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   افغانســـتانامارت اســـــالمی                  

 حج واوقافوزارت ارشــاد،                        

 ریاست ارشاد وانسجام امور مساجد                          

 آمریت ارشاد ودعوت                             

            مدیریت عمومی تنظیم خطبه ها                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هجری شمسی۲1/5/1401هجری قمری مطابق14/1/1444:رخؤ مجمعه روز  خطبهرهنامی 

 اسالم فضیلت واهمیت عفو وگذشت از نظر
 

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

 : لهم بححسان إ ى يوم الدي  وبعدوعىل آله وأزواجه وصحابته، والتابعني الخلق والشیم صلی الله علیه

ودیگر صفت درندگی وحیوانی، غضب وانتقام  رحامنی وربانی، صفت در طبیعت انسان دو نوع صفات متضاد وجود دارد

 جوئی صفت درندگان است. بالعکس صفت رحامنی وربانی، مقتضی عفو، بخشش وگذشت است.

چیزی است  از جانب مقابل،گرفنت  انتقاموبخشش از جمله صفات مردمان قوی است؛ چرا که با وجود توامنندی وقدرت عفو 

به صرب قناعت دادن کار را  واو کردن  همرای نفس مبارزهنه گرفنت انتقام که نفس انسانی آن را شدیداً میخواهد، در این مورد 

 سختی است.

ِديُد الَِّذي ََيْلُِك نَْفَسُه ِعنَْد الَغَضِب(  ):در حدیث صحیح آمده است َا الشَّ ََعِة، إَِّنَّ ِديُد ِبالُّصر  متفق علیهلَْيَس الشَّ

 پهلوان آن نیست که مردم را بخواباند بلکه پهلوان حقیقی آن است که در وقت غضب نفس خود را کنرتول کند. ترجمه:

معنی ضعف وذلت نیست بلکه در دنیا وآخرت نشانه بزرگی وجوان انتقام به عفو وبخشش دروقت توامنندی ودست یافنت به 

د. عفو وبخشش از جمله صفات نیکی است که الله تعالی در مورد آن مارا مردی یک انسان  است  وخواری شیطان میباش

 سفارش وتوصیه کرده است.

کسیکه انسانی را عفو وبخشش میکند الله ه کسی را بخشیدن بهرتین صفت است.باوجود قدرت وتوامنندی خطا،گناه،واشتبا

قرآن کریم عفو وبخشش به )العفو در ومؤمنین کامل است.صفات انبیاء از جمله تعالی گناهان اورا معاف میکند.عفو وبخشش 

 والصفح( اصطالحات به کار گرفته شده.

)العفو(به معنی عدم مواخذه به گناه،)الصفح( عدم مالمتی به گناه بناً صفح از عفو زیاد بلیغ است؛ بسیار اوقات انسان عفو 

صفات مردمان مشفق ومهربان است چرا که الله تعالی به میکند ولی از مالمت کردن در گذر منی شود.این دو صفت از جمله 

 واز معامله بدی همراه انسان های نادان روی بگردان.پیامرب خود امر میکند که عفو وبخشش را عادت خود بگرداند 

بلکه  پیامرب علیه الصالة والسالم باهر کس از عفو وگذشت کار میگرفت، وایشان هیچ وقت بدی را به بدی جواب منی دادند

 عفو میکردند وهیچ وقت بخاطر خود از هیچ کس انتقام نگرفته. مگر اینکه حتک حرمت الله واحکام وی صورت گیرد، در 
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هر اندازه کسی به وی بدی میکند او باید از عفو به آن وقت بخاطر الله انتقام میگرفت پس برای مسلامنان بهرت این است که 

 وبخشش در مقابل وی کار بگیرد.

که درواقعه افک به دخرتش عائشه رضی الله تعالی عنها  را ببینیم  رضی الله عنه  ین رابطه عملکرد حرضت ابوبکر صدیقدر ا

تهمت وارد شد، با وجود این کار ناروا وزشست آن صدقه ای قبالً برای او تعین کرده بود وبه اثر این « مسطح»از طرف 

صدیق نظر به هدایت الله جل جالله برای ابوبکر  ن کردیقه را دوباره برایش تعیعملکرد آن را باالیش بند کرد وبالخره آن صد

 .رضی الله عنه

َفلَامَّ أَنَْزَل اللُه َهَذا ):در حادثه افک که از طرف منافقین به حرضت عائشه تهمت وارد شددر یک قسمت این حادثه میگوید

يُق  دِّ َوكَاَن يُْنِفُق َعىَل ِمْسطَحِ بِْ  أُثَاثََة لَِقَرابَِتِه ِمْنُه َوَفْقرِِه َواللِه اَل أُنِْفُق َعىَل  -الله عنه ريض  -ِِف بََراَءِِت َقاَل أَبُو بَكٍْر الصِّ

ا بَْعَد الَِّذي َقاَل لَِعائَِشَة َما َقاَل َفأَنَْزَل اللُه ]َواَل يَأْتَِل أُولُو الَْفْضِل ِمْنكُمْ  َعِة ِمْسطَحٍ َشْيئ ا أَبَد  أَْن يُْؤتُوا أُوِِل الُْقْرََب  َوالسَّ

ََُفور  َرِحيم   َقاَل أَبُو بَكٍْر بىََل َوالَْمَساِكنَي َوالُْمَهاِجِريَ  ِِف َسِبيِل اللِه َولَْيْعُفوا َولْيَْصَفُحوا أاََل تُِحبروَن أَْن يَْغِفَر اللُه لَكُْم وَ  اللُه 

اَواللِه إِِّنِّ أُِحبر أَْن يَْغِفَر اللُه ِِل َفَر   ( صحیح البخاريَجَع إ َِى ِمْسطَحٍ النََّفَقَة الَِّتي كَاَن يُْنِفُق َعلَْيِه َوَقاَل َواللِه اَل أَنِْزُعَها ِمْنُه أَبَد 

وقتیکه الله تعالی این آیت را به پاکی من نازل کرد ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمودند:قسم به الله تعالی که من بعد ترجمه:

هیچ چیزی خیرات منی دهم، بعد از این که نسبت بدی را که به حرضت عائشه رضی « مسطح ابن اثاثه»به  از این هیچ وقت

الله تعالی عنها کرد، الله تعالی این قسم ابوبکر صدیق رضی الله عنه را به ندادن صدقه رد کرد واورا به صدقه دادن 

َعِة أَْن يُْؤتُوا أُوِِل الُْقْرََب َوالَْمَساِكنَي َوالُْمَهاِجِريَ  ِِف َسِبيِل اللِه َولَْيْعُفوا َولَْيْصَفُحوا َواَل يَأْتَِل أُولُو الَْفْضِل ِمْنكُْم َوالسَّ }امرفرمود:

ََُفور  َرِحيم    پس از نزول این آیت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمودند: بلی !قسم به الله{أاََل تُِحبروَن أَْن يَْغِفَر اللُه لَكُْم َواللُه 

خیرات وصدقات  را «مسطح ابن اثاثه»تعالی که من این را دوست دارم که الله تعالی مرا عفو وبخشش کند بعد از این برای

 آغاز کرد، طوریکه قبالً به او صدقه میداد وفرمودند: قسم به الله از این به بعد خیرات را از او بند منی کنم .

، چرا که نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم یاد کرده که عفو ازبرای عفو را باید سبب ضعف، ذلت وبی عزتی نشامریم

کند باید نفسان خود را به  خوی واخالق پیامربصلی الله علیه وسلم منیصاحبش جزعزت، احرتام ودرجات عالی زیاد

به امید اینکه الله منائیم وسینه های خود را به طور خاص از برای دوستان، اقارب وهمسایه ها فراخ  واصحاب کرام برابر کنیم .

بواسطه عفو وبخشش کند که فراخی آن به اندازه فراخی آسامن وزمین است .در مقابل این کار جنتی را نصیب تعالی مارا 

 مرتبه مارا بلند میربد بدون شک الله تعالی شنوا وقبول کننده دعاها است.عزت، احرتام،

تعالی در قرآن کریم در باره عفو آیات زیادی نازل کرده ومسلامنان را به  اهمیت عفو وبخشش بخاطر این زیاد است که الله

 شش امر کرده است عفو وبخشش را زیاد ستوده است.عفو وبخ

   (199)}ُخِذ الَْعْفَو َوأُْمْر ِبالُْعرِْف َوأَْعرِْض َعِ  الَْجاِهلنَِي { األعراف ::میفرمایدالله تعالی

 گردان وبه کار پسندیده دستور ده واز نادانان روی گردان.گذشت را بر خود الزم  :ترجمه

  (40 )}َفَمْ  َعَفا َوأَْصلََح َفأَْجرُُه َعىَل اللَِّه إِنَُّه الَ يُِحبر الظَّالِِمنَي{الشوري : :میفرمایدالله تعالی 
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 منی دارد پس هر که در گذرد واصالح کند پاداش او بر الله است بی گامن او ستم گران را دوست :ترجمه

اَمَواُت :الله تعالی عفو وبخشش را از صفات پرهیزگاران گردانیده میفرماید بِّكُْم َوَجنٍَّة َعرُْضَها السَّ }َوَسارُِعواْ إ َِى َمْغِفرٍَة مِّ  رَّ

َّاء َوالْكَاِظِمنَي الْ  َّاء َوالَّضَّ ْت لِلُْمتَِّقنَي، الَِّذيَ  يُنِفُقوَن ِِف الَّسَّ َغْيَظ َوالَْعاِفنَي َعِ  النَّاِس َواللُّه يُِحبر َواألَْرُض أُِعدَّ

  (  134 – 133 )الُْمْحِسِننَي{آل عمران :

برای پرهیزگاران که وبه سوی آمرزشی از جانب پروردگار تان وبهشتی بشتابید که وسعتش برابر آسامنها وزمین است  ترجمه:

میکنند وآنانیکه خشم خویش را فرو میربند  خرجمال خود را آماده کرده شده است.آنانیکه در حال آسایش وسختی 

 الله نیکوکاران را دوست میدارد.یکه)از تقصیرات مردم(گذشت میکنند وآنان

جعلت جارية لعيل ب  الحسني تسكب عليه املاء فتهيأ للصالة فسقط اإلبريق م  يد الجارية عىل وجهه فشجه فرفع عيل )

لجارية إن الله عز وجل يقول والكاظمني الغيظ فقال لها قد كظمت َيظي قالت والعافني ب  الحسني رأسه إليها فقالت ا

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

از تاند که او به مناز آماده میشد از حرضت علی ابن الحسین رضی الله تعالی عنه یک کنیز بود که به او آب میریخ ترجمه:

دست آن کنیز ظرف آب بر روی او افتید واورا زخمی کرد وعلی ابن الحسین به طرف او نگاه کرد کنیز به حرضت علی ابن 

علی رضی الله تعالی عنه به او گفت بلی قهر خود را کنرتول کردم باز )والکاظمین الغیظ( : الحسین این آیت را تالوت کرد

 تورا عفو کرده.: الله تعالی به او فرمود)والعافین عن الناس( عيل ريض الله عنه  این آیت را تالوت کرد:کنیز 

 برو تو آزاد هستی.: به او گفت:)والله یحب املحسنین( عيل ابن الحسین ريض الله عنه باز این آیت را تالوت کرد

{النور: )َولَْيْعُفوا َولَْيْصَفُحوا أَ فرموده است:}الله جل جالله  ََُفور  رَِّحيم    (22ال تُِحبروَن أَن يَْغِفَر اللَُّه لَكُْم َواللَُّه 

 الله تعالی آمرزنده ومهربان است.که الله جل جالله شامرا بیامرزد وباید عفو کنند وگذشت منایند آیا دوست ندارید  ترجمه:

َوإِْن تَْعُفوا َوتَْصَفُحوا َوتَْغِفُروا َفحِنَّ {:میشود.چنانچه میفرمایدگناهان بندگانش را  ،عفو وبخشش سبب مغفرت الله جل جالله

} ََُفور  َرِحيم   (14التغاب : ) اللََّه 

 گذر منائید وببخشید پس بدون شک الله تعالی آمرزگار ومهربان است.واگر از ایشان عفو کنید ودر  ترجمه:

 عفو خود را به طور جزاء ذکرمنوده است .در آیات فوق الذکر در عوض عفو بنده خداوند جل جالله 

َوأَْن تَْعُفوا أَْقرَُب لِلتَّْقَوى َواَل تَْنَسُوا الَْفْضَل بَْينَكُْم إِنَّ  }:عفو وبخشش به تقوی نزدیک است طوریکه الله جل جالله میفرماید

 ( ۲37):البقرة {اللََّه ِِبَا تَْعَملُوَن بَِصي  

واینکه شام در گذر کنید به پرهیزگاری نزدیکرت است واحسان را درمیان خویش فراموش نکنید شکی نیست الله به  ترجمه:

 آنچه میکنید بینا است.

كَاَن } إِْن تُْبُدوا َخْي ا أَْو تُْخُفوُه أَْو تَْعُفوا َعْ  ُسوٍء َفحِنَّ اللََّه :عفو وبخشش بندگان باعث عفو وبخشش الله جل جالله میگردد

ا َقِدير ا{ النساء: )  (149َعُفوًّ

 اگر نیکی را آَشکار یا پنهان کنید یا ازبدی ها گذشت منائید پس شکی نیست الله بخشنده وتوانا است ترجمه:
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َ  اللِّه لِنَت لَُهْم َولَْو كُنَت :علیه الصالة والسالم را به عفو امر منوده استالله تعالی پیغمرب  ََلِيَظ الَْقلِْب  }َفِباَم َرْحَمٍة مِّ َفظًّا 

واْ ِمْ  َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر لَُهْم َوَشاِورُْهْم ِِف األَْمِر َفحَِذا َعزَْمَت َفَتَوكَّْل َعىَل  آل  اللِّه إِنَّ اللَّه يُِحبر الُْمَتَوكِّلنَِي{ الَنَفضر

  (159عمران: 

اطرافت  بودی ازتندخوی وسخت دل میمی کردی واگر الله در برابر آنها نر به سبب رحمتی از جانب ای پیغمرب(!) ترجمه:

پراگنده می شدند، پس از آنها گذشت کن وبرای ایشان آمرزش بخواه ودر کارها با آنها مشوره کن پس چون تصمیم)قاطع( 

 گرفتی بر الله توکل کن شکی نیست که الله توکل کننده گان را دوست میدارد.

يِّئَُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُ  َفحَِذا الَِّذي بَْينََك :آن کریم الله تعالی فرموده استدر دیگر جای قر   }َوالَ تَْسَتِوي الَْحَسَنُة َوالَ السَّ

اَها إاِلَّ ُذو اَها إاِلَّ الَِّذيَ  َصََبُوا َوَما يُلَقَّ   35 – 34َحظٍّ َعِظيٍم{ فصلت :  َوبَْيَنُه َعَداَوة  كَأَنَُّه َوِِلٌّ َحِميم  . َوَما يُلَقَّ

ای پیغمرب! نیکی وبدی یکسان نیستند)بدی دیگران را( به شیوه بسیار نیکو دفع کن )پس نتیجه این کار چنین خواهد  ترجمه:

شدکه(کسی که میان تو واو دشمنی است ناگهان همچون دوست صمیمی میگردد، وبه این خصلت دست منی یابد مگر 

کسانی که بهره ای عظیمی ) از تقوی وایامن( داشته د وبه این خصلت نائل منی شود مگر واستقامت ان کسانی که دارای صرب

 باشند.

های جنت و، بخشش وگذشت باعث رسیدن به حور همچنین دراحادیث زیادی فضائل عفو وبخشش بیان شده است.عف

 میگردد.

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

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

از حرضت معاذ رضی الله عنه روایت است میگوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:هر کس غصه خود را فرو  ترجمه:

تا اینکه از حور  امت در حضور متام مخلوقات میخواندحالیکه  به انتقام گرفنت قادر است الله تعالی وی را  در روز قیبربد در 

 انتخاب مناید. جنت هر کدام آن را که میخواهد های

 عفو وبخشش سبب مغفرت ورحمت است.

 َحم الَيُرَحم، وَم  الَيغِفرالَيُغَفُر لَه( رواه البخاري  ع  جرير ريض الله عنه أنَّ النَّبي صلی الله علیه وسلم قال:) َم  الَير )

از جریر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده: کسیکه رحم منی کند به او رحم کرده  ترجمه:

 منیشود وکسیکه بخشش منی کند او بخشیده منی شود.

الزبي ريض الله عنهام أنَُّه قاَل ِف قوله تعا ى : )ُخِذ الَْعْفَو َوأُْمْر ِبالُْعرِْف ( أَمَر ع  عبد الله ب  ): درحدیث دیگری آمده است

  صحیح البخاري (اللُه نَِبيُه  صلی الله علیه وسلم  أن يأُخَذ الَعفَو ِم  أخال ِق النَّاِس 

)ُخِذ الَْعْفَو َوأُْمْر ِبالُْعرِْف َوأَْعرِْض :عالی در آیتاز عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه روایت است که میگوید:الله ت ترجمه:

 در کارها وگفتار با آنها نرمی کن. .پیامربخود را امر کرده که عفو را از اخالق مردم بگیرَعِ  الَْجاِهلنَِي ( 
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قال : ال أدري حتى وروى سفيان ب  عيينة أن النبي صىل الله عليه وسلم حني نزلت هذه اآلية قال : يا جَبيل ما هذا 

ثم عاد جَبيل ، وقال : يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل م  قطعك ، وتعطي م  حرمك ، وتعفو عم  . أسأل العامل

 ظلمك( أدب الدنيا والدي  للاموردي

علیه  سفیان ابن عیینه میفرماید: وقتیکه این آیت به رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شد، رسول الله صلی الله ترجمه:

جربئیل علیه السالم فرمود منی دانم تا اینکه از ذات عامل پرسان کنم، باز فرمودند:  وسلم فرمودند: ای جربئیل! این چیست؟

ای محمد! پروردگار تو تو را اینطور امر میکند، کسیکه دوستی خود رابا تو قطع میکند تو با او دوستی را استوار بدار وبه 

 کن که به تو ظلم میکنند .م کرده است وکسانی را عفو وبخشش تورا محرو  کن که اواعطاکسی  بخشش و 

 عفو وبخشش عزت انسان را زیاد میکند.

)َمازاَد اللُه َعبدا  ِبَعفٍو إالَّ ِعزّا ، َوَما تََواَضَع أَحد  للِه إالَّ ل الله صلی الله علیه وسلم قال:ع  أيب هريرة ريض الله عنه ع  رسو 

 مسلم واه ر َرَفَعُه اللُه(

زیاد منی کند الله تعالی بنده را به مقابل عفو وبخشش مگر عزت اورا وهیچ کس به الله تعالی عاجزی وتواضع منی  ترجمه:

 کند مگر اینکه الله تعالی مرتبه اورا باال میربد.

 فرموده که هفتادبار عفو کن . پیغمربعلیه السالم 

ع  عبد الله ب  عمر قال : جاء رجل  إ ى النَّبي صلی الله علیه وسلم، فقال: يارسول الله ! کَم نعُفو عِ  الَخاِدِم ؟ َفَصَمَت 

   ه ابو داؤد،ثُمَّ أَعاَد علیِه الکاَلََم، َفَصَمَت، َفلَامَّ کان ِِف الثَّالَِثِة قال : )اعُفوا عنه ِِف کُلِّ يوِم َسبِعنَي َمرَِّة( روا

از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهام روایت است که یک نفر به حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد وگفت ای  ترجمه:

رسول  خدا ! به کدام اندازه غالم خود عفو کنم پیامربعلیه السالم خاموشی را اختیار کرد آن شخص باز سخن خود را تکرار 

 :که از آن هر روز هفتاد بار عفو وگذشت کن.سلم سکوت کرد، در مرتبه سوم فرمودندکرد باز هم پیامرب صلی الله علیه و 

 از همه انسان ها کرده پیامربصلی الله علیه وسلم زیاد عفو کننده وبخشش کننده بود.

َضْمَضٍم؟ َقالُوا: يَا َرسوَل اللِه، َوَمْ  أَبُو َضْمَضٍم؟ )ع  أنس أَنَّ النَِّبّي َصىلَّ اللَُّه َعلَيه َوَسلَّم َقاَل: أَتَْعِجُزوَن أَْن تَكُونُوا كَأيَِب 

ْقُت ِبِعريِْض َعىَل َمْ  ظَلََمِني( مسند  وِف رواية أيب داوود: )علی عبادک( َقاَل: َرُجل  كَاَن إَِذا أَْصبََح َقاَل: اللَُّهمَّ إِِّنِّ تََصدَّ

 البزار، سن  أَب داود

انس رضی الله عنه میگوید که رسول الله صلی الله  ،رضی الله عنه روایتی را نقل کرده امام بزار در سند خود از انس ترجمه:

که ابو ضمضم کی بود؟  علیه وسلم این چنین فرمودند: آیا شام از این عاجز هستید که مثل ابو ضمضم شوید؟ یک نفر گفت

میگفت ای الله من عزت را  به کسی صدقه رسول الله صلی الله علیه فرمود ابوضمضم شخصی بود که وقتیکه صبح میشد او 

 من ظلم میکند. به میکنم که 

ودر روایت ابو داود اینطور آمده  من عزت خود را به بندگانت صدقه میکنم .یعنی کسیکه در حق من ظلم میکند من حق 

 خود را به او بخشیدم .
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ت در الصالة والسالم در یکی از غزوات درحین بازگشدر بخاری ومسلم مضمون  یک واقعه اینطور آمده است که پیامرب علیه 

ت کفار باالی پیامرب صلی الله علیه وسلم حمله آورد در حالیکه در دسناگهان شخصی از زیر یک درخت اسرتاحت منودند، 

ثابت قدمی کی خالص میکند؟پیامربعلیه السالم بسیاربه آرامی و  تورا از من گفت: وبه اوکرد آن شمشیر بود وپیامرب را بیدار 

الله صلی الله علیه وسلم شمشیر ل افتید، رسو  شگفت  الله تعالی مرا خالص میکند؟ آن شخص را لرزه گرفت وشمشیر از دست

اکنون تورا از من کی خالص میکند آن شخص گفت بهرت گیرنده باش  را گرفت وبه آن شخص گفت :)ومن یمنعک منی( 

 الله علیه وسلم اورا عفو کرد. یعنی رویه  نیک بامن بکن ورسول الله صلی

در حدیث رشیف آمده: وقتیکه مکه مکرمه فتح شد پیامرب علیه السالم ایستاد شدواز آن مردمی پرسید که پیامرب را آزار 

ا: خيا  )يا َمْعرَش قريٍش، ما تَظُنروَن أِّن فاِعل  بكُْم؟ قالو  واینطور برای مردم خطاب کرد:میدادند  واز مکه بیرون رانده بودند 

، وابُ  أخٍ كريم، قال: فحِّنِّ أُقول لكم كام قال يوسُف إلخَوتِه }الَ تَْْثَيَب َعلَيْكُُم الَْيْوَم يَْغِفُر اللُه لَ  كُْم { ]يوسف: أخ  كِريم 

   أْذَهُبوا َفأنْتم الطرلََقاء(. ]الشفا بتعريف حقوق املصطفى ، للقاىض عياض 9۲

ای گروه قریش  شام چه گامن میکنید که من با شام چگونه معامله میکنم آنها گفتند ما فکر میکنیم  که توباما رویه  ترجمه:

وبرادر زاده مهربان ما هستی باز رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من به شام آن سخنی را میگویم نیک کنی . توبرادر 

به امروز الَ تَْْثَيَب َعلَْيكُُم الَْيْوَم يَْغِفُر اللُه لَكُْم {ران خود گفت من به شاممیگویم }طوریکه حرضت یوسف علیه السالم به براد

 .شام هیج نوع مالمتی نیست شام آزاد هستید

 با وجود توان وقدرت گناه وخطای دشمن را بخشیدن ودر حق آن چشم پوشی کردن صفت مردانگیست.
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