
 

ت واللغت الّشبُ  تاللغت البخاٍو

 )دراشة مقارهة بينهما من الىظام الداللي، والتركيبي والصوجي(

 بللم : سخماوان ؤوهخافُىىا البخاوي 

 

 اإلالخق

ت بفىسة  ٌّخبر َزا البدث مداولت جإلُف خفاثق اللغت البخاٍو

ى ولم ًالف كبله   –خعب ِلم الباخث  -ابخياس حذًذ  معخللت، َو

 .يلم ِنهاؤخذ، وال جىحذ البدىر الّلمُت الّشبُت جخ

خيىن َزا البـدث مً زالزت مىالب وهي :اإلاىلب ألاٌو : مفىلخاث  ٍو

البدث، ورالً لخدذًذ مىلُى الذساظت. اإلاىلب الشاوي: هبزة ًِ اللغت 

شجىض ِلى  فا مىحضا غحر مخل، ٍو ت، وجدذر فُه الباخث ِنها حٍّش البخاٍو

ُت اللغت اإلاعخخذمت . اإلاىلب ِالكتها باللغت ؤلاهذوهِعُت في خُاس هِى

ت، ورالً مً خالٌ اظخلشاء الٍىاَش  الشالث : خفاثق اللغت البخاٍو

ت ودساظت الىٍام الفىحي دبْ الباخث في  والترهُبي اللغٍى والذاللي، ٍو

في الخدلُلي الزي ًدىاظب مْ وبُّت َزٍ الذساظت.  جىاولها اإلاىهج الـى

ت لذي الىبلى جلذًم  َزٍ الذساظت وتهذف الب ؤهماء الثروة اللغٍى

حن ِلى وحه الخفىؿ،  ؤلاهذوهِعُحن ِلى وحه الّمىم والىالب البخاٍو

ت بحن اللغخحن، و  ت واإلاّشفُت اللغٍى جىزُم الّالكاث الشلافُت والخماٍس

ا وخفٍُا ؤمُىا وزابخا للّالكت بُنهما.  وظُيىن دِما كٍى

ت ألبىاء الّشبُت ؤو  وهما ؤنها تهذف بلى ؤلاظهام في جِعحر حّلُم اللغت البخاٍو
ؤلاهذوهِعُحن اإلاخيلمحن بالّشبُت، ألن حّلُم اللغت مً خالٌ ظُاكها 
ٌعاِذ هشحرا في اهدعابها، وحىد الخلاسب الذاللي بحن اللغخحن له دوس فّاٌ 

 في جزلُل ـّىبت حّلُم اللغت. 
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 مقدمة

ىاث وألالفاً والتراهُب، التي حّبر بها ألامت ًِ  ت مً ألـا اللغت هي مجمِى

ّملها ؤداة للفهم وؤلافهام والخفىحر ووؽش الشلافت، فهي وظُلت الترابي ؤغشالها، وحعخ

 . 1الاحخماعي التي ال بذ منها للفشد واإلاجخمْ

ـــلي ِاــــمت حاهشجـــا ومـــا  ـــت : هـــي اللغـــت التـــي ًـــخيلم بهـــا ظـــيان ألـا اللغـــت البخاٍو

. 9(JABODETABEK: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)خىلهـا

ا لخفُفت، بمّنى الففت التي جمحز الش يء وجدذدٍوؤما الخفاثق ًّ  . 3، فهى حم

ــــي وظــــــُلت  ـــاس واإلاؽــــــاِش، وهــ ـــً ألافيـــ ـــر ِـــ ــــى الىظــــــاثل للخّبحـــ ـــً ؤوفــ ـــر اللغــــــت مـــ حّخبــ

ت، وهـــي ؤًمـــا لعـــان ألامـــت حّبـــر بهـــا ِـــً خاحاتهـــا، فهـــي  الاجفـــاٌ بـــحن اإلاجخمّـــاث البؽـــٍش

 ِىفش مً ِىاـش الخماسة ؤلاوعاهُت.

شة في بهذوهِعُ افليل حٍض مً الجضس  ا لغتها الخاـت التي جخخلف ًِ غحَر

ت، واللغت البىغِعُت، واللغت  ألاخشي، ومً بحن جلً اللغاث اإلاؽهىسة ؛ اللغت الجاٍو

ت، وول َزٍ اللغاث لها لهجاث مخخلفت، وحعمى بـ  ت، واللغت البخاٍو " اللغات العىذاٍو

 ."(BAHASA DAERAH)املحلية 

هجت حاهشجا، وهي بخذي لهجاث اللغت في حاهشجا هي ل واللغت اإلادلُت

ىلم ِليها آلان BETAWIبخاوي  واهذ حعمى مً كبل باظم ؤلاهذوهِعُت التي ، ٍو

                                                           

غ اللغت الّشبُت، مجذالوي:  1  9م،  ؿ: 1998. ظمُذ ؤبى مغـلى، ألاظالُب الخذًشت لخذَس
ج(، بدث جىمُلي للخفٌى -بخاوي )ؤ –سخماوان ؤوهخافُىىا، معجم زىاجي اللغت : ِشبي  .9

ا، مّهذ الخشوىم الذولي للغت الّشبُت،  ِلى دسحت اإلااحعخحر في حّلُم اللغت الّشبُت للىاولحن بغحَر
 3م،  ؿ: 9119الخشوىم: 
. الذهخىس ؤخمذ مخخاس ِمش،  معجم الفىاب اللغىي دلُل اإلاشلف الّشبي، اللاَشة: ِالم  3

 351م،  ؿ:  9118 -َـ  1499الىخب، الىبّت: ألاولى، 
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وؤـبدذ َزٍ اللهجت اللغت  DIALEK JAKARTA. 4دًالً حاهشجا  اظم

اإلاعخللت، ألن اللغت التي جيؽىش منها لهجاث، زم جخىىس َزٍ اللهجاث ختى جفحر لغاث 

 .5كاثمت بزاتها

 BAHASA" اللغة إلاهدوهيصية ) َىان لغت مؽترهت بحن اإلاىاوىحن حعمى بـو 

INDONESIA") وؤـبدذ َزٍ اللغت لغت البالد الشظمُت بّذ واكّت خلف ،

ِلى ؤن جيىن اللغت ؤلاهذوهِعُت هي  SUMPAH PEMUDAالُؽبان ؤلاهذوهِعُحن 

 6لغت الىخذة الىوىُت.

ُت اللغت  في اإلاعخخذمت  (Varian Bahasa) وسؤي الباخث ؤن الخُاس في هِى

ت ُت اللغت اإلاعخخذمت  هٍام اللغت البخاٍو في هٍام اللغت َى هفغ الخُاس في هِى

 ِلى ؤظاط مشاِاث ألامىس الخالُت: ؤلاهذوهِعُت

ُت اللغت التي حعخخذمها  Dialek Regionalاللهجت ؤلاكلُمُت  .1 ، وهي هِى

 مىىلت مُّىت. 

، وهي اللهجت اإلاعخخذمت ِىذ الفئاث  Dialek Sosialاللهجت الاحخماُِت  .9

 الاحخماُِت اإلاُّت، مشل اللهجت ِىذ فئت اإلاشاَلحن واليعاء.

، وهي التي حعخخذم في فترة مُّىت مً Dialek Temporalاللهجت الضمىُت  .3

 الضمً . 

ت الخاـت لذي  Idiolekاللهجت الصخفُت  .4 ، وهي ول الخفاثق اللغٍى

 اللغت ، واخخُاس اإلافشداث.  ؤشخاؿ، مشل خاـُت الخلفَ، وكىاِذ

                                                           

 31سخماوان ؤوهخافُىىا، اإلاشحْ العابم، ؿ:  .4
  53-51م،  ؿ:9116: حامّت العىدان اإلافخىخت،  الخشوىم ؤ. د. ًىظف الخلُفت،  مذخل بلى ِلم اللغت،. 5

6 .  Badudu, JS. (1989). Pelik-Pelik Bahasa Indonesia. Bandung : Pustaka Prima. Hal.11 



ت واللغت الّشبُت( سخماوان ؤوهخافُىىا البخاوي )   اللغت البخاٍو

 

[133] 
 

، وهي في اللغت " Ragam Bahasa "محعددة اللغاتوجلً حعمى بـ 

ت–ؤلاهذوهِعُت  لِعذ مدذودة، ولزلً كعمذ مخّذدة  -خاـت في اللغت البخاٍو

 :7اللغاث ِلى ؤظاط

    .Pokok Pembicaraan مىلُى الىالم  .1

 .Medium Pembicaraan وظاثل الىالم  .9

 .Hubungan Antar Pembicara خيلم الّالكت بحن اإلا .3

 فمىلُى الىالم منها:

 . Ragam Undang-Undang الذظخىس واللىاهحن (ؤ 

 . Ragam Jurnalistikالصخافت بإهىاِها (ب 

 .Pembicaraan Ilmiahاإلادادزت الّلمُت   (ج 

اث ألادبُت  (د   .Tema Sastra اإلاىلِى

ما :  والّالكاث بحن اإلاخيلمحن كعمحن َو

 ؤ. الؽفىي بإهىاِه :

 إلادادزت ا Percakapan  

  الخىابت Pidato 

  اإلادالشة Kuliah 

  اإلاعشح Panggung 

 ب. الىخابت بإهىاِها :

 هخابت الشظاثلSurat Menyurat  

 الذظخىس واللىاهحنUndang-Undang   
                                                           

7  .Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Balai Pustaka. (1999). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua).  
Jakarta : Cetakan Kesepuluh.  Hal.XXV 
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 ت   Catatan اإلالخٌى

  اخخفاص يTeknis 

 

ت  خفاثق اللغت البخاٍو

ا مً اللغاث، ال ؼً ؤن ليل لغت جبّا لىبُّت هٍامها ؤمىسا جمحز  َا ًِ غحَر

ت، والعلىن  ت. مً خالٌ اظخلشاء الٍىاَش اللغٍى ىان ظُماث ؤظاظُت للغت الخباٍو َو

، والىٍام PHONETICAL SYSTEMاللغىي، ودساظت الىٍام الفىحي

 SEMANTICAL، و الىٍام الذاللي  SYNTACTICAL SYSTEMالترهُبي

SYSTEM  ت في آلا  : 8حيًمىً بحماٌ خفاثق اللغت البخاٍو

ت لمحر خاؿ للمزهش واإلااهث.  .1  ال جىحذ في اللغت البخاٍو

ال جىحذ لمحر خاؿ للمشنى والجمْ، ومتى ؤساد اإلاخدذر ؤن ًخاوب الازىحن  .2

ً ؤو ماهشحن، وحب ِلُه ؤن ًمُف في ؤخش الفّل ؤو في بذاًت  ففاِذا مزهٍش

 الاظم الّذد.

ت )الضو Biniفيلمت ) حت( برا ؤسادث جشيُتها ( مشال التي حّنى في اللغت البخاٍو

 .((duaؤلفذ ِليها ولمت 

 سخمىان له صوحخان. :مّىاٍ Rahmawan bininye dua : مشاٌ 

 بن العلىن اللغىي في َزٍ اللغت ًمحز بحن اإلازهش واإلااهث.  .3

( جذٌ ِلى ؤن ـاخب الجعذ الخعً َى مزهش، وؤما Seterekـفت ): مشاٌ 

 (.Bahenol للماهث حعخخذم ولمت ) 

                                                           

. ظُففل الباخث َزٍ الخفاثق دساظت اظخلشاثُت، مْ رهش ألامشلت في الىلي التى  8
ت بلى اللغت الّشبت، ولّل  ادة مً البُان، وال ًترحم الباخث بّن ألامشلت مً اللغت البخاٍو جدخاج بلى ٍص

 بلها في اللغت الّشبُت، ؤو ـّىبت جشحمها لّذم وحىدَا في بّن اللىامغ واإلاّاحم.رلً لّذم ما ًلا
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ت ـُغت الجملت الفّلُت في الىٍام الترهُبي، ؤي ال ال جىح .4 ذ في اللغت البخاٍو

 .  جبذؤ الجملت فيها بالفّل ظىاء للمّلىم ؤو اإلاجهٌى

مشة زاهُت، فىإن  رحموان: ًتزوج Rahmawan kawin lagi   : مشاٌ 

 ًتزوج مشة زاهُت(.  رحموانالترهُب )

شابُت .5 ت ال حّخمذ ِلى الخشواث ؤلِا  بل ِلى جشهُب الجملت.  اللغت البخاٍو

 هٍام الىخابي فُبذؤ مً الِعاس بلى الُمحن خالف الّشبُت.  .6

 الخغُحر الفشفي للجمْ ًخم بزهش اللفَ ؤهثر مً مشة. .7

( بمّنى )ابً( في الّشبُت، جخم ـُغت حمّها بزهش جلً Bocah) : مشاٌ 

 (. Bocah-bocahاليلمت مشجحن )

ت لها مفشداث هشحرة واإلا اللغت .8  ّنى واخذ. البخاٍو

ت ؤلفاً هشحرة منها: : ألامشلت   لفَ )ظمحن( ًىحذ في البخاٍو
Sekel, Demplok, Demplon , Gentong arak, Gemuk, Gembul, Gendut, 

Gegembung, Buncit, Bahenol , Gempal, Gedem, Geboi, Gembrot, 

ا مً ألالفاً مخلاسبت اإلاّاوي، وحعخخذم َزٍ اإلافشداث خعب اإلالا م وغحَر

 واإلاخاوب. 

 خزف بّن ؤخشف الفىامذ برا وكْ في ؤٌو اليلمت. .9

 مشاٌ :

- ati   ؤـلهHati ى  H، فدزف خشف ألاٌو َو

- idup   ؤـلهHidup ى  H، فدزف خشف ألاٌو َو

 خزف خشف ألاخحر مْ حغُحر خشهت كبلها.  .11

 مشاٌ :

- Kalauفدزف ،U (Kala): فغحر ،a  بلىo ففاس ،Kalo  

- Salah فدزف ، H:(Sala)حر ، فغa  بلىe ففاس ،Sale 
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  !Kalo ade sale-sale kate,maapin ajeمشاٌ:

 وكغ ِلى رلً!

 خزف ؤـىاث الفىاثذ ألاولى مً اليلمت. .11

 مشاٌ :

 Ngrasa ؤـله ،Ngerasa 

 Nyrempet ؤـله ،Nyerempet 

 ال ًىىم ؤخُاها الخشوف ألاخحرة اإلاىخىبت. .12

 ألامشلت :

 Butuh, Nuduh, Penuh ألاخحرة.، فال ًىىم الخشوف 

 اخخفاس اليلمت بىىم ـىث ـامذ فلي، وال ًىىم ـىث الفاثذ . .13

 مشاٌ :

PDKT (Dibaca:Pe-de-ka-te) ًى اخخفاس م  .Pendekatan، َو

 اخخالف الخشهت بحن الىخابت والىىم. .14

 Redo، فُىىم بـ Ridhaمشاٌ : 

 بفىث كىي  برا وكْ في آخش اليلمت.  ( a ) ـىث ـاثذهىم  .15

 Niblaمشاٌ : 

 بفىث كىي،    ( e )اليلماث التي جىىم فيها  ـىث ـاثذ  مً هشحر .16

 Babeمشاٌ : 

 ًادي بلى اخخالف في اإلاّاوي. (e) في خشهت  9اخخالف الىغمت والىبر .17

                                                           

ا ؤو  STRESS.  ًلفذ بالىبر  9 َى المبي بالفىث ِلى بّن ملاوْ اليلماث لبىا كٍى
 لُّفا.
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 ألامشلت : 
Seret # Seret ,  

Bebek # Rujak bebek ,  
Teken  # Teken ,  

Belek # Belek ,  
Keder # Keder ,  

Keker # Keker,      
Ngerem # Ngerem ,  

Sedeng # Sedeng. 

 بفىث لُّف. - e اإلاالخٍت : 

e - .بفىث كىي 

الّالكت بحن ؤـىاث اليلماث بمّاهيها،والشوابي الىبُُّت ؤظاظها مداواة  .18

ىاث.  ألـا

 ألامشلت :

- Ngejegér : ـىث الاهفجاس 

- Cekikikan : ًـىث الطخ 

- Gaplok  : ـىث لشب الىحه 

ادة  .19  لمت.فى آخش الي  Nyeخشف ٍص

  ,Katenye , Sebabnyeمشاٌ : 

ادة ولمت   .21  في ـُاغت اظم فاِل.  Orang / Tukangٍص

 ألامشلت :
                                                                                                                                     

هي ؤن اليلمت واخذة جىىله بىغماث مخخلفت، وول وغم جادي  TONEوجلفذ بالىغمت  
ُت مشال ًمىً ؤن جىىم ولمت ) ما ( بخمغ وغماث مخخلفت، وول منها مّنى خاؿ، ففي اللغت الفِى

 جادي مّنى خاؿ.
 اهٍش : ؤ. د. ًىظف الخلُفت، اإلاشحْ العابم. 
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- Orang sebele, Orang gedean, Orang kantoran, Orang rume. 

- Tukang kebon, Tukang ngebuleng (Cerita), Tukang Umrup 

(Presenter). 

 هما هي. اليلمتجىشاس  .21

 ألامشلت :
Kreyap-kreyep,  

Akí-akí,  Mentang-mentang, Aih-aih, Alang-alang, Alap-alap (pencuri), 

Boro-boro, Cek-cek-cek,  Gado-gado,  Itung-itung, Nyap-nyap, Nyong-

nyong, Ongkang- ngkang, Unyeng-unyeng. 

ادة الخشوف في ألاخحر. .22  جىشاس اليلمت مْ ٍص

         ألامشلت :
Ajrut-ajrutan, Alip-alipan, Angin-anginan, Ayeng-ayengan(keliling), 
Empet-empetan,  Empot-empotan,  Tos-tosan, User-useran. 

 جىشاس اليلمت مْ حغُحر الخشواث ألاخحرة. .23

 ألامشلت :

Gajag-gijig (Mondar-mandir/Wara-wiri), Brabat-brobot (Berak 

sepuasnya),  Cemplang-cemplung (Bicara tidak terarah), Delak-delok, 

Gerabag-gerubuk,  Geraya-geruyu (Merayap), Gulak-gulik (Tidur 

gelisah),  Gundal-gandul, Jendal-jendol,  Jungja-jangji(janji kosong), 
Kebat-kebit, Kedekak-kedekuk(Kerja keras), 

Klemar-klemer,  Kumpal-kampil(Miskin), Serantal-seruntul(Jalan 

sendirian), Ubrag-abrik,  Wakwak-wekwek. 

 جىشاس اليلمت بىفغ الىصن  مْ حغُحر الخشوف. .24

 ألامشلت : 

Belang blentong, Jeleng jepun (Tidak teratur(, Nyaknyak-nyuknyuk 

(Tua renta pikun(, Sejek-bujek (Sejak bermula(, Wayah tEt wayah dur 

(Dari pagi ampe malem(.  
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 ًىثر الاكخباط مً اللغت ألاحىبُت في ظشد اإلافشداث : .25

 اللغت الّشبُت (ؤ 
Ane, Ente, Kabar, Rukun, Mustahil, Faedah, Masyhur, Tertib, Afdol, 

Ahlul bet, Alazifi (Ala kadarnya), Fulus, Gahwe, Mustajab, NaujubilE, 

Syuf, Terawe, Walhasil, Walakin, Yahanu (Pura-pura). 

 11اللغت الهىلىذًت (ب 

Permak (Vermaakt) , Kumpeni (Compagnie), Afkir (afgekeurd:tak 

terpakai), Handdoek, Bekend, Bengkel (wingkel), Bohlam, Dadah (Daag), 

Dobrak(Door Gebrakt), Es(Ijs), Gang, Kalem(kalm), Hordeng(Gordijn), 

Kapstok, Kelir (Kleur), Kelar(Klaar), Keran(Kraan), Courant, Oom, Oper, 

Perban (Verband), Persekot (Voorschot),  Seterek (Sterk), Setip(Stift), 

Setrap(Straft), Setreng, Setrip, Slek(Slecht), Soak(Zwak), Tante,  Teken, 

Te kotr, Te laat, Velg(Peelk),  Pelbak (Veldbaak),  Perboden (Verbodden) ,  
Yahut (Ja goed). 

 اللغت الفِىُت (ج 

Angpau , Hoki (Keberuntungan), Kamsia, Sengke, Sentiong (Kuburan), 

Engkoh 

 

. 

 11اللغت البرجلالُت (د 
Antero (Inteiro),  Baba, Bobo, Dadu (Dado), Gago, Jago(Jogo), 
Kobakan(Cova), Mandor(Mandador),  Perlente,  Permisi (Permissao),  
Seka, Sinyo (Anak laki), Topi. 

ت (ٌ   19اللغت ؤلاهجلحًز

                                                           

لُت هخبه الباخث بخي ماثل. 11  . اإلافشداث الهىلىذًت ألـا
لُت هخبها الباخث بخي ماثل. 11  . اإلافشداث البرجلالُت ألـا
ل 19 ت ألـا  ُت هخبها الباخث بخي ماثل.. اإلافشداث ؤلاهجلحًز
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Famili, Ngensel(Cancel), Aut(Out), Ngetem(Time), Op(Stop),  

Opset(Offside),  

Seter (Star),  Sombok (Sound box).  

 اللغت الفشوعُت (و 

Merbot (Marabout)13. 

ت  (ص   BAHASA KAWIاللغت الياٍو

Dengklok (condong) , Kepeped , Kusen , Mider , Nora,Pahala 

,Paseban(tempat singgah),Penghulu , Peteng(Gelap),Sabet ,Samprog , 

Tenggek , Urug. 

 هثرة اإلاشادفاث التي ال مّنى لها. .26

   : ألامشلت

- Bujug buneng, Bujug busyet, Bujug busrut. 

- Haram jakun, Haram jadah, Haram jadil. 

- Makdi kipE, Makdi kupyak, Makdi NgEhE, Makdi rabit, Makdi 

ro‘ok, Makdi rodok. 
 اظخخذام ِذًذ مً الىىاًت. .27

   : ألامشلت

- Ayam Berak kapur (Kagak enak badan). 

- Belon ngarti kentut busuk. 

- Buntelan kentut (Bungkusan kagak ade isi).  

- Buntelan tai (Kabar fitnah).  

- Laga sepelampang di saji ga sepiring. 

- Nenek-nenek keilangan sisik  )Kebingungan). 

                                                           

لشلىان ظُذي ولم ًجذ الذخُل مً اللغت  Glosari Betawi. وللذ جدبْ الباخث  13
ت بال َزة اليلمت الىخُذة.  الفشوعُت بلى اللغت البخاٍو

 اهٍش :

Saidi, Ridwan. (2007) Glosari  Betawi; Kamus kata-kata, nama dan peristiwa 
dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Depok : Betawi Ngeriung 
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- Labu kaga dikebonin (Bicara tak menentu). 

 اظخخذام ِذًذ مً الخمشُل في هالمهم الُىمُت. .28

   : ألامشلت

- Pinggang kayak semut rangrang. 

- Ayam nelen karet  (Kebingungan). 

- Ayam mau nelor. 

- Kadal buduk (Tidak berharga). 

- Kambing conge. 

- Kaleng krupuk (Gembrot). 

- Capung cebok (sekilas).  

- Makan bubur kepanasan. 

ت كذ خىلىا  .29 ت ًجذ ؤن اإلاخيلمحن بالبخاٍو الخغُحر الفىحي في اللغت البخاٍو

بت الؽبه لها.  بت التي ال جىحذ في لغتهم بلى ؤـىاث كٍش ىاث الٍّش  ألـا

 مشاٌ :

 ل ـىث /ؿ/ ا  لزي َى ـىث اخخياوي مهمىط مشكم. جدٍى

  /ل ـىث /ص/ الزي َى ـىث اخخياوي مجهىس مشكم بلى ـىث /ج وجدٍى

 الزي َى ـىث خىيي ـلبي اهجفاسي مجهىس.

ىن ؛  فّىذما ًلٌى البخاٍو

 ( فُلىلىن )ظذهت(  ولمت )ـذكتSedekah 

  )ولمت )ـبر( فُلىلىن )ظبرSabar 

  حمً(  ولمت )صمً( فُلىلىن(Jaman 

 هذ( فُلىلىن ولمت )ؤEnte 

  ولمت )لغت( فُلىلىنLogat 

  ولمت )كهىة( فُلىلىن Gahwe 
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  ولمت )وّىر باهلل( فُلىلىنNaujubile . 

 ..ىزا  َو

ففي الخغُحر الذاللُت ًجذ ؤن َىان بّن ألالفاً الذخُلت مً الّشبُت بلى  .31

ت التي حغحرث داللتها.  البخاٍو

ى :  مّىاٍ مّشوف Ushuulan )ؤـىال(ومشاٌ رلً : ولمت  في اللغت الّشبُت، َو

، وؤـبدذ َزٍ اليلمت لذي 14ؤـٌى الّلىم ؤي كىاِذَا التي جبني ِليها ألاخيام

حن بمّنى "اكتراخا"   .Usulan البخاٍو

لُت بلى الذالالث الجذًذة،  .31 ىان ِذًذ مً اإلافشداث كذ حغحرث داللتها ألـا َو

زٍ ألالفاً لِعذ مً باب الخفش، وبهما مً باب الخمشُل وا لخىلُذ، َو

 وهي ِلى الىدى الخالي:

ة  اللغة العزبية  اللغة البحاٍو

 Jail حاَل

 Batin باوً

 Haji حج

 Rahim سخم

 Rukun سهً

 Kabar خبر

 Lahir ٌاَش

لت  Tarekat وٍش

 Gaib غاثب

                                                           

 ، د. ث.9. ؤهِغ، الذهخىس ببشاَُم، وسفاكه. اإلاعجم الىظُي. ه:14
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 Berak بشن

 Walhasil والخاـل

 Akil Baligh ِاكل بالغ

 

زا، وو ٍم ؤن ًجّل َزٍ الذساظت خالفت عإٌ هللا الٍُّم سّب الّشػ الىش َو

م  ، وؤن ًلهمىا العذاد والشؼاد، بهه ظمُْ مجُب الذِاء.لىحهه الىٍش

 "اللهم اهفعىا بما علمحىا، وعلمىا ما ًىفعىا، واىدها، واحعلىا شببا ملن اىحدى"
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