
 أنموذجا﴾السجاد مام : اإل﴿العفو 

يجللد أح ايللاتام  انلل   ()  األئمللا الاللدا  ي  المتأمللف  للا ةلل ا   سلل  

أوديلللا ا وه لتسلللي  األملللا يفيللل   يفلللا أح ت لللي   لللا متا للل طللل  بمثابلللا دسلللتو     

 الصادةا.الظالم واالبتعاد يح نبف األ الق وم ا م الف يفا ويح الاقيقا 

 اد للا أالمصللداق األوف لتبيللاح التعللاليم السللماويا التللا  ()  للانوا 

اجللا ألاللد  إال بيَّنللوه لنللا  للال ئا   للي  واولللم يت  لل  ، هللا جفلل  يظمتلل  لاللذه الب لل يا

 مسؤوف ... جمي  ال،  ا  ك  أو ت    ف  ع   ا     أح ياتج غدا  

ب قوح يمفيا  ما  (و م )  ا مح   ائف األ الق ومناالق آح ال  يم   إلي أ ا   يُط 

  ی  ی  ی  ىئ    ىئ  ىئ   ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ ژ  تعالى:  ةافالعفو  

 [.219]البق  :  ژ   جئ  ی

  () السلللجاد بلللح الاسللليح إمامنلللا يفلللا   فالللظ لللذا المنطفللل  ن وملللح 

  صم .سا  إلي  وجواب  م  أح  يف  اح يتعامف م  م  

تعفيمنلللا إيا لللا ولملللح أ اد أح () إنالللا د وم ومواةلللف  انللل  غايتللل و 

 اذوه.اذو ي   لفتابعيح لصالح  ط  إيتامف أمانا األما وما  ا إال م  وع 

ينللل   قلللاف  ()    تغا لللفتجلللاه  جلللف سلللب  وملللح تفلللك المواةلللف موةفللل  

اك أينللا  :إ للا   إلللى ةوللل  تعللالى (1) أُيلل  ينللك  : قللاف االمللام، ال جللف للل : إيللَّ

  للللللاح ، [199األيلللللل اف: ] ژ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ    ڃ  ڄ ژ

() ا ُطبلل  يفياللا للل  وسللجي   نموذجللا  للا د   الغ للع اتللى يللاد ذلللك  للعا ا  أ

 .(2) بميسماا

 

 



  :أي ا العفو  ا  ال ائ ومح أمثفا  فق  

اللديه   للام بللح إسللماييف الللذا  للاح أميلل ا  يفللى مللح المؤل فللوح   تناةفلل مللا 

وةللد  للاح منلل  أو بعلل  أ فلل   للا ، لللوهز   ع  ، لألمللوييح، ()مدينللا ال سللوف 

ز  ، أيللام  للاح أميلل ا  ، ()تجللاه اإلمللام زيللح العابللديح ، يُ لل ه ا يللُ وةللف أُ ف  فملل 

 من .ؤا ذه يفى ما  اح   اح ال ي اف إال  مح اإلمام أح يُ ، لفنام

 :  للام  قللاف (( للئ   بنللا يفللى مللا  ))اسللتعح :وأ سللف إليلل ، () ملل   بلل  اإلمللام 

 .(3) [124 :نعاماأل]  ژۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ   ۇئ ژ

ح اإلمللام مللح جللذع ةفللوع النللام، وباللذا ى ألللد  األيللدا ، تم لل    للاح ، اتلل 

بعلللد أح  انغفقلللوا ، وملللذ بام ()سلللببا  النفتلللاح الجميللل  يفلللى أ لللف البيللل  

ولقلللد ظاللل   ثمللل   تفلللك األ لللالق ،يلللنام، وايتزللللو م بعلللد وةعلللا  للل بال  

 فللم يبلل   جللف ،  ف اللم  قللد  لل ن النللام، () للا يللوم و للا  اإلمللام ، والجاللود

و للاح  يللوم مللا   يلل   سللوف هللا ، وال املل أ  إال   لل ن لجنازتلل  بالب للا  والعويللف

() ، د  األ  لللي ا ل ملللام و لللاح ملللح أطيلللع ثمللل ا   لللذه الجالللود أح ماللل 

،  للا يتسللن م مقللام اإلمامللا بعللد أبيلل  زيللح العابللديح ()البللاة  ، مامللد بللح يفللا

ا ال لليعي ا يفللى أوسلل  ، ديللنام ويقللوم بتعفلليم النللام معللالم ح المد سللا الفقايلل  وتت للو 

 مدى وأ مف   ف وأتقن  .

 قللد انتاللى  يللح مثللف   للذا  فلل  يظلليميفللى يفللو االمللام أي للا ومللح ال للوا د 

 نللتم صللادةيح  غفلل  هللا  )إح)، وةللاف: ،  وةللف يفلليامذا  يللوم إلللى ةللوم يغتابونلل 

 .(4)ل م(( وإح  نتم  اذبيح  غف  هللا ، لا

ملل   ()المتأمللف  للا  للذا التعامللف مللح ةبللف اإلمللام المعصللوم  إح نجللد 

)والمفاللظ العفللوا  للا ن لل اح د ك الغايللا الت بويللا مللح  للذا المسللفك غيلل ه يللُ 

دام، و للبط الللنفم، الللذا   للدف مو للويا أصلليف تقت للي   ذو ، وتاا للا الصلل 



ت بيللا المصللفاا العفيللا ل سللالم  للا إ سللا  ةوايللد ال فلل  ال  يلل  وتأسلليم  يللاح ال

 . (5)(النا ذ  الصاد   يح نب  الواا و ت اه النبو 

 :الخالصة

 :ما ة أناهميتبيح لنا 

يللديونا الللى ةلل ا   سللي  ةادتنللا األوائللف لفعبلل   وااليتبللا  مللح  أح العقللف :أوال  

ايللاتام التللا  للا مناللان ةللويم  سللموه لألمللا مللح بعللد م وليصللف  القائللد ملل  

 .مذا تعامف ب  أئمتنا وةادتنا م  تفك االةوا ييت  بمثف  ذا ال ف  ال  ي  ال

دا    لللؤوح األملللا أح يتافلللى بن للل اح اللللذا  إيفلللى اللللوالا أو ملللح أ اد  :ثانيلللا

 إناللا مصللد  القللو  ال وايللا  للا نفللوم ال ييللا ومناللا انطللالق الللوداد واأللفللا 

 .والمابا بيح الوالا و ييت  ثم العمف

يلل ا  سللا  واإلأح ملل  مبللدأ العفللو يأح التعامللف بفطللف و  لل  والت فلل  ب  :ثالثللا

 .بما يديو إلي  الق آح ال  يم لاو صفا الصالايح سففا

ي  نللا ممللا ة أنللاه أح للليم  للف م لل فا تقت للا التعامللف معاللا بم لل فا  : ابعللا

بللف ينبغللا التجا للف ملل  بعلل  الق للايا ومللا  أ لل ى  اللذا للليم مللح  عللف العاةللف

التغا للف يللح بعلل  الق للايا مسللفك ةللد تقت للي  المصللفاا العامللا العفيللا  للإح صللفا 

سللا  يفيلل  ايللاظم القللاد  لمللا تعفمللوه مللح مللناج االنبيللا  واالئمللا الاللدا  مللح 

 .بعد م
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