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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
براي عالم و معلم غير از عمل به علم بحث اخالص و تواضع را عرض كرديم و روايت معتبري هم در تواضع بود 

 كرديم. بنديتعدادي احاديث هم مؤيدش بود و جمع 

 ومدارا نيل ،رفق -4
بحث ديگري كه اينجا وجود دارد رفق و لين و مدارا است. اين هم از موارد ديگري است كه به طور خاص در  

باب آن احاديث و رواياتي وارد شده است. در باب رفق و لين و مدارا كه با همين عناوين آمده گاهي هم رفق و 
نوعي نرمش در تعامل و ارتباط با ديگران آمده لين و مدارا و رحمت و رأفت و اينها تعابيري است كه ما در باره 

ينها تعابير معاشرت ا حسناست. اين تعابير متفاوت است گاهي در جاهايي رأفت و رحمت و لين و مدارا است و 
اش به تعبير فارسي ما نرمي و نرم خوئي و نرم رفتاري و رفتار ماليم و نرم و منعطف اين شكلي است كه همه

 است.

 عامه اتيروا
در اين خصوص ما در اين باب يك روايات عامه اي داريم كه در روابط اجتماعي انسانها داللت بر قاعده عامه  

مي كند. اگر شما در همين ماده لين رفق به روايات مراجعه بكنيد در همين ميزان الحكمه و بحار و جاهاي ديگر 
مطلقي وجود دارد كه مرمن لين است و مؤمن سهل و ذيل ماده لين و مدارا وامثال اين مي بينيد كه توصيه هاي 

است و اهل مدارا است و امثال اينها، به صورت كلي ما قاعده عامه داريم كه در روابط ميان انسان و ديگران 
آمده است البته ميان انسان و ديگران خود اين قاعده كلي كه در روابط عمومي يكي با برادران ديني هست و 

هم در مورد غير  يكييكي در مورد اهل سنت و  و ؛عيان است و يكي در مورد عامه هستيكي هم در مورد شي
مسلمان است. در هر يك از اينها قيودي به عنوان اصل اخالقي وارد شده كه ما راجع به آن نمي خواهيم صحبت 

هم در حوزه اين قاعده عامه  كنيم. چون يك بحث كلي است بنابراين يك قاعده عمومي است كه وارد شده و
كلي انسانها و هم در مورد مسلمانان و و هم در مورد شيعيان وارد شده و در واقع كل انسانها، مسلمانان، شيعيان 
و دوستان و نزديكان، اينها در اين چند دائره كه در بحثهاي اخالقي و اهل خانه وارد شده است. منتهي ما االن به 

ر هر يك از اين دائره ها رفتار نرم و ماليم با انسانها و مسلمانان و آن بحث نمي خواهيم بپردازيم. آن بحث د
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شيعيان و دوستان و نزديكان و اقربا و با اهل خانه هر كدام احاديث و اخباري دارد كه در جاي خود بايد بررسي 
 بشود و قيود و شرائطي هم دارد كه در جاي خودش عالوه بر اين كه بحث كلي است

 از منكر  يونه باب امر به معروف
بحثي كه به بحث ما ارتباط دارد يكي در باب امر به معروف و نهي از منكر هم آمده در امر به معروف و نهي از  

منكر رواياتي داريم كه مي گويد عامل به معروف و ناهي از منكر بايد با لين و مدارا رفتار بكند. كه اين هم فعال 
هم در جلد يازده رسائل كه همان كتاب امر به معروف و نهي از منكر  راجع به آن مفصل بحث نمي كنيم. اين

في امرهم  استحباب رفق بالمؤمنيناست ابواب امر و النهي باب چهارده كه عنوان باب اين است كه باب 
 بالمندوبات و رواياتي هم ذيل اين باب آمده كه در جاي خود بايد بررسي بكنيم. در باب امر به معروف و نهي از

منكر هم رواياتي است كه مي گويد در برخورد با آنها بايد بنا بر رفق و مدارا و ماليمت و اعطاف باشد. يكي از 
مواردش هم بحث روابط معلم با متعلم است كه بحث فقهي ما است. در اينجا هم عالوه بر آن قاعده كلي كه به 

ده كليه در رابطه معلم با متعلم و روابطي كه معلم و رفق و مدارا و لين ما ترغيب شديم به عنوان اصل كلي و قاع
 متعلم دارد تأكيد خاص و ويژه اي وارد شده است.

 يوسلب ياثبات انيب
برخورد مي  مداراما دو نوع بيان داريم يك بيان اثباتي داريم يك بيان سلبي، بيان اثباتي اين است كه به رفق و  

اينجا اصل بحث هم در واقع اين بيان اثباتي است  و ؛اينها منع مي كندبيان سلبي اين است كه از سلبي و  و ؛كند
بيان سلبي هم دارد كه از خشونت و تندي و غلظت منع مي كند. البته غير از آن موارد ما در خود رهبران ديني و 

يظَ اْلقَلْبِ لَانفَضُّوا وَلَوْ كُنتَ فَظا غَلِ« ؛ش بايد بحث بشودمبلغان آنجا هم اين نكاتي وجود دارد كه در جاي خود
. اين مواردي است كه وجود دارد چيزي كه در بحث فعلي ما است اينجاست. فعال 159آل عمران/»مِنْ حَوْلِكَ

ادله را مي بينيد. بعد فرق كلي و اينها را عرض مي كنيم. ادله اي كه براي اين ذكر شده تا آنجايي كه ما تفحص 
ت هم آمده روايت معتبري در اين باب نداريم ولي روايات متعدد داريم. بر كرديم و در اين كتاب علم و حكم

خالف همه آن سه چهار بحث باال كه در باب عمل به علم و اخالص و تواضع روايات معتبري داشتيم اينجا 
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گر چه همه اش در آن كتاب ديگر آمده ولي چون اينجا  تروايات معتبر نيست گر چه متعدد است. اين روايا
 مه اش جمع شده مي خوانيم.ه

 اول  تيروا
همين كتاب العلم و الحكمة في الكتاب و السنه صفحه سيصد و بيست و سه، روايتش اينطور است روايت اول كه  

ندارد. كه از رسول اهللا نقل  سنديروايت هزار و سيصد و هفت باشد كه از خود منيه نقل كرده و مقطوعه است و 
كه امر به لين و نرمي است نرم باشيد نسبت  تُعَلِّمُونَ لِمَنْ لَيِّنُوا. 1»ِمنْه تََتعَلَّمُونَ لِمَنْ وَ تَُعلِّمُونَ نْلِمَ لَيِّنُوا« شده كه

 به كسي كه به او چيزي ياد مي دهيد. اين يك روايت است كه سند مقطوعه دارد.

 دوم تيروا
علم و  كتابنقل شده و از ابن عباس است و روايت عاميه است در  روايت بعدي هم كه از مسند ابي حنبل 

سه بار علموا و يسروا و علموا و يسروا ثالث مرات حكمت باز از پيامبر گرامي اسالم است كه فرمودند 
فرمودند كه ياد بدهيد و آسان بگيريد با نرمي و ماليمت برخورد بكنيد آسان بگيريد سختد گيري نداشته باشيد. 

ا عضبت فاسقط مرتين هنگام غضب سكوت كنيد دو بار تأكيد كرده اند. ولي در علموا و يسروا سه بار تأكيد فإذ
 نقل شده است. حنبلكرده اند. طبق اين روايت عامه اي كه از مسند بن 

 سوم  تيروا
ز صحيح روايت ديگر در همين صفحه سيصد و بيست و سه و هزار و سيصد و نه هست كه سومين روايت باز ا 

مسلم از جابر بن عبداهللا است كه باز روايت عاميه است سلسله سندش مورد قبول ما نيست. اينطور مي فرمايد 
. مرا خداوند معلم مؤنف و عتاب و 2»ميسّرا معّلما بعثني لكن و متعنّتا ال و معّنتا يبعثني لم تعالى اللَّه إنّ«كه 

بلكه بعثني معلما ميسرا كسي كه آسان مي كند و با نرمي برخورد خطاب كن و مالمت كن و سخت گير نفرستاده 
 مي كند.

                                                            
 62: ص ،2ج ،)بيروت - ط( األنوار بحار .323العلم و الحكمة في الكتاب و السنة، ص - 1
 301: ص ،)آله و عليه اهللا صلى رسول حضرت قصار كلمات مجموعه( الفصاحة نهج .323السنة، صالعلم و الحكمة في الكتاب و  - 2
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 چهارم  تيروا
ريره است. ه ابوروايت چهارم باز در همين باب هزارو سيصد و ده از پيامبر اكرم هست كه در منيه هم آمده و از  

 الُْمعَلِّمَ فَإِنَّ« و اينهاياد بدهيد و تأنيف نكنيد تأنيف يعني توبيخ و سرزنش   »تُعَنِّفُوا لَا وَ عَلِّمُوا«حضرت فرمودند 
يعني معلم آسان گير بهتر از معلمي است كه توبيخ و سرزنش و مالمت مي كند و تندي دارد.  3»اْلمَُعنِّف مِنَ  خَيْرٌ

آنها بيشتر لينوا و يسروا داشت اين  اين هم باز سند ندارد. فرق روايت چهارم و پنجم با روايت قبلي اين است كه
 جنبه سلبيش را مي گويد علم و ال تؤنف.

 پنجم  تيروا
و يسروا و  علموانقل شده و عاميه است كه از پيامبر نقل شده كه  حنبلروايت پنجم از ابن عباس است و از ابن  

 ال تعسروا سخت نگيريد. اين چهار روايتي است كه اينجا آمده است.

 ششم تيروا
و روايت هشتم اين باب است كه هزارو سيصد و چهارده و از اميرالمؤمنين است كه نقل شده كه حضرت امير  

يعني مالمت و سرزنش نكند. اين هم تأنيف  4»يَأْنَف لَا أَنْ  ُعلِّمَ  إِذَا وَ ُيعَنِّفَ  لَا َأنْ َعلَّمَ إَِذا الْعَاِلمِ َعلَى«فرمودند كه 
غرر الحكم هست ولي غررالحكم سند ندارد. اين شش  رمنابع خاصه نقل شده و دست كه از روايت ديگري ا

 است. روايت است كه در اينجا ذكر شده

 باب مدارا     ريغدر  طمربو اتيروا

 اول  تيروا
به قاعده كلي  اشارهروايات ديگري هم در همين باب و ابواب ديگري ذكر شده كه البته روايات عامه هست و  

 لَا« :غرر فرمودند كه دارد. مثال روايت قبل از هزار و سيصد و سيزده دارد كه اميرالمؤمنين فرمودند كه در همان

                                                            
 193: ص المريد، منية - 3
 85: ص ،1ج ورام، مجموعة - 4
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اين موجب و خطاب نكن  5»إِعْتَابَه َرجَوْتَ لِمَنْ  اسْتَْعتِبْ  وَ  الَْبْغضَاءِ إَِلى يَدْعُو الضَِّغينَةَ  يُوِرثُ فَإِنَّهُ اْلعِتَابَ تُكْثِرَنَّ 
كينه مي شود. اين بحث معلم نيست بحث كلي است كه گفتيم كه انسانها در روابط با يكديگر نبايد مبنايشان بر 

لذا آن را نمي شود براي اين بحث خاص استدالل كرد. چون ما در بحث  و ؛مالمت كردن و تندي و غلظت باشد
ابط انسانها با كفار و مسلمانها و با سيعيان و نزديكان عام قبول داريم كه روايات معتبر و متعدد دارد كه در رو

 .ها درجاتش متفاوت است و ويژگيهايي داردنآهمه آنها موارد لين و رفق دارد البته 

 دوم  تيروا
ربط  اينجايا يك روايت در اينجا سيره پيغمبر اكرم را در مورد برخورد با يك شخص مي گويد كه آن البته با  

ارو سيصد و دوازده كه از صحيح بن مسلم نقل شده روايت خيلي قشنگي است اجمالش اين دارد. روايت هز
است مي گويد من در نماز بودم كسي عطسه كرد من به او گفتم يرحمك اهللا. آنهايي كه دور و بر بودند ناراحت 

و تمام شد و من به شدند و نماز را باطل كردند. يكي هم دست به زانو هايش زد و پيغمبر هم در نماز بودند 
 6»النَّاس كَلَامِ مِنْ  ءٌ شَيْ فِيهَا َيصْلُحُ لَا الصَّلَاةَ هَذِهِ إِنَّ«خيلي آرام و نرم فرمودند  حضرتخدمت حضرت رسيدم. 

خيلي  7»منه تعليماً أحسنَ كان بعدَه ال و قبلَه مُعَّلماً رأيتُ ما! أمي و هُوَ فبِأَبي«آن شخص مي گويد  بعد هم
آموزشي زيبايي بود. همين مطلب را آموزش داد. بدون اينكه مالمت و سرزنشي بكند اين هم سيره  برخورد

پيغمبر است كه به عنوان معلم اينطور برخورد كرد. اين روايات همه ربط دارد غير از يكي كه اشاره به قاعده كلي 
 دارد.

 سوم  تيروا
ت هزار و دويست و هشتاد و شش كتاب علم و روايت ديگري هم هست كه در صفحه سيصد و نوزده رواي 

حكمت است. اين روايت هم باز از روايات عاميه است كه از سنن دارمي و دار قطني نقل شده و آن اين است كه 
يحب كل قلب خدا نرمي و رفق را در همه جا دوست دارد و إن اهللا عز و جل رفيق يحب الرفق في االمر كله. «

                                                            
 479: ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنيف - 5
 425: ص الصدق، كشف و الحق نهج - 6
 177: ص ،3ج الحديث، غريب في الفايق - 7
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باز هم آن قلب . 8»اهللاة م الناس الخير و يدعوا الي طاعيعلّهر آدم خاشع با مهر و محبتي كه  ،مخاشع حزين رحي
ايد روايات ديگري هم باشد. در بحار ش. دحزين رحيمي كه يعلموا الناس الخير است اين را خدا دوست مي دار

ر صفحه شصت به بعد باب دوازده دو باب مراجعه بكنيد احتماال روايت پيدا بكنيد. جلد دوم بحاهم اگر در اين 
آداب التعليم است باب يازده صفات علما است. رواياتش متعدد است فكر مي كنم روايت ديگري هم باشد كه 

 داللت بر اين امر بكند.

 يريگ جهينت
اينها مجموعه رواياتي است كه مي گويد علمي ارزش دارد كه همراه با حلم باشد اين بيان ديگري است كه  

دارد. عالم حليم باشد اين راجع به معلم بودن نيست. ولي عمال حلم در روابط با ديگران مطرح مي شود.  وجود
حلم يعني صبوري و بردباري، بالمالزمه به اين هم داللت مي كند يعني آدم حليم است كه نرم خو است و تندي 

 بالمالزمه داللت بر اينها بكند.  نحويبه  روايات تواضع هم مي تواند و ؛نمي كند. روايات حلم جدا هم مي گوييم

 )نكته 6( يكل يبندجمع 
بنابراين نرمي و مداراي معلم با متعلم اين يك امري است كه با چند بيان مي شود به آن استدالل كرد يكي 

عالم رواياتي كه تمسك بكنيم به همان قاعده كلي عمل به علم خود اين هم يكي از محورهاي اصلي اسالم است و 
هم بايد به آن عمل بكند. دوم رواياتي است كه به طور كلي گفته طبعا بر معلم هم به نحو أكد صادق است. همان 

سوم رواياتي كه توصيه مي كند به  و ؛رواياتي كه كلي مي گويد گفتيم هر چه كلي باشد در معلم به نحو أكد هست
رواياتي كه منع مي كند از خشونت و غلظت و تأنيف و تأثير و لين و رفق و مدارا كه هيچ كدامش معتبر نبود. چهارم 

ششم رواياتي كه توصيه  و ؛سخت گيري و پنجم رواياتي كه داللت بر تواضع مي كند كه عمال نتيجه اش نرمي است
و داللت مي كند به اميختگي حلم با علم و علمي كه ارزش دارد كه همراه با حلم باشد. كه حلم عمال نتيجه اش 

رمي در رفتار و تعامل با ديگران است. اين پنج شش تا را مي شود با هم جمع كرد. چيزي كه براي ما ما مهم است ن
آن رواياتي است كه به طور خاص گفته كه رفق و لين و مدارا براي معلم است و اال چيزهاي كلي طبعا براي او هم 
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است كه االن خوانديم. در واقع به پيامبر هم كه  اهميت دارد ولي چيز خاصي نيست چيزي كه خاص است رواياتي
مي گويد بايد رحمت و رأفت داشت و غلظت نداشت از حيث معلمي بود منتهي اين در حد مؤيد است چون ممكن 
است بگوييم اين براي پيامبر از حيث اينكه پيامبر بوده نه از حيث معلمي مطلق او. اين رواياتي كه به صورت خاص 

د شده بود و خوانديم اين روايات هيچ كدام اعتبار نداشت مگر اينكه ما از باب آن قاعده ذم احاديث در اينجا وار
ضعاف كه در جاي ديگر عرض كرديم يعني استفاده خبر مستفيد مي گفتيم با يك قيودي مي شود معتبرش كرد ولو 

م سند معتبر ندارد و مناسبات تك تكش معتبر نباشد. اين يك جهت و جهت ديگر هم اين است كه چون هيچ كدا
حكم و موضع هم وجود دارد در حد استحباب است نه در حد وجوب از اين جهت است كه مي توانيم در مجموع 
بگوييم به عنوان ادب استحبابي اين بر خالف اخالص يا عمل به علم بود كه بعضي جاهايش وجوب بود. اين در 

 براي معلم مورد تأكيد قرار گرفته است. واقع نوعي ادب استحبابي است كه به ويژه 
 

 حلم -5
صفت ديگري كه مي شود اينجا ذكر كرد همان حلم است كه درباب يازده رواياتي مي بينيد كه توصيه كرده ماشي 
بشيء احسن بحلم بعلم. رواياتي دارد كه مي گويد عالم بايد حليم باشد. اين در باب يازده بحار است صفحه 

رواياتي كه برخي معتبر هست  9»عِْلمٍ إَِلى ِحلْمٍ  مِنْ ْفضَلُأَ ءٍَشيْ إِلَى ءٌشَيْ جُمِعَ  مَا«چهل و پنج. رواياتي است كه 
و داللت بر تركيب علم و حلم مي كند. آن هم به عنوان يك صفت مورد تأكيد است و استحباب مؤكد دارد. 
چيزي كه اينجا مطرح است اين است كه ما اينجا يك تواضع داريم يكي لين، كه در تعابيري كه ما در باب معلم 

يكي تيسير است و ديگري هم حلم  وتيم اينها تعابيري است كه وارد شده است يكي تواضع است يكي لين داش
است. از آن طرف هم از تعميق و مالمت و از اين قبيل چيزها منع شده است. يك حديث ديگري هم داريم كه 

نداريم و رأفت و  اينجامدارا االن پيدا نكردم كه يك عنوان ديگري است. اينها با هم چه ربطي دارد. رفق و 
ما در اخالق عمومي اسالم آن تعابير را داريم و در باره پيغمبران باز اين را داريم. در مورد ا. مرحمت هم نداري

 نها با هم چه نسبتي دارند. ببينيدامر به معروف و نهي از منكر احتماال رفق و مدارا و اينها باشد. اي
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  نيلدر باب  يظاهر يرفتارها حلم) و( يدروناوصاف 
ما در مقام نرمي و ماليمت يك بحث داريم نسبت به اوصاف دروني كه نرمي و ماليمت مثل خيلي از رفتارهاي  

ديگر از نظر خلقيات يك ريشه اي در درون دارد و يك بروزي هم در رفتارهاي ظاهري دارد دردرون نوعي 
ارزش ديگران اينها نگرشهايي است كه بايد در درون آدم  عدم تكبر و پذيرش ديگران و قبول ديگران و باور به

. در حقيقت اينها را كنار استباشد در رفتار هم ماليمت در لحن كالم و چهره و نوع پاسخ و جواب و امثال اينها 
هم بگذاريم كل نگاه را نشان مي دهد كه در حقيقت متعلم را وابسته به خودش بداند و برايش كرامت قائل باشد 

اين تعابير بيشتر  لين و يسروا يا ال تؤنفوا ا در عمل كه نرمش نشان بدهد. آنوقت تعابيري كه اينجا ما داريم كهت
تعابير عملي است. تواضع و حلم يك مقدار بعد دروني هم دارد. اين را ما بايد كنار هم ببينيم. در واقع در رابطه 

رزش گذارانه و تكريم مدارانه همراه با تكريم و ارزش معلم با متعلم هم تأكيد شده بر نوعي نگرش مثبت ا
گذاري و در عمل هم رفتارهايي كه با آن تناسب داشته باشد. كه بعضي از اين عناوين يك بعد دروني و رفتاري 
هم دارد كه دروني است و به نحوي بروز هم دارد. بعضي بيشتر عناوين رفتاري است ولي رفتاري است كه مبتني 

نگرش است اين مجموعه چيزهايي است كه مي شود در جمع بندي به آن اشاره كرد. در رساله  بر يك نوع
حقوق همين تعبير را حضرت دارد كه حق متعلم را كه مي گويد در روايت حلم هم اگر مي خواهد بدانيد اينجا 

روايات زيادي است.  هم دارد صفحه سيصد و هفتاد و نه رواياتي كه راجع به حلم در كنار علم است. خيلي هم
ت اينجا دارد كه كثرت دارد و همه قطعا از معصوم است. اينجا آنچه كه در رساله حقوق امده چيزهاي جالبي اس

العقول در  تحفالفقيه در خصال صدوق آمده راجع به سند روايت  هامده و در من ال يحضر رساله حقوق در تحف
بحث كرديم. راجع به سند رساله حقوق بحث كرديم. يك بحث  چند سال قبل در همين كتاب فقه و تربيه مفصل

رجالي طوالني دارد. به گمانم ما به طريقي سند رساله حقوق را معتبر كرديم. در هر حال در رساله حقوق اينطور 
الفقيه  هدارد رساله حقوق نسخه هايش هم مختلف است در كتب قديمي ما در سه جا آمده يكي در من ال يحضر

 العقول. تحفخصال يكي هم در يكي در

 اول از رسالةالحقوق تيروا
آن جمله اي كه مربوط به بحث ما است اين است كه مي گويد و اما حق الرعيه كبالعلم كساني كه علم را از تو  

 ِمنْ  لَكَ فََتحَ وَ  الِْعلْمِ مِنَ آتَاكَ  ِفيمَا لَهُمْ قَيِّماً  جَعََلكَ إِنَّمَا جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهَ أَنَّ  َتعَْلمَ فَأَنْ«مي گيرند حقشان اين است. 
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حقش اين است كه بداني كه خدا تو را وسيله اي قرار داده كه علم او را به آنها منتقل كني يعني نگرش  .»خَزَائِنِه
 عَلَيِْهمْ  َتضْجَرْ لَمْ وَ بِهِمْ قَْتخْرَ لَْم وَ النَّاسِ تَْعلِيمِ فِي أَحْسَْنتَ فَإِنْ«اينطور كه تو راه و كانالي هستي اين را بداني 

اگر خوب ياد بدهي و آنها را مالمت نكني و آنها را عاصي نكني و برخورد تندي نكني  10»فَضْلِه مِنْ اللَّهُ زَادَكَ
 دارد كهدر نسخه ديگر  فَْضلِه مِنْ اللَّهُ  زَادَكَ كه آنها عصيان بكنند و آنها را خسته نكني تعابير اينجور دارد آنوقت 

خدا تو را براي اين كار  »... الْحِكْمَة خَِزاَنةِ مِنْ وَلَّاكَ وَ  الِْعلْمِ مِنَ آَتاكَ ِفيمَا قَيِّماً َلهُمْ جَعَلَكَ قَدْ اللَّهَ َأنَّ تَْعلَمَ فَأَنْ«
 11»... الصَّابِرِ عَِبيدِهِ فِي لِمَْولَاهُ النَّاصِحِ الشَِّفيقِ اْلخَازِنِ  مََقامَ لَُهمْ بِهِ قُمْتَ وَ« قرار داده و بايد اين كار را انجام بدهي

اين ويژگيهايي است كه آنجا آمده در حقيقت روايت حقوق اين مجموعه را به هم ربط مي دهد و اساس رابطه 
 معلم و متعلم را مورد تأكيد قرار مي دهد. اين هم در تكميل اين بحث بود كه از رساله حقوق عرض كرديم. 

 دوم  تيروا
روايت ديگري هم داريم كه مربوط به رفقه و مداراي با متعلم صغير است و با كوكان و نوجوانان است كه اين هم 

الفقيه در همين علم و حكم صفحه چهار صد و بيست و سه نقل شده است. اين روايت هم  هباز از من ال يحضر
 اْلعَفْوُ  وَاينكه مهربان باشيد در آموزش  َتعْلِيمِه ِفي مَتُهُرَحْ  الصَّغِيرِ  حَقُّ«در مورد حق الصغير است. امام مي فرمايد 

اينكه گذشت داشته باشي و با رفق با او رفتار بكني بنابراين اين  12»لَهُ الَْمعُونَةُ وَ بِهِ  الرِّفْقُ وَ َعلَيْهِ السَّتْرُ وَ عَنْهُ
نشبت به صغير تأكيد بيشتري هم دارد كه  رفق عالوه بر اينكه به طور كلي نسبت به معلم و متعلم سفارش شده

البته من سند اين روايت را نديده ام شايد سندش هم درست باشد. كه بخصوص رحمت و مهرباني و به كودك و 
هم داريم. بنابراين تا اينجا اينطور شد كه  ...و  رنوجوان تأكيد بيشتري شده است. آنجا البته عفو و كمك و ست

مدارا كه يك بعدش دروني است كه همان حلم و تواضع و رفق است كه در درون است تا آن اصل رفق و لين و 
كيد قرار گرفته و گاهي هم نكته مقابلش مذمت شده است. ين و مدارا هست همه اينها مورد تأسطح عمليش كه ل

لبي هم اين است اين مجموعه نكات است كه اگر ما بخواهيم شماره گذاري بكنيم پنچ شماره مي شود و بيان س
را منع كرده و در رساله حقوق هم در واقع مي گويد مستحب است كه اين نگرش را  تنبيهغلظت و  و خشونتكه 
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داشته باشي و بداني كه تو وسيله هستي و آنها رعيت تو هستند كه اين را هم در واقع هماني است كه نگرش 
در رساله حقوق تأكيد  واقع اساس و ريشه اي است كهمثبت و نگرش الهي به متعلم و آموزش او است. اين در 

شده عالوه بر اين حكم در باب اين يك تبصره و تكمله اي بر بحث است كه در باب صغير معلم به يك اموري 
توصيه شده كه اينجا آمده يعني به رفق و مدارا به صورت خاص توصيه شده و به عفو و ستر و كمك به او اينها 

اي كلي در باب صغير . همان روايتي كه رفق و عفو و ستر و كمك كه اينها غير از بحثهبه صورت خاص است
كيد قرار گرفته است. اين مجموعه مسائلي است كه در باب معلم با متعلم ذكر شده است. آنچه كه ما اينها مورد تأ

كه اينجا وجود دارد. دو تا به حال اينجا گفتيم اين است كه اينها يك آداب همه عمدتا استحباب مؤكدي است 
سه تا بحث ذيل اين مطرح مي شود. يكي اين است كه اين ادب معنايش اين است كه مطلق است و هيچ استثنايي 
ندارد و هيچ جايي وجود ندارد ظاهرا اينطور نيست مواردي دارد كه مي شود به صورت خاص تندي هم در كار 

 باشد كه در جلسه بعد خواهيم گفت.


