
	الغفار الغفور،هللا الغافر،  أسماء
09-09-1438	

 
 الغفور في القرآن

 
ُ  یَْمَسْسكَ  : َوإِنْ 107سورة یونس   بَِخْیرٍ  یُِرْدكَ  َوإِنْ  ھُوَ  إِالَّ  لَھُ  َكاِشفَ  فَالَ  بُِضرٍّ  ا;َّ

ِحیمُ  اْلغَفُورُ  َوھُوَ  ِعبَاِدهِ  ِمنْ  یََشاءُ  َمنْ  بِھِ  یُِصیبُ  ِلفَْضِلھِ  َرادَّ  فَالَ   الرَّ
 

	الناس تمر بأقدار منھا خیر ومنھا شر  -
	على المرء أن یؤمن عند وقوع األقدار:  -

o سسك هللا بضر فال كاشف لھ اال ھو:إن یم	
	خفیف مس: لمس  §
	كل الضرر التي نمر فیھا في حیاتنا فقط مس.  §
نحن سبب في تطویل المصائب وتكبیرھا في أعیننا ولكن  §

	علینا أن نؤمن بأنھا فقط مس. 
	فقط.  هللاھذا المس الذي أصابك، ال یقدر على كشفھ إال  §

	
	حال االنسان في المصائب:  §

	المبالغة في تقبلھا •
	البحث عمن یكشفھ عنھ •

	حال المؤمن في المصائب:  §
	یعلم بأنھ فقط مس •
	 هللایعلم أنھ ال كاشف لھ اال  •

	
o إن یردك بخیر فال راد لفضلھ: و 	

هللا تعالى یرید الخیر لنا دائما ولكن لماذا یمسنا الضر؟؟؟  §
	بسبب الذنوب والخطایا. 

	عنكفال راد لفضلھ: ال أحد وال شيء بقادر على أن یرده  §
 

o  :یصیب بھ من یشاء من عباده وفق حكمة وعلم.یصیب بھ من یشاء	
o  وھو الغفور: للذین یستغفرون	



االستغفار یغیر حیاة المرء ویغیر من األقدار الشر التي قد  §
	تقع علینا بسبب ذنوبنا. 

o :جمیع إلى جوده ووصل شيء، كل رحمتھ وسعت الذي الرحیم 
 عرف فإذا عین، طرفة إحسانھ، عن تستغنى ال بحیث الموجودات،

 النقم، وكشف بالنعم، المنفرد ھو هللا، أن القاطع، بالدلیل لعبدا
 الخلق، من أحدًا وأن والكربات، السیئات وكشف الحسنات، وإعطاء

 ھو هللا بأن جزم یده، على هللا أجراه ما إال شيء ھذا من بیده لیس
	.الباطل ھو دونھ من یدعون ما وأن الحق،

 
 األقدار؟؟؟ما كتب لك من وھل خائف من المستقبل 

فقط اسأل هللا أن یغفر لك ویرحمك. فیصرف عنك سیئات أعمالك ویھدیك الى 
 كل ما ھو خیر. 

 
 

ِحیمُ  اْلغَفُورُ  أَنَا أَنِّي ِعبَاِدي نَبِّئْ : 49سورة الحجر   الرَّ
 

ْلنَا نَْحنُ  ِإنَّا(( محور سورة الحجر: حفظ هللا لدینھ - ْكرَ  نَزَّ  لَھُ  َوِإنَّا الذِّ
 ))لََحاِفظُونَ 

	:نبئ عبادي -
o من ھم عباد الذین یذكرھم هللا في ھذه اآلیة؟؟	

 – اْلغَاِوینَ  ِمنَ  اتَّبَعَكَ  َمنِ  ِإالَّ  سُْلَطانٌ  َعلَْیِھمْ  لَكَ  لَْیسَ  ِعبَاِدي ِإنَّ   §
  علیھم سلطانلشیطان لیس لوھم المخلصین الذین 

 > فاستغفروه واطلبوابأن هللا ھو الغفور الرحیم = ؟؟النبأ العظیمما ھو ھذا  -
 الرحمة منھ.

	الخوف من هللا عبادة وأن عذابي ھو العذاب األلیم:  -
عذابھ ھو العذاب  نوأ الرحیم فلیرجوه ن هللا ھو الغفوربأإذا علم العباد  -

	. فلیتقوهاأللیم 
	مغفرتھ ورحمتھ سببا الحفظ لعباده. -

 
 
 

 



	الغفور الغافر الغفار –أسماء هللا 
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 في القرآن الغفور

	
 َرْحَمةِ  ِمنْ  تَْقنَطُوا الَ  أَْنفُِسِھمْ  َعلَى أَْسَرفُوا الَِّذینَ  ِعبَاِديَ  یَا : قُلْ 53سورة الزمر 

ِحیُم  اْلغَفُورُ  ھُوَ  إِنَّھُ  َجِمیعًا الذُّنُوبَ  یَْغِفرُ  ا;ََّ  إِنَّ  ا;َِّ   َربِّكُمْ  إِلَى َوأَنِیبُوا* الرَّ
 تُْنَصُرونَ  الَ  ثُمَّ  اْلعَذَابُ  یَأْتِیَكُمُ  أَنْ  قَْبلِ  ِمنْ  لَھُ  َوأَْسِلُموا

 
	ھذه اآلیة أرجى آیة في القران -
تذكري أختي الغالیة، الذنوب تثقل القلب من الذھاب الى هللا والقربة الیھ،  -

	فیمنع المرء من العبادات وترك المنكرات. 
	قل یا عبادي: -

o   التلطف في الحوار	
o  إذا تركك جمیع الناس بسبب ذنوبك وأخطائك، هللا تعالى ینادیك

	للرجوع الیھ "یا عبادي" 
 

	بالذنوب الكبیرة والصغیرة الذین أسرفوا على أنفسھم:  -
	 ال تقنطوا من رحمة هللا:  -

o  القنوط من الرحمة، لذلك قال  ھومن أسباب عدم الرجوع الى التوبة
	 تعالى "ال تقنطوا من رحمة هللا"

إن هللا یغفر الذنوب جمیعا: فاطلب منھ المغفرة ولو أسرفت بالشرك  -
	والمعاصي العظیمة. 

	إنھ ھو الغفور الرحیم:  -
o  .حدیث: التائب من الذنب كمن ال ذنب لھ	
o  الذین یغفر هللا لھم، الذنب یُمسح من أذھان الناس والمالئكة

	وصحفھم. 
o  یجھر بالمعاصي سترھا الغفور لھ. أالعلى المرء	

 
 
 
 



ْحَمةِ  ذُو اْلغَفُورُ  َوَربُّكَ : 58سورة الكھف  لَ  َكَسبُوا بَِما یَُؤاِخذُھُمْ  لَوْ  الرَّ  لَُھمُ  لَعَجَّ
	َمْوئِالً  دُونِھِ  ِمنْ  یَِجدُوا لَنْ  َمْوِعدٌ  لَُھمْ  بَلْ  اْلعَذَابَ 

	
	 محور سورة الكف: العصمة من الفتن  -

 
	ماذا أفعل في الفتن؟؟؟

o إیمانكم  یؤثر علىتنة الدین: اعتزلوا من ف	
o الحول وال قوة اال ، لى المرء أن یتذكر "ما شاء هللالمال: ع فتنة

 "xبا	
o  فتنة العلم: على المرء أن یصبر ویتواضع	
o  :مساعدة الناس والنظر في حاجاتھم وعدم التكبر.فتنة السلطة	

 
	فتنة الدنیا وقبل فتنة المال. ذكر بعد في ھذه اآلیة ذكر تعالى عن المغفرة  -

 
االعتراف بالذنوب الجدال" و السر في الرجوع والتوبة الصادقة "عدم -

 سببھ الكبر.  والجدالوالتقصیر.  
یذكرنا إذا أخطأنا بطرق مختلفة (القرآن، هللا تعالى ال یتركنا ھمال بل  -

	كتاب، معاملة الناس لك بالمثل،...)  نصیحة،
نْ  أَْظلَمُ  َوَمنْ  - رَ  ِممَّ  ِإنَّا یَدَاهُ  قَدََّمتْ  َما َونَِسيَ  َعْنَھا فَأَْعَرضَ  َربِّھِ  ِبآیَاتِ  ذُّكِ

 اْلُھدَى ِإلَى تَْدعُُھمْ  َوِإنْ  َوْقًرا آذَاِنِھمْ  َوِفي یَْفقَُھوهُ  أَنْ  أَِكنَّةً  قُلُوِبِھمْ  َعلَى َجعَْلنَا
=> بعد ذكر ھذه اآلیة التي تدفع المرء الى الخوف من  أَبَدًا ِإذًا یَْھتَدُوا فَلَنْ 

نھ مع ظلم الناس ألنفسھم، "ربك عاقبة التولي عن ذكر هللا ذكر تعالى أ
	غفر ذو الرحمة" 

یغفر الذنوب جمیعا ویھدیھم برحمتھ الى كل غفور ذو الرحمة: الوربك  -
	خیر. 

لو یؤاخذھم هللا بما كسبوا لعجل لھم العذاب: لما ترك على ظھرھا من  -
	دابة، بسبب ذنوبنا. 
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 ) 110	–	18	–	119(ذُكر غفور رحیم في سورة النحل في ثالثة مواضع. 

 
	الشكر	النحل:محور سورة 

 
 َرِحیمٌ  لَغَفُورٌ  ا;ََّ  إِنَّ  تُْحُصوَھا الَ  ا;َِّ  نِْعَمةَ  تَعُدُّوا : َوإِنْ 18سورة النحل 

 
 ذكر لغفور رحیم في سیاق عن نعم الدنیا. 

 
نعم هللا الدنیویة في سورة النحل: الشمس والقمر، اللیل والنھار، والنجوم، 

 األرض، األلوان، البحر، الفلك، الجبال، األنعام، األنھار، السبل،... . 
 
 لذلك نحتاجالمرء ال یقدر على إحصاء نعم هللا، وال یستطیع شكره أبدا.  -

	مغفرة هللا ورحمتھ. 
	الشكر أصعب من الصبر. -
	حیم: یغفر النواقص ویرحمنا بزیادة النعم. لغفور ر -

 
 َجاَھدُوا ثُمَّ  فُتِنُوا َما بَْعدِ  ِمنْ  َھاَجُروا ِللَِّذینَ  َربَّكَ  إِنَّ  : ثُمَّ 110سورة النحل 

 َرِحیمٌ  لَغَفُورٌ  بَْعِدَھا ِمنْ  َربَّكَ  إِنَّ  َوَصبَُروا
 

	ذكر لغفور رحیم في سیاق، نعمة الھدایة -
الدنیا على اآلخرة: كافرین، غافلون، خاسرون =>  الذین یستحبون الحیاة -

	وھذا ھو الكفر لنعمة الھدایة
 بل ھو عمل في القلب واللسان والجوارح.  بإدعاءالشكر لیس  -

 
 ثم إن ربك للذین: 

	=> الھجرة في سبیل هللا یبین شكر المرءللذین ھاجروا  .1
	=> جھاد النفس یبین شكر المرء  ثم جاھدوا .2
	الصبر أساس كل األمور "ھجرة" "جھاد"  =>وصبروا  .3

 



	الشكر یشمل الصبر، الشاكر صابر ولكن لیس كل صابر شاكر. -
 

 إن ربك للذین ھاجروا ثم جاھدوا وصبروا لغفور رحیم: 
مع كل ھذه األعمال العظیمة ولكن لم یؤدوا حق الشكر x تعالى،  -

	فیحتاجون الى مغفرة هللا لذنوبھم وتقصیرھم، ورحمتھ. 
 

 اَوأَْصلَُحو ذَِلكَ  بَْعدِ  ِمنْ  تَابُوا ثُمَّ  ِبَجَھالَةٍ  السُّوءَ  َعِملُوا ِللَِّذینَ  َربَّكَ  ِإنَّ  ثُمَّ ) 119(آیة 
 َرِحیمٌ  لَغَفُورٌ  بَْعِدَھا ِمنْ  َربَّكَ  ِإنَّ 

	
	جاء لغفور رحیم في سیاق تقبل التوبة من الذین یعملون السوء بجھالة.  -
	
 من أن فأخبر اإلنابة، إلى لھم ودعوة التوبة، على لعباده منھ حض وھذا -

 بد ال فإنھ للذنب، متعمدا كان ولو علیھ، تجني ما بعاقبة بجھالة سوءا عمل
 أنب وأصلح تاب فإذا. الذنب مفارقة وقت العلم من قلبھ في ما ینقص أن

 ویتقبل ویرحمھ لھ یغفر هللا فإن أعمالھ، وأصلح علیھ وندم الذنب ترك
	(السعدي) .منھا أعلى أو األولى حالتھ إلى ویعیده توبتھ

	علیھ ب:  للرجوع المذنب -
o التوبة	
o اإلصالح و	

	فیعاملھ هللا بمغفرتھ ورحمتھ سبحانھ وتعالى §
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 بَْعٍض  فَْوقَ  بَْعَضكُمْ  َوَرفَعَ  اْألَْرِض  َخَالئِفَ  َجعَلَكُمْ  الَِّذي َوھُوَ : 165األنعام 
 َرِحیمٌ  لَغَفُورٌ  َوإِنَّھُ  اْلِعقَابِ  َسِریعُ  َربَّكَ  إِنَّ  آتَاكُمْ  َما فِي ِلیَْبلَُوكُمْ  دََرَجاتٍ 

 
	وھو الذي جعلكم خالئف األرض:  -

o  :خالئف	
	 بعضا، بعضكم یخلف §
ر األرض، في هللا واستخلفكم §  فیھا، ما جمیع لكم وسخَّ

	.تعملون كیف لینظر وابتالكم،
o  على المرء أن یستخدم وجوده في الدنیا كي یعمل الصالحات

	ویتقرب الى هللا. 
	ورفع بعضكم فوق بعض درجات:  -

o والُخلُق والَخْلق والرزق والعافیة، القوة في.	
o  هللا تعالى جعل ھؤالء الخالئف، مختلفین في الرزق والخلق والُخلُق

	اختبارا لھم. 
	إن ربك سریع العقاب:  -

o ه وكذب بآیاتھ.لمن عصا	
	وإنھ لغفور رحیم:  -

o الذنوب. من وتاب صالحا، وعمل بھ آمن لمن	
 

 یَْعُرجُ  َوَما السََّماءِ  ِمنَ  یَْنِزلُ  َوَما ِمْنَھا یَْخُرجُ  َوَما اْألَْرِض  فِي یَِلجُ  َما یَْعلَمُ : 2سبأ 
ِحیمُ  َوھُوَ  فِیَھا  اْلغَفُورُ  الرَّ

 
 محور سورة سبأ: تقریر الجزاء والبعث

 
 یَْخُرجُ  َوَما{  وحیوان, وبذر, مطر من: أي}  اْألَْرِض  ِفي یَِلجُ  َما یَْعلَمُ {  -

}  السََّماءِ  ِمنَ  یَْنِزلُ  َوَما{  الحیوانات وأصناف, النباتات أنواع من}  ِمْنَھا
 واألرواح المالئكة من}  ِفیَھا یَْعُرجُ  َوَما{  واألقدار واألرزاق األمالك من

	.ذلك وغیر



 ورحمتھ مغفرتھ ذكر, بأحوالھا وعلمھ, فیھا وحكمتھ مخلوقاتھ ذكر ولما -
	, لھا

ِحیمُ  َوھُوَ : { فقال -  تزل ولم, وصفھ والمغفرة الرحمة الذي: أي}  اْلغَفُورُ  الرَّ
	.مقتضیاتھما من بھ قاموا ما بحسب وقت كل عباده على تنزل آثارھما

ھو من رحمة هللا والذي یمنع ھذه قال العلماء: كل ما ینزل من السماء  -
 الرحمة ذنوب الناس. 

 
 
 
 
 
 
 
  

	


