
   حقوق خانواده در رساله حقوق امام سجاد
*الموالمسلمیندکترمصطفیآزادیاناالسحجت

 مقدمه
های رسیدن به قرآ  ویژه پدر و مادر، از راه از نگاه اسالم رعایت حقوق خویشان و نیکی به آنها به

ِ»فرموده اسهت:  امام حسین 1الهی است. لَک،ِاَبلاَک،ِاُختَلَک،ِاَخلاَک،ِثُلمو ِابَدأِِبَمِْتَُعوُل:ِاُمو
ایت حقوق خویشاوندی[ از خانواده خود آغاز کن: نخست بهه مهادرت، ]در رع 2؛َاينَاَکَِفَاينَاکَِ

حقهوق «. ترنهد پدرت، خواهرت، برادرت؛ سپس با رعایت مراتب نزدیکان، هر یک به تهو نزدیک
شهود. در  رود، به دو قسم مهالی و آبرویهی تقسهیم می الناس به شمار می خانواده که بخشی از حق

ران احترام بگذارد و بهدون اذن در آنهها تصهرف نکنهد. در حقوق مادی، شخ  باید به اموال دیگ
حقوق آبرویی، شخ  نباید کاری کند که موجب هتک حرمت والهدین، همسهر، فرزنهدان و یها 

از خداونهد سهؤال کهرد:  در معهراج پیهامبر اکهرم»فرمهوده اسهت:  دیگران شود. امام باقر
ِرمود: پروردگارا! منزلت مؤمن در نزد تو چگونه است  خداوند ف َِأَهاَ ِِللىَِوِليَلا َِفَقلد   ْ ُدَِم يَاُِمَحمو

ُ َِشىِ  َْ ِليَاِئىِبَاَرَزِنىِِبال ُمَحاَربَِ َِوَِأنَاَِأس  ِةَِأو  َْ هر کهه بهه دوسهتی از مهن اهانهت کنهد، 3؛ٍءِِإلَىِنُص 
 ایهن روایهت، دربهاره بهه«. ترم یاری دوستانم، از هر چیز شتابان  آشکارا به جنگ من آمده و من به

اهانت به مؤمن و بردن آبروی اوست. اگر مصداق مؤمن پدر، مادر، همسر، یا فرزند انسان باشد، 
 تر خواهد بود.  گناهد بزرگ

هاسهت.  یکی از مشکالتی که امروزه با آن درگیر هستیم، رفتارههای ناشایسهت برخهی از خانواده
والهدین نیهز نسهبت بهه تربیهت  ای از برخی فرزندان با والدین خود رفتاری شایسته ندارنهد و پهاره
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گیرند و مشکالتی را  کنند. بعضی از همسران حقوق متقابل را نادیده می فرزندان خود کوتاهی می
توانهد تها  ، میکنند. بازخوانی و تأملی ژرف در رساله حقوق امام سهجاد بر جامعه تحمیل می

 های موجود را بگشاید و از مشکالت جامعه بکاهد.  حدود زیادی گره
است که آن را ابهوحمزه  مالیهمتوفهای  ، عنوان حدیثی طوالنی از امام سجاد«رسالة الحقوق»

و  2من الیحضفره الفقیفه کتاُب و در  1الخصال ق  روایت کرده است. شی  تدوق در کتاآ150
در این رساله، حقوق به چند دسهته  4اند. این حدیث را نقل کرده 3تحف العقولشعبه در کتاآ  ابن

الناس به حق پدر و مادر، حق فرزند،  الناس. درباره حق النفس و حق الله، حق اند: حق شدهتقسیم 
حق زوجین، حق همسایه، حق معلم، حق شاگرد، و ... اشاره شده است. این نوشتار به توضیح و 

 پردازد.  الناس، یعنی حقوق خانواده می هایی از حق تبیین بخد

 الف. حقوق مادر بر فرزند
 کند: برای بیان حقوق مادر بر موارد ذیل تأکید می دامام سجا

 لزوم شناخت زحمات مادر. 1

برای اینکه فرزند از عهدۀ شکر مادر برآید، ابتدا باید نعمت مادر و زحمات او را بشناسهد. از ایهن 
 پردازد:  ابتدا به معرفی شخصیت مادر و زحمات او می رو امام

 . زحمات مادر در زمان بارداری 1/1

َ بَِهلاِ ِةَِق َْ ِثََم  ْ َعَمت َ ِِم َِأَحدا َِوَِأط  ِمُ َِأَحد  ِتَع َََمَِأنوَهاَِحَمََت َ َِحي ُثََِلِيَح  َ َِأ   ُِأمِّ َملاََِلِفََحقُّ
َهاِوَِ ِْ َهاَِوِبََشل ِْ ََِهلاَِوَِشلع  َهاَِوِيَلِدَهاَِوِِرج  ِْ ِعَهاَِوِبََصل َِأَحدا َِوَِأنوَهاَِوقَت َ ِِبَسلم  ِعُمَِأَحد  ِيُط 
وهَُهلاَِوَِألَِ ُْ ِِلَماِِفيِهَِمك  تَِمََ   َُُِِموابََِه ُِمح    ََ ُِمَؤمِّ َح   ِْ ِِبَذلَِ َِف ة  َْ تَب ِش ُمَهلاَِجِميِ َِجَواِرِحَهاُِمس 

َهاَِحتوىَِيَفَعت َهاَِعن  َِ ای حمهل  گونهه ه بدانی او تو را بهکن است ی؛ حق مادرت اَوِِثق ََُهاَِوَِغمُّ
کند و به تو از  مرۀ قلب خود چیزی عطا کهرد  ا چنین حمل نمیکرد که هیچ کس، دیگری ر
دهد و به راستی تهو را بها گهوش و چشهم و دسهت و پها و مهو و  که هیچ کس به دیگری نمی

اری، شاد بود و هر ناگواری، درد، گرانی کن فداید محافظت کرد و بدیپوست و تمام اعضا
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 رد تا اینکه تو را به دنیا آورد.کو غمی را تحمل 
 . زحمات مادر پس از تولد فرزند2/1

لَحىِ َمَأَِوِتُِظَولَ َِوِتَض  ِويََ َِوِتَظ   ْ ىَِوِتُ َْ بََ َِوِتَُجوَ ِِهَ َِوِتَك ُسَوَكَِوِتَع  ِتَش  َِأ   ِضيَت  َْ َف
ُِْ َِوِِحج  نَُهاِلَلَ ِِوَعلاء  ِمِِبَأَرِقَهاَِوِكَاَ ِبَط  َذَكِِبالنوو  ِسَهاَِوِتََُذِّ َِوَِوِتُنَعَِّمَ ِبِبُؤ  َهلاِلَلَ ِِحلَواء 

َيَهلاِلَلَ َِوُِيونَل َِ  ْ ن يَاَِوِبَ ِاللدُّ ْو َِحل ُْ ِتُبَاِشل َِوِنَف ُسَهاِلََ ِِوَقلاء  يَُهاِلََ ِِسَقاء  ؛ و بهاز ههم ثَد 
خوشحال بود از اینکه ]بعد از تولدت[ تو را سیر کند و خود گرسنه باشهد، تهو را بپوشهاند و 

ر آفتهاآ یه بدارد و خود زیتشنه بماند، تو را در سا ند و خودکراآ یخود برهنه باشد، تو را س
خهواآ  باشد، تو را در نعمت ببیند و خود در سختی باشهد، تهو را بخهواآ کنهد و خهود بی

آآ تو و جهاند،  کشگاه تو و پستاند، مشیمد، ظرف وجود تو و دامند، آساکبماند. ش
 د. یفدای تو و به خاطر تو و به حساآ تو گرم و سرد روزگار را چش

َحمممننمممداردممممادر آسمممودگیازمک


آسممایاجممانووممننممداردمممادر


داردغدوانمدوهجگرگوشم  مویا


1ورنمم غممد ویشممتننممداردمممادر


 قدردانی از زحمات مادر و نيکی به او. 2

َهاَِعََلىِ»کنهد:  بعد از بر شمردن زحمات مادر، به قدردانی از مادر سهفارش می امام ُْ لكُ فَتَش 
ِرِذَِ ِفيِقهَِِقد  َِوِتَو 

ِ ِ ِاّللو ِِبَعو  گذار  ؛ پس به قدرشناسی از این همهه، او را سهپاسلَِ َِوََِلِتَق ِدُرَِعََي ِهِِإَلو
 .«ق خدایاری و توفیو قدرش را بدان و این قدردانی نتوانی، جز به 

شهود.  تشکر از مادر، مصداق بارز شکر نعمت است. شکر به دو قسم زبانی و عملی تقسهیم می
است. شکر عملی آن است که در عمل، از مادر بهه « شکرالله»و « الحمدلله»شکر زبانی، گفتن 
آمیز سهخن  هایی که کشیده است، قدردانی شود. فرزند با مادر با زبان محبهت خاطر همه سختی

ههای ازدیهاد  ها او را قبل از آنکه به زبان بیاورد، برآورده کنهد. شهکر، یکهی از راه بگوید و خواسته
اِبي َلَشذِديد  »های الهی است:  توفیقات و نعمت َِ ُكْم َو َلِئْن َكَفذْرُتْم ِإنَّ َعذ ِزيَدنَّ اگهر 2؛َلِئْن َشَكْرُتْم َأَ

شکرگزاری کنید، هنعمت خود را  بر شما خواهم افزود و اگهر ناسپاسهی کنیهد، مجهازاتم شهدید 
 «.است

ْنَسذاَن ِبَواِلَدْيذِه ِإْحَسذانا  : »فرمایهد قرآن دربارۀ لزوم احسان به مادر و تشکر از او می ذْيَنا اْْلِ َو َوصَّ
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ُه ُكْرها  َو َوَضَعْتُه ُكْرها  َو َحْمُلُه َو ِفَصاُلُه َثاَلُثوَن َشْهرا   ما به انسان توتهیه کهردیم کهه  1؛َحَمَلْتُه ُأمُّ
گهذارد  می کند و با ناراحتی بر زمهین به پدر و مادرش نیکی کند، مادرش او را با ناراحتی حمل می

 «.و دوران حمل و از شیر بازگرفتند، سی ماه است
 شيخ اعظم انصاری و قدردانی از مادر

 یهکه از مجتهدان و مراجع بنام زمان خهودش بهود، مهادرش را تها نزدک   مرتضی انصارییش
 ار، او راکهان یستاد تا بعد از پایا سپرد. سپس می گرفت و او را به زن حمامی می حمام به دوش می

رفهت.   رون مییهآمد و تبح با اجازه او از خانهه ب  بوس مادر می  به خانه برگرداند. هر شب به دست
ار یه از نعمهت بسهکهن اسهت یام برای ا هیگر»فرمود:  ست و مییگر پس از مرگ مادر به شدت می

 2«.مهمی چون خدمت به مادر محروم شدم
همیش د تمراممروزممادرفرداسمت



ممر   رگممیپسممرانزمممادراسممتمیسا


انمد م رگاگرفال ونوسقراط وده


پرسمتار مردیایشمان 3  رگ موده


 ب. حقوق پدر بر فرزند 
 کند: برای بیان حق پدر، بر امور زیر تأکید می امام

 شناخت جایگاه پدر. 1

 داند:  پدر را ریشه و اساس فرزند می امام
َِأِبيَ ِفَتَع ََُمَِأنوُهِ اَِحقُّ َملاَِرَأي لَتِِفل َِوَِأمو َِفَمه   ْ ِتَكُل ََلُ ِلَلم  ُعُهَِوَِأنوَ ِلَلو   ْ ََُ َِوَِأنوَ َِف َأص 

ُ ِالنِّع َمِ َِعََي َ ِِفيهِِ َِأبَاَكَِأص  َِأ و ََم  اِيُع ِجبَُ َِفاع  ؛ و اما حق پدرت، ایهن اسهت کهه نَف ِسَ ِِممو
، تو هم نبودی؛ پس هر گاه ه اگر او نبودکبدانی او ریشۀ توست و تو شاخه او هستی و بدانی 

 ه آن نعمت از پدرت داری. که خوشت آمد، بدان کدی یزی دیدر خود چ

 قدردانی از پدر . 2
پس از بیان جایگاه پدر، شکرگزاری از نعمت پدر و قدردانی از زحمات او را مهورد توجهه  امام

ُ ِالنِّع َمِ َِعََي  َِ»قرار داده است:  َِأبَاَكَِأص  َِأ و ََم  ِرَِذِللَ َِوَِلَِِفاع  ُ َِعََلىَِقلد   ْ كُ َِوِاش  َ َمِدِاّللو ِفيِهَِوِاح 
ِِ ِِباّللو َةِِإَلو ه آن نعمهت را از پهدرت کهه خوشت آمهد، بهدان کدی یزی دی؛ پس هر گاه در خود چقُوو
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 «.ن و نیرویی جز به خداوند نیستکر کداری و خدا را سپاس گزار و به همان اندازه ش
 فرماید:  در این زمینه می ن بر محبت زبانی، باید عملی باشد. امام رضاقدردانی از پدر، افزو

اِمِلَلُهَِوَِخف لِضِ َْ ك ل
ِ َظلاِمَِوِاِل  ع  ِ ِ َِوِالتوَواُضلِ َِوِال ُخُضلوِ َِوِاِل  ِّْ َِبَِوِِبل ِاِل  َعََي َکِبَِطاَعله 

ُعل  ْ َِف َْ َِوِاَِلب ل ِْ ُ ِاَِلب ل ََبَِأص  ِاِل  تِِهَِفِِّ و َْ ِتِبَِحض  و  ِالصو َْ َسل ن يَاَِأح  ِِفلىِاللدُّ ُهِ...ِتَلاِبُعوهُم 
ِأَِ ْو ِبَ  ْ َِم َِفِِّنوُهُِرِوَیَِأ و ِمَِعََي ِهم  ح  ْو َِوِال َعاِءِلَُهم  ِتِِبالدُّ َِوِبَع َدِال َمو  ِّْ ِِبال ِب بَاُ ِِفىَِحيَاِتلِهِال ُمتَابََعه 

َِعاَقاِ  ُ اُ ِاّلَله ُ ِلَُهِبَع َدَِوَفاتِِهَِسمو ِيَد  تو بهاد بهه فرمهانبراری از پهدر و نیکهی بهه وی و  بر 1؛َوِلَم 
فروتنی و خاکساری در برابر او و بزرگداشتن و گرامی داشهتن او و نیهز آرام سهخن گفهتن در 
حضورش؛ زیرا پدر، ریشه و پسر، شاخۀ اوست.... پس در دنیا از پهدران بهه نیکهی پیهروی 

را روایت است که هر کس به شان برای آنان دعا و طلب رحمت کنید؛ زی کنید و پس از مرگ
 نامد.  پدرش در حیات او احسان کند و پس از مرگد برای او دعا نکند، خدا او را عاق می

 و احترام به پدر الله مرعشی نجفی  آیت

 گوید:  الله مرعشی نجفی می  آیت
پدرت را تدا بزن تا بهرای ناههار تشهریف »ه در نجف بودیم، روزی مادرم گفتند: کزمانی 

نم، امهر کهبه طبقه فوقانی رفتم، پدرم در حال مطالعه خوابد برده بود. ماندم چهه «. وردبیا
د کردن پدر، باعث رنجد خاطر مبارکترسیدم با بیدار  نم  از طرفی میکمادرم را اطاعت 

ه بهه خهاطر کف پاهای پدر گذاشتم و چندین بوسه زدم تا اینکهایم را  شوم. خم شدم و لب
و دید من هستم. پدرم وقتی این عالقهه و ادآ و احتهرام را از مهن دیهد، پا بیدار شد  کقلقل

مهن ههر «. قرار دههد بیت پسرم، خدا عزتت را باال ببرد و تو را از خادمین اهل»فرمود: 
 ت دعای پدرم است.کچه دارم، از بر

 دعا برای توفيق خدمت به والدین ج. 
هایی  ای پدر و مادر، از خداوند درخواستدر دعایی بر پس از بیان حقوق والدین، امام سجاد

 دهنده وظایف مهم فرزندان در مقابل والدین است:  دارد که نشان
يكَِتلى،ِوِاَعِطلََِعََيِهملاِ ِْ َِخفِّضِلَُهماَِصوِتى،ِوِاَطيِبِلَُهماِكََلِمى،َِوَِالِِْلَُهملاَِع الََُهمو

ِنىِبِِهماَِرِفيقا،َِوَِعََيِهماَِشِفيقا ِاشلكُِْلَُهملاِتَِْبيَِتلى،َِوَِاثِبُهملاَِعَلىِقََبى،ِوَِصيِّْ ألِالََُهلمو
ی ِْ َمِتى،َِوِاحَفظِلَُهماِماَِحِفظاُ ِِمنِّىِِفىِِصَغ ِْ خدایا! آواز مهرا پهید ایشهان، پسهت و  2؛تَك

                                                           

 .76، ص 71؛ ج بحاراالنوار . محمدباقر مجلسی؛1
 .24؛ دعای حیفه کاملۀ سجادیهص ؛العابدین . امام علی بن حسین زین2
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سخن مرا با آنها، خوش گردان و خوی مرا نرم کن و دل مرا بر آنها مهربان و مهرا نسهبت بهه 
دان. خدایا! آنان را در ازای پرورانهدن مهن، جهزای نیکهو ده و در آنها، خوشرفتار و دلسوز گر

مقابل عزیز داشتن من، پاداش بزرگ مرحمت کن و چون مرا در خهردی از آسهیب و گزنهد 
 نگاه داشتند، تو نیز آنان را نگاهداری کن. 

 د. حقوق متقابل زوجين
می اشهاره کهرده اسهت کهه درباره حقوقی که زوجین بر یکدیگر دارند، به نکات مه سجاد امام

 عبارتند از:
 قدردانی از خدا به خاطر نعمت همسر . 1

آورد:  ، همسر چهار نعمت بزرگ الهی را برای شوهر خهود بهه ارمغهان مهیاز منظر امام سجاد
َِ»آرامد، آساید، همدمی و پرستاری:  ِاّللو ِتَع ََلَمَِأ و َ ِ ِالنِّكَلاِحَِفلَأ   َِرِعيوتَِ ِِبِم اَِحقُّ َِجَعَََهلاَِوَِأمو

احا َِوُِأن سا َِوَِواِقيَ ِ  َْ تَ ه بهدانی کهن است ی؛ و اما حق همسرت که به نکاح تو در آمده، اَسكَنا َِوُِمس 
 «.خدا او را مایه آرامد و آساید و همدم و پرستار تو ساخته است

زننیکوین  مانوی انم ونهما مود


حن ودرمان 1 بیی ودوپرستاروشک


از دنیها رفهت، اسهتاد در فقهدان  گوید: وقتی همسر عالمه طباطبهایی له ابراهیم امینی میال آیت
تهابی  گریست. عر  کهردم: مها بایهد درس تهبر را از شهما بیهاموزیم، چهرا بی همسر بسیار می

ههای ایشهان نبهود، مهن موفهق بهه  او بسیار مهربان و فداکار بود و اگر همراهی»کنید  فرمود:  می
 2«.شدم یس نمینوشتن و تدر

شکرگزاری از نعمت وجود همسر باید زبانی و عملی باشد. البته زن نیهز بایهد بهه خهاطر نعمهت 
ِ»فرماید:  می شوهر از خدا تشکر کند. امام سجاد َ َملَدِاّللو ِيَح  َِأَحٍدِِمن كَُماِيَِجُبَِأ   َوِكََذلَِ ِكُ ُّ
ِمِِ َِذلَِ ِِنع َم   دام از شما زن و شوهر، واجهب اسهت کهه کز هر ی؛ و نن ُهَِعََي هَِِعََىَِصاِحبِِهَِوِيَع َََمَِأ و

خداوند را به وجود همسرش سپاس گزارد و بداند که این نعمتهی اسهت کهه خهدا بهه او بخشهیده 
 «.  است

 احترام به حقوق متقابل . 2

 فرماید: دربارۀ حقوق زوجین به امور ذیل اشاره می امام سجاد
                                                           

 .دیوان اشعار. پروین اعتصامی؛  1
 .41؛ ص آن مرد آسمانی . مرتضی نظری؛ 2
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 دیگر. لزوم خوشرفتاری با یک1/2

فَُقِبَِها»  ْ َمَهاَِوِيَ ِْ َِوِيُك 
ِ بََ ِِنع َمِ ِاّللو ُِصح  َْ ِس ِيُح  ؛ و واجب کرده اسهت کهه ]ههر یهک از َوَِوَجَبَِأ  

مطهابق ایهن «. زوجین[ با نعمت خدا خوشرفتاری کند و او را گرامهی دارد و بها او سهازگاری کنهد
شند، با دیدۀ کرامت و احترام به ههم سخن، زوجین وظیفه دارند که با هم مهربان و خوش رفتار با

 ها با هم تفاهم و سازگاری داشته باشند. بنگرند و بکوشند در همه زمینه
 1.«ُهنَّ ِلباس  َلُكذم َو َانذُتم ِلبذاس  َلُهذنَّ »قرآن کریم زوجین را لباس همدیگر معرفی کرده اسهت: 

خد و مایهه آرامهد انسهان ب گونه که لباس پوشاننده عیوآ، حافظ از سرما و گرمها، زینهت همان
 است، زن و شوهر نیز باید برای یکدیگر این چنین باشند. 

 . سرپرستی شوهر و لزوم تأمين آرامش زن2/2

هر جمعی برای رسیدن به موفقیت، باید کسی را به عنوان رهبر انتخاآ کند تها همهه اعضها را بهه 
ده، این نقد را بهر عههده دارد. سوی مقصد حرکت دهد. در کانون خانواده نیز شوهر و پدر خانوا

بنابراین اهل خانه باید از فرامین او تبعیت کنند تا با سالمت به هدف برسند. شوهر نیز وظیفه دارد 
ِكَاَ َِحقَُّ َِعََي َهلاَِأغ ََلَظَِوِ»با همسر خود مهربان باشد و آرامد و آساید او را فراهم سازد:  َوِِإ  

َمِ َِوِال ُمَؤانََسِ ِ...َِوَِذلَِ َِعِظيمِ َطاَعتَُ ِلََهاَِأل َزَمِ...ِفَِ ح  ْو ِال ِلََهاَِحقو ؛ و هر چند حهق تهو بهر زنهت ِِّ و
تر است، ولی او را نیز حق مهربانی و همهدمی اسهت و  تر و فرمانپذیری از تو ... بر او الزم سخت

 «.  حق دارد آرامد و آسایشد ... تأمین شود و این، حقی بس بزرگ است

 ند بر والدینهـ. حقوق فرز 

 کند:  درباره حقوق فرزند بر والدین به نکات ذیل اشاره می امام سجاد
 پذیری پدر در قبال فرزند خود  مسئوليت. 1

«ِِ ِّْ ِ َِوَِش ِْ ن يَاِبَِخي  ِِإلَي َ ِِف َِعاِجِ ِالدُّ َِولَِدَكِفَتَع ََُمَِأنوُهِِمن َ َِوُِمَضاف  اَِحقُّ ؛ اما حهق فرزنهدت َوَِأمو
 «.ا بدیا به تو وابسته است، خوآ باشد ین دنیست که بدانی او از توست و در ااین ا

یکی از حقوق اساسی فرزند، این است که پدر بداند فرزند از او و  مرۀ حیهات اوسهت و در ایهن 
شود. پدر باید نقد خود را در قبال فرزندش بپذیرد، نسبت به او احسهاس  دنیا به نام او خوانده می

 اش کوتاهی نکند.  د و در والیت و سرپرستیمسئولیت کن
                                                           

 .187. بقره: 1
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 حق تعليم و تربيت . 2

پدر وظیفه دارد فرزند خود را به خوبی تربیت کند. اگر پدر فرزنهد خهود را مطیهع حضهرت حهق 
تربیت کند، در دنیا  مره خوبی از خود به یادگار گذاشته است و در آخهرت نیهز پهاداش دریافهت 

 واند فرزند خود را با دین آشنا سازد، دچار کیفر خواهد شد: خواهد کرد و اگر با سوءتدبیر نت
ََللَِ َِعََىَِربِِّهَِوِال َمُعونَِ ِلَلُهَِعََلىَِطاَعِتل ََيِبَِوِالدو ِاِل  ِْ ُِحس   ْ اُِولِّيتَُهِِم ئُول َِعمو ِهَِوَِأنوَ َِمس 

ِِف  َم   َِفاع  َِعََىَِذلَِ َِوُِمَعاقَب  ِ ِِِفيَ َِوِِف ِنَف ِسِهَِفُمثَاب  ِْ َِأثَل ِْ ل ِبُِحس  ِْ ِ َِعَملَ ِال ُمتَلَزيِّ ِْ َأم 
َخِ  ِال ِقيَاِمَِعََي ِهَِوِاِل  ِْ ِرِِإلَىَِربِِّهِِفيَماِبَي نََ َِوِبَي نَُهِبُِحس  ن يَاِال ُمَعذِّ ِذِلَُهِِمن لُهَِعََي ِهِِف َِعاِجِ ِالدُّ

ِِ ِِباّللو َةِِإَلو به راه پروردگهارش و کمهک بهه او در ؛ و تو با پرورش خوآ و راهنمایی او َوََِلِقُوو
اش، هم درباره خودت و هم درحق او مسئول هستی و بر اساس این مسئولیت،  فرمانبرداری

پاداش بری و کیفر بینی. پس در کار فرزند چنان کسی عمل کن که کهارش در ایهن دنیها بهه 
ای و  او کهردهحسن ا ر بیاراید و تو به سبب حسن رابطه فیما بین و سرپرستی خهوبی کهه از 

 ای، نزد پروردگارت معذور باشی و نیرویی جز به خدا نیست. ای الهی که از او گرفته نتیجه
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