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 واللهجة الليبية ىالتصغري وأغراضه بني الفصح
 

 د.عفاف الطاهر شمغوم
 جامعة الزاوية -كمية اآلداب بالزاوية

 :مقدمة
الميجة الميبية وىي ة ترخيؽية مشتذخة عمى نصاق واسع في لفت اىتسامي ضاىخ  

الترغيخ، إذ تعّج مغ إحجى أىّع وسائل االترال الفكخي والمغػي في السجتسع ضاىخة 
وانتابشي تداؤل مفاده ىل تتػافق قػاعج الترغيخ في الميجة الميبية مع قػاعج  ،الميبي

العخبي عمى الميجة  يلترخيفاجانب ىحا التصبيق  ياستيجف خاللاالعخبية الفرحى؟ 
)الترغيخ وأغخاضو بيغ ل دراسة مػسػمة بــالخييا مغ ألصػلو ف تتبعا   ،الميبية

مباحث وخاتسة ستتزسغ أربعة الفرحى والميجة الميبية(. دراسة تكػنت مغ مقجمة و 
 ء هللا، وقج قدست الجراسة إلى:شا إجابة التداؤل الحي شخح في مقجمة البحث إنْ 

 .والمهجة التصغيرب التعريف-المبحث األّول
 التصغير: -لا أوّ 

 :1التقميل في المغة:
"تغييخ مخرػص يصخأ عمى بشية االسع ػن بأّنو عّخفو الرخفيّ  في الصطالح:

باألسساء  خاّص  السعخب، ؼيجعمو عمى وزن خاص، لغخض مغ األغخاض وىػ
 .2" السعخبة

 المهجة:  -ثانياا 
.. والمَّْيجُة َجْخُس الكالِم  ،المََّيُج بالذيء الُػلػُع بو والمَّْيَجُة َشَخُف المِّدان :في المغة .1

 .3"وىي لغتو التي ُجِبَل عمييا فاعتاَدىا ونذَأ عمييا
"ىي مجسػعة مغ الرفات المغػية تشتسي إلى بيئة  في الصطالح الحديث: .2

 . 4خاّصة، ويذتخك في ىحه الرفات جسيع أفخاد ىحه البيئة"
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 :5أغراضه -المبحث الثاني
 كحلظ في الميجة نقػل.التحقيخ، نحػ شػيعخ، ورجيل،  .1
 التقميل في العجد، نحػ درييسات، ووريقات كحلظ في الميجة. .2
 التقميل في الحوات، نحػ ُوليج وُكميب، وكحلظ في الميجة. .3
لتقخيب السكان  وجاء في الميجة ُقخّيبتقخيب الدمان والسكان، نحػ قبيل وفػيق،  .4

 .والدمان
 ي الميجة.التحّبب وإضيار الػد، نحػ بشّي وأخي، وكحلظ ف .5
 نػيخة لتعطيع األلع  والسراب.وكحلظ ىي الميجة التعطيع، نحػ دوييية،  .6
 .فقيخومخّيس و وكحلظ في الميجة  ،إضيار التعاشف، نحػ مديكيغ .7

 وفي المهجة األمر متدع:
تيػيغ السيػل، نحػ كعيكة وىي رمد لخسػب الصالب، تقال لمتخؽيف والتيػيغ مغ  أـ 

 وطء السريبة.
 اإلشباع واالكتفاء، نحػ نػيسة لمجاللة عمى نػم شػيل مذبع.ب ـ 
إضيار الحسيسية، نحػ شػيدة نقػل شػيدة شاىي لكػب الذاي الحي تجتسع ج ـ 

 حػلو العائمة في جّػ مغ الجفء والتجسع العائمي. 
، حػير مبالغة في السكخونةالسبالغة في الػصف، نحػ مكيخيشة، مبالغة في لحاذة  د ـ 

 .، وزريجة وىي بسعشة الشدىة مبالغة في وصفيالجسال أو الكبخوصفو با
استمصاف ما استؿبح، نحػ شػيصيغ وىػ وصف لسغ كان مذاغبا وشؿّيا مخاعاة ىـ ـ 

 لسذاعخ لسغ ييسو األمخ، وشػيغ لسغ كان قميل الجسال.
 مال يصّغر: -المبحث الثالث

وىي الحخوف واألفعال وشبييسا والسبشيات إال ما سسع واألسساء السعطسة 
كأسساء هللا والسالئكة وما بشي عمى صيغة الترغيخ نحػ زىيخ وكعيب وأسساء 
الذيػر واألسابيع واأليام ونحػ الغج والبارحة وأمذ، وترّغخ سػيعة ونييخ ولػيمة 

 وكحلظ في الميجة. 6وشييخ وعػيع.
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 أوزانه وكيفيته: -المبحث الرابع
 لمترغيخ في العخبية أوزان ثالثة ؾياسية وىي:

 السم الثالثي: –أّول 
 الثالثي الصحيح:  .1
بزّع األّول وفتح الثاني وزيادة ياء ساكشة في الثالثي ُيرّغخ الثالثي الرحيح  . أ

. وفي الميجة ، وُرَجْيل في كمسة رجلسيل في كمسة ، نحػ ُسييل7عمى وزن ُفَعْيل
عشج الصبقة السدّشة مازالت تحافظ عل ضّع األّول ولكغ بذكل مختمذ نحػ الميبية

يزّع األّول في كّل األوزان وإّنسا يعسجون  الوفي العسػم  ُقخّيب، وُكبّيخ، وُقميع.
مع إمالة فتحة الثاني نحػ الكدخ مجاندة  ْقَمْيعإلى تدكيغ الحخف األّول نحػ 

قتيغ إّما بإضافة يبالداكغ يكػن بصخ  لمياء التي لمترغيخ، ولمتخّمز مغ البجء
وىػ  ِقِميع، وإّما بإشسامو الكدخ كإشسام الثاني فشقػل اْقميعىسدة وصل فشقػل 

ية  األكثخ وليحا أصل في العخبية فقج جاء عغ العخب ِشَيْيخ، ِبَيْيت، وِسَيْيج كخـا
 االثاني مجّ إذا كان الحخف  اختالسو أو ، وإّما إشسامو الزعّ 8الياء بعج الزّسة

وكحلظ في  .، وخػيتع في خاتعؼيقمب واوا؛ مجاندة لو نحػ ُحػيمة في كمسة حال
ون ل وال فتحة الثاني، وقج يبجؤ الذخؾية غيخ أّنيع ال يسيمػن سكػن األوّ  ةالميج

 ججا   ونخى ترغيخ الثالثي كثيخا   .أو يزيفػن ىسدة الػصلوىػ األكثخ بالداكغ 
في الميجة الميبية وال يسكغ حرخه، وعمى سبيل السثال، فخيخ في فخخ، وبخيج في 
بخج وىػ القصعة الرغيخة مغ البصيخ، ورميح في رمح، وقخيغ في قخن، ووليج في 

ْفَحيل في َفْحٌل، وحبيل في حبل، وجاء في الميجة عمى رويجل في راجل ولج، و 
عغ العخب مغ ىحا عمى غيخ  وىػ الخجل، وىحا لو أصل في العخبية إذ سسع

، ونعدي ذلظ إلى أن الػاو مشقمبة عغ ألف؛ 9الؿياس ترغيخ رجل إلى رويجل
 . وكحلظ في العخبية ألّنو يقال في الميجة راجل وليذ رجل

إذا كان االسع الرحيح ميسػزا يرّغخ عمى نحػ ما سبق، نحػ ُأَخّية في أخت،  . ب
خ في الميجة بقمب اليسدة واوا، نحػ وُفَؤيذ في فأس، ُرَؤيذ في رأس، ويرغّ 
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وخّية وفػيذ ورويذ. والالفت في أخت أّنيا تدتخجم في الميجة عمى صيغة 
مغ تدكيشو كسا ىػ في الميجة أو باختالس  العخبية إذ يجػز أن يزّع األّول بجال  

 الزّسة؛ ذلظ ألّن اليسدة تقمب واوا فشاسب ذلظ الزّع.
بديادة تاء عشج ترغيخىفي العخبية يكػن  ثي مؤنثا  خ مغ الثالإذا كان االسع السرغّ  . ت

؛ لمتفخقة بيشو وبيغ السحكخ وليذ كحلظ أم مجازيا   سػاء كان التأنيث حؿيؿيا   تأنيث
قجيسة و  ُىَشْيجة في ىشج،، نحػ في الخباعي الستثقال التاء مع كثخة أحخف الخباعي

وكحلظ في الميجة الميبية، نقػل شسيدة في شسذ وىي مؤنث مجازي،  10في قجم،
وكحلظ نػيخة في نار، ونقػل فخيحة لالسع السؤنث فخح، وكبيجة في كبج، ودويخة في 
دار، غيخ أّنو ُسسع عغ العخب بعس األسساء قج يثبتػن التاء وقج ال يثبتػنيا، 

الميجة الميبية نقػل نحػ قجيخ  قجيخة في قجر، وقػيذ  قػيدة في قػس، وفي 
فخيذ في فخس وىي أنثى الحران مغ دون إثبات التاء، وكحلظ نقػل قػيذ في 

 قػس. ولع ألحظ لجػاز اإلثبات وعجمو كسا في العخبية.
 :11ما يعامل معاممة الثالثي  . ث
بالتاء وكانت رابعة يعامل معاممة الثالثي، نحػ شجيخة في  إذا كان االسع مختػما   .1

وعمى ىحا الػزن تكػن الميجة الميبية  ،شجخة، نخيمة في نخمة، وكميسة في كمسة
بذكل واسع، نحػ ربيصة في ربصة وىي الحدمة مغ كل شيء، خبيدة في خبدة، 

اء أو شخبة إذ تدتخجم في الميجة بإثبات التاء لمسفخد والجسع، شخيبة في شخبة م
حداء، سبيمة في سبمة بسعشى حّجة في الميجة، عجيمة في عجمة وىي مؤنث 

وسفيخة صغيخ البقخ، ىبيخة في ىبخة وىي القصعة مغ المحع التي ال عطع فييا، 
في سفخة، ورميمة في رممة، وشحيسة في شحسة وتأتي بريغة السؤنث في الميجة 

 الميبية.
ػم باأللف الخابعة السقرػرة التي لمتأنيث  تعامل جاء في العخبية أّن االسع السخت  .2

، نحػ  ُحَبْيمى في حبمى، ُعَطْيسى في 12معاممة الثالثي في الترغيخ وال تححف
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عطسى، كحلظ في الميجة الميبية، فشقػل ْسَمْيسى في سمسى، وْنجْيػى في نجػى، 
 وحميػى في حمػى، وعصيذى في عصذى. 

دالمة معاممة الثالثي في الترغيخ، نحػ وجاء في العخبية أن يعامل جسعا ال .3
مديمسػن في مدمسػن، ومديمسات في مدمسات، وكحلظ في الميجة فشقػل 
محيخمات في محخمات، جػيسات في جغسات وىي الخشفة مغ الساء وغيخه، 
وخخيرات في جسع خخص وىػ القخاط أو الحمق الحي تتديغ بو السخأة في األذن، 

 ت في كمسات، ومغ ىحا كثيخ في الميجة الميبية. وكتيبات في جسع كتاب، كميسا
وجاء في العخبية أن يعامل جسع التكديخ السقّل معاممة الثالثي في الترغيخ،  .4

نحػ ُأَصْيحاب في أصحاب، وُأَفْيخاس في أفخاس. وفي الميجة ال يرغخ الجسع 
 ويعامل معاممة جسع السؤنث -كسا سشبيغ في مػضعو  -بشػعيو إاّل بعج إفخاده 

الدالع ؼيزاف إليو ألف وتاء، نحػ وليجات في أوالد، ودويخات في ديار، 
وشػيدات في شػاسي وىػ الكػب، وعبيجات في عبيج،  ،وخػيتسات في خػاتع

 وعمى ىحا كثيخ في الميجة.
وكحلظ جاء في العخبية معاممة االسع السختػم باأللف السسجودة وياء الشدب  .5

األلف السسجودة نحػ حسيخاء في حسخاء، وفي معاممة الثالثي في الترغيخ، ففي 
ياء الشدب نحػ عبيقخي في عبقخي. وفي الميجة  كحلظ، نحػ حسيخاء في حسخاء، 

 وشقيخاء في شقخاء، وفي الشدب نحػ سػيحمي في ساحمي، وعخيبي في عخبي. 
، نحػ دم ويج وجاء في العخبية عشج ترغيخ السححوف مشو شيء أن يخد السححوف . ج

بة . وجاء في الميجة 13يجي يجّيةو إلى االسع السرّغخ، نحػ ُدَمّي في دمٌي،  ـو
مرغخا عمى شكمو السححوف مغ نحػ يج وبشت وأخت، نقػل يجيتي  يجيتظ، 

ما تدتخجم مرغخة عشج إسشادىا  وبشيتي  وبشيتظ، ووخيتي  ووخيتظ، وكثيخا  
 . أم حؿيؿيا   جازيا  لمزسائخ كسا بّيشا مع إثبات التاء؛ ألّنيا مؤنث سػاء أكان م

وجاء في العخبية ترغيخ السزّعف بأن يفّظ اإلدغام وتفّخق ياء الترغيخ بيغ  . ح
السجغسيغ، نحػ ُمَجْيج في مّج، وأميسة في أّم، وفي الميجة نقػل عذير في عّر، 
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وعسيسة في عّسة، وحبيبة في حّبة، وصخيخة في صّخة، ومخيخة في مّخة، وسميمة في 
 سّمة وغيخ ذلظ.

 سم الثالثي المعتل:ال .2
معتّل الفاء بالػاو: يجػز أن يرّغخ في العخبية عمى الؿياس، إذ يزّع أّولو،  . أ

نحػ ُوعيج في وعج، ووزيشة في زنة، ويجػز قمب الػاو ىسدة أُعيج، وُأزيشة؛ ذلظ 
. كحلظ في الميجة يجػز الػجيان، إذ 14أنو يجػز قمب الػاو السزسػمة ىسدا

وُأريجة  وريجة في وردة بتدكيغ الػاو أو ضّسيا أو  نقػل ُأليج  وليج في ولج،
إشساميا الكدخ، وكحلظ أشيسة  وشيسة في وشسة، أريقة  وريقة في ورقة، 
والالفت أن عشج قمب الػاو ىسدة يجػز في الميجة ضّع األّول عمى ؾياس 
العخبية، كسا أّنو في االسع السيسػز عشج ترغيخه يجػز في الميجة ضّع اليسدة، 

وعشج ، ُأخيتي ويجػز وخيتي، ُأذيشة وذيشة بقمب اليسدة واوا في الميجةنحػ 
 القمب تدكغ الػاو أو تزّع أو تذّع الكدخ عمى غخار الميجة. 

معتل العيغ: يخد في العخبية إلى أصمو، نحػ  ُمػيل في مال، وشييخ في شيخ،  . ب
نحػ عػيج في عاج. وكحلظ في الميجة  15وإن كان مجيػل األصل يقمب واوا

نقػل خػيل في خال، ودويخة في دار، نػيخة في نار، وحػيمة في حالة، وبػيب 
في باب، وسػيعة في ساعة، وحػيتة في حػتة، وحػير في حػش وىػ البيت، 
غيخ أّنو في الميجة تقمب كل عيغ إلى واو بغّس الشطخ عغ أصميا نحػ حػيج 

وعػيشة في عيغ، وسػيخ في سيخ وىػ القصعة  في حاج، وخػيط في خيط،
بذكل رؼيع شػلي مغ كل شيء، زويشة في زيشة، لػيسة في ليسة وىي الميسػنة، 

 لػيمة في ليمة، وشػيغ في شيغ وىػ ما استؿبح شكمو.
معتّل الالم: إذا كان السعتل بالياء تجغع مع ياء الترغيخ بعج صحتيا، نحػ  . ت

في الميجة نقػل ججّي في ججي  وىػ ذكخ ، كحلظ 16ُضبّي في ضبي، وُفَتيّ 
الساعد، وإذا كان السعتّل بالػاو تقمب إلى ياء وتجغع مع ياء الترغيخ في 
العخبية، نحػ ُدَلّي في دلػ، وفي الميجة مغ غيخ قمب، إذ تبقى الػاو مع ياء 
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الترغيخ، نحػ جخيػ في جخو، حميػ في حمػ، وإذا كان السعتّل باأللف يرّغخ 
بقمبيا إلى ياء وإدغاميا في ياء الترغيخ، نحػ ُعرّية في عرا،  في العخبية

 ورحّية في رحى، وكحلظ جاء في الميجة.
 السم الرباعي: -ثانياا 

ل . أ ، نحػ جعيفخ في جعفخ، 17يكػن الترغيخ لالسع الخباعي عمى وزن ُفَعْيِع
في  ومشيدل في مشدل، وكحلظ جاء في الميجة ما كان مغ الخباعي، نحػ ششيجخة

ششجخة، وبكيخج في بكخج وىػ إناء لغمي الساء لتحزيخ القيػة أو غيخىا، كشيجرة 
في كشجرة وىػ الححاء، مكيشدة في مكشدة، وشبيذب في شبذب مغ الخباعي 

 فتح  لسشاسبة تاء التأنيثالسزّعف. وقج تدّكغ العيغ الثانية في فعيعل وحّقيا ال
تكدخ عمى ؾياس العخبية كسا في بكيِخج ومكيْشدة وغيخىسا و كسا في ششيْجخة 

 وشبيذب.   
، نحػ خػيمج في خالج، قػيس في قاٍض، 18إذا كان ثانيو ألفا زائجة تقمب واوا . ب

، ُزَييشبوغػيد في غاٍز، وإذا كان ياء أو واوا يبقى عمى ما ىػ عميو، نحػ 
 وفي الميجة، نقػل سػيمع في سالع، خػيتع  في خاتع، عػيقل في عاقل، وعػيدج،

وحػيحق في حاذق، وعػيمة في عائمة. وإذا كان ليشا مشقمبا عغ أصل رّد إلى 
، نحػ مػيديغ في ميدان؛ ألّن أصمو واو مغ وزن، ومييقغ في في العخبية أصمو

مػقغ؛ ألّن أصمو ياء مغ أيقغ. وفي الميجة نقػل ىػّيغ في ىّيغ، إذ تخّد الياء 
وأدغست الياء الثانية في ياء  األولى إلى أصميا وىػ الػاو عمى محىب سيبػيو

الترغيخ، وعػّيل في عّيل إذ أصل الياء األولى واو عػل ثّع أدغست الياء الثانية 
 في ياء الترغيخ. 

إذا كان ثالثو حخف مّج تقمب ياء وتجغع في ياء الترغيخ، نحػ غدّيل في غدال،   . ت
ة نحػ ، وكحلظ جاء في الميجليذ غيخ ، وُعَجّيد في عجػز19وكتّيب في كتاب

ما سبق نقػل جشّيغ في جشان وىػ الفشاء الرغيخ السخزخ الحي يتبع السشدل، 
وخخّيف في خخوف، وعدّيد في عدوز وىي العجػز بقمب الجيع زايا في الميجة، 
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وغدّيل في غدال، وشخّيف في شخيف، مجّيذ في مجاس، فخّير في فخاش، نييخ 
ل، ومثمو فييا ضّع األوّ  في نيار، وصغّيخ في صغيخ، وكخّيع في كخيع ويجػز

 كبّيخ في كبيخ وغيخىا. 
إذا كان رابعو ألفا تبقى كسا ىي إن كانت لمتأنيث وال ُيكدخ ماقبميا، نحػ   . ث

، 21في حبمى كسا في الخباعي الحي زيج عميو تاء التأنيث نحػ ُمَكْيَشَدة 20حبيمى
ة ششيجخة في ششجخة، وكشيجر  وعطيسى في عطسى، وكحلظ جاء في الميجة، نحػ

سميػى في سمػى، وحميػى في حمػى، وإذا كانت و نجيػى في نجػى، في كشجرة،و 
لغيخ التأنيث عادت إلى أصميا، نحػ ُمخيع واألصل مخيسي في مخمى ححفت 

ياؤه؛ ألّنو مشقػص نكخة، ونحػ مشيج  في مشجى، وفي الميجة نقػل مػيصى  
 بإثبات األلف وعجم رّدىا إلى أصميا اليائي في مغصى.

إذا كان الخباعي مختػما بياء أو واو مذّجدتيغ تخّفف الياء وتجغع في ياء  . ج
الترغيخ؛ لكخاىة تػالي األمثال، إذ تػالت ثالث ياءات، نحػ ُصَبّي في صبّي، 
وُعَمّي في عمّي، و في الميجة تخّفف الػاو أيزا وتقمب الثانية ياء، نحػ عجّي في 

ياء لسجاورتيا ياء الترغيخ. وفي عجو إذ ُخفف السذجد وقمبت الػاو األخخى 
االسع عمي تخالف الميجة العخبية في ترغيخه، إذ ترّغخ عمى عمْيػة عمى غيخ 
الؿياس وىي في العخبية ترغيخ عمػة  وىي السّخة مغ العال بسعشى العمػ 

 واالرتفاع.  
 تصغير الخماسي:  -ثالثاا 

ف إحجى أحخفو، يرّغخ الخساسي عمى ُفَعْيِعيل، نحػ مريبيح، وفعيعل بحح
وفي الميجة يرّغخ عمى نفذ الريغة ولكغ مغ  22سفخج، سفيخج. –نحػ سفخجل 

دون أن يححف مشو شيء، نحػ كدكدي، كديكدي وىي مغ األكالت الميبية 
 السذيػرة، وكخسّي، كخيدّي.

وإذا كان الخساسي رابعو حخف مّج ال ُيثبت ويقمب ياء مجاندة لمكدخة التي قبمو، 
، وكحلظ في الميجة، 23نحػ عريفيخ في عرفػر، مريبيح في مرباح عمى فعيعيل
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نحػ سخيػيل في سخوال، بخيػيصة في بخويصة، وىي عخبة صغيخة يجوية ذات عجمة 
ومخيبيعة في مخبػعة وىػ غخفة واحجة، وعخيجيغ في عخجػن، شكيميصة في شكالشة، 

مغ البيت مدتقمة السجخل معّجة لسجمذ الخجال، وخشيؽيدة في خشفػسة وىي 
الخشفداء، وصشيجيق في صشجوق، وإذا كان ثاني الخساسي مذّجد يفّظ التذجيج بياء 
الترغيخ كسا في الثالثي، نحػ بخيخيكة في بّخاكة وىي كػخ الججاج معّج مغ الدعف 

عة في داّلعة وىي البّصيخة، وعميمير في عّمػش وىػ صغيخ الذاة، وغيخه، ودليمي
 بخيخيج في بّخاد وىػ إبخيق لصيػ الذاي ومغ ىحا كثيخ في الميجة.

وإذا كان الخساسي مديجا بألف ونػن وكان مّسا يجسع عمى فاعميغ تقمب األلف 
، 24رياء مجاندة لمكدخة التي قبمو، نحػ سميصيغ في سمصان، وعريفيخ في عرفػ 

كحلظ في الميجة نحػ قؽيصيغ في قفصان وىػ ثػب لمشداء، عريبيغ في عربان 
وىي أكمة تعّج مغ أمعاء الزأن واإلبل محذّػة، ومريخيغ في مرخان وىػ األمعاء 
أيزا ولكغ مغ غيخ الحذػ، وإذا كان مّسا ليدت مغ ألف فعاليغ تبقى األلف كسا 

نىي، نحػ ُسكيخان في سكخان، وعسيخان في عسخ  ، وكحلظ في الميجة، نحػ 25ا
 عصيذان في عصذان، وجػيعان في جػعان.

 تصغير المّرخم:          -رابعاا 
ترغيخ االسع السخّخع ىػ أن تجخده مغ أحخف الديادة ثع يخزع لريغ 

خ في شاعخ، وعريفخ في  26الترغيخ مغ دون تعػيس لمسححوف، نحػ ُشعي
شسة بتاء التأنيث لجاللة السؤنث عرفػر، ُحخيث في حارث، وفصيع أو فصيسة في فا

كُدَعيجة في سعاد لئال يمتبذ بدعيج، وكحلظ في الميجة نقػل فصيسة في فاشسة، سسّيع 
في إسساعيل، حسيج في كّل ما حّسج، وعسيخ في عسخان أو عامخ غيخ أّنو كثيخ ما 

 تزاف تاء التأنيث في  حسيجة وعسيخة وىسا محكخان، وىػ ما يخالف العخبية.
 تصغير جمع التكدير: -خامداا 

يشقدع جسع التكديخ إلى جسع قمة وجسع كثخة، ُحرخ جسع القّمة في أربعة 
 أوزان، وزيج جسع الكثخة عمى العذخيغ، ولكٍل كيفيتو في الترغيخ عمى الشحػ التالي:
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 نيخ، وُأصيحابأ، نحػ ُأنييخ في 27جسع القّمة: ُيرغخ عمى صيغتو الجسعية -األّول
ة . وفي الميجة نقػل ضخيفات في 28في أصحاب، ُفتّية في فتية، ُأزيسشة في أزمش

أضخف، وفميدات في أفمذ، وىسا عمى وزن أفعل، ونحػ وليجات في أوالد، وقؽيالت 
في أقفال، وىسا عمى وزن أفعال، حبيبات في أحّبة عمى وزن أفعمة، وخيِّيغ في إخػة 

ج إلى رد جسػع القّمة بريغيا األربع إلى اإلفخاد عمى وزن ِفعمة، نالحظ أّن الميجة تعس
ثّع ترّغخ ويزاف إلى السفخد السؤنث والسحّكخ غيخ العاقل ألف وتاء بريغة جسع 

إاّل إذا كان جسع  –كسا بييشا  -السؤنث الدالع وكحلظ السحّكخ العاقل كسا في وليجات 
ترغيخىا أضيف عمى  القّمة لكمسة ولج ىػ ولجة عمى وزن ِفْعمة مختػما بتاء وعشج

السفخد ألف وتاء ليجّل عمى نػع الجسع؛ ألّنو وجج ترغيخ السحكخ العاقل بإضافة ياء 
ونػن رفعا ونربا وجّخا، وىػ إحجى شخيقتي جسع السحكخ الدالع وال يػجج في الميجة 

 الػاو والشػن كسا في كمسة وخييغ في ترغيخ إخػة.
حا الشػع مغ الجسع وىػ التكثيخ وغخض جسع الكثخة: يتشافى الغخض مغ ى -الثاني 

الترغيخ الحي مغ أىّع أغخاضو التحقيخ والتقميل؛ لحا ال يجػز ترغيخه والحال ىحه 
 :29ؼيعسج إلى إحجى الصخيقتيغ التاليتيغ

ث ولمسفخد السحّكخ ألف وتاء لمسفخد السؤنزاف إليو ت إلى السفخد ثّع يرّغخ ثعّ  يخدّ  .1
ُذليمػن في  العاقل واو ونػن أو ياء ونػن، نحػزاف لمسحّكخ غيخ العاقل، وت

، ومفخدىا ذليل، وغالم، أذالء، وُغميسػن في غمسان، ُدويخات في ُأديخ أو دور
وصشيجيقات في صشاديق، كحلظ في الميجة نقػل رويجالت في رجال،  .ودار

مخيزيغ في  قريعات في قراع،و ونؿيصات في نقاط،  تػيجات في تيجان،و 
 كثخة.مخضى وىي جسػع 

ة يَ تْ فِ  –تقميمو عّسا ىػ عميو فيخّد إلى جسع قّمة إن كان لو، ثّع يرّغخ، نحػ فتيان  .2
ُغمْيسة. وفي الميجة يخد جسيعو إلى السفخد ثّع يرّغخ  –ِغْمسة  –غمسان  ُفَتيَّة، –

 –عسيجات، عيجان/ أعػاد  –عسػد  -أعسجة  /كسا في الشقصة الدابقة، نحػ ُعُسج
 عػيجات. –عػد 
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 ه إلى اإلفخاد. ال تجيد ترغيخ الجسع بشػعيو إال بعج ردّ  الميجةفوعمى ىحا 
 الخاتمة:

 مغ خالل ىحه الجراسة تػّصمشا إلى التالي: 
ى تػغل تتػافق قػاعج الترغيخ في الميجة الميبية بذكل يثيخ فيشا نذػة الفخخ بسج .1

 فييا. ىالفرح
 لالتػاصل الفكخي واالنفعالي مغ خالالميجة الميبية تجاولية، إذ تسمظ القجرة عمى  .2

 أغخاض الترغيخ الترخيفي والبالغي في الميجة.   
 درصاقائمة المراجع والم

                                                           

هللا عمي الكبيخ، ومحّسج أحسج حدب هللا،  تح: عبجلسان العرب، ابن منظور، . 1
 مادة )صغخ(، 3وىاشع محّسج الذاذلي، دار السعارف، القاىخة ـ مرخ، ط: 

هللا بن صالح الفوزان، دار المسلم، الرٌاض،  ، عبد. دلٌل السالك إلى ألفٌة ابن مالك2

 .202: 3هـ، 4446

 .(ليجمادة )لسان العرب، . 3
 مصر، مكتبة األنجلو المصرٌة، –، إبراهٌم أنٌس، القاهرة بٌةعر. فً اللهجة ال4

 .46م: 4992، 8ط:

 .203، 202: 3. ٌنظر دلٌل السالك، 5

اإلعراب، الزمخشري، تح: علً بوملحم، بٌروت، مكتبة . ٌنظر المفصل فً 6

 .47م،  494993الهالل، ط: 

: 3، 4بٌروت، دار الجٌل، ط:  السالم هارون، ، تح: عبد. ٌنظر الكتاب، سٌبوٌه7

445. 
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