
 وصا�ا وتوجیهات لطالب العلم
 طر�قة التدرج في علم النحو

 
 لو تفضلتم �الطر�قة المفیدة في التدرج في علم النحو؟ :السؤال

وفي علم النحو  ،من الفنون  على حسب طبقات المتعلمین في �ل فنٍّ  ا�تبً العلماء رتبوا  الجواب:
متن مبارك  ) وهواآلجّرومیةـ(یبدأ طالب العلم ب -هنا ألنه مسؤول عنه-على سبیل الخصوص 
ا وواضح وحضر �ه الدروس على  ،فإذا حفظه طالب العلم وقرأ علیه الشروح ،ومختصر جد�

شرح (ومن أفضل الشروح  .و�كون اللِبَنة األولى لهذا العلم ،المشا�خ فإنه �ستفید فائدة �بیرة
شرح (و�ذلك  ،عر�هإال و�ُ  ذ�ر مثاًال ، فإنه ال یَ إعرابیةً  الذي یولِّد في طالب العلم ملكةً  )الكفراوي 

فطالب العلم إذا حفظ  ،متینة في هذا العلممناسبة وواضحة و وفیه قواعد وضوا�ط  )العشماوي 
�ستفید  ،شكل علیهوسأل عما �ُ  ،الدروس اوحضر به ،وقرأ علیها هذین الشرحین )،اآلجّرومیة(

و�ذلك  ،البن هشام مع شرحه )الصدىْطر الندى وَ�لُّ قَ ( متن �لي هذا المتنو  .�بیرةً  فائدةً 
و�قرأ علیه الشرح البن  ،یقرؤه على عالم متمكن فیشرحه لهف ،�حضر علیه الدروس عند المشا�خ

، ثم �عد ذلك یتهیَّأ كثر من التطبیق واألمثلة واإلعرابو�ُ  ،�بیرةً  وحینئٍذ �ستفید فائدةً  ،هشام أ�ًضا
 ،أو ابن هشام ،أو األشموني ،-مثًال –فظها مع قراءة شرح ابن عقیل وح )ألفیة ابن مالك( لقراءة

وهذه طر�قة مسلو�ة  ،ج في هذا العلم بهذه الطر�قةإذا تدرَّ   �بیرةً یستفید فائدةً ف ،على شیخ متمكن
ر وسهل وسلس وهي نظمٌ  ،للحر�ري  )لحةالمُ (البلدان �عتمدون  و�عُض  ،عندنا في بالدنا  ،میسَّ

وُ�تب لها من القبول ما  ،البن الحاجب )الكافیة(البلدان �عتمدون على  و�عُض  ،وعلیه شروح
 .واعتمدها أهل العلم في أقطار �ثیرة ،ُكتب

 أو (الَقْطر)،ل دَ بَ  )الكافیةفي ( (الَقْطر)، أو على �ل حال إذا قرأ هذه الكتب سواء قرأ في
ر التطبیق من كثِ ومع ذلك �ُ ، ینتفع بهذا �ثیًرا (ملحة اإلعراب) للمتوسطین َبَدل (الَقْطر)، فإنه في

رد �حیث یَ  ،نرد في المطوالت على عالم متمكِّ ر من القراءة السَّ كثِ وأ�ًضا �ُ  ،األمثلة واإلعرا�ات
على -ألن القراءة النظر�ة في �تب المطوالت ؛ طبَ إذا أكثر من ذلك َض ف ،علیه األخطاء واللحن
�حیث ن في القراءة على العلماء مرَّ تَ ألن الذي لم یَ ؛ فهم الكالم ُتعین على -الطر�قة التي ذ�رناها

لكن إذا تمرَّن وقرأ على العلماء  ،ه من الخطأ واللحنعصم لسانَ ه قد ال �َ ه ولحنَ ون علیه أخطاءَ ردُّ یَ 
وقد یوجد نادًرا  ،عصم لسانه من الخطأ�َ  -�إذن هللا-أهل التحري في هذا الباب فإنه من المتقنین 

م في الطلب-أن �عض طلبة العلم  له فؤسَ مما یُ و  .كم لهلكن هذا ال حُ  إذا قرأ  -و�عضهم متقدِّ
او�ُ  ،ن لحًنا فاحًشاحَ لْ في الدروس نسمعه یَ  ، مع أنه لو ُسئل عن خطئ في مسائل واضحة جد�

لقراءة ال على أهل العلم ألنه لم یتمرن على ا القواعد النحو�ة وأمثلتها وشواهدها َألَجاب؛ وذلك



دین وال على نفسه مع العنا�ة �ضبط الكلمات هم تجده أقل في المستوى و�عُض  ،المتقنین المجوِّ
�هللا  ،في قراءته ل اللحنُ قِ و�َ  ،كثر من القراءة على الشیوخ فتجده أقرب إلى الصوابلكنه �ُ 

 المستعان.
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