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(  ـه868التعليل النحوي للمؤلف خضر بن إلياس الكومولجنوي ، كان حيًا )
 في كتابِه ) األسئلة القطبية على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس القدسية( 

 

The grammatical explanation of the author Khader bin Elias 

Al-Kumuljnoi, he was alive (868 AH) in his book (The 

Qutbiya Questions on the Book of Ibn al-Hajeb, the Sahib al-

Qudsiyah) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص البحث 
في تعامله مع العلة النحوية، ومنهجه في كتاب األسئلة القطبية   يتضمن البحث منهج الكومولجوني

وتأثره بمنهج المناطقة والكالميين، إذ اتضح اسلوبه الجدلي وإيراده الحجج والبراهين، ثم عرض  
ألنواع العلل التي جاءت في كتابِه فاقتضى البحث أن يكون من مقدمة وتمهيد عن حياة المؤلف  

الب: األول قراءة في العلة والثاني أنواع العلل في كتاب األسئلة القطبية،  وذكر مؤلفاته، وثالثة مط
 وجاء المطلب الثالث عن منهج المؤلف في التعليل، ثم ختمت البحث ببعض النتائج.   

  

Abstract 
The research includes the approach of the Komulguni in dealing with the 

grammatical cause, and his approach in the book of polar questions and his 

influence on the approach of the logicians and the kalamites, as it became 

clear his dialectical style and included arguments and proofs, and then 

presented to the types of causes that came in his book, so the research 

required that it be from an introduction and a prelude to the life of the 

author and mentioned his works, and three Demands: the first is a reading 

of the cause and the second is the types of causes in the book of polar 

questions, and the third requirement came about the author’s approach to 

reasoning, then I concluded the research with some results 
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( في كتابِه ) األسئلة القطبية ـه868التعليل النحوي للمؤلف خضر بن إلياس الكومولجنوي ، كان حيًا )

 على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس القدسية(

 المقدمة:  
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا  

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أّما بعد.
فتكمن أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على منهج المؤلف خضر بن إلياس  

 الكومولجنوي في العلة النحوية وطريقته في التعليل، وموقفه من ابن الحاجب. 
: لغًة: عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل بال اختيار، فالعلة

ومنه يسمى المرض علة؛ ألنه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف، وعلة 
 .(1)الشيء: ما يتوقف عليه ذلك الشيء

والعلة من أهم سمات الفكر النحوي فما من قاعدة نحوية إّّل وعللها العلماء، فكل  
علل وكل ظاهرة نحوية ّلبّد لها من علة؛ ولهذا َشِهد الغربيون بعقلية العربي الفذة حكم ي

 وتعجبوا من وضع النحو العربي على ذلك الكمال.
فال يخفى على ذي نظر كيف تأثر النحو  منُذ نشأته األولى بالعلوم الفلسفية  

ها، تنوعت العلة عند  والكالمية ، والتي اعتمدت كثيًرا على العلة، فكان حال النحو كحال
مكانة   تحتل  وأضحت  الرابع  القرن  بعد  كبير  بشكل  وتطورت  بعددها،  واختلفوا  العلماء 
واضحة في عالم التأليف، فكُثرت فيها المصنفات وأفردت لها الكتب، وتنافس النحويون  
على استنباط العلل معتمدين في ذلك على الحجج والبراهين وهذا ما تجلى لدى خضر بن  

إذ  اتسم كتابه) األسئلة القطبية( بكثرة ورود العلة النحوية على اختالف أنواعها    إلياس
واستعماّلتها، فال يكاد يخلو موضوع فيه من التعليل؛ مما دفعني إلى البحث عن حقيقة  
في  الحاجب  ابن  من  موقفه  كان  وكيف  فيها  أنواعها وطريقته  والبحث عن  عندُه  العلة 

هيد عن حياة المؤلف وأربعة مطالب  األول: تعليله للظواهر الكافية، فاقتضى البحث تم
النحوية، و المطلب الثاني: أنواع العلل في الكتاب، والثالث : منهج المؤلف في التعليل،  

 ثم خاتمة بأهم النتائج التي توصلنا إليها من خالل هذا البحث.
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 التمهيد 
 نبذة عن حياة المؤلف

: اسمه   أوًلا
خضر بن إلياس الكومولجنوي ،  ثم اّلستانبولي الرومي العثماني الحنفي، النحوي  

 (2) الناسخ

أًما نسبتُه : الكومولجنوي، أو الكومولجنه وي، الكومولجينه وي  نسبته بالتركية  
وهي بلدة في دولة اليونان. أغلبية سكانها    Gümülcineنسبة الى    Gümülcineliهكذا:  

 من اّلتراك 
 

 ثانياا: مولده و وفاته: 
لم تذكر كتب التراجم التي ترجمت للمؤلف شيًئا عن  وّلدته، إّّل إننا نستطيع أن  
نحدد الزمن الذي عاش فيها المؤلف، إذ عاصر ثالثة من سالطين الدولة العثمانية ، فقد 

الغازي صّرح في كتابه هذا أّنه ألفه امتثاًّل ألمر المخدوم جلبي مكرم وهو السلطان محمد  
، وهذا يعني أن المؤلف ألف الكتاب قبل وفاة السلطان  (3)هـ(  824الملقب بـ)جلبي( ت)

 فمن الممكن أن نفترض وّلدته قبل هذا التاريخ بكثير.
هـ( إلى 824الذي حكم من سنة)   (4) ومن ثم تسلم الحكم من بعده ابنه مراد الثاني 
وقد    (5)هـ(886ني الملقب بالفاتح ت)هـ(،  ثم تسلم  من بعده ابنه محمد الثا855سنة )

أشار المؤلف في كتابه الثاني)رسالة في النحو( إلى أّنه ألفه امتثاًّل ألمر السلطان ابن  
 السلطان محمد، وبهذا يكون المؤلف قد عاصر السالطين الثالثة.

وفاته فحاله حال تاريخ وّلدته، فقد تناسته كتب التراجم، وّل نملك سوى     أّما  تاريخ
تصريح المؤلف في نهاية كتابه)شرح قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير( بتاريخ النسخ، 
فقال: وقد وقع الفراغ من تأليفه على يدي مؤلفه أضعف العباد وأحقر الناس خضر بن  

 هـ( .868ئة، وبهذا يتضح أّنُه كان حًيا سنة)الفقيه إلياس سنة ثمان وستين وثمانما
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( في كتابِه ) األسئلة القطبية ـه868التعليل النحوي للمؤلف خضر بن إلياس الكومولجنوي ، كان حيًا )

 على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس القدسية(

 
 : رابعاا: نتاجه العلمي

 األسئلة القطبية على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس القدسية) موضوع البحث(.-1
ه( تقدم الحديث 863رسالة في النحو، أهداها للسلطان محمد الفاتح أنهى تأليفها سنه )-2

 عنها. 
 ه( . 868ن زهير( أنهى تأليفه سنة ) شرح قصيدة بانت سعاد لـ)كعب ب -3
نسخ كتاب شهاب األخبار في الحكم واألمثال واآلداب ألبي عبد هللا محمد بن سالمة   -4

 هـ(.454بن جعفر القضاعي الشافعي )ت 
 

 المطلب األول: تعليله للظواهر النحوية: 

 قراءة في ظاهرة العلة 
ــات النحوية قديًما  ــًعا في الدراســــــــــ من المعلوم أّن العلة النحوية أخذت حيًزا واســــــــــ

, فال فائدة من تكرار القول فيها وإعادة ما ذكره العلماء والباحثين؛ لذا ســـنقتصـــر  (6)وحديًثا
على ذكر بعض األمور التي تتعلق بنشـــــأة العلة النحوية وأســـــببها كتوطئة للشـــــروع بذكر 

 الكتاب الذي بين أيدينا.العلل النحوية في 
علم النحو قد تأثر منذ نشــأتِه بالعلوم الفلســفية  بداية ّلبد لي من اإلشــارة إلى إن   

والمنطقية والفقهية واألصـــــولية، مما نتج عن ذلك التأثر وّلدة العلة النحوية، إذ تعد العلة 
ركيزة أســــاســــية عند الفقهاء والمتكلمين ، بل لهم الســــبق في ظهورها واســــتعمالها ، وبهذا 

ــبب تأخر علل النحويين عن علل ا لمتكلمين وأن تقدمتها علل  الفقهاء؛ يعلل ابن جني سـ
"وذلك بأنك إذا نصــــــبت الفاعل ورفعت المفعول كنت مقتدًرا على النطق وإن كان مخالًفا  
للقيـاس، في حين ليســـــــــــــــت علـل المتكلمين  كـذلـك؛ ألنهـا ّل قـدرة على غيرهـا، فـاجتمـاع  

و على  الســـــــــواد والبياض في محل واحد ممتنع عندهم ّل مســـــــــتكره؛ لذا تأخرت علل النح
 .(7)علل المتكلمين" 
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وبين علـــل الفقهـــاء والمتكلمين، فقـــد وجـــد العلمـــاء أن علـــل المتكلمين أقرب إلى 
علـل النحويين منهـا إلى علـل الفقهـاء؛ وذلـك بســــــــــــــبـب إحـالـة المتكلمين العلـة إلى الحس 
واحتجــاجهم فيــه بثقــل الحــال أو خفتــه على النفس، في حين علــل الفقــه إنمــا هي أعالم  

لوقوع األحكـــام، وكثير منـــه ّل يظهر فيـــِه وجـــه الحكمـــة، كـــاألحكـــام التعبيريـــة،    وإمـــارات 
 .(8)بخالف النحو، فإّنُه علة مما تدرك علته وتظهر حكمته

.  تنوع  (9)أّما عن نشأة العلة النحوية فقد نشأت منذ نشأة النحو وولدت مع وّلدته
ثالث: تعليمية، وقياســـية، وجدلية،  في اســـتعمالها العلماء واختلفوا في عددها ، فقالوا إنها

فالتعليمية يتوصــــــل بها إلى تعلم كالم العرب، والقياســــــية كأن ُيقال لمن نصــــــب )زيًدا( بـ 
إن، ِلَم وجب النصــــــــــــبّ ُيجيب ؛ ألّنها وأخواتها ضــــــــــــارعت الفعل المتعدي إلى مفعول، 

ا الجـدليـة فكـل مـا يعتـل بـِه في بـاب )إن( بعـد هـذا، مثالً  أن ُيقـال : من    فحملـت عليـه، أمـّ
ــابهـت هـذِه الحروف األفعـالّ وـبأي األفعـال شــــــــــــــبهوهـاّ أ ـبالمـاضــــــــــــــيـة أم   أي جهـة شــــــــــــ

 .(10)بالمضارعةّ
وضــع النحويون شــروًطا لالعتداد بالعلة ، أولها: التأثير، ومعناه: أن تكون العلة 

ا يرتبط الحكم بغيره، وثانيها: اّلطراد  ــً وهو   هي التي تربط بالحكم، وإّّل تكون أمًرا عارضـــــ
أن يوجـد الحكم كلـما وجـدت العـلة والعكس هو أن ينتفي الحكم كلـما انتـفت العـلة، وـثالثـها:  

ــالًحا أن يكون علة لها ــم بالدور فيكون الحكم المبني عليها صــــ ، ومن المعلوم (11)أّّل تتســــ
أن  العلة  قد احتلت في أوائل القرن الرابع مكانة واضــــــــحة في عالم التأليف، فكُثرت فيها  

ــنفات وأفردت لها الكتب وتناولها الحديث النظري المجرد الم , فقد تنافس النحويون  (12)صــــــ
في اسـتنباط العلل النحوية الجديدة, كل بحسـب ما يصـل إليه عقله من البراهين والدّلئل، 
مما انعكس ذلك على كثرة ورودها في التأليف النحوي، وهذا ما تجلى لدى صــــــــــاحبنا إذ  

ــم كتابه بكثرة ورود  ــتعماّلتها، فال يكاد يخلو   اتســـ العلة النحوية على اختالف أنواعها واســـ
موضــــــــــــــوع فـيه من التعلـيل؛ ممـا دفعني إلى اّلكتـفاء بمـثالين لكـل عـلة موزعـة بحســــــــــــــب  

 أنواعها.
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( في كتابِه ) األسئلة القطبية ـه868التعليل النحوي للمؤلف خضر بن إلياس الكومولجنوي ، كان حيًا )

 على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس القدسية(

 
 المطلب الثاني: أنواع العلل في الكتاب

من أهم القرائن التي ُبِني عليهـا علم العـلل هو أن يوضــــــــــــــح   اًلختصاااااااااا :-1
ــا  شــــــــــيء بحكم ما، وقد عّرفه المؤلف في باب ما ّل ينصــــــــــرف   المؤلف علة اختصــــــــ
ــماء إّّل  وحديثه عن علة وزن الفعل بقوله:"والمراد من اّلختصـــا ، أن ّل يوجد في األسـ

ا بالفعِل، ّل  منقوّل من الفعل، أو مرتجاًل للعلميِة، أو أعجمًيا، فإّن ا لوزَن إذا كاَن مختصـــــــً
يوجد إّّل بأحِد هذه الوجوِه، كـ)فّعل( بالتشديِد، و)ُفِعل( بضم الفاء وكسر العين بالتخفيف،  

، وقوله في تعليل  اختصـــــا  الجر بالكســـــر في األســـــماء،  (13)فإن هما مختصـــــاِن بالفعِل"
اِء  الممتنعِة عن الفعل، كاإلســناِد  ِلَم اختص  الكســر والتنوين بالمنِع  من بيِن األشــيقال:" 

إليِه واإلضـــــافِة، و دخوِل الالم، ودخول حرف الجّر ونحوهاّ قلُت: ألن  في التنويِن زيادُة 
شــــــيءب ُيوجب امتناع الفعل عنها، وهي الدّللة على القطِع؛ ألن  الفعَل يقتضــــــي الوصــــــَل  

 (14)لفاعِله

وله:" اعلم أن قياس العلة أْن يحمل  : فقد عّرفه ابن األنباري بقاألصا  والرر   -2
وجاء هذا النوع كثيًرا عند    (15)الفرع على األصـــل بالعلة التي علق عليها الحكم باألصـــل"

المؤلف في تعليالتِه ألكثر المســــــائل النحوية، ومثال ذلك في باب ما ّل ينصــــــرف وكون 
ســبب تقديمه  ،وعلل (16)األصــل في األســماء الصــرف قال: واألصــُل في األســماِء الصــرف

للفاعل على باقي المرفوعات بقولِه: ألن  الرفع للفاعل في األصــــــــــِل، وما ســــــــــواه محمول  
، ونظيره قوله في كون العمل أصــل  في األفعال واألســماء وفرع  (17)على الفاعِل في الرفعِ 

ــماء، والحروف تعمل بالتبعية   ــَل في العمِل: الفعل واّلســــــــ في الحروف، فقال: إن األصــــــــ
 .(18)لهُ 

: اهتم النحويون بـالمعنى كثيًرا وأفردوا لـه فصــــــــــــــوًّل ومبـاحـث مراعاا  المعن   -3
كثيرة في مؤلفــاتهم وكــان جــّل همهم هو توظيف القواعــد واألحكــام لفهم المعنى وتحقيق  
الفــائــدة المرجوة من الكالم، وشــــــــــــــرط بعضــــــــــــــهم وجوب مراعــاة اللف  كمــا توجــب مراعــاة  

، وقد ســــــــــــــلك المؤلف ( 20)اللف  على مراعاة المعنىبل قّدم بعضــــــــــــــهم مراعاة    (19)المعنى
مســــــلك المتقدمين والمتأخرين وذكر هذه العلة في باب المبتدأ فقال: المراد من المالبســــــة 
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لفظـــًا أن يكوَن على وجـــهب يكون المالبس مقصــــــــــــــوًدا في الكالِم من حيـــُث المعنى، )و 
المراُد بــالتجّرِد عن العوامــِل  بحســــــــــــــبـــَك درهم(، ليَس كــذلــَك؛ ألن  البـــاء زائــدة، أو نقوُل:  

الّلفظيِة: هو التجرُد عن عملِه بحســــــــِب الّلفِ  والمعنى، ليدخَل فيِه: بحســــــــبك درهم،  فإن   
 .(21)الباَء زائدة من حيُث المعنى

: من المعلوم أّنه يجوز في الشـــــــــعر ما ّل يجوز في النثر؛ وذلك الضاااااارور   -4
ــاعر   ــتقامة الوزن والقافية، فيتصـــــــــرف الشـــــــ في بعض األحكام والظواهر اللغوية بما  ّلســـــــ

يتناسب مع الوزن والقافية، وهذا ما اصطلحوا عليه بالضرورة، فكثيًرا ما ينصرف الشاعر  
عن القاعدة إّّل أّن الضــــــرورة أوجبت عليه هذا اّلنصــــــراف والتصــــــرف في القول، ومثاله  

ت الضـــــــرورة  كثير في كتب العلماء وما أكثر وقوعه في باب ما ّل ينصـــــــرف، إذ اقتضـــــــ
صــــــــــــــرف المتروك وترك المصــــــــــــــروف، وممـا جـاء ـبِه المؤلف من هـذا النوع، قوـله: "إن   
ــم بحيث ّل   الضـــرورَة تندفُع بإعادِة التنويِن بالفتِح، فال حاجَة إلى إعادة الجر، وجعل اّلسـ
يبقى فيه أثَر منِع الصـــــرِف" وقوله:" إ نما ذكر الجواز مع إن  الضـــــرورَة موجبة للصـــــرِف؛ 

ــب، وهو غير موجب"ألن   ــرف: ّل  (22)ه عطف عليه التناســـــــــ ، وقوله في باب ما ّل ينصـــــــــ
ْرُفه؛ ألن  الضـــرورَة تمنع حكمه، وهو امتناع الكســـر والتنوين،   ــَ يجوُز أن يقوَل: ويجوُز صـ
ــرورة ما فيِه علتان عمن يكوُن فيِه   ــرِف،  إذ ّل تخرم الضــــــــ وّل تغّير حقيقة غير المنصــــــــ

ــوِلها، وإن ما علتان" ، وقوله في البا ــياَء عن أصــــ ــرورَة ّل تخرم األشــــ ــه :"ألن  الضــــ ب نفســــ
 .(23)تردها إليها، واألصُل في األسماِء الصرف

ــهولتها الرائد   -5 ــوح العبارة وســـــــ : من ثوابت العلل التي يعلل بها العلماء وضـــــــ
المؤلف قد وجه  ، لذا نجد (25)، "فاألصل في الكالم أن يوضع للفائدة"(24)واستقامة المعنى

ــتقامة المعنى، ومثال ذلك: في  ــول الفائدة واســ كثيًرا من تعليالته وتعليالت العلماء؛ لحصــ
بــاب حــذف معمولي )علمــت( إذ منع حــذف مفعولي علمــت لعــدم الفــائــدة، فقــال:" َمن ّل  
يجّوز حـذفهمـا، إّل مع القريـنة يكوـناِن معهـا في حكِم المـذكوِر أولى؛ ألنـ ه ّل يجوز علمـُت 

، ونظيره عن تقـديم الخبر إن كـان لحصــــــــــــــول الفـائـدة  (26)حـذِف المفعولين؛ لعـدم الفـائـدة"ب
ـقال: "وأمّـا وجـه تـقّدم الخبر، فهو إنـ ُه محطا الـفاـئدة، وهو المراُد من الجمـلِة، ّل غرضــــــــــــــَك 



 

 19   | مجلة مداد اآلداب 
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 على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس القدسية(

منها إّّل اإلخبار...  فيكوُن معنى قولهم: إّنها مبتدأ،  وما بعدها ســــــــاد مســــــــد خبرها. أن    
 .(27)دة التي تحصل من المبتدأ والخبر، يحصل منهما"الفائ

: من العـلل التي كثر اســــــــــــــتعمـالهـا عـند العلمـاء وـقد  الكثر  في اًلساااااااااتعماال -6
اعتمـدهـا المؤلف في بعض تعليالتـه ومنهـا: في تعليلـِه عن ســــــــــــــبـب كون المبتـدأ معرفـة، 

لمبتدأ نكرة؛ ألن ه يعلم من  قال: ِلَم تعرف المبتدأّ قلُت: أشار إلى كثرِته بقوِله: وقد يكون ا
، ونظيره عن أنواع  (28)قـد المفـيدة للتقلـيل، كون المبـتدأ نكرة قلـيل، والكثير هو كوـنه معرفـة

الخبر وكثرة وقوعِه مفرًدا، قال: وألن  وقوَع الخبِر مفرَدا طلبًيا، كثير شائع باّلتفاِق، نحو:  
 .(29) إليِه، مَع إن ه مسموع  أيًضاكيَف أنت، فكذا ّل يمتنع وقوَعه جملة طلبية بالقياسِ 

:  علــل العلمــاء بعض األحكــام النحويــة وأرجعوهــا إلى الخفــة  الخراة والثقا   -7
والثقل ومنها علة الرفع للفاعل، والنصــــب للمفعول، والجر للمضــــاف، وعلة كون الضــــمة 

لك ، وذهب المؤلف إلى ذ (30)عالمة الرفع والفتحة عالمة النصــــــب والكســــــرة عالمة الجرّ 
ــاف الـفاعـل ـبالرفع   عـند حـديـثه عن أحكـام المعرب وعالمـات اإلعراب،  وســـــــــــــــبب اتصــــــــــــ
والمفعول بالنصــــب والمضــــاف بالجّر ، وأرجع الســــبب إلى الخفة والثقل ومراعاًة للتعادل، 

ا  "  فقال في ذلك: والمضــاف إليه يكون تارة فاعاًل، وتارة مفعوًّل، فيكون بينهما والجّر أيضــً
ألن ه في وســـــــط الحنك، فأعطاه البّين للبّين، وأّما رعاية التعادل أن   بين الرفع والنصـــــــب؛ 

ا، و الرفع ثقيل؛ لكونه من   ــً ؛ لكونه واحًدا فقط، والمفعول ثقيل؛ لكونه خمســ الفاعَل خفيف 
عضــــوين، والنصــــب ضــــعيف، فأعطى الرفع وهو الثقيل للفاعِل الخفيِف، والنصــــب وهو  

ــاف إليــِه ثقيــل بــاعتبــاِر كونــه تــارًة  الخفيف  للمفعوِل الــذي هو الثقيــل ت عــادّل، والمضـــــــــــــ
ــًا خفيف بــالنظِر إلى الرفع، وثقيــل   مفعوًّل، وخفيف بــاعتبــاِر كونــِه فــاعاًل، والجّر أيضـــــــــــــ
بالنظِر إلى النصـــــــــب، فأعطى الجّر المتوســـــــــط في الثقل والخفة للمتوســـــــــط في الفاعليِة  

،ونظيره قوـله: (31)وثقـلِه  ـبإزاِء ـفاعليتِـهِ    والمفعولـيِة  للتعـادل، فتكوُن  خفـتُه ـبإزاء مفعوليـتِه،
ــالة   ــل منُه؛ ألن  األصـــــــــــ ألن  الحرَف بغيِر الحركِة أخف من الحروِف بالحركِة فقط أصـــــــــــ

 .(32)باعتباِر الخفة
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:  "هي عنصــــــــــــــر مهم لفهم الجمـلة، فيهـا نعرف الحقيـقة من المجـاز  القريناة  -8
واعتمدها المؤلف  في إثبات بعض تعليالته     (33)ونعرف المقصــــــــــود لتلفا" المشــــــــــتركة"

ومنها حين علل شــــــــــرط فهم اللف   وجود القرينة، فقال في باب الكلمة: ألن  دّللَة أســــــــــدب 
على الرجِل الشــــــجاِع، ليَس بنفســــــِه، بل بقرينةب، نحو: رأيُت أســــــًدا  في الحمام، فال يكوُن  

في موضــــــــــــــعب آخر: "ّل ُيفَهُم في الّلفِ  كّلمـا  تعيينُـه ـلُه بنفِس  الّلفِ ، ـبل  ـبالقرينـِة" وقوـلِه  
ــة ــاُم إلى القرينـ ــه أن الجواَز أعما ِمَن الوجوِب، (34)ُأطلَق، بـــل يحتـ ــالـ ــه: ومثـ ، ونظيره قولـ

واألعّم يجوُز أن ُيذكَر ويراُد منُه الخا  إذا وجَدت القرينة، والقرينة هاهنا لزوِم الفســـــــــــاد 
 .(35)على عبارة الجواز

الأمن اللبس  -9 لبس عكس اإلفهام وهو يؤدي إلى اإلبهام وعدم الفهم، لذا : 
استعملها   (36) أعتنى فيِه العلماء في كالمهم وراعوا ذلك وكان من أولى أغراضهم في الكالم

المؤلف في إيضاح اللبس الحاصل في )الواو( من إنها للعطف أو للجمع أو للحال فقال: 
وألنا ّلنسّلم أن  اإلعراب في الفعل يدل على المعاني المعتورة، بل إن ما أزال اللبس الذي   

، وفي حديثه (37)حصل من اشتراك الواو؛ لكونه  مشترًكا بين العطف، والجمع، والحال
وجوب تقديم الفاعل في قولنا : ما ضرب عيسى من رجل، قال: يجب تقديم الفاعل    عن

في قولنا: ما ضرب عيسى من رجل، إذ لو أخر يلزم الّلبس؛ لجواز زيادة من في المرفوع 
 .(38) أيًضا

علل العلماء بعض الظواهر النحوية وأرجعوها إلى علة اّلتساع    اًلتسا :  -10
إلى امتناع الشبه بين دّللة األفعال واألسماء؛ ألن اّلتساع    هـ( ذهب 381فابن الوراق ت)

األسماء في  وقع  ت)(39) إنما  العكبري  وعلل  إلزالة 616،  التوكيد  من  الغرض  هـ( 
، كما ذهب أبو حيان إلى أّن اّلتساع في الظروف والمجرورات سبًبا في إنها (40) اّلتساع

وذهب المؤلف مذهبهم وذكر اّلتساع في ،  (41) قد جاز فيها أشياء ّل تجوز في غيرها
الظروف، فقال: "اّلتساع في الظروِف، بما لم يتسعوا في غيرها؛ ألن ه ما  من عرض و 
جوهر، إّّل وهما ّل يخلوان من الزماِن والمكاِن،  فلّما وجَد في الظروِف ما َلم يوجد في 

إّنا ّل نسّلم استدّللِه بعدِم  "  له:ونظيره قو   ،(42) غيِرها جّوَز فيها، ما َلم يجّوز في غيِرها"
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 على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس القدسية(

جواز: كلا رجلب قائم فله درهم، على وجوِب تقدير الفعِل في: كلا رجلب في الدار فله درهم؛   
 .(43)لجواز أن يكوَن الفرُق بين هاتين الصورتين للتوسِع في الظرِف"

 

 المطلب الثالث : منهج المؤلف في التعلي  
التي أوردها المؤلف لتحكام النحوية كثرة العلل   يتضح لنا من استقراء التعليالت 

التي جاء بها وتنوعها، وهذا في مجمل كتابِه القائم على طبيعة طرح السؤال واإلجابة  
 عنه، وهو بذلك لم يسلك منهًجا واحًدا في تعليالته، بل لجأ إلى اآلتي:

 ابن الحاجب.   في األغلب األعم يأتي بالعلة النحوية إيضاًحا لتحكام التي يقررها -1
يلجأ للتعليالت النحوية من أجل اّلنتصار لبعض آراء العلماء ، كما علل للسيد    -2

 .(44) ركن الدين بعلة القرينة
يتجلى أسلوبه التعليمي في بعض األحكام والعلل، فهو في عرضِه للحكم النحوي  -3

وإيراده للعلة يشرح العلة ويوضحها بالمناقشة وضرب األمثلة والشواهد، كما فعل  
القرينَة على ضربيِن: معنوي،  إذ قال: واعلم أن  القرينة  الحديث عن علة  عند 

من المعلوِم، أن  موسى أكَل التفاَح،   ولفظي، فاألول نحو: أكل موسى التفاح، فإنّ 
والتفاح مأكول، وأّما الثاني، فهي إّما أن يكوَن من لفِ  الفعِل، أو من تابِع الفاعِل، 

 . (45)والمفعول
يستدل بعلتين في حكمب واحد إن اقتضت الضرورة إلثبات الحكم، كما في علة   -4

 . (46) الفائدة
بالتعليل واإليضاح، كما فعل في    يعرض العلة بطريقة السؤال، ثم يجيب عليها  -5

 .(47) علة اّلختصا  
في استدّللِه برأي سيبويه    عرضِه لتعليالت العلماء، وهذا كثير في الكتاب منها : -6

في مسالة أصل الرفع للمبتدأ أم للفاعل ، قال: أّما عند سيبويه فليست  كذلك، 
، واستدّلله (48)بل الرفع للمبتدأ في األصل، وما سواه محمول  على المبتدأ في الرفع
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بحجة الخليل في مسألة )ال( التعريف قال: وأم ا صاحُب المصباِح وهو اختاَر  
؛ألن  )ال( كـ)هل( و)بل( عالمة  للتعريِف، وإن ما حذفت عنده  (  49)الخليلِ مذهَب  

 .(50) همزه القطع لكثرة اّلستعمال
نجده أحياًنا يستعمل اسلوب علة العلة، كما في علة اّلتساع في الظروف، إذ   -7

 هو علة فوجدناه يعلل لماذا أصبح علة. 
 نتائج البحث 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين محمد خير الخلق أجمعين  
 وعلى آلِه وصحبه أجمعين. أما بعد.

 في نهاية هذا البحث يمكن أن نخلص إلى بعض النتائج التي توصلنا إليها منها: 
 تأثر النحو بالعلوم الفلسفية والمنطقية وتأثره بعلوم الفقه واألصول.- 1
العلة ركيزة أساسية في النحو، إذ تقوم معظم أحكامه على هذِه الظاهرة، شغَف   تعد   -2

 بها العلماء وتنوعوا بها وشغلت تفكيرهم وألفوا بها كثيًرا من المؤلفات قديًما وحديًثا. 
 تمييز المؤلف بطابعه العقلي والجدلي الذي جاء واضًحا في كتابه األسئلة القطبية.- 3
 لمؤلف فوجدناه مولًعا بالتعليل في أغلب مسائل الكتاب. تنوعت العّلة عند ا- 4
 قد يأتي المؤلف بعلتين أو أكثر إلثبات قاعدة نحوية أو تعليل حكمب ما.  -5
 غالًبا ما يستدل بتعليالت العلماء لتقوية العلة التي جاء بها.    -6

 يعمد إلى الشواهد لتقوية علته وآراءه. -8
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( في كتابِه ) األسئلة القطبية ـه868التعليل النحوي للمؤلف خضر بن إلياس الكومولجنوي ، كان حيًا )

 على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس القدسية(

 
 الهوامش 

 

 . 1/154التعريفات:  (1)
 .  347/ 1، وهدية العارفين 1373/ 2، وكشف الظنون:  2/77سلم الوصول إلى طبقات الفحول: (2)
اْلعلية، ولد سنة )  (3) الدولة  الموت   هـ(  لم781َخاِمس سالطين  أدركه  فقد  تدم  مدة حكمه طوياًل 

 . 152،  1/149. ينظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية43هـ( ولم يبلغ من العمر سوى 824سنة)
ْلَطان مراد خان الث اِني اْلَغاِزي ولد سنة  (4) هـ( م بعد موت ابيه   824هـ  م َوَتَول ى الحكم سنة)    806السا

نة. أمتازت فترة حكمه بالحروب والفتوحات و اعاد  ِإَلى امالك الدولة اْلعلية  وعمره َثَماِني عشَرة س
وّليات آيدين وصاروخان ومنتشا َوَغيرَها من اّلمارات ال ِتي اعاد تيمورلنك استقاللها اليها َوَكَذِلَك 

تاريخ الدولة  ، و 47/ 10اْسترد  ِباَلد القرمان بعد ان قتل اميرها ُمَحم د بك .ينظر: الضوء الالمع  
 . 1/153،154العلية العثمانية 

هو السلطان محمد الثاني ، السابع في سلسلة آل عثمان يلقب بالفاتح وأبي الخيرات. حكم مايقرب  (5)
محرم    16من ثالثين عامًا كانت خيرًا وعزة للمسلمين. تولى حكم الدولة العثمانية بعد وفاة والده في  

سنة ، تمكن من فتح القسطنطينية، بشخصية فذة جمعت   22نذاك  هـ الموافق وكان عمره آ855عام  
هـ(.   886بين القوة والعدل، فاق أقرانه منذ حداثته في كثر من العلوم وكان محًبا للتاريخ توفي سنة ت)

النهوض:   وعوامل  العثمانية  الدولة  العثمانية 90- 1/85ينظر:  العلية  الدولة  وتاريخ   ،
1/153_159 . 

النحو, لقطرب, و ( منها على  ([6)) العلل في  التمثيل:  النحو, سبيل  للمازني, نقض علل  النحو,  علل 
ه(, والمختار من علل النحو, لمحمد  300للحسن بن عبد هللا المعروف بـ)فلدة( أو لكزة األصبهاني )

كيسان, واإليضاح في علل النحو, ألبي القاسم الزجاجي, والنحو المجموع على العلل, لمحمد بن 
 سكري, وعلل النحو, ّلبن الوراق.  علي الع

 .   1/146الخصائص: (7)
 1/123ينظر: اّلقتراح  (8)
 .  10أصول النحو د. تمام حسان:  (9)
 .  272،  1/270اّلقتراح:  (10)
 . 177أصول النحو د. تمام حسان:  (11)
 . 98النحو العربي العلة النحوية نشأتها وتطورها، د. مازن المبارك:  (12)
 .  210األسئلة القطبية:  (13)
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 . 183المصدر نفسه: (14)
 . 105لمع األدلة: (15)
 .  186األسئلة القطبية: (16)
 .  223المصدر نفسه:  (17)
 .  236المصدر نفسه:  (18)
 . 338/ 1، وهمع الهوامع:  1/402ينظر: شرح المفصل ّلبن يعيش: (19)
 . 3/57ينظر: شرح الرضي على الكافية: (20)
 .  261القطبية:األسئلة  (21)
 .  184المصدر نفسه: (22)
 . 186المصدر نفسه:  (23)
 . 51ينظر: شرح العوامل النحوية: (24)
 . 196أصول النحو د. تمام حسان:   (25)
 . 246األسئلة القطبية: (26)
 . 264المصدر نفسه: (27)
 . 268األسئلة القطبية: (28)
 . 273المصدر نفسه: (29)
 . 3/244والتكمميل:ينظر: التذييل  (30)
 . 165األسئلة القطبية: (31)
 . 170المصدر نفسه: (32)
 . 59الجملة العربية والمعنى:  (33)
 .107، و 106األسئلة القطبية: (34)
 . 186المصدر نفسه: (35)
 . 69ينظر: الجملة العربية والمعنى: (36)
 . 160األسئلة القطبية: (37)
 . 230المصدر نفسه: (38)
 . 144/ 1علل النحو: ينظر:  (39)
 . 1/394ينظر: اللباب:  (40)
 . 3/176ينظر: التذييل والتكميل: (41)



 

 25   | مجلة مداد اآلداب 

( في كتابِه ) األسئلة القطبية ـه868التعليل النحوي للمؤلف خضر بن إلياس الكومولجنوي ، كان حيًا )

 على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس القدسية(

 
 

 . 269األسئلة القطبية: (42)
 . 280المصدر نفسه: (43)
 . 289األسئلة القطبية: (44)
 . 229األسئلة القطبية: (45)
 . 5انظر: النقطة   (46)
 . 1انظر: النقطة   (47)
 . 223األسئلة القطبية: (48)
أن  األلف والالم بمنزلة قد وسوف لكانتا بناًء بني عليه اّلسم ّل يفارقه، ولكن هما قال الخليل: ولوّل    (49)

 . 3/325جميعًا بمنزلة هل وقد وسوف، تدخالن لتعريف وتخرجان. الكتاب  
 . 150األسئلة القطبية:  (50)
 بت المصادرث
 م. 1977الرباط، -مجلة المناهل أصول النحو وأصول النحاة، تمام حسان ، •
هـ(، تح:  911اّلقتراح في أصول النحو وجدله، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي ) •

  - 1409، 1د. محمود فجال، وسمى شرحه )اإلصباح في شرح اّلقتراح( ،دار القلم، دمشق ،ط:
 م.  1989

هـ( ،  1338د فريد )باشا( ، المحامي ت)تاريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد )بك( ابن أحم •
 م. 1981بيروت،  –، دار النفائس 1لبنان، ط: –تح: إحسان حقي، دار النفائس، بيروت 

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل, ألبي حيان األندلسي، تحقيق: حسن هنداوي، دار القلم،   •
 م. 1998- ه  1419,  1سوريا، ودار كنوز إشبيليا، ط: -دمشق

هـ(، ضبطه وصححه  816التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ت) •
بيروت   العلمية  الكتب  دار  الناشر  بإشراف  العلماء  من  ط:–جماعة  - هـ  1403  1لبنان، 

 م. 1983
 م. 2000، 1الجملة العربية والمعنى، د. فاضل السامرائي، دار ابن حزم،ط:  •
 . 4هـ(, الهيئة المصرية العامة للكتاب, ط:  392موصلي ) الخصائص, أبو الفتح عثمان بن جني ال •
العلية العثمانية،   • ، تح:  هـ(1338محمد فريد )بك( ابن أحمد فريد )باشا( ، المحامي )ت  الدولة 

 . 1981 1، ط:لبنان –دار النفائس، بيروت ، إحسان حقي
ل الدين احسان  سّلم الوصول إلى طبقات الفحول، القسطنطيني حاجي خليفة، اشراف وتقديم أكم •

 2010أوغلو، تح: محمد عبدالقادر األرناؤوط، استانبول 
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اّلسترابادي • الدين  لرضي  النحو،  في  الكافية  الشريف 688ت)  شرح  السيد  حاشية  وبهامشه  هـ(، 
 هـ(، من منشورات مكتبة مرتضوي.816الجرجاني ت)

شرح المفصل للزمخشري, يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي, أبو البقاء,  •
هـ(, قدم له: إميل بديع 643موفق الدين األسدي الموصلي, المعروف بابن يعيش, وبابن الصانع)

 م. 2001-هـ 1422, 1لبنان, ط:-دار الكتب العلمية, بيروتيعقوب, 
الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي  •

 بيروت. –هـ(: منشورات دار مكتبة الحياة 902بكر بن عثمان بن محمد السخاوي ت)
هـ(تح: محمود جاسم 381سن، ابن الوراق ت )علل النحو، محمد بن عبد هللا بن العباس، أبو الح •

 م. 1999 -هـ  1420، 1الرياض / السعودية،ط:  -محمد الدرويش، مكتبة الرشد 
هـ(, تحقيق: عبد  180الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوّلء, أبو بشر, الملقب سيبويه ) •

 م. 1988-هـ1408. 3السالم محمد هارون, مكتبة الخانجي, القاهرة, ط:
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد هللا كاتب جلبي القسطنطيني المشهور  •

 م.  1941بغداد :   -هـ( مكتبة المثنى 1067باسم حاجي خليفة أو الحام خليفة ت)
لبنان،    -هـ(، تح: شوقي ضيف، مكتبة ناشرون 684اللباب في علم اإلعراب ، لإلسفرائيني ت) •

 م. 1996، 1ط:
األ • بن محمد لمع  يوسف  بن  عبد هللا  بن  الملك  عبد  والجماعة،  السنة  أهل  عقائد  قواعد  في  دلة 

هـ(، تح: فوقية حسين محمود، 478الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين ت)
 م. 1987  -هـ 1407 2لبنان، ط: –عالم الكتب 

 م. 1965 1لمبارك، المكتبة الحديثة ط:النحو العربي العلة النحوية نشأتها وتطورها، د. مازن ا •
الباباني  • أمين بن مير سليم  المصنفين, إسماعيل بن محمد  المؤلفين وآثار  العارفين أسماء  هدية 

 لبنان. -هـ(, دار إحياء التراث العربي, بيروت1399البغدادي ت)
 الرسائ  واألطاريح

خضر بن إلياس الكومولجنوي األسئلة القطبية على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس القدسية، ل  •
كلية اآلداب الجامعة  –ه( ، دراسة وتحقيق نور أحمد عبدهللا، اطروحة دكتوراه  868كان حًيا )
 العراقية.

الجيالني )ت،ق، • للشيخ نظر علي  القزويني  للشيخ محسن  النحوية  العوامل  (،  ه 1217شرح 
 . ب، أطروحة دكتوراه كلية اآلدا -تح: الطالب ثامر حمزة علي محمد ، الجامعة العراقية

 


