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 . شیر از تر دهان گنده←َاَسد َاْبَخُرِمْن .1
 . برف و تگرگ از تر سرد←َعْضَرس َابَرُدِمْن .2
 . عقاب از تر تیزبین←ُعقاب َابَصُرِمن .3
 . کرکس از تر بین تیز←َنْسر َابَصُرِمْن .4
 . عیوق ستاره از دورتر←الَعیُّق ُمناِط َاْبَعُدِمْن .5
 . سنگ از تر ماندگار←َحَجِر ِمَن َاْبَقی .6
 . کالغ از سحرخیزتر←ُغراب َاْبَکُرِمَن .7
 وزهک از گرکوزه←ُعریان الحائِک و ابُن َحفیان اِِلْسکاِف ابُن .8

 .خوردمی آب شکسته
 . خورشید و ماه از تر درخشان←الَقَمَرْیِن ِمَن َاْبَهی .9

 . یکندم رها را تو بدی کن رها را بدی←َیْتُرْکَک الَشرَّ ُاْتُرِک .11
 . بدن در خال از پایدارتر←الَوْشِم ِمَن َاْثَبت .11
 . رضوی کوه از تر سنگین←رْضَوی ِمْن َاْثَقُل .12
 . مرغ ازشتر ترسوتر←َنعاَمه ٍٔ ِمن َاجَبُن .13
 . ارندگیب فصل در ترازباران نافع←َاوایِه ِفی الَغْیِث ِمَن َاْجَدی .14
  دست کف مثل←َصَلعه ِمْن اْجَرُد .15
 . روزگار از تر کار وجفا تر خشن←الَدْهِر ِمَن َاْجَفی .16
 . مورچه از تر کننده ذخیره←نْمله  ِمْن َاجَمُع .17
 . حاتم از تر سخاوتمند←حاِتم َاجَوُدِمن .18
 . سگ از تر نگهبان←َکْلب ِمْن َاْحَرُس .19
 . مورچه از تر حریص←َنمَلهِ  ِمن َاحَرُص .21
 می طعراق زبان کردن ونیکی احسان←الِلساَن َیْقَطُع اِِلحساُن .21

 . کند
 . شتر از تر توز کینه←َجَمل ِمْن َاحَقد .22
 . خاک از تر ارزش بی←التُّراِب ِمَن َاحَقُر .23
 . ازلقمان تر حکیم←ُلْقماَن ِمن َاحَکُم .24
 . میمون از تر کننده تقلید←ِقْرد ِمْن َاْحَکی .25
 . تر حالل مادر شیر از←اأُلمَّ َلَبِن ِمْن َاَحلُّ .26
 . عسل از تر شیرین←الَعَسِل ِمَن َاْحَلی .27
 . گرگ از تر باز نیرنگ←الذِّئِب ِمن َاْخَتُل .28
 . دش شیر تو شیر –شد خر تو خر←بالنِّابل الحابُل ِاْخَتلط .29
 . نسیم از سبکتر←النَِّسْیم ِمَن َاَخفُّ .31
 . پر از سبکتر←ِریَشه  ِمْن َاَخفُّ .31
  آبزیرکاه←الرَِّفه تحَت الماء من َاْخَفی .32
 . خروس از تر متکبر←ِدْیَک ِمْن َاْخَیُل .33
 . کالغ از تر متکبر←ُغراب ِمْن َاْخَیُل .34

 .اوست ثروت از بهتر مرد ادب←َذَهِبه ِمن َخیٌر الَمرِء أَدُب .35
 . سرمه از تر نرم←الُکْحِل ِمَن َاَدقُّ .36
 . غبار و گرد از تر نرم←الَهباِء ِمَن َاَدقُّ .37
 . شمشیر لبه از نازکتر←الَسْیِف َحدَّ  ِمْن َاَدقُّ .38
  گردن. رگ از تر نزدیک←اْلَوِرْیِد َحْبِل ِمْن َاْدَنی .39
 . تر ارزان خاک از←التُّراب ِمَن َاْرَخُص .41
 . نکن تر دراز خودت گلیم از را پایت←َظْلِعَک َعَلی ِارَق .41
 . روباه از تر باز نیرنگ←ُثعاَله  ِمْن َاْرَوُغ .42
 . است پوسانده کفن هفت←اَِلرُض بِه ِاْسَتَوْت .43
 . برق از تر تند←اْلَبْرِق ِمَن َاْسَرْع .44
 . زدن هم به چشم از تر سریع←الَلْمِح ِمَن َاْسَرُع .45
 عمل اما شنوممی حرف←َطَحنًا أَری وِل َجعجعًه َاْسَمُع .46

 . بینمنمی
 . مکن باور و بشنو←ُتَصدِّْق ِل و ِاْسَمْع .47
 . ستاره از تر دار زنده شب←النَّْجِم ِمَن َاْسَهُر .48
 . شیر از تر شجاع←ُأساَمه  ِمْن َاْشَجُع .49
 . سگ از تر سپاسگزار←َکْلب ِمْن َاْشَکُر .51
 . چشم اشک از تر صاف←الدَّْمَعهِ  ِمَن َاْصَفی .51
 سوزن سوراخ مثل←الخیاِط ُسمِّ ِمن َاضیُق .52
 . شب از تر تاریک←َلْیل ِمْن َاْظَلُم .53
 . ترازو از تر عادل←ِمیزان ِمْن َاْعَدُل .54
  کاردان سپرد به باید را کار←باِریها الَقوَس َاْعِظ .55
 کرد. تمام که آن کرد؟ که را کار←ِبَخواِتمها األعمال .56
 مثل←ِلیَرْوَنه النَّاس َاّن یحَسُب و السَّطح َفوق َیْخرأ األعمی .57

 . کند می برف زیر را سرش کبک
 م،چش کوران، یک شهر به←َمِلٌک الِعمیاِن بالدِ  فی األعَوُر .58

 . است سلطان
 . سراب از تر دهنده فریب←َسراب ِمْن َاَغرُّ .59
 .ندارد نیاز چراغ به بامداد←الِمْصباُح عن الصَُّباُح َاغنی .61
  .افتاد و کرد سقوط پس کرد روی زیاده←َفأْسَقَط َافَرَط .61
 یرو زیاده و اسراف بخشش و جود آفت←اِِلسراُف الُجوِد آَفهُ  .62

 . است
 . تاس دروغگویی گفتن سخن آفت←الَکِذُب الَحِدْیِث آَفهُ  .63
 . ستا فراموشی ودانش علم وبالی آفت←الِنْسیاُن الِعْلِم آَفهُ  .64
 . است وعده خلف جوانمردی آفت←اْلَوْعِد ُخْلُف الُمرَؤهِ  آَفهُ  .65
 . سنگ از تر سخت←َصْخر ِمْن َاْقَسی .66
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  من تانگش ناخن جز من نخاردپشت کس←ِبَیدك َشْوکك ِاْقَلع .67
 . است دروغ گمانها بیشتر←ُمُیون الُظُنوِن َاْکَثُر .68
 . سراب از تر دروغگو←َیْلَمع ِمْن َاْکَذُب .69
 . طایی حاتم از تر سخاوتمند←َطّی حاِتمِ  ِمْن َاْکَرُم .71
 . آسیاب از تر خورنده←الرََّحی ِمَن آَکُل .71
 . موریانه یا بید از تر خورنده←الُسْوِس ِمَن آَکُل .72
 . نهنگ از خورتر پر←ُحْوت ِمْن آَکُل .73
 نمکدان و خوردی نمک←أمری َعصْیُتم و َتْمری َاَکْلُتم .74

 . شکستی
 .است تر مقدم است، آمده زودتر هرکه←َفاَِلقَدم َاَِلقَدُم .75
 .ندهست غریبان از سزاوارتر نزدیکان←األبَعد َیمَنُع آألقَرُب .76
 مفت گنجشک مفت، سنگ←الدِِّلء فی َدْلَوك َاْلِق .77
 نمایدمی غاز همسایه مرغ←َیَنْل َماَلمْ  ِاَلی َتّواق َاْلَمرُء .78
 . پیروزی یا نابودی یا←مْلٌک ِامُّا و هْلکٌ  ِامُّا .79
 . حنظل از تر تلخ←اْلَحْنَظِل ِمَن َاَمرُّ .81
 . ازباد تر رونده←الرِّْیِح ِمَن َاْمَضی .81
 . هوا عقاب از تر دسترس از دور←اْلَجوِّ ُعقاِب ِمْن َاْمَنُع .82
 . باد بر دهد می سبز سر سرخ زبان←ِبالَمْنِطِق ُمَوکٌَّل الَبالَء ِانَّ .83
 زاره ترسو و بار یک شجاع آدم←فوقه ِمن حتُفُه الجباَن ِانَّ .84

 میردمی بار
 شقعا رفیقتم، داری تاپول←ذوالمال اِِلخواِن الی الحبیب ِانَّ .85

  کیفتم بند
 کند باز اب باز باکبوتر کبوتر←َتَقُع َاشکالها علی الطَّیور ِاّن .86

 پرواز همجنس با همجنس
  است کور عشق←الَعَمی شریُك الهَوی ِانَّ .87
 .سته گشایشی سختی، از بعد←قطًعا ُیسًرا الُعسِر بعَد إنََّ .88
 .دارد گوش هم داردموش موش دیوار←آذانًا للحیطان إنَِّ .89
 .بزن نیرنگ نرسید، زورت اگر←َفاخُلب َتغَلب َلم إن .91
 . هست هم فردایی←غدًا الیوِم مع ِانَّ .91
 کی چه ازسرگذشت که آب←اَلبلل من َخْوفی فما الغریُق َانا .92

 .ترسد نمی توفان از شده غرق←وجب صد چه وجب،
 . روزگارند های طعمه مردمان←األیِّام َفراِئسُ  اَِلناُم .93
 . تاس نیکی و احسان بنده انسان←اِِلْحساِن َعْبُد اِِلْنساِن .94
 راموشی وف خطا جایگاه انسان←والّنسیان السِّهو َمَحلُّ اإلنساُن .95

 .است
 . است بافته جدا تافته او←َوْحِدِه َنِسْیُج ِانَّه .96

 . است قطره باران آغاز←َقْطٌر الَغیِث َاوَُّل .97
 . تعنکبو خانه از تر سست←اْلَعْنَکُبوِت َبیِت ِمْن َاْوَهُن .98
 تو! واردی   گویممی تو به! در←َجاَرتی یا اْسَمعی و اْعِنی ِایَّاك .99

  بشنو
 دهدمی سبز سرِ  سرخ، زبان←ُعنقك لساُنك َیضِرَب ان و ایَّاك .111

  باد بر
 .نوبش تو همسایه ای اما هستم تو با←جاَرة یا َواسَمعی إیَّاک .111
 نزمی از تفاوت←کجا آن و کجا این←الثرّیا أین و الثری أین .112

 است آسمان تا
 کند  سودا ناله با که ندارد آه←القراُح یشوی بات .113
 . شوی رستگار تا باش خیز سحر←َتْسَعْد ِباِکْر .114
 .خالی جیب عالی، پز←َمدُهون وجٌه و جائٌع َبطٌن .115
 را یاریهوش و لامتالء، عق و خوری پر←الِفْطَنهَ  َتأِفُن الِبْطَنهُ  .116

 . کند می فاسد
 دیخویشاون دوری مثل خانه دوری←النََّسب کُبعدُ  الدَّار ُبعدُ  .117

 .است
   هیچی از به کاچی←ِلشیء ِمن َاْفَضُل الشیء بعُض .118
 صبرش اسةک←رسید استخوان به کارد←الَعْظَم السِِّکْیُن َبَلَغ .119

 شد لبریز
 حلوای از هب نقد سیلی←الَغِد َدجاَجهِ  ِمْن َخْیٌر الَیْوِم َبْیَضهُ  .111

 . است نسیه
 . ستا فروتنی و تواضع جوانمردی تاج←الَتواُضُع الُمُرَوهِ  تاُج .111
 مثل گناه زا کننده توبه←َلهُ  َذْنَب ِل َکَمْن الذَّْنِب ِمَن التاِئُب .112

 . است نکرده گناه که است کسی
 می جهتی بادهابه←السُُّفُن َتشَتِهی ِل ِبما الرُِّیاُح َتجِری .113

 .ندارند دوست کشتیها وزندکه
  خال و خط خوش مار←ناقٌع سمِّ الَبرُّاق تحَت .114
 معیشت نصف زندگی درست اداره←الَمِعیَشهِ  ِنْصُف التَّْدِبیُر .115

 . است
 خاموشی ابلهان جواب←جواب الجاهل علی الجواب ترُک .116

 است
  در آن به این←َعْمرُو یا بتلك ِتلك .117
 شاخدار دروغ←ِحمارٍٔ ِبَقرَنی جاَء .118
 ت،قربان به جانم آمدی←الَوصُل ینفع ِل حیَن ِبَوصلٍٔ جاَدت .119

  چرا؟ حاِل ولی
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 زا گندم.مشو غافل عمل مکافات از←الَعَمِل ِجْنِس ِمْن الَجزاُء .121

 . جو ز جو بروید گندم
 .شود نمی دباغی خوک پوست←َینَدِبُغ ِل الخنزیِر ِجلُد .121
 . است ها همنشین بدترین نادانی←اأْلْصحاِب َشرُّ الَجْهُل .122
 ادری وانگهی گردد جمع قطره قطره←قبه تصبح حبه حبه .123

 شود
   نی گل وقت←الضُّّب یِرَد حتَّی .124
  کوفت توان آهن به را آهن←ُیفِلُح بالحدید الحدیَد .125
 .است برکت حرکت،←َبَرَکٌة الَحَرَکُة .126
  .ماند می محروم ورزد می حرس که کسی←َمْحُرْوٌم الَحِرْیُص .127
 .است تلخ حق←ُمرٌّ الحُق .128
 است تلخحق،  حرف←ُمــرٌّ الحقیقة .129
 نانبادشم مرّوت دوستان با←وخاِلِق اْلُکفَّار اْلُمؤِمَن خاِلِص .131

 . مدارا
 . شوی ومشهور تامعروف کن مخالفت←ُتْذَکر خاِلْف .131
 (شو مشهور و کن مخالفت) تعرف خالف .132
 .است ترسو خیانتکار،←خائٌف الخائُن .133
 .داری سوراخ دو گویدمی آفتابه به آبکش←عّیابه َخرقاُء .134
 .بخور بخور، همیشه کم←َسقاَمك تأَمْن طعاَمك َخفِّْف .135
 . شود می دزدی باعث فقر←السَّلَّهِ  َتدُعوإَلی الَخلَّهُ  .136
 . نکوست اندازه که نگهدار اندازه←أْوساُطها اأْلُموِر َخْیُر .137
 نیست استخاره هیچ حاجت خیر کار در←عاجله البّر خیر .138
 . مردرا کند توانگر قناعت←الُقُنوُع الِغَنی َخْیُر .139
 در هک است آن ها دانش بهترین←ِبِه ماحاَضْرَت الِفْقِه َخْیُر .141

 . باشد تو یاد به نیاز وقت
 که است سخنی سخنها بهترین←وَدلَّ َقلَّ  ما اْلَکالِم َخْیُر .141

 . باشد ومفید مختصر
 مورد مفیدو که است آن دارائیها بهترین←َنَفَع ما اْلماِل َخْیُر .142

 . باشد استفاده
 ستا آن انسان ی اسلحه بهترین←َوقاُه اْلَمْرِءما ِسالُِح َخْیُر .143

 . کند حفظ خطر از را او که
 . آید خوش آید، پیش هرچه←َوَقَع ِفیما الَخیُر .144
 نفع تو هب که است مالی تو مال بهترین←َنَفَعَک ما ماِلَک َخْیُر .145

 . دهد
 ظفح رفاقت و دوستی بهترین←الِّلساِن ِحْفُظ اْلِخالِل َخْیُر .146

 . است زبان

 .است مرهم پول،←َمراِهٌم الدِِّراهُم .147
 . تاس آن بر صبر روزگار داروی←َعَلْیِه الصَّْبُر الدَّْهِر دواُء .148
  گرددنمی پاشنه یک به در همیشه←المحال من الحاِل َدواُم .149
 یلذل و خوار ندارد شمشیر که کسی←َلُه َسْیَف ِل َمْن َذلَّ .151

 . است
  گذشت آنچه گذشت←فیه ِبما أمسُ  َذَهب .151
 جوان یقین از پیر گمان←الُغالم َمشَهِد ِمن َخیٌر الشَِّیخ رأُی .152

 .است بهتر
  ُبــردرانمی خودش دسته کارد،←َاَهلُه ِلیکِذُب الرُّائد .153
 را او انسان مادر که برادری بسا چه←واِلَدهٌ  َتِلْدهُ  َلمْ  أخٍٔ ُربُّ .154

 . است نزاییده
 در مرگی هک تمنایی و آرزو بسا چه←َمِنیَّهً  َجَلَبْت أْمِنیَّه ٍٔ ُربَّ .155

 . بیاورد پی
 طاخ به   نادان کودکی که باشد گاه←رامٍٔ َغیر ِمن رْمیةٍٔ ُربََّ .156

  تیری زند هدف بر
 کار یا نشسته برای که تالشگری بسا چه← ٍِٔلقاِعد  ساع ُربََّ .157

 .کند می
 از تر ارس که سکوتی بسا چه←َکالمٍٔ ِمْن أْبَلُغ ُسُکوتٍٔ ُربَّ .158

 . است گفتن سخن
 گویاتر نزبا از که نگاهی بسا چه←ِلسانٍٔ ِمْن َاْفَصْح َطْرفٍٔ ُربَّ .159

 . است
 تر نچی سخن که چشمی بسا چه←ِلسانٍٔ ِمْن أَنمُّ َعْینٍٔ ُربَّ .161

 . است زبان از
 نابودی باعث که سخنی بسا چه←ِنْعَمهً  َسَلَبْت َکِلَمه ٍٔ ُربَّ .161

 . شود می نعمتی
 . داردن عذری که ای شده مالمت بسا چه←َلُه ِلُعْذَر َمُلومٍٔ ُربَّ .162
 خرسه الهخ دوستی←َفَضرَّک َنَفَعک اِلحمُق الصِّدیقُ  اراد ربَّما .163
 .برگشت درازتر پا از دست←حَنین بُخفَُّی َرَجَع .164
  است سنگ راپاداش انداز کلوخ←أتاک حیُث ِمْن الحجر ُردََّ .165
 نسخ نسنجیده و توجه بدون←َعواِهِنِه َعَلی اْلَکالَم َرَمی .166

 . گفت
 چشمش زد کند درست را ابرویش خواست←بّله الّطین زاد .167

 کرد کور را
 دور ای بمیری یاـ  شوی عزیز خواهی اگر←ُحّبا َتْزَدْد ِغّبا ُزْر .168

  شوی
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 نمی ودآل گل را دریایی آب جوی یک←َبْحرًا ِلُتَعکُِّر ساِقَیهُ  .169

 . کند
 . است کارگذشته از کار دیگر←الَعْذَل السُّیف َسَبَق .171
 . بگذرد نیز این←َتَقشُّع قلیِل َعن َصیفٍٔ سحابُه .171
 . است امانت گویند می تو به که سری و راز←أمانه  الِسرَّ .172
  بچسبان را نان است داغ تنور تا←لك قمٌر و ِسْر .173
 .است رضایت برادر سکوت،←الرِّضا َاخو السُُّکوت .174
 . برد می راخواب او ببرد آب را دنیا←ِلیدری هو و به ِسیَل .175
 . مترسانش نیشتر از مرده←السََّلخ ِلتألم اَلمذبوحة الشُّاة .176
 . تاس آن دهنده انجام بد کار از تر بد←فاِعُلُهالشَّرِ  ِمَن َشٌر .177
 میشهه آفتاب←یطَفی ِل ونوُرالَحقُّ ُیْخَفی ِل الّشْمس ُشعاُع .178

  ماندنمی ابر پشت
 .عیب هزار و پیری←و عایب یا شایب عیب. ُکّله الشُّیب .179
  خورد را کوچک روده بزرگ روده←بطنی َعصافیُر صاَحْت .181
 شایشگ و فرج کلید استواری و صبر←اْلَفَرِج ِمْفتاُُح الَصْبُر .181

 . است
 سرارا مخزن آزادگان های سینه←اأْلْسراِر ُقُبوِر اأْلْحراِر ُصُدوُر .182

 . است
  قوز باِلی قوز←ِاّبالة علی ِضْغٌث .183
 با وقت، خرجش دیر مهمان←الَعشاء َلُه ما الِعشاء َضیُف .184

 .است خودش
 .است غالب( تربیت بر) سرشت،←اغَلُب الطَُّبع .185
 سر ،بودی طبیب اگر َکْل←علیلٌ  هو و النَّاس ُیداوی َطبیٌب .186

  نمودی. دوا خود
 زا دهد خبرمی رخساره رنگ←َجنانه عن ُیخبُر الَفتی َطْرُف .187

  درون سّر
 شود کهنه بازار به آید که نو←بلیٌد التُّلید و خفیٌف الطُّریف .188

  آزار دل
 ندک باز با باز کبوتر با کبوتر←تقع أشکالها علی الطیور .189

 پرواز همجنس با همجنس
 . شود می نابودی باعث ظلم←َیْصَرُعُه اْلَمْرِء ُظْلُم .191
 هترب عاقل آدمِ  گماِن←الجاِهِل َیِقْیِن ِمنْ  َخْیٌر العاِقلِ  َظنُّ .191

 . جاهل آدِم یقین از است
  بازگشت خالی دست←الیدین صفر عاد .192

 .است انسان هر دوم طبیعت عادت←ثانیٌة َطبیَعٌة العاَدُة .193

 بیشتر المتیشس پا لغزش←اللِّسانِ  َعْثَرهِ  ِمْن أْسَلمُ  اْلَقَدِم َعْثَرهُ  .194

 . زبان ازلغزش است
  .است نفس به اعتماد عدم ناتوانی و عجز←الَعْجُز َرْیَبهٌ  .195
 مردمان نزد خواهی عذر←َمْقُبوٌل الناِس ِکراِم ِعْندَ  الُعْذُر .196

 . شود می واقع قبول مورد بزرگوار
 . یندید که را آنچه بینی می بمان زنده←َتَر َلمْ  َتَرما ِعْش .197
 . را مرد کند توانگر قناعت←َمِلکًا َتُکْن َقْیعًا ِعْش .198
 هب نقد سرکه←الشجره علی عشره من خیر الید فی عصفور .199

 نسیه  زحلوای
 در نه تهاس سینه در علم←السُُّطوِر ِفی الصُُّدوِرِل ِفی الِعْلُم .211

 . کتاب های سطر
 دنخوان خر گوش به یاسین←داوود یا َمزامیَرك؟ َتقرأ َمن َعلی .211
 از آید پدید ُکشتی به←ُیهان َاْو الَمرُء ُیکَرُم اِِلمتحاِن ِعْنِد .212

  مرد مرد،
 معلوم تازانپیش مسابقه هنگام به←الَسواَبُق ُتْعَرُف الِرهانِ  ِعْنَد .213

 . شوند می
 ها تاریگرف و ها سختی هنگام←اأَلْحقاُد َتْذَهبُ  الشَّداِئِد ِعْنَد .214

 . رود می بین از ها کینه
 دست گیرد که باشد آن دوست←اإلخوان تعرف الشدائد عند .215

 درماندگی و حالی پریشان در دوست
 می معلوم پیروزی مسابقه پایان در←الَسْبُق َیْعَرُف الغاَیهِ  ِعْنَد .216

 . شود
 گوید می نمیرسد انگور به دستش←ُحْصُرُم الَعالی الُعْنُقود .217

 . است ترش
 اجتح چه است عیان که آنچه←اْلَبیاِن إَلی ِلَیْحتاُج الِعیاُن .218

 . است بیان به
 چه هر شده خالی برایت میدان حال←فار یا إلعب القّط غاب .219

 بکن خواهیمی
 مچون نی گفته دوصد←الُعطلة َزعفران ِمْن َخیٌر العمل ُغبار .211

 . نیست کردار
 . است نه گروی هشتش←َبَعشائِه مرهوٌن َغداؤُه .211
  سفیداست سیه شب پایان←یْنَجلیَن ثمََّ الَغمراُت .212
 . است عاجز آدم تالش بدگویی و غیبت←العاِجِز ُجْهُد الِغْیَبهُ  .213
 . بسیار از اندکی←َفْیضٍٔ ِمْن َغْیٌص .214
  نیاید جوی به رفته آب←ُیسَتْدَرُك ِل الفائُت .215
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 خوبی از بهتر عمل خوبی←َمکُرَمٌة الَقوِل َعَلی الِفعِل َفضُل .216

 .است سخن
 داشتن فتارکردار، گ از بیشتر←َدناَءهٌ  الِفْعلِ  َعَلی اْلَقْوِل َفْضُل .217

 . است فرومایگی و پستی
 در که تراود برود همان کوزه از←أصله علی یدلّ  المرء فعل .218

 اوست
 وششگ یک←َمیدانًا اأُلخری و ُبستانًا ُاذَنیِه ِاحَدی َجَعَل قد .219

  دروازه گوشش است، یک در
  اندیک کرباس ته و سر←َاِدیِمك ِمْن ُسیوُرُه ُقّدْت .221
 مادرش چشم در سوسک←حَسنٌة ُامَّها َعین فی الَقرَنبی .221

 .زیباست
 این از کنایه.کرد وارونه او برای را سپر←الِمَجنِّ َظْهَر َلُه َقَلَب .222

 . کرد خیانت او به که
 یرونب سوراخ رااز مار زبانش با←اِِلَبُر َتْنُفذُ  ماِل ینفُذ الَقوُل .223

 کشدمی
    زدن خود ریشه به تیشه←بَظْلفِه َحْتفِه عن کالبِاحث .224
  .نویسد می آب روی که کسی مثل←اْلماِء َعَلی َکالراِقِم .225
 روشن روز مثل← النهار رابعه فی کالشمس .226
  ردنک قفس در باد -کوفتن  هاون در آب←الماء علی کالقاِبضِ  .227
 یلنخ بر وخرما کوتاه ما دست←واَلْمرَعی َخصیٌب کالَمرُبوط .228
 . افتاد چاه به چاله درآمد از←الّنار الی الرَّمضاء مَن کالُمسَتِجیر .229
 است مبادهس مانندسنگ←وِلَتْقَطُع َتْشَحُذ اْلِمَسنِّ َکَصِفْیَحهِ  .231

 . رانمیبرد تیزمیکنداماچیزی که
 . است نزدیک ای آیینه هر←َقرْیٌب آتٍٔ ُکلِّ .231
 در هک تراود برون همان کوزه از←یْنَضُح بالَّذی فیه اناء ُکلُِّ .232

  اوست
 گارکهنهروز را جدیدی و نو چیز هر←ِعدَّهٌ  َسُتْبِلْیها ِجدَّه ٍٔ  ُکلُّ .233

 . کند می
 است. را دردی سری هر←صداع به رأس کّل .234
 ودشخ پاهای با گوسفندی هر←ْجَلْیها ِبِر ُتناُط شاه ٍٔ ُکلُّ .235

 . شود می آویزان
  دلیر است خویش درخانه به سگ هر←َنّباُح ببابه َکْلبٍٔ کلّْ .236
 می ارزش بی شد زیاد که چیزی هر←َممُلوٌل َمْبُذولٍٔ ُکلُّ .237

 . شود
 . است سفید سیه شب پایان←َفَرجٍٔ إَلی َهمَّ ُکلُّ .238

 ودخ قول به که کسی بر کنایه←النهار یمحوه اللیل کالم .239

 کندنمی عمل
  فرستاد نخود سیاه پی مرا←البُعوِض ُمخََّ کّلفْتِنی .241
 یرشمش زخم از زبان زخم←السنان کلم من أنکی اللسان کلم .241

 است بدتر
 .مشو غافل عمل مکافات از←ُتداُن َتِدیُن کما .242
 .نیک می برداشت همانرا بکاری که چه هر←َتحُصُد َتزَرُع، َکما .243
  برد،می کرمان به زیره←الَهَجر الی التَِّمر کُمسَتُبِضع .244
  .دارد نه زبان درستو نسب  اصل نه←و ِل َفْصَل َلُه َاْصَل ِل .245
 . نفروش نسیه به را نقد←ِبَدْینٍٔ َنْقدًا َتِبْع ِل .246
 شناسد زرگر زر قدر←الَکْلِب امام الدُّرَّ َتَطرُِح ِل .247
 . مدارنگه توله بد، سگ از←َجْروًا ُسْوءٍٔ َکْلِب ِمْن َتْقَتِن ِل .248
 میفکن فردا به را امروز کار←غدٍٔ إلی الیوم عمل تؤخر ِل .249
 ودشخ مثل قرابتی و پیوند هیچ←الُخْلق َکُحْسِن ُقْرَبهَ  ِل .251

 . نیست اخالقی
  یازپ ته نه است پیاز سر نه←َجَملی ِل و هذا فی َناَقتی ِل .251
  .است بخیل از کنایه.دهد نمی پس نم←َحَجُرُه َیِبضُّ ِل .252
 مین جای نیام یک در شمشیر دو←ِغمدٍٔ فی َسیفاِن ُیجِمُع ِل .253

 .گیرد
 . دده نمی تمیز باطل از را حق←الَّلیِّ ِمَن الَحیَّ َیْعِرُف ِل .254
 . دده نمی تمیز موش از را گربه←اْلِبرِّ ِمَن الِهرَّ َیْعِرُف ِل .255
آدم عاقل از یک سوراخ دوبار ←مّرتین جحر من المرء یلدغ ِل .256

 گزیده نمی شود
 ودش گرگ عاقبت زاده گرگ←ِاِلَّالْمقَله الَبقَله ُیْنِبُت ِل .257
 نخواهند تو بر را دیگری گناه←أخیه بذنب المرء یؤخذ ِل .258

 نوشت
 ورج خواهد طاووس که هر←النَِّخل ِاَبِر من الشَّْهِد دوَن ِلبدَُّ  .259

  کشد هندوستان
 یفروتن واعتباری همچون حَسب هیچ←َکالتَُّواضع ِلَحَسَب .261

 .نیست
 در روی یک پاشنه نمی چرخه←حاِله علی َشیٌئ ِلًیبقی .261
 . دهد نمی انگور خار درخت←الِعَنَب الشَّوُک ِلُیْثِمُر .262
 . رهمین نیام یک در شمشیر دو←ِغْمدٍٔ ِفْی َسْیفاِن ِلُیْجَمُع .263
  اردند هم یکستاره آسمان هفت توی←َنِقیر شرَوی ِلیملُک .264
  دادن نشان دندان و چنگ←النَِّمر ِجلد له ِلَبس .265
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 ازهت بگیری آب از موقع هر را ماهی←َیُمْت َلْم َمن َیُفْت لک .266

 است
 . است ای پوشنده لباسی هر برای←ِلِبٌس َثْوبٍٔ ِلِکلِّ .267
 آزار دل شود کهنه بازار به آمد که نو←لّذه جدید لکّل .268
 . دارد پاسخی هرخطابی←َجواٌب َخطابٍٔ ِلُکلِّ .269
  داره گوش هم موش دارد، موش دیوار←ِلقطة ساقطة لُکلِّ .271
 . است لغزشی دانشمند هر برای←َهْفَوهٌ  عاِلمٍٔ ِلُکلِّ .271
 . است غذایی فردایی هر برای←َطعاٌم َغدٍٔ  ِلُکلِّ .272
 .دارد روزگاری قومی، هر←َیومٍٔ قومٍٔ ِلُکلَِّ .273
 . است جوابی سخن هر برای←َجواٌب َکالمٍٔ ِلُکلِّ .274
  .دارد مکانی نقطه هر و جایی سخن هر←َمقاٌل َمقامٍٔ ِلُکلِّ .275
 خشک بروی دریا اگر لب←احدٌ  ماَت ما باألکفان ِاتَّجرت لو .276

  شودمی
 سفیداست ماست بگویم اگر←َجْمره َلقال َثْمره ُقْلُت َلُو .277

  است سیاه گویدمی
 دیدن مانند بود کی شنیدن←َکالُمعاَینة الخبُر لیَس .278
  .نیست پاِلنش به اسب( ارزش)←ِبِجلِِّه الَفَرُس َلْیَس .279
 یستن ستوده متهور آدم←َسِلما َوَلو َمْحُمودًا الُمخاِطُر َلْیَس .281

 . برهد ازخطر چند هر
 رونبی سوراخ از ماررا خوش، زبان←الُقلوب َقیدُ  الکالِم َلیُّن .281

  آوردمی
 رنگ همین رویآسمان که کجا هر به←بالبارحة الّلیلة َاْشبَه ما .282

  است
 دمآ بر است کوتاه چه شب←الراِقِد َعَلی الَلْیلَ  أْقَصَر ما .283

 . خوابیده
 ویدگمی و گودنشسته بیرون←الَنّظاره علی الحرَب َاْهَوَن ما .284

  کن لنگش
 اخنن جز من پشت نخارد کس←ِظْفِرَک ِمْثُل ِجْلَدَک َحَک ما .285

 . من انگشت
 نیست گردو گردی، هر←َشْحَمٌه بیضاءَ  کلَُّ ما .286
 .آید نمی بدست فرصتی هر←َتناُل فرَصةٍٔ ُکلُُّ ما .287
 شیدک نتوان اگر را دریا آب←کلُّه یترک ِل کلُُّه ُیدَرک ِل ما .288

  چشید باید تشنگی قدر به هم –
 . شتری ونه دارد میشی نه او←راِغَیهٌ  وِل ثاِغَیهٌ  َلُه ما .289
  دوِل ودوِل سواری شتر←ِبِسّر َحِلیمَه یَوُم ما .291
 گذشته ها گذشته←ُیذَکُر ِل الماِضی .291

 یاورد،ب باد که را مالی←الزَّوابع ُخُذُه تأ الرُِّیاُح َتجِلُبُه ماٌل .292

 .برد می گردباد
  بردمی باد را آورده باد←َتَأخذُهالزَُّوابع الرُِّیاُح َتْجِلبُه ماٌل .293
 به رویمی تو که ره این←اإلبل سعد یا تورد هکذا ما .294

 است ترکستان
 گفت ربپ گفتند مرغ به شتر←ِلَجَمٌل و ِلَطیٌر النِّعامه ِمثُل .295

  گفت مرغم ببر بار گفتند شترم،
 (باشد جشن انبوه، به مرگ) سهلت شاعت إذا المحنه .296
 با بگو اول تو - ایکه بگویم تا ای،که با بگو←َبخلیلِه الَمْرُء .297

 کیستی؟ که بگویم آنکه پس زیستی کیان
 برای مصیبتهای مردمی یعنی←َفوائُد قومٍٔ عنَد َقومٍٔ َمَصائُب .298

 . دارد سودها دیگر مردمی
 دروغ اب گاهی ها وبهانه عذرها←الَکِذُب َیُشْوُبها َقْد الَمعاِذْیُر .299

 . شود می آمیخته
 . باد رب دهدسبزمی سر سرخ زبان←َفّکْیِه بین الَرُجل َمْقَتُل .311
 توشه دامی به هرکه یعنی←َجوُعه طاَل َغیرِه زاد علی ِاتِّکل َمن .311

  کشد می درازا به اش گرسنگی همسایه نشست،
 گویدب نیکو سخن که کسی←َجَمْیاًل َسِمَع ِقْیاًل أْجَمَل َمْن .312

 . شنود می خوب سخن
 ظلم ندک شبان را گرگ که کسی←َظَلَم الِذْئَب اْسَتْرَعی َمِن .313

 . است کرده
 . دآی می بیرون خار از گل←اْلَوْرَدهُ  َتخُرَج َکهِ  الشَّْو ِمَن .314
 به ، دلنشیند دل بر برخیزد که دل از←الَقْلِب إَلی الَقلِب ِمَن .315

 . دارد راه دل
 دست شهوات از که کسی←ُحَرًا عاَش الشَّهواِت تاَرَک َمْن .316

 . میکند زندگی آزاد کشید
 . است یابنده جوینده←ناَل جاَل َمْن .317
 .یابد می کند، تالش که کسی←وَجَد َجدََّ َمن .318
 ار آزموده که کسی←الّندامة به َحلِّت الُمَجرََّب َجَرَب َمن .319

 .شود می پشیمان بیازماید
 چاه برادرش برای که کسی←فیها َوَقَع أِلخیِه بئًرا َحَفَر َمن .311

 .افتد می آن در خودش بکند،
 . شود می خوار کند خیانت کس هر←هاَن خاَن َمْن .311
 می دده مسابقه روزگار با که کسی←َعَثَر الَدْهرَ  ساَبقَ  َمْن .312

 . لغزد
 . دش مند بهره و برخوردار کوشید کسیکه←َرَعی َسَعی َمْن .313
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 را او گگر شود میش که کسی←الذُِّئب َأَکَلُه َنعَجًة صاَر َمن .314

 .خورد می
 . افتد ور افتد در حق با که هر←صَرَعه الحقََّ َصاَرع َمْن .315
 . شود می کندپیروز صبر که کسی←َظَفَر َصَبَر َمْن .316
 . دنباش خار بی گل←َاخ بال َبقَی ِبال َعیبٍٔ َاخًا َطَلَب َمْن .317
 رجو ، باید کراطاووس هر←َمَهرها ُیعِطی الَحسناَء َطَلب مْن .318

  کشد هندوستان
 . کند می غارت ،یافت غلبه که کسی←بزَّ َعزَّ َمْن .319
 یا آش دش تا دو آشپزکه←السُّفینه َغرقِت َمالِّحیها کَثرِه ِمن .321

  نمک بی یا شودمی شور
 . کند تب برایت که بمیر کسی برای←ُتِرْدُه َفال ُیِرْدَک َلْم َمْن .321
 و سیاه ریسمان از مارگزیده←الرََّسَن َحِذَر الَحیُّه َنَهَشْتُه َمْن .322

  ترسدمی سفید
 . بیند می زیان بترسد که کسی←خاَب هابَ  َمْن .323
 . هیچی از به کاچی←َرِکَب ِبما َیْرَض َیْمِش َمْن .324
 از را کویینی و احسان گذاشتن منت←الصَِّنْیَعهَ  َتْهِدُم الِمنَّهُ  .325

 . برد می بین
 دادن اریخو و پستی به تن اما آری مرگ←الدَِّنیَّهُ  ِل و الَمِنیَّه  .326

 . هرگز
 . دهد می خرمن سِر وعده←ُعرُقوبٍٔ َمواِعیُد .327
 می همه درخانه که است شتری مرگ←َمُوروٌد َحوٌض الَموُت .328

 . خوابد
  نسیه فردا نقد امروز←(کنممی معامله نقد) ِبناجزٍٔ ناِجزًا .329
 داده پاداش خویش کرده به مردم←ِبأْعماِلِهْم َمْجِزیُّوَن الناُس .331

 . شوند می
 باران اهسی گربه حرف به←بالسَِّحاب َیُضرُِّ ِل الِکالِب َنْبُح .331

  باردنمی
  .است روزگار کننده ادب بهترین←الدَّْهُر الُمَؤدُِّب ِنْعَم .332
  اندکرباس یک ته و سر←الَعِجیُن ذاک ِمن الکعُک َهذا .333
 دیگری نآ کند می صید این←السََّمَکهَ  َیأُکُل وَهذا َیِصْیُد َهذا .334

 . خورد می
 .میدان این و اسب این←هذا المیدان الَفَرُس، هذا .335
  ندارد صدا دست، یک←بالَجناُح البازی َیْنَهُض هل .336
 می جا از را کوهها مردان هّمت←الجباَل ُتقَلُع الرِّجال ِهَمُم .337

 .کند
  دوستی و دوری←الَنَوی ِمَن الَهَوی .338

  است یکی هوا باد و او حرف←الرِِّیاُح فی َیْذَهُب القوِل َبعُض و .339
  است خروار نمونه مشت←کاَِللف واحٌد .341
 نابرده←الُغراُب شاَب إذا سُیِرُکها َکدًََّغْیِر ِمْن الُعال َطَلَب َوَمْن .341

 . شود نمی میسر گنج رنج
  اندپشت ابر باقی نمی م ماه←الَقَمُر النِّاس َعَلی ُیْخَفی وَهْل .342
  است باقی شکرش جای←َویَلْیِن ِمن اَهوُن ویٌل .343
  نیاسود هرگز حسود←َحَسِدِه ِمن ِللَحُسود وَیٌل .344
 خوابت چرا بلدی ِلِلیی که تو←نْفَسك ِطبََّ َطبیُب یا .345

 ! برد؟نمی
  دزننمی نمکش بگندد هرچه←َغِصْصُت لو ِبَغْیرك َماُء یا .346
 .کن درمان را خودت! پزشک ای←لَنفِسک ِطبَِّ! یاَطبیُب .347
 شا هسته و خورد می را خرما←ُبالنََّوی َارَجُم و التَّْمَر َیأُکُل .348

 . کند می پرتاب من سوی به را
 را ما دگیرمی برق را همه←کلٌب یأکلُنی وِل َسُبٌع یأَکْلني .349

 . نفتی چراغ
 پا با و وردخ می دندان با را آن←وَیِطأُه ِبِظْلفٍٔ َبِضْرسٍٔ َیأُکُلُه .351

 . کند می لگدکوب
 ویران ار شهری و سازد می را کاخی←ِمْصرًا وَیْهِدم َقْصرًا َیْبِنی .351

 . کند می
 ودخ کیش به همهرا کافر←ُمِطَر کاّل َاّن الَمْمطوُر َیْحَسُب .352

  پندارد
 . برد می بصره به خرما←الَبْصَرهِ  إَلی التَّْمَر َیْحِمُل .353
 .است ترازو آزادمرد، دست←میزان الُحرِّ َیُد .354
 . است آشی هر نخود←وْکرٍٔ ُکلَّ فی َیْدُرُج .355
 . نوبال گردشکسته  دست←َشاّلء کاَنْت إْن و ِمْنَک َیُدَک .356
 . یدند مانند بود کی شنیدن←الغاِئُب َیَری مال الشِّاهُد َیَری .357
 می پیش پا یکبا  ،پس پا یک←ُأْخری ُیؤخُّر و ِرْجاًل ُیقدُِّم .358

 . کشد
 سمانآ روی که کجا هر به←َتَری قدْ  ما ترَی ِل ِممَّا َیکِفیَک .359

  است رنگ همین
 .وزد می بیاید باد که طرف هر از←ریح ُکلِّ  مَع َیُهبَُّ .361
 . است کوتاه شادی روز←َقِصْیٌر السُُّرْوِر َیْوُم .361
  کنیم فردا شودفکر فردا چو←َاْمٌر غدًا و خمٌر الیوَم .362
 .ام علیه روزی و ماست برای روز یک←علینا َیوٌم َو َلنا َیوٌم .363
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