إسهام األسدي
في الكشف عن المفردات العربية
في اللغات البلقانية
د .محمد م .األرناؤوط
جامعة اليرموك
المممبة المتعلقبة

ُيعتبر وجود المفردات العربية في اللغات البلقانية من الجوانب
بانتشار اإلسالم في البلقان بعد الفتح العثماني لمذه المنطقة من أوروببة .فقبد نانبت

اللغة العثمانية في حد ذاتما مشبعة بالمفردات العربية حين انتقلت إلى البلقان ،نمبا
أن انتشبار اإلسبالم انباك أدي فيمبا أدي إلبى تقبب نثيبر مبن المفبردات العربيبة التببي
تتعلق بالدين والحضارة الجديدة .وقد سبق أن تعرضنا إلى اذا الموضوع سواء فيما

يتعلق بوجود اذه المفردات في لغة معينبة( ،)2أو باسبتعما ابذه المفبردات فبي نتبا
نات ب

لناتب

بعين ب ( .)1أمببا فببي اببذا البحببل فيقتضببينا الواج ب
موسببوني مببن حل ب

أن نشببير إلببى دور ري بباد

فببي النشببت نببن المفببردات العربيببة فببي اللغببات البلقانيببة

بشن نام ،وذلك بمناسبة صدور "موسونة حل
مثب ب ص ببدور "موس ببونة حلب ب

المقارنة".

المقارن ببة" للمرح ببوم محم ببد سي ببر ال ببدين األس ببد

( )2092 -2011بأجزائمبا السببعة ،التبي تشببم حبوالي  0011صبفحة مبن القطب
النبيببر سببال ()2099 -2092

()0

حببدثاق ثقافي باق ممم باق فببي حل ب

بشببن نببام ن ب اقر

للقيمببة النبيبرة لمببذا العمب الموسببوني الممببم ون ب اقر لل ببروت الساصببة التببي أحاطببت
بحياة المؤلت ووفات (.)4
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ومب أن فنبرة الموسببونة نانببت فببي البدايببة أقببر إلببى المعجببم الببذ يمببدت إلببى

النشت نن جذور اللمجة الحلبيبة وأصبولما إأ أن ثقافبة المؤلبت الموسبونية حولبت
ابذا العمب اللغببو إلببى موسببونة أتنومرافيببة شبباملة ،إذ أصبببحت تشببم أسببلو أاب
حل

بما في من استعارت ومجا ازت وتوريات ،واألمثا والحنم والحنايبات والنبوادر

والشببتائم والحي ب  ،وم ارسببيم األف براح واألت براح والمواوي ب والعببادات والتقاليببد والس ارفببات

واأنتقادات ألا حل  ،وأنواع األطعمة واألشربة والحارات واألسواق والسانات في

حل  ،والقبائ الضاربة في أرباضما ،ونبذ نن األنالم فيما ...إلخ(.)0

وفيم ببا يتعل ببق بالم ببدت األص ببلي م ببن ا ببذا العمب ب الموس ببوني ،أ النش ببت ن ببن

جذور لمجة حلب

وأصبولما ،نجبد أن المؤلبت يحبر

نلبى التوقبت ننبد نب مفبردة

م ببن مف ببردات اللمج ببة الحلبي ببة ليوض ببح أص ببلما العرب ببي أو مي ببر العرب ببي (السب برياني،

الفارسي ،الترني ،النرد  ،اإليطالي ..إلخ) ،واذا نانت المفبردة نربيبة فيحبر

فبي

اذه الحالبة نلبى تتبب انتقالمبا إلبى اللغبات األسبري .ومبن ابذه اللغبات األسبري التبي
يرنز نليما المؤلت باستمرار نجد اللغبات البلقانيبة (اليونانيبة ،واأللبانيبة ،والبلغاريبة،

والقرواطية والرومانية).

وبفضب اببذا الحببر

المتواصب أمنببن لاسببد فببي اببذا العمب الموسببوني أن

ينشت نبن نثيبر مبن المفبردات العربيبة التبي انتقلبت إلبى اللغبات البلقانيبة المبذنورة.

وباأسبتناد إلبى اببذا يمنبن القببو إن األسبد نبان مببن البباحثين العببر البرواد الببذين
ااتمب بوا بم ببذا الموض ببوع نل ببى ا ببذا المس ببتوي ،إذ إنب ب نل ببى ح ببد معلوماتن ببا ق ببد س بببق

اآلسرين في التوص إلى اذه النتائج التي سجلما في موسونت .

ومن الطبيعي انا أن يتم التساؤ نن الدواف التي أدت باألسد أن يمتم بمذا

الشن بتتب المفردات العربية في اللغات البلقانية ،أو نن الوسبائ والمصبادر التبي

انتمد نليما .ولاست فإن الموسونة ،نما سبنري ،ينقصبما البذي وثببت المصبادر،
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ولذلك تبدو لنا انا بعض البدواف والوسبائ التبي قبد تنبون أثبرت منفبردة أو مجتمعبة

في األسد إلنجاز اذا العم الرياد .
 -1روح الريادة:

إذا أسببذنا بعببين اأنتبببار الد ارسببات والنت ب

األسببري التببي نشببراا األسببد  ،أو

التي أ ت از مسطوطة ،يبدو لنا أن أام ميزة تجمب ابذه األنمبا ابي الريبادة .ففبي

أو نتا

ل "قواند النتابة العربية" (حل

2042اب) أراد أن يتوسى "سمولة العبارة

م ببن القوان ببد والتطبيق ببات وجمب ب األحن ببام بطريق ببة نصب برية"( ،)6ويسصب ب

الثاني "يا لي " (حل

النت ببا

 )2009بنامل لتوسي أص اذه العببارة الشبائعة لبدي العبر

حتى يص إلى تفسيره السا

 ،ويؤند ريادت العلمية حين ينشر نتاب الثالل أيضاق

حببو اسببم مدينتب "حلب  -الجانب

اللغببو مببن النلمببة" (حلب

 .)2002وفببي الواقب

أن اذه الريادة لاسد أ تبدو في مجبا البحبل فقبط بب فبي مجبا الشبعر أيضباق.
فحتى حين نت

الشعر ونشر ديوان األو "أماني القبة " (حلب

الرواد لما أصبح يسمى أحقاق "قصيدة النثر"(.)9

 )2002نبان مبن

وانبذا فببإن اببذه الببروح الرياديببة تبببدو بشبن أوضببح فببي "موسببونة حلب " ،حيببل

س بببق الباح ببل اآلسب برين ف ببي نثي ببر م ببن األم ببور ،ول ببي

العربية في اللغات البلقانية فقط(.)9

ف ببي النش ببت ن ببن المف ببردات

 -2األصل:
مب أن نات ب

سببيرت نبببدالفتاح روا

قلعجببي أ يشببير مببن قري ب

أو مببن بعيببد

إلببى أص ب األسببد نجببد لببدينا فببي "موسببونة حل ب " بعببض اإلشببارات المممببة التببي
ترنما لنا األسبد نفسب  .ففبي حديثب نبن "أسبد " يبذنر المؤلبت ،أو يجبداا مناسببة

مالئمببة لنببي يببذنر ،أن جببده نببان "إننشببارياق مببن أوروبببا"( ،)0وفببي موضب حسببر حببين
يتحببدل نببن جببده يببذنر األسببد بنببوع مببن التنببدري "ونببأني بجببد الحلبببي ،إن صببح
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أننببي حلبببي ،يسببر  .)21("...ونلببى الببرمم مببن أن اببذه اإلشببارات تشببير بوضببوح إلببى
أص األسرة إأ أنمبا أ تنشبت بوضبوح نبات نبن مبوطن األسبرة األصبلي .وبعببارة
أسري قد ينون الموطن األصلي لاسرة ألبانيبا أو منبدونيا أو بلغاريبا ،ولنبن انبا مبا
يجعلنا نمي إلى ألبانيا أاتمام األسد النبير باللغة األلبانية .ففي تتبع للمفبردات

العربيببة فببي اللغببات البلقانيببة ،نمببا س ببتري أحق باق ،نجببد أن ااتمببام األسببد ينصب ب
بشن رئيسي نلى اللغة األلبانية وذلك نلى حسا

اللغات البلقانية األسري.

 -3الوسط المكاني:
تتميببز حل ب

ن ب اقر لموقعمببا فببي تقبباط الطببرق المممببة ،التببي ت بربط بببين شببما

العب براق والش ببام وترني ببا والبلق ببان ،بوج ببود سل ببيط م ببن األدي ببان والش ببعو فيم ببا س ببال

العصر العثماني وبساصة في نماية القرن التاس نشر وبداية القرن العشرين .ففي

حل ب ب

نجب ببد أوأق المسب ببلمين والمسب ببيحيين واليمب ببود ،فب ببي أحيب بباء منفصب ببلة ،ونجب ببد مب ببن

الش ببعو الع ببر واألتب براك واأللب ببان والش ببرن

والسب بريان واألرم ببن واألنب براد والغج ببر

ومي ببرام( .)22واذا نان ببت معرف ببة األس ببد للغ ببة الترني ببة ومسالطتب ب لاتب براك ف ببي ا ببذا
الوسببط مببن األمببور العاديببة فإن ب ممببا يلفببت الن ببر بالنسبببة إلببى موضببوننا احتنبباك

األسببد باأللبببان واللغببة األلبانيببة ،فقببد نانببت حل ب

أيض باق مح بالق إلقامببة الممبباجرين

األلبان الذين يأتون من بالدام ومناناق إلرسا المنفيين األلبانيين من قب السبلطات

العثمانية( .)21وحو اؤأء نجد معطيات مممة في موسونة األسبد إذ يحبدثنا نبن
وصولمم إلى حل

ونن أزيائمم ومآنلمم وحتى نن أمثالمم( .)20واذا أسذنا نب ابذا

بعببين اأنتبببار أ يعببد مببن المسببتغر ترني بز األسببد نلببى اللغببة األلبانيببة إذ إنمببا
تأتي في المرنز األو حين يتعرض للمفردات العربيبة فبي اللغبات البلقانيبة .وبعببارة

أسببري تبببدو معرفببة األسببد بببالمفردات العربيببة فببي اللغببة األلبانيببة أنثببر بنثيببر مببن
معرفت ببقية اللغات.
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 -4المنهج العلمي:
نببان األسببد  ،نمببا يقببا  ،يغببادر حل ب

نبارة ،ونلى الرمم من وضع الماد الصبع

إلببى مدينببة أسببري سببعياق وراء نلمببة أو
فقبد نبان يصبر نلبى القيبام بجبوأت

نلميببة نلببى مستلببت البلببدان ليسببعى فيمببا إلببى البحببل نمببا يمم ب مببن أمببور نلميببة،

والى اللقاء م العلماء والباحثين ،والى التردد نلى المنتبات القديمة والعامة .وانذا
نعرت اآلن أن قد قام بجولتين نلميتين إلى ترنيا ،األولى فبي سبنة  2049والثانيبة

فببي سببنة  ،2049حيببل زار أاببم المنتبببات فببي قونيببة وبورصببة واسببتنبو وميراببا.
وباإلضببافة إلببى اببذا فقببد قببام األسببد برحلببة ساصببة إلببى بببالد البلقببان زار فيمببا نببن

طريق ترنيا بلغاريا ويومسالفيا ورومانيا سال .)24(2006
ولببي

مببن المسببتبعد انببا أن تنببون اببذه الزيببارة للبلقببان واأحتنبباك مب الشببعو

البلقانية قد لفتت انتباه األسد إلى وجود المفردات العربية في اللغات البلقانية والى
اأاتمام بمذا الموضوع أحقاق.
 -5الثقافة الواسعة:
تميببز األسببد منببذ مطل ب شببباب بببنمم نبيببر للق براءة وجم ب النت ب  ،ولببذلك فقببد
توص فبي وقبت مبنبر إلبى تنبوين منتببة منيبة حتبى إن طبرزي سصبما بالبذنر فبي

()20
ضببمت اببذا المنتبببة لحاجببة
نتاب ب "س بزائن المنتبببة العربيببة فببي السببافقين"  .وقببد ُ
صب بباحبما وألاميتمب ببا إلب ببى دار النت ب ب الوطنيب ببة فب ببي حل ب ب سب ببنة  .)26(2046إأ أن

األسد سرنان ما بدأ في تنوين منتبة أسبري بعبد  ،2046وأصببحت ابذه المنتببة

"بمبا حببوت مببن نتب

متنونببة شبباادة لصبباحبما بالثقافببة الموسببونية"( .)29وأ شببك أن

منتبببة بمببذه األاميببة نانببت تسبباند صبباحبما نلببى إنجبباز العمب فببي اببذه الموسببونة

النبيرة التي بدأاا في مطل السمسينات .واناك ما يشير بالفع إلى أن األسد قبد
تببرك آلسببر الموسببونة قائمببة طويلببة بالمصببادر العربيببة واألوروبيببة التببي اسببتفاد منمببا
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إلنجبباز اببذا العمب والتببي تحتببو نلببى  011مصببدر( .)29وقببد سببج األسببد نفسب

في المقدمبة أنب قبد ضبم إلبى نملب "ذيب فبوات موسبونة حلب " وثببت المصبادر فبي

اآلسر( ،)20إأ أن لم يتم العثور أ نلى البذي وأ نلبى ثببت المصبادر( .)11وبعببارة

أسببري فببإن وجببود اببذا الثبببت نببان يمنببن أن يسبباند نثي ب اقر فببي التعببرت نلببى طبيعببة
المصببادر التببي اسببتفاد منمببا األسببد  ،وفببي التحقببق مببن الوسببائ التببي مننت ب مببن

النشت نن المفردات العربية في اللغات البلقانية.

وتجدر اإلشارة انا إلبى أن األسبد نبان يبتقن الترنيبة بحنبم النشبأة ،باإلضبافة
إل ببى معرفتب ب بع ببدة لغ ببات أس ببري .إن ا ببذه المعلوم ببة ممم ببة ان ببا أن األس ببد يعتب ببر
الترنيببة صببلة الوصب بببين العربيببة واللغببات البلقانيببة .وبعبببارة أسببري إن األسببد فببي

موسببونت يببرز دائمباق دور الترنيببة فببي نقب أو انتقببا المفببردات العربيببة إلببى اللغببات
البلقانيببة ،أ أن األسببد أ يشببير أو أ يعتببرت بإمنانيببة اأنتقببا المباشببر لبببعض

اببذه المفببردات إلببى اللغببات البلقانيببة ،فم ب انتشببار اإلسببالم فببي البلقببان انتشببرت فببي
بعببض األوسبباط اللغببة العربيببة ،حيببل أصبببحت لغ بة مببن لغببات العلمبباء المثقفببين

()12

ولغببة مببن اللغببات التببي تعلببم فببي المببدار  ،إلببى ذلببك الحببد الببذ أ ينفببي إمنانيببة
اأحتناك أو التواص المباشر بين العربية واللغات البلقانية اناك(.)11

إم ببا فيم ببا يتعل ببق باللغ ببات البلقاني ببة نفس ببما ف ببنالح أن األس ببد ف ببي موس ببونت

يقتصببر نلببى اليونانيببة والبلغاريببة واأللبانيببة والقرواطيببة والرومانيببة فقببط .وممببا يلفببت
الن ببر ان ببا أن األس ببد يست ببار واح ببدة فق ببط م ببن لغ ببات يومس ببالفيا ،أو م ببن اللغ ببات
اليومسالفية ،أأ واي القرواطية .وفي الواق أن اناك ندة لغبات يومسبالفية أسبري
نالصربية والمندونية والسبلوفينية أ ببد أن تؤسبذ بعبين اأنتببار .ويببدو أن األسبد

يعتبببر ،باأسببتناد إلببى مصببادره المنتوبببة أو الشببفوية ،أن المسببلمين فببي البوسببنة اببم

()10
من النرواتيين ويتحدثون اللغة الصربية  ،بينما ام ُيعتببرون فبي يومسبالفيا شبعباق
مسب ب ب ببتقالق نب ب ب ببن الص ب ب ب بربيين والنب ب ب ببرواتيين وان نب ب ب ببانوا يتحب ب ب ببدثون اللغب ب ب ببة المشب ب ب ببترنة
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(الص بربونرواتية)( .)14واذا انتبرنببا نلببى ن ب حببا أن النرواتيببة لغببة منفصببلة ،نمببا
انتبراا األسد  ،فإن الصربية بدوراا تحتو نلى ندد نبير من المفردات العربية،

ونان األجدر باألسبد أن يشبير إلبى ابذه اللغبة والبى اللغبة المندونيبة ،التبي تستبزن

بدوراا ندداق أ بأ

ب من المفردات العربية.

ومببن حيببل الترتي ب

بببين اببذه اللغببات ُيالح ب أن األسببد ذنببر أنبببر نببدد مببن

المف ب ببردات العربي ب ببة ف ب ببي اللغ ب ببة األلباني ب ببة ث ب ببم ف ب ببي البلغاري ب ببة والقرواطي ب ببة (النرواتي ب ببة)
والرومانيببة واليونانيببة .إأ أن اببذا أ يعنببي بالضببرورة التسببليم بمببا قدمب األسببد ؛ إذ

إن أمف النثير مبن المفبردات العربيبة فبي لغبة بعينمبا أو فبي بقيبة اللغبات البلقانيبة،
ففي نثير من األحيان يحدل أن يشير األسد إلى مفردة نربية في األلبانيبة فقبط،

بينمببا تنببون اببي شببائعة فببي الصبربونرواتية (اليومسببالفية) أيضباق ،أو أنب يشببير إلببى

مفببردة نربيببة أسببري فببي البلغاريببة فقببط بينمببا تنببون معروفببة ومسببتعملة فببي األلباني بة

واليومسببالفية أيض باق .وألج ب اببذا رأينببا مببن المفيببد أن نشببير فببي الم بوام

النق

إلببى اببذا

الذ يرد أحياناق في تتب األسد للمفردات العربية في اللغات البلقانيةي

* آلة:
استمدت الترنية "حلت".
واستمدت القرواطية من الترنية "حلت" فقالت .)10(alat
* إبريق:
مببن العربيببة نببن الفارسببية وتسلببى الفببر نببن لف ب الفارسببي (إبريببز) .وجبباري

األت ب براك الفب ببر وقب ببالواي إبريب ببق .واسب ببتمدت البلغاريب ببة اإلبريب ببق مب ببن الترنيب ببة فقالب ببت
.)16(ibrik

* إثبات:
-129-

استمدت الترنية "إثبات".
استمدت األلبانية من الترنية "إثبات" فقالت .)19(icpati
* إذن:
استمدت الترنية "إذن".
واستمدت األلبانية اإلذن من الترنية فقالتي .)19(izen
* أذية:
استمدت األلبانيةي الترنية "أذيت".
واستمدتما األلبانية من الترنية فقالت .)10(ezgiet
* إمام:
استمدتما اليونانية من الترنية فقالتي .imamis
واأللبانية فقالت .)01(imam
* أمان:
سرت نلمبة "أمبان" مبن الترنيبة إلبى الرومانيبة فقالبتي  ،amanومثلمبا األلبانيبة

فقالتي .)02(aman
* أمانة:

استمدت الترنية "أمانت".
واستمدتما األلبانية من الترنية فقالت .)01(amanet
* إن شا الله:
استمدت األلبانية "إن شا الل " الطلبية من اللغة الترنية فقالت .)00(ishalla
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* إنسان:
استمدتما األلبانية من الترنية فقالت .)04(insani
* مشترى:
استمدت الترنية "مشتري".
ومنما الرومانية الحديثة فقالت .mouchteriyou
ومنما اليونانية الحديثة .)00(moustaeris
* استعفاء:
واستمدت األلبانية اأستعفاء فقالت .)06(istifa
* أسير:
استمدتما األلبانية من الترنية فقالت .)09(jesir
* إقرار:
استمدت األلبانية من الترنية "إقرار" فقالت .)09(ikrar
* إكرام:
استمدت الترنية "إنرام".
واستمدتما من الترنية األلبانية فقالتي .)00(iqram
* بركة:
استمدت الترنية والفارسية "برنت".
ونذلك األلبانية فقالت .)41(bereqet
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* جامع:
استمدتما من الترنية األلبانية فقالتي .)42(xhami
* جاهل:
استمدت الترنية "جاا " و"جمال".
واستمدت األلبانية من الترنية "جاا " فقالت .)41(hkahil
* جنة:
استمدت األلبانية من الترنية الجنة فقالتي .)40(xhenet
* جهنم:
استمدتما الترنية وسائر األمم اإلسالمية.
واستمدتما األلبانية من الترنية فقالتي .)44(xehenem
* جواب:
استمدتما الترنية.
واستمدتما األلبانية من الترنية فقالتي .)40(xhevap
* حاشا:
استمدتما الترنية.
واستمدتما األلبانية من الترنية فقالتي .)46(hasha
* حب:
استمدت الترنية "ح " و"حبو ".
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واستمدتما األلبانية فقالتي .)49(hap
* حبس:
استمدت األلبانية نلمة الحب

من الترنية فقالتي .)49(haps

* حد:
استمدت الترنية "حد" و"حدود".
واستمدت األلبانية الحدود من الترنية فقالتي .)40(hudud
* حرام:
استمدت الترنية والفارسية "حرام".
واستمدتما األلبانية فقالتي  haramبمعنى "العاار" (.)01
* حركة:
استمدت الترنية "حرنت" ونذا الفارسية.
واستمدتما األلبانية فقالتي .)02(Hereqet
* حساب:
استمدتما الترنية.
واستمدتما من الترنية األلبانية فقالتي .)01(hasap
* حسرة:
استمدت الترنية "حسرت".
واستمدتما األلبانية من الترنية فقالتي .)00(hasret
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* حق:
استمدت الترنية "حق" بمعنى الثمن واستمدت القرواطية منما فقالتي بمعنى أجر

العام  ،ومثلما األلبانية فقالتي .)04(hak
* حكومة:

استمدت الترنية "حنومة" و"حنومات".
واستمدت "الحنومة" األلبانية من الترنية فقالتي .)00(hyqymet
* حكيم:
أطلقواا نلى الطبي

مجاراة لاتراك.

واستمدت األلبانية من الترنية فقالتي .)06(heqim
* حلوى:
استمدتما األلبانية من الترنية فقالتي .)09(hallva
* حمال:
استمدت الترنية "حما ".
واستمدتما األلبانية من الترنية فقالتي .)09(hamall
* حمام:
استمدت الترنية "حمام" ونذا الفارسية.
واستمدت األلبانية من الترنية فقالتي .)00(hamam
* حيلة:
استمدت الترنية "حيلت".
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واستمدت األلبانية من الترنية الحيلة فقالت .)61(hile
* خادم:
استمدت الترنية "سادم نلم شريت" و"سادم جام ".
واستمدت األلبانية من الترنية السادم فقالت .)62(hadum
* خاطر:
استمدت الترنية "ساطر" و"ساطرة".
واستمدتما من الترنية فقالتي .)61(hater
* خبر:
استمدت الترنية "سبر" و"أسبار".
واستمدت القرواطية "سبر" من الترنية فقالتي .haber
ومثلما األلبانية فقالت .)60(haber
* خدم:
استمدت الترنية "سدمت".
ومنما استمدت األلبانية فقالتي .)64(hyzmet
* خردل:
استمدت الترنية اسم من العربية فقالت "سرد " و"سردا ".
واستمدت األلبانية من الترنية فقالتي .)60(hardall
* خزنة:
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استمدت الترنية "سزنة".
واستمدتما الرومانية والقرواطية أيضاقي .)66(hazna
* خزينة:
استمدت الترنية "سزينة".
واستمدتما األلبانية من الترنية ي.)69(hazen
* خصم:
استمدت الترنية "سصم" و"سصوم".
واستمدت األلبانية من الترنية فقالتي .)69(hasm
* خمن:
استمدت الترنية "تسمين".
واستمدت األلبانية التسمين من الترنية فقالتي .)60(tamin
* خير:
استمدت الترنية "سير" و"سيري".
واستمدتما األلبانية فقالتي .)91(hair
* دنيا:
استمدتما الترنية.
واستمدتما األلبانية فقالتي .)92(dyrnia
* رجاء:
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استمدت الترنية "رجا".
واستمدت األلبانية "رجا" من الترنية فقالتي  rixhaبمعنى التوس (.)91
* زمان:
استمدت الترنية "زمان" و"أزمان".
واستمدت اليونانية الحديثة الزمان من الترنية فقالتي .zamani
ومثلما األلبانية فقالتي .)90(zaman
* ساعة:
استمدت الترنية "سانت" للزمن وأدات .
واستمدت القرواطية من الترنية فقالتي .sahat
ومثلما األلبانية فقالتي .)94(sahat
* سبب:
استمدت الترنية "سب " و"أسبا ".
واستمدت األلبانية من الترنية "سب " فقالتي .)90(sebep
* سالم:
اسببتمدت األمببم اإلسببالمية نلمببا السببالم الشببرني فقالببتي السببالم نلببينم ،ومثلمببا

األلبانية نن الترنية فقالتي .)96(selamet
* سلطان:

استمدت الترنية "سلطنت" ومثلما الفارسية.
واستمدت األلبانية من الترنية فقالتي  salleanetبمعنى األبمة(.)99
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* سنة:
استمدت الترنية من العربية "سنة" و"سنين" و"سنوي".
واستمدتما األلبانية من الترنية فقالتي .)99(sende
* شر:
استمدتما األلبانية من الترنية فقالتي  sherrبمعنى السبل والسداع(.)90
* شرط:
استمدت الترنية "شرط" و"شروط".
واستمدت األلبانية من الترنية فقالتي .)91(shart
* شكر:
استمدت الترنية "شنر" و"شنرا" و"شنر ".
واستمدت األلبانية من الترنية "شنر" فقالتي .)92(shyqur
* شيطان:
استمدت الترنية والفارسية "شيطان".
ومنما األلبانية فقالتي .)91(sheitan
* صباح:
استمدت الترنية "صباح" وسمت ذنوراا "صباح".
واستمدت األلبانية من الترنية فقالتي .)90(sabah
* صبر:
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استمدت الترنية "صبر" و"صابر".
واستمدت الرومانية من الترنية الصبر فقالت يsaber
ومثلما األلبانية فقالتي .)94(saber
* صبي:
استمدت الترنية "صبي".
واستمدتما األلبانية من الترنية فقالتي .)90(sabi
* صدف:
استمدت الترنية "صدت" و"أصدات".
ومنما األلبانية فقالتي .)96(sedef
* صنعة:
استمدت الترنية "صنعت" و"صنانت".
واستمدت األلبانية من الترنية الصنعة فقالتي .)99(zanate
* ضعيف:
استمدت الترنية "ضعيت".
واستمدت األلبانية من الترنية فقالتي  zahifبمعنى المريض(.)99
* طاقة:
استمدتما الترنية فقالتي "طاقت".
واستمدتما األلبانية من الترنية فقالتي .)90(takat
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* طمع:
استمدت الترنية "طمعنار".
واستمدت األلبانية الطم من الترنية فقالتي .)01(tamah
* عادة:
استمدت الترنية "نادة" و"نادات".
ومنما األلبانية فقالتي .)02(adet
* عذاب:
استمدت الترنية "نذا ".
واستمدت األلبانية العذا

من الترنية فقالتي .)01(gazep

* عقرب:
استمدت الترنية "نقر ".
واستمدتما القرواطية من الترنية فقالتي .jakrep
ومثلما األلبانية فقالتي .)00(hagrep
* تعليم:
استمدت الترنية "تعليم" و"تعليمات".
واستمدت األلبانية "تعليم" من الترنية فقالتي .talim
بمعنى تدري

الجند(.)04

* عمر:
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استمدت الترنية "نمر" ومثلما الفارسية.
واستمدت األلبانية "نمر" من الترنية فقالتي .)00(ymer
* عناد:
استمدت الترنية والفارسية "نناد".
واستمدت القرواطية "نناد" من الترنية فقالتي .inad
ومثلما األلبانية فقالتي .)06(inad
* غيرة:
استمدت الترنية "ميرت".
واستمدت األلبانية "ميرت" من الترنية فقالت .)09(gajret
* فقير:
استمدت الترنية "فقرا" واستعملتما صفة للمفرد.
واستمدتما األلبانية من الترنية فقالتي .)09(fakir
* فالن:
استمدتما الترنية مفتوحة الفاء مالباق.
واستمدتما األلبانية من الترنية فقالتي .)00(filan
* قبة:
استمدت الترنية "قبة" و"قبة لي".
واستمدتما األلبانية من الترنية فقالتي .)211(kube
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* قاتل:
استمدت الترنية "قت " و"قات ".
واستمدت األلبانية "قات " من الترنية فقالتي .)212(katil
* قربان:
استمدتما الترنية.
واستمدت القرواطية القربان من الترنية فقالتي .kurban
ومثلما األلبانية فقالتي .)211(kurban
* قرعة:
استمدت الترنية "قرنت".
واستمدت األلبانية من الترنية "قرنة" فقالتي .)210(kura
* قساوة:
استمدت الترنية "قساوت" و"قساوتلي".
واستمدت األلبانية القساوة من الترنية فقالتي .)214(kasavet
* قصاب:
استمدت الترنية "قصا " و"قصا بسانة".
واستمدت الرومانية من الترنية القصا

فقالتي .casap

ومثلما األلبانية فقالتي .)210(kasap
* قصد:
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استمدت الترنية "قصد".
واستمدت األلبانية القصد من الترنية فقالتي .)216(kast
* قلب:
استمدت الترنية والفارسية "قل ".
واستمدت األلبانية القل

من الترنية فقالتي .)219(kallp

* قلم:
استمدت الترنية والفارسية "قلم" و"أقالم".
واستمدت األلبانية القلم من الترنية فقالتي .)219(kalem
* قهر:
استمدت الترنية "قمر" بمعنى الغلبة.
واستمدت األلبانية القمر من الترنية فقالتي .)210(kaher
* قماش:
من العربية المولدة في العمد العباسي.
استمدتما الترنية من العربية.
ومنما اليونانية الحديثة فقالتي .)221(koumaci
* قوة:
استمدت الترنية "قوت" و"قوتلي".
واستمدتما األلبانية من الترنية فقالتي .)222(kyvet
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* قيمة:
استمدت الترنية "قيمت".
واستمدت األلبانية القيمة من الترنية فقالتي .)221(kymet
* كافر:
استمدتما األمم اإلسالمية نلما.
حرفتما الترنية زيادة نن اللف العربي فقالت "ناور" و"ناوو".
استمدتما الرومانية من الترنية فقالتي ghaur
ومثلما األلبانية فقالتي .)220(kaurr
* ما شاء الله:
استمدت الترنية "ماشا الل ".
واستمدتما الرومانية من الترنية فقالتي .)224(machale
* محبة:
استمدت الترنية "محبت".
واستمدتما األلبانية من الترنية فقالتي .)220(muhabet
* محك:
استمدت الترنية المحك وقالت "ممنك".
واستمدت الرومانية من الترنية فقالتي .)226(mehenquiyou
* محلة:
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استمدت الترنية "محلت".
واستمدتما الرومانية من الترنية فقالتي .mahala
ومنما القرواطية فقالتي .mahal
ومثلما البلغارية فقالتي .makhala
ومثلما األلبانية فقالتي .mahalle
ومثلما اليونانية فقالتي .)229(makhalas
* مخزن:
استمدت الترنية "مسزن" و"مسزنجي".
ومن الترنية استمدت اليونانية فقالتي .)229(maghazi
* مخصوص:
استمدت الترنية "مسصو

".

واستمدتما اليونانية فقالتي .)220(makcous
* مرض:
استمدت الترنية "مرض"" ،أمراض" (بلف الضاد اء).
واستمدت الرومانية من الترنية المرض فقالت ي .)211(meuraz
* مرهم:
في الترنية "مرام" و"ملمم".
واستمدت األلبانية من الترنية فقالتي .)212(mehlem
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* مزاد:
استمدتما الترنية "مزاد" و"مزادلق".
واستمدتما الرومانية من الترنية فقالتي .)211(mezat
* مسافر:
استمدتما الترنية واستعملتما بمعنى الضيت.
واستمدت الرومانية المسافر بمعنى الضيت من الترنية فقالتي .)210(musafir
ومثلما اليونانية فقالتي .)214(moucafiris
* مسخرة:
استمدت الترنية "مسسرة" و"مسسرجي".
واستمدت الرومانية من الترنية "مسسرة" فقالتي .)210(mascara
* مسكين:
وفي الترنية "مسنين".
واستمدتما الرومانية من الترنية فقالتي .)216(meschin
* مشعل:
استمدت الترنية "مشع " و"مشعلة".
واستمدت الرومانية من الترنية فقالتي .masala
ومثلما القرواطية فقالتي .)219(machala
* مشمع:
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استمدت الترنية "مشم " وحرفتما وقالت "موشامب ".
واستمدت اليونانية المشم من الترنية فقالتي .moucammas
ومثلما الرومانية فقالتي .mouchama
ومثلما األلبانية فقالتي .)219(myshama
* معرفة:
استمدت الترنية "معرفت" و"معرفتلي".
واستمدتما الرومانية من الترنية فقالتي .marafet
ومثلما اليونانية فقالتي  marafetبمعنى الواسطة والحيلة(.)210
* مفتي:
استمدت الترنية "مفتي" و"مفتيلك".
واستمدت الرومانية من الترنية فقالتي .)201(mufti
* مفلس:
استمدت الترنية "مفل " و"مفسالن".
واستمدتما الرومانية من الترنية فقالتي.)202(moflus
* مقص:
استمدت الترنية وقالت "مق

" وسمت من يفص الثيا

واستمدت القرواطية من الترنية فقالتي .)201(makaze
* ملك:
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"مقاصدار".

استمدت الترنية من العربية رأساق "أمالك".
واستمدت البلغارية األمالك من الترنية فقالتي .)200(emliak
* مملكة:
استمدت الترنية "مملنت" و"ممالك".
واستمدتما األلبانية بطريق الترنية فقالتي .)204(mymleqet
* ميدان:
وفي الترنية "ميدان".
واستمدت الرومانية من الترنية "ميدان" فقالتي .maidan
ومثلما القرواطية فقالتي .majdan
ومثلما األلبانية فقالتي .mejdan
ومثلما البلغاريةي .megdan
ومثلما اليونانية الحديثة .)200(meidani, meydani
* ميزان:
استمدتما الترنية.
واستمدتما البلغارية من الترنية فقالتي .)206(vezni
* نظر:
استمدت الترنية "ن ر" و"ن را".
واستمدت الرومانية "ن ر" بطريق الترنية فقالتي .)209(nazar
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* نفر:
استعملما األيوبيون بمعنى الجند الواحد.
ثم استمداا األتراك منمم ،وفي اذا اأستعما ننو نن جادة اللغة.
واستمدت األلبانية بطريق الترنية "نفر" بمعنى الجند فقالتي .)209(nefer
* نفس:
وفي الترنية "نف " و"نفسلك" (النافذة ،المتنف ).
واستمدت الرومانية من الترنية "ضيق النف " فقالتي .)200(tenefes
* هالك:
استمدتما الترنية.
واستمدت المالك األلبانية فقالتي .)241(helaq
* بت:
في الترنية "ألبتة" (دون ري  ،مبتوتاق في صحة األمر).
واستمدتما األلبانية من الترنية فقالتي .)242(helbet
* هواء:
استمدت الترنية "اواء" و"اوالمق".
واستمدت األلبانية "اوا" فقالتي .)241(hava
* والي:
استمدت الترنية و"واليلك"ي الوأية.
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واستمدتما البلغارية فقالتي .)240(valiya
* ورق:
استمدت الترنية "ورق" و"أوراق".
واستمدت الورق البلغارية فقالتي .)244(varak
* ورم:
واستمدت البلغارية الورم فقالتي .)240(verem
* وزير:
استمدت الترنية "وزير" و"وزرا" و"وزيرلك".
واستمدتما اليونانية الحديثة فقالتي .)246(vezires
* وسواس:
استمدت الترنية "وسوسة".
واستمدتما األلبانية بطريق الترنية فقالتي .vesvese
أ الشك والتممة(.)249
* وصية:
استمدت الترنية "وصيت" و"وصيتنام ".
واستمدت الوصية البلغارية فقالتي .)249(vaciya
* وطن:
استمدتما الترنية م جمعما و"وطندا " (المواطن).
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واستمدتما األلبانية بطريق الترنية فقالتي .)240(vatan
* وعد:
استمدت الترنية "وند" و"ونود".
واستمدت األلبانية بطريق الترنية الوند فقالتي .)201(vade
* وقت:
استمدتما الترنية م "أوقات" و"قتيل " و"وقتلي" إلخ.
واستمدتما األلبانية بطريق الترنية فقالتي .)202(vakth
* وقف:
استمدتما الترنية م "أوقات" و"وقفيت" و"قفنام ".
واستمدتما البلغارية فقالتي .)201(vakeuf
* وكيل:
استمدتما الترنية م "ونال" و"ونيلك".
واستمدتما الرومانية بطريق الترنية فقالتي veqil
ومثلما األلبانية فقالتي .)200(veqil
* والية:
وفي الترنية "وأيت".
واستمدت الترنية "وأية" فقالتي .)204(vilayet
* ولد:
-100-

استمدت الترنية "أوأد" واستعملتما للمفرد.
واستمدتما القرواطية من الترنية فقالتي .)200(evlat
* يتيم:
وفي األلبانيةي .)206(jetim
* يعني:
استمداا األتراك من العربية واستعملواا مضارناق جامداق.
بشن المفرد الغائ

المذنر فقط بمعنىي أ .

واستمدت األلبانية "يعني" فقالتي.)209(jani
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الهوامش
( )2المف ببردات العربيب ببة ف ببي اللغب ببة األلباني ببة ،مجلب ببة "المعرف ببة" ،نب ببدد  ،299دمشب ببق،
.290 -290

( )1ان ر فص "مغزي المفردات العربية" في رواية "حين ينضبج العنب " فبي نتابنباي
مالمح نربية في األد

األلباني ،دمشق ،اتحاد النتا

( )0األسد م .سير الدين ،موسونة حل

العر .2001 ،

المقارنة ،9 -2 ،أنبداا للطبانبة ووضب

فمارسما محمد نما  ،جامعة حل .2099 -2091 ،
( ) 4ول ببد األس ببد ف ببي ح ببي الجل ببوم بقلب ب

حلب ب

القديم ببة أل

م ببدر ف ببي المدرس ببة

العثمانيببة المعروفببة حنببذاك ،وقببد نشببأ نأبي ب نلببى اأاتمببام باللغببة ،وأصبببح "مببن
أوائ ب معلمببي اللغببة العربيببة" بعببد إنببالن اأسببتقال ( .)2029اشببتغ حينئببذ فببي
ندة مدار نبب"العربية" و"الشبرقية" و"الفاروقيبة" ،وألبت حينئبذ نتابب األو "قوانبد

النتابة العربية" (حل

2042اب).

نببان منببذ بدايببة حيات ب ميبباأق إلببى التجديببد واإلبببداع .ففببي  2011نببان أو مببن

سل الطرببو

فبي حلب  ،وفبي  2010انفجبرت فبي يبده قطعبة مبن الببارود حبين

نببان يببدر طالب ب نلببى تمثي ب مسببرحية "اأسببتقال " فبتببرت ذ ارن ب  ،وأثببرت اببذه

الحادثة نليب نثيب اقر .نبان ينفبق بسبساء نلبى شبراء النتب

واألبحبال التبي يجريمبا

نلببى الببرمم مببن راتبب المحببدود فببأثر اببذا ،باإلضببافة إلببى انتناقب ألراء النببباتيين،

ف ببي ض ببعت ص ببحت ومرضب ب  ،حت ببى ق ببرر س ببنة  2040أن يبيب ب منتبتب ب  ،ون ب ب اقر
لقيمببة المنتبببة فقببد اتفببق نلببى ضببمما ل بب"دار النتب

تقببدم المنتبببة راتب باق شببمرياق (. 201

الوطنيببة" فببي حل ب

مقاب ب أن

) لاسببد ليسببد بمببا حاجات ب  .فببي ذلببك

الح ببين ن ببان األس ببد منممنب باق تمامب باق ف ببي جمب ب ونتاب ببة "موس ببونة حلب ب " ،إأ أن

المنتبببة فاجأت ب بقط ب اببذه المسبباندة المتواضببعة فببي 2060م .ونلببى الببرمم مببن
اببذا تبباب األسببد نلمب فببي ببروت صببعبة أثببرت نلببى صببحت باسببتمرار ،وفببي
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أسريببات حيات ب تجببددت اأتصبباأت بين ب وبببين بلديببة حل ب

لتشببتر من ب منتبت ب

الجديببدة وموسببونت التببي أشببرت نلببى إنجازاببا ،ولنببن لببم يببتم التوصب إلببى اتفبباق

بين الطرفين .ون اقر ألن األسد لبم يتبزو فقبد بقبي وحيبداق بعبد وفباة أمب ووالبده،
ففض ب أن ينق ب نفس ب نلببى "دار العج بزة" ليسببتقب المببوت انبباك .وقببد انتشببفت

إدارة الدار وفباة ابذا النزيب فبي صبباح  10نبانون األو  ،2092فأرسبلت للبدفن
دون أن تعلببم أحببداق .وانببذا دفببن األسببد وحيببداق ذلببك اليببوم ،ولببم يعببرت أحببد أيببن

دفن ،ألن حفار القبور استقبل نإنسبان مقطبوع ودفنب فبو اقر دون أن يمبتم بالمنبان
الببذ وضببع في ب  .وانببذا فقببد رح ب األسببد نببن الببدنيا وفببي نفس ب مصببة مببن
المدينة التي أحبمبا بشبن أ يوصبت حتبى قبا فيمباي "أحببتمبا ونقتنبي ،وسلبدتما

فنفتنببي" .وبعببد اببذه الوفبباة المأسبباوية اتسببذت بعببض اإلج براءات إلنببادة اأنتبببار
إلى األسد  ،ونان من أام اذه اإلجراءات طب الموسونة.
حو مزيد من التفاصي ان ري
 -نب ببدالفتاح روا

قلعج ببي ،العالم ببة سي ببر ال ببدين األس ببد  -حياتب ب وحث بباره،

دمشق ،مطاب اإلدارة السياسية في الجي .2091 ،
 -بش ببير فنص ببة ،م ببن نب بوادر ومناقب ب

المعل ببم سي ببر ال ببدين األس ببد ص بباح

الموسببونة النبببري المقارنببة ،مجلببة "الموقببت األدبببي" نببدد  ،211دمشببق
.220 -00

،2092

( )0موسونة حل  ،2 ،مقدمة المؤلت،

.

( ) 6من مقدمة المؤلت.
( )9قلعج ببي ،العالم ببة سي ببر ال ببدين األس ببد
المعلم سير الدين األسد ،
( )9إن اببذا الببنف

 .94وفنص ببة ،م ببن نب بوادر ومناقب ب

.229 -226

الريبباد يبببدو بوضببوح أيضباق فببي المؤلفببات األسببري لاسببد التببي

أ ت ب از مسطوطببة لاسببت ،وبساصببة فببي نتاب ب "الل ب " و"نتببا
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األلببت" و"أي ب

ولببي " .للتوس ب حببو اببذه النت ب
األسد ،

ومببا فيمببا ان ببر قلعجببي ،العالمببة سيببر الببدين

 209 –240 ،206 -219و.200 -209
.210

( )0موسونة حل ،0 ،
( ) 21موسونة حل ،2 ،

.121

( )22قلعجب ب ببي ،العالمب ب ببة سيب ب ببر الب ب ببدين األسب ب ببد ،

 .9وتجب ب ببدر اإلشب ب ببارة إلب ب ببى أن

المسيحيين في ذلك الوقت نبانوا يشبنلون وحبدام حبوالي ثلبل السبنان .حبو ابذا

وحو التبرابط أو التبداس الترنبي– العرببي فبي المدينبة ان بر محاضبرة د .محمبد
الت ببوتنجي والمناقش ببات الت ببي دارت حولم ببا ف ببيي الحي بباة اأجتماني ببة ف ببي الوأي ببات
العربيببة أثن بباء العم ببد العثم بباني ،0 ،جم ب وتق ببديم األس ببتاذ نب ببدالجلي التميم ببي،
منشورات مرنز الد ارسبات والبحبول العثمانيبة والموريسبنية والتوثيبق والمعلومبات،

زموان– تون

،2099

.90 -94
رضببا بببك ،الببذ يصببف مببؤر حلب

( )21فببي مطل ب القببرن العش برين ُنفببي إلببى حلب
الطبا بأن "من ن ماء األرناؤوط "وقد نجح اذا حينئذ في استصدار فتبوي مبن
مشببايخ حل ب

تؤيببد اأنتفاضببة األلبانيببة ممببا أدي إلببى انتقببا نببدد مببن المشببايخ

وحدول مضانفات نبيرة في المدينة سال .2021 -2010
حو اذا اناك تفصيالت نثيرة فيي
محمببد ارمب

الطبببا  ،أنببالم النبببالء بتبباريخ حلب

الشببمباء ،9 ،حلب

،2016

.096 -090
( )20في الجزء األو (

 )210يحدثنا نن اجرتمم إلى حل

ونما يميبز أزيباءام

(الزنار األحمر والنعب ذو الجلبد الواحبد) ونمبا يشبتمرون بب مبن مآنب (المملبيبة
األرناؤوطيببة فببي إسببتنبو واللبببن السبباثر الببذ يقط ب بالسببنين) ،ويببذنر أن ب فببي
جمات حارم أصبحت الفيلفلة السضراء تسبمى "أرناؤوطيبة"؛ ألن األرنباؤوط نبانوا
يؤثرونما حينئبذ ،نمبا أن األرنباؤوط نبانوا يعبدون الحنوريبة ضبرباق مبن األنشبا .
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وباإلض ببافة إل ببى ا ببذا ي ببذنر لن ببا م ببثالق م ببن أمث ببا األرن بباؤوطي ق ببالوا لارن بباؤوطيي

بتشتغ لجنمم؟

قا ي األجرة بنام؟
وف ببي الج ببزء ال اربب ب (

 )161يع ببود للح ببديل ن ببن الفليفل ببة المعروف ببة باس ببم

(

 )40يبذنر معلومبة اامبة تتعلبق بانتشبار "الشبربات

"زنبور الست" التي أصبحت تدنى "األرناؤوطية" لمي األرناؤوط إليما.
وفي الجزء السبام

األرناؤوطيببات" فببي حل ب
حل

جرمانو

( ) 24قلعجي،

فببي مطل ب القببرن التاس ب نشببر إلببى أن أصببدر مط بران

حوا منشو اقر بإبطالما سنة .2919
،10

.00

( ) 20باأستناد إلى قلعجي،
( )26يتح ببدل قلعج ببي بالتفص ببي ،

.00
 ،01ن ببن قص ببة ض ببم المنتب ببة الم ببذنورة ف ببي

ال روت الصعبة التي نان يعيشما األسد .

( ) 29اذا الوصت لبقلعجي،
( ) 29قلعجي،

 ،00الذ نرت المنتبة بنفس .

.264

( )20موسونة حل ،2 ،

من المقدمة.

( )11المص ببدر الس ببابق ،م ببن مالح ببة لاس ببتاذ محم ببد نم ببا ال ببذ أن ببد الموس ببونة
للطب .

( )12للتوس حو اذا ان ر نرضبنا لنتبا
الموسوني شم

"امبة الممبام فبي نشبر اإلسبالم" للناتب

البدين سبامي ف ارشبر  ..بمناسببة البذنري المئويبة لنشبره ،مجلبة

"العربي" ندد  ،010النويت ،2090
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.216 -212

( ) 11لقد أند المستشرق اليومسبالفي المعبروت د .توفيبق مفتيبت

نلبى ابذه النقطبة

في دراست المممة نن المفردات العربية فبي اللغبة اليومسبالفية (الصبربونرواتية)

التي نشرت في .2062

Teufik Muftic, O arabizmina u srpskohrvatskom jeziku,
POF, X-XI, Serajevo 1961, s.5-6.
وننببا بببدورنا قببد أن ببدنا نلببى اببذه النقطببة ف ببي مقالتنببا األولببى نببن المف ببردات
العربية في اللغة األلبانية ،التي أشرنا إليما سابقاق.
( )10فببي الحببين الببذ نببان في ب األس بد ينت ب
نتا

ممم نن يومسالفيا للناتب

اببذه األمببور فببي الموسببونة صببدر

المصبر نببدالمنعم حسبن ،حيبل أراد المؤلبت

أن يزيب وامباق فيمببا يتعلببق بالمسببلمين فببي البوسببنة ،إأ أنب أوقب القبباره فببي واببم

حسببر .ففببي الفص ب المتعلببق بالبوسببنة يض ب المؤل بت ننوان باق جزئي باق "ليس بوا أت ارن باق"

ليوضببح للقبباره أن المسببلمين فببي البوسببنة "ليسبوا أت ارن باق" نمببا ي ببن النثيببرون ،إأ
أنب ب ي ببورط الق بباره ف ببي وا ببم حس ببر ح ببين يض ببيتي "بب ب ا ببم صب بربيون ف ببي دم ببائمم

تنصروا يوماق ثم أسلموا".
نبب ببدالمنعم حسب ببن ،يومسب ببالفيا ،القب بباارة ،مؤسسب ببة المطبونب ببات الحديثب ببة ،2061
.11
بر بنب استفاضبة الطبعبة الجديبدة (الثانيبة) مبن
( )10اذا ما أسذت بب وأوضبحت أسي اق
"مؤسسب ببة يومسب ببالفيا" ،1 ،زمب ببر ،2090

 ،119ونلب ببى ن ب ب حب ببا فب ببإن

تعبي ببر "اللغ ببة الصب بربونرواتية" ف ببي ا ببذه الحال ببة يش ببم ن ببدة ش ببعو يومس ببالفية

(الص بربيون ،النرواتيببون ،المسببلمون muslimani ،والمونتغمريببون) ،ولببذلك فقببد
اسببتعملنا فببي اببذا الببن

تعبيببر "اللغببة اليومسببالفية" مببن بببا

التعمببيم ،بينمببا فببي

يومسالفيا أ أحبد يسبتعم ابذا التعبيبر ،ومبن ناحيبة أسبري تجبد اإلشبارة إلبى أنب
في اذه األمور نانت المفردات العربية تعبرت ضبمن "المفبردات الترنيبة" مب أنب

لدينا في السنوات األسيرة محاوأت للتمييز بينمما.
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Abdulah Skaljic. Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku,
III izdanje, Serajevo 1973.
( )10موسببونة حل ب ،2 ،

 ،11واببي مببن األلفببا الشببائعة فببي األلبانيببة أيض باق

( )16موس ب ببونة حلب ب ب ،2 ،

 ،00وا ب ببي م ب ببن األلف ب ببا الش ب ببائعة ف ب ببي األلباني ب ببة

.alat
واليومسالفية أيضاق.

 ،09قب ببد ينب ببون انب بباك سطب ببأ مطبعب ببي واألصب ببح –

( )19موس ببونة حل ب ب ،2 ،

 ispatواببي مببن األلفببا الشببائعة فببي اليومسببالفية أيضبباي ispat, ispatiti,
.ispatluk
( )19موسببونة حل ب ،2 ،
أيضاق وتنت

 ،00واببي مببن المفببردات الشببائعة فببي اليومسببالفية

بصيغة  izunأو .izum
 ،06يب ببدو ان بباك سط ببأ مطبع ببي واألص ببح ezijet

( )10موس ببونة حلب ب ،2 ،

واي من المفردات المستعملة في اليومسالفية أيضاقي .ezijetit, ezijet
( )01موسونة حل ، ،2 ،

 ،101واي من النلمات الشائعة في اليومسبالفية

) )02موس ببونة حلب ب ،2 ،

 ،101وا ببي مب ببن المف ببردات العربي ببة الش ببائعة فب ببي

والبلغارية أيضاق.

اليومسالفية والبلغارية أيضاق.
،2

 ،101واببي مببن المفببردات الشببائعة فببي اليومسببالفية

( )01موسببونة حلب

( )00موسونة حل ،2 ،

 ،141وابي مبن المفبردات الشبائعة فبي اليومسبالفية

والبلغارية أيضاق.
والبلغارية.

( )04موسونة حل ،2 ،

 ،109وابي مبن المفبردات الشبائعة فبي اليومسبالفية

والبلغارية.
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( ) 00موسونة حل ،2 ،

 ،240واي من المفردات الشائعة فبي اليومسبالفية

 musterijaواأللبانية .mushteri
( )06موسببونة حل ب ،2 ،

 ،240واببي مببن النلمببات النببادرة التببي لببم نلح مببا

في بقية اللغات البلقانية.
 ،246وا ببي م ببن المف ببردات الش ببائعة ف ببي اللغبببة

( )09موس ببونة حلب ب ، ،2 ،
اليومسالفية أيضاق.

 ،202واب ببي م ب ببن المف ب ببردات الشب ببائعة ف ب ببي اللغ ب ببة

( )09موسب ببونة حلب ب ب ،2 ،
اليومسالفية أيضاق.Ikrar .
( )00موس ببونة حلب ب ،2 ،

 ،209وا ببي م ببن المف ببردات المس ببتعملة أيضب باق ف ببي

( )41موسونة حل ،1 ،

 ،09واي مبن المفبردات المسبتعملة أيضباق فبي اللغبة

( )42موسببونة حلب ب ،0 ،

 ،12وا ببي م ببن المف ببردات الج ببام ف ببي بقي ببة اللغ ببات

اللغة اليومسالفيةي  icramو .icramli

اليومسالفية  bereketو .bereketli

البلقانية.
( )41موسببونة حل ب ،0 ،

 ،10ويبببدو انبباك سطببأ مطبعببي واألصببح xhahil

واي من المفردات المستعملة في اليومسالفية أيضاقي .dzahil
( )40موسببونة حل ب ،0 ،

 ،00واببي م بن المفببردات الشببائعة فببي بقيببة اللغببات

البلقانية ن اقر لمغزااا الديني لدي المسلمين.
( )44موسببونة حل ب ،0 ،

 ،09واببي مببن المفببردات العربيببة الشببائعة فببي بقيببة

اللغات البلقانية ،ويبدو اناك سطأ مطبعي إذ إن الصحيحي .xhehenem
( )40موس ب ببونة حلب ب ب ،0 ،

 ،09وتس ب ببتعم ف ب ببي اليومس ب ببالفية بص ب ببيغة اأس ب ببم

 dževapوالفع dževapiti
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( )46موسونة حل ،0 ،

 ،240واي من المفردات النادرة في اأستعما .

( )49موسببونة حلب ،0 ،

 ،261واببي مببن المفببردات التببي تسببتعم أيضباق فببي

اللغة اليومسالفية .hap

( )49موس ب ببونة حلب ب ب ،0 ،

 ،260وتس ب ببتعم أيضب ب باق ف ب ببي اليومس ب ببالفية بغي ب ببر

( )40موس ببونة حلب ب ،0 ،

 ،296واألص ببح أن تس ببتعم ف ببي ص ببيغة .hudut

( )01موسببونة حل ب ،0 ،

 ،294والشببائ أن تسببتعم بمعنااببا العربببي ،واببي

صيغةي .haps, hapsana, hapsandzija, hapsar, hapsiti
واي تستعم في اليومسالفيةي .hudut, hudud

تستعم أيضاق في اليومسالفية .haram
( )02موسببونة حل ب ،0 ،

 ،201واببي تسببتعم أيض باق فببي اليومسببالفية بغيببر

( )01موسونة حل ،0 ،

 ،200واي تستعم فبي اليومسبالفية بغيبر صبيغةي

صيغةي .haracet, harecet
.hesab,hesap,hesapiti

 ،112ومالبب باق م ببا تس ببتعم ف ببي األلباني ببة لوص ببت

( )00موس ببونة حلب ب ،0 ،

اأبن الوحيد ،واي تستعم في اليومسالفية بمعنااا العربيي .hasret

( )04موسونة حل ،0 ،

.114

( )00موسونة حل ،0 ،

.110

( )06موسببونة حل ب ،0 ،

 ،101وتسببتعم اببذه فببي اللغببة اليومسببالفية أيض باق

( )09موس ببونة حلب ب ،0 ،

 ،104وتس ببتعم أيضب باق ف ببي اليومس ببالفية بص ببيغة

بصيغة  hekimأو .hecim

 halvaأو  alvaللتعبي ببر ن ببن ن ببوع مع ببين م ببن الحل ببوي ال ببذ يع ببد م ببن الطح ببين
والسمن والسنر.
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 ،109وتس ببتعم أيضب باق ف ببي اليومس ببالفية بص ببيغة

( )09موس ببونة حلب ب ،0 ،

 hamalأو  ،amalنما تستعم  hamalijaبمعنى األجرة المدفونة للحما .
( )00موسونة حل ،0 ،

 ،104واي تستعم في بقية اللغات البلقانية.

( )61موس ببونة حلب ب ،0 ،

 ،191وتس ببتعم أيضب باق ف ببي اليومس ببالفية بص ببيغة

( )62موس ببونة حلب ب ،0 ،

 ،100وتس ببتعم أيضب باق ف ببي اليومس ببالفية بص ببيغة

 hilaأو .hilla

 hadumأو .hadumac

( )61موسببونة حل ب ،0 ،

 ،100وتس ببتعم فببي اليومسببالفية أيضب باق فببي ن ببدة

( )60موسونة حل ،0 ،

.010

صيغي .hatar, hator, hater, hatardzija

( )64موس ببونة حلب ب ،0 ،

صيغة  hizmetأو .izmet

 ،021وا ببي تس ببتعم أيضب باق ف ببي اليومس ببالفية ف ببي

( )60موسونة حل ،0 ،

 ،020واي تستعم أيضاق فبي اليومسبالفية بصبيغة

( )66موسونة حل ،0 ،

 ،020واي تستعم أيضاق في األلبانيةي .hazna

( )69موس ببونة حلب ب ،0 ،

 ،019ولن ببن ا ببذه الص ببيغة الت ببي يس ببوقما األس ببد

 hardalأو .ardal

تعبببر نببن اسببم الفان ب "سببازن" بينمببا تسببتعم فببي األلبانيببة المفببردة المسبببقة hazne

بمعنى سزينة.
( )69موسونة حل ،0 ،
( )60موس ببونة حلب ب ،0 ،

.006
 ،000وتس ببتعم ف ببي األلباني ببة ف ببي ص ببيغة أس ببري

 tahminوتس ب ب ب ببتعم ف ب ب ب ببي اليومس ب ب ب ببالفية بص ب ب ب ببيغة اأس ب ب ب ببم  tahminوالفعب ب ب ب ب

.tahminiti
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( )91موسببونة حل ب ،0 ،
صيغي .hair, hajir, hajr
( )92موسونة حل ،4 ،

 ،090وتس ببتعم أيض باق فببي اليومس ببالفية فببي ن ببدة
 ،91ويبدو أن سطأ مطبعي ألنمبا تبرد فبي األلبانيبة

بصيغة  ،dynjaنما تستعم أيضاق في اليومسالفية .dunja
( )91موس ببونة حلب ب ،4 ،

 ،244ويس ببتعم ف ببي اليومس ببالفية بص ببيغة اأس ببم

العلم فقط .Radžija
( )90موسب ب ب ببونة حل ب ب ب ب ،4 ،
.zaman

 ،100وتسب ب ب ببتعم فب ب ب ببي اليومسب ب ب ببالفية أيض ب ب ب باقي

( )94موسببونة حل ب ،4 ،

 ،100وتسببتعم فببي اليومسببالفية بصببيغة أسببريي

( )90موسببونة حل ب ،4 ،

 ،019وتس ببتعم فببي اليومسببالفية أيضب باق فببي ن ببدة

( )96موس ب ببونة حلب ب ب ،4 ،

 .096م ب ببا أورده األس ب ببد فيب ب ب سط ب ببأ إذ إن ا ب ببذه

.sat

صيغي .sebep, sebeb, sevep, sevapli

المفردة مأسوذة من "سالمة" بمعنااا العرببي ،ومبن ناحيبة أسبري يعتبرت األسبد

بأن اذه التحية أسذتما األمم اإلسالمية وابي تسبتسدم لبدي المسبلمين فبي البلقبان

أيضاي .selam alejkum
( )99موس ب ببونة حلب ب ب ،4 ،

 ،092وا ب ببي تس ب ببتعم ف ب ببي اليومس ب ببالفية أيضب ب باقي

 saltanetنما تستعم الصيغة األصلية "سلطان"ي .sultan
( )99موسونة حل ،4 ،

 ،421واألصح أن تنت ي .sene

( )90موسونة حل ،0 ،

 ،41واي تستعم أيضاق في اليومسالفيةي .ver

( )91موس ببونة حلب ب ،0 ،

 surtوالجم .vartovi

 ،01وتس ببتعم ف ببي اليومس ببالفية بص ببيغة المف ببردي
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 ،91وتسب ببتعم فب ببي اليومسب ببالفية أيض ب باق بصب ببيغة

( )92موسب ببونة حل ب ب ،0 ،
 sucurأو .sukur
( )91موسببونة حل ب ،4 ،

 ،210واألصببح أن تنت ب

 shejtanواببي تسببتعم

أيضاق في بقية اللغات البلقانية.
( )90موس ببونة حلب ب ،0 ،

 ،241وتس ببتعم ف ببي اليومس ببالفية أيضب باقي sabah

( )94موسب ببونة حل ب ب ،0 ،

 ،240وتسب ببتعم فب ببي اليومسب ببالفية بعب ببدة صب ببيغي

بمعنى فترة الصباح أو صالة الصبح وتحية الصباحي .sabah hajjrola
.sabriti, sabur
( )90موسونة حل ،0 ،

 ،246وتستعم في اليومسبالفية فبي الصبيغة ذاتمبا

( )96موسببونة حل ب ،0 ،

 ،204وتسببتعم فببي اليومسببالفية أيض باقي sadef,

 ،sabiأو بصيغة  sabilukبمعنى "طفولة" أو "صبوة".
.sadef

( )99موسببونة حل ب ،

 ،291وتسببتعم فببي اليومسببالفية بصببيغة اأسببم

،0

 zanatوالنسبةي .zanatlija
( )99موس ببونة حلب ب ،0 ،

 ،124واألص ببح أن تنتب ب

بص ببيغة  zaifالش ببائعة

واي تستعم في اليومسالفية أيضاقي  zaifبمذا المعنى.
( )90موسونة حل ،0 ،

 ،126واي تستعم في اليومسالفية أيضاق .takat

( )01موسببونة حل ب ،0 ،

 ،090ولنببن لببم تمببر معنببا أبببداق بمببذه الصببيغة ب ب

بالصيغة الترنية المحرفة التي ذنراا األسد .tahmicar

( )02موس ب ببونة حلب ب ب ،0 ،
.adet

 ،010وا ب ببي تس ب ببتعم أيضب ب باق ف ب ببي اليومس ب ببالفيةي
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( )01موسببونة حل ب ،0 ،

 ،060وتسببتعم فببي اليومسببالفية بالصببيغة ذاتمبباي

.gazep
( )00موسونة حل ،0 ،
( )04موسب ببونة حل ب ب ،0 ،

 ،402واألصح أو األنثر انتشا اقر صيغةي .akrep
 ،406واألص ب ببح صب ببيغة الجم ب ب ذاتم ب ببا نمب ببا ف ب ببي

الترنيب ببةي  .talimatبينمب ببا تسب ببتعم فب ببي اليومسب ببالفية بصب ببيغة المفب ببردي talum
والفع ي .talumiti

( )00موس ب ببونة حلب ب ب ،0 ،
.umur
( )06موسونة حل ،0 ،

 ،444وا ب ببي تس ب ببتعم ف ب ببي اليومس ب ببالفية أيضب ب باقي
 ،401واألصح أن تنت

( )09موس ب ببونة حلب ب ب ،0 ، ،

بالتاءي .inat

 ،010وتس ب ببتعم ف ب ببي اليومس ب ببالفية نم ب ببا ف ب ببي

األلبانية بمعنى النسوة والمساندة.
( )09موسونة حل ،6 ،

 ،90وتستعم في اليومسالفية أيضاقي .fakir

( )00موسونة حل ،6 ،

 ،01وتستعم في اليومسالفية أيضاقي .filan

( )211موسببونة حل ب ،6 ،

 ،202وتسببتعم فببي اليومسببالفية أيض باق بصببيغة

( )212موسونة حل ،6 ،

 ،200وتستعم في اليومسالفية أيضاقي .katil

 kubaأو .kube

( )211موس ببونة حلب ب ،6 ،
األضحىي .kurban bajram
( )210موس ببونة حلب ب ،6 ، ،

 ،292وتس ببتعم ن ببادة للدأل ببة أيضب باق نل ببى ني ببد
 ،291واب ببي ل ببم تم ببر معنب ببا بم ببذا المعن ببى ب ب ب

نجداا بمذه الصيغة في اليومسالفيةي  kuraبمعنى "نرة".
( )214موسب ب ب ببونة حل ب ب ب ب ،6 ،
اليومسالفيةي .kasap

 ،116 -110واب ب ب ببي تسب ب ب ببتعم أيض ب ب ب باق فب ب ب ببي
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( )210موسب ببونة حل ب ب ،6 ،

 ،200واب ببي تسب ببتعم أيض ب باق فب ببي اليومسب ببالفيةي

( )216موسببونة حل ب ،6 ،

 ،106واببي تسببتعم فببي اليومسببالفية بالصببيغة

.kasavet

ذاتماي  kastأو بصيغة "قصدا" .kasten
( )219موس ببونة حلب ب ،6 ، ،

 ،106وا ببي ل ببم تم ببر معن ببا بم ببذه الص ببيغة أب ببداق

( )219موسب ببونة حل ب ب ،6 ،

 ،144واب ببي تسب ببتعم أيض ب باق فب ببي اليومسب ببالفية

( )210موس ببونة حلب ب ،6 ،

 ،169وا ببي تسب بتعم ف ببي اليومس ببالفية بص ببيغة

( )221موس ب ب ببونة حلب ب ب ب ،6 ،

 ،149وا ب ب ببي تس ب ب ببتعم أيضب ب ب باق ف ب ب ببي األلباني ب ب ببة

( )222موسب ببونة حل ب ب ،6 ،

 ،190واب ببي تسب ببتعم أيض ب باق فب ببي اليومسب ببالفيةي

( )221موسب ببونة حل ب ب ،6 ،

 ،190واب ببي تسب ببتعم أيض ب باق فب ببي اليومسب ببالفيةي

( )220موسب ببونة حلب ب ب ،6 ،

 ،109صب ببحيح أن نلم ب ببة  kaurول ب ببي

ويبدو أن األسد سلط بينما وبين "قال " .kallup
.kalem

 kaarأو  kaharوبصيغة  kaharliبمعنى "مقمور" أو "حزين".
واليومسالفية ي  kumashأو .kumas

.kuvet
.kimet

kaurr

تستعم في األلبانية ،نذلك فبي الرومانيبة وحتبى فبي اليومسبالفية  .kaurإأ أن
النلمة الشبائعة أنثبر فبي األلبانيبة ابي  qafirونبذلك فبي اليومسبالفية ،ممبا يبد

انا أن اذه المفردة العربية لم تنتق إلى ااتين اللغتبين بالصبيغة الترنيبة المحبورة
ب بالصيغة العربية.
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( )224موسب ب ب ببونة حل ب ب ب ب ،9 ،

 ،20واب ب ب ببي تسب ب ب ببتعم أيض ب ب ب باق فب ب ب ببي األلبانيب ب ب ببة

( )220موسب ب ببونة حل ب ب ب ،9 ، ،

 ،40وتسب ب ببتعم فب ب ببي اليومسب ب ببالفية بصب ب ببيغةي

واليومسالفيةي .mashala, mavals

 muhabetأو  mehabetم ب اإلشببارة إلببى أن المقصببود منمببا "حببديل المحبببة"
نما في األلبانية.

( )226موسونة حل ،9 ،
نادة أستبار نياره.

( )229موس ببونة حلب ب ،9 ،

 ،02والمقصبود انبا الحجبر البذ يحبك بب البذا
 ،90وا ببذه م ببن المس ببائ الن ببادرة الت ببي تتبب ب فيم ببا

األسد اذه المفردة العربية في ن اللغات البلقانية.
( )229موسونة حل ،9 ،

 ،90واي تستعم أيضاق فبي اليومسبالفية بصبيغة

 magazaنما تستعم الصيغة األسري الشائعة نما في األلبانيةي .magazin

 ،09واب ب ب ببي تسب ب ب ببتعم أيض ب ب ب باق فب ب ب ببي األلبانيب ب ب ببة

( )220موسب ب ب ببونة حل ب ب ب ب ،9 ،

واليومسالفيةي  mahsusوساصة  mahsus selamأ "سالم مسصبو

" نمبا

في العربية.
( )211موسونة حل ،9 ،

.92

( )212موس ب ببونة حلب ب ب ،9 ،

 ،99وا ب ببي تس ب ببتعم أيضب ب باق ف ب ببي اليومس ب ببالفيةي

( )211موس ب ببونة حلب ب ب ،9 ،

 ،01وا ب ببي تس ب ببتعم أيضب ب باق ف ب ببي اليومس ب ببالفيةي

.melhem
.mezat

( )214/210موس ب ببونة حلب ب ب ،9 ،

 ،06وا ب ببي تس ب ببتعم ب ب ببالمعنى ذاتب ب ب ف ب ببي

األلبانية .mysafir
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بينمببا تسببتعم "مسببافر"  musafirو"مسببافرة"  musaferetفببي اليومسببالفية
بالمعنى العربي الشائ .
( )210موس ب ب ببونة حلب ب ب ب ،9 ،

 ،210وا ب ب ببي تس ب ب ببتعم أيضب ب ب باق ف ب ب ببي األلباني ب ب ببة

( )216موس ب ب ببونة حلب ب ب ب ،9 ،

 ،210وا ب ب ببي تس ب ب ببتعم أيضب ب ب باق ف ب ب ببي األلباني ب ب ببة

واليومسالفية.
واليومسالفية.

 ،212ويببدو انبباك سطبأ مطبعبي ألنب حببرت ch

( )219موسبونة حلب ،9 ،

أ يستعم في اليومسالفية (القرواطية) واي تنت
( )219موسببونة حلب ب ،9 ،

انذا ي.masala

 ،214وق ببد أسببذ األس ببد ان ببا بصببيغة ن ببادرة ف ببي

األلباني ببة ،والص ببيغة الش ببائعة أنث ببر  mushamaوا ببي تس ببتسدم ف ببي اليومس ببالفية

أيضاقي .muvema
( )210موسب ببونة حل ب ب ،9 ،

 ،202واب ببي تسب ببتعم بمب ببذا المعنب ببى أيض ب باق فب ببي

( )201موسونة حل ،9 ،

 ،269واي تستعم في ن اللغات البلقانيبة ن ب اقر

) )202موسونة حل ،9 ،

.260

األلبانية واليومسالفية.
لمضمونما الديني ،ولي

في الرومانية فقط.

( )201موس ببونة حلب ب ،9 ،

 ،294وتس ببتعم ف ببي "القرواطي ببة" (اليومس ببالفية)

.makase
( )200موسونة حل ،9 ،
( )204موس ب ببونة حلب ب ب ،9 ،

.209
 ،114والص ب ببيغة الش ب ببائعة ف ب ببي األلباني ب ببة ا ب ببي

 memleqetوتس ببتعم أيضب باق ف ببي اليومس ببالفية بغي ببر ص ببيغةmemleket, ،
.memlece, memleke
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( )200موسونة حل ،9 ،
( )206موس ببونة حلب ب ،9 ،

.109
 ،100وا ببي تس ببتعم ف ببي األلباني ببة  veznوف ببي

اليومسالفية  vezanبمعنى وزن البيت الشعر أو وزن القصيدة.

( )209موسونة حل ،9 ،

 ،109وتستعم أيضاق في اليومسالفيةي .nazar

( )209موسببونة حل ب ،9 ،

 ،010وتسببتعم أيض باق فببي اليومسببالفية بببالمعنى

( )200موس ب ببونة حلب ب ب ،9 ،

 ،016وتس ب ببتعم "نفب ب ب "  nefesف ب ببي األلباني ب ببة

ذات ي .nafer
واليومسالفية أيضاق.
( )241موسب ببونة حل ب ب ،9 ،

 ،064واب ببي تسب ببتعم أيض ب باق فب ببي اليومسب ببالفية

( )242موس ب ب ببونة حلب ب ب ب ،9 ،

 ،064وتس ب ب ببتعم أيضب ب ب باُ ف ب ب ببي اليومس ب ب ببالفيةي

( )241موسب ببونة حل ب ب ،9 ،

 ،090واب ببي تسب ببتعم أيض ب باق فب ببي اليومسب ببالفيةي

( )240موسب ببونة حل ب ب ،9 ،

 ،001واب ببي تسب ببتعم فب ببي بقيب ببة اللغب ببات ن ب ب اقر

.helak

.helbete. helbet
.hava

لمعنااببا اإلدار التبباريسي فببي المنطقببة ،ففببي األلبانيببة نجببد "والببي"  valiو"وأيببة"

 vilajetونذلك في اليومسالفيةي  valijaو. vilajet
( )244موسونة حل ،9 ،
( )240موس ب ببونة حلب ب ب ،9 ،

.416
 ،410وتس ب ببتعم ف ب ببي األلباني ب ببة  veremوف ب ببي

اليومسالفية في ندة صيغ ي.verem, veremiti, veremli
( )246موس ببونة حلب ب ،9 ،
أيضاق.

 ،421وا ببي تس ببتعم ف ببي بقي ببة اللغ ببات البلقاني ببة
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( )249موس ب ب ببونة حلب ب ب ب ،9 ،

 ،421وا ب ب ببي تس ب ب ببتعم ب ب ب ببالمعنى ذاتب ب ب ب ف ب ب ببي

اليومسالفية أيضاقي .vesvesa, vesvesli
( )249موسونة حل ،9 ،
وفي اليومسالفيةي .vasijet
( )240موسب ب ببونة حل ب ب ب ،9 ،
واليومسالفية.

 ،426وابي تسبتعم أيضباق فبي األلبانيبةي vesije
 ،429واب ب ببي تسب ب ببتعم أيض ب ب باق فب ب ببي البلغاريب ب ببة

( )201موسب ببونة حل ب ب ،9 ،

 ،420واب ببي تسب ببتعم أيض ب باق فب ببي اليومسب ببالفية

( )202موسبونة حلب ،9 ،

 ،411ويبببدو انباك سطببأ مطبعبي إذ إن الصببحيح

.vada

 vaktواي تستعم أيضاق في اليومسالفية في الصيغ التي أشبار إليمبا األسبد ي
.vakat, vaktija, vaktile

( )201موس ببونة حلب ب ،9 ،

 ،414وا ببي تس ببتعم ف ببي بقي ببة اللغ ببات البلقاني ببة

ن اقر أنتشار الوقت ودوره النبير في الحياة الدينية والثقافية واأجتمانية.
( )200موسب ببونة حل ب ب ،9 ،

 ،419واب ببي تسب ببتعم فب ببي اليومسب ببالفية أيض ب باقي

( )204موسونة حل ،9 ،

 ،419وقد ورد سابقاق شيء مبن ابذا حبين الحبديل

.vekil, vekalet

نن "والي" ونان يفترض أن يدمجمما األسد في موض واحبد ،وتجبدر اإلشبارة

أن القسب ببم األسيب ببر مب ببن اب ببذا الجب ببزء (مب ببن مب ببادة ممب ببروض

األسب ببد دون تبي ب بيض بم ب بوام

 )110قب ببد ترن ب ب

وتعليقب ببات واضب ببافات ،أ أن ب ب لب ببم يأسب ببذ شب ببنل

النمائي الذ يحتم بعض التغيير.
( )200موسونة حل ،9 ،
.evlat

 ،410واي تستعم فبي األلبانيبة بالصبيغة ذاتمباي
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 ،446واب ببي تسب ببتعم فب ببي اليومس ب بالفية أيض ب باقي

( )206موسب ببونة حل ب ب ،9 ،
.jetim
( )209موسونة حل ،9 ،

.401
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