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 تقريظ فضيلة الدكتور ادلسند ادلقرئ توفيق إبراىيم ضمرة
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 ضمرة إبراىيم توفيق ادلقرئ ادلسند الدكتور فضيلة تقريظ
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 العدواين علي زلمد بن الوىاب عبد الدكتور األستاذ فضيلة تقريظ

 ((ٔالرجبية اخلمسُت: )) مبجموعها ادلسماة رجب ابن تتمة شرح يف الوجيز ادلختصر

 ادلختصر:  بو ونفع ، وزاده ، مواله وفقو - سابقاً  - الكاتب ادلصري القاضي زلمد حسن أمحد:  تأليف
 ( :التقريظ: ) يف وأقول ، النووية حديثاً  األربعُت شرح يف الوجيز

 النظما   ىذا   اللِ    باسمِ   أبدأ
 اآلنام    سييد      النبي      على

 نفسي    يريح     اآلن   وقويل
 ىذا:  قلت" األربعُتَ  شرْحِ " مذ

 وجيزا    أتى    شرحاً    شرحها
 الطرفة  هبذي   يأتيٍت  واليوم

 يرود    الذي    العلم  نبعة   من
 بيان      بو    تقريظي    وصدر
 " الثمانية"    ىي   منو     وىذه
 كانت    قد   رجب   ابن   زيادة

 اختصار  يف"  االربعُتَ " كشرحِ 
 األدراج    يف     نرجع   وىاىنا
 زائدا    كان    الفخمُ       النووي  
 األمَت     للبهي      كان    والبدء

 

 اذلَّما      بالصالة   أسري    مث 
 الكرام        وصحبو        وآلو
 األمس  يف  عرفتو  رجل  يف
 مالذا   لو     العلم     أخذ   قد

 رليزا   وقتو    يف     قرظُّتو
 كالغرفة     نفعها     يف    إلهنا
 صدود    مائو     عن    لو   وما
 يستبان    ادلكتوب   بدئو   من

 ىانية  جاءت" اخلمسُت" متمة
 بانت   ومنو"     قاضينا" بشرح
 باالستبصار    ادلعٌت       وناتج

 ادلنهاج  سَتة    من   خفي  دلا
 فوائدا       وستةً          عشرتَو

 شهرزور    فخمُ     الصالح  فابن
 

 ادلشهور   يف   األول    جامعها

                                                           
 بن عبدالرمحن الدين صالح عمرو اليب"  الشهرزورية"  اجملموعة بعد" الرجبية اخلمسُت" أصول من أصل ىي اليت ٔ

ََ ( ٕٙ" : )الرجبية"يف ولو ،( ٕ٘ٗٔ - ٖٗٙ: )  سنة ادلتوىف ، ادلوصلي الشهرزوري الكردي موسى بن عثمان  حديثَا
 مث ،( ٕٗ: ) إىل( األربعُت: ) يف( ٕٚٚٔ - ٙٚٙ: ) سنة ادلتوىف ، الدمشقي النووي شرف بن حيِت األمام أوصلها ،

 ابن ادلشهور ، احلنبلي البغدادي السالمي احلسن بن أمحد بن عبدالرمحن الدين لزين زيادة( اخلمسُت: ) متمة كانت
 . مجيعا - تعاىل - الل رمحهم ،( ٩ٖٖٔ - ٩٘ٚ: ) سنة ادلتوىف ، رجب
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 احلسناء   الستة    مث   عشرون
 النبوة       كلم        من      ألهنا

 بالتنامي"   اخلمسون"      ومتت
 التأليفا   هبا  القاضي أحسن  قد

 الدعاءا      لنا      الل       أذلمو
 

 علياء     مجعاؤىا     سنة    من 
 احلظوة   عليَّ    نال   من   ونور

 باىتمام     والدرس      حلفظها
 تصنيفا     بو     العهد     كسابق

 اجلزاءا     عنده    من      وزاده
 

 

 : وكتبو ىذا الق

 . مواله بو لطف – ادلوصلي القيسي العدواين إلياس بن زلمدعلي بن عبدالوىاب : الدكتور األستاذ

 : األحد:  يوم ؛ دلوصلا   

 . مٕٕٕٓ/ أيار - مايس/  ٩ٕ  -   هٖٗٗٔ/ شوال/  ٕٚ  
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 ادلرعشلي الرمحن عبد بن يوسف الدكتور األستاذ فضيلة تقريظ
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احلمد لل الذي أرسل رسولو باذلدى ودين احلق ليظهره على الدين كلو، وأنزل عليو القرآن الكرمي دستوراً 
واىتدت هبداه،  بوإليو وسبب العز ذلا يف الدارين إن متسكت  ذلذه األمة وجعلو بابًا من أبواب القربات

أّن  بعثو ربو رمحة للعادلُت ، ومن ومن رمحتو  الذى  زلمد العاقبوالصالة والسالم على الرسول 
اصطفى الل من عباده من ينقلوا لنا ىذه العلوم بأيادي أمينة، فبلغوا لنا ىذه العلوم بسندىا ادلتصل دون 
زيادة أو نقص أو حتريف، وقد صدق اإلمام أمحد ابن حنبل حينما قال كل العلوم سوى القرآن مشغلة إال 

: أَنَّو َقْد   بِوِ َوأَُقوُل ُمْسَتِعيًنا   استخَت الَل ، َوبُ ْعٌد : فَِإينَّ ادلوىل عظيم األجر فجزاىمالفقو واحلديث، 
بشرح األربعُت النووية مع تتمة احلافظ ابن رجب على األربعُت النووية، وقد  َأنَّ أَق َْومَ منذ فًتة َوَقَع يف قَ ْلِب 

عها الرجبية، وأصل ىذا الكتاب ىو ستة وعشرون حديثًا مج باخلمسونعرفت ىذه األحاديث مجيعها 
ادلعروف بابن الصالح، مث أخذىا اإلمام النووي وزاد عليها  الشهرزورياإلمام أبو عمرو عثمان بن موسى 

حىت وصلت إيل أثنُت وأربعُت حديثًا ومساىا األربعُت، مث أخذىا احلافظ ابن رجب وشرحها وضم إىل 
  ىفن حديثاً، وقد ذكرت ذلك مثانية أحاديث من جوامع الكلم من أنواع العلوم واحلكم فبلغت مخسو 

كتايب الوجيز ادلختصر شرح األربعُت النووية، وذكرت بعض من شرحها وبينت فضل اإلمام النووي وىو 
ذو قدم راسخة يف السنة ادلطهرة وآثاره فيها محيدة ومكانتو فيها مكانة الراسخُت يف العمل، وقد مجع ىذه 

بالقبول واالستحسان  العماءسالم لذا تلقاىا على أصول األحكام وشرائع اإل امشلتاألحاديث اليت 
بالشرح والبيان، وكان ممن شرحها وزاد على األربعُت حىت أوصلها إىل مخسون حديثًا ىو اإلمام  وتعهدوىا

مثانية أحاديث تشتمل ما ابن رجب فكان حقًا علّي شرح وبيان مدى عظمة ىذا احلافظ الذي انتقى 
اشتملتو األربعُت من حكم ومقاصد وأصول األحكام وشرائع اإلسالم، وكما ذكرت آنفًا بأن اإلمام 
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لو قدم راسخة يف السنة النبوية واللغة العربية وغَتىا وىو قدم راسخة فكذلك احلافظ ابن رجب النووي 
وقد شرح ىذه األحاديث عدد من األئمة واحلفاظ ممن لو مكانة راسخة بُت العلماء والراسخُت يف العلم، 

والشيوخ، وقد استفدت كثَتًا من كتاب فتح القوي ادلتُت يف شرح األربعُت وتتمة اخلمسُت للنووي وابن 
وكتاب مجيل ولطيف والشرح الصويت لفضيلة الشيخ صاحل  رجب رمحهما الل تعاىل، وىو شرح ماتع

يت لكتابة ىذا الشرح بعد طول توقف عن الكتابة ىو أخي زلمد العصيمي، ىذا واحلق أقول أن سبب عود
ابن شيخي وأستاذي ومعلمي حسن رمضان، وطلب مٍّت أن أقوم بشرح تتمة احلافظ ابن رجب على 

بعد ذكر معاين  جيةتاعلى الطريقة اإلستن يعلى نفس منوال الوجيز ادلختصر أ األربعُت النووية شرحاً وجيزاً 
ع عدم إخالل بادلعاين وانتقاء األلفاظ العذبة الرصينة الواضحة ادلعٍت، وذلك ليسهل ادلفردات اللغوية م

حفظها وسردىا ويتسٌت لطالب العلم أن يعلموا ما يف مجلة ىذه األحاديث من فوائد ودرر ومقاصد 
 سامية قد اشتملت عليها، وتكون حجة دلن ثبطت ووىنت عزميتو، ومن ال يدرك كلو ال يًتك جلو، سائالً 

 الل تعاىل أن جيعلو عمالً خالصاً لوجهو الكرمي .
 
 
 

  وصلى الل على سيدنا زلمد وآلو وصحبو وسلم 

 العلم  وكتبو خودمي

 أمحد حسن زلمد القاضي

ٕٕ  ٖٔٗٗ ه 
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 الحديث األول

: }احلقوا الفرائض بأىلها، فما أبقت الفرائض ، قال: قال َرسول الل َعِن اْبِن َعبَّاٍس 

 فألوىل رجل ذََكٍر{ أخرجو البخاري ومسلم .

 الشرح وبيان معاين ادلفردات : 

، وىي : النصف، والربع، والثمن، والثلثان، : األنصاب ادلقررة ىف كتاب الل  الفرائض

 والثلث، والسدس . 

 .  : أي من يستحقها كما ورد ىف كتاب الل  بأىلها

 .  كل صاحب فرض نصيبو ادلقرر واحملدد لو شرعاً : أي ما بقى بعد أخذ  فما أبقت الفرائض

 : أي فألقرب رجل يف النسب إىل ادلورث .فألولى رجل 

 ويستفاد من احلديث :

 ( أن ما يبقى بعد الفروض للعصبة ، وإذا استغرقت الفروض الًتكة فال شيء للعاصب . ٔ)

 ( تقدمي األقرب فاألقرب ، فال يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب . ٕ)
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 الحديث الثاني

أخرجو البخاري  }الرََّض     اَعُة حُتَريُم َما حُتَريُم اْلوالَدُة {قَاَل:  ، َعْن النَِّبي َعْن َعاِئَشَة 

 ومسلم .

 الشرح وبيان معاين ادلفردات :

 : بفتح الراء ، ىو اإلرضاع .  الرضاعة

 : مثل ما حترمو الوالدة .ما تحرم الوالدة 

 احلديث : ويستفاد من

 ( أن الرضاع كالنسب يف التحرمي .ٔ)

( أّن إمجاع العلماء ىف ىذا األمر يتعلق بتحرمي التناكح وتوابعو، وتنزيلهم منزلة األقارب يف ٕ)

 حل حنو نظر وخلوة وسفر، ال يف باقي األحكام كادلَتاث ووجوب اإلنفاق وحنو ذلك .
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 الحديث الثالث

ِإنَّ الل {َعاَم اْلَفْتِح َوُىَو مبَكََّة َوُىَو يَ ُقوُل:  ، أَنَُّو مسََِع َرُسوَل الل َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد الل 

َتِة اْلَميْ َوَرُسوَلُو َحرََّم بَ ْيَع اخْلَْمِر َواْلَمْيَتِة َواخْلِْنزِيِر َواألْصَناِم، َفِقيَل: يَا َرُسوَل الل أَرَأَْيَت ُشُحوَم 

 قَاَل فَِإن ََّها يُْطلَّى هِبَا الس ُفُن، َويُْدَىُن هِبَا اجْلُُلوُد، َوَيْسَتْصِبُح هِبَا النَّاُس ؟ قَاَل: ال، ُىَو َحرَاٌم، مُثَّ 

َفَأَكُلوا ِعْنَد َذِلَك: قَاَتَل الل اْليَ ُهوَد، ِإنَّ الل َحرََّم الُشُحوَم، َفَأمْجَُلوُه، مُثَّ بَاُعوُه،  َرُسوُل الل 

 أخرجو البخاري ومسلم . }مَثََنُو 

 الشرح وبيان معاين ادلفردات :

 : سنة مثان من اذلجرة، حيث كان فتح مكة .عام الفتح 

 : بفتح ادليم، أي ما زالت عنها احلياة ال بزكاة شرعية )ذبح حالل( . الميتة 

مجع صنم، قال اجلوىري: ىو الوثن، وقال غَته : الوثن مالو جثة، والصنم ما كان  :األصنام 
 مصورا . 

 : أي أّن بيعها حرام )أي حيرم االنتفاع بو( . ىو حرام 

 : أذابوه، وأحسنوا فيو .  جملوه

 ويستفاد من احلديث :

 ( حرمة بيع اخلمر وادليتة واخلنزير واألصنام . ٔ)

تفاع بو حيرم بيعو وأكل مثنو )أي انتفعوا مبالو بعدما أخذوه( وىذا عام يف  ( ما حرم الل االنٕ)
 كل ما كان ادلقصور من االنتفاع بو حراما .
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 الحديث الرابع

بَ َعثَُو ِإىَل اْلَيَمِن، َفَسأََلُو  َأنَّ النَِّبي {، َعْن َأيب بُ ْرَدَة، َعْن أَبِيِو، َعْن َأيب ُموَسى األْشَعرِيي 

قَاَل: َعْن َأْشرِبٍَة ُتْصَنُع هِبَا، فَ َقاَل: َوَما ِىَي ؟ قَاَل: اْلِبْتُع َواْلِمْزُر، َفِقيَل أَليب بُ ْرَدَة: َما اْلِبْتُع ؟ 

 خرجو البخاري .أ }نَِبيُذ اْلَعَسِل، َواْلِمْزُر نَِبيُذ الشَِّعَِت، فَ َقاَل: ُكل  ُمْسِكٍر َحرَاٌم 

 الشرح وبيان معاين ادلفردات :

 : نبيذ العسل . الِبْتع  

 : نبيذ الشعَت . الِمْزر  

 : أي ما سبباً ىف غياب اإلنسان عن الوعي بو . م سِكر  

 : أي زلرم بنص القرآن إلندارجو حتت اخلمر .حرام 

 ويستفاد من احلديث :

يولو اإلمارة إال لكونو عامال فطنا مل ، ألن النب ( فضيلة أيب موسى األشعري ٔ)

 حاذقا .

( حترمي تناول مجيع أنواع ادلسكرات، سواء كانت من عصَت العنب أو غَته، كما ورد ىف ٕ)

 ىذا احلديث .

( إن علة التحرمي ىو اإلسكار وغياب العقل فأقتضى ذلك حترمي ما يسكر، ولو مل يكن ٖ)

 شرابا كاحلشيش وحنوىا .
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 الحديث الخامس

َما َمأل آَدِمٌي ِوَعاء َشرّاً {يَ ُقوَل:  ، قَاَل مسَِْعُت َرُسوَل الل َعِن اْلِمْقَداِم ْبَن َمْعِد َيْكِرَب 

ِمْن َبْطِنِو، ِِبَْسِب اْبِن آَدَم ُأُكالٌت يُِقْمَن ُصْلَبُو، فَِإْن َكاَن ال زَلَالََة، فَ ثُ ُلٌث ِلطََعاِمِو، َوثُ ُلٌث 

رواه اإلمام أمحد والًتمذي والنسائي وابن ماجو، وقال الًتمذي  }لِنَ َفِسوِ  ِلَشرَاِبِو، َوثُ ُلثٌ 

 حديث حسن .

 الشرح وبيان معاين ادلفردات :

 : أي تكفيو لسد جوعو وملئ الرمق، وإمساك القوة .بحسب ابن آدم أكالت 

 : ظهره ليتقوى على الطاعة . يقمن صلبو 

 من التجاوز عما ذكر فلتكن أثالثا .  فإن كان ال زلالة :

 : مأكولو جيعلو لو . فثلث لطعامو 

 : مشروبو جيعلو لو . وثلث لشرابو 

 : بالتحريك يدعو لو ليتمكن من التنفس، وحيصل لو نوع صفاء ورقة . وثلث لنفسو 

 ويستفاد من احلديث :

 ها .( عدم التوسع يف األكل والشرب ، وىذا أصل جامع ألصول الطب كلٔ)

( قلة الغذاء وترك االمتالء من الطعام توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس ٕ)

 وضعف اذلوى والغضب .
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 الحديث السادس

أَْربٌَع َمْن ُكنَّ ِفيِو َكاَن ُمَناِفقاً، َوِإْن َكاَنْت {قَاَل:  ، َعْن النَِّبي َعْن َعْبِد الل ْبِن َعْمرو 

ُهنَّ  ِفيِو َكاَنْت ِفيِو َخْصَلٌة ِمَن الن ََّفاِق َحىتَّ َيَدَعَها: َمْن ِإَذا َحدََّث َكَذَب، وِإَذا َأْوَعَد َخْصَلٌة ِمن ْ

 أخرجو البخاري ومسلم . }َأْخَلَف، وِإَذا َخاَصَم َفَجَر، َوِإَذا َعاَىَد َغَدرَ 

 الشرح وبيان معاين ادلفردات :

 : أي من ىؤالء اخلصال األربع .  أربع ... منهن

 : أي حىت يًتكها . حتى يدعها 

 : أخرب عن ماضي األحوال . حدث 

 : مل يف مبا وعد .  أخلف

 : أي ازداد ومال يف اخلصومة عن احلق ، واحتال يف رده .  فجر

 : أي نقض العهد وادليثاق .  غدر

 ويستفاد من احلديث :

 ق اخلبيةة اليت يرجع إليها أصول النفاق األصغر .( التحذير من التخلق هبذه األخالٔ)

( أّن النفاق ىف ىذا احلديث ىو نفاق العمل )النفاق األصغر( وليس النفاق األكرب وىو ٕ)

 من إظهار احملبة لإلسالم واإلميان وإبطان ما يناقضو . ما كان ىف عهد النب 

 ( احلث على سالمة القول والفعل والنية .ٖ)

 د القول بالكذب وفساد النية باإلخالف وفساد الفعل بالغدر . ( أّن فساٗ)
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 الحديث السابع

طَّاِب  َلْو أَنَُّكْم تَ وََكْلُتْم َعَلى الل َحقَّ تَ وَك ِلِو َلَرَزَقُكْم {قَاَل:  ، َعْن النَِّبي َعْن ُعَمَر ْبِن اخلَْ

َر تَ ْغُدو مِخَاصاً َوتَ ُروُح ِبطَاناً  رواه اإلمام أمحد والًتمذي والنسائي وابن ماجو  }َكَما يَ ْرَزُق الطَّي ْ

 وابن حبان يف صحيحو واحلاكم، وقال الًتمذي حديث حسن صحيح .

 فردات :الشرح وبيان معاين ادل

دون غَته، مع اإلميان بأنو ال يعطي  : باالعتماد على الل لو توكلتم على اهلل حق توكلو 

 . وال مينع وال ينفع سوى الل 

 : ضامرة البطون من شدة اجلوع عند خروجها للبحث عن ما يسد جوعها . خماصا 

 : ترجع آخر النهار ممتلةة البطون . تروح بطانا 

 احلديث :ويستفاد من 

 ( فضيلة التوكل وأنو من أعظم األسباب اليت يستجلب هبا الرزق ويدفع عنك الضر .ٔ)

( أن التوكل ال ينايف النظر إىل األسباب كاخلروج والبحث عن العمل وكسب الرزق من ٕ)

 جد وكد .
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 الحديث الثامن

َرجٌل فَ َقاَل: يَا َرُسوَل الل ِإنَّ َشرَاِئَع اإلْسالِم  أََتى النَِّبي  {قَاَل: َعْن َعْبِد الل ْبِن ُبْسٍر 

، فَ َباُب نَ َتَمسَُّك ِبِو َجاِمٌع ؟ قَاَل: ال يَ زَاُل ِلَساُنَك َرْطبًا ِمْن ذِْكِر الل  }  َقْد َكثُ َرْت َعَليَّ

 أخرجو اإلمام أمحد بن حنبل هبذا اللفظ .

 الشرح وبيان معاين ادلفردات :

: ليسهل عٍت أداءىا وحيصل بو فضل ما فات منها من غَت جامع فباب نتمسك بو 

 الفرائض دون االكتفاء بو عن الفرائض والواجبات . 

: وىى توحيده واخلوف منو وكثرة الذكر وأفضلها ال إلو إال الل ، دلا ورد يف  من ذكر اهلل 

ادخلوا اجلنة من ذكرين يوماً ”يف احلديث القدسي الشريف :  األحاديث ادلتواترة كقولو 

)من كان آخر كالمو ال إلو إال الل دخل اجلنة( ،  وقول النب ” أو خافٍت يف مقام 

 وحديث البطاقة .

 ويستفاد من احلديث :

 ( فضل ادلداومة على ذكر الل تعاىل .ٔ)

 اجلنة، والنجاة من النار وادلهالك . ( أّن كثرة ذكر الل سبب استحقاق النعيم ودخول ٕ)

 ( البحث عن األعمال الصاحلة وحتصيل احلسنات بأقل األفعال .ٖ)
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 {إجازة خاصة بكتاب املختصر الوجيس}

خص ىذه األمة بعلو اإلسناد، وجعل علمائها مرجعًا للعباد وحفظة للشريعة  الذى احلمدلل
خَت الورى من  ادلطهرة من أىل الزيغ والعناد، وجعل سندىم متصاًل إىل سيدنا زلمد 

القائل : )بلغوا عٌت ولو آية( وعلى آلو  علماء ونقاد، والصالة والسالم على سيدنا زلمد 
 التابعُت ذلم بإحسان إىل يوم القيامة أما بعُد: وصحبو من خصوا بالعناية، و 

 .  مجهورية مصر العربية -مبحافظة البحَتة   ادلقيم   أمحد حسن زلمد القاضيفيقول/ 

 ،                       ب    ادلقيم                                 أّن األخ الفاضل/ 
) درس عندي / قرأ علّي / مسع مٍّت أو قرئ علّي وىو يسمع / طلب مٍّت اإلجازة وجاءين 

        وذلك يوم: ادلختصر الوجيز يف شرح تتمة احلافظ ابن رجبب    ( كتايب ادلوسوم يف
ه،  وطلب مٍّت اإلجازة، فلم يسعٍت غَت إسعاده لنيل ٗٗٔسنة         من شهر    ادلوافق:

حصول دعوة منو عن ظهر الغيب وتكثَت سواد أىل العلم، لذا فقد أجزتو، مراده طمعًا يف 
ومن حضر معو إجازة خاصة صحيحة صرحية بشرطها ادلعترب عند علماء احلديث واألثر، 

من يراه أىاًل لإلجازة بشرط التثبت عند القول، ولزوم  وأذنت لو أن يرويها عٍّت وجييز هبا
 ال أعلم . ادلراجعة، وأن يقول فيما ال يعلم

  وقد حضر اجمللس :
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 {اخلامتة}
مضمونو على مجلة من  احلمدلل الذى يسر إخراج ىذا الكتاب لنا، والذي حيوى ىف

األحاديث النبوية ادلشهورة )تتمة احلافظ ابن رجب( اليت أنزذلا العلماء منزلة القبول 
واالستحسان، وقد احلقت هبا مجلة من الفوائد معنياً بو الطالب ادلبتدئ، وىذا اجلزء مع صغر 

أيسر  حجمو لكنو حيوى ىف مضمونو الدرر، وقد اختصرتو من عدة شروحات انتقيت منها
االساليب وأجزل العبارات، لذا أنصح أىل العلم بقراءتو والتعلم منو، ونأمل منكم بعد 

 قراءتكم ومطالعتكم ذلذا الكتاب ادلسامهة معنا ىف نشره .
 

وأشكر كل من ساىم يف إخراج ىذا العمل وال أنسى والدي، وشيوخي األجالء الذين 
وخلقيًا وعلميًا من خالل الدروس العلمية تعلمت منهم واستفدت منهم كثَتًا جدًا ادبيًا 

وغَتىا، وأقول ذلم : جزاكم الل خَتاً وأجركم على الل، ىذا وما كان من صوابا فمن الل، وما  
كان خطأ فمنا ومن الشيطان، وقد أصاب ادلزين رمحو الل حُت قال: )لَّْو ُعوِرَض ِكَتاٌب 

ُر ِكَتاِبِو(؛ وقد أحسن الشاعر َسْبِعَُت َمرٌَّة َلُوِجَد ِفيِو َخطَأٌ َأَب   اللُ َأْن َيُكوَن ِكَتاٌب َصِحيحاً َغي ْ
 زلمد مصطفي احلمام رمحو الل حينما قال:

  

 َعلََّمْتٍِت احْلََياُة َأينََّ َمْهَما

 

  أَتَ َعلَّْم َفاَل أَزَاُل َجُهواَل 

 
 

ىذا الكتاب خطأ أو عبارة من األفضل تعديلها أن  لذا أرجوا من كل أخ ناصح وجد ىف
 يبلغٍت ذلك، والل ادلوفق واذلادي ال آلو إال ىو،،،

 كتبو   

 أمحد حسن زلمد القاضي
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