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 .وإحة إمجلال، ودوحة إلثقافةتَِعّز  إ ىل

رهثا إل نساين إذلي حييك  إحلاملة إ ىل بأ رضها، واترخيها، وإ 

 إل جماد وإملفاخر.

 لك مقاوٍم ل يزإل يصنع إلضوء من خلف مرتسه.إ ىل 

 ،تَِعزّ  أ روإح شهدإء إملقاومة إذلين روت دماؤمه أ رض إ ىل

 تَِعزّ  لك روحٍ هتوىإ ىل  ثم 

لهيم مجيعًا هندي هذه إلباقة من إلزهور حبًا ووفاءً   إ 

 حسن إلثوإ،، وززي  إلعااءرإجني من هللا
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 د. ياسر هاشم الهياجي \    

و هبواح تاركين لنا ميراثًا من التجارب واألفكار الملهممة أمثالهم وضع أج ادنا     

قائلهمما فينهمما صممار: تجممري علممى ألسممنة النمما  التممي إ تبلممىح وبغممر النظممر عممن 

جميعمممًاح علمممى اخمممتالف ثقافممماتهمح وميمممولهمح وطمممرق معيشمممتهمح ومكمممانتهم 

ون ص ى الَمْثل يف نحوسمهم فينطقمون بمو بمال شمعورم ألنهمم  اإجتماعيةح فهم ياسُّ

 يشعرون أنَّ صيغتو ُتعبِّر تعبيرا  صادقًا عما يختلج يف نحوسهم.

من أبرز عناصر الثقافة الشعبيةم  لك أنها تمثل حجر  «Proverbs» األْمَثالُتع ُّ      

ا من ثقافة األممح فهي خالصة تجاربهماح وترجممٌة  الزاوية يف معرفة الشعوبح وجزء 

حيممٌة ألحوالهمماح ومرجممٌع لعاداتهمماح كممما أنهمما بطبيعممة تكوينهمما كشممكٍل مممن أشممكال 

التعبيرح ُتع ُّ من أكثر المكتسمبا: التراثيمة التمي يمكمن ممن خاللهما إعطماء الصمورة 

ا حيًّا للسلوك اإجتماعي والثقايف  والسياسي العامة ألي مجتمعح فهي تعطي تصوير 

واإقتصادي للمجتمعح بل إنها ممرةٌة صمافيٌة تمنعكُم ممن خاللهما عمادا: وسملوك 

وتقالي  وعقائ  تلك المجتمعا: وأفرادهاح ويف كثيمرٍ ممن األحيمان ُتعبِّمر عمن مم ى 

تق م واناطاط وب   ونعيم وةداب ولغا: تلك الشعوبح ويصمحها ابمن عبم  ربمو 

المح وجموهر اللحم ح وُحلمي المعمااح والتمي وشي الك»صاحب العق  الحري  بأنها  

تخيرتها العربح وق متها العجمح وُنط  بها يف كملِّ زمماٍنح وعلمى كملِّ لسمانح فهمي 

 ح  (1)«أبقى من الشعرح وأشرف من الخطابةح لم يسرِ شيء مسيرهاح وإ عم عمومهما

والاكممة يف مضمونها بمين الَمْثمل  األْمَثالح وق  جمعت «أْسيُر من مثل» حتى قيل 

 والتعبير اللغوي ال ائر على األلسنة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .63مح ص 1944الحري ح تاقي   أحم  أمين وةخرينح الجزء الثالثح القاهرةح ابن عب  ربوح العق   (1)
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مأخوٌ  من المثالح وهو قوٌل سائر ُيَشبَّو بو حال الثماا بماألولح واألصمل فيمو الَمْثل و    

  التشبيوح قال كعب بن زهير

 َكاَنمممْت َمَواِعيمممُ  ُعْرُقممموٍب َلَهممما َممممَثال  
 

 َوَمممممما َمَواِعيمممممُ َها إِإَّ اأْلََباطِيمممممُل  
 

ويف هذا السياق الحكريح نج  التراث العربي ق  تناول األْمَثال باحماوةح فماألمُر جم ُّ     

ممن أشمرف مما  األْمَثمالاعلم أنَّ »ثميٍن يف رؤيتهم لهذا النو  من البيانح قال األبشيهي  

وصل بو اللبيب خطابوح وحلَّى بجواهره كتابوح وق  نط  كتاب اهلل تعالى وهو أشمرف 

وهمو أفصم  عنهماح   كثيرٍ منهاح ولمم يخمُل كمالم سمي نا رسمول اهللالكتب المنزلة ب

 .(1)«العرب لسان اح وأكملهم بيانا

ح وأنهممما ممممن فمممرو  المعرفمممةح األمثلمممة الشمممعبيةوقممم  عمممرف العمممرب و مممائف     

 «الزاهممر»فمماهتموا بهمماح وجمعوهمماح وصممنّحوا يف  لممك الكثيممر مممن الكتممبح أبرزهمما  

م لمممم «أمثممممال العممممرب»ح و«ابممممن عاصممممم الكممممويف»م لمممم «الحمممماخر»ح و«ألنبمممماريا»م لمممم

ح «أبمممممي همممممالل العسمممممكري»م لممممم «جمهمممممرة األْمَثمممممال»ح و«لمحضمممممل الضمممممبىا»

المسممممتطرف يف كممممل فممممن »ح و«لزمخشممممريا»م لمممم «المستقصممممي مممممن األْمَثممممال»و

 .«مجمع األْمَثال»الذي وضع  «المي اا»ح ثم «ألبشيهيا»م ل «مستظرف

مجمماراة القمم ماء يف جمممع األْمَثممالح ولكممن كممما حمماول عمم د مممن األدبمماء والبمماحثين     

أحمم  » ح جامعين لها على الطريقة الق يمةح ومنهماألْمَثال العاميةبمناى ج ي  يهتم ب

 «درر الكالم يف أمثال أهمل الشمام»ح و«معجم األْمَثال العامية» الذي وضع  «تيمور باشا

م لم «األْمَثمال اليمانيمة»ح و «األسودنزار  »مل «األْمَثال الشعبية الشامية»ح و «منير الكيال»م ل

 . ح و يرهم«إسماعيل بن علي األكو »

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ( . المسمتطرف يف كمل فمن مسمتظرف.  2004 -همم  1429األبشيهي ح شمهاب الم ين مامم  بمن أحمم  )  (1)

 .13تاقي   درويش الجوي يح الجزء اإولح المكتبة العصريةح بيرو:ح ص 
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حم ث ممع  همور علمم األْمَثال وتج ر ا:شارة إلى أن التطور الاقيقي يف دراسة     

الذي وج  لو ق مًا راسمخة يف ، «Phraseology» ةج ي  يف أوروبا هو علم العبار

ع ٍد كبير من الم لحا: التي كان أ لبهما كلٍّ من أوروبا وأمريكاح خاصة مع ص ور 

 . األْمَثال معنيًا ب راسة

هو علم ُيعنى ب راسة كل أشمكال العبمارا:   وينبغي ا:شارة إلى أن علم العبارة     

الثابتممةم تلممك التممي تتضمممن اللهجمما:ح والصمميم المزدوجممةح واإقتباسمما:ح واللغممة 

 ال ارجةح واألْمَثال. 

تشكل مباثًا مهمًا من مباحث علم العبارةح وأنَّ  ايمة األْمَثال  والواقع أن دراسة    

المتخصصين يف علم العبارة الباُث عن نما ج عالمية ُتشكُل الطبيعة اإصطالحية 

 المميزة لألفراد والجماعا:.

زبمم ة حضممارة الشممعوب وثقافتهمماح وخالصممة تجربتهمماح وماصمملة األْمَثممال  وألنَّ     

بوصحو شعبًا عريقمًا لمو حضمارا: ق يممةح ولمو تجارُبمو وخبراُتمو قيمهاح فينَّ اليمَن 

السابقة التي ورثها عن األجيال المتعاقبةح  نٌي بتراثو الثقايف والحكمري الزاخمرح بمما 

يتضمنُو من ِحَكٍمح وأمثاٍلح وإيااءا:ح ورموٍز تتحاو: بتحاو: مواضيعها وقيمتهما 

 األدبية والحكرية.

تمثل الركيزة المهمة يف العالقة بمين النما ح فينهما يف ماافظمة  األْمَثالوإ ا كانت     

 اليمنية من أهم الركائزح  لك أنَّ المجتمع الَتِعمّزي مجتممٌع ثقمايف لمو حضمارةٌ  (1)َتِعزّ 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن المهملمممة وتشممم ي  المممزاي( ماافظمممٌة يمنيمممٌةح تقمممع يف الجمممزء الجنممموبي َتِعمممّز  )بحمممت  التممماء وكسمممر العمممي  (1)

كمممح وترتحممع عممن سممط  216الغربممي للجمهوريممة اليمنيممةح وإلممى الجنمموب مممن العاصمممة صممنعاء بمسممافة 

( شممممال خمممو اإسمممتواءح وبمممين 12-14م ح وفلكيمممًا واقعمممٌة بمممين خطمممي العمممر  )1400البامممر باممموالي 

ح وتتصمممل بماافظمممة إب ممممن الشممممالح وأجمممزاء ممممن ماافظممما: ( شمممرق جمممرينتش 43ْ-41ْخطمممي الطمممول )

لامممج والضمممالع وإب ممممن الشمممرقح وماافظمممة لامممج ممممن الجنممموبح وتطمممل علمممى البامممر األحممممر ممممن جهمممة 

-626مح وال ولممممة الرسممممولية 1229-1113هممممم / 626-169الغمممربح كانممممت عاصمممممة ال ولممممة األيوبيمممة 

رة الملوكح1414 -1224هم/ 414  .ومنتزه السالطين مح وهي حصن األمراءح ودُّ
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ضاربة يف الِقَ مح ومارَ  مختلف األنشطة الزراعيمة والارفيمةح وكمان لمو دوٌر مم ثٌر 

تجارُبو المتوارثة من معتق ا: وعادا: وتقاليم ح يف مراحل التاريخ الاضاريح ولو 

كما لو نتاجاُتو الحكرية المعبَُّر عنها باألْمَثال والِاَكم التي جر: مجرى الاياةح وإ 

 زالت تتوارثها األجيال وترويها.

التي تت اولها ألسنُة النا  يف ماافظة َتِعمّزح لُتلقمي  األْمَثالإنَّ هذه المجموعة من      

لى جانب ممن جوانمب ا:بم ا  األدبمي الشمعبي للمجتممع الَتِعمّزيم كونمو الضوء ع

َصها ا:نسان الَتِعّزي بشيٍء من ا:ب ا ح علمى  حصيلة تجارب إنسانية يف الاياةح لخَّ

ناٍو مختصرٍ وبليٍم بصحا: فنيٍة كالسجِعح و يره من فنون القول التي قم  نجم  لهما 

ا يف بقية الماافظا: اليمينةح أو  يف مناط  أخرى ممن الموطن العربميح  لمك أنَّ شبيه 

 األْمَثال الشعبية ُتستخ م بين النا  ب رجاٍ: متحاوتةح وبلهجا: مختلحة.

األْمَثمممال لقممم  حرصمممنا علمممى أإَّ نتمممرك جهممم ا  يف جممممع مممما اسمممتطعنا ممممن      

المت اولممة يف َتِعممّزم حتممى إ تضمميع يف طمميِّ النسمميان وتعاقممب األجيممالح فيسممتحي  

مممن هممذا التممراث القمميِّم الممذي يامممُل بممين ثنايمماه تجممارب الايمماة المعاشممةح الكمملُّ 

همما إرٌث أدبممي  شممعبي  لممو  التممي بعضممها ينطبمم  علممى كممل زممماٍن ومكممانم  لممك أنَّ

قيمُتمموح وجمم يٌر بالتقمم ير واإهتمممام يف الايمماة ويف جميممع الميممادين الثقافيممةح لممما 

 والبال ة.تنطوي عليو من معاٍنح وِحَكٍم يف  اية الروعة 

التمي بمين أيم يناح سمنج  فيهما ممن  األْمَثمالوإ ا أردنا الخو  أكثر يف مجموعمة      

العم  وال قة والتسلية الشيء الكثيمرح فاألْمَثمال نتيجمة للمجتمعما:ح وكلمما تقم م 

مجتمع وتطور: أمورهح أصبات أمثالو أعم  من سمابقتهاح كمما حملمت و مائف 

زاخمرةح وكمان للمثمل أوجمو متعم دة يف الصميا ةح متع دةح ومعاا ودإإ: ماليمة 

ا تلتزم باللح ح وأخرى تلتزم بالمعنىح وهذا من شأنو إعطماء الكثيمر ممن  فنج  صيغ 
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الصور واألخيلة الشعبيةح كما تعطمي المالمم  العاممة للايماة الشمعبية يف َتِعمّز بكملِّ 

 قيمها اإجتماعية والثقافية واإقتصادية والسياسية.

التمممي َتمممرُِد يف ثنايممما همممذا الكتممماب الكثيمممر ممممن الصمممراحة األْمَثمممال  وحملمممت    

بصممحتها العاميممةح فممالبعر منهمما يامممل الكثيممر مممن ا:سممحاف والسممحاهةح لكممن 

م ألنهممما تمثمممل ثقافمممة مجتممممٍع بكمممل مالمامممو األْمَثمممال لمممك إ يقممم ه يف همممذه 

يمممة ا:يجابيمممة والسممملبيةح ممممما يعطمممي األْمَثمممال صمممورة  واضممماة  ألي فتمممرة تاريخ

وِحْقبممٍة زمنيممةح وإ يمكممن الاكممم العممام علممى أّي مجموعممٍة حضممارية باناطمماط 

أمثالهممام ألن  لممك يممنعكم علممى دورهمما اإجتممماعي والثقممايف والسياسمميح كممما 

ب سمممهام اإنتقممماد والتقريمممع للمجتمعممما: ممممن  إ يمكمممن أليِّ ناقمممٍ  أْن ُيصممموِّ

  للمجتمع.خالل أمثالها وإرثها الحكري الذي يعكم الموروث الثقايف

وتقممموم منهجيمممة المعالجمممة علمممى الممممنهج الوصمممحي اإسمممتقرائي يف جميمممع     

التممممي تممممم تناولهمممما يف هممممذا الكتممممابح الممممذي ُيعمممم ُّ أحمممم  المنمممماهج يف األْمَثممممال 

راسمما: التراثيممةح وخاصممة التممراث الشممحهي الماكمميح الممذي ُيعبِّممر عممن خبممرة  ال ِّ

عمممما:ح وهممممو ممممما يجعممممل ا:نسممممانح وتممممراكم دوره المعممممريف يف ثقافممممة المجتم

 المأثور الشعبي ي دي دورا  يف حياة ا:نسانية وحضارتها.

يف مقممم متين للمممم لَِّحينح ثمممم اتبعناهمممما بمجممممو  همممذا الكتممماب لقممم  جعلنممما     

ح والتمممي حرصمممنا علمممى ماافظمممة َتِعمممزّ التمممي تمممم جمعهممما ممممن األْمَثمممال الشمممعبية 

ها بلغمممٍة عربيمممٍة تسمممجيلها كمممما ُتنطممم  يف اللهجمممة الماليمممةح وبعممم   لمممك نشمممرُح 

ممممرين بعممممر المحممممردا: الصممممعبةح وممممما  مممممر مممممن األلحمممما  واضمممماة ح ُمحسِّ

المت اولممةم حتممى يقممرب فهُمهمما للقممارف الكممريمح فممال يجممُ  صممعوبة  يف اإسممتحادة 

لين أحيانممًا بممما نممراه مناسممبًا ل يضمماه  بآيمماٍ: مممن القممرةن وأخممذ العبممرةح مسممت ِّ
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ح كمملُّ  لممك لنلقممي الضمموء علمممى ريةالكممريم أو بأحاديممٍث نبويممة أو بأبيمماٍ: شمممع

مما هممذه األْمَثممال مرتبممة   المعنممى الممذي هممو األهممم إتخمما  العبممرة منمموح وقمم  دونَّ

علمممى حمممروف المعجممممح وباسمممب الامممرف األول ممممن « ألمممف بائيمممًا»هجائيمممًا 

 الَمْثل الشعبي.

قنا يف جمع نَِتٍف من      التمي وصملت إلمى َتِعمّز  المت اولمة يفاألْمَثال الشعبية ولئن ُوفِّ

ح معتم ين يف جمعها على معرفتنا الشخصيةح وعلى اإستما  إلى ما َمْثال   «1310»

يت اولو النا  يف حياتهم اليوميمةح وإلمى مراجعمِة مما تممَّ نشمُره يف بعمر المنتم يا: 

التراثية والمواقع ا:لكترونية المهتمة بالتراثح فيننَّا نأمُل مستقبال  متابعَة هذا العمل 

ى يخممرج يف ِسممحرٍ أكبممرح يضمممُّ الكثيممَر مممن جوانممب تراثنمما الشممعبي الزاخممر حتمم

 بالمعلوما:ح التي تلقي الضوء على مناحي الاياة المختلحة يف َتِعّز. 

ح المذي بمذل جهم ا  ثموريالمهنم   فماروق مقبمل األكل الشكر للص ي  العزيز     

 مباركًا يف جمع هذه األْمَثال لكي تكون بهذه الصورة.

ً
 
اما ت   ...خ 

وبع  اإستعانة باهلل العليم العزيزح نرجو أْن نكوَن قم  وفقنما فيمما عرضمناهح ممع الشمكر     

الجزيل سلحًا إلى كل من ُيب ي المالحظة العلمية على ما جاء يف هذا الكتمابح والشمكر 

 .هلل أوإ  وأخيرا ح وهو الهادي إلى سواء السبيل

 ونيومي –ريا  ممممال                                                                                                                       
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C 
 ثوري. فاروق  مقبل جابر األم \    

تعمممم  موسمممميقى الكممممالمح وجممممواهر األْمَثممممال واألقمممموال الشممممعبية إشممممكَّ أنَّ     

كبيممرم لممما لهمما مممن دإلممٍة بليغممٍة  الامم يثح فهممي  ا: ممموروٍث تمماريخيٍّ وأدبمميٍّ 

 يف المحهومح وقوٍة يف المعنى.

أهميممة  خاصممة  كممون َتِعممّز هممي صمماحبة البيئممة األْمَثمماُل الشممعبية يف َتِعممّز وتكتسممُب     

الثقافيمممة واألدبيمممة التمممي نحممماخر بهممماح ولهمممذا تمممأتي الغمممزارة يف األْمَثمممال الشمممعبية 

مم ا تاريخي مما لألجيممال المتعاقبممةم وتنوعهمما يف شممتى منمماحي الايمماةح لتشممكل مرجع 

 لتنهل منها يف حياتها اليومية.

وق  دفعتني الر بة لت وين هذه الثروةم لما وج ُتو من مااوإٍ: يسيرٍة وخجولٍة     

من قَِبمِل المبعر يف التوثيم  إ ترتقمي إلمى معنمى التوثيم  الاصميفح فم فعت بهمذا 

ين المبمم عينح والممرا بين يف العمممل ليكممون يف متنمماول شممبابنا الطممموحين والمحكممر

 .الغوص يف بار موروثهم األدبي والثقايف الرائع

بجممع المجموعمة األولمىح فكمان القلمم 2010و 2004وق  شرعُت بمين عمامي     

والمذكرة إ يحارقان جيبيح فكلَّما ُضرِب مثٌل يف أيِّ مناسبٍة ُأسارُ  يف ت وينمو علمى 

ُغ ما دونتو نهايمة الن همارح و لَّمت همذه المجموعمة حبيسمَة األدراِج حتمى الحورح وُأَفرِّ

ا 2011يف الثُّلمِث األول ممن عمام ال كتور ياسر الهياجي تواصلُت مع  ح المذي أمم َّ

عني علممى أْن  بمجاديحمموم لنباممر إلممى هممذا المرسممى الطّيممبح وشممَاَذ همتمميح وشممجَّ

ام لتغطي ماافظة َتِعّز بأكملهاح حينهما  يَّرنما  ممن منهجيتنماح نستكمَل المجموعة مع 

نا المبعر  واعتم نا على جمع ما تبقى ممن أفمواه المهتممين وكبمار السمنح كمما أمم َّ

 بقوائم من المواقع ا:لكترونية يف نهاية المشوار.
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ه لممما َوَرَد بكثممرٍة يف الماتمموى لممبعر الكلممما: التممي سمميج   يممر      وينبغممي أْن ُننمموِّ

ين  المالصقة لبعر  «لش»باللهجة الَتِعّزية صعوبة  يف التعامل معهاح فمثال  كلمة  الُمِلمِّ

 ح و«لشتلا  صاحبك رقمع زنتمك» ح و«لشتثور بقر»ح مثل  «تري  اإ »األفعالح بمعنى 

يف بعر  «إ»ح وكلمة «ق  أنا»بمعنى  «قانا»ح وكذا كلمة «لشتالب الرب  عين وجهو»

ح أو بمعنممى «إ ا»تعنممي  «إ»ح وهنمما «َبَطلمْت الليلممة إ كثممروا األديمماك»المواضمعح مثممل  

 .  «إ صاحبك عسل خلي منو وسّل »ح مثل  «لو»

حمين نتام ث  «لِمو»و «ِمنِّمو»وكذلك بعر األلحا  باسب اللهجة الَتِعّزيمةح فنقمول     

الابَّو ممن »ح مثال  لك قولنا  «لها»و «منها»عن الم نثح وإ ننط  األلفح كأن نقول  

ري هنا هو البذورح ونقول  «من  ريها»ح وإ نقول « ريو ح «العروسة تنشم ه اممو»م والذَّ

 ح وكمذلك«عليو»وليم  «َعَلْوه»كما أنَّ اللهجَة الَتِعّزية حين تتا ث عن المذكر تقول 

  .«عليك» وليم «َعَلْوك»

ْب »ح كممما تكممرر: كلمممة «ممما ا»بمعنممى  «َمممو»ونسممتخ م كلمممة       «الِقممْرد»ومعنمماه  «الممرَّ

أي  «الُعَزي »ح و «العرو »أي  «الاريوة»ح و «الثعبان»أي  «الانش»ح و «ُرباه»وجمعها 

ح وهمو «ماجان الَغمرِب» ح وعادة  ُيطل  على«سنبلة الذرة»وهو  «الِمْاَجان»ح و«الثعلب»

ُخن»ح أما «الذرة الامراء»يشبو  ح وعنم ما يكمون مناسمب ا للشموي يف «َسمُبْوَلة»فتسمى  «ال ُّ

م أي «شمحعل»ح وكذا حرف الشين قبل األفعالح مثل  «َصِعْيف»أو  «َجِهْيش»النار يسمى 

وهي باسمب معناهما يف واقمع األْمَثمالح فقم  تمأتي  «الَخْيَبة». كما تكرر: كلمة «سأفعل»

شمرحها يف  . وهناك الع يم  ممن المحمردا: قم  إ يجم  القمارف«القبي  أو السيء»بمعنى 

 موضٍع ماح لكنو حتْمًا سيجُ  شرحها يف مثل ةخر.

أخمي رحممة اهلل عليموح ووال عاء لوالِمِ ي إإَّ أْن ُأق م الشكر هذا الكتاب وإ يسعني يف     

ح باستخ امهما لهما يف كمل األوقما:ح األْمَثال الشعبيةاللذين  رسا يف نحسي ُحبَّ  عب  اهلل

نوا سن ا  وعونًا لي بصمورٍة مباشمرٍة و يمر مباشمرٍة يف إخمراج وكل الثناء واإمتنان لمن كا

مم ير المهن   عب  السمالم قاسمم هذا الجه  إلى حيز الوجودح وأخص بالذكر األخوة  
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األخموة عقماب ح واألسمتا  عبم ه علمي زعبملالمنطقة األولى بمشرو  األشمغال العاممةح و

 .مام  مقبلح وخليل الجناهح وخال  الوجيو

أنسممى المم ور المامموري لمممن شمماركني تاّمممَل هممموم هممذا العممملح وهممما  كممما إ    

الالتمممي مناننممي الكثيممر ممممن  -ححظهممن اهلل  -زوجتمماي المخلصممتينح وابنتمممي أسممرار 

 الجه  والوقت والرعاية.

ً
 
اما ت   ...خ 

 .أترك المجال للقارف الكريم لالستمتا  يف ربو  صحاا: أمثالنا الشعبية    

 ح ح واهلل من وراء القص 
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اب »  «ةب َسُبولة وُعكَّ

 همي« السمبولة»و أ سمطمح شمهر ويقابلو الزراعية الشهور من  هو« ةب» .1

ا ال خنح حبوب سنبلة اب» أمَّ رةح أو الَغرِب من األسود الماجان فهو« الُعكَّ  دون ينبت الذُّ

وٌ  ممن ن والَغرُِب  منوح نحع وإ السوداء كالبودرة عليو فيظهر فساده بسبب َيْسَودَّ ُ ثمَّ  حبوب

مو يف شمهر ةب يبم أ المزر  بميخراج «. يشبو الذرة الامراء»أنوا  الابوب  ومعنمى المثمل أنَّ

  .الثمارح والَمْثل لو معطيا: زراعية مهمة

a 
 «ثمرتوةب كل شجرة ُتودي »

بمعنمممى تظهمممرم أي « ُتمممودي»سمممب  تعريحمممو يف المثمممل السممماب ح  « ةب» .2

أنَّ جميمممع األشمممجار ُتْظِهمممر ثمارهممما للمممذي يسمممتحي  منهممما سمممواء ل نسمممان أو للايممموانح 

وهمممذا ممممن أقممموال الزراعمممة المباشمممرةح ودإلمممة  لمممك علمممى أنَّ شمممهر ةب موسمممم نضمممج 

  .الثمارح ومعرفة الماصول من ع مو

a 
 «ابني وابن البنت فالح ولام الكبش ي كل ولام الكلب إ ابن ا:بن»

 «أبنمممممماء األبنمممممماء»يوضمممممم  الَمْثممممممل التميممممممز يف مكانممممممة األححمممممماد  .3

عنمممم  األجمممم ادح وُيضممممرب الَمْثممممل يف تحضمممميل بعممممر  «أبنمممماء البنمممما:»واألسممممباط 

  .األج اد ألححادهم من أبنائهم على أححادهم من بناتهم

a 
 «ابن الارام ما يرق  طارف»

نما»هو من حملت بو ُأمو بطريقٍة  ير شرعيٍة «  ابن الارام» .4 ح لكنَّمو «ابن الزِّ

هنا كناية عن الشخص الاريص والمتيق ح أو الشرير الذي إ تق ر عليو وإ تمأمن مكمرهح 

بمعنى « طارف»ما يرق  »والطَّرف جمعو ُطَرف وهو الاافة من قطعة أرٍ  أو مكاٍن ماح و 

م كمي إ يتعمرَّ  لمأل ىح وُيضمَرب الَمْثمل للشمخص المماكر شم ي  إ ينام يف حافمة مكمانٍ 

  .الارص ممن حولو من النا  بشكل ملحت

a 
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 «اللهم اجعل ع وي سميعًا بصيرا  »

د علممى أفممواه النمما  كلممما تخاصممم  .1 هممذا الَمْثممل مممن األمثلممة التممي تتممردَّ

يعممرف الامم َّ علممى اثنممانح  وفيهمما دعمموة هلل بممأن يجعممل العمم وَّ سممميعًا بصمميرا م لكممي 

نحسممموح وممممن ثمممم يكحيمممو شمممرَّ الخصمممومة والشمممريعةح وُيْضمممَرب الَمْثمممل حينمممما يجممم  

  .الشخص نحسو معت ى  عليو أو مظلومًا وهو صاحب الا ِّ 

a 
 «الحرخ يصي  من البيضة»

جاج صمممغير أو الطيمممرح ولممم «  الحمممرخ» .6 كورح ممممن الممم َّ ثمممو المممذُّ  وم نَّ

وهمممو إيمممزال يف البيضمممة لمممم يحقممممح علمممى : صمممو لمممو ُيسممممع أي «يصمممي » فرخمممةح

عكممم الكتاكيمممت ا:نمماث الالتمممي إ يسممممع لهممّن صمممو: أثنمماء الحقممممح وُيْضمممَرب 

كاء المبكر كر الذي يظهر عليو الذَّ   .الَمْثل يف الطحل الذَّ

a 
 

 «البار يشرب من الزمزمية»

 قنينممة أو الشممربح ممماء بممو ُياحمم  الممذي الصممغير ا:نمماء«  الزمزميممة» .1

ملهممما الجنممم ي أو الراعممميح والَمْثمممل فيمممو سمممخريةح وُيْضمممَرب للغنمممّي يا التمممي الميممماه

  .الذي يستعين بممتلكا: الحقير أو مالو لقضاء حاجٍة من حوائجو

a 
 «اجلم فوق الجاهل وإ ْتَقيُِّمو»

 لمممك ُيحِسممم  أن الطحمممل ممممن تطلمممب فامممين الطحممملح همممو«  الجاهمممل» .4

م عليمممو اجلممم لكمممن المكمممانح لمممك ويحسممم  منمممك يسمممتاي إ ربمممما لمممتجلمح المكمممان

لينتبممو لممك ويهممرب مممن تاتممكح وُيْضممَرب الَمْثممل لكيحيممة التعامممل مممع َمممن إ ُياسممن 

  .التعامل مع من هم أكبر منو سنًّا

a 
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 «ادهن السير يسير»

مام باسمتخ ام رطِّب بمعنى  «ادهن» .9  «السمير»و الزيمتح أو الصمناعي الشَّ

 ياتمماج التشممغيل عنمم  اآلإ: لتمم وير ُيسممتخ م الممذي الجلمم  أو البالسممتيك الاممزام هممو

 أو معنما ليعملموا حقوقهم النا  نعطي أن علينا بأنَّ  الَمْثل ويعنى دورانوح ليسهل للترطيب

  .وُيْضَرب الَمْثل لمن إ ُيظهر ليونة يف تعامالتو مع النا  ألجلناح

a 
 

 «إ ا أوى ليلة زاد َكْيَلة»

 الاصماد قبمل سنبلو يف الَابُّ  تأخر إ ا أي الَاّبم لكيل مقيا   «الكيلة» .10

 األر  حبموب سمنابل حصماد يف نتمأنى أن والمراد مكيالوح يف سيزي  أي َكْيَلةم سيزي  ليلة  

راعية   .عجال باصادها قبل أوانهااإست وع م الزِّ

a 
 

 «اتزوج المكلف العوجا من الرجل الرشي »

 الملتزمة  ير المرأة بها وتوصف صحة «العوجا»و المرأةح هي « المكلف» .11

لمي أممر الزوجمة قبمل و اختيمار حسمن على للاثِّ  الَمْثل وُيْضَربح الزوجية واجباتها بأداء

  .اختيار الزوجة نحسهاح وخاصة إ ا جهلنا طبا  الزوجة وسلوكياتها

a 
 «الَشَقَى ابن عم ها: حقي والَكَسل ابن عم َسلِّحني»

لميم « قىالشم»فمم  العمملح على تاثُّ  التي العظيمة األْمَثال من الَمْثل هذا .12

مقصود بو الشقاوة هناح ولكن ُيقص  بو العمل باألجرح وبع  أن يعمل الشخص يستطيع أن 

ا الكسول الذي إ يعمل ليأكمل « ها: حقي»يطالب بأجرتو ويقول  وهو مرفو  الرأ ح أمَّ

لف واإقترا  من اآلخرينح  والَمْثل فيو دعوة للعمل وبذل من عرق جبينوح فيلجأ إلى السَّ

زق والمال الاالل   .الجه  وكسب الرِّ

a 
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Q

 «العين بصيرة والي  قصيرة»

ما يملك إ صاحبها لكن ح الاال واقع ترى العين أن أي .13  قصميرة ويم ه دفع 

 عمن الشمخص يعجمز حمين وُيقمال للغير اإعتذار بمثابة الَمْثل وهذا العونح م ِّ  عن عاجزة

  .اآلخر الطرف حال تاسين أو المساع ة

a 
ب»  «إ ا جاء المغرب قحل بابك وَزرِّ

رب» .14  ممثال ح كالسم ر« الشموك  ا:» المشموكة األشمجار أ صان هي « الزَّ

 لالحتمرا  الَمْثمل وُيْضمَرب األريمافح يف والاقمول والمزار  البيو: لتاصين وُتستخ م

  .الليل أخطار من السالمة على والارص

a 
 «أر  ِمْرباه وثور نطَّاه ومره ِمْقبِاه طاه الُشويقي طاه»

ع مكان أو جهة يف تقع التي هي « األر  المرباه» .11 باهم تجمُّ  القمرودح أي الرُّ

  «الِمقبماه الممرأة»و منموح يقترب من لنطاو المتاعب يسبب الذي الثور هو  «النّطاه الثور»و

 ُيضمرب مثمل وهمو وقمعح بمعنى وطاه ح«طاه الشويقي طاه» وأعمالهاح بألحا ها القبياة أي

يف حياتوح والمثل لو قصةح قالو أح  الحالحين معلال  سبب سقوطو يف  سعي   ير هو فيمن عادة  

ُفور وبير الُبكور وسمن »السيل حين تنا ر مع أقرانو لقطع السيلح فكان رد اآلخر   ُدخن ال ُّ

اسمتطا  أن يعبمر السميل معلمال  سمبب نجاحموم  وقالمو الحماله المذي«ح الُصحور مقوي الظهمور

فور»لتناولو  وهمو الابموب المذي يمزر  يف مم رب السميل أعلمى األر  لجودتموح   «دخن ال ُّ

محور»و أي بمير الم جاج   «بمير البكمور»أي سممن األبقمار الصمحراء الطيبمةح و  «سمن الصُّ

ّب و مل ا:ثماب وممرة مماء المسم»األبكار صغيرا: السنح فيما علَّمل الثالمث نجاحمو بقولمو  

  «المسمّب »وهو ماٌء بارٌدح و  «ماء المسّب »م أي أنَّو قوي  لشربو من «عزب طاب الُعمير طاب

ما  ح «ُقرعمة»وعاٌء صغير ممن الجلم  يوضمع فيمو المماءح أو أي شميء بعم  دبا تموح ويسممى أيض 

اح و كرها هنا شجرة من األشجار الكبيرة كثيحة األ صان واألوراق ُيستظلُّ تاته  «ا:ثاب»و

كناية  على حرص الحاله على راحتو بمالجلو  يف الظمالل الموارف وحمايمة نحسمو ممن أشمعة 

واج«مرة عزب»الشممح و ح لم يسب  لها الزَّ   .م أي صغيرة يف السنِّ

a 
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Q

 «أْصماه زي  وُرَكب سحيان»

جلح ساق وهي صم  جمع « أصماه» .16 َكْب »و الرَّ  ُيقال ُركبةح جمع  «الرُّ

لمن عاد ولمم  الَمْثل ضربويُ  المثلح بهذا عليو فُيرد معو؟ أحضر ما ا  أح هم يسأل حين

  .«عاد بخحّي حنين»  يامل معو شيءح ومثلو الَمْثل العربي

a 
 «أعمى وإ معو ِسْينَو»

 حتمى يحقمو إ ُأمميّ  أنمو ويعنمي الهجاءح حروف من لارف رمزية « ِسْينَو» .11

 التعليم من يحقو وإ الم رسة لىإ يذهب الذي للطحل الَمْثل ضربويُ  األبج يةح الاروف

  .هل الذي إ يجي  القراءة وإ الكتابةالجا للشخص أو شيئًاح

a 
 «أوراقو َقْيشٍ »

 ثبوتمو أوراق أنَّ  بمعنمى الابموبح منها ُنزعت التي السنابل هي « القيش» .14

 داحضمة  يمر حجتمو لممن الَمْثمل ضمربويُ  دعوتموح ص ق يثبت ما فيها وليم مج يةح  ير

  .الب بويط ما ص ق ت ك  قوية براهين ل يو وليم المااكم إلى يتق م كمن

a 
 

 «أول ال هر ُبكرة»

هر أنَّ  ويعني   ا ح بمعنى « بكرة» .19  يمتعلمح أن يريم  لممن وكماٍف  طويٌل  ال َّ

  .أفضل بشكلٍ  ج ي  من يب أ بأن شخص أي إقنا  نري  حين الَمْثل وُيضرب

a 
 «ةه ول اخل»

أي يكتمو يف نحسموح وُيضمرب   «ل اخل»يقولها من يشعر باأللمح و  «ةه» .20

  .الَمْثل لمن يحرِط يف الصبرح ويستاي أن يجاهر بما ي لمو من قول أو فعل

a 


