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اللهجاث العزبيت القديمت وأجزها في الدراست النحىيت
دمحم غزب والي
امللخص:
جدخىي اللًت الهغبُت نلى لهجاث نضًضة جسخلِ َُما بُنها ازخالَا ً
ٖثحرا ،مً الىاخُت الطىجُت والطغَُت
والترُٖبُت والضاللُت ويحرَا .وٍكهغ طل ٚفي ْغاءاث الٓغآن ال٘غٍم وأشهاع الهغبَ .لهظا ؤلازخالٍ أزغ قاَغ
نلى ْىانض الىدى الهغبي خُث بىِذ – يالبا – نلى خؿب اللهجاث .وْض نالجذ اإلآالت اإلاىغىم بظٖغ
هماطج مً الٓىانض الىدىٍت املخخلِ َيها نىض الىداة بىاء نلى ما هٓل مً اللهجاث الٓضًمت نلى زالزت أهىام:
()1
()2
()3

ألاؾماء :ئنغاب ألاؾماء الخمؿت واإلاثنى والهضص اإلاغٖب.
ألاَها ،ٛجثيُت الػمحر وحمهه في الُهل (أٗلىوي البرايُث) ونمل "لِـ" التي مً أزىاث "ٗان".
الخغوٍ الهاملت :ما – ئن – ٖم – لهل – متى.

أزبذ البدث أن الخالٍ الىدىي أزغ الزخالٍ اللهجاثَ ،هلى صاعؽ الىدى أن ًٙىن ملما ومماعؾا لخلٚ
الشىاَض الىدىٍت اإلاؿمىنت مً الٓباةل خؿب ازخالٍ لهجاتها.
املقدمت
الحمد هلل الخالق العليم،فاطزالسماواث وألارض،القائل في التنزيلَ ":وم ْن َآياجه َخ ْل ُق َّ
الس َم َى ِ َ ْ
ض
ِِ
ِ
اث وألار ِ
َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َّ َ َ َ ْ َ َ
امل ي"  iوالصالة والسالم على سيداا دمحم أفصح من اطق
واخ ِتالال أل ِس ِت م وألىا ِا م ِ ي ِفي ِل ي ٍت
اث ِللع ِ ِ
بالضاد املبعىث رحمت للعامل ي،وعلى آله وصحبه ال زام الغزالحجل ي،ومن جبعهم لى يىم الدين.
وبهضَ،ان اللًت الهغبُت-لًت الٓغآن ال٘غٍم والخضًث الشغٍِ-جدخىي نلى لهجاث ْباةل نضًضة جسخلِ ٖثحرا
في الىى احي الطىجُت والطغَُت والىدىٍت والضاللُت ويحر طل ٚمً الىىاحي اللًىٍت،وٍخجلى َظا الازخالٍ
في ْغاءاث الٓغآن وألاصب الهغبي شهغا وهثراَ،ال بض أن ًٙىن لظل ٚأزغ قاَغ نلى الضعاؾت الىدىٍت جىكحرا
وجؿبُٓا.
َهظٍ مٓالت بهىىان:اللهجاث الهغبُت الٓضًمت وأزغَا في الضعاؾت الىدىٍت،تهضٍ ئلى حؿلُـ الػىء نلى صوع
جل ٚاللهجاث الٓضًمت في الخالٍ الىدىي وأزغَا َُٓىانض الىدى الهغبي.
والبدث مغجب نلى الهُٙل الخالي:
 مُهىم اللهجت.
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اللهجت واللخً واللًت والتراصٍ بُنها.
هبظة ٌؿحرة نً اللهجاث الهغبُت الٓضًمت.
اإلامُحزاث الهامت والخاضت بحن لهجاث الهغب الٓضًمت.
اللهجاث الهغبُت الٓضًمت وأزغَا في الضعاؾت الىدىٍت:
أ .ئنغاب ألاؾماء الؿخت
ب .الهضص
ث .الػماةغ في لًت(أٗلىوي البرايُث)
رٗ .ان وأزىاتها(لِـ)
ج .الخغوٍ الهاملت
 الخاجمت.
 الهىامش واإلاغاحو.
وأؾأ ٛهللا حهالى الخىَُٔ والؿضاص في اإلآا ٛوالُها،ٛئهه ؾمُو ْغٍب مجُب.
مفهىم اللهجت:
وهي مً "لهج"باألمغ:أولو به َثابغ نلُه وانخاصٍ،وٍٓا:ٛلهج الُطُل بػغم
أمه:لؼمه.واللهجت:اللؿان أو ؾغَه،وهي أًػا لًت ؤلاوؿان التي حبل نليها َانخاصَآً.اَ:ٛالن
ii
َطُذ اللهجت،ضاصّ اللهجت،وهي أًػا :ؾغٍٓت ألاصاء في اللًت وحغؽ ال٘الم.
وٍبضو مً َظا الخهغٍِ اإلاعجمي أن لُكت "اللهجت" جؿلٔ نلى مهان نضة،منها:حهاػ الىؿٔ أي
اللؿان أو ؾغَه،ومنها أًػا لًت ؤلاوؿان التي انخاصَا،ومنها ٖظل ٚؾغٍٓت ألاصاء في اللًت.
وهي في الاضؿالح الهلمي الخضًث:مجمىنت مىالطُاث اللًىٍت جيخمي ئلى بِئت زاضت،وَشترٕ في
َظٍ الطُاث حمُو ألاَغاص في َظٍ البِئت.وبِئت اللهجت هي حؼء مً بِئت أوؾو وأشمل جػم نضة
iii
لهجاجلٙل منها زطاةطها.
اللهجت واللحن واللغت والترادال بينها:
ٗان الٓضماء مً نلماء الهغبُت ٌهبرون نما ٌؿمى آلان باللهجت بٙلمت "اللًت" خُىا وباللخً خُىا
آزغ،وٍكهغ طل ٚحلُا في اإلاهاحم الٓضًمت وفي بهػالغواًاث ألاصبُتَُٓ،ىلىن مثال:الطٓغ
بالطاص مً الؿُىع الجاعخت،وبالؼاي لًت(بػم الالم وٖؿغَا) وٍغوي أن أنغابُا ًٓى ٛفي مهغع
الخضًث نً مؿألت هدىٍت ":لِـ َظا لخني وال لخً ْىمي" ٌهني اللهجت،وٖثحرا ما ٌشحر أصخاب
اإلاهاحم ئلى لًت جمُم ولًت ؾيء ولًت َظًل،وال ًغٍضون بمثل َظا الخهبحر ؾىي "اللهجت"

UDUS SOKOTO

2

http://www.degeljournal.org

DEGEL JOURNAL OF FACULTY OF ARTS AND ISLAMIC STUDIES, VOl. 15, (December 2017) ISSN: 0794-9316

وٍكهغ أن الهغب الٓضماء في الهطىع الجاَلُت وضضع ؤلاؾالم لم ًٙىهىا ٌهبرون نما ٌؿمىباللًت ئال
بٙلمت"اللؿان" جل ٚالٙلمت اإلاشترٖت اللُل واإلاهنى في مهكم اللًاث الؿامُت شُٓٓاث اللًت الهغبُت .وْض
ٌؿخأوـ لهظا الغأي بما حاء في الٓغآن ال٘غٍم مً اؾخهماٗ ٛلمت"اللؿان"وخضَا في مهنى اللًت هدى زمان
مغاث iv،منها ْىله حهالىَ ":و َل َٓ ْض َو ْه َل ُم َأ َّج ُه ْم ًَ ُٓ ُىلى َن ئ َّه َما ٌُ َه ّل ُم ُه َب َش ٌغ ل َؿ ُ
ان َّالظي ًُ ْلخ ُضو َن ئ َل ُْه َأ ْع َجم ٌّي َو ََ َظا ل َؿ ٌ
ان
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ٌّ ُ ٌ ٌ v
نغِبي م ِبحن "
ابذة جاريخيت عن علم اللهجاث العزبيت:
حاءجُي ٖخب اللًىٍحن الٓضماء مالخكاث مخُغْت نً الخاضُاث اللهجُت ٗال٘ؿ٘ؿت وهي أن جلخٔ
بٙاٍ اإلاإهث ؾحن نىض الىِْ (في لهجت جمُم) وال٘ش٘شت التي حهني ئبضا ٛالشحن مً ٗاٍ الخؿاب للمإهث
(في لهجت بني أؾض أو عبُهت) وْض زطظ ؾِبىٍه للمخًحراث اللهجُت خحزا مهما في "ال٘خاب" جدضر َُه نً
اإلاخًحراث الطىجُت والترُٖبُت.وئطا نؼٍ الهغب نً اللؿاهُاث اللهجُت ونلم اللهجاث َلم جدل لضحهم
باالَخمام الالػم َان الباخثحن الًغبُحن ْض ألُىا َيها ٖخبا ومطىُاث وْىامِـ ومجالث ال جٙاص جدص ى،ومنها
أنما ٛالهضباعى(  )Landbergفي الٓغن الهشغًٍ نً لهجاث صزِىت وخػغمىث،وأنماَ ٛىٍضٌش( )Woidish
نً الهامُت اإلاطغٍت والضعاؾت اإلآاعهت بحن لهجاث الٙىٍذ واإلاًغب وؾىعٍا التي ْام بها بغوؾخاص( )Brustad
ويحر َإالء ٖثحر.وْض حمو خاًُم عابحن(  )H.Rabinفي ٖخابه اللهجاث الهغبُت الٓضًمت ( Ancien West
 )Arabian 1951أيلب اإلاالخكاث التي حاءث في ٖخب اللًىٍحن الهغب وعؾم زغاةـ ججؿض حًغاَُا الخىػَو
اللهجي ملخخلِ ؾغّ الىؿٔ أو التراُٖب الخاضت أو وحىٍ اؾخهما ٛألاصواث الىدىٍت ٖدغوٍ الجغ والهؿِ
وألاؾماء اإلاىضىلت ويحرَا.وْض أحمو اإلاإعزىن واللًىٍىن الٓضامى نلى أن الىاْو اللًىي الؿاةض في شبه
الجؼٍغة الهغبُت ْبل ؤلاؾالم وبهضٍ ئلى جهاًت الٓغن الغابوٗ،ان ًدؿم بالخهضص والخضازل الشضًضًً بد٘م
vi
الترُٖبت الٓبلُت للمجخمو الهغبي وْخئظ،ونضم زػىنه لؿلؿت ؾُاؾُت واخضة ئال بُٓام الضولت ؤلاؾالمُت.
وٗاهذ لهظا الىاْو اللًىي أَمُت بالًت ألن الٓغآن ال٘غٍم هؼ ٛنلى ؾبهت أخغٍ.وْض ازخلِ في جُؿحر
َظٍ ألاخغٍ الؿبهت،لً٘ الًالب نلى الكً أن صاللتها عمؼٍت،وهي ال٘ثرة،طل ٚألن الباخثحن وحضوا في لًت
الٓغآن أٖثر مً زمؿحن لًت.وٖظل ٚالشأن في الخضًث الشغٍِ خُث ئن الغؾى ٛملسو هيلع هللا ىلص ًىؿٔ بألُاف ٖثحرة لم
ًً٘ ٌهغَها أَل الدجاػ،وَى ما حهل نلي بً أبي ؾالب هنع هللا يضرًٓ-ىً:ٛا عؾى ٛهللا ،هدً بىى أب واخض،وهغإ
vii
جٙلم وَىص الهغب بما ال وهغَه َمً نلمٚ؟
ولٓض ٗان الىداة واللًىٍىن الٓضامى مؿلهحن اؾالنا صُْٓا نلى اللهجاث الهغبُت بُػل زغوحهم ئلى
البىاصي ومشاَهتهم لألنغاب لخلٓي الُطُذ منهم.وازخلُذ مىاُْهم منهاَ،منهم مً َاغل بُنها،خاضغا
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الُطاخت في ْباةل الدجاػ وهجض وتهامت.ومنهم مً غُٔ في ضُت الُطاخت َجهلها مٓطىعة نلى لهجت
ْغَش.ومنهم مً نض ٗل اللهجاث الهغبُت َطُدت.ومً اللهجاث الهغبُت اإلاشتهغة ما ًلي:
 .1لهجت ْغَش
- 2لهجت ِْـ
-3لهجت ْػانت
-4لهجت جمُم
-5لهجت َظًل
-6لهجت بني أؾض
-7لهجت خمحر
viii

-8لهجت ألاهطاع،ويحرَا.

املم زاث العامت والخاصت ب ي اللهجاث:
ال بض أن حشترٕ لهجاث اللًت الىاخضة في ال٘ثرة الًالبت مً الٙلماث ومهاهيها،وفي مهكم ألاؾـ التي
جسػو لها بيُت الٙلماث،وَىّ َظا وطإ في جغُٖب الجمل َ،اطا ازخلُذ مهاوي مهكم ٗلماتها،واجسظث
أؾؿا زاضت في بيُت ٗلماتها،وْىانض زاضت في جغُٖب حملها ،ال ٌؿمى خُيئظ لهجت بل لًت مؿخٓلت.ومً
الطُاث الطىجُت التي جمحز بحن اللهجاث ما ًلي:
ازخالٍ في مسغج بهؼ ألاضىاث اللًىٍت.ً
ازخالٍ في وغو أنػاء الىؿٔ مو بهؼ ألاضىاثازخالٍ في مٓاًِـ بهؼ أضىاث اللحنجباًً في الىًمت اإلاىؾُُٓت لل٘الم (مً الجهغ والهمـ والشضة)ازخالٍ في ْىاهحن الخُانل بحن ألاضىاث اإلاخجاوعة خحن ًخأزغ بهػها ببهؼ(ؤلاصيامix
للمخمازل أو اإلاخٓاعب أو اإلاخجاوـ)
اللهجاث العزبيت القديمت وأجزها على الدراست النحىيت:
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الٓطض مً َظا البدث نغع بهؼ الٓػاًا الىدىٍت املخخلِ َيها والتي قهغ َيها أزغ الازخالَاث
اللهجُت وهخجذ ننها،والٙلماث الهغبُت مىدطغة في زالزت أهىام:ألاؾماء وألاَها ٛوالخغوٍ،ؾخترٖؼ اإلآالت
نلى ألاهىام الثالزت طاٖغة هماطج لٙل منها،وهي ٖما ًلي:
عزاب ألاسماء الستت:
اللًت الشهحرة في ئنغاب الؿخت أن جٙىن بالىاو هُابت نً الػمت وألالِ هُابت نً الُخدت والُاء هُابت
نً،لً٘ الٓدؿاهُحن ٌهغبىن َظٍ ألاؾماء باأللِ مؿلٓا وهسظ ال٘هالهُحن منهم،ومً ال٘هالهُحن بىى الخاعر
بً ٖهب وزثهم وػبُض،وٗلها حؿخسضم َظٍ اللًت،وْض وعصث أضضاء لهظٍ اللًت في ْباةل الشما،ٛونلى َظٍ
xوْىٛ
اللهجت زغج ْىله ملسو هيلع هللا ىلص":ما ضىو أبا حهل"وْى ٛأبي خىُُت":ال ْىص في مثٓل ولى غغبه بأبا ْبِـ"
الشانغ:
ئن أباَا وأبا أباَا ْ .....ض بلًا في املجض ياًخاَا
وزمت لًت أزغي في ألاؾماء الخمؿت :أن حهغب بالخغٗاث ،وئلى َظٍ اللًاث ٌشحر ابً مال ٚبٓىله:
َ
ْ ُْ َ َ َ ْ َ ْ
َ ْ
ْ
ألاؾ َما أ ِضِ
َوا ْعَ ْو َب َى ٍاو واه ِط َب َّن ِباأل ِلِ……واحغع ِبُ ٍاء ما ِمً
َ
مً َط َ
ْ
إ ُطو ْئن ُ
ص ْخ َب ًت َأ َب َاها…… َو ْال َُ ُم َخ ُْ ُث ْ ِاإلا ُ
ُم ِم ْى ُه َباها
َ َ
أر َخ ٌم َٖ َظ َ
َأ ٌب ٌ
إ َو ََ ًُ …… َّ
والى ْٓ ُ
ظ ِفي َظا ألا ِز ِحر أ ْخ َؿ ًُ
َ
َّ َ ْ َ ُ xi
َوفي أب َو َجال َُ ُْه ًَ ْى ُض ُع…… َو َْ ْ
ط ُغ ََا ِم ًْ ه ْٓ ِط ِهً أشهغ
ِ ٍ ِ ِ
عزاب املثنى:
اإلاشهىع في ئنغاب اإلاثنى أن ًٙىن باأللِ عَها،وبالُاء هطبا وحغا،لً٘ ال٘هالهُحن مً ْدؿان زالُذ َظٍ
الٓانضة،خُث أنغبىا اإلاثنى باأللِ الالػمت في حمُو ألاخىا.ٛوجسخظ َظٍ اللًت بني الخاعر بً ٖهب وزثهم
وػبُض.وٍبضو أن أزغ َظٍ اللهجت ْض امخض ئلى بهؼ ْباةل مػغَ،شمل زالزا منها،وهي ٖىاهت وبىى الهىبر وبىى
َ َ
َ ُ
الهجُم،وٗلها هؼاعٍت مً املجمىنت اإلاػغٍت،وأشهغ مثا ٛلهظٍ اللهجت ْىله حهالىْ":الىا ِئ ْن ََظ ِان ل َؿ ِاخ َغ ِان
َ َ ُ َُْْ
َ ُ
َ ْ ُ
ْ
ًُ ِغ ٍَض ِان أ ْن ًُس ِغ َحاٖ ْم ِم ًْ أ ْع ِغ٘ ْم ِب ِس ْخ ِغ َِ َما َو ٍَظ ََ َبا ِبؿ ِغٍٓ ِخ٘ ُم اإلاثلى "xiiبدشضًض"ئن"ونلل أبى ػٍض َظٍ اللًت
بأن ْبُلت بني الخاعر بً ٖهب جٓلب الُاء الؿاٖىت ألُا ئطا اهُخذ ما ْبلها في اإلاثنى أو يحرٍ،ولهظا
xiii
ًٓىلىن:أزظث صعَمان،بض ٛأزظث صعَمحن،وفي :نليهآً،ىلىن:نالَا،والؿالم نالٖم.
العدد:
ئطا أغُِ الهضص اإلاغٖب زالزت نشغ وزالر نشغة ئلى الػمحر َُي ئنغابه زالٍ بحن اللهجاثَ،الدجاػٍىن
ًٓىلىن:زالزتهم وزالثهً(بالُخذ)في حمُو الخاالث.وَم ٌهغبىجها خاال،وٖظل ٚفي أخض نشغَم وئخضي
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نشغتهً.وٍخُٔ مو الدجاػٍحن في اإلاغٖب بىى جمُم،ووعص نً نُٓل وأؾض
ؤلانغابَٓ،الىا:زمؿت(بالػم)نشغٕ،ئال أن اللًت الخمُمُت جسخلِ في ئنغاب(زالزتهم وزالثهً)َهم ٌهغبىجها
xiv
بالخغٗاث الثالر خؿب مىْهها مً الجملت،هدىْ:ام الؿالب زالزتهم،وحهغب جىُٖضا.
لغت أكلىني البراغيث(جث يت الفعل وجمعه ا كاي الفاعل مثنى أو جمعا):
َظٍ اللًت ميؿىبت ئلى أػص شىىءة،وخٙاَا البطغٍىن نً ؾيء خُ٘ذ نً بني الخاعر بً ٖهب،وٍغص الخضًث
نً َظٍ اللًت في مهغع ٖالم الىداة نً وحىب ججغٍض الُهل نً نالمت جض ٛنلى الخثيُت أو الجمو ئطا ٗان
َانله قاَغا مثنى أو مجمىنا،وأال ًٙىن في الُهل ألِ الازىحن أو واو الجمانت أو هىن اليؿىةَ،ىٓىٛ
مثالْ:ام الؼٍضانْ-ام الؼٍضونْ-ام الهىضاث.وأما نلى لًت(أٗلىوي البرايُث)هٓى:ٛ
ْاما الؼٍضانْ-امىا الؼٍضونْ-مً الهىضاثَُٙ،ىن الُانل ألاؾماء الكاَغة وئهما ألالِ والىاو والىىن نالماث
للُانل،وهي لًت صخُدت لها شىاَض،منها ما ًلي:
– 1للمثنىْ،ى ٛالشانغ:
جىلى ْخا ٛاإلااعْحن بىُؿه وْض أؾلماٍ مبهض وخمُم
والشاَض مً البِذٗ:لمت"أؾلماٍ"خُث اؾخهمل الشانغ غمحر اإلاثنى للضاللت نلى الُانل اإلاثنى وَى"مبهض
وخمُم"واللًت الشهحرة أن ًُغص الػمحر في الُهلَُٓ،ى:ٛوْض أؾلمه.....
َ َ ً ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ُّ َّ ْ َ ي َّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ ٌ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ نَ
-2لجمو الظٗىعْ،ىله حهالى ":ال َُِت ْلىبهم وأؾغوا الىجى ال ِظًً قلمىا َل َظا ِئال بشغ ِمثل٘م أَخأجى
َْ ُ
ُ َ xv
ّ
الس ْخ َغ َوأه ُخ ْم ج ْب ِطغون"
ِ
–3لجمو ؤلاهارْ،ى ٛالشانغ:
xvi
عأًً الًىاوي الشِب الح بهاعض ي َأنغغً نني بالخضوص الىىاغغ
ض ُّمىا َٖث ٌحر م ْن ُه ْم َو َّ ُ
ْا ٛابً َشام ألاهطاعي:وْض خمل بهػهم َظٍ اللًت ْىله حهالىُ ":ز َّم َن ُمىا َو َ
اَّلل َب ِط ٌحر ِب َما
ِ ِ
َ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ٌ َّ
َ
َ ْ َ ُ َ xvii
الل ُْل َو َم َالة َ٘ ٌت ب َّ
الن َه ِاعَ ،و ٍَ ْج َخ ِم ُهىن ِفي
ٌهملىن" وخمل نليها أًػا ْى ٛالغؾى ٛملسو هيلع هللا ىلصً ":خهاْبىن َِ َُ٘م ،مال ِة٘ت ِب ِ
ِ ِ
ُ َ ُ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ ُ ُ َّ َ ُ
ًً َباجىا َُِ٘ ْم َ َِ ْؿأل ُه ْم َعُّب ُه ْم xviii "...وْا ٛأًػا":للًت أٗلىوي البرايُث
ضال ِة الُج ِغ وضال ِة الهط ِغ ،زم ٌهغج ال ِظ
زالزت أوحه-1 :البرايُث َانل والىاو صلىا بها نلى الجمو ٖما صلىا بالخاء نلى الخأهِث-2 .أن الُانل َى الىاو
والبرايُث بض ٛمىه-3 .أن البرايُث مبخضأ مإزغ والىاو َانل والجملت الُهلُت(أٗلىوي)في مدل عَو زبر
xix
مٓضم.
كاي وأخىاتها:
هي مً الىىاسخ،جغَو اإلابخضأ وجىطب الخبر،وهٓخطغ بظٖغ اللهجاث الهغبُت زاضت في"لِـ":وهي ٗلمت صالت
نلى هُي الخا ٛوجىُي يحرٍ بالٓغٍىت،وهي َهل حامض،وٍغي بهؼ اللًىٍحن أجها خغٍ بمجزلت"ما"وجالػم عَو
اإلابخضأ وهطب الخبر وْض جسغج نً طل ٚفي مىاغو:
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-1أن جٙىن خغَا هاضبا للمؿدثنى بمجزلت"ئال" هدى:أجىوي لِـ ػٍضا،والصخُذ أجها هاسخت َىا وأن اؾمها غمحر
عاحو للبهؼ اإلاُهىم مما جٓضم،واؾدخاعٍ واحب َال ًليها ئال اإلاىطىب،وَظٍ اإلاؿألت ٗاهذ ؾبب ْغاءة ؾِبىٍه
للىدى،وطل ٚأهه حاء ئلى خماص بً ؾلمت ل٘خابت الخضًث َ،اؾخملى مىه ْىله ملسو هيلع هللا ىلص":لِـ مً أصخابي أخض ئال
ولى شئذ ألزظث نلُه لِـ أبا الضعصاء" َٓxxا ٛؾِبىٍه":لِـ أبى الضعصاء"بالغَوَ،طاح به خماص:لخىذ ًا
ؾِبىٍه،ئهما َى بالىطب(الاؾخثىاء)َٓا ٛؾِبىٍه:ألؾلبن نلما الًلخىيُمهه أخض،زم مط ى ولؼم الخلُل ويحرٍ.
-2أن ًٓترن الخبر بهضَا باال،هدى:لِـ الؿُب ئال اإلاؿ،ٚبالغَوَ،ان بني جمُم ًغَهىهه خمال لها نلى
مهنى"ما"في ؤلاَما ٛنىض اهخٓاع الىُيٖ،ما خمل أَل الدجاػ"ما"نلى"لِـ"في ؤلانما ٛنىض اؾدُُاء
شغوؾها،خٙى طل ٚننهم أبى نمغو بً الهالءَ،بلٌ طل ٚنِس ى بً نمغ الثُٓي َ،جاءٍ َٓاً:ٛا أبا نمغو ما
يء بلًني نىٚ؟زم طٖغ له طًَٓ،ٚا ٛله أبى نمغو:همذ وأصلج الىاؽ،لِـ في ألاعع جمُمي ئال وَى ًغَو،وال
حجاػي ئال وَى ًىطب،زم ْا ٛللؼبُضي ولخلِ ألاخمغ:اطَبا ئلى أبي مهضي َلٓىاٍ الغَو َاهه ال ًغَو وئلى
اإلاىخجو الخمُمي َلٓىاٍ الىطب َاهه ال ًىطبَ،أجُاَما وحهضا بٙل واخض منهما أن ًغحو نً لًخه(لهجخه)َلم
ًُهلَ،أزبرا أبا نمغو ونىضٍ نِس ى بً نمغ َٓا ٛله نِس ى:بهظا َٓذ الىاؽ!
-3أن جٙىن خغٍ نؿِ،أزبذ طل ٚالٙىَُىن،ومىه ْى ٛالشانغ:
أًً اإلاُغ وؤلاله الؿالب وألاشغم اإلاًلىب لِـ الًالب
xxi
–4أن جضزل نلى اإلابخضأ والخبر مغَىنحن،أو نلى الجملت الُهلُت ٖما جٓضم وَى اإلاشهىع.

الحزوال العاملت:
ماْ-ؿم الىداة "ما"الىاَُت ئلى حجاػٍت وجمُمُت ،وْغعوا أن زبر"ما"مىطىب نىض الدجاػٍحن،ومغَىم نىض بني
جمُم،وْض اشترؽ الىداة شغوؾا لىطب زبر "ما"نىض الدجاػٍحن.
ي-الىاَُت في لهجت أَل الهالُت جىطب الخبر،وٍغوي أهه ؾمو مً بهػهم":ئن أخض زحرا مً أخض ئال
بالهاَُت"
كم-الخبرًت ًٙىن جمُحزَا مُغصا مىطىبا نىض بني جمُم،ولهجت يحرَم جىحب حغٍ وججحز ئَغاصٍ وحمهه،جٓىٛ
جمُمٖ:م صعَما أهُٓذ! ويحرَم ًٓىلىنٖ:م صعَم أهُٓذ!وٖم نبُض مل٘ذ!
لعل-حهمل الجغ في اؾمها نىض نُٓلْ،ا ٛشانغَم:
لهل هللا َػل٘م ،نلُىا ...بش يء ،أن أم٘م شغٍم
متى-حهمل نمل "مً"الجاعة نىض َظًلْ،ا ٛشانغَم:
شغبً بماء البدغ زم جغَهذ....متى لجج زػغ لهً هئُج
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ليتً-ىطب بها الاؾم والخبر جمُم أو عؤبت الظي مً جمُم.
الخاجمت:
لٓض جدضر الباخث مً َظا الهغع اإلاىحؼ نً اللهجاث الهغبُت الٓضًمت وأزغَا نلى الضعاؾت
الىدىٍت،والًسُى صوعَا الُها ٛفي ازخالٍ الىداة واججاَاتهم ووحهاث هكغَم في ٖثحر مً ألاخٙام الىدىٍت
اإلاخهلٓت باإلاُغصاث والتراُٖب.وأزحرا جىضلذ اإلآالت ئلى الىخاةج آلاجُت:
أن ازخالٍ اللهجاث أْىي ألاؾباب اإلاإصًت ئلى حشهب آعاء الىداة نىض جٓهُض الٓىانض الىدىٍت.وأن مهغَت شىاَض الىدى اإلاؿمىنت مً الٓباةل ٗل نلى خؿب لهجتها ًمً٘ الضاعؽ مً الىْىٍ نلى صْاةٔاإلاؿاةل الىدىٍت.
وجىص ي اإلآالت صاعس ي الىدى والباخثحن أن ًغبؿىا الضعاؾت الىدىٍت بالضعاؾت اللًىٍت وزاضت نلم
اللهجاث،عصا للُغم ئلى ألاضل.
والخمض هلل الظي به جخم الطالخاث،والطالة والؿالم نلى الغؾى ٛال٘غٍم.

الهىامش واملزاجع
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