
  
  

  كتاب كتاب 
  فتح الباب ورفع احلجابفتح الباب ورفع احلجاب
  بتعقيب ما وقع يف تواتر بتعقيب ما وقع يف تواتر 

  القرآن من السؤال واجلواب القرآن من السؤال واجلواب 
  

  لإلمام العالمة الفقيه 
  األندلسي الثعليب  لب بن قاسم بن فرج سعيد أيب
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  احلمد هللا رب العاملني
  له وصحبه أمجعني آوالصالة والسالم على نبينا حممد وعلى 

  بتعقيب ما وقع يف تواتر القرآن من السؤالبتعقيب ما وقع يف تواتر القرآن من السؤال  فتح الباب ورفع احلجابفتح الباب ورفع احلجاب((  : امسها ة قيمة فهذه رسال: أما بعد
أوردها ،  املالكي رمحه اهللا األندلسي الثعليب لب بن قاسم بن فرج سعيد يبألإلمام العالمة الفقيه   ))))واجلواب واجلواب 

جلامع املعرب عن مجل فتاوي علماء املعيار املغرب وا: ((العالمة الونشريسي بنصها يف موسوعته الفقهية اجلامعة
  )٧٦ص/ ١٢ج)) (قريقية واالندلس واملغربإ

  
  :الديباج املذهب البن فرحون : رمحه اهللا من كتاب ترمجة املؤلف 

  
  األندلسي سعيد أبو الثعليب لب بن قاسم بن فرج
 وكـان ،  الفتـوى  يف املفزع كان وإليه،  العلم برئاسة انفرد متفنناً عاملاً فاضالً شيخاً كان غرناطة شيوخ شيخ
 يف حـسن  نظم وله،  مفيدة تآليف وله،  الفضالء من مجاعة به وخترج،  الفقه وأصول،  الدين أصول يف إماماً
  :مجلته من األفعال خبلق القائلني على الرد

  ملة كل لدى تكليفاً لريضاه ... يكن ومل الكافرين كفر الرب قضى
  حجة أبلغ وامللك ذهوإنفا ... وقوعه أراد عما خلقه ى
  للخطيئة مصروفة كراهتنا ... وإمنا حكماً الرب قضاء فنرضى

  مشيئة وحكم لتدبري وسلم ... شرعه عنه ى قد فعالً ترض فال
  بدعوة وعم بتوفيق فخص ... بعضهم ووفق تكليفاً الكل دعا
  املشيئة طريق يف متشي كنت وإن ... شرعه طرق تنتهج مل إذا فتعصي
  اخلليقة يف له بتدبري يريد ... خالق واهللا الكسب اختيار إليك
  الربية رب اهللا وجل تعاىل ... بكائن ليس اهللا يرده مل وما
  البصرية أعمى وهو ينادي جهول ... سائل مسائل عن جواب فهذا

  
  انتهى من الديباج/ .القرآن من بآيات منها بيت كل على استشهد مث




















































































































































