العفو
ورد االسم خمس مرات في كتاب اهلل اقترن (الغفور) اربع مرات
وب(القدير)مرة واحدة وفي الجميع يكون اوال
ورا ()99النساء
فَأُولَئِ َ
ك َع َسى اللَّهُ أَن يَع ُف َو َعن ُهم َوَكا َن اللَّهُ َع ُف ًّوا غَ ُف ً
إِن تُب ُدوا َخي ًرا أَو تُخ ُفوهُ أَو تَ ع ُفوا َعن ُسوء فَِإ َّن اللَّهَ َكا َن َع ُف ًّوا قَ ِد ًيرا
()949النساء

ِ
ِ
ك ومن َعاقَب بِ ِمث ِل ما عُوقِ ِ ِ
ص َرنَّهُ اللَّهُ إِ َّن اللَّهَ لَ َع ُفو
ب بِه ثُ َّم بُغ َي َعلَيه لَيَ ن ُ
َ
َذل َ َ َ
َ
َ
غَ ُفور ()06الحج

ِِ
ين ()951ال عمران
َولََقد َع َفا َعن ُكم َواللَّهُ ذُو فَضل َعلَى ال ُمؤمن َ
إِ َّن الَّ ِذين تَ ولَّوا ِمن ُكم ي وم التَ َقى الجمع ِ
الشيطَا ُن بِبَ ع ِ
ان إِنَّ َما استَ َزلَّ ُه ُم َّ
ض َما
َ َ
َ َ
َ َ
َك َسبُوا ولََقد َع َفا اللَّهُ َعن ُهم إِ َّن اللَّهَ غَ ُفور َحلِيم ()955ال عمران
اد فَ يَ نتَ ِق ُم اللَّهُ ِمنهُ َواللَّهُ َع ِزيز ذُو انتِ َقام
َع َفا اللَّهُ َع َّما َسلَ َ
ف َوَمن َع َ
()95المائدة

َّ ِ
آمنُوا َال تَسأَلُوا َعن أَشيَ َ ِ
سؤُكم َوإِن تَسأَلُوا
ين َ
يَا أَيُّ َها الذ َ
اء إن تُب َد لَ ُكم تَ ُ
ِ
ين يُنَ َّز ُل ال ُقرآ ُن تُب َد لَ ُكم َع َفا اللَّهُ َعن َها َواللَّهُ غَ ُفور َحلِيم
َعن َها ح َ

()969المائد َة
يا أَيُّ َها الَّ ِذين آمنُوا إِ َّن ِمن أَزو ِ
وهم َوإِن
اج ُكم َوأَوَال ِد ُكم َع ُد ًّوا لَ ُكم فَاح َذ ُر ُ
َ َ
َ
َ
تَ ع ُفوا َوتَص َف ُحوا َوتَ غ ِف ُروا فَِإ َّن اللَّهَ غَ ُفور َرِحيم ()94التغابن
اهلِ
ف وأَع ِرض َع ِن الج ِ
ُخ ِذ العفو وأمر بِالعر ِ
ين ()999االعراف
ََ َُ ُ
َ
َ
َ
و ُهو الَّ ِذي ي قبل التَّوبةَ َعن ِعب ِ
السيِّئَ ِ
ات َويَعلَ ُم َما تَ ف َعلُو َن
اد ِه َويَع ُفو َع ِن َّ
َ
َ َُ َ
َ َ

()15الشورى
وما أَصاب ُكم ِمن م ِ
صيبَة فَبِ َما َك َسبَت أَي ِدي ُكم َويَع ُفو َعن َكثِير
ُ
ََ َ َ
()06الشورى
اب لَو ي ردُّونَ ُكم ِمن ب ع ِ
و َّد َكثِير ِمن أَه ِل ال ِ
ِ
ِ
يمانِ ُكم ُك َّف ًارا َح َس ًدا ِمن
إ
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ت
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َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
عن ِد أَن ُف ِس ِهم من بَع ِد َما تَ بَ يَّ َن لَ ُه ُم ال َح ُّق فَاع ُفوا َواص َف ُحوا َحتَّى يَأتِ َي اللَّهُ
بِأَم ِرِه إِ َّن اللَّهَ َعلَى ُك ِّل َشيء قَ ِدير ()969البقرة
والمعافاة
وفي حديث أَبي بكر رضي اهلل عنه َسلُوا اهللَ َ
العفو والعافية ُ

نوب عبده عنه وأَما العافية فهو
َ
العف ُو فهو ما وصفناه من َمحو اهلل تعالى ذُ َ
أَن يعافيه اهلل تعالى من سقم أَو بلِ
ُّ
ضد
ة
ح
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َّ
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الم َرض يقال عافاهُ
ُ َُ
َ
ُ
َ
ِ
ك
المعافاةُ فأَن يُعافِيَ َ
اهلل وأَعفاه أَي َ
وهب له العافية من العلَل والبَاليا وأَما ُ

منك أَي يُغنيك عنهم ويغنيهم عنك ويصرف
اهللُ من الناس ويُعافِيَهم َ
فاعلَة من العف ِو وهو أَن يَع ُف َو عن
أَذاهم عنك وأَذاك عنهم وقيل هي ُم َ
الناس ويَع ُفوا ُهم عنه

عن أبي ماجدة يقول  :كنت قاعدا مع عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه
فقال  :إني ألذكر أول رجل قطعه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أتي
بسارق فأمر بقطعه فكأنما أسف وجه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
فقالوا  :يا رسول اهلل كأنك كرهت قطعه ؟ قال  :وما يمنعني ؟ ! [ ال
تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم  .إنه ال ينبغي لإلمام إذا انتهى إليه
حد إال أن يقيمه إن اهلل عفو يحب العفو { وليعفوا وليصفحوا أال تحبون
أن يغفر اهلل لكم واهلل غفور رحيم } ]  ( .حسن ) االلباني
( صحيح ) وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال لم يكن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم يدع هؤالء الكلمات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني
أسألك العفو والعافية في الدنيا واآلخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية
في ديني ودنياي وأهلي ومالي
( صحيح لغيره )
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم قال ثالث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن ال ينقص مال
من صدقة فتصدقوا وال يعفو عبد عن مظلمة إال زاده اهلل بها عزا يوم
القيامة وال يفتح عبد باب مسألة إال فتح اهلل عليه باب فقر

عن عبد اهلل يعني ابن الزبير في قوله ( خذ العفو ) قال أمر نبي اهلل صلى
اهلل عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخالق الناس.

األلباني:صحيح

( حسن )
[ مكتوب في اإلنجيل  :ال فظ وال غليظ وال سخاب باألسواق وال
يجزي بالسيئة مثلها بل يعفو ويصفح ]  ( .حسن )االلباني

وعن عطاء بن يسار قال  :لقيت عبد اهلل بن عمرو بن العاص قلت :
أخبرني عن صفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في التوراة قال  :أجل
واهلل إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن  ( :يا أيها النبي إنا أرسلناك
شاهدا ومبشرا ونذيرا ) وحرزا لألميين أنت بعدي ورسولي سميتك المتوكل
ليس بفظ وال غليظ وال سخاب في األسواق وال يدفع بالسيئة السيئة
ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه اهلل حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا :
ال إله إال اهلل ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا  .رواه البخاري
( صحيح )االلباني

