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 تقديم                                                                                                    

                                                                                                              

 

المثل: جملة من القول مقتطفة من كالم، أو هو كالم قائم بذاته، ويتنوع المثل بحسب البيئة  

لخرافي والمثل الواقعي أو والمثل ا والمناسبة واقتضاء القول، وهناك مايسمى بالمثل السائر

المندثر ) البائد( وقد ورد ذكر األمثال في القران الكريم يقول تعالى) وتلك األمثال نضربها للناس  

، وقوله عز وجل ) فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث  21سورة الحشر" اية  لعلهم يتذكرون(   " 

176أو تتركه يلهث(.)سورة األعراف (اية   

مثل يأتي الممثل والتمثيليات ،وتأتي المثل العليا  التي تقدم للناس لتحقيق هدف أو  ومن كلمة ال

توصيل رسالة تحمل قيمة، وقد يختصر المثل كالما كبيرا بل وخطبا مسهبة وقد يؤدي دورا  

بكل ما أوتيت من قوة     المتخصصة  المؤسسات  تربويا ومجتمعيا هاما قد ال تحققه الندوات أو 

دما نقول مثال ) العقل السليم في الجسم السليم( نختصر محاضرة كاملة بقول موجز. وسلطان، فعن  

)نحو   في المقولة  المتميزةمن  هذا المنطلق ومن خالل رؤية وزارة الثقافة والرياضة المتمثلة 

يسر إدارة  –مجتمع واع بوجدان أصيل وجسم سليم ( والمستمدة من المثل الذي ذكرناه سابقا  

والترجمة بوزارة الثقافة والرياضة أن تقدم للقاريء الكريم هذا اإلصدار الذي يتحدث   اإلصدارات

لقطرية التي تزخر بالكثير من الحكم الرائعة التي تحاكي الزمن  عن األمثال الشعبية في البيئة ا

وهو  والوجدان العربي األصيل، متضمنا ذكر المثل وشرحه ومناسبته بإسلوب شائق وجذاب  

القطري صقر المهندي، آملين أن يحقق المتعة والفائدة.  للمؤلف   

 

 إدارة اإلصدارات والترجمة
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 )  مقدمة  (                                          
 

وعلى آله ،م وبارك على نبيه األمين محمدهللا وسل   ىرب العالمين وصلالحمد هلل 

 ، و بعدبهداه إلى يوم الدين ىومن اهتد،نه أجمعيبوصح

أو   قصة   وأ ،بحكاية   مرتبطة   تجربة   عن ناتج   خاص   تعبير   هأنبالمثل الشعبي  عرفيف

ارتبطت  الشعبية ، واألمثال  ثم درج بعد ذلك مدرج المثل،معين   أو حدث   ،موقف

و في   .األخرىوالفنون  اآلدابعبر األجيال كسائر  وانتقلتباإلنسان القديم منذ نشأته 

يجتمع في المثل  :   ظامإبراهيم الن  إبراز أهم سمات المثل و تميزه عن سائر الكالم قال 

،  وحسن التشبيه،وإصابة المعنى،إيجاز اللفظ  ،أربعة ال تجتمع في غيره من الكالم

  إنه"ربه األندلسي في العقد الفريد:  دوقال ابن عب ،فهو نهاية البالغة ؛وجودة الكناية

قد سبقوني في هذا   الباحثينمن  اوبما أن كثير   ."أبقى من الشعر وأشرق من الخطابة

ستخرج أحذو حذوهم وأبدأ من حيث انتهوا وأن أ ،صرارإوبكل  ،المجال إال أني ارتأيت

دونه وأطرحه  وأ،بعد عليه  ربما لم يضع أحد يده اجديد   شيئ االقطري  موروثالمن 

  تضعو، عقدت العزم على جمع تلك األمثال منذ أنبأسلوبي وعرضي الخاص ، و

ا ب وليس يع  هو ملك للجم  الشعبي اإلرثن إ" :عيني قاعدة تقولنصب  ومن ، " أحدخاص 

 ت  ساعامضيت معهم أو ،كبار السنالرواة من مع  ةتصلت مباشرتلك القاعدة انطلقت وا

  وأقوال   من أمثال   ديوما وقعت عليه ي، سمعي إلى  كل ما وصل  لهم، ودونت  طواال  

  وقول   مثل  ؛ بين ( 729)  هاعددقد بلغ منه  ة  من هللا ومن   بفضل  التي و، ص  وقص كم  وح  

من هللا أن ينال رضى  راجي ا،  وأودعتهم في كتابي هذا مرتبة على األحرف،  كمة  وح  

 . وإعجاب كل من يقتنيه

وزارة الثقافة والرياضة والقائمين  إلى ني إال أن أتقدم بالشكر الجزيل وفي الختام ال يسع 

موصول   من الصعاب ، والشكر   في تذليل كثير   مشكور    لما بذلوه معي من جهد   ،عليها

هذا وباهلل  ...ه األمثالاعدة في الحصول على هذ م لي العون والمسكذلك لكل من قد  

 .  كثيرا م تسليما  هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل   ىالتوفيق وصل

 

                                          

 َجَمعَه  وأَعد ه                                                                              

 المهنديلحدان بن صقر                                                                       
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   اه ب ذري وال ينذرات  ل الألنذاوا ةوسط غب  فيمثل بندر   اداألجو   -1

 اني المفردات: مع

      السفن ميناءبندر : 

 : البحر العميق  ةغب

 ، وأيضا  ) ال يحمي وال يحتمى به (.يعتمد عليه وقت الشدة : ال  يذري ال

 من قصيدة للشاعر محمد المهادي ، وقصته المعروفة مع جاره مفرج .  مقتبسالمثل 

 : البحري المثل مضرب

 الواجب معك . صاحب الجود والنخوة عندما يقوم بعمل ثناء على لليقال 

 

   ة  ف ل  فيهم خ   داو األج    -2

 . (أيواد بالعامية ة  فل  خ  أجواد ، وتلفظ   ة  فل  خ   وكذلك يقال ) 

 اني المفردات: مع

لفظا  : هي بفتح الخاء وليس  ة  فاَل خَ ، و  سويالا وغير : الشخص المتخلف عقلي   ة  فاَل خَ 

 لي الحكم َخلَفَا  لحاكم  سابق ( والتي تعني تو   الفةبكسرها ككلمة ) خ  

 : المثلمضرب 

قوم بأعمال شائنة أمام  وي ،كريمة   عائلة  إلى ا وينتمي عقلي   امتخلف   اعندما تجد شخص  يقال 

 هم . إليمن ينتسب إلى ه وإلي ءالناس تسي

 

 األكل أكل حوت والحال مسحوت    -3

 اني المفردات: مع

 نحيل الجسم مسحوت : 

   :المثل مضرب

وال تظهر فائدة هذا الطعام  عندما ترى نحيل الجسم وهو يتناول طعامه بشراهةيقال 

 .  وجسمه على صحته
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 ا للتالين شي  و  ل  ما خ  األولين    -4

 اني المفردات: مع

 األجيال السابقة من البشر األقوام و : األولين

 تركواما ا : و  ل  ما خَ 

   األجيال الالحقةالتالين : 

 : معنى المثل

فته إال وقد عر في زمانها شيئ الم تترك السابقة من البشر  ن المعروف أن األقوامم

وكذلك   ،عابش  الووديان والمدن وال والمناطقعالم واألرجال الماء أسك وتطرقت إليه

 .األخرى لحياةمن جوانب ا كثيرصاف واألواألمثال و

 :  المثل مضرب

أو  ما وصفأو   ماالشباب عن معلومة  منهم عندما يستفسر كبار السن يقول هذا المثل 

ون  يضيف و ، عن سؤالهم ونويجيب، ذلك أو نحو  ما،عب  أوش    ماأو واد    ماسم منطقة  ا

 هذا المثل . جابةعلى اإل

 

 هو حي وال ميت   بو اسبيت الأ    -5

 اني المفردات: مع

 بات أو النوم العميقبو سبيت : صاحب الس  أ

   :معنى المثل

يمارسها الشباب الصغار في السابق   كانقديمة قطرية سم لعبه شعبية اسبيت  وأبو 

نت تمارس أوال  بحفر حفرة  قد كا، و الكثيفة الرملية طقافي المنللتحدي ، وكانت تتم 

كامل برداء أو إزار ليقيه بالغطى رأسه ين بعد أن ي  د   تحَ فيها أحد الم   س  دَ بعدها ي   ،كالقبر

سأل  ي  كان قوة تحمله ، وصبره والتراب لمعرفة مدى من  كثير  يهال عليه ثم  ،رابمن الت

ن قال إف (بو سبيت أنت حي وإال ميت)أ :بقولهمأثناء عملية الدفن حين  و آخر في بين 

، وهذه اللعبة كانت ن قال ميت أخرجوه في الحال إتراب ومن ال احي هالوا عليه مزيد  

 في تلك الفترة .  الشبابعلى  شديد ا اخطر  تشكل 

 : المثل مضرب

 عضال، من أثر مرض   ويقظة المريض عندما يغفو واستيعابلمعرفة قوة وصبر يقال 

 . نقطع عن الناسي ويقال كذلك لكبير السن عندما

 

 بو وجهين أ      -6

 . خرآ قوال  يقول  وخلفك  ،الذي يقول أمامك قوال   ؛القولين يللشخص المنافق ذيقال 
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 بو شاخه  أ      -7

 للبخيل الحريص على ماله . يقال 

 

 ليم  ع  ابو أ      -8

 .  و يعمل على إذاعته بين الناسالسر  يكتمال  الذي أو النمام للواشي يقال 

 

 طبعه   عنوزيج  طبيع ماابو أ      -9

 المفردات: معاني 

 أو شر  نسان من خير  اإل به عَ ب طَ طبيع : كل ما تَ 

 ن :اولهذا المثل قصت

تلقي  على  قد دربها بشكل جيد هرةكان لديه  الحكماءالقصة األولى : تقول أن أحد 

محبرة الوممسكة ب هجالسة بجوارالهرة  كانتذات يوم وبينما و، األوامر وتنفيذها 

) سنورة   الهرة بقولهحاجة ، وشاهده وهو يأمر  هليسألعليه شخص  مَ د  قَ كالعادة 

الحكيم عن كيفية  سأل ف من ذلكالرجل عجب تكذا وكذا ( وهي تلبي طلبه فلنا حضري أ

حتى  ،الصغرمنذ واألطباع زرعت فيها هذه العادات لقد له فقال  تطويع تلك الهرة

 ) راعي الطبع ما يجوز حكيملا مازحمعلى ذلك فقال الرجل  تأقلمت طباعها وتغيرت 

وهو في اليوم التالي إليه وعاد المكان الرجل  غادرو ،من طبعه ( وسأثبت لك صحة ذلك

بجواره  في الكتابة والهرة  اعادته منهمك  كالحكيم   ووجد ا  صغير ا  في جيبه فأر ئ  ب خَ م  

وهو   امسرع  الفأر  فهرب ،سراحه طلقأفأر والمن جيبه وأخرج ممسكة بالمحبرة ، فقام 

، فغضب   ولحقت به حكيمرمت المحبرة في حضن الف الهرة محتهلفيبحث له عن مأوى 

أن صاحب الطبع ما ) :فقال له الرجل ألم أقل لك ،وأراد تأديبها اشديد   اغضب  منها  حكيمال

 . (ن طبعهعيجوز

اقد وجدت لها جر عرابية  أحكى أن القصة الثانية : ي   ت عليه وأخذته  أشفق، ف اتائه   ذئب  ل و 

أصبحت بمثابة األم له ،  معها للمنزل لكي تربيه ، وكانت تطعمه من حليب الشاة التي 

  ية بحزنت األعرافاألعرابية ، شتد عوده هجم على الشاة وأكلها في غياب اوبعد أن 

 فأنشدت بحزن وهي تقول :  ،يم الذي عرف طبعه بالفطرةصنيع الذئب اللئ ل

   ربيب   أكلت شويهتي وفجعت قلبي      وأنت لشاتنا ولد  

   ك أن أباك ذيب  رها   وربيت  فينا       فمن أنبأغذيت بد

   إذا كان الطباع طباع  سوء       فال أدب يفيد  وال حليب  

 : المثلمضرب 

 . وعاد إلى أصله وسيرته األولى ،ركهثم تلكل من تطبع بطبع حسن يقال 
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 ن شفته وال  راح  إبو مزاح  أ  -10

 : مثلال مضرب

ن إستئذان وايخصك ويذهب به دون   ئ ايأخذ شيللشخص المعروف لديك عندما يقال 

هل   ؛أختبركأن ردت أوقال كنت أمزح و ،كتشفت أمره وأمسكت به تملص من جرمها

 . ؟أنت منتبه أم نائم

 

   مضحكاتكامبكياتك وال تتبع ااتبع  -11

 . وكذلك يقال " اتبع مبكيك وال تتبع امضحكك " 

 : معنى المثل

،   بكاكألكالم حتى لو أغلظ عليك وأحزنك والمخلص لك الذي يصدقك انصيحة  تقبل

 كق  صد  ينافقك وال يَ أمام الناس ألنه  ضحك في وجهكيجاملك وينصيحة من ب وال تأخذ

 . القول

   :المثلمضرب 

   .، والتحذير من المجامالتالمخلصةوالصادقة  لحث على اتباع النصيحةليقال 

 

 اتنوح نوح الحمام       -12

 : اني المفرداتمع

   الحزين المتواصل الذي يصدر من طائريسجع الو الصوتوهو  ،اتنوح : من النوح

    ين ي اليمامة البر  الورقاء و

 : معنى القول

  نهش، ويج  أو نحوه همل بموت عزيز   نمن البكاء عندما يفجعفقد بعض النساء صوابهن ي

يرجعن لحالتهن طويلة ، ومن يشاهدهن ال يظن أنهن س بالبكاء والعويل لفترات  

لفترات طويلة   حمام الحزينال نوحب بكاء ه صاحب المثل هذا ال، وقد شب الطبيعية

 دون كلل أو ملل .  ةومتواصل

 .  أمام الناس بشكل مستمر والندب ،والبكاء ،النوحفي  المرأة المفجوعة تبالغ ماعنديقال 
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 ة والمرد على حوارها  ر  م  اتسير ح   -13

   اني المفردات:مع

 اتسير : تذهب

 الحمراء ناقة: وصف لل حمرة

 العودة المرد : 

 ولدها حوارها : 

   :معنى المثل

نها إبل فالصحراء ويحجز وليدها في مأوى اإلفي بل مع اإلللرعي  خرج الناقةعندما ت

ه بهذا  مولودها ، وقد شب إلى ذي انطلقت منه بسبب الحنين تلبث أن تعود إلى مكانها ال ال

  أن نيلبثو الالبالد للنزهة أو ما شابه ذلك وإلى خارج  نالمثل الناس اللذين يذهبو

 يعودوا إلى موطنهم بسبب الحنين إليه . 

   :المثل مضرب

إلى  لبث أن يأخذه الحنين ي اللنزهة أو ماشابه ذلك ولللشخص الذي يغادر البالد يقال 

 .  مإليه ويعودوأهله موطنه 

 

 ه  ت  ر  ي  اترك الداب وش   -14

   اني المفردات:مع

 الداب : نوع من أنواع الثعابين  

 فيها الثعبان .  ئيختبيتوارى و: الشجرة التي  هتَ ر  يَ وش  

 : معنى المثل

ألنه في الغالب  ؛كانفال تقترب منه ألي سبب  ما شجرة خلف امتواري   اإذا شاهدت ثعبان  

 أفضل .    ، فذلكفي شجرته تركهاو ،يشكل خطورة على من يقترب منه

   :المثل مضرب

 قتراب من الشر ومصادره . على عدم االحث لليقال 
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 بتاليه  اخطف ابأول الشمال و   ر  د  ن  ب  يه و  ِ  بتال ا  ر  د  بن  خطف بأول الكوس و  ا -15

   اني المفردات:مع

ك السفينةلكي ترفع الشراع ا فعل أمر يعني خطف :ا  تحر 

س  : الكوس في اللغة   ، البحررطبة مزعجة ألهل البر وهو هيجان البحر، وهي رياح    الَكو 

 )بو مسعود(.   كذلكأهل البحر   ى عندسموت ، تهب على الخليج العربي من جهة الشرق 

 فيقول الشاعر سعيد بن عامر الكعبي في جزء من قصيدته : 

 وين بو مسعود ماني له بشايف    ..م لمعلي  وين )بو مسعود( هو ول  

 يقول :ل حسين المناعي بن سعيد آن الشاعر أماو

 عزتي لمن عذبته الطويله      او   ..مجسين    اعلينا )الكوس( وحنا  س  ر  تَ 

 وآخر يقول : 

 ودني        للمحبوب    ..قم  شلي   ..يا ) الكوس ( يا المطلي 

    واقطع قصير دروب   ..ال تزلي      ..وانصى ديار الخلي  

 ) أبا الكشاح ( فيقول أحد الشعراء :   هذه الرياح عند أهل البحر كذلك ىسمتو

 ما دام )أبا الكشاح ( له عجاج   .. أنا لي على در الثريا مخيله  

 المرفأ أو الميناء وتوقف أو احتم  فيه من الرياح  فعل أمر ويعني اتجه نحو  ر :د  وبن  

 جافة تهب من جهة الشمال على الخليج العربي الشمال : رياح

   :معنى المثل

أن   هم أوال  بسفنهم نحو جهة معينة فال بد ل  اإلبحارا أراد ربابنة السفن الشراعية قديما  إذ

بها في  اإلبحاربفعليهم  ،ن كانت تهب من جهة الشرق ) كوس (إف ؛يتحسسوا الرياح

مرتفعة ويصعب  األمواج تكون وفي نهايتها  ، ةألن األمواج تكون فيها بطيئ هابداية هبوب

فهي مرتفعة   ؛، وعكس ذلك يكون في الرياح الشمالية  فعليهم بالتوقف فيها اإلبحار

 ها .  في اإلبحار فضلوي ،نهايتها فيوهادئة  ،هافي اإلبحاربدايتها ويصعب  فياألمواج 

   :المثل البحري مضرب

في تلك   اإلبحارلتحذير الربابنة المتغطرسين والمبتدئين وقليلي الخبرة من خطورة يقال 

 الرياح . 
--------------------- 

 معنى الكلمة 

   .مزعجة ألهل البر والبحر الرطبة الشرقية ال الكوس رياحأبا الكشاح : هو مصطلح بحري يطلق على بو مسعود و -أ

 :    يمجس   ا منمجسين : ا -ب

وال يبرحونه رغم الظروف المناخية السيئة    ،ن على المغاصيمتوقف   نسفينة وطاقمها حينما يكونوبحري يطلق على المصطلح  وهو  

 التي تحل بهم. 
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ل ت  ولو  ..يدك إن كان تبغيه يشفيك ول ب  د   أ -16 ع   يوالك   يهأمه التخل   ز 

 اني المفردات: مع

   يكون طوع أمرك في ما تحبيشفيك : 

 عليكآلمرا : يوالك

 : معنى المثل

وتعني  ،اقتبست من قصيدة لبركات الشريف ونصيحة ةهو في األصل حكم هذا المثل

ألمور فعليك أن تنشئه نشأة   تعتمد عليه في كل ا  رجال   بنكاأنك إذا أردت أن يصبح 

معه في الصواب حتى ولو  ان  معه في الخطأ وهي  اوتكون صارم   ،منذ صغره ةصالح

 أمه .   أدى ذلك إلى عدم رضى

 : المثل مضرب

باء على تأديب األوالد كذلك لحث اآل قال، وي هبناوء تصرفات س من يشكوكل أب ليقال 

 يسمحوا ألمهاتهم بالتدخل في منعهم من ال  أ، و وغرس العادات الحسنة بهم منذ الصغر

 . تأديبهم

 

 بو  أمرة   ان  ه  اد   -17

 اني المفردات: مع

 بالدهانالمقصود القابلة للدهن على أي سطح ، وهو عملية تمرير المادة الدسمة دهان : ا

   األرز الناضج . ناء الذي بهوجه اإلهنا هو السمن البلدي الذي يوضع على 

 بو : زوجة األب أ مرة

 : معنى المثل

من  شيءب يدهن نبعد أإال  كلؤال يقدم وال يمن المتعارف عليه في المنطقة أن األرز 

ألبنائها دون أبناء  زوجة األب  د محاباة وانحيازس  جوفي هذا المثل " الدهن " ،  من  س  ال

نها تتعمد وضع مزيد من السمن على طعام  فإالطعام  وضع عندبخاصة ، و زوجها

نما هي غريزة  ، وإهموهذا ليس كرها  ل ،عام أبناء زوجهاوقليل منه على ط ،أبنائها

 ائها على من سواهم. األمومة التي تدفعها لتفضيل أبن 

 مضرب المثل: 

االذي يقدم لك طعام  للشخص يقال  ممن يحابيهم  ويقدم لغيرك ،وناقصا ا أو عطاء يسير 

 . أو عطاء كامال   اطعام  

 

 

 

 

 

 

 كم وسيروا في ما عناكم  بادفنوا أحبا  -18
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 :معنى المثل 

رزاقهم ، وعند  ا وراء أدائمي العمل سعي   ا كان أهل البادية والحضر من أهل قطرقديم  

وبعد  ، مقبرة ) الجبانة ( إلى العه يمن الناس بتشي من يجدون  مع هأهل قوموفاة أحدهم ي

كل  في شأنه،  ؛الناس ينصرفبعدها و،  ذاتها  يتم واجب العزاء في المقبرةالدفن مباشرة 

ن بل كانت  حاصل اآلكما هو لتقبل العزاء  هيجلس في مجلس اما تجد شخص   اونادر  

 . مبفقيده ءعزاال قدم لهم يبذوي المتوف   ىأنه متى ما التقالعادة 

 : المثل مضرب

في المأكل  سراف من اإلوالحد  ،للحث على تقنين واختصار أيام مراسم العزاءيقال 

 . والمشرب

 لقاك في األرض  أأدورك في السما و  -19

 اني المفردات: مع

 أدورك : أبحث عنك 

 : معنى المثل

 أمامك . هتجدثم ال تلبث أن ،وتبحث عنه في كل مكان وال تجده  شخص ماإلى قد تحتاج 

   :المثلمضرب 

يجده   وفجأةإليه وال يجده ،  ماسة   حاجة  ب شخص هوعن بحث ي على لسان منيقال 

  . أمامه

 تي  إذا جا المسحب على دبتي شبعت أنا وكلب -20

 اني المفردات: مع

تجاه الشمال با  توسط السماء ليال  يالذي  المضيء أو السديم ةالمسحب : هو المجر

 في ليالي الصيف المظلمة .    رى خاصة  والذي ي   ،والجنوب

   :معنى المثل

المرزم الذي  نوءفي  خاصة  و ،الصيف فصلفي  هأن لدى المزارعين من المعروف

أثناء ذلك في و ،السماء في يتوسط المسحب  ،ف أول شهر ) أغسطس ( تقريبا  يصاد

مه بصر هيقوم أصحابعندها ،  من شدة الحرارة بكثرةويتساقط  في النخل الرطب ينضج

 ،على المحتاجينهدى ويوزع منه ي  األول  ؛ثم تقسيمه إلى ثالثة أقسام ،وجمعه"  قطفه" 

يتم تخزينه كتمر  والثالث ،في أوعية خاصة ويعرض للبيع في السوق والثاني يعبأ

  امستلقي  عندما كان صاحب المثل فإن ، لذلك  الخاص والبيع في فصل الشتاء لالستهالك

في كبد    ةالمسحب أو المجرذلك  بعيد عن دياره شاهدو ،ر كلبتهفي الصحراء بجوا

وتذكر  في بلده   ،قطف الرطب  "؛الصرام"قت وفوق بطنه مباشرة وتذكر والسماء 

بين  هناك راء السائبة المنتشرة وتصيب حتى الج   ت تصيبهحالة الشبع التي كانكذلك 

 .   في ذلك الوقت فقال هذا المثلالمزارع 

 

 

 : المثل مضرب
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 ،الجزيرة العربيةضوج الرطب في ن ب ذلك المسحب أو السديم الرتباطكعالمة يقال 

 خاصة في منطقة األحساء . و

 

 إذا كبر ولدك خاوه   -21

 معاني المفردات: 

 ا خاوه : كن له أخا  وصديق  

 : المثل مضرب

 منه .  أبنائهور لنصح األب القاسي الذي يشتكي من نفيقال 

 

   ر  ب  د   ر  غب  إذا   -22

   اني المفردات:مع

    إذا أثار الغبار ، أو أثار النقع غبر :

 مع اتجاه الريح دبر : أدبر 

   :معنى المثل

من المعروف أن رياح البارح والدبران هي رياح قوية حارة وجافة تهب مع  بداية 

فصل الصيف من جهة الشمال والشمال الغربي ، وسمي بالدبران ألنه يدبر نوء رياح  

  ،تلك الرياح سوف تقلسرعة األحمر فيه فثق بأن  الغبار رث  ذا كَ إالصيفية ، و لثرياا

 تلك العاصفة .  رار الغبار هو عالمة على بداية نهاية فإحم ؛وتتوقف

   :المثلمضرب 

 الغبار المصاحب لعاصفة البارح .  احمرارلمن يسأل عن سبب يقال 

 

   عبطهاالتمر  ك  ر  ت  غ  ا إذا  -23

 اني المفردات: مع

  تفت عليك معالمه وتشككت في نوعه : اخك  ر  ت  غ  ا 

  ناملكاضغط عليه وحركه عدة مرات بأعبطه : ا

 : معنى المثل

حبة  منه إذا أردت أن تعرف جودة التمر الذي سوف تشتريه فما عليك إال أن تهرس 

وإن  ،أن التمر من النوع الجيديعني هذا ف االصفرار ن مال لونها إلى إف ،بأصبعيك واحدة

 ه .  لم يكن كذلك فال تشتر  

   :المثل مضرب

ه بهذا المثل ) إذا ، فترد عليالتمر الذي اشتراه  رداءةعندما يشتكي لك شخص من يقال 

    . عبطه (اغترك التمر ا

 

 

 ه في ضليع  الك ما يضيع حط  إذا بغيت م  -24
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اني المفردات:مع

بغيت :  أردت  

 حطه : ضعه

 الجيد والفاخر   الشيءضليع : 

   :معنى المثل

حتى ولو كانت غالية  جيدة   في سلعة   أموالكأن تضع  إذا أردت أن تشتري سلعة فعليك

لرديئة بتعد عن السلعة اا، و الوقتو لك المال وستوفر  لديكر الثمن ألنها سوف تعم  

مثل يتطابق  ر عندك طويال  وستفقدك الوقت والمال ، وهناك ولن تعم   مدألنها قصيرة األ

 . (سر بهعلة وكل غالي  بهكل رخيص )  :مع هذا المثل وهو

   :المثل مضرب

 أعطالها . وكثرة  رداءتهايشتكي من اشترى بضاعة زهيدة الثمن ولمن يقال 

يهون جعله ما يكون الشيءإذا بغيت   -25

 معاني المفردات: 

 بغيت : أردت 

 : المشكلة  الشيء

 ويسهل تأثيره على نفسك حدتهيهون : تقل 

 : معنى المثل

وتتركها وراء   تواجهك فما عليك إال أن تحاول أن تتجاهلها إذا أردت أن تحد من مشكلة  

 .   ظهرك

   :المثل مضرب

 لمواساة الشخص وتهوين المصيبة أو المشكلة عليه .يقال 

د عن أمهانشا إذا بغيت تضمها  -26

اني المفردات:مع

 بغيت : أردت  

وتجعلها شريكة لك تضمها : تتزوجها 

 نشد : اسألا 

   :معنى المثل

خاصةعائلتها و فمن األفضل لك أوال  أن تسأل عن سيرة ةمرأاإذا أردت أن تتزوج من 

أمها ، وفي الحديث الشريف قيل ) العرق دساس ( .

   :المثل مضرب

أخالق عائلة المرأة التي يرغب في أن يتبين دين و  ،من يقدم على الزواجلحث يقال 

 .  الزواج منها
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 إذا بغيت السلمة قدم الميم  -27

 : معنى المثل

عند السؤال   الحق أن من يتلفظ بهذه الكلمة، و  "أعلم ماما أدري أو "لمة الميم تعني هنا ك

 تجربة .الوهذا من واقع  ،من المشاكل والمواقف المحرجة اكثير   يتجنبفإنه 

 : المثلمضرب 

 .  السؤال دعن لمن يبحث عن السالمة وتجنب الوقوع في المشاكليقال 

 

 ذا بغيت رفيقك دوم حاسبه كل يوم إ -28

 عاني المفردات: م

 صديق أو العميلالرفيقك : 

 ادوم : دائم  

   :معنى المثل

عندما يطلب العميل بضاعة جديدة ذكرر السوق وعمالئهم ويجاهذا المثل شائع بين ت

 عليه من دين . وهو لم يسدد ما 

 : المثلمضرب 

لرئيس العمل  كذلكيقال و ،بأول ال  التاجر والعميل ولسداد الدين أو  لتجديد الثقة بينيقال 

 الذي يلح على موظفيه بسرعة إنجاز العمل وهو لم يسدد لهم أجورهم السابقة . 

 

 إذا بغيته يجنع خله يجلع   -29

 . (خله يشبع ) ىوفي رواية أخر 

   اني المفردات:مع

 بغيته : أردته 

 يجنع : يقتنع

 تركهاخله : 

  أو بأداة بيده اإلناءيجلع : أي يقتلع التمر من 

 : المثلمعنى 

جائع وأنت ال تعلم مدى حاجته  ك شخص  ءقراب من التمر وجاجلف أو إذا كان لديك 

عندها سيقتنع بما   ،يأخذ منه ما يحتاج حتى  ال  من األفضل أن تقدم له القراب كام للطعام ف

، ويأتي هذا المثل بصورة   سيثني عليك ويدعو لك بالتوفيقوحتما   ،عليه بهتفضلت 

يغادر دون أن  عندما تعرض سلعة للبيع ويأتيك من يشتريها ولكن تراه و ذلكأخرى 

 بها .   واالقتناععطائه الفرصة الكافية لتفحصها إيشتريها بسبب عدم 

   :المثل مضرب

 عادة للشخص الجائع الذي ال يكتفي بما يقدم له من طعام . يقال 

 

 ال منكر  اخير و  ذكر اعمل إذا بغيت ت   -30
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 اني المفردات: مع

 ذكر : تشتهر ت  

 : معنى المثل

خير عمل إما  ؛ت أن تكون صاحب شهرة فما عليك إال أن تقوم بأحد العمليندإذا أر

 .  بهئ وتشتهر عمل سي    و إما بهوتذكر 

   :المثلمضرب 

 شر . ب و إمابخير  ؛ إماالناس هيذكر ف  ،عندما يقوم الشخص بعمل مشهوديقال 

 

 يمينها   عقل إإذا بغيت تهينها  -31

 : معنى المثل

 ،كانهاإذا عقلت اليد اليمنى للناقة أو البعير فأنت بذلك تكون قد منعتها من النهوض من م

، والمقصود  وبهذا تكون قد أهنتها كالمشلولة سير ببطءن تمكنت من ذلك فهي ستإو

 .  تأديبها

 : المثلمضرب 

 كل متهور . كسر جماح راد عندما ي يقال

 

 ي ره  إذا بغيت اتحي ره خ  -32

   .(من خيرك حيرك)ويقال كذلك  

 : معنى المثل

 لكي يختار واحدة منها فحتما   عرض على الشخص عدة جوائز أو هدايا فاخرةيعندما 

 ومن هنا جاء هذا المثل .  االختيارسيحتار في 

 : المثل مضرب

 ويطلب منك اختيار واحدة منها .  عندما تعرض أمامك عدة هدايا أو ما شابه ذلك يقال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نثر الدواء ا الجراد   ءاجالفقع برز الدواء وإذا  ءاج إذا  -33



17

.

 ،

.

.

معاني المفردات:  
الكمأ  الفقع : 

 بَّر ْز  : ج َھ ّْز  
الدواء : ھو السنامكي أو كما یسمى ال عشرج أو الح َ لُول ْ ؛ وھو عشبة سامة ومسھلة، 

بعد  خلطھا بعدة أعشاب تغلى وتسقى للمریض مع أول الصباح وھو صائم ، وبعد شربھ 
مباشرة یمنع عن المریض الطعام والشراب حتى یأخذ اإلسھال منھ مأخذه ، وشرب  

من علة الموت    الحلول كما یقال یشفي بعون هللا من تسع وتسع ین علة إال 
انثر : توقف عنھ واحتفظ بھ  لوقت الحاجة 

معنى المثل:  
إذا نزل المطر في الموسم المحدد على منطقة ما ظھر فیھا الفقع ) الكمأ ( بعون هللا حینھا 

یتسابق أھل الحضر والبادیة الستخراجھ من األرض لكي یقتاتوا علیھ طول موسم 
خروجھ ، ولكن بعد فترة  من تناولھ یصاب الكثیر من الناس بالتخمة بسبب احتوائھ على 

كمیات كبیرة من البروتین فیضطرون إلى شرب مادة الحلول المسھلة، لكي یریح 
أمعاءھم منھ ، أما إذا أقبل موسم الجراد فیتسابق الناس الصطیاده لكي یستخدموه لقوتھم  

الیومي ، وبما أن الجراد یعتمد في غذائھ على أوراق النباتات الخضراء فھو بذلك  
یصبح دواء ومادة مسھلة لھم؛ عن طریقھا یتخلصون من األمراض واألوھام، ولم  

یعودوا في حاجة إلى ذلك الدواء  
مضرب المثل:  

یقال للحث على عدم اإلفراط في تناول الكمأ    
إذا جات على الكاف التخاف -34

 اني المفردات: مع

 في المكان المناسب التي تقع المناسبة أو العبارة الكاف : الكلمة 

 : معنى المثل

أو   تصدر منه جمل ما اشخص نادر   واردة من رد إلى سمعك كلمة أو عبارة أحيانا  ي

  خرجت من الشخص العبارة ن تلكأراد أن يقول إوصاحب المثل ،  مفيدةعبارات 

 ولن تتكرر مرة أخرى .   ،ودون قصدصدفة 

 : المثل مضرب

تتوقع منه ذلك .  كلمة أو عبارة معبرة صدرت من شخص ال فجأةعندما تسمع يقال 

تقاضي؟ إذا خصمك القاضي من -35
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 :معنى المثل

 حلهايأن  لهذا الشخصاألفضل فمن  وبين أحد األشخاص قاض   بينمشكلة  حدثتإذا 

الغالب سيخسر في  هألن ؛عرض لبعض الخسائرو تلوحتى وال يصعدها  وديا  معه 

 القضاء . مجال في القاضي  ةوخبر ةسطوبسبب  القضية

 : المثل مضرب

 يكون القاضي أحد الخصمين فيها . يقال عند استحالة كسب قضية  ما ؛

  

 حالك  عزي لحالي و بك وإن بار   .. ك باع لك واشترى لك ظ إذا جاد ح -36

 : معنى المثل

 مقس  هللا هذا المثل مقتبس من قصيدة للشاعر بركات الشريف ، ومنه نستخلص أن 

ف ق َت بحظ طيب تحققت أمانيك ،دبين العبا األرزاق  كوإذا لم توفق فسيكون عيش ،فإذا و 

 صعبا  وحياتك ستكون قاسية .  

   :المثل مضرب

 وهبه هللا من الرزق الكثير .الذي  ظوظمحالشخص الد الناس عندما يحس  يقال 

 

   يا فار ستناذاغاب القطو إ -37

 .  أو إلعب يا فار

 : معنى المثل

فلن يلبث   يرعى البيت، اأحد   رؤمالبيت أو العمل عن مكانه وال ي عندما يغيب رب

 في المكان .   اقد دب  واالنفالتيجد الفوضى  أنطويال  

   :المثل مضرب

 . ذلك المكانرب في المكان من أثر غياب  ادبقد عندما ترى التسيب والفوضى يقال 

 

 إذا وافقك الخير وافقه   -38

 اني المفردات: مع

   أمامك ا  أصبح واقعوافقك : صادفك و

 تقبله وافقه : 

   :معنى المثل

فتوقع منه اء أو عشاء ، دغ جبةفي مكانه ويصادف وصولك وما  اتزور شخص  عندما 

 هذا المثل . توقع منهف ن رفضتا فإيهلإ يدعوكأن 

 : المثل مضرب

بحجة   فتعتذروتدعى إليها أو ما شابه ذلك عندما تكون مصادفة بالقرب من وليمة يقال 

 .   بعمل  االرتباطأو  الشبع

 

 ي  ن  ر  ج  ع  اير ج إذا صتني يا أبا الع -39
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 اني المفردات: مع

 صتني : قبضت علي

ير كذلك هو نبات موسمي  قله ، وأبا العقائد القافهنا هو لقب  بهير : المقصود جأبا الع

 ات الخبيز . بنبه يشب

 عقر البعيرما ي  كرني : اعقرني جعا

 : معنى المثل

وكان يعمل في نقل البضائع على  ،ير قكان يدعى أبا الع ا: أن شخص   المثل قصة و

الشرقي للمملكة العربية السعودية  بين ميناء العقير الواقع على الساحل اإلبلظهور 

ذات  و ،ثالثة أيام تقريبا  قلب الصحراء في رحلة تستمر ل الواقعة في حساءاألوبين مدينة 

بائس وكان من ضمنهم رجل  ،التحق بها بعض من الناس ،بينما كانت القافلة تسيريوم و

استغل هذا البائس ستار الليل   لالستراحةليال   هأثناء توقف القافلفي وفي حالة عوز ، و

فأمر  القافلة ه له صاحبخطأ بسببه تنب  رتكبااها ي إوقبل مغادرته  ،وقام بنهب القافلة

لي صتني يا أبا  )دد هذا المثل ولكنه كان قد ابتعد عنها قليال  وهو ير ،بالقبض عليه

 .  (رنيجعإير جالع

 : المثل مضرب

 في التحدي بعدم القبض عليه .  يقال 

 

 ترى الفقع تحت عرجه   ةج  ر  إذا شفت ل   -40

 اني المفردات: مع

 (  الكمأمالزمة للفقع )  في الغالبتكون رجة : نبتة ل

 الفقع : نوع من فطر األرض 

 عرجه : جذره 

 : معنى المثل

 اتكسوها نبياألرض التي تجد في الغالب و ،بالفقع  ا  وثيق ا  ارتباط ة ج  ر  نبتة االترتبط  

هم من أطلق هذا   من أهل قطر، في استخراج الفقعخبراء وال،فقع ال ينمو فيهارجة اال

 .  المثل

 : المثل مضرب

 . تحتها في موسمه -المسمى ) الفقع (-الفطر  بوجودرجة نبات اال الرتباطيقال 

 

 

 

 

 

 

 يض الجبل  م  ح  يض عليك ب  م  ذا فاتك الح  إ -41
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 المفردات: اني مع

يض : نبات صحراوي ينبت في فصل الربيع على المرتفعات والسهول القطرية ، الحم  

 .   حموضته من رغمعلى اللذيذ الطعم  ، وهوله أزهار وردية اللون ،حامض الطعم

 : معنى المثل

الحميض في المناطق  كان كثير من الناس يبحثون عن نبتة  ،قديما  وفي فصل الربيع

، ومن فاتته فرصة  في سلطة الطعام الستخدامهمنه الكثير وذلك  نيجنو، والقريبة منهم 

عادة في  ينبت  حميض الجبل الذيينصحه الناس بقطف الوقت في ذلك  عنهالبحث 

 .بعد  اإلنسانيد   المرتفعة التي لم تصله المناطق النائية

 : المثل مضرب

بالموجود  لالكتفاءكذلك  قالولم يدرك إال نهايتها ، ويوليمة الإلى  اأخر  يصل متمن ليقال 

   .إذا فات المهم منه 

 

 إذا كثر خير هللا اقنعت عباده   -42

 : معنى المثل

من العباد  اأن كثير   في  شكال ف ،باألمن واألمان ووفرة في الرزقما إذا أنعم هللا على بلد 

 من العابثين .  وأموالهم مه ر  و  ود   منفسهأعلى  ونأمنيوبذلك س، قنع بهذا الخير يس

   :المثل مضرب

وأن نسبة الجريمة بها قليلة   ،الغنية تنعم باألمن واألمان الدولإحدى أن ذكر  إذايقال 

 جدا .

 

 عن حده انقلب ضده   الشيءإذا زاد -43

 : المثل مضرب

، ولذلك يقال ) ال إفراط وال ها إلفراط فيا مفي األمور وعد االعتدالللحث على يقال 

 .  تفريط (
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 كها ي  ر  دوس على ت   طبعتا إذا  -44

   عاني المفردات:م

 بالماء   توامتأل السفينة: غرقت  طبعتا

 كها برجلئ  طَ دوس : 

 العلوية   السفينة وأطراف : والجمع تراريك وهي حواف  كي  ر  ت  

   :معنى المثل

يضرها أن   نتظل طافية فوق السطح ولسنها  إت السفينة الشراعية بماء البحر فإذا امتأل

 .  ئةمن الماء فهي في األصل ممتل ءودخل إليها شي ،على حافتهاما  شخص هاطأي

 : المثل البحري مضرب

سلفا  أن نهايته ستكون  دراكهإل ،فيه ويتمادىما للشخص المتورط في فعل خطأ يقال 

 سيئة .  

 

 إذا بلغ الفتى عشرين عاما          وال واجه  وجوه    المقبلت      -45

 وال تحزن عليه إن  قيل مات  فل تفرح  به  إن قيل  حي                         

 اني المفردات: مع

 واجه : استقبل

 باشرتهم بالترحاب والق رىالضيوف وماستقبال المقبالت : 

 : القولمعنى 

تظهر  ن عاما  ولميإذا بلغ الفتى عشر :تقول عند أهل قطر حكمة   كان يردد في الماضي 

رجال والترحيب مكارم األخالق والشجاعة والكرم ومجالسة الليه عالمات الرجولة كع

  وبذلك فإن ،نفع منه وال رجاء فيهأصبح ال  أن هذا الولدهذا يعنى فبالضيف وإقرائه 

 مماته .  بعدا عليه ولن يحزن  ،أثناء حياتهفي  ا بهلن يفرح والديه

 

 ولده .  وفشل لمن يشتكي من رداءةيقال 

 

 به   داويهاتات علتك من بطنك وش إذا ج  -46

   :المثل مضرب

 عندما تأتيك مشكلة كبيرة من أقرب المقربين إليك .يقال 

 

 سوى لها جناح   ةهللا زوال نملاد إذا أر  -47

 : المثلمضرب 

 .   ء ذلك العملمن ورا حتفهللمغامر المعجب بنفسه الذي يقوم بعمل متهور ويلقى يقال 

 

 

   ةإذا نهق حمار البصر -48
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( يقال  الضبوكذلك  ع ض ك   حمار  لي  ينهق  حتى  يفكك  ،ما 

 .  (البصرة

 اني المفردات:مع

 نهق : من النهيق وهو صوت الحمار

 جنوب جمهورية العراقأقصى  تقع في  ةالبصرة : مدين

 : معنى القول

 من لمسألطفال اتحذير لويقال  ،دولة قطرفي  امنتشر    هذا القولفي الماضي كان      

 ،بحسب اعتقادهم، بفمهألنه لو أطبق عليهم  الضبخاصة و ،فمالمن جهة الزواحف 

و هل ي سمع صوت حمار البصرة ، أخرى إال إذا نهق حمار البصرة  فلن يفتحه مرة

 في الدوحة؟! . 

عنه   يستحيل التخليفعل   التخلص من عندما ييأس الشخص من يقال 

 . 

 

 تلحسه كله ال كله أو ات إذا كان رفيقك عسل ال -49

 اني المفردات: مع

 رفيقك : صديقك

   :معنى المثل

سيأتي ف  ؛باتك فال تستغله أكثر من الالزم أغلب طلمعك ويلبي ا إذا كان صديقك كريم  

 م منك ومن طلباتك .أعليه وقت يمل ويس

   :المثل مضرب

 . البطمالفي تحقيق المطامع والصديق طيبة للحث على عدم استغالل يقال 

 

 رقاد العصر عسر  ا -50

 : المثل مضرب 

 العصر ويشتكي من الكسل والتعب .  صالة للشخص الذي ينام بعديقال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقاد الكهف  ا -51
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 عاني المفردات: م

 رقاد : النوم العميق والطويلا

( من   8الكريمة رقم )  اآليةفي  الكهف الذين ذكرهم هللا عز وجل : هم أصحابالكهف 

 سورة الكهف 

 : معنى القول

بنوم  ،وال يلتفت لعمله الموكل إليه ،وبعمق ه صاحب القول الشخص الذي ينام طويال  شب 

نين عددا ، ولبثوا في كهفهم  ذانهم في الكهف سآأصحاب الكهف الذين ضرب هللا على 

 مائة سنين وازدادوا تسعا .ثالث

شخص من نومه عدة مرات ألمر ما وهو مستغرق في نومه   إيقاظعندما تحاول يقال 

 وال يستجيب .

 

 دوى الك   ينعت   ربط صبعك وكل  ا -52

   اني المفردات:مع

 ينعت : يذكر ويصف

   :معنى المثل

 هصبعإيلف  ه ثميدأصابع  ىحدإرح أو كسر أو ألم في عندما يصاب أحد األشخاص بج

بل   ،سببالواألصحاب سيسأل عن  فكل من سيراه من األهل ؛المصاب بخيط أو قماش

 بحسب خبرته . كذلك  عالج الوسيصف  ،سيسمي نوع المرض

    :المثل مضرب

عن  أمام الناس أعلن  منلنصائح المختلفة تنهال على وا االستفساراتعندما ترى يقال 

 قد أصابته .  اجتماعيةمشكلة مرضية أو 

 

 بعينه  اازريق  -53

 شخص تعرفه وهو متلبس بالخطأ . رؤية ب  أفاجَ عندما ت   قال ي
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 اني المفردات: مع

 نحو وجهة محددة ، ويأتي بمعنى كل ما تستند عليه وقت الحاجة .  االتجاهسناده : ا 

 ل الخليج العربي والمحيط الهندي مدخ باتجاه يظهرسم نجم االتير :  

   :معنى المثل

مدخل الخليج العربي وخليج عمان ، وقديما    اتجاه يظهر منسلفنا أن نجم التير كما أ

لمعرفتهم بعواقبه ، ومن يتجه  االتجاهكانت أغلب سفن الغوص تتجنب السير في ذلك 

سيخرج من مدخل الخليج العربي وخليج  حتما   طويلةولمسافات  منهم نحو تلك النقطة

في تلك البحار موانئ " د بنادر " جتويط الهندي المفتوح حيث ال المح باتجاهعمان 

 .  وقت الحاجةالمفتوحة لكي تلجأ لها 

 : البحري المثل مضرب

عليه   ، أو يتخذ صديقا  ال ي ع تََمدحمد عواقبهال ت   مجهوال   الك طريق  يس للشخص الذييقال 

 . في الشدائد

  

 سم على غير مسمى  ا -55

 .  (سمه أكبر منه)اأو 

 : معنى المثل

 ،سمهاا  مع ال تتطابق تمام هسمه أسد وهيئته وفعلا في بعض األحيان رجال   جدت

 . !وهو يخاف من األرنب ةعنترسمه ا خرآ تجد شخصو

 

 وال يتطابق مع شكله وفعله .  ،ىوالمسم   االسمعندما يتضح الفرق بين قال ي

 

ب وال تسأل طبيب   -56  اسأل مجر 

 : معنى المثل

ب ذسأل الشخص الميأن عليه  المبتلى وتعني أن،   ةعبارة عن حكمهو المثل هذا    اجر 

 .  االختصاص اذ سأليقبل أن  ،الخبرة

 : المثل مضرب

يصف له   المرض وله أحد الحاضرين  شخصوي، من علة ما عندما يشكو شخصيقال 

 تجربته . خبرته وواقع   من وذلك ،العالج

 

 

 

 

 

 

 ليل  ةشعثا -57
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 اني المفردات: مع

األقط والسمن الممزوجة بالتمر  عجينة من ةمكون ةشعبية قطريوجبة سم ا:  ةشعثا

 البلدي .

 : معنى المثل

  نغوص ومع بداية فصل الشتاء ينتقلووبعد انتهاء موسم ال ،قديما  كان أغلب أهل قطر

  نهم؛ حيث إواإلبلقر مصطحبين معهم مواشيهم من الغنم والب ،إلى البادية الحاضرة من

من ألبانها   قد كانوا ينتجونحلهم وترحالهم ، و في عليها في غذائهم نكانوا يعتمدو

األقط والتمر  من تحضر التي (أم أبريدك)مختلفة  أسماءلها وجبات سريعة وخفيفة 

  (و)الشعثةمع اللبن .  اء البريمن نبات الحو تحضرالتي   (ةالشنيال)والسمن البلدي ، و

أو  " السبيل عابر"  لطراشقدم لوتعلى عجل و مساء   عد عادة  والتي ت اذكرهسبق  التي

  . ( ليل ةعثش ا وهذه الوجبة تسمى عند أهل قطر ) ،  ليال   قادمالضيف ال

 : المثل مضرب

، أو عندما يعدك أحد األشخاص وعدا  هدفه   على عجل   ا  قد ع د  طعام ترى عندما يقال 

 . ليل ( بعدم إيفائه بوعوده ، يقال )اشعثة الناسالتخلص منك ، وهو معروف  عند 

 

  اشلونك عقب روحك -58

 : معنى القول

 :الرجل قالف،  ؟روحكمنك كيف سيكون حالك بعد أن تنتزع   :خر وقال لهآ سأل شخص  

 . اال ابقى هللا لك روح  

 

 للمتشائم من الحياة . قول يقال ال

 

 ايحبي   والسنةقال العام يمشي  ؛اشلون ولدك يا عتيق-59

 اني المفردات: مع

 حال ولدك : كيف  ولدك اشلون

 سم شخصاعتيق : 

 ايحبي : يحبو 

 : المثل مضرب

 .قد تغيرت من حسنة إلى سيئة بنه ا وعادات أحوال عندما ترى لوالدليقال 

 

 

 

 

 

 ما في الجيب يأتيك ما في الغيب   صرفا-60
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 : معنى المثل

ق بما  صرف وتصد  اومعناه ،  العربيةأغلب البلدان دولة قطر وفي  شائع فيهذا المثل 

 سيخلفه هللا عليك .في جيبك وبما يرضي هللا و

 مضرب المثل: 

 عمل الخير .  المال علىتبذير في  باإلسرافلمن يتهمك يقال 

 

  صابعك ماهي سوىأ-61

 : معنى المثل

صاحب المثل  ، و ةالقووالحجم وفي الطول  أصابع غير متساوية بها خمس نساناإليد 

 خوة المختلفين بتلك األصابع المختلفة .  ه اإلشب 

 وقال أحد الشعراء في اختالف مستوى األوالد :

 وفيهم كما ثور أكل زرع  راعيه     ..فيهم  فهودي    ن األوالدإأشهد 

 بمعاشيه    تعشىا ر  وفيهم كما ح     .. صيده  شفوقي   ب بع  وفيهم كما ت  

 : المثل مضرب 

 باين الفروق الفردية بين األوالد  .ت فييقال  

 

 اضرب الحديد وهو حامي  -62

   :معنى المثل

، فإذا أعطاك شخص موافقة سريعة   م في تشكيل الحديد إال وهو حام  حكتَ ال يمكن أن ي  

ذلك العمل وإنجازه وعدم التراخي   إجراءاتعمل ما فما عليك إال سرعة متابعة  إلنهاء

ه  شب قد فيتم التراجع عن تلك الموافقة وتخسر العمل ، و الظروففقد تختلف  ،فيه

افق عليه بالحديد الحامي الذي إن عملت عليه  صاحب المثل سرعة إنجاز العمل الموَ 

 صعب عليك إنجازه . ين تركته حتى يبرد إو ،نجزوهو ساخن أ  

 : المثل مضرب

 العمل الموافق عليه . إجراءاتنهاء إى سرعة للحث عليقال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راعيه   بيستأ د اضرب الكلب -63
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 : معنى المثل

هم له مرعاه وكان كل واحد من ،قديما كان أغلب رعاة األغنام يمتلكون كالب حراسة

ن إل أحد الرعاة فبَ على المرعى من ق   ن صادف وحدث تجاوز  إ، والخاص المعتاد عليه 

فعليه أن  ،حتى يتنبه صاحبه ويعرف أنه قد تجاوز حدوده ،ضرب هو كلبهأول ما ي  

 يتراجع .

 : المثل مضرب

 الصغير حتى يرتدع الكبير .  يؤدبعندما يقال 

 

   طعمه من لحم ثورهأ-64

 .(ع ش اه من لحم ثوره)وكذلك يقال  

 اني المفردات: مع

 طعمهأ:  عش اه

 : المثل مضرب

  هثم يعطي غير مشروع بطريق ماال  من الشخص  يكسب المخادع الذيعلى لسان يقال 

 أمام الناس بقصد الشهرة .  منه اجزء  

 

 ه بحر  خير وقط   اعمل -65

   اني المفردات:مع

 رمهاأو  به لقاه : قط  

 المثل:  معنى

قال في   هللا عز وجل، و نتظر منه مقابال  يلوجه هللا فال  ابعمل خير خالص   ام شخصإذا ق

 وال شكورا " .  ا" إنما نطعمكم لوجه هللا ال نريد منكم جزاء   :كم كتابهحم

 : المثل مضرب

 ودون أن تتبعه بالمن واألذى. ،للحث على عمل الخير دون مقابليقال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعقل واتكل -66
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 .  (اعقلها وتوكل )وفي رواية أخرى  

   اني المفردات:مع

 وهو نائخ . همايأو كليدي الجمل ربط إحدى ثني وعملية  ووهعقل : ا

 على هللا  عتمداتكل : ا

   :معنى المثل

 فيجب عليك أن تعقلهناك  تقضي ليلتكأن   وأردت راكبا  جمال  في الصحراء  إذا كنت 

  أثناء نومكفي كثيرا  سيبتعد عنك ، ألنك إن لم ت قيده لضمان بقائه بجانبك  ذلك الجمل

تكل  ال وهم   :قال لآلخر ن رجال  إويقال ، تدركه في الصباح  الوربما  ،بهدون أن تشعر 

 عقل واتكل على هللا . اخر بل قال اآل ،على هللا

   :المثل مضرب

أو عدم  ،وعدم المحافظة عليها اإلهمالبسبب   ،أثناء السفرفي  راحلتهلمن فقد يقال 

 . ربطها

 

  سومهأفلح من باع أول -67

   المفردات:اني مع

 أفلح : فاز وظفر

 لقيمة السلعة جيد يقدم : أول عرض  سومهأول 

 : معنى المثل

بداية  فيويحصل  ،ما للبيع في المزاد العلني تاجر بعرض سلعة  عندما يقوم شخص أو 

ال  فربما ؛ ا وال يتردد في ذلكفور   هافعليه أن يبيع للسلعةالعرض على سعر مناسب 

، وقديما  كان هذا  السابق أقل من اسعر  يعرض  ربما ن عادإأخرى ومرة العارض يعود 

  ،قادة سفن الغوص ؛نواخذة "ال"و، تجار اللؤلؤ   ؛"الطواويش"ردد بكثرة بين المثل ي  

 أثناء بيع وشراء اللؤلؤ .  في 

   :المثل مضرب

جيد   سعرأول  عند حصوله على في بيعهاال يتردد أ للبيع ةلحث من يعرض سلعيقال 

 ها. ل

 

  كتعورحمتك  فرص ال  ا-68

 اني المفردات: مع

 اإلنسانعلى مواضع معينة من جسم  بواسطة أصابع اليد ضغط بقوةافرص : ا

 : توجعك  كتعور

 : معنى المثل

نك  إفحد أقاربك أل لسببالقدح وا ونعندما تكون مع مجموعة من الغرباء ويتعرض 

 الحمية وتتصدى لهم بكل قوة .  الغيرة والشعوريا  تأخذك 

 : المثل مضرب
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 كان .  أحد المقربين له ألي سبب  عن سبب دفاعه عن الشخص  يسأل عندمايقال 

 

 قاربك عقاربك  أ-69

 : معنى المثل

 ههم أعلم الناس بوبذلك ف هوأصدقاؤ أقاربههم  للشخص المقربينأقرب من المعروف أن 

وما أصابه من خير أو   ،هومصدر رزق االجتماعيةحالته فهم يعلمون  ،وأحوالهه وبأخبار

صاب  يف ،دون قصد  األقارب حسد من أحدالبالشخص صاب يحيانا  أن  يحدث أ، و شر

اد من  س  صاحب المثل الح   ه، لذلك شب  - ما شابه ذلك -ومالية خسارة ب و إماما بمرض إ

 باألذى . فتصيب يحسب لها حسابخفية دون أن  رب التي تلدغالعقاباألقارب 

 : المثل مضرب

،  اإلمكانقدر  وسعة الرزق أمام األقارب لحيطة والحذر من إظهار الغنىألخذ ايقال 

 . هاكذلك عندما يكتشف الشخص أن أحد أقاربه هو المتسبب في المشكلة التي يعاني قالوي

 

 ويصير الناس خلنك   لسانكقصر ا-70

   :المثل مضرب

 .  هلالناس احترام من عدم و هيمحبمن قلة عندما يشتكي لسان لسليط اليقال 

 

 النفس هواها   ما على أكرم-71

 . (أكرم النفس هواها)وكذلك يقال  

 : معنى المثل 

أحد ى فأحيانا  تر ؛أثناء الوالئمفي خاصة و ا  في المجتمعلمثل يتكرر كثيرهذا ا

ترى  و في إكرامه ا  وطمع ا  حبطعام معين من بأن يتناول يصر على الثاني  األشخاص

هذا للثاني فعندها يقول األول ، عنه  اإلفصاحالثاني يعتذر منه لسبب خاص ال يريد 

 المثل . 

 : المثل مضرب

واجب الضيافة المكوث عنده لتقديم ب عندما ييأس من إقناع الضيف  لمستضيفيقال ل

 معه .  

  

 

 

 

 

 

 

 لف يندحب الخلف  ظكسر الا-72
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 اني المفردات: مع

 والجمع أظالف وهو حافر الغنم  لف :ظال

 يندحب : يمتلئ

 ضرع الالخل ف : 

 : معنى المثل

حافر الشاة العجول الغير كسر أثناء رعيه ألغنامه أن يفي المحترف يفضل  الغنم  راعي

كثيرا  من تدر له وبذلك س، وتشبع  مستقرة في مكانها ليحد من حركتها لكي ترعى

  . حليبال

 : المثل مضرب

وفي النهاية خر آمه من مكان إلى بغنلراعي الغنم القليل الخبرة عندما تراه يجول يقال 

يقلل من  أن يضرب كذلك لحث راعي الغنم ، و من قلة حليبهاهزال الغنم ومن يشتكي 

 . حتى تشبع من المرعى التي هي ترعى منه أو تنتقل هي منه انتقاله من مرعى إلى آخر

 

 أكبر منك بيوم أعرف منك بسنة  -73

 اني المفردات: مع

 عن فترة قصيرة من الزمن ر يعبواليوم هنا هو تعبير مجازي يوم : 

 : معنى المثل

الحياة أكثر منك خبرة في  حتى لو بفترة قصيرة يكونفي الغالب ترى أن من يكبرك سنا  

خبرة و ازداد معرفة بأحوال  كتسب من خاللها ا كثيرة   بأحداث   مر  يكون قد ف  العملية

 .  الحياة

   :المثل مضرب

 يهم . أرمشورتهم ووال يأخذ ب اخبرة ومعرفة وقدرات من يكبره سن  لمن يستهين بيقال 

 

 رجالي  اللجمالي وقم قبل االقم لقم -74

 . (كل أكل الجمالي وقم قومة رجالي)اوكذلك يقال  

 : معنى المثل

منها  تناول يأن  وأصبح من ضمن المشاركين فيها فالواجبوليمة إلى  عي الشخصد  إذا 

ألنه بهذا  ،الناس أغلبحتى يقوم وينهض منها سريعا  وال يبقى عليها  ما يستطيع

 الشرهين .     ضمن منهم ل  بَ صنف من ق  يوس هلفت أنظارهم إلييسالتصرف 

 : المثل مضرب

قبل غيره من المدعو على وليمة بالحرص على النهوض منها سريعا توجيه لحث ويقال 

 . المدعوين
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 بنه  ا هللا يرحم الحجاج عند -75

 اني المفردات: مع

مارة مكة والمدينة والطائف  إ يَ ل   الحجاج : هو الحجاج بن يوسف الثقفي ، قائد أموي و  

 .، وكان رجال  جبارا  والعراق في العصر األموي 

 

 الذي قد سبقه .  ولالمسؤالقاسي الذي يكون أقسى وأشد من  ولللمسؤقال ي

 

 لكذاب إلى بيت هله  الحق ا-76

 : معنى المثل

ثم تتفق   ،لسبب ماعن السداد لك ويأتي وقت السداد فيعتذر  ماال   اعندما تقرض شخص  

 أمامك فجأةوعندما تيأس من وفائه للدين تجده  ،خر ويخلف كذلكآمعه على موعد 

" الحق الكذاب إلى بيت  فهنا تقول في نفسك هذا المثل  ، خر للسداد آ ايحدد لك موعد  ف

 .  ؟وانظر هل سيسدد أم ال ،ي اصبر عليه إلى آخر حد  من الصبر؛ أهله "

 : المثل مضرب

 عمل ويخلف وعده .    بإنجازلتتبع حقيقة من يعدك لعدة مرات يقال 

 

 ألف من البين وألفين من العين  -77

 عاني المفردات: م

 البين : الموت 

 العين : الحسد

   :المثل مضرب

 بالحسد . اإلصابةللحذر من يقال 

 

 باطنية   التقى البرغوث وحمار فوزان وكل يشكي من عل ة  -78

 اني المفردات: مع

 البرغوث : حشرة صغيرة 

 سم شخص افوزان : 

 : معنى المثل

الطريقة  ؛ من البراغيث العالقة في جسده هناك عدة طرق يتخلص بها الحمار أجلكم هللا

  األولى هي تقلبه أو تمرغه على التراب الناعم ) المراغة ( ، والطريقة الثانية هي

فقام يحتك في أطناب بيت  أصابته البراغيث  افيروى أن حمار   ؛احتكاكه بجسم صلب 

  .من هنا جاء هذا المثلفختل توازن البيت ووقع على رؤوس قاطنيه ، االشعر ف

 : المثلمضرب 

 في تحقيقه .  نويفشال ،لتحقيق عمل ما اءةكف بالعندما يجتمع شخصان يقال 

   بهدوام عالي   بالخب ما له ذرى يلتوي ألااللي ما يعلق روس -79
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 اني المفردات: مع

  ، والدوم هو طرف الشراع العلوي  دوم جمعوام : ألدا

 ة الشرقية القوية  يالرياح الجنوب الخب :

   به: ميناء يحتمي  بهذرى يلتوي 

 : معنى المثل

ة وهبت عليك رياح الخب القوية  إذا كنت متوجها  بسفينتك الشراعية نحو منطقة معين

 االلتجاءألن  ؛األنسب لك أن تترك الشراع مرتفعا  وتواصل رحلتك نحو الهدف المحددف

 شر تلك الرياح .  ن الموانئ القريبة منك لن يقيك بأي م

   :المثل البحري مضرب

غ تحول دون بلوعن المشاكل التي  واالبتعاد ،على وضع األمور في نصابهاقدام إلليقال 

 الهدف.

 

 اللي يجي تالي يطرح عالي  -80

 اني المفردات: مع

 تالي : متأخر 

 يطرح : إنزال الشراع وتوقف السفينة 

 ناآلخروعالي : من حيث بدأ 

 : معنى المثل

 عليهووجد للمغاص متأخرا  بسفينته  السائد عند أهل الغوص أنه من وصل في العرف

 و ال يزاحم من وصل قبله. فعليه أن يتوقف  جموعة من السفنم

 : المثل البحري مضرب

 المكان . إلىا ويزاحم من وصل قبله لمن يصل متأخر  يقال 

 

 اللي يلبس ثوب مهب ثوبه يتعبه  -81

 . (الثوب الطويل يت عب صاحبه)وكذلك يقال  

 : معنى المثل

سيتعبه  شك  فإنه بال اكبير  كان أم ا غير ثوبه المعتاد سواء كان صغير   االذي يرتدي ثوب  

 .  لتوازن والتحكم في حركته وسيفقده ا

   :المثل مضرب

من صعوبة العمل  يشتكي ف ،ال خبرة له فيهللشخص عندما يوضع في مكان عمل يقال 

 .   قدرة على اإلنجاز فيهوعدم ال

 

 

 

 يظهره الملس   ر  د  الج  اللي في -82
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 اني المفردات: مع

ر  : الق د ر  د   الج 

 الطعام  بهغرف المالس : ما ي  

   :معنى المثل

 .   آجال  أم  عاجال   منه كل ما يحويه القدر سيصله المالس ويخرجه

   :المثل مضرب

ويضرب كذلك في   ، لم تظهر بعدتسرع في معرفة الحقيقة التي في التأني وعدم اليقال 

 .    ثنين في إظهار المقدرة على تحقيق أمر  ماحالة التحدي بين ا

 

   على أفعالهاللي يشد  الحمار يصبر -83

 : معنى المثل

ر وتتغاضى عن ما  فعليك أن تصب ،ئ الخلقإذا فرضت عليك الحاجة مرافقة شخص سي 

 :، وكما يقول أحد الشعراء تصرف وءسيأتيك منه من س

 لي مشيتوا في الطريق  الخوي حقه حقيق   

   والصبر خاتمته  خير الحذر منه تضيق    

 : المثل مضرب

 وتأتيه منه تصرفات وأفعال غير سوية .   بذيءعندما يتجادل الشخص مع شخص يقال 

 

 لي ما يقبض الجدح بيده ما يرتوي ال-84

 : معنى المثل

لن أمامه عندها  يجده وفجأةلماء إلى افي أشد الحاجة ويكون  اإلنسان عطشعندما ي

 .  حتى يرتويبيديه ويشرب  اإلناءإال بعد أن يقبض  منه يرتوي 

 : المثل مضرب

 موره بنفسه .أن يتولى لحث الشخص على أيقال 

 

طااللي ما يداري في  -85  كعوبها  واال قدامشياته    شكى العوق من األى ملخ 

 ا يقول :همطلعبنت بن ظاهر إلى هذا المثل اقتبس من قصيدة تنسب 

 ظاهر               نجية وال بين المجالس هذوبها  تتقول فتاة الحي بن

 : المثل مضرب

 طريق الخطأ ويقع في المشاكل . لمن يمشي في يقال  

 

 

 

 

 اللي ما يطيع يضيع  -86
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   اني المفردات:مع

 لنصيحة  لمع تسي الذي الما يطيع : 

 يضيع : يخسر

   :معنى المثل

 .   محالةالذي ال يأخذ بنصيحة من هو أعلم منه فإنه خاسر ال 

   :المثل مضرب

 لمن يرفض نصيحة غيره ويستبد برأيه .  يقال 

 

 ي ليالي الغنايم  اللي ما يقاسيها في ليالي شرورها      يفوت منها ف-87

 المثل:  مضرب

 في نهاية العام بنتيجة سلبية .    أمجتهد عندما يتفاجالغير طالب الدراسة لمثال  يقال 

 

 اللي ما يعرف الصقر يشويه  -88

 اني المفردات: مع

 نب االصقر : طائر ذكي غالي الثمن يستخدم لصيد الحبارى والكروان واألر

  :قصة المثل

،   ألحد الوجباتبشوائه  وهو جاهل بحقيقته ثم قام اقد اصطاد صقر   ايروى أن شخص  

 هذا المثل .له قالوا  يهلناس وعرفوا نوع الطائر الذي يشومجموعة من ا بهما مر ول

   :المثل مضرب

 يجهل قيمته .   اللشخص الجاهل عديم الخبرة عندما يتلف شيئ  يقال 

 

 اللي ما يزعل نفسه ما يرضي غيره  -89

 : المثل مضرب

وذلك من باب  بإهانتهعندما يضغط الشخص على نفسه لقبول اعتذار من قام يقال 

كذلك لمن يقسو على نفسه من أجل   قالوي ،واألخوة التي تجمعهما  لمودةاالمحافظة على 

 إرضاء غيره . 

 

   ةما يضم عشر ةاللي ما عنده قلب عشر-90

 المفردات: اني مع

 يضم : يتحمل مسؤولية

 : المثل مضرب

 ليس عنده سعة صدر ، وطول بال ، وصبر على تحمل الشدائد .  للشخص الذي يقال 

 

 

 اللي ماله أول ماله تالي  -91
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 اني المفردات: مع

الحسنة   والتقاليد العاداتبو ،بالتاريخ الناصع المشرفحافل العريق الماضي الأول : 

 واألجداد   اآلباءمن  مستمدةال

 والمستقبل  حاضرالتالي : 

   :معنى المثل

، واألجداد اآلباءالمستمدة من  رث من العادات والتقاليد الحميدةليس له إ الشخص الذي

 اته النظرية والعملية فلن يضمن لنفسهفي حي  ليس له تاريخ  مشرف يستند عليه والذي

 .    ا  مزدهر مستقبال  ال ا  وحاضرال ومن بعده سندا  قويا  وألوالده 

 ويقول الشاعر : إبراهيم بن محمد الحسن :

 ي بدا فيه  واختار ار متسابق   ..    وأهاليهاللي ترك ملة جدوده 

 ه بأخبارمنمنك بعيد وال تجي  ..  تماليه   هذاك كبه واتركه   ال

   :المثل مضرب

 واألجداد . اآلباءللحث على التقيد بالعادات والتقاليد الحميدة المتوارثة من يقال 

 

 نا منه طحنا فيه  ف  اللي خ  -92

 : المثلمضرب 

 لمن وقع في محظور قد أخذ الحذر منه  . يقال 

 

 اللي ما هو على دينك مايعينك  -93

   اني المفردات:مع

   تك  مل  مذهبك ودينك : 

 يساعدك ويقف بجانبك   يعينك : 

   :معنى المثل

مواقف  أو كوارث أو لمشاكل طوائف من المجتمع و وجماعاتأفراد يتعرض أحيانا  

العون والمساعدة  ن، وعندما يطلبو اغيرهأم اجتماعية  مأ كانت مالية ،مفي حياته ةصعب

أكان   منهم سواء ن والمقرب همبعد هللا  أول من يهب لمساعدتهمأن من المجتمع تجد 

ا جاء  ، ومن هن في العالم من حولناوهذا الواقع تراه جليا  ،  الملةب مالعرق أب بالنسب أم

 .  (على دينك ما يعينك واللي ما ه)المثل الذي يقول 

 عدة أوجه منها :  لالمثل  مضرب

أو عندما ينحاز شخص لمساعدة  ،للتحذير من طلب المساعدة من الذي ال يسره نجاحك 

 معارفه ويتجاهل من ال يعرفه . 

 

   

 

 اللي ما عنده لاير ما يسوى لاير -94
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   :هوجأفي عدة  المثل مضرب

   .أمام الناس ه  تمن قيم ل  ل  قَ عندما يهان الفقير وي  يقال :األول 

ال لكنه و ويجدهاله ولعائلته هامة سلعة بحاجة ماسة ل الفقير يكونعندما يقال :الثاني 

 يملك المال الالزم لشرائها .  

 

 اللي ما عنده قلم ما يسوى قلم -95

 : معنى المثل 

قراءة طلب من أحد األشخاص ليأحيانا   الظروفتجبره  ،الذي ال يقرأ وال يكتب ألميا

على حاله ألنه  سفسى واألفيصيبه األ له طلبه ال يجد من يلبيو رسالة أو نصبة أو كتا

 .    بهقلم الذي يكتب ال قيمةمن بأنها أقل في هذا الموقف  صف حالههنا وو ،لم يتعلم

   :المثل مضرب

األمي الذي عندما يكون في أمس الحاجة لقراءة أو كتابة نص   على لسان الشخصيقال 

 وال يجد من يقوم له بذلك . 

 

   لي ما يخاف هللا خافه أل-96

 : المثل مضرب

الظلم وعدم مخافة  صفتاللنصيحة والحذر من التعامل مع الشخص الذي تجتمع فيه يقال 

 . خبيث غير مأمون الجانبفهو  ؛هللا 

 

   والديار عوافي  بهمرحباً   ال .. خيفهماللي ما يجينا والديار -97

 : معنى المثل

من قبل  العرضة الحربية  فيبهذا ) الحداء ( الحربي  حقديما  وال زال في قطر يصد

مباشرة ، " بداية العرضة " ، ويكون ذلك قبل نزع الشيلة  "الي ش  ال"أو  "اعز  ن  ال"

أن كل من سيأتي إلى بلدنا ويقيم معنا فعليه أن يشارك معنا في حماية البلد   والمعنى

الشدة ، وإن لم يكن كذلك فهو  كان في  مفي وقت الرخاء أذلك كان أ سواء   اوالذود عنه

 .   بهشخص غير مرحب 

 وأحد الشعراء يقول : 

 ومن  يضر نفسه  لينفعك   ..إن أخا الهيجاء من يسعى معك  

 شت ت فيك شمله  ليجمعك    ..ب  الليالي   ضيعك  ي  حتى إذا رَ 

 : المثل مضرب

نفعها  بشرط أجل العيش والكسب من في البالد بهالزائر بأنه مرحب المقيم ولتذكير يقال 

  .  بهن كان على غير ذلك فإنه غير مرحب ، وإ الحاجةفي الدفاع عنها وقت  ساهمواإل
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 لي ما ينفع نفسه ما تنفعه الناس  ال-98

 : المثل مضرب

 .  آلخرينعلى ا االعتمادعلى النفس في كسب الرزق وعدم  االعتمادللحث على يقال 

 

 اللي ما يعرفك ما يثمنك  -99

 اني المفردات: مع

 ما يثمنك : ال يعرف قدرك 

 : معنى المثل

 االستقبالوال يجد  يتواجد صدفة أحد األشخاص المرموقين في تجمع أو ملتقىعندما 

بسبب جهل المنظمين بحقيقته ، ولكن بمجرد أن يعرف بنفسه أو   ينوالترحيب المناسب 

 واألسف ويقال له هذا المثل . االعتذاريتعرف عليه أحد الحضور سيقدم له فورا  

ك يتبين حقيقت فور أنولكن ،  مشادةبينكما يحدث أحيانا  أن يتجاهلك شخص أو تحدث و

 وأسفه ويتفوه بهذا المثل .  اعتذارهيبدي لك س

 : المثل مضرب

 بحقيقته .   ال  عطاء الشخص حقه جهإعن عدم  لالعتذاريقال 

 

 اللي في قلبه الصلة ما تفوته   -100

 : المثل مضرب

 .  خرمهم بسبب انشغاله واهتمامه بعمل آلموعد  لم يحضر لتأنيب الشخص الذييقال 

 

 ن هللا حياه هللا  اللي يجي م   -101

 : المثل مضرب

 وتفويض األمر له .  ،هللا من خير أو شرلتقبل كل ما يأتي من يقال 

 

  النار  اللي يده في الماي مهب مثل اللي يده في -102

 : معنى المثل

برجله أما   يطؤهايلمسها بيده أو  ال يحس الشخص بحرارة النار إال عندما يدنو منها أو

   . نيه بشيءوال تع البعيد عنها فال يحس بها

 : المثل مضرب

منهم بخلفيات   بل ويالم عليها جهال   ،نها أويقلل الناس من شن يقع في مشكلة لميقال 

 بالمعاناة .   اإلحساسالمشكلة وعدم 
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 اللي يرشه بالماي أرشه بالدم    -103

 : معنى المثل

خر  ويهدد اآل ،لذي هو من حزبهلثنين ويتدخل ثالث نصرة احيانا  تحدث مشاجرة بين أ

الذي ال ضرر منه فسنقذفك  ،بماء فقطنك لو تجاوزت حدودك وقذفتنا حتى لو إ :بقوله

 .  أو القتل ثره الدمإعن الضرب المبرح الذي يسيل على  والدم هنا تعبير ،بالدم

 : المثل مضرب

 القوة للخصم .   إظهارب  تحذير و التخويفلليقال 

 

 اللي ما لها راس ما ترقص     -104

 اني المفردات: مع

 راس : الشعر الطويل 

 : معنى المثل

 شعر التي الفالمرأة  لديه مال ، ال يستطيع أن يصرف على ما يريد تحقيقه ؛الذي ليس 

ن فإنه ال يستطيع أ مقتدر على الصرفالغير تستطيع أن ترقص ، وكذلك الرجل  ال لها

 ينفق. 

 : المثل مضرب

الخاصة   الحفالت والمناسبات علىفي اإلنفاق المقتدر غير  عندما يبالغ الشخصيقال 

 . طائلة أمواال  

 

 للي يبغي منك ما يعذرك  ا  -105

   :معنى المثل

، وعندما يتقدم  شخص ما أن طلبه المادي أو العيني متوفر عند يعتقد الشخص أحيانا  

،   ذلك الوقتبحجة عدم توفره في   واالعتذاريقابل بالرفض وذلك الشخص إلى بطلبه 

األسباب  من له  قدممهما  على رفضه ،هيعذرلن خر من اآلطلب الالذي يريد تنفيذ  ن  فإ

 . ذلكمن  منعتهالتي  والظروف

   :المثل مضرب

العذر  ال يقبل وعند الرفض أو معاملته  نجاز طلبهعلى إلشخص عندما يلح ايقال 

 .   والتبرير

 

 

 

 

 

 

   اللي يلدغه الداب يخاف من الحبل    -106
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 . ويقال كذلك ) ما يامن الحبل (

   المفردات:اني مع

 الداب : نوع من الثعابين 

 معنى المثل: 

ديد نه بذلك يصبح شإف يلدغ الشخص من ثعبان وينجو بقدرة هللا من تلك اللدغةما دعن

 .   ال  شكل ذلك الثعبان حتى ولو كان حببه يشب ءالحرص والحذر من لمس أي شي

 : المثل مضرب

وال يريد الوقوع فيها مرة  ة لشخص الحذر الذي سبق له وأن تعرض لمشكلايقوله 

 .  أخرى

 

 خنفسان   كل يااللي ماله لسان     -107

 اني المفردات: مع

 . ةغير ضار زاحفةوهي حشرة سوداء   ةسان : جمع خنفسانالخنف 

   :المثل مضرب

 . واإلقناعحقه بسبب عدم قدرته على المطالبة  سلبي  للشخص قصير اللسان الذي يقال 

 

 س مال  اه ر اللي ما يعد ك ربح ال تعد     -108

   اني المفردات:مع

 ك : يعتبركيعد  

 له عند الحاجة  : ذخرا  وملجأ   مال سار

 : تعتبره عد هت

 : معنى المثل

ا  في وقت الشدة فال تعتبره   اوال يعتبرك له سند   ،قيمة وإن الشخص الذي ال يمنحك قدر 

 رأس مال تعتمد عليه وقت الحاجة .

   :المثل مضرب

، إنه لمستقبل في ا لهه رأس مال عد  ي كان الرجل الذيأن الشخص كتشف يعندما يقال 

 على غير ذلك .

 

   هش خرابياللي يلعب مع القطو يصبر على  -109

 : المثلمضرب 

 عندما تتجادل مع شخص سليط اللسان ويصيبك منه األذى .   يقال 
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 يموت ومن الفقر في قلبه هاجوس      ساعةاللي ذاق الغنى من عقب   -110

 : معنى المثل

بسبب الفقر ،  من العيش  بقدر من هللا يعيش بعض من الناس قدرا  من حياتهم في ضنك  

على ذلك وخوفا   مبسبب تعوده أحوالهم ال تتغير كثيرا  ترى  مهللا عليه هايفرجوبعد أن 

 من الوقوع في الفقر مرة أخرى .  

 : المثل مضرب

على حاله خوفا  من الوقوع في   وظل   ،عوزبعد من  للشخص الذي أصابه غنى  يقال 

 الفقر مرة أخرى . 

 

 اللي ما يسوم ما يشتري   -111

   اني المفردات:مع

 البضاعة  سعرعن لتاجر سأل ايسوم : ي

 : معنى المثل

 ؛يريد الشراء أم الالشخص المار أمامهم إن كان  يعرفون الخبرةومن واقع تجار السوق 

سأل صاحبها  يتوقف أمام البضاعة مباشرة وي أن المشتري الحقيقي هو من اعتقادهمففي 

 الذي ال يرغب في الشراء فهو عكس ذلك تماما  . أما  ،عنها وعن قيمتها

 : المثلمضرب 

وينظر في البضاعة من بعيد وال يسأل عنها   المشتريالتاجر عندما يأتيه على لسان يقال 

 وال عن قيمتها .

 

   به اللي ما يدري يقول حلبة واللي يدري متوحل    -112

 اني المفردات: مع

 اإلنسان حلبة : بذور صفراء مفيدة لصحة 

    به: عالق  بهمتوحل 

 : معنى المثل

رتكب هذا  اكان لديه خادم ، وذات يوم   ، أن رجال   حكيقصة تالمثل من قتبس هذا ا

وبحث عنه سيده في كل مكان من العقاب ،  بحق سيده وهرب خوفا   اعظيم   االخادم جرم  

خادمه أمامه مباشرة   رأى ولم يجده ، وذات يوم وبينما كان السيد يمشي في أحد األسواق 

معه  طفوا اعتالمارة الذين ضربه أمام و بهفأمسك  وفي يده حفنة من بذور الحلبة

 مساكهإمن أجل  عاقبهترفض شفاعتهم فقالوا له لكن السيد ، و وتشفعوا له عند سيده

 .   حلبة ، وهنا قال السيد هذا المثلحفنة من ب

 : المثل مضرب

 ظاهره هين وباطنه صعب ال يعرفه إال هو . جرم ب لى لسان من يصابعيقال 
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 اللي أقوى منك يتمذى منك    -113

 : المثل مضرب

 في الرجل الضعيف الواقع تحت سطوة القوي .يقال 

 

 لوساطة  اودين ما يعجز عن ياللي يشيل   -114

 اني المفردات: مع

 وهو قربة الماء ،ود يودين : مثنى ي

 الدابة رحللوساطة : قربة ثالثة توضع على ا

 : معنى المثل

 ، وكان -أجلكم هللا-خاصة الحمير و ،بواسطة الدواب اآلبارقديما  كان الماء ينقل من 

على الجنبين والثالثة توضع   انمنها توضع  ثنتانا ،يوضع على ظهر كل دابة ثالث قرب

 الدابة مباشرة .  رحلفوق 

 : المثل مضرب

 ل ثقلين ويعجز عن حمل الثالث . لمن يحميقال 

 

 اللي ما يخسر ما يربح    -115

 : المثل مضرب

 الذي يريد الربح السريع وال يتحمل الخسارة وقلة الربح . المبتدئللتاجر يقال 

 

 اللي ما فيه خير تركه أخير    -116

 : المثل مضرب

المقربين منه عند   عوال ينف نفسهللشخص الحاسد المجرد من الخير الذي ينفع يقال 

 الحاجة . 

 

 معانيك   أيشيناللي ما يدانيك    -117

 اني المفردات: مع

 ما يدانيك : يكرهك

  : يشوه سمعتك  أيشين

 : المثل مضرب

 مام الناس زورا وبهتانا .  أاصبك العداء ويقوم بتشويه سمعتك لكل من ينيقال 

 

 

 

 

 كل على ضرسه يشبع نفسه  االلي ي -118
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 معنى المثل: 

يستفيد بذلك نه إفوشرابه يعتمد على نفسه في تناول طعامه و معافى اإلنسانعندما يكون 

 من هذا الطعام الذي ينعكس على صحة بدنه ، والعكس صحيح .

 : المثل مضرب 

 .  خرينوينجح وال يتكل على اآلفي أي عمل لمن يعتمد على نفسه يقال 

 

    السيل باألرض اللياني  سواةينحي لك ، ك ما تغترك معانيه اللي يود   -119

 اني المفردات: مع

 معالمه تخفى عليك تغترك : الما 

 طباعه أمعانيه : 

 يقبل وينهال ينحي : 

 : مثل  سواة

 السيل : ماء المطر الجاري

 ةالمنخفضاألرض السمحة اللياني : 

 : معنى المثل

أو واجب عزاء   افرح   ؛، وسمع أن لديك مناسبة ما إذا كانت عالقتك جيدة مع شخص

عليه  وشق مهما صعب؛  بشتى الطرقسيصلك  ،  التي بينكمامهما طالت المسافة فإنه 

 . الطريق 

 : المثل مضرب

  ومشقةبعد من الرغم بالدون دعوة مناسبة ويصلك عندما يسمع أن لديك  للمحبيقال 

 الطريق . 

 

 إمقيط   -120

د     .    (وكذلك يقال ) مسير امقيط راح وال ع و 

رك في  يعد ، أو ت  سم شخص ذهب ولم اع بكثرة في قطر وامقيط يبدو أنه شائ القولهذا 

 مكان صعب وهلك . 

من ويصر على مخالفة رأيك بالمكوث في المكان اآلي تلح عليه للشخص الذ القول  يقال 

 . للمكان الخطر ويخرج

 

ن وال أ -121 ن  ام   تخو 

 اني المفردات: مع

 من . آأمن : حافظ على مدخراتك في مكان 

 تخون : تتهم أحد بالسرقة . ا

 

 : معنى المثل
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وعندما يفقد أي  ، من في المنزل آفي مكان  الثمينةبعض األشخاص ال يحفظ ممتلكاته 

إلى أقرب المقربين إليه ، وهذه من  و  ،فورا  نحو الخدم االتهاممنها يتجه أصبع  ءشي

 األخطاء الشائعة التي تحدث في كثير من المنازل .  

 : المثل مضرب

 عند فقدان المقتنيات الثمينة واتهام المقربين بسرقتها . يقال 

 

ك مطر  ا -122   ما يبل ك مايهم 

 . (مرعانا وال على دارنا ليته على )كذلك  يقال و  

 اني المفردات: مع

   نزلك ومراعي مواشيك مينزل على يبلك : ال ما 

   :المثل معنى

ن المطر قد نزل على منطقة بعيدة عنك وعن إا كنت من أصحاب المواشي وقيل لك إذ 

ماشيتك ففي هذه الحالة أنت لن تستفيد من هذا المطر وال يهمك أمره ألنه بعيد عنك 

 .  اشيك وبذلك لن تجني منه شيئ  مواوعن 

   :المثل مضرب

عندما  كذلك ، ويقال تهماشيمرعى عن و هعن دار انزل المطر بعيد  على لسان من يقال 

 .   هبعيدة عنما منطقة  أصابخير ورزق وفير قد يبلغ الشخص ب

 

 الخضر واليابس   كل تاأم عابس   -123

 اني المفردات: مع

 أم عابس : المقصود بها النار 

 يابس : األغصان الرطبة واليابسة  الخضر وال

 : المثل مضرب

كذلك لكل من ال يميز   قالعينه عليه واتصلت يده به ، وي وقعت ءلمن يأكل كل شييقال 

 بين الحرام والحالل في كسب الرزق . 

 

   ك  ر  وإال ب   ك  ر  إما ح   -124

 اني المفردات: مع

 وراء كسب الرزق  الدءوب اإلنسانحركة :  ك  رَ حَ 

 الكلمة  من بروك الجمل   اقتبست: التوقف تماما  عن العمل وقد  ك  رَ بَ 

   :معنى المثل

يتوقف  أخرى  تارةوتراه  ،تراه في العمل في قمة النشاط والعطاءفتارة  أحوال إلنسانل

 عن العمل نهائيا  دون سبب . 

 

   :المثل مضرب
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أخرى يتوقف عن العمل  وأحياناللشخص الذي تراه يعمل أحيانا بكامل طاقته يقال 

 .  نهائيا  

  

 الرعيان   يمسه  ا -125

 اني المفردات: مع

ي صغير ال مسهيا   تظن أنه ال لوهلة األولىحجم عندما تراه لالرعيان : هو طائر بر 

 أثره ما تقتفيثم يتوقف وعند يطير عنك لمسافة قصيرة به اإلمساك ما تحاوليطير وعند

ألنه يشغل رعاة األغنام عن  االسم، وسمي بهذا  وهكذا مرة أخرىطير ي به لإلمساك

 أثناء مطاردته . في أغنامهم 

 : المثل مضرب 

بحديث أو  عن عمله  يشغله من ويأتي ما، عمل بإنجاز ايكون الشخص مكلف  عندما يقال  

 ه . ضياع العمل المكلف ب يترتب على ذلكا نحوه مم

 

 لطعوم تصر  ان كان ما تدهن إ -126

    اني المفردات:مع 

 تدهن : تمسح  

في   السفينةقوية توضع أسفل هيكل : ومفردها طعم وهي أخشاب صغيرة   لطعوما

 أثناء توقفها على اليابسة .   

  والصرير يحدث عادة  أثناء مرور هيكل السفينة فوقهافي صريرا  تصر : تصدر 

 . عضه بحتكاك الخشب بال

   :معنى المثل

وذلك عن طريق   ،ليابسةلتسحب  ،الموسم انتهاءوبعد  ،قديما  كانت سفن الغوص

،  مطلية بالشحومتكون تسمى ) الطعوم ( قطع خشبية صغيرة  عدةعلى  هيكلها وضع

احب المثل الشحم  ه ص. وقد شب  نحو اليابسة أو العكس سواعد الرجالومن ثم تدفع ب

بعض األمور أو   ةحللتسهيل وحل الذي يوضع على الخشب بالمال الذي يدفع

 .   المصالح العالقة

   :المثل البحري مضرب

 للبخيل الذي يشتكي من عدم خدمة الناس له . يقال 
 

 وال شربك من كفوف الرجال هماي  ، ك من ذراعك نيدهلن كان ما إ -127

 اني المفردات: مع

 نجدةنيده : 

 .  العذوبةمتوسط الماء الهماي : 

 

 

 : معنى المثل
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إذا يرتوي منه إال  أمامه فثق بأنه لنماء   شديد وفجأة وجدشخص عطش ال ابإذ أص

 . عن طريق من سيسقيهوليس  ،شرب بيديه

   :المثل مضرب

 .  خريناآلفي كسب العيش وليس على  النفسعلى  لالعتماديقال 

 

 من ذهب    أو الصمت فضة فالسكوتن كان الكلم من  إ -128

 : معنى المثل

الحكيم لقمان  عنروي ما منها و ،الصمت فضل  فيمن األقوال والحكم قيل الكثير 

 يسألفأراد أن  ،السالم وهو يصنع درعا  فتعجب من ذلكد عليه ودخل على داوعندما 

د عليه السالم قام  وفلما فرغ داو  ، د عن ذلك فمنعته حكمته فأمسك عن السؤالوداو

 وقليل فاعله .  ةالصمت حكم :الدرع للحرب ، فقال لقمان ؛نعم :ولبس الدرع ثم قال

 :   حكيتالتي مع الحكمة التي وردت في األثر و هذه الحكمةنطبق تو

أن الشخص يكون  في مهابة وعزة من الناس حتى يبدأ ويكثر في الكالم حينها تتكشف  

 عيوبه فتقل هيبته بينهم .لهم 

 وقيل كذلك : " إن  البالَء لَم كل  بالمنطق  " .

 وورد في الحكم كذلك قول يقول :  

 تكن مدرارا  جت الولي من تهر     ..الصمت  زين  والسكوت    سالمة  

   امرارا  ستندم   على   الكالم      ..  من تندمت على السكوت مرة يول

 : يقولحثلين   راكان بن الشاعر الشيخو

   كثيرةوالهرج يكفي صامله من   ..الهرج نيشان   زبدهل  دَل  و ماقَ 

   :المثل مضرب 

   الصمت وقلة الكالم والتمعن فيما يقال .على والترغيب للحث يقال 

 

 ب لموصيه  تع  ِ  لموصي ياال  ان كان ما مرن الزخرف باألوالد و إ -129

   اني المفردات:مع

   ظفاره أمرن : غرس في الطفل منذ نعومة 

 زخرف : األخالق الحسنة ال

 مر  لموصي : ولي األا

   على األبناء واألمالك واألموال امن جعل وصيًّلموصيه : 

   :معنى المثل

تلك الصفات الوقت لغرس ولم يسعفه ،  الحسنةإذا توفي الرجل ذو الصفات واألخالق 

 غرسها فيهم .    سيأتي بعدهعلى من من الصعب ه نإ ف في أبنائه

 

 

   :المثل مضرب



46 

 

ين  رأحد أبناء الخي تخرج من سوية الغير والمواقف األخالق السيئة عندما ترى يقال 

 صغار. همؤتوفاهم هللا وأبناقد  الذين

 

 فعل ما تشتهي  ان كان ما تستحي إ -130

    :معنى المثل

 واكان سواء   ،ثوا بمن أمامهميكتر فتراهم ال،حياء في البعض األشخاص لديهم جرأة وقلة  

الدين  يقرها  ال،نابيه  بألفاظيقوموا بأعمال دنيئة ويتفوهوا تراهم ف، ا  كبار كانوا أم ا  ارصغ

 المجتمع .   وال 

 : المثل مضرب

ل ق الحسن الناس بالعادات والتقاليد واألعراف مللشخص الذي ال يلتزم أمايقال   .   والخ 

 

 س  ابباب يه  اك باب طمع سد  ن جإ -131

 : المثل مضرب

ال    لكي أفضل هذا الباب  فترك،طمع وال يعلم مصدره شخص باب الفتح على إذا يقال 

 حمد عقباه .  يال  ما على صاحبهيجر 

 

 لقحت وإال ما ضرها التيس  ن اإ -132

  :معنى المثل

صاحبها   يضعهابين األغنام ولم يثبت حملها ، حينها  وهي الماعز على  مرت فترةإذا 

يثبت سمختلفة ، وفي الغالب  فحولأخرى ويتركها هناك لعدة أيام مع  أغنام حظيرةفي 

 .   للذكور مخالطهامن فلن يصيبها ضرر  ،ن لم يثبتإرة وحملها بعد فترة قصي

   :المثل مضرب

 .  وبالمطلحصول بقصد  ال ضرر منهات التي محاوالتكرار الللحث على يقال 

 

   هطيع الواالزمان  كعطان إ -133

 : المثل مضرب

الكفاف بعد أن كان في رغد من   ةعيشللشخص الذي قست عليه الدنيا وعاش يقال 

 العيش .

 

 

 

 

 

 

  السبخهفي ذا  واحل   كمن كاني شيخإ -134
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 اني المفردات: مع

 انزلواحل وا : 

هي مناطق مالحة مستوية في معظم أجزائها قد تكون   والسباخ  ،  سباخ  جمعالو:    السبخة

وهي أرض    كبيرةمحاذية للبحر، وتعد امتدادا  طبيعيا  له، وقد تكون بعيدة عنه بمسافات  

موحلة تغطيها قشرة رقيقة من األتربة الناعمة التي جرفتها الرياح واألمطار والسيول 

قد تصل مختلفة،  ذات مساحات  السنين، وهي  بعض    عبر  الكيلو   األحيانفي  لعشرات 

بعض  اتمتر أطرافها  تنمو على  والقطف  لملحيةا  النباتات،  والهرم    كالشوع  والرمرام 

   واألسل . يوالسواد والطرف

 : معنى المثل

مكان  على من يجالسهم المجلس  ارضويفيستبدوا برأيهم و أصحاب المجالس بعض

رأيه حتى لو لم يكن مناسب   اال يعارضو لصاحب المجلس هما منواحترام  جلوسهم ، 

 . لهم

 : المثل مضرب

 والظروفان معه في المك الجلوسلصاحب المجلس الذي يفرض على من يجالسه يقال 

 وال تناسبهم . المناخية التي تناسبه

 

 ك الكبر  ن خلك البين ما خل  إ -135

 اني المفردات: مع

 خالك : تركك  

 البين : الموت  

   :معنى المثل

من ومنهم  مائة عاما  العمره تجاوز من ي فمن الناس ،رمحتوم ومقد  نسان أجل إلكل 

بأحدى فهو ميت ال محالة  ،العمر طال بهمهما  اإلنسانو،  بابهشفي ريعان وهو  يقبض

 الهرم .األجل أو  بانتهاءإما االثنتين 

   :المثل مضرب

  الشيخ الهرم الطاعن في السن وقد أخذت منه السنون مأخذها . شاهدعندما تيقال 

 

 كان خيلك سبوق عرضها لخيل البدو  ن إ  -136

   :المثل مضرب 

، وكذلك يقال  منه خبرةهم أقل  من مأما وسرعة خيلهقوة ب يتباهىللشخص الذي يقال 

  خر بتحقيق أمر  ما غصب  عنه ، فيقول له ع من التحدي لشخص أراد التعرض لآلكنو

 ." إن كان خيلك سبوق عرضها لخيل البدو " 

 

 

 حمار لين يجيك الربيع  انطر يا -137
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 : معنى المثل

على   نأهل قطر في القرى والمدن يعتمدو قبل قدوم وسائل النقل الحديثة كان أغلب

  تكانوبخاصة للمسافات القصيرة ، وألمتعة واألفراد االماء و الحمير أجلكم هللا في نقل

المزارع  من تجلب لها من الصحراء وبرية حشائش ب تعلف لحمير في تلك الفترةا

انقطع المطر وجدبت األرض اضطر صاحب الحمار أن يقدم لحماره  أما إذا، القريبة

وهي مكونة من  سحور تسمى وفجرا  له تقدم األولى وجبتين اضافيتين الذي يعمل عليه 

تسمى نفيعة بعد المغرب مباشرة وله ، أما الوجبة الثانية فتقدم  " التمر القديم"  ل  الحوي  

إحدى الوجبات   أخرتت وعندما،  -أجلكم هللا- تبنالويابسة الحشائش المن  كونةوهي مَ 

في النهيق من شدة الجوع ، وهنا يقول له  الحمار موعدها يبدأ عنالسابق ذكرها 

 نطر ياحمار لين يجيك الربيع القادم وتشبع .ا :صاحبه

   :المثل مضرب

 ل إعالنها .  يتأجغ بل  بَ ي  أو نتيجة معينة و ةأخبار مهملمن ينتظر بفارغ الصبر يقال 

 

 نطح البحر برجال وال دومن واتبع المريال ا  -138

 .  (نطح الغوص برجال ا)وفي رواية أخرى  

   اني المفردات:مع

 نطح : واجه ا 

 برجال : برجال أشداء 

 دومن : أمر بتغير اتجاه السفينة  

  اإلنسانالمريال : حد قامة 

   :معنى المثل

بحارة   الختيارلتجارة لغوص أو ابسفينته إلى اقائد السفينة المتجه قائل المثل هنا يحث 

ن لم  إالصعاب وإتمام المهمة بنجاح ، و لكي يساعدوه على اجتياز ةأشداء من ذوي الخبر

 . أن ال يبحر  يجد هؤالء الرجال فمن األفضل له

إبراهيم بن محمد الحسن المهندي   ةنوخذلشاعر واللبهذا المعنى في قصيدة  ورد ذكر  

 حين قال :

 بالعتادي      رامي    ابغي   السالمة      ..سند البر   أخايرت من بحر الهوى 

 ها  ما يساديد  غمارى ( وكَ  جزوا)      ..والفر   مالي على التجساه والجر   

 من ذلك في قصيدة للشاعرة بنت ظاهر حينما قالت :  ءوورد شي

 عيوبها     ىفي جلبة     قشرى    تداو    ..   بندر الزي  سافل  نزلت أنا  عن

 ( سيوبها  غمارى   ارى غاصتها ) خك    ..ان قلت يروا جا من الصدر فالع  

 : البحري المثل مضرب

 . بحارتهعندما يتعرض قائد السفينة لمشاكل بحرية بسبب رداءة وسوء عمل يقال 

 

 نفعني لو بالصوت  ا -139
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 : معنى المثل

نه أول ما يتوقعه من صديقه إها فمحنة وال يستطيع حل   عندما تحل بالشخص كارثة أو

،ولكن إذا المه فإنه   بالمواساة إما بالفعل أو بالنصح أو لههو مد يد العون والمساعدة 

 .  ،أريدك تساعدني لو بالصوت ل لصديقه هذا ، ال أريد منك منفعةيقو

   :المثل مضرب

 .بأقل ما يملك  في وقت الحاجة صديق على مساعدة صديقهلحث اليقال 

 

 ندب رجال وال تندب دراهم  ا -140

 اني المفردات: مع

 .  مهمة إلتمامأو  عن شيء الستفسارل رسل ذي يندب : من النديب وهو الشخص الا

 : معنى المثل

فعليك أن   مهمة  إلتمامأو    عن شيء  الؤلجلب حاجة أو للس  ترسل شخصإذا أردت أن  

المناسب   الشخص  وال    لتلكتختار  بل   ألنه،  هغير  ترسلالمهمة  بفائدة  عليك  يعود  لن 

على قادمة    بضاعة  لديه: أن تاجر كانت    تقوللهذا المثل حكاية  ستخسر مالك ووقتك ، و

  ها وعنعن  لالستفساره  رجالأرسل أحد  للميناء  عن الوصول  تأخرت    بعد أنو  سفينةظهر  

وبعد ،  بذلك    واكتفىلم تصل بعد    السفينةأن  فلما عاد الرجل قال للتاجر    هاموعد وصول

السفينة ستصل خر للسؤال عن نفس الموضوع فلما رجع الرجل قال  آفترة بعث برجل  

ن التاجر على أطمافي يوم كذا وتأخرت بسبب كذا وكذا وعليها من البضائع كذا وكذا ف

 بضاعته فقال هذا المثل .

 : المثل مضرب

 يفشل . و ما عمل إلنجازالخبرة  لمن ينتدب شخص عديميقال 

 

   ض  ق  ن  وأنت ت   ك  م  أنا أد   -141

 اني المفردات: مع

 الكتان أو الليف لصناعة حبل  من جدائل  عدة: أبرم ك  م  أد   

 : تفتل الحبل بعد برمه  ض  ق  ن  تَ 

   :معنى المثل

الجهة األخرى فهنا  بفتله من يقوم خرآهناك شخص و بعنايةإذا كنت تصنع حبل وتبرمه 

 .   صناعتهب تقوم ذهب سدى ولن تنجز ما قد يكون مجهودك  

 : المثل مضرب

 .  ذلك العملفساد إبويقوم خر آشخص  أتييولشخص بعمل شاق عندما يقوم ايقال 

 

 

 

 

 أنا أقول يوش وهو يقول دامن  -142
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 اني المفردات: مع

   السفينة نحو اليسار  انعطافيوش : حبل الشراع األمامي الذي يساعد على  

 السفينة نحو اليمين   انعطافدامن : حبل الشراع الخلفي الذي يساعد على   

 

نحرف اخر ثنين ، وخاصة إذا قال أحدهم لآلاالرأي بين  في اختالفعندما يحدث  يقال 

 الشمال.  باتجاهلجهة اليمين وهو ينحرف 

 

 عمي على الغريب   بنواعمي وأنا   بناأنا وأخوي على  -143

 : معنى المثل

ينسون تلك الخالفات ويتحدون   ستجدهم في النهايةالخالف بين بنوا العمومة  مهما اشتد

 على يد واحدة ضد الخصم الغريب عنهم . 

 وهنا نقتبس بيت من قصيدة للشاعر سلمان بن حمد المهندي حيث يقول : 

 ينفع الضد لى طاح العليق   .. خل ضدك ذخر لى جات ضيقه  

لك إال أنه سيكون ذخر لك إذا تخلى عنك المتعلق عليك  ضدعمك  بناكان  أي حتى لو

 أي الغريب عنك .  

 : المثل مضرب

 بينهم . كان عندما يتحد بنوا العمومه على من عاداهم رغم الخالف الذييقال 

 

 الطعام   انحسب  حناواتمر كل انت تإ -144

   اني المفردات:مع

 الطعام : نوى التمر

   :معنى المثل

من طعام بل كانوا إذا  التدقيق في ما يتناوله الضيف  شيمهمليس من كرماء العرب 

وا السراج لكي يأخذ الضيف راحته وحريته في تناول الطعام ،  وضعوا ق راه ليال  اطفأ

وعكس ذلك يكون البخالء من الناس الذين حتى وأن قدموا تمرا  أخذهم الفضول لمعرفة  

، ولهذا المثل حكاية  ذلك عن طريق عد  حبات النوىالكمية التي تناولها الشخص و

 ءري منه وهذا العميل كان يعطيه شيأن تاجر كان يبيع التمر ولديه عميل يشت  :تقول

ه التاجر أن حسابك قد من ثمن التمر والباقي يسجله دين عليه فلما كثر عليه الدين قال ل

نت  )إ :فقال له هذا المثل ؟الحجممتى أصبح الدين بهذا  :منتهاه ، فقال العميل بلغو كبر

 .    (الطعام حنا انحسباتمر وكل ات

   :المثل مضرب

 لمن ينكر أو يتجاهل ما عليه من دين . يقال 

 

 

 شاء هللا على هذا الخشم  ن إ -145
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   .(شاء هللا والغنيمةن )إويقال كذلك            

 : معنى القول

 ،  ( عليه الشحمخر وهو ) بقول آلعبارة هذا القول يرد عليه بعد أن يقول صاحب ا

وقد ذكر الخشم هنا وهو  والشحم في العرف المحلي هو رمزا  للتقدير والتكريم ، 

  قطرعند أهل األنف لمن ال يعرفه بسبب أنه عماد الشرف والعزة والشموخ والتقدير 

لذلك يكون السالم بين الرجال بحب ، عام بشكل الجزيرة العربية و بشكل خاص

 :نسان بالذل والهوان فيقالعندما يوصف اإل، وعكس ذلك الخشوم أو مالمستها 

غ ) ومن األمثال التي قيلت في الخشم هي :   . (كسر خشمه) أو (في التراب  خشمهمر 

الجيب خالي )، و (ما تحط على خشمه الذبانة)،  (ما لك إال خشمك لو هو عوي)

 . (والخشم عالي

 

 .طلب واالستجابة لهعلى قبول ال ةدالللليقال 

 

ها نت راإ -146  عيها وسم 

 اني المفردات: مع

 المعهود  راعيها : صاحب الفضل

 شكالهاإ حلتولى سمها : 

 

أو كبير عندما يطلب منه ولي األمر  ضامنةأو  من وجب عليه سداد دين مستحق هلو يق

 من دين أو مال . متسديد ما عليهالقوم 

 

 أدرى بشعابها   مكةأهل  -147

 : معنى المثل

حتى يأتيك  مبتغاكاجز عن الوصول إلى ع تجد نفسك ةدما تزور منطقة ألول مرعن

بكل سهولة ويسر وذلك بحكم معرفته بكل شعاب   يهمن أهل المنطقه فيدلك عل شخص

 المنطقة ووديانها .  

   :المثل مضرب

   بن المنطقة عندما تظل طريقك ويدلك على غايتك ومبتغاك في منطقته .اليقال 

 

 

 اهديب   -148
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 .طلق على البعير القوي الهادئ والصبور يومصطلح شائع في دولة قطر 

  

خالق الحميدة ، أما المرأة الصبورة ذات األخالق  لرجل الصبور ذو األلويقال عادة 

 . وهي النجيبة السهلة المريحة التي ال تمل راكبها(  حام  سَ ) ب ه  ب شَ ت  فَ الحميدة 

في جزء من قصيدة للشاعر والسردال سلمان بن حمد المهندي   (اهديب)سم وقد ورد ا

 حيث قال :

   سواني  ع  ط  ن طاح في المنحاة قَ ..  وا اهديب ينقل له احمول إال ثار 

    

 ل الغيث قطرة  أو   -149

 اني المفردات: مع

 الغزير ، ويطلق مجازا  على السماء والسحاب والكأل  الغيث : المطر

 المطرماء قطرة : قطرة  

 : معنى المثل

بعدها المطر  هطل يقطرات من ماء المطر ثم عدة قط استقبل أن تمطر السماء بلحظات ت 

 بغزاره . 

 : المثل مضرب

ن كو  ، ويقال كذلك عندما ت  مطر المن أول بشائر الخير  على البالد  تهطلعندما يقال 

 .  الهدايا عالقة مع شخص مقتدر وتصلك منه أول
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 ايقوم لو في الخدعه   -150

 اني المفردات: مع

 يقف ايقوم :  

 ين على طرفي السفينة من الداخل الخدعه : موقع 

  :قصة المثل

 مواليهأحد بتنصيب  ،الربابنة ؛ "النواخذة"قام أحد   الغوص مواسمأن في أحد  يروى

وقبل أن يغادر الخادم ومن معه الميناء    " عنه ال  بد نوخذةسفينة الغوص "   فيجعيدة 

برفع   ا  مرصدر أفأ األوامربالطاعة وتنفيذ  االلتزامأراد أن يختبر بحارته في درجة 

الصاري على السفينة ووضعه في مكانه الصحيح فقاموا برفعه ولكن يبدو أن المحاولة 

قبل أن تبدأ بسبب أن قاعدة الصاري لم تلج في مكانها الصحيح بل  بالفشل باءتقد 

فنهرهم   الجعيدة ذن مندون أخذ اإل الصاري الفبدأ البحارة في انز ةالخدع نحو انزلقت

لم يكن في مكانه الصحيح وذلك لكي يظهر لهم قوته وسطوته  وأصر على رفعه حتى لو

بالماء فتوقفوا عن   هاجوف وامتأل جدار السفينةفخرق مرة أخرى عليهم فقاموا برفعه 

له  م فيه الخير فلما بررالمولى الذي توس   منبذلك غضب  ة، فلما علم النوخذ اإلبحار

بطل  و ،اع في عرض البحرطَ اليابسة فكيف سأ  اع على طَ أ  بقوله إذا لم  السببالمولى 

 ذا شأن عنده .    المولىتلك الكلمات وأصبح ب غضبه هدأعجبه و

    :البحري المثل مضرب

 حتى ولو لم يكن بالشكل المطلوب . القرار اتخاذ وإنفاذللحزم في يقال 

 

 يي كرابه  ا يي وال ا -151

 اني المفردات: مع

  يجي ، يأتيايي : ا

   حجر أو خشب أو حديد في وسط   حبل متين ي شد  هو  :الكراب كرابه : 

   :معنى المثل

فإن تزحزح من بكل قوة مرة واحدة وت أن تسحب ثقل عالقا  فعليك أن تسحبه دإذا أر

 مكانه وأقتلع فهذا حسن وإن لم يكن كذلك فقليله أنك قد ظفرت بالحبل . 

  : البحري المثلمضرب 

، قبل أن تكون النتيجة  أي مشكلةفي نهاية المطاف لحل  ةاستخدام القوللحث على  يقال

 .  مؤلمة
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 على مايتين   يباريا -152

 اني المفردات: مع

 ، ويشرف على عمله ويتابعه  صيدهيجني الصيد الذي علق بأداة :   يباريا

   جزرالو مدأثناء ال المقصود بها هنا ماء البحر هوالماي، مايتين : مثنى مايه 

 : معنى المثل

ويأتوا  ينصبوا شباكهم في البحر مع نهاية الجزر ، جرت العادة عند أهل البحر أن 

  خاصةو ولكن البعض منهم،  القادم  رالجز فترة أثناءاك بها من أسمعلق  لتخليص ما 

من تلف  ا  مرتين في اليوم في حالة المد والجزر خوف لشباكهيأتي الشتاء مع نهاية فترة 

 وفساد األسماك . 

 : البحري المثل مضرب

 ويكسب منهما.واحد  ن  آفي  وظيفتينعندما ترى شخص يعمل في يقال 

 

 ه  ر من  م  أ    للياحدك على المر قال  لليا يش ا -153

 اني المفردات: مع

الم  آلعالج ، وة ، يستخدم كمعقم ، تفرزها أغصان أشجار معين طبيةالمر : ماده صمغيه 

 البطن   

 : معنى المثل

  ةالمرور بمرض عضال ويضطر لتناول مادة المر الشديدة الشخص صاب عندما ي

رة األلم هي أشد  إن شدة مرا :هذا العالج فيقولل هويسأل من قبل الناس عن سبب تناول

ال  ) :خر يقولآوقد ورد مصطلح المر في مثل ، تناوله أهذا الدواء الذي   منمرارة 

 .  (تشكي الضر وعندك المر

 : المثل مضرب

 ، عالج كالكي  الستخدامعن السبب الذي دفعه   عندما يسأل المريضعلى لسان يقال 

 .    في وظيفة شاقةعن األسباب التي دفعته للعمل المحتاج سأل العامل يأو عندما 

  

 لكنار الحمار بأكل ا  ف  ر  ايش ع   -154

 اني المفردات: مع

 (النبق)الكنار : ثمر شجر السدر ويسمى 

   :المثل مضرب

 من الشخص الذي يقوم بعمل ال يتقنه .  لالستهزاءيقال 
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ز  ا -155  الدواء قبل الفلعة  يبر 

    عاني المفردات:م

 : يجهز ز  يبر  ا

 صلبة   بكتلة االصطدامأو  اإلصابةالفلعة : تورم وخروج دم في جزء من الرأس من أثر 

 

 خوفا  من العقاب .    هلتبرير فشللمن يختلق األعذار والحجج  قال ي
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   ةفي عشا ليل لكحيلةاباع  -156

 المفردات: اني مع

 سم فرس  ايلة : لكحا

   :المثل مضرب

 ال يستحق .  ءيملك بثمن بخس من أجل شراء شي لمن يبيع أعز مايقال 

 

 البار على البيوار  -157

 اني المفردات: مع

، وأيضا  تعني ) العناء   البار : الضغط الشديد ، والبار وحدة لقياس ضغط الهواء

 . ( المعاناةو

، ويستخدم في  الدقل " الصاري " إلى مقدمة السفينة  أعلىحبل ممتد من سم االبيوار : 

 . عليه التركيتنشر شراع في و ،تثبيت الدقل

    :معنى المثل

بشدة الصاري على  األزمات  ناءأثفي   اإلنسانصيب الشدة التي تصاحب القول  هشب 

 . الرياح تدادش اأثناء  حبل البيوار

 : المثل البحري مضرب

 القدرة وتحمل المسؤولية .في يقال 

 

   ستريحوامنه الريح سده  كيجياالباب اللي   -158

 مضرب المثل: 

وكذلك يقال عندما يتخوف  .  وأسبابهامعالمها  واضحة   يشتكي من مشكلة  من ليقال 

 ن يبتعد عنه أو يقطع عالقته به . اإلنسان من شخص تأتي منه المشاكل ، فما عليه إال أ
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 بشوية   ييج ا ه أول الجية تعال له عقب ما ي ال تجحار الب   -159

 معنى المثل : 

في   الصيد سفنمرسى أمام  النهارمن  وقت معينفي وعمدا  توقف م شخص تجدأحيانا  

هم بقوله يال بقصد شراء السمك منهم بل لكي ي حي،قدوم الصيادين من البحر  انتظار

( ،   ةبالعطيأبشر أو  ةأحد الصيادين ) أبشر بطيبة الني المعونة أو ) الحذية ( ، فيرد عليه

دون شك أنها حسنة وهي ال  العادة  وتلكفيهديه بعض مما عنده من أسماك ) إيدام ( ، 

حتى يومنا هذا ، وأحد األمثال يقول ) المتحلي وطالبي السمك تتداول بين البحارة  زالت

بين  االجتماعيالعادة تساهم في نشر التكافل  تلكأحسن من البحار ( ، وبالرغم من أن 

ظفر  خاصة إذا لم يبالصياد نفسه و تكون ضارة في كثير من األحيانالسكان إال أنها 

م صيده مع من قال له فيضطر عندها لتقاس ة بيته وعيالهمن الصيد إال بقدر حاج بشيء

من الصيد  اد عند أول وصوله أو إهدائه الصيد كله . لذلك تكون مقابلة الصي (الحذية)

،  عنها االبتعاد فال بد منمستحبة الغير سمكه من القارب هي من العادات  وقبل أن يرفع

ثم يتم ،  حتى يضع سمكه في المكان المخصص للبيعالصياد  انتظارالصحيح هو و

 . الشراء

 : المثل البحري مضرب

د يقال   موا عليه ببعض السمك .لكي يتكر   ،الصيدقدوم البحارة من  انتظارلمن يتعم 

 

 البحر سبعة والعمار سبعة   -160

 اني المفردات: مع

مسافة ما بين الكفين إذا  الالباع هو و  أبواع، البحر سبعة :عمق البحر يساوي سبعة

    سم تقريبا 180بسطتهما ، وهو وحدة قياس طولي تساوي 

   مرساة السفينة الرئيسي حبل : العمار 

   :معنى المثل

مرساة بها حبل  بإنزالسبع أمتار وقام أفراد طاقمها  هعمق بحر  في إذا توقفت السفينة 

حوافها القابضة ستكون   ألنالحالة لن تعلق المرساة في القاع  تلكففي  ،طوله سبع أمتار

 .الحركةلن تتوقف السفينة عن بذلك وساقطة بشكل رأسي مشدودة لألعلى و

 : المثل البحري  مضرب

  هعلى قدر قوت ه اليوميدخل يصبحو العيشضنك عندما يصاب الشخص بعسرة ويقال 

 .   ءفقط وال يوفر منه شي
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 البحر ماله أمان   -161

   عاني المفردات:م

 ماله : ليس له 

 : معنى القول

من   تسَ ب  قت  ا  وهذه المقولة يبدو أنها قد  ،  ليس له أمان وليس له صاحبكما يقال البحر 

  :حين قال وهو يصف البحر بأنه خلق عظيم -رضي هللا عنه-رواية لعمر بن العاص 

في ما ، والبحر  (الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود والناس فيه دود على عود)

ذا ركبوا إمتي )أمان أ :وروي عنه أنه قال -صلى هللا عليه وسلم-تحدث فيه رسول هللا 

في ما روي  ، و (لغفور رحيمسم هللا مجراها ومرساها إن ربي البحر أن يقولوا هذا : ب

،  ؟لماذا ال تركب البحر فالخير به وفير :قيل لهمن أهل البادية  ال  رجأن عن البحر 

كالبساط   ليلو أصبح و أركبه ألنه ليس له أمان حتى ال  بأممن قبلي لقد أوصيت  :فقال

 مشي عليه .ن أفل

 موال : قال في البحر هذا الجمعان  خليفةوالشاعر القطري 

 ومالك بعد صاحب ..  مالك أمان يا بحر

 سنين لك صاحب  ..  خذت الذي يا بحر

 . خر الموالآإلى 

 

، أو لمن دخل البحر   الحيطة والحذر ىوختلكي يمن سيدخل البحر لحث إما  يقال 

 . وأصابه مكروه بسبب اإلهمال وعدم أخذ الحيطة والحذر
 

 برمة الشرك ما تفور  -162

 اني المفردات: مع

 برمة : إناء فخاري شبيه بالزير 

 الشرك : الشراكة بين اثنين أو أكثر

 تفور : تغلي

 : المثل مضرب

بعضهم على   اتكالوسوء إدارة مالكيها تتوقف شركة ما عن العمل بسبب  عندما يقال 

   خر في إدارتها . اآل
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زت المهاد قبل الولد  -163  بر 

   عاني المفردات:م

زت : جهزت   بر 

 طولها ،مستطيلة الشكل كإزار ،الملمسناعمة  ،المهاد : قطعة قماش بيضاء اللون

سم 100سم ملحقا  بها خيط عريض من نفس القماش طوله حوالي  50 ×100 حوالي

لطفل بعد الوالدة مباشرة حتى  لف وربط ا منها  ؛مهام فيسم ، يستخدم المهاد 2وعرضه 

ه  فزعتال حتى الطفل يد منع حركة يستخدم كذلك في  و ،ويستقيم قوامهبدنه يقوى 

 .نوم المن  قظهوتو

   :المثل مضرب

    ز لحدث ما قبل حدوثه  .  ويجه  لمن يعلن يقال 
         

 قطعت  اتنقادي دنيا يوم أقبلت     يوم أدبرت ما فادي سلسل  ةبشعر -164

 :قصة المثل

بنظام  الغوص سفنحدى إفي  البحرلحية طويلة ركب  اذ من أهل البادية رجال  روى أن ي  

التي يحصل عليها هي له ما عدا الخمس من قيمتها فهي من   الآللئجميع  أي ؛ "ال العز  "

قاع يغوص ولحيته الطويلة تالمس  الرجل وذات يوم وبينما كان  ، صاحب السفينةحق 

فحاول التخلص منها دون جدوى مما   البحر قضمت إحدى األصداف شعرة من لحيته

  الغيص يجمع فيهاسلة ؛   "الديين"ووضعهما في  قلع الصدفة والشعرة معا   اضطره إلى

على  عد الغيصالشخص الذي يسا؛  " للسيب"رج إلى السطح قال فلما خ المحار 

قام ، وفي صباح اليوم التالي  الصدفعن باقي  الصدفةعزل هذه ا :الخروج من القاع  

من كبيرة لؤلؤة  ،فوجد فيها المفاجئة الكبرى السالفة الذكر قبل غيرها الصدفةبفتح 

، حينها أصاب الرجل  باه ظبثمن في ما بعد لحسابه الخاص  هابيعتم  ، نوع الجيدال

بداية موسم الغوص   قبلشترى له اف ،الغوص سفنمع أصحاب دخل في منافسة الطمع و

بها  وأبحردها بالرجال وبكل ما يلزم و  وهو غير مؤهل لقيادتها ، وز ،به  خاصة   سفينة  

أحد  على  الرجل مع أفراد طاقمهكان ، وذات يوم وبينما  نحو مغاصات اللؤلؤ

لكي يحتمي منها  ،نحو اليابسةكباقي السفن فأبحر بسفينته  الريح اشتدت اتالمغاص

رة من الربابنة ،  ال يتوقف فيه إال قليل الخب ،بالصخور مليءمكان  بالقرب منفتوقف 

القاع زيادة في الحرص ، هبت في  في جيدا   ثبتهاو لقى مرساة السفينة القوية أوبعد أن 

معا   فلم تتحمل المرساة قوة مقاومة السفينة والرياح  ،تلك الليلة رياح قوية معاكسة

عليها  الصخور وتحطمت  على جنحت السفينةو ،ساة من موضعهنقطع جنزير المراف
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ربه على سالمته وسالمة من معه   الرجل، عندها حمد  إلنقاذهارغم المحاوالت الحثيثة 

 من البحارة وقال هذا المثل .  

   :البحري المثل مضرب

 ثم تذهب عنك من حيث أتت .   ،بعد عسرمن عندما تقبل عليك الدنيا بخيراتها يقال 

 

 

 عافت المالح   ةالبصر  -165

   اني المفردات:مع

النخل  تقع في جنوب جمهورية العراق لها شهرة كبيرة بزراعة عريقة  ة: مدين ةالبصر

 التموروتصدير 

 عافت : تركت 

 المالح : السمك المجفف

   :معنى المثل

نة سفن قطر ك وربابحدثت لبعض مال  قديمة  واقعةستوحى من يبدو أنه مهذا المثل 

مدينة البصرة ميناء نحو  بعد انتهاء موسم الغوص كعادتهم السنوية عندما أبحروا

، بالتمر البصري ،أصحاب المزارع والتجارمقايضته هناك مع ل ،محملين بسمك المالح 

 عندهملوفرته  ،البصرة عن مقايضة سمك المالح بالتمر أهلتوقف  حيث في ذلك الموسم

السوق بثمن بخس ، في  بيعهوا إلى ضطرا أصحاب السفن الكثير من المال عندمافخسر 

 وتم دفع مبالغ إضافية لشراء التمر . 

 ي: البحر المثل مضرب

 لوفرته عنده . بطنه أو  ءإما المتال، للشخص الشره الذي يتردد عن تناول الطعام يقال 

 

   ةبط البرم -166

 اني المفردات: مع

 بط : خرق  

 : إناء فخاري شبيه بالزير  ةالبرم

 

 . بكل ما يجيش في صدره من خاص وعامويتفوه الشخص أمام العامة نفعل عندما ييقال 

 

 بعيد عن العين بعيد عن القلب   -167

 : المثل  مضرب

عندما يقوم الشخص المتواري عن األنظار بسؤال صديقه عن سبب هجرانه له ، يقال 

   أو عدم وصله ، فيرد األخير بهذا المثل .
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   بطنهبعير العجير ما كده ظهره كله   -168

   :معنى المثل

ضمن قافلة محملة وكان يسير مستأجر من قبل أحد التجار ،أنه بعير : يقال بعير العقير  

حساء في وسط صحراء المملكة العربية السعودية إلى  تخرج من مدينة األكانت  ،بالتمر

ل بمواد  ثم يعود من حيث أتى وهو محم   مطل على ساحل الخليج العربي ،ميناء العقير ال

عبر رمال  ،اقريب  ت ان كيلو متر  يتتجاوز الست ، وبعد تلك الرحلة الشاقة التيالتموين 

صاحبه وقد أصابه  إلى ، يعود البعير المستأجر  تقريب ا أيامثالثة تستمر لالصحراء و

قيمة المبلغ ك ذلخاص قد يكلفه علف   هطعامبإفيقوم صاحبه  من أثر المسير اإلعياء

 به .   استأجرهالذي 

 : المثل مضرب

 . ءمنه شي روال يوفمع مصروفه اليومي يتساوى دخله  للرجل الكادح الذييقال  

 

 يكحلها وعماها  ىبغ -169

   :المثل مضرب

   يفسده .ف ءبإصالح شي عديم الخبرة عندما يقومليقال 

 

 طرب وصارت نشب   اهبغينا -170

   اني المفردات:مع

 : أردناها  اهبغينا

 طرب : متعة 

 صارت : أصبحت

 نشب : مشاكل 

 : معنى المثل 

  تحدث لكثم ،  واالستجمام أو األصدقاء بقصد الراحة عندما تذهب في نزهة مع األهل

  واستمتاعطرب ها ك الرحلة ، ويصبح أولمشكلة تنغص عليك وعلى من معك أجواء تل

 .  وعذاب نهايتها مشاكلو

   :المثل مضرب

 به الخير والمنفعة .   قصدكان يبعمل   همن أثر قيام ةكلتعرض لمش لسان منعلى يقال 
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 عون وصرت فرعون بغيتك   -171

 : المثل مضرب

  أظلم منه . هو يخلصه من ظالم فيصبح ويطلب منه أن خر بآشخص يستنجد عندما يقال 

 

 

 

 ه  لعم   ةاروالبق   لسعيد وسعيد ةارالبق   -172

 اني المفردات: مع

 وجمعها بقاقير   ،: بفتح الباء وتشديد القاف  ارهق  بَ  ارة :البق  

زمن الغوص على   ،ستخدام في دولة قطرقليلة اال  شراعية   مصطلح قديم  لسفينة   ةاروالبق  

نسيابية والسرعة  ، تتميز باالالكبيرمنها  منها الصغير و  اللؤلؤ، وهي ذات أحجام مختلفة

المناورة الفائقة على  الوزن و  ؛  والقدرة  المؤخرة، والبق  الابسبب خفة  لها   ةاررتفاع في 

خر في الخلف مائل عنه  بزاوية  آ  "بيص"قصير نسبيا  متصل ب   ،  قاعدة   "؛ أيبيص"

 ألعلى .  إلى اشر درجات حوالي عتبلغ 

)أم الحنايا( التي ذاع صيتها    ةارهي البق  ،  م تقريبا1910  سنةومن أشهر البقاقير في  قطر  

)أول   .(رحمه هللا)لسيد محمد بن خليفة المعاضيد  إلى اوالتي تعود ملكيتها    ،في المنطقة

سنة   والمتوفي  في قطر(  الغوص  أمراء  بن طرار1890أمير من    ،م، ونوخذاها عنبر 

وهي  ،  (رحمه هللا)والتي بيعت في ما بعد إلى الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد بن ثاني  

من عمان وكان هيكلها مثبت بالحبال والقار، ثم أمر الشيخ خليفة بن جاسم أن تستبدل    ةاربق  

إلى بالد   (أم الحنايا)وصلت   .وقد كانت المسامير في بداية عهدها آنذاك،  الحبال بمسامير

في   (أم الحنايا)لجلب البضائع المختلفة وأهمها التمور. صنعت  ،  ومنها البصرة  ،متعددة

التاسع عشرالقر الفترةوي  ،  ن  تلك  السفن في قطر في  أكبر وأهم  بأنها من  ويذكر  ،  عتقد 

الرواة بأنه حين وصولها إلى الشاطئ يخرج أهل الدوحة عن بكرة أبيهم لرفعها إلى البر 

 في هيكلها.  ءنحناء وااللتواسم بسبب كثرة االلضخامتها. وقد سميت بهذا اال

 األهازيج القطرية القديمة حيث تقول في مطلعها  :ورد ذكرها في وقد 

  كلها اصبيان تجر المجاديف       ..أم الحنايا ( يدفوها على السيف      )  

 منها على سبيل المثال : ،عدة بقاقير ،كذلك ،يوجد في قطر

م  1900  سنةخور شجيج  " الخور "     تعد من أكبر سفن الغوص فيالمجنونة :    ةارالبق  

تقريبا ، والتي تعود ملكيتها للطواش والنوخذة علي بن صالح بن علي بن خميس الحسن  

   .(رحمه هللا)المهندي 

 . (رحمه هللا)تعود ملكيتها للسردال حسن بن مبارك بن بخيت السليطي  ارة سمحا: البق  

 .(رحمه هللا) ن بن ماجد المعاضيدتعود ملكيتها للنوخذة شاهي حر: ارة بنت البالبق  

 سم شخص اسعيد : 
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 ده عمه : مالكه أو سي 

 : البحري المثل مضرب

 .  للتبعيةيقال 
 المصدر: 

 م 2016سفن قطر التقليدية: كتارا 

 

 البقر بقير مغنية الفقير  -173

 اني المفردات: مع

 ة الناس ومن   اليد ةمد  ، وتمنع عنه تستر الشخص كالثوب  بقير :

 : المثل مضرب

 البقر .  اقتناءللحث على يقال 

 

 وال بالمعروف   ةبالقرب -174

 : المثل مضرب

 من قريب . طلب سلعة أو حاجة مهمة  ل الشخص ضطريعندما يقال 

 

   طردونااالبيت بيت أبونا والقوم  -175

   :المثل مضرب

طردك  يهم بوأو أي شيء خاص  بك يغتصب بيتك للشخص الغريب عندما يأتي ايقال 

 حق . وجهدون  منه

 

 بيض الصعو نسمع به وال نشوفه  -176

 اني المفردات: مع

يكثر على ،  طائر مهاجر صغير الحجم أصفر اللون يإصعوة ، وه مفردالصعو : وال

  والغاف وغيره ،والسدر، القرط شجر مثل  ،األشجار الكبيرة الكثيفة األغصان

 : المثلمعنى 

وهو من الطيور المهاجرة التي ال  ، طائر الصعو هو طائر صغير الحجم أصفر اللون 

ه صاحب القول الشخص  وقد شب  ،لها لذلك من النادر أن تجد بيض  ؛تستقر في المنطقة

 . بيض الصعوالذي تسمع به وال تراه ب الشيءأو 

 

 الوجود .  وهو نادرله شهرة  ءشيسم االشخص  يذكر أمامعندما  يقال 
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 حرف التاء
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 زر لي شبع  ون   ،فق لي جاع  ش    ،ع ب  ع خسيس الط  ب  الت    -177

 معاني المفردات: 

 الجارحة ع : نوع من طيور الصيدب  الت   

 طعامه اقتناءفق : متلهف على شَ 

 زر : صعب المزاج والمراس نَ

 : المثل مضرب

 ع ( . ب  لت   ا) بمن طائر الصيد المعروف  هفعل ال يرضيالشخص رى يعندما يقال 

 

 التجدي وال العمى  -178

   اني المفردات:مع

 النظر  قصرالتجدي : من يتلمس طريقة من 

 : معنى المثل

 هذاو،  رزقالبحث عن بقصد ال ،النظر رأثر قصمن  يتحسس الشخص طريقهأحيانا  

 .    يد للناسالومد  في البيت  جلوسال أفضل منالعمل يكون 

   :المثل مضرب

 اليسير إذا تعذ ر منه الكثير .  الشيءللقناعة ب يقال 

 

 لفحول ما تحول ا تحت  -179

 اني المفردات: مع

   القوي والمميز من كل حيوانلفحول : والمفرد فحل ، والفحل هو الذكر ا

 تحول : ال يمضي عليها الحول دون أن تنجب .

 : المثل مضرب

 .  ةي من قلة تكاثر مواشيه في الحضيرلمن يشتكيقال 

 

ح   -180    ت  تردها أصولها لي قر 

 : معنى المثل

 يرجع إلى أصله .  ءإذا حصحص الحق كل شي

 : المثل مضرب

 يتضح أنه على غير ذلك . و ،عي أنه على معرفةلمن يد  يقال 
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 بعادي ترده منك االلي ما ال الش   او     ب  ي  الردي ما يسرك لو هو قر   ترى -181

 اني المفردات: مع

 لي : الرجل النشيط صاحب النخوةالش   

 هذا المثل اقتبس من قصيدة للشاعر جليدان آل جويعد العرادين المشاوية .

 : المثل مضرب

ادر أحد الغرباء بمد يد العون ويب ،إليكأحد المقربين ك تعن مساعدعندما يعجز يقال 

 . لك

 

 ل من تفر تركب من صدر وتحو    -182

   اني المفردات:مع

  السفينةصدر : مقدمة  

 السفينةتفر  : مؤخرة 

   :معنى المثل

ال ف من حولها األمواج وتتكاثر ،اح الري عليها شتدتسفينة في عرض البحر وتكون عندما 

 لكنو صدر السفينة وتنتشر على سطحهاتعلو طائشة من تلك األمواج أن من موجه بد 

 منافذ التصريف المخصصة لذلك .  عبر هامنسرعان ما تخرج 

   :المثل مضرب

أم ال ، فيرد بهذا   إن تبقى منه شيء ،أو الشهري ،يسأل الشخص عن أجره اليومي عندما

 .  المثل

 

 بكم  اق  و  ونها في ع  لق  م وت  مك  اد  ق  نها في م  و تسو  -183

 عاني المفردات: م

 ا نها : تفعلونهوتسو

 والديكم مقادمكم : 

 عواقبكم : أوالدكم 

 : معنى المثل

تدور  بعد فترة ثم  ،قاسية   بعض األوالد هداهم هللا عندما يكبر أحد والديه يعامله معاملة  

بنائه ويفعل به كما فعل  ويسلط هللا عليه أحد أ، تدين تدان ، فمثل ما  الدوائرعليه 

 .  (لخير تجده أمامكأفعل ا) ، و (الجزاء من جنس العمل: )كما يقال ، وبوالديه

 : المثل مضرب

 لمن يقسو على والديه في الكبر .يقال 
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ل  ة الع  ل  من ق   ةل  ايالم  تظهر  -184    ةد 

    اني المفردات:مع

 الكلمة البذيئة التي يتفوه بها الشخص أمام الناس . المائلة ، وتعني :  ةالمايل

 : الكلمة الطيبة ةالعدل

 : المثل  مضرب

،   الحياء بهيث غير سوي يخدش حدبكلمة أو  مأل الشخص أمام العندما يتفوه يقال 

به  قد يسيء وكذلك يقال للشخص الذي ال يميز القول السليم من القول المؤذي ، والذي

 .  للناس دون قصد

 ى بك  ش  ع  ت  ا به قبل ال ي  د  غ  ت   -185

 : معنى المثل

على هجوم عليه بأن يبادر هو بالهجوم  يتوقعالشخص الذي هنا ينصح صاحب المثل 

 .   يعود عليه بنتائج مثمرةألنه سعدوه 

 : المثل مضرب

 .  ةغر خصمه على وأخذبالهجوم  هو  بأن يبادر مفاجئلنصح من يتوقع هجوم يقال 

 

   يق  ل  ي وال ت  اق  ق  ت   -186

 اني المفردات: مع

 الدجاجة أثناء الغضب  نقنقةتقاقي : 

 الخصمتالقي : تتقابل مع 

 : المثلمعنى 

نفشت ريشها  صغارهاة إذا داهمها الخطر واقترب منها ومن من المعروف أن الدجاج

ولكن في النهاية عندما تيأس   لترهب به عدوها " ،النقنقة"يسمى   قوي صراخوأصدرت 

ه الرجل الذي يهدد ويتوعد ، وصاحب المثل شب من الدفاع تترك الصغار وتنجو بنفسها 

 .   الدجاجةب ،والصراخ وإذا جد الجد هرب من مكانه بالكالم ،خصمه

 ) الصغير ( :يسمى القصيم من قال شاعر 

 ى بالمجالس وقت  الرخ  ..  الهوايل   كم صبي  يسوي

 وارتخىضيع المرجله   ..صمايل  وصارتيوم سرنا 

 

 وقل فعله .  ارتفع صوتهلمن  قال ي
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 لديار  ار تكبر الصغار وتعم    -187

 : المثل مضرب

 .  اوقد أصبحوا شباب  عندما ترى األطفال يقال 

 

 ص  ص والعيش بالق  التمر بالخ   -188

 اني المفردات: مع

 الخص : كل ما تخصه العين وتنتقيه  

 العيش : األرز

 قبضة اليد تمسكه تحوز عليه والقص : ما 

   :معنى المثل

فال بد له أوال  من إناء  منهم تناول تمرإن من يريد عند أهل قطر منذ األزل جرت العادة 

يكون ، وعكس ذلك  أصابعه طرفييقتلعها ب ثممن وأن يحدد حبة التمر التي سيتناولها 

  يمد يده أمامه مباشرة ويمألها فال ضير للشخص أنعند تناول األرز من الصينية 

 .  ومن ثم يتناولها حبات األرزب

   :المثل مضرب

 رز .  عامل مع األن يتعامل مع التمر كما يتيقال لمن أراد أ

 

 وال يتي   رحتيتيتي تيتي  -189

   اني المفردات:مع

 من فصيلة سمك الكراري بيضاء اللون، صغيره التيتي : سمكة 

 : معنى المثل

  قيمة غذائية فيها والال قيمة  سمكة التيتيأن يعرفوا في قطر صيادي األسماك  أغلب

الشخص الذي  ه صاحب المثل ، وقد شب  ء فهي ال تعني لهم شي وبهذا ،كذلك ،اقتصادية

 .    بتلك السمكة  أحضر أم لم يحضر،ال قيمة له في العمل سواء 

   :البحري المثل مضرب

يهدد بترك  عندما ،الذي ال فائدة منه الرديءالمباالة بالعامل أو الموظف في عدم يقال 

 .   فيه االستمرارالعمل وعدم 
 

 تيس فارسي   -190

 المفردات: اني مع

    في إيران فارسي : نسبة إلى ساحل فارس

   :معنى المثل

ه صاحب المثل برائحة كريهة ومميزة ، وشب الفارسي البالغ ) الفحل (  التيسيتميز 

 بالتيس الفارسي . ،الكريهة الرائحة ذوالرجل 

 . كريهة   رائحة  تفوح من إبطيه الغير نظيف الذي للشخص قال ي
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 يش  يش في ر  ت   -191

   :المثلمضرب 

 لمن كثر كالمه وقل فعله .  يقال 
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 لثاءحرف ا
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 ة رد  ، وثور ه   يد ةع  م ، وثور مع  ثور مع   -192

 . واإلرادةالشخص المنقاد عديم الرأي تلك األقوال تطلق على كل  

 

  ا  ن  ا والو  ن  ا والب  ن  الز   ى :  ن  الغ    بن  ذه  ات  ي  ي  ثلث ش -193

 اني المفردات: مع

   الزنا : هو ممارسة ما حرم واالنفاق عليه

 والمساكن ربناء الدوالبنا : 

 الونا : الكسل وقلة العمل 

   :معنى المثل

وإنما قام   ،ولم يقم بتنمية ذلك المال ،أو ما شابه ذلك ،رثإمن  ىنَالشخص غ   ابإذا أص

يفقد ذلك المال  سفال شك أنه بعد فترة  وجيزة  الهدم والبناء وفي ما حرم هللا ،  نفاقه علىإب

 .  ا  كما كانيصبح فقيرو

   :المثل مضرب

 إلنفاق على البناء .  االونا ومن قلة المال بسبب لشخص عندما يشتكي ايقال 

 

 ب صاحبه  تع  الثوب الطويل ي   -194

 . (يتعبهاللي يلبس ثوب مهب ثوبه ) وكذلك يقال  

 : معنى المثل

اكان  أغير ثوبه المعتاد سواء  االذي يرتدي ثوب   ،أم  قصير  دون شك أنه  كان طويال 

 سيتعبه وسيفقده التوازن والتحكم في حركته المعتادة . 

   :المثلمضرب 

ويشتكي من  ،حجمهللشخص قليل الخبرة عندما يوضع في مكان عمل أكبر من يقال 

 وعدم السيطرة عليه .  ،صعوبة العمل
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 حرف الجيم
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 ر  االجار قبل الد -195

   :معنى المثل

  طبيعة يسأل عنأوال  أن ال بد له  يقيم عليها منزال  قبل أن يشتري الشخص قطعة أرض و

مع هؤالء   العالقةال ألن كانوا من المشهود لهم بالخير أم إن  ،هالمحيطين بالجيران 

في حسن  لروايات، وا عائلتكمستقبل وستنعكس عليك وعلى   مديدة ستكونالجيران 

إلى  حسانباإل -صل ى هللا عليه وسل م-ومنها ما أوصى به الرسول كثيرة معاملة الجار 

ننت أنه  ظ ا زال جبريل يوصيني بالجار حتى : )م -صل ى هللا عليه وسل م-وقال  ،جارال

 . (سيورثه

 :  -كرم هللا وجهه-ويقول علي بن أبي طالب 

 ولو جارا   باإلحسانوجاور الجار          ..صبر لخلك     إن       صفا  لك      ا

 الناس  مظهارا  ن لعيوب وال تك       ..      وعاشر الناس بالتقوى ولو جهلوا

 الجار ولو جار .  :ول المثل كذلك ويق

   :المثل مضرب

غ أن يبحث عن  بل  يبحث عن مسكن يسكنه في  أو لمن ، لمن يشتكي من أذى الجار يقال 

   الجيران الخي رين الطيبين للسكن بجوارهم حتى يعيش في رغد  من العيش وراحة بال . 

 

 جاور غني أو ) شيخ ( جاور بحر وإال  -196

 : معنى المثل

يستقر فيه ، فعليه أن يبحث له عن دار قريبة من  لإذا أراد الشخص أن يختار منزل 

ن  إمن رجل غني وكريم الذي بالقرب  البحر فإن أعوزه الزمان جعل منه مكسبه ، أو 

 مد له يد العون والمساعدة .   ،علم أنه محتاج أو في عوز

   :البحري المثل مضرب

كذلك   قالالغني على الضعيف ، ويالبحر والرجل  االثنانبما يجود به  لإلشادةيقال 

 المفيد .  الشيءلنصح من يشتكي من العوز وضيق العيش بالتقرب من 

 

 جابت ولد   -197

 : معنى القول

في حماية  ألهميتهيفرحوا بقدوم المولود الذكر وذلك  باءاآلمن  بعضقديما  وال زال 

وا عليه ما من سم  ) :سم المسمى عليه ، فيقالاوالقيام بشؤونها ، وكذلك في حمل  األسرة

طعام مأدبة الزواج تناول ينتهي الشخص من  عندما ،في العرف عند أهل قطر، و (مات

 .  (عطه وال تحرمه)للعريس ) بكرك ولد يا معرس ( فيرد عليه الجميع  وليق

 

ي ينفع ويساعد الناس بأن   ويقال أيضا  للرجل الذ ،تعبير عن الفرحة بنجاح األمور يقال 

عز  هللا إنها جابت "نجبت ولدا  شهما  ، ورجل موقف ، فيقال " جابت ولد " أو  والدته أ

 " إشادة  بأمه . كولد يوم جابت
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 اك الموت يا تارك الصلة  ي -198

 معاني المفردات: 

 ك ءياك : جا

 : معنى المثل

يأتيه بأمر هللا عزرائيل ملك الموت    ،على الناس رالمتجب   اإلنسانعندما يحين أجل 

صاحب المثل  ، و له وال قوةفتراه في تلك الساعة مستسلم ال حول  ،منهوينتزع روحه 

ص منه لصالح  قتَ وي   ،المتجبر على الناس حينما يقع في يد القضاءالشخص الظالم ه شب 

 .   بتارك الصالة المظلوم

 : المثل مضرب

 من هو أقوى منه .  قبضة للشخص الظالم حينما يقع تحتيقال 

 

 ربوع على خلة وال أرنب مشروكة  ي -199

 اني المفردات: مع

 نوع من الجرذان البرية  وهو جربوع : يربوع : ال

 مشروكة : مشتركة 

   :معنى المثل

  بمشاركةكل أرنب آأن  علىتناول جربوع بمفردي أأن  لي صاحب المثل يقول أفضل

 عدة أفراد . 

 : المثل مضرب

ويعتذر من المشاركة تحاشيا   ،المشاركة في مشروع على الشخصيعرض  عندمايقال 

 للمنازعات . 
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ه ملحه وري  ر  ي   -200    د م 

 : المفرداتاني مع

عد من األسماك  ت  ،سمكة ذات جلد سميك وخشن  (ور  ي  ر  الي  )و،  وهو القرش  :  وري  ر  ي   

بهيكلهتالمعمرة،   الغضر   اتميز  جسمهفيالعظمي  شقوق يحتوي    ا،  سبع    على 

  يبلغ   اسم ووزنه  150حوالي  يبلغ    امنه  ةخيشومية وخمس زعانف، طول الكبير

 ، فك قوي يحتوي على عدة صفوف من األسنان الحادة والفتاكة  اكلغ، له  20حوالي  

ب تلفهااتتغير  أثناء  الخطرة على اإل  (اليريور)ويعد    ،ستمرار  نسان  من األسماك 

تجذبه    ،خاصة في فترة المساء وأول الفجرو  ،لماءوعلى كل ما هو متحرك في ا

الدماء من مسافة   أنثى    بعيدة    رائحة  بطنها حتى   (اليريور)،  بالبيض في  تحتفظ 

يقترب كثير تلده،  ثم  بحثا   ا  يفقص  الشتاء  الساحل في فصل  عن فرائسه مما    من 

لل الصي   وقوع يجعله عرضة  لسببينفي شباك  الذين يصيدونه  للبيع وألخذ    ؛ادين 

الذي يستخدم في طالء السفن الخشبية للمحافظة   الزيت؛  " الصل"كبده الغني ب 

 . على أخشابها من التلف

 : معنى المثل

ريد تجفيفه  أما  متى (اليريور)يقصد به هنا أن  (اليريور ملحه دمه)عندما يقال أن 

أن األصل ف ،وضع الملح عليه كباقي األسماكإلى وحفظه لوقت الحاجة فإنه ال يحتاج 

 . لذلك استخلص منه هذا المثل يستمد ملحه من دمه المالح  (اليريور)

 : المثل البحري مضرب

 . هيط اللسان الذي يأكل حقه وحق غيرللشخص القوي السليقال 

 

 جزاة الخير سواد الوجه   -201

 اني المفردات: مع

 قبيح السواد الوجه : العمل 

   :المثل مضرب

     . بشر  واإلحسان  صانع المعروف ىجازعندما ي  يقال 
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 أخوي  سقىاب ه  اي م  سق  اجعل  -202

 (  .  أخوي رمهب جد جدري ) جعل وفي رواية أخرى  

   المفردات:اني مع

ض فيه الحليب خَ ي  ك أو ر  حَ ي  هو وعاء يصنع من الجلد أو المعدن ، سقاي : من السقى وا

 ويصبح لبنا   

    :معنى المثل

، فهو خير لك من   تشاءعلى من  تهديتستطيع أن ومن لبنه  خاص اءقس  إذا كان لديك 

 ذلك الشريك ولو كانحتى منه  ال تستطيع أن تهدي منه إال بأمر  لك فيه  شريك  اءقس  

 . كيأخ

   :المثل مضرب

 في كيفية التصرف بالمال .   ،عندما يحدث خالف بين شريكينيقال 

 

 واثر الخل مفتاح باب الغنايم  ، لوس الفتى في البيت يدني همومه ج -203

   :المثل مضرب

 ويشتكي من كثرة الهموم .  ،بيتهالزم من يليقال 

 

 مل جمل كروي والمشعاب من السمره  الج -204

 اني المفردات: مع

 كروي : المستأجر  

 غليظةالمشعاب : عصى 

   وقوية غليظةصحراوية ذات أغصان  وهي شجرة  ، السمرة : والجمع سمر 

   :معنى المثل

ر كذلك أجَ ستَ كانت الحيوانات قديما  ت   ،أو عمل لحاجة   اآلنر السيارات أجَ ستَ كما ت  

، خر آحمال عليها ونقلها من مكان إلى وذلك لوضع األ ،أو الحمار ،البعيرخاصة و

هو    همألن كل ما يهم  دون رحمة الدوابرين يقسون على تلك أج  ستَ وكان بعض الم  

ى ذلك إلى هالك  حتى لو أد   ،في الوقت المناسبو ،المحدد إلى المكانوصول البضاعة 

 .   انفسه الدابة

   :المثل مضرب 

 .  يسيء استخدام شيء قد استأجره لمنيقال  

 

 الجنون فنون وقلة العقل مصيبة   -205

   :المثلمضرب 

 للشخص الذي يتصرف تصرفات غير عقالنية . يقال 
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 عودة والميت قطو  الجنازة -206

 اني المفردات:مع

 عودة : كبيرة

   :معنى المثل

، وعندما   ةمجتمعين حول جناز وكأنهم،ما  يء  مجتمعين حول ش أشخاصأحيانا  ترى 

ال يستحق  و بالشيء للعلم ما هو إال تطفال   يتضح لك أن تجمعهم ،السببعن تسأل 

 الوقوف عليه . 

   :المثل مضرب

 . باطنه فارغ ظاهره كبير و ءعلى شي يتجمهر ن  مَ  الزدراءيقال 

 

 ه على الشوك ر  ك ج  نب  ب ج  ه  م   جنب   -207

 .  (الجمل جمل كروي والمشعاب من السمره)هذا المثل ينطبق على معنى المثل السابق 

 : المثل مضرب

 دابة  أم كان أكانله سواء  ا من األمور ليس أهال  أمر   وقد تول ىلمن ال يخاف هللا يقال 

 . غيرها

 

   عكتب  ع كلبك ي  و   ج   -208

   :المثل مضرب

خلف   واالنقياد االنصياع اإلنسانعلى أن الحاجة هي التي تفرض على  لالستدالليقال 

 عنده  . هحاجتتكون من 

  

 الجود من الموجود   -209

 معاني المفردات: 

 الجود : العطاء بسخاء 

 الموجود : المتوفر 

 : معنى القول

ما م  قلأمنها سوى القليل و ال يوجد لديكو،  ما  صديق حاجة  منك  يحدث أحيانا  أن يطلب

 . (هذا والعذر)  ،كذلك ،، وتقول لهتقول له هذا المثل مها له وعندما تقد  يطلب 

 

  ةتوفر الكميبسبب عدم  ،ناقصا  تلبي طلبه و يطلب منك شيءلمن  واعتذاركتعبير  يقال 

 لديك . 
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 د مجنونك ال يجيك أجن منه  و  ي   -210

 معاني المفردات: 

د: امسك   يو 

   :المثلمضرب 

 خر ال يعرفه . آيعرفه ب ءشي لمن يريد استبداليقال 

 

 ادتك ال تضيع العادي يد و  ي -211

 اني المفردات: مع

د : امسك   يَو 

 ، وهي وسط الطريق الجادة : ةاد  يال

 الذي يصل عادة   ،منبسطالمتعرج والترابي الطريق الوهو والجمع عوادي ، العادي : 

،  عرضة نصف متر وبين موارد المياه ، غالبا  ال يتجاوزهلة بالسكان بين المناطق اآل

ن من أثر مسير اإلنسان والدواب عليه . وهذا المصطلح ورد في  وفي الغالب أنه تكو  

)عواديه( وطاح الصخر مع   ت  رَ ث  دَ  "ال للشاعر ناصر بن نصف المهندي حين قال :مو  

 . "جاله

   :المثل مضرب

 . من قلة الخبرة خر جديد ال يعرفهبآ يحاول استبدال شيء يعرفهلمن يقال 

 
 لي والخشم عالي  الجيب خا -212

   :المثل مضرب

من المال   ءيملك شي وهو ال ،على الناسر ويتكب  الشخص الفقيرعندما يتعالى يقال 

 التكبر والعلو . ذلكيدعوه ل
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 حاتم طي    -213

   :معنى المثل

ل فاضل بن امرئ القيس بن عدي ، من أشهر آبن سعد  عبد هللاحاتم : هو حاتم بن 

عله ، سكن  ه ويصدق قوله ف  ود  وكان جواد يشبه شعره ج   ،الشعراء في عصر الجاهلية

منطقة حائل في المملكة العربية  اآلنهو وقومه بلد الجبلين ) أجا وسلمى ( تسمى 

وزوجته ماوية بنت حجر  ،السعودية ، أمه عتبة بنت عفيف بن عمرو بن أخزم

 وأسلما .  اإلسالمبنه عدي الغسانية، أدركت بنته سفانة وا

 

 عي الكرم .للتقليل من شأن من يد   قال ي

 

 تكسر البضاعة    الحاجة -214

   :المثل مضرب

 .  ألمت به قاهرة ظروفبسبب  ،لمن يبيع سلعة بأقل من ثمنهايقال 

 

   كس  فر  احازم يد   -215

 : معنى المثل

ألحدهما ويعلن خصامه  باالنحيازويقوم ثالث على موضوع عندما يختلف شخصان 

 لفترة طويلة .خر ، وبعد فترة يتصالح الطرفين ويبقى الثالث على خصامه لآل

 : المثل مضرب

على  ،ألحد األطراف نحازاثنين ويبقى الثالث الذي اعندما يتم التصالح بين يقال 

 خصامه ، ويطلب من أحد الوسطاء إصالح ذات البين . 

 

 ة  ودافق الدب   ةحافظ الحب   -216

 : المثلمضرب 

أخرى هل بيته من ناحية ومن ناحية على نفسه وأ يبخل لصاحب المال الذييقال 

 ثانوي .  ءعلى شي يصرف بسخاء
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 حامض على بوزك  -217

 اني المفردات: مع

 بوزك : والبوز هو مقدمة الفم 

 : معنى القول

أو ما شابه ذلك ويتباها بها بين  مثال   فاخرة   كسيارة   غالية   سلعة   بعض األشخاص يمتلك

ختالق  اب نقوموي كهذا شيءتمكنهم من امتالك  أصدقائه وزمالئه ، ولعجزهم وعدم

ال   :أي ( ؛حامضة على بوزكم)بقوله صاحب السلعه ها ، ويرد عليهم بعيوب ال

 تستطيعون شرائها بسبب غالء ثمنها .  

 

 متلكها .  تالعيوب في السلعة الغالية التي  باختالقمن يقوم كل للرد على  يقال 

 

 حراميها حاميها  -218

 : المثل مضرب

 للشخص الذي يخون األمانة . يقال 

 

 حبل الكذب قصير   -219

 .   من يكذب عليكفور اكتشاف أمر قال ي

 

 ه ذر  ر على ب  ظه  ب ي  الح   -220

   :المثل مضرب

 ه أحد والديه في الشكل والطباع .شبَ لمن يَ يقال 

 

 ز نفسك عنه  ع  ه وحد  ت  عز  حد  ت   -221

 : المثل مضرب

وتترفع فتتجاهله  ،في حقك بكلمات غير مقبولة ،أمام الناس الدنيءعندما يتفوه الشخص 

 . دافع من كياستك ودماثة أخالقكب ،عنه

 

 تخبط فيه  ا  حد  اوال  تعرفه حد   -222

   :المثل مضرب

    .خر تجهلهآب تعرفهأو عامل  موظف باستبداللمن ينصحك يقال 
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 ه  حد  البحر حد   -223

 اني المفردات: مع

 ء كل شي منتهىحد  : 

   :معنى المثل

إذا   "الشونة"على منتصف جانبي السفينة يوجد خط طولي موازي لسطح البحر يسمى 

ال  طاقتها من الحمولة وهناأن السفينة قد بلغت أقصى يعنى هذا ماء البحر ف تعداه

، وهناك   ألن ذلك سيتسبب في غرقها ،أخرى ةستطيع صاحب السفينة إضافة أي حملي

 .   على نهايته:أي؛ مثل مطابق لهذا المثل أال وهو ) على الكراك ( 

   :البحري المثل مضرب

 ن كانت جيدة أم ال  .إأحواله المعيشية  ماهية الشخص عن يسألعندما يقال 

 

 اد بل فحم  د  ح   -224

 : معنى المثل

تي بواسطتها يستطيع  فهو مصدر الطاقة الحرارية ال ،اد العمل دون فحمال يستطيع الحد  

ه صاحب المثل الشخص  ثم طرقه وتشكيله حسب الطلب ، وقد شب  ،صهر الحديد 

 .  الحد اد بدون فحمب ،المحترف الذي ال يجد له عمل

 : المثل مضرب

صاحب الحرفة أو العمل عندما يتوقف عن عمله بسبب البطالة أو بسبب  على لسان يقال 

، وكذلك يقال ويرد بهذا المثل على من يسأله عن سبب هذا التوقف ،نقص المواد األولية 

، فنقول له  فير أهم عنصر لتحقيق الحدادةوهو ال يهتم بتو عي معرفة الحدادةلمن يد  

 .  اد بال فحم ( عي ذلك ) حد  حينما يد  

 

 ن صدق فل عقل له  إف  أو يليق حدث العاقل بما ال يعقل  -225

 : المثل مضرب

 منطقي.وغير ،  قبحديث كاذب وملف ،المأل مللتصدي لمن يتحدث أمايقال 

 

 ر د  ي من الق  ج   ن  ر ما ي  ذ  الح   -226

 : المثلمضرب 

 ه المحتوم .ر  دَ في قَ ر ذ  لشخص الحَ اعندما يقع يقال 
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 ش  ك إبل  ر   ح   -227

 المفردات: اني مع

 من مكانك  حرك : تحرك قليال  

 إبلش : يعلق معك

 : معنى القول

وبمجرد أن تلمسه بقول أو فعل   ،سانل شخص سليط ال بمحاذاةيحدث أحيانا أن تكون 

 دون قصد تعلق معه في الكالم وال تستطيع التخلص منه ، حينها تقول له هذا القول . 

 

 سان .لعندما تعلق بقول أو فعل من دون قصد مع شخص سليط ال يقال 

  

 ن  تخو   اص  وال ر   ح   -228

   :معنى المثل

أن أو مدخرات ثمينة في المنزل فمن الواجب عليه  يودع مالإذا أراد اإلنسان أن 

حتى ال يأتي في ما بعد   وغيرهم ،المنزل لخدم مكشوف غير من آي مكان ف حفظهاي

  ويتهم الجميع بالخيانة والسرقة عند فقدان أي قطعة منها .

   :المثل مضرب

هموا  ويت   ،أو مدخراتهم من أموالهم ءمن أصحاب المنازل شيعندما يفقد المهملين يقال 

 . بسرقتها لديهمالعاملين 

 

 من العود  ىالحزمة أقو  -229

 عود من طرف حزمة . : ويقال 

 اني المفردات: مع

ت  لَ مَ حَ ) :، ويقال بحبل   د  من حطب  وغيره وش   عَ م  ، وهي كل ما ج   مزَ والجمع ح  الحزمة : 

   . (حطب   ةَ زمَ فوق ظهرها ح  

 غصن  الالعود : 

   :المثل مضرب

 واإلتحادلكي يشعرهم بالقوة  ،خوته أو جماعتهإعند رأي  الشخصعندما ينزل يقال 

 والتجانس . 

 سود  سود ال ي  الح   -230

   :المثل مضرب

 ذاه وحسده عن الناس  ألنصح الحاسد بأن يكف 
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 ف على الهير حلو ش  الح   -231

  . ية أخرى الشيص على الهير حلو وفي روا   

   اني المفردات:مع

فال   ،وتصلبت قبل نضجهاالرديئة التي جفت تمر الحشفة ، وهي حبة االحشف : مفردها 

يتصادف وجودها أحيانا  في وسط قراب  وال لحم ،  ،وال حالوة ،وال لحاء ،يكون لها نواة

 التمر . 

 الهير : قاع البحر الصخري الذي توجد به األصداف .

   :معنى المثل

زمن الغوص على اللؤلؤ كان البحارة يتناولون وجبتهم الرئيسية في فترة المساء أما في 

ين من  فإذا تصادف معها حبة أو حبت  ، فترة الصباح فال يقدم لهم سوى قليل من التمر

  ،ة مذاقهاد  وح   قسوتهاكل رغم  ؤى بل ترمَ نها ال ت  إف (الشيص)أو كما يسمى  (الحشف)

 قلة المعروض .  الحاجة وبسبب 

   :المثل البحري مضرب

 . هإيجاد ما يريد ويجد ما دون نساناإلر على عندما يتعذ  يقال 

 

 مع الناس عيد   حشر   -232

 معاني المفردات: 

 واحد في مكان جمع  ال:  حشر  
 

 عبد هللا الفرج حيث يقول : هذا المثل في بيت من الشعر للشاعر ورد

 مع الناس عيد  وحشر   بالهملوف           أزماني ومثلي  بالني

 : المثل ىمعن

أو   ،أو عسكري ،إما لمشاهدة عرض فني، نا  تجد أناس يتجمهرون في مكان ما اأحي

وعندما   ،الموضوعبوجود شخص ليس له عالقة في هذا  أاجَ فَ وت   أو غيره ،رياضي

 .  (مع الناس عيد حشر  )بب وجوده في المكان يقول لك تسأله عن س

 : المثل مضرب

َ وي   ،عام مسيرأو ، ع شخص في تجم  عندما يتصادف وجود يقال   ل عن سبب تواجده .سأ

 

 ما تكسرها إال أختها   ةالحصا  -233

   :معنى المثل

بشيء أو  ،والحجم اثله في القوةبشيء يمفال بد أن تكسره   ،ما ءإذا أردت أن تكسر شي

 أقوى منه .

   :المثل مضرب

 .  أو أقوى منها ،جابه القوة بقوة مثلهالمن ييقال 
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 الحصاة في مكانها ثقيلة   -234

   :معنى المثل

  من الحصاة المنتصبة على صلبأقوى وأالحصاة المطمور ثلثيها في األرض تكون 

 تعرضها ألي مقاومة . تتزحزح من مكانها فوروالتي  ،سطحال

   :المثل مضرب

 أو وزن. ،أو تقدير ،ي اهتمامترب عن وطنه وال يجد في البلد اآلخر ألمن يغيقال 

 

 ر الحصى  يكس   ه ظح -235

   :المثل مضرب

 جدا  . ظوظالمح صللشخيقال 

 

 م  ال  ظهر منها س  ام و ال  حطها في رقبة ع   -236

 : معنى المثل

ا على فتاوى شرعية  هَ از  وَ مستندين بجَ  ة  مشبوه أعمال  أحيانا  يقوم بعض األشخاص ب 

ن منهم عن شرعية هذا ، وعندما يسألهم بعض المقربيأحاديث ضعيفة  استندت على

 ةحطها في رقب) ن:ويقولو ، بذلكعلى من أفتى المسؤولية  بإلقاءفورا   نالعمل يقومو

 .(ظهر منها سالم ام ولعا

 : المثل مضرب

ويقوم   ،عندما يشتبه أحد األشخاص بالعمل الذي يقوم به من الناحية الشرعيةيقال 

 .   بذلك له اوويقر   ،العلماءبعض   باستفتاء

 

 اس  اس على دب  حط عب   -237

 معاني المفردات: 

 حط : ضع

 سم شخصاس : اعب 

 عصير الرطب الذي يسيل منهوهو  ،من الدبساس : دب 

   :المثل مضرب

 وتخرج منها مادة جيدة .  ،متجانسةعندما يخلط الشخص مواد غير يقال 

 

 المصران    يقطعالحقران  -238

   :المثل مضرب

 . فعل  ب م كانأ بقول  كان أسواء  ثل  لتجاهل الخصم وعدم الرد عليه بالم  يقال 
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 ب  ر  حكاك الج   -239

 معاني المفردات: 

 اإلبلخاصة الجرب : مرض جلدي يصيب الدواب و 

 

 والمعرفة في الرجال واألنساب والقبائل . ةصاحب الخبر للشخص الفطنيقال 

 

 ر  ر وال يض  يس   حلول الجمعة ال -240

 معاني المفردات: 

  ة، وهو عشب (يالسنا مك)بعض المناطق  أو كما يسمى في (عشرجال)هو حلول : ال

وهو لمريض مع أول الصباح وتسقى ل  تغلىخلطها بعدة أعشاب  بعد، سامة ومسهلة 

،  اء دمن الطعام والشراب حتى فترة الغ ع المريضمنَ، وبعد تناولها مباشرة ي  صائم 

، وفي  شتهي من الطعام يسمح له بتناول ما ي ،من المريض مأخذه اإلسهالبعد أن يأخذ و

ن علة  ييشفي بعون هللا من تسع وتسع (الحلول)أن تكرار شرب ما يروى عن كبار السن 

 وال يتوقف إال عند علة الموت . 

   :المثل مضرب

 على أصدقائه و مجتمعه. ويكون عالة   ،للشخص الذي ال يضر وال ينفعيقال 

 

 ه  ع  ه وال ب  ع  رت  االحلل  -241

 المفردات: معاني 

 كالغنم أو البقر أو اإلبل المواشي بشكل عامالمقصود به هنا الحالل : 

 ارتعه : اعتني به 

 : معنى المثل

فعليه أن يقف عليها ويعتني بها من  ،كهاإذا كان الشخص من محبي المواشي ومن مال  

ير  ن كان على غإ نتاجها ونسلها ، وإحتى تتكاثر ويحسن  ،جهة الطعام والتطبيب وخالفه

 .  ويخسر كل ماله بيعها قبل أن تهلكذلك فيجب عليه 

   :المثل مضرب

  ،، وكذلك ج عن ذلك هالك الكثير منهانت  لصاحب الماشية الذي ال يعتني بماشيته ويَ يقال 

 .  فتضيع منه ،يقال لمن ال يعتني بشؤونه الخاصة وال يهتم بها

 

 الحلل عديل الروح  -242

 معاني المفردات: 

 مواشي  وعقار ول : كل ما يملكه الشخص من مال  الحال

 عديل : يساوي أو يعادل

 اإلنسان الروح : روح 
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   :المثل مضرب

 . وعن سبب الذود عنه ،لماله للتعبير عن حب الشخصيقال 
 

   حلل أبوه وطالبوه  -243

 معاني المفردات: 

 النقدية والعينية  الممتلكاتحالل : 

 : المثل مضرب

 لك . هو رث إ حق أو لمن ينازعك فييقال 

 

 ه وفيه  ن  ه م  ت  قع  الثوب ر   حلة -244

   :المثل مضرب

المناسب في المكان  الشيءكذلك لوضع  يقالو، على الزواج من األقارب  للحث يقال

 المناسب .

 

 لحمار لي شبع رفس  ا -245

   :المثل مضرب

 على لسان من يلقى اإلساءة ممن أحسن إليه . 

 

 كله  احمار الجت يشيله وال ي -246

   :معنى المثل

، وبالرغم    طويلةيضع صاحب الحمار حمل برسيم على حماره ويسير به لمسافات  أحيانا   

إال أنه ال يستطيع بسبب صعوبة التقاطه    ن ذلك البرسيمحاجة الحمار لتناول قدر قليل م  من

د على العمل في تجارة ال  حسَ ه صاحب المثل الشخص الذي ي  من على ظهره ، وقد شب 

 بذلك الحمار الذي يحمل البرسيم وال يستطيع أن يأكله .  ،بالنفععليه يملكها وال تعود 

   :المثل مضرب

 ال تخصه .  أموال   رعاية   أو تجارة  حسد الشخص الذي يعمل بأجر في عندما ي  يقال 

 

 ل ه  ي   بو اال يا حم   -247

 معاني المفردات: 

  من يحمل الشيءحمال : 

 ، وقديما  كانت تستخدم كوقود للطبخ اإلبلل ه هي مخلفات ل ه : الي  ي  

 

 لمن يكسب األموال المشروعة وغير المشروعة .قال ي
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 ن ارفعه حليب  إسه عشب و ال رز  ن ن  إ حوار ربيع  -248

 معاني المفردات: 

 بن الناقة الذي لم يبلغ الحولاحوار : 

   :المثل مضرب

 .   من الفقراء ال يحس بمعاناة غيرهو ،لمن يعيش في رغد من العيشيقال 

 

 أمه   دوسةالحوار ما تضره  -249

 معاني المفردات: 

 حوليبلغ ال لمالذي  الناقة بناالحوار : 

   :معنى المثل

 عليه بخفها وال يصيبه مكروه .تطأ بنها الصغير وتداعب اترى الناقة أحيانا  

   :المثل مضرب

 .   اإلصالحبقصد   أحد أبنائهعندما ترى أحد الوالدين يقسو على يقال 

 

   يك والميت يزيدك غبني الحي يح -250

 معاني المفردات: 

 لقوة والذكاء والخبرة لنشاط واالذي يتمتع باالديناميكي الحي : الشخص 

 الميت : الشخص الكسول عديم الخبرة  

   :المثل مضرب

 نشاط .الو ةهمال وتجد منهخر آ امل عامل كسول بع لتستبدعندما يقال 

 

   فحي من زار وخف -251

 : معنى المثل

وهذه العادة كانت وما زالت مغروسة في نسل   ،وإقرائهمن عادة العرب إكرام الضيف 

ضيف الرحمن " "  سما الضيف قون علىطل  ي  فهم  ،وأبناء تلك العربان حتى يومنا هذا

ثقالء على النفس   نصبحوفي ،لسلم العرب في الضيافة يمتثلونإال أن بعض الضيوف ال 

وه  اد  ضيوف أو عَ وا عليه فهم إن حل   ،المستضيف وظروفلوقت  ممراعاتهبسبب عدم 

 والتعب .  اإلرهاق    منضه لكثير  أرهقوه بسبب إطالة المكوث عنده وهذا يعر   امريض  

   :المثل مضرب

 عن سبب استعجاله بالمغادرة .  ا أو من يعود مريض   ،عندما يسأل الضيفيقال 
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  ي  ل  والعم و   ي  ل  الخال خ   -252

   معاني المفردات:

هي تعني أن الخال  وتشديد الياء مع تسكينها ، و الم المخفيةبفتح الخاء وكسر ال:  ي  ل  خَ 

وكأنه أب  ،عتبر ولي بعد األبخته ، أما العم فهو الذي ي  أبناء أمسؤولية خالي من تحمل 

  ناء أخيه من بعده يتحمل مسؤولية أب

 األبناء بعد غياب أو وفاة األب  والية ورعايةال: من له حق  ي  ل  وَ 

 : معنى المثل

  حقالف ،أوالد صغار هخلفترك ر هللا وقد   ال إذا توفي رب األسرةأنه في المفهوم العام 

في عهدته حتى يرشدوا   ويكونوا ،دون غيره أبناء أخيه برعاية عمال لوالشرع يخو  

ذا كان من قبيلة أخرى خاصة إخال هنا فيستبعد من هذه المهمة وويتدبروا أمرهم ، أما ال

الولد ظاهر على خاله أو )خر . وقد وردت أمثال كثيرة في الخال منها : آأو من بلد 

 . (ن كان به جود فمن خوالهإالولد )، و (خالك جيد)، و (خواله

   :المثل مضرب

 على أحقية العم في رعاية أبناء أخيه أثناء غيابه أو وفاته .  داللةلليقال 

 

 ة اكليه  فل  خبزتيه يا الر   خبز   -253

   معاني المفردات:

 الرفلة : المرأة الحمقاء 

 : معنى المثل

يحدث أحيانا  أن يقوم أحد الشركاء بعمل لم يأخذ رأيك فيه ويفشل ويريدك أن تتحمل 

 الفشل .  ذلكمعه عواقب  

   :المثل مضرب

 العمل الفاشل .  ونتائج لتحمل عواقبيقال 
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 خبزنا في مشبتنا   -254

   معاني المفردات:

: سفرة صغيرة الحجم لها غطاء أحيانا  تصنع من خوص النخل ،  ةالمشب 

وتستخدم بعد تحريكها لتمرير الهواء فوق النار لزيادة اشتعالها ، ويبرد عليها  

 وحبات القهوة المحمصة بعد رفعهم من النار مباشرة .   ،" القرص " الخبز

 والشاعر دغيم الظلماوي يقول  : 

 غيابي   سراة   لب لنا ربع  تج .. ةيتها بالمشب لي من شب

 والشاعر هنا يعني ) النار ( .  

 : معنى المثل

العجينة دفن  " بطريقة القرص " الخبز البدوي في الصحراء يصنع وال زال كانقديما  

 يهةالشب   "المشبة"وضع على وي  من مكانه رفع ي  ستوي به الخامد وعندما يمر ش  في الج

ه شب صاحب المثل ، و "المفروك"صنع به وجبة لي   تثم ينظف ويفتبالسفرة لكي يبرد ، 

أن   نوبهذا المثل األقرباء عندما يتفقوا على زواج أبنائهم من بناتهم وبهذا فهم يطمئن

 تحت نظرهم . نوسيضلوعنهم  ابعيد   واذهبيأموالهم وأوالدهم لن 

   :المثل مضرب

   ويعود بالنفع عليك . منك قريب من آيخصك في مكان  ءعندما تضع شييقال 

                         

 ملول  خذتاخذ عاجز وال  -255

   معاني المفردات:

 خذ : تزوج

 كبيرة امرأةعاجز : 

 ل المسؤوليةوغير قابلة لتحم   متعبة شابة فتاةملول : 

   :المثل مضرب

 زوجته الشابة عليه . ويشتكي من تمرد وتململ  لمن يتزوج حديثا  يقال 

 

 لدين  ا ركبكاخذ الزين لو  -256

   معاني المفردات:

 تمل ك وتأتي بمعنى تزوج خذ : 

 الحسناء   المرأة ، والمقصود به هنا  كل ماهو جميل وحسنالزين : 

  ي أصبحت مديونأركبك : ا

   :المثل مضرب

حتى لو أصبحت   الحسناء خاصة المرأة، ووجميلك كل ماهو غالي للحث على تمل  يقال 

 .ثمنه فيه ، و مديونا  ، فالدين ستقضيه مع مرور الوقت والغالي سيبقى معك
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 خذ ما ت يس ر وخل ما ت عس ر   -257

   :المثل مضرب

 ،عن ما تبقى وتعسر منه لتجاوزوا ،الدائن بأخذ جزء من الدين المستحق إلقناعيقال 

 قربة لوجه هللا .

 

 ل زبده  خ ض  ب   -258

   المفردات:معاني 

 رج اللبن    و كتحري:  خض  

   :المثل مضرب

 . من ورائه بفائدةال تخرج  لك في موضوع  لمن يجاديقال 

 

 خل القرعة ترعى  -259

   معاني المفردات:

 ترك اخل : 

 القرعة : البهيمة  

   :المثل مضرب

 . من بعيدبالتفرج عليها  واالكتفاء ،المشكلة التي ال تعنيك في لعدم التدخليقال 

 

 يللها ا خل الشقرا عليها  -260

 . (خلها على اطمامها ) كذلك ويقال  

   معاني المفردات:

 الفرس الشقراء اللون .    كل من الناقة وسم يطلق على االشقرا : 

الضعيفة أو الكبيرة أو  الناقةياللها : غطاء من القماش يوضع على ظهر الخيل أو ا

 المريضة لكي يحميها من البرد .

 اطمامها : سقفها

   :المثل مضرب

 المستور .عن كشف الم وعد ،حالهعلى  الشيءلترك يقال 

 

 خله على يوشه   -261

   معاني المفردات:

  تركهاخله : 

 في انحراف السفينة نحو اليسار  من خالله يتحكم : حبل الشراع األمامي الذي اليوش 

 : البحري المثل مضرب

 .  وهو يكابر وال يمتثل للنصيحة ،شخص من واقع خبرةالنصح ي  عندما يقال 
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 ه  ت  ن   خله على س   -262

   معاني المفردات:

 تركهاخله : 

 : سرعته  هتَ ن   سَ 

   :المثل مضرب

 نشيط شارف على إنجاز عمله بنجاح .    عاملعندما ترى شخص يهم بإيقاف يقال 

 

 خل ه على عماه   -263

   معاني المفردات:

 تركهاخله : 

 : معنى المثل

، ورأى شخص منافس له يقوم بنفس   ويعمل فيه ر في مجال معينخبي كان الشخصإذا 

العمل ولكن ال يؤديه بالشكل المطلوب ، فهنا ال يتطلب من الخبير التدخل للتوجيه 

حتى ال يأتي  في عمله هو أفضل له وأولى ىوالمساعدة فتركه الشخص يتخبط كاألعم

 ا له في المستقبل . منافس  

   :المثل مضرب

 في العمل .   منافس إلى التقديم النصح لحث على عدم ليقال 

 

 الها عرف من رج  الها والمرأة ت  عرف من خي  الخيل ت   -264

   :معنى المثل

وتعرف منذ الوهلة األولى من هو راكبها فإن كان فارس أذعنت له   الفرس فطنة  

غير ذلك أصبحت جموح وصعبة المراس ، وقد  على وإن كان  ،وأصبحت تحت طوعه

نروي  القطرية القديمة  ومن القصصه صاحب المثل فطنة المرأة بفطنة تلك الفرس ، شب 

إن   :قبل الزواج بعدة نصائح منها بنتهاا كانت تنصح  اأن أم  هذه القصة التي تقول : 

يتحيبر   يتيهرأوإذا  ،صبحي له كالحبارىا أي  ؛ي فتحيبري لهموجدتي زوجك صقر قو

 أي كالحبارى فشدي عليه واركبي .

   :المثل مضرب

 .  طبيعتهمع زوجها بما يتوافق مع قبل زواجها لكي تتصرف  للمرأةكنصيحة يقال 

 

 الخير في البقر  -265

   :معنى المثل

فقد يصادف ،  الحليب ومشتقاته ، والسمنو ،فمنه يأخذ اللحم ،فيه الخير الكثير البقر

لديك ولكنه   تلك الحاجة منك حاجة فتعتذر منه لعدم توفر أن يأتيك شخص ليطلبأحيانا  

 . (الخير في البقر:)حينها ترد عليه بقولك (خير ما فيك:)عذر بل يرد عليك بقولهالال يقبل 
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   :المثل مضرب

 بأنه ليس من أهل الخير . الشخص  همت  عندما ي  يقال 

 

 خير تعمل شر تلقى   -266

   :المثل مضرب

 ويجازى بشر . ،لمن يصنع المعروف بقصد الخيريقال 

 

 خير يا طير   -267

 : معنى القول

قد طرد  - رضي هللا عنه -عمر  بنا يروى أنوالجاهلية ، منذ زمن موروث هذا القول 

ابن له قال ف"  خير خير ": لما سمع الغراب ينعق قالنه أل ،في السفرمعه كان  غالما  

ا عنده خير وال عنده شر فهو  الطير م،  ، اذهب وال تصحبني ال خير وال شر) :عمر

  .وق(مخل

 . يومنا هذا  حتىفي قطر ال زال يردد هذا القول 

 

عني عن قدوم شخص ال ي المأللن أمام نعيق البوم ليال  ، أو عندما يع للرد عند سماع يقال 

 .   اشيئ   لك
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 حرف الدال 
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 م  اره  م إن كنت في د  اره  د   -268

 معاني المفردات: 

أهل البلد أو المنزل الذي تزوره أو تلجأ  حترم عادات وتقاليد حرص على أن تادارهم : 

    وعاملهم بأحسن األساليب ، وخالقهم بأحسن األخالق ليحفظوا لك ودك واحترامك ،إليه

 أو سكناهم  دارهم : بلدهم

   مضرب المثل:

 . الدقوانين تلك الباحترام عادات وبلحث من ينوي السفر إلى بلد معين أن يلتزم يقال 

 

   بةجل  دار الغل  -269

 معاني المفردات: 

 تي بمعنى الدار التي بها من تحب : الدولة الغنية ، وتأ دار الغال

  ءجلب إليها كل شي: ي   بةجال  

 : معنى المثل

دون ر إليها صد  ست   االستهالكية والمنتجاتمن البضائع  افإن كثير   إذا كانت الدولة غنية  

خر آ. وتأتي بمعنى  لتلك الدولة النقديةة ر السيولَ بسبب توف   ،على مدار العامو ،انقطاع

 وهو أن الدار التي بها من تحب تكون دائم التردد عليها وال تنقطع عنها . 

 : ويقول أحد الشعراء

ن  .. وآحبهم وآآحبهم وآحب سير  قداهم    هم يبون حب م 

 مضرب المثل: 

من كل حدب  على الدولة الغنية تنهال والبضائع  االستهالكية السلعترى عندما يقال  

 .   حتى في أشد الظروف قساوة وصوب

 

 هن على الوبر  د   -270

 : معنى المثل

على  بعزلها ، ويقوم صاحبهاالجرب  يسمى مرض جلدي ببعض اإلبل أحيانا    تصاب

حتى ال يتفشى بينهم المرض ، ثم يقوم بحلق الوبر الذي يغطي   ،عن باقي اإلبل الفور

  ،هذا المرض مخصصة لعالج "الزرنيخ"ية تسمى يائ كيم المنطقة المصابة ويطليه بمادة

هللا ، وعكس ذلك يكون طريقة طالء  بعونشفى الناقة من مرضها وبعد عدة أيام ت  

بسبب   ،خاطئة ال تستفيد منها الناقةمؤقتة ووهي طريقة مباشرة على الوبر  "الزرنيخ"

وبذلك فهي لن ألن الدهن يكون عالقا  ب وب ر الناقة يصل إلى الجلد مباشرة  لنأن الدواء 

  شفى .ت  

 مضرب المثل: 

 .   ، أو لعدم إتقان العمل بالشكل المطلوب المؤقت لإلصالحيقال 
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   ر  يش  في أخس ال   الدوا -271

 معاني المفردات: 

 أأخس : أسو

   :معنى المثل

اإلنسان وال يلقي لها باال  هي ها يحتقراألعشاب المتواضعة التي من المعروف أن أغلب 

 . ج بها البشرالَ عَ األدوية التي ي  التي يستخرج العلماء منها  

 مضرب المثل: 

وغير   مفاجئطيب ف أو فعل بين الناس موق ر  قَ تَ حَ عندما يصدر من الشخص الم   يقال

ستهزأ به ، ي سخر منه وي   ،أن ي شكر من ، والمشكلة أنه بدال   د عليهحمَ ل له وي  ج  سَ متوقع ي  

ي ة  هذا المثل  .   وهذا ما تحمله َطو 
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 حرف الذال 
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 سم الشيرة أو الد ة ريح  يغوغي إال على ا ما   ن  اب  لذ  ا -272

 معاني المفردات: 

 حول مكان معين يدوريغوغي : ا

 : معنى المثل

السكر  أما ،  نحوه أكثر ما يجذب الذباب هيرائحة السكر والدسم من المعروف أن 

ذب  تجهي التي ، وأما الدسم فرائحته القوية  الذباب نعرف جيدا  كيف يجتمع عليهف

ه صاحب المثل أهل المصلحة من  أسفل التراب ، وقد شب  احتى ولو كان مطمور   ،الذباب

وحصلوا  كتفوا منها اويتفرقوا عنه إذا ،ما لحاجة  البشر عندما يجتمعوا عند شخص  

 .  بالذبابعليها ، 

 مضرب المثل: 

  نحو جهة معينة لقضاء يهرولأحد المتطفلين والمنتفعين ولعدة مرات عندما ترى  يقال

 .  ، يبتعد عنها أو عن صاحبها كأنه ال يعرف أحدا  هناك وإذا حصل عليها ،ما مصلحة

 

   ةني   ب   لة  وال ذ   غبي ة ة  ل  ذ   -273

 معاني المفردات: 

  التكافؤمن أمام الخصم بسبب عدم : انسحاب مفاجئ  ةل  ذَ 

نة  أمام  رف عنها أحد ، أفضل من ذَل ة  بي   : بعيدة عن أعين الناس ولم يع خفي ة:  غبي ه

 الناس 

 استسالم ذلة : 

 : معنى المثل

في الطريق تعرضوا هدف معين و لتحقيق فصيل بالذهاب معمجموعة قائد  فل   ك  إذا 

من التكتيكي  فانسحابه ذلك الهدفمن التقدم نحو  ممن الخصم منعه مباغتلهجوم 

 خيرويعد نصر له  ،للكر مرة أخرى عداد خطة  بقصد ضمان سالمة من معه وإلأمامهم 

 َوبي نَه ، يالم عليها من المسؤولين ومن الناس .  محققةهزيمة  الصمود الذي تعقبهمن له 

 مضرب المثل: 

أو   ،لألسبابدون ذكر ب  ،مع خصم عندما تسمع أن قائد قد انسحب من مواجهة  يقال 

من  ر بخطأ  أو تعث   ،ف شخص من مديره بعمل ولم ينجزه بالشكل المطلوبكل  عندما ي  

قر  بهذا الخطأ دون مجادلة  مع المدير إذا لم يتخذ قرار ضده ، ولكن  األخطاء ، فعليه أن ي  

إذا كابر على نفسه ، قد يتخذ فيه المدير قرارا  عقابيا  ينكشف لجميع الناس ، ويكون هو  

 . في وضع سيئ 
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 الذهب زينة وخزينة   -274

   :معنى المثل

يضفي هو في وقت الرخاء ف ،ن بهالذهب والتزي  القتناءها فت المرأة منذ األزل بحبر  ع  

 السؤال . الحاجة والعوز يسترها ويغنيها عنوقت وفي  ،من الجمال امزيد  عليها 

 مضرب المثل: 

 ن به وعدم بيعه إال للحاجة الماسة .والتزي  ،اقتناء الذهب ىالنساء عللحث  يقال

 

   اض  ب  ر   اس وال كلب  س  ع   ذيب   -275

 المفردات: معاني 

 العيش  لقمةبحث عن نشط في العساس : 

 كسول من كثرة النوم :  اض  ب رَ 

 مضرب المثل: 

 على الغير .    واالتكال ،الكسل وترك ،ب الرزقاستكاو ،الحركةاألبناء على  لحث يقال

                 

 الذيب ما يهرول عبث  -276

 معاني المفردات: 

                                 فائدةعبث : دون 

   :معنى المثل

 القتناصمعين فثق أن تلك الهرولة ما هي إال  هدف باتجاهعندما ترى الذئب يهرول 

، وصاحب المثل وصف الشخص المعروف   هتفريسعلى من خاللها فرصة لكي ينقض 

المهرول  بحركة الذئب  ،لم يعتد رؤيته فيه الذي يتحرك في مكان   ،والحنكة بالدهاء

 هدف معين .  باتجاه

 مضرب المثل: 

 ه للمال في مكان لم تعتد رؤيته فيه . عندما ترى شخص معروف بالدهاء وحب  يقال

 

 ذانه  آالذيب يتقي في  -277

 معاني المفردات: 

   نه : أ ذني هاذآ

 يتقي : يتوارى ويتهيأ 

 في : خلف

   :معنى المثل

حيث أنه  دون أن تشعر به  ،وينقض عليهامن فريسته  يدنوأنه الذئب  من المعروف عن

 . من رائحتهال تتعرف عليه وتحس به حتى مهب الريح  اتجاهعكس  يأتيها من

 مضرب المثل: 
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 من أين أتى . دريال ي همأما خصمجود وبالشخص  فاجأيعندما  يقال

 

 ذيل الكلب ما يعتدل  -278

   مضرب المثل:

 . عندما يتغلب الطبع على التطبع يقال 
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 ه ال  نق  ر ب  ف  راعية بيت وال س   -279

 معاني المفردات: 

 البيت ومدبرته   ةبيت : ربراعية  

 الواقع شرقي شبه القارة الهندية    ،سفر بنقاله : السفر إلى إقليم بنقاله

 

 هذا المثل شائع في قطر وله قصة طريفة تقول :

مبلغ من المال لتدبير   وأعطاهاللتجارة تزوج من امرأة ،  سفرهأن أحد التجار قبل 

شؤونها وشؤون منزلها خالل غيابه ، فلما عاد الرجل وجد زوجته قد صرفت المال كله  

ل أن زوجته غير سوية فطلقها ، وقبل أن يبدأ رحلته  بل واستدانت عليه فعرف الرج

الثانية تزوج من امرأة أخرى وترك عندها نفس المبلغ ، فلما عاد من سفره وجد المال  

 اشتريتلقد  :فقالت ؟شؤونك دبرتكيف  :فقال لزوجته ءف منه شيصرَ كما هو لم ي  

  هاالرجل بتدبير فأعجب ،دبرت شؤوني ومن الربح ،ثم بعته في السوق ،وغزلته  غزل

 واتخذها زوجة دائمة له .

   :البحريمضرب المثل 

 .   ةللحث على اختيار الزوجة الصالحيقال 

 

   ةالقايل ومانيراواه  -280

 معاني المفردات: 

  انيوم : نجوم

 راواه : أراه 

 الظهيرة :  ةالقايل

   :معنى المثل

خر  آا  ، وعندما يطلب شخص من ن النجوم ال ترى بالعين المجردة ظهرأمن المعروف 

 ه بالضر .  ذالله وتعذيبه ومس  إهنا يقصد إنه ف،أن يحدد له مواقع النجوم في وقت الظهر 

 مضرب المثل: 

 خر في العمل .  آيقسو على   اعندما ترى شخص   يقال
 

 ما تكسره الحصاة   سهرا -281

 : معنى المثل

، فتراه  ب  ق  على عَ  ا  وتنقلب حياتهم رأس ،بعض األشخاص يرزقهم هللا بمال من بعد عسر

على من هم  أدنى منه ،  ،  ا  متعالي ا  يصبح مسرف وإنما ، ه  ن  على مَ  يتواضع ويشكر هللا ال

 ومن هنا جاء هذا المثل . 

 مضرب المثل: 

       عندما ترى الشخص المتكبر والمتعجرف الذي أصابه غنى من بعد فقر . يقال
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 راضي وإال اشرب من ماي البحر   -282

   :معنى القول

يعارض ومن  هجراء قاسي وتعجيزي ضد موظفيإ باتخاذعمل الصاحب أحيانا  يقوم 

مواصلة العمل المرهق  هو  األول ، أحالهما مر  أمرينره بين خي ي ،القرار منهمتنفيذ 

الشرب من ماء البحر الشديد الملوحة الذي ال يمكن  هو والثاني ،  دون قيد أو شرط

عن استحالة الحل وزيادة  وهو كناية   ،أن يشربه ويستسيغه مهما كان بحاجة له لإلنسان

 . القهر 

 

ا ويطلب من موظفيه تعسفي   اقرار  ر ديصأو صاحب العمل عندما  ،ولي األمر هوليق

 .  تعجيزيالعمل أو ال القرارهذا  يأتيه من يحتج علىثم  تنفيذه

 

   ةاح  ب  ر   الراحة -283

 معاني المفردات: 

 تجديد الطاقة  و لالسترخاء ،الراحة : ترك العمل لفترة

 الصحة والقوة والنشاط  يسترد من خالله الشخص  الذين بي ال ربح ال:  ةاحَ بَ ر  

   :معنى المثل

المنزل وعلى غير عن سبب تواجده في  الدائم االنشغال بعملهشخص العندما تسأل 

 .  ة(رباح الراحة) :يقول لك العادة

 مضرب المثل: 

األنفاس وتجديد   اللتقاط س إجازة من العمل بين فترة وأخرىللحث على إعطاء النف يقال

 الطاقة والنشاط . 

 

 رب كلبتين وال تربي بنتين   -284

   :معنى المثل

كافية من بناتهن  رعايةتي ال يجدن بعض األمهات الالعلى لسان يردد هذا المثل عادة 

 ر ، وفي هذا المثل تفضل األم الكلبتين الوفيتين على ابنتيها العاقتين .  بَ عند الك  

 مضرب المثل: 

 .  من البنات لمن يعق والديه في الكبر يقال

 

 لعيال في الكبر بعينوني  اوقلت ..لعيال يوم صباي بجنونيا ربيت  -285

 سبع عيال عجزوا ال يعشوني  ..  ويوم الح الشيب وطاحت سنوني               

 مضرب المثل: 

 ر .بَ لمن يعق والديه في الك   يقال
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 ريوك ياكلك  يارب  -286

ن )وفي رواية أخرى    .  (ياكلك كلبكسم 

 معاني المفردات: 

 واالعتناء رب : من التربية 

 الكلب لجرو تصغير يوك : يرا

 : معنى المثل

وهبه هللا صفة الوفاء  الذي  ليس الكلبأن المقصود به هنا اعتقادي في 

من على شاكلته حينما يلتقطه الشخص  اللقيط أو الطفل  هو وإنمالصاحبه 

بصاحب ر غد  ويشتد عوده يَ وبعد أن يكبر ، بين أطفاله ويضعه  ،ويعتني به

 . المعروف عليه

 :قصة تقولاألدب العربي زاخر بقصص وروايات تحاكي هذا المثل منها و

منزل لكي  إلى التائه ، فحنت عليه وأخذته معها  عرابية قد وجدت لها جرو ذئبأأن 

شتد عوده اأصبحت بمثابة األم له ، وبعد أن تربيه ، وكانت تطعمه من حليب الشاة التي 

، وحزنت األعرابية على صنيع الذئب اللئيم  هجم على الشاة وأكلها في غياب األعرابية 

 الذي عرف طبعه بالفطرة فأنشدت بحزن وهي تقول :

 أكلت شويهتي وفجعت قلبي      وأنت لشاتنا ولد   ربيب  

 غذيت بدرها   وربيت  فينا       فمن أنبأك أن أباك ذيب  

   إذا كان الطباع طباع  سوء       فال أدب يفيد  وال حليب

 : قصة تقول حسان من أحسن إليهالتي قيلت في إنكار إ الجميلة القصصومن 

فطاردوها حتى   وهي الضبع  "أ مُّ عامر"لى الصيد فَعََرَضت  لَه م إَخَرَج قَوم  

 ؟إليهم األعرابي وقال : ما شأنكم فخرج ،إلى خباء أعرابي فدَخلته   وهاألَجؤ  

لوَن إليها ما ثَبََت  قالوا : صيدنا وطريدتنا، فقال: كال، والذي نَف سي بيده ال تَص 

أسقاها ماء  حتى ا ثم م للضبع  حليب  قائم  سيفي بيدي. فرجعوا وتركوه وقام فقد  

بَت و عاشت واستراحت.  بينما األعرابي قائم  إذ  وثبت عليه فبقرت بَطنَه  وَشر 

ع  دََمه  وتََرَكته ، فجاَء ابن  َعم   له يَطل به  فإذا هو بَقير  في بيته    فالتَفَت إلى َموض 

 حتى أدركها فقتلها وأنشدَ يقول :الضبع  فلم يرها فاتبعها ولَم ينزل 

ر       وَمن  يَصنَع  الَمعروَف َمع َغير  أهل ه   جير  أ م   عام   ي القي َكما القى م 

ا  أَعد  لَها   الدوائر    اللقاح    البان    أحاليَب      ب بَيت ه         استجاَرت     لم 

 وأظافر    لَها    بأنياب   فََرت ه       ما تََمك نَت         إذا  حتَى    وأسَمنَها 

ر       َمن    فَق ل  ل ذَوي الَمعروف  هذا َجزاء    يَجود  ب َمعروف  على َغير  شاك 

معن بن إلى  شعر منسوببيت  ومن األشعار التي قيلت في هذا المعنى هو

 يقول :أوس حيث 

 ساعده رماني  ولما اشتد ..  يوم   ه الرماية كل  معل  أ  

 مضرب المثل: 
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 ساءة .باإلاإلحسان ينكر إحسان من أحسن إليه ويجازي  في من يقال

 

 وا  ل  تعاونوا ما ذ   ربع   -287

 معاني المفردات: 

 أصدقاءربع : 

 وال خافوا وال تراجعوا ضعفوا ما ذلوا : ما 

 :  تقول المثل قصهولهذا 

الثالثة ليوصيهم بوصية تنفعهم في حياتهم  أوالده بدنو أجله جمع  أحد الحكماء أحسلما 

بمفرده ، فحاول   ن يكسرها من الحطب وطلب من كل واحد منهم أكبيرة   حزمة   فأعطاهم

ن يكسرها لكنه لم يستطع لشدة قوتها وصالبتها . أخذ األب الحزمة وبعثرها كل واحد أ

 .  احد من أوالده عودا  فكسره بسهولةكل و وأعطىيدان إلى ع

فلن   ،فقال األب ألوالده : إن كنتم يا أبنائي مثل هذه الحزمة إذا اتحدتم وكنتم يدا  واحدة

أن يغلبكم مهما بلغت قوته . وإن تفرقتم فسيصيبكم الضعف ويتمكن عدوكم   أحديستطيع 

 وركم فإن في االتحاد قوة . منكم . فعليكم يا أوالدي بالتعاون في قضاء أم

 مضرب المثل: 

والتمسك بوحدة الكلمة بين األشقاء واألقرباء ضد   كاتفالتتحاد واالللحث على  يقال

 الغرباء . 

 

 مظاهر  الرجال مخابر مهب  -288

 معاني المفردات: 

وال بالجمال والوسامة أو بالشكل  أي أن الرجال ال يقاسون بالمظاهرمخابر : الرجال 

ومبلغ شهامتهم ونخوتهم عند معاشرتهم   ،وعظم أنفسهم ،ولكن يظهر طيب أصلهم

 واختبارهم في ساعات الضيق . 

 مهب : ليس 

 المظهر  وسيم الشكل حسن مظاهر : 

   :معنى المثل

، ينبغي عليه  وسيم الشكل يتحلى بأحلى منظر وشكل عندما يرى الشخص أمامه رجل 

فالشكل الخارجي عادة ال يوحي وال يعكس   ،من أول وهلة ظاهره يحكم عليه وعلى أال  

وعندما يتكلم كلنا نندهش  ،فكم من عبوس الوجه رث الهيئة والمظهر ،باطن الشخص

ويعرف التصرف في األمور  ،من حديثه وعند الحاجة إليه تجده أول الملبين لطلبك

 . الكبيرة

 مضرب المثل: 

 على عدم اصدار الحكم على الشخص بمظهره . للحث  يقال
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 ن  مخ   ا والمرأةن الرجل امص    -289

 معاني المفردات: 

    اإلبط من تفوحالتي النتنة الرائحة من الصنان وهو مصن : ا

الطيبة التي تفوح من المرأة من أثر تطيبها بالطيب أو بكسرة من هي الرائحة مخن : ا

 العود أو البخور

   :معنى المثل

برائحة مميزة تزيد بعد بذل أي  كذلك يتميز أغلب الرجال بالخشونة وقوة العضالت و

 التي تتميز بالجاذبية واألنوثة وبالرائحة العطرة . المرأةجهد ، عكس 

 مضرب المثل: 

 .  بسبب جهده وعمله الكريهة التي تفوح من إبطهرائحة البسبب الرجل ينتقد عندما  يقال

 

 ردي العزم اليخسر وال يربح   -290

 معاني المفردات: 

 في اتخاذ القراردائما  تردد راده الذي يإلالشخص الضعيف ا:  العزم ردي

 مضرب المثل: 

 .  باالستثماريكنز ماله وال ينميه   لمن يقال

 

 ا على طير يا اللي ين  د   ر   -291

ه  ( .   د  على ت ر     ويقال كذلك : ) ع و 
 

لفترة من   بعد أن أقلع عنه ،الغير مستحب السابق إلى فعله عاد من جديدلمن يقال 

 الزمن. 

 

 رض  والحساد في األ ءالرزاق في السما -292

 مضرب المثل: 

 على رزق كتبه هللا له . د شخص حسَ عندما ي   يقال

 

 ا  ابن  ض  رضينا بالبين والبين ما ر   -293
 معاني المفردات: 

 البين : الموت 

 مضرب المثل: 

 للسقيم الذي يتمنى الموت وال يظفر به . يقال
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 تبايعه وال تشاريه   رفيقك الغالي ال -294

 ( قليل العقل داريه وال تبايعه وال تشاريه)وفي رواية أخرى 

 معاني المفردات: 

 رفيقك : صاحبك

 وال تبتاع منه تبيعه  : الوال تشاريه ال تبايعه 

   :معنى المثل

المودة التي وذلك لحفظ  ،منه وال يبتاع شيءبيعه ي أال   لهصديق فمن األفضل  من كان له

سيعتقد  بهذاو ،خلل دون علم صاحبها بها  اشتراها الصديقفربما البضاعة التي  بينهما

بسبب تلك  بينهمافتسوء العالقة  ،دةبضاعة فاس المشتري أن صديقه قد غشه وباعه

  الصفقة .

 مضرب المثل: 

 للحث على عدم التعامل بالبيع والشراء مع الصديق المخلص . يقال

 

 فيقك طويق ر -295

 معاني المفردات: 

 رفيقك: صاحبك

من جهة   ياض في المملكة العربية السعوديةمدينة الرمحاذية لطويق : سلسلة جبال 

 الجنوب  باتجاه لمسافات طويلةوممتدة الغرب 

 

رد من  ،أثناء مواجهتهفي تملص يكون لك حق عند شخص مماطل ويعندما يقال 

ال يستطيع الرجوع  ربما لمن يتجه نحو مكان صعب  الحقوق التي عليه ، ويضرب كذلك

 منه .

 

 رفيق ماله   ،رفيق ماله -296

 : معنى المثل

 صديق ماله .  ألنها ما تجد له صديق الشخص الشحيح الذي يحب المال نادر  

 مضرب المثل: 

للبخيل الذي ليس له أصدقاء ، وذلك لشدة نفوره من الناس ظنا  منه أنهم ال يأتون   يقال

 . إال ألكل  أو شرب  أو لطلب مال أو مساعدة 

 

 الرفيق قبل الطريق   -297

 معاني المفردات: 

 السفر  الخاص في مرافقالالرفيق : 

   :معنى المثل
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البر أو البحر فمن األفضل له أن يكون معه مرافق   عن طريقإذا نوى الشخص السفر 

بما معناه أن  -صلى هللا عليه وسل م-يعينه على مشقة السفر ، وفي حديث عن الرسول 

الرفيق ) :خر يقولآركب ، ومثل  والثالثةشيطانان  نواالثنيالواحد في السفر شيطان 

 .   اسهمه(أخير من 

 مضرب المثل: 

، لذلك قال ) الرفيق قبل  السفر الصالح قبل  رفيقال رختيااضرورة للحث على  يقال

 الطريق ( .  

 

 

 الرفيق وقت الضيق   -298

   :معنى المثل

يقف معك وقت  و واألخالق الذي له أصل في المكارمد الجي م األصدقاء ليسوا سواء فمنه

الذي يجب المحافظة  الصديق فهذا هو  ،دينكعنك يفرج عنك همك ويقضي و الضيق

عندما تصيبك النوائب  الذي صديق المصلحة الصديق السيئ أو كما يسمى عليه ، ومنهم 

 فهذا ال تعده لك صديق .   فجأة عنك يختفي

 وقال أحد شعراء الزهيري في هذا المعنى :  

 واشراك    يا قلب     بحبالهم         كحشمطي

 واشراك هذا الذي  انحلك   سقم   الهوى         

 صاحب اللي مارهم َوش ره  على       واشراك 

 من بحر    جوده    وال له   بالوصال    وجود 

 عنهم   تنحيت   ونيران    الصدود       وجود 

 رابع اصيل     لو طال      الزمان        يجود 

 لى صابتك     نايبه    باع العمر      واشراك  

 بركات الشريف يقول  :  والشاعر 

 شاف خمالتك عن الناس غطاك   ال  ..رابع أصيل في زمانك يشاكيك  

 مضرب المثل: 

 عندما تستنجد بصديق وترى منه ما يرضيك . يقال

 

 ه م  ر من اسه  خي  الرفيق أ   -299

 : معنى المثل

خر آأن يصطحب شخص  فال بد له يسافر عن طريق البر أو البحرإذا أراد الشخص أن 

ق ي سيدفعها للرفيويساعده على مشقة السفر ، فتلك األموال التمعه لكي يأنس وحشته 

 . أو السفرحصل عليها أثناء المسير والمساعدة التي سي ةنسَ ال تساوي األ  

 مضرب المثل: 

ختيار الرفيق الصالح قبل بداية السفر ، لذلك قال ) الرفيق ضرورة اللحث على  يقال

 ه ( .  مَ ر من اسهَ خيَ أَ 
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 خسارة   والدوارة عباداالرقاد  -300

 معاني المفردات: 

 الرقاد : النوم

 عباد : عبادةا

 : التسكع في الطرقات  ةالدوار

 مضرب المثل: 

 .   مبكرالعن سبب نومه الشخص ل سأَ عندما ي   يقال

 

   الثقل الجريدة وازى و الجنا  وخف   .. حول  ب الرديف وراعي الشدك  ر   -301

 معاني المفردات: 

 الراحلة علىالرديف : من يركب خلف الراكب 

 صاحب الراحلةهو السرج والمقصود به هنا الشد : 

 وهي التي ت صنع منها الرماح  ) ستش ( الممتلئةو الجنا : قصبة البامب

 أصبح :  وازى

 سعفة النخيل التي تقشر من خوصها الجريدة : 

 :قصة المثل

وفي وسط الطريق وجد رجل يسير فحمله معه  ، ا على راحلته يحكى أن رجل كان راكب  

  خرالرجل اآلظل ف الرجل براحلته فنزل عنها وأوبعد فترة من المسير رعلى الراحلة 

 فلما أحس صاحب الجمل بالتعب من أثر المسير أنشد هذا المثل .  ،اراكب  

 مضرب المثل: 

والمستحق لهذا  عندما يوضع الرجل الغير مناسب في مكان الرجل المناسب  يقال

 في منصب  ال يستحقه . ، المكان

 

 رمية من غير رامي   -302

   :المثل مضرب

 ويحسب له .   اموفق  أو  عندما يصدر من الشخص الغير مؤهل قوال  أو فعال  يقال 

 

 به   ب  ر  ض  يشال عليك ال بد ما ت   رمح   -303

 مضرب المثل: 

قتل بغرض التهديد والوعيد ثم يتراجع  آلة ر أحد األشخاص في وجهك شه   عندما ي  يقال 

ع عليك  رفَ قد ت   اآللةم األيام ألن تلك قدَ في مَ منه فعليك بأخذ الحيطة والحذر  ،عن فعله

 مرة أخرى وتصيبك .   

 .  فعليكان ألخذ الحيطة والحذر من أي تهديد قد يصلك سواء كان شفهي أم  يقال 
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كزه  -304 ل  ر  مح على أو   الر 

   :مثلالمعنى 

حينها تعرف أن هذا ، ، وبعد فترة يأتيك ليعتذر منك  موجع بقول   عندما يقذفك شخص  

 وعدم القصد .  باالعتذارلك ن تظاهر إه في قلبه اتجاهك حتى والشخص قد أخرج ما يكن  

 مضرب المثل: 

  كيأتيحينما موجع  قول  عتذار من الشخص الذي أصابك بتعبيرا  عن عدم قبول اال يقال

 عنه . والعفو طالبا  الصفح 

 

 

 روح بعيد وارجع سالم  -305

 معاني المفردات: 

 روح : اذهب 

 سالم : معافى 

   :معنى المثل

ق المختصر  يويتجنب الطر ،  من حتى لو كان طويال  على الشخص أن يسلك الطريق اآل

والمثل القائل ) من خاف سلم ( يجسد . ا  غانم ا  سالمألهله  من ، وذلك حتى يرجع اآلغير 

 هذا المثل . 

 مضرب المثل: 

أو تجنب األشخاص واألماكن التي قد  ق المختصر والخطريى تجنب الطرللحث عل يقال

 . تأتيك منها المشاكل

 

 اللي إلى بان الخلل فيك يرفاك    ..يك غن  روف بحللك اللي عن الناس م   -306

 اقتبس هذا المثل من قصيده للشاعر : بركات الشريف

 مضرب المثل: 

 .يكفيك السؤال وقت الحاجة  لكيره وعدم تبذي توفير المال وادخاره للحث على يقال

 

 ه روح كلب وح  ر   -307

   . (أرواح ةبو سبع)ويقال كذلك 

   :معنى المثل

نه بسهوله كباقي تخرج روحه م الكلب إذا أصيب إصابة بالغة المن المعروف أن 

 .  ، لذلك سمي ) بو سبع أرواح (ثال  أصيب إصابة مباشرة في الدماغ م إذاالحيوانات إال 

   :المثل مضرب

 للشخص الذي يصاب في عدة حوادث بالغة وينجو منها بأعجوبة . يقال 
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 زاد هللا من زاد   -308

 .  ي يحفز المتزايدين على رفع السعرل الذي يقود عملية المزاد لكالسمسار أو الدال   هوليق

 

 ه  ل  زاد الطين ب   -309

   معاني المفردات:

 زاد : أضاف

 ماء ضافية من الإبل ه : زخة 

 : معنى المثل

خلطة   تكونت  معينة   ة  بنسب أو الصلصال الطينضيف إلى إذا أمن المعروف أن الماء 

أحد العمال  يقوم، ويحدث أحيانا  أن  متماسكة تصلح لصناعة الطوب أو لبناء منزل

أن بفعله هذا   يعلمال  ، وهو المنتججودة تحسين بقصد بزيادة نسبة الماء على الطين  

ه بهذا المثل الشخص تصبح غير متماسكة وغير نافعة للبناء . وقد شب يفسد الخلطة و

 .  ا  فيزيد المشكلة تعقيد اإلصالحبقصد  الذي يسعى في خير

   :المثل مضرب

األمر   دادزيفسد الوضع ووي اإلصالحبقصد  خرآ أتييشخص لمشكلة والعندما يتعرض 

 .  اسوء  

 

 على باير   ة  ر  ب  ز   -310

   معاني المفردات:

 حسن المظهر  ارتداء الحلة الجميلة لبيان زبرة : 

 باير : فارغ   

    :معنى المثل

يركبه  حسن ماويعجبك حسن مظهره و أن تلتقي مع شخص ال تعرفه ،  أحيانا   صادفيت

 .  من الحقيقة رأيته هو مزيف وليس فيه شيءعنه يتبين لك أن كل ما  السؤال وعند

   :المثل مضرب

األمر ال يملك   غني ولكن في حقيقة لمن ال يتساوى مظهره مع مخبره ، فقد يبدو أنهيقال 

   شيء ، وال يعمل على مساعدة أحد .

 

 كل يوم تكحل أو لو تعدل  والشين شين  ..من النوم جلس ليلو  الزين زين   -311

   معاني المفردات:

  الحسناء المرأةخالف الشين وهي الزين :  

 خالف الزين وهو القبح  الشين :  

 ل تعدل : تزين وتجم  
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   :معنى المثل

ن لم تتزين ظلت جميلة كما هي حتى لو إجمالها وحسنها وتزينت زاد  إذاالمرأة الجميلة 

حتى لو تجملت طول   قبيحة كماهيوالمرأة القبيحة تضل ، استيقظت لتوها من النوم 

 الوقت .  

   :المثل مضرب

 لمدح حسن وجمال المرأة عندما تكون على طبيعتها .   يقال 

 

 الزين من زانت معانيه   -312

   معاني المفردات:

    و كل ما هو طيب وجميلخالف الشين وهالزين : 

 زانت : حسنت

 معانيه : أخالقه

   :معنى المثل

جمال المظهر ، وجمال الروح تجده بالجمال بجمال الروح وليس  كثير من الناس يقيس

 . وخفة الدمالبساطة حسن الخلق وفي 

   :المثل مضرب

 حسن مظهره .  بجماله وويغتر  لمن يتكبر يقال 

    

  ل  م  ك  الزين ما ي   -313

   معاني المفردات:

 خالف الشين وهو كل ماهو جميل وحسنالزين : 

 : ال يكتمل  ل  مَ ك  ما ي   

   :معنى القول

الكمال  ألن  مالالك درجة ناقص من سيبقىالحسن والجمال إال أنه من  اإلنسانمهما بلغ 

 هلل وحده .  

   :المثل مضرب

كتشف به عيب  ي وفجأة هبحسنه وجمال يبهروألول مرة  شخصرى لسان من يلى عيقال 

 يحول دون وصوله لدرجة الكمال . في الطباع  وفي الشكل أخفي 
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 ه  ارح  تم  اوال  سارحة -314

   معاني المفردات:

 : رافقه في المسير  سارحه

 تمارحه : تجلس معه في مكان واحد 

 : معنى المثل

أن يتعامل مع الشخص المتغير المزاج فال بد من التعامل معه   اإلنسانمن الصعب على 

المثل الشخص المتغير المزاج  ه صاحبفي أي لحظه ، وقد شب  هنه قد يؤذيبعناية أل 

 بل أخرى ال بد وأنها ستصاب بالعدوى .إصابة بالجرب التي حينما تخالطها بل المباإل

   :المثل مضرب

ن لزم األمر التعامل معه بعناية  إتعاد عن الشخص المتغير المزاج  وبللحث على االيقال 

 .  ، وال تجالسه كثيرا   وفي أضيق الحدود

 

 بها  ا سايم نفسه مرخص  -315

   معاني المفردات:

ل  نفسه:  نفسه سايم ذ   م 

 : معنى المثل

طلبه ذهبت  يَ ب   فإن ل   ضطره الضروف لطلب حاجة من شخصأحيانا  كريم النفس ت

 طلبه ذهبت كرامته كلها . وأحد الشعراء يقول :    ضَ ف  ن ر  إو ،نصف كرامته

 راضي  فوق  راسه    بالهوان   ..القبايل     جاقين    در  ش  ع  ال تَ 

 وأحد الشعراء يقول : 

 .. أسل ي النفس لين هللا يفرجها  أدوج لو كان ما رجلي بد واجه 

   :المثل مضرب

أثناء الطلب   في ويتعرض من شخص طلب حاجة وي ،عندما يضطر كريم النفسيقال 

 .   هوانذل واللل
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 العذرا قرارها   سكوت -316

   معاني المفردات:

 البكر فتاةالالعذرا : 

 إليجابواقبول ردها بالقرارها : 

 : معنى المثل

َ ت  عقد قران المرأة  أثناءفي  اج من هل تقبلين بالزو  ،ولي األمرأو  ل القاضيبَ من ق   لسأ

  فهذا يدل الكلمة أجابت بن إو ،فهذا يدل على موافقتهاحياء  فإن سكتت  ؟الشخص المتقدم

 عكس ذلك .  على

   :المثل مضرب

مدى  الفتاة البكر أو من في حكمها عن من  القاضي أو ولي األمر  يستفسرعندما يقال 

 وتمتنع عن اإلجابة .قبولها بالشخص المتقدم إليها 

 

 السكوت علمة الرضى   -317

   :المثل مضرب

، وكذلك يضرب لرضى  يجاب بالسلب أو اإلما يمتنع الشخص عن اإلجابة  عنديقال 

 الفتاة عن الزوج المتقدم لها عند سؤالها عنه . 

 

 حقه   كول ماالساكت  -318

 : معنى المثل

فمنهم قوي الحجة والبيان واللسان   ،بينهم فروق فردية كثيرةتوجد   ،الناس ليسوا سواء

ذا وذاك ، فتجد أحيانا  شخص لديه المهارة في استخراج هومنهم بين  ،ومنهم عكس ذلك

  تولي عليهيضيع حقه ويس لآلخرينه ومجاملته ءولكنه بسبب سكوته وخجله وحيا حقه

 خر .  آشخص 

   :المثل مضرب

من  كان من المقربين أم كانفي الساكت المأكول حقه على وجه اإلطالق سواء  يقال 

 غيرهم .
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 السكارى عندها اعقولها  -319

   معاني المفردات:

 السكارى : جمع سكران ، والسكران هو من ذهب عقله من أثر شربه للخمر 

 : المثلمعنى 

ويحدث  ، خاصة العقل كثير من حواسه ومن أثره فقد يبمرض   اإلنساننا  يصاب أحيا

د فقد عقله  أنه ق نصدقاء وهم يتحدثون مع شخص يعتقدوبين أدفة أن تكون مصا

عقولها " ا" السكارى عندها وهنا يقولوا له هذا المثل  قول مناسب وصحيح .فيفاجئهم ب

 . نفسه أيضا  أو هو الذي يقول ذلك عن 

   :المثل مضرب

يعتقد أنه مناسب صادر من شخص و بقول صحيحأ اجَ فَ وت  يدور حديثا  في مأل عندما يقال 

     وحواسه . قد فقد عقله 

 

 نصابها  االسكين ما ترد على   -320

   معاني المفردات:

 ترد : ترجع

 نصابها : مقبضها ا

   :معنى المثل

، وقد شبه  ينثني ويقطع قبضته التي هي مصدر قوته ال يمكن لرأس السكين الحاد أن 

صاحب المثل رأس السكين بالشخص الذي مهما بلغت قوته وعنفوانه إال أنه لن يرتد  

 بتلك القوة ليؤذي بها حاضنته التي يستمد منها القوة . 

   :المثل مضرب

سيأتيهم منه  بأن ال ضررله مقربين ال طمئنالشخص القوي والمتمكن عندما ييقوله 

 ومصدر قوته . متدادهامهما حدث ألنهم 

 

  فيها ها رقدلمن تح ..دافي  السلحة مرقد   -321

 والتصرف الدنيء على الغير واالتكالالسالحة : الكسل 

   :المثل مضرب

 في تصريف شؤونه . هغيرعلى  يعتمدالذي والكسول للشخص الخامل يقال 
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 السلف تلف   -322

   معاني المفردات:

 السلف : الدين 

 من الهم والغم  اإلنسان الضرر الذي يصيبتلف : 

 : معنى المثل

يقول له  اعلي، هن اجر ويقول له سجل ثمنها دينعندما يشتري الشخص سلعة من ت

 يسدد. إذا لم  من هذا الدين ضررال هذا المثل بمعنى أنه سيلحقهالتاجر 

   :المثل مضرب

 جل .باألسلعة  بيعهالتاجر عندما يطلب منه المشتري يقوله 

 

  ول  ل  يني يا أم ه  مع  س   -323

   معاني المفردات:

 سم هالل  ر اليصغت: ول  ل  هَ 

   :المثل مضرب

 ظهار حقيقة ما .  على من يرفع نبرة صوته إل اتعليق  يقال 
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 مستريح  القافلةي مع د  ن  س   -324

   المفردات:معاني 

 وشمال الهند  باكستان التي تقع بينالسند  بالدينسب إلى سندي : شخص 

 : معنى المثل

اإلبل قبل  على ظهور  عنونيظ ديار المقدسةإلى ال نالمتجهيدولة قطر كان حجاج  ،قديما  

يصادفهم  في شبه الجزيرة العربية مسير القافلة أثناءفي و،  تقريبا   حج بشهرينموعد ال

، وينظمون إلى األقدامعلى مشيا   ند يسيرونمن الس   أفرادخر بين حين وآ الطريقفي 

 : لعدة أسباب وذلك لقافلةا

 موارد الماء المنتشرة عبر الطريق . يستدلوا على ل -أ

 وضمان ار المقدسةالمؤدي إلى الدي والمختصر  الطريق الصحيح ليعرفوا -ب

 . الجزيرة العربيةعدم التوهان وسط صحراء شبه 

 في ذلك الوقت . المنتشرين قياع الطرقط   اتعتداءامن  ليحتموا بأفراد القافلة -ت

 .  تقديم بعض الخدماتمقابل من أفراد القافلة  يحصلوا على بعض الطعامكي ل -ث

ماء المن   على ظهورهمإال ما يحملونه  نال يملكوالحال  معدموالسند هؤالء رجال و 

لم  هبت أم يحل للقافلة سواء ن  س، ولهذا تراهم ال يكترثوا بما  متاعالوطعام قليل من الو

ن تعرضت القافلة للسلب فهم  إ ،من قطاع الطرق فهم في كال الحالتين رابحون نهبت  

بأرواحهم من  اةنجبحوا الرفهم   القافلة بسالم ن وصلتإو ليخسروه ءشي لهم فيهاليس 

 المهالك والضياع . 

   :المثل مضرب

يعنيه للوصول إلى هدف معين وال  من الرجال يلتحق بمجموعة  الذي  الحال لمعدوميقال 

   ليخسره . ال يملك شيئ ا،ألنه من مخاطر  ما سيحل بهم

 

 ه  يد  ه ق  يد  س   -325

   :المثل مضرب

 .   وألهل الخبرةأوليه لمسؤدون الرجوع  اته بنفسهيتخذ قرارمن ليقال 
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 لشينحرف ا
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ح   ب   ش   -326  ه  واط ر 

   معاني المفردات:

 الماء   باتجاه تيارمهب الريح أو  باتجاهسفينة ه  : ضع مقدمة الب   شَ 

 وإيقافها ل شراع السفينة انزإَرح  : اط  

 : معنى المثل

أن   داأر ئة وفجأة  ح في ظروف مناخية سي مع اتجاه الري تهسفينقود ان شخص يإذا ك

ل ن درجة أي مقابيلتف بالسفينة مئة وثمانيأوال  أن  هفعلي،ألمر ما  اإلبحارعن  توقفي

الشراع  لتفيوذلك حتى ال  ،قي بالمرساةل الشراع ويلنز  ي  ثم   ،الريح واألمواج تماما  

 قلبها .  تحبال المرساة على السفينة وو

 : البحري المثل مضرب

 أثناء التوقف المفاجئ .في لتفعيل قواعد السالمة يقال 

 

 الشبعان ما فيه أجر   -327

   :المثل مضرب

 .  إليهشخص عن تناول طعام قد دعي اليمتنع يتردد أو عندما يقال 

 

 الشرط يغلب السالفة  -328

 .  (خره نورآالشرط )ويقال كذلك  

   معاني المفردات:

   هامش العقدعلى  المتعاقدينيضعه أحد  ضمنيوهو اتفاق ، الشرط : والجمع شروط 

مجدي ، والذي ال  الغير الجدال هنا هو المقصود بالسالفه  والسالفة : والجمع سوالف : 

يقيده شرط أو قيد فحينما توضع الشروط يتوقف الجدل وينتهي فيغلب الشرط السالفه 

 وينتهي الجدل فحينها إما ان يتفقوا أو ال يتفقوا فالشرط جعل لها حدود وضوابط . 

   :المثل مضرب

هي  يقوم أحدهم بوضع شرط شف ، و ما عملتنفيذ يتم االتفاق بين طرفان على عندما يقال 

 .   ملة تنفيذ العحتى يوصد باب النزاع عند نهايضافي إ
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 على غير مودة الش   وحب     ..ا   ش  على غير ضمى يجرح الح   رب  ش   -329

   معاني المفردات:

 غير نافعالالش : 

 يتداول بين الناس منذ  وأصبح مثال   ، اقتبس هذا المثل من قصيدة للشاعر راشد الخالوي

 أمد بعيد .

 ويقول أحد الشعراء :  

 عيا البخت ال يجيبه   واللي نبي ..النفس تبغيه  ت  ي اللي يبينا َع 

   :المثل مضرب

 يكون الحب من طرف واحد . عندما يقال 

 

 وال العصى   ي  ب  ر  ش   -330

   :المثل مضرب

 عمل ال تريده . تنفيذ على بالقوة عندما تجبر يقال  

 

 ة  ي  ر  شردنا من القوم وطحنا في الس    -331

   معاني المفردات:

 شردنا : هربنا 

 من الناس  عالقوم : جم

 طحنا : وقعنا 

 شخص  190ة : وحدة عسكرية تصل إلى يَ ر  الس   

   :المثل مضرب

 مشكلة للنجاة بنفسه فيقع في مشكلة أكبر منها .  هرب منلى لسان من يعيقال 

 

 شعرة من الكلب فايدة  -332

   :المثل مضرب

 .   ى قدر يسير من حقكبعد مشقة علمنه تحصل لئيما  و اتقابل شخص  عندما يقال 

 

 مرده للفساد   استادبل  شغل       -333

   :المثل مضرب

 .  ليه علَ ك   و  العمل الذي ديم الخبرة ع يفسد عندمايقال 
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 ب  الشمال رفيق الطي       -334

   معاني المفردات:

   الشمالمن جهة  الشمال : رياح شمالية جافة تهب على الخليج العربي

 بب : الرجل الطي   الطي   

   :المثل مضرب

 المنعشة بعد أن كانت هادئة وحارة  . يةرياح الشمالال فجأةعندما تهب يقال 

 

 ح باللي فيه  نض  ن ي الش   -335

   معاني المفردات:

  باستمرارالشن : قربة ماء قديمة ينضح منها الماء 

وقد ورد في مجمع األمثال للميداني قول شبيه بهذا المثل وهو )كل إناء يرشح بما فيه(  

 .  (كل إناء  بما فيه ينضح)أو 

   :المثل مضرب

   اإلنسان السلبي ويفيض منه الحقد والغيرة. يقال عندما تنكشف طبيعة

 

 شوف وجه العنز واحلب حليب      -336

   :معنى المثل

وحتى  الغنم خاصة البقر والبهائم وال تخلو من منازل في قطر ال أغلب في الماضي كان

من المنزل فناء  في طرفخاص  مكان البهائم توضع في  ت، وكان -أجلكم هللا-الحمير 

البهائم معرفة وخبرة تامة   كتسب أصحاباحوطة ( ، وقد اليسمى ) الداخل أو الخارج 

من ساللة  ن كانتإبنوع البهيمة  لدرجة أنهم كانوا على علمبنوعية وجودة تلك البهائم 

 .من أول نظرة ،طيبه أم ال

   :المثل مضرب

عندما يستهزأ من شخص   يقال كذلك، و من ظاهره  الشيءجودة  يحكم على عندمايقال 

 .خر د الناس من شخص  آ، وكذلك يقال حينما يتشاَءم أح بعدما يظهر منه خطأ ما

 

 ة  ح  د  شوط ب      -337

   معاني المفردات:

 لمسافة معينة  ود  عَ الوالجمع أشواط  ، وهو شوط :  

 سم سمكة  ا:  ةح  د  بَ 

 : البحري المثل مضرب

 ثم يتكاسل عنه وال ينجزه .ة الذي يبدأ عمله بكل نشاط وقوللشخص يقال 
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 شورك وهداية هللا     -338

 من يخلص لك النصيحة .  لألخذ برأي يقال 

 

 ة يف  ع  ة والمعاني ض  يف  ة ش  يف  الش       -339

   معاني المفردات:

 صفة تطلق على الشخص القبيح شيفة : 

  المعاني : الصفات واألفعال

   :المثل مضرب

 الصفات واألفعال .  مظهر وقبيح العندما ترى شخص يقال 

 

 ن  ي   ه ب  بح  ببلش ر   شي    -340

   :المثل مضرب

 دون مقابل .  ء هدية بالمجان أو شي شخصل تقدمعندما يقال 
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 لصاد ف احر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 
                                

 ا يه  اس  م  ح الدار وال ت  اب  ص   -341

 :المثل معنى

كل من سيتوجه إلنجاز عمل في مدينة أو قرية غريبة عنه أن  هنا يحث صاحب المثل  

على   ستدليلن  الظالمحلول بعد  هألن ،هوليس بعد النهار في وضح ومبكرا   يصلها

على  هيدل  من  أو هعملله ينجز  من لن يجد ،وكذلك ،الصحيح في المدينة بالشكل هطريق

 . مبتغاة

 مضرب المثل: 

مع أول الصباح ومع افتتاح الناس  ومتابعته نجاز العمل التوجه وإللحث على يقال 

 عمالهم .  أل

 

 لو هو أرنب قالوا الذيب سرحان     ع   رف  ست  صاحب المال عند الناس م   -342

 : منها  المالورد الكثير من األقوال في 

 أردت قتاال  إذاوهي السالح  .. فصاحة   ردتأ إذاهي اللسان 

 مضرب المثل: 

 وأفعاله خلقه وطيبهبسبب ماله وليس بسبب  الغنيعندما يرفع الناس من قدر يقال 

 . المحمودة

 

 الصبر مفتاح الفرج   -343

 .( الصبر زين وكل مطرود ملحوق )ويقال كذلك  

د هللا في السراء م  حَ على و ،والشدائدالحنيف على الصبر عند المصائب  الدين نالقد حث

بالمحن وصبروا   -عليهم السالم-، وقد ابتلى هللا عز وجل كثير من أنبيائه والضراء 

في أهله وبدنه   اشديد   اابتالء  بتلي افقد  ، أحدهم -عليه السالم-نبي أيوب على ذلك ، وال

وقد أثنى هللا عز وجل عليه بقوله سبحانه " إنا   ،ب فيه المثلضرَ وماله حتى أصبح ي  

 " .  اب  نه أو  إنعم العبد  ااه صابر  وجدن

 :منها  صبرتطرقت لل من األحاديث النبوية ركثيوهناك 

وإن هللا تعالى إذا  م البالء  ظَ مع ع   اء  زَ الجَ  مَ ظَ إن ع  ):  -صلى هللا عليه وسلم-النبي قال 

 . رواه الترمذي .  (خط  فله السُّ  طَ خ  ا ومن سَ ضَ فله الر    يَ ض  م فمن رَ ا ابتاله  قوم   أحب  

من   أال أريك امرأة  ، عباس رضي هللا عنهما  نابلي قال ) :وعن عطاء بن أبي رباح قال

  -صلى هللا عليه وسلم-أتت النبي  ،هذه المرأة السوداء :قال ،بلى :فقلت،  ؟أهل الجنة

ة صبرتي ولك الجن   ئت  إن ش   :قال ،فادع هللا تعالى لي،  ف  ش  كَ تَ وإني أَ  ع صرَ إني أ   :فقالت

فادع هللا أن ال  ف  ش  كَ تَ ني أَ إ :فقالت ،أصبر   :فقالت ،عافيكهللا تعالى أن ي   وت  عَ وإن شئت دَ 

 . رواه البخاري .  (فدعا لها ،فَ ش  كَ تَ أَ 

 مضرب المثل: 
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 . األزمات  و الشدائد  و البالء   على  النفس   ضبط  و التحلي بالصبر   للحث علىيقال 

 

 ه  د  ه ر  ب  ص   -344

الشخص  ف ل  كَ ثم ي   ،ض على نتيجتهرَ عتَ ف به وي  ل  كَ ينجز الشخص عمل ما م  عندما  يقال 

عتر      .  ه "د  ه ر  ب فيقال " ص   ويأتي بنفس النتيجة ضالم 

 

 لسانك  صح  -345

 : معنى القول

ا،الحضور هيبادر ،لقاء قصيدةإعندما ينتهي أي شاعر من   ،(لسانكصح ) :بقولهم ،فور 

 . (صح بدنكم) :عليهم بقوله يرد  ف

 .    تهلقاء قصيدإندما ينتهي الشاعر من ع يقال 

 

 ا الماي وطار الديك  ن  خ  ص   -346

 معاني المفردات: 

ن  صخنا : تعني سخن   َن ، ي َسخ   ا : واألصل َسخ 

 مضرب المثل: 

وينفلت  تحدث ظروف فجأة  ، وما  شيءللحصول على   ةَ العد   الشخص دُّ ع  ي  عندما يقال 

 .  الشيءعلى ذلك الحصول فرصة  األمر وتضيع

 

 هم  صغير القوم خادم -347

   (.خادم القوم سيدهم)ويقال كذلك 

 معاني المفردات: 

 على خدمتهم : من يقوم تطوعا   همخادم

 : معنى المثل

العادات العربية األصيلة على توقير الكبير  كذلك و، الحنيف اإلسالميالدين  حث

 ونيقوم  أثناء السفر في رى حديثي السنعطف على الصغير ، ومن هذا الباب نوال

 . هذه األمثال همعلى مسامع السنكبار وبالمقابل يردد ،  ابخدمة من يكبرهم سنًّ   -تطوعا  -

 مضرب المثل: 

 . اسنًّ من يكبرهم لحث الشباب على خدمة ومساعدة يقال 

 

 خ كلب  م  ص   -348

 ال يستجيب . هو و ،عدة مراتخر على آ شخصالنادي يعندما يقال 
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 لضاد حرف ا
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 ضارب نفسه ما يصيح  -349

 مضرب المثل: 

 .  ن ضرر قد أصابه من نفسه دون قصدمالشخص يشتكي  عندمايقال 

 

 سبقني واشتكى  و ضربني وبكى  -350

 مضرب المثل: 

ثم يسبقك إلى ولي أمرك  يقع اعتداء عليك من شخص عدواني بقول أو فعل عندما يقال 

 عليك بالباطل . ا ي  ع  شاكيا  ومد  

 

 ضربتين في الراس توجع   -351

 مضرب المثل: 

، أو لمن  أثر تكرار المصائب واألزمات عليهالمرض من نسان من عاني اإلعندما ييقال 

 .  يتعرض إلى مشكلتين كبيرتين في نفس الوقت
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   زضربة العجو  -352

 معاني المفردات: 

وهي من ضمن   ؛خر فصل الشتاءتهب في آ قويةباردة وشمالية  : رياح  العجوز ضربة

    .بفترة قصيرةالممطر أنواء الشتاء التي تأتي قبل نوء النواريز 

 : معنى المثل

ح على  طرَ ي   عادة  مع نهاية فصل الشتاء ، و في دولة قطر ، ويقال عادة   هذا القول شائع

  .فلك واألنواءخبرة ومعرفة بعلوم ال  ممن لديهلكل ه لكبار السن أو هيئة سؤال موج  

  امرأةأن  :، وتقولتروى  طرفةهناك ة تلك الرياح بضربة العجوز يعن سبب تسمو

غير العادة على خر موسم الشتاء وآلديها أغنام فقامت بجز صوفها في عجوز كان 

فلما سألها أحد المقربين منها عن سبب قيامها بهذا ،  بي الماشيةمربين   المتعارف عليها

  : قالت المتعارف عليه موعدال العمل وقبل 

عدة  ى ( ، وبعد وَ في الجو نَ ى والوَ ى وذاب الحَ وَ ى العَ وَ فقد ) عَ في هذا مني  لملستم بأع

 فلم تتحملها األغنام ،على عكس توقعهاو باردةقوية رياح عليها وعلى أغنامها هبت  أيام

يردد في قطر منذ تلك مثال  ، فأصبح هذا القول  ذلك ونفقت من أثر صوفها ز  التي ج  

 الفترة  .

 

   ضلع ما يلين ينكسر -353

 معاني المفردات: 

 غير مرنما يلين : 

   :معنى المثل

ت له من نصح  مَ د  الخاطئ مهما قَ عن رأيه  ال يحيده صاحب المثل الرجل العنيد الذي شب 

ن ، أالضغط عليه دون التجاوب معه تكرارال بد له مع الذي تصلب الماإلنسان بضلع 

 . ينكسر

 مضرب المثل: 

يأخذ   وال ،رأيه أو عمله الخاطئللشخص العنيد المتعصب إلى اعندما تقدم نصيحة يقال 

    بها .

 

 
-------------------- 

يعتبر عيد رأس السنة الفارسية ويصادف يوم االعتدال الربيعي أي الحادي والعشرين  الربيع ومع نيروز وهو أول أيام النواريز : ج

 من آذار/مارس في التقويم الميالدي .  
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 ث إال الرماد  ر   و ما ت  الض   -354

 معاني المفردات: 

 الضو : النار 

 تخلفث : ر   ت  

 النارخلفات الرماد : م

   :معنى المثل

ه  ها إال الرماد الذي ال فائدة منه ، وقد شب ءف ورال   خَ ال ت   هاجةالو  عندما تنطفئ النار 

بالنار التي ينصاها كل ضيف ليال  فيجد   الحميدةالصفات  اصاحب المثل الرجل الكريم ذ

الرجل  ذلكالرديئين من أبناء  هذا المثلخص ب و قدوى ، أوالم ءلها الكرم والدفعند أه

 ال فائدة منه .و كالرماد الذي تخلفه الناروصفهم  و ،الكريم

 مضرب المثل: 

ى شاكلته وال يسيروا على ف ورائه أوالد ليسوا علل   خَ كريم وي  الرجل العندما يموت يقال 

 .  وماهم بكرماء نهجه

 

 ة  ع  س   ضيق وعند هللا -355

 مضرب المثل: 

متسع  وبجوارهم جدا  في مكان ضيق  متكدسينشخاص األ مجموعة منعندما ترى يقال 

 . مكانمن ال
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 لطاءحرف ا
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 لطيور بأرزاقها  اطارت  -356

 مضرب المثل: 

توزيع هدايا أو جوائز مجانية   وبعد فوات األوان عن حفل جدا   المن يصل متأخر  يقال 

 .  كميةبسبب نفاذ ال ءصل منها على شيوال يح

 

 طارش الحويلة   -357

 معاني المفردات: 

 بين البالد  ويجيءطارش : وجمعها طروش : وهو الشخص الذي يذهب  

 مالي الشرقي لدولة قطر  الحويلة : منطقة أثرية تقع على الساحل الش

 : معنى المثل

  ان كيلو متر  يارب الستلحويلة تق ابما أن المسافة الواقعة بين مدينة الدوحة ومنطقة 

صاحب ه قد شب فإيابا  في حوالي يوم أو يومين . ذهابا  و الراحلةالراكب على ويقطعها 

، مكان قريب من لجلب أي شيء حينما تبعثه الشخص الذي يتأخر عليك طويال  المثل 

 .   بطارش الحويلة

 مثل: مضرب ال

 ب حاجة من مكان قريب ويتأخر عليك كثيرا  . لحينما تبعث شخص لجيقال 

 

 طحت واقف   -358

 معاني المفردات: 

 طحت : وقعت 

 : معنى القول

بصديق   أالوقوع فيها يتفاجوبينما هو على شفى ما،  ةلمشكل اإلنسانيتعرض أحيانا  

 نجاة . ال ينتشله منها ويصبح له كطوق 

 صديقه .   استغاثةعندما يلبي الصديق  يقال 
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 ه  ر  ج  ه والفار ي  ر  ط  رار ي  الط   -359

 معاني المفردات: 

 الطرار : المتسول 

 ه : يتسوله من الناس ر  ط  ي  

 : معنى المثل

أن   وبعد أو نقدية   مادية   لطلب إعانة   والفقراء يطوفوا على الناسالمحتاجين  كثير من

 .   منهم بكل سهولة ويسربشق األنفس يأتي من يطلبه  مبتغاهملوا على يحص

 مضرب المثل: 

حصل ين إخر وما آه من شخص ضطر لطلبيو ،ما لشيءالشخص حتاج ي عندمايقال 

 .  همن يطلبهوب صديق أو قري هعليه حتى يأتي

 

 ط  ر  تش  يار و ر  ط   -360

 معاني المفردات: 

 ار : المتسول طر  

 على المحسن ط : يفرض شروطهتشر  ي

 مضرب المثل: 

إما طمعا  في   يتردد في استالمهو مال قدم له يعندما  السائلأو  لمحتاجعلى ا ا  رديقال 

 . مبتغاةالمزيد أو لفرض شروط تتوافق مع 

 

   طراقيع صيف -361

 .  (طرقعان صيف)وكذلك يقال  

 معاني المفردات: 

 الرعد الشديد صوت طراقيع : 

 : القولمعنى 

سحب سوداء  ودولة قطر خاصة تتراكم على الخليج العربي  الخريفنا في فصل أحيا

 .ها تدفع قوية   رياح  و  شديدة   رعد  ت اصوأأثناء مرورها السريع  في ثحد  ت  غير ممطره 

 مضرب المثل: 

قوله أكثر  يكون وبصوت مرتفع  هميتوعدالناس ويهدد الستهانة بالشخص الذي ليقال 

 . ودون تنفيذ لتهديده ،من فعله
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 الطماع ما يترس عينه إال التراب   -362

 مضرب المثل: 

حق  يأخذ حقه ويتمنى أن بل  ،رزق بما قسم هللا له من قنعال ي الذيللشخص الجشع يقال 

 غيره .

 

 ة ل  خ  ص  اة والعقل عقل ل  خ  الطول طول ان   -363

 معاني المفردات: 

لَه  ( الماعزمن  الصغيرةخلة : اص    ) َسخ 

 مضرب المثل: 

 .  ن التصرفحس  ال ي  الذي  ألحمقلطويل والشخص اتوبيخ اليقال 

 

 الولد بالمديح والبنت بالرديح   ع  و   ط   -364

 معاني المفردات: 

  تمارسه الصبايا خاصة  قديم ، قطري فن شعبي هو ،   "ةالمرادا"أو كما يسمى الرديح : 

، ويؤدى كذلك فرحا   المباركين  مناسبة العيدينب  عامة   والنساء من جميع األعمار بصفة  

 بعودة الغواصين من رحلة الغوص أو ما هو في حكم ذلك من المناسبات السعيدة . 

 : معنى المثل

والكلمة  والمدح والثناء الحكمة اتخاذ األمور على  وأولياءاآلباء  هنا صاحب المثلحث 

عادة بها. ألن الكلمة الطيبة  واألخذوا النصيحة تقبللكي ياألبناء  منهاج لكسب ود  كالطيبة 

  ( هخاو ولدكإذا كبر  ) في األمثال كما وردو،  منهم السحر على كثير   لها مفعوليكون 

بنات فصاحب المثل أضاف على ما سبق خصلة أما بالنسبة إلى ال ،  صديقله أي كن 

أي تشجيعهم على ممارسة وترديد قصائد هذا   "لرديحا"واحدة لكسب ودهم أال وهي 

 .   النسائي الفن الشعبي

 مضرب المثل: 

 للنصيحة .  همل  تقب عدم يشتكي من ثم  ،وغلظة ه بقسوةءأبنا صحين الذي لولي األمريقال 

 

 طوال الخيل اتحمى اقصارها  ا -365

 بو شعرتين الشهراني .أللشاعر مناحي  من قصيدة   سَ ب  قت  ا  قد يبدو أنه هذا المثل 

 مضرب المثل: 

 لقومه .    فيه منفعة   عندما يقوم كبير القوم أو من في مقامه بعمل  يقال 
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 طوفة هبيطة   -366

 معاني المفردات: 

 الحائط  الطوفة : 

 منخفضه عن ارتفاعها المعهودهبيطة : 

 قول: معنى ال

إذا تيسر له  بكل سهولة ويسر منخفضجدار أي أن يتجاوز قوي  خصش كلبإمكان 

بالجدار المنخفض الذي  ه الرجل الضعيف والخاضع شب هنا ، وصاحب المثل ذلك

 . قوي متى شاءشخص يتجاوزه ويتمكن منه كل 

   . والمتمكن عندما يصله تهديد ووعيد من شخص قوي الجريءالشخص  لهقو ي

 

 طير بحر   -367

طير )و  (شلواطير )، و  (طير حوران)، و  (طير بر)ويقال في األمثال كذلك  

 وغيره كثير .  (سنجار

 : معنى المثل

نه لن  فإ دَ ج  ن و  رى في البيئة البرية وإوي  نادر ما يوجد من المعروف أن طير البحر 

حولها  ن وجد في الجزر البحرية وما إطير البر يكون ذلك عكس و،  يتأقلم في أجوائها

 .  فلن يتأقلم في أجوائها

 واقع بيئته التي نشأ فيها .    فيعمل إال ال يجيد الللتقليل من شأن الشخص الذي يقال 

 

 طير الصخا   -368

وال معناه هذا القول  سَ ب  قت  هذا القول يعد من األقوال الشائعة في قطر وال يعرف من أين ا  

 ا وهو يبكي .  شاكي  والعطف عليه عندما يأتيك الطفل لمواساة ولكنه في العاده يقال 

 

 انكسر احدى الجناحين ما طار   يابالجنحان محل  رفيفه        والالطير   -369

                 ً  ار بن   صب  على الغ    بع  بل ر   جل  ضعيفه        ور  راها تبل يسرى   يمنا

 المثل: مضرب 

مشاق  الخصوم ومواجهة منه لالمقربين و  الجماعة التكاتف مععلى الشخص حث ليقال 

 .  الدنيا
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 الطير لي بغيته يصيد ال تعشيه   -370

 : المثل مضرب

الفوز بالسباق من   ،أو الصقر ،أو الجمل ،أو الكلب ،عندما يخسر صاحب الحصانيقال 

، وكذلك ينطبق هذا المثل مع الولد إذا أردت  أثر إطعام الحيوان أو الطائر قبل السباق 

د فه بأعمال يقوم بها وهو صغير ، حتى يتعو  أن يكفيك فال تعلمه على الكسل وإنما كل  

   نجازها .على تدبير األمور وإ

 

 ي خسارة د  ر   ال مع ب  ي   ط  لا ب تجارة و ي   مع الط   ب  ي   ط  ال   -371

 مضرب المثل: 

 منهم . الرديءب وترك على اختيار الصديق الطي   حث الشخص نصح وليقال 

 

 طاريه    عند الط ي  ب -372

 معاني المفردات: 

 األخالق الحميدةالصفات و: الشخص ذو ب  ي   الط  

 هكر  طاريه : ذ  

خر بخير شخص آ عندما يعقد اجتماع عام بين شخصين أو أكثر ويأتوا على ذكر يقال 

 يجدوه قد ظهر أمامهم .   وفجأة  
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 ءحرف الظا
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 الحوض   امي يكسرظال -373

 معاني المفردات: 

  كل من أصابه العطش الشديد امي : ظال

 مخصص للماء الذي تشرب منه البهائمكبير  الحوض : وعاء

 : معنى المثل

عندما يصيب اإلنسان أو الحيوان ظمأ  شديد ويجد أمامه حوض ماء فمن الطبيعي أنه 

سيدفع بنفسه نحو ذلك الحوض حتى لو أد ى ذلك إلى كسره وكل هذا من أجل أن  

 يرتشف منه رشفة ماء لكي يروي بها عطشه . 

 مضرب المثل: 

اقتناء شيء يسد به  عندما ترى المحتاج جدا  يستخدم كل الوسائل الخطرة من أجل يقال 

 حاجته .  

 
 ظاهر على خواله   -374

 معاني المفردات: 

 ه يشبظاهر : 

 : معنى القول

 أم كان فيفي الشبه  ذلك كانأسواء  هخال صفات من اكثير  األخت  بنايأخذ في الغالب 

 .  الطباع أم العاداتم أالصفات 

بعض العادات  في  وأالشبه في صفات خاله من  ابعض  يحمل  اعندما ترى شخص  يقال 

 الحميدة .  

 

 ي ين  ار  ع  اللحم للب    وإال ،الظبي من حالته مسلوب -375

 مضرب المثل: 

 للرد على من يعيب على خفيف الوزن ورشيق الحركة . يقال 

 

 ر ما يطلع من اللحم  ف  الظ   -376

   مضرب المثل:

 وقت الحاجة . بعضهم للبعض اآلخرعلى مساندة ذوي القربى  لالستدالليقال 
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 لعين حرف ا
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 في طرف الجوع   العافية -377

 معاني المفردات: 

 العافية : صحة البدن 

 : معنى المثل

 ث  ل  ث  ) :، والحديث الشريف يقول والشراب في الطعام االعتدالنا الدين الحنيف على حث  

كما يقول الداء ، و هي بيت   المعدةَ  أن   :. ويقال (وثلث لنفسك ،وثلث لشرابك ،لطعامك

  لواألقوا، كل تلك األحاديث  (من بطنه ا  شر دم وعاءَ آ بناما مأل الحديث الشريف : )

 . هفي اإلفراطعدم وفي تناول الطعام  االعتدالعلى  تدل  

 : المثل مضرب

    فيه . اإلفراطفي تناول الطعام وعدم  االعتدالللحث على يقال 
          

 والنذل ما يلما   ،ف  ر  ع  ي   الالعارف  -378

 معاني المفردات: 

 العارف : الشخص الخبير الملم بأمور الدنيا . 

  م  ل  عَ ف  : ي  ر  عَ ي  

 : المثل مضرب

، دون أن تكون من الوقوع في الخطأر ذ  حَ والمعرفة وي  صاحب الخبرة ح نصَ عندما ي  يقال 

 له حاجة لذلك.

 

 العارف خصيم نفسه   -379

 : المثل مضرب

 . هويأتيه من يحذره من الوقوع في ،الخطأعندما يتجنب العارف يقال 

 

 ا طرارة  اه  وي   ،ا عزيمةافه  ع   -380

 .   ياها دناعه (عافها عزيمه و  وكذلك يقال ) 

 معاني المفردات: 

 عزيمة : دعوة 

 : تسول  ةطرار

 : المثل مضرب

 بعد فترةثم يأتي  رفضهوي ،المستوىأو منصب رفيع  ،ماهدية  ض عليهعرَ لمن ي  يقال 

 وال يحصل عليه .   ،عليه باألمس ضَ ر  طلب الحصول على الشيء الذي ع  ل يكالمتسو  

 

 عبدهللا في أرض هللا  -381
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 : المثل مضرب

 . وال يأتي منه إال الخير والتواضع   يتسم بالبساطة   للشخص الذييقال 

 لبريسم  اعتيج الصوف والجديد  -382

 معاني المفردات: 

 الحرير أحسن أنواع من فاخر يعد لبريسم : قماش ا

 : المثل مضرب

وترك كل ما هو حديث   ،ودائمومعروف للحث على التمسك بكل ما هو أصيل يقال 

 مؤقت وزائف . 

 

 ب من قال فيك  ه  ك م  غ  ل   عدوك من ب   -383

 معاني المفردات: 

 مهب من : بمعنى: ليس هو الذي 

 : المثل مضرب

ض الخصوم إلى  ر   عَ وهو ما ي   ،مزعج من أحد الخصوم قولام الذي ينقل إليك للنم  يقال 

   الحاد . االقتتال والخالف

 

 مفصخ  اعلى   طاحعريان و  -384

 معاني المفردات: 

 لفى طاح : 

 مفصخ : مجرد من الثياب ا

 : المثل مضرب

 بأمس الحاجة قد يكونهو  ،حاجة   خرآشخص  منا يطلب لضعيف الحال عندميقال 

 .  وأضعف حاال  منه ،منه إليها

 

 ة حق الفين  ط  العرس حق اثنين والش   -385

 معاني المفردات: 

 ة  بللمناس  ؤالتهيُّة : ط  الش  

 : معنى المثل

تحدث حالة طوارئ   موعدالحدد يتيعقد الشخص العزم على الزواج وعندما 

فيبدؤوا  من النساء  امنهممقربين لل بل وتمتد لكل من عائلتي الزوج والزوجة

كل ما يتعلق بمراسم حفل تجميل والمالبس والتسابق على حجز ال في

 . الزواج

 : المثل مضرب

نشغال  بهذا الزواج  وترى ،عندما يتحدد موعد لزواج شخصيقال  الكل م 

 .  ليوم بلوغه استعداد  ا
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 اس  العرق دس   -386

 : معنى المثل

ال بالتشديد، ألنه نزع في خفاء ولطف، ومعناه أن الرجل إذا تزوج   لعرق دساسا أي دخ 

صالح، جاء الولد في الغالب يشبه أهل الزوجة في األعمال واألخالق والعكس   من منبت  

 قل ويظهر في العائلة حتى ولو بعد حين .تصحيح وقد ورد أن العرق السيئ ين

 : المثل مضرب

ورثه   وإنما ،عاهة أو طبع سيئ لم يعهد في عائلة الزوج عندما ترى أحد األوالد بهيقال 

 من عائلة الزوجة .  

 

 ع رب  ة اللي ت  ي تلحق القوي  بغ  ع ت  ضل  العرجا اللي ت   -387

 معاني المفردات: 

 العرجا : الماشية

 تضلع : تعرج

ي : تريد  تَبغ 

 تربع : تركض

 : المثل مضرب

أم كان كان سيارات أسواء  ءكل شي الفقير الغني ويجاريه في شراء عندما ينافسيقال 

 .  غيرها

                             

 ناشد وال منشود    جناب الدياره لو غدا سايل   وفي دار األ عز الفتا في  -388

 : المثل مضرب

 .  مقداره في بلد غير بلدهو  شأنه قلل منهان وي  ي   شخصعندما ترى يقال 

 

 ز في راس الخطر الع   -389

 معاني المفردات: 

ال يأتي إال في   ،منها : الرفعة والمقام والثبات والنصركلمة تحمل معاني كثيرة العز : 

   مقاومة كل معتدي ، وال يأتي العز في ظل الذل والخنوع للمعتدي .

 : المثل مضرب

عن كيفية حصوله على هذا اللقب  ،عندما يسأل صاحب الصيت والمقام العالييقال 

 والمكانة . 
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ويقال   لعثراتاأو  اتلحسرا فرات والترك أخو الفرك أبا لظاالعزم أخو اللزم أبا   -390

 .  ( ميالعزائم معها غنا) كذلك 

 معاني المفردات: 

الهدف  نجازإتنفيذ و قدام علىعلى اإلالعزائم : جمع عزم ،وهو شعور مفاجأ يدفعك بقوة 

 المطلوب .

 اللزم : العمل المظفر 

 : معنى المثل

المستحيل وينتج عنه عمل مظفرا  ،  تحقيقعلى  اإلنسانتحمل  منقوة العزم هي  

 والعكس صحيح .

 : المثل مضرب

 . أو نحو ذلك في العمل هجتهادواه د  شيء من أثر ج   على لسان من ظفر وكسبيقال 

 

 عساها في الشحم   -391

ن كان إ ما، ذهب إلنجاز مهمةمن الشخص الذي  ستفسارعلى صيغة سؤال أو ايقال 

 أنجزها بنجاح أم ال .

 

 خوفي على عيال النسا يكسرونها   ،بها كل ساعة وميعصاة العز ال ت -392

 : معنى المثل

تهور حالة من ال النسبالجاه و يرفيعال تصيب بعض األشخاصبعض األحيان في 

مما يضطر أحد  ،في الوقت والمكان غير المناسب موقوته مسطوته فيقوموا باستخدام

فتسقط  هانةواإل ضربتعرض لهم بالوي المتضررين من تلك السطوة أن يظهر لهم فجأة  

 ة بعد ذلك . وال تقوم له قائمأمام الناس  موهيبته مسطوته

 : المثل مضرب

ويرد  ،من هو أدنى منه أمام الناس على الناس عندما يهين طالمتسل  للمتغطرس ويقال 

 فعل يفقده سطوته وهيبته أمامهم  .   قول أو ان بهَ عليه الم  
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   كل نصفهألو  هعط الخباز خبز  -393

 . (لو باق نصفه)وفي رواية أخرى  

 معاني المفردات: 

 باق : سرق 

   :المثل معنى

، وتضطر   ذلكماء أو غيرفنية في سيارة أو منزل أو كهرباء أو أحيانا  تحدث مشكلة 

  سوء بسبببعد أن ينتهي من اإلصالح ترى المشكلة قد تفاقمت و اإلصالحهلطلب فني 

لك العمل  ينجز عالية فخبرة  يوذمتمرس خر آ فنيطلب إلى مما يضطرك الفني خبرة 

لهذا   ،الوقت والجهد والمالعلى نفسك تكون قد وفرت  ذلكوبوعلى أكمل وجه  بإتقان

   ضرب هذا المثل .

 : المثل مضرب

س ذو الخبرة والمهارة العالية  على إنجاز تكليف الشخص المتمر  للحث على يقال 

 المهمة أو العمل دون غيره .  

 

 اب  وه الكت  ب ما شاب ود  ق  ع   -394

 معاني المفردات: 

 عقب : بعد

 ر في السن شاب : كب

 أرسلوه : ودوه 

 في العهد القديم  والقرآن الكتابة والقراءةتعليم الكتاب : دار 

 : المثل مضرب

 عندما يفرض التعليم على الشخص الكبير .يقال 

 

   عقرب رمل  -395

   :معنى المثل

والتي  الرمل  الصفراء اللون هي العقرب التي تسمى عقرب عقربالن أمن المعروف 

 .  بكل هدوء وحذر لكي تبحث عن فرائسهاأثناء الليل عادة تخرج من تحت الرمال 

 : المثل مضرب

 يضر بها الناس. لكي في الخفاء الدسائس يحيك للشخص الذي يقال 
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 يبين  ابين  ا والطي  ي  لم الح  ع   -396

 معاني المفردات: 

 المطر الحيا : 

 : معنى المثل

ر به الصغير قبل بش  النار في الهشيم ، ويستَ  انتشاركفي البالد خبر سقوط المطر ينتشر 

تهتز األرض وتربى  ، به والحضر الباديةأي أهل  المفالي والمدن؛أهل من لكبير ا

  ،باد والبالد وما عليها من بهائم رحمة للعيرسله هللا وتنبت من كل زوج بهيج ، والمطر 

تخدم الوطن  خاصة إذا كانتال تخفى على أحد و بين الطي الرجال  أفعالكذلك 

 .المواطنو

 : المثل مضرب

ر ، أو أخبار عن سقوط مطر غزي موثوقة من عدة مصادرأخبار  تردكعندما يقال 

 والمواطنين . بة لخدمة الوطن نجازات طي إرجال قاموا بتحقيق 

 

   العلم في الصغر كالنقش في الحجر -397

ينسب  عجز لبيت من الشعر  وهو قطر والخليج العربي متداول بكثرة بين أبناءمثل الهذا 

 :  حينما قال -هكرم هللا وجه-لسيدنا علي 

 بهم   عيناك    في  الكبر     ر  قَ كيما  تَ   ..   في الصغر   اآلدابحرض بنيك على 

 في الحجر   في عنفوان الصبا كالنقش     ..تجمعها         اآلداب        ل  ثَ مَ      وإنما

 : المثل مضرب

 أبنائهم بعناية منذ نعومة أضفارهم .  غرس العلم فيلحث أولياء األمور على يقال 

 

 لطراره واسبقونا على البيبان  اعلمناهم   -398

 معاني المفردات: 

 الطراره : التسول

 : المثل مضرب

 رزقك فيقوم بمزاحمتك عليه .  مكانمصدر وتدله على  للشخص الذييقال 

 

 عليك باألوله لو فيها نتف اللحى   -399

 . (خر اللبن)عليك بأول القهوة وآويقال كذلك  

 : المثل مضرب

يتردد ويتهاون في اقتناص لمن ألخذ األشياء في أفضل أوقاتها ، ويضرب كذلك يقال 

 على ضياعها.  يصيبه الندم فرصة وبعد فوات األوان 
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 على الكراك   -400

 معاني المفردات: 

 السفينة من األعلى حوافالكراك : 

   :معنى القول

 فهذا يعني أنخط طولي إذا وصله ماء البحر  على حافتي السفينة من األعلىيوجد 

ه بهذا المثل الشخص الذي تصل به خطر وعلى حافة الغرق. وقد شب حالة السفينة في 

. وهناك مثل مطابق لهذا المثل يقول :  ءل شياألمور إلى مراحل صعبة ومتأخرة من ك

 .    (حد البحر حده)

 

أم   ن كانت جيدةإعن أحواله المعيشية  ذوي الدخل المحدود يسأل شخص منعندما يقال 

 ال.

 

   فاديللنطيب ، ويا هللا عسى موكر الرديان   يجيت أنا موكر الطيب  ي ن  ع -401

 هذا المثل هو شطر من قصيدة للشاعر جليدان بن جويعد المشاوية .

 معاني المفردات: 

 وجدت:  تي ن  ع

 الشامخ الذي يقطنه الشخص المتواضع طيب األخالقمكان ال:  الطيب موكر

   غيرهينفع نفسه وال ينفع ان : جمع ردي ،وهو الشخص الذي الردي

 النفادي : الهالك

 : المثل مضرب

 لنجدتك.  يهب  و طلبك فورا  فيلبي  أو فزعة   شخص طالبا  منه حاجة  إلى عندما تذهب يقال 

 

 ب من المالح  ه  العنفوز م   -402

 (. القين مهب من المالح)ويقال كذلك  

 معاني المفردات: 

 ،لمرجانيةامن أسماك الشعب   عدسمكة مثلثة الشكل توالجمع عنافيز ، وهو العنفوز : 

وبشوكتين  ،  لجسماويتميز ببقعة صفراء على جانبي ،  لزرقةا إلىلونه أسود مائل 

ووزن الثالثة منه  ،سم25طول الكبير منه حوالي ،  لخياشيماحادتين كالخناجر في أسفل 

   .مكلغ 1يساوي 

 بيتين من الشعر :فقيل عنه  في األهازيج القطرية  له ذكر   دَ رَ وَ 

 منقاره العين     ي  بَ اللي يباري  ص   ..ط هللا على ذا الهيس بوزيزي   سل  

 ي غاره يب  شافني دبر     اللي لي  ..  يعله   افدى  كبيرات  العنافيزي 
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وهي    ،اللون األخضر والبرتقالي  الوان زاهية يغلب عليهأسمكة جميلة ذات  :  القين  

الشعت،  الببغاءبطائر    ةشبيه في  واعيش  المرجانية  طول  ،  البحرية    الكهوفب 

 .تقريبا كلغم زنوت ،سم30حوالي  امنه ةالكبير

 فقيل عنه :  يج القطريةفي األهاز    له ورد ذكر 

      وك  ح  ل  وال  مَ    وك  قُّ شَ   ..يا القين  يا  الخايس   

   وك  ل  لكالب ما كَ احتى  ..على السماده    وك  طُّ قَ 

 مجفف المملح والسمك الالمالح : 

 : البحري المثل مضرب

 .  لوقت الحاجة ر  خَ د  بين الرجال وال ي  للشخص الدوني الذي ال يعتد به يقال 

 

 عنبر أخو بلل  -403

 معاني المفردات: 

 سم لرجالن متشابهان في اللون والفكراعنبر وبالل  : 

 : المثل مضرب

كتشف بأن أدائه ضعيف كزميله يجديد وأو موظف عامل  وظفلى لسان من يعيقال 

 .  أو االستغناء عنه السابق الذي تم استبدله

 

 ومذمومة  ةماكول عومة -404

 معاني المفردات: 

على سواحل عمان والخليج  بكثرةمن فصيلة السردين تتوافر  ةصغير ة: سمك ومةالع

وهي مجففه مع التمر وتستخدم أيضا  لتسميد األرض وعلفا    اإلنسانالعربي ، ويأكلها 

 للماشية بعد طبخها . 

 مذمومة : معاب عليها

   :البحري المثل مضرب

ثم يذمه وينتقص  يحصل على منفعة جليلة من شخص ضعيف ومتواضع ومن لمن يقال 

 من فضله وقيمته . 

 

 ه  ت  خ  ل  في د   د  و  ع   -405

 معاني المفردات: 

 : رجع د  و  عَ   

 ، أي متعكر  هو الماء العكر ، ويقال البحر مدلخ ةخل  : الدَ هت  خ  ل  دَ    

   :معنى المثل

 بها مساكلإلوعندما تعدو خلفها  جدا   ضحلةالمياه التسبح في  كبيرة   ترى سمكة   أحيانا  

 .  العدوفي الماء العكر الذي خلفته ورائك من أثر  تختبئلكي  باتجاهكترجع تراها 
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   :البحري المثل مضرب

 بالحجة والبيان. عليه  كغلببسبب تويتراجع عن المنازعة عندما تتنازع مع شخص يقال 

 

 تعي ب على أم زر   راالعو  -406

 معاني المفردات: 

 العورا : العوراء 

 ب : الذم والسخرية تعي 

 بؤبؤ العين ويفقدها النورأم زر : المصابة بفص يغطي 

 : المثل مضرب

   ب .ووهو يحمل نفس العي آخر، شخصالشخص على ب عندما يعي يقال 

 

 ه  عين الحر ميزان  -407

   (.عينك ميزانك)وفي رواية أخرى 

 معاني المفردات: 

    عليه  الحر : الشخص الذي يتخذ قراره بحرية دون فرض وصاية

 الصالح من الطالح ميزانه : معرفة 

   :معنى المثل

راه عينك ، ولهذا عندما تذهب فوه لك كما تص  فلن يَ  ءلك شي اآلخرونمهما وصف 

فسيرد عليك  جيدا  لك كبش  ن يختارصاحب المواشي ألسوق المواشي مثال وتطلب من 

 أي لن أختار لك أفضل مما ستراه عينك ويزنه عقلك . (عينك ميزانك) :فورا  بقوله

 : المثل مضرب

 سلعة طيبة له .   اختيارالبائع حينما يطلب منه المشتري يقوله 

 

 عين ما شافتك ما المتك   -408

 : معنى المثل

  لهم واالسفر ولم يقدم من عادواإذا  ينالمسافر أصدقائهمعلى  وااألصدقاء يعتب بعض

يعلم يراهم أو دون أن ويعودوا خفية ذهبوا يالمسافرين  بعض ترى بسبب ذلكو، هدية 

 .  من قبل أصدقائهم للمالمة واويتعرض مشف أمره كنحتى ال يبهم أحد 

 : المثل مضرب

  يدائمأحد من معارفه ال دركهييراه أو ال و خطأ أو تقصير يقع الشخص فيعندما يقال 

 .هاللوم ل
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 عينك على حللك دواء   -409

 معاني المفردات: 

 هغيرعقار أو أو مال أو  دوابمن  يملكه الشخصحاللك : كل ما 

 : معنى المثل

ال بد لهذا المال أو  ف ان الشخص يراقب حالله باستمرار ويقف عليه بشكل يوميإذا ك

 . ووقوفك عليه ينمو ويتكاثر بسبب مراعاتك الحالل أن

 : المثل مضرب

 للحث على مراقبة أموالك وشؤونك الخاصة والعامة بنفسك .يقال 

 

 العين ما تعل على الحاجب   -410

 : المثل مضرب

 . اوعلم   خر الذي يفوقك سنا  وخبرة  الطرف اآلتقدير و لتواضعليقال 

 

 

 في القبر وتحط البعير في القدر  الولد   تحطالعين   -411

 : معنى المثل

دم وقد تصيبه من عدو أو من محب ، وقد وردت أحاديث كثيرة في  آ بناالعين حق على 

   -صلى هللا عليه وسلم-من قول النبي  (رحمه هللا)القيم  بناما أورد العالمة  :ذلك منها 

 .  (سابق القدر لسبقته العين ءولو كان شي ،العين حق)

 : المثل مضرب

 بالحسد أو العين . اإلصابةللتوخي والحذر من يقال 

 

 العين بصيرة واليد قصيرة   -412

 : المثل مضرب

 . عندما يكون اإلنسان في أشد حاالت العجز عن المساعدة والقدرة والعطاءيقال 

 

 ع مراكب  ب  العيش ط   -413

 معاني المفردات: 

 العيش : األرز

 ع : أغرقب طَ 

   :معنى المثل

نه يتضاعف حجمه إبه الماء يتشربه ويختزنه وبذلك فمن المعروف أن األرز إذا أصا

ووزنه عدة مرات ويصبح ثقيال لذلك يكون أصحاب السفن الخشبية حريصون كل 

  ،موانئ الخليج العربيإلى باكستان أو الهند أثناء نقل األرز من موطنه في في الحرص 

من ماء البحر المتطاير من األمواج وأن حدث ذلك وأصابه الماء   ءعلى أال يصيبه شي
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من أن يزداد وزنه ويؤثر على السفينة وتغرق . وقد  افي البحر خوف  يقوموا فورا  برميه 

نسان الذي يأكل األرز ويمأل بطنه منه ثم يشرب عليه الماء بتلك ه صاحب المثل اإلشب 

 السفينة . 

   :البحري المثل مضرب

غالبية محتواها من   ليمة  من و ،ونهم   بشراهة   يأكل عندما تراه صديقلممازحة اليقال 

 .األرز
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 لغين حرف ا
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 غالي والطلب ارخيص   -414

   :المثل مضرب

 يسير وتقدمه له بكل أريحية وطيب نفس .  ءمنك من تحب شي عندما يطلب

 

 لت ، وميزانها عقب العدال يميل م  ج  ارة الدنيا لو ت  د  غ   -415

   :المثل مضرب

 من العيش .  بعدما كان في رغد   ز  وعو عندما يصيب الشخص بؤس  

 

 ى ل  ع  شر ت  الن شاف  إى و ل  د  خير ت  الن شاف  إالغريب   -416

 معاني المفردات: 

 ها اتوأخذ من خيرالبلد  بكل قوة للعمل فيى : أقبل ل  دَ ت  

 المكان بأقصى سرعةرتفع وغادر اى : ل  عَ ت  

   :المثل مضرب

وهي في أمان لعمل وكسب الرزق ا لبلدة  ما بهدفيأتي عندما  غريبشخص اللليقال 

 .  نائبة ال سمح هللا تصيبها ويغادرها فورا  عندما ورخاء 

 

   م خنجرغزال أ   -417

 معاني المفردات: 

 سم امرأة اأم خنجر : 

ه أن يصطاد له غزال  بيمن أطلب أحد األوالد أن :  طرفة تقولالمثل  يروى عن هذا

حد جرائها وسندربه على الصيد لك أوسنأخذ  ان كلبتنا ستلد قريب  فقال له األب إ

ه وسأضعه في  سألعب معيا أبي الطفل عندما تصطاده  : وسنصطاد لك به غزال فقال

في   مع الغزال وسينشغل عن خدمتهاسيلعب  ألنهم من ولدها هذا المكان فغضبت األ

الولد ،  هاثرأ علىومات  حساسوهي في حالة غضب في مكان وضربته المنزل ، 

فتحسرت األم على موت ولدها وكاد الحزن أن يقتلها ، وكل هذا من أجل حديث لم  

عن   مثال  الحادثه  تلكأصبحت بذلك ، و ي صَطدوالغزال لم  ،بعدلد لم ت كلبهفال ،بعدحدث ي

 .  بين الناس قاليستعجال في األمر اال

   :المثل مضرب

 .  لم يحدث بعد مر  للشخص الذي ينازعك في أيقال 

 

   انقلب صوف ل  ز  الغ   -418

   :المثل مضرب

 ويصبح حقيقة . لى جدعندما ينقلب الهزل إيقال 
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 يت بك يا ماء ويش ادفعك به  ص   غ   -419

   :المثل مضرب

 إذا تأزمت األمور وصعبت الحلول . يقال 

 

 ن  على البل تركب جاريات السف غصب   -420

 معاني المفردات: 

   اإلبلالبل : 

 : معنى المثل

يضطر صاحبها  لبحر ، وعندما الصحراء وليست اهي سفن  اإلبلمن المعروف أن 

فض ترفي بادئ األمر نها إالبحر بواسطة السفن ف النهر أو خر عبرآلنقلها من مكان إلى 

صاحب  إجبارها على ذلك تصعد وهي مكرهة . وقمعها وولكن عند  هألمر االنصياع

 .   ، باإلبلله هو كاره  و ،ماجبر على عمل الموصف الرجل المثل 

 : البحري المثل مضرب

 .  عمل هو كاره لهالقيام بعلى تجبر الظروف اإلنسان   عندمايقال 

 

 الغنم غنيمة في الديار المقيمة   -421

 : معنى المثل

معروفة وأهمها ما ورد  وهي  حاديث عن الغنم وفوائدهاالكثير من األ يَ و  ر  

،   (تباركوا ولو بشاتين) :قال -عليه السالم-في الحديث الصحيح أن النبي 

ة .  زيادالغنيمة وفالبركة تشمل ال (،اتخذوا الغنم فإن فيها بركة) :وقال كذلك

 كر المقري في الفوائد . وببرواه أ

   :المثل مضرب

 المواشي .  امتالكث على للحيقال 
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 لفاءحرف ا
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 ميت  ر  د  فار  -422

 معاني المفردات: 

هي أل واح ممتدة كاألحزمة داخل السفينة الخشبية ، تمتد بشكل طولي من الدرميت :

في  المقدمة حتى المؤخرة ، وهي متفرقة في بعض المواقع ومتراصة في مواقع أخرى، 

  "الدرميت "وهي تختبئ أسفل  بكثرة د اهَ شَ زمن الغوص على اللؤلؤ  كانت الصراصير ت  

المواد السكرية  سبب تواجدها هو، والتمويند وا مخزن م ؛السفينة "وانس"في و

المتسربة من جلوف وقالت التمر المخزنة، وكانت رائحة التمر واألرز المنبعثة من  

أو   طباخ السفينة "؛الجالس"ن لمحها إ، فكذلك   المختبئةمخزن السفينة تستقطب الفئران 

الذي بدوره   ؛ أخبر النوخذه بذلك"الدرميت"سمع صوتها وهي تنخر في الخشب أسفل 

وتفريغ محتوى السفينة ومن ثم إغراقها في ،  الميناء "؛البندر"ة فورا  إلى دَ و  يأمر بالعَ 

الماء ، وعندما يتأكد من خروج القوارض والحشرات منها يعود فورا  بالسفينة من حيث  

توفي   ال  تقول أن رج حكاية  هي  ،كذلك ،التي قيلت في الفأر فرَ الطُّ أتى . ومن ضمن 

حسن الوالد توفى فماذا ستفعل في المال    يا :وترك ورائه ولدين فقال األخ األول ألخيه

من   وسأقتاتمثل الضب  سأتوارى عن الناس وأدخل في الغار :فقال ؟الذي ورثته

كل وال أحد يراني . وهناك آ "الدرميت "أنا سأصبح مثل فأر  :، أما الثاني  فقال يمخلفات

حدى السفن تمخر عباب البحر وضع أحد إوبينما كانت  أنه أخرى للفأر تقول طرفة

يغلي فشاهد أحد البحارة بخار الماء  لالبحارة إبريق من الشاي على الموقد وتركه 

فظن النوخذه أن  ،غال الماء   أي "؛فار فار"صوته  بأعلىفنادى   اإلبريقيتصاعد من 

ورمى ما فورا  فنفذ البحار األمر  ،في البحر رمه ا "؛قطه"لبحار قد أمسك بفأر فقال له ا

حترمه ابل  هإبريق الشاي لم ينهرهو  يَ م  ن الذي قد ر  إيده في البحر فلما تبين النوخذه ب

 ر في عينه ألنه نفذ أمره دون تفكير .بوك

 : البحري المثل مضرب

 لشخص البخيل المتواري عن األنظار . ليقال 

 

 فار في غار   -423

   :المثل مضرب

 لتحقير وذم البخيل أمام الناس . يقال 
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 ياكله اللومي   افايدة الحن   -424

 معاني المفردات: 

: بذور شجرة الحناء بعد تجفيفها وطحنا تخلط بالماء والليمون األسود ثم تتخضب   االحن

 به المرأة وتكون للرجل في بعض البالد . 

 : معنى المثل

األسود ، وكل من   نبالليمو، وبجواره كيس مملوء  ءيقال أن تاجر كان يبيع أوراق الحنا 

ر وفي النهاية لم الكيس وبمعرفة التاجشترى قليل من الحناء أخذ ليمونة واحدة من ذلك ا

اللومي  ه  لَ حيث أنه فقد قيمة كيس الليمون فقال فايدة الحنا كَ  ءمن الحنا ءيربح التاجر شي

 أي الليمون .

   :المثل مضرب

للشخص أو التاجر الذي يشتري بضاعة لكي يبيعها ويستفيد منها وبعد البيع يقال 

 ومراجعة الحساب يتبين له أن شحن البضاعة وأجور البيع قد كلفته ثمن الفائدة .  

 

 الفرخ في البيضه يصر   -425

 معاني المفردات: 

 الفرخ : الطائر الصغير الذي لم يكتمل نموه 

 الباب أو غلقها شبيه بصرير فتح يصر : يصدر صرير  

 : معنى المثل

كصرير فتح وغلق الباب   بقليل تسمع له صريرا   ة  قبل خروج الطائر القوي من البيض

 القديم ، وهذا يدل على قوة الطائر واستعداده لتهشيم البيضة والخروج منها للحياة . 

   :المثل مضرب

أقرانه بالنجابة والرجولة للغالم الصغير الذي يتميز على أخوته أو من في سنه أو يقال 

 المبكرة . 

 

 فرخ أم الصنين كبر أمه وال يطير   -426

 معاني المفردات: 

 تقريبا  فرخ أم الصنين : طائر بحري ال يطير إال إذا وصل حجمه كحجم أمه 

 : البحري المثل مضرب

 .    ودائم الحاجة إليهم بجوار أهله دون عملال يزال يافعا  وهو  الولد عندما يصبحيقال 
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   كفاتإرجال جازي ال  الفقر ي -427

 معاني المفردات: 

 جازي : يجبر ي

 كفات : تكتيف إ

 : معنى المثل

العطاء وبذل الخير  ه عن ايد يغلنه إكريم فال الرجلفي يد إذا قل  المال من المعروف أن

 .  لمحتاجينا ةفي السابق من إكرام للضيف ومساعدما كان يصنعه وكل 

   :المثل مضرب

حواله  وسوء أ يدتراجب بسبب الو القيام بعمليتأخر الرجل الكريم عن عندما يقال 

  المادية .

 

   عم الكلب بناالفقير  -428

 . (الفقر شين)وكذلك يقال  

 : معنى المثل

لمساعدة فيرحمه طالبا  امد يده للناس أن ير فقيالشخص ال ،في بعض األحيان ،يضطر

أمام الناس ، وهذا  باإلهانةخر ال يرحمه بل يزيد من معاناته والبعض اآل ،بعضهم

  هس ، ومن هنا شب رين من الناالخي  ،كذلك ، وال يرضي ،رضي هللا وال رسولهال ي   الشيء

 .   بالكلبال تلبى حاجته  لب حاجة لعدة مرات والفقير الذي يلح في ط

   :المثل مضرب

 . وال ي قَد ر   الناس ماء معاملته أما سَ ت   افقير   اعندما ترى شخص  يقال 

 

 فك حلقك ويرزقك هللا  -429

 معاني المفردات: 

 فك : أفتح

 حلقك : فمك 

 : المثل ضربم

بعدة كلمات أمام   هتلفظ من أثرمن المال كثير عليه  يغدقعندما ترى شخص يقال 

 الجمهور .   

  

 ل جرو  ي  في بطن ح   -430

 معاني المفردات: 

 سم كلبهاحيال :  

   :المثل مضرب

 تظاهر بأنه ال يسمعك . يشخص شبعان ليتناول معك وجبة وعندما تدعو يقال 
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   حسنةافي السنه  -431

عندما تعاتب صديق بسبب انقطاعه عنك منذ فترة ويتحجج إليك بأنه قد زارك منذ  يقال 

 فترة قصيرة .  

 

 في المال وال في العيال  -432

 : معنى المثل

، ويحمد وينجو اإلنسان منها  الحاللفي مصيبة وتقع إما في المال أو  باإلنسان تحل قد

  ،بسوءولم تصب النفس البشرية  ،الحالل فقطوت في المال أن المصيبة قد حل   هللا على

 التي هي أغلى من المال نفسه . 

 

 .  سلم منها هو وأهله وعياله وي ب المرء في حالله وماله بمصيبة  عندما يصايقال 
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 ى  بر  قال قصها ت  ى بر  ا ت  اوه  قال د   -433

 معاني المفردات: 

 تبرأ من المرضتبرى : 

 قصها : أقطعها

 : لمعنى المث

العالجية للشفاء  الطرق كافةصيب الشخص بمرض حاد في أحد أطرافه واستخدم أإذا 

حتى  تخلص منه بقطعهله أن يستغني عن ذلك العضو ويمن األفضل ، ففي ذلكولم يفلح 

 خر .  آعضو  في مرضال ستشريال ي

   :المثل مضرب

 ال فائدة من إصالحه .  ءشي وإصالحلمن يحاول معالجة يقال 

 

 قال المطرقة   ؟يش حادك يا المسماراقال  -434

 معاني المفردات: 

 يش حادك : من الذي دفعك ا

 : معنى المثل

  استخداما  لدىأكثر األدوات المعروف أن المطرقة والمسمار والمنشار هي من من 

الصلب  فعندما يضع النجار المسمار على اللوحفي عمله ،   ،النجار أي ؛"القالف"

من  خربآقد ينثني في وسط الطريق ويستبدل وبصعوبة  شق طريقهويبدأ بطرقه فإنه ي

المثل هذا التشبيه ووصف به الشخص الذي تدفعه  دفع ، ومن هنا استوحى صاحبقوة ال

 الظروف الصعبة لتحمل الصعاب من أجل الحصول على لقمة العيش . 

   :المثل مضرب

عندما يدفعك من هو أقوى منك نحو طريق أو عمل تكره أن تسير فيه ، أو لمن يقال 

 الصعاب .  لتحم  على  الصعبةروف ظال تدفعه
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 قال هذيك   ؟حبشي اذنك يا اقال وين  -435

 معاني المفردات: 

 وين : أين 

   أثيوبيا حاليا  ( .أو لقب يطلق على كل مولى ينتمي للحبشة ) سم احبشي : 

 هذيك : تلك

 : معنى القول

أذنه   بها نحووأشار خادم يده اليمنى فرفع ال عن موقع أذنهحبشي السأل رجل خادمه 

  تسأله عن كيفية الوصول إلى موقع  ه به الشخص الذي عندما اليسرى ، وهذا المثل شب 

 ويتجاهل الطريق السهل . اصعب   اتفافي  ل ا اطريق  يصف لك فمعين 

   :المثل مضرب

موقع معين ويترك الطريق السهل  دما تسأل شخص عن أقرب طريق يؤدي إلى عنيقال 

 صعب . ال ك على الطريق االلتفافيويدل  المختصر 

 

 قال اذنبي    ؟نقال من شاهدك يا أبا الحصي   -436

 معاني المفردات: 

وهجرس وأبو علي كلها من ضمن األسماء والحصني والحصيني والثعل الحصين :  أبا 

   التي يكنى بها الثعلب .

   :المثل مضرب

بأحد مقربيه أو الموالين له  ويستشهد  أمام الناس ما ستعرض حدث  ص الذي يللشخيقال 

 إلثبات صحة تلك المعلومات .

 

 قال أخوي من نفعني ونفعته  ..بيآقال ولد أمي و  ؟من أخاك يا أعرابيقال  -437

   :المثل مضرب

 .  خوته ومقربيهحب المال والمنفعة المتبادلة ، على ود إلمن يقف مع إكرام وود صايقال 

 

   وأفارقكقال فارقني  وأطالبكقال طالبني  -438

 .  (وأفارقكزارقني وأزارقك قال فارقني )وفي رواية أخرى  

 معاني المفردات: 

 طالبني : نازعني 

 اطالبك : انازعك 

 فارقني : ابتعد عني

   :المثل مضرب

 المشاكل . و خلف المنازعات االنسياقم العقل وضبط النفس وعدم لتحكييقال 
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   ةقال اخاف من القلب ؟يفوقال  وأنت ك  ح  صي  قال ايش إي   -439

 معاني المفردات: 

 ماذاايش : 

 : يبكيك  ك  ح  صي  إيَ 

 والشقلبة  االنقالب:  ةالقلب

 : مثلمعنى ال

واعتاله ثم قام يصيح طالبا   ما  بحيلة خرأحدهم اآل فصرع ن يشخص حدث عراك بين

  ؟الغالبأتصيح وأنت  :واالرجل قال جاثيا  فوقمن أصدقائه فلما شاهدوه والعون النجدة 

 .  من القلبةخاف أ ،قال نعم

   :المثل مضرب

عدم  ومن السقوط   خوفهوبسبب عندما ترى شخص قد نجح في اعتالء موقع معين يقال 

 .   ئهصدقاأطلب المساعدة من قام ب ،بنفسهثقته 

 

 قال تقدم يا سبب  قال تقدم يا موت  -440

   :معنى القول

هذا  المعزين أمام أهل الميت  يردد أليم أو غيره ،شخص من أثر حادث العندما يموت 

أنه ال يوجد موت دون   قصد بهي   وهووتخفيف ألم الصدمة عنهم  ةمواساالبقصد المثل 

   وال يمنع القدر . هغَال  سبب وأن الشخص مهما أخذ حذره من الموت إال أنه بَ 

 بقول أبي الطيب المتنبي :   نارذك   وهذا المثل ي  

 واحد    تعددت األسباب والموت    ..     من لم يمت بالسيف مات بغيره

   :المثل مضرب

 للتأكيد على أن الموت ال يقع إال بسبب .يقال 

 

 لحق الخير  إقال سابق الخير قال  -441

 : المثل مضرب

 وعدم تجاوزه .  ه هللا رَ س  طريق الرزق الذي يَ  اعتب واث للحث على التريُّيقال 

 

   فوا صفين قال كلنا اثنينقال ص -442

 .  (قال اعتدلوا قال ما به إال أنا وانت) :وكذلك يقال 

مام عندما يقيم الصالة بشخصين ويحث فيها لقليل من األشخاص ، وللرد على اإلليقال 

 . على االعتدال ورص الصف
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 قال من آمرك قال من نهاني   -443

 معاني المفردات: 

 آمرك : من سمح لك 

 نهاني : من منعني

 : معنى المثل

  الموقع وفي غفلة من حراس هفي منطقة محظورة دون علم من يدخل أحيانا  شخص

 عندما يكتشف أمره يحقق معه عن أسباب تواجده فيرد عليهم بهذا المثل . و

   :المثل مضرب

ه من يسأل يأتيه بعد فترةو ،هن علم منمنطقة محظورة دوشخص في دخل يعندما يقال 

 .  وكيفية دخوله عن سبب تواجده

 

 ه من حق هللا قال اوزنه ط  ع  قال  -444

 مضرب المثل: 

ق أن تكون  ح  المستَ  عليه بصدقة عينية ويشترط خرآعلى الشخص تصدق ي عندما يقال 

 وزن معين .   من نوع و

 

   قال عمي مهب عمي  ؟عمك ما يكسيك قال  -445

   :المثل مضرب

 األغنياء من األقارب للفقراء منهم .في عدم رعاية يقال 

 

 ال اطالبك بقيد قال اطالبك بجمل  ق -446

   :المثل مضرب

 خر .أحقية من له الفضل على اآل فييقال 

 

ن قال انفخ يا شريم قال ما -447    برطم   م 

 معاني المفردات: 

 شريم : الشخص الذي تكون شفته العليا منقسمة إلى قسمين 

 برطم : شفة

   :المثل مضرب

   .شروط النجاحر أو لعدم توف   ،عذر تافهبسبب  هعندما يكلف الشخص بعمل ويرفضيقال 
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 لمربط  اقالوا ذاك  ؟يا المين ن قال وين عاقلكم  -448

   :المثل مضرب

،  ويعلو بينهم الصراخ لحد الجنوناألفراد  من  عندما تحدث مشاجرة بين مجموعتينيقال 

قواهم  أإلى أحكمهم وأرشدهم فيشيروا إلى رشدوه ويطلب أن ي   وسيط بينهمويدخل 

 قتتال .مواصلة اال يريدون نماإو حال   نبمعنى أنهم ال يريدو ،وأشرسهم

 

 ، قال عيل ما كلت ل الاق ؟قال تمصمصت  ،قال نعم ؟كلتقال  -449

 معاني المفردات: 

 سنانه وأ ها بلسانهتدارظام برفق وإمص الع تمصمصت :

 عيل : إذن

   :المثل مضرب

لحث من يتناول الطعام معك على المائدة على تناول القليل من اللحم ومص الكثير يقال 

  تعود على فتح الشهية . من العظم لما فيه من فائدة  

 

 جاها    د  ح  قالوا م   ؟ةت القافلم  سل  اقالوا  -450

   :المثل مضرب

ما بسبب أنه لم يتعرض له أحد ثم   أمر  من بنفسه وماله عندما ينجو الشخص يقال  

 يتباهى بين الناس بأن شجاعته وإقدامه وحكمته هي من أنقذته من ذلك الموقف . 

 

   حلبوهلنا ثور قال ق -451

   (.حلبوهلنا تيس قال ق)وفي رواية أخرى 

 : معنى القول

كاألنثى ومن يطلب حليب من ذكر ال بد وأن   امن المعروف أن ذكر الحيوان ال يدر حليب  

ه  غير موجود ، وصاحب القول شب  ءون فربما هو ال يعلم أنه يطلب شيبه عاهة أو جن

حليب  الالشخص الذي ال يفهم القول ويلح في طلب المستحيل ، بالشخص الذي يطلب 

 ثور الذي يستحيل الحصول عليه .  المن 

 له .  ال وجود ءطلب شيمن ال يفهم القول ويلح في ل قال ي
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 قابل جيش وال اتقابل عيش   -452

 معاني المفردات: 

 قابل : واجه

 طهي عيش : األرز الم

 : معنى المثل

ستطيع أن  ال ي هنإعلى المائدة ف هأمام اجاهز   اطعام   ويجددا  جائع جالشخص كون يعندما 

  همامأ العدو ألن مشاهدة جيش ءشيمنه   يتذوق لمسه أويطويال  دون أن  يقاوم مشاهدته

 . عامالطذلك من مشاهدة   هفي تلك الفترة أهون علي

   :المثل مضرب

الشخص الجائع الذي يطول انتظاره على مائدة الطعام بسبب تأخر وصول بعض يقوله 

  المعازيم أو نحوه . 

                                

   اسنط  تخلص الف  ا  ةبع  الق   -453

 معاني المفردات: 

الشرب  ماء ) النارجيل( ، وتستخدم في سحب  : وعاء يصنع من قشرة جوز الهند القبعة

 من خزان السفينة . 

 الخزان  من ماءنضب الوت  نهي ت  تخلص : ا

يستخدم في السفن الخشبية زمن   ،يصنع من الخشبماء نصف دائري  خزان الفنطاس : 

 .الغوص على اللؤلؤ

 : البحري المثل مضرب

 خاصة الماء .و ءشي في استهالك كل واالقتصادلحث على الترشيد ليقال 

 

 قديمك نديمك لو الجديد اغناك   -454

   :المثل مضرب

 عن األجداد . اآلباءللحث على التمسك بالعادات الحميدة التي ورثها يقال 
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   رضرض قبل الف  الق   -455

   :المثل مضرب

 .  الحج فريضة لقضاءقبل الذهاب  ني  الد  تسوية للحث على يقال 

 

 د في عين أمه غزال  القر -456

 : معنى المثل

،  القردوقبح  الظبي سن وجمال اإلنسان مرتبط بحسنأن ح   بعض الناسلة رتبط في مخي ا

وعكس ذلك يكون   ، شبهوه بالقرديمن الجنسين  ا  قبيح ا  شاهدوا شخصي لذلك تراهم عندما

  الظبيجمال ورشاقة فورا  يستحضر عند مشاهدة المرأة الحسناء التي عند مشاهدتها 

 . ها به وف  ويص  

   :المثل مضرب

 ال وحسن ولدها وهو على غير ذلك . م تبالغ في وصف جماألعندما ترى يقال 

 

 بدو  ب  ي   ر  ق  ا -457

 : معنى القول

وفي الواقع لو أن شخصا  من خاصة بهم ، ال هموتفسيرات همأهل البادية لهم مصطلحات

  ؛(اي نَه  ا) في الصحراء لقال لهبدوي عن موقع معين سأل لبادية وذهب إلى اأهل الحضر 

عندما  ، ولكن في الحقيقة لى السائل مسافة الطريق ن علكي يهو    وذلك ، قريب أي 

 . و يومينجده على مسير يوم أيذهب الشخص للبحث عن هذا المكان ي

 

ف وها " بَقَري ب  بدو " ، لعدم التصديق بالمسافة التي ذكرت عن مكان  ما ، ولذلك يَص  ال يق

ألن في أذهان الناس أن البدوي إذا أعطاك مسافة  معينه عن مكان  ما ، فهو يعطيها لك 

 بالتحديد ربما لتهوين المسافة .  
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 القطو العود ما يتربى   -458

 معاني المفردات: 

 القطو : القط 

 العود : الكبير

  سا واالستئنع والتطبُّم غير قابل للتعلُّ :  يتربىما 

 : معنى المثل

  :الذي يقولالحسن البصري  اإلسالمعن شيخ  المأثورال زالت العرب تردد الكالم 

إن التعليم في   :وعلماء التربية الحديثة قالوا ، (كالنقش في الحجر    العلم في الصغر  )

أن الذهن  بسبب المرحلة المتقدمة من العمر من بكثير هو أفضل  ة المبكرةالمرحلة السني 

ر الذي يستقبل المفاهيم  يالكب، بعكس الشخص ا فيتلقى المعلومات ويخزنها كرا  وخصب  ب  

تتراوح بين الصحيحة   كمة التياخبراته المتربسبب  االستيعابالجديدة بالشك وعدم 

 على النحو المراد .   وتقويمهيصعب توجيهه  اوالخاطئة لذ

   :المثل مضرب

  وال تجد استجابة منهالشخص الكبير وتعليم  في تطوير اكبير   اعندما تبذل جهد  يقال 

  .لذلك

 

   رزاق قطع األعناق والقطع األ -459

 : المثل مضرب

 بل العيش . قطع عنه س  ت  عندما المحاصر الشخص يقوله 

 

 قعود نومان  -460

 معاني المفردات: 

   كتمل نموهالذي ا البعير القعود :

 نومان : صفة للشخص الكثير النوم والكسل 

 

 . للرجل الخامل والكسول الذي ال ينفع  نفسه وال غيره يقال 
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 ة وادرين قلع -461

 :معنى المثل

قلعة ) وادرين ( الشهيرة هي قلعة تقع في مدينة تبوك الواقعة أقصى شمال غرب  

طريق زبيدة القادم من بالد الرافدين ،  ىوتقع على ملتقلعربية السعودية ، المملكة ا

  ،وكان ذلك عندما كانوا يسيطرون على الحجاز، واألتراك هم من قام ببناء تلك القلعة 

وجعلوها سجن ومحطة لسكة الحديد ، وكانت تلك القلعة سيئة السمعة فكان الداخل فيها 

ينقل منها   كان ،حسب الرواياتك وبلذإلى  وباإلضافةمفقود والخارج منها مولود ، 

جزاء واسعة من الجزيرة  أالترك من وإلى ميادين القتال في العتاد والسالح وجنود 

ع ألسرى أبناء الجزيرة العربية لتنقلهم إلى بالد التجمُّ العربية ، وكانت تعتبر أحد نقاط 

 وقليل جدا  من عاد بعد تلك الرحلة األبدية .  ،الترك
 

لمن يصف لك مكان تجهله ويكون بعيد جدا  عن العمران ، منها  في عدة أوجه يقال 

وهو يقول لن أعود   اضب  اوحركة الناس ، أو للشخص المزعج الذي عندما يغادرك غ

 لمكان مرة اخرى .    إلى ا

                      

   رةقمب -462

 معاني المفردات: 

    "الطوق"أو  "ةسب   الق  "لهجة المحلية  لبا تسمىقمبرة : البومة ، أو كما 

 

 . على هللا في الرزقلمن يتوقف عن العمل ويتكل يقال 

 

 عراف تازي جهايل  اوقوم بل   .. حقوقهابزران توكل قوم  -463

 معاني المفردات: 

 بزران : هم األطفال ، ويشير المعنى هنا للرجال الجهال قليلي المعرفة والخبرة  

 تازي : تصبح  

 عراف : أهل المعرفة والخبرة ا

  .آل ثاني مؤسس دولة قطر الحديثة  اقتبس هذا المثل من قصيدة للشيخ جاسم بن محمد

   :المثل مضرب

 قيادة وزمام األمور .  من حديثي السن عديمي الخبرة  عطاءإلحث على عدم ليقال 
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 لكاف حرف ا
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 ن كان ما منه خير ما منه شر  إ، وكافي خيره شره ، و  عاف    كاف   -464

 بأحد وال يتدخل في شؤون الغير . له  عالقةال للشخص الذي  يقال 

 

  ل  م  رعى الراعي وه  ، ما ترعى نفسها  ض  ي  كان الب   -465

 : المثل مضرب

في  هامراقبتوعدم الثقة والحرية الذاتية  المرأة الراشدة المتزنةللحث على إعطاء يقال 

 .  تقوم به شيءكل 

 

 ا  نس  ا تاكل وت  لس  كبدك م   -466

 : المثل مضرب

 ستمرار وال يقر لك بذلك .الجاحد المعروف الذي يأخذ منك بيقال 

 

 ر هلل  ب  الك   -467

خاصة الضعيف منهم إما بسبب كثرة نسان و إلأخاه االذي يتكبر على للشخص  يقال 

 المال أو بسبب الحسب والنسب والرفعة بين الناس . 

 

 يل وين ما دار الهوى دار  تو  ك   -468

 معاني المفردات: 

حمامة، تتحرك مع اتجاه الريح وتحدد  يل : هو آلة خشبية متحركة على هيئة ديك أوتو  كَ  

   - كرم هللا وجهه  - مام علي  في مؤخرة السفينة. وقد قال اإلاتجاهه، توضع على مكان مرتفع  

   إذا الريح مالت مال حيث تميل   ..متقلب   امرئ   : وال خير في ود   

 تجهادار : 

 : البحري المثل مضرب

 له .  اثابت   لمتغير المزاج الذي ال رأيَ يقال 
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 تغلب الشجاعة    الكثرة -469

لي كثر خصمه   الرجل لو به شجاعة)  :ويقال كذلك(،الشجاعة صبر ساعة:)ويقال  

 . (عثر

 معاني المفردات: 

 من الناس   مع  جَ :  الكثرة

 : معنى المثل

تخور بعد فترة ال بد لها أن وصبره إال أن تلك القوة  وشجاعتهقوة الرجل   ت  ظم  مهما عَ 

 من المقاتلين .   مع  جَ من المجابهة أمام 

 : المثل مضرب

 .  امنفرد   الجمعقدام على مجابهة عدم اإلث والتري لحث المقاتل الشجاع على يقال 

 

 كثير من يخسر وال يتجمل  -470

 : المثل معنى

عليها  صرف ، وي   أو ما شابه ذلكلحفل زواج  ما تكونإ ،ما وليمة  شخص ال أحيانا  يقيم

توفير عن يغفل ،دون قصد من لكن و،  ضيوفهل بها أمام لكي يتجم   الكثير من المال

  . وصاحبهالحفل ن من شأن وبسببه يقلل المدعو،ثانوي شيء

 : المثل مضرب

 بسببويفشل ، حفل زواج أو ما شابه ذلك نجاح  من أجل إمن يبذل الغالي والنفيس يقال ل

ضيع  ي على أثرهو  ،إما في الطعام أو الشرابكتشفه المدعون غير مقصود انقص بسيط 

 .الحفل ذلكإنجاح الجهد والمال الذي بذله الداعي في 

 

 كثر الدق يفك اللحام   -471

 معاني المفردات: 

 المتواصل رق  الدق : الط  

 عن طريق رفع درجة حرارة الوصلة  صهر المعدن ووصله ببعض اللحام :

 : معنى المثل

 ن شئنا . شيء يمكن أن يفكه أو حتى يسحقه إ ن استمرار الطرق على أيإ

 : المثل مضرب

الشيء حتى يتم الظفر به ويتحقق  في طلب وتكرار المحاوالت  اإللحاح للحث علىيقال 

   المراد .

 كثر الحيا يقطع الرزق   -472

 معاني المفردات: 

 الحيا : من الحياء وهو الخجل 

 : المثل مضرب

 . منعه من المطالبة بأقل حق لهيعندما ينقطع رزق شخص بسبب كثرة الخجل الذي يقال 
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   ل  بكريم س   -473

 : معنى القول

لحيته إذا هي ر ، وسبال ار شيخ الجحيش من شم  بن بق  اروى هو الشيخ كما ي   الكريم سب

   .مشطها بيده وعنده ضيوف عرف من معه أنها رمز للقيام بالواجب 

 

 .السخي الذي يكرم ضيوفه فوق العادة  للشخصيقال 

 

 كرم عند العجم عجب  ال -474

 : المثل مضرب

شيء من يقوم وبشكل غير متوقع بإبداء لتقليل من شأن الشخص العجمي عندما ليقال 

 الكرم . 

 

 الكحل في العين الرمدى خسارة   -475

 : معنى المثل

أي لمسة جمالية على منه  يحصلنه لن  إف  ةالرمد عين الالكحل في  الشخص يضع عندما

 بل ربما يزيد من مشاكلها .

 : المثل مضرب

  . إصالحه ال رجاء من شيء على صيانة أينفاق للحث على عدم اإليقال 

                  

 اج قرم  كل الحطب غير الس   -476

 معاني المفردات: 

 الحطب : الخشب  

هو نوع من الخشب الصلب يعد من أفضل وأقوى األخشاب التي تستخدم في   : الس اج 

صناعة السفن الخشبية، يمتاز بقدرته الفائقة على مقاومة وامتصاص الماء، وذلك 

  خاصة   لصغر مسامه ولوجود مادة دهنية في مكوناته، كما أن له لونا  ذهبيا  ورائحة  

على هيئة ألواح رفيعة وطويلة تستخدم   جه عن باقي الخشب، ي قطع خشب الساتميز

  ضلعأ "؛للشالمين"للبدن الخارجي للسفينة، أما األلواح القصيرة والكبيرة منه فتستخدم 

 ار من الهند وزنجبار.  ا كان يجلبه التج  قديم   ج، وخشب الساالسفينة الداخلية

 ساحلمحاذاة ينمو ب ،ون إلى حد كبيرتالخضرة يشبه شجر الزيدائم هو نبات قرم : 

 صناعة السفن . لوال يصلح  رديءخشبه  ،البحر

 : البحري المثل مضرب

 ستخدام في صناعة السفن . الساج الذي يصلح لال خشبعلى قوة ونوع  لالستدالليقال 
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   شراعاكل هوى وله  -477

   :المثل معنى

شراع معين من تلك كل ريح له و بها عدة أشرعةالسفينة الشراعية أن من المعروف 

األشرعة فعند اشتداد الرياح يستخدم شراع يسمى ) الجيب ( وعندما تنخفض قليال  

ولكل . تخدم الشراع الكبيروفي األحوال الطبيعية يس  ( السفديرهيسمى ) يستخدم شراع 

، وكل نفس متقلبة الهوى لها التماشى مع طبيعته فلكل مقام مقسلوب معين يأموقف 

 طبيعتها المتقلبه .مع  ساليب من التعامل تتوافقأ

   :البحري المثل مضرب

 .  له نقيض يقابله شيءوكل  الدائم لمواجهة الصعاب لالستعداديقال 
 

   اولها أجره كل حجرة   -478

 : معنى المثل

فمنها الغالي  ،سواءليست  المستأجرة الغرف أو السكنية من المعروف أن أجرة الدور

على النظافة والكماليات والجودة وعلى الموقع وتلك األسعار تعتمد ، والرخيص ومنها 

األجرة والعكس   رتفع سعرفر المزيد من الجودة والكماليات اتوكلما ، و  كذلك ،األمن

 صحيح . 

 : المثل مضرب

ى ارتفاع  علرض يعتغرفة أو دار بمواصفات معينة وعندما يطلب لمستأجر ليقال 

 بحجة وجود غرف أرخص منها . سعر ال

 

 وأنا في قلبي شقى الغالي   ،له ليى الفي قلبه شق ل   ك -479

 : معنى المثل

ثالث ويشاركهما يتدخل شخص  وفجأة،ما  موضوع  في  ثنانا حديث بين أحيانا  يدور 

 .  هو خر يهمه  آفي موضوع الحديث ولكن 

 : المثل مضرب

خر  آشخص يتدخل  وفجأةمعين ،  ع  في موضو ثنينا دور حديث بيني  حينمايقال 

 .  باله يتمناه ويشغلخر كان آويتحدث في موضوع 
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 أو مخلبه  ه منقارهع  ب   ش  ي  كل طير  -480

 : معنى المثل

قطعة  فيقدم لك جارك على المائدة صاحب الدعوة أو م عليك قد يتكر  أثناء تناول الوالئم 

  وفي تلك األثناء ( منقولةال) بطريقة  هارة أخذبضرو عليكتبر، وقد يحلف من اللحم المع

تكون ضحية هذه المجاملة، مع العلم أنك قد تستنجد بالقول المأثور  و تقبلهاإال ال تملك 

 ه (. ه منقارعَ ب   شَ كل طير ي  ) بتدعه األقدمون في مجتمعنا وهو: الذي ا

 : المثل مضرب

أو  صر على إعطائك قطعة من اللحمجارك في المائدة عندما يكرد مؤدب على يقال 

 على النفس في تناول الطعام .  لالعتماد ،ضرب كذلك وي   ، أنت ال تريدهنوع من الطعام 

 

 يرى الناس بعين طبعه   كل   -481

 معاني المفردات: 

 أخالقهطبعه : 

 : معنى المثل

أنت فعلت ذلك   :تهمه ويقول لهخر يوتجد شخص آ أحيانا  يعمل اإلنسان عمل َخي ر،

  ،(يرى الناس بعين طبعه )كل   المعتاد وهنا يرد عليه فاعل الخير بالجواب ،  رائيلت  

وبحسب الظن الحسن   ق بهال  خَ تَ التي  خالقهخر بحسب طبعه وأنسان ينظر إلى اآلإكل و

 النابع من تربيته .  

 : المثل مضرب

 .  بالرياء وسوء العمل الناسأحد  ه  مَ ه  ت  يَ عندما  الخيرفاعل على لسان يقال 

 

 و صوب قرصه  الض   ب  ر   ق  ي   ل   ك -482

 معاني المفردات: 

 الضو: النار 

 صوب : جهة أو ناحية

 قرصه : رغيفه

 : معنى المثل

ولو كان ذلك على ،بشتى الطرق  وتحقيقهاالخاصة  ون عن مصالحهميبحث بعض الناس

ناحية قرصة  باستمرارصاحب القرص تراه يجر النار ألن و، حساب غيره من الناس 

فكذلك صاحب المصلحه تجده  يتقرب إلى من سيحقق مصلحته لكي ينضج قبل غيره ، 

 .  من الناس محبة  في تحقيقها

 : المثل مضرب

 .لمن يقدم مصلحته على مصلحة الغير يقال 

 

 



178 

 

  وفيه دخان كل عود   -483

 معاني المفردات: 

 اليابس  الشجر عود : غصن

 : معنى المثل

  فكل ضعيف له رد ة خاصة الضعفاء منهمغيره من الناس و يجب على اإلنسان أال يحتقر 

  . اإلهانةفعل قوية وغير متوقعة إذا أحس بالظلم أو 

 : المثل مضرب

   حتقر أمام الناس .للتنبيه من خطورة ردة فعل الشخص الضعيف عندما ي  يقال 

 

   ثمنه فيهكل غالي  -484

عالي الجودة وليس كل  هو غالي  شيءمن المصداقية ولكن ليس كل  فيه كثير   لهذا المث

ولكن أغلب األشياء الغالية ثمنها فيها ، كالذهب مثال  ،غالي الثمنهو عالي الجودة  شيء

إذا بغيت مالك ما ) :القائل المثل بشكل كبير معمثل يتطابق  أو الزوجة الصالحة . وهذا ال

 .(يضيع حطه في ضليع

 : المثل مضرب

إلحتفاظها   لدون مشاك طويلة لسنين عندهيشتري سلعة غالية الثمن وتدوم لمن يقال 

   . بقيمتها الشرائية وجودتها التصنيعية

 

   وكل غالي به سر ةبه عل  كل رخيص   -485

 : معنى المثل

حتى ولو كانت  جيدة   عليك إال أن تضع مالك في سلعة  إذا أردت أن تشتري سلعة فما 

السلعة ر عندك وستوفر عليك الوقت والمال ، وابتعد عن غالية الثمن ألنها سوف تعم  

ر عندك طويال  وستفقدك الوقت والمال ، وهناك مثل ولن تعم   مدالرديئة ألنها قصيرة األ

 . (إذا بغيت مالك ما يضيع حطه في ضليع)وهو  ،يتطابق مع هذا المثل

 : المثل مضرب

   أعطالها . وكثرة رداءتها شترى سلعة بثمن بخس ويشتكي منا منليقال 

 

 وفيها خيرة   تأخيرةكل  -486

 (. الخيرة في ما اختاره ربك)ويقال 

   معنى المثل:

 مكان   إلى نسان حابس ، ويتأخر عن الذهاب أو الوصولر من هللا يحبس اإلدَ قَ أحيانا  وب  

معين وقد يكون ذلك خيرا  له ، فبسبب هذا التأخير قد يرزقه هللا برزق أفضل مما فاته أو 

 تحل به في البر أو البحر أو الجو .سقد كانت  كارثة  ربما بهذا التأخير قد منع هللا عنه 

 : المثل مضرب

  . ةربما له حسن عاقببأن تأخير األمر  تهوطمأنفي الشخص لبث األمل يقال 
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 الدنيا يفوت إال الحياة والموت   في ءكل شي -487

 معاني المفردات: 

 يفوت : يمضي

 : معنى المثل

أي أن الحياة يتحقق لك   ؛ن كل شيء في الدنيا قد يفوتك تحقيقه إال الحياة والموت إ

 ، والموت يتحقق في موعده فال يفوت .  ما كتب هللا لك ،العيش فيها

 : المثل مضرب

 عمل قد فاته .يتحسر على رزق أو من ليقال 

 

   هنا قبلأ قال  هكل من دق طبل -488

 معاني المفردات: 

 المستمر  قرعالدق : 

 : معنى المثل

،  بعض األشخاص مولعون بحضور المناسبات الخاصة والعامة حتى دون دعوة أحيانا  

مكان يهم براز أنفسهم أمام الناس وذلك فور تلق  إوتراهم جاهزين لتسجيل حضورهم و

 المناسبة .موعد تلك و

 : المثل مضرب

حتى يبادر بالحضور   ،ن يسمع بمناسبة أو ما شابه ذلكإل الذي ما متطفللشخص اليقال 

 دون دعوة . 

 

   الزمان يلين عكل جاسي م -489

 معاني المفردات: 

 قوة والصالبةجاسي : من القساوة وال

 : معنى المثل

المستضعفين فال بد لتلك القوة والقسوة أن تهدأ على اإلنسان  وقساوة قلب ةقو  مهما بلغت

   وتلين مع مر األيام والسنين . 

 : المثل مضرب

 وشديد البأس قد ضعف وخارت قواه بفعل السنين .قوي البنية عندما ترى شخص يقال 
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 علينا بجنون   ب  ل  هون ص  ي  ا ب  حن  ار  كل ما قلنا ب   -490

 معاني المفردات: 

 اندفاعة وقوته لفترة من الزمنستمر في َصل ب  : ا

 "ح هو برج من أبراج الجوزاء األولى، ويسمى "النفاخار  البَ   و،  ح : والجمع بوارحار  بَ 

قطر قبل نهاية شهر  ح من أشد الرياح التي تهب على دولة  ار  الحفار"، وتعد رياح البَ "أو

مثيرة للغبار واألتربة، تحتوي  ا أخرى،  ا وتهدأ أحيان  . تشتد أحيان  مايو، وتستمر حوالي شهر

فيها    أوجافة نهارا ، ولطيفة مساء ، تبرتكون حارة  ،  ى عدة أنواء مثل الثريا والدبرانعل

خر، آال الصحراء وبذورها من مكان إلى في بسط ونقل رم  لهاهلل الفضل ثم و الجروح، 

.  طويل مثال  ولها الفضل كذلك في تنظيف وتطهير قاع البحر من الطحالب والنباتات، كال

 تهب في األيام األولى للغوص. 

 :  يقول الشاعر القطري سعيد بن عامر الكعبيو

 خايف   ب  ي  وإن خطف بالعود جا بالج    ..ب )البارح( ودوبه ما يوني   ل  صَ 

 خفيفة  صبح رياحهتسيعتدل وبيهون : 

 ةقوأصبح شديد ال:  بل  صَ 

   :البحري المثل مضرب

 ويزداد قوة أكثر مما كان عليه .مزعج  شيءأي الهدوء في  الشخص توقعي عندما يقال 

 

 ر  د  اب قال س  شع  اه م  ي  كل ما  -491

 معاني المفردات: 

 أصابه وتعني جاه : ياه : 

صف متر ، معكوفة الطرف،  المشعاب عصا صلبة وغليظة طولها حوالي نمشعاب : 

  للدفاع عن النفس يستخدمها اإلنسان

األغصان ،   كثيفة   صلبة   سدرة ، وتسمى شجرة النبق ، وهي شجرة    مفردالسدر : و

 تنتشر في جميع مناطق العالم المختلفة.مل الحرارة وقلة الماء ، تتح

 : المثل مضرب

  والمعاند الذي ال يرتد عن دربه مهما حصل له مباليالغير  اإلحساسلعديم يقال 

 .   بصدر رحبويتحمل 
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 كل بلد وفيها مقبرة  -492

 : المثل مضرب

، أو حينما ترى   الدنيافي كل مكان من  توجد  والمشينة السيئةعندما ترى األفعال يقال 

استعالء أحد الناس ،  ، أو ألمر يراه سيئا  فيها ، كالغناء أحد األشخاص يسيء لبلدك ، 

 . وهذا موجود في كل بلد ، فتقول له هذا المثل

 

   مبروككل مشروك  -493

 معاني المفردات: 

 بين الناس  مشروك : مشترك

 مبروك : مبارك فيه

 : معنى المثل

( ، وكل ثنين يكفي الثالثة)إن طعام الواحد يكفي االثنين وطعام اال :كما قال النوري

 . هللا فيه يبارك لناعام أو شراب ، خرين من طشيء نشارك به اآل

 : المثل مضرب

 العمل والتجارة .والشراب و في الطعامخرين اآلمشاركة للحث على يقال 

 

  كل ممنوع مرغوب -494

 : معنى المثل

ا من  جَ خر  و زوجته قد أ   -عليه السالم-بونا آدم أأن  رَ ك  الخليقة فقد ذ   م  دَ ثل قديم ق  هذا الم

ت عنهما بأمر من هللا عز و جل ، فقد أباح هللا عَ ن  نعيم جنتهما بسبب أكلهما من شجرة م  

 شجرة واحدة ، و قد وسوس لهما الشيطان فأغواهما  باستثناءلهم كل ما كان في جنتهما 

 . كما تعرفونحصل  ما ترغيب ، و حصل مابهما في تلك الشجرة أي رغ  و 

 : المثل مضرب

 . ل على الرغبة في الممنوعمثايقال 
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   درش  م  ل مه  كل م   -495

 معاني المفردات: 

 ممهل : متمهل 

 مرشد : راشد العقل 

 : معنى المثل

كامل  ناضج وشخص دون شك فهو  ل في السرعةل في اتخاذ القرار أو تمه  كل من تمه  

 .  العقل

 : المثل مضرب

 خاصة في سرعة السيارة . و ،اتخاذ أي قرارللحث على التريث والتعقل في يقال 

 

   قيل بسمن لها البد  ةكل لعب -496

 معاني المفردات: 

 : طيش  لعبة

 ة بس : نهاي

 : معنى المثل

له من وقت وينتهي ويحل محله  ال بد  على عجل ذَ خ  ت  أ   عمل غير مدروسطيش وكل كل 

 . أفضل منه خرآعمل 

 : المثل مضرب

 خر بسبب فساده . آيستبدل ب و يستفاد منهال ذ قرار غير مدروس بعناية وخَ ت  ي   عندمايقال 

 

 كل فرس ولها خي ال   -497

 : المثل مضرب

عندما ترى أمامك أنشطة مختلفة وكل نشاط صعب تجد أحد المتخصصين قائم يقال 

 عليه .  

 

 كل ساقط وله ال قط  -498

 معاني المفردات: 

 عنه وسقط من العهدة  االستغناءتم  ءشيكل ساقط : كل 

 له القط : له من يلتقطه وهو بحاجة إليه  

 :  المثل مضرب

 في عدة أوجه منها : يقال 

عندما تتأخر المرأة في الزواج بسبب عاهة أو ما شابه ذلك ، ويأتيها النصيب بعد فترة 

عندما تشاهد الطيور وهي   ،كذلك ،قالج من شخص يحمل نفس الصفات ، ويوتتزو

ار الخردة وهم  عندما تشاهد تج   ،كذلك ،قاللثمار الساقطة من األشجار ، ويتلتقط ا

 عنها.  االستغناءيلتقطون أو يشترون األمتعة الساقطة التي تم 
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 مانه  كل وقت عبرة لز -499

 : المثل مضرب

  الفرق بين القديم والحديث . عندما يسأل كبير السن عن يقال 

 

 كل وقت وله أذان  -500

 : المثل مضرب

، أو كل وقت   طلب من كبير السن مواكبة العصر والسير على نهج الشبابعندما ي  يقال 

  . وله رجاله الذين ينتهجونه ويتوافقون مع نهجه

 

   قته بالذهبالكلب كلب لو طو   -501

 : المثل مضرب

نه ويظل من شأ اإلصالحكرامه بقصد غ في إالَ بَ عندما ي   والدنيءللشخص اللئيم يقال 

 على ما هو عليه متمسك بتلك الطباع . 

 

 الكلب ما ينبح إال عند بيت هله   -502

 : معنى المثل

إذا رأى شخص غريب قد اقترب من مكان   كلب الحراسة ال ينبح إالأن من المعروف 

المثل الشخص   صاحبه ب ب ينبح خارج حماه ، وقد شكلترى أن نادر من ال، و حراسته

،  بين أهله وأقربائهوه ي   الذي يكون ضعيف وذليل خارج حماه وقوي ومشاكس في حَ 

 . بالكلب

 : المثل مضرب

 للشخص الجبان الذي ال تظهر سطوته وقوة صوته إال أمام أصحابه وأهل بيته .  يقال 

 

   يل ت  ثنين ذليل وبين الثلثة ق  الكلب بين اال  -503

 : المثل مضرب

 .  للشخص الذليل والمنسحب من مواجهة خصمهيقال 
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   ثيابكلب املبسين   -504

 : المثل مضرب

قناع أحد إلبينهم  كوسيط أحد األشخاص ذهب يث مشكلة بين فريقين و عندما تحديقال 

 .    هفعال ال يرضي يلقى منهملمشكلة ووحلحلة ا هموقف دةح   ينيبتلبتخفيف أو  األطراف

 

  في العقل  قصوركلم مهب عدل  -505

 : المثل مضرب

 خر أمام الناس . آلمنفعل الذي يهم بقذف أو سب شخص الشخص ا تهدئةإليقاف ويقال 

 

 ها  بد  كلمة تستحي منها  -506

 : معنى المثل

بطرح   فيبدأ لكي يعرض عليه طلبين المستوى مع مسؤول رفيع الشخص تقابلي  أحيانا  

ولكن يقتنص الثاني لضيق الوقت المحدد الطلب طرح  تردد في، وي األول ويوافق عليه

 خر . اآل هطلبعرض يثم  ،بادر بقول هذا المثل الفرصة وي

 : المثل مضرب

 على متخذي القرار .   ،موضوع يخجلنا أو يقلقناقبل طرح أي يقال 

 

  هي  و خاعارف منا ه وكل قري  اهل كلنا  -507

ي  ه  )قال وكذلك ي    . (كلنا هل قريه والكل عارف أ خ 

 :معنى المثل

يعرفوا تجادهم  في الحقيقاة    ل والتظااهر باأمر ماا إال أنهممهماا حااول أهال القرياة التجما 

لألصاااول واألعراف  معين فإن ذلك يتم مراعاة  اضاااوا عن شااايء ا  وإن تغجيدبعضاااهم  

  ليس أكثر .التي بينهم االجتماعية 

 : المثل مضرب

 ه أو قريته .  لمن يتباها بشيء ال أصل له فيه أمام أفراد من جماعته أو حي   يقال 

 

   ادرابه  األرزاق عند هللا وال أحد  و  .. ةكم فات رقاد الضحى من غنيم -508

 معاني المفردات: 

 رقاد الضحى : من ينام وقت الضحى  

 : المثل مضرب

 .  وعدم النوم حتى وقت الضحىمبكرا   لسعي في طلب الرزق اللحث على يقال 
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 بن عم  ا كن نسيب وال تكون  -509

 : المثل مضرب

   ويبخل على بني عمومته .أنسبائه من يغدق األموال والهدايا على لسخرية مليقال 

 

 كنك تنفخ في قربة مبطوطة   -510

 معاني المفردات: 

 كنك : كأنك

 وحفظ الماء يصنع من جلد الغنم  قربة : وعاء لحمل

 مبطوطة : مثقوبة 

 : المثل مضرب

 ا . به يأخذوال عدة مرات لمن تسدي له النصيحة يقال 
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   ب ج  ح ع ار  وس في الب  الك   -511

 معاني المفردات: 

س  : في اللغة هو هيجان البحر، وهي رياح شرقية رطبة مزعجة ألهل البر والبحر، الك    و 

 باإلضافة إلى مسمى الكوس يسمي أهل البحر هذه الرياح )بو مسعود(.  

 فيقول الشاعر سعيد بن عامر الكعبي في جزء من قصيدته : 

 وين بو مسعود ماني له بشايف    ..م لمعلي  ل  وين )بو مسعود( هو وَ 

 وآخر يقول : 

 ني        للمحبوب  د   وَ   ..قم  شلي  يا ) الكوس ( يا المطلي 

 ع قصير  دروب   واقطَ    ..لي  ال تز  وانصى ديار الخلي 

 خر يقول :آو

       الطويلةعزتي لمن عذبته او   ..    ن  سي  ج   مَ علينا )الكوس( وحنا إ   س  ر  تَ 

 ) أبا الكشاح ( فيقول أحد الشعراء :   المحلية الملقحة  ةباللهجويسمي الكوس كذلك 

 ما دام )أبا الكشاح ( له عجاج   ..  ه  ل  ي  خ  الثريا م   ر   أنا لي على دَ 

 والمثل القطري يقول : 

 ر ابتاليه ( . د  ن  ف بأول ) الكوس ( وبَ ف ابتاليه و اخط  ر بأول الشمال واخط  د  ن  )بَ 

 " أبراج الجوزاء األولى، ويسمى "النفاخح هو برج من  ار  والبَ   ،حوار  ح : والجمع بَ ار  البَ 

قطر قبل نهاية شهر ح من أشد الرياح التي تهب على دولة ار  الحفار"، وتعد رياح البَ " أو

. تشتد أحيانا وتهدأ أحيانا أخرى، مثيرة للغبار واألتربة، تحتوي  مايو، وتستمر حوالي شهر

تكون حارة وجافة نهارا ، ولطيفة مساء ، تبرء فيها  ،    عدة أنواء مثل الثريا والدبران  على

خر، ولها  آحراء وبذورها من مكان إلى  الجروح، لها الفضل في بسط ونقل رمال الص

الفضل كذلك في تنظيف وتطهير قاع البحر من الطحالب والنباتات، كالطويل مثال. تهب 

 غوص. لموسم افي األيام األولى ل

   :البحري المثل مضرب

وتتحول إلى  "حار  البَ " ءنوالرياح الشمالية القوية التي تهب في  فجأة  عندما تتوقف يقال 

ال يتوقع   نن الذيي  ضَ كذلك للمتناق   قالعلى غير المعتاد ، وي "كوس" رياح شرقية

 اجتماعهما و ي عَد  اجتماعهما ضرب ا من الخيال.
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 خر العلج  آالكي  -512

 معاني المفردات: 

 اق الجلد بحديدة حامية أو نحوها حرإالكي : وهو  

 : معنى المثل

إن الشريعة اإلسالمية جاءت في توجيهات المحافظة على حياة اإلنسان وكرامته ما  

مرض عضال وفشلت كل وسائل  إذا أصيب الشخص بيجعلها أمانة في عنق صاحبها، و

ما إويكون ذلك ،له  أخير   فيكويه بالنار كحل   ، صين في الكي تخألحد الم خذ  ؤعالجه ي  

  ى بعون هللا ،شفَ وفي كثير من الحاالت ي   ،على مكان األلم مباشرة أو في موقع مرتبط به

وفي  للصحابة وأجاز لهم التداوي بالكي،  -صلى هللا عليه وسلم  -وقد أباح النبي 

  :أنه قال -صلى هللا عليه وسلم-النبي  عن لَ ق  من هذا فقد ن   شيءالحديث الصحيح ذكر 

 )الشفاء في الثالث : كية نار ، أو شرطة محجم ، أو شربة عسل( . 

 : المثل مضرب

حلول صعبة  التخاذوتضطر  ،ما ويفشل شيء  لعالج  السهلةعندما تستخدم الحلول يقال 

 . للعالج
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 م للحرف ا
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 التامن السيلي يدور شمال و  ..ال تامن السيلي وال تحقر العدى  -513

 .  (البد من شدة وال بد من رخى وال بد من كوس يدور شمال )وفي رواية أخرى  

 معاني المفردات: 

  هي رياح جنوبية تهب من جهة جنوب الجزيرة العربية ، ومن جهة ، سهيلي(  )   أو  :  َسي ل ي

يعد من  الكليبين مباشرة ، ونجم سهيل    نوءبعد موسم أو    سهيل اليماني الذي يظهرنجم  

فيه  ، وفي الصحراء ليال  على اتجاهاتهم  يستدلون به    واكان  ، و قدلمع نجوم العربأشهر وأ

)إذا ظهر سهيل   :، ويقال قديما    الظل بعد أن كان معدوم ويبدأ الليل يأخذ من النهار  يفيء

   لطيور من الشرق إلى الغرب .أ هجرة اتبدفيه كذلك و،  (خر الليلبرد آ

 والشمال الغربي من جهة الشمال شمال : رياح شمالية جافة تهب على الخليج العربي

 : المثل مضرب

 ته .لحذر من أمر قد ظهرت عالمألخذ الحيطة وايقال 

 

 ال تخاف إال من الساكت   -514

 معاني المفردات: 

 الممسك عن الكالم  الساكت : الصامت 

 : المثل معنى

أو  تعدد الزوجات كان الحديث يتناول إذا خاصة وفي المجالس  يتداول هذا المثل بكثرة  

  ؛ه نظرهم نحو الشخص الصامت منهمالعقيم يتوج  ولكن في نهاية الحديث ما شابه ذلك ، 

   . أي لن يقوم بهذا العمل إال هو ( ؛ال تخاف إال من الساكت) نويقولو

 : المثل مضرب

 جهل باطنه .  عرف ظاهره وي  الشخص الصامت الذي ي  لتوخي الحذر من يقال 

 

   ال هم العرسال ألم اال ألم الضرس وال هم إ -515

 : معنى المثل

وأثقل الهموم هو   شدومن أ ،الضرسم أل قه هور   ؤَ وت  نسان التي تصيب اإل اآلالممن أشد 

   :هذا المثلهنا اختلف الحكماء فقال أحدهم ردا  على ولكن ،  أو الفرح م تجهيز العرسه

 .  وهو محق في كالمه (ال هم الدينال ألم إال ألم العين وال هم إ)

 : المثل مضرب

قه ويعطيها صاحبها مكانة  في نفسه أكبر من يقال  لمن يعيش هموما  ليست بالهموم المؤر  

ال ألم إال ألم الضرس وال هم  ) ها يتبي ن حجمها  فيقال له :حجمها ، وحينما يتضح ظاهر

روسين من أهل الع لمريض من ألم الضرس ، ولما يواجهه، لما يعانيه ا  (هم العرسإال 

 .   معاناة  لتجهيز العرس
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   ةشحمن الفار على ال تأم    -516

   )حد يول  ي الفار شحمة( :وكذلك يقال  

 : المثل معنى

قد تكون مفيدة لإلنسان في بعض األحيان  وعلى رأسها الفأرالمعروف أن القوارض من 

في   ن جانبهم   ؤَ ن ي  ال يمكن أولكن مضارها أكثر من فوائدها ، والفأر بشكل خاص 

الشخص الذي ال يؤمن جانبه  شبه صاحب المثل، و الحادة تالف كل ما يقع تحت أسنانهإ

 .   الفأرب ،مال أو بضاعة أو مكان على

 : المثل مضرب

على ماله أو  صاحب السوابق وكيال   التاجر أو صاحب المال من وضعلتحذير يقال 

 بضاعته . 

 ما ينفع القوس بعد الغرق ،ال تغوص قبل ال تقوس  -517

 معاني المفردات: 

 س : تقيس عمق البحر بدقة وعناية  تقو

     :معنى المثل

كي لمنها خاصة البحرية حيطة والحذر في كثير من األمور وال ينسان توخعلى اإل

وال صاحب ، والمثل هنا يحث الغيص   البحر ال أمان لهكما يقال منة ، وآيعيش حياة 

المبتدأ قليل الخبرة على أن يقوم بقياس عمق البحر بعناية قبل الغوص فيه ، حتى ال 

 في أعماقه وحينها ال ينفع القياس .  ا  يهلكه حماسه وتهوره فيصبح غريق

 :  هذا الموال والشاعر القطري خليفة جمعان قال في البحر

   ما لك أمان يا بحر ومالك بعد صاحب 

 لك صاحب    بحر سنين  يا  خذت الذي

 في غبيبك هوى وكم فات من غالي  كم

 غالي    بس الثمن  تعطي وخيرك كثير

 الك امان يا بحر ومالك بعد صاحب م

    :البحري المثل مضرب

المتهور والمندفع الذي يقوم بعمل متسرع غير   تحذير الشخصلتحقيق السالمة ويقال 

 ال تقوم له قائمة بعدها . ة  كبير فيقع في مشكلة   ،مدروس
 

   دل  ت  د وال ل  و  ال  -518

 . (ال ولد وال حمارة)يقال كذلك و 

 معاني المفردات: 

 اإلرثتلد : 

 رث. إيخلف ورائه ولد وال  الو الرجل يموتعندما يقال 
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 ال تنطبخ وال تنشوي  -519

وهذا  .  معه من جهدمهما بذل وال يقتنع بشيء  تقبل النصيحةال يللشخص الذي يقال 

 .  "يعجبه العجب وال الصيام في رجبما "المثل ينطبق مع المثل القائل 

 

 ي حريص  توص   تبيع رخيص ، قال ال ال  -520

 معاني المفردات: 

    رذ   حَ ت  تنصح أو ي : ال ال توص  

 ، وتأتي بمعنى البخيل .  المحتاط لكل شيءحذر الشخص الحريص : 

 : معنى المثل

لكل شيء  يحسب ميزان نفسه وتراه ال يحتاج للنصح فهو  الرشيد والشخص العاقل 

والنذل ما  فر  عَ العارف ال ي  ) :القَ كما ي  و  ويأخذ عليه ،في الخطأ  ال يقع حتى ،حسابه

الحضور  مبنتها أماتفتخر باكانت  اأم  أن :  يقاليذكر ف شيءالب  الشيء. وبما أن  (يالما

  على مسامعهم هذه المقولة : هتردد من ضمن ما كانت، و محاسنها ومناقبها لهم رظه  وت  

 . (وال تبغي وصاة تنوصي،ال ، مدموجة الساقين ما دارت في الفريج )

 : المثل مضرب

 د عليه االهتمام بالشيء.   ك  ؤَ ي  عندما  على لسان الشخص الحريص يقال 

 

 توصي حزين بالبكا   ال -521

 كذلك )ما ينفع الحزين كثر البكا(   ويقال  

 : معنى القول

،   أو نحوه تفقد بعض النساء صوابهن من البكاء عندما يفجعوا بموت عزيز لهم

ويجهشوا بالبكاء والعويل لفترات طويلة ، ومن يشاهدهن ال يظن أنهن سيرجعن 

 .فترة لحالتهن الطبيعية بعد 

 

 وقعت عليه مصيبة .  الذي حزينالشخص الحال في رثاء يقال 

 

 الم هللا من المك  -522

قول أو فعل قد ارتكبه في حق شخص  على خرين ل اآلبَ من ق  شخص ال ماَل ي  عندما يقال 

 خر ويكتشف في ما بعد أنه كان على حق ولومهم له كان ليس في محله .  آ
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 اق ما في المخايل خير  ر  ال يغرك الب   -523

 : المثل مضرب

  ر نفسه أمام الناسظه  ي   ظاهره جيد وباطنه فاسد ، كالذيما ترك كل للحث على يقال 

 بأنه جيد وباطنه غير ذلك .  

 

 يربونك  طفل  وال ولدهم ب ال أنت   .. يملونكالدوس على الخلن ال تكث  ر -524

 : المثل مضرب

حتى ال يملوه ويسأموا  ل من زيارته للمقربينق   ثَ أال ي   على مراعاةالشخص لحث يقال 

 .منه

 

 ر مجاديفي  ال تكس    -525

 : معنى المثل

مرة أخرى  الفرصةأو ما شابه ذلك ، ثم تلوح له  نسان في تجارة  عندما يخسر اإل

الوقوع في  ويحذره من ك ، ويأتيه من يثنيه عن ذل من جديد وضعالللنهوض واستعادة 

 الخسارة مرة أخرى . 

 

 لكل من يهب ط العزائم ويثني الشخص عن أمر يود القيام به .  يقال 

 

  ال تصير يابس وتنكسر وال تصير لين وتنعصر -526

 : معنى المثل

فال يكون متطرف لليمين وال للشمال  شيءفي كل  ينسان أن يكون وسطيجب على اإل

وسطه ، أاختار  و إال شيء  في  رَ ي   ما خ   -صلى هللا عليه وسل م -الرسول الكريم قال أن ي  و

 فهو أبرك ما يكون  .،   عتدال"؛ أي االالهون"وهذا ما يسمى بلهجتنا 

 : المثل مضرب

 .  كل شيءفي   يمنهج الوسطالللحث على اتخاذ يقال 
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 داف  يال تاخذنا بشراع وم -527

 معاني المفردات: 

 ميداف : مجداف

 وتتغلب علينا  تضغطال تاخذنا : ال 

 : معنى المثل

  تصبحضافية للدفع هنا إقوة تستخدم المجاديف كالشراع ثم  بواسطةعندما تسير السفينة 

ه  شب هنا وصاحب المثل  من الماء والهواء . شديدة   تتعرض لمقاومة  جدا  و سريعة   السفينة

 بقوة البدن واللسان .   خرينحقه من اآلتلك القوة بالشخص السليط اللسان الذي يأخذ 

 : المثل مضرب

 . خرين ه للنيل من حقوق اآلسالطة لسانقوة بدنه و يستخدمالذي للشخص يقال 
 

 من الناس   اءالخوف من هللا وال حي -528

 : المثل مضرب

 العامة أمام الناس . اآلدابيرتكب عمل مخل بالدين و الذي شخص لليقال 

   

 ال تترك الحبل على الغارب   -529

 معاني المفردات: 

 . الجمل رقبةما بين الس نام و هو المنطقة التي تقع الغارب : 

 : المثل مضرب

تربية األوالد وعدم إعطائهم  خاصة في، و كل شيء  للحث على الشد والحزم فييقال 

 .   شيءمطلق الحرية في كل 

 

  الصيام في رجب  ال يعجبه العجب وال -530

 : معنى المثل

برأيه ال يحيد  سلوب بعض الناس سلبي وحاد جدا  ، وتجده متمسك  أتجد أحيانا  تفكير و

خر على ك بسبب أنه يرى أنه على صواب واآلوذل ،قناعه من جهد إعنه مهما بذلت في 

لعلمهم   ،خطأ ، لذا ترى أغلب الناس يتجنبوا الخوض معه في الحديث والمناقشات

خر  وهناك مثل آ  ،من جهد معه يجابية مهما بذلوا إ سبق بأنهم لن يصلوا معه لنتيجة الم

 مطابق لهذا المثل يقول ) ال تنطبخ وال تنشوي ( .

 : المثل مضرب

مسك برأيه الخطأ  الصحيحة ويت واآلراء  االقتراحاتللشخص العنيد الذي تقدم له يقال 

 وال يحيد عنه .  

 

 

 



194 

 

 

 ال تردك إال يدك   -531

 : معنى القول

الصديق  ، وكان  للجميع الخيرالكرم وحب قديما  وال زال أهل قطر يتميزوا بالسماحة و

التي بينهما ،   الجيرةوالجار الطيب له عدة حقوق على جاره بحكم  على صديقهله حق 

  ضطرإذا افي تلك الفترة أن الجار أو الصديق  بينهم من صور التسامح السائدةو

فيسمح  قبل أن يأخذها جاره كان يستأذن  ،أو ما شابه ذلكفي عمل  الستخدام دابة جاره

المال ف) مرة أخرى فيها ستشيرني ال ت يقول له ،تقدير للجارالو  له ولكن زيادة في الكرم

أي ال يحول بينك وبين ما تريد مني شيء فكل ما أملك تحت  ( مالك وال تردك إال يدك 

 . تصرفك

 

تضرب له و، وتوافق يخصك شيء استعمالفي  الجار أو الصديقعندما يستأذنك يقال 

دون شاء ومتى ستطيع أخذها مرة أخرى  ) ال تردك إال يدك ( وتعني أنه ي هذا القول

 .    استئذان

 

 ر  ر وعندك الم  ال تشكي الض    -532

 معاني المفردات: 

 ر : المرضالض   

الم  آعالج ستخدم كمعقم وت، تفرزها أغصان أشجار معينة ،  ةطبي ةصمغي ةر : مادالم  

 البطن   

 : المثل مضرب

 نسان .  تخدام المر لكثرة فوائده لصحة اإلاقتناء واسلحث الشخص على يقال 

 

 ال خل وال عدم  -533

 مثل: معنى ال

 . ال أخالنا هللا من جودك ووجودك 

 : المثل مضرب

 ة .  لمساعدالمحبة واعندما يعرض عليك أحد األشخاص مساعدة من باب يقال 

 

 ال تسرف لو من بحر تغرف   -534

 : البحري المثل مضرب

 ماء الشرب . خاصة كل شيء ووالترشيد في استخدام  االقتصادللحث على يقال 
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 ول يا أخو مطر  ح  ل   -535

اقتبس هذا القول من قصيدة لمحمد الفيحاني يخاطب فيها صديقه أحمد بن علي بن  

 شاهين الكواري إذ يقول :

 لحول   يا أخو مطر    ماجور من كل ضيم 

 رحيم   مما جرى لك وضر    يرحمك رب 

 

 ضيم .  القد أصابه وعندما ترى صديقك يقال 

 

 الحقوق تبغي حلوج   -536

 : المثل مضرب

 .في طلب حقه وال يجتهد فيه تهاون لمن ييقال 

 

 ن صنته صانك وإن هنته هانك إنك  لسانك حصا -537

 : معنى المثل

وعن طريقه ، عما بداخله من خير أو شر اإلنسان  ربواسطته يعب هبة من هللا اللسان 

ده و  ن عَ إنسان هو من يتحكم باللسان فنسان مع من حوله من البشر ، واإليتواصل اإل

للمهالك ، والحديث  هالبذائة قادالسالطة وده على  و  ن عَ إد على ذلك وعلى قلة الكالم تعو  

ه صاحب المثل د شب . وق (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)الشريف يقول : 

من فوق  هعليه وأردا السيطرة فقدصاحبه ن أطلقه  إالذي الحصان  ن  سَ رنسان ب  إللسان ا

 .    هوطوع أمر هلجمه أصبح تحت سيطرتأن إو  ههره وقد يتسبب في هالكظ

 : المثل مضرب

ه على حفظ اللسان ولجمه من الخوض في أعراض الناس تحذير الشخص وحث  ليقال 

 يعنيه .وفي ما ال 

 

 ذانه  أ لسانه يلوط ا -538

 معاني المفردات: 

   ؛ أي يصل إلى أذنيه من طولهكناية عن طول اللسانذانه : أيلوط 

 

 يستطيع أحد مجاراته في الكالم .  لسليط اللسان ذو الصوت المرتفع الذي اليقال 
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 اللسان للشاعر والراس للقناص   -539

 : معنى القول

وا بتناول عشائهم يمسكوا  ءعشاء أو غداء وقبل أن يبدى وجبة عندما يجتمع أناس عل

اللسان إكراما   له قدمواه نبرأس الذبيحة ويقطعوا اللسان منه فإن كان بينهم شاعر يعرفو

 ن لم يجدوا تناوله أحدهم . إف ؟هل من بيننا شاعر ؛ن لم يعرفوه بينهم سألواإو ،له

 

 العشاء أو الغداء . اعر على وجبة حينما يراد إكرام الش يقال 

 

 ر النفوس لفلوس تغي   ا -540

 : المثل مضرب

 ع على من حوله بسبب هذا المال . ف  رَ تَ عندما يرزق متوسط الحال بمال وفير ويَ يقال 

 

 اللقمه الغريبة حلوة   -541

 : معنى المثل

يأتيه طعام   وفجأةمن الطعام ،  اليومية على نوع معين اتهمتعود في وجبن الشخص الإ

أن طعمه ونكهته  بعد تناوله يحسبالفعل فإنه  غريب من أحد الجيران أو األقرباء ، 

ربما يكون من نفس نوع الطعام الذي يتناوله كل يوم  أن الطعام الغريبمختلفة مع العلم 

بب اختالف نوع البهارات  طريقة الطبخ قد تختلف قليال  ، بسولكن الفرق هنا هو 

 .  ما شابه ذلكالمستخدمة، أو 

 : المثل مضرب

 يتناول الشخص وجبة طعام غريبة مرسلة من أحد الجيران أو األقرباء  عندمايقال 

   ها .ويستحسن

 

 ظم  لك اللحم ولنا الع -542

 : معنى القول

قريب كان الشخص يحرص على تعليم أبنائه في المدارس لذا يدخله  قديما  وإلى وقت  

لكم  ، الولد ولدكم " فيها ، وأول ما يتلفظ به للمعلم أو المدير في ما يخص ولده هي كلمة 

موه بشتى الطرق وعاقبوه على الخطأ والتقصير في ، بمعنى عل    " اللحم ولنا العظم

 مناطق اللحم فقط وليس العظم . 

 

 .   ابنهلمعلم عندما يطلق ولي األمر له الحرية في تعليم وتأديب ل يقال 
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 ست في الشواهين  كان الحباري تفر    زود ، ر  غ  من ص  على ر خذ ب  من ك  لو  -543

 معاني المفردات: 

يه حجام مختلفة يجيد التخفي والتموأمفرد حبارى ، وهي طائر مهاجر ذو الحباري : وال

رمز صحاري الجزيرة العربية وهو  ويعتبر طائر الحبارى  حساسه بالخطر ، إعند 

،  الطريدة األولى والتراثية للصقارين وهو يشكل التحدي الكبير لهم ولصقورهم

 يعطيهم اإلحساس بالفخر والنصر.لها واصطياده 

صغير الحجم وشديد  ، ن ، وهو نوع من الصقور الجارحة الشواهين : والمفرد شاهي

 .   على فرائسه البأس

 س ، أي استقوى عليه وفعل به األفاعيل . صلها تفر  أست : وتفر   

   :معنى المثل

قد ال تلقي له بال  ره ، وكم من صغير  غَر الحجم أو ص  بَ أن العبرة هي باألفعال وليست بك  

عند األزمات تجده شرس ويتفوق على من يكبره حجما  بعدة مرات ، وصاحب   ن  ولكَ 

يعرفه أنه صغير الحجم  في طائر الشاهين الذي يبدو لمن الد هذه الصورة  المثل جس  

البأس عندما يتعارك مع الحبارى  وشديد   فهو شرس   ،الحقيقة هي غير ذلك ن  وجبان ولكَ 

 بالحجم عدة مرات .  تفوقهالتي 

 : المثل مضرب

 صغير .  وما هبكل   واالستهانة االزدراءللحث على عدم يقال 

 

 ا تم في الوادي شجر  م ..ر ج  لو كل من جا ون   -544

 معاني المفردات: 

 تىأجا : 

 شجر الر : قطع جَ ن  

 : المثل معنى

النجارة لها معناه أن و، دول الخليج العربينواحي في قطر وفي كافة  مثل معروفالهذا 

 مختصيها ولو أدخل كل واحد نفسه في النجارة ستنتهي األشجار الموجودة في الوادي

 ل . مهنة النجارة ويفسد الوادي الجميوهذا سيفسد 

 : المثل مضرب

 بكل عمل وهو على غير ذلك . تامة أنه على معرفة عي لكل من يد  يقال 
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   هبي عمير كان شق جلو يدري  -545

 المفردات: معاني 

 يدري : يعلم

 سم رجل اعمير : 

 شق : قطع 

 جيبه : الثوب من األعلى

   :المثل مضرب

ال يعلم صاحب المشكلة الكبيرة عندما يأتيه من يهون عليه مصابه وهو على لسان يقال 

 .  أن ما خفي منها هو أعظم

 

 لو فيه خير ما عافه الطير   -546

 معاني المفردات: 

 عافه : تركه

 : المثل مضرب

   . قد استغنى عنه صاحبه ، ورديء ال خير فيه عندما يجد الشخص شيءيقال 
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 على العنة تلقى الصيد فيها  د  و   لي فاتك الصيد ع   -547

 معاني المفردات: 

 رجع إ:  د  و   عَ 

مائة سم تقريبا  ، وهو على شكل هالل يصنع  بارتفاعة : جدار مؤقت في الصحراء ن  الع  

من أغصان الشجر والحشائش لكي يحتمي من يتمترس خلفه ليال  أو نهارا  من شدة البرد 

 عدة خيم أو عزبة مؤقته . أما والرياح ، أما العنة الحديثة فقد تكون 

 تلقى : تجد

 الصيد : يعنى بها صيد البر 

   :معنى المثل

 المثل قد أقتبس من بيت الشعر الذي يقول :يبدو أن هذا 

 ة ترى الصيد فيها  ن   على الع   د  و   عَ    .. حالفك صيد   وال صرت قناص   ال 

ة مع أول  ن   اص الذي يغادر الع  وهذا المثل يصف ويحاكي حالة القن   . والعكس صحيح

  ا  لعنة منكسرإلى افيعود  ءبشيالصباح بحثا  عن صيد وينقضي النهار كله دون أن يوفق 

 وفير .   وا بصيد  ق  ف  قد وصلوا قبله وو    ،الصيادين "؛القنوص"خالي اليدين فيجد زمالئه 

 : المثل مضرب

   في عدة أوجه منها :يقال 

قال ، وي لقنصإلى االغير موفق فور خروجه من العنة  لممازحة وشحذ همة الصياد

د إلى  وعوي،  دركه يما ولم  شيءالسعي في طلب  اء منعيإلصاب الشخص اكذلك إذا أ

 .    األسباب مرة أخرى لهالراحة حتى تتهيأ 

 

 لي طالت بارت   -548

 معاني المفردات: 

 عن موعده  الشيءنجاز إطالت : تأخر 

 بارت : فشلت

 : معنى المثل

ه  عمل ما ، ومضت فترة من الزمن ولم ينجز إلنجازإذا أعطاك شخص موافقة شفهية 

 .  شيءز ولن تحصل منه على نجَ ، فثق بأن هذا العمل لن ي   لك

 : المثل مضرب

عدم  كتشف ي على طلب ما وبعد عدة مراجعاتشفهيا  بالموافقة الشخص غ ل  بَ ي  عندما يقال 

 به .  مما وعد شيء نجاز أيإ
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 صفا لي القمر ما علي من النجوم  لي -549

 : معنى المثل

ال يوجد ارتباط وثيق بين الشخص العادي والنجوم وال تنعكس على حياته اليومية  

ها عنه على عكس القمر القريب منه والمرتبط به في معرفة عدد األيام فهو أنيس  عد  لب  

لذلك ومن دون شك فمحبته  ،هم العشاق والشعراء عند اكتمالهالليل في الترحال ومل

 .  ، وكذلك يقال عن " صفاء مودة المحبوب "تطغي على كافة النجوم

 : المثل مضرب

كذلك   يقال المثل، وصديق مخلص  هويبقى ل الشخص عن األصدقاءعندما يتخلى يقال 

 حرصا  على سالمة المحبوب .  

 

 هلها أ ان ما لها إال ط  لب  ا  الحلقةصكت   يل -550

 المفردات: معاني 

 وصلت نهايتها صكت :  

  دابةال سفل رحل أفي  تقع يةحديد: حلقه  الحلقة

 وما يحمله الدابة لتثبيت رحلمن القماش أو الجلد يستخدم  البطان : حزام

 : معنى المثل

حكام عن طريق الحلقة والبطان  إد بش  وي   الدابةداد أو الرحل على ظهر عندما يوضع الش   

 . أحمالفال يمكن لهذا الشداد أن يميل أو يتحرك من مكانه مهما وضع عليه من 

 : المثل مضرب

وينجده أحد   ،المساعدةيطلب وال خالص منها كبيرة يقع في مشكلة  لى لسان منعيقال 

 المقربين له .  

 

 خاله   قال  كل الدواسر خواله ، وكل ما شاف منهم جيد   لي صاحب   -551

 : المثل مضرب

 عي بأنه خاله .    بيلة خواله ويد  د من قلكل من يتفاخر بالجي يقال 
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 لي فات الفوت ما ينفع الصوت   -552

 معاني المفردات: 

 لي : إذا

 فات : انتهى

 الفوت : الحدث 

 الصوت : الكالم 

 : معنى المثل

إذا وقعت المشكلة وأصبحت حقيقة فال فائدة من الندم وكثر الكالم فال يسعك هنا إال 

 الرضوخ للواقع والقبول به . 

 : المثل مضرب

بشكل   خسرهمال قد فقد أو  فقد عزيز عليهعلى أو يندم شخص يتحسر عندما ترى يقال 

 نهائي .  

 

   فيها المحل وال السكين ث  ر   الستين ال ي   ت  ل  ص  لي و   -553

 معاني المفردات: 

 ثرؤيرث : ي 

 الجدب المحل : 

 : معنى المثل

بسبب أنه  من أحد األغنياء   يعتبرمن الغنم   ان رأس  يست الشخص الذي يمتلكقديما  يقال أن 

لديه  لبانها وأصوافها وسيتبقى ويقري ضيفه وسيستفيد من منتجات أ سيبيع منها ويأكل

ن من لديه القليل من الغنم  على مدى الوقت ، وعكس ذلك يكور بسبب التكاثر منها الكثي

األغنام  ، وحقا  كما يقال أن مرض أتى عليها بالكامل أكل منها أو أصابها  نالتي إ

 اء .  نَ عَ ى وقلتها نَغ   كثرتها

 : المثل مضرب

 بالقليل  .  االكتفاءمنها وعدم  االستزادةعلى قناع مربي الماشية إلحث ويقال 

 

 لي حبيت أكرم ولي بغضت أكرم   -554

 : معنى المثل

يعتني بها بشكل أن  هبل فعليألغنام أو األبقار أو اإلمن اسواء  هماشيتالشخص إذا أحب 

كلما أكرم الشخص ماشيته التطبيب ، ووالطعام والشراب جيد ويكرمها من ناحية 

بغضها وأراد التخلص منها فعليه  ، أما إذا أكرمته بكثرة لبنها ولحمها وعددهابالطعام 

  من يرغب في شرائها عند البيع .تسمن وتطيب وتسر حتى كذلك أن يكرمها 

 : المثل مضرب

 .  لماشية في حالة المحبة والبغضاطعام إكرام وللحث على إيقال 



202 

 

 

   كل الناس اكرام صراملي جا وقت ال  -555

 معاني المفردات: 

 لي جا : حين يأتي

 حين تنضج  ثمار النخيل جنيالصرام : 

   :معنى المثل

، وفيه يبدأ  الذراع  "؛المرزم"نوء تقريبا يبدأ  يوليو شهر نهايةفي فصل الصيف ومع 

منطقة خاصة في شبه الجزيرة العربية و في و الرطبوجني البلح أج موسم نض

عند المزارعين سمى وتلك العملية تاألحساء والقطيف في المملكة العربية السعودية ، 

وفي وقت واحد  بكميات كبيرة ج الرطب ينض وفيه ، "الصرام"أو   "الخراف"وقت 

وسم الشتاء ، وما تبقى منه  ملبيعها في  منه كميات كبيرة تقريبا  ، فيدخر المزارعون

 . على األقرباء واألصدقاء  يوزع كهدايا خراع بعضه والبعض اآلبَ ي  

 : المثل مضرب

موسمية متوفرة بكثرة   علَ س   هدايا على هيئةال يتهادونالناس   كثير من عندما ترىيقال 

   عند أغلب الناس . 

 

   كفاكالي جاك من اشفاك ما جاك من  -556

 : معنى المثل

 ،للقيام بمهمة صعبةينتدبه له رجل لكي يستأجر الشخص أن أحيانا   تضطر الظروف 

يتبين للمستأجر أن الرجل الذي  مهمة ويعود منهاإلى ال بعد أن يذهب الرجل لكن و

أفضل منه   رجل آخر رمما يضطره الستئجا،  أرسله لم يحقق الهدف بالشكل المطلوب

، وهذا المثل ينطبق  عندها يقول المستأجر هذا المثل وينجز له مهمته على أكمل وجه ، 

 .  (اندب ارجال وال تندب دراهم )لقائل مع المثل ا

 : المثل مضرب

 تمنى . يويتم المهمة بأفضل مما  عنه ال  للقيام بعمل ما بدرجل شخص ال يندبعندما يقال 
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   نا وناقتي ما علي من رفاقتيأ  ت  م  ل  لي س   -557

 معاني المفردات: 

 : نجيت  ت  م  لَ سَ 

   الطريق رفقاءرفاقتي : 

 : المثلمعنى 

بر البحر  ما بواسطة السفن عإخر آمن مكان إلى نقلوا ي  الناس والبضائع أغلب قديما  كان 

للسلب خر وآ بين حين   تتعرض ، وكال الوسيلتين كانت عبر الصحراءبل أو بواسطة اإل

بنفسه أنه لو نجى  يقولأراد أن ل قطاع الطرق ، وصاحب المثل هنا بَ من ق  والنهب 

التي تركها ورائه  هذا بالنسبة له غنيمة والقافلة ف رققطاع الط شرمن ناقته التي يركبها و

وال شك أن هذا المثل يتناقض مع  وال جمل .ناقة فيها  له ن ليس أل ،بها شأن له ليس

عاداتنا وتقاليدنا العربية األصيلة التي تحث الشخص على الدفاع عن المال والعرض  

 واألقرباء كذلك . 

 : المثل ربمض

 له وألصدقائه ، بنفسه وماله من مشكلة كبيرة حدثت على لسان من نجا وحيدا  يقال 

 .   في األنانية وحب الذات  ،كذلك ،قال وي

 

 ك العواي  غتر   يما  ق  ك الر   لي اغتر    -558

 معاني المفردات: 

 فت عنك معالمه تخوا ،استتراغترك : 

    الضحلة المياه:  ق  الر    

 كسار األمواج على الحيد البحري العواي : ان 

   :معنى المثل 

من  ة  كانت قريبأسواء منطقة جديدة عليه بالقرب من  المتمرس  السفينةيمر قائد  عندما

هنا  ف ؛منتظمةغير عالية و موجحركة عليها ويالحظ ،  هنع ةبعيدكانت أم الشاطئ 

بتغيير  يقوم فوخطرة  منطقة ضحلةأن هذه ال ،من واقع خبرتهو ،قائد السفينة يعرف

 للحفاظ على السفينة وما عليها . فورا   مساره

 : البحري المثل مضرب

 . الضحلةفي المياه  سفينته علق تعندما لقائد السفينة يقال 

 

   ك رمضان بالطول اخذه بالفطورالي خذ  -559

 : المثل مضرب

ومتنوعة من الطعام لكي  على تناول كميات كبيرة لحث الصائم عند الفطور يقال 

 .   يعوضه عن الجوع الذي أصابه طيلة النهار

 



204 

 

 

   رعى دونه اذكروا لك المرعى الي  -560

 : المثل مضرب

نحو المناطق التي ذكر فيها الربيع بماشيته  على عدم التوجه  الماشية صاحبلحث يقال 

  ،لكوكذ ،خريناآلالرعاة  مع االحتكاك لتجنبعي التي دونها ، وذلك بالمرا واالكتفاء

 .  اهدي إلى فقدانمما يؤ ،خرباآلبعضها  الماشيةللحد من تداخل 

 

 قرونها  البقر على   تلي حج -561

 : معنى المثل

،  رجلهه وإنما على أقرون بواسطةال يمشي على األرض  البقرأن  من المعروف

   . ث أي شيء يستحيل حدوثه بحج البقر على قرونهاه حدووصاحب المثل هنا شب 

 : المثل مضرب

   وقوعه . رجىلداللة على استحالة وقوع األمر الذي ي  للتعجيز وليقال 

 

  الهاو آت الرعيان ابشر بولي قل  ، عت الغنم الرعيان ضا  تلي كثر -562

 معاني المفردات: 

بالمواشي للمرعى ويتكفل  الرعيان : والمفرد راعي أو راع ، وهو الشخص الذي يذهب 

 وحفظها  برعايتها

 ، هي التهنئة برجوعها سالمة  سالمة مأواهاإلى والها : رجوع األغنام آ

 : معنى المثل

من تلك  فثق بأن جزء  ، كثر من راع  أ عليه  وجعلغنام من األ قطيع   ى الشخصذا كان لدإ

كل  عتمادبا وباألكل أو الحديث أانشغاال  إما  ،عود بسبب غفلة الرعاة عنهاتن لغنام األ

ستفقد  عاتها إذا غفل عنها ر  ، واألغنام شراف عليها خر في مراقبتها واإلمنهم على اآل

هذا المثل  منها . و الذئب سوف يأكلسرق أو أو ست بسبب اختالطها مع أغنام أخرىإما 

  على كثير من نواحي الحياة اليومية . ينطبق

 : المثل مضرب

ويخسر بسبب الخاص  هيضع صاحب العمل أكثر من مسؤول على عملعندما يقال 

 .  هوتنفيذعلى العمل شراف  اإلخر في منهم على اآلواحد اتكال كل 
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 ضامك الدهر    ما عينيلي حبتك  -563

 معاني المفردات: 

 اإلذالل والظلم الضيم : 

 ألف سنة خروفي معنى آن الطويل ،ازمالدهر : ال

 : معنى المثل

  اذإوفي عموم شبه الجزيرة العربية ومعناه هذا المثل متداول بشكل كبير في دولة قطر 

،  سيكون موضع اهتمام من يحب  هفثق بأن  ،بإخالصخر شخص آأحب ما  شخص  

قع في ال يترك من أحبه ي المخلصالمحب ومن جور الزمان ،  من  عيش في مأيسو

 وتخطيها . تحمل الصعابعلى  دهالمهالك والصعاب والذل بل سيساع

 : المثل مضرب

سهولة  بكل ل محبيه بَ من ق  ذ ف  نَت   خرآ شخص الحاسد عندما يرى طلباتعلى لسان يقال 

 .  ويسر

 

 في شليلك  حطه لي عطاك الشيخ مرق  -564

 المفردات: معاني 

 الشيخ :  األمير

 هأو طرفالثوب  حضنشليلك : 

 : معنى المثل

الهدية المقدمة من األمير ال  في ثوب ، و يسول وعاءمن المعروف أن المرق يوضع في 

ة محبالو رضاالعلى فقبول الشخص لها هو دليل  ،ل سواء قلت أم كثرتقبَ بد وأن ت  

 .   واالحترام

 : المثل مضرب

 .   هوعدم رد   ،العطاء المقدم مهما كان قليلللداللة على الرضى وقبول يقال 
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 ا  ارن  ا وال على د  ان  رع  ليته على م   -565

   :المثل معنى

ولم يصب  ، في المدينة أو القرية  دار صاحب المواشي سواء كانعلى المطر نزل إذا  

من ذلك ويتمنى صاحب الماشية هنا يتأثر ،  في الصحراءه ماشيتالموقع الذي ترعى فيه 

ستفيد  يألنه لن ،ولم يصب داره التي بها ماشيته لو أن هذا المطر قد أصاب المراعي 

 .  هناك اشيةالماألرض وبقدر ما ستستفيد منه  ه هنامن

 : المثل مضرب

وال يصيب   دارهم  على لسان أصحاب المواشي حينما يصيب المطر المدريقال 

 المراعي المجدبة والشجر .  

 

 رقبتي رقبة بعير  ليت -566

   :معنى المثل

، مما  رقبةتقع في أسفل الصوت الالتي يصدر منها حنجرة البعير من المعروف أن 

 ةأن تكون له رقب تمنىصاحب المثل يعني أن هناك مسافة كبيرة بين الحنجرة والفم ، و

بالكلمة غير المرغوب فيها ويثمنها   اإلمساك الجمل حتى يتمكن منذلك طويلة كرقبة 

 م القطرية التي قيلت في هذا :  كَ قبل خروجها من الفم . ومن الح  

 قالت الثانية أبي يثمنها قبل ال تقع . فأبي يشق ويرقع ،  الفتاةقالت 

 : المثل مضرب

ويصيبه الندم على ما بدر  ،غير سوي أو حديث   لكل من يتفوه أمام الناس بكلمة  يقال 

 .منه
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 ة ر  اي  الب   نسولهاا  تضرهاخيارها  اما يضر القوم قتل  -567

 مضرب المثل: 

يشهد لها ولمن فيها بالخير  لقبيلة  سفيه يرجع نسبه شخص أمامك ترى   حينمايقال 

 .   الحميدة همأخالقو همعاداتأفعالهم وبال يتحلى وهو والصالح 

 

ش  ال قطيع من الضان كل ما كبر كباو ،ما ينفعك في دنياك إال النخل والزراعة  -568

 على هذا وتقول ينفع لساعة  ال إمرأة بنت خير اتحط هذااو ،باعه 

 مضرب المثل: 

 تلك النصائح .والعمل بللحث على التمسك يقال 

 

ا    ولي  -569  غرقت ما يفيد فيها النزافي  اما ينفع الطبعان لي قال ور 

 . "فيها النزافي  فادما  ت  ف  ر   غ  ن وكذلك يقال " إ 

 معاني المفردات: 

 الطبعان : غرق السفينة 

ا :   خر  اآلعلى ظهر السفينة لكي يتجمعوا على الطرف    مصطلح يطلقه النوخذة للبحارةور 

أثناء  في  لطعان ( وهو التوازن، ويكون ذلك  االمقابل لميالن الشراع، ويقوموا بعملية )  

 إبحارها في الرياح النشطة. 

 النزافي : من النزف وهو استخراج الماء من جوف السفينة 

 : البحريمضرب المثل 

 .  شيءأي  ع األمل في رجو الشخص عندما يفقديقال 

 

 إال مرتك وولدك وثورك من بقرتك  ما ينفعك -570

 مضرب المثل: 

 .  الصعبهفي اللحظات  ألحد المقربين منك عندما يقوم بمنفعتكيقال 

 

 بين عاقل ومجنون  ما ينشق ثوب   -571

 مضرب المثل: 

 .  بنتائج طيبة ويظهر مجنونمع التوافق التفاهم و ال يستخدم العاقل الحكمة في عندمايقال 
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  م بخيل د  خ  ما ي   -572

 : معنى المثل

بالمجان مميزة   خدمة   هيخدم يجد أحد   لن أينما ذهب في العالممن المعروف أن الشخص 

دفع ذلك المبلغ سينظر له  وإن قصر في ،أو الموظفللعامل  قدمهيأجر  مقابل إال

 وهذه سنة هللا في خلقه .  ،مرة أخرى هلخدمتأحد لن يأتي و بازدراء

 مضرب المثل: 

 للبخيل الذي يشتكي من عدم مساعدة وخدمة الناس له .  يقال 

 

 ما يحك ظهيرك إال ظفيرك   -573

 معاني المفردات: 

 يحك : يهرش

 ظهيرك : تصغير كلمة ظهر 

 ظفيرك : تصغير كلمة ظفر 

 : معنى المثل

فلن يجد أفضل من    جسمهعندما يحس الشخص أنه بحاجة لهرش منطقة معينة في 

 أظافر يده التي ستستدل على تلك المنطقة وتعالجها بالشكل األفضل .  

 مضرب المثل: 

سوى أقرب المقربين  ويساعدهيقع في مشكلة وال يجد من ينصره  على لسان منيقال 

 ه .  يلإ

 

 ما يسبك إال اللي يحبك   -574

 المثل: مضرب 

على لسان الصديق عندما يبرر لصديقه سبب انتقاده البناء المبني على المصلحة  يقال 

 أمام الناس . 

 

 ير طيره  يط  اما  -575

 مضرب المثل: 

 يه باللهجة المحليه  وهو ما يطلق علالذي يصيب الناس بعينه.  للشخص العائنيقال 

 . هدفه . وأكثر ما يقال في العين يخطئللماهر بالرماية الذي ال  يقال وقد ،) الن  ظال (
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 ما يمدح السوق إال من ربح فيه   -576

 : معنى المثل

فهذا يدل على أن هذا التاجر ،عندما تجد تاجر يمتدح السوق ويمتدح البيع والشراء فيه 

 السوق والعكس صحيح . ذلكقد ربح من البيع في 

 مضرب المثل: 

أنه سبب في تحقيق مصالحه حتى لو لم يكن على غير   ىر في مدح من يركث  ي  لمن يقال 

 ذلك .

 

 ب  ال  مط  اما يضيع حق وراه   -577

 مضرب المثل: 

  من أثر المتابعة والمطالبة ه ثم استرده بعد فترة من العناءحق   بَ ل  لسان من س  على يقال 

 .   المستمرة

 

   ه  ر  ف  من ات   ه  ر  د  ما يعرف س   -578

 المفردات: معاني 

 ه ، والصدر المقصود به هنا صدر السفينة  صدر سدره : 

 اتفره : مؤخرة السفينة

 : البحريمضرب المثل 

 س خرية  من الشخص الجاهل الذي تصدر منه أفعال غير الئقه .يقال 

 

   ما يعرف كوعه من بوعه -579

 معاني المفردات: 

 إبهام اليد . العظم الذي يلي وهو  والجمع أكواعواألصل ك وع  :كوعه : 

م  الب وع  : والجمع : أب َواع  . وهو   .  في القدمب َهاَم إصبع اإليَل ي الذي عَظ 

 : معنى المثل

 ، على التمييز بينها وعدم قدرته  باألمور على جهل الشخص هذا المثل يعد دليال  

 يقول :  في هذا المثل قوال   دَ رَ ووَ 

 والرسغ ما وسطرسوع ي الخنصره كلعظم يلي اإلبهام كاوع  ومايو

 ط بوع   فخذ بالعلم واحذر من الغلب ب  وعظم يلي إبهام رجل ملق

 مضرب المثل: 

 ه . للشخص الجاهل باألمور والذي ليس له معرفة وكفاءة باألمر الذي يتوال  يقال 
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 ما يحرك الرابضة   -580

 معاني المفردات: 

 الرابضة : الشاة الرابضة ونحوها .

 مضرب المثل: 

  ال يسر وال يضر.  الذي للشخص الكسول يقال 

 

 ما يظن بالسوء إال فاعله   -581

 مضرب المثل: 

 .  منه بريءجزافا  وأنت   اسوء   للرد على من يظن بكيقال 

 

 بك ظهر   د  ش ن  ما ي   -582

أو ما شابه ذلك وال يجد  من محنة   إلنقاذهعلى لسان من يلجأ إلى قريب أو صديق  يقال 

 أي ما يستند عليه .  ؛ مساعدةمنه 

 

 و ل  ما عليها د   -583

 معاني المفردات: 

  ، أو إناء معدني .جلدي خاص بسحب الماء من البئر  الدلو : إناء

 االستهزاءمن باب ، وعادة يقال  السفيه الشخص يفعله ما االهتمام بما يقوله أولعدم  يقال 

 غير المباشر. 

 

   اح سب  قيل ما كل من طب البحر  -584

 : البحريمضرب المثل 

 .  بكل عمل وهو على غير ذلك تامة   أنه على معرفة  لكل من يدعي يقال 

 

 ما أغلى من الولد إال ولد الولد   -585

 : معنى المثل

عندما يكبر الولد وينجب لكن األم ، و عند خاصةالولد عند والديه و محبةيعرف منا  كل  

  بعضتزيد في ولمحبة والدهم بل  اامتداد  وتعد  كبيرةعند جدهم  تهمتصبح محب له أوالد

 .  عن ذلك األحيان

 مضرب المثل: 

َ ي    عندماأحد الجدين على لسان يقال   ل عن سر حبه وتدليله لحفيده .  سأ
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 ه األرض  ت  ل  ب  ا من السماء اق  ما ج   -586

 مضرب المثل: 

 يمان بالقدر خيره وشره .  للداللة على اإليقال 

 

   الذبانةما تحط على خشمه   -587

 : معنى القول

أنفه لألعلى وال يرى  ا  فتراه دائما  رافع ،بعض األشخاص يصيبهم الكبر والغرور بالنفس

ال تجد طريق لها   نالمتكبريمن هو أدنى منه حتى الذبابة التي يسلطها هللا على أنوف 

 للوصول ألنفه . 

 

 .  غير طيبة خبثة   الذي يتعامل معهم بنفس   ،للشخص المتعالي على الناس يقال 

 

 قبل يومه  د يموتح  م   -588

 معاني المفردات: 

 محد: ال أحد 

 مضرب المثل: 

 يمان بالقدر .للداللة على اإليقال 

 

 طاهر  كلب  ما في الكلب  -589

 : معنى القول

شعره، كقول   ىنجس كله حتأنه  أحدها ؛في الكلب ثالثة أقوال معروفة  أهل العلمقال 

ريقه، كقول مالك في   ىأنه طاهر حت والثاني  ،الروايتين عنه  إحدىالشافعي، وأحمد في 

ي حنيفة أن ريقه نجس، وأن شعره طاهر، وهذا مذهب أب :والثالث ،لمشهور عنها

فإذا أصاب الثوب أو   ؛أرجح األقوال  هوو ،عن أحمدفر يخأما القول األالمشهور عنه، 

 ة شعره، لم ينجس بذلك، وإذا ولغ في الماء أريق.البدن رطوب

 مضرب المثل: 

 .  أو ملة أخرىائفة  طمن شخص ينتمي ليصدر فعل مشين  الشخص رىيعندما يقال 

 

 جربت غيري   ليما تعرف قديري إال  -590

 مضرب المثل: 

 .  وخبرة منه مستوى   أقل   خرآ شخص  ه ستبدل بي  عندما في العمل  على لسان الخبيريقال 
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 عشاه إال من علة في حشاه   يعافحد  م -591

 معاني المفردات: 

 محد : ال أحد 

 يعاف : يترك

 علة : وجع أو مرض داخلي 

 حشاه : نفسه

 مضرب المثل: 

 . شرابالطعام وعن سبب الزهد في ال لَ وس ئ  ،  عضال على لسان من أصابه مرض  يقال 

 

 ما تقوم موجة إال وراها هوا   -592

 : معنى المثل

تهب  التي  الموسميةهبوب الرياح  مواعيدجيدا   نيعرفو الغوص سفنربابنة قديما  كان  

ورثوها من  التي اكتسبوها و الطويلة العملية من واقع خبرتهمذلك و ،على المنطقة

من األولى   ؛شاراتإعدة مالحظة بتلك الرياح عن طريق   نيتنبؤوقد كانوا ، و  سالفهمأ

التي   ةلتقلبات المائية المفاجئا لهم التي تصفالغاصة مشاهدات عبر وتأتيهم  ،ع البحرقا

أمواج  مالحظة  وأ ،الرؤيةفي  وصعوبةالماء  في  حدوث عكر مفاجئك ؛تحدث في القاع

، أما  وتجعله غير مستقر في مكانه  باستمرار تشد وتدفع الغواص معتادةغير  قاعية

سماء غير صافية  الربان  يالحظوذلك عندما  ،من على سطح البحر فهي الثانية اإلشاره

ال و ،أكثرأو قبل هبوب الرياح بحوالي ساعة عادة تأتي  متباعدةموجات عريضة و

 البحر. علوم في  درايةو خبرة له الربان المتمرس الذي  سوىبها  يشعر

   :البحريمضرب المثل 

 على حدوث أمر ما بوجود مسبب لذلك .  لالستدالليقال 

 

 ة في وجه الصاحب  اش  م  خ  ب  احنا اما  -593

 معاني المفردات: 

 حنا : لسنا اما 

 خماشة : خربشة وجرح الوجه

 الصاحب : الصديق 

 مضرب المثل: 

، ولسنا ممن  من عطاء لصديقه الصديق قدمه يعلى القبول والرضى بما  لالستدالليقال 

 .  لألصحاب باألقوال أو األفعال  ي سيء
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 ما عقب العود قعود   -594

 معاني المفردات: 

يحطب من سيقان    ، اطيبة أثناء احتراقه ةرائح اصغيرة من الخشب له د : قطع  العو

سيا كالهند وبورما وكمبوديا آتقع في غابات جنوب شرق  ،خاصة  ةوجذوع أشجار معمر

رخيص الثمن ، بعد وضع  الرديءغالي الثمن ومنه اليزيا وغيرها ، منه الجيد لوما

،   ةرائحة طيب احترق وتخرج منه" على الجمر الهادئ ي    ةصغيرة منه " كسر ةقطع

أثناء  في  العود بأنه بخور الرجال يتطيبوا ويطيبوا ضيوفهم منه في المجالس و فَ ر  ع  

م عادة قبل نهاية الزيارة بقليل حيث  د  قَ المناسبات واألعراس ، والعود في المجالس ي  

   الناس بأن ال قعود لهم بعد تقديم العود .  من اعتقد كثير

 مضرب المثل: 

لعود ويطلب منه مضيفه التريث قليال وعدم ضيف عندما يتطيب باعلى لسان اليقال 

 بالمغادرة .  االستعجال

 

 ما تكبر إال السمادة   -595

 معاني المفردات: 

 تكبر : تعلو وترتفع 

، وهذا القول مأخوذ  من السماد   القمامةالمكان الذي يجمع فيه روث البهائم والسمادة : 

 ويزيد تراكمها مع مرور الوقت ويكبر حجمها 

 : معنى المثل

نازل  برفع القمامة من الم المختصةالجهات  أن تكلف الدولةالحديثة وقبل  بناء المدنقبل 

) السمادة ( ، وكان لكل   باسممخلفاتهم في مكبات معروفة  نكان العامة يرمو،واألحياء 

صاحب أقرب منزل   سمباالحي أو  باسم سم ذلك المكب ا حي مكبه الخاص ، وقد يرتبط

 له ، ويقال سمادة فالن من الناس وهكذا.  

 مضرب المثل: 

 للشخص المتكبر والمتعالي على الناس . يقال 

 

   نهعي ما مات إال بلق  -596

 معنى المثل: 

جمد في مكانها حيث تعن الحركة وت ء جسمهتتوقف كافة أعضا الشخصعندما يموت 

على وضعه  لبقي  المطلوبكل الشوتمديده بعينيه  إغماضبن لم يسارع أحد إ،و قبض

األمر الذي قد  ، في ما بعدغالقهما إ وصعب، عيناه مفتوحتان الذي قبض فيه ولظلت

 منذ فترة طويلة . على وفاة الشخص  تخذ دليال  ي  

 مضرب المثل: 

 الميت قد توفي منذ فترة طويلة . على أن والداللة للتأكيديقال 
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 ما على البلوى إال الصبر  -597

 معاني المفردات: 

 البلوى : المصيبة 

 : معنى المثل

يجب أن يكون  فأو غير ذلك  ولدالأو  مالال أو  نفسالفي   ماإذا أصيب الشخص بمصيبة  

بد  تحان للعما المصائب والبالءف، للشرع  اوموافق  ،صحيحا  حيال ذلك  ا  تصرفتصرفه 

 .ارًّ وإن كان م   الذي يجب تقبله هي كالدواءو  ،من هللا له  عالمة حبًّ و

 مضرب المثل: 

 .  هار  كَ في الحث على الصبر في المَ يقال 

 

 ت إال على حوارها  ن  ح   ما ناقة   -598

 معاني المفردات: 

 حنت : من الحنين وهو صوت الناقة

 غة الفصحى يسمى " فصيل " لباللهجة المحلية ،و بال الناقة بناهو :  "الحوار"حوارها : 

 مضرب المثل: 

 نسان لبني جنسه أو عندما تحن األم وتشتاق لمالقاة أوالدها .عندما يحن اإل يقال 

 

 ال يبغي الغفران  إما صلى المصلي  -599

 : المثل مضرب

 . ثوابمل وينتظر من ورائه األجر والللشخص األجير الذي قام بعيقال 

 

   يهن أم العيال عيشة وال مرقد   دما عن -600

 ي . ق  أي ش  ؛ (يج  الوالدين ش  )ويقال  

 معاني المفردات: 

 عيشة : الطعام

 مضرب المثل: 

 .   بأبنائهاورحمة  اقلة المعيشة إيثار  من السهر وتعاني  على لسان األم عندمايقال 
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 ما لك اال خشمك لو هو عوي   -601

 : معنى المثل

نسان  إير والمستقيم والمعوج فيتقبل كل منها الطويل والقص مختلفة   ا  نوف أخلق هللا للناس 

جزء منه وال  أصبح ويصبر عليه مهما وجد منه من معاناة ألنه  ،وضعية أنفه كما هو

ي تأتيه مذمة من أحد ه صاحب المثل الشخص الذالخالص منه ، وقد شب  مناص من

نه ألجراء قاسي ضده إأي  ألنه ال يستطيع اتخاذ باألنف األعوج،  ،بر عليهاأقربائه ويص 

 منه .  جزء

 مضرب المثل: 

ويضطر  ، مع الناس خريسيء التصرف بين حين وآ لديه قريب  على لسان من يقال 

  المشاكل .تلك أن يسانده ويخرجه من التي بينهما بحكم القرابة 

 

 بولد   ه  ل  م  ما هوب كل ح   -602

 مضرب المثل: 

 لمن تعود على تحقيق الفوز بالحظ لعدة مرات وخانه الحظ في إحداها .يقال 

 

 بيب   وما كل من شل الكتاب خطيب  لعروق طاما كل من جس  -603

والطبيب الشعبي سعيد بن سالم البديد  والراوي  هذا المثل أقتبس من قصيدة للشاعر 

 . (رحمه هللا) المناعي

 مضرب المثل: 

 دون غيرهم .  االختصاصصالح العمل لذوي إللحث على إعطاء المهمة ويقال 

 

 ما عينك عليه عين الرجال عليه   -604

 مضرب المثل: 

من تحسر على ضياع فرصة اقتناء سلعة مهمة له بسبب تردده وعدم التأمين ليقال 

 . ، واقتناءها قبل الناس الطامعين فيهاعليها 

 

 ما من دخان من دون نار   -605

 : معنى المثل

صاحب ، و  في المكان  وينتشر  كثيف   دخانمنها  يتصاعد    الهشيمفي    عل النارتعندما تش

ال    التي  المتسربة باألحاديث واألخبار    رى من بعيدالمتصاعد الذي ي    الدخان ه  المثل هنا شب 

 حتى لو تم نفيها . لها أصل  بد وأن يكون

 مضرب المثل: 

 نفيها .  يتم ندما تتسرب أخبار مهمة وعيقال 
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 ار  اكله اللوتي أو العي  مال البخيل ي  -606

 معاني المفردات: 

 المحتال اللوتي أو العيار : 

   :معنى المثل

 يأتيه في،  االستمتاع بهيحرم نفسه وأوالده من س المال والذي يكد   الشخص البخيل 

  ر  باستثمايهامه إوذلك عن طريق ،ماله وبرضاه ه ويسلب محتالر شخص كذاب واآلخ

التي حرم نفسه وعائلته منها من  فتضيع ثروته ،أو ما شابه ذلك طائلة  ال  عليه أموا يدرُّ 

 في غمضة عين . بين يديه

 مضرب المثل: 

  نيالمحتالالمكدسة في نهاية المطاف ذهبت إلى  الشحيحأموال  عندما ترىيقال 

 واللصوص .  

 

 مادح نفسه كذاب   -607

 مضرب المثل: 

 للشخص الذي يفتخر بنفسه ويثني عليها أمام الناس وهو على غير ذلك . يقال 

 

 لطحين  االماي زاد على   -608

 مضرب المثل: 

 عن حده .  ءتجاوز كل شيعندما ي يقال 

 

 ندفق ما يرجع  ا الماي لي  -609

 : معنى المثل

ه صاحب فمن المستحيل إرجاعه مرة أخرى ، وقد شب  ماء على األرضنسكب الاإذا 

المثل الماء المنسكب على األرض بالشخص الذي يصدر منه فعل أو قول يضر به نفسه 

 وغيره فيندم على فعله في وقت ال ينفع فيه الندم . 

 مضرب المثل: 

  شيء غالي يستحيل رجوعه . كلد فقَ عندما ي  يقال 
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 المتحلي أحسن من البحار   -610

 : معنى المثل

في أوقات معينة من اليوم أمام مراسي السفن   متعمد قفأحيانا  ترى بعض األشخاص ي

هم بقوله يقدوم الصيادين من البحر ال بقصد شراء السمك منهم بل لكي ي حي    انتظارفي 

يهديه  والعطية ( ، بشر بطيبة النية أو ب) أ  هملحذية ( ، فيرد عليه أحدأو ) ا (المعونة)

تساهم في نشر  حسنة و ال شك أنهاالعادة  ه، وهذ   "إيدام "ا عنده من أسماك بعض مم

  الصيادب قد تكون ضارةفي كثير من األحيان  أنهاإال  المجتمعبين  االجتماعيالتكافل 

لتقاسم  فهو سيضطر حينهامن الصيد إال بقدر حاجته  بشيءر خاصة إذا لم يظفونفسه 

مقابلة الصياد عند أول وصوله  نقول أنأو إهدائه الصيد كله . لذلك  من طلبه مع صيدال

قريب من   مثل وهناك.  من القارب هي من العادات الغير مستحبة أسماكهوقبل أن يرفع 

 ) البحار ال تجيه أول الجية تعال له عقب ما يجي بشوية ( . وهو ذلك القول

 : البحريمضرب المثل 

د يقال   قدوم البحارة من البحر لكي يتكرموا عليه ببعض السمك . انتظارلمن يتعم 

 

 المجالس مدارس   -611

أمور ك تهم اليوميةتعلم فيها الشباب والصبية أمور حيا مدارس يبالفعل هي  المجالس

والدنيا، وفنون التعامل مع اآلخرين، وآداب الحديث، ومهارات الحجة والبراهين، الدين 

 . سلوكهم م  و   ، والقيم األخالقية التي ت قَ  ودروس تجارب اآلخرين

 مضرب المثل: 

 م منهم.س والتعل  الرجال في المجال مالزمةء على لحث األبنا يقال 

 

 لرجال العيال مقاعد امدارس  -612

 مضرب المثل: 

 م منهم. الرجال في المجالس والتعل  لحث األبناء على الجلوس مع يقال 
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 محل ما خطفنا طرحنا   -613

 معاني المفردات: 

 محل : مكان 

 بحار  خطفنا : رفعنا الشراع لإل

 نزلنا الشراع  أطرحنا : 

 : قصة المثل

ركبوا في  حل الظالم أن من أربابهم ، وبعد   بأن عدد من الرقيق قرروا الهريروى 

لمسافة  بهم تحرك وبعد أن رفعوا شراعه و،متوقف بالقرب من الشاطئ  قارب كان

عن  توقفو بذلكعلق القارب في قاع ضحل دون أن يعلموا العمق  باتجاهقصيرة 

نهم قد وصلوا  أالبلدة واعتقدوا صادرة من الفجر سمعوا أصوات ديكة   الحالحركة فلما 

أنهم لم يغادروا  لهم تبين ةتضحت الرؤياولكن بعد أن  ،ففرحوا بذلك، خر آ بلدالى 

 عليهم فقال أحدهم هذا المثل .   نقبضوي بأربابهم اوتفاجؤو،  المكان

   :البحريمضرب المثل 

  التدبير .بقصد الفائدة ويفشل من أثر سوء من يقوم بعمل على لسان  يقال

 

 محروم وطاح في عصيدة   -614

 معاني المفردات: 

 الطعام لفترة من الزمن  من محروم : من حرم 

 طاح : وقع

 ر والسمن وتزين بالبيض المخفوق  عصيدة : وجبة دسمة تصنع من الدقيق والسك 

 : معنى المثل

تراه ينقض  ، هأمام هيجد وفجأةطويلة  لفترةوالشراب  من الطعام الشخصم حرَ عندما ي  

المال   الشخص المحروم منالمثل  صاحبه ، وقد شب  دون وعيير يأكل منه الكثوعليه 

، بالمحروم من الطعام وفجأة  دون وعي ببذخ منهيسرف أمامه  فجأة هالذي عندما يجد

 .  يراه أمامه

 مضرب المثل: 

 على مال وفير ويسرف منه ببذخ . فجأةعندما يحصل لفقير للمحروم أو ايقال 
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 على قد لحافك   ولكرجمد  -615

 معاني المفردات: 

 قد : قدر 

 الحاف : الغطاء 

 : معنى المثل

جو  العراء في نسان في عندما ينام اإلويعني أنه ، شعبي دارج في دولة قطر المثل هذا ال

سيتأقلم   دون شكمن فإنه  غطاء طويل يغطي به كافة نواحي جسمهله وال يجد بارد جدا  

من  ا  وخوفوذلك طلبا  للدفء  حتى لو لم ينم بالشكل المطلوبمع هذا الغطاء القصير 

 . البرد والمرض

 مضرب المثل: 

حالل ، وعدم الطمع   بما قسمه هللا له من رزق  والتأقلم القبول على لنصح الشخص يقال 

 .غنى منههم أمن ومجاراة 

 

 مدحناه وسرق  -616

 المفردات: معاني 

 مدحناه : امتدحناه وأثنينا عليه 

 من مال الغير بغير حق  ، السرقه : أخذ شيء والمدح ءسرق : أصبح غير أهل للثنا

 : معنى المثل

  أقوال وأفعال ما لمس منه من ثني عليه بسببي و يصادف اإلنسان شخص أحيانا  

على عقب   ا  رأس رتغي ه مرة أخرى يجد أن هذا الشخص قد ،ولكن عندما يلتقيحسنة

 .  به منذ فترة يَ ض  الذي ح   صبح ال يستحق الثناء أسلوبه وأر منهجه ووتغي 

 مضرب المثل: 

 .   عليه باألمس ثنىوأ هامتدح الشخص الذيفي  هن  ظ خاب على لسان منيقال 

 

 ها لو من بعيد  د  م   -617

 معاني المفردات: 

 للمصافحة يدك مدها : ابسط

 

ما   :بكلمة خراآل رد عليهفور توافق شخصان على قول أو رأي أو عمل موحد ، وييقال 

 تقصر أو خذ عشر . 
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 المدح في الوجه هليبة   -618

 معاني المفردات: 

 ةأو إساء هليبه : مذمة

 : معنى المثل

ث عن المقداد ورد هذا المثل في الحديث الذي رواه مسلم ، عن همام بن الحار

جعل يمدح عثمان رضي هللا عنه فعمد المقداد   ال  أن رج) -رضي هللا عنه-

وجثا على ركبتيه فجعل يحثوا في وجهه الحصباء ، فقال له عثمان ما شأنك  

فأحثوا في  المادحينقال إذا رأيتم  -صلى هللا عليه وسل م-فقال : أن الرسول 

 .  (وجوههم التراب

 مضرب المثل: 

 ونحوه .  عجاب  إلمن خيف عليه مفسدة من  ،الناس ملكراهية المدح في الوجه أمايقال 

 

 مسمار في لوح   -619

 مضرب المثل: 

خر  عندما يعد شخص آ صفة لثبات قول وفعل الشخص الثابت الموثوق في أمرهيقال 

 . من األمور بتنفيذ أمر

 

 تبغي مرق من حديدة   ..الفاس      يا طابخ   مسكين  -620

 بحديدة    جلع   ادواه  .. لي عورك ضرس االضراس        

 معاني المفردات: 

 الفاس : الفأس 

 تبغي : تريد

  غلى فيه اللحم أو غيره صار دسم  مرق : الماء الذي إذا

 : معنى المثل

فالحديد عادة ال يتأثر  ،سوى التعب شيءلن تنال من طبخ الفأس الحديدي في الماء 

بحرارة الماء ولذلك سيظل حديد كما هو ، وكذلك ألم الضرس الحاد لن تجني من 

 ففي النهاية ستضطر إلى خلعه بحديدة .  ، مهما بذلت من جهد  شيءعالجه 

بالماء بألم الضرس الحاد الذي ال يهدأ  ه تلك الحديدة التي ال تتأثروصاحب المثل شب 

لحل لهذا األلم وهي التي ستتدخل  فالحديدة هي في النهاية ا ،أدوية مهما وضعت عليه من

 الضرس .  ذلكتخلع ل

 مضرب المثل: 

 : وجهأعدة  فييقال 

  لذلك، الذي ليس أهال   بخيلالمساعدة والعون من الشخص التجي من يركل ل

 . تناولهه من عالج ال فائدة في ويرجو شفاءسنانه في أحد أحاد من ألم  يعانيلمن أو 
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 مع العزايم غنايم   -621

 معاني المفردات: 

  واالجتهادالعزايم : جمع عزم والعزم هو الهمة  

 والظفر  مكاسبالغنايم : 

 مضرب المثل: 

.   أو نحو ذلك في العمل هجتهادواه د  على لسان من ظفر وكسب له شيء من أثر ج  يقال 

العزم أخو اللزم أبا لظفرات والترك أخو الفرك أبا  )يتطابق مع المثل القائل : وهذا المثل 

     .(لعثراتاأو  اتلحسرا

   

 مع الخيل يا شقرا  -622

 معاني المفردات: 

 أو الناقة الشقراء اللون  فرسيطلق على السم اشقرا : 

 :  معنى المثل

  االختالفبالرغم من ارت سما  أين في المراعي صاحبها خيلالتي تتبع ء شقراال كالناقة

 الذي عةم  اإل نسانعلى اإلبشكل كبير المثل ينطبق  اهذوالجنس والنوع ،  الذي بينهما في

يجابية اإل ركان ذلك في األموأ خرين سواء  د اآلتراه يقلو،  عقله في اتخاذ القرار م  ك   حَ ال ي  

فهم ال   عمي   بكم   صم  : )وصدق هللا العظيم حينما قال ،السلبية كان في األمور أم

 :   اإلمعةحينما ذكر  قال -رضي هللا عنه- بن مسعود عبدهللاالجليل والصحابي ، (يفقهون

ن  إ : يقول أنا مع الناسقال يا أبا عبد الرحمن أحدكم إمعة، قالوا: وما اإلمعة ال يكونن)

ليوطنن أحدكم نفسه على إن كفر الناس أن ال أال  ،اهتدوا اهتديت، وإن ضلوا ضللت

 .(يكفر

 مضرب المثل: 

ال  رأي أو دعوة كل األغلبية وخلف  رأي  عة الذي ينساق خلفاإلم   المنقاد للشخصيقال 

مع الناس  ) حشر  تطابق مع المثل القائل هذا المثل م .خير أم شر هيتها أهيما يعرف

   . (عيد

 

 ي قلب  م  عين وع   مفتح -623

 : المثلمعنى 

كثير من الناس لهم أعين جميلة ولكن لهم قلوب عمياء ، وهذه الفئة من الناس هم الذين  

أعينهم لهم للشراء فهم يشترون بما تصوره  معليهيفرح بهم كثير من التجار حينما يقبلوا 

أن  :قلوبهم ، وهناك قول شائع بين كثير من التجار يقول عليه وتدل به وليس بما تحس

 ي قلب . مَ عين وعَ  مفتحاالتاجر في أول الصباح يدعوا هللا بأن يرزقه عميل 

 مضرب المثل: 

 الذي يريد أن يبيع ويتخلص من سلعة غير جيدة .  أو التاجر الشخصيقوله 
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  أصبح يشتري من سهر الليل تغدى بالطري ومن راقد البيض -624

 معاني المفردات: 

 صيد البر والبحر منطازج كل ما هو الطري : 

 مع النساءفي مهجعه  راقد البيض : أمسى 

 : معنى المثل

جلب معه  يسيخرج من بيته ليال  لطلب الصيد في البر أو البحر الشك أنه  شخصكل 

  لك يكون الشخص الذي ينام مع أهلوعكس ذ ،لوجبة الغداءالطازج من الصيد  شيء

لوجبة   "إيدام"لكي يشتري له لسوق إلى ايذهب س حتما  فهو  ،حتى وقت الضحىبيته 

 الغداء .

 : البحريمضرب المثل 

له لحم أو سمك طازج على وجبة  ه على تناواد الذي يحسده اصدقاؤعلى لسان الصي يقال 

 اء وهم على عكس ذلك .  الغد

 

   وله هان تاليهومن صعب أ، العالي يصبر على الراش  من بغى -625

 المفردات: معاني 

 المكان المرتفع في مقدمة السفينة لعالي : ا 

 مواج  باأل السفينةمقدمة  ارتطامأثر  اير منرذاذ البحر المتط الراش :

 هان : سهل 

 : معنى المثل

 : يقول فيهاوعبدهللا الفرج لشاعر من قصيدة ل قتبساهذا المثل 

   وله هان تاليههذا وما كان أ    .. لراش  من يطلب العالي يصبر على ا

من  يكافح ن عليه أ ،ةالعمليالعلمية و في حياته مركز متقدمكل من يريد أن يصل إلى 

تجاه معين يبحر با عندماكقائد السفينة  ، اجتهاد لكي يحقق مبتغاهوأجل ذلك بكل قوة 

ويواجه تحديات الريح واألمواج ويصبر على ذلك حتى  للوصول إلى منطقة معينة

 هدفه المنشود في الوقت والزمان المحدد .يصل 

   :البحريمضرب المثل 

لى  لوصول إمن أجل ا المشاقوتحمل برة والمثاصبر على ال ،حث من يطلب العالليقال 

 المطلوبة .  والغاية الهدف
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   شي خل    شيمن بغى  -626

 المفردات: معاني 

 راد أبغى : 

 ة: حاج شي

  : تركخال  

 : معنى المثل

موضوع  ال بتسويةم قويأن  اد أحدهمأراختلف شخصان على قسمة شيء ما ، وذا إ

مقابل البقاء على شيء  فما عليه إال أن يتنازل عن شيء ،ويجعله في النهاية لصالحه

 . وينال مبتغاه التسويةتتم  حتى ،خر أهم منهآ

 المثل: مضرب 

 من يشتكي من عدم حصوله على كل ما يريد .ليقال 

 

   هالب  ط  على م   من بغى الزين يصبر -627

 معاني المفردات: 

 راد أبغى : 

 ذات الحسن  المرأةالزين : 

 : معنى المثل

أن يصبر على كثرة له  فال بد  ،خالق وأ  وجمال   ذات حسن   فتاة الحصول على من أراد

 تطلبه .  شيءفي عنها وال يتأخر  مطالبها

 مضرب المثل: 

المشاق ل وتحم  الصبر ب على التحلي،جميلة الزواج من امرأة لحث من يطلب يقال 

 . الهدف المنشود تحقيقمن أجل  والخسائر

 

   من طمع طبع -628

 معاني المفردات: 

 طبع : غرق

 : معنى المثل

من المكاسب  تحقيق مزيد   الجشع ويريدونيصيبهم   التجارية بعض أصحاب السفن

األمر الذي   ،االستيعابية فوق طاقتهاتسفنهم بأحمال بتحميل  يقوموالذلك تراهم  المالية

 للغرق في أي لحظة . السفينة ومن عليهاض يعر  

 : البحريمضرب المثل 

 .  لى سوء العاقبةإ الطمعاع الذي يؤدي به للطم  يقال 
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 من خلف ما مات   -629

 معاني المفردات: 

 ا أنجب أوالد  من  ف :خل  من 

 : معنى المثل

تجد الرجل  ، و بأسماء مواليدهم عمامهمأبائهم وآسماء دوا ذكر أكان وال زال العرب يخل  

  فيسميأو جده سم والده اباله هو بسم  يخطر ازقه هللا بولد فأول منهم عندما يتزوج وير

 األوالد واألحفاد . سم العائله في ويستمر ا،  لذكراهذكره وتخليد  ءحيا عليه إل

 مضرب المثل: 

سمه الثالثي أو الرباعي اعن على لسان كبير السن عندما يعلن له أحد الشباب يقال 

  سم شخص يعرفه قد توفي منذ سنين .يتطابق مع اسم اال هذا يتذكر أنو

 

   لحافا  لببات  ةمن جا بل عزيم -630

 . (قعد بل حشيمة ةمن جا بل عزيم ) ويقال كذلك 

 مضرب المثل: 

والتقدير   االهتمام لم يلقىو حتفالاعلى لسان من حضر على غير دعوة لعزيمة أو يقال 

 . مينل المنظ  بَ من ق  

 

   د ما ضاعش  من ن   -631

 معاني المفردات: 

 نشد : سأل

 مضرب المثل: 

يسأله من عندما و، معين بفضل كثرة السؤال عنه  مكانعلى لسان من يصل إلى يقال 

  .  (من نشد ما ضاع)يقول:  في المكان عن كيفية الوصول إليه
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   ه تكرهمن تشر   -632

 : المثل معنى

سيصبح مكروه وثقيل على من حوله في الصغيرة والكبيرة ب عتالإذا كان الشخص كثير 

العتاب دون شك أن و االلتقاء به حتى ال يسمعوا كلمات العتب. وسيتحاشونعندهم الظل 

هو لغة األحباب التي يتداولها المعاتبون لكن علينا استخدامها في الوقت المناسب ومع  

 . سلوب المقبول وباألالشخص المناسب وكما يقال العتاب على قدر المحبة 

   قال :  -ههكرم هللا وج-علي بن أبي طالب مام اإلخليفة المسلمين و

   .(وكثرته من سوء األدب الضغينةال تكثر العتاب فإن العتاب يورث )

 والشاعر العباسي بشار بن برد قال في هذا : 

 تعاتبه   ال      الذي      تلقى   لم        ا صديقكإذا كنت في كل األمور معاتب  

 ومجانبه    تارة  فعش   واحدا   أو صل      أخاك  فإنه       مقارف    ذنب     

 على  القذا       ظمئت واي الناس تصفوا مشاربه    أنت لم تشرب مرارا  إذا 

 سيف الدولة الحمداني في قصيدة مطولة منها :  االمتنبي قال معاتب  أبا الطيب و

  في معاملتي       فيك الخصام وأنت الخصم والحكم  اليا أعدل الناس إ

 . (ه خاله الزمان بال رفيقبزل  امن خذ رفيقه )وهذا المثل مطابق للمثل القائل :

 مضرب المثل: 

 بالكف عن ذلك .   على من حوله لنصح من يكثر العتاب يقال 

                                                                                                                                                                                                            

   هن  م  ث  اي د   يمن كل السمين   -633

 المفردات: معاني 

  لتي كثر لحمها وشحمها ا الدابةالسمين : 

 : معنى المثل

  طعاموجبة على  شخص يَ ع  من ضمن العادات الجميلة في المجتمع القطري أنه إذا د  

ومن معه ، وبعد تناول وجبة الطعام  يقوم هو   كراما  للداعيفإنه يلبي الطلب دون تردد إ

 مماثلة .  وجبة  بدوره بدعوة الجميع على 

 مضرب المثل: 

 هلكي يطلب منعلى لسان المسؤول عندما يأتيه من دعاه باألمس على وجبة طعام يقال 

 . خدمة مقابلها 
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   غيره تكدرت عيشته من طالع عيشة -634

 معاني المفردات: 

 طالع : تتبع الغير بالحس والنظر 

 هرزقفي حياته وعيشة : حالة اإلنسان 

 ، ) تنغصت (أصابها الهم والغم والغضب والحزن من جراء ذلك تكدرت : 

 مضرب المثل: 

  .  الذي أصابه الهم والكدر من أثر تتبعه لرزق غيره لحاسد ليقال 

 

    دارهصمن شار شور صار م -635

 معاني المفردات: 

 أشار أو طرح شار : 

 اقتراحأو فكرة أو  شور : رأي

 أو يكون  يصيرصار : 

 تنفيذه  ر: يتصد  داره مص

 مضرب المثل: 

 ر وتنفيذ عمل قد اقترحه ويدفع بغيره لتنفيذه . لمن يتقاعس عن تصد  يقال 

 

   شاب عليه يءمن شب على ش  -636

 : المثل معنى

من شب  على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء 

ر عليه.  ش   ح 

 مضرب المثل: 

 ه . ر  بَ ما في شبابه ويألفه عند ك   عندما يعتاد المرء على عمل أو أمر  يقال 
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   ه  ق  ر  م  ل  اخانت به  ة  م  ح  ل  ل  امن تراخص  -637

 معاني المفردات: 

  الثمن  تقاللمن الرخص وهو تراخص : 

 خانت : غدرت به 

 : معنى المثل

 أندون شك ف طعاموجبة منه صنع ويزهيد الثمن  رديءلحم الشخص شتري عندما ي

الطاهي ر بالشكل المطلوب مهما بذل ولن تظه،المرقة  ثر سلبا  على مذاقذلك اللحم سيؤ

 من جهد .  تحسينها في

 مضرب المثل: 

  . رديئة زهيدة الثمنخسر ماله ووقته وسلعته من أثر شرائه لسلعة  منعلى لسان يقال 

 

  اهلل ومن تحت يعلم هللاهاهلل همن فوق  -638

 معاني المفردات: 

 المظهر الخارجي من فوق : 

 ب وحسن طي اهلل : هاهلل ه

 من الداخل المحتوى من تحت : 

 مضرب المثل: 

 د وباطنه خبيث .  جي  ظاهره شيءلكل يقال 

 

   عيالهى من صادها يا أبا الوحش عش   -639

 مضرب المثل: 

   ما ويبدأ بنفسه وبالمقربين منه أوال  وما تبقى منه للغير . شيءبتوزيع  يكلفلمن يقال 

 

   فلحأصبح  من أ -640

 : المثل معنى

الباكر  صباح الإلى  عمله الليليجل يؤ يردده عادة كل من قول شائع في دول الخليج

في  الكثير  من النجاح مويهيئ له لعباده ، الرزقيكتب هللا فيه الذي  ببواكيره  وتيمنا   تفائال  

 وهذا المثل يتطابق مع المثل القائل ) الصباح رباح ( .  . أعمالهممجال 

 مضرب المثل: 

صر على وي، خر المساء في آما  تنفيذ عمل  الذي يلح عليه الشخص على لسان يقال 

 .   وتيمنا  به ال  كر تفاؤاالصباح الب  حتىله يأجت
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   اهاي  ي  عرف س   ةبليل  ه يوم  رفيقمن رابع  -641

 اني المفردات: مع

 في سفر صاحبهرابع : 

   السجايا وهي طبيعة اإلنسان وخصالهسياياه : 

 : معنى المثل

  حتى لو في مدة   في سفرتصاحبه  فما عليك إال أن اإلنسانإذا أردت أن تعرف حقيقة 

وقد ورد مصطلح  .  ا  كان صالحا  أم طالحن إ طبيعته وخصالهفستنكشف لك  ،قصيرة

 في مطلع أحدى القصائد التي تقول :  "السيايا"

 كل األوصاف ايش  زين السيايا وح .. مراديالبارحة في الليل جاني 

 مضرب المثل: 

في  مرافقتهمن أثر  ،بالنسبة لهالغامض   الشخصقيقة ح كشفت لهان من على لسانيقال 

 . أو نحوه سفر

 

 ساعة   طول منه ما استر  أمن طاول  -642

 معاني المفردات: 

  تهاراجأو م هديقلمن هو أعلى منه وحاول توتطاول على  من طاول : من تطلع

 رفع منه منزلة أأطول منه : أغنى منه و

 : سيشقى ولن يسعد ستر  اما 

 : المثل معنى

ويعني فيه أن من   ،عبد هللا القاضيبن قصيدة للشاعر محمد هو شطر من هذا المثل 

من أثر   يشقىسه من دون شك نإف ،وحاول تقليده وجاه   نظر لمن هو أعلى منه منزلة  

 .  تراكم الديون عليه

 مضرب المثل: 

من تراكم الديون   يشتكيد وهو اهَ شَ عندما ي   والمسرف متوسط الدخلالشخص لليقال 

 .  حاال   منه يسرعه وتقليده لمن هو أه بسبب تطل  علي

 

  حمد ربه وشكر .. وذكر ةي  ث  عنده ن   ن  م   -643

 معاني المفردات: 

 نثية: بنت "أنثى" 

 مضرب المثل: 

 .  من ولدهللا  هبما وهبلى لسان من رضي عيقال 

 

 ه علينا  حق   ،نا ا لن  من ع   -644

 مضرب المثل: 

 م الضيف العاني عندما يطلب منه ضيفه عدم المبالغة في اإلكرام .  ر   كَ على لسان م  يقال 
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 من دق الباب جاه الجواب   -645

 معاني المفردات: 

 دق : طرق 

 تاه أجاه : 

 الجواب : الرد 

 : معنى المثل

 ،اشر  كان أم  اكان خير  أ ان يأتيه جواب من خلفه سواء  ال بد أباب  كل من يطرق

فال بد وأن  ،غير الئق أمام الناس  خر بسؤال  أثار آ شخصا   د ، ولو أنوبحسب المقصو

بين الناس . ومن  هيحرجسو،  ا  حسب له حسابي  بشيء  لم  خرالطرف اآل منرد ال هسيأتي

 قصص العرب التي لها عالقة بهذا المثل  نقتبس هذه القصة التي تقول : 

بن صفوان كان في مجلس أحد األمراء وكان المجلس حافال  وكان ضمن أن خالد 

بسدانة الكعبة وكان    ينمختص واكان ذينالني عبد الدار (  الحاضرين رجل ) قرشي من ب  

، وسأل   سما  وشهرة  افي هذا الجمع ليحرز  بن صفوان خالدَ بنفسه فأراد أن يحرج  ا  مغتر

بن صفوان األهتم التميمي ، فقال القرشي  ، فأنتسب له قائال  : أنا خالد  خالدا  عن نسبه

فما أحد في الدنيا بخالد وأبوك صفوان  ،سمك لكذب  اما فعلت شيئا  أن ،وازدراء  و  ه  زَ ب  

والصحيح خير من األهتم ، فقال خالدا  له يا هذا وأن جدك ألهتم ،والصفوان هو الحجر

فمن أنت ؟ قال أنا من قريش : قال من أي قريش  ؟ قال من بني عبد الدار : قال فمثلك 

وقد هشمتك هاشم وأمتك أمية وغلبتك غالب   ،يا أخا الدار يشتم تميما  في عزها وشرفها

عبد دارها ومنتهى عارها ،   فجعلتك ي  صَ ق   تكَ صَ ق  ونفتك مناف وخزمت أنفك مخزوم وأَ 

تفتح إذا دخلوا وتغلق إذا خرجوا ، فهاج الناس لهذا الجواب العجيب ، وسقط القرشي  

 .  (من دق الباب جاه الجواب)على األرض مغشيا  عليه . فضرب هذا المثل  

 مضرب المثل: 

 . جواب من حيث ال يدري اله وأتاه لمن سأل شخص أمام المأل سؤال في غير محل  يقال 

 

 وليده  اقوا طق ولد الناس طمن  -646

 معاني المفردات: 

 طق : ضرب

 : معنى المثل

ن  أن مَ مس به الولد أو العرض أو المال فال بد فعل بقول أو على الناس  ىعتداكل من 

 : ، وكما يقال وقد يكون أشد من ذلك عليه  يَ د  بمثل ما اعت   سيرد االعتداءأصابه هذا 

 .  (كما تدين تدان)

 المثل: مضرب 

ي شاكيا  من تدخل الغير  ه عندما يأتغيرون  ؤالذي يتدخل في شالشخص ردا  على يقال 

 ونه .  في شؤ
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   صحابهأحبابه نسى أمن لقى  -647

 : معنى المثل

،   هناك فرق كبير بين الحبيب والصاحب ، أما الحبيب فالقلب يخفق فور لقائه

والحروف  مالقاة الحبيب تضيع الكلماتند ، ع الصاحب تشعر بالسعادة عند مقابلتهو

وما يجول   خاطرالقول ما يدور في  ما مع الصديق فيمكنأ ، ريدتما كل قول   وال يمكن

كون يأما مع الصديق ف، والتوتر االرتباكعلى الشخص بدو يمع الحبيب ،  ذهنالفي 

الحبيب تسيل الدموع  عندما يبكي،   الحقيقية هوبشخصيت هبكل ما في هنفس الشخص مع

وتخفيف  الصديق ينتهي األمر بتهدئته  يبكي  عندماو،  هوينجرح قلب المحب ينَي  عَ  من

  عنه ، هذا هو الفرق بين األحباب واألصحاب . الحزن

 مضرب المثل: 

بمن   الصديق وتعلقه انشغالبسبب  ،من يلتقي بصديق لم يره منذ فترةعلى لسان يقال 

 يحب .

  

   جابت توممن حضر عنزه   -648

 معاني المفردات: 

 من تواجد حضر : من 

 عنزه : معزته

 نجبت أجابت : 

 م توأتوم : 

 : معنى المثل

وأن البد بغذائها وشرابها وعالجها بها و ىواعتن ييوم  بشكلغنمه  تواجد عندمن كل 

وهناك مثل  ، اإلنتاجدرجة عالية من الجودة و تصبح سمينة وعلى سوفاألغنام  تلك

المثل كل من   صاحبه وقد شب  ، " عينك على حاللك ادوا" مطابق لهذا المثل يقول 

 .   بصاحب هذه المعزة من عمل هو قائم عليه ا  يجني خير

 مضرب المثل: 

، ويقال  بنفسه عليه فشرأقام وقد  مشروع من طائلة أمواال   يجني لى لسان منعيقال 

المثل كذلك لحث اإلنسان على متابعة أعماله وأمالكه بنفسه حتى يجني منها الخير  

  . الكثير

 

   بوه قبل جده له لطمه على خدهامن مات  -649

 مضرب المثل: 

   رث ولده المتوفي .إعلى  االستيالءفي  الجدحقية أعلى  لالستدالليقال 
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   الغيبات جاب الغنايم ل  و  من ط   -650

 معاني المفردات: 

 طال: أ ل  و  طَ 

   من غاب عن الناس بسبب سفر أو نحوهالغيبات : 

 معه  جاب : جلب

 المكاسبالغنايم : 

 : معنى المثل

عن   هيبتتطول غو، للرزق والعمل  ا  مكان بعيد طلبإلى لذهاب الشخص ل يضطرعندما 

من أثر سفره   غنم الكثير من المالقد  هبأن نويعتقد وهم لهم د، ثم يعو ومحبيه أهله

   .  (ل الغيبات جاب الغنايمطو  )له من  نيقولولذا فور مشاهدته وعمله ، 

 مضرب المثل: 

من السفر ويسأله الناس عن سبب طول الغياب وعن  لمن يعود بعد غيبة طويلةيقال 

    الغنائم التي كسبها .

 

   من سبق لبق -651

 معاني المفردات: 

 وال  صل أوسبق : من 

 ستحوذ على المكانلبق : ا

 : معنى المثل

موقع  لليحضر سفمن دون شك أن كل من  ،عامة   مهرجان أو مناسبة   قامةإن عن عل  أ  إذا 

ير  ييناسبه ، وحينها لن يطالبه أحد بتغقبل غيره سيحصل على مكان مميز ومتقدم  مبكرا  

 موقعه الذي جلس فيه . 

 مضرب المثل: 

على المكان أو  االستحواذأو  االستيالءألحقية الشخص المتقدم على غيره في يقال 

 . من فوز  مستحق  في سباق  معين صل إليهضع يده عليه أو والموقع الذي و

 

   من قال هاه سمع -652

 معاني المفردات: 

 نعم هاه : 

 

 لمن يتلفظ بكلمة ) هاه ( بقصد التجاهل وعدم استيعاب الموضوع .  يقال 
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 من طاوع الثنتين يصبر على اللوم  -653

 : معنى المثل

ولكن   اثنتينهذا المثل قد قيل في وصف حالة الشخص المتزوج من أن السائد ب االعتقاد

إلى  هما الزوجة واألغنام ، وهذا المثل هو جزء من قصيدة تنسب به تبين بأن المقصود 

أحد أشهر شيوخ قبيلة عنزة الغنية عن  )الشيخ بن هذال  م ا د  أحد خ وهومسعود لشاعر ا

شترى  ا و مرأهاتزوج من  قد مسعود الشاعرأن  :لهذه القصيدة طرفة تقولو،  (التعريف

حاق  لالربيع لم يستطع الالكأل و تجاهباعنه غنم وانشغل بهما ، ولما رحلت قبيلته له 

وكتب وتذكر أعمامه وأعباء الحياة ،  واإلرهاقلتعب ، وبعد فترة من الفراق شعر بابهما

 يشكوا فيها من جور األيام وحر الفراق فقال :  لهمقصيدة 

 من طاوع الثنتين يصبر على اللوم     ويصبر على فرقى األهل والعمامي 

 : إلى أن قال

 كم   للي    شكاله       يحامي  لكم من جور األيام   وهموم      ومثلبشكي 

 مضرب المثل: 

 صل أهله وأحبته .   عن ووهم الدنيا  أهل بيته وعياله هشغلأمن على لسان يقال 

 

   ن عليكو  من خان لك خا -654

 .  (من قالك قال فيك)كذلك ويقال  

 : معنى المثل

سماعه لما ينقله له النمام من أحاديث وأسرار أتطرب  من المعروف أن الشخص الذي

تي نفس الشخص الذي كان ينقل له األخبار  أ ال بد وأن تدور عليه الدوائر وسيالناس 

  :احذر من الناس ثالثة) :والحكمة تقولسراره للناس .أوسينقل أخباره وأحاديثه و

ألن من خان لك خانك ، ومن ظلم لك سيظلمك ، ومن نم  (؛اموالنم   ،والظلوم ،الخائن

 بنه: ويقول بركات الشريف في نصحه ال إليك سينم عليك .

 يسعى بالنميمه بين ذوال وذوالك   من نم لك نم بك وال فيه تشكيك ..

 مضرب المثل: 

ستماع  وردعهما وعدم مجالستهما واال امالنم   والخائن  الحذر من علىللحث يقال 

 . ا ألقوالهم

 

   خذ أمنا صار عمناأمن  -655

 مضرب المثل: 

 للتسليم باألمر الواقع .يقال 
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   من تغدى تمدى ومن تعشى تمشى -656

 معاني المفردات: 

 تمدى : تمدد  

 : معنى المثل

في وسط النهار فمن األفضل له أن يتمدد قليال  ويأخذ   اءوجبة الغد الشخص تناولإذا 

ويقوم لعمله بنشاط ، ومن تناول وجبة العشاء ال بد   نشاطهمن الراحة حتى يجدد  اقسط  

 له أن يتحرك قليال  حتى يهضم ما أكله وينام ليلته بأريحيه .  

 مضرب المثل: 

 الغداء أو العشاء . وجبة تناول نتهي من لكل من ي ةطبي  كنصيحةيقال 

 

   مل  من خاف س   -657

 معاني المفردات: 

 ن على نفسه ومالهم  أسلم : 

 : معنى المثل

واإلنسان  ،اإلنسان ليكفيه شر غيره وليعيش بسالمهللا سبحانه وتعالى خلق الخوف في 

رجع اوالمثل القائل ) روح بعيد ولى مواجهة مخاوفه لكي يستطيع العيش .إ دائمة   بحاجة  

 يجسد هذا المثل . سالم ( 

 مضرب المثل: 

له  ال قدرة  عن مواجهة مواقف صعبة همتناع بسبب اهم بالخوف ت  لى لسان من ي  عيقال 

 ذلك .   نحوكمواجهة حيوان مفترس أو خصم قوي أو  على اجتيازها

 

 من كثرة هذرته قلت هيبته   -658

 معاني المفردات: 

   هكالم ةه : كثرهذرت

 : معنى المثل

من  يفرض احترامه على هو ثرة الفعل ،و وككالم بالمهابة وقلة القل عاالشخص ال يتميز

دون مناسبة  من بمناسبة و تكلمكثير الكالم الذي يالشخص ال، وعكس ذلك يكون  سهالجي

 .  وقدره وا من شأنهلويقل فيتجاسروا عليه العيان مكشوف أمامبذلك ويصبح 

 حين قال :  -وجهه  م هللاكر  -هنا بقول لألمام علي  ستشهد  وأ

 تكن مدرارا ولي من تهرجت ال     سالمة      والسكوت    ن  ي  الصمت  زَ 

 مرارا    مرة     ستندم   على   الكالم    لى من تندمت على السكوت  إو

 مضرب المثل: 

 ت هيبته واحترامه أمام الحاضرين بسبب كثرة حديثه .  ترى شخص قد قل  عندما يقال 
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 اف مصيبة غيره هانت عليه مصيبته  من ش -659

 : معنى المثل

كرب كمرض شديد أو خسارة في المال أو الولد ويحس أن هموم   باإلنسانعندما يحل 

  مصيبته امه شخص وقد أصيب بمصيبة أكبر منيصادف أم وفجأةالدنيا قد تكالبت عليه 

حينها يتذكر فضل هللا عليه ويعرف أن ما أبقى هللا له أكثر مما أخذ  ،عليها وهو صابر

 منه .

 وأحد الشعراء يقول : 

 فما المال إال مثل قص األظافر    .. ى ت  هام الرجال من األذمَ ل  إذا سَ 

 مضرب المثل: 

ناك خاصة إذا علم أن هلمفجوع وتخفيف ألم الصدمة عنه ولمواساة الشخص ايقال 

 .  مصيبته قد ابتلى بمصيبة أكبر منشخص 

 

   رفيقبزله خله الزمان بل ه رفيقمن خذ  -660

 معاني المفردات: 

 بَ تَ عَ خذ : 

 بسيط  خطأبزله : 

 : معنى المثل

يعاتبهم على كل   اللهم  صدرمتسع الأن يكون  عنده هأصدقاؤلشخص الذي يجتمع ال بد ل

عنه  وسيتفرقون وثقيل الظل عندهمسيصبح مكروه في النهاية  الوإهفوة تصدر منهم  

  .جال  أم آ عاجال  

 .(ا  غليظ القل ب النفض وا من حولك) ولو كن ت فظ  :تقول من سورة آل عمران159واآلية 

   قال :  -كرم هللا وجهه-علي بن أبي طالب مام خليفة المسلمين اإلو

   وكثرته من سوء األدب. الضغينةال تكثر العتاب فإن العتاب يورث 

 والشاعر العباسي بشار بن برد قال في هذا : 

 تعاتبه  ال إذا كنت في كل األمور معاتبا      صديقك  لم  تلقى الذي

 ومجانبه  .      ا أو صل أخاك فإنه    مقارف ذنب  مرة  فعش واحد  

ه تكر  )  مطابق للمثل القطري القائل :وهذا المثل   . (ه من تشر 

 وقيل كذلك في ما يتطابق مع هذا المثل :

 بد الدهر بال صديق .أ يبغ  الصديق بغير عيب      يعش  ومن

الناس كبير من  عدد فيهيجتمع مجلس  كان لديهرجل  أن:  تقول قصة طريفةله المثل و

، وإذا عاد ذلك تركه ولم يقم بالسؤال عنه  بسبب زعل أو ما شابهإما  همأحد بوكلما تغي 

كر  كلما ذ  اوى عندي بعرة ، واليس زوجته بقوله أنه مبه أما باالستهزاءإلى منزله قام 

وبعد  ، ها في كيس ة وحفظتبعر منها تجلبو هحضيرت للذهببعيب شخص أمام زوجته 

 من قلة   لها الحالشكى ف ،بسبب تصرفاتهمن حوله الناس كل نفض ا من الزمن فترة
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ما   :لهاياه فقال إكيس الذي جمعت فيه البعر وأعطته الله حضرت أمرتاديه فذهبت و

ذا تغضب إ ال :فقالت له ،ا  بَ ض  غَ عليها  فثار الذين نعتهم بالبعر ك ؤصدقاأنهم إ :قالت ؟هذا

مجلسك   أن تغلقلك فضل ألفا من حولكوزلة غضب  المتصاصيتسع  كان صدرك ال

   هذا .

 مضرب المثل: 

 . أو من حوله صدقائهأ تزال  يتجاوز عن هفوات و ال منليقال 

 

  يفلس وال يدري  ،من يصرف وال يحسب -661

 مضرب المثل: 

 غنى . البعد  فالساإل هيصيب رمبذ  كل ليقال 

 

   جمايلهالفنا وأضفا علينا   د  ج  الخير الفنا ،   نا ما يحسبمن شاف -662

 مضرب المثل: 

وذلك عندما يتباها   من شدة تواضعهيظهر عليه  الغنى ولمعلى لسان من ورث يقال 

 أمامه حديث النعمة بكثرة ماله وجاهه .  

 

  بعقل خذ ابجنون ي امن عط -663

 مضرب المثل: 

 ويريد استرجاعه بحكمة.  في غير موضعه   ل  جَ على عَ  لكل من أنفق ماال  يقال 

 

   ن  عليكعليك م   ر  ي  من س   -664

 معاني المفردات: 

 عليك  : زارك في مكانك ر  ي سَ  

 ن  عليك : تفضل عليك بمعروفمَ 

 مضرب المثل: 

 مكانك .   إلىبحق وفضل من قصدك وزارك  ترافلالعيقال 

 

   من طال سقمه ما قام -665

 الكلمة معنى 

 سقمه : المرض الشديد 

 ماتما قام : 

 مضرب المثل: 

من أثر  دهابع موتفترة طويلة ويلالفراش في يقعده ولمن يصاب بمرض عضال يقال 

 ذلك المرض .  
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   ال جرة ال يكون زع  من حط روحه في األ  -666

 معاني المفردات: 

 من حط : من وضع 

 روحه : نفسه

 مضرب المثل: 

  على لسان صاحب العمل عندما يغلظ في القول على العامل األجير في شيء  يقال 

 ويزعل األجير منه .  ،لصالح العمل

 

  من دنا يومه رحل  -667

 مضرب المثل: 

 للداللة على إيمان الشخص بقضاء هللا وقدره .   يقال 

 

   من عاب استعاب -668

 مضرب المثل: 

 .  يتتبع عيوب غيره، فال ينجو من ألسنة اآلخرين في تتب ع عيوبهلمن يقال 

 

 صدره    ح  ر  نه ف  يمي من كد   -669

 معاني المفردات: 

 كسب عمل و كد  : 

 يمينه : يده 

 مضرب المثل: 

 . ونفسه أهلهبه فرح يعلى النفس في كسب الرزق لكي  االعتمادللحث على يقال 

 

 من قضى فرضة قبض أرضه   -670

 معاني المفردات: 

 ى فريضة الحجقضى فرضة : أد  

 في بلده  بقيقبض أرضه : 

 مضرب المثل: 

 .  غيرلترك المجال لو، فقط مرة واحدة لللحث على تأدية فريضة الحج يقال 
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   البركة يومن الحركةمنك  -671

 . (الحركة فيها بركة)ويقال  

 : معنى المثل

المهمة   هي األسبابالحركة والعمل من المعروف أن األمور ال تجري إال بأسبابها ،و

ته ويقول يا رب    في بي  اإلنسان  يجلسأما أن  ،في تقدم اإلنسان وتوفيقه في هذه الحياة

ا ألن هللا عز  و جل   لم  ونهار  ولو دعا ليال   هللا شيئا   يعمل فلن يعطيه الارزقني ماال  وهو 

كالرامي بال  قال: ) الداعي بال عمل  -وسلم  صلى هللا عليه-ذلك ، وعن النبي يأمر العبد ب

 . وتر (

 مضرب المثل: 

 على الدعاء فقط .  االتكالحث الشخص الكسول على الحركة والعمل وعدم ليقال 

 

 منك المال ومنها العيال  -672

 : معنى القول

 .العروس عليها الذرية ألنها التي تحمل الولدو ،أن  الرجل عليه تكاليف العرس

 س . يعربالزواج لل ةالتهنئستمرار في باوهذه الجملة لطيفه وواقعيه وتتكرر 

 

 لتهنئة ومباركة العريس في ليلة زفافه . يقال 

 

   مهب كل من تنوخذ نوخذة -673

 معاني المفردات: 

 مهب : ليس 

 تنوخذ : قام بقيادة السفينة 

 وربانها  نوخذة : قائد السفينة المتمكن

 : البحريمضرب المثل 

 وفشل في إدارتها .  ،هقدرتأكبر من ولية ؤ ل مسلكل من قام بتحم  يقال 

 

 لحمه   ل  ك  ن   ي   مهب كل طير   -674

 : معنى المثل

  هللا جارحة حرم طيور كل لحمه فهناك طيور صيد حلل هللا أكلها وهناكؤي ليس كل طير  

  ه صاحب المثل الشخصوقد شب ، القصوى الضرورة فيعلى المسلمين تناولها إال 

 .   ، بالطير الذي ال يؤكل لحمهكل حقة ؤالقوي والسليط اللسان الذي ال ي

 المثل: مضرب 

 عند محاولة النيل منه .    تهوصالب  تهثبات قوإ على لسان من يريد يقال 
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   نا غيصب كل من غاص قال أه  م   -675

 : معنى المثل

صاحب  جيد منهم هو والومنهم غير ذلك ، الجيد الغيص منهم  ،سواء الغاصة ليسوا

من  ةجمع  كميات كبيركثيرة منها :   أمور  في د السفينة قائالخبرة الذي يعتمد عليه 

لمعرفة طبيعة القاع   فور توقف السفينة على المغاصإلى قاع البحر  رسالهإو،  لمحارا

، قت الحاجة في و زمالئه الغاصة نقاذإل وكميات األصداف التي به ،ويستخدمه كذلك 

كان  ليل أمالسواء كان في  ،في فك مرساة السفينة عند علوقها في القاع ،كذلك ،مستخدَ ي  و

يمتدح   الغاصة الجيدين. وأحد  ا  تمام فهوعكس ذلك الرديءما الغواص نهار . أال في

 : نفسه ويقول

 وشوق الطموحي  ةتستاهل الودم  ..  وهللا ادرى      هللا خبر  يا شاربي

 تلوحي  ا مصقولة في القوع بيض  ..  ه ومحار حدرى ف  الك   ت  رَ ز  غَ  ولي

   :البحريمضرب المثل 

   ذلك .ويفشل في ما على لسان المسؤول عندما يتعهد له شخص بإنجاز عمل يقال 

  

 لوه  ال   ض  ق  و  م  ا -676

 معاني المفردات: 

 نومهممن الناس  من يوقض وينبهض : ق  موَ ا

طائر  الل وهه، و "الغاق األسودوعلميا  "" أم القمل" محليا  وتسمى  ،لوهه والمفردوه : الل  

جر في أسراب كبيرة من  هايأثناء الصيد ،  يجيد السباحة والغوص تحت الماءبحري 

وعادة ما يستقر للتكاثر على الجزر  ، بحثا  عن الدفء والصيد الوفيرخر آمكان إلى 

ر شخيرا  النائية وسط الخليج العربي ، وينام عليها مع أول الليل وأثناء نومه يصد

 .  لى الماءونزلوا مباشرة إالجميع  ستيقظا ممنه اواحد   أيقظتوإن  مزعجا  

   :معنى المثل

الشريف  بنص الحديث  ا  نوذلك تيم هعلى المصدر الرئيسي لرزقالشخص تكتم يعندما 

يأتي شخص ويخبر وعلى قضاء حوائجكم بالكتمان ،  بما معناه استعينوا يقول الذي

بطريق هذا الرزق ، هنا شبه صاحب المثل هذا الشخص بموقض   هالغافلين من حول

 اللوه النائم .  

   :البحريمضرب المثل 

 االستئذان منهم . دون دون رغبتهم أو ،عند كشف أسرار الناسيقال 
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 لمياوش وال العباط  ا -677

 معاني المفردات: 

 بشكل متعرج نحو اليمين واليسار   الشراعية بالسفينة بحاراإللمياوش : هو ا  

 العباط : رسو السفينة في الميناء .  

 : معنى المثل 

ذلك    إلى صلي، ولم  بحر قائد السفينة الشراعية بخط مستقيم نحو هدف معينذا أإ 

بحار نحو  للسفينة ،هنا ال بد أنه سيتخذ قرار باإل رياح معاكسةالهدف بسبب هبوب 

جراء ة والوقت عليه، وال شك أن هذا اإللت المسافن طاالهدف بشكل متعرج حتى وإ

 بحار .  موقعه انتظارا  لرياح مالئمة لإل  سيكون أفضل له من المكوث في

   :البحريمضرب المثل 

ع يضي تو االستكانةوعدم الشخص المتوقف عن العمل على القيام بمهمته لحث يقال 

 .  ذلكل ةهي أم الظروفن تك حتى لو لمالوقت 

 

 الميدان يا حميدان   -678

 معاني المفردات: 

  ثنين بين ا  الفصلفيها حة التي يتم الميدان : السا

 سم شخص احميدان : 

 : معنى المثل

صدق  وجوده و يثبت خر لكييعلن أحدهم تحد يه لآلوما  عندما يتنازع شخصان في أمر  

 .   المثلهذا ب التلفظفما عليه إال  قوله

 مضرب المثل: 

  . والفعلقول خر باله لآليتحد  ثبات وجوده ويريد إ يقال على لسان من 
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 لنونحرف ا                                    
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 في عنا ما يفيدها   ىقاضت  ا  ربع مالها ، وناس   غدالو   ات غاضى ناس   -679

 معاني المفردات: 

 فائدة من ورائهامور  ال صى في أتتق:  غاضىت  ا

 : نفذ غدا

 أمام القضاء  تتقاضى:  ىاضقت  ا

 مضرب المثل: 

 يا  وعدم اللجوء للقضاء . للحث على حل المشاكل بين األقرباء ود  يقال 

 

 الناس أجناس   -680

 معاني المفردات: 

 ن يمتساو ن وغير وجناس : مختلفأ

 : معنى المثل

على مستوى الفهم  متعددة  فروق فرديةلوان متعددة من البشر وبينهم الحياة الدنيا بها أ 

ثقيل النفس الذي  بينهم و ،،فتجد بينهم خفيف النفس الذي يكسب الناسطباع واألخالق الو

والغني والفقير ،والسمين ينفر الناس من حوله ،وتجد بينهم الكريم والبخيل ،

،والقصير والطويل وهكذا هو مجتمع   م والجاهل ،والعاقل والمجنونل  ا،والعَ والنحيف

 البشر . 

 مضرب المثل: 

 الفروق الفردية بين الناس .  مالحظة عنديقال 

 

 ناصحكم يا بدو في النار   -681

 : المثلمعنى 

خاصة في ما يتعلق ع أهل الحضر في كثير من األمور والبدوي عادة ال يتفق م

تلك الصحراء  ومخارج  مداخلمعرفته بب يهميعتقد أنه يتفوق عل  بالصحراء وشؤونها فهو

وعاداتها ، والحضر بالنسبة له ما هم إال أهل حاضرة   وآدابهاوكذلك طبيعتها ولغتها 

 يالحضر ا من العلوم ، لذلك عندما يتفضليتقنوا التجارة والزراعة والصناعة وغيره

نه يرفضها وال يأخذ بها  إخص الصحراء وشؤونها ففي ما ي للبدوي نصيحةويقدم 

 بأنه هو األفضل .  العتقاده

 مضرب المثل: 

لبدوي تتعلق بالصحراء  إلى ا ةنصيحعندما يقدم حضري على لسان الشخص اليقال 

قناع ولما يجد من معاناة في إ ،م ثقته بدقة المعلومة وبمن قالهالعدها ويرفضها وشؤون

 البدوي بصحة ما يقول . 
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 النار ما تحرق إال رجل واطيها   -682

 : معنى المثل

أما البعيد   ،مباشرة برجله  هاؤبيده أو يط ويلمسهاال يحس بحرارة النار إال من يدنو منها 

 .   وال تعني له شيئ ا نها فال يحس بهاع

 مضرب المثل: 

لم يجد من الناس من يساعده على زوالها بل  و ما، قع في مشكلة  ومن على لسان يقال 

 بالمعاناة .   اإلحساسمنهم بخلفيات المشكلة وعدم  جهال   ،نهاأمن ش والقل  وجد أناس  

 

 اية  اية والمرأة اللغ  والعنز الثغ  اية الرغ    ةالناق -683

 مضرب المثل: 

 بهم .  االرتباطب للحث على تجن  يقال 

 

   خربةانق فة من ا -684

 المفردات: معاني 

فة مصطلح يطلق على اللؤلؤة المجهولة الهوية الملتصقة بالمحارة الخربة، التي ق  نق فة : النَا

 في الغالب بعد صقلها تكون من أجود الآللئ. 

والَخربة هي المحارة الميتة التي ال حياة فيها، قد يوفق هللا أحد  ،  : والجمع َخَربخربةا

  . "نقفة"امى قف منها لؤلؤة  نادرة تسالغاصة وين

 : البحريمضرب المثل 

أو   ،أو عندما ترى ولد صالح من أب طالح ،رديء شيءجيد من  شيءخروج  عنديقال 

 .كلمة طيبة من رجل خبيث أو مجنون

 

   عوا مركبنوخذين طب   -685

 معاني المفردات: 

 السفينة هو ربان  والنوخذة،نوخذة  مثنىنوخذين : 

 طب عوا : أغرقوا

 : معنى المثل

خطر تعرض للسوف تفي الغالب بواسطة ربانين  تقادن السفينة التي أدون شك 

  ثنيناالبين  اآلراء تضارب وذلك بسبب غرقهاإلى في النهاية مشاكل التي تؤدي وال

 .المسؤولية  وازدواج

 : البحريمضرب المثل 

عدم  بسبب  نتهي العمل بالفشلوي لشخصينتنفيذ العمل صالحية  يعندما تعطيقال 

 .  آرائهمواختالف ثنان االتوافق 
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ال يمن الجبالي وال أو الصخر نقل الحطب  -686 ج  ن ن  الر     م 

  معنى المثل 

:  منهاو،-كرم هللا وجهه-إلمام علي بن أبي طالب إلى ا شطر من قصيدة تنسبهذا المثل 

َجال       قلل الجبالي  من  نقل  الصخر لَ  نَن  الر   أحب  إلي من  م 

 فقلت العار في ذل السؤال      يقول لي الناس في الكسب عار  

ة وينفرون منها ومن  ن  وشيمهم راقية لهذا فإنهم يكرهون الم   عزيزة والعرب نفوسهم

وأشد   ة أثقل من جبل  ن  بل ويفخرون أنهم ينسون الجميل حين يصنعونه ، والم   ،أصحابها

 ألما  على الكرام من طعنة خنجر . 

 مضرب المثل: 

 ة . ن  عنما يتعرض كريم النفس للم  يقال 

 

   نوط الحسا -687

 معاني المفردات: 

تصنع بشكل طولي من سعف النخل وتستخدم لحفظ من النوط وهو قراب أو قلة نوط : 

  التمر .

 الحسا : مدينة األحساء في المملكة العربية السعودية 

 

 للداللة على طول الشخص . يقال 
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 لهاءحرف ا
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   يوشه هذا حد   -688

 معاني المفردات: 

 :  نهاية   حد   

الذي ي ربط    األيسر  السفلي حبل الشراع  هو   صلاألفي   ي وش  وال  دراكه ،إيوشه : تفكيره و 

   في مقدمة السفينة

   :البحريمضرب المثل 

 ته .عقليته ومقدرأو فعل في حدود إدراكه و من شخص قولعندما يصدر يقال 

 

  ال وراهاهذا وجهك و  -689

 عندما تلقاه بعد فترة من الغياب . للعتب على من تحب يقال 

 

   خراجينه يهذا سيفوه وهذ -690

 المفردات: معاني 

 سم سيفسيفوه : تصغير ال

 ة هي القطعة من الثوب قَ ر  ه ، والخ  جَ ر  والمفرد خ  خراجينه : 

 مضرب المثل: 

 عندما يتتكر الخطأ من الشخص . يقال 

 

   برك ما يكونالهون أ -691

 معاني المفردات: 

 ن الن وسهل ويسر فهو هي  الهون : كل ما

 مضرب المثل: 

 .  شيءف في كل والبساطة وعدم التكل  للحث على التسامح يقال 

 

 هامور ميفرة  -692

 معاني المفردات: 

، ويعد من أشهر األسماك في قطر والخليج  سم نوع من األسماك الصخريةاهامور : 

 العربي

والميفرة هي جحر طبيعي متكون في األرض الصخرية المستوية،  ،    َمي فََرة : والجمع ميافر

يعيش في   الشاطئ أو بعيدة منه، في الغالب لها مدخل واحد،قد تكون الميفرة قريبة من  

الهامور الذي إن وجد بداخلها عمرت الميفرة    وسطها مختلف األسماك، وخاصة سمك

 وإن هجرها خربت .  

 

 وصف التاجر الجشع .  في يقال 
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 الهرجة قفل ومفتاحها الرد  -693

 مضرب المثل: 

خرج منه بسالم بسبب حسن يو ،موقف صعب وحرج هيصادف على لسان منيقال 

 .    هوتدبير هتصرف

 

 الهوب هوبك -694

 .(ابشر بسعدك)، و  (نعين ونعاون)اويقال كذلك  

 : معنى القول

 . نالمساعدة والعو كل تلك المعاني تدل على الموافقة على

 

لتلبية   االستعدادأتم منه المساعدة وأجاب من فوره بأنه على  بَ ل  على لسان من ط  يقال 

 . طلبال
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 حرف الواو 
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   ةلنعجاعلى الذيب من اثغى  شو  -695

 : معنى المثل

يرق قلبه  ن ولء ثغالن يتأثر بما سيسمع منها من نه إلى نعجة فإذا هجم الذئب الجائع ع

  .فورا  وبكل وحشية يفترسها سبل  لها

 مضرب المثل: 

 . يهددك ويتوعدكوالتقليل من شأن من يعارضك ووعدم المباالة  ةالقو إلظهاريقال 

 

 ورى كل عزيمة غنيمة   -696

 .  (العزايم وراها غنايم)خر آويقال في مثل  

 معاني المفردات: 

 واالجتهاد في طلب الشيءالهمة عزيمة : من العزم و

 غنيمة : مكسب 

 مضرب المثل: 

 في العمل .       واالجتهاد لحث الشخص على الهمة والجد  يقال 

 

   سمها  عندحلل ولد ال -697

 .  (ذكره عندولد الحلل ) ، و  (طاريه عندولد الحلل )قال يو  

 مضرب المثل: 

دأمام قوم شخص  رَ ك  إذا ذ  يقال  هذا المثل ، وإذا   قالوا   أمامهم ،فجأة   بكل خير و شوه 

  . (لي ذكر الكلب برز له حصاه )وا : قال شرب رَ ك  ذ  

 

 ىالوالدين شق -698

إيثارا  ورحمة   طعامتعاني من السهر ومن قلة ال التيعلى لسان األم يقال 

 .   بأبنائها

 

 الوجه من الوجه أبيض   -699

 مضرب المثل: 

ية تتم المخالصة  وفي النها خطيئةبحقه رتكب ت الذيعلى لسان الشخص يقال 

   . مع خصمهوالمصالحة 
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 حر وأهواله ورزق هللا على السيف  وشلك بالب -700

 معاني المفردات: 

 وشلك : من أرغمك 

 أهواله : المخاطر والمصاعب .

 السيف : شاطئ البحر والمعنى هنا اليابسة حيث المدن والقرى . 

   :معنى المثل

أهل  كانت المخاطر والصعاب تصيب الباحثين عن اللؤلؤ في أعماق البحر منقديما  

حوالي  ر النفط في قط كتشفا ،الغوصوتوقف  اللؤلؤ قطر والخليج العربي ، وبعد كساد

، إال قليل منهم لم   الكثيرالخير من م ، وعمل به كثير من الناس فأصابهم 1936سنة 

ركات بسبب عدم تقبلهم األوامر من األجانب وكذلك  العمل في تلك الشالحال ويعجبه 

مالبس العمل ) البانطلون ( الذي لم يعتادوا عليه ، وبذلك فهم   ارتداءبسبب نفورهم من 

م . 1950حوالي سنة  نهائيا  والعمل في الغوص حتى توقف  الحرية العودة إلى فضلوا

هم ءأصدقا وارأنفط إذا توقفوا عن الغوص وعملوا في شركات ال وكان األشخاص الذين

 يقولوا لهم هذا المثل البحري .  للصيد أو ما شابه ذلك البحر متوجهين نحو 

 : البحريمضرب المثل 

اكن  مللعمل والبحث عن الرزق في أويذهب  منواآل عمل القريباليترك  منلنصح يقال 

ق وترك  من لكسب الرزالطريق السهل واآل الختيار ،كذلك ،قالخطرة ، ويبعيدة و

 .الطريق الصعب والخطر 

 

 شرك بينا  وش اللي حا -701

 .  (ما يدري وين هللا حاشره)ويقال كذلك  

 معاني المفردات: 

   ، أو أدخلك بيننا حاشرك : أتى بك وجمعك بنا

 : معنى القول

رجل ثالث يتدخل  وفجأةبين أقرباء في موضوع معين  عندما تحدث مشادة أو نزاع

 ذن وعلم بحيثيات األمور التي تحدث بينهما .إويحشر نفسه بينهما دون 

 

ثنين يتحدثان في موضوع معين ال ناقة له فيه وال ايحشر نفسه ويتدخل بين من ليقال 

 جمل .  

 

 وجع يوم وال وجع دوم  -702

 مضرب المثل: 

تنتهي  و  ،فعل صعب ومؤلميقدم على و،لمن يعاني من ألم أو معاناة مستمرة يقال 

 كخلع ضرس مثال  . ، بالنجاح معاناته
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 الوصاة حصاة   -703

 معاني المفردات: 

 الوصاة : الوصية 

 الحصاة : الحجر

 : معنى المثل

هم  ويظل خر ، آشخص شفهية هامة ل بتوصيل رسالةشخص  فل  كَ ي  أحيانا  

إال بعد  هحجر ثقيل وال يزول عن هوكأن هالرسالة جاثم على صدرتوصيل تلك 

 صاحبها .  إلى يصال تلك الرسالة إأن يتم 

 مضرب المثل: 

 لمن يحمل هم الوصاة ويشعر بثقل حملها .يقال 
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 اه علي الراعي  و  كان باسوق ما ض  ..الصبا ينشرى وينباعياطري ليت  يا ف -704

 معاني المفردات: 

  الهرمة الكبيرة في السنالفاطر، وهي فاطري : الناقة 

 الصبا : الشباب 

 بلاإلاه : ما أقبل به الراعي من و  ما ضَ 

اه يعتني بها  بَ بل كثيرة وكان في ص  إأن رجل كان لدية  : طرفة تقولولهذا المثل 

  ها ، وذات يوم جلس ينتظرستأجر رعاة عليااها بنفسه ، ولما كبر وضعف نظره ويرع

بل وقد خلف اإل ء  ببطتسير  كبيرة   شاهد ناقة   أقبلتعلى مورد الماء ، فلما  بلاإلقدوم 

قترب منها وأمسك  اوترحاله ، ف هرها قوية في حلبَ وكان قد خَ ،فعل بها الزمن ما فعل به 

 من عنده ، وقال هذا المثل .  بشيءبها وأطعمها 

 مضرب المثل: 

منى لو دفع كل ما ويت ،ويتذكر قوته وعنفوان شبابه نسان كهال  عندما يصبح اإليقال 

 ع تلك القوة عليه مرة أخرى . إرجايملك من أجل 

 

   بداره يموت بعشب  من الجفى      ويا من   تموت بهزل  يا من  -705

 معاني المفردات: 

 : الغنم الهزيلة هزل  

 الجفى : الجوع

 مضرب المثل: 

التي مواشي المكانه ، وترى في  عندما يكثر العشب في المحميات الطبيعية ويموت يقال 

 .   ىرعم خارجه تهزل وتموت من قلة الفي 

 

 ة  ل  شرى له من حلله ع   ن  يا م   -706

 معاني المفردات: 

 ومرض شقاءعلة : تعب و

 : المثلمعنى 

ولكنه بعد استخدامها يتفاجأ بأنها   ،منه أنها جيدة ا  اعتقادعندما يشتري الشخص سلعة 

 تجلب له سوى التعب والمشقة .   ولم غير جيدة

 مضرب المثل: 

 .المتاعب والمشاكل  بسببها  تأتيهثم   ،بقصد االنتفاع بهالمن يشتري سلعة يقال 
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 بيده  بوه القصاب الكلوة أ يا من  -707

 : معنى المثل

من أطفال الحي  يقوم صاحب البيت بذبح ذبيحته في المنزل ، يعلم بها كثير   قديما عندما

من أحشائها كجزء من كلية أو كبد أو  شيءويكونوا أول من يحضر الذبح لعل ينوبهم 

أوالده أفضل األجزاء   داءبإهيقوم حتى أمعاء ، وما أن يفرغ صاحب المنزل من الذبح 

وما تبقى منها يوزع بالتساوي بين باقي األوالد ، فيقوموا بشوائها ،الكلية والقلب مثل 

 على النار الموقدة أصال  للطبخ ، والمثل جاء هنا لتفضيل األقارب على من سواهم .  

 مضرب المثل: 

  ء ويعطي منهاشايمنها ما   يأخذعندما   العامة مصلحةالمال أو العلى  للمسؤوليقال 

 .  أقاربه

 

 ال تنكتين   ةيا دهين -708

 معاني المفردات: 

 القليلالسمن  وهو،دهن الكلمة مشتقة من :  ةدهين

  أو تسيح على األرض تنسكبمشتقة من تنكت أي تندلق أو ال تنكتين : 

 : معنى المثل

السمن يتوفر وقد كان ،  ن  م  قديما  كان الناس يفضلون السمن البلدي على غيره من األس  

في أوعية   يحفظوه تجدهمحرصهم عليه  مواسم أخرى لهذا من يشح فيفي مواسم و

 خاصة وفي مكان خاص . 

 مضرب المثل: 

يستغل هذا الدالل في  عند والديه والذي لشخص المحبب والمدلل من ا لسخريةليقال 

 .  تصرفات تضايق غيره

 

 يامعه وفرمن  -709

 معاني المفردات: 

قطعة من الخشب الصلب في منتصفها أربعة بكرات تدور حول  جامعه ، وهي  يامعه :   

محور، تدخل فيها حبال البسة التي تقوم برفع وإنزال شراع السفينة، وهي ال تلتقي في  

 .  عارضة الشراع "؛الفرمن"نقطة واحدة مع 

شبيه عمود متين من الخشب الصلب  عارضة السفينة التي تحمل الشراع، وهوفرمن :  

 .ا منهبالصاري وأقل حجم  

 : البحريلمثل مضرب ا

 ا .هم دائم  ؤراآأو للذين ال تتفق  ،لف بين اثنينآلعدم التوافق والتيقال 
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   صديق ة  ل  يا ليت لي في الح   -710

 معاني المفردات: 

 من أحرف التمني  يا ليت : 

 المنفعة تكون فيهالجهة أو المكان الذي ة : الحل  

 مضرب المثل: 

جد  يوال  ،مركز خدماتأتي لجهة حكومية أو مؤسسة أو على لسان من ي و، للتمني يقال 

 .  هنجاز معاملتإو خدمتهلكي يقوم ب همعارفأو  ربائهفيه أحد من أق

 

 كبر رأسه   ةكل من الحصااي -711

 مضرب المثل: 

 قرص وجايب قرص .  وتاركعنه : ماكل قرص  قيلللشخص الجشع الذي يقال 

 

 يده في الطوفة   ش  م  كل وي  اي -712

 معاني المفردات: 

 يمش : يمسح

 الطوفة : الجدار

 : معنى المثل

مع الطعام تناول البخيل الذي ي هممنو،الشهم الكريم  منهم ،ليسوا سواءفي الكرم  الناس

  الوقاحةصل به تتكاليفه بل وشيء من ن أن يساهم معهم في  بشكل يومي دوأصدقائه 

 .هللا شكرا  أو أغناكلهم ال يقول ه لدرجة أن

 مضرب المثل: 

 من تكاليفه .  بشيءلمن يشارك الناس الطعام بشكل يومي دون أن يساهم معهم يقال 
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 شي في درب الزلق ال تامن الطيحة  يا ما -713

 معاني المفردات: 

 درب الزلق : الطريق الزلق والخطير  

 الطيحة : السقوط 

   :معنى المثل

 . جال  آ أم عاجال   ة  يقع في مشكلسشف أمره وتَ ك  ي  طريق خطأ ال بد وأن سَ كل من يمشي في 

 مضرب المثل: 

والطريق   للحث على التوقف عن السير في األماكن الخاطئة والخطرة والمشبوهةيقال 

  . الزلق

 

 ديب  أا غريب كون ي -714

 : معنى المثل

فال بد أو العالج أو السياحة أو العلم أو غيره العمل بقصد  ،ما بلدغريب الرجل ال زار إذا

   . هاوتقاليد  هادينها وعاداتو تلك البلد  قوانين حترميأن له 

 مضرب المثل: 

ويجب  ،وفي بلد غير بلدهغريب  الزائر الغريب بأنهلتذكير بن البلد يقال على لسان ا

  .تجاوزه ن تمادى في سيردع به إيقيم فيه والبلد الذي  قانوناحترام  عليه

 

 

 

 فلين لكم هللا يا غا -715

 معاني المفردات: 

  للشيء االنتباهعدم و الغفلةيا غافلين : من 

 : معنى القول

يحاك لهم في الخفاء أو  ون أو بن  غَمن ي  مع  يراد بها إظهار معية هللا تعالى هذه العبارة 

ك طيب  سلووالتفوه بهذه العبارة هو  يفعلون بعض األشياء التي ال يعلمون عواقبها،

 . ههم حولومن   هومن مع همامأضد من  الشخص ا ينفعيجابي  إا يعطي انعكاس  

 

   ك له أمر  ال يعلمه وهو غافل .بأذى الناس أو أ حي  على لسان من أصيب يقال 

 

 يا نار اكلي حطب   -716

 .  هالفتنة بين خصوم تشتداو تشتعلعلى لسان من ايقال 
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 نادي جدتك   ةيا جد  -717

 : معنى القول

 متد  قيا في وقت واحد بسبب بعد الزمن بينهما والذي قد يأن تلت ال يمكن للجدة و جدتها

 . و ذلك الستحالة حدوث هذا األمر  ، أجياال  

 

   .  ابد  الذي ال يمكن حدوثه أ الشيءحدوث  الستحالةيقال 

 

   ت  ب  ه ن  و  ش  كل ما ح   ت  ود ج  ياعل عمرك ع   -718

 المفردات: معاني 

 برسيم:  ت  جَ 

 

فيها  عَ ن  يصدر على لسان المرأة المحبة التي ص  وكدعاء خاص بطول العمر يقال 

 لها خدمة جلية .   مَ د   معروف أو ق  

 

 يا بخت من جمع راسين بالحلل   -719

 معاني المفردات: 

بخت : هو الحظ والنصيب ، والمعنى هنا هو الجزاء والفضل الذي يناله الشخص من  

 .  ثنينوفيق بين االت

 زواج الق بين رجل وامرأة في جمع راسين : وف  

 : معنى القول

من المعروف أن الزواج هو سنة هللا في خلقه فهو السكن والمودة والرحمة للزوجين 

حب وأ،أحب الناس إلى هللا أنفعهم للناس ):  وفي الحديث قيل ،ألسرة تتكون اعن طريقه 

 . وهللا عز وجل قال في محكم كتابه :  (أخيك المسلم األعمال هو سرور تدخله على قلب

َودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ  َوِمْن آيَاتِِه أَْن خَ )  تَْسُكنُوا إِلَْيَها َوَجعََل بَْينَُكم مَّ ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّ لََق لَُكم ّمِ
 .  ( سورة الروم21)( الية يَاٍت لِّقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ فِي ذَِلَك لَ 

 

 ق بين زوجين بالحالل قاصدا  األجر والثواب من ذلك . ف  على لسان من وَ يقال 
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 يبوق الكحل من العين   -720

 معاني المفردات: 

 يبوق : يسرق 

 : معنى المثل

البعض أن هذا الوصف  يرىوقد ، هذا المثل هو وصف مجازي للسارق المحترف 

فيه ولكن في الحقيقة به كثير من الحقائق ، ففي وقتنا الحاضر استخدم اللصوص   مبالغ  

حترفون وبكل اتقان أحدث التقنيات في السطو على البنوك والسيارات ومحالت مال

 الذهب وغيرها مما أدى إلى نجاح أغلب عملياتهم .  

 مضرب المثل: 

 .  محترف ال يشق له غبار عنه أنه سارق فَ ر  للشخص الذي ع  يقال 

 

 في روس القرعان  ةون  س  الحسانة أو الح  م  ل  تع  ي   -721

 معاني المفردات: 

 الحالقة:  ةالحسون

 ،وهو المصاب بالقرع أو من سقط شعره  قرع أالقرعان : جمع 

 مضرب المثل: 

أكثر مما  ه،  فيفسد األمرموضع ال يستفيد من يبدأ تمرينه في، ثم لمن يتعلم مهنةيقال 

 .  يصلحه

 

 كله الجمل في لقمة ا وي ةور في سنصفيجمعه الع -722

 مضرب المثل: 

صرف كل  ،مصيبة وفاجأتهقد جمعه من تعب وشقاء  دخر ماال  ا منعلى لسان يقال 

  ماله الذي جمعه عليها . 

 

  فحهاا صاه  ر  د  ق  يد ما ت   -723

 معاني المفردات: 

 تقدرها : تقوى عليها 

 بالمصافحةهادنها صافحها : 

 : معنى المثل

على كثير من الناس لذلك ال بد من  ارةجب من المعروف أن الشخص القوي تكون يده 

يحدث العكس وعندها يرد  ال حتى  هيه والوقوف في وجهمهادنته ومصافحته وعدم تحد  

 عليه الصاع صاعين .   

 مضرب المثل: 

 .  هقوى منأهو شر من  واتقاء وجههحفظ ماء على لسان من يريد يقال 

 



259 

 

   تصفقما   ةيد وحد -724

 : المثلمعنى 

هذا المثل منتشر بشكل كبير في دولة قطر والخليج العربي ،ويعني أن يد واحدة ال 

يد الواحدة فما تصفق ولكنها تكتب وتأشر وتحرث وتزرع وتحصد ، فإذا كان هذا فعل ال

 ن . بالك بقوة االثنتي 

 مضرب المثل: 

 .خرين معهاآل تعاونمن أثر عدم  ،ما شيء  نجاز إعن تراجع على لسان من يقال 

 

 يمشي على زنده التيس   -725

 معاني المفردات: 

 .  لمرفقمتدة من مفصل الكتف حتى مفصل االزند : ويقصد به هنا المنطقة الم

 عزاالتيس : ذكر الم

 مضرب المثل: 

الذي جعل من   ىالقوي المعافالكسول لشاب حث على عدم تقديم المساعدة المالية للليقال 

 .  هنة مريحة ومربحة لهسؤال الناس م

 

  ينحط على الجرح يبرى -726

ومكانة  ومودة   سم شخص متواضع خفيف الظل له محبة  الى لسان من ذكر عنده ع يقال 

 بين كثير من الناس . كبير   وقدر  

 

   ثوبه أو ،  ى على طرف ثوبهال  ص  ن  ي   -727

 مضرب المثل: 

 والطهارة والشرف باالستقامة فواأو رجل ع ر  كر امرأة عندما يأتي الحديث على ذيقال 

   من قبلهم بذلك .  ونزكيو

 

   لف بابأينسد باب وينفتح  -728

 مضرب المثل: 

أمل من هللا أن  يو ،ه من قبل رب العملباب رزق أغلقالشخص الذي على لسان يقال 

 كثيرة في أقرب وقت .   رزق يفتح له أبواب

 

   ةي  ب  ص   ايوم بقع -729

 معاني المفردات: 

 بخيرها وشرها : الدنيا ابقع

 عفى عليه الزمن . قام به ومن يتفاخر بقول أو فعل قد  كل للرد على يقال 
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 البحرية  واألقوال األمثال

 

 .  ابهذري وال ينذرات ل النذاأل به واوسط غفي مثل بندر  اداألجو -1

 بتاليه .اخطف ابتاليه وبن در بأول الشمال و اوس وبن در بأول الكخطف ا -15

 دوس على تريكها .  طبعتاإذا  -44

  اسناده التير . -54

 دوام عالي   بالخب ما له ذرى يلتوي به . ألااللي ما يعلق روس   -79

 اللي يجي تالي يطرح عالي .  -80

 لطعوم تصر .ان كان ما تدهن إ -126

 البحر برجال وال دومن واتبع المريال ، وفي رواية أخرى انطح الغوص برجال  .انطح  -138

 أنا أقول يوش وهو يقول دامن . -142

 ايقوم لو في الخدعه .  -150

 ي كرابه . يي اي وال ييا -151

 يباري على مايتين . ا -152

 البار على البيوار . -157

 جي بشوية . اه أول الجية تعال له عقب ما يالبحار ال تج -159

 البحر سبعة والعمار سبعة .  -160

 البحر ماله أمان .  -161

 تنقادي دنيا يوم أقبلت     يوم أدبرت ما فادي سالسل قطعت . ةبشعر -164

 عافت المالح . البصرة -165

 لعمه . ارةوسعيد والبق   ،ارة لسعيدالبق   -172

 وتحول من تفر . تركب من صدر  -182

 وال يتي .  رحتيتيتي تيتي  -189

 ال جاور غني أو ) شيخ ( .احر وجاور ب  -196
 . دمه ملحهور يري -200

 حد  البحر حده . -223

 الحشف على الهير حلو ، وفي رواية أخرى الشيص على الهير حلو . -236

 ه على يوشه . خل   -261

 ر بنقاله .فَ راعية بيت وال س   -279

 ه  واط َرح  .شب  -326

 شوط بدحة .  -337

 طير بحر . -367

 على الكراك .  -400

 العنفوز مهب من المالح ، ويقال كذلك القين مهب من المالح. -402

 ومذمومة .  ةماكول ةعوم -404

 ه . تَ لخ  د في دَ و  عَ  -405

 ع مراكب . ب العيش طَ  -413

 غصب على البل تركب جاريات السفن .  -420

 يت .رم  دَ فار  -422
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 فرخ أم الصنين كبر أمه وال يطير . -426

 تخلص الفنطاس .االقبعة  -453

 كتويل وين ما دار الهوى دار . -468

 كل الحطب غير الساج قرم . -476

 شراع . اكل هوى وله  -477

 بجنون . ب علينا ل  يهون صَ ا ب  حنَار  كل ما قلنا بَ  -490

 . عجب ح ار  الكوس في البَ  -511

 ال تغوص قبل ال تقوس ما ينفع القوس بعد الغرق .  -517

 ر مجاديفي . ال تكس   -525

 داف .ي نا بشراع ومال تاخذ -527

 ال تسرف لو من بحر تغرف .  -534

 ك العواي . غتر   يك الرق ما لي اغتر    -558
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 المصادر والمراجع                                   

 

، مركز   ةعلي إبراهيم الدرور ،عبية المالحية في الخليج العربي األمثال الش -1

 . م1992التراث الشعبي ، 

موسوعة األمثال الشعبية في دول الخليج العربي ، محمد علي الناصري ، دار  -2

 المشرق العربي الكبير ، بيروت .

قادر المحسن آل عبد ال إبراهيم بن عبد، المختار من األمثال الشعبية في األحساء   -3

 م .2002ر الوطنية الجديدة للنشر والتوزيع ، االد ،القحطاني 

  ،الشرح المختصر في أمثال قطر ، الباحث الشعبي خليفة السيد محمد المالكي  -4

 م . 2005المجلس الوطني للثقافة ، 

 الراوي والشاعر إبراهيم بن محمد أبو جاسم المهندي .  -5

 الراوي أحمد بن حسن بن علي المهندي . -6

 الراوي علي بن خميس بن علي المهندي . -7

 الراوي راشد بن محمد بن عبد الوهاب المهندي . -8
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 صقر بن لحدان الحسن المهندي     

جامع وباحث في التراث الشعبي .  -

م . 1961من مواليد  -

محمد   - بن  إبراهيم  الشاعر  ديوان  جامع 

 م  2000الحسن المهندي صدى الماضي 

وتراثها   - قطر  لكتاب  معدين  أربعة  ضمن 

 البحري .

مشارك في بحث عن نواخذة وسفن الغوص على اللؤلؤ في الخور والذخيرة  -

 م . 2014  2في كتاب الغوص على اللؤلؤ ج/

.م 2015جامع ومحقق كتاب شعراء ورواة من الذخيرة   -

 : تنويه

أعوام في إعداد هذا الكتاب إال أنه يبقى   بذلته من جهد شاق على مدار   بالرغم من كل ما

القص يناله  بشريا  والنسيان، فعمال   الخطأ  بسبب  "لكل  شيءور  نقصان  إن  تم  ما  ، "إذا 

ن قصرت فيه فمن  إمن عنده وهو ن وفقني فيه فإ، الذي  والكمال هلل وحده سبحانه وتعالى

   . نفسي والشيطان

، أو عن طريق ال يتردد في إرسالها مباشرة  ألديه اقتراح أو مالحظة    ن  كل مَ   من   وأتمنى

  : l@hotmail.com-saqrEmailالبريد اإللكتروني : 

mailto:saqr-l@hotmail.com
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 والرايضةإصدارات وزارة الثقافة 

 اإلصدارات والرتمجة  إدارة 
 

 السنة املؤلف  اإلصدارات  م
 2000 حصة العوضي البدء من جديد   .1
 2000 فاطمة الكواري  بداية أخرى   .2

 2000 د. حسن رشيد  أصوات من القصة القصرية يف قطر  .3

 2000 دالل خليفة دنياان .... مهرجان األايم والليايل  .4

 2000 جاسم صفر قالت ستأت   .5

 2001 فاروق يوسف  غنج األمرية النائمة   .6
 2001 سعاد الكواري  وريثة الصحراء   .7

 2001 أمحد الصديقي  وخيضر غصن األمل   .8

 2001 محد حمسن النعيمي  بستان الشعر   .9

 2001 ترمجة/ النور عثمان  رومانوف وجوليت  .10

 2001 حسام اخلطيب د.  األدب املقارن من العاملية إىل العوملة  .11
 2001 د. حسن رشيد  احلضن البارد  .12

 2001 خالد عبيدان  سحابة صيف شتوية .13

 2001 أمري اتج السر  سرية الوجع .14

 2001 حصة العوضي وجوه خلف أشرعة الزمن .15
 2001 غازي الذيبة  حافة املوسيقى .16

 2001 د. هيا الكواري  قصص أطفال .17

 2001 امللك د. أمحد عبد  أوراق نسائية .18

 2001 إمساعيل اثمر  الفريج  .19
 2002 د. أمحد الدوسري  2ج   – 1األعمال الشعرية الكاملة ج .20
 2002 معروف رفيق  علمين كيف أحبك  .21

 2002 خليفة السيد  قصص وحكاايت شعبية .22

 2002 صدى احلرمان رحلة أايمي .23
 2002 عبد الرحيم الصديقي  جرح وملح  .24

 2002 وداد الكواري  خلف كل طالق حكاية .25

 2002 د. أمحد عبد امللك  دراسات يف اإلعالم والثقافة والرتبية  .26

 2002 د. عبد هللا إبراهيم النثر العريب القدي  .27

 2002 جاسم صفر كأن األشياء مل تكن .28

 2002 عبد السالم جاد هللا نعاس املغين .29

 2002 د. زكية مال هللا مدى  .30
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 السنة املؤلف  اإلصدارات  م
 2002 الفزيع خليل  قال املعىن .31

 2002 د. عوين كرومي  املسرح األملاين املعاصر  .32

 2002 حممد رايض عصمت  املسرح يف بريطانيا  .33

 2002 حسن توفيق األعمال الشعرية املختارة -إبراهيم انجي  .34

 2003 د. صالح القصب  مسرح الصورة بني النظرية والتطبيق  .35
 2003 صيتة العذبة النوافذ السبع  .36

 2003 مجال فايز وامليالد الرحيل  .37

 2003 د. كلثم جب  أوراق ثقافية  .38

 2003 علي الفياض/ علي املناعي  بدائع الشعر الشعيب القطري  .39
 2003 ظافر اهلاجري  شبابيك املدينة  .40

 2003 د. شعاع اليوسف  حضارة العصر احلديث  .41

 2003 غامن السليطي  املرتاشقون "مسرحية"  .42

 2003 د. حجر أمحد حجر  والعذاب يف أشعار السياب معاانة الداء  .43

 2003 سنان املسلماين  سحائب الروح  .44

 2003 د. عبد هللا إبراهيم أصوات قطرية يف القصة القصرية  .45

 2003 خالد البغدادي  ذاكرة اإلنسان واملكان .46

 2003 عبد هللا فرج املرزوقي  إبراهيم العريض شاعرا   .47

 2004 إبراهيم إمساعيل  الصحافة العربية يف قطر .48

 2004 علي مريزا  أم الفواجع .49

 2004 وداد عبداللطيف الكواري  صباح اخلري أيها احلب  .50

 الصحافة العربية يف قطر "مرتجم إىل اإلجنليزية"  .51
 إبراهيم إمساعيل 

 ترمجة / النور عثمان 
2004 

 2005 علي عبد هللا الفياض آللئ قطرية .52
 2005 مبارك بن سيف آل اثين  الكاملة األعمال الشعرية  .53

 2005 دالل خليفة التفاحة تصرخ.. اخلبز يتعرى  .54

 2005 عبد العزيز العسريي  إدارة التغيري  .55

 2005 د. عبد هللا فرج املرزوقي الشعر احلديث يف قطر  .56
 2005 خليفة السيد  الشرح املختصر يف أمثال قطر  .57

 2005 خالد زايرة  العشرين لؤلؤ اخلليج ذاكرة القرن  .58
 2005 حممد إبراهيم السادة  على رمل اخلليج  .59

 إبداعات خليجية .60
)مسابقة القصة القصرية لدول  

 جملس التعاون( 
2005 

 2005 د. حسام اخلطيب  األدب املقارن وصبوة العاملية .61

 2005 د. موزة املالكي  مهارات اإلرشاد النفسي وتطبيقاته .62
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 السنة املؤلف  اإلصدارات  م
 2005 نورة حممد آل سعد  الرمحن منيف يف مدن امللح جتريبية عبد  .63

 2005 د. أمحد عبد امللك  املعري يعود بصريا   .64

 2005 حسن توفيق وردة اإلشراق  .65

 2005 حصة العوضي جماديفي .66

 2005 د. زكية مال هللا 1األعمال الشعرية الكاملة ج .67

 أسباب لالنتماء .68
 راجنيت هوسكوت 
 ترمجة: ظبية مخيس 

2005 

 2005 بشرى انصر تباريح النوارس  .69

 2005 د. حسن رشيد  املرأة يف املسرح اخلليجي  .70

 2005 محد الرميحي  أبو حيان .. ورقة حب منسية  .71

 تطور التأليف يف علمي العروض والقوايف  .72
 د. أنور أبو سويلم 
 د. مري النعيمي 

2005 

 2005 أمري اتج السر  أحزان كبرية .73
 2005 صلهام الكبيسي عيد بن  الديوان الشعيب .74

75. 
 مسك القرش والنورس البحري 

 دومينيك دو فيلبان 
 هاشم صاحل وحممد خملوف.

 د. حسام اخلطيب  مراجعة
2005 

76. 
 مسلمو الغرب ومستقبل اإلسالم 

 طارق رمضان
 د. إبراهيم الشهايب  

 مراجعة د. حسام اخلطيب 
2005 

 2006 علي بن مخيس املهندي  ذاكرة الذخرية  .77

 2006 ابسم عبود الياسري  جتليات القص "مع دراسة تطبيقية يف القصة القطرية" .78

 2006 د. أمحد سعد  مسط الدهر "قراءة يف ضوء نظرية النظم"  .79
 2006 خولة املناعي  كان اي ما كان .80
 2006 د. حسن رشيد  الظل واهلجري "نصوص مسرحية"  .81
 2006 جمموعة مؤلفني  الرواية والتاريخ  .82

 2006 خليفة عبد هللا اهلزاع  متشاهبة "قصص قصرية" وجوه  .83

 2006 د. يونس لوليدي  املسرح واملدينة  .84
 2006 د. زكية مال هللا 2األعمال الشعرية الكاملة ج .85
 2006 حصة العوضي الدفرت امللون األوراق  .86
 2006 نسرين قفة الظل وأان .87
 2006 صفاء العبد حقيبة سفر .88
 2006 غامن السليطي  ( Gulfهلو    -مسرحيات قطرية )أجماد اي عرب  .89
 2006 د. إمساعيل الربيعي  العوملة(  -اهلوية   –العامل وحتوالته ) التاريخ  .90

 2006 محد الرميحي  موال الفرح واحلزن والفيلة "نصان مسرحيان" .91

 2006 مري النعيمي  حكاية جدت  .92
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 السنة املؤلف  اإلصدارات  م
 2006 إمام مصطفى  عبدالرمحن املناعي صورة املرأة يف مسرح   .93

94. 
 اتريخ اللغات ومستقبلها، عامل اببلي 

 هارالد هارمان 
 سامي مشعون، 

 مراجعة حممد فرززات 
  2006 

95. 
 فلسطني يف الشعر األسباين املعاصر 

 حممد اجلعدي 
حممد اجلعدي، مراجعة د. 

 حسام اخلطيب 
  2006 

96. 
 هل كنّا مثل أّي عاشقني؟

 نفتاج ساران 
 2006   منذر حممد د. 

 2007 حسن محد الفرحان ديوان ابن فرحان  .97
 2007 محد الرميحي  "مرتجم إىل الفرنسية" موال الفرح واحلزن والفيلة .98
 2007 خالد البغدادي  الفن التشكيلي القطري.. تتابع األجيال  .99

 2007 محد الفرحان النعيمي  دراسة يف الشعر النبطي   .100

101.  
 اإلجنليزية"بداية أخرى "مرتجم إىل 

A new beginning 

 فاطمة الكواري 
 ترمجة/ النور أسامة ابوبكر

2007 

102.  

 "مرتجم إىل اإلجنليزية" وجع امرأة عربية 
The pain of Arab woman 

 

أتليف/ كلثم جب، ترمجة/ النور 
 أسامة ابوبكر  

 
2007 

 2007 صالح اجليدة اخليل.. رايضة اآلابء واألجداد   .103

104.  
 شجرة الغاف

 ابحثون من جامعة قطر
 2007   جمموعة ابحثني، جامعة قطر

105.  
 موال الفرح واحلزن والفيلة  

La chanson du Bonheur ET Malheur 
 

أتليف/ محد الرميحي ، ترمجة  
 علي زينل 

  2007 

106.  
 القضية املشرتكة 
 د. فيليب آغران

عبدالودود العمراين مراجعة د. 
 حسام اخلطيب 

  2007 

 2008 د. مري النعيمي  الفن واألخالق، حىت هناية القرن الرابع اهلجري النقد بني   .107
 2008 حسني أبو بكر احملضار  وداع العشاق   .108
 2008 لطيفة السليطيد.  الوزة الكسولة  .109
 2008 خليفة السيد حممد املالكي  املهن واحلرف والصناعات الشعبية يف قطر  .110
 2008 خولة املناعي  التشكيلي يف قطر العشر األوائل.. رائدات الفن   .111
 2008 عماد البليك  الرواية العربية.. رحلة حبث عن املعىن   .112

 دراسات يف اتريخ اخلليج العريب احلديث واملعاصر   .113
د. عبد القادر محود  

 2008 القحطاين

 السالحف البحرية يف دولة قطر   .114
 د. جاسم عبد هللا اخلياط 
 د. حمسن عبد هللا العنسي 

2008 

115.  
 جتليات اللون يف الشعر العريب احلديث 
 يف النصف الثاين من القرن العشرين 

 2008 د. ماجد فارس قاروط 
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 السنة املؤلف  اإلصدارات  م

116.  
 عصر النفط

 ليوانردو ماوجري 
 2008   د. إبراهيم الشهايب 

117.  
 حكاايت من األدب الشعيب الفارسي 

 مقتطفات من شهنامه الفردوسي
 2008   د. مصطفى ابكور 

118.  
 بنت عرب 

 شاكرإفلني 
أمل منصور، مراجعة د. فائقة 

 صديقي
  2008 

 2009 د. زكية مال هللا املوسوعة الصيدالنية   .119

120.  
 املدارس املسرحية

 منذ عصر اإلغريق حىت العصر احلاضر 
 2009 أ. د. مجعة أمحد قاجة

 2009 علي عبد هللا الفياض من أفواه الرواة  .121
 2009 د. إبراهيم إمساعيل  التلفزيونية صورة األسرة العربية يف الدراما   .122

 دور الدراما القطرية يف معاجلة مشكالت اجملتمع   .123
 د. ربيعة الكواري 

 د. مسية متويل عرفات 
2009 

 2009 إمساعيل اتمر  ديوان الغربة   .124
 2009 خالد سامل الكلباين  احلب والعبودية يف مسرح محد الرميحي   .125

126.  
 عناق األسرة 
 نوبو كوجيما 

 2009   حممد د. منذر 

 2010 محد الرميحي  قصة حب طبل وطارة "مرتجم إىل اإلجنليزية"  .127
 2010 د. حسن املخلف  الرتاث والسرد   .128
 2010 حتقيق: د. حممود الرضواين  ديوان األعشى )جزآن(   .129
 2010 لولوة حسن العبدهللا  توظيف الرتاث يف شعر مسيح القاسم   .130

131.  
 إساءة الوالدين إىل األبناء 

 وفاعلية برانمج إرشادي لعالجها 
 2010 أمل املسلماين 

 2010 ايسني النصري  شحنات املكان   .132
 2010 عبدالكري قاسم حرب  من أدب الزنوج األمريكان   .133
 2010 حسن توفيق أزهار ذابلة وقصائد جمهولة للسياب   .134

135.  
 وضاح اليمن 

 دراسة  يف موروثه الشعري 
 2010 د. ابسم عبود الياسري 

136.  
 القدس النازفةعروق 

 جمموعة ابحثني، حترير د. منري العكش
 2010 د. منري العكش

137.  
 اللغة والثقافة
 كلري كرامش

 د. أمحد الشيمي 
 مراجعة عبدالودود العمراين 

2010 

138.  
 مستقبل الدراسات األدبية

 هـانس غومبخت، والرت موزر
 د. رىب حممود 

 ود. منذر حممد 
2010 

139.  
 عصارة األايم
 مسرست موم 

 2010 حسام اخلطيب د. 
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 السنة املؤلف  اإلصدارات  م

140.  
 ُكُتب حترتق، اتريخ تدمري املكتبات 

 لوسيان بوالسرتون 
هاشم صاحل وحممد خملوف.  
 مراجعة عبدالودود العمراين 

2010 

141.  
 الرتمجة والعوملة
 مايكل كرونني

حممود اهلامشي وعبدالودود  
العمراين مراجعة د. حسام  

 اخلطيب 

2010 

142.  
 العلم يف الرتمجة

 مونتغومري سكوت 
د. إبراهيم الشهايب مراجعة وفاء 

 التومي
2010 

143.  
 قصة حب طبل وطارة والقرن األسود  

the love story of tambourine and drum and 

black horn 

 أتليف / محد الرميحي
 ، ترمجة / عبدالودود العمراين  

2010 

 2011 ندى لطفي احلاج حسني  قطر الندى   .144
 2011 فضل احلاج علي  "سلسلة شعراء من السودان"الوحي الثائر   .145
 2011 اجليلي صالح الدين شيء من التقوى "سلسلة شعراء من السودان"  .146
 2011 حممد عثمان كجراي  يف مرااي احلقول "سلسلة شعراء من السودان"  .147
 2011 مصطفى طيب األمساء املغاين "سلسلة شعراء من السودان"  .148
 2011 أبو القاسم عثمان  "سلسلة شعراء من السودان" على شاطئ السراب   .149
 2011 الشيخ عثمان حممد أونسة  ديوان أم القرى "سلسلة شعراء من السودان"  .150
 2011 حممد عثمان عبدالرحيم  يف ميزان قيم الرجال "سلسلة شعراء من السودان"  .151
 2011 د. سعد الدين فوزي  من وادي عبقر "سلسلة شعراء من السودان"   .152
 2011 حسني حممد محدان هللا  شبّابيت "سلسلة شعراء من السودان"   .153
 2011 حممد املهدي اجملذوب  غارة وغروب "سلسلة شعراء من السودان"  .154
 2011 د. حميي الدين صابر  من الرتاب "سلسلة شعراء من السودان"  .155
 2011 حممد حممد علي  اجملموعة الشعرية الكاملة "سلسلة شعراء من السودان"   .156

157.  
 ضفدع مقاطعة كاالفرياس وقصص أخرى 

 مارك توين 
 2011 خليفة اهلزاع 

158.  
عبدالودود العمراين مراجعة وفاء  حماضرات احلائزين على جائزة نوبل يف األدب 

 التومي
2011 

159.  
 جسور إىل الالهناية

 مايكل غيلن 
د. عامر شيخوين مراجعة 

بدرالدين عالء الدين ووفاء  
 التومي

2011 

160.  
 اهلند تظفر ابحلرية 
 أبو الكالم آزاد 

 د. نبيلة الزواوي 
مراجعة أ.د. حممد لطفي  

 اليوسفي

2011 

161.  
 منظومة حيواانت قطر 
 حممد جاسم العبداجلبار 

بدور القحطاين وسامي بن  
صغري. مراجعة فرانسيس 

 غيلسيب 

2011 
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162.  
 احلرية االفرتاضية 
 داون نونسياتو 

أنور الشامي. مراجعة وفاء  
 التومي

2011 

 2012 أ.د. رعد انجي اجلده النظام الدستوري يف دولة قطر   .163
 2012 إمساعيل اتمر  الطبعة الثانية  –الفريج )رواية(   .164
 2012 حممد إبراهيم السادة  السردية الشفاهية   .165
 2012 خليل الفزيع  حادي العيس  .166

167.  
 املال العزيز 
 ماراث ماكفي

أ.د. منذر حممد حممود. مراجعة 
 عبدالودود العمراين 

2012 

168.  
 سعي ا للّصمت 

 جورج بروشنيك 
د. إبراهيم الشهايب مراجعة وفاء 

 التومي
2012 

169.  
 املتعة يف تعّلم اللغات 

 فابيو كاون
 2012 ترمجة /د. رشيد بلحبيب 

170.  
 مهر الصياح 

THE KORAK COUNCIL 
 

أتليف / أمري اتج  
 السر 

ترمجة/ عبدالوهاب عبدهللا ،أمل  
 عبدهللا 

2012 

171.  
 عبدالودود العمراين  1999-1985احلائزين على جائزة نوبل لآلداب 

 مراجعة
2012 

172.  
La fable du lac 

 أسطورة اإلنسان والبحرية( (
 دالل خليفة

 د.جالل الغريب  –
2012 

173.  
ترمجة :أ.د   –انديج ديفو  دليل عملي للكتابة–دليل املؤلف وكاتب السيناريو 

 شكري املبخوت 
2012 

 املؤلفني القطريني دليل   .174
إعداد/حممد حسن  

 الكواري 
2012 

 2013 د. هند املفتاح  مهوم يف اإلدارة   .175
 2013 عبدالرمحن املناعي  هالشكل اي زعفران )مسرحيتان ابللهجة العامية(  .176
 2013 عبدالرمحن املناعي  مقامات ابن حبر  .177
 2013 حممد قجة القدس يف عيون الشعراء  .178
 2013 حسني اجلابر  املصورون يف قطر  .179

 بشرى انصر عناكب الروح   .180
2013 
 

181.  
 اخلليج العريب 

 دراسات يف األصول التارخيية والتطور السياسي 
 2013 د. مصطفى عقيل اخلطيب 

182.  
 فّن الرسم عند األطفال:
 مجاليّاته ومراحل تطوره

 2013 سوسن عصفور

 2013 أمحد حممد الصديق واحات وظالل  .183
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184.  
 البيضاء )ابللغة اإليطالية( أان اليامسينة 

gelsomino bianco  lo 
 

 2013 دالل خليفة

185.  
INBOUND TRAVLERS (AND 

OTHER STORY) 
 العابرون إىل الداخل  

 مجال فايز
 ترمجة: حممد مبخوت 

  2013 

186.  LES ARTS ISLAMIQUES  -  2013   جمموعة من املؤلفني 

 2013   خليفة هزاع  إدغاو رانبو/ األريكة البشرية  .187
 2013   عبدالودود العمراين    الثورة الرومنسية تيم بالنينغ  .188

 2014 حسن توفيق حلم يتفتح يف صخر   .189
 2014 حممد ابراهيم السادة  اانشيد البالبل   .190
 2014 عبد هللا السامل  عيوب الشعر    .191
 2014 أمحد منصور حممد علي  املشكالت العملية يف املناقصات واملزايدات   .192

 اخلليج حضارة واتريخ    .193
 أمحد بن يوسف اخلليفي

 
2014 

 2014 أ.د. حسن حسني الباوي  احلماية القانونية للمأثورات الشعبية القطرية   .194
 2014 د. إبراهيم امساعيل  اإلعالم املعاصر  وسائله، مهاراته، أتثرياته، أخالقياته  .195

196.  
 اإلصدارات الثقافية للوزارة  

 2013-1976من 
 2014 شيخة الكواري  -حممد الكواري 

197.  
 The Magic of Qatar"سحر الطبيعة يف قطر " 

landscape   " 
 أمحد بن يوسف اخلليفي

 2014 

 2014 د. حيىي زكراي األغا مسيح القاسم يف ظل الغياب   .198
 2014 لولوة البنعلي  األرنب خرنوق    .199

200.  
أ.نعيم  -ترمجة: نزار  شقرون الوردة )غيوم دو لوريس( رواية 

 عاشور
2014 

 2014 الشاعر / يونس أبو اهليجاء   كيف يفقهين املقام   .201

 2014 ترمجة /عبدالودود العمراين  للفرنسية – ترمجة مبارك بن سيف أل اثين   .202

 2015 خالد املسلماين  ملسات معمارية   .203

204.  
 سيف آل اثين البنية النحوية يف شعر مبارك بن 

 2015 د. علي الطوالبة  )دراسة حنوية داللية(

 2015 بسام علواين  قاريء الشرفات  .205
 2015 د. عبد الغفور اهلييت حراثة يف الذاكرة  .206
 2015 حممد حسن الكواري  الدورايت يف قطر     .207

208.  
Bracelets de violettes –Recuil de poesie  

 أساور البنفسج 
 مسرية عبيد 

 ترمجة للفرنسية/ عبدهللا فريج  
2015 

 2015 إعداد/مجال فايز    ثقافة قطر وتراثها    .209
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 القصة القصرية منوذجا (  -)رؤية نقدية يف السرد القطري 

 2016 حصة املنصوري النسوية يف شعر املرأة القطرية   .210

 بيبليوجرافيا شاملة ودليل وصفي حتليلي   –القصة القصرية يف قطر   .211
إعداد / أ.د صبي حافظ ، د/ 

حممد مصطفى سليم ،  
 د/إكرامي فتحي حسني  

2016 

 مسرحية  -املرزام  .212
 عبد الرمحن املناعي 

 
2016 

 2016 د. رامي ابو شهاب  دراسة أدبية  –االنساق الثقافية يف القصة القطرية   .213
 2016 د.أمحد طعمة حليب القيم اجلمالية يف الشعر القطري   .214

 2016 أتليف /د.زكية مال هللا  بثالث لغات العربية واإلجنليزية والفرنسية –ديوان شعري  –مدى   .215
 2016 اعداد نزار عابدين  رسالة الغفران  .216

217.  
إصرار األفكار   –الفكرة القاتلة )السياسة ، األعمال ، الثقافة ... 

 اخلالدة  
مراجعة وحترير   - نيكوال بورداس

 نزار شقرون /
2016 

218.  
السياسة العامة للمسؤولية االجتماعية يف دولة قطر  "دور منظمات  

 اجملتمع املدين"  
 2016 أتليف /مىن اخلليفي

 2016 مشة شاهـني الكواري  وردة ومخس بتالت "جمموعة قصصية"   .219
 2016 حممد ابرهيم السادة   ديوان منهل الصادي   .220
 2016 الدليمي عبدالرمحن عبدهللا  هالل يف منتصف الشعر  .221

222.  

 
 خمتارات من قصص قصرية قطرية 

 Crops 
Anthology of Qatari Short Stories 

 
 

 ترمجة / مسر محود الشيشكلي 
Translation Samar 

Hamoud 
Alchichakli 

 

2016 

223.  
 KATARالرتمجة لرتكية   –خمتارات قصصية ملؤلفني قطريني 

ÖYKÜ ANTOLOJİSİ 

 

Türkçesi: Mehmet 
Şayir  

 

2016 

224.  
 الرتمجة لرتكية    –العمارة التقليدية يف قطر 

KATAR'DA GELENEKSEL MİMARİ 

Muhammed 
Casem El Holeyfi 

 
Çeviren 

Abdulkadir 
Abdelli 

 

2016 
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225.  

 الزواج يف قطر

 نُظمه وَعاداته وتقالَيدة 

Marriage in Qatar 
Its Regulations,Custumes and Traditions 

  

بنت انصر بن جاسم   ةاملؤلفة: نور 
 آل اثين

Noora Bint Nasser 
Bin Jassem Al Thani 

 

2016 

 2016 نوال الكبيسي ، أنيسة سيار   دليل اجلوائز واملسابقات يف دولة قطر    .226
 2016 د/فاضل الربيعي  مدخل لإلحصاء التطبيقي يف تقييم األداء الثقايف    .227

228.  

 الرتمجة اإلجنليزية  –الفنون اإلسالمية 
ISLAMIC ARTS 

 Heritage Identity and Globalized 
Society 

الرتمجة لإلجنلزية /حممد  
 طرابلسي 

 املراجعة /عبدالودود العمراين 
2016 

 2017 ترمجة / مسر محود الشيشكلي   1984-1970جائزة نوبل يف اآلداب خطاابت احلائزين على   .229

230.  

 قطاف
 خمتارات من قصص قصرية قطرية 

ERNTE 
Ausgewählte Kurzgeschichten  

aus Katar 
 

 الرتمجة لألملانية/إيفيلن أغباراي 
Evelyn Agbaria 

 
 

2017 

231.  
 العربية( القصة القصرية يف قطر )ابللغة خمتارات من  - قطاف

 2017 جمموعة مؤلفني قطريني   

 الطبعة الثالثة   –الديوان الشعري  – حممد عبدالوهاب الفيحاين   .232
إعداد / علي الفياض ، علي  

 شبيب املناعي  
2017 

233.  
 )مغامرات فهد وروضة مع أوس ( 

 قصة مصورة لألطفال  
 

 مشة شاهني الكواري 
 

2017 

 2017 اهلاجري ظافر  ديوان شعري  –مشس .. السنني   .234
 2017 إعداد / د. أمحد عبدامللك   رحلة احلب والوفاء -عبدالعز انصر    .235

 اجملموعة القصصية ) قطاف ( ترمجة إىل الروسية   .236
ترمجة البوفيسور: إلكسي  

 كورديسيف 
2018 

 2018 ترمجة الدكتور : عادل امساعيل  ترمجة إىل الروسية  -العمارة التقليدية يف قطر  .237
 2018 ترمجة إيفيلني أغباراي  ترمجة إىل األملانية  -مسرحية املرتاشقون  .238
 2018 حممد سامي احلبال  ذاكرة القرن العشرين   ترمجة إىل األملانية-لؤلؤ قطر  .239
 2019 نودار دومبادزه  املالزم كوكاراتشا   .240
 2019 د. عبدالعزيز تركي  حياة عامل  .241
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	أمثال وأقوال من البيئة القطرية بعد تعديلات المؤلف (تدقيق نوره سعود التميمي)
	حرف الألف
	11- اتبع امبكياتك ولا تتبع امضحكاتك
	وكذلك يقال " اتبع مبكيك ولا تتبع امضحكك " .
	يقال للبخيل الذي يشتكي من عدم خدمة الناس له .
	138-  انطح البحر برجال ولا دومن واتبع المريال
	وفي رواية أخرى (انطح الغوص برجال)  .
	معنى القول:
	بعد أن يقول صاحب العبارة هذا القول يرد عليه بقول آخر وهو ( عليه الشحم ) ،
	يقال إما لحث من سيدخل البحر لكي يتوخى الحيطة والحذر ، أو لمن دخل البحر وأصابه مكروه بسبب الإهمال وعدم أخذ الحيطة والحذر .
	179- تحت الفحول ما تحول
	184- تظهر المَايلَة من قِلَّة العَدْلَة
	187- تكبر الصغار وتعمِّر الديار

	188- التمر بالخَص والعيش بالقَص
	يقال في عدم المبالاة بالعامل أو الموظف الرديء الذي لا فائدة منه، عندما يهدد بترك العمل وعدم الاستمرار فيه .
	191- تِيش في رِيش
	193- ثلاث شيَّاتٍ يِذهَبنَ الغِنَى : الزِّنَا والبِنَا والوَنَا

	حرف الجيم
	197- جابت ولد
	199- يربوع على خلاة ولا أرنب مشروكة
	201- جزاة الخير سواد الوجه
	202- جعل اسقَاي مُهُب اسقى أخوي
	وفي رواية أخرى ( جعل جدري مهب جدر أخوي )  .
	203- جلوس الفتى في البيت يدني همومه ، واثر الخلا مفتاح باب الغنايم
	204- الجمل جمل كروي والمشعاب من السمره
	207- جنبٍ مُهُب جَنبِك جِرَّه على الشوك
	210- يَوّد مجنونك لا يجيك أجن منه
	212- الجيب خالي والخشم عالي
	حرف الحاء

	213-  حاتم طي
	218- حاميها حراميها
	219- حبل الكذب قصير
	221- حدٍ تِعزَّه وحدٍ تِعِز نفسك عنه
	222- حدٍ تعرفه ولا احدٍ اتخبط فيه
	223- حدّ البحر حدّه
	228- حَرِّصْ ولا اتخوِّن
	229- الحزمة أقوى من العود
	ويقال : عود من طرف حزمة .
	230- الحَسود لا يِسود
	231- الحَشَف على الهير حلو
	وفي رواية أخرى الشيص على الهير حلو.
	232- حشرٍ مع الناس عيد
	233- الحصاة ما تكسرها إلا أختها
	234- الحصاة في مكانها ثقيلة
	235- حظه يكسِّر الحصى
	236- حطها في رقبة عَالِم واظهر منها سَالِم
	238- الحقران يقطع المصران
	240- حلول الجمعة لا يسّر ولا يضّر
	241- الحلال ارتِعَه ولا بِعَه
	243- حلال أبوه وطالبوه
	244- حلاة الثوب رِقعِتَه مِنّه وفيه
	247- حمّال يا ابو يِلّه
	248- حوار ربيع إن نَزّل راسه عشب وإن ارفعه حليب
	249- الحوار ما تضره دوسة أمه
	251- حي من زار وخفف
	حرف الخاء
	253- خبزٍ خبزتيه يا الرّفلَة اكليه
	254- خبزنا في مشبتنا
	255- خذ عاجز ولا تاخذ ملول
	258- خَضّ بَلا زبده
	259- خل القرعة ترعى
	260- خل الشقرا عليها ايلالها
	ويقال كذلك (خلها على اطمامها ).
	264- الخيل تُعرف من خيّالها والمرأة تُعرف من رجّالها
	265- الخير في البقر
	266- خير تعمل شر تلقى
	268- دَارهُم إن كنت في دَارهُم

	274- الذهب زينة وخزينة
	275- ذيبٍ عَسّاس ولا كلبٍ رَبّاضْ
	277- الذيب يتقي في آذانه
	278- ذيل الكلب ما يعتدل
	حرف الراء

	280- راواه انيوم القايلة
	مضرب المثل:
	يقال عندما ترى شخصًا يقسو على آخر في العمل .
	283- الراحة رِبَاحَة
	284- رب كلبتين ولا تربي بنتين
	287- ربعٍ تعاونوا ما ذّلَّوا
	290- ردي العزم لايخسر ولا يربح
	291- رَدِّينَا على طير يا اللي
	ويقال كذلك : ( عَوّدْ على تِرّهْ ) .
	292- الرزاق في السماء والحساد في الأرض
	293- رضينا بالبين والبين ما رِضَابنَا
	294- رفيقك الغالي لا تبايعه ولا تشاريه
	وفي رواية أخرى (قليل العقل داريه ولا تبايعه ولا تشاريه)

	297- الرفيق قبل الطريق
	298- الرفيق وقت الضيق
	302- رمية من غير رامي
	304- الرّمح على أوّلْ رَكزه
	307- رُوحَه روح كلب
	ويقال كذلك (بو سبعة أرواح) .
	309- زاد الطين بَلَّه
	310- زَبْرَةْ على باير

	405- عَوَّدْ في دَلْخِتِه

	يقال لممازحة الصديق عندما تراه يأكل بشراهةٍ ونهمٍ، من وليمةٍ غالبية محتواها من الأرز.
	حرف الغين

	448- قال وين عاقلكم يا المينّن؟ قالوا ذاك المربط
	461- قلعة وادرين
	معنى المثل:
	قلعة ( وادرين ) الشهيرة هي قلعة تقع في مدينة تبوك الواقعة أقصى شمال غرب المملكة العربية السعودية ، وتقع على ملتقى طريق زبيدة القادم من بلاد الرافدين ، والأتراك هم من قام ببناء تلك القلعة ، وكان ذلك عندما كانوا يسيطرون على الحجاز، وجعلوها سجن ومحطة لسك...
	يقال للاستدلال على قوة ونوع خشب الساج الذي يصلح للاستخدام في صناعة السفن .
	معنى المثل:
	من المعروف أن السفينة الشراعية بها عدة أشرعة وكل ريح له شراع معين من تلك الأشرعة فعند اشتداد الرياح يستخدم شراع يسمى ( الجيب ) وعندما تنخفض قليلاً يستخدم شراع يسمى ( السفديره ) وفي الأحوال الطبيعية يستخدم الشراع الكبير. ولكل موقف أسلوب معين يتماشى مع ...
	يقال للاستعداد الدائم لمواجهة الصعاب وكل شيء له نقيض يقابله .
	480- كل طير يِشَبِّعَه منقاره أو مخلابه


	مشعاب : المشعاب عصا صلبة وغليظة طولها حوالي نصف متر ، معكوفة الطرف، يستخدمها الإنسان للدفاع عن النفس
	سدر : والمفرد سدرة ، وتسمى شجرة النبق ، وهي شجرةٌ صلبةٌ كثيفةُ الأغصان ، تتحمل الحرارة وقلة الماء ، تنتشر في جميع مناطق العالم المختلفة.
	مضرب المثل:
	يقال لعديم الإحساس غير المبالي والمعاند الذي لا يرتد عن دربه مهما حصل له ويتحمل بصدر رحب .
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