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

اﻟسؤال :ﻟو ﺘﻔضﻠتم �ﺎﻟطر�ﻘﺔ اﻟمﻔیدة ﻓﻲ اﻟتدرج ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟنحو؟
�تبﺎ ﻋﻠﻰ ﺤسب طبﻘﺎت اﻟمتﻌﻠمین ﻓﻲ �ﻞ ٍّ
ﻓن ﻤن اﻟﻔنون ،وﻓﻲ ﻋﻠم اﻟنحو
اﻟجواب :اﻟﻌﻠمﺎء رﺘبوا ً
اﻵﺠروﻤیﺔ( وﻫو ﻤتن ﻤبﺎرك
ﻋﻠﻰ ﺴبیﻞ اﻟخصوص -ﻷﻨﻪ ﻤسؤول ﻋنﻪ ﻫنﺎ -ﯿبدأ طﺎﻟب اﻟﻌﻠم ﺒـ) ّ
وﻤختصر �
ﺠدا وواﻀﺢ ،ﻓﺈذا ﺤﻔظﻪ طﺎﻟب اﻟﻌﻠم وﻗ أر ﻋﻠیﻪ اﻟشروح ،وﺤضر �ﻪ اﻟدروس ﻋﻠﻰ

اﻟمشﺎ�ﺦ ﻓﺈﻨﻪ �ستﻔید ﻓﺎﺌدة �بیرة ،و�كون اﻟﻠِبَنﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻬذا اﻟﻌﻠم .وﻤن أﻓضﻞ اﻟشروح )ﺸرح
و�ﻌر�ﻪ ،و�ذﻟك )ﺸرح
اﻟكﻔراوي( اﻟذي ﯿوّﻟِد ﻓﻲ طﺎﻟب اﻟﻌﻠم ﻤﻠك ًﺔ إﻋراﺒی ًﺔ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻻ َﯿذ�ر ً
ﻤثﺎﻻ إﻻ ُ

اﻟﻌشمﺎوي( وﻓیﻪ ﻗواﻋد وﻀوا�ط ﻤنﺎﺴبﺔ وواﻀحﺔ وﻤتینﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻠم ،ﻓطﺎﻟب اﻟﻌﻠم إذا ﺤﻔظ

اﻵﺠروﻤیﺔ( ،وﻗ أر ﻋﻠیﻬﺎ ﻫذﯿن اﻟشرﺤین ،وﺤضر ﺒﻬﺎ اﻟدروس ،وﺴﺄل ﻋمﺎ ُ�شكﻞ ﻋﻠیﻪ� ،ستﻔید
) ّ
و� ﱡﻞ اﻟصدى( ﻻﺒن ﻫشﺎم ﻤﻊ ﺸرﺤﻪ ،و�ذﻟك
ً
ﻓﺎﺌدة �بیرًة .و�ﻠﻲ ﻫذا اﻟمتن ﻤتن )َﻗ ْطر اﻟندى َ
�حضر ﻋﻠیﻪ اﻟدروس ﻋند اﻟمشﺎ�ﺦ ،ﻓیﻘرؤﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟم ﻤتمكن ﻓیشرﺤﻪ ﻟﻪ ،و�ﻘ أر ﻋﻠیﻪ اﻟشرح ﻻﺒن
ٍ
و�كثر ﻤن اﻟتطبیق واﻷﻤثﻠﺔ واﻹﻋراب ،ﺜم �ﻌد ذﻟك ﯿتﻬیﱠﺄ
وﺤینئذ �ستﻔید
أ�ضﺎ،
ً
ﻫشﺎم ً
ﻓﺎﺌدة �بیرًةُ ،
ﻤثﻼ ،-أو اﻷﺸموﻨﻲ ،أو اﺒن ﻫشﺎم،
ﻟﻘراءة )أﻟﻔیﺔ اﺒن ﻤﺎﻟك( وﺤﻔظﻬﺎ ﻤﻊ ﻗراءة ﺸرح اﺒن ﻋﻘیﻞ – ً

ﺘدرج ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻠم ﺒﻬذﻩ اﻟطر�ﻘﺔ ،وﻫذﻩ طر�ﻘﺔ ﻤسﻠو�ﺔ
ﻋﻠﻰ ﺸیﺦ ﻤتمكن ،ﻓیستﻔید
ﻓﺎﺌدة �بیرًة إذا ﱠ
ً
ن
ﻤیسر وﺴﻬﻞ وﺴﻠس،
ﻋندﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻼدﻨﺎ،
ﻨظم ﱠ
ُ
اﻟمﻠحﺔ( ﻟﻠحر�ري ،وﻫﻲ ٌ
و�ﻌض اﻟبﻠدان �ﻌتمدو ) ُ

و�تب ﻟﻬﺎ ﻤن اﻟﻘبول ﻤﺎ
وﻋﻠیﻪ ﺸروح،
و�ﻌض اﻟبﻠدان �ﻌتمدون ﻋﻠﻰ )اﻟكﺎﻓیﺔ( ﻻﺒن اﻟحﺎﺠبُ ،
ُ
ُﻛتب ،واﻋتمدﻫﺎ أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻓﻲ أﻗطﺎر �ثیرة.

)اﻟﻘ ْطر( ،أو
)اﻟﻘ ْطر( ،أو ﻓﻲ )اﻟكﺎﻓیﺔ( َﺒَدل َ
ﻋﻠﻰ �ﻞ ﺤﺎل إذا ﻗ أر ﻫذﻩ اﻟكتب ﺴواء ﻗ أر ﻓﻲ َ
�ثیر ،وﻤﻊ ذﻟك � ِ
كثر اﻟتطبیق ﻤن
ﻓﻲ )ﻤﻠحﺔ اﻹﻋراب( ﻟﻠمتوﺴطین َﺒَدل )اﻟَﻘ ْطر( ،ﻓﺈﻨﻪ ﯿنتﻔﻊ ﺒﻬذا ًا
ُ
اﻷﻤثﻠﺔ واﻹﻋرا�ﺎت ،وأ�ضﺎ � ِ
ِّ
ﻤتمكن� ،حیث َﯿرد
اﻟسرد ﻓﻲ اﻟمطوﻻت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟم
كثر ﻤن اﻟﻘراءة ﱠ
ً ُ
ﻀَبط؛ ﻷن اﻟﻘراءة اﻟنظر�ﺔ ﻓﻲ �تب اﻟمطوﻻت -ﻋﻠﻰ
ﻋﻠیﻪ اﻷﺨطﺎء واﻟﻠحن ،ﻓﺈذا أﻛثر ﻤن ذﻟك َ
مرن ﻓﻲ اﻟﻘراءة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠمﺎء �حیث
اﻟطر�ﻘﺔ اﻟتﻲ ذ�رﻨﺎﻫﺎ -ﺘُﻌین ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟكﻼم؛ ﻷن اﻟذي ﻟم َﯿ َت ﱠ
َﯿ ﱡ
ﺘمرن وﻗ أر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠمﺎء
ردون ﻋﻠیﻪ
ﻟسﺎﻨﻪ ﻤن اﻟخطﺄ واﻟﻠحن ،ﻟكن إذا ﱠ
وﻟحنﻪ ﻗد ﻻ َ�ﻌصم َ
أﺨطﺎء ﻩ َ
َ

ﻨﺎدر
اﻟمتﻘنین ﻤن أﻫﻞ اﻟتحري ﻓﻲ ﻫذا اﻟبﺎب ﻓﺈﻨﻪ �-ﺈذن ﷲ�َ -ﻌصم ﻟسﺎﻨﻪ ﻤن اﻟخطﺄ ،وﻗد ﯿوﺠد ًا
ﻟكن ﻫذا ﻻ ﺤكم ﻟﻪ .وﻤمﺎ ﯿؤﺴﻒ ﻟﻪ أن �ﻌض طﻠبﺔ اﻟﻌﻠم -و�ﻌضﻬم ِ
ﻤتﻘدم ﻓﻲ اﻟطﻠب -إذا ﻗ أر
ّ
ُ
ُ َ
ﻓﺎﺤشﺎ ،و�ُخطﺊ ﻓﻲ ﻤسﺎﺌﻞ واﻀحﺔ �
ﺠدا ،ﻤﻊ أﻨﻪ ﻟو ُﺴئﻞ ﻋن
ﻟحنﺎ
ً
ﻓﻲ اﻟدروس ﻨسمﻌﻪ َﯿْﻠ َحن ً
َﺠﺎب؛ وذﻟك ﻷﻨﻪ ﻟم ﯿتمرن ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة ﻻ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﻌﻠم
اﻟﻘواﻋد اﻟنحو�ﺔ وأﻤثﻠتﻬﺎ وﺸواﻫدﻫﺎ ﻷ َ

ِّ
و�ﻌضﻬم ﺘجدﻩ أﻗﻞ ﻓﻲ اﻟمستوى
اﻟمجودﯿن وﻻ ﻋﻠﻰ ﻨﻔسﻪ ﻤﻊ اﻟﻌنﺎ�ﺔ �ضبط اﻟكﻠمﺎت،
اﻟمتﻘنین
ُ
اﻟﻠحن ﻓﻲ ﻗراءﺘﻪ� ،ﷲ
و�ِﻘﻞ
ُ
ﻟكنﻪ ُ�كثر ﻤن اﻟﻘراءة ﻋﻠﻰ اﻟشیوخ ﻓتجدﻩ أﻗرب إﻟﻰ اﻟصوابَ ،
اﻟمستﻌﺎن.

اﻟمصدر :ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓتﺎوى ﻨور ﻋﻠﻰ اﻟدرب ،اﻟحﻠﻘﺔ اﻟسﺎدﺴﺔ واﻟسبﻌون �ﻌد اﻟمﺎﺌﺔ ١٤٣٥/٣/٢٣ه

