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 .ةــقدمامل
بشكل   املجتمعات األخرى في املجتمعات العربية خاصة و 

عــد  عــام
ُ
ــــــ ــاف األد واألقوال املتــداولـة  ألمثــال  ا ت ــــ  أحــد أصـــ

ــــــع    واملوروث ــــ ــــــع عـــــادات املجتمع ولغتـــــه  فه الشـــ ــــ تصـــ

ومزاجــه اليوم و ولكــل بلــد وقيمــه  املتــداولــة وترك تفك ر  

ــــــ  ــــــعبية الخاصـــ ألحداث ة به الت  تعكس نظرته  ثقافته الشـــ

ــــــرم   ال ــــــاسو ــــ ذو  كغ ر  من املجتمعــــــات واملجتمع الحضـــ

 . تجذرةمو خاصة عربية  فةثقا

ـــــتعرا   ــــ ــــر لكثي ا ومن خالل اســـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــال ــــ من األقوال واألمثـــ

ــا ال ــــاس  ـــــت ــــدمهــ ــــ ـــــرميــــة الت  ـاـــا   ســـ ــــ في     و وال يزال  الحضـــ

ــا  م  ــا من  ا ر  أ  كث   و نلحظ حيـــ والحكم  األمثـــــال قريـــــ  من   ـــ

ـــــيغـ  بـاللغـة يمـ قـد العربيـة ال  ــــ ـــــ العربيـة ة الت  صـــ ــــ  يحـة الفـصــ

تـــــداول ـاــــانـــــ  و 
ُ
القر  الخـــــامس للميالد   خالل في الحجـــــا   ت

ــــهل  ا حفظه و  ا املعنى مما جعل فهمه و في اللفظ  فتوافقها  ــــ   ســـ

ـــــحة والثقة  ـــــديق  ا مع اه  بصـــ ـــــ يل  أقر  للتصـــ و ومن ا على ســـ

 ى الرحى ترح   )) الدارجة الحضــــرمية املثال ال الحصــــر املقولة 

ـــــ    ا عن املثل املقولة    فهذ  ((   والطح   ماشـــ ـــــ  إال تعب ر    ليســـ

ا أسمع جعجعة وال أرى  )) املعروف العرب    . ((   تحي  
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بعض مفردا  ا   تم تحويرواألقوال    األمثالبعض    وه اك

ـــــ  الل جــــة ــــ ــــ ــة إلى أخرى حســـ ــة في تلــــك  من م طقــ الــــدارجــ

 دالتفقـد جوهر مع ـاهـا ع ه   فامل طقـة وبـالر م من ذلـك  

ــــــلبـــدال المـــة بكلمـــةو وقـــد  ــــ ــــــعود اســـ ــــ ــــــتـــاذ: مســـ ــــ كتـــ  األســـ

ــــــو    ــــ ا  عمشـــ  كالم 
 
أ  األمثال في  )) ذلك إذ ذكر  حول    جميال

ــــــهولة من م طقة إلى  ــــــيا ة ا بســـ ــــــرموت يتم تحوير صـــ حضـــ

ــــــي ــــ  يقـــال: أخرى أو من مـــدي ـــة إلى أخرىس فف  ســـ
 
ؤ و مثال

فحل ي تريم يقولو : "بي ما ف  "حلف  ــــــ   جا ــــــ  أو    "فحل يا "

ع  
ّ
ــــــكا  تريم ال  و"حلفخل تمر للتدليل وفي ح   يوظع ســـ

ــــــبــة من ال وعيــة الردي ـة   م تجعلى أ  اــل  ــــ يحتوي على نســـ

ــــــفـه"  :يقولو  ف ــــ ــــــيؤ  "  اـل تمر بحشـــ ــــ ــــــكـا  ســـ ــــ نالحظ أ  ســـ

"و ال بر بغشر  " ست دمو  القمح مكا  التمر ويرددو :  

ــــــع الجـــاف من التمرو وا ــــ ــا علق بحبو  والحشـــ ــــــر مـ ــــ لغشـــ

 .((القمح من شوائ  
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ـــــــ حوادي  أ     وأنا على يق    وأختم املقدمة رموت عالم ضـــ

ــــــع    ن   اخر  ــــ ــاملوروث الشـــ  وقــــد اتفقاملت وعو  اللفظ بــ

ـــّ  ـــاء والــكــتـــ ـــاحــثــ ا  األدبـــ األمــثــــــال الــحــكــم و عــلــى أ    و والــبـــ

ــــــة هيواألقوال الحكيمـــــة  ــــ ــــ ــــــارة تجربـــــةفكر  خالصـــ ــــ ــــ  وعصـــ

وافد من ر ا  رافـد    فتكو  تل ـاقلهـا أجيـال بعـد أجيـال    حيـاتيـة 

 إقليم.ألي بلد أو  والحياة االجتماعية الثقافة

ـــدو  ــــــ اخــت قـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــة مــن األمــثــــــ رت ــــ واألقـوال ل الــكــم مــجــمــوعـــ

الحكم واألمثال واألقوال املأثورة   آالفمن ب    الحضــرمية  

ـــــــلو   و  ـــــــرحها بأســـ ـــــــهل يرفع الغمو  عن اجة دت في شـــ ســـ

ــا الكث ر بعض املفردات الت  قـــــد ال أ   آمـــــلفـــــ   و و عرفهـــ

 
 
ــة ــار  معرفـــ ــــــيع إلى القـــ ــــ ــافـــــة األقوال  تضـــ ــــــ  ء من ثقـــ ــــ بشـــ

ــــــرميـةو وكلي أمــل أ  ي ــال   ــــ ـــــــاك أ  ـا الحضـــ ــــ هــذا العمــل رضـــ

ــــــ عكس  وأ   القـــار  الكريم ــــ اشـــ ــــــ ر   ي ـــ  ــــ ا اإلرث من هـــذ  ا ســـ

انف ر به  الثقافي الذي  .جميع 
 

 العموديباقريوة حممد أمحد عبود 

 م6/11/2017املوافق  هـ16/1/1439الرياض 
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 .قبل البداية
ــــة  ــــدايـــ ــــل البـــ ـــةقبـــ ــــه على أمر مهم وهو أهميـــ  أود الت ويـــ

قبل  كمفردات أدبية  املقولةالتفريق ب   الحكمة واملثل و 

في سرد بعض من أقوال الحضارم والت  يتضمن ا  الشروع 

قول موجز  ))  فها األدباءفالحكمة كما  عرّ هذا اإلصـدارو 

اتـــه  ــ  ــاميـــة معـــا   بليغ يحمـــل في تيـ ــ ــــ ــــ ــانيـــة  ســـ ــ ــــ ــــ وتجربـــة إنســـ

ــــــحة ــا  ــــ ــــــالمة ــا و ـــ ــــ ــــــويــاءعميقــة ال ي تلع على ســـ ــــ في  األســـ

 .(( فكرهم وأخالقهم

ـــــا   مـــا )) هو  "الفـــاراب  إبراهيمل "أمـــا املثـــل فيقو  ــــ ــــ تراضـــ

ــامـــة ــا  حتى ابتـــذلو  فيمـــا  العـ ــــة في لفظـــه ومع ـ ــــ ــــ والخـــاصـــ

بين م وفاهوا به في الســـــراء والضـــــراء واســـــتدروا به املمت ع 

ــــــية وتفرجوا به و ر  من الد   ــــ ــــــلوا به إلى املطال  القصـــ ــــ ووصـــ

 
ُ
  واملكربـــة وهو من أبلغ الحكمـــة أل  ال ـــاس ال ر  عن الك

ــّ يجتمعو  على نا ـــــ ر مبالغ ر في الجودة أو   قص أو مقصـــ

 .(( في بلوغ املدى في ال فاسة
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 صــــــاح  كتا  "املر وقي"فقد قال  وفي تعريع املثل

 ج )) نهإ"  شــــرح الفصــــيح"
 
  ملة

 
من   من القول مقتضــــبة

ـــلة بذا  ا ــــ ــــ ـــلها أو مرســـ ــــ ــــ ـــة ر  أصـــ ــــ ــــ ـــم بالقبول وتشـــ ــــ ــــ تلســـ

ـــح  بـــالتـــداول  ــــ ــــ فتنتقـــل عمـــا وردت فيـــه إلى اـــل مـــا يصـــ

ـــــــد    ــــاو من  ــــ ــــ   ر تغي ر يلحقهــــا في لفظهــــا وعمـــا قصـــ

يوجه الظاهر إلى أشــباهه من املعان و فلذلك تضــر  

 .(( وإ  جهل  أسبا  ا الت  خرج  علي ا

ــــعبيـــــة أبر  وفي ذكر  ــــ ــــ ــــائص األمثـــــال الشـــ ــــ ــــ ــــ ُ عـــــد  خصـــ

ــــهـــــا من الـــــ  "براهيم ال ظـــــامإ" ــــ ــــ  ذين قـــــاموا بتلخيصـــ
 
   إذ

يجتمع في املثـــــل أربعـــــة ال تجتمع في   ر  من  )) :قـــــال

ـــــا  اللفظالكالم ــــة املعنى و: إيجـــ ـــــــابـــ ــــ ــــ ــــ ـــن  ووإصـــ ــــ ــــ وحســـ

 .(( وجودة الك ايةو فهو ن اية البال ة واللش يه
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ـــا أ  ـــاملـــ ـــامإبراهيم " وتـــ ـــ  إلى "ال ظـــ ــــ    لم يلتفـــ ـــانـــ الجـــ

ــــــيق  ــــ بن املقفع افوجـ  أ  نورد ه ـا مـا قـالـه للمثـل  املوســـ

املوسـيق  في مطلع القر  الثان  لل جرة إلى أهمية اإليقاع 

 
 
ــــائــال ــــل قـــ ـــــــح  )): فــي املــثـــ ــــ ــــا  أو ـــ  ـاــ

 
ل الــكــالم مــثــال ــــم عـــ

إذا جــُ

 .(( وأوسع لشعو  الحديث وآنق للسمع للم طق

فقد عّبر عن الجـانـ    "عبد القادر بامطرف"أما املؤرخ 

ــــــة له عن ــــــيق  للمثل في دراســـ ــــــعبية في   املوســـ األمثال الشـــ

ــــــرموت ــــ ــة اليمن   حضـــ ــا في العــــدد األول من مجلــ ــــــرهــ ــــ نشـــ

ول  املتــداالقول  ))املثــل هو  بــأ م 1981الجــديــدو مــارس 

ــفـات   ــــ ــــ في   خمس   ب   عـامـة ال ـاسو وال بـد من اجتمـاع صـــ

ــبح  ـــ ــــ  القول ليصـــ
 
ـــــفات الخمس  اامل البنيا و  مثال ــــ والصـــ

ســــهولة اللفظو واإليجا و وحســــن اللشــــ يهو وجودة  هي: 

ـــابة الهدف ـــفات   والك ايةو وإصـــ فإذا اجتمع  هذ  الصـــ

 
 
ـــــار مثال ــــ ــــ ــــ   الخمس في قول من األقوال صـــ

 
ــــداوال ب     متـــ

ــتمــــل على ال ــــاس ألنــــه يكو  ــــ ــــ أهم مقومــــات    ه ــــا قــــد اشـــ

 .(( القول البليغ
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 أقوال الحضارم 

 النسخة اإللكترونية 

 

 في هذا اإلصــــدارأقوال  تم إيراد  من يولهذا فإ  ما ســــ 

ـــــــيقــــــد يحوي  ــــ اشـــ ـــــــرو  األربعــــــ   ــــــ  ــــ ــا  ةمن الشـــ الت  ذكرهـــ

ــــــة الت  ذكرهـــا عبـــدالقـــادر  أوإبراهيم ال ظـــام  ــــ ــــ الخمســـ

ن فبـــامطرفو و 
ُ
ــأن ـــا او  إ  لم يك ـــ ــــ ــــ هـــذا ال يقلـــل من شـــ

ــا ال ــــــاس تــــــداولوهــــــا فيمــــــا بي ن م وتــــــذاكروهــــــا وت ــــــاقلوهـــ

ـــــــهـــدوا   ـــا في حيـــا  م ــــ ـــــــلشـــ ــــ حـــادثـــة تلخص اون ـــا و  وواســـ

ـــــــبحــــ  جزء  فــــ  حيــــاتيــــة يمر   ــــا ال ــــاس ــــ من ثقــــافـــة  اأصـــ

ـــرمـ  ــــ ــــ ـــنـيـع و املـجـتـمـع الـحضـــ ــــ ــــ ولـلـخـرون مـن حـرن الـتصـــ

 سواء   ((املقولة   ))أو  ((القول   ))بـ   اما س رد الحق  سأصع  

 أو حكمة.
 
 اا  مثال
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 أقوال الحضارم 

 النسخة اإللكترونية 

1 
فتر ومن ،ال يرتك قبض"من 

ّ
 "ك ال يتحس

ــــكو و  ع" أي ال ي دمو و  ال " "قبض" بمعنى أمســـ ــــّ هذ   يتحســـ

بأال يل ا ل عن أمر  هو تح  قبضــــته   توصــــ   الرجل قولة امل 

رادته فال ي دم على ما ت ا ل بمحض إ   وإ   و وســــلطته وقرار  
 سي سر  

 
 و فتقال في مثل هذ  املواقع.   اونه  نليجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 
 "عساني مغبوط وال مرثاه"

ـــيل أ  يكو     الرجل مقولة تقال في تفضـــ
 
ـــ    ا مغبوت  ء  على شـــ

بع   الرحمــــــة   ظر لــــــه ويُ  لــــــه  ا على أ  يكو  فــــــاقــــــد   ه يملـكـــــ 

ق  والشفقةو و"مرثا " بمعنى   عليه.  ُمشف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 
 شي مشس كانها من أمس"

ْ
 "إن

هذا القول مصــاغ على أســلو  الشــر و ويقال في موقع  
ــــــ  ء نتوقعـه أو نتم ـا  ــــ  الرجـلوتيقن  اليـأس من حـدوث شـــ

ــــــيحــــدث  أنــــه  ويعن عــــدم حــــدوثــــهو  ــــ لو ـاـــا  هــــذا األمر ســـ
 لظهرت بوادر  من البداية.
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 أقوال الحضارم 

 النسخة اإللكترونية 

4  
  نعمة"  17"يف 

ـــ ـــــة   ــــ ــــ هي مقولـــــة جميلـــــة اـــــانـــــ  والتزال تقـــــال على ألســـ

ــــأل أحدهم عن حالهو  ــــ ــــارم ح   ُ ســـ ــــ فيكو  رد   الحضـــ

 فما املقصود من ا .؟ ((نعمة  17في  ))أنه 

ركعة يؤد  ا في  ةســــــبع عشــــــر املقصــــــود أنه  عيع في نعمة 

 اليوم والليلة وهي مجموع ركعات الصلوات الخمس.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 
  " بيضة من ديك "

ـــــتحيل أ   ــــ ـــــ  ء ممن  ســـ ــــ هذ  املقولة تقال ع د الظفر بشـــ
 أ  ي يض الديك. ااستحالةيظفر أحد بش  ء م هو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 
 "ربي ما يرشخ بصميل"

هذ  تقال "يرشــــــي" تعن  يضــــــر و و"الصــــــميل" العصــــــاو و 

إنســا  من  إنســا حق  "عز وجل" أخذ املولىع د  املقولة

 أو ظلمه. أساء له آخر
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 أقوال الحضارم 

 النسخة اإللكترونية 

7 
" 
 
 ك
 
 ل
ْ
 "الوجه وال مغص الشوا ح
" 
 
 ك
 
ـــــيحة تعن   "ح  ل  والعبوسمن االح وهي المة عربية فصـــ

البطنو واملقولة تســـــت دم في املواقع الت   يه "الشـــــوا"و

ـــــ ريحه  ــــ ـــــاح  ا أ  موقفه املحرن من ا ســـ ــــ  وإ  ظهر علم صـــ

ــــــع  علم أنه    ر الئقبمظهر  ــــ على أ  يجامل ويتحمل وضـــ

 سيعود عليه بالتع  أو الضرر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 
ع دفاه"

ّ
 "يستاهل الربد من ضي

  الرجلهذ  املقولة تقال ع دما ي سـر 
 
   ا هللاأنعم  نعمة

ــــــ ر  أو تبطر  أو تعـاليـه   ـا  ــــ ــــــ ـ  إهمـالـه أو تقصـــ ــــ عليـه بســـ

 على ال اس.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9 
عه بعه نويتاذا "

ّ
 "تود

على عدم بيعه ملمتلكاتهو وه اك  الرجلهذا القول يحث 

 .((البياع خسرا   ))مثل  ش  ه في املعنى وهو 
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 أقوال الحضارم 

 النسخة اإللكترونية 

10 
 الرجال اقبض بلحاهم عليك ال أقبلو"

 "انتبه للحيتك أقفووإن 
 

ــــية للرجل أنه   مقولة جميلة في ا من الحكمة الكث ر وهي وصـــ

ــــومــة إ   ــــ ــــــــ ت ــ امل   أقبــل عليــك في حــال الخصـــ  في      مو اـصــ
 
ر بــة

ــاد حـــل  ــــلح أو إيجـ ــــ ــــمع  بقـــدومهم   فرحـــ  الصـــ ــــ وأكرمهم واســـ

 . فاحذرهم   إعرا  أو  رأي  من م صدود  من مو ولكن إ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 
 "اشرت خبمسة وبع خبمسة والربكة بني اخلمستني" 

املقولة من مقوالت التجار الجميلة وتقال ع د كســــــاد    هذ 

ــــــرورة ت فيض   ــــــد إلى ضـــ ــــــعع البيعو فه  ترشـــ ــــــوك وضـــ الســـ

ــام البيع على أ  يطمع التـــاجر بربح  الربح  ــال   واتمـ ل ظـــ في  عـ

 الربح القليل. في البركة   يرجو ضعع السوك وأ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 
 س  "الشاة شاة ساملني واللنب ل  

ْ
 ي
ْ
 ه"د

 .ملالكه  ءهي مقولة تعن  أ  مرجع الش 
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 أقوال الحضارم 

 النسخة اإللكترونية 

13 
ان على كف الرمحن"

ّ
 "الف دك

فيمـا بين م  هـذا القول من أقوال التجـار والت  يتـذاكرون ـا

في التواـل على املولى جـل في عال  وأ  األر اك والتوفيق في 

 بيد  سبحانه وبحمد . التجارة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14 
 "بغيت املسقط يدفرن"

ــــة  ــــقــ "و وتــعــنــ  ادفــعــنــ  "دفــرنــ "اــلــمـــ ــــ ــــ ــــع   "املســـ ــــ ــــ مــوضـــ

ــــــقو  ــــ في  هو في فعل أمر  الرجليتردد ع دما وتقال و الســـ

 ن يدفعه إليه.د ميرياألساس يريد فعله ولكن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15 
 ماحترك اخلوص" ةماكن ة"ساكن

ــــــكو  وعدم الحركةو و"الخو " هو  ــــ ــــــاك ة" من الســـ ــــ "ســـ

ســـعع ال  لةو واملقولة تقال ع د هدوء األمور وســـكون ا 

الخو  لعدم وجود ساكن كسكو  إشارة إلى أ  الوضع 

 ريح أو هواء ليحركه.
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 أقوال الحضارم 

 النسخة اإللكترونية 

16 
 "هد مع خوك واشهد عليه"

ــــاجرة   الكلمة العامية "هد" من ــــ وتدعو  "املهادة" وهي املشـــ

ــانــــ  أخيــــه إ  وقع عليــــه  الوقوفإلى  الرجــــل املقولــــة بجــ

ــالأو  رجـــلاعتـــداء من  ا  اوإ  ـاــا  أخـــ  رجـ ــ  و ولكن م ط ـ

ـــــواء   ـــــهادة ســـ ـــــ   أو من ع د الشـــ ـــــل في  ع د القاضـــ ـــــيفصـــ ســـ

 فعليه أ   شهد بالحق وإ  اا  على أخيه. الخصومة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17 
اح"

ّ
 صي

ّ
 وال تقع

ّ
 ملبي

ّ
 "قع

ـــــيح  "قّع"  الذي يراد  للرجل و وتقالعن  كن  فعل أمر فصـــ

 أفعاله وتصرفاته.ي ف ام ه أ  يكو  إيجابي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18 
 "ماينط عود اال من حصاه"

ــــــود من هــــذا القول أنــــه اليوجــــد فعــــل بال فــــاعــــلو  ــــ املقصـــ

 عم أحدهم أ  الذي جرى تم بمحض   الرد علىوتقال في  
 فاعل.الصدفة وبال س   أو 
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19 
ا إ"

ّ
 ام

ْ
 ظ
 
  أور واشتكر ه

ْ
 "واسترت ختب

ـــــــيحة أنك و وتقال  ئ  ختاه ا بمعنى  "ت  " من با  ال صـــ

ا أالع ـد   لتقن ذلـك العمـل ت  قيـام بعمـل مـا فـإمـّ
ُ
ــــــكر  ل ــــ شـــ

 أو أ كوجودة صنيع كعلى فعل
ّ
 به.قوم تال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

20 
 "بعريالامصور "كما 

ــــــور " ــــ ـــاء تـعـنـ  أ "الـبـعـ ـرامصـــ ـــة عـلـى تول مـعـــ ـــل داللـــ الـجـمـــ

ــــــع  القول في  ويطلق  أمعـائـهو   ــــ تـال أمد    أو حـدث    أمر  وصـــ

 أو قصة ونحو .كحديث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21 
ه الراعي"

 
 "ةب رك

ر ك الرجـــــل بمولودة أن ى مقولـــــة جميلـــــة تقـــــال ع ـــــدمـــــا يُ 

  ))قـــال لـــه في
 
ة
 
ــ ركـ ــ   (( ةالراعيـــ  بم  البركـــة بـــأ   اتيم ـ

ّ
ــ ــا  حلـ بمـ

ــــــطف    دعـ فـاأنعم هللا بـه عليـهو  ــــ أل  الثالث إنـاث   املصـــ

 واالثنت   والواحدة في الحديث املعروف.
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22 
 "الكلمة الطيبة تكسر العظم الصليب"

"العظم الصـلي " هو العظم القا ـ  و واملعنى وا ـح بأ  

ــــاوة ال اس أكثرالكلمة الطيبة لها تأث رها حتى على  في  قســـ

 في التعامل. وأكثرهم جالفةالطباع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

23 
 "ساملني كل متر"

ــــــارم في العبارةهذ   تعد  ما بين مكث رة التداول ب   الحضـــ

موضوع   السكوت عنوتقال ع دما يريد أحدهم من آخر  

ـــــمعهم أحد في قله ـــــية أ   ســـ إلى من  خط ر يل اوالنه خشـــ

 قد يضرهم به.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24 
 "يدهامن شعق بصبعه يرقع براحة "

ــــــّقو وهـذا من األقوال االجتمـاعيـة   ــــ ــــــعق" تعن  شـــ ــــ الت  "شـــ

ــــلحه   ع د تقال ــــ ــــ   بالفعل الخات  أ  يصـــ ــــ إلزام من تســـ

 دو  أ  يتكل على أحد. هب فس
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25 
 أوىل"رضك أذا شاتك مذيوبه ذيب إ"

" تعن  ســـيأالها الذئ و واملقولة وا ـــحة المة "مذيوبه

ــا ــا  ــ ــا والمــ ــاقهــ ـــــــيــ ــــ ــة العربيــــة  في ســـ ــه بــــاملقولــ ـــــــبي ــ ــــ وهي شـــ

 .((جحا أولى بلحم ثور   ))املعروفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26 
 "الغابت دكسته ظهرت خورته"

ـــه" هي الج  ــة أو الجب  و و"الخورة" ه ــــ ــــ مؤخرة  ي"الــدكســـ

أمـــام   موجود   اعن  املقولـــة أ  فالنـــ  تو الرأس من األعلىو 

ادائ  فيما شابه من مواقع.و فتقال وال  غي  م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

27 
 "بوك ماهو بوك وخوك ماهو خوك"

"بوك" أي أبوكو و"خوك" أخوكو ويطلق هـذا القول 

ــــــه في ا ــــ ملواقع الت  تدعو الفرد إلى االعتماد على نفســـ

ـــد ـــا  من ذوي القرب  م وعـــ ـــد وإ  اـــ ـــال على أحـــ االتكـــ

 ااأل  أو األخ.
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28 
ف الر  "

ّ
 ويش عر

 
 "اح بأكل التفاحب

 "الرم 
ح" وهو القردو واملقولة تقال في املواتن ب  اح" جمع "ر  ب 

 وهو جاهل به.ش  ء بعلم في ا العي أحدهم الت  يّد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

29 
ص"

ّ
ص متح

ّ
 "من ترخ

ــا بمعنى بحـــث عن الرخيص ص" ه ـ
ّ
ــــــراء "ترخ ــــ و ع ـــد الشـــ

قال تالتع  والشــــقاءو و  وتعن و"تمّحص" من التمحيص 

ــتري  املقولة   املرءُ ع دما  شـــ
 
ــلعة على حســـــا    رخيصـــــة ســـ

 شع ردائة ا وي دم على شرائ ا.يكلثم الجودة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

30 
 أ"
ْ
 أالديك و هي

ْ
 "مرقه هي

ــ  أ" ـــــــتفهـــامأداة له" يـ ــــ ا ب    املقولـــة  هـــذ وتقـــال الســـ ــ  ــالبـ  ـ

ــا  ــار ع ـــدمـ ــة التجـ ــا مرتفعـ ــة مـ ـــــــفقـ ــــ ــــــاريع صـــ ــــ ــــ تكو  مصـــ

ـــــــارة بالديك  مقرونة ئ  املقولةو وجاقليلةوأرباحها   ــــ إشـــ

  ه.رك م املإلى شح 
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31 
 "قع منلة وكل سكر"

عن املشــــــاال   على االبتعاد الرجللحث  تقال هذ  العبارة

ـــادمــة األفراد أو  ــــ ــــ ــــــر  ع ــد مصـــ ــــ ـــات ومــا قــد يضـــ ــــ ــــ وامل ــاوشـــ

ــُ  االعــتــرا  عــلــى الــقــوانــ ــ  ــ ــــل جـــ ل تــركــ ــ   عــلــى وأ  يــجــعـــ

 ماي فعه من ر ك وعمل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32 
 إ"

ّ
 "ر خزبهبليس مايكس

 
 
  ءالســ  اإلنســا القول في  املاءو ويضــر   ير " هو ز  "الخ

وُيدخل نفسه في املشكالت املصائ    ُيوقع نفسه فيالذي 

 وي جو من ا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

33 
ه"

ُ
وث
ُ
 احلمار من ر

ْ
 "داو

ــا من  ــال في املواقع الت  يكو  عالجهـــ ــة تقـــ هـــــذ  املقولـــ

رحم املشــــكلة ذا  او وهي قريبة من شــــطر البي  العرب  
 .((وداون  بالت  اان  هي الداء  ))املأثور 
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34 
 "شرب
ْ
 بي ونومضقفا  ة

ْ
 قفا غلي" ة

ــ  "  ال" ــ ــــ ــــويو و اللحم  تعن   ه ا  ضـــ ــــ ملن هذ  املقولة تقال  املشـــ

ــيبه ــ ــــ ــــويو    اللحم    عق  أالهالعطع    يصـــ ــــ ــيبه املشـــ ــ ــــ وملن يصـــ

 الطعام  املغلي.   هال وم بعد ت اولفي  الخمول والر بة  الفتور و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

35 
ح ويثم أ"

ّ
ح"إسب

ّ
 يد تذب

 
ُ
 "األ
 
ـــة م" هو الفمث ــــــرميـــ ــــ ـــة الحضـــ ـــذا في الل جـــ و ويطلق هـــ

  الوصــــــع على من
ُ
ما  خالفظهر يُ نفاك ف بصــــــفةم  يتصــــــع

 .بطن الشريُ هو و بطن أو يتظاهر بالخ ر يُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

36 
حي والدم من "

 
 كورك"احلصا من اجلـ

ــــــرموت"الجحي"  ــــ ـــة في حضـــ و و"الكور" هو الرأسو م طقـــ

نفســــه بمصــــيبة من على ويضــــر  هذا القول ملن يلســــ   

ــ ع يديه  ــ ــــهو   جنيفصـــ ويقابله في املعنى املثل   ا على نفســـ

 ((.يدااا أوكتا وفوك نفخ  ))العرب  الشه ر 
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37 
ضاف "

ْ
غ
ُ
ه يف م

 
ص
ْ
ق
ُ
 ح

ُ
ص
ْ
 "ورخري من باع يف أم

ـــــــاف" هو قم  ـــــــي و و"املغضـــ ـــــــه" أي جزء بســـ  "ُحقصـــ
 
ع من ط

 
ُ
ــــــحم ت ــــ ـــــــاة من بجزء  لع الكر  والشـــ ــــ ــــ ــاء الشـــ ــم  ُ  أمعـــ    ّد عـــ

فضـــــيل تقال القول ع د الحضـــــارم ع د ذبح ذبائحهمو ويُ 

 . ءالقليل الجيد على الكث ر الس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

38 
 "باتقع سهاله"

ــهيـلو و  ـــ ــــ ــهـاله" من اللســـ ـــ ــــ يكثر تكرارها   إيجـابيـة هي مقولة "ســـ

قال ع د الشـدائد من 
ُ
  وباملسـتقبل با  التفاؤل ب   ال اس ت

 . وأ  هللا سبحانه سيسّهل األمر ويفرجه على صاحبه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

39 
ى عليه اإلأ"

ّ
ي على من صل

ّ
 "مامصل

ــــــجـدو "اإل  ــــ  ويردد هـذا القول مـام" هو إمـام الجـامع أو امل،ـــ

ــ  من  ُ  ــــ ــــ  ســـ
ّ
و وال يتحرن بـأ  ُيظهر أنـه م مقـاليـد أمور  لغ ر ل

 ألوامر  مهما اان تابع لغ ر  
 
 .ممتثال
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40 
  "املشرتا يعلم البيع"

روس تجار الحضــــــارم الذي ي تصــــــرو  به ول من د هذا الق 

ــاوعو وهي حقيقة محاضــــرات ودروس في مهارة تســــع ر  البضــ

 في مهارات البيع ع د تقدير السعر املراد العر  به. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

41 
كر س   خموطلف أ"

ّ
 ماتذ

ّ
 "ةن

كر " و  و ة برة الخيات " هي إ املخو  " 
ّ
ــــيع  بمعنى  " تذ ّن الســـ ــ  ــ ســـ

ـــــك   أو الفــــأس أو  ــــ ــم " و  و الســـ ـــ ــــ ــّ الســـ   وهو حــــديــــد املحراث  " ة  ــ

ـــــع اإلمكـــانيـــات أ  تن ا وتطلق املقولـــة في مو  ــــ مـــام عظم تواضـــ

  العمل املطلو و ويقال 
 
  . ( (  كن  مايصّ ع با  لع سم أ   )) أيضا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

42 
" 

 
 القى لنا رجب ور

 
 ج
ْ
 ب
 
 ج

ْ
 "ب

ــــــ ع ل ـــابمعنى ه ـــا  "الق " ــــ وهـــذا القول يكثر  وعمـــل أو صـــ

ــارو  ــه لــــدى التجــ ــــــت ــــدامــ ــــ ــــــر  اســـ ــــ ــ  ويضـــ ــالبــ  في حــــاالت ا ــ

 .في الحسا  ةاملغالط وأالتضليل 
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43 
 "ةقط من الشارب تلقته اللحيس"ما 

شــــــار و وهي مقولة جميلة  ا إلى شــــــعرة التشــــــ ر املقولة ه

ــــــلح  ــــــومة ب   األقار  والر بة في الصـــ تقال في حال الخصـــ

ــــــتحق ــــ ــــــل من خطأ ال ســـ ــــ ــــــومة بين م بأ  ماحصـــ ــــ في  الخصـــ

نفس الوجه من هما  إشــــارة إلى أ  شــــعر الشــــن  واللحية 

 وأ  الت ا ل إ  حصل من أحد املت اصم   هو م ه وله.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

44 
 "جد الكالب واحد"

ـــــــا   ـــــــ اف والعروك واألنســـ أي مهما تعددت الفروع واألصـــ

 فاألكيد أ  أصلها واحد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

45 
 "بحر واحد والسمك ألوان لا"

ــــــوك بأ   ــــــارة إلى الســـ ــــــت دمه التجار في إشـــ هذا القول  ســـ

ــــــراء ولـكـن  ــــ ــــدة فـي الـبـيـع والشـــ ــــا واحـــ ــــــواك فـي مـجـمـلـهـــ ــــ األســـ

 ل عام.املعرو  م تلعو ويست دم في الحياة بشك
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46 
 وحلم الضان" ة"ياحيابك يارمضان فيك الشرب

ــارم   اهـذ  من املقوالت الجميلـة الت  يرددهـا قـديمـ   ــــ ــــ الحضـــ

ايترح اوابة   ب  إشـارة  هفيو   وبحلول شـهر رمضـا  املبارك اج 

ـــــــرا  في   ـــــــيل وما هذا إلى وفرة الطعام والشـــ ـــــــهر الفضـــ الشـــ

 والئم اإلفطار.في يتعاهد به ال اس بعضهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

47 
 "تثور ياهلل حبملها"

ــام  تقــــال هــــذ  املقولــــة ع ــــد تلــــ  أحــــدهم من آخر القيــ

 بعمل ما وهو اليكاد يقوم به ل فسه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

48 
 "بن بني بني، وبن بنتي بن الناس"

ـــــيــــــل بـعـ  ــــ اآلبــــــاء  ض "بـن" هـ ــــــا تـعـنـ  ابـنـ و وتـقــــــال عـ ــــــد تـفضـــ

ــ   ــــ ــــ ع ــد    ا واألمهــات أب ــاء أب ــائ م على أب ــاء ب ــا  مو وتقــال أيضـــ

ــــــلبه من    حفيد  معاقبة    األجداد جرأة بعض     اب ه بأنه من صـــ

 ويتحاش ى ذلك مع أب اء ابنته.   فيعاقبه باعتبار  اب ه 
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49 
 "سخى بكأما "

ـــاح    من العبارات الجميلة    هذ   ــــ الت  يقولها من ُيالم من صـــ

ا بتقـديمهـا لوال محبتـه لـه.   مـا   ب ـدمـة لـه تكلع معـه     ـاا  ُملزمـ 

 أبو ماض  :   ا وفي الصحبة قال الشاعر إيلي 
ــــــــــــزل البـــــــإني إذا ن ــــ ــــــــبص الُءــ  ذي ومبخليبـــــــعنه بناج ُتـــــدافع  *  احيبــ

ــــالع ُهــمنكب وسرتُت  *  بساعدي الضعيُف ساعدُه وشددُت   مبنكيب رُيـــــــــ

ــُه ــ وأرى مساوئــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُه  * أني ال أرى ــــــكـــ ــــ ــــــ ــــ  وإن مل تكتــــِب وأرى حماسنـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

50 
 "ال غباك الشار خترب صغري الدار"

ــــة الــقــو  ومــعــنــى ــــك إ  أردت مــعــرفـــ ــــــ ــ ءل أنـــ ــــ ـــد  شـــ عــن أحـــ

 صغ ر السن في البي .فسي برك به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

51 
" 

 
 القى م

ْ
 س
 
 ك
ْ
 "عمىأ ة

ــــــع   ــــ ــــــر  لوصـــ ــــ "الق " تعن  عمــل كــذا أو قــام بكــذاو ويضـــ
 بمســـــكةاللشـــــ يه جاء و و امأو شـــــ  ء تشـــــ ث أحدهم بأمر 

ا ما األعمى   على مابيد . تكو  مسكته شديدةإذ دائم 
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52 
  ةبه اجلنبي اللي"

ُ
 ما يهاب الك
ُ
 د
ْ
 "م

" هي الخ جرو و"الكـــدم" اللكمـــة على الوجـــه أو ة"الج  يـــ 

ـــد  تع ــة خ جر ال يــأبــه  ــــ ــــ ـــدو واملعنى أ  من بجســـ ــــ ــــ الجســـ

ــاســـعة عابرة بضـــرب  في األلمو وتقال هذ  بين ما  للفرك الشـ

في مصــــــيبة عظيمة  املرءالت  يكو    ا املقولة في املواقع 

 ثم تعق  ا أخرى أصغر من ا فال تؤثر به.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

53 
م بك "

ّ
 "خملوس صبحأمن حتز

ــــك" بـمـعـنـى  ــــد"تـحـّزم بـــ ــــكو و"املـخـلـوس اعـتـمـــ " هـو عـلـيـــ

الـذي ال  للرجـلو وتقـال هـذ  املقولـة العـاري من املالبس

 ُ عتمد عليه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

54 
 "كسرو ظهري ن إوهلي أ"

ــــــر  للحـــث على  ــــ ــــــلـــة وهو من املقوالت الجميلـــة ويضـــ ــــ صـــ

 أو تقص ر.وإ  جاء من م ضرر  الرحم
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55 
سن البضاعة"

ُ
سن السوق وال ح

ُ
 "ح

ـــــاد وهــذ  من مقوالت  ــــ ــــ ــا ع ــد كســـ التجــار الت  يرددون 

ــــوك  ــــ ــــ ــــليمـــة في املعنى الســـ ــــ ــــ و وهي من املقوالت   ر الســـ

ــــــل ف ــــــوك  ))أ  ُيقال من هذا القول األفضـــ ــــــن الســـ ُحســـ

 .((وُحسن البضاعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

56 
 "عور وشارف من خلفه"

ـــارف" أي يُ أي "عور"  ــــ ــــ ــــ طــــــل" و"الخلفــــــة" هي أعمىو و"شـــ

طل  ال افذةو وســــــياك القول  ســــــل كر فعل األعمى الذي يُ 

الفعـــل اونـــه لن من ال ـــافـــذة على أنـــه لن ينتفع من هـــذا 

ايرى شي  و فيقال القول في املواقع واألحداث املشا  ة.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

57 
 "اهلم هم الدين والوجع وجع العني"

ــــاحبه ويدعو    هي مقولة تحذر من الدين وأنه هم   ــــ على صـــ

 اس.إلى تج به لتج   املهانة واملذلة من ال  الفرد
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58 
مك القسم  "من

ّ
 "قال عني الذيب ؟ياعلي ةعل

ــــــوجة من الخيال بأنه اجتمع ذات  ــــــة منســـ لهذ  املقولة قصـــ

ــــــــ  ــــد والذئ  والثعل  على فريـســ ــــ ــــد  ة يوم األســـ ــــ ع األســـ
ّ
و فكل

ـــمة تلك الفريـســـــ  ـــمها و ة الذئ  بقســـ ـــاوي بين مو   فقســـ باللســـ

ــم  ــ ــــد تلك القســـ ــــ  من الذئ  وفقأ  ة فلم تعج  األســـ فغضـــ

ــــم ا عي ه عقاب   ــــ ــــد الثعل  بالقســـ ــــ فأعط   ة لهو ثم الع األســـ

رضــا و فســأل األســد الثعل :  أ ل صــي  األكبر الذي األســد ا 
ــــــم  مك تريقة القســـ

ّ
ــــــمة من  :   ؟ فأجا ة من عل تعلم  القســـ

 تقال ممن يتعظ من مص ر   ر . ع   الذي . ف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

59 
 "ةذ ك ر وعافي"

 القول ع د عيادة املريض ومواساته. هذا يقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

60 
 "بتعليمهكل دقة "

 نسا .أي أ  ال خطأ هو درس يتعلم م ه اإل
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61 
 "طربانة ومعها نكوس"

ــــــمعو  ــــ من و"ال كوس" "تربانة" من الطر  والترنم بما ُ ســـ
قـــــال هـــــذ  االنتكـــــاسو 
ُ
ــــــ   منفي العبـــــارةوت ــــ ــــ  ايكو  متحمســـ
ـــــــ  ء ما  ـــــــاعد  الظروفلشـــ فترا  ي دفع على القيام به  وتســـ

 لفعله.بكل حواسه وتاقته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

62 
 "كل شدق وله رزق"

ــــــدك "  وهي المة عربية  مما تح  الخد  الفم جان   " هو الشـــ

ـــيحة  و  أ  ال م لوك له ر قه املقدر القول  عن  و وهذا  فصـــ

ا بن أب  الدنيا في الر ك ا وقد أورد الشاعر   فقال: أبيات 
ــــومن ظّن أنّ  ال ــ ــ ــــه نفســــد كذّ بتــفق  * ٍة ــرّ زق يأتي حبيلــــــ ــ  وهو آثُم ُهــ

ــــوآخر ي  * السُّرىال ينام عن يفوت الغنى من  ــأتي رزقــ ـــ ــــ ــــ ــــــوهو نائ ُهـ  ُمـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

63 
 "العود الواحد مايرشن النار"

ــــــن ال ـــار" أي يوقـــدهـــاو والقول يقـــال في الحـــث على  ــــ "يرشـــ
 والتعاو  ب   األفراد.ضد التعا
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64 
 "لي تكالهاللي تباله وقوتك الثوبك "

ــــل حكم  ــــذا القول من جميـــ ــــذيو وهـــ ــــا تعن  الـــ "اللي" ه ـــ

ــا  بـأ   ــــ ــــ ــارم في تجـار  م وحيـا  م وهي تحـث اإلنســـ ــــ ــــ الحضـــ

 يكو  مطعمه ومشربه ومل سه من عمل يد .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

65 
لون "

ّ
 "أهل السال يف سالهم وأهل العبادة يص

ردود أفعال  ع دما تلباين   وهو بي  من الشـعر ُ سـلشـهد به 
ـــــوع واحــدو بمعنى أ  اــل  رجل    ــــ ـــــــا  يفكر  إ حول موضـــ ــــ نســـ

ــــــ  مـا يرا  هو  ــــ ــــــ  فكر  وثقـافتـه واهتمـامـاتـه بحســـ ــــ و  وبحســـ

 ((. على ليال  الٌّ  غن   )) والبي  قري  من مقولة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

66 
 "قايس عشرة واقطع مرة"

س من أخــــذ القيــــاسو ويقــــال القول في  "قــــا س" بمعنى قم

ــاور  ــ ــــ ــــ ــــ ــــأ  يــ ــطــ  املــرء ويشـــ ــــل بـــ ــــاة والــعــمـــ مــواقــع الــحــيـــ

 
 
 بال تردد. ويست  ر ولكن إ  عقد أمر  ي فذ
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67 
 "ال لك وال لولدك ،مال يف غري بلدك"

يردد الحضـــــارم هذ  املقولة للحث على التمســـــك بالوتن  

ــــ  إليه  ــــ ــلثمر الرجل ماله في بلد  األم الذي ُينســـ ــ ــــ وأ   ســـ

 وأال  ستوتن بلد الغ ر فه  لن تكو  له وال لولد .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

68 
 أمن كثرو "

ّ
 "لصحابه ما جتم

ــالـــة" وهي تقـــديم الجميـــل ل خرين   ل" من "الجمـ ــّ ــا تجمـ "مـ

ــــــحــابــه يزيــد عليــه  ــــ ع ــد حــاجة مو واملعنى أ  من يكثر أ ـــ

ــــــل ملرحلة ع ء مجاملة م وتقديم  ــــــيصـــ الخدمات لهم وســـ

ا   ذم ه تقصـــــ ر تجا  أحدهم ســـــيعت  عليه و  اأنه إ  بد

 في حياته.عليه  االلت اماتست يد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

69 
 "إذا بليت يافصيح ال تصيح"

ما وع د   ءالذي يدعي مقدرته على شــ  الرجلويطلق على 

 حمد عقبا .يت فيذ  يقع فيما ال 
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70 
 "ضان خذ حقك يارم"

قـــال 
ُ
 أحـــدهمهـــذ  املقولـــة في املواقع الت  ي فق في ـــا ت

ــــــراء الماله اله في  ــــ ــــــيو شـــ ــــ الو ترّيث لكا  قد وفر شـــ من    

و وذكر رمضــــا  في املقولة فيه إشــــارة هاملبلغ الذي أنفق

ــــيل ي فق فيه إلى  ــــهر الفضـــ أكثر من   ر   ال اسأ  الشـــ

 من أشهر الس ة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71 
 "للذيب من شاهد قال ذيلي اقالو"

من املقوالت الــــــدارجــــــة والت  تقــــــال في املواقع الت  وهــــــذا 

ـــــهد  ــــ ـــــلشـــ ــــ ــهادته مجروحة  بآخر  ا في   الرجل  ســـ ـــ ــــ اأ   فيهو شـــ

 يطل  شهادة اب ه 
 
 . أو أخيه مثال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 
 "النا على نص بطني وطني وطني"

عت ا  من أقوال الوالء واال  يوه "لو ك  ""النا" ه ا بمعنى 

 بالوتن مهما اان  الظروف وامل غصات.
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73 
مل"

ُ
 "ةمجال ةاجل

ــــــود ه ـا بأ  البيع بالجملـ  ــــ ة وهو من أقوال التجـار واملقصـــ

ــــــتفيـــــد م ـــــه  ــــ ـــــــاعتـــــه  الطرف  و ســـ ــــ ــــ ــاوع اـــــل بضـــ في يع البـــ

 ويستفيد املشتري أل  الثمن في بيع الجملة م اس .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

74 
 "غاريمعلى املرزق احملاريم "

ــــاريــم" أي املــحــرومــ ــ و ــــاريــمو "املــحـــ ــــانــ ــ و  ""املــغـــ هــم املــجـــ

ــــــه من  أحـدهمحرم ع ـدمـا ي  هـذا القول ويقـال عـادة  ــــ نفســـ

  ور ك التمتع بمــا لــديــه من مــال 
 
  في جمعــه ثم يموت  عــم ت

 
ُ
ــــــرف  ه ألب ــــاء  ويورثــــ ــــ ــــــ و  التصـــ ــــ ــــــرفو   هفيــــ ال يحســـ ــــ فيســـ

 بال جهد أو تع . عليهحصلوا  ألن مويبذرو  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

75 
 "متطر فوق حبر"

ــــــول الغن  على مـــال فوك  ــــ ــــــر  هـــذا القول ع ـــد حصـــ ــــ يضـــ

 مالهو فلست دم في املواقع املشا  ة لذلك.
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76 
  "املكــان باملكــني" 

تجار الحضــارم وهي للتأكيد أ  هذ  املقولة من بليغ وصــايا 

ـــــر  فـإ   ــــ ـــــرف عليـه ويبـاشـــ ــــ ا  الـدـاا  بمن يقوم ويشـــ ـاا  ذكيـ 

ا اا  ال جاح  ا م تج  ا أمي   وإ  اا    ر ذلك فســـيكو    و فط  

 العكس وإ  توفرت أسس ال جاح األخرى. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

77 
 "أبوه الدولة"

ـــــــاحـ  ال فوذ والعال ــــ قـات هي مقولـة تطلق على الرجـل صـــ

ــــــلطة مل ــــــحا  القرار في الســـ ــلة بأ ـــ ــــ قدرته على ومن له صـــ

 تسي ر أمور  وتذليل الصعا .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

78 
ل سعد

ّ
سها" ه"من حب

ّ
 ينف

بعمــل  الرجــل افي املواقع الت  يبــدأ في ــ  هــذا القول  يقــال

ــــار ال ع ـــهليتممـــه    ر  يبحـــث عن ثم ــــ ــــ و فـــاملعنى بـــاختصـــ

  .ءما ال تستطيع إن ا تعمل
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79 
 "محاري يعرف الدار، محار حبمارإنه "

ــــةو   ا في عمليات املقايضـــ هذ  املقولة من مقوالت التجار قديم 

وتقال في إ  اا  ما ســـيحصـــل عليه الرجل يلســـاوى مع ما هو 

 رو   عليه. تح  يديهو بل أ  ما يملك أفضل مما هو مع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

80 
" 

 
 قربعة يف ت
 
 "كن

ــقـــرع  ـــــــوت الـ ــــ ــعــــــة" صـــ ــقـــربـ ــى "الـ ــلـ ــعــــــاد  عـ ــ  املـ ــتـ ــ  و و"الـ ك" هـــو   ــــ

أو من    الصــــ دوك من املعد و وتقال في من هو قول بال فعل 

 ((.  وبعة في ف جا     )) توافق  و وهي  ردة فعله ليس  كما ينبغي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

81 
 "الظبي يف البستان"

 
ُ
من ا ه   ر  في حضـرة جماعة أ  شـي   نبّ قال ملن أراد أ  يُ ت

ـــاربه  ـــريح  لقمته وقع على لحيته أو شـــ ـــر   دو  تصـــ له  مباشـــ

ــتا    ))له: ول فيق ــ ــــ ــــاحبه   ((الظ   في ال ســـ ــــ   ويمرر في لبه صـــ

ــــــ  ء العـــالق ــــ   يـــد  على وجهـــه إل الـــة الشـــ
 
ــــــلـــه ابـــ  ))قـــائال ــــ نشـــ

  ((.بالخمس الفردا  
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82 
ا سنإ"

ّ
 "الّ ماخالّ سومإو ةم

ــــــ ـــــ  ــــ ــــــ ـــــة الجـــــد و وة"ســـ ــــ  " هي ســـ
ّ
" تعن  لم يتركو "مـــــاخال

ـــوم" هو  ــــ ـــل ب   املزارعو  الرملي الحاجزو"الســـ ــــ الذي يفصـــ

ــــــ  في والقول جـــــاء ــــ ــــــيـــــل وصـــ ــــ   ع ـــــدمـــــا ع الســـ
 
 غيـــــ  تويال

ايترك  الوع دما يأت   تجد  األر ف ــي   ال إاألر   على شـــ

 .  في مثل هذ  املواقع  املقولة تقالو فجرفهقد و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

83 
 "من شاور ماقتل"

ا  تقال فيمن  عر   ـــــه بل   أمر  ــــ من الواج  عليه عدم عرضـــ

و واملعنى  عر  عليه األمر فعله مباشــــــرة دو  أخذ رأي من  ُ 

ا ماك      تلب  املشورة. أنك إ  ك   ت وي الفعل حق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

84 
 "لم سويد يف اخلريف حالأ"

ــــويد" هو نوع من الطيور اليؤالو ومعنى القول أنهأ"  م ســـ

 ع
ُ
 باح املحظورات. د الضرورات ت
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85 
 ما سنة وال قحشنا تراب"إ"

ــ ا" بمعنى أخذنا وتســـت دم الكلمة عادة ع د أخذ " قحشـ

ــــــق من الطعام ب ــــ ــــــت دم في قاع القم ما لصـــ ــــ درو والقول  ســـ

ــــحو و  ــ  ء بكثرة وفجأة  شـــ ــ هو املواقع الت  يتوفر في ا الشـــ

 سوم ))قري  من القول السابق 
ّ
 ماخال

ّ
 ((. اّما س ه واال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

86 
 "إن حلق غداه ماحلق عشاه"

ــــــع الفق ر املعــدم الــذي بــالكــاد يجــد   ــــ يقــال القول في وصـــ

ا  ((. دا  مايلحق عشا   )) قوت يومهو ويقال فيه أيض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

87 
 "من أمه يف الدار قرصـه حـار"

لقيمــة الوالــدة في املب ل بــأ  من أمــه التزال  اوتقــال تقــدير  

ــــــعــاد  ــــ ة على قيــد الحيــاة فحيــاتــه ه يــة ويجــد الراحــة والســـ

و فمــا توفر  الوالــدة ألب ــائ ــا من رعــايــة واهتمــام الوجودهــ 

 . ال يضاهي ا به أي أحد
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88 
 "جتارة بقانون  أوما حراثة بقوة "إ

هذا من أجمل وصـــايا تجار الحضـــارمو فالقول يحث على 

ــــل مجاالت تل  العيع  ــــ اختيار مجال   يرو  أن ما أفضـــ

ــارةو  ــا الزراعـــة والتجـ ــــــو  املتجـــه و وهمـ ــــ ــألليوصـــ ــة بـ   زراعـ

  ــــا متوقع على القوة والجالدة فحراثــــة األر  نجــــاحــــه 

ــــا   ــــا  اليمتلكهـــ ــــإ  ـاــ ــــد و فـــ ــــ  قوة في البـــ ــــا تتطلـــ و راعة ـــ

ا فال فــالتجــارة ال تتطلــ   ذلــك ولكن عليــه أ  يكو  ملت مــ 

 ي الع في تجارته شريعة هللا وال أنظمة البلد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

89 
 غاب جنم ظهر زاهر" ن "إ

ــــــــ " اهــر" هــو اــوكــــــ  الــزهــرةو والــكــوكــــــ  أكــب  ــــ ــــ ــــ ر مــن الــ ــجــمو  ــــ

 هللا بتوفيقه األحسن.   سيأت  واملقصود أنه إ  ذه  الحسن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

90 
 "يف سوق البصل ةماحد داري بسعاد"
 ويطلق هذا القول على املرء املغرور املتكّبر.  



 

- 47 - 
 

 أقوال الحضارم 

 النسخة اإللكترونية 

91 
 ز"ــة عاجــ"زعب

 
 
شــياء من مكا  إلى مكا  األ صــع فعل نقل " عبة" المة ت

وتقال هذ  املقولة ع د نقل أحدهم ألشياء يصع  آخرو  

هــــذا ا  ال يتكلع   هنقلهــــا مرة واحــــدة ولكن يجة ــــد بفعلــــ 

مرة واحدة ضـــرر ما  لهامرة أخرى فينتج عن نقله العودة 

 ألكثر من مرة بل ظيم أفضل. نقله لها اا  ليكو  لو اا 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

92 
 "هماتضحك على الضان ةالشا"

ــــــ رو فتيأل  ال ــــ ــــــيلقيـا  نفس املصـــ ــــ قـال هـذ  املقولة  مـا ســـ

 كالهمـاوـاا  أو امرأة من أخرى  رجـل من آخر ع ـدمـا   زأ

 .الس  ء سيلق  نفس املص ر
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

93 
 ن م  "ما م  

ْ
 هل
ْ
 "ل

ــه إلى هللا  ــا  يقول ال إلـ ــد  في املكـ و واملقولـــة تقـــال  تعن  أنـــه ال أحـ

 صوت أو م لوك أو حياة.   ع د ولون مكا   خال  ال يوجد فيه 
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94 
 قام من النوم "الزين زين ولو

 "والعيف عيف ولو تكحل كل يوم
 

أو  اأوســــــي     االمة "عيع" بالل جة الحضــــــرمية تعن  قبيح  

ا الطي  جميل وال   ء  الشــــ أ بمجمله القول ومعنى  وردي  

 مهما تم تجميله. ء    ءتجميل والس  ليحتان ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

95 
 "قامة وعل والفعل فعل ثعل ةالقام"

"الثعل" هو الثعل و والوعل  و وقامة الرجله ا  "القامة" 

الذي يوحي  في وصــــع الرجلمعروفو وتقال هذ  املقولة 

 فعله. فيفضحهبغ ر م بر   مظهر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

96 
 "إيد مع إيد شي وإيد حلاهلا ماشي"

يــــدو وهــــذ  املقولــــة الجميلــــة تقــــال للحــــث على ال "إيــــد" بمعنى 

ــــد والعمل الجماعي فاليد بمفر  ــــ ما تفعـله  ها ال تفعل د التعاضـــ

 . ( ( يد وحدها ماتصفق   ) ) موعة من األياديو وقد قيل مج 
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97 
 ماشلتها جبال" ةالمان"

التحــــذير من حمــــل األمــــانــــة   في مواقع تقــــال هــــذ  املقولــــة 

ـــدر لها  ــــ ـــا  يتج   ا   والحث على أ  والتصـــ ــــ إ  لم يكن    اإلنســـ

ااِإَنّا  ﴿  هذ  املقولة مستنبطه من اآلية الكريمة و و على قدرها 
َ  ا ْ َا اََِْوْل ََْ  اَم نََةاعَاَعَرضْْْْْْْْْْ ْْ َو َْل ِراَْل ْ َْجِباَْل فََِْ ِْياَ ََََْْيَاَِ َلىا لسّْْْْْْْْْ

َْاظَُلوم ًاَجُ ولًا ُْاِإنُّهاَك  ْنَس  َ  اَْلََحََلَ  ا ْْلِ  72 األحزاب  ﴾   َْلَِْشَفْقَناِم ْْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

98 
 ن زانت لهلهاإ ة"المان

 ن عابت قالوا بوزيد عايب"إو
 

لم تعد   من األمانة ويو ــــــح أن ا إ  اأيضــــــ  وهو قول يحذر 

 .في الغال بالسوء فه  لن تفيد   على حاملها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

99 
ل الكذاب و"

ّ
 "ىل عند البابإص

لو "   أعلى  ةدالللل وتقال في املواقع  ووصــــلأبمعنى  "صــــّ

 حبل الكذ  قص ر مهما تال.
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100 
 "مار وخل العود للنارثاجن ال"

ــــ ملن يتردد في أ املقولةتقال هذ   ــــ ــــدر   ء  خذ شـــ ــــ ما من مصـــ

 على أ  يبــادر و ال عجبــه
ُ
بــأخــذ مــا يفيــد  وإ  اــا  فُيحــث

 أو جهة ال يح  التعامل معها.من مكا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

101 
 "ياخس متباك"

ــــــوأ" تعن  "يـــاخس ــــ ــا أســـ و و"التمبـــاك" هو نوع من أنواع مـ

ــــــعه  ــــــفت الرجلالتبغ يضـــ ــــــفلىتح  شـــ ما  ثم يمتص ه الســـ

ــــــار  نتجي ــــ أو  ع د ا دراء فعل   ةقولال املو وتقةع ه من عصـــ

 .رجلمش   صدر من  أو سلوك   قول  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

102 
 "الرحى ترحى والطحني ماشي"

ــــ  " ه ا   ــــ  ءو وتقال في املوقع الذ"ماشـــ ي يكو  تعن  ال شـــ

ــاحبـــه  ــ ــــ ــــ االعر  قـــدي  وقـــد قـــالـــ  وبال فعـــل قول  صـــ ــ    مـ
 
قوال

امشا  سمع أ )) وهو     
 
 .((ا تحي   رى وال أ جعجعة
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103 
 "جــــاوه السنـــاوه وال"

 الحضارم القداماو  و"جـــــــــــــــاو " هي من أكبر ُجزر إندونيسيا

اان  و و الر كيقصــــــدو  إندونيســــــيا للتجارة وتل  اانوا 

ــــــفر حين ا ب   مؤيد  ومعار   ار  كا  من  عففكرة الســـ

ـــ او  وال )) في املجالسيردد   ــــ عملي في أ  وتعن   ((جاو   الســـ

ا لي من السفر  . راعة أرض   خ ر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

104 
 "أكسح ويرزح"

يقال "أك،ــــــح" من مر  الكســــــاحو و"ير ح" أي يرقصو و 

يتصــــدر ألمر  ما وهو ال يمتلك  الذي  للرجلصــــع هذا الو 

 .املقومات الت  تعي ه على فعله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

105 
 "ةجتار ةترك التجار ةخسار ةذا يف التجارإ"

ــــــــ ملن ي  ويقال  العميقة  أقوال التجار من وهذا  في عمل  ر  ـســ

 له.  ا ربح  والبحث عن   رها   ة لهذ  التجار    في تركه ما فإ 
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106 
 "جل نقحة الكوربور ل ىلإجيت "

ــــــرموتو و "نقحـة ــــ ــــــم م طقـه في حضـــ ــــ الكور" أي  "بور" اســـ

ضربة الراسو ويضر  القول فيمن جاء إلى مكا  لقضاء 

 وق  سعيد فيه إال أنه تفاجأ بمصيبة تنتظر .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

107 
 "دفرهاا ةذا بينك وبني الفقر سرتإ"

ــــــتر   لهاو أبمعنى  "دفرها"ا" هي الحائ  أو الجدارو وة"الســـ
ــار وتقـــال املقولـــة  ــــــم أمر  في اختيـ ــــ لحـــث الرجـــل على حســـ

ا بين ما.أحد أمرين وأال   يبق  معلق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

108 
 "ربد عليها من كل سيل شربت يف سهيل إذا"

ـــيول   ـــهور بوفرة األمطار والســـ ـــهيل" هو نجم مشـــ و فيه"ســـ

باألمطار ع دما ترتوي األر  أنه هو  للقول واملعنى العام 

ــــــيول  ــــ يطلق ف وعــاما للمــاء توال الفال تحتــان بعــدهــ  والســـ

 .ةهذا القول في املواقع املشا  
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109 
هم ةربعأ"

ّ
وا مجل واجلمل ماشل

ّ
 "شل

وا"
ّ
ــــــل ــــ   أعلى  ةللـــــدالـلــــ  وتقـــــال املقولـــــة وبمعنى حملوا "شـــ

 الجماعة تقوم بما اليقدر عليه الفرد الواحد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

110 
 أ"

ُ
 "خلقرضك حيث ترزق ماهو حيث ت

ت  يجد  باألر  والبلد ال اإلنسـا قولة ترب  والء هذ  امل

در قــه   ــا ال الت   ـــا  ــافي ُولــم ــــ ــــ أ  يرتحــل   و وأ  على اإلنســـ

أر  ال يجــــــد ر قــــــه   ــــــاو وكمــــــا قــــــال املولى  أال يبق  في و 

ُشو اِفاَمَ  ِكََِ  ااا ْ َْجَباَذلُوًلا َ مْاُهَوا ّلِذياَجَعَلاَلُكمُا ﴿ سبحانه
 15امللك  ﴾  ْلَُكُلو اِمناجِ ْزِقِهاۖاَْلِإلَْيِها ل ُُّشوجُا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111 
 إ"

ّ
 "ةذا انقلد مسلف انفتحت سد

ـــلع" هو امل  لقو و"امل أ معنى "انقلد"  ـــــــ مر بي ســـ ــــ ــــ ـــــــ ن بيلي ــــ ــــ ــــ نو  ــــ

ـــــر   ــــ ع ــد نزعــان ظهــار التفــاؤل وعــدم اال إل هــذا القول  ويضـــ

ــــا  وهي مقولة تعن   و ما  ة د ــــــــ عو  أو مساع  اع ــــــــ انقط  ــ ــ ــ ــ ــ   في مع اهــ

 إ  ضاق  سل فرن. 
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112 
 له""الصقر لوح له والثور بوح 

وفي املجتمع العرب  مقولة معروفة في املجتمع الحضــــرم  

ــــــكـــل عـــام و  ــــ إيمـــائـــات من  الرجـــلال يفهم تقـــال ع ـــدمـــا بشـــ

ــــــواء ا ــــ ــــــوع بين ما يريد  لقولية أو الفعليةأمامه ســـ ــــ في موضـــ

قريبة صـــــاله له دو  التصـــــريح الوا ـــــح بهو وهي مقولة يإ

 .((باإلشارة يفهم  اللبي  ))املثل العرب  الشه ر  من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

113 
به"

ْ
ق
ُ
 "اجلوع بالع

"العقبـــه" بمعنى الخلود إلى الراحـــةو ومعنى املثـــل أ  اـــل 

 بثم ه فثمن الراحة وعدم العمل الجوع.  ءش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

114 
 "قليل من مالك يعزك"

 فق في ــــــا يُ  يجــــــ  أ  ة تقــــــال في املواقع الت مقوـلـــــ وهي 

االفرد شي من ينتظر  وأالمن ماله ليكرم به وجهه وأهله    

ا  بال مقابل. أحد شي  
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115 
فك ياحيك بالسناوإ"

ّ
 "ةيش عر

ــــــ او  ــــ ــــــيجو و"الســـ ــــ " هي عملية نزح ة"الحيك" هو  زل النســـ

ــــــع ب   العمل   فتقــال  ــــ ـــاســـ ــــ ــــ املــاء من الب،رو وأل  الفرك شـــ

 ة ع د قيام أحدهم بعمل ليس من ت صصه.املقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

116 
 "تكتب يف صنيف محار"

ــــــنيع  ــــ ــــــح األول "الصـــ ــــ " هو الخـــدو واملقولـــة يقولهـــا ال ـــا ـــ

ــــــح وال  ــــ ــــــوح الــذي ال يبــالي بــال ــا ـــ ــــ ــــــع امل صـــ ــــ ل خر في وصـــ

يحة فيقع فيما تم تحذير  م هو بمع ـ  أنك ت صح بال ص

 من ال يفهم وال يتعض وال يبالي بال صيحة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

117 
 "مىت خلقت يانصر قال البارح العصر"

وخاصــة صــغار  البعض يطلق هذا القول للتقليل من شــأ  

ــائ م العلم أو املقــــدر  ـــــن ع ــــد ادعــ ــــ ــا وهم  فعــــل  على  ة الســـ مــ

قال  الب  
ُ
 لهو وت

 
 . من كبار السن ملن هم دون م  ا ليسوا أهال
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118 
ر اهللإ"

ّ
م اهلل بع مبا قد

ّ
 "ذا وصلت وسل

  وتقــال ع ــد تحقق أمر مــا بــأ    ا وهي من مقوالت التجــار  ــالبــ  

 لك. ما سيليه من جهد سلبذله هو من تقدير هللا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

119 
 "نت قاعد قم لهأذا جاك الشر وإ"

ــــات  ةوهـــــي مـــــقـــــوـلــــــ  ــــدم الـــــهـــــرو  مـــــن األ مـــ ــــث عـــــلـــــى عـــ تـــــحـــ

 واملشكالت بل مواجهة ا والسعي إلى حلها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

120 
 "التلقي لك دار ملان تلقي لك جار"

ا  ــ  ــ ــــ ــــ ــــــ   بــأ   ((ار دالجــار قبــل الــ  ))ويقــال أيضـــ ــــ فــالقول يوصـــ

ــأل املرء عن من ســـيجاور قبل ســـؤاله عن الدار الذي   سـ

ا  ـــــــعر  ي وي الب ول فيهو وقد أورد محي الدين بن العرب  شـــ

 في حق 
 
 الجار حيث قال:جميال

ــــإنَّ املهيمن  وصّ ى اجّل ــ ــاٌر لرَّبِّ النَّـــــوالُكلُّ ج  *  ار باجلَار ــــ ــ ــ ــاس  والــ ــ ــ  دَّار ــ

ــف ــ ــإْن تعــ ــ ــ ــ ـــــدَّى ع ليِه جـــــ ــ ــ ــ ــ ــــالع ف  * اُره فلُه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــُو واألخـ ــ ــ ــُذ آثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــثبآ ًاارـ ــ ــ  ار ــ
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121 
 ةقبلت تنقاد بالشعرأذا إ"
بها سالسل"أن إو

ّ
 دبرت تقط
ـــــع حال  قهذ  املقولة من أ ــــ الدنيا وال الحكمة والت  تصـــ

ــــــهـاإمع ال ــاس بــأن ــا مقــدرة بتقــدير هللا في إقبــالهــا و  ــــ  عراضـــ

 وما في ا من خ ر وشر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

122 
صر شحمه"

ُ
 "تيس ولو ق

يضــــــر  هذا القول في مواقع التفاخر بالنســــــ  ولو اا  

ا. ا معدم  ا أو فق ر   صاحبه ضعيف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

123 
 ح"أ"من بغا الدح اليقول 

ـــــــل إلى هــدفــ  هــذ  املقولــة تقــال ــــ بال ع ــاء  هملن يريــد أ  يصـــ

  إليه الوصــــــول وجلد وصــــــبر ف
 
ويتطل  املثابرة ليس ســــــهال

ـــبر والجلد وت ــــ ـــتك  منقال والصـــ ــــ ـــعوبة   املقولة ملن  شـــ ــــ صـــ

 .في الحياة وع اء الطريق
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124 
 "إن غلبوك بالفلوس اغلبهم باجللوس"

ــــــبر وا هــذ  ــــ لجلــد  من مقوالت التجــار الت  تحــث على الصـــ

ــــــ    ــــ ــــــحـــا   على العمـــل وعـــدم ترك مجـــال للم ـــافســـ ــــ بـــان،ـــ

 الرجل من السوك وتركه لهم وإ  اانوا هم األقوى.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

125 
ر قال ذا"

ّ
 "ولد من؟ إذا تعب املزم

مر" هو حـــــامـــــل املزمـــــارو هـــــذا من املقوالت الطريفـــــة "املزّ 

  د تعذر أحدهم استكمال عمل ما لتعبه واليريدوتقال ع

ر بأي عذر  
ّ
أ  يكشـــع تعبه وهجز  أمام من حوله فيتعذ

 قري  ال عالقة له بأصل العمل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

126 
امأ"
ّ
 زام ي

 
 ي ما حد ق
 
اميد

ّ
 "م قد

ــــــود أنــــــه في عهــــــدي ك ــــــ   ــــ " ام " بمعنى عهــــــديو واملقصـــ

ــــــ  ال ـــاس و أ ــــ ــة أقـــدرهمأقواهم و نشـــ و ويقول هـــذ  املقولـ

اعادة كبار السن ملن يصغرهم   .س  
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127 
ن"

ّ
ن متك

ّ
 "من ترك
من مقوالت التجار الت  يوصو  العميقة هي هذ  املقولة 

للسـوك وبدء تجار  م    ا املبتدئ   في التجارة ع د الب ول

ا واألراــا  بــأ  يتلمس الرجــل الــداــاك   الت  تقع في الزوايــ 

ــا  ــا اون ـ ــائن لهـ ــة الزبـ ــــل املواقع من حيـــث رؤيـ ــــ ــــ ــاأفضـــ  وألن ـ

 .السوك تكشع حركة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

128 
  " زنادهاء بزاده ومـج "

ــــــر   وعــــّدتــــه أي" اد " بمعنى تعــــامــــهو و "مزنــــاد "  ــــ ويضـــ

ا للرجل الذي يج ا بكل مايلزمه.ـالقول وصف    ء مستعد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

129 
 "ال همتك الدنيا فرش ثوبك ومن"

   ا  التفكر  ا تكالب  عليك الهموم ومعنى املقولة أنه إذ 
 
كث را

 واخلـد إلى ال وم 
 
ـــــعـ  معـالجتـه اليوم  ودعهـا جـانبـا ــــ و فمـا يصـــ

 له في اليوم املوالي. 
 
 سيفتح هللا عليك حال
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130 
ب"

ّ
 "من باع جن

ــــــراء بأ  الباوع هو  تقال هذ  املقولة في حاالت البيع والشـــ

ــــــاح  القرار األخ ر في  ــــــرف   ا وصـــ ــــــلعة واملتصـــ مالك الســـ

 خسر هذ  امل  ة.تمام عملية البيع فإ  باع إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

131 
نه"إ"

ّ
 ذا بغضت صاحبك دي

ــــحبته لك ر ب  م  إذاواملعنى  ــــ ــــق  من  ـــ ــــ االبتعاد من ضـــ

ــــه   ــــ ــــ  ع ــك فــأقرضـــ
 
ــــــ  إذ أ   مــاال ــــ ى املــدين في الغــالــ  يتحــاشـــ

ارا  يتالي لن اله وبمقابلة ومواجهة دائ   ه.أمام كث ر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

132 
 " من كل مخري آل باعطوه يغني هلم قدر صوتني " 

ــــرميةو و ــــ ــــم عائلة حضـــ ــــ "الخم ر" كما ذكرنا "باعطو " اســـ

اآ ــ  ــــــرميــــ  املخبو اتمن  هو نوع  نفــ ــــ و واملعنى العــــام ةالحضـــ

ا أو فـائـدةللمقولـة هو من  من قوم فاليتردد في  لق  تقـدير 

 خدمة م ع د احتياجهم إليه.
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133 
 برقع تولسنة ح  "

ْ
ـت
 
ـق
 
 "لـ

ــا   ــــ ــــ ولـ " أي أصـــ ــــــ ـة" جـائـ  ه ـا بمعنى ع ـدمـاو و"حم ــــ "ســـ

 ــذا القول وُيعّبر  لو و"لقــ " بمعنى ارتــدتو عي ي ــا الحو  

ــــــد عمله  بعمل   املرءم قو ي  ماحي  في توقي  خات ء فيفســـ

ــة لم تكن  ــاة جميلـ ــــة أ  فتـ ــــ ــــ ــار و ولهـــذا القول قصـــ ــاختيـ بـ

و  تغط  وجههـــاو واملعروف أ  البرقع  
 
يزيـــد العي    جمـــاال

 
ُ
ال  عرفها   ول اضطرت لل س البرقع ا صيب  بالح  وح   أ

ـــد ـــا  التو  وأحـــ ـــل اآلخرين فكـــ ـــذي جعـــ ـــات ء الـــ ـــ  الخـــ قيـــ

 . عيبو  عملها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

134 
 "صبه ماء رده ماء"

 هي مقولة تقال ع دما تلشابه األمور أو املواقع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

135 
 "سعيد خو مبارك"

 أي كال األمرين ملشا  ا  وهو قري  من القول السابق. 
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136 
  "امليت مايسمع قرحة البندق"

"قرحة" أي تلقةو و "الب دك" هي الب دقيةو واملقولة حجة  

ــبة في مواقع من ُيالم على  ــ ــــ لم عدم إبداء ردة الفعل امل اســـ

او  تجاهه  املطلوبة تم ح صاح  ا أي فرصة إلبداء ردة الفعل 

 ((. إذا جاء القدر ُسل  السمع والبصر  )) وكما يقال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

137 
 "تلقي الكوبره بالوجه الشوم هيا"

  العروسو ةمزّيـ ــــ "هي الكوبر و"اذا تفعـــــلو " مـــــ تلق  هـيــــ ا"

ــــــخــا  أوعـادة في ا ويقــال ــــ ــــــيــاء أو املواقع  ألشـــ ــــ الت  األشـــ

ــين ا من  ــابه  ـشـــ  حقيقة اال غ ر تحســ او وهو مشــ  للمقولةي  

 ((.ال يصلح العطار ما أفسد  الدهر  )) املعروفة ةالعربي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

138 
  " هل بالدليلال"

ابةو ويضـــر   
ّ
رشـــد وفي هذا القول الخط

ُ
ــد به امل "الدليل" يقصـ

 ع د تل  الزوان من األقار  فاألمر اليحتان لوساتة. 
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139 
 "ذا عدمت العطا التعدم الرضاإ"
ــــتطيع تقديملن  هذ  املقولة قالت ــــ ــــاعدال ســـ ــــ في ما  ةم مســـ

عن فعلى األقــل يبــدي المــة تيبــة ملن هجز موقع مع   

 ما قال املت   :وكو له املساعدةتقديم 

 فَلُيْسِعدِ النُّْطقُ إْن مل ُتسِعِد احلاُل  *  اُلــــــــــــــــــــالخ ْيل  ِعند كَ ُتْهديه ا و ال م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

140 
 "قنيذقن وال ذألف "

ــــــه  ولــة في املواق تقــال هــذ  املق  ــــ ع الت  يفتــدي   ــا املرء نفســـ

ـــة   ـــة من املقولـــ ـــة قريبـــ ـــك وهي مقولـــ ـــا ال يملـــ ـــك ومـــ ـــا يملـــ بمـــ

 ((. أنا ومن بعدي الطوفا   )) املعروفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

141 
الني قلنا ذا قالوا إ"

ّ
 "آمنيوال الض

دو   االرأي له ويلبع اآلخرين دائم   من  يوصع   اهي مقولة 
ـــ  تفك ر ـــ ـــوت قومه ا و ويقولها أيضـــ ـــ ـــوته مع صـــ ـــ ـــم صـــ ـــ من يضـــ

 إشارة إلى دعم صوت الجماعة وعدم االنشقاك عن م.
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142 
 "انت حتات اللخم انا مثلك واطم إذا"

ـــــ   " لحتات "ا  ـــــمك  ال نوع من هو  " اللخم " و  و  ء هو بقايا الشـــ ســـ

ــــ   يتم تجفيفه  ــــارم بعض أتعمة م ع م يصـــ ومعنى   و  ه الحضـــ

ا وضعك سي  اا   املقولة أنه إ    . م ك   فوضعي أسوأ    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

143 
ل م وذا يكوي"

ْ
 "ذا ي ع

م" أي يوســــــمو ويضــــــر  القول لوصــــــع   لم
ع  "ذا" أي هذاو و" م

ص   الذين يتعاونا  على عمل فيتق انه بما يتمتعا   الشخ 

 بين ما. تفاهم وت ا م به من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

144 
 "اندر من الدار تلقى عز ومقدار"

ــــــتحق  ظــا"انــدر" بمعنى اخرنو ويقــال فيمن اليح ــــ بمــا  ســـ

ــام في قو  من ــا يجـــد ذلـــك من اهتمـ و آخرينأقوام مـــه بي مـ

 وكما قال الفارس العرب  ع تر  في بيته الشه ر:

ـــذا نزلإو   *  حّكْم سُيوَفَك يف رقاِب الُعذَّل ـــ ــْت بـ ـــ ــدار ذلّ  فــ  ارحل ـ
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145 
ل النخلأ"

ّ
 "ةعجم  ةو

ــــــر  و" هي نواة التمرة"العجمــ  ــــ للتــدليــل   هــذا القول  ويضـــ

ـــــــغ ر على أ  بدا ـــــــعة  ية أي عمل تكو  صـــ  وتزدادة ومتواضـــ

 بمرور الوق  و يادة الخبرة. احجم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 146 
 
 
 "أول الق
ْ
 د

 
 بعر" ةم

ــ   ــ  ّد "القـ ــــــيـــلو و"البعر" هو روث ةمـ ــــ ــة الســـ الغ م " هي مقـــدمـ

ـــــــابق س معنى اوهو ب ف واإلبــــــل ــــ ــــ  ةال  ـلــــ  ل أو  ))لقول الســـ

 بأ  ال ما هو كب ر اان  بدايته صغ ر. (( ةهجم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

147 
اه شاتيأ"

ّ
اه يوم عطيت بادب

ّ
 "نا بادب

ا " ــــــم  "بـادبـّ ــــ ــــــخص عود لاســـ ــــ ــــــر   وأو عـائلـة شـــ ــــ ا ذ هـ ويضـــ

ـــم في   القول  ـــع   ةالخ ر والثق  أحدهمع دما تتوســـ وتكلشـــ

ــــــبـة عتـا و فتقـال من بـا    ر ذلـك ــــ ال فس على   ومحـاســـ

 لها.
 
 الثقة فيمن هم ليسوا أهال
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148 
 "الليل نصوت"

ــــــامرينهذ  املقولة تحث أهل البي  أو  على خفض  امللســـ

 
 
 أرجاء املكا    عم أ  الهدوء إذأصــوا  م ليال

 
ع مُيســ فليال

وليس بحلي أ  ُ سـمع أصـوات و وسـهولة ضـوحو بالصـوت 

 املقولة.من في البي  فيتم وعظهم   ذ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

149 
له حلو وآخره قارأ"

ّ
 "و

اويقـال  ـال وبمعنى املر"القـار"  ملـال الـذي هـذا القول في ا بـ 

ــــــروع  أت  بطريق  يــ  ــــ أو كمن ُ عجــ  بــأمر  ويفت  بــه     ر مشـــ

 .حتفهه متوفي خات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

150 
 "صبعه يف عينيايدي يف امثه وإ"

ــــبعه في عين  ليعمي ا  ))ومع ا    ((يدي في فمه ألتعمُه وإصـــ

ــــــر  ــــ ـــــــاءة    هـذويضـــ ــــ ـــــــا  بـاإلســـ ــــ ا القول فيمن يقـابـل اإلحســـ

 القبيح. بالردالجميل   ويجا ي 
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151 
 "قليل دايم وال كثري منقطع"

القليـــل الـــدائم على في التر يـــ   ع ـــدهـــذ  املقولـــة تقـــال 

ــــ رة ثم ي قطعو وقد روي عن  لفترة بق الكث ر الذي ي قصـــ

عمال ما يا )) قوله   رســـــول هللا
 
 أ  ا ال اسو خذوا من األ

ل   مــ  و فــإ   هللا  ال ي 
طيُقو  

ُ
عمــالم ت

 
واو وإ  أحــ   األ

 
ل م 
 
 حتى ت

 ((. إلى هللام ما داوم  عليه صاحُبُه وإ  قل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

152 
 ذا إ"

ّ
ب املاء والكفنقبصك الد

ّ
 "فن قر

 وتقال املقولةنوع من األفاعي شــــديدة الســــميةو  فن""الّد 

ا. املحتوم ملن وقع في مصيبة كب رة مص رها     ء جد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

153 
ق عيونك يشإ"

ّ
 "لك يف املديني يامشن

" نوع من أنواع التمر املـــــدين  " مـــــا ذا لـــــكو و  " تعن   ع لـــــك إ " 

ــّ ق " و و الفــاخر  ــ ــــ ــــر   من يطيــل ال ظر   ــا عيونــك"  مشـــ ــــ و ويضـــ

 إلى ش ئ وهو   ر مؤهل للحصول عليه. فيمن يتطلع القول 
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154 
 "ايش جاب آل بسم اهلل عند آل شي هلل"

ــــــم هللا" ــــــ   ه"وو " املتعوذ من مآل بســـ و ّرك   م" املتب  آل شـــ

الصــــفات ن في  ع د وصــــع املتضــــاديهذا القول ويضــــر  

ــــــلوك وعــدم التأو  ــــ وهو بــأي حــال من األحوالو  م ئقــاالســـ

 . ))الثريا  الثرى من ينأ ))ش يه باملثل الشه ر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــ

155 
  "أخلى من ديك نهار املطر"

ـــــ  ــــ ا  غــــلو فــــالــــديــــك ترا  يجري ه ــــ "أخلى" تعن  خــــالي من الـشــ

ا من املطر دو  أ  يكو  لحركتـه فـائـدة فيطلق   وه ـاك هربـ 

ا ملن هو خال  من 
 العمل ويتظاهر باالنشغال. القول وصف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

156 
ف يف داري خري من متر "

 
ش
 
 "يف دار غرييح

 "ح  
 
ــ ــــ ــــ من التمرو وهـــذا القول يـــدعو إلى  الرديءع" هو شـــ

ــــــع الذي تملكه وأ  تزهد  وتكرم االكتفاء بالقليل املتواضـــ

 ال اس. يملكهعن الكث ر الحسن الذي نفسك 
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157 
 "يكون املستمع عاقل ذا كان املتكلم مغرومإ"

ـــــرميـــــة املغروم "  ــــ واملعنى أنـــــه  و هو املج و   " بـــــالل جـــــة الحضـــ

ا بم  ا  العقلو فإذا اا  املتكلم    يكو  الكالم مو  يج  أ  ن 

ا.   ناقد 
 
 ال  عرف مايقول فيج  أ  يكو  املستمع عاقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

158 
بونا ال ذا ماإ"

ّ
قوناعاد باترك

ّ
 "تدح

بونــــــا"المــــــة 
ّ
ــــــتم "ترك ــــ أو   قــــــة من الراو  على املركبــــــةشـــ

  "تـدّحقونــا" وو ال ه ـا تعن  "عـادال "والمـة  وونحو الخيـل 

ــــــو  ــــ ــــــر  في للقول واملعنى العــام  وانــ تعن  تــدوســـ ــــ   الــذي يضـــ

ــــاعدةتبيب ل  ــــ ــــ   في   قديم املســـ ــــ آلخر فعلى األقل اليلســـ

 .ضرر عاقته أو إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

159 
  "عز القبيلي بالده" 

ـهذ  من املقوالت الت  تعز  من قيـمة الوتن وأ  الغرـبة مهـما 

 اا    ا من مغريات سيضل   ا ش  ء من الذل واملهانة. 
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160 
 على الرضذا سقطت السماء إ"
 "ال مال راسكإبايصلك  ما

 

ع د ل القو هذا يضـــــر  "مال راســـــك" أي بأجم رأســـــكو و 

فتقال للت فيع من آثارها عام على ال اس   ضرر حصول  

 وللمواساة ع د وقوعها على الجميع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 161 
لت املاء اسفل الوادي إ " 

ّ
ل ال  ذا حص

ّ
 " عاله أ عاد تتقب

تستقبل أو توجه وجهك  و و"تتقبل" أي  ية ل اه ال ا   هي "العاد"  

ــــود أن  ــــفل    ك نحو و واملقصـــ الوادي فال  إذا وجدت املاء في أســـ

ــــول عل  ــــ و ويقـــال ع ـــد وجود الحــل  يــه تــذهــ  إلى أعال  للحصـــ

 اليس ر وتج   البحث عن حل آخر صع . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

162 
 ة"بغاها بالفاحت"

والفكـــاهـــة على من يريـــد  تقـــال هـــذ  املقولـــة من بـــا  الة كم 

ــــا بال مقابل.   الحصول على ش  ء مــ
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163 
ومإ"

ّ
 "ذا سلم العلب قل جاء الد

ـــدر "العلــ " ــــ ــــ ــــــجرة الســـ ــــ ويطلق   وثمر  ــا "الــدوم"و وهو شـــ

ا على أ ةلـــ للـــدال القول  ــــــ  ء جيـــد  ــــ ــــاس الشـــ ــــ ــــ نـــه إذا ـاــا  أســـ

 ح.صل م ه على نتائج جيدة والعكس  حيفستح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

164 
 "ذا شبعت غط شواكإ"

ــــوى " ــــ ــــيحة تعن  البطن "الشـــ ــــ  وُيقالو هي المه عربية فصـــ

ـــث القول  ـــدم  على  للحـــ ـــاس وعـــ ــــــع مع ال ـــ ــــ وجو  التواضـــ

ــ  مع  بمـــا لـــديـــك من نم  مأمـــامه التبجح ــ ــــ ــــ بمعنى أت  يـــ  او وأيضـــ

م هار مالديك من ظعدم إ ع   م افة الع   والحسد.نم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

165 
 مايلتقني"

ْ
ف
 
ش
 
 "احل

 "  "الحـشفة" هي التمرة اليابـسة وجمعها "حـشع" و "مايلتق  

ـــــهنو  ــــ ـــــقن ـبـبعضـــ ــــ ــــر  اـلـقول ـع ــــــد ـخالف أي ال ـيـلتصـــ ــــ ويضـــ

 شخص   ع يدين من الصع  التقاؤهما لحل وس . 
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166 
 إ"

ّ
يت مالك عم

ّ
 إره ون حب

ّ
 "رهن بغضته عم

و والقول من أقوال التجــار الت   ار عمــ إاهتم بــ  أي "ر عمّ "

و أعليه  اإلبقاءراد أملك ســـــواء يبما  الرجل أ    تمحث ت

 .بيعهي وي في املستقبل القري  أو البعيد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

167 
 ال"

ْ
ن ي
 
س قال احل

ْ
و
ُ
ر
ُ
اب س ذلي ما معه ض

 
  "ي

ـــــمــك املجفع الغ ر مــالحو   ــــ "الح يــذ" هو نوع من أنواع الســـ

ـــا ويطلق القول فيمن يتأج  ـــ  فيمـــ ـــل أو عيـــ ج بوجود خلـــ

ـــــــول عليهو وقد  ـــــــتطيع اتقانه أو التمكن م ه أو الحصـــ ال ســـ

 ((. إللي مايطول الع   يقول عليه حامض  )) قيل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

168 
عب منسي"

ّ
ي والت

ّ
 "انفشي وغس

ــــــ انف"معنى ي ــــاتــــ  املرأة و القول ه ــــا  ــــ أمر  بــــإفالت "  شـــ

واملعنى و شـعركأي ا سـلي  " سـ ّ "و ووعدم ربطه الشـعر

 األوضاع السي ة واالستمتاع بالحياة.العام هو نسيا  
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169 
روك التفرح"

ّ
موك التفرح وان اخ

ّ
 "ان قد

ـــــــفر وه هذ  املقولة تقال من معنى قريبة  يعادة ع د الســـ

اَِااا﴿ ةالكريم ةاآلي ى  ً  اَْلُهَواَرْ َّاّلُكمْاَْلَعسَْْْ يْْ اااْاَتْكَرُهو اشَْْْ ى  َْلَعسَْْْ
ً  اَْلُهَواَشرٌّاّلُكمْا ُّو اَشيْْ  .216البقرة ا﴾اَِْاُتُِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

170 
ه وهو نيمإ"

ّ
يت ولدك مش

ّ
 "ن حب

ه" ــّ ــــــمـ ــــ ــائمو وهو نيم" أ شـــ ــــــ    ي قّبلـــه وهو نـ ــــ واملقولـــة توصـــ

ــــــرف في إظهـار ُ  الرجـل بـأال ــــ أمـامه   هالب ـ  محبتـك الزائـدة ســـ

 له.   هوتدليل ها  ال يفسد  حب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

171 
 إ"

ُ
 ذا بغيت ت

 
 إر ذك

ُ
 لق م
ْ
 "كرن

ــ   ه إ نــ أو ومعنى القول لق" أي افعــلإ" ذكرك أردت أ  ي

امل كر  شيع ب    فعل إشارة إلى أ   ار  ال اس فافعل م ك

ـــــــرع من فعــــل الخ ر وهــــذا قريــــ  من القولم ال ــــاس  ــــ أســـ

  )) الدارن
ُ
 .(( عرفخالع ت
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172 
ك ما بىن لك قصرإ"

ّ
 ،ن حب

 "ن بغضك ما حفر لك قربإو
 

ــــــر  هـذا القول في  ــــ خ ر  رجى من قربـهالـذي اليُ  الرجـليضـــ

 أونفع وال من بعد  شر أو ضرر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

173 
 يشوف هره مجل" كل  "

ـــاوعة ع د  ــــ لديه من ما باملرء  إهجا هذا من األقول الشـــ

ا  وب    مال   ـــــور أو نقصو وهو قري  جد  ــــ وإ  اا  به قصـــ

 ((.القرد في ع   أمه  زال  ))القول الدارن من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

174 
 "عينني يف راس"

ــــــاواة املرءتقــــال هــــذ  املقولــــة ع ــــدمــــا يريــــد  ــــ ــــ   مكــــانــــة مســـ

ــــــــــ شخص ـــــ ــ ــ ــ  اا لديه    ـ
 
ـــــــــــ فيق ب ه وابنته مثال ــ ـــــــــ ـ ــ   أن ما ع د ول ـ

ــــ "ك ــــ   في الرأس ملشا  تا    أ  العي و إذ "عي    في راســــ

 في الشكل وملساويتا  في الحجم.
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175 
  "كلن يكيل مبصراته" 

ــــرة" وحدة  ــــ "يكيل" من الكيل وهو معرفة الو  و و "املصـــ

او واملقولـة تقـال في املواقع الت  يقرر   و   معروفـة قـديمـ 

  في ـا جمـاعـة أ  يت ـذ اـل من م
 
ــــــبا ــــ القرار الـذي يرا  م ـاســـ

 قرار يجمعهم.له ويشرع بفعله لعدم وصولهم إلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

176 
ي وجهه "إيده

ّ
 "تغط

ـــــر   ــــ ـــــعه املادي الرجلفي هذا القول يضـــ ــــ  الذي يكو  وضـــ

 في  نى عن أي مساعدة.وهو  احس    واالجتماعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

177 
 "النوم خري من جريم الدوم"

"الدوم" هو ثمرة شـجرة السـدر والت  تكثر في حضـرموتو 

ــــام  ــــارو واملعنى العـــ ــــك الثمـــ ــــدوم" تعن  جن  تلـــ و"جريم الـــ

ـــــل من بعض األعمال أ  ال وم في وقته  للمقولة هو  ــــ أفضـــ

 في   ر أوقا  ا امل اسبة.
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178 
ى"

ّ
اد ولو ماصل

ّ
 "باعب

ـــــــر   ـــــــك   هذا القول ع د يضـــ ـــــــ  ء ما  برجل التمســـ مهما  أو شـــ

 ال يؤكد بات ه.    اا  ظاهر   أو  اا  به من قصور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

179 
 "فرح لهان جارك يف خري إ"

على البر بــــــالجــــــار  هــــــذا من األقوال الجميلــــــة الت  تحــــــث

ــــــ ر إلى أنـه إ  ـاا   ومعنى املقولـة ه ـاو وتمن  الخ ر لـه ــــ  شـــ

ــــــرر م ــه  ترى ك م ــه خ ر فلن جــارك ب  ر فــإ  لم يــأتــم  ــــ و  ضـــ

 
 
ّ م   قـ  م

نم ال  
ا  ع  ن  ـ   ع 

 
ــــــ م  ملسو هيلع هللا ىلص ــــ ضـــ  ر 

 
ة
 
ــ ــــ ــــ شـــ اوم
ن  عـ  :  وع  مـا ال  )) ال 

 ((.  يوصين  جبريل بالجار حتى ظ ن  أنه سيورثه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

180 
ين"

ّ
د
ُ
ين ولو م

َّ
 "خاف الد

املثل للحث على تجّ    و ويضــــــر ّدين" بمعنى مكيال  "مُ 

 ما  الدين قدر املستطاع مه
 
و والعر  حذرت من اا  قليال

 بالكث ر أو القليل.الدين سواء  اا  
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181 
" 

 
 "رب الفقرمن ذرى احليلة ص

   رعو و"الحيلة" من االحتيال واملكرو و"صر "  ــــــ "ذرى" تع  

ــي ـة  ـــ ــــ ـــــ  ء واملكيـدة ســـ ــــ أي جنىو واملعنى أ  نليجـة العمـل الســـ

 . (( من عا  بالحيلة مات بالفقر  )) على صاح  او ويقال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

182 
 "بغى متره رصنوه جبذعها"

والضـم ر بجذعها  وي ربطو " أرصـ و "و واد" أي أر بغى"

ـــــــر على ال  لـــــةو   عود ــــ يبحـــــث عن من في القول  ويضـــ

ـــــــارةو كما ايعود عليه جهد  بف في أمر مغ م لقول الخســـ

 .((عو  صار فرعو   جبته )) الدارنالعرب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

183 
" 

ُ
  " مر طارفس

ــــــد   ــــ ــامرة القوم بــأ  يقصـــ ــــ ــــ يحــث هــذا القول من ير ــ  بمســـ

ــــر عن  ــــ ــاركـــــة في  ترف املجلس في الجلوس وأ  يقصـــ ـــ ــــ ــــ املشـــ

 فيجيء ويذه  حال ر   بالرحيل بال لوم أو عت . حديث م  
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184 
عت قليد ةبغاها شريط"

ْ
 "ةوق

ــــــريطـــ "و أرادهـــاو ي " أبغــــاهــــا " ــــ األولى من  ةاملرحلـــ هي  "ةالشـــ

ــارت" أوقعـ و و" الك البـا إ ــــ ــــ  الك " اإل ةالقليـد"وو  ي صـــ

ـــا  ــــــر  واملحـكـم للـبـــ ــــ ـــل في القـول  ويضـــ ـــذي يريــــــد الرجـــ  الـــ

انفسه واق فيجد معالجة مشكلة  .كبر من اة ألفي مشك ع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

185 
ع"

ْ
د اجلمع ابق

ّ
 "من اخلميس ةدردبيس ماتفن

ـعــــــ " ــــةابــقــ  ــــال " هــي اــلــمـــ ـــــــع الــحـــ ــــ دبــيــس"و ولــوصـــ تــعــنـ   "در 

ــــــر   واختال  الحــــابــــل بــــال ــــابــــل ــــ ع ــــد تفــــاقم  القول ويضـــ

 .وصعوبة حلهاحبال املسألة  كوتشاباألمور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

186 
  "يب تيسجتلي ماحيضر عند شاته إل"

 له تقال هذ  املقولة في  
 
ــّيع في ا املرء ماال ــ املواقع الت  يضـــ

بته باتكاله على من لعدم متابعته أو االشــــــراف عليه أو رقا

 هو   ر أم   أو مهمل.
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187 
ب النص"

ّ
  ؟" شي يكس

قــال 
ُ
ـــــــارم فيمــا بين م وت ــــ هــذ  املقولــة يتــداولهــا تجــار الحضـــ

ـــــــة أو فكرة  ـــــــار ما إذا اا  ه اك فرصـــ ـــــــتفســـ ـــــــيغة االســـ بصـــ

 بال فع على من يبادر إليه.ملشروع مجدي   عود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

188 
لني"

ْ
ندق صاد وع

ُ
 "ب

ـــــود تلقـة  ـدك" "بُ  ــــ قريبـة الب ـدقيـةو واملقولـة هـذ  هي  املقصـــ

 . ( (   عصفورين بأجر واحد   صاد  )) الشه ر العرب  القول  من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

189 
ور البغيت "

ْ
عنا يوانسناع

ّ
 "فرقز عيونه وفز

ور" أي األعــمــىو و"  ــــــ ــــــا "بــغــيــــــ " أي أردتو و"لــعــ  ــــ " أي  يــوانســـ

ـــــــن و و"فرقز" عيونه أي   ـــــــ  يؤنســـ ـــــــر   نظر نظرة عضـــ و ويضـــ

فيلق  املصـــــاع     أحدهم ينتظر املســـــاعدة من    فيمن القول  

 عن ا 
 
 و وكما قال الشاعر العرب :  بدال

 كاملستجري من الرمضاِء بالنار   * د كربته ــــــــرٍ عنواملستجري بعمــ



 

- 80 - 
 

 أقوال الحضارم 

 النسخة اإللكترونية 

190 
 "تهبوزيد معروف بشمل"

ويضــــــر  القول  ولفقراءكســــــاء  ليظ يل ســــــه ا "ةالشــــــمل"

ــــــلوك على  ةللدالل ــــ على أخالقهو وهذ   داللة الرجلأ  ســـ

ــــة  ــــد تعن  أ املقولـــ ا  قـــ ــ  ــ ــــانـــ ــــل أحيـــ ــــاس الرجـــ ــــدل لبـــ على يـــ

 ملادي.ووضعه ا شخصيته وأخالقه ومستوى فكر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

191 
 "حيشي بندقه متر فالن "

ــــــرميـة البليغـههـذا من األقوال   ــــ ــــــ  الحضـــ ــــ ــــــر  وصـــ ــــ اويضـــ  فـ 

 .فعلهالذي يقول ماال ستطيع  للرجل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

192 
 "الشفت صاحبك عسل خل منه وسل"

ــــ  ء القليــلو ا"خــل" تعن   ــــ ــــ ـــــل" ه ــا الشـــ ــــ ــــ تركو و"الوســـ

ــــتغـل الرجـلواملعنى أنـه على  ــــ ــــ ــــدقـائـه  أال ســـ ــــ ــــ تيبـة أصـــ

ــــيقو   ــــ ــــ وقربه من م بطريقة ت فرهم م ه وتجعلهم يضـــ

 .من كثرة مطالبه
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193 
 "وصل احللي السوم"

ـــــــل"  ــــ ــــ ـــةو   "وصـــ ـــا أي بــلــغو و"الــحــلــي" هــو مــحــراث الــزراعـــ هــ ـــ

و"الســوم" هو الحاجز الذي يم ع خرون املاءو والقول يقال 

 بال تقص ر. 
 
 في مواقع الت  يذل في ا املرء جهد  اامال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

194 
مأ البنات بال"

ُ
وب بال ك

ّ
 "م كما الث

ـــــيح  عن  مثــــــلو  ــــ وهــــــذا من األقوال  "كمــــــا" لفظ عرب  فصـــ

ـــة و  ـــة األم فـي املـبـ ل الـجـمـيـلـــ ـــد عـلـى أهـمـيـــ ـــة الـتـ  تـؤكـــ الـعـمـيـقـــ

فحاجة البن  ألمها   و األســــرة وخاصــــة للفتيات لجميع أفراد  

ا هم جمي حاجة ا ألبي ا مع أهمية وجود أكثر من   . ع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

195 
  " ماء "املغدر خصاره

ـــــور الوليمـــة أو الـــدعوة   ــــ "املغـــدر" ه ـــا هو املتـــأخر عن حضـــ

ــاءو ومعنى املقولة أنك إ  تأخرت  ــ ــــ ــــواء على  داء أو عشـــ ــــ ســـ

 املاء فال لوم على الداعي.عن الحضور فلن تجد تعام سوا  
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196 
" 

ُ
ن  خ

 
 وي وال تذ من ه

ُ
 "ذ من غنيخ

على األخــــــذ من  هــــــذا القول ويحــــــث  و هو  ن  ال فس  " النه  " 

ه ر م فقر   الرجـــل 
ــّ  تطلـــ   الـــذي  عط  بالم ـ

ّ
ا وأال ــ  ــي ـ ــ ــــ من شـــ

 . يمن بما  عط  قد  غن  الذي ال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

197 
" 

 
بشخ
ْ
 "يف ق شاش ةر

ــــــــ "  ــــوت اـلذي يـحدـثه القع عـ د تحريـكه  " ة خربـشــ ــــ   و تعن  الصـــ

و وهذا القول يقال في حالة أ   هو القع نفســـــه  " القشـــــا  " و 

ــتدعي ما أث ر حوله من أهميةو وهو قري  جد   ــ ــــ  ا الحدث ال ســـ

 . (( ا  ـــــــــ في ف ج  ة ــــــــ  وبع  )) من املقولة العربية الشه رة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

198 
 "دة البغزيزيخسارة العطر والفا"

ــــــمـــاك" هو نوع من أالبغزيز" ــــ ــه رائحـــ  نواع األســـ  ةوتكو  لـ

 القول لتفضـيل أمر   ويضـر  وبعد تجفيفه  ة  ر مسـتحب

 .ةآخر ولو فيه مصلح مر  على آخر لجماله وجودته على أ
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199 
وه يعد سبع"

ّ
 "شيبان  ةخل

ــغــار وهــذ  من املقوالت الطريفــة الت  تقــال  ـــ ــــ ع ــد لعــ  الصـــ

  عدب   يقوم أ يتوج  على املغلو  ف  ألحد األلعا  الشـعبية 

  القول و ويضــر  دو  توقع   ة من كبار الســن بســرع   ة ســبع 

ـــــعبــ  ة مهمــ القيــام ب حــدهم أ  ُيجبر  مــا ع ــد  ــــ   ر قــادر  هو و  ة صـــ

ل  م ه   فعل  على 
ُ
 فيذ. ر م وجو  الت  ما ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

200 
وه يقول ق"

ّ
 "اقــــــــخل

لفظ للة كم على املغلو  يـــدل   "قـــاك"و و ي جعلو أ"خلو "  

 ا   ُيحاصــر وُيضــايقفيمن    القول ويضــر     و االســلســالم على  

ا ال ويست دم القول   سلسلم  في األلعا  أو   رها. ب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

201 
وه "

ّ
 كما الوثن"خل

ــــ م بال حراك من آـثار الهزيـمة وهو ب فس   ــــ أي جعلو  مـثل الصـــ

 . ((خلو  يقول قاك   ))املعنى السابق  
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202 
" 

ُ
 خ
ُ
 ي
ْ
 و

ُ
 رها يف ب
ُ
 "رهاوك

هـــذا من األقوال الجميلـــة الت  تحـــث على تلمس الر ك 

في الصباح الباكر حيث أ  التبك ر إلى العمل فيه بركة 

ــديـــث ال بوي  ـــــــتنبطـــة من الحـ ــــ وخ ر  كث رو واملقولـــة مســـ

ُه قــال  ـــــــ م   هللا ع  ــ  ــــ ضـــ ّيم ر  دم امــم
 
غــ
 
ر  ال
 
خ ـــــــ  ــــ ن   ـــ  املعروفو فع 

 (.( اللهم بارك ألمت  في بكورها ))قال رسول هللا   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

203 
ل عيف وا"

ُ
ج زينادخ

ُ
 "خر

ل عيع" ه ا تعن  أدخل بوضــوحو ويضــر  القول ع د  
ُ
"ادخ

إبرام اتفاك ما فيحث على الشّدة في بيا  الشرو  واملطال   

 وا حة ب   املتعاقدين. ور  وااللت امات حتى تكو  األم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

204 
 "خو خواتهفــالن "

ــــــع للرجل الذي اليقع  ــــ مواقع الرجال  يقال هذا الوصـــ

 من أبا ال،خرية م ه بأنه ش يه بأخواته.
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205 
 "وقل ماشفتها ةدحق اجلمرا"

لم وهذا  "ادحق" هو فعل األمر من داسو     القول يدعو إلى الحم

ــت ـــدم  ــ ــــ ـــــــاءة  ويســـ ــــ ــاهلهـــا  املرء حـــث يُ ف في مواقع اإلســـ على تجـ

 وعدم االكتراث باملس  ء. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

206 
 "قولة مادريت القولخيار "

املعروف   ة الحضـرم شـطر من بي  لشـاعر الحكم ذاه

 ـاــــا  أو امرأة "بوعـــــامر
 
" وهي مقولـــــة تحـــــث الفرد رجال

ـــــــ يــه  عــدم التحــدث بكــل مــا  علموعلى  ــــ  بــاملقولـةوهو شـــ

 .((أعلم فقد أفتى  من قال ال )) ةالشه ر  ةالعربي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

207 
" 

ْ
ل حتت املع

 
خ
 
 د

 
 "صر

ــــارة ر  املــعــ  " ــــاء  ءتــ ــ مــمــلــو  "تــ ــكــتــ ــ "عــن  " هــو عــبـــ ــــاملـــ بـــ

ـــطهما عود ــــ ـــر  ويتوســـ ــــ  مُ حم ق  الذي يُ  الرجل في القول  ويضـــ

 .ج تطفلهئنتاتحمل نفسه فيما ال ي صه بأ  ي



 

- 86 - 
 

 أقوال الحضارم 

 النسخة اإللكترونية 

208 
 "قبصة يف قرن ثور"

ـــــةو و  ــــ ـــــة" هي القرصـــ ــــ  ع اقو في املهذا القول يطلق "القبصـــ

ك سـارة تاجر ملبلغ بسـي  في تجارة   الت  ال تضـر صـاح  ا

 لغ الذي خسر .بوهو يمتلك عشرات أضعاف امل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

209 
 "بغت عمل ةالدنيا بغت صرب واآلخر"

ــــدو  ــــ " أي تريـــ ــــة الت  من أقوال ا وهو "بغـــ لخ ر والحكمـــ

ــــــبرتحــــث على  ــــ ــا الصـــ ووجو  التحمــــل  على نوائــــ  الــــدنيــ

 عمل الخ ر ل خرة.على و والجلد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

210 
 "انته تتكلم واللخم يقصر"

ـــــبق "اللخم"  ــــ ـــــر" بمعتعريفهمعروف وســـ ــــ نى يقل  و و"يقصـــ

ــــدها التأخ ر والتأجيل  ــــر  في األمور الت  يفســـ و نهو ويضـــ

ــــــراع في إتمام األمور و   لتحقيق أكبرإن ائ ا  للحث على اإلســـ

ا.فائدة  و وهو من مقوالت التجار  الب 
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211 
قة
ُّ
  "يف الذهب واجلزلة يف اخلشب "الد

ــــ  ء بعد  ــــ ــــغ رة من الشـــ ــــ قة" هي القطع الصـــ ــــ ر "الد  ــــ و  تكســـ

ــــــ  ء  و"الجزلـة" هي القطع ــــ الكب رةو واملعنى أ  قيمـة أي شـــ

ــــاوي الكث ر  ــــغ رة من الذه  تســـ ــــلهو فقطعة صـــ يلبع ألصـــ

ــــ و فتقــال املقولــة في  ــــ ــــ بي مــا العكس لو ـاـانــ  من الخشـــ

 حال االسلشهاد   ا فيما وافق مع اها من أحداث.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

212 
 "ديدها كما قرنها"

ـــرع "الديد" ـــ ـــاةو و هو الضـــ ـــ ـــر  والك اية ه ا تعود للشـــ ـــ ويضـــ

اوص  للحالة املادية الصعبة سواء لألفراد أو املشروعات. ف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

213 
 "يق ياسويدبعد ماشرد قال عت"

ــــــويـد" من يـدعىعبـد  فر ــــ د  وملـا ي س  "ســـ ــــــيـّ ــــ من  الرجـلســـ

يجود  فيمنالقول يضر  ف وياسويد اعادته قال عتقتك

ا ع ه ألنه   ءبش   .لم  عد يمتلكهر م 
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214 
ك واشرت "

ّ
كأبوك وأحط قروشك يف كم

ّ
 "م

اوهو من أقوال التجار قدي ــــع أهمية   م  ــــ ــــر  في وصـــ ــــ ويضـــ

ــــــم بن خالد وقــد قــال أبو العي ــاء محمــ  واملــال ــــ د بن القــاســـ

ــــيدة تويلة له  ــ   في قصـــ ــ ــر العبا ـــ ــ ــــعراء العصـــ وهو من شـــ

 يصع   ا حال ال اس مع املال:

ــن الدراهإ ــم يف املواطن كلهـ  ل مهابة ومجاالــاـــو الرجـــتكس  * ا ــــ

ــــفهي اللس ـــفص دراأان ملن ــ ــوهي الس  * احة ـ ـــ ـــراد قتأالح ملن ـ ــــــ  االـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

215 
 "عصا فرعون أو ببعصا موسى "

أقوال الحزم في املواقع وإظهــار القوة أمــام اآلخرين  من هــذا 

 . ة بأي وسيل  ما نوى فعله ت فيذ   عزم أحدهم يقال ع د و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

216 
ي"

ّ
 "بردان سقط فوق متدف

ــــــر  هــذا القول  ــــ ــــــم لــه امل كو   في الرجــليضـــ ــــ الــذي ابلســـ

 أنقذ  مما هو فيه.   آخرالحظ وحالفه بأ  جمعه مع 
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217 
ت املاء يف "

ّ
 "البري وال يف شواء البعريبي

ــــ  ــ ــــ واء البع ر" أي بطن البع رو "بيـّ " ه ـا تعن  أتركو و"ـشــ

ــــر  القول للحث على التريث في بعض األمور وعدم   ــــ ويضـــ

 إفشاء بعض األمور حتى يح   الوق  امل اس .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

218 
 "ليتهم ناموا"

عادة ويضــر   (( ك لم ي جبوكهللي  أ ))يقول املعنى ه ا 

 للفتى ع ــــــدمــــــا 
 
فيكو  في نظر من ال يليق  يرتكــــــ  خطــــــأ

ابلي أمامه   .ةامل فعالفط ة و عديم  د 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

219 
وج الثنتني جييب الكذب بني الصالتني"
 
 "ز

ــاء مقوالتمن هـــذا  ــ ــــ ــــ ــــــكيـــك  في الغـــالـــ   النســـ ــــ ويقـــال لللشـــ

ـــــداقية الرجل املت ون  ـــــطر  فن واحدة  أكثر مببمصـــ إلى يضـــ

ـــدحهن ـــاملة ن ومـــ ــــــرف في أ   ُ و  مجـــ ــــ ـــا ال ســـ ـــاء على مـــ الث ـــ

  ستحقو والقول فيه الكث ر من املبالغة.
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220 
 "سلمت يف العقاد وأهتشت يف الرقاد"

ذى وهــذا من املقوالت الجميلــة ويطلق على من يفر من األ 

 هذا املكا .ذى في فيأتيه األ  ااا  يظ ه آم   مكا   إلى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

221 
 "يتها اندرته مع املرعاضل"

ــــا" ــ ـــ ــةــ ــيــ ــــهو  "لــ ــتـــ ــــه" أي أخــــرجــ ــــدرتـــ ــى األمو و"انـــ ــلــ ــــة عــ ــــايـــ ــ ـــ كــ

بتصــريع املاءو ويضــر  و"املرعا " هو املزرا  الخا  

ــــ  ــــع االبن العاك  ـــ  لوالديه ةاملعامل  ءهذا القول في وصـــ

 .   ء الخلق مع ال اس بأ  لي  أمه لم ت جبه املرءأو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

222 
ة ربـحـــــان "

ّ
 "هــد

ــّد  ــة الـــــدارجـــــة هي العراكو ة" في ال"الهـــ ــــــرميـــ ــــ ــة الحضـــ ل جـــ

ـــــا  ــــ ــــ ــــ ـــــر  القول في و"الربحــــ " جمع "ربح" وهو القردو ويضـــ

وعدم الت ظيم وبالذات إ  اا    مجية مواقع الفوض ى 

 ب   عدة أفراد.
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223 
 "بادر بعيشك ولو قل"

هــذا من أقوال التجــار في الحــث على ا ت ــام الفر  وإ  

 متواضعة وبسيطة.ال تائج اان  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

224 
 "عفندش أوصقر "

ع ـد هــذا القول ويطلق  عف ــد " هو نوع من الطيوروال"

ــــارك م ــــ ــــ ــــــتفســـ ــــ هــل نجحــ  تلــك   أوالــ  إليــه مهمــة مناســـ

ـــإاملهمــــــ  ــــــقر  ذا ة أم الو فـــ ــــ ـــا  الجوا  صـــ ـــاح  اـاــ  عن  ال جـــ

  ((سبع أو ضبع  )) اويقال أيض  و د وبعكسه العف 
 
وأيضا

  فس املعنى.لوجميعها تؤدي  ((ُبر أو شع ر  ))يقال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

225 
 "ةكزاب أو ةبطيخ"

ــــر  هذا القول للتدليل  ة "الكزاب  ــــ على  " هي جو ة اله دو ويضـــ

ـــــــائـــ  أ   ــــ و فوقع البطي ـــة على    رهـــا أهو  من   بعض املصـــ

 لصالبة ا.   ة الرأس أهو  وأقل ضرر من قسوة وقع الكزاب 
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226 
تها نار تصبح رماد"

ّ
 "بي

ــبر هذا القول و "بّية ا" من املبي و  وأ   يضـــر  للحث على الصـ

ــائ  تزول  ــ ــــ ويـقال  مع مرور الوق و وي ع أثرها ووقعـها املصـــ

 . ((تصبح رماد ة ا جمر  بيّ  ))  ا أيض  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

227 
 "يف واحد ولو كثروا ةالربك"

ــــــر  م قــد اليكونو   ــــ ــــ ــــ ــــ الهم  معنى املقولــة أ  األوالد مع كثــــ

 نافع   ألهلهمو فتكو  امل فعة من واحد من م.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

228 
" 

ّ
ي شقاش من شق

ّ
 ة"طحنيه وشل

"تح يه" أمر بطحن الح و و "شلي" أي خذيو و "شقا "  

ــــقه" أي من   ــــم ر  عود على  أي أجرتكو و "من شـــ ترفه والضـــ

ــه للعمـــ  ــال املقولـــة ملن يليقن أ  فعلـ ل  الحـــ  املطحو و وتقـ

لن يكو  عليــه أجر بــال قــد فُيحــث على العمــل وأ  يقبــل أ   

 تكو  أجرته على صنيعه جزء من أصل ما ت اول فعله. 
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229 
 "البعري يطحس يف شرب"

ــــر   ــــ ــــ ــا يـزل الـقــول "يـطــحــس" تـعــنــ  يـزلـقو ويضـــ ــ ــدمـــ ــ عـ ـــ

ــــة  ــــ  من املقولـــ ـــــــغ رو وهو قريـــ ــــ ــــل في موقع صـــ ــاقـــ ــ العـــ

 .(( لطة الشاتر بعشرة  ))العربية املعروفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

230 
 "ةالربد يهوى الريد"

ــــد" ــــةةالريـــ ــــة جبـلـيـــ ــــة " م ـطـقـــ ــــــرموت  مرتفـعـــ ــــ وهي في حضـــ

ـــــديدة البرودة ـــــر  وشـــ ـــــع  القول  ويضـــ ــ  الرجللوصـــ ـــ   ء ـــ

 .الطالع الذي تأتيه املصائ  من ال مكا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

231 
 "لي مايعرف الدخون حيرق ثيابهال"

البي     "الدخو " هو الب ور الذي يوضـع على الجمرة لتطيي  

ــاو و  ــام والثيـــــا  و  رهـــ بعمـــــل ليس من   الرجـــــل تقـــــال ع ـــــد قيـــ

كســــــيةو وهي  فتكو  ال ليجة ع   ا ت صــــــصــــــه وال  علم ع ه شــــــي   

 . ( ( ي ما  عرف الصقر  شويه  ل ل ا   )) قريبة من املقولة الدارجة  
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232 
ين"

ّ
 "الربد عدو الد

 هتفضــــــيل الصــــــيع على الشــــــتاء وألنفي    املقولة ذتقال ه

ــتاء والجو  قيام الليل  البعض   ســــلثقل الباردبســــ   الشــ

 .الغسل والوضوءو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

233 
 "شرب املرقاالفاتك اللحم "

ــــــي املرءت يفوّ  الت تقال هذ  املقولة في املواقع  ــــ افي ا شـــ    

ــــــوى  ولم يلبق   امهمـ   ــــ أ  بـاملقولـة فتحثـه  مـا هو دونـهلـه ســـ

افتعن  شو  غ م ما بق   . ءفضل من الش أ ي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

234 
 "هل بيته ظمأأو ةماحد يلقي سقاي"

ـــــــحيح مع الالكريم مع األ را   للرجلمقولة تقال  هذ  شـــ

 قــد يكو  قريــ  الــذي الكرم الغريــ  ويترك أهلــهو أو من يُ 

 بحاجة لهذا الكرمو ويعز  من هذا القول الجميل املقولة

 .((روف ـــــو  أولى باملعباألقر  ))املعروفة  ربيةالع
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235 
 " هانك   ه ن هنت إ صانك و   ه ن صنت إ لسانك حصانك  " 

تطلق للتدليل   عربية تشــيع على ألســ ة الحضــارم  هي مقولة و 
ـــانـه في  املرء   قيمـة على أ  ـــ ـــ ا يؤجر عليـه  لســـ فـإمـا أ  يقول خ ر 

ــــانهو قال  ــــك عليه لســـ ــــول هللا   أو يمســـ من اا  يؤمن  ))   رســـ

ا أو ليصم  ه واليوم اآلخر فليقل با   ((.  خ ر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

236 
 "؟لك عذر أولك محار"

م ط  ع د محاسـ ته للمقولة تقال بصـيغة السـؤال    هذ 

 
 
ــــــلطــة م ــه ـاـاأل  مثال ــــ يــك هــل لــدواملعنى   ممن هو أعلى ســـ

    ؟عذر يبرر وقوعك في الخطأ أم عذرك أنك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

237 
 بأيش و"

ْ
عض

 
 "مثك جرابات

"بـأ ع" بمعنى بمـاذاو و"األثم" هو الفمو ومع ـا  تعض بماذا  

  في وصع ضـر  القول  من األسـ ا  االجرا و وي   وفمك خال  

 هدف دو  توفر االمكانات لذلك. ل يود الوصول    من 
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238 
 "مت حتت حصنبتموت "

مقولة تحث على الشـــجاعة واإلقدام في ال وائ   هذ 

وأنـــــ   فمــــــ  ةالمحــــــالــــــ  اإ  ك ــــــ  ميتــــــ   أيواملواقعو 

ــ  سو ويقال الرأ مرفوع ــــ ــــ قول آخر قري  من هذا   اأيضـــ

  انقتل ))القول وهو 
ُ
 .(( خرابه يفقتل تح  حصن والت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

239 
 الربز"

ْ
 "ترجع للمجلس ة

 "البر  
 
ــاة" هي ة ــاجــ ــــــر  لل ه     مس ب   اث   و  امل ــ ــــ ويضـــ

ـــــ  مجموعة ــــ  ا من ال اس  عن التحّدث على انفراد وســـ

ـــــاء  ال ُ  ــــ ــــ ــــ ــــذ اآلخــريــ  الــظــن ســـ ــأخـــ ــ ــد نــهــى  الــظــ ــو  ن فــتـــ ــ و وقـــ

 املصطف    عن هذا السلوك في الحديث املعروف.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

240 
 "ما ينقضي دين بدين"

ــد  ــ ــــ ا وهو  عي  فعل من  ســـ هذا القول من أقوال التجار  الب 

 أ  مشكلته التزال قائمة.  باعتبار دي ه بدين آخر 
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241 
 
ّ
  م اآلذان""عشمتنا باحللق وخليتنا خنر

ـــــــامعهن   ــــ "الحلق" هي األقرا  الت  تعلقهـا اإلنـاث على مســـ

" هو صـــ ع فتحة للزي ة من ذه  وفضـــة ونحو و و"ن ّرم

ممن تأمل في األذ  للقر و واملقولة تقال من با  العت  

ــــول   من ــــتعد لأحدهم حصـــ  حدوثهما اا  يرجوا م ه واســـ

 ثم اان  ال الوعود في الهواء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

243 
 "مماطلوال غريم  ةباير ةبضاع"

ـــدة "ةبــاير " ــــ ــــ ــــــتري  "املمــاتــل"و وبمعنى اــاســـ ــــ الــذي هو املشـــ

ـــــــداد   ـــــــراء الثمنيؤخر ســـ  تجارال  أقوالوهو من  وبعد الشـــ

 ملشتر  من بيعها   االت  تفضل ترك البضاعة على الرف خ ر  

 سيماتل في سداد قيمة ا.تعلم أنه  باآلجل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

245 
  "خبصك بنفسك" 

 أي أن  أعلم بمصلحة نفسك من   رك.
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244 
 بطن ا"

ْ
قر
ْ
 "لسارق تقر

قر  "  صدر  املعدة ع د هو من القرقرة و  " تقر 
ُ
الصوت الذي ت

ــارك دائم     القول أ ومعنى  و الجوع  ــُح  قلق    ا السـ نفســـه  ويفضـ

ــــه  ــــ ــــابه من مواقعو و ب فســـ ــــ واملقولة العربية  فتقال فيما شـــ

 تحقق ذات املعنى.    (( ااد املريُ  أ  يقول خذون   )) الشه رة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

245 
ور "

ُ
رحالجتي يف ك

ْ
 "ق

رحألا"وو رأسأي الـ  "كـور الـ "
 
ــــذي  "قـ  وقـرو  بـالالـتـيـس الـــ

ــــر   ــــعيع هذا القول ويضـــ ــــائ  على الضـــ ع د وقوع املصـــ

 .دفعهاالعاجز عن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

246 
 "ر كب رأسه"

ـــك  ـــال في املواقع الت  يتملـــ ـــا  املرء تقـــ ـــالي في ـــ   والغرورالتعـــ

 يقول الشاعر: ر م وضوح الحقو  مسك برأيه الخات  ت في 

 واــــــــــفلسأ يءل شــــم من كــــــفرتاه   *  فأبلسوا اةـركب اهلوى رأس الطغ
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247 
 ذ ي ف  اجلر"

ّ
هق

ّ
 جوني

ْ
 "ش

فــم "   يــم
ه" الــكــيــس الــكــبــ ــر مــن  ع  قــّ ـــّ " بــمــعــنــى يــمــّزكو و"الــجــونــيـــ

بصغائر األمور   ة سة ان الخيعو ويضر  للحث على عدم اال 

ـــــغ   ــــ ــغـار واحتقـار قـدرات الصـــ ـــ ــــ ـــــتصـــ ــــ رو وقـد قـالـ  وعـدم اســـ

 إ  الجبال  من الحص ى  ال  )) العر  
 
 ((. تحقر  صغ رة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

248 
از"

ّ
ويع يستبطي اخلب

ُ
 "اجل

"الجويع" بمعنى الجاوعو وتقال للشـــخص املحتان ألمر ما 

 وهو في انتظــــــار  فــــــالوقــــــ  يمر عليــــــه 
 
كثقــــــل مرور   ثقيال

 الوق  على الجاوع الذي ينتظر تعامه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

249 
 "ييت على اجليعان بطت  الف  "

ــــ الطعالقليل من و  ــ ــــ ــ ها  ــــ ــ ــ ه   " ــ ــــ ــ الفتي" ـــ ــ  ودــــ ــــ ــ واملقصام  ـ

ـانتظو ــــ ه ـ ـ ـ ـــ ـار الطعـ ـــ ـوه  وامـ ــ ـــ ـالقذا  ـ ـ ــ ـــ ـبالقه  ــــــ ش ي  ول ـ ـ ـ ـ ـ ول ــ

ـالس ــ ـ ا  الُجويع  سلبط  ال ))ابق ـ  (.(خّب
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250 
 "العود من أول ركزه"

يضـــــر  هذا القول للحث على أ  تكو  البدايات في أي أمر 

ااملة وسليمة وصائبةو فالعمل على إقامة عود على األر   

 واحدة قوية ومتمك ة إلقامته. يحتان لضربة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

251 
ش"

 
 "تعش ومتش حىت على ظهر احلن

ــــــر  هــذا القول للحــث على  ــــ "الحنع" هو الثعبــا و ويضـــ

 الطعامعلى هضـــــم   ةاملشـــــ   بعد وجبة العشـــــاء للمســـــاعد

 وملا لهذا من  حة للبد .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

252 
تد"

 
 وامتد حىت على ظهر الو

ْ
 "تغد

ــــا على  ــــــ  يتم تث ية ـــ ــــ ــــ ــــ ــــة من الخشـــ ــــد" هو قطعـــ "الوتـــ

ـــــر  القول للحث  ــــ ــياءو ويضـــ ـــ ــــ الحائ  ُ علق علي ا األشـــ

ــترخاء بعد وجبة الغداء وهو نقيض القول على اال  ــــ ــــ ســـ

  .((تعع وتمع حتى على ظهر الحنع  )) السابق
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253 
 "ةخري من تقريب ةترحيب"

ــــــيع من تعن  مــايُ  "ةالتقريبــ " ــــ ــــــيــافــةوقــدم للضـــ ــــ ومعنى  ضـــ

ـــــيع ح  اال القول هو أ ــــ والتلطع والترحي  به تفاء بالضـــ

و ويقـال في دو  اهتمـام بـه الطعـام لـهتقـديم  هم منأ معـه

 .((ين  القين  وال تغّد  ))بعض املجتمعات العربية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

254 
ب"

ْ
ر
ُ
رباه ت

ّ
 "ةالت

وهي مقولـة تؤكـد  املقبرةهي  "ةالتربـ "و وهي التربيـة "التربـا "

األب اء ســـــتصـــــح  م حتى املوت إ  اان  صـــــالحة أ  تربية 

 أو تالحة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

255 
 "جوز من عود خري من قعود"

ــيل  ـــ ـــــد من ا تفضـــ وهو من األقوال االجتماعية الت  يقصـــ

املطلو  على بقــــائ ـــا  وان املرأة ولو من رجــــل أقــــل من 

 بدو   وان.
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256 
ريم"

 
ق ش

ُ
ل
ُ
ريم ولو على ذ

 
 "ت

ـــهر "تريم" ـــرموت املعروف من أشـــ ة بالعلم مد  وادي حضـــ

ــــاء ق"و ووالـعـلـمـــ
ُ
لـ
ُ
ــــذ ــــاد "الـــ ـــــــريـم"و والـطـرف الـحـــ ــــ هـو  "الشـــ

ـــر   وامل جل ـــيل مدي ة تريم على  هذا القول ويضـــ في تفضـــ

 .ع د أهلها   رها من املد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

257 
 "الخلق مسيناه"

ـــه هللا ويظهر للوجودو "الخلق ـــا ي لقـــ ـــدمـــ ـــا تعن  ع ـــ " ه ـــ

ــــتعجالويطلق ه ــــ  ذا القول للحث على التروي وعدم االســـ

ع ــدمــا يكو  األمر لم يتم أو  افي ات ــاذ القرارات وتحــديــد  

 ولدى املرء سعة من الوق  للب  فيه. يحدث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

258 
 "يرقص رالعوال خلص العرس جاء "

ملتأخر ســـواء على اهذا القول ويطلق "العور" هو األعورو 

 .في حضور م اسبة أو دعوة أو تكريم وخالفه
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259 
 "تنقضي ةمية حاج ةبعد الصال"

ـــد على  ـــأكيـــ ــــــر  للتـــ ــــ ـــة الت  تضـــ وهو من املقوالت الجميلـــ

ــــا عــلــى جــمــيــع األمــور  ــــديــمــهـــ ـــــــالة ووجــو  تــقـــ ــــ ــــة الصـــ أهــمــيـــ

 الدنيوية مهما بلغ  من أهمية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

260 
ق بآذانك"

ّ
عل
 
 "ت

ــــك" ــــكأتــعــنــ   "آذانـــ ــــذا وذنــيـــ ــــال هـــ ــــد   الــقــول  ويــقـــ ملــن يــفــقـــ

فتقال بســــ     اونه  وهدفه ه ايتلى إللوصــــول  ةالوســــيل

 ه.به وال،خرية م من با  الة كم له هذ  املقولة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

261 
 "إذا راح اهلر متيح ياجرذ"

ــــــتعرا  أحــدهم لقوتــه ع ــدمــا   ــــ هي مقولــة تقــال ع ــد اســـ

إذا  ا  الق   ))  االيجد من يوقفه ع د حد و ويقال أيض  

قــالوا  ))وهي لــه مقولــة أخرى متــداو  وه ــاك ((لعــ  يــا فــار ا

 ((.لقي  من يردن  الفرعو  من فرع ك؟ قال م
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262 
 "إذا بتقبع اطرحها يف الناظر"
او و "اترحها" ه ا  "إذا بتقبع" أي إ  أردت أ  تظر  أحد 

ــــــربــةو و "ال ــاظر" أي الوجــهو واملعنى  ــــ أي اجعلهــا أي الضـــ

ــــربتك مؤثرة في مكا   ــــر  فاجعل ضـــ ــــتضـــ أنك إ  ك   ســـ

ــا للمرء أ   مؤثرو واملقولـــة تقـــال في املواقع الت  ُيراد في ـ

ا في موقفه فإما أ  يكو  وُيذكر أو ال يكو .  يكو  مؤثر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

263 
 "البعري جيرت من جوفه"

من جوفــه "يجتر" من االجترار وهو إعــادة البع ر للطعــام 

إلى فمه ملضغهو ويضر  هذا القول لوصع الرجل الذي 

ـــــه في ترتيـــ  أمور  وعملـــه وللحـــث على  ــــ ــــ  عتمـــد على نفســـ

 ال فس.االعتماد على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

264 
 "يف احلاصل ةالربك"

ّدم من ضيافة.تقال هذ  املقول
ُ
ا بما ق  ة للضيع تواضع 
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265 
ر"

ْ
ضيح ةبع

ّ
 "يف الر

هو نوى التمر  "الّرضــيح"و وةهي من روث املاشــي "ةالبعر "

ـــــــ ر   ـــــــت دم علف  ويبعد تكســـ ـــــــي اســـ ـــــــر  هذا  وةللماشـــ ويضـــ

 .فيفسد  آخر  ءي تل  بالش  القول في املواقع الت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

266 
ه"

ُ
ل ب

ّ
بد
ْ
ان تت

ّ
ز به مل

ّ
 "تعك

  ســـــتغن   
ّ
ا " ه ا تعن  إلى أ و واملقولة توصـــــ   الرجل بأال

ّ
"مل

 عن ش  ء بيد  حتى يتوفر له البديل الذي يحل مكانه. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

267 
 "ةجاك شاعر من مدود"

  وهي معروفة" قرية في حضــــــرموت بجوار ســــــي و  ة"مدود

ــثرة الشعراءو وتقال املقولة ع دما يل ــــــــ بك ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ اول أحدـ هم في ـ

ـــــــــ مجل ـــــ ــ ا ويُ س  ـ ــفض   فيه ثم يتفاجأ أ  في املجلموضوع  ــ س ــــ

ال  ــــــــــــــــــــــــ و فيقا مما ذكرـــ   ح له شيـــــــمن هو أخبر م ه فيصح

 ((.خال راسك هدود   وجاك شاعر من مدودة ))له: 
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268 
 "جاب الوعل بقرونه"

تقـال ع ـدمـا يـأت  الرجـل والت  هـذ  من املقوالت الجميلـة 

ّبر  ــأنـــهو أو ُ ع  ــ ــــ ــــ عن أحـــدهم بـــأمر  ـاــا  الجميع في ح رة بشـــ

ا ل ــــــاحبه مدح  ه أنه "جا  موقع بإيجا  بليغو فيقال لصـــ

 الوعل بقرونه"و وتقال فيما شابه من مواقع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

269 
ر يتدحرج على بعضه البعض"

ّ
 "البيض املسج

ــ يه  ــّجر" أي البيض التالعو وهذا القول شـ "البيض امل،ـ

ويقال  ((الطيور على أشـــــكالها تقع  ))ه ر للمثل العرب  الشـــــ 

ا   ((.الصاح  ساح   ))أيض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

270 
 "البال يشتكي ويصيح سرتيح جاناتزوجت با"

ــة في هــــذا القول  ــــــحــ ــــ ــان  األلفــــاف وا ـــ  على من ويطلقمعــ

ــــــول  يقوم ب ــــ ـــــــل لــه   ةمعي ــ   ةلى نليجــ إعمــل مــا للوصـــ ــــ فيحصـــ

 ظن في الزوان راحة فوجد  نقيض ذلك. أو من والعكس
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271 
ر يف دفاترإن التاجر "

ّ
س دو

ّ
 "ةالدويل هفل

المـــة "دّور" تعن  بحـــثو و"دفـــاتر  الـــدويلـــة" تعن  دفـــاتر  

ــــــتـــداد األمور على  ــــ القـــديمـــةو ويطلق هـــذا القول ع ـــد اشـــ

ــــــجالتــه القــ  ــــ  لــه التــاجر فيبحــث في هـــ
 
ديمــة فقــد يجــد مــاال

ــابه ونســــيهع د أحد تعامل معه من قبل  و فتقال فيما شــ

 من مواقع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

272 
ه"

ّ
ب
 
 "تايل ص

ــــاي أو القهوةو   ــــ ــــ ــا  من الشـــ ه" تعن  آخر ف جـ ــّ ــــــبـ ــــ ــالي صـــ "تـ

للك اية عن آخر األوالدو وهو شـــ يه  ويطلق هذا الوصـــع 

 ((.آخر الع قود  ))بالوصع العرب  الشه ر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

273 
ياتذراه "

ْ
 " الع ل

ــــر   "تذرا " بمعنى تغرس البذورو و"العليا" تعن  الرياحو ويضـــ

 في ا.  الشروع امللسرع الذي اليقدر األمور قبل  ل الرج في  
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274 
  "من ما

ّ
 زم حذاته وال يذبح شاتهي

ع عباته موته خري من حياته
ّ
 "وال يرق

 

ـــــرميـــة الجميلـــة الت  تحـــث الرجـــل   ــــ هـــذا من املقوالت الحضـــ

ـــــالح  على تــدبر  ــــ ــتعــانــة بــأحــد اــإصـــ ـــ ــــ ــــــه دو  االســـ ــــ أمور  ب فســـ

ــاة وخيــاتــة الثو  حتى وإ  اــا  ــــ ــــ ا  الحــذاء وذبح الشـــ   مقتــدر 

 ويستطيع بماله اإلتيا  بمن ي جز له هذ  األعمال. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

275 
ا نسري"

ّ
بينا بعد ماكن

 
 "ح

بي ـا "من الحبو  ــــــ ر الطفـل على أترافـه األربعو  "ح  ــــ وهو ســـ

ـــر  القول في حال من  ــــ ـــبح  ويضـــ ــــ تراجع  أحواله فأصـــ

 سي ة بعد أ  اا  في راحة وسعة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

276 
 "محــــول قناديل"

ــــــع بــه الرجــل الــذي ال ــــ  يقوم على كالمــه هــذا القول يوصـــ

 وال يث   على مواقفه وأقواله.
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277 
 مداركما "

ْ
 "ةح ج ل

ـــل" ـــد  "الحجـــ ــــاء ع ـــ ــــ ــــ ــــ ـــه النســـ ـــدمـــ ــــــت ـــ ــــ ـــال تســـ الزفن خلخـــ

 اوصف  القول  ويضر    ودائرة الرقص "ةاملدار "و  والرقصو 

ــــــ  ــــ ــــــت دمه ال من   ءفي الشـــ ــــ كأجل   "ه  ود "الذي  ســـ

 .ةدار أر  املتل سه من تجد  على املدارة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

278 
 كما بعري املعصرة""

تقال هذ  املقولة فيمن يتردد على نفس املكا  بال الل أو 

املعصـــرة الذي في بع ر الفعل يالتوقي  كما  سملل في نف

  س ر بشكل دائري بال توقع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

279 
 مايعور وان عور مامات"

ْ
ج
 
د
 
 "احل

ــــا  ملرارتهو هو الح ظل  "الحدن" ــــر   واليصـــ القول ويضـــ

ــ  الرجللوصـــــع  بما يصـــــيبه من  الذي اليتأثر اجد    ءالســـ

 . ءسوء فهو باألصل   
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280 
 "اــالبنت طبينة أمه"

أي الزوجة الثانيةو   "ّرةالضُ "ع د الحضارم هي  "الطبي ة"

ــا فه  تبـــادر وهـــذ   املقولـــة تعكس حـــال البنـــ  مع والـــدهـ

ا في خدمة وراحة والدها وت ـافس والد  ـا في ذلك كما  دوم 

 م افسة الزوجة الثانية. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

281 
" 

ْ
د
 
 ما حد يكلم ح

ْ
د
 
 "احل

ــــارة إلى ثقل يوم  "الحد" بمع ــــر  في إشـــ نى يوم األحدو ويضـــ

ــــــبوعي بعـــد عطلـــةو  ــــ ا بـــدايـــة العمـــل األســـ األحـــد فهو  ـــالبـــ 

ـــــــت دم هذا القول ح   يراد القول بأنه يج   ا  ســـ ــ  ـــــ وأيضـــ

 عدم مؤاخذة أحدهم يوم األحد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

282 
 "االثنني مفتاح البابني"

ـــــــار بيوم  ــــ ــــــت شـــ ــــ ــــــيــاك التفــاؤل واالســـ ــــ هــذا القول يــأت  في ســـ

 االث    للر ك ونحو .
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283 
ش دجره"

ّ
 "تفق

  ونواع الحبو " نوع من أرج  الُد "و وانفلق  بمعنى "تفّقع"

ـــــــر   ـــــــف   القول ويضـــ ـــــــتك   الهاد    للرجل اوصـــ  ع دمااملســـ

 أثار .ملوضوع  ةوالشد ةبمظهر القوّ  ةفجأ يظهر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

284 
 "جحمة وتنف"

ــة "ت ع"  ة"الجحمـــــ  ــــــودو والمـــ ــــ ــا بر وث األر  األســـ " ه ـــ

الحضـرمية هو الصـوت الذي تطلقه القطة ع د  بالل جه

يقال و و في وصـــــع املتعالي ضـــــ  او ويطلق القول بمجمله 

ا   وهو قري  من هذا القول. ((جرذ ومتعذي  ))أيض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

285 
 "النوم ودواء الشوى الصومدواء العني "

ــح في أو "الشــــوى" كما  ا هي البطنو واملعنى وا ــ  ــــح ا آنف 

أ  من به ع   ســـــ رتاح إ  خلد لل ومو  ب  مفرداته وســـــياقه

 ومن به ألم في بط ه فالصوم دواء  له.
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286 
 "جارك القريب خري من خوك البعيد"

ــــــر أي أخوكو  "خوك" ــــ ــــــيـــل الجـــار  القول  ويضـــ ــــ في تفضـــ

ــــ  عـلـى األخ الـبـعـيـــــــ  ـــل الـقـريـــ ــــــ ـ ء مـن الـتـبـجـيـــ ــــ ــــه شـــ دو وفـيـــ

 .ووجو  بر والتقدير للجار والتأكيد على قدر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

287 
 "اجلرب قوت القلوب"

ــاعيـــــة من األقوال  هـــــذا الجميلـــــة الت  تحـــــث على االجتمـــ

 :وقد قال الشاعرول   الجان  معهمو  ب   ال اس ةاملودّ 

ــــحاموا على جرب القل ــنهإف وِبــ  رُبـــا الجيـــــكسره ِةمثل الزجاج  *   اــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

288 
 "اهلام ههــام كل"

  للرجــلبــا و و"الــه" أي أالــهو وهي مقولــة تقــال ع "هــام" أي   

ــه ثم يوقعــــه هللا في آخر   الغليظ  ــاملــ م ــــه  أكثر  لظــــة  في تعــ

 في  
 
ــ ـــ ــــ ــ  شـــ ــام " بـــه ال ـــاس بقولهم  ُ  مـ ــام الـــه هـ و ويقتر  من  " هـ

 (. ( ارا ص ع إ   فقد القي    ا إ  ك   ريح   )) مع ا  املثل العرب  
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289 
 "بعد العود ماشي قعود"

 وهذ و بطي  رائحته املعروفالب ور "العود" هو خش   

ــــــيوف بعـــد ت ـــاول الطعـــام وتطيي  م امل ــــ قولـــة يقولهـــا الضـــ

  بالعود
ُ
 ضيع قد كّف بأنه آ  أوا  املغادرة فامل

ّ
 ى.  ووف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

290 
 ابعري يعصر وبعري ي"

ُ
 كل الت
ْ
 "خ

ـــــــم "الُتخ   ــــ ـــــــمســـ ــــ ـــــــر الســـ ــــ ــة عصـــ ــ ــالع من عمليـــ ــ " هو الخـــ

ـــــــت ـدم كعلع للحيوانـات ومن ـا الجمـالو فـالجمـل  ــــ وُيســـ

و األول يقوم بعملية العصـــــــ  رو والجمل الثان  يأال الُتخ 

ويطلق هـــذا القول على من يجة ـــد في عمـــل ثم يـــأت  من 

 م ه أو تع . يجن  ثمار ذلك الجهد بال ع اء  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

291 
 "كما اختش واختش كماش انت  "

و ويقـــال واملعنى و  ــــــحو أنـــ م مثـــل اختـــكم واختـــكم مثلـــكم ــــ ا ـــ

ا المرأت   سي ت  . ا وصف    الب 
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292 
 "ةاحلذر وال الشجاع"

ــــــر   ــــ  اإلقـــدامتروي والتـــأن  قبـــل القول للحـــث على اليضـــ

عدوأ  بعض الشـــجاعة معالجة الخالفات  ع د
ُ
 في ا  ّور   ت

 و وكما قال املت   :بعض املواقع 

ــــل شجاعــالرأي قب ــول وهي احملأهو   * ِ ان ـــة الشجعــ ـــ ــ ــ ــل الثـــ ـــ  انيــ

ــذا هما اجتمعا لنفإف ــمن العلي بلغت  * ٍ رةـــــــــح ٍسـ ــ ــمك كل  اِءـ  ان ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

293 
" 

ّ
 "ةح زاية البلي

ــــــة أو الحكـايـةوة الحزايـ " ــــ  "  ة البليّـ "و  " هي القصـــ
 
ـــــع ــــ هو وصـــ

ـــاس  ـــه ال ـــ ـــذي ي فر م ـــ ـــل الـــ  ويطلق القول على من وللرجـــ

 .اويسّوف في  يماتل في األمور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

294 
 ا"

ّ
خلح

ْ
د
 
رج قبل امل

ْ
خ
 
 امل
ْ
ب
ُ
 "س

ــُ ّح ا" " أيســ القول في الحث على  رُ  ضــــ ويُ ســــا و قم بح   

 .علي االتأن  ودراسة املسألة قبل اإلقدام 
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295 
لها بارك"

ّ
 "ةحص

ــــــ  "ةبارك"و ووجدها " أيلهاحصــــّـــــ " ه ا   ك ايةوال ةجالســـ

ــــــر ال اقةو  عن ــــــر له  رجلفي   ويضـــ الر ك أو املال  تيســـ

ــــــــ  ع اء وأدو  جهد الوف ر    وجد في فالة   نة كمقأو مشـــ

 .ومض ىها ناقة فأخذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

296 
تك يف الوا"

ْ
غض

ُ
 "!يف فؤادي بقبلكي دب

ــــــتفهام  و  يأت  هذا القول  ــــــيغة التعج  االســـ ــــــر  بصـــ يضـــ

ــــك وأأح   يراد القول ألحـــدهم أن   ــــ ــــ نـــ  بعيـــد عن  بغضـــ

 من !!  ن  قريوأأقبلك فكيع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

297 
ض ياجرذ ال تعنكر لك سقاية"

َّ
 "تري

ض" ــــــقاية" هي حو  املاء تري  ــــ  املعد" بمعنى تمّهلو و"الســـ

لســـقاية عابري الســـ يلو ويطلق القول للتر ي  في التأن  

 في األمور. ةوعدم العجل
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298 
يف"

ّ
ب والل

 
ر
 
 يف الك

ْ
 د يف

ْ
 "د يف

ـــــر  جذع ال  لةو  ـــــوت الفأس ع د ضـــ  " هو صـــ
 
يع  دم

 
يع   " دم

 " و 
 
" هو امللســـاق   الليع " و   و جذر ســـعع ال  ل   هو   "   ر  الك

   من ال  لــة 
 
ــــر     و   من ــا ر  ع ــد قطع الك ــــ   في الــذي القول  ويضـــ

 ويحصل على نليجة متواضعة ال تساوي جهد .   ا يبذل جهد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

299 
ل م وذا يكوي"

ْ
 "ذا ي ع

م" أ لم
ع  القول لوصـع   ويضـر  ويوسـمي "ذا" أي هذاو و" م

ــاونـــا  على عمـــل  ــــــ   الـــذين يتعـ ــــ ــــــخصـــ ــــ ــانـــه بمـــا فالشـــ يتق ـ

 بين ما.وت ا م يتمتعا  به من تفاهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

300 
 "كل عني عيانه"

ـــــــرورة  وهي مقولة تحذر من الع   وأ  الع   ليس بالضـــ

ــــــي و ويقال أ   ــــ ــا  اار  فكل ع   قد تصـــ ــــ ــــ تأت  من إنســـ

ا   ((.الع   ماتجي إال من مح   ))أيض 



 

- 117 - 
 

 أقوال الحضارم 

 النسخة اإللكترونية 

301 
  " اجلراد مامعك إالَّ خال"

حشــرة تائرة من الج اد  شــ يه بالجراد   "خال الجراد" هي 

ــــر  هذا القول ع دما  يلت س   وليس الجراد الحقيق و ويضـــ

ــه الحقيقـــــة وفي الواقع أ   ــد  ويعتقـــــد أ   معـــ األمر على أحـــ

الصـــــورة الت  لديه ليســـــ  كذلك واملســـــألة وهمو وقد شـــــبه 

ظن ا جراد  ي  ى هذ  الحشرة القول بـــ"خال الجراد" أل  من ير 

 حقيق  فيقال القول في مثل هذ  املواقع. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــ

302 
اض"

ّ
 "من الشيطان  ةمن الرمحن والعجل ةالر

ــــــر  للحــث على التريــث في  ــــ  و ويضـــ
ّ
ــــة" تعن  التــأن ــــ ــــ "الراضـــ

 التعجل في تصريع األمور.معالجة املشاال وعدم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

303 
 "بعريالامصور "كما 

ــــــور  ــــ البع ر" تعن  أمعــــــاء الجمــــــل داللــــــة على تول  "امصـــ

 أمعائهو ويطلق القول لوصع أمر أو حدث تال أمد .
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304 
ها املاء و"

ّ
و
 
هار

ّ
ر
ُ
د
ُ
 "الت

ــيـةو "التـدرهـا" أي التحث ـا على  ـــ ــــ "رّوهـا" أي أرهـا ك ـايـة للمـاشـــ

ـــــر  هذا القول  ــــ ـــــر و ويضـــ ــــ الذا  الذي ليس   في الرجل الشـــ

شـــ يه عليه ليفهمهو وهذا   الشـــرح أل  تحثه أو تكرر  ة بحاج 

 . ( ( اللبي  باإلشارة يفهُم  )) املعروفة  العربية  املقولة ب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

305 
 "دخل خلصكاكل قرصك و"

"ال" هو األمر من الفعل أالو و"خلصـــك" الخلص هو 

ـــدونـه  ــــ ــــ ا يقصـــ ـــــــ يـه بـالكهع ـاا  الرعيـا  قـديمـ  ــــ مكـا  شـــ

ا ال للراحــــــةو ويقــــــال القول ملن يراد لــــــه أ  ي تعــــــد  عمــــــّ

  ع يه وينشغل ب فسه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

306 
 "حد كما حدام"

على تقــال هــذ  املقولــة في املواقع الت  يود التــأكيــد في ــا 

   ر .  عوضه وجود يا  فال  من ال اس ال أ  
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307 
 "ةلنب دابرضع من "

ــــــر  فيمن اليمعروفــة "ةالــدابــ " ــــ ـــاالــة و ويضـــ ــــ ــــ كو  على شـــ

 هي اململوكة. ةم  األ و  (( ةرضعته أم   )) اأيض  هلهو ويقال أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

308 
ر آلل حريز"

ّ
 "الرصاص يدو

ــــرميةآل حريز" ــــر   و" قبيلة حضـــ  لعديم هذا القول  ويضـــ

 .حد  وصو ه املصائ  من ال الحظ الذي تالحق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

309 
 الر  "

 
 ك

ُ
رى والر

ْ
 اب من حد

ّ
 "اب من علوىك

 الرم "
 
 و اإلبلهي  بكسر الراء وفتح الكافا " ا

 الرُ و"
ّ
  وو هم الراكب بضم الراء وشد الكافا " ا
 حضرموتوحدرى" م طقة شرك و"

 و"علوى" م طقة  ر  حضرموتو
ــــــر  القول ح   تجهـــــل تبـــــاع قوم ــــ أو جمـــــاعـــــة من  ويضـــ

 أو ما  شا  ه من مواقع. ال اسو
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310 
  "يوم السداد عيد"

ــــود به دفع قيمة البيع اآلجلو وهذا من  ــــ ــــداد" املقصـــ ــــ "الســـ

ـــداد  ــــ ـــع لحظة ســـ ــــ ا وهو يصـــ ترائع مقوالت التجار قديم 

 التاجر أشبه بيوم عيد.على  الدين اآلجل بأنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

311 
جال "

ّ
 "هاتمن السن ترتبطالر

ــ ة ا" جمع لســـــا و وتقال املقولة للداللة على أ  المة  "الســـ

ــا قـــــد يتم تـــــدوي ـــــه من العقود أو كثرة  ــــــاوي مـــ ــــ ــــ الرجـــــل تســـ

 الشهودو فإذا الت م الرجل بأمر فكلمته عقد مبرم. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

312 
 "انقمر واقضي حاجة"

 
ُ
أي  شو و واملقولة   " قمرو  " يقال فال   "انقمر" تعن  الغع ف

ـــــيل تحث الرجل على  ض الطرف عن بعض الت  ـــ مقابل  فاصـــ
ــــــعى إلنجـــا    ـــ ا فـــالوقوف  و أ  ُي جز مـــا  ســـ ع ـــد بعض أحيـــانـــ 

 التفاصيل الصغ رة قد يؤخر إتمام العمل. 
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313 
 "كل بلد ارمها حبصاتها"

ــا مقولـــة جميلـــة تـــدعوا الرجـــل إ نزل بلـــد أ  يتعرف  ذاه ـ

ــــــرع في  وعلى عـــادات أهلهـــا وأ  يبن  العالقـــات   ـــا ــــ وإ  شـــ

ــــــتع   بـأحـد من أهلهـا ف عمـل ــــ هم األخبر   ـا وال يبن  أ   ســـ

مــــارس ويعتــــاد في بلــــد و فــــاختالف أفعــــالــــه على مــــا ـاـــا  يُ 

   مؤثر في تسي ر األمور.هو الثقافات وارد و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

314 
فر جرذان ار"

ْ
ح
 
 "س هام وال م

ـــر  "الـهام" هو الثع  ــــ ر" بمعنى كيس أو  ن ـيلو ويـضــ
حف  با و و "م 

 القول للداللة على أفضلية القليل الجيد على الكث ر الس  ء. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

315 
وه جنوم اهلجري"

ّ
و
 
 "ةر

ــــــر   الظه رةووقــ   هو  "ةال ج ر "وو ي أرو " أرّوو " ــــ ويضـــ

ــــــوة املعامل ةللدالل ــــــديد ةعلى قســـ و وي طبق والعقا  الشـــ

 .((ال جوم في عز الضحى  روو  )) نعليه القول الدار 



 

- 122 - 
 

 أقوال الحضارم 

 النسخة اإللكترونية 

316 
 "كل  يهمر من ضارب راسه"

ــــــ  ءو واملعنى أ  اــــل ال  تم ـبـــ أو "  مر" أي يقلق  ــــ  رجــــلشـــ

املقولة قريبة من  وهذ  املقولةينشــــــغل بما   مه ويع يهو 

 .((   مه  عيع ال   ))وعة الشاالعربية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

317 
 "ختطط ملغرومة اعور"

ـــابــة بعور في عين ــاو و ــــ ــــ   ةبــالل جــ  "ةمغرومــ ""عورا" هي املصـــ

ــــرمية الدارجة بمع ا  العام  والقول  وةتعن  مج ون الحضـــ

ــــــتعانة ايطلق ع د  ــــــوأ م ه أآخر بفي عمل ما هم  حدأســـ ســـ

 فتكو  العواق  وخيمة.  في ت فيذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

318 
بر يعود"

ّ
يك يف الز

ْ
 "ذر

"ذريك" أي  رعكو و"الزبر" هي األر  الصالحة للزراعةو  

ــــــر  القول  ــــ أ  املعروف في أهلـــه يثمر للتـــدليـــل على ويضـــ

 وأ  جزاء اإلحسا  البد إحسا .



 

- 123 - 
 

 أقوال الحضارم 

 النسخة اإللكترونية 

319 
 "فرس بن خماشن يعرف طريق حوره"

ـــــــم عـائلـة و"حور " ــــ ـــــــن" اســـ ــــ م طقـة في تريمو  "بن م ـاشـــ

ولكثرة مجيء ومراح هذا الفرس من الطريق ذاته حفظ 

ــــــد أو من يقود و  ــــ ــــ املكــــا  فال يحتــــان إلى دليــــل أو مرشـــ

قد  ((  درى بشعا  اأهل مكة أ)) لشه رة املقولة العربية او 

 .هذا القول قريبة من  تكو  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

320 
ة "

 
ق
ْ
 "نواسبار ف

 يُ يتم تث ية ا على الحائ  و الت   ة" هي الخشـــــبة"الرفق
ّ
ق  عل

ــــــحــه علي ــا الثو و وهــذا الق ــــ القول العرب  بجالء ول يو ـــ

 (.(مسمار جحا  ))الشه ر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

321 
 "البركة يف بارد واللذة يف حار"

ــــــ خ ر األمور أ )) واملراد من هـذا القول أ  ــــ فيقـال  ((طهـا وســـ

 عو للتوس  في األمور واالختيارات.في األحداث الت  تد



 

- 124 - 
 

 أقوال الحضارم 

 النسخة اإللكترونية 

322 
 "احلي حيييك"

ــــــع املرء اإليجـاب  الفـاعـل املحفز الـذي   ــــ هـذا القول يصـــ

ــ ـــة من هم حولـــهو وتقـــال في   ــــ ــــ يتـــأثر بـــه وبطبـــاعـــه الحســـ

ا واــا  لقربــه ممن   ــ  ــ ــــ ــــ ا بــاوســـ ــــــع حــال من اــا  مكت يــ  ــــ وصـــ

آنســـــه وتودد له أثر على تغي ر حاله إلى حال أفضـــــل مما  

 اا  عليه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

323 
" 

ّ
 "ط بصميلكالم خمي

ــا الغليظةو ويطلق هذا القول ع د  ــ ــــميل" هو العصـــ "الصـــ

 تحدث أحدهم بقول  بليغ عن حدث  مؤكد.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

324 
 "على املرضاح ةكل من جاء وراح وسعاد"

ــــــع  ال ـــــاس على ثبـــــات بعضهـــــذا القول ويطلق  ــــ على وضـــ

واجة ـــــد وعمـــــل  ت قـــــل من ال ـــــاسو  ر   مع   دو  تطور 

 .فحقق ال جاحات أو ملل   أو تع    ل  لدو  ا



 

- 125 - 
 

 أقوال الحضارم 

 النسخة اإللكترونية 

325 
 يشوف هره مجل"

ّ
 "كل

ـــــخص  يقــال في أكثر م  القول وهــذا  ــــ ن مقــام وم ــه أ  اــل شـــ

ــا     ــنيعه هو األفضـــــلو وقد يأت  هذا القول مشـــ   ايرى أ  صـــ

 . ( ( القرد في ع   أمه  زال  )) للقول املعروف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

326 
 "كالم ال له راس وال رجيل"

ل أي القدمو وتقال املقولة "رجيل" أي أرج ل وهي جمع رمج 

ع د اســــــل كار من باملجلس لحديث أحدهم على أنه كالم 

 ال  عقل وخارن حدود امل طق.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

327 
 "ال تفرح بالورث يا مورث"

الوعظ والتـــــذك ر بـــــأ  مـــــا ورثتـــــه أ  ـــــا وهـــــذ  من مقوالت 

ــــــتُ  ــــ و  فال تغتر لغ رك في يوم من األيـــام أنـــ  ثـــهورّ الوارث ســـ

اوهو قريــــ   ــــــه رة  جــــد  ــــ لو دامـــ   ))للمقولــــة العربيــــة الشـــ

 (.(لغ رك ملا وصل  إليك 
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328 
 "الحويل والسيبي"

ــلليس لي واملعنى أنه  ـــ ـــــوعو  ةأي صـــ  ُيزن فيقولها منباملوضـــ

ــألةبه في  ــ ــــكلة عل مســـ وهو من ا براء ى أنه ترف في ا أو مشـــ

 فيكو  هذا رد .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

329 
 "من يوسف وال من قميصه اال حنن"

ويطلق  قصـــــة ن   هللا يوســـــع عليه الســـــالمو    عن وه ا ك اية  

ــــ    رجـل ع ـد محـاولـة   ــــ ـــــك بشـــ ــــ   وفي نفس الوقـ  مـا     ء مـا التمســـ

فال هو استطاع التمسك بما لديه    و آخر    ء  الحصول على ش  

 . اآلخر    ء وال استطاع الحصول على الش  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

330 
 "جبنبية ولطمهبقرش  "لطمه

ــــــفعـــةو و"ال ــــ قر " العملـــة املعروفـــةو "اللطمـــة" تعن  الصـــ

بكـــل  و"الج  يـــة" هي الخ جرو واملعنى أ  اإلهـــانـــة واحـــدة 

 .وبأي تريقة اان  أشكالها
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331 
ن يف وجهها ةالشاال باحتلب "

ّ
 "عي

 نظرو وهــــــذا القول أ المــــــة "عّ  " تعن  "ال" ه ــــــا بمعنى إذاو و 

 . ( ( الكتا  يبا  من ع وانه   )) الشه ر  الشع   ش يه باملثل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

332 
رباه تعقيد عجم"

ّ
 "الت

ــــــابقو   ــــ ــــــرحها في قول ســـ ــــ ــــــبق شـــ ــــ "التربا " هي التربية كما ســـ

ــــــ  ــــــكل عُ   ءو"التعقيد" جعل الشـــ ــــــع ق  على شـــ دو وهو وصـــ

ــــــعر مُ يطلق عادة  ــــ ــــــعر فيقال شـــ ــــ عّقدو و"العجم" هو للشـــ

ـــــعوبة تربية نوى الت ـــــع صـــ ـــــر  هذا القول لوصـــ مرو ويضـــ

 األتفال وتشبي ها بتعقيد العجم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

333 
 "مايقبصك اال قمل ثوبك"

وهي مقولة يوا ـ     ا الذي يأتيه الضـرر أو السـوء أو األذى 

 : ترفه ابن العبد في معلقته و وكما قال  ه من أقربائ 

 سام املهنِدعلى املرء من وقع احُل  *   وظلم ذوي القربى أشد مضاضًة
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334 
 ره"ــي فقــ"قح

"القحي" ع د الحضـــــارم هو محاولة اخران اللحم من ب   

ـــــفاة ــــ ـــــ ا  والشـــ ــــ و و"الفقرة"  فجوات العظام بأتراف األســـ

ــــــح اللحم في ــا ي ــــ ــــــر  هــذا هي فقرات ظهر الغ مو ولشـــ ــــ ضـــ

ــــــفقـــة مـــا القول ليبّ   الرجـــل قلـــة مـــا نـــالـــه  ــــ وأ  مــا من صـــ

 ((.قحي فقرة  ))حصل عليه هو بمثابة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

335 
 "ةويطي البعر ةالشعريصيب "

ــا  ــال في املواقع الت  يكو    ـ يركز على األمور   الرجـــلوتقـ

ـــــــيطة  ـــــــتوج  الترك   ال ســـ ويترك األمور العظيمة الت  تســـ

 واالنلبا .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

336 
 ويطي البعري" يصيب البعره"

ــابق ا وهو ب فس معنى  ــــ ــــــعرة وي ط   )) لقول الســـ ــــــي  الشـــ يصـــ

 او  البعر  من البع ر.   وقد يكو  أكثر بال ة م ه  (( عرة الب 
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337 
مر"

ُ
مر" "لك ع

ُ
 أو "لش ع

ــال ع ــــد تمن  ــة الت  تقــ ــاء الجميلــ ــارات الــــدعــ  هــــذا من عبــ

ــ   ــالبـ ــا  ـ ــديـــد ألحـــدهم أو إحـــداهنو ويقولهـ ــار  االعمر املـ كبـ

 السن للصغار من الفتيا  والفتيات.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

338 
 "اللهم القني يف مسيع بصري"

يرددها الحضارم "القن " ه ا تعن  اجعلن  معو وهي دعوة 

ــــــومــة بــأ   ــــ ــــــ   أو فض الخصـــ ــــ في حــال الجــدال أو التقــاضـــ

ــــــوت العقــــــل   عقــــــل   ايكو  الطرف اآلخر ذ ــــ ــــــمع لصـــ ــــ فيســـ

 ويبصر الحقيقة والصوا . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

339 
 "ح الل العافية"

 جــديــد  تقــال هــذ  
 
أو انتقــل   ااملقولــة إذا نزل أحــدهم مب ال

أ  يكو   ةلـــه من يزور  أول مر  يلى مكـــا  جـــديـــدو فيـــدعإ

 
 
 ل م  ز  ن

 
 مبارا
 
 .مأني ةوالطالسعادة   تعم أرجاءُ  اب ال
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340 
 "اخلرب مع التايل"

ع ـــد دعوة كب ر القوم ألتبـــاعـــه أو األ  ألب ـــائـــه ألمر مهم 

ــار من ســـــبق بالحضـــــور   اويتوالو  حضـــــور   ويبدأ اســـــتفســـ

ــــــ ـ  دعو  م فيكو  رد   ــــ أي أ   (( الخبر مع التـالي ))عن ســـ

 طرح ع د وصول الجميع.املوضوع سيُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

341 
" 

 
 خل ن
 
راه ف

ْ
  " س للع ت

س" أي  ف 
 
ـــل ن  "خـــ

 
ـــاال ــــــــ و و"العت اترك مجـــ ــــ ــــ ــــ را " هي التراجعو  ــــ

   الرجل لحث على أ  يترك في ا  القول ويضـــر  
 
ل فســـه مجاال

 إذا تتطل  األمر ذلك. عن رأيه وموقفه للتراجع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

342 
 "قدني أشوف الشفرة يف املاء "

"قـــدن " تعن  حـــالي اآل و وتقـــال هـــذ  الجملـــة في الحـــاالت  

ــــــ  ء  ب ــاء على  ــــ ا بوقوع أمر   ـــ
الت  يكو  في ــا الرجــل مت   ــ 

 ويعا شها.معطيات يراها 

  



 

- 131 - 
 

 أقوال الحضارم 

 النسخة اإللكترونية 

343 
 "ةمن اخلسارخارج  ةداخل يف الفايد"

ا وهي مقولــــة تقــــال  ــ  هــــذ  املقولــــة من أقوال التجــــار  ــــالبــ

 للرجل األنان  الذي يريد أ   شـــارك في الربح ويريد 
 
وصـــفا

ـــارةو فتقــــــال في املواقع  ــــ ــــ ــــ االبتعــــــاد ع ــــــدمــــــا تحــــــل الخســـ

 التجارية واالجتماعية املشا  ة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

344 
 "ةذا امتلت البطن ضاعت الفكرإ"

ــــاعد على التفك ــــ ــــبع ال ســـ ــــ ــــــ هي مقولة تعن  أ  الشـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ر  ــــ

ــــــ ل واإلبــــــ والتحلي ــ ا  ــــــ   العـــ ا قالــــــ او وكمداع  الب  ـ ر  قديم 

 البم  ))
ّ
ذهم ط

ُ
 ت
ُ
 ((.ط ة الفم ُ   ة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

345 
يتكم ياآل اجلفري لجل آل الكاف"

ّ
 "حب

ـــــــادة في  "آل الجفري" و"آل ــــ ــــ الكـــــاف" عـــــائلتـــــا  من الســـ

ـــــكل واف  املقولة  ــــ ـــــرح هذا القول بشـــ ــــ ـــــرموتو ويشـــ ــــ حضـــ

 .((من أجل ع   تكرم مدي ة  ))الشه رة 
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346 
ال"

َّ
 "حتاذر اجلمل وتظهر على اجلم

الحيطة والحذرو و "تظهر" أي تكشع وجههاو   "تحاذر" من 

ــاحو   ــت يح املحّرم وُيحّرم املبـــ ـــ ــــ ــال هـــــذا القول فيمن  ســـ ويقـــ

ـــــتحي الجمــل وال تــدعــه يراهــا  ــــ واملقولــة ه ــا في املرأة الت  تســـ

ا واســتقامة وتســمح ل فســها بالظهور على الجّمال الذي   ورع 

 يج  هو أال يراهاو فتقال فيما شابه من مواقع. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

347 
 جلح يستعني""ال

مــايــدور حولــه  يظن أ    ا املــذنــ  دائمــ  و "األجلح" هو املــذنــ و  

ــــود بمـــا يُ  ــــ قـــال في املجلسو وهو قريـــ  من   ع يـــه وأنـــه املقصـــ

 . ( ( ل خذون   أ  يقو   ااد املريُ    )) شطر البي  العرب  الشه ر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

348 
 "متطر فوق حبر"

ــــــول الغن  على مـــال فوك  ــــ ــــــر  هـــذا القول ع ـــد حصـــ ــــ يضـــ

 مالهو فلست دم في املواقع املشا  ة لذلك.
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349 
 "املغرب غريب"

ا للوق  ب   صــالت  الحضــارم وتقال   أقوالوهي من  وصــف 

ـــــــاء  ــــ ــــــ رة فهـذا الوقـ   وأل املغر  والعشـــ ــــ املـدة بين مـا قصـــ

يمضــ   بســرعةو فتقال املقولة في املواقع الت   ســتعجل  

ــــاء حــاجــة قبــل  ــــ ــــ دخول أ  يــداهمهم املرء في ــا آخر بقضـــ

 وق  صالة العشاء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

350 
  "ماشي كما التمر يف الدار"

ــــــرة م ــــذ القــــدم في  ــــ ــــــيلــــة وامل لشـــ ــــ وهــــذا من املقوالت األصـــ

 وجود التمر في البي  تحث علىاملجتمع الحضــــرم  والت  

ملــــا يحقق من بركــــة وملــــا فيــــه من فــــائــــدة للبــــد  وألنــــه إ  

فظه يدوم لفترة تويلة. ُسن ت زي ه وحم
 ح 
 

------------------------------------------- 
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  .ةـــامتخلا
ــام  ــا أ  نقرقبــــل الختــ ــا أملتــــه   أ علي ــ ــاة  مــ ــة الحيــ تبيعــ

ــــرة  ـــ ـــ ــــ املعـــاصـــ ـــ ـــ ـــ وتبـــاعهم  ال ـــاس فكر في  اكب ر   اتغّ ر   فرضـــ
ــــلوكهم ومواقفهم  ـــ ـــ  اللـــه علىظق  بلممـــا أواهتمـــامـــا  م وســـ

ــابقو  يتمن األمثال الت   كث ر فأصـــــبح     اونداولاا  الســـ

   لماليوم 
 
  د  عُ ت

ُ
 ســت  فقبل نحو  و الواقععّبر بالضــرورة عن ت

ــــــارم   تمو  بـــالتمر وال  لـــةو ويرددو   ـــ ـــ ــ ـــة ـاــا  الحضـــ ــ ـــ ـــ ســـ

ــــــ األمث ـــ ــ ــ  ما ااملقولة الشه رة ث على املحافظة عليــــــ ال الت  تحـ

أما اليوم فلم  عد الحضـــــارم  و(( ماشـــــ   كما التمر في الدار ))
ــابق  فيلحفظ التمر كما ي صــــصــــو   رفة في بيو  م   و الســ

إال في شهر رمضا   التمرشتري  عد  من م لم  الكث ر  إبل 

ــــجــار ال  يــل املحيطــة بــاملــد   املبــاركو ـــ ـــ كمــا أ  معظم أشـــ
الذي اا  و ومن ا وادي دوعن الرئيســـــة في وادي حضـــــرموت 

ــه املثـــل  ــــر  بـ ـــ ـــ ــة م ـــذ  في يضـــ ــــبحـــ  مهملـ ـــ ـــ وفرة ال  يـــل أصـــ

ُتث  وفي م اتق أخرى ســـ وات تويلةو    وحل  ال  يل من ا أج 
ـــ   كما التمر   )) عد  وبالتالي لم وبيوت وعماراتمحلها  ـــ ـــ ماشـــ

  ((  دارـــــــــفي ال
 
ا  قوال مقولة  ومثله  وت اليوموـــــــــــفي حضرمشاوع 

ــــ اوة وال جاوة )) ـــ ـــ ــــارم و  ((  الســـ ـــ ـــ   ع دماالذي اا  يردد  الحضـــ

 اانوا يفضلو  الزراعة على ال جرة. 
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ــــيع هذا العمل أ    أرجو في الختام  ا   الكريم للقار  يضـــ علم 

ا  و  قد ا أ وأ   و الشـــــع   الحضـــــرم  األدب  عن املوروث   ســـــ ر 

ا  ــ ر  ــ ا  ســـ ق  في تقديم وإبرا  ولو نزر 
ّ
اإلرث الثقافي الذي   من  وف

ــــــرموتو كمـا م طقـة تتمتع بـه   ـــ ــــــرن  أ  أدعو ـال من  حضـــ ـــ  ســـ

  العمل في هذا  لديه إضافة أو تعليق ملا ورد من أقوال أو أمثلة 
ي الشـــرح والتعليق أ  يوافين  به عبر وما تضـــم ه من اجة اد ف 

دراســــته وتضــــمي ه في الطبعة الثانية بإذ   ل البريد اإللكترون  

 . في املحتوى  والدقة من الصحة  هللا ل صل إلى قدر أكبر 
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 ع.ــاملراج

 صدور وعقول كبار السن

 ممن تداولوا األقوال واألمثال والحكم املأثورة.

 العمانية ( لفهد بن محمود الرح  و مقالة ) ال  لة في األمثال

 م2014مايو  11 حيفة الوتن العمانية 

 ورقة بحثية منشورة ) ال  لة في األمثال الحضرمية (

 ملسعود عمشو  

 الفصيح ( كتا  ) شرح

 البطليو   

 مقال ) األمثال الشعبية في حضرموت ( لعبدالقادر بامطرفو

 م1981مجلة اليمن الجديدو العدد األول مارس 
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