش���قت ها، رنج ها و  از جمل���ه آیات���ی 

سختی های مادر یاد می کند، این آیه است:

ْر یل َو 
ُ

ِن اْش���ك
َ
ُه یف عاَمنْیِ أ

ُ
ُه َوْهًنا َعیل َوْه���ٍن َو ِفصال ّمُ

ُ
ْت���ُه أ

َ
ل ِلْنس���اَن ِبواِلَدْی���ِه َحَ

ْ
ْیَن���ا ا َو َوّصَ

صیُر.  َ ِلواِلَدْیَك ِإیَلَّ الْ

که( مادرش به او باردار ش���د، در  و انس���ان را وصیت به پدر و مادرش س���فارش کردیم )چرا
حالی که )با رشد جنین( به  تدریج ناتوان و ناتوان تر شد و از شیر بازگرفتن او در پایان دو سالی 

است. )لقمان: 14(

کریمه، خداوند متعال، احساسات را نسبت به مادر تحریک می کند و آن اینکه ُنه ماه  در این آیه 

کرد و از نیرو و توانش تو را نیرو بخش���ید و بدین ترتیب  کمتر، س���نگینی تو را حمل  یا قدری بیش���تر یا 

رفته رفته ناتوان شد تا تو را بر زمین قرار داد و آن روز نیز نیاسود؛ بلکه به طور معمول و متعارف تا دو 

که مادرت چه رنج ها و سختی ها را  س���ال متکفل تغذیه  تو ش���د و به  راستی باید به یاد داشته باشی 

در این دوران متحمل ش���ده اس���ت )گوهری، 1373، ص 196(: »حملته امه وهنا علی وهن«. بنا بر 

گروهی همچون ابن عباس و قتاده واژه »وهنا« را به مفهوم شدت و سختی  ک و حس���ن،  نظر ضحا

کرده اند. )طبرسی، 1380، 11/ 216(  کودک، تفسیر  کوشش تا مرحله والدت  و تالش پس از تالش و 

گرفتار انواع  که م���ادران در دوران ب���ارداری  از نظر علمی نیز ثابت  ش���ده و تجربه نش���ان داده اس���ت 

گر جبران نش���ود ناراحتی هایی را برای آنان به وجود می آورد و این مطلب در  که ا کمبودها هس���تند 

که ش���یر از شیره  جان مادر است. به هرحال، مادر در این سی  دوران ش���یر دادن نیز ادامه دارد؛ چرا 

کاری را هم از نظ���ر روحی و عاطفی و   و س���ه م���اه )دوران حمل و دوران ش���یرخوارگی( بزرگ ترین فدا

جسمی در مورد فرزندش انجام می دهد. در آیه به هر دو موضوع توصیه می شود؛ ولی  هنگام بیان 

کند )مکارم  زحم���ات،  بر زحم���ات مادر تکیه می کند تا انس���ان را متوجه ایثارگری ها و حق ب���زرگ او 

شیرازی، 1383، 17/ 51(.

وِلَدْیِن 
ْ
 َو ِبال

ً
 ُتْش���ِرُكوا ِبِه َش���ْیئا

ّ
ال

َ
ْم أ

ُ
ْیك

َ
ْم َعل

ُ
ك ّبُ َم َر  م���ا َحّرَ

ُ
ْتل

َ
ْوا أ

َ
 َتعال

ْ
آی���ه چهارم: قول خداون���د تعالی: »ُقل
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کرده، برایتان بخوانم، چیزی را شریک خدا  ...؛ بگو بیایید آنچه را پروردگارتان بر ش���ما حرام 
ً
ِإْحس���انا

کنید... « )انعام: 151( قرار ندهید و به پدر و مادر احسان 

خداوند امر به احسان را در موضع نهی از اساء قرار داده است؛ به دلیل مبالغه و بیان اینکه ترک 

کرد و می توان فهمید ترک احسان به  منزله شرک در  کافی نیست بلکه باید به والدین احسان  اساء 

نهی و قبح است )هاشمی شاهرودی و همکاران، 1423، 10/ 321 ؛ اردبیلی، بی تا، 393(.

َغّنَ ِعْنَدَك 
ُ
 ِإّما َیْبل

ً
واِلَدْیِن ِإْحس���انا

ْ
 ِإّیاُه َو ِبال

ّ
 َتْعُبُدوا ِإال

ّ
ال

َ
���َك أ ّبُ آی���ه پنجم: قول خداوند تعالی: »َو َقیض  َر

؛ و پروردگارت فرمان قاطع داده  ً
میا َكِر  

ً
ما َقْوال ُ  لَ

ْ
ْرمُها َو ُقل ّفٍ َو ال َتهْنَ

ُ
م���ا أ ُ  لَ

ْ
ِكاُهم َفا َتُقل ْو 

َ
َحُدمُه���ا أ

َ
ِكَب���َر أ

ْ
ال

کنارت به پیری رسند  کنید، هرگاه یکی از آنان یا هر دو در  که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی 

به آنان اف مگو و بر آنان پرخاش نکن و به آنان سخنی نرم و شایسته بگو«.)اسراء: 23(

...؛ انسان را درباره پدر و مادرش به 
ً
ْنساَن ِبواالَدْیِه ُحْسنا ِ

ْ
ْیَنا ال آیه ششم: قول خداوند تعالی: »َو َوّصَ

کردیم... )عنکبوت: 8( کردن سفارش  نیکی 

2-3-2. روایات

وایت اول الف( ر

فهما أن یس���أاله ش���یئا مما حیتاجان إلیه 
ّ
و ق���ال أبوعب���داهَّلل؟ع؟ یف خبر أىب والد: »بأن حیس���ن صحبهتما و أن ال یكل

كان���ا مس���تغنینی«. )صدوق، 1413، 6/ 360؛ ح���ر عاملی، 1409، ص 1( حس���ن بن محبوب، از أبو   و إن 

گف���ت: از أبو عب���داهلل  جعفربن محم���د صادق؟ع؟: درب���اره  قول  که  کرده اس���ت  د  حّن���اط روای���ت 
ّ

وال

که این احسان چیست؟ امام فرمود: »احسان  کردم  « سؤال  ً
واِلَدْیِن ِإْحس���انا

ْ
خداوند عّز و جّل: »َو ِبال

گر چه  کنند، ا که چیز مورد احتیاجشان را از تو سؤال  کنی  که حّق صحبتشان را نیکو ادا  این است 

مس���تغنی باشند...«. این روایت، ظهور در اخالقیات دارد؛ همچنین عدم التزام فقها به وجوب در 

گونه موارد ظهور دارد )سبزواری، 1413، 7/ 386( این  

وایت دوم ب( ر

ق���ال الّصادق؟ع؟: بّر الوالدین من حس���ن معرف���ة العبد باهَّلل تعایل، اذ العبادة اس���رع بلوغا 

بصاحهبا إیل رىض اهَّلل تعایل من بّر الوالدین املسلمنی لوجه اهَّلل تعایل، الّن حّق الوالدین مشتّق 

كانا عیل مهناج الّدین و الّس���ّنة و ال یكونان مینع���ان الولد من طاعة اهَّلل  م���ن ح���ّق اهَّلل تعایل اذا 

تعایل إیل معصیته و من الیقنی إیل الّشّك و من الّزهد إیل الّدنیا.

حض���رت ام���ام ص���ادق؟ع؟ می فرماید: حس���ن س���لوک و نیکویى به پ���در و م���ادر، نتیجه 
که تحصیل رضاى والدین و نیکویى به ایش���ان از سایر اعمال  ش���ناخت پروردگار اس���ت، چرا 
حس���نه بیش���تر و پیش تر صاحب خود را به رحمت الهی و رضاى او نزدیک می کند، به ش���رط 
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آنکه والدین مسلمان باشند و نیکویى به ایشان فقط برای خدا باشد، چرا که حّق پدر و مادر، 
که به راه  مشتّق از حّق پروردگار است و خدمت به ایشان، خدمت به الهی است به این شرط 
حّق و دین مستقیم باشند؛  فرزند را از اطاعت و بندگی خداوند متعال منع نکرده و وى را به 

که دارد به شک مایل نکنند.  معصیت و نافرمانی فرمان ندهد؛ و فرزند را از یقینی 

که واجب است و ترغیب نکنند به  مثل آنکه مانع نشوند او را از تحصیل علم و تحصیل اجتهاد، 

گر فرزند  که اطاعت در این صورت واجب و جایز نیس���ت؛ همچنین ا که مش���کوك فیه اس���ت.  تقلید 

به دنیا عالقه چندانی نداش���ته باش���د و راغب به زهد و تقوى باش���د و والدین خالفش خواهند، باز 

اطاعت الزم نیست.

وایت سوم ج( ر

و اّما یف باب العشرة فدارمها و ارفق هبما و احتمل اذامها حنو ما احتما عنك یف حال صغرك  

كول و امللبوس  و ال حتّول وجهك عهنما و ال ترفع  و ال تضّیق علهیما مّما قد وّس���ع علیك من املأ

صوتك فوق اصواهتما، فاّن تعظیمهما من امر اهَّلل تعایل و قل هلما باحس���ن القول و الطفه، فاّن 

اهَّلل ال یضیع اجر املحسننی . )شهید ثاین، ىب تا، ص 437(

گر از ایشان  در مورد معاش���رت  و س���لوك با والدین ، باید به طریق مدارا و هموارى باش���د و ا
کودکی زحمت بس���یار و آزار بى ش���مار از تو  که ایش���ان در  اذّیت���ی به تو رس���د، تحّم���ل کن؛ چرا 
کنی و متحّمل آزار ایش���ان شوى س���هل باشد؛ و باید  گر در بزرگی رعایت ایش���ان  کش���یده اند، ا
تنگ نگیرى به والدین از آنچه خداى تعالی به تو وس���عت داده است و تنگ نگرفته است از 
خورش و پوش���ش؛ و رو مگردان از والدین و بلند مکن صداى خود را بلندتر از صداى والدین 
که نیکویى  گو، نه از روى درش���تی؛ چرا  و هر چه می گویى با ایش���ان از روى لطف و مهربانی 
ت���و ب���ه والدین، موجب نیکویى خدا اس���ت به تو که با پدر و مادر در مق���ام  نیکویى و مهربانی 
ک���ه خداوند عالم ضایع  باش���ی، خداون���د عالم نیز با تو در مقام مهربانی و لطف می ش���ود؛ چرا 

نمی گذارد مزد نیکوکاران را.

وایت چهارم د( ر

که حضرت س���ّجاد؟ع؟ هرگز ب���ا والدین چیزى نمی خورد. س���بب ای���ن از آن حضرت  روای���ت اس���ت 

که نظر ایشان به او باشد و موجب عقوق  کنم به لقمه اى  که س���بقت  پرس���یدند. فرمود: »می ترسم 

من ش���ود«. )ش���هید ثانی، بی تا، ص 438( این موارد از عقوق نیست بلکه از مباحث اخالقی است 

کس���ی منکر آن نشده  که در دین مرجوح و پس���ندیده اس���ت. این روایات ظهور در اخالقیات دارد و 

است و ظاهر عدم التزام فقها به وجوب در این گونه موارد است. )سبزواری، 1413، 7/ 386( از نظر 

که در صورت ترک باعث ایذاء والدین ش���ود و هر نوع احس���انی از نظر  فقهی احس���انی وج���وب دارد 

اخالقی راحج است )بحرانی، 1413، ص 110(.
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3. نتیجه گیری 
با توجه به آیات و روایات چند نکته به دست می آید:

که در مس���ائل اعتقادى و اح���کام فقهی و حقوقی از بنی  کنار پیمانی  اول( خداون���د س���بحان در 
گرفته و با آنها پیمان می بندد؛ زیرا اخالق،  گرفته، درباره مس���ائل اخالقی نیز از آنها تعّهد  اس���رائیل 
که  گام بردارد  در س���عادت جامعه انس���انی تأثیرى بنیادین داش���ته و اّمتی می تواند در راه سعادت 
کین  کرده و نسبت به سرپرستی ایتام و مسا اصول اخالقی را درباره خانواده و ارحام خویش رعایت 

کند.  و ضعیف آن جامعه، احساس مسؤ لیت 
دوم( وجوب احسان به مقدار عدم عقوق است، در نتیجه آنچه حرمت دارد، عقوق والدین است.

لت بر وجوب احسان می کند، وجوب آن استغراقی نیست؛  سوم( بنابر فرض قبول اینکه آیه، دال
گر فردی در تمام  چون ممکن نیس���ت التزام به وجوب احس���ان شامل تمام افراد احسان باش���د و ا
عمر به احس���ان به والدین مش���غول باش���د، نمی تواند تمام افراد احس���ان را انجام دهد، پس صرف 

که به وسیله دادن مال تحقق پیدا می کند.  کافی است  وجود احسان 
لت دارد. چهارم( احسان، عنوان عام بوده و به هر نوع از انواع احسان دال

لت بر مبالغه دارد.  پنجم( مطلق بودن احسان در برخی از موارد دال
لت بر تکرار نمی کند چه برسد به عموم احوالی؛ پس در اینجا هم امر به احسان،  ششم( امر، دال

لت بر وجوب همه احوال احسان نمی کند.  دال
هفتم( احسان نسبت به والدین مطلق است.

کفر و غنا مانع اند و نه اس���الم و فقر ش���رط؛ از این رو  گروه های یاد ش���ده در آیه، نه  در احس���ان به 
���َك ِبِه ِعلٌم َفا 

َ
یَس ل

َ
ن ُتش���ِرَك ىب ما ل

َ
ب���ه  صراح���ت درباره والدین چنین آمده اس���ت: »و ِان جاَهداَك َعیل ا

وفا... )لقمان:15(؛ یعنی وقتی والدین می کوشند شما مشرک شوید،  نیا َمعر
ُ

ُتِطعُهما و صاِحهُبما یِف الّد

از ایش���ان پیروی نکنید؛ ولی در مس���ائل دنیوی با آنان معاش���رت نیک داش���ته باشید. ضمن نهی 
از اطاع���ت اعتقادی از آنها به احس���ان به والدین س���فارش ش���ده، بنابراین از این آیه نیز اس���تنباط 

کفر مانع است و نه اسالم شرط. که در احسان به والدین، نه  می شود 
احسان به والدین به امور مالی اختصاص ندارد بلکه مسائل عاطفی و اخالقی را نیز در برمی گیرد 

و این تنها به زمان حیات مربوط نیست و پس از مرِگ آنها را هم شامل می شود.
کارب���رد آن با حرف  کار می رود.  هش���تم( »احس���ان«، هم با حرف »ب���اء« و هم با حرف »إل���ی« به 
»باء«، تداوم و استمرار را می رساند؛ ولی با »إلی« اینطور نیست، پس بر پایه »و بالواِلَدیِن ِاحسانا«، 
احس���ان به والدین و دیگر نامبردگان در آیه همواره الزم است، وگرنه احسان بالوالدین و ... صادق 

نیست، بلکه احسان »إلی الوالدین و...« خواهد بود.
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