
 هللا الغفور الغفار

احلمد هلل الواسعععععيد االدد الالعععععامل ال الد ار، د الددأنمل  إلعععععهللاد إد    لر    هللا  ادغ   لعععععنأُ لرمل الغفور  الو     
ُ د ر الدنادمل إأ ند  جلالنععععععععفاوه  إوُ  اهاادمل  ععععععععُ  هللا وُلر  وُ  الر  ا وبدغ  رسععععععععولر أ  ال بامل  إلععععععععهللاد إد دمدو

 :د  حبر  سَّم تسُلموا أثاوامل إما جلع

ْن َرْْحَ،درد َ يَْ  ﴿ :فأ  عل م  ففس  جل،دو  هللا َُْ د مد َعْل َل  ْم ف وروا أَا إَأعُّهللَاا الَّذدأَن اَما وا اتعَّد وا اَّللََّ َ امدا وا جلدَنس ولدرد أع ْؤتد  ْم أدْف
لمٌ   .[82احلدأد: ]﴾  ََتْن وَد جلدرد َ أَعْغفدْن َل  ْم َ اَّللَّ  َغف وٌر رَاد

احلدأث ون هللا سعععععععععععبحافر أنوي وُوجلاامل  أ أد   افاامل   نا وو  اب اد ملا   وبا  ارؤمن وُ  ال اوهمل  وبا  النْحنمل 
 ففن من ارعلععععلهمل  ود  ععععل ل فسععععارل هنالحت الذأن إكا وفهللاا ار ر ه  تغنععععا ا النْحهمل  ت،ا   وُلهللاا السعععع لاهمل 

 .سُرمل  ادأثاا اللو  ون اسم هللا الغفور أذأن م هللا فلمن وادغمل  أغفن هلممل فاسأ  هللا ال نمي من ف

غافن " :مغفنة هللا سعبحافر ت،سعمن دو السعل همل  ت،سمن السْع وُ  العبدمل  من منا فاس اسم الغفور  أوة اب ادمل 
ددأدد اْلعدَدابد ند  ال ﴿ :مل  ود جاء ل موضععي  ااد ل وولر سعععبحافر"الذفب ْو د َ   دَلَر  َّ َغافدند الذَّْفبد َ َواجلدلد ال،عَّْوبد لعععَ

ا    .[3غافن: ]﴾   د َّ   َو  دلَْلرد اْلَملد

َ  دِّند َلَغفَّاٌر لدَمْن  ﴿ :مل  ود جاء ل مخسععععه مواضععععي ل الدنادق ماهللاا: وولر تعاى"الغفار" اسععععم : من منا فاس الغفور 
 ."﴾ق إ : أثا ارغفنة  النْحه َلَغفَّارٌ  ﴿ :[ق وا  السعد  ل وولر28﴾ ]طر:  تَاَب َ اَمَن َ َومدَل َ احلدوا ُث َّ اْ َ،َد 

إما اسعععععم الغفور فدد  ر  أثاوا ل الدنادق فدد جاء ل  اادع  تسعععععع  موضععععععاومل اوعد ل ابا   سعععععبع  ماهللاا جلاسعععععم  
 مل أما جاء الغفور ،ر جل  والنالممل  أأفر من جلاب اوعاد الا،لجه جلالسعععععععببق فمغفنتر سعععععععبحافر لعبا غ جلسعععععععبب رْح

َماَ اسد َ اْرَْرَب جلداحْلَيِد أ َ وِدر  الَّْلَل َوَُ  الاعَّهللَاارد َ أ َ وِدر  الاعَّهللَااَر َوَُ  الَّْللد َ سعععَ َّ  ﴿ :مدعفوا جلالع أ  ْمحَت َأََُي السعععَّ َن النعععَّ
ما  َإَ    َو اْلَع دأ   اْلغَ  لع م سعععععععععععَ َجعَ ل  َيْند  رد ار  َ اْلَدَمَن أع  ع  5﴾ ]ال من:  فععَّ [ق رد مغفنتعر ون و ة  وعدرة   ون ضعععععععععععَ
 ! وج مل  لذا فالااس ُت دلُّ  ت ْ ِبد  من وفا ون مددرة

[مل  فلهللاا جلنععععارة لُعبدمل 41﴾ ]الِب ج:  َ   َو اْلَغف ور  اْلَو       ﴿ :أما جاء اسععععم الغفور مدعفوا جلالو   ق وا  سععععبحافر
[مل إما ابفساد 888﴾ ]البدنة:   ددَّ اَّللََّ حي دبُّ ال،عَّوَّاجلدَ  َ حي دبُّ  ﴿ : ون ففسعر سبحافرفاهلل أغفن لعبدغ  حيبرق أما إأِب

 !فدد أعفو مي أوفر   حيبرمل  ود أغفن  تبد   انه  جفوةمل إما الغفور ال نمي ف 

[مل  مها معا فاد أ،سععمااد ود  ارؤاأذةمل 13﴾ ]الاسععاء:   ددَّ اَّللََّ َأاَد َوف واا َغف وروا ﴿ :مدعفوا جلالعفو "الغفور"  جاء 
 . أ أد الغفور معىن السْعمل  مار س ِد  اردْغَفن الذ  أُبسر ارداتل ل الساجليق للحملر   و ل ففحت الووت أغ لر



اء ل احلدأث ج سَّ  هللا ففسععععر غفورواق رفر أُي وبا وا وُم إد من لععععأكم إد أذفبوا  أسعععع،غفن امل  ود وبا  النْحنمل 
،َعْغفد   َد اَّللََّ فَعلَعْغفدن  هلْماق ر اغ ن  اللعععحلل: اَ الَّذد  فَعْفسعععد  جلدَلددغدمل لو َذْ ت ْذفدب وا َلَذَ َب اَّللَّ  جلد  ْممل َ َهَاَء جلدَدْو ع أ ْذفدب وَدمل فَعَلسعععْ

ََّم  َّ  اَّللَّ  وُلر َ سعععَ ا  -ا إ عععاَب َنفْعبوا أدو : ا دَّ َوْبدو مسعععُممل  ون إر  نأنة رضععع  هللا وار وا : سعت الاى  عععَ  ر َّبَّ
بعْت   -فدعاَ : َربِد إْنفَعبعْت   -وعاَ  إْنفَعَب َنفْعبعوا  ا وعاَ : إ عععععععععععَ دد  - ر َّبعَّ مل فدعاَ  رجلعُّر : إَوُدَم َوبعْ   إدَّ لر رجلاا أَعْغفدن  فعاْغفدْن يد

ْفَب  أَْأأ ذ  جلرد؟ َغَفْنس  لدَعْبدد مل ُث َّ َمَ َث ما لعععععععععععاَء اَّللَّ   إْ   -: َربِد إْنفَعْبت   ُث َّ إ عععععععععععاَب َنفْعبوامل إْ  إْنَفَب َنفْعبوامل فدا َ الذَّ
ْبت   ْفَب  أَْأأ ذ  جلرد؟ َغَفْنس  لدَعْبدد مل ُث َّ َمَ ثَ  -إ عععَ ما لعععاَء اَّللَّ مل  اَأَنمل فاْغفدْنغ ؟ فداَ : إَوُدَم َوْبدد  إدَّ لر رجلاا أَعْغفدن  الذَّ

ْبت  ُث َّ إْنَفَب َنفْعبوامل  ر َّبَّ  مل فداَ : إَوُدَم اَأَنمل فا -إْ  واَ  إْنفَعْبت   -ا واَ : إ ععععععاَب َنفْعبوامل واَ : واَ : َربِد إ ععععععَ ْغفدْنغ  يد
ُْلَعْعَمْل ما لاَءاق إأنجر النل اد ْفَب  أَْأأ ذ  جلرد؟ َغَفْنس  لدَعْبدد  َب بوامل فَع  .َوْبدد  إدَّ لر رجلاا أَعْغفدن  الذَّ

بُّ اْلم ،َّدد َ  د وُلعُ العذفوبمل فدعل: أعا أبلعث ﴿  د جعاء  النعععععععععععل عاد أهللاو  [مل  وعل لر: أا 1﴾ ]ال،وجلعه:   ددَّ اَّللََّ حيع د
ْوَد رجلعَّهللا ْم جلداْلَغْلبد هَل ْم َمْغفدَنٌة َ َإْجٌن َأبداٌ  ﴿ :مداور [مل   د مللَُت  إنفبَت فاسعع،غفدن أما 48﴾ ]ارُُ:   ددَّ الَّذدأَن ََيْنععَ

 !حت    تداطجاء ل اراا أثمل    تل َ 

َإَفَ   ﴿ :[مل وا  ودبهللاا33﴾ ]اراردة:   ددَّ اَّللََّ بَالدث  َبَ بَهع  ﴿ : د هللا سعععبحافر را نأن وو  الالعععار  معنعععن ارابهمل
لمٌ   .[31اراردة: ]﴾  أَع، وجل وَد  دَى اَّللَّد َ َأْس،َعْغفدن  فَر  َ اَّللَّ  َغف وٌر رَاد

أَّنفامل  ما إسنرفا  ما إوُاَّامل  ما إسنفاامل  ما إفت إوُم جلر ماَّامل إفت اردد   إفت ارؤأن الُهللام اغفن لاا ما ودَّماا  ما إ
ن  النَّاْحدد َ     لر    إفتمل ﴿  .[442ارؤماود: ]﴾  َربِد اْغفدْن َ اْرَاْم َ إَْفَت َألعْ

♦   ♦   ♦ 

ا د  َإِّند إَفعَعا اْلَغف ور  ال ﴿ :احلمععد هلل الدععارععل لم  فَعبِدْئ ودبععَ َذاب  اْرَلدلم   * نَّاد َذارد   َو اْلعععَ [مل 55مل 14﴾ ]احلجن:  َ َإدَّ وععَ
  ععععُ  هللا  سععععُم وُ  فبلر ار ِب ون رجلر إفر أاا   أل للُه ل الثُث ارأا: ا ل من مسعععع،غفنع فأغفن لرامل  وُ  

 :الر   حبرمل إما جلعد

نععععععععععع  ق فجعُهللاا ل ال،والد  اللعععععععععععُواس ا محتمل  ارفإد الغفور من رْح،ر جعل لاا ل إوما ع أثاة مغفنة لُذفوب 
 للهللاامل  اهُوس ل ارلععُ  جلعد امل  اف،رار اللعع ة جلعد اللعع ةمل  جعُهللاا ل اهمعه   ععو  رمسععاد  ولامرمل  ولا  للُه 

 !الددرمل  ل اللدوه  احلجمل  مجُهع من ارنأار  اروما  اللاحلهمل  ود أغفن لُعبد جلعمل ذ حيسب لر اساجلوا

 .لإل اد جلاسم هللا الغفور ابار وُ  العبدمل ماهللاا: دبه هللا  ل نغ وُ  رْح،ر لعبا غ  غفنافر لذفوهبم النْحنملوبا  



ْم َ   ﴿ :ف،ل جلاب النجاء لُنععار أن ون هللاق فدد وا  الغفور النالم : ماهللاا هللاد َنف وا َوَُ  إَفْعف سععد و ْل أَا ودَبا دَ  الَّذدأَن َإسععْ
لم  تَعْدَا  وا مدْن َرْحَْ  لعوا  دفَّر    َو اْلَغف ور  النَّاد  .[53ال من: ]﴾  هد اَّللَّد  ددَّ اَّللََّ أَعْغفدن  الذُّف وَب مجَد

لِدَ اسد  ﴿ :ابأثار من اروما  اللعععاحلهق أما وا  سعععبحافر :اآلبار  من  َااسد أ ْذ دْ َ السعععَّ [مل 441﴾ ] و :   ددَّ احلَْسعععَ
مل فَعاَعَ َوتْ  ُ ر  الَعَ ز  مل َأاَ  أَعْد،ع  ُْهللَاث  هعمل َمنَّْس جلَ ُْبع وَُ  رَْإسد رَأد ِع أَع ْمَنَإةع م ومدسععععععععععَ أ فَّهللَاامل فأْ بَعَدْ،ر    ل احلدأث: اغ فدَن  د

اق إأنجر النل اد َُ َن ارَاءدمل فَعغ فدَن هَلَا جلذل  .خبدَماردَ امل فَعاَعَ َوْت لر مد

 اد جلاسععععععععععم هللا الغفور: أثنة سععععععععععؤا  العبد رجلَّر ارغفنَة لافسععععععععععر  لوالدأر  بأوافر ارسععععععععععُم مل  الُهللاج  من ابار اب 
جلا سعع،غفارق فا سعع،غفار   اء لُدُب  سععبٌب نو الذفبمل  الدواء جلارغفنة أسعع،فلد مار اف َمن غ فنس نفوجلر رفعهو ل 

َفي   رج، ر ل : جلاسعععععععععع،غفارد  لدد  ل رجاتر فف  احلدأث: ا دَّ النَّجَل لع  : إََّّ  ذا؟ فلدا   اق إأنجر اجلن  اهاهدمل فلدو   َُ
 .ماجر   ححر ارلباّن

ا: هنا دة   من ابار اب اد جلاسعم الغفور: اسععن الرن جلاهلل  رجا غمل  ابفاجله  للر  احللاء مار سععبحافرمل  من اآلبار إأسععو
ي اللععععععفل ون الااس  سععععععع إأ ارهللامق  ﴾  َ اْلَعافدَ  َوند الاَّاسد  ﴿ :وا  سععععععبحافر ون ار،د الافحت وُ  ال، ُي خبُ 

لمٌ  ﴿ :[مل  وا 431]ا  ومناد:  َفح وا َإَ  و دبُّوَد َإْد أَعْغفدَن اَّللَّ  َل  ْم َ اَّللَّ  َغف وٌر رَاد [مل 88﴾ ]الاور:  َ ْللَعْعف وا َ ْلَللععععععْ
نوا فَعَ،جاَ مْل وْارمل َلَعلَّ اَّللََّ أَع،َ  َُددَ   ل احلدأث: اأاَد رَج ٌل أ داأدن  الاَّاَسمل َف اَد أدو   لدَف،اغ :  نا إتَعْلَت م ْعسعععد جاَ مل  َواَّامل فَع

 .اَّللََّ فَعَ،جاَ مَل وْاراق ر اغ مسُم

 .ل مي ململُرمل  ارس،ان مي طالبرمل  ال  ج مي مل ج،رفما إمجل إد ف،سامل فلما جللااا الدنأب مي ونأبر  ال مل 

  إسا  ا  اأا ر    الب أا 

  أثا  الن اأا وُلل  احللل

ْلُ وفووا  إفَت الذ    أع َنجِد

  ُتو   وُ  من ول  إ  غفل

   هل  إبدْبين  هل  إجبين

   اد العمل - هل -  فِدْي 

 ...ُث  ُوا  سُِدموا


