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Sticky Note
هذا الكتاب المعنون "مفاضلة لغوية" هو هدية من المؤلف إدريس بن الحسن العلمي رحمه الله... ابتغى صاحبه الأجر من الله سبحانه وتعالى... فبادر ببيع قلمه لرب العزة وطبع ونشر ووزع كتبه مجاناً... وكان يتمنى أن تعم فائدتها في موقع على الشبكة العالمية... وكنت أحدثه عن الكتاب الالكتروني... ولم يكن والدي يتصور ذلك... فلتقر عينه بهذا الإخراج ضمن سلسلة اللسان في صيغتها الالكترونية... ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الأجر لصاحبه ولكل من سعى في نشر هذه السلسلة التي تدافع عن لغة القرآن... وحسبنا هذه النية خالصة لوجه الله عز وجل لا نسأل عليها أجرا ولا جاهاً ولا حظوة إلا منه عز من قائل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة... اللهم اجعله علماً ينتفع به... ودعاءا صالحاً غير مقطوع لوالدي رحمة الله عليه. خطه العبد الفقير لمغفرة الله ولد المؤلف: الدكتور أمل العلمي. في فاس المحروسة برعاية الله.    
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