
@ @

  

@ @

  

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

@ @
@ @

kÛbĐÛa@åß@òß‡Ôß@ò�aŠ†@ @
éí†a†@óî±@�a‡jÇ@óî±@ @

  

  

@@@@gª@¶��Ó@÷Ü�ÌÜÛa@á�îi‹ÈÛa@ò�îÜ×@À@ò�îi�Ûa@ò�Èßb¡@ò�æ‡Ç@ò@ @
@@@@@@@@@@@@@ïçëõ�u@ß�jÜĐnß@å�@pbîã�ÝuŠ†@�ÌÜÛa@À@�n�ub¾a@ò�îi‹ÈÛa@ò�òèia†eë@�bN@ @

  

’hi��Òa‹@ @
c@N†@Nîça‹ig�à«@á�—Ûa@‡�ðìÜ@ @

òº‡ÔÛa@òîäàîÛa@•ìÔäÛaë@òîßb�Ûa@pbÌÜÛa@ˆbn�a@ @

2009@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @
@@@@@ @@ @@ @@ @

 

  

����Ç@ò���È�ßb���u@@æ‡�@ @
ò���îi����Ûa@ò���îÜ×@  

òîi‹ÈÛa@òÌÜÛa@á�Ó 

primodd
Text-Box



 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@ @

@@@@@                   

            @ @

  

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

@ @
@ @

kÛbĐÛa@åß@òß‡Ôß@ò�aŠ†@ @
éí†a†@óî±@�a‡jÇ@óî±@ @

  

  

@æ‡Ç@ò�Èßb¡@ò�îi�Ûa@ò�îÜ×@À@ò�îi‹ÈÛa@ò�ÌÜÛa@á��Ó@÷Ü�ª@¶g@ @
õ�u@ïçë@b�èia†eë@ò�îi‹ÈÛa@ò�ÌÜÛa@À@�n�ub¾a@ò�uŠ†@Ý�îã@pb�jÜĐnß@å�ßN@ @

  

Òa‹��’hi@ @
c@N†@NðìÜ�—Ûa@‡�à«@á�îça‹ig@ @

@@@@@@@@òº‡ÔÛa@òîäàîÛa@•ìÔäÛaë@òîßb�Ûa@pbÌÜÛa@ˆbn�a@ @

2009@ @@ @@ @@ @
 

 

  

@æ‡�����Ç@ò���È�ßb���u@@ @
ò���îi����Ûa@ò���îÜ×@  

òîi‹ÈÛa@òÌÜÛa@á�Ó 



 أ  

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �



 ب  

        

@@@@@ @

@I@óny@�vÈã@åß@âbßc@ÑÔã@æc@kÈ–c@bßÇáçì®@�vÈÛbi@bãŠìÈ’@ŠbèÃg@åH@ @

@@@@@@@@@@@ @

@@@g@¶Č�îÇ@@ @

@@@@@@@@@@@@@bàçŠìäi@�än�c@åß@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@bàèöbÇ‡i@µÈn�aë@ @

@ïßc@NNNïic@ @

üýugë@3a‹i@ @

@ @

õa�Çþa@ïmì‚g@¶g@ @

‡à«@NNN@ò�îãc@NNNñ‡î�@ @

ĆõbÏë@ë3aŠbj×g@ @

a‰ç@ð‡èu@ñ‹�@ð‡çc@ @

                                  



 ج  

  شكر وتقدير

يسرني أن أتوجه بوافر شكري، وعظيم امتناني، لمن أشعر بعجز الكلمات عن توصيل ما أكنه               
له من مشاعر احترام وتقدير، إلى أستاذي العزيز، العالم الجليل، األستاذ الدكتور إبـراهيم محمـد                

 له الفضل بعد اهللا عز وجل؛ في اإلشراف على إنجاز هذا الموضوع، مذ تفضل               الصلوي، من كان  
بتبنيه وهو لما يزل في المهد مجرد فكرة، ثم مساعدته في رسم مالمحه، ومتابعته خطوة بخطـوة،                 

 لم يكن فيها مجرد أستاذ مشرف أتـشرف         عليه، كل ذلك من خالل رحلة علمية      حتى صار كما هو     
 لم يبخل علي بوقت أو جهد، ال ينفك عن تقديم النصح والمالحظات العلمية القيمة، به، بل أباً عظيماً

وهو ما كان له أكبر األثر في تمكيني من تحقيق األهداف المتوخاة من هذه الدرسة، فجزاه اهللا عني                  
  .وعن العلم كل خير

ذ الـدكتور علـي     كما أتوجه بجزيل الشكر لعضوي لجنة المناقشة، األستاذين الجليلين، األستا         
محمد المخالفي، أستاذ فقه اللغة العربية بقسم اللغة العربية في كلية اآلداب جامعة صنعاء، والدكتور 
عبداهللا أحمد مكياش، أستاذ اللغات السامية المشارك، بقسم اللغة العربية في كليـة اآلداب جامعـة                

حظاتهما العلميـة، وتوجيهاتهمـا     عدن، على تكرمهما بقبول مناقشة هذه الدراسة، التي ستكون لمال         
  .القيمة، أثرها في إثراء هذه الدراسة وتصويبها

والشكر موصول ألساتذتي األجالء، في قسمي اللغة العربية بجامعتي عدن وذمـار، وأخـص              
الدكتور محمد علي يحيى، والدكتور سالم علي سعيد، والدكتور أحمد         : بالذكر منهم، من جامعة عدن    

 -الغائب جـسداً، الحاضـر روحـاً   -لدكتور عبد المطلب جبر، والمربي العظيم سالم الضريبي، وا 
ومن جامعة ذمار الدكتور صـبري مـسلم، والـدكتورة وجـدان      .  فاضل المرحوم األستاذ عبد اهللا   

  .الصائغ، والدكتور عبد الكريم البحلة

 وتـشجيع   كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الدكتورة مديحة رشاد، على ما أولتني مـن اهتمـام              
كما لن أنسى الدور الكبير، للصديق العزيز األستاذ خلـدون          . مستمرين خالل مراحل هذه الدراسة    

هزاع نعمان الذي تعلمت منه الكثير، وقدم لي الكثير، وكان لي طوال رحلة دراستي هـذه ،سـنداً                  
  .أعود إليه كلما ضاقت بي السبل، فله مني كل تقدير

واتسع صدره لي من أهالي مديرية عتمة وهم كثر، أذكـر           كذلك شكري الجزيل لمن ساعدني      
مجاهد السماوي، وعبد الغني البحري، وعزيز الغابري، ومحمد المقـري، ومحمـد مـسعد              : منهم

وغيرهم كثيـر ممـن يـستحق الثنـاء         . صالح، وخالد المنصوب، وعبده ظلمان، وعبده المقراني      
  .والتقدير



 د  

ى بن يحيى العنسي الذي استفدت كثيراً من خبرتـه          كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى القاضي يحي      
  . في المجال الزراعي، كذلك بما أمدني به من مراجع أسهمت في إثراء هذه الدراسة

أسجل خالص شكري لصاحب القلب الكبير، من كانـت لـه بـصمة             وأرى أن من واجبي أن      
لذي لم أعرفه طوال حيـاتي      واضحة في حياتي، وأدين له بالكثير، الوالد الحاج محمد عبده داديه، ا           

من أعـدهم   ،  إال أباً، ومرشداً، فله كل احترامي وتقديري، كما أشكر أبناءه محمد وإبراهيم ويوسف            
    ،فلهـم   ،دراستيمدة  ل  اتشرفت بالمقام بينهم طو   هتمام، و اعلى ما أولوني به من      اخوة أعزاء علي

  .، وجزاهم اهللا عني كل خيرمني جزيل الشكر والتقدير

ألخير ال يسعني إال أن اتقدم باالعتذار، إلى كل من كانت له يد في إنجاز هذه الدراسـة،                وفي ا 
من قريب أو بعيد، وهم كُثر تمنيت أن أذكرهم جميعاً، لوال ضيق المقام الذي حال دون ذلك، لكنني                  

كم، وجـزاكم   أيها األعزاء، إن ضاق بكم هذا المقام، فقد اتسع لكم القلب، فشكراً جزيالً ل             : أقول لهم 
  . اهللا عني كل خير
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   الرموز واالختصارات المستعملة في الدراسة بعضقائمة

  

  

   .للداللة على أن اللفظة خاصة بلهجة منطقة الدراسة  {     }

  

  

  .مما شملته الدراسة وسترد أو قد وردت اللفظة للداللة على أن  «   »

  

  

  .كريمقوس اقتباس آليات القرآن ال   }    {

  

  

  .للداللة على أن المثل قد سبق شرحه  *

  

  

، وفي الهوامش للداللة على أن عنوان المرجع أو         كالماً محذوفاً للداللة على أن هناك       ...
  .المصدر مختصر
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 المقدمة
 طبيعة األرض اليمنية جملة خصائص مثل        قد أكسب  لموقع الجغرافي الذي تتصف به اليمن     اإن  

ظهور إلى جميعها أدت خصوبة األرض ونحو ذلك   كذلك  اعتدال الجو، وغزارة األمطار الموسمية،      
 التاريخ البشري، تركز في أولى مراحله على الوديان فـي            فجر حقب مبكرة من  منذ  نشاط زراعي   

 التـي ظهـرت علـى       األجـزاء األجزاء الشرقية منذ مطلع األلف الثاني قبل الميالد تقريباً، وهي           
 وفي حقب   .مارب وصرواح وبراقش وتمنع وشبوة ونحوها     : أراضيها عدة مدن يمنية مزدهرة منها     

تاريخية الحقة اتسعت رقعة النشاط الزراعي ليشمل المرتفعات الوسطى المشهورة بكثرة أمطارهـا      
ظفار، وبينون، وصنعاء، وشـبام     : زيرة وكثرة قيعانها التي كانت مواطن ظهور عدة مدن مثل         الغ

كوكبان، وناعط، وغيرها من المدن التي بنيت بالقرب من هـذه القيعـان ذات التربـة الزراعيـة              
: ويمتد هذا النشاط حتى السهول الساحلية الجنوبية والغربية التي قامت فيها عدة مدن مثل             . الخصبة

  . بين ولحج وموزع وزبيد وغيرهاأ
 ولماَّ تزل كذلك حتـى      أهم مقومات الحياة لدى معظم اليمنيين منذ القدم       قد مثلت   وألن الزراعة   

لَّ ما اسـتطاعوا مـن       ج  وعملوا لها بكل إخالص وتفاٍن مسخرين      اصة، فقد أولوها عناية خ    اليوم،
 في الوديان أو القيعان، كما قاموا ببناء         فاستصلحوا األراضي الزراعية، سواء    هم، وإمكانيات همطاقات

، وعملوا كل ما بوسعهم لالستفادة من مياه األمطار غير           أو المنحدرات  مدرجات على سفوح الجبال   
 الحواجز المائية مثل السدود والصهاريج بمختلف أنواعها وأحجامها لحفـظ ميـاه             فأنشئواالدائمة،  

رع في أوقات الجفاف، كما قاموا بإنشاء قنوات للـري           لالنتفاع بها في سقي الز     ،األمطار الموسمية 
لتربة التـي   ا حواجز لحجز    وأنشئوا .ات المزروعة بصورة منتظمة ودقيقة    تسهل عملية ري المساح   

كذلك اعتنوا بـصناعة األدوات الزراعيـة بمختلـف أنواعهـا           . تتعرض لالنجراف بمياه السيول   
اعة أنواع متعددة من محاصيل الحبوب مثل الذرة        وقد ساعدهم التنوع المناخي على زر     . ووظائفها

 التي تعد األعناب مـن أهمهـا،      الفواكهوالقمح والشعير والدجر والعدس والسمسم وغيرها، وكذلك        
ولم يقف األمر عند هذا الحد، بل تعداه إلى االستفادة من           . والخضروات، واألشجار بمختلف أنواعها   

الزراعة، فتنبهوا إلى ما يحدثه تغير الطقس من وقت إلى          بعض الظواهر الطبيعية وتطويعها لخدمة      
آخر ومن مكان إلى آخر وما يصاحب كل تغير من ظواهر مناخية مثل ارتفاع درجة الحـرارة أو                  
انخفاضها، أو سقوط أمطار، أوهبوب رياح أو ظهور بعض اآلفات الزراعية ونحو ذلك، من أثـر                

ه، فاهتدوا إلى تحديد أوقاتها ومواسمها، وخـصوا        في نمو الزرع وصالحيته ونوعيته وكذلك جودت      
كل وقت بعمل زراعي معين، فوقت لقلب تربة األرض الزراعية، ووقت لوضع البـذور، وآخـر                

 من حركـات    اوقد اهتدوا إلى معرفة الظواهر الفلكية، فاستفادو      . وهكذا...لسقيها بعد ظهور الزرع     
نحوها، في معرفة حساب المواقيت الزراعيـة،       بعض األجرام السماوية مثل القمر وبعض النجوم و       



 2

وكل ذلك يظهر بجالء مقدار ما وصل إليه اهتمام اليمنيـين           . وتحديد مواعيد مواسمها تحديداً دقيقاً    
 العصوربالمجال الزراعي الذي لم يتوقف على الزمن القديم؛ بل بقي مستمراً تتوارثه األجيال عبر               

كثيـر مـن   في سكان التمثل أهم مقومات الحياة ألغلب فيه؛ حتى يومنا هذا الذي ال زالت الزراعة     
خاصة المناطق الواقعة في المرتفعات الغربية المعروفة بكثرة أمطارهـا الموسـمية            ،  مناطق اليمن 

 إحدى المناطق   -منطقة الدراسة -) عتمة(عد منطقة   تُوالغزيرة وخصوبة تربتها، وجودة محاصيلها،      
  .عاتالزراعية الواقعة في هذه المرتف

ومما ال شك فيه أن النشاط الزراعي الذي بدأه اليمنيون منذ وقت مبكر من فجر التاريخ قد أفرز 
كماً كبيراً من األلفاظ الزراعة التي اقتضتها الحاجة إلى التعبر عن تجاربهم وخبراتهم المتراكمـة               

بيعة قطع األراضـي  الغنية في مجال الزراعة والري المتمثلة في كثير مما يتعلق بها مثل معرفة ط           
الزراعية وأحجامها، ومواقعها سواء على ضفاف الوديان أو في القيعان أو المرتفعات، كذلك قربها              
أو بعدها عن مصادر المياه، وكيفية ريها، ومعرفة طبيعة تربتها ونوعها، وما يناسبها من محاصيل               

كب والنجوم وأثرهـا فـي      أيضاً معرفة مطالع بعض الكوا    . متنوعة، وعمليات زراعية ونحو ذلك    
المناخ، وحساب مواسم ومواقيت الزراعة، كذلك معرفة ما يتعلق بالري من نظم ومواقيت ومنشآت              
ووسائل وأدوات، باإلضافة إلى ما يتعلق بالزراعة من مهاجل وأمثال شعبية وعادات وتقاليد وغير              

االت التي اشتغل فيها أغلب     ولكون النشاط الزراعي من أهم المج     . ذلك مما هو مرتبط بهذا المجال     
سكان اليمن منذ القديم والزال كذلك، فقد شغلت ألفاظه حيزاً كبيراً في لهجات اليمن قديماً وحـديثاً،               

ومـن هـذا    . وهي خصوصية جعلت من األهمية بمكان تناول مثل هذه األلفاظ بالدراسة والبحـث            
جة منطقة عتمـة بمحافظـة ذمـار        المنطلق وقع اختيار الباحث على ألفاظ الزراعة والري في له         

   :لدراستها دراسة لغوية مقارنة في محاولة منه تحقيق جملة أمور من أهمها
 وتوثيقها، ودراستها دراسة لغوية ،جمع األلفاظ المتعلقة بالزراعة والري في لهجة منطقة الدراسة    -

 .تأصيلية مقارنة

وخبـرات زراعيـة متراكمـة توارثهـا     االستفادة مما تكتنزه ألفاظ الزراعة والري من تجارب      -
 .في إعداد خطط ناجعة لتطوير العملية الزراعية في اليمن اليوماليمنيون منذ القدم، 

 في إعداد مشروع أطلس عام      - من خالل ما جمع من ألفاظ خاصة بالمجال الزراعي         –سهام  اإل - 
 .للهجات اليمن

ومقابلـة  ) عتمـة (نزول الميداني إلى منطقة     بالنسبة لخطة تنفيذ الدراسة، فقد قام الباحث بال       أما  
. من خـالل المحـاورات    مشافهة  عينات من مزارعيها، وتسجيل األلفاظ واألمثال الزراعية عنهم         

وحرصاً من الباحث على تحري الدقة في ضبط األلفاظ ضبطاً صحيحاً كما هي منطوقة في لهجـة                 
 عنهم عرفممن خاصة ن من المزارعين، المنطقة، فقد كان اكثر اعتماده على السماع من كبار الس      
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. الخبرة في هذا المجال أكثر من غيرهم، كما لم يعرف عنهم كثرة التنقل والسفر إلى بيئات أخـرى   
  . وقد اعتمد في تسجيل األلفاظ واألمثال على التدوين، باإلضافة إلى استعمال آلة تسجيل

  وأشـرطة التـسجيل،    المسوداتغها من   قام الباحث بتفري   الفراغ من جمع ألفاظ الدراسة،       بعدو
 وتحديد ما تدل عليه من معاٍن معروفة في لهجـة منطقـة             وتدوينها على الورق، وضبط قراءتها،    

 -عند تناول كل لفظة على حدة     – وقد مال الباحث     الدراسة، وترتيبها ترتيباً ألفبائياً بحسب جذورها،     
نطقة، دون النظر إلى كونها فعالً أو اسماً، جمعاً أو  في لهجة الم   استعماالًاالبتداء باللفظة األكثر    إلى  

 كذلك تعدد أبنية بعض األلفاظ، إلى توضيح مدى التوسع في           االشتقاقات؛كما هدف من ذكر     . مفرداً
أما التباين في وجود اشتقاقات أو تعدد أبنية بعض األلفـاظ دون            . استعمال بعض األلفاظ أو العكس    
  .  السماع فقط عند جمعهاأخرى، فراجع إلى االعتماد على

 منـاطق   بعـض بعد ذلك قام الباحث بمقابلة كل لفظة منها بما هو شائع االستعمال في لهجات  و
أخرى من اليمن، وتتبعها تتبعاً تاريخياً من خالل مؤلفات اهتم معظمها بالجانب الزراعي في اليمن،             

 أقدم ما عثر عليه     حتى،  جات اليمنية  في الله  ابتداء من أقرب عهد كانت فيه اللفظة شائعة االستعمال        
المسند، ثم مقارنة كل لفظة بما يناظرها في عدد من معـاجم العربيـة              يمنية قديمة بخط    من نقوش   
 القرآن الكريم، ثم مقارنتها بما تيـسر للباحـث          باإلضافة إلى  كتب اللغة،    وأحياناً بعض الفصحى،  

  . ميةالوصول إليه من ألفاظ تناظرها في بعض اللغات السا
بعد إيراد  –، اعتمد الباحث    العربية بحسب تسلسلها الزمني    المعاجم   تتبع ألفاظ الدراسة في   وعند  

تربطـه    من معنى  استجد للفظة على ما    -اللفظة وما تدل عليه من معنى في أقدم معجم ذكرت فيه          
قاقات جديـدة،   أو وردت اشـت ،طرأ عليها تغير في البنية، أو  في المعاجم التالية   باألول صلة داللية  

وقد تعامل الباحث مع معجم شمس العلوم تعـامال         . وهكذا إلى آخر معجم استعمل في هذه الدراسة       
ألفاظ خاصة بأهل اليمن، وهـي غيـر موجـودة، أو اختلـف         انفرد صاحبه بإيراد      ما خاصاً، فإذا 

ؤلفات التي لها    استعمله الباحث ضمن الم     في المعاجم العربية األخرى؛     أو دقة داللة معناها    ضبطها،
 فيـستعمل ضـمن     ،المعاجمباقي  عالقة مباشرة بالطبيعة اليمنية، أما إذا لم يخالف ما سارت عليه            

  . العربية الفصحىالمعاجم

لم تخل  لم تخل هذه الدراسة      -خاصة الدراسات الميدانية  –وهذه الدراسة كغيرها من الدراسات      
سواء أثناء جمع مـادة الدراسـة مـن         من معوقات وصعوبات جمة اعترضت سير عمل الباحث،         

  :الميدان، أو أثناء دراستها، ومن هذه المعوقات على سبيل المثال ال الحصر
 بسبب ما تتسم به أرضها مـن     ، وذلك  منطقة الدراسة   إطار فيمن مكان إلى آخر      صعوبة التنقل    -

كثرة التجمعات  مرتفعاتها أو مسالكها، كذلك ما تتسم به من سعة في مساحتها المتصفة ب             وعورة
  . السكانية المتناثرة في كل أجزائها
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 كذلك العمل الفردي، إذ أن مثل هـذه الدراسـات تحتـاج إلـى               ، قلة اإلمكانيات المادية المتاحة    -
استغراق مـدة   و إمكانيات مادية وعمل جماعي إلنجازها، وهو ما أدى إلى بذل جهود مضاعفة،           

  . الدراسة في جمع مادة أطول
حث على الجهد الفردي في جمع مادة البحث، إذ أن مثل هذه األعمال الميدانية تتطلب                اعتماد البا  -

  .  إلى فرق عمل- في الغالب -
 شحة الدراسات المتخصصة في هذا المجال، وهو ما تطلب بذل جهود مضنية من قبل الباحـث،                 -

 أن يفيده فـي     من أجل البحث في بطون الكتب والمجالت العلمية والرسائل الجامعية عما يمكن           
  .هذه الدراسة

  : وقد احتوت الدراسة على مقدمة وتمهيد ومعجم وخاتمة وذلك على النحو اآلتي
، وأوضـح   ففي المقدمة عرف الباحث بموضوع الدراسة وأهميته واألهداف المرجوة من أنجازه           -

تتمت المقدمة  والصعوبات التي واجهته خاللها، واخالدراسة،از هذه الخطوات التي اتبعها في إنج 
  .بهيكل الدراسة وما احتوى عليه كل قسم فيه

 بمنطقة الدراسة شمل جغرافيتها ومناخها، ونشاط سكانها، كـذلك          التعريفواحتوى التمهيد على     -
تعريف بطبيعتها الزراعية وأثرها في التكوين الثقافي والمعرفي لسكانها من خالل إيراد تقويمهم             

واختـتم  . شائع المستعمل من أمثال خاصة بالزراعة في المنطقة       الزراعي الخاص، أيضاً ذكر ال    
 . التمهيد بعرض عدد من الظواهر اللغوية الشائعة في لهجة منطقة الدراسة

أما بالنسبة لموضوع الدراسة، فقد رتب الباحث ألفاظ الزراعة والري ترتيباً ألفبائياً وفقاً لجذر كل  -
صيلة مقارنة اشتملت على ضبط الفاظ الدراسة وتحديـد         واحدة منها، ودراستها دراسة لغوية تأ     

معانيها وتتبعها في لهجات مناطق أخرى من اليمن اليوم، ووصوالً حتى النقوش اليمنية القديمة،              
 ما أمكن إلى ذلـك       ولغات سامية أخرى   ،ثم مقارنتها بما ورد في معاجم اللغة العربية الفصحى        

 .سبيال

  . ي احتوت على أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في هذه الدراسةثم تأتي بعد ذلك الخاتمة الت -

وختاماً، أسأل اهللا عز وجل، أن يتقبل مني هذا العمل خالصاً لوجهه الكـريم، وأن ال يحرمنـي    
فإنني إن وفِّقتُ في جهدي هذا إلى ما أرجوه من تحقيق غرضي من هذه الدراسة، وأسهمت                . أجره

ة، فذلك من فضل اهللا عز وجل، وإن كان فيها نقص أو قصور، فمرده إلى               في خدمة العلم والمعرف   
   .ما يالزم البشر من عدم بلوغ الكمال، الذي يختص به صاحب الكمال عز وجل وحده
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  :تمهيد    

   عتمةتعريف بمنطقة 
بضم العين والتاء وفتح الميم، اسم منطقة تقع ضمن سلسلة المرتفعات الغربية اليمنيـة،              : عتُمة

وقد تعود التسمية إلى ما تتـصف بـه         . )1(العتُم: ويرى بعضهم أن اسمها منسوب إلى شجرة تسمى       
 الـضباب الكثيـف     كوني كما قد    .غطي معظم مساحتها  ي  الذي الغطاء النباتي في  المنطقة من كثافة    

  .أيام السنة هو سبب تسميتها بهذا االسمللها معظم ظوالغيوم الكثيرة التي ت
 لم تحظ بدراسات جيولوجية أو أثرية حتى تاريخ كتابة          التي اليمنية   ن المناطق م )عتمة(منطقة  و

 معرفـة البـدايات األولـى       هذه الدراسة بحسب علم الباحث، وهو ما جعل من الصعوبة بمكـان           
 ولعل ما وجده الباحث أثناء زيارته الميدانية للمنطقة في إحدى قراها مـن              لالستيطان البشري فيها،  

بخـط  كذلك بقايا كتابـات  ) حصن يفاعة(مبان قديمة بنيت على أنقاضها قرية تسمى بقايا أساسات ل 
الذي يمكن االعتماد عليه في هذا الشأن، فعلى        ها هو الشاهد الوحيد     منمبعثرة في عدة أماكن     المسند  

 ضحة عن بدايات االستيطان في هذه المنطقـة       االرغم من أن هذه البقايا األثرية ال تعطي صورة و         
 إال أنها تدل على أن المنطقة قد عرفت نشاطاً بشرياً           جراء دراسات وحفريات على المنطقة،    بدون إ 

 ،الموجود على بعض األحجار هناك     خط المسند ومن خالل نمط    مزدهراً منذ حقب تاريخية قديمة،      
   .يمكن تحديد المدة التاريخية له إلى ما بعد القرن األول الميالدي تقريباً

 من خالل ما استطاع الباحث      –منطقة المعروفة اليوم، فيبدو أن أول ذكر لها         لل) عتمة(أما اسم   
  .  )3(، وقد عدها من مخالف يحصب السفل)2( جاء عند الهمداني–االطالع عليه من مصادر ومراجع 

 تُعد إحدى مديريات محافظة ذمار، وتقع إلى الغرب مـن مدينـة ذمـار                اليوم )عتمة (ومنطقة
، )4("شرقاً° 44.05و° 43.50شماالً، وخطي طول ° 6دائرتي عرض "ك بين  عاصمة المحافظة، وذل  

 ضوران آنس وجبـل الـشرق       مديريتايحدها من الشمال    . )5( كم 52وتبعد عن مدينة ذمار بحوالي      
محافظـة  (، ومن الشرق مديرية مغـرب عـنس   )محافظة ريمة(، ومديرية السلفية )محافظة ذمار (

، ومـن الغـرب     )محافظة ذمار ( ووصاب العالي ) محافظة إب (ر   القف مديريتا، ومن الجنوب    )ذمار

                                                 
1 -               ،�� ����� ا������� ا����� ����: -�/��. -�ر�& و��ب ا��+�* ا(�'��ر )� ا�'�ر�& وا%$�ر، و!�  ا���� ��� ا�

      .123م، ص2006 ا�>�;�ر�9 ا���9�5، -، �:'�9 ا8ر�7د، ��45ء 2ط ���ا1 ���� ا�����،
2 - ��ة ا�4�ب، �   : �5?�A! 9B�    .�/�- ،�Cا�;��ا ���� أ �+�E : آ�ع ا���ا��، طHا �E� �، �:'�9 ا8ر�7د، ����1 

�9 ا���9�5�   .248، 200، 150ص ،�45�1990ء، -ا�>�;�ر�9 ا�4
   .BC199-200+ ، ص - 3
�'�9 ا�9�4��K، د      - 4 9 �����9�L�5ا�� MN�OP9 ا%داب        . ا���E9 ا%داب، آ�E<� ،ج�+�� !��9�4 ذ���ر، ا���4د    -���� ا�/��در 

   .    149، ص2007، )3(
�اه�V ا��/�B�، ط  - 5�9 ا���9�5، �'�9، إ�Y9، ��45ء، 2ا����(�/Zا� [�B49 ا�+Y\�-  ،9��59 ا����3، ج2003 ا�>�;�ر ،

  . 2031ص
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وتبلغ مساحتها  . )1()محافظة ذمار (، ومديرية وصاب العالي     )محافظة ريمة ( السلفية وكسمة    مديريتا
  .)2(كيلو متر مربع) 448.5: (حوالي

  الماء التي تصب فـي     لوعتمة من المديريات ذات الطابع الجبلي، تتخللها بعض األودية ومساي         
 بتنوع تضاريسي كبير، ما بين مرتفعات شاهقة تصل بعضها إلى أكثر وتتصفوادي رماع بتهامة، 

 مثل قلعة سماه وقلعة بني أسد وجبل عتمة وجبل رازح، وأقل ارتفاعاً يـصل                في متر) 2700(من  
متر عن سطح البحر،    ) 1200( يصل إلى    ىحتمثل سوق الثلوث، وينخفض االرتفاع      ) 1800(إلى  

  .)3( سوق االثنين وفي األودية التي تصب في وادي رماعالمناطق مثل بعض في
لكنه الذي تتسم به المنطقة،  التضاريس  فيلتباينه يتصف بالتباين، وهو ناتج عن افإنأما المناخ   

  . )4(باالعتدالبصورة عامة يتصف 
ح معدل سقوط أمطاراً، إذ يتراو مناطق اليمن أغزر أنها من ،ومما تتصف به منطقة عتمة أيضاً

  .)5 (تقريباًملم  )800 -400(ما بين األمطار عليها 
مخالف سماه، مخـالف    : ، هي )6(وتتكون مديرية عتمة من خمس وحدات إدارية تسمى مخاليف        

وتشتمل مخاليف مديريـة عتمـة      . حمير الوسط، مخالف بني بحر، مخالف السمل، مخالف رازح        
مسمائة واثنين وأربعـين قريـة، يـسكنها حـوالي          ، تحوي خ  )7(الخمسة على سبع وخمسين عزلة    

  .)8(2004نسمة، حسب تعداد عام ) 145,284(
 وقد كان لما تتصف به طبيعة المنطقة أثر كبير في جعلها من أهم المناطق الزراعية في اليمن،                
. األمر الذي جعل النشاط الزراعي يعد الحرفة الرئيسة لمعظم سكان هذه المنطقة حتى أيامنا هـذه               

ا كان للتنوع المناخي والبيئي الذي تتسم به، أثر كبير في تنوع محاصيلها الزراعية التي تشتهر                كم
بجودتها، ومن أهم المحاصيل التي تزرع في المنطقة الذرة الرفيعة بأصناف كثيرة ومتنوعة، كذلك              

 هات والفواك الشعير، والبقوليات، كما يزرع البن وأنواع كثيرة من الخضرو        والذرة الشامية، والقمح    
  . والحمضيات

                                                 
1 - �?5�  : 9/(�  .ا��Pر[9 ا��
�4;��� 1995-1990ا�:'���ب ا��$���N/� ����)?��9 ذ����ر وأه��V اC8>���زات  - 2 9�N�`��/9��4 ا��K9، ا�����Eوزارة ا8دارة ا��� ،

 ،*E�H274، ص)ت. د(ا�/`�ء ا.  
3 -،9�4��K9 ا��'� 9����� 9�L�5ا�� MN�OPج، ا��+�   .151 ص 
4 -       ����9 ا���9��5، �'��9، أ�Yآ��ت، ط     ا���� ��N�a �1  � ���45ء،  -�\�Y+9 ا���B4] ا�Z/�)��9، ا�>�;�ر��9 ا���9��5         : ، ا��7�5

9�� ا����4�، ���5ن: [��:Bوت، -دار ا���  .636، ص2، ج1992 
5 - 9�'� 9����� 9�L�5ا�� MN�OP94ا���Kج، ص ا��+� ،155  
6 - [���Pا�� : c�!)فeP� (.EK�ا�/�م، و f5� ف )� ا�����ِ��E* و��ة إدار��a 9 -:�ن �/�[94 أو وه� C?�م إداري ُ 

، أو �>���9 �� ا��/�[�4ت إذا آ�ن وا4�Yً�، أو ���د ��� ا�/��ى إذا آ��ن ����ود             -�kEKO ا���م -إ��Eaً� أو ���)?9    
�9 ا���9�5، ا��ePف، �ـ د: �5?�. ا(-+�ع�Yط. ا��� ،�B�/ا�� Vاه��اه�V ا��EOي، إ  . 2566، ص4، ج2إ

7 - 9�َAْ���ة: ِ�� VYىا�a ة�� �� [�p'- ،9�إدرا  .��آ�ت، ط: �5? ���H ،9�A��9 ا���9�5، �Y654، ص1، ج1ا���.  
8 - �م، وزارة ا�'r�KP وا�'��4ون ا���و��، ا�>;��ز ا���آ�Aي     C2004'�>9 ا�'�4اد ا��4م �E+:�ن وا��+�آ� وا���qت   : �5?

��Oءs� .  
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 لذا فقد   ،حياتهمأهم مقومات   تمثل الزراعة بالنسبة لسكان منطقة عتمة الذين يشتغل معظمهم بها           
القيام األعمال المتعلقة بهـا     المنشآت و  عند اهتمامهم الكبير ببناء       ذلك خاصة، لم يقف  أولوها عناية   

، كما اً كبيراً من تكوينهم الثقافي والمعرفييز حبصورة متقنة، بل تعداه إلى أبعد من ذلك، فقد شغلت  
، كذلك كل ما يتعلق بحياتهم ذات الطـابع الزراعـي فـي             عاداتهم وتقاليدهم كان لها أثر كبير في      

أمرين بـارزين   ويتجلى هذا االهتمام وهذا التأثير في جملة أمور يقتصر الباحث على ذكر             األصل،
   : هما
  ةالزراعينينهم على تقويم يتناسب ومواقيت المواسم اعتماد السكان في حساب أيامهم وس -

 فـي   -مثلهم مثل غيرهم من مزارعي مناطق اليمن األخـرى        – يعتمد مزارعو منطقة الدراسة   
 وذلك على   والحاجة التي تقتضيها حياتهم الزراعية    يتناسب    خاص  على تقويم  حساب أيامهم وسنينهم  

  :النحو اآلتي

الـصيف، الجحـر،    : (إلى أربع مراحل زمنية رئيسة هـي        السنة عند مزارعي المنطقة    تنقسم
، وهي تقابل الفصول األربعة المتعارف عليها، لكنها تخالفها في المواعيد ومدة كل      )الخريف، الشتاء 

كما يعتمدون علـى نجـوم      . مرحلة، أما الشهور المستعملة، فالشائع استعماله هي الشهور القرانية        
  :لسنة، وكل ذلك على النحو اآلتيمنازل القمر في حساب بعض مراحل ا

 : تنقسم السنة عندهم إلى أربع مراحل رئيسة هي: أوالً

اء التي توهي المرحلة التي يبدأ فيها المطر بالسقوط بعد انقطاعه في مرحلة الش     : مرحلة الصيف 
تمر تسبقها، كما يبدأ الجو باالعتدال من البرودة إلى الدفء، وتبدأ هذه المرحلة بشهر فبراير وتـس               

ويعتمـدون فـي   . حتى يتوقف المطر عن السقوط في نهاية مايو غالباً، أي أنه يستمر أربعة شهور  
) التسع، السبع، الخمس، الـثالث : (حسابها على شهور القران، إذ يجعلون له منها أربعة شهور هي      

  . أي أربعة من شهور القران
قوط غالباً، كما تتصف بارتفـاع      وهي المرحلة التي يتوقف فيها المطر عن الس       :  مرحلة الجحر 

درجة الحرارة، وتستمر أثناء شهري يونيو ويوليو، أي تستمر شـهرين تقريبـاً، ويعتمـد أغلـب                 
مزارعي منطقة الدراسة في حساب هذه المرحلة على منازل القمر التي يطلـق عليهـا المعـالم،                 

 ومدة كل منها أربعة عشر )وعلبالثور، والظلم االول، الظلم الثاني،    : (ويجعلون لهذه المرحلة منها   
  .يوماً

وهي المرحلة التي يبدأ فيها المطر بالسقوط ويبدأ الجو باالعتدال بعد مرحلـة             : مرحلة الخريف 
الجفاف وارتفاع درجة الحرارة التي سبقتها، وتتصف أمطار هذه المرحلة بالغزارة، وتستمر هـذه              

شهرين تقريباً، ويعتمد أغلـب مزارعـي       المرحلة أثناء شهري أغسطس وسبتمبر، أي أنها تستمر         
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سـهيل،  : (منطقة الدراسة في حساب هذه المرحلة على المعالم، فيجعلون لها منها أربعة معالم هي             
والروابع تحسب معلمين زراعيين مدة كل منهما أربعة عشر يوماً مثلها مثل باقي ) الروابع، الخامس

  .حساب المعالم األخرى

ة التي يبدأ فيها المطر بالتوقف عن السقوط غالباً، ويبدأ الجو بميوله            وهي المرحل : مرحلة الشتاء 
إلى البرودة، وتبدأ هذه المرحلة بشهر أكتوبر وتستمر حتى يناير، أي أنها تستمر أربعـة شـهور                 
تقريباً، ويعتمد في حساب مدة هذه المرحلة على شهور القران، إذ يجعلون لها منها أربعة شـهور                 

  ).وسبعة عشر، وثالثة عشر، وأحد عشرتسعة عشر، : (هي

 القمـر حـول     نأما الشهور المستعملة عندهم فهي شهور يعتمدون في حسابها على دورا          : ثانياً
 يوماً، ويكون   وعشريناألرض واقترانه أثناء ذلك مع نجوم الثريا مرة بعد كل دورة تستغرق سبعة              

أسماء مثل هذه الشهور منسوبة إلى الليلـة        االقتران في ليلة يوم فردي من ليالي الشهور القمرية، و         
 أنهم يعتمدون على مثل هذه الـشهور         من لكن على الرغم  . التي يتم اقتران القمر ونجوم الثريا فيها      

 في حساب أول الشهور التي يبدأ بهـا مثـل هـذا     اً وتضارب اً أن هناك تباين   إالفي حساب شهورهم    
غير واضح وال يمكن رصده، ومما ) الثالث( بعد شهر  الحساب، وذلك أن اقتران القمر بنجوم الثريا      

  ). الثالث(نزوالً حتى شهر ) واحد وعشرين(سمع من هذه الشهور على ألسنة المزارعين، من شهر 

 بعض المراحل الزمنية على منازل القمر التي        حسابيعتمد مزارعو منطقة الدراسة في      و: ثالثاً
 حساب المدة الزمنية التي يستغرقها الموسـم        عندهم عليها   ، ويقتصر اعتماد  )معالمال(يطلقون عليها   

ويستمر بصورة عامة،  في شهر أبريل  الذي يبدأ الذرة الرفيعةموسم زراعةالزراعي الرئيس، وهو 
الكُثب، الـسلماني، الـشروق،     : (حتى شهر أكتوبر، والمعالم المستعملة في حساب هذا الموسم هي         

، )ي، علب، سهيل، معلمي الروابـع، الخـامس، الـسادس، الـسابع           الثور، الظلم االول، الظلم الثان    
  .ويحسبون لكل منها أربعة عشر يوماً غالباً

لكنها غير مكتملة، بل    يشيع استعمال شهور أخرى على ألسنة مزارعي منطقة الدراسة،          : رابعاً
منطقـة  بناء  خاصة في األمثال المتداولة بين أ     ،  )آذار، نيسان، آب  (الشائع منها بعض الشهور مثل      

  . الدراسة

     المرتبطة بالزراعة وكل ما يتعلق بها في لهجة المنطقة األمثال غزارة  -.
األمثـال المتعلقـة    كثـرة   بالمجال الزراعي أيـضاً،     ) عتمة(ومما يعكس اهتمام سكان منطقة      

ي هـذا  خالصة تجاربهم وخبراتهم المتراكمة ف ب ال تحتفظ وتتصف هذه األمثال بأنها     ،   فيها بالزراعة
األمثال هذه  وعلى الرغم من أن بعض      .  حياتهم  كثيراً من جوانب   أنها تستوعب  بل   ، فحسب المجال
فيما و. ذات طابع خاص بالمنطقة   الدراسة   يمنية أخرى إال أنها في منطقة         مناطق في لهجات شائعة  

   :نطقة الدراسةلميلي سرد لألمثال الزراعية التي استطاع الباحث تسجيلها أثناء زياراته الميدانية 
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  َآب، ِيفَاِرقْ بين الَاصحاب
  ِاتِْلم عفُور، ِوربك غَفُور

  ِاتِْلم عِلب، ِينْبتْ ِسهيل
  ِاتِْلم علَى ِريشَ الْجراد، ِواصرب علَى ِعلْمها

  ِاتِْلم كُبِري ِواتِْلم سغَِري، ِويصرب سوا
  ِحرار، ِولَّا ِينْضع ِمن الِجراراَذَار، ِينْبغْ ِمن الْ

  اَربعين ِوافْقَح، ِوِستِّين واقْفَح، ِوِتسعين ِواكْثَح
  اَسرع ما اَرِوتْ، واسرع ما ِعطْشَت

  ِاطْهم الطِّهِمه، و لَو ِبالَّليل
  اكْثَح ِبعِلب، ِيشْرب ِولَّا ِفلَا زد ِشِرب

  ، ولَا ِتآِكَل الْحشَّاشاَِكَل الذَباْل
  ِالِْطفْ ِبنَا يا لَِطيفْ، ِمن جوع ِنص الْخَِريف

  اَلِْف ِابِرهْ، ما ِتدي شَِريم
  اُُِمي ِتِعيسى، ِوِتالثَّور الْولَد، واِبي الْمشْتَر

  اَنَا خَِريفَ اَخْرفْ، اَدقِْدقَ الْمخْلَف
ِع حبلِّتَ السا حلَّيتاَيِنم  

  ِبتْلَه على ثَور حاِسر،َأخَير ِلي ِمن ِتجاره
  بتُوَل الْبلَا، ِيشَرع ِبالطَّرف

  ِبتِْله علَى الجاِبِريه، ولَا ِمراشَاةَ اَلَاعجال
  بجمةْ ِسهيْل، ِتدخَُل الِْمجران
  بخْشَ الْعقَب ِفي الشِّتَا صيف

   علَى سبعه ِسقُوفبرد الِْوقُوفْ، ِينِْزْل
  ِبغِْليَل السبع، ِلسبع

  الِْبلَاد الِْمخَيِره، ِمن ِكبه لَا كَِبيِره
  الِتسع لَا زِن دفَّى، ِوالَّا ِفهو ِمن حداعش
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  ِتضاربين الرُباح، علَى ديمةَ الشِّراح
  ِتلَام الِْبر، ِمثِْل عِجينُوه

الْخُلَب الِتلَامالْم لَابص ،  
  ِتوحم عِلب، ِوِتبلَع ِسهيل

  ثَلَاِثين ِوِيفْقَح، وارِبِعين ِوِيكْفَح
  الثَّور ِيعِرفْ بتُولُوه

  جاك الثُويِلثْ واللَّياِلي الِْمظِْلِمه، وانِْت يا صاِحب الثَّوِر قَو القَاِدِمه
  الجِدين ّأب، والشَّغْوه صلَب

  ِجربه ولَا اَلْفْ زهبه
  جوع الْجوع، ولَا برد الرجوع

  الْحوفَ الْحوفْ، ما العِبيلَه ِهي خَوف
  الْخَاِمس، دبا ِولَهاِمس

  خَبطَه ِبالْمخِْبطْ، ولَا عشِْر بالْمسِبط
  الْخَِريفْ لَا هبِت اَنْواد، والصيِف لَا ِهي ِسِكيِنه

  خَس البقَر، ِتمحر الماء
  ِخياِر ما اطُوِف ماِلي، في شَهِر واِحد ِوِعشِْرين، صاِبي، ِوالِزم، ِوعلَّان

  دكْفَه ِبمخْلَفْ، ولَا ِحزِمه علَف
  الدهر كُلِّه منَاِبتْ، اُما المعاِلم لَها اَوقَات

  لَّا مجرودالذِّره ِتمنِّتْ مبرود، ِو
  ِذي ما ِيبكِّر ِويغَلِّس، اَصبح علَى الْباب جاِلس

  ِذي ما ِيجهم، ما ِيقْحم
  ِذي ما ِيداِوْل ِوِيخِْرفْ، لَا بخِْت ِلو ِبالزراعه

  الرعِوي الِْمكَدد، غَلَب الْمحولَه
  لَمتُوهروح اللَّيِل روح، لَيتَنَا ما تَ

  ِريح الثَّور، ولَا مطَروه
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  الساِبع، ِتحتَ الْمقَاِفع
  ساَعه مطَر، ِوساعتَيِن هجوه، بيِني ِوبينَك يالْحِشيشْ غُدوه

 اِليشَّي ِعيع ،اِليِف مِك لَا ِشعرِوس ،اِديِجي شَّاِنيع ،ابحالَاص ِك لَا ِعنِْد ِجيدريسِوغَد  
  سقُّوا ِبالَانْواح، ولَا ِتسقُّوا ِبالَادواح

  سنْبةَ السبعه محولَه
  شَربه ِبعِلب، ِوالَّا ِفلَا زد ِشِرب

  شَغْبه ِبالضو، ولَا عشِْر ِبالْغُدره
  قِْوي ِضعيفشَمس الْخَِريفْ، ِوحلْي الِْكحيفْ، ِوعود النَِّجيفْ، ِيرجع الِْم

  شَهرين كَِذيه ِوشَهرين كَذَا، ِوِستِّيِن لَيِله، ِوقَالُوا ِصعيف
  صاِبح الْعكْره ِببكْره

  الصيفْ قَبَل الصيفْ، والِْفراشْ قَبَل الضيف
  عبار، ولَا ِقريةْ ِميةْ ِحمار

  الْعشْبه، ِتصلَح
  لْجِليِل واِفي، لَا قَِل لَحِمه، فَالِْعظَام كَاِفيعلَيِك ِبالثَّور ا

  فَلِّتَ الْمقْشَمه، قَبِل ما ِتفَلِّتَك
  فَقِّح، ولَا ِتلَقِّح
احرِن با ِتِريِده: قَاِل ِابم عرِواز ضِرثْ االَرِواح ،كَرِفي الْب الظَّفَر  

  ِبيِقران ِتسعتَاعشْ، ِاشِْرفَ الثَّولَ
  قَعِون، ِواتِْلم

  الكُثْب يغْرب ِعشَا، ِاطْرح ِبيدك ما ِتشَا
  كُلِّ ِشي ِيمثَر، غَير الذِِّره والدر

  لَا ابصرك اليهوِدي ِمحنَّى، ِاتِْلم وال ِتتْعنَّى
  لَا اَشْتَيك الرعويه ِتصلَب، ِاتِلم خُلَب

  ِولَا عكْبرتْ ادبرتلَا اقْملَتْ اقبلَتْ، 
  لَا انَا ِسهيْل، لَا انَا ِسهيْل، شَادقْ سيلَه بعِد سيل
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  لَا الباِرقْ يماِني، تُمطَر يوم ثَاِني
  لَا ِبد ِمن جحر الشَّهرين، لَو ِتلْتَِق البحرين

  لَا ِبدك ِتِزْل صاِحبك، ِتِنيفَ لُوه
  ن وروره، ِبيع الْبقِْري ِودور لَك مرهلَا الْبرِق ِم

  لَا ِتحيَل الشَّاِقي، نَصْل مسِنموه
  لَا ِترِبطْ دبتَك ِالَّا لَا موبلَه، إِِن وبلَتْ ِو لَّا لَا وبلَه

  لَا ِتضاربين الرباح، ضميك زهبتَك
،احبالر ينباراِميلَا ِتضالْح ذَابا عي   

  لَا تُقُْل ثَمره، ِوعا ِمن الْخَِريفْ لَيِله
  لَا ِتنْقُد الْماَل الَاخْلَفْ، الْخُلْفْ خُلْفَ الرجاِل

  لَا جاك الْمطَر ِمن ِقبِله، جريك الذَِّري ِواقِْله
  صاِحب الثَّور قَو القَاِدِمهلَا جتَ الرواِبع والّلياِلي الِمظِْلِمه، وانِْت يا 

  لَا ِجحرتْ وِظِلمتْ، ِوِمن جحِر عِلب ِسِلمتْ، ِتجارها ِنِدمت، وابِتَالَها ِغِنمت
  لَا جود السلْماِني، ِوزرعك ِعزواِني، ما صيفُو ِالَّا ثَاِني

  لَا فَتَر ِفهو ِمن الْجحرلَا جود ِسهيْل ِفهو ِمن الْخَِريفْ، ِو
  لَا جود الشَّروقْ، ما ِتروح ما ِتذُوق

  لَا دخَْل اَذَار، يسكُب الْما ِمن الِْحرار، اَو ِينْشَفْ ِمن الِْجرار
  لَا دخَْل اَذَار، ذَبلْك مالَك ِبِحجار

  لَا دخََل الْخَاِمس، قَنِْذع ِوقَرس
لَّانِِيلَا دِب عاِري، والغَرصوع همجب ،اِرعالز تَراَس اِبعخَْل الر  

  لَا دخََل الساِدس، ِاحِقي ِولَسس
  لَا دخََل الساِدس، اَخْضر ِوياِبس

  لَا زرعك دا ِيِجي ِمحجان، لَيش ِتتِْلمو سبول
  ِولَا صحتْ، اشْرخَتْ ِوحجرتلَا ِمطْرتْ، ِمقْرتْ ِوحنَّشَتْ، 

  لَمد جدع وارحم ثَِني، ِواتْبع ربع



 13

  لَوما الِجهيم والِْكثَّاح، لَا ِتتْرعِوي الرباح
  لَوما الِْفقَّاح والِكثَّاح، لَا ِيزرعين الرباح
  الِْمقْباح، نَقِْص ِفي الْعِمراَلْماَل الِْمرباح، والثَّور النَّطَّاح، والْمره 

ِوياَل الِْمغَدِصِلب، م  
  ما باِرقَ ِالَا ِمقْراِني، ِوما مرعد ِالَا كَوماِني

  ما جحِر ِالَّا جحِر عِلب
  ما جَمْل ِيخِْبي ِبهيِجه

  ما حد ِيصِبر لَا يوم الِْعيد، ِوِيغْرس حباقَه
  ِتي ِمن َآِنس، ولَا عسْل ِمن عجورهما ِرزِق يا

  ما زرِع ِالَّا مجحور، ِوما ولَِد ِالَّا مقْهور
  ما ِشِرب ِبالظِّلِْم روح، يا ِهنَيا ِللِْمنَوح

  ما صيِف ِالَّا خُباِني، ِوما خَِريِف ِالَّا ِمقْراِني
  لَّا الذَِّريما ِمن الدبِيه الْخَاِفِقه ِا

  ما نُحقُد الشُّرم، ِالَّا ِوقَد النَّاس داِ يِحشُّوا
  ما وحمه ِالَا عِلب، ِوما بجمِه ِالَا ِسهيل

  مطَر الثَّابه، لَا لَك ولَا ِللدابه
  معاِلم الثَّابه، لَا لَك ولَا ِللدابه

  ِتساِبقَ النَّجم الَاحمر: معاِلِمشْ يا ِثريا؟ قَالَتْ
  معود ِبِجرِبه سِميِنه، اَخَيِر ِمن سبعه اَقْسَام

  ملَان المقْطُْل، ولَا ِشعب صاِلب
  من اَكَْل جمزه ِبماها، اَخْتَرطْ بطْنُو وِِمات

  من امِسي ِمن غَيِر نَبْل، بكَّر ِمن غَيِر عمل
  لَْل مالُوه، باعوهمن بغْ

  من جزز خَبر
  من ِحِسد الشَِّريك، ِصِلب مالُوه
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  من خَافْ ِمن الِعنْصره، ما زرع
  من رقَشْ، ِترعِوي

  من شَغَب مالُوه، ستَر حالُوه
  من شَِقي لَِقي، غَرس وحِقي

  نَخْس الْبتُوْل، ِينْفَع الثَّور
اننَيسِطيس بَالِْجر خَلِّي ان  

  واْهللا ما قَلِْبي عوْل، ِالَّا علَى ِسهيْل والربع الَاول
  ِوطِْله علَى ِوطِْله ِوسالَتْ، ِوحبه علَى حبه ِوكَالَت

  سيا ثُوير ِسِعد يا كَِبير الراس، الذِّره ِلي ِولَك، والحمطْ ِللنَّا
  يا عسكَر الصيفْ، يا غَِريِب علَّان

  يا غَارتَاه يا الثِّريا معاِلم الصيفْ زلِّت
  يا غَارتَاه يا ِالَِهي، معاِلم الْكُثْب زلَّين

  يا فَرح الْجاِهم ِبالراِهم
  يا قَِليَل الْبصر، الصاِحِيه اكْثَر ِمن الْمطَر

  ربخْ الِْجهام ِبالرهاميا ِم
  يا ِمنَمي الثَّاِمر ِبالماِطر

  يا وحشَةَ الربِح بعد الْمصربه
  ِيبخَس اْهللا ثَمره حاِصِله

  ِيِحشْ من حشْ، ِوِيعِصر من عصر، والصاِحب الِجيد ِمن ذَلِْحين يبان
  ِمي ِمكْتَاَل اعمىِيدي اْهللا لَلْحب العا
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   منطقة عتمة لهجةشائعة في ظواهر لغوية 
 تتصف لهجة منطقة عتمة مثلها مثل غيرها من اللهجات األخرى بشيوع جملة ظواهر لغويـة              

 الفصحى، كذلك    العربية  مع  وأحياناً لهجات محلية أو عربية،    بعضها مع    تتفق في وتختص ببعضها،   
الظواهر اللغوية التي تتصف بها لهجـة منطقـة         لوج في سرد أهم      وقبل الو  .ض اللغات السامية  بع
نورد ما ذكره أبو الحسن الهمداني منذ ما يربو عن ألف عام تقريباً عن لهجة هذه المنطقة                  ) عتمة(

سحمَر وقَرد والحبلة وِملُح ولحج وحمض وعتمة ووتيح وسمح وأنس وألهن وسط وإلـى               ":إذ قال 
ا يعني أن منطقة الدراسة في ذلك العصر، كانت تشترك مع ما ذُِكر معها مـن         ، وهذ )1("اللكنة أقرب 

 تمثل مع بعضها وحدة لغوية مـستقلة        ما يعني أنها  مناطق في مجموعة خصائص أو ظواهر لغوية        
أما ماهية هذه الخصائص فهناك صعوبة في التعرف عليها بصورة واضحة، خاصة مع . عن غيرها

ية التي حكم الهمداني من خاللها على كثير من لهجات عصره، إلى جانب             عدم إدراك المعايير اللغو   
أن الحكم الذي أطلقه الهمداني لم يقتصر على منطقة الدراسة فحسب، بل ضم إلى جانبها لهجـات                 

منطقة الدراسة  مناطق أخرى أكثرها ال زالت محتفظة باسمها حتى اليوم، وعند الموازنة بين لهجة              
  .)2(بينهاواضحة فيما ن مناطق، نجد أن هناك فروقا لغوية  مولهجات بعض ما ذكر

 كما استخلصها الباحـث      أبرز الظواهر اللغوية الشائعة في لهجة منطقة الدراسة        فإن أما اليوم   
  :مما جمعه من مادة لغوية من خالل الزيارات الميدانية لمنطقة الدراسة هي

 منطقة الدراسة وت الضاد في لهجة      اختفاء صوت الضاد وحلول صوت الظاء محله، أي أن ص         
 بالظـاء فـي     »الـضمد «، و »الظِّلم« :فيقالالفصحى،  العربية  ينطق مثلما ينطق صوت الظاء في       

  وكثير من اللهجات العربية الحديثـة      .)3(وهذه الظاهرة شائعة في لهجات مناطق اليمن اليوم       . كليهما
 درغـم وجـو   ) الظاء(، و )الضاد (يبين صوت كما أن العربية الفصحى لم تسلم من الخلط         . )4(أيضاً

                                                 
�ة ا�4�ب،  - 1�A! 9B48ص�.  
� هtf ا���5[. �� ا���5 - 2Z5;�أآ� u9 آ<;� A��� أن cK�'+� آ�� ،v�  . [. ا�'� �4�);� ا���
3 - ��، د���.            �ا��V<4 ا����5� )�� ا�9�xE وا�'��اث،          : �5?�:Bدار ا� ،�C���ا8ر ��E� ��;K�1996 9 ذ���ر    . 596، ص�<;�

)  9�B9 ��-�9 و�Y9 � )درا��Yر ،� ،� ا�E;>�9 ا��4ذ���9   .14، ص1984 !��94 ا�/�ه�ة،  ا�+��Yة، �E���4س�!+'�
9 -/�9xE�) 9�E ا��OB*   واY9   ،)درا��Yآ'��راة در      ،�������� V���Y ا��`H ،     ،ة� ا��u�Z  .66، ص1998   !��9�4 ا�/��ه

�آ�����9 (ا����4ذ�� - 9�(���� 9��Yدرا(     ،z���7 ����� 9��4��! ،�����C ����� ������ ��+���� ،��'+��!�� 9����Y2000، ر ،
  .13ص

4 - �?5� :    9���5';�، �;    )درا�Yت (� ا�4 ،9�P�ا�'�ر �;E��Lpا-;�� ا��+����ت       أ���;�، ��ا ��;-�ae� ،��;-�<( ،�  9����<�
�ره��      � ،����!��9     : �� ا��+'����a ا�����4-  ،����( {���'� ��B��( :��54ان     . د 9�Yي، ا��را���� ��+�� ��4�Y  :

�eو ، �:'��9 ا%داب، ا�/��ه�ة                c�7�� ،*KY9 ا�����9 ا�����ة ا���:�ة )� �OCص ا�4�)/�    . 252، ص2005ا�4
�وآ��Eن، -�!�9  �ا��xEت ا�+���9،   درا�Yت )��    . 50، ص 1977ر�`�ن ��� ا�'�اب، !��94 ا����ض،      . د: :�رل 

    ،9�����ة ا�4���A<ا� �a����9  2ط ،أ����� ������ ا���`��~  . د: !���C+�ن، -�!���9  . م . ت ���ـ �;>���ت ��7�، ا����ار ا�4
�وت���ت، �Y��E�- ،84، ،ص1983 ���5ن     .  
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في األصل السامي القديم إال أنـه       ) الضاد( صوت   ورغم وجود  .)1(وحدة صوتية مستقلة لكل منهما    
  .)2(الفصحى والعربية الجنوبيةاندثر في كثير من اللغات السامية، بينما بقي في 

المواضع غالباً، ويكون   تميل لهجة منطقة الدراسة إلى التخلص من صوت الهمزة في كثير من             
جـاك  {:  في المثل   يقال ،)جاك: (أو بالحذف، مثل  ). البئر (عنبدال  » الِبير«:  مثل  في إما بالتسهيل 

عند اقتراب معلم الروابـع     (، ويعني   )3(}الثُويِلثْ واللَّياِلي الِْمظِْلِمه، وانْتْ يا صاِحب الثَّوِر قَو القَاِدِمه        
االستعداد لما سيقوم بـه   ب الشديدة، يجب على المزارع أن يبدأ        هغزيرة وعواصف المتصف بأمطاره ال  

 وقد حذفت الهمزة المتوسطة     ،) بأفضل ما عنده من أدوات     المرحلة أثناء هذه    زراعية في من أعمال   
ال {:  في المثـل    يقال تتأنى،:  بمعنى ،)تتعنى(، مثل   لأو باإلبدا ). جاءك(، واألصل   )جاك( الفعل   من

أن المزارع عندما يرى الحناء على يـد أحـد          (ويعني  ،  )4(} اليهوِدي ِمحنَّى، ِاتِْلم وال ِتتْعنَّى     ابصرك
ضع  يوافق بداية موسم و    عيد اليهود هذا  ، وذلك أن موعد     إلى وضع البذور  اليهود، فعليه أن يسارع     

وهذه الظاهرة شائعة    .عن الهمزة بدالً  ) تتعنى( في الفعل    فالعين .)بذور بعض أصناف الذرة الرفيعة    
العربيـة   كـذلك    .)6(أيـضاً  بعض اللهجات العربية الحديثـة     و .)5(في كثير من لهجات اليمن اليوم     

كما . )8( وقد أطلق عليها بعضهم التخفيف     .)7( إذ كانت من السمات البارزة في لهجة قريش        الفصحى،
اء اللغة قديماً وحديثاً أن علـة       وقد ذكر كثير من علم    . )9( أن هذه الظاهرة شائعة في اللغات السامية      

إلى جهد عضلي   المتكلم   نطق صوت الهمزة، إذ يحتاج        عن الناجمةشيوع هذه الظاهرة، هي المشقة      
 يعود إلـى الـسبب      التخلص منها أن ميل لهجة منطقة الدراسة إلى       ويبدو  . )10(عند النطق بها  كبير  
  . نفسه

                                                 
1 -�?5�  :،9��� �v��E وا��5�، ا�/�ه�ة .  ج  �ـا�'�Kر ا���5ي �9xE ا�4��، ا���آA ا�4Yا�'�!�   .11، ص1986
2 - �?5� :          9�!��ون، -Lو� �-�:Y�� �5�-��+� ،ت ا�+���9 ا��/�رن�xEا� ��C *إ� uL�� :و���   . دAPد/ �;��ي ا�� .  ����

�وت،    ��������V ا�:'��~،  ،����EK9 ا��/���رن   . 54، ص1993ا�>����ر ا���������9 درا���Yت )��� أ����ات ا ( )/��  ا�4�4�
�وت .���ـ د، )و����);� و��Cه��� ���E* ����ء ا����xEت ا���+���9 ��� ،�����e�E� V��E4دار ا� ،���:�E4ا�� � �����5ن - ر���Aي ����5

     .42، ص1999
�aَ �54ِ�ي   : �a. !�ءك: !�ك - 3 �����ء، )�ن �;>K5� 9/9 ا��راu4( .        9�Y أ� �L%ا u'4�  ���� :�ن�ي fا� ��Hا u4(و

  L� �( 9E4ف ا����ف ا�u��-    ،9�E4 إ�* �fف �� ��� )ً�����x(  �Eً� �� -`�] ه�ء ا�+:�  �Baوإذا و ،��Hا u4( �
 u4Bي()�/�ل )� ا��a :ي�/�( ��Hوا ، :[a�5 ا��� ،t��a .  

�ك - 4O�ت أو رأ��، -'54*: اO�: أLp'- أو *Cp'-.  
5 - �����،   ...ا�E;>�9 ا��4ذ���:    9�5?`�E� ، ن    .109 ص���L 9�<;� )  9���x� 9�Yا1 ����� ا�����ري،    ����� �، )درا [��� 

9�   .84 -82، ص2004، ��45ء، وزارة ا�Z/�)9 وا�+��
6 - �!�;�ر��9  -�:'��9 زه��اء ا����ق، ا�/��ه�ة    ، 2ر�`�ن ��� ا�'�اب، ط.  د �ـ ��� ا�9��4 وا�'�Kر ا��xEي،   : �5?

 ،9��� ا�4O�2000 ،50ص.   
��}، �P'�ر ا��xث، ط - 7a 9<;�1 ،ا ،��5E� 9اج ا��و����9 ا�+�4د�9، -����ضدار ا��4�  .  39ص، 1997 ا���E:9 ا�4
8 -     ��5a ��و ����c �4/�ب، ط: ، -�/�.)���Y� (ا�:'�ب،  uوت   1إ����� ،9���E43، ج1999 ����5ن،  -، دار ا�:'�~ ا� ،

   .24ص
9 -  �?5� : ،9���اه�V أz�C، �:'�9 . د�ـ )� ا�E;>�ت ا�4��9، ا�/�ه�ة، إOا�� �E<CH68ص، 2003ا.  

10 - ��ا�ذي، -�/��.       �7�ح �7)�9 ا� ا���!~،     : �5?'�Y)ا ��ا��� ���������  / ����� ا�A)��ف  /  ����� ��Cر ا���+�   : 
�وت  �� ،9����E4ا�������، دار ا�:'��~ ا� �����، �����4 ا�'���اب، ...����� ا�9����4 . 31 ص،3، ج1982 �����5ن، -���� ا������ 

   .51ص
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كل » ِيتْلم، ِيشْغَب، ِيغْرس  «: لقاً، فيقال تميل لهجة منطقة الدراسة إلى كسر حرف المضارعة مط        
 كثير  كذلك. )1( في لهجات اليمن اليوم    وهذه الظاهرة شائعة االستعمال   . ذلك بكسر حرف المضارعة   
، )3(وفي العربية الفصحى، شاعت الظاهرة عند مجموعة من القبائل        . )2(من اللهجات العربية الحديثة   

، ويبدو أن هذه الظاهرة كانـت كثيـرة         )4(عليها تلتلة بهراء   إلى بهراء، وأطلقوا     هموقد عزاها أكثر  
وقد وجدت هذه الظاهرة    . )5(وهو ما جعل سيبويه ينسبها إلى كل العرب، باستثناء الحجاز         ، االنتشار

  . )8(، واألجريتية)7(، واآلرامية)6( في لغات سامية قديمة، كالعبرية والسريانية والحبشية

رع في لهجة منطقة الدراسة بحرف الدال، وينطق بمد حركته ليصير غالبا ما يسبق الفعل المضا
إذا كانت  (، ويعني   )9(}لَا زرعك دا ِيِجي ِمحجان، لَيش ِتتِْلمو سبول؟       {: ، ويقال في المثل   )دا (ة لين اًألف

مـن  على الرغم مما فيهـا  األرض تأتي بغلة جيدة من حبوب الذرة بنوعيها، فلماذا تترك زراعتها    
). يجـي (الفعل المضارع   ) دا(إذ سبقت   ). ا من المحاصيل مثل القمح والشعير     وتزرع غيره فائدة،  

  .)10(  االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوموهذه الظاهرة شائعة

بالفعل المسند إلى جمع مطلقاً، سواء تقدم الفعل         -في لهجة منطقة الدراسة   -تَلحق عالمة الجمع    
إذا تعاركت  (، ويعني )11(}ال ِتضاربين الرباح، ضميك زهبتَك    {: ويقال في المثل  . أخرعن فاعله، أو ت   

 العراك فيما   افتعالإلى  ، وذلك أن القردة تلجأ      تحرسه من محاصيل  ما  القرود، فكن أكثر حذراً على      
عـل  فالف. )بينها بغرض خداع من يحمي الثمار للوصول إلى المزرعة دون أن يلحظ الحارس ذلك             

وهذه الظاهرة شائعة في لغة النقوش اليمنية       . لحقته عالمة جمع رغم تقدمه على فاعله      ) تضاربين(

                                                 
�����س ���E� . درا���Yت )��� ا���:���9، د. 95ري، ص ا�������;>������L 9ن، .137ص، ا���`����،  ...ا�E;>��9 ا��4ذ����9 - 1

    . 70، ص2004ا�+�t�Y، وزارة ا�Z/�)9 وا�+���9، ��45ء، 
�9، د  - 2�)� ا�E;>�ت . 125 ص،1999 ، �:'�9 ا�C�P>�، ا�/�ه�ة،6ر�`�ن ��� ا�'�اب، ط. )�Oل )� )/  ا�9xE ا�4

 ،9���9 ا�/���9، .122صأz�C، ا�4��وتداو. د درا9Y ا�E;>�ت ا�4�  .136، ص1986، د �EYم، ���V ا�:'~، 
�9 ا�/����EY ،9م، ص - 3�  .  64درا9Y ا�E;>�ت ا�4
4 - �?5�  : 9��5� �Y اب��H ، ا8�.�/�- ،�5! ����Zن  k'Bه�5اوي. د:  ا� �+�، )ت. د(، ، دار ا�/VE، د���. 2ط ،

�9،.229ص، 1ج�      .121 ص z�CH، )� ا�E;>�ت ا�4
5 -  ����Y ،24، ص4، جا�:'�ب.  
6 -  ،9��    . 125ص��� ا�'�اب، )�Oل )� )/  ا�4
�اه�V ا�+���ا�x� �( 9��/� . ،�Nت ا����، د - 7  .      189 ص،1989 ، ��45ء، ا�+95 ا�+�94،)1(ا8آu�E، ا��4د �>9E إ
8 -    V��- 9x�)    9�B9 و����P�9 -�رY9 روز ا       . ، د)درا+�Y\� ،9������� ا����c��<� ،�a ا�9�xE ا�4 ������Y]، ا�/��ه�ة،   ���

        .208، ص2006
9 - ��E'- ) : �E'- ( tرf�- ��4ل      . أي(H9 ا���;C ��( 9�E��] 9آ����آ9 ا�`V �''��ل إ�* �-��K5� 9<;� u/9 ا��را9Y إ�* �� 

[a�5 ا��� �  .���ذا: ��}. ا�'� -�E/;� ه�ء ا�`��� ا��'uO ا�fي -�fف ����ً� ��5 ا-�Oل ا�:eم، و-?;
10 -   �Y9 و����� �;>��ت �;��ة    . 145، ص2004، ��� ا��>�� ����Y ا���z، !��94 ���45ء .  ا�9xE ا��;��9، د   )/  ا�4

 ،�;� ��+� �ل -�94�K� ،��B ا�r/+� ،9`;5، و�دا �E�  .   57، ص)ت. د(
����5 إ�5��Yد ا�u��4B   -و-����K5� 9��<;� u/��9 ا��را9��Y   . ، أي �B?���)������: (������. -�4رآ���: -��`�ر��. إذا: ( - 11

�   ا����� �`4] N��`�4 ا��� �L%�5 )� ا8د��م     - ا����5 إ�5�Yدt �/��ل   )u�Z�) : ���7َ .  إ�* إ��9( ��ء  ،) :  ،�����7
    ).�7��5، �7�'�، �7�'�ا، �7�'��
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كما أنها من الظواهر الشائعة في العربية الفصحى، وقد نسبها كثير من العلماء إلى بنـي     . )1(القديمة
  . )3(لغة أكلوني البراغيثهم كثير منعليها  أطلق وقد، )2(الحارث من اليمن

ستعمل الكاف في لهجة منطقة الدراسة للداللة على ضمير المتكلم وضمير المخاطب المتـصل              ُي
 لَا ِعنِْد ِجيد الَاصحاب، عشَّاِني ِجياِدي، ِوسرِك لَا         سرك{ :ويقال في المثل  . في حالتي الرفع والنصب   

األصدقاء وأكثـرهم    إلى أفضل    -الحاجةعند  -لجأت  (، ويعني   )4(}ِشعِف ماِلي، عشِّي ِعياِلي ِوغَدي    
ت علـى مـا     أرضي فحصل قطعة  ف  اطرأجبة طعام واحدة، وذهبت إلى      وب كرماً فلم أظفر منه إال    

سرتُ، ضمير المتكلم، كما    : بمعنى) سرك(خر الفعل   آ، والكاف في    )كثر من وجبة  يكفينى وعائلتي أ  
إذا أردت أن تتلف أرضك وتجعلها (، ويعني )5(}تِلم خُلَبلَا اَشْتَيك الرعويه ِتصلَب، ِا{: يقال في المثل

والكاف . )غير صالحة للزراعة، فضع البذور والتربة ال زالت مشبعة بالماء لزجة غير مهيئة لذلك             
وهذه الظاهرة  . أردتَ، هو ضمير المخاطب المتصل في حالة الرفع       : بمعنى) اشتيك(في آخر الفعل    

، اليمنيـة القديمـة   وقد وردت في بعض النقوش      . )6( اليمن اليوم  شائعة في لهجات كثير من مناطق     
استعماالت لضمير المتكلم والمخاطب بالكاف، خاصة فيما عثر عليه مؤخراً من مجموعة نقـوش              
جديدة، فنجد أن الكاف قد استعملت في آخر األفعال أو األسماء أو مع بعض حروف الجر للداللـة                  

أعواد خشب السدر وخشب النخـل      : "جلت هذه الظاهرة على   كما س . على ضمير المخاطب المتصل   
 فـي القـصيدة     كذلك وجـدت  ،  )7("بخط مشتق من خط المسند اصطلح على تسميته بالخط الشعبي         

، إذ جـاء    )أنشودة االستسقاء (وقد أطلق عليها    ) المسند( عثر عليها على صخرة بخط        التي الحميرية
، )9(وقد وجدت هذه الظاهرة في العربية الفـصحى  . )8(فيها الكاف للداللة على ضمير المخاطب التاء      

                                                 
���+'�ن، ا��5?���9      - 1 �����Bا� ،�;B��O��-ه��� و��C 9�����/ت ا�5/���ش ا���9���5 ا����x� ،9�����/رت ���� ا�5/���ش ا���9���5 ا����'P�

�9 وا�Z/�)9 و�'E� 9��  .75، ص1985ا��E4م، -�zC، ا�4
2 - �?5� :            ،����� ����E* أ�9��B ا u�/� �7�ح ا�         .��/�- ،u��/� ������ ا����� ���� ا������، دار     : �;��ء ا����� ���� ا1 ا

   .36 ص،2ج، 2004 ،ا�cNeK، ا�/�ه�ة
���، دار  ����� ���� ا����� ���� ا���      :  7�ح f�7ور ا��fه~ )�� �4�)�9 آ�eم ا��4�ب، ا�� ه���م ا�O�CHري، -�/��.                     - 3

cNeKة،ا��  .207، ص2004،  ا�/�ه
�ك - 4Y :  ت أو�Yإ�*:  (.ذه�� .��!  :   Hا ��� V������ و���ي  . !���ًا، أو ��Oرة !���ة   :  !���دي .����aء ا�َ>���� ا�:� :

 *54�وا�u�4B ا������ وا���`�رع إذا    . ��ى و��*، وا���اد -�5ول [�4م و!�'�� ا���xاء وا����4ء   : )e4ن �����ن 
� ����'P� �Cآ� [�H–رة أو ���ودة�O/�-��'ء )� ا������ [�Hا ~Ea *إ� u��- 9Y9 ا��را/K5� 9<;� ن�(   .  

  .ا7';�� أو أردت: ا7'�� - 5
��9 ا�/����9          - 6���Z�Hل ا�4 �;'ae�9 ��!�+'��، �4�Yد ����� ����k �����ب،          )درا9��E�E�- 9�Y   (ا�Z�Hل ا���9�5 و���Yر ،

� ا�9��xE   . 27;>���ت �;���ة و�دا;���، �ل �����B، ص  ���� �. 190 -189، ص1995!��9��4 ا�/���ه�ة،  ��Y9 و����)/��  ا�4
�9 )� ا����،  د. 146ا��;��9، ا���z، ص ���9، !��9�4       . ا�E;>�ت ا�4��اد آ���u، �4;�� ا��را��Yت وا�����ث ا�4�

 ،9��     .41، ص1968ا��ول ا�4
7 -      ��( ~�]�Pوا�� VE:'ا�� ��اه�V ����� ا���EOي،   .  �9�x ا����� ا�/���V، د    ����، )2( ا�'��ر�& وا%$��ر،  ا���4دان    >9�E  �إ

  .37، 36ص، 1994 ، ��45ء،)3(و
8 - �?5� :             ،9����اه�V ا���EOي،   . د��ـ  ��اه� ��x�9 )� �;>�ت ا���� ا�/��V، دراeL �� 9Yل ا�5/��ش وا����Oدر ا�4�إ

  .63ص، 9E<�) 17( 95Y ،1994 آ9�E ا%داب، !��94 ��45ء، ا��4د
� ����� ا���ازي،   ، u وا� اا�+:�� وا��ازي �e$ �EPE$9 آ'~ )� ا���وف    - 9 ���ر��`�ن ����   . -�/��. د ا���وف، أ

  .153 ص،1995، ، �:'�9 ا�C�P>�، ا�/�ه�ة2ط ،ا�'�اب
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 المصادر العربية، لكن معظمهم      بعض الشواهد التي سجلها العلماء في    بعض  يتضح ذلك من خالل     
. )3(، والحبـشية  )2( في بعض اللغات السامية، مثل األكدية      أيضاً وجدت   وقد. )1( إلى أهل اليمن   هاعزا

 بعضهم أن الحفاظ علـى      ذكركما  . )4(ي اللغة السامية األم    يرى بأن الكاف هو األصل ف       من وهناك
استعمال الكاف للداللة على ضمير المخاطب المتصل في حالتي النصب والجر في اللغـة العربيـة    
وعدد آخر من اللغات السامية، يدل على أنها استبدلت الكاف بالتاء في حالة الرفع، كذلك وجود هذه                 

واللغة الحبشية القديمة والحفاظ عليها حتى اليوم في بعـض اللهجـات   الظاهرة في لغة اليمن القديم  
، ومما يؤيد أن الكاف هو األصل وليس التاء عند )5(يرجح أن الكاف هو األصل وليس التاء      الحديثة،

  . )6("اتفاق لغتين متباعدتين جغرافياً وهما األكدية والحبشية في االحتفاظ بالكاف: "بعضهم هو

في بداية الفعل المضارع للداللة علـى       ) الشين(طقة الدراسة استعمال صوت     يشيع في لهجة من   
إذا كنـت   (، ويعنـي    )7(}لَا نَا ِسهيْل، لَا نَا ِسهيْل، شَادقْ سيلَه بعِد سيل         {: ويقال في المثل  . االستقبال

 فـي   وهذه الظـاهرة شـائعة   ).يكون نزول أمطاري سريعاً وغزيراً بصورة متكررة       حقاً فس  سهيالً
  . )8(لهجات بعض مناطق اليمن اليوم

لإلشارة، ويكثر استعماله في اسماء قطـع       ) التاء( استعمال صوت     أيضاً، ومن الظواهر الشائعة  
اُُِمي ِتِعيسى، ِوِتـالثَّور الْولَـد،      {: يقال في المثل  . األراضي الزراعية، أو القرى والجبال ونحو ذلك      

ن منزلة القطع الزراعية المذكورة، تـصل لـدى مـن يمتلكهـا مـن               أ(، ويعني   )9(}واِبي الْمشْتَر 
وظاهرة استعمال التاء لإلشـارة  ). المزارعين، إلى منزلة الوالدين واألبناء الذين هم أعز شيء لديه       

  .)10(شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم

                                                 
1 - �����O� �( 9در ا�'�اث ا�4��� �C�+�) 9��)9 د��x� 9Yي،.  د،)درا�EOا� ���� Vاه��، )20( ا8آu�E، ا��4دان إ

���  با����5+�. 87، 84، 81، ص1990، ، ا���+95 ا�9��5��Z، ����45ء)21(و� إ���* �;>���ت ا������ )��� آ'��~ ا�'���اث ا�4
)9�E�E�- 9��x� 9Y9، ��45ء، . ، د)درا�  .128ص، 2004�E* ���� ا��eP)�، وزارة ا�Z/�)9 وا�+��

�9 ا��/�ر - 2�  .223 ص ا���E4:�،،ن)/  ا�4
3 - �( ~]�Pوا�� VE:'ا�� ����V��/9 ا���� ا�x� ،،ي�EO9 ا��/�ر). 37 ص ا���  .223صا���E4:�، ، ن/  ا�4
4 -��9 ا��/�رن :  �5?�  .224، 223 ص ��E4�E:�،،)/  ا�4
5 - �( ~]�Pوا�� VE:'ا�� ����V��/9 ا���� ا�x� ،،ي�EO37 ص ا�.  
�9 ا��/�رن، - 6�  .224، 223صا���E4:�،  )/  ا�4
7 - �C ) :�5أو إذا آ ،�Cل، ادق: �7دق. إذا أ��/'Ye� ة�: ا�����a9 و��+  . � ا���ق وه� ا�A5ول 
�، !��9��4 ����45،  ر9����Y دآ'��راة،  ،)درا�x� 9��Y���9 د(����9(�;>��9 و����ب  �;>�9   - 8����C V��Y�a Vاه����، 2007�����* إ

�9 )�� ا�����     . 169ص�ا�E;>�9 ا�';����9 )��     . 151، �����ب، ص   ...ا��Z�Hل ا���9��5      . 41 آ���u، ص   ،ا�E;>�ت ا�4
c ا�'�!�  ا���54ي، 3ط �Lدم ا��4�ي، ��� ا1 ،ا����9�Cا�Z�Hل �K� ،2000 ،�E<148، ص1 ج،1ا��.   

) ا�'��ء (أي ذي ��+* وذي ���Zر، وه�� ا���Yء �/c�K أرا��� زرا���K5� ��( c�/- 9/�9 ا��را9�Y، و            : -�4+*، و-���Zر  - 9
 *54�  . ا94Ka VY أرض زرا��9: ا���'�). ذا()�;�� اVY ا�7رة 

ا��Z�Hل ا����9��C،    .150، ص1 ، ج1ا��>��E ، ا���4�ي،  ...ا�E;>�9 ا�';����9    .151ص، �����ب،  ...ا��Z�Hل ا���9��5    - 10
  .321، ص1اHآ�ع، ج
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إذا وليها صوت ياء    ) ، والعين الحاء، والهاء (تميل لهجة منطقة الدراسة إلى فتح أصوات الحلق         
لـوال مـشقة مـا      (، ويعنـي    )1(}لَوما الِجهيم والِْكثَّاح، لَا ِتتْرعِوي الرباح     {: ويقال في المثل  . ساكنة

يصاحب الزراعة من أعمال مثل إثارة التربة بالمعاول، أو شقها بالمحراث، لقامت القـردة بهـذا                
كما . }يفْ، ِوحلْي الِْكحيفْ، ِوعود النَِّجيفْ، ِيرجع الِْمقِْوي ِضعيف       شَمس الْخَرِ {: ويقال أيضاً ). العمل

أنه بعد مرور ستة    (، ويعني   )2(}شَهرين كَِذيه ِوشَهرين كَذَا، ِوِستِّيِن لَيِله، ِوقَالُوا ِصعيف       {: يقال أيضاً 
الهـاء، والحـاء،    : ردت الحروف وقد و ). أشهر من مراحل نمو سنابل الذرة تصير صالحة لألكل        

في األمثال، مسبوقة بالياء الساكنة وكلهـا بـالفتح، وهـي    ) جهيم، وِكحيف، وِصعيف : (والعين في 
 وجود هذه الظاهرة راجع إلى اتفاق حركـة الفـتح           ، ولعل منطقة الدراسة ظاهرة مطردة في لهجة     

ندما يلي حروف الحلق ياء سـاكنة،        األمر الذي أدى إلى تماثلهما ع      واألصوات الحلقية في المخرج   
  .  في مثل هذه الحالةر عند نطقهاييستطلباً للسهولة والوكل ذلك 

ويقال فـي   . في لهجة منطقة الدراسة، ضميراً للمخاطب المؤنث      ) الشين(يشيع استعمال صوت    
أن عالمات ظهور المعلم الزراعي     (، ويعنى   )3(}ِتساِبقَ النَّجم الَاحمر  : معاِلِمشْ يا ِثريا؟ قَالَتْ   {: المثل

وهذه الظاهرة شائعة في لهجـات      ). الذي يطلق عليه الثريا، يتقدم ظهور النجم الذي يسمى األحمر         
قـد   الظـاهرة    كما أن هذه  . )5( بعض اللهجات العربية الحديثة    وفي. )4( اليمن اليوم   كثيرة من  مناطق

من العرب من يبدل كاف المؤنث في       : "العربية الفصحى، فقد جاء عن بعض العلماء أن       شاعت في   
 وبعضهم إلى ربيعـة ومـضر،       ،)7( بعضهم إلى تميم   ها، وقد عزا  )6("الوقف شيناً حرصاً على البيان    

  .)9( من الحروف المرغوب عنهاوبعضهم، )8(وعدها بعضهم من اللغات الرذيلة المذمومة

.  

.  

                                                 
�ف !�اب ��(: (. ��(: ���� - 1���ي. ���Aرا�9، وا���اد : -' u�4-)ت���'� .(  
  . وآfا ه:fا�54*: آf�  وآfا - 2
���eت �;�رك: ����4} - 3.    
4 -   �� ا   : �5?Y9 و���ار    .28 ص�ل ����B، �� �;>�ت �;�ة و�دا;��،  . 146صا���9xE�  ،z ا��;��9،   )/  ا�4�Yأ ��� 

، )9�E<�)31 درا��Yت ��9��5، ��آ�A ا��را��Yت وا�����ث ا����5�، ا���4د         ����ي أ���� 9���Ba،      . ا�E;>9 ا�9�C�45O، د  
  .302، ص1988 ،��45ء

5 - �?5� :      ،9����)�9 )�� �;>�9 اV��Ea8 ا�������       ا��9��) . ���4148 ا�'��اب، ص  ��O(ل )� )/  ا�9xE ا�4O9 وا���-�Oا�� 
�ة، د O9��5 ا�����ط  . ��� ،u���E<ا� ����������ن  1����� ا�/���در  ،c���وا�'�ز ����5E� ء�B��� ردن، -، دارH24، ص1978 ا  . 

��� ا���a�، ص. �;>V��- 9 درا9Y -�ر�9�P و�9�B، د ����76.        
�اب، - 6��5�9 ا8� �Y5�، ج! �  .     206، ص1 ا
7 - - 9xص� ،V��353.    
��� !eل ا���� ا�+��[�، -�/�.         - 8���� ا� ،�;���Eم ا�9xE وأ�Cا �( ���E� �����   -����� أ���� !��د ا�����*    : ا��Aه 

�اه�V، ط–ا��>�وي �، دار ا، 2 ���� أ� ا�u`B إ:Bوت، دار ا��� ،u�<�) 221، ص1، ج)ت. د  .  
9 -   ،9�xEة ا���� ا����� �� در��� اHز       !�;� ����� ��: ���اه : دي، -�/��.  أ�،  دار ا�:'�~ ا�9���E4  ،1طz��7 V ا�����،   �أ

�وت�  .    20 ص،1، ج2005،  ���5ن-
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   األلفحرف
  بآ
 .ويقابل شهر أغـسطس     عند المزارعين،  الحساب الزراعي المستعملة في    اسم ألحد الشهور  : }بآ{

وهو مـن مواسـم سـقوط       . الخريفشهور  عد من   يو،  »عالن«  المسمى موسمحلول ال قبل  ويحل  
 الجفاف التي حلت عليه قبـل هـذه   مدة كبيرة في نمو الزرع بعد فائدة، وألمطاره  األمطار الغزيرة 

وذلك ألنه آخر شـهر يعتمـد فيـه         قد اقترن هذا الشهر بالمعاناة والشدة عند المزارعين،         و .مدةال
 إلى  يتعرضونكثير منهم    من حبوب السنة الفائتة، لذا كان        ما ادخروه المزارعون في طعامهم على     

شـهر آب    مدة أن (، ويعني )1(}ن الَاصحاب  ِيفَاِرقْ بي  ،َآب{ : يقال في المثل   .من الحبوب نفاد مؤنهم   
اللفظة و .)، تؤدي إلى تجنب بعضهم بعضاً     المؤونة التي يعاني فيها كثير من المزارعين بسبب نفاد       

 )آب(أن  ذكـر   من  وهناك   .)2( بالمعنى نفسه  اليمن اليوم بعض مناطق   لهجات   شائعة االستعمال في  
مل  كمـا تـستع    .)3(غيرهمعند   الصيفمن شهور    وهو   ،أحد شهور فصل الخريف عند أهل اليمن      

وردت اللفظة اسماً لشهر عند الملـك       وقد   .)4(اللفظة بالمعنى نفسه في بعض اللهجات العربية اليوم       
ذو (يقابـل الـشهر الحميـري       ه   أن الذي ذكر وهي كذلك عند البحر النعامي،      . )5(األشرف الرسولي 

أنه : ية، جاء  المعاجم العرب   بعض وفي .)7(الهمداني أيضاً   عند ألحد الشهور كما هي اسم    . )6()الخراف
الشهر الحادي عشر من أشـهر      : بمعنى) ָאב ( وفي اللغة العبرية تستعمل لفظة     .)8(أحد شهور القيظ  

ويبدو أن   .)10(الشهر الخامس من السنة البابلية    :  يطلق على  في اللغة األكدية  ) آب(و. )9(السنة العبرية 
                                                 

�ق أو �����: ��Bرق  - 1B�.  
2 -  V����49 ا��������E� �+��Cرا���Yت ا���9���5، 1�����* ��� �����* ا���54+�، ط )��� ا������، ا�AراBا� Aآ�����:��� / ا���Hا��4;��� ا
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هجات اليمنية، من األلفاظ التـي       منطقة الدراسة وغيرها من الل     بالمعنى المشار إليه في   ) بآ(لفظة  
وعدم ورود اللفظة فيما عثر عليه من       أخرى،   السامية   لغاتبعض ال دخلت إلى اللهجات اليمنية من      

دخلت بعد اإلسالم وحلت محل ما كان مستعمالً من أسماء للـشهور فـي        نقوش مسندية يرجح أنها     
  . اليمن قبل اإلسالم

  بأََ
: في المثـل  يقال   .ي قطعة األرض الزراعية   ف المخصص له ه  وضعمالذي ينمو في     الزرع: }باَأل{
}  نِديلَب  ّأالجص هالشَّغْوو ،والمكان غير   اًالمكان المخصص لنمو الزرع يكون مزروع      (ويعني ،}ب ،

:  علـى  تطلقواللفظة في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم ).المخصص لذلك يترك خاٍل من الزرع    
) بِإ( لفظـة    وتستعمل .)1(»العزل«عزلها عن بعضها في موسم      ات الذرة بعد    النبتة الواحدة من نبات   

المحاصيل بمختلـف  وزراعة خضرة  عد من أكثر مناطق اليمن   تُ  لمحافظة يمنية  اًاسمبكسر الهمزة،   
من خصوبة أرضها وغزارة أمطارها التي تمثل أعلى منسوب في كل بسبب ما تتصف به أصنافها، 

مـا انبتـت    " و ،)3( المرعـى  : بمعنـى  )األب( لفظـة  وردت   ،العربيةلمعاجم   ا  بعض فيو .)2(اليمن
�ً   {:  تعالى ال، وفي التنزيل العزيز ق    )4("األرض 
	َ�ـ�� ً� 
ـِ��َ�
 واألب "):َأبـا ) ومما جاء في تفسير      .5((}�
وقد ذكر بعض المفسرين أن أبا بكـر        . )7("كل شيء نبت على وجه األرض فهو أب       "و ،  )6("المرعى

أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إذا قلـت     : " في هذه السورة فقال    )األب(سئل عن معنى    الصديق  
كل هذا قـد    :  أنه قرأ هذه اآلية، فقال     -رضي اهللا عنه  –في كتاب اهللا ما ال علم لي به؟ وعن عمر           

هذا لعمر اهللا التكلف، وما عليك يا ابن ام عمـر  :  ثم رفض عصاً كانت بيده وقالعرفناه فما األب؟ 
. )9(برعم، نبتـة، اخـضرار    : بمعنى) ֵאב: (وفي اللغة العبرية تستعمل لفظة     .)8("أال تدري ما األب؟   

                                                 
1 -  �، ا�;����9 ا�E� 9����4:'���ب، ا�>�;�ر���9  1ا�'���اث ا�Aرا���� و��4ر)��  )��� ا������، ������* ��� �����* ا���54+�، ط   : �5?��

  .310، 309 ص،1، ج2008 ��45ء، -ا���9�5
2 -  ��9 ا���9�5، إب، ��+�� ���ا1 ا��4�ي، ط: �5?�Y28، ص1، ج1ا��� .  
�� )��رس �� زآ����، -�/��.               . 29، ص 1، ج !�;�ة ا�9xE، ا� در��     - 3 �����7;�ب  : ا��/���z )�� ا�9�xE، أ�� ا���+� أ

�وت           �� ،c��وا�'�ز ���9 وا���5��KE� ��:Bدار ا� ،���� �z��7 ا���E4م ودواء آ�eم     .39ص ،)ت. د( ����5ن،  -ا���� أ
���ا1 ا��4�ي   .  د .أ:ا�4�ب �� ا�:�Eم، ��Cان � ��4Y ا�����ي، -�/�.        � ��+���E� ا8ر���C�   . أ/  ��;K� /د. أ .

�����ا1، ط ������ [��Y��1 ،وت���� ،���:Bد����./���5ن ��-دار ا� ،���:B9، - دار ا��ر���Y 1999 ،ن . 106، ص1ج�+���
�وز��دي، إ��اد و-/���V    ا����r، �>� ا���� ���� � �     ا�/���س   .3، ص 1، ج ا�4�ب، ا� �5?�ر  �B4/�ب ا� :  �����

��E�، ط���� ا����، ���5ن، 1��� ا���وت، -دار إ���ء ا�'�اث ا�4�  .168ص، 2001 
�وز ��دي  - 4�Bا� ،r168، صا�/���س ا����.  
31��z، ا%��Y  9رة  - 5.  
�/�N. ا�'A5�u و����ن ا�aHو��u )�� و            - 6 ���ي             ا�:��ف ��P�Aا� ���� ��!��t ا�'pو��u، أ�� ا�/�V�Y !��ر ا1 �����د 

�  و��K  ورا!4 ��، : ا��Pارز��، 7O� 9�':� ،ا����دي [Y��)547، ص4، ج)ت. د.  
7 -      �/Cرا!4  و ،��Zآ ���u ا��Yاء ا�Bا� �� ا�/��ن ا�V�?4، أ�+B- : ،وت�� ،9��O4م، ا��:'�9 ا���� ����2002 ،

  . 428، ص4ج
�ي، ج...ف ا�:��- 8�P�A547، ص4، ا�.  
  .1ص، �a!��ن، �!��ن���a aس - 9
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 .)2(ثمرة، ِغلة حبـوب   : في اللغة اآلرامية تعني   ) ِإبا(و .)1(غابة: في األكدية، بمعنى  ) اَبب(وتستعمل  
هجة منطقة الدراسة وغيرها  لوتشترك .)3(رائحة طيبة، عبير، مطر : في الحبشية تعني  ) أبابا(ولفظة  

في المعنى الـدال علـى النبـات         بعض اللغات السامية  و العربية الفصحى مع  من اللهجات اليمنية    
  .  المشتركالسامياألصل  تعود إلى بالمعنى المشار إليه ومن المرجح أن هذه األلفاظ بصورة عامة،

  ماِجل
ما يكون غير غزير، وأحياناً يتعذر بناء مثل         غالباً   حوض أو صهريج يبنى على نبع ماء      : }الماِجل{

. هذا الصهريج على النبع  فيبنى بالقرب منه، فيصل الماء إليه من خالل ساقية عِملَت لهذا الغرض                
. والغرض من بنائه هو تَجميع ماء النبع فيه، الستعماله في ري قطع األراضي الزراعية القريبة منه

ويستعمل الفعـل المـضارع     . }مواِجل{واسم الجمع   . فيها أمطار  التي ال تسقط     األوقاتخاصة في   
واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن . الماء، بمعنى يتجمع في الصهريج} ِيمِجل{

. )5( مآجل: اسم الجمع عنده  ووقد وردت عند الهمداني بالهمز، بالمعنى نفسه،        . )4(اليوم بالمعنى نفسه  
في ) المأجل(وذكر بعضهم أن   ،  )6("بركة، مأجل "بمعنى  ) م أ ج ل   (ئية وردت لفظة    وفي النقوش السب  

 وفـي . )7("ذو ماء جار، ينساب إلى المزارع إلسقائها، وال يمكن أن يكون راكـداً             ":النقوش يكون 
الماِجـل مـا    "، و )8("غدران الماء والبرك  : والمجُل): "مجل( المعاجم العربية، جاء من الفعل       بعض
الذي فيه ماء فإذا بـِزغ      : الرهص الماِجلُ "، و )9("ع في أصل جبل أو واٍد من النَّز ال من المطر          يستنق

 كل ذلك   .)11("المجتمع الماء الكثير : الماجل"، و )10("خرج منه الماء ومن هذا قيل لمستنقع الماء ماجل        
كما جـاءت   . ومبتسهيل الهمز كما هو شائع في لهجة منطقة الدراسة وغيرها من لهجات اليمن الي             

شبه حوض واسع   : والمأجل: "من ذلك في بعض المعاجم بالهمز، ومما جاء       ) أجل(اللفظة من الفعل    
بفـتح الجـيم،    : المأجل"و،  )12("يؤجل فيه ماء البئر، وماء القناة المحفورة أياماً، ثم يفَجر في الزرع           

                                                 
�ون، ص- 1Lن و����EY ����  .48 ا��V<4 اHآ�ي، 
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  .42، ص1988
�اه���ي، -�/��.                آ'�ب ا����4،   - 8Bا� ������ أ u��EPا� �������� ا�� ���اه�V ا .   د/�;��ي ا��APو���  . د:  أ��اN�،  إ��+��

  .141، ص6ج ،)ت. د(�:'�9 ا�;eل، 
  .562، ص1!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 9

  4141 ص،46 ج،�+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر - 10
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 حوض واسع يؤجل أي يجمع فيه الماء        شبه"، و )2("مكان الماء المجتمع المستنقع   " و   ،)1("مستنقع الماء 
وجاء في تعليـل    . )4(مآجل: واسم الجمع . )3("المزرعة واآلبار وإذا كان قليالً ثم يفَجر إلى المشارات        

 فـي  -كما هو شائع االستعمال في اللهجة تمامـاً -بتسهيل الهمز وكسر الجيم ) الماِجل(اطالق اسم  
ر الجيم فيقول الماِجل ويجعله من المجل، وهو الماء يجتمع         وبعضهم ال يهمز المأجل ويكس    : "بعضها

بالتسهيل، بهـذا   ) الماجل(وقد جاء في بعضها أن لفظة       . )5("من النفطة تمتلئ ماء من عمل أو حرق       
  المعنى من المبالمعنى المشار إليه في اللهجات اليمنيـة       ) الماجل(أن لفظة    وهناك من يرى   .)6(ربع
: ، بمعنى )أجل( وهو من الفعل     أهل اليمن، عند   بالزراعة والري    األلفاظ الخاصة  من   قديماً وحديثاً، 

بـالمعنى  على ألسنة اليمنيـين     أن اللفظة مستعملة    ويؤيد هذا الرأي     .)7(أخَّر: حجز الماء، والمعنى  
ن  ولعل ذهاب بعض اللغويين إلى أ      .اليومحتى   كذلك بالمعنى نفسه   وال زالت    ، منذ القدم  المشار إليه 

   .اللفظة معربة يدل على قلة شيوع استعمالها في العربية الفصحى

  دهاََ
 مـع بعـضها اسـتعدادا لحراثـة األرض          جمعت وثبتت بعد أن    مكوناتهبجميع   المحراث   :}الْاَده{

  بعضها وفي ،)8(بالمعنى نفسه  )أداة( :وفي لهجات بعض مناطق اليمن اليوم يقال      .  الثيران باستعمال
تدور حول آلة الشيء وعدته     بمعاٍن  ) أداة(  لفظة وردت ، المعاجم العربية   بعض وفي .)9()دةاللَّ(: يقال

لكل ذي حرفة أداة، وهي آلته التي يقـيم بهـا حرفتـه، وأداة          " :في بعضها جاء   فقدبصورة عامة،   
، )12("سيوره ونسوعه، وكـذلك أداة الـسرج  : أداة الرجل "و،  )11("اآللة: األداة"و،  )10("السالح: الحرب
تشترك و .)14(آلة أو شيء منزلي   : بمعنى) اَدتُ: (وفي اللغة األكدية تستعمل لفظة    .)13( أدوات :والجمع

اآللة بصورة عامة، إال أن المعنى الدال على في واألكدية لهجة منطقة الدراسة مع العربية الفصحى   
    .اللهجة تطلقها على آلة المحراث بصورة خاصة

                                                 
��9   (ا���Oح   - 1�����   )-�ج ا�9xE و���ح ا�4 �� u�����Yي، -�/��.  ، إ����� ا���Bxر ���Kر، ط    : د ا�>��ه ����، دار 4أ
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  .33، ا8ر��C�، ص... ا��V<4 ا���5� - 8
  .BC 34+ ، ص - 9
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  .2265، ص6 ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 11
  .215، ص1ج ،� !�;�ة ا�9xE، ا� در� - 12
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  َأذَار
  عند اليمنيين،  ، وهو من شهور الصيف    المستعملة في المواقيت الزراعية    الشهور ألحد   اسم: }أذَار{

مهمة تتصف بغزارتها، وهي   التي   مواسم سقوط األمطار   من أهم    مدتهتعد   كما   ويقابل شهر مارس،  
هـذه   المطر فـي     أنحبسولذلك تصاب األرض بالجفاف إذا      ونمو المراعي،   لتغذية المياه الجوفية،    

{ : فـي المثـل   يقال  و . العيون واآلبار ونحوها   إذ يتسبب في جفاف مياه كثير     ،  نها ع  أو تأخر  مدةال
ار       ،اَذَارالِجر ِمن عِولَّا ِينْض ،ارالِْحر غْ ِمنتفـيض   إما أن  شهر آذار  أمطار    مياه أن (ويعني،  )1(} ِينْب  

واللفظة  ).مدتهأثناء  إذا لم تسقط األمطار في أو يحل الجفاف  من حواجز القطع الزراعية لغزارتها،      
 وقد وردت اللفظـة عنـد       .)2( اليمن اليوم بالمعنى نفسه   بعض مناطق   شائعة االستعمال في لهجات     

 ذكـر أن    وهي كذلك عند البحر النعامي في قصيدته، وقد       . )3(بالمعنى نفسه الملك األشرف الرسولي    
 .)5( الهمـداني عندحد الشهور اسما ألاللفظة وردت  وقد  . )4()ذو معون (يقابل الشهر الحميري    ) آذار(

العرب تقول السنة أربعة أزمان، ولكل زمن منها ثالثة أشـهر،           : "المعاجم العربية، جاء  بعض  وفي  
وفي اللغة   .)6("آذار، ونيسان وأيار  : وهي فصول السنة، منها فصل الصيف، وهو فصل ربيع الكأل         

. )7( الشهر الثاني عشر من التقويم العبـري       :بالدال بدالً عن الذال، على    ) ֲאַדר: (العبرية تطلق لفظة  
 اسماً لشهر في لهجة منطقـة       )اذار(ويبدو أن لفظة     .)8(الشهر الثاني عشر  : في األكدية على  ) اَدر(و

الدراسة وغيرها من لهجات اليمن األخرى، تعد مما دخل عليها من بعض اللغات السامية، وعـدم                
في الفترة اإلسالمة من بعض  النقوش يرجح أنها قد دخلت       ورود هذه اللفظة بالمعنى المشار إليه في      

  . اللهجات التي ال زالت تستعمل مثل هذه الشهور حتى اليوم

  حرف الباء
  ِبتِْله

ِبتْلَه على ثَـور    {: في المثل يقال   و .عية باستعمال المحراث  حراثة األرض الزرا  : }الِبتْلَه{و }الِبتْلِِه{
،اِسرَأح   ارالتي  زراعة األرض وحراثتها  العمل في   المزارع يفضل   أن   (ويعني ،)9(}هخَير ِلي ِمن ِتج 
: الفعـل ويستعمل  . ) التي ال يجيدها   ، أفضل من العمل في التجارة     رديء ولو باستعمال ثور     يجيدها

                                                 
1 - ��5� :  �� �!�Bو!  ا���L غ ا���ء أي��C .54* أو: (و� .c`5� : [�<�. ار��ة وه�� اHو�C� ا��PBر��9      :  ا�>��! c��!

    .��ء ا���ب+'�B�� 9E�4 ا��
2 -9��  .144ص ،، ا�54+�...  ا��V��4 ا�Aرا
3 -  9�eا�� kE� 175،ص...آ'�ب .  
  . 14،  اHآ�ع، ص...��Oaة ا���� ا���45� - 4
�ة ا�4�ب،   - 5�A! 9B317ص�.  
  . 3796، �42+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج  - 6
  .12ص، �a!��ن، �!��ن���a aس - 7
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 ويقـوم    باسـتعمال الثيـران     األرض يختص بحراثـة  الشخص الذي   و ،حرثبمعنى  : }بِتل يِ ،بتََل{
أن  (ويعنـي  ،)1(}الثَّور ِيعِرفْ بتُولُوه  { :في المثل يقال  ، و }بتُول{: طلق عليه ي لكباالعتناء بها أثناء ذ   

، لكنـه ال يكـون      ، فيطيعه ويتجاوب معه أثناء حراثة األرض      التعامل معه  يستطيعيألف من   الثور  
 ِوِمن جحِر عِلـب     لَا ِجحرتْ وِظِلمتْ،  {: في المثل ويقال   .}ِبتَّّال{، و }ابتَال {والجمع ).كذلك مع غيره  

ـ   أن األرض الزراعية المزروعـة     (ويعني ،)2(}تَالَها ِغِنمت ِلمتْ، ِتجارها ِنِدمت، وابِ   ِس صورة  ذرة ب
حرارتـه،  درجـة  ارتفاع  غالباً، مع جفافهالمتصف بشدة  معلم الجحر     فترة  عليها ت إذا مر  ،خاصة
ب معلـم    ارتفاع درجة الحرارة التي تـصاح      بغزارة أمطاره، كذلك  المتصف  معلم الظلم    مدةكذلك  

العلب، ولم تتأثر فستكون الغالل وفيرة وجيدة، وبالتالي سينخفض سعر الحبوب المخزنة من العـام             
ب المحتكرين من تجار الحبوب بالنـدم،       ي، وهو ما سيص   سيرتفع ثمن الحبوب الجديدة   الفائت، بينما   

 ،ومشتقاته) بتل(والفعل  ) البتلة(لفظة  و. }مبتُول{ عول واسم المف  ). المزارعين  على تعم الفائدة سبينما  
عند ) بتول(  وردت لفظةوقد. )3(اليمن اليوم بالمعنى نفسهبعض مناطق في لهجات  االستعمالشائعة 
أو أي مـن     )بتل(فعل   لم يأت ال   وفي المعاجم العربية  . )4( نفسه نىعبالم كتاب نور المعارف     صاحب

اللهجات اليمنية، وهو ما يؤيد أنهـا   غيرها وأ في لهجة منطقة الدراسة     إليهمشار   ال بالمعنىمشتقاته  
  . م األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن دون غيرهمن

  بجوج
تهيئة تربتها بحراثتها قبل هذه     وضع البذور من دون     حراثة األرض الزراعية من أجل      : }البجوج{

 ، عند تأخُر سقوط األمطار عن موعدها  إال إليه المزارعون ال يلجأ   ، وهذا النوع من الحراثة      الحراثة
بـج  "و،  "الطعن: البج" :، جاء معاجم العربية ال  بعض فيو .آن واحد  في   وحلول موعد وضع البذور   

لهجـة  وتـشترك   .)7("بج القرحة يبجها بجا، أي شقها"و،  )6(" بج كل ِشقٍّ "و،  )5("الجرح يبجه، أي شقَّه   
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 اللهجة تنفرد   إال أن . الشق بصورة عامة  المعنى الدال على    دراسة مع العربية الفصحى في      منطقة ال 
  . بداللة خاصة تتعلق بالزراعة

  بجم
وهو ما  عند بلوغها مرحلة انتفاخ أكمامها،      سنبلة الذرة الرفيعة    اسم يطلق على     :}البجمه{و} البجم{

، وعـصاِري  بجمـه   الراِبع اَستَر الزاِرع،  لَا دخَْل   {: ثلفي الم يقال   . على انتفاخ السنبلة بداخلها    يدل
 الرابع تكون إما فـي بدايـة         المسمى معلمالأن سنبلة الذرة عند حلول       (يعني، و )1(}والغَرِب علَّانِِي 

هذه فهي في    ،الغربالتي تسمى    أما الذرة    ، لكن السنبلة لما تخرج بعد،     انتفاخهاأو  أكمامها،   ظهور
شائعة االستعمال  واللفظة  ).  قبل غيرها  ها ألنها تتصف بسرعة نمو    ،بداية إدراك حبوبها  المرحلة في   
 على أحـد  ) البجمة( لفظة   تطلق وفي بعضها  ،)2(اليمن اليوم بالمعنى نفسه   بعض مناطق   في لهجات   

ويبـدو   .)3("سائل آخر  أو أي    ،ملء الفم حتى انتفاخ الوجنتين من الماء خاصة       : البجم"و.   الفم شدقي
 اختص  مما هو   ، للداللة على االنتفاخ بصورة عامة      في اللهجات اليمنية   )بجم( الفعل   ما ورد من  أن  

  .دون غيرهم من ألفاظأهل اليمن باستعماله 

  ِبِخرِتج
 خاصة المياه التي تتجمع أمام بعض المنابع مثـل          ، على سطح الماء   يطفو سوقه  نبات: }الِبِخرِتج{

 .سالل تستعمل لتخزين الحبـوب      منه تصنع لذا   ، وتتميز سوق هذا النبات بالمتانة     .والغيولأالعيون  
مـستنقع،  : بمعنـى ) ِخبريـت (نوع من الـسالل، و    : على) خُبرت: (وفي اللغة األكدية تطلق لفظة    

عت  يبدو أن هذه اللفظة من المشترك بين اللهجة واألكدية إال أنها خض            .)4(شجرة: بمعنى) خُبرتخُ(و
  . لقلب مكاني، كذلك إبدال في بعض حروفها

  بخَش
 الطيـور  إثـارة  كما يطلق الفعل على  .اليدين باستعمال   حفر أو قلب سطح التربة    : } ِيبخَش ،بخَش{

 ، والمـصدر  }مبخُـوش  {واسم المفعول ،  }باِخِشي{، و }باِخش {واسم الفاعل  .ربة بأظافر قوادمها  للت
لتربـة   الحجل طيور   إثارةأن   (ويعني،  )5(}ف الْعقَب ِفي الشِّتَا صي    خْشَب{: في المثل يقال   و .}بخْش{
 يعـد بمثابـة   ، لتأكلها في فصل الـشتاء   بين التربة   ديدان عند بحثها عن   ببراثنها الزراعية ألرضا

واللفظة شائعة االستعمال في لهجـات بعـض        ). ئتها لسقوط أمطار الصيف   هي لت حراثم بال حراثتها

                                                 
1 - uLد :uّ���tأ-* أو َ�� .'Yا ��� أو )�ح�� ا�+�ور أي : Yُ.   
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، )2("الحفر والنـبش  : "بمعنى) البخش( لفظة   تستعملوفي بعضها   .)1(يوم بالمعنى نفسه  مناطق اليمن ال  
 بحث، كأن تبحـث بيـديك عـن         :، بمعنى )بخَش، أو بخَّش، أو بخْشَش    (وفي بعضها تأتي األفعال     

، كمـا  )4(حرك، مزج، مزج بالتحريـك  : ، بمعنى )ָּבַחש: (وفي اللغة العبرية يستعمل الفعل     .)3(شيء
وتشترك لهجة منطقة الدراسة مع اللغـة        .)5(مغرفة، ملعقة تحريك  : ، بمعنى )ַבְַחָשה: (لفظةتستعمل  

العبرية في المعنى الدال على تحريك الشيء ومزجه بواسطة مغرفة أو ملعقة، لكن داللة اللفظة في                
   .اللهجات اليمنية على ما له عالقة بحفر التراب و إثارته أو قلبه بصورة خاصة

حبر  
}رح حبرح :، برح  ِيبرأحواض وصهاريج حفـظ الميـاه مـن التـراب         أزال ما ترسب في      :}، ِيب 

 واسـم الفاعـل     . وبعض النباتات الطفيليـة    والحصىب   إذا امتألت بالترا   السواقي كذلك .والحصى
 صـفة   ،}ِرحِمب{كما تطلق لفظة     .}برح{، والمصدر   }ِمبرحه{، و }مبروحه {المفعولواسم  ،  }ِمبرح{
على عملية نزع ما يـبس مـن        } البروحه { لفظة وتطلق . الصحو المشمس الخالي من الغيوم     لجول

 تنزع  إذ عادة ما  ،  »الشَّرف« نزعها الذي يسمى      قبل حلول موعد موسم    وإزالتهاأوراق قصب الذرة    
  بعدها، ي ظهرت  الت  األوراق ظهرت من بداية نموها، فجفت قبل     قد  أوراق أسفل قصبة الذرة ألنها      

 بعض مـشتقاته شـائع  و )حرب(الفعل و.  التالية نموهاثناء مراحل أولم تعد قصبة الذرة بحاجة إليها       
، كما يستعمل بمعنى التنظيف بصورة      بالمعنى نفسه  اليمن اليوم  بعض مناطق    ستعمال في لهجات  اال

 وردت   الـسبئية  النقـوش  وفي   .)6( "ما به نظفه م : برح فُلَان المكان يبرحه برحا، أي     : "عامة، فيقال 
 أي ال يوجد ما يعيق جريان المـاء         )7()"نعتاً لمسيل ماء  (جاٍر بال ضابظ     ":، بمعنى )ح ر ب(الصفة  

وفي المعاجم  . منطقة الدراسة في لهجة وهو معنى يتفق مع معنى اللفظة        .في المسيل الذي يسيل فيه    
 التي ال زرع فيها     يطلق على األرض  كما  ،  )9(أبرح: وكذلك ،)8(زال:  بمعنى )بِرح(  الفعل يرد العربية

 .)12("األرض المنكـشفة الظـاهرة   ":كذلك، )11("ال بناء فيها وال عمران     ":التيو،  )10(براح: وال شجر 
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وتشترك لهجـة منطقـة الدراسـة        .)1(هرب، فر : ، بمعنى )ָּבַרח: (وفي اللغة العبرية يستعمل الفعل    
الدال علـى   المعنى  في  واللغة العبرية   اً وحديثاً مع العربية الفصحى      وغيرها من لهجات اليمن قديم    

  . بصورة عامةأو انكشافه  أو ذهابهل الشيءاوز

  برد 
الـذِّره  {: في المثـل  يقال   و .حبوب الثلج التي تصاحب سقوط األمطار أحياناً      : }المبرود{و،  }البرد{

 ربنِّتْ مد  وِتمورجِولَّا م ،أن نباتات الذرة وهي ال زالت في مراحـل نموهـا األولـى      (عنيوي،  )2(}د
، إذ تعاود النمو بسرعة أكبر، كما أنها تكتسب متانة وصـالبة            البرد أو الجراد   أصابتها ب  تستفيد من 

 ،}مبروده {واسم المفعول  أصابها البرد،    :األرض}  تَبرد ،ِبِردت {الفعلويستعمل   ).أكثر من ذي قبل   
 إذ يكسر    من األفات الزراعية التي تفتك بالزرع إذا سقط عليه بشدة،            بردويعد ال . }برده{والواحدة  

 ، الـسبئية  النقوشوفي  . }مبرود{ كما يذهب بأوراقه، ويسمى الزرع الذي يصاب به          ،أعواد الزرع 
فـي  جاء   ،معاجم العربية الفي  و. )3(بالمعنى الشائع في اللهجات اليمنية نفسه      )د ر ب(وردت لفظة   

أرض مبرودة مـن    "و،  "حب الغمام "و .)5("ما يسقط من السماء   "، و )4("مطر كالجمد " :)البرد(،  بعضها
 ُد، وبرد : ِرد القوم البر6("أصابهم الب(  ،ة "وودربد ورقها  : شجرة مرطرح الب")وفي التنزيل العزيـز     .)7 


��ِ  {:  تعالى قال����� 
�ِ� ُ���
�� 
�  � 

$ٍ    �ِـ� "ِ!ـ% 
� �ِـ� �ـ 
 برد، حبة من حبات :تعنيفي العبرية  )ָּבָרד(و. )8(}�ٍ ِ�&ـ
 ويبدو أن هذه اللفظة بالمعنى المشار إليه        .)10(بالمعنى نفسه ) ب ر د  ( وفي اآلرامية تستعمل     .)9(البرد
  .السامي المشتركاألصل من 

  ِبر
}اسم يطلق على القمح بجميع أصنافه، واسمه العلمي: }الِبر: (Tritcum Spp,L))11(.   ويقـال فـي 

أن عملية بذر حبوب القمح تحتاج إلى مـزارع لديـه           ( ، ويعني )12(}نُوهام الِْبر، ِمثِْل عِجي   ِتلَ{: المثل
 نظـراً  بهذا العملإلى عاجن خبير عند عجن طحينه دراية وخبرة واسعة بهذه العملية، مثلما يحتاج    
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  .43 :ا��5ر، ���Y9رة  - 8
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واللفظة شائعة االسـتعمال    ). رى من الحبوب  أخأكثر من عجين أصناف     لما يتصف عجينه من ليٍن      
 وقد وردت   .)2( في بعضها  ،بضم الباء ) بر(، كما تلفظ    )1( بالمعنى نفسه  في لهجات مناطق اليمن اليوم    

 وفي النقوش السبئية، وردت لفظـة  . )3(اللفظة بضم الباء عند الملك األشرف الرسولي بالمعنى نفسه        
، )5(، بمعنى الحنطـة   )البر( المعاجم العربية وردت لفظة       بعض وفي. )4("بر، حنطة : "بمعنى) ب ر (

فـي  ) بـر : (و تطلق لفظـة    .)6("أفصح من قولهم القمح أو الحنطة     "وقد جاء في الجمهرة أن البر       
) القمح(أفصح من   ) البر( وعلى الرغم مما جاء في بعض المعاجم من أن           .)7(األكادية بالمعنى نفسه  

، بينما تنفرد اللهجات اليمنية قديماً وحـديثاً  )القمح( العربية الفصحى هو   تعمل في سإال أن الشائع الم   
   .  كما يبدو أن هذه اللفظة بالمعنى المشار إليه من األصل السامي المشترك).البر(باستعمال 

  برق
يقـال   و . سقوط المطر  قبلضوء البرق الذي يسبق صوت الرعد       : }البرقَه{و،  }الباِرق{و،  }البرق{

المزارعين يتـشاءمون    أن (ويعني ،)8(}ع الْبقِْري ِودور لَك مره     ِبي لَا الْبرِق ِمن وروره،    {: المثل في
 الذي يقع إلى الغرب مـن        وهي الجهة التي يقع فيها جبل ورورة       ،الجهة الغربية لمع البرق من    من  

أو سـقوطها بكميـات      األمطارقطاع   ان فهو مؤشر على  ،  القرية التي يشيع استعمال هذا المثل فيها      
ألنهـا لـن     ماشيته بيع    للمزارع من األفضل وبالتالي  ،   سيؤدي إلى الجفاف وتلف الزرع     قليلة، مما 

فـي    يشغله كما يجب عليه أن يبحث عن شيء      ،   حتى العام القادم   العلفتحصل على ما يكفيها من      
 ،)9(}م ثَـاِني  باِرقْ يماِني، تُمطَر يو   اللَا  { : أيضاً  في المثل  يقالو،  ) فراغه وأفضل شيء الزواج    وقت

سقوط لمؤشر  فهو  ،   في فصل الخريف   جهة الجنوب البرق من    لمعيتفاءلون ب  المزارعين   أن (ويعني
فـي  سـتعمال   اال شائعة   )البرق(لفظة  و. }بواِرق {واسم الجمع  .) في اليوم الذي يليه    أمطار غزيرة 

 تجمـع علـى    في بعـضها  و،  )11()الباِرق (لفظة، كذلك   )10(فسه بالمعنى ن  اليمن اليوم مناطق  لهجات  
، كما وردت لفظـة     "برقت السماء  ": بمعنى )ق ر ب(، ورد الفعل     السبئية النقوشوفي  . )12()ِبروق(

                                                 
  .467، ص1، جHآ�عا�Z�Hل ا����9�C، ا.  234، ص�;>��L 9ن، ا����ري . 62، ص ، ا8ر��C�...ا��V<4 ا���5� - 1
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  .674، ص، ا8ر��C�...ا��V<4 ا���5� - 10
��� ا��+/�ف،                     . 392، ا8ر���C�، ص   ...ا��V<4 ا���5�  - 11����� ا1 ���� ا�� ،9�a��:�V وأ���Zل 9��4�7 ��� ا����5[. ا���

c ا��u`B ��و)+�، ��45، 1ط�K]، ص. 31، ص1997،ء����، أ��ر��زا � �E�  .75أ�:�م 
220�:V وأ��Zل 9��47 �� ا���5[. ا���9�a، ا�+/�ف، ص - 12  



 32

  المعـاجم العربيـة     بعض وفي .)1("مطر وسمي : "بمعاٍن منها ) أ ب ر ق   (، واسم الجمع    )ب ر ق  (
بـرق البـرق برقانـاً، إذا لمـع         : " ويرد الفعل  .)2(في اللهجة الشائع   المعنىب )البرق( وردت لفظة 

 اللغـة وفـي   . )4(}هو الَِّذي يِريكُم الْبرقَ خَوفاً وطَمعـاً      {: وفي التنزيل العزيز، قال تعالى     .)3("لمعاناً
ـ : في األكدية تعني  ) باِرق( و .)5(برق، لمع، تألق، تألأل   : ، بمعنى )ָּבַרק(العبرية يستعمل الفعل     رق، ب

  . إليه هي من األصل السامي المشتركالمشار ويبدو أن هذه اللفظة بالمعنى .)6 ()ِبرقُ(وكذلك 

  برقَه
 قطعة األرض  حول هو انهيار يصيب الحاجز المبني من األحجار:}الِبراقَه{، و}البرقَه{، و}البرقَه{

الـيمن  بعض مناطق   ات  لهج وفي   .  في مواسم سقوط األمطار     -في المدرجات خاصة   –الزراعية  
) البرقـة (، وتطلق لفظـة     )7("الشَّرخ الذي يحدث على أرض القطعة     : "على) برق( تطلق لفظة    اليوم
 ويبدو أن ما ورد من ألفاظ بالمعنى المشار إليه فـي لهجـة              .)8("االنهيار الصخري في الجبل   :"على

اصة باستعماالت أهل الـيمن دون      منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية، تعد من األلفاظ الخ         
   . غيرهم

  ِبرِكه.
 وغالبا مـا تطلـى      ، بالحجارة ا في األرض، وتطوى جدارنه    هي حفرة تحفر  : }الِبركَه{، و }الِبرِكه{

لحفظ مياه أو الصهاريج   هذه الحفرستعملوت، »القَضاض«تسمى  التي سمنت بمادة تشبه اإل  الجدران
. }ِبـرك {واسم الجمع    .ها في المساجد لحفظ مياه الوضوء     شيع بناؤ  كما ي  .إليهااألمطار التي تتجمع    

 تلفـظ  ها، وفي بعض  )9(شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه         واللفظة  
 الشائع في لهجة منطقـة      بالمعنى عند الهمداني اللفظة  قد وردت   و .)10( بفتح الباء وكسر الراء    )بِرك(

 الـشائع فـي      نفـسه   بـالمعنى  )ت ك ر ب( وردت لفظـة      السبئية النقوشوفي   .)11( نفسه الدراسة
بالمعنى نفسه في   ) الِبركة(وقد وردت لفظة     .)13( القتبانية  النقوش في  بالمعنى نفسه  هي و .)12(اللهجة
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ورأيت العرب   ": عن الثعالبي جاء فيه    حديثٌوقد جاء في اللسان     ،  )1( الفصحى بعض المعاجم العربية  
ج التي سويت باآلجر وضرجت بالنورة في طريق مكة ومناهلها ِبركَـاً واحـدتها              يسمون الصهاري 

ويبـدو أن    .)3(بركة، حوض، صهريج  : ، بمعنى )ְּבֵרָכה: (وفي اللغة العبرية تستعمل لفظة    . )2("ِبركَةٌ
بالمعنى المشار إليه في اللهجات اليمنية قديماً وحديثاً والعربيـة الفـصحى وبعـض        ) البركة(لفظة  

، لكن يبدو أن اللهجات اليمنية قد     المشتركتي تعود إلى األصل السامي      من األلفاظ ال  لغات السامية،   ال
  . باستعماالتها بصورة أكثر شيوعاًاحتفظت 

  ِبغِْليل
الرواء غير الكافي لتربة قطعة أرض زراعية، ويكون عندما تسقط أمطار خفيفة علـى              : }الِبغِْليل{

 فال يصل الماء إلى جميع أجزائها أو طبقات تربتهـا، وهـذا     لريها،قطعة أرض وتكون غير كافية      
 سواء من أجل االعتناء بها، أو من        ،حراثة األرض في  د عليه   ِم يكون ضارا إذا اعتُ    الريالنوع من   

رع أن يؤجـل     أيضاً، إذ يجب على المزا     }ِبغِْليل{ ويطلق على مثل هذه الحراثة       .وضع البذور أجل  
 مع  بصورة جيدة حتى تذهب الرطوبة من األجزاء اللينة وتتساوى        التربة   م ترتو حراثة أرضه إذا ل   

 ويعنـي  ،)4(} ِلسبع َل السبع، ِبغِْلي {:في المثل يقال  و .، وبعد ذلك يمكن أن يحرثها     الرواء لم يصلها    ما
ن مـا   ، فإ على الرواء القليل   أن وضع البذور خاصة بذور الذرة الرفيعة في شهر السبع باالعتماد          (

سيولن يقتصر هذا الضرر على الزرع      ،   من أي صنف من المزروعات سيكون ضعيفاً ورديئاً        زرع
، بغْلَـل {يستعمل الفعـل    و .) قادمة  لمدة سبع سنوات    على هذه الحالة    يستمر في السنة الحالية بل قد    

من {: في المثل يقال   و .ذور باالعتماد على الرواء القليل     حرث أرضه من أجل وضع الب      :أي} ِيبغِْلل
 ةأرضه وهي غير مروية بالمـاء بـصور       حرث  المزارع الذي ي  أن   (ويعني ،)5(}بغْلَْل مالُوه، باعوه  

بعـض   لهجـات     وفـي  ).لرواء، يعرض أرضه الزراعية للتلف     ولم ينتظر حتى يجف هذا ا      ،كافية
  هذه اللفظة مـن األلفـاظ   ويبدو أن.)6()ِبغِْلي( طلق على مثل هذه الحراثة لفظةتطق اليمن اليوم   امن

  . اليمن دون غيرهمبأهلالخاصة  الزراعية
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  بكْره
: في المثل يقال   و .وقت ذهاب المزارعين للعمل في أراضيهم الزراعية في الصباح الباكر         : }البكْره{
مكنـة  األلتكن أولى أعمالك الزراعية منذ الصباح البـاكر فـي           (ويعني   .)1(}صاِبح الْعكْره ِببكْره  {

 .)وته وطاقته في كامل قيزال ال  في هذا الوقتالجسم، إذ أن الصعبة التي تحتاج إلى جهد مضاعف
 ِوازرع مـا     االَرض الظَّفَر ِفي الْبكَر، ِواحِرثْ   : قَاِل ِابِن براح  {: في المثل يقال  ، و }بكَر{واسم الجمع   

 المزارع في االعتناء بأرضـه      اجتهادزراعية يدل على    التبكير في األعمال ال   أن   (ويعني ،)2(}ِدهِتِري
الحصول على أصـناف متنوعـة ووفيـرة مـن          في  من غيره   اً  ظ ح أوفرأكثر من غيره، لذا فهو      

يقـال فـي    .  ذهب للعمل في الصباح الباكر     :أي } ِيبكِّر ،بكَّر{:  الفعل  ويستعمل .)المحاصيل الجيدة 
عـن أداء    المتكاسل   ان المزارع  (ويعني،  )3(} اَصبح علَى الْباب جاِلس    ِذي ما ِيبكِّر ِويغَلِّس،   {: المثل

بعض وفي   ). اآلخرين عليه  فمنتظراً عط  في نهاية المطاف     يصير،  أعماله الزراعية في مواعيدها   
وفـي  . )6(البكَـر : ، وتجمع علـى   )5(والغدوة،  )4(الغداة: البكْرة بمعنى :  لفظة  وردت المعاجم العربية 


	َ(ِ&)'{:  تعالىقالالعزيز  ليالتنز� '*
%,ْ�� �-.�/�!
0
  . ))8"عند الصباح والمساء"أي . 7((}�

  ِبلِْسن.
شـائعة  اسم  لهذا النوع من الحبوب واللفظة . )9((Ervum lens l):واسمه العلميالعدس، : }الِبلِْسن{

عنـد نـشوان    و. )11(ي البحر النعـام   وهي كذلك عند  . )10(االستعمال في لهجات مناطق اليمن اليوم     
: بمعنى) 7:  قديمةنقوش خشبية( ،)ب ل س ن(لفظة في أحد النقوش الخشبية     وردت   وقد. )12(أيضاً

، )14(العدس: بمعنى،  بضم الباء والسين  ) بلسن(وردت لفظة   ،   المعاجم العربية   بعض  وفي .)13(العدس

                                                 
1 - k7�t )� ا���Oح: ����- u��  .أول 
�اح - 2�:�V �5+~ إ�* �ePف :  VYا)�� �5 (9Y9 ا��را/K5� [���P� ��   .أ
  .��ر: ا��k. ا�fي: ذي - 3
�اه��ي  . - 4B365، ص 5 ج آ'�ب ا���4، ا� .z���/رس، ص   ...ا���( �. 600، ص1، ج، ��Cان ...�مz�7 ا�E4  . 148، ا

�وز ��دي�Bا� ،r332، صا�/���س ا����.  
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  .u���153 ا��/9�E ا����ب وا��/�ل، ا�+/�ف، صاC'�ج ا��� - 9
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�، ص ،..ا��Z�Hل ا���cN�198 .  9��5 �� أ��Zل ��)c، ا�aeP�، ص  ا��. 235ا����ري، ص O�C 254 .   ،�ا���4ذ� u�Zا��
�، ص��C25  

   .9،  ص، اHآ�ع...��Oaة ا���� ا���45� - 11
  .344، ص1ج، ...z�7 ا��E4م - 12
13 - A5�:�9 �� ا����، !�ك ر���a 9���L ش�/C /���� ����ا1، !��94 ��)�ن، / وا�' ���� [Y��1994،33 ص.  
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 )البلْسن( أن لفظة    ء في بعضها  كما جا  .)2("العدس، وحب آخر يشبهه   "، و )1("حب كالعدس وليس به   "و
 بمعنـى   )bersen( وردت لفظة    )ة والتجرينية التجري(وفي الحبشية و  . )3(بمعنى العدس، لفظة يمانية   

بمعنى ) البلسن(ويبدو أن لفظة     .)4( أن اللفظة انتقلت إلى الحبشية من اليمن       يرىوهناك من   ،  العدس
نهم انتقلت إلى الفصحى، يؤيد ذلك نسبتها إلى        ، وع الخاصة بأهل اليمن  الزراعية  العدس من األلفاظ    

ى ألسنة اليمنيـين قـديماً      اليمن في بعض المعاجم العربية، كذلك شيوع استعمالها بالمعنى نفسه عل          
 لم تستعمل بصورة واسـعة،      ها، كما يبدو أن اللفظة رغم انتقالها إلى العربية الفصحى إال أن           وحديثاً

 كما يبـدو  .و غير دقيقة للفظة في بعض المعاجم العربيةشة على ذلك ما ورد من دالالت مشو     يدل  
  . أنها بعد انتقالها إلى الحبشية قد خضعت لبعض التغيرات الصوتية

  ِتبلَع
 تظهر من بين أوراق غالفها، وال يقال ذلك إال عند  بداية ظهور سنبلة ،سنبلة الذرة الرفيعة: }ِتبلَع{

تبـدأ  سنبلة الـذرة    أن   (ويعني ،}لِتوحم عِلب، ِوِتبلَع ِسهي   {: لفي المث يقال   و .الذرة من بين غالفها   
بـين أوراق   لغ مرحلة بداية خروجها من      بوتعلب،   معلم   مدةبالتَّخلُق بين أوراق غالفها عند حلول       

 ،فـي بعـضها   )بلَّـع (: فعل ورد ال المعاجم العربية بعضوفي ). معلم سهيل مدةغالفها عند حلول    
وتشترك لهجة منطقة الدراسة     .)5( بصورة خاصة  عند بداية ظهوره في رأس اإلنسان      الشيب   :بمعنى

 شيء في مرحلـة عمريـة       منبداية ظهور شيء    على   العربية الفصحى في المعنى الدال    اللغة  مع  
   . بصورة خاصةزراعيةبداللة ) تبلع( إال أن اللهجة تنفرد باستعمال الفعل  بصورة عامة،معينة

  بنْده
}نْدواسم الجمع .لذرة الشاميةسنبلة منفوشة خالية من الحبوب تبرز باستقامة على قمة قصبة ا        : }هالب 
 رة الشامية،  قطع السنابل المنفوشة من على رأس قصبة الذ        : بمعنى }ِيبنِّد،  بنَّد{ الفعل   ويستعمل،  }بنْد{

 . تنـضج بعـد    ا لم اوبه تصل سنبلة الذرة إلى مرحلة اكتمال نموها لكن حب         وال يتم ذلك إال بعد أن     
شار إليه، من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل       مويبدو أن اللفظة بالمعنى ال    . }تَبِنيد{، و }ِبنَّاد {والمصدر

  .اليمن

                                                 
  .2080، ص5، جا���Oح، ا�>�ه�ي - 1
�وز ��دي - 2�Bا� ،r1088، صا�/���س ا����.  
   .344، ص4، ج�+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر - 3

4  - Jemeinitische W×rter, AL-selwi, s, 45. 
5 - �،  �+�ن ا��4�ب، (�� �5?��ر   .630، ص1، ج، ���5ان...z�7 ا��E4م. 1881، ص 3، ج ا���Oح، �E>�ه�ي : �5?

�وز ��دي. 345، ص4ج�BE� ،r649، صا�/���س ا����.  
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  ِبير
واللفظـة  . }ابيـار  {واسم الجمـع  .ع منه الماء زنْهو المكان الذي ي   والبئر،   ،بتسهيل الهمز : }الِبير{

 وردت لفظـة    السبئية النقوشوفي  . )1( في لهجات مناطق اليمن اليوم     عمالاالست  شائعة بالمعنى نفسه 
 وردت  القتبانيـة في النقـوش     و .)2(حفر بئراً :  بمعنى )ر أ ب(  ورد الفعل  كما بمعنى بئر،    )ر أ ب(

 )الِبْئـر (  وردت لفظة   المعاجم العربية   بعض وفي .)3()أ ب أ ر   (، واسم الجمع    اللفظة بالمعنى نفسه  
: قال تعـالى  وفي التنزيل العزيز    . )4(نى الشائع في لهجة منطقة الدراسة بالمعنى نفسه        بالمع بالهمز،

}%ٍ1ِْ�
�      ٍ2&ِ3  منطقـة   الهمز، كما هو الحال في لهجة بتسهيل )6("وِبير" ، وقد قرأ نافع   )5(} �;:
789َـٍ� �
6َـ45ٍ% �ـ�
وفي اآلراميـة   . في اللغة العبرية   )9()ְּבֵאר(و،  )8()ַּבִיר(و ،)7()ּבֹור (تستعملوبالمعنى نفسه    .الدراسة

يعود إلـى األصـل      المشار إليه ويبدو أن اللفظة بالمعنى      .)11()بورت(وفي األكدية   .)10()ب ي ر ا   (
   .، لكنها خضعت لبعض التغيرات الصوتية من لغة إلى أخرىالسامي المشترك

  ِبيِره
  ميـاه  حفـظ ل، وتتخـذ     األرض  في تُحفر -»الِبركه«أصغر من   -حفرة متوسطة الحجم    : }الِبيِره{

وبـأرت  : "ها بعـض جاء فـي الحفْرة، :  بمعنى)البؤرة(لفظة وردت ، المعاجمبعض  وفي   .األمطار
وردت ألفـاظ   كما   .)14("كالزبية من األرض  : البؤرة"و ،)13("الحفرة: البؤرة"و،  )12("حفيرة: بؤرة، أي 

: البِئيـرة، علـى فعيلـه    ":ومن ذلك، األشياءمن  ما ادِخر: بمعنى) البؤرة، والبِئرة، والِبِئيرة  (: مثل
ماخُبئ : البؤرة والِبئرة والبِئيرة، على فعيلة    "و،  )15("الذخيرة، وقد بأرت الشيء وابتأرته، إذا ادخرته      

                                                 
�اه�V      . 202، ا8ر���C�، ص   ...ا��V<4 ا���5�  - 1��� زا���، أ��ر����]،      .328، ص�;>�9 و���ب، ����* ا ��E� أ�:��م 

  .64ص
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3  - lexicon of Inscriptional Qatabanian, Ricks, p, 22. 
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�وز ��دي. 583ص�Bا� ،r324، صا�/���س ا����.  
  .�Y45رة ا���، ��9  - 5
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  . 43، ص2006ا����ض، 
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 .)1("البـؤرة : خَبأه وادخره، ومنه قيـل للحفـرة      : بأر الشيء يبأره بأراً وابتَأره، كالهما     " و ،"وادِخر
 ألن ،الجمـع واالدخـار     على في المعنى الدال  مع العربية الفصحى     هجة منطقة الدراسة  لوتشترك  

   . التي ال تسقط فيها أمطاراألوقات ثم يدخر الستعماله في ،هذه الحفرةمثل الماء يتجمع في 

  حرف التاء
  عتَِبي
وقد وردت   .}اَتِْبع{الجمع   . حراثة األرض  االذكر من ولد البقر قبل بلوغه سن يستطيع فيه        : }عالتَِّبي{

   .)5(وأتَابع، )4(وِتباع، )3(َأتِْبعة، وأتابيع: الجمعاسم و ،)2(اللفظة بالمعنى نفسه في المعاجم العربية

  ِتبن
 في  - خاصة القمح والشعير   غاللالبعد درس   -من مخلفات الحصاد     ما بقي من قش ونحوه    : }التِّبن{

  اليمن اليوم   مناطق بعضلهجات  في  شائعة االستعمال   واللفظة  . لحيواناتل لفاًعيستفاد منه   البيدر، و 
عنـد الملـك    و. )7( صاحب كتاب نور المعارف     عند  وردت نفسهاللفظة بالمعنى   و .)6(بالمعنى نفسه 

المعتَِزل عـن   "و ،)10(فالعصو،  )9("سفَى البر : التِّبن": جاءالمعاجم  بعض  وفي  . )8(األشرف الرسولي 
12("عصيفة الزرع من البر ونحوه    "و،  )11("الحب(. نة: المفردوِتب)اللفظة بفـتح التـاء      وردت، كما   )13 

تـبن،  : ، بمعنى )ֶּתֶבז (تستعمل لفظة وفي اللغة العبرية     .)14( بالمعنى نفسه  ؛ أيضاً هكسِرِبو المضعف
  . من األصل السامي المشترك ويبدو أن هذه اللفظة. )16(بالمعنى نفسه) ِتبن (األكدية وفي .)15(قش
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  ِتسع
اسم يطلق على أحد الشهور المستعملة في حساب المزارعين، باالعتماد على اقتران القمر     : }التِّسع{

وهي الليلـة  ، القمرية أحد الشهور اسعة منويبدأ عند اقتران القمر بالثريا في الليلة الت   . بنجوم الثريا 
 وفيه يبـدأ   في حساب المزارعين،   الصيفويعد هذا الشهر أول شهور      . التي ينسب إليها اسم الشهر    

المفيدة فـي   الصيفأمطار  أول مواسم سقوط    فيه  كما يبدأ    باالعتدال من البرودة إلى الدفء،       الجو 
 ،} دفَّى، ِوالَّا ِفهو ِمن حـداعش      الِتسع لَا زن  {: في المثل يقال  و. تغذية المياه الجوفية  و نمو المراعي 

 فإن الجو   تسقط، أما إذا لم      أمطار ولو خفيفة   بسقوطشهر التسع مرهون     أن اعتدال الجو في    (ويعني
واللفظة شـائعة    ).لشهر الذي قبله آخر شهور الشتاء     اً أليام ا   امتداد أيامه ستبقى سيبقى بارداً، وكأن    

  في المنـاطق   وهناك من حدد وقته   . )1(تعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه        االس
وذكر بعضهم أنه يوافق شهر     ،  )2( ابتداء من الرابع من فبراير، حتى الثالث من مارس         اليمنية عامة، 

معنى وقد وردت اللفظة بال    .)3(شباط، ابتداء من الرابع عشر من فبراير حتى الثالث عشر من مارس           
هذه اللفظة اسماً لشهر باالعتمـاد علـى ظـاهرة           ويبدو أن استعمال     .)4(نفسه في أرجوزة العفاري   

   . دون غيرهم أهل اليمنباستعمالهاختص الثريا، هو مما  بنجوم اقتران القمر 

  ِتسعتَاعش
رعين، وهو اسم يطلق على أحد الشهور المستعملة في حساب المـزا ، ة عشرأي تسع  :}ِتسعتَاعش{

ويبدأ عند اقتران القمر بالثريا في الليلة التاسعة عشرة من . باالعتماد على اقتران القمر بنجوم الثريا 
وفيه يحل موعد موسم نزع أوراق قصب       . وهي الليلة التي ينسب اسم هذا الشهر إليها       . شهر قمري 

ظهر فيها حبوب من    كما يقطع المزارعون مع أوراق قصب الذرة ما لم ي          ،»الشرف«الذرة المسمى   
 ،}لَِبيتَاعشْ، ِاشِْرفَ الثَّـو    ِتسع ِقران{: يقال في المثل  . »ثلب«سنابل الذرة الرفيعة التي يطلق عليها       

 المحددة مدة هذا الشهر وهناك سنابل لم تظهر فيها حبوب، فيجب نزعها ألن الموعد إذا حلَّ(ويعني 
 واللفظة شائعة االستعمال فـي لهجـات        . الحشيش قطعل اً موسم يعد كما   .)ظهور الحبوب قد ولَّت   ل

 حتى الـسادس    بتمبرسمن  من العشرين    هحدد من   وهناك،  )5( بالمعنى نفسه  اليوممناطق اليمن   بعض  
   .)7(ه أول شهور القرانذكر أنو العفاري، عند وردتاللفظة بالمعنى نفسه و .)6( عشر من أكتوبر
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  ِترب
احبها إلى وقفيات، فتكـون إمـا مقبـرة، أو          حتي يحولها أص  قطع األراضي الزراعية ال   : }التِّرب{

لى مكة إلطعـام    ، أو يذهب بغاللها من الحبوب إ       أو ترميمها   المساجد ناء أسطح في ب يستعمل طينها   
  .)1(، بمعنى مقبرة)تُربه(وفي لهجات بعض مناطق اليمن اليوم تطلق لفظة . الحمام المقيم بها

  ِتلْم
 ،تَلَم{ الفعل   ويستعمل،  }َأتْلَام {واسم الجمع  .في تربة قطعة األرض الزراعية    ث   المحرا طُّخَ: }التِّلم{

: في المثـل  يقال  و .جعلها خُطوطاً :  أي ،األرض الزراعية بالمحراث  قطعة  ة   ترب قَّ شَ :بمعنى} ِيتِْلم
واليأس، كلما دنا الليـل     أن المزارع يصاب باإلحباط      (ويعني ،)2(}تَنَا ما تَلَمتُوه  ِل روح، لَي  روح اللَّي {

 ويقال في ).، خاصة في الفترات التي تزداد فيها األعمال الشاقة بعد عمله في األرضيكملوهو لما  
سـم  ا، و }تَاِلِمي{، و }تَاِلم{سم الفاعل   او .*}ال ابصرك اليهوِدي ِمحنَّى، ِاتِْلم وال ِتتْعنَّى      {: المثل أيضاً 

، }ِتلَام الْخُلَب، صلَاب الْمال{: في المثليقال و. }تَِليم{ و،}ِتالم{ رض، والمصدر لأل،}متْلُومه{المفعول 
 .)يعرضها للتلف  ، لينة لزجة  مشبعة بالماء ال تزال   أن حراثة تربة األرض الزراعية وهي        (ويعني

 لهجـات بعـض     فيو. }متَاِلم{، واسم الجمع    }المتْلَم{، و }التِّلَام{كما يطلق على موسم وضع البذور       
بعـضها   وفـي ،  )3( من مشتقاته بالمعنى نفسه    كثيرو ) تلم( الفعل    يشيع استعمال   اليمن اليوم  مناطق

في بعـضها بـالمعنى     ) المتلم(، و )التالم(كما يشيع استعمال لفظة      .)4(الماًبإبدال النون    )تَنَم: (يقال
وقـد   .)6(لهجات العربيـة اليـوم    بالمعنى نفسه في بعض ال    ) التلم(تستعمل لفظة   كما  . )5(أيضاًنفسه  

بالمعنى  )ملَتَ(ورد الفعل   كما  . )7(، بالمعنى نفسه عند صاحب كتاب نور المعارف       )تالم(وردت لفظة   
 بكـسر التـاء     )الـتِّلْم (وردت لفظـة    و. )9()متْلم( كذلك لفظة    .)8(الملك األشرف الرسولي  عند  نفسه  

واحد األتالم، وهي الشقوق التـي يـشقها   : تِّلْمال: "، ومما أورده بالمعنى نفسه عند نشوان  المضعف،
: قيل"و ،)11("مشَق الِكراب في األرض   : التَّلْم ":جاء المعاجم العربية،     بعض فيو. )10("الحراث للزرع 
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 كمـا وردت فـي بعـض    .)2(أتالم: والجمع  .)1("خط الحارث" و،"كل أخدود من من أخاديد األرض   
وقد نسبت اللفظـة فـي أكثـر         .)4(تُلُم: ، والجمع )3()ِتلَام(: ي وه )تَلْم(المعاجم صيغة أخرى للفظة     

الفعـل   أي لفظ مـن      فصاحة من ينكر   المعاجم أصحابناك من   وه. )5(اليمنأهل  المعاجم إلى لغة    
 ولـم   ،)6("التاء والالم والميم، ليس بأصل وال فيه كالم صحيح وال فصيح          : "فابن فارس يقول   ،)تلم(

معـرب،  : التِّالم: " فيقول  إال لفظة يعدها من المعرب،     )ت ل م  ( جذر   يرد ابن دريد في جمهرته من     
وفـي اللغـة     . العربيـة  الجذر قد أهمل في بعض المعاجم      هذا   ، كما أن  )7(" الذي يسمى التلميذ   وهو

حـارث،  : ، بمعنـى  )ַּתָּלם( :، خدد، حفر األخاديد، كما تستعمل لفظة      )ִּתֵּלם: (العبرية يستعمل الفعل  
من األلفـاظ   ،   المشار إليه   الزراعي بالمعنى ومشتقاته   )تَلَم( ويبدو أن الفعل     .)8( حفار األخاديد  مخدد،

  .  واللغة العبريةالزراعية الخاصة بأهل اليمن، وعنهم انتقلت إلى الفصحى

  هتَِنيِن
إذا سال دمعه    "،)الن فُ ننَّتَ( : يقال اليمن اليوم بعض مناطق   لهجات  وفي  . »زِنيِنه«: ينظر: }هالتَِّنيِن{

   .المطر الخفيف، مما اختصت به لهجة منطقة الدراسة:  ويبدو أن هذه اللفظة بمعنى.)9("من الدخان

  حرف الثاء
  بشَهثََ
،  المعـاجم العربيـة   بعضوفي.  قطعها بالمنجل عندمن حشائش   ك به قبضة اليد     ِسمما تُ : }الثَّبشَه{

 .)11("عِلقَه وأخذه : شَِبثَ الشيء "و،  )10("تَقَبض به : تَشَبث به، أي  اللزوم وشدة األخذ، و   : التَّشَبث" :جاء
 بـصورة    واألخذ القبضفي المعنى الدال على     لهجة منطقة الدراسة مع العربية الفصحى       وتشترك  

   . إال أن بين حرفي الثاء والشين في اللفظتين قلب مكاني.عامة
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  ثَبي
 بـالمعنى   )ثُبـةُ (ت بعض مناطق اليمن اليوم تستعمل لفظة        وفي لهجا  .تبن الذرة الرفيعة  : }الثَّبي{

في بعض اللهجـات اليمنيـة بـالمعنى      ) الثبة(في لهجة منطقة الدراسة، و    ) الثبي(ويبدو أن   .)1(نفسه
   .المشار إليه، من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن

  ِثريا
ي حساب المواقيت المتصلة بالزراعيـة عنـد        المستعملة ف » المعالم« اسم يطلق على أحد      :}الثِّريا{

 حـسابه مـن     ويبدءونالمزارعين، مدته أربعة عشر يوماً عند كثير من مزارعي منطقة الدراسة،            
 الموسم  مدة، ويبدأ به مزارعو منطقة الدراسة حساب         أي منتصف شهر ابريل    »نيسان«أوائل شهر   

 حـصادها فـي موسـم       حتـى  -يعةخاصة الذرة الرف  -الزراعي ابتداء من وضع بذور المحاصيل     
االستغاثة بمعلـم   (، ويعني   )2(}زلَّينفْ  ا الثِّريا معاِلم الصي   يا غَارتَاه ي  {: يقال في المثل  . »الصراب«

موعـد   اقترب وقد   -في فصل الصيف  وبداية موسم وضع البذور     آخر أهم مواسم األمطار     -الثريا  
يبـدأ  ) المعلـم ( هـذا    أثنـاء  وفي   .)ا تسقط األمطار بعد   ولم ، موسم وضع البذور   أ زمن وبد أفوله

المزارعون بوضع البذور للمحاصيل التي تحتاج إلى وقت أكثر من غيرها حتى تحصد، وخاصـة               
 بالمعنى  اللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم        و. محاصيل المناطق المرتفعة  

 مدةوهناك من ذكر أن      .)3(األيام من منطقة إلى أخرى    نفسه، لكن مع وجود تباين في الموعد وعدد         
وفـي منـاطق     ،)4( ثالثة عشر يوما، ابتداء من األول من مايو        في بعض مناطق اليمن    )المعلم(هذا  

وردت بالمعنى نفسه في أرجوزة العفاري، وقد ذكر        و. )5(أخرى سبعة أيام ابتداء من منتصف نيسان      
ويبدو أن اللفظة بـالمعنى واالسـتعمال    .)6( عند علماء الفلك قمرمن منازل ال   يقابل منزلة النطح     هأن

  . دون غيرهمالمشار إليه في اللهجات اليمنية، من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن

  ِثقَّال
  . )7(}الِفقَّال{: ينظر: }الثِّقَّال{

  ثَلْب
داية خروجهـا   عند ب ية من الحبوب،    الخال سنابل الذرة الرفيعة      اسم يطلق على   :}الثَّولَب{، و }الثَّلْب{

: فـي المثـل   يقال   و .}ثَولَِبي{، و }ثَلْبه {: الواحدة .بعدالذرة   ولما تظهر فيها حبوب      أكمامهامن بين   
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} عِتس انشْ،ِقربعض مناطق اليمن اليوم    لهجات  االستعمال في    واللفظة شائعة    .*} ِاشِْرفَ الثَّولَِبي  تَاع
ذهاب األسنان واألنياب من  بمعنى )الثِّلْب ( لفظة وردتلمعاجم العربية ا بعضوفي .)1(فسهنبالمعنى 
وتـشترك لهجـة منطقـة       .)3(َأثْالب:  والجمع ،)2(البشر أوالحيوانات   سواء عند  ،الشيخوخةالهرم و 

على الـذهاب والخلـو   المعنى الدال الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية، مع العربية الفصحى في        
   .المعاجم ذهاب األسنان واألنياب في وأ .في اللهجةحبوب الخلو السنابل من  بصورة عامة، سواء

  ثَلَاث
 اسم يطلق على أحد الشهور المستعملة في حساب المزارعين، باالعتماد على اقتران القمر :}الثَّلَاث{

، وهي الليلـة    يةمن أحد الشهور القمر   ويبدأ عند اقتران القمر بالثريا في الليلة الثالثة         . بنجوم الثريا 
الصيف األربعة فـي حـساب مزارعـي    ويعد هذا الشهر آخر شهور . التي ينسب إليها اسم الشهر    

 واألصناف التي تبذر في هذا الموسم ، الثاني لوضع البذور الرئيس، وفيه يبدأ الموسممنطقة الدراسة
كما تطلـق لفظـة     . السابقالموسم  أقل من األصناف التي تبذر في        هي األصناف التي تحتاج وقت    

واسمها منسوب إلـى    اسماً لصنف من أصناف الذرة الرفيعة البيضاء تبذر في هذا الشهر،            } ِثالِثِيه{
 بالمعنى  شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم       واللفظة  . موعد بذرها في هذا الشهر    

  مـن  تى الرابع والعـشرين    والعشرين من أبريل، ح    الثامنه ابتداء من    مدتوهناك من حدد    ،  )4(نفسه
 من الرابع عشر من مايو، حتى الثالـث مـن            الذي يبدأ  وذكر بعضهم أنه يوافق شهر أيار      .)5(مايو

 ويبدو أن استعمال هذه اللفظة اسماً لشهر .)7(كما وردت بالمعنى نفسه في أرجوزة العفاري. )6(يونيو
  .  دون غيرهم أهل اليمنباستعمالهانفرد باالعتماد على ظاهرة اقتران القمر بالثريا، هو مما 

  ثَلَتَّاعش
وهو اسم يطلق على أحد الشهور المستعملة في حساب المـزارعين،           ،   عشر ةثالثأي  : )8(}ثَلَتَّاعش{

 عشرة من   الثالثةويبدأ عند اقتران القمر بالثريا في الليلة        . باالعتماد على اقتران القمر بنجوم الثريا     
. منطقـة الالشتاء في حساب مزارعـي       من شهور    وهو.  ينسب إليها   وهي الليلة التي   ،شهر قمري 

 وهناك مـن حـدد   .  )9( بالمعنى نفسه  اليومواللفظة شائعة االستعمال في بعض لهجات مناطق اليمن         
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وذكر بعضهم أنه يوافق شـهر       .)1(الحادي عشر من ديسمبر، حتى السابع من يناير        من   ه ابتداء مدت
وقد وردت اللفظـة    . )2( عشر من ديسمبر، حتى الثالث عشر من يناير        كانون األول ابتداء من الرابع    

 ويبدو أن استعمال هذه اللفظة اسماً لشهر باالعتمـاد علـى            .)3(بالمعنى نفسه في أرجوزة العفاري    
  . في حياتهم الزراعية دون غيرهمأهل اليمن باستعمالهانفرد ظاهرة اقتران القمر بالثريا، هو مما 

  ِثويِلث
}ِلثالثِّوالزراعية المستعملة في حساب المواقيت المتصلة بالزراعـة عنـد          » لمامعال«اسم ألحد    :}ي

الذي يحـل   ،»الروابع« يسمىالذي » للمعلم«األربعة نجوم  الللنجم الثالث من    المزارعين، وهو اسم    
نهـا   من أهمية عنـدهم، إذ أ      ألوقاته ويخص المزارعون هذا النجم بتسمية منفردة لما         ،الخريف في

  برد في بعض األحيان،ط مع سقوة،تتصف بسقوط األمطار الغزيرة التي تصاحبها هبوب رياح قوي 
 كبيرة سواء على الزرع، أو على قطع األراضي الزراعية التي قد تـدمرها              اً أضرار يسببمما قد   
جاك {: في المثل يقال  و.  لهذا الموسم أكثر من غيره     يحرص المزارعون على االستعداد   ، لذا   السيول

 »المعلم« هذا   وقت ويختلف حساب    .*}الثُويِلثْ واللَّياِلي الِْمظِْلِمه، وانْتْ يا صاِحب الثَّوِر قَو القَاِدِمه        
أربعـين  » الروابـع « مدةمن يحسب : بصورة عامة، فمثالً  »الروابع «وقتبحسب اختالف حساب    

 سـبعة أيـام   مدته وعشرين يوماً، يحسب    ةست يجعلها ومن   ،عشرة أيام » الثويلث «مدةيوماً، يجعل   
واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق الـيمن اليـوم بـالمعنى              .مدةأي ربع ال  وهكذا،  

بالمعنى كما وردت اللفظة . )5( من الرابع والعشرين من أغسطسوهناك من حدد مدته ابتداء، )4(نفسه
، التي  )الروابع(م الثالث من النجوم األربعة المسماة       ، وقد ذكر أنه النج    )6(نفسه في أرجوزة العفاري   

بالمعنى المشار إليـه فـي      ) الثويلث(لفظة   ويبدو أن    .)7( عند الفلكيين  تقابل منزلتي الطرف والجبهة   
 باستعمالها فـي    اليمنيونالتي انفرد   ، من األلفاظ    لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية      

   .همحياتهم الزراعية دون غير

  ثَمره
 .من بداية ظهور سنابل الحبوب حتـى حـصادها         ، ثمار  من يحمله الزرع ما  : }الثَّاِمر{، و }الثَّمره{
، قبـل  المة المحاصيلجزم بستال   (يعني، و )8(}ِله ِوعا ِمن الْخَِريفْ لَي    ، ثَمره لَا تُقُلْ {: في المثل يقال  و

 رياح شديدة تقضي على      تصاحبها أمطار غزيرة  تسقط الخريف، إذ قد     مدةأن تنقضي آخر ليلة من      
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 هـا من بداية ظهور   على النباتات المزروعة      اللفظة كما تطلق  .)هروعات حتى في آخر ليلة من     المز
طلب الرحمـة    (، ويعني )1(}يا ِمنَمي الثَّاِمر ِبالماِطر   {: في المثل يقال  و . بصورة عامة  ادهاحتى حص 

 )الثَّمـرة  (ولفظة .}ثَمر{واسم الجمع    ).ينمو إال به  مكن للزرع أن     ي من اهللا بإنزال المطر، الذي ال     
الـسبئية ورد   نقوش  الوفي  . )2(شائعة االستعمال بالمعنى نفسه في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم         

 م ث(اسم الجمـع     كما ورد ،  "أثمر المحصول : " بمعنى ،متعد بالهاء ) هـ ث م ر   ( و )ر م ث(الفعل  
ثمـار،  : بمعنـى ) ث م ر (وردت لفظـة     وفي النقوش القتبانيـة      .)3(ثمار: ىبمعن )ر م ث أ( و ،)ر

: حـدة االو و ،)5(حمل الشجر : بمعنى،  )الثَّمر(  وردت لفظة  ،المعاجم العربية بعض  وفي  . )4(محاصيل
الذي قد بلـغ    " :الشجر: وفي بعضها ،  )7( للثمرة اًاسم: ها في بعض  )الثَّاِمر(  كما وردت لفظة   .)6(ثمرة

ماخرج : " وفي بعضها  .)9("أثمر وثَمر : إذا انتشر ورد الشجر أو النبت وعقد قيل       " و ،)8("مرأوان أن يث  
:  قوله تعالى   في التنزيل العزيز   جاءو .)11("أي كثير الثمر  : شجر ثَامر : "يقال في بعضها  و .)10("ثمره

}�
�87ُ�*ٍ
%
�َ< �ِ� �
4�ِ� ْ�.ُ6=ِ�> {)12(.   

  ثُِمن
ة الدراسـة، ويـساوي   المستعملة لكيل الحبوب في منطق   مكاييل  ال نوع من    اسم يطلق على  : }الثُِّمن{
واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق ،  ) لتر ماء تقريباً    منهما ملئ علبتين سعة الواحدة   (

  الـسبئية النقـوش وفـي   .)13(، لكن مع اختالف مقداره من مكان إلى آخر اليمن اليوم بالمعنى نفسه   
   .)14("مكيال حب: "نىع بم)ن م ث(: وردت لفظة

  ثَِني
وهي المرحلة التي تسقط فيها سـنتان        ،صغير األبقار واألغنام ونحوها   اسم لمرحلة يبلغها    : }الثَِّني{

أن تدريب الثـور علـى       ( ويعني ،}لَمد جدع وارحم ثَِني، ِواتْبع ربع     {: ويقال في المثل  . من أسنانه 
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 من أسنانه، وفي المرحلة الثانية وقد       ألولى لنموه قبل أن يلقي أي     حراثة األرض يبدأ من المراحل ا     
 زال  ال  ولكن بدون أن يشق عليه، ألنـه       ن يمكن أن يبدأ المزارع بالحراثة بصورة فعلية       يألقى سنت 

في حراثة الثور أن يعمل على  المزارع يستطيع، وعندما يبلغ مرحلة سقوط أربع من أسنانه       صغيراً
 .) ويستطيع تحمل مشقة حراثـة األرض      نه قد وصل إلى مرحلة اكتمال نموه       أل قلقبدون  األرض  

بعـض  في  كذلك  و .)1( بالمعنى نفسه  مناطق اليمن اليوم  بعض   االستعمال في لهجات     واللفظة شائعة 
  .)2(المعاجم العربية

  ِمثَانَه
وتكرار . »يشالرق«ما بين قصب الذرة الذي يسمى       شق  تكرار  تطلق اللفظة على عملية     : }الِمثَانَه{

، وردت  المعـاجم العربيـة   بعض  وفي   . أكثر بمزروعاتهأراد االعتناء   هذا العمل يقتصر على من      
 )المثَـاِني ( كمـا وردت لفظـة       .)3("ما قُرئ من الكتاب وكُرر مرة بعد مرة       : "بمعنى )المثْنَاة(لفظة  

        {: ه تعـالى  ورد قول وفي التنزيل العزيز    . )4("ما ثُنِّي منه مرة بعد مرة     : "بمعنى� �!4:�ً �ـ 
�?َ 0ـ 
4�ـ&َ@A 42َـBَ�
�

    
C&ِـD
:�ْ� 
EA4%ُـBْ��
� FGِ�َH
أنهن فاتحة الكتاب وأنهن يثنين في كل "، )المثاني)، وقد جاء في تفسير لفظة       5((}�ْ��
   بالمعنى المشار إليـه،    }الِمثَانَه {لفظةفي   وتشترك لهجة منطقة الدراسة    .)6("عركعة مكتوبة أو تطو  

  . بصورة عامةتكرار عمل ونحوه أكثر من مرةعلى المعنى الدال ربية الفصحى في مع الع

  مثِْني
خط المحراث الذي تكون فتحته واسعة وعريضة عند عملية شق تربة األرض بين نباتات : }المثِْني{

لغائر خط ا ال، وذلك من أجل تسهيل األعمال التي يقوم بها المزارع في            »الرِقيْش«الذرة التي تسمى    
  .  الذي شُق بين قصب الذرة، كذلك من أجل االحتفاظ بأكبر قدر من مياه األمطار مدة أطول

  ابهثَّ
كما جاء  –أحد المواسم الزراعية يحل موعده في أثناء مدة الصيف، ويبدأ           اسم يطلق على    : }الثَّابه{

، أي بعـد    بريـل أشهر   يحل في الذي  » معلم الكثب  «مدةبعد نهاية    -عن مزارعي منطقة الدراسة   
الثَّابه، لَا لَك ولَـا      معاِلم{: يقال في المثل  و .الموسم األول لوضع بذور الذرة الرفيعية، أو في أثنائه        

بعد وضع بذور الذرة الرفيعة، يعـرض       التي تسقط    الثابة   موسممعالم   أمطارأن   (يعنيو،  )7(}ِللدابه
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يقال في المثل   و ). ال تصلح أن تكون علفاً للحيوانات      يستفاد من محاصيلها، كما    فال ،النباتات للتلف 
 مزارعـي منطقـة     ا مدة هذا الموسم فغير معروفة لـدى        أم .} الثَّابه، لَا لَك ولَا ِللدابه     مطَر{: أيضاً

التي حفظتها لكن بدون حفظ داللـة معناهـا         الدراسة، إذ أن اللفظة لم تعد مستعملة إال في األمثال           
زراعي، يمكـن   » معلم«الل المثل األول الذي يشير إلى أن مدته تستمر ألكثر من            لكن من خ  ،  بدقة

وفـي  ). الصراب{أو،  }عالنال {يماثل في مدته بعض المواسم الزراعية مثل      استنتاج أن هذا الموسم     
علي موسم بذر الذرة الرفيعة فـي بعـض         ،  ، بالتاء )التَّابه (تطلق لفظة  مناطق اليمن بعض  لهجات  

 وقد ذكـر البحـر      .)1( أبريل الحادي والعشرين من  من  ومدته ثالثة أيام ابتداء     مرتفعة،  األراضي ال 
 وفي النقـوش الـسبئية   .)2( اسم لشهر حميري يقابل شهر نيسان،)ذو النابة(أن  النعامي في قصيدته  

  أن هذا الشهر قد     بعضهم ذكرو .)3(نيسان/ بريلإ، اسماً لشهر يقابل شهر      )ث ب ت ن   (وردت لفظة   
فـي قـصيدة البحـر      ) ذو النابة ( ومن المرجح أن     .)4( المتأخرة مرحلةمل في مملكة سبأ في ال     استع

ـ   النعامي  ويبدو أن   ، بالمعنى نفسه   اليمنية القديمة  التي وردت في النقوش   ) ذو الثابة  ( هي تصحيف ل
بأهـل  بالمعنى المشار إليه في لهجة منطقة الدراسة، هي من األلفاظ الزراعية الخاصة             هذه اللفظة   

 كما يرجح أنها استعملت قديماً اسماً لشهر، ثم توقف استعمالها بالمعنى السابق،             .اليمن قديماً وحديثاً  
ة لدى المزارعين اسماً لموسم زراعي يوافق موعد الشهر الذي كانت تطلق عليه             للكنها بقيت مستعم  

التي ) الن، دثي، صراب،  ع: (قديماً، واألمر نفسه هو ما حصل أللفاظ تطلق اليوم على مواسم مثل           
 اللفظـة  مواسم زراعية، غيـر أن    لكانت مستعملة اسماء لشهور في اليمن قديماً وهي اآلن اسماء           

     .  اندثرت في كثير من اللهجات اليمنية، بينما بقيت األخرى شائعة االستعمال على ألسنة اليمنيين

  رثَو
نَخْـس  {: في المثل يقال  و . على حراثة األرض   راًد ويصبح قا   عندما يكتمل نموه   ذكر البقر : }رالثَّو{

يقود الثور أثناء الحراثة، يكون عونـاً للثـور         التعامل الجيد لمن    أن   (ويعني ،)5(} ِينْفَع الثَّور  ،الْبتُوْل
لهجات  بالمعنى نفسه في   واللفظة شائعة    .}ِرهِثي{، و }َأثْوار {الجمعواسم   ).حراثةالأثناء تحمله مشقة    

، )8(اللهجات العربية بعض  كذلك في   شائعة  هي  و. )7()رثُو: (يقال وفي بعضها ،  )6(اليوممناطق اليمن   
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بالمعنى نفسه، عند صاحب كتـاب نـور   ) ثيرة(وردت لفظة  وقد .)1(بالتاء) تَور(وفي بعضها يقال   
 عنـد الملـك األشـرف       بـالمعنى نفـسه   ) ثيرة(و) أثوار(  الجمع تاوردت صيغ كما  . )2(المعارف
 بمعنـى   ،)ر و ث أ(لجمع  ااسم   و ،)ر ث(و )ر و ث( االسم السبئية ورد  النقوشوفي   ،)3(الرسولي

فـي  نفـسه    اللفظة بـالمعنى     جاءتوقد  . )5( بالمعنى نفسه  كما وردت في النقوش القتبانية     .)4(الثور
ـ  ،، وِثيـران  )8(، وِثيرة )7(َأثْوار:  عدة صيغ للجمع مثل    فيهاوقد وردت    ،)6(المعاجم العربية  ةوِثي9(ر( ،

تشترك بالمعنى نفسه   ) ثور(واالسم   .)10("ِثيرة، هو الكالم األعلى    " :وجاء في بعضها أن اسم الجمع     
 ت(األوغاريتية وفي ، )ر وش ( األكدية"ففي ..)11()ֹשֹור: (العبريةففي اللغات السامية،   فيه كثير من    

ـ    (كما يرد    .)12(")ر و س( ، وفي الحبشية  )ثَورا(السريانية  وفي  ،  )ر فـي اآلراميـة    ) ش و ر هـ
 من األصل   مما بقي هي  ومن الواضح أن هذه اللفظة بالمعنى المشار إليه          .)13(أبقار، ثيران : بمعنى

الرغم مما طرأ عليها من تغيرات في صـوت الثـاء، أو              بين أغلب اللغات على    السامي المشترك 
  . تغيرات في البنية

  ثَور
الزراعية المستعملة في حساب المواقيت المتصلة بالزراعية       » معالمال«اسم يطلق على أحد     : }الثَّور{

» معالمال« وهو أحد    ،منطقة الدراسة مدته أربعة عشر يوما عند كثير من مزارعي         عند المزارعين،   
 كمـا يعـد أحـد       ، الرئيس  الموسم الزراعي  مدة الزراعية التي يعتمد عليها المزارعون في حساب      

التي تصاحبها سقوط أمطار أحياناً، ومثـل       وب الرياح الشديدة،     بهب مدته  وتتصف  . »الجحرمعالم  «
أن (، ويعنـي    }ر، ولَا مطَروه  ِريح الثَّو {: يقال في المثل  و.  غالباً  بالزرع مضرة تكونهذه األمطار   

 الذي يؤدي سقوطه في هذا الوقـت       أفضل من سقوط المطر      إال أنها رغم شدتها    ،رياح معلم الثور  

                                                 
1  - Proverbes et Dictons Syro-Libanais, Michel Feghali, s, 454. 

  .373، ص1، ج...�Cر ا���4رف - 2
3 - 9�eا�� kE� 177ص،...آ'�ب.  
4 - ��ون: �5?Lن و��+'�  .152، صا��V<4 ا�+���، 

5  - Lexicon of Inscriptional Qatabanian, Ricks, p, .189  
�اه�����ي، ج - 6B، ج . 232، ص8آ'����ب ا������4، ا������در ����، 2ا������Oح، ا�>����ه�ي، ج. 469، ص1!�;����ة ا�9���xE، ا

��+�ن ا��4�ب، ا�� �5?��ر،        . 904، ص ���C ،2ان، ج   ...z��7 ا���E4م   . 190، ا� )�رس، ص   ...ا��/���z. 606ص
�وز ��دي، ص. 522، ص6ج�Bا� ،r337ا�/���س ا����.  

. 909، ص���C ،2ان، ج ...z�7 ا���E4م  . 190، ا� )�رس، ص   ...ا��/���z. 469، ص 1!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج     - 7
�وز ��دي، ص. 522، ص�6+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج�Bا� ،r337ا�/���س ا����.  

، ���6+�ن ا���4�ب، ا��� �5?���ر، ج  . 606، ص2ا�����Oح، ا�>���ه�ي، ج . 469، ص1 !�;���ة ا�9��xE، ا��� در����، ج  - 8
�337�وز ��دي، صا�/���س ا����r، ا�B. 522ص.  

، �����C ،2ان، ج...z����7 ا�����E4م. 606، ص2ا������Oح، ا�>����ه�ي، ج. 469، ص1!�;����ة ا�9���xE، ا���� در�����، ج  - 9
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موسماً لوضع بعض البـذور مثـل       » المعلم«كما يعد هذا     ). تفتك بالزرع  عيةآفات زرا إلى ظهور   
واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض منـاطق         .، نسبة إليه  }ثَوري{ وتسمى بـ    الذرة الشامية، 

ـ بعض المناطق   ومزارعو   .)1(اليمن اليوم بالمعنى نفسه    . )2(ثني عـشر يومـا    ا» الثور«يحسبون ل
 وقد وردت اللفظـة فـي       .)3( التاسع من يونيو  ثالثة عشر يوما، ابتداء من      ته  مد أن   وهناك من ذكر  

 عند علمـاء    تقابله منزلة الدبران  و ،)معالم الجحر (ثاني  ، وذكر أنه    أرجوزة العفاري بالمعنى نفسه   
. )5(السابع عشر مـن يوليـو      ابتداء من    لمدته، وقد حدد محقق األرجوزة األيام الثالثة عشر         )4(الفلك
ويبـدو أن هـذه      .)6( لبرج من بروج السماء    اً اسم )الثور( المعاجم العربية وردت لفظة      ض بع وفي

  في لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنيـة، مـن األلفـاظ             بالمعنى المشار إليه  اللفظة  
  .رهمبأهل اليمن دون غي  الخاصةالزراعية

  حرف الجيم
  جاِبِري

. }الجاِبِريـه { واسم الجمـع  : مكتمل النمو من ثيران حراثة األرض  البنية، ما كان قوي  : }الجاِبرِِي{
أن حراثة األرض باسـتعمال      (ويعني،  )7(}ِبتِْله علَى الجاِبِريه، ولَا ِمراشَاةَ اَلَاعجال     {: يقال في المثل  
 .)تعلـيم تدريب واستعمال ثيران صغيرة تحتاج إلى  أجدى من على الحراثة، المدربة  الثيران القوية   

المعـاجم  بعـض   وفي  . )8()جبر (:لق على ثيران الحراثة   يطمناطق اليمن اليوم    بعض  وفي لهجات   
، بمعاٍن تدل على العظمة والقوة ونحو ذلك       ،ونحو ذلك ) الجبارة،  الجبار( العربية وردت ألفاظ مثل   

. )9("واالستقامةالجيم والباء والراء أصل واحد، وهو جنس من العظمة والعلو            ":ذكر ابن فارس أن   
العظيم القوي  "الجبارو،  )11("أي طويل : فرس جبار "و،  )10("ناقة جبارة، أي عظيمة    ":وجاء في بعضها  

، )ִּגַּבר(وفي اللغة العبرية يستعمل الفعـل       . )12("رجل جبار، إذا كان طويالً عظيما قوياً      "، و "الطويل
 وفي األكدية تستعمل ألفـاظ      .)13(قوي، شديد، شجاع  : ، بمعنى )ְּגַבְרָתז: (فظةولقوى، شدد،   : بمعنى
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وتشترك . )2(في اآلرامية بالمعنى نفسه) ج ب ر( وتستعمل لفظة   .)1(قوي: بمعنى) جبر، جبار : (مثل
القـوة    علـى  المعنى الـدال  في    وبعض اللغات السامية   لهجة منطقة الدراسة مع العربية الفصحى     

      .والعظمة بصورة عامة

  هجبِرِي
  .نوع من أنواع الذرة الرفيعة البيضاءاسم يطلق على : }الجبِرِيه{

  جحر
 تقريباً، ابتداء من أوائل شـهر        أو أقل  شهرينتستغرق حوالى    زمنية   مدةاسم يطلق على    : }الجحر{

 ِمن جحـر    دلَا بِ {يقال في المثل    و .الخريفو الصيف   مدتي طس وتتو  أواخر شهر يوليو،   حتىيونيو  
، حتى لـو  مدةأنه ال بد من ارتفاع درجة الحرارة في هذه ال         (، ويعني   )3(}هرين، لَو ِتلْتَِق البحرين   الشَّ

 لم تتوقف األمطار عن السقوط، والمراد بالبحرين، الصيف والخريف المتـصفة بكثـرة األمطـار              
الثور، «: جعلون لها في الزراعية،» المعالم« على   مدة ويعتمد المزارعون في تحديد هذه ال      ).الغزيرة

ـ .  لكل منهاً أربعة عشر يوما   بحساب،  »والظلم، وعلب   »معلمـين « زمـن  »الظلـم «ويحسبون لـ
، »الظلـم الثـاني   «اآلخـر ، والنـصف    »الظم األول  «مدتهزراعيين، وبعضهم يطلق على نصف      

التي قد يصل ارتفاعها في بعض      ،  الحرارة بارتفاع في درجة     بصورة عامة » الجحر«وتتصف مدة   
يقـال  و .يصاحب ذلك صحو وجفاف في أغلب األحيان       التسبب بأضرار للمزروعات،  إلى  األحيان  
أن أشد أوقات الجحر على الزرع هي آخرها، وهـي          (، ويعني   }ما جحِر ِالَّا جحِر عِلب    {: في المثل 

 هـي » علـب «عد نهاية   تو. )وقت معلم علب التي تصل درجة الحرارة فيها إلى أقصى ارتفاع لها           
لَا {: يقال في المثل  ،  »سهيل «أيام، ابتداء من بداية حلول      يأتي الخريف  ا، وبعده »الجحر «مدةنهاية  

أن سقوط األمطار عند حلول معلم (، ويعني )4(}جود ِسهيْل ِفهو ِمن الْخَِريفْ، ِولَا فَتَر ِفهو ِمن الْجحر
 معلم سهيل امتداداً    مدةا إذا لم يحدث ذلك فتعد        الجحر ودخول الخريف، أم    مدةسهيل، يعني أنقضاء    

 ويشيع استعمال الفعـل   ). التي قبلها، حتى وإن انقضت بصورة فعلية       الحر والجفاف  المتصفة ب  للمدة
لَـا ِجحـرتْ    { :في المثـل  يقال   و .}ِجحرت{ واألر ض ،  مدةهذه ال  مرت عليه    ، إذا الزرع ،}ِجِحر{

يقال  و.}مجحور{، واسم المفعول *}ِلمتْ، ِتجارها ِنِدمت، وابتَالَها ِغِنمت   وِظِلمتْ، ِوِمن جحِر عِلب سِ    
 ةال تكـون ثمـاره جيـد      أن الزرع    (يعنيو،  }رر، ِوما ولَِد ِالَّا مقْهو    ما زرِع ِالَّا مجحو   {: في المثل 
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الـصبي ال   كذلك   ،عليه اطقسه أةشدة وط  بما تتصف به من    الجحر   أيام إال إذا مرت عليه      ،ووفيرة
شـائعة  ) الجحـر (ولفظـة   ). الحيـاة صعوبات عركتهيكون رجالً يعتمد عليه في المستقبل إال إذا  

علـى فـصل    تطلق   في بعضها و ،)1(  بالمعنى نفسه  مناطق اليمن اليوم  بعض  االستعمال في لهجات    
وفـي بعـض     .)3(ة يوليو يبنها يونيو، وتنتهي    ببداية الجحر تبدأ    مدة أن   وهناك من ذكر   .)2(الصيف

تسعة أيـام مـن طلـوع        -الزراعية) المعالم(باالعتماد على   -) الجحر( أيام تُحسبمناطق اليمن   
 وقـد وردت   .)4(ابتداء من األول من يونيو، حتى الثالثين من يوليـو      ) العلب(، حتى نهاية    )الكيمة(

) الظلـم ( حتى نهاية    ،)كامة ( طلوع حدده من بداية   الذي   في أرجوزة العفاري  المعنى نفسه   ب اللفظة
كتـاب نـور    عنـد صـاحب     وردت بالمعنى نفسه    و. )5 (الذي يقابل منزلة الهنعة من منازل القمر      

الجيم والحاء والراء أصل يدل على ضيق الـشيء         ": المعاجم العربية، جاء  بعض  وفي   .)6(المعارف
: نجوم الشتاء : "َأجحرت" و ،)9("طرهلم يصبنا م  " : أو ،)8("لم يصبك مطره  : جحر الربيع  "، و )7("والشدة

لجحـرة،  ا: وردت لفظـة  كما  ،  )11("دخلوا في القحط  : ، والقوم لم تمطر : النجوم" و ،)10("إذا لم تمطر  
شترك لهجة  تو .)14("السنة المجدبة القليلة المطر   "، و )13("السنة الشديدة "، و )12("الشدة والضيق : "بمعنى

 للداللـة علـى    يستعملوبعض مشتقاته،   ) جحر( أن الفعل     في ،مع العربية الفصحى  منطقة الدراسة   
 لكن لهجة منطقة الدراسة وغيرها مـن     ، بصورة عامة  الجفاف والشدة وانحباس األمطار ونحو ذلك     

 بالشدة والجفاف    زمنية معينة تتصف   مدةللداللة على   ) الجحر(نفرد باستعمال لفظة    تاللهجات اليمنية   
  .بصورة خاصة

.دجم  
}دجنشئه المزارعون من األحجار حاجزاسم يطلق على  :}المها وتغطيتها الصغيرة يمن خالل رص 

ندما يكون أحد   ن، وذلك ع   جزأي إلىاألرض الزراعية التي يقسمها     يمتد بين طرفي قطعة     ، و بالتراب
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جزئهـا   حتى ال ينساب إلى      المرتفع جزئها في   المياه حجز   والغرض منه  ،جزأيها أعلى من اآلخر   
: بمعنـى  )الجـد ( :، جاء  المعاجم العربية   بعض وفي .في جزء دون آخر    فيتركز الرواء    المنخفض

 ،)3("قطعتـه : جددت الشيء أجده بالضم جـداً     " و ،)2(جد الشيء يجده جداً، إذا قطعه     : "يقال ،)1(القطع
 ،)4("رافهـا أط مكان القطع مـن      :جدةُ المزادة ": وجاء أيضاً ،  " مقطوع :مجدود وجِديد، أي  "الشيء  و
جادة الطريق سميت جادة    "، و "عالمته: طريقته، وجدتُه : جدةُ كل شيء  "، و "الخُطَطُ والطُرق : الجدد"و

2
$I     {: قال تعالى وفي التنزيل العزيز     . )5("الجواد: ألنها خطة مستقيمة ملحوبة وجمعها     ��ِ "ـ� 

�ِـ�
 �J�ِْ!ـ� 
   I% 
K��ـ4� IL&كما يقال للخطة    .)7("الِخطط والطرائق : "بأنهاية   في هذه اآل   )الجدد(وجاء في تفسير    ،  )6(}�ِـ

ـ ":  للزبير جاء فيه   ثٌيحدوجاء في اللسان    . )8(جدة: التي في ظهر الحمار    لى اهللا عليـه  أن النبي ص
زرعـة  ة، وهو ما وقـع حـول الم     ناهي ههنا المس  : ، قال داحبس الماء حتى يبلغ الج    : وسلم قال له  

قطع، قص، قطف، كما تستعمل لفظة      : ، بمعنى )ָּגַדד: (وفي اللغة العبرية يستعمل الفعل     .)9("كالجدار
قطع بآلـة  : في األكدية يعني ) جداد(والفعل  .)10(شاطئ، ساحل، ضفة، حافة الصحن    : ، بمعنى )ָּגָדה(

 وردمـا   بعض   ه، مع بالمعنى المشار إلي  ) المجد(لفظة   لهجة منطقة الدراسة في      وتشترك .)11(حادة
 :على المعنى الدال    ومشتقاته، في ) جد(من الفعل   وبعض اللغات السامية    المعاجم العربية   بعض  في  

في اللهجة خطُ   ) المجد( ألن   ، في بعض ما جاء من معنى في المعاجم         كذلك الخط   والفصل، القطع،
استعماالً خاصاً  اللفظة  ال  واللهجة تنفرد باستعم  ،  جزأينيقطع قطعة األرض الزراعية ويفصلها إلى       

  .  فقطبالزراعة

  جدع
األبقـار واألغنـام    بعض الحيوانات مثل    صغار  اسم يطلق على مرحلة من مراحل نمو        : }الجدع{

 لمثـل هـذه   النمـو أولى مراحـل  وتعد ، اأي من أسنانه  وهي المرحلة التي تسبق سقوط       ،ونحوها
شائعة االسـتعمال فـي     واللفظة   .*}رحم ثَِني، ِواتْبع ربع   لَمد جدع وا  {:  ويقال في المثل   .الحيوانات

 لفظـة   وردت ، المعـاجم العربيـة     بعض وفي .)12( بالمعنى نفسه  اليمن اليوم   مناطق بعضلهجات  

                                                 
1 - z���/رس، ص...ا���( ��وز ��دي، صا�/���س ا����r، . 194، ا�B260ا�.  
  .70، ص1!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 2
  .454، ص2ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج  - 3
4 - z���/رس، ص...ا���( �  .195، ا
  .561، ص�7+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 5
6 - 9�� ،�  .�Y :27رة )�[
�ي، ج...ا�:��ف - 7�P�A631، ص3، ا�..  
  .195، ا� )�رس، ص...ا��/���z. 453، ص2ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج. 507، ص1!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 8
  .565، ص�7+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 9

  .94ص، �a!��ن، �!��ن���a aس - 10
�ون، ص- 11Lن و����EY ����  .170 ا��V<4 اHآ�ي، 
12 - 9��  .68 صا���cN �� أ��Zل ��)c، ا�aeP�، . 181 ص،ا��+�V<4�... ،�5 ا����EKOت ا�Aرا
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، وجاء في ترتيب مراحل العمر لمثل هذه الحيوانات         )1( بالمعنى نفسه  ، الدال عن بالذال بدالً    )الجذَع(
تشترك لهجة منطقة الدراسة    و .)2("سداع، ثم س  ب، ثم ر  يِنجذّع، ثم ثَ  : "سنانباالعتماد على سقوط األ   

في اللهجـة،   ) الدال(ة والداللة معاً، إال أن حرف       نييرها من اللهجات اليمنية مع الفصحى في الب       غو
  .في الفصحى) الذال(يقابله حرف 

  جدل
واللفظة في لهجات بعـض     .  الواسعة من قطع األراضي الزراعية   ضرب  اسم يطلق على    : }الجدل{

المعاجم العربيـة، وردت    بعض  وفي  . )3(بضم الجيم بالمعنى نفسه   ) الجدلة(مناطق اليمن اليوم تلفظ     
األرض، وهـي   "و،  )5("األرض ذات الرمل الرقيق   "و ،)4(األرض:  بمعنى في بعضها ) الجدالَة(: لفظة

: وفي اللغة العبرية تستعمل لفظة .)7("ل دقيقأرض ذات رم: هي: األرض لشدتها، وقيل "و ،)6("صلبة
بالمعنى المشار  ) الجدل( وتشترك لهجة منطقة الدراسة في       .)8(كبير، عظيم، ضخم  : ، بمعنى )ָּגדֹול(

إليه مع العربية الفصحى في إطالقها على نوع من األرض، لكنها تشترك بصورة أكثر دقة مع ما                 
  .شيء الكبير أو الضخم بصورة عامةجاء في اللغة العبرية في الداللة على ال

  ِجدِمي
 بيضاء بقدر إبهام اليد تقـضي       دودةوهي   ، التي تفتك بالمزروعات    من اآلفات الزراعية   :}الِجدِمي{

 في  تظهروغالبا ما     .أوراق الزرع جميع ما تقع عليه من أصناف المزروعات من خالل أكل           على  
 وفي .)9( بالمعنى نفسه   اليمن اليوم   لهجات بعض مناطق   شائعة االستعمال في  واللفظة  . »الجحر« أيام

، وفـي   )10(قضم باألسنان  ت للقضمة التي ) الِجدمة: (، ويقال بمعنى العض ) الجدم(بعضها تشيع لفظة    
بمعنى قطعة صغيرة مـن     ) جوديم(و) جودم (وفي أخرى  قطع وقضم،    :بمعنى) ِجِدم: ( يقال بعضها
وفي النقوش   .)12(نفسه  بالمعنى كتاب نور المعارف  عند صاحب   ) مالجد(وقد وردت لفظة    . )11(الخبز

، ورد  المعاجم العربية بعض  وفي   .)13("جذام، إصابة بجذام  : "بمعنى) م ت ج د  (السبئية وردت لفظة    

                                                 
 .266، ص2ا��MO��P، ا��� t����Y، ج .207، ا��� )���رس، ص...ا��/�����z .1194، ص3ا�����Oح، ا�>���ه�ي، ج - 1

�وز ��دي، ص .652، ص�7+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج�Bا� ،r652ا�/���س ا����.  
  .266، ص2ا��MOP، ا� t��Y، ج - 2
3 - Vاه��  .320، ص�;>9 و��ب، ���* ا
  1028، ص��C ،2ان، ج...z ا��E4م�7 .1653، 4ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 4
  .502، ص1!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 5
6 - z���/رس، ص...ا���( �  .206، ا
  .570، ص�7+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 7
  .94ص، �a!��ن، �!��ن���a aس - 8
9 - 9��  .306، ص، ا�54+�...ا��V��4 ا�Aرا

10 - �  s� ،128ر��C�، ص...ا��V<4 ا��� :�5�5?
11  -  Jemeinitische W×rter, AL-selwi, s, 58. 
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بالذال، وكثير من مشتقاته، بمعاٍن تدور حول القطع ونحو ذلك بصورة عامة، وممـا              ) جذَم(الفعل  
، )1("مصدر األجذم وهو الذي ذهبت أصـابع كفيـه  : سرعة القطع، والجذَم  : الجذْم: "جاء في بعضها  

، "ما بقي بعد الحـصد    : الجذَامة من الزرع  "و،  )2("ِجذَم: القطعة من الحبل وغيره، والجمع    : الِجذْمة"و
 واحد  الجيم والذال والميم أصل   : "وذكر ابن فارس أن   . )3("قطعته، فهو جِذيم  : جذّمتُ الشيء جذْماً  "و

 لفظـة   وتطلـق . قطع، بتر، قص  : ، بمعنى )ָּגַדם: (وفي اللغة العبرية يستعمل الفعل     .)4("وهو القطع 
 وتستعمل لفظـة    .)6(قص الشعر أو اللحية   : في األكدية يعني  ) جدام(و .)5 (مقطوع اليد : على،  )ִּגֵּדם(
، أو مـا    منطقة الدراسة في لهجة   ) الجدمي(ويبدو أن لفظة     .)7( ممزق :بمعنىفي الحبشية   ) جدامت(

 قد جـاءت مـن      ورد من ألفاظ في اللهجات اليمنية قديماً وحديثاً، كذلك في بعض اللغات السامية،            
في العربية الفصحى، أذ أن جميعها يدل على القطـع ونحـوه            ) جذم (ل، كذلك من الفع   )جدم(الفعل  

 أنه كما يبدوي المشترك، هذه األلفاظ هي مما بقي من األصل السام    ومن المرجح أن     بصورة عامة، 
، اليمنيينعلى األصل على ألسنة لدال تحول في العربية الفصحى إلى الذال، بينما بقي ا طرأ على قد

  .الدالصوت في الحفاظ على مع اللهجات اليمنية يؤيد ذلك اشتراك بعض اللغات السامية 

  جِدين
- الجزء البارز الموازي لخط نموهـا،         شق  عملية  مكان نمو زرع الذرة بعد     يطلق على : }الجِدين{
 وما شُقَّ  وجرف تربته إلى مكان نمو زرع الذرة ليصبح هو الجزء البارز،             -»الرقيش «ند عملية ع

 كما تطلق على الجزء البـارز غيـر       . *}ن اَب، والشَّغْوه صلَب   الجِدي {: ويقال في المثل   .هو الغائر 
لهجات بعـض منـاطق     وفي   .سمق ال يسمى بهذا اال    المزروع قبل شقه في بعض األحيان، فإذا ش       

، كما يقال   )8( على الفاصل بين كل شقين مزروعين ذرة       )جدن(: أو ،)جنْدين( لفظة    تطلق اليمن اليوم 
ويبدو أن اللفظة بالمعنى المشار إليه في لهجة منطقة الدراسة وغيرهـا مـن               .)9()جنواد(أو  ) جند(

  .راعية الخاصة بأهل اليمناللهجات اليمنية هي من األلفاظ الز

  ِجرِبه
 بسعة مـساحتها    تتصف الزراعية،   األرضضرب من قطع    اسم يطلق على    : }الِجربه{ و ،}الِجرِبه{

أن قطعـة األرض الزراعيـة       (:ويعني ،}ِجربه ولَا اَلْفْ زهبه   {: في المثل يقال  و .وخصوبة تربتها 

                                                 
�اه��ي، ج - 1B96، ص6آ'�ب ا���4، ا�.  
  .510، ص1!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 2
  .1884، ص5ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 3
4 - z���/208، ص...ا��.  
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أفضل مـن كثيـر مـن القطـع         المحاصيل أكثر و  ، يكون انتاجها من     الخصبةذات التربة   الواسعة  
ـ     {:المثليقال في   و. }ِجرب{واسم الجمع   . )في المدرجات الصغيرة   ، )1(}ساننَيسان خَلِّي الِْجرَب ِطي

قطع األراضـي الزراعيـة كالطـسوت        جعل    قد أمطارهالمتصف بغزارة    أن شهر نيسان   (ويعني
، )2( بـالمعنى نفـسه   اليمن اليوم بعض مناطق   في لهجات    االستعمالشائعة  واللفظة  . }الممتلئة بالماء 

بمعنى ) الجربة( لفظة  وقد وردت.)3(حقل: بمعنى) جرب: ( يقالبعض اللهجات اليمنية األخرىوفي 
بنى الحقول على   : "، بمعنى )ب ر ج( ورد الفعل    السبئية  النقوش  وفي .)4( عند الهمداني  قطعة أرض 

المعاجم العربيـة، وردت    بعض  وفي  .)6(أنشأ حقوالً : بانية بمعنى النقوش القت  وفي   .)5("رجاتهيئة مد 
القطعـة مـن األرض     "و،  )8("المزرعـة "و،  )7("القراح الذي يزرع فيه   ": منها بمعان   )الِجربة(لفظة  

البقعـة الحـسنة    " و ،"كل أرض أصلحت لـزرع أو غـرس       "و،  "القَراح من األرض  "و ،)9("الزراعية
والفعـل  ) جروب(والجمع  ) جربة(وهناك من يرى أن االسم المفرد        .)11(ِجرب:  والجمع ،)10("النَّبات

وهي الحجارة الكبيرة المستعملة في البنـاء، أي أن         ) جروب(و) جرب(مأخوذة من االسم    ) جرب(
أي الحجـارة   ) الجروب(قطعة األرض الزراعية الواسعة المحوطة بجدار مبني من         : تعني) جربة(

   .)12(الخاصة بأهل اليمن قديماً وحديثاُ األلفاظالكبيرة، وهي من 

  جرجره
  ومنحـدرات   من أراضي غير زراعية    ألراضي الزراعية أو خزانات المياه    يحيط با ما  : }الجرجره{

 األراضي  لسقي  مهمة روافدوتعد   ،السيول عند سقوط األمطار    التي تشكلها    مجاري المياه تكثر فيها   
كل مكـان   : الجارور ": المعاجم العربية، جاء    بعض وفي. رامطأل ا بمياه الخزانات   وتزويدالزراعية  

 :في بعض المعاجم بمعنـى    ) الجارور(كما وردت لفظة    ،  )13("ء من عٍل وهو في سفْل     اينحط إليه الم  
                                                 

1 - ���EL :�و�����K5� 9��<;� ���( c/��9 ا��را9��Y  .  وه��� ا���K+� ���� أوا��C� ا����4Kم )[�c���!)9��Y : [���+�ن. !u��4 أو ���ّ�
9x�O ا����� أو ا��`�رع، )�/�ل   اY'��4ل ا  u4Bاء آ�ن ا��Y ،9E4وف ا���pي ��  �L%ا u'4� u4( uء )� آ��� :
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 ���C ،�349، صا��4ذ�.E���� �C+~ إ��* �;>��ت ا����� )�� ا��4>���ت        . 112� � زا���، أ��ر����]، ص   أ�:�م 
�9، ا��eP)�، ص�  .27ا�4
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 المعنى الدال وتشترك لهجة منطقة الدراسة مع العربية الفصحى في   . )1("السيل فيتخذه نهراً   نهر يشقه 
  . ري فيه الماء يج الذيمكانالعلى 

  جراد
 وهي حشرة بقدر أصبع اليد، تعيش في مجموعات  بالمزروعات،من الحشرات التي تفتك      :}الجراد{

ِاتِْلم علَى ِريشَ الْجـراد،     {: في المثل يقال  و.  على الزرع  اًخطر اآلفات   أكثر، وتعد من    كبيرةبأعداد  
فبعـد ذهابهـا    اً،   صغير  ال زال  الزرع وهو على  الجراد   أتتإذا   (ويعني،  )2(}ِواصرب علَى ِعلْمها  

 المزارعون بقدومها ونبات زرعهم قد      عِلمإذا  ، أما   وتكون المحاصيل جيدة  أن يبذر من جديد     يمكن  
 فمن األفضل قطع الزرع قبل أن تأتي الجراد عليه، ليـستفاد   مرة أخرى    هتجاوز إمكانية إعادة بذر   

في يقال  و.}مجرود { الجراد الواحد من أسرابيطلق علىو. }جراده {والواحدة ).منه علفاً للحيوانات
 ،ِجـِردت { ويشيع استعمال الفعل     .}داِرجم{، واسم الجمع    *} ِولَّا مجرود  ،الذِّره ِتمنِّتْ مبرود  {: المثل
فظـة شـائعة    والل. }مجـرودة {، فهـي    عليها من نبات   أكلت الجراد ما   : المزروعة األرض} ِتجرد

 وردت ،المعاجم العربيةبعض وفي . )3( بالمعنى نفسهمناطق اليمن اليومبعض االستعمال في لهجات 
 :وفي بعضها . )4(معروف: الجراد :بعضها جاء في ومما  ،  الشائع في اللهجة  بالمعنى   )الجراد (لفظة

ـ  )ارض مجرودة  (وقد جاء في معنى   ،  )5("عليها إذا أكل ما  : الجراد األرض " ي بعـض المعـاجم     ف
فـي  جـاء    و .)7(كَثُر بها الجراد  : والثاني ،)6(ما عليها من نبات   أكل  أصابها الجراد و  : معنيان، األول 

�Mَ�I%ِ3َNَ{:  تعالىقولهالتنزيل العزيز ;� I$�
%
" 4C�8G{)8(.  

  جردبه
 كما تطلق اللفظـة     . السنبلة علىوهي  لغالف الحاضن لحبة الذرة من أسفلها       لسم جامع   ا: }الجردبه{

، وهذا   فيبقى ملتصقاً بها    غالفها الحاضن لها من أسفلها     صلعلى حبوب الذرة الرفيعة التي يتعذر ف      
فـي  ) الجردبان( وردت لفظة     المعاجم العربية،   بعض وفي .بالرداءةالنوع من حبوب الذرة يتصف      

مـن   بهـذا المعنـى   )دبـان الجر(لفظة  وقد عد بعض اللغويين     . )9("حافظ الرغيف ": بمعنىها  بعض
المبـان، أي حـافظ     : فارسـي معـرب، أصـله     " ):الجردبان(فقد جاء في بعضها أن      ب،  عردكَر

                                                 
�اه����ي، - 1Bي، ج  .13، ص6 ج آ'���ب ا�����4، ا�� .196، ا��� )���رس، ص ...ا��/�����z .611، ص2ا�����Oح، ا�>���ه

�وز ��دي، ص .591، ص�7+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج�Bا� ،r341ا�/���س ا����.  
2 - �;�E� :�  .��>�ء و��t��C ا8�eم وه� ا��L8ر 
  .525، ا8ر��C�، ص...ا��V<4 ا���5� - 3
  .589، ص�7+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج. 213، ا� )�رس، ص...ا��/���z. 456، ص2ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 4
  .1063، ص��C ،2ان، ج...z�7 ا��E4م - 5
�اه���ي، ج    - 6B، ج    . 77، ص6آ'��ب ا����4، ا����در ��. 456، ص2 ا�>���ه�ي، جا����Oح، . 498، 1!�;��ة ا�9�xE، ا

z���/رس، ص...ا���( �  .  589، �7+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج. 163، ص��C ،2ان، ج...z�7 ا��E4م. 213، ا
�وز ��دي، ص. 589، ص�7+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 7�Bا� ،r261ا�/���س ا����.  
8 - 9�� ،�  .�Y :7رة ا�/�
�وز ��دي، ص. 590، ص7� �5?�ر، ج�+�ن ا�4�ب، ا. 99، ص1ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 9�B76ا�/���س، ا� .  
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أي حـافظ  :  كـرده بـان  أصـله "أيـضاً   ،  )2("حافظ الرغيف : معرب كرده بان، أي   "و ،)1("الرغيف
ذي يضع شماله علـى     هو ال : ")الجردبان( ومما جاء في المعاجم أيضاً في معنى لفظة       . )3("الرغيف

هو أن يأكل الرجل بيمينـه ويـسترها         ":كما قيل ،  )4("شيء يكون على الخوان كي ال يتناوله غيره       
أن يأخذ الكسرة بيده اليسرى، ويأكل بيده اليمنى فإذا ما فني ما بين أيدي القـوم                 ":وقيل،  )5("بشماله

وفي بعض  ،  )7("يه لئال يتناوله غيره   وضع يده عل  : جردب على الطعام  "و ،  )6(أكل ما في يده اليسرى    
جردب من كلمتين، مـن  : ومن ذلك قولهم للرجل إذا ستر بيديه طعامه كي ال يتناول         ":المعاجم جاء 

جعل يديه جرابـاً    جدب ألنه يمنع طعامه، فهو كالجدب المانع خيره، ومن الجيم والراء والباء كأن              
تدور حول الحفـظ    ) الجردبان(لمعاجم من معاٍن للفظة     من المالحظ أن ما أوردته ا      .)8("يعي الشيء 

 قالوا أنه معرب أو فصيح، ويمكن أن تشترك لهجـة منطقـة             فيماوالمنع والتغطية والستر، سواء     
حفظ الحبة على  يعمل على أن الغالفمع ما جاء في المعاجم، إذ } الجردبه{الدراسة في معنى لفظة 

ن مغطاة حتى نصفها عندما يتعذر فصل غالفها عنها فـي موسـم             السنبلة، كما أن حبة الذرة تكو     
         .الحصاد

  مجر
أحـد  ، فـي    مدملجةقطعة حجرية    وهيفي البيدر،   عند درس الغالل    ما تداس به الغالل     : }المجر{

على رقبة الثور،    يمتد إلى النير الموضوع   حبل   وعند درس الغالل يوصل بالعروة    طرفيها عروة،   
 يؤدي إلى فرك الغالل فتنفـصل  مما ، المكومة في البيدرالغاللعلى قطعة الحجر خلفه ثور  ال فيجر

 واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم          .هاالحبوب عن القش واألعواد ونحو    
: الجـر "وً،  )10("جر الشيء جره جرا، إذا سحبه     : "جاء المعاجم العربية،     بعض وفي. )9(بالمعنى نفسه 

 بمعنى سـحب فـي      )جر(الفعل   من   اليمنية قد جاءت  في اللهجة   } المجر{ لفظة   يبدو أن  .)11("بالجذْ
العربية، لكن لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية انفردت باستعمالها لداللة زراعيـة              

    .بصورة خاصة

                                                 
  .99، ص1ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 1
�وز ��دي، ص - 2�Bا� ،r67ا�/���س ا����.  
  .590، ص�7+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 3
  .99، ص1ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 4
  .698، ص2، ج7!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 5
  .590، ص�7+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 6
�اه��ي، ج - 7B250، ص6آ'�ب ا���4، ا�.  
8 - z���/رس، ص...ا���( �  .235، ا
  .519، ص، ا�54+�...ا��V��4 ا�Aرا��9. 249، ص�;>��L 9ن، ا����ري. 317، ص، ا8ر��C�...ا��V<4 ا���5� - 9

  ..71، ص1!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 10
  .591، ص�7+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 11
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  ِجراعه
واللفظة .  بيضاء إلى اصفرار، ومزدحمة على السنبلة      ضرب من الذرة الرفيعة، حبوبها    : }الِجراعه{

  .  )1( بالمعنى نفسهشائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم

  مجرفَه
 بأي عمل   قيام المزارع  قطعة األرض الزراعية عند      المستعملة لجرف الطين في    األداة   :••••}المجرفَه{

: التـراب المزارع  } جرف، ِيجِرف { ويستعمل الفعل    .}مجاِرف{ واسم الجمع    .في األرض الزراعية  
  االستعمال واللفظة شائعة).الجرف{، والمصدر   }مجروف{، والمفعول   }جاِرف{ واسم الفاعل    .كَسحه

وكل شيء  " : وفي بعض المعاجم العربية جاء     .)2(مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه    بعض  لهجات  في  
: الِمجرفَـة "و،  )4("كسحته، ومنه سـمي الِمجرفَـة     : جرفت الطين "و ،)3("جرفت به شيئاً فهو ِمجرفة    

مـا  : الِمجرف والِمجرفة "و،  )5("المسحاة تتخذ من خشب يجرف بها التراب ونحوه من فوق األرض          
: وفي اللغة العبريـة يـستعمل الفعـل        .)7("الِمكْسحة: الِمجرفة، كَِمكْنَسة  ":أيضاًوجاء  . )6("هبجرف  

  .)8(كنس، جرف، نظف: ، بمعنى)ַרףָּג(

  ِمجِران
 وهـو فـي     .}مجاِرين{ واسم الجمع    .غالل في موسم الحصاد   البيدر الذي تُدرس فيه ال    : }الِمجران{

، وغالباً ما تكون ملكاً عاماً      »الزيل « التي تسمى   الحشائش القوية  تغطي سطحها  أرضالغالب قطعة   
إلـى   وصول سنبلة الذرة   (ويعني ،} ِتدخَُل الِْمجران  ،ْل ِسهي جمةْب{: في المثل يقال  و. لكل المزارعين 

 بـصورة   استمرار نموهـا    أمكانية علىجيد   مؤشر   ، معلم سهيل  أثناء حلول ،  مرحلة انتفاخ غالفها  
شائعة االستعمال بالمعنى نفسه في     واللفظة   ). حتى آخر مرحلة وهي دخولها البيدر لدرسها       طبيعية

وفـي  ،  )10( بالمعنى نفـسه   )جرين (تستعمل لفظة ، وفي بعضها    )9(اليمن اليوم مناطق  بعض  لهجات  
بالمعنى نفـسه عنـد   ) مجران(وقد وردت لفظة  .)11 ()ِجرن ( أخرى يطلق على البيدر    يمنية هجاتل

                                                 
1 -  9���9 ا���9�5، . 276، ص ، ا�54+� ...ا��V��4 ا�Aرا�Y94 )� ا����، د      ا����(�1���ا1 ا��>�ه�، ط  .  زرا�9 ا�fرة ا�، 

، 1995 ����45ء، ،)23 ( ا���5-���ت )��� ا������، ������ ����� ا1 ا�>�9��E<� ،���Y ا8آu���E، ا����4د  ا����Yء. 471، ص1ج
  .71ص

  .348 ص ا�`����ا�E;>9 ا��4ذ��9، - 2
3 - Eة ا��  .521، ص9x1، ا� در��، ج!�;
  .1336، ص4ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 4
  ..1047، ص��C ،2ان، ج...z�7 ا��E4م - 5
  .602، 7ا�E+�ن ،ا� �5?�ر، ج - 6
�وز ��دي، ص - 7�Bا� ،r734ا�/���س ا����.  
  .�a ،116!��ن، ص�!��ن���a aس - 8
 ا���5+�ب إ��* �;>��ت ا����� )��      .254، ص ، ا��54+�  ...ا��V��4 ا�Aرا���K5� 9<;�169 .  9/9 ا��از��9، ا�/�Y�، ص     - 9

�، ا��eP)�، ص�  .156آ'~ ا�'�اث ا�4
  .236، ص�;>��L 9ن، ا����ري - 10
  .374، ص1، ج1، ا��4�ي، ا��>�E...ا�E;>9 ا�';���9 - 11



 58

بالمعنى نفـسه عنـد الملـك األشـرف         ) الجرن(وردت لفظة   ، كما   )1(صاحب كتاب نور المعارف   
 المعـاجم    بعـض  وفـي  .)3( البيدر : بمعنى )ن ر ج( وردت لفظة    السبئيةنقوش  ال وفي   .)2(الرسولي

البيدر الذي يجمع فيه التمر إذا صـرم والـزرع إذا           "و ،)4("موضع البيدر : والجرين: "جاء،  العربية
 وقـد   ،)6("يقال للبيدر، جرين، ألنه قد أصلح وملِّس      : "هذه التسمية بقوله   ، ويعلل ابن فارس   )5("حصد

: الجرن، بالـضم وكَـأِمير وِمنْبـر      " : فيقال  في بعض المعاجم ثالث صيغ،     )الجرين(وردت للفظة   
، )8( الـيمن  أهـل البيدر، إلـى    :  بمعنى )الجرين(  لفظة أصحاب المعاجم وقد نسب بعض     ،)7("البيدر

مداس الحنطة  : الجنَّور: "خرى، فقال أبصيغة   وقد انفرد ابن دريد      .)9(همدانية: وهناك من حدد وقال   
أرض دياسة،  : ، بمعنى )ּגֶֹרן: (وفي اللغة العبرية تستعمل لفظة    .)10( ونسبها إلى لغة اليمن    ،"والشعيرة

  أن ومـن المـرجح    .)12(خـزن، كـوم   : في األكدية يعني  ) جران (والفعل .)11(موسم الدياسة، بيدر  
 انتقلت  وعنهم،  من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن قديماً وحديثاً       ) جرين( و )ِجرن(و) مجران(

، يؤيد ذلك سعة استعمالها على ألسنة اليمنيـين قـديماُ           بعض اللغات السامية   و إلى العربية الفصحى  
    .إشارة بعض أصحاب المعاجم إلى أنها يمنيةوحديثاً بالمعنى نفسه،كذلك 

  ِمجِرن
 }ِمجِرِنه{ على الشمس    ويطلق،  من السحب الخفيفة   دارة تطلق على القمر عندما تحيط به        :}ِمجِرن{

ارعون يتفاءلون بغزارة سقوط األمطار إذا حصل لقرص الشمس مثل ذلـك            ، والمز إذا كانت كذلك  
للـشمس والقمـر،    ) جرنت(وفي لهجات بعض مناطق اليمن اليوم، يطلق الفعل         . في فصل الصيف  

ويبدو أن اللفظة في لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية من األلفاظ             . )13(بالمعنى نفسه 
     . اليمنالزراعية الخاصة بأهل

  ِجرِفي
  .نوع من أنواع الذرة الرفيعة البيضاءاسم يطلق على : }الِجرِفي{

                                                 
  .370، ص1 ج،...�Cر ا���4رف - 1
2 - 9�eا�� kE� 186ص،...آ'�ب.  
3 - �?5� :�Lن و��+'�  .51، صونا��V<4 ا�+���، 
�اه��ي، ج - 4B104، ص6آ'�ب ا���4، ا�.  
  .1055، ص��C ،2ان، ج...z�7 ا��E4م - 5
6 - z���/211، ص...ا��.  
�وز ��دي، ص - 7�Bا� ،r1092ا�/���س ا����.  
�اه��ي، ج - 8B5?�ر، ج.104، ص6آ'�ب ا���4، ا�� �  .608، ص7 �+�ن ا�4�ب، ا
  .182، ص3ا��MOP، ا� t��Y، ج - 9

  .528، ص1;�ة ا�9xE، ا� در��، ج!� - 10
  .116ص، �a!��ن، �!��ن���a aس - 11
�ون، ص- 12Lن و����EY ����  .173 ا��V<4 اHآ�ي، 
13 - 9��  .114، ا�54+�، ص...ا���ا��a ا�Aرا
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  ِجزه
فـي    ثابتـاً  – بعد قطعها في موسم الحصاد     -ما بقي من أعقاب قصب الذرة       اسم جامع ل  : }الِجزه{

 مزروعـة ذرة فـي     التي كانت    ة األرض علقطعلى أول حراثة    } الِجزه{كما تطلق لفظة    . األرض
سم إال إذا كانت أعقاب قصب الذرة لما تـزل          ا اال موسم سابق، وال يطلق على مثل هذه الحراثة هذ        

 } ِيجزز ،جزز{علويستعمل الف .  الصيف التربة لموسم سقوط أمطار   في التربة، والغرض منها تهيئة      
 ويعنـي } ز خَبر من جز {: في المثل يقال   و . من تربتها  أعقاب القصب التقط  و  حرثها :قطعة األرض 

 ال تحـصل إال إذا      بعد موسم سقوط أمطار الصيف لتهيئتها لموسم البـذر         األرض   ةثاحرفائدة  أن  (
 ماليمن اليو بعض مناطق   لهجات  وفي   .}ِجزاز{ المصدرو .)تمت حراثتها قبل موسم سقوط األمطار     

الجيم والـزاي اصـل    ":اء، ج المعاجم العربية بعضفيو .)1( بالمعنى نفسه،)الجزيه(تستعمل لفظة   
وجـزاز كـل    ":  أيضاً جاء في بعضها  ومما   .)3("ما جز منه  ": )الِجزة(و،  )2("قطع الشيء واحد، وهو   

 .)6(حـز   : في اللغة األكدية، يمعنـى    ) جزاز(والفعل   .)5("ما جز منه  "أو،  )4("ما اجتززته منه  : شيء
بعض اللغات السامية في المعنى الدال القطـع        وتشترك لهجة منطقة الدراسة مع العربية الفصحى و       

  .والجز بصورة عامة

  ِجزِله 
وعادة ما   ، جوار قطعة زراعية كبيرة     إلى  غالباً تقع،   الحجم قطعة أرض زراعية صغيرة   : }الِجزله{

 ، المعاجم العربيـة  بعضوفي .أراٍض زراعية كبيرة من   مقتطعاألراضي  هذا النوع من     مثل   يكون
: الِجزلَـة، بالكـسر  " و،)8("جزلت الشيء ِجزلتين، أي قطعتـه قطعتـين       "و،  )7("القطع: الجزل" :جاء

تشترك لهجة منطقة الدراسـة     و .)10(حزمة من القصب  : في اللغة األكدية تعني   ) جزلُّ(و. )9("القطعة
 سواء في قطعـة     ع بصورة عامة  طْ القطعة والقَ  المعنى الدال على  في    الفصحى واألكدية  مع العربية 

  . ألرض أو النباتات بعد قطعها مثل القصب ونحوهاا

  مجشَّه
 ، وكـذلك   األشواك والنباتات المتطفلة   إلزالةتستعمل  و ، مسننة أداة مثل المجرفة إال أنها    : }المجشَّه{

  لحراثتهـا  االسـتعداد عنـد   ، من قطعة األرض الزراعية،      ونحو ذلك   الذي تجلبه السيول   الحصى
                                                 

1 - 9��  .242، ص، ا�54+�...ا��V��4 ا�Aرا
2 - z���/رس، ص...ا���( �  .198، ا
�وز ��دي، ص - 3�Bا� ،r469ا�/���س ا����.  
  .71، ص1!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 4
  .616، ص�7+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 5
�ون، ص- 6Lن و����EY ����  .174 ا��V<4 اHآ�ي، 
  .1655، ص4ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 7
  .214ا��/���+�، ا� )�رس، ص - 8
  .618، �7+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 9
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 بمعنـى الكـنس     )جشَّ(، والفعل   )الجش( :وردت ألفاظ مثل   ،العربيةالمعاجم  بعض  وفي   .وبذرها
ـ ( :فيقالالكنس والتنقية بصورة عامة،      :وفي بعضها . )1(ا دون غيره  للبئروالتنقية،   المكـان  " )شّج

 ،)3("قَششت الشيء أقـشه قَـشاً، إذا جمعتـه         ":كما جاء في بعضها بالقاف بدالً عن الجيم       . )2("كنسه
 وتشترك لهجة منطقة الدراسة مع العربية الفصحى في         .)4("يكنس من المنازل أو غيرها    ما  : القَشَّ"و

    .في المعنى الدال على الكنس والجمع بصورة عامة) قش(، و)جش: (الفعلين

  يِجعاظِِ
 واسم الجمـع  .ذرة الشامية بعد فصل الحبوب عنها ا بقي من أصول سنابل ال     الواحد مم : }يالِجعاظِِ{
  . }هِجعيظَِ{

  جلَال
» الحلي« خشبةالرأس  على  معترضة  قطعة من الخشب توضع     وهو  من أجزاء المحراث،    : }الجلَال{

ي تصل النير بباقي أجزاء المحراث، وال يكون ذلك إال عند استعمال ثور واحـد فـي األرض،                  الت
 ن بـالنير  ويتـصال  ، جـانبي الثـور    عنيمران    طويالن  جلديان  يمتد حبالن  }الجلَال {ومن طرفي 
  .  على رقبة الثورالموضوع 

  جِليل
 وهذا النوع من الثيران هو المفـضل   وضخامة هيكله،،يتصف بقوة بنيته من الثيران، ما   :}الجِليل{

ر علَيِك ِبالثَّو {: في المثل ويقال  ،   ألنه من أكثر الثيران تحمال لمشقة حراثة األرض        ،لدى المزارعين 
 عليك باختيار ثور قوي البنية مكتمـل الجثـة         (ويعني،  )5(} فَالِْعظَام كَاِفي  قَِل لَحِمه، ِل واِفي، لَا    يالْجِل

 فقوة بنيتـه وشـدة عظامـه        ،ضعف وقل لحمه   النوع من الثيران وإن      إذ أن هذا  ،  لحراثة األرض 
 كما جـاء  . )6(العظيم: بمعنى) الجِليل(المعاجم العربية، وردت لفظة     بعض  وفي   ).تعوض عن ذلك  

ناقة جلَالة وجمل جالل ضـخم، تخـرج مـن     "و،  "وكل شيء يِدقُّ فجلَاله خالف دقاِقه      ":في بعضها 
إطالق بلهجة منطقة الدراسة     وتنفرد .)8("خالف الدقيقة : والجِليلَة. الناقة العظيمة : الجلَالة"و،  )7("فعيل

  . فقطعلى ثور الحراثة) الجليل(لفظة 
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 َلَّهج  
إلى قطع األراضـي الزراعيـة أو الـسواقي أو     ول السياجلبهت ر الصغيرة التي  األحجا: }الجلَّـه {

واللفظة شائعة االستعمال بالمعنى    . األراضي غير المستصلحة التي تحيط بقطع األراضي الزراعية       
: بضم الجـيم، علـى  ) جلّه (تطلق لفظة وفي بعضها ،  )1(نفسه في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم      

كمة، ركام،  : ، بمعنى )ִּגל: (وفي اللغة العبرية تستعمل    .)2(" منه الماء إلى الحقل    المسيل الذي يدخل  "
وتشترك اللهجات  . )4()حجر معامل بطريقة خاصة   (حصوة  : في األكدية تعني  ) جالُل(و .)3(خرائب

   . بصورة عامةأحجار معينةفي أنها تطلق على بعض اللغات السامية اليمنية مع 

  جمزه
كـان يلجـأ إليهـا      و ثمارهـا،    إدراك أكلة موسمية تُتخذ من أوراق شجرة اللوبياء قبل          :}الجمزه{

 وثمـار   ،، عندما تقل مـؤنهم مـن الطعـام        بحساب المزارعين  المزارعون في منتصف الخريف   
 فـي منطقـة     وهذه األكلة الزالت موجودة      ، بعد لألكلا تصل إلى مرحلة صالحيتها      المزروعات لم

من اَكَْل جمزه ِبماها، اَخْتَرطْ بطْنُـو  {: في المثليقال  و.قدر الحاجة إليها سابقاً ولكن ليس ب  الدراسة،  
يصاب أكل هذه األكلة قبل أن يكتمل نضجها عند طباختها على النار،            الذي ي أن   (ويعني،  )5(}وِِمات

ليه هي مـن األلفـاظ       ويبدو أن اللفظة بالمعنى المشار إ      .)الوفاةيؤدي إلى   باإلسهال الحاد الذي قد     
    .الخاصة بلهجة مزارعي منطقة الدراسة دون غيرهم

  جمزه
. ملئ قبضة اليد من المزروعات أو الحشائش ونحو ذلك مما يمكن إمساكه بقبضة اليـد              } الجمزه{ 

المعاجم بعض  وفي   .)6("ضغطه بقبضته : جمز الشيء : "، يقال مناطق اليمن اليوم  بعض  لهجات  وفي  
قَمـز الـشيء    "و،  )7("قَمزت الشيء قمزاً، إذا جمعته بيدك     : من قولهم : القَمز" : بالقاف جاء ،العربية

القَمز الجمـع،   "و  ،)8("أخذ بأطراف أصابعه  : قَمز قُمزةً : جمعه بيده، وهو القُمزة، وقيل    : يقمزه قمزاً 
ات اليمن اليـوم مـع       وتشترك لهجة منطقة الدراسة وغيرها من لهج       .)9("واألخذ بأطراف األصابع  

جمع الشيء وأخذه بأطراف األصـابع، إال أن الجـيم فـي           على  العربية الفصحى في المعنى الدال      
  .اللهجات اليمنية يقابلها القاف في الفصحى
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  اجتَم
  تربته مع تربة غيره من خطوط المحراث       واختلطت ،طمست معالمه  خط المحراث، : } ِيجتَم ،اَجتَم{

 وتعمل على جـرف      السيل إلى قطعة األرض الزراعية     ياهمدخول  ويحدث مثل ذلك عند      ،األخرى
  .   األتربة خاصة البارزة منها في قطعة األرض وتوزيعه في غير أماكنه قبل دخول السيل

  جنَِديه
وعاء من الخزف يستعمله الفالحون لصب حبوب الغالل إليه عند تذرئتها للـريح فـي               : }الجنَِديه{

  . القش والشوائبفصل الحبوب عنالبيدر، بغرض 

  جِنيد
عة أرض مزروعـة     بين كل جزء وآخر في قط      الذي يفصل  ،الصلب هو الحاجز الترابي  : }دالجِني{

 كما يطلق علـى الجـزء       .،»بهِس«  القطع المربعة أو المستطيلة التي يطلق على الواحدة منها         بنظام
 )الجنَـد ( وردت لفظـة  وفي بعض المعاجم العربيـة      . البارز بين كل خطين من خطوط المحراث      

الداللـة علـى    في   وتشترك لهجة منطقة الدراسة مع العربية الفصحى         .)1(األرض الغليظة : بمعنى
، لكن لهجة منطقة الدراسة تنفرد باستعمالها للداللة علـى   بصورة عامةالصالبة والشدة في األرض  

   . الحاجز الصلب بين كل قطعتين مزروعتين بصورة خاصة

بجنْد  
 إلى األعلى، أي أنها ال تتدلى مثل السنابل  باستقامةتنموسنابل ضعيفة خالية من الحبوب : }الجنْدب{
، الرفيعـة  إلى جانب السنبلة التي فيها حبوب في قصبة الذرة           عادية المليئة بالحبوب، وهي تخرج    ال

، وغالبا ما تظهر مثل هذه السنابل عندما تكون السنة كثيرة           تظهر أكثر من سنبلة من هذا النوع      وقد  
  .}جنْدبه {:المطر، واحدتها

  ِجهِدِمه
  .ع الذرة الرفيعة البيضاء نوع من أنوااسم يطلق على : }الِجهِدِمه{

  جوهره
 الحبـوب   أولوهي   ، وأكثرها صفاء ونظارة   جود أنواع حبوب المحاصيل   اسم جامع أل  : }الجوهره{

تخذ من هذه الحبـوب     يما   بسهولة ويسر، وغالباً     -عند درسها في البيدر   - تنفصل عن سنابلها     التي
ورجل جِهير إذا كان في الجسم والمنظـر        ": جاء،   المعاجم العربية   بعض في و .القادمللموسم   بذوراَ
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حسن المنظـر، ووجـه     : الجهر"و،  )2("جهرني الرجل، إذا راعك جماله وهيئته      ":ويقال،  )1("مجتَِهراً
مع العربية الفصحى   ) الجوهرة(وتشترك لهجة منطقة الدراسة في لفظة        .)3("ظاهر الوضاءة : جهير

لكن لهجة منطقة   .  للداللة على حسن المنظر والهيئة بصورة عامة       )الجهير، والجهارة، والجهر  (في  
  .ضمن ما تستعمله من ألفاظ خاصة بالزراعة فقطاللفظة تنفرد باستعمال الدراسة 

  جهراِني
  .)4(جهران إلى منطقةوتسميته منسوبة نوع من أنواع القمح، اسم يطلق على : }الجهراِني{

  جهيش
لكـن  ما يكتمل نموها وتكون مهيئة للحصاد،       عندونحوها   الذرة   سنابلعلى  صفة تطلق   : }جهيش{

 وفـي   .حصادهاوبالتالي يمكن   تكون في تمام جفافها،     حتى  وقت أكثر    بحاجة إلى    لما تزل حبوبها  
 الـشائع فـي لهجـة     بالمعنىبكسر الهاء،   ) شجهي (تستعمل لفظة اليوم  اليمن  لهجات بعض مناطق    

 عنـد األهـدل   ) جهيش( وقد وردت لفظة     .)6()جهوش( كما تلفظ في أخرى   ،  )5( نفسه منطقة الدراسة 
واسـتعد  تهيـأ   :  بمعنى )جهش، وأجهش ( ورد الفعل     المعاجم العربية،   بعض وفي .)7(بالمعنى نفسه 

لهجة منطقـة   تشترك  و .)10("جهش للشوق والحزن تهيأ   "و،  )9("ولم يبك تغير لذلك وجهه    " أو ،)8(للبكاء
على التهيؤ واالسـتعداد    من اللهجات اليمنية مع العربية الفصحى في المعنى الدال           وغيرها   الدراسة

   .فقطبالزراعة استعماالً خاصاً ولكن اللهجة تنفرد باستعمال اللفظة ، هللشيء قبل وقوع

  جهيم
عتناء  اال من أجل  ،سطح تربة األرض الزراعية بالمعاول    إثارة  : }الجهيِمه{، و }الجهم{، و }الجهيم{

 ،جهـم  {ويشيع استعمال الفعـل    *.}م والِْكثَّاح، لَا ِتتْرعِوي الرباح    لَوما الِجهي {: في المثل يقال  و. بها
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أن  (ويعني،  )1(}ِذي ما ِيجهم، ما ِيقْحم    {:  أيضاً يقال في المثل  و. بالمعولتربتها  أثار    األرض، }ِيجهم
عندما يرى وفرة   اهده بالعمل بالمعول أثناء نموه، فإنه لن يندم         المزارع الذي ال يعتني بزرعه ويتع     

ـ ويتحسر  سيندم   في االعتناء بزرعه ف    قصر الم محاصيله وجودتها عند نهاية الموسم، بعكس      دما عن
فـي  يقـال   و .}ِجهام{اسم الجمع   ، و }جاِهِمي{و ،}جاِهم {علواسم الفا  .)ورداءتهيرى قلة محصوله    

 أن يـرحم المـزارعين الـذين        استغاثة باهللا عز وجل    (ويعني،  )2(} الِْجهام ِبالرهام  يا ِمربخْ { :المثل
. )الشمس المحرقـة   أشعة   يعملون في أراضيهم، بإنزال قليل من المطر لينعشهم ويحجب عنهم حر          

ي يبلغ التعـب    سرور المزارع الذ  ما أشد    (ويعني ،}يا فَرح الْجاِهم ِبالراِهم   {:  أيضاً في المثل يقال  و
 ).منه مبلغاً وهو يعمل في أرضه تحت حر الشمس، عندما تنزل عليه رشة من المطـر الخفيـف                 

، }مجهـم { ويطلق على بعض القطع الصغيرة من األراضي الزراعيـة           .}مجهومه {وقطعة األرض 
التـي ال    استعمال المحراث في حراثتها، وإنما تستعمل المعاول بسبب ضيق مساحتها            لتعذروذلك  

شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق الـيمن اليـوم بـالمعنى    ) الجهم( ولفظة   .تتسع للمحراث 
في لهجة منطقة الدراسة وغيرها من      المشار إليه   ومشتقاته بالمعنى   ) جهم(ويبدو أن الفعل     .)3(نفسه

   . دون غيرهماللهجات اليمنية، من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن

  لحاءحرف ا
  حب

}ب{: في المثل يقال  و . على جميع أنواع الحبوب    يطلقجمع   اسم: }الحِمكْتَاَل     ِيد اِميالع باْهللا لَلْح ي
 إال  - وجود حبوب جيدة حديثة الحصاد     في حال – يشتريهاال  ،  أن الحبوب الرديئة   (ويعني ،)4(}اعمى

ِوطِْلـه علَـى    {: في المثل يقال   و .}بهح {المفردو .)من رديئه ليس لديه خبرة بجيد الحبوب      شخص  
 يتحول إلـى    أن المطر الخفيف إذا استمر نزوله      (ويعني ،)5(}ِوطِْله ِوسالَتْ، ِوحبه علَى حبه ِوكَالَت     

كما تلفـظ   . )، إال بعد جمعها مع بعضها      يمكن كيلها بالمكيال   الحبة ال فالحبوب  سيل جارف، كذلك    
واللفظة شائعة االستعمال في لهجات مناطق اليمن اليـوم         . }باتحَ{سم الجمع   وا . بضم الحاء  }حبه{

النقوش الـسبئية   وفي  . )7(على حبوب الذرة خاصة   ) حب( تطلق لفظة    بعضها، وفي   )6(بالمعنى نفسه 
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الحب، : ، وردت لفظة   المعاجم العربية   بعض وفي .)1("وب، حب حب: " بمعنى )ب ب ح( لفظة   وردت
   .)2( منطقة الدراسةئع في لهجةبالمعنى الشا

  حجرت
ت سـقط  بالمحراث ثـم     شُقَّتمثل ذلك إذا    ويحدث لها    ،تصلَّبتاشتدت و  ،التربة: } ِتحجر حجرت،{

لَـا  {: في المثل يقال   و . خاصة بعد وضع البذور في التربة      ، غير كافية إلروائها    خفيفة  أمطار عليها
 تربـة األرض    إذا سقطت على   (ويعني،  }حجرتلَا صحتْ، اشْرخَتْ وِ   ، وِ ِوحنَّشَتْ ِمقْرتْ   ،ِمطْرتْ

زادت فيهـا الرطوبـة     زائدة عن حاجتهـا،     أمطار غزيرة    -بعد وضع بذور الذرة فيها    -الزراعية  
وظهرت فيها دودة تفتك بنباتات الذرة قبل ظهورها، وإذا لم تسقط أمطار، أو سقط المطـر لمـرة                  

 إلىروائها، فإن سطح التربة يتصلب ويتشقق ويعيق خروج نباتات الذرة            إل واحدة وكان غير كافٍ   
واحسب أن الباب كله محمول     : الحجر معروف  ":جاء،   المعاجم العربية   بعض وفي ).سطح األرض 

    .)4("صار حجراً: استَحجر الطين"و، )3("عليه ومأخوذ منه لشدته وصالبته

  ِمحِجِره
التي تكثر فيها الحجارة الصغيرة والحصى      من قطع األراضي الزراعية،     : }الحِجِره{، و }الِمحِجِره{

 .)5( كتاب نور المعـارف    عند صاحب  بالمعنى نفسه    )الحِجر( وقد وردت لفظة  .  بتربتها التي تختلط 
   .)6("أرض حِجرة وحِجيرة، ومتَحجرة، كثيرة الحجارة: "، جاء المعاجم العربية بعضفيو

  محجر
}حرالموغالبا ما تكـون    الحيوانات لالنتفاع بها في رعي      ما يترك من األراضي بدون زراعة     : }ج ،

مثل هذه األراضي ملكاً لمجموعة مزارعين، وأحياناً تكون ملكاً لـشخص واحـد، وتجمـع علـى         
وفـي  . )7( بالمعنى نفـسه شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم      واللفظة  . }محاِجير{

ورد و،  "أرض مقصورة على انتفاع أحد بهـا      : " بمعنى )ت ر ج ح م(وردت لفظة   وش السبئية   النق
 )ح ج ر  (النقوش القتبانية ورد الفعل      وفي   .)8("حمى شيئاً الستعمال خاص   : " بمعنى )ر ج ح(الفعل  

ن أن تحجر على إنسا   : الحجر ":جاء،   المعاجم العربية   بعض في و .)9(منع، حرّم، حجز  : بمعاٍن منها 
                                                 

�ون، ص - 1Lن و��+'�  .65ا��V<4 ا�+���، 
. 228، ا��� )���رس، ص ...ا��/�����z. 105، ص1ا�����Oح، ا�>���ه�ي، ج . 44، ص1 !�;���ة ا�9��xE، ا��� در����، ج  - 2

  .745، ص�9+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج. 1245، ص3ان، ج، z�7...��C ا��E4م
3 - z���/رس، ص...ا���( �  .297، ا
  .781، ص�9+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 4
  .379، ص1 ج،...�Cر ا���4رف - 5
�وز ��دي، ص. 781، ص�9+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 6�Bا� ،r347ا�/���س ا����.  
7 - ���C ،�ا��4ذ� uZ31، صا��.  
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9  - Lexicon of Inscriptional Qatabanian, Ricks, p, 60. 
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الحجر ساكن، مصدر قولك    "و ،)2("كل شيء حجرت عليه فقد منعت عنه      "و،  )1("ماله فتمنعه أن يفسده   
كل مـا  "و  ،)4("المنع: الحجر"و ،)3("إذا منعه من التصرف في ماله: حجر عليه القاضي يحجر حجراً 

مـا حـول    : عنىبم في بعض المعاجم   )المحجر(وقد وردت لفظة     . )5("منعت منه فقد حجرت عليه    
ومنه محاِجير أقيال اليمن، وهي األحماء كان لكل واحد منهم حمى ال             ": وزيد في بعضها   ،)6(القرية

 أرض محمية للرعي،  : بمعنى) محاجير(والجمع  ) محجر( أن لفظة    وهناك من يرى   .)7("يرعاه غيره 
  .)8(لزراعة المستعملة في اليمن قديماً وحديثاًهي من ألفاظ ا

  ِمحجان
وأحيانـاً  .  ال زالت فيها   السنبلة وحبوب   ، خصوصاً سنبلة الذرة الشامية   على   اسم يطلق : }الِمحجان{

حجـان، لَـيش    لَا زرعك دا ِيِجي مِ    {: في المثل يقال   و .أيضاً سنبلة الذرة الرفيعة      على تطلق اللفظة 
تعمال بالمعنى نفسه في لهجات بعض      شائعة االس واللفظة  . }محاِجين{الجمع   واسم   .*}ل؟ِتتِْلمو سبو 

 ويبدو أن اللفظة بالمعنى المشار إليه، هي من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل             .)9(مناطق اليمن اليوم  
  .اليمن دون غيرهم

  ِحجِنه
  تربة األرض الزراعية   إلثارة يستعمله المزارعون     الذي صغيرالمعول  اسم يطلق على ال   : }الِحجِنه{

ما  أو اقتالع ،اقتالع بعض النباتات المضرة بالزرع: ألعمال الخفيفة، مثل اعند القيام ببعض خاصة  
 تطلق اللفظة على    وأحياناً .ة بذر بعض المزروعات ونحو ذلك      أو إعاد  ، أعواد قصب الذرة   عنزاد  

 تطلـق  اليمن اليومبعض مناطق لهجات ي فو.  المثبتة على أحد طرفي العصاالمعقوفةحديد  القطعة  
علـى  وتطلق  ،  )الحجين (، وفي بعضها يشيع استعمال لفظة     )10( الكبير  على المعول  )الحجنة: (لفظة

 وفـي   .)11(عزل نباتات الذرة عن بعضها    :  المعاول، مثل   مثل هذه  بعض األعمال التي تستعمل فيها    
 ،)13("ِمحجـن : كل معطوف الـرأس   "و ،)12("اعوجاج الشيء : الحجن: "اءجبعض المعاجم العربية،    

                                                 
�اه��ي، ج- 1B75، ص3 آ'�ب ا���4، ا�.  
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الحاء الجيم والنون أصل واحد يدل علـى        : "وذكر ابن فارس أن   . )1("االعوجاج: الحجن بالتحريك "و
الحجنَـة  "و ،)2("خشبة أو عصاً معقَّفة الـرأس     : اعوجاج الخشبة وغيرها، والِمحجن   : ميل، فالحجن 

الحجنَة، بالـضم،   "و .)4("اعوجاج الشيء : والحجنَة والتَّحجن الحجن  "و،  )3("أعوجاج الشيء : والحجن
ويبدو أن لفظـة    . )5("طوف معوج عالعصا المعوجة، وكل م   : االعوجاج، وكَمِِنْبر وِمكْنَسة  : والتَّحِجين

في المعاجم العربية، إال    ) عقَف(بمعنى  ) حجن(في لهجة منطقة الدراسة مأخوذة من الفعل        } حجنه{
         . دون غيرهالمعقوفالمعول تنفرد بإطالق اللفظة على نطقة الدراسة أن لهجة م

  حوجم
عد اكثر األشجار الشائكة استعماال لدى المزارعين       ، وتُ اسم لضرب من األشجار الشائكة    : }الحوجم{

 مـن دخولهـا، والواحـدة منهـا         ت منع الحيوانا  من أجل  سياجات حول المزارع أو البيوت       لعمل
}جوهحم{   .  

  ِحجاي
 على أطراف قطع األراضي الزراعية األتربةع كميات من ضو  تطلق اللفظة على عملية  :}الِحجاي{

، ويـشيع   وامتالئهـا بالميـاه   الغزيرة   عند سقوط األمطار   من أجل تقويتها وحمايتها من االنجراف     
نـاطق الـيمن اليـوم يـشيع        مبعض  وفي لهجات    .قام بهذا العمل   ،}ِيحِجي: حجى{استعمال الفعل   

 الستر والحماية بـصورة  بمعنى،  )الخ...الِحجى، المحاجاه، المحجى،    (:استعمال بعض األلفاظ، مثل   
مـا  : المحجى"و،  )8("الستر والوقاية من كل مكروه    : الِحجى"و ،)7(بمعنى استر : ججي: يقالف ،)6(مةعا

كـل مـا   : الِحجـا ": ، جـاء  المعاجم العربية بعضيفو .)9("يتخذه اإلنسان وقاء ليصد به عن نفسه   
من بات على بيت ليس عليه حجا فقد برئـت منـه            : " جاء فيه  حديثوجاء في اللسان     ،)10("سترك
وفيمـا   ،بمعنى الستركما جاء في روايته،  الحجا، بفتح الحاء وكسرها   :  فيه لفظة  وردت ، وقد "الذمة

 يطلق عليهـا،    اً أصلي اً وليس معنى  لحديث معنى سياقي  ، في ا  )حجا(ى الذي ورد للفظة     يبدو أن المعن  
 ألنه يمنع اإلنسان مـن      ،فمن قال بالكسر شبهه بالحجا العقل     : "يؤيد ذلك ما أورده بعد ذلك في قوله       
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: رواية عن رجل قال    وأورد أيضاً ،  "، ومن رواه بالفتح فقد ذهب إلى الناحية والطرف        ......الفساد  
تَحجـى، فـي هـذه      : وقد ورد في تفسير الفعل    ،  "د تكنى وتَحجى فقتلته   رأيت علجاً يوم القادسية ق    "

قال : " والثاني،"زمزم: معناه: قال ثعلب سألت ابن األعرابي عن تَحجى فقال       : "، األول رأيانالرواية  
، )1(أالِحجا، بمعنى الملج  : كما وردت لفظة  ،  "قيل هو من الحجاة الستْر    : ابن األثير في تفسير الحديث    

 قد جاءت من    ،بالمعنى المشار إليه في لهجة منطقة الدراسة       )ِحجاي (ويبدو لفظة . )2(العقل: وبمعنى
 بعـض   في لهجـات    االستعمال شائع  كما هو   بصورة عامة،  ستر وحمى : الذي يعني ) حجى(الفعل  
 المـشار  بـالمعنى ) حجى(رجح أن الفعل يو، كذلك في بعض المعاجم العربيةو اليمن اليوم،   مناطق

، يؤيد ذلك االضطراب الواضح      وعنهم انتقل إلى الفصحى    إليه، يعد من األلفاظ الخاصة بأهل اليمن      
    . عند أصحاب المعاجم، بينما ال يوجد هذا االضطراب في لهجات اليمن اليوم الدقيقإدراك معناهفي 

  حداعش
ستعملة في حساب المـزارعين،     وهو اسم يطلق على أحد الشهور الم       ،أحد عشر أي،  : )3(}حداعش{

ويبدأ عند اقتران القمر بالثريا في الليلة الحادية عشرة من    . باالعتماد على اقتران القمر بنجوم الثريا     
ويعد هذا الشهر آخر شهور الشتاء في . وهي الليلة التي ينسب إليها اسم الشهر ،أحد الشهور القمرية

واللفظة شـائعة   *. } لَا زن دفَّى، ِوالَّا ِفهو ِمن حداعش       الِتسع{: يقال في المثل  و. حساب المزارعين 
مـن   ابتـداء    مدتهحدد  وهناك من    ،)4( بالمعنى نفسه  اليوممناطق اليمن   بعض  االستعمال في لهجات    

وذكر بعضهم أنه يوافق شهر كانون الثاني ابتداء مـن          ،  )5(فبراير الثالث من  حتى   ، يناير الثامن من 
وقد وردت اللفظـة بـالمعنى نفـسه فـي      . )6(يناير، حتى الثالث عشر من فبرايرالرابع عشر من    
   .)7(أرجوزة العفاري
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  ِحدف
 على ما  اللفظة، كما تطلقالعلف ونحو ذلكالحشائش أو  منذراعين الما يمكن حمله بين     : }الِحدف{

.  بـين ذراعيـه    حمل شيئاً } ِحِدف، ِيحدف { ويستعمل الفعل    .يمكن حمله بهذه الصورة من أي شيء      
   .}حاِدف{واسم الفاعل 

  ِحداِني
زرع فـي   تتكون أكثر من صنف و    التي   الذرة الرفيعة    سنابلاسم يطلق على    : }ِحدانَه{، و }ِحداِني{

 تتساوى في عدة أمور تتطلـب مواصـفات         في األصناف التي  ال  إمثل ذلك ال يكون     ، و مكان واحد 
، والتضاريس المالئمة لزراعتها،  المالئمالمناخوها، حصادو بذرها  االتفاق في موعد :، مثل مشتركة

الذرة الرفيعة البيضاء، والـذرة الرفيعـة       : وأكثر األصناف التي ينطبق عليها ذلك هي       .ذلك ونحو
ِحـتْن  " : ، جـاء المعاجم العربية بعض  وفي  .  تتفقان في كثير من الخصائص آنفة الذكر       إذالحمراء  

تساووا، وكل اثنين   : تحاتَنُوا"و ،)3("والمساوي" ،)2("المثل والقرن : تْنالحتْن والحِ "و،  )1("نظيره: الرجل
الحاء والتاء والنون اصل واحد يدل على تساوي        : "وذكر ابن فارس أن   ،  )4("ال يختلفان فهما محِتِتنَان   

 .)6("حتْنَـان المساواة، وكل اثنين ال يختلفان فهما       : المحاتَنَة: "ومما جاء في بعضها أيضاً    . )5("األشياء
، مع العربية في الفـصحى فـي        )حدانه(، و )حداني(وتشترك لهجة منطقة الدراسة في معنى لفظة        

 إال  .معنى ما ورد في المعاجم العربية في الداللة على االتفاق والتساوي بين الشيئين بصورة عامة              
   .أن الدال في لهجة منطقة الدراسة يقابله التاء في العربية الفصحى

  ِرهِحذِْف
 ما بقي من أصول ورقة قصبة الذرة ملتصقا بالقصبة بعد نزع الورقـة عنهـا، واسـم     :}الِحذِْفِره{

، "الحذَاِفير، وهـي األعـالي    : الِحذْفَار، والجمع ": جاء،   المعاجم العربية   بعض وفي. }حذَاِفر{الجمع  
أخـذ الـشيء    "و،  )8("ليـه ونواحيـه   أعا: حذَاِفير الشيء "و،  )7("يِره، أي بجملته  ِفأخَذْت الشيء بحذّا  "و

: ِبحذفوره وِبِحذفاره وِبحذافيره  : أخذه"و. )9("إذا لم يترك منه شيئا    "أو،  "بجميعه وجوانبه : بحذافيره، أي 
مع العربية الفصحى في المعنـى      تشترك لهجة منطقة الدراسة     و .)10("، أو بأعاليه  هبأسره، أو بجوانب  
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 من أصل  ملتصقاً إال أن اللهجة تقتصر على ما بقي. عامة بصورةبقية الشيء ونحو ذلكالدال على 
   .  انتزاعها بحذافيرهالتعذرورقة قصبة الذرة، 

  ِحذْواِيه
 األوراق السفلى التي تجف قبل العليـا بـسبب          –قصبة الذرة    ما يبس من أوراق      نزع: }الِحذْواِيه{

قـام بهـذا    : أي}، ِيحذِْويذِْويح{الفعل ويشيع استعمال  .ها نزع موسم قبل حلول    -ظهورها المبكر 
وذكر ابن فارس    .)1(" قطعاً سريعاً  هإذا قطع : حذّ الشيء يحذُّه حذَّا    ":جاءالمعاجم  بعض  وفي   .العمل

، )3("القطع المـستأصل  : الحذّ"و،  )2("الحاء والذال أصل واحد يدل على القطع والخفة والسرعة        : "أن
مع العربية الفصحى   وتشترك لهجة منطقة الدراسة      .)4( والِحذْية الِحذْوة،: وقد أطلق على قطعة اللحم    

تنفرد بإطالق   لهجة منطقة الدراسة     إال أن ،   بصورة عامة  القطع واالستئصال في المعنى الدال على     
     . خاصة بصورة ورق قصبة الذرةاستئصال اللفظة على

  حره
ويكون مبنياً مـن األحجـار،   ، ةالمشرف جهتهاالحجري لقطعة أرض زراعية من      الحاجز  : }الحره{

 بـين   ويعد فاصـالً  ومقوى من أعاله بتراب متماسك يرتفع عن سطح قطعة األرض بقدر معلوم،             
قطعة أرض وأخرى في المدرجات الزراعية خاصة، والغرض منه حجـز تربـة قطعـة األرض                

 ِينْبغْ ِمن الِْحرار، اَذَار،{: لفي المثيقال  و.}ِحرار{:واسم الجمع ماء المطر،من االنجراف ب وحمايتها  
شائعة االستعمال بالمعنى نفسه في لهجات بعض مناطق الـيمن          واللفظة  . *}ِولَّا ِينْضع ِمن الِجرار   

وفـي النقـوش    . )6( على الحاجز الترابي المحيط بقطعة أرض زراعية        وفي بعضها، تطلق   ،)5(اليوم
، )ح ر ت  ( وردت لفظة    النقوش القتبانية  وفي   ،)7("ق، متَّن وثَّ: " بمعنى )و ر ر ح(  الفعل السبئية ورد 

في -،  )ت ر ح( كما وردت لفظة     ،)8(تدعيم الحقول على سفوح التالل    لجدار أو حاجز يبنى     : بمعنى
ضع بالمـساقي وبمجـاري     وعارض من الحجارة أو التراب، ي     : "رت بمعنى   س وفُ –بعض النقوش 

في لهجـة منطقـة     ) حرار(والجمع  ) الحرة(ويبدو أن لفظة     .)9("الماء، لتوجيهه إلى الجهة المطلوبة    
  .أللفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن قديماً وحديثاًاالدراسة بالمعنى المشار إليه من 
                                                 

  .80، ص1 ج!�;�ة ا�9xE، ا� در��، - 1
2 - z���/239، ص...ا��.  
  .808، ص�10+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 3
4 - �  .1372، ص3، ���5ان، ج...z�7 ا��E4م: �5?
�اه�V       .  171، ص ، ا8ر���C�  ...ا��V<4 ا���5�  - 5�.  236، ص�;>����L 9ن، ا�����ري   . 321، ص�;>�9 و���ب، ����* ا

9��  .176، ص، ا�54+�...ا��V��4 ا�Aرا
6 - �?5�:     9��L 9�C��� ظ�B9 د(���9     (أ����x� 9�Y9 ا%          . ، د )درا��E9 آ�E<� ،ي�EOا�� ����� Vاه���داب، !��9�4 ���45ء،   إ

  .70ص، 1991، )12(ا��4د 
�ون - 7Lن و��+'�  .71، صا��V<4 ا�+���، 

8  - Lexicon of Inscriptional Qatabanian, Ricks, p, 68 
  .45، ص�، !�اد �E�ا����EKOت ا�Aرا��9 وا��ي )� آ'��ت ا��+5 - 9



 71

رح  
}رأو طمي، أو مخلفـات  جرف ما على سطح قطعة األرض الزراعية من تراب زائد  : } ِيِحـر  ،ح ،

 واسـم المفعـول    . اسـتعداداً لبـذرها     تسوية تربتهـا   ، وكذلك تنظيفهااالعتناء بها و  بغرض   سيل،
 .}محر{ :لهذا الغرض األداة المستعملة   ويطلق على    .}حرال{كذلك  ،  }حرورال{، والمصدر   }محروره{
فـي لهجـات    بالمعنى الشائع في لهجة منطقة الدراسة         مشتقاته وبعض} حر {الفعلل  ايشيع استعم و

 .)2(عند الملك األشرف الرسـولي     بالمعنى نفسه    )حر (الفعل  ورد قدو ،)1(يوممناطق اليمن ال  بعض  
 اسـما لـألداة     )الِمحـر (و،  "سواها: وحر األرض يحرها حراً    ":جاء المعاجم العربية،     بعض وفي

ة بالمعنى المشار هو من األلفاظ الزراعية الخاص      ) حر( ويبدو أن الفعل     .)3(المستعملة في هذا العمل   
بأهل اليمن وعنهم انتقل إلى العربية الفصحى، يؤيد ذلك شيوع استعماله في اللهجات اليمنية قـديماً                

  .وحديثاً بالمعنى نفسه، يقابل هذا التوسع قلة في استعمال في العربية الفصحى

  ِحزِمه
أن  (ويعنـي  ،}ِمه علَـف   ولَا ِحز  دكْفَه ِبمخْلَفْ، {: في المثل يقال  و .حزمة العلف ونحوها  : }الِحزِمه{

القليل من المرعى الذي تتناوله الحيوانات مثل األبقار والحمير ونحوها، من الطرقات أثناء سيرها،              
الجمع اسم  و ).وهي محبوسة ولو كان كثيراً    من العلف الذي يقدم إليها      لها  أكثر فائدة   أفضل و يكون  

 .غالباً التي تتولى الحمير حملها حجم الكبيرذات ال  الذرة، كما تطلق اللفظة على حزمة قصب}ِحزم{
 والمـصدر   . من خالل شده بربـاط     جمعه في حزمة  :  العلف ونحوه  }م، ِيحز حزم{ الفعل   ويستعمل

الربطة من القـصب    : "على) ِحزِمةال (اليمن اليوم، تطلق لفظة   بعض مناطق   لهجات  وفي  . }ِحزام{
وكل شيء جمعته كاإلضارة فقد حزمتَه، ومنه سميت         ":جاء  المعاجم العربية،   بعض وفي .)4("الجاف

شَـد  الحاء والراء والميم أصل واحـد وهـو         : "ذكر ابن فارس أن   و،  )5("الحزمة من الحطب وغيره   
. حزمك الحطَـب حزمـة    : الحزم"و ،)7("ما يحزم به  : الِمحزم والِمحزمة، بالهاء  "و،  )6(الشيء وجمعه 

   .)8("ما حِزم: شده، والحزمة: يء، يحِزمه حزماًوحزم الش

.  
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  حِسيك
: الحمـار } ِحِسك، ِيحـسك  {ويستعمل الفعل   . من حبوب الشعير   خاصةما يقدم للحمير    : }الحِسيك{

 اليمن اليـوم   مناطقبعضلهجات االستعمال في واللفظة شائعة . تناول ما قُدم له من حبوب الشعير      
بـالمعنى  وقد وردت اللفظة     .)2( بالمعنى نفسه  في بعضها ) حسوك (وتستعمل لفظة  ،)1(بالمعنى نفسه 

 ،)4("القـضيم : الحسيك: "، جاء  المعاجم العربية   بعض وفي .)3( كتاب نور العارف   عند صاحب  نفسه،
     .)6("أقضمها فحسكت هي: أحسك الدابة"و، )5(القضيم: الحِسيكَة، بمعنىو

  ِحسيِنِيه
}يوقد تكون التسمية منسوبة إلـى      . نوع من أنواع الذرة الرفيعة البيضاء     اسم يطلق على     :}ِنِيهِحس

  . )7()الحسينية(منطقة 

  ِحشِْرِفه
األوراق الـسفلية   –الواحدة من أوراق قصبة الذرة التي تتعرض للجفاف قبل غيرهـا            : }الِحشِْرِفه{

نـزع    موسـم موعديكون ذلك قبل حلول    فتنزع لتستعمل علفاً للحيوانات قبل أن تتلف، و         -خاصة
 ،حـشْرف { الفعـل    ويـستعمل  .}حشَاِرف{الجمع  اسم   و .»الشَّرف«الذي يسمى أوراق قصب الذرة    

، }ِمحشِْرف {واسم الفاعل  . قبل موسم نزعها   نزع ما جف من أوراق قصب الذرة       : بمعنى }ِيحشْرف
  .}هحشْرفَ{، و}ِحشْراف {، والمصدر}ِمحشْرفَه {والمفعول

  شحِشي
أخـضراً  سواء كان مقطوعاً أم ال زال نابتاً في األرض،          ،  اسم يطلق على الكأل عامة    : }شالحِشي{

ـ يخزنو، ثم    ثم يصنعون منه ضفائر    موعد محدد ، ويقطعه المزارعون في     كان أو يابساً    ه بعـد أن   ن
ساَعه {: ع الحشيشفي موسم قط ومما يقال . الجفاف أيامفي الستعماله علفاً للحيوانات خاصة     ،يجف
طَرتَي ،ماعي   ِوسب ،هوجِشي  ِن هالْحي ينَكِوب ه ِنيوموعد المدة التي يحل في أثنائها       أن (ويعني،  )8(}شْ غُد

البدء بقطع الحشائش منذ    لذا فال بد من     بسقوط األمطار المتواصلة،     تتصفقطع الحشائش غالباً ما     
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د يسببه المطر من إعاقة وضياع للوقت، ألن الحشائش إذا لم           لتعويض ما ق  ،   من الموسم  وقت مبكر 
ويقـال فـي    . قطع الحشائش : بمعنى} ، ِيِحش حشَّ{ الفعل   يستعملو ).تقطع قبل نهاية الموسم تتلف    

أن ( والمعنـى    ،)1(}ن يبـان  ر من عصر، والصاِحب الِجيد ِمن ذَلِْحي      ِيِحشْ من حشْ، ِوِيعصِ    {:المثل
 ، إال بمساعدة اآلخرين لن يستطيع أن ينتهي من قطعها في الموسم المحدد في قطع الحشائشالمتأخر

فـي  يقـال   و.}حـشَّاش { واسم الفاعل ).ومعرفة الجيد منهم وغير الجيد  ،  األصدقاءدور   يأتيوهنا  
 مخلفـات   فـي نقـل   يعمل  أن تأكل الطعام مع من       (ويعني ،}ِكَل الْحشَّاش آاَِكَل الذَباْل، ولَا تِ   {: المثل

، أفضل من أن تأكل مع من يعمل في قطع الحشائش، وذلك             إلى قطع األراضي الزراعية    الحيوانات
، بعكس الحشائش فإنها تحتاج إلـى       غسل اليدين ألن المخلفات تذهب بسهولة وتختفي رائحتها عند        

، }محـشُوش { المفعـول اسـم   و. )غسل اليدين جيداً  جهد ومشقة إلزالتها فتظل الرائحة باقية رغم        
 على ،}الحِشيش {كما تطلق لفظة. }حشَّ{، و}حشُوش{، والمصدر }ِمحشَاش {والمكان الذي يخزن فيه

منـاطق  بعض  بمعنى الكأل شائعة االستعمال في لهجات        واللفظة   .الموسم الذي تقطع فيه الحشائش    
ردت اللفظة اسماً للموسم الـذي       وقد و  .)3(بالمعنى نفسه ) حشُوش (:وفي بعضها يقال   ،)2(اليمن اليوم 

 عند الملـك األشـرف      بمعنى الكأل اللفظة   وردت   كما. )4(تقطع فيه الحشائش في أرجوزة العفاري     
 اليابس من الكأل    :وفي بعضها . )6("الكأل: والحِشيش":  المعاجم العربية، جاء    بعض وفي .)5(الرسولي

: قطعته، واحتَشَشْته : حشَشْت الحِشيش : "قالوي .)8(بعضها  في اليابس واألخضر معاً  و،  )7( هدون غير 
   .)10("الشيء الذي يوضع فيه: الِمحش والمحش"و ،)9("الذين يحشون: طلبته وجمعته، والحشَّاش

  حاِصي
 إيذاناَ ببلوغها مرحلـة    تهااسم يطلق على سنبلة الذرة عندما تجف حبوبها وتزداد صالب         : }حاِصيال{

  .)11(ستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسهشائعة االواللفظة . اإليناع
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  حاِصِله
، )1(}ِيبخَس اْهللا ثَمره حاِصِله   {: في المثل يقال   و .التي يمكن حصادها  مار، اليانعة   من الث : }الحاِصِله{

 المرحلـة النهائيـة      حتى لو وصلت إلـى     ،أو يصيبها سوء  أن ثمار المحاصيل قد تفسد      (والمعنى  
  .وآن موعد حصادها ينعت : الثمار،} ِتحصل،ِحصلَت{ويشيع استعمال الفعل .)كتمال نضجهاال

  ِحضوان
قـصبة  ال الخارج من أعلى قصبة الذرة الرفيعة الذي يوصل بين أعلى            المعقوفالعود  : }الِحضوان{

  . )2(نى نفسهاليمن اليوم بالمع  مناطقبعضاللفظة شائعة االستعمال في لهجات  و.ومؤخرة سنبلتها

  حطْمه
 تتـأثر    وبالتالي أو تكون شحيحة،   ،القحط والجدب، ويكون ذلك عندما تنحبس األمطار      : }الحطْمه{

  بعـض   وفي .)3( بمعنى السنة المجدبة   عند الهمداني بضم الحاء،    )الحطْمة(وقد وردت    .المزروعات
أصابتهم حطْمة،  "و ،)5("السنة المجدبة : طْمةالح"و،  )4("السنة الشديدة : والحطْمة ":جاءالمعاجم العربية،   

   .)7("السنة الشديدة: الحطْمة والحطْمة والحاطُوم"و ،)6("أي سنَةٌ وجدب

  ِمحفِّي
}واللفظة شـائعة   . ظلفهتقشر يصيبه في باطن     ه بسبب   تالذي يتعثر في مشي   من الثيران،   : }يفِِّالِمح

 : العربية، جاء   المعاجم  بعض وفي .)8(ليوم بالمعنى نفسه   اليمن ا   مناطق بعضلهجات  االستعمال في   
حِفي يحفَى حفـى فهـو   : وإذا انْتَّحجت القدم أو ِفرسن البعير أو الحافر من المشي حتى رقت، قيل            "

رقة : الحفَا"و،  )11("إذا انسحجت ِفرسنه  : حِفي البعير "و،  )10("انسحجت حافره : حفي الفرس "و،  )9("حف
   .)12(" والحافرالقدم والخف
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  حوقَره
ميـاه   تتجمـع فيـه      ،األرض مطمئن من المكان  ال أو   ،صغيرةالحفرة  اسم يطلق على ال   : }الحوقَره{

 } ِيحـوِقر  ،حـوقَر {الفعل  ويستمل   .}حواِقر{والجمع  .  من الزمن  مدةوتبقى   األمطار بعد سقوطها،  
الـيمن  بعض مناطق   ستعمال في لهجات    واللفظة شائعة اال  . ونحوها في حفرة    تجمع وانحبس  :الماء

الحكَر، "و ،)2("وهو الماء المجتمع  : الحكْر": جاءالمعاجم العربية،   بعض  وفي   .)1(اليوم بالمعنى نفسه  
 وتشترك لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية فـي           .)3("الماء القليل المجتمع  : بالتحريك

ان منخفض، إال ان القاف في لهجة منطقة الدراسة يقابله الكاف المعنى الدال على تجمع الماء في مك
   .في الفصحى

  حِقي
واللفظة شائعة االسـتعمال فـي      . ا إلطعامه –الدجاج خاصة -الحبوب التي تقدم للطيور     : }الحِقي{

    .)4(لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه

  

  لِمحلِْح
وفـي بعـض    . بالظهور من أكمامهـا   ة الرفيعة عندما تبدأ     صفة تطلق على سنبلة الذر    : }ِمحلِْحل{

أي : تَحلْحـل عـن مكانـه     "و ،)5("ماتحرك: وما تَحلْحل فالن عن موضعه    : "، جاء المعاجم العربية 
وفي العبرية يستعمل    .)8("التحرك: التَّحلْحل"و،  )7("إذا أزلتهم عن مواضعهم   : حلَحلْت القوم "و،  )6("زال

في لهجة منطقة الدراسة    ) محلحل(ويبدو أن لفظة     .)9(نفذ إلى، تسرب، هز   : ، بمعنى )ִחְלֵחל: (الفعل
 وتشترك معها في هـذا      حرك أو زحزح، في العربية الفصحى     : بمعنى) حلحل(قد جاءت من الفعل     
   . عن موضعها السابقتزحزحت، ألن سنبلة الذرة عندما تبدأ بالظهور فإنها قد المعنى اللغة العبرية

  ِحلْس
. }حلَـاِويس {، و }ِحلُـوس {: واسم الجمع  .ما بين العقدتين في قصبة الذرة     : }الِحلْواس{، و }الِحلْس{

ولفظة . }ِمحِلِسه {فهي.  أثناء نموها   عودها في ظهرت أول عقدة     :} ِتحِلس احلَست، { الفعل ويستعمل
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 ويبـدو أن هـذه      .)1(هاالستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفس        شائعة  ) الِحلْس(
  .أهل اليمنبالخاصة الزراعية من األلفاظ هي  اللهجات اليمنية،اللفظة في 

  لِْقهِح
الـساقَه،  و الـسحب، «: مثـل  تعمل على تثبيت بعض أجزاء المحراث     من الحديد   قطعة  : }الِحلِْقه{
  .)2( بالمعنى نفسهشائعة االستعمال في بعض لهجات اليمن اليومواللفظة .  ببعضها»..الغُراب، و

  حلْي
 استعمال ثـورين فـي حراثـة        عند ،خشبة طويلة وسميكة تصل أجزاء المحراث بالنير      : }الحلْي{

ـ   س الْخَِري شَم {: ويقال في المثل   .األرض ـ فْ، ِوعـود النَّجِ   فْ، ِوحلْي الْكحي فْ، ِيرجـع الِْمقْـِوي     ي
ريف، ومشقة شق األرض بالمحراث بين قصب       أن العمل تحت أشعة شمس الخ     (ويعني  . )3(}فيِضع

مشقة ضرب السنابل في البيدر، كل هذه كفيلة بأن تنهك جسد المزارع وتصيبه باإلضافة إلى   الذرة،  
شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليـوم   واللفظة ). جلداًبالهزال وإن كان قوي البنية    

معنى المشار إليه في لهجة منطقة الدراسة وغيرهـا مـن           ويبدو أن هذه اللفظة بال     .)4(بالمعنى نفسه 
   . اللهجات اليمنية، من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن

  حومره
مثل الحميـر  خذ بين قطع األراضي الزراعية ويخصص لمرور الحيوانات، تَطريق ي : }الحـومره {

، ونحـو  طع األراضي الزراعية لحراثتها   ى ق إلعبرها   الثيران التي تصل     المستعملة في النقل، كذلك   
وهي طرق مذللة أكثر من الطرق التي يستعملها اإلنسان إذا كان بمفرده إي ال يصاحبه حيوان . ذلك

الحيوان المعروف، ألنه من أكثر الحيوانات التي يعتمـد         ) الحمار(ولعل اللفظة مأخوذه من اسم      . ما
   . أكثر الحيوانات مروراً في مثل هذه الطرقالمزارعون في نقل أغراضهم، لذا فهو منعليها 

  حمراء
إلـى اللـون    حبوبهـا   تميل  عدد من أصناف الذرة الرفيعة التي       يطلق على   اسم جامع   : }الحمراء{

كما وردت  . )5(واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه          . األحمر
  .  )6(الرسوليبالمعنى نفسه عند الملك األشرف 
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  حمط
في البيـدر،    درس سنابل الذرة الرفيعة      القش الناعم المتطاير مع الهواء عند     : }الحمطَه{و ،}الحمط{

ر الراس،  يا ثُوير ِسِعد يا كَِبي    {: في المثل يقال  و . إذا المسه  يسبب له حكة شديدة   إذ  وهو مؤذ للجسم    
 وتجاهل من ،يحث ثوره على مواصلة العمل     أن المزارع  (ويعني،  )1(}لنَّاسالذِّره ِلي ِولَك، والحمطْ لِ    

ألن فائدة العمل الدؤب      ال رأفة على الثور،    منهعلى الثور من مشقة العمل حسداً       شفاق  ظاهر باإل يت
 مثلما  سيؤلمه الذي   االحتراق بنار غيظة   الحاسد إال  لن ينال بينما  ستعود على المزارع وثوره معاً،      

 الـيمن اليـوم      منـاطق  بعضلهجات  شائعة االستعمال في     واللفظة   ).حمط الذرة جلد اإلنسان    يؤلم
 :المعاجم العربيـة، جـاء    بعض  وفي  . )3( بالمعنى نفسه  )حماط:( يقال ها، وفي بعض  )2(بالمعنى نفسه 

ى ومن خالل ندرة شيوع استعمال اللفظة في المعاجم العربية بالمعن          .)4("تبن الذرة خاصة  : الحماطة"
الزراعي المشار إليه في لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية المتصفة بسعة انتـشار               

  .الفصحى نها من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن وعنهم انتقلت إلىاللفظة فيها، يرجح أ

  حاِمي
البرية التي  يوانات   من الح  –اعند بداية خروج ثماره   -كل إليه حماية المزروعات     و ي من :}الحاِمي{

ن الرباح، يـا    ِتضاربيلَا  {: في المثل يقال  و. األراضي الزراعية للعبث بمزروعاتها   قطع  تدخل إلى   
الـشجار فيمـا    القردة تفتعلأن مشقة حراسة أو حماية الثمار تزداد عندما          (ويعني،  }عذَاب الْحاِمي 
زرعة بالتدريج دون أن يلحظ من يحمي الثمار خداع من يحمي الثمار للوصول إلى الم بينها بغرض

 حِمـي، {ويـستعمل الفعـل      ).إذ تعيث فساداً في الزرع دون أن تأبه بزجر من يحمي الثمار           ،  ذلك
وكل شـيء منعـت    ":، جاء المعاجم العربيةوفي بعض.  دفع عنها بعض الحيوانات :بمعنى }ِيحِمي

عنه فقد ح5("هيتَم( ،يت المكان، إذا منع"ومت عنهح")6( ،اً"ويمأي منعت منه: حميت الشيء ح")7(.   

  حنَاِديد
 علـى    تظهـر  ا لكنها لم  تفتقت عن حبوب البذر   الصغيرة وقد   ت  تايطلق على النبا  اسم   :}حنَاِديدال{

إذا اتصف بهـذه    :النبات}  يِِحنِْدد ،حنْدد{ الفعل   ويستعمل .}ِحنْدود {والمفرد . بعد األرضتربة  سطح  
  بعض فيو. )8(مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه    بعض  واللفظة شائعة االستعمال في لهجات       .ةالصف
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 تحت التراب ثم ُأمِطر فخرج في آخر        مكوث الحب إذا احتبس المطر فطال      ":، جاء المعاجم العربية 
 .)2("لم يشعب تأخر خروجه لتأخر المطر ثم خرج و      : وحدد الزرع  "،)1("حدد: الزمان ولم يشعب، قيل   

في ) حدد(وفي اللهجة، ) حندد ( بين الفعلينورغم التباين الظاهر في المعنى فإن هناك معنى مشترك
         . بصورة عامةالنبات قبل ظهوره على سطح األرض على  إذ أن كالهما يطلقان،الفصحى

  حنْذَره
ثمار القمح فإن المـزارعين يجـدون        وألن ثمار هذا النبات يشبه       ، ينمو مع القمح   نبات: }الحنْذَره{

يتـصف   النبـات  والقمح الذي يكثر فيه هـذا         أثناء الحصاد،  صعوبة في فصلها عن حبوب القمح     
 وجاء في . )3(اليمن اليوم بالمعنى نفسه   مناطق  بعض  لهجات  شائعة االستعمال في     واللفظة   .بالرداءة

ختلط بالدقيق من رمل ناعم متخلف عن        ا ما "–الدال بدالً عن الذال   - )الحندرة( : نور المعارف  كتاب
بمعناها الشائع فـي    ، و وليس بالدال  المعجمة   اللفظة قد وردت بالذال    والمرجح أن    ،)4("حجر الرحى 

فـي   المحقق، خاصة وأن المؤلف قد أورد اللفظة         ا، ال كما أورده    اليمن اليوم   بعض مناطق  لهجات
الطيب النظيـف عـن     أما العربي   : " أيضاً اله عن أنواع القمح ولم يتطرق إلى طحنه، فمما ق         حديثه

 ويبدو أن   .ولعل ما جعل المحقق يوردها بالدال أن المخطوطة غير معجمة         . )5("...الوسخ والحندرة 
من األلفـاظ   هي   في لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية،           إليه اللفظة بالمعنى المشار  

   .الزراعية الخاصة بأهل اليمن

شنَّح  
}نِّش ،شنَّحويحـدث   ةبالمتصلبصورة حلزونية تحت الكتل الطينية        النبات على بعضه   التف: } ِيح ،

 .البذور في التربة، ولم يقم المزارع بتفتيـت التربـة وتليينهـا             وضع عندما تسقط أمطار بعد   ذلك  
معاجم  ال بعض فيو .)6( بالمعنى نفسهاليوماليمن مناطق بعض  لهجات  واللفظة شائعة االستعمال في     

، )8("أي عطفته : حنَشت الشيء عنه، بالشين معجمة    "و،  )7("وحنَشت الشيء، إذا عطفته   : "، جاء العربية
العربية ع  لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية األخرى م        وتشترك   .)9("الحية: الحنَش"و

  . بصورة عامةوااللتفافالعطف  في المعنى الدال على الفصحى
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2 - ��وز ��دي، ص .801، ص10ب، ا� �5?�ر، ج�+�ن ا�4�Bا� ،r264ا�/���س ا����.  
  .1073، ص2، حا�Z�Hل ا����9�C، اHآ�ع. 237، ص�;>��L 9ن، ا����ري. 205، ص، ا8ر��C�...ا��V<4 ا���5� - 3
  .108، ص2 ج،...�Cر ا���4رف - 4
  . 108، ص2، ج�Cر ا���4رف - 5
6 - 9��  .140، ص، ا�54+�...ا��V��4 ا�Aرا
7 - z���/رس، ص...ا���( �  . 285، ا
  . 1602، ص��C ،3ان، ج...z�7 ا��E4م - 8
  . 1594، صBC3+ ، ج - 9
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  دهحو
المزروعات و لحراسة الثمار  ويستعمل   ، أطراف األراضي الزراعية   في يقامبناء صغير   : }حودهال{

 كما تطلق لفظة    .}حود {اسم الجمع  و .العلفيستعمل لتخزين   وأحياناً   بها،   تعبثمن الحيوانات التي    
ظـة   وفي لهجات بعض مناطق اليمن اليوم تطلـق لف         .ت الصغيرة في الجبال   اعلى المغار } الحود{
: أحواد، وما كان صغيراً مـن األحـواد فهـو         : المغارة في الجبل ونحوه، والجمع    : "على) الحود(

  .)2("غار محفور في جانب جبل: "بمعنى) ح و د(ت لفظة د وفي النقوش السبئية ور.)1("حودة

  حوف
ـ و .على خارجهاجهة المشرفة ، توازي الة أرض زراعية  ع لقط الجهة الداخلية : }الحوف{ فـي  ال يق

 عند مرورك بقطعـة أرض زراعيـة      إلزم   (ويعني،  }لَه ِهي خَوف   ما العِبي  الْحوفَ الْحوفْ، {: المثل
شائعة االستعمال في    واللفظة   .) الداخلي، ألن المرور بطرفها الخارجي قد يؤدي إلى السقوط         هاطرف

:  بمعنـى  )ف ح( :توفي النقوش الـسبئية ورد    . )3( اليمن اليوم بالمعنى نفسه     مناطق بعضلهجات  
  بعضوفي .)5(حافة، حدود:  بمعنى)ح و ف ( وردت لفظةوفي النقوش القتبانية، )4("تطويق، احتواء"

: تحيف الشيء : يقال"و،  )7("حافتا الوادي جانباه  "و ،)6("وناحية كل شيء حافّته   : "المعاجم العربية، جاء  
 في اللغـة العبريـة    ) חֹוף(و .)9(" الناحية الجانب  :الحافَّة والحوف "و،  )8("إذا أخذه من حافاته وجوانبه    

وتشترك لهجة منطقة الدراسة وغيرها من لهجـات الـيمن قـديماً       .)10(شاطئ، ساحل، ضفة  : تعني
  .في المعنى الدال على حافة الشيء وطرفه بصورة عامةمع العربية الفصحى واللغة العبرية وحديثاً 

  حيره
 لمـدة  ة راكـد  بقىت و ، تتجمع فيه مياه األمطار     من األرض  طراف ناتئ األ  مطمئنمكان  : }الحيره{

واسم . مطمئن في مكان    بقيتجمع و : الماء} ِيحور: حور{و ،}، ِيحير حير{ ويستعمل الفعل  .دةومحد
 )حـاِيره  (تستعمل لفظة حـايرة   اليمن اليوم   بعض مناطق   لهجات  وفي  . }ِمحور{ و ،}ِمحيَر{الفاعل  
 وفي النقـوش الـسبئية ورد     . )12("بركة طبيعية في الجبال   : رةالِحي ":، وفي بعضها  )11( نفسه بالمعنى

                                                 
  . 209، ا8ر��C�، ص...ا��V<4 ا���5� - 1
�ون، ص - 2Lن و��+'�  . 73ا��V<4 ا�+���، 
3 - Vاه��  .321، ص�;>9 و��ب، ���* ا
�ون - 4Lن و��+'�  .66، صا��V<4 ا�+���، 

5  - Lexicon of Inscriptional Qatabanian, Ricks, p, 61. 
�اه��ي، ج - 6B307، ص3آ'�ب ا���4، ا� .  
  . 1347، ص4ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 7
  . 1657، ص��C ،3ان، ج...z�7 ا��E4م - 8
  . 1053، ص�12+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 9

  .246ص، �a!��ن، �!��ن���a aس - 10
   .219، صر��C�، ا8...ا��V<4 ا���5� - 11
12 - Vاه��  .328، ص�;>9 و��ب، ���* ا
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:  بمعنـى  )ت ر ي ح(، كما وردت لفظـة      "ضرب مخيماً، نصب معسكراً   : " بمعنى )ر ي ح(الفعل  
والنقـوش   وفـي    .)2( أقام، سكن، استوطن   : بمعاٍن منها  )ح و ر  ( كما ورد الفعل     ،)1("مخيم، معسكر "

المعـاجم  عـض  بوفـي   .)3(بقي، ظل، مكث: بمعان منها) ح ي ر(و، )ح و ر  ( ورد الفعل    القتبانية
المكان المطمئن الوسط، المرتفع الحروف يجتمع فيـه المـاء فيتحيـر وال             : راِئالح ":العربية، جاء 

، )5(" السماء يتحيـر فيـه، أي يجتمـع        ءانخفاض من األرض وحوله غلظ فما     : الحائر"و،  )4("يخرج
تخفيف حائر الماء،   : الحير ":ومما جاء أيضاً   .)6("مجتَمع الماء : اجتمع ودار، والحائر  : ر الماء تَحي"و

من مطمئنات األرض، الحائر، وهـو المكـان المطمـئن    "و، )7("وهو الموضع الذي يتحير الماء فيه 
   .)8("الوسط المرتفع الحروف يجتمع فيه الماء وال يخرج

  محيا
 مكان المستصلح الخصب الذي يزرع من األرض، وهـي عكـس المـساحات غيـر              ال: }المحيا{

ألرض  علـى ا   )حيـي  (تطلق لفظـة   اليمن اليوم  بعض مناطق    لهجاتوفي  . للزراعة المستصلحة
خـصب،  : "بمعان منهـا   )ت و ي ح( و ،)و ي ح(وفي النقوش السبئية وردت لفظة      . )9(الخضراء

من األلفـاظ   هي  ر إليه في لهجة منطقة الدراسة وغيرها،         ويبدو أن اللفظة بالمعنى المشا     .)10("نماء
  .الزراعية الخاصة بأهل اليمن

  حرف الخاء
  ِخبِره

ـ  ويـستعمل  .مطار الـصيف   بعد سقوط أول أ    قطعة األرض الزراعية  هي حراثة   : }الِخبِره{  ل الفع
شائعة االستعمال  للفظة  وا. *}من جزز خَبر  {: في المثل يقال  و . حرثها : قطعة األرض  } ِيخِْبر خَبر،{

سـمي  : "وفي بعض المعاجم العربية، جـاء      .)11( اليمن اليوم بالمعنى نفسه     مناطق بعضلهجات  في  
. )13("الـزراع : الخَِبيـر " و ،)12("والخَبر أيضاً الزرع   ...األكار خبيراً، وسميت المزارعة المخَابرة،      

                                                 
�ون - 1Lن و��+'�  .74، صا��V<4 ا�+���، 
  .BC73+ ، ص - 2

3  - Lexicon of Inscriptional Qatabanian, Ricks, p, 62. 
  .173، ص، آ�اع...ا��5>� - 4
  .455، ص2!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 5
  .640، ص2ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 6
  .1639، ص��C ،3ان، ج...z�7 ا��E4م - 7
  .1067، ص�12+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 8
9 - 9��K/+9 ا�<;Eا�...،،�Ka �  .52 ص 

�ون - 10Lن و��+'�  .75، صا��V<4 ا�+���، 
11 - 9��  .243، ص، ا�54+�...ا��V��4 ا�Aرا
  .95، ص3ا��MOP، ا� t��Y، ج - 12
  .1702، ص��C ،3ان، ج...z�7 ا��E4م - 13
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 وتقتصر لهجة منطقة    .)1("إذا كَربتها وزرعتها  : رهاخَبرت األرض َأخْب  : "وجاء في بعض كتب اللغة    
  .محددفي وقت األرض  على حراثة )الخبره(الدراسة باستعمال لفظة 

  خَِبيط
 بعصا مخصصة لـذلك، بغـرض       –عند درسها في البيدر   –ضرب سنابل الذرة الرفيعة     : }الخَِبيط{

 واسـم الفاعـل    .ضـربها : بل الذرة سنا} خِْبط يِ خَبط، { الفعل ويستعمل .الحبوب عن السنابل  فصل  
وهي عصا   ،}مخْبط{و ،}ِمخْباط{ذلك تسمى   ل المستعملة   والعصا،  }مخْبوطَه {وسنابل الذرة ،  }خَاِبِطي{

في  يقالو . شيء من التقوس الخفيف في بعض األحيان       فيها،  مترين إلى ثالثة  غليظة طولها ما بين     
أن الضربة الواحدة لسنابل الذرة عند فصل     (، والمعنى   )2(}ِر بالْمسِبط  ولَا عشْ  خَبطَه ِبالْمخِْبطْ، {: المثل

 لكنـه غيـر     ء أثقـل  يبـش  بالعصا المخصصة لذلك، أفضل من ضربها عشر مرات          هاحبوبها عن 
  منـاطق  بعضلهجات  شائعة االستعمال في    واللفظة   .}مخَاِبيط { واسم الجمع  ).مخصص لهذا العمل  

 الفعـل   كذلك،  )4(بالمعنى نفسه في بعضها،    )مخباط (تستعمل لفظة كما  ،  )3(اليمن اليوم بالمعنى نفسه   
 .)6(أضرب، بصورة عامـة   :  بمعنى )اخْبط( يشيع استعمال الفعل     وفي أخرى ،  )5( في بعضها  )خَبط(

الملـك  وجـاء عنـد     . )7(بالمعنى نفسه عند صاحب كتاب نور المعارف      ) الخبيط(وقد وردت لفظة    
 :المعاجم العربيـة، جـاء    بعض  وفي  . )8("يخبطها بالمخابط ":  قوله سه بالمعنى نف  األشرف الرسولي 

خَبط ورق العضاة، وهو أن تضرب بالعصا حتى يتناثر ثم تعلفـه اإلبـل، وخَبطـت لـه               : الخَبط"
خـبط البعيـر    "و ،)11("كل شيء ضربته بيدك فقد خَبطتَه     "و،  )10("الضرب الشديد : الخَبطُ"و،  )9("خَبطاً
: جاء في بعض المعاجم أيـضاً     ومما   .)12("إذا ضربه ليسقط  : خبط ورق الشجر  إذا ضرب، و  : خبطاً

وفـي اللغـة     .)13("العصا التي يخبط بها الشجر    : الِمخْبط، بالكسر "و،  "القضيب والعصا : والِمخْبطة"
درس : ، بمعنـى  )ִחִּטים ָחַבט: (كما تـستعمل  . ضرب، جلد : ، بمعنى )ָחַבט: (العبرية يستعل الفعل  

 في المعنـى الـدال علـى         والعبرية تشترك لهجة منطقة الدراسة مع العربية الفصحى      و .)14(القمح

                                                 
� u;Y ا�A!�ج، -�/�.   - 1 Vاه������k ا�'�����، �:'��9 ا�Z/�)�9     .  د/ر�`�ن ���� ا�'��اب  : )�E4 وأ)�E4، أ� إ��Yق إ

�9، ا�/�ه�ة/ا���9�5��KE� u74ص ،1995 ، دار ا���5ه.  
2 - r�+ا���ادون: ا�� �;E�4'+� �� �ًة، و������9a ا�:��Kا��.  
3 -  ،�Y�/9، ا���  .171ص�;>K5� 9/9 ا��از
  .374، ص1، جا�Z�Hل ا����9�C، اHآ�ع - 4
5 - Vاه����V، ا���4روس، ص.325، ص�;>9 و��ب، ���* ا- 95���  .31 آ��Eت )� ا��ار!9 
  .20ا���cN �� أ��Zل ��)c، ا�aeP�، ص - 6
  .374، ص1 ج،...�Cر ا���4رف - 7
8 - 9�eا�� kE� 183ص،...آ'�ب.  
�اه��ي، ج - 9B223، ص4آ'�ب ا���4، ا�.  

  .186، ص، آ�اع...ا��5>� - 10
  .293، ص1!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 11
  .1706، ص��C ،3ان، ج...z�7 ا��E4م - 12
  .1094، صBC13+ ، ج - 13
  .�a ،236!��ن، ص�!��ن���a aس - 14
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 لكنها تتفق مع العبرية في المعنى الزراعي الخاص بـدرس           . بصورة عامة  الضرب بعصا ونحوها  
  . بعض الغالل

  ِمخْدار
شائش  كومات الح  لجمع يختاره المزارعون بين قطع األراضي الزراعية         مناسب موضع: }الِمخْدار{

أن يتوفر في   وال بد   . حزم لجعلها في  ،»الحشيش«التي تم قطعها في موسم قطع الحشائش المسمى         
 . هـذا الموسـم     في تتصف بشدتها  الرياح التي     عن هبوب  اًبعيد  وأن يكون  الظل،الموضع المختار   
وهي تـسميات   أسماء لبعض المناطق اليمنية،     ) خُدر(، و )المخَادر(، و )خَِدير (ألفاظويشيع استعمال   

: بمعـان منهـا  ) خ د ر (النقوش السبئية وردت لفظـة   وفي  . )1("االستقرار والسكن فيها  : "تدل على 
مكان عمل، أو موضع :  بمعنى)خ د ر م   (وفي النقوش القتبانية وردت لفظة       .)2(حجرة، حجرة مدفن  

اراك ِخـدراً   وكل شـيء و    ": المعاجم العربية، جاء    بعض وفي .)3()خ د و ر   (المهمة، واسم الجمع    
الفعـل  "وفي اللغـة الحبـشية ورد        .)6("كل ما واراك من بيت ونحوه     "و،  )5("الستر: الِخدر"و،  )4("لك

 الخاء بمعاِن تقتـرب     عنظ بالحاء بدالً    اوفي بعض اللغات السامية وردت ألف     . "سكن: بمعنى) خَدر(
) حـدِريم ( و ،)حدرة(برية وردت   في اللغة الع  ف من معاني األلفاظ الواردة في لهجة منطقة الدراسة،       

غرفة مدفن، غرفـة    : بمعنى) حدر(وفي األوجاريتية وردت لفظة      . ممر داخل بيت، غرفة    :بمعنى
) خدر(ولعل ما جاء من الفعل        .)7( أحاط، سور  :بمعنى) حدر("وفي السريانية ورد الفعل      .دفي معب 

العربيـة   قديماً وحديثاُ كذلك اللغة الحبشية، و      في لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية       
مما هو  ،   بالمعاني المشار إليها    اللغات السامية  في بعض ) حدر( ما جاء من الفعل      الفصحى، وكذلك 

 ويبدو أن مثل هذه األلفاظ قـد احتفظـت بـدالالتها            ، القديم بقي من إرث يعود إلى األصل السامي      
 وال زالـت شـائعة      ،أنهم قد استعملوها قديماً    يؤيد ذلك    بصورة أكثر وضوحاً على ألسنة اليمنيين،     

  .  نفسها حتى اليومللداللةاالستعمال 

  ِخذِْفِره
   .}فرهذالح{: ينظر: }الِخذِْفِره{

                                                 
  .72ا��Bظ ���9��L 9�C، ا��EOي، ص - 1
�ون، ص - 2Lن و��+'�  .59ا��V<4 ا�+���، 

3  - Lexicon of Inscriptional Qatabanian, Ricks, p, 71. 
�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 4;�!679، 1.  
  .643، ص2ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 5
�وز ��دي، ص - 6�Bا� ،r358ا�/���س ا����.  
  .72أ��Bظ ���9��L 9�C، ا��EOي، ص - 7
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  خُرج
في قطعة األرض   التي توضع    - مخلفات األبقار واألغنام   المتَّخَذ من – الكومة من السماد  : }الخُرج{

ـ  ، من الكتان ونحـوه    تكون ملء كيس   الواحدة ومة بغرض تسميدها، والك   الزراعية، ُستعمل لهـذا   ي
 لنقـل   المستعملسم الكيس    ويبدو أن التسمية تعود إلى ا      .)خُرج ( نفسه الغرض، ويطلق على الكيس   

    . إلى اسم السماد الذي يحمل داخل الكيس-في هذا المجال تحديداً–  ثم انتقلتالمخلفات،

  خَردل
مو مع نبات القمح خاصة، ثماره صغيرة الحجم، وتختلط حبوبه في كثيـر مـن     نبات ين : }الخَردَل{

 ملـين ، أو   دهاناً للـشعر  األحيان مع حبوب القمح، ويستخرج من حبوب هذا النبات زيت يستعمل            
 اليمن   مناطق بعضلهجات  شائعة االستعمال في    واللفظة  . )1(، كما يستعمل في الطب الشعبي     للبشرة

بعض وفي   .)3( الملك األشرف الرسولي   بالمعنى نفسه عند    اللفظة وقد وردت . )2(اليوم بالمعنى نفسه  
شجر له  "و،  )5("ضرب من الحرف  "و،  )4("خَردلَة: ، الواحدة معروف: الخَردل: "جاء،  عاجم العربية مال

: وتستعمل لفظة .)8(" شجرحب"و ،)7("ضرب من الحرف معروف، الواحدة خردلة   "و  ،)6("حب صغار 
   .)9(في الكنعانية واألوغاريتية، بالمعنى الشائع في العربية) خندر(في اللغة السريانية، و) وناخردل(

  خَرزه.
 ل بين حبليوِصتُحلقة صغيرة مصنوعة من الحديد تشبه السوار، توضع في عنق الثور لِ   : }الخَرزه{

م العربية، ذكـر ابـن      عاجمالبعض  وفي  . النير بغرض تثبيته على رقبة الثور عند حراثة األرض        
 : أيضاً هاومما جاء في بعض   ،  )10("الخاء والراء والزاء يدل على جمع الشيء وضمه إليه         ":فارس أن 

  .)11("جمع سيرين في خُرزة، أي أقضى حاجتين في حاجة، والجمع خُرز: وفي المثل"

  خَِريف
 حتـى  شهر أغسطس،     بأوائل اءابتد ، بحوالي شهرين  تقدر زمنية   مدة تطلق اللفظة على     :}الخَرِِيف{

 زمنبعد  الغزيرة،   األمطار   في أثنائها  التي تسقط    مدة، وهي ال   بصورة تقريبية  آواخر شهر سبتمبر  
                                                 

�4 ا�E;>�ت ا���9�E ا���9�5  - 1 �(  �E� .EK�)�-َ�ْ-َ r�ْEِYَ.(.  
  .237، ص�;>��L 9ن، ا����ري. 70 ص)� ا����، ا�>�Y�،ا��Yء ا���5-�ت  - 2
3 - 9�eا�� kE� 194ص،...آ'�ب.  
  .1684، ص4ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 4
  .188، ص3ا��MOP، ا� t��Y، ج - 5
  .1765، ص��C ،3ان، ج...z�7 ا��E4م - 6
  .1128، ص�13+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 7
�وز ��دي، ص - 8�Bا� ،r913ا�/���س ا����.  
��xاد،                 - 9 ،��aا��، �9�4�K ا��>��c ا���E4� ا�4a��  �] ،u�L���� 9����ا$�5 ا��xEي ا�/��V ��� ��+�* )�� ا�4- ��1980 .

  .79ص
10 - z���/309، ص...ا��.  
  .1130، ص�13+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 11



 84

أربعـة  ، فيحسبون لها  الزراعية»المعالم«على  المدة ويعتمد المزارعون في حساب هذه  .»الجحر«
 أربعـة عـشر     »معلم«لكل  ويحسبون   ،»الخامس«، و »الروابع«، ومعلمي   »لسهي«: هي »معالم«

وأحياناً تطلق   *.}ْل، ِفهو ِمن الْخَِريفْ، ِولَا فَتَر، ِفهو ِمن الْجحر        لَا جود ِسهي  {: يقال في المثل  و .يوماً
  أكثـر غـزارة،   فيها   التي يكون سقوط المطر      مدةوهي ال   »الروابع« رديفاً للفظة } الخَِريف{لفظة  

مزارعي منطقة الدراسة لهذه  وحسابات   . يوماً  أربعين مدةلهذه ال رعون  وفي هذه الحالة يحسب المزا    
 يوليـو،   الخامس عشر من   الذي يبدأ من     لفصل الخريف الحساب المتعارف عليه     يختلف عن    مدةال

بكثرة سقوط األمطار الغزيرة، وأحياناً  وتتصف أيام الخريف .)1( أكتوبرالثالث عشر من وينتهي في   
  إذا هبت رياح قويـة     المزروعاتإلحاق أضرار ب  تسبب في   ت  قد ى عواصف تتحول هذه األمطار إل   

يقـال فـي    و. األوقات سقوط البرد، لذا تزداد خشية المزارعين على محاصيلهم في هذه            حبهاايص
كما أن ، ثمار المحاصيل بالظهور تبدأ مدةوفي هذه ال *.}ِلهفْ لَيلَا تُِقْل ثَمره، ِوعا ِمن الْخَِري{: المثل

 وفي أثنائها . تنتهي حتى تصل الثمار إلى بداية إدراكها      تكاد   هذه الفترة فال     نموها يكون سريعاً في   
 من خـالل إثـارة تربـة األرض         -خاصةالذرة الرفيعة   –يقوم المزارعون بالعناية بالمزروعات     

اء مليستقر ال الذرة، كذلك إنشاء أحواض صغيرة بين الزرع ببالمعاول وجرفه إلى أسفل سوق قص   
يكابدونه من مشقات    المزارعين، بسبب ما     بالمعاناة عند  مدةهذه ال وغالباً ما تتصف     .لسقاية الزرع 

.  منتـصفها عنـد  خاصة ،المدةمن الحبوب في هذه المدخرة  ما كانت تنفد مؤنهم  كثيراً، إذ معيشية
  عز وجلالتضرع إلى اهللا(، ويعني   )2(}فْ، ِمن جوع ِنص الْخَِري    ِالِْطفْ ِبنَا يا لَِطيفْ   {: المثليقال في   

الذي  مطرعلى ال } الخَِريف{كما تطلق لفظة     ).وطلب العون منه على تحمل جوع منتصف الخريف       
 للداللة» الخريف«و *.}اَنَا خَِريفَ اَخْرفْ، اَدقِْدقَ الْمخْلَف    {: يقال في المثل  و. األوقاتيسقط في هذه    

 مختلفـة مـن     مناطقفي لهجات    شائعة االستعمال  عين،حساب المزار في   زمنية محددة    فترةعلى  
 مـدة  ثـم    )العلب(أربعة أيام من معلم      الخريف   مدة  المزارعون  يحسب هابعض وفي   .)3(اليمن اليوم 

 السابع عـشر مـن     حتى يوليو،    الثالث عشر من   ابتداء من ) سهيل، معلما الروابع، الخامس   (معالم  
اليمن اليوم يستعمل الفعل    بعض مناطق    وفي لهجات    .)4( اثني عشر يوماً    منها جاعلين لكل سبتمبر،  

اجود أنـواع العنـب     : يعني) مخَرفات(بمعنى أكل أجود أنواع العنب والفواكه، واالسم        ) اخْتَرف(
وقـد أورد العفـاري فـي       . )6(، على أول جني التمر    )خُرفَة( وفي بعضها تطلق لفظة      .)5(والفواكه

العلب، سهيل، الرابعين األولين، الرابعين     : (زراعية، هي ) عالمم( الخريف أربعة    مدةأرجوزته، أن   
                                                 

1 -�?5�  :9��  .54E� ،347+�، ص...ا��V��4 ا�Aرا
2 -[Kع :  ا���A و!uار�V وه� �Cع �� ا�'` 1.MC  :[OC.  
، 2ا���Z�Hل ا����9���C، اHآ���ع، ج   .365، ا���54+�، ص...ا��V����4 ا�Aرا����9 . 652، ا8ر����C�، ص ...ا��V��<4 ا�����5�  - 3

أ�:��م  . 42، ص1، ج1، ا���4�ي، ا��>��E   ...ا�E;>�9 ا�';����9   . 137 ص ا���cN �� أ��Zل ��)c، ا�aeP�،      . 1139ص
� زا��، أ��ر���]، ص �E�30.  

4 -?5� �  .BC367+ ، ص: 
5  - Jemeinitische W×rter, AL-selwi, s, 76. 

��V، ا���4روس، ص- 6- 95���  .28 آ��Eت )� ا��ار!9 
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ثالثة ) معلم(، ومع أن العفاري يحسب لكل       )1()معلمين(في اللهجة   ) معلم الروابع (، جاعالً   )اآلخرين
ـ      أربعين يوماً لكليهما، كما ذكر     ) الرابعين األولين، والرابعين اآلخرين   (عشر يوماً، إال أنه حسب ل

وقد . )3(اسماً لشهر حميري يقابله شهر آب     ) ذو الخراف (في قصيدة البحر النعامي ورد      و. )2(المحقق
هو الـصيف عنـد     أن فصل الخريف في اليمن       عن عجائب اليمن،     أثناء حديثه  الهمداني   جاء عند 

 بمعنى يأكل   عنده) يتَخَرف(الفعل   ورد   كما،  )4(، وقد ذكر أنه كثير األمطار والصواعق      علماء الفلك 
 عن ذهاب أعشى قيس إلى أثافت        فمما جاء في حديثه    ،هذا الوقت  خمرها في     يشرب ر العنب أو  ثما

وكان األعشى كثيراً ما يتخرف فيها، وكان له بها معصر للخمر يعصر فيه ما أجزل لـه                 : "باليمن
 -،  )ت ف ي ر خ( و ،)ف ر خ(: ألفـاظ مثـل   وفي النقوش الـسبئية      .)5("أهل أثافت من أعنابهم   

 النقـوش وفـي   ،  )6("فصل الخريف، غالل خريف، مطر الخريف     : " بمعاٍن منها  –والجمع  بالمفرد  
فصل الخريف، : ، بمعنى)خ ر و ف ن (و،  )خ ر و ف   (، والجمع   )خ ر ف م   (،  )خ ر ف   (:ةالقتباني

 ألحد الشهور اليمنية القديمة، يقابل اًاسم) ف نر ذ خ (وفي بعض النقوش وردت  ،)7(مطر الخريف
هو ثالثة أشهر بـين آخـر القـيظ وأول         "):فالخَِري( : المعاجم جاء   بعض وفي  .)8(شهر أغسطس 

فـصل  "و،  )11("الفصل الثالث من فصول السنة    " و ،)10("وقت من أوقات السنة، معروف    " و ،)9("الشتاء
: وإذا مطر القـوم فـي الخريـف قيـل         : " ومما جاء أيضاً   .)12("أيلول وتشرين وتشرين  : الخريف

خُِرفـت األرض، إذا أصـابها مطـر        : يقال"و،  )14("المطر في ذلك الوقت   : فوالخَِري" ،)13("خُِرفوا
: وفي اللغة العبرية تستعمل لفظة .)16("أول المطر في أول الشتاء": وهو ،)15("الخريف، فهي مخْروفة  

غلـة  ): خُرپـو (حصاد مبكـر، صـيف، و     : في األكدية تعني  ) خَرپو( و .)17(شتاء: ، بمعنى )חֶֹרף(
في أن لفظـة    وبعض اللغات السامية    الفصحى  مع   ،لهجة منطقة الدراسة وغيرها   وتتفق  . )18(مبكرة

                                                 
1 -�  .89درا9Y )� ا�'/��V ا�Aرا�� ا����B� ،�5رY:�، ص:  �5?
  .BC 86+ ، ص- 2
  .16، اHآ�ع، ص...��Oaة ا���� ا���45� - 3
4 -��ة ا�4�ب، :  �5?�A! 9B308ص�.  
  .BC115+ ، ص - 5
�ون - 6Lن و��+'�  .62، صا��V<4 ا�+���، 

7  - Lexicon of Inscriptional Qatabanian, Ricks, p, 75. 
�9 ا���9�5، ا�'/��V ا�����ي، ا8ر��ن، ��Y]، ط - 8�Y723، ص1، ج2ا���.  
�اه��ي، ج - 9B252، ص4آ'�ب ا���4، ا�.  

  .694، ص1!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 10
11 -  z�7م�E4ان، ج...ا���C ،31763، ص.  
  .3796، ص�42+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 12
�اه��ي، ج - 13B252، ص4آ'�ب ا���4، ا�.  

  ....1349، ص4ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 14
  .1771، ص��C ،3ان، ج...z�7 ا��E4م - 15
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، لكـن    كذلك مدةتطلق على المطر في هذه ال     كما   زمنية معينة من السنة،      مدةتدل على   ) الخريف(
 )الخريـف (تحديـد زمـن   تنفرد في ، قديماً وحديثاًلهجات اليمن لهجة منطقة الدراسة وغيرها من  

، وهو تحديد يتناسب والبيئة الزراعيـة،       الفصحى أو عند علماء الفلك     في   الشائععن  تحديداً يختلف   
  .   غيرهادونكذلك التنوع المناخي والتضاريسي الذي تنفرد به اليمن 

  خَرف
. لوضـع البـذور   من أجل تهيئتها     شق تربة األرض الزراعية بالمحراث،       :}الِخراف{، و }الخَرف{

ِذي ما ِيـداِوْل    {: في المثل يقال   و . قام بهذا العمل   : المزارع أرضه  } ِيخِْرف خَرفَ،{ ويستعمل الفعل 
أن المزارع الذي ال يقوم بخدمة األرض، وليس له خبرة  (ويعني، )1(}ِوِيخِْرفْ، لَا بخِْت ِلو ِبالزراعه    

، فال حظ له فـي زراعـة        ونحو ذلك ولة الزرع   كيفية إنتاج محاصيل أجود وأوفر عن طريق مدا       ب
 كما تطلق اللفظة على إعادة إحياء قطعة أرض زراعيـة بعـد أن              .)األرض وتذهب جهوده سدى   

شـائعة  بمعنى شق التربة قبل وضع البذور واللفظة . أهملت لمدة من الزمن فبارت وتصلبت تربتها   
بكسر ) ِخرف (:يقال، وفي بعضها    )2(هاليمن اليوم بالمعنى نفس   مناطق  بعض  لهجات  االستعمال في   

عنى إعادة إحياء األرض شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن           مكما أن اللفظة ب    .)3(الخاء
 ويبـدو أن  .)5( في أرجوزة العفاري  بمعنى شق التربة قبل وضع البذور،     وقد وردت اللفظة    . )4(اليوم

 مـن   هـي طقة الدراسة وغيرها من لهجات الـيمن،        هذه األلفاظ بالمعاني المشار إليها في لهجة من       
            .األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن دون غيرهم

  خُرِفي.
}وهي تبذر باالعتماد على أمطار الخريف،      نوع من أنواع الذرة الشامية،      اسم يطق على    : }ِفيالخُر

خُرِفي {حبته صغيرة الحجم ويسمى     ، واآلخر   }خُرِفي كَِبير { نوع حبته كبيرة الحجم ويسمى       ،نوعان
    .، والتسمية منسوبة إلى موعد وضع بذوره في الخريف)6(}ِزِغير

  خَاِسع
 على كل مـا  أيضاً كما تطلق    .الرطوبة غالباُ التي تسببها    التالفة طلق على الحبوب  اسم ي : }الخَاِسع{

 الـيمن اليـوم      منـاطق  بعضلهجات   واللفظة شائعة االستعمال في      .هو مبلل بالماء بصورة عامة    

                                                 
1 -�Pا��  :~�O5ا��� وا� .�� : �.  
  .349 ص ا�`����،ا�E;>9 ا��4ذ��9، - 2
  .237، ص�;>��L 9ن، ا����ري - 3
4 -  ،�Y�/9، ا���  .171ص�;>K5� 9/9 ا��از
5 - �:Yا���5�، )�ر ��  .92،  صدرا9Y )� ا�'/��V ا�Aرا
6 - ��: ز���x�.   K5� 9<;� �(5;��                و� ���/9 ا��راc��- 9Y ��ه�ة ا8��ال ��� ا��+�� وا���Oد وا��Aاي، إذ ���u آ�u وا

�ة�Zت آ��Eآ �( �L%ا u��.  
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 الملـك   وأورد .)2( ونحوها الفواكه التالفة على  ) الخاسعة ( تطلق لفظة  ها وفي بعض  ،)1(بالمعنى نفسه 
 ويبـدو أن    .)3(يصيبه البلل فيتلف  :  بمعنى النباتات نوع من    ، على )ِيخسعه(الفعل  األشرف الرسولي   

     . قديماً وحديثاًعية الخاصة بأهل اليمنالزرا من األلفاظ  هي، وغيرهالمنطقةااللفظة في لهجة 

  خَظَف
 فـي حبة الذرة الشامية، والبر، والـشعير،       موضع نمو    هوو :}خَظَفَه {فردهمسم جمع   ا: }الخَظَف{
   .لسنبلةا

  خُلَب
ـ  ةلزجعندما تكون    قطعة األرض الزراعية     تربة اسم يطلق على     :}الخُلَب{  . بالمـاء  ار تـشبعه  إث

ـ { الفعـل  يستعملو .}ك الرعويه ِتصلَب، ِاتِلم خُلَب    لَا اَشْتَي {:  في المثل  يقالو .}خُلَبه{والمفرد   ب، خَلَّ
 لم تتخلص مما بها من      لزجةلينة   دخل إليها أو حرثها وهي لما تزل         : المزارع قطعة أرضه   }ِيخَلِّب

 بعـض لهجـات   شائعة االستعمال في    واللفظة  . }ِخالب{لمصدر  وا .}ِمخَلِّب{واسم الفاعل    .ماء بعد 
 .)5(بضم الخاء والالم، بالمعنى نفسه    ) خُلُب: (، وفي بعضها يقال   )4( اليمن اليوم بالمعنى نفسه    مناطق

الطين : الخُلَب ":وفي بعض المعاجم العربية، جاء     . )6("الطين الرطب : الخُلْب ":وقد أورد نشوان أن   
تقول منه مـاء  ، الحمأة: الخُلْب بالضم"و، )7("طين الزب صلْب : لطين الصلب نحو  ا: ويقال: والحمأة

 .)9("هو الطين عامة: طين الحمأة، وقيل: األسود، وقيل: الطين الالزب، وقيل "و ،)8("مخِلب وقد أخلب  
بالمعنى المشار إليه فـي لهجـة منطقـة         ) الخلب(لفظة   ويبدو أن    .)10("الطين الالزب، أو أسوده   "و

   .الفصحى، وعنهم انتقلت إلى  الزراعية الخاصة بأهل اليمنأللفاظمن اهي  ، وغيرهاالدراسة

  لَفاَخْ
لَا ِتنْقُد الْمـاَل    {: في المثل يقال   .عادته على غير     جيدة ةالزرع الرديء الذي ال يأتي بغل     : }االخْلَف{

   جألنه قد يجود فـي      ،ديئاً على زرعك إذا كان ر     تحزنال   (ويعني ،)11(}اِلالَاخْلَفْ، الْخُلْفْ خُلْفَ الر 
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  .1221، ص�14+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 9
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 اخْلَـف، {ويستعمل الفعـل    . )هو السيء الخلق من الرجال    فعليه  الحزن   يستحق   أما من عام قادم،   
على سنابل الذرة التي تظهر بدون حبوب       } مخَاِليف{كما تطلق لفظة     .يغّلساء ولم    : الزرع }ِيخِْلف

ويـشيع  .  أتت بـسنابل بـدون حبـوب      :الذرة} خَلَفَت، ِتخِْلف { الفعل   ويستعمل. في بعض السنوات  
: أخلفـت الـسنة    ":يقال،   نفسه في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى      ) اخلف(استعمال الفعل   
 المعاجم   بعض وفي .)2(في بعضها في الخلف السيء    ) خَلُوفة( كما تستعمل لفظة     .)1("أمحلت وأجدبت 

قد خَلَف فالن أي    "و،  )4("الرديء من القول  : الخَلْف"و،  )3("خَلْف سوء بعد أبيه   : الخَلْف" :ءجا،  العربية
  .)6("األردياء واألخساء: الخَلْف"و، )5("فسد

  مخْلَف
  طريـق  بأنـه يتميز   وغالباً ما    ، بين قطع األراضي الزراعية    ينشئه المزارعون طريق  : }المخْلَف{

 قطع األراضي الزراعية    مياه األمطار إلى   هلتجري من خال   ماء ، وهو في األساس مجرى    مختصر
، )7(}فَ اَخْرفْ، اَدقِْدقَ الْمخْلَف   خَِري اَنَا{: يقال في المثل  و.  المدرجات أراضي خاصة   ،التي تقع حوله  

وفـي  ). ضـجيجاً قويـاً  مجاريه في  لجريانهسمع يوشدة جريانه،   أن مطر الخريف لغزارة     (ويعني
 كمـا تـستعمل إلـى       .)8(اليمن اليوم تطلق اللفظة على الطريق بصورة عامة       طق  بعض منا لهجات  

النقـوش الـسبئية     وفي   .)9("يق بين البيوت  الطريق الض : "في بعضها، بمعنى  ) ةمخْلَفَ(جانبها لفظة   
خ ل  (وفي النقوش القتبانية وردت لفظـة        .)10("الطريق بين جبلين  : " بمعنى )خ ل ف  (وردت لفظة   

من : "والخَِليف: ، جاء في بعض المعاجم العربية   و .)11(باب، شق، فتحة  :  بمعنى )خ ل ف ن   (، و )ف
، )14("الـوادي بـين جبلـين     : مدفع الماء، وقيـل   "و،  )13("الطريق بين الجبلين  "و،  )12("الطريق افضله 

وتنفرد لهجـة منطقـة الدراسـة        .)16("سكة بين صفين من نخل    " و ،)15("الطريق كالخليف : المخْلَفَة"و
  .ظة على الطريق المختصر بين قطع األراضي الزراعية، وهو في األصل مجرى سيلبإطالق اللف

                                                 
   .245، ص، ا8ر��C�...���5�ا��V<4 ا - 1
2 -  +BC244، ص.   
�اه��ي، ج - 3B266، ص4آ'�ب ا���4، ا�.  
  ..1354، ص4ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 4
  .1356، صBC4+ ، ج - 5
  .1236، ص�14+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 6
�ف - 7Lا :u/4ف وه� ذه�ب ا��Pق. �� ا��aا��ر ��-ً�: اد.  
8 - �  .331، ص�;>��L 9ن، ����Eري . 245، ص�sر��C�، ...ا��V<4 ا��� :�5�5?
  .73أ��Bظ ���9��L 9�C، ا��EOي، ص - 9

�ون، ص - 10Lن و��+'�  .60ا��V<4 ا�+���، 
11  - Lexicon of Inscriptional Qatabanian, Ricks, p, 74. 

�اه��ي، ج - 12B269، ص4آ'�ب ا���4، ا�.  
  .1356، ص4ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 13
  .1237، ص14، ا� �5?�ر، ج�+�ن ا�4�ب - 14
  .1243، ص14 ج ا� �5?�ر،،�+�ن ا�4�ب - 15
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  خَمس
اسم يطلق على أحد الشهور المستعملة في حساب المزارعين، باالعتماد علـى اقتـران              : }الخَمس{

ي ، وه أحد الشهور القمرية  ويبدأ عند اقتران القمر بالثريا في الليلة الخامسة من          . القمر بنجوم الثريا  
 األربعـة فـي حـساب       الـصيف عد هذا الشهر ثالث شهور      وي. الليلة التي ينسب إليها اسم الشهر     

المحـصول  عد  تُالتيالذرة الرفيعة بذور   خاصة   ،المزارعين، وفيه يبدأ الموسم األول لوضع البذور      
ثر  عند المزارعين، واألصناف التي تبذر في هذا الموسم هي األصناف التي تحتاج وقت أك              الرئيس

     واللفظة شائعة االستعمال في بعـض      . عد من مواسم سقوط األمطار    من غيرها حتى تحصد، كما ي
 ابتداء من األول من أبريل، حتى الـسابع         مدته وهناك من حدد  ،  )1(لهجات اليمن اليوم بالمعنى نفسه    

ـ  وذكر بعضهم أنه يوافق شهر نيسان ابتداء من الرابـع عـشر           .)2 (والعشرين من الشهر نفسه    ن م
 ويبدو .)4( كما وردت اللفظة بالمعنى نفسه في أرجوزة العفاري.)3(أبريل، حتى الثالث عشر من مايو 

  .ه أهل اليمنباستعماله، هو مما انفرد المعنى المشار إليهب) الخمس(أن لفظة 

  خَاِمس
عملة فـي حـساب المواقيـت المتـصلة     الزراعية المست» معالمال«اسم يطلق على أحد    : }الخَاِمس{

خـر  آمدته خمسة عشر يوما عند كثير من مزارعي المنطقة، كما يعد            بالزراعية عند المزارعين،    
أن غـزارة  (، ويعنـي  )5(}لَا جود الْخَاِمس، رد الْخَِريفْ داِعس    {: ويقال في المثل   .الخريف» معالم«

 التي  الروابع أيام في   على الزرع خاصة إذا قلت األمطار     أمطار معلم الخامس تعود بالفائدة الكبيرة       
 موسم   أوقات أولى» المعلم«هذا  زمن   مدةكما تعد   ). الخريفتعد من أهم مواسم سقوط األمطار في        

عنـى  ي، و }الْخَاِمس، دبا ِولَهاِمس  {: يقال في المثل  و . باإلدراك ثمار المزروعات  تبدأ فيه  إذ» عالن«
 تصير، كما    إلى صالحيتها لألكل    ثمار القرع  وصولبداية  مع  تتزامن   الخامس    معلم أيامأن دخول   (

 تُبذَر بعض المحاصيل مثل الـذرة الـشامية         مدةوفي هذه ال  ). في بداية إدراكها  حبوب بعض الثمار    
والقمح والشعير وغيرها، باالعتماد على ماء الينابيع أو ماء اآلبار، والذرة الشامية التي تبذر فيـه                

قطع أوراق قصب الذرة، أو قطع  على عملية} الخَومسه{ لفظة كما تطلق. إليهنسبة } خَاِمِسي{تسمى 
 لهجات بعض مناطق الـيمن       في  شائعة االستعمال  واللفظة. مدةبعض السنابل التالفة في أثناء هذه ال      

اسـع مـن    ثالثة عشر يوماً ابتـداء مـن الت       ب )الخامس (مدة وهناك من حدد   .)6(اليوم بالمعنى نفسه  
وقـد   .)7(أن التسمية منسوبة إلى خامس نجم من بنات نعش، عند علمـاء الفلـك             سبتمبر، كما ذكر    

                                                 
1 - 9��� زا��، أ��ر���]، ص.179، ص، ا�54+�...ا��V��4 ا�Aرا �E�  .66 أ�:�م 
2 - 9��   .172ص، ا�54+�، ...ا��V��4 ا�Aرا
3 - ��9 ا���9�5، ا�Aرا�9 )� ا���� : �5?�Yا���)V��4�(� ،1482، ص2، ج�2>�ب، ط.   
  .92درا9Y )� ا�'/��V ا�Aرا�� ا���5�، )�رY:�،  ص - 4
�ة: !ّ�د - 5�A� ر�K�p  .داهz، وا���اد �aي أو �7��: دا�z. ر!c: رد. !�د 
�وة ا���9�5 �� ا�Z�Hل ا��9��4، اHد���. 541، ص1، جا�Z�Hل ا����9�C، اHآ�ع - 6Z427، صا�.  
7 - �  .54E� ،46+�، ص...��9ا��V��4 ا�Aرا: �5?
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، وجعل  قسماً مستقالً بذاته  ) عالن(موسم  لكنه عد   بالمعنى نفسه في أرجوزة العفاري،      اللفظة  وردت  
، )1(ند علماء الفلك   ع وهو عنده اسم لمنزلة الزبرة    ، ولم يجعله من الخريف،      مدةأول هذه ال  ) الخامس(

ويبدو أن   .)2(وقد حدد محقق األرجوزة األيام الثالثة عشر ابتداء من السابع والعشرين من أغسطس            
هـو   في لهجة منطقة الدراسة وغيرها من لهجات اليمن اليوم،           بالمعنى المشار إليه  ) الخامس(لفظة  

  .مما انفرد أهل اليمن باستعماله من ألفاظ خاصة بالزراعة

شخَِمستَاع  
وهو اسم يطلق على أحد الشهور المستعملة في حساب المزارعين،     ،  خمسة عشر أي  : }خَِمستَاعش{

ويبدأ عند اقتران القمر بالثريا في الليلة الخامسة عـشرة          . باالعتماد على اقتران القمر بنجوم الثريا     
ذا الـشهر مـن شـهور       ويعد ه .  وهي الليلة التي ينسب إليها اسم الشهر       ،أحد الشهور القمرية  من  

وهنـاك  .  )3( بالمعنى نفسه  اليوممناطق اليمن   بعض  واللفظة شائعة االستعمال في لهجات      . »الشتاء«
وذكر بعـضهم أنـه      .)4(ه ابتداء من الرابع عشر من نوفمبر، حتى العاشر من ديسمبر          مدت من حدد 

وقـد   .)5(شر من ديسمبر  يوافق شهرتشرين الثاني ابتداء من الرابع عشر من نوفمبر، حتى الثالث ع           
 لـشهر فـي   ااسم) خمستاعش( ويبدو أن لفظة   .)6(بالمعنى نفسه في أرجوزة العفاري     لفظةالوردت  

  . باستعماله من ألفاظ خاصة بالزراعةاليمنأهل  هو مما انفرد ،منطقة الدراسة وغيرها

  مخْنَق
 الغرض منه العمـل   و ،ور الث يوضع حول رقبة  و ، يصنع من الجلد غالباً    مضفوررباط  : }المخْنَق{

  -عند وضعه علـى رقبتـه  - أطراف األعواد المتدلية من النير على جانبي عنق الثور    على وصل   
شائعة االستعمال  واللفظة  .  عند حراثة األرض   ، والغرض منه تثبيت النير على عنق الثور       ببعضها

 تـستعمل لفظـة    هجات يمنية أخـرى   ل، وفي   )7(بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه     لهجات  في  
أخذ "و ،"الحبل الذي يخنَق به   : والِخنَاق ":لعربية، جاء  المعاجم ا   بعض وفي .)8( بالمعنى نفسه  )ِخنَاق(

قالدة مـن قـد تتخـذ       : الِمخْنَقَة"و ،)9("بموضع الِخناق ومنه اشتقت الِمخْنَقَة أي القالدة      : ِبمخَنَِّقه أي 
  .)11(عروة في حبل: في األكدية) مخْنَقُ( و.)10("للكالب

                                                 
  .90درا9Y )� ا�'/��V ا�Aرا�� ا���5�، )�رY:�،  ص - 1
  .BC 85+ ، ص- 2
  .510، ا�54+�، ص...ا��V��4 ا�Aرا��9. 719، ا8ر��C�، ص...ا��V<4 ا���5� - 3
4 - 9��  .510، ا�54+�، ص...ا��V��4 ا�Aرا
5 - ��9 ا���9�5، ا�Aرا�9 )� ا���� : �5?�Yا���)V��4�(<�� ،1481، ص2، ج�2ب، ط.   
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  خَوعه
ستعملها المزارعون لكنس مخلفات الذرة بعد درسها في شجيرة شوكية ذات سوق متينة ي: }الخَوعه{

   .)1("شجرة بلغة بعض أهل اليمن: الخَوع ":وقد ذكر نشوان أن. البيدر

  مخْوره
في أحـد   تقع  ، و »ماجلال« خاصة   بعض الصهاريج، مياه  لتصريف  تتخذ  فتحة صغيرة   : }المخْوره{

 فإذا  الماء،صهريجيصب في  حتى يجتمع الماء الذي  بإحكاميقوم المنتفعون بالماء ِبسدهاإذ  ه،جوانب
 .هاى قطع األراضي الزراعية المجاورة لري      إل ، ليخرج الماء من خاللها     الفتحة سدادة ينتزعونامتأل  

الفجـوة  : الخَوران"و،  )2("مصب المياه الجارية في البحر    : الخَور ":، جاء  المعاجم العربية   بعض فيو
يقـال للـدبر، الخَـوران      "و،  )4("مجرى الروث : الخَوران"و،  )3("سان وغيره التي فيها الدبر من اإلن    

وتشترك لهجة منطقـة     .)6(اخدود) ِخر(مجرى ماء، و  : في األكادية تعني  ) خَر(ولفظة   .)5("والخَوارة
  مخرج الشيء سواء كان ماء أو غيـره         في المعنى الدال على     واللغة األكدية  الفصحىالدراسة مع   

      .ونحوه بصورة خاصة على مخرج الماء من صهريج الداللةب لكن اللهجة تنفرد .بصورة عامة

  يِرهِمخَ
األراضي التي تجود بغالل وفيرة، بسبب تواصـل سـقوط          كثيرة الخير، وتطلق على     : }يِرهالِمخَ{

 المنـاطق   أكثـر أن   (ويعنـي ،  )7(}ِره لَا كَِبي  ن ِكبه يِره، مِ الِْبلَاد الِْمخَ {: يقال في المثل  . األمطار عليها 
نة  علـى الـس   اللفظةكما تطلق. ) وقرية كبيرة، هي الواقعة بين قرية كبه     ،خيراًخصوبة و  و أمطاراً

، المعـاجم العربيـة   وفي بعض    .يدةوفيرة وج  بغالل وبالتالي تأتي    التي تسقط فيها األمطار بكثرة،    
، )10("الكـرم : الِخيـر بالكـسر   "و،  )9("رجل ذو ِخير، إذا كان كثير الخير      "و،  )8("الهبة: والِخير ":جاء

  .)11("الكرم والجود"و
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  حرف الدال
  دبا
الْخَـاِمس دبـا   {: فـي المثـل  يقـال  و .)1((Cucrbita moschata): القرع، واسمه العلمي: }الدبا{

ل في لهجات بعض منـاطق الـيمن اليـوم          شائعة االستعما  واللفظة   .}دباِيي {والمفرد*. }ِولَهاِمس
: أدبـت "و،  )3("القرع، والواحدة دبـاءة   : الدباء" :، جاء في بعض المعاجم العربية   و .)2(بالمعنى نفسه 

أكثر ما تسميه   و ":وقد جاء عند ابن منظور في اللسان قوله       ،  )4("إذا انبتت الدباء  : األرض فهي مدببة  
أن اللهجات اليمنية قد حافظت على سـعة        ومن الواضح    .)5("تعمل القرع العرب الدباء، وقل من يس    

  .انتشار التسمية على األلسنة، بينما قلت أو تالشت في االستعمال الفصيح للغة العربية

  دوبِلي
 لتخزين حبوب   ه المزارعون  يتخذ ،حجمه ربكيتصف ب  من الفخار عاء  اسم يطلق على و   : }الدوبِلي{

شائعة االستعمال فـي لهجـات       واللفظة   . موسم الحصاد  االنتهاء من  بعد    خاصة ازلالغالل في المن  
ودبل الـشيء يدبلـه    ":المعاجم العربية، جاءبعض وفي  .)6(بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه 

الدال والباء والالم أصل واحد يـدل علـى جمـع           : "ذكر ابن فارس أن   و. )7("ويدِبله دبال، إذا جمعه   
فـي لهجـة    ) الدوبلي( لفظة   ولعل .)9("وكل شيء جمع فقد دِبل    : " ومما جاء أيضاً   .)8 (...."تجمع و و

  .إليهألن الحبوب تجمع بمعنى جمع في العربية الفصحى ) دبل( من الفعل مأخوذةمنطقة الدراسة 

  دبي
  لمن حضر من - في البيدرلما تزلوهي - المزارعين من حبوب الغالل وما يهبه ميسور : }الدبي{

المزارع مـن حبـوب      } ِيدِبي ،دبي {ويستعمل الفعل  . زراعية ممن ال يملكون أراضٍ   ، أو رينالمعس
، }ِمتْـدبي  {المفعـول ، و }ِمدبي {واسم الفاعل  . لمن حضر أثناء الحصاد    منها جزء   وهب :محاصيله
ستعمال في لهجات بعض مناطق      اال وبعض مشتقاته، شائع  ) دبى(والفعل  . }ِدبا{ و ،}ِدباي{والمصدر
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، بـالمعنى   بفتح الـدال المـضعف    ) الدبي (تستعمل لفظة ها  ، وفي بعض  )1(اليمن اليوم بالمعنى نفسه   
 ويبدو أن اللفظة بالمعنى المشار إليه في لهجة منطقة الدراسة وغيرها .)3()دبأ (ا، وفي بعضه)2(نفسه
  . دون غيرهمأهل اليمنباصة ، هي من األلفاظ الزراعية الخاللهجات اليمنيةمن 

  دبيه
ما {: في المثل  يقال   .أو تخثيره بصورة خاصة    لحفظ اللبن    يتخذه المزارعون اليقطين الذي   : }هالدبِي{

يمكن أن  ال يستفاد إال من حبوبه التي        ،أن اليقطين الرديء   (ويعني،  )4(}ِالَّا الذَِّري  ه الْخَاِفِقه ِمن الدبيِ 
 ويبدو .)5(االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسهواللفظة شائعة  .) بذوراًتكون

  . من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن،منطقة وغيرهاالأن اللفظة بالمعنى المشار إليه في لهجة 

  دِثي
تُزرع ي غالل    وه ،الفولالبر والعدس والبازالء والشعير و      مثل الغاللاسم لمجموعة من    : }الدِثي{

 أي فـي فـصل الربيـع        حساب المزارعين، باألمطار التي تسقط في بداية الصيف       على  باالعتماد  
الصيف بحساب فصل   بحساب المزارعين، وبداية     الصيففترة  أواخر  وتحصد في   ،  نبحساب الفلكيي 

ـ  واللفظـة    . مثل هـذه الغـالل     الموسم الذي يتم فيه حصاد     على    اللفظة  كما تطلق  .الفلكيين ائعة ش
بكسر ) الِدثا( :تستعمل في بعضها  و ،)6(االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه        

 )الدثا( :بعض اللهجات اليمنية اليوم تطلق لفظة، وفي )7(بالمعنى نفسه) الدثية(: كما يقال أيضاً  ،  الدال
فبرايـر، حتـى الحـادي      ، مدته من الرابع عشر من       بفتح الدال، على موسم زراعة بعض الغالل      

كمـا وردت لفظـة     . )9( العفاري عندبالمعنى نفسه   ) دثأال( وقد وردت لفظة      .)8(والثالثين من مارس  
، )د ث أ (وفي النقوش الـسبئية وردت لفظـة   .)10(بالمعنى نفسه عند الملك األشرف الرسولي     ) دثا(

 أ ث د(لفظة وعادة تأتي ، )11("يفصل الربيع، ثمار الربيع وغالله، مطر الربيع، الوسم: "بمعاٍن منها
ويشيع في النقـوش    . )12( وكذلك على األمطار التي تسقط في هذا الموسم        ،فصل الربيع : ، بمعنى )ن

 بمعنى غـالل القيـاظ والـدثأ    )IR: 24 ()ص ر ب(، و)د ث أ(، و)ق ي ظ: (استعمال ألفاظ مثل
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وفـي   .)2(القديمة يقابل شهر مايو   اليمنية   ألحد الشهور    اً، اسم ) ن ذ د ث أ   ( وترد لفظة    )1(والصراب
: المعاجم العربية، جـاء بعض وفي  .)3("قضى الربيع: " بمعنى)أ ث د( النقوش الصفوية يرد الفعل

 ولون مطر دثئي، وهو الذي يأتي بعد      يق"و،  )4("ويقولون مطر دثئي، وهو الذي بين الحميم والصيف       "
الـدفئي مثـال    "و،  )6(" في الصيف بعد الربيع    يكون: ومطر دفئي  ":ومما جاء أيضاً   .)5("اشتداد الحر 

مطر : ومطر دفئي،بالفاء،   : ومما جاء أيضاً   ،)7("العجمي، المطر الذي يكون بعد الربيع قبل الصيف       
، يه في لهجة منطقة الدراسة وغيرها     بالمعنى المشار إل  ) الدثي( ويبدو أن لفظة     .)8(، بالثاء واحد  دثئي
     .الفصحى انتقلت إلى وعنهمفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن قديماً وحديثاً،  من األلهي

  ِدجره
 المحاصـيل وهذا النوع مـن  . )9((Vigna Sinensis, Savi) : هو العلمياالسماللوبياء، : }الدجِره{

 لهـذا النـوع مـن       وهذا االسم .  كذلك عهايتم حصاده م  كما   ،مع الذرة الرفيعة  غالباً ما تتم زراعته     
يطلق  لهجات يمنية أخرى  ، وفي   )10(االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم      المحاصيل شائع   

: كـذلك بعـضها   كما يقـال    ،  )12()دجر( وفي أخرى ،  )11()ِدجر: (على هذا الصنف من المحاصيل    
  والـشحرية  ،(deger) ، والمهرية (digir) الدال، وفي السقطرية     عن، بالتاء بدالً    )ِتجِره(، و )ِدجِره(

(dugur)  13(، بالمعنى نفسه(.   ر": المعاجم العربية، جاء  بعض  وفيجاللوبيـاء : الد")وقـد وردت    ،)14
كمـا   .)16(أفصحها بكسر الدال  وجاء في بعضها أن     . )15(تحها إلى جانب الضم   فاللفظة بكسر الدال و   

من المـرجح أن    و .)17(وليست عربية ، لفظة فارسية    )الدجر(التي فُسرت بها لفظة       أن اللوبياء،  جاء
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 من األلفـاظ    ، هي بهذا المعنى في لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية         ) الدجره(لفظة  
الزراعية الخاصة بأهل اليمن قديماً وحديثاً، وقد دخلت إلى العربية الفصحى منهم، إال أن استعمالها               

 ما جـاء فـي بعـض المعـاجم        ك- )اللوبياء(عربي  عن ذلك االسم غير ال    شاع بدالً   وبقي محدوداً،   
  .   لهذا الصنف من الحبوب-العربية

  ِمدرمع
  .، لون حبوبها يميل إلى اللون األحمر نوع من أنواع الذرة الشامية اسم يطلق على:}ِمدرمع{

  مدفَن
التي يتخذها  ر،  الصختنقر في    في األرض، أو     اسم يطلق على الحفرة العميقة التي تحفر       :}المدفَن{

لَـا  {:  وفي المثـل   .}مداِفن { واسم الجمع  .حبوب المحاصيل بعد موسم الحصاد    لتخزين  المزارعون  
أن المزارع ال يطمئن على محاصـيله إال بعـد           (ويعني ،)1(}ن المداِفن  الثَّاِمن، قَا هو آِمن، بي     دخََل

 } ِيـدِفن  دفَن،{ويستعمل الفعل    ).ة لذلك انتهاء موسم الحصاد وقد خزنت الحبوب في المخازن المعد        
 ، والمصدر }دِفين{ و ،}مدفُون {والمفعول،  }داِفن {واسم الفاعل  . في مثل هذه األماكن    اخزنه :الحبوب

 فيه عنـد    مخزنةعلى الحبوب التي تستخرج من المكان الذي كانت         } دِفين { كما تطلق لفظة   .}دفْن{
المخزنة مذاق ورائحة تختلف عن مذاق ورائحة الحبوب غير         ب حبوبهذه ال  وتتصف،  الحاجة إليها 

شائعة االستعمال في لهجات بعض منـاطق الـيمن اليـوم           ) المدفن(ولفظة   .في مثل هذه المخازن   
 كمـا وردت    .)3(بالمعنى نفسه في كتاب نور المعـارف      ) دفْن( وقد  ورد المصدر      .)2(بالمعنى نفسه 

والجمـع  ) مـدفن (االسم وكذلك ورد . )4(لملك األشرف الرسوليبالمعنى نفسه، عند ا   ) المدفن(لفظة  
 )م د ف ن ن(، و)ن ف د م( االسموفي النقوش السبئية ورد . )5(عند الهمداني بالمعنى نفسه) مدافن(

والمدافن المواضع التي تـدفن     ": المعاجم العربية، جاء  بعض  وفي   .)6("حفرة لخزن الحبوب  : "بمعنى
الدال والفاء والنون أصل واحد يدل علـى اسـتخفاء   : "ذكر ابن فارس أنو .)7("فيها الكنوز وغيرها 

الذي يظهر  : لدِفيناالداء  "و . )9("المدفون: أي مستور ال يعلم به، والدفين     : داء دفين "و . )8("وغموض
والمعنى المشترك بين لهجة منطقة الدراسة والعربية الفصحى هو الـدفن والـستر              .)10("بعد الخفاء 
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خزانات أرضـيه   : بمعنى) مدافن(والجمع  ) مدفَن(سم المفرد    وهناك من يرى بأن اال     .مةبصورة عا 
  .)1(الخاصة بأهل اليمن قديماً وحديثاًالزراعية من األلفاظ هي لخزن الحبوب، 

  مداِنح
اسم يطلق على طريقة معينة في وضع أعواد قصب الذرة علـى األرض بعـد قطعهـا                 : }مداِنح{

 - بعد قطع عود قصبة الذرة من أسفلها بالمنجل        – يقوم المزارع    وفيها م الحصاد، بالمنجل في موس  
   .}مدنَح { تسمىمنهاالواحدة مجموعات،  على ها على األرض بصورة مرتبة وموزعةبوضع

  دنَق.
يزرعها المزارعون   أكثر ليناً وأقل سمكاً،إال أن أوراقها  في هيئتها،شجرة تشبه الصبار : }الـدنَق {

 مـن  لحمايتهاسياجات حول أراضيهم الزراعية عمل  أطراف قطع األراضي الزراعية، بغرض    في
   .تفاد من أوراقها في صناعة الحبالدخول الحيوانات، كما يس

  ِمدوار
 أو التي تأتي على شكل      ،اسم يطلق على بعض قطع األراضي الزراعية الدائرية الشكل        : }الِمدوار{

الدال والواو والراء أصل واحد     : "لمعاجم العربية، ذكر ابن فارس أن     ابعض  وفي   . ونحو ذلك  هالل
فـي  بالمعنى المشار إليـه  ) المدوار ( ويبدو أن لفظة.)2("يدل على إحداق الشيء بالشيء من حواليه  

   . في العربية الفصحى)دار( من الفعل مأخوذلهجة منطقة الدراسة 

  دول.
، هو عمـل يـوم كامـل        بين المزارعين   حراثة األرض بالثيران   عند تناوب : }الدولَه{و: }الدَول{

 يوم كامل   عمل في أرض األول      بثوره  األخير يعملثوره في أرض مزارع آخر، على أن        بِلمزارع  
على تغيير أصناف المزروعات فـي  } الِمداولَه{ كما تطلق لفظة    .}دول{الجمع  اسم   و .خرآفي وقت   

في زراعـة    المزارع   }داول، ِيداِول {ويستعمل الفعل   . إلى أخرى قطع األراضي الزراعية من سنة      
 ه في عام  ها فإذا زرع  ، يزرعها في أرضه من سنة إلى أخرى       التيغير أصناف المحاصيل    أرضه،  

 آخر مثل الشعير، أو القمح ونحو ذلك، ألن االستمرار فـي            الذي يليه صنفاً   في العام    ها يزرع ،ذرة
ِذي مـا   {: في المثل يقال  و . وبالتالي ال تجود األرض بغالل جيدة      التربةيضر ب زراعة صنف واحد    

 شـائعة    بمعنى تنواب العمـل بـالثيران،      )الدول (ولفظة. *}ِيداِوْل ِوِيخِْرفْ، لَا بخِْت ِلو ِبالزراعه     
 :جاء المعاجم العربية،     بعض وفي .)3(االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه        

                                                 
1 - �?5� :  

Jemeinitische W×rter, AL-selwi, s, 88, 89. 
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: ومما جاء أيـضاً .  في اللهجة)الدول( لفظة معنىمن وهو معنى قريب    . )1("النَّبل المتداول : دولوال"
تداولته األيدي، أي أخذتـه هـذه   "و،  )2("وتداول القوم الشيء بينهم، إذا صار من بعضهم إلى بعض         "

الدال والواو  : "فارس أن ذكر ابن   و . )3("اسم الشيء الذي يتداول به بعينه     : الدولة"و،  "مرة وهذه مرة  
وتَـداولنا  : "جاء أيـضاً  ومما  ،  )4("أحدهما يدل على تحول شيء من مكان إلى مكان        : والالم أصالن 

مع العربيـة   ) المداولة(، و )الدول(وتشترك لهجة منطقة الدراسة في معنى        .)5("أخذناه بالدول : األمر
      .على التداول والتناوب بصورة عامة للداللةالفصحى في معاني األلفاظ التي وردت في المعاجم 

  داِوي
خفيفـاً  سواء كان كثيفاً يغطي كل شيء ويحجب الرؤية، أو كان ،  الضباب: }الداِويـه {و،  }الداِوي{

والمدوي  ": المعاجم العربية، جاء    بعض وفي. هاقمم الجبال ونحو   األماكن المرتفعة فقط، مثل   يغطي  
الداِوي "و،  )6("جليدة رقيقة تعلو اللبن والمرق    : الدواية والدواية  "،"رتجسالسحاب ذو الرعد الم   : أيضاً

 ويبدو أن األلفاظ الواردة سواء فـي        .)8("أمر مدو، إذا كان مغطى    "و،  )7("الذي عليه دواية  : من اللبن 
 العربيـة   فـي  ،غطَّى: بمعنى )دوى( من الفعل    قد جاءت لهجة منطقة الدراسة أو العربية الفصحى       

   .لكن لهجة منطقة الدراسة تنفرد بإطالق اللفظة على الضباب بصورة خاصة .الفصحى

  ِديام
قطعـة   بواسطة   عركها من خالل القمح والشعير،   :  سنابل بعض المحاصيل مثل    درس هو: }الديام{

 إلى   مثبتة  صلبة قطعة حجر خلفه  يجر  وهو  –دوران ثور    وذلك من خالل     تُتَّخذ لهذا الغرض،  حجر  
الثور المحاصيل في   } دام، ِيدوم  { الفعل ويستعمل .، لفصل الحبوب عن القش    على المحاصيل  -النير

 ،)9(اليمن اليوم بـالمعنى نفـسه     مناطق  بعض  لهجات  االستعمال في     واللفظة شائعة  .عركها: البيدر
 وفـي   ،)11 (معنى نفسه  بال  في بعضها  )دوامه(، و )مِويد (كما يستعمل المصدر  . )10()دام(الفعل  كذلك  

 لهذا الغرض فـي بعـض اللهجـات اليمنيـة     لكما يطلق على الحجر المستعم   . )12()دومه(بعضهاً  
عنـد  ،   الذي يقوم بعملية درس الغالل في البيـدر        : بمعنى )المدوم( ةفظوردت ل وقد   .)13()المدومة(
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 األلفاظ  عرك، من :  بمعنى ومشتقاته) دام( أن الفعل    وهناك من ذكر   .)1(صاحب كتاب نور المعارف   
 لم يرد بهذه -أومشتقاته–، وذكر أنه رغم أن الفعل اليمانية الخاصة المتوارثة عبر األجيال منذ القدم     

 لقبيلة على صـيغة الفعـل       ذكرت اسماً  نقوشاً وجد من نقوش يمنية قديمة، إال أن هناك          فيماالداللة  
    .)2(ومشتقاته في لغة أهل اليمن) دام(الفعل يعرك، وهو ما يدل على قدم : بمعنى) يدوم(المضارع 

  ديمه
 يتخـذه   ، غالباً  السكن أماكناألراضي الزراعية البعيدة عن      عند أطراف    يقامبناء صغير   : }الديمه{

ِتضاربين الرُباح، علَى {: في المثليقال  .عاتهم عندما تبدأ الثمار بالظهور مزرو لحراسة نالمزارعو
أن القردة تعاركت فيما بينها من أجل السيطرة على البناء المعد لحـراس             (، ويعني   )3(}لشِّراحديمةَ ا 

بعض مناطق الـيمن    لهجات  في   االستعمال   اللفظة شائعة . }ِديم {اسم الجمع و .)المحاصيل الزراعية 
ة وغيرها مـن    ويبدو أن اللفظة بالمعنى المشار إليه في لهجة منطقة الدراس          .)4(اليوم بالمعنى نفسه  

  .اللهجات اليمنية، هي من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن

  حرف الذال
  ِذبل
. اعيةاألراضي الزرسماداً لتربة وتستعمل   مثل األغنام واألبقار، تجمع      مخلفات الحيوانات، : }الذِّبل{

ا دخَْل اَذَار ذَبلْـك مالَـك       لَ{: في المثل و. بهذه المخلفات سمدها  :  بمعنى } ِيذِْبل ،ذبل{ ويستعمل الفعل 
إذا حل موعد شهر آذار، فعليك أن تسمد تربة األرض الزراعية، ولـو بالقليـل،                (ويعني ،}ِبِحجار

ويطلق على مـا يقـوم    .)واألحجار كناية عن أهمية وضع السماد في تربة األرض في هذا الموعد  
 ،}ِذبال{ والمصدر   ،}ِمذَبل{و. *}باْل، ولَا ِتاِكَل الْحشَّاش   اَِكَل الذَ  {:في المثل و،  }ذَبال{بتسميد األرض   

بعـض منـاطق    لهجات  شائعة االستعمال في    واللفظة  ،  }الِمذْبال{  تجمع فيه المخالفات   واسم المكان 
 وقد وردت بـالزاي عنـد الملـك         .)6(بالزاي} ِزبل{، وفي بعضها يقال     )5(اليمن اليوم بالمعنى نفسه   

. الـروث : الزبـل "و،  )8("السرقين: الزبل: "المعاجم العربية، جاء  بعض  وفي   .)7(ولياألشرف الرس 
: الزبل بالكسر "و،  )9("الموضع الذي يطرح فيه الزبل    :  أزِبلُه زبلَاً إذا سمدته، والمزبلة     وزبلت الزرع 

                                                 
1 - �  .374، ص1 ج،...�Cر ا���4رف: �5?
2 - �  .76، 75أ��Bظ ����EOE� ،9��L 9�Cي، ص: �5?
3 - ��  .ا���5ء ا��MOP ���رس ا������u: ا����9. �� ا�`�ب وه� ا�4�اك: -`�ر
   .321، ، ا8ر��C�...ا��V<4 ا���5� - 4
5 - Vاه��� زا��، أ��ر���]، ص.309، ص�;>9 و��ب، ���* ا �E�  .111 أ�:�م 
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 .)2( سـماد، روث   : تعني العبريةفي   )ֶזֶבל(لفظة  و .)1("السرجين، وموضعه مزبلَة ومزبلة بضم الباء     
  . واللغة العبريةف الزاي في العربية الفصحىوغيرها، يقابله حرلهجة الإال أن حرف الذال في 

  ذّرب
 وبعـض النباتـات      والحصى الرمل:  مثل ،ما تتركه السيول من مخلفات    اسم يطلق على    : }الذَّرب{
واللفظة . رض الزراعية إذا لم تنظف منها     بتربة األ بالغة   راًاضرأ تلحق   وهذه المخلفات . نحو ذلك و

كما تطلـق   . )3(ضرب من الزؤان ينمو مع القمح     : في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم تطلق على       
وفـي النقـوش     .)4("المحنة أو المشكلة يجلبها شخص على آخـر       " :علىفي بعضها   ) الذِّربة(لفظة  

 المعاجم العربية، ذكر ابن      بعض وفي .)5("نوع من األمراض  : "بمعنى) ب ر ذ( السبئية وردت لفظة  
الـذَّرب  : "ومما جاء أيضاً  ،  )6("الذال والراء والباء أصل واحد يدل على خالف الصالح        : "فارس أن 

لهجـة  وتـشترك    .)8("السم: الذُّراب"و،  "ألقى بينهم الذّرب، أي االختالف والفرقة     "و،  )7("فساد المعدة 
 الفـساد   المعنى الـدال علـى    بية الفصحى في    مع العر اليمنية  منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات      

   .الزراعيةتربة األرض تسبب ضرراً ل، ألن مخلفات السيل  بصورة عامةوالضرر

  ذَِرح
تصف بالضخامة والطول، وكـذلك     ي المعمرة،  من األشجار  ضرب يطلق على    اسم جمع   :}الذَِّرح{

 من  كميات كبيرة الجريان، وذلك ألنها تحتاج إلى      دائم   مجرى ماء على ضفاف   إال  نمو  المتانة، وال ت  
، يساعدها فـي    القدرة على الصمود أمام اندفاع الماء الجارف      بالمياه، وهي من األشجار التي تتميز       

ويتخذ من هذه األشجار أخشاباً وألواحاً تستعمل فـي          . الثابت في األرض بعمق    ذلك جذعها الضخم  
ى هذا النوع من األشجار شائع االستعمال في لهجات بعـض           واللفظة اسماً عل   . أسطح المنازل  بناء

 .)9(مناطق اليمن اليوم

  ِذره
:  هـو  واالسـم العلمـي   ،   بصورة خاصـة   ع أصنافها ياسم يطلق على الذرة الرفيعة بجم     : }الذِّره{

(Sorghum Vulgar, Pers))10( .  وتعد من أهم المحاصيل عند المزارعين لما توفره لهم من وفـرة
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كما أنها تدخل في كثير من أصناف األطعمـة التـي يـصنعها             .  وعلف المواشي كذلك   في الطعام، 
أن كل األطعمة يمكن أن     (، ويعني   )1(}ر الذِّره والدر  كُلِّ ِشي ِيمثَر، غَي   {: يقال في المثل  . المزارعون

لمصنوعة مـن   تعاف وتستكره إذا داوم اإلنسان على تناولها ولم يغير أصنافاً أخرى، إال األطعمة ا             
واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق الـيمن اليـوم         ). حبوب الذرة وكذلك لبن األبقار    

عند الملك   وقد وردت اللفظة بالمعنى نفسه       .)3(بضم الذال ) ذُره: (، وفي بعضها يقال   )2(بالمعنى نفسه 
والـذُّرة حـب،   : "، جـاء   المعاجم العربية   بعض  وفي .)5( كذلك عند الهمداني و. )4(األشرف الرسولي 

ذُرة "و،  )8("حب معروف وأصله ذُرو أو ذُري، الهاء عـوض        "و،  )7("حبة معروفة "، و )6("الواحدة ذُرة 
   .)9("حب: كثُبة

  ذَِري
أفضل حبوب المحاصيل     انتقاء ويحرص المزارعون على  حبوب البذور بجميع أصنافها،     : }الذَِّري{
الْمطَر ِمـن  لَا جاك {: المثل يقال في .تعمالها بذوراً لموسم تاٍلواس  لتخزينها - في موسم الحصاد  –

الصيف من الجهة   أمطار  المزارعين يتشاءمون من سقوط      أن (ويعني ،)10(}ك الذَِّري ِواقِْله  ِقبِله، جري 
إذ ينذر بأنها ستكون شحيحة طيلـة الموسـم، وبالتـالي لـن يـستطيع               الشمالية لمنطقة الدراسة،    

ال من وضـعها  بدبذر الحبوب باالعتماد عليها، لذلك من األفضل االستفادة من الحبوب           ارعون  المز
كما تستعمل لفظـة     .وضع البذور : بمعنى } ِيذِْري ،ذَِري { الفعل  ويستعمل ).في األرض بدون فائدة   

 بذور،حبوب ال : بمعنى) الذري(ولفظة  . }مذَاِري{واسم الجمع   . موسم وضع البذور  : بمعنى} مذْرى{
اسماً ) مذرى( كما أن لفظة     .)11(شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه         

) مـذرا ( وقـد وردت لفظـة       .)12(بعضها بالمعنى نفسه  شائعة االستعمال في    لموعد وضع البذور،    
اسـماً لـشهر    ) نأذو مذر ( جاءي  البحر النعام  وفي قصيدة   . )13(بالمعنى نفسه في أرجوزة العفاري    
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حقل مزروع،  : " بمعنى )ت أ ر ذ م( وفي النقوش السبئية وردت لفظة     .)1(حميري يوافق شهر تموز   
يقابل  ألحد الشهور اليمنية القديمة    اًاسم) ذ م ذ ر ن    (في بعضها وردت لفظة     و .)2("أرض مزروعة 

ذرأت األرض أي "و، )4("رض أي بذرناهاذّرأنا األ ": المعاجم العربية، جاء   بعض وفي .)3(شهر يوليو 
وذرى الرجـل   ":ومما جاء أيـضاً  .كل ذلك بالهمز، )6("اإلذراء إلقاء الشيء والرمي به" و ،)5(بذرتها

ذريـت الـشيء أذا   و: "ومما جاء أيضاً  .بتسهيل الهمز، )7("الحب وغيره يذروه ويذريه ذرواً وذَرياً    
، )10("ذرى الناس الحنطـة   "و ،)9(" الحب وذّراه أيضاً، إذا بذره     ذَر"، و )8("لقائك الحب للزرع  إألقيته، ك 

ذريـت، هـو   : هيل الهمـز، مثـل   بتـس الفعلأن وقد جاء في بعض المعاجم  . )11("يروى ذَررت "و
    .)12(الصحيح

  اِريذََ
فـي إطـار    ها تقـع    ، لكن المأهولة بالسكان ن  كاألمااسم جامع لكل ما هو خارج حدود        : }الذَّاِري {

 :واللفظة في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم تطلق علـى         .  المزارعين التي يعملون فيها    ممتلكات
    .)13(" منبسط فيه أشجار يصلح للرعيجزء من الجبل"

  ذُوفَان
، تخـزن   »الحشيش« المسمى   قطع الحشائش ضرب من الحشائش التي تقطع في موسم        : }الذُّوفَان{

نبات بـري   :  على) زوپو: (ي اللغة األكادية تطلق لفظة    وف .بعد أن تجفف لتستعمل علفاً للحيوانات     
   .)14( )زوفا: (ورقه يشبه ورق الزعتر، وهو من األعشاب الطبية، كما يطلق عليه في اآلرامية
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  حرف الراء
  ِمرباح

 اسم يطلق على قطع األرضي الزراعية التي تتعرض لهجمات قطعان القرود بـصورة              :}الِمرباح{
 ممـا ،   تقع مثل هذه األراضي بعيداً عن أماكن سكن المزارعين في األطراف           ماإذ غالباً   مستمرة،  

 .بدون زراعة مثل هذه األرضي     تترك    إذا زرعت، لذلك غالباً ما     يجعلها سهلة المنال بالنسبة للقرود    
أن (، والمعنى   )1(} ِفي الْعِمر  ر النَّطَّاح، والْمره الِْمقْباح، نَقْصِ    لْماَل الِْمرباح، والثَّو  اَ{: يقال في المثل  و

القطع الزراعية التي تتعرض لهجمات القرود، والمرأة النزقة سليطة اللسان، والثور المناطح، مـن              
: على، }الربح { لفظةتطلق ).إحداهاأبتلي بما  إذا وتنقص من عمره  التي تقلق المزارع    أكثر األشياء   

تصوير الهول الذي يشعر بـه      (، والمعنى   )2(}بِح بعد الْمصربه  يا وحشَةَ الر  {: يقال في المثل  و. القرد
وقد اعتاد على أخذ طعامه ،  شيء ليأكلهاالقرد عندما يرى القطع الزراعية وقد حصدت ولم يبق فيه        

 ويعني ،}باحن الر ، لَا ِيزرعي  والِكثَّاحلَوما الِْفقَّاح   {:  في المثل  يقال. }رباح {واسم الجمع  .)ثمارهامن  
أن الزراعة لو اقتصرت على البذر والحصاد دون األعمال التي تتم أثناء نمـو الـزرع، لقامـت                  (

مناطق اليمن  بعض  للفظة شائعة االستعمال في لهجات      او ). بهذا العمل  -خاصة القرود – الحيوانات
، )6()ربح(و ،)5()ربحان(وفي بعضها يقال في اسم الجمع  ،)4()ربح(كذلك لفظة ، )3(اليوم بالمعنى نفسه 

 المعـاجم    بعـض  وفي .)7("المكان الذي تأوي إليه الرباح    : "على) مرباح(وفي بعضها تطلق لفظة     
واسـم  . )10(ولد القـرد  و. )9( الذكر من القرود   و .)8( القرد :بمعاٍن منها ) رباح(العربية، وردت لفظة    

    . )12(القرد، من لغة أهل اليمن:  بمعنى)رباح(لفظة  أنوقد ذكر نشوان . )11( رباِبيح:الجمع
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  رباع
نظام متداول ومتعارف عليه بين المزارعين، ويكون عنـدما يريـد أحـد             : }الِمراِبعه{، و }الرباع{

 فيلجأ األول إلى أخذ بقرة من أحد المزارعين يحصل على بقرة وال يستطيع شراءها،     المزارعين أن   
  من كل أربعة،   مواليدمن نتاجها على أن يعطي األول لألخير ثالثة         الميسورين لتربيتها واالستفادة    

  .يحتفظ األول بالمولود الرابعو

  ربع
األبقار واألغنام، ونحوها، : تطلق على مرحلة عمرية تبلغها صغار بعض الحيوانات، مثل   : }ربـع {

 بعـض لهجـات    في   واللفظة شائعة االستعمال  . األسنان من   رباعياتهاوهي المرحلة التي تسقط فيه      
وفي النقوش السبئية . )2(بالمعنى نفسه) رباع (: يقالوفي بعضها ،  )1( اليمن اليوم بالمعنى نفسه    مناطق

 :المعاجم العربية، جاء  بعض  وفي   .)3("أضحية عمرها أربع سنوات   : " بمعنى )ع ب ر(وردت لفظة   
الرباعي من  "و،  )4(" الفرس القى رباعيته   رباِعية، وأربع : وأول األسنان الثنايا ثم الرباعيات الواحدة     :

، )5("رباِعية: رباع، واألنثى: الظلف والخف، وهو الذي سقطت رباعيتاه، والذكروالدواب في الحافر    
  .)6("قد ألقى رباعيته: يقال فرس رباع: رباع"و

  ِربع
إذا بِدئ  خلتسنوات أربع ن مفي الماضي، أي الرابعة السنة الرابعة  تطلق هذه اللفظة على     : }ِربع{

، كمـا   ، أي السنة الرابعة من السنوات التي مـضت        } ِربع سنَةْ{:  يقال ،سنة الحالية حساب السنين بال  
والربع فـي   : "المعاجم العربية، جاء  بعض  وفي   .للسنة الثالثة في الماضي وهكذا    ) سنَة ِثلْث {: يقال

 .)7("ن ترد يوماً وترعى يومين ثم ترد اليوم الرابـع         الحمى والورد ما يكون في اليوم الرابع، وهو أ        
أن تحبس اإلبل ثالث ليال ويومين، ثم تورد في اليوم الثالث، وهو الرابع من              : في الضمأ : الربع"و

وتشترك لهجة منطقة الدراسة مع العربية الفصحى في المعنـى الـدال علـى               .)8("يوم الورد األول  
  . الماضي السنة الرابعة في أن اللهجة تطلقه علىالرابع من األيام أو السنين، إال
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  روِاِبع
الزراعية المستعملة في حساب المواقيت المتصلة بالزراعـة عنـد          » لمامعال«حد  اسم أل  :}الرواِبع{

يتكون من أربعة نجوم، يطلقون على الواحد منهـا         » معلم « على  وهو اسم جمع يطلق    المزارعين،
لَـا دخَـَل    {:  دون غيره، يقال في المثـل       من هذه النجوم   للنجم الرابع } راِبع{ وأحياناً يقال    ،}راِبع{

كما يطلق على كل نجم مـن األربعـة         ،  *}الراِبع، اَستَر الزاِرع، بجمه ِوعصاِري، والْغَِرب علَّاِني      
أن المزارع (، ويعني }لَى ِسهيْل والربع الَاولواْهللا ما قَلِْبي عوْل، ِالَّا ع{:  يقال في المثل.}ِربع{أيضاً 

الربع األول  و ، معلم سهيل  أيامال يعول لنماء زرعه بصورة جيدة، إال على األمطار التي تسقط في             
 وأحيانـاً   .)من النجوم األربعة لمعلم الروابع     ظهور النجم األول     وقت معلم الروابع، وهي     زمنمن  
 النجمـان  : األول والثاني، ويقصد بالثانية    ان النجم :، ويقصد باألولى  }الثانيهالروابع االوله و  {: يقال

ويختلف المزارعون  .»ثويلث«: ون النجم الثالث منها بتسمية خاصة وهي      يخصالثالث والرابع، كما    
 في حساب وتُعد أيامه من الخريف.  أربعين يومامدته يجعل أكثرهم، لكن  »المعلم«في عدد أيام هذا     

مـا  ذلك ولعل ، ما يتصف به الخريف أهم  إن ما تتصف به من غزارة أمطار جعلها          بل   ارعينالمز
وألمطـار   .خريفاً ويجعلون له أربعين يوماً    » الروابع«جعل كثير من المزارعين يطلقون على مدة        

 أهم مراحـل     في يكونفي هذه األثناء    ، خاصة وأن الزرع      تعود على الزرع    كبيرة  فائدة هذه األيام 
 لذا فالمزارعون يبدؤون االستعداد لألعمال الزراعية التي سيقومون . وبأمس الحاجة إلى المطرهنمو
وهو ما يطلق    منذ وقت مبكر، خاصة شق ما بين أعواد قصب الذرة بالمحراث،             هذا الوقت  في   ابه

ع والّلياِلي الِمظِْلِمه،   لَا جتَ الروابِ  {، :يقال في المثل  و. »المعلم«هذا  نسبة إلى   } روبعه {:عليه بعضهم 
 معلـم الروابـع     زمنعند اقتراب   يجب على المزارع    (ويعني  ،  }وانِْت يا صاِحب الثَّور قَو القَاِدِمه     

االستعداد لما سيقوم به من أعمـال لخدمـة         ب الشديدة، أن يبدأ     هالمتصف بأمطاره الغزيرة وعواصف   
عية، لكي تكون نتائج العمل جيدة، ليتمكن الـزرع     بأفضل ما عنده من أدوات زرا      ئهاالزرع في أثنا  

 واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق الـيمن          ).من تجاوز أيام الروابع الصعبة بسالم     
هناك ف  من منطقة إلى أخرى،    ،)الروابع(في حساب أيام    المزارعون  يتباين   و .)1(اليوم بالمعنى نفسه  

 عدد أيام كل منهما اثنا   ،  )معلمين( إلى   ا، وهناك من يقسمه    أربعين يوماً بصورة عامة    امن يحسب له  
الروابـع معلمـان    : "وهناك من ذكر أن   . )2(عشر يوماً، ومنهم من يحسب للواحد أربعة عشر يوماً        

 ستة وعشرون يوماً، تبدأ الروابع األولى من الرابع عشر من أغسطس، والروابع             مدتهمازراعيان  
وقد وردت اللفظة بالمعنى نفسه في أرجوزة العفاري، .  )3("أغسطسالثانية من السابع والعشرين من  

 وقد .اآلخرين تقابلهما منزلة الجبهة) الرابعين(األولين تقابلهما منزلة الطرف، و) الرابعين(وذكر أن 
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ذكر شارح األرجوزة أن الرابعين األولين طلوع األول والثاني من بنات نعش فجراً في الخريـف،                
اليـوم   عشر من آب، والثالـث        في الحادي  يوم الثالث من آب، ويطلع الثاني     في  ع  األول منها يطل  

أربعـين  ) المعلمـين  (مدة، أي أنه حسب     )1(" من آب  ينثثالمن آب، والرابع يوم     الحادي والعشرين   
 والثالثين من يوليو، والثـاني مـن        الحادي ابتداء األول من     مدتهمحقق األرجوزة حدد    يوماً، لكن   

 لمعلـم   اًاسم) الروابع(ويبدو أن    .)2(من أغسطس، بحساب ثالثة عشر يوماً لكل منهما       الثالث عشر   
  . باستعماله من ألفاظ خاصة بالزراعةاليمنيونهو مما انفرد  وغيرها، المنطقةزراعي في لهجة 

  رثَى
لـذي   ا هيعرف باختالف لون   و بعاً بالرطوبة، ذي ال زال مش    ال التراب اللين اسم يطلق على     :}الرثَى{

 .)3(بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفـسه      لهجات  واللفظة شائعة االستعمال في     . يميل إلى السواد  
، )4("مقصور، والجمع أثراء، وهو التراب النَّدي     : وثرى األرض  ": المعاجم العربية، جاء    بعض وفي

الثَّرى و،  )7("إذا لم يجف ترابها   : أرض مثِْرية "و،  )6("بللتها: ثَريت التربة "و،  )5("التراب النَّدي : الثَّرىو
،  لهجة منطقة الدراسة   في) الرثى( لفظة   يوجد بين  .)8("الذي إذا بلَّ لم يصر طيناً الزباً      : "من التراب 

  .العربية الفصحى قلب مكاني بين حرفي الراء والثاءفي ) الثرى(و

  ِرجوع
ية اعتدال الجو في آخر فصل الـشتاء،        اسم يطلق على البرد القارس الذي يعود بعد بدا        : }الرجوع{

ويتصف الجو في مثـل     ثالثة أيام إلى اسبوع،      هذه الظاهرة، لكن غالباً ما تستمر من         مدةوتتفاوت  
جـوع  {: يقال في المثـل   . كون متواصلة ، عادة ما ت   تساقط أمطار خفيفة   األيام بكثرة الغيوم مع      هذه

 من ألم بـرد      في أيام المجاعات رغم شدته، أهون       ألم الجوع  أن (ويعني،  }الْجوع، ولَا برد الرجوع   
وهناك من   .)9(واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن بالمعنى نفسه          .)أيام الرجوع 

الحادي والعـشرين مـن    يبدأ من الذي ،االنقالب الشتوي با يطلق عليهذكر أن هذه الظاهرة هي ما     
الراء  ":ذكر ابن فارس أن   و .)11("المعاودة: المراجعة ":العربية، جاء المعاجم  بعض  وفي   .)10(ديسمبر
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نقـيض  : الرجوع ":ومما جاء أيضاً   .)1("راركالجيم والعين أصل كبير مطرد منقاس يدل على رد وت         
 وغيرها من لهجات مناطق أخرى في لهجة منطقة الدراسة ) الرجوع( والمرجح أن لفظة     .)2("الذهاب

  .   في العربية الفصحىبمعنى عاد) رجع( من الفعل مأخوذة من اليمن اليوم،

  ِرجِله
بسبب ظهورها المبكر من بدايـة        خاصة، أوراق أسفل قصبة الذرة   ما أصفر ويبس من     : }الرجِله{ 

 نمو قصبة الذرة، وعندما تصل هذه األوراق إلى هذه المرحلـة يلجـأ المزارعـون إلـى قطعهـا      
وعد موسـم قطـع     قبل أن يحل م   ، وال يكون ذلك إال       قبل أن تتلف   اناتواالستفادة منها علفاً للحيو   

 نـزع مـا     :، المزارع أوراق قصب الذرة    } ِيرجل ،رجل{: الفعلويستعمل   .الحشائش بصورة عامة  
والرجلَـة   ":المعاجم العربية، جاء  بعض  وفي   .}ِرجال{، المصدر   }ِمرجل{ واسم الفاعل    .جف منها 

  ل من الدواب، بإحدى رجليه بياض     أيضاً مصدر األراألرجل من الدواب، الذي ابيض أحد      "و،  )3("ج
وتشترك لهجة منطقة الدراسة مع العربية الفصحى فـي المعنـى            .)4("رجليه مع سواد سائر قوائمه    

 قصبة الذرة أو إحـدى أرجـل الـدواب، إال أن اللهجـة              على اختالف اللون في ورق أسفل     الدال  
    .وتغير لونه من أوراق قصب الذرة السفلى بصورة خاصةتستعملها لما اصفر 

  ِبيرحي
  . أنواع الذرة الشامية يطلق على نوع من اسم: }ِبيالرحي{

  ِرحاس
 اسم يطلق على المرحلة الثانية من عملية ضرب سنابل الذرة عند درسها في البيـدر،              : }الرحاس{

، »الِكـسر  « التـي تـسمى    مرحلة األولى بغرض فصل ما استعصى من الحبوب عن الفصل في ال         
، ويطلق علـى     المرحلة األولى  من العصا المستعملة في    عصا أصغر حجما     لهذا الغرض ويستعمل  

 :يطلـق عليهـا   اليمن اليوم   بعض مناطق   وفي لهجات   . }مرحسه {العصا المخصصة لهذه المرحلة   
كشطك الشيء   ": بمعنى ،)الحسر( ةالمعاجم العربية، جاءت لفظ   بعض  وفي   .)5(بضم الميم ) مرحسة(

الحاء والسين والراء أصل     ":ذكر ابن فارس أن   و  .)7("أي سقط : تَحسر وبر البعير  "و،  )6("عن الشيء 
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 في لفظـة    مع الفصحى ) رحاس(في لفظة    المنطقةوتشترك لهجة    .)1("واحد، وهو من كشف الشيء    
  .  بصورة عامةشيء عن غيره، أو كشفهال في المعنى الدال على فصل بالقلب المكاني،) الحسر(

  ِرخِْطه
 عـن    الحبـوب   بغرض فصل  ل لضرب سنابل الذرة للمرة الثانية،     عصا صغيرة تستعم  : }الرخِْطه{

لتي استعملت فيهـا عـصا      ، بعد أن استعصت بعض الحبوب عن الفصل في المرة األولى ا           السنابل
  .»مرحسه« كما يطلق على هذه العصا .أغلظ وأطول

دحر  
ووضعه عليـه    من خالل جرف التراب      ،»العِبيلَه« عة األرض الزراعية  تقوية حاجز قط  : }الردح{

يـستعمل   وفي لهجات بعض مناطق اليمن اليـوم         .سم األمطار احتى ال تجرفه مياه السيول في مو      
: دح من قولهم  والر": المعاجم العربية، جاء  بعض  وفي  . )2(دنَس وأدعم  : بمعنى ،بالتاء،  )رتَح (الفعل

، )3("ردحت البيت بالطين أردحه ردحاً وأردحته إرداحاً، لغتان فصيحتان، إذا كاثفت عليـه الطـين              
   .)4("ثبتت وتمكنت: ردحت"و

در  
ر دقَوتُمقدار محدد من غلة أرض، يؤديه الشريك المزارع لمالكها نهاية الموسم الزراعي،   : }الـرد {

. المزروعة الثلث من غلة قطعة األرض        وهو ،الزراعة المشاركة في    أعرافبحسب ما جرت عليه     
   .)5("التزام مالي: " بمعنى)ت ي د ر(وفي النقوش السبئية وردت لفظة 

  مرِدِعي
  . الشعير  يطلق على نوع من أنوع اسم:}مرِدِعي{

  رشَاش.
، )6("تنـا بلَّ: الـسماء أي ورشـتنا  : "المعاجم العربية، جـاء بعض وفي  .المطر الخفيف : }الرشَاش{

   .)8("أول المطر: الرش"و، )7("المطر القليل، والجمع رشاش: الرش"و
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  ِمراضاه
 – الـسمن خاصـة      –مما تنتجه األبقار    يؤديه الشريك في مزارعة أرض زراعية       ما  : }الِمراضاه{

. لـود بينهمـا   بغرض حفظ ا  لمالك  ل الشريك غير مشروطة، يؤديها     األرض، وهي هبة  قطعة  لمالك  
مرضـي،  : " بمعنـى  )م ت م ي ض ر م(،  )م ي ض ر م(: وفي النقوش السبئية وردت ألفاظ مثل     

  ـى  ": المعاجم العربية، جـاء     بعض وفي .)1("مرتضى، مرضاة، رضىضضـد الغـضب   : والر ،
الراء الضاد والحرف   ": وذكر ابن فارس أن    .)2("والرضاء، ممدود مصدر راضيته مراضاة ورضاء     

 ويبدو أن اللفظة في لهجة منطقة الدراسة مأخوذة من .)3("ل أصل واحد يدل على خالف السخط   المعت
  . شائع في العربية الفصحىهو الرضا الذي هو ضد السخط كما 

  رعد
: يقال في المثل  و. لَمع البرق قبل نزول المطر أو في أثنائه        الصوت الذي يلي  : }المرعد{، و }الرعد{
  يتفاؤلون بلمـع البـرق     المزارعينأن  (: ويعني .)5(}ماِني ِوما مرعد ِالَا كَو    ،)4(ِالَا ِمقْراِني ما باِرقَ   {

 من جهة   ،الجهة الشمالية الشرقية  وصوت الرعد على سقوط أمطار غزيرة، إذا كان لمع البرق من            
 واسم الجمـع  ).الرعد من الجهة الشرقية الجنوبية، من جهة منطقة كومان وصوت   ،منطقة المقرانة 

 ،)6( اليمن اليوم بالمعنى نفـسه      مناطق بعضلهجات  االستعمال في    شائعة   )الرعد (ولفظة. }رعود{
: الرعـد  ":عاجم العربية، جـاء   م ال  بعض وفي .)7( بالمعنى نفسه  )الراعد (تستعمل لفظة  بعضهاوفي  

صـوت  "و، )9("ابالصوت الـذي يـسمع مـن الـسح    : الرعد"و، )8("ت السماء ترعددمعروف، رع 

�24ِ{: التنزيل العزيز وفي .)10("السحاب/ِ� �24O�%�� �P�!
�� 
�-{)11(.  

  رعويه.
، فالحـة األرض  :  ، مثـل   الزراعية التي يقوم بها المزارعون     اسم جامع لكل األعمال   : }الرَعويه{

فـي  يقال  و .ؤونها من األعمال المتعلقة بالزراعة وش      ونحو ذلك  وتربية المواشي، ورعاية الزرع،   
كما يطلق على الفئة االجتماعيـة المعتمـدة علـى         .*}ك الرعويه ِتصلَب، ِاتِلم خُلَب    لَا اَشْتَي {: المثل
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 الرعِوي الِْمكَـدد،   {:في المثل يقال  و. }رعِوي{، والمفرد   }ِرِعيه{الزراعة في حياتها بصورة رئيسة      
 بمزروعاتـه  واالعتنـاء    في أرضه يصر على  العمل     أن المزارع الذي     (ويعني ،)1(}لَهغَلَب الْمحو 

 .}ِرعيـه  {اسم الجمع و ). قليل المطر  اً، يحصل على نتائج إيجابية حتى لو كان الموسم مجدب         بإلحاح
م لَوما الِجهـي  {: في المثل يقال  و.  قام بأعمال الزراعة   :المزارع} ، ِيتْرعوي ِترعِوي{ الفعل   ويستعمل

شائعة االستعمال في لهجات بعض منـاطق الـيمن اليـوم      واللفظة   .*}ِكثَّاح، لَا ِتتْرعِوي الرباح   والْ
الشخص الذي : "كما تطلق لفظة الرعوي في بعضها على   .)3()الرعِوي( كذلك لفظة  .)2(بالمعنى نفسه 

عند  )الرعوي( لفظة   وردت وقد   .)4("يستأجر قطعة أرض زراعية من مالكها، للعمل فيها بديالً عنه           
اسما لفئة اجتماعية خـالف      )رعية(لفظة    وردت كما .)5(بالمعنى نفسه  كتاب نور المعارف     صاحب

وقد يقصد بها هنا، من يعملون في زراعـة          .)6()أجبار( الذين يطلق عليهم     خئرؤساء القوم أو المشا   
لفظة بالمعنى المشار إليه     ويبدو أن ال   .أرض مملوكة لمشائخ ونحوهم، ويكون العمل بنظام الشراكة       

   .في لهجة منطقة الدراسة وغيرها من لهجات اليمن اليوم، من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن

  راِغب
 بالمحراث في طرفي قطعة األرض الزراعية بعد االنتهاء مـن شـق             قُّشَي ي ضِِرتلم ع : }الراِغب{

  .»معود« : معاًيهما فيطلق عل في كل طرفتلمينشق  عند أما . الزراعية كلهااتالم قطعة األرض

  رفَد
قطع التي تستصلح في ال من وهي، »الِجرِبه«  من  حجماًأصغرتكون قطعة أرض زراعية : }الرفَد{

 كما تطلق على قطع األراضي الزراعية فـي المـدرجات إذا            .أسفل منحدرات الهضاب أو الجبال    
شائعة االستعمال في لهجات بعـض منـاطق        واللفظة   .}فَادَأر {واسم الجمع  . الحجم متوسطةكانت  

 مثل هذا   أعطى، أي أن  : بمعنى) رفَد( هذا االسم مشتق من الفعل       ولعل .)7(اليمن اليوم بالمعنى نفسه   
  .مياه األمطار عند سقوطهامن منحدرات الهضاب والجبال النوع من األراضي يعتمد على ما ترفده 

  ِمرفَاع
جزء المرتفع في قطعة أرض زراعية غير مستوية السطح، يعزل بين جزأيها حـاجز          ال: }الِمرفَاع{

ذات  وأكثر ما يكون ذلك فـي القطـع الزراعيـة            . يعمل على توازن ريها    ،»مجد « يسمى صغير
، )الرفْـع (: وردت ألفـاظ مثـل     ، المعاجم العربية   بعض وفي .»الِجرب «:المساحات الواسعة مثل  
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وممـا ورد فـي     ،  العلو الذي هو ضد االنخفـاض     : نحو ذلك، بمعان منها    و )ارتفع( و )االرتفاع(و
: الرفيـع "و،  )2("رفعت الشيء رفعاً، وهو خـالف الخفـض       "و،  )1("والرفع نقيض الخفض   ":بعضها
    .الشائع في العربية الفصحى) خفض(نقيض ) رفع(خوذة من الفعل ويبدو أن اللفظة مأ .)3("العالي

  رِقيش
الخطـوط   مـا بـين      ةالممتـد و من التربة    األجزاء البارزة  شق    عملية  هو :}الرقْش{ و ،}الرِقيش{

ـ محددة   مدة بعد مرور    باستعمال المحراث  في قطعة األرض الزراعية      المزروعة ذرة  ذ بدايـة   من
 ،رقَـش { الفعل   ويستعمل .من أجل تهيئتها للسقاية الجيدة في مواسم سقوط األمطار فيما بعد           ،بذرها
من  (ويعني،  }من رقَشْ، ِترعِوي  {: في المثل يقال   .األرض المزروعة ذرة، قام بهذا العمل      }ِيرقُش

 واسـم  ).أعمالـه الزراعيـة    أهم أو أكمل، أفلحفقد بشق ما بين أعواد قصب الذرة بالمحراث،    قام
ق الـيمن   واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض منـاط       . }هشَومرق {والمفعول،  }راِقش{الفاعل  

الكتابة، ورقَّـشْت الكتـاب،     : والترقيش: " المعاجم العربية، جاء    بعض وفي .)4(اليوم بالمعنى نفسه  
الراء والقاف والشين أصل يدل على خطـوط        : "وذكر ابن فارس أن    .)6("الرقْش كالنقش "، و )5("كتبته

وق اللغـة العبريـة      .)8("التسطير في الصحف  : والترقيش: " ومما جاء في بعضها أيضاً     .)7("مختلفة
والمعنى المشترك لكل ما ورد من ألفاظ من الفعـل           .)9(طرز، شكل : ، بمعنى )ָרַקס: (يستعمل الفعل 

 أو  ،في العربية الفـصحى   وغيرها من اللهجات اليمنية، أو      أفي لهجة منطقة الدراسة     سواء  ) رقش(
 عن  مثل األثر الناتج،عامة بصورة  ونحوهاإحداث بعض األشكال    الخطوط   هو الداللة على     العبرية
مثل الكتابة أو النحت أو الحراثةاعمل م .    

  رِكيك
ومثل هذه الثيران تتصف بعدم قدرتها على حراثة        من الثيران،     ضعيف البنية   أو الهزيل :}الرِكيك{

بعض وفي  .لدى المزارعين مرغوب عنها لذا فهي . نظراً لضعف بنيتها بالصورة المطلوبةاألرض
أي : رك الشيء"و، )10(" الركاكة، يوصف بالضعف والوهننيك بيِك رورجٌل ":لمعاجم العربية، جاءا
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وفي  .)3("وهو المطر الضعيف  : جمع رك : الركاك"و،  )2("الضعيف الرأي : الركيك"و،  )1("رق وضعف 
ركاكة، : ، بمعنى)ְּרִכיכּות(: كما تستعمل لفظة . رقَّ، الن : ، بمعنى )ַר: (اللغة العبرية يستعمل الفعل   

وتشترك لهجة منطقة الدراسة مع العربية الفصحى واللغة العبرية في المعنى الـدال علـى                .)4(رقة
   .الضعف والرقة بصورة عامة

  رمقَه
 الغبار الناجم عن درس سنابل الذرة الرفيعة في البيدر، وهو مؤذ للجسم، إذ يسبب له                هو:}الرمقَه{

   .»حمطَه« يسمى أيضاً كما .ا المسهحكة شديدة إذ

  ِرهِمه
 المطر الخفيف، وتطلق على المطر الخفيف الذي يذهب بسرعة، كما تطلـق            :}الراِهم{، و }الرهِمه{

 فـي بعـض      أليـام   نزوله قد يستمر و  طوال اليوم،  اللفظة على المطر الخفيف الذي يستمر نزوله      
فـي  يقـال   و. }رهم{، و }رهام { واسم الجمع  .*}جاِهم ِبالراِهم يا فَرح الْ   {:يقال في المثل  و. األحيان

شائعة االستعمال في لهجات بعـض      بفتح الميم   ) ِرهمة(فظة  ل و *.}يا ِمربخْ الِْجهام ِبالرهام   {: المثل
ـ    على ا ) رهام (تطلق لفظة ، وفي بعضها    )5( بالمعنى نفسه  مناطق اليمن اليوم   سحب لجو المتلبـد بال

في بعض اللهجـات    ) رهام( لفظة    كما يشيع استعمال   .)6(الكثيفة الممطرة، لكن من دون سقوط مطر      
مطْرة : والرهِمة ": المعاجم العربية، جاء    بعض وفي .)7("المطر الخفيف الدائم  : "بمعنىالعربية اليوم   

أرهمت السماء "و، )9("مة وأسرعمن الديمة الرهمة، وهي أشد وقعاً من الدي"و ،)8("ضعيفة القطر دائمة
: أرهمت السماء إرهاماً  "و،  )11("المطر الضعيف القطر الدائم   : الرهمة"و،  )10("مطَرت مطراً ضعيفاً    : 

                                                 
  .1587، ص4ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 1
  .2349، ص��C ،4ان، ج...z�7 ا��E4م - 2
  .2347، صBC4+ ، ج - 3
  .880ص، �a!��ن، �!��ن���a aس - 4
5 - Vاه��  .329، ص�;>9 و��ب، ���* ا
6 - �?5� : ،�5�+�E� ،9��  .222، ص، �54E+�...ا��V��4 ا�Aرا��9. 180 ص�V<4 ا����EKOت ا�Aرا
7 -     zC�� ن�L 9<;�)  9��9 ��!+'��  )درا�x� 9Y�9 ا!'����Y9، ا��5?��9         ،، ر������7�، !��9�4 ا���ول ا�4 Vاه��� ����� ا

 ،9���9 وا�Z/�)9 وا��E4م، �4;� ا����ث وا��را�Yت ا�4�'E� 9��  .220ص، 1998ا�4
�اه��ي، ج - 8B50، ص4آ'�ب ا���4، ا�.  
  .1939، ص5ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 9

  .136، ص)�E4 وأ)�E4، ا�A!�ج - 10
  .2649، ص��C ،4ان، ج...z�7 ا��E4م - 11
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رش، ثم طش، ثـم     : أول المطر ":  وجاء في بعض كتب اللغة     .)2(، وِرهام  ِرهم :والجمع،  )1("أمطرت
  .)3(" هطل، تَهتان، ثم وابل، وجودهطل، ثم طل، ورذاذ، ثم ِرهمةٌ، ثم نضح، ثم

  مروح
المطر الذي يـسقط   كما يطلق على . المطرطصوت الرعد الذي يسبق سقو: }الراِوح{، و }المروح{

عد     تحديد جهة   من خالل   وال يعرف مكان سقوطه إال     مساءوفـي لهجـات    .  البرق ولمع صوت الر
المعـاجم  بعـض   وفـي    .)4( "طر الوابل الغزير  الم: "علىاللفظتان   بعض مناطق اليمن اليوم تطلق    

الرواح من لدن زوال الشمس إلـى       "و ،)5("رائحة: ، واحدتها أمطار العشي : والروائح ":العربية، جاء 
نفيض الصباح، وهو اسم للوقت من      : الرواح"و،  )6("السير والعمل بالعشي  : الليل، رحنا رواحاً، يعنى   

   .)7("زوال الشمس إلى الليل

رسمو  
 الـذي   –يمتلكها أكثر مـن شـخص     زراعية  قطعة أرض   من  -جزء  الاسم يطلق على    : }المروس{

   .   فقطإذا كانت ملكاً لشخص واحد  بأكملهاعلى قطعة األرضاللفظة كما تطلق . يخص أحدهم

  شريا
تفتيته من الطين العالق بها من خالل        وتخليصها   اقتالع أعقاب قصب الذرة من األرض     : }الرياش{

 فـي أمـاكن     تخزينهاو  جمعها ، ومن ثم   بجسم صلب مثل الصخور ونحوها     أعقاب القصب بضرب  
 كما تطلق .، كما تستعمل وقوداً مع الحطب الستعمالها علفاً للحيوانات في مواسم الجفاف     معدة لذلك، 

مس، ت أشـعة الـش    ن علف الحيوانات بعد تجفيفها تح     يخزتمخصص ل المكان  العلى  } الريشَه{لفظة  
المتـاع  : الـريش  ":المعاجم العربية، جاء  بعض  وفي  . }ِريش {واسم الجمع . ويكون خارج المنزل  

راش يريش ريـشاً، إذا جمـع الـريش وهـو المـال             "و،  "واألموال، وقد يكون النبات دون المال     
المعنـى  في   وتشترك اللهجة مع العربية الفصحى       .)9("كأل ريش، كهين، كثير الورق    "و  ،)8("واألثاث

 الجذع الليفي التي تتصف به جذوع أعقاب قـصب الـذرة             أن  على الجمع بصورة عامة، كما     الدال
  .  ر في الكأل كما جاء في بعض المعاجميتجعلها كثيرة وكثيفة، تماثل الورق الكث

                                                 
  .1757، ص�20+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 1
2 - ��اه���ي، ج      : �5?BE� ،���450، ص 4آ'��ب ا�.  z����/رس، ص     ... ا����( ��، 4، ����5ان، ج ...z��7 ا���E4م   .428، (
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�وز ��دي، ص .1770، ص�20+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 5�Bا� ،r215ا�/���س ا����.  
�اه��ي، ج - 6B291، ص3آ'�ب ا���4، ا�.  
  .368، ص1ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 7
  .1792، ص�20+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 8
�وز ��دي، ص - 9�Bا� ،r551ا�/���س ا����.  



 113

  راِوي
. }راِوِيه {يقال لتربة األرض إذا تشبعت بالماء     و الذي أخذ حاجته من الماء،     ،الزرعمن  : }الراِوي{

كمـا يقـال    . سـقاه : الزرع، و  سقاها :األرض  أو المطر   المزارع }ِيرِوي،  ارِوي{الفعل  ويستعمل  
، }اَسرع ما اَرِوتْ، واسرع ما ِعطْـشَت      {: في المثل يقال  و. ارتوت :قطعة األرض }  ِترِوي ،ارِوت{

تجـف  ، وسريعاً مـا      لغزارة المطر  اء بالم ترتويسريعاً ما   أن التربة عند ارتفاع الحرارة       (ويعني
استقى،  ":بمعاٍن منها،  }ن ي و رـ  ه ي{ وفي النقوش السبئية ورد الفعل     .) مرة أخرى   إليه وتحتاج

  بعـض  وفـي  .)2(نظام ري : ، بمعنى }م ر و هـ و    { وفي النقوش القتبانية ورد الفعل     .)1("زود بماء 
رويت القوم  "و،  )3("ي قفر ثم سقيت في أصلها     وارتوت النخلة، إذا غرست ف     ":المعاجم العربية، جاء  

ي ر  (الفعل   و .)5(سقى: ، بمعنى )ִרּוה: (وفي اللغة العبرية يستعمل الفعل     .)4("ارويهم إذا استقيت لهم   
  .)6(يشرب حتى يرتوي: في اآلرامية من معانيه) و هـ

  ريع.
المعاجم بعض  وفي  .  عن حاجتها  د تزي المياهبكميات من   المزارع قطعة أرضه    سقى   :} ِيريع ،ريع{

راع في يدي كذا وكذا وراق مثله أي        "و،  "كل زيادة ريع  "و،  )7("النماء والزيادة : الريع: "العربية، جاء 
نمـا  : راع يريـع  "و،  )8("قيل هي الزيادة في الدقيق والخبـز      "و،  "فاضت: زاد، وتريعت يده بالجود   

  . على الزيادة بصورة عامةفي المعنى الدالى الفصحمع  لهجة منطقة الدراسة وتشترك .)9("وزاد

  حرف الزاي
  زبر

 وفي  . عند شقها  خط المحراث في قطعة األرض الزراعية     ما ارتفع من التراب بين شقوق       : }الزبر{
بعـد  ويجرف ترابه إلى أسفل سوق قصب الذرة وذلـك        } الزبر{تربة األرض المزروعة ذرة يشق      

 الـزرع   ري، الغرض منـه     »الرقيش« ويسمى هذا الشق     ،لذرةاقصب  و   نم على مدة محددة  مرور
 بغـرض وضـع     حراثتها التي تسبق    على حراثة األرض  } زبر{ وأحياناً تطلق لفظة     .بصورة جيدة 

 وفـي   .)10(جات بعض مناطق اليمن اليوم بـالمعنى نفـسه         واللفظة شائعة االستعمال في له     .البذور
                                                 

�ون - 1Lن و��+'�  .119، صا��V<4 ا�+���، 
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لحاجز على ا  )زبيرال (أخرى تطلق  وفي   . بالمعنى نفسه  )أزبار(، واسم الجمع    )الزبرة(بعضها يقال   
 . )1(جانب ساقية المـاء :  على  اللفظة طلقتطرف قطعة األرض الزراعية، كما      في  الترابي الذي يقع    

أو أسـوار   على القوالب الطينية المستعملة في بنـاء المنـازل          ) الزابور(تطلق لفظة    هاوفي بعض 
ز ب  (كما ورد الفعل. )3("بنى، أقام بناء: "بمعنى) ز ب ر(الفعل وفي النقوس السبئية ورد   . )2(المدن

 المعاجم العربية، بعض   وفي   .)4(كتب: بمعنى ،)5: نقوش خشبية قديمة   (النقوش الخشبية أحد   في   )ر
: الزبـور "و،  )6("القلم: الِمزبر"، و "الكتابة: الزبر"و،  )5("زبرت الكتاب، إذا كتبته، فهو مزبور     "و: جاء
أصل ذلك من النقر في الصخر، وأهل اليمن يسمون كل           ":أن وجاء في بعضها   .)7("تاب المزبور الك

وتـشترك لهجـة    .)9(حمار مخطط: ، بمعنى )ָזְּבָרה(وفي اللغة العبرية تستعمل لفظة       .)8("كتاب زبراً 
تركـه  تذي   ال األثر البارز على   في المعنى الدال      واللغة العبرية  منطقة الدراسة مع العربية الفصحى    

بعـد  القلـم  خطوط  أو الطين عند بنائه، أو       بعض األعمال بصورة عامة، وذلك مثل أثر المحراث،       
   .الكتابة

  زبع
}َعالزانقطاع بسبب أو تنضب في بعض األحيان   ، مياه الغيول واآلبار   ، وذلك عندما تشح   الجفاف: }ب 

ندما يقل ماء العيون والينابيع وال       وفي مثل هذه األحوال، أي ع      .في مواسم سقوطها   سقوط األمطار 
 وهو إنشاء حفر صغيرة أمام أمـاكن        ،}الزمع{يخرج إال بكميات قليلة، يلجأ الناس إلى عمل يسمى          

   . خروج الماء، ليجتمع فيها الماء فيسهل اغترافه

  زجده
عية في  قطعة األرض الزرا   في    المحراث خط وضع مجموعة بذور مع بعضها في        مكان: }الزجده{

إذا اعتمد المزارع في بذر أرضه علـى إلقـاء كـل            وال يحدث مثل ذلك إال      ،  موسم وضع البذور  
 بذور في الموضع الذي يليه وهكذا على        مجموعة بذور في موضع ثم يترك فاصالً ويلقي بمجموعة        

زارع بذوره  إذا وضع الم  } ، ِيزجد زجَد { ويستعمل الفعل  .}مزاِجد{واسم الجمع   . راثحطول خط الم  
وفي  . }دزِجيتّ{، و }ادِزج{: ، المصدر }ِمزجده{، وقطعة األرض    }ِمزجد{واسم الفاعل    .الطريقةبهذه  

ويبدو  .)10(في وضع البذور  معينة  على طريقة   ) زجده( تطلق لفظة    اليمن اليوم بعض مناطق   لهجات  
                                                 

1  - Jemeinitische W×rter, AL-selwi, s, 103. 
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ة بالمعنى المشار إليه هي من األلفاظ       أن اللفظة في لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمني         
  .الزراعية الخاصة بأهل اليمن دون غيرهم

  ِزراب
 على أطـراف قطـع      ذات الشوك الكثيف  وضع سياجات من النباتات      هو   :}التَّزِريب{، و }الزراب{

 والنباتات المـستعملة لهـذا      .حيوانات إليها والعبث بالمزروعات   األراضي الزراعية لمنع دخول ال    
 قـام   ،} ِيزرب زرب،{ويستعمل الفعل    .}زربه { مفرده ، وهو اسم جمع   }زرب { يطلق عليها  الغرض

مع كثير من   ) زرب(والفعل  . }ِمزربه { ونحوها ، وقطعة األرض  }ِمزرب{ واسم الفاعل    .بهذا العمل 
: وقد ذكر نشوان أن    .)1( االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه         مشتقاته شائع 

العامة يجعلون الزرب ما وقي به الحائط مـن شـوك أو حطـب أو حـشيش، والجمـع أزراب                    "
 ويبدو أن هذه اللفظة في لهجة منطقة الدراسة وغيرها من لهجات اليمن قديماً وحـديثاً             .)2("وزروب

       .هي من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن دون غيرهم

  ِزراعه
ِذي ما ِيـداِوْل  {: في المثليقال و .بها من أعماليتعلق   المزروعات وكل ما   تطلق على : }راعةالز{

فـي  يقال  و .بذر األرض  :بمعنى}  ِيزرع ،زرع {الفعل ويستعمل *.}ِوِيخِْرفْ، لَا بخِْت ِلو ِبالزراعه    
ثمار مزروعاته  زارع الذي يخاف على     أن الم  (ويعني ،)3(}من خَافْ ِمن الِعنْصره، ما زرع     {: المثل

لَا دخََل الراِبع، اَستَر {: ، وفي المثل}زاِرع {واسم الفاعل .)عة يترك أرضه بدون زرا   من العصافير، 
كما تطلـق    .}زرع{، والمصدر   }مزروعه{ واألرض   *.}الزاِرع، بجمه ِوعصاِري، والْغَرِب علَّاِني    

على أولى مراحل نمو المزروعات، وهي المرحلة التي تلي خروج النباتات من تحت             } زرع{لفظة  
. كما تطلق على المزروعات بصورة عامة في أي مرحلة كانت         . »نَبات«سطح األرض التي تسمى     

سـتعمال  شائعة اال ) الزراعة(ولفظة  *. }ر، ِوما ولَِد ِالَّا مقْهور    ما زرِع ِالَّا مجحو   {: ويقال في المثل  
بعض اللهجات  في   كما هي شائعة االستعمال   ،  )4(مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه    بعض  في لهجات   

شـائعة االسـتعمال فـي      زرع،  البمعنى أولى مراحل نمو     ) زرع( كما أن لفظة     .)5(العربية الحديثة 
كل ما : لزرعا: "المعاجم العربية، جاءبعض وفي  .)6(لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه 
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، )2("نبـات الزرع أيـضاً اإل   "و،  "طرح البذر في األرض   : الزرع أيضاً "و،  )1("زرعته من نبت أو بقل    
  . )4("طال: أزرع الزرع"و، )3("نبتت ورقه: أزرع الزرع" و،"الزرع نبات كل شيء يحرث"و

  زِنيِنه
ينـزل  الـذي    الخفيف   الرذاذق على   كما تطل . سقوطه بداية   عند خاصة   المطر الخفيف، : }الزِنيِنه{

، أو بدأ بالسقوط لكنه مـا        خفيفاً تساقطاً تساقط : المطر } ِيِزن ،زن { الفعل ويستعمل .ويذهب بسرعة 
اللفظة شائعة االسـتعمال  و. *}الِتسع لَا زِن دفَّى، ِوالَّا ِفهو ِمن حداعش    {في المثل يقال  و. زال خفيفاً 

بفـتح  ) زِنينَة (يقاللهجات يمنية أخرى    وفي  ،  )5(اليوم بالمعنى نفسه  في لهجات بعض مناطق اليمن      
وفـي   .)7( وفي بعضها تطلق على المطر الخفيف الذي يستمر طويال         ،)6(، بالمعنى نفسه  النون الثانية 

: ماء ومياه زنَن محركة"و،  )9("ماء زنَن، أي ضيق قليل    : يقال"و،  )8("أي قليل : ماء زنَن : " جاء هابعض
  . بصورة عامةالماء القليلعلى الداللة منطقة مع الفصحى في الوتشترك لهجة . )10(" ضيققليل

  زهبه.
عة في بطن جبل أو تـل أو فـج          مجموعة من األراضي الزراعية الواق    اسم يطلق على    : }الزهبه{

المكان الذي يطلق على و .}زهيب{ و،}زهب{الجمع و. *} ولَا اَلْفْ زهبه،هِجرِب{:  المثلوفيمنفرج، 
وأحياناً تختص اللفظة باألراضي المستصلحة دون غيرها،        .}زهب {:}الزهب{يحوي مجموعة من    

 اليمن اليوم تطلق لفظة      مناطق بعضلهجات   وفي   .»ِشعب« غير مستصلحة أطلق عليها       كانت فإذا
وتطلـق   .)11( األمطار  مياه علىتعتمد في ريها     الزارعيةضرب من قطع األراضي     ، على   )زهب(

 .)12("ذُهـوب : القطعة المحددة، وهو أكبر من الجربة في الجبـال، والجمـع           ":على) الِذهب(لفظة  
وهناك مـن    .)13(عند الهمداني اسماً لقطعة أرض، وذكر أنها بلغة أهل تهامة         ) زهب(وردت لفظة   و

  .)14(يمن قديماً وحديثاً من األلفاظ الخاصة بأهل ال،بالمعنى نفسه) ذَهب(و) زهب (يرى أن
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  ِزيِله
 وسواقي الميـاه، وفـي       على أطراف القطع الزراعية    نموي  غالباً ما  ضرب من الحشائش  : }الزيِله{

 ويتصف هذا النوع من الحشائش بقـوة        . ونحو ذلك  أماكن وجود المياه الراكدة، وفي بيادر الحصاد      
ي أطراف قطع األراضي الزراعية، أو جوانب     تماسكة مما يجعله مفيداً في تقوية الحواجز الترابية ف        

شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق    واللفظة  . بيادر درس الغالل  أرضية  في  سواقي المياه، أو    
 ويبدو أن اللفظة في لهجة منطقة الدراسة        .)2()الزيل (يقال وفي بعضها ،  )1(اليمن اليوم بالمعنى نفسه   

  . المشار إليه، هي من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن بالمعنىيمنيةال اللهجاتوغيرها من 

  حرف السين
هِسب  
}بقطعة  توزيع بنظام   ة من قطعة األرض الزراعية المسوا      اسم يطلق على القطعة أو الجزء      :}هالس 

ويعتمـد المزارعـون   ، بين كل مساحة وأخرى حاجز ترابي صلب،    متساويةاألرض إلى مساحات    
بعـض  وفـي لهجـات   .  زراعة بعض المزروعات مثل الخضروات ونحوهاد عن، النظام على هذا 

المعاجم العربية جاءت   بعض  وفي   .)3(بالمعنى نفسه بتضعيف الباء   ) السِّبة (مناطق اليمن اليوم يقال     
 .)5(قطّع، شـظَّى  : ، بمعنى )ִֹשֵּבב: (وفي اللغة العبرية يستعمل الفعل    .)4(القطع:  بمعنى )السب( لفظة
 القطع بـصورة عامـة،      في المعنى الدال على     واللغة العبرية   مع العربية الفصحى   اللهجةرك  وتشت

  .  عند زراعة بعض أصناف المحاصيلع األراضي الزراعيةيقطتبوذلك ألن المزارعين يقومون 

  سبع
قمر اسم يطلق على أحد الشهور المستعملة في حساب المزارعين، باالعتماد على اقتران ال     :}السبع{

، وهي الليلـة  من أحد الشهور القمريةويبدأ عند اقتران القمر بالثريا في الليلة السابعة    . بنجوم الثريا 
كما أنـه    في حساب المزارعين،     الصيفويعد هذا الشهر ثاني شهور      . التي ينسب إليها اسم الشهر    

 لمحـصول   لبـذور عتمد على أمطاره في تهيئة التربة لموسم وضع ا        مواسم سقوط األمطار، وي   أحد  
ِنمـا حلِّـتَ    اَي{: يقال في المثل  . ، كما أنها تفيد في نمو المراعي وتغذية المياه الجوفية         الذرة الرفيعة 

أي مكان تسقط عليه أمطار شهر السبع، اجعله مكان إقامتك، والمخاطب هنا            ( يعني، و }تالسبِع حلَّي 
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 مـواطن تأخر المطر عن السقوط علـى  عى إذا رعاة األغنام الذين ينتقلون بأغنامهم بحثاً عن المر     
وهناك من . )1( اليمن اليوم بالمعنى نفسه مناطق واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض     ). تهممإقا

ذكر بعضهم بأنه    و .)2( من الشهر نفسه   ثالثينال و الحادي ابتداء من الرابع من مارس، حتى        حدد مدته 
 كمـا وردت     .)3(ن مارس حتى الثالث عشر من أبريـل       يوافق شهر آذار ابتداء من الرابع عشر م       
 وغيرها  المنطقة في لهجة    اللفظة اسماً لشهر   ويبدو أن    .)4(اللفظة بالمعنى نفسه في أرجوزة العفاري     

  .استعماالً خاصاً بالزراعةهو مما انفرد أهل اليمن باستعماله من ألفاظ من لهجات اليمن اليوم، 

  ساِبع
ـ        الزراعية المستعملة ف  » الممعال« أحد: }الساِبع{ ة عنـد   ي حـساب المواقيـت المتـصلة بالزراع

التي يعتمد  » المعالم«مدته أربعة عشر يوما عند كثير من مزارعي المنطقة، وهو من            المزارعين،  
 موسـم » معـالم «أحـد   ، كما أنـه      الرئيس  الموسم الزراعي  مواقيت عليها المزارعون في حساب   

ه يبدأ موسم   مدتوفي أثناء    .»الشتاء «ضمن زمن » المعلم«هذا   وقت  المزارعون ويجعل. »عالن«
واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض منـاطق الـيمن اليـوم             .»الصراب «المسمىالحصاد  

وقـد   .)5(خامس من أكتوبر  بالثالثة عشر يوماً ابتداء     ) السابع ( مدة  أن بعضهموذكر  . بالمعنى نفسه 
 وقد حدد محقق    .)6()العواء(منزلة  وذكر أنه يقابل    وزة العفاري،   وردت اللفظة بالمعنى نفسه في أرج     
 ويبـدو أن    .)7(ابتداء من الثاني والعشرين من سـبتمبر      ) المعلم(األرجوزة األيام الثالثة عشر لهذا      

  .مما انفرد أهل اليمن باستعماله من ألفاظ خاصة بالزراعة اللفظة بالمعنى المشار إليه، هي

بسشعتَاع  
}عبشسوهو اسم يطلق على أحد الشهور المستعملة في حساب المـزارعين،  ، سبعة عشرأي  : }تَاع

 عـشرة   ويبدأ عند اقتران القمر بالثريا في الليلة السابعة       . باالعتماد على اقتران القمر بنجوم الثريا     
 حـساب ن  المزارعووبه يبدأ    . تسمية هذا الشهر    إليها  وهي الليلة التي ينسب    .ألحد الشهور القمرية  

 واللفظة شائعة االستعمال فـي بعـض        .الرئيسموسم الحصاد     مدة تبدأ في أثنائه  ، كما   الشتاء زمن
 ابتداء مدتهحدد  أنه أول شهور الشتاء، ووهناك من ذكر . )8( بالمعنى نفسهاليوملهجات مناطق اليمن 

ه يوافـق شـهر     وجاء عن بعضهم أن    .)9(السابع عشر من أكتوبر، حتى الثالث عشر من نوفمبر        من  
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وقـد وردت اللفظـة    .)1(تشرين األول، ابتداء من الرابع عشر من أكتوبر حتى الثالث من نـوفمبر         
 لشهر فـي لهجـة منطقـة        ااسم) سبعتاعش( ويبدو أن لفظة     .)2(بالمعنى نفسه في أرجوزة العفاري    

  .ة بالزراعةهو مما انفرد أهل اليمن باستعماله من ألفاظ خاصالدراسة وغيرها من لهجات اليمن، 

  سبولَه
كمـا  . }سـبول {واسم الجمع    الرفيعة بصورة خاصة،     السنبلة، وتطلق على سنبلة الذرة    : }السبولَه{

عك دا ِيِجي   لَا زر {: في المثل يقال  و. تطلق على سنابل الذرة الشامية والقمح والشعير بصورة عامة        
شائعة االستعمال في لهجات بعض منـاطق الـيمن اليـوم           ظة  واللف .*}ش ِتتِْلمو سبول؟  ِمحجان، لَي 

وفي النقوش  . )4( كتاب نور المعارف   عند صاحب  بالمعنى نفسه وردت اللفظة   قد  و. )3(بالمعنى نفسه 
قد اسـبل    ":المعاجم العربية، جاء  بعض  وفي  . )5(سنبلة: ، بمعنى )ت ل ب س( لفظة   السبئية وردت 

أسبل الزرع وسنبل، إذا صار فيه      "و،  )6("سنبل الزرع : خرىالزرع بطرح النون من السنبل، ولغة أ      
هي : السبولَة"و  ،)9("السنبلة من الزرع  : السبولة"،  )8("يقال للسنبلة سبولة، وجمعها سبول    "و ،)7("السنبل

: ، بمعنـى  )ִֹשּבֶֹלת: (وفي اللغة العبرية تـستعمل لفظـة       .)10("سنبلة الذرة واألرز ونحوه إذا مالت     
  .)11(سنبلة

  مسبِلي
واللفظة شائعة االسـتعمال    . }مساِبل{واسم الجمع   . سنبلة الذرة الشامية  اسم يطلق على     :}المسبِلي{

  .)12(مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسهبعض في لهجات 

  سبلَه.
 وغالباً ما تتكـون مـن       ،قطعة أرض صغيرة الحجم تقع إلى جانب قطع زراعية كبيرة         : }السبلَه{

  . فقطحراث أو ثالثةخطي م
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  مسجه
مطلي القعر والجوانب   ، وعادة ما يكون      يبنى على عين ماء    سقوفبناء صغير الحجم م   : }المسجه{

 مـن أجـل     العيونبعض   مياه   لجمعوغالباً ما ينشأ مثل هذا البناء       ،  تنأو األسم » القضاض«بمادة  
األمر الذي يؤدي إلى اخـتالط       المنبعغائرة  مياه بعض العيون ال   ، ويحدث مثل ذلك ل     وحفظها تنقيتها

مياه العين بالطين وبعض الشوائب أثناء اجتيازها المسافة الواقعة ما بين منبعه والبناء الذي تـستقر    
زول إلـى قعـر     ب والن سرالشوائب بالتَّ بعض الوقت، تبدأ    لفإذا ما استقرت المياه فيه      وتتجمع فيه،   

وفي . واالستعمال المنزلي صالحة للشرب   ونقية  فتصير  طح  الس التي تكون في     مياهال فتصير   ،البناء
: طرف سـاج  "و،  "سجا البحر، إذا سكن موجه    "و،  )1("السكون: السجو ":جاء،  المعاجم العربية بعض  

الـسين والجـيم    : "أن  ابن فارس  وذكر،  )3("سكن ودام : قد سجا الشيء يسجو سجوا    "و .)2("أي ساكن 
إذا سكن وغطى كل شيء     : السكون، سجا الليل  : السجو"و ،)4("والواو أصل يدل على سكون وإطباق     


Q    { :تفسير أبي عبيدة لقوله تعالى     وقد أورد ابن دريد   ،  )5("بظلمتهJ 
RِS Tَِ� 0ـ أي سكن  : "فقال ،)6(}�
��87&ـ4
على  المعنى الدال الفصحى في   لهجة منطقة الدراسة مع العربية الفصحى       وتشترك   .)7("بعد اعتكاره 

   .التغطية بصورة عامةالسكون و

  ِسجاف
 المزروعات مما قد يتلفها، مثل البرد القارس والرياح والجـراد           الحماية والحفظ لبعض  : }السجاف{

 ممـا   ا وحفظه  حماها : اهللا عز وجل على المزروعات     }ف ِيسج ،سجف{ الفعل   ويستعمل .ونحو ذلك 
 وفي. )8(بنى سقفاً : ، بمعنى )هـ س ج ف   (عل   الف وفي النقوش القتبانية ورد    . مكروه وقع عليها من  

الفاء أصل  والسين والجيم   : " أن ابن فارس ذكر  و .)9("الستر: السجف والسجف  ": المعاجم جاء  بعض
 وغيرها المنطقةوتشترك لهجة   .)11("أرسلته الستر، أي جفَتُسا"و، )10("واحد، وهو إسبال شيء ساتر

       .بصورة عامة  على الستر والحمايةالمعنى الدال الفصحى في من لهجات اليمن قديماً وحديثاً مع

                                                 
�اه��ي، جآ' - 1B161، ص�6ب ا���4، ا�.  
  .444، ص2!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 2
  .2372، ص6ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 3
4 - z���/507، ص...ا��.  
  .1931، ص�22+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 5
  .�Y :2رة ا�`�*، ا%�9 - 6
  .541، ص1!�;�ة ا�9xE، ج - 7
  

8  - Lexicon of Inscriptional Qatabanian, Ricks, p, 158. 

  .1371، ص4ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 9
10 - z���/506، ص...ا��.  
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  سحب
مثبتـة بآلـة الحراثـة،     متينة طرفها حاد    وهي قطعة حديد    ،  آلة المحراث أحد مكونات    : }السحب{

شـق تربـة األرض     مـن    ليتمكن،  إلى األسفل طرفها الحاد   مع ميل    نحو األمام    هاوتبرز من أسفل  
. )1( مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسهعدد منشائعة االستعمال في لهجات فظة  اللو.  بسهولة الزراعية

منطقـة  ال ويبدو أن اللفظة في لهجـة        .)2( بالمعنى نفسه أيضاً   عند الملك األشرف الرسولي    وردتو
   .منية بالمعنى المشار إليه، هي من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمنيوغيرها من اللهجات ال

  ساِدس
الزراعية المستعملة فـي حـساب المواقيـت المتـصلة     » معالمال« اسم يطلق على أحد  : }لسَّاِدسا{

وهو من  ،  منطقة الدراسة  عشر يوما عند كثير من مزارعي        أربعةمدته  بالزراعية عند المزارعين،    
  أحـد   كما أنـه   الرئيس، الموسم الزراعي    زمن التي يعتمد عليها المزارعون في حساب     » المعالم«
 أوراق الـذرة المـسمى      نـزع يحـل موسـم     وفي أثنائه    .الشتاءوبداية  . »عالن«موسم  » الممع«
 معلـم    مـدة  إذا حلَّـت   (، ويعنـي    }لَا دخََل الساِدس، اَخْضر ِوياِبس    {: يقال في المثل  و. »الشرف«

 وفي هذه الفترة تصل ثمار المحاصـيل        ).، فانزع األخضر واليابس من أوراق قصب الذرة       السادس
لَـا دخَـَل    {: يقال في المثل  و. المراحل األولى لنضجها، وصار بإمكان المزارعين األكل منها       لى  إ

 معلم السادس، فخذ من ثمار محاصـيلك وكُلهـا،          أيام إذا حلت (ويعني   ،)3(}الساِدس، ِاحِقي ِولَسس  
ا عن هذا الموعد قد     ، ألن التأخر في نزعه     مع الماء على النار    بطبخها على النار، أو     شويهاِبسواء  

كما يبدأ المزارعون في هـذه األثنـاء        ). برد الشتاء الذي يبدأ مع حلول مدته      يعرضها للتلف بسبب    
عنـدما  التي تتسبب في حدوث أظرار للمزروعـات        الحيوانات   بعضبحماية ثمار محاصيلهم من     

بعض مناطق اليمن   واللفظة شائعة االستعمال في لهجات      . خاصة القرود ،  ها لألكل من ثمار   اتقصده
 ثالثـة عـشر      عند معظم مزارعي اليمن    )السادس ( مدة  أن وقد ذكر بعضهم  . )4(اليوم بالمعنى نفسه  

وقد وردت اللفظة بـالمعنى نفـسه فـي أرجـوزة            .)5( من الثاني والعشرين من سبتمبر     ابتداءيوماً  
 مـن التاسـع مـن       ابتـداء ) المعلم(حدد محقق األرجوزة األيام الثالثة عشر لهذا        قد  و .)6(العفاري

                                                 
�;>��9 و����ب، �����*  . 53ص،ا����+�V��<4�... ،�5 ا������EKOت ا�Aرا����9 . 426، ص، ا8ر����C�...ا��V��<4 ا�����5� - 1

Vاه��  .222، ص، ا�A�...�+54را��9ا��V��4 ا. 240، ص�;>��L 9ن، ا����ري. 318 ، صا
Behnstedt, Die nordjemenitischen Dialekt, s. 223. 

2 - 9�eا�� kE� 190ص،...آ'�ب.  
3 - �/����9، واu�4'�Y ا�u�4B �>��زًا ��E*               ) ا�ُ�ِ/�(��  : ا 9����E* �� �/�م ���KEر ��� ����ب -'�5و��   .EK� VYوه� ا

5Y �� ر��Zب ا������9اC8+�ن � ���5�A'5ع اC8+�ن  9��  C�5Yp  E�.  
4 - 9��  .192، ص، ا�54+�...ا���ا��a ا�Aرا
5 -�?5� : 9��  .472، ص...ا��V��4 ا�Aرا
  .90درا9Y )� ا�'/��V ا�Aرا�� ا���5�، )�رY:�، ص - 6
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 لمعلم زراعي في لهجة منطقة الدراسـة وغيرهـا مـن            ااسم) السادس( ويبدو أن لفظة     .)1(سبتمبر
  .هو مما انفرد أهل اليمن باستعماله من ألفاظ خاصة بالزراعةلهجات اليمن، 

  سدم
سـقوط   استمرار  عند الشديدة التي تصيب األرض   رطوبة  ال الذي تسببه     أو المرض  الوباء :}السدم{

 هي المناطق المنخفضة مثل الوديان، أو المناطق التي          لهذا الوباء،  تعرضاً، وأكثر المناطق    األمطار
 ويطلق على المناطق التي ينتشر فيها       .األمطارفي مواسم سقوط     التي تظهر تنتشر فيها ينابيع المياه     

االعتالل : "بمعنىيمن اليوم بعض مناطق اللهجات شائعة االستعمال في    واللفظة  . }سِدِمه{هذا الوباء   
وقـد سـمي   : " عند نشوان  وجاء .)2( الوخيمة ةالوبيئكما تطلق على األماكن والمياه      ،  ودوام المرض 

 .)4("سـقم، اعـتالل   : " بمعنى )م د س( لفظة    وردت السبئيةالنقوش   وفي    .)3("بعض المرض سدماً  
اسة وغيرها من اللهجات اليمنية قديماً بالمعنى المشار إليه في لهجة منطة الدر) سدم(ويبدو أن لفظة 

   . دون غيرهم اليمن بأهلمن األلفاظ الخاصة هي ،وحديثاً

  ِسدي
 وهـو مـضر   .  بقطرات النـدى   المبلل هو   ؛الزرع أو الحشيش  ، من   }الساِدي{و،  دىالنَّ: }السدي{

:  جـاء  ،ربيـة  المعـاجم الع    بعـض  وفـي  . يزل مـبلالً بالنـدى     ااولته وهو لم  إذا تن بالحيوانات  
من السدى  : أرض سِدية وندية  "و ،)6("إذا كثر نداها  : وسِديت األرض ":  وجاء أيضاً  .)5("الندى:السدى"

  .)8("إذا كثر نداها، وليلة سِدية، ويوم سٍد: سِديت الليلة"و، )7("والنَّدى وهما واحد

  ِمسِرب
التي تسقط ويؤدي سقوطها إلى سيالن المـاء        من األمطار   محدودة  ال كميةالعلى   تطلق: }الِمسِرب{

 كمـا تطلـق لفظـة      .}مـسِرب {، واحدها   }مساِرب{ التي يطلق عليها     من ميازيب أسطح المنازل   
 شـديد  عندما ينزل الماء من مكان عـاٍل         ، ماء الجداول أو السواقي ونحوها     جريان، على   }السربه{

الـيمن اليـوم    بعض منـاطق    لهجات  وفي  . بيرةسواء كانت مسافة االنحدار صغيرة أم ك      ،االنحدار
والماء يسرب، أي يجـري،     ":  جاء ،المعاجم العربية بعض  في  و .)9(بالمعنى نفسه  ،)ِسرابة (تستعمل

                                                 
1 - �:Yا���5�، )�ر ��  .85، صدرا9Y )� ا�'/��V ا�Aرا
  .431، ص، ا8ر��C�...ا��V<4 ا���5� - 2
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�اه�����ي، ج   - 5B285، ص7آ'����ب ا������4، ا�z������/رس، ص ...، ا������( ����، �����C ،5ان، ج...z����7 ا�����E4م . 512، ا
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 1("ب أي قاطر من خرز السقاء     ِرفهو س(، ب الماء، إذا سال على األرض     : يقال"ورس")ـِرب  "و ،)2س
بت العين سرباً وسـربت تَـسرب سـروباً، وتَـسربت           سِر"و ،)3("إذا سال : الماء من المزادة سرباً   

  .)5("الماء السائل" السرب"و ،)4("سالت

  سراح
وتطلق على . في الجداول والسواقي ونحوها    الجاري وهو الماء .  عكس الراكد   من الماء؛  :}السراح{

 يسرح سروحاً، إذا جـرى      سرح السيل : "جاء المعاجم العربية،     بعض وفي .خاصة »الِغيول«مياه  
السين والراء والحاء أصل مطرد واحـد       ": وقد ذكر ابن فارس أن    . )6("جرياً سهالً، فهو سيل سارح    

  . )7("وهو يدل على االنطالق

  ِسرِفه
  التي تـسمى   يمتدان من طرفي خشبة آلة المحراث المعترضة       ونحوه،   حبالن من الجلد  : }السرِفه{
 ،– عند استعمال ثور واحد فـي حراثـة األرض         –وضوع على عنق الثور   إلى النير الم   ،»الجلَال«

بعض منـاطق الـيمن اليـوم       وفي لهجات   . ويعمالن على وصل آلة الحراثة بالنير بغرض تثبيتها       
  .)9( بالمعنى نفسهبضم الصاد، )8()الصرفَة (تستعمل لفظة

  سغَِري.
تصف ِبِصغَر حجـم حبوبهـا وكـذلك        ت ، الذرة الشامية  بعض أصناف  على   اسم يطلق : }غَِريسال{

 إذ أن   .»كبـري «نمو أقل من المدة التي يحتاجها النوع المـسمى           مدة    كما أنها تحتاج إلى    سنابلها،
ِاتِْلم كُبِري ِواتِْلـم    {: في المثل يقال  و . حتى تحصد  ثالثة أشهر  حتاج إال إلى  يبعض هذه األصناف ال     

غَِريا  ،سوس برصبنوعيها الكبيـر والـصغير    –أن موعد حصاد الذرة الشامية      ( ويعني،  )10(} ِوي- 
بعـض  لهجات   وفي   ).يكون واحداً، إذ أن االختالف يكون في موعد وضع البذور وليس حصادها           

   .)12()صغير: ( وفي بعضها يقال،)11( بالمعنى نفسه بالصاد،)صغَري(: اليمن اليوم يقالمناطق 
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  ِسِفح
 عنـدما    ماء المطر أو غيـره     علىاللفظة  تطلق  و،   الخارج إلىسال   و  فاض ،الماء: }ِيسفَح: ِسِفح{

فيـسيل  ، المقدار المحـدد ذا زاد الماء عن إ، ونحو ذلكصهريج أو قطعة أرض زراعية  يفيض من   
بـالمعنى  ) الـسفْح  (تشيع لفظة  بعض مناطق اليمن اليوم   لهجات  وفي   .إلى الخارج من الماء   الزائد  

سـفحت  "و، )2("وسفحت الماء أسفحه سفحاً، إذا صـببته       ":جاء ،ربية المعاجم الع   بعض وفي .)1(نفسه
 ،)4("السين والفاء والحاء أصل واحد يدل على إراقة شـيء         : "أنذكر ابن فارس    و .)3("هرقته: الماء

وقد جاء   ،"فَقُِتل على رأس الماء حتى سفح الدم الماء       : "فيهجاء  وأورد صاحب اللسان حديثاً ألحدهم      
أنه أراد أن الـدم غلـب المـاء         : "الثاني، و " الماء ىأنه غط : "، األول لحديث رأيان في تفسير هذا ا   

فاستهلكه، كاإلناء الممتلئ إذا صب فيه شيء أثقُل مما فيه فإنه يخرج ما فيه قدر ما صب فيه، فكأنه       
  يتفق ومعنـى   ، والمعنى الثاني  )5("من كثرة الدم انصب الماء الذي كان في ذلك الموضع فخلفه الدم           

     . لهجة منطقة الدراسةيف) سفح(الفعل 

اِفخس  
في بعـض    يؤدي   قدو،   تسفه باتجاهات مختلفة   شديدة رياح   تصاحبه الذي   المطر الغزير : }الساِفخ{

واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض منـاطق    . المزروعاتاألحيان إلى إلحاق أضرار بالغة ب     
سفًفَخ فالن الماء   : "يقال. رمى: بمعنى) سفَخ(تعمل الفعل   وفي بعضها يس  . اليمن اليوم بالمعنى نفسه   
  . )6("أو التراب في وجه فالن

  ِسِفل
: ما يخصص من أماكن في األدوار السفلية من منازل المزارعين لمبيت الحيوانات، مثل            : }السِفل{

ناطق اليمن اليوم ملهجات كثير من شائعة االستعمال في واللفظة .  والجمالاألبقار واألغنام والحمير
 ف س( لفظة   النقوش السبئية وردت  وفي  . )8(بفتح السين ) سِفل: (وفي بعضها يقال  ،  )7(بالمعنى نفسه 

 ،)10(" وغيرها السفل سفل الدار  : " المعجم العربية، جاء    بعض وفي .)9("سفل، جزء سفلي  : "، بمعنى )ل
   .)11("السفل نقيض الِعلْو في البناء"و
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  ِسقَّاي
 المزارع قطعـة    } ِيسِقي سقي،{الفعل  ويستعمل   . هو ري قطع األراضي الزراعية بالماء      :}السقْاي{

أن سـقاية   (ويعنـي  ،)1(}سقُّوا ِبالَانْواح، ولَا ِتسقُّوا ِبالَادواح {:  المثل يقال في و.  بالماء رواهاأرضه،  
 ،ن خـط المحـراث     على طول الجزء الغائر م     صغيرةحواجز   إقامةاألرض الزراعية عن طريق     

ية الـزرع  أفضل مـن سـقا   مدة ممكنة،  أطول بين أعواد قصب الذرة    المطر   تعمل على حفظ مياه   
، واسـم   }مسِقي {والمفعول،  }يِمسقِّ {واسم الفاعل  .) ولو كانت كبيرة الحجم    باستعمال بعض األواني  

ض مناطق اليمن اليوم    لهجات بع وبعض مشتقاته شائع االستعمال في      ) سقى(والفعل  . }سقْيه{المرة  
 ة صـغير  جاريموهي   الري،   مجاريعلى ضرب من     ،}مسقى{ كما تطلق لفظة     .)2(بالمعنى نفسه 

من ميـاه   يسقط   مدها بما    من أجل  المزارعون في محيط قطع األراضي الزراعية الصغيرة         ينشئها
طق اليمن اليـوم    بعض منا لهجات  وفي  . }مساِقي{، واسم الجمع     األماكن المحيطة بها   على األمطار

، على قطع األراضي الزراعيـة      }الساِقي{كما تطلق لفظة    . )3(تطلق اللفظة على أصغر قنوات الري     
بعض لهجات شائعة االستعمال في واللفظة .  واآلبار ونحو ذلكالعيونالتي تعتمد في ريها على مياه 

ى نفسه عند صاحب كتاب نور      بالمعن) ساقية( وقد وردت لفظة     .)4(مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه    
، )ي ق س( النقوش الـسبئية ورد الفعـل     وفي  . )6(عند الملك األشرف الرسولي   كذلك  . )5(المعارف

سقْي، :  بمعنى ،)ت ي ق س م(، والجمع   )ت ق س م( :كما وردت الفاظ مثل    .سقى أرضاً : بمعنى
 جيـدة الـسقيا،      غالل ،أرض: بمعنى ،)ي ق س (لفظة وردتو. سقاية، أرض مسقية، أرض سقيا    

بعـض   وفي   .)8(نظام ري ،  سقاية: ، بمعنى )م س ق ت   ( وردت لفظة    وفي النقوش القتبانية   .)7(سقية
المسقَوي "و،  "سقاه اهللا الغيث وأسقاه   "و،  )9("والساقية من سواقي الزرع ونحوه     ":جاءالمعاجم العربية،   

السين والقاف  : "ذكر ابن فارس أن   و. )10("ما يسقى بالسيح، والمضمئي ما تسقيه السماء      : من الزرع 
 المعاجم   بعض ومما جاء في   .)11("والحرف المعتل أصل واحد، وهو إشراب الشيء الماء وما أشبهه         

زرع ِسـقْي   " و ،)13("نُهير صغير : الساقية من سواقي الزرع   "و،  )12("الحظ من الشرب  : السقى: "أيضاً
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 سقى     : ونخل ِسقْيم س ق ي   : (وفي اآلراميـة تـستعمل لفظـة       .)1("للذي ال يعيش باألعذاء إنما ي (
  .)2(مسقي، أماكن السقاية: بمعنى

  سكْب
: ، الماء } ِيسكُب سكَب، { الفعل ويستعمل . ويطلق على صب الماء بصورة خاصة      ،الصب: }السكْب{

اَو ِينْـشَفْ ِمـن     لَا دخَْل اَذَار، يسكُب الْما ِمـن الِْحـرار،          {: في المثل يقال  و. نزل: ه، والمطر صب
أن أمطار شهر آذار إما أن تفيض من حواجز القطـع الزراعيـة وتـسيل إلـى           (، ويعني   }الِْجرار

، }سـاِكب {واسـم الفاعـل     ). ئـه خارجها لغزارتها، أو يحل الجفاف إذا لم تسقط األمطار في أثنا          
 في غير الماء مثل الحبوب      على الصب  كما تطلق اللفظة     .}سكْبه{، واسم المرة    }مسكُوب{والمفعول  

 االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليـوم بـالمعنى     ومشتقاته شائع ) سكَب(والفعل  . ونحوها
: السكب من المطر  "و،  )4("صببته: سكَبت الماء فانسكب  ": جاء المعاجم العربية،     بعض وفي .)3(نفسه

الباء أصل يدل على    والسين والكاف    ":رس أن وذكر ابن فا   .)6("الصب المتتابع   "و،  )5("الهطالن الدائم 

�� ��{: قوله تعالى جاء لتنزيل العزيزوفي   .)7("سكب الماء يسكبه  : صب الشيء، نقول  �
�Uٍ.ُ,4�{)8(. 

  .)9(منصب: بمعنى

ِسك  
والقطعتين والخـشبيتين    آلة المحراث    ة بين مؤخرة حديد   معترضاً عود خشبي يوضع     هو: }السك{

 تثبيتهمـا  من أجل    بعضهما ضمهما إلى    يعمل على  المحراث،   خلف عند مؤخرة آلة   إلى ال  البارزتين
شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق الـيمن اليـوم بـالمعنى            واللفظة  . حول حديدة المحراث  

   .)11("مسمار أو عود يثبت المحراث بالضمد ": علىهاكما تطلق اللفظة في بعض، )10(نفسه
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  ِسِكيِنه
لَا هبِت اَنْواد، فْ الْخَِري{: في المثليقال و.  التي تهب في الصيف الخفيفة الهادئة الرياح :}الـسِكيِنه {

الـصيف تتـصف    أن رياح الخريف تتسم بالقوة، بينمـا ريـاح           (ويعني،  }ِنهوالصيِف لَا ِهي ِسِكي   
ـ      ":المعاجم العربية، ذكر ابن فارس أن     بعض  وفي   ).بالهدوء ل واحـد   السين والكاف والنـون أص

وكل ما هدأ فقد سـكن،      : " أيضاً هاوجاء في بعض   .)1("مطرد، يدل على خالف االضطراب والحركة     
  .)2("كالريح والحر والبرد ونحو ذلك

  سلْعف
 وغالباً مـا يزرعهـا    . إال أن أوراقها لينه وغير سميكة      ،هيئتهاشجرة تشبه الصبار في     : }السلْعف{

كمـا  .  من دخول الحيوانـات    تحميهالتكون سياجات طبيعية    ضيهم الزراعية،   االمزارعون حول أر  
لهجات شائعة االستعمال في    واللفظة   .)السلَب( المعروفة باسم    يستفاد من أوراقها في صناعة الحبال     

  .)3(بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه

  سلْفه.
 مثل هذه   تها، ويستفاد من   اسم يطلق على كل أرض تترك بدون زراعة نظراً لرداءة ترب           :}السلِْفه{

 واسم  .ضعف وقلة المحصول ورداءته   الببذرت فإن زرعها يتصف     ا  ، وإذ رعي الماشية لاألراضي  
   .}سلْف{الجمع 

  ِسلِْقه
 أو  ، طرفيهـا   فـي   إما ذلكالجزء الضيق المستدق من قطعة األرض الزراعية، ويكون         : }السلِْقه{

  .يهاكون في الوسط مع اتساع في طرف، وقد يأحدهما

  سلْماِني
المستعملة في حساب المواقيت المتصلة بالزراعية عند       » المعالم «اسم يطلق على أحد    :}السلْماِني{

التي » المعالم«المزارعين، مدته أربعة عشر يوماً عند كثير من مزارعي منطقة الدراسة، وهو ثاني 
ة خاصة ابتداء من وضع البـذور       يعتمد عليها المزارعون في حساب الموسم الزراعي للذرة الرفيع        

 .د من مواسم وضع بذور بعض أصناف الـذرة الرفيعـة          عوفيه تسقط األمطار، وي    .حتى الحصاد 
إذا نزل المطـر   ( ويعني   ،}لَا جود السلْماِني، ِوزرعك ِعزواِني، ما صيفُو ِالَّا ثَاِني        {: ويقال في المثل  

وأعقاب قصب الذرة ال زالت ثابتة في تربـة قطعـة األرض      ي،   معلم السلمان   مدة بصورة جيدة في  
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وهو ما يدل على أن التربة لم تحرث من أجل تهيئتها لموسم األمطار قبل حلوله، فإن قطعة األرض 
، وال بد من     ألنها غير مهيئة لذلك    باالعتماد على مطر هذا الموسم وإن كان غزيراً       ال يمكن بذرها    

سليماني، :( اليوم يقال  وفي لهجات بعض مناطق اليمن     ).ي العام التالي  االنتظار حتى موسم المطر ف    
 كل منهمـا     مدة متتاليين) معلمين(على  ) سلمان (ضها تطلق لفظة  ، وفي بع  )1(بالمعنى نفسه ) وسلمان

 في لهجة   باالستعمال المشار إليه  ) السلماني( ويبدو أن لفظة     .)2(الثاني من مايو   ابتداء من    سبعة أيام 
 مما انفرد به أهل اليمن مـن اسـتعماالت خاصـة            هوراسة وغيرها من لهجات اليمن،      منطقة الد 
  . بالزراعة

  سواِمج
عنـد وضـع    راثة  ثوري الح عنقي  عن يمين وشمال    النير   من خشبة    متدلية  أعواد هي: }السواِمج{

هما بعـض ب من خالل وصـلهما      ثوري الحراثة  تثبيت النير على عنقي      منهاوالغرض   ،النير عليهما 
السميقان في النير عودان قد لُـوقي   ":جاءالمعاجم العربية، بعض  وفي   .كل منهما بحبل يلتف حول    

خشبتان تجعالن فـي خـشبة      "و ،)3("قةبين طرفيهما تحت غبغب الثور شداً بخيط، ويجمع على أسم         
بعنق الثور  خشبتان في النير يحيطان     "أو ،)4("الفدان المعترضة على سنام الثور من عن يمين وشمال        

    . القاف في العربية الفصحىيقابلهفي لهجة منطقة الدراسة، ) السوامج(إال أن جيم  .)5("كالطوق
  سمق

  . أوراق سنبلة الذرة الشاميةأعلىالشعيرات الذهبية الناعمة التي تخرج من : }السمق{

  مسنُم
لَا ِتحيـَل   {: في المثل يقال  و .تقليبهارة تربة األرض الزراعية و    ي إثا  ف المستعملالمعول  : }المسنُم{

وه  ،الشَّاِقيِنمسْل مد إلـى اتـالف          العامل أراد   نإ (ويعني ،)6(} نَصمالمتكاسل التوقف عن العمل، تَع 
 تربـة األرض  أثـار   : بمعنـى ،  } ِيسنُم ،سنَم{، ويشيع استعمال الفعل     }مساِنم {واسم الجمع ). معوله

 ويبدو  .)7( بضم الميم، بالمعنى نفسه    )المسنَم(: مناطق اليمن اليوم يقال   ض  بعوفي لهجات   . بالمعول
أن اللفظة بالمعنى المشار إليه في لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية، هي من األلفاظ 

  .الزراعية الخاصة بأهل اليمن
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يلِسه  
مواقيـت المتـصلة بالزراعـة عنـد        الزراعية المستعملة في حـساب ال     » لمامعال« أحد: }ِسهيل{

 ويحـل موعـده بعـد       ،مزارعي منطقة الدراسة  أربعة عشر يوماً عند كثير من       المزارعين، مدته   
 الذيحساب الخريف  ونؤ يبدمباشرة، ولذلك فالمزارعون» الجحر« الصحو التي تسمى   أيامانقضاء  

تبـدأ الحـرارة     حتى   ،مدتهتبدأ  ، فما إن    »المعلم «بحلول هذا المعلم   ، أو أكثر بقليل   ينستمر شهر ي
لَا جود ِسهيْل، ِفهو ِمن الْخَِريفْ، ِولَا فَتَـر،         {: يقال في المثل  و. وتبدأ األمطار بالنزول   ،ضباالنخفا

لَـا نَـا    {: يقال في المثل  و. النزول بصورة متتابعة  وبالغزارة  وتتصف أمطاره    *.}ِفهو ِمن الْجحر  
لما لـه    مواسم سقوط األمطار،      أهم  من »سهيل «ويعد*. }، شَادقْ سيلَه بعِد سيل    ِسهيْل، لَا نَا ِسهيلْ   

يقـال فـي   و.  والزرع بأشد الحاجة إلى الماء،جفافال مرحلة   بعد فائدة كبيرة على المزروعات    من
لهجـات  االستعمال فـي  شائعة  واللفظة *.}واْهللا ما قَلِْبي عوْل، ِالَّا علَى ِسهيْل والربع الَاول {: المثل

بـضم  ) سـهيل : ( يقـال  ، وفي بعض اللهجات األخـرى     )1(بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه     
ون في حساب الخريف، ويحسب   » المعالم«ثاني  ) سهيل ( ومزارعو بعض المناطق يعدون    .)2(ينـالس
 .)4(أغـسطس األول من  من  ثالثة عشر يوماً ابتداء    فترتهوهناك من ذكر أن     ،  )3( ثالثة عشر يوماً   له

قد و .)5(العربية الحديثة بعض اللهجات في شائع االستعمال  بفتح السين، بالمعنى نفسه   ) سهيل(ولفظة  
 وله ثالثة   الخريف،) معالم(ثاني  ذكر أنه   و  بالمعنى نفسه،  ته أرجوز العفاري في وردت اللفظة عند    

    .)7( ابتداء من الثامن عشر من يوليومدتهجوزة ، وحدد محقق األر)6(ويقابل منزلة النثرة، عشر يوماً

  سوار
كلمـا ازداد    المـدرجات  وتتعدد  من الجدار الداخلي لبركة الماء،     الناتئالدائري   المدرج: }السوار{

 بمثابة الفاصل بين كل طبقة وأخرى،     المدرج الواحد د  ع وي ، مما يؤدي إلى تعدد طبقاتها     عمق البركة 
 وفي لهجات بعـض     . وهكذا الطبقات السفلى تساوية، فاألعلى أكثر اتساعاً من      الطبقات غير م  هذه  و

: الـسور أيـضاً  ": وفي العاجم جاء .)8(بالمعنى نفسه ) سوارات(،  )الساورة(مناطق اليمن اليوم يقال     
 :راق الحـائط، ويجمـع    السورةُ عرق من أع   "و،  )9("جمع سورٍة، مثل بسرٍة وبسٍر، منزلة من البناء       
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) السور، والـسورة  (مع العربية الفصحى في     ) السوار(وتشترك لهجة منطقة الدراسة في       .)1("سوراً
في المعنى العام، أي المنزلة ونحوها كما جاء في المعاجم، إال أن المعنى في اللهجة يطلـق علـى                   

   .البركة بصورة خاصةمدرج 

  سود
 هااتإلى اللون األسـود، وتتـصف بـسعة مـسام         التربة التي يميل لونها     اسم يطلق على    : }السود{

  .  وخصوبتها

  مسوع
 المـدرجات  ، وتعد مـن أراضـي    الحجمضرب من قطع األراضي الزراعية متوسطة       : }المسوع{

، وفـي   )2(اللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفـسه           و. الزراعية
  .)3( بالمعنى نفسه)سعو: (يقالبعضها 

  ساقَه
، وهي عصا مصنوعة من الخشب تتفرع من أعالها إلـى الخلـف             الحراثةمقبض آلة    : }الساقَه{

غط ض وال  بقدر تمكن قبضة اليد من اإلمساك بها       - عند حراثة األرض     -الثيران  سير  بعكس اتجاه   
ستعمال في  شائعة اال واللفظة  .  لمن يقوم بحراثة األرض     في آلة المحراث لتكون مقوداً     تثبت،  عليها

  .)5( بالمعنى نفسه)هاقه: (وفي بعضها يقال، )4(لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه

  سيب
  أمام نبع أو عين ماء للحصول علـى         يجتمعون كل واحد من مجموعة أشخاص    لالدور،  : }السيب{

ممـا   غيول والعيون، اآلبار وال  مياه   تشح الماء، ويحدث مثل ذلك في أيام الجفاف عندما          كفايتهم من 
 . من كـان دوره    فهارتتجمع المياه فيغت   حتى   واالنتظار،  المياهمنابع   الناس حول    يؤدي إلى ازدحام  

 تكرر مثـل هـدا    ، خاصة إذا     إلى المنزل  مصدره من   نقل الماء ،  }بسايب، ِيسايِ {: عل الف ويستعمل
منـاطق الـيمن    بعض   وفي لهجات  .}ِمسايبه{والمصدر  ،  }ِمساِيب{ واسم الفاعل    .عدة مرات العمل  
 اللفظة على حمل تطلق كما   . مرة بعد مرة   هعلى نقل الماء من مصدر    ) الِمسايبة(  لفظة تستعملاليوم  
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) الـسأب (كما تطلق لفظة    . )1(األشياء نقلة بعد نقلة من مصدرها إلى مكان استعمالها بصورة عامة          
نـزح  : " بمعنـى  )ب أ ت س(  الفعـل  وردالنقوش السبئية   وفي  . )2(على اغتراف الماء من مصدره    

، ويرجح  )م س أ ب   (قد عثر على إناء ضخم من البرونز كُِتب عليه لفظة            و .)3("الماء، استقى الماء  
     أب: "المعاجم العربية، جاء  بعض   وفي   .)4(اناً للماء بعضهم أن هذا اإلناء كان خزوعاء من أدم   : الس

وتشترك لهجة منطقة الدراسة   .)7(وعاء يجعل فيه العسل   : لِمسأبا"و،  )6("السقاء: السأب"و،  )5("للشراب
وغيرها من لهجات اليمن قديماً وحديثا مع العربية الفصحى في المعنى الدال على وعاء يجعل فيه                

   . بصورة خاصةاغتراف الماء على بالمعنى الدالاللهجات اليمنية تنفرد الماء بصورة عامة، لكن 

  حرف الشين
  شَام

. اسم يطلق على الذرة االشامية، وهو اسم جامع يطلق على كل أصناف الـذرة الـشامية               : }امالشَّ{
  . )8((Zea Mays, l) :واسمه العلمي

شْبحم  
 حبالن من الجلد يمتدان من طرفي خشبة آلة المحراث المعترضة على أعلـى خـشبة                :}المشْْبح{

من النير الموضوع على عنق الثور،       إلى   –  في حراثة األرض    عند استعمال ثور واحد    –المحراث
 وفي لهجات بعض مناطق اليمن      . عند حراثة األرض   امصل آلة الحراثة بالنير بغرض تثبيته     وأجل  
وفي بعـضها تطلـق علـى       ،  "اإلمساك باليد مع الجذب   : " بمعنى )الشَّبح( لفظة   يشيع استعمال اليوم  

بعـض  وفـي    .)10("امتد واسـتطال  : اشتبح الشيء : " في بعضها  يقالو،  )9("مجرد القبض واإلمساك  "
الحرباء يشبح على العـود، أي يمتـد        "و،  )11("مدك الشيء بين أوتاد ليجف    : والشَّبح ":جاءالمعاجم  

الشين والباء والحاء أصل صحيح يدل على امتـداد الـشيء فـي             : " أن  ابن فارس  ذكرو .)12("عليه
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مـده بـين    : الجلـد "شَـبح   و،  )2(" مده إذا: الشيء شبحاً : شَبح"و،  )1("شبحت الشيء مددته  "و،  "عرض
   . بصورة عامة وشده مد الشيءعلى الداللة في  مع الفصحىاللهجات اليمنية وتشترك .)3("أوتاد

  شَاِبِره.
قطعـة  في  » الزبر« المسمى خط المحراث  جانبي الجزء البارز من      أحد اسم يطلق على     :}الشَّاِبِره{

  .}واِبرشَ {واسم الجمع. األرض الزراعية

  ِشتَاء
أوائل أكتوبر،  ، ابتداء من    أربعة شهور تقريباً  بحوالي  تقدر   زمنية    مدة  تطلق اللفظة على   :}الِشتَاء{

 منها أربعـة    ، ويجعلون له  »القران« على شهور    ها ويعتمد المزارعون في حساب    .حتى أوائل فبراير  
 عـشر،   ةر، وخمـس  سبعة عش ( : ، أي »سبعتاعش، خمستاعش، ثلتاعش، حداعش   «: ، وهي شهور
لكثيـر مـن    ،  »الصراب «المسمىموسم الحصاد العام     يبدأوفي أوائله   . )وأحد عشر  عشر،   ةوثالث

مكان من  لكنها متفاوته بالبرودة أوقات الشتاءوتتصف . أهمها الرفيعة من   المحاصيل التي تعد الذرة   
 كما تتـصف هـذه   .خفاضاًانكلما كان المكان أقل  تقل في المرتفعات، ة شديدفبينما تكونإلى آخر،   

اسـتعداداً   يبدأ المزارعون بحراثة أراضيهم الزراعيـة        هاوفي أواخر .  بانقطاع األمطار غالباً   المدة
 األرض بعد قطعها فـي       في ثابتاًما بقي من أعقاب قصب الذرة       قتالع  الأو   ،أمطار الصيف لنزول  

بخْشَ الْعقَب  {: قال في المثل  ي . في قطع األراضي الزراعية التي كانت مزروعة ذرة        موسم الحصاد 
، يحل موسم زراعة بعض المحاصيل التـي يطلـق          تقريباً الشتاء وفي منتصف    *.}ِفي الشِّتَا صيف  

كما  .أثنائه أو على األمطار إذا سقطت في        اعتماداً على السقي من الغيول ونحوها،     ،  »القياظ«عليها  
 زمنيـة    مدة للداللة على ) الشتاء(ولفظة  . لشتاءا، نسبة إلى    }ِشتِْوي {مثل هذه المحاصيل  يطلق على   

 . شائعة االستعمال في لهجات منـاطق الـيمن اليـوم          محددة في حساب المزارعين بصورة خاصة     
  من السابع عشر   يبدأ  أن الشتاء في حساب المزارعين باالعتماد على شهور القران         وهناك من ذكر  

في أرجوزته أربعة   لفترة الشتاء    العفاري   حسبوقد   .)4(حتى الثالث من فبراير    ويستمر   من أكتوبر، 
عـشاء  (وهو  ) معلم( وقد حدد المحقق بداية أول       .)5( كل منها ثالثة عشر يوماً      مدة زراعية،) معالم(

المعاجم العربية، بعض وفي  .)6(الذي تقابله منزلة الغفر عند الفلكيين، بالثامن عشر من أكتوبر) كامة
الشتوي ثالثة أشهر، والربيع ثالثة أشهر، والصيف ثالثـة أشـهر،           "و،  )7("الشتاء معروف "أن  : جاء
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وفي التنزيـل    .)2(والنسبة إلى الشتاء، شَتِْوي، وشَتَِوي    . )1("والقيظ ثالثة أشهر، فذلك أثنا عشر شهراً      
4Cِ{: العزيز قال تعالى  ِ��َ7 ِS  ِV4&�5��
� ��َN�3�� َ�َ74Kِ> {)3(.  قـسيمات  وبحسب التقسيم المتعارف عليه فـي ت

 يوماً، ابتداء من الرابع عشر من أكتـوبر،         وتسعون الشتاء واحد    عدد أيام فصل   فصول السنة، فإن  
وتـشترك لهجـة     .)5 ()ش ت و ا   : (وفي اآلرامية يطلق على الـشتاء     .)4(حتى الثاني عشر من يناير    

في المعنى    وبعض اللغات السامية   منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية مع العربية الفصحى        
الدال على مدة زمنية معينة من السنة، إال أن لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجـات اليمنيـة                  

وهو تحديد يتناسب والبيئة الزراعية، كـذلك        كذلك المدة التي يستغرقها،      الشتاءتنفرد بتحديد موعد    
  .   غيرهاعن ية اليمن الطبيعةالتنوع المناخي والتضاريسي الذي تنفرد به

  مشَاِحط
واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق        .»السواِمج«: ينظر: }المشَاِحيط{و،  }المشَاِحط{

عويد صغير يوضع عند القضيب     : والِمشْحط: "جاءالمعاجم  بعض  وفي   .)6(اليمن اليوم بالمعنى نفسه   
يره تغرسـه إلـى جانـب       العود من الرمان وغ   : ةالشحط"و،  )7("من قضبان الكرم يقيه من األرض     

ان الرطاب المتفرقـة    خشبة توضع إلى جنب األغص    : الشحط: وقه، ويقال فقضيب الحبلة حتى يعلو     
 .)8("لـة العـريش   بهو عود ترتفع إليه الح    : رج من الشكر حتى ترتفع عليها، وقيل      القصار التي تخ  

الذي يساعد فـي تثبيـت      العود  على   الداللةالفصحى في   لهجة منطقة الدراسة مع العربية      وتشترك  
   .ما بصورة عامةعلى شيء شيء 

  شَاِحط
 في الرياحوتسفها  المطر أحياناً، ل نزوتصاحب التيحبيبات البرد الصغيرة : }الشَّحط{، و}الشَّاِحط{

  .حبات البرد الكبيرةمثل ، وهو غير مؤذ للزرع اتجاهات مختلفة

  ِشحِفه
 اقـتالع زراعية بعـد    الرض  األقطعة   الصلب المحيط ب   الترابيالجزء الداخلي للحاجز    : }الشِّحِفه{

فيها، خط محراث معترض بحديدة آلة المحراث أثناء شق آخر الحشائش التي كانت تغطيه، وجرفها 
: جـاء المعاجم العربية،   بعض  وفي  . من حشائش  عليه، إال بعد إزالة ما       هذا االسم  عليهوال يطلق   
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 في بعض المعاجم أن اللفظة    جاء  وقد   .)2("قشر الجلد "و،  )1(" جلده وهو أن تقشر الشيء عن     ":الشَّحف
   . بصورة عامة قشر الشيء علىالداللة الفصحى في المنطقة معوتشترك لهجة  .)3(لغة يمانية

  شَاِرب
لكنها  ،ها وبدأت تشتد حبوبتوقد ظهرسنبلة الذرة اسم يطلق على مرحلة من مراحل نمو : }شَاِرب{

 ،)4(شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن بالمعنى نفسه        واللفظة  . جم الح ال زالت صغيرة  
 حـديث  في اللسان    وفي بعض المعاجم العربية، جاء     .)5(بالمعنى نفسه ) بالشُّرو: ( يقال بعضهاوفي  

 ظهورهم،  فيهاووخلن المشركين نزلوا على زرع أهل المدينة ا: "مما جرى في معركة أحد جاء فيه
 ناية عن اشـتداد    ك "الروايتين،كر أن   وذُ،  "ب الزرع الدقيق، وفي رواية شَِرب الزرع الدقيق       وقد شُر

الـدال  وتشترك لهجة منطقة الدراسة مع العربية الفصحى في المعنى     .)6("حب الزرع وقرب إدراكه   
   . بصورة عامةعلى مرحلة من مراحل نمو الزرع

  مشْرب
بميـاه   قطعـة األرض الزراعيـة       ري تعمل على    غيرة، الري الص  مجاريضرب من   : }المشْرِب{

شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق الـيمن اليـوم          واللفظة  . }مشَاِرب {واسم الجمع  .األمطار
، )8("الوجـه الـذي يـشرب منـه       : المـشرب  ":جاءالمعاجم العربية،   بعض  وفي   .)7(بالمعنى نفسه 

   .)10("شريعة النهر: المشرب ":كما ورد أيضاً، )9("الموضع الذي يشرب منه الناس: المشربة"و

  شَِريج.
 كما تطلـق    .يل الس بمياه قطعة األرض الزراعية     ريساقية ماء تعمل على     : }الشَِّرج{و،  }الشَِّريج{

فاض من  على ساقية ماء تكون في الجهة الداخلية من قطعة األرض الزراعية تعمل على إخراج ما                
  لهجـات  في )الشَِّريج (ولفظة. }ِشروج{ واسم الجمع    .األرض الزراعية المياه المجتمعة داخل قطعة     

، )11("أكبر قنوات الري وأقواها، وال تكون إال فـي الـسهول   ": اليمن اليوم تطلق على  مناطقبعض  
 تطلق لفظة أخرى وفي .)12(قناة ري تتفرع من قناة أكبر منها :على) شَرج(وفي بعضها تطلق لفظة 
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9 - z���/رس، ص...ا���( �  .558، ا

  .2222، ص�25+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 10
  .K5� 9<;� 175/9 ا��از��9، ا�/�Y�، ص.473، ص، ا8ر��C�...ا��V<4 ا���5� - 11
  .67 ص،ا��+�5�، ...��V<4�9 ا����EKOت ا�Aرا - 12
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) الشرجة( وفي بعض اللهجات العربية الحديثة تطلق لفظة         .)1(األرض الزراعية على قطعة   ) شريج(
مـسيل  : وقد وردت اللفظة بالمعنى نفسه عند األهدل بمعنـى   .)2("الشعبة من الوادي الجاري   : "على
مـسيل  : في لهجة سكان منطقة تهامـة هـو       ) شُرج(والجمع  ) الشريج(ذكر الهمداني أن    و. )3(ماء

وفي  .)5("مجرى ماء، سيل ماء    ":بمعاِن منها ،  )ج ر ش( نقوش السبئية وردت لفظة   وفي ال . )4(الماء
بمعنى مجرى ماء أو مسيل ماء مـن الحـرة إلـى            ) الشَّرج(، وردت لفظة     المعاجم العربية  بعض
   .)9(، وشُرج)8(، وِشروج)7(ِشراج: ، والجمع)6(السهل

  شَراِحي
 واللفظة شـائعة    .أنواع الذرة الرفيعة البيضاء    نوع من    لق على اسم يط : }الشِّريِحي{، و }الشَّراِحي{

في كتاب نـور   وقد ذكرت اللفظة     .)10(االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه        
  بـالجيم  )الـشريجي (وردت اللفظة عند الملك األشرف الرسـولي         كما   .)11(المعارف بالمعنى نفسه  

   .)13(بالمعنى نفسه )12(المعجمه

  اِرحشَ
 مـن    الزراعيـة وحمايتهـا     المحاصيل بحراسةمن يقوم   اسم يطلق على    : }الشَّاِرِحي{، و }لشَّاِرح{

واسـم   .هانضجشارفت على  والثمار قد ، التي تسبق موسم الحصاداألوقاتفي  والطيور  الحيوانات  
 عـدد مـن   لهجات   وفي   *.}احمةَ الشِّر علَى دي ن الرُباح،   ِتضاربي{: في المثل يقال  و .}ِشراح {الجمع

) شَراحة( المصدر، كما يشيع استعمال     )14(بالمعنى نفسه  ،)حاِرشَ( يستعمل االسم مناطق اليمن اليوم    

                                                 
1  - Jemeinitische W×rter, AL-selwi, s, 119. 

  .104صا�Z�Hل ا�9�C��4، ا�A4ري،  - 2
  .117 صآ�] ا�/�5ع )� �4�)9 أ�:�م ا�Aراع،  - 3
4 -  ��?5� :        ،������� أ���� ا�;���اC�، -�/��.     �آ'��ب ا8آu��E )�� أ���Lر ا����� وأ�C+�ب  �+��E :     آ��عHا ��E� �� �����

  . 122، ص2، ج2004 ا�>�;�ر�9 ا���9�5، - وزارة ا�Z/�)9 وا�+���9، ��45ءا���ا��،
�ون - 5Lن و��+'�  .134، صا��V<4 ا�+���، 
، �����C ،6ان، ج...z����7 ا�����E4م.  324، ص1ا�����Oح، ا�>����ه�ي، ج  .517، ص1!�;���ة ا�9���xE، ا���� در�����، ج  - 6

  3427ص
  517، ص1 !�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج- 7
  .  324، ص�1ه�ي، جا���Oح، ا�> - 8
  3427، ص��C ،6ان، ج...z�7 ا��E4م - 9

10 - 9��  .176، ا�54+�، ص...ا���ا��a ا�Aر
  .374، ص1، ج...�Cر ا���4رف - 11
��م إ�>�م ا�:9�E )� ا���KP[9 ه� �� !u4 ا���/. ��رده� ��>�V،   �� ا���!k أن- 12 u4و� ،V�<������ء (  9?BEا�

    �+5� 9��+- �;Cء      �5ً� �5  أ���� �;Cأ ���p- �� ��A� آ�� !�ء )� ا�;��}، و�� A4- 9?(��� �( 9<��9 إ�* �K5/9 ا��
����ء ا��;�BC ./��E� 9E+ ) ا������(آ�C;� وردت آ'�ب �Cر ا���4رف .  

13 - 9�eا�� kE� 181ص،...آ'�ب.  
9 ��آ��9       . 474، ا8ر��C�، ص  ...ا��V<4 ا���5�  - 14����a 9��5�� مe������9 )��    (أ 9�Y9��5   درا�9 وا�����xEد)د((-;�� ا� ، .

�اه�V ا��EOي،  �>9E درا�Yت ��9�5، ��آA ا��را�Yت ا����ث ا���5�، ا��4د           ��9   -���45ء ) 38(إ� ا�>�;�ر��9 ا�4
ا����cN ����  . 519، ص1، جا���Z�Hل ا����9��C، اHآ���ع . 241، ص �;>�����L 9ن، ا�����ري  .137 ص،1989ا���9��5،  
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، وفي أخرى تطلق لفظـة      )1("حماية المحصول من العبث والسرقة قبل حصاده       ":في بعضها بمعنى  
ورد وقـد  . )2( والطيور ونحوهاعلى البناء المخصص لحماية الزرع من عبث الحيوانات    ) مشراح(

 وفي النقوش السبئية ورد الفعل    . )3(حراسة، في كتاب نور المعارف    :  بمعنى  أيضاً )ِشرحة( المصدر
 .)5(أمـان : بمعنى) ش ر ح م    (االسم  ورد ةالقتبانيالنقوش  ، وفي   )4("حفظ، نجى : " بمعنى )ح ر ش(

، )6()شـرح ود  : (ن القديم، وذلك مثـل    في بعض االسماء المركبة في اليم     ) شرح(وقد وردت لفظة    
 )الشَّارح (، وردت لفظة  وفي بعض المعاجم العربية    .)7("حمى ود أو حفظ ود أو حرس ود       : "وتعني
) الـشَّارح ( أن لفظـة     عند ابن منظور  وقد جاء    .)8("الذي يحفظ الزرع من الطيور وغيرها     " :بمعنى

بمعنى حفظ  ومشتقاته  ) شَرح( أن الفعل    ى من ير  وهناك .)9(بمعنى حافظ الزرع من كالم أهل اليمن      
 يؤيـد  .)10( انتقل إلى العربية الفصحى  وعنهم،  أوحمى، من األلفاظ الخاصة بأهل اليمن قديماُ وحديثاً       

ذلك شيوع استعماله في اللهجات اليمنية قديماً وحديثاً بالمعنى نفسه، كذلك نسبته في بعض المعاجم               
    . اليمن لغة أهلإلى

  شَرسه
سنابل ضعيفة خالية من الحبوب تخرج إلـى جانـب          في الذرة الرفيعة،     : }الشَّرس{، و }رسهالشَّ{

سنبلة الذرة الرفيعة، وقد تنمو أكثر من سنبلة من هذا النوع حولها، وغالبا ما تظهـر مثـل هـذه                    
بعض مناطق الـيمن اليـوم تطلـق لفظـة          لهجات  وفي  . السنابل عندما تكون السنة كثيرة المطر     

  .)11(" نظيرضالفرع من األغصان المنبثق عن غصن غَ ":على) رسةالشَّ(

  ِشراع.
 ويشيع  .هو عملية تركيب أجزاء المحراث وتثبيتها مع بعضها استعداداً لحراثة األرض          : }الشِّراع{

، )12(} ِبالطَّرف  ِيشَرع ،َل الْبلَا بتُو{: يقال في المثل  و . بهذا العمل   قام ،} ِيشَرع ،شَرع{ استعمال الفعل   
منذ وقت مبكـر، إذ  لحراثة األرض آلة المحراث مزارع السوء هو المتكاسل عن إعداد       أن   (ويعني

                                                                                                                                                    
    ،�aePا� ،c(�� ل�Z9، د ��   .114 ص أ����E* ����� ا��C .    9�E<� ،��(eP+~ إ�* �;>�ت ا���� )� ا��4>��4ت ا�4

  .26ص، 2004، )1(��5ن، !��94 ذ��ر، ا��4د 
1 - 9��  .141 ص،ا��+�V<4�... ،�5 ا����EKOت ا�Aرا
2 -�  ..122درا�Yت )� ا���:��Y�+E� ،9ة، ص : �5?
  .374، ص1 ج،...�Cر ا���4رف - 3
4 - �+'��ونا��V<4 ا�+���، L134، صن و�.  

5  - Lexicon of Inscriptional Qatabanian, Ricks, p, 171.   

�� ا����4دات ا�/���9 ��5 ا������5: ِوّد - 6H VYا.  
9 ��آ�9، ا��EOي، ص - 7���a 9�5�� مe�  .137أ
�وز ��دي، ص .2228، ص�25+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 8�Bا� ،r220ا�/���س ا����  
9 - �  .2228، ص25ب، ا� �5?�ر، ج�+�ن ا�4

9 ��آ�9، ا��EOي، ص - 10���a 9�C��� مe�  .137أ
  .478، ص، ا8ر��C�...ا��V<4 ا���5� - 11
12 - e5 : ا��� cBC ) يfاد ا���ف. ا��eء، وا��Kرض: ا�H94 اKa ف�].  
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ال يقوم بهذا العمل إال في اليوم المحدد للحراثة وهو داخل قطعة األرض، ومثل هذا يـؤدي إلـى                   
أدوات، لوازم،   ": بصيغة الجمع بمعنى   )ش ر ع   ( وردت لفظة  السبئيةالنقوش   وفي   ).ضياع الوقت 

ويبـدو أن   .)1("بنى، أنشأ، شيد، جهز بناء بـشيء   : " بمعنى  أيضاً، )ش ر ع  (كما ورد الفعل    ،  "جهاز
، هـو مـن األلفـاظ     بصورة عامةبالمعنى الدال على إعداد لوازم الشيء أو تجهيزه    ) شرع(الفعل  

  . قديماً وحديثاًالخاصة بأهل اليمن

  شَرف
إذ أن نزعها في هـذه األثنـاء        ،  »عالن«موسم   فيوراق قصب الذرة    نزع أ هو عملية   : }الشَّرف{

ـ   لتجف الشمس ألشعة   يتم تعريضها وبعد نزع األوراق      حبوب السنبلة،  نضج يساعد في تسريع   م ، ث
نزع أوراق قصبة الـذرة،      } ِيشِْرف ،شَرفَ{ ويشيع استعمال الفعل     . للحيوانات علفاًتخزن لتستعمل   

التي تعذر خروج حبوبها، وأصـبح مـن المـستحيل          ى نزع سنابل الذرة     ياناً يتجاوز المعنى إل   حوأ
كما تطلق اللفظة    .*} ِاشِْرفَ الثَّولَِبي  ِقران ِتسعتَاعشْ، {: في المثل يقال  و. خروجها بعد هذه المرحلة   

 الواحـدة منهـا     -أو جافة كانت  لينة  -أوراق قصب الذرة بعد نزعها عن أعواد قصب الذرة           على
 وفـي   ،)2(شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بـالمعنى نفـسه           واللفظة   .}شَرفَه{

كما  .)4()شريف: ( العمل  هذا يطلق على مثل   أخرى، وفي   )3 (نفسه بالمعنى،  )الشِّرياف: (بعضها يقال 
 وردت لفظـة    ،المعـاجم العربيـة   بعض  وفي   .)5(أرجوزة العفاري بالمعنى نفسه   وردت اللفظة في    

)افالشِّرشريفت الزرع إذا قطعت    "و،  )6( عند قطعه إذا طال حتى يخاف فساده       بمعنى ورق الزرع  ) ي
وجاء . )8()شرياف( بالمعنى الذي تدل عليه لفظة       هافي بعض ) ِشرنَاف(كما وردت لفظة    . )7("ِشريافه

ء فـي   وقد جـا  .  )9(" قطع شرنافه  ،كالشرياف بالياء، وشرنف الزرع   : الشِّرناف بالنون ": في بعضها 
 ويبدو أن اللفظة بالمعنى المشار إليه في لهجـة   .)10(، يمانية بهذا المعنى ) لشرنافا( أن لفظة    بعضها

منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية وكذلك العربية الفصحى هي مـن األلفـاظ الزراعيـة                
انتقالها قد بقيـت    الخاصة بأهل اليمن، وعنهم انتقلت إلى العربية الفصحى، لكن يبدو أن اللفظة بعد              

                                                 
�ون - 1Lن و��+'�  .133، صا��V<4 ا�+���، 
  .481، ص، ا8ر��C�...ا��V<4 ا���5� - 2

Behnstedt, Die nordjemenitischen Dialekt. s. 221.   

3 -  ،�aePا� ،c(�� ل�Zأ� �� cN60 صا���.  
  .354صا�`����، ا�E;>9 ا��4ذ��9،  - 4
  .91  ص )�رY:�،درا9Y )� ا�'/��V ا�Aرا�� ا���5� - 5
6 -  ��وز  ا�/���س .3434، ص6، ���5ان، ج...z�7 ا��E4م .1381، ص4ا���Oح، �E>�ه�ي، ج :  �5?��BE� ،rا���� 

�760�دي، ص  
   .1381، ص4ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 7
8 - ��اه��ي، ج: �5?BE� ،��45?�ر، ج.302، ص6آ'�ب ا�� �  .2252، ص25 �+�ن ا�4�ب، (
�وز ��دي، ص - 9�Bا� ،r760ا�/���س ا����.  

�اه��ي، ج- 10B5?�ر، ج.302، ص6 آ'�ب ا���4، ا�� �  .2252، ص25 �+�ن ا�4�ب، ا
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على األصل عند بعضهم، وعند آخرين طرأ عليها بعض التغييرات الصوتية، وهو ما يفسر ورودها 
بالنون إلـى   ) شرناف(، يؤيد هذا الرأي أن هناك من نسب لفظة          )شرناف(و) شرياف(في المعاجم   

   .بالنونبالياء وليس ) شرياف(اليمن، مع أن الشائع إلى اليوم في اللهجات اليمنية هي 

  شَاِرِقي
 مع طلوع الشمس  ، وتبدأ   عمل المزارعين في أراضيهم الزراعية    الفترة الصباحية ل  هي  : }الشَّاِرِقي{

أشرق القوم، صاروا في وقـت شـروق        : "، جاء  المعاجم العربية  وفي بعض . وقت الظهر وتنتهي  
الـشَّرقة والـشَِّرقة    "و،  )2("ال أفعل ذلك ما ذَر شارق، أي ما طلع قرن الـشمس            ":ويقال،  )1("الشمس

 وتشترك لهجة منطقـة الدراسـة مـع        .)3("الشمس حين تشرق  : الشمس، وقيل : والشَّارق، والشِّريق 
إال أن اللهجـة تنفـرد بـأن لفظـة      المعنى الدال على وقت الصباح بصورة عامـة،          الفصحى في 

  .تبدأ صباحاً وتنتهي وقت الظهر مدة زمنية تطلق على) الشارقي(

  قروشَ
المستعملة في حساب المواقيت المتصلة بالزراعة عند المزارعين،        » المعالم«اسم ألحد   : }قلشَّروا{

التي يعتمد عليها » المعالم«مدته أربعة عشر يوماً عند كثير من مزارعي منطقة الدراسة، وهو ثالث 
يعتمـد   التـي    مواسم سقوط األمطار  كما يعد من     .الرئيسالمزارعون في حساب الموسم الزراعي      

يقـال  و. إذا بذرت األرض بعد سقوطها    عليها في وضع بذور بعض المحاصيل، وتكون أكثر فائدة          
  أيام أن سقوط األمطار بغزارة في أثناء     (، ويعني   )4(}قْ، ما ِتروح ما ِتذُوق    لَا جود الشَّرو  { :في المثل 

ضع بذور بعض   من مواسم و   ويعد   ).معلم الشروق، يفيد في الحصول على محاصيل جيدة ووفيرة        
الذي تبذر  » المعلم«نسبة السم   } شُروِقِيه{ يطلق عليه اسم     منهاصنف  هناك  فأصناف الذرة الرفيعة،    

) ثبر شـروق  : (وفي لهجات بعض مناطق اليمن يقال      . أكثر من غيرها   ، وتتصف بسرعة النمو   فيه
بـالمعنى  ) الشروق(و أن لفظة    ويبد .)5( سبعة أيام ابتداء من الخامس عشر من مايو        مدته) معلم(لـ

مما اخـتص أهـل الـيمن       في لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية، هو          المشار إليه   
   . بالمجال الزراعيباستعماله من ألفاظ زراعية متعلقة

  ِشرك
 بها مالكها في شراكة مع أحد المـزارعين،         من قطع األراضي الزراعية، هي التي دخل      : }الشِّرك{

قوم هذه الشراكة على إعطاء أحد مالك األراضي قطعة أرض زراعية ألحد المزارعين ليزرعها              وت
                                                 

�اه��ي، ج- 1B39، ص5 آ'�ب ا���4، ا�.   
  .38، ص2!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 2
  .2245، ص25 �+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج- 3
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5 - 9������9 ا���9����5، ا�Aرا����9 )���� ا�������  .30، ا����54+�، ص...ا���ا�����a ا�Aرا����Yا��� )V�����4�(2، ج2، ���7>�ب، ط ،
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 .ا، مع احتفاظ المالك بملكيـة أرضـه   بحسب اتفاق يتم بينهم    هاويعتني بها، على أن توزع محاصيل     
 . أحد المزارعين في محصولها    شارك: مالك األرض أرضه  }  ِيشِْرك ،اشْرك {ويشيع استعمال الفعل  

ومـن يأخـذ     .المراد قطعـة األرض   } ِشرك{، و }مشْروكَه{واسم المفعول   ،  }ِمشِْرك{سم الفاعل   وا
ويعنـي  ،  } ِصِلب مالُوه  من ِحِسد الشَِّريك،  {: في المثل يقال  و .}شَِريك {األرض لزراعتها يطلق عليه   

تحويلهـا إلـى   بمالك األرض شريكه على نصيبه من محصول قطعة األرض، يعاقبه اهللا  إذا حسد   (
مناطق الـيمن اليـوم بـالمعنى       بعض  شائعة االستعمال في لهجات      واللفظة   ).أرض بور ال تزرع   

 وفي النقوش السبئية ورد الفعل     .)2( وقد وردت اللفظة بالمعنى نفسه في كتاب نور المعارف         .)1(نفسه
: بمعنـى  )ك ر ش(، كما وردت لفظة     "شارك، عقد اتفاق مشاركة في محصول     : " بمعنى )ك ر ش(
، )4("مخالطـة الـشريكين   : الـشِّركة ":  المعاجم العربية، جاء    بعض وفي .)3("مشارك في محصول  "

شاركت فالناً فـي الـشيء، إذا        ":ويقال،  )5("الشِّرك مصدر شَركت الرجل في ماله أشركه ِشركاً       "و
 أجاز بين أهل    أنه: " حديث معاذ  أورد نشوان و .)6("صرت شريكه، وأشرك فالناً، إذا جعله شريكاً لك       

  .)7("االشتراك في المزارعةأراد : اليمن الشِّرك

  شَِريم
من مصنوع   ومثبتة إلى مقبض     جانبيها، أحد   في مسننة   معقوفةالمنجل، وهو قطعة حديد     : }الشَِّريم{

 ما ِتـدي    ،اَلِْف ِابِرهْ {: المثليقال في   و. الخشب، ويستعمل لقطع قصب الذرة والحشائش ونحو ذلك       
 فإنها ال يمكن أن تقوم مقام المنجـل فـي قطـع             -رغم كثرتها - أن ألف إبرة      (ويعني ،)8(}مِريشَ

 النَّـاس دا   ِالَّـا ِوقَـد  ما نُحقُـد الـشُّرم،    {: في المثل ، يقال   }شُرم{: والجمع ). الحشائش ونحو ذلك  
 اللفظـة   .) في قطع الحـشيش     إال وقد بدأ اآلخرون بالعمل     ،مناجلالال نتذكر   ( ، والمعنى )9(}ِحشُّواِي

وقد وردت بالمعنى   . )10( مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه     عدد كبير من  شائعة االستعمال في لهجات     
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حديد مـشرمة علـى هيئـة       : الشَّريم":  نشوان أن  وجاء عند . )1(عند الملك األشرف الرسولي   نفسه  
قَطْع األرنبة، وقطع ثفـر     : الشَّرم" :جاءالمعاجم العربية،   بعض  وفي  . )2("المنشار يقطع بها الشجر   

شَرم له من ماله، إذا قطع له من ماله قطعة          ": ويقال،  )4("شرمه، أي شَقَّه  : مصدر: الشَّرم"و ،)3("الناقة
اسم آللـة   ) شريم( ويبدو أن لفظة     .)6("أذن شَرماء ومشَرمة، قطع من أعالها شيء يسير       "و،  )5("قليلة

) شـرم ( الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية، مأخوذة من الفعـل           منطقةقطع الحشائش في لهجة     
   .قطع، في العربية الفصحى: بمعنى

  شَصره
وغالباً ما تطلق هذه    األرض الزراعية بالمحراث في بداية الموسم الزراعي،        تربة  شَقُّ  : }الشَّصره{

متماسـكة  لما تـزل    ض  األر، و اللفظة على أول شق لألرض الزراعية بعد انصرام الموسم السابق         
بعض مناطق اليمن اليوم    لهجات  وفي   .للموسم الجديد تهيئتها  و خلخلة تماسك التربة     من أجل ،  صلبة

شـق األرض  : بمعنى) شَصر، ِيشصر( كما يستعمل الفعل  .)7(بالمعنى نفسه  )الشَّصر ( لفظة تستعمل
عنـد  بالمعنى نفسه   وقد وردت    .)8(شَرخ في جدار  : بمعنى) شُصر(الزراعية، ويستعمل أيضاً االسم     

:  بمعنـى ، في بعضها)الشَّرص( وفي المعاجم العربية، وردت لفظة .)9( كتاب نور المعارف صاحب
مع وجود قلب مكـاني     – وتشترك لهجة منطقة الدراسة مع العربية الفصحى       .)10(الِغلْظ من األرض  
ما تتصف به تربـة األرض      ، وهو    غلظ األرض وشدتها    في المعنى الدال على    -بين الصاد والراء  

   . القيام بهذا العملقبلالزراعية 

  شَط
 بسعة  تتصفالتي  زراعية  القطع  من ال مجموعة   تضم    من األرض  اسم يطلق على مساحة   : }الشَّط{

  . حجمها وخصوبة تربتها، وغالباً ما تكون مثل هذه المواضع في الوديان

  شَِطيِنه
  .»شَاِبره«: ينظر .}شَطَاِين{ واسم الجمع :}الشَِّطيِنه{
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  ِشعب
جبـل أو   منفرج من مكان على مجموعة من األراضي الزراعية الواقعة في  اسم يطلق : }الـشِّعب {

وأحياناً تختص اللفظـة باألراضـي غيـر    . »الزهبه«وهو أكبر من  .، أو بين جبلين ونحو ذلك   تل
ملَـان  {: في المثـل  يقال  و. »زهبه«، فإذا استصلحت أطلق عليها      دون غيرها المستصلحة للزراعة   

القليل من الطعام ولو مثل ما يعلق من العصيده في قطعة           أن   (ويعني ،)1(}المقْطُْل، ولَا ِشعب صاِلب   
. )غير الصالحة للزراعة  مجموعة من األراضي    أفضل من   الخشب التي تسمى مقطل أثناء طبخها،       

المعاجم بعض  وفي   .)2( اليوم بالمعنى نفسه   بعض مناطق اليمن  لهجات  واللفظة شائعة االستعمال في     
الوادي الـصغير بـين     "و،  )3("الفج في الجبل يتسع ويضيق    ": بمعنى) الشِّعب(العربية، وردت لفظة    

   .)5("ما انفرج بين جبلين"و، )4("جبلين

  شَعير
عمال في واللفظة شائعة االست. )6((Hordeum Sp) :واسمه العلميهو الشعير المعروف، : }الشَّعير{

عند الملـك األشـرف     و. )8(وهي كذلك في كتاب نور المعارف     . )7(لهجات اليمن اليوم بالمعنى نفسه    
كما وردت في المعاجم    . )10(شعير: بمعنى) ش ع ر  (وفي النقوش السبئية وردت لفظة      . )9(الرسولي

ش ع ر   (يـة    واآلرام .)12()ְשֹעֹוָרה: ( ويطلق عليـه فـي العبريـة       .)11(العربية بالمعنى نفسه أيضاً   
  .ويبدو أن هذه التسمية لهذا الصنف من الحبوب هي من األصل السامي القديم. )13()هـ

  شَعف
مثـل  ،  موضع مـشرف   تقع في    قطع، أو مجموعة    أرض زراعية اسم يطلق على قطعة     : }الشَّعف{

ه مثل هـذ غالباً ما تترك و . تكثر فيها الحيوانات البرية  منخفضة  مشرفة على مواضع   ، أو سفح جبل 
مـن  حمايتهـا   الوصول إليها والعناية بها، وكذلك لصعوبة       صعوبة  بسبب  بدون زراعة   األراضي  
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 المزارعون  يستعملهاوغالباً ما    ، إذا زرعت  بمحاصيلهابعض الحيوانات البرية والطيور التي تعبث       
الطرف المـشرف   على   للداللة} الشَّعفَه{،  }عفالشِّ{، و }الشَّعف{ ستعمالا كما يشيع    .مواشيهمل مراٍع
 ِوسرِك عشَّاِني ِجياِدي،    ،د الَاصحاب  لَا ِعنِْد ِجي   سرِك{: في المثل يقال  ف .قطع األراضي الزراعية  من  

  ،اِليِف ملَا ِشع   ِوغَد اِليشَّي ِعيف الجبال   و" : المعاجم العربية، جاء    بعض  وفي .*}ي عواألبنيةشَع :
 وتشترك لهجة   .)3("أعاله: شَعفة كل شيء  "و،  )2("ِشعاف: أعاله، والجمع شَعفَة الجبل،   "و،  )1("سهاورؤ

  . بصورة عامةالعلو والبروز المعنى الدال علىالعربية الفصحى في منطقة الدراسة مع 

  مشْعف 
 من أجل إفـزاع    الزراعية   األراضي أطراف قطع    في وناعة التي ينصبها المزارع   الفز: }المشْعف{

 .}مـشَاِعف  {واسم الجمع  .تتعدى على ثمار المحاصيل وتعبث بها     لحيوانات التي   الطيور وبعض ا  
، والمفعـول   }شَاِعف{، أفزعها، واسم الفاعل     البقرة ونحوها } عف، ِيشْعف شَ{ويشيع استعمال الفعل    

ستعمل ي وفي لهجات بعض مناطق اليمن اليوم    . }الشَّعف{، والمصدر   }شَعفَه{، واسم المرة    }مشْعوف{
شَعف الدابة  : الشَّعف":  المعاجم العربية، جاء    بعض وفي .)4(بالمعنى نفسه ،  ومشتقاته) شَعف(الفعل  

، )5("شدة الفزع حتـى يـذهب بالقلـب       ":  أيضاً ،"حين تذعر، ثم نقلته العرب من الدواب إلى الناس        
      .)6("ة قلبه بحب أو ذعر أو جنونفَمن ُأِصيب شَع: ")المشْعوف(و

  شَغْب
هو عملية حراثة األرض الزراعية باستعمال المحراث، وتطلق هذه اللفظـة علـى أي              : }لشَّغْبا{

 ،شَغَب{ ويشيع استعمال الفعل     .ثتها من أجل وضع البذور    اثة يقوم بها المزارعون باستثناء حر     احر
من زرع أرضـه     (يويعن،  } ستَر حالُوه  من شَغَب مالُوه،  {: في المثل يقال   و .قام بهذا العمل   }ِيشْغَب

: والمفعـول ،  }شَـاِغب {الفاعل   واسم). وفَّر حاجته من الطعام الضروري وكفى نفسه سؤال الناس        
أن  (ويعنـي ،  )7(}شَغْبه ِبالضو، ولَا عشِْر ِبالْغُدره    {: في المثل يقال  و. }شَغْبه{، واسم المرة    }مشْغُوبه{

والفعـل   .)في الظالم عشر مرات   حراثتها  من  ل  ، أفض حراثة االرض لمرة واحدة في ضوء النهار      
 كمـا  .)8(، شائع االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن بالمعنى نفسه         وكثير من مشتقاته  ) شَغَب(

بحسب ما  – ولم يرد في المعاجم العربية       .)9( بالمعنى نفسه  في أرجوزة العفاري  ) ِيشْغَب( الفعل   ورد
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 على حراثة األرض ونحـو      له داللة ي من مشتقاته بما     أو أ ) شغب (الفعلمن   -اطلع عليه الباحث  
  .  يرجح أنها من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن دون غيرهموهو ماذلك، 

  شَغْوه
وإذا نبت زرع في مثـل      في خط المحراث، الموضع غير المخصص لنمو الزرع فيه،           :}الشَّغْوه{

ألنه نبت فـي غيـر مكانـه        ،   تحت األرض  يقوم المزارع باقتالعه بعد خروجه من     هذه المواضع   
 ،المعـاجم العربيـة   بعـض   وفي   .*}الجِدين اَب، والشَّغْوه صلَب   {: في المثل يقال   و .المخصص له 

 في غير مكانهـا   ها  طلوعزيادة األسنان أو    حول  ، بمعاِن تدور    )الشِّغَا، والشِّغو (: مثلألفاظ   تورد
رجل أشْغَى وامرأة شَغواء،    : الشَّغْو من قولهم  "و،  )1("األسناناختالف  : الشَّغَا ":ومما جاء . ونحو ذلك 

هي الزائدة على األسنان، وهـي التـي        : السن الشاغية "و،  )2("لى اسنانه العليا تقع قُدام السف     إذا كانت 
وتـشترك لهجـة منطقـة       .)4("خروج الثنيتين ): "الشَّغا(و ،)3("تخالف نبتتها نبتة غيرها من األسنان     

مع العربية الفصحى في المعنى الدال على انبات الشيء في غير محله بصورة عامـة، إال                الدراسة  
   .ل اللفظة في المجال الزراعي بصورة خاصةاأن لهجة منطقة الدراسة تنفرد باستعم

  مشْقَره.
عند  ،الزراعيةقطعة األرض  الخارجي ل  طرفال فيلحاجز الترابي   الشرفة البارزة ل   هي: }المشْقَره{
 بغـرض    الزراعية عند تنظيفها منها،    قطعة األرض من  حشائش ونباتات   ضع  ما تم اقتالعه من       و

عمليـة  كما تطلق اللفظـة علـى   . تستعمل علفاً للحيواناتفتجف وتخزن   ل تعريضها ألشعة الشمس  
في و.  إذا قام بهذا العمل    ، المزارع قطعة أرضه   }، ِيشَِقر شَقَّر{ويشيع استعمال الفعل    . التنظيف نفسها 

مجموعة مـن األحجـار الـصغيرة    : "على )المشْقَرة(لهجات بعض مناطق اليمن اليوم تطلق لفظة     
بمعـاٍن  ،  )ر ق ش ت(و،  )ر ق ش(: النقوش السبئية وردت ألفاظ مثل    وفي  . )5(" فوق العبيلة  صرتُ

س ش  (المتعـدي النقوش القتبانية ورد الفعل وفي . )6("رفْع إلى النهاية العليا، قمة جزء أعلى    : "منها
 ويبدو أن هذه األلفاظ في لهجة منطقة الدراسـة وغيرهـا مـن        .)7(بنى، نصب، شيد  : بمعنى) ق ر 

لهجات اليمن قديماً وحديثا التي تشترك في المعنى الدال على أعلى الشيء البارز بعد إنشائه بصورة 
   .عامة، تعد من األلفاظ الخاصة بأهل اليمن دون غيرهم

                                                 
�اه��ي، ج - 1B430، ص4آ'�ب ا���4، ا�.  
  .228، ص2!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 2
  .2393، ص6ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 3
  .2287، ص�26+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 4
5 - Vاه��  .321، ص�;>9 و��ب، ���* ا
�ون - 6Lن و��+'�  .133، صا��V<4 ا�+���، 

7  - Lexicon of Inscriptional Qatabanian, Ricks, p, 171. 
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  شَاق
  .جميع أجزائهافي  تتصف بسعة مساحتها ، الزراعية األراضي من قطعضربسم لا :}الشَّاق{

  مشْكَعه
يطلق على عصا طويلة أو قصبة ذرة ونحوها توضع في مكان مرتفع ويتخـذها              اسم  : }المشْكَعه{

قبـل الحـصاد، مـن أجـل     التي تجمع   المخْتارة من أجود السنابل     لتعليق سنابل الذرة    المزارعون  
 وال يطلق عليها هذا االسم إال بعد أن تتـدلى سـنابل الـذرة               .بوبها بذوراً للموسم القادم    ح استعمال

  .}مشَاِكع{واسم الجمع  .عليها

  شَِكيك
ظهـور  التي يكتمل فيها    صفة تطلق على سنابل الذرة الشامية، عندما تصل إلى المرحلة           : }ِكيكشَ{

    .ا تزل صغيرة الحجململكنها  ، على السنبلةالحبوب

  شَلْتَه
 ويـستعمل ،  »ِريمشَ«  المسمى استعماالً األكثر   المنجل أكبر حجماً من   ضرب من المناجل  : }الشَّلْتَه{

  . قصب الذرةأو عصى قطعه من الحشائش، لقطع ما است

  مشَنَّه
يمر فيه ماء السيل قبل دخولـه إلـى      ،  بركة ماء ونحوها  إلى جانب   يقع   صغير   صهريج: }المشَنَّه{

 الطين، والحصى، وبعض    : مخلفات مثل   من  معه يجرفه تنقية ماء السيل مما      لغرض منه واالبركة،  
 ويشيع استعمال الفعـل     .، إذ تبقى المخلفات فيه وال يدخل إلى البركة إال الصافي من الماء            اتاتالنب

ء قطران المـا  : والشَِّنين": المعاجم العربية، جاء  بعض  وفي  .  صفاه من الشوائب   :الماء} شَن، ِيِشن {
الـشَّنين  "و ،)3("قـه شّن الماء إذا صبه وفر    "و،  )2("شَن الماء يشُنُه شناً، إذا صبه عليه      "و،  )1("من الشنة 

وتشترك لهجة منطقة الدراسـة مـع        .)4("قطران الماء من الشنة شيئاً بعد شيء      : والتَّشْنين والتَّشنان 
تنفرد بالمعنى الـدال    لكن اللهجة    .مة بصورة عا   الماء بصالعربية الفصحى في المعنى الدال على       

     .على تنقية المياه بصورة خاصة

                                                 
�اه��ي، ج - 1B220، ص6آ'�ب ا���4، ا�.  
  .129، ص1!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 2
  .3342، ص��C ،6ان، ج...z�7 ا��E4م - 3
  .2345، ص�26+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 4
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  شَهد
العـرض،   مع ضـيق فـي       طول تتصف بال  ، من القطع الزراعية   ضرباسم يطلق على    : }الشَّهد{

جهة لدخول ا على ارتفاع بسيط منها في الجهة المو، قطعة أرض كبيرة الحجمبمحاذاةتمتد وغالباً ما 
  . ربة األرض الزراعية الكبيرة تتنجرفخفيف سرعة اندفاع السيل حتى ال تمنها الغرض والسيل، 

  شَوب
اسم يطلق على التربة غير الصافية، أي التي تختلط مع ما تجلبه السيول أو الرياح مـن         : }الشَّوب{

 ،ية المعاجم العرب   بعض وفي .وهذا النوع من التربة يكون جيداً للزارعة        من الجبال المحيطة،   أتربة
 الشَّوب مصدر شـبت الـشيء  "و ،)1("الخلط: شاب الشراب يشوبه، إذا خلطه بماء، والشوب      " و :جاء

، )3("الشين والواو والباء أصل واحد، وهو الخلـط       : "ذكر ابن فارس أن    و .)2("أشوبه شوباً، إذا خلطته   

�4         { :وفي التنزيل العزيز قال تعالى     �
� �َـ3
.��4ً �ـ4&َ7
O 4C�َ� �EِS �Cُ< Cٍ&ِـ�
K{)4(.شوباً : " ومما جاء في تفسير اآلية
شترك لهجة منطقة الدراسة    تو )5 ("الخ..، ويمزج لهم بصديد وغساق    ....من حميم، مزجاً من حميم،      

  .الخلط أو المزج بصورة عامة المعنى الدال على العربية الفصحى فيفي 

  ِمشِْوذ
، أو ليهـا حـول       حتى تتكور  فرها وثنيها  بعد ض  –ما يتخذ من أوراق بعض األشجار       :  }الِمشِْوذ{

، وعادة ما    من الفتحة أثناء امتالئه    بغرض منع خروج المياه   ،  صهريج الماء  فتحة   سد ل –قطعة قماش 
تتخذ من بعض أوراق األشجار التي تتصف أوراقها بالمتانة والقوة لتقاوم اندفاع الماء أثنـاء سـد                 

طـوق صـغير مـن       ":على) المشِْوذ( تطلق لفظة    بعض مناطق اليمن اليوم،   وفي لهجات   . الفتحة  
الخرق أو من أغصان النباتات المضفورة، ال تستعمله إال المرأة حينما تحمل شيئاً على رأسها، ليقي    

 المعاجم العربيـة،    بعض وفي .)6("من إيذاء ثقله وليستقر على الرأس إن كان مكوراً مثل جرة الماء           
: السحاب الشمس"وشَوذ ، )8("تَشَوذ الرجل واشتاذ أي تعمم" و،)7(مةبمعنى العما) الِمشْوذ(وردت لفظة 

 وغيرها مـن    منطقة الدراسة وتشترك لهجة    .)9("عمها، وصار حولها خُلَّب سحاب رقيق ال ماء فيه        
    .   عامةلي الشيء وثنيه بصورة مستديرة المعنى الدال على العربية الفصحى فيمع  اللهجات اليمنية

                                                 
�اه��ي، ج - 1B291، ص6آ'�ب ا���4، ا�.   
2 - ،9xEة ا��   .366، ص1 ا� در��، ج!�;
3 - z���/541، ص...ا��.   
   .�Y :67رة ا��O)�ت، ��9 - 4
�، ج - 5�Zآ �� ا�/��ن ا�V�?4، ا�+B-411، ص.   
  .524، ص، ا8ر��C�...ا��V<4 ا���5� - 6
�اه��ي، ج   - 7Bي، ج. 280، ص6آ'�ب ا���4، ا����+�ن  . 541، ا�� )��رس، ص  ...ا��/����z . 566، 2ا���Oح، ا�>�ه

�وز ��دي، ص. 2356، ص426�ب، ا� �5?�ر، جا��Bا� ،r316ا�/���س ا����.   
  . 2356، ص�26+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ص - 8
�وز ��دي، ص - 9�Bا� ،r316ا�/���س ا����.  
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ارهشُو  
  فيهـا  ضرب من حراثة األرض الزراعية، تكون خطـوط المحـراث         على  اسم يطلق   : }الشُّواره{

   .مقوسة

  حرف الصاد
  صبابه

ـ     سواِقمن   المياه   ا إليه تسيلة  منخفض ةرئيسماء   ساقية: }الصبابه{ ثـم  ،  ا فرعية أصغر حجماً منه
ـ : "، جـاء  عاجم العربية مال وفي بعض  .األمطار لحفظ مياه    ةدعم اريج في صه  تصب صالمـاء   ب 

المـاء  "و،  )2("ما انحدر مـن األرض    : الصبب" و ،)1(" فيه وغيره، وصب الماء في الوادي، إذا انحدر      
 وفـي   .)4("تصوب نهر أو طريق يكون في حـدور       : الصبب"، و )3("ينحدر: يتصبب من الجبل، أي   


{ :التنزيل العزيز قال تعالى) ��
��ْ� �
�4!
!
) �8Gَ	ً��!{)5(.   

  صاِبي
   .حبوبهاظهور عندما تصل إلى مرحلة سنبلة الذرة الرفيعة صفة تطلق على : }صبِيه{، و}صاِبي{

  ِصراب
ـ و . وهو الذي تحصد فيه الذرة الرفيعـة        موسم الحصاد الرئيس،   اسم يطلق على   :}الصراب{ ه مدت

الستعمال في لهجات منـاطق الـيمن       شائعة ا واللفظة   .، إذ تبدأ في شهر سبتمبر     الشتاء تدخل ضمن 
 عملية قطع سوق المزروعات :على} الصِريب{، و }الصراب{لفظة  كما تطلق    .)6(اليوم بالمعنى نفسه  

حصد الزرع أو   :  بمعنى }صرب، ِيصرب { بالمناجل في موسم الحصاد، ويستعمل الفعل     ها  لمن أسف 
 و، }صاِرب {واسم الفاعل . *}جراد، ِواصرب علَى ِعلْمها   شَ الْ ِاتِْلم علَى ِري  {: يقال في المثل  و .قطعه

 واسـم   للمؤنث،} مصروبه{ للمذكر، و  }مصروب {واسم المفعول  ،}ِصراب{ واسم الجمع    ،}صاِرِبي{
 يا وحشَةَ الربحِ  {: يقال في المثل  و .}مصربه {يطلق عليه  حصد زرعه ، والمكان الذي    }صربه {المرة

 شائع االستعمال في لهجـات      ، بمعنى حصد  اته، وكثير من مشتق   )صرب(والفعل  . *}بعد الْمصربه 
                                                 

  .52، ص1!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 1
  .161، ص1ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 2
  .84، ص1، جا�Z�Hل ا����9�C، اHآ�ع - 3
  .2387، ص�27+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 4
  .�Y :25رة ��z، ا%�9 - 5
�اه�V  . 542، ص، ا8ر���C� ...ا��V�<4 ا�����5�  - 6�.  242، ص�;>�����L 9ن، ا������ري . 324، ص�;>��9 و���ب، �����* ا

ا���Z�Hل ا���9���5 و�ae';���  . 103 صا�����cN ���� أ����Zل ����)c، ا���aeP�،   . 277، ص2، جا���Z�Hل ا����9���C، اHآ���ع 
���9 ا�/�����9، ������ب   ��وة ا���9���5 ���� ا���Z�Hل ا����9��4، اHد�����    . 249، ص����Z�Hل ا�4��Zل .  175، صا����Z�Hا

�...ا���9�5OC ،ص.252، ص ،�(ePا�� ،��  .17 ا��5+�ب إ�* �;>�ت ا���� )� آ'~ ا�'�اث ا�4
Jemeinitische W×rter, AL-selwi, s, 130. 
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قطع سنابل الـذرة    : في بعض اللهجات يطلق على    ) الصِريب(، و )1(مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه    
ـ    عند صاحب ) الصارب(واسم الفاعل   ) صرب(وقد ورد الفعل    . )2(عن عيدان القصب   ور  كتـاب ن

ذو (وفي قصيدة البحـر النعـامي ورد         .)4()ِصراب(، وكذلك اسم الجمع     )3( بالمعنى نفسه  المعارف
 أنه موسم حصاد بعـض      جاء عنده كما  . )5(اسم لشهر حميري يوافق شهر تشرين األول      ) الصراب

، )ابالـصر (وقد وردت لفظة     .)6(العدس، والجلبان، والشعير، والبر، والذرة الصغيرة     : الغالل مثل 
أي صرمه بلغـة أهـل      : وصرب الزرع : "عند نشوان بالمعنى نفسه، ومما أورده     ) صرب(والفعل  

:  بمعنى )صِرب(ول  هالفعل المبني للمج  وعند الهمداني ورد     .)7("الصراب: اليمن، ويسمون الصرام  
كمـا  ،  )9("حصاد، موسـم حـصاد    : "بمعنى) ص ر ب   (النقوش السبئية وردت لفظة   وفي   .)8(حِصد

 ويـشيع فـي     .)10("ي الثمار واقتطافهـا   نْج: " في بعض النقوش بمعنى    ،)ن ب ر ص( لفظة   وردت
 بمعنى غـالل القيـاظ   )IR: 24 ()ص ر ب(، و)د ث أ(، و)ق ي ظ: (النقوش استعمال ألفاظ مثل

 اليمنية القديمـة يقابلـه شـهر         ألحد الشهور  اًاسم) ذ ص ر ب ن     (وتستعمل .)11(والدثأ والصراب 
بمعـاِن  ) ، وصربى، وصرب  ىصرِب: ( ألفاظ مثل   وردت ، المعاجم العربية   بعض وفي ..)12(براكتو

كمـا ورد الفعـل   . )13(، اسم للناقة المقطوعة األذن    )ربىص (:دور حول القطع، ومما جاء من ذلك      ت
ة لهجأما ما اشتملت عليه المعاجم العربية بالمعنى الشائع في           .)14( قطع  بمعنى ،بعضهافي  ) صرب(

وممـا   الباء،   عنبدالً  ، فقد ورد بالميم      أو قريب منه   منطقة الدراسة وغيرها من لهجات اليمن اليوم      
  ،)15("ني صرم النخل  الصرام، بكسر الصاد وفتحها، يع    جاء زمن الصرام و   "، و "القطع: الصرم: "جاء

م النخل والـشجر  رص"و، )17("دكَحِص: صِرم الزرع وجز"و ،)16("صرمت الشيء صرماً إذا قطعته   "و

                                                 
  ا���`����، ا�E;>��9 ا��4ذ����K5� 9��<;�  176 .،9/��9 ا��از����9، ا�/���Y�، ص .542، ص، ا8ر����C�...ا��V��<4 ا�����5� - 1

���9 ا�/�����9، ������ب . 72ص ا�����cN ���� أ����Zل ����)c، ا���aeP�، .354ص�����Z�Hل ا�4 ���;'ae�، ا���Z�Hل ا���9���5 و
�. 244ص��C ،�ا��4ذ� uZا���4روس، ص.31، صا�� ،V��- 95���  .57 آ��Eت )� ا��ا!9 

2 - Oا�� V<4�9��  .118ص،ا��+���EK... ،�5ت ا�Aرا
  .375، ص1 ج،...�Cر ا���4رف - 3
4 -  ، +BC373، ص1 ج.  
  .12،  ص، اHآ�ع...��Oaة ا���� ا���45�  - 5
6 -  �?5� : +BC9،  ص.  
  .3728، ص6، ج...z�7 ا��E4م  - 7

Jemeinitische W×rter, AL-selwi, s, 129. 

�ة ا�4�ب،  - 8�A! 9B317ص�.  
�ونا��4> - 9Lن و��+'�  .144، صV ا�+���، 

10 - �E�  .52، صا����EKOت ا�Aرا��9 وا��ي )� آ'��ت ا��+�5، !�اد 
11 - �  .C168 ،169/�ش �+�5�9 و-�E4/�ت، �sر��C�، ص: �5?
�9 ا���9�5، ا�'/��V ا�����ي، ا8ر�� ،�C��Y]، ط - 12�Y723، ص1، ج2ا���.  
13 -  �  .2424، ص�27+�ن ا�4�ب، (� �5?�ر، ج: �5?
�وز ��دي، ص  - 14�B110ا�/���س، ا�.  
  .55، ص2!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج  - 15
  .1965، ص5 ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج- 16
  .182، ص3ا��MOP، ا� t��Y، ج - 17
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وفي التنزيل  . )1("األرض المحصود زرعها  : الصريمة"و،  "جزَّه: والزرع يصرمه صرماً واصطرمه   

Cِ %ِ�5��َ� 4W {: العزيز قال تعالى  /
!4)َMَ�{)2( .   ـِصد  : "ومما جاء في تفسير اآليةمثل الـزرع إذا ح")3(. 


  	X� ِEَْ {: في قوله تعالى  ) صارمين (ولفظةK Qَ7
O ���2   
Yِ�ِ>�
) 4CُN�ُ� EِS 4Cُ,ِ<4%{)4(  ،   حاصـدين "بمعنـى")5(.  

 )الـصراب  (بمعنى الحصاد في الفصحى، قد جاءت من لفظـة       ) الصرام (لفظةأن   وهناك من يرى  
دخلت العربية الفصحى عن طريق الجنوب، ثم حدث لها فيها تطور صوتي على أيدي بعض               " التي

ال زالت مستعملة ) صرب( هناك ألفاظ مشتقة من الفعل  يؤيد هذا الرأي أن وما.)6("اللهجات الشمالية
ممـا   ويبدو أن هذه اللفظـة      للناقة مقطوعة األذن،  ) الصربى(مثل  الفصحى للداللة على القطع،     في  

  .  الباء ميماًبإبدالصوتي تغير يطرأ  قبل أن من األصل بقي مما  اصحاب المعاجم تدوينهاستطاع

  رابِص
قبل أن تدرس    سنابل وغالل ما يعطيه أصحاب األراضي الزراعية مما يحصدونه من         : }الصرابه{

 حقـولهم   إلى يقصدهم من الفقراء والمحتاجين       من ، أو عملية الحصاد  لمن يساعدهم في     في البيدر، 
   .)7(فسهشائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نواللفظة . وقت الحصاد

يفِصع  
}عقبـل   :بداية إدراكهـا، أي   في   المحاصيلما يؤخذ لألكل أو لصناعة الطعام من ثمار         : }يفالص 

كما تطلق اللفظـة علـى   .  صالحة لألكل لتصير، وغالباً ما تطبخ على النار        النهائي نضجهااكتمال  
، ِلـه يه ِوشَهرين كَذَا، ِوِستِّيِن لَي    ن كَذِ شَهري{: يقال في المثل  و .السنابل عندما تصل إلى هذه المرحلة     

 ،اصـتَعف  {ويستعمل الفعـل  . والمراد سنابل الذرة التي تحصد على سبعة أشهر        .*}في ِصع اِوقَالُو
 مناطق  عدد من االستعمال في لهجات    شائعة  واللفظة  .  منها  أكل : المزارع من ثمار زرعه    }ِيصِتِعف

أفـرك، وهـو   : أصـعف الـزرع   ":جاء المعاجم العربية،  بعض وفي.)8(اليمن اليوم بالمعنى نفسه 
شراب ألهل اليمن يشْدخ العنب فيطرح حتـى        : الصعف ": أيضاً ها ومما جاء في بعض    .)9("الصعيف

يبدو أن اللفظة كانت تطلق في اليمن قـديماً         و .)11("و شراب العنب أول مايدرك    ه": وقيل،  )10("يغلي
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بداية إدراكه بصورة عامة سواء كانت حبوب غالل أم فواكه، فيطبخ    في   من الثمار    على كل ما أخذ   
،  أول إدراكـه    بمعنى شراب العنـب    )الصعف( أن أكثر المعاجم أوردت لفظة       يؤيد ذلك ثم يؤكل،   

وفي لهجات اليمن اليوم اقتصرت الداللة على ما أدرك من ثمـار            ذكرت أنه شراب ألهل اليمن،      و
  .الزرع بصورة خاصة

  يصاِفِر
منسوبة إلى لون   يبدو أن تسميتها    ، حبوبه صفراء اللون،     من أنواع الذرة الشامية   نوع  : }الصاِفِري{

     .ا ذات اللون األصفرحبوبه

  صاِلب
تتصلب تربتها وتنمـو    حتى   بدون حراثة راعية  الز من األراضي  تتركما  : }الصلََب{، و }الصاِلب{

 كذلك تطلق على كل مكان غير .*} المقْطُْل، ولَا ِشعب صاِلبملَان{:  ويقال في المثل.فيها الحشائش
 بـين   غير المزروعـة   بقطع األراضي الزراعية، وأحياناً تطلق على المساحات         مما يحيط مزروع  

ن اَب،  الجـِدي {: يقال في المثـل   و .داخل قطعة األرض المزروعة    خطوط المحراث النباتات أو بين    
  ترك بدون زراعة حتى تصلبت تربتـه       ، المال }، ِيصلَب ِصِلب{ ويستعمل الفعل . *}والشَّغْوه صلَب 

يؤخر حراثة أرضه   أن المزارع الذي     (ويعني ،)1(} ِصِلب ،ماَل الِْمغَدِوي {: في المثل يقال   و .واشتدت
لَـا  {:  أيـضاً   في المثل  يقالو ). غير صالحة للزراعة   رضه إلى أرض  أتتحول  من وقت إلى آخر،     

شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم         واللفظة   .*} الرعويه ِتصلَب، ِاتِلم خُلَب    كاَشْتَي
عنـد   و .)3( أرض صغيرة غيـر مزروعـة      : بمعنى )صلِْبي( وفي بعضها تستعمل  ،  )2(بالمعنى نفسه 

  بعـض وفي .)4(، بالمعنى نفسه)الصالب( و،)ةصِلب(: كتاب نور المعارف وردت ألفاظ مثل صاحب  
 ،)5("الـصلَبة : ما غَلُظ واشتد، فهو صـلب والجمـع       : الصالبة من األرض  ": المعاجم العربية، جاء  

جمع صلْب، من األرض، وهـو نحـو        : الصلَبة"و،  )6("المكان الغليظ المنقاد  : الصلُب من األرض  "و
ـ      ":  ومما جاء أيضاً   .)7("الحرير من األرض   الـصلَبة،  و،  )8("ن األرض والصلَب أيضاً، ما صـلُب م
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العربية وغيرها من اللهجات اليمنية مع       لهجة منطقة الدراسة     وتشترك .)1("المكان الغليض المحجر  "
  .األرض وشدتها بصورة عامةصالبة  في المعنى الدال علىالفصحى 

  صيحاِنِيه
  .  يضاء اسم يطلق على نوع من أنواع الذرة الرفيعة الب :}الصَّيحاِنيِِه{

  صيف
 أوائـل ، ابتـداء مـن      اربعة شهور تقريباً  حوالي   مدتها    زمنية مرحلةتطلق اللفظة على    : }الصيف{

 الشتاء  أيام بعد انقضاء    األمطار بالسقوط  باالعتدال، كما تبدأ     فيها الجو بدأ  ي التي   المدة وهي   فبراير،
وعنـد   .»الجحـر «فاف التي تـسمى     الصحو والج  مرحلةلتبدأ بعدها     وتنتهي أواخر مايو،   ،الباردة
:  فإنهم يجعلون للصيف أربعـة منهـا هـي         ،»القران «على شهور حساب  في ال  المزارعين   اعتماد

الْخَِريفْ لَا هبتَ اَنْـواد، والـصيِف لَـا ِهـي     {: يقال في المثل  و. »التسع، السبع، الخمس، الثالث   «
، وتبدأ األمطار بالـسقوط فتنمـو        تدريجياً ء باالنقشاع  يبدأ برد الشتا   المدةوفي بداية هذه     .*}ِسِكيِنه

  تتسم بكثرة األعمال الزراعيـة     المدة، كما أن هذه     بالمياه واآلبارالعيون  والمراعي وتمتلئ الغيول    
لوضع   ثم تشق  ، وتهيئتها لوضع البذور   األرض للعناية بها  فيقومون بشق   ،  وم بها المزارعون  قالتي ي 

 لكثيـر مـن     »الـدثي « األول للموسم المـسمى      توضع البذور لموسمين،   المدةالبذور، وأثناء هذه    
، إذ  »الـصراب «لموسم الحصاد العام المـسمى      وضعها   المحاصيل ما عدا الذرة الرفيعة، والثاني     

يقال  .عند المزارعين الذي يعد األهم     الذرة الرفيعة    المحاصيل من أهمها    بذور كثير من     توضع فيه 
أن المزارع المتكاسل عن األعمال الزراعية      (، ويعني   }لصيفْ، يا غَِريِب علَّان   يا عسكَر ا  {في المثل   

 عالن وهو ال يستطيع     مدة الصيف، سيندم عندما يرى فرحة المزارعين بنضج ثمارهم في           مدةفي  
يقال و. في لهجة منطقة الدراسة على أمطار الصيف    } الصيف{ كما تطلق لفظة     .)مشاركتهم أفراحهم 

أن المتعـارف عليـه عنـد       (، ويعنـي    )2(}ِف ِالَّا ِمقْراِني  ، ِوما خَِري  ِف ِالَّا خُباِني  ما صي {: ثلفي الم 
، بينمـا أمطـار     الـشرقية الجنوبية  من الجهة   تأتي   أمطار الصيف    أنمزارعي منطقة الدراسة هو     

 عمليـة حراثـة   ، علـى }الصيف{، و}الصياف{كما تطلق لفظة  .)الخريف تأتي من الجهة الشمالية   
األرض بالمحراث، من أجل تنظيفها من الحشائش والنباتات التي نمت فيها عنـد اقتـراب موسـم                

فْ، والِْفراشْ قَبَل   الصيفْ قَبَل الصي  {: يقال في المثل  و. أمطار الصيف في حساب المزارعين    سقوط  
 ال بد أن تكـون سـابقة    أن حراثة األرض بغرض تهيئتها للسقوط أمطار الصيف       ( ويعني   }الضيف

ف، صي{ويستعمل الفعل    ).مثلها مثل وضع فراش الضيف قبل وصوله، أو جلوسه        ألمطار الصيف،   
 .األمطـار  حرثها ونظفها من الحشائش والنباتات استعدادا لسقوط         :المزارع قطعة أرضه  } ِيصيف
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 .)1(اليمن اليـوم  مناطق  ات   زمنية محددة شائعة االستعمال في لهج      مدة للداللة على    )الصيف (فظةلو
التسع، السبع، الخمـس،    : (وهي) القران(لصيف أربعة من شهور     لففي بعضها يحسب المزارعون     

وهنـاك مـن ذكـر أن       . )2(مايوالرابع والعشرين من     فبراير، حتى    الرابع من ، ابتداء من    )الثالث
، )واحـد والثالث،  وس،  الخم: (هي) القران(للصيف في السنة الزراعية في اليمن ثالثة من شهور          

المطر الذي  بمعنى  اللفظةكما أن .)3(ابتداء من الثالث عشر من آذار، حتى الثالث عشر من حزيران
  شائعة االسـتعمال   هيكما   .)4(بعض مناطق اليمن  في لهجات    شائعة االستعمال    المدةيسقط في هذه    

 العفاري في أرجوزته    جعلقد   و .)5(بعضها في   بمعنى حراثة األرض استعداداً لموسم أمطار الصيف      
، بحساب  )الظافر الثاني، الفرع، غروب كامة، غروب الثور      : (هيزراعية،  ) معالم(لصيف أربعة   ل

وهـو  : " وجاء في وصف أوائل الصيف عند شـارح األرجـوزة          .)6(ثالثة عشر يوماُ للواحد منها    
، وتهب الرياح اللواقح،    االعتدال الطبيعي، وهو أول ربيع العجم وخريف الصين، ويغلظ ماء البحر          

 .)7("وتسنبل الحنطة، ويدرك النبق والباقالء، ويعقد الموز والمشمش، ويورق الشجر، ويغرس الكرم           
 أثناء حديثه عن عجائب اليمن، أن فصل الخريف في اليمن هو الصيف عند              وقد جاء عند الهمداني   

 من أرباع السنة، وعنـد العامـة        ربع: الصيف ": المعاجم العربية، جاء    بعض وفي .)8(علماء الفلك 
القـيظ، أو بعـد     "و،  )10("واحد فصول السنة، وهو بعد الربيع األول، وقبل القيظ        " و ،)9("نصف السنة 

 .)12( اسماً للمطر الذي يسقط في فصل الـصيف        )الصيف(، و )الصيف(كما وردت لفظة     .)11("الربيع
4Cِ{: وفي التنزيل العزيز قال تعالى    ِ��َ7 ِS َ74Kِ>     ِV4&�5ـ��
� ��َN�وتشترك لهجة منطقـة الدراسـة    .)13(}�َ ��ـ3

وغيرها من اللهجات اليمنية مع العربية الفصحى في المعنى الدال على مدة زمنية معينة من السنة،                
إال أن لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية تنفرد بتحديد موعد الصيف كذلك المدة التي 

د يتناسب والبيئة الزراعية، كذلك التنوع المناخي والتضاريسي الذي تنفرد بـه      يستغرقها، وهو تحدي  
  .  الطبيعة اليمنية عن غيرها
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  ِمصيف
 عندما  ذلك، ويحدث مثل    إذا لم تظهر فيها الحبوب    سنابل الذرة الشامية،    اسم يطلق على    : }ِمصيف{

: وأرض ِمـصياف  " :ربية، جـاء  المعاجم الع بعض  وفي   .ال توضع البذور في موعدها المحدد لها      
 مال وعدل بصورة عامة، وممـا  :، بمعنى)أصاف(، و )صاف(  الفعل كما ورد   .)1("مستأخرة النبات 

أصاف اهللا عني شر    "و ،)2("عن الهدف  مال   إذا،  وصيفَاناًوصاف السهم يصيف صيفاً     : "في ذلك جاء  
أحدهما يدل على   : ء والفاء أصالن  الصاد واليا  ":وذكر ابن فارس أن    ،)3("فالن، أي صرفه وعدل به    

عدل : وصاف الفحل عن طَرقَِته   ":  وجاء في بعضها أيضاً    .)4("زمان، واآلخر يدل على ميل وعدول     
عـدم  مع العربية الفصحى في المعنى الدال علـى          لهجة منطقة الدراسة  وتشترك   .)5("عن ِضراِبها 

الميل والعـدول عـن     عنى الدل على    في الم  األرض، كما تشترك     الظهور وإن كان مؤقتاً في نبات     
  . الموسم المحدد، أو االمتناع

  حرف الضاد
  ِضحاي

تحت أشعة الشمس لتجف، كذلك وضع  –إذا كانت لينة-وضع حبوب الغالل هي عملية : }الضحاي{
 ونحو ذلك، تحت أشعة الشمس لتجـف ثـم تخـزن            أوراقها وما قطع من     الحشائش وقصب الذرة  

 .ليجف للشمس    الشيء ض عر :، بمعنى }ضحي، ِيضِحي { ويستعمل الفعل    .اناتوتستعمل علفا للحيو  
 على كل ما  أيضاَ،  تطلق اللفظة   و . والصيغة نفسها تطلق على اسم المفعول      ،}يِمضح {لاسم الفاع و

اليمن اليوم تطلق   بعض مناطق    وفي لهجات    .يتم تعريضه للشمس ليجف بصورة عامة     كان مبلالً و  
: علـى ) مضحى (تطلق لفظة  في بعضها و. )6( ما يتعرض ألشعة الشمس باستمرار     على كل اللفظة  

وضِحي الرجل ضحى،   : "المعاجم العربية، جاء  بعض   وفي   .)7("المطروح للشمس ليجف أو ليسخن    "
: ومما جاء أيـضاً   ،  )9("أرض مضحاة، إذا كانت الشمس ال تكاد تغيب عنها        "و،  )8("أصابه حر الشمس  

" حان مـن كـل شـيء      "و،  )10("أي بارزة للشمس ليس عليها بناء     : يانةوأرض ضيحالبـارز  : الض
   .)11("للشمس
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  ضاِحي
،  التي تعتمد في ريها على مياه األمطار فقـط         اسم يطلق على قطع األراضي الزراعية     : }الضاِحي{

الستعمال فـي   واللفظة شائعة ا  . التي تعتمد في ريها على مياه اآلبار ونحوها       » الساقي«وهي عكس   
وقد وردت اللفظة عنـد صـاحب كتـاب نـور      .)1(لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه   

 ويبدو أن هذه اللفظة بالمعنى      .)3(عند الملك األشرف الرسولي   وهي كذلك    .)2(المعارف بالمعنى نفسه  
   .أهل اليمن دون غيرهمبالمشار إليه، هي من األلفاظ الزراعية الخاصة 

  ضمد
 النيـر عنـد حراثـة األرض        هو الجمع بين ثوري الحراثـة بواسـطة       : }التَّضمود{  و ،}لضمدا{

واسم ، }ضاِمدي{و، }ضاِمد {واسم الفاعل  قام بهذا العمل،   } ِيضِمد ،ضمد {ويستعمل الفعل  .بالمحراث
 ويطلق على   .}دِضم { بواسطة النير   كما يطلق على ثوري الحراثة بعد جمعهما       .}مضموده {المفعول

بمعنى اثنين من ثيران    } ِضمد{ كما يشيع استعمال لفظة      .}مضِمد{ بواسطة   الثوران عجم الذي ي  النير
الحراثة وإن كانا غير مجتمعين بالنير، لكن ذلك ال يكون إال على ثورين يمكن أن يستعمال معاً في                  

بعض مناطق اليمن اليـوم بـالمعنى       شائعة االستعمال في لهجات     ) الضمد(لفظة   و .حراثة األرض 
، وفي بعضها   )5(على ثورين يمكن أن يعمال معاً في حراثة األرض        ) ِضمد(لفظة  تطلق   كما   ،)4(نفسه
فـي  ) المـضِمد ( كما يشيع اسـتعمال لفظـة     .)7()ضِميد (أخرىوفي  ،  )6(بضم الضاد ) ضمد (:يقال

وقـد وردت   . )10()المضمدة(وفي بعضها ،  )9(مبضم المي  )المضِمد( وكذلك،  )8(بالمعنى نفسه بعضها،  
الجمع : الضمد: "وذكر نشوان أن. )11(كتاب نور المعارف، بالمعنى نفسه عند صاحب )الضمد(لفظة 

المعـاجم   وفـي . )12(" الثورين للعمل بهما يضِمد    ضمد"و ،"بين الشيئين كما يضمد الثوران بالِمضمد     
الدراسة أو غيرها مـن      من مشتقاته المعروفة في لهجة منطقة        أو أي ) ضمد(يرد الفعل   العربية، لم   
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لكن جاء  . )1(بمعنى النير في بعض المعاجم    التي وردت   ) المضمدة(، و )الِمضمد(:إالاللهجات اليمنية،   
ضمدت الشيء أضـِمده، إذا  "و  ،)2("خليلينأن تتخذ المرأة    : الضمد بسكون الميم  ": في بعض المعاجم  

: أضـمدهم "و . )4("خيار الغـنم ورذائلهـا    "و ،"رطب النبت ويابسه إذا اختلطا    : الضمد"و،  )3("جمعته
: زوج، اثنان، نير، ِمقرن فدان، ويقال     : ، بمعنى )ֶצֶמד: (وفي اللغة العبرية تستعمل لفظة     .)5("جمعهم

 العربية في مع الدراسة وتشترك لهجة منطقة .)6(فدان، ثوران يقرن بينهما بنير: ، بمعنى)ָּבָקר ֶצֶמד(
 كما أنها تتفق مـع      .بصورة عامة  بين الشيئين    الجمعالمعنى الدال على     في    واللغة العبرية  الفصحى

. الفصحى في اسم النير، ومع العبرية في الداللة على الجمع بين ثوري الحراثة واسم النير كـذلك                
، ه األلفاظ بالداللة الخاصة بالزراعـة  واللغة العبرية من هذ   العربية   ما وجد في بعض المعاجم       ولعل

  . عن أهل اليمنقد انتقل

  ضها
 الجنسين معاً، للعمـل فـي       منهو اجتماع عدد من الرجال أو النساء، أو         : }الِمضاهاه{، و }الضها{

يعمل كل  : مع اآلخرين، ويكون كاآلتي    كل واحد من أفراد المجموعة مثل ما عمل كل منهم            أرض
 مـن    أحدهم حتى ينْجز العمل، ثم ينتقلون للعمل في أرض شخص آخر           ي أرض أفراد المجموعة ف  

 ويكون حتى ينتهون من أعمال كل أفراد المجموعة،         المجموعة مثل عملهم في أرض األول وهكذا      
الفقـيح،  «:  األعمال الزراعية المعتمدة على الجهد الجماعي في إنجازها مثل         ذلك عند القيام ببعض   

فـي أرض أحـدهم      يوم العمل الواحد لهؤالء      ويطلق على . »لخا..صراب،  الحشيش، ال والشرف،  و
وفي لهجات بعض منـاطق      .}اضها{الجمع  اسم  ، ومدته من الصباح إلى وقت الظهيرة، و       }ضهي{

 فـي لهجـة منطقـة       }الـضِهي {كما تطلق لفظة    .)7(بالمعنى نفسه ) ظهو(اليمن اليوم تستعمل لفظة     
رين اللذين يعمالن في حراثة األرض معاً عندما يكون كـلُّ منهمـا             على الواحد من الثو   : الدراسة

واللفظـة   .}اضـها {مكافئاً لآلخر مساوياً له في الطول والقوة والدربة على الحراثة، واسم الجمـع         
) ضـهو  (بعضها تطلق لفظةوفي ، )8(ل في لهجات بعض مناطق اليمن بالمعنى نفسه     اشائعة االستعم 

، كما يقال فـي     )10(بالمعنى نفسه  )ضاه( يقال   أخرىوفي  ،  )9(ن ثوري الحراثة   الثور الواحد م   :على
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مـشاكلة الـشيء    : المضاهاة ":المعاجم العربية، جاء  بعض   وفي   .)1(بالمعنى نفسه  )ضِوي (بعضها
الهـاء  والـضاد    ":أنوذكر ابن فارس     .)3("أي شبيهه : هذا ضِهي هذا، على فعيل    ":ويقال،  )2("الشيء

وفـي  . )5("شبيهك: وضِهيك: " أيضاً جاءومما   .)4("ل صحيح يدل على مشابهة شيء لشيء      والياء أص 

 �Zََـ%���ْ   {{{{: في قوله تعالى ) يضاهؤون ( الفعل  جاء تفسير  التنزيل العزيز � ِ[ 
 6َـ.�4َ ��ـ8E��\ِ]�َ^� {)6(. بمعنى :

المماثلـة  الدال علـى     في المعنى    لهجة منطقة الدراسة مع العربية الفصحى      وتشترك   .)7("يشابهون"
   .اللهجات اليمنية بمعنى زراعي خاص لكن انفردت . بصورة عامةوالمشاكلة

  حرف الطاء
  مطْرح

 فـي منطقـة     حدة القياس المعمول بها في مسح األراضي الزراعيـة        اسم يطلق على و   : }المطْرح{
  .تساوي اثني عشر ذراعاًوهي ، الدراسة

  طَاِرِحي
ويقال لألنثى  بعد شقه، خط المحراث  الجزء الغائر من فيالبذور يلقيي  الشخص الذ  :}الطَّـاِرِحي {

 رمى بهـا    :المزارع حبوب البذور  } طَرح، ِيطْرح {ويستعمل الفعل   . }هطَاِرِحي {إذا قامت بهذا العمل   
مصدر طَرحت الشيء أطرحـه     : الطَّرح: "جاءالمعاجم العربية،   بعض  وفي  . في خطوط المحراث  

الطـاء  : " فارس أن ابن وذكر   ،)9("تهرمي إذاطَرحت الشيء، وبالشيء،    "و،  )8("وغيرهاطرحاً من اليد    
 الـشيء  طَـرح  ":ومما جـاء أيـضاً    .)10("والراء والحاء أصل صحيح يدل على نبذ الشيء وإلقائه        

 رمي الـشيء    على المعنى الدال    فيالعربية الفصحى    مع   لهجة منطقة الدراسة  وتشترك   . )11("إلقاؤه
  . بصورة عامةوإلقائه
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  مطْرشَه
 التي انفصلت عنها حبوبها     السنابلفصل حبوب المحاصيل عن     في  المستعملة  المكنسة  : }المطْرشَه{

 .المتصفة بصالبتها بعض األشجار  سوق في موسم الحصاد، وتتخذ منالبيدرأثناء درس الغالل في 
  . }رشطَ{ والمصدر .نها بالمكنسةفصلها ع: السنابل عن الحبوب: } ِيطِْرش،طَرش{ الفعل ويستعمل

  طُعم
شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق      واللفظة  . إلطعامها يقدم للحيوانات    الذي العلف: }الطُّعم{

: زاده، والطُعـم  : وطُعم المـسافر  : "وفي بعض المعاجم العربية، جاء     .)1(اليمن اليوم بالمعنى نفسه   
وتشترك لهجة منطقـة الدراسـة      . )3("الطعام: والطُعم: "أيضاً، ومما ورد    )2("الحب الذي يلقى للطير   

بإطالقها الطعام بصورة عامة، لكن اللهجة تنفرد        وغيرها من اللهجات اليمنية في المعنى الدل على       
  . بصورة خاصةالعلفطعام الحيوانات من على 

  طَل
 وتطلق لفظـة   . الباكر  الصباح في و غالباً، أ   الليل آناء الصغيرة التي تتساقط     قطرات الندى : }الطَّل{
 الندى عليها أكثر من غيرها، ومثـل        تساقط األراضي الزراعية التي تتعرض لكثرة       :على) الِمِطلِّه{

 واللفظة  .للزرع المزارعين، وذلك لما يسببه الندى من ضرر         لدىهذه األراضي غير مرغوب فيها      
) الطـل (لفظـة  وقد وردت    .)4( نفسه  بالمعنى في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم     شائعة االستعمال   

) الطَّـل ( المعاجم العربية، وردت لفظة       بعض وفي. )5( عند الملك األشرف الرسولي    ،بالمعنى نفسه 
ندية، ويقـال لكـل   : يقال طُلَّت ليلتنا فهي طَلَّة ومطلولة، وروضة طلة    " و ،)6( الندى :بعدة معاٍن منها  

 فـي بعـضها    كما وردت اللفظة     .)8("الندى، فهي مطلولة  طُلَّت األرض وطلَّها    "و،  )7("طلُّ: شيء نَدٍ 
وفـي   .)10(أكثر من الندى وأقل مـن المطـر       ) الطَّل(أن  : وفي بعضها ،  )9(المطر الضعيف : عنىمب

                                                 
1 -  ،�aePا� ،c(�� ل�Zأ� �� cN130 صا���.  
�اه��ي، ج - 2B26، ص2آ'�ب ا���4، ا�.  
  .4083، ص��C ،7ان، ج... z�7 ا��E4م.1974، ص5ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 3
4 - 9��  .494، ا�54+�، ص...ا��V��4 ا�Aرا
5 - 9�eا�� kE� 1185ص، ...آ'�ب..  
، ��30+�ن ا��4�ب، ا�� �5?��ر، ج      . 430، ص MO�P�2، ا�� t���Y، ج      ا�. 139، ص 1!�;�ة ا�9xE، ا� در���، ج      - 6

  .2696ص
  .139، ص1!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 7
  .1752، ص4ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 8
�اه���ي، ج   - 9Bي، ج  .404، ص7آ'��ب ا����4، ا��، ��30+�ن ا��4�ب، ا�� �5?���ر، ج   . 1752، ص4 ا����Oح، ا�>��ه

  .2696ص
  .2696، ص�30+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج. 139، ص1ج!�;�ة ا�9xE، ا� در��،  - 10



 157


��ِـTٌ �9ََـT_  {:  تعالىفي قوله) طل(، فُسرت لفظة   التنزيل العزيز � �
4!ِ5�  4C8� Eِaَ�{)1( .  الرذاذ وهو "بمعنى
  .)3(طل، ندى: بمعنى) ط ل ل(في اآلرامية تستعمل لفظة  .)2("راللين من المط

  هِمهِط
ينمو في قطع األراضي الزراعيـة ويلحـق أضـراراً بالغـة             ،اسم لضرب من النجيل   : }الطِّهِمه{

  مراحـل بدايـة عند  وال يطلق عليه هذا االسم إال  وترك بدون استئصال،  زاد نموه بمزروعاتها إذا   
   وس«مي  نموه، فإذا كبر سـ   عندستئصاله  ا ويفضل المزارعون    .»ِعفْر وه، إلنـه إذا كبـر      بداية نم
فـي   االنتشار   ةسرعب يتصف، كما   تانة والطول التي تتصف بها جذوعه     بسبب الم  صعب استئصاله 

 .}الطهمـه {اقتلـع   : بمعنى} طَهم، ِيطْهم { ويستعمل الفعل    .تصاب به قطعة األرض الزراعية التي     
اقتلع هذا النوع من الحشائش في أي وقـت          (ويعني،  }ل، و لَو ِبالَّلي   هطْهم الطِّهمِ ِا{: ويقال في المثل  

   ).كان حتى في الليل، نظراً للضرر الذي تسببه للزرع

  ِبيطَي
  .نوع من أنواع الذرة الرفيعة البيضاءاسم يطلق على : }ِبييطَ{

  حرف الظاء
  ظَرف

.  وكذلك وضعه فيه بعد فصل الدهن عنه       ،لتخثير اللبن  ويستعمل اليقطينيتخذ من   وعاء  : }الظَرف{
المعاجم بعض   وفي   .)4(شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه         واللفظة  

وتشترك لهجة منطقة الدراسة  .)5(وعاء الشيء بصورة عامة: بمعنى) الظَّرف(العربية، وردت لفظة 
إال أن اللهجة تنفرد بإطالقه على      ،   بصورة عامة  الوعاءل على   في المعنى الدا  مع العربية الفصحى    

  .  بصورة خاصةالمتخذ من ثمار اليقطين المستعمل في تخثير اللبنالوعاء 

  ِظلْم
الزراعية المستعملة في حساب المواقيت المتصلة بالزراعة       » لمامعال« سم يطلق على أحد   ا :}الظِّلم{

 كل منهما أربعة عشر يوماً، ويفصل بعض        مدة  زراعيين »معلمين«وهو اسم لـ    عند المزارعين،   
ويعـد هـذا    ،  }الثـاني الظلم  {، وعلى اآلخر    }ول اال الظلم{المزارعين بينهما، فيطلقون على األول      

                                                 
  .�Y  :265رة ا��/�ة، ا%�9- 1
�، ج - 2�Zآ �� ا�/��ن ا�V�?4، ا�+B-1280، ص.  
�دات ا%را��9 ا�/���9، ص- 3Bا�� V<4� 116.  
  .983، ص1، جا�Z�Hل ا����9�C، اHآ�ع - 4
�اه�����ي، ج   - 5Bد  . 157، ص8آ'����ب ا������4، ا� ����، 4ا������Oح، ا�>����ه�ي، ج . 81، ص2ر�����، ج!�;����ة ا�9���xE، ا
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 ويعـد مـن    ،» الجحر معالم «أحدكما أنه   الرئيس،  الموسم الزراعي    »معالم«من   الخامس» المعلم«
 وإذا سـقطت تكـون     ة، فقد ال تسقط في بعض السنوات،       لكنها غير منتظم   مواسم سقوط األمطار،  

: يقال في المثل  و.  نموه، ويحتاج إلى الماء    مراحلالزرع ال زال في بداية      مفيدة للزرع خاصة وأن     
سقوط األمطار في أيام معلـم الظلـم ينبـىء          أن  (، ويعني   }ما ِشِرب ِبالظِّلِْم روح، يا ِهنَيا ِللِْمنَوح      {
سقط المطر على قطعة االرض وقد وضعت الحواجز الترابيـة          ووفيراً، خاصة إذا     محاصيل جيدة ب

ِظلِْمـت،  {ل  ويستعمل الفع  ).الصغيرة التي تعمل على حفظ مياه المطر بين نباتات الذرة مدة أطول           
 لَا ِجحرتْ وِظِلمتْ، ِوِمـن    {: يقال في المثل  و.  سقطت عليها أمطار هذا الموسم     :المزروعات: }ِتظْلَم

واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعـض       *. }جحِر عِلب ِسِلمتْ، ِتجارها ِنِدمت، وابتَالَها ِغِنمت      
مـن  ) الظلـم معلمـي   (يعـدون ومزارعو بعـض المنـاطق   . )1(مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه    

زراعيـان،  ) معلمـان الظلم  (أن   وهناك من ذكر   ،)2( عشر يوماً   اثنا كل منهما  مدة، و )الجحر(أوقات
 ثالثة عشر يوماً ابتداء من الثاني عشر من يوليو، ويطلق علـى             مدته، و )الظلم األول (األول يسمى   

 وقـد وردت اللفظـة   .)3(ه أربعة عشر يوماً ابتداء من الخامس من يوليومدت، و)الظلم الثاني(الثاني  
، وله ثالثة عـشر يومـاً،       )الجحرمعالم  (عند العفاري في أرجوزته بالمعنى نفسه، وذكر أنه رابع          

ويبدو .  )5( ابتداء من الثاني والعشرين من يونيو      زمنهوحدد محقق األرجوزة     .)4(الهنعةتقابله منزلة   
بالمعنى المشار إليه في لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية، هو مما             ) الظلم(أن لفظة   

  . بالمجال الزراعياختص أهل اليمن باستعماله من ألفاظ متعلقة 

  ظَاِهِره
 - في قطعة أرض زراعيـة       –اسم يطلق على البقعة البارزة أو الناتئة الظاهرة للعيان          : }الظَّاِهِره{

أكثر من باقي األجزاء األخرى، ويكون ذلك عندما ال يكون سطح قطعة األرض الزراعيـة علـى                 
كـل أرض   : الظَّاهرة: "ية، جاء وفي بعض المعاجم العرب   . مستوى واحد، في االرتفاع واالنخفاض    

  . )8("الظواهر أشراف األرض"، و)7("كل شيء عال فقد ظهر"، و)6("غليظة مشرفة كأنها على جبل

                                                 
زآ������، ر�E'���� إ����* ا�������، . 1239، ص2، جا����Z�Hل ا����9����C، اHآ����ع. 599، ص، ا8ر�����C�...ا��V���<4 ا������5� - 1
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  حرف العين
  عبار

 .إذا سقط بغزارة وسالت مياهه في المسايل والوديـان        اسم يطلق على المطر     : }العبار{، و }العبار{
نـزول المطـر   ارتواء الـزرع عنـد   أن  (ويعني، )1(}ِقريةْ ِميةْ ِحمارعبار، ولَا   {: يقال في المثل  و

حمولـة مائـة    تقـدر ب  كبيرة  لو كانت كمية المياه     ، حتى    بغير ماء المطر   ريها أفضل من    ،بغزارة
وفي لهجات بعض مناطق اليمن     . صفة للمطر إذا بدأ ماؤه بالجريان     } ِمعِبر{كما تطلق لفظة    ). حمار

 على إحـدى قنـوات      ،)عبر (وفي بعضها تطلق لفظة   . )2(بالمعنى نفسه ) عبرة(، و )رعبا (تستعمل
قناة ري، مجـرى ميـاه      : "بمعنى) أعبار(، والجمع   )عبر(، و )عبر( وفي بعضها تستعمل     .)3(الري

 ر ب ع( و ،)ر ب ع( ورد االسم وفي النقوش السبئية     .)4("قطعة أرض زراعية  : "، وبمعنى "األمطار
: بمعنـى ) عبـر (وورد الفعل    ،"  أرض مدرجة للزراعة   أرض فالحة بجانب الوادي،   : "ى بمعن )ت

إذا سـال   : عِبر" و .)6("جريه:  الدمع ةُوعبر: "جاءالمعاجم العربية،   بعض  وفي  . )5("تجاوز أو تخطى  "
: أيمركب يعبـر بـك      : المعبر" : أيضاً ومما جاء  .)8("جرت عبرته : استعبر"و،  )7("دمعه من الحزن  

العين والباء والراء  ":ذكر ابن فارس أنو . )9("رجل عابر سبيل أي مار طريق"و، "يقطع بلداً إلى بلد  
عبـرت النهـر    ":  ومما جاء أيـضاً    . )10("أصل صحيح واحد يدل على النفوذ والمضي في الشيء        

وتـشترك   .)11("يداًالسحاب التي تسير سيراً شد    : العُبر"و،  "والطريق أعبره عبراً وعبوراً، إذا قطعته     
لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية قديماً وحديثاً في المعنـى الـدال علـى الـسير                  

   . بصورة عامةواالجتياز

  ِعبِره
 } ِيعِبر ،عبر{ ويستعمل الفعل  . لذلك ة المخصص المكاييلل الحبوب باستعمال    يكَهي عملية   : }الِعبِره{

واللفظـة  . }معبـور  {والمفعول،  }عبار {واسم الفاعل . د مقدار كميتها  دليح  كالها بالمكيال  :الحبوب

                                                 
1 - 9��a : �� ن أو ا����ان�+C8ا  E��'� �� *Oaأ *E� 9?BEا� .EK-9، و����9���� .9�� :9N�� .  
2 - Vاه��  .329، ص�;>9 و��ب، ���* ا
3 -   9���وة ا���K5� 9�<;� 177 .     ��� 9��5/�9 ا��از���9، ا�/��Y�، ص    .65 ص،ا���+�V<4�...  ،�5 ا����EKOت ا�Aرا�Zا�

 .135، صا�Z�Hل ا��9��4، اHد���
4  - Jemeinitische W×rter, AL-selwi, s, 146. 
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كما وردت اللفظة بـالمعنى     . )1(شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه         
عبر الشيء إذا   : وقيل": جاءالمعاجم العربية،   بعض   وفي   .)2(كتاب نور المعارف  نفسه عند صاحب    

كما يطلق  ،  )3( "نظر كم وزنها وما هي؟    : عبر المتاع والدراهم يعبرها   "و،  "يبالغ في وزنه أو كيله    لم  
مع   وغيرها من اللهجات اليمنية     لهجة منطقة الدراسة   وتشترك. )4()تعِْبير(على عملية وزن الدراهم     

على الكيل، وإن لم يكن بصورة واضحة، إذ المعنى في الفصحى            المعنى الدال     في العربية الفصحى 
   . يدل على الكيل بصورة خاصةاللهجات اليمنيةيدل على الوزن أكثر، بينما في 

  ِعبِدل
حبوب سوداء تخالط حبوب سنبلة الذرة في بعض األحيان، ويحدث ذلـك إذا لـم يقـم       : }الِعبـِدل {

   .، لتكون بذوراً للموسم الذي يليهلحصاد السابقاالمزارع بانتقاء أفضل الحبوب في موسم 

  ِلهعِبي
 الموازية للحاجز   تها الخارجية يحيط بقطعة األرض الزراعية من جه      غليظ،حاجز ترابي   : }ِلهالعِبي{

قطعـة  والغرض منه حمايـة تربـة   يتصف بالشدة والمتانة،   و،  »الحوف«المسمى  الترابي الداخلي   
 *.}فِله ِهي خَـو   الْحوفَ الْحوفْ، ما العِبي   {: يقال في المثل  و .لسيول بمياه ا  االنجراف من   األرض

 المعاجم   بعض  وفي .)5(االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه        واللفظة شائعة   
رجل عبل، إذا كان غليظاً، وكذلك كل غلـيظ مـن الـدواب،             "، و )6("الضخم: العبل ":جاءالعربية،  
وتـشترك   .)9("الغليظـة : العبيلة"و،  )8("أي غليظة : أكمة عبالء : يقال"و،  )7(" العبالة والعبولة  والمصدر

الغلظ في المعنى الدال على     بية الفصحى   لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية مع العر        
   . الزراعيةة األرضعالحاجز الترابي لقط من صفات إذ هي،  بصورة عامةوالشدة

  هِعبالَ
ـ     إلىحديد  من ال هو إضافة قطعة    : }العبال{ و ،}الِعبالَه{ بعض األدوات الزراعيـة     الجزء الحـد، ل

إعادتهـا إلـى     أو   ، وتقويتها  بغرض تدعيمها   ذلك، المعاول ونحو  وأ المحراث   ةالحديدية مثل حديد  
  على تطلق اللفظة وأحياناً  .  من جراء العمل   إذا تآكل الجزء الحد لمثل هذه األدوات      حجمها الطبيعي   
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 االستعمال  واللفظة شائعة  .وإن لم تضف إليها قطعة حديد     إعادة سن الجزء الحد لمثل هذه األدوات،        
بعـض   وفـي    .)2()ِعبلَة (:وفي بعضها يقال  ،  )1(في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه       

، "حديدة مصفحة ال عيـر لهـا      : عبلَةالم"، و )3("عبلت السهم جعلت فيه معبلة    ":  جاء المعاجم العربية، 
     .)4("ض النصل ويطَولمن النصال المعبلَّة وهو أن يعر"و

  عتَر
اللفظة و .وهو من غالل المناطق المرتفعة .)5((Pisum sativum) :واسمه العلمي ،الءالباز: }العتَر{

 وقد وردت اللفظة في قصيدة .)6(نفسهاالستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى شائعة 
كما هي شائعة االستعمال بالمعنى      .)8(أيضاَوردت عند الهمداني    كما  . )7(البحر النعامي بالمعنى نفسه   

ويبدو أن اللفظة بالمعنى المشار إليه مـن األلفـاظ الزراعيـة             .)9()الجعز(نفسه في اللغة الحبشية     
   .م انتقلت إلى بعض اللغات األخرى مثل الحبشيةالخاصة بأهل اليمن قديماً وحديثاً، وعنه

  عجوره
 ِمن َآِنس، ولَـا     ما ِرزِق ياِتي  {: يقال في المثل  و.  قصبة الذرة بنوعيها الرفيعة والشامية     :}العجوره{

مثـل اسـتحالة خـروج     ،  ان استحالة مجيء الخير من منطقة آنس       (ويعني،  )10(}عسْل ِمن عجوره  
االستعمال في لهجات بعض مناطق      واللفظة شائعة    .}عجور {واسم الجمع ). قصبة الذرة العسل من   

وفي ،  )12( بصورة خاصة  ة، وفي بعضها تطلق على قصب الذرة اليابس       )11(اليمن اليوم بالمعنى نفسه   
وقد وردت اللفظة عند صاحب كتاب نـور         .)13()ِمعجار( مكان بيع قصب الذرة      يطلق على بعضها  

: األعجـر : "جاءالمعاجم العربية، بعض   وفي   .ً)15()عجور(اسم الجمع   و،  )14(لمعنى نفسه المعارف با 
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كل عقدة في عصا "و، )1("العجر جمع عجرة، كل عقدة في خشبة وغيرها"و، "كل شيء ترى فيه عقداً
اء العين والجيم والـر   : "رس أن اذكر ابن ف  و. )2("فهي عجرة، والعصا عجراء، إذا كانت ذات عجر       

إذا كان العود كثيـر العقـد فهـو    "و، )3("أصل واحد صحيح يدل على تعقيد في الشيء ونتو والتواء         
وتشترك لهجـة   . )5("وقضيب ذو عجر كأنه من خيزران، أي ذو عقد        : "وجاء في اللسان   .)4("معجرم

بة الـذرة   على كل شيء فيه عقـد، ألن قـص  الدالمنطقة الدراسة مع العربية الفصحى في المعنى   
   .على قصبة الذرة دون غيرها) عجوره(إطالق لفظة بال أن اللهجة تنفرد إتحتوي على عقد، 

  نعِدي
ون قطعة أرض زراعية يشترك     من مالك   نهاية ملك كل شخص    يفصل بين الحد الذي    هو :}نالعِدي{

 واسم .رضاألة سطح قطع على   ة المتراص  الصغيرة األحجار من   خط في العادة    ويكون،  في ملكيتها 
 .)6(شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بـالمعنى نفـسه            واللفظة   .}ِعدون{الجمع  

من مجموعة قطع تشرف    خيرة  األالمتطرفة أو    رضاألقطعة   على )العدن(وفي بعضها تطلق لفظة     
 المعاجم  بعضوفي. )7()أعدان(على مساحات غير مزروعة أو مجرى ماء ونحو ذلك، وتجمع على 

يزاد في مؤخر   : الخُف يُعدن "، و )8("إذا قطع أسفله ثم خرز برقعة     : غَرب معدن : يقال: " جاء العربية،
: والعـدان : "ومما جاء أيـضاً   . )10("ل الدلو فرقعة في أس  : العدانة"و،  )9("الساق منه زيادة حتى يتسع    

وتشترك  .)11("عدان النهر، بفتح العين ضفته    "و،  "موضع كل ساحل، وقيل عدان البحر بالفتح، ساحله       
العالمة لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية مع العربية الفصحى في المعنى الدال على 

  . تنتهي فيها حدودهالذيية الشيء المميزة لنها

  عداِهي
  .اسم يطلق على نوع من أنواع الذرة الرفيعة: }عداِهيال{

  عروِرِيه
}ِرِيهعوبـصورة   –  في موسم الحصاد    بعد قطعها  –اسم يطلق على طريقة وضع قصب الذرة        : }ر

، وقطعة األرض الزراعية التي توضـع        األرض الزراعية   قطعة  سطح  على ،ةغير مرتب عشوائية  
                                                 

�اه��ي، ج - 1B222، ص1آ'�ب ا���4، ا�.  
  .519، ص1!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 2
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  .157، ص3ا��MOP، ا� t��Y، ج - 4
�اه��ي، ج - 5Bب، ا��  .2815، ص�31+�ن ا�4
  .244، ص�;>��L 9ن، ا����ري - 6
7 - �  .s� ،610ر��C�، ص...ا��V<4 ا��� :�5�5?
  .2162، ص32ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 8
  .2844، ص4�32�ب، ا� �5?�ر، ج�+�ن ا - 9
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في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم تطلق        و .}معروره{فيها قصب الذرة بهذه الصورة يطلق عليها        
  .)1(كل شيء يعمل بعشوائية وبدون ترتيب أو نظام :على) العرور(لفظة 

  ِمعراشَه.
 فـي   وضـعها بعد  المكان الذي توضع فيه قصب الذرة أو الحشائش أو أوراق الذرة            : }الِمعراشَه{

ألجل ذب أغصانها بطريقة معينة     شَ تُ  أن ، وذلك بعد  غالباً أشجار الطلح أو العلب      ويكون على  .حزم
علـى    أشجار الطلح  على وضعها:  حزم قصب الذرة   } ِيعرش ،عرش{ويستعمل الفعل . غرضهذا ال 
 ،)2("وعرش البيـت، سـقفه     ":المعاجم العربية، جاء  بعض  وفي  . }ِعراش{  والمصدر . عريش هيئة

ذا ، إ اعتَرش العنب " و ،)3("عرشت الكرم تَعريشاً وعرشته عرشاً، إذا جعلت تحته خشباً ليمتد عليها          "و
العرب تسمي المضاّل التي تسوى من جريد النخل ويطرح    "و: ومما جاء أيضاً  . )4("عال على الِعراش  

، )عرش(باستعمال الفعل   الدراسة  وتنفرد لهجة منطقة    . )5("عليها التُّمام عرشاً، والواحد منها عريش     
) العلـب (، و )الطَّلح(ر  للداللة على وضع حزم قصب الذرة وكذلك الحشائش على أشجا         ) ِمعراشة(و

  .  بصورة خاصة عريش كالسقفهيئةعلى 

  عِريم
التراب يوضع على سطح تربة قطعة أرض غيـر مـستوية           مغطى ب  حاجز من األحجار     :}العِريم{

 في الجزء المرتفع من قطعة األرض الزراعية حتى ال          المياهعمل على حجز    الغرض منه ال  السطح،  
 كما تطلق اللفظة على الحـاجز أو الجـدار   . في ريها فيحدث خلالً، منها يتسرب إلى الجزء األسفل   

. المبني من األحجار في أطراف قطعة أرض مزروعة، من أجل منع الحيوانات من الدخول إليهـا               
الحاجز الترابي البـارز علـى وجـه         " :واللفظة في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم تطلق على        

وفي  .)7(طرف قطعة األرض الزراعية     الحاجز الترابي في   على) عِرم (كما تطلق لفظة  ،  )6("األرض
: العِرمـة : " المعاجم العربية، جاء    بعض  وفي .)8(دس: ، بمعنى )م ر ع( النقوش السبئية وردت لفظة   

الـسكر والمـسناة، وهـو الـسد        : العِرِمه"و،  )9("سد يعترض به الوادي ليحبس الماء، والجمع عِرم       
العِرم األحباس تبنى : وقيل: "ومما جاء أيضاً .)11("الذي يمسك الماء: العِرم"و، )10("يعترض به الوادي

                                                 
1 -  ��وة ا���9�5 �� ا�Z�Hل ا��9��4، ��د���: �5?Z492، صا�.  
�اه��ي، ج - 2B249، ص1آ'�ب ا���4، ا�.  
  .35، ص2!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 3
  .1011، ص3ا�>�ه�ي، جا���Oح،  - 4
  .2882، ص�32+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 5
  .620، ص، ا8ر��C�...ا��V<4 ا���5� - 6
  .569، ص1، جا�Z�Hل ا����9�C، اHآ�ع - 7
�ون - 8Lن و��+'�  .19، صا��V<4 ا�+���، 
  .94، ص2!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 9

  .457، ص2ا��MOP، ا� t��Y، ج - 10
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العرم، مثل الجبل، يكون في الوادي والنهر يمنع   ":في بعض كتب اللغة جاء    و. )1(" أوساط األودية  يف
ِ%     {:  وفي التنزيل العزيز قال تعالى     .)2("الماء 
&T4َ �ْ�:ـ 
7َ&44Cِ 0ـ
O �
�7ْ
04>َMَ�bِ{)3(.   دأي سيل الس    ّد، وهـو الـس 

سد أو حاجز ترابي أو من األحجار، هـي         : بمعنى) عرم(، و )عريم(ويبدو أن . المعروف في مارب  
  .  إلى العربية الفصحى عنهمانتقلتمن ألفاظ الري الخاصة بأهل اليمن قديماً وحديثاً، ويرجح أنها 

  عِرن
  . الرفيعة الحمراءنوع من أنواع الذرةاسم يطلق على : }العِرن{

  عزل
جميع الماء على اقتالع ما زاد من أعواد نباتات الذرة بعد شهر من بذرها، حتى ال يتوزع : }العزل{

 اسـماً   ،}عزل{كما تطلق لفظة    . نتاجها إذا بقيت بدون اقتالع    إمما يؤدي إلى ضعفها وقلة       النباتات
.  النباتات المتجـاورة عـن بعـضها      باقالعالبدء  لمرحلة من مراحل نمو قصبة الذرة وهي مرحلة         

النقوش السبئية   وفي   .)4( نفسه بالمعنىواللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم          
 المعـاجم العربيـة،     بعض  وفي .)5("عزل، أقصى، أبعد   ":، بمعنى )ل ز عـ  ه(ورد الفعل المتعدي    

ومما جاء  .)7(" عن شيء أو موضع فقد عزلته عنه    كل شيء نحيته  "و،  )6("عزلت الشيء، نحيته  : "جاء
الزاء والالم أصل صحيح يـدل علـى        والعين  : "ذكر ابن فارس أن   و .)8("عزلَه، أي أفرزه  و": أيضاً

بمعنى ) عزل(في لهجة منطقة الدراسة قد جاءت من الفعل     ) العزل(ويبدو أن لفظة    . )9("تنحية وإمالة 
العربية الفصيحة، إال أن لهجة منطقة الدراسة وغيرها من لهجـات            كما هو شائع في   نحى أو أبعد    

  . اليمن اليوم تطلق اللفظة على إبعاد نباتات الذرة عن بعضها بصورة خاصة

  ِعزن
 والواحـدة   .األرض منانتزاعها  بعد   الذرة   أعقاب قصب  اسم يطلق على  : }العزاِوين{و،  }الِعزن،  {

التقط أعقاب قصب الذرة :  أي}ِيعِزن، عزن {ويستعمل الفعل. }ِعزوِانِِي{، و}ِعزِوِنه{ و ،}ِعزنَه{منها  
، }عزونَـه { ، والمصدر }ِمعزِون {واسم الفاعل  . بعد اقتالعها عند شق التربة بالمحراث      من األرض 

                                                 
  .2914، ص�32+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 1
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 وفـي   .)1(شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه         واللفظة  . }ِعزوان{و
   .)2(بالمعنى نفسه) عزمة (تستعمل لفظةها بعض

  ِعسواد
 . التي تظهر بين حبوب سـنبلة الـذرة        الحبة الفاسدة ذات اللون األسود    اسم يطلق على    : }الِعسواِد{

   .}عساِويد{والجمع 

  عشْبه
 من سنبلة   تظهر أكثر  وقد   ، غالباً سنبلة بدون حبوب تظهر إلى جانب سنبلة الذرة الرفيعة        : }العشْبه{

زع هذه السنابل في موسم قطع أوراق قصب الـذرة          ن، وغالباً ما ت   من هذا النوع في بعض األحيان     
 معتحصد  ، فتترك حتى    وأحياناُ تظهر حبوب على هذا النوع من السنابل       وتُستَعمل علفاً للحيوانات،    

ـ   و. رط األمطا و، خاصة في السنوات التي تتصف بكثرة سق        من السنابل  غيرها : ي المثـل  يقـال ف
 وفـي   ). قد تكون صالحة إذا ظهرت فيها الحبـوب         السنابل مثل هذه أن   (ويعني،  }الْعشْبه، ِتصلَح {

  وفي النقوش الـسبئية    .)3( بكسر العين بالمعنى نفسه    )ِعشْبة (:بعض مناطق اليمن اليوم يقال     لهجات
 القتبانيـة   ش النقـو  فـي  )ع ش ب  (  :وردت لفظة و،  )4(مرعى: بمعنى) ع ش ب ت   ( لفظة   وردت
   .)5(منتج، محاصيل: بمعنى

  ِعشِْتن
وفـي  . }ِعشِْتِنه{ و ،}ِعشِْتِني{ و ،}ِعشْتُوِن {واحدتهاالشعير،  وسنابل القمح   اسم يطلق على    : }الِعشِْتن{

 ويبدو أن اللفظـة     .)6("فرع صغير من السنبلة    ":لهجات بعض مناطق اليمن اليوم تطلق اللفظة على       
لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية، هي من األلفاظ الزراعية           بالمعنى المشار إليه في     

  .الخاصة بأهل اليمن

  ِعصِره
ع  م -المجموعة في موسم قطعها   -الواحدة من حزم الحشائش بعد لي كومات الحشائش         : }الِعصِره{

 ها لتصير حزمـاً    الرباط علي   بعد لي  طلق على النباتات   كما ت  . بضفائر الشعر  شبيهةبعضها لتصير   
لواها مـع   :  كومات الحشيش  }ِيعِصر،  عصر{ ويستعمل الفعل . }ِعصر{واسم الجمع    .بصورة عامة 

يقال و.  ثم جمع كل مجموعة ظفائر في حزمةفائرضجعلها بعضها باستعمال عود مخصص لذلك، و
                                                 

1 - Vاه��  .324، ص�;>9 و��ب، ���* ا
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اسم الفاعـل   و .*}ن يبان  ذَلِْحي لصاِحب الِجيد ِمن  ِيِحشْ من حشْ، ِوِيعِصر من عصر، وا      {: في المثل 
المستعملة اآللة  ، واسم   }عصره{، واسم المرة    }عصر{والمصدر  ،  }رهمعصو{، والحشائش   }عصار{

شائعة االستعمال في لهجات     واللفظة   .و عود خشبي طوله ذراع تقريباً      وه ،}معصِري{لهذا الغرض   
 ،)2(بضم العين وفتح الـراء ) العصرة (:بعضها يقالوفي ، )1(عنى نفسهمبعض مناطق اليمن اليوم بال  

ـ : ترصع{ كما يستعمل الفعل     .)3(بكسر العين وفتح الراء   ) الِعصرة(وفي بعضها    الـريح } رِصِتع :
 . التي يغلب عليها الدوران حول نفسها، وهي أكثر الرياح إثارة لألتربة           بدأت تهب، خصوصاً الريح   

لـواه،  :  الشيء بمعنى  )يعصر: عصر(من اليوم يشيع استعمال الفعل      وفي لهجات بعض مناطق الي    
على المغالبة باأليدي بـين إثنـين عنـد         ) المعاصرة(لواها، وتطلق لفظة    : فالن يد فالن  ) عصر(و

وفي بعـض    . )5("تصارع، تقاتل "بمعنى  ) ت ع ص ر   (وفي النقوش السبئية ورد الفعل      . )4(العراك
ريح تهب تثير الغبار فيرتفع     "و،  )6("الغبار الذي يستدير ويسطع   : صارواإلع: "المعاجم العربية، جاء  

وتشترك لهجة منطقة الدراسـة وغيرهـا مـن          .)8("العمائم: المعاصر" و ،)7("إلى السماء كأنه عمود   
 إال ان ما جاء .اللهجات اليمنية قديماً وحديثاً في المعنى الدال على لي الشيء وتدويره بصورة عامة    

للداللة على اللي والدوران يشيع استعماله في اللهجات اليمنية قديماً وحديثاً بداللة            ) صرع(من الفعل   
    .أكثر وضوحاً وأكثر اتساعاً

  عاِصر
 التي  اأكمامهوهي مرحلة ظهور     ،سنبلة الذرة اسم لمرحلة من مراحل نمو      : }عصاِري{و،  }عاِصر{

خََل الراِبع، اَستَر الزاِرع، بجمه ِوعصاِري، والْغَـرِب        لَا د {: يقال في المثل  و .اتتخلق السنبلة بداخله  
، وفـي   )9(عنى نفـسه  مشائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بال         واللفظة   *.}علَّاِني

 المعـاجم العربيـة،      بعض وفي .)11()عصر (أخرى، وفي   )10( بالمعنى نفسه  )عصور (:بعضها يقال 
   .)12("نبت أكمام سنبله: صر الزرعوع: "جاء
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  ِعصاِفِيه
الخريـف  فـي    ذلك    مثل ويحدثالمطر الغزير،    سقوط   تهب أثناء الريح الشديدة التي    : }الِعصاِفيه{

:  المعـاجم العربيـة، جـاء       بعض وفي .وهي شديدة الخطر على المزروعات خاصة الذرة      . غالباً
، )1("يوم عاصف، أي تعصف فيه الريح     "و،  "فأي اشتدت، وريح عاصف وعصو    : وعصفت الريح "
 وفي التنزيـل العزيـز قـال    .)2("الرياح التي تثير السحاب والورق، وعصف الزرع : المعِصفات"و


�(Vٍِ{: تعالىO bٍ4.
  F�ِ{)3( ، ذي ريح شديدة عاصفة قوية"أي")4(.   

  عصفَره
ثوري ر عند وضع النير على رقبتي       قطعة صغيرة من الخشب توضع أسفل عنق الثو       : }العصفَره{

 .ن من النير  يالغرض منها الجمع بين طرفي الحبلين المتدلي      و،   عند االبتداء بحراثة األرض    الحراثة
خشبة تجمع أطراف   : في الهودج : " بمعاٍن منها  )العصفور(المعاجم العربية وردت لفظة     بعض  وفي  

الخشبات التي في الرحل يـشَد بهـا        "و،  )6("الخشب الذي تشد به رؤوس األقتاب     "، و )5("خشبات فيها 
الجمع وتشترك لهجة منطقة الدراسة مع العربية الفصحى في المعنى الدال على             .)7("رؤوس األحناء 

    .  بصورة عامةببعضهابين األشياء وشدها 

  ِعفْروس
 نموه حتى ضرب من النجيل المضر بالمزروعات، ويطلق عليه هذا االسم عندما يزيد           :}الِعفْروس{

وفي . »ِطهِمه«نموه فيطلق عليه    مراحل  ما إذا كان في بداية      أ،  تظهر فيه سنبلة تشبه سنبلة الشعير     
    .)8( بالمعنى نفسه)عفْرسة (تستعمل لفظةلهجات بعض مناطق اليمن اليوم 

  ِعفِْره
 الزراعيـة فـي      قطعة األرض   تربة  البذور في  وضعاسم يطلق على عملية     : }العفُور{، و }الِعفِْره{

 وضـع  ويحدث مثل ذلك عندما يحل موعد        .رطبة وتربة األرض جافة غير      ،الموسم المحدد لذلك  
  يقال في المثل  و . موعد سقوطه  مرور يسقط بعد رغم     االبذور والمطر لم :}   ،فُـورع ِاتِْلـم   ـكبِور 

عـة األرض وإن     قط فال تتأخر عن طرحها في تربـة       البذور   طرحإذا حل موسم     (ويعني،  }رغَفُو
. قام بهـذا العمـل    } عفَر، ِيعِفر {: ويستعمل الفعل . ) اهللا تعالى بالمطر   ا، فعسى أن يغيثه   جافة تكان
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 :وفي بعضها يقـال ، )1(شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسهواللفظة  
 ع(النقوش السبئية ورد الفعل     وفي  . )3(يحرث: بمعنى) يعفر(، وفي أخرى يستعمل الفعل      )2()العفر(

وردت لفظـة   المعاجم العربيـة،    بعض   وفي   .)4("طرمطرح الحب قبل السقي أو ال     : " بمعنى )ر ف
 أول سـقية سـِقيها      :بمعنـى ) العفَر، والتَّعفيـر  : (كما وردت ألفاظ مثل   . )5( التراب :بمعنى) العفَر(

 أن مثل هذه السقية     هاجاء في بعض  وقد   )7("ةسقاهما أول سقي  : عفَر النخل والزرع   ":يقالو ،)6(الزرع
ويقال ألول سـقية يـسقاها      : "فقد جاء في بعضها   وضع البذور في تربة األرض،      بعد  ال تكون إال    

عفَر الناس يعفرون عفراً إذا سقوا الزرع       "و،  )9 ( أيضاً )التعفير(و،  )8("العفْر: الزرع بعد طرح الحب   
وفي اللغة العبريـة تـستعمل      .)10(يمانيةللزرع  عنى أول سقية     اللفظة بم  أنوجاء   ،  "بعد طرح الحب  

 .)11(ألقى التـراب، غطـى بـالطين   : ، بمعنى)ִעֵפר: (تراب، ويستعمل الفعل  : ، بمعنى )ָעָפר: (لفظة
الفصحى واللغة العبرية هو الداللة على التـراب بـصورة          ووالمعنى المشترك بين اللهجات اليمنية      

 وعـنهم  اليمن قديماً وحديثاً،     بأهلخاص    أنه من المرجح  الزراعي ف  خاصة، أما فيما يتعلق بالمعنى    
 وضع عن إلى السقاية بدالً     -كما جاء في المعاجم   –رغم تحول المعنى     ، إلى العربية الفصحى   انتقل

    .يؤيد ذلك ما جاء في بعض المعاجم أن اللفظة بمعنى أول سقية للزرع يمانية البذور،

  عِقيب
 أعقـاب   فـي تظهر مجدداً    التي   نباتات، وهو اسم يطلق على ال     }عِقيبه { واحدته جمعاسم  : }العِقيب{

 عنـد ال   وال يحدث مثل ذلـك إ      . بعد قطعها في موسم الحصاد     األرض في تربة    الباقيةقصب الذرة   
 بعـد   ىمرة أخـر  على المطر الذي يسقط     } ِمعقِّب{لفظة  طلق  تكما  .  أمطار في فصل الشتاء    سقوط

 تكـرر   :المطـر } عقَّب، ِيعقِّب  {ويستعمل الفعل .  صحو وجيزة  مدة بينهما   تفصلسقوط مطر قبله    
وفـي  ،  )12( شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن بالمعنى نفسه        ) العقيب(ولفظة   .سقوطه

 أو  ،بمعنـى أتـى بعـد     ) عقَب(ها يستعمل الفعل    ضوفي بع . )13( نفسه  بالمعنى )عقْب(: بعضها يقال 
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وفـي النقـوش     .)2("ورق الشجر األخضر يأتي بعد الورق اليابس      : العقْبة: " أن  نشوان ذكر و .)1(تلى
جـزء  ": ، بمعنى )ب ق ع(ت لفظة   ، كما ورد  "أضاف، زاد : "بمعنى،  )ب ق ع( ورد الفعل    السبئية

غزوة بعد غزوة، وسير بعد     : والتَّعِقيب: " بعض المعاجم العربية، جاء     وفي .)3("ملحق، جزء مالصق  
العـين والقـاف   : "ارس أنفذكر ابن و .)5("الذي يجيء مرة بعد أخرى   : المعِقب والمعقَّب "و،  )4("سير

تعاقب : التَّعاقُب: "ومما جاء أيضاً  . )6("والباء أصالن أحدهما يدل على تأخير شيء وإتيانه بعد غيره         
وفـي اللغـة     .)8("بهكل شيء جاء بعد شيء وخَلَفه، فهو عقْ       "و،  )7("إذا خلف أحدهما اآلخر   : الشيئين

وتشترك لهجة منطقة الدراسة وغيرها     . )9(تبع، تعقَّب، الحق  : ، بمعنى )ָעַקב: (العبرية يستعمل الفعل  
 في المعنى الدال على تـوالي        واللغة العبرية  من اللهجات اليمنية قديماً وحديثاً مع العربية الفصحى       

   .الشيء مرة بعد مرة

  عقَر
واللفظـة  . طع األراضي الزراعية المعتمدة في ريها على مياه األمطـار          ق  اسم يطلق على   :}العقَر{

) عقـر ( وقد وردت لفظة     .)10(شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه         
 كمـا  .)11(اسما لنوع من القمح المعتمد في ريه على مياه األمطار، عند صاحب كتاب نور المعارف     

بلغة بعـض  : العقَر: "وذكر نشوان أن. )12(ك األشرف الرسولي بالمعنى نفسه    وردت اللفظة عند المل   
وقد وردت اللفظـة بـصيغة الجمـع عنـد          . )13("األرض التي ال يسقيها إال ماء المطر      : أهل اليمن 

وفـي النقـوش    .)14("جائب اليمن أن أكثر زروعها أعقـار ومن ع ":الهمداني بالمعنى نفسه، إذ قال  
بـالمعنى  أن اللفظة   ومن الواضح   . )15("أرض يسقيها المطر  ": بمعنى )ر ق ع(السبئية وردت لفظة    

  . الخاصة بأهل اليمن قديما وحديثاًألفاظ الزراعةمن هي ، المشار إليه
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  عقْمه
اسم للواحد من الحواجز الترابية التي ينْشئها المزارعون في األخدود الـذي            : }المعقَم{، و }العقًمه{

 خـط محـراث  فـي كـل   إذ توضع  .أعواد قصب الذرةبين » شيالرقْ« مليةعند عالمحراث  يشقه  
وإثر وضع هذه الحواجز تتكون مـا بـين كـل           ،  }ِمعاِقم{، و }عقَم{واسم الجمع   . مجموعة حواجز 

أكبر كمية من مياه األمطار فـي        حجز   ، والغرض من ذلك،   »كُرفَه «حاجزين حفرة صغيرة تسمى   
كما  . الذرة بصورة أفضل    زرع  لالستفادة منه في سقي     مدة أطول  بين أعواد قصب الذرة   هذه الحفر   

 ،عقَّـم  {ويشيع استعمال الفعل  . تطلق اللفظة في بعض األحيان على الحفرة المتكونة بين الحاجزين         
، }ِمعقَّمه {والمفعول،  }ِمعقِّم { واسم الفاعل  .قصب الذرة  بين أعواد    انشأ حواجز ترابية  : ، بمعنى }ِيعقِّم

 الحـاجز مـن تـراب       وفي بعض لهجات مناطق اليمن اليوم تطلق اللفظة على         .}ِعقَّام {دروالمص
 :وفي بعضها يقال  ،  )1( الوديان إلىعمل على إدخال الكمية المطلوبة من مياه السيل          ي ،وجذوع أشجار 

المائية في   الحواجز   : على )ومقُالع(والجمع  ) العقْم (وفي بعضها تطلق لفظة   ،  )2( بالمعنى نفسه  )معقَم(
. )3(بمعنى السكر والحجز بصورة عامـة     ) العقْم( لفظة   تستعمل أخرىوفي  . الوديان ومجاري المياه  

 ألنها تحجز األتربة وكـذلك      في بعض لهجات اليمن اليوم على عتبة الباب       ) المعقَم(كما تطلق لفظة    
بعض أهل اليمن يسمي عتبـة  : " وذكر نشوان أن .)4(من الدخول إلى المنازل   وتمنعها   ،مياه األمطار 
  وفـي .)6("طنف مصرف ماء  : "بمعنى) م ق ع م( وفي النقوش السبئية وردت لفظة    . )5("الباب معقماً 

أن تحفر البئر، فإذا اقتربت     : قامِتاالع"و ،"رِحم معقُومة، أي مسدودة   "و:  المعاجم العربية، جاء   بعض
العِقيم من  " و ،)7("اء، فإن كان عذباً حفرت بقيتها     من الماء احتفرت بئراً صغيرة بقدر ما تجد طعم الم         

وتـشترك   .)10("الحاجز بين كل شيئين   : المعقم"و،  )9("السد: العقْم"و ،)8("ما أعقمتها فحفرتها  : األرض
   .صورة عامةالسد واالحتواء بالمعنى الدال على مع الفصحى في دراسة وغيرها منطقة اللهجة 

  عكْره
التي تحتاج إلى جهد    الصعبة    أو القطع الزراعية نفسها،     األماكن في القطع الزراعية،    من: }العكْره{

 شديدة الصالبة،   التربةأن تكون   : ومن تلك المصاعب  ،  كبيرين إلتمام أي عمل زراعي فيها     ووقت  
 صـاِبح الْعكْـره  {: يقال في المثـل و . بالزرع النجيل المضرأو تختلط باألحجار، أو يكثر فيها نمو 
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كما تطلـق   ،   بمعنى المشكلة  )العكرة(لفظة  وفي لهجات بعض مناطق اليمن اليوم تستعمل         *.}ِببكْره
   .)1(اق والصعب من كل شيء، على الشَّ)العِكر، والتَّعِكير(:  مثلألفاظ

  عكْم
ة خاصماء، أو حوض   صهريج   تصريف مياه     المؤقت لفتحة  ، وتطلق اللفظة على السد    السد: }العكْم{

إذا أراد المزارعون أن يمتلئ بالماء، فإذا ما امتأل         ويكون ذلك    ،»ماِجل«الذي يطلق عليه    الصهريج  
 حتى ينتهي، ثم يعيدون سد الفتحة مـرة         دادة ثم يسقون األراضي الزراعية القريبة منه      يفتحون الس 

ـ   تصريف ميـاه    فتحة ،} ِيعِكم ،عكَم{ ويستعمل الفعل    .أخرى حتى يمتلئ وهكذا     سـدها   :صهريجال
 .)2("د المحكم لآلنية ونحوهـا    الس" :في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم تطلق على       واللفظة  . بإحكام

ما عكَم، يعني أبا بكـر   ":وجاء في اللسان، )3("االنتظار: والعكْم"  :جاء المعاجم العربية،    بعض وفي
ما ": ومما جاء أيضاً،  "انتظر وال عدل  رضي اهللا عنه، حين عِرض عليه اإلسالم، أي ما تَحبس وما            

وتـشترك لهجـة منطقـة      . )4("رد: عِكم عن زيارتنا يعكَم أيضاً    "و ،  "عكَم عن شتمي، أي ما تأخر     
 واالنتظاراالنحباس  المنع و الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية مع الفصحى في المعنى الدال على            

 بـصورة   حبس الماء في صهريج وتـصريفه      على   لدالبالمعنى ا لكن اللهجة تنفرد     .عامةبصورة  
  .خاصة

  عِلب
الزراعية المستعملة في حساب المواقيت المتصلة      » معالمال« اسم يطلق على أحد    :}ِعِلب{ و ،}عِلب{

خـر  آمدته أربعة عشر يوما عند كثير من مزارعي المنطقة، كما يعـد             بالزراعة عند المزارعين،    
كمـا أن   . *}ما جحِر ِالَّا جحِر عِلب    {: يقال في المثل  و .»الجحر« الصحو التي تسمى     مدة» معالم«

 مواسم سقوط األمطار، لكنها ال تتصف باالنتظام فقد تـسقط فـي             أوقات تعد من    »المعلم« هذا   مدة
اية سق(، ويعني )5(}د ِشِرببه ِبعِلب، ِوالَّا ِفلَا ز   شَر{: يقال في المثل  و. وتمتنع في أخرى   بعض السنين 

أفضل للـزرع    ،إلى الماء  الحاجة   أشد  معلم علب، التي يكون فيها الزرع في       مدةواحدة للزرع في    
ضرره فـي  ت  مثلالمدةرر إذا انقطع بعد هذه     كما أنه لن يتض   ،  المدة بعد هذه    من نزوله ولو بغزارة   

ثـم  راث،  حم بـال   يشق المزارعون ما بين أعواد قصب الذرة        هذا المعلم  مدة أثناء   وفي).  علب مدة
 تربـة األرض لنـزول ميـاه        بغرض تهيئة  إلى أسفل سوق أعواد القصب،        التراب المثار  يجرفون

علـى   أعواد قصب الـذرة     التراب الذي يجرف إلى أسفل سوق      يساعداألمطار واالحتفاظ بها، كما     
ِلـب،  اكْـثَح ِبع  {: يقال في المثل  و .أمطار مواسم مقبلة  مقاومة الرياح الشديدة التي تصاحب سقوط       
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سارع إلى شق ما بين قصب الذرة في علب، سواء نزل مطر في (، ويعني }ِيشْرب ِولَّا ِفلَا زد ِشِرب  
ِاتِْلم {: يقال في المثلو.  بذور القمحوضع من مواسم يعد »المعلم« كما أن هذا ). أم الأثناء أيامههذه 

لتبدأ بالخروج مـن تحـت       علب،   معلمة في    بذور القمح في الترب    ضع(، ويعني   }عِلب، ِينْبتْ ِسهيل  
شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليـوم بـالمعنى           واللفظة   .) في معلم سهيل   التربة
 ثالثـة  مدته ويجعلونالخريف،  »معالم«أول  » علب«وعند مزارعي بعض المناطق يكون       .)1(نفسه

 فـي  »علب«أن مدة  وهناك من ذكر  .)2(ثني عشر يوما  ا له   يجعلونعشر يوما، وفي مناطق أخرى      
 وقد وردت اللفظة في     .)3( ثالثة عشر يوما، ابتداء من التاسع عشر من يوليو         كثير من مناطق اليمن   

، وتقابله منزلة الـذراع      الخريف )معالم(ثاني  ) العلب(أرجوزة العفاري بالمعنى نفسه، وقد ذكر أن        
  . )5(الخامس من يوليومن ابتداء  ة عشرثالثأيامه ال ، وقد حدد محقق األرجوزة)4(عند الفلكيين

  علْج
واللفظـة  .  ونحو ذلك والمجارف،المعاول:  الذراع الخشبية لبعض األدوات الزراعية، مثل :}العلْج{

     .)6(شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه

  معاِلم
عالمـات  لتحديـد      المزارعون   يتخذها نجومهي  و ،}معلَم{، و }ِمعِلِمه{ اسم جمع مفردها  : }المعاِلم{

،  الرئيس أثناء الموسم الزراعي   مواعيد األعمال التي يقومون بها        مواسمهم الزراعية، وكذا   مواقيت
ها ، اُما المعاِلم لَ   الدهر كُلِّه منَاِبتْ  {: يقال في المثل  و .وأفولهاطلوعها   المواعيد الدقيقة ل   باالعتماد على 

 ثمار الزرع ال تصلح إال  األرض ونمو الزرع، لكنلبذرأن جميع األوقات صالحة (، ويعني }قَاتاَو
ويقتـصر   ).عتمد في تحديده على المعـالم      الذي ي   المحدد موعده في    أي محصول  وضع بذور عند  

 فـي   زمنية في السنة الزراعيـة    مدة عند حساب أهم     ،هذه النجوم استعمال   مزارعو منطقة الدراسة  
 -ئيسالمحـصول الـر   –بذور الذرة الرفيعـة     موعد وضع   بداية  التي تمتد من     المدة وهينظرهم،  

  فيها أهم المواسـم الزراعيـة،      تمر التي   المدةوهي   حصادها،   حتى موعد  ،وغيرها من المحاصيل  
  أي ،ارتفاعـاً ل  في المناطق األق   »نيسان«أوائل  ، في المناطق المرتفعة، و    »آذار« أواخر   وتبدأ من 

 .نوفمبر الذي ينتهي فيـه موسـم الحـصاد        حتى  وتستمر   أنها تبدأ من أوائل أبريل بصورة عامة،      
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الكُثـب، الـسلماني،    «: مزارعي منطقة الدراسة هو   أغلب  واسماء هذه النجوم بحسب ترتيبها عند       
ـ ،  »الشروق، الثور، الظلم، علب، سهيل، الخريف، الخامس، السادس، السابع         الظلـم  «ويحسبون ل

، لخريـف ا« ، باستثناء منذ طلوعه حتى أفوله   أربعة عشر يوماً     كل منها    زمن ويحسبون،  »نمعلمي
الذي يحسب  » الظلم« كذلك    والثاني خمسة عشر يوماً،    يوماً،، إذ يحسبون لألول أربعين      »والخامس

تفاوت في حساب أيـام  وهذا الحساب غير مطرد، إذ هناك  .وبالتالي فزمنه زمن معلمين  » معلمين«
عنـد   الخريفكما أن   ،  كما ال تطرد األسماء   بين مزارعي المنطقة من مكان إلى آخر،        » علمم«كل  

ـ   زمنية تقدر بشهرين،   مدةعلى  عي، بل   ازر» معلم«بعضهم ال يطلق على      وتنتهي » سهيل«تبدأ ب
-عدد أيامهما   » معلمان« عندهم   و، وه »الروابع« يطلق عليه    »سهيل«وما بعد   . »الخامس«بنهاية  

واللفظة شـائعة االسـتعمال فـي        . يوماً أربعين يوماً، وعند آخرين     وعشرين ثمانية   -معند بعضه 
 الزراعـة عنـد   )معـالم (أن  بعـضهم وقد ذكر  .)1( بالمعنى نفسه اليوم لهجات بعض مناطق اليمن   

وقد وضع العنسي مخططاً سـماه      . )2(وم منازل القمر عند علماء الفلك     ، هي نج   اليمنيين المزارعين
الزراعة، مـن منـازل     ) معالم(وضح من خالله ما يقابل      ،  )انات ونجوم معالم الزراعة    القر دائرة(

فـي  و .)3( من علماء الفلك والمـزارعين      عند كلٍّ  ، بين الحسابين  الزمنيالفارق  ، مع توضيح    القمر
: والعلَم: "جاء المعاجم العربية،     بعض  وفي .)4( عالمة :بمعنى) ع ل م  (النقوش السبئية وردت لفظة     

معاِلم الدين دالئله، وكذلك معـالم الطريـق،        "، و )5("ينصب في الطريق ليكون عالمة يهتدى بها      ما  
وتشترك لهجة منطقة الدراسة وغيرها      .)7("األثر يستدل به علي الطريق    : المعلَم" و ،)6("والواحد معلم 

مـة أو أثـر     من اللهجات اليمنية مع العربية الفصحى في المعنى الدال على ما يستدل به مـن عال               
لكن يبدو أن استعمالها بالمعنى الشائع في لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات             . بصورة عامة 

   .اليمنية، هو مما انفرد أهل اليمن باستعماله استعماالً يتناسب والبيئة الزراعية اليمنية بصورة خاصة

  عولَم
العدس والفـول والجلبـان واللوبيـاء       : ل ثمار بعض المحاصيل مث    أكماماسم يطلق على    : }العولَم{

        .عند بداية تكون الحبوب فيهاونحوها، 
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  علَّان
  سـبتمبر،   شـهر  ويحل موعده في أثناء    ، بصورة تقريبية   شهر كامل  مدتهموسم زراعي   : }العلَّان{

 ،»الحـشِِيش ، و رفالـشَّ  «موسماتخلله  كما ي *}يا عسكَر الصيفْ، يا غَِريِب علَّان     {: ويقال في المثل  
ثمـار  وفي هذا الموسم تبـدأ       .»الخامس، والسادس، والسابع  «: هيأيضاً،   زراعية   »معالم« وثالثة

 رغم عدم اكتمـال نـضجها        منها بعض األطعمة صنع  ب يبدأ المزارعون    ، لذا بإدراكها المزروعات
: يقال في المثل  و. هاإدراك بدايةعند  سنبلة الذرة   ثمار  على  } عالّن{ كما تطلق لفظة     .بصورة نهائية 

أن أفضل وقت  (ويعني، )1(} ِوعلَّانن، صاِبي، ِوالِزم،  ِوِعشِْريِف ماِلي، في شَهِر واِحد       اطُو ِخياِر ما {
ألن الثمـار فـي هـذه        ، من شهور القران   في شهر واحد وعشرين    لزيارة زرع الذرة في الحقول    

واللفظـة شـائعة     ).بصالحها أو فـسادها    التنبؤيها  يستطيع المزارع ف  مرحلة    قد وصلت  المرحلة
 وقد وردت اللفظة بالمعنى نفسه في .)2(االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالعمنى نفسه

 في قصيدة البحـر   يقابل شهر أيلول لشهر حميري ا اسم ) عالن ذو(وردت  كما  . )3(أرجوزة العفاري 
 .)5("فصل ماطر من فصول الـسنة      ": بمعنى )ن ل ع( لفظةوفي النقوش السبئية وردت      .)4(النعامي

 ويبـدو أن لفظـة      .)6(اليمنية القديمة يقابل شـهر سـبتمبر       ألحد الشهور    اًاسم) ذ ع ل ن   (وردت  و
بالمعنى المشار إليه في لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية، هو من األلفاظ              ) العالن(

  .ماً وحديثاًالزراعية الخاصة بأهل اليمن قدي

  ِعمِده
 جـراء  ، رقبة الثورعلىمكان وضع النير ينشأ في  الحراثة، وهو ورم ثورداء يصيب   : }الِعمـِده {

وبعير معمود وهو داء يأخذ فـي        ": المعاجم العربية، جاء    بعض  وفي .في هذا المكان  احتكاك النير   
ل غاربه وسنامه حتى يتوخض لحمـه، أي        عض الحم وعِمد سنام البعير يعمد عمداً، إذا       "،  )7("السنام

تشترك لهجة منطقة الدراسة مـع      و .)8("يتكسر ويتفسخ، فإذا قاح الموضع فهي العمدة، والبِعير عِمد        
اللهجـة  إال أن   .  بـصورة عامـة    الداء الذي يصيب السنام   المعنى الدال على    العربية الفصحى في    

   .غيرهسنام الثور دون الذي يصيب تقتصر على الداء 
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  عمه
، وردت ألفاظ    المعاجم العربية   بعض  وفي .افة حتى يحجب الرؤية   كثالذي ينتشر ب  الضباب  : }العمه{

الـسحاب الكثيـف    " و ،)1(السحاب بـصورة عامـة    :  منها بمعاِن) ، والعماء اءمالعماية، والع : (مثل
السحاب " :كما قيل أنه  . )4("بالهو شبه الدخان يركب رؤس الج     : "جاء أيضاًً و .)3(الرقيقو،  )2("المطبق
بمعنـى الـسحاب،    : العماء: جاء في بعض كتب اللغة    و. )5("الغيم الكثيف الممطر  " :قيلو،  "المرتفع

   .)6(وكذلك الرقيق من السحاب

  عنَاِون
، حراثتهـا  بعـد في قطعة األرض الزراعيـة     التي تبقى بدون شق بالمحراث       المواضع: }العنَاِون{

ـ     خطين   بين كل    ضعالمواوتكون هذه    د متجاورين شقهما المحراث، وهذه األماكن تشق من جديد بع
أعاد شق األماكن التي لم     :  بمعنى } ِيعنِْون ،عنْون {ويستعمل الفعل  .انتهاء المرحلة األولى من الشق    

، }ِمعنْونَـه  {واألرض،  }ِمعنْـِون  {واسـم الفاعـل   ،  األولى الشق    مرحلة يصلها حديد المحراث في   
  .  }ِعنْوان{مصدروال

  معود
خطا محراث يشقهما المزارع في طرفي قطعة األرض الزراعية بعد أن ينتهي من شق               : }المعود{

 مثـل   .والغرض منهما الوصول إلى البقع التي لم تحرث في األطـراف          كل أجزاء قطعة األرض،     
ساقية مـاء إلـى بعـض    خط أنجز شقه، كما يكون بمثابة مكان وقوف ثور الحراثة عند نهاية كل       

  *.}ِر ِمن سبعه اَقْسَامِنه، اَخَيمعود ِبِجرِبه سِمي{: يقال في المثلو. أجزاء قطعة األرض الزراعية

  عوِسي
، ويمتنـع    عندما يكون لزجاً مشبعاً بالماء     طين قطعة األرض الزراعية    اسم يطلق على     :}العوِسي{

   .ذا كان الطين في هذه الحالة شق األرض أو بذرها إ عنالمزارعون

  عام
كمـا   .ئتـة اإذا أرادوا السنة الف   } العام{، أو   }سنة عام {: ، يقال ة الفائت السنةاسم يطلق على    : }العام{

: يقال في المثل  و .}عاِمي {حب: فيقالتنسب إليه حبوب الغالل التي أتى عليها عام منذ أن حصدت            
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}     اِميالع باْهللا لَلْح يى ِيدمشائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق الـيمن         واللفظة   *.}ِمكْتَاَل اع
  بعـض   وفـي  .)2(سـنة :  بمعنى )م و ع(وفي النقوش السبئية وردت لفظة      . )1(عنى نفسه ماليوم بال 

أي يابس أتى عليه    : نبت عامي "، و )3("أتى عليه عام  : ورسم عاِمي أو حولي   : "جاءالمعاجم العربية،   
نسبة ما  رك لهجة منقطة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية مع العربية الفصحى في             وتشت .)4("عام

  . الفائتةتأتي بمعنى السنة) العام(أن لفظة أتى عليه عام، لكن لم تذكر المعاجم 

  نَهمعو
التعاون والمساعدة بين المزارعين في بعض األعمال الزراعية التي تحتـاج         : }العانَه{، و }نَهالمعو{

 بضم  )المعونَة( لفظة   و. »الفَِقيح، الحِشيش، الشَّرف، الصراب   «:  تأديتها، مثل  عندإلى جهد جماعي    
 ، كـذلك لفظـة    )5(االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليـوم بـالمعنى نفـسه            شائعة   العين،

 عـ  ه ي(و،  )ن عـ  ه: (وفي النقوش السبئية وردت بعض األفعال المزيدة بالهاء مثل        . )6()العانَة(
عـون،  :  بمعنـى  )ت ن ع ا( وردت لفظة    ا كم .أعان، ساعد : بمعاِن منها ،  )ن ن عـ  ه ي( و ،)ن

عـون  "، و )8("كل شيء استعنت به أو أعانك فهو عونك       : "جاءالمعاجم العربية،   بعض   وفي   .)7(إعانة
ما عنـدك   : ، يقال اإلعانة: المعونة"و،  )9("اسم اشتقاقه من استعنت به فهو لي عون، والجمع أعوان         

   .)11(أي أعانه: عاونه على أمره: المعاونة"و، )10("معونَة، وال معانة وال عون

  معين
 البئـر إال أنهـا ليـست        يبنى عليها فتصير مثل   ف ، الغور عميقةغالباً ما تكون    عين ماء   : }المعين{

فظة شائعة االستعمال في لهجات والل. البئركما في  وال ينزع ماؤها  ،نزل إليها لجلب الماء   ، وي هبعمق
، )ت ن ي ع م(وفي النقـوش الـسبئية وردت لفظـة         ،  )12( نفسه ىبعض مناطق اليمن اليوم بالمعن    

   .)14(مياه، ينابيع: بمعنى) م ع ي ن ت(وفي اآلرامية ترد لفظة  .)13("عين، نبع، ينبوع: "بمعنى
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  حرف الغين
  غَبش

. يـدر  مخلفات الحصاد في الب     التي تختلط بها   الحبوب :المليء بالشوائب من الحبوب، أي    : }الغَبش{
 خلط جيـده    :للحبو. الخلط  : بمعنى} الغَبش( تستعمل لفظة وفي لهجات بعض مناطق اليمن اليوم       

    .)1(برديئه

  غُبِري
  . أنواع الذرة الرفيعةاسم يطلق على نوع من : }غُبِري{

  غَِرب
لَـا دخَـَل    {: يقال في المثـل   و. الرفيعة، حبوبها حمراء  نوع من أنواع الذرة     : }الغَِرِبه{، و }الغَِرب{

واللفظة شائعة في لهجات بعض مناطق      *. }الراِبع، اَستَر الزاِرع، بجمه ِوعصاِري، والْغَِرب علَّاِني      
نى نفسه وقد وردت اللفظة بالمع. )3(في بعضها) غُربه، وُأربه(، كما تلفظ )2(اليمن اليوم بالمعنى نفسه

  .  )4(عند الملك األشرف الرسولي

  غُراب
هي قطعة حديدية صغيرة مسطحة فيها عدة ثقوب ومعقوفة من أحد طرفيها، والغـرض              : }الغُراب{

واللفظـة شـائعة     .بعـضها ب أجزاء المحراث التي تخترقها، من خالل ضـمها          بعضمنها تثبيت   
  . )5(نفسهاالستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى 

  غُراب
 : المعاجم العربية، جاء    بعض  وفي .ين من جهتيه   الحد اسم يطلق على المعول الكبير ذي     : }الغُراب{
"     هد6("وغراب كل شيء ح( ها  "، وغُراب الفأس، حد")به "و،  )7ب والغَرة، ويقال لحد السيف    : الغَرالِحد

ما فيه جزء حد، المعنى الدال على في  الفصحى العربيةمع  لهجة منطقة الدراسة وتشترك. )8("غَرب
، بينما   بجميع أجزائها  ولا المع  هذا النوع من   على) غراب(لفظة  طلق  تُلهجة منطقة الدراسة    إال أن   

  .العربية الفصحى تقتصر على الجزء الحد من الشيء
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  ِغراره
. }غَراِيـر {واسم الجمـع    . ها ونحو ستعمل لحفظ الحبوب   كيس يصنع من الجلد غالباً، ي      :}الِغراره{

وقد وردت صـيغة    . )1(شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه         واللفظة  
:  المعاجم العربية، جـاء     بعض  وفي .)2(الملك األشرف الرسولي  بالمعنى نفسه عند    ) غراير(الجمع  

. )5("واحدة الغرائر التي للتبن   : الِغرارة"، و )4("الجوالق واحدة الغرائر  : الِغرارة"و،  )3("وعاء: والِغرارة"
    .   )6(معربةوجاء في بعضها أنها 

  غَرس
من {: يقال في المثل  . ، زرعها بأي صنف من المحاصيل      األرض قطعة  المزارع :} ِيغِْرس ،غَرس{

  غَر ،لَِقي ِقي شَِقيحو ل جيـدة   أرضه، يحصل على غال   من عمل بجد في زراعة      أن   (ويعني،  )7(}س
يطلـق   كما   ). حبوب البذار في الموسم التالي، إلى جانب طعامه        ووفيرة، وبذلك يستطيع أن يضمن    

ما حد ِيصِبر لَا    {: يقال في المثل  . الفعل على زراعة أي نوع من النباتات أو األشجار بصورة عامة          
ى يحل يوم العيد، ثم يقـوم بزراعـة          حت يتأخرال يوجد من     (ويعني،  )8(}يوم الِْعيد، ِوِيغْرس حباقَه   

 واسـم الفاعـل    .) في يوم العيد   الستعمالها التي يفترض أن تزرع قبل ذلك        نباتات العطرية بعض ال 
شـائعة االسـتعمال   ) الغَرس(لفظة و. }غَرس{، والمصدر    لألرض }مغْروسه {والمفعول،  }غَاِرِسي{

 المعاجم العربيـة،     بعض  وفي .)9(عنى نفسه بالمعنى نفسه في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالم        
كل ما غرسته مـن شـجرة أو      : الغَرس" و .)10("الشجر الذي يغرس، وجمعه أغراس    : الغَرس: "جاء

الـشجر الـذي    : الغَـرس "و،  )12("وقت الغرس : الِغراس أيضاً "و ،)11(" وِغراس نخلة والجمع أغراس  
   .)13("يغرس

  ِغلِّه
على ما يحصل كما تطلق .  من محاصيل زراعية في نهاية الموسمما يحصل عليه المزارع: }هالِغلِّ{

االستعمال في لهجـات    واللفظة شائعة   . في نهاية الموسم  عليه مالك أرض مؤجرة ألحد المزارعين       
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 تطلق اللفظة على المزروعات وهي لمـا        بعضها، وفي   )1( مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه     عدد من 
: الغَلَّـة : "، جـاء   المعـاجم العربيـة     بعض  وفي .)2(ت الحصاد زارع حتى وق  في الم مزروعة  تزل  
الـدخل  "و،  )4("الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن واإلجارة والنتاج ونحو ذلك          "و،  )3("الدخل

وتشترك لهجة منطقة الدراسة    . )5("من كراء دار، وأجر غالم، وفائدة أرض، وأغلت الضيعة أعطتها         
 الدخل بصورة عامة، إال أن اللهجة تقتصر على دخـل           عنى الدال على  المفي  الفصحى  مع العربية   

    .األرض الزراعية ال غير

  مغِْمد
 بـصورة    درس الحبوب في البيدر بواسطة الثيـران       الذي يستعمله المزارعون عند   النير  : }المغِْمد{

 »المجر« قطعة الحجر التي تسمى وتوصل إليها  قطعة خشبية توضع على رقبة الثور، ، وهو خاصة
    .الذي تجره الثيران أثناء عرك المحاصيل بواسطة حبل مثبت على عروة قطعة الحجر

  غَوبه
ونحـو  أو حيوان، أو إنسان،     أو شجرة   مثل جبل   -ا  ب جسم م  جالذي يتكون إثر ح    الظل   :}الغَوبه{

مل عاليوم تستوفي لهجات بعض مناطق اليمن .  الظله عن المكان الذي يكون في أشعة الشمس-ذلك
الجو عندما تحجـب  : "على) الغوبة(، وفي بعضها تطلق لفظة )6( بالمعنى نفسه ، بالميم )غَومه(لفظة  

  .)8(غام، لبد بالغيوم، عتَّم: ، بمعنى)ַהִעיב: (وفي اللغة العبرية يستعمل الفعل .)7("السحاب الشمس

  غَواث
تعينهم  لكي   ،ضحى في أماكن أعمالهم الزراعية    وجبة خفيفة يتناولها المزارعون وقت ال     : }الغَواث{

المعـاجم  بعـض    وفي   . بعد صالة الظهر    موعد وجبة الغداء    يحين  حتى في العمل  االستمرار   على
 والواو والثاء كلمة واحدة، وهو الغوث من اإلغاثة وهو اإلعانة           الغين: "ذكر ابن فارس أن    ،العربية

علـى  للداللـة   في لهجة منطقة الدراسة،     ) الغواث(ة  ويقتصر استعمال لفظ   .)9("والنصرة عند الشدة  
      . أثناء العمل بالجوعاالستعانة بوجبة خفيفة وقت الضحى، عند الشعور
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  غَيل
  كما تطلق اللفظـة علـى       .}ِغيول{الجمع  واسم  .  على سطح األرض   ينبوع الماء الجاري  : }الغَيل{

شائعة االستعمال في لهجات  واللفظة  .  الينابيع قطع األراضي الزراعية أو الغالل التي تسقى من هذه        
 وقد وردت اللفظة بالمعنى نفسه عند الملـك األشـرف           .)1(بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه     

كمـا وردت   . )3("الماء الجاري من العيون على وجه األرض      : الغَيل: "وذكر نشوان أن  . )2(الرسولي
مجـرى مـاء،    : " بمعنى )ل ي غ( السبئية وردت لفظة     وفي النقوش  .)4(عند الهمداني بالمعنى نفسه   

 الغَيل الماء الجاري بين الحجارة في بطن واٍد وغيـره،         : "المعاجم العربية، جاء  بعض  وفي  . )5("قناة
ما جرى من الميـاه فـي األنهـار         "و،  )7("والماء الذي يجري على وجه األرض     ،  )6("والجمع أغيال 

لفظـة  ويبـدو أن     .)9("الماء يجري على وجـه األرض      ":ةوجاء في بعض كتب اللغ     ،  )8("والسواقي
، هي من ألفـاظ      وغيرها من اللهجات اليمنية    بالمعنى المشار إليه في لهجة منطقة الدراسة      ) الغيل(

  .خاصة بأهل اليمن قديماً وحديثاً، وعنهم انتقلت إلى العربية الفصحىالزراعة والراي ال

  ف الفاءحر
  ِفتَاقَه

وحديـد  حديدة المحـراث    :  األدوات الزراعية مثل   لحديد بعض السن والتقويم   : }فَتْقال{و،  }الِفتَاقَه{
  الزراعيةحديد بعض األدوات سن : بمعنى} ِيفْتُق،فَتَق{ويستعمل الفعل .  عند الحدادالمعاول ونحوها

فْتُوق{واسم المفعول   . مهاوقوالـيمن    مناطق بعضلهجات  في  شائعة االستعمال   ) الفتق(لفظة  و. }م 
  بعـض  وفـي . )11(وفي بعضها ال يكون هذا العمل إال بالطرق دون غيره          .)10(اليوم بالمعنى نفسه  

، ،  )13("ونصل فتيق، إذا كان حاداً    " ،)12("أي حديدهما : نصل فَِتيق الشفرتين  "و: المعاجم العربية، جاء  
   .)14("الحداد: والفَيتَق الياء زائدة، قالوا: "ومما جاء أيضاً
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  رفَِجي
 –لقطعة أرض زراعية أو الترابي الحاجز الحجري جزء من السيل في ماء حدثه  يانهيار :}رلفَِجيا{

 المـزارع   }فَجـر، ِيفِْجـر    { كما يستعمل الفعل   .  في مواسم سقوط األمطار     -في المدرجات خاصة  
ـ مـن أجـل      ليخرج الماء من خاللها،       تصريف المياه فيه،   فتحةأزال سدادة   صهريج الماء،    ي قْس

ل في لهجات بعض مناطق الـيمن       ا شائعة االستعم  )الفجير (ولفظة .القريبة منه ألراضي الزراعية   ا
، وفـي   )3()فَجـرة (، وفي بعضها    )2( بالمعنى نفسه  )مفْجر (:وفي بعضها يقال  ،  )1(اليوم بالمعنى نفسه  

 ج ف( :مثلوفي النقوش السبئية وردت ألفاظ       .)4(الماء، بمعنى خرج  ) افتجر (يستعمل الفعل بعضها  
: والفَجـر : " المعاجم العربية، جـاء     بعض  وفي .)5("حفرة، أخدود : " بمعنى )ت ر ج ف م( و ،)ت ر

انفجر الماء وغيره انفجاراً، إذا انبعث "و، )6("الموضع الذي ينفجر منه الماء: تفجيرك المياه، والمفجر
الفاء والجيم والراء أصـل     : "ارس أن ذكر ابن ف  و . )8("موضع تفتح الماء  : الفُجرة بالضم "و،  )7("سائالً

  .)10("هت الماء فجراً، أي بجستفجر" :أيضاًفي بعضها ومما جاء . )9("واحد، وهو التفتح في الشيء

  خَطمفْ
إثارة تربة األرض   : مثل المعول الصغير، ويستعمل في بعض األعمال الزراعية الخفيفة       : }المفْخَط{

 موسمالنباتات الذرة المتجاورة في الزائد من اقتالع  ، أورع الحشائش المضرة بالزالزراعية القتالع
 وفي لهجات   . من األعمال التي ال تحتاج إلى معاول كبيرة في إتمامها          ، ونحو ذلك  »العزل «المسمى

  .)11( الخدش بالظفر ونحوه:بعض مناطق اليمن اليوم تطلق اللفظة على

  فَرد
 ثـورين   عنواحد بدالً   بثور   المزارع   يكتفيعندما  وذلك   الواحد من ثوري الحراثة،      ثورال: }الفَرد{

:  المعاجم العربيـة، جـاء      بعض  وفي .»الضمد«نقيض  ة، وهو   األرض الزراعي قطعة  حراثة   عند
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" 1("الثور: دالفَاِرد والفَر( وفَريد، كله بمعنى منفـرد        "، و ،دوفَر ،د، وفارد، وفَِردثور فَر")الفـارد  "و ،)2
    .)4(" فرداًأي جعله: أفرده"و، )3("لمنفردوالفَرد، الثور ا

  الِفراد
قتلع األعواد الـضعيفة    وفي العادة تُ   ،التي تنمو متجاورة   أعواد قصب الذرة     بعضاقتالع  : }الِفراد{

، بين كل عـود وآخـر      ترك مسافة فاصلة    ويحرص المزارع أثناء هذا العمل على       ترك القوية،   وتُ
: المعاجم العربيـة، جـاء    بعض  وفي   .اجته من الماء أثناء النمو    لك من أجل أن يأخذ كل عود ح       وذ

الفاء والراء والدال أصل صحيح     : "ذكر ابن فارس أن   و. )6("عزلته: أفردته"و،  )5("الفَرد ما كان وحده   "
 مأخوذة في لهجة منطقة الدراسة      المشار إليه بالمعنى  ) الفراد(ح أن لفظة    والمرج .)7(يدل على وحدة  

 ألن عود القصب بعد عزل ما بجواره        عربيتنا الفصيحة، في  الشائع   ،بمعنى عزل ) فردأ(من الفعل   
   .من أعواد يصبح منفرداً

  مفِْرس
 من أجل االعتاء بهـا،  وتقليبهاثارة تربة األرض الزراعية إفي المعول الذي يستعمل  : }المفْـِرس {

 يستطيع أن يدخلها المحـراث،      وأحياناً من أجل وضع البذور في القطع الزراعية الصغيرة التي ال          
االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بـالمعنى          واللفظة شائعة    . وغير ذلك من األعمال   

   .)9(، بالمعنى نفسهبضم الميم) المفْرس (:وفي بعضها يقال، )8(نفسه

  فَراق
 عند  »الحلْي«ى  سمالتي ت  شبة المحراث معترضة على أعلى خ    توضع   من الخشب قطعة  : }الفَراق{

وصل أجزاء المحراث السفلى بالنير بواسـطة       ، والغرض منها    حراثة األرض لاستعمال ثور واحد    
واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعـض       . حبلين يمتدان من طرفيها عن جانبي الثور إلى النير        

   .)10(مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه
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  فَِريقَه
يستعملها المزارعون في ضرب سنابل الذرة في البيدر في  عصا صغيرة لى يطلق ع  اسم: }الفَِريِقه{

 عنـد عن الخروج من السنابل  موسم الحصاد للمرة الثانية، من أجل فصل ما استعصى من الحبوب     
وكـل  ":  المعاجم العربية، جاء    بعض وفي . أكبر حجماً  عصا األولى باستعمال    المرحلةضربها في   

الفاء والرء والقاف أصل صحيح يـدل       : " أن وذكر ابن فارس  . )1("رقتهماشيئين فصلت بينهما، فقد فَ    
فرق بينهما فرقاً   "و،  )3("الفَرق بين الشيئين، نقيض الجمع بينهما     "و . )2("على تمييز وتزييل بين شيئين    

 بالمعنى المـشار إليـه      في لهجة منطقة الدراسة   ) الفريقه(يبدو أن لفظة    و. )4("وفُرقاناً بالضم، فصل  
 هو فصل   ابمعنى فصل، في العربية الفصحى، ألن الغرض من هذه العص         ) فرق( من الفعل    أخوذةم

    .السنابلالحبوب عن 

  فَصل
 عـن   سنابل الخالية من الحبوب، ونحو ذلك،     الأو  القش،  : إبعاد مخلفات الحصاد مثل   هو  : }الفَصل{

ذات الـسوق   جار الـشوكية    من األش يتخذها المزارعون   مكنسة   من خالل كنسها باستعمال      الحبوب
 ويبدو أن اللفظة    .أبعد مخلفات الحصاد عن الحبوب     بمعنى   } يِِفِْصل فَصل،{ويستعمل الفعل   . المتينة

  .بمعنى أبعد، في العربية الفصحى) فصل( من الفعل مأخوذةبهذا المعنى 

  فَِقيح.
ما عنـد   نزعها باليد،  عن بعضها من خالل     أعواد قصب الذرة    بعض هو فصل : }الفَقْح{و }الفَقَيح{

 التي يمكن أن تـصلح  وفي العادة تُقتلع األعواد الضعيفة وتُترك القوية      ، من عمرها غالباً   شهراًتبلغ  
 الحصول على ما يكفيهـا  باتات الذرة مننوالغرض من هذا العمل إتاحة الفرصة ل     . ثمارها وتحصد 

كما تطلق اللفظـة  . وم النساء بهذا العمل وغالباً ما تق  . ، وبالتالي تجود بغالل وفيرة وجيدة     الغذاءمن  
 إذا :أعواد قصب الذرة المزارع } ِيفْقَحفََقَََح،{ويستعمل الفعل . على الموسم الذي يكون فيه هذا العمل

بفصل أن المزارع يقوم  (ويعني، )5(}ن ِوِيكْفَحن ِوِيفْقَح، وارِبِعيثَلَاِثي {:يقال في المثلو .قام بهذا العمل
 الذرة عن بعضها بعد مرور شهر من عمرها، وبعد مرور أربعين يوما يقوم بشق ما بـين                  نباتات

 رضاألقطعـة   ، و  لألنثـى  }فَاِقِحيـه { و ،}فَـاِقِحي { الفاعلواسم  . )قصب الذرة باستعمال المحراث   
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الفعل ، كما يستعمل    )1(بالمعنى نفسه ) فَقُوح: ( وفي لهجات بعض مناطق اليمن اليوم يقال       .}مفْقُوحه{
وفي . )3("االجتزاء والعزل": على) الفَقْح(ها تطلق لفظة وفي بعض، )2(في بعضها بالمعنى نفسه   ) فَقَح(

 جاءت لفظة   ،وفي بعض المعاجم العربية   . )4(صفِن: بمعنى) ح ق ف(النقوش السبئية وردت لفظة     
للداللة على االجتزاء    اتهومشتق) فقح (لفعلاويبدو أن    .)5( بلغة أهل اليمن   راحة اليد : بمعنى) الفقحة(

والعزل بصورة عامة هو مما اختص باستعماله أهل اليمن قديماً وحديثاً، وعنهم انتقلت إلى العربية               
راحة اليد، أداة االجتزاء والعزل، يؤيد : بمعنى) الفقيحة(الفصحى التي اقتصرت على استعمال لفظة 

   .بيةذلك ذلك نسبة اللفظة إلى اليمن في بعض المعاجم العر

  فُقْش
 أو  جـزأين  عندما تنقسم إلى     وغيرها من الحبوب،  شعير   وأ  قمح وأ من حبة ذرة     الجزء: }الفُقْش{

: علـى ) فَقْـش (وفي لهجات بعض مناطق اليمن اليوم تطلق لفظة         .  إذا تعرضت للكسر   عدة أجزاء 
المعـاجم  عـض  ب وفـي  .)6("الجزء المقطوع، كبيراَ كان أم صغيراً، من الفواكه ذات الحجم الكبير         "

، وفي بعضها جاء الفعل   )7("وفَقَشت البيضة، إذا فضختها وكسرتها بيدك، أفْقشها فقشاً       : "العربية، جاء 
وتـشترك لهجـة منطقـة       .)8(الكسر باليد : بالقلب المكاني بين حرفي الشين والقاف، بمعنى      ) فشق(

     . ةالدراسة مع العربية الفصحى في المعنى الدال على كسر الشيء بصورة عام

  فَِقيل
ها تذرية حبوب المحاصيل في البيدر، وذلك بتعريـض       : }الِفقَّال{، و }الفَقْل{، و }الفَِقيِله{، و }الفَقَيل{

 } ِيفِْقـل  فَقََل،{ ويستعمل الفعل  .ما اختلط بالحبوب من قش وبعض الشوائب        التي تأخذ  حاريال لهبوب
شائعة االستعمال في واللفظة . }مفْقُول{والمفعول  ، لألنثى}فَاِقِليه{و} فَاِقِلي{واسم الفاعل  .بهذا المعنى

:  بمعنى)ل ق ف ( الفعلوفي النقوش السبئية ورد. )9(لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه
 المعـاجم    بعـض  وفـي . )10(غالل:  بمعنى )ل ق ف(  كما وردت لفظة   ،"حصد زرعاً، حصد غلة   "
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، وجـاء   "ديس من كدسهم وهو رفع الدق بالمفقلة       يقال فقلوا ما  "، و )1("التذرية: الفقل: "العربية، جاء 
، )ִפֵּקל: (وفي اللغة العبريـة يـستعمل الفعـل   .)2(لغة أهل اليمنبمعنى التذرية في أن اللفظة  أيضاً،  
  .)3(قشَّر، جرد من القشر: بمعنى

  فَايه
جبل أو  جسم ثابت مثل      بسبب تحتجب أشعة الشمس عن مكان ما     يتكون عندما    الذي   ظلال: }الفَايه{

بعض موعد   في تحديد    على هذا الظل   يعتمدمن المزارعين من    وهناك   .جدار أو شجرة ونحو ذلك    
، فإذا كان الظل في     تغير اتجاه الشمس  الناتج عن   ، يساعدهم في ذلك تحرك الظل       المواسم الزراعية 

كان نفسه في الموعد نفسه فـي        إلى الم   فإن الظل يعود    الحالية، مكان ما في موسم معين من السنة      
تَفَيـأ  " و .)4("األفياء: الظِّل، والجميع : ءيالفَ: "المعاجم العربية، جاء  بعض   وفي   .السنة التالية وهكذا  

كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهـو فـيء           "و،  )5("الرجل إذا صار في ظل شجرة أو غيرها       
أي : مهموز ما فاء بعد الـزوال مـن الظـل         الفيء  "و،  )6("وظل، وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل       

   .)8(الظل في النهار: في بعض كتب اللغة، بمعنى) الفيء(دت لفظة روو. )7("رجع

  حرف القاف
  عقُبي
   . نوع من أنواع الذرة الرفيعة الحمراء اسم يطلق على:}عقُبي{

  قَحيز
واللفظـة  . في موسم الحـصاد   قصب الذرة باستعمال المنجل     قطع  لى عملية   اسم يطلق ع  : }حيزالقَ{

 ويبدو أن اللفظة في لهجـة       .)9(شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه         
منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية بالمعنى المشار إليه هي من األلفاظ الزراعية الخاصـة             

   .بأهل اليمن
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  ِقحطَام
 في أحد ثقوب قطعة الحديد التـي تختـرق      يدخل المسمار،    ميل يشبه  هو: }الِقحِطِمه{و،  }الِقحطَام{

من أجل تثبيت أجـزاء المحـراث التـي يخترقهـا           » الغُراب«التي تسمى   بعض أجزاء المحراث    
لهجات بعـض منـاطق     في  بالمعنى نفسه، شائعة األستعمال     ) الِقحِطِمة(ولفظة   .ببعضها» الغراب«

ة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية بالمعنى المشار إليه           ويبدو أن اللفظة في لهج     .)1(اليمن
  .هي من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن

  قَدح
سعة الواحـدة   ملء أربع وستين علبة     (يل للحبوب، ويساوي    ك  وحدة اسم يطق على أكبر   : }القَدح{

لهجات بعض مناطق اليمن اليوم     في  شائعة االستعمال   واللفظة  . }اقْداح{ واسم الجمع    ،)منها لتر ماء  
ويبدو أن اللفظة    .)3(، لكن يختلف مقداره من منطقة إلى أخرى       )2(، أي أكبر وحدة كيل    بالمعنى نفسه 

   .بالمعنى المشار إليه هي من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمنفي لهجة منطقة الدراسة وغيرها 

  قَاِدِمه
فتحتـي  بين   ادخالها تثبيت المحراث بالنير من خالل       ض منها الغر صغيرةعصا خشبية   : }القَاِدِمه{

واللفظة شـائعة االسـتعمال فـي        .رأس خشبة المحراث الطويلة والنير، وذلك عند حراثة األرض        
ويبدو أن اللفظة في لهجة منطقة الدراسة وغيرها        .)4(لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه      

   .ار إليه هي من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمنمن اللهجات اليمنية بالمعنى المش

  قَِديم
وهـي مثـل    ،   عند استعمال ثور واحد في حراثة األرض       خشبة المحراث اسم يطلق على     :}القَِديم{

 إال أنها أقصر  ثورين في حراثة األرض،استعمالعند » الحلي«خشبة المحراث الطويلة التي تسمى 
 خشبة معترضة يمتد    بأعالها الثور ثم توصل     مؤخرةشرة بل تصل إلى      إلى النير مبا   تصلمنها وال   

واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض منـاطق الـيمن          .  حبالن يوصالن إلى النير    طرفيهامن  
 ويبدو أن اللفظة في لهجة منطقة الدراسة وغيرها مـن اللهجـات اليمنيـة               .)5(اليوم بالمعنى نفسه  

  .األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمنبالمعنى المشار إليه هي من 
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  قَِدِمه
ألول مرة، وفي ها عند ضربها  سنابلانفصال حبوب الذره عنمن مراحل لمرحلة األولى   ا: }القَِدِمه{

 هذه المرحلة غالباً ما تنفصل حبوب الذرة عن سنابلها وهي لما تزل ملتصقة بأغلفتها الحاضنة لها               
كـذلك  "و،  "والِقدم أيضاً السابقة في األمر    : "لمعاجم العربية، جاء   ا  بعض وفي .من أسفلها على العود   

الفاء والدال والميم أصل صحيح يدل على سـبق         : "ذكر ابن فارس أن   و .)1("القُدمة، بالضم والتسكين  
 العربية الفصحى   مع وتشترك لهجة منطقة الدراسة      .)3("أوله: قَيدوم كل شيء وقيدامه   "و،  )2("ورعف

        . على السبق والتقدم بصورة عامةدالالمعنى الفي 

  قُذْلُول
  .الزراعيةالمحيط بقطعة األرض الحاجز الترابي الغليظ من الجزء البارز أو الناتئ  :}القُذْلُول{

 بقُر  
اتخـاذه وعـاء    :  مثل   ، الصغير، ويدخل في بعض االستعماالت عند المزارعين       اليقطين: }القُرب{

 المعـاجم العربيـة،    بعض وفي.لعسلا  لحفظ، كما يستعمل وعاء عند حلبهاامالبقر أو األغن لحليب  
قراب السيف جفنته، وهو وعاء يكون فيـه الـسيف بغمـده            "و،  "ما يستقى فيها الماء   : الِقربة: "جاء

العربية مع  لهجة منطقة الدراسة وتشترك. )5("الِقربة الوطب من اللبن، وقد تكون للماء"و، )4("وحمالته
  . بصورة عامة الذي يتخذ لحفظ شيءاءالوعفي المعنى الدال على صحى الف

  قُرس
، والبـازالء الفول،  : بعض الثمار مثل  حبوب   تنمو بداخلها القرون التي   اسم يطلق على     :}القُرس{
 وهو مؤشر  ،بداخلهاوتصلبها   الحبوب   بسبب انتفاخ   وتشتد تغلظعندما   وغيرها،   ،العدسواللوبياء،  و

المـزارع مـن     } ِيقَرس ،قَرس {ويستعمل الفعل  .}قُرسه {والمفرد.  وصالحيتها لألكل  اإدراكهعلى  
أخذ منها لألكل أو لصنع طعام عند بلوغها هذه  :بعض ثمار مزروعاته مثل الفول واللوبياء ونحوها    

 موعد معلم الخامس،    إذا حل  (ويعني،  )6(}لَا دخََل الْخَاِمس، قَنِْذع ِوقَرس    {: يقال في المثل  و. المرحلة
، ألن ثمار مثل هذه المحاصيل تصل إلى مرحلة صـالحيتها            الثمار بعض ما أدرك من   فابدأ بقطع   

شـائعة  واللفظة  . }ِقراس{، والمصدر   }ِمقَرس { واسم الفاعل  .)لألكل عندما يحل موعد معلم الخامس     
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) قَرس ( الفعل يستعملبعضها  وفي  ،  )1(االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه        
 س ر ق (توفي النقوش السبئية ورد   . )2(س األطراف، واألصابع خاصة   يبتَ:  بمعنى هبعض مشتقات و
، )4("وإنما سمي القَِريس قريساً ألنه يجمد     : " المعاجم جاء   بعض  وفي .)3("نوع من الطعام  : "بمعنى) ن
إذا أصاب أطرافه   : أقرسه البرد : اإلقراس"و ،)6("قَرس الماء جمد  "و،  )5("غليظ صلب : بعير قُراِسية "و

وتشترك لهجـة    .)8("تى جمد حطِبخ وعِمل فيه صباغ، وتُِرك      : سمك قريس "و ،  )7("فلم يستطع العمل  
لـظ   علـى الغُ   المعنى الـدال   ، في العربية الفصحى  وغيرها من اللهجات اليمنية مع       دراسةمنطقة  

   . بصورة عامةوالتصلب ونحو ذلك

  قُرصب
  .}قُُرصِبي {:مفردها .سنبلتهاعلى حبات الذرة الرفيعة ل الحاملةعواد الصغيرة ألا هي: }لقُُرصبا{

  قَراِصيع
  .  }قُرصاِعي { الواحد منها. بعد فصل الحبوب عنهاما بقي من سنابل الذرة الشامية: }القَراِصيع{

  ِقراضه
افها تحت أشعة الـشمس بطريقـة منظمـة         حزم الحشائش عند تخزينها بعد جف     ضع  و: }الِقراضه{

 وِضـعت بـصورة     ماإذا    منها  كبيرة تخذ لتخزينها كمية  وعب المكان الم  ومرتبة، من أجل أن يست    
كـل   و ،مكعبـة  على رص حزم الحشائش في مجموعات     تقوم   وهذه الطريقة    .منسقة عند تخزينها  

أن اللفظة في لهجة منطقـة الدراسـة         ويبدو   .}قَراِيض{، واسم الجمع    }قَِريضه{: مكعب يطلق عليه  
  .وغيرها من اللهجات اليمنية بالمعنى المشار إليه هي من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن

  قَراِوط
الزرع بعد قطعه ونقله إلى البيدر في موسـم         ما بقي من مخلفات     اسم جمع يطلق على     : }القَراِوط{

بعـض  وفـي   . }ِقرِوِطه{والمفرد  . عتلفها الحيوانات تترك لت الحصاد في قطع األراضي الزراعية،      
ذي تعتلفه الدواب وهو شـبيه بالرطَبـة        ال"، و )9("الذي تعتلفه البهائم  : القُرطُ  : "المعاجم العربية، جاء  

   .)10("م ورقاًظوهو أجل منها وأع
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  قَراِعيص
شائعة االستعمال في لهجات بعض     واللفظة  . )1(}قَراِصيع {:ينظر} القُرعوص{والمفرد: }القَراِعيص{

ويبدو أن اللفظة في لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات           .)2(مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه    
  .اليمنية بالمعنى المشار إليه هي من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن

  ِقرف
 ذلـك    مثل ثدويح ،ب سطحها  بسبب تصل  النباتات التي يتعذر خروجها من تحت التربة      : }ِقرفال{

ويتشقق فيتعذر   فيتصلب سطح التربة      األرض  تربة عندما تسقط أمطار خفيفة بعد وضع البذور في       
، ويمكن رؤيتها من شقوق  الكتل الطينيةحول أسفل فتلتف ، إلى سطح األرض الخروجاتالنباتعلى  

بضم ) قُرِفي (تستعمل لفظةليوم وفي لهجات بعض مناطق اليمن ا. }ِقرِفي{ والمفرد .التربة المتصلبة
ويبدو أن اللفظة في لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجـات اليمنيـة              .)3(القاف، بالمعنى نفسه  

  .بالمعنى المشار إليه هي من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن

  ِمقْرانَه
 بين  أو تعامداقتران أو اجتماعحدث إذ يلة اقتران القمر بنجوم الثريا،  اسم يطلق على لي    :}الِمقْرانه{

بعد كل دورة يدورها القمر حول األرض في سبعة وعشرين يوم وثلث اليـوم               والقمر   نجوم الثريا 
يبدأ تقريبا، وال يحدث مثل هذا االقتران إال في ليلة فردية من ليالي الشهر القمري، وبهذا االقتران                 

 السنة، إذ أن القمر     شهورحساب  يستعملونها في   التي  شهور  بداية كل شهر من ال    المزارعون حساب   
 أي أن   ،بـصورة تنازليـة   ويتم االقتران على مرور الشهور القمريـة        مرة    مع نجوم الثريا   يتعامد

 في يحدث يليه ليلة اليوم التاسع من أي شهر قمري، فإن االقتران في الشهر الذياالقتران إذا تم في 
فوضـعوا  المنتظمة   استفاد المزارعون من هذه الظاهرة الفلكية         وقد . وهكذا دواليك  ليلة اليوم السابع  

التقـويم   لتعذر االعتمـاد علـى   ،شهورهم وسنينهميعتمدون عليه في حساب     لهم تقويماً خاصاً بهم   
ول مواقيت مواسم الزراعـة      في الحساب، ألن عدم انتظامه ال يتالءم والمواعيد الدقيقة لحل          القمري
القمر مع نجوم الثريا، فإذا     فيها  بأسماء الليالي التي يقترن     هذه الشهور   ويسمي المزارعون   . ونحوها

 الليلـة ، وإذا كان فـي      »السبع« هذا الشهر من الشهر القمري، سمي      السابعةالليلة  ن معها في    راقت
يقـال فـي    . }ِقران{ كما يطلق على اقتران القمر مع نجوم الثريا          .»الخمس«شهر  ال سمي   ةالخامس

ورغم شيوع استعمال هذه الشهور بين مزارعي منطقة         *.} ِاشِْرفَ الثَّولَِبي  ، ِتسعتَاعشْ ِقران{: المثل
وما وِجـد    .ن به حسابهم هذا   ويبدؤالدراسة إال أنه ال يوجد عندهم تحديد دقيق ألول أو آخر شهر             

 حتى  نزوالً» واحد وعشرين « من شهر    هذه الشهور، كان  متداوالً بين مزارعي المنطقة من أسماء       
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يعتمدون على مثـل    ال  كما أن المزارعين    .  فستكون عشرة أشهر فقط    حسبتوإذا   .»الثالث«شهر  
بـصورة   السنة، بل يعتمدون عليها في حساب الصيف والـشتاء           أوقات كل   هذه الشهور في حساب   

فإنهم يعتمدون في حساب    أوقات السنة خصوصاً أوقات الموسم الزراعي الرئيس        ، أما باقي    خاصة
، القمـر،   }قَارن، ِيقَـاِرن  {كما يطلق الفعل    . ة، إذ يعدونها أكثر دقة     الزراعي »المعالم« على   اتهاأوق

االستعمال في لهجات بعض منـاطق      واللفظة شائعة   . }ِمقَاِرن{اقترن مع نجوم الثريا، واسم الفاعل       
وهناك تباين فـي     .)2(}ِقران(مثل هذا الحساب    يطلق على   ، وفي بعضها    )1(اليمن اليوم بالمعنى نفسه   

، )3() حتى الثالث  قران خمسة وعشرين  ( من   حسابها فهناك من ذكر أن      )القران(شهور  أول   حساب
في أرجـوزة   ) قران(لفظة  وقد وردت   . )4() حتى واحد  قران ثالثة وعشرين  ( من   وذكر بعضهم أنها  

هـو  زراعيـة،   يبدأ به المزارعون حساب السنة ال     ) قران(العفاري بالمعنى نفسه، وقد ذكر أن أول        
مما  ": هو وقد ذكر محقق األرجوزة أن حساب الشهور من قران القمر والثريا          . )5(تسعة عشر قران  

تفردت به قبائل العرب ألنه ال يوجد حساب مثله بالبلدان األخرى، ومن أقـدم األزمـان انتـشرت        
بعـض  وفـي    .)6("رة إلى الشام وبامتداد جهة الشرق إلى أفغانـستان        يمعرفة هذا الحساب من الجز    

اقترن الكوكبان فـي    "، و )7("وقارنته قراناً إذا صاحبته، ومنه قران الكواكب      : "المعاجم العربية، جاء  
 في لهجات الـيمن     للداللة على هذا النوع من الحساب     ) القران(لفظة  ويبدو أن    .)8("إذا تحاذيا : برج
 إلى تقويم أكثر دقة من التقويم       الزراعةتلبية لحاجة   وقد أوجدوه    ،، هو مما اختص به اليمنيون     اليوم

  . الزراعيةليعتمدون عليه في ضبط سنينهمالقمري، 

  قُرن
حبوب سوداء تخالط حبوب سنبلة الذرة في بعض األحيان، ويحدث ذلك إذا لم             اسم جمع ل  : }القُرن{

 .يـه  لتكون بذوراً للموسم الذي يل     ،فائتالعام ال يقم المزارع بانتقاء أفضل الحبوب في موسم حصاد         
: ذكر ابن فارس أن   و  ،)9("والقَرين المصاحب : " المعاجم العربية، جاء    بعض وفي. }قُريِنِيه {والمفرد

قارن الشيء  "و .)10("القاف والراء والنون أصالن صحيحان أحدهما يدل على جمع شيء إلى شيء           "
لعربية الفصحى،  منطقة الدراسة مع ا    وتشترك لهجة    .)11("اقترن به وصاحبه  : الشيء مقارنة وقراناً  
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لفظـة  إال أن   بـصورة عامـة،     للشيء واقترانهما ببعضهما      الشيء  مصاحبة  على المعنى الدال في  
 واجتماعهما فـي سـنبلة      حبوبال في اللهجة تختص بمصاحبة الحبوب السوداء لغيرها من          )القُرن(

  .واحدة

  قَزمه
 المعـاجم    بعـض  فيو .ة الخفيفة  األعمال الزراعي   المستعمل في بعض   المعول الصغير : }القَزمه{

وامـرأة  "،  )2("قـصير : رجل قَزمة "و ،"صغار الغنم "و،  )1("اللئيم الصغير الجثة  : القَزم: "العربية، جاء 
ى لوتشترك لهجة منطقة الدراسة مع العربية الفصحى في المعنى الدال ع          . )3("قَزمة محركة، قصيرة  

  . صغر الحجم بصورة عامة

.مِقس  
: يقـال فـي المثـل     و. }اقْسام{واسم الجمع   . متوسطة الحجم ب من القطع الزراعية     ضر:  }الِقسم{
شائعة االستعمال في لهجات بعض منـاطق        واللفظة   .*}ِنه، اَخَيِر ِمن سبعه اَقْسَام    معود ِبِجرِبه سِمي  {

  . )5(سه، بالمعنى نفبضم القاف) قُسم (: وفي بعضها يقال،)4(اليمن اليوم بالمعنى نفسه

  مقْسومه
يشترك في ملكيتها أكثر من     اسم يطلق على بعض القطع من األراضي الزراعية التي          : }المقْسومه{

حدود الملكيات، وتـسمى  خاصة، وهي أحجار تثبت على يحدد نصيب كل منهم بعالمات   و ،شخص
قوش السبئية وردت   وفي الن . »ِعدون«، أو خطوط من األحجار الصغيرة المتراصة تسمى         »أوثان«

: المعاجم العربية، جـاء   بعض   وفي   .)6("ِقسم، نصيب، سهم  : "ىبمعن) م ش ق(  أو ،)م س ق(لفظة  
مصدر قـسمت   : القَسم"و،  )8("النصيب: الِقسم"، و )7(" يقاسمك أرضاً أو ماالً بينك وبينه      الذي: القَسِِيم"

وتشترك اللهجات اليمنية قـديما      .)10(" فرقه قَسم الشيء بينهم،  "و،  )9("الشيء فانقسم، والموضع مقِْسم   
    .وحديثاً مع العربية الفصحى في المعنى الدال على النصيب والسهم بصورة عامة
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  مقَش
مجرفة مسننة تستعمل لتنظيف قطعة األرض الزراعية من الحصى واألحجار وبعـض            : }المقَش{

: القُـشاش "و،  )1(" قشَّاً، إذا جمعته   قششت الشيء أقشه  : " المعاجم العربية، جاء    بعض  وفي .المخلفات
وتـشترك  . )3("القَش ما يكنس من المنازل أو غيرها      "و .)2("يء المجموع من قشور الشجر ونحوها     الش

  .جمع الشيء أو كنسه بصورة عامةلهجة منطقة الدراسة مع العربية الفصحى في المعنى الدال على 

  مقْشَمه
 وتستعمل المعـاول فـي      ،صغيرة في المدرجات الزراعية   ضرب من قطع األراضي ال    : }المقْشَمه{

 دخول الثيران إليها لصغر حجمها، إذ عـادة مـا           بسبب صعوبة   من أجل وضع البذور    شق تربتها 
اترك  (ويعني،  )4(}فَلِّتَ الْمقْشَمه، قَبِل ما ِتفَلِّتَك    {: يقال في المثل  و. خطي محراث أو ثالثة   تتكون من   

ة االرض الزراعية الصغيرة الذي يكون على حساب قطعة األرض الكبيرة، فقد االهتمام الزائد بقطع
 وفي لهجات بعض مناطق اليمن اليـوم        ).ال تجود بالمحصول المتوقع فتندم على ما بذلت من جهد         

وفي النقوش الـسبئية     .)6 ()مقشمة: (، وفي بعضها يقال   )5(على مزرعة البقول  ) ِمقْشامة(تطلق لفظة   
في  اللفظة بالمعنى المشار إليه   ويبدو أن  .)7("موضع زراعة : "بمعاٍن منها ،  )ن مش   ق( وردت لفظة 

، هي من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهـل الـيمن   لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية 
  .قديماً وحديثاً

  مقْشُم 
. خزين المؤقت للحبوب  سلة كبيرة تصنع من قصب اليرع، يستعملها المزارعون في الت          :}المقْشُم{

سلة صغيرة يوضع فيها    : "بفتح الميم على  ) مقْشَم(وفي لهجات بعض مناطق اليمن اليوم تطلق لفظة         
وفـي   . )9("وعاء من الخوص لحفظ اللحم    : "وفي بعضها تطلق على   ،  )8(" أو التوت  الخوخ،) الفرسك(

في لهجة منطقة   ) المقشم(لفظة  ويبدو أن    .)10("جمع، حصد : "بمعنى) قشم(اللغة الحبشية ورد الفعل     
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الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية بالمعنى المشار إليه، مما اختص اليمنيون باستعماله، وعـنهم              
  .انتقلت إلى الحبشية، يؤيد ذلك بقاء شيوع استعمالها على ألسنة اليمنيين حتى اليوم

  مقْصِري
 سنابل الذرة التي تضرب بها ،»المقمع«تسمى أقل طوالً من العصا التي       غليظة   عصا: }المقْصِري{

 سنابل الذرة الـشامية للمـرة       عند ضرب تستعمل  و ،ضربها من مراحل    في المرحلة الثانية  الرفيعة  
  بعض وفي.فصل ما بقي من الحبوب عالقاً في سنابله رغم ضرب السنابل مرتينوتستعمل ل ،الثالثة

) القُصرة(و،  )1(" بقي في السنبل من الحب بعد ما يداس        ما: والقُصارة بالضم : "المعاجم العربية، جاء  
يوجد تقـارب بـين     . )2("ما يبقى في السنبل من الحب بعد الدوسة األولى        : القصارة"و،  بالمعنى نفسه 

 فيمافي العربية الفصحى    ) القصارة(، وبين معنى لفظة     لهجة منطقة الدراسة  في  ) المقصري(معنى  
، فبينما  لكنهما تفترقان في المعنى الدقيق     ، بصورة عامة  الدياسةل بعد   بقاء الحبوب في السناب   يتعلق ب 

 بعد الدياسـة الثانيـة،      حبعمل في فصل ما بقي من       تتطلق اللفظة في اللهجة على العصا التي تس       
   .بعد الدياسة واالكتفاء بذلكتطلق اللفظة في الفصحى على الحبوب الباقية في السنابل و

  مقَاِصر
}في موسم    بعد قطعها   على سطح قطعة أرض زراعية،     الملقاةحزم قصب الذرة الرفيعة     : }قَاِصرالم 

   .عنها، بغرض نزع السنابل الحصاد

  همقْصِر
}قْصحدد أطرافها مثـل أي      وتُ ،قتطع من قطعة أرض كبيرة    قطعة أرض زراعية صغيرة، تُ    : }هِرالم

قطعة األرض الزراعيـة الكبيـرة مـن        مستقلة، والغرض منها حماية طرف      أخرى  قطعة أرض   
 أو حماية ثمار قطعة األرض الكبيرة من الحيوانـات والطيـور، إذ تكـون       بمياه السيول،    انجرافها

 قبل دخوله إلى القطعة      وقوة اندفاعه  تخفف من سرعة السيل    للقطعة الكبيرة، ف   مصدات أمامية بمثابة  
 إذ تكتفـي    ، من جهة ثانيـة     عند ظهورها  مارالث تأتي على     الحيوانات التي  وتمنع ، من جهة  الكبيرة

 كما تطلق اللفظة على الجزء األسفل من الجـدار          . وتترك القطعة الكبيرة   القريبةبثمار هذه القطعة    
عندما يكون الجدار مكون من     » الحره«الحاجز لقطع األراضي الزراعية في المدرجات الذي يسمى         

عندما تكون مسافة االرتفـاع      ،الطريقة في البناء   سفلي وعلوي، ويلجأ المزارعون إلى هذه        جزأين
شـاهق   بين قطعتين زراعيتين في المدرجات، وبالتالي ال بد أن يكون الجدار الحاجز بينهما            كبيرة  

 أكثر متانة وسمكاً من الجـزء العلـوي،          يحرصون على جعل الجزء السفلي     البناءوعند  االرتفاع  
 بسبب ارتفاعه الزائد الذي يجعله ضـعيفاً معرضـاً          حماية الحاجز من االنهيار   والغرض من ذلك    
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الجـزء  :  على  اللفظة بعض مناطق اليمن اليوم تطلق    في لهجات   و . إذا لم يدعم من األسفل     لالنهيار
الصغير من قطعة أرض زراعية كبيرة قُسمت إلى جزأين عند حراثتها، بسبب طول تلمهـا الـذي               

 ويبدو أن هذه اللفظة بالمعنى المشار إليه فـي          .)1(ينيؤدي إلى إرهاق الثيران لو لم تنقسم إلى جزأ        
   .لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية هي من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن

  ِمقَصره.
صفة تطلق على أعواد قصب الذرة عندما تكون دون المستوى المألوف فـي الطـول               : }ِمقَصره{

 ل ذلك إذا لم تأخذ الذرة كفايتها من الماء والعناية أثناء مراحـل نموهـا            ويحدث مث مك،  وكذلك الس. 
، )2("والقاصر، كل شيء قَصر عنك وأقصر عمـا كـان عليـه           : " المعاجم العربية، جاء    بعض وفي

القاف والصاد والراء أصالن صحيحان أحدهما      : "ذكر ابن فارس أن   و .)3("القصير خالف الطويل  "و
ويبدو أن اللفظـة    . )5("نقيض الطول : والِقصر: " ومما جاء  .)4("ء مداه ونهايته  يدل على أال يبلغ الشي    

بالمعنى الشائع في العربيـة الفـصحى، إال أن         ) قصر(في لهجة منطقة الدراسة مأخوذة من الفعل        
  .داللة زراعية بصورة خاصةباللهجة تستعملها 

  مقْصع
  .ونحو ذلكأالذرة قصب حشائش أو أوراق الالعلف، سواء كان من  من متوسطةحزمة : }المقْصع{

  ِقصِله
 أو بعض النباتات التي تتخذ علفاً للحيوانـات بعـد            من الحشائش  صغيرة الحجم حزمة  : }القصِله{

الحزمة الـصغيرة مـن      ":على) الِقصلة( وفي لهجات بعض مناطق اليمن اليوم تطلق لفظة          .قطعها
علفتها : وقصلت الدابة : "المعاجم العربية، جاء  بعض  وفي   .)6("القمح ونحوه، والتي تؤخذ من الحقل     

ائفة المنقـصلة   طال: صلَةالقَُ"و ،  )8("ما قُِصل من الزرع، أي قُِطع وهو رطب       : القصيل"و،  )7("القَِصيل
  .)9("من الزرع
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  قَضاض
 خليط من النورة  ، وهي    وأكثرعمراً منها إال أنها أشد صالبة      ، األسمنت  مادة تشبه مادة   :}القَضاض{

وأسطح المساجد ونحو    والسواقي   صهاريج حفظ المياه  وتستعمل في طالء جدران     والماء،  والحصى  
 واسـم الفاعـل   .  المادة ه بهذه طال : ونحوه الماء صهريج   }ِيقَضض،  قَضض { ويستعمل الفعل  .ذلك

واللفظة شائعة االسـتعمال فـي لهجـات        . }ِقضاض{ ، والمصدر }ِمقَضض{والمفعول  ،  }ِمقَضض{
بالمعنى نفسه عند صـاحب     ) الِمقَضض(اسم المفعول   ورد  وقد  .)1(مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه    

كما وردت بالمعنى نفسه    . )3("أي جصصها : قَضض داره : "وجاء عند نشوان  . )2(كتاب نور المعارف  
  .ديماً وحديثاًويبدو أن اللفظة بالمعنى المشار إليه هي من األلفاظ اليمنية الخاصة ق .)4(عند الهمداني

  طَّابقِ
قبل  بالمناجل    األراضي الزراعية  أطراف قطع في  قطع ما طال من الحشائش التي تنمو        : }الِقطَّاب{

وقَطَبـت  : " العربية، جـاء   المعاجم  بعض  وفي .»الحِشيش« الذي يسمى    قطعهاالموسم العام ل  حلول  
" وقد ذكر ابن فارس ابـن فـارس أن         .)6("القطع: القَطَب أيضاً " و ،)5("الشيء أقطبه قطباً، إذا قطعته    

قولهم قطبت الشيء إذا قطعته، ليس من هذا الباب إنما هو من بـاب اإلبـدال، واألصـل الـضاد                
. )8(قطع، قـص  : ، بالميم بدالً عن الباء، بمعنى     )ָקַטם: (وفي اللغة العبرية يستعمل الفعل    . )7("قضب

في المعنى الدال علـى القطـع       للغة العبرية   وواوتشترك لهجة منطقة الدراسة مع العربية الفصحى        
   .بصورة عامة، لكن لهجة منطقة الدراسة تنفرد بداللة زراعية خاصة

  قُطْعه
االسـتعمال فـي    واللفظة شـائعة  .في حجمهامتوسطة الضرب من األراضي الزراعية     : }القُطْعه{

: القُطْعـة : "ربيـة، جـاء   المعاجم الع بعض  وفي  . )9(لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه      
  .)11("قطعة من األرض إذا كانت مفروزة" و،)10("بمعنى القطعة من األرض
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  قَطَمه
  مكشوفة إذا كانتطرافاألفي حاسة اللمس  بانعدام تتسببإذا خاصة ،  القارسةالبرودة  : }القَطَمـه {

 وغالباً ما تصاحب ، كما لو أنها مبتورة   -من شدة البرد  –التي تصير   خاصة أصابع اليدين والرجلين     
 وفي لهجات بعض مناطق اليمن اليـوم     .هذه البرودة هبوب رياح باردة تؤدي إلى ازدياد شدة البرد         

القطع، وهو خاص بقطع األشياء الرفيعة المستطيلة كالخيوط والحبال   : "بمعنى) القَطْم( لفظة   تستعمل
القـاف  : "وقد ذكر ابن فـارس أن      .)2("القطع: القَطْم: " المعاجم العربية، جاء    بعض  وفي .)1("ونحوها

. )4("قطعـه : وقطم الشيء قطماً  : "وجاء أيضاً  .)3("والطاء والميم أصل صحيح يدل على قطع الشيء       
القطع بصورة عامـة، إذ     في المعنى الدال على     العربية الفصحى   وتشترك لهجة منطقة الدراسة مع      

     .هو من خصائص األعضاء المبتورةأن انعدام حاسة اللمس 

  ِقعوان
 وال  ،في التربة من أجل وضع البذور في الموسم المحدد          الزراعية حراثة تربة األرض  : }الِقعوان{

 يطلق هذا االسم على هذا النوع من حراثة األرض إال عندما تحرث من أجل وضع البذور والتربة                
حراثة األرض ووضع  المزارعون إلى ، إذ يلجأ األمطار سقوطتأخر بسبب ، بالماءمسقيةغير جافة 
شق تربـة    :بمعنى}  ِيقَعِون ،قَعون {ويستعمل الفعل .  على أمل أن تسقط أمطار بعد وضعها       البذور

أحـرث  (، ويعنـي  }قَعـِون، ِواتِْلـم  {: يقال في المثلو .لم تسق بعد هاا مع أناألرض بغرض بذره 
على } ِقعوان{كما تطق لفظة    . }نِمقَعِو{ واسم الفاعل    ).األرض ولو كانت التربة جافة، وضع البذور      

النباتات الهزيلة المصفرة التي تخرج من بين تربة قطعة األرض بعد مدة من بذرها ولمـا تـسقط                  
   .سابقةباالعتماد على بقايا رطوبة احتفظت بها التربة من أمطار في أوقات وذلك  ، بعدعليها أمطار

  حقَِفي
 المعاول،باستعمال   تربة األرض المزروعة ذرة وإثارتها       قلبهو  من األعمال الزراعية،    : }حالقَِفي{

والغرض من ذلك توفير مساحة بين قصب الذرة يمكـن أن          سفل سوق قصب الذرة،     إلى أ  هاجرف ثم
قصب الذرة  كما أن التراب المجموع حول أسفل       ،   لترتوي منه بصورة جيدة    يستقر فيها ماء المطر   
 كما تطلق اللفظة  .ة والقوية أمطار الخريف الغزير  تصاحب  التي  الرياح القوية   يساعدها على مقاومة    

 بعد مرور شهرين    ، باستعمال المحراث  على شق الجزء البارز بين خطي المحراث المزروعين ذرة        
، أو شق ما بين     بالمعاولالمزروعة ذرة    أثار تربة األرض  } قَفَح، ِيقْفَح {ويستعمل الفعل    .من نموها 

اَربعين ِوافْقَح، ِوِسـتِّين     {:ويقال في المثل عند شقها بالمحراث     . خطي المحراث باستعمال المحراث   
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بعد مرور أربعين يوماً     يبدأزرع الذرة الرفيعة بالعناية     تعاهد  أن   (ويعني ،)1(}واقْفَح، ِوِتسعين ِواكْثَح  
لذرة بعد إثارة    إزالة ما زاد من نباتات ا      : بالفقيح، وهو  المزارععمرها، فبعد أربعين يوماً، يقوم      من  

 وهو شق ما بـين خطـي المحـراث          ،»القحيف«بـيقوم   يوماً   ستين وبعد مرور    التربة بالمعاول، 
تكـرار العمـل    : بالكثيح، وهو  يقوم المزارع وبعد مرور ثالثة أشهر     المزروعين ذرة بالمحراث،    

ق اليمن  واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناط       .) بالمحراث شق قطعة األرض  أي   السابق
بالقلب المكاني بـين الفـاء      – التراب) قَحف (:يقال أخرىيمنية  لهجات   وفي   .)2(اليوم بالمعنى نفسه  

 .)4(بمعنى جرف الطعام بالملعقـة     ،)قَحف(، و )قاحف(وفي بعضها يستعمل الفعل      .)3( جرفه -والحاء
سيل قُحاف  "، و )5(" وغيره جرفُك ما في اإلناء من ثريد     : والقَحفُ: " المعاجم العربية، جاء    بعض وفي

وتشترك  .)7("جراف: سيل قُحاف كغراب  "و،  )6("ما مثل الجحاف، يذهب بكل شيء     بالضم وقُعاف وه  
     .لهجة منطقة الدراسة مع العربية الفصحى في المعنى الدال على الجرف بصورة عامة

  مقْفَعه
، »المـدفَن  «الـذي يـسمى     األرضي الحبغطاء مخزن   اسم يطلق على    : }المقْفَع{، و }المقَفَعه{

: يقال في المثـل   و. }مقَاِفع {واسم الجمع . المخزن  فتحة بمقاسمنحوتة   قطعة حجر    ما يكون وغالباً  
بعـض  حبـوب   تكون   ، المعلم الزراعي المسمى السابع    مدةفي  أنه   (ويعني ،}الساِبع، ِتحتَ الْمقَاِفع  {

 بل علـى    ،وال ينطبق هذا على كل المحاصيل     . )وضعت في مخازن الحب األرضية    قد  المحاصيل  
  .حصد في وقت مبكربعضها من التي تُ

  قَفْعه
 حبوب المحاصيل لحفظ   يستعمل،  »الِبِخرِتج «نبات أوراق    متوسط الحجم يصنع من    وعاء: }القَفْعه{

المعنى ب في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم         واللفظة شائعة االستعمال   .}عِقفَا{الجمع  و. في المنازل 
، )9("هنَّة صغيرة من خوص مستديرة يجنى فيها الرطـب        : القَفْعة:  المعاجم جاء   بعض  وفي .)8(نفسه

    .)11(" يعمل من خوص ليس بالكبير لهشيء شبيه الزبيل ال عروة"و، )10("وعاء من خوص"و
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  مقْفَل
التي تنمو في قطعة    من يبيس أوراق األشجار وبعض النباتات       يجتمع   يطلق على ما     اسم: }المقْفَل{

من أنحاء قطعة األرض الزراعية، وتكويمها      جمعها  م تيبس من شدة البرد، بعد       ثاألرض الزراعية   
  وقَِفـل  : " المعاجم العربية، جـاء     بعض وفي. استعداداً لحراثتها تنظيفها  منها، من أجل    ا  في مكان م
أي : ما يبس من الـشجر، وأقفلـه      : لالقَفْ"و،  )1("يبيس الشجر ايضاً  : إذا يبس، والقفيل  : الشجر يقفل 

قشر، : ، بمعنى )ִקּלּוָפה: ( وفي اللغة العبرية تستعمل لفظة     .)3("ما يبس من النبات   : القَفْل"و ،)2("أيبسه
 ويوجد بين مـا جـاء فـي اللهجـة           .)4(تقشير، إزالة القشرة، سلخ   : ، بمعنى )ִקּלּוף(قشرة، لحاء، و  

  .ية قلب مكاني بين حرفي الالم والفاءوالعربية الفصحى وما ورد في اللغة العبر

  ِقلَّا
 وهو من المحاصيل التي تزرع مع الذرة الرفيعة )5((Vicia Faba, l): واسمه العلميالفول، : }الِقلَّا{

 .)6(واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه        . غالباً ويحصد معها  
    . من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن، هيشار إليهويبدو أن اللفظة بالمعنى الم

  مقْلَح
 عند حراثتهـا لوضـع       جانبي قطعة أرض زراعية    في عميق وواسع يشَق     خط محراث : }المقْلَح{

 عن حاجة   ما فاض  الرأسية، والغرض منه إخراج      خطوط المحراث ، ويكون غائراً أكثر من      البذور
 كما تطلق   .لواسعةاضي الزراعية   ا إال في األر   وال يكون ،  سيولمن مياه ال    المزروعة قطعة األرض 

أرض زراعية غير مـستوية     قطعة   الذي يستقر فيه الماء، في       منخفض على الجزء ال   }القُلْحه{لفظة  
شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليـوم         ) القُلْحة( ولفظة   .}قُلَح {واسم الجمع . السطح

،  اجتمـع فـي مـنخفض واسـتقر فيـه         : بمعنىالماء،  ) أقلح(يستعمل الفعل    ، كما )7(بالمعنى نفسه 
أكثر من غيرها بسبب استقرار الماء علـى         تحظى بنصيب من الماء      التي قطعة االرض    :)المقْلَح(و

شق أتالماً بين صفوف    : للزرع بمعنى ) قَلَّح، ِيقَلِّح (وفي بعضها يستعمل الفعل      .)8(سطحها مدة أكثر  
. ريه بشكل جيد، وتتم هذه العملية بعد أربعين يوماً من طرح البذور فـي األرض              الزرع من أجل    
للداللة على حفرة في األرض متوسطة الحجم تجمع فيهـا ميـاه األمطـار              ) مقلح(ويستخدم االسم   
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 ل ق(وفي النقوش السبئية وردت لفظة       .)1()مقَالح(وتستخدم لسقي الزرع وسقي المواشي، والجمع       
 ويبدو أن اللفظة بالمعنى المشار إليه في لهجة منطقة الدراسـة            .)2("ساقية ماء مرفوعة  : " بمعنى )ح

  .وغيرها من اللهجات اليمنية قديماً وحديثاً، هي من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن

  قَلَصه.
عربيـة،   المعاجم ال   بعض وفي. أسفلهاحبة الذرة الرفيعة من     للغالف الحاضن ل  اسم جمع   : }القَلَصه{

قَلَص وقَلَّص وتقلَّص، كلـه بمعنـى       " و ،)3("قلص الشيء يقلص قلوصاً، أي انضم إلى أصله       : "جاء
القاف والالم والصاد أصل واحد يدل على انضمام شيء : " وقد ذكر ابن فارس أن،)4("انضم وانزوى

 علـى   لالمعنى الـدا   الفصحى في    وتشترك لهجة منطقة الدراسة مع العربية      .)5("بعضه إلى بعض  
  .بصورة خاصةبمعنى غالف حبة الذرة اللفظة ، لكنها تنفرد باستعمال  بصورة عامةاالنضمام

  ِقلَامه
 قصبها ووضعها علـى األرض فـي موسـم          قطععملية قطع سنابل الذرة الرفيعة بعد       : }الِقلَامه{

 ، }مقْلُومـه { والمفعول   ،}امقَلَّ{، واسم الفاعل     قطعها سنبلة الذرة، } لَم، ِيقِْلم قَ {ويستعمل الفعل . الحصاد
 .)6(واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفـسه           . }ِقلَّام{والمصدر  

قَلَّمـت الظفـر، إذا     "، و )7("قطع الظفر بـالقلمين وبـالقلم     : القَلْم: " المعاجم العربية، جاء    بعض وفي
لهجة منطقة الدراسة   وتشترك  . )9("قطعه: يقلمه قلماً وقَلَّمه  قَلم الظفر والحافر والعود     "و،  )8("قصصته

تنفرد بداللة زراعية    بصورة عامة، إال أن اللهجة       المعنى الدال على القطع    الفصحى في     العربية مع
   .خاصة

  قَماِشع
 بقي ثابتا في األرض من أعقاب قصب الذرة بعد        يطلق على ما     اسم جمع : }القَماِشيع{، و }القَماِشع{

  . }ِقمِشِعه {واحدتها . موسم الحصادقطعها في
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  مقْمع
 لضرب سنابل الذرة الشامية بعد جمعها في البيدر         ستعملتعصا متوسطة الحجم غليظة،     : }المقْمع{

: الِمقْمعـة : " المعاجم العربية، جاء    بعض  وفي .عن السنابل  الحبصل  ف في موسم الحصاد، بغرض   
كل ما ضربت به الرأس فهـو مقمعـة         " و ،)1("سه والجمع مقامع  خشبة يضرب بها اإلنسان على رأ     

B�� Cَـ��cِ� �ِـ�4      { :وفي التنزيـل العزيـز قـال تعـالى         .)3("قد قمعه، أي ضربه   " و ،)2("والجمع مقامع  ـ�َ�
�

K ٍ2بالمعنى المشار إليه في لهجة منطقة الدراسة       ) المقمع( ويبدو أن لفظة     .)5("يضربون بها "،  )4(}2ِ ـ

 باستعمال لفظة   ضرب، في العربية الفصحى، إال أن اللهجة انفردت       : بمعنى) قمع(فعل  مأخوذ من ال  
    .  اسماً للعصا التي تضرب بها سنابل الذرة بصورة خاصة) المقمع(

لَتاقْم  
لَا اقْملَتْ اقبلَتْ، ِولَا    {: يقال في المثل  و .تفتك بها  فيها حشرات    تظهر :المزروعات: } ِتقِْمل ،اقْملَت{

 على خصب الموسم، أما ظهـور       داللة  في الزرع  أن ظهور الحشرات   (ويعني،  )6(}برتْ ادبرت عكْ
حـشرات  : " بمعنى )ت ل م ق(وفي النقوش السبئية وردت لفظة      . )الفئران فيدل على قحط الموسم    

يـر  زرع فدويبة أخـرى تط    ة ال لَموأما قُ : " المعاجم العربية، جاء    بعض وفي .)7("مؤذية، هوام، جراد  
 .)9("شيء يقع في الزرع ليس بجراد فيأكل السنبلة وهي غضة قبل أن تخـرج         : القُمل"، و )8("كالجراد

وتشترك اللهجات اليمنية قديماً وحديثاً مع العربية الفصحى في المعنى الدال علـى حـشرة تفتـك                 
  . بالزرع

  قَاِهب
 قبل  لما تزل على سنابلها   وهي  صفة تطلق على سنابل الذرة عندما يكتمل جفاف حبوبها،          : }قَاِهب{

 تعـريض   : على )القّهاب( و )التَّقِْهيب(وفي لهجات بعض مناطق اليمن اليوم تطلق لفظة         . حصادها
  .)10(الحبوب ألشعة الشمس لكي تجف وتذهب منها الرطوبة
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  قَوش
رة ونحوهـا،   مثل بقايا سنابل الذ     عن درس حبوب الذرة    الناجمة المخلفات: }القُويِشه{، و }القَوش{

فصل : بمعنى} قَوش، ِيقَوش {ويستعمل الفعل    .}قُواِشي{والمفرد  . بعد فصلها عن الحبوب في البيدر     
 واألداة  ،}قُـواش {، والمـصدر    }ِمقَـوش (، والمفعول   }ِمقَوش{ واسم الفاعل    .المخلفات عن الحبوب  

) المقـوش (ولفظـة   . انة سوقه وتتخذ من شجر يتصف بمت    } مقْوش{المستعملة لهذا الغرض تسمى     
المعاجم العربية،  بعض  وفي   .)1(شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه         

  .)2("ما يبقى في الكَرم بعد قطعه: كسحابة: والقَواشَةُ: "جاء

اظِقي  
وتعتمد في  .»رالجح«وتحصد في    الشتاء،    تُزرع في  ، مجموعة من الغالل    يطلق على  اسم: }الِقياظ{

ومـن الغـالل   . أو على أمطار تسقط في الشتاء في بعض األحيان        ،  ريها على مياه الينابيع الجارية    
شائعة االستعمال في لهجـات     واللفظة   .القمح، والشعير، الحلبة، العدس   : التي تزرع في هذا الموسم    

اسماً لنوع  : "المعارف وقد وردت عند صاحب كتاب نور        .)3(اليوم بالمعنى نفسه  بعض مناطق اليمن    
 عنـد الملـك      الظـاء  عن بالضاد بدالً    )القياض( وردت لفظة وقد  . )4("من البر المسقي من الغيول    

 لشهر حميري يوافق شهر حزيـران فـي         اًاسم) ذو القياظ ( و ،)5(األشرف الرسولي، بالمعنى نفسه   
موسم قيظ، غالل  ": منهابمعاٍن) ظ ي ق( وفي النقوش السبئية وردت لفظة . )6(قصيدة البحر النعامي  

ويـشيع فـي النقـوش       .)7("أرض تنبت محصوالت قيظ   : " بمعنى )ظ ي ق م( فظةلوردت  و،  "قيظ
معنى غـالل القيـاظ والـدثأ     ب)IR: 24() ص ر ب(، و)د ث أ(، و)ق ي ظ: (استعمال ألفاظ مثل

 المعـاجم  ض بعوفي .)9(اسماً لشهر يقابل شهر أبريل) ذ ق ي ظ ن (كما وردت لفظة     .)8(والصراب
فصل " و ،)11("جزء من أجزاء السنة   "و،  )10("المصيف: صميم الصيف، والمقيظ  : القيظ: العربية، جاء 

: وفي اللغة العبريـة تطلـق لفظـة    .)13("ما نتج فيه: القيظي"و ،)12("من فصول السنة يشتد فيه الحر  
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 ال يسمون الغلة بمبذرها      الرأي القائل بأن اليمنيين     على وباالعتماد. )1(الصيف: بالصاد، على ) ִקִיץ(
 فـي العربيـة     )قيظال(ة  ظمع لف شترك  تفي لهجة منطقة الدراسة     ) القياظ(لفظة  فإن   .)2(بل بمحصدها 

، وذلك باالعتماد على تقسيم الفصول كما هو         الصيف  على في المعنى الدال  واللغة العبرية    الفصحى
اليمن عموماً بتقـسيم الـسنة      رعي  مزا انفراد مزارعي منطقة الدراسة، أو       لكن. شائع في المعاجم  

 الـصيف   مـدة  التي تلـي     المدةداللة خاصة، إذ تطلق على      ) القياظ(للفظة   فإن   تقسيماً خاصا بهم،  
   .عندهم، وهي بهذه الداللة منذ القديم وال زالت حتى اليوم

  حرف الكاف
  كُبحه

فـي    ترابية صغيرة   قيام المزارعين بوضع حواجز    عندنشأ  يصغير   صهريج أو حوض  : }الكُبحه{
، »الـرِقيش «عند العملية التـي تـسمى         بالمحراث ، بعد شقه  بين أعواد قصب الذرة   خط المحراث   

مدة أطـول فـي قطعـة األرض        منها    ما تستطيعه  حجزواعتراض جريان مياه األمطار،     غرض  ب
المعاجم   بعض وفي .)3("عارض، كبح : " بمعنى )ح ب ك(وفي النقوش السبئية ورد الفعل      . الزراعية

إذا : كبحه باللجام كبحاً وكبحـة    "و،  )4("كبحك الدابة باللجام، وهو قَرعك إياها     : الكَبح: "العربية، جاء 
كبح الحائط السهم إذا أصـاب      "و ،)6("إذا جذبتها باللجام لكي تقف وال تجري      : كبحت الدابة "، و )5("رده

 العربية الفصحى فـي     معة الدراسة   وتشترك لهجة منطق   .)7("الحائط حين رمي به ورده عن وجهه      
 إال أن اللهجة تنفرد باسـتعمال       . على اعتراض الشيء الجاري وتوقيفه بصورة عامة       المعنى الدال 

     .زراعية خاصةبداللة ) كبحه(لفظة 

  كُبِري
 بكبـر حجـم     تتـصف  ، الذرة الشامية   أصناف صنف من طلق على   ي اسموهو  : أي كبير  :}كُبِري{

إذ قـد   ،  »سغَِري « يحتاجه النوع اآلخر الذي يسمى     مماأطول   نمو   مدةتحتاج إلى   أنها  ، كما   حبوبها
واللفظة شائعة  *. }ِاتِْلم كُبِري ِواتِْلم سغَِري، ِويصرب سوا     {: في المثل يقال  و. تصل إلى خمسة أشهر   

   .)8(االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه
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  كَبس
بعـض  وفـي   . من أجل تغطيتها  طم البذور في وسط خط المحراث بالتراب،        هو عملية   : }الكَبس{

، )2("كبسك الـشيء بتـراب أو غيـره       "، و )1("طمك الحفرة بالتراب  : الكَبس: "المعاجم العربية، جاء  
   . )3("طممتها بالتراب، واسم ذلك التراب ِكبس: كبست النهر والبئر كبساً"و

  كُبي
يجـف جفافـاً   ، لكنه لم  عند إدراكه الذرة الرفيعة طلق على ما يؤخذ من حب سنابل        اسم ي : }الكُبي{

وفـي   . وصنع طعام منـه    بغرض طحنه التنور،    الجمر في  على ما بقي من حرارة    كامالً، لتجفيفه   
 المعـاجم    بعـض  وفي .)4(بالمعنى نفسه ) الكُوبه(و ،)الكُبيه (لهجات بعض مناطق اليمن اليوم يقال     

نار كابية، إذا غطاها الرماد والجمر      "و،  )5("إذا غطاها الرماد والجمر تحته     "كَبت النار :  جاء العربية،
بالمعنى المشار إليه فـي     ) الكبي(ويبدو أن لفظة    . )7("ألقى عليها رماداً  : كَبى النار تكبية  "و،  )6("تحته

 فـي  الـشائع  بـالمعنى ا )كبى(لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية مأخوذة من الفعل     
    .المعاجم، ألن عملية التجفيف تقوم على النار الكابية، أي ما بقي من حرارة النار في الجمر

  كُثْب
  المواقيت المتصلة بالزراعـة عنـد  المستعملة في حساب» لمامعال« اسم يطلق على أحد   : }الكُثْـب {

حسابه من  يبدؤون    الذين ، الدراسة مزارعي منطقة  عند كثير من     أربعة عشر يوماً   مدتهالمزارعين،  
يا غَارتَاه يا   {:  يقال في المثل   . الرئيس الزراعي الموسم   مدةحساب  وهو بداية    ،»نيسان«أوائل شهر   

  المطر، تعالى بأن ينزل   إلى اهللا    أن المزارع يستغيث ويتوسل   (، ويعني   )8(}ِالَِهي، معاِلم الْكُثْب زلَّين   
 قـد  -ر أيام مواسـم األمطـار    ِخآ المزارعون في تحديد موعد      ايعتمد عليه التي  -فإن معالم الكثب    

يبـدأ المزارعـون بوضـع البـذور        ) المعلم ( هذا  وفي ). على الذهاب والمطر لم ينزل بعد      قاربت
 .، وخاصة محاصيل المناطق المرتفعة    للمحاصيل التي تحتاج إلى وقت أكثر من غيرها حتى تحصد         

 الذي الكثب معلم مدةحلول  أن(، ويعني )9(} ِبيدك ما ِتشَاطْرحغْرب ِعشَا، ِاالكُثْب ي{: يقال في المثلو
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شـائعة  اللفظة  و ). لكثير من المحاصيل   ، يعني حلول موعد وضع البذور     يعرف بأفوله وقت العشاء   
، إذ  مدته مع اختالف في حساب      لكن،  االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه        

 .إبريلمن  عشر  خمسة   الموافق،  نيسان  من رسبعة أيام تبدأ من الثاني عش      -في بعضها - ب له تحس
 في الثامن عـشر مـن      ويبدأ   أخرىفي  ) غروب كامة ( يقابل   ،المناطقبعض  لهجات  في  ) الكثب(و

ويبدو أن هذه اللفظة بالمعنى المشار إليه في لهجة منطقـة الدراسـة           .)1( واحد مايو  نيسان، الموافق 
  . من ألفاظ خاصة بالزراعةرها من لهجات اليمن اليوم، هو مما انفرد أهل اليمن باستعماله وغي

  ِكِثيح
الجزء البارز بين خطي المحراث المزروعين ذرة       شق  عملية  اسم يطلق على     :}الِكثَّاح{، و }الكَِثيح{

في » الكحيف«، أو »يشالرق«الذي يطلق عليه     بعد شقها السابق  باستعمال الثيران، للمرة الثانية، أي      
األتربـة  » الروابع«، خاصة عندما تجرف السيول الغزيرة في أيام         »علب«الزراعي  » المعلم «مدة

، فيقوم المزارعـون بـشق      األحواض التي أنشأها المزارعون أثناء شقها في المرة السابقة        فتغطي  
: يقال في المثل  و. أخرىالتراب وإثارته إلعادة إنشاء أحواض الماء ما بين أعواد قصب الذرة مرة             

، ويكـون   »علب« مدة  وغالباً ما يكون الشق األول في      .*}لَوما الِْفقَّاح والِكثَّاح، لَا ِيزرعين الرباح     {
شق بين قصب الذرة بصور عامـة، أي        ال تطلق اللفظة على     وأحياناً. »الروابع «زمنهذا الشق في    

ـ تستعمل   ِاكْثَح ِبعِلب، ِيشْرب ِولَّا ِفلَـا زد       {: يقال في المثل  و .»، وقحيف كحيفورقيش،  «مرادفة ل
 :يقال في المثـل   و.  إذا قام بهذا العمل    :المزارع  زرع الذرة    } ِيكْثَح ،كَثَح {ويستعمل الفعل *. }ِشِرب

كشف  :الكَثح ":المعاجم العربية، جاء  بعض  وفي   .*}اَربعين ِوافْقَح، ِوِستِّين واقْفَح، ِوِتسعين ِواكْثَح     {
كَثَحت الريح الستر وغيـره،  "، و)2("يضِرب به: الريح الشيء عن الشيء، ويكثح بالتراب وبالحصى  

تشترك لهجة منطقة الدراسـة مـع العربيـة         و. )4("سفت عليه التراب  : كَثَحته الريح "و،  )3("إذا كشفته 
  .  على كشف الشيء، وسف التراب بصورة عامةالمعنى الدالالفصحى في 

  حيفِك
اسم يطلق على عملية شق الجزء البارز بين خطي المحراث المزروعين ذرة باستعمال              :}الِكحيف{

س الْخَِريـفْ، ِوحلْـي     شَـم {: يقال في المثل  و،  »رقيش«لفظة  لالثيران للمرة األولى، وهو مرادف      
 شق بين :بمعنى} كَحف، ِيكْحف{ الفعل ويستعمل *.}فيفْ، ِيرجع الِْمقِْوي ِضع فْ، ِوعود النَِّجي  الِْكحي

أثناء  عملية جرف التربة المثارة      على} الكحيف{ تطلق لفظة    وأحياناً. أعواد قصب الذرة بالمحراث   
 بغرض تمكـن النباتـات مـن         إلى أسفل سوق نباتات الذرة،      بالمحراث  ما بين أعواد القصب    شق

                                                 
1 - �?5� :9��  .54E� ،30+�، ص...ا���ا��a ا�Aرا
�اه��ي، ج - 2B61، ص3آ'�ب ا���4، ا�.  
  .460، ص1!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 3
  .3827، ص�42+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 4



 205

وفي لهجات بعض مناطق اليمن اليـوم  . عد فيما بالصمود أمام الرياح التي تصاحب سقوط األمطار      
وقد وردت  . )2( بالقاف )ِحيفقَها  ، وفي بعض  )1(بالمعنى نفسه  الحاءبفتح الكاف وكسر    ) فكَحي (:يقال

فـي  ويبدو أن هذه اللفظة بالمعنى المشار إليه         .)3( عند الملك األشرف الرسولي    اللفظة بالمعنى نفسه  
  .ية الخاصة بأهل اليمن من األلفاظ الزراعاللهجات اليمنية،

  كَحلَاء
  .أنوع الذرة الرفيعة يطلق على نوع من اسم: }الكَحلَاء{

  مكْحلَه
وهـذا   مع قعرها،    »بركه«صهريج الماء الذي يسمى     من  الجزء األسفل   اسم يطلق على    : }لمكْحلَه{

   .الجزء العلوي المتسع يتصف بأنه أقل اتساعاً من الجزء

  مكْدمه
}مكْدوفـي   . قطعة األرض الزراعية   عصا غليظة ذات رأس مكور، تستعمل في تفتيت طين        : }هالم

  بعـض   وفي .)4("أس المكور للعصا الغليظة   الر"لـ  ) الكُدمة (لهجات بعض مناطق اليمن اليوم يقال     
ـ : "والكَِدمـة ،  )5("زجاجه غليظ : ، وقدح مكَدم  "غليظ شديد : حمار كَِدم : "المعاجم العربية، جاء   ة النعج

وتشترك لهجة منطقة الدراسة مع العربية الفصحى فـي         . )6("الرجل الشديد الغليظ  : الغليظة، وكدجنة 
      . على الغلظ والشدة بصورة عامةالمعنى الدال

  كَرب
ـ  المتصلبة لكتل الطينية   يطلق على ا  اسم جمع   : }الكَرب{  سـطح قطعـة األرض   ىالتي تظهـر عل

وأحياناً  .المياهربة، وتركت بدون إثارة أو شق بعد جفافها من          إذا سقطت أمطار على الت     الزراعية،
على قطعة األرض بعد وضع البذور في التربة مما يعيق إثارة التربة والبذور فيهـا،               أمطار  تسقط  

تربة تكون  "على  ) الِكربة( وفي لهجات بعض مناطق اليمن اليوم تطلق لفظة          . تصلبها مما يؤدي إلى  
إذا أصابها الماء تتحول إلى معجون زلق ناعم، وهي تربـة بيـضاء تكـون         قطعاً متماسكة، ولكن    

كربـك االرض حتـى     : والِكراب: "جاء المعاجم العربية،     بعض وفي. )7("عروقاً نادرة في األرض   
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أن : والتَّكريـب ،  )2("كربت األر ض أكربها كرباً، إذا أثرتها للزرع       "و،  )1("تقلبها فهي مكروبة مثارة   
   .)3("يب الجادس، والكريب القراح الجادس الذي لم يزرع قطنَزرع في الكر

  ِبِيهِكرا
  .نوع من أنواع الذرة الرفيعة البيضاءاسم يطلق على : }ِكراِبِيه{

  كَراِدش
 كثيـرة  غير مـستوية اسم جمع يطلق على ما يحيط بقطع األراضي الزراعية من بقع     : }الكَراِدش{

 . الـصغيرة  الـشجيرات البريـة   بعض  الحشائش و تنمو فيه    صخرية ونحوها،     أماكن التعرجات أو 
  .}كُرِدشَه {والمفرد

  كَرع
وهذه الميـاه   . يج حفظ المياه ونحوها   مع في الحفر والمنخفضات وصهار     المتَج ماء المطر : }الكَرع{

 من  مدة إال بعد    اسقوط المطر، وال تذهب قترته    بعد  تتصف بأنها غير صافية، أي فيها قترة خاصة         
من إنـاء ونحـوه      بمعنى أراق الماء     ،}كَرع، ِيكْرع {يستعمل الفعل   و. ا في مكان استقراره   انهسكو

عة االستعمال لهجات بعض منـاطق الـيمن        واللفظة شائ .  المطر أو غيره   ماء سواء   ،بصورة عامة 
 .)5(مـاء الـسماء   : بمعنى) الكَرع( المعاجم العربية، وردت لفظة       بعض  وفي .)4(اليوم بالمعنى نفسه  

  .)6("وأكرع القوم، إذا أصابوا الكرع فأوردوه إبلهم: "ومما جاء أيضاً

  كَِريف
 واللفظـة   .مياه األمطار  الصخر، يتخذ لحفظ     فيصهريج ماء يحفر في األرض أو ينقر        : }الكَِريف{

 لهجات أخـرى  ، وتطلق في    )7(شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه         
 عظيمة في صفا يكون فيها المـاء الـسنة          ةوالكريف جوب : " قوله وجاء عند الهمداني  . )8(السد: على

وهناك مـن   . )10("صهريج، حوض : "بمعنى) ك ر ف  (وفي النقوش السبئية وردت لفظة      . )9("وأكثر

                                                 
�اه��ي، ج - 1B360، ص5آ'�ب ا���4، ا�.  
  .342، ص1!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 2
  .3847، ص43ج، �+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر - 3
�. 770، ص، ا8ر��C�...ا��V<4 ا���5� - 4��C ،�ا��4ذ� uZ30، صا��.  
. 5799، ص���C ،9ان، ج ...�مz�7 ا�E4. 923، ا� )�رس، ص ...ا��/���z. 1275، ص 3ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج   - 5

  .3858، ص�43+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج
  .1275، ص3ا���Oح، ا�>�ه�ي، ج - 6
�.  333، ص�;>������L 9ن، ا������ري. 770، ص، ا8ر����C�...ا��V��<4 ا�����5� - 7����C ،�ا����4ذ� u��Z30، صا��. cNا����� 

��V، ا���4روس، . 89أ��Zل ��)c، ا�aeP�، ص- 95���  .83صآ��Eت )� ا��ار!9 
8 - Vاه��  .328، ص�;>9 و��ب، ���* ا
�ة ا�4�ب،  - 9�A! 9B358ص�.  

�ون،ا�V<4 ا�+���، - 10Lن و��+'�  .79 ص 
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بالمعنى المشار إليه في اللهجات اليمنية هو مما ) كُرف(و) كروف(، والجمع )الكريف( أن لفظة ذكر
   .)1(هل اليمن باستعماله من ألفاظ متعلقة بالزراعة والري قديماً وحديثاًاختص أ

  كُرفَه
ينشئها المزارعون ما بين أعواد قـصب       الحفرة الصغيرة التي    : }الكُرافَه{، و }الكَورفَه{، و }الكُرفَه{

به مدة  بغرض حفظ كمية من الماء واالستمرار في إمداد الزرع           ،في قطعة األرض الزراعية   الذرة  
 أو تنقر في صخرة ليستقر فيهـا مـاء          ، كما تطلق على كل حفرة صغيرة تحفر في األرض         .أطول
يسهل اغترافه،  ل على حفرة تحفر أمام نبع ماء يجتمع فيها الماء            أيضاً تطلقو . بصورة عامة  المطر

 جرفـه   :ترابال}  ِيكِْرف كَرف،{ ويستعمل الفعل . }كُرف {واسم الجمع . لحيواناتلتكون مورداً ل  أو  
. }ِكراف{ ، والمصدر}ِمكَرفَه{ وقطعة االرض، }ِمكَرف {واسم الفاعل.  حفرة يستقر فيها الماءإلنشاء

فـي  ) الكَرف(كما تطلق لفظة ، )2(بالمعنى نفسه} ِكراف {وفي لهجات بعض مناطق اليمن اليوم يقال  
ى المشار إليه في لهجة منطقة الدراسة        ويبدو أن اللفظة بالمعن    .)3(بعضها على الجرف بصورة عامة    

     .وغيرها من الهجات اليمنية هي من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن

  ِكسر
 الذرة في البيـدر، وفـي هـذه    سنابل ضربالمرحلة األولى من مراحل     اسم يطلق على    : }الِكسر{

ل بعـض الحبـوب، وتُهـشم        فتفص بقوة،» ملِْبج«تسمى  المرحلة تضرب سنابل الذرة بعصا كبيرة       
وقـد  حبوبها عن الفصل في المرحلة األولى، فتتهيأ للضرب مـرة أخـرى      السنابل التي استعصت  

التـي   فيسهل فصل ما بقى من حبوبها عند ضربها في المرحلة الثانيـة              وتماسكاً، أصبحت أقل قوة  
خبط بالمكِْسرة، وهي   : ركَس ":وفي لهجات بعض مناطق اليمن اليوم يقال      . »الرحاس«يطلق عليها   

المعاجم العربية، ذكر ابن     بعض    وفي .)4("عصا كبيرة وعريضة لفصل الحبوب الهاجرة من السبول       
 وتشترك لهجـة    .)5("الكاف والسين والراء أصل صحيح يدل على هشم الشيء وهضمه         : "فارس أن 

 تهـشيم الـشيء   لـى    مع الفصحى في المعنى الدال ع       من اللهجات اليمنية    دراسة وغيرها  المنطقة
   . بصورة عامة

                                                 
1 - �?5�             :  

Jemeinitische W×rter, AL-selwi, s, 198. 

2 - Vاه��  .323، ص�;>9 و��ب، ���* ا
3 -  �  .771، ص، �sر��C�...ا��V<4 ا��� :�5�5?
4 - 9<;�Vاه��  .325، ص و��ب، ���* ا
5 - z���/926، ص...ا��.  
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  كَيد
هـذه المخـازن   و. }ِكيود{واسم الجمع .  يتخذه المزارعون في منازلهم لحفظ الحبوب  مكان: }الكَيد{

 يفصل بين الحوض واآلخر جدار يتراوح ارتفاعـه       ، المنزل إحدى غرف تبنى في    األحواض،   تشبه
حسب حجم الغرفة، وكـل حـوض يخـتص          وقد يزيد وقد ينقص ب     رين تقريباً، ما بين المتر والمت   

مثل الـصبرة مـن     : والكود: " المعاجم العربية، جاء    بعض  وفي .بتخزين صنف معين من الحبوب    
كل ما جمعته وجعلته كُثباً من طعام وتـراب         "و،  )1("كودت التراب تكويداً، إذا جمعته    : الطعام، يقال 

وتـشترك  . )3(بهذا المعنى يمانية  ) الكود(ة  وجاء في بعض المعاجم أن لفظ     . )2("ونحوه، والجمع أكواد  
   . بصورة عامةعلى جمع الشيءمع العربية الفصحى في المعنى الدال لهجة منطقة الدراسة 

  حرف الالم
  ِبيجلَ
 الحبـوب  فصل   لذلك، من أجل   بعصا مخصصة     سنابل الذرة في البيدر    ضربهي عملية   : }اللَِّبيج{

 ،}لَـاِبج { واسـم الفاعـل      .قام بهذا العمـل   : سنابل الذرة }  ِيلِْبج لَبج، {الفعلويستعمل  . سنابلالعن  
  لهذا الغرض تسمى   ة والعصا المستعمل  .}لَبجه{، واسم المرة     للسنابل }ملْبوجه { والمفعول ،}لَاِبِجي{و
 تقوس خفيف، ويقتصر استعمال هذه العصا على المرحلة         فيهاوهي عصا طويلة    : }ِملِْبج{، و }ملِْبج{

وبعض ومشتقاته شائع االستعمال في لهجات بعض منـاطق         ) لبج(والفعل  . السنابلضرب  لى  األول
، وفي بعضها يستعمل الفعل )5()ِملْباج ( للعصا الخاصة بذلك يقالبعضها، وفي )4(اليمن بالمعنى نفسه  

ـ  بعض   وفي   .)6( بمعاِن تدل على الضرب والشِّجار بصورة عامة       ،ومشتقاته) لَبج( ة، المعاجم العربي
ضربه، وقيل هو الضرب المتتابع فيـه       : لبجه بالعصا "، و )7("ولبج به األرض، أي ضرب به     : "جاء

 وغيرها  وتشترك لهجة منطقة الدراسة   . )9("ضربه: صرعه، وبالعصا : لبج به األرض  "و،  )8("رخاوة
   .الضرب بصورة عامة المعنى الدال على  مع العربية الفصحى فيمن اللهجات اليمنية

                                                 
  .472، ص2!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 1
  .3952، ص�44+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 2
  .3952، ص�44+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج .472، ص2!�;�ة ا�9xE، ا� در��، ج - 3
ا�E;>��9 ا��4ذ����9،   . 123 ص،ا����+�5�، ...����V��<4� 9 ا������EKOت ا�Aرا . 794، ص، ا8ر����C�...ا��V��<4 ا�����5�  - 4

 ،����  .355صا�`
5 - 9��  .171 صا���cN �� أ��Zل ��)c، ا�aeP�، . 125 ص،ا��+�V<4�... ،�5 ا����EKOت ا�Aرا
6 - �  .s� ،794 ،795ر��C�، ص...ا��V<4 ا��� :�5�5?
�اه��ي، ج - 7B134، ص6آ'�ب ا���4، ا�.  
  .3983، ص�44+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج - 8
�وز ��دي، ص - 9�Bا� ،r199ا�/���س ا����.  
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  لَازم
إلى مرحلة  تصل   ولكنها لما    ،إدراك ثمارها  بداية   صفة تطلق على سنبلة الذرة الرفيعة عند      : }لَازم{

ن، صاِبي، ِوِعشِْريِف ماِلي، في شَهِر واِحد ِخياِر ما اطُو  {: في المثل يقال  و .صالحيتها ألن تأكل بعد   
  *.}ِوالِزم، ِوعلَّان

  لَِسيس
ما يطبخ على النار من ثمار المحاصيل التي تجمع من المـزارع قبـل       اسم يطلق على     :}اللَِّسيس{

.  ليأكلهاعلى النار  طبخها:الثمار}  ِيِلس لَس،{ ويستعمل الفعل    . باستعمال الماء المغلي فقط    حصادها،
، }لَّـس ال{، والمصدر   }ملْسوسه {واسم المفعول . *}لَا دخََل الساِدس، ِاحِقي ِولَسس    {: يقال في المثل  و

، بمعنى سلق على النار، مثل سلق البيض أو البطـاطس         } لَس{كما يطلق الفعل    . }لسه{رة  واسم الم 
 شـائع   ،ومـشتقاته ) لس( والفعل   .وهي طريقة تشبه طريقة طبخ الثمار باستعمال الماء المغلي فقط         

 لفظة وردتربية، المعاجم العبعض  وفي .)1(االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن بالمعنى نفسه
)2(األكل: بمعنى) اللَّس(  ،يلس،إذا أكل  "و لَس")وتشترك لهجة منطقة الدراسة مع العربية الفصحى       . )3

   . بصورة عامةفي المعنى الدال على األكل

  ِلقَّاح
ظهورهـا  بعـد  أو ظهرت في غير مكانها       ، ما زاد عن المطلوب من نباتات الذرة       قتالعا :}اللِّقَّاح{

 الم توضع فيه  إعادة غرسها في أماكن     ثم  ،  ربة قطعة األرض الزراعية المزروعة ذرة      ت سطحعلى  
ويقوم المزارعون بهذا العمـل  . عد خروج أعواد الذرة من تحت األرضبذور، ولم يتضح ذلك إال ب     

 .، وال يتضح ذلك إال بعد ظهور البـذور        إذا لم يكثر من حبوب البذر عند وضعها في تربة األرض          
 بغرض  تبذر،اقتلع بعض نباتات الذرة ثم غرسها في أماكن لم          ، بمعنى   }لَقَّح، ِيلَقِّح {عل  ويستعمل الف 

أن  (ويعنـي ،  )4(}فَقِّح، ولَا ِتلَقِّح  { :يقال في المثل  و . قطعة األرض  أجزاءتوزيع النباتات على جميع     
إعادة توزيـع    ن م أفضل. تكون نباتات الذرة كثيرة ومتزاحمة فيقتلع الضعيف مما زاد من نباتاتها          

وفي النقوش السبئية ورد الفعل المتعدي بالهاء        .)بذرالنباتات بغرس بعضها في أماكن تركت بدون        
وفي  .)5("تشتيت جمع : " بمعاٍن منها  ،) ت ح ق ل م( كما وردت لفظة     .شتت: بمعنى،  )ح ق لـ  ه(

                                                 
  .802، ا8ر��C�، ص...ا��V<4 ا���5� - 1
، ���45+�ن ا���4�ب، ا��� �5?���ر، ج. 971، ص����C ،9ان، ج... z���7 ا����E4م.974، ص3ا�����Oح، ا�>���ه�ي، ج - 2

�وز ��دي، ص. 4028ص�Bا� ،r530ا�/���س ا����.  
  ..4028، ص45 �+�ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج- 3
4 - k/( :  لA�4`;�،     ا ����C ��4-��ت ا��fرة )�� أ���آ� ��k/E-  :       V. اcE'a ا�Aا�N �5;�أو ا��C cE'a-�ت ا�fرة  9�-��4 زرا

  .-��c )�;� ا��fور
�ون - 5Lن و��+'�  .82، صا��V<4 ا�+���، 
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 .)2(نفسه كذلك في اآلرامية   بالمعنى  ) ل ق ح  ( و .)1(أخذ: ، بمعنى )ָלַקח: (اللغة العبرية يستعمل الفعل   
وتشترك لهجة منطقة الدراسة مع ما ورد في بعض النقوش المسندية وبعض اللغات الـسامية فـي                 

  .المعنى الدال على األخذ والتشتيت بصورة عامة

  ِلماد
 يصيرمرحلة عمرية معينة    هو تدريب الثور على حراثة األرض عندما يبلغ         : }التَّلْمود{، و }اللِّمَاد{

 ويـستعمل الفعـل   . }لَمد{رض، واالسم الذي يطلق عليه في هذه المرحلة          على حراثة األ   فيها قادراً 
}د د،لَمـع      {:  يقال في المثل   .دربه على حراثة األرض   بمعنى   ،الثور}  يلْمِواتْب ،ثَِني محع واردد جلَم

بمعنى وضع عدة الحراثة مثل     } لَمد{لق الفعل   كما يط . }ملْمود{، والثور   }ِملَمد{واسم الفاعل   *. }ربع
 العربية الفصحى يشيع استعمال وفي . الزراعيةحراثة األرضل استعداداًمحراث ونحوه على الثور ال

 لكن رغم ذلك فقـد      ،)تالميذ(من يتعلم، واسم الجمع      للداللة على    -بالذال ال بالدال  –) التلميذ(لفظة  
، وهناك من أوردها لكن بمعنى مختلف، فقد جاء فـي            اللفظة هأهمل كثير من أصحاب المعاجم هذ     

أن التلميذ لـيس مـن     : " وهناك من ذكر   .)3("الخدم واألتباع، واحدهم تلميذ   : التَّّالميذ": بعض المعاجم 
، والفعـل  )5(علَّم، درب، عود على: ، بمعنى)ִלֵּמד(وفي اللغة العبرية يستعمل الفعل  . )4("كالم العرب 

 .)7(تلميـذ، طالـب   : ، بمعنى )ַּתְלִמיד: ( كما تستعمل لفظة   ،)6(تعلَّم، تدرب، تمرن  : ، بمعنى )ִהְתַלמד(
يبدو و .)8(تلميذ:  بمعنى (talmida)واالسم  . تَعلَّم، تَدرب :  بمعنى (lamad)وفي السريانية جاء الفعل     

أمـا  ،   السامي المشترك   األصل  يعود إلى   بصورة عامة  للداللة على التّعليم والتدريب   ) لمد(الفعل  أن  
  .فيبدو أنها قد دخلت إليها من أحد اللغات السامية ، الفصحىبمعنى طالب العلم في )تلميذ(لفظة 

  لَاِمع

اللمع من  "، و )9("اسم البرق الخُلَّب  : يلْمع: " المعاجم العربية، جاء    بعض  وفي .ضوء البرق : }اللَّاِمع{
وقد ذكـر ابـن     . )11("لمع البرق لمعاً ولمعاناً، أي أضاء     "و،  )10("لمع البرق يلمع لمعاً ولمعاناً    : قولهم

   .)12("الالم والميم والعين أصل صحيح يدل على إضاءة الشيء بسرعة: "فارس أن

                                                 
  .�a ،382!��ن، ص�!��ن���a aس - 1
�دات ا%را��9 ا�/���9، ص- 2Bا�� V<4� 155.  
  .443، ص6ن ا�4�ب، ا� �5?�ر، ج�+� - 3
4 - z���/رس، ص...ا���( �  .173، ا
  .77ص، �a!��ن، �!��ن���a aس - 5
6 -  ، +BC377ص.  
7 -  +BC ،1014ص.  

8  -  Syriac Dictionary, Loys Costaz, Beriut, 1963, p, 173. 
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  لَهاِمس
اسم جمع يطلق على ثمار المحاصيل الزراعية عندما تـصل بعـضها إلـى مرحلـة                : }اللَّهاِمس{

ليناً ومذاقه لـم يـصل إلـى        ا وصل منها ال يزال      صالحيتها لألكل وبعضها لم يصل إلى ذلك، وم       
ويـستعمل  . }ِلهِمـِسه { والمفرد   *.}الْخَاِمس، دبا ِولَهاِمس  {: يقال في المثل  و. المستوى المطلوب بعد  

 المعاجم العربية،    بعض  وفي .}لَهمسه{، والمصدر   أكل من هذه الثمار    بمعنى   } ِيلَهِمس ،لَهمس{الفعل  
وتشترك لهجة   . بالقلب المكاني بين حرفي السين والميم      )1("أكله أجمع : ة ما على المائد   ولَهسم: "جاء

   .األكل الدال على المعنىمنطقة الدراسة مع العربية الفصحى في 

  لَيِلِيه
.  بصورة خاصـة    أثناء الليل   أمطار مصحوبة برياح شديدة     على ما يسقط من    اسم يطلق : }اللَّيِلِيه{

السحب المتراكمة المؤذنة بـسقوط     على   )اللَّيِلية(اطق اليمن اليوم تطلق لفظة      وفي لهجات بعض من   
  وفـي  .)2(الظهـر  ما بعد    أوقاتأمطار مصحوبة برياح، وقد تسقط بعدها أمطار وقد ال تسقط، في            

، )4("صعبة، وكـذلك ليـل أليـل      "، و )3("وليلة ليالء، أي شديدة الظلمة    : " المعاجم العربية، جاء   بعض
ي المعنى الدال على    العربية الفصحى ف   معمنطقة الدراسة   وتشترك لهجة    . )5("ديدة صعبة طويلة ش "و

     .في منطقة الدراسة) الليليه( التي تحدث فيها  الليلةالليلة وصعوبتها، وهو ما تتصف بهمة ظلشدة 

   الميمحرف
  ِمجر

ويـستمر  ه،  سم سـقوط   في موا   عند تشبعها بمياه األمطار    األرضباطن  ماء ينبجس من    : }الِمجر{
 واألرض التي ينبجس منهـا      . إذا كانت األمطار غزيرة     وأحيانا شهور   أو أسابيع،  سيالنه لعدة أيام  

وفي لهجات بعض  .}مجره{، والساقية التي يسير فيها هذا الماء تسمى      }مجاره{مثل هذا الماء تسمى     
الِبجر،  (:وفي بعضها يقال  ،  )6(عنى نفسه بالمبفتح فسكون،   ) مجر (تستعمل لفظة مناطق اليمن اليوم    

المعـاجم  بعـض    وفـي    .)8(بفتح الباء ) بجر (، كما يقال في بعضها    )7(بالمعنى نفسه ،  بالباء )والبجر
مجر من الماء واللبن مجـراً، فهـو        "، و )9("إذا أكثر من الشرب فلم يرو     : مِجر مجراً : "العربية، جاء 
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ٌجر1("تمأل ولم يرو  : م(  ،و"جبالتحريك الم لُُّؤ البطن من الماء ولم يرو     : رتَم")وتشترك لهجة منطقة   . )2
الفصحى في المعنى الدال على االمتالء بالمـاء الـذي          مع  وغيرها من لهجات اليمن اليوم      الدراسة  

       .يؤدي إلى انبجاسه

  ممحور
يقال في  و. أثاره حتى كدره   ،}حر ِيم ،محر {ويستعمل الفعل . الماء المكدر غير الصافي   : }الممحور{

 ماء الِورد، هي التي تَعمد إلى تكدير ن أردأ أنواع البقرا (ويعني، )3(}خَس البقَر، ِتمحر الماء{: المثل
  .)4( واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه).عندما تشرب منه

  محولَه
 يـؤدي إلـى     األمر الذي  انحبست األمطار ولم تسقط،     الخير إذا  وذهابالجدب والشِّدة    :}المحولَه{

جفاف األرض ويبس الزرع، وقد تطلق على قلة إنتاج األرض من المحاصيل الزراعية ورداءتها،              
ةَ سنْب{: يقال في المثل  .  نموه  مراحل  قليلة أو عند التهاون في العناية بالزرع أثناء         األمطار كانتإذا  

أن سبعة من الذين يعملون أي عمل زراعية يحتاج إلى تعاون مجموعة             (ويعني،  )5(}السبعه محولَه 
 قلـة   من المزارعين إلتمامه، إذا وقفوا أثناء العمل ألمر ما في وقت واحد، فإن ذلك يـؤدي إلـى                 

وفـي  . )6(نفسهاليمن اليوم بالمعنى    مناطق  بعض  لهجات   في   ل واللفظة شائعة االستعما   ).المحصول
:  جـاء  ، المعـاجم العربيـة     بعض  وفي .)7(أمحل: ، بمعنى ) م ح ل   هـ(السبئية ورد الفعل     النقوش

ذكر و. )10("الجدب"و ،)9("ضد الخصب " و ،)8("انقطاع المطر ويبس األرض من الشجر والكأل      : المحل"
: ومما جاء أيضاً  ،  )11(" قلة الخير  أولهما: الميم والحاء والالم أصل صحيح له معنيان       ":ابن فارس أن  

إذا احتبس المطر حتـى     "و،  "ال مرعى بها وال كأل    : أرض محولَة  "،)12("أي مجدبة : وأرض محول "
  . )13("يمضي زمان الوسِمي، كانت األرض محوالً حتى يصيبها المطر

.  
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  مدره
. تهـا  بخصوبة ترب  تتصف الواسعة    الزراعية اسم يطلق على مجموعة من قطع األراضي      : }مدره{

، )ر د م(النقوش السبئية وردت لفظـة      وفي  . )1("أرضه: ومدرة الرجل : "وقد ورد عند نشوان قوله    
   .)2(األرض: بمعنى

  ِمرار
قتلع فيها   وهي المرحلة التي تُ    ،صفة تطلق على نباتات الذرة عندما تبلغ الشهر من عمرها         : }ِمرار{

ا ة بالحيوانات إذا تناولتها وهي لمّ      وهي مضر  ،»الفقيح« أو   ،»العزل «في موسم نباتات الذرة الزائدة    
  .ء، فإذا جفت فال تسبب أي ضرر لهاتزل طرية خضرا

  مضار
 من قصب الذرة ذي المذاق الحلو الـذي يـشبه           سائلهاسم جمع لما يالك بالفم ويمتص       : }لمضارا{

والواحدة منهـا   . رة من النمو  عندما يصل إلى مراحله المتأخ    إال   يكون كذلك ال، و مذاق قصب السكر  
شـائعة   واللفظة  .قصبة الذرة، الكها بفمه ليمتص ماءها     } ِمِضر، ِيمضر {ويستعمل الفعل   . }ِمضاره{

 ، كما تطلق على قصب السكر أيضاَ      )3(االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه        

 بهـذا االسـم    تسميته   وقد علل قصب السكر،   بمعنى  ، وقد وردت اللفظة عند الهمداني       )4(في بعضها 
بـالمعنى   ويبدو أن اللفظة     .)5("ر بالفم أي يمضغ فيبلع ماؤه     ضموسمي قصب المضار ألنه ي    : "هبقول

    . من األلفاظ الزراعية الخاصة باهل اليمن قديماً وحديثاًيه ، وغيرهاالمنطقةالمشار إليه في لهجة 

  مطَر
يا قَِليَل الْبصر، الصاِحِيه اكْثَر ِمـن       {: يقال في المثل  و. المطر المعروف هو  : }الماِطر{، و }المطَر{

ِمِطـر،  { و : ويستعمل الفعل  .}مطَارأ{ واسم الجمع    .*}يا ِمنَمي الثَّاِمر ِبالماِطر   {:  كما يقال  *.}الْمطَر
ـ  {:يقال في المثل  و. الزرع، نزل عليه المطر   } ِيمطَر رتْ ِوحنَّـشَتْ، ِولَـا صـحتْ،    لَا ِمطْرتْ، ِمقْ

: واسم المفعـول   .*}لَا الباِرقْ يماِني، تُمطَر يوم ثَاِني      {: في المثل أيضاً   يقالو*. }اشْرخَتْ ِوحجرت 
شـائعة  ) المطَـر (ولفظـة   . ، كما تستعمل الصيغة نفسها للمبالغـة      }مطْره{، واسم المرة    }رممطُو{

  وفـي  .)7()الِمطـارة  (:يقال وفي بعضها    .)6(طق اليمن اليوم بالمعنى نفسه    االستعمال في لهجات منا   
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ِفعلُـه،  : االسم وهو الماء المنسكب من الـسحاب، والمطْـر        : المطر: " المعاجم العربية، جاء   بعض
أرض مطيرة وممطـورة، يـوم      "و. )1("ممطور: ماطر، وواٍد مطير  : والمطرة الواحدة، ويوم مطير   

، والـسريانية   )مطـر (واللفظة في اللغـة العبريـة       . )3("واحد األمطار : المطر"و،  )2("ماطر وممطر 
   .)4()مطرو(، واآلشورية )مطرا(

  رماِق
،  إذا زاد الماء عن حاجته     ، ويحدث له ذلك   من الزرع، ما اصفر لونه وهزل وتأخر نموه       : }الماِقر{

 وضـعف  اصفر لونـه     ،الزرع }قَر ِيم ،ِمِقر{ ويستعمل الفعل    .فبقي في التربة مدة طويلة حتى جفّ      
لَا ِمطْرتْ، ِمقْرتْ ِوحنَّشَتْ، {:  في المثلويقال . حتى جفّ فيه مدة طويلةالذي بقي زيادة الماءبسبب 

واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليـوم          *. }ِولَا صحتْ، اشْرخَتْ ِوحجرت   
وكل شيء نقعته في شيء فقد مقرته فيه فهـو          : "م العربية، جاء   المعاج  بعض  وفي .)5(بالمعنى نفسه 

ِقم ير ومقَر مم6("قور وم( ِقر    "، وكل ما أنِْقع فقد م")العربيـة  مـع   لهجة منطقة الدراسـة     وتشترك   .)7
، إذ أن نباتـات الـزرع ال    بصورة خاصة المنقوع في شيء   الشيءفي المعنى الدال على     الفصحى  

مدة طويلة، ويبدو أن اللهجة قد اقتصرت علـى  بقى وكأنها منقوعة في الماء      تكون هكذا إال عندما ت    
   .األثر الناجم عن بقاء أعواد قصب الذرة منقوعة في المياه بصورة خاصة

  ميساِني
معـروف  وهـو   ،  الينابيع السقي من اآلبار أو      يزرع باالعتماد على   صنف من القمح  : }الميساِني{

   .)9(الهمدانيعند باالسم نفسه  وقد ورد هذا الصنف .)8( اليمن اليومقبعض مناطفي باالسم نفسه 

  مال
مـن خَلَّـب الْمـاِل      {: يقال في المثل  . اسم يطلق على األراضي الزراعية بصورة خاصة      : }المال{

 واسـم الجمـع     .ع في بيئته الزراعية بصورة عامة     ل ما يمتلكه المزار    على ك  كما يطلق *. }باعوه
  وفـي  .)10(شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفـسه           واللفظة   .}اموال{

ما " و ،)11("المال معروف وجمعه أموال، وكانت أموال العرب أنعامهم       : " المعاجم العربية، جاء   بعض
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 وتشترك لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية مع العربيـة      .)1("ملكته من جميع األشياء   
  . الفصحى في المعنى الدال على ما يملكه شخص من أشياء بصورة عامة

  حرف النون
  نَبات 
  كما تطلق لفظة   . من تحت التراب   خروجها عند بداية المزروعات  نباتات  صفة تطلق على    : }نَبات{
يقـال فـي    . }منَاِبت{واسم الجمع   . األرض بعد تحت سطح   موعد خروج النباتات من     على  } منْبت{

الزرع، ظهر من   } ِنِبت، ِينْبت {: كما يستعمل الفعل  *. }الدهر كُلِّه منَاِبتْ، والْمعاِلم لَها اَوقَات     {: ثلالم
االسـتعمال فـي    شائعة   )نبات(ولفظة  *. }لعِلب، ِينْبتْ ِسهي  ِاتِْلم  {: يقال في المثل  و. تحت األرض 

والرجل ينبت  : " المعاجم العربية، جاء    بعض وفي .)2(لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه      
 .)4("نَبتت األرض وأنبتت بمعنى، وأنبت البقل وأنبـت بمعنـى         : يقال"و،  )3("الحب تنبيتاً، إذا غرسه   

جـاء فـي    و. )5("النون والباء والتاء أصل واحد يدل على نماء في مـزروع          : "وذكر ابن فارس أن   
، "الطري حين ينبـت صـغيراً     : والنابت من كل شيء   "،  )6("موضع النبات : المنْبت"و: بعضها أيضاً 


 �d{: وفي التنزيل العزيز قال تعالى. )7("أول خروج النبات: والتنبيتeِ%ْfُِ�� ً��!
K ََG
!ً�@�{)8(.   

  ِنِبغ.
 يقـال فـي     .، وتطلق اللفظة على خروج الماء بصورة سريعة       منهلهالماء، خرج من    : } ِينْبغ ،ِنِبغ{

نبـغ  ":  المعاجم العربية، جاء    بعض وفي*. }، ِينْبغْ ِمن الِْحرار، ِولَّا ِينْضع ِمن الِجرار       اَذَار{: المثل
 كما جاء في بعضها     .)10("ظهر، والماء نبع  : نبغ كمنع ونصر وضرب   "و،  )9("الماء ونبع بمعنى واحد   

وذكر ابن فارس   .)12("أي ظهر: نبغ الشيء ينبغ نبغاً ونبوغَاً"و، )11("وكل شيء ظهر فقد نبغ   : "أيضاً
) ָנַבע: (وفي اللغة العبرية يستعمل الفعل .)13("النون والباء والغين كلمة تدل على بروز وظهور    ":أن
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وتقتصر لهجة منطقة الدراسة على المعنـى        .)1(انبثق، تدفق، صب  : بالعين بدالً عن الغين، بمعنى    
  . الدال على ظهور الماء بصورة خاصة

  نَبل
، }من امِسي ِمن غَيِر نَبْل، بكَّر ِمن غَيِر عمل{: يقال في المثلو.  بجميع مكوناته لمحراثا: }نَّبـل لا{

للعمل به فـي صـباح      - المحراث وإعداده إعداداً جيداً      أن المزارع الذي ال يهتم بصيانة     (والمعنى  
 تكون أحد أجـزاء      قد إذ ، بدون عمل  يكون صباح اليوم التالي    قبل أن يمسي، فإنه قد       -اليوم التالي 
 ويستعمل  .)يعلم، وبالتالي ال يستطيع القيام بحراثة األرض قبل أن يصلحه         تالفة بدون أن    المحراث  

 والمـصدر   . وركبها مع بعضها استعداداً لحراثة األرض      هء جمع أجزا  :المحراث}  ِينَبل ،نَبل {الفعل
 .)2(بـالمعنى نفـسه   } بالالنَّ {تستعمل لفظة يوم  وفي لهجات بعض مناطق اليمن ال     . }تَنْبول{، و }نِِبَال{

بمعنـى  ) النبـال (وقـد وردت     .)3()الـسحب (وفي بعضها تطلق على حديدة المحراث التي تسمى         
 ويبدو ان اللفظة بالمعنى المشار إليه في لهجـة منطقـة   .)4( عند الملك األشرف الرسولي    المحراث،

   .لفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمنالدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية هي من األ

  نَِجيف
بغرض استخراج الحبوب من السنابل أو فـصلها عنهـا          الذرة  سنابل  ضرب  هو عملية   : }النَِّجيف{

س شَـم {: يقال في المثـل و .بعصا مخصصة لهذا الغرض عند درسها في البيدر في موسم الحصاد   
  الِْكح لْيالنَّجِ الْخَِريفْ، ِوح وديفْ، ِوعِضع الِْمقِْوي عجوفي لهجات بعض مناطق اليمن  *.}فييفْ، ِير

المعـاجم العربيـة،    بعض   وفي   .)5(الضرب بالعصا بصورة عامة    :على )النَّجف (تطلق لفظة  اليوم
جيم والفاء أصالن صحيحان الالنون : "وقد ذكر ابن فارس أن، )6("استخراجه: وانتجاف الشيء": جاء

كما جاء في   . )7(" استخراج شيء  ىط في شيء ومكان أو غيره، وآخر يدل عل        أحدهما يدل على تبسي   
نقفُـك رأس    :النقف"و،  )8("المضاربة بالسيوف على الرؤس   : المناقفة: " الجيم  عن بعضها بالقاف بدالً  

 .)10("ضربه على رأسه حتى يخرج دماغه     : نقف رأسه ينقفه نقفاً ونقحه    "و،  )9("أو رمح  الرجل بعصا 
وتشترك لهجة منطقة الدراسة مع  .)11(ضرب، آذى: ، بمعنى)ָנַגף: (برية يستعمل الفعلوفي اللغة الع 
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كما تشترك مع العربية الفـصحى      استخراج الشيء،    األول الدال على     ىفي المعن  العربية الفصحى 
    .بصورة عامة  الضربالدال علىالثاني واللغة العبرية في المعنى 

  نَحيت
  .في موسم الحصادالمناجل باستعمال  قصب الذرة  عملية قطع ىاسم يطلق عل: }النَّحيت{

  منْدب
الجزء أو النصيب المحدد الذي يمتلكه شخص من قطعة أرض زراعية كبيرة مقسمة بين            : }المنْدب{

وغالباً ما يتم اقتطاع مثل هذه اإلجزاء من مثـل          . مجموعة مالكين بعد اقتطاعه من قطعة األرض      
ي الزراعية من خالل وضع حواجز صغيرة من األحجار المتَراصـة تُعـد             هذه القطع من األراض   

} نَدب، ِينِْدب {ويستعمل الفعل   . }منَاِدب{واسم الجمع   . بمثابة حدود تفصل بين ملكية كلٍّ من المالكين       
} ِمنَدبه{ أو حواجز بين أجزائها، فهي فواصلقسمها بين من يمتلكها من خالل وضع : قطعة األرض

الجزء الكبير من قطعة أرض     : وفي لهجات بعض مناطق اليمن اليوم تطلق اللفظة على        . }منْدوبه{و
 الـذي يـؤدي إلـى    خط المحراث فيهازراعية كبيرة قُسمت إلى جزأين عند حراثتها، بسبب طول   

المثل وهناك من فسر معنى . )1(إرهاق الثيران لو لم تتم الحراثة على مرحلتين، كل مرحلة في جزء          
خط يندب الجربة من أحد طرفيهـا       : "هنا بمعنى ) مندب(أن  ) منْدب ِبِجرِبه وال سبعه اقسام    : (القائل

ِضـلَع  (تطلق في لهجة منطقـة      ) منْدب(والمفرد  ) منَاِدب( أن   وذكر بعضهم  .)2("إلى الطرف اآلخر  
 أرض زراعيـة لتقـسيمها إلـى    الحواجز الترابية التي تقام في قطعة  :  وما جاورها على   )3()همدان

مربعات من أجل ريها بصورة جيدة، وذلك عن طريق غمر تلك المربعات بالمياه، وحينها يصعب               
على المزارع االنتقال داخل األرض المزروعة من موضع إلى آخر إال عبر تلك الحواجز الترابية               

يستعملون في لهجـتهم الفعـل       )4()إريان(، وذكر أيضاً أن سكان منطقة       )منادب(التي يطلق عليها    
وهو اسم للموضع الذي يتم     ) منْدب(قطعه عرضاً، ومنه    : نَدب فالن السيل، يعني   : في قولهم ) نَدب(

. اً وحديثاً م إلى شاطئ الحبشة والعكس قدي     -عبر البحر األحمر  –منه انتقال الناس من شاطئ اليمن       
صـف مـن    : ، بمعنى )ִנְדָּב: (ة تستعمل لفظة  وفي اللغة العبري  .)5(عبر: يعني) نَدب(أي أن الفعل    

 وتشترك لهجة منطقة الدراسة مع اللغة العبرية في المعنى الدال على            .)6(القرميد أو اآلجر في جدار    
   . أو ما شابهالصف من األحجار ونحوها التي تشكل حاجزاً أو جداراً
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  نَِديش
رية ذهبية اللون من بين أوراق غـالف        تطلق على مرحلة بداية خروج الشعيرات الحري      : }نَدِِيش{

على مكان  } النَّداِشي{كما تطلق لفظة . سنبلة الذرة الشامية، وحبوب الذرة لما تظهر على سنبلتها بعد
  .خروج سنبلة الذرة الشامية من قصبها

  ِمنْزلَه
ة شائعة االستعمال    واللفظ .يعة، لون حبوبها وردي إلى احمرار     نوع من أنواع الذرة الرف    : }الِمنْزلَه{

  .  )1(في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه

  نَسع
اسم يطلق على المخلفات الناجمة عن درس الغالل في البيدر، مثل القش، والسنابل الخالية     : }النَّسع{

  .من الحبوب ونحو ذلك

  نَشْره
تبدأ غالباً  األوقات المسائية التي    في   عمل المزارعين     المرحلة الثانية من   اسم يطلق على  : }النَّشْره{

وقـت  في  ذهب للعمل   } نَشَّر، يِِِنَشِّر {ويستعمل الفعل   . وقت األصيل  وتنتهي   ،  من بعد صالة العصر   
، }مِِنَـشِّر {واسـم الفاعـل     *. }ِذي ما ِينَشِّر ِويبكِّر، لَا بخْتَ لَو ِبالزراعه       {: يقال في المثل  و. المساء

. )2(واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفـسه . }ارِنشَّ{والمصدر  
نَشرت الغنم نشراً،   "، و )3("أن تنتشر الغنم بالليل فترعى    : والنَّشر: " المعاجم العربية، جاء    بعض وفي

نى الدال  في المع رك لهجة منطقة الدراسة مع العربية الفصحى        ت وتش .)4("إذا رعت ليالً  : بفتح الشين 
  .  بصورة عامةوقت المساء في القيام بالشيء أو حدوثه على

  نَاِشف
إذا جفت بعد أن كانت مـشبعة       } نَاِشِفه{من منابع الماء ونحوه الذي جفَّ ماؤه، والتربة         : }النَّاِشف{

ِنـِشف،  { ويستعمل الفعل    . فجف  أو ممتلئاً بالماء   بالماء، كما تطلق اللفظة على كل شيء كان مبلالً        
لَا دخَْل اَذَار، يسكُب الْما ِمن الِْحرار، اَو ِينْشَفْ ِمـن           {: يقال في المثل  و.  جف وذهب  :الماء} ِينْشَف

بعـض   وفـي    .)5(شـرب : بمعنى} ِنِشف{: وفي لهجات بعض مناطق اليمن اليوم يقال      *. }الِْجرار
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: نشف الحوض الماء ينـشفه نـشفاً      "و،  )1("دخول الماء في األرض   : النَّشْف: "المعاجم العربية، جاء  
 . )3("أي شربته: نَِشفَت األرض الماء نشفاً"و، )2("شربه

  نَصبه
البقعة التي يقف عليها ثور الحراثة في نهاية كل خط محراث           : }النِّصابه{، و }النَّصبه{، و }النَّصبه{

األجزاء الضيقة التي   كما تطلق اللفظة على بعض      .  إليها  حديدة المحراث  فيحول دون وصول  يشقه  
على إثـارة   } النِّصاب{كما تطلق لفظة    . ال يستطيع الثور الوصول إليها في قطعة األرض الزراعية        

تربة األرض بالمعاول، بغرض وضع البذور في البقع التي تعذر على الثيران الوصول إليها لشقها               
  .بسبب ضيقها

  نَِصيت
واللفظة شائعة االسـتعمال فـي      .  الذرة الرفيعة البيضاء   نوع من أنواع  يطلق على   اسم  : }النَِّصيت{

  .)4(لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه

  نَِصيد
ويـستعمل  . عملية قطع أعواد قصب الذرة بالمناجل في موسم الحصاد        هي  : }النَِّصيِده{، و }النَِّصيد{

المفعـول  اسـم   ، و }نَّـصَاد {الفاعل  واسم  .  قطعها بالمنجل  :أعواد قصب الذرة  } نَصد، ينِْصد {الفعل  
وبعض مشتقاته شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليـوم           ) نصد(والفعل  . }منْصوده{

 ويبدو أن اللفظة بالمعنى المشار إليه في لهجة منطقة الدراسـة أو غيرهـا مـن                 .)5(بالمعنى نفسه 
   .أهل اليمناللهجات اليمنية، هي من األلفاظ الزراعية الخاصة ب

  نَاِضع
كما تطلق على أواني الماء إذا لم       . النَّاضب من ماء اآلبار والعيون والصهاريج ونحوها      : }النَّاِضع{

يقال فـي   و. الماء من البئر أو العين ونحوها، نضب      : }ِنِضع، ِينْضع {ويستعمل الفعل   . يبق فيها ماء  
 واللفظة شائعة في بعض لهجـات الـيمن         *.}نْضع ِمن الِجرار  اَذَار، ِينْبغْ ِمن الِْحرار، ِولَّا يِ     {: المثل
ويبدو أن اللفظة بالمعنى المشار إليه في لهجة منطقة الدراسة أو غيرها من             . )6( بالمعنى نفسه    اليوم

   .اللهجات اليمنية، هي من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن
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  نَِقيعه
ة األرض الزراعية بالمحراث لوضع البذور في موسم وضعها،          اسم يطلق على شق ترب     :}النَِّقيعه{

من غير تهيئتها لذلك من خالل شق تربتها قبل موسم وضع البذور، وال يتم هـذا الـضرب مـن                    
) النَّقْع( المعاجم العربية، وردت لفظة       بعض وفي. الحراثة إال عند تأخُر سقوط األمطار عن موعده       


 �BَG ِdِْ:�ً  {: زيل العزيز قال تعالى    وفي التن  .)1(الغبار: بمعاٍن منها E4%َ<َMَ�{)2(، غباراً في مكـان    ":  بمعنى
في الفصحى  ) النقع(في لهجة منطقة الدراسة، تشترك مع لفظة        ) النقيعه(ولفظة  . )3("معترك الخيول 

في المعنى الدال على جفاف التربة الذي ينجم عنه الغبار في الفصحى، وجفاف التربة في اللهجـة                 
  .  انحباس سقوط األمطار الذي يؤدي شقها في هذه الحالة إلى إثارة الغباربسبب 

  منْقَمه
 المعول الصغير الذي يستعمل إلثارة تربة األرض الزراعية عند القيـام             اسم يطلق على   :}المنْقَمه{

  . ببعض األعمال الخفيفة

  نَهداِنِيه
  .لرفيعة البيضاءالذرة ااسم يطلق على نوع من أنواع : }نَهداِنِيه{

  نَوح
الخطوط تعترض  التي  المتقابلة   الواحد من الحواجز الترابية    اسم يطلق على  : }المنْوح{، و }النَّوح{

أي الخطوط األفقية إذا عدينا الخطوط المزروعة ذرة خطوطـاً رأسـية،            الطويلة المزروعة ذرة،    
 طول األجـزاء الغـائرة مـن    علىمعترضة صغيرة حواجز ترابية وتنشأ هذه الحواجز إثر وضع   

كل  أي أن    ،»الرقيش«خطوط المحراث أثناء شقّ ما بين أعواد قصب الذرة بالمحراث الذي يسمى             
 تتحول إلى حاجز واحد، وهـو        قطعة األرض  جانبيمجموعة حواجز انتظمت في نسق واحد بين        

كميات منها فـي     والغرض منها قطع جريان مياه المطر وحفظ         .}نوح{، أو }منوح{الذي يطلق عليه    
 ومـدة إمداد قصب الذرة بالماء بكميـات أكبـر         بالجزء الغائر من خط المحراث بعد شقه، فتستمر         

. }أنْـواح {واسم الجمـع    . *}ما ِشِرب ِبالظِّلْم روح، ما ِشِرب غَير الِْمنَوح        {:ويقال في المثل  . أطول
وأحياناً تطلق اللفظة علـى خـط محـراث          *.}قُّوا ِبالَادواح سقُّوا ِبالَانْواح، ولَا ِتس    {:يقال في المثل  

عد االنتهاء من شق قطعة األرض التـي ينقـسم          عرضي أو أكثر من خط، يقوم المزارعون بشقه ب        
إثر ذلك إلى جزأين أو أكثر، والغرض من ذلك العمل على حجز مياه األمطار في أكثر من              سطحها  

                                                 
�اه�����ي، ج - 1B، ج . 172، ص1آ'����ب ا������4، ا������در ����، 3ا������Oح، ا�>����ه�ي، ج. 318، ص2!�;����ة ا�9���xE، ا

ا�/�����س . 4527، ص���50+�ن ا���4�ب، ا��� �5?���ر، ج  . 6714، ص����C ،10ان، ج...z���7 ا����E4م . 1292ص
�وز ��دي، ص�Bا� ،r709ا����.  
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قام بوضـع    }نَوح، ِينَوح {: ويستعمل الفعل  .قطعة االرض  من أجزائها لمدة أطول على سطح        جزء
علـى  } المنْوح{ كما تطلق لفظة     .}ِنواح{، والمصدر   }ِمنَوح{واسم المفعول   . حواجز ترابية عرضية  

الفتحة التي تكون في ساقية الماء المخصصة لدخول الماء إلى قطعة األرض لسقي الزرع، وذلـك                
زع قطعة األرض إلى    ، أي عندما تو   »السبه« المعمولة بنظام ما يسمى      في قطع األراضي الزراعية   

قطـع جريـان    : ، بمعنى }نَوح، ِينَوح { ويستعمل الفعل    .مساحات مربعة يفصل بينها حواجز ترابية     
وبعض مشتقاته  } نَوح{وأحياناً يستعمل الفعل    . الماء الداخل إلى قطعة األرض من خالل سد الفتحة        

 مثل حراثة األرض، أو سقايتها ونحو ذلك، قبل إتمام العمل            التوقف عن بعض األعمال    للداللة على 
ها ونحو ذلك، وأدركه يتها أو سقاتثاحرقام ب إذا  : المزارع قطعة األرض  } نَوح{بصورة نهائية، فيقال    
ويطلـق  .  آخر وقتليكمل في    أو يقطعه،     فيتوقف عن العمل   ،كل أجزائها من  الوقت قبل أن ينتهي     

لهجـات   وفي .}هِمنَوح{ى قطعة األرض التي بقيت أجزاء منها بدون حراثة أو سقاية ونحو ذلك           عل
، )1("قَسم األرض إلى قطع متقابلة صـغيرة : " بمعنى) نوح(الفعل  بعض مناطق اليمن اليوم يستعمل      

، )ִהִּניַח: (وفي اللغة العبرية يـستعمل الفعـل       .)2(" في الجربة    ةالقطعة الصغير : "بمعنى) المنوح(و
وتشترك لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية        . )3(ترك، أبقى، خلّف، تخلى عن    : بمعنى

أن ما ورد من يبدو مع اللغة العبرية في الداللة على ترك الشيء أو التخلي عنه بصورة عامة، لكن    
   .له أهل اليمنألفاظ في اللهجات اليمنية بداللة زراعية خاصة، هو مما اختص باستعما

  نَود
 ، خاصة إذا كـان األمطـار       هي الرياح الشديدة التي تصاحب سقوط األمطار      : }النَّوده{، و }النَّود{

  إذا تعرضت لهـا فـي        -الذرة بصورة خاصة  –تكون مضرة بالمزروعات    وهذه الرياح   غزيرة،  
. لى تلف ثمارهـا   موسم سقوط أمطار الخريف، إذ تتسبب في طرح قصب الذرة أرضاً، ما يؤدي إ             

الْخَِريفْ لَـا   {: يقال في المثل  . }انْواد{واسم الجمع   . وأحياناً تطلق اللفظة على الرياح بصورة عامة      
) النَّـود ( وفي لهجات بعض مناطق اليمن اليوم تطلق لفظـة   *.}هبِت اَنْواد، والصيِف لَا ِهي ِسِكيِنه     

 وفـي بعـضها علـى الـريح     ،)5("الريح البـاردة  ":ً، وفي بعضها على   )4(على الريح بصورة عامة   
 المعاجم العربية،    بعض وفي. )7(الريح: بمعنى) ن د م  (وفي النقوش السبئية وردت لفظة      . )6(الرخاء

تنـود الغـصن    "و،  )8("والنَّود مصدر ناد ينود نوداً ونواداً، إذا تمايل من النعاس وهو النُّـواد            : "جاء
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: ، بمعنـى  )ִהְתנֹוֵדד(و. اهتز: ، بمعنى )ָנד: (غة العبرية يستعمل الفعل   وفي الل  .)1("وتنوع، إذا تحرك  
 وتشترك لهجـة منطقـة الدراسـة       .)3(حركة، اهتزاز، هزهزة، تأرجح   ): ִניד( و .)2(تأرجح، تذبذب 

 في المعنى الدال على ،واللغة العبرية مع العربية الفصحى  قديماً وحديثاً    وغيرها من اللهجات اليمنية   
، وهو ما يحدث لألشجار والنباتات ونحوها عند تعرضـها لهبـوب             بصورة عامة  تحركالتمايل وال 

  .الرياح

  ِنواص
 بعد فصل الحبوب عنها، أو بقيت فيها بعض الحبـوب بعـد             –هو فصل سنابل الذرة     : }النِّواص{

 عن الحبوب التي انفصلت عنها، ويتم ذلك إما باستعمال اليدين، أو بعـض              –عملية الفصل االولى  
المعاجم العربية،  بعض  وفي  . ، إذا استعملت لهذا الغرض    }منْوصه{النباتات البرية، التي يطلق عليه      

 والصاد أصل صحيح يدل     ن والواو النو: "وذكر ابن فارس أن   . )4("التباعد عن الشيء  : النَّوص: "جاء
، )6("عـه أناص الشيء عن موضـعه، حركـه وأداره عنـه لينتز          "و ،)5("على تردد ومجيء وذهاب   

ناص عنه نوصاً، تنحـى     "و،  )7("والمهرب لجأمال: المهرب، والمناص : الفرار، والمناص : النَّوص"و
�gٍ  { :وفي التنزيل العزيل قال تعالى    . )8("وفارقه 
�ـ
� 
YِK 
h�َ�
ليس بحين : " وجاء في تفسير اآلية،)9(}�

وفي اللغة  .)11("اصه ينوصه، إذا فاتهن: المناص المنجلَى والفوت، يقال"و، )10("نداء وال نزو وال فرار
 وتشترك لهجة منطقة الدراسة مـع      )12(يحرك، ينقل : بمعنى) ي هـ ن س   : (اآلرامية يستعمل الفعل  

  .المعنى الدال على االبتعاد واالنفصال والمفارقة بصورة عامة واللغة واآلرامية في الفصحى

  نَيحه
واسم . اعية، تتصف بسعة مساحتها، وخصوبة تربتها     اسم يطلق على نوع من القطع الزر      : }النَّيحه{

  .}ِنيح{الجمع 
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  ِمنْياح
 أرض زراعية غير مستوية السطح، ويكون أقل احتفاظا بمـاء      من سطح  الجزء المرتفع    :}الِمنْياح{

  . المطر مقارنة بغيره من األجزاء األخرى

  نَيسان
 الصيف، ويقابل   مدةرعين، وهو من شهور     اسم ألحد الشهور المستعملة في حساب المزا      : }نَيسان{

نَيـسان خَلِّـي الِْجـرَب      {: يقال في المثـل   و.  وهو من مواسم سقوط األمطار الغزيرة      شهر إبريل، 
 من المحاصيل التي تحتاج      الذرة الرفيعة وغيرها   وضع بذور أهم موسم ل  وفيه يبدأ موعد    *. }ِطيسان

 واللفظة شـائعة    .ي المناطق المرتفعة الباردة نسبياً    إلى وقت أكثر من غيرها حتى تحصد، خاصة ف        
وكذلك في بعض اللهجات العربية     . )1(االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه        

وفـي قـصيدة البحـر    . )3(وقد وردت اللفظة بالمعنى نفسه عند الملك األشرف الرسولي   . )2(الحديثة
علـى أحـد     ورد هذه اللفظة اسماً      كما. )4()ذو الثابه (لحميري  ذكر أنه يوافق الشهر ا    قد  النعامي، و 

: فصل الصيف وهو فصل ربيع الكـأل      : " المعاجم العربية، جاء    بعض وفي .)5(عند الهمداني  الشهور
) ִניָסן( و .)8("سابع األشهر الرومية  "و،  )7("اسم شهر من شهور الروم    : نيسان" و .)6("آذار ونيسان وأيار  

  ،9��� -��أ   ا�+95 )� ا�'/���C�+�C (      V( و)� اHآ��9    .)9( أ�� 7;�ر ا�'/��V ا��4�ي    )� ا�9xE ا��4;7 VYا

 �Eفي لهجة منطقة الدراسة وغيرها مـن اللهجـات      بالمعنى المشار إليه  ) نيسان(ويبدو أن    .)10(ا����
  .بعض اللغات الساميةمن األلفاظ التي دخلت إلى اللهجات اليمنية من هو اليمنية، 

  ِمنْياس
اسم يطلق على قطعة األرض الزراعية التي يختلط الرمل بتربتها، وغالباً ما تقع مثـل          : }الِمنْياس{

  وفي لهجات بعض مناطق اليمن.هذه القطع الزراعية عند مجرى سيل، هو الذي يجلب الرمال إليها
ضع الـذي    والمو  إلى قطع االراضي الزراعية،     السيل مكان دخول على  ) المنياس(اليوم تطلق لفظة    

   .)11 ()منياس(يكثر الرمل يطلق عليه 
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  ِمنْياف
وتكون كذلك   ،تكون مهيئة لوضع البذور   ما  دصفة تطلق على تربة األرض الزراعية عن      : }ِمنْياف{

 ثم توضع ،ت حتى تخلصت من لزوجتها ورطوبتها على ما تحتاجه من رواء، ثم ترك      عندما تحصل 
إذا حل موعد بذرها    –على تأخير حراثة األرض بغرض بذرها       } النِّياف{ وتطلق لفظة    .فيها البذور 

 وتـصير فـي أفـضل     اللزوجة والرطوبة   من   حتى تتخلص    -والتربة لما تزل لزجة مشبعة بالماء     
 مهيئة   التربة  تأخر عن وضع البذور حتى صارت      :المزارع} نَافَ، ِيِنيف { الفعل   ويستعمل. حاالتها

أن المزارع إذا أراد أن ينمـو       (، ويعني   )1(} ِتِزْل صاِحبك، ِتِنيفَ لُوه    لَا ِبدك {: ويقال في المثل  . لذلك
زرعه وتأتي ثماره قبل زرع وثمار غيره من المزارعين، فعليه أن يحسن اختيار الوقت المناسـب                

 وجيزة، وأفضل وقت هـو عنـد        مدة لوضع البذور ب   المحددلوضع البذور، ولو تأخر عن الموعد       
 وتصبح في أفـضل حاالتهـا، وهـو         -إذا كانت لزوجة التربة زائدة    –جتها  تخلص التربة من لزو   

وذكر ابن  . )2("الزيادة: النَّيف: " المعاجم العربية، جاء    بعض وفي). تنيف، في المثل  : المقصود بالفعل 
، )4("أي ارتـوى : نَِيف في الشراب"و، )3("يدل على االرتفاع والزيادة   : النون والياء والفاء  : "فارس أن 

 المعنى الـدال علـى       في  وتشترك لهجة منطقة الدراسة مع العربية الفصحى       .)5("زاد :أناف عليه "و
، للداللة علـى تخلـصها مـن        )منياف(زيادة الشرب بصورة عامة، إذ ال يطلق على التربة لفظة           

  .اللزوجة والرطوبة الزائدة، إال إذا كانت التربة قد تشبعت بماء المطر بصورة جيدة

  حرف الهاء
  جِه
}واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى          . »المضمد«: ينظر: }الِهج

: والهج بالضم"المعاجم العربية، جاء   بعض  وفي  . )7(بالمعنى نفسه ) ِهيج: (، وفي بعضها يقال   )6(نفسه
من اللهجـات اليمنيـة      ويبدو أن اللفظة في لهجة منطقة الدراسة وغيرها          .)8("النير على عنق الثور   

  .بالمعنى المشار إليه هي من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن
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  هاِجر
الجيد ذو النظارة والبريق من حبوب المحاصل، وغالباً ما يتخذ المزارعون           : }الِمهجر{، و }الهاِجر{

منـاطق الـيمن    واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعـض        . من هذه الحبوب بذوراً للعام التالي     
  بعـض وفـي . )2("انتقي جيدا من البذور الجيـدة  : هجر ذري: "، وفي بعضها يقال   )1(بالمعنى نفسه 

هذا الشيء  : يقولون"و،  )3("وهذا أهجر من هذا، أي أكرم، يقال في كل شيء         : "المعاجم العربية، جاء  
رجيقال لكل شيء أفرط في طول      "و،  )4("أي ال نظير له، كأن جودته ومباينته األشياء قد هجرها         : ه

 وتشترك لهجة منطقة الدراسة مـع       .)6("الجيد من كل شيء   "والمهِجر  ،  )5("إنه لمهجر : أو تمام حسن  
  . على الجودة والتمام بصورة عامةالمعنى الدالالعربية الفصحى في 

  هجوه
 أثنـاء  في ، أولمطرالجو الغائم عندما تحجب السحب ضوء الشمس، خاصة قبل سقوط ا       : }الهجوه{

أن المرأة المتكاسلة عن األعمـال      (، ويعني   )7(}فَرحةَ الِْكسِله ِبيوم الهجوه   {: ويقال في المثل  . سقوطه
الزراعية، تفرح باأليام التي تنزل فيها األمطار المتواصلة التي تعيق المزارعين عن العمل، حتى ال 

للفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض منـاطق الـيمن          وا. }ِهجاِوي{واسم الجمع   ). تذهب للعمل 
 ويبدو أن اللفظة في لهجة منطقة الدراسة وغيرها مـن اللهجـات اليمنيـة               .)8(اليوم بالمعنى نفسه  

  .بالمعنى المشار إليه هي من األلفاظ الخاصة بأهل اليمن

  هده
ـ        : }الهده{ ون عنـد ممارسـة أعمـالهم       اسم يطلق على األغاني واألهازيج التي يرددها المزارع

 .)9("المهاِيـد والهيـدات   : "وفي لهجات بعض مناطق اليمن اليوم يطلق على هذه األغاني         . الزراعية
هيد هيـد  : قالراد الحداء  أألن الحادي إذا    .. داء،  والهيد في الحِ   ":وفي بعض المعاجم العربية، جاء    

   .)11("من الحداءِهيد، بالسكون، زجر لإلبل وضرب "، و)10("هم زجل بصوته
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  ِهراِمي
سنبلة الذرة الشامية عند بداية نمو حبوبها، وهي لما تزل صغيرة الحجم ضـعيفة لينـة                : }ِهراِمي{

  ).هرَّيِمه(واسم الجمع . بالماءمشبعة 
  مهرب

ة  ويبدو أن اللفظة في لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمني           .»الساقه«: ينظر: }المهرب{
  .بالمعنى المشار إليه هي من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن

  هنْدوان
اسم جمع يطلق على أجواد أنواع الحديد، ويفضله المزارعـون فـي صـنع حديـدة                : }الِهنْدوان{

هنْدى، {ويستعمل الفعل   . }ِهنْدوانَه{والمفرد  .  إذا تآكلت من جراء العمل     أو تدعيم مقدمتها  المحراث  
واسم الفاعـل   . أضاف قطعة من هذا الحديد على مقدمة حديدة المحراث عند الحداد          : بمعنى} هنِْديِي
واللفظـة شـائعة    . }ِهنْداِيه{، واسم المرة    }ِهنْداي{، كما تستعمل للمفعول أيضاً، والمصدر       }ِمهنِْدي{

: جم العربية، جاء   المعا  بعض وفي. )1(االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه        
السيف المطبوع من   : والمهنَّد: "ومما جاء أيضاً  . )3("شحذه: هنَّد السيف " و ،)2("شحذ السيف : والتهنيد"

وتـشترك  . )5("يقال سيف مهنَّد وهندي وهندواني، إذا عمل ببالد الهند وأحكم عمله          "و،  )4("حديد الهند 
المعنى الدال على نوع من الحديـد بـصورة         لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية في         

  .عامة، وتنفرد اللهجات اليمنية بمعنى خاص هو تدعيم قطعة حديد بإضافة قطعة أخرى وشحذها

  هيجه
، أو مستصلحة للزراعة، تكثر فيها الشجيرات والنباتات        مأهولةمساحة من األرض غير     : }الهيجه{

ما جَمْل ِيخِْبـي    {: ويقال في المثل  . اس للرعي واالحتطاب  البرية المتناثرة هنا وهناك، ويقصدها الن     
أن الجمل ال يمكن أن يختفي في المساحات التي ال توجد فيها أشجار طويلـة أو                (، ويعني   )6(}هِجِبهي

واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق الـيمن         ). كثيفة نظراً لكبر حجم جسمه وارتفاعه     
: وفي بعضها علـى    .)8("المكان ذو األشجار الملتفة   : "وفي بعضها تطلق على   . )7(اليوم بالمعنى نفسه  

  .)9("الفجاج بين الجبال"
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  حرف الواو
  وبل

ضرب من الحشائش النجيلية التي تنمو في قطع األراضي الزراعيـة، وتتـسم بجـذور                : }الوبل{
بالزرع وتعيـق نمـوه إذا   طويلة متشابكة صلبة وشديدة، وهذا النوع من أكثر الحشائش التي تضر           

 ويستعمل الفعـل . تركت ولم تستأصل، واستئصاله يحتاج إلى قوة وجهد كبيرين من قبل المزارعين 
، }ِوبـال {، والمـصدر    }موبـل {أكلته، واسم الفاعـل     : استأصله، والحيوانات : النجيل} وبَل، ِيوبل {

لَا ِترِبطْ دبتَك ِالَّا لَا موبلَه، إِِن وبلَـتْ ِو لَّـا لَـا              {: يقال في المثل  . }موبلَه{والموضع الذي ينمو فيه     
أن من أراد أن يربط إتانه أو حماره بحبل حتى يقضي حوائجـه، فاألفـضل أن                (، ويعني   )1(}وبلَه

 واللفظة شائعة   ).يختار لذلك مكاناً يتوفر فيه مرعى، فقد تكون جائعة فيتحمل إثم حبسها بدون طعام             
وقد وردت اللفظة بالمعنى نفسه      .)2(ستعمال في لهجات كثير من مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه         اال

، )4("الوخيم: والوبيل من المرعى: " المعاجم العربية، جاء بعضوفي. )3(عند الملك األشرف الرسولي 
، )ִיַּבל: (، والفعـل  )6(جيلالن: في اللغة العبرية تعني   ) ַיבִלית(و لفظة   . )5("الكأل رطباً كان أو يابساً    "و

    .)7(أزال األعشاب الضارة: بمعنى

  واِبي
اللين من حبوب الذرة قبل تمام جفافه، أو كان جافاً وتعرض للبلل، وفي هذه الحالة البـد   : }الواِبي{

    . حتى ال تتلفتجف،لمن تعريض الحبوب ألشعة الشمس 

  وثَن
، تحديد الملكيات في قطع األراضي الزراعيـة      ل  من أج نصب حجري يتخذه المزارعون     : }الوثَن{

. }َأوثَـان {واسم الجمـع    . أكثر من مالك   الواحدة منها يشترك في ملكية    خاصة قطع األراضي التي     
وفي النقوش السبئية   . )8(واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه          

، )و ث ن  (، كما وردت لفظـة      "حدد، وضع حدوداً  : "ىبمعن) ت و ث ن   (، و )و ث ن  (ورد الفعالن   
: ، بمعنـى )ت و ث ن(، ولفظة "نَصب، حجر حد، عالمة حد، حد: "بمعنى) أ و ث ن (واسم الجمع   
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يحدد، أو يـضع    : بمعنى) ت و ث ن   (وفي النقوش القتبانية ورد الفعل      . )1("تحديد، تخطيط، حدود  "
صـنم  : الوثن: " المعاجم العربية، جاء    بعض  وفي .)2(حدود: بمعنى) و ث ن ن   (حداً، ووردت لفظة    

الواو والثاء والنون كلمة واحدة هي الوثن واحد        : "وذكر ابن فارس أن   . )4("الصنم الصغير " و ،)3("يعبد
أصل األوثان عند العرب كل تمثال من خشب أو حجارة أو ذهب            "و،  )5("حجارة كانت تعبد  : األوثان

وتشترك لهجة منطقـة الدراسـة      . )6("ت العرب تنصبها وتعبدها   أو فضة أو نحاس أو نحوها، وكان      
 على قطعة حجر منصوبة بصورة المعنى الدال وغيرها من اللهجات اليمنة مع العربية الفصحى في         

  . عامة، ويبدو أن اللفظة بمعنى الحد، من األلفاظ الخاصة بأهل اليمن قديماً وحديثاً

  ِوجح.
ي يصعب زراعتها، إما بسبب تـصلب تربتهـا، أو أن تكـون البقعـة             البقعة الصلبة الت  : }الِوجح{

 وفـي . )7( شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفـسه          واللفظة  . صخرية  
، "الكثيف الغليظ : الموِجح"و: )8("حفر حتى أوجح، إذا بلغ الصفا     : يقال ": المعاجم العربية، جاء   بعض

  .)9("لسالصفا األم: الوجاح"و

  وِجيم
 وقطعت فـي موسـم      ،»الشَرف«قصب الذرة التي تركت بدون نزع أوراقها في موسم          : }الوِجيم{

. }موجام{الحصاد ثم جمعت وهي ال زالت بأوراقها، والمكان الذي تكوم فيه بغرض تخزينها يمسى               
، وفي بعضها تطلق    )10(واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه          

 ما يزرع من قصب الذرة ليكون علفاً للحيوانات، وتقطع قصبته قبـل ظهـور               :على) وجيم(لفظة  
قـصب  : "وفي أخرى علـى   ،  )12("قصب الزرع بعد جمعه في حزم     : "، وفي بعضها على   )11(سنابلها

 :ي بعـضها بمعنـى   ف) الميجام(و) الوجم(كما تستعمل لفظتا    ،  )13("الذرة بعد انتزاع األوراق والثمار    
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 ويبدو أن اللفظة بالمعنى المشار إليه فـي لهجـة منطقـة    .)1("كومة قصب الذرة على شكل هرمي "
  .الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية، هي من األلفاظ الزراعية الخاصة بأهل اليمن

.اِحدِوِعشِْرينو   
}اِحدن وزارعين، باالعتماد على اقتران القمر     الشهور المستعملة في حساب الم    اسم ألحد   : } ِوِعشِْري

 . أحد الشهور القمريـة    ويبدأ عند اقتران القمر بالثريا في الليلة الحادية والعشرين من         . بنجوم الثريا 
كما تصل ثمار   بسقوط األمطار الغزيرة،    ه  مدتوتتصف  . هر إليها وهي الليلة التي ينسب اسم هذا الش      

.  مرحلة إدراكهـا    حتى خروجها من أكمامها، وبعضها   بعض محاصيل الذرة في أثنائه إلى مرحلة        
واللفظة *. }ِخياِر ما اطُوِف ماِلي، في شَهِر واِحد ِوِعشِْرين، صاِبي، ِوالِزم، ِوعلَّان          {: يقال في المثل  

 وهناك من ذكر أن موعـده     ،  )2(شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه         
ويبدو .)3(ابتداء من الثالث عشر من أغسطس، حتى العشرين من سبتمبر         زارعي اليمن   عند معظم م  

ختص أهل  اأن استعمال هذه اللفظة اسماً لشهر باالعتماد على ظاهرة اقتران القمر بالثريا، هو مما               
   .بالزراعةمتعلقة اليمن باستعماله من ألفاظ 

  وحمه
.  ظهورها  بداية تخلقها في أكمامها التي ال زالت في بداية         عنداسم يطلق على سنبلة الذرة      : }وحمه{

أن السنبلة ال تصلح ثمارها إال إذا       (، ويعني   }ل ِالَا ِسهي  ما وحمه ِالَا عِلب، ِوما بجمهِ     {يقال في المثل    
 واللفظة شـائعة   ).عند حلول معلم سهيل    علب، وتبدأ باالنتفاخ     في أكمامها عند حلول   بدأت بالتخلق   

ومن المرجح أن اللفظة في لهجـة      . )4(االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه        
التي تطلق على المرأة في بداية حملهـا فـي العربيـة            ) الوحمى(منطقة الدراسة جاءت من لفظة      

  .أمهالفصحى، وهو بداية تخلق الجنين في بطن 

  وحوحه
واللفظة . التي يرددها من يقوم بحراثة األرض باستعمال الثيران       تطلق على األهازيج    : }الوحوحه{

 المعاجم العربية،    بعض وفي. )5(شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه         
وتشترك لهجة منطقة    .)7("زجر للبقر : وح"و،  )6("زجر للبقر، وحوح البقر، زجرها    : ووح وح : "جاء

  .طالق أصوات معينة في حالة وجود بقرإ الفصحى في المعنى الدال على الدراسة مع العربية
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  ِوِدن.
قطعة أرض زراعية متوسطة الحجم في المدرجات خاصة، وهو أكبر من           اسم يطلق على    : }الِوِدن{
قطعة األرض الزراعية الـصغيرة     : "وفي لهجات بعض مناطق اليمن تطلق اللفظة على       . »القُطْعه«

، كما تطلـق    )2("حاجز قطعة األرض المبني بالحجارة حولها     : "وفي بعضها على  ،  )1("في المدرجات 
قد و. )4(بسكون الدال  )ِودن(، وفي بعضها تلفظ     )3(على أكبر المساحات الزراعية في بعض اللهجات      

وفي النقـوش   . )6( وهي كذلك عند الهمداني    .)5(في كتاب نور المعارف   الجربة  بمعنى  وردت اللفظة   
قطعـة  : بمعنى) الودن(ومن المرجح أن لفظة     . )7("أعد حقوالً : "بمعنى) و د ن  (لفعل  السبئية ورد ا  

أرض زراعية، في لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية، هي مـن ألفـاظ الزراعـة                 
  .الخاصة بأهل اليمن قديماً وحديثاً

َكَهمرو  
. ض زراعية، غير مستوية الـسطح     الجزء المنخفض عن سائر أجزاء سطح قطعة أر       : }الموركَه{

واللفظة  شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليـوم بـالمعنى             . }مواِرك{واسم الجمع   
  بالمعنى المشار إليه    ويبدو أن اللفظة في لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية           .)8(نفسه

  .هي من ألفاظ الزراعة الخاصة بأهل اليمن

  وصل
، عنـد   »الفَـراق « عود خشبي يِصل أجزاء المحراث بالخشبة المعترضة التي تـسمى            :}وصلال{

 االستعمال في لهجات بعض مناطق الـيمن        واللفظة شائعة . استعمال ثور واحد في حراثة األرض     
مـا بينهمـا    كل شيء اتـصل بـشيء ف      : " جاء المعاجم العربية، بعض  وفي  . )9(اليوم بالمعنى نفسه  

: وقد ذكر ابن فـارس أن      .)11("وصلُك الشيء بالشيء نحو الحبل وما أشبهه      : الوصل"و،  )10("وصلَة
وصل ": وجاء أيضاً . )12("الواو والصاد والالم أصل واحد يدل على ضم شيء إلى شيء حتى يعلَقَه            "
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 وتشترك لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية مـع العربيـة             .)1("ما يوصل به  : الشيء
  . الشيء بغيره بصورة عامةوصل فصحى في المعنى الدال علىال

  ِوطْلَه
يقال و.  قطرات الماء بصورة عامة منالقطرة من قطرات المطر، كما تطلق على القطرة: }الِوطِْله{

ماء } وِطلوطَّل، يِ {ويستعمل الفعل   *. }ِوطِْله علَى ِوطِْله ِوسالَتْ، ِوحبه علَى حبه ِوكَالَت       {: في المثل 
. )2(واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن بالمعنى نفسه         .  نزل قطرة قطرة   :المطر

ويبدو أن اللفظة في لهجة منطقة الدراسـة        .)3("إذا وكف : وطَل البيت وطْال  : "وجاء عند نشوان قوله   
  . الخاصة بأهل اليمنعة الزراهي من ألفاظبالمعنى المشار إليه وغيرها من اللهجات اليمنية 

  وطَن
 واللفظة في   .صفة تطلق على تربة قطعة األرض الزراعية إذا كانت خصبة عميقة الغور           : }وطَن{

 ويبدو أن اللفظة فـي      .)4(لهجات بعض مناطق اليمن اليوم تطلق على العمق والغور بصورة عامة          
  .ة الخاصة بأهل اليمنبالمعنى المشار إليه، هي من ألفاظ الزراعوغيرها منطقة اللهجة 

  موِقر
.  قطعة ارض غير مـستوية      سطح الجزء الذي يستقر فيه ماء المطر أكثر من باقي أجزاء         : }موِقر{

بفتح ) موِقر(وفي لهجات بعض مناطق اليمن اليوم تطلق لفظة         . وذلك ألنه أكثر انخفاضاً من غيره     
وقد وقـر   : "المعاجم العربية، جاء  بعض  ي  وف. )5( على أسفل قطعة األرض الذي يقابل أعالها       ،الميم

: الـوقير والـوقيرة   "و،  )7("نقرة في الجبل مثل القلت    : الوقيرة"و،  )6("الرجل يقِِر وقاراً وِقرة، إذا ثبت     
وتشترك لهجة منطقـة الدراسـة   . )9("وقر وقراً، جلس  "و )8("النقرة العظيمة في الصخرة تمسك الماء     
  .ثبوت الشيء واستقراره بصورة عامةالمعنى الدال على وغيرها من اللهجات مع الفصحى في 

  وقْزه
ُأِصـيب بالتـسوس، فهـو      : الحب} ِوِقز، ِيوقَز {ويستعمل الفعل   . اسم جمع لسوسة الحب   : }الوقْزه{
 ويبدو أن .)10(واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه. }موقُوز{
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 منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية بالمعنى المشار إليه، هي مـن ألفـاظ               اللفظة في لهجة  
  .الزراعة الخاصة بأهل اليمن

  وقُوف
اسم يطلق على البرد القارس الذي يعود بعد بداية اعتدال الجو في آخر فصل الـشتاء،                 :}الوقُوف{
 فيها الجو غائماً مع تساقط أمطار خفيفة ثالثة أيام، إلى اسبوع، يكونالبرد ما بين  بقاء مدة تفاوتتو

أن برد (ويعني ، )1(} ِينِْزْل علَى سبعه ِسقُوف،برد الِْوقُوفْ{: يقال في المثلو. وتكون أحياناً متواصلة
الوقوف يكون شديداً لدرجة أنه يخترق جدران المنازل واسطحها وإن تعددت، ويضرب المثل فـي               

واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى  ).الشيء الذي ال يمكن ردعه
   . )3( ديسمبر من تبدأ من الحادي والعشرينمدة أن هذه الوهناك من ذكر. )2(نفسه

  حرف الياء
  يبسه

 الجفاف، عندما تيبس النباتات والمراعي، وتجف منـابع الميـاه،            أوقات صفة تطلق على  : }يبسه{
وفي النقوش  . تنحبس األمطار عن السقوط أو تتأخر عن مواعيدها المحددة        ك عندما   ويحدث مثل ذل  

، كمـا وردت    "نشفت، نضبت البئر، جفت، يبـست األرض      : "بمعنى) ي ب س  (السبئية ورد الفعل    
المعاجم العربيـة،   بعض  وفي  . )4("اليابس، أرض جافة، أرض قاحلة    : "بمعاٍن منها ) ي ب س  (لفظة  

أرض "و،  )5(" الكثير اليابس، وأيبست األرض والخضر،صارت يبـساً ويبيـساً         واليبيس الكأل : "جاء
. )7("الياء والباء والسين أصل صحيح يدل على جفاف       : "وذكر ابن فارس أن   . )6("يبس، إذا يبس نبتها   

  .)8("أرض يبس قد يِبس ماؤها وكلؤها" :وجاء أيضاً

  يمِنيه
 .)9()الـيمن (منسوب إلى   واسمها   .يعة، حبوبها بيضاء مصفرة   ة الرف  الذر اسم لصنف من  : }اليمِنيه{

  . )10(واللفظة شائعة االستعمال في لهجات بعض مناطق اليمن اليوم بالمعنى نفسه
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  ياِنع
صار مهيئاً للحصاد   الزرع،  } ِيِنع، ِينَّع {ويستعمل الفعل   . الناضج المهيأ للحصاد من الثمار    : }الياِنع{

الثمر المدرك، أينع الـشجر، إذا أدرك       : الينْع: " المعاجم العربية، جاء   ض بع  وفي .بعد نضج ثماره  
ينَعِت "و،  )2("ينع الثمر ييِنع ويينَع ينْعاً وينْعاً وينُوعاً، أي نضج        "، و )1("ثمره فهو موِنع، وينَع فهو يانع     


{ :وفي التنزيل العزيز. )3("إذا نضجت فهي يانعة: الثمرة ينعاً�<َْ	 �َRِSِdِ:4�
 
� 
  .))5نضجه: أي، 4((}%
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  ةـاتمـلخا

  :تيةاآلتوصلت الدراسة إلى النتائج 

 هذه الدراسة وإن كانت معجمية تأصيلية مقارنة، إال أنها تعكس بجالء تجربة انسانية ثرية خاصة   -
بأهل اليمن في مجال النشاط الزراعي، تمثلت في خبرات متراكمة في معرفـة طبيعـة األرض                

زراعية ونوعية تربتها والمحاصيل التي تصلح فيها، باإلضافة إلـى نظـم الـري المختلفـة                ال
تطـوير   منه اليـوم فـي       ةووسائلها، ومواسم الزراعة ومواقيتها، وغير ذلك مما يمكن االستفاد        

  .العملية الزراعية في اليمن

ألخـرى بكثـرة     تتصف قطع األراضي الزراعية في منطقة الدراسة كغيرها من مناطق اليمن ا            -
الحجم، أو الموقع، كذلك قربها أوبعدها عـن        : األسماء التي غالباً ما تخضع لعدة اعتبارات مثل       

جربة، رفد، ودن، قطعة، مقشمة، قـسم، مقـصرة، جزلـة،           : (مصادر المياه، ونحو ذلك، مثل    
الـشط،  : (فاألراضي الواسعة في الوديان يطلق على بعضها      ). مدوار، مروس، شهد، شاق، شط    

جربـة،  : (، وقطع األراضي التي تقع في المرتفعات لكن في مساحات واسعة يطلق عليها           )لشاقا
، ويطلق على نوع من قطع األراضي الصغيرة التي غالباً ما تكون مقتطعة من قطع               )نيحة، ودن 
 شـبه   إذا كانـت  ) مـدوار : (، كما يطلق على بعضها    )قطعة، جزلة، قسم، مقصرة   : (أكبر منها 

  . مدورة

في لهجة منطقـة الدراسـة وغيرهـا مـن          ) العالن، الثابة، الصراب  : ( استعمل ألفاظ مثل   يشيع -
 قديماً وحديثاً، لكنها في قديماً اسماء شهور، أما اليوم فتطلق اسماء على بعـض               اللهجات اليمنية 

   .المواسم الزراعية

دداً هي الذرة   تتصف منطقة الدراسة بكثرة المحاصيل وتنوعها، وأهم هذه المحاصيل وأكثرها تع           -
بيضاء، حمراء، جراعة، : (الرفيعة، وهو ما جعلها تتصف بكثرة األسماء التي أطلقت عليها، مثل

حسينية، منزلة، غربة، عرن، شريحي، شروقية، ربعية، كحالء، صـيحانية، يمنيـة، غبـري،              
ـ   األ، وهذه   )كرابية، جبرية، طيبي، قبيع، نصيت، عداهي، ثالثية، نهدانية        ا تطلـق   سماء غالباً م

، )حسينية، يمنية : (، أو نسبة إلى منطقة، مثل     )حمراء، بيضاء، كحالء  : (عليها بسبب لونها، مثل   
وأحياناً يطلق على الـصنف الواحـد       ). شروقية، ثالثية، ربعية  : (مثل: أو نسبة إلى موعد بذرها    

 . أكثر من إسم

رة عامة، لكـن هـذا      ألسماء التي تطلق على مسمى واحد في لهجة منطقة الدراسة بصو          تتعدد ا  -
التعدد ال يدخل في باب الترادف، إنما يرجع إلى التباين في ربط االسم بمسماه من مزارع إلـى                  
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إذ نادراً ما يوجد مزارع يطلق االسمين معاً على مسمى واحـد،              ومن منطقة إلى أخرى،    آخر،
واد قصب الـذرة،    ، التي تطلق على الحفرة الصغيره بين أع       )العقمة، الكرفة، الكبحة  : (وذلك مثل 

ألنها تعقم الماء فيها، أو توقفه،      ) العقمة، الكبحة (إال أن هناك من ربطها بوظيفتها، فأطلق عليها         
  . في اللهجة، وهكذا) كرف(ألنها تنشأ من خالل جرف التربة الذي يطلق عليه ) الكرفة(و

مناطق أخرى في   هناك ألفاظ شائعة االستعمال في لهجة منطقة الدراسة وفي غيرها من لهجات              -
اليمن، ولم ترد في معاجم اللغة العربية الفصحى سواء بمعناها الزراعي، أو بأي معنى قريـب                

  .     وغيرها) النصيد، الجهيم، الكريف، الشغب، الحلس، بتل: (منه، المعاجم، مثل

 مـن  لهجة منطقة الدراسة وغيرها من لهجات مناطق أخـرى            في استعمالها  هناك ألفاظ تشترك   -
، وأشار بعض أصحاب المعاجم إلى أنها ألفاظ يمانيـة،           بالمعنى نفسه  من مع العربية الفصحى   الي

 ).شارح، بلسن، دجرة، تلم، جرن، ربح: (مثل

شائعة االستعمال في كثير من اللهجات اليمنية قديماً وحديثاً ) الشرياف، الصرام: (هناك ألفاظ مثل  -
، وقد نسبت في بعـض      )الشرناف، الصرام : (ى نفسه بالمعنى، تقابلها في المعاجم العربية بالمعن     

المعاجم إلى اليمن، لكن عدم شيوعها في اليمن سواء قديما أو حديثاً بالنون أو الميم، يرجح أنـه                  
  .خضعت لتغير صوتي بعد انتقالها إلى العربية الفصحىيمكن أن تكون قد 

يثاً، مع العربية الفصحى فـي      تشترك لهجة منطقة الدراسة وغيرها من لهجات اليمن قديماً وحد          -
بالمعنى نفسه، وعلى الرغم من عدم وجود ما ) عقر، الماجل، البركة، العرم: (استعمال ألفاظ مثل

 شيوع استعمالها في اللهجات اليمنية قديماً وحديثاً، ووضوح         يشير إلى أصولها في المعاجم، فإن     
وعنهم انتقلت إلى العربيـة     أهل اليمن،   معناها بدقة يدل على أنها من األلفاظ الزراعية الخاصة ب         

 .الفصحى

شائعة االسـتعمال  ) ثلب، مجد، شوب، مشوذ، ضمد، ضها، خبيط، لبيج، مقمع: (هناك ألفاظ مثل   -
 بمعنـى متعلـق بالمجـال    لهجة منطقة الدراسة وغيرها من لهجات مناطق أخرى في اليمن       في  

مع العربية الفصحى، لكن فـي       أللفاظ في استعمال مثل هذه ا     الزراعي، وتشترك اللهجات اليمنية   
 .المعنى العام

هناك ألفاظ شائعة االستعمال في لهجات اليمن قديماً وحديثاً بالمعنى نفسه، وهـي مـن األلفـاظ           -
الخاصة بأهل اليمن، وانتقلت إلى العربية الفصحى، إال ان استعمالها في العربية الفصحى بقـي               

 الذي يطلق اسماً على نـوع  )الدجر ( لفظة ومن ذلك،بيةمحدوداً، وشاع بدالً عنها ألفاظ غير عر  
 .  أن األخير غير عربي منرغمعلى ال) اللوبياء( شاع بدالً عنه من حبوب المحاصيل، وقد
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هناك ألفاظ تشترك فيها لهجة منطقة الدراسة وغيرها من لهجات مناطق أخرى في اليمن، مـع                 -
لمعنى الخاص بالزراعة، لكن مع وجود إبدال في        العربية الفصحى في المعنى العام وأحياناً في ا       

في اللهجة، يقابلها فـي     ) حداني، سوامج، جمز، حوقرة، جدع، ذبل     : (بعض حروفها، وذلك مثل   
 ). حتن، سميقان، قمز، حكر، جذع، زبل: (الفصحى

تشترك لهجة منطقة الدراسة وغيرها من اللهجات اليمنية أحياناً، مع العربية الفصحى في المعنى               -
:  بعض حروفها، مثل   بين وأحياناً في المعنى الخاص بالزراعة، لكن مع وجود قلب مكاني            ،العام

قابلها في ت، شائعة االستعمال في اللهجات اليمنية) ةثبشلهمس، ، شصرة، فقشالرحاس، الرثى، ال(
 ). شرص، فشق، لهسم، تشبثالحسر، الثرى، ال: (الفصحى

وغيرها لهجة منطقة الدراسة من األلفاظ المشتركة بين وهي ،  )األب، المخدار : (مثل ،هناك ألفاظ  -
 وبعض اللغات السامية، إال أنهـا فـي         ،مع العربية الفصحى  من اللهجات اليمنية قديماً وحديثاً،      

 .اللهجات اليمنية أكثر شيوعاً ودقة في المعنى،

ت بعض مناطق   توجد ألفاظ زراعية شائعة االستعمال في لهجة منطقة الدراسة وغيرها من لهجا            -
تناظرها ألفاظ تشترك معها في أصول حروفها ومعناها ونحو ذلك، ) الجدمي، اللماد: ( اليمن مثل

 تشترك معها )جذم، تلميذ(: العام في بعض اللغات السامية، تقابلها في العربية الفصحى ألفاظ مثل    
  .الًا مع إبدال حرف الدال ذفي المعنى العام، لكن

تعلقة بالزراعة شائعة االستعمال في معظم اللهجات اليمنية، وتشترك اللهجات          ال تزال األلفاظ الم    -
  . هذه األلفاظاليمنية في استعمال معظم 
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   بمحافظة ذمارخارطة مديرية عتمة

  
    

  
    



 A

The lexicals related to agriculture in the area of study are diverse and 

too many. That is due to the needs of the farmers to differentiate between 

all aspects of farming. Also the utterances related to the various types of 

crops and topography of the areas, for instance, the names of the farming 

fields differs from area to another accordingly. Also the name of wheat 

differs from a place to another according to it's colour and size. 

Agricultural entries are many and the study area shares them with other 

areas dialect in common. Most of those entries have been mentioned old 

sculptures and the same entries are still used nowadays.  

Some of the agricultural entries used in the Yemeni dialect in doth the 

study area and other areas, transferred into standard Arabic language and to 

some other languages in which find a reference to Yemeni origin. 

The study area shares some entries and utterances with other Yemeni 

dialect (past- present) and both share with Arabic language in sense and 

reference. But the Yemeni dialects use those entries as a reference to 

agriculture.                                         
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AbstractAbstractAbstractAbstract 
 

This research studies the agricultural and irrigation utterances in the 

dialect of Otmah district and aims at discussing those utterances 

comparative, lingual and lexicology study. 

This research starts up with an introductory chapter reveals the 

agricultural history in Yemen in the post and in the future and its role in 

creating agricultural lexicon. The same chapter includes definition for the 

study and the main objectives. The worm up include the area of the study 

and its agricultural nature and its effects on the populations cultures and 

know edge researcher also discusses the most common proverbs in the area 

of study and the agricultural calendar. 

The introductory chapter ends up with the common lingual aspects in 

the dialect of the targeted area of study. 

The text body of this research contains an alphabetical lexicon including 

utterances and their roots and in fronts of each one the synonym from other 

areas dialects. Each of those utterances origin was historically followed 

through several references that concentrate on the agricultural aspects in 

Yemen. The follow up starts from the very old era to present days and what 

meets those utterances in the standard Arabic. The main references also 

were the holy Quran and Arabic dictionaries and lexicons. Then comparing 

those entries and utterances to some other languages and trying to show the 

origins of those entries. 

After the text body of the research, the final chapter follows. It contains 

the main results of the study which can be summarized as: 
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