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  خالد حسن أبوغالیة. د
  ومواضع إجابااالتفكري اللغوي عند العرب  مادة وذج إجابة أسئلةمن

  ٢٠١٠يناير 
  

  )ثالث درجات(                  خالد حسن أبوغالية.د                          :اموعة الثالثة*** 
 -: لشرحالشكل، وتناوهلا باب اضبطهاوردت؟  وأينقائل العبارة التالية؟  من :السؤال األول -

إذا قال : ومسعت أبا إسحاق يقول: قال أبو جعفر. وأصل  ما جاء به سيبويه عن اخلليل "  :قوله 
. فإمنا يعىن نفسه ؛ ألنه أجل اخلليل عن أن يذكر نفسه معه " وقال غريه : "  لسيبويه بعد قول اخللي

  . "فإمنا يعىن اخلليل " وسألته : "وإذا قال
  

، أو هو أبو جعفر  الكتاب فاحتةكاتب  :قائل هذه العبارة : ،  من املقرر ،٥٩، و ٥٤ صبة اإلجا
        مضبوطة هي  والعبارة.  فاحتة كتاب سيبويه :وقد وردت يف .قائل العبارة السابقة عليها 

 إذا قالَ: لُيقو أبا إسحاقٍ ومسعت: أبو جعفرٍ قالَ.  عن اخلليلِ به سيبويه ما جاَء وأصلُ"  :قوله 
سيبويه غَ وقالَ: "  لِاخللي قولِ بعديه ر "فإمنا يفْعىن نسه اخلليلَ ه أجلَّ؛ ألن نْأَ عن يذكر نفسه مه ع .
  . " ا يعىن اخلليلَفإمنَّ"  هوسألت: "الَوإذا قَ

  )توقري الشيخ/ سنادإشارة إىل منهج سيبويه يف اإل( :ما يلي_ ٥٩من املقرر   ص_ العبارة  ويف       
فهي إشارة إىل فضل : أوالمهاكتاب سيبويه خري متثيل، أما  يف هذه الفقرة من فاحتة فكار متثلتأ ثالث      

فأصلُ ما جاَء به سـيبويه عـن   "  األستاذ على تلميذه، أما األستاذ فهو اخلليل وأما التلميذ فهو سيبويه؛
ما هو إال سيبويه " غري" وأن ذلك الـ" وقال غريه" ر لداللة مصطلحفهي حتري: الثانيةوأما  . )١(" اخلليل

وهو ما يفْضلُ ذلك  -الثالثةأما  .فإنما يعىن نفسه" وقال غريه: "لنفسه؛ فإذا قال سيبويه بعد قول اخللي
 . أستاذَه عن  أن يذكر امسه مضافا إليه ذفهو إجاللُ التلمي -كله

فقد قال، حتت عنوان الرفق مبن يؤخذ  -وحيضرين هنا ما ذكره السيوطي يف باب أدب األخذ والطلب      
إنه قال حـني  : ويف أمايل ثعلب. ولريفُق مبن يأخذ عنه وال يكثر عليه وال يطول حبيث يضجر:"  -عنهم

  ." أي آجرة أمكنت الناس من نفسي ما تركوا يل طوبة؛ لو : آذوه بكثرة املسائل، قال أبو عمرو

  

  

  

                                                
" ثعلب على سيبويه حني كان يذكر الكتاب فيقول إن  رمبا كان لداللة هذه اجلملة وجه آخر، وهو اإلشارة إىل فرية )١(

 . من فضل إال اجلمع والترتيب -وواحد وأربعني شخص معه -وليس لسيبويه" . للخليل  لاألصول واملسائ



 ٢

   ". هل ميكن أن يكون الفعل أكثر من مخسة أحرف؟ :" حتدث عن رأي اخلليل يف املسألة التالية : السؤال الثاين -
   :من المقرر  –٣٤، ٣٣ ،٢١، ٢٠ص –اإلجابة 

ال ميكن حدوث ذلك؛ أما األلف اليت يف مثل اقشعر وحنوها؛ فهي ألف وصل ليست من أصل البنـاء؛       
عماداً وسلّماً للِّسان إىل حرف البناء، ألنَّ اللِّسان ال " مساها بعضهم األلف السلّم، اجتلبت كي تكون وقد 

 ن من احلروف فيحتاجل  ينطلق بالساكصالو إىل ألف. " ...  
، فمهما من مخسة أحرف أكثروليس للعرب بناء يف األمساء وال يف األفعال : اخلليل قالموضع آخر ويف      

وليست من أَصل الكلمة، مثل . عن مخسة أحرف يف فعل أو اسم، فاعلم أنها زائدة على البناء وجدت زيادةً
  .قَرعبلَ، ومثل عنكبوت، إمنا أصل بنائها عنكَب: قَرعبالنة، إمنا أصلُ بنائها

 


