
 غفار في القرآن 
 

 ِألَْكفُرَ  النَّاِر * تَْدُعونَنِي إِلَى َوتَْدُعونَنِي النََّجاةِ  إِلَى أَْدُعوُكمْ  لِي َما قَْومِ  َویَا: 42ر افسورة غ
 ِ َّDاْلَغفَّارِ  اْلَعِزیزِ  إِلَى أَْدُعوُكمْ  َوأَنَا ِعْلمٌ  بِھِ  لِي لَْیسَ  َما بِھِ  َوأُْشِركَ  بِا 

 
 العزیز: من یرید العزة علیھ طلبھ من العزیز

 
 الغفار: الذي یغفر الذنوب ولو عظمت وكثرت 

 
 تفسیر السعدي: 

 علیھ سىمو هللا نبي اتباع بترك}  النَّارِ  إِلَى َوتَْدُعونَنِي{  لكم قلت بما}  النََّجاةِ  إِلَى أَْدُعوُكمْ  لِي َما قَْومِ  َویَا{
 .السالم
ِ  ِألَْكفُرَ  تَْدُعونَنِي: { فقال ذلك فسر ثم َّdهللا، دون نم یعبد أن یستحق أنھ}  ِعْلمٌ  بِھِ  لِي لَْیسَ  َما بِھِ  َوأُْشِركَ  بِا 

 غیرهو كلھا، القوة لھ الذي}  اْلَعِزیزِ  إِلَى أَْدُعوُكمْ  َوأَنَا{  وأقبحھا، الذنوب أكبر من علم بال هللا على والقول
 ذاإ ثم مساخطھ على ویتجرؤون أنفسھم على العباد یسرف الذي}  اْلَغفَّارُ . { شيء األمر من بیده لیس
 .واألخرویة الدنیویة العقوبات من موجباتھا ودفع والذنوب، السیئات عنھم كفر إلیھ، وأنابوا تابوا

 
 

 ایَ  قَالَ *  أَلِیمٌ  َعَذابٌ  یَأْتِیَُھمْ  أَنْ  قَْبلِ  ِمنْ  قَْوَمكَ  أَْنِذرْ  أَنْ  قَْوِمھِ  إِلَى نُوًحا أَْرَسْلنَا إِنَّا: سورة نوح
َ  اْعبُُدوا أَنِ *  ُمبِینٌ  نَِذیرٌ  لَُكمْ  إِنِّي قَْومِ  رْ  ُذنُوبُِكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  یَْغفِرْ *  َوأَِطیُعونِ  َواتَّقُوهُ  هللاَّ  ُكمْ َویَُؤخِّ
ِ  أََجلَ  إِنَّ  ُمَسّمًى أََجلٍ  إِلَى رُ  َال  َجاءَ  إَِذا هللاَّ  قَْوِمي َدَعْوتُ  إِنِّي َربِّ  قَالَ *  تَْعلَُمونَ  ُكْنتُمْ  لَوْ  یَُؤخَّ
 أََصابَِعُھمْ  َجَعلُوا لَُھمْ  لِتَْغفِرَ  َدَعْوتُُھمْ  ُكلََّما َوإِنِّي*  فَِراًرا إِالَّ  ُدَعائِي یَِزْدُھمْ  فَلَمْ *  َونََھاًرا لَْیًال 
وا ثِیَابَُھمْ  َواْستَْغَشْوا آَذانِِھمْ  فِي  مَّ ثُ *  ِجَھاًرا َدَعْوتُُھمْ  إِنِّي ثُمَّ *  اْستِْكبَاًرا َواْستَْكبَُروا َوأََصرُّ

 یُْرِسلِ *  َغفَّاًرا َكانَ  إِنَّھُ  َربَُّكمْ  اْستَْغفُِروا فَقُْلتُ *  إِْسَراًرا لَُھمْ  َوأَْسَرْرتُ  لَُھمْ  أَْعلَْنتُ  إِنِّي
 أَْنَھاًرا لَُكمْ  َویَْجَعلْ  َجنَّاتٍ  لَُكمْ  َویَْجَعلْ  َوبَنِینَ  بِأَْمَوالٍ  َویُْمِدْدُكمْ *  ِمْدَراًرا َعلَْیُكمْ  السََّماءَ 

 
 على الداعي أن یدعو الناس الى االستغفار. (واالستغفار یجب أن یكون موضوع الدعوة) -

 أسباب المغفرة: 
a(  مغفرة الذنوب.  من أسبابوتقواه واتباع الرسول طاعة هللا 
b( الغفار. ولو عظمت وكثرت الذنوب. طلبھا من والسبب الثاني للمغفرة ھو 

 
 تیجة طلب المغفرة: ن -

 یرسل السماء علیكم مدرارا .1
 ویمددكم بأموال  .2
 ویمددكم ببنین  .3
 ویجعل لكم جنات  .4
 ویجعل لكم أنھارا .5
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َماَواتِ  َخلَقَ : 5سورة الزمر  رُ  بِاْلَحقِّ  َواْألَْرضَ  السَّ رُ  النََّھارِ  َعلَى اللَّْیلَ  یَُكوِّ رَ  اللَّْیلِ  َعلَى النََّھارَ  َویَُكوِّ  َوَسخَّ

 اْلَغفَّارُ  اْلَعِزیزُ  ُھوَ  أََال  ُمَسّمًى ِألََجلٍ  یَْجِري ُكلٌّ  َواْلقََمرَ  الشَّْمسَ 
 لمحور الرئیس لھذه السورة "اإلخالص" ا -
 إن صالتي ونسكي ومحیاي ومماتي d رب العالمین. واحد لواحد.  اإلخالص= -
 هللا تعالى ھو الغني والوتر لیس بحاجة لشركاء تعالى هللا عن ذلك.  -
 العبادات ال تتقبل اال اذا كانت خالصة لوجھ هللا تعالى.  -
بأنھ خلق السماوات اإلخالص عمل قلب العبد، ولكن في ھذه اآلیة هللا تعالى ذكر عن أفعالھ  -

واألرض بالحق من غیر شركاء وال أندادا! فلماذا االنسان یشرك بربھ؟ یكور اللیل على النھار 
 ویكور النھار على اللیل، نظام ھذا الكون العظیم یبین أن ال خالق اال واحد االحد هللا تعالى. 

 
 تفسیر السعدي: 

َماَواتِ  َخلَقَ {  أنھ تعالى یخبر  ویثیبھم وینھاھم، العباد ولیأمر والمصلحة، بالحكمة: أي}  ضَ َواْألَرْ  السَّ
 .ویعاقبھم

رُ {  رُ  النَّھَارِ  َعلَى اللَّْیلَ  یَُكوِّ  فال محلھ، ویحلھ اآلخر، على منھما كال یدخل: أي}  اللَّْیلِ  َعلَى النَّھَارَ  َویَُكوِّ
 .سلطانھ عن اآلخر انعزل أحدھما أتى إذا بل وھذا، ھذا یجتمع

رَ {   نع متأثرا}  یَْجِري{  والقمر الشمس من}  ُكلٌّ . { مقنن وسیر منظم، بتسخیر}  َواْلقََمرَ  الشَّْمسَ  َوَسخَّ
 وقمرھا، وشمسھا آالتھا ّهللا  فیخرب وخرابھا، الدار ھذه انقضاء وھو}  ُمَسّمًى ِألََجلٍ {  تعالى تسخیره
 .النار أو الجنة القرار، دار في لیستقروا جدیدة نشأة الخلق وینشئ

 
 ال d الدین الخالص) مخلصا (أي یعبد هللا كل ھذه المخلوقات، خلقت لإلنسان ك -
 وبربھم یشركون.ولكن أكثر الناس ال یؤمنون  -
خذھم وال یمنع الشمس والقمر واللیل والنھار من التسخیر كثرت شرك الناس هللا تعالى ال یؤا مع -

 ألنھ العزیز الغفار. 
 أوجد عزتھ من الذي شيء، علیھ یستعصي ال الذي شيء، لكل القاھر یغالب، ال الذيالعزیز:  -

بعزتھ قادر على أن یمنع االنسان من تسخیر  .بأمره تجري وسخرھا العظیمة، المخلوقات ھذه
 والنھار وسخر الشمس ولقمر. اللیلبعزتھ خلق السماوات واألرض وكور ھذه المخلوقات. 

 َوآَمنَ  تَابَ  لَِمنْ  لََغفَّارٌ  َوإِنِّي: { تعالى قال كما المؤمنین، التوابین عباده ة لذنوبالغفار: كثیر المغفر -
 .وأناب تاب ثم العظیمة، آیاتھ من رأى ما بعد بھ أشرك لمن الغفار}  اْھتََدى ثُمَّ  َصالًِحا َوَعِملَ 

 (السعدي)
الناس تغفر من الذلة ولكن هللا لیس كمثلھ شيء عزیز غفار. مع عزتھ كثیر المغفر للناس المذنبین  -

 والمؤمنین. 
 
 

ُھمْ  ُكنَّا ِرَجاًال  نََرى َال  لَنَا َما َوقَالُوا: 66سورة ص   َعْنُھمُ  َزاَغتْ  أَمْ  ِسْخِریًّا اْألَْشَراِر * أَتََّخْذنَاُھمْ  ِمنَ  نَُعدُّ
ُ  إِالَّ  إِلَھٍ  ِمنْ  َوَما ُمْنِذرٌ  أَنَا إِنََّما قُلْ  النَّاِر * أَْھلِ  تََخاُصمُ  لََحقٌّ  َذلِكَ  إِنَّ  اْألَْبَصاُر *  َربُّ  اْلقَھَّاُر * اْلَواِحدُ  هللاَّ

َماَواتِ   اْلَغفَّارُ  اْلَعِزیزُ  بَْینَُھَما َوَما َواْألَْرضِ  السَّ
 



 حق في العودة للمحور سورة ص ھو االستسالم  -
 على العبد أن یرجع الى الحق باالستسالم.  -
في بدایة سورة ص هللا تعالى ذكر عن حال الكفار أنھم ال یرجعون الى الحق باالستسالم بل ھم  -

 في عزة وشقاق، استكبارا وعنادا بالحق. وھكذا حالھم في النار "إن ذلك لحق تخاصم أھل النار".
 تخاصم من صفات الكفار.  -
ُ  إِالَّ  إِلَھٍ  ِمنْ  َوَما -  وھذا ھو تقریرویرجع الى الواحد القھار.  یستسلم: على العبد أن اْلقَھَّارُ  اْلَواِحدُ  هللاَّ

 األلوھیة 
َماَواتِ  َربُّ  -  . وھذا تقریر الربوبیة: اْلَغفَّارُ  اْلَعِزیزُ  بَْینَھَُما َوَما َواْألَْرضِ  السَّ
 .رةدنیا ولكنھ كثیر المغفس في الالعزیز الغفار: العزیز القادر على تعجیل العقوبة لھؤالء النا -
 مع أنھ الغفار مع ذلك ھؤالء الناس دخلوا النار.  -

 
 

ُكمْ  ِمنْ  أَْنَجْینَاُكمْ  قَدْ  إِْسَرائِیلَ  بَنِي : یَا82سورة طھ  ْلنَا اْألَْیَمنَ  الطُّورِ  َجانِبَ  َوَواَعْدنَاُكمْ  َعُدوِّ  َعلَْیُكمُ  َونَزَّ
 َعلَْیھِ  یَْحلِلْ  َوَمنْ  َغَضبِي َعلَْیُكمْ  فَیَِحلَّ  فِیھِ  تَْطَغْوا َوَال  َرَزْقنَاُكمْ  َما طَیِّبَاتِ  ِمنْ  َوالسَّْلَوى * ُكلُوا اْلَمنَّ 

 اْھتََدى ثُمَّ  َصالًِحا َوَعِملَ  َوآَمنَ  تَابَ  لَِمنْ  لََغفَّارٌ  َھَوى * َوإِنِّي فَقَدْ  َغَضبِي
 
 وھذا سبب في حلول غضب هللا علیھم.  .)البطر (ي إسرائیل ھنا الطغیان في الطعامذنب بن -
 ھذا الذنب وحل غضب هللا علیھم. عاقبة ولو ال الغفار لما أحد نجا من -

 
 شروط المغفرة:  -

o  التوبة 
o  تجدید اإلیمان 
o  ذھبن السیئات)یعمل الصالح (ألن الحسنات 
o ثم اھتدى 

 
	


