
 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 على �تب المتأخر�ن في اللغة االعتماد

 
 ،لحظ اعتماد طالب العلم واهتمامهم �كتب المتأخر�ن من أهل اللغةأنا طالب علم وَأ :السؤال

 فما نصیحتكم؟ ،قابل ذلك إهمال لكتب المتقدمین�ُ 

األئمة المتقدمین الذین أخذوا اللغة عن ل الجمیع في اللغة على شك أن األصل ومعوَّ  ال :الجواب
ثم جاء  ،عاشروا العرب وسكنوا معهم وعاملوهم وتلقوا اللغة عنهم ودونوها في مصنفاتهم ،أهلها

 ،المتأخرون وجمعوا بین مصنفات المتقدمین وخرجوا �مصنفات فیها شيء من التوسع والجمع
المتقدمین لم تتأثر �مذاهب ال أصلیة وال كتب ، فل علیهالمتقدمین هي األصل والمعوَّ لكن �تب ا

لكن المشكل في  ،ینقلون اللفظ ومعناه �ما هو عند العرب ،ثر عن العربفهي على ما أُ  ،فرعیة
–المتأخر�ن أنهم مع محاولة الجمع بین ما جاء في �تب المتقدمین تأثروا �المذاهب األصلیة 

ظهر أثره على المعاني االصطالحیة، نه �َ شك أ والتأثر �المذاهب ال ،و�ذلك الفرعیة -العقد�ة
فإذا أردنا أن نأخذ تعر�ف الخمر  ،المعاني االصطالحیة تتأثر �المذاهب شعروا أو لم �شعرواف

وأ�ًضا مسائل االعتقاد  نحو ذلك، وأخذناه من شخص تأثر �مذهب الحنفیة أو مذهب الشافعیة أو
في أثر ذلك سواء �ان ذلك في �تب اللغة أو أُلِّف في اللغة من مبتدعة تأثروا �عقائدهم وظهر 

لِّف في خدمة أما �النسبة لما أُ  ،غر�ب الحدیث أو في غر�ب القرآن �ل هذا تأثر بهذه المذاهب
زي تأثر �مذهب أبي حنیفةل )المغرب( فمثًال: ،مذاهب معینة وهو �شرح اصطالحات  ،لـُمَطرِّ

وسهولة الوصول  ،اول طالب العلم له �كثرةوتد ،رغم شهرته )المصباح المنیر(و�ذلك  ،الحنفیة
وهو �شرح غر�ب �تاب في مذهب اإلمام  ،إلى معاني المفردات فیه إال أنه تأثر �مذهب الشافعي

وال  ،طالب العلم علیه أن یر�أ بنفسه عن هذه الكتب التي فیها شيء من التأثر :أقول ،الشافعي
�كون على حذر من و فیها فوائد لكن ینتبه  ،وجودها مثل عدمها أن همل أوأنها تُ  هذا �عني

هل  ؟هل هو الطهر أو الحیض )القرء( :مثًال ف ،االصطالحات التي ظهر األثر فیها للمذاهب
هذا تأثر �مذهب  )؟المطلع على ألفاظ المقنعمن (أو  )المنیر(المصباح تأخذ المعنى من 

لو قرأت  ،ه �عین االهتمام والعنا�ةنظر فیمثل هذا ال بد أن یُ  ،وهذا تأثر �مذهب أحمد ،الشافعي
 ال -كتب المتقدمین- ،بن سیدهال )المحكم(في  ،لألزهري  )تهذیب اللغة(في  ،)الصحاح(في  مثًال 

�سبب  ذاه لشارع �للوقد تقع في شيء مما ال �كون مقصًدا  .شك أنك تسلم من هذا االنتقاد
عن المذاهب األصلیة  الفقهیة فضًال ذا �النسبة للمذاهب ه ،االعتماد على �تب المتأخر�ن

 والعقد�ة.
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