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مقدمة النارشالحمد لله رب العاملني، وصىل الله عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني.أما بعد، فما تفتأ العبيكان للنرش تتطلع بني الفينة
واألخرى ويف خضم ازدحام األعمال إىل تطوير املحتوى وتقديمه للقراء والباحثني وطلبة العلم بطرق جديدة ومبتكرة،ويف لقاء شخيص جمع
مدير إدارة النرش والرتجمة األستاذ محمد بن عبدالله الفريح والشيخ الفاضل عبدامللك بن محمد الجارس، اقرتح الشيخ الجارس إعادة طباعة
كتاب )الروض املربع برشح زاد املستقنع( بشكل جديد وعرصي.وبعد عرض املوضوع عىل الزمالء يف إدارة النرش رأينا من األنسب عمل
جلسات عصف ذهني لتطوير الكتاب وخدمته بشكل جذري بمساعدة املعتني، فتفتقت أفكار الزمالء عن عدد من طرق التطوير املبتكرة
وأساليبه التي قاربت 14 طريقة اختلف فيها املتن الحايل عن السابق، والتي تهدف إىل توضيحه وتسهيله دون إضافات عمّا ذكره املاتن
والشارح، وهو من قبيل خدمة هذا املتن؛ ملا له من املنزلة الرفيعة عند أهل االختصاص.ثم استقرت جميع اآلراء واألفكار، واتفقت عىل إخراج
الكتاب بحلتني بهيجتني جميلتني:أُوالهما: هذه الحلة القشيبة التي روعي فيها الناحية التفاعلية يف التدريس والتلقي، بحيث احتوى الكتاب عىل
مساحات واسعة للتعليق والتهميش والرشح واإلضافة.والثانية التي ستخرج يف مرحلة الحقة -إن شاء الله- وهي موجهة لغري الطالب،
ومخرجة بالطريقة نفسها إال أنها دون مساحات أو أسطر فارغة للتعليق والرشح والكتابة.وال يفوتنا يف هذه العجالة أن نشكر كلَّ من أسهم
بفكرة أو معلومة أو مقرتح أو إضافة سواء من أعضاء هيئة التدريس الذين اطلعوا عىل نماذج العمل، أو الطالب الذين وُزِّعت عليهم هذه
النماذج ألخذ آرائهم، وأفادونا مشكورين ببعض املالحظات والنصائح التي كان لها كبري األثر يف تجويد الكتاب وتمتينه وإخراجه بأفضل
للنرشممكنة.  العبيكان طريقة 
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