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 اسالمي امارت د افغانستان                          

 دارشاد، حج او اوقافو وزارت                             

 دمساجدو دارشاد او انسجام رياست                             

 دارشاد او دعوت آمریت                                

                      مدیریتدخطبو دتنظيم عمومي                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هجری شمسی5/1401/ 21هجری قمری مطابق14/1/1444 :رخمؤ  د جمعې دخطبې الرښود

 ې او بښنې فضیلت او اهمیت داسالم له نظرهعفود 
 

صاحب الخلق  الغم، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال رشيك له، وأشهد أن محمدا  و ، فارج الهم کرموالالحمد لله ذي العفو 

 وعىل آله وأزواجه وصحابته، والتابعني لهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد : والشیم صلی الله علیه

 ددرندګانو.او ددرندګانو صفت حیواين بلرحامين اورباين صفت او پراته دي  وله متضاد صفتونهپه طبیعت کې دوه ډ د انسان

 او تیریدنه ده.نه رحامين او رباين صفت تقاضا عفوه، بښخو بالعکس د انتقام اخیستل دي،غضب او تقاضا صفت د

اخيستل هغه څه دي چې انساين  ود دخپل مقابل لوری څخه انتقامعفوه او بښنه د قوي خلکو صفت دی؛ ځکه دقدرت با وج

قانع کول سخت کار  د انتقام په نه اخیستلواو هغه  کول نفس يي په ټینګه غوښتنه کوي او په دې برخه کې د نفس رسه مبارزه

  .دی

ِديُد الَِّذي ََيْلُِك نَْفَسُه ِعْنَد ال )په صحیح حدیث کې راځي: َا الشَّ ََعِة، إَِّنَّ ِديُد ِبالُّصر  متفق علیهَغَضِب( لَْيَس الشَّ

رول ټکن پهلوان هغه نه دی چې خلک څملوي، بلکې حقيقي پهلوان هغه دی چې دغضب په وخت کې خپل نفس د ترجمه:

 الندې راويل.

ن د لویوايل او ځوامنردۍ په وخت کې د ضعف او ذلت په معنا نه ده، بلکې په دنیا او آخرت کې د انسا د براليسعفوه او بښنه 

 . عفوه او بښنه هغه نیک خوی دی چې الله تعالی يي په اړه مونږ ته سپارښتنه او توصیه کړی ده.ان خواروينښه ده او شیط

رسه دقدرته او توانه چا ته دهغه خطا، اشتباه او ګناه وربښل غوره صفت دی. څوک چې بل انسان ته عفوه او بښنه وکړي الله 

 نو، پیغمارانو او کاملو مممنانو صفت دی.تعالی به يي ګناهونه معاف کړي.عفوه اوبښنه د رسوال 

 الصفح( اصطالحات کارول شوي دي.) وا (په قرآن کريم کې عفوې او بښنې ته د)العفو

ناه نه مالمتول، نو صفح له عفوې څخه زیاته بلیغه ده؛ ځکه ډیر کرته انسان عفوه کوي خو ګپه  ناه نه نیونه ـ )الصفح(ګپه  )العفو(

ځکه الله تعالی خپل پیغمار ته امر کوي چې عفو  نیکو او مشفقوخلکو صفتونه دي، او دا دوه صفتونه د له مالمتیا نه تیریږي

رځوه او د ناپوهانو له بدې معاملې څخه مخ واړوه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم هرچا ته زیات له ګاوتیریدنه خپل خوی و 

 ځواب نه ورکاوه، بلکی عفوه یې کوله او هیڅکله یې د ځان  ۍته په بد ۍنې څخه کار اخیست، هغه هیڅکله بدعفوې او تیرید
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لپاره تعالی پښو الندې کیدل، نو هغه وخت به یې د الله  به تر حکمونهلپاره له چا څخه غچ نه دی اخستی مگر دا چې د الله 

 ورځنې غچ اخیست. 

دی دې وررسه له عفوې اوبښنې څخه کار  ؛رسه بدي وکړېد مسلامن لپاره غوره دا ده چې که هرڅومره کوم انسان له ده  بناء  

ښه ورو کله چې د ده د لور حرضت عائشې ريض الله عنها په هکله د افک په پیګرضت ابوبکر ريض الله عنه ته به و واخيل. ح

یې پرې بنده یارته ټاکلې وه اوبول شو، ده د دې ناروا کړنې رسه رسه کومه صدقه چې مخکې و ګله لوري تور ول« مسطح » کې د 

 کړه ـ هغه یې بیرته ورته مقرره کړه .

په يوه برخه کې د واقعې واقعې  دام املممنین عائشه ريض الله عنها د اِفٌک )دمنافقانو له خوا پر عائشه ريض الله عنها دتهمت( 

يُق )فرمايي: دِّ َوكَاَن يُْنِفُق َعىَل ِمْسطَحِ بِْن أُثَاثََة لَِقَرابَِتِه ِمنُْه  -يض الله عنه ر  -َفلََّمَّ أَنَْزَل اللُه َهَذا ِِف بََراَءِِت َقاَل أَبُو بَكٍْر الصِّ

ا بَْعَد الَِّذي َقاَل لَِعائَِشَة َما َقاَل َفأَنَْزَل اللُه ]وَ  عَ َوَفْقرِِه َواللِه اَل أُنِْفُق َعىَل ِمْسطَحٍ َشْيئ ا أَبَد  ِِ ِمْنكُْم َوالسَّ ِِ أُولُو الَْفْض ِة أَْن يُْؤتُوا اَل يَأْتَ

ِِ اللِه َولَْيْعُفوا َولَْيْصَفُحوا أاََل تُِحبروَن أَْن يَْغفِ  ََُفور  َرِحيم   َقاَل أَبُو أُوِِل الُْقْرََب َوالَْمَساِكنَي َوالُْمَهاِجِريَن ِِف َسِبي َر اللُه لَكُْم َواللُه 

ابَكٍْر بىََل َواللِه إِِّنِّ أُِحبر أَْن يَْغِفَر اللُه ِِل  ( صحیح َفرََجَع إىَِل ِمْسطَحٍ النََّفَقَة الَِّتي كَاَن يُْنِفُق َعلَيِْه َوَقاَل َواللِه اَل أَنِْزُعَها ِمْنُه أَبَد 

 البخاري

او  ابوبکر صدیق ريض  -کله چې الله جل جالله دا آیت زما په پاکۍ کې نازل کړل ابوبکر صدیق ريض الله عنه وفرمايل ترجمه:

چې زه به هيڅکله  -جل جالله–قسم په الله  -الله عنه به مسطح بن اثاثه ته خريات او صدقه ور کولو دهغه دخپلولۍ او فقر له امله

ت کې ور نکړم پس له دې چې هغه عائشه ريض الله عنها ته داسې )ناکاره(نسبت کړی دی، مسطح بن اثاثه ته هيڅ شی په خیرا

َعِة أَْن يُْؤتُوا أُوِِل الُْقْرََب َوالَْمَساِكنَي َوالُْمَهاِجِريَن ِِف سَ بيا الله تعالی دا آیت نازل کړ ِِ ِمنْكُْم َوالسَّ ِِ أُولُو الَْفْض ِِ اللِه ]َواَل يَأْتَ ِبي

ََُفور  َرِحيم  َولَْيْعُفو  ددې آیت دنازلیدو څخه وروسته ابوبکر صدیق ريض الله   ا َولَْيْصَفُحوا أاََل تُِحبروَن أَْن يَْغِفَر اللُه لَكُْم َواللُه 

عنه وفرمايل: بلی! قسم په الله تعالی چې زه دا خوښه بومل چې الله جل جالله را ته عفوه او بښنه وکړي، له دې وروسته يي 

اثاثه ته هغه خیرات ورکول بريته پیل کړل چې مخکې به يي ورته ورکولو او وه يي فرمايل: قسم په الله چې زه به دا  مسطح بن

 خیرات ورکول له هغه څخه هيڅکله بند نه کړم.

 ڼو؛ ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم قسم یاد کړی چې عفوه خپل څښنت ته لهګ، ذلت او سپکاوی ونه عفوه باید کمزوري

عزت، درناوي او لوړې درجې څخه پرته بل څه نه زیاتوي، نو باید خپل ځانونه د پیغمار صلی الله علیه وسلم او صحابه وو په 

ګړې توګه د خپلو دوستانو، خپلوانو او ګاونډیانو لپاره پرانیزو او په دې هیله و اوسو نخویونو سمبال کړو او خپلې سینې په ځا

سامنونو او ځمکې په څیر وي او په عفوه او آ ې جنت راکړي چې پراختیا به یې د داس تعالی ته اللهچې په دې کار رسه به مونږ 

 تیریدنې رسه به زموږ عزت، درناوی او درجې لوړې کړي، پرته له شکه الله اوریدونکی او دعا قبلوونکی دی .

د عفوې په اړه زيات آیاتونه راغيل دي او  الله تعالی  چې په قرآن کريم کېد عفوې او بښنې اهمیت ددې امله زيات دی 

 مسلامنانو ته په عفوه او بښنه امر کړی دی ، عفوه او بښنه يې زياته ستایلی ده.

   99}ُخِذ الَْعْفَو َوأُْمْر ِبالُْعرِْف َوأَْعرِْض َعِن الَْجاِهلنَِي { األعراف : الله تعالی فرمایي:
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  رسهمخ واړوه له ناپوهانو ره کړه د ښو چارو ښوونکی اوسه او الره غو  بښنېو نرمۍ اای پیغماره ! د :ترجمه

  40}َفَمْن َعَفا َوأَْصلََح َفأَْجرُُه َعىَل اللَِّه إِنَُّه الَ يُِحبر الظَّالِِمنَي{الشوري :  الله تعالی فرمایي: 

 ښوي.و ظاملان نه خ -جل جالله-له شکه اللهڅوک چې عفوه وکړي او اصالح وکړي دهغه اجر پر الله دی، پرته پس  :ترجمه

بِّكُْم َوَجنٍَّة َعرُْضَها  الله تعالی عفوه او بښنه د پرهیزګارانو صفت ګرځولی دی. الله تعالی فرمایي: }َوَسارُِعواْ إىَِل َمْغِفرٍَة مِّن رَّ

ْت لِلُْمتَِّقنَي، الَِّذيَن يُنِفُقوَن ِِف ال ََّمَواُت َواألَرُْض أُِعدَّ َّاء َوالْكَاِظِمنَي الَْغْيَظ َوالَْعاِفنَي َعِن النَّاِس َواللُّه يُِحبر السَّ َّاء َوالَّضَّ َّسَّ

   134 – 133الُْمْحِسِننَي{آل عمران : 

جنت خواته تللې ده چې هغه لکه د د ار د بښنې او د هغه ګنډه منډه وځغلئ چې ستاسې د پرورد هغه الره په م پر ترجمه:

خلکو لپاره تیار کړای شوی دی . دهغو لپاره چې د بډایئ او بیوزلۍ په پرهيزګارانو او هغه له  یدپلن سامنونو او ځمکې په شان آ 

 دواړو حاالتو کې مال مرصفوي،غوسه خوري او د نورو تريوتنې ورته بښي، داسې نیکان خلک د الله ډیر خوښ دي .

اء فتهيأ للصالة فسق  ابإبريق من يد الجارية عىل وجهه فشجه فرفع عيل بن جعلت جارية لعيل بن الحسني تسكب عليه امل)

الحسني رأسه إليها فقالت الجارية إن الله عز وجِ يقول والكاظمني الغيظ فقال لها قد كظمت َيظي قالت والعافني عن 

 يالبيهق –ابإَيان شعب  (الناس فقال لها قد عفا الله عنك قالت والله يحب املحسنني قال اذهبي فأنت حرة

د حرضت علی ابن الحسین ريض الله عنه يوه وينزه وه چې هغه ته به يي اوبه ور اچولی او هغه به ملانځه تياریده دهغې  ترجمه:

وينزې دالس څخه دعيل ابن الحسین ريض الله عنه په مخ باندې لوټه ولویده او هغه يي زخمي کړ، عيل ابن الحسین ريض الله 

عيل ريض الله عنه ورته وفرمايل: هو خپل قهر  ،)والکاظمین الغیظ(: ل ، هغه وينزې ورته دا  آیت کریمه تالوت کړعنه ورته وکت

کړ، بیا يي ورته داآیت کریمه تالوت کړ : )والعافین عن الناس( عيل ريض الله عنه ورته وفرمايل: الله تعالی درته  کنټرولمې 

عفوه کړی ده. بیا يي ورته داآیت رشیف تالوت کړ:)والله یحب املحسنین( عيل ابن الحسین ريض الله عنه ورته وويل: ځه الړه 

 شه ته آزاده يي.

{النور: ):{فرماييل ديالله جل جالله  ََُفور  رَِّحيم    (22َولَْيْعُفوا َولَْيْصَفُحوا أاَل تُِحبروَن أَن يَْغِفَر اللَُّه لَكُْم َواللَُّه 

بيشکه الله تعالی بښونکی ۍ چې الله تعالی درته بښنه وکړي،وکړي آیا تاسو دا خوښه نه ګڼ عفوه وکړئ او بښنه دوی باید ترجمه:

 ی.دذات او مهربانه 

{  التغابن: {عفوه او بښنه دالله تعالی دمغفرت سبب دی. الله جل جالله فرمايي: ََُفور  َرِحيم  َوإِْن تَْعُفوا َوتَْصَفُحوا َوتَْغِفُروا َفإِنَّ اللََّه 

(14) 

بښونکی او  که چريې تاسو عفوه وکړی او دبښنې لپاره دګناهګارڅخه مخ واړوی او بښنه ورته وکړی، بیشکه الله تعالی ترجمه:

 دی. ذات مهربانه

 خپله عفوه دجزا په توګه ذکر کړی ده.الله تعالی کې  مقابلآیت رشیف کې د بنده دعفوې په  په پورتني

َِ بَيَْنكُْم إِنَّ  }عفوه او بښنه تقوی ته ډیره نږدی ده. الله جل جالله فرمايي: اللََّه ِِبَا  َوأَْن تَْعُفوا أَْقرَُب لِلتَّْقَوى َواَل تَْنَسُوا الَْفْض

 ( 237):البقرة {تَْعَملُوَن بَِصي  
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او داچې تاسو عفوه کوی دا ډیره نږدې ده تقوا ته او مه هريوئ مهرباين په خپلو منځو کې ، بیشکه الله تعالی د هغه څه  ترجمه:

 چې تاسو يي کوی ليدونکی دی.

} إِْن تُْبُدوا َخْي ا أَْو تُْخُفوُه أَْو تَْعُفوا َعْن ُسوٍء َفإِنَّ اللََّه كَاَن ګرځي:فوه او بښنه د الله جل جالله دعفوې او بښنې المل عبندګانو ته 

ا َقِدير ا{ النساء: )  (149َعُفوًّ

که چريې ښکاره کوی نيکي او يايي په پټه کوی او يا له بدۍ څخه عفوه کوی، بيشکه الله تعالی دی بښونکی قدرت  ترجمه:

 .ذات دی مند

واْ ِمْن َحْولَِك  پل پیغمار ته په عفوه امر کړی دی:الله تعالی خ ََلِيَظ الَْقلِْب الَنَفضر َن اللِّه لِنَت لَُهْم َولَْو كُنَت َفظًّا  }َفِبََّم َرْحَمٍة مِّ

ِْ َعىَل اللِّه إِنَّ ا   159للَّه يُِحبر الُْمَتَوكِّلنَِي{ آل عمران : َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر لَُهْم َوَشاِورُْهْم ِِف األَْمِر َفإَِذا َعزَْمَت َفتََوكَّ

لوی رحمت دی چې ته د دې خلکو لپاره ډیر نرم خویه جوړ شوی یې که داسې نه  تعالی )او ای پیغماره !( دا د الله ترجمه:

دوی لپاره بښنه  وای او ته توند خویه او سخت زړی وای، نو دا ټول به ستا له شاوخوانه خواره شوي وو د دوی خطاوې وبښه د

هغه -ه لجل جال-، نو پر الله توکل وکړه، د الله پرکومه رأیه ټینگه يشکړه بیا چې ستا اراده و  وررسه مشورهپه چارو کې وغواړه او 

 په الله تعالی توکل کوونکي وي.خلک خوښیږي چې 

يِّئَُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َفإَِذا الَِّذي بَْينََك َوبَْيَنُه َعَداَوة   په يو بل ځای کې الله تعالی فرمایي : كَأَنَُّه  }َوالَ تَْسَتِوي الَْحَسَنُة َوالَ السَّ

اَها إاِلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم{ فصلت :  اَها إاِلَّ الَِّذيَن َصََبُوا َوَما يُلَقَّ   35 – 34َوِِلٌّ َحِميم  . َوَما يُلَقَّ

او ای پیغماره ! نیکي او بدي یو شانته نه دي ته د بدۍ مخنیوی په هغی نیکۍ رسه وکړه چې هغه ډیره ښه وي ته به  ترجمه:

وگورې چې له تارسه چې د چا دښمنې لویديل وه هغه به دې لکه صمیمی دوست يش. دغه صفت نه په برخه کیږي مگر هغه 

 کیږي مگر هغه خلکوته چې د غټې برخې خاوندان دي . خلکوته چې صار کوي او دغه مقام نه په برخه

 همداراز په بې شمیره آحاديثو کې د عفوې او بښنې په اړه زيات فضائل بيان شوي دي.

 عفوه ، بښنه او تیریدنه دجنت دحورو المل دی.

أن يُنفِّذُه دعاُه اللُه يوَم من كظََم َيظا  وهو يستطيُع وسلم، قال :)عن معاذ ريض الله عنه أن رسول الله صلی الله علیه 

 القيامِة عىل ُرؤوِس الخالئِِق حتی يخيُه ِف أيِّ الُحوِر َماشاَء(  رواه ابوداود

له معاذ ريض الله عنه څخه روایت دی وایي: رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل : هرڅوک چې خپله غوسه  ترجمه:

وس وي، الله تعالی به دی د قیامت په ورځ د ټولو مخلوقاتو په وړاندې وزغمي په داسې حال کې چې په غچ اخیستلو یې 

 راوغواړي، ترڅو د جنت له حورو څخه چې کومې غواړي هغه ځان ته غوره کړي.

 عفوه او بښنه د مغفرت او رحمت سبب دی.

 ن الَيغِفرالَيُغَفُر لَه( رواه البخاري  عن جرير ريض الله عنه أنَّ النَّبي صلی الله علیه وسلم قال:) َمن الَيرَحم الَيُرَحم، ومَ 

له جریر ريض الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: څوک چې رحم نه کوي په هغه  ترجمه:

 رحم نه کیږي او څوک چې بښنه نه کوي هغه نه بښل کیږی .
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عنهَّم أنَُّه قاَل ِف قوله تعاىل : )ُخِذ الَْعْفَو َوأُْمْر ِبالُْعرِْف ( أَمَر اللُه عن عبد الله بن الزبي ريض الله کې راځي:  روایتپه يو بل 

  صحیح البخاري (.نَِبيُه  صلی الله علیه وسلم  أن يأُخَذ الَعفَو ِمن أخال ِق النَّاِس 

)ُخِذ الَْعْفَو َوأُْمْر ِبالُْعرِْف  : وایي : الله جل جالله د دې آیت؛ هغه له عبدالله بن زبیر ريض الله عنه څخه روایت دی  ترجمه:

) د  په هکله خپل پیغمار صلی الله علیه وسلم ته امر کړی چې عفوه د خلکو له اخالقو څخه واخلهَوأَْعرِْض َعِن الَْجاِهلنَِي ( 

 هغوی په کړنو او ویناوو کې له هغوی رسه نرمي وکړه(.

م حني نزلت هذه اآلية قال : يا جَبيِ ما هذا قال : ال أدري حتى وروى سفيان بن عيينة أن النبي صىل الله عليه وسل

يا محمد إن ربك يأمرك أن تصِ من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك( ثم عاد جَبيِ، وقال:. أسأل العامل

 أدب الدنيا والدين للَّموردي

وسلم دا آیت کریمه نازل شو، رسول الله صلی الله علیه سفيان ابن عيینه فرمايي کله چې په رسول الله صلی الله علیه  ترجمه:

. بيايي مم ترڅو دعامل ذات څخه پوښتنه وکړ وسلم وفرمایل: ای جارائیله داڅه دي؟ جارائیل علیه السالم وفرمایل: نه پوهیږ 

اله او هغه چاته وفرمایل: ای محمده! ستا رب درته داسې امر کوي هغه څوک چې خپلويل دررسه قطع کوي هغه رسه خپلويل وپ

 ورکړه ورکوه چې ته يي محروم کړی يي او هغه چاته عفوه او بښنه کوه چې پرتايي ظلم کړی وي.

عن أيب هريرة ريض الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: )َمازاَد اللُه َعبدا   عفوه او بښنه دانسان عزت زياتوي.

 مسلم رواه  أَحد  للِه إالَّ رََفَعُه اللُه(ِبَعفٍو إالَّ ِعزّا ، َوَما تََواَضَع 

له ابو هریره ريض الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایيل دي : الله نه زیاتوي د بنده لپاره  ترجمه:

تعالی د هغه مرتبه په عفوې او بښنې رسه، مگر د ده عزت او درناوی ـ او هیڅوک عاجزي اوتواضع نه کوي، مگر دا چې  الله 

 لوړوي .

ِ  إىل النَّبي صلی الله علیه وسلم، فقال: پیغمارعلیه السالم فرمايي او يا ځله عفوه وکړه. عن عبد الله بن عمر قال : جاء رج

ِِّ  ،نعُفو عِن الَخاِدِم ؟ َفَصَمَت  يارسول الله ! کَم ثُمَّ أَعاَد علیِه الکاَلََم، َفَصَمَت، َفلََّمَّ کان ِِف الثَّالِثَِة قال : )اعُفوا عنه ِِف کُ

 يوِم َسبِعنَي َمرَِّة( رواه ابو داؤد  

وایي : یو سړی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حضورته ، هغه عمر ريض الله عنهام څخه روایت دیله عبدالله بن  ترجمه:

عفوه وکړم ؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم چپوالی غوره کړ،   خپل خادم ته څو ځلهیې ویل : ای د الله رسوله !  هو و راغی ا

ته په هره ورځ کې آویا ځله هغه کړ ـ په دریم ځل یې وفرمایل : هغه سړي بیا خپله خاره تکرار کړه، بیا هم ده مبارک سکوت و 

 عفوه وکړه.

 الله صلی الله علیه وسلم زيات عفوه کوونکی او بښونکی انسان ؤ. دټولو انسانانو په نسبت رسول

وَل اللِه، َوَمْن أَبُو َضْمَضٍم؟ َقاَل: )عن أنس أَنَّ النَِّبّي َصىلَّ اللَُّه َعلَيه َوَسلَّم َقاَل: أَتَْعِجُزوَن أَْن تَكُونُوا كَأيَِب َضْمَضٍم؟ َقالُوا: يَا َرس 

ِ  كَاَن إَِذا أَْصَبَح  ْقُت ِبِعريِْض َعىَل َمْن ظَلََمِني(َرُج مسند البزار، سنن  د: )علی عبادک(ؤ وِف رواية أيب دا َقاَل: اللَُّهمَّ إِِّنِّ تََصدَّ

 أَب داود
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بزار په خپل سند رسه دانس ريض الله عنه څخه روایت نقل کړی دی ، انس ريض الله عنه وايي چې رسول الله امام   ترجمه:

يو کس وويل: ابو  صلی الله علیه وسلم داسې و فرمايل: آیا تاسو ددې څخه عاجز ياست چې د ابو ضمضم په شان يش؟ 

م داسې شخص ؤ کله به چې سحر شو هغه به وویل: ای ضمضم څوک ؤ ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمايل: ابوضمض

ما خپل عزت ستا : کړی دی. دابواود په روایت کې داسې راځيظلم يي چې پرما دی په هغه چا صدقه کړی  الله ! ما خپل عزت

 په بندګانو صدقه کړی  دی. یعنی هغه څوک چې زما په حق کې ظلم وکړي ، ما ورته خپل حق بښلی دی.

د يوې غزوې څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم کې د يوې واقعې مضمون داسې راغلی دی چې د بخاري او م

ورباندې سړي د يوې ونې الندې ویده ؤ ، ناڅاپه دکفارو څخه يو راوګرځيده او په الره کې  رسول الله صلی الله علیه وسلم 

غمار علیه السالم يي را ويښ کړ او ورته يي وويل: ای پی ،کې توره وه په الس دهغه سړي چېپه داسې حال کې هجوم راوړ 

زما څخه به دې څوک خالص کړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په ارامه او په ثابت قدمۍ )من یمنعک مني( محمده! 

ويده .رسول الله او توره يي له الس څخه ول  په رپیدو شو رسه وويل: الله تعالی به مې خالص کړي. هغه سړی لړزې ونيولو او

او اوس به تا له ما څوک خالص کړي؟ هغه ) ومن یمنعک مني( صلی الله علیه وسلم توره راواخيسته او هغه سړي ته يي وويل: 

 . )یعنی نیکه رویه رارسه وکړه( بيا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته عفوه وکړه.شه غوره نيونکیسړي ورته وويل: 

کله چې مکه مکرمه فتحه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم پاڅيده او له هغو خلکو څخه يي  په حدیث رشیف کې راځي،

پوښتنه وکړه چې پیغمارعلیه السالم ته يي رضر رسولی ؤ، پیغمار علیه السالم يي رټلی ؤ او پیغمارعلیه السالم يي له مکې ويستلی 

، وابُن أخٍ كريم، قال: فإِّنِّ أُقول : )يا َمْعرَش قريٍش، ما تَظُنر ؤ او داسې يي ورته وويل ِ  بكُْم؟ قالوا: خيا  أخ  كِريم  وَن أِّن فاِع

  أْذَهُبوا َفأنْتم الطرلََقاء(. ]الشفا بتعريف حقوق 92لكم كَّم قال يوسُف بإخَوتِه }الَ تَْْثَيَب َعلَيْكُُم الَْيْوَم يَْغِفُر اللُه لَكُْم { ]يوسف: 

 املصطفى ، للقاىض عياض 

ی وويل: مونږ فکر کوو چې ته به له مونږ و ه تاسو رسه څرنګه معامله کوم؟ هغای قريشو! تاسو څه فکر کوی چې زه ب ترجمه:

رسه نیک چلند وکړی . ته زمونږ مهربانه ورور يي او زمونږ دمهربانه ورور ځوی يي. بيا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمايل: 

}الَ تَْْثَيَب َعلَْيكُُم الَْيْوَم يَْغِفُر و ته وکړه زه درته وايم چېنګه چي يوسف علیه السالم خپلو ورو څرنزه تاسو ته هغه خاره کوم لکه 

  ست. يا تاسو آزاد)هيڅ مالمتيا په تاسو نن ورځ نشته الله دې تاسو ته بښنه وکړي( ځئ الړشئ اللُه لَكُْم {

 ربښل  او ورباندې  سرتګې پټول  دسړيتوب صفت دی.رسه د توان او قدرت خپل دښمن ته د هغه ګناه او خطا و 

 : دعفوې او بښنې فائدې

 عفوه کول د پرهیزگارانو له صفتونو څخه ده . .1

 په عفوه او بښنه کې د الله تعالی رضامندي ده. .2

 په عفوه او بښنه کې تقوا ده. .3
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