
 الكتب والط�عات ومناهج المؤلفین 
 )المص�اح المنیر(كتاب االكتفاء �

 
لسهولته ولترتی�ه ولوضوح ع�ارته، فهل �غني  )المص�اح المنیر(أرجع دائًما إلى كتاب  السؤال:

 هذا الكتاب عن غیره؟
، و�عطي الفائدة من -كما قال السائل-سهٌل في ترتی�ه وفي ع�ارته   )المص�اح المنیر( :الجواب

یخدم كتاً�ا فقه��ا؛ ألنه  )المص�اح المنیر( وهو أنَّ  ،تن�ه طالب العلم ألمرلكن ین�غي أن یَ  ،قرب
 ، فهو یخدم كتاً�ا فقه��ا،)شرح الوجیز�فتح العز�ز ـ(المسمى ب )الرافعي الكبیر(في غر�ب أحادیث 

 ،فهو متأثر �الفقة الشافعي ،ه للمفردات الغر��ة من جهة َنَظِر مؤلف الكتاب األصليو��انُ ه وشرحُ 
ِزىِّ  )الـمـُْغِرْب (وُقْل مثل ذلك في  المطلع في تحر�ر ألفاظ (و ،صطالحات الحنف�ةمتأثر �ا للُمَطرِّ

وهو  ،للموفق ابن قدامة )المقنع(�عتمد اصطالحات ، و أ�ًضا متأثر �اصطالحات الحنابلة )المقنع
 بلوالكتب المتأثرة �االصطالحات �ستفید منها طالب العلم، ال �قال: إنها ُتترك،  .ود ومطبوعموج

ُف في حق�قته الشرع�ة بین ُیختلَ  ُلغويٌّ  لب معنىً فإذا طُ  ،مع المقارنة �غیرها لكن �ستفاد منها 
وٕاذا كان شافع��ا  ،وٕاذا كان المؤلف حنف��ا فهو متأثر �مذهب الحنف�ة ،عتمد علیها المذاهب فإنه ال �ُ 

رجع إلى فإما أن یُ  ،وٕاذا كان حنبل��ا فهو متاثر �مذهب الحنابلة ،فهو متأثر �مذهب الشافع�ة
رجع إلى الكتب األصل�ة أن یُ  -وهذا أولى–وٕاما  ،نظر ما تتفق عل�ه وتجتمع عل�هیُ فالكتب كلها 

 )التهذیب(منها  ،فالكتب المتقدمة من كتب اللغة موجودة ،قبل التأثر بهذه المذاهب فْت لِّ التي أُ 
كتب متقدمة  هذه ،للجوهري  )الصحاح(وأ�ضا  ،لألزهري وهذا من أنفس الكتب في هذا ال�اب

ُن�ِّه و ُوجد عل�ه �عض المالحظات،  )، فقدالصحاح(ال س�ما  الحظ ال تخلو مما یُ ولكن وموثوقة 
كتب الو�كون اعتماده على  ،هتم �الكتب المتقدمةفطالب العلم عل�ه أن یَ  ،َبل أهل العلمعلیها من قِ 

 .متأخرة إذا أراد شیًئا زائًدا على ما وجده في الكتب المتقدمةال
وٕاذا كان  ،)تاج العروس(و ،)لسان العرب( :هناك كتب جوامع جمعت الكتب المتقدمة مثل

من المواد الشيء القلیل الذي ال �كفي طالب العلم لِقدمه فقد ز�د عل�ه ممن جاء  )الصحاح(في 
الذي �شتمل على ثمانین ألف  )لسان العربـ(بین كتب اللغة ك قْت ووفَّ  والكتب التي جمعْت  ،�عده

و�أخذ  ،طالب علم، لكن �كون معوله في األصل على الكتب المتقدمة ا مادة ال �ستغني عنه
الذي قالوا: إن ف�ه مائة وعشر�ن  )تاج العروس(أو  )لسان العرب(علیها من مثل  القدر الزائد
هذه كتب جوامع  ،ستون ألف مادة -كما قالوا-على ِصغر حجمه ف�ه  )القاموس(و ،ألف مادة

 غني عن كتب المتقدمین.یهتم بها طالب العلم، لكنها ال تُ فأكثر من كتاب  جمعْت 
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