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إجالل شيخ اإلسالم لشيخ النحاة !!
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني ،وبعد:
شيخ النحـاة سيبويه ،بأسـاليب منوعة،
حىل هبا شيخ اإلسالم ابـن تيمية َ
فهذه بعض عبـارات الثناء والتقديـر التي ّ
منها ذكره اسمه يف مرسد رؤساء العلوم مقرونا باألئمة ،منظوما مع الكبار يف سلك رفعة الشأن والنباهة ،واحتجاجه
به يف معرض املحاجة واملباحثة ،ومنها تنوهيه بكتابه ووضعه إياه يف مرتبة ال يزامحه فيها مصنف يف هذا الفن.
وهذه الـنصوص توضح بجالء أن القـصة املشهورة بني شـيخ اإلسالم ابن تيمية وبني أيب حـيان النحوي ال ترتجم
النظرة احلقيقية لشيخ اإلسـالم يف شيخ النحاة ،وال يسوغ التمسك هبا مقابل مـا يكرره  -والتكرير يقتيض التقرير-
يف كتبه ورسـائله من تعظيم سيبـويه وكتابه ،ومن ضمن كـتبه التي نوه فيهـا بمكانة كـتاب سيبويه كـتاب النبوات
()1

الذي رجح حمققه الشيخ الدكتور  :عبد العزيز بن صالح الطويان أنه آخر ما ألفه .

وقد ق ّعد شيخ اإلسالم قاعـدة حسنة كان هو ممن تـشملهم ،فقال" :بل كتاب سيبـويه يف النحو إذا فهمه اإلنسان
()2

كان لسيبويه يف قلبه من احلرمة ما مل يكن قبل ذلك" .
ومعلـوم أنه ممن فهم الكتاب وانـتفع به ،وارتضع من حمض دِ َر ِره ما كـان له أحسن األثر يف تكـوينه العلمي ،وقد
()3

ورد يف ترمجته أنه قرأ العربية عىل بعض شيوخهَ ،وأخذ يتَأ َ َّمل كتاب ِسيبَ َو ْيه َحتَّى فهم ِيف النَّ ْحو .

فكان حريا أن يستكن يف صدره لسيبويه من احلرمة واإلجالل ما يليق ملثله من مثله ،وكذلك كان.
والـنصوص التـالية مجعتهـا من جمموعـة "كتب ابن تيمـية" يف برنـامج املكتبـة الشاملـة ،أشكر القـائمني عليهـا شكر
الروايب اهلامدة للمزن اهلاملة!!
 -1قال شيخ اإلسالم ابـن تيمية :فلو قـال قائل :إن هارون ويوشع وداود وسـليامن كانوا أنبيـاء ،وموسى مل يكن
نبيـا ،أو أن داود وسليامن ويوشع كـانوا أنبيـاء ،واملسيح مل يكن نـبيا ،أو قال مـا تقوله السـامرة :إن يوشع كـان نبيا،
ومن بعـده كداود وسليـامن واملسيح مل يكـونوا أنـبياء ،أو قـال ما يقـوله اليهـود :إن داود وسليامن وأشعيـا وحبقوق
ومليخا وعـاموص ودانيال كانـوا أنبياء ،واملسيح بن مـريم مل يكن نبيا ،كان هـذا قوال متناقضـا معلوم البطالن ،فإن
الذين نفـى هؤالء عنهـم النبوة أحـق بالنبـوة وأكمل نبـوة ممن أثبتـوها له ،ودالئل نبـوة األكمل أفضـل ،فكيف جيوز
إثبات النـبوة للنبي املفضـول دون الفاضل؟ وصار هـذا كام لو قال قـائل :إن زفر وابن القاسم واملـزين واألثرم كانوا
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فقهاء ،وأبا حنيفة ومـالكا والشافعي وأمحد مل يكونوا فقهـاء ،أو قال :إن األخفش وابن األنباري واملبد كانوا نحاة،
()4

واخلليل وسيبويه والفراء مل يكونوا نحاة .

 -2وقال :فإن العرب مل يعرف عـنهم أهنم استعملوا لفظ الكلمة والكالم إال يف اجلـملة التامة ،وهكذا نقل عنهم
()5

أئمة النحو كسيبويه وغريه .
 -3وقال :فإن الرسل قد جاءوا من العلم والبيان يف األمور اإلهلية ما يكون يف حكمة اليونان معه من جنس نسبة
()6

طب العجائز إىل طب أبقراط ،أو من جنس نسبة ملحة اإلعراب إىل كتاب سيبويه .
 -4وقـال :ومما يبني ما تـقدم ما ذكره سـيبويه وغريه من أئمـة النحو :أن العرب حيكـون بالقول مـا كان كالما ال
()7

حيكون به ما كان قوال .

()8

 -5وقال :وقد يكون املنصوب عىل التمييز معرفة ،وهذا مل يعرفه البرصيون ومل يذكره سيبويه وأتباعه .
واملبز يف ٍ
ال عىل النبوة؛ فكتاب
فن من الفنون يقـدر عىل ما ال يقدر عليـه أحد يف زمنه ،وليس هذا دلـي ً
 -6وقـالّ :
عامة اخللق ،ولـيس بمعجز؛ إذ كان ليـس خمتصاً باألنبيـاء ،بل هو موجود لغريهم.
سيبويه مث ً
ال ممّا ال يـقدر عىل مثله ّ
()9

وكذلك طب أبقراط .

طب بقراط ونحو
- 7وقد يـأيت بام ال يمكن معارضته ،وليس بآيـة ليشء؛ لكونه مل خيتص باألنبيـاء ،وقد ُيقال يف ّ
()10

سيبويه أ ّنه ال نظري له .

أقر بجنس
النبي تكون ظاهرة؛ أل ّن الذي جاء به أكمل مما جاء به مجيع األنبياء ،فمن ّ
 -8وقال :ثم نبوة عني هـذا ّ

أقـر أ ّن يف الدنـيا نحـاة ،وأطبـاء ،وفقهاء ،فـإذا رأى نحو
األنبيـاء ،كان إقـراره بنـبوة ّ
حمـمد يف غـاية الـظهور أبـني مما ّ
()11

سيبويه ،وطب أبقراط ،وفقه األئمة األربعة ،ونحوهم ،كان إقراره بذلك من أبني األمور .

 -9وقـال :فكان خـضوع عـمر هـذا الذي هـو أفضل األوليـاء املحدثـني امللهمني املخـاطبـني أليب بكر الـصديق
كخضوع مـن رأى غريه من مشاركيه يف فـنه أكمل منه ،كخضوع األخفـش لسيبويه ،وزفـر أليب حنيفة ،وابن وهب
()12

ملالك ونحو ذلك .

 -10وقال :وبـكل حال فهـذا التقـسيم هـو اصطالح حـادث بعد انقـضاء القـرون الثالثـة مل يتكلم به أحـد من
الصحابة ،وال التابعني هلم بإحسان ،وال أحد من األئمة املشهورين يف العلم ،كاملك والثوري واألوزاعي وأيب حنيفة
()13

والشافعي ،بل وال تكلم به أئمة اللغة والنحو كاخلليل وسيبويه وأيب عمرو بن العالء ونحوهم .

()14

 -11وقال :وكذلك " النحاة " مثل سيبويه الذي ليس يف العامل مثل كتابه ،وفيه حكمة لسان العرب .

2

إجالل شيخ اإلسالم لشيخ النحاة

األنصاري
بقلم الشيخ محزة بن عثامن
ّ

 -12وأمـا تومههـم أن متأخـري كل فن أحـذق من متقـدميه؛ ألهنم كـملوه فـهذا منـتقض أوال :ليـس بمطـرد فإن
()14

كتاب سيبويه يف العربية مل يصنف بعده مثله .

()15

 -13وقد ذكر ذلك سيبويه "حكيم لسان العرب" .
 -14وقال :ويستـدل بعدم االهتداء به عىل عدم اإليامن والتقوى كام يقال :املتعلمون لكتاب بقراط هم األطباء
وإن مل يكونوا أطـباء قبل تعلمه ،بل بتعلـمه ،وكام يقال :كتاب سـيبويه كتاب عـظيم املنفعة للنحـاة وإن كانوا إنام
()16

صاروا نحاة بتعلمه .
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