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تعريف بدائرة املعارف الفل�سطينية

ú محاور دائرة املعارف الفلسطينية
ú  التربوية موسوعة علماء فلسطني وأعيانها، ويتضمن هذا احملور مادة املوسوعة 

الفلسطينية وزيادة
ú  خزانة فلسطني التاريخية
ú خزانة فلسطني اجلغرافية
ú »سلسلة التراث الشعبي الفلسطيني «من اخلابية
ú  بنك معلومات القدس

املحتوى:

واإلنسان،  األرض  بفلسطني  يتصل  ما  كل  على  الدائرة  هذه  حتتوي  أن  نأمل 
التي  املوضوعات  بحسب  محاور  يف  مبوبة  وهي  والزمان.  املكان  حدود  مخترقة 
تشتمل عليها، فِقسم لعلماء فلسطني وأعيانها عبر القرون، بغض النظر عن ديانتهم 
ومذاهبهم وتوجهاتهم الفكرية واحلزبية، وآخر يتضمن خزانة فلسطني التاريخية، 
ندرج فيه وقائع الزمن، واحلوادث التي تعاقبت على فلسطني، وثالث يخصص خلزانة 
فلسطني اجلغرافية، فال نترك موقعا وال بلدا وال عينا ينتهي إليها علمنا إال رصدناها 
الفلسطينية،  الشعبية  والفنون  املأثورات  يخص  قسما  الدائرة  تتضمن  كما  فيه، 
أسميناه «من اخلابية«  الوعاء الفلسطيني املشهور يف بيوتنا قدميا، وسيدرج يف هذا 
اإلطار كل ما يتصل بأمناط احلياة الشعبية مما له ارتباط بالقول أو العمل اليدوي 
وجه  على  بالقدس  املتصلة  للمعلومات  «بنك«  فهو  اخلامس  القسم  أما  احلركي.  أو 

اخلصوص. 
بكل  نهيب  فإننا  واالتساع،  التشعب  من  القدر  هذا  على  املشروع  كان  وملا 
أو  إلكترونية،  مادة  لديه من معلومات على هيئة  تزويدنا مبا  إلى  يبادر  أن  مطالع 
أن يرشدنا إلى املصادر التي ميكن أن جند فيها ما يندرج يف هذه األطر، كما أننا 
نستأذن الباحثني والناشرين يف نشر ما جنده من موادهم اإللكترونية يف هذا املوقع. 
وسنسعى من بعد إلى إصدار املادة مطبوعة يف مجلدات نحِكم ترتيبها بطريقة تسهل 

الرجوع إليها.
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الهدف:

األرض  فلسطني  توثيق  إلى  املشروع  هذا  وراء  من  الوطنية  النجاح  جامعة  تهدف 
وقضيتها  فلسطني  جتاه  التاريخية  باملسؤولية  شعورها  من  انطالقا  واإلنسان 
ومستقبلها، فلئن حالت الظروف املتعاقبة دون إجناز املشروع احلضاري الفلسطيني 
وفقا ملا يقتضيه انتماء فلسطني وأهلها؛ فليس أقل من النهوض مبا يوثقها ويحفظها 

من الضياع، وال سيما أن كل فلسطني مستهدفة أرضا وإنسانا وثقافة وتراثا.

الآلية:

الشبكة  على  الفلسطينية  املعارف  دائرة  مواد  من  لدينا  ما  رفع  إلى  سنبادر 
اإللكترونية، وسنبدأ يف الوقت نفسه بجمع املعلومات املختلفة ومعاجلتها لرفعها، 
اجلليل، وسندرج اسم  العمل  إلى اإلسهام يف هذا  يبادر  أن  راجني من كل متصفح 
صاحب املشاركة إزاءها من باب حفظ احلقوق. وستصدر اجلامعة مواد دائرة املعارف 
يف كتب تنشر تباعا بحيث تتضمن املادة األصلية وما قد يرد إلينا من تعليقات أو 

نقد أو مداخالت تتصل بها. 

حدود امل�سوؤولية:

تقع  ما  أول  املسؤولية  تقع  وإمنا  ينشر،  ما  جتاه  مسؤولية  أي  اجلامعة  تتحمل  ال 
ونترك  ننشره  ما  ننشر  ألننا  ينتقد،  أو  يعترض  من  ذلك  يف  يليه  املؤلف  عاتق  على 
أحكامنا  أن  نعلم  فنحن  والنقض،  الرد  وحق  والتعقيب،  التعليق  للمتصفحني حق 
على األشخاص واألشياء من حولنا تختلف، إذ أن كال منا يحكم بحسب ما يتوفر 
لديه من معلومات، ونعد بنشر كل ما يرد إلينا من مداخالت أو تعليقات دون تدخل. 
ونأمل بذلك أن يتمخض احلوار عن احلقيقة التي تتكفل األيام بحفظها بعد أن نعمل 

على جالئها.
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ت�سدير

انطالقا من الدور املنوط بجامعة النجاح الوطنية من حيث هي أكبر املؤسسات 
احلضاري  املشروع  بأعباء  للنهوض  استعدادها  ومن  فلسطني،  يف  األكادميية 
جمع  إلى  وبادرت  الفلسطينية،  املعارف  دائرة  إعداد  يف  شرعت  فقد  الفلسطيني، 
والوقائع  اجلغرافية،  وباملواقع  وأعيانها،  فلسطني  بعلماء  تتصل  التي  املعلومات 
التاريخية، إضافة إلى ما وعته الذاكرة وترجمته احلياة الشعبية من مأثورات قولية 
أو يدوية، إلى جانب ما يتصل مبدينة القدس مما نطمح إلى أن يشكل من بعد بنكا 

للمعلومات اخلاصة بها.

وقد رأت اجلامعة أن تكلف األستاذ الدكتور يحيى جبر مبهمة اإلشراف على 
هذا العمل الضخم، خلبرته يف هذا املجال، إذ سبق أن أصدر تراجم لنحو من مائة من 
أعيان فلسطني وأعالمها، كما أصدر بضعة كتب تتصل بتاريخ فلسطني واملواقع 

اجلغرافية الفلسطينية واألدب الشعبي.

إن جامعة النجاح الوطنية لترجو بهذا العمل أن حتقق مزيدا من التفاعل احلضاري 
على الساحة الوطنية يف جميع مجاالت املعرفة، ونحن من هنا نهيب بكل املعنيني 
أن يبادروا إلى التواصل مع املوقع املخصص لدائرة املعارف الفلسطينية، وأن يزودوه 
مبا لديهم من معلومات، وأال يبخلوا مبالحظاتهم وإبداء آرائهم ملا يف ذلك من نفع 
يعود على اجلميع، وال سيما أننا سننشر ما يرد إلينا على مسؤولية مؤلفه؛ تاركني 
للمتصفحني حق الرد والتعليق والنقض، واعدين بأن ننشر ذلك من بعد يف كتب 

تشكل أجزاء دائرة املعارف.

ومتثل هذه الدائرة، يف حال إجنازها على الوجه املأمول، جناحا وطنيا كبيرا، 
يسهم يف حتقيقه الفلسطينيون هوية وهوى، وإن فلسطني لتستحق منا ذلك وأكثر، 
بأعيانها  والتعريف  تراثها  وحفظ  فلسطني  توثيق  إلى  نوفق  أن  العمل  بهذا  ونرجو 
املعتدين، وال يجور عليها  إيدي  وعلمائها ونعرف مبواقعها ومأثوراتها، فال تطالها 

الزمن بالعفاء واالندثار.

إن الشعب الفلسطيني، وبالرغم مما تواتر يف ساحته من األحداث، لقادر على 
االحتالل،  متحديا  املشروعة،  أهدافه  لتحقيق  أبنائه،  من  الغير  بعزمية  النهوض 
ومتمردا على ظروفه العصيبة، ومن هنا كانت مبادرة جامعة النجاح الوطنية إلى 
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الشروع يف إصدار أجزاء دائرة املعارف الفلسطينية، لتكون عونا للباحثني، ومصدر 
افتخار ألبناء فلسطني، وهذا أوان الشد.

اأ.د. رامي حمد اهلل
رئي�س اجلامعة
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مقدمة املحرر

إن الشعوب التي حترص على التواصل بني أجيالها املتعاقبة، وحتافظ على ذاكرتها 
يقظة حاضرة بشكل مستمر، لهي جديرة باالرتقاء يف مراتب املجد،وبلوغ آمالها 
وحتقيق أهدافها؛ وإن أبطأ بها الزمان ملا قد يعترض طريقها من عقبات كاالحتالل 
وتفرق األسر ونقص املوارد، ولكنها ال تلبث حتى حتطم أغاللها،وتكسر قيدها، 

وتنطلق يف مسيرتها بعزمية وثبات.

وتسعى جامعة النجاح الوطنية بهذا العمل إلى تقدمي املأثورات الشعبية لهذا اجليل 
وملن بعده من األجيال؛ ليعرفوا ما درجت عليه األجيال السابقة يف حياتها العامة من 
تقاليد وعادات وأقوال مأثورة وحكايات وأمثال وفنون يدوية وإيقاعية وحركية، 
إلى جانب ما كانت متارسه من ألعاب ترّوح بها عن نفسها، آملني بذلك أن نحافظ 
أصالتنا  على  بذلك  فنحافظ  لهم؛  امتدادا  نكون  أن  على  ونعمل  تراثهم،  على 

وخصوصيتنا؛ كيال نذوب يف اآلخر أيا كان.

 وإمنا نبادر إلى ذلك نظرا ملا فيه من تكريس للهوية الوطنية، وألنه يجسد خطوة 
على طريق حتقيق الذات، والنهوض باملشروع احلضاري الفلسطيني من حيث هو لبنة 

يف ما تسهم به األمة من دور يف تشييد صرح احلضارة العاملية.

مع  لتشكل  متتابعة  كتب  يف  الشعبية  املأثورات  من  السلسلة  هذه  وستصدر 
موسوعة األعالم واألعيان، وخزانة فلسطني التاريخية، وخزانة فلسطني اجلغرافية، 
وبنك معلومات القدس _ دائرة املعارف الفلسطينية، التي ترجو بها جامعة النجاح 

أن تخطو باملجتمع الفلسطيني خطوة جبارة على طريق السؤدد االجتماعي واملجد.

وقد حرصنا على تقدمي املعلومات التي يعدها الباحثون دون تدخل، وبغض النظر 
أننا  إذ  مؤلفاتهم،  تغطيها  التي  املوضوعات  وتفاوت  مناهجهم،  بني  االختالف  عن 
تركنا املجال مفتوحا جلمع ما يرونه من املعلومات عن هذا املأثور أو ذاك، على نحو 

ما سيجده املطالع يف هذه السلسلة من تفاوت.

ويف ترتيب املأثورات الشعبية يف هذه السلسلة لم نلتزم منهجا محددا يف تتابعها، 
ذلك؛ ألن  لتحقيق  بعينها  آلية  انتهاج  إلى  ال سبيل  إذ  فيها عشوائيا؛  بل سنسلكها 
العمل لم يتوقف، فقد ُيدرج موضوع يف مكان ما فنحصل على آخر هو أولى منه به، 
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فيختل بذلك نظامها، ولكننا سنقوم بإعداد فهرس شامل لدى اكتمالها، ونكتيف 
قبل ذلك بإصدار كشاف يلحق بأعدادها املتوالية؛ يتضمن بيان املوقع الذي ورد فيه 

كل فن أو مأثور تناوله الباحثون.
وجدير بالذكر أننا ال نحقق طويال يف صحة ما يرد إلينا، فذلك يحتاج إلى جهود 
التصويب  أمام  مفتوحا  الباب  يظل  أن  أجل  ومن  ولكننا،  توفيرها،  إلى  سبيل  ال 
والتصحيح، لنرجو من كل القراء أن يبدوا آراءهم يف ما يقرؤونه، وأن يعقبوا عليه 
_ إن شاؤوا _ سلبا أو إيجابا، ألننا نعلم أن املعلومات قد تختلف من مصدر آلخر ومن 
والنشاط  الوعي  للقراء صورة شاملة عن حركة  نقدم  أن  ومرادنا هو  مكان آلخر، 
االجتماعي يف فلسطني ملونة بألوانها التي حتملها؛ مرددين مقولة « هذا نحن مبا لنا 

وما علينا «.

كما نرجو من القراء الكرام أن يبادروا إلى اإلسهام يف إعداد هذه السلسلة،ويف 
غيرها من فروع دائرة املعارف الفلسطينية، وأال يألوا جهدا يف سبيل إجنازها على 
دقت ساعة  فقد  منه،  وأكثر  ذلك  منا  تستحق  فلسطني  ألن  وأوفاه،  وجه  أكمل 

العمل، وحان الوقت لنفض غبار الزمن، ورفع راية التحدي احلضاري.

مطبوعة  وأربعني  خمسة  من  نحوا  أصدرت  قد  السابقني  العقدين  يف  وكنت 
الشعبي  األدب  عن  الكتب  وبعض  فلسطني،  أعيان  من  لكثير  تراجم  تضمنت 
الفلسطيني وتاريخ فلسطني وجغرافيتها، ولكنني لم أمتكن من مواصلة إصدارها 
ألسباب مختلفة، حتى كانت مبادرة األستاذ الدكتور رامي حمد اهلل، حني أبدى 
دائرة  وفروع  الفلسطينيني  األعالم  سير  وتقصي  إصدارها  إعادة  يف  اجلامعة  رغبة 

املعارف على أوسع نطاق ممكن.

وهنا ال بد من كلمة حق أنّوه فيها بجهود األستاذ الدكتور رامي حمد اهلل،رئيس 
اجلامعة، وضابط إيقاع أنشطتها املختلفة، وأثني على دوره الفعال يف رفع شأن العلم 
والعلماء، وتشجيع الفعاليات الثقافية والعلمية يف اجلامعة واملجتمع، إذ لوال ذلك منه 

ملا أتيح لهذا العمل أن يرى النور بصورته العتيدة. واهلل املوفق للسداد.

اأ.د. يحيى جرب
نابل�س يف 5/ 5/ 2010 م
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مقدمة 
الشعب خالل  تعبر عن جتربة، وقيم، ومعتقدات  الشعبية  املوروثات  أن  معروف 
التراث، وأحد منابع احلكمة  الشعبي أحد مكونات هذا  واملثل  مسيرته احلياتية، 

الشعبية )كما يعتقد قائلها(.
ال أنكر أن املثل الشعبي قد فتح نافذة للمعرفة عندي، فوجدتني أقرأ ما يقع 
بني يدي من كتب حوله، وقد وجدت فيما قرأت نقصا يف األمثال الواردة فيها، أو 
لنقل أن كثيرا من األمثال التي كنت أحفظها لم تكن موجودة فيها، إضافة إلى 
أن بعضها كان يحتوي على أقوال، أو حكم، أو أحاديث دينية، أو آيات من القرآن 

أو أسفار من اإلجنيل.
أما دوافعي لهذا العمل فهي: 

احلياة  يف  االيجابية  األمثال  عن  كنفاني  غسان  كتاب  قراءتي  بعد  أنني  أوال: 
الفلسطينية، وجدت أن أعمم التجربة حتى يعرف القارئ جميع األمثال.

ثانيا: أنني عام 1981م كنت عريفا ملهرجان األدب الفلسطيني األول والذي عقد 
يف مدرسة املطران يف القدس، ويف بداية حديثي تطرقت ملوضوع ارتداء مضيفات 
شركة الطيران اإلسرائيلي )العال( للثوب الفلسطيني املطرز، كما تطرقت ملوضوع 
سرقة أكالتنا الشعبية مثل احلمص والفول والفالفل واالدعاء بأنها أكالت تراثية 
بنظرة حتد  أمامي ويحدجني  )يتخنصر(  برجل  احلديث  إسرائيلية، وفوجئت خالل 

ووعيد، وعلمت بعدها أن هذا الرجل هو ضابط املخابرات اإلسرائيلي يف املنطقة.
ثالثا: حلبّي لوالدتي التي كانت متطرني باألمثال كلما بدر مني تصرف جديد، 
األمور،  هذه  كل  األمثال،  خالل  من  اآلخرين  بتصرفات  السن  كبار  والستهزاء 

دفعتني جلمعها وتدوينها يف كتاب.
رابعا: كنت يف زيارة لقريتنا كفر سابا التي دمرها اإلسرائيليون عام 1948م، 
يامني  النبي  النكبة وكان يسمى مقام  قبل  القرية  أهل  يقدسه  زرت مقاما كان 
)وهو اسم عربي قدمي(، وهو مقام مبني خالل فترة احلكم العثماني لبالدنا ويؤكد 
ذلك حجر منقوش يف أعلى املقام، وفوجئت يومها بامرأة عجوز داخله فسألتها عن 
سر وجودها فأخبرتني بأنها يهودية مهاجرة من اجلزائر وهي تعمل على رعاية هذا 
املكان الذي يحوي رفات جنود من اجليش اإلسرائيلي  يف حرب االستقالل، فصعقت 

وأشرت لها لشواهد القبور التي تشير إلى أنها رفات عربية، لكنها لم تكترث.
أما عن منهجي يف جمع املثل الشعبي الفلسطيني فرأيت أن أرتبه أبجديا، ومبا 
الناس هم  الذي أدركته فيما سبق لي أن قرأت من الكتب. وألن  النقص  يتالفى 
عن  أخبرهم  إليهم،  توجهت  فقد  السن،  كبار  وخاصة  لألمثال،  الرئيس  املصدر 
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هديف وأشحن ذاكرتهم بقول بعض األمثال، ثم أطلب منهم ما يحفظون، وأدون ما 

أسمع، وأطلب تفسير بعض الكلمات، ومتى يقال املثل، ثم أرتب ما جمعت، كل 
مثل على بطاقة خاصة به، مرتبا حسب احلرف األبجدي الذي تبدأ به أول كلمة يف 
املثل، ولذلك ليس غريبا أن جند مثلني يتحدثان عن نفس املوضوع، لكن مبتدأ كل 

مثل مختلف عن اآلخر، مثال: «ايد احلر ميزانه«، «عني احلر ميزانه«.
دور  جاء  ثم  الناس كأمثال،  يقولها  آالف جملة  أربعة  عن  يربو  ما  أنني جمعت  املهم 
للمثل  تعريفا  وضعت  النهاية  ويف  املثل،  تعريفات  أقرأ  أن  علي  فكان  واالختيار،  الفرز 
الشعبي الفلسطيني يتلخص يف كونه جملة موجزة، محكمة البناء، بليغة املعنى، وواسعة 
االنتشار بني فئات الشعب، وتنبع من جتربة حياتية فلسطينية جمعية وليس فردية، وهكذا 
فرزت األقوال واحلكم واآليات القرآنية واألحاديث النبوية  سواء اإلسالمية أو املسيحية، 

عن األمثال الشعبية، مبعنى أنني استبعدت أكثر من النصف.
مسألة أخرى استعنت بها يف عملية الفرز، فاملعلوم أن هناك تشابها كثيرا يف 
العربية،  األمة  قلب  أن فلسطني  نعلم  الفلسطينية. جميعنا  مع  العربية  األمثلة  بعض 
متعددة  بالدنا  وألن  األولى،  املسلمني  قبلة  هي  الشريف  القدس  مدينة  أن  كما 
املناخات والديانات فقد كان يلجأ إليها الكثير من العرب واملسلمني سواء كانوا 
حجاجا أو عماال أو باحثني عن الراحة واالستجمام، وألن كثيرا منهم استقروا يف 
البالد وتزاوجوا مع سكانها األصليني ابتداء من احلمالت الصليبية، فقد تداخلت 
األمثال، فلذلك حاولت واعتمادا على قراءاتي يف فرز املثل الشعبي الفلسطيني الناجت 

عن جتربة فلسطينية جمعية من خالل صراعه من أجل البقاء واحلرية واالستقالل.
وألن مسألة احلرية واخلالص نسبية لذلك لم يقتصر جمعي لألمثال االيجابية فقط 
بل جمعت األمثال السلبية أيضا، ألن التراث الشعبي ال يشترط به أن يكون نظرية 
تربوية بقدر ما هو انعكاس لواقع موجود، ونظرة املجموع لهذا الواقع نسبية أيضا، 
فهي إما أن حتاول تغييره لألفضل، أو تبقيه على ما هو عليه، أو هي حيادية تؤثر 
السالمة الشخصية، وتعبر عن املزاج اخلاص للناس يف فترات متالحقة، فما يلزمنا 
هذه األيام نستعمله وما نراه ال يناسبنا نتركه لألجيال القادمة قد تستفيد منه يف 

حياتها.
كبار  وهم  القريب،  مصدرها  من  اجمعها  أن  أحببت  لألمثال،  جمعي  خالل 
السن حتى أضمن استمرارية تناقل املثل، ولذلك عزمت على التنقل بني ربوع الوطن 
والفرز، مدة  العملية، اجلمع  املباشرين، وقد استغرقت هذه  وااللتقاء مع مصادري 

تقارب ثالث سنوات. 
وبعد

أعتقد أن هذا الكتاب استوفى معظم األمثال الشعبية الفلسطينية الناجمة عن 
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التي حتتاج  التجربة اجلمعية احلياتية، وليس كلها فاملجتمع مليء باألمثال الشعبية 
إلى باحثني آخرين يكملون املسيرة، كما كنت آمل مبشروعي الثاني االستزادة 

يف البحث وجمع قصة كل مثل.
مؤخرا أصدر الدكتور األديب محمد بكر البوجي يف غزة كتابا حول التراث 
التراث  سرقة  إن   ( يقول:  وفيه  واملواجهة(  الفلسطيني  الشعبي  )التراث  أسماه 
الفلسطيني ليس جديدا على بني إسرائيل، بل لقد سرقوا وحدة الوزن الفلسطينية 
القدمية – الشقلة – قبل ثالثة آالف سنة، وأطلقوا عليها اسم العملة لديهم – الشيقل 

– سنة 1980م.(
كما يقول: ) كذلك سرقوا شكل الدرع الذي كان يحمله القائد الفلسطيني 

القدمي – جالوت – وهو على شكل سداسي، ونسبوه إلى امللك – داوود – .( 
الشعبي  باملوروث  مختصة  مؤسسة  إقامة  بضرورة  أوصي  الوضع  هذا  وإزاء 

الفلسطيني حلفظه من الضياع أو السرقة.
التراث  أهمية  مدى  لتعرف  القادمة  لألجيال  شيئا  أجنزت  قد  أكون  أن  أمتنى 
الشعبي ملا يحتويه من جتارب تفيدنا يف حياتنا الراهنة، وميدنا بذخيرة حّية يف مواجهة 

تعقيدات احلياة بالكلمة املفعمة بالتجربة واحلكمة. 
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حذفناها  وقد  املفردات،  بعض  مكان  نقاطا  وضعنا  مالحظه: 
لنبّوها عن الذوق، ولعلمنا بأن القارئ العزيز يعرفها.

املحرر
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الإهداء

اإىل اأمي املرحومة: عائ�شة ولويل

واىل املرحومة زوجتي: اإميان �شمادي
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حرف الألف
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اأنا اأمري، واأنت اأمري، ومني �سّواق احلمري؟ 11

 يقال حينما يفكر اجلميع بالزعامة.

اأبو 21 يرَحم  اهلل ِ يقول:  وفول  تنادي،  ِوكر�سّنه  يَو�سِو�ش،  َعَد�ش  اأبُذر 

اجَلماَعة اّللي بدُخل الَهوا بينها.

يقال إلرشاد املزارع طريقة بذر العدس والكر سّنه والفول. أو يقال 
لضرورة التمييز يف التعامل.

اأبَرك اِل�سنني: ِعيد الَن�سارى َمع املُ�سِلمني.31

يقال للّحث على التآخي والتفاهم.

اب�سري يا َمرة، ما جيِتك َبال�ش. 41

ويقال أحيانا:« َزغرتي «، بدل « ابشري «
يضرب للخيبة التي يرافقها افتخار باخلسارة

ابعد اأُختي َعّني وُخذ َثمرها ِمّني.51

يقال كإرشاد لزراعة األشجار.

ابعد، ِتلى.61

يقال كنصيحة لعدم اإلقامة أو الزيارة الطويلة عند الناس.

ابعد َعن ال�ّسر وَغنّيلو، وَهات فا�ش وَقنّيلو.71

يقال للّحث على عدم عمل أي شيء شرير. أو يقال لضرورة ضبط 
االنفعال إزاء مواجهة املشاكل.

ابن ابنك اإَلك، وابن ِبنَتك الو.81

يقال لترتيب العالقات حسب األولوية. أو للتمييز بني األمور.
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ابن اأبوك ِمثل القوم اإّل حاَربوك.91

يقال يف حال نشوب نزاع، أو خالف بني األخوة وخاصة من أمهات مختلفات وأب     
        واحد.   

ابن اآدم لول �َسّكُه، َطاح اجَلّنة.101

 يقال يف حاالت التهكم من كثير الشك.

ابن احَلرام ل ِبَنام َول ِبخّلي الَنا�ش تَنام، َخاف مّنو وَخاف عليه.111

يقال لتهوين املصاب عن شخص وقع عليه ضرر من شخص آخر. أو 
للتحذير من شخص معنّي.

ابن احَلرام يا َقّوا�ش، يا َمّكا�ش.121

القّواس : اخلادم الذي يسير أمام األسقف أو البطريرك، وأصحاب 
املقامات، ويلبس مالبس خاصة. 

املّكاس : جابي الضرائب
يقال للتحريض على السلطة.

ابن احَلالل ِعند ِذكُره ِبَبان.131

يقال لتعزيز الثناء.

نو�ش َم�ّسرة.141 ّرة َمِ ابن ال�سُ

يقال لتأكيد عدم الثقة بني أبناء الضرائر. أو يقال يف حالة التنافس.

ابن الَطّبال َزّمار.151

يقال يف حالة توافق السبب مع النتيجة.

ابن الَعاِزة ُعّكاِزة161

يقال لعدم االستهانة بأي شخص أو شيء.
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ابن الَعاِزة ِبّدو ِميت ُعّكاِزة.171

يقال لعدم اإلفراط يف تدليل االبن الوحيد.

ابن الَعم ِبَطّيح َعن َظهر الَفَر�ش.  181

يقال للحث على زواج األقارب.

ابن الَغريِبة َغريب.191

اجتماعية  ظروف  مع  يتالءم  أن  شخص  يستطيع  ال  عندما  يقال 
مختلفة عن ظروفه.

ابن اأِمي َذَهب يف ِكّمي.201

يقال لتعزيز العالقات العائلية.

ابن ليلُته ِبعرف �ِسيلُته.211

الشيل : ارحتال البدو، واملقصود هنا رعاية الطفل
يقال للتأكيد على أن الظرف االجتماعي له تأثير قّوي على السلوك 

الشخصي.

ابن َبطني ِبعِرف َرطني.221

يقال عندما يحدث التوافق بني سلوكيات األم وابنها.

ابن �ِستني َزهر الَب�ساتني.231

يقال للحث على تبجيل مرحلة الشيخوخة. 

ابِنك َع ما َربيِتيه، وُجوِزك َع ما َعودِتيه.241

يقال للمرأة أو الشخص الذي ال يستطيع متييز العالقة بني متغيرين 
أو أكثر.
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ابني ما ِبَطلِّقني، َوَهّمو ما ِبفاِرقني.251

أساءوا  لو  حتى  األقربني،  عن  التخلي  نستطيع  ال  عندما  يقال 
التصرف.

رطّلي، واأبو ُفّله، بالَقرب ِمتدل.261 اأبو ال�سِ

أبو الصرطّلي: املقصود الذي يكنز املال  
أبو فّله: الفل نوع من الورد، واملقصود الذي يبذر املال على ملذاته  

بالقبر متدلي  : املقصود أن اجلميع سيموتون  
يقال للذي يكرس حياته جلمع األموال دون أن يعطي نفسه أو جسده   

قسطا من الراحة. ويقال لتبيان املساواة بني الناس. 

اأبو ِنّية �سار، واأبو ِنيّتني َر�سا.271

ويقال أحيانا « إحتار « بدل « رسا «
يقال للمتردد حتى يحدد وجهة نظر واحدة.

اأبوي باعني، وجوزي اإ�سرتاين.281

يضرب للمرأة التي تستهتر ببيت الزوجية.

اأبوي ِبعِبلني، وجوزي ّكرّبين.291

يقال من أجل التوفيق يف العالقات اجلديدة. 

اأبوي ِبجرُبها َقبل ما ِتنك�ِسر، واأبوك ُبجرُبها َبعد ما ِتنك�ِسر.301

ويقال أحيانا « أبوي ِبجبر املكسورة قبل ما ِتنكسر «
يقال كدعوة للحرص واحلذر قبل وقوع احملظور.

اترك بالَدك، ُتبُلغ ُمراَدك.311

يقال لتكريس الفردية.
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اتعب اإقَداَمك ول ِتتِعب ل�ساَنك.321

يضرب ملن أوكل أموره لغيره حتى يقوم بأعماله.

ك، ِتتَعب عليك.331 اتعب َعلى اأر�سَ

يقال ملن يريد حتقيق مراده دون جهد أو عناء. أو يقال للحث على 
العمل.

اتعب يا ِم�سكاح َلّيك املِرتاح.341

مشكاح ومرتاح : أسماء أخوين، األول كان يقوم بالعمل باستمرار، 
والثاني ال يقوم بأي عمل وإمنا يجني ثمار جهد أخيه 

يضرب ملن يتعب ويشقى، ويجني غيره ثمار تعبه وجهده.

اتعبي يا خايِبه للَغايِبه.351

يضرب ملن يتعب ويشقى، ويجني غيره ثمار تعبه وجهده.

اإتَغدى واإمَتدى ولو َدقيقتني، واإتَع�سى واإمَت�سى ولو َخطوِتني.361

يقال كنصيحة صحية.

اإتَقلدت اإلدوِدة للَحّيه، اإتَقّطعت.371

يضرب للحث على تكوين الشخصية املستقلة.  

اإمَتنى الري جَلاَرك ِبت�سوُفه بَداَرك.381

يضرب للحث على بناء عالقات اجتماعية بعيدة عن الطمع واحلسد.

اإمَتنيَتك ن�سيب ول َقرابة.391

يضرب يف حالة اخلذالن العائلي. أو للحث على بناء عالقات جديدة.
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ام، واأربَعة حكومة. 401 اثنني نَدام، وثالِثة خ�سَ

يقال لتبيان العالقة بني الرفقة.

اأَجا احَلزين َتيفَرح، َمِلقليو�ش ُمطَرح.411

يقال عندما يخيب أمل شخص يف أمر ما.

اأَجاك يا َبّروق ِمني ِيعرَفك.421

وأحيانا يقال « أجاك يا بّلوط مني يعرفك «
الذي  الشخص  للتهكم من  ويقال  به.  ليس  أمرا  للذي يدعي  يقال 
يدعي أمرا غير قادر على حتقيقه. أو يقال عندما تنكشف حقيقة 

شخص غير التي يظهر بها.

اأَجا ِلقَرع َتيَوِن�سنا، َك�سف َعن َقرِعُته وَخّوفنا.431

يقال يف حالة خيبة األمل من شخص ما.

اأَجا للِعميان ِبِنت، َقَلعو ِعينيها باللحَم�سِة.441

يضرب ملن يتسبب بالضرر ألعز محبيه دون قصد.

اأجا يُطل، فات الُكل.451

بقدرات  اإلعجاب  حالة  يف  يقال  أو  االنتهازي.  من  للسخرية  يقال 
شخص ما. 

اأَجت تّكِحلها، َعَمت عينها.461

يقال عندما ُيساء الوضع بسبب خطأ غير مقصود. 

اأَجت للِعميان ِبِنت، َفّتحوها.471

يقال عندما ُيستصغر شأن امرئ على أداء عمل ما.
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اأجر الَبنات ول َهجرِهن.  481

يقال للعطف على اإلناث.

اجفوهم ِتلقوُهم.491

يقال للحث على عدم اإلفراط بتدليل الطفل. أو اإلفراط يف احملاباة.

اأجري ِي�سِرق، ول �سريك يحا�ِسب.501

يقال كدعوة للفردية املستقلة.

علوك.511 م اأبوك ولو كان �سُ احرَتِ

يقال للحث على احترام األب مهما كان مسلكه.

اإحَذر الن�سوان قبل الِع�سرين، واتُركُهم َبعد الأَربعني.521

يقال كتقسيم ملراحل حياة األنثى من حيث الثقة بها.

احَبك ِميت َمّرة.531 اإحَذر َعّدَوك َمّرة، و�سَ

يقال للحث على اتخاذ احليطة واحلذر دائما.

اأحُرث وادُر�ش لُبطُر�ش.541

يقال عندما يجني شخص نتيجة جهد غيره.

اأح�ُسر الِب�ش، ِب�سري �َسِبع.551

يقال كتحريض على وجوب االحترام املتبادل بني اجلميع. أو كتهديد 
ألصحاب السلطة القمعية.

دَرك.561 در ِغرَيك، ِبقَلُعه ِمن �سِ د ال�َسر ِمن �سِ اأح�سُ

يقال للحض على بناء الثقة يف التعامل. 
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د َقمَحك حّتى ِيقي�ش.571 د �سعرَيك َعوي�ش، ول ُت�سُ اأح�سُ

عويص : غير ناضج
يقيص  : يعّوج، أي يصير ساق السنبلة اعوجا

تستطيع  التي  للحيوانات  أفضل  الشعير  نضج  عدم  أن  املعروف   (
هضمه دون اجتراره، يف حني أن نضج القمح أفضل لإلنسان ( 

يقال لوجوب التمييز يف األمور املختلفة ضمن أسس علمية.

اإحنا يف الَتفكري، واهلل يف الَتدبري.581

يقال لعدم اشتراط النتيجة كموجب للعمل.

اأخُبط ع الِقر�ش ِبرَفعك، واإم�ِسك ع الِقر�ش ِب�سَخَطك.591

يقال للحث على الكرم وعدم البخل.

اختيار ِيّدلل، ول �َسب يهني.601

يقال عندما تتزوج الفتاة من رجل كبير يف السن.

اأّخف ِمن ري�ستني ع َجمل.611

يقال يف حالة االستخفاف باألمور.

اإخِميعا ولَب اأباِعر.621

مهشم  خبز  من  مكون  طبيخ  وهو  الثريد،  عن  كناية   : اخميعا 
ومغطى بالرز واللنب،وهي اكلة عربية قال عنها رسول اهلل ) ص (: 

أكثروا من الثريد، فان يف الثريد بركة.
واخلميعا لقب يطلق على املرأة املبتذلة التي ال ترد حاجة جنسية.

لنب أباعر : املقصود لنب فاسد  
يضرب يف القوم املستهترين.
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اأخوك اأخوك، ول يُغّرك �ساحَبك.631

يقال لتأكيد وضع األمور يف نطاقها االجتماعي.

الرحمن 641 ِمثل  اإّمك  ِمن  واأخوك  َولوك،  اإن  القوم  ِمثل  اأبوك  ِمن  اأخوك 

َلَلّمك. 

وأحيانا يقال « مثل الذهب يف كمك « بدل « مثل الرحمن للّمك «
ولّوك : توّلوا عليك، أي أصبحت لهم سلطة عليك

للّمك  : يحوطك برعايته
يقال لتأكيد صلة القرابة، ومتييزها.

اإذا اأنا �ِست، واإنِت �ِست، مني تّكب الِد�ست؟.651

يضرب  لرفض التسلط االجتماعي، واحلث على املساواة االجتماعية.

اإذا اإجَننوا اأهَلك، َعقَلك ما ِبنفَعك.  661

يقال لتأكيد حالة التعّصب.

وَراها 671 َدّور  َمَره  ح  ِتف�سَ ِبّدك  واإذا  َمَره.  وَراه  َدّور  َزمَلِه،  ح  ِتف�سَ ِبّدك  اإذا 

وَلد.

يقال لتبيان أن القوة ال تكمن بالرجولة وحدها.

اإذا ِبّدك ِغراب الِبني، جَتّوز ِثنتني.681

بعد  أمرها  استفحل  التي  الزوجات  تعدد  ظاهرة  من  للحد  يقال 
الفلسطيني  الشباب  يأخذون  األتراك  كان  عندما  برلك(  )السفر 

للمشاركة بحروبهم. وتقوله املرأة لتحذير زوجها من غيرها. 

حك املوت.691 اإذا تَزّوج ال�ِسيخ، �سِ

يقال كسخرية من الرجل العجوز إذا أراد الزواج.
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اآذار الهّدار، اأبو الَزلِزل والأمَطار.701

عالوة على أن هذا القول يعطي وصفا للطقس يف شهر آذار، إاّل أنه 
يقال كمثل أيضا، ويضرب للشخص املندفع.

اآذار: �ساَعة �َسِم�ش، و�ساَعة مَطار.711

يقال للشخص املتقلب يف الرأي.

اآذار فيه �َسِبع َثلَجات كَبار، غري الزَغار.721

يقال لتبيان عدم وجود حقائق مطلقة يف الكون.

اآذار يا ابن َعمي، َثالِثة ِمّنك َواأربعة ِمّني. 731

تسّمى  السبعة  األيام  وهذه  شباط،  شهر  لسان  على  يقال 
الفالح هذه  ويتذكر  بغزارة،  املطر  وفيها يسقط  «املستقرظات«، 
األيام إذا تأخر املطر يف شهر شباط. واملثل يقال للحث على التعاون.  

اإذا �ُسفت َبلد دايِرة َعلى َمرة، قول اهلل ِيعني الَبلد َعليها.741

يقال لتبيان القوة عند النساء، وخاصة الوقحات منهن.

اإذا ِطلَعت حِلِية اإبَنك، َزّين حِليَتك.751

يقال لتبيان أن كل مرحلة عمرية عند االبن حتتاج إلى عناية خاصة.

اإذا عيُبه ِمن ِثّمو، �ِسواربو ِبتلّمو. 761

يقال لتبيان أن التشويه اخللقي ال ينقص من قدر اإلنسان.

اإذا َقّلت الأَمانات، اإجَعل َمَزنك ِعّبك.771

يقال للحث على احلذر واحلرص.
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اإذا كانت َدَرجة غريك اأعلى ِمن َدرجتك، ِتطّلِع�ش َعليها.  781

يقال للحد من طموح الفقراء واملضطهدين _ بفتح الهاء _.

اإذا كان َحبيَبك ِبّدك ِتبقيه، ل توِخذ ِمّنو ول َتعطيه.791

يقال كتعزيز للفردية واألنانية. أو يف حالة نشوب نزاع ألسباب مادية.

اإذا كان �ساحَبك َع�سل، ِتلَح�سو�ش ُكّله.801

يقال يف حالة الطمع.

اإذا ِكرَبت م�سيبَتك، ا�سحك اإلها.811

وأحيانا يقولون: غّني لها بدل اضحك إلها
يقال كاستخفاف باملصاعب ملواجهتها بدراية. 

اإذا َنام ال�سَمك يف الَبَحر، ِنِت. 821

مصيبة  نتيجة  شخص  على  واشتداده  النفسي  القلق  حالة  يف  يقال 
أملّت به.

اإذا ِوِقع اجَلَمل، ِبتكَث �َسكاِكيُنه.831

حلالة  كتبرير  أو  وقوعه.  قبل  االضطهاد  ضد  كتحريض  يضرب 
الضعف. 

اأّذل الَنا�ش، اللي ِبتَعّذر للئيم.841

يقال كتحذير قبل الوصول ملرحلة الذل. أو كتحريض على مقارعة 
اللئيم.

اأرُبط اأ�سيل، واإرَكب �سعري.851

أربط : املقصود اقتني
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أصيل : الفرس أو احلصان الذي ينتمي إلى ساللة أصيلة
إركب شعير: اجعل طعامه شعيرا وخاصة قبل الطراد، ألن الشعير 

يبقي اخليل ضامرة البطن.  
يضرب للحث على البذل والعطاء يف حالة التعامل مع األمور النبيلة.

اأرُبط الأ�سيل ِعند لكدي�ش، يا ِبعّلُمه ال�ِسهيق، يا ِبعّلُمه الِنهيق.861

أربط  : املقصود هنا ضع
على  االجتماعي  احمليط  أو  االجتماعية  العالقة  أثر  لتبيان  يضرب 

املسلك االجتماعي.

اأرُبط احِلمار ُمطَرح ما ِبقّلك �ساحُبه.871

يقال للشخص الذي يتدخل يف األمور الشخصية لآلخرين. أو يقال 
يف حالة العناد.

اأرُبط اإ�سباَعك مليح، ل ِبدمي ول ِبقيح. 881

يضرب لضرورة احلزم يف األمور.

ى ول ِبقيح.891 اأرُبط ل�ساَنك مليح، ل ِبربرْ

يقال ملن يكثر الثرثرة. أو لتعزيز الرصانة واللباقة يف الكالم.

اأرَبعَتك ِتعِطيك.  901

أربعتك : يداك ورجالك
يقال لضرورة االعتماد على النفس. 

اأَرتني واأِريتها، ظاِيل َعّلي ِحيِطان بيتها.911

يقال ملن يعجب بالشكل دون الرجوع للجوهر.
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اأردا ِلبواب، باب ِلكالب.921

ومعنى املثل أن أسوأ البيوت هي بيوت الكالب، ألن أبوابها ال تغلق
يضرب للشماتة واالستخفاف ممن يرتضي لنفسه أن يكون تابعا لغيره. 

اأردا ِلبواب، ِبُرد ِلكالب931

برد  : يردع ومينع
يضرب لضرورة احلرص

ى بالَقليل، َليجيك ِلكثري941 اإر�سَ

يضرب للحث على القناعة يف طلب الرزق

اإرَعى ِمن َربيع ِبالَدك َولو اإنو ِقحوان951

قحوان : أقحوان وهو من الزهور البرية
يقال للحث على عدم الزواج من األجانب.

اركب اللي ِبقَطع الَبحر وما ِبتَعب961

يقال للحث على االرتباط واالعتماد على القوي الشهم، وتوثيق عرى 
الصداقة معه.

ارمي َولَدك َعن احليَطان، وقول يا َق�ساء الَرحمن971

يقال للمستهتر وخاصة بشؤونه اخلاصة.

ازرع َزرَعك ع َدرب َعّدوك981

يقال للذين ال ميلكون القوة يف مواجهة أعدائهم.

ازرع َمراِجل ِت�سَتّغل َتعا�ِسه يا َمتعو�ش991

يضرب للشخص الظالم واملعتدي.
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ا�ساأل جَمِرب، ول ِت�ساأل َطبيب1001

يضرب لتعزيز العلم الناجت عن اخلبرة العملية.

اإ�سَتكرِبها ولو َعجَره1011

يضرب للسخرية من الشخص الطماع.

ه، واللي َعليك لِزم ُتّطه1021 ا�سحب اليط وُمُطّ

لعدم  يقال  أو  عمله.  يؤجل  الذي  أو  ديونه.  دفع  يف  مياطل  ملن  يقال 
التهرب من املسؤولية

اإ�سماط، وَع�سا موات، ودور زاوية1031

اسماط : قروح يف جلد ما بني الفخذين نتيجة كثرة احلركة عند 
الكبار، أو إهمال النظافة عند األطفال

عشا موات : عشاء أموات، أي العشاء الذي يقدم عن روح األموات
دور زاوية  : املقصود البحث عن جتمع جديد ملن ليس لهم عمل

يضرب يف املهملني الذين ال عمل لهم.

اأ�سَمر ِنِغ�ش، واأبَي�ش ِدِف�ش1041

يقال يف حالة التنافس

اإ�سَمع للَمَره، ول توِخذ برايها1051

يقال كتعزيز للذكورية

اإ�سَبعوا واإلَعبوا، و�سوب قري�ستي ل ِتقَربوا.1061

هنا  واملقصود  الصغير،  الرغيف  وهي  قرصتي  تصغير   : قريصتي 
مصلحتي الشخصية

يقال للحث على احلرص.
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ا�ستِغل باَلرا، ول ِتعتاز اَلرا1071

يقال للحث على العصامية واالعتماد على النفس.

ا�ستَغل باملَق�سَق�ش، َتيجيك الطّيار1081

وأحيانا يقال: العب باملقصقص، تيجيك الطّيار
يقال للحث على القناعة يف طلب الرزق.

اأ�سَهر من نار على عَلم1091

يقال ملن يتجاهل احلقائق الثابتة.

كه َتيعميه.1101 ا�سي اهلل ِبعطيه، وا�سي ِبّظل ي�سُ

ويقال أحيانا: اشي اهلل ِبعطيه َتيرِظيه، واشي ِبّظل يلُطه َتيعميه
يقال كتبرير يف حالة العجز عن كسب الرزق.

اأ�سحاَبك َثالِثه: �ساحَبك، و�ساِحب �ساحَبك، وَعّدو َعدّوك1111

يقال للتمييز بني الرفقة

اأ�سَغر ِمّنك َدّبك، اأ�سرب ع ُحكم َرّبك1121

ويقال أحيانا: َطّبك بدل َدّبك، وأكَبر بدل أصَغر.
يقال للحث على القناعة والرضا بالواقع

ا�سرف ما يف اجليب، ياأتيك ما يف الغيب1131

يضرب يف الشخص املبذر.

اأ�سيِله واأخَذت كدي�ش1141

يضرب يف املرأة التي تتزوج من رجل غير كفؤ بالنسبة لها
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رُمه1151 اإ�سَحك يف وِجه الَعّيل، ِبّوريك �سُ

يضرب يف الشخص الذي يستغل اللطف والطيبة أبشع استغالل

ا�سُرب الَباِطل ِبالَباِطل، ِبَظهر احَلق1161

يضرب للشخص الذي يتعرض ملؤامرة ويجهل سببها

ا�سُرب احَلديِدة وِهّيه �ُسخِنه1171

للحث على  يقال  أو  املناسب.  الوقت  ملن ال يستطيع حتديد  يضرب 
االنتهازية

د اللي يف الِكراب1181 ا�سُرب اللي يف البور، ِبرُّ

وأحيانا يقال: الَعمار بدل الكراب
البور : األرض البور أو املوات، وهي األرض غير املزروعة منذ زمن 

طويل، أو غير صاحلة للزراعة   
الكراب : تهيئة األرض للزراعة 
العمار : األرض الصاحلة للزراعة

يضرب ملن يطلب أمرا وال يسعى للحصول عليه

ا�سُرب الِن�سا ِبالِن�سا، وا�سُرب اجلمال بالَع�سا1191

يقال للتغلب على كيد النساء

ا�سُرب َهالطيِنه بهالَعجينه1201

يقال للشخص املتردد يف فعل أمر ما

اطُبخ الفول وانُفخ ِتُته، ما اأظَرط ِمن الال اإل اإِبن اأخُته1211

يقال عندما يتولى األمور شخص أتفه من سابقه
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اطَحن ع �سِبع َمطاِحن، واخِبز ع باب داَرك1221

يقال للشخص الذي ال يهتم بأمور بيته. أو يقال ملن يسّلم أمور حياته 
لغيره

اطَعم الِثم، ِبت�ستحي العني1231

يقال لتعزيز احملسوبية

اطَعم �ساري، ول ِتطَعم ِم�ستهي1241

ضاري  : الذي أنهكه اجلوع
يقال للحث على وضع األمور يف نصابها

اطَعم وا�سِبع، واقِتل ووِجع1251

يقال لتبيان مسلك الرجل الذي ُيفتخر به

اطعيِمه لباَتت ماَتت، ولو اإنها َجزور1261

اطعيمه: طعام
جزور: الناقة الصغيرة يف عمرها

يضرب يف الشخص الذي يؤجل رد املعروف

اظِهر ُعذَرك، ول ِتظِهر ُبخَلك1271

يقال للحث على الكرم، وعدم اعتماد البخل منهاج حياة

ديَقك1281 ديق َعدّوك، وَعدّو �سَ اأعداَءك ثالِثة: َعدّوك، و�سَ

يقال للتمييز يف العالقات االجتماعية

اعرف اَلرّي ِمن ِوجُهه1291

يقال للحث على تعلم الفراسة. 
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اأعَزب َدِهر، ول اأرَمل �َسِهر1301

يقال على لسان من افترق عن أشخاص اعتاد رفقتهم

اأعط اُلِبز َلّباُزه، لو اأَكُله ُكّله1311

وأحيانا يقال: حَرُقه أو َسرُقه بدل أكله
يقال لضرورة التخصص يف العمل

ورْ َللي ما ِكِمل َعقُله1321 اأعطوا ال�سَ

وأحيانا يقولون «الَظْو« بدل «الَضْو«
يضرب يف الشخص الذي ال يستطيع االعتماد على نفسه

حابها1331 �ش ل�سرْ اأعطي الَزرع لَزّراع، والأِرٍ

يقال للحث على التخصص يف العمل

اأعطي ِبيدك، واحَلق بِرجَلك1341

يقال يف حالة املماطة يف تسديد الدين املستحق

اأعطيني ُعمر، وِزتّني يف الَبحر1351

يقال للحث على اإلميان بالقدرية

اإعَم�ش وِبتَجعَم�ش، والَدرب ِمنني1361

يضرب للذي يدعي املعرفة بالشيء وهو جاهل به

اعمل رفيق ِبنفَعك يف يوم ال�سيق1371

يضرب يف الشخص الذي يكثر من مشاكسة اآلخرين. أو لالنعزالي

اِحب ول َعّدو1381 اعمل �سَ

يقال للمشاكس
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اعمل َمعروف وِارميه يف َبَحر جاري، اإن َمنفِع�ش َمع املَخلوق، ِبنَفع َمع 1391

الَباري

يقال للحث على عمل اخلير

اعمل مليح وِارمي يف الَبَحر1401

يقال للحث على فعل اخلير

اأعَور ل جتاِقر، واأقَرع ل تناِقر1411

يقال يف حالة اخلصام مع ذوي العاهات

اآغا وطفران ما ِب�سري1421

للجيش  تابعة  وحدة  رئيس  به  يلقب  كان  تركي  لقب  آغا: 
الفلسطينيني  لإلقطاعيني  اللقب  هذا  أعطي  ثم  االنكشاري، 
له، وسمي  يقدم خدمات جليلة  أوملن كان  العالي،  للباب  املوالني 
كان  آالغا  أن  بالذكر  اجلدير  ومن  األول،  اللقب  عن  متييزا  أغا 

يتمتع بامتيازات كثيرة 
يضرب يف الذي يحشر نفسه يف غير موقعه الطبيعي

لح 1431 اقِتل وَغّمق يف اجُلرح، واآِخرتها لل�سُ

يقال ملن يتردد يف االنتقام من عدّوه

اقِتل، ول ِت�سِتم1441

يقال للتشجيع على عدم التسامح

اأقَرع، وَذقُنه َطويِلة1451

يقال ملن يتناقض بني أقواله وأفعاله
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اقطع عاِده، ول مِت�سي بَعاِده1461

يقال للحث على التحرر واالنعتاق من أية عادة مستحكمة

حيح1471 اقعد اعَوج، وانُطق �سَ

يقال للمتناقض يف أحكامه

ها، بتطَلع البِنت مَلّها1481 اقلب اجَلّرة ع مِتّ

وأحيانا يقال: ُطب بدل اقِلب، وللكلمتني نفس املعنى  
يقال يف حال توافق املسلك بني األم وابنتها

اكرَب على ِرزقك، ِبكرَب َعليك1491

يقال ملن ال يستطيع تدبير أموره يف العمل. أو يقال ملن يتعالى على 
احتياجه

�َسِنه1501 اأكرَب ِمّنك بيوم، اأعَرف ِمّنك برْ

يقال للتأكيد على مفهوم اخلبرة. أو لتكريس الفوقية

اأكَث ِمن هالِقرد، اهلل ما �َسَخط1511

يقال للحث على التمرد 

اك�سر جاه ِمّيه، ول جاه وِلّيه1521

يقال للتعاطف مع املرأة

دقه1531 اأكل الرجال ع الرجال دين، وع النذال �سَ

يقال للحث على الكرم

اأكل الرجال ع َقد فعالها1541

يقال حلث الرجال على اإلكثار من الطعام
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اأكَلُته وراح، وَفرّقُته وَفاح1551

يقال لتعزيز الكرم

اأكِله ونَح�سَبت َعليك، ُكل وَبحِلق ِعينيك1561

يقال ملن وقع على أمر، حلثه على االغتراف منه بشكل كامل

نَعه1571 اأكلرْ وَمرعى، وِقّلة �سَ

يضرب يف الشخص الطفيلي الذي يعيش عالة على غيره

الأب، َرب1581

يقال لتبيان ما يتحمله األب من عناء يف طلب الرزق. أو يقال من أجل 
تنظيم العالقة يف األسرة

الأب عا�ِسق والأم َحرياِنه، �سو ِب�سري بلولد؟1591

يقال لضرورة اهتمام األب واألم بأوالدهما

الإبِرة مِل�سّدِيه، ِتنَفع يف اليوم الَنِح�ش1601

يقال لعدم ازدراء األمور مهما بلغت تفاهتها

ب1611 الِجر ُمطَرح ما ِبتِحب، ِبتِدّ

يقال لتعزيز الثقة يف عالقة اجتماعية

الأَدب مال، وا�سِتكماُله َكمال1621

يقال للحث على التحّلي باألخالق احلميدة

الأرزاق والأعمار ِبَيد اهلل  1631

يقال للحث على االعتقاد بالقدرية
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ها َدوا ِنت1641 �ِسه، ِبدرْ  الأَر�ش الِنجرْ

يقال عندما تتطابق األفعال مع النتائج

َكايف حايف، ومِلَحييك َعريان1651 ال�سرْ

يضرب يف الذي يهتم بغيره وينسى نفسه

ت �سعري1661 ال�ِسم كبري، والَفّ

يضرب يف من يهتم مبظهره اخلارجي فقط

لها1671 الأ�سيِلة، ِبُرّدها اأ�سِ

يقال لتعزيز التربية اإليجابية

الأعمى اللي ِبت�سوُفه ِكب َع�ساه، انَت ُم�ش اأدرى يف اللي َعماه1681

يقال  أو  عيوبه.  إخفاء  يحاول  لئيم  شخص  شراك  يف  يقع  ملن  يقال 
للتسليم بالقدرية

الأقَرع، �سعُره ِبطَلع 1691

يقال للحث على التفاؤل

الأُكال، من الأَكال1701

األكال   : املقصود الرشوة
األكال   : املقصود الكسب والربح

يضرب يف الذي يحصل على ثروته بطريقة غير شريفة

الأُلِفه، برِتَفع الُكلِفه1711

يقال للحث على إقامة عالقات اجتماعية مرغوب فيها. 
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الأم ِبتَع�س�ش، وّل ِبتَطّف�ش ؟1721

يقال للحث على عدم استخدام حنان األم كوسيلة للتربية

الأمري اأمري، لو َهد بيُته وي�سيل1731

يقال للداللة على أن املكانة االجتماعية لإلنسان تبقى مالزمة له 
أينما ذهب

الإن�سان َعِبد حل�سان1741

يقال للحث على تنمية الذائقة اجلمالية

الأِهل ِونتي َغِنّية، والزوج ِونتي َقوّية1751

يقال للتفريق يف العالقة مع األهل والزوج

الولد ِبدُهم اأب �سعيد، واأم من َحديد1761

يقال لتبيان املشقة والعناء التي تتطلبها تربية األبناء

الأوهام ِبت�ّسِهر، والأحالم ِبتَحري1771

يضرب يف الشخص غير الواقعي يف تفكيره

اليد اللي ما ِبتقَدر َعليها، بو�سها وادعي َعليها بالَك�ِسر1781

يقال كتبرير للخضوع يف حال نزاع غير متكافئ

دو وا�سرَتيح  1791 الباب اللي ِبجيك ِمّنو الريح، �سِّ

يقال لتجنب الوقوع يف املشاكل

الَبارود يوم، واَلّياله دوم1801

يقال للحث على االستعداد الدائم ألداء الواجبات
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الَبايع اأقوى َقِلب من ال�ساري، ولو اِنو َمِلك1811

يقال للداللة على أن من ميلك زمام أمر ما هو الذي يحدد ما يريد 
مهما كانت مكانة خصمه االجتماعية 

الَبَحر ِبّدو َبَحر قَبالو1821

يقال لضرورة حشد الطاقات يف مواجهة األمور

الَبَحر َحد يافا1831

يقال لالفتخار بالوطن وعظمته. ويقال يف حالة التحدي القومي

الَبَحر ما ِبقِذف اإل املِّيت 1841

يقال للحث على اجلرأة واإلقدام يف مواجهة الشدائد

الَبَحر ما عليه �َسطاَرة1851

يقال كتبرير للتنصل من مواجهة األمور الصعبة

ت املَايل َمِف�ّسي ِا�سي يَعّدلو1861 الَبخرْ

يقال ملن كثرت مصائبه

ت املِقِبل يقود الِرزق، واملِقفي بَوّقع الُلقِمه ِمن الِثم1871 الَبخرْ

يقال يف حالة العجز عن مواجهة األمور الصعبة

ت اأفان، �َسّخموه الِرعيان 1881 الَبخرْ

أفان : من أف، واملقصود يا للعار
معنى املثل إذا ساء احلظ ابتذله حتى الرعاة

يقال عندما تشتد املصائب على اإلنسان
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الَبخيل ُبكَره الظيوف1891

يقال كشماتة من البخيل

الَبخيل حاِر�ش ماُله َلغرُيه1901

يقال كشماتة من البخيل

الَبخيل َعّدو اهلل1911

يقال للتأكيد على احتقار البخيل وضرورة نبذه

الرَباطيل، ِبتّحل ال�َسراويل1921

وأحيانا يقال «الَسراويل « بدل « الشراويل« وللكلمتني نفس املعنى
يضرب يف السلطة الفاسدة 

الرَبد والِقّله، اأ�سا�ش ُكل ِعّله1931

يقال التقاء البرد واحلث على كسب الرزق

الرَبطيل َحل ِدّكة القا�سي1941

يقال عندما يعم الفساد أجهزة احلكم 

الَبِزق ع الَنار َحرام1951

يقال الحترام ذوي النفوذ. واملعروف أن تقديس النار من شعائر املجوس

الَبطالة، ِبتعّلم الَهماِله1961

يقال للحث على العمل، واالعتماد على النفس

الَبِطن ُب�ستان، ِبجيب اأ�سكال األوان1971

يقال عندما ال تتشابه أشكال أو أفكار األبناء
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�ش َعدو1981 الَبِطن ِبَخِلِفّ

يقال كتبرير ملعصية االبن

الُبُعد َجفا، والُقُرب َوفا1991

يقال للحث على التواصل االجتماعي

ه يف الَقراِيب، واحَل�سد يف اجلريان2001 �سَ الُبغرْ

يقال لتبيان العالقة يف احمليط االجتماعي

البالد اللي بت�سَلها، ُكل ِمن َب�سلها2011

يقال لضرورة  أو  الغربة.  الناس يف حالة  يقال لضرورة االندماج مع 
التأقلم

ر واخرا فيها2021 الَبلد اللي َما بِتعِرف َحدا فيها، �َسِمّ

يقال لتبرير االنعزالية واالستهتار يف حالة الغربة

الَبنات اأولِهن �َسماِته، واآخرِهن َح�سد2031

يقال ملن يبغض إجناب البنات، لتبيان القصور يف تفكيره

الَبنات َغاّلبات2041

يقال لتفضيل الذكور يف اإلجناب، أو ملراعاة الدقة يف تربية البنات 

الَبنات َمقاليع اإبلي�ش2051

يقال لتبيان مكر النساء

الَبنات َهمِهن للَممات، لو ِهِن َعراِي�ش جَمّوزات  2061

يقال لتفضيل الذكر على األنثى، أو لضرورة االهتمام باألنثى
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الِبنت احِللِوة، ُن�ش مِل�سيبة2071

يقال للحث على االقتران بجميالت الشكل

الِبنت اإما َجرِبها اأو َقرِبها2081

يقال حلث اآلباء على تزويج بناتهم

حَكت اأو َبدا نابها، اإحَلقها ول تهابها2091 الِبِنت اإن �سِ

وأحيانا يقال « البنت إن بنّي ِسنها، احلقها لو يف ُحُظن امها «
يقال حلث الفتاة على اجلدّية وعدم االستهتار

الِبِنت بُتظُرب بايدها على َفخِدتها، ِبتطّلع ِحيلتها 2101

يقال للداللة على مكر وخبث النساء

الِبِنت َبال َحلق، دالية َبال َوَرق2111

حلق  : زينة ذهبية يف الغالب، تشبك يف األذن
يقال للفتاة حلثها على احملافظة على أنوثتها

الِبِنت ُكل ما ِبطَلِعلها َقِرن، اِك�سروه2121

يقال للتأكيد على قمع األنثى

الِبِنت ِمثل مَدقة الَباب، مني ما كان ِبٌدقها2131

يقال لتبيان مدى الظلم الواقع على الفتاة

البوِمه ما ا�سَتحَلِت�ش اإل اإبنها2141

يقال لتبرير شدة حب األم ألبنائها
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البيت اللي بُتدخُله �َسِم�ش، بدُخلو�ش َطبيب2151

يقال لتبيان فائدة الشمس من ناحية صحية  

ّيق، واحِلَمار َرّفا�ش2161 البيت �سِ

يضرب يف الشخص األرعن

البيت َمعمور، و�ساحبُته يف الدور2171

يضرب يف املرأة التي ال تعطي األولوية لبيتها وأبناءها

راط2181 البي�ش ِبنَقال�ش ِبظرْ

وأحيانا يقال: مبّيه بدل بظراط
يضرب يف الذي يريد حتقيق أمر دون االستعداد لتحقيقه

ه2191 ة، بِتطفي الغي�سَ البي�سَ

يقال عندما جتلب األمور الصغيرة فرحا كبيرا

الَتدبري ُن�ش املَعي�ِسة2201

يقال لنبذ التبذير، واالقتصاد يف مصاريف احلياة

الَتقليد اأعمى2211

يضرب يف الشخص الذي ال يعتمد االبتكار واإلبداع

الِتكرار ِبعّلم حِلمار 2221

يقال كنظرية تعليمية ملن قدراتهم دون املتوسط

اإلَتم املَتعو�ش ع خايب الَرجا2231

يقال عندما يطلب شقيا مساعدة من شقي آخر
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اجَلاِجة بِت�سَرب وبِتَطّلع َلَربها2241

يقال للحث لضرورة احلمد على النعمة 

اجَلار قِبل الدار2251

يقال للحث على التكافل االجتماعي

ة نار2261 اجَلار ما ِب�سَتغني َعن اجلار َولو بَب�سبو�سِ

يقال للحث على التكافل االجتماعي

اجَلار َولو َجار2271

يقال للحث على التكافل االجتماعي

ّلت2281 الة، �سَ َمال لو بِتعِرف ال�سَ اجلرْ

يقال للحث على العبادة، أو يقال لتقدير اإلبل 

َبُته2291 ِجة َرقرْ اجَلَمل ِب�سوِف�ش َعورْ

ويقال أحيانا « لو شاف اجلمل عوجة رقبته، كان كسرها وارتاح «
يضرب يف الشخص الذي يبحث يف أخطاء اآلخرين وهو مرتكبها

اجَلناِين ُجنون، واملُلك َزتون2301

يقال للحث على البحث عن جوهر األمور ال شكلها فقط

ة َبال نا�ش ما بِتندا�ش2311 اجَلِنّ

يقال للحث على التواصل االجتماعي وعدم العزلة واالنغالق

اجلنون فنون، واأنواعه اأرَبعون2321

يضرب يف الشخص الذي اختلط عنده الشعور بالالشعور ونتج عن 
ذلك طريقة جديدة إلظهار الذات 
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ه يف اجُللود2331 اجلود َحِكّ

يقال لالستخفاف بالشخص البخيل

اجلود ِمن املَوجود2341

يقال لتبرير عدم الكرم الزائد يف الضيافة نتيجة ضائقة مالية، أو 
عدم االستعداد لضيق الوقت

اجلوز �ُسرته2351

يقال حلث الفتاة على االقتران 

اجلوز َغايب، واحلال �ساِيب2361

يضرب يف البيت الفاسد نتيجة غياب رب البيت. أو يقال للحث على 
ضرورة تواجد القيادة بني شعبها

اجلوع اأبو الُكّفار2371

يقال لتبرير ثورة الفقير ضد االستغالل االقتصادي

اجلريان، نريان2381

يقال لضرورة احترام اجليران

احّلب اأعمى2391

يضرب يف الشخص املسلوب اإلرادة

احَلِب�ش للرجال2401

يقال كتحريض على الثورة ومقاومة االحتالل

احّلب والُعطر، ِبَتخبو�ش2411

يقال للشخص الذي يتستر على أمر مكشوف 
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احَلج َحج، والَعادة القدمِية ِفيه2421

وأحيانا يقال « والَغمِزة «، بدل « والعادة «
يضرب فيمن عاد إلى ممارسة أسلوب غير الئق بسلوك حاج

احَلَجر ِبَزّحف ِقنطار2431

يضرب يف الشخص الذي يستهني باألمور الصغيرة

ار ري�ِسه2441 طَرُحه ِقنطار، وان اإن�َسال �سَ احَلَجر ِبُ

يقال لوضع اإلنسان املناسب يف املكان املناسب

احَلَذر ما ِبَنع الَقدر2451

يقال للحث على اإلميان بالقدرية

احَلَذر واِجب2461

يقال للشخص الالأبالي

ر2471 احُلر ُحر، ولو َم�ّسه ال�سُ

يقال كتحريض ضد الرضوخ، حتى حني اشتداد األزمات

احُلر َعِبد اإذا ِطِمع، والَعِبد ُحر اإذا ِقِنع 2481

يقال للحث على القناعة وعدم الطمع

احَلَرِكة َبَرِكة2491

عالقات  بناء  على  العمل  وضرورة  التقوقع،  عدم  على  للحث  يقال 
اجتماعية متعددة

احُلّرة �َسِبع، والَرُجل َكِلب2501

يقال للمقارنة بني امرأة عاملة، ورجل يحاول استغالل عملها



املثل الشعبي الفلسطيني48

ي�ش اإلو َلّقامات2511 احُلُزن اإلو َلّطامات، والعرْ

يقال عند اختالط األمور واألفكار

احَل�ش ِبّدو َر�ش2521

يقال لضرورة توفير مستلزمات العمل قبل الشروع فيه

احَل�سيِدة ِبتَخّري ِمن الرا�ش2531

يقال لتبيان املشقة والتعب يف العمل املنتج

احَلَطب ِبروح َرماد، والِعيِلة ِبتّظل ع ِلكباد2541

يقال لتبيان أن الثروة زائلة، أما العالقة اإليجابية فال تزول 

يد، واِلكتاِبة ِقيد2551 ظ �سِ احلَّ

الكتابةد: املقصود القدر
يقال للحث على العمل وعدم الركون للقدر يف طلب الرزق. أو يقال 

لضرورة كتابة العقود يف املعامالت وخاصة التجارية

احَلق البوم، ِبِدّلك ع اَلراب2561

يقال لتجنب رفقة األشخاص فاسدي املسلك

ر ع الَدفاِتر الُعُتق2571 احُلكوِمة مَلّا ِبِتفِلّ�ش، ِبتَدِوّ

 يقال كتحذير من التعامل مع السلطة النفعية

احَلكي اإِلك يا َجارة، وا�سَمعي يا ِكّنه2581

يقال يف حالة تورية احلديث، خاصة يف النزاع العائلي

احَلكي َمعاُكم ِمثل َمزاريب اَلرا2591

يقال لتسفيه اخلصم
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احِللو ِحلو وَلو فاق ِمن النوم، والِب�ِسع ِب�ِسع وَلو َغ�ّسل ُكل يوم2601

يضرب يف الشخص الذي يحاول إخفاء حقيقته

ِقرد 2611 احِللو  ِلِب�ش  َلو  والِب�ِسع  َخلق،  َمن  �ُسبحان  احِللو  ِلِب�ش  َلو  احِللو 

ِونرَْطرق

ونطرق : أصيب باحلسد
يقال لتبيان اجلمال الكامل لإلنسان املبني على اجلوهر والشكل

احلَمار حَمار، ولو ِبني ِليول َربى2621

يضرب يف الشخص غير القادر على تغيير أفكاره نحو االيجابية

ما 2631 احَلمى  ِبنت  وِبنت  ه،  �ِسَمّ مرْ َعقَرِبة  احَلمى  وِبنت  َحّمى،  احَلماِية 

ِبتت�َسّمى

تقوله زوجة االبن التي تشعر باالضطهاد يف بيتها

ِمل اإذا تَفّرق ِبن�سال2641 احِلِ

يقال للحث على التعاون

احِليط الواطي ِبَعّلم النا�ش ال�ِسرَقة2651

يقال لضرورة احليطة واحلذر

احِليط الواطي ُكل النا�ش ِبتُنُطه2661

يضرب يف الشخص الذليل

احَلّيه َعدّوه2671

يضرب للتحذير من الشخص املاكر
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احَلّيه ما ِبتموت، اإل تايرّتظ را�سها2681

يقال للتأكيد على ضرورة القضاء على رأس الشر

اَلادم جلديد، اأ�سَرع من الَغزال2691

يضرب يف الشخص االنتهازي

َول2701 الال تَخّلى، والَعم مرْ

يقال للحث على االرتباط أكثر بعائلة األب

اُلِبز ُم�سَحف اهلل2711

يقال لضرورة التدبير

اَلرا َخرا، ولو َقطع نهر الفرات2721

يقال لضرورة التربية اإليجابية منذ الصغر

ّري2731 ّري، َمك�سي ِوّل عرْ ّري خرْ الرْ

يضرب يف الشخص الفاسدة أخالقه

اَل�سارة، �َسم املوت  2741

يقال يف حالة اخلسارة الفادحة

اَللف هّو َخلف، ِبنت وّل ولد2751

يقال لعدم التفريق بني األبناء

اُلُنف�ِسه �ساَفت ابنها ع احليط، قالت َحّبة لولو باليط2761

يقال للحث على املوضوعية
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اليار، ما ِبخّلي ع الَقِلب نار2771

إتباع  على  للحث  ويضرب  اخليار،  نبات  امتداح  معرض  يف  يقال 
الفضيلة يف احلياة

اّلي ّخي مراُته، والَرعنا ِتِلف ِبحياُته2781

يضرب يف الذي يطلب حنان األمومة من زوجته

الري بالري والبادي اأكَرم، وال�َسر بال�َسر والبادي اأظَلم2791

يقال لتأكيد مسلك يعتمد الكرم والقوة

الري ِف وجوه اِليل2801

يقال للتفاؤل باقتناء اخليل وتربيتها

اَلرّي مرزوق بوِكل ِمن مال النا�ش، والَبخيل بوِكل من جيبه 2811

يقال للحث على الكرم، وعدم البخل 

داَوِمه2821 ري َهّبات َهّبات، والَفِقر مرْ الرْ

هّبات : نقول هّبت النار، أو هّبت الريح
مداومه : دوام

يقال لتبيان مدى التعاسة

اليل الأ�سايل، ِبتجود يف الآخر2831

وأحيانا يقال « يف امِلشوار « بدل « يف اآلخر «
يضرب يف الكرمي حينما تضيق ذات اليد 

اليل بطوِنن ِكنز، وظهورِهن ِعز2841

االقتران  لضرورة  ويقال  األصايل،  اخليل  اقتناء  على  للحث  يقال 
بالفتيات طيبات األصل
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اليل اإلها ُربع الِدنيا2851

يقال لضرورة احترام اخليل  

اليل مرا�ش البيت2861

مراس:أي من دعائم البيت، واملرس : احلبل
يقال للحث على اقتناء اخليول

اليل يا اأهل اليل2871

يقال لنخوة الفرسان حني الغزو أو رد املعتدي

اليل يا دّوا�سة الليل، يا مَدورين الَنفايل2881

دّواسة الليل: تتجولون يف الليل بال خوف
النفايل: جمع نفيله وهي احتدام األمور من خالل املواجهة وعدم الرضوخ

يقال لنخوة الفرسان حني الغزو أو رد املعتدي 

دا يا ُطالبها2891 اليل يا ُرّكابها، والِعِ

يقال كتهديد ووعيد ضد العدو املعتدي

الدار َبال باب، ماأوى للِكالب2901

   يقال للحث على الدفاع عن الوطن أو للدفاع من اجل االستقاللية 
الشخصية

الدار دار اأبونا واأجوا الُغُرب َطّرونا2911

  يقال من اجل التمسك باحلق وقت الهزمية والوهن

الَدراِهم َكالرَباِهم، ِتعَمل للِنِذل ِمقدار2921

   يقال للحث على الكسب والسعي للبحث عن الرزق أو يقال لتبيان 
مفارقة سخيفة
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الِدّرة من الكّرة2931

الدّرة : املقصود كثرة احلليب يف الثدي
الكّرة : املقصود كثرة األكل

يضرب يف املرأة التي ال تستطيع إرضاع طفلها جلفاف لبنها
أو يضرب لتبيان النواجت االيجابية الناجتة عن أعمال وأفعال ايجابية

الَدفا، َعفا2941

يقال للحث على تدفئة اجلسم وخاصة جسم الرضيع وهي نصيحة 
صحيةأو يقال لتبيان أن االستعداد أفضل وسيلة للدفاع واملواجهة

الَدِفع َقبل الَرِفع2951

يقال للحث على إعطاء كل ذي حق حّقه

الِدنيا بالوجوه، والآخِره بالأعمال2961

الوجوه: املقصود املكانة االجتماعية
إلى مكانه اجتماعيه مرموقة بطريقة غير  الذي يصل  يضرب يف 

شريفه

الِدنيا َبالها َمالها2971

يقال حينما تشتد احملن وذلك لتهوين األمر

الِدنيا َمع الواِقف2981

الواقف: املقصود القوي سواء ماديا أو اجتماعيا أو جسديا 
يقال للحث على ضرورة التحدي أو يقال كتبرير لالنتهازية  

الِدِهن يف الَعتاقي2991

يقال لتقدير واحترام من تقدم بهم العمر. أو يقال الحترامك اخلبرة 
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ة ِب�سيح3001 الديك الَف�سيح ِمن البي�سَ

يضرب يف الشخص الذكي

ن َهم بالليل وُذل يف النهار3011 الديرْ

يقال لتبيان هموم االستدانة أو لضرورة االعتماد على النفس

   الِذباِنه ُم�ش جِن�ِسة، َب�ش ِبتّغِلق ع املِعِده3021

يقال لرفض األمور التافهة مهما صغر شأنها

الِذبانه: ِف جناحها َمَر�ش، وِف جناحها الثاين َدوا3031

يضرب يف الذي يتقزز من أمر تافه وذلك للتغاضي عنه وعدم تركيز 
اجلهد من اجله

الرا�ش اللي فيهو�ش كيف، َحالل َقطُعه3041

كيف: حب املّسرة والترويح عن النفس
يقال للشخص اجلاد باستمرار دون أن يعطي نفسه وبدنه قسطا من 

الراحة

الرا�ش، للَقّنا�ش3051

   يقال كتقدير للقوة والشجاعة والزعامة

الراِيب للَقرايب، واملِي�ش للَمتاعي�ش3061

الرايب: احلليب عندما يصبح لبنا
امليص: املاء الذي يخرج من احلليب عندما يصبح لبنا ويسمى عاده 

املخيض  ويستعمل عالجا للذي يصاب بضربه شمس 
ضرب يف حاله احملاباة والوساطة، أو يضرب لتبيان عدم العدل بني 

الطبقات االجتماعية. 
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الِرّجال الَغني ِمثل قاِلب ال�ّسَكر، كيف ما ِدرتيه ِحلو3071

يقال حلث الفتاه على االقتران بالرجل الثري

َجال ِعند حاِجتُهم ِن�سوان3081 الررْ

يضرب يف الشخص الذي يخضع عن ضعف وال يتمرد
أو يقال كتبرير للوصولية

الِرّجال عيُبه جيُبه3091

أو  الضرورية.  غير  زوجها  مصروفات  تستهجن  حينما  املرأه  تقوله 
يقال لتفضيل  الزواج من األغنياء

ر، ُم�ش َمناِظر3101 جال َما�سِ الررْ

يقال للحث على االهتمام باجلوهر ال بالشكل فقط

جال َمعاِدن ما ِبك�ِسفها اإل احّلك3111 الررْ

يقال لتمييز الشخص من خالل موقفه عند الشدائد، أو عند احلاجة 
إليه 

الَرُجل َجّنا، واملَره بّنا3121

يضرب تعريضا باملرأة املسرفة املبذرة أو يقال لتوزيع املهام يف البيت

الِرِخم َخ�ش ِلبيوت3131

الرخم: طائر يضرب املثل بجبنه
يضرب يف األحوال التي يتجرأ فيها األوغاد على كرام الناس

الِرِزق ِبّدو َنّطه3141

يضرب بالشخص العاطل عن العمل نتيجة كسله
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الِرِزق على اهلل، والعي�سة على الأجاويد3151

يقال إلظهار الشكوى من ضيق ذات اليد، أو يقال كسخرية من 
اإلنسان أالتكالي

حي�ش3161 الُرز ما هو عي�ش، ما ب�َسِبع ول جرْ

يقال لتبيان فائدة القمح وخبزه، أو يقال للحث على التمسك باألرض 
ومنتوجها، حيث أن األرز ال يزرع يف فلسطني

الُرز َمرزوز، والربغل ظلم حاله3171

وأحيانا يقولون « شنق « بدل «ظلم «
مرزوز : املقصود حافظ لقيمته الغذائية ألنه يعتبر من طعام الطبقة 
امليسورة يف  مجتمعنا القدمي، بعكس البرغل الذي يعتبر من طعام 

عامه الناس
  يقوله الفقير للسخرية من وضعه الطبقي

ِقيه3181 الَرِطل ما بجيُبه اإل َرطلني ِوورْ

يقال للحث على استخدام القوة يف مجابهه القوة والقمع 

لوات3191 عيف، اأح�سن من ِمئات ال�سَ غيف اللي ِمن اإن�سان �سِ الررْ

يقال كحافز لضرورة إخراج الصدقة، أو يقال كتبرير لالستغالل

لي الَقِلب اإميان3201 الُرمان ِبّ

يقال للتفكير يف مسألة اخللق من خالل الطبيعة

الريَحه ول الَعدم3211

يقوله الذي حقق جزءا من آماله مع طموحه باحلصول على أكثر من 
ذلك
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الزاِيد اأخو الناِق�ش3221

يضرب يف الذي يبالغ يف الفعل أو القول، أو يقال للحث على االعتدال 
يف األمور

الِزبِده للَن�سايب3231

يقال من اجل تعزيز العالقة اجلديدة وتوثيقها

الَزِرع للَزّراع، والأِر�ش لأهلها3241

يقال عندما ينشب خالف بني املزارع وصاحب األرض

الَزمله بال ِكزب، مثل الداليه بال ِعنب3251

كزب : كذب
يقال لتبرير الكذب بالنسبة لبعض الرجال

الَزمله بال ُنقبه، مثل اجَلمل بال ُركبه3261

النقبه: اللقب
يقال كتبرير إلطالق األلقاب

الَزمله ُكل ما، انَعَرم �ساُعه، ِهّزه3271

وأحيانا يقال « هّزيه «
يضرب بالذي تزيد ثقته بنفسه عن احلد الطبيعي، أو تقوله الزوجة 

لتبرير تبديد ثروة زوجها خوف الزواج بغيرها

الزوج َرحِمه ولو ِبجيب الُقحِمه3281

بجيب القحمه: املقصود يأتي باملشاكل واملتاعب
يقال للزوجة حلثها على التفاهم وإطاعة زوجها
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الزوج َفحمه وع البيت َرحمه3291

وأحيانا يقولون «األب« بدل الزوج
يقال لتعزيز مكانه الرجل يف البيت 

ياَرة غاَرة3301 الزرْ

يضرب يف الضيف ثقيل الظل

الزيت اإذا َترّوه اأهُله، ِيحَرم على اجلاِمع3311

حترّوه: لم يخرج عن طيب خاطرهم
يقال لتبيان أن الصدقة ال يجوز أن يخرجها صاحب احلاجة إليها

الزيت َعماِرة البيت3321

يقال لتبيان فوائد زيت الزيتون وللحث على زراعه شجره 

الزيت َم�سامري الُرَكب3331

يقال لتبيان فوائد زيت الزيتون

ين ِبكَمِل�ش3341 الزرْ

واحيانا يقولون«احللو بكملش«
يقال للشخص املثالي يف تفكيره أو طموحاته

ال�سِبع اأَكل ُكل النا�ش وَخّلى َمرُته3351

يقال لتجذير الثقة بني الزوج وزوجته

ال�سِبع َف�سخات يف را�سي َبداويها، ول َبقُعد َمع ِبنت الِنذل واأداريها3361

فشخات: جمع فشخه وهي شج الرأس
يضرب للحث والتأكيد على التخلي واالبتعاد عن البيئة التي دعائمها النذالة
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ال�ِسر بال�ُسكان، ُم�ش بالُدكان3371

يضرب يف الذي يعيب اآلخرين كدفاع عن نفسه

ال�َسعاِده اإلها حدود3381

يقال للحث على التفاؤل وعدم التشاؤم، أو يقال لتخفيف احلزن عند 
وقوع املصائب

�سيَعه واملَره املُطيَعه والَفَر�ش ال�َسريَعه3391 ال�سعاِدة بثالثة :الدار لورْ

يقال يف معرض الثناء على هذه األمور الثالثة

ال�َسعد، َوعد3401

يقال للشخص حينما تتعاظم مصيبته

ال�َسعي َمطلوب3411

يقال للحث على العمل وعدم التواكل

ال�ُسكوت َعالمة الِر�سا3421

يقال يف حاله صمت الفتاه البكر عند خطبتها، أو يقال للحث على 
التمرد وعدم السكوت اجتاه الظلم الواقع

ال�سالح ِبيد اَلرا ِبجَرح3431

يقال لضرورة احلذر من الشخص التافه إذا امتلك سلطة

ال�سماء بتتَغطا�ش بُغربال3441

وأحيانا يقولون «الشمس« بدل «السماء« 
يضرب يف الذي يريد أن يلتف حول احلقيقة
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ال�سماوات بتتَغطا�ش بَقباوات3451

دائرة  نصف  شكل  على  إسالمي  طراز  وهي  قّبه  جمع  القباوات: 
يستعمل لسقف أالبنيه واجلوامع 

يضرب يف الذي يريد أن يلتف حول احلقيقة

ال�سَمِكة بِتف�َسد ِمن را�سها3461

ناجت  االجتماعي  اخللل  أن  لتبيان  أو  السمك،  لتبيان خصائص  يقال 
بالضرورة عن خلل بالسلطة أو القيادة

ال�سَمك وال�سيوف، ِبتفوح لهم رائحة بعد ثالثة اأيام3471

يقال لتأكيد حقيقة علمية حول السمك ولتعزيز عاده عربية

ال�َسَهر �سو�ش ِلعظام3481

يقال كنصيحة صحية

ال�سوق َقريب، والَعر�ش ِمنكو اجيب3491

يقال لثلة “مجموعه أو عصابة” ال تعرف حجمها الطبيعي

ال�سيل �َسال ِمن ِتَتك3501

يضرب يف الذي يغفل عن األمور إلى أن يناله الشر

ال�ّسب بال �سيجارة، ِمثل الِبنت بال �سوارة3511

مظاهر  احللي  تكمل  كما  يكمل،  الدخان  بان  لالعتقاد  يقال 
األنوثة

ال�َسباب بال ُدخان ِمثل اِلبيت بال ِن�سوان3521

يقال لالعتقاد بان التدخني يكمل مظاهر الرجولة
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ال�ساِطر ما ِبوت3531

الشاطر: املقصود الشجاع، والشاطر يف املفهوم االجتماعي القدمي هو اللص
يقال للشخص الذي يربط أهدافه بأهداف غيره من املتنفذين

ال�َسبعان اأبو اأربعني ُلقمه3541

يقال للحث على الكرم أو للحث على املشاركة اجلماعية

ال�سبعان ِبّفت للَجعان َفت الَونا3551

الونا: التمهل واملماطلة
يقال كتحريض ضد االستغالل

ال�َسّحاد الو ِتلتني الِدنيا3561

وأحيانا يقولون “ نص بدل تلتني”
يقال كاستخفاف بعادة التسول

ال�سحاِدة عاِدة، وال�سكوى اإدمان3571

صفات  وهي  الشكوى  وقّله  العمل  يعتمد  حتى  للشخص  يقال 
اجتماعيه ايجابية

ال�ِسّدة ُم�ش ُمدة3581

يقال للحث على التفاؤل وسط الشدائد 

ال�َسرايا بقايا، واجليزات بخوت3591

يقال للتأكيد على دفع املهور عند الزواج

ال�َسر ِمن �َسراَرة3601

يضرب يف الذين يهملون صغائر األمور
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ال�َسطارة َعلى اأهل ال�َسطارة مَعاَرة3611

يضرب يف املزايدين واملتبجحني

ال�َسطارة يف ِلف�سيِلة ُم�ش بامليزان3621

يضرب يف الذي يبخس الوزن، أو يقال عند االختالف بعد تنفيذ أمر ما

ال�َسطارة ُم�ش عيب3631

يقال دفاعا عن االنتهازية والسلبية

ناب اليل3641 ال�َسَعر لو فيه خري، ما ِطلع ع ذرْ

وأحيانا يقولون”على ْطياز” بدل “ع ذناب”
يقال ملن يعّتز بشعره. 

ال�َسماِته لوؤم3651

يقال للتحريض ضد مسلك اجتماعي سلبي

ال�َسم�ش بِتطَلع والنا�ش بِتق�َسع3661

يقال لتجذير احملبة اإلنسانية وعدم العدوان واالستغالل
أو يقال ملن يتستر خلف أعماله السيئة

ال�َسَهر اللي َمَلِك�ش فيه، تِعِد�ش  ايامه3671

يقال للحث على تقييم احلاضر من اجل املستقبل األفضل. أو يقال 
كتبرير للحيادية

يا على َزّمار يا على َطّبال3681 الطوال،  ال�سوارب   )368
        يقال للتمسك باألمور الهامة واالبتعاد عن توافه األمور.
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باح، َرباح3691 ال�سَ

يقال للحث على التبكير يف العمل

ال�سرب �سالح العاجز3701

يضرب يف الذي يدعو إلى الصبر والتسليم يف وقت يلزم فيه التحدي

ال�سرب، عقل3711

يقال ملن يفجع بعزيز له أو لضرورة التفكير واستعمال العقل وقت 
أالزمات. أو يقال لضرورة التأني عند اتخاذ القرار

مَطك ُم�ش لِزم اجّتظ3721 حِبة ِمثل اجَلِمر، اإن �سَ ال�سُ

صمطك: لسعك بنارة واكتواك
اجّتظ: تتألم

يقال لضرورة الوفاء للصديق

ديق ملرَْخ�ّسر، َعّدو ُمبني3731 ال�سَ

يقال لتمييز الصداقة احلقيقية

ديق َوقت ال�سيق3741 ال�سَ

يقال لتبيان خصائص الصداقة

نعه اإن ما اأغَنت بُت�سرت3751 ال�سَ

املهنة  أو  احلرفة  يحتقر  كان  العربي  أن  واملعروف  احلرفة  الصنعه: 
وخاصة يف العصر العباسي

يقال ملن يحتقر احلرفة والعمل اليدوي أو للتشجيع على امتالك صنعه

َغَطية بَق�ِسة3761 نعه مرْ ال�سَ

يقال لضرورة مراعاة الدقة يف العمل اليدوي
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ّياد ِبتّقلى، والَع�سفور ِبتّفلى3771    ال�سَ

يضرب يف املتسرع أو املماطل يف دفع ديونه. أو يقال عندما تتعاكس 
األهداف 

ال�سيت َل )ح�سن(، والفِعل ) لأبو زيد(  3781

حسن: زعيم الهاللية - بني هالل -
أبو زيد: خادم عند الهاللني كان اسود البشرة وهو محارب عنيد 

كما ترويه السيرة الهاللية
يضرب يف الذي يدعي أعمال غيره

ال�سيد �ِسرِكة3791

يقال للحث على التعاون

ال�سيف كيف3801

كيف: سعادة وسرور وانشراح كامل 
يقال يف معرض تفضيل فصل الصيف عن الشتاء

ُحك َبال �َسبب، ِقّله اأَدب3811 ال�سُ

يضرب يف الشخص غير املبالي

ال�سرب يف املِّيت َحرام3821

الضرب: املقصود االستغابة والنميمة
غير  احلي لكنه  الشخص  األصلي  معناها  على  تعني عالوة  امليت: 

موجود يف املجلس، أو ال قيمة اجتماعية له
يقال ملن ال يحترم املوتى. أو يضرب يف الشخص النّمام

ّرة تغور، ولو اإنها ق�سور3831 ال�سُ

يقال كتعبير عن كراهية التنافس بالنسبة للعواطف
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ّرة ُمّرة، لو انها ُقرمية َجّرة3841 ال�سُ

وأحيانا يقولون “ذان” بدل “قرمية”
تقولها إحدى الزوجات كتعبير لكرهها للزوجة الثانية

ويقال يف حاله تفوق احدهم من خالل التنافس

قان، وامِلرِْحّلي َزهقان الرُْكّلي3851 الرْ�سيف َزهرْ

يقال للضيف ثقيل الظل

الطاقه اللي ِبجيك الَهوا ِمنها، �ِسّدها، وجيب فا�ش وِهدها3861

واحيانا يقولون”الطاقه اللي بجيك منها الريح سدها واستريح”
يقال لتشجيع ظاهرة الفردية واالنعزالية. أو يقال لتبرير للحيادية

الَطايح رايح3871

يضرب يف الشخص الشره أو املستغل

�سيط3881 الَطبَخة اإن ِكثو َطباخينها، ِبترْ

بتشيط: حترق وتفسد
يقال للحث على التخصص يف العمل. أو يضرب يف الطفيلي

الَطفران َعّدو ال�ُسلطان3891

يقال لتعزيز الصراع الطبقي

الَطَفر ِبعمي الَنظر3901

يقال لتبرير الصراع الطبقي

ر ما َنَفع3911 الَطَمع �سَ

يقال للحث على القناعة
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الَطَمع يف الدين3921

يضرب يف الذي يستهلك جهده يف سبيل امتالك الثروة دون أن يعطي 
لنفسه شيئا من الراحة

الَطَمع َقّطاع3931

يقال لتبيان مساوئ الطمع

الطول طول النخله، والَعِقل عقل �َسخِله3941

يضرب يف الشخص الغبي

الَطويله َطالت التيِنه، والَق�سرِية َظّلت َحزينه3951

يقال لتفضيل اختيار الزوجة طويلة القامة

العا�ِسق والعاِزب، ما الهم دوا3961

يقال إليضاح حاله القلق النفسي التي تنتاب العاشق والعازب

العاِقل اللي ِبتَكّلم، الَقِلب ِمّنه ِبتاأمل3971

الذي يصاحب قول  أو يقال إلظهار مدى األلم  اللوم.  يقال يف حاله 
احلقيقة. أو يقال يف حالة كون املتكلم كاذبا 

العاِقل ِبفَهم ِمن الإ�سارة3981

أو يضرب يف الشخص  الظل.  لتبيان صفات الشخص خفيف  يقال 
ثقيل الظل حلثه على تغيير مسلكه. أو يقال للشخص النبيه

العاقِله واملَجنوِنه، ِعند جوزها باملوِنه3991

يقال لتبيان سيطرة الرجل على شؤون بيته
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العاِيز، اأهَبل4001

يقال كتبرير لالستغالل

اإلَعب َوحَدك، ِتيجي را�سي4011

وأحيانا يقولون« ترجع راضي « بدل« تيجي راضي«
يقال كدعوة لالنعزالية. أو يقال لالبتعاد عن رفقه السوء

اإلَعب وعا�ِسر، والَعر�ش ُم�ش دا�ِسر4021

مسلك  ضمن  االجتماعية  العالقات  وبناء  لالنطالق  كدعوة  يقال 
اجتماعي أخالقي مرغوب فيه

العتاب �سابون القلب4031

يقال للحث على التواصل والتفاهم

�سار 4041 احَلبيبه  اإبن  واحَلبيب  َعلّي،  املَّية  َخ�سَخ�ش  الَعّدوة  اإِبن  الَعّدو 

حكَوك علّي يت�سَ

العدو ابن العدوة: املقصود ابن االبن أو ابن الكّنة
احلبيب ابن احلبيبه: ابن البنت

يقال على لسان من أصيب بخيبة أمل من اقرب الناس إليه 

الُعر�ش يف َعمّورية، واأِهل الربيج برِتزع4051

عمورية: مدينه فلسطينيه شماليه
البريج: مدينه فلسطينيه جنوبية

بترزع: يشتد ويصخب دبكها أي رقصها
يقال ملن يفتخر بنجاحات غيره. أو يضرب بالسخيف

�ش ما ِبنَحمي بال�سيف4061 الَعررْ

يقال للحث على غرس مفاهيم وقيم ايجابية عند الشخص وخاصة الطفل.
أو يقال للحث على التربية والثقة باألبناء
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َوّلها4071 الَعرو�ش يف جَمالها، ما بِتدري مني ِبترْرَْ

مجالها: فرحها قبل الزواج
يقال كتعبير عن عدم قدرة الفتاة على اختيار زوجها

الَعرو�ش للَعري�ش، واجَلري للَمتاعي�ش4081

يضرب يف الذي يتعب يف سبيل الغير ويالقي سوء املعاملة يف النهاية

الِعز ِبلَبق ل�سحاُبه4091

يقال على لسان الذي يتعثر حّظه يف احلياة

الِعز للُرز، والرُبُغل �َسَنق َحاله4101

بنت  أو  ابن  على  الغريبة  أو  الغريب  تفضيل  عند  كأستهزاز  يقال 
البلد

الَع�ّساب َغَلب الَكّراب4111

يقتلع  أو  لزراعتها  متهيدا  األرض  من  العشب  يقتلع  الذي  العشاب: 
العشب فيما بني املزروعات

الكراب: الذي ينظف األرض من احلجارة متهيدا لزراعتها
يقال لتبيان صعوبة العمل يف األرض. أو يقال ملن يحصد نتائج عمل 

غيره

الَع�سى ِمن اجَلّنه4121

يقال لتحبيذ نظرية العقاب يف عمليه التربية

الَعِقل زيِنه، واللي َباله َحزينه4131

يضرب يف احلمقاء
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َكارة، ما ِبتعَبي ظروف4141 العرْ

العكارة: الزيت العكر
السمن  فيه  يوضع  املاعز  جلد  من  وعاء  وهو  ظرف  جمع  ظروف: 

والزيت وكان يستخدم لنقل املاء
يضرب يف الذي يتعامل مع األمور غير ذات النفع

بري، ِمثل الَدب يف احَلمري4151 الِعِلم للكرْ

الدب: املقصود الضرب املبرح
يقوله من ال يرغب يف تطوير فكره ومعلوماته

الَعليج َبعد الغارة، خ�سارة4161

العليج: العليق وهو التنب أو احلشيش
واملعنى انه يجب تقدمي الشعير للحصان قبل السباق أو االشتراك يف 

احلرب الن الشعير ال يضخم معدة احلصان أو الفرس
يضرب يف الذي يستعد لألمر بعد فوات األوان. أو يقال للجاهل بأمر 

يقوم به

راد ما ِبينفِع�ش4171 الَعليق وقت الطرْ

الطراد: السباق أو االشتراك باحلرب
يضرب يف الذي يستعد لألمر بعد فوات األوان أو يقال للجاهل بأمر 

يقوم به

الَعمل والأمل من ِلذة احلياة4181

يقال للحث على العمل والتفاؤل

ناد ُكفر4191 العرْ

يضرب يف الذي يتصلب برأيه حتى لو كان خاطئا
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العوَرة لبن َعمها4201

يقال للحث على االقتران باألقرباء

يال �سو�ش املَال4211 العرْ

يقوله صاحب العائلة غير امليسورة لتبرير عدم يسره أو يقال لتبيان 
املشقة خالل تربية األبناء

العيب اإن ِطلع ِمن اأهله، ُم�ش عيب4221

يقال للحث على التحلي باألخالق الفاضلة وتشجيع املسلك االيجابي

َلت حالها4231 العيد �ساعه، والَرعنه َقترْ

أو  وقت.  اقصر  الفرح يف  ميارس كافه أشكال  أن  يريد  ملن  يقال 
يضرب باألحمق

والَيد َق�سرَية4241 َب�سرَية،  العني   )424
يقال على لسان الذي يود املساعدة وال ميلك القدرة على ذلك. أو يقال 

يف حال فقدان القدرة

اب4251 العني ما بِت�سَبع اإل ِمن الرترْ

يضرب يف حاله الطمع واجلشع

العني َمبِتعال�ش على احلاِجب4261

يقوله املستغل لتثبيت سيطرته

الغايب مالو ناِيب، والنامي َغطوا را�سه4271

نايب: املقصود حصة
يقال على لسان الشخص الذي ال يفكر إال بنفسه
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الُغرِبة بتَقِلل الأ�سل4281

يقال للحث على الثبات ضمن حدود الوطن

الُغرِبة ُكرِبه4291

كربة: مكروبة هي قطعه خشب تشد بها احلبال وكربة هي الصفة 
لهذا االسم

يقال لتبيان املشقة يف احلياة يف حاله االغتراب عن الوطن

الَغر�ش َمر�ش 4301

الغرض: احلاجة
يقال على لسان اإلنسان احملتاج. أو يقال يف حالة االستغالل

الَغرقان ِبرَتِت بوج الَبحر4311

يقال لليائس حلّثه على مواصله الكفاح من اجل احلياة

الَغرقان ِبتَعلق ِبحبال الَهوا4321

يقال لليائس حلثه على مواصله الكفاح من اجل احلياة

الَغرقان، ِبتالَوح بِق�سِرة َب�سِله4331

بتالوح: يتمسك
يقال لليائس حلثه على مواصله الكفاح من اجل احلياة

الَغرقان، ِبخاِف�ش ِمن الَبلل4341

يقال للحث على املواجهة والتفاؤل

الَغريب، اأديب4351

يقال للغريب لضمان بقاءه عنصرا محايدا
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الَغريب اأعمى، ولو طاف َلبعيد4361

يقال للحث على البقاء ضمن حدود الوطن

الَغريبة ِبتقول َخمرية اأهلي َرطلني4371

تصوير  يف  املبالغ  الشخص  يف  يضرب  أو  الزوجة.  ملماحكة  يقال 
أموره

الَغّزاِله ال�ساطَرة، بِتغِزل ع ِرجل حماره4381

الغزاله: التي تغزل الصوف
يضرب للحث على استعمال التفكير يف تدبير أمور احلياة املعاشة

الُغُلب َغلبني، وَغَلب َرفايقي4391

يضرب يف الذي غلبه الدهر فأثر ذلك على اقرب الناس إليه لعدم 
استطاعته مد يد املساعدة 

ِفُله، والفقري الُكل ِبداويله4401 الَغني الُكل ِبّغّ

بّغفله: املقصود يبتهج له ويحف للقائه
بداويله: املقصود يرثي له

التمييز يف  يقال للسخرية من مسلك اجتماعي سلبي يرتكز على 
املعاملة

طوله4411 ررْ الَغني ِبَغنوله، والفقري ِب�سَ

يقال للسخرية من الفارق الطبقي

الغرِية َحّبلت ِن�سوان كثرية4421

يضرب لتوضيح ايجابيات التنافس
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الفاِجر، اأَكل مال التاجر4431

يقال للتحريض ضد اللصوصية واالستغالل

الفا�سي ِبعَمل قا�سي4441

يضرب للسخرية من الشخص الكسول

الفَر�ش الَزرقا، بِتعِرف َخّيالها4451

وأحيانا يقولون«الْكحيله« بدل «الزرقا«
الكحيلة والزرقاء: املقصود الفرس العربي األصيل

يقال حينما توفق الفتاه مع شريك حياتها

وز ِرّجالها4461 وز َخّيالها، واملَره ِبرترْ الفَر�ش ِبرترْ

بتروز: واملقصود متتحن أو جتس النبض
يقال لتعزيز اجلانب املوضوعي يف احلكم على األشياء

الفَرح َخِطف4471

يقال للحث على الفرح وانتهاز الفرصة لذلك

اللها4481 الفَر�ش ما ِبعيبها جرْ

جاللها: برقعها وهو غطاء وجهها
يضرب لتأكيد الثقة بالنفس

الفَر�ش ِمن الفاِر�ش4491

يقال حينما يتوافق رأي الزوجة ومسلكها مع رأي ومسلك زوجها. أو 
يقال لتبيان قيادة الرجل لبيته

األف عني ِتبكي، ول عني اإمي ِتدَمع4501

يقال من اجل تكريس نزعات فردية أنانيه. أو يقال لضرورة تقدير األمومة
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الَفِقر ِبَعّلم املَراِجل4511

املراجل: جمع مرجله وهي الشجاعة واإلقدام
يقال لتعويض نقص يف شخصيه احدهم نتيجة فقره. أو يقال للفقير 

لتحريضة على اخذ حّقه يف صراعه الطبقي

باع4521 ام ال�سرْ الَفِقر جلرْ

يقال لتبرير خضوع الفقير ملستغليه

اآخره عار4531 َب�ش  عيب،  ُم�ش  الَفِقر   )453
       يقال للفقير حلثه على مواصله كفاحه وتطوير قدراته

األف َقلِبه، ول َغلِبه4541

قلبه: املقصود الهزمية غير الساحقه
غلبه: املقصود الهزمية الساحقة

يقال للمهزوم لتشجيعه وحثه على مواصله كفاحه ونضاله

الَفقري ِب�سوف الَبزَقه �ِسلن 4551

وأحيانا يقولون «من زود الَطفر، ُشفنا البزَقة ِشلن«
شلن: قطعه نقد أردنية تساوي خمسون فلسا

يقوله الفقير كسخرية من وضعه الطبقي

الَفقري، َفقري الَعِقل4561

يقال للفقير لتطوير إدراكه 

الَفالح اإ�سمه اأبو احمد4571

احمد: من أسماء رسول اهلل«صلى اهلل عليه وسلم«
يقال دالله على كرم ونخوة الفالح
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ر4581 الَفالح َفالح، لو تّع�سى ِمن الَع�سِ

يقوله ساكن املدينة للسخرية من القروي

الَفالح ِببُذر َحّبه، وِبَتّّكل على َرّبه4591

يقال كحث على اإلميان بالقدر يف حاله اخلسارة

األف ولد جمنون ول بنت خاتون4601

يقال لتفضيل الذكر على األنثى

الِقدِرة عاَيرت املِغَرفة، يا �سوده يا مَقلرِْحفه4611

يضرب يف الذي يعيب اآلخرين بعيب موجود فيه

القرد خري من �ساحُبه4621

وأحيانا يقولون«أحسن« بدل«خير«
يضرب يف حاله الشماتة

القرد بعني اإّمه غزال4631

يقال لتبيان شّدة حب األم ألبنائها. أو يقال يف حالة التعصب للرأي

القرد ما�ِسك �ساحُبه4641

وأحيانا يقولون«زاقط« بدل « ماسك« 
انقياد  وصف  يف  يقال  أو  لطفلهم.  واألب  األم  انقياد  لتبرير  يقال 

أحدهم لآلخر

القرايب عقارب4651

يقال يف حاله نشوب نزاع عائلي
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�سار ِبربطوُهم يوم اجلمعة4661 القرْ

لؤم وخبث  يقال كداللة على  أو  القامة.  للسخرية من قصار  يقال 
قصار القامة

الَق�سري ُعمرة ما اأكل تني4671

يقال للتندر من قصار القامة

الُقط ِبعرف خام�ُسه4681

خامشه: خمشه أي جرحه مبخالبه
يضرب يف حالة االنسجام بني شخصني

القلب احلزين ِب�سَبع�ش هموم4691

يضرب يف الذي كثرت مصائبه

القلب ِب�َسِع�ش مبتني، والرا�ش ِبلِب�س�ش طاقيتني4701

يقال لتجذير احملبة والثقة بني احملبني. أو يقال لضرورة التخصص 
يف العمل

الِقِله دوا الَعر�سات4711

القله: الفقر املدقع
يقال للشماته

القمر غاِط�ش، �ّسد املالِط�ش4721

املالطش: جمع ملطش وهو عبارة عن شبكة من النايلون تستعمل 
السمك  لصيد  الصيادون كطعم  يستخدمه  الذي  السردين  لصيد 

الكبير يف غالب األحيان
يقال لتحديد بدايات العمل املثمر. أو يقال الستغالل الفرص
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القوي ِبّدو قوى، والَغّناج ِبّدو راحة4731

قوي: املقصود اإلنسان العملي
قوى: املقصود أعماال مستمرة

يقال لتمييز املعاملة بني الناس حسب دوافعهم

بري اللي ِبتّدَلع، مثل الباب ملرّْخَلع4741 الكرْ

يقال يف معرض السخرية ملن ال يحافظ على اتزانه ووقاره

الَكثة َغلَبت املَرَجله4751

وأحيانا يقولون«الشجاعه« بدل «املرجله« وللكلمتان نفس املعنى
يقال لتبرير الهزمية. أو حلشد القوى يف حاله نشوب صراع

ُدق ِبَنّجي ُكل املّرات4761 الِكِذب ِبَنّجي َمّرة، وال�سُ

يقال للحث على قول الصدق وعدم الكذب

جال4771 الِكِذب ِملح الررْ

يقال لتبرير الكذب

الَكر�ش عند املرَْقللني َزفر4781

الكرش: األمعاء الداخلية للحيوانات
املقللني: املقصود البخالء

زفر: حلم غزير
يقال للسخرية من البخيل

يوب4791 الَكَرم �َسّتار العرْ

يقال للحث على الكرم
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الَك�ّساب جمنون4801

الكّساب: من يحب الكسب املالي ويعشقه
يضرب ملن ال يفرق بني النهب من األصدقاء أو األعداء وال يفرق بني 

حرام الكسب وحالله

الَك�سل ما ِبطَعم َع�سل4811

يقال للحث على العمل

الكالم اللي ما ِبنَفد، بَح�سَره قابُله4821

بنفد: املقصود سخيف الكالم 
يقال لتمميز املعاملة مع سخيف القول. أو يقال للحث على التفكير 

الواقعي

الَكلب ال�ِسرير، ِبجيب لأهُله امل�ساكل4831

يقال لالبتعاد عن  أو  الناس.  التعامل االيجابي مع  يقال للحث على 
رفقه السوء

الَكلب ِبترْحال بباب داُره4841

بتحالى: املقصود يظهر فنونه ويستعرض قّوته
يقال للجبان الذي ال يعتمد على نفسه

الَكلب ِبُع�س�ش ذان اأخوه4851

يقال لتجذير الثقة بني األخوة، أو بني األصدقاء

الَكلب َعّدو4861

يضرب يف الذي ال رأي محدد له
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ّطوق بالَذهب4871 الَكلب َكلب، لو ترْ

يقال يف حاله نزع الثقة. أو يضرب يف الذي يحاول التستر على عيوبه

الَكلِبه �سّقت ...،ما �سرت اإل نف�سها4881

يضرب يف الذي يقوم بفعل شائن ال يعود بالضرر إال عليه

ّطِلع احَلّيه من املوَكَرة4891 الِكلِمه احِللِوه، ِبترْ

املوكرة: بيت األفعى
يقال ملن ال ميتلك أسلوبا لبقا يف احلديث مما يسبب له املتاعب

الِكلِمه احِللِوه طالعة، والِكلمة العاطِله طالعه4901

يقال للحث على قول الكالم املهّذب حينما يلزم الكالم

اإلك، ول عليك4911

يقال لنبذ اخلالف يف املعاملة التجارية أو االجتماعية

الَكي يف النار، ول حماتي بالدار4921

العرب  واستخدم  اجلسد،  من  جزء  على  النار  وضع  عمليه  الكي: 
هذا النوع لعالج األمراض املستعصية

تقوله الزوجة املغلوبة على أمرها بسبب حماتها

اهلل اللي ِبعطي، واهلل اللي بوِخد4931

يقال للحث على القناعة. أو يقال لعزاء من فقد عزيزا

اهلل:بالعني ما �سافوة، بالَعِقل عرفوه4941

يقال للحث على تنمية اإلدراك الذهني لتنمية القدرة على االكتشاف
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اهلل ِبذَبح َجمل، ع�سان َع�سِوة واوي4951

وأحيانا يقولون «حتى يطعمي« بدل «عشان عشوة«
يقال كسخرية من الظرف الصعب. أو يقال عندما تتناقض األمور 

مع نتائجها

اهلل ِبرِزق الَعّمال، والَبّطال، واللي نامي على بطُنه4961

يقال لكثير الشكوى من قسوة احلياة. أو يضرب للتفاؤل

اهلل ِبعطي احَلَلق للي ملو�ش ودان، واحَلالوة للي َملو�ش �سنان4971

وأحيانا يقولون «اهلل بعطي الفول للي ملوش سنان«
يقال حينما يتبوأ شخص مكانة ليس أهال لها

ل نا�ش على نا�ش4981 اهلل َف�سّ

يقال لالبتعاد عن التنافس والقبول بالوضع االجتماعي كما هو

اهلل ما ِب�سَمع من �ساِكت4991

يقال كتحريض ضد الظلم

اهلل ما َجّمع، اإل َوّفق5001

يقال لتجذير الثقه يف العالقات القائمة

اهلل ما ِبخلق خالق، اإل اإلُهم اأرزاق5011

خالق: خلقا جديدا
يقال ملن يكره اإلجناب خوف الفقر

ِرة5021 اهلل مع زوج املرَْدبرْ

املدبرة: التي تدبر أمور بيتها بعقل ودراية
يقال يف معرض الثناء على املرأة الواعية بشؤون بيتها
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اهلل من َوِكت َمتكو�ش، والِرجلني �سارت رو�ش5031

وكت: املقصود وقت
متكوس: املقصود منعكس املزاج

يقال للتحريض على واقع اجتماعي غير طبيعي

اهلل ِيرَحم اللي مات وما َخّلف5041

يقال للتحسر على الرجل الذي ال خلفة له. أو يقال للحض على الزواج 
واإلجناب

اهلل ِيقَلعها حتى اقعد ُمطَرحها5051

يقال على لسان شخص له مصلحة أكيدة يف زوال شخص آخر. أو 
يقال يف حالة التنافس

اإمات 5061 العجاِيز  اإل  فيك  ما  َن�سِمّيه،  ول  فيك  ما  بيت،  يا  ِيِهّدك  اهلل 

ال�َسمِله املَهِريه

الشملة: غطاء الرأس
يقال المتداح اجلمال والشباب

اهلل ِيِهّدك يا جارتنا من َجخاخه َن�سابه، دامين َخ�سِرك رايح جاي 5071

زي قو�ش الَربابه

جخاخه: كثيرة اجلخ أي مغرورة اشد الغرور
يضرب للسخرية من املغرور املّدعي

اللي اإ�ستحوا، ماتوا5081

يقال للشخص سئ اخللق واملسلك

بال�ش، الطالق عليه هَوّين5091 اللي اجليِزة عليه برْ

يقال لتبرير ارتفاع املهور، أو يقال عند فقدان أمر سهل احلصول عليه 
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اللي اإلك اإلك، واللي لغريك َمّرم عليك5101

يقال للحد من الطمع واجلشع واحلث على القناعة

اللي اإلو َبِخت، يُحط را�سه وينام5111

يقال على لسان إنسان منكود غير راض عن حياته

اللي الو َر�سن يف اجَلمل، برّبُخه الأِر�ش5121

الرسن: حبل يربط بعنق الدابة
تبريخ  ببرخه: عمليه قعود اجلمل على أطرافه وعلى األرض تسمى 

ونقول برخ اجلمل
يقال ملن يتدخل يف شؤون غيره. أو يقال للمتطفل

اللي اإلو عني، ماهو�ش اأعمى5131

يقال للحث على تدبير أمور احلياة واالعتماد على النفس

اللي الو عينني ورا�ش، ِبعمل َزي النا�ش5141

يقال لضرورة االعتماد على النفس

اللي الو َغنم، بترْموتلو �سخول5151

يقال للحث على التفاؤل وعدم اليأس حني وقوع اخلسارة

اللي الو قرياط باليل، يرَكب5161

قيراط: مسافة طولها بعرض احد أصابع اإلبهام وهي تساوي بوصة 
تقريبا أو حوالي  سنتمتران ونصف، وهو أيضا وحدة لوزن الذهب، 

وهو أيضا وحدة مساحة كانت تستخدم لقياس مساحة األرض
يقال للمتطفل حتى يلزم حدوده
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اللي الو َمّده، ما ِبتهيُنه �ِسّدة5171

أو  خزين  هنا  واملقصود  القمح  لوزن  يستعمل  مكيال  املد  مّده: 
احتياطي

عالقات  بناء  لضرورة  أو  التبذير.  وعدم  التوفير  على  للحث  يقال 
اجتماعيه متعددة وايجابية

اللي اهلل معاه، ل ِتهِكل َهّمه5181

تهكل همه: تتحمل همه واملقصود دعك منه
أو  مقّرب.  إنسان  القلق على مصير  الطمأنينة يف حاله  لبعث  يقال 

يقال للحث على القدرية

ل وابوه ثوم، ِتيِجيه الِريحة احِللوه منني؟5191 اللي اإمّو َب�سَ

يضرب يف الشخص السيئ يف املنبت السيئ

اإنت َعليه، اأبوك َعليه5201

عليه:املقصود فعله وطريقه حياته
يضرب يف الشخص الذي يسلك مسلك أبيه

اد، اآخره مَغّمر5211 اللي اأوله َح�سّ

مجموعه  كل  مجموعات  شكل  على  القمح  عيدان  يجمع  مغّمر: 
تسمى غمر

يقال يف حالة توافق النتائج مع األسباب

اللي اأوله َحّطاب، اآخره مَقمِق�ش5221

مقمقش: يجمع العيدان الصغيرة خلف احلطابني 
يقال يف حالة توافق النتائج مع األسباب



املثل الشعبي الفلسطيني84

اللي اأوله �َسرط، اآخره ِر�سا5231

يضرب لضرورة االتفاق الكامل قبل الشروع يف شراكة ما

اللي اإيدو بالنار، ُم�ش مثل اإيدو يف املَّي5241

يضرب يف الذي يحاكم أمرا دون اشتراكه فيه. أو يضرب يف الذي 
يكثر الكالم دون ممارسته الفعل املطابق لهذا الكالم

اللي ِباأّجر َقفاه، ما بَح�ِس�س�ش عليه5251

وأحيانا يقولون «اللي ِبكري ..... ِبدوش ِيحِسس عليها«
يضرب يف الذي يتساهل يف احملافظة على اتزانه ووقاره

اللي باُكل من ُخبز ال�ُسلطان، ُب�سُرب ب�سيُفه5261

يضرب يف الذي ال رأي عنده وإمنا يعيش ضمن تفكير سلطة ينقاد لها

اللي باُكل من عبيُبه، َهنا على قليُبه5271

عبيبه: من جيبه اخلاص أو نتيجة فعله وعمله
يقال لضرورة االعتماد على النفس

اللي بالِقِدر، ِبتطوله املرْغَرفه5281

يقال ملن يطالب بأكثر مما يستحق

اللي ِببات ليِله َبّره، ِبتّظل عيُنه بَره5291

يقال للحث على القناعة والقبول باألمر الواقع

ِزم5301 اللي ِببُزر، ِبلترْ

يضرب يف الذي ال يقوم بواجبات بيته نتيجة كسله أو جريه خلف 
ملذاته
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ق َب�سَقه، ِبلَح�سها�ش5311 اللي ِبب�سُ

يضرب يف الذي يقدم مساعدة طوعية لشخص ويطلب مقابلها

اللي ِببيَعك بَقطَعه، بيُعه بَلطَعه5321

بقطعه: يقاطعك فترة من الزمن
بلطعه: اللطعة هي براز البقر

يضرب لضرورة حفظ الكرامة الشخصية والتعامل النّدي

اللي ِببيَعك بيُعه، وان َطلب اجَلفا زيدو5331

يضرب لضرورة احلفاظ على االعتبارية الشخصية

بال�ش، َكّث ِمّنو5341 اللي برْ

يقال يف حاله احلصول على شئ دون مقابل أو دون عناء

َوعد5351 َقعد، ما بِتترْ اللي بِتترْ

بتتقعد: لها عالقات اجتماعيه مع اجلميع بال استثناء
بتتوعد: ال تصلح لالرتباط بها

يضرب يف التي تستهتر بتقاليد مجتمعها

اللي بتِحب الن�سيب، ت�سيب5361

تسيب : تترك
يقال عندما تكون هناك حساسية خاصة من قبل احلماة لزوج ابنتها. 

أو يقال لتفضيل عالقة القربى.

هُنه بيُعه، واللي بتخِدُمه طيُعه5371 اللي برِتِ

بترهنه: رهن الشئ أي وضعه عند شخص مقابل مبلغ من املال مع 
النّية يف استرجاعه حني سداد هذا املبلغ

يقال لتكريس الفوقية
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اللي ِبتَجّوز اإّمي، هو َعّمي5381

يقال لتكريس التبعية

اللي ِبتطّلع لفوق، بِتِنِك�سر َرقبُته5391

وأحيانا يقولون«بتوجعه« بدل «بتنكسر«
بتطلع: ينظر واملقصود يطمح

يقال للطموح إلبقاءه ضمن دائرة االستغالل

اللي بِتعَمُله عليا، تُرّده5401

بتعمله: املقصود ما تقدمه
يقال ملن ال يستطيع فهم املعادلة االقتصادية بني الناس. أو يقال لتبيان 

أن الدنيا أخذ وعطاء

اللي بِتفَتح َزنبيلها، ُكل النا�ش تَعبيلها5411

تفتح زنبيلها: املقصود تتساهل يف معامله الناس
تعبيلها: املقصود متارس معها فظائع األمور
يضرب يف التي تتساهل يف حق شخصيتها

َف�سُته َحليلُته5421 ِطع حيلُته، ِبّخلي مرْ اللي بِتنقرْ

بتنقطع حيلته: أي يستغل ويضطهد وال يستطيع املقاومة والتحدي
بخلي مفشته حليلته: أي يضطهد زوجته

يضرب يف املضَطهد الذي يضَطهد من يقع ضمن سلطته

اللي بتوكُله �َسمَحه ِبرُتده، واللي بوكُله َفنَد�ش خ�ساَرة5431

سمحه: كناية عن الفرس األصيل
فندس: الكديش أو البرذون

يقال لالعتزاز باخليل. أو لضرورة حتديد ملن يكون العطاء واالرتباط 
يف املعاملة
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اللي ِبجاِكر احَلّمام، ِب�ُسخ يف لبا�ُسه5441

جكر: األصل يف اللغة ألح يف البيع
لألمر  للرضوخ  كتبرير  يقال  أو  الواقع.  مع  للتأقلم  كدعوة  يقال 

الواقع

اللي ِبَجّوزه اأبوه، الَطالق عليه هَوين5451

يضرب يف الذي ال يسمح بتكوين قرار مستقل عند أبناءه لتحذيره 
من العواقب.

أو يضرب لضرورة االعتماد على النفس

اللي ِبحّبه َربنا وِبختاُره، ِبجيبلو الري لداُره5461

يضرب للحث على القناعة وتثبيت الطمأنينة يف النفس

اللي ِبحتاج الكلب، بقول ُله يا َحج احمد5471

وأحيانا يقولون «اللي بحتاج الكلب ببوسه من ثّمو«
يقال للمكابر. أو يقال لتكريس الفردية واملصلحة

د ريح5481 اللي ِبحُرث َبحر، بح�سُ

أو  شيئا.  منه  يجن  وال  معنى  له  ليس  عمال  يعمل  الذي  يف  يضرب 
يضرب لألحمق

اللي ِبُحط فلو�سه، ِبنت ال�ُسلطان َعرو�سه5491

يضرب يف الذي يطلب حتقيق أمر دون االستعداد له. أو يقال لتبيان 
أهميه املال فيحياه اإلنسان

اللي ِبح�ِسب�ش ح�ساب احَلّبه، ِبح�ِسب�ش ح�ساب القنطار5501

يقال للحث على الدقة يف معامله األمور جميعها مهما صغر شأنها
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ر الطو�سه، ِب�سِحّله حجر5511 اللي ِبح�سَ

يضرب يف الذي يتدخل يف أمور ال تعنيه. أو يقال كتكريس لألنانية واحليادية

اللي ِبَحّرك ال�َسم، بذوقه5521

وأحيانا يقولون «طباخ السم بذوقه«
يضرب يف الشخص الذي يتلقى نتائج عمل قام به 

اللي ِبحكي احَلق، بِتنخِزق طاقيُته 5531

يقال عندما يسبب قول احلقيقة إحراجا لقائلها

ّفيه 5541 اللي ِبحِلب احَلليب، ِبعِرف كيف ي�سَ

يقال للحث على معرفة األمر جميعه ودراسته من جميع جوانبه

اللي ِبخاف من القرد، ِبطَلعُله5551

وأحيانا يقولون «الضبع« أو «احلّية« بدل «القرد«
أو يقال  يضرب يف الشخص الذي يكون حذرا من أمر ويقع فيه. 

للحث على الشجاعة وعدم اجلنب

اللي ِبَخّلف ِبنت، ُعمُرة ما ِبرتاح5561

يقال يف حاله تفضيل الذكر على األنثى

ري ِبقول َكف َعد�ش5571 ري، واللي ما ِبدرْ ري ِبدرْ اللي ِبدرْ

بدري: يعلم ويعرف
يضرب يف الذي يناقش أمرا يجهله

اللي ِبّدق الباب، ِب�سمع اجلواب5581

يقال لوجوب التعامل بنفس الطريقة
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اللي ِبّدو ِي�سكر، ِبِعد�ش اإقداح5591

يسكر: يثمل
للحث  أو يضرب  ويبخل يف حتصيله.  الذي يرغب شيئا  يضرب يف 

على الكرم

اللي ِبّدو ي�سري َجّمال، ِبّو�ِسع باب داره5601

يضرب يف الذي يريد أن يتصدر الرئاسة والزعامة حلثه أن يكون 
واسع الصدر مستعدا لتحمل أعباء يعجز عنها اآلخرون

اللي ِبّدو يَعّزر حاله، يدير َوراه �ُسربه ولد5611

يعّزر حاله: يحط من شأنه وقدره
سربه: مجموعه

يقال  أو  بالضرر.  تعود عليه  أمور  نفسه يف  الذي يحشر  يضرب يف 
لتبيان التعامل مع األطفال

اللي ِبّدو يوِكل َخرا، ِبحِمل ِمعَلقه5621

يضرب يف الذي يريد أن يقدم على عمل دون االستعداد له

د فعاُله5631 د ل�ساُنه، مِيِ اللي ِبّدو مِيِ

ميد لسانه: املقصود يتقول
يضرب يف كثير القول من غير فعل. أو يضرب يف االتكالي

َكب، ما ِبنَعتب5641 ِبرترْ اللي   )564
       يضرب يف الشخص الهزأة

اللي ِبرِكن على خالُته، ِببات َق�سُله يف الندى5651

وأحيانا يقولون«جارته« بدل «خالته«
بركن: يعتمد على
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قشله: املقصود العضو التناسلي 
يضرب يف الذي يتوقع اخلير من أقاربه وال يسعى لتحقيق حاجاته بنفسه.

أو يقال للحث على العصامية

اللي ِبرِكن عليك، ِيرِكن على حمار ابن خالته5661

يضرب يف الشخص الذي ال يعتمد عليه للسخرية منه

اللي ِبرِكن عليك، ِبرِكن على حيَطه مايِله5671

يضرب يف الشخص الذي ال ُيعتمد عليه للسخرية منه

اللي ِبَزِمر، ما ِبَغطي ذقُنه5681

بزمر: ينفخ يف املزمار أو البوق
يضرب يف الذي يقدم على أمر ويخاف عواقبه

اللي ِب�ستحي من بنت عُمه، ِبجيهو�ش ولد5691

يضرب يف اخلجول

ه5701 اللي ِب�سُكت عن َحّقه، ِب�سُكت عن تعري�سُ

تعريضة: التعريض به أي ذّمه
يقال للحث على املواجهة وعدم الرضوخ يف سبيل إعادة احلق

اللي ِب�سمع كالم النا�ش، بتَعب5711

يضرب يف الذي يصدق كل ما يسمع

اللي ِب�ساِور البوم، ِبدّلو ع اَلراب5721

وأحيانا يقولون «برافق« بدل «بشاور«
يضرب يف الذي يستشير أو يرافق األحمق
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اللي ِب�ساِور املََره، َمَره5731

يضرب فيمن يتبع رأي زوجته أو أمه يف كل أموره مما يتسبب له 
بالضرر.

أو يقال لالنتقاص من قيمة املرأة

اللي ِب�سَقى، ِبلَقى 5741

يقال للحث على العمل 

اللي ِب�سَرب ِمن بري، ِبرمي�ش فيه َحجر5751

يضرب يف الذي ينكر املعروف الذي يقدم له ويفعل عكس ذلك

ها5761 اللي ِب�ساِحب النوِرية، بحِمل َدفرْ

يضرب يف الذي ال يعرف حجمه الطبيعي. أو يضرب يف الذي يحشر 
نفسه يف وضع غير الئق بالنسبة له. أو يقال لضرورة اختيار اخلالن

اللي ِب�سرُب، ِبنول5771

بنول: ينال مراده
يضرب للمتسرع العجول. أو يقال للحث على الصبر

لو عنب5781 احُل�سُرم، بوكرْ على  ِب�سرُب  اللي   )578
يضرب للمتسرع العجول. أو يقال للحث على الصبر

ور5791 اللي ِب�سري، ِبت�سَ

بصير: املقصود يناضل خالل حياته
بتصور: املقصود يصل إلى مركز اجتماعي مرموق

على  للحث  يقال  أو  االيجابية.  أفعاله  بنتائج  يتباهى  الذي  يقال يف 
الصبر
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اللي ِب�سري على ِغرَيك، ِب�سري َعليك5801

بصير : يحدث
يقال للحث على اجلماعية وعدم االنعزال واالنغالق

اللي ِبطَلع ِمن الرا�ش، ِبدَرى فيه ُكل النا�ش5811

بطلع من الراس: املقصود من يكشف سره
يضرب يف الذي يكثر الثرثرة

اللي ِبعا�ِسر القوم اأربعني يوم، ِب�سري منُهم يا ِبرَحل َعنُهم5821

يقال لضرورة التأقلم

ِور عيُنه5831 اللي ِبعرُب دار العورين، بِتنعرْ

الذي  للشخص  يقال  أو  الشأن.  بأولي  االرتباط  للحث على  يضرب 
يتصرف تصرفا ويتلقى نتائج هذا التصرفة

اللي ِبعِزم، ِبلِزم5841

بعزم: يوجه الدعوة لتناول الطعام
بلزم: يجبر على االلتزام

يضرب للحث على الكرم

عطي ِبيُده، ِبلَحق ِبرجُله5851 اللي ِبِ

يضرب لضرورة املتابعة وعدم اإلهمال

اللي ِبعِقدلو ِحمِله، ِب�سيلرْها5861

بعقدلو حمله: املقصود يحزم أمتعته
بشيلها: يحملها

يضرب لضرورة حتمل نتائج األفعال
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اللي ِبعَمل حاُله حمار، الُكل ِبرَكب عليه5871

يضرب للحث على عدم اخلنوع

اللي ِبَعّيط، يجيب اإَبر ويَخّيط5881

يضرب للحث على التفاؤل والعمل. أو للسخرية من الذي يستسلم حلزنه

اللي ِبعي�ش، ياما ي�سوف5891

يضرب يف الذي يستعظم مصاعب احلياة

اللي ِبعي�ش، ِبحذي يف الليل5901

حافر  بطن  يف  احلذوة  يضع  الذي  هو  واحلّذاء  حذاء،  يعمل  بحذي: 
الفرس أو احلمار أو البغل

يقال للتفكير يف سالمه النفس أوال. أو يقال للتفاؤل

اللي ُبفُر�سَلك، َغطيُله5911

يقال للحث على التواصل االجتماعي املبني على املصلحة املشتركة

ّرط5921 ّبح ي�سَ اللي ِبَفّرط، ِب�سَ

يضّرط: يكثر من إخراج الغازات
يضرب للحث على عدم التهاون يف جميع األمور

اللي ِبفِقدين بَعظِمه، ُكنت ِعندو عظيم5931

يضرب للحث على إسداء العون ملن قدمه أوال

َلّوث5941 ت، ِبترْ اللي ِبَقّرب على الد�سرْ

الدست: كلمة فارسيه معربه وتعني املرجل الكبير من النحاس
يضرب للحث على التعامل واالرتباط بايجابيات األمور
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اللي ِبّق�ش يف الأَثر، بجيب ال�سارق5951

بّقص: قصاص األثر هو الذي يتبع األثر
يضرب لضرورة املتابعة

رِب�ش5961 اللي ِبكربَّ َحجرة، ب�سُ

يضرب للحث على اعتماد الواقعية. أو يضرب لالستخفاف يف الذي 
يدعي أمورا ال يستطيع حتقيقها

اللي ِبكَرهك، ِب�سوف َخراك5971

يضرب يف الذي ال يرى إال أخطاء شخص آخر نتيجة كرهه له، أو 
يقلب فعله اجليد إلى خطأ. يقال يف حالة العداء

اللي ِبالِعب الُقط، ُي�سرُب على مالبه5981

وأحيانا يقولون « مخاميشه« أو « خرابيشه« بدل « مخالبه« 
مخاميشه أوخرابيشه: اجلروح التي حتدثها مخالب القط حني يثور

يضرب يف الذي ال يرضى بنتائج أفعاله

اللي ِبِلّمو ال�َسعدان، بوكلو اجَلح�ش5991

يضرب يف املبذر املسرف

اللي ِبَلّقط، ما ِبَنّقط6001

بلّقط: يجمع األشياء الصغيرة
بنّقط: النقوط هي النقود التي تعطى للعروس يوم عرسها أو أالم يوم اإلجناب

يقال للسخرية من البخيل

كي�ُسه6011 اللي ِبوت ِبرتوح برْ

بتروح: تذهب
يقال لتكريس الفردين واالنعزالية
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اللي ِبوت ِبوت �سهيد، واللي ِبعي�ش ِبعي�ش �سعيد6021

يضرب للحث على الثورة ضد الطغيان وضد العدو القومي

اللي ِبنِزل من ال�َسما، بتتَلقاه الأر�ش6031

بتتلقاه: تتلقفه
مقاومته  وضرورة  القومي  بالعدو  االستهانة  على  للحث  يضرب 

وحتديه

عينِتني6041 عني، انُظر له برْ اللي ِبنُظرَلك برْ

يقال للحث على تبادل املصالح واملنافع. أو لضرورة مقابله الكرم 
واملساعدة بأكثر منها

�َسهى6051 �َسرى، ما ِبنرْ اللي ِبنرْ

يقال للحث على جمع الثروة. أو يقال استخفافا بالشخص التافه

اللي بوِخد مالك، ُخذ روحه6061

يقال لتبيان أن املال معادل الروح

اللي بوِخد من غري جن�ُسه، َدق البني ِفل�ُسه6071

بوخد: املقصود يتزوج
دق: طرق واملقصود اخذ وأفنى

يضرب للحث على الزواج من بنات الوطن

اللي بوَقع يف النار بنَحرق6081

يضرب يف الذي يقذف بنفسه إلى التهلكة. أو يقال لضرورة اعتماد 
احلرص أسلوب حياة
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اللي بوِكل الَفّته، ِبطّلع ال�ساري6091

الصاري: إحدى قطع القارب التي يربط إليها الشراع
يقال لتبيان أن املصالح الشخصية تتحكم يف األفعال. أو يقال لتبيان 

أن صاحب احلاجة أولى بها

اللي بوِكل حمري العرب، ِبزازي تت الِقَرب6101

وأحيانا يقولون «بناتع« بدل «بزازي« 
بناتع أو بزازي : ينوء باحلمل

املاء  لنقل  تستخدم  املاعز  جلد  من  وعاء  وهي  قربه  جمع  القرب: 
وخزنه أو حلفظ الزيت وله استعماالت كثيرة مشابهه

يضرب يف الذي ال يتعامل مع الناس معادله شريفه

اللي بوِكل رغيف، ُم�ش �سعيف6111

يقال لتبيان فوائد اخلبز. أو يقال لتبيان أن الفقر ال يقضي على اإلنسان

ر�ُسه، بنَفع نف�ُسه6121 اللي بوِكل على �سِ

يضرب يف الذي يهمل شؤون نفسه

اللي بوِكل َقد الزبيِبه، ما يف ول م�سيِبه6131

يقال لتبيان أن الفقر ال يقضي على اإلنسان 

ُرب ب�سيُفه6141 اللي بوِكل من ُخبز ال�ُسلطان، ب�سرْ

يضرب لالستهتار يف الذي يفرض عليه حّبه لألكل أسلوب حياته. 
أو يقال لتكريس التبعية

ُق�سه، ِبرتوح للجاِمع تُر�ُسه6151 اللي بيتها ما بترْ

وأحيانا يقولون «زبيده ما كنّست بيتها، بتروح للجامع تقشه«
يضرب يف الذي يساعد غيره وينسى نفسه
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دها6161 اللي ِتت الُع�سي، ُم�ش مثل اللي ِبِعّّ

يقول  الذي  يف  يضرب  آو  املصاب  تخفيف  يحاول  الذي  يف  يضرب 
أفكارا بعيده عن الواقع

عوُزه6171 اللي ِبتكَرُهه، بترْ

بتعوزه : حتتاج أليه
يضرب يف الشخص كثير العداوة

اللي ثوُره ابن بقَرُته، وَحّراُثه ابن مرُته، فالحُته كلها ِربح6181

يضرب لضرورة االعتماد على النفس

اللي جوزها معه، ِبترْدير القمر ب�سَبعها 6191

تقولة الزوجة التي ال يأمتر زوجها بأمرها. أو يقال للحث على العالقة 
الزوجية السليمة

اللي َخّلف، ما مات6201

يقال ملواساة أهل الفقيد 

اللي داُره من َقزاز، ِبرمي�ش على النا�ش حجارة6211

يضرب يف الشخص الذي يعيب أفعال اآلخرين وهو كثير العيوب. 
أو يضرب للحث على اعتماد املوضوعية منهاج حياة

ُذه الَفّزاَعه6221 توخرْ َلم ِمن القوم، برْ اللي ِب�سرْ

الفزاعه : القوم الذين يتوسطون حلل اخلالف
يقال لتبيان مدى القهر

اللي طاِي�ش، عاِي�ش6231

يضرب للحث على حتمل املسؤولية. أو يضرب يف الذي يخاف من 
املسؤولية. 

أو يقال للحث على التفاؤل 
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اللي عاِيف حاُله، ُي�سُرب الرَبغوث َطلق 6241

يضرب كتبرير ملن يغضب ألتفه األمور. أو يقال لضرورة التريث يف 
اتخاذ القرار

اللي ع را�ُسه َبطَحه، ِبَح�س�ش عليها6251

بطحه: زجاجه توضع فيها املشروبات الروحية وهي عادة تتسع لربع لتر
يضرب يف الذي يفتضح عيبه نتيجة تأصل العيب فيه

ه6261 اللي َعقُله يف را�ُسه، ِبعِرف خال�سُ

يضرب للحث على استقالليه القرار الشخصي

اللي َعبال اإم ح�سني، ِبتحَلم فيه بالليل6271

عبال : على بال، واملقصود ما تريده وترغب به
يضرب يف الذي يفتضح أمره نتيجة أقواله أو أفعاله

اللي َعليك، ما هو ليك6281

اللي عليك: املقصود الديون التي يجب دفعها
يضرب تعريضا مبن مياطل بدفع دين عليه. 

رّيه، ِب�سرتي َحَمام وِبَطرّيه6291 َ اللي ِعنُده مال ومرْ

يضرب يف الشخص الذي يبدد ثروته دون دراية

اللي َغرمُيه القا�سي، مَلني ِي�سكي6301

يضرب كتبرير للرضوخ

اللي فات مات، واِلري يف اجلاّيات6311

يقال لالعتذار عن هفوة حصلت بطريقة خاطئة
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اللي ف بطُنه عظام، بتَكرِكع6321

بتكركع: حتدث ضجة مسموعة
يضرب يف الشخص الذي يفتضح أمره نتيجة عيب فيه 

ُثه6331 اللي ف اأبوه ِدّمل، ِبرّترْ

يقال يف حالة تشابه وتتطابق مسلكيات االبن وأبيه، خاصة السلبية 
منها

تي6341 تي، ما طالُته َديرْ اللي يف بيت َخيرْ

يقال كتبرير للتنصل من املسؤولية

اللي فيها، ِبَكّفيها6351

يقال يف حالة الضغط النفسي

ُغُزه6361 اللي فيه َم�ّسلة، ِبِتنرْ

مّسلة  : إبرة معدنية طويلة تستخدم للخياطة
بتنغزه : تخترق جلده وحتدث له أملا

يضرب يف الشخص الذي يجني شر أعماله

 اللي ِفيي ِفيي، ولو َقطعوا اإيَدّي6371

 اللي فيي: املقصود العادة املتأصلة التي أمارسها
يقال عندما يتمكن الطبع على اإلنسان بحيث يصعب تغييره

َمعِكة 6381 ِبدها  الكعكة،  قد  اللي   )638
قد الكعكة: املقصود الطفلة الصغيرة
بدها معكة: املقصود بحاجة إلى ضرب

يقال للحث على إتباع القسوة والعنف يف غرس املفاهيم 
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يُدو6391 اللي كاُره يف اإيدو، ُكل النا�ش ِبرترْ

يضرب للحث على إتقان العمل

اللي َكاُره، يا ناُره 6401

يضرب يف الذي يقوم بأعمال شريرة لتحذيره من نتائج أفعالة

الليل وال�سيل، ما بت�سابقوا6411

يقال للثريث يف احلكم على األمور

َفِتق املِلرَْحِفة6421 اللي ما اإلها اإَزار، ِبترْ

إزار: ثوب اإلحرام
امللحفة: الغطاء الذي يغطي اللحاف

يقال للحث على تسهيل أمور احلياة املعاشة

اللي مالو اأب، اإلو رب 6431

يضرب بضرورة االعتماد على النفس

اللي مالو ِكبري، مالو َتدبري 6441

كبير: املقصود يعتمد على صاحب التجربة
وضرورة  كفؤ  لشخص  القيادة  زمام  تولية  على  للحث  يضرب 

االنصياع ألوامر هذه القيادة

�ش6451 اللي ما الو اأررْ�ش، ما الو َعررْ

يضرب للحث على ضرورة العمل من اجل سيادة الوطن واستقالله

ُته6461 َرط من �سيبرْ ُته، ما يف اأ�سرْ اللي ما اإيدي بيدرْ

مبيدته: مبائدته 
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أضرط: من ضرط واملقصود االستهتار يف الذي يطلق عليه اللفظ
شيبته: شيبه أي شعره عندما يشيب واملقصود هيبته ووقاره

يقوله اجلشع الطماع

اللي ما ِبتطوُله، َعّجج َعليه6471

ما بتطوله: ال تطاله واملقصود ال تنال منه مأربك 
عّجج: غّبر أي انثر الغبار عليه

يقال لالنتهازي

َدر، عليه ِحيل اهلل عليه6481 اللي ما بِتقرْ

ما بتقدر عليه: املقصود ال تستطيع أن تغلبه
حّيل: املقصود حول أمره إلى اهلل

يضرب كتبرير للخنوع وعدم التحدي

اللي ما بتوِقد النار من ال�سرارة، مقَعدها يف البيت خ�سارة 6491

يضرب كتعريض يف التي ال حتسن إدارة بيتها.أو يضرب يف املرأة اجلاهلة

اللي ما بتوِكل يف َهناه، ُكل يف َعزاه6501

أو  البخيل  نكبة  من  الناس  عليها  يحصل  التي  الفائدة  يف  يضرب 
الظالم. 

أو يقال لضرورة التواصل االجتماعي

ر َعنُزه، ل تلد لو توم6511 اللي ما ِبح�سُ

وأحيانا يقولون « اللي بحضر عنزه، بتولد له توم «
بحضر: املقصضود يحتضن ويرعى

يضرب للحث على وجوب العمل للحصول على نتائج ايجابية.
أو يقال للحث على إتقان العمل
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اللي ما ِبَحِلّينها خدوَدها، ِبَحّلوها جدودها6521

يضرب لتبيان أن أصل الفتاة هو مقياس جمالها

َجّوز بنته، ِبّغلي مِهرها6531 اللي ما ِبّدو يرْ

يضرب يف الذي ال يريد التخلي عن أمر ما فيبالغ يف طلب بديله

ليِبة ِبحَرد6541 اللي ما ِبزَرع يف الأجَرد، عند ال�سَ

االجرد: شهر كانون الثاني وسمي كذلك ألن األشجار تتجرد من 
أوراقها يف هذا الشهر

إلى  نسبة  والصليبة  احملصول،  وجتميع  احلصاد  فترة  الصليبة: 
يف  الصليب  ارتفاع  بعيد  يحتفلون  الشرقيني  والنصارى  الصليب 

الرابع عشر من أيلول 
بحرد: يغضب

يضرب لضرورة اختيار الوقت املناسب للعمل.

اللي ما ِب�ساوَرك ل تِدلُّه، وال�ساِرد ل ِتلَحُقه6551

يضرب لتحديد التعامل بالنسبة للعالقات االجتماعية

ييك6561 اللي ما ِبَطعميك وما ِب�سِقيك، ل ِبيَتك ول ِبحرْ

يضرب لتحديد العالقة االجتماعية

اللي ما ِبِعّدك ل ِتعّده، ولو كان ال�ُسلطان ِجّدو6571

ما بعدك : ال يحسب حسابك وال يحترمك
خالل  من  ايجابية  اجتماعية  مكانة  تكوين  على  للحث  يضرب 

حتديد العالقات االجتماعية القائمة

اللي ما ِبعطية َرُبه، يا َتَعب َقلُبه6581

يضرب لتهميد جذوة الطموح اإلنساني واالستسالم للقدر السماوي 
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اللي ما ِبغا�سي، ما ِبرا�سي6591

بغاضي : يغض الطرف عن فعل سيئ أو سلبي
ما براضي : ال يستطيع اكتساب مرضاه اجلميع

يضرب يف الذي يغضب من أتفه األمور. أو كتبرير لالنتهازية والوصولية

اللي ما ِبفَهم من الإ�ساَرة، احَلكي َمُعه خ�ساَرة6601

يضرب للحث على االستنتاج العقلي. أو يضرب يف حالة الغباء

اللي ما ِبقَدر ع حلمار، ِبّع�ش الرِبَذَعه6611

ويقولون أحيانا «اللي ما يقدر على اجلمل يرد على البرذعه«
من  فينتقم  األقوياء  خصومه  مقارعه  عن  يعجز  الذي  يف  يضرب 

األتباع والضعفاء

اللي ما ِبقَدر ع احَلمرا وَعليقها، يَجّنب عن طريقها6621

وأحيانا يقولون « يحّيد « بدل « يجّنب «
أو حتمل  اخليل  يستطيع ركوب  ال   : وعليقها  احلمرا  على  بقدر  ما 

نفقاتها
يجّنب ويحّيد : يبتعد

يضرب يف الذي ال تتحمل موارده املالية اإلنفاق على األسرة فينصح 
بان ال يتزوج أبدا. أو يضرب يف الذي يطمح بأمور ال يستطيع حتقيقها

رنا اليوم َتت َيّدو6631 اللي ما َبقينا نرِْعّده، �سِ

يضرب للسخرية حني يتمكن شخص تافه من سلطه ما

اللي ما ِب�سي َمعاك، ل تَخليه ِيحِمل َمعاك6641

يضرب يف الذي يشرك الناس كافة يف أسراره الشخصية. أو يقال 
للشخص الذي يضع ثقته يف غير موضعها الصحيح 
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اللي ما بوِكل على حناُكه، ما ِبتَعب6651

يضرب يف الذي يشجع اآلخرين على املغامرة من غير أن يتحمل أية 
مسؤولية أوخسارة. أو يقال للشخص االتكالي

ط دمو�ش6661 اللي ما ِبهاِو�ش، يلِقّ

بهاوش : يشترك يف العراك واملخاصمة
دموس : جمع دمس وهو احلجر

يضرب لتقدمي املساعدة مهما كان حجمها 

اللي ما بيجي معك، تعال َمعه6671

وأحيانا يقولون « الدهر اللي ما بيجي معك، تعال معه «
يضرب لإلنسان العنيد. أو يقال لتشجيع الوصولية

اللي ما ِبطَلع مع العرو�ش، ما ِبلَحقها6681

يضرب لالستعداد قبل أي عمل. أو يقال للشخص الذي لم يشارك يف 
عمل ويريد شيئا من نتائجه االيجابية

كايه6691 اللي ما داِيق هاملِغرايه، ُم�ش عاِرف �سو حلرْ

دايق : ذاق الشيء أي عرف طعمه بواسطة اللسان 
املغراية : طني احمر اللون يصبغ به

يضرب يف الذي يطلق حكما على شيء يجهله

اللي ما َرّبوه اإمو واأبوه، يا نا�ش ل ِتتِعبوه6701

يضرب لضرورة التوجيه باللني مع الشخص املشاكس

اللي ما ِعنُده زرْغار، داُره َخراب6711

واالهتمام  واحترامهم  األطفال  حب  لضرورة  بليغ  كتعبير  يضرب 
بهم واإلكثار من إجنابهم
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اللي ما ِعنُده َزِرع، ما عنده َقِلع6721

فاقد  أن  لتبيان  يقال  أو  واملنتج.  املستمر  العمل  على  للحث  يضرب 
الشيء ال يعطيه

حيِله6731 اللي ما مالو ِعيله، ِيقناُلو كرْ

كحيلة : الفرس األصيلة وهي تعبير عن القوة
يقال لتبيان أهمية االعتماد على النفس. أو يقال للحث على الزواج

اللي مالو َحظ، ل ِيتَعب ول ِي�سَقى6741

يقال حني اشتداد األزمات حلثه على االستسالم للقدر

َد�سى6751 َع�سى، ِي�سرتي ِفِجل وِيترْ اللي ما معه اإ�سي ِيترْ

يتدشى : يتشجأ وهو اخراج الغازات الباطنية من الفم
يقال كسخرية من الضائقة املالية. أو يقال لضرورة إخفاء النقص 

عند اإلنسان

اللي ما ِيحِمد وَلد، ما ُيحَمد َلن غدا �ساِيب6761

ما يحمد : املقصود ال يحترم
ما ُيحمد : املقصود سيقل احترامه

يضرب للحث على االهتمام بتربية األطفال

اللي ما ِي�سقى، ما ِيلقى6771

يلقى : تعود عليه األرباح
يضرب للحث على العمل الدءوب

اللي ما ِبعِجُبه َق�ساي، ِيطَلع من ِتت �َسماي6781

يضرب كاستخفاف وسخرية من السلطة القمعية 
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اللي مَبنّي ِمّني، َدِفع َبال َعّني6791

تقوله الوقحة كتبرير لعهرها. أو يقال كسخرية حني الفشل

ه ِخلَقة، ما ِبتّبي�سها َفلَقة6801 ٍاللي ُم�ش بي�سَ

فلقة : قطعة صابون واملقصود مساحيق اجلمال
يقال ملن تكثر استعمال مساحيق اجلمال. أو يضرب يف الذي يتستر 

خلف مسلك ايجابي

اللي َمعاه فلو�ش، ع ال�َسَنب ِبدو�ش6811

يقال للحث على جمع الثروة

بني، لزم ت�سوُفه العني6821 اللي َمكتوب ع اجلرْ

يضرب للحث على التفاؤل والعمل. أو يقال لتكريس القدرية

اللي َملو�ش َحظ، ِبالقي عظام يف الَكر�سه6831

يقال حني َتشَتُد َمصاِئب احلياة

اللي َملو�ش يف الأول، اإلو يف الآِخر6841

يضرب لضرورة التفاؤل والعمل املستمر

اللي ناوي ِيحِرق البيَدر، ميوت َقبل احَل�سيِدة6851

يضرب للحث على اعتماد حسن النوايا باستمرار

اللي واِقع ِبطاِقع، واللي َخّرج ِبتَخّرج6861

بطاقع : يكثر من إخراج الريح 
خرج : من خرج وهو عبارة عن خيوط من احلرير ترتب ترتيبا خاصا 

وتوضع على أكمام ثوب املرأة وصدر فستانها
يضرب للحث على العمل االيجابي لتلقي نتائج ايجابية
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ُذه الَفّزاَعه6871 اللي ِب�سَلم ِمن القوم، توخرْ

فّزاعه : املقصود الهلع
يضرب يف الذي تتناوبه املصائب

املَيرْ والأر�ش اَل�سراء خري6881

يقال للحث على العمل املنتج يف األرض واملعروف أن املاء واألرض 
اخلضراء هي مرام العربي يف حياته وجتواله

املال ال�ساِيب ِبَعّلم النا�ش ال�ِسرقه6891

يضرب لضرورة احلرص واحلذر

املال ِبّجر مال، والَقِمل ِبّجر �سيبان6901

القمل : حشرة صغيرة مؤذية تسبب مرض التيفوس
الصيبان : او الصئبان هو بيض القمل

يضرب للسخرية من األوضاع املالية املتردية 

املال ِمعاِدل الروح 6911

وأحيانا يقولون «املال عديد الروح «
يقال لتبيان أهمية الثروة

املال َمّيال6921

مّيال : غير متوازن واملقصود ال يثبت عند احد
يضرب يف الطمع

املال ِيغبا، والرجال جتيُبه6931

يقال لإلنسان الذي فقد ثروته. أو لتبيان أن اإلنسان أهم من املال
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َحدا ِبخاريه6941 ما  املَبطون   )694
املبطون : النهم الشره

بخاريه : يعادله يف التبرز
يضرب يف الغني املسرف. أو يضرب يف من يحاول تقليد غيره وليس 

يف قدرته ذلك

املَبلول َمِبخاِف�ش من َر�ِسة َمَطر6951

وأحيانا يقولون « الغريق ما يخاف البلل «
يضرب لضرورة املواجهة العنيفة ضد األعداء

املجانني اإولد نا�ش6961

يقال للسخرية من الذي يقوم بأفعال غريبة عن الواقع

املِحتاِجه، َغّناِجه6971

يقال لتبيان األسلوب الرخيص يف حتقيق املآرب

املََدين مثل اجلاِجة، اإطَعُمه �سِنه ما ِبَع�ّسيك ليِله 6981

يقوله البدوي أو القروي كاستخفاف بكرم أهل املدينة

املَديون حمار الداين6991

يقال لتبيان صعوبة وضع املدين

املََره اأجن�ش من الفار يف الزيت7001

يضرب يف املرأة اخلبيثة. أو للتقليل من شأن املرأة

املَره ِبازارها، وال�سِنه باذارها 7011

يقال لضرورة متسك املرأة بطهرها وعطائها
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كَره اأربعني يوم7021 ّحب يوم، وِبترْ املََره ِبترْ

يقال لتقلب املزاج عند املرأة

ُن�ش َعِقل7031 املََره برْ

يقال ملن يستسلم لعواطفه

املََره دولب، والَرُجل َجاّلب7041

وأحيانا يقولون « الَزمَلِه « بدل « الرجل «
دوالب: دائم احلركة، واملقصود هنا دائمة العطاء

يضرب لتحديد عمل كل من الزوج وزوجته

املََره َعماَره7051

يقال لتقدير دور املرأة يف احلياة

املََره لو ِو�سَلت للَمّريخ، َم�سريها الَطبيخ7061

يقال كاستخفاف بدور املرأة يف التعليم

املََره َوديِعة الأجاويد7071

يضرب للحث على احترام املرأة وخاصة الزوجة

امِلرا�َسِله ِثلثني امِل�ساَهِده7081

يقال للحث على ضرورة التواصل بني الناس وخاصة األصدقاء

املَرّبى، ول مِلَخّبى7091

املرّبى: أي الذي قطع زمنا يف التربية
عظم  مهما  املأمول  على  شأنه،  صغر  مهما  املوجود  لتفضيل  يقال 

شأنه
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املِرَبعانيه، يا �َسِم�ش ِتِرق، يا َمَطر تَغّرق7101

املربعانية: فترة زمنية متتد أربعون يوما وتبدأ من بداية العشرين من 
شهر كانون األول يف كل عام

يقال لوصف حالة الطقس يف هذه الفترة. أو يقال يف الشخص املتقلب 
يف عالقته مع اآلخرين

املَرَكب الَغرقان، حلّقو بَدف�ِسه7111

وأحيانا يقولون « بّزقه « بدل « بدفشه «
يضرب كتحريض ضد الضعف أو اخلنوع. ويضرب يف الشيء الذي 

ال ميكن إصالحه

�سني بِتغَرق7121 املَرَكب اللي فيه َريرْ

يضرب لضرورة توحيد وجهات النظر عندما يتحدد الهدف. أو يقال 
لتفضيل املركزية يف القيادة

املَرَكب اللي ما فيها هلل بِتغَرق7131

يقال للحث على عمل اخلير 

املَ�ساِيب، ِبجنيرْ ِمن احَلباِيب7141

يضرب لضرورة احلذر

ّلي، ِرزُقه مَول7151 املرْ�سَ

املصّلي: الذي يكثر من الصالة، واملقصود هنا التفرغ للعبادة فقط
موّلي: ذاهب وغير عائد

يضرب للحث على العمل والعبادة

املَطّلقه، واللحِمه املَعّلقه، زي بع�ش7161

يقال كاستهتار بحالة املرأة املطّلقة. أو يضرب يف حال مخالفة رأي الغالبية
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داَقه7171 املَعروف، ُثلثني ال�سَ

يضرب للتأكيد على ضرورة حسن النوايا يف العالقات االجتماعية. 
أو يقال لضرورة تبادل املنافع لدى األصدقاء

املَعروف، �سيد7181

يضرب للحث على التعاطف وعمل اخلير باستمرار

املَغرور، جَمنون7191

يقال لضرورة التواضع يف العالقات االجتماعية 

املَقرو�ش، ِبخاف من َجّرة احَلِبل7201

يضرب لضرورة توخي احلذر 

املَكتوب ما ِمّنه َمهروب7211

يقال للحث على اإلميان بالقضاء والقدر، وضرورة العمل والتفاؤل

املَلك ِبتّخال�ش عن ع�ساكُره7221

يقال للحث على اجلماعية ونبذ االنعزالية والفردية 

امِلرْليح ِمّني، والعاِطل من اإبن َعّمي7231

يضرب يف الشخص الذي يّدعي الفضائل لنفسه

امِلرْليَحه لبن العم، والَرِديه لأبن عمها7241

يقال للمحافظة على النسيج االجتماعي بضرورة اعتماد زواج األقارب

املناِزل، اإن اأعطوها لغري اأهلها، َذّلت7251

املنازل: جمع منزلة وهي املكانة االجتماعية
يضرب يف حالة الفساد اإلداري
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َرط 7261 املَنحو�ش َمنحو�ش، لو َعّلقوا ع .....  فانو�ش، اإن َف�سى ِبطفيه، وان �سَ

ِبنو�ش

يضرب يف الشخص قليل احلظ. أو الذي يقع يف مشاكل متعددة

املهاِجم، َخ�سران7271

يضرب لتحذير وتهديد املعتدي

املوت كا�ش داِير ع ُكل النا�ش7281

يقال لتعزية آل الفقيد  

املوت ول الِذّليه7291

يضرب كتحريض ضد املعتدي

امليت خيار اأهله7301

خيار: أفضل
يقال لعدم ذكر سيئات امليت 

املّيت َكلب، واجَلناِزه حاميه7311

يقال كسخرية عندما توضع األمور يف غير موضعها املناسب

املّيت ما ِبجوز عليه اإل الَرحِمه7321

من  اليأس  حالة  يقال يف  أو  امليت.  تنقيب فضائل  على  للحث  يقال 
االعتماد على شخص ما

امليِده ميدان، واحّلق عّلي ِبقوم َجعان7331

امليده: مائدة الطعام
يقال حلث الضيف على تناول الطعام. أو يقال للخجول. أو يقال ملن ال 

ينتهز الفرص
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املَّيه الهاديه، خاف ِمنها7341

يضرب لضرورة احلذر

املَّيه ِبتَكّذب الَغّطا�ش7351

يضرب ملن يّدعي املعرفة التامة يف كل األمور

النار ما ِبتَخّلف اإل ال�َسَكن 7361

يقال يف حال تطابق سلوك األبناء مع اآلباء. أو يقال كدعوة للتفاؤل 
ألن القوة الغاشمة زائلة حتما

النار ما ِبتحِرق اإل اللي فيها7371

يقال للحث على عدم إثارة الفنت

النار واملَّيه، ما الُهم اأمان7381

يقال لضرورة احلذر واحلرص حتى من أفضل األشياء. 

النار، ول املِعيار7391

املعيار: املقصود هنا الذم والتشهير
يضرب للحث على ضرورة مقاومة املعتدي مهما كانت النتائج

النا�ش اأجنا�ش، فيُهم َذهب وفيُهم نحا�ش7401

يقال لضرورة التمييز يف التعامل مع اآلخرين

النا�ش بُتقُتلني، واأنا َبقُتل َمرتي7411

يضرب يف اإلنسان الضعيف غير القادر على مواجهة الناس خارج بيته

النا�ش ُم�ش َزيرْ َبَع�ش، اإتطّلع ع اأ�سابَعك7421

يضرب لضرورة التفريق يف التعامل مع اآلخرين
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النا�ش مع الواِقف، لو اإنو ِحيط7431

كتبرير  يقال  أو  الئق.  بشكل  احلياة  أمور  تدبر  لضرورة  يضرب 
للخنوع 

النا�ش َمقامات7441

يقال لضرورة التمييز يف التعامل مع اآلخرين

ى ع �ساِبع جار7451 النبي َو�سّ

يضرب للحث على ضرورة التكافل االجتماعي   

ناح وِبتطري7461 َع�ش، ِبت�َسويلها جرْ الَنحِله مَلّا ِتترْ

يضرب يف الشخص الذي ينتحل مكانة أفضل من مكانته االجتماعية

عان7471 ير، واَلرا ع �ِسمرْ الِنذر َللدرْ

النذر :القربان الذي يقدم تقربا هلل
سمعان : اسم شخص

يقال لتبيان مدى القهر االجتماعي

الن�َسب، �َسنب7481

يضرب لضرورة الزواج من العائالت املرموقة

الِن�سوان �َسبِكه7491

يضرب لتبيان أهمية املرأة يف املجتمع

الِن�سوان ُعُمرِهن ما َرّبن ثور ُيحُرث7501

يقال لتبيان تساهل املرأة يف التربية
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الِن�سوان كثار، وَرّبات ِلبيوت قالل7511

الصغر.  البيت منذ  تدبير شؤون  الفتاة على  تربية  للحث على  يقال 
ويقال لتبيان أن الكثرة ال تعني األفضلية

الِن�سوان وداِعة الأجاويد، وفرا�ِسة الأنذال7521

فراسة: من فرس أي اخليل، واملقصود ركوبة
يقال لضرورة احترام املرأة

اب َخّرب بيت الَطّماع7531 الَن�سّ

يقال لضرورة احلذر يف التعامل مع اآلخرين، وعدم الوقوع يف شرك املخادعني

النظاِفه من الإميان، والَو�ساَخه من الِن�سوان7541

يقال حلث املرأة على االهتمام بفعلها ومسلكها

الَنظَرة الأول اإلك، والثانيه َعليك7551

لتأكيد  يقال  أو  العام.  االجتماعي  املسلك  على  للتعريف  يقال 
االحترام بني الناس

الُنقَطه يف ني�سان، ِبت�سوى ُكل �سيل �سال7561

يضرب للتبرك من العمل االيجابي ولو كان ضئيال

الَهريِبه ِثلثني املَراِجل7571

يف  العقل  لغة  العتماد  ويقال  املواجهة.  من  للخوف  كتبرير  يقال 
مواجهة األمور

الِوِفق ِبعني ع الِرِزق7581

يضرب للحث على التعاون 
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الَولد العاِطل ِبجيب لأهله املَ�ّسِبه7591

وأحيانا يقولون «الداهيه« بدل « املّسبه «
يضرب لضرورة التربية االيجابية لألبناء

الَولد العاِطل ِبك�ِسر الاِطر7601

اخلاطر: الكرامة الشخصية، واملقصود هنا املكانة االجتماعية
يضرب لضرورة التربية االيجابية لألبناء

الَولد اللي ما هو ِمن َظهَرك، ُكل ما اإجَنن اإفَرحُله 7611

يقال لتبرير الفردية واألنانية

الَولد ِببكي، يا جوع، يا َموجوع7621

يقال لتعريف األم بأسباب بكاء طفلها الرضيع. أو يقال للداللة على 
قسوة املرض والفقر

الَولد لأمو، والَك�سل على اللي مَلّه7631

الكشل: طبقة األوساخ على اجللد، املقصود هنا النتائج السلبية
ملن  يقال  أو  حماتها.  وبني  بينها  العالقة  تختل  حينما  الزوجة  تقوله 

يقدم مساعدة وال يجني ثمارها

َخراه، يف خري ِمن َوراه7641 الَولد لو ِلِعب برْ

يقال لتفضيل الذكر على األنثى

الَولد َمولود، والزوج َموجود، والأخ الَعزيز ِمن وين يعود؟7651

يقال حينما تفجع األخت بفقدان أخيها

اإم اجَلبان، ل بِتفَرح ول بِتحَزن7661

يضرب للحث على اعتماد اجلرأة واإلقدام
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بيه7671 بي، �سَ اإم ال�سَ

يقال للتفاخر بإجناب الذكور

اإم القاعود، ع الدار ِبتعود7681

يضرب للتأكيد على وفاء األم وإخالصها

ويل7691 اإم الَولد بخري، واإم الِبِنت برْ

يقال لتفضيل الذكر على األنثى

را�ساة الَولد ما هي َقليِله7701 اإم الَولد ل تكوين َبخيِله، مرْ

يضرب ملراعاة أصول التربية لألبناء

ُرق َعن َبَحر َهّدار، ول مُتُرق َعن َبَحر �ساهي7711 اأمرْ

يضرب لضرورة احلذر من الساكت وعدم التخوف من كثير الكالم

ُرق َعن َعّدوك َجعان، ول مُتُرق َعّنه َعريان7721 اأمرْ

يضرب لضرورة حتدي العدو. أو يقال لتأكيد مفهوم القوة. أو يقال 
لكثير الشكوى

اإم�سي احِليط احِليط، وقول يا رب ال�سترِيه7731

يضرب للحث على االنعزالية واالنطواء

اإم�سي �َسنه، ول ِتتَخطى َقناه7741

يضرب للحث على تنظيم الفكر

اإم�سي يف َجناِزه، ول مِت�سي يف َجواِزه7751

يضرب للحث الفردية
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اإم َفرفور، َذنرْبها َمغفور7761

ويقال  متتابعا،  حتريكا  جناحيه  حرك  أي  الطير  فرفر  فرفور: 
فرفورة عن الصبية اجلامعة لكل احملاسن واجلمال، وأحيانا يطلق 

هذا اللفظ على عضو التأنيث
يضرب للتهكم من جمال املظهر عند فساد املضمون. أو يقال يف 

حالة احلسد. 
أو يقال يف حالة الفشل

َعال7771 اإم لرْ�سان َغلَبت اإم فرْ

يقال كتبرير للهزمية. أو للتهكم من كثير القول قليل الفعل

اإم َولد قامِيه، واإم َع�سَرة نامِيه7781

يضرب لبيان قيمة اخلبرة العملية

باح والزين7791 اإم َولد ِوثنني، راح ال�سَ

الصباح والزين: املقصود العافية واجلمال
يقال لبيان مدى املعاناة يف تربية األبناء

اأنا اأخوكِي يا فالِنه7801

يقال  أو  االجتماعية.  النزاعات  أو  احلروب  وقت  لالستنفار  يقال 
للتباهي بالقوة

اأنا اإم اإف�سّي، وَمرجوع الكالم َل7811ّ

واملقصود  الغازات من اإلست  الفسو وهو خروج  افسي: كثيرة  ام 
أنها إنسانه معابة

مرجوع الكالم لي: املقصود صاحبة القرار النهائي
تقوله التي تسيطر على القرار داخل بيتها وتقوله للمفاخرة
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اأنا اأَول َمن طاع، واآِخر َمن َع�سا7821

أو  املسالم ضمن مجتمع غير مسالم.  بالشخص  يضرب لالستهتار 
يضرب باإلنسان احملايد

اأنا بال البا�سا با�سا، اأتاري البا�سا َزملِه7831

أنا بالي: أعتقدت 
الباشا: لقب تركي رفيع

يضرب للسخرية واالستهزاء من السلطة القمعية والتحريض عليها

اأنا َبّوِفر، والِقرد ِبَعّفر7841

أحد  خالل  من  البيت  يف  االقتصادية  األحوال  تسوء  حينما  يضرب 
أفراده

اإن اأجاك الّهم طوفان، ُحط اإبَنك بني ِرجليك7851

يقال لضرورة احتضان األبناء ورعايتهم مهما اشتدت وضاقت سبل 
احلياة

تها7861 اإن اأجاك ِبنت، َفّلت �ُسّرّ

السّرة  تربط  لم  وإذا  بأمة  التحام اجلنني  السّرة هي مكان  سّرتها: 
جيدا بعد الوضع مباشرة فان ذلك يؤدي إلى وفاة الطفل

يقال لتفضيل الذكور على اإلناث

اإن اأح�َسم الَزتون يف اآذار، هيئوا له اجلرار7871

ويقولون أحيانا « لّسن « بدل « أحسم «
أحسم أو لّسن الزتون: بروز بداية الوردة لشجرة الزيتون

للزيتون وزيته. أو لضرورة اتخاذ احليطة  يقال لتحديد املوسم اجليد 
والعلم باألمور قبل حدوثها
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َمال العَرب َقّدي�ش؟7881 اأنا داري َعن جرْ

داري: عارف وعالم
يقال عندما يصل املرء أقصى مراحل احليرة 

اأنا راعي، َطّلعني ذراعي7891

يضرب للحث على العصامية و التفاخر بها

اأنا َغِنّيه، وَبِحب الَهّديه7901

يضرب لضرورة التواصل االجتماعي

اإن اأقَبلوا َطَبلنالُهم، ِون َروحوا َبعَب�سنالُهم7911

يضرب لالنتهازي أو النفعي

َغ�ّسل، ِوّل �ساِمن اجَلِنه7921 اأنا مرْ

مغّسل: الذي يقوم بتغسيل امليت
يقوله شخص يطلب منه حتقيق أمر عظيم وليس مبقدوره ذلك

اإن اوَجَعك را�َسك اِكرُمه، ِون اوَجَعك َبطَنك اإِحرُمه7931

يقال كنصيحة صحية

اإن اوَجَهت ِببي�ش احَلمام ع الَوتد، وان اأدَبَرت ِبخرِى حِلمار ع الأ�سد7941

إن اوجهت: إذا انفرجت سبل احلياة
إن أدبرت: إذا انقطع الرزق

يقوله الفقير كسخرية من األوضاع االقتصادية بالنسبة له

اأنا واأخوي ع اإِبن َعّمي، وانا وابن َعّمي ع الَغريب7951

يقال لتأكيد العصبية القبلية
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اإن تاَبت الَقحِبه، ِبتَعّر�ش7961

أو يقال  الثقة بالشخص سيئ السلوك.  للتأكيد على عدم  يضرب 
لتبيان أن الطبع غلب التطبع

اإنَت ِبّدك ِعنب، وّل ِبّدك تقاِتل الناطور7971

يقال ملسايرة الوضع واحلث على املنفعة الشخصية

اإنَت تريد وانا اأريد، واهلل َيفَعل ما ُيريد7981

يقال لتهوين األمر خاصة عندما تسير األمور بغير ما نرغب. أو يقال 
للحث على القدرية

اإنَت جار، ِوّل َك�ساف اإ�سرار7991

يقال عندما تسوء األحوال بني اجليران

اإنَت را�ش واأنا را�ش، ومني فينا الُقّنار8001

راس: رأس واملقصود زعيم أو مسؤول
القنار: رأس البصل الصغير الذي يزرع إلنتاج بصل كبير احلجم

يضرب حينما يشتد النزاع على السلطة

اإنَت مثل َحبل الِذّبان، ل ِبتميل ول بِتعِدل8011

حبل الذبان: حبل الذباب وهو مكون من شريط الصق يلتصق به 
الذباب وميوت، وكان يعلق وسط البيت أو احلانوت، واملقصود تافه

يضرب يف الشخص التافه الذي ال قيمة وال تأثير اجتماعي له 

اإنتو ُجُقم واحنا عور، َخّلو هالطاِبق م�ستور8021

جقم: جمع اجقم وهو مائل الفم نتيجة مرض واملقصود هنا املشاكس
هالطابق: املقصود املشكلة التي حصلت

يضرب يف من يعيب اآلخرين بعيوب موجودة فيه
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اإنتي اأختي بَعهد اهلل، والاِين َقبيلو اهلل8031

قبيلو: عدوه
يقوله من حتتمي به الهاربة من أهلها أو زوجها وهو ميثل قسم احلماية 

لألنثى أو من تتخذه محرما للحج دون أن يكون قريبها

اإن جيت على نا�ش ِبعبدوا الِعِجل، ِح�شرْ واطَعُمه8041

يضرب كدعوة للسلبية واالنتهازية

ك، كول وَكرّب ُلقمَتك8051 اإن جيت قوم ِتبُغ�سَ

يضرب لضرورة مواجهة األعداء بأي شكل وبأية طريقة. 

اإن حاَلت �ساَتك، ل ِتذَبحها8061

ان حالت: إذا متلكتها الرغبة
يقال عندما يفوت أوان معاجلة أمر ما

اإن َد�ّسروا الِبِنت على خاِطرها، يا بتوِخد َطّبال يا َزّمار8071

يقال لعدم إعطاء الفتاة حريتها املطلقة غير املوجهة

اإن َر�سَر�َست ع بالد، َب�ّسر بالد8081

يضرب لضرورة ربط مصير الفرد باجلماعة. أو يقال للتفاؤل عندما 
تتيسر األمور لدى احدهم

فَحه ثانيه8091 ّطَلع ع �سَ فحه، اإترْ اإن ررْعيت يف �سَ

صفحة: املقصود منطقة رعي
اتّطلع: انظر واملقصود اطمح

أو  القناعة.  وعدم  املستمر  الطموح  ضرورة  على  للتأكيد  يضرب 
يضرب يف الطمع
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اإن َرّقّعت ما ِعرَيت، وان َدّبرت ما جاَعت8101

يضرب لضرورة عدم اإلسراف والتبذير

اإن �سال َدّمك، انَفَرج َهّمك8111

يضرب لضرورة التفاؤل حتى يف أحلك الظروف

ِلِمت اأنا واخواتي، احَلمري ِترَكب َبناتي8121 اإن �سرْ

يقال لتفضيل الذكر على األنثى. أو يضرب لتنصل األهل من املسؤولية 
اجتاه بنتهم املتزوجة الن مسؤولية الزوجة تقع على عاتق زوجها

ِلِمت ِمن الأ�سد، ِتطَمِع�ش يف �سيُده8131 اإن �سرْ

يضرب ملن يبغي مواجهة امور ال يستطيع االنتصار عليها

ل ول را�ش8141 ِلم را�سي، ل �سّ اإن �سرْ

يضرب للحث على األنانية وتكريس الفردية املطلقة

اإن �َسّلم َعليك، ِعد اأ�سابعك8151

يقال للمبالغة يف وصف لصوصية شخص

اإن �َسّرَقت ُكزَبَرة، وان َغّرَبت َبقدوِن�ش8161

وأحيانا يقولون «إن شرقت مشمش، وان غربت بقدونس«
يضرب كتبرير للحيادية واالنعزالية

اإن �ُسفت احلرامي يف البيت، ل تَقاتُله8171

يضرب لضرورة اتخاذ احليطة واحلذر قبل وقوع احملظور

�ساب8181 اإن �ُسفت �ساحَبك َطّماع، اإعمل حاَلك قليل حرْ

يضرب لضرورة اختيار الصديق بعد جتربته واختباره
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اإن �ُسفتها �ُسخره، اإجَعلها معوِنه8191

سخره: العمل باإلجبار دون اجر
معونه:عمل تعاوني

يضرب ملسايرة األمور يف حالة كون السلطة قمعية. ويقال كتبرير للخنوع

اأن �ُسفتها ماَلت، َرّخيلها احَلِبل8201

املواجهة  على  القدرة  املرء  يفقد  عندما  األمور  ملسايرة  يضرب 
والتحدي. ويقال كتبرير للخنوع

رت ُم�سمار اأ�سرُب على الَدق8211 رت �ساكو�ش ُدق، وان �سِ اإن �سُ

يقال  أو  العداء.  مواجهة  يف  والتحدي  القوة  اعتماد  لضرورة  يقال 
لضرورة التأقلم مع األوضاع

ه اإبَنك ِمن النوم8221 َنِبّ اأن َطّبوا َعليك القوم، ل ترْ

طّبوا عليك القوم: وصلوك وأزعجوك
يقال يف الذي ال يسمح البنه اخذ قسط وافر من النوم خاصة عندما 

يكون طفال صغيرا

ُلة، واإنَزَمر َزمُره، واإنرّْحل القا�سي ِمن اأمُره8231 اإنَطَبل َطبرْ

يضرب ملن غدا مستّقال يف حياته

دي�ش تاِيجيك الَعليق8241 اأنرُْطر يا كرْرْ

يضرب حني يكون الوعد من شخص غير صادق

اإن َطَلُبه ُكّله، هاُته ُكله8251

حرمان  عدم  لضرورة  يقال  أو  واالستسالم.  اخلنوع  لتعزيز  يضرب 
الطفل مما يشتهي
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اإن ِطلعت حِلِية اإبَنك، خاويه8261

يقال لضرورة احترام مرحلة الشباب وعدم قمعها

اإن ِطلَعت حِلِية اإبَنك، اإحِلق حِليَتك8271

وأحيانا يقولون «َزّين« بدل «إحلق«
يقال لضرورة احترام مرحلة الشباب وعدم قمعها

اإن ِطِلع �سيَتك، اأفُر�ش ونام8281

ان طلع: إذا ارتفع أو خرج، واملقصود إذا أصبحت لك شهره
يضرب للحث على تكوين سمعة ايجابية من خالل العمل االيجابي

ب�سي 8291 َعرّيوك  وان  َحرير،  اإلِب�ش  لِب�ِست  وان  اأمري،  َعا�ِسر  عا�َسِرت  اإن 

ِيحِرز التعيري

يضرب للحث على تكوين سمعة أو شهره من خالل مسلك معني

ه، وان ِنِلت َمعروف اأن�ُسُره8301 رُتُ اإن عِمِلت َمعروف اأ�سرْ

يضرب لضرورة الوفاء واحترام مشاعر اآلخرين

َوطيلو8311 اإن ِعلي َعليك املوج، ل ترْ

توطيلو: تخفض رأسك له
يضرب للحث على مواجهة األمور وعدم املسايرة واخلضوع للسلطة 

القمعية وعدم االستكانة والرضوخ للواقع الصعب

اجُلندي، اإبُنه ِعندي8321 غاب  اإن   )832
يقال كإثبات على مدى احلب واالحترام الذي تكنه الزوجة لزوجها
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اإن فاَتَتك �َسرِوه، فاَتَتك َبلِوة8331

تستطع  لم  إذا  أو  حاجة  شراء  تستطع  لم  إذا  أي  شروة:  فاتتك  ان 
الزواج من فتاة غريبة عن مجتمعك

بلوة: مصيبة
يقال لتأكيد القناعة وعدم الندم

اإن فاَتك حلم الَبَقر، قول: ُغُرم َزلر8341ْ

فاتك: لم تستطع اللحاق به واملقصود إذا فقدته
غرم: جزاء

َزْل: سقط سداده أو تسديده
يقال لتأكيد القناعة وعدم الندم

اإن فاَعت ِمقَملُته، َب�ّسُره َبقرَبُته8351

فاعت: تكاثرت
مقملته: كثر القمل يف رأسه وعلى جسده

يضرب عند فساد احلال واألحوال

الن8361 اإنَفَخت الّدف، واتَفَرق الِّ

انفخت: لم يعد صاحلا ألنه متّزق
يقال يف حالة العالقات املصلحية العابرة

َرك8371 اإنَفع �ساحَبك ب�سي ل ي�سُ

يضرب للحث على االلتزام بالعالقات االيجابية 

اإن قال َلك: الَبَحر ِمبِحر، اإوعى تطاوُعه8381

يقال يف حالة نزع الثقة الكاملة من شخص ما
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اإن قالوا َلك اقَرع، تَلّم�ش را�َسك8391

يضرب يف الذي ال يحسب حساب اآلخرين أو حساب اإلجماع مبقيا 
على تشدده وتشبثه برأيه

مني، قول اآمني8401 اإن قالوا َلك �سرْ

يضرب للتأكيد على القناعة

اإن قالوا: يا حليُله، قول يا ويُله8411

يا حليلة: املقصود كثرة ثناء الناس عليه
يقال للتأكيد على أخذ احليطة

ِدِرت تغّيب َغّيب، وان وِقِعت �سري َزملِه َطّيب8421 اإن قرْ

قدرة  هناك  لم تكن  إذا  ايجابي،  اجتماعي  لتبيان مسلك  يضرب 
للتعامل مع أمور أكثر ايجابية

اإنَقَر�سوا اإنَحَر�سوا8431

انقرصوا: لدغوا واملقصود أصابتهم مصيبة
يضرب يف الذي يصبح حذرا بعد وقوعه يف اخلطأ

اإن ِق�سّيت لقلوب، َعليك بلمَحِننات8441

بلمحننات: األساليب التي جتلب احلنان
يقال العتماد الطرق الدبلوماسية إذا ما فشلت املواجهة

اين َعليك بالَقطاين8451 اإن َقل ال�سَ

يقال كنصيحة صحية. أو لضرورة اعتماد بديل لكل األمور احلياتية

اإن كان اليل َقد اليل، توَلد وجتيب خيل8461

يضرب يف حالة التحدي



املثل الشعبي الفلسطيني128

ِدق اأجنى واأجنى8471 اإن كان الِكِذب ِبَنّجي، ال�سِ

يقال لتبيان أهمية الصدق يف التعامل

وب، الَقحِبه ِبتوب8481 اإن كان املَّيه ِبرترْ

بتروب: تتحول إلى لنب
يقال لنزع الثقة من مرتكبة الفاحشة أو سيء السمعة

ين، ُحط َرطلني8491 اإن كان بالدرْ

يضرب يف الطّماع 

ب8501 ِحّ ر الَعدو ما ِبنرْ ب، ُعمرْ اإن كاَنت احَلّيه بِتنَحط يف العِّ

العب: جزء يف الثوب مالصق للصدر
يضرب للتأكيد على رفض العدو رفضا كامال وعدم الثقة فيه

اإن ِكَثت هموَمك َقّنيلها8511

قّنيلها: اعمل لها قناة تصريف
يضرب للحث على ضرورة التفاؤل

اإن ُكنت رايح، َكّث َماليح8521

يضرب للحث على عمل اخلير باستمرار

اإن ُكنت ع الَبحر، ل ِت�سِرف8531

يقال لضرورة التوفير وعدم التبذير

اإن ُكنتي ِوح�ِسه، كوين ِنغ�ِسه8541

يقال لضرورة تعويض النقص
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ن ِمن الإمايه، اإعِرف اإنها ُعُهر اأو َبرَبِكه8551 اإن لقيت الدايه اأحَّ

الداية: القابلة
البربكة: املقصود موقف نفاق وتظاهر كاذب

يقال يف املواقف املبالغ فيها

اإن ما اأعَجَبتِك�ش هالبالد، َدّور غريها8561

يقال لتأكيد النزعة الفردية

اإن مات اإبَنك، اإدفُنه فوق الريح8571

يضرب لتبيان حب االبن عند أبويه

يِحّبك، وان 8581 َمن  ُكل  اإمك مات  َنف�َسك، وان ماَتت  َملِكت  اأبوك  اإن مات 

مات  وان  ك،  َعر�سَ اإن�َسرَت  اأختك  ماتت  وان  َظهَرك،  اإنَك�سر  اأخوك  مات 

اإبَنك اإنَحَرق ِكبَدك

يقال لتبيان العالقة املتبادلة بني األهل

اإن ماَتت اأَبياتُهم ُحطوُهم ع املَناِبر، وان ماتت اإَمياتُهم ُحطوهم ع املَزاِبل8591

يقال لتبيان أهمية األم بالنسبة البنها

اإن ماَتت اإّمك، َعليك بخالَتك8601

يقال لتبيان حنو األخت على أبناء أختها

اإن ما ِخرَبت، ما ِعمَرت8611

يضرب كتحريض ضد العدو القومي أو ضد السلطة الظاملة 

فَيت8621 اإن ما ِعكَرت، ما �سِ

عكرت: نقول تعكّرت املاء أي خلطت باألوساخ أو تلوثت فلم تعد 
صاحلة للشرب

يضرب كتحريض ضد العدو القومي أو ضد السلطة الظاملة
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دا ِبقَدر يَعّدُله8631 اإن مال الَزمان، َمَ

يضرب للحث على العمل اجلماعي االيجابي. أو يقال لتعزيز القدرية

اإن ماَلت، بِتتَعّدل8641

يضرب يف الذي فسدت حياته وضاقت عليه الدنيا حلثه على التفاؤل 
والعمل البّناء

اإن َماَلح، �ساَلح8651

مالح: املقصود شارك يف تناول الطعام
يضرب للحث على الكرم. ويقال كتقليد عربي

اإن مال َعليك الَدِهر، َعليك بالأِهل8661

مال عليك: اختل نظام حياتك
يضرب للحث على االرتباط باألهل

اإن َهَجَرك الَبَحر يوم، ما ُتهُجرو�ش يوم 8671

يقال  أو  اليأس.  عدم  على  للحث  يقال  أو  بالبحر.  كاعتزاز  يقال 
للتأكيد على عدم االنعزالية

تي، َلنِتف �سوفاتك8681 اإن َهّديت �سوَمعرْ

لنتف: نتف أي قلع أو خلع الشعر أو الصوف 
يضرب للتأكيد على رد االعتداء بنفس الطريقة وإحلاق اخلسائر باملثل

اأهل الَبَقر ِبدُهم من احَلمري َلب8691

يضرب يف اجلاهل األحمق

ربوا، ومِلَعزين َكفروا8701 اأهل املِّيت �سَ

ملعزين: الذين يواسون أهل امليت
يقال للمبالغة يف ردة الفعل
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ك َعقَربُهم8711 اأهَلك ل ِتقَربُهم، ِبُقر�سَ

تقوله الزوجة األنانية إلبعاد زوجها عن أهله. أو يقال يف حالة اخلالف العائلي

اأهَلك، ل ِتهَلك8721

يضرب لضرورة االرتباط العائلي

اأواعي ال�ُسُغل �َسَرف8731

أواعي: مالبس
يضرب لتمجيد العمل اليدوي

اأو�سيك: ِبنت الَعّم ُخذها يا فتى، َوَلونرْها عوَره بعني َوَحِده8741

يقال للحث على االقتران ببنت العم

َعك ِتكَفل َكفاِله، ِوحياَتك اأ�سَعب حاِله8751 اإورْ

أوعك: إياك أو احذر من
يقال للحث على عدم حتمل نتائج أفعال اآلخرين

َقع على �سرو�ُسه8761 ر، ول ِتورْ َقع على ال�سُ اإورْ

الضر: الضرر 
يقال كتحذير من االستمرار باخلطأ

اأّول الَر�ِسح اأفُر�ش ونام، واآِخرُته روح ع احَلّمام8771

يقال كنصيحة صحية

اأَول ال�َسَجرة، الَنواه8781

أو يضرب للحث على عدم  البدايات.  للتأكيد على أهمية  يضرب 
االستهانة باألمور مهما صغر شأنها
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نون، واآخُره َنَدم8791 ب جرْ اأَول الَغ�سَ

يضرب للحث على التروي والهدوء 

َتك ُكر�سي َتَتك، ثاين َبخَتك داري َوقَتك8801 اأّول َبخرْ

كرسي حتتك: ذا مكانه اجتماعية مرموقة
داري وقتك: ساير األمور حولك

يقال لضرورة توخي احلذر يف التصرفات ملن وصلوا مكانة اجتماعية 
مرموقة

�َسروين الروم8811 اأّول َزماين يا َزمان ال�سوم، واآِخر َزماين اإ�سَتيرْ

استيسروني: أسروني أي وقعت يف األسر
الروم : الرومان

يضرب لالستهانة والسخرية من العدو القومي

اأّول لء وثاين لء وثالث لء، اأّول لء: َعّمر ُبلَكك وُملك غرَيك لء، 8821

وثاين لء: الَعِبد َعِبد لَنف�ُسه، وثاِلث لء: الَكرمي َكرمي َلنف�ُسه

يضرب لتحديد مسلكيات اجتماعية مرغوب فيها

اأَوُله َدَلع، واآخُره َوَلع8831

لتحذير  يقال  أو  ما.  لشخص  بالنسبة  التدخني  حالة  لوصف  يقال 
الشخص من الوقوع مبسلك صغير سيؤدي به إلى مسلك أكثر إيذاء

اإيد مِلرَْعِلم ميزاُنه8841

وأحيانا يقولون «احلر« بدل «املعلم«
يضرب يف حالة حدوث التوقع

اإيد على اإيد، الَبَحر ما هو بعيد8851

يضرب للحث على التعاون يف حتقيق هدف جماعي منشود
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اي�ش ِبّدو ِلعمى، قال: ُقّفة عينني8861

يضرب ملن يطلب الكثير الكثير ويف الواقع ال يطلب إال اقل القليل

اي�ش ما لح، يا َهالَفاّلح8871

لتبيان  يضرب  أو  املدينة.  يزور  حينما  قروي  مسلك  لوصف  يقال 
مسلك اجلشع

ياط الَغرقانني8881 اي�ش ِبّهم الَبَحر ِمن عرْ

عياط: شدة البكاء
يضرب للحث على اعتماد القوة كمنهاج ضد السلطة القمعية
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حرف الباء
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بات َندمان ول َزعالن8891

يضرب لتكريس الفردية

ّلع8901 َ باب الَنجار مرْ

يضرب يف الذي ال يستطيع جني ثمار أتعابه

باِطح الَبحر، ول ِت�سَتّنى َعطاه8911

باطح: صارع
يضرب للحث على العمل وعدم االتكال على الغير

وباُكل 8921 ميِنه  �سرْ حلِمه  باُكل  ول  ِحزَقه،  َببات  ول  وُدّقه  ُخبِزه  باُكل 

بيِنه َعليها غرْ

دّقة: مدقوق نبات الزعتر بعد جتفيفه
حزقة: املقصود جائعة

غبينة: مغبونة
يضرب للحث على القناعة وعدم الوقوع يف الغنب نتيجة الطمع

ُله وَبنُتقه، ول َبطَعُمه مَلَرت اأبي8931 باكرْ

بنتقه: النتق هو القيء
يقال لتبيان كره األبناء لزوجة أبيهم غير أمهم

بالقوت ول متوت8941

بالقوت: مبا يكيف من الطعام للبقاء على قيد احلياة
يضرب للحث على العمل واالعتماد على النفس مهما كانت أجره العمل

رماِيه8951 بالوِجه مراِيه، وبالَقفا �سُ

يضرب للسخرية والهزأ من الشخص املنافق
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بّتُدق على ُركِبتها وبَتطِلع حيِلتها8961

تلجأ  التي  يف  يضرب  أو  والذكاء.  النباهة  على  كداللة  يضرب 
لإلغراء وسيلة مراوغة للوصول لغاياتها

ِبرتوح ال�ِسكَره، ِوبتيجي الِفكَره8971

السكرة: الشرب حتى الثمالة
يضرب ملن يصحو ويعي األمور بعد فوات األوان

ُتخُرق يف الَزوايا8981 بت�ساوي ال�َسوايا، وبرْ

السوايا: املقصود األعمال القبيحة
يضرب يف من يثير املشاكل وهو بعيد عنها يف الظاهر 

بِت�ستحي ِمن ِلربيق، وِزعبوِبة ِلربيق8991

زعبوبة: فم اإلبريق
يضرب للسخرية من الذي يبالغ يف أمر ما

ِبتَعّلم البيَطره يف َحمري الَنّور9001

الَنّور : هم جماعة من الناس ال يؤمنون باالنتماء لوطن خاص بهم
يضرب يف الذي ال يؤمن بأفكاره

جاِمه يف رو�ش اليتامى9011 ِبتِعّلم حِلرْ

بعصبة  ربطه  طريق  عن  الرأس  يف  األلم  تخفيف  عملية  احلجامة: 
قماشية وشد العصبة مبفتاح إلى أقصى درجة وحينها يقولون «طق 

األلم يف الرأس«
يضرب يف الذي ال يؤمن بأفكاره

ِبترْقول للَقَمر غيب ِتقُعد ُمطَرَحك9021

يقال كتعبير عن اجلمال
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قوُلو ُثور، ِبقوَلك اإِحلُبه9031 ِبترْ

يضرب يف امللحاح الذي يطلب أمرا مستحيال

ُخمها9041 بِتِنعِرف الِكذِبه من �سُ

وأحيانا يقولون «ُعُظمها« بدل «ضخمها«
يضرب يف الكاذب املبالغ يف أقواله

بِتهدا يا ِبحر، وِببان َقراَرك9051

يضرب لضرورة التروي يف احلكم على األمور

ِتَلعن اأبو اللي اإ�سرَتاها9061 َخراها، وبرْ توِكل الَكر�ِسه برْ برْ

يضرب يف الذي يقابل اإلحسان باال ساءه

ِبجَرح، وِبداوي9071

يضرب لتبيان صفات اخلبيث

ه، وَلو ع َخزوق9081 َ ِبِحب الَكربرْ

يضرب يف الذي يسعى للشهرة واجلاه بأي شكل كان

رات9091 َبحر �ساِكت، َوراه َعقرْ

عقرات: عقر أي بطش
يضرب لتبيان صفات اخلبيث

َبحر وا�ِسع، وَرب �ساِنع9101

يقال كداللة على قدرة اخلالق

كيِلك يا َجاَره، َلِت�سَمعي يا ِكّنه9111 َبحرْ

يقال حينما يكون املقصود باحلديث شخصا آخر غير املتحدث معه
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َبخت الَرمامِي قامِي، وَبخت الزينات نامي9121

يضرب يف حالة الفشل من حتقيق غاية ما

َبخت الِعفِنه باحَلفِنه، وَبخت ال�ساِطر خاِطر9131

خاطر: ذاهب أو مسافر أو غير موجود
يضرب يف حالة الفشل من حتقيق غاية ما

َبخت َعّواِيه، ول َبخت َقّراِيه9141

وأحيانا يقولون «بخت َخّراِيه وال بخت َجّراِيه«
عّواية: تصدر عواء واملقصود إنسانة تافهة

قّراية: إنسانة تقرأ أي متعلمة
خّراية: كثيرة التبرز واملقصود إنسانة تافهة

جّراية: اجلري هو العدو السريع، واملقصود إنسانه نشيطة يف العمل
يضرب حينما تفسد األحوال االجتماعية وتختل املوازين الطبيعية

ِبخِلق من ال�َسَبه اأربعني9151

يقال حينما تتماثل أشكال بعض الناس أو أفكارهم

عي على وَلدي، وَبكَره اللي ِبقول اآمني9161 َبدرْ

يضرب لتبيان حب الوالدين ألبنائهم

ه9171 ه، َخرّيُ ِبّدك ترّيُ

يضرب من اجل حتديد وجهة النظر. أو يقال لتشتيت ذهن شخص ما

ِبّدك تُغ�ّسه، قولرْو يف ِو�ّسه9181

يضرب يف الذي ميدح اآلخرين مبا ليس فيهم
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رود9191 َبّدلت ُغزلنها، ِبقرْ

يضرب حينما تسوء األوضاع. أو يضرب للسخرية من السلطة القمعية

فوف9201 َبَدل املَعروف، َلط كرْ

لط: لطم أي صفق على اخلد
يقال حينما تكون اإلساءة هي الرد على عمل اخلير

، اإك�ِسر ِرِجلها9211 َبَدل ما تقول للُقطة ِب�شرْ

وأحيانا يقولون «بدل ما تقول للَسخلة إخ، إكسر رجلها«
وأحيانا يقولون «بدل ما تقول للجاجة ِكش، إكسر رجلها«

إخ: لفظه تقال لطرد املاعز
كش: لفظه تقال لطرد الدجاجة

يضرب للحث على رد االعتداء بالفعل وليس بالقول فقط

َبَدل ما توِكل ُرز وبيِتنجان، ِغّطي ِج�سمك الَعريان9221

يضرب لتغليب املظهر على اجلوهر

ِبّدو رغيف مَقّر�ش، ِمن َذقن مَعّر�ش9231

مقّرص: قرص أي صنع أقراصا
معّرص: إنسان سيئ اخللق واالخالق

يضرب يف الذي يطلب اخلير من غير أهله

ِبّدو ِمن الَدواق، �َسِبع اأواق9241

وأحيانا يقولون « الذواق« بدل « الدواق «
يضرب يف حالة الطمع

ه9251 َبَدوي انّدب ع باب َدارك، َغرّيُ

انّدب: وقع من طوله واملقصود تعّرف
يضرب للتشاؤم من شخص ثقيل الظل
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َبَدوي َمقروح، َطب يف ِجّميز َم�سطوح9261

مقروح: شره، أكول
جميز: شجرة ثمارها تشبه ثمار شجرة التني ومن ميزاتها أنها حتمل 

ثمارا سبع مرات يف السنة
قبل  أكلت  إذا  الشجرة  هذه  ثمار  أن  واملعروف  ناضج  مسطوح: 

اإلفطار وبكثرة فإنها تسبب اضطرابات معدية آلكلها
يضرب يف اجلاهل

ِبذوب الَثلج، ِوببنّي اَلرا اللي َتُته9271

يضرب للتروي يف احلكم على األمور

د ال�سيف اأّحد ِمن ال�سيف9281 َبررْ

يقال لضرورة اعتماد احلرص واحليطة دائما

ف9291 ّرط حُلُ َبردان، وِب�سَ

يضرب يف كثير االدعاء واملكابرة

َبرميه يف احَلارة، ول َبعطيه للَجاَره9301

يقال يف حاله اخلالف بني اجليران أو اخلالف العائلي

َحك َعّلي 9311 ِحّكني وي�سرْ َبريد يَبّكيني وِيبكي َمعاي، ول ي�سَ

يضرب للحث على انتقاء األصدقاء انتقاء سليما

َزمان الري، ما َغنينا يا ليل9321 برْ

يقال للشخص الالأبالي حينما يريد تعميم منهاجه يف احلياة

ل يا اأبو ح�سن9331 َتك َن�سَ ِب�سرْ

بشتك: املقصود ثوبك
نصل : اهترأ

يضرب يف كثير االدعاء واملزايدة
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طاد يف املَّيه الِعكِره9341 ِب�سرْ

يضرب للخبيث الذي ال يجن شيئا من إفساد األمور

َبطران مثل حِل�سان9351

بطران: متكبر ومعجب بنفسه
يضرب يف حالة التعالي والتكبر

َبطني َحَمل وايّدي َوبني، وَبنات الَكلب َعني تَبّدين9361

ايّدي وبني: يداي أنهكتا من التعب
تبّدين: أعطني االولوية قبلي

يضرب يف حالة اخلذالن

ِبطي�ش َعلى �ِسرِب َمّيه9371

يضرب يف الشخص السطحي يف أفكاره وتفكير

َبِعد َح�سي�سي ما ُينُبت َح�سي�ش9381

يضرب للتأكيد على األنانية املطلقة

ت9391 �سَ ت، اإحرَترْ �سَ َبِعد ما اإنَقررْ

يضرب يف الذي يعتمد احلرص واحلذر بعد فوات األوان

رنا َقواوير9401 َبِعد ما َبقينا َنواوير، �سُ

يقال يف حالة تبدل األوضاع لألسوأ

َبِعد َنف�سك، ُخ�ش �ساحَبك9411

ُخص: خصص 
يقال كحث على عدم البخل واألنانية
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ِبعَمل ِمن احَلّبه ُقّبه، ومن الزبيِبه َخّماَره9421

يقال كسخرية من الذي يبالغ يف القول أو الفعل

ا�ش9431 َ َبعر احلمري جنرْ

يضرب يف الذي يعاند بحمق، أو يقال للتفاؤل من األفعال االيجابية 
مهما قل شأنها إذا جاءت من سلبي السلوك

بار9441 َغار، ُبوَقع فيها ِلكرْ ِبعَملوها الزرْ

يقال حينما ينشأ خالف بني األطفال وميتد ليشمل الكبار

ُبغُرف الَبحر بطاقيُته9451

وأحيانا يقولون« كّيال البحر بطاقيته«
يضرب يف األحمق اجلاهل

َجنازُته9461 ُبقُتل الَقتيل، وِب�سي برْ

يضرب يف اخلبيث املاكر

اآذي   9471 ِرة القا�سي، ما ِبترْ َبقرْ

يقال كسخرية من السلطة ورجالها

ُبقُعدَلك بالُقرِنه وِبحِرَمك اُلبِزه9481

يضرب يف اخلبيث املاكر

بيان، وهِذه ِبذِره من الُرّمان9491 ُبكَره تيجي ال�سُ

يقال للحث على التفاؤل باملولود األول خاصة إذا كان طفلة

ُكل املَراِكب، ول ِتنّبل �َسفينتي9501 برْ

تنّبل: تتبلل يصيبها البلل
يقال كدعوة أو تكريس للفردية واألنانية
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بالد اهلل َللق اهلل، َو�َساع9511

األهل  عن  بعيدا  كان  لو  حتى  الرزق  كسب  على  للحث  يضرب 
والوطن

بالدك اإن �َسّحت، َمّرِيه9521

مّريه: خضراء
يضرب للحث على حب الوطن

َو�ّسع عنها9531 بالد هاَنَتك، ترْ

توّسع: املقصود ارحل
يقال من اجل احملافظة على الكرامة الشخصية. أو يقال لتكريس 

االنهزامية 

قاب9541 ري�ش ُقبرْ توَحه َمرجوَحه، ولأبو برْ ِبلرَْبق َلل�َسررْ

الشرتوحه : املرأة الفوضويه
أبو بريص : حيوان من فصيلة الزواحف، وشكله منفر

يضرب يف حال انقالب املوازين االجتماعية

ِبليق للَفتى، ِلب�ش الأبي�ش يف ال�ِستاء9551

يقال كسخرية من اعتماد األمور يف غير مواضعها الطبيعية

َب�سي على َمهلي، وَبلَحق َرفايقي9561

يضرب يف املتسرع العجول حلثه على التأني

ّلي مِلرَْخّدة مهوَره، ول َبنام َمقهوَره9571 َبَ

مهورة: دموع مهرارة أي غزيرة
يضرب لضرورة تفريغ الكبت الناجت عن القهر وبأي شكل كان 
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 ِبوت الَزّمار وا�سَبُعه ِبلَعب9581

يقال للتأكيد على صعوبة التخلي عن الطبع أو السلوك املتأصل

واب9591 الب اإلِهن اإثرْ َبنات احَلمري اإلِهن َك�سامري، وَبنات ِلكرْ

دلهي  شمالي  التتار  يف  بالد  وكشمير  كشمير  جمع  كشامير: 
واليها ينسب نوع من األقمشة الفاخرة

يضرب كاستخفاف مبن ال تهتم إال مبظهرها. أو يقال لتبيان حالة 
قهر اجتماعي

ّره9601 ِبنرْت احُلَره، َزي الَذَهب يف ال�سُ

يضرب حلث الفتاة على التحلي باألخالق الفاضلة

ه9611 ه، َخوا�سّ ِبنرْت اَلوا�سّ

اخلواّضة: سيئة األخالق
يقال للتأكيد على أن مسلك البنت السيئ مكتسب من مسلك أمها

ت ال�ِستني، َخرج ال�ِسكني 9621 ِبنرْ

يضرب للتشاؤم من املرأة العجوز احلمقاء

ت الَعم بُت�سرُب على ال�سيق والَعازه9631 ِبنرْ

يقال للحث على االرتباط العائلي والزواج من ابنه العم

ت الَعم بُت�سرُب ع اجَلفا، اأّما الَغريِبه ِبدها ِتدليل9641 ِبنرْ

يقال للحث على الزواج من ابنه العم

ت املَليحه، َف�سيَحه9651 ِبنرْ

يقال عندما تصبح الشهرة سببا للمضايقة
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ت الِنِذل ِحّيد َعنها، لو اإنها َكالَبِدر حني ِيطَلع9661 ِبنرْ

حّيد: ابتعد
يقال للحث على اعتماد اجلرأة واإلقدام كمنهاج حياتي

ها9671 ِبنرْت �َستَمت اإمها، وي�ش ِترَتجى َحماترْ

يقال يف حالة العقوق

ِبنُفخ يف ِقرِبه َمقطوَعه9681

يضرب يف الذي يطلب أمرا يصعب حتقيقه

َبني اآدم، طري َبال ِجنحان9691

لتبيان  يقال  أو  مكان.  إلى  مكان  من  شخص  ينتقل  حينما  يقال 
قدرة اإلنسان

ُحك ع اِللَحى9701 بو�ش الأيادي، �سُ

يقال للتأكيد على املسلك االنتهازي

حاِبه9711 بوِكل الَنبي، وِبَغّم�ش بال�سَ

يضرب يف الذي يتستر خلف أمر عظيم وهو يف حقيقته مجرم زنيم

ديه9721 بوِكل الَهديه، وِبك�ِسر الِزبرْ

يضرب للشخص غير الويف والذي يقابل اإلحسان باإلساءة

بوِكل �سوك، وِبرَفع فوق9731

برفع فوق: يرفع ألعلى واملقصود يرفع رقبته أو رأسه أو يطمح أكثر
يقال لوصف سلوك اجلمل. أو يضرب للحث على الطموح. أو يضرب 

كناية عن احلمد والشكر هلل
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بيُنه9741 بوِكل ِمن َعَرق جرْ

يضرب للحث على العصامية

بوخ لرْ�سان، وبول ح�سان9751

بوخ: باخ كلمة سريانية تعني يف األصل تالشي اللون ثم استعملت 
لإلنسان الذي تفسد أخالقه

يضرب للسخرية والتهكم من الذي يكثر من الكالم التافه

ظام9761 ال�ش ِمن ِلعرْ بيت ال�َسِبع ِبخرْ

يضرب للحث على اعتماد القوة والكرم

بيت ال�َسباب َعذاب، وبيت الَبنات َخراب9771

يقال لتبيان مدى املعاناة يف تربية األبناء. أو يقال لتبيان عدم القناعة

ديق9781 بيت ال�سيق، بو�َسع ميت �سرْ

يقال لضرورة الترحيب ولو ضاقت ذات اليد أو ضاق املكان

بيت الظامِل، َخراب9791

يضرب للحد من الظلم واحلث على العدالة 

ثري ع اللي ِبوت9801 بيت الَعنَكبوت، كرْ

يقال للسخرية من الواقع

بيت الَنّتا�ش، ما ِبخال�ش9811

النتاش: أحلرامي أو اللص
يقال للتعريض باللص. أو للتعريض بالسلطة الفاسدة

بيت َبال َمَره، ِمثل البري َبال َدلو9821

يضرب لتعزيز مكانة املرأة
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بيت َرّباين، ما َهَرب وَخالين9831

يقال كمالمة وعتاب رقيق للمرأة التي تقل من زيارة أهلها

َجال، ول بيت مال9841 بيت ررْ

يضرب لتعزيز مكانة الرجل يف البيت

بيت مال ما َرّبى اأطفال9851

يقال لتبيان مدى املعاناة يف عملية تربية األبناء

ر املِدَود قبل الَفر�ش9861 ِبَح�سّ

املدود: املذود هو الوعاء الذي يوضع فيه طعام الدابة 
يضرب يف الشخص العجول الذي يهتم باألمور السطحية أكثر من 

األمور الهامة

ِبرُك�ش َورا الرغيف، والرغيف ِبرُك�ش ُقّدامه9871

يضرب للسخرية من الوضع االقتصادي البائس

�سي احلاِجه9881 بي�سة اجلاِجه، بِتقرْ

يضرب لعدم االستهانة بصغائر األمور

بي�سة اليوم، ول جاِجة ُبكَره9891

يضرب للحث على الواقعية

َره ُم�ش َمنَفَعه9901 ه بني اأرَبعه، َم�سّ بي�سَ

يقال حني يختلف الشركاء

ِبعَمّلوا ِمن الَبحر َمقاثي9911

مقاثي: أراضي مجهزه للزراعة
يضرب يف األحمق الذي يسهل التغرير به. أو النّصاب الذي يوقع اآلخرين يف حبائله
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را�ش مالها9921 ِبيعها برْ

يقال لضرورة االستغناء عن أمر ما ليس فيه منفعة

بيع وا�سرتي، ِبترْكون تاجر9931

بتكون: تصبح
يضرب لتسهيل األمور التي تبدو معقدة يف ظاهرها

َخّلي وِتنَدم9941 بيع واإندم، ول ترْ

يضرب للحث على عدم االحتكار

ِبكَره ال�سيف وِزوادُته َمُعه9951

بكره: يبغض والكره عكس احلب
زوادته: الزوادة هي طعام املسافر

يضرب للتعريض يف البخيل

بني َكوانني ل ت�ساِفر يا َحزين9961

الثاني حيث يكون  األول وكانون  كوانني: هما األشهر كانون 
الطقس باردا جدا

يقال لتبيان طبيعة الطقس خالل هذين الشهرين. أو يضرب لضرورة 
اختيار الوقت املناسب

تاُفه9971 َكُته ع كرْ ّياد و�َسبرْ ِبوت ال�سَ

يقال للتأكيد على صعوبة التخلي عن الطبع أو السلوك املتأصل
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حرف التاء
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تاِجر املَّيه ُم�ش َخ�سران9981

يضرب يف الذي يبالغ يف القول دون استناد إلى منطق علمي

تاِجر بدينار اإ�سمك يف الَبَلد تاِجر، وباألف دينار ِبنِف�سك ل تاآِجر9991

ال تآجر: املقصود ال تهن نفسك
يضرب للحث على القناعة وعدم التفريط بالكرامة الشخصية

وت10001 فان، َبّطَلت النا�ش مترْ تاَجرنا بالكرْ

الكفان: جمع كفن وهو رداء امليت
يضرب للسخرية من الوضع االقتصادي الفاسد

ّبح بالأجرود10011 ّبح بالقرود، ول ِتت�سَ ِتت�سَ

االجرود: الذي ّخف شعره لدرجة كبيرة
يقال للسخرية والهزء من الرجل األجرودي 

جِتري َجري الَغزال، غري َن�سيَبك ما ِبتنال10021

يضرب للحث على القناعة

َتت ال�َسواهي، َدواهي10031

السواهي: جمع ساهي وهو من يقوم بعمله سرا
يضرب يف اخلبيث الذي ميارس أفعاله سرا

َتت اللّفه، قرود ِملرَْتّفه10041

وأحيانا يقولون «ليرات« بدل «قرود«
اللّفه: العمامة وهي غطاء للرأس ويستخدمه يف العادة رجال الدين

ملتّفه: مربوطة 
ليرات: جمع ليرة وهي قطعة نقد تركية 

يضرب لالستخفاف يف الذي يتستر خلف أمر عظيم
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تراب ال�سيف، ِبنَفع يف ال�ستاء10051

يضرب للحث على التوفير وعدم اإلسراف

ِت�سَحك ع املوج َيّلي َمرَكَبك عامي؟!10061

يضرب يف الذي يدعي أمرا ال يستطيع حتقيقه أو يضرب للمزايد

َتعال يا ِم�سِند احليَطه10071

مسند: الذي يسند والسند هو املعاضد واملوآزر
يقال للسخرية من الذي يكثر القول بال فعل

َتعب احُلر، ُمر10081

يقال لتبيان معاناة الكادح 

�َسن ِمن الَدوا10091 َتغيري الَهوا، اأحرْ

يضرب للحث على عدم العزلة. أو يقال كنصيحة صحية

ط اجِللد10101 َفّظى القرد، مَلَعرْ ترْ

تفّظي: تفرغ
ملعط : لسلخ 

يضرب لتبيان مدى استغالل وقمع السلطة الظاملة

ها10111 ِبه واإنرْ�َسَلق ِثمرْ حَكت الَقحرْ َقاَتَلت الِبنت واإمها، و�سِ ترْ

انشلق: فتح على مصراعيه
يضرب للحث على االرتباط العائلي

َقّطَعت10121 تَقّلَدت الدوِده َللرَْحّيه، اإترْ

يضرب للحث على تكوين شخصية مستقلة
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َنّيه10131 يب برْ ِتكرَب احَلّيه، ول جترْ

يضرب لعدم الثقة باإلناث

َره، بور10141 ِتِلم ُبكرْ

تلم: ما يشقه احلّراث يف ذهابه ملرة واحدة
يضرب للحث على عدم تأجيل األمور والقيام بها يف أوقاتها

مَتّنى الري جَلاَرك، ِبت�سوُفه ِبدياَرك10151

يضرب للتأكيد على بناء عالقات ايجابية مع اآلخرين 

مَتّنيَتك ن�سيب، ول َقرابه10161

يضرب لضرورة االبتهاج للعالقات اجلديدة اخلالية من املصلحة

ِتنعى الدار َعّلي َبناها10171

تنعى: تفقد عزيزا لديها
يضرب يف حالة الثورة العارمة ضد الواقع الفاسد

تيتي تيتي، ِمثل ما ُرحتي ِمثل ما جيتي10181

تيتي: لفظ أطلق للسجع
يضرب يف حالة خيبة األمل
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حرف الثاء
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ِت َنّقَلت، ما َبّقَلت10191 ُثُقبرْ

ثقبنت: الثقبة هي مؤخرة الشخص
نّقلت: تنقلت

بّقلت: مؤنث بّقل أي جمع عشبا يؤكل
يضرب للحث على التخصص يف العمل

ثالثه ِبتَخبو�ش: احُلب واحَلبل والركوب على اجَلمل10201

يضرب يف الذي يعتقد أن أموره تسير بالكتمان وهو مكشوف للعيان

َتاب الدار، واملَرا، والَفر�ش10211 عاب: عرْ ثالثه كرْ

كعاب: بلفظ الكاف جيما تركية بثالث نقاط هي عظام تؤخذ 
من قوائم الغنم بعد طبخها

يقال للتفاؤل والتشاؤم أيضا من هذه األمور الثالثة

ثالثه ما ِبنطاقوا: الَطق، والَنق، والَبق10221

ما بينطاقوا: ال ميكن احتمالهم
الطق: صوت وقوع احلجر على احلجر
النق: تكرار احلديث عن السلبيات

البق: حشرة مزعجة تتغذى على دم اإلنسان
يقال للتشاؤم من هذه األمور الثالثة

ُثلثني ال�سداد َمراجل 10231

الشداد: الشدائد
يضرب للحث على حتدي احملن والشدائد واالنتصار عليها

ُثلثني الَولد َلاُله10241

يقال تنصرا لعلم الوراثة. أو يقال لتعزيز الروابط العائلية

َلقه؟10251 َقم، وِمعرْ ِثم اأجرْ

أجقم: مائل
يضرب للسخرية يف الذي يضع نفسه يف غير موضعه احلقيقي
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حرف اجليم
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جابوا اِليل َتيحذوها، قام الفار َمد ِرجُله10261

وأحيانا يقولون «مد إيدو« بدل «مد رجله«
تيحذوها: حتى يضعوا لها حذوة يف بواطن قوائمها، واحلذوة عبارة 
عن معدن من احلديد يوضع يف أطراف بطن قدم الدابة خوف موت 

اجللد، وتوضع احلذوة فوق باب الدار توقيا من احلسد
أو  بها  القيام  باستطاعته  ليس  بأمور  نفسه  يقحم  الذي  يضرب يف 

حتقيقها أو حتى حتّملها

َرت10271 َرت، ع را�سها َدفرْ َجاِجه َعفرْ

وأحيانا يقولون «جاجه حفرت ع راسها َعْفَرت«
عفرت أو دفرت: نثرت التراب

يضرب يف الذي يقع يف شر أعماله

جار ال�سوء ا�سرب عليه10281

يضرب من احل احلرص على تواصل العالقات االيجابية مع اجليران 
حتى لو كانوا سلبيني

جارك القريب، ول اأخوك لبعيد10291

يضرب من اجل احلرص على تواصل العالقات االيجابية مع اجليران

جايبو يا عم، وانا ِم�ستهيه10301

يضرب يف الذي يهدي هدية من غير رغبة

َبال الُكُحل، ِتفنيها املَراِود10311 جرْ

املراود: جمع مرواد وهو عبارة عن قطعة خشبية صغيرة تؤخذ من 
خشب الزيتونوتستخدم لوضع الكحل يف اجلفون

يضرب للمسرف املبذر
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َجبل ع َجبل ما ِبلتقوا، َبني اآدم ع بني اآدم التقوا10321

يضرب للحث على عدم القطيعة بني الناس

ُجحا َجاُبه وُجحا اأكلو10331

يضرب يف الذي يهدي هدية ويكون املستفيد الوحيد منها

ُتطرد خيل10341 َحا�ش، ما برْ جرْ

تطرد: تهزم 
يضرب لالستهانة بشخص يدعي أمرا ليس أهال له

َكبو، ول َغزال ِيطاِرد10351 َجح�ش اأررْ

يضرب للحث على القناعة

ِجِدي ِبّدو ِيلرَْعب برا�ش تي�ش10361

يضرب يف الذي ينوي اإليقاع مبن هو أوعى وأدرى منه. أو يضرب يف 
االنتهازي الذي تنكشف أالعيبه

ه10371 بي�سَ َجّرب �ساحَبك يوم اَلمي�ش برْ

ويسمى  نيسان  شهر  من  األول  اخلميس  يوم  املقصود  اخلميس:  يوم 
«عيد النيروز« عند الفرس، و«شم النسيم« عند املصريني آو «خميس 
البيض« يف فلسطني، ومن مظاهره اقتصار الطعام على البيض بعد 

سلق كمية كبيرة منه وتلوينه. 
يضرب لضرورة اختيار الصديق بعد اختباره

َجّقم10381 َقم، وِبترْ اأجرْ

الشخص  على  يطلق  لفظ  واألجقم  ميالن،  فمه  يف  من  أي  أجقم: 
شديد العناد والطغيان

يضرب لالستخفاف يف الذي يصر على عناده وهو خاطئ 
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َبا�ُسه10391 َجكاَره يف الَطهاَره، �َسخ يف لرْ

جكاره : أي مناكفة
يضرب يف احلمق

َره10401 َجَمل، وَخّلف َبعرْ

يضرب يف الذي يدعي أمورا كثيرة ويفعل أفعاال تافهة ومخالفة ملا 
يدعي

جميلرَْتك ع حاَلك10411

جميلتك: التجمل هو فعل اخلير واملعايرة بعدها
يضرب يف الذي يّعير اآلخرين بفعل لم يقدمه

َعباه، وارميها يف دار الغناه10421 َجّوز ِبنَتك برْ

بعباة: العباه هي رداء يلبس فوق املالبس وهو لباس مشايخ البدو أي 
زعمائهم

الغناة: الغني
يقال لتفضيل زواج البنت من رجل ثري

َجّوز ِبنَتك باديك، اإنرَْدها بِتجيك10431

يقال لتفضيل رضاء األهل عن زوج االبنة

تاح ِمن َبالها، اأَجتني واأربَعه ِمن َوراها10441 َجّوزت ِبنتي َلررْ

يضرب يف الذي يعتمد احللول املؤقتة ويقع يف شر ذلك

جوِزك على ما َظّريِتيه، وابِنك على ما َرّبيِتيه10451

ظّريتيه: عودته 
يقال للمرأة كتوعيه لتوجيه مسلكها داخل بيتها
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جوِزك َقِبل َربك10461

يضرب لضرورة احترام وتقدير الزوج بالنسبة للزوجة

جوِزك ِون راد اهلل10471

ون : وإن
راد: أراد

يضرب لرفض التسلط والقهر االجتماعي

ها، وع�سيقها ِبَجرِجرها10481 ها ِبَدِبررْ جوزرْ

بجرجرها: جرجر الشيء أي سحبه بقوة واملقصود هنا افسد حياتها
يضرب يف حالة فساد األوضاع االقتصادية من خالل سوء اإلدارة

عزوها10491 ها، برْ جوزرْ

بعوزها: بحاجتها
تبادل  لضرورة  بقال  أو  البيت.  يف  األمر  صاحبة  املرأة  يف  يضرب 

االحترام بني الزوجني

ِهرقوا10501 ِفلقوا، وُكلوا لِتنرْ جوعوا لِتنرْ

لتنهرقوا: حتى تنهرقوا أي يصيبكم اإلسهال
يضرب لضرورة االعتدال يف املسلك

عاد َبّطالت10511 َجياب َبنات، ول قرْ

العمل  على  للحث  يضرب  أو  باألطفال.  التفاؤل  لضرورة  يضرب 
واإلنتاج مهما كانت العائدات

جينا نرَْعّدلها، َقَلعنا عينها10521

وأحيانا يقولون «جينا ْنَكّحلها، قلعنا عينها«
يضرب يف حالة فشل األمور بسبب خطأ غير مقصود
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كي، لرْقيت ِمني ِيبكي10531 جيت اأ�سرْ

يضرب لتهوين املصائب

عني اأتاريك َعّيان10541 جيَتك يا َعبد املُعني تا ترْ

عّيان: مريض، واملقصود بحاجة للمساعدة
يضرب عند اخلذالن

جيزة َجّوزتك، وبِخت منني اأجيب10551

يضرب للفاشل
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حرف احلاء
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َمك، ظاملَك10561 حاكرْ

وأحيانا يقولون «حاْكَمك الطَمك«
الطمك: اللطم هو الصفق على اخلد

الثورة  جذوة  لتهميد  يقال  أو  السلطة.  غطرسة  تشتد  حينما  يقال 
والتسليم باألمر الواقع

حاِمل َدُمه ع َكُفه10571

يضرب يف الذي ال يهاب املواجهة حتى لو كان ميزان القوة يف غير 
صاحلة

نَعه، حامي َقلَعه10581 حاِمل �سَ

يضرب للحث على العمل احلريف

حاميها، حَراميها10591

يضرب عند فساد السلطة

وال10601 بال احُلكومة طرْ حرْ

تفسد  عندما  يقال  أو  البيروقراطي.  العمل  سلبية  لتبيان  يضرب 
أجهزة السلطة اإلدارية

ِحب َحبيَبك، َلو اإنو َعبد اإ�سود10611

يضرب لضرورة الوفاء واإلخالص يف العالقات االجتماعية 

بَعه، وطالَعه ع اجَلبل توِخد َدوا للَحبل10621 عه وع ِكتفها اأررْ ِحبله وُمر�سِ

يقال لتحديد النسل

َخراه10631 َحبني َحبيبي، وَخ�سني برْ

خصني : أكرمني
يضرب عند اخلذالن
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ني ِول َبوت، ِهّي مِلرَْحّبه ِبالرَْنّبوت10641 ِحبرْ

النبوت : عصا رفيعة
يضرب يف الذي ال يؤمن اال بالقوة لتحقيق أهدافه

َحّبوا اإبنُهم، َبَلعوه10651

يضرب يف الذي يسيء استخدام العاطفة فتنقلب إلى الضد

واري10661 ِحب وداري، واأبُغ�ش ورْ

داري: ال تظهر
واري: اخيف

يقال  أو  العاطفة.  وراء  االنسياق  وعدم  االتزان  لضرورة  يضرب 
لتكريس الدبلوماسية

َحّبونا الزغار، وَبغ�سونا الكبار10671

تقوله احلماه حينما تسوء العالقة مع ابنها أو مع زوجته. أو يقال عندما 
يتخالف املنطق مع الواقع

َحبيبك اللي ِبتّحب، ولو كان ِدب10681

يضرب لتأكيد الثقة يف العالقات االجتماعية

فَلك ع الَغلط10691 َحبيَبك ِبِعّدلك َزلط، وَعّدوك واقرْ

زلط: احلصو الصغير وخاصة املتواجد قرب الشواطيء 
يضرب لضرورة متييز الصديق من العدو يف العالقات االجتماعية. أو 

يقال عندما يقع احدهم يف مكروه وال يجد من يساعده

َحبيبي، يا اللي ناِفعني10701

يضرب يف الشخص النفعي
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حّتى ِلكالب ِبتعي�ش10711

يضرب كتحريض للثورة على الواقع الذي تسيطر عليه سلطة قمعية

َحجر ع َحجر، ما ِبّرن10721

برن: الرنني هو صوت ارتطام معدنني ببعضهما 
لها  التي  اجلّدية  األمور  أو  املفيدة  باألمور  التعامل  لضرورة  يضرب 

قيمة كبيرة. 
أو يقال لضرورة انتقاء األصدقاء الذين يعودون بالنفع

ِحّجة ال�سيف، ثالث ِتّيام وثلث10731

حّجة: احلّجة هي عقد بيع األرض واملقصود هنا العرف والعادة
يضرب يف الضيف ثقيل الظل الذي يتجاوز حدود اللياقة. أو يضرب 

يف الذي يستغل العرف االجتماعي 

راِثه ع َقدميه، اأ�سَرف ِمن �سيد ع ُرُكبتِيه10741 حرْ

يضرب للحث على حفظ الكرامة الشخصية

َحرامي الدار، َكّيع ميت حار�ش10751

كّيع: أحبط
يضرب لضرورة احلرص واحلذر يف العالقات االجتماعية

بوَعه10761 دوها ال�سرْ بوَعه، وَح�سَ َحرثوها ال�سرْ

يضرب كتحقير ملن يجني ثمار تعب غيره. أو يضرب يف الوصوليني 
االنتهازيني

جال ما ِبت�ستحي ِمن الرجال10771 ّفني، وِبنت الررْ ُحّرة الزين مِت�سي بني �سَ

حّرة الزين: حّرة اجلمال، واملقصود الفتاة اجلميلة احملافظة على شرفها
يضرب لتأكيد الثقة باألنثى ولتحقير من يعزلها اجتماعيا
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َع�ساُهم يا�سمني10781 َحزانى وَطفرانني، وا�سرتوا برْ

يضرب كاستخفاف باألحمق الذي ال يعرف حاجته األساسية 

�ساب ال�َسرايا10791 �ساب الَقرايا، ُم�ش ِمثل حرْ حرْ

القرايا: جمع قرية، واملقصود هنا أفكار عامه الشعب
حساب السرايا: أفكار السلطة، واملقصود انظمه وقوانني السلطة

يضرب حني تفشل التقديرات التي قدرت يف أمر من األمور
أو يضرب للتاكيد على الهوة القائمة بني السلطة والرعية

ِح�ش َمدا�ش، وما يف نا�ش10801

حس: صوت
مداس: حذاء

يضرب يف الذي يقول ما ال يفعل

واِله10811 �سانني ما ِبرِتبطوا على طرْ حرْ

ما برتبطوا: ال يربطان
طواله: مذود

يضرب يف حال تعدد القيادات

اُفه، وَبّيو ما �سافه10821 رنا حلرْ َح�سّ

أو يضرب يف  يرى طفله.  أن  قبل  زوجها  فقدت  التي  الزوجة  تقوله 
الذي ال يجني ثمار تعبه بغير اراده منه

�سيح وبقول يا وطني10831 ُحط الُبلُبل يف َقف�ش َذهب، برْ

يقال للتأكيد على حب احلرّية 

تو10841 َرط من الال اإل اإبن اأخرْ ُحط الَعد�ش وانُفخ ِتُته، ما اأظرْ

اظرط: املقصود أسوأ وأتفه
يقال لتبيان أن السلوك االجتماعي هو أيضا وراثي
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ُحط الفا�ش بالرا�ش، ما يف َخال�ش10851

وأحيانا يقولون «وِقع« بدل «حط«
يضرب حينما ال يكون هناك مفر من مواجهه أمر ما

ُحط را�َسك بني هالرو�ش، وقول يا َقّطاع الرو�ش10861

يضرب للحث على عدم الشذوذ واخلروج عن رأي اجلماعة. أو يضرب 
لتبرير اخلضوع وعدم التحدي

ُحّطني يف الَينبوت، وارُك�ش يا ابن الَقحِبه َلّنك متوت10871

الينبوت: املرعى
يقال لتبيان مدى مشاكسة الغنم السمار. أو يقال يف حالة املشاكسة 

والتمّرد

بيَعه طول ذيل، ونام يا ابن عيني10881 ُحّطني يف ررْ

ربيعه: ربيع واملقصود منطقة خضراء
يقال لتبيان مسلك البقر. أو يقال لكسب الثقة

بيَعه طول �سري، ودير بالك الذيب يوكلني10891 ُحّطني يف ررْ

سير: حزام يوضع على اخلصر
يقال لتبيان خصائص الغنم البياض. أو يقال لكسب التعاطف

حّطوا النوريه ب�سبع ق�سور، عن كارها ما تغريت10901

النوريه: مؤنث نوري والنّور جماعة ال تؤمن بوطن ذا سيادة
كارها: عملها وحرفتها واملقصود عادتها

يضرب عند حتكم العادة بالسلوك

ر الفار، َخّرب �َسد ماأرب10911 َحفرْ

يضرب لعدم االستهانة بصغائر األمور الن خطرها كبير فيما لو أغفلت
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فِنه10921 َحفِنه، ول ال�سَ

حفنه: مقدار ما يتسع له باطن الكف
الصفنه: املفاجأة من الصدمة واعتماد الصمت املطبق

يضرب للحث على القناعة يف اكتساب الرزق حتى لو كان ضئيال

ّحك ل، َبّحكَلك10931

يضرب للتأكيد على النفعية

َحلق الباب، ِبحمي من الكالب10941

حلق الباب: العوارض اخلشبية التي يثبت بها الباب
يضرب لضرورة اعتماد احلرص واحلذر

َحالة ال�ّسب، �سيجارُته10951

حالة: جمال
يقال لالعتقاد بأن التبغ مكّمل للرجولة

ي�ش10961 ِحلم اجَلعان، عرْ

يضرب لتكريس الواقعية منهج حياة

ِحلوه من َحالوتها، وماِلح من َعفاِنتها10971

يضرب عندما يتطابق املظهر مع اجلوهر

َحليمة ِرجَعت لعاِدتها الَقدمِيه، واملرَْخّبى َبندوق10981

يضرب  أو  عنها.  التوبة  بعد  سيئة  عادة  إلى  يعود  الذي  يف  يضرب 
للتأكيد على نزع الثقة بسيئ املسلك

َحّني كعبك، و�سوف َبخَتك10991

حّني: ضع احلّناء واحلناء مادة تستعمل لصبغ اجللد و الشعر
يضرب كسخرية من اليائس.أو يقال لضرورة العمل وعدم االتكالية 
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َرط، قال َحّملوين الثانيه11001 َحّملوه َعنِزه �سَ

وأحيانا يستبدلون «عنزه« «ببطيخة«
يضرب يف العاجز املكابر

َحيا الزلم ِبَوّرث الَفِقر، وَحيا الِن�سوان ِبَوّرث التعاري�ش11011

حيا: خجل
الزالم: الرجال

التعاريص: الزنى
يضرب يف اخلجول حلّثه على اعتماد املواجهة أسلوبا معيشيا

ِحِيل الن�سوان، َغلَبت ِحَيل الغيالن11021

وأحيانا يقولون «الشيطان« بدل «الغيالن«
حيل: جمع حيله

الغيالن: جمع غول وهو احد املستحيالت الثالثة عند احلرب
حفظ  لضرورة  يضرب  أو  الرجل.  على  املرأة  تنتصر  حني  يضرب 

املهابة لألنثى

حيلة ال�ّسب، يا رب11031

يضرب كتبرير للعجز عن تقدمي املساعدة

حيلة اإمي، َخرَزتني ووَدعه11041

حيلة امي: املقصود ما متلك أمي
خرزتني: مثنى خرزه

ودعه: من أنواع األصداف البحرية
يقال كتعبير عن عدم امتالك الثروة
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َخّبى11051 َحّيه من ِتت ِتب، بُتقُر�ش وبِتترْ

        وأحيانا يقولون «مثل حّيه التنب، بتقرص وبتتخّبى«
       حّيه: أفعى

       تنب: صغير قش عيدان القمح والشعير
       بتقرص: تلدغ

       يضرب يف اخلبيث الذي يعتمد أسلوب املداهنة لتحقيق غدرة
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حرف الاء
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خاف من الَغَرق، بِتغَرق11061

يضرب للحث على عدم تهويل األمور

ُخبز الَبخيل، ِبّطيب الَظِهر11071

بّطيب: يشيف من اآلالم
يضرب كتحريض الستغالل البخيل

َغّم�سه بالدم11081 ُخِبزتو، مرْ

خبزتو : لقمة عيشه
مغّمسه : مبلولة بالشراب

يقال لتبيان مدى معاناة الكادح

ُخبز وزيت، َعمارت البيت11091

عمارت: عمارة وهي بناية ذات عدة طوابق، واملقصود املئونة الضرورية
زيت: هو زيت الزيتون

يقال لتبيان أهمية اخلبز والزيت

َخّبي ِقر�َسك لرْبَيظ، َليوَمك لرْ�سَود11101

خّبي: خبئ واملقصود وّفر
قرشك: القرش قطعة نقدية 

لبيظ : األبيض
يضرب للحث على التوفير وعدم التبذير

ُلقِمتكي11111 ِخدِمترْكي، برْ

خدمتكي : خدماتك
بلقمتكي: بأكلك واملقصود أن عملك هو سخرة باإلجبار

يضرب كتحريض ضد الظلم الناجت عن االستغالل
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ّخد مّعود ع اللطيم11121

مّعود: معتاد على
اللطيم: من اللطم أي الصفق على اخلد

يقال لتبيان حالة العجز يف مواجهة الظلم واالستبداد

ُخد من زوان الَبلد، ول توِخد من قمح اجَللب11131

خد: املقصود تزوج
زوان: بذور األعشاب

اجللب: جلب الغنم أي عرضها للبيع يف السوق واملقصود هنا الغرباء
يضرب كّحث على االقتران ببنات البلد

ُخذ الأ�سيله، ولو اإنها ع َح�سريه11141

خذ: املقصود تزوج
األصيلة: ذات األصول احلميدة

خيوط  من  تصنع  وحديثا  القش  من  مصنوع  بساط  حصيرة: 
بالستيكية

يضرب لضرورة االرتباط باجلوهر االيجابي لألمور

ُخذ الرجال، بهّباتها11151

خذ: املقصود اعتمد على
بهّباتها: هّب أي اشتعل واملقصود عند حماسها

على  للحث  يقال  أو  للعمل.  املناسب  الوقت  اختيار  يضرب لضرورة 
االنتهازية

ُخذ بنت َعّمك، بُت�سرُب ع احَلفى واجَلفى11161

احلفى واجلفى: شظف العيش واغتراب الزوج
يضرب لتأكيد التواصل بني األهل واألقارب
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ُخذ فالها، من اإطفالها11171

فالها: الفأل ضد الشؤم أي التفاؤل
يضرب لضرورة التفاؤل باألطفال ومرحلة الطفولة

ُخذها بنت خري، ولو اإيدها ِبت�ّسِخم حيط11181

بنت خير : املقصود بنت نسب محمود
بتّسخم: تسّود
حيط: حائط

يضرب لضرورة التعامل مع اجلوهر االيجابي لألمور

ّحق 11191 تبوَدر برْ ه ولو اإنها جَمنوِنه، ع ال�َسمَره اهلل يعيَنك بترْ ُخذها بي�سَ

طحيَنك 

خذها بيضة: تزوج بيضاء البشرة
تتبودر: البودرة عملية وضع مساحيق التجميل على الوجنتني

بّحق: بثمن
يقال لتفضيل الزواج بالفتاة بيضاء البشرة. ويقال يف حالة التنافس 

رار الواد11201 راَره ِمن �سَ لد، ولو �سَ ُخذ َهديه َلِلورْ

        للوالد : لألوالد
       صرارة: حجر صغير احلجم

       يضرب للتأكيد على ضرورة التعاطف مع مرحلة الطفولة

ُخّراف ِثنتني، َخّربوا بيتني 11211

خّراف: حديث
ثنتني: املقصود امرأتني أو فتاتني

يضرب للتأكيد على ممارسة سلبية ناجتة عن االستغابة والنميمة
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ّري11221 ّري، َمك�سي ِول عرْ ّري خرْ خرْ

خري: املقصود الشخص التافه
مكسي: عكس عاري

عّري: عاري
يضرب لتبيان أن العيوب ال ميكن اخفائها

َخزين ال�سيف، ِبنفع لل�ستا11231

يضرب للحث على التوفير وعدم اإلسراف

َندمت11241 َدللت، َفلّتوها ترْ َخطبوها ترْ

فلّتوها: اعرضوا عنها
يضرب يف مساوئ عدم القدرة على اتخاذ القرار

تّنط11251 َخّطية الُقط، ما برْ

خّطية: اخلطيئة املرتكبة
اخلطيئة  مرتكب  سيصاب  هنا  واملقصود  القفز  هو  الّنط  بتّنط: 

مبثلها أو أكثر منها
يضرب يف الذي يتسلط على من اضعف منه

ُتخُزق يف الزوايا 11261 َخّطية الَوليا، برْ

الواليا: جمع ولّية مؤنث وّلي وهو القديس، والولّية لفظة تطلق على 
األنثى كتقديس لها

تخزق: تثقب
يضرب لوجوب احترام األنثى

ّوزات11271 َ َخلف البنات من املُتعبات، ولو اإنهن عراي�ش جمرْ

خلف: إجناب
يقال لتفضيل الذكور على اإلناث
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َخلّفَتك، ون�سيتك11281

خلّفتك: أجنبتك
يضرب للحد من االتكالّية

، َفبي�سي واإ�سّفري11291 َخاللك اجَلورْ

خاللك: صفى لك
فبيضي : ضعي البيض

اصّفري: انضجي نضجا كامال
أو  ذلك.  جراء  نفسه  ويهلك  الشخصية  احلرية  يستغل  ملن  يضرب 

يضرب للعابث

وم الُظهر11301 ّخاله ي�سوف جنرْ

ّخاله: أرغمه
يضرب يف الذي يعتمد القهر االجتماعي والتسلط ضد شخص آخر

ّخلف املَلعون َكلب، ِطلع اأجَن�ش ِمن اأباه11311

ّخلف: أجنب
يضرب لتأكيد عدم الثقة بسيئ السلوك وخلفته

�ساب11321 �ساب، َليوم حلرْ ّخلي حلرْ

ّخلي: اترك أو اّجل
حلساب : املقصود الديون املالية

حلساب : املقصود يوم احلساب، وهو يوم القيامة
يقوله املماطل يف دفع ديونه 

َكب �ساير11331 ّخلي املررْ

ساير: سار أي مشى
يضرب يف الذي يتدخل يف أمور ويعيق تنفيذها
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راُره، َتتيجيه اأ�سعاُره11341 ّخلوا الزيت يف جرْ

جراره: جمع جره
تتيجيه: حتى تأتيه

يضرب للمتسرع حلّثه على التأني

ِخلي امليدان، حلميدان11351

خلي: أصبح فارغا
امليدان : ساحة النزال أو ساحة السباق

يضرب يف الذي يستغل فرصة غياب من يدحض أقواله ويقاومه

�سرتيه 11361 َخوابيه، تاييجي مرْ ّخلي الُقطني برْ

القطني: مجفف التني
خوابيه: جمع خابية وهي مخزن البيت قدميا

تاييجي: حتى يأتي
يضرب للمتسرع حلّثه على التأني

ّخليك َزَرم، وَكَرم11371

ّخليك: كن
زرم: تعتمد على اجلدية يف العمل أو الرأي

يضرب لتحديد مسلك اجتماعي مرغوب فيه

ّخليكي يف بيتك ِقرده، واطلعي ِعند النا�ش َورِده11381

يقال حلث املرأة أن تكون الئقة املظهر خاصة خارج بيتها

�َسّني، واأبات ِمتهّني11391 ّخليني ع مرْ

مّسني: جنوني
يضرب للحث على الثقة بالنفس
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ّخليها ع اهلل11401

يقال عندما يشتد القهر االجتماعي

ّخليه ِي�سَرب الَبحر11411

يضرب للتحدي

َوّراد 11421 َجِح�ش  واإنك  �سوفك،  تا  َوراك  اأرُك�ش  يب  وِمت�سّ �سيخ  ّخمنَتك 

توفك وِمّدبِره كرْ

خمنتك: اعتقدت انك
شيخ : املقصود هنا رجل ذو مكانة رفيعة

متّصيب: مشتقة من صبي واملقصود انك شاب يف مقتبل العمر
وّراد: مهاجم واملقصود انك جحش مهاجم وهي لفظه استخفاف

مّدبرة: متهدلة نتيجة اليأس واحلزن
يضرب لالستخفاف من شأن من ادعى عكس ما هو

ُخذ ما َتَي�ّسر، واتِرك ما َتع�ّسر11431

يضرب ملن يبغي األمور صعبة املنال وهو غير قادر على حتقيقها

ُخذ من اللي كان له، ول توِخد من اللي �سار له11441

صار له: املقصود أصبح عنده
يضرب للحذر من التعامل االقتصادي مع شخص أصبح ثريا بعد أن 

عانى من الفقر طيلة حياته

ُخذ من عبد اهلل، واتّكل على اهلل11451

عبد اهلل: لقب كل مسلم
يضرب لضرورة تبادل الثقة بني الناس
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خو�ش املّي ب�سواِرب غرَيك11461

وأحيانا يقولون «قيس« بدل «خوض«
قيس : احسب املسافة

خوض: املقصود اقطع تيار املاء
يضرب لضرورة احلذر. أو يضرب كدعوة لالنتهازية

ماِجه11471 يار الزاد: جاِجه وكرْ خرْ

خيار الزاد: أفضل أنواع الطعام
كماجة: رغيف اخلبز

يقال لتبيان فوائد اخلبز والدجاج

َخّيال حِل�سان، ح�سان11481

خّيال : من يقود اخليل
يقال لتأكيد اعتماد اجلرأة والقوة يف مواجهة األمور الصعبة

َخري الرّب، عاجُله11491

خير: املقصود أفضل
يقال لضرورة تنفيذ األمور الضرورية وعدم التأجيل

تَبعها فر�ش11501 خري املال: َفَر�ش يف َبطنها َفَر�ش، وترْ

يضرب لتفضيل البنون على املال
لقى11511 َخرٍي ِتفَعل، �َسٍر ترْ

يضرب يف الذي يقابل اإلحسان باإلساءة

ري، ُدخاَنك ِبعمي العينني11521 خريرْ ما ِمّنك خرْ

يضرب ملن ال خير فيه وال يكف أذاه عن اآلخرين
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�ساك ِبعمي الطري11531 ري، فرْ ري ما مّنك خرْ خرْ

فساك: أي إخراجك للريح
يضرب ملن ال خير فيه وال يكف أذاه عن الزاخرين

جى حماتها11541 ريها يف اإمها، واي�ش ِترترْ خرْ

يضرب يف التي ال تستطيع التأقلم مع حياتها اجلديدة بعد الزواج
أو يضرب يف الذي ال يستطيع التعامل مع األمور اجلديدة التي تواجهه

تِلف وَخطره بترْعِرف11551 ريها يف غريها، َخطره بترْ خرْ

خطرة: مّرة من املّرات
يضرب للتأكيد على أهمية اخلبرة

يط الَك�سالِنه باع11561 راع، وخرْ َره ذرْ يط ال�ساطرْ خرْ

وأحيانا يقولون «املعّدلة« بدل «الشاطرة« و«املايلة« بدل «الكسالنة«
املعّدلة : الشاطرة، املجتهدة يف عملها ولها معرفة ودراية بالعمل

املايلة: هي الكسولة أو احلمقاء التي ليس لها دراية بالعمل
وعظمة  السبابة  اإلصبع  بني  املسافة  طوله  شعبي  مقياس  ذراع: 
هذا  ومعدل  استقامته  على  ممدودا  الذراع  يكون  حينما  الترقوة 

الطول حوالي ثمانية وستون سنتمترا
لتمييز  أو يقال  الرعناء،  أو  يضرب للسخرية والتهكم من األرعن 

اإلنسان العاقل

خيلنا ُتطُرد، خيلرُْكم11571

يضرب عند التحدي
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191 من اخلابية

حرف الدال
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دار مِلرَْهّتلني ِخرِبت َقِبل دار الظاملني11581

ملهّتلني: غير احلريصني
يضرب للحث على احلرص واحلذر

داره ع �ّسط الَبحر11591

يضرب يف الشخص الضعيف الذي يدعي القوة. أو يضرب لتبيان قوة 
وجرأه شخص ما

داِرِهم، ما ُدمت يف دارُهم11601

داِرِهم: ال تعارضهم القول أو الفعل
دارُهم : بيتهم

يقال كدعوة لالنتهازية. أو لتكريس الذل واخلضوع. أو يقال لعدم التطفل

ُدخان يعمي، ول َبرد ُيقتل 11611

يقال يف حالة تقبل أمر سيء من اجل رد أمر أسوأ 

ِرفنا َع�ساكم ِمن َع�سا حمارُكم11621 �سارُكم، وعرْ َدخلنا دارُكم و�ُسفنا فرْ

فشاركم: كذبكم
يضرب يف املدعي املغرور

خول احَلّمام، ُم�ش َزي خروُجه11631 درْ

يضرب للمقارنة بني وضعني مختلفني

يب11641 َودي ما جترْ بيب، ترْ َدررْب زرْ

زبيب: مجفف العنب
يقال للمسافر حينما يكون غير محبوب أو غير مرغوب فيه. 

أو يضرب يف الضيف ثقيل الظل
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َدَرِجه َدَرِجه، بيت اهلل بالَفَرِجه11651

بالفرجة: أي ستفرج
يضرب للمتسرع العجول يف اكتساب رزقه

ِدرَهم عافيه، ول بيت مال11661

عافية : صّحة
يقال لضرورة االعتناء بالصحة اجلسدية وتفضيل ذلك على املال

ِد�ّسوين، ول ِتن�سوين11671

دّسوني: احشروني أو ادخلوني يف موضعكم
يضرب للتهكم من املتطفل

َد�ّسَرت جوزرْها يف الدار َمدود، وراَحت ِتنعى على »اأبو عّبود« 11681

دّشرت: تركت بإهمال
ممدود: ممدد أي طريح فراش

للمستهتر  يضرب  أو  مسلكه.  يف  املتناقض  الشخص  يف  يضرب 
بشؤون نفسه وبيته

ُدق املَي، ِهّيه َمي11691

وأحيانا يقولون «تظل« بدل «هّيه«
يضرب ملن يطلب أمرا مستحيال

َدق ع الطا�ِسه، األف حّلا�ِسه 11701

دق : طرق، واملقصود هنا استفاد
الطاسة: وعاء نحاسي واملقصود هنا طاسة الرجفة وهي وعاء نحاسي 
صغير مكتوب خارجها وعلى جدرانها الداخلية آيات قرآنية، متأل 
باملاء ويشرب منها اخلائف لالعتقاد بان ذلك يعيد له توازنه وخاصة 
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بالنسبة لألطفال
حّلاسة: حلس أي تذوق قليال من الشيء واملقصود هنا ارتشى أي اخذ 

رشوة
وخاصة  ما  مجتمعا  الرشوة  تسود  حينما  والتهكم  للسخرية  يقال 

أجهزة السلطة الفاسدة

َدلّعناه، ِخري يف الباطيه11711

الباطيه: وعاء يستخدم للعجني
يضرب للحث على ضرورة التوجيه يف العملية التربوية

َدِلل ع حاجَتك، برِتَخ�ش 11721

دلل: اعرض للبيع يف املزاد العلني
يقال كقاعدة اقتصادية تنسجم مع قاعدة العرض والطلب. أو يقال 

ملن يريد حتقيق أمر ما بأي شكل وبأسرع طريقة

َدّمك، �َسّمك11731

دّمك: املقصود هنا أقاربك
سّمك: قتلوك بالسم

يقال كتحريض ضد زواج األقارب. 
أو يقال حينما ينشأ خالف عائلي

رات 11741 رات، ع لدود حا�سرْ موع الفاجرْ درْ

يضرب للحث على مواجهة األمور وعدم التهرب منها

دور البنات، َخرابات 11751

يضرب لتفضيل الذكور على اإلناث
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فيق، َقبل الَطريق 11761 َدّور ع الررْ

َدّور ع: املقصود ابحث عن
يضرب لضرورة اختبار األصدقاء قبل اختيارهم  

َدّور لبنَتك، َقِبل اإبَنك11771

دّور: ابحث واملقصود ابحث لها عن زوج
يقال لضرورة تسهيل األمور بالنسبة لزواج البنت 
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حرف الذال
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�ستني قاِلب11781 َذَنب الَكلب اإعَوج، لو َحّطيُته برْ

حّطيته: وضعته
يضرب للتأكيد على عدم الثقة بالشخص سيئ السلوك

َذَنب الَكلب مايل، ولو باألف نعِمه11791

مايل: غير مستقيم
يقال لتبيان مدى سلبية اإلنسان السيئ
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201 من اخلابية

حرف الراء



املثل الشعبي الفلسطيني202



203 من اخلابية

مار ُيطُلب َقرنني، ِرجع بال ِذنني11801 راح حِلرْ

يضرب يف حالة اخليبة

ّلي، �َسرق َح�سرِية اجلامع11811 �سَ راح يرْ

يضرب لعدم الثقة باللص

راعي الأَوله، ل ِتلَحُقه 11821

راعي األوله: املقصود املبادر يف العمل
يضرب لتبيان أهمية املبادرة

راعي الغنم، ِبّدو ع�ساه  11831

بّدو: يحتاج
يضرب كحث على استعمال احلزم يف القيادة 

راح بني اإجرين اليل11841

راح: املقصود هلك 
يف  القوة  واعتماد  اخلنوع  عدم  على  حلثه  الضعيف  لإلنسان  يضرب 

مواجهة الظلم

راح جتيب �سمك البحر11851

يقال كتفاؤل من غزاره املطر

باها 11861 باها، يف َمرْ راح �سِ

مخباها: املقصود عزلتها
يضرب للحث على عدم العزلة واالنطواء

راِفق املِ�سَعد، ِت�سَعد11871

املسعد: املقصود صاحب اجلاه والثروة أو صاحب النفوذ واملكانة االجتماعية الالئقة
يضرب لضرورة اختيار األصدقاء
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َربّيت َكلب تاَعقرين، ِتَرم َعّلي ِتربايُته11881

عقرني: غدر بي
يضرب يف حالة الغدر

ِنِذر11891 َربّيَتك يا َولدي ُكل �ِسرِب برْ

شبر: املسافة بني طريف اخلنصر واالتهام واليد مفتوحة، واملقصود 
هنا كل فترة  قصيرة من حياتك 

تقدمي  عن  عبارة  وهي  اجلاهلية  يف  متبعة  كانت  عادة  النذر  بنذر: 
األضحيات لألصنام 

يضرب لتبيان مدى صعوبة تربية األبناء 

َل�ش اأجُله11901 �ِسن اأدُبه، ما ِبوت اإل َليخرْ َرّبي َولَدك واإحرْ

يقال  أو  والتوجيه.  التربية  يف  الوسائل  كل  إتباع  لضرورة  يضرب 
لتكريس القدرية

ِت�ساد، ِبُحكموا ِلبالد11911 ِرجال لقرْ

لقتصاد : االقتصاد
على  للحث  يقال  أو  االقتصاد.  علم  أهمية  على  للتأكيد  يضرب 

التوفير وعدم اإلسراف

ِعُته وَخَوفنا11921 َرع َتيَوِن�سنا، َك�َسف َعن َقررْ ُرحنا َلِلقرْ

للقرع : لألقرع
تيونسنا: حتى يؤنسنا

يضرب يف حالة خيبة األمل

ق املَ�سايخ ع املَجانني11931 ِرزرْ

وأحيانا يقولون «الِهِبل« بدل «املشايخ«
الهبل: احلمقى 

يضرب يف الشخص املخدوع
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ق املَّي، َميّ 11941 ِرزرْ

يضرب حينما يكون الربح سهال

َوّرث الَدَبر11951 َرخاِوة حِلزام، ِبترْ

حلزام: احلزام وهو قطعة جلدية تربط حول البطن لتبقي الهندام يف 
موضعه الطبيعي ويستعمل أيضا لربط احِللس على ظهر الدابة حتى 

يبقيه غير متحرك
احللس : عبارة عن قماش أو جلد سميك يوضع على ظهر الّدابة 

الَدَبر: جرح يف ظهر الدابة نتيجة احتكاك احللس إذا لم يكن احلزام 
مشدودا على بطن الدابة 

يضرب يف حالة الالمباالة وعدم اتخاذ احليطة واحلذر

ُرز الَفقري، ُبرُغل11961

يضرب لتبيان أسلوب معيشة الطبقة الفقيرة. أو يضرب لتكريس 
مفهوم القناعة

ُرز وَلب، َعافية ع الَبدن 11971

البدن: اجلسم 
يقال لتبيان القيمة الغذائية يف األرز املطبوخ مع اللنب املسماة بطبخة 
الثريد التي امتدحها سيدنا محمد عليه السالم. أو يقال لعدم الشعور 

بالنقص عندما تضيق ذات اليد

غيف، ول يبات َجارك َجعان11981 ررْغيف ِبررْ

يبات: ينام
يقال للتأكيد على تبادل العالقات االيجابية مع اجليران
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َماري، َمد اإيدو يف اُلُرج 11991 َرّكبُته ع حرْ

وأحيانا يقولون «َرّكبتك ع حماري تا دريت شو يف ُخْرجي« 
اخلرج: وعاء قماشي يوضع حول خاصرتي الدابة 

تا دريت: حتى علمت
يضرب للطفيلي

ررْكوب وَرّكبَتك، وكمان ِبتّهز ِرجليك؟12001

وكمان: وأيضا
بتّهز: الّهز هو املرجحة

يضرب لالنتهازي املستغل –بكسر الغني-

َطم ما ِجبنا َحدا12011 نا ِكده ِوجينا ِكده، ُم�سمار اأقرْ رَوحرْ

روحنا: املقصود ذهبا
كده: لفظة مصرية تعني هكذا

جينا: أتينا
مسمار أقطم: مسمار ليس له رأس أي ال يصلح للعمل

يضرب يف حالة الفشل

ريِحة الأم ِبتّلم، وريِحة الأب ِبتّخم 12021

ريحة: رائحة واملقصود أهل األم
بتّلم: جتمع

بتّخم: اخلمة هي النفايات التي تعفنت
يقال لتفضيل أهل األم على أهل األب

ُله دود الَبلى 12031 ريت مِلَعّدل ما ميوت، ول يوكرْ

ريت : يا ليت 
ملعّدل: املتدبر أو املتزن يف تصرفاته
دود البلى: الدود الذي يأكل امليت
يضرب للحث على التدبير واحلرص
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ريِحة اجلوز، ول َعدُمه12041

اجلوز: الزوج
يقال للحث على ضرورة الزواج بالنسبة للفتاة

 
ريفي بني ماميني، �َسَمِكه بني ِقطني12051

رييف: قروي
محاميني: مثنى محامي

قطني: مثنى قط
يضرب لتبيان وضع اجلاهل باألمور
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حرف الزاي 
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عود، اأو َدع 12061 َزاِحم برْ

زاحم: املقصود نافس
دع: اترك

بعود: ولو أن ما متلك عودا، أي جزء صغير من فروع شجرة 
يضرب للحث على التنافس

ِده12071 َزّبال، وحاِمل وررْ

زّبال: جامع النفايات
يضرب  أو  الئق.  غير  بشكل  يتصرف  الذي  من  للسخرية  يضرب 

للسخرية من الذي ال يستطيع حتديد حجمه الطبيعي

بون الَف�ساد، ِبنَفع بالَك�ساد 12081 زرْ

يضرب للحث على ضرورة التواصل االجتماعي

زور ِكِفل َدبور، ِطلعوا الثرْنني َطرّيِجيه 12091 َزررْ

زرزور: طائر
يقال لعدم الثقة بكفالة إنسان غير صادق

َزرعنا الوال، ِطلع َول 12101

وأحيانا يقولون «زرعنا اللو طلع لو« وأحيانا « يا ريت « بدل « لو «
الوال: مد لفظه «ول« وهي لفظة تدل على احلسد

اللو: لو لفظة تطلق للداللة على احليرة
الو: مد لفظة لو

يضرب لتبيان أن نتائج األفعال تعود إلى أساسياتها

َزقَزق َرَق�ش 12111

يقال للمغناج أو املغناجة كاستهزاء منهما
أو يضرب يف قضاء احلاجة ملن يدفع تكاليفها
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ليِبة الَغرايب12121 َزوان القرابه، ول �سَ

زوان: بذور األعشاب غير املفيدة
القرابة: األقارب

صليبة: فترة احلصاد
الغرايب: الغرباء، واملقصود أي إنسان غير القريب 

يضرب للحث على االرتباط املطلق مع األهل

طيع12131 ريد، وَزّوج ِبنَتك حني ترْ َزّوج اإبَنك حني ترْ

يقال لتحديد وقت تزويج الفتاة

ِده، وزوج بزوج والُعطر فايده12141 زوج َبدل زوج والِك�سِوه زايرْ

الكسوة: املتاع الذي مينح للعروس قبل الزفاف
زايدة: زائدة أي بها زيادة 

يقال للحث على زواج البدل أي أخ وأخته يتزوجون من أخت وأخيها

ه12151 ة البو�سَ ِ ه ِمن َطلرِْعة ال�َسَبِكه وَعربرْ ّياد َمغو�سَ زوِجة ال�سَ

ممغوصة: أصابها املغص، واملقصود مقهورة
طلعة: ظهور

وقطع  بوص  وقطع  النايلون  خيوط  من  مكونة  أداة  الشبكة: 
رصاصية وتستخدم لصيد األسماك

عبرة: دخول 
البوصة: خشبة من نبات البوص وهو نبات نهري وتوضع يف طرفها 

صنارة لصيد األسماك
يقال لتبيان مدى معاناة زوجة الصياد النشغاله الكثير بالبحر

زوِجة ال�ساِبط، �ساِبط12161

عندما  يقال  أو  الزوجني.  بني  أملسلكي  التوافق  مدى  لتبيان  يقال 
يستغل أحدهممسؤولية قريبه
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َزي الَبحري الهاِمل12171

زي: مثل
يضرب لإلنسان املتراخي عن العمل

ِتتَدحَدلوا على َبع�ش12181 َزي البعر، برْ

بتتحددلوا: تتدحرجون
يشبه  وهو  شابه  وما  والغنم  اجلمال  خاصة  احليوانات  براز  البعر: 

الكرة الصغيرة
يقال للسخرية واالستهزاء من التعصب

فه12191 ق، ُكل النا�ش بِتِعررْ َ َزي الثور ِلربرْ

لبرق: األشهب أو األبيض اللون، واملقصود املميز
يضرب عند شذوذ املسلك

ِتتَخبى12201 َزي احَلّيه، بُتقُر�ش وبرْ

يضرب يف وصف مسلك اخلبيث

َزي ال�َسمك، ِلكبري بوِكل ال�َسمك الزغري12211

يضرب لتبيان مدى قساوة احلياة عندما تكون السلطة القمعية

َزي ال�سمك، َب�ش يطَلع ِمن املَّيه بوت12221

بس يطلع: حينما يخرج 
يضرب إلنسان األتكالي

ُله، ول ِبغني اللي ب�سيُده 12231 َزي ال�َسمك، ما ِبَي�سّبع اللي بوكرْ

يضرب لتبيان مدى معاناة الصياد



املثل الشعبي الفلسطيني214

َزي ال�َسِحم ع النار12241

الشحم: طبقة الدهن التي تتوسط اللحم واجللد
يضرب لتبيان العالقة بني خصمني عنيدين

�َسعر ِبنت اأختها12251 ِتتغاوى برْ َزي الَقرَعه اللي برْ

يضرب لإلنسان الذي يفتخر بأعمال غيره وكأنها أعماله

ّياد، ما ِبعِرف َرّبه األ َوقت الَغرق12261 َزي ال�سَ

يقال للفاسق

غ للَنِحل زبيب12271 َزي اللي ُب�سُ

يضرب لإلنسان التافه

َزي اللي ِبّعد موج الَبحر 12281

بّعد: يّعد ويحصي
يضرب لألحمق التافه الذي يزاول عمال ال يعود باملنفعة عليه

َزي اللي راح ع اجلاِمع وِلقيه م�ّسكر، قال: اأَجت ِمنك ُم�ش ِمّني12291

لقيه: وجده
مّسكر: مغلق

أجت: جاءت أو أتت 
يضرب ملن ال ميلك الرغبة يف فعل أمر نافع بالنسبة له. أو يضرب يف 

املتخاذل

َحِلة12301 َزي املَنرْ

املنحلة: بيت النحل
يقال حينما تسود الفوضى يف مكان ما
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َزي املُن�سار، طاِلع بوِكل وناِزل بوِكل12311

يضرب لالنتهازي النفعي. أو يضرب يف االنتهازي

يه ِم�سِتغِله12321 َزي اأم العرو�ش، فا�سرْ

فاضيه: املقصود بال عمل
يضرب يف حالة االرتباك

َزي ح�سان الرَبَمكي12331

البرمكي: نسبة إلى طائفة البرامكة وهي طائفة إسالمية
يضرب يف الشخص املطلوب يف أوقات محددة وألغراض معينة

َزي خيل الَدّباِكه12341

خيل الدّباكة: اخليل التي تدرب على الرقص
يضرب يف الذي يقوم بفعل بعيد عن مجاله

َزي خيل الدوِله، داميا َم�سدود عليها12351

داميا مشدود عليها: املقصود تعمل دائما
يقال لإلنسان  أو  الضعيف.  اإلنسان  والسخرية من  يقال لالستهانة 

النشيط

َزي َدّباِبة ال�سوت12361

دّبابة: عربة حربية
يضرب لألهوج

زاِويه12371 َزي َدّقة الأعمى برْ

دّقة: من ّدق، واملقصود قبض
يقال عند التشبث بالرأي
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َزي �سو�ش التني، بوِكل وِبنني12381

بنني: يئن توجعا
يقال لكثير الشكوى

دا داري فيه12391 َزي طاقية ِلفا، ِبتَنَقل ِمن ُمطَرح مَلُطَرح وَمَ

خلفا: االختفاء
أنظار  عن  االختفاء  ملرتديها  يسمح  خرايف  مصطلح   : خلفا  طاقية 

الناس ولكنه يراهم
مطرح: مكان
محدا: ال احد

داري: يعلم
يضرب لكثير احلركة 

َزي جريان اَلّمارة، ِعمي و�َسكارى 12401

يضرب يف حالة التأثر وعدم التأثير

زيِنة ال�ّسب �َسعراُته12411

زينة: زان الشيء أضفى عليه مسحة من اجلمال
يقال للسخرية من الشخص الذي يهتم بشكله الظاهري أكثر من 

جوهره
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حرف ال�سني
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�ساَعة ِمن �ساعاُته ِبق�سي حاجاُته12421

ساعة: املقصود فترة قصيرة من الزمن 
بقضي حاجاته: املقصود يفعل ما يريد

يقال لتمجيد وتعظيم اخلالق سبحانه وتعالى

َهّنى12431 �ساِير َزماَنك، وترْ

ساير: ال تعاند
تهنى: عش بهناءة وراحة بال

يضرب لالنتهازي

ّمع الأ�سكال12441 َ �ُسبحان جمرْ

يضرب حني تتوافق اآلراء يف العالقة الثنائية

نايع، والَعِقل �سايع12451 �َسِبع �سَ

وأحيانا يقولون «الَبِخت« بدل «العقل«
يضرب لضرورة التخصص بحرفة واحدة. أو يقال يف حالة االرتباك

�َسِبع كارات بيديُهم، والبني جاِير َعليُهم12461

كارات: الكار هي احلرفة، والكار مفرد كارات
البني: املصيبة 
جاير: جاري 

يضرب يف حالة عدم وضوح الهدف

�ُسرِتة الِبنت جيِزتها 12471

سترة: ضد فضيحة
يقال للحث على تزويج الفتاة
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َثت ل ِخّفتها 12481 �ِستي ما اأَجت، َبعرْ

ستي: جدتي أو املسئولة عني وهو لقب طبقي
يضرب لالستخفاف بأفعال ومسلكيات السلطة

�ِستي َونا َعبِدتها، َونا َحّمال ُبقِجتها12491

بقجتها: لفظة تركية تعني صرة املالبس
بالسلطة  لالستخفاف  يقال  أو  أحفادها.  اجلدة  تناغي  عندما  يقال 

القائمة

تني12501 �ِست وجاِريتني، على َقلي بي�سرْ

جاريتني: مثنى جارية أو خادمة
يضرب للسخرية من املبالغة يف األمور. أو يقال يف حالة التزاحم على 

أمر غير ذي قيمة كبيرة 

رار وِقّلة �سابوِن12511 خوِنه وِقّلة موِنه، ِوهرْ �سرْ

سخونه: ارتفاع يف درجة حرارة اجلسم
مونه: متوين، أي طعام

هرار: إسهال
قّلة: عدم وجود

يقال لتبيان شدة املصائب 

ها، و�ِسر الَولد اأبوه 12521 �ِسر الِبِنت اإمرْ

يقال كتعليم اجتماعي

نَعه12531 �ِسر ال�سَ

وأحيانا يقولون «امِلهِنه« بدل «الصنعه«
يقوله من يريد أن يخيف دوافع وأسباب أمر أو فعل فعله وجنح يف أداءه
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�سفينته َعّواِمه12541

عّوامة: ال تغطس أبدا
يضرب للمحظوظ. أو االنتهازي النفعي

�ّسِكر ُبفتاح، ونام ِمرتاح12551

يضرب لضرورة احليطة واحلذر

�ّسِكر بيَتك، واأّمن جاَرك12561

أّمن: أحرص على 
يضرب لضرورة اعتماد العالقة الصحيحة يف احلياة

�َسَمك بوِكل �َسَمك، وال�َسّماك بوِكل الُكل12571

يقال يف حالة االستغالل _بكسر الغني_

لى ِمن ال�سوك12581 �َسَمك َغِزه ما ِبخرْ

ما بخلى: ال يخلو
يضرب للتفاخر بأبناء قطاع غزه

�َسَمك يف َبَحر هايج، ِك�سِبه12591

كسبه: مكسب عظيم
يقال النتهاز الفرصة

َلك12601 �َسّمن َكلَبك، بوكرْ

سّمن: اجعله سمينا
يضرب ملن يفعل اخلير مع من ال يستحقون ذلك

�َسّموا الليل اأبو �ساِتر12611

سّموا: أطلقوا اسم
يقال لضرورة الكتمان
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زور اأحُرث يف البور12621 �َسنة الَزررْ

قطف  بعد  بالدنا  إلى  يهاجر  اللون  سكني  صغير  طير  الزرزور: 
الزيتون أي يف أشهر تشرين أول وتشرين ثاني ويتفاءل به الفالح

البور: األرض غير املستصلحة للزراعة 
يقال للتفاؤل بطير الزرزور وقدومه إلى البالد. أو يقال النتهاز الفرص

�َسنة الَقطا، بيع الَغطا12631

القطا: نوع من احلمام البري يفد إلى بالدنا بكثرة يف تشرين أول 
وتشرين ثاني أي وقت البذار ويتشاءم منه الفالح ألنه يأكل كثيرا 

من احلب املبذور
الغطا: الغطاء

يقال للتشاؤم من قدوم القطا

�َسنة الَك�سل، بارَبَعة وِع�سرين قرياط12641

وأحيانا يقولون «اخَلرا« بدل «الكشل«
الكشل: وصف للتعاسة

يقال عندما تسير أمور احلياة يف اجتاه معاكس للرغبات 

�َسهم اهلل وَنَفد 12651

نفد : نفذ
يضرب لضرورة االعتقاد بالقدر ويقال ملن وقع يف مصيبة

ري والّتف ع َمدا�ش12661 �سرْ

        سير: حزام جلدي يوضع حول اخلصر لتثبيت الهندام 
       مداس: حذاء 

       يضرب للسخرية من عالقة ثنائية
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حرف ال�سني
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�َسب يف الّزِفه، ول مال يف الُقّفه12671

يضرب لتفضيل األبناء على الثروة

َلع الَدَرج ينني12681 تيار ِيطرْ �َسب يهني، ول اإخرْ

إْختيار: عجوز
ينني: يئن متوجعا

يضرب لتفضيل الزواج من الشباب أو األتراب

�ساة الدار دوره، وبنت العم عوره12691

دوره: أصابها الدوار
يقال عندما ال يستطيع شخص التحكم بأمور حياته

�ساة القا�سي، ما ِبتاآذي12701

يضرب لالستخفاف بأصحاب السلطة

َجع َل�سور را�َسك12711 غري، واإررْ �ساِور ِلكبري والزرْ

يضرب للحث على املشاورة وتكوين الشخصية املستقلة

روِهن، وخالرْفوِهن12721 �ساورْ

يضرب لضرورة مشاورة املرأة مع عدم الثقة املطلقة برأيها

ُبطها، وريِحة ال�سيف فيه12731 ُبطها وُبخرْ باط اَلّباط، ُب�سرْ �سرْ

يقال لتبيان االختالف يف طقس شهر شباط. ويضرب للرجل كثير 
الهياج والذي يهدأ بسرعة

باط، ما َعليه ررْباط12741 �سرْ

يضرب لإلنسان املتقلب ذا الوجهني، أي غير محدد الفكر
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ِتحيي الإن�سان12751 ِوة ني�سان، برْ �َسترْ

يقال عندما يأتي اخلير من غير أصحابه

�َسَجرة َبال َثَمره، َقِطعها َحالل12761

يضرب لضرورة اعتماد األمور ذات النفع

الُته12771 �َسّحاد ِمن �َسّحاد، ما ِبَعّبي ِمرْ

مخالته: املخالة عبارة عن وعاء قماشي يستخدمه املتسولون
يقال ملن يطلب شيئا من غير مالكه

�َسّلح12781 �َسّحاد، ولِحق ِمترْ

يضرب للسخرية ممن يطلب شيئا من غير مالكه

�ّسِرط12791 �َسّحاد، ِومرْ

مّشرط: له شروط يف التسول
يضرب للطفيلي الذي ال يعرف حقيقة وضعه

�ش الأب ِبّخم12801 �ش الإم ِبّلم، و�ِسررْ �ِسررْ

شرش: جذر واملقصود آهل
بّلم: يجمع

بّخم: اخلّمة هي النتانة 
يقال حينما ينشب خالف عائلي ويقال على لسان الزوجة

�ش الإم َجّرار12811 �ِسررْ

جّرار: كثير اجلر واملقصود يجمع باستمرار
يضرب لتعزيز مكانة األم
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ِه12821 َبنّي، ِع�سِره داميرْ ط مرْ �َسررْ

مبنّي: ظاهر وواضح
يضرب لوجوب االتفاق يف العالقة الثنائية أو اجلماعية

�َسطاِرة ُجحا ع َمَرُته12831

يضرب لإلنسان الفاشل اجتماعيا

يه12841 َره، ِبترْ�سري حِلرْ َره ع �َسعرْ �َسعرْ

يقال للحث على االدخار

زير َحالل12851 َره ِمن ..... َخنرْ �َسعرْ

يضرب لضرورة الكسب من اإلنسان املستغل _بكسر الغني_

�ُسغل الَبِطن، ما ِبقيم رايات12861

ما بقيم: ال يستطيع رفع
يضرب لتبيان أن اإلنسان يأكل ليعيش وال يعيش حتى يأكل فقط

�ُسغل الأهل، ِمثل الِدّمل يف الَظِهر12871

تقوله الزوجة التي تعمل يف بيت أهل زوجها وعلى مضض منها

الَحه، ِمن الَظالم للَظالم12881 ِلة فرْ �َسغرْ

يقال لتبيان مدى االضطهاد والظلم الواقع

داد12891 راك ِمن َحّيان يا ابو هدوم جرْ ّي�ش ح�ّسبَتك َغريب ِبالد، واثرْ َتك ِمبرْ �ُسفرْ

أثراك: واذا بك
مبيض: لونك ابيض واملقصود لون البشرة

حيان: املقصود من حينا أي انك لست غريبا عنا
موضع  نفسه يف  يضع  الذي  الشخص  من  والتندر  للتفكه  يضرب 

غير مالئم لشخصيته املتعارف عليها



املثل الشعبي الفلسطيني228

َهّمي، �َسكيت َهّمي َلوي، 12901 �َسكيت َهّمي لِب َعّمي، قال روحي َخليني برْ

قال اأُعربي يا 

ِبنت أبوي
لنب : البن

خلوي : ألخي
اعبري: املقصود رحب بي واستمع لشكواي

يقال لتوثيق العالقة بني اإلخوة واألخوات

بال�ش12911 �سو اأحلى من الع�سل؟ خل برْ

يقال للسخرية من البخيل

هاِدة الِبنت، َمطَبخها12921 �َسِ

يقال حّلث البنت على ضرورة معرفتها بشؤون البيت

�سو ِبّدك يف اجلامع يا تاِرك ال�سالة؟!12931

يضرب ملن يتدخل يف أمر ال يعنيه

ِبّريَحك ِمن القاروط، قال: َطالق اإّمه؟12941 �سو   )1294
القاروط: الذي فقد أبوه

يضرب للحث على عدم التدخل يف أمور، التّدخل فيها يعود بالضرر

�سو ِبهّمه؟ َم�سروُفه ِمن اإّمه12951

بهّمه: يؤثر عليه
يضرب لالستهتار باإلنسان االتكالي

�سو ِبعمل احلا�ِسد مع الراِزق12961

يضرب للحث على ضرورة العمل واالتكال على اخلالق سبحانه وتعالى



229 من اخلابية

رّبك ع املُر، قال: اللي اأّمر ِمُنه12971 �سو �سَ

ع املر: على األمور الصعبة
يضرب للحث على الصبر واملواجهة وقت اشتداد األزمات

َع�سى12981 ها ِبترْ �سو َطبَخت الَعم�َسه، جوزرْ

العمشه او العمشا: مؤنث األعمش والعمش هو تسلخ يف جفون العني
يضرب يف الذي يساير األمور للوصول إلى هدفه. أو يقال لتأكيد 

الرضا والقناعة

ل الَزجَنبيل12991 �سو َعّرف احَلمري، باأكرْ

يضرب للذي يّدعي املعرفة بأمور يجهلها 

�سو ِعملت احُلّرة؟13001

            * جتوزت 

             -خري ما عملت

يضرب للحث على تزويج البنت

�سوف مِلرْليح َت�سبيح، و�سوف الَردي ِبردي13011

ملليح: اجلميل أو اإلنسان االيجابي املسلك
الردي: املقصود سلبي املسلك
بردي: يسيء ويثير االشمئزاز

يضرب للحث على إتباع املسلك االجتماعي االيجابي
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حرف ال�ساد
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ِله13021 َطر ع َب�سَ �سام الَدِهر، واأفرْ

يضرب ملن يبذل جهدا كبيرا وال ينال إال رزقا قليال

�ساِحب احلاِجه، اأررَْعن13031

يضرب لألحمق الذي يبغي احلصول على أموره بأي شكل

يح13041 ّ �ساِحب املال َتعبان، واللي َبال مال ِمرترْ

يضرب للحث على القناعة وعدم كنز املال

ِلف َعليها بالَطالق13051 �سار للرَْخرى َمَره، ِيحرْ

يستحقه  الذي حصل على مركز ال  التافه  من  يضرب كسخرية 
فداخلته الكبرياء والعظمة 

�سباح احَلّيه، ول �سباح ِلَبنّيه13061

صباح: املقصود رؤية
لبنّيه: الفتاة

يقال للتشاؤم من األنثى

كوِتك13071 تيلرْنا�ش، ِعريينا �سرْ برْ بي جَمِ �سَ

مجبتيلناش: لم تنجبي 
عيرينا: أعطينا ألجل محدود واملقصود اصمتي

يضرب ملن يكثر من التفاخر بأمر لم يفعله

ربرْ النا�ش َعليك13081 �َسك، ول �سَ رَبك على َنفرْ �سَ

يضرب للحث على االعتماد على النفس وعدم االتكالية 

َور13091 ّحلها جوز، قالت َعّنه اعرْ �سَ

صّحلها جوز: جاءها عريس 
يضرب للمكابر 
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ِند َحجر 13101 ِت�سرْ راَرة برْ �سَ

صرارة: حجر صغير على شكل كسرة
يضرب لعدم االستهتار بصغائر األمور

ُخرُجه وحماُره13111 ّرحنا له، َعرَب برْ �سَ

صّرحنا له: سمحنا له
خرجه: ما يوضع فوق الدابة حلمل األشياء

يضرب لعدم التعامل مع الطفيلي

ِفة اأِر�ش13121 ح َلك �َسقرْ �سِ ّلح عيَنك، ِبترْ �سَ

صّلح عينك: املقصود انتبه ودقق يف األمور وال تخجل
بتصح لك: ميكن أن يصبح لك

شقفة: جزء
يقال لضرورة االنتباه ألمور الدنيا

بوِله13131 الة البوِمه، ما هي َمقرْ �سَ

يضرب كتحقير من اخلصم وحتريض على عدم الثقة به

نَعه يف الِئيد، اأماِنه من الفقر13141 �سَ

الئيد : اليد
يضرب للحث على العمل املنتج

�سوَتك يا ِنِذل، ِبَقّطع �َسال�ِسل الَظِهر13151

يضرب لالستخفاف واالستهتار من النذل اجلبان
أو يضرب للحث على اجلرأة واإلقدام 

�سو�ش َورا اإّمو، ِب�سوى الَبِطن ُكّله13161

يقال لتفضيل اإلجناب وخاصة إجناب الذكور
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َبع َدِهر13171 �سوم �َسَهر، ِت�سرْ

يقال كحث على الصيام أو لضرورة احترام النفس

واح، ُعمُره ما ِبرتاح13181 ّياد الررْ �سَ

الْرواح: األرواح، جمع روح وهي سر احلياة
يضرب للحث على عدم التسلط وممارسة القهر االجتماعي

ُله13191 َتِ �سيت اجَلَمل، َقَ

صيت: الذكر احلسن أو السمعة الطيبة
يضرب يف حالة الغرور 

�سيت َغني، ول �سيت َفقري13201

يقال للحث على امتالك الثروة 

�سيُته بالَدِرب، ول َح�سِرُته بالَقِلب13211

وأحيانا يقولون «شوُفه« بدل «صيته«
تقوله األم كتعبير عن حبها الشديد البنها امليت. أو يقال لتفضيل 

احلياة على املوت

ياب 13221 َلك الذرْ �سري ذيب، َقِبل ما توكرْ

يضرب للحث على اعتماد القوة منهاج حياة يف مجتمع ال يؤمن إال بها



املثل الشعبي الفلسطيني236



237 من اخلابية

حرف ال�ساد
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ُته ُقّطني13231 بيب، ِوحجاررْ رب احَلبيب زرْ �سَ

يقال ملن يحاول شق خالف بني شخصني مؤتلفني

َتكى13241 َبكى، �َسَبقني واإ�سرْ َربني ورْ �سَ

يقال لتبيان حقيقة اخلصم اللئيم. أو يقال يف حالة اخلداع

َور على عيُنه، َقّلُهم: َتلفاِنه13251 ربوا ِلعرْ �سَ

لعور: الضرير بعني واحدة
يضرب كاستخفاف بالعدو

تهيه13261 ربوا الَيهودي برْطو�ش َلَب، قال: ِمن َزمان اأنا ِم�سرْ �سَ

طوس: وعاء فخاري يستخدم لوضع اللنب
يضرب كاستخفاف بالعدو

عيفني، َغَلبوا َقوي13271 �سرْ

يضرب للحث على ضرورة العمل اجلماعي ضد العدو

�سيف ِلب�سوم، َبعد الأِكل ِبقوم13281

لبشوم: بشم تعني أتخم من كثرة األكل
يضرب لتهذيب بعض املسلكيات االجتماعية

قي املَراَره13291 �سيف احلاَره، ِبفرْ

يضرب للشخص ثقيل الظل

�سيف املَ�سا، ما لو َع�سا13301

يقال لتحديد الوقت املناسب
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�سيف، وبايدو �سيف13311

بايدو: بيده
يضرب للشخص الوقح 
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حرف الطاء
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طاِعه الِن�سوان، َنَدِمه13321

يقال كحث ضد أن تقرر األنثى األمور اجلادة

طاقِيه، وعلى َقد الرا�ش13331

يقال عندما تتوافق املعطيات مع الرغبات

طيِمه، يف �سوق الَغِزل13341 طاِلب فرْ

طالب فطيمه: يبحث عن فتاة اسمها فطيمه يف سوق الغزل املليء 
بالبنات

الغزل: املقصود غزل الصوف 
يضرب ملن ليس له هدف محدد

طاِلع ِمّنو اإ�سي ِبقول َوق13351

مّنو: منه
وق: لفظه تطلق لوصف األمور غريبة احلدوث

يقال حينما يفاجأ شخص بأفعال مناقضه ملسلك شخص آخر

طامَلا را�ش املال قامِي، الِربح يهون13361

قامي: قائم واملقصود موجود
يضرب للحث على إتباع املسلك االيجابي منهاج حياة

َلع الِبِنت مَلّها13371 ُطب اجَلّره ع ِثّمها، بتطرْ

طب : اقلب
بتطلع: املقصود توافق يف املسلكيات واألفكار

يقال العتماد األصول عند اتخاذ القرار

ِخة اجلار13381 ِخُته ع النار، وعيُنه على َطبرْ َطبرْ

يضرب للحث على القناعة
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ُق�ش13391 َطِبّله، ُبررْ

طبّله: انقر له على الطبلة
يضرب للتافه سريع االنفعال

�ش ع َكاّل�ش13401 َطّحان، َمِبَغرِبِ

مبغبرش: ال ينثر الغبار
كاّلس: صانع الكلس واملقصود صاحب طاحون احلجر

يقال عندما يكون التنافس غير ذي فائدة

�ساحى ول ِتترْالحى13411 َطريِدة القوم، ل ِتترْ

طريدة القوم: الهاربة من فريق العدو
ال تتشاحى: ال يجوز مقاتلتها

ال تتالحى: ال يجوز مصادقتها
يقال للحث على عدم االعتداء على املرأة حتى لو كانت من فريق 

األعداء. أو يضرب لضرورة احلذر من العدو

َطَفح الكيل وزاد احَلد13421

طفح: امتأل لدرجه كبيرة
احلد: املقصود حدود الصبر

يضرب لضرورة حتدي السلطة القمعية

�ش احَليا13431 َطق �ِسررْ

طق: فقع
شرش احليا: املقصود اخلجل

يضرب لإلنسان الذي ال يخجل من عمل أي شيء
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يار، ول يقول النا�ش َعّنك َبّطال13441 ِطق ِبِلعرْ َطقرْ

بلعيار: بالعيار وهو املعادل املعدني للوزن
بّطال: عاطل عن العمل

يضرب للحث على العمل املنتج

�سينيات، وَع�ّسَرت13451 ها اأبو حِلرْ َطَقعرْ

طقعها: املقصود عاشرها
أبو حلصينات: أبو احلصينيات وهو الواوي

يضرب لتبيان فوات األوان

َلتها اإم عني َقِويه13461 تهِيه، اأكرْ َطلرَْبتها املِ�سرْ

طلبتها: رغبت فيها
إم عني قويه: املقصود إنسانة وقحة

يقال عند استغالل الفرص

�سوف �سناُنه13471 ُطل ف ِطيُزه، ِبترْ

طل: انطر
ف: يف

يضرب كتعبير حاد عن الفقر

ِلبها13481 ُطل ف ِوجه الَبَقره َقِبل ما ِترْ

يضرب للحث على تّعلم الفراسة

ِطِمع الظيف، وَمد اإيدو13491

الظيف: الضيف
يضرب للشخص املتطفل
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َيت َغطاتها13501 َجَره، وِلقرْ ُطنرْ

يضرب حني تتوافق املسلكيات

طول الأيام، ِبَتوّري الَعجايب13511

طول: توالي
بتوّري: املقصود تصنع

يضرب للشخص الذي ال يؤمن بالتغيير ويؤمن باملطلق فقط. أو يقال 
لتبيان أهمية اخلبرة العملية

الَفَر�سات، 13521 َبك  وُركرْ الَبنات،  اأخَذك  ِكلمات:  ثالث  ُعمَرك  طوِلة 

َمالت،  الأررْ اأخَذك  ِكلمات:  ثالث  ُعمَرك  وُق�سِرة  الَنبات.  ع  َيك  وَم�سرْ

َيك يف اجَلنازات َعك امل�سافات، وَم�سرْ وَقطرْ

طولة عمرك: عمرك املديد
أخذك البنات: الزواج من البكاري

الفرسات: جمع فرس واملقصود بركبك الفرسات أن تكون جريئا 
مقداما 

مشيك على النبات: املقصود سعادتك
أخذك األرمالت: الزواج من األرامل أو املطلقات

يقال كنصائح مسلكية

َرك13531 نال اللي يف خاطرْ َطّول روَحك، ِبترْ

طّول روحك: املقصود تأنى وال تتعجل باألمور
بتنال: ستحصل على

خاطرك: املقصود مرامك أو هدفك
يضرب للحث على عدم التسرع
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َثوا اِلالن13541 طول ما الكي�ش َمليان، ِبكرْ

طول ما: إذا كان
الكيس: املقصود اجليب

مليان: عامر واملقصود بالثروة الطائلة
يقال كحث على زيادة الثروة. أو يقال لكشف العالقات املصلحية

بيِبه، ف....ِ.ك هالعوِده13551 ِرك يا زرْ طول ُعمرْ

يضرب لتبيان قسوة الظروف االجتماعية

..... جاِرتنا ِحلِوه13561

يضرب للحث على القناعة
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حرف الظاء
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هورها يا َخّياِله13571 ظرْ

ظهورها: اركبوا ظهور اخليل
خّياله: جمع خّيال وهو الفارس املقاتل

يقال كدعوة حملاربه األعداء عند الغزو
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حرف العني
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َغرّي عاِده13581 عاِده، ِبترْ

يقال للذي يعتاد أمرا ويحاول التخلص منه. ويقال كإرشاد وتوجيه 
تربوي.

تّيه َلِهط13591 عاِيف الَبحرْ

عايف: عاف الشئ أي مل منه
البحتيه: طبيخ االرز مع حليب وسكر

لهط: أكل بطريق شرهة
يقوله من ضاقت عليه سبل حياته

ِقة خيل13601 ِمه، و�ِسررْ َعترْ

يقال لتبيان فداحة املصاب

نيك13611 ديَدك ِبغرْ َعتيَقك َعتيَقك، ولو جرْ

عتيقك: الرفقة والصداقة القدمية
يضرب للتخلي عن العالقات املصلحية 

َتَهت يف ال�ِستا َطبَخه، ويف ال�سيف ُقِرر له13621 عجوز اإ�سرْ

قرر له: تقرر له أكلها يف الصيف 
يضرب للذي ال يحترم وال يطيع كبار السن

َقّطَعه، اأَكلها ال�َسمك13631 ِعّده مرْ

عّده: أدوات 
يقال لتبيان مدى الكدح يف العمل

ّدي13641 �سَ ِعّدي رجاِلك ِعّدي، ِمن  الأقَرع َلِلمرْ

يضرب للسخرية واالستهزاء من جتمع غير ذي بال
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اأّمن13651 ِله مرْ يان، بالقافرْ َعررْ

يف  املشاركة  وضرورة  والتفرد  االنعزال  عدم  على  للحث  يضرب 
العمل اجلماعي

�ساَره13661 وان خرْ لم جِتاَره، وَعَرق الِن�سرْ َعَرق الزرْ

عرق: بخار اجلسم الناجت عن اإلجهاد
يقال لتبيان مدى االستغالل الذي تواجهه األنثى

ميز13671 ه الِتقرْ �سُ َعريان ال.....، ناقرْ

التقميز: املقصود الفخفخة يف العيش واالستعالء
مكانها  غير  يف  نفسه  يضع  الذي  اإلنسان  من  للسخرية  يضرب 

الطبيعي

َعريان، وحاِمل َورِده13681

وأحيانا يقولون « َزّبال « بدل « عريان «
يضرب كسخرية من الذي يضع نفسه يف غير موضعها الطبيعي

�َسِلح13691 َعريان، ولِحق ِمترْ

عريان ومتشلح : عاري اجلسم
شطف  يعاني  وهو  الفقير  استغالل  يحاول  الذي  لإلنسان  يضرب 

العيش مثله

َعزوِمة ِمِدن13701

عزومة : دعوة لتناول الطعام والشراب
مدن: أهل املدينة

يقال للسخرية من العزومة التي ال يرافقها إحلاح
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بيه13711 َعزوِمة َمراكرْ

مراكبيه: الصيادون يف البحر
يقال للسخرية من العزومة التي ال يرافقها إحلاح

جيه13721 َكِريه، وِقِلة َخررْ َع�سرْ

خرجيه: راتب
التركي  وخاصة  الدولة  نطاق  ضمن  العمل  من  كسخرية  يقال 

والبريطانية

ها َجِح�ش13731 ِبه، وَقَطعرْ ِع�سرْ

يقال يف حالة القطيعة التامة

ُهم حمار13741 ِع�سرين َجمل، ِب�سوقرْ

يضرب كسخرية من تردي األوضاع اإلدارية

ِمه؟13751 ُق�ش يف الَعترْ رُترْ على بال مني، يا اللي برْ

يضرب لالستخفاف باإلنسان الذي ال قيمه لرأيه

اكاُته َغَلِبه13761 َع�ساة املَجنون َخ�َسِبه، ِومرْ

محاكاته: مخاطبته ومحادثته
يضرب لضرورة احلد من احلّدية والعنف

ِره13771 َع�سفور بيَدك، ول َحماِمه طايرْ

ويقولون احيانا عصفور باليد خير من عشره على الشجرة
ويقولون أحيانا « عصفور يف يدك، وال عصفور طاير«
يضرب للحث على القناعة. ويقال للحث على الواقعية
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على َبطُنه، َحلقوا َذقُنه13781

ويقولون أحيانا « ِمنشان َبطُنه، إْنَحَرق َذقُنه «
منشان: من اجل

يضرب لتبيان مدى تفاهة اإلنسان اجلشع

على َحظ احَلزيِنه، �َسّكَرت مِلرْديِنه13791

ويقولون أحيانا« بخت « بدل « حظ « وللكلمتان نفس املعنى
يضرب لتبيان مدى خيبه األمل وسوء الطالع

َرق13801 على �ساِبع َجد، َجاب اإبرْ

إبرق: أي أبيض البشرة
يضرب لضرورة االعتقاد بعلم الوراثة

على َطَرف ل�ساين، ول ِتن�ساين13811

يقال كعتاب بني األصدقاء يف حاله غربة احدهم

على عيَنك يا تاِجر13821

على عينك: املقصود رغما عنك
يضرب للذي يخرج عن رأي اجلماعة وطاعتهم كتحد لهم

على َقد احلال، وَم�ّسي13831

مّشي: امشي، واملقصود انفق من املال
يضرب للحث على اعتماد العقل يف تدبير أمور احلياة، وعدم التبذير واإلسراف

بيع ول �ِسرى13841 ل  ال�سوق،  �َسّكر  َبختي  على   )1384
         شرى: شراء

        يضرب لتبيان خيبة األمل
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ها�ش موج الَبحر13851 َعّكا َمِبِيهمرْ

مبيهمهاش: ال يهمها، أي ال ينال منها
يضرب كاعتزاز مبدينة عكا الفلسطينية التي صدت حملة نابليون.

أو يقال كاعتداد بالنفس

�َسّكر اأبواب اجَلنه13861 ِتترْ َتل َحّنه، برْ َحفرْ على بال ما ِتترْ

تتحفتل: تراوح يف مكانها
على بال ما: بينما
حنة: اسم مؤنث

يضرب للبليد حلثه على النشاط واالجتهاد

ِله13871 ِله، واأجاها ظيوف على َغفرْ ِنه وعلى اإيدها ِطفرْ ِعفرْ

عفنه: العفونة هي القذارة
على غفله: على حني غّره، أي فجأة

يضرب للسخرية من املرأة الفوضوية يف إدارة شؤون بيتها

دادر13881ْ ِنه، و�سار ِعندها حرْ ِعفرْ

احِلداد: احلزن على امليت 
يضرب لالستهتار باملرأة التي ال تراعي النظافة

فاكي13891 ّدي يا ِبنت، وانا ِبقرْ َعقرْ

عقدي: اجمعي حوائجك
بقفاكي: سأتبعك

يضرب لالنسانة احلمقاء التي تصدق ما تسمع
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ُعّقال بال ُجّهال راحوا َقطاِيع، وُجّهال بال ُعّقال َحقُهم �سايع13901

عقال: عقالء
جهال: جهالء

قطايع: جمع قطيعة وهي الفرقة الدائمة
يضرب لتبيان اختالف وجهات النظر يف املجتمع الواحد

را�َسك، ِمد ِرجليك13911 على َقد فرْ

وأحيانا يقولون «طول« بدل «قد«
يضرب للحث على اعتماد العقل يف تدبير أمور احلياة وعدم التبذير 

واإلسراف.
أو يقال العتماد الواقعية منهاج حياة

ِمل َع�ساَتك13921 ثاِتك، واإحرْ على ِمقرْ

مقثاتك: األرض املزروعة بطيخ أو شمام آو خيار أو كوسا أو بندورة 
وما إلى ذلك

يضرب ملن يحاول مساعدة اآلخرين وينسى نفسه

على هامان يا َفرعون؟13931

هامان: وزير يف مصر الفرعونية
فرعون: لقب حاكم مصر الفرعونية

يقال ملن يدعي املعرفة على من هو اعرف منه

على َهوى �سوَقك، �سوق13941

على هوى: مثلما
سوقك: املقصود قيادتك أو رأيك

يضرب لإلنسان الذي ال يعرف وضعه الطبيعي 
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ِده، �َسَبقني ع الَطوابني13951 ُته ال�ِسحرْ َعّلمرْ

وأحيانا يقولون «َعّلْمناُهم الِشْحِدة َسَبقونا ع ِلْبواب«
يضرب للمزايد

َبح نا�سي13961 َبّلم، ِب�سرْ َعّلم َعّلم يف املِترْ

املتبلم: الغبي
يقال للذي يبذل جهدا يف غير موضعه

دوُمه بالرْيات13971 ِقُته، َولو اإن هرْ َعليك بالأ�سيل وِرفرْ

باليات: جمع بالي أي مهترئ
يضرب للحث على التعامل مع جوهر األشياء وليس مظهرها

ِيه13981 ّياك على باطرْ بيت اأنا ورْ ِيه، َيّلي ررْ ِتلني يا ابن الاطرْ َعلي�ش ُتقرْ

وْتَسّيح  ُتْقِتلني  َعليش  َعمي،  ابن  يا  ُتْقِتلني  «َعليش  يقولون  وأحيانا 
َدّمي؟«

اخلاطيه: اخلاطئة
َيّلي: يا الذي

باطية: وعاء يستخدم لوضع الطعام
عليش: ملاذا

تسيح : تسفك
تقوله املرأة لزوجها الذي يسيء معاملتها

َعليك باجلار، َولو جار13991

عليك :اعتمد
يضرب للحث على بناء عالقات اجتماعية مع اجليران
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َبَرت، وِبنت الَعم َلن باَرت14001 َعليك ِبالدوَره َلن اأدرْ

عليك بالدورة: املقصود إْرَض بحكم الزمن أي بالقدر
لن ادبرت: املقصود إذا جار هذا احلكم أو ظلم

لن بارت: املقصود حتى إذا أصبحت عانسا
يضرب للحث على الزواج من األقارب.

أو يضرب لضرورة االرتباط باألهل وعدم االنفصال ألي سبب

َعليك بالَطريق َولو داَرت. وِبنت الَعم لو باَرت14011

وأحيانا يقولون «ولو طاَلت« بدل «ولو داَرت«
طالت: كانت طويلة املسافة

يقال للحث على زواج األقارب

َعليك بالَطريق ولو طاَلت، وِبنت الأجاويد ولو جاَدت14021

جادت: كرمت
األجاويد: الكرماء

يضرب للحث على الزواج من فتاة أهلها ذوي سمعة طيبة

خي�ش ل عا�ش14031 َعليك بالغال غال، والررْ

يقال كمبرر الرتفاع املهور. أو يضرب للحث على التعامل مع األمور 
اجلادة وليس التافهة

ُهم14041 َتحت اإمرْ �َسَلحني ما ا�سرْ ُهم، لو داروا مرْ لد ما اأَقل َهمرْ َعليك ِبِلورْ

بلوالد: باألوالد
داروا: مشوا

يقال لتفضيل الذكور على اإلناث
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نات14051 لد الِعفرْ َعليك ِبورْ

وأحيانا يقولون «نادوا اْوالد الِعفنات للطوشات«
الطوشات: االقتتال أو العراك

يراعني  ال  اللواتي  االمهات  ابناء  واقدام  جرأة  مدى  لبيان  يضرب 
قوانني املجتمع

�ساِحب اأبوك، ول �ساِحب اإّمك14061 َعليك برْ

صاحب: صديق
يقال لعدم تفضيل صداقة األم بالرجال وعدم احترام مثل هذه الصداقة

َعلّي وَعلى اأعدائي يا رب14071

يضرب كتحريض على الثورة واستعمال العنف حينما تزداد غطرسة 
السلطة القمعية

ُله الِدنرْيا14081 مان، ما َزَهترْ ر الَزررْ ُعمرْ

الزرمان: الغضبان
زهتله: املقصود انفرجت أساريره

يضرب للحث على الفرح والتفاؤل

ر ال�َسقي، َبقي14091 ُعمرْ

وأحيانا يقولون «َلقي« بدل «َبقي«
بقي أو لقي : املقصود هنا أن عمره طويل

يضرب للحث على التفاؤل. أو يقال حينما تنقذ الصدفة إنسانا وقع 
يف مكروه

ر الَعدو ما ِب�سري َحبيب، اإل ملّا ي�سري حِلمار َطبيب14101 ُعمرْ

وأحيانا يقولون «ُعْمر الَعدو ما ِبصير صاِحب«
يضرب للحث على عدم التعامل اإلنساني مع العدو بأي شكل كان
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ر الّدم، ما �سار َمّيه14111 ُعمرْ

وأحيانا يقولون «الزيت« بدل «الدم«
يضرب ملن يحاول أن ينفصل عن أهله

ين، ما ِكِمل14121 ر الزرْ ُعمرْ

الزين: اجلميل
يضرب للذي يطلب الكمال حلثه على أن يكون واقعيا

ر احَل�سود، ما ِب�سود14131 ُعمرْ

ما بسود: ال يحكم بني الناس والسيادة هي املكانة االجتماعية املرموقة
يضرب للحث على القناعة والعمل اجلاد

ر احَلّيه، ما ِبترْ�سري َخّيه14141 ُعمرْ

خّيه: مؤنث أخ واملقصود هنا وفّيه مخلصة
يضرب لضرورة عدم الثقة بالعدو

ر ال�ِسِجن ما �َسّكر بوابو على حدا14151 ُعمرْ

يضرب لضرورة مناهضة العدو وعدم اخلوف من أساليبه القمعية

ر الُظُفر ما ِطِلع ِمن اللِحم 14161 ُعمرْ

يضرب لضرورة االرتباط مع اجلماعة وعدم االنعزال

مار14171 ر الَقِتل ما �ساق حرْ ُعمرْ

يضرب للحث على اإلقناع خاصة يف الناحية التربوية أو التعليمية

َها14181 ها، اإل اأجا الَهوا وَهبرْ َلت َلّربرْ ُعُمر �َسَجَرة ما ِو�سرْ

هبها: املقصود اقتلعها من جذورها
يضرب للمغرور. أو يضرب للحث على التفاؤل بزوال السلطة القمعية
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ت َنعِجه �ساَرت َكِب�ش؟14191 َرك �ُسفرْ ُعمرْ

عمرك شفت: هل رأيت؟
يضرب للمرأة التي تتصرف تصرف الرجال حلثها على معرفة وضعها 

الطبيعي

قول َللَهلفوت، فوت14201 َرك ما ترْ ُعمرْ

ذقنه_  حليته _شعر  الذي طالت  الرجل  على  تطلق  لفظة  الهلفوت: 
طوال مفرطا، ويف اللهجة احملكية فالهلفوت هو الشخص التافه

فوت: ادخل واملقصود ترحب به وتستقبله يف بيتك
يضرب للتأكيد على عدم الثقة باإلنسان املزايد الذي يتستر خلف 

أمر عظيم وتكشفه مبالغته

قول للَعريان: وين هدوَمك؟14211 َرك ما ترْ ُعمرْ

وين: أين
يضرب لضرورة احترام املشاعر وعدم إحراج الغير

ت اإل ِتعِرف خالها14221 َرك ما توِخد الِبنرْ ُعمرْ

وأحيانا يقولون «تتشوف إمها« بدل «تعرف خالها«
توخد: املقصود هنا تتزوج

يضرب للحث على البحث عن اصل الفتاة قبل الزواج بها

ّياد مات، وِلقوا ُله لرْبا�ش14231 ر ما �سَ ُعمرْ

لقوله: وجدوا له
لباس: دثار

يضرب لتبيان مدى الكدح عند الصياد ضمن سلطة ال مسئولة
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ُره ما ِطِلع ِمن الَنَور َخطيب14241 ُعمرْ

عمره ما: لم يكن يف يوم من األيام
خطيب: املقصود زعيم

يضرب لضرورة حب الوطن والذود عنه

َق�ّسم، ما َدَخل اجَلّنه14251 ر مرْ ُعمرْ

وأحيانا يقولون «حاكم« بدل «مقسم« ولها نفس املعنى
يضرب لالقتناع بالسلطة احمللية حتى لو كانت لها نقائص

َجك14261 َعّمك، ُخررْ

خرجك: اخلرج هو وعاء قماشي أو جلدي يستعمل لنقل األشياء
وعدم  اجلماعة  مع  الطيبة  العالقة  على  احلفاظ  لضرورة  يضرب 

االستهانة بذلك.
أو يقال للحث على جمع الثروة 

ِله14271 ِله، وَرَدت ال�َسمرْ َلت الَعمرْ َعمرْ

العملة: املقصود الفعل السيئ
ردت: املقصود أصلحت ذات البني

الشملة: اصطالح يعني انه لم يخرج عن اجلماعة وهي عبارة عن رزمة 
قمح يهديها احلصادون لإلنسان ذي املكانة االجتماعية املرموقة

يضرب لإلنسان االنتهازي أو املسيطر بطريقة اإلفساد

د اجلوز اأَرّبي14281 َبى، وِعنرْ د الأهل اأررْ ِعنرْ

يضرب للزوجة حلثها على ضرورة التربية والعمل الدائم ألبنائها. أو 
يقال لتبيان أن مهمة اإلنسان تختلف باختالف املسؤولية

هون14291 د ِلبرْطون، غاَبت الذرْ ِعنرْ

عند لبطون: البطن هوالكرش، املقصود هنا عند حضور الطعام لألكل
الْذهون: جمع ذهن وهو العمليات العقلية

يقال لوصف حالة اجلوع الشديد
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ِمه14301 ِمه، ما يف َرحرْ د الَزحرْ ِعنرْ

يقال لوصف حالة الفوضى ونتائجها السلبية

د �َسَغيُله مالو حيِله14311 ه، ِعنرْ َرً ل املُهرْ َره ِمثرْ د ال�ُسخرْ ِعنرْ

السخرة: املساعدة يف العمل بدون اجر أو اإلرغام على العمل بدون 
اجر

يضرب للسخرية من الذي يتكاسل يف أموره اخلاصة ويهب ملساعدة 
اآلخرين

جوه14321 �ّسر ِلورْ الِيب، ِتنرْ د ال�سَ ِعنرْ

الصاليب: أكوام القمح بعد الدريس
يضرب لتبيان نتائج األفعال االيجابية

د الَطلرَْقه، َغرّيرْ اِللرَْقه14331 َعنرْ

الطلقة: التوسع يف رحم املرأة متهيدا خلروج اجلنني عند الوالدة
يلوم زوجته  بالرجل الذي  يضرب للسخرية والتهكم واالستخفاف 

على جنس املولود. 
أو يضرب لتبيان أن هناك أمورا يصعب التنبؤ بها

َلم را�َسك14341 د الَغَرق، ِي�سرْ ِعنرْ

يضرب للحث على التسليم بالقدر. أو يقال لتبيان خطورة املاء 

ُر�ش ونام14351 د احَلّيه اأفرْ َرب، وِعنرْ َرب ل ِتقرْ د الِعقرْ ِعنرْ

وأحيانا يقولون « َحْد «بدل « عند « وللكلمتان نفس املعنى
يقال لتبيان بعض خصائص العقرب واألفعى.أو يبضرب يف الشخص 

اللئيم
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في ولدها14361 فاها وِيكرْ د الغوِله ُعُر�ش، يا َرب ِيكرْ ِعنرْ

يكفاها: يكفيها ويسد حاجتها
يضرب للتندر من الذي يبتهج ألتفه األمور

ِعند الفا�ش ِف�شرْ نا�ش، وِعند الَفقو�ش َبّظل اأحو�ش14371

أحوس : املقصود مالزم للمكان
يضرب يف حالة االتكالية

َره14381 ه، ِجّبه َحمرْ َ د الَكربرْ ِعنرْ

الكبره: الكبرياء ورجل ُكبار أي رجل عظيم
ِجّبه: رداء من اجلوخ كان يلبسه الرجال والنساء

يضرب كتعظيم للون األحمر. أو يضرب لضرورة التصرف حسب املوقف

�َسم14391 �ش الأجرْ ِلب الَكبرْ د النرْطاح، ِبغرْ ِعنرْ

النطاح: طريقة صراع احليوانات
األجسم: األقوى

يضرب  أو  الصراع.  حالة  يف  القوة  استخدام  على  للحث  يضرب 
لضرورة االستعداد الدائم

َرب14401 ال�َسَلق ِي�سرْ راح  زال،  الَغً �سيد  د  ِعنرْ  )1440
وأحيانا يقولون « الَكْلب «بدل « السلق «

راح السلق: ذهب كلب الصيد
يضرب للحث على ضرورة حتديد الهدف ألي عمل والعمل على حتقيقه

دُكم ِعي�ش، وَفراِغة العني لي�ش؟14411 دنا ِعي�ش وِعنرْ ِعنرْ

فراغة العني: املقصود االستغالل
يضرب للحث على القناعة وعدم االستغالل أو الطمع
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ِزه ،َولو طاَرت14421 َعنرْ

يضرب يف العنيد املكابر يف عناده

َفت ع الباب14431 �َسه ِوقرْ نوِنه، والَطررْ ِففرْ جَمرْ ّ عوَره ترْ

وأحيانا يقولون «ْتّخِرف« بدل «حتفف«
حتفف: جتمل

يضرب حني يسود الفساد أجهزة السلطة القمعية

ها وارميها َبّره14441 ِعي�ِسة الُظّره ُمّره، َلو اإنها َع�َسل يف اجَلّره لأِكبرْ

يقال للحد من تعدد الزوجات

ِعني احُلر، ميزاُنه14451

يضرب حينما يتحقق التوقع

قود14461 رود َللورْ َعد، وعني املَقرْ َعد للَمقرْ عني املِ�سرْ

للمقعد: املقصود للسلطة 
املقرود: صفة منحوتة من كلمة قرد
يضرب للحث على البناء وليس الهدم

َعه14471 َعه، َملرْها�ش �َسبرْ ِعيِلة ال�َسبرْ

يقال للحث على حتديد النسل

َحَمك14481 ِعت اهلل ِيررْ َهَمك َمَعك، وان وقرْ ِعَينك َمَعك، وِدررْ

يضرب للحث على ضرورة االستعداد والتخطيط للعمل

ِعيُنيه ِمِثل ميازين اجَلَزر، طالَعه نازِله14491

ميازين: موازين جمع ميزان
يضرب للتهكم من الشخص الذي يبالغ يف حب استطالعه لألمور
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حرف الغني
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، اإلرَْعب يا فار14501 غاب الُقطرْ

كونه  مع  فيها  للطعن  السلطة  غياب  يستغل  الذي  للجبان  يضرب 
مداهنا لها يف حضورها

غاَبت وجاَبت14511

وأحيانا يقولون « غاب وجاب «
يضرب للسخرية من الذي تغرب وعاد كما كان

غاب غيب الغيالن...14521

الغيالن: جمع غول، وهو من املستحيالت الثالثة عند العرب
يضرب للسخرية من الذي تغرب وعاد كما كان

غاِيب َبال َهدِيه، ل َرُده اهلل14531

يقال حلث املتغرب على عدم إغفال عالقات الفرد القدمية

جال14541 ل الررْ مال، وقوم َقبرْ ُغب َغب اجلرْ

غبت اجلمال : أي شربت يوما وتركت يوما
يضرب للضيف املعزوم حلثه على أن ال يكون ثقيل الظل يف الضيافة 
الن العادة العربية أن ال يقوم صاحب البيت عن املائدة إال بعد قيام 

الضيف

ِرفرْ مني يدو�ُسه14551 ِرف مني يبو�ُسه، وِنّظف بيَتك ما بِتعرْ ِتعرْ َغ�ّسل َخّدك ما برْ

يضرب للحث على ضرورة االستعداد ملواجهة األمور اجلديدة باستمرار

َغ�ّسل يداك، وَقّدم يا ظيف14561

يضرب كتعبير عن الكرم
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َغّطي را�ُسه، وَفّل�ش ِرجليه14571

فّلص: كشف الغطاء عن
يضرب للفوضوي يف أعماله

ترِيه، ول ُغُلب وَف�سيَحه14581 ُغُلب و�سرْ

يضرب للحث على عدم الشكوى واعتمادها كمنهاج حياة

ع الرْدير14591 َغَنم الرْدير، يف َزررْ

يقال لتكريس احليادية واالنعزالية

َكب14601 َكب، ما ِبررْ ِغري َهاملَررْ

يضرب حينما يصمم احدهم على أمر ما. أو يضرب يف حالة العناد

ِركة ال�ِستا14611 َ غيِمة �سباط، مرْ

يضرب هذا املثل للرجل ثقيل الظل
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حرف الفاء
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فاِلت، َبال َر�َسن14621

يضرب يف سيء اخللق واألخالق

َخّون جارك14631 َفِت�ش بيَتك �َسِبع َمّرات، َقِبل ما ترْ

يضرب للحث على اعتماد الدقة واملوضوعية يف احلكم على األشياء 
أو األفعال

ه14641 �سُ ُفّخار يَك�ّسر َبعرْ

يضرب للحث على عدم التدخل يف النزاعات العائلية. أو يقال للتنصل 
من املسؤولية

ّغُله14651 ها ترْ َفّرت ليلرْها ُكّله، واأَجت َلِبنرْ

فرت: طارت واملقصود خرجت على غير هدى
تغله: تضربه أو تعاقبه

يضرب يف اإلنسانة سيئة اخللق والتي ال حتسن تربية أبناءها

َحك14661 َلك، اهلل ِبَفررْ َفّرح ِطفرْ

يضرب لضرورة رعاية األبناء رعاية سليمة

خ الّبط، َعّوام14671 َفررْ

يضرب لالبن حينما يتشبه بابيه

ُبه14681 �سّ َعن، ِمن ِقّلة نا�ش ترْ عون َفررْ َفررْ

واديانا يقولون «رجال« بدل «ناس«
فرعن: منا وتطاول

يضرب للتحريض على السلطة القمعية
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ثري14691 �سوف كرْ ثري، ِبترْ ُفر كرْ

فر: سافر
على  وللحث  متعددة،  اجتماعية  عالقات  بناء  على  للحث  يضرب 

عدم االنعزال

اللي 14701 واملََره  بوَطه،  َمررْ والَفَر�ش  ُرد  ِب�سرْ اللي  اجَلَمل  ِمن  َي�ش  اأترْ ِف�ش 

ِرتها يف الدار ِتحَرد و�سُ برْ

يضرب للحث على ضرورة املواجهة يف حالة الصراع االجتماعي أو 
القومي

�ساب14711 ين، حرْ  ِف�ش بني اَلريرْ

اخليرين: الكرماء
يضرب للحث على التوافق االجتماعي

َخبا، وِكلرِْمة الَفقري ِبترْطري14721 َف�ش الَغني ِبترْ

يضرب للتمرد على وضع فاسد. أو يقال كتحريض يف حالة الصراع الطبقي 

َف�ش املَليَحه، ما اإلو ريَحه14731

يضرب لالستهتار من البناء الفوقي

َحُته14741 َحُته، وان َخالها َف�سرْ بيِبه، اإن اأَكلرْها �َسطرْ ِلة الَعِبد زرْ َف�سرْ

فضلة : مفرد فضالت أي نفايات
العبد: الرق

يضرب كسخرية من وضع الطبقة الفقيرة

هود14751 َف�سيَحه، وَعليها �سرْ

يضرب ملن ينكشف سره
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ِبه14761 د الإخوان، ُغررْ َفقرْ

يضرب عندما يتفرق شمل األخوة آو األصدقاء

َلت وِولرَْدت، جاَبت �َسّحاِده زرْغرِيه14771 َوز َفقرِيه، ِحبرْ َ َفقري جترْ

يضرب للسخرية من وضع الطبقة الفقيرة

ِرق اإّمه يف َعزا اأبوه14781 فوق َحّقُه ُلّقه، واحرْ

فوق حقه: املقصود مع أن له احلق
لقه: اضربه

عزا: عزاء، أي مواساة آل الفقيد
يضرب ملن يفعل اخلير ويتلقى الشر واإلساءة بديال

فوِله ما ِبترْطوق ع ِثم الغوِله14791

ما بتطوق: ال تكيف
يضرب للشره الطماع

�سوِمه برْخيط14801 فوِله، وِمقرْ

وأحيانا يقولون «َخْرِيه« بدل «فوله«
يضرب حينما تتوافق مسلكيات شخصني

هاب14811 يف اآب، ُكل ِعَنب وما ترْ

الوقت  اختيار  على  للحث  يضرب  أو  العنب.  موسم  لتحديد  يقال 
املناسب

ِلع َبَقراَتك من الدار14821 يف اآذار، اإطرْ

أو  البقر.  الربيع والعشب ويكون كافيا إلشباع  يقال حني يكثر 
يضرب للحث على اختيار الوقت املناسب
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َنك، ولو انه َقد ال�ِسّنار14831 ُطم اإبرْ يف اآذار، اأفرْ

قد: بنفس حجم
يقال لالعتقاد بان الرضاعة بعد آذار ضارة بسبب أن احلرارة تؤدي 
إلى تخثير احلليب ومن هنا تقل قيمته الغذائية. أو يضرب للحث على 

اختيار الوقت املناسب

قا والبنقا، وِبّدحي ال�ِسّنار14841 َفّتح الَعنرْ ِتترْ يف اآذار، برْ

         بتتفتح : تصحو من سباتها
         العنقاء: األفعى

         بدحي: يبيض بعد أن يعمل عشا أو مدحاة
         يقال لتبيان بعض خصائص شهر آذار

ِتحيا الأ�سجار14851 يف اآذار، برْ

بتحيا: تنمو
يقال لتبيان انتهاء فترة سبات األشجار وابتداء منو األوراق وتفتح األزهار

دي�ش14861 ِطع الكرْ َث احل�سي�ش، وِبرَبرْ يف اآذار، ِبَحّم�ش اللب، وِبكرْ

الكديش: صغير احلمار
ببرطع: يعدو طربا

بحمض: تتكاثر البكتيريا بشكل كثير يف اللنب يف هذا الشهر
يقال لتحديد فترة االنقالب الربيعي

ر الليل، وِبطول النهار14871 �سَ يف اآذار، ِبقرْ

يقال لتبيان يعض خصائص شهر آذار 

فان14881 ي الُرغرْ َعِلمتي َكربرْ �َسف بال نار وِبنادي يا مرْ َبل الراعي وِبنرْ يف اآذار، ِبنرْ

يقال كوصف لطقس شهر آذار حيث يكون متقلبا
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يف اآذار، َخطط يا حمار14891

خطط: أي احرث األرض متهيدا لزراعتها 
يقال كنصيحة زراعية

يف الَبِطن، ول يف احُلُظن14901

تقوله األم لتصوير مدى معاناتها يف تربية ورعاية طفلها

تي14911 ِدم ُظررْ تي، ول َبخرْ ِرد ِرمرْ يف ال�َسِهل َبفرْ

بفرد رمتي: اكشف عن مؤخرتي، والرمة هي احلبل الذي يعقد على 
احلطب

يضرب لتبيان مدى الكراهية بني الضرائر

يف ال�سيف َحريق، ويف ال�ِستا َغريق14921

يضرب يف اإلنسان االنفعالي

يال14931 يف املال، ول يف ِلعرْ

يضرب لتهوين اخلسارة املالية

ّر، وِمن جيب غرَيك ُهّر14941 يف جيَبك �سُ

صر: أي وفر وال تنفق
هر: انفق بتبذير
يضرب يف البخل

ّقِبع14951 ِبع يا ِبترْ ّ َبعانَيه، يا ِبرترْ يف املِررْ

املربعانية: فترة متتد أربعني يوما وتبدأ من العشرين من كانون األول 
وهي فترة برد شديد

بتربع: متطر يف بداية هذه الفترة أربعة أيام متواصلة دليل موسم جيد
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بتقبع: متحل أي ال متطر طيلة الفترة ويف هذه احلالة يخرج الناس لتأدية 
صالة االستسقاء

يقال لوصف حالة الطقس يف فترة املر بعانية من خالل معرفة الطقس 
يف األيام األربعة األولى. أو يقال ملعرفة النتائج من خالل املعطيات

هار بِتحِرق بيتها، ويف الليل بِتحِرق زيتها14961 يف النرْ

بتحرق زيتها: كناية عن إضاءة السراج طيلة الليل
يضرب لالستهتار باملرأة احلمقاء

يف الّهم داعيني، ويف الَفَرح نا�سيني14971

يضرب يف اإلنسان املستغل – بكسر الغني -

رايه14981 راِيه، ويف الَقفا ِمذرْ يف الِوِجه مرْ

وأحيانا يقولون «ويف القفا ُصرماِيه«
يف الوجه: املقصود أمامك أو يف وجودك

يف القفا: املقصود يف غيابك
ولكن  املشط  كأسنان  اسنان  لها  خشبية  او  معدنية  اداة  مذراه: 

اطول وتستعمل لفصل التنب عن احلب
صرمايه: حذاء

يضرب للمرائي املداهن

َعاِده، وولد �َسعاِده14991 يف ولد مرْ

معاده: يعادون الناس، ويحولون دون الرزق من كثرة شرورهم
يضرب حلث االبن الضال على أن يصبح ايجابي السلوك

َجَلك وغار15001 ِمل ِمنرْ يف اأيار، اإحرْ

غار: اندفع للعمل اجلاد
يقال لتحديد موعد احلصاد
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ُطف الكوز15011 يف متوز، اأقرْ

الكوز: ثمرة الصبار وهو نبات شوكي صحراوي حتورت أوراقه 
كونها  يف  الصبار  ثمرة  وفائدة  النتح،  نسبة  لتقليل  أشواك  غلى 

تغسل املعدة واألمعاء
يقال لتحديد موعد نضج ثمار الصبار

لي، ول يف الَزررْبول15021 يف ِرجرْ

الزربول: احلذاء أو املداس
يضرب للبخيل الذي يهني نفسه وال يهني قرشه

يف ُكل َبَلد، ُحِطَلك َوَتد15031

حطلك: ضع لك
يضرب للحث على بناء عالقات اجتماعية متعددة

يف مو�َسم الَبطيخ، ِف�ش َطبيخ15041

يقال لتبيان أهمية البطيخ

يف مو�َسم التني، ِف�ش َعجني15051

وأحيانا يقولون« أجا التني، بّطلنا عجني«
يقال لتبيان أهمية التني

يف ِن�سا، ويف ِف�سا15061

يضرب حلث املرأة سلبية السلوك على تغيير سلوكها
أو يقال عند نشوب نزاع بني امرأتني ويقال حينها للمفاخرة بالنفس

ُكِنت اأيام احَل�ساِيد؟15071 – وين 
      *ُكِنت اأَغّني َق�ساِيد

يضرب حلث الكسول على ضرورة االجتهاد يف الرزق احلالل
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حرف القاف
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زول15081 َلك، َخّلي الّهم يرْ قاِبلرْني َتقابرْ

قابلني: اجلس مقابلي
يقال يف حالة اليأس

َحد َعليها15091 قاِطع اإيدو، وِب�سرْ

يضرب للحث على العمل واإلنتاج من خالل االعتماد على النفس

لد، �َسَنق حاُله15101 قا�سي ِلورْ

يضرب ملن يقحم نفسه يف احلماقات

ِوه15111 َلّبد َلبو َفررْ قال اأبو جاِعد، ِبترْ

أبو جاعد: اخلروف
بتلبد: يتهيأ لالنقضاض واالفتراس

أبو فروه: الثعلب
يضرب للسخرية من اخلصم يف حالة الصراع الوطني أو االجتماعي

�َسن ِمّني، ما توِكلرْني15121 قال ال�َسَمك الِبني: اإن لرْقيت اأحرْ

السمك البني: من أنواع السمك النهري وهو من أطيب أنواع السمك
يضرب للذي يتعالى على أمر هو يف حاجة إليه

َتك؟15131 قال: اإّمك، ِوّل اأخرْ

َتك ُنج ِترْ ُتغرْ   قال: اللي برْ

يضرب للتمييز يف العالقات االجتماعية والعائلية

ني15141 قال: �سيدي َعّلمرْ

قال: سيَدك مِبوت وِبْتّعَلم
يضرب للحث على االستمرار يف التعلم
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َحك ِمنرْ القاروط؟15151 قال: �سو ِبَريرْ

   قال: طالق اإّمه

يضرب لعدم متابعة أمر غير مريح

ِمه!!15161 قال: َعّكا ِوخرْ

وخمة: عفنة
يضرب ملن يعيب أمرا بالقول ويتمناه فعال وحقيقة

قال: مني اأّحب ولَدك؟15171

  قال: الغايب حتى يرجع، واملري�ش حتى ي�سفى، والزغري حتى يكرب

يضرب للتمييز يف عالقة اآلباء واألبناء

داك15181 قال له: ِبدي�ش اأنام حرْ

�ساك تاح ِمن فرْ قال له: َبررْ  

وأحيانا يقولون «َخراك« بدل «ْفَساك«
ْحَداك: بالقرب منك

يضرب ملن يرفض واقعا هو يف حاجه إليه

قال له: َب�َسهيَلك15191

قال له: صاحيَلك
وأحيانا يقولون «َبَغفيَلك« بدل «َبَسهيَلك«

بغفيلك أو بسهيلك: املقصود أتهيأ الفرصة لالنقضاض عليك
يقال داللة على احلذر واالستعداد

ق؟15201 َ ِنه ِول َيربرْ قال له: َيخرْ

ِعم َتطرْ قال له: الدور على املِ�سرْ  

يخنه: أو يخني هو الطبيخ ذو املرق
يبرق: ورق العنب احملشو باألرز واللحم
يضرب للجاهل املدعي باملعرفة والعلم
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ك�ش ويف اإيَدك َمَر�ش؟15211 رُتُ قال: لي�ش يا فالن برْ

قال: ن�سيب ن�سيبي ا�سرتى َفَر�ش  

املرس: املقود أو الرسن
يقال للرجل الذي يخرج عن حدود املألوف. أو يضرب يف الذي يفتخر 

بإجنازات غيره وكأنه مشارك فيها

قالوا: اجَلَمل ِبطري15221

  قالوا: كل �سي ِب�سري

يضرب لبيان مدى اإلرهاب والقمع

حا15231 قالوا: ِعدرْ َغَنماَتك َيجرْ

ِه ه، وَوَحِده قاميرْ ِ   قال: وَحِده ناميرْ

يجحا: يا جحا، وجحا شخصية عربية اشتهرت باحلمق، وقد تكون 
شخصية وهمية

يضرب للحث على عدم تعقيد األمور

تِغل؟15241 ِت�سرْ قالوا للَحرذون: �سو برْ

  قال: َبّداد

َبنِي ع ِجلرَْدك   قال: كان مرْ

الّبد: حجر الطاحون الذي يستخدم لعصر الزيتون واستخراج زيته
ال  أفكارا  أو  لديه.  موجودة  ليست  أمورا  املدعي  للشخص  يقال 

يطبقها وال يعمل بها يف حياته املعاشة

ّياد ِعد �َسَمكاَتك15251 قالوا: لل�سَ

  قال: الَبَحر اأول بال�سوؤال

يضرب ملن يحاول محاسبة الفقير على رزقه
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ّياد وين �سيَدك؟15261 قالوا: لل�سَ

          قال: يف ال�َسَبِكه راح

يضرب للسخرية ممن يحاول محاسبة الفقير على رزقه

تي15271 لى، قالرُْهم ِمن الَنار اللي ِترْ ِتغرْ قالو َللرِْقِدر لي�ش برْ

يقال يف حالة القهر 

َدهوين: يا ع َحَطب يا ع َمّي15281 َدهوك، قال َعلي�ش ِبنرْ َلك ِبنرْ مار اأهرْ قال يا حرْ

بندهوك : ينادون عليك أي يريدونك
يقال لتبيان مدى استغالل األهل

َعك15291 ق َربرْ َ َعك واحلرْ ُقبرْ

قبعك: رغيفك
احلق: اتبع

ربعك: جماعتك واهلك
يضرب لإلنسان ثقيل الظل الذي يتدخل فيما ال يعنيه

نا َبقينا نرْكاكي15301 ، اإحرْ َقِبل ما َبقيتوا بي�شرْ

بقيتوا: كنتم
يضرب للسخرية من اخلصم االجتماعي 

بي�ش، روح كاكي15311 َقِبل ما ترْ

يضرب للسخرية من الذي يستبق األحداث

ُبه15321 ه َجررْ ُ احلرْ َقِبل ما مترْ

متاحله: املقصود تتناول الطعام معه
يضرب لضرورة حتديد مفهوم الصداقة
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�َسبرْلني15331 نا َبقينا مرْ َقِبل ما َزَرَعك بلي�ش اإحرْ

وأحيانا يقولون «َذّرانا« بدل «بقينا مسبلني«
مسبلني: السبلة هي ساق السنبلة

ذرانا: بعد عملية احلصاد تأتي عملية التذرية
يضرب للسخرية من اخلصم

ُته15341 َقَتل الَقتيل، وَم�سى ف َجنازرْ

يضرب يف اإلنسان اخلبيث

واح15351 ِعد ررْ َقّتل َجناِدب، ورْ

يقال للجبان

َقَتلني وراح، ل �َسّكر البيت، ول اأَخذ املُفتاح15361

يضرب لتبيان مدى القهر 

فوت، ول َحد ميوت15371 ِله ترْ َقترْ

تفوت: يذهب أملها بعد فترة
يضرب لتبرير الهزمية

دها عاَبت15381 ِبه تاَبت، ِمن َبعرْ َقحرْ

وأحيانا يقولون «َعّرَصت« بدل «عابت«
يضرب للحث على عدم الثقة مبن شان سلوكها. أو يقال لتبيان أن 

الطبع غلب التطبع

ِمل و�سيل15391 َقد الزير، اإحرْ

الزير: وعاء فخاري يستعمل حلفظ الزيت أو لتبريد املاء
يقال للتفاخر بالكرم والعطاء
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ُره15401 َقد ما �ساَفت عيُنه. اإنرْ�َسرح خاطرْ

بناء  أو  الرحالت  خالل  من  النفس  عن  الترويح  لضرورة  يضرب 
عالقات اجتماعية متعددة

َود15411 َي�ش، َليوَمك ِل�سرْ �َسك ِلبرْ ِقررْ

يضرب للحث على التوفير وعدم التبذير

�َسك يف جيَبك، �ساِتر عيَبك15421 ِقررْ

يضرب للحث على التوفير وعدم التبذير

�ساِلف15431 واِلف، ول َغزال مرْ د مرْ ِقررْ

موالف: اليف
مشالف: غير أليف أو مشاكس

يضرب للحث على ضرورة التمييز يف االرتباط

ُقر، وفاَرق اإّمه15441

قر: صغير احلمار
يضرب ملن يتخلى عن اقرب الناس لديه، ويضرب للسخرية منه

َغك، ما َزَلَطك15451 َقريَبك اإن َم�سَ

يضرب للحث على إبقاء العالقات طيبة ضمن نطاق األهل واألقارب

َعر15461 ر ذيل يا ازرْ ُق�سُ

يضرب ملن يعيب أمرا لم يستطع احلصول عليه لضعف وقلة دراية عنده

ع الأرزاق15471 ع الأعناق، ول َقطرْ َقطرْ

يضرب ملن يقف حجر عثرة بني إنسان ورزقه
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ع اجَلَره، ِمن َمّره15481 ُقطرْ

قطع: املقصود التخلي
اجلرة: املقصود العالقة االجتماعية

من مرة: املقصود نهائيا
يضرب يف حالة نشوب خالف اجتماعي يؤدي إلى القطيعة

َقلرْب املُوؤِمن َدليله15491

وأحيانا يقولون «احُلر« بدل «املؤمن«
يضرب عندما يصدق التنبؤ

َقلرَْبك فا�سي، والّرب َعليك را�سي15501

يضرب يف الشخص عدمي الشكوى

ل احَلَجر15511 ل ال�َسَجر، وَقلرْب َوَلدي َعّلي ِمثرْ َقلرْبي َعلى َوَلدي ِمثرْ

تقوله األم أو األب يف حالة عقوق األبناء

ِقّلة احَلَيا، ِرِزق دامي15521

قلة احليا: الشذوذ املسلكي الناجت عن شذوذ أخالقي
يقوله اإلنسان املستقيم حينما يقارن رزقه الضئيل برزق نقيض له

أو يضرب للحث على عدم االنطواء واخلجل يف السعي

ِقّلة احَلكي، َحكي15531

يضرب كتبرير للصمت بدل املواجهة. أو يقال عندما يكون اخلصم 
سفيها

َعّلم الَتطريز15541 ِقّلة ال�ُسُغل، ِبترْ

يضرب للسخرية من الذي يزاول أمورا تافهة
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ُته عيِبه15551 ِ ِقّلة املَِزح هيِبه، وَكثرْ

يضرب لإلنسان غير اجلاد

اح15561 ُته َف�سّ رِتتاح، لي�ش َكِثرْ َقِلل احَلكي برْ

َفّضاح: املقصود يسيء لصاحبه
يضرب للحث على االتزان وعدم الثرثرة

اح15571 ة الَطَمع َف�سّ تاح، واآِخررْ ِقلرْ ِمن الَطَمع ِتررْ

يضرب للحث على القناعة

�ِسه15581 ِمه يف الَكررْ َقليل الَبِخت، لقى الَعظرْ

وأحيانا يقولون «َقليل الَبِخت، ِبالقي يف الَكْرِشه ْعظام«
القى: وجد

يضرب للسخرية من الوضع السيئ 

ليه15591 ُعه ِرجرْ توجرْ َقليل الَعِقل، برْ

قليل العقل: األحمق
يضرب للسخرية من األحمق 

َقليل الَعِقل، ِبر�سيه الرَْكالم15601

يضرب للسخرية من األحمق الذي يسهل خداعه

م باعوك15611 م �َسروك، ول قورْ قورْ

يضرب للتمييز يف العالقات االجتماعية
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نرْطار �َسطاَره15621 قرياط َبِخت، ول ِقٍ

واحيانا يقولون «ِدْرَهم بخت وال بيت مال«
يقوله قليل الرزق واملستقيم يف عمله، كمقارنة مع غيره وافر الرزق 

مع قلة درايته بأمور احلياة 

�َسواِرب غريك15631 قي�ش املَّي، برْ

السلوك  يف  يضرب  أو  بالنفس.  التضحية  عدم  على  للحث  يضرب 
االنتهازي

د الَغَرق15641 يا�ش ِمن َبعرْ َفع ِلقرْ غي�ش، ما ِبنرْ قي�ش َقِبل ما ترْ

تغيص: الغوص هو السباحة حتت املاء والنزول إلى مسافات طويلة 
يضرب لضرورة احلذر واعتماد العقل الراجح قبل القيام بأي عمل
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حرف الكاف
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قيم ِعّله َبال َدوا15651 كا�سات َهوا، ِبترْ

الصدر  أمراض  أو  الُكّحة  أمراض  لعالج  طريقة  هوا:  كاسات 
كضيق التنفس مثال، وآالم الظهر، والطريقة تتلخص بحرق ورقة 
على  ووضعه  الكأس  قلب  ثم  صغير  كأس  يف  ووضعها  صغيرة 

مكان األلم ورفعه بعد فترة قصيرة من الوقت
يقال كنصيحة طبية شعبية

بري15661 كان َعلى باب بري، َعليك بالَتدرْ

يضرب للحث على عدم التبذير والتوفير مقابل ذلك

وي15671 ِت�سرْ كان فيها زيت، برْ

بتضوي: تنير
أو يقال يف  أمر ما أو شخص ما.  التأني عند اختيار  يقال لضرورة 

املّدعي أمرا هو ليس أهال له

َدّور، وِن�سي َزماُنه الأول15681 ل وترْ ِكرِب الَب�سَ

وتدور: أصبح دائريا، واملقصود كبر ومنا 
يضرب للسخرية من شخص يدعي املعرفة أمام من هم اعرف منه

أو يضرب للمزايد كسخرية منه

ُكربرْ البيَدر، ول �َسماِتة الِعدا15691

يضرب للحث على ضرورة املواجهة بأي شكل كان

َو�ّسع الرِْذّمه15701 َكرّب الِعّمه، ورْ

العمة: غطاء للراس يلبسه رجال الدين اإلسالمي
يضرب ملن يتستر على عيوبه بلباس ثوب الدين
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ِِلح15711 ِكَبوا املرْ ِكّبوا الَقِمح، ول ترْ

يقال للحث على التوفير، وعدم التقليل من أهمية أي شيء 

ُكم15721 حيناترْ ُكم، َعلى طرْ ِكّبوا زيتاترْ

يضرب للحث على الزواج من األقارب

..... َخّراي15731 بري الرْ ويل ال�ساق َجّراي، وكرْ بري الرا�ش َللرْراي، ِوطرْ كرْ

يضرب كتصنيف سلوكي من خالل الشكل

ُهم15741 بري القوم، خاِدمرْ كرْ

يضرب كامتنان للكبير إذا قام بخدمة ملن اصغر منه سنا. أو حّلث 
الكبير على القيام مبسؤولياته جتاه قومه

َنّيم املوج15751 ُكثرْ الأيادي، ترْ

تنيم: املقصود تسيطر على
لتبيان  يقال  أو  العمل.  يف  اجلماعية  املشاركة  على  للّحث  يضرب 

فائدة التعاون

ُكثرْ الأيادي، َغنيِمه15761

لتبيان  يقال  أو  العمل،  يف  اجلماعية  املشاركة  على  للحث  يضرب 
فائدة التعاون

ُكثرْ الّدق، ِبِفك الرْلحام15771

اللحام: طريقة ربط بني املعادن
يضرب كإرشاد وتوجيه تربوي

خي15781 ُكثرْ ال�ّسد، ِبررْ

يضرب كإرشاد وتوجيه تربوي
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ِنه15791 حاب، ِنترْ ُكثرْ ال�سرْ

يضرب للشخص الذي يكثر من عالقته االجتماعية لدرجة جتعله 
يضيق ذرعا بذلك

ُحك، ِبَرّو�ش الَقلب15801 ُكثرْ ال�سُ

يضرب لليائس حلثه على الضحك والتفاؤل، أو يقال كنصيحة طبية

ِفجار15811 ط، ِبَوّلد ِلنرْ غرْ ُكثرْ ال�سَ

يضرب للحث على الثورة وخاصة عند ازدياد القهر االجتماعي

َطع الَن�سيب15821 ِتقرْ ُكثرْ الُعزوِمه، برْ

يضرب ملن يحتار يف تدبير أمور حياته واختيار الهدف احملدد

ُكثرْ الَفِقر، ِبَعّلم املَراِجل15831

يقال كتعويض نفسي

يوت15841 ُكثرْ الَكَرم، ِبَخّرب ِلبرْ

يضرب لضرورة االتزان يف فعل اخلير

ُكثرْ الَقِر�ش، ِبَعّي�ش َكِر�ش15851

ش: كثرة األكل الَقِرٍ
بعيش: ُيحيي، واملقصود هنا يؤدي إلى

َكِرش: هو ما يحوي األمعاء، واملقصود هنا ضخامة جثة
يضرب للحث على األكل، أو يضرب للتأكيد على أن نتائج األفعال 

لها مسببات

ُكثرْ الّنط، ِبّك�ِسر الأجرين15861

يضرب للحث على القناعة واالتزان يف بناء العالقات االجتماعية
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َخ�ش لو كنت غال15871 ّهف، ِتررْ َكّث الّهف ِتنرْ

الّهف: املقصود اللف والدوران، أو السفر إلى جهة مجهولة 
تنّهف : املقصود تهلك

ترخص: املقصود تصبح تافها ال قيمة اجتماعية لك
يضرب ملن كان غير صريح وواضح يف عالقاته االجتماعية

ت ميلرَْتك15881 َ ت عيلرَْتك، ِكثرْ َ ِكثرْ

ميلتك: املقصود شأنك أو قوتك
يضرب للحث على تكوين عائلة كبيرة

ثري الكارات، َقليل الَبارات15891 كرْ

الكارات: جمع كار وهي الصنعة أو احلرفة
البارات: جمع بارة وهي قطعة نقد تركية

يضرب للتخصص يف العمل

ّكفي15901 ثري رايح، َقليل مرْ كرْ

مكيف: يكيف
يضرب للحث على التوفير وعدم التبذير 

َكّره ودوَره، على را�ش العوَره15911

كّره: الكر والفر هما تعبيران للمطاردة يف املعركة
دورة: تدور الدوائر أي تنقلب املوازين

يضرب كاحتجاج ضد القهر االجتماعي

نا الّدف، وَبّطلنا الَغناين15921 َك�َسررْ

يقال للداللة على هجر أمر ما
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هاَبك15931 َك�ّسر َعن نياَبك، النا�ش ِبترْ

يضرب للحث على استخدام القوة يف حالة القهر االجتماعي أو القومي

ُكُفر نا�ش، ول ِتهليل نا�ش15941

يضرب للعاصي الذي يتستر خلف الدين

َرز15951 َكف ما ِبالِطم ِمرْ

بالطم: لطم خده أي ضربه على ّخده
على  الدواب  وتستعمل حلث  اخلياطة  إبرة  تشبه  معدنية  اداة  مخرز: 

السير أو للخياطة
يضرب كمبرر للهروب من املواجهة يف حالة الصراع االجتماعي أو 

القومي

ِفق15961 َكف َوحُده، ما ِب�سّ

وأحيانا يقولون « حلاُله « بدل « لوحده «، وللمفردتني نفس املعنى
يضرب للحث على املشاركة اجلماعية ملواجهة القهر االجتماعي أو 

القومي

ُكل الرّب، َكلرْب الَبَحر15971

يقال على لسان البحري للتفاخر والتباهي بالنفس
مال ِبَهدّرن، ما عدا َجَملي ِبَهدّر�ش15981 ُكل اجلرْ

الطائرة، واملقصود يقوم  أو  البحر،  الهدير هو صوت أمواج  يهدر: 
بعمل ذا قيمة كبيرة

تقوله زوجة النذل

َودي على الطاحوِنه15991 ُكل الُطُرق، ِبترْ

يضرب لليائس حلثه على التفاؤل
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بور، عيون16001 ُكل ِلقرْ

يضرب للمستغل- بكسر الغني - أو املضطهد كوعظ له

َت�سى16011 كالم ال�سى، ما ِبنرْ

وأحيانا يقولون «ُعْمر« بدل «كالم«
عمر: املقصود هنا استحالة

يقال يف حالة اخلصام الشديد

ني ما َعّزاين16021 ُكل النا�ش َعّزتني، ما عدا َبطرْ

يضرب لعدم املبالغة يف احلزن

كالم النا�ش، هّوه النا�ش16031

هوه الناس: املقصود يعبر عن لهداف ومطامح الناس
يضرب للحث على قول الكالم يف موضعه املناسب

كالم الِنِذل، كثري16041

يضرب للحد من الثرثرة

ه16051 رَبَ َدَكت، اإل اإنرَْت يا ابو ُقنرْ ُكل الديوك َدكرْ

دكدكت: قاقت او كاكت أي ارتفع صوتها
يضرب كاستخفاف بالرجل غير املنتج

ُكل الكالب، خري ِمن طوَقه16061

طوقه: اسم كلبة واملقصود هنا األصل السيئ
يضرب لضرورة رفض املسلك السيئ

َكلب ال�سيخ، �سيخ16071

يضرب للسخرية من الذي يفتخر بأعمال غيره
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َكلب، حاِمل ُخُرج مال16081

يضرب لالستهتار بصاحب الثروة املستغل _بكسر الغني_

َكلب داير، ول �َسِبع نامي16091

داير: يحوم حول البيت حلراسته
يضرب للحث على العمل املنتج

َكلب، وَخّلف َجرو16101

يضرب لالستهتار بفعل ونتيجته

ري ِمن املال، فاِلح16111 ُكل َبدرْ

يضرب النتهاز الفرصة يف الكسب

َبِله16121 َرف، وُكل عيِله واإلها َمزرْ ُكل بيت واإلو َم�سرْ

يقال يف حالة شذوذ مسلك فرد من عائلة حسنة السمعة

َكلب ِيعوي َمَعك، ول َكلب ِيَعّوي َعليك16131

يضرب لبناء عالقات اجتماعية متعددة مع االحتفاظ بوجهة النظر

ُكل تاأخرِيه، وفيها خرِيه16141

يضرب للحث على التفاؤل. أو يقال لتهوين الغياب

ه16151 �سَ ه، وُكل َقدمي واإلو َرفرْ �سَ ُكل جديد واإلو َرقرْ

وأحيانا يقولون « َبْعَصه « بدل «رفصه «
يضرب ملن يتمسك بالقدمي أو للرجعي

تِغل يوم الثنني16161 َزك بالدين، ول ِت�سرْ ُكل ُخبرْ

يضرب لضرورة إراحة البدن يوم يف األسبوع
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َبلُته ِب�سيح16171 ُكل ديك، على َمزرْ

يضرب حني تتعدد اآلراء

غي�ش16181 ُكل ررْخي�ش، وهو مرْ

يضرب للحث على طلب معالي األمور حتى من خالل املشقة

ها16191 قوبرْ َعررْ ّعَلَقه برْ ُكل �ساه، مرْ

بعرقوبها: العرقوب هو عصب غليظ فوق العقب
يضرب لعدم التدخل بأمور الغير

ها16201 �َسعرْ تجيلرْها ريح ِتقرْ تِفع، برْ رِترْ ُكل �َسَجَره برْ

تقشعها: تقتلعها أو تخلعها من اجلذور
يضرب ملن يستهتر مبشاعر اآلخرين. أو لالستغاللي

ِله16211 تها َعمرْ ِله، وِترْ ُكل �َسمرْ

شمله: غطاء للرأس يستخدمه رجال الدين
عملة: فعل سيء

يضرب للذي يتستر بأعماله الفاسقة خلف ستار الدين

َلَعك16221 َلُعه، اإل َبني اآدم ِبقرْ ِتقرْ َرُعه برْ ُكل �سي اإزرْ

يضرب يف حالة سوء التفاهم مع األصدقاء أو األقرباء

موع العني16231 ين، َحتى درْ ُكل �سي درْ

يضرب يف حالة ضيق ذات اليد

ُله ِبَقع16241 ُكل �سي، َعلى �َسكرْ

على  شي  ُكل  َطَقع،  اسمه  السماء  يف  طير  «يف  يقولون  واحيانا 
َشْكُله ِبَقع«

يضرب يف حالة توافق األمور بني شخصني
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ِفه، خري ِمن األف ميعاد16251 درْ ُكل �سُ

يضرب يف حالة تيسر األمور دون معاناة كبيرة

لو ِمن الَهبل، وُكل َق�سري ل َيخلو ِمن املَِكر16261 ُكل َطويل ل َيخرْ

يضرب لالستهانة واالستخفاف بشواذ األمور

ُكل ُعُر�ش، واإلو فيه ُقُر�ش16271

قرص: املقصود نصيب من النتائج سواء كانت ايجابية أو سلبية
يضرب ملن يقحم نفسه يف أمور متعددة

 
َور16281 �ّسه، واإلها َكّيال اأعرْ �َسورْ ُكل فوله مرْ

يضرب عندما تتالقى املصالح

ريت16291 ِنه، واإلها َعفرْ ُكل ُقررْ

قرنه: زاوية البيت
يضرب عند تعدد األفكار

ريد، َلو اإّنه َفرخ َعبيد16301 ُكل َقلب وما يرْ

يضرب عندما يتمسك اإلنسان بأفكاره

ِكه، وُكل ِثم برْرغيف16311 َكعرْ ِكه برْ ُكل َكعرْ

يضرب لضرورة مراعاة مصالح اآلخرين قبل البحث عن املصلحة الفردية

ِتُله ُقرا�ش16321 َطع ِعِجل، اإفرْ ُكل ما َبررْ

برطع: شمص أي عدا دون قيود
افتله قراص: افتل له حبال واملقصود حضر له حبال مجدوال أي غليظا

يضرب للحد من التمرد االجتماعي. أو لضرورة ردع األحمق



املثل الشعبي الفلسطيني308

�َسك، ِوالرِْب�ش ما ي�ستهي النا�ش16331 تهي ِنفرْ ُكل ما ِت�سرْ

يقال للحث على ضرورة احملافظة على الكرامة الشخصية

ئيل16341 ز �سعري وَمعا�ش �سَ ُكلرْ ما ِعنرْدي: ُخبرْ

يضرب لتبيان مدى ضيق ذات اليد

ُله16351 ُجه، َقل ِفعرْ ُكل ما ِكِث َهررْ

هرجة: كثرة كالمه أو حديثه
يضرب لالستهتار بالثرثرة

غوب16361 جوب، َمررْ ُكل َمرْ

ويقولون أحيانا «ممنوع« بدل «محجوب«
يقال للحث على توعية األبناء وتوجيههم يف عملية التربية

�ش16371 ُكل َمَر�ش َخبيث، واإلو َدواء جِنِ

هذا املثل يناقض احلديث الشريف «ال شفاء يف جنس«
يضرب لضرورة الشفاء من املرض مهما كان العالج أو الدواء

َعّزب، َكّذاب16381 ُكل مرْ

معزب: هو صاحب البيت الذي يستقبل الضيف
يضرب لتبيان هيمنة صاحب البيت على احلديث

وان ال�َسَلق16391 ل الَوَرق، والِن�سرْ ُكل ِمن اللحم املََرق، والِفجرْ

الشلق: طويلة القامة
يضرب لضرورة اختيار املفيد من األمور

ِعُته16401 نرْ ُكل ِمن اهلل، َهّون َعليه �سَ

يضرب لضرورة التفاؤل من العمل املنتج
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ُكل َمن ِبّغني َعلى َمواُله16411

كل من: كل شخص
مواله: املقصود هنا طريقته اخلاصة

يضرب حينما تتعدد اآلراء 

ُبه16421 ُكل َمن َذنرُْبه، على َجنرْ

على جنبه: املقصود ال يجني إال على نفسه
يضرب يف الذي ال يريد العدول عن مسلك غير ايجابي ضمن تقييم 

املجتمع لهذا السلوك

ُكل َمن َعلى ديُنه، اهلل يعيُنه16431

يضرب يف الذي ال يريد العدول عن مسلك غير مرغوب فيه

ُكل َمن، َهّمه َعلى َقّده16441

همه: الهم مفرد الهموم
على قده: مبقدار ما يستحق

يضرب للحث على عدم اليأس وضرورة العمل والتفاؤل

َحّن، وِكلرِْمه ِبترَْجن16451 ِكلرِْمه ِبترْ

يقال للحث على استخدام الكالم اللطيف

َوّدي للنار16461 َدّخل اجَلِنه، وِكلرِْمه ِبترْ ِكلرِْمه ِبترْ

يقال للحث على استخدام الكالم اللطيف 

، ول َع�َسَره َلتر16471ْ ِكلرِْمه َبترْ

بت: قطع واملقصود كلمة ال رجعة فيها
لت: املقصود كالم بال معنى

يقال للحث على الصراحة والصدق يف احلديث
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يحني16481 ّ ني، ِبرترْ ِكلرِْمة �سو ِبَعّرفرْ

يقال ملواجهة السلطة القمعية كتهرب من مواجهتها

ّنه16491 ِفة �سَ ُكل هالّطِنه، ع ِنترْ

الطنة: الطنني هو صوت الذباب أو الناموس أو النحل
نتفة: القليل من الشيء

صنه: رائحة كريهة
يقال لالستخفاف باملبالغة يف األمور التي ال حتتاج ذلك

َبَحه16501 َبَحه، وحاِمل َم�سرْ ُكّله َمقرْ

مقبحة: قبائح
يضرب ملن يتستر خلف الدين

راب ِمن حاكوَره16511 َيِنه، ِوترْ ُكلرْها ِطيِنه ِمن َمطرْ

يقال حينما تتوافق املسلكيات. 

تِوّيه16521 َره، ول يوِكلرْها ِغرَيك ِم�سرْ ُكلرْها َعجرْ

عجرة: ثمرة غير ناضجة
يضرب النتهاز الفرصة. أو يقال لتكريس األنانية

َعُمه للنا�ش ِبفوح16531 ُكّله ِبروح، اإطرْ

يضرب للحث على عدم البخل 

ه16541 �سُ َحب النار، لُقررْ ُكل واَحد ِب�سرْ

لقرصه: لرغيفه والقرصة هي الرغيف الصغير
يقال كتبرير لألنانية
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ُحه16551 ُكل واَحد ِبنام َعلى اجَلنرْب اللي ِبَريرْ

يضرب للحث على عدم الوصاية والتبعية

ُته16561 �سى يف عي�سرْ ُته، ِبررْ ري�سرْ ُكل واَحد بوِكل جرْ

جريشته: طبيخ مصنوع من القمح املجروش
يضرب للحث على القناعة

ُكم، قاَمت ال�ساعة16571 ُكلوا ِرِزقرْ

يقال للحث على القناعة.أو يقال للحد من التبذير

َور16581 ّقِرق �سار اأعرْ َمل، كان مرْ َتكرْ  ِكِمل ُحّبي وا�سرْ

مقرق: أي ال يستطيع التحرك بحرية نتيجة مرض
يقال عند توالي املصائب

َبِله16591 ز يف َمزرْ ِكنرْ

يضرب يف الشخص ايجابي املسلك يف منبت أو بيئة سيئة وسلبية املسلك

ِجل َعليه، بو�ُسه ِمن بني عينِيه16601 َتعرْ ِكّنك ِم�سرْ

يضرب لضرورة االتزان يف العالقات العاطفية

َتلى الّرجال 16611 ِمن  ُكِنت  �سوَره، وان  مرْ رُب ِمن غري  اأعرْ املََره  َتلى  ِمن  َكّنك 

نادي ِمن باب الدار

من تلى املرة: من جهة املرأة أي من أقربائها
يضرب لتصنيف األقرباء. 

كول زيت، واإنرَْطح احليط16621

يقال لتبيان فوائد زيت الزيتون
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كول َمع الكاِفر، ول توِكل َمع َطويل الأظافر16631

يقال للحث على السلوك االجتماعي الطبيعي

كول وَعّيب، اإ�سي ِب�َسّيب16641

يضرب ملن ال يستطيع الوفاء يف العالقات االجتماعية

َنت16651 كوم �َسَمك، ِومرْ

مننت: له رائحة كريهة
يضرب كتبرير لالنفصال عن اجلماعة

كون اإِبن َعّم16661 كون نرْ�سيب، ول ترْ

يضرب للحث على بناء عالقات اجتماعية جديدة

يد الِن�سا بالِن�سا، ول تكيدهن بالَع�سا16671 كرْ

يضرب لضرورة التعامل املنطقي مع األنثى

يد الِن�سا، َعظيم16681 كرْ

يضرب لضرورة بناء عالقات اجتماعية ايجابية مع العنصر النسائي
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حرف الالم



املثل الشعبي الفلسطيني314



315 من اخلابية

َعه16691 لد ِت�سرْ ل ابن �ِست، ول اإِبن جارِيه، ُكلرْنا ورْ

        يقال للحث على املساواة. أو للتحريض ضد الفوارق االجتماعية

َره واأحوالها بالويل16701 ل اأرينا خيل ول ررْكوب اليل، اإل َحمري ِمِدبرْ

مدبرة: اإلدبار هو الفرار من املواجهة
يضرب للتخلص من التزام معني. أو يضرب لالستهتار بكثير االدعاء

�َسن ِمّني َجد16711 َمر ِمّني َخد، ول اأحرْ ل اإنرِْت اأحرْ

يقال ملن يحاول التعالي على اآلخرين ويقال ملواجهته أو مواجهتها

ِزل َعليك16721 ِمة اهلل ِتنرْ َحَمك، ول َبَخّلي َرحرْ ل َبررْ

يقال لتبيان شده االضطهاد وكتحريض ملواجهتها

بان16731 ّلِب�ش، وباب بيُته َخررْ لب�ش وِمترْ

متلبس: أنيق الهندام
يقال ملن يهتم بالشكل دون اجلوهر

دا16741 ل ِبّقر، ول ِبهرْ

قر: استكان إلى الراحة
يقال للمشاكس كثير احلركة

ل ِبلرُْطم، ول ِب�ّسِكت اللطامات16751

يضرب يف حاله عدم املباالة. أو للحث على املشاركة اجلماعية

ِهر الُرّمان16761 ران، حتى ِيزرْ ل تاآِمن للُغدرْ

الغدران : جمع غدير
يقال لعدم االنخداع 
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عى على َمن كان راعي16771 ُرث على َمن كان َحّراث، ول ِتررْ ل ُترْ

يضرب يف الذي يدعي العلم باألمور أمام من هو أدرى منه

ة ماُله، لأن ماُله يف الُبحور يعوم16781 ِ �ِسدوا التاِجر على َكثرْ ل ِترْ

يضرب للحد من املغامرة خاصة يف التجارة

خاف اإل ِمن ال�ساِكت16791 ل ترْ

يضرب للحد من الثرثرة

ِلف على خَراِبه، ياأذيك الدهر اإلها16801 ل ِترْ

وأحيانا يقولون « ال ُتْهُجر خَراِبه، يحوَجك الَزَمن إلها «
حتلف: أي تقسم، املقصود هنا أن تهجر
يأذيك: يؤذيك، واملقصود هنا حتتاجها

يقال لإلنسان احلّدي الذي يتعامل مع جميع األمور بطريقه مطلقه

ِده ِمن 16811 ِله، ول ِمن باب طابون، اإل وهي قاعرْ ت َحمرْ ها ِمن ِترْ ُطبرْ ل ُتخرْ

ِبه الَبدر يا قوم النوم ِت�سرْ

حتت حمله: أي حتمل على رأسها حطبا أو ماء أو غيره
يقال للحد من عمل الفتاه

َمع16821 َمع، ول ذاَنك َم�سرْ خّلي داَرك جَمرْ ل ترْ

يقال للحث على العمل املنتج

قول َتقادير16831 َرك للَدبابري، وترْ دير َظهرْ ل ترْ

يضرب يف الذي ال يستعد ملواجهة األمور ويلقي اللوم على القدر حني 
الوقوع يف املشاكل
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َقك ما ِبترْحو�ش16841 �ش الرْوحو�ش، غري ِرزرْ ُك�ش َركرْ ل ُتررْ

بتحوش: تظفر
يقال للحث على القناعة

َرع16851 ل ُت�سِرع، املوت اأ�سرْ

يقال للمتسرع العجول

مار، ول ُقّدام حاِكم16861 �سري َورا حرْ ل ترْ

يضرب لالستهانة والسخرية بالسلطة القمعية

تِغل يوم الثرْنني، َلو كاَنت عيلرَْتك األفني16871 ل ِت�سرْ

يضرب للحث على إراحة البدن والنفس بعد العمل املتواصل

َوير16881ْ َقع ِمّني �سرْ َوي، واإنرَْت اأطرْ َعرّيين يا اأبو �سرْ ل ترْ

تعيرني: حتملني العار
أبو صوي: لقب

أطقع: أي أسوأ حاال
يقال للمزاود

ها16891 ُعد للِنِذل على َح�سرِيه، ُكل �ساَعه ِبقيَمك َعنرْ ل ُتقرْ

بقيمك: يرفعك، واملقصود هنا مينعك
يضرب لعدم التعامل مع النذل بأي شكل كان

دول16901 قول فول، َحتى يكون يف لعرْ ل ترْ

لعدول: أوعية الطبخ
يضرب ملن يؤمن باملطلقات حلثه على التعامل مع الواقع. أو لألحمق 

الذي يصدق كل ما يسمع
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ّغني َغّني، َلييجي كيُفه ِمن را�ُسه16911 قول َلِلمرْ ل ترْ

يضرب للمتسرع الذي يريد األمر حال طلبه

َتك على َهوى ال�َسحاب16921 ّكب َجررْ ل ترْ

على هوى: كيفما اتفق
يضرب لضرورة اخذ احليطة واحلذر ومراعاة الدقة العلمية يف التعامل 

مع جميع األمور

لوم جاِهل، َيلي ُكنرْت جاِهل16931 ل ترْ

يضرب لضرورة التربية بالتوجيه. أو يضرب يف الذي ال ميلك منطقا 
يف التعامل االجتماعي

َلم اأحالم مزعجه16941 بور، ول ِترْ نام بني ِلقرْ ل ترْ

يضرب يف الذي يضع نفسه يف مزالق تسيء إليه

مار من َورا16951 َبع حِلرْ راي املََره، ول ِتترْ ل توِخد برْ

يقال كدعوة حلصار املرأة واالستخفاف من قدراتها

لِحق الَعّيار، لَباب الدار16961

الحق: املالحقة هي تواصل دحض احلجة باحلجة
الَعّيار: من يستخف بقدره غيره

أو  املبتغي.  الهدف  اجل حتقيق  من  العمل  مواصلة  لضرورة  يضرب 
لالستخفاف باخلصم الوطني أو االجتماعي

َجل16971 َحنرْ اد ِبترْ َجل، ول َح�سّ َل ول ِمنرْ ل َحورْ

بتحنجل: يشمر عن ساقية استعدادا للعمل اجلاد
حول: قوة

يقال كتبرير للضعف وللحث على العمل واعتماد القوة منهاج حياة
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ريك16981 الِحق اأبو احَل�سن ولو ِبغرْ َلك، ل ترْ لِحق ال�َسِبع ولو بوكرْ

الحق: رافق
أبو احلسن: الواوي

يقال للحث على اعتماد الصديق القوي والصريح

َلك16991 َحَلفرْ َلك �ساِيع، ول خاَلك ِبترْ ل �َسخرْ

سخلك: السخل هو ذكر الغنم
يضرب يف الشخص الالمبالي

ل �ساَور ول قاَول، َعرَب واأَخذ اللي ِبّدو اإياه17001

قاول: تعهد بالعمل
يضرب لتبرير الهزمية

�سوِله17011 بوِله، ول ....َ.ك َمغرْ الَتك َمقرْ ل �سَ

وأحيانا يقولون «َدِعْوَتك« بدل «صالتك«
يقال ملرتكب اإلثم سيء اخللق ويدعي انه بريء

ِلف بالَطالق17021 ِنك عايط، ول جوِزك ِيحرْ ل َعجيِنك �سايط، ول اإبرْ

شايط: وصل إلى مرحلة يجب أن يخبز معها
عايط: اشتد بكاؤه

يضرب كتعبير عن الغيرة

َطَعه17031 قرْ ِ �ش برْ ل عا�ش َجحرْ

مقطعه: البرذعة وهو الو قاء الذي يوضع على ظهر الدابة
يضرب كرفض لالستغالل وعمل السخرة

يان17041 القيه َعررْ لقي َعّدَوك َجعان، ول ترْ

يقال يف حالة الصراع االجتماعي. أو يقال للذي يستهني بكرامته



املثل الشعبي الفلسطيني320

ّغديني17051 لقيني، ول ترْ

القيني: رحب مبالقاتي
يضرب للحث على ضرورة املجاملة

ل لل�َسّده، ول َللرّْهِده17061

السدة: املقصود هنا اإلعالة
الهدة: املقصود هنا الرجولة

يضرب للتافه كسخرية منه

�ساِبه17071 رك عرْ ُتح�سَ ل هاتيه، ول ِوّديه، ول يا را�ش برْ

هاتيه: اجلبيه أو احضريه
وديه: اذهبي به

بتحضرك عصابه: العصابه شريط قماشي يحيط بالرأس من فوق 
اجلبني ويشد على الرأس لتخفيف األلم

يقال للحث على عدم التعامل مع األحمق

ياُله17081 عات �سرْ َغّرب، ول �سايب طايرْ ل يجيَبك َغريب ما ترْ

وهو مرادف للمثل الذي يقول «ما اْكَذب من شاب ْتَغّرب، إال إْختيار 
ماَتت إجياُله«

ال يجيبك: املقصود انك تزاود عليه يف الكالم
طايعات: طائع أي ال يستطيع الثورة أو االحتجاج 

صياله: صال أي كان جريئا يف أعماله
يّدعي أعماال ليس  أو  يضرب ملن يكثر احلديث عن نفسه كذبا. 

مبقدوره اإلتيان بها

ِدُق اَلرا، اإل ملّا ِيرى17091 ل ُي�سّ

يضرب للحث على اإلميان باملنطق النظري املبني على وقائع ملموسة
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َرِح17101 عوِدن للَجّدات حني َيقرْ ذون ِعند طلوِعه يرْ ّغَرك الرَبرْ ل يرْ

عند طلوعه: يف بداية املشوار أو السباق أو العمل
يعودن للجدات: يعود ألصله

يقرح: يكبر أو يستمر يف املشوار
البرذون: البغل الصغير وهو النغل

اليوم  وتعرف  األعجمية  الفرس  هي  الهميالج:  أو  والبرذون 
باالكاديش، وهي من مجلوبات بالد الترك والروم، وتستعمل غالبا 
للحرث والنقل وأعمال الفالحة األخرى وهي أدنى مرتبة من اخليول 

العربية واقل ثمنا
يقال ملن يبدأ بداية طيبة وينتهي نهاية غير طيبة

َفّرج عليه17111 َمر واإترْ َحك َعليه، وَلّب�ش الأبي�ش اأحرْ َمر واإ�سرْ َلّب�ش الأ�سَمر اأحرْ

يضرب ملن يخلط بني األمور

ه، ِبترْ�سري َعرو�َسه17121 َلّب�ش البو�سَ

البوصه: املقصود فرع الشجرة الصغير
يضرب ملن يغتر بالشكل حتى لو كان اجلوهر سيئا

َلّب�ش العود، ِب�سري قاعود17131

العود: فرع الشجرة الصغير
قاعود: املقصود هنا ذا هيئة

يضرب ملن يغتر بالشكل حتى لو كان اجلوهر سيئا

راه17141 راه، ِبترْ�سري مرْ َلّب�ش املِذرْ

عن  التنب  لفصل  تستخدم  مشعبة  معدنية  أو  خشبية  غداة  املذراة: 
احلب واملقصود حب 

القمح أو الشعير
يضرب ملن يغتر بالشكل دون النظر للجوهر



املثل الشعبي الفلسطيني322

�ِسه، ِبترْ�سري �ِست الِن�سا17151 َلّب�ش املِِكنرْ

يضرب ملن يهتم بالشكل دون اجلوهر

رين عوج17161 �َست بابوج، اإم اإجرْ ِلبرْ

يضرب للسخرية ملن يتقلد أمرا ليس أهال له

يح، َغَلب َمّطيل17171 حَلّ

حليح: ملحاح كثير الطلب
مطيل: مماطل يف سداد ديونه
يضرب لضرورة املطالبة باحلق

م الَكِلب َكِلب، َلو ِعِمل حاُله َخروف17181 حَلرْ

يضرب لضرورة التعامل مع األصول وعدم االنخداع

الب، يف َطبيخ ملوخَيه 17191 م كرْ حَلرْ

يضرب يف حالة فض اليد من أمر ما

ُته هاَنك17201 ُته �ساَنك واإن ِهنرْ نرْ �ساَنك اإن �سُ لرْ�ساَنك حرْ

يضرب للحد من الثرثرة واعتماد الكالم يف موقعه الصحيح

�ش17211 لرْ�سان ِمِل�ش، وَقلرْب جِنِ

يضرب يف اخلبيث

ِمه17221 َنع ِنقرْ ِمه، مِترْ ُلقرْ

يضرب للحث على الكرم

ناِية جاِمع17231 �َسن ِمن برْ ِمه يف َبِطن جاِيع، اأحرْ ُلقرْ

يضرب للحد من املراءاة
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�سي ِنّيه17241 ِمه َهنّيه، ِتقرْ ُلقرْ

وأحيانا يقولون «لقمة هنّيه، تكيف ِمّية«
يقال للحث على القناعة

َطه17251 َطه، لقرْ َلُكل �ساقرْ

القطه: لقط الشيء أي رفعه وحمله
يضرب حينما تتوافق اآلراء

َلُكل ِعّله، �َسَبب17261

يضرب للحث على البحث عن السبب احلقيقي للمشكلة

ِده17271 ه، قاعرْ ِ َلُكل قاميرْ

مع  النتائج  تنسجم  عندما  يقال  أو  اآلراء.  تتوافق  حينما  يضرب 
املعطيات

ر17281 مي الَب�سَ مَلّا ِبَقع الَقَدر، ِبِنعرْ

يقال لتهوين املصاب. أو يقال كتكريس للقدرية

اإنرَْهَدت 17291 َنّيه  برْ قالول  ومَلّا  واإنرْ�َسَند،  َظهرْري  اإنرْ�ّسد  قام  َوَلد  قالول  مَلّا 

يَطه َعّلي احلرْ

يضرب لتفضيل الذكور على اإلناث

َعل17301 ُلب ِبزرْ َحك، ومَلّا ُتطرْ ُلب ِب�سرْ مَلّا ُيطرْ

يضرب للمماطل يف دفع ديونه

مار على امليَذِنه17311 َلع حِلرْ مَلّا ِيطرْ

يضرب ملن يطلب امرأ مستحيال
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نون17321 ذاَرك يا جَمرْ َلع احَلّنون، ُظبرْ برْ مَلّا ِيطرْ

يضرب ملن ال يعرف الوقت املناسب للعمل

َنّور املِِلح17331 مَلّا يرْ

يضرب ملن يطلب امرأ مستحيال

الُده17341 َلورْ »اأبو زيد« ِبَحّدد، َحّدد يف برْ

«أبو زيد«: احد أبطال السيرة الهاللية
حدد: املقصود هنا أحب االمتالك

يضرب للحث على القناعة

�ساري، كان ُكل واحد �َسّمى اإبُنه َخرا17351 َ َلورْ الأ�سامي برْ

واحد  ُكل  كان  وْبِتْنَشرى،  ْبِتْنباع  األسامي  لو   » يقولون  وأحيانا 
َسّمى إبُنه خرا «

يضرب لالستخفاف باألسماء الغربية عن الواقع العربي وتراثه

َتحى الديك، ما قاَقه17361 َلورْ اإ�سرْ

يضرب للحث على الثورة. أو يقال لضرورة الثقة بالنفس

ِكّنه، اإن كان اإبلي�ش طاح اجَلّنه17371 ّحب الرْ َلورْ احَلماه ِبترْ

وأحيانا يقولون «الكل« بدل «إبليس«
يضرب يف حالة النزاع بني احلماة والكّنه

َلورْ اهلل بوِكل، لأكل ُخِبز وِعَنب17381

يقال لتقديس اخلبز والعنب



325 من اخلابية

فاين17391 لي كرْ َرترْ ناين، َح�سّ َلعوا اإ�سرْ ُهم ِيطرْ ِرف اإّمي اإنه ِبدرْ ِتعرْ َلورْ برْ

         وأحيانا يقولون «لو ِدْرَيت إّمي ِبْسناني، حَلَّضَرت لي ْكفاني«
         يقال لتصوير الم الطفل حينما تظهر أسنانه

ر، َعّمر يف بالده17401 َلورْ ُجحا ِبَعّمّ

بعمر: أي يبني
يقال للحث على القناعة

َلورْ َزَرعنا اللو، ِطلرَْعت يا ريت17411

اللو: لفظة ندم
يضرب للحث على عدم الندم. 

َبع17421 َك�ّسر، وكول َلِت�سرْ َق�ّسر، وجوز ما ترْ لوز ما ترْ

مَلّا  توِكل، وكول  ال  وِمْقسوم  ِتْقِسم،  ال  «ْصحيح  يقولون  وأحيانا 
ِتْشَبع«

يضرب للحث على الثورة ضد االضطهاد

ل17431 َدّرع َب�سَ َلورْ َظل الَفالح يوِكل ُتفاح ميت �َسِنه، ِبَظل ِيترْ

يتدرع: يخرج ريحا من فمه
يقال للسخرية من الفالح

َفِت�ش على ال�َسط17441 ِفه ِمن َهدير الَبَحر، ما ِوقرْ َلورْ َعّكا خايرْ

يقال للحث على التحدي

ري17451 َلورْ فيه خري، ما َرماه الطرْ

يضرب للذي يتفاءل باألشياء أو األمور سهلة املنال
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َلورْ فيها خري ما َطّلقوها، ول َجَوزوها ُكل يوم عرو�ش17461

وأحيانا يقولون «ُكل َسِنه عريس« بدل «كل يوم عروس«
يضرب لإلنسانة التي ال تستطيع التأقلم يف بيتها الزوجي

َقت الدنيا17471 َحررْ َلورْ َقلرْب الوالِده، ِمِثل َقلرْب الَوَلد َلنرْ

يضرب لضرورة التحلي بالعواطف اإلنسانية

ها َمَره يف البيت17481 �ّسِخم احليط، اإ�ِسمرْ َلورْ اإيدها ِبترْ

بتّسخم: تضع السواد
يضرب للحث على الزواج واحترام الزوجة

ّياد17491 ها ال�سَ َلورْ كان يف البوِمه خري، ما َتَركرْ

يضرب للذي يسعى خلف أمور مهملة ال فائدة ترجى منها

ِمل َقَناطري17501 روم ِترْ ل الَنواطري، كاَنت ِلكرْ لورْ

استغاللها  خالل  من  الظاملة  القمعية  بالسلطة  لالستهتار  يضرب 
لسلطتها

ليح17511 ّت ُكل مرْ ل املَّيه والرْريح، َلنرْ لورْ

لننت: لفسد
يضرب كتبجيل للماء والهواء أساس احلياة والصحة

ل الَفاّلح، ما عا�ش املََدين17521 لورْ

يضرب يف حالة التباهي بالعمل املنتج

َلت الأمريه، ول جاَبت َعِمرو وَعمرِيه17531 ل الغرِيه ما ِحبرْ لورْ

يضرب لتبرير الغيرة وتأكيد التنافس



327 من اخلابية

ِرِفت َرّبي17541 ل مِلرَْرّبي، ما عرْ لورْ

ملربي: املربي الذي يّربي أو يعلم
يضرب الحترام وتبجيل املعلم

َرت الفاخوَره17551 ل الكا�سوَره، ما ِعمرْ لورْ

يضرب للتهوين من املصائب

َعت مراررْتي17561 ل جاررْتي، َلَفقرْ لورْ

يقال  أو  اجليران.  بناء عالقات طيبة مع  للحث على ضرورة  يضرب 
للحث على عدم االنعزالية

فور17571 ل َجراِده، ما ِوِقع َع�سرْ لورْ

يضرب للشخص الذي يقع يف شرك نتيجة طمعه

ت يا َقَدم17581 ِثرْ لك يا لرْ�سان، ما عرْ لورْ

يضرب للثرثار حلثه على تقليل الكالم الذي يوقع صاحبه يف عثرات 
أو مشاكل هو يف غنى عنها

ل ِكّمي، ما اأَكل ِثّمي17591 لورْ

يقال للسخرية من اإلنسان الشره

ع الرا�ش17601 َليال الَفَرح ما ِبترْفوت، َولو على َقطرْ

بتفوت: ال ميكنني عدم املشاركة بها
يضرب للحث على مشاركة الناس أفراحهم وعدم االنزواء واالنطواء 

مع اليأس واحلزن

َليال الَقَمر، ِمن َليال ال�َسَهر17611

يضرب للحث على عدم االنطواء واملشاركة اجلماعية يف األوقات 
املناسبة
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وليرْت ال�َسِمن على الَبَقَره17621 العالول،  على  الطول  ليرْت   )1762
         العالول: الثور

         يضرب للسخرية من الفوارق االجتماعية

�َسك؟17631 لي�ش ما َذَبِحت ِب�ّسك، ِمن ليِلة ُعررْ

بّسك: البس هو القط أو الهر
يضرب للرجل الذي ال يستطيع االتفاق مع زوجته

ديدة َحكي، وليِلة الَعتيَقه اأفُر�ش ونام17641 ليِلة اجلرْ

اجلديدة: املقصود الزوجة الثانية
العتيقة: املقصود الزوجة األولى

تقوله الزوجة األولى التي تزوج زوجها مرة أخرى للسخرية من عالقة 
زوجها

ّلي ع الَنبي17651 �سَ بي، ِبنرْ َلييجي ال�سَ

يضرب ملن يستبق أمور حياته



329 من اخلابية

حرف امليم
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331 من اخلابية

ُهم17661 ُهم ثاِلثرْ ما اثنني، اإل َربرْ

يقال للحث على املشاركة اجلماعية

ما اّجن ِمن �َسب َهدرْ على َبَلد، اإل َبَلد َهّدت على �َسب17671

يقال يف حاله انفصال فرد عن اجلماعة أو حدوث خالف بني الفرد 
واجلماعة

ما اّعز ِمن الَوَلد، اإل َوَلد الَوَلد17681

يقال للتقريب بني األجداد واألحفاد

ياُله17691 َغّرب، غري �ساِيب ماَتت جرْ َذب ِمن �َسب ترْ ما اكرْ

يقال للذي يبالغ يف رواية احلكايات عن نفسه كاستخفاف به

ما العيب، اإل العيب17701

العيب: السوء
يقال للحث على اخلروج من دائرة السلبيات

زول17711 َحَفف العوَره، اإل والقا�سي َمعرْ ِتترْ ما برْ

بتتحفف: حتففت املرأة أي أكملت زينتها
يقال للحث على السرعة يف اجناز العمل

ك الثار، اإل َرّدي الال17721 ُ ما ُبرترْ

يقال للحث على اخذ الثأر يف حالة نشوب الصراع

ّرب غريي17731 َ �سوف خريي، اإل مَلّا جترْ ما ِبترْ

يقال لإلنسان الذي ال يقدر عمل شخص ما
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تها يف احلاَره17741 ُدق حماَره، وِبنرْ ُت�سرْ ما برْ

يضرب فيمن ينكشف كذبه مباشرة

َرج17751 �سيق، اإل مَلّا ُتفرْ ما ِبترْ

يقال لبعث األمل على مواصلة النضال االجتماعي أو الوطني

ما ِبترْالقي الّف�ش احِلِزق، اإل ِعند نرْحيف ال.....17761

وأحيانا يقولون «ما بتالقي الّفص احلامي، إال عند الُقر الْضعيف«
احلز ق أو احلامي: املقصود عالي الصوت

الُكر: ابن احلمار
يقال لالستخفاف من صاحب القول دون الفعل

عيف17771 توَجد احِل�ش الَقوي، اإل عند الواوي ال�سرْ ما برْ

احلس القوي: الصوت العالي 
يقال لالستخفاف من صاحب القول دون الفعل

تيجي املَ�ساِيب، اإل من احَلبايب17781 ما برْ

يقال حينما تنشب اخلالفات بني املقربني

َرك، َفَتَول اأنت َجميع اأمرك17791 ما ِبّحك ِجلرَْدك اإل ُظفرْ

يقال للحث على االعتماد على النفس يف وقت الشدائد واحملن 

جولها17801 ُرث الأر�ش، األ عرْ ما ُبحرْ

وأحيانا يقولون «غير« بدل «إال« ولهما نفس املعنى املقصود
النفس وقت الشدائد وخاصة الصراع  يقال لضرورة االعتماد على 

من اجل الوطن



333 من اخلابية

حاُبه17811 �ِسد املال، اإل �سرْ ما ِبحرْ

يقال للتخلي على النرجسية 

ُره17821 ما ِبّحن ع العود، اإل ِق�سرْ

بحن: من احلنان
يقال للتقريب من الروابط العائلية

ها17831 َلع الَرَقِبه، اإل اللي َرَكبرْ ما ِبخرْ

وأحيانا يقولون «ما بخلع الراس، إال اللي ركبه«
يقال يف حالة التحدي والثورة ضد االستغالل أو االضطهاد القومي 

أو الطبقي

ان الاِطر17841 ُكم ُجربرْ نوين، ِبَدي ِمنرْ ُكم ِتغرْ ما ِبّدي يا الأِهل ِمنرْ

يقال للمالمة حني تنشأ اخلالفات يف الوسط العائلي

ما ِبَرّبي ال�سو�ش، اإل اإّمه17851

يقال للحث على الرعاية التربوية الكاملة بالنسبة لألبناء

ما ِب�ساِور املََره، اإل املََره17861

يقال لالستخفاف بقدرات األنثى

ُرب املََره، اإل اَلَرا17871 ما ُب�سرْ

يضرب لضرورة التعامل املنطقي مع األنثى

يام يف َرَجب17881 ُبه الَعَجب، ول ال�سرْ ما ِبِعجرْ

يضرب يف املتكبر لتحقيره
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ِله، اإل َهداة البال17891 د الُرمرْ ما َبعرْ

الُرمله: األرملة، وهي التي توفى زوجها
هداة البال: الراحة واالطمئنان

يقال  أو  أبنائها.  لتربية  النضال  مواصلة  على  األرملة  حلث  يضرب 
عندما يتوفى زوج كان قاسيا يف تعامله مع زوجته

ِرف احَلفا، اإل على ال�َسط17901 ما ِبعرْ

احلفا: املشي بدون حذاء
يقال للسخرية من الذي يجهل أبسط األمور

ِرف كوُعه، ِمن بوُعه17911 ما ِبعرْ

الكوع: طرف الزند الذي يلي إبهام اإلصبع
البوع: العظم الذي يلي إبهام الرجل

يقال يف حالة االستخفاف من اجلاهل

َلم حاَلك، غري َرّبك وجاَرك17921 ما ِبعرْ

يقال للحث على إقامة عالقات جيدة مع اجليران

راخ17931 وراه فرْ َبع طري، ورْ ما ِب�سرْ

يقال لتهوين األمر على اآلباء الكادحني 

َبح17941 ُكر ال�سوق، اإل اللي ِبررْ ما ِب�سرْ

وأحيانا يقولون «ِبْحِمد« بدل «بشكر«
يضرب يف املستفيد من وضع ما سواء كان اجتماعيا أو سياسيا

ها17951 َطع ال�ِسَجَره، غري ُفُرع ِمنرْ ما ِبقرْ

يضرب ألخذ احليطة واحلذر عند التربية



335 من اخلابية

ُته17961 َطع يف الال، اإل ابن اأخرْ ما ِبقرْ

وأحيانا يقولون «ما اْطَقع من اخلال، إال ابن أخُته«
بقطع: يؤثر سلبا

اطقع: أسوأ
يضرب ألخذ احليطة عند الزواج. أو ضرورة مصاهره اإلنسان الذي 
يرضى عنه أهل الزوجة. أو يقال يف حالة السخرية من أهل األم إذا 

كان االبن سيء اخللق

بري املَناخري17971 ُعد يف الَدواوين، اإل كرْ ما ُبقرْ

الدواوين: جمع ديوان، وهو مكان جتمع كل عائلة بجميع أفرادها 
الذكور واملعلوم أن تركيا هي التي أنشأت الدواوين يف فلسطني 

يقال لتبيان شروط القبول حلالة ما

مي الأم، اإل الّدم17981 ما ِبحرْ

يقال يف حالة احلث على األخذ بالثأر من العدو القومي

ّوِكل الّرب17991 ما ِبوت الأب، غري ِمترْ

غير متوكل الّرب: إلى أن يتوكل على اخلالق
يسد  ال يكاد  قليال  اإلنتاج  لو كان  العمل حتى  على  للحث  يقال 

الرمق، ويقال للطمأنينة

طي، اإل الق�سمه والن�سيب18001 ما بوِخد وِبعرْ

يقال لتبرير الواقع من اجل اخلروج إلى دائرة املستقبل

ما بوَقع، اإل ال�ساحي18011

وأحيانا يقولون «الشاِطر« بدل «الصاحي«
ما بوقع: ال يقع وال يصاب يف الشدائد

الصاحي أو الشاطر: اإلنسان الذي يحسب لكل شيء حسابه
يقال للحث على توخي احليطة واحلذر
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ناك العوج اللوق18021 قوق، اإل حِلرْ ما بوِكل اُلِبز املَررْ

اخلبز املرقوق: اخلبز مضغوط السمك
اللوق: جمع أْلَوق أي غير صحيح أو غير مستقيم

يضرب للسخرية من التصرفات الشاذة

ما َبيا�ش، اإل َبيا�ش الَثني18031

الثني: العرض
يقال ملن يهتم بالشكل أكثر من اجلوهر. أو يقال للمحافظة على 

العرض والشرف

ب، وِب�ّسر الَقلب18041 ما بيجي اإ�سي من الَغررْ

قيل هذا املثل عندما احتلت فلسطني من خالل بوابتها «يافا« وقد مت 
االحتالل من البحر أي من غرب فلسطني 

نا18051 نا، اإل اللي َزيرْ ما بيجي َحيرْ

حينا: حارتنا
زينا: مثلنا

يقال عندما تتوافق املسلكيات

َعت الزياَره18061 ماَره، وانَقطرْ ماتت حِلرْ

يقال لإلنسان ذا املصلحة لالستخفاف منه

ماَتت الُنواَره، وَظّلت القواَره18071

النواره: هي الزهرة الصغيرة أو البرعم الصغير للنبتة )مفرد نبات(
القواره: الوعاء الفخاري الذي حتفظ به النبتة

يقال لإلنسان الذي يضطرب من فقدانه لصغائر األمور كدعوة له 
لالهتمام باألمور األفضل
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تها18081 ها اأو ِبنرْ ِبه، خاف ِمن اإِبنرْ خاف ِمن الَكحرْ ما ترْ

يقال لتبيان أن نتائج الفعل السيئ أسوأ 

َدم عليه18091 َمل خري، وِتنرْ ما ِتعرْ

يقال للحث على فعل اخلير

ما َحدا ِب�ِسد، جوِرة َحدا18101

بسد جورة حدا: يكون بديال موضوعيا ألحد
يقال حني فقدان عزيز. أو يقال للحث على االستقاللية الشخصية

ما َحدا ِبقول عن زيُته، ِعِكر18111

لعدم  كإثبات  له  املقربني  أو  نفسه  أخطاء  عن  يدافع  للذي  يقال 
االنعتاق من قيود الذات أو القيود القبلية

ما َحدا ِبوت، ِمن خاطُره18121

وأحيانا يقولون «اهلل يلعن أبو اللي مبوت من خاطره«
يقال للحث على املوت يف ساحة القتال خالل الصراع القومي

رتي �َسَمك، يف َبَحر18131 ما َحدا ِب�سرْ

يقال للشخص غير الواقعي

ني على هاحَل�سرِيه، ل َطويِله ول َق�سرِيه18141 ما دامرْ

ما دامني على هاحلصيرة: املقصود ما دمت على قيد احلياة
ال طويلة وال قصيرة: أي لن يتزوج زوجها امرأة أخرى

تقوله الزوجة املعتدة بنفسها والقادرة على االحتفاظ بزوجها. أو يقال 
للحث على الثقة بالنفس
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�ُسه، َكّذاب18151 ماِدح ِنفرْ

يقال لإلنسان الذي ال يعرف حجمه الطبيعي نتيجة غروره بنفسه

ما يف ُدّخان، ِبدون نار18161

يقال للتأكيد على أن لكل علة سبب ولكل تصرف دوافع

ز وزيت18171 توِكل ُخبرْ ما زال اإّمك يف البيت، برْ

يقال للتأكيد على أهمية األم يف البيت

ما �َسَجَره، اإل اإنرَْهّزت18181

يقال لبعث روح الطمأنينة واآلمل عند اليائس نتيجة مشاكل حياته

عري وِقّلة اأداُمه18191 كي على اأّياُمه، اإل ُخبز ال�سرْ ت يوم اأبرْ ما �ُسفرْ

قله ادامه: املعروف أن الشعير ليس له عرقا كالقمح حني يخبز أي 
يظل صلبا بعد خبزه

يقال للسخرية من الواقع احلياتي ضمن واقع اجتماعي فاسد

طاِلب18201 ما �ساع َحق، َوراه مرْ

يقال للتحريض من اجل استرداد احلقوق القومية أو الوطنية أو االجتماعية

عوط الَذَنب 18211 ل ع اُلم، اإل َمرْ ما �سَ

وأحيانا يقولون « ما َظل ع الَوَتد، إال ْهروش الَبَقر «
ما ضل، ما ظل: لم يبق

يقال للسخرية والتحقير يف حاله اخلالف االجتماعي 

لي�ش18221 مال النرْجي�ش، يف ميزان اإبرْ

النجيس: أو الباخس هو اإلنسان الشحيح التافه
يقال للشماتة يف اإلنسان البخيل حينما يستغله احدهم
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لي�ش18231 مال اَل�سي�ش، َلبرْ

اخلسيس: املقصود هنا البخيل
يقال للشماتة من اإلنسان البخيل حينما يستغله احدهم

ُعه، بيُعه18241 مال تودرْ

يقال للحث على عدم البخل

ُذه الَزواِبع18251 توخرْ مال جابُته الرياح، برْ

يقال لنفض اليد عن شخص ال يريد االرتداع عن اإلسراف. أو للحث 
على عدم اإلسراف

يوح18261 �ِسه والّرجال َمررْ �سوح، املََره ِعكرْ �سوَحه َل�َسررْ مال �َسررْ

شرشوح وشرشوحه: فقد كل منهما سمعته
عكشه: املقصود فوضويه سيئة اخللق

مريوح: مرتاح ال عمل له ألنه مدلل
يقال للسخرية من تصرف عائله أو مجتمع تناقضت فيه مسلكياتهم 

مع مسلكيات املجتمع احلقيقي

َعك 18271 ِنفرْ وما  ماَلك،   )1827
مالك: ثروتك

يقال للحث على بناء عالقات اجتماعيه لإلنسان الذي يعتقد أن املال 
سيحل له كل مشاكله

َرق18281 ِرق ول ِبيغرْ ّزَكى، ما ِبنحرْ مال مرْ

يقال للحث على دفع الزكاة 
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َقفاه18291 مال َهالَوَتد ناِزل ِبَوطاه؟ قال ِمن َهالّدز اّل برْ

مال: ملاذا
هالوتد نازل بوطاه: هذا الوتد مغروس باألرض

هالدز: الضرب املستمر
يقال للتحريض على الثورة ضد االضطهاد واالستغالل الوطني أو الطبقي

مال، واأنا ُحر فيه18301

يقوله مالك الثروة املستهتر

ياح18311 ياح، ول كون َبال �سرْ ما َمَطر َبال ررْ

يقال لتوضيح أن لكل سبب نتيجة

َكُبه الريح18321 نيح، ِتررْ ما واَحد مرْ

تركبه الريح: املقصود يفقد توازنه ألقل عارض
يقال للحث على االنضباط ضمن املسلك االجتماعي البناء 

ُله18331 ما يرْجيب الواَحد، اإل اأ�سرْ

يقال يف حالة تقييم شخص ما

لوق18341 دوق، غري َبي�شرْ َم�سرْ لوق لأم اإ�سرْ ما يرْ

ما يلوق: ال يليق
إشدوق: جمع شدق وهو احلنك

يقال للسخرية من اإلنسان الذي يضع نفسه يف غير وضعه الطبيعي

نا ال�َسِنه18351 نا لرْعام، َزَعاماترْ َمباعي�سرْ

مباعيصنا: الذي كنا نضع أصابعنا يف اقفيتهم
العام: السنة املاضية

وغير  الصاحلني  غير  السلطة  أصحاب  من  والهزء  للسخرية  يقال 
القادرين على قيادة املجتمع
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ِلِت�ش18361 وم، َمِبفرْ وم ع َمربرْ َمربرْ

مبروم: برم الشيء أي لفه لفًا محكما، ونقول فالن برم على فالن 
أي اغتابه

مبفلتش: ال يفلت وال ينفك
يقال للحث على الدقة يف التعامل مع أمور احلياة

ه، وجاَبت ِبِنت18371 غو�سَ َمبرْ

يقال لرثاء من يعاقب على خطأ لم يرتكبه

َمَتى ما َع�ّسر، َد�ّسر18381

متى ما: حينما
دشر: ترك

عشر: املقصود انقضت عشرة أيام منه
يقال للتهوين على الصائم يف شهر رمضان ملواصلة صيام باقي الشهر

ِق�سوا18391 َمِتّعد�ش ال�سي�سان، َقِبل ما ِيفرْ

يضرب للتأني والعمل الدءوب وعدم اعتماد اخليالية كمسلك معيشي

ياِنه18401 �سي النا�ش وهي َعررْ ل الإبره، ِتكرْ ِمثرْ

تكسي: كسا أي خاط ثيابا
يقال للثناء على اإلنسان الذي يفعل اخلير ويعطي للناس جهده دون 

انتظار مكافأة على ذلك

ل الأطر�ش يف الَزّفِه18411 ِمثرْ

يقال ملن ال يستطيع التأقلم مع واقعه

ِحك ِثّمو َبَلع اإّمه18421 ل الَبَحر، اإن �سِ ِمثرْ

يضرب يف املخادع 
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ها18431 َلت ولدرْ ِب�ّسه اللي اأكرْ ل اإلرْ ِمثرْ

يضرب لإلنسان الذي يخذل أهل بيته

َره18441 �ُسه ع اَلرا وِبعا�ِسر الأكابر ع ال�ُسفرْ دوِن�ش، �ِسررْ ل الَبقرْ ِمثرْ

يقال لتناقض احلال واألحوال

َعق ع را�ش ال�َسَجر18451 ل البوم، ِبزرْ ِمثرْ

وأحيانا يقولون «ِبْزَعق يف اخَلراب« بدل «بزعق ع راس الشجر«
يقال للسخرية من صاحب القول دون الفعل

ّيت18461 د ول مرْ ُ ِبه، ما ِبرترْ ل الرُترْ ِمثرْ

التربة: املقبرة
يضرب للطماع كسخرية منه

َقّطَعه َمَزاريُبه18471 ل احَلّمام اللي مرْ ِمثرْ

مزاريبه: اوعية تصريف املياه الزائدة عن احلاجة
يقال حينما تعم الفوضى واالرتباك ضمن محيط معني

ُله َبِطن ِمن َظِهر18481 ِرفرْ ِتعرْ ل احَلّيه، ما برْ ِمثرْ

يضرب يف االنتهازي

قيه18491 ُعه َبال ما ِت�سرْ جرْ َ َوّديه الَبَحر وِبرترْ ل اجَلَمل، ِبترْ ِمثرْ

بتوديه: تذهب به
يضرب لألحمق املنساق خلف هدف ال يعيه

َخه18501 ل ال�َسَمِكه الدايرْ ِمثرْ

يقال للهائم دون هدف محدد 
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فايي على غري َفِرعها18511 ل ال�َسَجَره، ِبترْ ِمثرْ

بتفايي: ترخي فيئها أو ظلها
يقال كتقدير ملن يتفانى يف خدمة غيره 

ل الَف�شرْ ِمن غري اأواُنه18521 ِمثرْ

وأحيانا يقولون «مثل الِدّمل يف ال.....، من غير أواُنه«
يقال ملن يتصرف تصرفا شاذا

ت اأختها18531 �َسَعر ِبنرْ غاوى برْ ِتترْ َعه اللي برْ ل الَقررْ ِمثرْ

يقال ملن يفتخر بأعمال غيره

َمت َللرْعيد18541 مرْ َ ل اللي �ساَمت يوم، ِوترْ ِمثرْ

يضرب يف املزاودين

ل اللي غاب يوم، وقال وين باب الدار18551 ِمثرْ

يقال ملن ينسلخ عن وضعه احلقيقي أو الطبيعي أو الطبقي 

ل ُبّرد َحَلب18561 ِمثرْ

ُبّرد: جمع بارد أي إنسان مبتذل يعيش غير وضعه الطبيعي
يقال للسخرية من تصرف غير طبيعي أو منطقي

ِبل18571 ِمِثل بي�سات مِلرَْغررْ

ملغربل: الذي يعمل على تنقيه القمح من زوانه باالستعانة بالغربال
يقال للبرغماتي الذي ال هدف له

لوِلة اللب18581 ِمِثل َبقرْ

بقلولة: وعاء فخاري يوضع فيه اللنب، وهو منتفخ من وسطه
يقال للسخرية واالستهزاء من شكل شخص ما
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ه18591 ُب�سُ ُثه ُبررْ مال، اللي ُبُحررْ َراث اجلرْ مثل حرْ

بربصه: يدوس عليه بكل ثقله
يقال ملن ينوي فعل مساعدة ويحدث ضررا

مار الُعُر�ش، يا ِبّزق َمّي، يا ِبّزق َحَطب18601 ِمثل حرْ

بّزق: يدفع، واملقصودهنا يحمل
يقال لتبيان مدى االضطهاد

َجع َلَورا18611 ِمثل َحمري احَلّداره، ُزّقه َلُقدام ِبررْ

احلداره: من يقومون بالتجارة على ظهور احلمير
ُزقه: ادفعه

يقال للجبان. أو غير قابل للتطور الفكري ومواجهة الواقع

ُره18621 ُته يف َظهرْ ِمثل َحمري احَلّجاره، ِبوت وَميرْ

البناء،  مواد  لنقل  تستخدم  كانت  التي  احلمير  احلجارة:  حمير 
وكانت تصعد درج أكثر من طابق

ميته يف ظهره: كناية عن عدم اقترانه بحمارة أنثى
يضرب يف مدى الكدح

موم18631 عري، َماأكول َمذرْ ز ال�سرْ ِمِثل ُخبرْ

مأكول مذموم: يؤكل ويذم
يضرب ملن يفعل اخلير ويقابل باإلساءة مقابل ذلك

هني18641 َقّلب ع الِوجرْ ز ال�ساج، مرْ ِمِثل ُخبرْ

يقال لالنتهازي الذي ال وجهه نظر محددة له

ها ع ذيلرْها18651 وِله، ِمِلحرْ ِمِثل خيل الدرْ

ملحها: امللح الناجت عن جفاف بولها
يقال لألشخاص الذين ينتفعون بشكل غير مشروع
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موع الَتما�سيح18661 ل درْ ِمثرْ

يقال للمرائي الذي ال يظهر على حقيقته

ِمثرْل جاج املَزاِرع18671

يقال كداللة على اجلهل وعدم القدرة على مواجهه الصعاب مهما 
قل شأنها

لوخ18681 بوخ ول َمع اجِلِلد َم�سرْ ِمِثل ..... الَبَقَره، ل َمع اللِحم َمطرْ

مع  وال  ِيْسَلخ  اجللد  مع  ال  البقره،  ِسّبة  مثل  «فالن  يقولون  وأحيانا 
اللحم ُيْطَبخ«

..... أو سبة البقرة: عضوها التناسلي
يضرب يف الشخص التافه

ل َف�شرْ اجَلَمل، ل يف الأر�ش ول يف ال�َسما18691 ِمثرْ

يضرب يف الشخص التافه

ِمِثل ما قالوا، �سالوا18701

شالوا: حملوا أو اخذوا
يقال لتسهيل األمور يف العالقات االجتماعية

ِجه18711 ِمِثل ميت راعي، على َنعرْ

يقال يف حالة شدة الصراع على الزعامة

ها18721 �سها نابرْ ّيَفت ول َعررْ ِفة الغور، ل �سيف �سَ يرْ �سّ ِمِثل مرْ

وأحيانا يقولون «مصيفة أريحا« بدل «مصيفة الغور«
تّصيف أو تصييف: يلتقط السنابل وقت احلصاد

عرضها نابها: أي لم يسلم شرفها
يضرب يف اشد حاالت اإلخفاق عندما يفقد اإلنسان أمواله وشرفه
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ّدل18731 ِمِثل ميزان اجَلَزر، ل ِبيل ول ِبعرْ

بعّدل: يكون له قيمة فعلية
يضرب للتافه الذي ال قيمة فعلية له

ل الفاِر�ش18741 َظر الَفَر�ش، َفّيرْ َمرْ

محظر: مربط
فّيل: أهاب أو أخاف

يقال عندما يكون اإلعداد ألمر ما غير مناسب

ّطلعوه18751 فوا يرْ نون َرَمي َحَجر يف بري، ميت عاِقل ما ِعررْ جَمرْ

يقال حينما تتعثر األمور بسبب حمق احدهم

َمع18761 كي، وعاِقل ِي�سرْ نون ِيحرْ جَمرْ

يضرب حينما يكون التبرير غير مطابق حلقائق الواقع

ديق18771 �َسعرْ األف �سرْ ل ال�سيق، ِبورْ َمَ

يقوله ذا العسر للتأكيد على متسكه بالتقليد األصيل وهو الكرم

ب18781 َحً ِتنرْ ط ِمن الّرب، ل ِبترِْحب ول برْ ت الأب �َسخرْ َمررْ

يقال كرفض مطلق لتعدد الزوجات

ِكّيه18791 َتَهت ُتررْ ت ال�ساِيغ ا�سرْ َتَهت ِعلّيه، وَمررْ ت الَبّنا ا�سرْ َمررْ

ِعلّيه: دار مكونة من طابقني
تركية: قطعة نقد ذهبية

يقال ملن يقوم بعمل ويؤديه خير أداء ويحرم نفسه من نفس العمل أو 
نتائجه
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جال18801 ِتحي من الررْ جال ما بِت�سرْ ّفني، وِبنرْت الررْ �سي بني �سَ ت الزين بِتمرْ َمررْ

الزين: جميل الشكل، واملقصود هنا اإلنسان الشهم الشجاع املعتد بنفسه
يقال للتأكيد على ضرورة انخراط الفتاة يف احلياة العملية

َمَرَتك وانرَْت َقوي، واهَلك وانرَْت َغني، وجرياَنك وانرَْت �َسخي18811

يقال للتمييز يف التعامل االجتماعي

ِرُته18821 َلت َح�سرْ َرُته، واإّمه اأكرْ َمَرُته اللي ِخ�سرْ

يقال لتمييز عاطفة األم عن الزوجة

موِله18831 َكت البيت اإل َمرْ ها ما َتررْ َمَرتي ُعُمررْ

محموله: حمل الشيء فهو محمول، املقصود هنا متوفاة أو ميتة
يقال كتقدير للزوجة. أو كمفاخرة الهزأه الذي يسترجل على زوجته

تار18841 َكب ال�َسَلفات اإحرْ راِير �سار، وَمررْ َكب ال�سَ َمررْ

السلفات: زوجات اإلخوة
يقال عندما ينشب خالف بني زوجات اإلخوة

طي �ِسّره مَلََره18851 َمَره اإِبن َمَره، اللي ِبعرْ

يقال حينما تتحكم املرأه بسلوك رجل مما يؤدي إلى عدم اتزانه اجتماعيا

�ساَره18861 َمَره ِحلرِْوه، بالأعمى خرْ

يقال حينما ترتبط األشياء بصورة غير منطقية

َتك يا ِرّجال18871 يرْ �َسّخِمه يا َمَره، على حِلِ مرْ

مسخمه: ملطخة بالسخام، واملقصود هنا تلطخت سمعتها
يقال لوجوب احلفاظ على سمعة املرأة
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ِنترْني18881 َلّطم يا جوز الثرْ ِنترْني، مرْ �َسّخم يا جوز الثرْ مرْ

يقال كتحريض ضد تعدد الزوجات

َعّلم18891 كني اللي َخَدم، وما ترْ َم�سرْ

يقال ملن ال يستفيد من خطأه

دي18901 تطيق َحّري ول َبررْ دي، ما برْ كني يا َعبرْ َم�سرْ

يقال للمتسرع العجول. أو يقال لتبيان أن بني ادم غير قنوع

ُته18911 بايرْ رَتات الَعِبد، ول ِتررْ ِم�سرْ

مشترات: شراء
يضرب يف حاالت املشقة الناجتة عن تربية احليوان أو النبات

عاد احَلَجر18921 ُم�ش املًّهم احَلَبل، املُّهم قرْ

احلبل: احلمل من أجل الوالدة
قعاد احلجر: املقصود هنا تربية األبناء

يقال لضرورة االعتناء باألطفال وتربيتهم تربية سليمة

نني، ول ُكل الَدِهر جيزان 18931 ُم�ش ُكل ال�سنني برْ

يقال كمواساة ملن تنجب البنات. أو كمواساة للعزباء

لوب َورماِنه18941 ُم�ش ع ُرّماِنه، ِلقرْ

ورمانه: حاقدة
يضرب حينما ينشب خالف نتيجة أمر تافه

ُمه18951 ُم�ش ُكل الطري، ِبّتاَكل حَلرْ

        يقال يف حاالت املواجهة إلثبات الشخصية
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يه18961 ُم�ش ُكل الأكالت، َزلبرْ

يقال ملن يتوهم أن احلياة سهلة املنال 

ِمه18971 ِمه، ول ُكل �سودا َفحرْ ُم�ش ُكل بي�سا �َسحرْ

بيضا: البيضاء البشرة
سودا: سوداء البشرة

يقال للحث على التعامل مع جوهر األمور المع شكلها أو شكلياتها

َلم اجَلّره18981 ِت�سرْ ُم�ش ُكل َمّره، برْ

يضرب ملن يتوهم أن احلياة سهلة املنال

ري18991 ُم�ش ُكل َمن �َسق الَبَحر، قال: اأنا َبحرْ

يضرب ملن يصيبه الغرور بعد أول جناح يالقيه

واين، قال َعن حاُله َحَلواين19001 ف ال�سَ ُم�ش ُكل َمن �سَ

يضرب ملن يصيبه الغرور بعد أول جناح يالقيه

ّيادات النرْذال19011 �َسالت احَلَلق، �سَ �َسنرْ مرْ

مشنشالت: معلقات
يقال للحد من املغاالة يف التبرج

ِبه 19021 مَي، والُغررْ َهم، والِبِنت وَلو َمررْ ين وَلو ِدررْ نيا اأربعه: الدرْ َم�ساِيب الدرْ

وَلو ميل، وال�سوؤال وَلو كيف الطريق

يقال لتبيان مشاكل الزمان

�سريي َحَماه19031 َم�سرِيك يا ِكّنه، ترْ

         يقال لتبيان تبدل الزمان
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ِبّيه َهزيِله19041 مني، و�سَ َبخ �سرْ َمطرْ

سمني: املقصود واسع أي يحتاج لعمل كثير
يضرب ملن يحّمل نفسه فوق طاقته

ُمطراق ُرّمان، وحيط عال19051

مطراق: عصا رفيعة
يضرب للعنيد املشاكس

اأِمن، خاف19061 َرح ما ِبترْ ُمطرْ

يقال عندما ينخدع اإلنسان من مأمن له

ت، روح كاكي19071 َرح ما ِب�سِ ُمطرْ

يضرب يف الذي يتخلى عن عشيرته ويلجأ إليهم وقت امللمات التي 
حتيط به

َزق، اإلرَْزق19081 َرح ما ِتررْ ُمطرْ

الزق: متسك
يقال لتبرير الغربة

َرح ما ِخري، �َسَنقوه19091 ُمطرْ

أو  مسلكا  يكتسب  وال  مكانه  يراوح  الذي  من  للسخرية  يقال 
كفاءة جديدتني نتيجة الفعل الذي يقوم به

تاح ال�َسر ِكلرِْمه19101 ِمه، وُمفرْ تاح الَبِطن ُلقرْ ُمفرْ

يقال للحث على عدم االستهانة حتى باألمور البسيطة
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�ش19111 وى ِقررْ �ش، ِت�سرْ َمَعك ِقررْ

ولعل هذا املثل جاء من الزجل الشعبي التالي:
أوعك تكفل كفالة معك قرش تسوى اثنني 
وحياتك أصعب حالة  أوعك تقع حتت الدين  

أوعك: احذر من
يقال للحث على العمل واكتساب الرزق

ّكَحل َللرِْغوى، وِمّيت ِمن اجلوع19121 مرْ

يقال للسخرية من الذي يهتم بالشكل وال يهتم باجلوهر

َبع 19131 �ِسم، وكول َحَتى ِت�سرْ حيح ل ِتقرْ �سور ل توِكل، ِو�سرْ َمكرْ

مكسور: أي رغيف غير كامل
يقال على لسان إنسان وضع يف وضع محّير

ليه19141 ِق�ش يغيب را�ُسه، َطّلت ِرجرْ َمِلحرْ

يضرب يف الشخص ثقيل الظل

َملرْعون يف الِدنرْيا، وَمروق يف الآخره19151

محروق يف اآلخره: أي مأواه جهنم
يضرب يف الشخص سيء اخللق واألخالق

من اإ�سرَتاح، راح19161

راح: أراح غيره
يقال للحث على جتنب الصراعات اجلانبية مع اآلهل أو ضمن نطاق 

املجتمع الواحد

خوُنه، ولو ُكنرْت خاين19171 َمن اأّمَنك ل ترْ

يقال لبعث روح االصالة عند من فقدها
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َفت َد�ّسر ولُده وطار19181 َجَهت با�ش احَلمام على الَوَتد، وِمنرْ اأقرْ ِمنرْ اأورْ

وأحيانا يقولون «بشخ حلمار ع األسد« بدل « دشر والده وطار« 
من: املقصود إذا
أوجهت: تيسرت 

اقفت: أدبرت أو تعسرت
دشر: ترك

يقال لتبيان آن السعادة آو الشقاء غير دائمني. أو يضرب كسخرية 
من تقلبات الدهر

ُكم بالري19191 ّبحرْ َقع، لَباب �سَ َقع لَباب اإررْ ِمن باب اإ�سرْ

اشقع: الثرثار
ارقع: صاحب الصوت العالي

يضرب يف الشخص الذي ال يستقر يف منزله، أو ال يثبت على رأي

خام19201 هان، وِمن ُجّوه �سرْ ِمن َبّره درْ

يقال للسخرية من االهتمام بالشكل دون اجلوهر

�سي19211 �سي، وِمن ُجّوه َخرا َمرْ �سي َطقرْ ِمن َبّره َطقرْ

وأحيانا يقولون «قمل« بدل «خرا«
طقشي: املقصود مؤنق

يقال للسخرية من االهتمام بالشكل دون اجلوهر

ماِيه19221 ررْ راِيه، وِمن ُجّوه �سُ من ِبّره مرْ

يقال للسخرية من االهتمام بالشكل دون اجلوهر

َلم اهلل19231 ِمن َبّره ها اهلل ها اهلل، وِمن ُجّوه ِيعرْ

تقال للسخرية من االهتمام بالشكل دون اجلوهر
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ها19241 َطت، �َسّدت ِلِيترْ ررْ ِمن َبِعد ما �سَ

ليتها: مؤخرتها
يقال ملن يستعد ملواجهه االمور بعد فوات األوان

َمن َبّكر ال�سيد، َقَن�ش19251

بكر: خرج مبكرا
يقال للحث على االستعداد ملواجهه االمور

ها19261 َمن ّجر ع اإيدو، َقَطعرْ

جر: جلب لنفسه
يضرب يف الشخص الذي يحشر نفسه يف أمور ليس له ارتباط أو 

مصلحة فيها فيناله التعب والعناء من جّراء ذلك

َدك ع ال�َسَقى، ل َعا�ش ول َبقى19271 ِمن حا�سرْ

بقى: بقي أي ظل على قيد احلياة
يقال للسخرية من احلاسد

َمن َحب َعِبد َعَبُده، وَمن َحب َحَجر َنَقُله19281

يقال لضرورة العمل يف االجتاهني أي إعطاء احلق مثلما نطلبه

َمن َحّبه َرّبه، َفَرُجه على ُملرُْكه19291

يضرب للحث على احلركة

لو�ش19301 ِمن ُحُكم �َسّلو�ش، ما ِبنرْ

شّلوص: اسم شخص
ما بنلوص: أي ال نستطيع فكاكا

يقال كحث لإلميان بالقدرية
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غار َخَدُمه، يا َنَدُمه19311 َمن َخّلى الزرْ

خلى: جعل
يقال لضرورة التعامل مع القدرة واملقدرة

ُرب على َوَتَدك19321 ِمن خيَلك، اأ�سرْ

يقال ملن يتفاخر بإعمال غيره أو يّدعيها

نني، َرموك ِبني َجَبلني19331 ِمن داروا َوراك اإثرْ

يقال للحث على بناء عالقات ايجابية مع الناس

ها19341 ها، ما ناُل اإل َخِمترْ ِرترْ ِله وِق�سرْ َمن َدَخل بني الَب�سَ

وأحيانا يقولون «يا« بدل «من« و«َصِنْتها« بدل «خمتها«
صنتها أو خمتها: وسخها

فيناله  مصلحة  أو  ارتباط  بها  له  ليس  أمور  يف  يتدخل  ملن  يضرب 
التعب والعناء من جّراء ذلك

ِمن َدنرَْدَنت، َغّنت19351

وأحيانا يقولون «َرَبّبت« بدل «دندنت«
دندنت: الدندنة بداية االنفعال مع الطرب

رببت: عزفت على الربابة
يقال لتبيان أن نتائج األفعال مرهونة ببداياتها

ّتُله ِقيد19361 بيد، اإفرْ ن عرْ ِمن َذقرْ

إفتله قيد: اعمل له قيد
يضرب للتافه الذي يرضى بالعبودية
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َطَرت19371 َر�َست، اأمرْ ِمن َر�سرْ

رشرشت: أمطرت مطرا خفيفا 
يقال للحض على االستبشار باألمور االيجابية مهما صغر شانها

َمن َرّقع ما ِعري، وِمن َدّبر ما جاع19381

رقع: أصلح الثوب بخياطة وإضافه قطع ليست من نفس الثوب القدمي
توفر  عدم  من  الرغم  على  الشخصية  االستقاللية  لضرورة  يقال 

وسائل احلياة الطبيعية

َقه �ِسِلن19391 نا الَبزرْ ِمن زود الَطَفر، �ُسفرْ

زود: كثرة
شلن: قطعة نقد تساوي خمسة قروش أردنية

يضرب كسخرية من الواقع االجتماعي

واح19401 ِمن زاِقف َلالِقف، َلّقبا�ش ِلررْ

زاقف: زقفة أي أخذه خلسة، أو رامي
القف: لقفة تناوله بسرعة

لتبيان سير  يضرب  أو  املصائب.  تتناوبه  الذي  الشخص  يضرب يف 
حياة اإلنسان

مني، قول: اهلل َكرمي19411 ِمن �َسّموك �سرْ

سموك: أسموك
يقال كدعوة لالعتداد بالنفس

باُبه، ِن�سي �سحاُبه19421 ِمن �ساف حرْ

التعامل مع  الذي ال يستطيع  يقال كمالمة وعتاب رقيق للشخص 
أطراف متعددة يف وقت واحد
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َمن �ساَور، عاب19431

عاب: أي يعاب عليه
يضرب ملن يشاور ضيفه خاصة بالنسبة لآلكل والشراب

َمن �َسب على �سيء، �ساَب عليه19441

التعامل مع الطفل وضرورة عدم  يضرب لضرورة احلذر والتأني يف 
االستهانة يف تربيته

ُته19451 َمت عليه عي�سرْ ُته َلعي�ِسة غرُيه، ِحررْ َمن �َسّبه عي�سرْ

يضرب لضرورة االستقاللية يف احلياة

ُهم يف اأموالرُْهم19461 َمن �ساَدق النا�ش، �ساَركرْ

يقال لضرورة اعتماد الصدق يف العالقات االجتماعية

ِجه ،اأَكُله الذيب19471 َمن �سار َنعرْ

يقال للتحريض على استخدام القوة يف مجتمع ال يؤمن إال بها

رَب على ُغلرُْبه، نال19481 َمن �سَ

يقال كدعوة لعدم الثورة على االضطهاد واالستغالل الوطني أو الطبقي

َنك ِمن النوم19491 َنَبه اإبرْ ِمن َطّبوا عليك القوم، ل ترْ

من طبوا: إذا أزعجوك
يقال لضرورة التضحية واالفتداء

داَدك19501 ِمن طني برْالَدك، ُحط على خرْ

وأحيانا يقولون «ُلط« بدل «حط«
لط: ضع ولو أن ذلك غصبا عنك

يقال للحث على الزواج من بنات الوطن
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َمن عاَتَبك، َرَفع َمقاَمك19511

يقال للحث على ضرورة الوضوح يف العالقات االجتماعية

�َسّرف، وَمن عا�َسر الأنذال ِبوت َحزين19521 َمن عا�َسر الأ�سراف ِبترْ

يقال لضرورة التعامل مع األشخاص ذوي املكانة االجتماعية املهابة

ُهم ِعمي19531 َلة الُقّطه، جاَبترْ ِمن َعجرْ

وأحيانا يقولون «من عجلة القطة يف احَلَبل، جابتهم بال عينني«
يقال للحد من التسرع يف معاجلة االمور

بود19541 ِرجها الّرب املَعرْ ِمن َعمود َلَعمود، ِبفرْ

يضرب للمتسرع العجول يف اكتساب رزقه

خام19551 ت �سرْ ِمن فوق ررْخام، وِمن ِتِ

يقال لالستهانة والسخرية من الذي يهتم بالشكل دون اجلوهر

َمن قال: اأنا، راح يف الَعنى19561

العنى: التعب
يضرب لألناني حلثه على اخلروج من دائرة الفردية والنرجسية

روِجه19571 ِمن ِقّلة اليل، �َسّدوا ع الرْكالب �سرْ

شدوا: أعطوا أهمية كبرى
يضرب يف الذي يتبوأ مكانة ليس كفؤا لها 

تانا19581 نا �سرْ دانا، َقَلب �سيفرْ ِمن ِقّلة هرْ

هدانا: هدايتنا
مزاولة  من  للتحذير  أو  التعامل.  يف  احلق  إتباع  على  للحث  يضرب 

الباطل يف املعاملة االجتماعية
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َمن َقّواك، َكالك19591

من قواك: عمل على تقويتك ومدك بالقوة
كالك: أكلك أي استغلك

يضرب للحد من الثقة بأصحاب املصلحة يف التعامل

َمن ِكِث كالُمه، َقّلت َمعانيه19601

وأحيانا يقولون «هيْبُته« بدل «معانيه«
يقال للحث على الفعل واإلقالل من الثرثرة. أو يضرب يف الذي كثر 

كالمه وقل فعله

ّوز َقد اإّمه19611 َ ِمن ُكُث َهّمه، جترْ

يقال لضرورة االرتباط مع األتراب خاصة يف حاالت الزواج. أو يقال 
لتبرير العجز يف مواجهة املصائب

َهك، َكّث عيوَبك19621 َمن ِكررْ

يضرب لالستهانة بكالم البغضاء الصادر عن اخلصوم

َمن َكَفر بيُده، اهلل يزيُده19631

يضرب للحث على عدم ربط املصير بالذي يقود نفسه للهاوية وهو 
يعلم ذلك

ي جاررِْتك19641 ّخربرْ ِنك، ل ترْ ِمن نام اأبرْ

يقال للحث على ضرورة االحتفاظ باألسرار الشخصية

ها ّرب الرَبِيه19651 ِرجرْ ّيه، ِبفرْ ِمن هون َلَع�سرْ

من هون: من هذا الوقت
لعشيه: حتى موعد العشاء

يضرب لعدم استباق االمور
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داه19661 ِمن َوّفر َغداه َلَع�ساه، ما �َسّمت فيه عرْ

يقال للحث على موازنة االمور وتقدريها

ِمن ِوِقع احُلر، ل ُيلرُْبط19671

ال يلبط: يشمت به ويستهان بقدرته
يضرب للحث على عدم التنازل عن الهدف 

َعثرَْلك19681 َلك َهم، اهلل ِببرْ ِمن وينرْ

من وينلك: من أين لك
يضرب يف الشخص الذي تتناوبه املصائب والهموم

َره19691 َره، طاَبت الِع�سرْ َره وِمّنك ِك�سرْ ِمّني ِك�سرْ

يضرب للحث على التعاون

خوت19701 يب َمفرْ نني اأجيب َهالقوت، طامَلا اجلرْ مرْ

هالقوت: هذا الطعام أو هذا القوت
مفخوت: أي ليس له قاع

يضرب حينما ال ميلك اإلنسان حيلة أو وسيلة لتدبير أمور حياته

ثري19711 ما اأجا ِمن الأمري، كرْ َمهرْ

يقال لتبجيل ذوي املكانة االجتماعية

َره19721 َره وبودرْ رتيلرْها حومرْ َره، ِب�سرْ َتَغل جوز ال�َسمرْ ما اإ�سرْ َمهرْ

يضرب يف حاالت التنافس بني سمراء البشرة وبيضاءها

َمهّيه موِته َوَحِده19731

مهيه: إنها
يقال للحث على الشجاعة واإلقدام ملواجهه االمور 
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الب19741 موت احَلمري، َفَرج َلِلكرْ

يضرب للسخرية حني يستفيد شخص من مصاب شخص آخر

�ُسه19751 �َسن ِمن ليِلة ُعررْ ِعّزه، اأحرْ موت الَغني برْ

يقال للحث على االحتفاظ بالكرامة الشخصية

ري فيِهن19761 موت الَفقري، وَتعاري�ش الَغني، ما َحدا ِبدرْ

تعاريص: األفعال السيئة 
الفقراء واألغنياء.أو يقال يف  الفجوة بني  يقال للسخرية حني تتسع 

حالة الصراع الطبقي 

ميت َجبان، ول قوِلة اهلل ِيرَحُمه19771

يقال لتعزيز الفردية واالنعزالية 

فاِوة نيرَْتك19781 َتك، ِمن �سَ ِليرْ موت ورْ

يقال لتعزية الرجل بإحدى قريباته

كي، ول عني اإّمي19791 ميت عني ِتبرْ

يقال لتعزيز الفردية واالنعزالية 

ها؟19801 ها وَع�َسَره ِمن َقراِبترْ ها وخاِلترْ مني ِب�ّسد َمع الَعرو�ش، اإمرْ

وأحيانا يقولون «ِبْشَهد« بدل «بشد«
التعصب  لتبرير  أو  األهل.  مع  جنب  إلى  جنبا  الوقوف  لتبرير  يقال 

القبلي

را يا غوِله؟19811 َدر يقول َللرْغوِله: عيِنك َحمرْ مني ِبقرْ

يقال لتبرير الهزمية. أو للتحريض على مواجهه الصعاب
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مني َخّرب الِبنرْت، غري اأنا واإنرْت؟19821

يقال عندما يقاد مجتمع ما بقيادتني متناقضتني

ت الأعمى؟19831 طوِطك يا َمررْ مني �ساف خرْ

يقال للتافه حلثه على أن يكون له وزن حقيقي ضمن مجتمعه

َمّيه وِمِلح، فيها الِرِبح19841

يضرب حينما يتيسر الربح بأبسط الطرق
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363 من اخلابية

حرف النون
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نار جوزي، ول َجّنة اأهلي19851

يقال للمقارنة بني بيت األهل وبيت الزوجية بالنسبة للزوجة

ياج19861 نا�ش توِكل جاج، ونا�ش توَقع يف ال�سرْ

يقال لتبرير االنسحاب من املشاركة اجلماعية ضمن فعل ايجابي

ّحه كيف ِبترْ�سري19871 فيق َبّكري، و�سوف ال�سِ نام َبّكري ورْ

يقال للحث على عدم السهر، ويقال كنصيحة طبية

ّغُله19881 ها ترْ ها ُكّله، وقاَمت َلِبنرْ ناَمت نومرْ

تغله: تضربه
يقال ملن يرغب يف شيء ويحرمه على غيره

مان19891 نام َغلرْبان، ول َندرْ

يقال للحث على عدم الندم عند فعل أي أمر. ويقال للحث على التعلم 
من األخطاء

َلك19901 نام يف ِظل ال�َسِبع، َولو اإّنو بوكرْ

يقال للحث على مصادقة األقوياء والتخلي عن صفة اجلنب

نام غاِلب19911 لوب، ول ترْ نام َمغرْ

يقال كتبرير للهزمية

ُته19921 َنّزاح الَبَحر يف طاِقيرْ

نزاح: من نزح أي سحب
يقال ملن ال يستعد لألمور بشكل طبيعي أو بقدر حجمها الطبيعي
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حيِنه19931 �ش وطرْ لى ِدبرْ ّ ِنِزل الَفالح ع مِلرْديِنه، ترْ

يقال لضرورة التأقلم مع احلياة اجلديدة

َن�َسب وَق�َسب، ما ِب�سري 19941

قشب: مرض يصيب اجللد ويؤدي إلى سلخه
يقال للحث على بناء عالقات طيبة بني األنساب واألصهار

ياُبه19951 نرْ�سيت اأبي ِمن طول غرْ

يقال للحث على التواصل االجتماعي خاصة بني األهل واألقارب

، �ساد الأخ19961 نا الَفخرْ برْ َن�سَ

يقال ملن يقع يف شر أعماله

َنطرْ ِمن الُقّفه، َلِذنيها19971

يضرب يف الذي يستغل عطف اآلخرين عليه

جال19981 يي الررْ جال، ِبحرْ َنَف�ش الررْ

يقال للحث على مصادقة الرجال الشجعان

فو َعليه19991 �سي فيه، ِوترْ ِنفرْ

نفسي فيه: أرغبه واطلبه وأمتناه
يقال للمتردد الذي يرغب يف أمر ومينع نفسه من إظهار هذه الرغبة

ُنه20001 فاِدع َبطرْ َنّقت �سَ

يقال كتعبير عن حالة اجلوع الشديد

َطة، ِبترْ�سري َبَحر َهّدار20011 َطة ع ُنقرْ ُنقرْ

يقال لعدم االستخفاف باألمور الصغيرة
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ِت�سوى ال�ِسّكه والَفّدان20021 ِطة ني�سان، برْ ُنقرْ

وأحيانا يقولون « ْبِتْحيي اإلنسان « بدل « بتسوى السكه والفدان «
يقال لالستبشار باملطر اخلفيف الذي يسقط يف شهر نيسان

َنهيَتك ما انرَْتهيت، �سري على ما َنويت20031

سير: املقصود افعل ما تريد
يقال يف حالة اليأس من مسلك شخص

حى العال20041 نوم ال�َسراري، َللرْ�سُ

السراري: سراة القوم أي عليتهم أو سادتهم
يقال لالستخفاف والسخرية من مسلك غير طبيعي

باِده20051 ني، عرْ نوم الظاملرْ

يقال حينما يرتاح اإلنسان من أمر مزعج

ُله20061 َغرّي ول ِبِخ�ش اأكرْ ُله، ل ِبترْ َعقرْ نون برْ ِنّيال املَجرْ

بخس اكله: تقل وجبات أو كميات طعامه 
يقال للسخرية من اإلنسان الذي ال يبالي مبا حوله وال يتأثر باإلحداث 

احمليطة به

نيني نيني، �سوك اَل�ش ِباأذيني20071

نيني: لفظة سخرية أو استهزاء
يقال للسخرية واالستخفاف من شخص غير منطقي 

الُته20081 ّياد، يف ِمرْ ِنّية ال�سَ

مخالته: املخالة هي جعبة الصياد
يقال ملن يغتر بنفسه
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369 من اخلابية

حرف الهاء
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َهالرِْوِجه اأريُته، ِول ما اأريُته؟20091

يقال لالستخفاف بشخص ما

ُرب فيها 20101 َع�ساة الّعز، ول ُت�سرْ ِهترْ برْ

هت: هدد
يقال للحث على عدم االستعالء

ِوِقع يف �َسّلة تني20111 َهجني، ورْ

هجني: شره أو نهم
يقال لإلنسان الذي ينساق خلف عواطفه

َهد الال�سي، ما �َسوا�سي20121

هد: هدم
يضرب يف حالة غياب الهدف. أو يقال لإلنسان الفوضوي

ّعِلم تي�ش20131 ِهد َجَبل، ول ترْ

يقال يف حالة اليأس من إمكانية تغيير أفكار إنسان ما

َنه َزَلف، ُكل ما َم�َست َخ�ّست20141 َهِدِية الَرعرْ

الرعنة: املقصود املرأة احلمقاء
زلف: مسكن لبعض احليوانات البحرية الصغيرة يحمي نفسه فيها

يقال لالستخفاف من صاحب العطية أو الهدية إذا كانت غير ذات 
قيمة

ري َم�ّسُطه20151 َرع، ما ُعمرْ هذا اقرْ

يقال يف حالة مواجهه معضلة لم يسبق لها مثيل يف العنف أو التعقيد
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وت20161 َتك يا حوت، ُكله ول مترْ هذا َبخرْ

يقال يف حالة توفر الرزق القليل للحث على القناعة

هذا َدِهر َقاّلب َغاّلب، يوم اإَلك ويوم َعليك20171

يقال يف حالة بعث الطمأنينة والتفاؤل عند اليائس

َكَبك20181 َكُبه يا ِيررْ َكَبك، يا ِتررْ هذا َمررْ

يركبك: املقصود يغلبك وينتصر عليك
يقال للحث على مواجهه املصير مواجهة حازمة

واح20191 رائيل، اأجاه َقّبا�ش الررْ َهَرب ِمن ُعزرْ

يضرب يف الذي ينجو من مشكلة ويقع بغيرها

قونا الَنهاّبه20201 راِمّيه، حِلرْ َ نا ِمن احلرْ َهَربرْ

يضرب يف الذي ينجو من مشكلة ويقع بغيرها

َهَرب َهَرب، َكلرْب الَعَرب20211

على  للحض  يقال  القومي.أو  العدو  من  واالستخفاف  للشماتة  يقال 
املواجهة

ِهّري ِهّري، اإ�سي ِبَخّري20221

يضرب لالستخفاف باخلصم. أو يقال لتحقير رأي ما

ُه�ش ُه�ش، ع را�َسك َبّع�ش20231

هص: اسكت
بّعص: املقصود اخمد صوتك بالقوة

يقال للتحريض ضد االضطهاد
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هو بالرْكيل، ِول بالرْهيل20241

بالكيل: بالوزن
بالهيل: بال وزن

يقال للطماع املستغل _بكسر الغني_

هو ُكل ِعِجل كيَكب، ِبّدو ررْباط؟20251

كيكب: عدى زهوا
يقال كمالمة ملن يسيء فهم انطالقة الشباب

تلي؟20261 تلي، َزي املِبرْ هو املِخرْ

املختلي: الذي يعيش بال هموم
يقال كمقارنه بني حالتني ضدين

ها هيك ِخِتم20271 َبَطه، ِبدرْ هيك ِمزرْ

مزبطه: اتفاق مكتوب يوقعه جماعة من الناس
يقال للتعامل باملثل

هني نامو�َسك20281 لو�َسك، ول ترْ هني فرْ

ناموسك: العادة أو التقليد املتبع أو املتعارف عليه
يقال للبخيل الذي يفرط بالعادة العربية حلثه على الكرم

�َسك20291 هني ِنفرْ �َسك، ول ترْ هني ِقررْ

يقال لإلنسان املبتذل الذي يسعى للثروة ولو على حساب كرامته
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375 من اخلابية

حرف الواو
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واَحد َبَزر، والثاين الَتَزم20301

بزر: أجنب
يقال للذي يفعل الفعل ويهرب من االلتزام بضروراته. أو يقال ملن ال 

يتحمل مسؤولياته

واه20311 َمع عرْ َجل، ِعند َخراه ِت�سرْ واوي َبَلع ِمنرْ

أو يقال للحث على  نتيجة فعله.  يقال ملن يقوم بفعل سيء ويحصد 
الفعل اجليد الذي يعود باملنفعة للجميع

َوَجع �ساَعه، ول َوَجع ُكل �ساَعه20321

يقال ملن ال يصبر على الشدائد

َنيه، ول وِجه مِلرْجيه20331 وِجه ِلبرْ

تنقطع  العادة هذه  أن  املعلوم  ومن  الشهرية  العادة  أو  احليض  ملجيه: 
خالل فترة احلمل تقوله املرأة التي ال تنجب

هان، وَبِطن َجعان20341 وِجه درْ

وجه دهان: املقصود شكال جملته املساحيق
يقال لإلنسان الذي يهتم بالشكل أكثر من اجلوهر

ُته20351 ِرفرْ ُته، ول ِوجه ما عرْ ِرفرْ ِوجه عرْ

يقال للمحافظة على التقليد وعدم التحفز للتغيير

تني20361 قاَبِلن على َقلي بي�سرْ تني، ترْ ها ِثنرْ َوَحِدة وجاراترْ

يقال يف حالة السخرية احلادة من البناء الفوقي أي أصحاب السلطة
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ِله، ونرّْحل ُخلرْخالرْها، يا َترى كيف �سار 20371 يوف ع َغفرْ ِنه، و�سرْ ِمه وِعفرْ وخرْ

حالرْها؟ برْ

ْنّحل: انفك أو انفرط
يقال للحث على النظافة والترتيب وعدم الفوضى

�سي20381 �سي، َتَوّريك ِحررْ َوّريني ُقررْ

قرصي: حصتي أو نصيبي
يقال لضرورة أخذ كل ذي حق حقه 

ين20391 د احُلر، درْ َوعرْ

يقال للحث على االلتزام باملبدأ

د َبال َوفا، َعداِوه َبال �َسَبب20401 َوعرْ

يقال لتبيان ضرر عدم االلتزام بالوعد

ُكنرْت َقّدك، ُكنرْت �ساِمه ع َخّدك20411 ما  َوِقت   )2041
        يقال لالستخفاف مبسلكيات شخص كثير التباهي

ُكم20421 ُكم، �َسعاِدترْ ولِدترْ

يقال يف حالة احلسرة من سوء تصرف األبناء

نا ِولرْدوين، وعاد الَزَمن علي20431 ولدرْ

ولدوني: أي أجنبوني، واملقصود علموني ما كنت ال اعلمه
يقال حينما يفشل إنسان يف حني ينجح اصغر منه سنا يف نفس الفعل

ِهة الَعرو�ش20441 َهه، اإل فاكرْ ول فاكرْ

يقال للحث على الزواج 
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ِتَجُده20451 ِتَلُده، يف البيت ما برْ وَلَدك اللي ما برْ

يقال لإلنسان الذي يثق يف كل شخص

ويا دار، ما َدَخِلك �َسر20461

يقال يف حالة االتفاق على االنفصال بالتراضي

يلني20471 َون، من ورْ يل اأهرْ ورْ

على  للحث  الواقع  األمر  بهذا  والقبول  خطر  وقوع  حالة  يف  يقال 
التفاؤل والعمل

قوه ِبال�ساروخ20481 َ توا قاروط، اإحلرْ وين ما �ُسفرْ

الشاروخ: حذاء يصنع من الكاوتشوك
يضرب لالستخفاف من وحتقير الذي يستغل الطفل أو يغضبه
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حرف الياء



املثل الشعبي الفلسطيني382



383 من اخلابية

الب20491 زوُره ِلكرْ باب، ِبترْ يا اللي ما عنده حرْ

يقال لالنعزالي حلثه على بناء عالقات اجتماعية

يا اأم اَلالِخل، والَبال ِمن الداِخل20501

يقال ملن تهتم باملظهر اخلارجي دون االهتمام باجلوهر

دور الَزمان وِتَقع فيها20511 يا باِح�ش جوِرة ال�َسورْ �سو اإَلك فيها، خاِيف يرْ

وأحيانا يقولون «يا باِحش جوِرة الَسْو، يا واِقع فيها«
باحش: بحش أي حفر

يقال للشرير لتحذيره من مغبة أعماله

ِنه20521 ِتك ِنترْ ّظل ريحرْ َدَوررْتي، ِبترْ تي ِوترْ رِبرْ ما كرْ ِله َمهرْ يا َب�سَ

يضرب فيمن يريد اخفاء عيوبه باضفاء شكل جميل

حاَلك، وَنا برْحال20531 يا جاري اإنرَْت، برْ

يقال كدعوة لالنعزالية. أو يقال عندما حتدث املشاكل بني اجليران

هار و�سوف20541 ِت�ش، َتعال يف النرْ َتعرْ يا جاي ِبالليل ومرْ

ومتعتس: من تعس أي غير سعيد واملقصود منهك من السير
يقال للمزعج 

يا ّخا�ش ال�سوق َبال مال، ِمثل اّلا�ش طو�ِسه َبال ررْجال20551

خاش: داخل أو ذاهب
يقال ملن يباشر أمرا دون االستعداد له

يا خالرْتي كوين َعَو�ش اإّمي، �ُسّقي الَبَحر ِواإ�ساأل َعّني20561

يقال لتوثيق العالقة مع أهل الزوجة
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لي20571 َدحرْ ري، وُن�ش الليل بيجي ِيررْ يا خالرْتي جوِزك َبحرْ

بحري: يعمل يف البحر
يردحلي: ينقب عيوبي ويشتمني

يقال حينما ال تكون الزوجة مسرورة يف بيتها الزوجي. أو يضرب 
يف كثير اإلزعاج 

يا خوف َعكا، ِمن َهدير الَبَحر20581

يقال يف حالة التخوف من أمر غريب

يا راِيح َبال َعزمِيه، ما اإَلك َقِدر ول قيِمه20591

يقال للطفيلي

يا راِيح، َكّث َمالِيح20601

ماليح: أعمال جيدة أو حسنة، أو أعمال خير
يقال لإلنسان الذي ينوي مغادرة املكان

َلع20611 ّ ّطَلع، لِب�ش روزا وباُبه مرْ يا َرّبي َعليه ترْ

روزا: هندام للطبقة الغنية
يقال ملن يتظاهر بالشكل دون االعتناء بجوهره احلقيقي

ديقي20621 ِرف َعّدوي ِمن �سَ يا َرّبي َوريني �سيقي، تا اأعرْ

يقال للتمييز بني العدو والصديق

غي�ش قي�ش20631 يا َرئي�ش، َقِبل ما ترْ

رئيس: املقصود قائد املركب وموجه الدفة
تغيص: تغوص واملقصود تبحر

يقال ملن يريد القيام بأمر أو قيادته دون معرفة الظروف احمليطة
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د غرِيك راح20641 قولوا َحبيِبك ِعنرْ الح، َول يرْ َرِبت �سرْ َره ِونرْ�سَ ني ُرِحت �َسفرْ يا ريترْ

تقوله املرأة حينما تفشل يف عالقتها الزوجية دون رغبة منها

قولوا20651 َمع �سو ِبترْ ني لولو، َل�سرْ يا ريترْ

لولو: املقصود حلق مصنوع من اللؤلؤ
يقوله اإلنسان الذي يحب االستطالع

الم20661 يا ريت َهالَطلرْق ال�َسديد غرْ

هالطلق: هذا الطلق والطلق هو األلم الذي تسببه حركة اجلنني عند 
الوالدة

يقال حني اشتداد األلم تفاؤال بنتيجة سارة

ُبه20671 يا �ساِرب ِمن َدم �ساحرْ

يقال كتحقير من يخدع صديقه

ب الَرجا20681 يا �سايرْف الزول، يا خايرْ

الزول: الطول، وكلمة زول تعني الرجل يف السودان
يقال عند خيبة األمل يف شخص ما

ويُقه، هَو فاِطر ِول َعلى ريُقه20691 يا �سايرْف ال�َسب وِتزرْ

يقال ملن يهتم باملظهر اخلارجي فقط

رت20701 يا �َسر، اإجرْ

إجتر: نقول اجلمل حيوان مجّتر، أي يعيد طعامه من معديه ملعاودة 
أكله

يضرب عندما تتراكم املصائب
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ِزقيني ررْقاَقه20711 يا طاَقه، اررْ

رقاقة: طبيخ يصنع من العجني والعدس
يقال ملن يطلب شيئا بعيد املنال

�ش20721 �ش، ِمن ..... الِنمرْ يا طاِلب الِدبرْ

يقال ملن يطلب شيئا بعيد املنال

�ش20731 يا طاِلب الزود، يا راِجع يف الَنقرْ

وأحيانا يقولون «واِقع« بدل «راجع«
الزود: الزيادة أو الكثرة

يقال للطماع

بال20741 يا طاِلب املال َبال مال، يا حاِمل املَّيه ِبالُغررْ

يضرب ملن يبغى نتائج دون أن يقدم أفعاال حتقق ذلك

بو�َسك َبال داِير20751 َطررْ يا عا�ِسق َبال مال  

َمل الداء َحّتى ِيكرْ رُب على الِع�ِسق  ا�سرْ  

َع�ساك حاِير       يا اللي برْ

داير: غير مزخرف 
يقال ملن يضع نفسه يف غير وضعها احلقيقي

�سُهم20761 يادين ِمن َبعرْ ة ال�سَ يا غريرْ

يقال للحث على التعاون. أو يقال حني يزداد اإلنتاج نتيجة التنافس

ُله، َكال�َسِمع يف قاِعة الِوديان20771 يا عاِمل الري َمع غري اأهرْ

يقال لضرورة التمييز يف املعاملة
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ني20781 يارها ِيلرَْحقرْ ِبعني، وِمعرْ يا َفّته ما ِت�سرْ

معيارها يلحقني: سأذم منها
يقال لالعتماد على النفس 

راد20791 لوميني َعلى َعليق، ول َبلوِمك على طرْ يا َفَر�ش ل ترْ

العليق: أكل الدابة
الطراد: السباق

يقال ملن يريد أن يأخذ دون أن يعطي

ل يفوَتك املََطر20801 َرع ال�َسَجر، َقبرْ يا َفاَلح اإزرْ

يقال ملن يريد القيام بعملية الزراعة دون معرفة قوانينها

ايني20811 فيُكم �َسر اجلرْ دين، ِيكرْ يا قاعرْ

يقال وقت الشدائد واحملن

ّيه، قيمي اللي فيكي وُحّطي ِفيي20821 ِبه يا ُزطرْ يا َقحرْ

زطيه: الزط أو النور قبيلة لم يحدد لها اصل وال تؤمن بوطن لها
يقال حني تؤدي الغيرة بني حماتني إلى شجار عنيف

َرعوا يف الرَب�ش َبطيخ20831 يا ِقّلة الَعِقل، ِبزرْ

يا قلة العقل: املقصود هنا أيها احلمقى املجانني
البرص: ارض برصاء أي رعي نباتها من مواضع فعريت منه

يضرب لألحمق

ر وطول َعباتي20841 ني َحماتي، ع ُق�سُ َدترْ ياما َح�سرْ

االنسان  والكنة.أويقوله  احلماة  بني  الصراع  اشتداد  عند  يقال   
املصاب باحليرة من املقربني
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َلخ20851 ياما َخروف �َسَبق اإّمه على املَ�سرْ

وأحيانا يقولون «امَلْذَبَحه« بدل «املسلخ«
يقال لتهوين األمر

فني، َفّلت َلك واَحد20861 يا ما�ِسك الَظررْ

الظرفني: أو املظروفني أو الوعائني واملقصود هدفني أو تخصصني
فّلت: اترك

يقال ملن يحتار بني أمرين

ِده20871 ِده َخّلَفت �سوِكه، و�سوِكه َخّلَفت َوررْ ياما َوررْ

يضرب يف حالة التناقض 

وان20881 ِلة الِن�سرْ نوِنة الَبنات، يا عاقرْ يا جَمرْ

يضرب للزوجة حلثها على االنضباط والعمل اجلاد يف احلياة الزوجية.
 
ه20891 رَتَ مار بالَعنرْ َمَره، يا ُم�سرْ يا َمَره يا َمررْ

رجال  تصبح  أن  تريد  واملقصود  بالقوة،  مسمار  بالعنترة:  مسمار 
بعنترياتها والعنترية هي املشاكسة والرجولة بالقوة والعنترية نسبة 

لعنترة العبسي
يضرب يف التي كثرت مشاكلها لالستخفاف من هذا املسلك

َدم20901 د املََرَقه ِتنرْ ِخ�ش اللِحم، ِعنرْ رَترْ يا ِم�سرْ

يقال ملن يتعامل مع األشياء غير ذات النفع. أو يقال لضرورة حتديد الهدف

زان20911 ِدد الأحرْ َ د ال�َسِنه، يا جمرْ َعّزي َبعرْ يا مرْ

معزي: العزاء هو املشاركة يف األحزان
يقال ملن يثير موضوعا انتهى البحث فيه
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ِتّنه؟20921 وين ِجبرْ طيات احَلَطب، ِمنرْ يا ِمعرْ

معطيات: اللواتي يعطني
يقال يف حالة الشك

َعِمر يف غري َبَلَدك، ما هو اإَلك ول َلَوَلَدك20931 يا مرْ

يقال للحث على العمل والبقاء ضمن حدود الوطن

خاب الذي اأّمل20941 يا َمن ِتِعب يا َمن �ِسقي  

جاب اجَلَمل وَحّمل واللي ل ِتِعب ول �ِسقي    

يضرب يف الشقي تعيس احلظ كرثاء حلاله

يا موج َوّدي، ويا َبَحر جيب20951

يقال لبعث الطمأنينة يف اإلنسان القلق على حياته ومستقبله

غار، يا غاِلب الُتّجار20961 يا ميِخذ الزرْ

ميخذ الزغار: املقصود من يتزوج البنت صغيرة السن
يقال للحث على الزواج من الفتيات صغيرات السن

ليها20971 ل الَبَحر َتّنه ِيجرْ را وي�ش ِبّدك فيها، يا َرمرْ يا ميِخذ ال�َسمرْ

تنه: حتى انه
يقال يف حالة الغيرة والتنافس

د على حاُله20981 د على ماُله، ِبروح املال وِبّظل الِقررْ يا ميِخذ الِقررْ

يقال ملن يبغي االقتران بزوجة ذات مال طمعا يف ثروتها. أو يقال للطماع

وان20991 طي �ِسّرك َللِن�سرْ يا ناوي على َخراب الرْديار، اأعرْ

يقال لتأكيد الثقة يف الرجل أكثر من املرأة بالنسبة لكتمان السر
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طي �ِسّرك مَلرْراَتك21001 يا ناوي على َخراب داَرك، اأعرْ

يقال للرجل الذي ال يثق إال بزوجته يف تقرير جميع أمور حياته

يا هاِرب ِمن َق�ساي، ماَلك َرب �ِسواي21011

يقال وقت الفجيعة لبعث الطمأنينة

دي�ش21021 َكب كرْ وري�ش، َبعد الأ�ساِيل ِنررْ يا َهالليال ل جترْ

ال جتوريش: ال تظلمي وال تتعسيف
يقال يف حالة تبدل احلال واألحوال 

ُبه21031 دارِيه �ساحرْ يا ويل مال، ما يرْ

يضرب يف املبذر املسرف

َعب َعليه مَلّه21041 حيُنه يف الَنِت�ش، ِي�سرْ يا ويل اللي انرّْكب طرْ

النتش: نبتة شوكية
ملن  يقال  أو  عنها.  غنى  هو يف  بنفسه يف مشاكل  يقذف  ملن  يقال 

يستشير آراء متعددة ومختلفة

َمَرُته21051 ها وَمررْ َمررْ يا ويل اللي ِعلرّْته َمَرُته، َمررْ

مرمرها: أتعبها
يقال يف حالة اخلالفات الزوجية

َلد21061 َبل َحبيبي، َوَنا اأورْ ِيحرْ

يقال للسخرية من تضحية ليست ذات قيمة. أو يضرب يف االنتهازية

بات21071 َم�ش على الَقِلب، ول يرْ ِيحرْ

يحمض: تكثر فيه البكتيريا لقدمه
يقوله الشره والبخيل
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ِده21081 ِده َزررْ ِده، وِمن الَوررْ ِده َوررْ ِلق ِمن الَزررْ ِيخرْ

الزرده: هي العجيزة يف لهجة البادية وتقال للذكر إذا أريد حتقيره
يضرب حينما تتناقض مسلكيات االبن مع والده

ّفق21091 �سَ ، ِبترْ َيدرْ َمع َيدرْ

يقال للحث على اجلماعية والتعاون وعدم االنعزالية

ُره21101 ِيلرَْعن اأبو اللي ِبوت ِمن خاطرْ

يقال للحث على اجلهاد والعمل من خالل اجلماعة خاصة وقت احلرب

فوين21111 يني، قال َتيرْموتو اللي ِبِعررْ ا َكربرْ مَيّ

يضرب كتعبير عن العجز وعدم القدرة

ِمل21121 ِهل، ول ُيهرْ مُيرْ

الشدائد  الطمأنينة وقت  لبعث  أو  الضعف كتبرير.  يقال يف حالة 
التي يسببها اإلنسان لإلنسان

َقَب�ساي؟21131 َيهودي، ورْ

يقال لالستخفاف من اليهودي

ّفِوت، َوَلورْ ع َقِطع را�َسك21141 فا ما ترْ يوم ال�سَ

يوم الصفا: املقصود أيام املسرة
ما تفوت: ال تترك وال تدع

يقال لضرورة الترويح على النفس

لوم21151 لوم على الظامِل، ا�ّسد من يوم الظامِل على املَظرْ يوم املَظرْ

يقال لضرورة التسامح
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ل، ويوم َع�َسل21161 يوم َب�سَ

يقال لبعث الطمأنينة يف حياة اإلنسان الفقير

�ُسه21171 ررْ َجُعه �سِ �ُسه، اورْ يوم ُعررْ

يقال ملن ال يستطيع مواجهه أموره ويتهرب من ذلك

تها21181 يوم فوق الأر�ش، ول َع�َسَره ِترْ

تها« وأحيانا يقولون «ساَعه ع الِدْنيا، وال َسِنه حِتْ
يقوله اجلبان كتبرير جلبنه
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أرقام األمثالاالسم

أب

 ،520 ،519 ،291 ،237 ،176 ،159 ،158 ،64 ،51 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،9، 2

 ،1290 ،1289 ،1280 ،1261 ،1252 ،1202 ،1168 ،893،1131 ،859 ،545

.1345 ،1995 ،1878 ،1799 ،1481 ،1478 ،1406
588، 1840. ابر، ابرة

899. ابريق

205، 1533، 1737، 1822، 1823. ابليس

ابن 

 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8

 ،826 ،822 ،795 ،785 ،724 ،723 ،618 ،566 ،420 ،276 ،214 ،121 ،75 ،73

 ،1177  ،1117  ،1088  ،1087  ،1084  ،1065  ،1045  ،858  ،857  ،832  ،827

 .1988  ،1964 ،1949 ،1808 ،1796 ،1702 ،1483 ،1465 ،1290  ،1213

457. أبو أحمد 

954.أبو بريص

1511. أبو جاعد

933، 1698.أبو حسن

378، 1734.أبو زيد

1688. أبو صوي

1511. أبو فروه

1605.أبو قنربه

104، 955، 1110، 1711، 1897.أبيض

1616، 1687.اثنني، االثنني

161.أجر

50.أجري

547. احمد

1711، 1981. أحمر

34 ، 63، 64، 278، 485، 765، 780، 795، 858، 1029، 1290، 1476، 1996. أخ

5، 121، 634، 858، 1084، 1225، 1414، 1513، 1796، 1853. أخت

60، 1268.اختيار

1915، 1915. آخره

969، 1032، 1622.آدم 

آذار
 ،1487  ،1486  ،1485  ،1484  ،1483  ،1482  ،787  ،701  ،73  ،72  ،71  ،70

 .1489 ،1488
33، 133، 164، 324، 512، 603، 645، 1312، 1780، 1869، 2118. أرض
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أرقام األمثالاالسم

130، 1352، 1789. أرمل، أرمله 

642، 701.ازار

794، 813.أسد

166، 999.اسم

104، 1119، 1711، 1897، 1972.أسمر

1061، 1110.أسود

88، 619، 742، 815.اصبع

44، 47، 168، 221، 239، 436، 513، 886، 1237، 1886،  1953، 1983. أعمى

136. أعمص

141، 420، 1309، 1325، 1628، 1658. أعور

142.آغا

43، 141، 145، 169، 838، 1192، 1225، 1364، 2015، أقرع، قرعه

الله

 ،498 ،497 ،496 ،495 ،494 ،493 ،315 ،271 ،191 ،163 ،110 ،74 ،58 ،2

 ،803  ،798 ،648 ،518 ،507 ،506 ،505 ،504 ،503 ،502 ،501 ،500 ،499

 ،1643 ،1640 ،1466 ،1453 ،1448 ،1265 ،1165 ،1145 ،1140 ،1047 ،951

.1977 ،1968 ،1963 ،1941 ،1923 ،1738 ،1672
77.أمانه

أم

 ،766  ،763  ،627  ،538  ،519  ،463  ،450  ،176  ،172  ،159  ،148  ،64  ،20

 ،860 ،859 ،858 ،781 ،855 ،779 ،778 ،777 ،776 ،770 ،769 ،768 ،767

 ،1295 ،1294 ،1281 ،1280 ،1252 ،1232 ،1202 ،1154 ،1011 ،1104 ،967

 ،1785 ،1747 ،1739 ،1544 ،1513 ،1478 ،1406 ،1404 ،1346 ،1337 ،1316

.2111 ،2085 ،2056 ،1980 ،1979 ،1961 ،1882 ،1842 ،1817 ،1798
1، 173، 829، 1971، 1753.أمري، أمريه

174، 319، 1275، 2002.إنسان

أهل
 ،866 ،759 ،730 ،725 ،483 ،437 ،422 ،361 ،324 ،331 ،324 ،175 ،66

 .2077 ،1985 ،1881 ،1784 ،1528 ،1447 ،1328 ،1287 ،872 ،871 ،870
873، 959، 1289.أواعي، اثواب، هدوم

1500.أيار

باب

 ،925  ،890  ،560  ،558  ،484  ،474  ،290  ،254  ،213  ،179  ،122  ،93  ،92

 ،1855  ،1696  ،1681  ،1673  ،1661  ،1566  ،1443  ،1415  ،1386  ،1094

.2061
1716.بابوج

1589.باره

180.بارود



395 من اخلابية

أرقام األمثالاالسم

783.باشا

116.باطل

1171، 1398.باطيه

1359.بحتيه

بحر

 ،853 ،838 ،771 ،548 ،431 ،185 ،184 ،183 ،182 ،140 ،139 ،135 ،96 ،82

 ،1185 ،1159 ،1141 ،991 ،945 ،910 ،909 ،905 ،891 ،888 ،885 ،867

 ،1842  ،1813  ،1744  ،1678  ،1597  ،1525  ،1385  ،1259  ،1228  ،1217

.2097 ،2095 ،2058 ،2057 ،2056 ،2001 ،1992 ،1899 ،1849
189، 190، 191، 281، 1107.بخيل

966، 1681.بدر

1197.بدن

925.بدوي

949، 1732.بذره، بذار

192، 194.براطيل

1467، 193، 1161.برد

661.برذعه

1710.برذون

317، 410، 1196.برغل

624.برغوث

1233.برميك

42.بّروق 

405.بريج

1125، 1450، 1763.بس، قط، قطة

23، 197.بستان

933.بشت

260، 1022.بشع

1728.برص

201، 519، 1302، 1380، 1568، 1671، 1743، 2052، 2116، 1934.بصل

196.بطاله

625. بطحه

54.بطرس
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أرقام األمثالاالسم

بطن

 ،1286 ،1025 ،1011 ،793 ،632 ،433 ،198 ،197 ،187 ،148 ، 123  ،76 ،22

 ،1842  ،1759  ،1723  ،1631  ،1602  ،1490  ،1429  ،1378  ،1337  ،1316

.2034 ،2000 ،1910 ،1848
1504، 2083.بطيخ

943، 1040، 1218.بعر

1249.بقجه

1844، بقدونس

618، 947، 1482، 1762، 1348، 1868، بقر، بقرة

1858،بقلوله

1083.بلبل

بلد
 ،999 ،953 ،952 ،951 ،936 ،856 ،808 ،547 ،242 ،202 ،201 ،95 ،74 ،31

،2093 ،1950 ،1767 ،1740 ،1734 ،1503 ،1289 ،1191 ،1113
42، بلوط

بنت

 ،213 ،212 ،211 ،210 ،209 ،208 ،207 ،206 ،205 ،204 ،203 ،152 ،148 ،8

 ،769 ،767 ،569 ،556 ،549 ،460 ،351 ،336 ،286 ،275 ،263 ،216 ،215

 ،1011 ،967 ،966 ،965 ،964 ،963 ،962 ،961 ،960 ،874 ،812 ،807 ،786

 ،1175  ،1127  ،1118  ،1116  ،1077  ،1051  ،1044  ،1043  ،1042  ،1013

 ،1402  ،1401  ،1400  ،1389  ،1269  ،1252  ،1247  ،1225  ،1213  ،1177

 ،2088 ،2033 ،1982 ،1978 ،1904 ،1902 ،1880 ،1729 ،1422
1098، بندوق

118، 1014، 1262، بور

1712، 1215، بوصه

1791.بوع

975، بول

214، 256، 572، 867، 1313، 1749، 1845، بوم

685، 1569،بيدر

بيت

 ،643 ،634 ،615 ،506 ،352 ،332 ،329 ،313 ،250 ،248 ،247 ،217 ،91

 ،985 ،984 ،983 ،982 ،981 ،980 ،979 ،978 ،977 ،976 ،817 ،751 ،653

 ،1337  ،1306  ،1300  ،1292  ،1290  ،1256  ،1166  ،1138  ،1121  ،1109

 ،1808  ،1774  ،1748  ،1673  ،1612  ،1536  ،1496  ،1463  ،1445  ،1352

 ،1455 ،2045 ،2039 ،1967 ،1883 ،1853 ،1837 ،1817
922، بيتنجان

575، 982، 1566، 1875، بري



397 من اخلابية

أرقام األمثالاالسم

بيض، بيضه
 ،1857 ،1250 ،1118 ،1037 ،990 ،989 ،988 ،794 ،680 ،300 ،219 ،218

،2036
900، بيطره

443، 993، 998، 999، 1382، 1678، 2096،تاجر

1105، تنب

1879، تركيه

1743، تفاح

1866، متساح

1501.متوز

395، 467، 1238، 1505، 2011، تني

72، 927، ثلج

76، 123، 148، 187، 1025، 1631،ثم، ثم

5، 1276.مثر

1019، ثقبه

618، 750، 903، 1219، ثور

519، ثوم

224، 698، 988، 989، 1027، 1147، 1867، 1986، جاج، جاجة

جار، جارة 

 ،1015 ،930 ،911 ،799 ،745 ،507 ،258 ،238 ،227 ،226 ،225 ،200 ،38

 ،2036  ،1881  ،1792  ،1463  ،1399  ،1256  ،1240  ،1198  ،1029  ،1028

 ،1964 ،1756 ،1356 ،1338 ،2053
1250، 1669، جارية

331، 615، 1181، 1229، 1293، 1723، جامع

1390، 1693، جاهل

766، 1977، جبان

1031، 1032، 1062، 1933، 2013، جبل

682، 974، جبني

1283، 1523، 1740،  جحا

652، 657، جد

1757، جراده

148، 384، 787، 1134، 1337، 1444، 1548، 1692، 1898، جرّة

1610، جرو

1656.جريشه

1449، 1873، جزر
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أرقام األمثالاالسم

126، جزور

233، 1010، 1779، 1868، جلد

جامعة، قوم، ناس

 ،582 ،569 ،541 ،514 ،498 ،366 ،335 ،281 ،266 ،265 ،84 64 ،11 ،9 ،2

 ،1000 ،822 ،804 ،744 ،743 ،742 ،741 ،740 ،728 ،687 ،639 ،622 ،621

 ،1138  ،1840  ،1681  ،1574  ،1437  ،1344  ،1341  ،1308  ،1219  ،1080

    ،1986 ،1949 ،1653 ،1603 ،1602 ،1594 ،1593 ،1561
372، جمر

466، جمعه

جمل، جاّمل
 ،1040 ،1020 ،788 ،560 ،512 ،495 ،326 ،231 ،229 ،228 ،119 ،83 ،61

  ،1522 ،1374 ،2094 ،1869 ،1859 ،1849 ،1598 ،1470 ،1319
926، جميز

746، 969، جناح

731، 775، 1352، 1534، جنازة

1535، جندب

832، جندي

10، 230، 231، 412، 792، 1386، 1425، 1643، 1737، 1985،  جّنة، جناين

1810، 2051، جوره

جوز، زوج، حليله

 ،765  ،619  ،542  ،502  ،399  ،329  ،328  ،236  ،235  ،176  ،29  ،28  ،24

 ،1215 ،1214 ،1204 ،1168 ،1127 ،1049 ،1048 ،1047 ،1046 ،1045 ،775

 ،1972  ،1893  ،1888  ،1746  ،1742  ،1702  ،1428  ،1309  ،1298  ،1216

   ،2057 ،1985
237، جوع

113، 281، 309، 1494، 1970، جيب

426، حاجب

240، حبس

432، 720، 801، 820، 1060،حبل

1062،حبىل

79، 1410، حبيب

550، 942، حّبه

547، حج

حجر
 ،1892  ،1875  ،1551  ،1323  ،1310  ،1072  ،621  ،596  ،551  ،244  ،243

    ،1928
817، 1059، 1075، 2020، حرامي

1677، حّراث



399 من اخلابية

أرقام األمثالاالسم

960، 1008، 1077، حر، حرّه

1524، حرذون

829، حرير

378.حسن

627، حسني

938، 1486، حشيش

521، 685، 1507، 1697، حّصاد، حصيده

حصان، خيل، فرس

 ،445 ،364 ،339 ،289 ،288 ،287 ،286 ،285 ،284 ،283 ،262 ،180 ،18

 ،1150 ،1148 ،1081 ،1034 ،1026 ،1021 ،986 ،975 ،935 ،449 ،448 ،446

 ،1865  ،1720  ،1670  ،1521  ،1360  ،1235  ،1234  ،1233  ،1184  ،1157

   ،1957 ،1932 ،1874
578،حرصم

1114، 1181، حصريه

1345، حصيني

254، 522، 1528، 1860، 2092، حطب، حّطاب

257، 1056، 1060، 1235، 1686، 1865، حكومة، دوله،حاكم

1856، حلب

211، 497، 1094، 1901، حلق

554، حليب

1098، حليمه

ُقر،  كديش،  حامر، 

جحش

 ،699 ،661 ،610 ،599 ،587 ،566 ،438 ،415 ،316 ،262 ،222 ،87 ،86 ،1

 ،1180 ،1162 ،1142 ،1035 ،1034 ،959 ،943 ،900 ،869 ،824 ،812 ،794

 ،1670 ،1528 ،1489 ،1486 ،1417 ،1410 ،1374 ،1373 ،1311 ،1299 ،1199

 ،1974 ،1862 ،1861 ،1860 ،1806 ،1774 ،1731 ،1703 ،1695 ،1686
544، 877، 1163، 1847، حاّمم

629، 1918، حامم

967، 1154، 1737، 1903، 2084، حامة

1135، حميدان

1386، حّنه

1732.حّنون

2016، حوت

حيط
 ،1748  ،1729  ،1118  ،1007  ،773  ،743  ،567  ،276  ،266  ،265  ،97  ،91

 ،1905
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أرقام األمثالاالسم

حّيه
 ،1435 ،1414 ،1306 ،1220 ،1105 ،1013 ،1012 ،850 ،489 ،268 ،267 ،37

  ،1848
1136، خابية

خال، خاله، خالته
 ،1796  ،1772  ،1699  ،1422  ،1084  ،1024  ،860  ،566  ،565  ،270  ،121

  ،2057 ،2056

عيش،  رغيف،  خبز، 

كامجه

 ،1096 ،923 ،892 ،987 ،948 ،614 ،611 ،526 ،319 ،316 ،271 ،251 ،131

 ،1738  ،1634  ،1631  ،1488  ،1441  ،1616  ،1198  ،1147  ،1108  ،1107

 .1864 ،1863 ،1819 ،1817 ،1802
2027، ختم

1455، 1671، 2041، 1174،خد

خرا

 ،1264  ،1063  ،927  ،764  ،746  ،597  ،562  ،343  ،273  ،272  ،259  ،107

 ،2022  ،1921  ،1909  ،1844  ،1787  ،1735  ،1709  ،1573  ،1518  ،1305

 ،2031
1199، 1311، 1426، 1608، ُخرج

1104، خرزة

1718، 2085، خروف

2007، خس

1376، خشبة

1291، خل

2050، خلخال

590، خليل

1821.خم

942، 1240، خامرة

437، خمريه

1037، خميس

1285، خنزير

276.خنفسه

277، خيار

102، 276، 1156، 1480، خيط

211، 325، دالية

855، دايه

1068، دب

1236، دبابة



401 من اخلابية

أرقام األمثالاالسم

1993، 2072، دبس

1209، 1683، دبور

352، 1152، 1161، 1816، دخان

292، 1166، 1448، 1902، درهم

65، 594، دست

836، 1592، دف

257، دفرت

892، دقه

982، دلو

 811، 1057، 1112، 1108، 1173، 1411، 1798، 2067دم 

1287، دّمل

164، 1009، 1062، 1565، 1637، دوا

37، 1012، 1203، دود، دوده

300، 1605، 1617، 1736، ديك

999، دينار

1797، ديوان

302، 303، 364، 801،  ذبان، ذبانه

20، 487، 740، 960، 1083، ذهب

1089، 1322، 1947، ذيب

1088، 1187، 1179، 1546، 1821، 1865، ذيل، ذنب

رب

 ،1407 ،1226 ،1103 ،1046 ،910 ،773 ،643 ،546 ،459 ،224 ،158 ،112

 ،2061  ،1965  ،1954  ،1929  ،1878  ،1799  ،1792  ،1766  ،1754  ،1550

  ،2101 ،2062
507، ربابه

1788، رجب

رجل، زمله

 ،326 ،325 ،312 ،311 ،310 ،309 ،308 ،307 ،250 ،240 ،154 ،153 ،67

 ،1101  ،1077  ،984  ،921  ،842  ،783  ،704  ،693  ،477  ،446  ،438  ،327

 ،2055 ،1887 ،1826 ،1661 ،1454 ،1391 ،1366 ،1191 ،1115
326، 317، 410، 922، 1196، 1197، رز

512، 1462، رسن

254، رماد

320، 949، 1676، 1894، 1905، رمان

2061، روزا
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أرقام األمثالاالسم

881، روم

61، 244، ريشه

1207، 1612، 1617، 1659، زبال، مزبله

972، زبديه

613، 942، 1164، 1227، 1323، 1355، 1474، زبيب

230، 787، زتون

1502،زربول

1209، 1262، زرزور

2108.زرد

2082، زط  

1896،زالبيه

70، زلزال

1069، زلط 

2014، زلف

1299، زنجبيل

1113، 1212، زوان

زيت
 ،1811 ،1662 ،1572 ،1567 ،1496 ،1134 ،1109 ،700 ،333 ،332 ،331

،1817
1539، زير

65، 1248، 1249، 1250، 1669، 1715، ست

55، 250، 335، 452، 976، 1076، 1609، 1698، 1990.سبع

1415.سجن

394، 806، 921، 1183، 1699.سخله، غنم، شاه

1091. سد

ج 1957.سرِ

599.سعدان

950، 1254.سفينه

83، 962.سكني

343، 370، 2064.سالح

389، 526، 549، 614، 657.سلطان

لفه 1884.سرِ

746.سمعان



403 من اخلابية

أرقام األمثالاالسم

سمك
 ،1363 ،1259 ،1258 ،1257 ،1223 ،1222 ،1221 ،1205 ،1185 ،347 ،82

.1850 ،1813 ،1665 ،1525 ،1512
497، 1347، 1739.سن

1265.سهم

351.سواره

348، 421.سوس

1986.سياج

351، 1095.سيجاره

1074، 1514.سيد

1089، 1195، 1266.سري، حزام

406، 526، 614، 928، 1331.سيف

368، 748، 1146، 1563.شارب، شنب

821.شاكوش

1269، 1270، 1119.شاه

شب، شاب
 ،1769  ،1767  ،1268  ،1267  ،1241  ،1103  ،1095  ،977  ،352  ،351  ،60

.2069
1273، 1274.شباط 

997، 1215، 1526. شبكه

878، 1276، 1418، 1485، 1551، 1620، 1795، 1818، 1845، 1851، 2080.شجره

1224.شحم

7، 279، 360، 1910، 2046، 2070، 2081.رش 

192.رشاويل

1790.شط

364، 1225، 1241، 1284، 1285.شعر

57، 85، 166، 1634، 1819، 1863.شعري

455، 1939.شلن

71، 215، 366، 710.شمس

2077.شمع

1483، 1484.شنار

973، 1258. شوك

69، 1142، 1193، 1607.شيخ

1102.شيطان

403، 1251.صابون
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أرقام األمثالاالسم

1120، 1310.رصاره

1238، 1316، 1785، 1839.صوص

869. صوف

868.صومعة

1076.ضبع

14، 383، 384، 1444، 1470، 1491، 1884.رّضه

2000.ضفادع

132.ضو

1395، 1681.طابون

1599.طاحون

1170، 1326.طاسه، طوس

1993. طحينه

2075. طربوش

1350.طنجرة

.....، قفا
 ،1829 ،1776 ،1701 ،1573 ،1367 ،1356 ،1355 ،1347 ،1285 ،726 ،115

.2072 ،1868 ،1852
1416، 1779.ظفر

1762. عالول

527، 850.عب 

1168.عبود

506، 1362.عجوز

2، 557، 1084.عدس

610، 788، 2021.عرب

عرس، عروس، عريس
 ،1763  ،1746  ،1712  ،1627  ،1232  ،1127  ،668  ،549  ،408  ،407  ،206

 .2117 ،2044 ،1980 ،1975 ،1860
2019.عزرائيل

80، 481، 1291، 1444، 2116.عسل

1373.عشبه

119، 412، 616، 1183، 1376، 1392، 1667، 2010.عصا

377، 1377، 1757.عصفور

241، 1214.عطر

348، 593، 632، 683، 976، 1558.عظام

1629.عفريت



405 من اخلابية

أرقام األمثالاالسم

263، 465، 871، 1435.عقرب

540.عليا

1385، 1516، 1744، 2058.عكا

16،17.عكازه

عم
 ،1030 ،964 ،963 ،874 ،795 ،724 ،723 ،569 ،538 ،420 ،270 ،73 ،18

.1666 ،1426 ،1401 ،1400 ،1290 ،1269 ،1116
1753.عمرو

405.عموريه

1753.عمريه

325، 578، 1481، 1738.عنب

980.عنكبوت

1713، 1782.عود

1676.غدير

344، 2074.غربال

269، 463، 919، 1002، 1035، 1440، 1543.غزال

1258.غزه

1102، 1436، 1452، 1479، 1981.غول، غيالن، غوله

1464، 1700. فاخوره، فخار

700، 1026، 1091، 1450.فار

7، 386، 1085، 1437.فاس

726. فانوس

675. فجل

329.فحم

1996. فخ

2002.فدان

272.فرات

1630، 1467، 1793.فرخ

1393، 1468. فرعون

1776، 1472، 1473، 1852، 1869.فص

1334. فطيمه

1437.فقوس

26.فل
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أرقام األمثالاالسم

457، 458، 459، 887، 1743، 1752، 1993، 2080.فالح

2، 121، 1480، 1628، 1690.فول

1294.قاروط

194، 444، 630، 823، 947، 1270، 1771.قايض

1365.قافله

26، 208، 835، 1600، 1694.قرب

954.قبقاب

796، 848، 1011، 1087، 1538، 1808، 2082.قحبه

95.قحوان

1544، 1776.ُقر

قرد
 ،1138 ،1010 ،1004 ،1001 ،919 ،784 ،555 ،464 ،463 ،462 ،151 ،261

.2098 ،1543
59، 1110، 1541، 1542، 1585، 1911، 2029.قرش

212. قرن

376.قشه

1136، 1205، 1323.قطني

886، 1267، 1997.قفه

1058.قلعه

57، 1571.قمح

619، 902، 1761.قمر

690، 835، 1921.قمل

800.قنار

255، 1936.قيد

2.كرسنه

816.كزبره

1057، 1595، 1596.كف

1000.كفن

كلب

 ،936  ،731  ،547  ،488  ،487  ،486  ،485  ،484  ،483  ،290  ،250  ،93  ،92

 ،1608 ،1607 ،1606 ،1260 ،1188 ،1187 ،1179 ،1131 ،1094 ،1071 ،959

.2949 ،2021 ،1974 ،1957 ،1719 ،1718 ،1610 ،1609
20، 1759.ُكم

997.كنافه

284، 1659.كنز



407 من اخلابية

أرقام األمثالاالسم

258، 911، 1737، 1903.كّنه

1501. كوز

1791.كوع

62، 306، 869، 1197، 1326، 1486، 1858. لنب

1742.لوز

276.لولو

مال، فلوس

 ،992 ،693 ،692 ،691 ،690 ،681 ،629 ،607 ،549 ،443 ،421 ،190 ،162

 ،1781  ،1678  ،1611  ،1608  ،1493  ،1336  ،1304  ،1267  ،1166  ،1150

 ،1946  ،1830  ،1829  ،1828  ،1827  ،1826  ،1825  ،1824  ،1823  ،1822

    .2103 ،2098 ،2075 ،2074 ،2055 ،2028
1731.مئذنه

698، 1752.مدين

986.مدود

1498، 1714.مذراه

895، 1498، 1714، 1922.مرا، مرآه 

710، 1495.مربعانية

مركب
.2018 ،1884 ،1460 ،1371 ،1133 ،1006 ،950 ،713 ،712 ،711

1062.مرضعه

مره، امرأة، نساء

 ،573 ،446 ،442 ،352 ،339 ،312 ،308 ،278 ،119 ،105 ،74 ،67 ،52 ،4

 ،752 ،751 ،750 ،749 ،741 ،707 ،706 ،705 ،704 ،703 ،702 ،701 ،700

 ،1470 ،1366 ،1332 ،1305 ،1283 ،1102 ،1101 ،1021 ،982 ،893 ،754

 ،1879  ،1878  ،1787  ،1786  ،1715  ،1695  ،1668  ،1667  ،1661  ،1506

 ،2099  ،2089  ،1983  ،1887  ،1886  ،1885  ،1883  ،1882  ،1881  ،1880

.2105 ،2100
706. مريخ

1902. مريم

859.مزبله، زبال

259، 1847.مزراب

333، 821، 1201، 2089.مسامري، مسامر

3.مسلم

271.مصحف

70، 71، 695، 710، 1275، 1831، 1937، 2080.مطر



املثل الشعبي الفلسطيني408

أرقام األمثالاالسم

562، 1025.معلقه

461، 528.مغرفه

1255، 1536، 1910.مفتاح

1715.مكنسه

477، 1571، 1733، 1865، 1984.ملح

1719.ملوخيه

1230، 1499، 1697، 2031.منجل

1231.منشار

362، 884، 1445، 1449، 1822، 1873.ميزان

936.ناب

نار
 ،738 ،737 ،736 ،649 ،640 ،608 ،524 ،492 ،277 ،238 ،226 ،195 ،109

.1985 ،1816 ،1654 ،1646 ،1527 ،1488 ،1338 ،1224 ،739
1064. نبوت

2104. نتش

943. نجاص

1130.نجم

740.نحاس

746، 1227.نحله، نحل

394.نخله

3.نصارى

2072.منس

272.نهر

576، 1090، 1424. َنَور، نوريه

756، 1275، 2002.نيسان

1393. هامان

1120.واد

495، 1777، 2031.واوي

794، 1503، 1829، 1918، 1932.وتد

1684.وحش

1104.ودعه

1138، 1207، 1251، 1368، 2087، 2108.ورده، ورد

211.ورق



409 من اخلابية

أرقام األمثالاالسم

ولد، صبي

 ،762 ،761 ،760 ،759 ،696 ،676 ،569 ،561 ،460 ،421 ،275 ،115 ،97 ،67

 ،1042 ،955 ،949 ،916 ،874 ،779 ،778 ،770 ،769 ،767 ،765 ،764 ،763

 ،1729 ،1551 ،1517 ،1510 ،1499 ،1436 ،1405 ،1404 ،1307 ،1190 ،1189

.2093 ،2066 ،2045 ،2043 ،2042 ،1918 ،1843 ،1768 ،1765 ،1747
183.يافا

1078.ياسمني

1520.يربق

1520.يخنه

يد

 ،936 ،885 ،663 ،646 ،639 ،637 ،634 ،585 ،524 ،424 ،343 ،210 ،134

 ،1748 ،1509 ،1377 ،1349 ،1331 ،1314 ،1246 ،1199 ،1118 ،1043 ،970

.2109 ،1963 ،1576 ،1575 ،1926
1326، 2113.يهودي



املثل الشعبي الفلسطيني410

3 تعريف بدائرة املعارف الفلسطينية    
3 احملتوى        
4 الهدف         
4 اآللية         
4 حدود املسؤولية       
5 تصدير        
7 مقدمة )احملرر(      
9 مقدمة        

13 اإلهداء        
15 حرف األلف       

135 حرف الباء       
151 حرف التاء       
157 حرف الثاء       
161 حرف اجليم       
169 حرف احلاء       
179 حرف اخلاء       
191 حرف الدال       
197 حرف الذال       



411 من اخلابية

201 حرف الراء       
209 حرف الزاي        
217 حرف السني       
223 حرف الشني       
231 حرف الصاد       
237 حرف الضاد       
241 حرف الطاء       
249 حرف الظاء       
253 حرف العني       
271 حرف الغني       
275 حرف الفاء       
285 حرف القاف       
297 حرف الكاف       
313 حرف الالم       
329 حرف امليم       
363 حرف النون       
369 حرف الهاء       
375 حرف الواو       
381 حرف الياء       


