
 أسماء هللا الحسن   - إسم هللا الفتاح وإسم وخير الفاتحير  
Language wise: 
1. Al-Fatah means open.  المفتاح key. فتح الباب open the door. 
2. Khair Al-Fathin is a derived name that means the best Fatah. 
3. Closed doors that you want to open. This door could be one of the following. 
 

 
 الفتاح هو الذي يفرج الكرب عن الناس 

Ix7cifEGQ-https://youtu.be/BVerily with hardship is ease  
 

  الحكم العادل –يوم القيامة يكون فرجا على المؤمنين والمظلومين واألنبياء والصالحين 

 الحكم بين الخصوم  –

 َوَخاَب ُكلُّ َجبَّارٍ َعنِيدٍ  َواْسَتْفَتُحوا 15اآلية  -ابراهيم  .1

ِنِي َوَمن مَِّعَي ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ  َفاْفَتحْ  118 اآلية  -الشعراء  .2  بَْينِي َوبَْيَنُهْم َفْتًحا َونَج 

َذا 28اآلية  -السجدة  .3  إِن ُكنُتْم َصاِدقِينَ  اْلَفْتحُ  َويَُقولُوَن َمَتٰى َهٰ

 ُع الَِّذيَن َكَفُروا إِيَمانُُهْم َوََل ُهْم ُينظَُرونَ ََل يَنفَ  اْلَفْتح   ُقْل يَْومَ  29اآلية  -السجدة  .4

ِ َوُهَو  يَْفَتحُ  ُقْل يَْجَمُع بَْيَنَنا َربَُّنا ثُمَّ  26اآلية  -سبإ  .5  اْلَعلِيمُ  اْلَفتَّاحُ بَْيَنَنا بِاْلَحق 

 .  الرحمة للناسفتح أبواب 

ُ لِلنَّاسِ ِمن رَّْحَمٍة َفََل ُمْمِسَك لََها ۖ َوَما ُيْمِسْك َفََل  يَْفَتح   مَّا 2اآلية   -فاطر   .1 َّللاَّ

 ُمْرِسَل لَُه ِمن بَْعِدِه ۚ َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحكِيمُ 

 أبواب الرزق بالخير فتح 
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َن   لََفَتْحَنا َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلُقَرٰى آَمُنوا َواتََّقْوا 96اآلية  -األعراف  .1 َعلَْيِهم بََرَكاتٍ م ِ

ُبوا َفأََخْذنَاُهم بَِما َكانُوا يَْكِسُبونَ  كِن َكذَّ َماِء َواأْلَْرضِ َولَٰ  السَّ

 فتح أبواب الرزق َل يكون دائما خير لإلنسان 

َعلَْيِهْم أَْبَواَب ُكل ِ َشْيٍء َحتَّٰى إَِذا   َفَتْحَنا  نَُسوا َما ُذك ُِروا بِهِ َفلَمَّا  44اآلية  -األنعام  .1

ْبلُِسونَ  وتُوا أََخْذنَاُهم بَْغَتًة َفإَِذا ُهم مُّ
ُ
 َفرُِحوا بَِما أ

 مفاتح الغيب التي َل يعلمها إَل للا 

اْلَغْيبِ ََل يَْعلَُمَها إَِلَّ ُهَو ۚ َويَْعلَُم َما فِي اْلبَر ِ  َمَفات حُ  ۞ َوِعنَدهُ 59اآلية  -ألنعام ا .1

يَْعلَُمَها َوََل َحبٍَّة فِي ظُلَُماتِ اأْلَْرضِ َوََل َرْطبٍ َوََل   إَِلَّ  َواْلبَْحرِ ۚ َوَما تَْسُقطُ ِمن َوَرَقٍة 

 يَابِسٍ إَِلَّ فِي كَِتابٍ مُّبِينٍ 

 النصر على العدو 

ِذيَن يََتَربَُّصوَن بُِكْم َفإِن َكاَن   141اآلية  -النساء  .1
ِ َقالُوا أَلَْم نَُكن   َفْتح   لَُكمْ الَّ م َِن َّللاَّ

َعُكْم َوإِن َكاَن لِْلَكافِرِيَن نَِصيٌب َقالُوا أَلَْم نَْسَتْحوِْذ َعلَْيُكْم َونَْمَنْعُكم م َِن اْلُمْؤِمنِيَن ۚ   مَّ

  ُ ُ يَْحُكُم بَْيَنُكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة ۗ َولَن يَْجَعَل َّللاَّ  لِْلَكافِرِيَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َسبِيَلً َفاَّللَّ

َفَتَرى الَِّذيَن فِي ُقلُوبِِهم مََّرٌض ُيَسارُِعوَن فِيِهْم يَُقولُوَن نَْخَشٰى   52اآلية   -المائدة  .2

ُ أَ  ْن ِعنِدِه َفُيْصبُِحوا َعلَٰى َما   ب اْلَفْتح   ن يَْأتِيَ أَن تُِصيبََنا َدائَِرٌة ۚ َفَعَسى َّللاَّ أَْو أَْمرٍ م ِ

 أََسرُّوا فِي أَنُفِسِهْم نَاِدِمينَ 

ا َفُهَو َخْيٌر لَُّكْم ۖ َوإِن َفَقْد َجاَءُكُم اْلَفْتُح ۖ َوإِن تَنَتُهو تَْسَتْفت ُحوا إِن 19اآلية  -األنفال  .3

َ َمَع اْلُمْؤِمنِينَ   تَُعوُدوا نَُعْد َولَن تُْغنَِي َعنُكْم فَِئُتُكْم َشْيًئا َولَْو َكُثَرْت َوأَنَّ َّللاَّ

 بِيًنالََك َفْتًحا مُّ  َفَتْحَنا  إِنَّا 1  اآلية -الفتح   .4

َجَرِة َفَعلَِم َما  18اآلية   -الفتح   .5 ُ َعِن اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ ُيبَايُِعونََك تَْحَت الشَّ ۞ لََّقْد َرِضَي َّللاَّ

كِيَنَة َعلَْيِهْم   َقرِيبًا  َفْتًحا َوأَثَابَُهمْ فِي ُقلُوبِِهْم َفأَنَزَل السَّ

ِ ۖ لََتْدُخلُنَّ اْلَمْسجَِد اْلَحَراَم إِن   27اآلية   -الفتح   .6 ُ َرُسولَُه الرُّْؤيَا بِاْلَحق  لََّقْد َصَدَق َّللاَّ

ُ آِمنِيَن ُمَحل ِِقيَن ُرُءوَسكُ  رِيَن ََل تََخاُفوَن ۖ َفَعلَِم َما لَْم تَْعلَُموا َفَجَعَل  َشاَء َّللاَّ ْم َوُمَقص ِ

لِكَ   َقرِيبًا َفْتًحا ِمن ُدوِن َذٰ
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ِ ِمي 10اآلية   -الحديد  .7 ِ َوَّلِلَّ  تُنِفُقوا فِي َسبِيِل َّللاَّ
َماَواتِ َواأْلَْرضِ ۚ َوَما لَُكْم أََلَّ َراُث السَّ

َن الَِّذيَن   اْلَفْتح   ََل يَْسَتوِي ِمنُكم مَّْن أَنَفَق ِمن َقْبلِ  ئَِك أَْعظَُم َدَرَجًة م ِ ولَٰ
ُ
َوَقاتََل ۚ أ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر  ُ اْلُحْسَنٰى ۚ َوَّللاَّ  أَنَفُقوا ِمن بَْعُد َوَقاتَلُوا ۚ َوُكَلا َوَعَد َّللاَّ

ِ  13اآلية  -الصف  .8 ْخَرٰى تُِحبُّونََها ۖ نَْصٌر م َِن َّللاَّ
ُ
رِ اْلُمْؤِمنِينَ  َوَفْتح   َوأ ِ  َقرِيٌب ۗ َوبَش 

ِ  1اآلية   -النصر   .9  َواْلَفْتحُ  إَِذا َجاَء نَْصُر َّللاَّ

 ما بشر للا به اليهود 

َوإَِذا لَُقوا الَِّذيَن آَمُنوا َقالُوا آَمنَّا َوإَِذا َخََل بَْعُضُهْم إِلَٰى بَْعضٍ َقالُوا   76اآلية   -البقرة   .1

ثُونَهُ  ُ َعلَْيُكْم لُِيَحاجُّوُكم بِِه ِعنَد َرب ُِكْم ۚ أََفََل تَْعِقلُونَ  َفَتحَ  م بَِماأَتَُحد ِ  َّللاَّ

ِ ُمَصد ٌِق ل َِما َمَعُهْم  89اآلية   -البقرة   .2 َوَكانُوا ِمن  َولَمَّا َجاَءُهْم كَِتاٌب م ِْن ِعنِد َّللاَّ

ِ  يَْسَتْفت ُحونَ  َقْبلُ  َعلَى الَِّذيَن َكَفُروا َفلَمَّا َجاَءُهم مَّا َعَرُفوا َكَفُروا بِِه ۚ َفلَْعَنُة َّللاَّ

 َعلَى اْلَكافِرِينَ 

 الشفاعة العظمى يوم الدين 

ي أرض وحقيقة هذه الشفاعة هي أن يشفع لجميع الخلق حير  يؤخر هللا الحساب فيطول بهم 
االنتظار ف 

حنى إذا عظم الخطب، واشتد الكرب ألهموا أن يستشفعوا باألنبياء فيقول بعض الناس لبعض: أال ترون ما 
 أنتم فيه؟ أال ترون ما قد بلغكم؟ أال تنظرون من يشفع لكم إىل ربكم؟

 
، خلقك هللا بيده، ونفخ  فيقول: بعض الناس لبعض: ائتوا آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر

 .فيك من روحه، وأمر المالئكة فسجدوا لك
 
اشفع لنا إىل ربك. أال ترى ما نحن فيه؟ أال ترى إىل ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربى غضب اليوم غضبا لم 

!! اذهبوا إىل  ي عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي
يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاب 

ي. اذهبوا  إىل نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح! أنت أول الرسل إىل األرض، وسّماك هللا عبدا شكورا،  غير
ي قد غضب اليوم غضبا لم  اشفع لنا إىل ربك. أال ترى ما نحن فيه؟  أال ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربى

، نفسي نفسي !! يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت ىلي دعوة دعوت بها عىل  قومي
 .اذهبوا إىل إبراهيم

 
ي هللا وخليله من أهل األرض، اشفع لنا إىل ربك، أال ترى ما نحن فيه؟ أال  فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت ننى
ي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب   ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربى

ي، اذهبوا إىل موىس. فيأتون موىس فيقولون: يا بعده مثله، وذكر كذباته، نفسي   نفسي !! اذهبوا إىل غير

https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=57_10
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=57_10
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=61_13
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=61_13
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=110_1
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=110_1
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=2_76
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=2_76
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=2_89
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=2_89


لك هللا برساالته وبتكليمه عىل الناس، اشفع لنا إىل ربك أال ترى إىل ما نحن  
ّ
موىس أنت رسول هللا، فض

ي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن  فيه؟ أال ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موىس: إن ربى
!! اذهبوا إىل عيس. فيأتون عيس يغ ي قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي

ضب بعده مثله، وإب 
ي المهد اشفع لنا 

فيقولون: يا عيس أنت رسول هللا، وكلمته ألقاها إىل مريم وروح منه، وقد كلمت الناس ف 
ي  قد غضب اليوم غضبا لم  إىل ربك، أال ترى ما نحن فيه؟ أال ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيس: إن ربى

يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي !! اذهبوا إىل غير اذهبوا إىل  
 .محمد 

 
قال : ))فيأتون فيقولون: يا محمد أنت رسول هللا، وخاتم األنبياء، وغفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما  

ي تحت العرش فأقع ساجدا  تأخر، اشفع لنا إىل ربك، أال ترى ما نحن في
ه؟ أال ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآبى

، ثم يقال: يا  ي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه ألحد قبىلي
، ثم يفتح هللا عىلي ويلهمن  ي لربى

. فقال: يا محمد! أدخل  ي
ي أمنى

ع. فأرفع رأىسي فأقول: يا رب أمنى
ّ
محمد! ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشف

كاء الناس فيما سوى ذلك من  من أمتك من ال حساب عليهم من الباب األيمن من أبواب الجنة، وهم شر
األبواب. والذي نفس محمد بيده إن ما بير  المرصاعير  من مصاري    ع الجنة لكما بير  مكة وهجر أو كما بير   

 .مكة وبرصى(( 
 

 The one who decreesالمشرع 

• The first decree is the religious decree ( عي
 For example, Allah decreed that .(شر

he should to be worshiped alone. People have freedom of choice to obey or 
not to obey. These are the Islamic laws. 

• The second decree is the decree regarding the laws of nature  ( ي
 No one .(كوب 

has the choice to disobey.  

 

 

 

 

 

 

 


