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 مقدمة
 :, أما بعد ومن اهتدى هبداهاحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه بسم هللا الرمحن الرحيم , 

 يف هذه اخلرائط قسمان: أن ما ذكر هللا , واعلم سلمك مسيتها خرائط الزاد - هللا مؤلفه وجزاه عنا خري اجلزاء رحم -ملنت زاد املستقنع  ه خرائط ذهنيةفهذ   

  ., ويكون هذا القسم داخل مربعات الفروع هو األصل يف اخلريطةهذا و  , وفقه هللا كما وردت يف حتقيق الشيخ عبداحملسن القاسم  عبارة الزادنص هو  :األول   

 : اوهذ املسألة تفريع ليسهل صيغ بغري عبارة املؤلفأو , زايدة إيضاح ما كتب ل :الثاين   

 .اتكون خارج املربعيإما أن  -
  عبارة الزاد.تلط بخيلكي ال ووضعته بني قوسني ,  اداخلهيكون أو  -

  دا أن قدمت وأخرت, لكن حصل يف أبواب قليلة جواألصل أنين ألتزم ترتيب الزاد وال أقدم مسألة على مسألة أو كلمة على كلمة , وهذا هو الغالب األعم 
  . , مع عدم اإلخالل بعبارة الزاد  كما يف أول كتاب الطهارة )املياه( وكباب سجود السهو

لطالب  ملرضاته انفعا   افقا  لوجهه مو  أن جيعل هذا العمل خالصا   هأسألو , ه تيسري  فإين أمحد اَّلله وأشكره على ساعة ترجى فيها اإلجابةيف  هذه املقدمةويف خامتة 
 الفاضلشيخي سبحانه أن جيزي  , كما أسألهاألعلى الرمحة واملغفرة وأن جيعل قربيهما روضة من رايض اجلنة وأن يرزقهما الفردوس لوالدي الكرميني  سألهأو  ,م العل

 جيعلك من العلماءو ويهديك ويسددك  -أخي القارئ  -يوفقك , كما أسأله أن  عين خري اجلزاء وأن يبارك له يف علمه وعمله وعقبه حممد بن عبدهلل املعيوف
 أخوكم .نيعوصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمج الرابنيني الذين تعّلموا فعملوا مبا َعِلموا مث عّلموا وصربوا على ذلك ,

 العشبانزيد بن حممد بن زيد 

 هـ 5/2/1441عصر اجلمعة 
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