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 .يحان أو المرء يكرم االمتحان في

 یم سرافکنده یا شده سربلند انسان که است امتحان در ←ترجمه

 .شود

 تا   میان به آید تجربه محک گر بود خوش( حافظ از) ←معادل

 .باشد غش او در که هر شود روی سیه

 .غزال أمه عين في القرد

 .است( زیبا) آهو چون مادرش چشم در میمون ←ترجمه

 .بلوریت پای و دست قربان میگوید اش بچه به سوسک ←معادل

 .الكرشة في العظم يالقي البخت قليل

 .یابد می استخوان سیرابی خوراک در بداقبال ←ترجمه

 لهقب ویا آید فرود طاق یا   بسازد آدینه مسجد اگر بدبخت ←معادل

 .آید کج

 .تقع اشكالها على الطيور

 .پرند می هم با شکل هم پرندگان ←ترجمه

 اب باز کبوتر با کبوترـ  پرواز جنس هر خود جنس با کند ←معادل

 باز

 .عّوام الوّز ابن

 .است شناگر خودش چون غاز جوجه ←ترجمه

 نخوانش خوانش بیگانه توـ  پدر از نشان ندارد کو پسر ←معادل

 پسر

 .عروسة تبقى البوصة، لبس

 .کنی جلوه عروس تا بپوش عروسی لباس ←ترجمه

 پلو بخور نو آستین ←معادل

 .مخلع النّجار باب

 .نیست چفت چهارچوب به نجاری در ←ترجمه

 .خورد می آب شکسته کوزه از گر کوزه ←معادل

 .لفوق بينط الطوق عريان

 .کند می ترقی ادعای اما دارد یقه بی لباس ←ترجمه

 خالی جیب با عالی پز ←معادل

 .سوا الهوا في احنا

 .هستیم هوا یک در ما ←ترجمه

 همدردیم ما  ویا.  هستیم موقعیت یک در ما ←معادل

 .تسقفش ما واحدة يد

 .زند نمی کف دست یک ←ترجمه

 .ندارد صدا دست یک ←معادل

 .رجليك مد لحافك قد على

 .کن دراز پتویت اندازه به را پایت ←ترجمه

 .کن دراز گلیمت قدر به را پایت ←معادل

 .الزبادي في ينفخ الشوربة من يتلسع اللي

 می فوت را ماست سوخته، داغ آش از زبانش که کسی ←ترجمه

 .کند

 .ترسد می( سفید و سیاه) دورنگ ریسمان از گزیده مار ←معادل

 .قاضي يعمل الفاضي

 مضرات. )کند می دخالت هم قاضی کار در بیکار آدم ←ترجمه

 (بیکاری

 کجا غافل ای کارتـ  مدام کاری بی به بنشینی تو گر ←معادل

 .شود زیبا

 .وقهذبي السمّ  طّباخ

 .چشید خواهد را آن سمی غذای آشپز ←ترجمه

 .است چاه ته همیشه َکن چاه ←معادل

 .الرايحات من أحسن الجيات

 .است گذشته چه آن از بهتر است، پی در چه آن ←ترجمه

 آن یاد رفته ناید بازـ  خطاست آوردن حسرت گذشته بر ←معادل

 . هباست

 .أعماله شر في وقع

 .گردید خود پلید اعمال درگیر ←ترجمه

 ز جو بروید گندم از گندم ـ  مشو غافل عمل مکافات از ←معادل

 .جو

 قصيرة اليد و بصيرة العين

 .است کوتاه آن از دست ولی دارد دید آن به چشم ←ترجمه

 .نخیل بر خرما و کوتاه ما دست ←معادل

 .بلوته عليه تهون غيره بلوة يشوف اللى

 می کوچکتر را خود مشکالت دیگران، مشکالت دیدن ←ترجمه

 .کند

 به که کسا بسا ـ زنهار مخور غم گفت کسان نیك روز به ←معادل

 است آرزومند تو روز

 حراميها حاميها

 .کرد غارتش ، نگهبانش ←ترجمه

 .بود قافله رفیق و دزد شریک ←معادل
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 .العين تشوفه الزم عالجبين مكتوب اللى

 .دآم خواهد چشم به الجرم باشد نوشته پیشانی بر چه آن ←ترجمه

 گر جاودان دوزخ اگر ـ سرنوشت نیستش برون دو این ز ←معادل

 بهش

 اإْلنساِن َعبيُد اإلْحساُن

 استخوانی حالی تو ـ باز کند دندان چون گیرنده سگ ←معادل

 انداز پیشش

 .الثََّمَرَة َأضاُعوا َو ِبالشََّجَرةِ  ِإْحَتجُّوا

 .گردد می افسارش پی کرده گم را شتر ←معادل

 .اْلَجْمر ِمَن َأَحرُّ

  مادر از مهربانتر ىدایه .آش از تر داغ ىکاسه ←معادل

 .اْلَْْعداَء داِهنِ  وَ  اْلَْکفاَء آِخ

 دوستان باـ  است حرف دو این تفسیر گیتی دو آسایش ←معادل

 مدارا دشمنان با مروت

 .ِبالنَّاِبِل اْلحاِبُل ِإْخَتَلَط

 .شد قاطی دوشاب و دوغ. شد خر تو خر. شد شیر تو شیر ←معادل

 .ِبالزُّباِد اْلخاِثُر ِإْخَتَلَط

 .شد قاطی دوشاب و دوغ. شد خر تو خر. شد شیر تو شیر ←معادل

 .ِبَنَسٍب واساکَ  َمنْ  ال ِبَنَشٍب واساکَ  َمْن َأُخوَک

 حالی پریشان در ـ دوست دست گیرد که است آن دوست ←معادل

 .درماندگی و

 .َذَهِبِه ِمْن َخيٌر اْلَمْرِء َأَدُب

 .است مرد ىسرمایه ادب ←معادل

 .َجناَحْيِن َلها َأْنَبَت َنْمَلٍة َهالَک اللُه َأراَد ِإذا

 .خدا خر رو می شناخت بهش شاخ نداد .رسید اجلش ←معادل

 .اْلَكالُم َنَقصَ  اْلَعْقُل َتمَّ ِإذا

   پر شود جهان تو اندک ز تا ـ ُدّر چون گزیده و گوی کم ←معادل

 .اْلَعصا َلُه َفَأِعدَّ الذِّئَب َذَکْرَت ِإذا

 . ار دست به چوبی بری، سگ نام چو ←معادل

 .عاَلٌم ِبَزلَِّتِه َزلَّ اْلعاِلمُ  َزلَّ ِإذا

 یجهان لغزشش با (کند اشتباه) بلغزد دانشمندی هرگاه ←ترجمه

 .شود می لغزش دچار

 بگندد که روزی به وایـ  زنند می نمکش بگندد چه هر ←معادل

 نمک

 

 .َفْلُتْذَبْح الدِّيِک ِصياَح الدَّجاَجُة صاَحِت ِإذا

 را سرش بایستی آورد، در را خروسی صدای مرغی هرگاه ←ترجمه

 .برید

 از آید خروس بانگ کهـ  خاندان آن از برآید خیری چه←معادل

 ماکیان؟

 .ِإناِئِهْم فى َفاْحِلْب َقوٍم فى ُکْنَت ِإذا

 شیر ایشان ظرف با کردی، زندگی مردمی میان در اگر ←ترجمه

 .بدوش

 باید کودکی زبان پسـ  ُفتاد کودک با تو کار و سر چون←معادل

 ُگشاد

 .َذُکورًا َفُكْن َکُذوبًا ُکْنَت ِإْن

 .است حافظه کم دروغگو ←معادل

 الرَّْقصُ  ُکلِِّهم يِتاْلَب َأْهِل َفِشيَمُة ناِقراً  ِبالدُِّف اْلَبيِت َربُّ کاَن ِإذا

 !مسلمانی ماند کجا برخیزد، کعبه از کفر چو ←معادل

 .ِبَيَدْيِن َيْأُکَل َأْن َأراَد

 .بخورد دست دو با خواست می ←ترجمه

 .برداشت توان نمی هندوانه دو دست یک با ←معادل

 .َفوَقَک َمنْ  َيْرَحْمَک ُدوَنَک َمْن ِإْرَحْم

 .است بسیار دست باالی دست ←معادل

 هاِدٍم َأْلُف َخْلَفهُ  ِبباٍن َفَكْيَفـ  ِبهاِدٍم َيُقوُم ال باٍن َأْلَف َأَری

 یک آورند، نمی دوام ویرانگر یک برابر در سازنده هزار ←ترجمه

 !چطور؟ ویرانگر هزار برابر در سازنده

 .قوز باال قوز ←معادل

 .َفْوتًا َأَری وَ  َصوتًا َأْسَمُع

 .عسل بی زنبور به ماند؟ چه به عمل بی عالم ←معادل

 .ِبِريِشها َفَأَکلناها الدَّجاَجَة إشَتَهينا

 .خوردیم پرش با را مرغ سپس کردیم، مرغ هوس ←ترجمه

 .افتد می دیگ درون حلیم هول از ←معادل

 .اْلَعيُن َتْسَتِح اْلَفمَّ  ِإْطَعِم

 .شود می شرمسار چشم کن، سیر را دهان ←ترجمه

 .بده فرمان بده، نان ←معادل

 .ِنصَفُه َأَکَل َلو َو ِللَخبَّاِز ُخبَزَک َأعِط
 را آن از نیمی اگرچه بده، نانوا به پختن برای را نانت ←ترجمه

 .بخورد

 .بسپار کاردان به را کار ←معادل
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 .َتَوکَّْل َو َأْعِقْل

 دببن اشتر زانوی توکل باـ  بلند آواز به پیغمبر گفت ←معادل

 اِنيَرم ساِعُدُه ِإْشَتدَّ َفَلماـ  َيوٍم ُکلَّ الرِّماَيَة ُأَعلََّمُه

 بازوانش که همین دهم، می یاد تیراندازی او به روز هر ←ترجمه

 .کند می تیراندازی من سوی به شوند، می قوی

 که ـ من از تیر علم نیاموخت کس .پروردن آستین در مار ←معادل

 نکرد نشانه عاقبت مرا

 .اْلَْْقواِل ِمَن َأْبَلُغ اْلَْْفعاُل

 .هستند گفتارها از رساتر کردارها ←ترجمه

 .نیست کردار نیم چو گفته، صد دو ←معادل

 .َکاْلَعقاِرِب اْلَْقاِرُب

 هستند عقرب مانند خویشاوندان ←ترجمه

 .باد خودم بر لعنت که کردم خودم. ماست بر که ماست از ←معادل

 .ِباْلَمْعُروِف َأْوَلى اْلَْْقَرُبوَن

 .است حرام مسجد به رواست، خانه به که چراغی ←معادل

 .َيْعِنيَک ما َعلى َرْأَيَک ُأْقُصْر

 به را لقمه باید آدم. برود راه خویش مرز روی باید هرکس ←معادل

 .بگیرد دهنش اندازه

 .ِبَيِدَک َشْوَکَک ِإْقَلْع

 .من انگشت ناخن جز من، پشت نخارد کس ←معادل

 .اْلَمطاِمِع ُبُروِق َتحَت اْلُعُقولِ  َمصاِرِع َأْکَثُر

  َمردی گر ببر سر را طمع ـ زردی رنگ مردان به آرد طمع←معادل

 .ِباإلِْْتماِم اإلِْْکراُم

 .کرد تمام که آن کرد؟ که را کار ←معادل

 .َأْمِري َعَصْيُتمْ  وَ  َتْمِري َأَکْلُتْم

 خوردی، سیر میوه چو .شکستن نمکدان و خوردن نمک ←معادل

 .مشکن شاخ

 ْلَمِشيبُ ا َفَعَل ِبما َفُأْخِبَرُهـ  َيومًا َيُعوُد الشَّباَب َلْيَت َأال

 .بخیر یادت که کجایی جوانی ←معادل

 َيُغضَّ َمْن ىَيسَع َأْيَن إلىـ  ِبُلْقَمةٍ  َيُغضُّ َمنْ  َيسَعى اْلماِء إلى
 ِبماءٍ 

 بگندد که روزی به وای زنند می نمکش بگندد چه هر ←معادل

 .نمک

 .َنتَِّفقُّ َفَكْيَف َمِئٌق َأْنَت َو َتِئٌق َأنا

 .رود نمی جوی یک به آبشان ←معادل

  الَحليمِ  َغَضبِ  ِمن ِاتَّقوا

  کنید پرهیز بردباران خشم از ←ترجمه

 بتو سر که بترس آن از ـ دارد هو و های که مترس آن از ←معادل

 دارد

  ِاليِه َاحَسنُت ِمن َشِر َاِتَق

 دشمنیخوابیده ـ کنممی اظهار خود دوستی هرکه با ←معادل

  کنممی بیدار که است

  التهِم َمواِضِع ِمن ِاتَّقوا

 مردم رأی زتهمت، ـ مخمور تو باشم نشینخلوت من چو ←معادل

  دور شود که

  يتعبَک َکلَبَک ِاَجع 

 سیر چون سگ کهزان ـ استخوان را سگ انداز کمترک ←معادل

  شود سرکش شد

  الملوَکُمباِسَطٔه ِاحَذر 

  کن دوری پادشاهان بساط از ←ترجمه

  تیز زآتش نرم پنبٔه چون ـ بپرهیز پادشه صحبت از ←معادل

  اساء ِمن ٍالى ُاْحِسن

 من الی احسن مردی اگرـ  جزا باشد سهل بدی را بدی ←معادل

  ءاسا

  الَفرجِ  ِالى أدناَه اْلمرُ  أضيقَ 

  ترنزدیک گشایشبه ترتنگ کار هرچند ←ترجمه

 آن نظم نگردد تاـ  بر و برگ و کشت و بستان شود کی ←معادل

  زبر و زیر

  الَشيطاِن ِمن الَعَجَلهُٔ و الَرحمنِ  من الَتأنِّى 

 و جان رنج و پشیمانی ـ است اهریمن کار بدی و شتاب ←معادل

  است تن

  الُينَزع َجَسِده ثُولُوُل 

 .« شودنمی کنده بدنش میخکی خال»  ←ترجمه

  .کرد راست تواننمی را کج درخت ←معادل
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