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٨٢٣

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

  

ًالمسائل العقدية المتعلقة باسم اهللا الفتاح جمعا ودراسة َّ  

  عبدالكرمي بن عيسى الرحيلي

   السعودية- ميةاجلامعة اإلسال -كلية الدعوة  -قسم العقيدة 

  asasas@hotmail.com : االليكتروني البريد

  : صخلمال

فإن املعتقد الصحيح يف باب األمساء والصفات أن يتقيد املرء بالدليل من الكتاب 

  .والسنة الصحيحة، إلثبات االسم والصفة هللا تعاىل

: " ليل الصحيح يف القرآن اسم من أمساء اهللا احلسىن وهوومما ورد هللا تعاىل بالد

  . فقد ورد هذا االسم يف موضعني من كتاب اهللا تعاىل".  َّالفتاح

عدة مسائل عقدية تتعلق باجلانب التخصصي استخلص الباحث من هذا االسم 

  .للباحث

ًذكرت هذه املسائل يف ثنايا البحث، شرحا وتعليقا على منهج أهل السنة و ً   .اجلماعةُ

 اآلثار-  العليم -  التعبد -  اإلهلية الفتوحات  -  َّالفتاح: المفتاحية لكلماتا

  .اإلميانية



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٢٤

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

Nodal issues related to the name of God, the conqueror, 
collection and study 

Abdul Karim bin Isa Al-Rehaili 
Department of Creed - College of Da`wa - Islamic University 
- Saudi Arabia 

Email: asasas@hotmail.com 

Abstract 
Praise be to Allaah, and peace and blessings be upon the 
Messenger of Allah. 
Title of the Research: "Issues of 'Aqeedah (Islamic Creed) 
Related to the Name of Allaah "Al-Fattaah": 
Compilation and Study". 
Al-Fattah is one of the names of Allah, and this name is 
mentioned in the Qur'an. 
Research Plan:  
The research includes: Introduction, six chapters, and a 
conclusion.  
Chapter One: The meaning of "Al-Fattaah literally", and 
technically, in two sub-chapters: 
Sub-Chapter One: The literal meaning of Al-Fattaah. 
Sub-Chapter Two: The technical meaning of Al-Fattaah. 
Chapter Two: Al-Fattaah as a name of Allaah, in three sub-
chapters. 
Sub-Chapter One: Proofing the name. 
Sub-Chapter Two: Proofing its attribute. 
Sub-Chapter Three: Proofing the fact that Al-Fattaah is not 
among the names of Allaah. 
Chapter Three: The Divine Fathu (Permission/Approval): 
Sub-Chapter One: The Fathu of Allah is 'kawni (mundane) 
and shar'i (religious)'. 
Sub-Chapter Two: The Fathu of Allaah in the Qur'aan. 
Sub-Chapter Three: The types of the Divine Fathu. 



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٢٥

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

Chapter Four: Worshiping with the name of Allaaah, Al-
Fattaah. 
Chapter Five: Combining the name Al-Fattah with Al-
'Aleem. 
Chapter Six: The belief impacts of the name Al-Fattaah. 

  

KeyWords : Fattah - Divine Conquest - Worship - 
Knowledge - Effects of Faith. 



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٢٦

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

 

  املقدمة
إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 

  سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل

ً فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا 
    ورسولهعبده

َّيا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله حق تـقاته وال متوتن{ ُ َُ َُُ ََ
ِِ َّ َ َ ََ َّ َّ ُ َ

ِ َّ َ َ إال وأنـتم مسلمونَُّ ُ ْ َ
ِ

ُ ْ َُْ َيا {،)١(}َِّ

َأيـها الناس اتـقوا ربكم الذي خلقكم من نـفس واحدة وخلق منـها زوجها وبثَّ منـهما  َ َ َ َُ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ
َ َ ْْ َ َ َ ََ َ

ٍ َ ٍ ْ َ َ ُْ ُ ُِ َّ
ُ َُّ َُّّ َّ َ

ًجاال كثريا ونساء واتـقوا الله الذي تساءلون به واألرحام إن الله كان عليكم رقيباِر َ َ
ِ ِ
َ َ َ َْ ُ َْ ًَ َ ََ ََ ََّ ََّّ ِ َ َْ ْ

ِ ِ ِِ َُ ً ًَ ََ َُّ َّ {

ًيا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله وقولوا قـوال سديدا {،)٢(
ِ ِ
َ ًْ َ ُُ َ َ َّ ُ َّ َُ ََ

َّ َ ْيصلح لكم أعمالكم ) ٧٠(َُّ ُْ َُ ََ ْ َ ْ
ِ
ْ ُ

َويـغفر ل ْ
ِ ْ َ ًكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فـقد فاز فـوزا عظيماَ ََ َ

ِ ِ
َ ً َْ َ َ َْ َ ُُ ََ ُ َّ ِ ُ ْ َ َْ ُْ   :أما بعد. )٣(} ُُ

  ، فإن خري احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد 

  ، وكل ضاللة يف )٤(وشر األمور حمدثا�ا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة

                                                           

 ).١٠٢: (سورة أل عمران، اآلية) ١(
 ).١: (سورة النساء، اآلية) ٢(
 ).٧١-٧٠: (سورة األحزاب، اآليتان) ٣(
جابر بن : مجاعة من الصحابة، منهم )ملسو هيلع هللا ىلص(هذه اخلطبة معروفة خبطبة احلاجة، رواها عن النيب ) ٤(

مجعة، أو عيد، أو : ، وهي تشرع بني يدي كل خطبةعبداهللا، وعبداهللا بن مسعود، وغريمها
 مسلم النيسابوري، ، القشرييًحماضرة، أو نكاح، أو درس، أو مؤلف، روى مسلم جزءا منها

 الرتاث إحياء دار. (الباقي عبد فؤاد حممد: حتقيق". مسلم صحيح. "احلسن أبو احلجاج بن
؛ )٨٦٧(ح ) ٣٤٤ :ص (،)كتاب اجلمعة ـ باب ختفيف الصالة واخلطبة).  (العريب

 وحاشية السيوطي بشرح النسائي سنن. "شعيب بن أمحد بن الرمحن عبد النسائي،و
 كيف:  ـ بابصالة العيدينكتاب  (،)هـ١٤٢٠ املعرفة، دار: بريوت ،٥ط". (السندي
 ابن سنن. "يزيد بن حممد اهللا عبد أبو القزويين،و؛ )١٥٧٧( ح، ٢٠٩: ٣، )؟اجلمعة
باب املقدمة ـ  (،)هـ١٤٣٠ العاملية، الرسالة دار ،١ط. (األرنؤوط بشعي: حتقيق". ماجه

 بن سليمان داود السجستاين، أبو و،)٤٦(حو  ؛)٤٥( ح،٣١: ١ ،)اجتناب البدع واجلدل
 احلديث، دار: سوريا ،١ط. (الدعاس عبيد عزت: تعليق". داود أيب سنن. "األشعث
=  ؛)١٠٩٧( ح،٣١٩: ٢ ،)سكتاب الصالة ـ باب الرجل خيطب على قو (،)ه١٣٨٩
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   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

  :، وبعد)١(النار
ًخللق مجيعا؛ أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا، وأن يتقربوا إليه فإن أعظم ما أمر اهللا به ا ً

بأمسائه احلسىن، وصفاته العلى؛ أل�ا أساس الدين، وزبدة دعوة املرسلني، وملجأ 

  .اخلائفني، ومطمع الطائعني؛ فبها سعاد�م، و�ا جنا�م، و�ا راحتهم القلبية
 الواردة يف الكتاب والسنة ـ ويعمل فالعبد املؤمن يتعبد اهللا �ذه األمساء احلسىن ـ

  . الدينية، والدنيوية، واألخرويةابآثارها، ويؤمن مبقتضاه

ألجل هذا كله؛ كان علم العقيدة أشرف العلوم على اإلطالق؛ ألن شرف العلم 
ْفاعلموا أن الله موالكم نعم ال{: بشرف املعلوم، واملعلوم هو اهللا تعاىل، قال تعاىل َ ْ

ِ
ْ ُ َْ َ َ َّ َّ َ ُ َْ َموىل َ ْ َ

ُونعم النصري 
ِ َّ َ ْ

ِ
ُواعلموا أن الله يـعلم ما يف أنـفسكم فاحذروه {:  وقال تعاىل)٢(}َ ُ ُ ََ َ َْ َ ْ ُ ِ ُ َْ َِ َ َُ ْ َ َّ َّ ْ

ٌواعلموا أن الله غفور حليم
ِ
َ ٌ ُ َ َ َّ َّ َ ُ ََْ{)٣(  

                                                                                                                                           

ْسورة بن عيسى بن حممد الرتمذي،و=  عواد بشار: حتقيق". الرتمذي سنن. "عيسى أبو َ
 )ملسو هيلع هللا ىلص(أبواب النكاح عن رسول اهللا  (،)م١٩٩٨ اإلسالمي، الغرب دار: بريوت. (معروف

 وقد صححها الشيخ األلباين، وله ؛)١١٠٥( ح ،٤١٣: ٣، )باب ما جاء يف خطبة النكاح
 ". خطبة احلاجة: "ة يف مجع طرقها، وخترجيها، واحلكم عليها، بعنوانرسالة مفرد

 كيف:  ـ بابصالة العيدينكتاب ( يف ، "سنن النسائي"، النسائي هذه الزيادة أخرجها) ١(
 بن احلسن بن حممد بن جعفر بكر أبو والفريايب، ؛)١٥٧٧( ح، )٣/٢٠٩(، )؟اجلمعة

 السلف، أضواء ،١ط. (املنصور محد بن اهللا عبد: حتقيق". القدر كتاب. "املستفاض
 ابن صحيح. "إسحاق بن حممد بكر أبو خزمية، ابن و؛)٤٤٨(ح) ٢٨٤ :ص(، ) هـ١٤١٨

 ،)هـ١٣٩٠ اإلسالمي، املكتب: بريوت. (األعظمي مصطفى حممد.د حتقيق". خزمية
: ٣ ،)، وبدئه فيها حبمد اهللا، والثناء عليه )ملسو هيلع هللا ىلص(كتاب اجلمعة ـ باب صفة خطبة النيب (

 حتقيق". الشريعة. "اهللا عبد بن احلسني بن حممد بكر أبو األجري، و؛)١٧٨٥( ح،١٤٣
باب احلث على  (،)هـ١٤١٦ العلمية، الكتب دار: بريوت ،١ط. (إمساعيل احلسن بن حممد

وسنة أصحابه رضي اهللا عنهم وترك البدع  )ملسو هيلع هللا ىلص(التمسك بكتاب اهللا تعاىل وسنة رسول اهللا 
: ١ ،)ما خيالف فيه الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي اهللا عنهموترك النظر واجلدال في

 اهللا عبد: حتقيق". والصفات األمساء. "احلسني بن أمحد بكر أبو البيهقي، و؛)٨٤( ح،٣٩٨
 ،٢٠٢: ١ ،)ه١٤١٣للتوزيع، السوادي مكتبة: جدة ،١ط. (احلاشدي حممد بن
 ،٣ط". (وزيادته الصغري جلامعا صحيح. "الدين ناصر حممد األلباين،َّ وصححها ؛)١٣٧(ح

 ).١٣٥٣( برقم ،٢٨٧: ١ ،)ه١٤٠٨ اإلسالمي، املكتب: بريوت
 ).٤٠(سورة األنفال، اآلية ) ٢(
 ). ٢٣٥(سورة البقرة، اآلية ) ٣(
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ومفتاح ، ُه، وأحكامه؛ هو قطب رحى السعادةِعلم العبد بربه تعاىل، وأمسائه، وصفات(فـ
فقد ، ومل يأسف على فائت، َزق فيه مقام صدق مل خيطئه مغنمُ فمن ر،الفضل والزيادة

َُحاز القدح املعلى َوالفوز املجلى، ومن أعرض عنه فهو البائس احملروم، والشقي ، َ   .املذموم، ال تستقال ندامته، وال تفارقه مالمتهُ
ات يف قدم أعظم التضحيُوت، أن تصرف نفائس األوقات يف حتصيله فهو العلم اجلدير ب

واحلاجة إليه ال ، وحسرة حرما�ا ال تعدهلا حسرة، فإن مثرته ال تعدهلا مثرة، سبيل بلوغه

وجملبة ، ُل إليه وال يعني عليه مضيعة وقتبل إن كل علم ال يوص، تعدهلا حاجة
أول فرض فرضه اهللا تعاىل على خلقه معرفته، فإذا عرفه الناس (  ألنه؛ )١(.)مقت

ُفاعلم أنه ال إله إال الله {: ىلعبدوه، قال اهللا تعا َ َُّ َِّ َِ َ َََّ ْ ْ  فينبغي للمسلمني أن يعرفوا )٢(} َ

   . )٣ ()أمساء اهللا وتفسريها؛ فيعظموا اهللا حق عظمته
ومن األمساء احلسىن اليت ينبغي للمرء أن يعرفها، ويدرسها، ويعظمها، ويتعبد اهللا 

ُقل جيمع{:، قال تعاىلَّالفتاح�ا؛ اسم اهللا  َ َْ ْ َّ بـيـنـنا ربـنا مث يـفتح بـيـنـنا باحلق وهو الفتاح ُ َ ُ َ ُ َِّ َ َ َ َْ ِ ََ َ ََْ َْ ْ َُّ ُّ
ُالعليم

ِ
َ ْ{)٤(.  

َّفهو الفتاح الذي يفتح لعباده اخلري، ويفتح هلم النصر والتأييد، ويفتح هلم األرزاق 
ّمن كل مكان، ويزيل عنهم اهلم والغم، كل ذلك يكون حبكمه الشرعي والقدري؛ ألنه 

  .عليمَّالفتاح ال
ومن خالل التدبر والتأمل والقراءة يف أمساء اهللا تعاىل؛ وقع يف نفسي دراسة اسم اهللا 

المسائل العقدية ( َّالفتاح، دراسة عقدية على منهج أهل السنة واجلماعة، فأمسيته بـ

ًالمتعلقة باسم اهللا الفتاح جمعا ودراسة َّ   .(  
 

                                                           

 الوطن مدار: الرياض ،١ط". (احلسىن األمساء رياض يف األسىن املرتبع. "عبدالعزيز الداخل،)١(
 مدارج. "أيوب بن بكر أيب بن حممد اجلوزية، قيم ابن: ظر وان؛)٥ :ص. (ـ)ه١٤٣٧ للنشر،

 ،٣ط. (البغدادي باهللا املعتصم حممد: حتقيق". نستعني وإياك نعبد إياك منازل بني السالكني
 .٣٢٤ :٣ ،)هـ١٤١٦ العريب، الكتاب دار: بريوت

 ).١٩(سورة حممد، اآلية ) ٢(
 وشرح احملجة بيان يف احلجة. "التميمي ضلالف بن حممد بن إمساعيل القاسم أبو  األصبهاين،)٣(

 ،٢ط. (رحيم أبو حممود بن وحممد املدخلي، ربيع حممد: ودراسة حتقيق". السنة أهل عقيدة
 .١٣٣: ١ ،)ه١٤١٩ الراية، دار

 ).٢٦(سورة سبأ، اآلية ) ٤(
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    :أمهية املوضوع
  :النقاط اآلتيةتتبني أمهية املوضوع من خالل 

 عالقة املوضوع بأهم ركن من أركان اإلميان، وهو اإلميان باهللا جل وعال،  -١
 .ومن اإلميان باهللا؛ اإلميان بأمسائه؛ أل�ا أشرف األمساء على اإلطالق

َّتربز هذه الدراسة منهج أهل السنة واجلماعة يف اسم اهللا الفتاح -٢ ُ. 
 .َّبة من اسم اهللا الفتاحُتبني هذه الدراسة املعاين واآلثار املرتت -٣

  :أسباب اختيار  الموضوع
  :         من أهم األسباب الختيار املوضوع مايلي

 .ُما ذكر يف أمهية املوضوع .١
 .َّرغبيت يف دراسة اسم اهللا الفتاح .٢
 .َّالفائدة العلمية اليت سيجنيها الباحث من دراسة اسم اهللا الفتاح .٣
 .احَّكثرة املسائل املتعلقة باسم اهللا الفت .٤
 .هذا املوضوع على حسب علمي مل يتناوله أحد ببحث مستقل .٥

  :أهداف البحث
  :يرمي البحث إىل حتقيق األهداف التالية

ًبيان مفهوم الفتاح لغة، واصطالحا .١ َّ. 
 .َّإبراز منهج أهل السنة واجلماعة يف اسم اهللا الفتاح .٢
 .َّاستنباط املسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح .٣
  :سات السابقةالدرا

َّمل أقف على دراسة علمية تتعلق باسم اهللا الفتاح؛ سواء أكان ذلك يف رسالة علمية، 
ُأو حبث حمكم، وإمنا يذكر ذلك االسم أثناء شرح العلماء ألمساء اهللا احلسىن، إال أ�م 

  .ال يذكرون املسائل املتعلقة �ذا االسم
  :خطة البحث

 .احث، وخامتةمقدمة، وستة مب: يشتمل البحث على
اشتملت على االفتتاحية، أمهية املوضوع، وأسباب اختيار املوضوع، : املقدمة

  .وأهداف البحث، وحدود البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه
ًتعريف الفتاح لغة، واصطالحا، وتحته مطلبان: المبحث األول َّ:  

  .َّتعريف الفتاح لغة: املطلب األوىل
ًتعريف الفتاح اصطالحا: املطلب الثاين َّ.  



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٣٠

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

  :َّاسم الفتاح هللا تعالى، وتحته ثالثة مطالب: المبحث الثاني
  .إثبات االسم: املطلب األول
  .إثبات الصفة: املطلب الثاين

  .إثبات أن الفاتح ليس من أمساء اهللا تعاىل: املطلب الثالث
  :الفتح اإللهي، وتحته ثالثة مطالب: المبحث الثالث

  .فتح اهللا كوين شرعي: املطلب األول
  .فتح اهللا يف القرآن: املطلب الثاين

  .مناذج من الفتوحات اإلهلية: املطلب الثالث
  . َّالتعبد باسم اهللا الفتاح: المبحث الرابع

  .َّاقتران اسم الفتاح بالعليم: المبحث الخامس
  .َّاآلثار اإليمانية السم اهللا الفتاح: المبحث السادس

  اخلامتة
  : البحثمنهج

اتبعت املنهج الوصفي التحليلي واالستقرائي، القائم على مجع املادة العلمية 
ملوضوع البحث، ودراستها دراسة عقدية، مع اتباع اخلطوات املنهجية يف البحوث 

  :العلمية، وهي
 عزو اآليات الواردة بذكر اسم السورة، ورقم اآلية، مع كتابتها بالرسم -١
  .العثماين

حاديث النبوية، فما كان منها يف الصحيحني أو أحدمها؛ فإنين  ختريج األ-٢
أكتفي بالعزو إليهما، أو إىل أحدمها، وما كان يف غريمها؛ فإنين أذكر من أخرجه دون 

 .ْمع ذكر أقوال أهل العلم يف احلكم عليها إن وجداستيعاب، 
  .إيضاح املسائل العقدية، والتعليق عليها حسب ما يقتضيه املقام -٣
 .توثيق النقول واألقوال من مصادرها املعتمدة -٤
  . ذكر معاين األلفاظ الغريبة-٥
 . عمل الفهارس العلمية الالزمة-٦

  
  ًالتوفيق والسداد، وأن جيعل هذا البحث خالصا ،أسأل  اهللا، وذاـــه

 .وأن ينفع به املسلمني، إنه جواد كرمي

 



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٣١

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 
 

  تعريف الفتاح لغة، واصطالحاً، : املبحث األول
  :حته مطلبانوت

  .َّتعريف الفتاح لغة: المطلب األولى
النــــصر، والقــــضاء، : أصــــل الفــــتح يف كــــالم العــــرب(مــــن تأمــــل يف كتــــب اللغــــة علــــم أن 

  ).١) (واحلكم

ّواسم الفتاح على وزن فعال، من أبنية املبالغة َّ.  
ـــني قـومنـــا بـــ{: قـــال شـــعيب عليـــه الـــصالة والـــسالم ِربـنـــا افــــتح بـيـنـنـــا وبـ َ ََ َِ

ْ َ َ ْ َ ََ َْ ْ َ ْ ـــر َّ ُاحلق وأنـــت خيـ ْ َ َ ََْ ِّ َْ
َالفاحتني

ِِ    .)٣(احكم بيننا وبينهم، وأنت خري احلاكمني: ، أي) ٢(} َْ

َّوالفتــاح يف صــفة اهللا معنــاه احلــاكم، وأهــل الــيمن يقولــون : (قــال األزهــري ـ رمحــه اهللا ـ 
   .)٤ ()َّللقاضي الفتاح

فتحــت البــاب أفتحــه : كَّالفتــاح هــو مــن قولــ: (وقــال أبــو إســحاق الزجــاج ـ رمحــه اهللا ـ 

ـــر واتـــسع فيـــه؛ حـــىت مســـي احلـــاكم فاحتـــا؛ وذلـــك ألنـــه يفـــتح املـــستغلق بـــني  فتحـــا، مث كث
  :اخلصمني، وأنشدوا

ِفإين عن فتاحتكم غين... أال أبلغ بين عمرو رسوال (
َ ُ()٦(، )٥(  

                                                           

 مؤسسة ،١ط. (شاكر حممد أمحد: حتقيق. القرآن تأويل يف البيان جامع. "جرير بن حممد  الطربي،)١(
". القرآن ألحكام اجلامع. "أمحد بن حممد اهللا عبد أبو ؛ والقرطيب،٢٥٤: ٢ ،)هـ١٤٢٠ الرسالة،
 .٤: ٢ ،)ه ١٤٢٢ العريب، الكتاب دار: بريوت ،٤ط. (املهدي الرزاق عبد: حتقيق

 ).٨٩( سورة األعراف، اآلية )٢(
. القرشي عمر بن إمساعيل اءالفد أبو كثري، ؛ وابن٢٥٤: ٢ ،"الطربي، جامع البيان:  انظر)٣(

 .٤٤٨: ٣، )ت.د املعارف، مكتبة: بريوت". (والنهاية البداية"
 ،١ط. (قاسم زكي رياض. د: حتقيق". اللغة �ذيب. "أمحد بن حممد منصور أبو  األزهري،)٤(

 مكرم بن حممد ؛ ابن منظور،٢٥٩: ٤ ،)ه١٤٢٢ والتوزيع، والنشر للطباعة املعرفة دار: بريوت
 .٥٣٩: ٢ ،)ه١٤١٣ العريب، الرتاث إحياء دار: بريوت ،٣ط". (العرب لسان. "ياألفريق

 أمايل شرح يف الآليل مسط. "عبيد أبو  البكري،: انظر. حملمد محران اجلعفي:  البيت قيل)٥(
: ، وقيل٩٢٨: ١ ،)العلمية الكتب دار: لبنان – بريوت. (امليمين العزيز عبد:  حتقيق". القايل

، "لسان العرب"؛ ابن منظور، ٢٥٩: ٤، "�ذيب اللغة"األزهري، :   انظر.لألسعر اجلعفي
٢٨٣: ١١. 

 أمحد: حتقيق". احلسىن اهللا أمساء تفسري. "إسحاق أبو سهل، بن السري بن إبراهيم  الزجاج،)٦(
 .)٣٩: ص). (العربية الثقافة دار. (الدقاق يوسف



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٣٢

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

  .)١("عن حماكمتكم: معناه"

  . على عبادهكثري الفتح والعطاء: َّواألصل يف الفتاح أنه خالف اإلغالق، أي

الفـاء والتـاء واحلـاء أصــل صـحيح يـدل علـى خــالف : فــتح"قـال ابـن فـارس ـ رمحـه اهللا ـ 

  . )٢("اإلغالق

  ).٣("أصله من فتح الباب بعد إغالقه...: َّالفتاح"وقال أبو القاسم الزجاج ـ رمحه اهللا ـ 

  

ًتعريف الفتاح اصطالحا: المطلب الثاني َّ.  

َّعرف أهل العلم الفتاح بعدة  تعاريف، وكلها متفقة يف املعىن، وإن اختلفـت يف األلفـاظ؛ ّ

ْفمنهم من نظر إىل معىن؛ ومنهم من نظر إىل مجيع املعاين ْ:  

وهو احلاكم، أي يفتح ما انغلق من عباده ومييـز احلـق : الفتاح( :قال احلليمي ـ رمحه اهللا ـ

  ).٤) (من الباطل، ويعلي احلق وخيزي الباطل

  .)٥()الذي يفتح أبواب الرزق والرمحة لعباده: َّالفتاح هو: (ه اهللا ـ وقال ابن األثري ـ رمح

                                                           

".  الناس كلمات معاين يف الزاهر. "بكر أبو بشار، بن حممد بن القاسم بن حممد  األنباري،)١(
؛ ٩٣: ١ ،)هـ١٤١٢ الرسالة، مؤسسة: بريوت ،١ط. (الضامن صاحل حامت. د: حتقيق

 ،١ط". (بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء. "املختار حممد بن األمني حممد والشنقيطي،
 .٥١: ٢ ،)هـ١٤١٧ العريب، الرتاث إحياء دار: بريوت

 السالم عبد: حتقيق". اللغة مقاييس معجم. "زكريا بن فارس بن أمحد احلسني بوأ فارس،  ابن)٢(
 .٤٦٩: ٤ ،)ه ١٤٢٣ العرب، الكتاب احتاد مكتبة ،٤ط. (هارون حممد

 عبد. د: حتقيق". احلسىن اهللا أمساء اشتقاق. "إسحاق بن الرمحن عبد القاسم أبو  الزجاجي،)٣(
 .)١٨٩: ص (،)هـ١٤٠٦ الرسالة، مؤسسة: بريوت ،٢ط. (املبارك احلسني رب

 حممد حليمي: حتقيق". اإلميان شعب يف املنهاج. "احلسن بن احلسني اهللا عبد أبو  احلليمي،)٤(
 .٢٠٢: ١ ،)ه ١٣٩٩ والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار ،١ط. (فوده

: به اعتىن". ثرواأل احلديث غريب يف النهاية. "اجلزري حممد بن املبارك الدين جمد األثري،  ابن)٥(
 عبد بن اللطيف عبد الدين عز بن حممد ؛ واحلنفي،٤٠٦: ٣ علفة، أيب ابن صربي بن رائد

َامللك بـابن املشهور العزيز،
َ

 خمتصة جلنة: ودراسة حتقيق". البغوي لإلمام السنة مصابيح شرح. "
: ٣ ،)ه١٤٣٣ اإلسالمية، الثقافة إدارة ،١ط. (طالب الدين نور: بإشراف احملققني من



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٣٣

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

  ). ١) (احلاكم العادل العامل حبقائق األمور: أي: (وقال احلافظ ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ 

َّومن أمشل وأمجع التعاريف يف معىن الفتاح ما ذكره الشيخ السعدي ـ رمحه اهللا ـ ؛ حيث 

حيكم بني عباده بأحكامه الشرعية، وأحكامه القدرية، وأحكام َّالفتاح الذي : ( قال

اجلزاء، الذي فتح بلطفه بصائر الصادقني، وفتح قلو�م ملعرفته، وحمبته، واإلنابة إليه، 

وفتح لعباده أبواب الرمحة، واألرزاق املتنوعة، وسبب هلم األسباب اليت ينالون �ا خري 

  .)٢ ()الدنيا واآلخرة

: َّفني اللغوي واالصطالحي جند أن الرتابط وثيق بينهما؛ فالفتاح هومن خالل التعري

الذي فتح خريه ورزقه وبركاته على عباده، وحكم : احلاكم والناصر والقاضي، وهو

  .بينهم، فتح بال انتهاء، ودون إغالق

  

                                                                                                                                           

 ،٣ ط". (الصغري اجلامع بشرح التيسري. "الرؤوف بعبد املدعو حممد الدين زين ؛ واملناوي،١٠٢
 .٣٣١: ١ ،)ه١٤٠٨ الشافعي، اإلمام مكتبة: الرياض

. حممد بن حسني الدين شرف ؛ والطييب،٥١٧: ٥، "تفسري القرآن العظيم" ابن كثري، )١(
 كراتشي. (العلماء من جمموعة: حتقيق". املصابيح مشكاة شرح السنن حقائق عن الكاشف"
 بن علي مالء ؛ القاري،١٧٨٣: ٦ ،)اإلسالمية والعلوم القرآن إدارة منشورات: باكستان -

 ).٤/١٥٦٨( ،)الفكر دار بريوت،". (املصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرقاة. "حممد سلطان
". املنان كالم تفسري يف لرمحنا الكرمي تيسري. "اهللا عبد بن ناصر بن الرمحن عبد  السعدي،)٢(

  .)٩٤٧: ص (،)هـ١٤٢٠ الرسالة، مؤسسة ،١ط. (اللوحيق معال بن الرمحن عبد: احملقق



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٣٤

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

 

  :اسم الفتاح هللا تعاىل، وحتته ثالثة مطالب: املبحث الثاين
  

  .سمإثبات اال: المطلب األول

إن أمســاء اهللا تعــاىل توقيفيــة تؤخــذ مــن القــرآن والــسنة، فــإذا ورد االســم فيهمــا؛ فــإن أهــل 

ًالـــسنة يؤمنـــون بـــه، ويطلقـــون علـــى اهللا، مث يـــدعون اهللا �ـــذا االســـم، تقربـــا إليـــه ســـبحانه 
  .وتعاىل

   )١( )واعلم أن أمساء اهللا تعاىل على التوقيف: (قال السمعاين ـ رمحه اهللا ـ 

األمســاء : لكنهــا أي: (فاريين ـ رمحــه اهللا ـ أثنــاء شــرحه للوامــع األنــوار البهيــةوقــال الــس
. احلــسىن يف القــول احلــق املعتمــد عنــد أهــل احلــق توقيفيــة بــنص الــشرع وورود الــسمع �ــا

ومما جيـب أن يعلـم أن علمـاء الـسنة اتفقـوا علـى جـواز إطـالق األمسـاء احلـسىن والـصفات 

 إذا ورد �ـا اإلذن مـن الـشارع، وعلـى امتناعـه علـى مـا - جل وعال -العلى على الباري 
  )٢( )ورد املنع عنه

ال ينبغـي أن يـدعوه أحـد مبـا مل يـصف نفـسه : " وقـال أبـو إسـحاق الزجـاج ـ رمحـه اهللا ـ 

  .)٣("َبه، أو مل يسم به نفسه

                                                           

 بن ياسر: حتقيق". القرآن تفسري. "املظفر أبو اجلبار، عبد بن حممد بن منصور  السمعاين،(١)
 عبد أبو لرازي،؛ وا٢٣٥: ٢، )هـ١٤١٨ الوطن، دار: الرياض ،١ط. (عباس بن وغنيم إبراهيم

 ،٣ط". (الكبري التفسري الغيب مفاتيح. "الدين بفخر امللقب احلسن بن عمر بن حممد اهللا،
  .٤١٥: ١٥ ،)ه١٤٢٠ العريب، الرتاث إحياء دار: بريوت

 األثرية األسرار وسواطع البهية األنوار لوامع. "أمحد بن حممد العون أبو الدين، مشس  السفاريين،(٢)
 ومكتبتها، اخلافقني مؤسسة: دمشق ،٢ط". (املرضية الفرقة عقد يف يةاملض الدرة لشرح

 توحيد يف واجلماعة السنة أهل معتقد. "خليفة بن حممد. د ؛ والتميمي،١٢٤: ١ ،)ه١٤٠٢
؛ )١٦٠ـ١٥٩:ص( ،)هـ١٤١٩ السلف، أضواء مكتبة: الرياض ،١ط". (والصفات األمساء

 ،٢ط". (والسنة الكتاب يف الواردة وجل عز اهللا صفات. "القادر عبد بن علوي والسقاف،
  ).٢٧٠ـ٢٦٩:ص (.ـ)ه١٤٢٢ والتوزيع، للنشر اهلجرة دار: الرياض

 اجلليل عبد: حتقيق". وإعرابه القرآن معاين. "إسحاق أبو سهل، بن السري بن إبراهيم الزجاج،(٣) 
. حلصا بن حممد ؛ والعثيمني،٣٩٢: ٢ ،)ه١٤٠٨ الكتب، عامل: بريوت ،١ط. (شليب عبده

: ص (،)هـ١٤١٢ الوطن، دار: الرياض ،١ط". (احلسىن وأمسائه اهللا صفات يف املثلى القواعد"
١٣(.  



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٣٥

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

 اهللا تعـاىل َّ مسـى"، )١(َّومما أثبته أهل السنة وآمنوا به من أمساء اهللا احلسىن اسـم اهللا الفتـاح
   )٢(".َّنفسه بالفتاح؛ لكثرة فتوحاته على خلقه وحكمه بينهم

ًواســـم اهللا الفتـــاح ورد إطالقـــه يف القـــرآن الكـــرمي يف موضـــع واحـــد بـــصيغة اإلفـــراد مقرتنـــا 
َقل يجمع بـيـنـنا ربـنـا ثـم يـفتح بـيـنـنـا بـاْلحقِّ و: (باسم اهللا العليم كما يف قوله تعاىل َ ََ ِ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ ُ َُ َ ْـ َّ ُ ُّ َهـو ُْ ُ

ُالفتاح اْلعليم
ِ
َ َّ.( )٣(  

  

  . وهذه هلا داللة عظيمة سيأيت بيا�ا
ًحــد أيــضا، وهلــا داللــة واســعة جــدا يف ا وورد بــصيغة التفــصيل خــري الفــاحتني، يف موضــع و ً

ٍوســع ربـنــا كــل شــيء : (حــسن الفــاحتني، وأكــرم األكــرمني، وأرحــم الــرامحني، قــال تعــاىلأ
ْ َ َّ ُ ََُّ ََ

ِ

َِّعلما على الله َ َ ً ْ
َ تـوكلنا ربـنا افـتح بـيـنـنا وبـين قـومنا باْلحقِّ وأنت خيـر اْلفاتحينِ َ

ِ ِ َ ُ َْ ْ َْ َ ََْ َ ََ ِ َ َ َ َ َ
ِ
ْ َ ََ َّْ َ ْ ْ َّ َ()٤(  

  :قال ابن القيم رمحه اهللا يف نونيته

  والفتح يف أوصافه أمران... َّوكذلك الفتاح من أمسائه ((

  والفتح باألقدار فتح ثان... فتح حبكم وهو شرع إهلنا 
  )٥( ))عدال وإحسانا من الرمحن...  بذين كليهما والرب فتاح

                                                           

 وجل عز اهللا أمساء ومعرفة التوحيد كتاب. "إسحاق بن حممد اهللا عبيد أبو منده،  ابن:انظر (١)
 ينةاملد ،٢ط. (الفقيهي ناصر بن حممد بن علي.د: حتقيق". والتفرد االتفاق على وصفاته

 شأن. "سليمان  بن محد ؛ واخلطايب،١٥٨: ٢ ،)هـ١٤١٤ األثرية، الغرباء مكتبة: املنورة
 ؛٥٦: ١ ،)هـ١٤٠٤ للرتاث، املأمون دار: دمشق. (الدقاق يوسف أمحد: حتقيق". الدعاء

. احلاشدي حممد بن اهللا عبد: حتقيق". والصفات األمساء. "احلسني بن أمحد بكر أبو والبيهقي،
  .١٦٤: ١، )ه١٤١٣للتوزيع، السوادي مكتبة :جدة ،١ط(
 العثيمني صاحل بن حممد الشيخ مؤسسة ،١ط". (سبأ سورة تفسري. "صاحل حممد  العثيمني،(٢)

  .)١٨٠: ص(،)ه١٤٣٦ اخلريية،
  ).٢٦(سورة سبأ، اآلية (٣)
  ).٨٩( سورة األعراف، اآلية (٤)
 الناجية للفرقة االنتصار يف الشافية الكافية. "أيوب بن بكر أيب بن حممد اجلوزية، قيم ابن(٥) 
 بن عبداهللا اجلنيين، حيىي بن ناصر العريفي، عبدالرمحن بن حممد: حتقيق)". القيم ابن نونية(

 والتوزيع، للنشر الفوائد عامل دار: مكة ،١ط. (املساعد علي بن فهد اهلذيل، عبدالرمحن
  .)٧٢٩: ص). (هـ١٤٢٨



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٣٦

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

أهــل العلــم كمــا ذكــر ذلــك ؛   َّومل يــرد اســم الفتــاح يف الــسنة بــسند صــحيح عــن النــيب 
   )١( .الذين مجعوا أمساء اهللا احلسىن يف مصنفا�م

  

 تعيينها يف يرد مل امسا والتسعني التسعة نإ: (سالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـقال شيخ اإل
 الذي )٢(الرتمذي حديث فيها الناس عند ما ، وأشهر النيب عن صحيح يثحد

 هذه: يقولون احلديث أهل وحفاظ محزة، أيب عن شعيب عن مسلم بن الوليد رواه

   )٣( )احلديث أهل من شيوخه عن مسلم بن الوليد مجعه مما الزيادة
  

 هذا يف األمساء سرد أن احلفاظ من مجاعة عليه عول والذي:(وقال ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ

   )٤( )فيه مدرج احلديث
  

 مرفوعة روايتها صحة عدم احلافظ عليه الذي والراجح: (قال بكر أبو زيد ـ رمحه اهللا ـ و

 عدِّها، يف وتباين سردها، يف شديد اختالف وجود مع موقوفة، هي بل ، النيب إىل
   )٥( ً)ونقصا زيادة،

                                                           

شرح أمساء اهللا تعاىل احلسىن وصفاته الواردة يف . "لعزيزحصة بنت عبدا. الصغري، د: انظر(١) 
منهج اإلمام ابن القيم يف شرح . "مشرف بن علي. ، الغامدي، د)١٨٨: ص(، "الكتب الستة

املنهج األسىن يف شرح أمساء اهللا . "زيد بن حممد. ؛ شحاته، د)٣٠٤: ص". (أمساء اهللا احلسىن
  ). ٣١٧: ص". (احلسىن

، )٣٥٠٧(؛ ح٥٣٠: ٥) ٨٣ ـ باب )ملسو هيلع هللا ىلص(كتاب الدعوات عن رسول اهللا ( رواه الرتمذي (٢)
  ).قال أبو عيسى هذا حديث غريب: (وقال

 وابنه قاسم، بن الرمحن عبد: وترتيب مجع". الفتاوى جمموع. "احلليم عبد بن أمحد تيمية، ابن(٣)
 الشؤون وزارة بإشراف الشريف، املصحف لطباعة فهد امللك جممع: املنورة املدينة. (حممد

: ٨، و٣٧٩: ٦، و٤٨٢: ٢٢ ،)هـ١٤١٦ الرياض، واإلرشاد، والدعوة واألوقاف اإلسالمية
٩٦.  

  ).٣/٥١٥(، "تفسري القرآن العظيم"ابن كثري، (٤)
 العاصمة، دار: الرياض ،٣ط". (اللفظية املناهي معجم. "اهللا عبد بن بكر زيد، أبو(٥)

  .)٢٠٨: ص (،)ه١٤١٧



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٣٧

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

ىل، التــسمي بــه، تعبيــدا هللا ثبــات االســم هللا تعــا الــشرعية  املــستحبة عنــد إاألحكــامومــن 
، عـن النـيب صـلى اهللا  رضـي اهللا عنهمـاعـن ابـن عمـروالدليل على ذلـك، مـا جـاء ، تعاىل

  )١("عبد اهللا، وعبد الرمحن : أحب األمساء إىل اهللا عز وجل: " عليه وسلم قال

 إىل اهللا عــز وجــل واتفقــوا علــى استحــسان األمســاء املــضافة( قــال ابــن حــزم ـ رمحــه اهللا ـ 
   )٢ ().كعبد الرمحن وما أشبه ذلك

األفـضل للمـؤمن أن خيتـار أحـسن األمسـاء : (وقـال الـشيخ عبـدالعزيز بـن بـاز ـ رمحـه اهللا ـ 

  .)٣ ().عبد اهللا، وعبد الرمحن، وعبد امللك، وحنوها: مثل: املعبدة هللا
َّسم عبدالفتاح؛ ألن الفتاح  للمؤمن أن خيتارها ألوالده اينبغيومن أمساء اهللا تعاىل اليت 

  .من أمسائه احلسىن، الثابتة يف القرآن الكرمي

  

                                                           

، )٣٧٢٨(، ح١٢٢٩ :٢ ،)باب ما يستحب من األمساء ـ دبكتاب األ(ة  ابن ماجرواه)١(
، قال )٢٨٣٣(، ح١٣٢: ٥، )باب ما جاء ما يستحب من األمساءأبواب األدب ـ (والرتمذي 

، وصحح احلديث األلباين يف صحيح )هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه: (الرتمذي
 ).١٦١(، برقم ٩٥: ١اجلامع، 

 واملعامالت العبادات يف اإلمجاع مراتب. "األندلسي محدأ بن على حممد أبو حزم،  ابن)٢(
  .)١٥٤: ص(، )ت.د العلمية، الكتب دار: بريوت". (واالعتقادات

 أشرف". اهللا رمحه باز بن العزيز عبد العالمة فتاوى جمموع. "اهللا عبد بن العزيز عبد باز،  ابن)٣(
 .٥٣: ١٨ ،)ت.د ط،.د. (الشويعر سعد بن حممد: وطبعه مجعه على



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٣٨

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

 
  .إثبات الصفة: المطلب الثاني

ومما يؤمن به أهل السنة يف توحيد األمساء والصفات أن كل اسم هللا تعاىل يتضمن صفة 

من صفاته جل وعال، فالعزيز يدل على صفة العزة، والعليم يدل على صفة العلم، 
  .ا يف كل أمسائه سبحانه وتعاىلوهكذ

ِبالغة يف احلسن غايته؛ أل�ا متضمنة لصفات كاملة ال : فأمساء اهللا تعاىل حسىن، أي ُ
  )١. (نقص فيها بوجه من الوجوه

فأهل السنة يؤمنون بأن كل اسم من : (قال الشيخ حممد خليفة التميمي ـ حفظه اهللا ـ 

ًة؛ فلذلك كان لزاما على من يؤمن بأمساء أمساء اهللا يدل على معىن الذي نسميه الصف
  :اهللا تعاىل أن يراعي األمور التالية

  .اإلميان بثبوت ذلك االسم هللا عز وجل: ًأوال

  .الصفة: اإلميان مبا دل عليه االسم من املعىن، أي: ًثانيا

 )٢). (اإلميان مبا يتعلق به من اآلثار واحلكم واملقتضى: ًثالثا
تضمن صفة الفتح ، وهو من الصفات الفعلية املتعلقة مبشيئته ىل هللا تعاَّالفتاح اسم و

ُقل جيمع بـيـنـنا ربـنا مث يـفتح بـيـنـنا باحلق وهو الفتاح العليم: (جل وعال، قال تعاىل
ِ
َ ْ َّ َ ُ َ ُ َ َِّ َ َ َ َْ ِ ََ َ ََْ َْ ْ ََُّ ُّ ُ ْ( )٣(.  

 فهو سبحانه فتح لعباده كل ما حيتاجونه من أبواب اخلري والرزق والرمحة يف الدنيا
ًواآلخرة، فتحا ال يساويه وال مياثله أحد من خلقه، فتحا حبكمه القدري والشرعي،  ً

  .وهذا كله من آثار هذه الصفة اجلليلة هللا تعاىل

فأمساؤه كلها متفقة يف الداللة على نفسه : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ 
ملعىن الذي دل عليه االسم املقدسة، مث كل اسم يدل على معىن من صفاته، ليس هو ا

اآلخر؛ فالعزيز يدل على نفسه مع عزته، واخلالق يدل على نفسه مع خلقه، والرحيم 

يدل على نفسه مع رمحته، ونفسه تستلزم مجيع صفاته؛ فصار كل اسم يدل على ذاته، 
  ).٤) (والصفة املختصة به

                                                           

  .، بتصرف يسري)٧ ـ ٦: ص(، " املثلىالقواعد"العثيمني، : انظر(١) 
القواعد املثلى يف صفات : ، وانظر)٣٥ ـ ٣٤: ص(، "معتقد أهل السنة واجلماعة"التميمي، (٢)

  .)١٠: ص(اهللا وأمسائه احلسىن 
  ).٢٦(سورة سبأ، اآلية (٣)
  .١٨٥: ٧، "الفتاوى جمموع"ابن تيمية، (٤) 



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٣٩

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

 
  .إثبات أن الفاتح ليس من أسماء اهللا تعالى: المطلب الثالث

  

مل يثبت يف القرآن الكرمي وال يف السنة الصحيحة أن الفاتح اسم من أمساء اهللا تعاىل ، 
  .َّالفتاح: وإمنا الذي ثبت يف ذلك هو

: ؛ ألن أمساءه توقيفية، أي به نفسهِّ اهللا مبا مل يسميُيسموليس ألحد من اخللق أن 

  .مَّإثبا�ا متوقف على الدليل كما بني ذلك أهل العلم يف مصنفا�
  قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ـ رمحه اهللا ـ 

يجب أمساء اهللا تعاىل توقيفية ال جمال للعقل فيها، وعلى هذا ف: القاعدة اخلامسة(

ُعلى ما جاء به الكتاب والسنة، فال يزاد فيها وال ينقص، ألن العقل ال  الوقوف فيها
وف يف ذلك على النص لقوله  فوجب الوق،ميكنه إدراك ما يستحقه تعاىل من األمساء

ُوال تـقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه  (   : تعاىل ْ ََّ ََ َ ُ ََ َِ ِ ُِ ُّ َ ُُ َْ َْ َ َََ َ ََ ْ َّ ِ ٌ ْ ِ َ ََ ْ ْ
ًمسؤوال ُ ْ َقل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منـها وما بطن واإلمث والبـغي (   : وقوله،  )١()َ ْ َْ َ َ َ َْ َْ َ َ ََْ ِ َ َ َ َِّ َ َ َ

ِ ِ
َ َ َْ َ َّ ََِّ ُ

َبغري احلق وأن تشركوا بالله ما مل يـنـزل به سلطانا وأن تـقولوا على الله ما ال  َُ ُ َ َ
ِ ِ َِّ ََّ َ َِّ ْْ ُْ ُ َ ً ْ َُ ََ َْ ُْ

ِ ِ ِْ َِّ ََْ ِ ِ

َتـعلمون ُ َْ ميته تعاىل مبا مل يسم به نفسه، أو إنكار ما مسى به نفسه،  وألن تس؛ )٢() َ

جناية يف حقه تعاىل فوجب سلوك األدب يف ذلك واالقتصار على ما جاء به 
    ).٣() النص

  :  قال الشيخ حممد خليفة التميمي ـ حفظه اهللا ـ  و

ِّاألمساء اليت يرجح عدم ثبو�ا إما لعدم ورود النص أو: املطلب السادس( َّ  لعدم صحة َّ
ويف هذا املطلب أعرض لتلك األمساء اليت وردت يف مجع بعض العلماء ...اإلطالق

َّ الذي ورد به النص الفتاح، ؛ ألنُ الفاتحمثل ،ُوالباحثني، واليت اختل فيها أحد الشرطني
ُوأما الفاتح فلم يرد

ِ َ) (٤. (  

                                                           

  ).٣٦(راء، اآلية  سورة اإلس(١)
  ).٣٣( سورة األعراف، اآلية (٢)
  .)١٣ :ص(القواعد املثلى (٣)
  .، بتصرف يسري)٢٣٥ ،٢١٨ :ص (،"معتقد أهل السنة واجلماعة" التميمي، (٤)



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٤٠

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

ال أ�م مل يذكروا على وذهب بعض أهل العلم إىل أن الفاتح اسم من أمساء اهللا تعاىل، إ
 )١(ّإثبا�م هذا أي دليل صريح صحيح من الكتاب والسنة

  

                                                           

 بن اهللا عبد بن أمحد ؛ واألصبهاين،١٥٨: ٢ ،"التوحيد"ابن منده، يف كتابه :  ومن هؤالء(١)
 بن مشهور: حتقيق". امسا وتسعني تسعة هللا إن حديث طرق فيه جزء. "نعيم أبو إسحاق،

  .  )١٣١: ص). (هـ١٤١٣ األثرية، الغرباء مكتبة: املنورة املدينة ،١ط. (سلمان بن حسن



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٤١

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

 

  الفتح اإلهلي: املبحث الثالث

  

  :، وتحته ثالثة مطالب
  

  .فتح اهللا كوني شرعي: المطلب األول

َمن قرأ نصوص الكتاب والسنة وكالم أهل العلم يف مسألة الفتح اإلهلي علم أن فتحه 
ِ

ْ َ
  :ينقسم إىل قسمني

  .فتحه حبكمه الديين، وحكمه اجلزائي: أحدمها(

  .َّالفتاح حبكمه القدري: والثاين
وفتحه حبكمه الديين هو شرعه على ألسنة رسله مجيع ما حيتاجه املكلفون، ويستقيمون 

  .به على الصراط املستقيم

بياء  وأما فتحه جبزائه فهو فتحه بني أنبيائه وخمالفيهم وبني أوليائه وأعدائه بإكرام األن
وأتباعهم وجنا�م، وبإهانة أعدائهم وعقوبا�م، وكذلك فتحه يوم القيامة، وحكمه بني 

  .اخلالئق حني يوىف كل عامل ما عمله

وأما فتحه القدري فهو ما يقدره على عباده من خري، وشر، ونفع، وضر، وعطاء، 
َما يـفتح الله للناس من رمحة فال{: ومنع، قال تعاىل ٍْ ِ

َ َ ْ َ َِ َّ ِ
ُ َّ ِ َ َ ممسك هلا وما ميسك فال مرسل ْ

ِ ِ ِ
ْ ُ ََ ْ ُْ َ ََ َ ُْ

ُله من بـعده وهو العزيز احلكيم
ِ ِ
َ َ ْْ ُ ِ َ ْ َ ُ َ

ِ ِ
ْ ُ َ{)١(.  

َّفالرب تعاىل هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعني خزائن جوده وكرمه، 
  )٢()ويفتح على أعدائه ضد ذلك، وذلك بفضله وعدله

                                                           

  ).٢( سورة فاطر، اآلية )١(
 من واملرسلني األنبياء توحيد شرح يف املبني الواضح احلق. "ناصر بن الرمحن عبد  السعدي،)٢(

تيسري "؛ السعدي، )٨٤(، ص)هـ١٤٠٧ القيم، ابن دار: الدمام ،٢ط". (الشافية الكافية
 .)٢٩٧: ص (،"الكرمي الرمحن



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٤٢

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

 
  .فتح اهللا في القرآن: المطلب الثاني

  : )١( على أربعة أوجهيف حق رب العاملنيلفظة الفتح وردت يف القرآن الكرمي 

ًإنا فـتحنا لك فـتحا مبينا{: وذلك قوله: الفتح مبعىن القضاء: الوجه األول( ًُِّ َْ ََ ََ َ ْ  يعين )٢(}َِّ
ّإنا قضينا لك قضاء بينا ََمث يـفتح بـيـنـنا باحلق{: وقال يف سورة سبأ. َِّ َْ َُ َ ْ يننا يعين يقضي ب} َُّ

ِّربنا باحلق  َّوهو الفتاح العليم{ّ َ ُ َََّربـنا {: َوقال يف األعراف.  يعين القاضي العليم)٣(}َ
ُافتح بـيـنـنا وبـني قـومنا باحلق وأنت خيـر الفاحتني ْ َ َْ ََ ََ ََِ

ْ َ َ ْ َ  يعين اقض بيننا وبني قومنا )٤(}َ
ُويـقولو{: َّوقوله يف امل تنزيل السجدة. ِّباحلق، وأنت خري القاضني َُ َن مىت هذا َ

َإن كنتم صادقني { مىت هذا القضاء )٥(}الفتح
ِ ِ

َ ْ ُ ُ َقل يـوم الفتح* ِ ْ َ ْ  يعين يوم )٦(}ُ

  .القضاء
ِما يـفتح اهللا للناس {: وذلك قوله يف سورة املالئكة: الفتح يعين اإلرسال: الوجه الثاين َّ ِ ِ َ ْ َ َّ

ٍمن رمحة ِ
َْ َفال ممسك{: َّيعين ما يرسل اهللا للناس من رزق} َّ ِ ُْ َ وقال يف سورة  . )٧(}َ

ُحىت إذا فتحت يأجوج ومأجوج{: َاألنبياء َ ُُ َ ُ َ َْ ْ ْ
ُِ َ  يعين حىت إذا أرسلت يأجوج )٨(}ِ

ْحىت إذا فـتحنا عليهم{: وكقوله يف سورة املؤمنون. ومأجوج 
ِ ْ ََْ َ ََ َ يعين أرسلنا عليهم، } ِ

ٍبابا ذا عذاب شديد{ ِ
َ ٍ َ َ َ ً َ{)٩(.  

                                                           

 وتصرفت أمساؤه اشتبهت مما القرآن لتفسري التصاريف. "ثعلبة أيب بن سالم بن حيىي  القريواين،)١(
 ابن؛ و)٢٥٠ ـ ٢٤٩: ص (،)م١٩٧٩ للتوزيع، التونسية الشركة. (شليب هند: حتقيق". معانيه

 الوجوه علم يف النواظر األعني نزهة. "علي بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مجال اجلوزي،
 الرسالة، مؤسسة: بريوت ،١ط. (الراضي كاظم الكرمي عبد حممد: حتقيق". والنظائر
 .)٤٦٣ ـ ٤٦٢: ص). (هـ١٤٠٤

 ).١( سورة الفتح، اآلية )٢(
 ).٢٦( سورة سبأ، اآلية )٣(
 ). ٨٩( اآلية  سورة األعراف،)٤(
 ).٢٨( سورة السجدة، اآلية )٥(
 ).٢٩( سورة السجدة، اآلية )٦(
 ).٢( سورة فاطر، اآلية )٧(
 ).٩٦( سورة األنبياء، اآلية )٨(
 ).٧٧( سورة املؤمنون، اآلية )٩(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٤٣

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

َنه ـ الذي هو ضد الفتح يعين الفتح بعي: الوجه الثالث ُ
ِ : ُّوذلك قوله يف الزمر : اإلغالقَّ

َُحىت إذا جآءوها وفتحت أبـوابـها{ َ ََ َْ ْ
ُِ
َ َ ُ َ ْفتحت {: َّوقال يف النار.  يعين الفتح بعينه)١(}ِ َ

ُِ

َأبـوابـها ُ َ   . يعين الفتح بعينه)٢(}َْ

َفـعسى اهللا أ{: وذلك قوله يف سورة املائدة: الفتح يعين النصر: الوجه الرابع َ َ َن يأيت َ
ِْ َ

ّ يعين بالنصر، نصر حممد)٣(}بالفتح ٌوفـتح قريب{: ِّوقال يف الصف. َّ َِ ٌَ ْ  يعين فتح )٤(}َ

ًمكة، يعين نصرا سريعا ً َفإن كان لكم فـتح من اهللا{: ِّوقال يف النساء. َّ ِّ ٌ َْ َْ ُ َ َ َ  يعين )٥(}ِ

   ).َّالنصر، نصرا وغنيمة
  .)٦(لماء اللغة يف مصنفا�مَّهذه معاين الفتاح اليت ذكرها أهل التفسري، وع

                                                           

  ).٧٣( سورة الزمر، اآلية )١(
 ).٧١( سورة الزمر، اآلية )٢(
  ).٥٢( سورة املائدة، اآلية )٣(
  ).١٣(لصف، اآلية  سورة ا)٤(
 ).١٤١( سورة النساء، اآلية )٥(
 ،٣ط. (صقر أمحد السيد: حتقيق". القرآن مشكل تأويل. "مسلم بن اهللا عبد قتيبة، ابن: انظر)٦(

 القاسم أبو األصفهاين، ؛ الراغب)٢٦٩ ـ ٢٦٨:ص (،)ه١٤٠١ العلمية، املكتبة: بريوت
 دار: بريوت ،٢ط. (عيتاين خليل حممد: يقحتق". القرآن غريب يف املفردات. "حممد بن احلسني
 العباس، أبو احلليب، ؛ السمني)٦٢٢ ـ ٦٢١:ص (،)هـ١٤٢٠ والتوزيع، والنشر للطبعة املعرفة

". األلفاظ أشرف تفسري يف احلفاظ عمدة. "الدائم عبد بن يوسف بن أمحد الدين، شهاب
؛ ١٩٥ ـ ١٩٣: ٣ ،)ـه١٤١٧ العلمية، الكتب دار ،١ط. (السود عيون باسل حممد: حتقيق
؛ ٩: ٩ ،)املعرفة دار: بريوت ،٢ط" (احلكيم القرآن تفسري. "رشيد حممد الشيخ رضا،

. محاد بن إمساعيل نصر أبو الفارايب، ؛ واجلوهري٢٦٠ ـ ٢٥٧: ٤، "اللغة �ذيب"واألزهري، 
 دار: بريوت ،٤ ط. (عطار الغفور عبد أمحد: حتقيق". العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح"

. زكريا بن فارس بن أمحد احلسني أبو فارس، ؛ وابن٣٨٩: ١ ، )هـ١٤٠٧ للماليني، العلم
 العرب، الكتاب احتاد مكتبة ،٤ط. (هارون حممد السالم عبد: حتقيق". اللغة مقاييس معجم"

 احملكم. "سيده بن إمساعيل بن علي احلسن أبو ؛ واملرسي،٤٧٠ ـ ٤٦٩: ٤ ،)ه ١٤٢٣
 العلمية، الكتب دار: بريوت ،١ط. (هنداوي احلميد عبد: يقحتق". األعظم واحمليط
 ؛ والفريوزآبادى،٥٤٠ ـ ٥٣٦: ٢، "العرب لسان"؛ وابن منظور، ٢٧٨ ـ ٢٧٦: ٣ ،)هـ١٤٢١

: حتقيق". العزيز الكتاب لطائف يف التمييز ذوي بصائر. "يعقوب بن حممد طاهر أبو الدين جمد
 ،)اإلسالمي الرتاث إحياء جلنة اإلسالمية، للشئون ىاألعل ا�لس: القاهرة. (النجار علي حممد

 املعارف، دار: مصر ،٢ط". (الوسيط املعجم. "العلماء من ؛ وجمموعة١٦٥ ـ ١٦١: ٤
 .٦٧٢ ـ ٦٧١: ٢، )ت.د



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٤٤

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

 
  .نماذج من الفتوحات اإللهية: المطلب الثالث

َذكرت األدلة الشرعية أن مفاتيح اخلري كلها بيده سبحانه وتعاىل َ َ ِما يـفتح {: َ َ ْ َ َ
ُالله للناس من رمحة فال ممسك هلا وما ميسك فال مرسل له من بـعده وه ََ َ َ

ِ ِ ِ
ْ َ ْ ُ َ ْ

ِ ِ ِ ِ ٍ ِ
ُ َُ َ ْ َ ََ َ ْْ ُْ َ َ ُْ َ ِ َّ َو َّ

ُالعزيز احلكيم
ِ
َْ ُ ِ َ : يقول تعاىل ذكره: (، قال ابن جرير الطربي ـ رمحه اهللا ـ )١(}ْ

ُمفاتيح اخلري ومغالقه كلها بيده؛ فما يفتح اهللا للناس من خري فال مغلق له، 
وال ممسك عنهم، ألن ذلك أمره ال يستطيع أمره أحد، وكذلك ما يغلق من 

 هلم، فال فاتح له سواه؛ ألن األمور خري عنهم فال يبسطه عليهم وال يفتحه

  . )٢( )كلها إليه وله

وال ميكن ألحد من اخللق أمجعني أن يذكر أو حيصر الفتح اإلهلي؛ ألن فتحه 
مناذج من الفتوحات اإلهلية ال يعلمه إال هو، ولكن ميكن للخلق أن يذكر 

  :على اخللق، منها

َولو أ{: فتحه بركات السماء واألرض، قال تعاىل )١ ْن أهل القرى آمنوا واتـقوا ََْ َ َُّ َ َُ َ ْ َّ

ِلفتحنا عليهم بـركات من السماء واألرض َْ ْ َ َ
ِ َّ َ

ِ ٍ َََ ْ
ِ ْ ََْ َ أتاهم الغيث من : أي) (٣(} َََ

ًالسماء، والنبات من األرض، وجعل ذلك زاكيا كثريا ً ُ َ) (٤.( 

فتحه لبعض عباده اخلري قبل موته، وذلك بالعمل الصاحل يعمله، عن عمرو  )٢
إذا أراد اهللا بعبد خريا : ((  يقولخلزاعي، أنه مسع النيب بن احلمق ا

يفتح له عمل صاحل بني يدي موته؛ : (( وما استعمله؟ قال: قيل)) استعمله

  )٥()).حىت يرضى عنه من حوله
                                                           

  ).٢(سورة فاطر، اآلية (١)
 :٣، "تفسري القرآن العظيم"؛ وابن كثري، ٤٣٦ : ٢٠، "يف تأويل القرآن البيان جامع"الطربي، (٢)

٢٤٤.  
  ).٩٦(سورة األعراف، اآلية (٣)
. الفراء مسعود بن احلسني حممد أبو ؛ والبغوي،٣٦٠ :٢ ،"وإعرابه القرآن معاين"الزجاج، (٤)

 للطباعة العريب الرتاث إحياء دار: بريوت ،١ط. (املهدي الرزاق عبد: حتقيق". التنـزيل معامل"
  .٢١٦ :٢ ،)هـ١٤٢٠ والتوزيع، والنشر

 جمموعة: حتقيق". حنبل بن أمحد اإلمام مسند. "حنبل بن حممد بن أمحد الشيباين،  رواه أمحد،(٥)
 الرسالة، مؤسسة: بريوت ،٢ط. (الرتكي احملسن عبد بن اهللا عبد. د بإشراف العلماء من

  =  ؛ والبزار،)إسناده صحيح: (، قال حمققو املسند)٢١٩٤٩(؛ ح٢٨٠: ٣٦، )ه١٤٢٠



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٤٥

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

 فتحه سبحانه وتعاىل لعباده باب التوبة كل يوم، عن صفوان بن عسال  )٣
 مفتوحا للتوبة، مسريته سبعون إن باملغرب بابا: (( قال رسول اهللا : قال

  )١()) سنة، ال يغلق حىت تطلع الشمس من حنوه

 أنواع احملامد يوم القيامة، مل تفتح ألحد قبله، عن أيب هريرة )ملسو هيلع هللا ىلص(فتحه لنبيه  )٤
فآيت حتت العرش، فأقع ساجدا لريب، مث : ((...)ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول اهللا :  قال

ء عليه شيئا مل يفتحه ألحد يفتح اهللا علي ويلهمين من حمامده، وحسن الثنا

 )٢...)). (قبلي
عن أيب هريرة، أن رسول  خبري، فتحه ألوليائه الصاحلني، كما فتح لعلي  )٥

ألعطني هذه الراية رجال حيب اهللا ورسوله، يفتح : ((، قال يوم خيرب)ملسو هيلع هللا ىلص(اهللا 

ما أحببت اإلمارة إال يومئذ، قال : قال عمر بن اخلطاب)) اهللا على يديه
 علي بن أيب )ملسو هيلع هللا ىلص( رجاء أن أدعى هلا، قال فدعا رسول اهللا )٣(افتساورت هل

قال )) امش، وال تلتفت، حىت يفتح اهللا عليك: ((طالب، فأعطاه إياها، وقال

                                                                                                                                           

. اهللا زين الرمحن حمفوظ. د: حتقيق". البزار مسند. "قاخلال عبد بن عمرو بن أمحد بكر أبو=
 سليمان ؛ والطرباين،)٢٣٠٩(، ح٢٨٦: ٦، )ه١٤٠٩ القرآن، علوم مؤسسة: بريوت ،١ط(

 بن احملسن عبد حممد، بن اهللا عوض بن طارق: حتقيق". األوسط املعجم. "القاسم أبو أمحد بن
 أمحد بن سليمان ؛ والطرباين،)٣٢٩٨(، ح٣٢٥: ٣، )احلرمني دار: القاهرة. (احلسيين إبراهيم

: املوصل ،٢ ط. (السلفي ا�يد عبد بن محدي: حتقيق". الكبري املعجم. "القاسم ابو ايوب بن
. علي الدين نور احلسن أبو ؛ قال اهليثمي،)٧٥٢٢(، ح١١٠: ٨ ،)ه١٤٠٤ الزهراء، مكتبة

 القدسي، مكتبة: القاهرة(. القدسي الدين حسام: حتقيق". الفوائد ومنبع الزوائد جممع"
رواه أمحد، والبزار، والطرباين يف األوسط والكبري، ورجال أمحد والبزار : (٢١٤: ٧، )هـ١٤١٤

  ).٣٠٤(، برقم١١٧: ١، "صحيح اجلامع"؛ وصححه األلباين يف )رجال الصحيح
؛ وابن )صحيح لغريه: (، قال حمققو املسند)١٨٠٩٣(، ح١٧ :٣٠، "املسند"رواه أمحد، (١) 

؛ )٤٠٧٠(، ١٣٥٣: ٢، )كتاب الفنت ـ باب طلوع الشمس من مغر�ا( ، "السنن"ماجه، 
باب الدليل على أن البس أحد اخلفني قبل  ـ كتاب الوضوء(، "صحيح ابن خزمية"وابن خزمية، 

؛ وحسنه األلباين )إسناده حسن: (، قال حمقق الكتاب)١٩٣(، ح٩٧: ١، )غسل كال الرجلني
  .  ١٣٥٣: ٢، "سنن ابن ماجه"يف 

، )باب كالم الرب عز وجل يوم القيامة مع األنبياء وغريهمكتاب التوحيد ـ (  رواه البخاري، (٢)
: ١، )باب أدىن أهل اجلنة منزلة فيهاكتاب اإلميان ـ ( ؛ ومسلم، ، )٧٥١٠(، ح١٤٦: ٩

  .، واللفظ له)٣٢٧(، ح١٨٤
  .٤٢٠ :٢ ،"واألثر يثاحلد غريب يف النهاية" ابن األثري، .شخصي هلا رفعت :أي(٣)



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٤٦

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

يا رسول اهللا على ماذا أقاتل : فسار علي شيئا مث وقف ومل يلتفت، فصرخ
ل اهللا، قاتلهم حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسو: ((الناس؟ قال

فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأمواهلم، إال حبقها وحسا�م على 

  )٢(). الراية ففتح اهللا عليه)ملسو هيلع هللا ىلص(فأعطاه رسول اهللا ( )١()) اهللا
فتح يناله العبد، عن معاوية عاىل لعباده بالعلم، وهذا أعظم فتحه سبحانه وت )٦

ا يفقهه يف من يرد اهللا به خري«:  يقول)ملسو هيلع هللا ىلص(مسعت النيب :   قال

إثبات  اخلري للمتفقه ال يكون باالكتساب فقط، بل ملن يفتح (فـ) ٣(»الدين
وهذا الفتح الذي اختاره اإلمام مالك لنفسه؛ فقد حثه ) ٤(، )اهللا عليه به

عبد اهللا بن عمر العمري العابد على االنفراد، وترك جمالسة الناس، فكتب إليه 

 قسم بني عباده األعمال كما قسم األرزاق؛ إن اهللا تعاىل: ( مالك ـ رمحه اهللا ـ
فرب رجل فتح له يف الصالة ومل يفتح له يف الصوم، وآخر فتح اهللا له يف 

اجلهاد ومل يفتح له يف الصالة، وآخر فتح له يف الصدقة ومل يفتح له يف 

  .الصيام
وقد علمت أن نشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال، وقد رضيت مبا فتح اهللا 

، وقسم يل منه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه من العبادة، يل فيه

     )٥ ().وكالنا على خري إن شاء اهللا 

                                                           

ـ باب مناقب علي بن أيب طالب القرشي اهلامشي  )ملسو هيلع هللا ىلص(كتاب أصحاب النيب (رواه البخاري )١(
 رضي اهللا عنه؛، من رواية سهل بن سعد )٣٧٠١( ح ،١٨ :٥ ،)رضي اهللا عنهأيب احلسن 

كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم ـ باب من فضائل علي بن أيب طالب (ومسلم 
(، ح،١٨٧١ :٤ )من رواية أيب هريرة )٢٤٠٥ ،واللفظ له ،  .  

ـ باب مناقب علي بن أيب طالب القرشي اهلامشي  )ملسو هيلع هللا ىلص(كتاب أصحاب النيب (رواه البخاري )٢(
كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعاىل ( ومسلم ؛)٣٧٠٢(  ح،١٨ :٥ ،) أيب احلسن 

 ).٢٤٠٧( ح،١٨٧٢ :٤ ،) عنهم ـ باب من فضائل علي بن أيب طالب 
؛ )٧١(، ح٢٥ :١، )من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين: بابكتاب العلم ـ ( رواه البخاري (٣)

  ).١٠٠(، ح٧١٩: ٢، )باب النهي عن املسألةكتاب الزكاة ـ ( ومسلم 
 مصطفى مطبعة: مصر ،١ط". (الصغري اجلامع شرح القدير فيض. "الرؤوف عبد  املناوي،(٤)

  .١٦٤: ١، "فتح الباري"، وابن حجر، )٣١٥ /٦( ،)ه١٣٥٦ حممد،
 وعلماء األمصار فقهاء ملذاهب االستذكار. "اهللا عبد بن يوسف عمر أبو عبدالرب،  ابن)٥(

= . قلعجي أمني املعطي عبد: حتقيق". واآلثار الرأي معاين من املوطأ تضمنه فيما األقطار



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٤٧

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

فتح االستدراج للعصاة؛ وذلك بفتح أبواب النعم وهم يف غيهم؛ حىت  )٧
:  قال)ملسو هيلع هللا ىلص(يأخذهم على غرة، وهم ساهون، عن عقبة بن عامر، عن النيب 

يا على معاصيه ما حيب، فإمنا هو إذا رأيت اهللا يعطي العبد من الدن((

فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم {: )ملسو هيلع هللا ىلص(مث تال رسول اهللا )) استدراج 
وا أخذناهم بغتة فإذا هم أبواب كل شيء حىت إذا فرحوا مبا أوت

 )٢)(١(}مبلسون

هذه مناذج من أنواع الفتوحات اإلهلية للخلق؛ واليت يصعب عليهم حصرها أو 
َوإن تـعدوا نعمة الله ال حتصوها {: عدها، قال تعاىل ُ ُُْ َ ِ َِّ َ ََ َْ ُّ ْ ٌإن الله لغفور ِ َُ َ َ َّ َّ ِ

ٌرحيم
ِ
ِ، والفتح من نعم اهللا تعاىل)٣(}َ َ

ِ.  

والبد للعبد املؤمن إذا أراد من ربه فتح أبواب اخلري له أن يبتعد عن املعاصي 
 رسول قال:  قالوالذنوب، ويف مقدمتها الشرك باهللا تعاىل، عن أيب هريرة 

ما قال عبد ال إله إال اهللا قط خملصا إال فتحت له أبواب : (( )ملسو هيلع هللا ىلص(اهللا 

  )٤)). (السماء؛ حىت تفضي إىل العرش، ما اجتنب الكبائر

                                                                                                                                           

. القرطيب أمحد بن حممد يدالول أبو رشد، وابن ؛١٤٦ :٥ ،)ه١٤١٤ الرسالة، مؤسسة ،١ط(=
 اإلسالمي، الغرب دار: بريوت ،١ط. (حجي حممد الدكتور: حتقيق". املمهدات املقدمات"

 الفاسي العبدري حممد بن حممد بن حممد اهللا عبد أبو احلاج، وابن ،٥٢ :١ ،)هـ١٤٠٨
 .٦٤ :١، )ت.د الرتاث، دار ط،.د". (املدخل. "املالكي

  ).٤٤( سورة األنعام، اآلية (١)
؛ والطرباين يف )حديث حسن: (، قال حمققو املسند)١٧٣١١(، ح٥٤٧ :٢٨رواه أمحد،  (٢)

 شعب. "احلسني بن أمحد بكر أبو ؛ والبيهقي،)٩٢٧٢(، ح١١٠: ٩، "املعجم األوسط"
، )هـ١٤١٠ العلمية، الكتب دار: بريوت ،١ط. (زغلول بسيوين السعيد حممد: حتقيق". اإلميان

 سلسلة. "الدين ناصر حممد الرمحن عبد أبو ححه األلباين،؛ وص)٤٢٢٠(، ح٢٩٨: ٦
 للنشر املعارف مكتبة: الرياض ،١ط". (وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث

  ).٤١٣(، برقم٧٧١: ١  ،)والتوزيع
  ).١٨( سورة النحل، اآلية (٣)

، ٥٧٥ :٥ ،)سلمة أم دعاء  ـ باب)ملسو هيلع هللا ىلص(كتاب الدعوات عن رسول اهللا ( الرتمذي  رواه)٤(
؛ والنسائي يف عمل اليوم والليلة )هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه: (، وقال)٣٥٩٠(ح
، "صحيح اجلامع"؛ وحسنه األلباين يف )٨٣٣(ح) ٤٨٢: ص) (أفضل الذكر وأفضل الدعاء(
 ).٥٦٤٨(، برقم ٩٨٧: ٢



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٤٨

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

إذا عزم العبد على ترك اآلثام أتته : (قال أبو حازم سلمة بن دينار ـ رمحه اهللا ـ
  )١). (الفتوح من كل جانب

 يدعو فيها بفتح أبواب الفضل )ملسو هيلع هللا ىلص(ن النيب وعليه أن يتحرى املواطن اليت كا

والرمحة له، ومن هذه املواطن؛ مواطن الصالة، أعظم ركن يف اإلسالم بعد 
 يسأل ربه أن يفتح له أبواب رمحته يف كل )ملسو هيلع هللا ىلص(الشهادتني، فقد كان النيب 

ُفرض يـقبل عليه، وخيرج منه، عن أيب محيد الساعدي  ُْ قال رسول :  قال

اللهم افتح يل أبواب رمحتك : خل أحدكم املسجد ، فليقل إذا د: (()ملسو هيلع هللا ىلص(اهللا 
  )٢)). (اللهم إين أسألك من فضلك: ، وإذا خرج ، فليقل 

 إذا دخل املسجد، )ملسو هيلع هللا ىلص(كان رسول اهللا : وعن فاطمة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت

اللهم اغفر يل ذنويب، وافتح يل أبواب : ((صلى على حممد وسلم، وقال
اللهم اغفر يل : (( ى على حممد وسلم، مث قال، وإذا خرج، صل))رمحتك

  )  ٣)). (ذنويب، وافتح يل أبواب فضلك

كنت إذا أردت أن : (قال أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ـ رمحه اهللا ـ
أصنف الشيء دخلت الصالة مستخريا، حىت يفتح يل فيها، مث أبتدئ 

  )٤). (التصنيف

                                                           

 السلف سري". السنة بقوام امللقب القاسم، أبو الفضل بن حممد بن إمساعيل  األصبهاين،)١(
. أمحد بن فرحات بن حلمي بن كرم. د: حتقيق". األصبهاين حممد بن إلمساعيل الصاحلني

 احلسن بن علي القاسم أبو عساكر، ؛ وابن)٧٩٤: ص (،)والتوزيع للنشر الراية دار: الرياض(
 والنشر للطباعة الفكر دار. (العمروي غرامة بن عمرو: حتقيق". دمشق تاريخ. "اهللا هبة بن
 .٦٢: ٢٢، )هـ١٤١٥ التوزيع،و

 ).١٥٩٩(، ح١٥٥ :٢ ،)باب ما يقول إذا دخل املسجدكتاب الصالة ـ (  مسلم  رواه)٢(
اللهم : "دون قولهصحيح لغريه، : (، قال حمققو املسند)٢٦٣١٦(، ح١٣ :٤٤ أمحد،  رواه)٣(

باب  ـ اتكتاب املساجد واجلماع(؛ وابن ماجة، )، فحسن، وهذا إسناد منقطع"اغفر يل ذنويب
: ٢٢، "املعجم الكبري"؛  والطرباين يف )٧٧١(، ح٢٥٣ :١، )الدعاء عند دخول املسجد

 ).٧٧١(، برقم٢٥٣ :١، "صحيح سنن ابن ماجة"؛  وصححه األلباين يف )١٠٤٣(، ح٤٢٣
 املشاهري ووفيات اإلسالم تاريخ. "أمحد بن حممد اهللا، عبد أبو الدين، مشس  الذهيب،)٤(

 :٧ ،)م ٢٠٠٣ اإلسالمي، الغرب دار ،١ط. (معروف ّعواد بشار. د: حتقيق". واألعالم
 .٣٦٩ :١٤ ،"النبالء أعالم سري"، الذهيب، ٢٤٤



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٤٩

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 
 

  .احالتعبد باسم اهللا الفت: املبحث الرابع

  
إن أفضل توسل إىل اهللا تعاىل؛ هو التوسل إليه بأمسائه احلسىن، وصفاته العلى؛ اليت أمر 

َولله األمساء احلسىن فادعوه �ا: (�ا؛ أل�ا وسيلة مقربة وحمببة إليه،  قال تعاىل
ِ

ُ ُ َْ َ َْ ْ َُْ ُ َ َِِّ(، )١(  

   )٣( ).اهللا، يا رمحنيا : نادوه �ا، كقوله: أي( )٢( ).أمرنا بأن ندعو اهللا بأمسائه(

: ومن متام كو�ا حسىن أنه ال يدعى إال �ا، ولذلك قال: (قال السعدي ـ رمحه اهللا ـ 
َفادعوه �ا{

ِ
ُ ُ ْ وهذا شامل لدعاء العبادة، ودعاء املسألة، فيدعى يف كل مطلوب مبا } َ

  )٤( ).يناسب ذلك املطلوب

إن هللا : ( قال)ملسو هيلع هللا ىلص(ل اهللا  أن رسوومن السنة ما جاء يف الصحيحني عن أيب هريرة 
  )٥( ).تسعة وتسعين اسما، مائة إال واحدا، من أحصاها دخل الجنة

ومن معاين اإلحصاء اليت ذكرها أهل العلم؛ التوسل إىل اهللا بأمسائه احلسىن، وصفاته  

 ألنه أدعى يف اإلجابة عنده تعاىل، وال )٦(العلى؛ وذلك بأن يدعوه بذلك االسم؛
  .   رف التوحيد وحققهْيعرف هذا إال من ع

َّومن أمسائه احلسىن اليت يدعى �ا، ويتوسل �ا إىل اهللا تعاىل؛ التوسل إليه بامسه الفتاح،  ُ ْ
ِ

ُقل جيمع بـيـنـنا ربـنا مث يـفتح بـيـنـنا باحلق وهو الفتاح العليم: (قال تعاىل
ِ
َ ْ َّ َ ُْ َ ُ َ َِّ َ َ َ َْ ِ ََ َ ََْ َْ ْ ََُّ ُّ ُ ْ فيكون  )٧() ُ

  . عاىل �ذا االسم يف نيل مرغوبه ومطلوبهًالسائل متوسال إىل اهللا ت

                                                           

  ).١٨٠(سورة األعراف، اآلية (١)
  .١٠٦ :١ ،"الكبري التفسري أو الغيب مفاتيح"الرازي، (٢) 
 علم يف املسري دزا. "حممد بن علي بن الرمحن عبد الفرج، أبو الدين، مجال اجلوزي، ابن(٣) 

 :٢ ،)هـ١٤٢٢ العريب، الكتاب دار: بريوت ،١ط. (املهدي الرزاق عبد: حتقيق". التفسري
١٧٢.  

  .١٨٩ :٣ ،"البيان أضواء"، والشنقيطي، )٣١٠: ص (،"الرمحن الكرمي تيسري" السعدي، (٤)
، )٧٣٩٢(، ح١١٨: ٩، )إن هللا مائة اسم إال واحدا: بابكتاب التوحيد ـ (   رواه البخاري(٥)

 وفضل من ،باب يف أمساء اهللا تعاىل ـ كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار(ومسلم 
  ).٢٦٧٧(، ح٢٠٦٣: ٤، )أحصاها

: ١ ،)ت.د العريب، الكتاب دار: لبنان-بريوت". (الفوائد بدائع. "اجلوزية قيم ابن:  انظر(٦)
  .١٢٧: ١، "البهية األنوار لوامع"، السفاريين، ١٦٤

  ).٢٦( سبأ، اآلية سورة(٧)



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٥٠

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

اطلبوا منه بأمسائه، فيطلب : أي) فادعوه �ا: (قوله تعاىل: ( قال القرطيب ـ رمحه اهللا ـ 
بكل اسم ما يليق به، تقول يا رحيم ارمحين، يا حكيم احكم يل، يا رازق ارزقين، يا 

   )١( ).هادي اهدين، يا فتاح افتح يل، يا تواب تب علي، هكذا

َّويطلب العبد من اهللا الفتاح أن يفتح عليه أبواب اخلري يف الدنيا واآلخرة، وأن يستنصر 
الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب (فـربه �ذا االسم، فيطلبه العون والفتح والنصر؛ 

اإلميان باهللا عز وجل ومعرفته وحمبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو أحب إليه 

   )٢ ()ده من تلك احلاجة اليت أمهتهوأعظم قدرا عن
ُقل ادعوا الله أو ادعوا {: قال تعاىلَّلذا على العبد التماس ذلك من اهللا الفتاح العظيم،  ُْ َِْ َ َّ ُِ

َالرمحن أيا ما تدعوا فـله األمساء احلسىن ْ ُ َْ ُْ َ ُ َْ َ َْ ُ َ ْ ََّ �َ َ{.)٣(  

روحه إذا أعيته املسائل وشهدت شيخ اإلسالم قدس اهللا : (قال ابن القيم ـ رمحه اهللا ـ 
واستصعبت عليه فر منها إىل التوبة واالستغفار، واالستغاثة باهللا واللجأ إليه، واستنزال 

الصواب من عنده، واالستفتاح من خزائن رمحته، فقلما يلبث املدد اإلهلي أن يتتابع 

ا عليه مدا، وتزدلف الفتوحات اإلهلية إليه بأيتهن يبدأ، وال ريب أن من وفق هذ
االفتقار علما وحاال، وسار قلبه يف ميادينه حبقيقة وقصد فقد أعطي حظه من التوفيق، 

  )٤().ومن حرمه فقد منع الطريق والرفيق

وعلى العبد أن يدعو ويستنصر اهللا �ذا االسم العظيم، فيدعو ربه مستعطفا إليها بأن 
ِلربانية، ويلح يف ذلك، يفتح له اخلري، والرزق، والعلم، وغري ذلك من أنواع الفتوحات ا

ُ

                                                           

 بكر أبو اهللا عبد بن حممد القاضي العريب، ، وابن٣٢٧: ٧ ،"اجلامع ألحكام القرآن" القرطيب، (١)
َّموطأ شرح يف ِاملسالك. "املالكي

َ  وعائشة السليماين احلسني بن حممد: عليه ّوعلق قرأه". مالك ُ
 الدمشقي، ، و٤٩٢ :٣ ،)ه١٤٢٨ اإلسالمي، الغرب دار ،١ط. (السليماين احلسني بنت
: حتقيق". الكتاب علوم يف اللباب. "احلنبلي عادل بن علي بن عمر الدين سراج حفص، أبو

 الكتب دار: بريوت ،١ط. (معوض حممد علي والشيخ املوجود، عبد أمحد عادل الشيخ
  .١٣٦: ١ ،)هـ١٤١٩ العلمية،

 الرد يف األماين غاية. "الثناء يبأ بن حممد بن اهللا عبد بن شكري حممود املعايل أبو  األلوسي،)٢(
 العربية اململكة -  الرياض ،١ط. (زهوي آل منري بن الداين اهللا عبد أبو: حتقيق". النبهاين على

 .٤٠٢ :٢ ،)ه١٤٢٢ الرشد، مكتبة: السعودية
  ).١١٠( سورة اإلسراء، اآلية (٣)

 ،١ط.  (عيون حممد بشري يجوختر حتقيق". العاملني رب عن املوقعني إعالم. "اجلوزية قيم  ابن)٤(
 .١٣٢ :٤ ،)ه ١٤٢١ البيان، دار مكتبة: دمشق



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٥١

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

قال :  ، قالوال يستبطئ اإلجابة، وال ييأس؛ ألنه الفتاح العليم، عن أيب هريرة 
دعوت فلم يستجب :  يعجل، يقوليستجاب ألحدكم ما مل : " رسول اهللا 

  )١("يل

ُجدوا يف الدعاء؛ فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن : ( يقول وكان أبو الدرداء 
  .)٢ ()يفتح له

إذا رأيت الباب مسدودا يف وجهك؛ فاقنع بالوقوف : (قال ابن القيم ـ رمحه اهللا ـ 

: خارج الدار، مستقبال الباب، سائال، مستعطيا؛ فعسى، ولكن ال تول ظهرك، وتقول
فما دام العبد يلح يف الدعاء، ويطمع يف اإلجابة  ()٣() ما حيليت وقد سد الباب دوين

قريب من اإلجابة، ومن أدمن قرع الباب، يوشك أن يفتح من غري قطع الرجاء، فهو 

  )٤ ()له

                                                           

؛ )٦٣٤٠(، ح٧٤ :٨، )باب يستجاب للعبد ما مل يعجل ـ كتاب الدعوات( رواه البخاري )١(
دعوت فلم :  باب بيان أنه يستجاب للداعي ما مل يعجل فيقولكتاب العلم ـ ( ومسلم 

 ).٩٠(، ح٢٠٩٥: ٤، )يستجب يل
 كمال: حتقيق". شيبة أيب ابن مصنف. "الكويف حممد بن اهللا عبد بكر أبو شيبة، يبأ ابن)٢(

، ٢٠٢ :١٠ ،)ه ١٤٠٩ والتوزيع، للنشر الرشد مكتبة: الرياض ،١ط. (احلوت يوسف
 .٣٨٤ :٢ ،"اإلميان شعب"والبيهقي، 

  .٢٢٦ :٣ ،"الفوائد بدائع" ابن قيم اجلوزية، )٣(
 شرح يف واحلكم العلوم جامع. "احلنبلي الدين شهاب بن نالرمح عبد الفرج أبو رجب،  ابن)٤(

 مؤسسة ،٢ط (ـ.باجس وإبراهيم األرناؤوط شعيب: حتقيق". الكلم جوامع من حديثا مخسني
 أمساء شرح يف األمسى النهج. "احلمود محد حممد ، والنجدي،٤٠٤ :٢ ،)ه١٤١٣ الرسالة،

 ).١٩٤:ص (،)ه١٤٣٣ الذهيب، اإلمام مكتبة". (احلسىن اهللا



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٥٢

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

 

  .اقتران اسم الفتاح بالعليم: املبحث اخلامس
  

ن دقــائق فقــه مــسائل األمســاء والــصفات؛ مــسألة األمســاء املقرتنــة يف القــرآن والــسنة؛ ِمــإن 

رة يف فقـل بـل ينـدر أن جتـد سـو  وأجلهـا، وأنفعهـا لطالـب العلـم؛فهي من أشرف العلـوم،

القـــرآن إال ورأيـــت اقـــرتان األمســـاء بعـــضها بـــبعض، وهـــذا يـــدل علـــى الكمـــال املطلـــق يف 
َوللـه األمسـاء احلـسىن (: ُأمسائه وصفاته جل وعال، وهو من احلـسن املـذكور يف قولـه تعـاىل ْ َُْ ُ َْ َ

ِ َِّ

َفادعوه �ا
ِ
ُ ُ ْ َ( )١(    

ث اقرتانــه؛ فيحــصل واحلــسن يف أمسائــه وصــفاته باعتبــار كــل اســم علــى انفــراده، ومــن حيــ
  .�ذا اجلمع كمال فوق كمال

كمــال مــن هــذا االســـم : ُفلـــه بــذلك مجيــع أقــسام الكمـــال (-رمحــه اهللا-قــال ابــن القــيم 

  .        وكمال من اقرتان أحدمها باآلخر، وكمال من اآلخر مبفرده ، مبفرده 
واقـرتان علمـه كمـال، وحكمتـه كمـال، ... )٢(}واهللا علـيم حكـيم{... قولـه : مثال ذلك

  )٣( )العلم باحلكمة كمال أيضا

وال ريب أن هذا االقرتان فيه من احلكم العظيمة، والفوائد اجلليلة، واملنـافع الكبـرية، مـا  (
ّيــدل علــى كمــال الــرب ســبحانه وتعــاىل، مــع حــسن الثنــاء وكمــال التمجيــد، إذ كــل اســم  ّ ّ

ٌكـان لـه سـبحانه ثنـاء من أمسائه متضمن صفة كمال هللا عز وجل، فإذا اقـرتن باسـم آخـر 
ٌمــــن كــــل اســــم منهمــــا باعتبــــار انفــــراده وثنــــاء مــــن اجتماعهمــــا، وذلــــك قــــدر زائــــد علــــى  ّ

  )٤().مفرديهما

                                                           

  ).١٨٠(سورة األعراف، اآلية (١)
  ).٢٦(سورة النساء، اآلية (٢)
 :١ الفوائد، بدائع: ، وانظر٥٩ ـ ٥٨ :١ نستعني وإياك نعبد إياك منازل بني السالكني مدارج(٣)

  .)٣١٧ ـ ٣١٦: ص (احلسىن اهللا أمساء يف واجلماعة السنة أهل ، معتقد٧٩
 املثلى، للكواري القواعد شرح يف ا�لى: ، وانظر)٤١ (فقه األمساء احلسىن، عبدالرزاق البدر(٤)

  .  )٥٣ ـ ٥٢: ص(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٥٣

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

ــا (: ، يف قولــه)َّالفتــاح العلــيم(ومــن هــذه األمســاء املقرتنــة يف القــرآن اســم  َقــل يجمــع بـيـنـن َ ْ َْ ُ ََ ْ ُ
تح بـيـنـنـــا بـــاْلحقِّ وهـــو الفت َّـــربـنـــا ثـــم يـف َ ُ َ ََ ِ َ َ ََْ َُ َ ْـــ َّ ُ ُاح اْلعلـــيمُّ

ِ
، ففتحـــه كمـــال، وعلمـــه كمـــال، )١( )َ

  . واقرتان الفتح بالعلم كمال فوق كمال

ـــة �ـــذين االمســـني الكـــرميني العظيمـــني دال علـــى أن فتحـــه  وكانـــت فائـــدة خـــتم هـــذه اآلي
ســبحانه وتعــاىل خللقــه مجيعــا ؛ صــادر عــن علــم منــه جــل وعــال، فهــو العلــيم بكــل شــيء 

ْال يــسأل عمــا يـفعــل وهــم {قــه، علــيم بإغالقــه عــنهم، ًمجلــة وتفــصيال، علــيم بفتحــه خلل ُ َ ُْ َ ْ َ َُّ َ ُ َ َ
َيسألون  َُ ْ ُ{.)٢(   

                                                           

  ).٢٦(سورة سبأ، اآلية (١)
  ).٢٣(سورة األنبياء، اآلية (٢)



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٥٤

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

 

  :اآلثار اإلميانية السم اهللا الفتاح: املبحث السادس

  
ْ أعظم القربات اليت يتقرب �ا العبد إىل ربه، أن يدرس أمسـاء اهللاِ منإن  وصـفاته احلـسىن َ

ينــتج عــن هــذه الدراســة مــن آثــار طيبــة علــى  كمــا جــاءت يف الكتــاب والــسنة ؛ ملــا العلــى
  .واجلوارحواللسان القلوب 

فكلمـــا كـــان املـــرء أعـــرف بربـــه كانـــت هـــذه الدراســـة أعظـــم تـــأثريا عليـــه يف ســـلوكه وحياتـــه 

الرب سبحانه كامل يف أوصـافه وأمسائـه وأفعالـه؛ فـال بـد مـن ظهـور آثارهـا ( وعمله؛ ألن 
سان بــدون مــن حيــسن إليــه، ورزاق فــال بــد يف العــامل؛ فإنــه حمــسن، ويــستحيل وجــود اإلحــ

من وجود من يرزقه، وغفار وحليم وجواد ولطيف بعباده ومنـان ووهـاب وقـابض وباسـط 

وخــافض ورافــع ومعــز ومــذل، وهــذه األمســاء تقتــضي متعلقــات تتعلــق �ــا، وآثــارا تتحقــق 
�ـــا، فلـــم يكـــن بـــد مـــن وجـــود متعلقا�ـــا، وإال تعطلـــت تلـــك األوصـــاف، وبطلـــت تلـــك 

اء؛ فتوسـط تلـك اآلثـار ال بـد منـه يف حتقـق معـاين تلـك األمسـاء والـصفات، فكيــف األمسـ

  . )١( )وباهللا التوفيق! يقال أنه عبث ال فائدة فيه؟
 واجلــوارح، اســم اهللا  واللــسان علــى القلــوبًا طيبــًاومــن هــذه األمســاء احلــسىن الــيت هلــا تــأثري

 شــرحهم ألمســاء اهللا احلــسىن وصــفاته  االســم أثنــاءاَّالفتـاح؛ فقــد ذكــر أهــل العلــم آثــارا هلـذ

  :، فمن هذه اآلثار ما يلي)٢(العلى
َّأن اإلميــان باســم اهللا الفتــاح يــورث للعبــد اليقــني بــأن اهللا هــو احلــاكم بــني عبــاده يف : ًأوال

ًالدنيا واآلخرة، عدال وقسطا ً.  

ـــا  تعـــاىل �ـــذا َّأن اإلميـــان باســـم اهللا الفتـــاح يـــورث للعبـــد التـــضرع وااللتجـــاء إىل ربـــه: ًثاني
   .  بأن يفتح له أبواب اخلري يف الداريناالسم العظيم

  . َّأن اإلميان باسم اهللا الفتاح يورث للعبد بأن اهللا تعاىل هو الناصر لعباده املؤمنني: ًثالثا

ـــرب مـــنهم : ًرابعـــا ـــاد، ال ـــأن فـــتح اهللا علـــى العب ـــد ب َّأن اإلميـــان باســـم اهللا الفتـــاح يـــورث للعب
  .م حبكمة، ال يعلمها إال هووالفاجر؛ هو فتح هل

                                                           

  .)٢١٥: ص (،"والتعليل واحلكمة والقدر القضاء مسائل يف شفاء العليل" ابن قيم اجلوزية، (١)
 األمساء وهللا. "ناصر بن عبدالعزيز ليل،، اجل)٢٠٧: ص(، "النهج األمسى"احلمود، :  انظر)٢(

 ).٥٠٥: ص(، )م٢٠١٧ الصفوة، دار ،١ط". (احلسىن



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٥٥

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

َّأن اإلميان باسم اهللا الفتاح يورث للعبد بأن فتح اهللا تعاىل لعباده املؤمنني ال : ًخامسا
  .يكون إال بطاعته، واتباع رسله

َّأن اإلميان باسم اهللا الفتاح يورث للعبد بأن الفتح منه تعاىل ال يكون إال بفعل : ًسادسا
  .جل وعالاألسباب، مث بالتوكل عليه 

َّأن اإلميان باسم اهللا الفتاح يورث اخلوف ممن فتحت له أبواب اخلريات وهو : ًسابعا
  .مقيم على املعاصي

  .َّإىل غري ذلك من اآلثار املتعلقة باسم اهللا الفتاح
 

 

  
  

  

  



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٥٦

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

 

  اخلامتة

  
المسائل العقدية المتعلقة (بـاحلمد هللا الذي يسر يل إمتام هذا البحث املتعلق 

ً الفتاح جمعا ودراسةباسم اهللا َّ.(  

  :ومن خالل دراسيت هلذا املوضوع توصلت إىل النتائج اآلتية
 .َّأن الفتاح اسم من أمساء اهللا احلسىن الثابتة يف القرآن الكرمي .١

 . َّمل يرد اسم الفتاح يف السنة بسند صحيح .٢

َّاسم اهللا الفتاح، متضمن صفة الفتح، وهو من الصفات الفعلية املتعلقة  .٣
  .ته جل وعالمبشيئ

  .النصر، والقضاء، واحلكم: أصل الفتح يف كالم العرب يطلق على .٤

  .الذي يفتح أبواب الرزق والرمحة لعباده: َّأن الفتاح هو .٥
 .الفاتح ليس من أمساء اهللا تعاىل .٦

 .فتح كوين، وفتح شرعي: فتح اهللا تعاىل لعباده هو .٧

 . أن فتح اهللا للخلق ال ميكن حصره أبدا .٨
 .َّدعاء والتعبد باسم اهللا الفتاحيشرع التوسل وال .٩

 . َّأن اقرتان الفتاح بالعليم كمال فوق كمال .١٠

ًكلما كان املرء أعرف بربه كان ألمساء اهللا احلسىن وصفاته العلى تأثريا عليه  .١١
 .يف حياته

  

وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٥٧

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

 

  فهرس املصادر واملراجع
  

 .القرآن الكرمي .١

 : حتقيق".مصنف ابن أيب شيبة. " بكر عبد اهللا بن حممد الكويفأبو ،ةبن أيب شيبا .٢

 .) ه١٤٠٩ ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع: ، الرياض١ط( .كمال يوسف احلوت
 ".النهاية يف غريب احلديث واألثر. " جمد الدين املبارك بن حممد اجلزري،بن األثريا .٣

 . رائد بن صربي ابن أيب علفة:اعتىن به

نزهة األعني النواظر يف " .مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي ي،اجلوزابن  .٤
: ، بريوت١ط( .حممد عبد الكرمي كاظم الراضي:  حتقيق".علم الوجوه والنظائر

  .)هـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة، 

 .أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن حممد العبدري الفاسي املالكي ابن احلاج، .٥
  .)ت.د، دار الرتاثط، .د( ".املدخل"

طبقات الفقهاء " .عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين ابن الصالح، .٦

 دار البشائر اإلسالمية، :بريوت ،١ط( .حميي الدين علي جنيب:  حتقيق".الشافعية
 .)م١٩٢٢

َّاملسالك يف شرح موطأ " .القاضي حممد بن عبد اهللا أبو بكر املالكي، بن العريبا .٧
َ ُ

ِ

حممد بن احلسني السليماين وعائشة بنت احلسني : عليهّ قرأه وعلق ".مالك
  .ـ)ه١٤٢٨دار الغرب اإلسالمي،  ،١ط( .السليماين

عبد الرمحن بن :  مجع وترتيب".جمموع الفتاوى" .أمحد بن عبد احلليم، بن تيميةا .٨

جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، : املدينة املنورة( .قاسم، وابنه حممد
 .)هـ١٤١٦شؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الرياض، بإشراف وزارة ال

مراتب اإلمجاع يف العبادات . " أبو حممد على بن أمحد األندلسيبن حزم،ا .٩

 .)ت. ددار الكتب العلمية،: بريوت( ".واملعامالت واالعتقادات
حممد . حتقيق د".صحيح ابن خزمية" . بكر حممد بن إسحاقأبو ،بن خزميةا .١٠

 .)هـ١٣٩٠ املكتب اإلسالمي، :بريوت( .ألعظميمصطفى ا



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٥٨

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

جامع العلوم واحلكم " . الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين احلنبليأبو ،بن رجبا .١١
شعيب األرناؤوط وإبراهيم :  حتقيق".يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم

 .)ه١٤١٣مؤسسة الرسالة،  ،٢ط(ـ .باجس

:  حتقيق".املقدمات املمهدات. " أبو الوليد حممد بن أمحد القرطيب،بن رشدا .١٢
  .)هـ١٤٠٨دار الغرب اإلسالمي، : بريوت ،١ط( .الدكتور حممد حجي

االستذكار ملذاهب فقهاء األمصار . "بن عبد اهللا   عمر يوسفبوأ، بن عبدالربا .١٣

 عبد املعطي : حتقيق".وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثار
  .)ه١٤١٤ ،سسة الرسالةمؤ، ١ط( .أمني قلعجي

:  حتقيق".تاريخ دمشق" . أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا،ابن عساكر .١٤

  .)هـ١٤١٥دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ( .عمرو بن غرامة العمروي
:  حتقيق".معجم مقاييس اللغة" . بن زكريا بن فارس احلسني أمحدأبو ،بن فارسا .١٥

 .ـ ) ه١٤٢٣مكتبة احتاد الكتاب العرب،  ،٤ط( .عبد السالم حممد هارون

   : حتقيق".طبقات الشافعية" . بكر بن أمحد بن حممدأبو ،بن قاضي شهبةا .١٦
 .)ه١٤٠٧عامل الكتب، : بريوت ،١ط( .احلافظ عبد العليم خان. د

 .السيد أمحد صقر:  حتقيق".تأويل مشكل القرآن" . عبد اهللا بن مسلم،بن قتيبةا .١٧

 .ـ)ه١٤٠١لعلمية، املكتبة ا: بريوت ،٣ط(
 حتقيق وختريج بشري حممد ".إعالم املوقعني عن رب العاملني" .ابن قيم اجلوزية .١٨

 .) ه١٤٢١ ،مكتبة دار البيان: دمشق، ١ط(  .عيون

  .)ت.د ، دار الكتاب العريب:لبنان- بريوت". (بدائع الفوائد" .ابن قيم اجلوزية .١٩
ية الشافية يف االنتصار للفرقة الكاف" .حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، .٢٠

حممد بن عبدالرمحن العريفي، ناصر بن حيىي :  حتقيق".)نونية ابن القيم(الناجية 

 دار عامل :، مكة١ط( .اجلنيين، عبداهللا بن عبدالرمحن اهلذيل، فهد بن علي املساعد
 .)هـ١٤٢٨الفوائد للنشر والتوزيع، 

مدارج السالكني بني منازل إياك " .حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، .٢١

 دار :، بريوت٣ط( .حممد املعتصم باهللا البغدادي:  حتقيق".نعبد وإياك نستعني
  . )هـ١٤١٦الكتاب العريب، 

 مكتبة :بريوت( ".البداية والنهاية" . الفداء إمساعيل بن عمر القرشيبو أ،بن كثريا .٢٢

 .)ت.، داملعارف



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٥٩

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

 سامي بن : حتقيق".تفسري القرآن العظيم" .رأبو الفداء إمساعيل بن عم، بن كثريا .٢٣
 .ـ)ه١٤٢٠ دار طيبة للنشر والتوزيع، ،٢ط( .حممد سالمة

 كتاب التوحيد ومعرفة أمساء اهللا " .اهللا حممد بن إسحاق   عبيد أبوبن منده،ا .٢٤

 ،٢ط( .علي بن حممد بن ناصر الفقيهي. د:  حتقيق".وصفاته على االتفاق والتفرد
 .)هـ١٤١٤، مكتبة الغرباء األثرية: رةاملدينة املنو

دار : الرياض ،٣ط( ".معجم املناهي اللفظية" .بكر بن عبد اهللا أبو زيد، .٢٥

 .ـ )ه١٤١٧العاصمة، 
 حسني سليم : حتقيق".مسند أيب يعلى. " أمحد بن علي املثىن،أبو يعلى املوصلي .٢٦

 .)ه١٤٠٤دار املأمون للرتاث،   :دمشق ،١ط( .أسد

 حتقيق حممد بن ".الشريعة" .مد بن احلسني بن عبد اهللا بكر حمأبو ،األجري .٢٧
 .)هـ١٤١٦ دار الكتب العلمية، :بريوت ،١ط( .احلسن إمساعيل

رياض زكي .  د: حتقيق".�ذيب اللغة" . منصور حممد بن أمحد، أبواألزهري .٢٨

 .)ه١٤٢٢ دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، :بريوت ،١ط( .قاسم
احلجة يف بيان " .سم إمساعيل بن حممد بن الفضل التميمي القا أبواألصبهاين، .٢٩

حممد ربيع املدخلي، وحممد بن :  حتقيق ودراسة".احملجة وشرح عقيدة أهل السنة

 .ـ)ه١٤١٩دار الراية،  ،٢ط( .حممود أبو رحيم
جزء فيه طرق حديث إن . "أبو نعيم  أمحد بن عبد اهللا بن إسحاق،،األصبهاين .٣٠

: املدينة املنورة ،١ط( .مشهور بن حسن بن سلمان:  حتقيق."هللا تسعة وتسعني امسا

  .)هـ١٤١٣مكتبة الغرباء األثرية، 
سري . "إمساعيل بن حممد بن الفضل أبو القاسم، امللقب بقوام السنة األصبهاين، .٣١

كرم بن حلمي بن . د:  حتقيق".السلف الصاحلني إلمساعيل بن حممد األصبهاين

  ).الراية للنشر والتوزيعدار : الرياض( .فرحات بن أمحد
 دار إحياء :بريوت ،٣ط( ".لسان العرب" .حممد بن مكرم بن منظور األفريقي، .٣٢

 .)ه١٤١٣ ،الرتاث العريب

تيسري العزيز احلميد . "سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهابآل الشيخ،  .٣٣
 .)هـ١٤٠٨املكتب اإلسالمي، : بريوت ،٧ط( ".يف شرح كتاب التوحيد

التمهيد لشرح كتاب . "صاحل بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم، يخآل الش .٣٤

 . )هـ١٤٢٣ دار التوحيد، :، الرياض١ط( ".التوحيد



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٦٠

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

، ١ط( ".مشاهري علماء جند وغريهم" .عبد الرمحن بن عبد اللطيف آل الشيخ، .٣٥
 .)هـ١٣٩٢دار اليمامة، : الرياض

ألحاديث الصحيحة وشيء سلسلة ا" . عبد الرمحن حممد ناصر الدين أبواأللباين، .٣٦

  ).مكتبة املعارف للنشر والتوزيع: الرياض، ١ط( ".من فقهها وفوائدها
 )ملسو هيلع هللا ىلص(خطبة احلاجة اليت كان رسول اهللا " . الشيخ حممد ناصر الدين،األلباين .٣٧

 .)هـ١٤٠٠ ،املكتب اإلسالمي: ، بريوت٤ط( ".يعلمها أصحابه

: بريوت ،٣ط( ".وزيادتهصحيح اجلامع الصغري " . حممد ناصر الدين،األلباين .٣٨
 . )ه١٤٠٨املكتب اإلسالمي، 

غاية " .أبو املعايل حممود شكري بن عبد اهللا بن حممد بن أيب الثناء األلوسي، .٣٩

 ،١ط( .أبو عبد اهللا الداين بن منري آل زهوي:  حتقيق".األماين يف الرد على النبهاين
  .ـ)ه١٤٢٢مكتبة الرشد، : اململكة العربية السعودية -  الرياض

الزاهر يف معاين كلمات " .حممد بن القاسم بن حممد بن بشار، أبو بكر األنباري، .٤٠

مؤسسة الرسالة، : بريوت ،١ط( .حامت صاحل الضامن. د: حتقيق ".الناس
 .)هـ١٤١٢

 حممد فؤاد : ترقيم".صحيح البخاري" . عبد اهللا حممد بن إمساعيلأبو ،البخاري .٤١

 .)هـ١٤٢٤ للطباعة والنشر والتوزيع، دار ابن حزم: بريوت ،١ط( .عبد الباقي
 دار ابن اجلوزي، ،١ط( ".فقه األمساء احلسىن" .عبدالرزاق بن عبداحملسن البدر، .٤٢

  .ـ)ه١٤٣٤

حمفوظ .  د: حتقيق".مسند البزار" . بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق، أبوالبزار .٤٣
 .)ه١٤٠٩مؤسسة علوم القرآن، : بريوت ،١ط( .اهللا الرمحن زين

بشار عواد .  حتقيق د".تاريخ بغداد" . أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب،يالبغداد .٤٤

 .معروف
 عبد الرزاق : حتقيق".معامل التنـزيل. " حممد احلسني بن مسعود الفراءأبو ،البغوي .٤٥

 ،دار إحياء الرتاث العريب للطباعة والنشر والتوزيع: بريوت ،١ط( .املهدي

  .)هـ١٤٢٠
عبد اهللا بن :  حتقيق".األمساء والصفات" .ني بكر أمحد بن احلسبو أ،البيهقي .٤٦

 .ـ)ه١٤١٣،مكتبة السوادي للتوزيع: جدة، ١ط( .حممد احلاشدي



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٦١

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

حممد السعيد :  حتقيق".شعب اإلميان" .أبو بكر أمحد بن احلسني، البيهقي .٤٧
 .)هـ١٤١٠دار الكتب العلمية، : ، بريوت١ط. (بسيوين زغلول

ْحممد بن عيسى بن سورة أبو عي الرتمذي، .٤٨ بشار :  حتقيق".سنن الرتمذي" .سىَ

 .)م١٩٩٨ دار الغرب اإلسالمي، :بريوت( .عواد معروف
معتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء " .حممد بن خليفة. د التميمي، .٤٩

 .)هـ١٤١٩مكتبة أضواء السلف، : الرياض ،١ط( ".والصفات

ار الصفوة، د ،١ط( ".وهللا األمساء احلسىن" .عبدالعزيز بن ناصر اجلليل، .٥٠
 .)م٢٠١٧

زاد املسري " .مجال الدين، أبو الفرج، عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي،ابن  .٥١

دار الكتاب العريب، : ، بريوت١ط( .عبد الرزاق املهدي:  حتقيق".يف علم التفسري
 .)هـ١٤٢٢

الصحاح تاج اللغة وصحاح " . نصر إمساعيل بن محادأبو ،اجلوهري الفارايب .٥٢

، دار العلم للماليني: بريوت ،٤ط ( .أمحد عبد الغفور عطار: يق حتق".العربية
 . )هـ١٤٠٧

 : حتقيق".املنهاج يف شعب اإلميان" . عبد اهللا احلسني بن احلسن أبواحلليمي، .٥٣

  .) ه١٣٩٩، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١ط( .حليمي حممد فوده
دباء إرشاد األريب إىل معرفة معجم األ" . عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا أبواحلموي، .٥٤

 مؤسسة املعارف للطباعة :بريوت ،١ط( .عمر فاروق الطباع.  د: حتقيق".األديب

 .) ه١٤٢٠ ،والنشر
َ املشهور بـابن امللك،احلنفي، حممد بن عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز .٥٥

َ
 .

ققني جلنة خمتصة من احمل:  حتقيق ودراسة".شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي"

  .ـ)ه١٤٣٣إدارة الثقافة اإلسالمية،  ،١ط( .نور الدين طالب: بإشراف
 .أمحد يوسف الدقاق:  حتقيق".شأن الدعاء. "محد بن سليمان اخلطايب، .٥٦

 .)هـ١٤٠٤دار املأمون للرتاث، : دمشق(

 :، الرياض١ط( ".املرتبع األسىن يف رياض األمساء احلسىن" .عبدالعزيز، الداخل .٥٧
  .ـ)ه١٤٣٧، مدار الوطن للنشر



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٦٢

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

اللباب يف " . حفص، سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي أبوالدمشقي، .٥٨
الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، والشيخ علي حممد :  حتقيق".علوم الكتاب

  .)هـ١٤١٩دار الكتب العلمية، : ، بريوت١ط( .معوض

 :يق حتق".سري أعالم النبالء" .الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان .٥٩
 ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: بريوت ،١ط( .وإشراف شعيب األرنؤوط

  .)ه١٤٠٣

تاريخ اإلسالم ووفيات " . مشس الدين، أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد،الذهيب .٦٠
دار الغرب اإلسالمي، ، ١ط( .ّبشار عواد معروف. د:  حتقيق".املشاهري واألعالم

 .) م٢٠٠٣

مفاتيح . "، حممد بن عمر بن احلسن امللقب بفخر الدين أبو عبد اهللا، الرازي .٦١
  .ـ)ه١٤٢٠ دار إحياء الرتاث العريب، :، بريوت٣ط( ".الغيب التفسري الكبري

 ".املفردات يف غريب القرآن" .د القاسم احلسني بن حممبو أ،الراغب األصفهاين .٦٢

والتوزيع،  دار املعرفة للطبعة والنشر :بريوت ،٢ط( . حممد خليل عيتاين:حتقيق
 . )هـ١٤٢٠

  ).دار املعرفة: بريوت، ٢ط( "تفسري القرآن احلكيم" .لشيخ حممد رشيد، ارضا .٦٣

 ".تفسري أمساء اهللا احلسىن" . إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق،الزجاج .٦٤
 .)دار الثقافة العربية( .أمحد يوسف الدقاق: حتقيق

 ".عاين القرآن وإعرابهم" .إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، .٦٥

 . ـ)ه١٤٠٨عامل الكتب، : ، بريوت١ط( .عبد اجلليل عبده شليب: حتقيق
". اشتقاق أمساء اهللا احلسىن" . القاسم عبد الرمحن بن إسحاقأبو ،الزجاجي .٦٦

 .)هـ١٤٠٦ ، مؤسسة الرسالة:بريوت ،٢ط( . احلسني املبارك ربعبد.  د:حتقيق

 .)م١٩٨٠ ، دار العلم للماليني:بريوت ،٥ط( ".األعالم" . خري الدين،الزركلي .٦٧
طبقات الشافعية " .أيب نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي، .٦٨

 ،٢ط( .حممود حممد الطنامي. َّعبد الفتاح حممد احللو ود.  د: حتقيق".الكربى

 .)م١٩٩٢هجر للطباعة والنشر، : مصر
 عزت عبيد : تعليق".اودسنن أيب د" . داود سليمان بن األشعثأبو ،السجستاين .٦٩

 . ـ)ه١٣٨٩ ،دار احلديث: ، سوريا١ط( .الدعاس



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٦٣

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

احلق الواضح املبني يف شرح توحيد األنبياء " .عبد الرمحن بن ناصر السعدي، .٧٠
 .)هـ١٤٠٧دار ابن القيم، : الدمام ،٢ط( ".واملرسلني من الكافية الشافية

الرمحن يف تفسري كالم تيسري الكرمي " . عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا،السعدي .٧١

 .)هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة،  ،١ط( .عبد الرمحن بن معال اللوحيق:  احملقق".املنان
لوامع األنوار البهية وسواطع " .مشس الدين، أبو العون حممد بن أمحد السفاريين، .٧٢

 مؤسسة :دمشق ،٢ط( ".األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية

 .ـ)ه١٤٠٢كتبتها، اخلافقني وم
صفات اهللا عز وجل الواردة يف الكتاب " . علوي بن عبد القادر،السقاف .٧٣

 .ـ)ه١٤٢٢،  دار اهلجرة للنشر والتوزيع:الرياض، ٢ط( ".والسنة

:  حتقيق".تفسري القرآن" . أبو املظفر،منصور بن حممد بن عبد اجلبار، السمعاين .٧٤
  .)هـ١٤١٨ ، دار الوطن:الرياض ،١ط( .ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس

 .أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن عبد الدائم السمني احلليب، .٧٥

 ،١ط( .حممد باسل عيون السود:  حتقيق".عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ"
  .)هـ١٤١٧دار الكتب العلمية، 

أضواء البيان يف إيضاح القرآن " . حممد األمني بن حممد املختار،الشنقيطي .٧٦

 .)هـ١٤١٧ ، دار إحياء الرتاث العريب:بريوت، ١ط( ".بالقرآن
 : حتقيق".مسند اإلمام أمحد بن حنبل. "الشيباين، أمحد بن حممد بن حنبل .٧٧

: بريوت ،٢ط( .عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي. جمموعة من العلماء بإشراف د

 .)ه١٤٢٠مؤسسة الرسالة، 
النشرات ( . إحسان عباس:اعتناء ".الوايف بالوفيات" .صالح الدين الصفدي، .٧٨

 .)م١٩٦٨اإلسالمية، لصاحبها هلموت ريرت 

 طارق بن : حتقيق".املعجم األوسط" .سليمان بن أمحد أبو القاسم الطرباين، .٧٩
 .) دار احلرمني:القاهرة( . عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين،عوض اهللا بن حممد

 محدي : حتقيق".ملعجم الكبريا" .محد بن ايوب ابو القاسمأ سليمان بن ،الطرباين .٨٠

  . )ه١٤٠٤ ،مكتبة الزهراء: املوصل ،٢ط ( .بن عبد ا�يد السلفي
 أمحد حممد : حتقيق.جامع البيان يف تأويل القرآن" . حممد بن جرير،الطربي .٨١

  .)هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة،  ،١ط( .شاكر



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٦٤

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

 الكاشف عن حقائق السنن شرح مشكاة" .شرف الدين حسني بن حممد الطييب، .٨٢
 منشورات إدارة : باكستان-  كراتشي( . جمموعة من العلماء:حتقيق ".املصابيح

  ).القرآن والعلوم اإلسالمية

 ،١ط( ".القواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن" .حممد بن صاحل العثيمني، .٨٣
 .)هـ١٤١٢ دار الوطن، :الرياض

خ حممد بن صاحل مؤسسة الشي ،١ط( ".تفسري سورة سبأ" . حممد صاحل،العثيمني .٨٤

  .)ه١٤٣٦العثيمني اخلريية، 
الدرر الكامنة يف أعيان املائة " . الفضل أمحد بن علي بن حجرأبو ،العسقالين .٨٥

مطبعة :  اهلند-   حيدر آباد،٢ط( .حممد عبد املعيد خان.  د: حتقيق".ةمنالثا

 . )م١٩٧٢، جملس دائرة املعارف العثمانية
فتح الباري شرح صحيح " .بن حجر الفضل أمحد بن علي  أبوالعسقالين، .٨٦

 تلميذه : الشيخ عبد العزيز بن باز، وإكمال التعليقات: تصحيح وتعليق".البخاري

 .)ه١٤٢١ دار السالم للنشر والتوزيع، :الرياض ،١ط( .علي بن عبد العزيز الشبل
 ".كتاب القدر" .أبو بكر جعفر بن حممد بن احلسن بن املستفاض الفريايب، .٨٧

  .)هـ١٤١٨أضواء السلف،  ،١ط( . بن محد املنصورعبد اهللا: حتقيق

بصائر ذوي التمييز يف " . جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب،الفريوزآبادى .٨٨
ا�لس األعلى : القاهرة( .حممد علي النجار: حتقيق". لطائف الكتاب العزيز

  ).للشئون اإلسالمية، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي

 ".مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح" . علي بن سلطان حممد مالءالقاري، .٨٩
   ).دار الفكر، بريوت(

 عبد : حتقيق".اجلامع ألحكام القرآن" . عبد اهللا حممد بن أمحد، أبوالقرطيب .٩٠

  .) ه١٤٢٢دار الكتاب العريب، : بريوت ،٤ط( .الرزاق املهدي
 .شعيب األرنؤوط:  حتقيق".سنن ابن ماجه" .أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، .٩١

 .)هـ١٤٣٠، دار الرسالة العاملية، ١ط(

:  حتقيق".صحيح مسلم" . مسلم بن احلجاج أبو احلسن،القشريي النيسابوري .٩٢
  ).دار إحياء الرتاث العريب( .حممد فؤاد عبد الباقي

التصاريف لتفسري القرآن مما اشتبهت " . حيىي بن سالم بن أيب ثعلبة،القريواين .٩٣

  .)م١٩٧٩الشركة التونسية للتوزيع، . (هند شليب:  حتقيق".تصرفت معانيهأمساؤه و



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٦٥

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

 ".ا�لى يف شرح القواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن" .كاملة الكواري، .٩٤
 .)هـ١٤٢٢دار ابن حزم، : ، بريوت١ط(

 ).ت.د ، دار املعارف:مصر، ٢ط( ".املعجم الوسيط" .جمموعة من العلماء .٩٥

:  حتقيق".احملكم واحمليط األعظم" .سن علي بن إمساعيل بن سيدهأبو احل املرسي، .٩٦
  .)هـ١٤٢١دار الكتب العلمية، : ، بريوت١ط( .عبد احلميد هنداوي

 ".التيسري بشرح اجلامع الصغري" . زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف،املناوي .٩٧

  .ـ)ه١٤٠٨مكتبة اإلمام الشافعي، : الرياض ،٣ط (
مطبعة : مصر ،١ط( ".فيض القدير شرح اجلامع الصغري" .املناوي، عبد الرؤوف .٩٨

 . )ه١٣٥٦ ،مصطفى حممد

مكتبة ( ".النهج األمسى يف شرح أمساء اهللا احلسىن" .حممد محد احلمود النجدي، .٩٩
  .ـ)ه١٤٣٣اإلمام الذهيب، 

عمل اليوم . "أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين النسائي، .١٠٠

  .ـ)ه١٤٠٦مؤسسة الرسالة، : بريوت ،٢ط( .روق محادةفا. د:  حتقيق".والليلة
سنن النسائي بشرح السيوطي " . عبد الرمحن بن أمحد بن شعيب،النسائي .١٠١

 .)هـ١٤٢٠،  دار املعرفة:بريوت ،٥ط( ".وحاشية السندي

 حسام : حتقيق".جممع الزوائد ومنبع الفوائد" . احلسن نور الدين علي أبواهليثمي، .١٠٢
 .)هـ١٤١٤مكتبة القدسي، : رةالقاه( .الدين القدسي

عبد العزيز :  حتقيق". القايل أمايل شرح يف الآليل مسط. "البكري،  أبو عبيد .١٠٣

  ).دار الكتب العلمية:  لبنان–بريوت (. امليمين
 رمحه باز بن العزيز عبد العالمة فتاوى جمموع. "ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللا .١٠٤

  ).ت.ط، د.د. (الشويعر سعد بن حممد: وطبعه مجعه على أشرف". اهللا
 



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٦٦

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 
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for by: Raaid bin Sabri Ibn Abi 'Alafah. 

٤. Ibn Al-Jawzi, Jamaaluddeen Abu Al-Faraj 'Abdur Rahmaan bin 

'Ali. "Nuzha Al-A'yun An-Nawaazir fee 'Ilm Al-Wujuu wa An-

Nazaair". Investigation: Muhammad 'Abdil Kareem Kaazim Ar-

Raadi. (st ed., Beirut: Muassasah Ar-Risaalah,  AH). 

٥. Ibn Al-Haaj, Abu 'Abdillaah Muhammad bin Muhammad Al-

'Abdari Al-Faasi Al-Maaliki. "Al-Madkal". (N.P, Daar At-Turaath, 

N.D). 

٦. Ibn As-Salaah, 'Uthmaan bin 'Abdir Rahmaan, Abu 'Amr, 

Taqiuddeen. "Tabaqaat Al-Fuqahaa Ash-Shaafi'iyyah". 

Investigation: Muhyiddeen 'Ali Najeeb. (st ed., Beirut: Daar Al-

Bashaair Al-Islaamiyyah, ). 

٧. Ibn Al-'Arabi, Al-Qaadi Muhammad bin 'Abdillaah Abu Bakr Al-

Maaliki. "Al-Masaalik fee Sharh Muwatta Maalik". Read and 

Annotated by: Muhammad bin Al-Husain As-Sulaimaani and 

'Aisha bint Al-Husain As-Sulaimaani. (st ed., Daar Al-Gharb Al-

Islaami,  AH). 

٨. Ibn Taymiyyah, Ahmad bin 'Abdil Haleem. "Majmuu' Al-Fataawi". 

Compilation and Arrangement: 'Abdur Rahmaan bin Qaasim and 

his son Muhammad. (Madinah: King Fahd Complex for the 

Printing of Noble Qur'an, under the supervision of the Ministry of 
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ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

Islamic Affairs, Endowments, Da'wah and Guidance, Riyadh,  

AH). 

٩. Ibn Hazm, Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad Al-Andalusi. 

"Maraatib Al-Ijmaa' fee Al-'Ibaadaat wa Al-Mu'aamalaat wa Al-

I'tiqoodat". (Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, N.D). 

١٠. Ibn Kuzaimah, Abu Bakr Muhammad bin Ishaq. "Saheeh Ibn 

Khuzaimah". Investigation: Dr. Muhammad Mustafa Al-A'zami. 

(Beirut: AL-Maktab Al-Islaami,  AH). 

١١. Ibn Rajab Abul Faraj 'Abdur Rahmaan bin Shihaabuddeen Al-

Hambali. "Jaami' Al-'Uluum wa Al-Hikam fee Sharh Kamseen 

Hadeethan min Jawaami' Al-Kalim". Investigation: Shu'aib Al-

Arnaout and Ibrahim Baajees, (nd ed., Muassasah Ar-Risaalah, 

 AH). 

١٢. Ibn Rushd, Abul Waleed Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi. "Al-

Muqaddimaat Al-Mumahidaat". Investigation: Dr. Muhmammad 

Hajji. (st ed., Beirut: Daar Al-Gharb Al-Islaami,  AH). 

١٣. Ibn 'Abdil Barr, Abu 'Umar bin 'Abdillaah. "Al-Istidkaar limadhab 

Fuqahaa Al-Amsaar wa 'Ulamaa Al-Aqtaar feema Tadammanahu 

Al-Muwatta min Ma'aani Ar-Rahy wa Aathaar". Investigation: 

'Abdul Mu'ti Ameen Qal'aji. (st ed., Muassasah Ar-Risaalah,  

AH). 

١٤. Ibn 'Asaakir, Abu Al-Qaasim 'Ali bin Al-Hassan bin Hibbatullaah. 

"Taareekh Dimashq". Investigation: 'Amr bin Garaama Al-

'Amrawi. (Daar Al-Fikr for Printing, Publication and Distribution, 

 AH). 

١٥. Ibn Faaris, Abu Al-Husain Ahmad bin Faaris bin Zakariyyah. 

"Tabaqaat Ash-Shaafi'iyyah". Investigation: 'Abdus Salaam 

Muhammad Haaroun. (th ed., Maktabah Itihaad Al-Kitaab Al-

'Arab,  AH). 



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٦٨

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

١٦. Ibn Qaaadi Shubha, Abu Bakr bin Ahmad bin Muhammad. 

"Tabaqaat Ash-Shaafi'iyyah". Investigation: Dr. Al-Haafiz 'Abdul 

Haleem Khan. (st ed., Beirut: 'Aalam Al-Kutub,  AH).  

١٧. Ibn Qutaibah, 'Abdullaah bin Muslim. "Tahweel Mushkil Al-

Qur'aan". Investigation: As-Seyyid Ahmad Saqar. (rd ed., Beirut: 

Al-Maktabah Al-'Ilmiyyah,  AH).  

١٨. Ibn Qayyim Al-Jawziyyah. "I'laam Al-Muwaqqi'een 'an Rabb Al-

'Aalameen". Investigation: Basheer Muhammad 'Uyuun. (st ed., 

Damascus: Maktabah Daar Al-Bayaan,  AH). 

١٩. Ibn Qayyim Al-Jawziyyah. "Badaai' Al-Fawaaid". (Beirut – 

Lebanon: Daar Al-Kitaab Al-'Arabi, N.D). 

٢٠. Ibn Qayyim Al-Jawziyyah. Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub. 

"Al-Kaafiyyah fee Al-Intisaar lilfirqah An-Naajiyah (Nuuniyyah 

Ibn Al-Qayyim)". Investigation: Muhammad bin 'Abdur Rahman 

Al-'Areefi, Naasir bin Yahya Al-Janeeni, 'Abdullaah bin 'Abdir 

Rahmaan Al-Hudail, Fahd bin Ali Al-Musaa'id. (st ed., Makkaah: 

Daar 'Aalam Al-Fawaaid for Publication and Distribution.  

AH). 

٢١. Ibn Qayyim Al-Jawziyyah. Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub. 

"Madaarij As-Saalikeen Bayna Manaazil Iyyaaka Na'bud wa 

Iyyaaka Nasta'een". Investigation: Muhammad Al-Mu'tasim billaah 

Al-Bagdaadi. (rd ed., Beirut: Daar Al-Kitaab Al-'Arabi,  AH). 

٢٢. Ibn Katheer, Abu Al-Fidaa Isma'eel bin 'Umar Al-Qurashi. "Al-

Bidaayah wa An-Nihaayah". (Beirut: Maktabah Al-Ma'aarif, N.D). 

٢٣. Ibn Katheer, Abu Al-Fidaa Isma'eel bin 'Umar Al-Qurashi. "Tafseer 

Al-Qur'aan Al-'Azeem". Investigation: Saami bin Muhammad 

Salaamah. (nd ed., Daar Taibah for Publication and Distribution, 

 AH). 



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٦٩

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

٢٤. Ibn Mandah, Abu 'Ubaidullaah Muhammad bin Ishaq. "Kitaab At-

Tawheed wa Ma'rifah Asmaaillaah ''Azz wa Jall- wa Sifaatihi 'ala 

Al-Itifaaq wa At-Farrud". Investigation: Dr. 'Ali bin Muhammad 

bin Naasir Al-Faqeehi. (nd ed., Madinah: Maktabah Al-Gurabaa Al-

Athariyyah,  AH). 

٢٥. Abu Zaid, Bakr bin 'Abdullaah. "Mu'jam Al-Manaahi Al-

Lafdhiyyah". (rd ed., Riyadh: Daar Al-'Aasimah,  AH). 

٢٦. Abu Ya'la Al-Muusili, Ahmad bin 'Ali Al-Muthana. "Musnad Abi 

Ya'la". Investigation: Husain Saleem Asad. (st ed., Damascus: Daar 

Al-Mahmuun lil Turaath,  AH). 

٢٧. Al-Aajuri, Abu Bakr Muhammad bin Al-Husain bin 'Abdillaah. 

"Ash-Sharee'ah", Investigation: Muhammad bin Al-Husain 

Isma'eel. (st ed., Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah,  AH). 

٢٨. Al-Azhari, Abu Mansour Muhammad bin Ahmad. "Tahdheed Al-

Lugha". Investigation: Dr. Riyaadh Zakki Qaasim. (st ed., Beirut: 

Daar Al-Ma'rifah for Printing and Publication and Distribution, 

 AH). 

٢٩. Al-Asbihaani, Abul Qaasim Isma'eel bin Muhammad bin Al-Fadl 

At-Tameemi. "Al-Hujjah fee Bayaan Al-Mahajjah wa Sharh 

'Aqeeadah Ahlus Sunnah". Investigation and Study: Muhammad 

Rabee' Al-Madkhali and Muhammad bin Mahmuud Abu Raheem. 

(nd ed., Daar Ar-Raayah,  AH). 

٣٠. Al-Asbihaani, Ahmad bin 'Abdillaah bin Ishaaq, Abu Nu'aim. "Juz 

feehi Turuq Hadeeth Inna Lillaah Tis'a wa Tis'een Isman". 

Investigation: Mashuur bin Hassan bin Salmaan. (st ed., Madinah: 

Maktabah Al-Gurabaa Al-Athariyyah,  AH). 

٣١. Al-Asbihaani, Isma'eel bin Muhammad bin Al-Fadl Abu Al-

Qaasim, nicknamed: Qawwaamus Sunnah. "Siyar As-Salaf As-

Saaliheen li Isma'eel bin Muhammad Al-Asbihaani". Investigation: 



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٧٠

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

Dr. Karam bin Hilmi bin Farahaat bin Ahmad. (Riyadh: Daar Ar-

Raayah for Publication and Distribution). 

٣٢. Al-Afreeqi, Muhammad bin Makram bin Manzuur. "Lisaan Al-

'Arab". (rd ed., Beirut: Daar Ihyaa At-Turaath Al-'Arabi,  AH). 

٣٣. Aal Ash-Sheikh, Sulaimaan bin 'Abdillaah bin Muhammad bin 

'Abdil Wahaab. "Tayseer Al-'Azeez Al-Hameed fee Sharh Kitaab 

At-Tawheed". (th ed., Beirut: Al-Maktab Al-Islaami,  AH).  

٣٤. Aal-Sheikh, Saalih bin 'Abdil 'Azeez bin Muhammad bin Ibrahim. 

"At-Tamheed Lisharh Kitaab At-Tawheed". (st ed., Riyadh: Daar 

At-Tawheed,  AH). 

٣٥. Aal-Sheikh, 'Abdur Rahmaan bin 'Abdil Lateef. "Mashaaheer 

'Ulama An-Najd wa Ghayrihim". (st ed., Riyadh: Daar Al-

Yamaamah,  AH). 

٣٦. Al-Albaani, Abu 'Abdir Rahmaan Muhammad Naasiruddeen. 

"Silsilah Al-Ahaadeeth As-Saheeha wa Shay Min Fiqhiha wa 

Fawaahidiha". (st ed., Riyadh: Maktabah Al-Ma'aarif for 

Publication and Distribution). 

٣٧.  Al-Albaani, Abu 'Abdir Rahmaan Muhammad Naasiruddeen. 

"Khutbah Al-Haajah allati kaana Rosuulil Laah –sallaa Laah 'alaehi 

wa sallam- Yu'allimuha Ashaabahu".(th ed., Beirut: Al-Maktab Al-

Islaami,  AH). 

٣٨. Al-Albaani, Abu 'Abdir Rahmaan Muhammad Naasiruddeen. 

"Saheeh Al-Jaami' As-Sageer wa Ziyaadaatihi". (rd ed., Beirut: Al-

Maktab Al-Islaami,  AH). 

٣٩. Al-Aluusi, Abu Al-Ma'aali Mahmuud Shukri bin 'Abdillaah bin 

Muhammad bin Abi Ath-Thanaa. "Gaayah Al-Amaani fee Ar-Radd 

'ala An-Nabhaani". Investigation: Abu 'Abdillaah Ad-Daani bin 

Muneer Aal Zahwii. (st ed., Riyadh –Kingdom of Saudi Arabia: 

Maktabah Ar-Rushd,  AH). 



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٧١

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

٤٠. Al-Anbaari, Muhammad bin Al-Qaasim bin Muhammad bin 

Bashaar, Abu Bakr. "Az-Zaahir fee Ma'aani Kalimaat An-Naas". 

Investigation: Dr. Haatim Saalih Ad-Daamin. (st ed., Beirut: 

Muassasah Ar-Risaalah,  AH). 

٤١. Al-Bukhaari, Abu 'Abdillaah Muhammad bin Isma'eel. "Saheeh Al-

Bukhaari". Numbering: Muhammad Fuad 'Abdil Baaki. (st ed., 

Beirut: Daar Ibn Hazm for Printing, Publication and Distribution, 

 AH). 

٤٢. Al-Badr, 'Abdur Razaaq bin 'Abdil Muhsin. "Fiqh Al-Asmaa Al-

Husnaa". (st ed., Daar Ibn Al-Jawzi,  AH). 

٤٣. Al-Bazzaar, Abu Bakr Ahmad bin 'Amr bin 'Abdil Khaaliq. 

"Musnad Al-Bazzaar". Investigation: Dr. Mahfouz 'Abdur Rahman 

Zaynullaah. (st ed., Beirut: Muassasah 'Uluum Al-Qur'aan,  

AH). 

٤٤. Al-Bagdaadi, Abu Bakr Ahmad bin 'Ali Al-Khateeb. "Taareekh 

Bagdaad". Investigation: Dr. Bashaar 'Awaad Ma'ruuf. 

٤٥. Al-Bagawi, Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'uud Al-Farraa. 

"Ma'aalim At-Tanzeel". Investigation: 'Abdur Razaaq Al-Mahdi. (st 

ed., Beirut: Daar Ihyaa At-Turaath Al-'Arabi for Printing and 

Publication and Distribution,  AH). 

٤٦. Al-Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad bin Al-Husain. "Al-Asmaa wa As-

Sifaat". Investigation: 'Abdullaah bin Muhammad Al-Haashidi. (st 

ed., Jeddah Maktabah As-Sawaadi for Distribution,  AH). 

٤٧. Al-Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad bin Al-Husain. "Shu'ab Al-Eemaan". 

Investigation: Muhammad As-Sa'eed Basyuuni Zugluul. (st ed., 

Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah). 

٤٨. At-Tirmidhi, Muhammad bin 'Isa bin Sawrah Abu 'Isa. "Sunan At-

Tirmidhi". Investigation: Bashaar 'Awaad Ma'ruuf. (Beirut: Daar 

Al-Gharb Al-Islaami,  AH). 



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٧٢

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

٤٩. At-Tameemi, Dr. Muhammad bin Khaleefah. "Mu'taqad Ahlus 

Sunnah wa Al-Jamaa'ah fee Tawheed Al-Asmaa wa As-Sifaat". (st 

ed., Riyadh: Maktabah Adwaa As-Salaf,  AH). 

٥٠. Al-Jaleel, 'Abdul 'Azeez bin Naasir. "Wa lillaah Al-Asmaa wa As-

Sifaat". (st ed., Daar As-Safwah, ). 

٥١. Ibn Al-Jawzi, Jamaalud deen, Abu Al-Faraj, 'Abdur Rahmaan bin 

'Ali bin Muhammad. "Zaad Al-Maseer fee 'Ilm At-Tafseer". 

Investigation: 'Abdur Razaaq Al-Mahdi. (st ed., Beirut: Daar Al-

Kitaab Al-'Arabi,  AH). 

٥٢. Al-Jawhari Al-Faaraabi, Abu Nasr Isma'eel bin Hammaad. "As-

Sihaah Taaj Al-Lugha wa Sihaah Al-'Arabiyyah". Investigation: 

Ahmad 'Abdul Gafuur 'Ataar. (th ed., Beirut: Daar Al-'Ilm lil 

Malaayeen,  AH). 

٥٣. Al-Hulaymi, Abu 'Abdillaah Al-Husain bin Al-Hasan. "Al-Minhaaj 

fee Shu'ab Al-Eemaan". Investigation: Hulaimi Muhammad 

Fuudah. (st ed., Daar Al-Fikr for Printing and Publication and 

Distribution,  AH). 

٥٤. Al-Hamawi, Abu 'Abdillaah Yaaquut bin 'Abdillaah. "Mu'jam Al-

Udabaa Irjaa Al-Areeb Ila Ma'rifah Al-Adeeb". Investigation: Dr. 

'Umar Faruq At-Tibaa'. (st ed., Beirut: Muassasah Al-Ma'aarif for 

Printing and Publication,  AH). 

٥٥. Al-Hanafi, Muhamamad Muhammad bin 'Izz Ad-deen 'Abdil Lateef 

bin 'Abdiz 'Azeez, known as Ibn Al-Malik. "Sharh Masaabeeh As-

Sunnah lil Imam Al-Bagawi". Investigation and Study: A special 

committee of investigators under the supervision of: Nuurudeen 

Taalib. (st ed., Office of Islamic Civilization,  AH). 

٥٦. Al-Khattaabi, Hamad bin Sulaiman. "Sha'n Ad-Du'aa". 

Investigation: Ahmad Yusuf Ad-Daqqaaq. (Damascus: Daar Al-

Ma'muun lit Turaath,  AH). 



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٧٣

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

٥٧. Ad-Daakil, 'Abdul 'Azeez. "Al-Murta' Al-Asna fee Riyadh Al-

Asmaa Al-Husna". (st ed., Riyadh: Madaar Al-Watan for 

Publication,  AH). 

٥٨. Ad-Dimashqi, Abu Hasfs, Sirajudeen 'Umar bin 'Ali bin 'Aadil Al-

Hambali. "Al-Lubaab fee 'Uluum Al-Kitaab". Investigation: Shaykh 

'Aadil Ahmad 'Abdil Mawjuud and Shaykh 'Ali Muhammad 

Mu'awwad. (st ed., Beirut: Daar Al-Kutub AL-'Ilmiyyah,  

AH). 

٥٩. Ad-Dahabi, Shamsuddeen Muhammad bin Ahmad bin 'Uthman. 

"Siyar A'laam An-Nubalaa". Investigation and Supervision: Shu'aib 

Al-Arnaout. (st ed., Beirut: Muassasah Ar-Risaalah for Printing and 

Publication and Distribution,  AH). 

٦٠. Ad-Dahabi, Shamsuddeen, Abu 'Abdilllah, Muhammad bin Ahmad. 

"Tareekh Al-Islam wa Wafiyyaat Al-Mashaaheer wa Al-A'laam". 

Investigation: Dr. Bashaar 'Awwaad Ma'ruuf. (st ed., Daar Al-Garb 

Al-Islaami, ). 

٦١. Ar-Raazi, Abu 'Abdillaah, Muhammad bin 'Umar bin Al-Hasan 

nicknamed Fakhruddeen. "Mafaateeh Al-Ghayb At-Tafseer Al-

Kabeer". (rd ed., Beirut: Daar Ihyaa At-Turaath Al-'Arabi,  

AH). 

٦٢. Ar-Raagib Al-Asfahaani, Abul Qaasim Al-Husain bin Muhammad. 

"Al-Mufradaat fee Ghareeb Al-Qur'aan". Investigation: Muhammad 

Khaleel 'Eetaani. (nd ed., Beirut: Daar Al-Ma'rifah for Printing and 

Publication and Distribution,  AH). 

٦٣. Rida, Sheikh Muhammad Rasheed. "Tafseer Al-Qur'aan Al-

Hakeem". (nd ed., Beirut: Daar Al-Ma'rifah). 

٦٤. Az-Zajaaj, Ibrahim bin As-Sirri bin Sahl, Abu Ishaq. "Tafseer 

Asmaaul Laah Al-Husnaa". Investigation: Ahmad Yusuf Ad-

Daqaaq. (Daar Ath-Thaqaafa Al-'Arabiyyah).  



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٧٤

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

٦٥. Az-Zajaaj, Ibrahim bin As-Sirri bin Sahl, Abu Ishaq. "Ma'aani Al-

Qur'an wa I'raabihi". Investigation: 'Abdul Jaleel 'Abduhu Shalabi. 

(st ed., Beirut: 'Aalam Al-Kutub,  AH).  

٦٦. Az-Zajaaji Abul Qaasim 'Abdur Rahman bin Ishaq. "Ishtiqaaq 

Asmaail Laah Al-Husnaa". Investigation: Dr. 'Abdur Rabb Al-

Husain Al-Mubaaraq. (nd ed., Beirut: Muassasah Ar-Risaalah,  

AH). 

٦٧. Az-Zarakli, Khayruddeen. "Al-A'laam". (th ed., Beirut: Daar Al-

'Ilm lil Malaayeen, ). 

٦٨. As-Subki, Abi Nasr 'Abdul Wahaab bin 'Ali bin 'Abdil Kaafi. 

"Tabaqaat Ash-Shaafi'iyyah Al-Kubra". Investigation: Dr. 'Abdul 

Fattaah Muhammad Al-Hulw and Dr. Mahmud Muhammad At-

Tanaami. (nd ed., Egypt: Hajar for Printing and Distribution, ). 

٦٩. As-Sijistaani, Abu Dawud Sulaimaan bin Al-Ash'ath. "Sunan Abi 

Dawud". Commentary: 'Izzat 'Ubaydullaah Ad-Da'aas . (st ed., 

Syria: Daar Al-Hadeeth,  AH). 

٧٠. As-Sa'di, 'Abdur Rahman bin Naasir. "Al-Haqq Al-Waadih Al-

Mubeen fee Sharh Tawheed Al-Anbiyaa wa Al-Mursaleen min Al-

Kaafiyyah Ash-Shaafiyyah". (nd ed., Dammam: Daar Ibnul 

Qayyim,  AH). 

٧١. As-Sa'di, 'Abdur Rahman bin Naasir. "Tayseer Al-Kareem Ar-

Rahmaan fee Tafseer Kalaam Al-Mannaan". Investigation: 'Abdur 

Rahmaan bin Ma'la Al-Luwayhiq. (st ed., Damascus: Muassaasah 

Al-Khaafiqayn wa Maktabatiha,  AH). 

٧٢. As-Safareeni, Shamsuddeen, Abu Al-'Uyuun Muhammad bin 

Ahmad. "Lawaami' Al-Anwaar Al-Bahiyyah wa Sawaati' Al-Asraar 

Al-Athariyyah li Sharh Ad-Durrah Al-Mudiyyah fee 'Aqd Al-

Firqah Al-Mardiyyah". (nd ed., Damascus: Muassasah Al-

Khaafiqayn wa Maktabatiha,  AH). 



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٧٥

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

ًاملسائل العقدية املتعلقة باسم اهللا الفتاح مجعا ودراسة  َّ 

٧٣. As-Saqqaaf, 'Alawi bin 'Abdil Qaadir. "Sifaatullaah 'azza wa jall 

Al-Waaridah fee Al-Kitaab wa As-Sunnah". (nd ed., Riyadh: Daar 

Al-Hijrah for Publication and Distribution,  AH). 

٧٤. As-Sam'aani, Mansour bin Muhammad bin 'Abdil Jabbaar, Abu Al-

Muzaffar. "Tafseer Al-Qura'aan". Investigation: Yaasir bin Ibrahim 

and Gunaim bin 'Abbas. (st ed., Riyadh: Daar Al-Watan,  AH). 

٧٥. As-Sameen Al-Halabi, Abul 'Abbas, Shihaabudeen, Ahmad bin 

Yusuf bin 'Abdid Daaim. "Umdatul Huffaaz fee Tafseer Ashraf Al-

Alfaaz". Investigation: Muhammad Baasil 'Uyuum As-Suud. (st 

ed., Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah,  AH). 

٧٦. Ash-Shinqeeti, Muhammad Al-Ameen bin Muhammad Al-

Mukhtaar. "Adwaa Al-Bayaan fee Eedooh Al-Qur'aan bil Qur'aan". 

(st ed., Beirut: Daar Ihyaa At-Turaath Al-'Arabi,  AH). 

٧٧. Ash-Shaybaani, Ahmad bin Muhammad bin Hambal. "Musnad Al-

Imam Ahmad bin Hambal". Investigation: A group of scholars 

under the supervision of Dr. 'Abdullaah bin 'Abdil Muhsin At-

Turki. (nd ed., Beirut: Muassasah Ar-Risaalah,  AH). 

٧٨. As-Safadi, Salaahuddeen. "Al-Waafi bil Wafiyyaat". Caring: 
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