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  جایی که  نمک خوردی نمکدان مشکن-1

اگردیگران به مامحبت ولطف کردند باید قدر لطف ومحبت آن هارا بدانیم وبه آن ها بدی وخیانت 

آن شخص آماده کرده نکنیم چون این کارمانند این است که مهمان کسی باشی و از غذاهایی که 

 استفاده کنی و درنهایت نمکدان اوراشکسته وبه او ضرر بزنی

 

 زبان سرخ سرسبز می دهد برباد- 2

بدون فکر واندیشه سخن گفتن می تواند برای انسان مشکالتی را به وجو بیاورد حتی می تواند جان 

انسان را به خطر بیاندازد پس ا زسخن گفتن فکرکنیم و هرسخنی را در هر جایی نگوییم تا خود را 

ر که احتیاط در سخن گفتن وپرهیز از سخنان نیش دارا بخاطراز آسیب حفظ کنیم.این ضرب المثل 

 ممکن است به قیمت جان انسان تمام شود استفاده می کنند

 تا پول داری رفیقتم ،قربان بندکیفتم- 3   

بعض ها در دوستی فقط دنبال سود ومنفعت مادی خود هستند بنابراین تا زمانی که از دوستی با 

ت وجود نباشد به دیگران سود ببرند به رابطه دوستی ادامه خواهند داد وزمانی که این سود ومنفع

راحتی به رابطه دوستی پایان خواهند داد یارفتار خود را عوض خواهند کرد اینگونه افراد اگر 

ه و به دوست دوست در موردی به کمک آن ها نیازی داشته باشد به راحتی نفع خود را درنظرگرفت

 خود کمک نخواهند کرد

 نوش دارو ،پس از مرگ سهراب-4

واقعه بعد از وقوع اشاره می کند.هرکاری رابه خصوص کمک به دیگران راباید به چاره جویی وعالج 

به موقع و درزمان مناسب انجام داد .چون اگر در زمان مناسب این کار انجام ندهیم فایده ای 

 نخواهد داشت مانند نوش دارویی که رستم به سهراب داد اما دیگر دیر شده بود
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 شکر نعمت ،نعمتت افزون کند-5

انی انسان شکرگزار نعمت های خداوند باشد و از نعمت های خداوند به درستی استفاده کند زم

خداوند از این رفتار انسان راضی خواهد بود وبنابراین نعمت خود را براینگونه بندگان افزایش می 

 دهد.

 کم گوی و گزیده گوی چون دُر-6

شد و از سخن کوتاه اما پربارت جهان پر کم وسنجیده سخن بگو تا سخنت مانند مروارید گرانبها با

 شود.گزیده گویی بهتر از پرحرفی است.

 

  از تو حرکت از خدا برکت-7

این ضرب المثل درجایی کاربرد دارد که فردی همه چیز رابه خدا واگذار کرده وکاری برای رسیدن 

خدابرکت یعنی اینکه به هدف نمی کند ازتوحرکت یعنی اینکه نخواب وچشم به آسمان ندوز واز 

 همه چیز دست خداست لذا برای موفقیت خود وبرکت یافتن کارت دعا کن.

 

 تونیکی می کن و در دجله انداز-8

در این ضرب المثل دجله نماد سرسبزی وخوشی  وبیابان نماد سختی ومشقت است.منظور این 

راه خدا کارهای خوب  ضرب المثل این است که اگر هنگامی که تو در کنار خوشی هاهستی  در

 انجام بدهی خداوند هنگام سختی ها به تو کمک خواهد کرد.

 


