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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

، وهي تنزل سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل، وفّق اهلل بعض األخوات لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هبا أخواتي الفاضالت، إليكم

 #!//http://tafaregdroos.blogspot.com (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِيف مدونة )

 :ةماه اتتنبيه

 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. -

حفظها اهلل، أما الدروس املعتمدة من األستاذة فهي موجودة يف شبكة مسلمات قسم )شذرات من دروس هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة  -

 /http://www.muslimat.net األستاذة أناهيد(

 يه من خطأ فمن أنفسنافما ظهر لكم ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده، و و الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، فماالكمال هلل عز وجل، فكتابه ه -

 والشيطان، ونستغفر اهلل..

 .ىواهلل املوفق ملا حيب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 :-حفظه هللا-قال الشيخ عبد الرزّاق البدر 
ْلَْق ا َوُهَو اْلَفتَّ  :ىلقال هللا تَ َعا نَ َنا ِبا نَ َنا رَب َُّنا ُثَّ يَ ْفَتُح بَ ي ْ 1اُح اْلَعلايُم{}ُقْل ََيَْمُع بَ ي ْ ْلَْق ا َوأَ  :وقال تَ َعاىل  َنا ِبا نَ َنا َوبَ ْْيَ قَ ْوما ْلًما َعَلى اّلل ا تَ وَكَّْلَنا رَب ََّنا افْ َتْح بَ ي ْ َع رَب َُّنا ُكلَّ َشْيٍء عا نَت }َوسا
ُر اْلَفاِتااَْي{ 2َخي ْ .  

 ثبوت هذا االسم: 
نج  :ثبت يف سورة سبأ يف قوله تعاىل .1 ن ج ُع ب جي ْ نجا{}ُقْل َيجْمج ن ج تَّ }وج  ،يفتح( –َيمع ) :، فعلنيا رجب ُّنجا ُُثَّ ي جْفتجُح ب جي ْ  . )يفتح(ا فعاًل وثبت أيضً  اح ثبت امسًالفتَّ ا إًذا .اُح اْلعجِليُم{ُهوج اْلفج

 .سماالإال ملا أتى بصيغة  الكّننا مل نعتربه امس ،أنه اسم على ال يدل وثبوته فعال 
نيج }رجب َّنجا ا يف األعراف: وموطن آخر .2 اِِتِ ُر اْلفج ي ْ ب جنْيج ق جْوِمنجا ِِبحلْجقِّ وجأجنتج خج نجا وج ن ج  .{فْ تجْح ب جي ْ

 .الشيخ لكن هنا مل حيصرها ؛يف أكثر من موطن االسمبل ورد  ،ورد فيهما اسم الفتاح نذيلالوهذا ال يعين أن هذين املوطنني فقط 
 .الفتاح ثبت يف القرآن امسًا وفعاًل اسم  إًذا 

}َما  :قال هللا تَ َعاىل ال راد ْلكمه وال معقب لقضائه وأمره، ،ومين  على من يشاء منهم مبا شاء ا يريد،ويقضي فيهم مب أي: الذي حيكم بْي عباده مبا يشاء، ذا االسمومعىن ه
َل َلُه مان بَ ْعداها  ْك َفََل ُمْرسا َك ََلَا َوَما مُيْسا ُ لالنَّاسا مان رَّْْحٍَة َفََل ُُمْسا 3َوُهَو اْلَعزايُز اْْلَكايُم{ يَ ْفَتحا اّللَّ . 

  :مدلول معناهوإيضاح  ،ذا االسميف نونيته يف بيان ه -رْحه هللا-قال ابن القيم 
 والفتح يف أوصافه أمران         اح من أمسائهوكذلك الفتَّ 

                                                           
 26سبإ:  1
 89األعراف:  2
 .2فاطر: 3
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ُْكٍم وهو شْرع إَلنا  والفتح ِبألقدار فتح اثن        فتح ِبا
 ا من الرْحن  ً  وإحسانعداًل          والرب فت اح بذين كليهما 
 : اح من كالم ابن القيم يف نونيتهبدأ بشرح اسم الفتَّ ن

 "أمرانوالفتح يف أوصافه          " وكذلك الفتاح من أمسائه
 :؟ تدور حول أمرينما معىن الصفة ،)الفتح( الصفة، اح( االسم)الفتَّ 

 كم.فتح ِبحلُ  (1
 فتح ِبألقدار. (2

ُْكمٍ "فتح   فتح اثين" ِبألقداروالفتح         اوهو شرْع إهلن ِبا
 بنيِّ لنا هذا املعىن.يُ و  ،األبيات ذههشرح يأييت كالم الشيخ السعدي 

 : -لقيم( شرح نونية ابن اْلق الواضح املبْيمن كتاب )ا -ذه األبياتيف شرحه ل ه -رْحه هللا-قال الشيخ عبد الرْح ن بن سعدي
هو: شرعه على ففتحه ِبكمه الديين  ؛الفتاح ِبكمه القدري :فتحه ِبكمه الديين وحكمه اجلزائي، والثاين :أحدمها قسمان: حه تَ َعاىلوفت، اْلكم احملسن اجلواد :اح هوفالفتَّ "

إبكرام األنبياء وأتباعهم ؛ دائهمبْي أوليائه وأعو  ،وأما فتحه جبزائه فهو: فتحه بْي أنبيائه وخمالفيهم .يستقيمون به على الصراط املستقيمألسنة رسله مجيع ما حيتاجه املكلفون و 
ونفع  ،أما فتحه القدري: فهو ما يقدره على عباده من خري وشر .ل عامل ما عملهك  ويفيوكذلك فتحه يوم القيامة وحكمه بْي اخلَلئق حْي  ،هتموجناهتم، وإبهانة أعدائهم وعقوِب

ُ لالنَّا قال هللا تَ َعاىل:، ومنع ءوعطا ،وضر َل َلُه مان بَ ْعداها َوُهَو اْلَعزايُز اْْلَكايُم{}َما يَ ْفَتحا اّللَّ ْك َفََل ُمْرسا َك ََلَا َوَما مُيْسا 4سا مان رَّْْحٍَة َفََل ُُمْسا فالرب تَ َعاىل هو الفت اح العليم الذي يفتح  
 ."وذلك بفضله وعدله ،ويفتح على أعدائه ضد ذلك ،لعباده الطائعْي خزائن جوده وكرمه
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 أن الفتح نوعان: القيمن كالم ابن اتفقنا م
 .فتح ِبحلكم .1
 .وفتح ِبألقدار .2

 كج احلج  :اح هوفالفتَّ " :خ السعدي ملا بدأ بشرح هذا قالالشي 
ُ

 ."حسن اجلوادم امل
 .والفتح أتى من جهة اإلحسان، الفتح أتى من جهة احلكم

 ؟ائيعىن حكمه الديين واجلز مما سنرى  .كمه الديين واجلزائيفتح حب :احفتَّ  "وحكمه اجلزائي ،فتحه حبكمه الديين :أحدمها وفتحه ت جعجاىٰل قسمان: " 
 ."ستقيمى الصراط املعلى ألسنة رسله مجيع ما حيتاجه املكلفون ويستقيمون به عل" شرعهفتح على الناس ب" ففتحه حبكمه الديين هو شرعه" قال: 

 .هلم الشرع على ألسنة الرسل ن شرعأ ؛كله من فتح هللا لعباده  هذا .الشرع  ؟ما معىن الفتح الديين إًذا
عاقب الكفار م بينهم ِبجلزاء يُ حيك :لمني والكفار معناه بني املسا يفتح هللاأي: ملّ " موبني أوليائه وأعدائه وأما فتحه جبزائه فهو فتحه بني أنبيائه وخمالفيهم" اجلزاء قال: ا من فتحه الديينأيضً و 

 جزائي.  فهذا ُيسمى فتح ؛وقع العقوبة على أعدائهه وأتباعه ويُ ءملا يُكرم أوليا ح،ثيب املؤمنني، هذا كله من آاثر اسم الفتا ويُ 
ر عطي الكفاويُ  ،همءسنني املستقيمني جزاعطي احمليُ  مة ملّايوم القيا يًضاأ ،"عمله وكذلك فتحه يوم القيامة وحكمه بني اخلالئق حني يويف كل عامل ما ؛وإبهانة أعدائهم وعقوِبهتم"

 .فتح جزائيا ُيسمى ذا أيضً فه ؛همءجزا
هذا  ؛االستقامة ه على االستقامة أو عدماء الذي رتبا اجلز أيضً و أي: فتح حبكم الشرع؛ أنه سبحانه وتعاىل أرسل الرسل بشرعه فهذا فتح،  ؟"فتح حِبُْكٍم وهو شرْع إهلنا"ما معىن  إًذا 

رع  .أيضا ُيسمى فتح ِبلشَّ
نجا ِِبحلْج  :؟ اجلزائيعمن أي نو  -يف أول ذكر االسم-آية سبأ  ن ج نجا رجب ُّنجا ُُثَّ ي جْفتجُح ب جي ْ ن ج ُع ب جي ْ تَّ قِّ وج }ُقْل َيجْمج بني الم على لسان املؤمنني أنه سبحانه َيمع بينهم و ك؛ هذا  اُح اْلعجِليُم{ُهوج اْلفج

 ؟يعاملهمسُث ملّا َيمع بينهم كيف  ،الكافرين
 فتحه ِبحلكم. هذا كله من ،ن وعقاهبمفريالكا هزمو  م،وأاثهب رفع املؤمنني وأيدهم ونصرهم ؛ِبحلق وتعاىل ؤمنني والكافرين حكم سبحانهيفتح بينهم ِبحلق حيكم بينهم، فإذا حكم بني امل

 .أو شر، من نفع أو ضر ريخلى عباده من يفتح ع ما ،ما يقدره على العباد من تدابري ،"ومنع ءوعطا ،ونفع وضر ،هو ما يقدره على عباده من خري وشر" ؟ما هو فتحه القدري
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ا ُُيِْسْك : قال هللا ت جعجاىل ،آية فاطر مج ا ي جْفتجِح اَّللَُّ لِلنَّاِس ِمن رَّمْحجٍة فجالج ُمُِْسكج هلججا وج -ومن ُيسكها؟ هللا -زَّ وجلَّ ع-؟ هللامن يفتح الرمحة إًذا عجزِيُز احلْجِكيُم{ن ب جْعِدِه وجُهوج الْ ِسلج لجُه مِ الج ُمرْ فج }مج
 .-جلَّ عزَّ و 
  ."وعدله وذلك بفضله ،فالرب ت جعجاىل هو الفّتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعني خزائن جوده وكرمه ويفتح على أعدائه ضد ذلك"

 يدور حول نوعني من الفتح:الفتاح 
 

 فتح ِبألقدار                          فتح مبعىن احلكم
 على عباده -عزَّ وجلَّ –هللا ا َيريه م                       :إىل قسمني ينقسم

 .شر إىل آخر ما يقع على العبادخري أو من  ؛من أقدار             وجزائي.2 شرعي.1
 

 :قال، (لقرآنبطة من اق واألحكام املستنفتح الرحيم امللك العالم يف علم العقائد والتوحيد واألخال)للشيخ السعدي يف كتاب:  ار كالمً كُ ذْ يج 
 اح معنيان:: للفت  وقال رْحه هللا

نَ َنا رَب َُّنا ُثَّ  :كقوله تَ َعاىل  ،وحيكم بينهم إباثبة الطائعْي وعقوبة العاصْي يف الدنيا واآلخرة، يرجع إىل معىن اْلكم الذي يفتح بْي عباده، وحيكم بينهم بشرعه :األول  }ُقْل ََيَْمُع بَ ي ْ
ْْلَق ا َوُهَو اْلَفتَّاُح ا نَ َنا ِبا 5ْلَعلايُم{يَ ْفَتُح بَ ي ْ ُر اْلَفاِتااَْي{ :وقوله تَ َعاىل  ْْلَق ا َوَأنَت َخي ْ َنا ِبا نَ َنا َوبَ ْْيَ قَ ْوما 6}رَب ََّنا افْ َتْح بَ ي ْ أبن ينصر ا ذا يف الدنيوه ،فتحه بْي العباد يوم القيامة :فاآلية األوىل 

  اْلق وأهله ويُذل الباطل وأهله ويوقع هبم العقوِبت.

                                                           
 26:أسب 5
 98األعراف: 6
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اح هنا ِبلشرع أصبح الفتَّ  "دنيا واآلخرةعاصني يف الني وعقوبة الوحيكم بينهم إباثبة الطائع، يفتح بني عباده، وحيكم بينهم بشرعه"احلكم معىن يرجع إىل  ؟ِبألول احما معىن اسم الفتَّ 
 .اآلخرةيف  وأسواء َيازيهم يف الدنيا  ،احلكم مبعىنواستدل آبيتني سبأ واألعراف كالمها من نوع الفتح  ،وِبجلزاء

 .القدريالنوع الثاين: الفتح مبعىن فتحه ننتقل إىل 
ُ لالنَّاسا مان رَّ  :قال هللا تَ َعاىل ،أبواب اخلريات فتحه لعباده مجيع املعىن الثاين: َك ََلَا{ َفََل ُمُْ ْْحَةٍ }َما يَ ْفَتحا اّللَّ بلطفه  همختصفيفتح ملن ا ؛فتح لعباده منافع الدنيا والديني، اآلية سا

رِبب حمبته واإلقبال أل أنه يفتح: أخص من ذلك، و ملستقيملصراط اقفال القلوب، ويدر  عليه من املعارف الرِبنية واْلقائق اإلميانية ما يصلح أحواَلا وتستقيم به على اوعنايته أ
، ألرزاق وأسباهبا ما ال حيتسبوناويهيئ للمتقْي من ب، األسبا رق، وطُ زاقاألر عليه علوًما رِبنية وأحوااًل روحانية وأنوارًا ساطعة و فهوًما وأذواقًا صادقة، ويفتح أيًضا لعباده أبواب 

 ر َلم األمور العسرية، ويفتح َلم األبواب املغلقة.ويُيس  ، لونويُعطي املتوكلْي فوق ما يطلبون ويؤم  
اع هبا، اف ثروات األرض واالنتفاعات، واكتشله من االخت كفما تراه   ،"لدنيا والدينيفتح لعباده منافع ا" قال: ،اخلرياتِبألقدار، فتحه على الناس فتحه الشيخ السعدي يشرح اآلن 

 ألنه يفتح هلم منافع الدنيا والدين. ؛والطائرات، والسيارات كلها من فتحه على عباده
فيفتح ملن اختص " ؟لى هللا يعامله مباذالذي يُقبل عالدين واو نافع الدنيا األول يفتح لكل الناس م "ختص بلطفه وعنايته أقفال القلوبيفتح لعباده منافع الدنيا والدين فيفتح ملن ا"

امل ربه ِبلصرب مر ضيِّق عليه فكلما عر َيد أن األل األم، فأو ؛ لذلك جتد طالب العلم ملّا يُقبل على الطلب َيد أن هللا هو الذي يفتح له أقفال قلبه"بلطفه وعنايته أقفال القلوب
 ليك قلبك.ن يفتح عأتسأله وهذا َيعلك  ى قلبه يتفكك، فاهلل تعاىل يعامل عبادة بلطفه وعنايته فتنفتح هلم أقفال قلوهبم.واالجتهاد وسؤاله تر 

كلما   الرِبنية؛ ارفح هلم املع؟ يفتميعامله العباد كيف الء خاصةهؤ  إًذا" وتستقيم به على الصراط املستقيم ويدّر عليه من املعارف الرِبنية واحلقائق اإلُيانية ما يصلح أحواهلا" قال:
 ِبمسه الفتاح. مله ربهيعا اصادقً  وكان تمسهالطريق احلق و  أخذألن كل من  ؛كالمه  مالحظتك وفهمك ملعاين اشتدتو  ،أطلت وأدمت النظر يف كتاب هللا كلما فّهمك هللا عنه

 ؟؟ ماذا يفعل يف أقفال قلوهبمعنايتهو  لطفهكيف يعامل هللا من اختصهم ب
  .يفتح عليهم أقفال قلوهبم 
  .يدّر عليهم العلم واملعارف 
  .يعلمهم ما يصلح به أمرهم 
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 لفتح.كلما زاد حال اوسؤااًل   اوذكرً صدقا و  ا وطاعةً كلما ازددت صربً   .هِبلعلم وتفهمتنتفع نفسك تجد يفتح عليك مغاليق قلبك، فصابرًا  ملّا تُقبل على ربك صادقًا رل األمأو 
تً ولذلك أييت قوله تعاىل: " ا صادقةا وأذواقً فهومً  ا ساطعة و روحانية وأنوارً ا رِبنية وأحوااًل يفتح على أرِبب حمبته واإلقبال عليه علومً  هأن :من ذلك وأخصّ " ي ْ انج مج ن كج نجاُه  ا}أجوج مج ي ْ فجأجْحي ج

عجْلنجا لجُه نُورً  7ُيجِْشي ِبِه يف النَّاِس{ اوججج ثجُل نُورِه{منه على العباد، ومثله قوله تعاىل:  ىل لعباده يكون فتًحاهبه هللا تعاي هذا ، فالنور الذي اوجاِت وجاأْلجْرِض مج مج يف قلب ، مثل نوره }اَّللَُّ نُوُر السَّ
اءُ }نُّوٌر عجلجى نُوٍر ي جْهدِ وُضرب املثل ُث يف آخر اآلية قال تعاىل:  ،املؤمن ن يجشج ُ لُِنورِِه مج  .{ي اَّللَّ

هذا النور  ن نور.ممبا يعطيك هللا وذاك،  عامل مع هذاف كيف تتمتشي به بني الناس؛ فتعر و  ،ُث تبصر به حالك ،ر نوع من أنواع الفتح يُعطيك هللا إّّيه يف قلبكأّن هذا النو  معىن ذلك
 على قدر:
o .إُيانك 
o .وتقواك 
o .وقوة رجائك 
o  وإقبالك على ربك.وحمبتك 

 .ادت إقباال كلما زدت نورً ز كلما 
 ".برق األسباوطُ " وكافرهم يُفتح هلم أبواب األرزاقكل العباد مؤمنهم   ،"أبواب األرزاقلعباده ا يفتح أيضً " ُث قال الشيخ:

 ؟ل مع األرزاقتعامتعندما تستقيم كيف  :يف مسألة ِتصل عند أانس كثرمشكلة  حيلّ  ذه ،ننظر اآلن إىل املستقيمني
ن ي جتَِّق اَّللَّج َيجْعجل لَُّه خمجْرججً  :ال حيتسبها اإلنسان ؟ تفتح له أبواِبالتقوى ماذا تفعل ِبلرزق ًذاإ" هيئ للمتقني من األرزاق وأسباهبا ما ال حيتسبونويُ " مج ْيُث الج حيجْتجِسُب{ ا}وج ي جْرزُْقُه ِمْن حج 8* وج   ،

 كلما فتح عليك من أسباب الرزق ما ال ِتتسب.  ،احكلما زاد تقواك وإُيانك كلما عاملك هللا ِبمسه الفتَّ 

                                                           
 122األنعام: 7
 3-2الطالق:  8
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يفتح سبحانه ح، يعاملك هللا ِبلفتلبية لعبادات القفمىت ما عاملت هللا ِب وقعها،تتال  عليك أبواِب -سبحانه–يفتح  هللا ِبلتوكل تعبد إًذا" املتوكلني فوق ما يطلبون ويؤملونعطي ويُ "
 متر على خاطرك. ال أسباِبويهيء لك  ،األرزاقوتعاىل عليك 

 ،احه الفتَّ ك ِبمسهللا ِبلتقوى يعاملْ  عاملِ  .ا؟ ملن كان متقيً ملن هذا" هلم األبواب املغلقة يسر هلم األمور العسرية، ويفتحويُ "
 .احعامله ِبلتوبة والصرب والرضا عنه يعاملك ِبمسه الفتَّ ، احيعاملك ِبمسه الفتَّ  عليه عامله ِبإلقبال 
رزقك، تزداد ي تزداد تقوى من أجل أن ، الخالًصاا قً صادله قوى تلكن عندما تزداد  ،يفتح األرزاق على كل أحدي هو الذألن العابد املتقي يعلم أن هللا  اح؛هذا جزء مهم يف اسم الفتَّ  

ربك  بل علىقتُ  .اذا ليس صدقً ه !ك الدنياأجل أن يعطي قبل على ربك منتُ تكذب على نفسك و لكن  .هأتتيك الدنيا راغمعن الدنيا دبر قبل على هللا وتُ تُ ملا  ،رغبة يف اآلخرة تقوى
  .الدنيا يما هو يفراغًبا فيما عند هللا، رغبتك فيما عنده أقوى من رغبتك ف :زاهًدا يف الدنيا، أي

 َرب ا إانَّ }قَالَ  :-عليه السَلم-عن نوح قال هللا تَ َعاىل، يتوجهون إليه بطلب الفتح بينهم وبْي أقوامهم فيما حيصل بينهم من اخلصومة -عليهم الس َلم- سل هللاول هذا كان رُ 
نَ ُهْم فَ ْتًحا َوجَن اينا َوَمن مَّعاي ماَن اْلُمْؤماناَْي{117) قَ ْوماي َكذَّبُونا  9( فَافْ َتْح بَ ْيينا َوبَ ي ْ ُر  :-عليه السَلم-وذكر سبحانه من دعاء شعيب ، ْْلَق ا َوَأنَت َخي ْ َنا ِبا نَ َنا َوبَ ْْيَ قَ ْوما }رَب ََّنا افْ َتْح بَ ي ْ

1اْلَفاِتااَْي{ 0 1}َواْستَ ْفَتُحوْا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعنايٍد{ :ل تَ َعاىلوقا  1 استعجلوا فتح هللا وفرقانه بْي  :وقيل: استفتحت األمم على أنفسها؛ أي ،استنفرت الرسل رهبا على قومها :أي 
  ".ارادً ذا مُ راًدا وهوحيتمل أن يكون هذا مُ ": -رْحه هللا-ثري أوليائه وأعدائه، قال ابن ك

 ،نْيواملؤمسل عليهم السَلم انه بنصر الر ِبلفتح بينهم وبْي أقوامهم ِبْلق، فجاء أمره سبح -عليهم صلوات هللا وسَلمه- سلهعوات رُ د -جل وعَل-جاب هللا وقد است
  الظاملْي املعتدين. من الكفار وإهَلك أعدائهم

 هم.ءجاب هللا هلم دعافاست ،عدائهمأهم وبني أن حيكم بين :بطلب الفتح يعينجهوا إىل هللا ِبحلكم؛ ألن األنبياء تو  اح الذي يدور حول فتحههذا كله معىن اسم الفتَّ  

                                                           
 118-117الشعراء: 9

1  89األعراف: 0
1  15إبراهيم: 1
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ْْلَق ا َوهُ كما قال ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىل:   ،القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون حكمه بْي عباده يوم :ومن فتحه سبحانه نَ َنا ِبا نَ َنا رَب َُّنا ُثَّ يَ ْفَتُح بَ ي ْ 1َو اْلَفتَّاُح اْلَعلايُم{}ُقْل ََيَْمُع بَ ي ْ 2 أنه  :أي 
}ُقْل يوم القيامة بيوم الفتح يف قوله:  وَلذا مس ى تَ َباَرَك َوتَ َعاىل ؛ملستحق للثواب من املستحق للعقاببْي به الصادق من الكاذب واحملق من املبطل، واتا يسبحانه حيكم بينهم حكمً 

1إاميَانُ ُهْم َواَل ُهْم يُنَظُروَن{ يَ ْوَم اْلَفْتحا اَل يَنَفُع الَّذايَن َكَفُروا 3   انقضى األمر ومل حيصل لكم فيه إمهال ومل يكن فيه للتدارك أي جمال.إذا جاء يوم القيامة الذي حيصل به عقابكم  :أي 
يج يوم القيامة ملاذ لكن يف يوم  ،هنم على حقأ يعلمونى حق وأهل احلق رون أهنم عليالباطل  أهل ألن يف هذا اليوم حيكم هللا بني عباده فيما كانوا فيه خيتلفون، ففي الدنيا ؟يوم الفتحبا مسُِّ

م يف الدنيا كم بينهم، أن يفتح بينهن رهبم أن حيمق؟ ينتظرون أهل احل يفعلماذا يف حقهم أهل احلق  وُيشككوا؛ لذلك عندما أييت أهل الباطل حيكم بينهم فيما كانوا فيه خيتلفونالقيامة 
 ويف اآلخرة. 

وأن يفتح على قلبه  ،وأبواب الر ازق وأبواب الرْحة وحده أبن يفتح له أبواب اَلداية اح يستوجب من العبد حسن التوج ه إىل هللاوإن  إميان العبد أبن ربه سبحانه هو الفتَّ  ،اهذ
ْسََلما فَ ُهَو َعَلى نُورٍ قال سبحانه:  ،بشرح صدره للخري ُ َصْدرَُه لاْْلا َيةا قُ ُلوبُ ُهم م ان ذاْكرا اّللَّا ُأْولَئاَك يفا َضََلٍل ُمباٍْي{}َأَفَمن َشَرَح اّللَّ 1 م ان رَّب اها فَ َوْيٌل ل اْلَقاسا 4  . 

 ؟اح ماذا تفعلإذا علمت أن ربك فتَّ  إًذا
 :كحده أبن يفتح لحسن التوجه إىل هللا و  
  .أبواب اهلداية 
  .وأبواب الرزق 
  .وأبواب الرمحة 
  لإلُيان كدر بشرح ص كوأن يفتح على قلب. 

 .كمعلى احلُ  التكيز لكن هنا ،هبا كيلعيهب لك العطاّي ويفتح  -سبحانه وتعاىل-اح، أنهاب والفتَّ فمن هنا جتد أن هناك عالقة بني اسم الوهَّ 

                                                           
1  26سبإ: 2
1  29السجدة: 3
1  22الزمر: 4
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 اب.ع اسم الوهَّ يشتك م هار اح أبقدا الفتَّ أم ،ابكم ال يشتك مع الوهَّ احلُ  الفتاح مبعىن ؛اسم الفتاح يشتك مع اسم الوهاب يف معىن، ويفتق عنه يف آخر 
 .ألعلىااألنبياء ِبلقسم  منه ففاز ،وقد أخذ كل مؤمن منه ِبظ ،ذا الفتح والشرح ليس له حدقال القرطيب رْحه هللا: وه 

ِم ف ج  :؟ الذي يف آية الزمراألعلى األنبياء ِبلقسم از بهفما هو الذي  ْسالج ْدرجُه ِلإْلِ رجحج اَّللَُّ صج ن شج  دره من فتح الصدر لإلسالم، كل واحد منشرح هللا ص ،ن رَّبِِّه{ى نُوٍر مِّ ُهوج عجلج }أجفجمج
ْن أخذلكن أعلى  ،املسلمني أخذ من هذا الشرح نصيب  ن هذا الشرح هم األنبياء.مِ  مج

  يب هللا منهم سوى الكافرين.ُث من بعدهم األولياء، ُث العلماء، ُث عوام املؤمنْي، ومل خيُ 
ومن  .وام املؤمننيع ولياءه، ُث العلماء، ُثأعليهم، ُث  ضوان هللاألنبياء ُث األولياء املقصود به الصحابة ر بدأ ِب ،ن منه احلظ الوافرو أخذ املسلم -فتح قلبك لإلُيان وهو-هذا الشرح  

 ن.و ؟ الكافر ُحرم من هذا
ُهما-ويف صحيح مسلم عن أيب ْحيد أو عن أيب أسيد  َي هللُا َعن ْ َد فَ ْليَ ُقلْ )): -َصلَّى هللُا َعَلْيها َوَسلَّمَ -ل رسول هللا قال: قا -َرضا اللَُّهمَّ افْ َتْح ِلا َأبْ َواَب  :إاَذا َدَخَل َأَحدُُكْم اْلَمْسجا

1((اللَُّهمَّ إاين ا َأْسأَُلَك ماْن َفْضلاكَ  :َوإاَذا َخَرَج فَ ْليَ ُقلْ  ،َرْْحَتاكَ  5 ذا االسم سره على من يشاء وكل هذا من آاثر هيبه على من يشاء، ويُ فالرْحة والفضل واخلري كله بيد هللا يفتح  ،
  ومقتضياته.

وأن يفتح لنا  ،اليقْي الراسخح واالهتداء الكامل و ميان الصحينا ِبإلاح، وأبنه خري الفاِتْي أن يفتح على قلوبذا االسم العظيم وندعوه أبنه الفت  وإان لنسأل هللا ونتوسل إليه هب 
 ه، وواسع فضله ونعمه، إنه مسيع جميب.بواب كرمه، وموائد بر  خزائن رْحته وأ

 

                                                           
1 ،  ِكتجابُ   رواه مسلم يف صحيحه، 5 ْسِجدج لج اْلمج خج ا ي جُقوُل ِإذجا دج ُب مج ا، ِبج قجْصرِهج اِفرِينج وج ِة اْلُمسج الج  .713صج


