
 

 

 

 

 

 

 

 عفو و گذشت
 زاده قاسم حسین

 

اهم وجعلنا قلوبهم قاسية یحرّفون اّلکلم عن مواضعه فبما نقضهم ميثاقهم ّلعنّ
ونّسوا حظّا مما ذكّروا به والتزال تطّلع علی خائنة منهم إّلّا قليالً منهم 

  فاعّف عنهم واصفح إنّ اهلل یحبّ اّلمحّسنين؛

هایشان را بسیار سخت  شکستنشان لعنت کردیم و دل پس آنان را به سبب پیمان
اش  اش و معنای حقیقی ت خدا را از جایگاه اصلیکلما[ تا جایی که]گردانیدیم 

وسیلة  را که به[ معارف و احکام تورات واقعی]دهند و بخشی از آنچه  تغییر می
و همواره از اعمال خائنانة [ و نادیده گرفتند]آن پند داده شدند، از یاد بردند 

تا ] شوی پس آگاه می[ که وفادار به پیمان خدایند]آنان جز اندکی از ایشان 
روی گردان؛ زیرا خدا [ از مجازاتشان]از آنان درگذر و [ نزول حکم جهاد

 .نیکوکاران را دوست دارد

 شناسی مفهوم

؛ خداوند نخست امر به عفو اند در کنار هم قرار داده شده« صفح»و « عفو»در آية شريفه 
قی در قرآن کرده، سپس دستور به صفح داده که اين مطلب حاکی از اهمّيت اين موضوع اخال

 .است
کار و مجازات نكردن اوست و اصل آن، به معنای از  کردن از گناه و لغزش گناه ، گذشت«عفو»

 5.کردن است بردن و زايل بين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4 مائده، .  
 .«عفا»، 823، ص 2، ج لسان العربر، ابن منظو. 8
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است؛ گاهی عفو است، امّا صفح « عفو»، ترك سرزنش ديگری و آن اَبلغ و رساتر از «صفح»
 .نيست

 1.ترك سرزنش آن است« صفح»کار و  ترك عقوبت گناه« عفو»: اند مفسّران گفته

 آیه تفسیر

؛ آنان را از «ّلعنّاهم». 1کيفر نمود؛ شان به دو مجازات  شكنی خداوند، يهود را به دليل پيمان

، قلوب آنان را سخت و غيرقابل نفوذ «وجعلنا قلوبهم قاسية». 3. رحمت خويش دور ساختيم

 5.کرديم

بخش را  باشد کلمات و گفتار هدايت ناپذير و وقتی قلبشان در مقابل حق، سخت و تسليم
کنند، صورت  خدا باشد؛ کم يا زياد می کنند که خالف رضايت تحريف و آن را به نوعی تفسير می

سپارند و از آنها  آفرين را به دست فراموشی می دهند، مسائل و حقايق سعادت کلمات را تغيير می
و مبارزه عليه اسالم و دستورهای  به همين دليل، بيشترشان در حال خيانت. برند بهره نمی

 .اند الهی

؛ آنان را عفو «فاعّف عنهم واصفح»با شما دارند، که چنين رفتاری  با اين: فرمايد سپس می

پر واضح است که اين عفو و اغماض مربوط است به . نظر کن کن و از بديهايشان صرف

داشتند، نه  روا می و اذيّت و آزاری که به آن حضرت رفتارشان نسبت به شخص پيامبر

 3.ها و مبارزاتشان نسبت به اصل اسالم و جامعة مسلمانان فعّاليّت

 های آیه پیام

فاعّف )پوشی کنيد  های قابل عفو ديگران، عفو کنيد و از مجازاتشان چشم در مقابل لغزش. 1

 .(عنهم

 .(واصفح)خطای خطاکاران را به رخ آنان نكشيم و آنان را سرزنش نكنيم . 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .351 ، رقم 418، ص الفروق اللّغویهو ابوهالل عسکری، « صفح»، 321، ص مفرداتراغب، .  
گونه آثار به خدا نسبت  این دو مجازات، اثر آن نقض پیمان است و چون هر سببی اثرش به فرمان خداست، این. 8

 (.3 4ص  ،3، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، )داده شده 
 .3 4ـ  8 4، ص 3، ج تفسیر نمونهو مکارم شیرازی،   83ـ  832، ص 5، ج المیزانطباطبائی، . 4



 

 

 

 

 

 
 

 177 / عفو و گذشت: فضائل اخالقی

و و گذشت از ديگران و سرزنش نكردنشان ما را در مقام نيكوکاران محبوب خداوند قرار عف. 9

 .(إنّ اهلل یحبّ اّلمحّسنين)دهد  می

کردن در قراردادهای اجتماعی، کيفر گرفتارشدن به لعنت الهی و  شكنی و نامردی پيمان. 0

 .(ا قلوبهم قاسيةّلعنّاهم وجعلن)نكردن آن را در پی دارد  دلی در برابر حق و قبول سنگ

شود انسان برای رسيدن به منافع شخصی خويش، دستورهای الهی  شكنی سبب می پيمان. 5
نة مربّيان و خيرخواهان را به را تغيير داده، خالف واقع مطرح کند و مواعظ و پندهای دلسوزا

 .(وا بهیحرّفون اّلکلم عن مواضعه ونّسوا حظّا مما ذكّر)کند و از آنها بهره نبرد آسانی رد 

 آیات و عناوین مرتبط

مائده، ) :تكفير گناه ؛(139؛ نساء، 397؛ بقره، 190ـ  199آل عمران، ) :حصول تقوا :آثار عفو
 (.33؛ نور، 103نساء، ) :عفو الهی؛ (05

 (.00شوری، ) :پاداش عفو
؛ (53ـ  51بقره، ) :ظلم ؛(33نساء، ) :ديه؛ (05ـ  00؛ مائده، 103نساء، ) :حقوق :موارد عفو

 (.05؛ مائده، 179بقره، ) :قصاص؛ (390بقره، ) :قرض

 روایاتعفو از دیدگاه 

 عفو، مایۀ عزّت آدمی. 9

 :فرمود پيامبر اکرم

  ؛...بدل اهلل بها عزّا فی اّلدّنيا واآلخرةأومن عفی عن مظلمة ...

هرکس از خطا و لغزش دیگری گذشت کند خداوند عوض آن در دنیا و ...
 .... کند ندی به او عطا میآخرت، عزّت و سربل

 :در روايتی ديگر از آن حضرت نقل شده است

إنّ اّلصّدقة تزید صاحبها كثرة فتصدّقوا یرحمکم اهلل و إنّ اّلتواضع یزید 
صاحبه رفعة فتواضعوا یرفعکم اهلل و إنّ اّلعفو یزید صاحبه عزّاً فاعفوا یعزّكم 

  اهلل؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .382، ص 12و ج  428، ص 11، ج بحاراالنوارمجلسی، .  
 .2 3، ص 2 ، ج همان. 8
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صدقه بدهید تا خدا بر شما  کند، پس همانا صدقه، مال صاحبش را زیاد می
کند، پس تواضع  رحمت آورد و همانا تواضع، صاحب خود را بلندمرتبه می

طور قطع صاحبش را  گذشت و عفو بهکنید تا خداوند شما را مقام بلند بدهد و 
 .کند، پس عفو کنید تا خدا شما را عزیز و سربلند کند سربلند و عزیز می

 عفو، مایۀ برتری آدمی. 2

 :روايت شده است ام سجّاداز ام

إذا كان یوم اّلقيامة جمع اهلل تبارک وتعاّلی األوّّلين واآلخرین فی صعيد 
فيقوم عنق من اّلناس فتتلّقاهم : أین أهّل اّلفضّل؟ قال: واحد ثم ینادي منادٍ
كنّا نصّل من قطعنا ونعطی : وما كان فضلکم؟ فيقوّلون: اّلمالئکة، فيقوّلون

  صدقتم ادخلوا اّلجنّة؛: فيقال ّلهم: قال. من حرمنا ونعفو عمن ظلمنا

جا جمع  های اوّل و آخر را در یک هرگاه روز قیامت فرا رسد خداوند انسان
کجایند اهل فضل و برتری؟ پس گروهی از : گویدای  کند، سپس ندا دهنده

چه چیزی مایة برتری : پرسند مردم بپا خیزند، فرشتگان به استقبالشان آمده، می
کرد، ارتباط  با هرکس که با ما قطع رابطه می: گویند پس میشما شده است؟ 

کردیم،  کرد، همانند او رفتار نمی کردیم و هرکس که ما را تحریم می برقرار می
کرد، از آنان عفو و  دادیم و هرکس در حقّ ما ظلم می او از اموال می بلکه ـ به

وارد بهشت  راست گفتید،: شود پس در حقّ آنان گفته می. کردیم گذشت می
 .شوید

 حکایت

 عفو از قاتل فرزند. 9

يكی از خادمان با شتاب رفت و کباب از تنور بيرون . بودند جماعتی مهمان امام سجّاد. 1

که در زير نردبان بود برخورد کرد و  های کباب از دستش افتاد و به سر کودك امام سيخ. آورد

تو اين کار را به »: به او فرمود ، امامخادم سخت مضطرب و متحيّر شد. کودك از دنيا رفت

 5.عمد نكردی، تو را در راه خدا آزاد کردم و دستور داد کودك را غسل دهند و کفن و دفن کنند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .14 ، ص 8 ، ج وسائل الشیعهعاملی، .  
 .82، ص 8، ج منتهی اآلمالقمّی، . 8
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يكی از افرادی که مشمول عفو . پس از فتح مكه عفو عمومی اعالم کرد پيامبر اسالم. 3

همسر ( داماد پيامبر)والعباس بن ربيع شد هبار بن االسود بود؛ او کسی بود که وقتی اب پيامبر
را در حالی که باردار بود به مدينه فرستاد، در ميان راه او را ترساند و ( دختر پيامبر)خود زينب 

خونش را مباح اعالم کرده بود؛ ولی در فتح مكه  کرد و بدين سبب، پيامبراش را سقط  بچّه

يا : راز پشيمانی کرد و عذر خواست و گفتآمد و از بدی عملش اب به نزد پيامبر( هبار)وی 
ما اهل شرك بوديم، خداوند به وسيلة تو ما را هدايت کرد و از هالکت نجات داد، پس ! رسول اهلل

تو را عفو کردم، : فرمود پيامبر. از جهلم و آنچه از جانب من به شما رسيده درگذر و عفو کن

 1.ودخداوند به تو احسان کرد که به اسالم هدايتت نم

 عفو از بدگویی. 2

داد و هر  کرد و به او دشنام می را اذيّت می در مدينه مردی بود که پيوسته امام کاظم

از کسان آن که روزی برخی  داد تا آن دشنام می ديد به اميرالمؤمنين وقت آن جناب را می
آن »: پرسيدحضرت آنان را نهی کرد و . اجازه بده ما اين فاجر را بكشيم: حضرت عرض کردند

حضرت سوار بر . در يكی از نواحی مدينه مشغول زراعت است: عرض کردند« مرد کجاست؟
اش بود، حضرت داخل  وقتی رسيد که او در مزرعه. مرکب شد، از مدينه به ديدن او تشريف برد

رويی و خنده سخن گفت و  تا به او رسيد و نزد او نشست و با او با گشادهاش شد، رفت  مزرعه
چه مقدار اميد داری از آن »: فرمود. صد اشرفی: گفت« ای؟ چه مقدار خرج زراعتت کرده»: يدپرس

چه اندازه اميد داری عايدت : من گفتم»: حضرت فرمود. دانم غيب نمی: گفت« بهره ببری؟
پس حضرت کيسة زری بيرون آورد که در آن . اشرفی عايدم شوداميدوارم دويست : گفت« شود؟
اين را بگير و زراعتت نيز باقی است و حق »: د و به او مرحمت کرد و فرمودصد اشرفی بو سی

 .«تعالی روزی خواهد داد تو را در آنچه اميد داری
آن شخص برخاست و سر آن حضرت را بوسيد و از آن جناب درخواست کرد که از خطاهای 

آن شخص را ديدند در پس از آن، . حضرت تبسّم فرمود و برگشت. او درگذرد و او را عفو فرمايد

 5؛«اهلل أعلم حيث یجعّل رساّلته»: افتاد، گفت مسجد نشسته، چون نگاهش به امام کاظم

 3.خدا داناتر است که رسالت خود را در کجا قرار دهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .53ـ  54، ص 5، ج لغابهاسد اابن اثیر، .  
 .83 انعام، . 8
 .453ـ  454، ص 8، ج منتهی اآلمالقمی، . 4
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 شعر

ــوش    ــی بپـ ــذر يعنـ ــان درگـ ــس زايشـ  پـ
 

ــوش     ــو خمـ ــانش شـ ــايح وز بيـ  آن قبـ
 

ــی  ــت مــ ــنان را دوســ ــدا محســ  دارد خــ
 

ــفح از   ــو و ص ــد عف ــك باش ــا ني ــر خط  ه
 

ــت   ــن اس ــس مستحس ــت و ب ــو احسانس  عف
 

 گر بـه کـافر يـا کـه آن بـر مـؤمن اسـت        
 

* * * 
 ای ببـين  بخشمت که ايـن همـه بـد بـوده     می

 

 در عفو لـذّتی سـت کـه در انتقـام نيسـت      
 

* * * 
 دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود آن

 

 در کار خير حاجت هيچ استخاره نيست 
 

 ام نيستکه انتقام زدشمن حر با آن
 

 1در عفو لذّتی ست که در انتقام نيست 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22 ، ص تفسیر اصفی.  




