
  ِكتَاب اَألمثَاِل
  

  الهدف من األمثال

١ 

ِبها يتَعلَّم اِإلنْسان الِْحكْمةَ واَألدب، ويفْهم الْكَالم الَِّذي لَه معاِني ٢. َأمثَاُل سلَيمان بِن داود مِلِك بني ِإسراِئيَل١
تَجعُل الْجاِهَل يتَعقَُّل، وتُعِطي قَِليَل الِْخبرِة ٤. لْحقَّ والْعدَل واالسِتقَامةَويكُون مَؤدبا وعاِقال ِليعمَل ا٣. عِمِيقَةٌ

ها، ويفْهم اَألمثَاَل ومعاِني٦يسمعها الْحِكيم فَيزداد ِعلْما، والْفَِهيم فَيكْتَِسب ِهدايةً، ٥. الْمعِرفَةَ وحسن التَّدِبيِر
مهَألْغَازاِء وكَماَل الْحَأقْو٧. وباَألدةَ والِْحكْم ونتَِقرحاُل فَيها الْجِرفَِة، َأمعالْم ءدخَافَةُ اِهللا ِهي با ٨. مي عماس

كةَ ُأمِمْل نَِصيحال تُهو ،ةَ َأِبيكِصيِني و٩. ابْأسر نيزي ا تَاجمفَِإنَّهتَكقَبُل رمِسلِْسلَةٌ تُجو ،ك.  
  احذر أصدقاء السوء

تَعاَل معنَا نَخْتَِبُئ ِلنَسِفك دما، نَكْمن ِلنَقْتَُل بِريًئا، : "ِإن قَالُوا١١. يا ابِني، ِإن أغْراك اَألشْرار فَال تَقْبْل١٠
فَنَحصَل علَى َأشْياء فَاِخرٍة، ١٣. النَّاِزِلين ِإلَى الْقَبِر وهم ِفي ِصحٍة جيدٍةنَبلَعهم كَالْهاِويِة وهم َأحياء، وك١٢َ

فَال تَذْهب معهم يا ابِني، بِل ١٥." يكُون نَِصيبك كَنَِصيِبنَا، ولَنَا محفَظَةٌ مشْتَركَة١٤ٌ. ونَمَأل ِديارنَا ِمن الْغَِنيمِة
ِلَأنَّه ِبال ١٧. َألن َأرجلَهم تَجِري ِإلَى ِفعِل الشَّر، وتُسِرع ِإلَى سفِْك الدِم١٦. ع ِرجلَك عِن السيِر في طَِريِقِهمامنَ

هذَا هو مِصير ١٩. نُون َألنْفُِسِهمفَهم يخْتَِبُئون ِلسفِْك دِمِهم هم، ويكْم١٨. فَاَئدٍة تُنْصب الشَّبكَةُ علَى مرَأى الطَّيِر
هنَفْس عيضي لَِكنَّهِه ولَيُل عصحاِم، يرِح الْحبالر اءرِري وجي نكُلِّ م.  

  نداء الحكمة

 الطُّرِق، وَتَتَكَلَّم ِفي مدخَِل وتَصرخُ ِعنْد مفْتَرِق٢١ِفي السوِق،  الِْحكْمةُ تُنَاِدي ِفي الشَّاِرِع، وتَرفَع صوتَها٢٠
ِإلَى متَى َأيها الْجهاُل تُِحبون الْجهَل، والساِخرون تَفْرحون ِبالسخِْريِة، والْبلَداء : "وتَقُوُل٢٢بوابِة الْمِدينَِة، 

ـُكُم كَالِميجن سِمعتُم تَوِبيِخي ورفَِإ٢٣. تَكْرهون الْمعِرفَةَ ولَِكنَّكُم ٢٤. عتُم، َأِفيض روِحي علَيكُم، وَأعلِّم
كُمِة ِإلَيوددمِدي الْمالُوا ِبيتُب لَمِتي، ووعد تُمفَضِبيِخي٢٥. رلُوا تَوتَقْب لَماِئِحي، وكُلَّ نَص لْتُماهتَج٢٦. و ِلذَِلك

فَمتَى حلَّ الرعب ِبكُم كَعاِصفٍَة، وجاءتْ ٢٧. يكُم مِصيبةٌ، وَأشْمتُ ِحين يِحلُّ الرعب ِبكُمَأضحك ِعنْدما تَْأِت
ِرهتُم َألنَّكُم ك٢٩َ. تَدعونَِني فَلَا ُأِجيب، وتَطْلُبونَِني فَلَا تَِجدونَِني٢٨مِصيبتُكُم كَزوبعٍة، وَأصابكُم ِضيقٌ وِشدةٌ، 

فَتََأكُلُون ِثمار َأعماِلكُم، ٣١. لَم تَقْبلُوا نَصاِئِحي، واستَهنْتُم ِبكُلِّ تَوِبيِخي٣٠. الْمعِرفَةَ، ولَم تَخْتَاروا مخَافَةَ اِهللا
اِتكُمرَؤامنَتَاِئِج م ِمن ونعتَشْب٣٢. وو ،مقْتُلُهاِل يهالَل الْجض َألنمِلكُههاِء يلَداِخي الْبِلي ٣٣. تَر عمسي نا مَأم

ررض ِخيفُهال يا، وِئنطْمآِمنًا م كُنسفَي".  
  



 جزاء الحكمة

٢ 

١ ،ِفي قَلِْبك ايايصِفظْتَ وحقَِبلْتَ كَالِمي، و ِني، ِإنا ابلْتَ قَل٢ْيعجِة، وتَ ِإلَى الِْحكْمهانْتَبومفْهي ك٣. ب ِإن
مالْفَه كيتَ ِإلَينَادِرفَةَ، وعتَ الْموعا كَالْكُنُوِز٤. دمنْهثْتَ عحبِة، وا كَالِْفضمتَهطَلَب فَ ٥. ِإنكَي متَفْه ذَِلك ِعنْد

ِرفُهفَ تَعتَكْتَِشفُ كَي٦. تَخَافُ اَهللا، وةً، وِطي ِحكْمعاَهللا ي َألنمالْفَهِرفَةُ وعفَِمِه تَْأِتي الْم ٧. ِمن ِمن كَنْز هِعنْد
نَاءِمي اُألمحٍس يكَتُراِء، وِة ِلَألتِْقي٨. الِْحكْمتَّقُونَهي فَظُ طَِريقَ الَِّذينحيو ،اِلِحينِبيَل الصس سرح٩. ي ذَِلك ِعنْد

  .سِتقَامةَ وكُلَّ سِبيٍل صاِلٍحتَفْهم الْحقَّ والْعدَل واال
فَتَنْجو ِمن ١٢. فَحسن التَّدِبيِر يحفَظُك، والْفَهم يحرسك١١. ِإذَا دخَلَِت الِْحكْمةُ قَلْبك، وتَلَذَّذَتْ نَفْسك ِبالْمعِرفَِة١٠

لَِّذين يتْركُون الصراطَ الْمستَِقيم، ِليِسيروا ِفي الطَِّريِق الْمظِْلِم، ا١٣ِطِريِق اَألشْراِر، وِمن الْمتَكَلِِّمين ِبالِْكذِْب، 
وتَنْجو ١٦. الَِّذين طُرقُهم معوجةٌ، وسبلُهم ملْتَِوية١٥ٌالَِّذين يفْرحون ِبعمِل السوِء، ويبتَِهجون ِبالشَّر والِْكذِْب، ١٤

الَِّتي تَركَتْ رِفيقَها الَِّذي تَزوجتْه ِفي ِصباها، ١٧. ن الْمرَأِة الزاِنيِة الْفَاِجرِة، وِمن كَالِمها الْمعسوِلَأيضا ِم
كُلُّ من ١٩. الَِم الْموتَىدارها ِهي طَِريقٌ تَُؤدي ِإلَى الْموِت، وسبلَها تَقُود ِإلَى ع١٨. ونَِسيتْ تَعهدها َأمام اِهللا

  .يذْهب ِإلَيها ال يرِجع، وال يِجد سِبيَل الْحياِة
َألن اَألتِْقياء يسكُنُون اَألرض، والْكَاِمِلين ٢١. سبِل الصاِلِحين ِإذَن ِسر ِفي طَِريِق الصديِقين، واسلُك ِفي٢٠

 .َأما اَألشْرار فَينْقَِرضون ِمن اَألرِض، والْغَاِدرون ينْزعون ِمنْها٢٢. يبقَون ِفيها
 

٣ 

  توكل على اهللا

١ِفي قَلِْبك ايايصفَظْ وِل احِتي، بشَِريع ِني، ال تَنْسا ابةَ ٢. يبالطَّي ِنينالسالطَِّويَل و رمالْع لَك ِلبا تَجَألنَّه
فَيرضى ٤. ال تَجعِل الرحمةَ واَألمانَةَ تَتْركَاِنك، بْل زين ِبِهما رقَبتَك، واكْتُبهما علَى صفَحِة قَلِْبك٣. يروالْخَ

مهةٌ ِعنْدبةٌ طَيعمس لَك تَكُونو ،النَّاساُهللا و نْك٥. ع،لَى اِهللا ِبكُلِّ قَلِْبككَّْل عتَوِمكلَى فَهع تَِمدال تَعو .  
ال تَعتَِبر نَفْسك حِكيما، بِل اتَِّق اَهللا وابِعد عِن ٧. اُطْلُب مِشيَئةَ اِهللا ِفي كُلِّ ما تَعملُه، وهو يسهُل لَك الطَِّريق٦َ

ِلِعظ٨َ. الشَّر الِْغذَاءو ،ِمكةَ ِلِجسحالص ِلبجذَا يفَه٩. اِمكِل كُلِّ غَلَِّتكِبَأوو ،اِلكم تَِلَئ ١٠. َأكِْرِم اَهللا ِمنفَتَم
  .مخَاِزنُك ِإلَى آِخِرها، وتَِفيض ِجرارك خَمرا

١١ ،ِبيخَهتَو هال تَكْراِهللا، و تَْأِديب تَِقرِني، ال تَحا اب١٢ي ،هبَؤداُهللا ي هِحبالَِّذي ي َألن َألنَّه نَهاب اَألب بَؤدا يكَم
 .يرضى ِبِه



  قيمة الحكمة

١٣منَاُل الْفَهيةَ والِْحكْم ِجدي نِنيًئا ِلمِب١٤. هالذَّه َل ِمنَأفْض كَاِسبمِة، والِْفض َل ِمنا َأفْضاحبَأر ِلبةُ تَجالِْحكْم .
تُقَدم لَك ِفي يِميِنها حياةً طَِويلَةً، وِفي ِشماِلها ِغنًى ١٦. لُّ كُنُوِزك ال تُساِويهاِهي َأغْلَى ِمن اللَّآِلِئ، وك١٥ُ

ـَمسك ١٨. طُرقُها تَقُود ِإلَى الْهنَاِء، ومساِلكُها ِإلَى الْفَالِح١٧. وِإكْراما ِهي شَجرةُ حياٍة ِلمن يماِرسها، ومن يت
ِبِعلِْمِه تَفَجرِت الِْمياه ِمن اَألعماِق، ٢٠. ربنَا ِبالِْحكْمِة َأسس اَألرض، وِبالْفَهِم ثَبتَ السماواِت١٩. ها هِنيًئا لَهِب

  .وَأنْزلَِت السحب مطَرا
٢١ِبيِر، وِن التَّدسحاِئِب وْأِي الصِبالر كسِني، تَما ابينْكاِن عِغيبا يملْهعِزينَةٌ ٢٢. ال تَجو اةٌ ِلنَفِْسكيا حمَألنَّه

ِتكقَب٢٣. ِلرلُكِرج ثُرال تَعاٍن، وِفي َأم ِفي طَِريِقك ٢٤. فَتَِسيركملُو نَوحيو ٍف، وتَنَامِبال خَو قُدتَرال ٢٥. و ِإذَن
َألن اَهللا يكُون سنَدا لَك، ويحفَظُ ِرجلَك ِمن ٢٦. ، وال ِمن الْخَراِب الَِّذي يِحلُّ ِباَألشْراِرتَخَفْ ِمن مِصيبٍة مفَاِجَئٍة

  .الزلَِل
٢٧لَهمتَع أن كَاِنكِفي ِإم كَان ِإن ،تَِحقُّهسي نم نع رنَِع الْخَيًئا ٢٨. ال تَمشَي ِمنْك دَأح طَلَب ِإن هطْلُبا يم كَانو

فَال تَقُْل لَه ،كِعنْد" :ِطيكا ُأعى، غَدةً ُأخْررم ِجعارو ،ِب اآلن٢٩." ِاذْه اِكنس وهٍد، ولَى َأحع ِبالشَّر رال تَتَآم
  .ِبالسوِءال تُخَاِصم َأحدا ِبغَيِر سبٍب، ما دام لَم يعاِملْك ٣٠. معك مطْمِئنا

٣١الَهمْل َأعمال تَعو ،ِسِد الظَّاِلماِء٣٢. ال تَحِثقُ ِفي اَألتِْقييلْتَِوي، والْم هكْرنَا يبر اِر ٣٣. َألننَةُ اِهللا في دلَع
اِلِحيننِْزِل الصِفي م كَتُهربيِر، و٣٤. الشِّر نِْعميو ،اِخِرينالس ِمن خَرسياِضِعينتَولَى الْماِء ٣٥. عكَمالْح نَِصيب

ارالْع ونسلْبي اءاَألغِْبيو ،اماِإلكَر.  
  

 نصائح للشباب

٤ 

 تُهِملُوا َألنِّي ُأعِطيكُم تَعِليما صاِلحا، فَال٢. اسمعوا َأيها الْبنُون وِصيةَ َأِبيكُم، وانْتَِبهوا ِلتَحصلُوا علَى الْفَهِم١
ِاحفَظْ كَالِمي ِفي : "كَان َأِبي يعلِّمِني ويقُوُل ِلي٤لَما كُنْتُ صِغيرا َألِبي، ونَاِضرا وِحيدا ُألمي، ٣. شَِريعِتي

.  كَالِمي وال تَنْحِرفْ عنْهال تَنْس. اُحصْل علَى الِْحكْمِة، اُحصْل علَى الْفَهِم٥. قَلِْبك، واعمْل ِبوصاياي فَتَحيا
٦كسرا فَتَحهَأِحب ،فَظَكةَ فَتَحِمِل الِْحكْملَى ٧. ال تُهْل عصاحِة، ولَى الِْحكْمْل عصقَ كُلِّ شٍَئ، فَاحفَو ةُ ِهيالِْحكْم

ِلكا تَمكُلَّ م ذَِلك كَلَّفَك ِإنتَّى وِم، حا ف٨َ. الْفَههظِّمعكا فَتُكِْرمتَِنقْهاعو ،كظِّم٩. تُع ْأِسكلَى رع عةُ تَضالِْحكْم
  ."ِإكِْليَل جماٍل، وتَمنَحك تَاج جالٍل

١٠كرمطُوَل عا، فَيلْهاقْبِني وا اباِلي يَأقْو عماِط ا١١. اسرِفي الص ِديكَأهِة، وِفي طَِريِق الِْحكْم كِشدتَِقيِمُأرسلْم .
١٢ثُرِري ال تَعتَج ِحينو ،ِشي ال تَتََأخَّرتَم ١٣. ِحيناتُكيح ا فَِهيهلَياِفظْ عا، حكْهال تَـتْرو ايايِبوص كستَم .



. ِه، اَبِعد عنْه واعبر ِفي طَِريِقكبْل تَجنَّبه، ال تَمر ِب١٥. ال تَذْهب مع اَألشْراِر، وال تَمِش ِفي طَِريِق الْخُطَاِة١٤
يحصلُون علَى خُبِزِهم عن طَِريِق ١٧. َألنَّهم ال ينَامون حتَّى يعملُوا السوء، وال ينْعسون حتَّى يسِقطُوا َأحدا١٦

. اقًا حتَّى يطْلَع النَّهاراِلحين كَنُوِر الْفَجِر، يِزيد ِإشْرسِبيُل الص١٨. الشَّر، وعلَى خَمِرِهم عن طَِريِق الْعنِْف
١٩مقَطَهاذَا َأسم ِرفُونعاِر كَظَالٍم قَاِتٍم، فَال يطَِريقُ اَألشْرو.  
َألنَّها ٢٢. ك، بِل احفَظْها ِفي قَلِْبكال تَجعلْها تَِغيب عن٢١ْ. قَرب ُأذُنَك ِإلَى َأقْواِلي. انْتَِبه يا ابِني ِإلَى كَالِمي٢٠

. حاِفظْ علَى قَلِْبكَ أكْثَر ِمن كُلِّ كَنٍْز ِعنْدك، َألن حياتَك تَعتَِمد علَيِه٢٣. حياةٌ ِلمن يِجدونَها، ودواء ِلكُلِّ الِْجسِم
٢٤َأبو ،لِْويالْم الْكَالم فَِمك نع عَل الْخَِبيثَانْزالْقَو كشَفَتَي نع ٢٥. ِعد كتْ نَظَرثَباِم، وِإلَى اَألم كينَيِبع اُنْظُر

ال تَنْحِرفْ ِإلَى الْيميِن َأو ِإلَى الشِّماِل، فَتَمنَع ٢٧. ِسر ِفي الطَِّريِق الْممهِد، فَتَْأمن مخَاِطر السِبيِل٢٦. ِإلَى قُداٍم
قَدِن الشَّرع كم.  
  

  احذر الزنى

٥ 

ِلكَي يكُون ِعنْدك حسن التَّدِبيِر، ٢صِغ ِإلَى ِحكْمِتي، قَرب ُأذُنَك ِإلَى كَالِمي الَِّذي لَه معاِني عِميقَةٌ، يا ابِني َأ١
لَِكنَّها في اآلِخِر مرةٌ ٤.  عسال، وكَالمها َأنْعم ِمن الزيِتَألن شَفَتَِي الزاِنيِة تَقْطُراِن٣. وتَحتَِفظَ شَفَتَاك ِبالِْعلِْم

ال تَتََأمُل طَِريقَ ٦. تَنْحِدر قَدماها ِإلَى الْموِت، وخَطَواتُها تَقُود ِإلَى الْهاِويِة٥. كَالْعلْقَِم، وحادةٌ كَسيٍف ِبحديِن
  .َأعوج وال تَشْعر ِبذَِلكالْحياِة، سلُوكُها 

ِلَئال ٩. اَبِعد طَِريقَك عنْها، وال تَقْتَِرب ِمن باِب داِرها٨. واآلن اسمعوِني َأيها الْبنُون، وال تَِحيدوا عن كَالِمي٧
حرال ي نِلم ولَِتكجفَ رشَرو ،ِلآلخَِرين ِتكةَ قُورهز ِطيتُعِإلَى ١٠. م كبتَع بذْهيو ،ِتكوثَر ِمن اءبالْغُر عشَبفَي

ِركاِحٍد غَياِر وِبَأِنيٍن١١. د اتُكيح تَنْتَِهيظٍْم، ولَى عا عِجلْد ِبحتُصتَقُوَل١٢. وقَلِْبي : "و فَضرو ،تُ التَّْأِديبكَِره
١٣. التَّقِْويمَأر نم ُأِطع وِنيلَملَّمع نِلم تَِمعَأس لَموِني، وكُلِّ النَّاِس١٤. شَد اماِن، قُدوذَا الْهلْتُ ِإلَى هصتَّى وح".  

١٥وِعكنْبي ا ِمنذْبع اءم ،ِبْئِرك ِمن اءم ب١٦. ِاشْردج بتَصاِرِع، وِإلَى الشَّو كنَاِبيعي تَِفيض َأن ْل تُِريده اِولُك
ا، وافْرح ِبالْمرَأِة الَِّتي يكُن ينْبوعك مباركًِل١٨. ِلتَكُن لَك َأنْتَ وحدك، ولَيس ِلغُرباء معك١٧ِفي الساحاِت؟ 

اِبكا ِفي شَبتَهجوت١٩َ. تَزةُ، تَرلْوالَةُ الْحةُ، الْغَزوببحالَةُ الْمالْغَز لَك ا ِهيهبِبح تَِهيمقٍْت، وا في كُلِّ واِدهِوي ِبِود
ربنَا يرى تصرفَاِت اِإلنْساِن، ويراِقب كُلَّ ٢١فَِلماذَا يا ابِني تَِهيم ِبزاِنيٍة، وِلماذَا تَحِضن فَاِجرةً؟ ٢٠. داِئما

  .يهِلك ِمن عدِم التَّْأِديِب، ويِضيع ِمن كَثْرِة جهِلِه٢٣. كَةُ ذَنِْبِه تُطِْبقُ علَيِهفَيقَع الشِّرير ِفي شَرِه، وشَب٢٢. َأعماِلِه
  



 ضمان الغير

٦ 

ِإن وقَعتَ في كَالِمك، ٢يا ابِني ِإن ضِمنْتَ شَخْصا، ِإن َأصبحتَ مسُئوال عن قَرٍض علَى واِحٍد غَِريٍب، ١
ال م حبَأصو ،ا قُلْتَهِمم ذَا الشَّخِْص٣فَرِة همحتَ رتَ تَححبَأص َألنَّك ،كنَفْس نَجِني، وا ابذَا يْل هفَافْع : بِاذْه

 كَالْغَزاِل ِمن الْمصيدِة، نَج نَفْسك٥ال تَسمح ِلعينَيـك ِبالنَّوِم، وال َألجفَاِنك ِبالنُّعاِس، ٤. تذَلَّْل لَه، وتَوسْل ِإلَيِه
  .وكَالْعصفُوِر ِمن يِد الصياِد

  الكسل

٦النها الْكَسلَِة َأيِإلَى النَّم با. ِاذْهِكيمح كُنا وفَاِتهرْل تَص٧! تََأم ،اِكمح شِْرفٌ َأوم َأو ا قَاِئدلَه سا ٨فَلَيلَِكنَّه
فَِإلَى متَى تَنَام َأيها الْكَسالن؟ متَى تَقُوم ِمن نَوِمك؟ ٩.  ِفي الصيِف، وتَجمع مُؤونَتَها ِفي الْحصاِدتَخِْزن طَعامها

ِلص، والْعوز كَواِحٍد فَيْأِتي علَيك الْفَقْر ك١١َراحِة، وقِْت، وتَطِْوي يديك ِللتُِريد َأن تَنَام قَِليال، وتَنْعس بعض ال١٠ْ
  .مسلٍَّح

  الخبيث

قَلْبه خَاِدع يخْتَِرع ١٤. يغِْمز ِبعيِنِه، ويِشير ِبِرجِلِه، ويعبر ِبَأصاِبِعِه١٣. عوجالْخَِبيثُ عِديم اَألخْالِق كَالمه َأ١٢
  .لَيِه مِصيبةٌ فَجَأةً، ويتَحطَّم في الْحاِل وال ِشفَاء لَهفَتَِحلُّ ع١٥. الشَّر، ويِثير النِّزاع داِئما

  هللاأشياء يكرهها 

١٦اءاِستَّةُ َأشْيهِغضبةٌ يعبْل سا اُهللا، بههكْراِء، ١٧.  يِرياَألب مِفكَاِن داِن تَسدي ،كَاِذب انةٌ، ِلسرتَكَبم ني١٨ع قَلْب
  .شَاِهد زوٍر يقُوُل الْكَِذب، ومن يِثير النِّزاع بين الِْإخْوِة١٩الشَّر، ِرجالِن تُسِرعاِن ِإلَى السوِء، يتَآمر ِب

  احذر الزنى

٢٠كةَ ُأمِمْل نَِصيحال تُهو ،ا َأِبيكايصْل ِبومِني اع٢١. يا ابيزو ،ا ِفي قَلِْبكاِئما دفَظْهِاحتَكقَبا رِبه ن .
َألن الْوِصيةَ ِمصباح، والشَِّريعةَ نُور، ٢٣. فَتَهِديك ِفي السيِر، وتَحرسك ِفي النَّوِم، وتُنَاِجيك ِفي الْيقْظَِة٢٢

ال ٢٥.  الشِّريرِة الْفَاِجرِة وِلساِنها الْمعسوِلِإنَّها تَحفَظُك ِمن الْمرَأِة٢٤. والتّوِبيخَ والتَّْأِديب هما طَِريقُ الْحياِة
َألنَّه ِبسبِب امرَأٍة عاِهرٍة يفْتَِقر اِإلنْسان ِإلَى رِغيِف خُبٍز، ٢٦. تَشْتَِه جمالَها ِفي قَلِْبك، وال تَسِحرك ِبعيوِنها

اتَكيح ةُ تَفْتَِرساِنيالز٢٧. وْل ي؟ ههابتَِرقُ ِثيال تَحِنِه وا في ِحضنَار اِحدالْو عال ٢٨ضٍر وملَى جِشي عمي َأو
  .وِبنَفِْس الطَِّريقَِة من يزِني ِبامرَأِة غَيِرِه، من يمسها ال ينْجو ِمن عواِقِب ِفعِلِه٢٩تَكْتَِوي قَدماه؟ 

ِإنَّما ِإن َأمسكُوه، يطَاِلبونَه ِبَأن يرد سبعةَ ٣١.  ِليشِْبع جوع بطِْنِه، ال يتَعرض ِلِإلهانَِةاللِّص الَِّذي يسِرق٣٠ُ
عِديم الْفَهِم َأما من يزِني ِبامرَأٍة، فَوضعه يخْتَِلفُ، َألنَّه ٣٢. ما ِفي داِرِه َأضعاٍف، حتَّى وِإن كَلَّفَه ذَِلك كُلَّ



هنَفْس خِْربيا٣٣. ودى َأبحمال ي هارعانَِة، واِإلهِب ورِللض ضرتَعِج، فَال ٣٤. يوالز بغَض ةَ تُِثيرالِْغير َألن
نْتَِقما يمِعنْد محر٣٥. يايده ِمن تَ لَهما قَدمهما، وِويضُل تَعقْبال يوهِضيتُر َأن ِكنما ال ي.  

  
 المرأة الزانية
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١كِعنْد ايايصفَظْ واحِني ِبكَالِمي، وا ابْل يملَى٢. ِاعاِفظْ عا، حيفَتَح ايايصْل ِبوماع ِنكيقَِة عدِتي كَحشَِريع .
٣فَحلَى صا عهاكْتُبو ،ِعكبلَى ِاصا كَخَاِتٍم عهسِالْبِة٤. ِة قَلِْبكِم." َأنِْت ُأخِْتي: "قُْل ِللِْحكْمِللْفَهَأنْتَ قَِريِبي: "و ".
  .فَهما يحفَظَاِنك ِمن الْمرَأِة الزاِنيِة الْفَاِجرِة، وِمن كَالِمها الْمعسوِل٥
. رَأيتُ بين الْجهاِل، والحظْتُ بين الشُّباِن، شَابا عِديم الْفَهِمف٧ََألنِّي تَطَلَّعتُ ِمن نَاِفذَِة بيِتي، ِمن وراِء الشُباِك، ٦
كَان ذَِلك ِفي الِْعشَاِء، ِعنْد الْمساِء وتَحتَ ِستَاِر ٩. يعبر ِعنْد منْحنَى الشَّاِرِع، ويِسير ِباتِّجاِه الطَِّريِق ِإلَى داِرها٨

خَِفيفَةُ الْعقِْل، متَمردةٌ، وال تَستَِقر قَدماها ١١. وِإذَا ِبامرَأٍة تَستَقِْبلُه، الِبسةً كَعاِهرٍة وكُلُّها خُبث١٠ٌ. الِماللَّيِل والظَّ
فَأمسكَتْه وقَبلَتْه وقَالَتْ ١٣. نًىتَراها مرةً ِفي الشَّاِرِع، ومرةً ِفي الساحاِت، وتَكْمن ِعنْد كُلِّ منْح١٢. ِفي داِرها

ِلذَِلك خَرجتُ ِلِلقَاِئك، وبحثْتُ عنْك ١٥. كَان علَي نَذْر وَأوفَيتُه الْيوم، فَقَدمتُ قُربان صحبٍة"١٤: لَه ِبوجٍه وِقٍح
تُكدجتَّى و١٦. حٍة ِمنِريِري ِبَأغْطَيشْتُ سفَررِمص ِمن درتَوسٍن ملَووٍد ١٧.  كَتَّاٍن معو راِشي ِبمتُ ِفرطَّرع

َألن زوِجي لَيس ِفي الداِر، بْل ذَهب ِفي ِرحلٍَة ١٩. تَعاَل نَرتَِوي ِبالْحب ِإلَى الصباِح، ونَتَمتَّع ِبالْغَراِم١٨. وِقرفٍَة
. َأغْوتْه ِبمفَاِتِنها، وَأوقَعتْه ِبكَالِمها الْمعسوِل٢١."  معه صرةَ الِْفضةَ، ولَن يعود قَبَل ِنصِف الشَّهِرَأخَذ٢٠َ. بِعيدٍة

نْدِفع ِإلَى مصيدٍة، ولَم وكَعصفُوٍر ي٢٣ِفي الْحاِل ذَهب وراءها، كَثَوٍر يساقُ ِإلَى الذَّبِح، وكَمغَفٍَّل يقَع ِفي فَخٍّ، ٢٢
  .يعِرفْ َأن هذَا يكَلِّفُه نَفْسه، حتَّى نَفَذَ السهم ِإلَى قَلِْبِه

و ال تَسمحوا ِلقُلُوِبكُم ِبَأن تَنْحِرفَ ِإلَى طُرِقها، َأ٢٥. واآلن َأيها اَألبنَاء، اسمعوا ِلي واَصغُوا ِإلَى كَالِمي٢٤
دارها ِهي طَِريقٌ ٢٧. الْعظَماِء َألنَّها َأوقَعتْ كَِثيِرين ضحايا، وكُلُّ الَِّذين صرعتْهم ِمن٢٦. تََِضلَّ ِفي مساِلِكها

 .ِإلَى الْقَبِر، وتَقُود ِإلَى مكَاِن الْموتَى
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١مالْفَهةَ تُنَاِدي، وِع الِْحكْمماستَهوص فَعرِق ٢.  يفْتَرم ِعنْداِرِع، وِفي الشَّواِل، وِم الِْجبلَى ِقمةُ تَِقفُ عالِْحكْم
ِمي يا بِني آدم، كَال! َأيها النَّاس، َأنَا ُأنَاِديكُم"٤: وِبجاِنِب بوابِة الْمِدينَِة ِعنْد الْمدخَِل، وتَِصيح وتَقُوُل٣الطُّرِق، 

لَكُم هجو٥! ماءا َأغِْبيوا يمافْهاُل، وها جقَّلُوا ي٦. تَعاِضحو شَفَتي ِمن جخْرا يمو ،ِهمكَالِمي م وِني َألنعماس .



٧اِن الْكَِذبهتَكْر شَفَتَايِق، ودِبالص تَكَلَّم٨. فَِمي يجٌل، ال ِعودثٌكُلُّ كَالِم فَِمي عال خُب٩.  و نِلم اِضحو كُلُّه
. خُذُوا وِصيِتي بدَل الِْفضِة، واخْتَاروا الْمعِرفَةَ بدَل الذَّهِب الْخَاِلِص١٠. ِعنْده فَهم، وبِسيطٌ ِلمن ِعنْده معِرفَةٌ

  .ساِويهاَألن الِْحكْمةَ َأغْلَى ِمن اللَّآِلِئ، وكُلَّ كُنُوِزك ال ت١١ُ
َأنَا َأكْره . ِإن كُنْتَ تَخَافُ اَهللا فَاكْرِه الشَّر١٣. َأنَا الِْحكْمةُ، َأمنَح التَّعقَُّل، وُأبين طَِريقَ الْمعِرفَِة وحسِن التَّدِبيِر١٢

. ِعنِْدي الْمشُورةُ والرْأي الصاِئب، ِعنِْدي الْفَهم والْقُدرة١٤ُ. الِْكبِرياء والْعجرفَةَ والسلُوك السيَئ والْكَالم الْخَِبيثَ
. ِبي يحكُم الرَؤساء والزعماء وكُلُّ قُضاِة اَألرِض١٦. ِبي يمِلك الْملُوك، ويصِدر الْحكَّام الْقَواِنين الْعاِدلَة١٥َ
١٧ونَِني، وِحبي نم ِنيُأِحبِجدنِّي يثُ عحبي ن١٨. مرالْخَيةُ واِقيةُ الْبوالثَّرةُ وامالْكَرِري ١٩. ِعنِْدي الِْغنَى وثَم

 .َأِسير في طَِريِق الصالِح، وفي سبِل الْعدِل٢٠. َأفْضُل ِمن الذَّهِب الْخَاِلِص، وغَلَِّتي َأحسن ِمن الِْفضِة النَِّقيِة
٢١ماِئنَهُأل خَزَأمونَِني ِغنًى، وِحبي نم نَحَأم.  
تَعينْتُ منْذُ اَألزِل، منْذُ الْبدِء، ِمن قَبِل ما تُوجد ٢٣. اُهللا اقْتَنَاِني ِفي َأوِل طَِريِقِه، ِمن قَبِل َأعماِلِه الْقَِديمِة٢٢

قَبَل ما استَقَّرِت الِْجباُل والتِّالُل في َأماِكِنها ٢٥. اِت، وقَبَل الْينَابِيِع ِبِمياِهها الْغَِزيرِةوِلدتُ قَبَل الْمِحيط٢٤َ. الدنْيا
سم اُألفُقَ كُنْتُ هنَاك لَما ثَبتَ السماواِت، ولَما ر٢٧. قَبَل ما خَلَقَ اُهللا اَألرض ِبِمياِهها وتُراِبها٢٦َأنَا وِلدتُ، 

ولَما وضع ٢٩ولَما وضع السحاب ِفي السماِء، وخَلَقَ الْينَاِبيع الَِّتي تَمُأل الْمِحيطَاِت، ٢٨علَى سطِْح اَألعماِق، 
 كُلِّ هذَا، كُنْتُ َأنَا الْمهنِْدسةَ ِعنْده، في٣٠. ِللْبحِر حدوده، فَال تتَعدى الِْمياه َأمره، ولَما رسم َأساساِت اَألرِض

  .فَرحانَةً ِبَأرِضِه الْعاِمرِة، ومسرورةً ِببِني آدم٣١. مسرورةً كُلَّ يوٍم، وفَرحانَةً داِئما ِفي محضِرِه
. ِاسمعوا وِصيِتي وكُونُوا حكَماء، وال تُهِملُوها٣٣. ن طُرِقيفَاآلن َأيها الْبنُون ِاسمعوِني، هِنيًئا ِلمن يتْبعو"٣٢
َألن من ٣٥. هِنيًئا ِلِإلنْساِن الَِّذي يستَِمع ِلي، ويسهر ِعنْد َأبواِبي يوما بعد يوٍم، وينْتَِظر ِعنْد مدخَِل داِري٣٤

  ."كُلُّ من يكْرهِني يِحب الْموتَ. ومن ينْحِرفُ عنِّي يضر نَفْسه٣٦. ويرضى عنْه اُهللايِجدِني يِجد الْحياةَ، 
  

  الحكمة والجهل

٩ 

َأرسلَتْ ٣. اِئدتَهاذَبحتْ ذَباِئحها، ومزجتْ خَمرها، وَأعدتْ م٢. الِْحكْمةُ بنَتْ دارها، ونَحتَتْ َأعِمدتَها السبعة١َ
تَعاَل "٥: وعِديم الْفَهِم تَقُوُل لَه." كُلُّ جاِهٍل ِليْأِت ِإلَى هنَا"٤: جواِريها تُنَاِدي ِمن َأعلَى مكَاٍن في الْمِدينَِة وتَقُوُل
  .الْجهالَةَ فَتَحيوا، واسلُكُوا ِفي طَِريِق الْفَهِماُتْركُوا ٦." كُْل ِمن طَعاِمي، واشْرب ِمن الْخَمِر الَِّتي مزجتُها

٧ابعي يرخُ الشِّربوالَِّذي يو ،انهي اِخرالس بَؤد٨. الَِّذي يكِحبفَي ِكيمِخ الْحبو ،كهكْرِلَئال ي اِخرِخ السبال تُو .
٩ِحكْم اددزفَي ِكيمِشِد الْحاَأرِعلْم اددزفَي اِلحلِِّم الصع١٠. ةً، وموِس فَهِرفَةُ الْقُدعمِة، والِْحكْم ءدب خَافَةُ اِهللا ِهيم .

١١كرمطُوُل عيو ،كامَأي ١٢. ِبي تَِزيداِني عا فََأنْتَ الْجاِخركُنْتَ س وِإن ،تُكِحكْم كا تَنْفَعِكيمكُنْتَ ح لَى ِإن
نَفِْسك.  



تَقْعد ِعنْد باِب داِرها، علَى كُرِسي ِفي َأعلَى مكَاٍن ١٤. الْمرَأةُ الْغَِبيةُ خَِفيفَةُ الْعقِْل، غَير مَؤدبٍة، وِبال معِرفٍَة١٣
وعِديم الْفَهِم تَقُوُل ." جاِهٍل ِليْأِتِ إلَى هنَا كُلُّ": وتَقُوُل١٦وتُنَاِدي الْمارةَ الساِئِرين ِفي طَريِقِهم، ١٥في الْمِدينَِة، 

ا لَِذيـذٌ"١٧: لَهِسر الَِّذي نَْأكُلُه زالْخُبةٌ، ولْووقَةُ حرسالْم اه١٨" الِْمي َأناتٌ، ووَأم نَاكه اِخِلينالد ِري َأندال ي وهو
 .ضيوفَها في الْقَبِر
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١٠ 

١انملَيثاُل سِه: َأمةٌ ُألمرساِهُل حالْج نواالب ،اهَأب حفري ِكيمالْح ني ٢. االبنَجقُ فَيدا الصَأم ،نْفَعال ي امراُل الْحالْم
الْيد الْكَسالنَةُ تَجِلب الْفَقْر ٤. ه يرفُض رغْبةَ اَألشْراِرربنَا ال يسمح ِبَأن يجوع الصاِلح، ولَِكن٣َّ. ِمن الْموِت

بركَاتٌ علَى ٦. الْعاِقُل يحصد ِفي الصيِف، والْمغَفَُّل ينَام ِفي الْحصاِد٥. ِلصاِحِبها، والْيد الْمجتِْهدةُ تَجِلب الِْغنَى
من قَلْبه حِكيم يقْبُل ٨. ِذكْر الصاِلِح بركَةٌ، واسم الشِّريِر يبلَى٧. شْراِر مملُوء ِبالْعنِْفرْأِس الصاِلِح، وفَم اَأل

طَّمحي ِفيهس هكَالم نما، وايص٩. الْوحفْضي قَهطُر جوعي نماٍن، وِفي َأم ِسيري ١٠. النَِّزيه غِْمزي نِن ميِبالْع
طَّمحي ِفيهس هكَالم نمو ،نزالْح ببسي.  

. الْكَراِهيةُ تُِثير النِّزاع، والْمحبةُ تَستُر كُلَّ الذُّنُوِب١٢. فَم الصاِلِح ينْبع ِبالْحياِة، وفَم اَألشْراِر مملُوء بالْعنِْف١١
الْحكَماء يخِْزنُون الْمعِرفَةَ، وكَالم الْغَِبي يسبب ١٤. كْمةٌ، والْعصا ِلظَهِر عِديِم الْفَهِمكَالم الْعاِقِل ِفيِه ِح١٣

اباِكيِن١٥. الْخَرسالْم الكه ببسي الْفَقْرو ،ِصينَةٌ لَهدينَةٌ حم ةُ الْغَِنيو١٦. ثَراةٌ، وياِلِح حةُ الصرُأج حِرب
هخِْربيِر يال١٧ٌّ. الشِّرض وه التَّقِْويم فُضري نماِة، ويِفي طَِريِق الْح ِسيري ُل التَّْأِديبقْبي نخِْفي ١٨. مي نم

غَِبي وه اآلخَِرين غْتَابي نمِه، وِبشَفَتَي كِْذبةَ ياِهيةُ الْكَالِم ال تَخ١٩ْ. الْكَرِه كَثْرِبطُ شَفَتَيضي نمٍة، وِصيعم لُو ِمن
كَالم الصاِلِح يهِدي كَِثيِرين، واَألغِْبياء ٢١. ِلسان الصاِلِح ِفضةٌ نَِقيةٌ، وقَلْب الشِّريِر ِقيمتُه تَاِفهة٢٠ٌ. هو عاِقٌل

  .ِلب ِغنًى ال يصحبه حزنبركَةُ اِهللا تَج٢٢. يموتُون ِمن عدِم الْفَهِم
ما يخَافُ ِمنْه الشِّرير يِحلُّ ِبِه، ورغْبةُ الصاِلِحين ٢٤. الْجاِهُل يِجد لَذَّةً ِفي عمِل الشَّر، والْفَِهيم يسر ِبالِْحكْمِة٢٣

ملَه نَح٢٥. تُم،يروُل الشِّرزاِصفَةُ يالْع بتَه ِدِحينتُ ِإلَى اَألبثْبفَي اِلحا الصلَى ٢٦.  َأمع هتَْأِثير كُوني النالْكَس
رجاء ٢٨. مخَافَةُ اِهللا تُِطيُل الْعمر، َأما حياةُ اَألشْراِر فقَِصيرة٢٧ٌ. من َأرسلَه كَالْخَلِّ ِلَألسنَاِن وكَالدخَاِن ِللْعينَيِن

اِلِحينوُلالصزاِر يُل اَألشْرَأمو ،حفَرِلفَاِعِلي اِإلثِْم٢٩.  ي الكهو اِلِحينٌأ ِللصلْج٣٠. طَِريقُ اِهللا م لَن اِلحالص
كَالم ٣٢. طَعفَم الصاِلِح يِفيض ِحكْمةً، واللِّسان الْخَِبيثُ يق٣١ْ. يزحزح َأبدا، واَألشْرار لَن يدوموا ِفي اَألرِض

  .الصاِلِح منَاِسب ِللظُّروِف، وكَالم الشِّريِر كُلُّه خَِبيثٌ
 



١١ 

. مع الِْكبِرياِء يْأِتي هوان، ومع التَّواضِع تَْأِتي ِحكْمة٢ٌ. ربنَا يكْره الِْميزان الْمغْشُوشَ، ويرضى ِبالِْمكْياِل السِليِم١
ال ينْفَع الِْغنَى ِفي يوِم الِْعقَاِب، َأما الصالح فَينَجي ِمن ٤. هةُ اَألتِْقياِء تَهِديِهِم، وعوج الْغَاِدِرين يهِلكُهمنَزا٣

اِء ينَجيِهم، وشَهواتُ الْغَاِدِرين صالح اَألتِْقي٦. صالح الْكَاِمِل يسهُل لَه الطَِّريقَ، والشِّرير يسقُطُ ِبشَرِه٥. الْموِت
مهوُل٧. تُوِقعزذِْنِب يالْم اءجرو ،لُهنْتَِهي َأميِر يِت الشِّروم ٨. ِعنْد يرْأِتي الشِّرييِق، والض و ِمننْجي اِلحالص

كَانَه٩. ماِلحالصِبكَالِمه، و هاِحبص خِْربي يرِرفَِتِهالشِّرعو ِبمنْج١٠.  ي حتَفْر اِلِحينِبالْص رِحلُّ الْخَيي ِحين
  .ِحين تَِحلُّ الْبركَةُ علَى التَِّقي تَعلُو الْمِدينَةُ، وِحين يتَكَلَّم الشِّرير تَخْرب١١. الْمِدينَةُ، وِحين يهلَك اَألشْرار تَهِتفُ

١٢الْفَه ِديمكُتُعسي الْفَِهيمو ،اآلخَِرين تَِقرح١٣. ِم يهكْتُمي اَألِمينو ،رفِْشي السي امِم ١٤. النَّمدع ِمن بقُطُ الشَّعسي
ِشيِرينِة الْمِبكَثْر رالنَّصِة، واي١٥. الِْهد فُضري نمِر، ورِللض ضرتَعا يغَِريب نمضي نم نُئوال عسم كُوني َأن

ِئنطْمي اِحٍد آخَرلَى وٍض عٍة فَقَط١٦ْ. قَرولَى ثَرُل عصحِحيِم يالر رغَيو ،مِقيقَةُ الْقَلِْب تُكْرَأةُ الرر١٧. الْم ِحيمالر
هقَلْب ِزنحالْقَاِسي يِإلَى نَفِْسِه، و ِسنح١٨. يكْسي يرالشِّرَأِكيد ابثَو لَه الحالص عرزي نمةً، وةً خَاِدعرُأج ب .

ربنَا يكْره كُلَّ منْحِرِف الْقَلِْب، ويسر ِبمن ِسيرتُه ٢٠. من يتَمسك ِبالصالِح يحيا، ومن يتْبع الشَّر يموت١٩ُ
جماُل امرَأٍة غَيِر عاِقلٍَة، هو ٢٢. فِْلتُ ِمن الِْعقَاِب، َأما نَسُل الصاِلِحين فَينْجوير ال يال شَك َأن الشِّر٢١. نَِقيةٌ

ود إلَى ما يتَمنَّاه الصاِلحون يقُود ِإلَى الْخَيِر فَقَطْ، وما يرجوه اَألشْرار يق٢٣ُ. خَاِتم ِمن ذَهٍب ِفي َأنِْف ِخنِْزيرٍة
الْكَِريم يزداد خَيرا، ٢٥. يوجد من يعِطي ِبسخَاٍء فَيزداد ِغنًى، ومن يمِسك َأكْثَر ِمن اللَّاِزِم فَيفْتَِقر٢٤. الْغَضِب

من يطْلُب ٢٧. عه تَِحلُّ علَيِه الْبركَةُمن يحتَِكر الْقَمح يلْعنُه الشَّعب، ومن يِبي٢٦. ومن يرِوي اآلخَِرين يروى
َأِتيِه الشَّري الشَّر طْلُبي نمضي، والر ِجدي رِق ٢٨. الْخَيكَالْور ِهردزي اِلحالصقُطُ، وسي لَى ِغنَاهـتَِّكُل عي نم

الصاِلح هو كَشَجرٍة ٣٠. ِرثُ شَيًئا، والْغَِبي يصِبح خَاِدما ِللْحِكيِممن يسبب الْمشَاِكَل َألهِلِه ال ي٢٩. اَألخْضِر
ِكيمح النُّفُوس حبري نماِة، ويالْح ارِطي ِثم٣١. تُع كُونلَى يباَألو ِض، فَكَمنَا ِفي اَألرى هازجي اِلحالص كَان ِإن
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١غَِبي وفَه التَّقِْويم هكْري نمِرفَةَ، وعالْم ِحبي التَْأِديب ِحبي ننَاُل ٢. مالْخَِبيثُ ياُهللا، و نْهى عضري اِلحالص
رْأةُ الْفَاِضلَةُ تَاج ِلزوِجها، والْمغَفَّلَةُ الْم٤. ال يثْبتُ اِإلنْسان ِبالشَّر، والصاِلح ال يزحزح ِمن مكَاِنِه٣. ِعقَابا

كَالم اَألشْراِر هو كَِمين ِلسفِْك الدِم، ٦. مقَاِصد الصاِلِحين عاِدلَةٌ، وتَداِبير اَألشْراِر خَاِدعة٥ٌ. كَالْوجِع ِفي ِعظَاِمِه
يِهمنَجاِء ياَألتِْقي كَالما٧. و نْقَِلبتُيثْبفَي اِلِحينتُ الصيا بَأم ،ولُونزفَي ار٨. َألشْر جوَأعقُِّلِه، وِلتَع اناِإلنْس حدمي

تَقَرحِز٩. الْقَلِْب يِللْخُب تَاجحِظيِم الَِّذي يالْع ِمن رخَي وه دبع ِسيطُ الَِّذي لَهالْب.  



من يفْلَح َأرضه يشْبع طَعاما، ومن يتْبع اَألوهام هو ١١. بِهيمِتِه، ورحمةُ الشِّريِر قَاِسيةٌالصاِلح يهتَم حتَّى ِب١٠
 الْبطَّاِل، الشِّرير يقَع ِفي فَخِّ كَالِمِه١٣. يشْتَِهي الشِّرير صيد اَألشْراِر، وِجذْر الصاِلِح يثِْمر١٢. عِديم الْفَهِم

  .يشْبع اِإلنْسان خَيرا ِبسبِب كَالِمِه الطَّيِب، وتَْأِتيِه الْمكَافَْأةُ علَى تَعِب يديِه١٤. والصاِلح ينْجو ِمن الضيِق
الْغَِبي يبين غَيظَه ِفي الْحاِل، والْعاِقُل ١٦. طَِريقُ الْجاِهِل تَبدو مستَِقيمةً ِفي نَظَِرِه، والْحِكيم يسمع الْمشُورة١٥َ

كَالم الْمتَهوِر ِمثُْل طَعِن السيِف، ١٨. الشَّاِهد اَألِمين يقُوُل الْحقَّ، وشَاِهد الزوِر يكِْذب١٧. يتَجاهُل اِإلهانَةَ
ا ِشفَاءِكيِم ِفيهاُل الْحَأقْو١٩. والص فَقَطْالْكَالمظَةً وقَى لَحبي الِْكذْبِد، وِإلَى اَألب ومد٢٠. اِدقُ ي نالِْغشُّ ِفي قَلِْب م

. الصاِلح ال يلْحقُه ضرر، واَألشْرار يشْبعون ِضيقًا٢١. يتَآمر ِبالشَّر، والْفَرح ِفي قَلِْب من يسعى ِإلَى السالِم
  .ره الْكَِذب، ويسر ِبالصدِقربنَا يك٢٢ْ
٢٣اءقِْذفُ غَبغَفَِّل يالْم قَلْبتَِفظُ ِبِعلِْمِه ِلنَفِْسِه، وحاِقُل يِة٢٤. الْعخْرِبالس خِْدمي النالْكَسو ،ودةُ تَستَِهدجالْم دالْي .
٢٥الْكَِلمو ،انِني اِإلنْسحِفي الْقَلِْب ي الْغَمهحةُ تُفَرب٢٦. ةُ الطَّي مهاِر تَقُودطَِريقُ اَألشْرو ،هاِحبِدي صهي اِلحالص

طَِريقُ الصالِح يقُود ِإلَى الْحياِة، طَِريقُ ٢٨. الْكَسالن ال يشِْوي صيده، والْمجتَِهد يِعز ما ِعنْده٢٧. ِإلَى الضالِل
قُودالِح يِإلَى الْخُلُوِدالص .  

 

١٣ 

من كَالمه طَيب يتَمتَّع ِبالْخَيِر، والْغَاِدر يشْتَاقُ ٢. االبن الْحِكيم يقْبُل نَِصيحةَ َأِبيِه، والساِخر ال يسمع التَّوِبيخ١َ
الْكَسالن يتَمنَّى وال ينَاُل شَيًئا، والْمجتَِهد يفِْلح ٤.  يهِلكمن يضِبطُ شَفَتَيِه يحفَظُ نَفْسه، وكَِثير الْكَالِم٣. ِللْعنِْف
عشْبيَل٥. والْخَجو ارالْع ببسي يرالشِّرو ،الْكَِذب هكْري اِلح٦. الص قِْلبي الشَّرو ،َل النَِّزيهجفَظُ الرحي الحالص

قَد ٨. من يتَظَاهر ِبَأنَّه غَِني بينَما هو معدم، ومن يتَظَاهر ِبَأنَّه فَِقير بينَما ِعنْده ثَروةٌ كَِبيرةٌيوجد ٧. الْخَاِطَئ
ِديدالْتَّه همهفَال ي ا الْفَِقيرةً، َأميِفد فَعدي َأن الْغَِني ِمن طْلَبي.  

. الِْكبِرياء تُولِّد الِْخصام، والِْحكْمةُ ِعنْد من يتَشَاورون١٠. ين يِضيء، وِسراج اَألشْراِر ينْطَِفُئنُور الصاِلِح٩
١١ِزيدِن ييدِب الْيتَع اُل الَِّذي ِمنالْمو ،ددتَبي امراُل الْحالْقَل١٢ْ. الْم ِرضمقَّقْ يتَحي ٌل لَمَأم قَّقَتْ ِهيةٌ تَحِنيُأمو ،ب

مشُورةُ الْحِكيِم ِهي نَبع حياٍة ١٤. مِن استَهان ِبالنَِّصيحِة يهِلك، ومِن احتَرم الْوِصيةَ يكَافَُأ١٣. شَجرةُ حياٍة
الْعاِقُل يتَصرفُ ١٦. ي، وطَِريقُ الْغَاِدِرين وِعرةٌالْفَهم الْجيد يجِلب الْرض١٥. وتُبِعدك عن ِفخَاِخ الْموِت

هاءغَب ِرضعي الْغَِبيِرفٍَة، وع١٧. ِبمالشِّفَاء ببسي اَألِمين ِفيرالسشَاِكَل، والْم ببسي يروُل الشِّرس١٨. الر الْفَقْر
ُأمِنيةٌ تَحقَّقَتْ حلْوةٌ ِللنَّفِْس، واَألغِْبياء يكْرهون ١٩. ب، واِإلكْرام ِلمن يقْبُل الَّتقِْويمواِإلهانَةُ ِلمن يرفُض التَّْأِدي

الشَّر نُّبتَج.  
٢٠رضاِء يِفيقُ اَألغِْبيرا، وِكيمح ِصيري اءكَمالْح اِشرعي ن٢١. متُالِحقُ الَْأشْر اِئبصالْم اِلِحينالص اءزجو ،ار

راِلِح٢٢. خَيِللص نةُ الْخَاِطِئ تُخْزوثَرالِدِه، والِد َأواثًا َألوِمير كتْري اِلحا ٢٣. الصامقُْل الْفَِقيِر طَعح نِْتجي قَد



الصاِلح ٢٥. اه يكْره ابنَه، ومن يِحب ابنَه يَؤدبهمن ال يستَعِمُل عص٢٤. وِفيرا، وهنَاك من يْأخُذُه ِبغَيِر حقٍّ
عشْبال يْأكُُل وي يرالشِّرو ،عشْبيْأكُُل وي.  

 

١٤ 

.  اَهللا، ومن طَِريقُه َأعوج يحتَِقرهمن يسلُك ِباسِتقَامٍة يخَاف٢ُ. الْمرْأةَ الْحِكيمةُ تَبِني بيتَها، والْغَِبيةُ تَهِدمه ِبيديها١
٣مفَظُهحاِء يكَمالْح كَالمانَةَ، واِإلهو برالض لَه ببساِهِل يالْج فَاِرغًا، ٤. كَالم نخْزالْم كُوني انثُ ال ِثيريح

الساِخر يطْلُب الِْحكْمةَ ٦. ال يكِْذب، وشَاِهد الزور كُلُّ كَالِمِه كَِذبالشَّاِهد اَألِمين ٥. وِبقُوِة الثَوِر تَكْثُر الِْغالُل
ِحكْمةُ ٨. ِابتَِعد عِن الْجاِهِل َألنَّك لَن تَسمعِ منْه كَالما لَه معنًى٧. وال يِجدها، والْفَِهيم ينَاُل الْمعِرفَةَ ِبسهولٍَة

اِقِل تَجالْعمهعاِل تَخْدهةُ الْجاوغَبو ،طَِريقَه مفْهي لُه٩. ع اءا اَألتِْقيالِح الْخَطَِإ، َأمِة ِإصِفكْر ِمن اءاَألغِْبي خَرسي
  .الْقَلْب وحده يعِرفُ مشَاِكلَه وال يشَاِركُه ِفي فَرِحِه َأحد١٠. فَينَالُون الرضي

رب طَِريٍق تَبدو ِللِْإنْساِن مستَِقيمةً، لَِكنَّها ِفي اآلِخِر تَقُود ١٢. َألشْراِر تَخْرب، ومسكَن اَألتِْقياِء يزدِهردار ا١١
ِحب الْقَلِْب الْمرتَد ينَاُل صا١٤. قَد يضحك اِإلنْسان وقَلْبه كَِئيب، وقَد تَكُون عاِقبةُ الْفَرِح حزنًا١٣. ِإلَى الْموِت

الْحِكيم ١٦. الْمغَفَُّل يصدقُ كُلَّ شٍَئ، والْعاِقُل ينْتَِبه ِلخَطَواِتِه١٥. جزاء سلُوِكِه، والصاِلح ينَاُل جزاء صالِحِه
روتَهيو عرتَساِهُل يالْجو ،ِن الشَّرع تَِعدبيخَافُ و١٧. يوهكْرم اِكرالْماٍء، وفُ ِبغَبرتَصِب يالْغَض ِريعالس .

. اَألشْرار ينْحنُون َأمام اَألخْياِر، والْمذِْنب َأمام الصاِلِح١٩. الْمغَفَُّل يِرثُ غَباء، والْعاِقُل يتَوج ِبالْمعِرفَِة١٨
من يحتَِقر قَِريبه يخِْطُئ، وهِنيًئا ِلمن يرحم ٢١. ِريبه، والَِّذين يِحبون الْغَِني كَِثيرونالْفَِقير يكْرهه حتَّى ق٢٠َ

اِكينسالْم.  
اٍح يْأِتي ِبِربٍح، كُلُّ ِكف٢٣َ. من يـتَآمرون بالشَّر يِضلُّون، ومن يدبرون الْخَير يالقُون الرحمةَ واَألمانَة٢٢َ

الشَّاِهد اَألِمين ينِْقذُ ٢٥. ثَروةُ الْحكَماِء ِهي تَاجهم، وغَباوةُ الْجهاِل ِهي ِزينَتُهم٢٤. ومجرد الْكَالِم يقُود ِإلَى الْفَقِْر
خَاِدع ورالز الشَّاِهدو ،ِح٢٦. النُّفُوس تَِّقي اَهللا لَهي نٌأملْجِنيِه مِلبو ،َأِمين نا ٢٧. صاٍة، َألنَّهيح عنَب خَافَةُ اِهللا ِهيم
. الشَّعب الْكَِثير كَرامةٌ ِللْمِلِك، وِإن لَم يوجد شَعب فَاَألِمير ال ِقيمةَ لَه٢٨. تُبِعد اِإلنْسان عن ِفخَاِخ الْموِت

سالم الْقَلِْب يعِطي ِصحةً ِللِْجسِم، ٣٠. ده فَهم عِظيم، والسِريع الْغَضِب يظِْهر غَباءهالْبِطيء الْغَضِب ِعن٢٩ْ
الِْعظَام وِجعي دسالْحاَهللا٣١. و كِْرمي ِكينالِْمس محري نمو ،خَاِلقَه تَِقرحي الْفَِقير ظِْلمي نة٣٢ٌ. مِصيبتَْأِتي م فَتُِطيح 

. الِْحكْمةُ تَسكُن ِفي قَلِْب الِْفِهيِم، َأما قَلْب الْجهاِل فَال يعِرفُها٣٣. بالشِّريِر، َأما الصاِلح فَحتَّى ِعنْد موِتِه لَه ملْجٌأ
ضى الْمِلك عِن الْعبِد الْعاِقِل، وينِْزُل ِعقَابه ير٣٥. الصالح يرفَع شَْأن اُألمـِة، والْخَِطيَئةُ ِهي عار الشُّعوِب٣٤

  .علَى الْعبِد الْمخِْزي
 



١٥ 

ِلسان الْحِكيِم يجود ِبالْمعِرفَِة، وفَم الْجاِهِل ٢. الْجواب الرِقيقُ يصِرفُ الْغَضب، والْكَالم الْموِجع يِثير السخَط١َ
الْكَالم اللَِّطيفُ يعِطي حياةً، والْكَالم ٤. عينَا اِهللا ِفي كُلِّ مكَاٍن، تُراِقباِن اَألشْرار والصاِلِحين٣. لَةًيِفيض جها

النَّفْس كِْسري الْخَاِدع.  
 داِر الصاِلِح كَنْز عِظيم، وِربح اَألشْراِر يجِلب ِفي٦. ومن يقْبُل التَّقِْويم هو عاِقٌل الْغَِبي يستَهِين ِبتَْأِديِب َأِبيِه،٥

بَأِمينٍَة٧. التَّع راِل غَيهالْج قُلُوبِرفَةً، وعم اِء تَنْشُركَمالْح ِشفَاه. 
ربنَا يكْره سلُوك اَألشْراِر، ويِحب من يتْبع ٩. ربنَا يكْره الضِحيةَ الَِّتي يقَدمها اَألشْرار، وتَسره صالةُ اَألتِْقياِء٨

الحوت١٠ُ. الصمي الْتَّقِْويم هكْري نمالْقاِسي، و التَّْأِديب اُؤهزطَِريقَ اِهللا ج كتْري نالِك ١١. مالْهِة واِوياقُ الْهمَأع
  .الساِخر ال يِحب التَّقِْويم، وال يستَِشير الْحكَماء١٢! ولَى قُلُوب بِني آدممكْشُوفَةٌ َأمام اِهللا، فَكَم ِباَأل

١٣النَّفْس كِْسري ِزينالْح الْقَلْبا، ووررسم هجُل الْوعجي انحالْفَر ١٤. الْقَلْب فَمِرفَةَ، وعالْم طْلُبي الْفَِهيم الْقَلْب
الْقَِليُل مع مخَافَِة اِهللا، خَير ١٦. َأيام الِْمسِكيِن كُلُّها شَقَاء، والْقَلْب الْمسرور ِفي ِعيٍد داِئٍم١٥. ي يْأكُُل غَباءالْغَِب

ما ههعمٍة وِظيمٍة عوثَر ٍل١٧. ِمنِعج ِمن رةٌ، خَيبحا مهعمقُوِل والْب كََأكْلَةٌ ِمن هعمٍن ومسةٌ ماِهي١٨. ر نم
ِبس بغْضيامُئ الِْخصدهاِل يطَوِيُل الْبو ،اعالنِّز ِثيرولٍَة ياِء ١٩. هطَِريقُ اَألتِْقيِك، وِبالشَّو وددسالِن مطَِريقُ الْكَس

دهماِهُل ٢٠. مالْجو ،اهَأب حفَري ِكيمالْح ناالبهُأم تَِقرح٢١. يتَِقيمسم لُوكُهفَس ا الْفَِهيمِم، َأمالْفَه ِديمع حفَري اءالْغَب.  
٢٢حتَنْج ِشيِرينِة الْمِبكَثْرٍة تَفْشَُل الِْخطَّةُ، وشُورِر مةً ٢٣. ِبغَيلَى كَِلما َأحمو ،اناِإلنْس حفَري نَاِسبالْم ابوِفي الْج

ربنَا يقْلَع دار الْمتَكَبِرين، ٢٥. طَِريقُ الْعاِقِل تَصعد ِبِه ِإلَى الْحياِة، وتَحفَظُه ِمن النُّزوِل ِإلَى الْهاِويِة٢٤. ِحيِنها
الطَّماع يجِلب الْمتَاِعب َألهِلِه، ٢٧.  يسرهربنَا يكْره َأفْكَار الشِّريِر، وكَالم اَألطْهاِر٢٦. ويحِمي َأمالك اَألرملَِة

ربنَا بِعيد عِن ٢٩. قَلْب الصاِلِح يتَروى ِفي الْجواِب، وفَم الشِّريِر يِفيض شَرا٢٨. ومن يكْره الرشْوةَ يحيا
اِلِحينالةَ الصص عمسي اِر، لَِكنَّه٣٠. اَألشْرشِْفي الِْعظَامي بالطَّي رالْخَبو ،الْقَلْب حفَري ِنيرالْم هج٣١. الْو نم

من يتَجاهُل التَّْأِديب يحتَِقر نَفْسه، ومن ٣٢. يستَِمع ِإلَى التَّوبِيِخ الَِّذي يقُود ِإلَى الْحياِة، يكُون مكَانُه بين الْحكَماِء
يمالْفَه حبري ُل التَّقِْويم٣٣. قْبعاضْأِتي التَّوِة يامَل الْكَرقَبةَ، والِْحكْم اناِإلنْس لِّمخَافَةُ اِهللا تُعم.  

  

١٦ 

و سِليمةً لَه، لَِكن اَهللا يعِرفُ ما ِفي كُلُّ تَصرفَاِت اِإلنْساِن تَبد٢. قَلْب اِإلنْساِن يدبر، لَِكن اَهللا لَه الْكَِلمةُ الْفَاِصلَة١ُ
ربنَا يكْره ٥. ربنَا صنَع الْكُلَّ ِلغَرٍض ما، حتَّى الشِّرير ِليوِم الْبِليِة٤. سلِّم ِهللا َأعمالَك، فَتَنْجح مقَاِصدك٣. النُّفُوِس

ال شَك ،رتَكَبم مهقَلْب نالِْعقَاِبكُلَّ م فِْلتُوا ِمني لَن م٦.  َأنَّه نَّبتَجخَافَِة اِهللا يِبمالْخَِطيَئةُ، و تَرانَِة تُساَألمِة ومحبالر
الشَّر ان٧. اِإلنْسونَهاِلمسي هاءدتَّى َأعُل حعجاٍن، يفَاِت ِإنْسرتَص ناُهللا ع ِضير ٨. ِإنعالْقَِليُل م رالِح، خَيالص 



كَالم الْمِلِك وحي، فَمه ١٠. قَلْب اِإلنْساِن يدبر طَِريقَه، لَِكن اَهللا يهِدي خَطَواِتِه٩. ِمن دخٍْل كَِبيٍر ِمن الْحراِم
  .يصِدر الْحكْم وال يخِْطُئ

يكْره الْملُوك عمَل السوِء، َألن ١٢. ِر الْعاِدِل، كُلُّ ِمكْياٍل سِليٍم ِمن صنِْعِهيهتَم اُهللا ِبالِْميزاِن الصِحيِح والِْمعيا١١
غَضب الْمِلِك هو رسوُل ١٤. يسر الْملُوك ِبالْكَالِم الصاِدِق، ويِحبون من يقُوُل الْحق١٣َّ. الْعرشَ يثْبتُ ِبالصالِح

ِإقِْتنَاء ١٦. يِنير وجه الْمِلِك فَيمنَح حياةً، وِرضاه كَسحاِب مطٍَر ِفي الرِبيِع١٥. والرجُل الْحِكيم يستَعِطفُهالْموِت، 
ب الشَّر، ومن يراِقب خَطَواِتِه طَِريقُ اَألتِْقياِء يتَجن١٧َّ. الِْحكْمِة خَير ِمن الذَّهِب، واقِْتنَاء الْفَهِم خَير ِمن الِْفضِة

هفَظُ نَفْسحي.  
َأن تَكُون متَواِضعا وبين الْمساِكيِن، َأفْضَل ِمن ١٩. قَبَل الْخَراِب تَْأِتي الِْكبِرياء، وقَبَل السقُوِط تَْأِتي الْعجرفَة١٨ُ

تَكَبالْم عةً مغَِنيم تَقِْسم َأنلَى اِهللا٢٠. ِرينكَُّل عتَوي نِنيًئا ِلمها، ورنَاُل خَيةَ يُل النَِّصيحقْبي ن٢١. م ِكيمح هقَلْب نم
الِْعلْم ِزيدي لُوالْح الْكَالما، وى فَِهيمعد٢٢. يالِْعقَاب ِلبجي اءالْغَباِحِبِه، واٍة ِلصيح عنَب وه ماِءالْفَه٢٣.  ِلَألغِْبي قَلْب
رب طَِريٍق ٢٥. الْكَالم الْحسن شَهد عسٍل حلْو ِللنَّفِْس ويشِْفي الِْعظَام٢٤. الْحِكيِم يرِشد فَمه، ويِزيد كَالمه ِعلْما

وِإلَى الْم ا ِفي اآلِخِر تَقُودةً، لَِكنَّهتَِقيمساِن مو ِللِْإنْسد٢٦. ِتتَب هفَعدي وعذَا الْجه اِلِحِه، َألنِلص واِمِل هالْع وعج
. الْخَِبيثُ يِثير النِّزاع، والنَّمام يفَرقُ اَألصحاب٢٨. الْخَِبيثُ ينِْبشُ الشَّر، وكَالمه نَار متَِّقدة٢٧ٌ. ِإلَى الْعمِل

٢٩و ،هاِحبغِْوي صِنيفُ ياِلٍحالْعِر صِفي طَِريٍق غَي هقُودلَى ٣٠. يع ضعي نموِء، وِبالس رـتَآمِنِه ييِبع غِْمزي نم
ِللشَّر تَِعدسِه ية٣١ً. شَفَتَياِلحاةً صيا حيحي نم نَالُهاٍء، يهب ةُ تَاجب٣٢. الشَّيب ،اِرٍب قَِويحم ِمن رِب خَيالْغَض ِطيء

  .تُلْقَى الْقُرعةُ ِفي الِْحجِر، ونَِتيجتُها ِهي ِبِإذِْن اِهللا٣٣. وضاِبطُ نَفِْسِه خَير ِمن قَاِهِر مِدينٍَة
 

١٧ 

١الِئِم وبالْو هلُوءماٍر مد ِمن رخَي ،الما سهعمةٌ واِبسةٌ يلُقْماما ِخصهعغَفَِّل، ٢. مِن الْملَى االبلَّطُ عتَساِقُل يالْع دبالْع
. الْبوتَقَةُ ِلتَنِْقيِة الِْفضِة، والْكُور ِلتَنِْقيِة الذَّهِب، والَِّذي يمتَِحن الْقُلُوب هو اُهللا٣. ويقَاِسم اِإلخْوةَ ِفي الِْميراِث

من يهزُأ ِبالْفَِقيِر يحتَِقر خَاِلقَه، ومن يفْرح ٥. ي ِلكَالِم السوِء، والْكَذَّاب يستَِمع ِلَألقْواِل الْفَاِسدِةالشِّرير يصِغ٤
الْفَصاحةُ ال تَِليقُ ٧. مَأوالد اَألوالِد هم تَاج الشُّيوِخ، وفَخْر اَألوالِد آباُؤه٦. ِبالْمصاِئِب ال يفِْلتُ ِمن الِْعقَاِب

. الرشْوةُ لَها ِفعُل التَّعِويذَِة ِبالنِّسبِة ِلمن يعِطيها، َألنَّه حيثُما يتَِّجه ينْجح٨. ِبالْجاِهِل، والِْكذْب ال يِليقُ بالشَِّريِف
٩ِعيدي نمةَ، وبحي الْمقَوي اَألخْطَاء تُرسي نمابحقُ اَألصفَرا يهِذكْر .  

. الشِِّرير يسعى ِللتَّمرِد، فَيضِربه رسوٌل ال يرحم١١. التَّوِبيخُ يَؤثِّر ِفي الْفَِهيِم، َأكْثَر ِمن ِمَئِة جلْدٍة ِفي الْجاِهِل١٠
من يجاِزي عِن الْخَيِر شَرا، ال ١٣. صاِدفَ غَِبيا ِفي غَباِئِهَأن تُصاِدفَ دبةً فَقَدتْ َأوالدها، خَير ِمن َأن ت١٢ُ

هارد الشَّر غَاِدر١٤. يامشْتَِعَل الِْخصي َل َأنقَب وعضوِك الْمفَاتْر ،اٍه تَنْفَِجركَِمي اعُأ النِّزدبذِْنِب ١٥. يِرَئةُ الْمتَب
ما الْفَاِئدةُ ِمن الْماِل الَِّذي يمِلكُه الْجاِهُل؟ هْل يمِكنُه َأن يحصَل علَى ١٦. الهما يكْرههما اُهللاومعاقَبةُ الْبِريِء، ِك



عِديم ١٨. ي الْمتَاِعِبالصاِحب يبين محبتَه ِفي كُلِّ الظُّروِف، واَألخُ يولَد ِليشَاِرك ِف١٧الِْحكْمِة وهو عِديم الْفَهِم؟ 
آخَر نمضيِرِه، ولَى غَيٍض عقَر نُئوال عسم ِبحصِم ي١٩. الْفَه هنَفْس ظِّمعي نمالْخَِطيَئةَ، و ِحبي اعالنِّز ِحبي نم

َأبو الْجاِهِل حِزين، ٢١. ر اللِّساِن يقَع ِفي الْمشَاِكِلمنْحِرفُ الْقَلِْب ال ينْجح، وماِك٢٠. يجِلب علَى نَفِْسِه الْمشَاِكَل
حِرفُ الْفَرعال ي و الْغَِبيَأب٢٢. والِْعظَام ِرضِحقَةُ تُمنْسالْم حوالْرشِْفي، وي اءود وررسالْم ٢٣. الْقَلْب يرالشِّر
الْفَِهيم يركِّز نَظَره علَى الِْحكْمِة، وعين الْجاِهِل زاِئغَةٌ ِفي كُلِّ ٢٤. مجرى الْعدِليقْبُل الرشْوةَ ِسرا، ِليحوَل 

ال يِصح َأن يعاقَب الْبِريء، وال َأن يضرب ٢٦. االبن الْجاِهُل هو حسرةٌ َألِبيِه، ومرارةٌ ِلمن ولَدتْه٢٥. مكَاٍن
حتَّى الْغَِبي ٢٨. من ِعنْده معِرفَةٌ يتَكَلَّم ِبِحرٍص، ومن ِعنْده فَهم يكُون هاِدَئ الروِح٢٧. شُّرفَاء ِلنَزاهِتِهمال

  .يحسب حِكيما ِإذَا سكَتَ، وفَِهيما ِإذَا َأغْلَقَ شَفَتَيِه
 

١٨ 

١ى وعسلَةَ يزالْع ِحبي ناِئٍبمْأٍي صلَى كُلِّ رع درتَمياِتِه، وغَبر اءا ٢. رْل ِبكَشِْف مِم، بِبالْفَه رساِهُل ال يالْج
.  نَهر فَاِئضكَالم اِإلنْساِن ِمياه عِميقَةٌ، ونَبع الِْحكْمِة٤. مع الشَّر يْأِتي احِتقَار، ومع الْهواِن يْأِتي عار٣. ِفي قَلِْبِه

كَالم الْجاِهِل يجِلب لَه الِْخصام ، وفَمه يسبب لَه ٦. ال يِصح التَّحيز للشِّريِر، وال ِحرمان الْبريِء ِمن الْعدالَِة٥
برِفي الْفَخ٧ِّ. الض هوِقعي هكَالمو ،هخِْرباِهِل يالْج الْن٨َّ. فَم طِْنكَالماِق الْبمنِْزُل ِإلَى َأعي ،اٍم شَِهياِم كَطَعم .

  .الْمتَراِخي ِفي عمِلِه هو َأخُو الْمسِرِف٩
١٠اناَألم ِجديو اِلحِه الصِري ِإلَيجي ،ِصينح جراِهللا ب مَأن١١َّ. اس ظُنيو ،ِصينَةٌ لَهِدينَةٌ حم ةُ الْغَِنيووٍر ثَرا كَسه

من َأجاب عن َأمٍر قَبَل َأن يسمعه، ١٣. وقَبَل الْكَرامِة يْأِتي التَّواضع قَبَل الْخَراِب يتَكَبر قَلْب اِإلنْساِن،١٢. عاٍل
ارعو اءذَا غَبِت ١٤. فَهاعض ِضِه، فَِإنرِفي م هِنداِن تَسةُ اِإلنْسِزيمعاءجالر اعةُ، ضِزيمالْفَِهيِم ١٥. الْع قَلْب

الِْعلْم اِء تَطْلُبكَمالْح ُأذُنِرفَِة، وعلَى الْمُل عصحِر ١٦. يضحِإلَى م هتَقُودا، وهمقَدي نالطَِّريقَ ِلم ةُ تَفْتَحِديالْه
  .الْعظَماِء

الْقُرعةُ تَحِسم الْنِّزاع، وتَفِْصُل ١٨.  يبدو علَى حقٍّ، ِإلَى َأن يتَقَدم آخَر ويستَجِوبهمن يعِرض قَِضيتَه َأوال١٧
من ٢٠. اَألخُ الَِّذي َأسْأتَ ِإلَيِه هو َأصعب ِمن مِدينٍَة حِصينٍَة، والنِّزاع ِمثُْل بواباِت الْقَلْعِة١٩. بين اَألقِْوياِء

ِفي ِإمكَاِن اللِّساِن َأن يحِيي َأو يِميتَ، ومن يِحب ٢١. كَالمه طَيب تَشْبع بطْنُه، َألن الْكَالم الْحلْو يرِضي
اِقبوُل الْعمتَحي هامِتخْدى٢٢. اسضريا، ورخَي ِجدةً يجوز ِجدي ناُهللا م نْه٢٣. ع الْغَِنيٍع، ورِبتَض تَكَلَّمي الْفَِقير

  .كَثْرةُ اَألصحاِب تَضر، لَِكن يوجد صِديقٌ َأقْرب ِمن اَألِخ٢٤. يجاِوب ِبخُشُونٍَة
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عِرفٍَة ال يِصح، ومن تَعجَل ضلَّ الْحماس ِبغَيِر م٢. الْفَِقير الَّذي يسلُك ِبالْكَماِل، خَير ِمن جاِهٍل كَالمه خَِبيث١ٌ
الثَّروةُ تَجِذب َأصِدقَاء كَِثيِرين، َأما الْفَِقير ٤. غَباء اِإلنْساِن يحطِّم حياتَه، وِفي قَلِْبِه يغْضب علَى اِهللا٣. الطَِّريقَ

اشَاهتَحي هتَّى قَِريبف٥ْ. فَحوِر ال يالز وشَاِهدنْجال ي الْكَذَّابالِْعقَاِب، و ٦. ِلتُ ِمن اِحبص ِطفُونتَعسي ونكَِثير
يتَوسُل ِإلَيِهم . حتَّى َأصحابه يبتَِعدون عنْه. كُلُّ ِاخْوِة الْفَِقيِر يكْرهونَه٧. النُّفُوِذ، والْكُلُّ يصاِحب من يعِطي الْهدايا

فَال يالُونا٨. برنَاٌل خَيِم يِبالْفَه تَزعي نمو ،هنَفْس ِحبِة يلَى الِْحكْمُل عصحي ن٩. م فِْلتُ ِمنوِر ال يالز شَاِهد
ِلكهي الْكَذَّابت١٠َ. الِْعقَاِب، وي َأن ذَِلك ُأ ِمنوَأساِهِل، واةُ النَِّعيِم ال تَِليقُ ِبالْجياِءحَؤسلَى الْرع دبلَّطَ الْعس.  

غَضب الْمِلِك كَزِئيِر اَألسِد، وِرضاه ١٢. ِحكْمةُ اِإلنْساِن تَجعلُه طَِويَل الْباِل، وفَخْره َأن يصفَح عِن الْخَطَِإ١١
الدار ١٤. وجةُ النَِّكدةُ كَنَقِْر قَطَراِت الْماء الْمتَتَاِبعِةاالبن الْجاِهُل مِصيبةٌ َألِبيِه، والز١٣. كَالنَّدى علَى الْعشِْب

الْكَسُل يَؤدي ِإلَى النَّوِم، واِإلنْسان الْمهِمُل ١٥. والْماُل ِميراثٌ ِمن اآلباِء، َأما الزوجةُ الْعاِقلَةُ فَِمن ِعنِْد اِهللا
وعجال١٦ْ. ي ِطيعي نوتُمملُوِكِه يِفي س ناوتَهي نمو ،هفَظُ نَفْسحةَ يِصي١٧. وي ناَهللام قِْرضي الْفَِقير محاُهللا رو ،

 يـتَحمُل من يغْضب ِبسهولٍَة١٩. َأدِب ابنَك مادام ِفيِه رجاء، وال تَكُن سببا ِفي هالِكِه١٨. يكَاِفُئه علَى معروِفِه
. ِاسمِع الْمشُورةَ واقْبِل النَِّصيحةَ، ِلكَي تَكُون حِكيما ِفي النِّهايِة٢٠. النَّتَاِئج، فَِإن حاولْتَ ِإنْقَاذَه زادِت الْمشِْكلَةُ

الْمعروفُ ِزينَةُ النَّاِس، والْفَِقير خَير ِمن ٢٢. ذُِفي قَلِْب اِإلنْساِن تَداِبير كَِثيرةٌ، لَِكن قَصد اِهللا هو الَِّذي ينْف٢١ُ
  .الْكَذَّاِب

٢٣ررض هِصيبال يو اناِإلنْس تَاحرا يِبهاِة، ويي ِإلَى الْحخَافَةُ اِهللا تَُؤدِن، ٢٤. محِفي الص هدي غِْمسي النالْكَس
من ينْهب َأباه ويطْرد ٢٦. وبِخ الْفَِهيم، يكْتَِسب معِرفَةً.  الساِخر، يتَعقَُّل الْمغَفَُّلاضِرِب٢٥. وال يردها ِإلَى فَِمِه

انوالْهو ارالْع ِلبجي نهو اب ،ه٢٧. ُأمكَالِم الْم نِة، تَِضلُّ عاِع ِللنَِّصيحِتمِن االسِني عا ابتَ يتَنَعِرفَِةِإِن امع .
٢٨الشَّر لَعباِر ياَألشْر فَماِء، والْقَض ِمن خَرسالْخَِبيثُ ي ِر ٢٩. الشَاِهدِلظَه برالضو ،اِخِرينِللس اِهزج الِْعقَاب

  .الْجهاِل
 

٢٠ 

١ي نما، وخَّابص لُهعجي ِكرسالْما واِخرس اِحدُل الْوعتج رِكيٍمالْخَمح رغَي واِب هِئيِر ٢. ِضلُّ ِبالشَّرِلِك كَزظُ الْمغَي
الْكَسالن ال ٤. االبِتعاد عِن الِْخصاِم كَرامةٌ ِلِإلنْساِن ، وكُلُّ جاِهٍل يتَنَازع٣. اَألسِد، من يغِْضبه يِسيء ِإلَى نَفِْسِه

ِنيةُ قَلِْب اِإلنْساِن كَِمياٍه عِميقٍَة، والْفَِهيم هو الَِّذي ٥. ِد يطْلُب غَلَّةً وال يِجديحرثُ ِفي الْموِسِم، ِفي الْحصا
ِمن الصاِلح يسلُك ِبالْكَماِل، هِنيًئا َألوالِدِه ٧َأكْثَر النَّاِس يدعون الصالح، َأما اَألِمين فَمن يِجده؟ ٦. يستَخِْرجها

قَلِْبي طَاِهر، َأنَا : "مِن الَِّذي يقُوُل٩. ِعنْدما يجِلس الْمِلك على عرِشِه ِللْقَضاِء، ِبنَظْرٍة ِمنْه يميز كُلَّ شَر٨. بعِدِه
  "نَِقي وِبال خَِطيَئٍة؟



حتَّى الطِّفُْل يعرفُ ِمن تَصرفَاِتِه، ١١.  نَوع ِللْبيِع ونَوع ِللشِّراِءربنَا يكْره اسِتعماَل َأوزاٍن ومكَاِييَل مخْتَِلفٍَة،١٠
ال تُِحب النَّوم ِلَئال ١٣. اُهللا هو الَّذي صنَع اُألذُن الْمِطيعةَ والْعين الْبِصيرة١٢َ. ِإن كَان سلُوكُه سِليما وقَِويما

وبعدما يذْهب يفْتَِخر ِبما !" ِبضاعةٌ رِديَئةٌ! ِبضاعةٌ رِديَئةٌ: "يقُوُل الْمشْتَِري١٤. ظْ واجتَِهد تَشْبعتَفْتَِقر، تَيقَّ
اهة١٥ٌ! اشْتَرةٌ نَاِدررهوِرفَِة فَجعالْم ا كَالمةٌ، َأماللَّآِلُئ كَِثيرو ودجوم ب١٦. الذَّه اءخُذْ ِرد ِمنض ِل َألنَّهجالر

الْخُبز الْمكْتَسب عن طَِريِق الْحراِم طَعمه حلْو، لَِكنَّه بعد ١٧. غَِريبا، اعتَِبره مسُئوال بدال ِمن الشَّخِْص اآلخَِر
النَّمام ١٩.  اآلخَِرين، وال تَدخُِل الْحرب ِبغَيِر ِهدايٍةنَفِّذْ ِخطَّتَك بعد اسِتشَارِة١٨. ذَِلك يتَحوُل ِإلَى حصى ِفي الْفَِم

كَِثير هكَالم نم نَّبفَتَج ،رفِْشي السِفي قَلِْب الظَّالِم٢٠. ي هاحبنِْطِفُئ ِمصي ،هُأم َأو اهَأب بس نم.  
انْتَِظِر ." سُأعاِقب من َأخْطََأ ِفي حقِّي: "ال تَقُْل٢٢. كُون ِفي آِخرِتها بركَةٌاَألمالك الَِّتي تُقْتَنَى ِبسرعٍة، قَد ال ت٢١َ

كرنْصِضيِه٢٣. اَهللا فَيرغْشُوشُ ال يالْم انالِْميزاِء، وِللشِّر عنَوِع ويِللْب عخْتَِلفٍَة، نَواٍن مزاَل َأومِتعاس هكْرنَا يبر .
ِمن الْخَطَِر َأن يـتَسرع ٢٥ُهللا هو الَّذي يوجه خَطَواِت اِإلنْساِن، فَكَيفَ يمِكن ِللْواِحِد َأن يفْهم طَِريقَه؟ ا٢٤

ا نَذَرلَى مع منْدي ذَِلك دعب ِفي النَّذِْر، ثُم انا٢٦. اِإلنْساَألشْر ددبي ِكيمالْح ِلكِجالْمرِبالنَّو مقُهحسيو ،٢٧. ر وحر
الرحمةُ والْحقُّ يحفَظَاِن الْمِلك، عرشُه يسنَد ٢٨. اِإلنْساِن ِهي ِمصباح اِهللا الَِّذي يفْحص كُلَّ ما ِفي داِخِل النَّفِْس

اللَّطَماتُ والْجروح تُنَقِّي ِمن الشَّر، والضرباتُ ٣٠. وِخ الشَّيبةُفَخْر الشُّباِن قُوتُهم، وبهاء الشُّي٢٩. ِبالرحمِة
  .تُطَهر داِخَل النَّفِْس

 

٢١ 

١شَاءا يكَم ههجواٍء، يوِل مدِد اِهللا كَجِلِك ِفي يالْم ٢. قَلْبلَِكن ،ةً لَهِحيحو صداِن تَبفَاِت اِإلنْسراَهللا كُلُّ تَص 
الْعين الْمتَكبرةُ والْقَلْب الْمنْتَِفخُ ٤. َأن تَعمَل الْحقَّ والْعدَل َأفْضُل ِعنْد اِهللا ِمن تَقْدِيِم ضِحيٍة٣. يعِرفُ ما ِفي الْقَلِْب

جمع الثَّروِة عن طَِريِق الِْكذِْب، ٦.  يتَعجُل يفْتَِقرِخطَطُ الْمجتَِهِد تُغِْنيِه، وكُلُّ من٥. ِمن مظَاِهِر خَِطيَئِة اَألشْراِر
طَِريقُ الْمذِْنِب ملْتَِويةٌ، َأما ٨. ظُلْم اَألشْراِر يجرفُهم، َألنَّهم يرفُضون ِإجراء الْعدِل٧. بخَار يتَبدد وفَخٌّ مِميتٌ

الشِّرير ١٠. السكَن ِفي زاِويٍة علَى السطِْح، َأحسن ِمن داٍر مشْتَركٍَة مع زوجٍة نَِكدٍة٩. ِقيمالْبِريء فَسلُوكُه مستَ
هاِحبتَّى صح محرال يو ،نَّى الشَّرتَما١١. يِكيماِهُل حالْج ِصيري ،اِخراِقِب السع .عنَاُل مي ،ِكيمِشِد الْحِرفَةًاَر.  

من يسد ُأذُنَيِه عن صراِخ الِْمسِكيِن، هو ١٣. ربنَا الْعاِدُل يراِقب دار الشِّريِر، ويقِْلب اَألشْرار ِإلَى الْخَراِب١٢
لَه ابتَجسال يخُ ورصا يض١٤. َأيو ،بُئ الْغَضدطَى ِفي الْخَفَاِء تُهةٌ تُعِديظَ هالْغَي ِب تُخِْمديِفي الْج عةٌ تُوضشْور

١٥. الشَِّديدفَاِعِلي الشَّر فَِزعيو اِلحالص حفَرِل يدِبالْع كْمِة ١٦. الْحاعمج نيب كُنسِم، يطَِريِق الْفَه نِضلُّ عي نم
الشِّرير ِفديةٌ ِللصاِلِح، والْغَاِدر ١٨. ن يِحب الْخَمر والْوالِئم ال يغْتَِنيمن يِحب الْمرح يفْتَِقر، وم١٧. الْموتَى

ٍة١٩. ِللتَِّقيٍة شَِرسٍة نَِكدجوز عكَِن مالس ِمن نسقِْفٍر، َأحكَاٍن مِفي م كَن٢٠. الس ونخْزم امِكيِم طَعاِر الْحِفي د
تٌ، َأميزوها ِعنْدم ددباِهُل فَية٢١َ. ا الْجامالْكَرو رالْخَياةَ ويالْح ِجدِة، يمحالرالِح والص اءرى وعسي نم .



وِلسانَه، يحفَظُ نَفْسه ِمن من يضِبطُ فَمه ٢٣. الْحِكيم يهاِجم مِدينَةَ الْجباِبرِة، ويدمر الِْحصن الَِّذي يحتَمون ِفيِه٢٢
ُأمِنيةُ الْكَسالِن تَقْتُلُه، َألن ٢٥. الرجُل الْمتَكَبر والْمنْتَِفخُ اسمه الساِخر، َألنَّه معجب ِبنَفِْسِه ومتَشَاِمخ٢٤ٌ. الْمتَاِعِب

ربنَا يكْره الضِحيةَ ٢٧.  طُوَل النَّهاِر، َأما الصاِلح فَيعِطي وال يبخَُليظَلُّ ِفي َأماِنيِه٢٦. يديِه تَرفُضاِن الشُّغَْل
 شَاِهد الزوِر يفْضح، ومن يقُوُل الْحقَّ تَسمعه٢٨! الَِّتي يقَدمها الشِّرير، فَكَم ِباَألولَى ِإن كَان يقَدمها ِبِنيٍة سيَئٍة

ما ِمن ِحكْمٍة وال معِرفٍَة وال مَؤامرٍة تَنْجح ِضد ٣٠. الشِّرير خَِشن الْمظْهِر، والتَِّقي ينْتَِبه ِلطَِريِقِه٢٩. الْمحكَمةُ
  .الْفَرس معد ِليوِم الِْقتَاِل، َأما النَّصر فَِمن اِهللا٣١. اِهللا
  

٢٢ 

١ةٌ الطَيعمِبالسالذَّهِة والِْفض ِمن نسةُ َأحامالْكَرِظيِم، والِْغنَى الْع ِمن نسةٌ َأحاَهللا ٢. ب ِفي َأن الْفَِقير شِْبهي الْغَِني
ِبالتَّواضِع ٤. يجِني الْعواِقبالْعاِقُل يرى الْخَطَر فَيحتَِجب عِن اَألنْظَاِر، والْمغَفَُّل يستَِمر ِفي سيِرِه و٣. صنَعهما

تُوجد َأشْواك وِفخَاخٌ ِفي طَِريِق الشِّريِر، فَمن يحفَظُ نَفْسه يبتَِعد ٥. ومخَافَِة اِهللا، تَْأِتي الثَّروةُ والْكَرامةُ والْحياةُ
. الْغَِني يتَسلَّطُ علَى الْفَِقيِر، والْمقْتَِرض عبد ِللْمقِْرِض٧. يِحيد عنْهارب الطِّفَْل ِفي طَِريِقِه، فَمتَى كَبر ال ٦. عنْها

  .الْكَِريم يتَمتَّع ِبالْبركَِة، َألنَّه يقْتَِسم خُبزه مع الْفَِقيِر٩. من يزرع الشَّر يحصد التَّعب، وينْتَِهي سلْطَان غَضِبِه٨
١٠بالسو اعنْتَِهي الْنِّزيو ،امالِْخص جخْرفَي اِخرِد الس١١. اُطْركَان نمةَ الْقَلِْب، وارطَه ِحبي نا،  مبطَي هكَالم

ِلكالْم هاِحبصلَى كَالِم الْغَاِدِر١٢. يشُ عشَوي وهِرفَةَ، وعاِن الْماِقبنَا اِهللا تُريع١٣. ينالنقُوُل الْكَسي" : دَأس دوجي
الْجهالَةُ ١٥. فَم الزاِنيِة حفْرةٌ عِميقَةٌ، فَمن يغْضب علَيِه اُهللا يسقُطُ ِفيها١٤." ِفي الشَّاِرِع، فَِإن خَرجتُ يقْتُلُِني

ِإن ظَلَمتَ الْفَِقير ِلتَغْتَِني، َأو َأعطَيتَ الْغَِني هدايا، ِفي ١٦. دها عنْهمتََأصلَةُ ِفي قَلِْب الطِّفِْل، وعصا التَّْأِديِب تُبِع
ِن َأنْتَ الْخَاِسرالَتَيِكلْتَا الْح.  

١٧ا لَكِطيهِرفَةَ الَِّتي ُأععِل الْماِء، تََأمكَمالْح كَالم عماسو ١٨. ِانْتَِبهفَظَهتَح َأن نسح كفَم تَكَلَّمي َأنو ،ا ِفي قَلِْبك
وقَد كَتَبتُها لَك ِفي ثَالِثين ِحكْمٍة كُلِّها مشُورٍة ٢٠. فَِإنِّي ُأعلِّمك ِإياها الْيوم، ِلكَي تَتَِّكَل علَى اِهللا١٩. ِبها كُلِّها

  .ِلكَي تُعِطي تَقِْريرا حسنًا ِلمن َأرسلُوكُألعلِّمك الْكَالم الْحقَّ الصِحيح، ٢١. وِعلٍْم
. َألن اَهللا يداِفع عنْهما، ويهِلك من يِسيء ِإليِهما٢٣. ال تَسلُب فَِقيرا َألنَّه فَِقير، وال تَظِْلم ِمسِكينًا ِفي الْقَضاِء٢٢
. ِلَئال تَْألَفَ تَصرفَاِتِه، وتُوِقع نَفْسك في الشَّرِك٢٥. راِفقْ من يثُورال تُصاِحب من يغْضب ِبسهولٍَة، وال ت٢٤ُ
٢٦اآلخَِرين ونيد نمال تَضو ،ِركلَى غَيٍض عقَر نُئوال عسم ٢٧. ال تَكُن ،نيا تَِفي بِه الدم ِلككُنْتَ ال تَم فَِإن

هْل رَأيتَ ِإنْسانًا مجتَِهدا ِفي ٢٩. ال تَنْقُِل الْحدود الْقَِديمةَ الَِّتي وضعها آباُؤك٢٨. تَنَام علَيِهيْأخُذُون ِفراشَك الَِّذي 
  .عمِلِه؟ هذَا يخِْدم الْملُوك ال عامةَ الشَّعِب

 



٢٣ 

١ديلْطَةٌ، فَالِحظْ جس لَه نم عتَ تَْأكُُل ملَسِإذَا جكامَأم وا ها٢. ا مكُنْتَ شَِره ِإن لِْقكِسكِّينًا في ح عضال ٣. و
خَاِدع اما طَعاِتِه، َألنَّهبِة٤. تَشْتَِه طَيِبالِْحكْم ذَِلك نا، كُفَّ عغَِني ِلتَِصير كنَفْس ِهدوُل في ٥. ال تُجزفَالِْغنَى ي

 لَه نَعصٍن، ييِة عضاِءغَممِر في السكَالنَّس ِطيريةً وِنحَأج.  
." تَفَضْل، كُْل واشْرب: "يقُوُل لَك. َألنَّه يفَكِّر داِئما في التَّكَاِليِف٧. ال تَْأكُْل طَعام الْبِخيِل، وال تَشْتَِه طَيباِتِه٦

ال تُكَلِِّم الْجاِهَل، ٩. ي َأكَلْتَها تَتَقَيُأها، وتَخْسر كَِلماِتك الطَّيبةَ الَِّتي مدحتَه ِبهااللُّقْمةُ الت٨. ولَِكنَّه ال يقُولُها ِمن قَلِْبِه
ةَ كَالِمكِحكْم ِتِقرحي تَاِم١٠. َألنَّهالِك اَأليلَى َأمى عدال تَتَعةَ، والْقَِديم دود١١. ال تَنْقُِل الْحاِميح َألن وه مه

كِضد مهعِقفُ مي ،لَى الْقَِديروالْم.  
. ال تَمنَِع التَّْأِديب عِن الطِّفِْل، ِإن عاقَبتَه ِبالْعصا ال يموت١٣ُ. تََأمْل نَِصيحِتي، واسمع كَالم الْمعِرفَِة١٢
ِعنْدما تَنِْطقُ شَفَتَاك ١٦. يا ابِني ِإن كَان قَلْبك حِكيما، يفْرح قَلِْبي١٥. تَضِربه ِبالْعصا فَتُنِْقذُ نَفْسه ِمن الْهلَاِك١٤

يوجد مستَقْبٌل باِهر لَك، ١٨. ال تَسمح ِلقَلِْبك ِبَأن يحِسد الَْأشْرار، بِل اتَِّق اَهللا داِئما١٧. ِبالْحقِّ، يبتَِهج ِكياِني
ال تَكُن واِحدا ِمن الَِّذين يدِمنُون ٢٠. اسمع يا ابِني وكُن حِكيما، وارِشد قَلْبك في الطَِّريِق١٩. ك لَن يِخيبوَأملُ

  .لِْبسك الِْخرقََألن السكِّير والشَِّره يفْتَِقراِن، وكَثْرةُ النَّوِم ت٢١ُ. الْخَمر، وال الَِّذين يْأكُلُون كَِثيرا
اشْتَِر الْحقَّ وال تَِبعه، وكَذَِلك الِْحكْمةَ والتَّْأِديب ٢٣. اسمع َألِبيك الَّذي َأنْجبك، وال تَحتَِقر ُأمك ِإذَا شَاخَت٢٢ْ

مالْفَهِب٢٤. و تَِهجبي ِكيمح ناب لَه نما، وِجد حفْراِلِح يو الص٢٥. ِهَأبتْكلَدِح الَِّتي وفَر ،كُأمو اكَأب ِهجا ٢٦. فََأبي
تَكْمن ٢٨. َألن الْعاِهرةَ حفْرةٌ عِميقَةٌ، والْفَاِجرةُ ِبْئر ضيقَة٢٧ٌ. ابِني َأعِطِني قَلْبك، ولْتُراِقب عينَاك طُرِقي

 اال كَِثيِرينُل ِرجعتَجو ،كَِلصاِتِهمجواٍء ِلزِفيَأو رغَي.  
ِللَِّذين ٣٠ِلمِن الْويُل؟ ِلمِن الشَّقَاء؟ ِلمِن الِْخصام؟ ِلمِن التَّعاسةُ؟ ِلمِن الْجروح ِبال سبٍب؟ ِلمِن احِمرار الْعينَيِن؟ ٢٩

ِكرسالْم ونطْلُبيو رالْخَم ِمنُوندِل٣١. يعا فَال تَجِمهطَعا ِفي الْكَْأِس، واِتهفُقَّاعِر، وما اَألحِنهِبلَو تُغِْريك رالْخَم 
فَتَرى عينَاك ُأمورا غَِريبةً، ويرتَِبك ِفكْرك ٣٣. َألنَّها ِفي اآلِخِر تَلْسع كَالْحيِة، وتَلْدغُ كَالثُّعباِن٣٢. النَّاِعِم

ككَالمتَك٣٤ُ. وٍةواِريٍة سلَى ِقمنَِائٍم ع ِر، َأوحاِج الْبوقَ َأماِقٍد فَواِحٍد رن كَوِني : "تَقُوُل٣٥. ووِجعي لَموِني وبرض
  ."الضرب، لَكَموِني ولَم َأشْعر، فَِعنْدما َأِفيقُ َأعود ِإلَى شُرِبها

  

٢٤ 

 .َألن قَلْبهم يتَآمر ِبالظُّلِْم وِشفَاههم تَتَكَلَّم ِباِإلساءِة٢. شْتَِه َأن تَكُون معهمال تَحِسد َأهَل الشَّر، وال ت١َ
ي قُوةً، الِْحكْمةُ تُعِط٥. وِبالْمعِرفَِة تَمتَِلُئ غُرفَاتُه ِبكُلِّ نَِفيٍس وجِميٍل٤ِبالِْحكْمِة يبنَى الْبيتُ، وبالْفَهِم يثْبتُ، ٣

الِْحكْمةُ َأسمى ِمن َأن يِصَل ٧. ال تَدخُِل الْحرب ِبغَيِر ِهدايٍة، فَالنَّصر ِبكَثْرِة الْمِشيِرين٦. والْمعِرفَةُ تُعِطي قُدرةً



ِخطَّةُ الْغَِبي شَر، ٩.  السوء، اسمه َأبو الْمكَاِيِدمن يدبر٨. ِإلَيها الْغَِبي، ِلذَلَك ال يفْتَح فَمه ِعنْد باِب الْمِدينَِة
النَّاس ههكْري اِخرالس١٠. وفَكعا َأضيِق، فَمِم الضوِفي ي تُكِزيمتَخَتْ عِت، ١١! ِإِن اروِإلَى الْم نْقَاِدينَأنِْقِذ الْم

ِإن حاولْتَ َأن تَتَهرب ِمن الْمسُئوِليِة وقُلْتَ ِإنَّك لَم تَكُن تَعِرفُ، فَاُهللا واِزن الْقُلُوِب ١٢. ونَج الْمنْساِقين ِإلَى الْقَتِْل
  .يعلَم، والَِّذي يراِقبك يعِرفُ، ويجاِزي كُلَّ واِحٍد حسب عمِلِه

١٣شَهو ،بطَي َل َألنَّهسِني كُِل الْعا ابيلْوح همطَع ِل َألنسالْع ١٤. د ِإن ،ةٌ ِلنَفِْسكلْوةَ حالِْحكْم ا َأنضِرفْ َأياعو
ِخيبي لَن لُكَأمو ،اِهرٌل بتَقْبسم ا فَلَكتَهدج١٥. وكَنَهسم اِجمال تُهاِلِح، واِر الصِرِم ِلدجكَالْم ن١٦. ال تَكْم قَد

ال تَفْرح ِإن سقَطَ عدوك، وال يبتَِهج ١٧. طُ الصاِلح سبع مراٍت لَِكنَّه يقُوم، َأما اَألشْرار فَالْمصاِئب تُحطِّمهميسقُ
ثَرع ِإن ك١٨. قَلْبكودلَى عِبِه عغَض نع ِجعريو ،تَاءسفَي ى اُهللا ذَِلكرال ١٩. ِلَئال ياِر، وِب اَألشْربال تَقْلَقْ ِبس

ذِْنِبينِسِد الْمنْطَِفُئ٢٠. تَحذِْنِب يالْم احبِمصٌل، وتَقْبسيِر مِللشِّر سلَي ِني٢١. َألنَّها ابي ِلكالْمال تُخَاِلِط . ِاتَِّق اَهللا وو
 ،ِدينرتَمَأة٢٢ًالْمِحلُّ فَجي مالكَهه َألن .ِلكالْما ِبِهِم اُهللا ونِْزلُهِة الَِّتي يِصيبةَ الْمِشد لَمعي نمو!  

  أقوال مأثورة

." َأنْتَ بِريء: "فَالْقَاضي الَّذي يقُوُل ِللْمذِْنِب٢٤. ال يِصح التَّحيز في الْقَضاِء: وهِذِه َأيضا ِمن َأقُواِل الْحكَماِء٢٣
 نُهلْعا ِفي الِْبالِديوهكْرم كُونيو بة٢٥ٌ. الشَّعِميمكَةٌ عرِه بلَيتَِحلُّ عو حنْجذِْنِب، فَيلَى الْمع كُمحا الَِّذي يَأم .

هِز اَألرض، وبعد ذَِلك تَمِم الْمطْلُوب عملُه ِفي الْخَاِرِج، وج٢٧. الْجواب اَألِمين ِمثُْل الْقُبلَِة علَى الشَّفَتَيِن٢٦
تَكيِني باِع٢٨. تَبال تَنِْطقْ ِبالِْخدقٍّ، وِر حٍد ِبغَيلَى َأحع داِزيِه : "ال تَقُْل٢٩. ال تَشْهُأجلَِني، واما عكَم اِملُهُأعس

  ."حسب ِفعِلِه
فَرَأيتُ الشَّوك في كُلِّ مكَاٍن، واَألعشَاب تُغَطِّي اَألرض، ٣١. فَهِموِبكَرِم الْعِديِم الْ مررتُ ِبحقِْل الْكَسالِن،٣٠

تُِريد َأن ٣٣. فَتََأملْتُ في قَلِْبي، وتَعلَّمتُ درسا ِمن اَألشْياِء التي الحظْتُها ورَأيتُها٣٢. وِحجارةَ السوِر مهدومةً
ستَنْعقَِليال، و ِة، تَنَاماحِللر كيدي تَطِْويقِْت، والْو ضعلٍَّح٣٤ بساِحٍد مكَو زوالْعو ،كَِلص الْفَقْر كلَيْأِتي عفَي.  

  
 أمثال أخرى لسليمان

٢٥ 

د اَهللا ِلما يخِْفيِه، ونُكِْرم الْملُوك ِلما نَحن نُمج٢: هِذِه َأيضا َأمثَاُل سلَيمان الَِّتي نَقَلَها ِرجاُل ِحزِقيا مِلِك يهوذَا١
ونَهظِْهرلُوِك ال تُكْشَف٣ُ. يالْم قُلُوبِميقَةٌ، وع ضاَألرةٌ واِليع اءم٤. الس لُحِة، فَتَصالِْفض ِمن اِئبَأِزِل الشَّو

ال تَفْتَِخر في محضِر الْمِلِك، وال تَرفَع ٦. فَيثْبتَ عرشُه ِبالصالِحوَأِزِل الشِّرير ِمن محضِر الْمِلِك، ٥. ِللصاِئِغ
ال تُسِرع ِإلَى ٨. ِمن َأن تُحطَّ مكَانَتُك َأمام الرِئيِس" ارتَِفع ِإلَى هنَا: "َأحسن َأن يقُولُوا لَك٧نَفْسك بين الْعظَماِء، 

ِإن نَاقَشْتَ تُهمةً مع خَصِمك، ٩ِبر عن َأمٍر رَأيتَه، وِإلَّا ماذَا تَفْعُل ِإن َأثْبتَ خَصمك َأنَّك علَى خَطٍَأ؟ الْقَضاِء ِلتُخْ



ِركغَي ١٠. فَال تُفِْش ِسرتُكوَل فَِضيحال تَزو ،اِمِعينالس دَأح كريعا، ِمثُْل تُفَّاٍح كَلَِمةٌ تُقَاُل ف١١. ِلَئال ياِنهي َأو
. تَوِبيخُ الْحِكيِم ِفي اُألذُِن الساِمعِة، ِمثُْل قُرٍط ِمن ذَهٍب وِحليةٌ ِمن ذَهٍب نَقي١٢. ِمن ذَهٍب ِفي ِوعاٍء ِمن ِفضٍة

من ١٤. لِْج ِفي يوِم الْحصاِد، َألنَّه ينِْعشُ نَفْس سادِتِهالرسوُل اَألِمين يكُون تَْأِثيره علَى من َأرسلُوه كَبرودِة الث١٣َّ
  .يفْتَِخر ِبَأنَّه يعِطي هدايا وهو ال يعِطي، هو كَسحاٍب وِريٍح ِبال مطٍَر

١٥ظْمالْع كِْسري ناللَّي اناللِّساِكِم، والْح ِإقْنَاع ِكنمِر يب١٦. ِبالص َأكَلْتَ َأكْثَر ِإن ،عتَّى تَشْبال فَكُْل حستَ عدجو ِإن
َأه١٧. تَتَقَيكهكْريو لَّ ِمنْكما، ِلَئال يكَِثير اِحِبكص ارخُْل دِمثُْل ١٨. ال تَد وه ،لَى اآلخَِرينوِر عِبالز دشْهي نم

االتِّكَاُل علَى غَيِر اَألِميِن في وقِْت الْضيِق، ِمثُْل ِسن مكْسورٍة َأو ِرجٍل ١٩. ِمطْرقٍَة وسيٍف وسهٍم مسنُوٍن
ِإن ٢١. من يغَنِّي ِلقَلٍْب حِزيٍن هو كَمن يخْلَع الثِّياب ِفي يوٍم باِرٍد، وكَمن يضع الْخَلَّ علَى الْجرِح٢٠. مخْلُوعٍة

كودع اعج ،اءِقِه مِطشَ ِاسع ِإنا، وزخُب هاُهللا ٢٢ َأطِْعمْأِسِه، ولَى رنَاٍر ع رمج عذَا، تَضلْتَ هفَع ِإن َألنَّك
كَاِفُئكة٢٣َ. يةَ الْغَاِضبالنَّظْر ِلبجي اِكرالْم اناللِّسو ،طَرالْم ِلباِل تَجالشَّم ٢٤. ِريحِفي ز كَنلَى السٍة عاِوي

  .الْخَبر الطَّيب ِمن ِبالٍد بِعيدٍة، ِمياه باِردةٌ ِلنَفٍْس عطْشَانٍَة٢٥. السطِْح، َأحسن ِمن داٍر مشْتَركٍَة مع زوجٍة نَِكدٍة
َأكُْل الْكَِثيِر ِمن الْعسِل يضر، وطَلَب ٢٧. اِسدةٌالصاِلح الَِّذي يتَخَاذَُل َأمام الشِّريِر، هو ينْبوع عِكر وِبْئر ف٢٦َ

  .من ال يتَحكَّم ِفي نَفِْسِه، هو كَمِدينٍَة منْهِدمٍة ِبال سوٍر٢٨. اِإلكْراِم يَؤدي ِإلَى الْهواِن
 

٢٦ 

لَعنَةٌ ِبال سبٍب ال تَُؤثِّر ِفي شَيٍء، ٢. ِر في الْحصاِدالْكَرامةُ ال تَِليقُ بالْجاِهِل،كَالثَّلِْج ِفي الصيِف وكَالْمط١َ
ال تُجاِوِب ٤. السوطُ ِللْفَرِس، واللِّجام ِللِْحماِر، والْعصا ِلظَهِر الْجهاِل٣. كَعصفُوٍر يرفِْرفُ وكَيمامٍة طَاِئرٍة

ِإن بعثْتَ ِرسالَةً ٦. جاِوِب الْجاِهَل حسب جهِلِه،ِ لَئال يعتَِبر نَفْسه حِكيما٥. لَهالْجاِهَل حسب جهِلِه،ِ لَئال تُصِبح ِمثْ
من ٨. الْمثَُل في فَِم الْجهاِل ِبال فَاِئدٍة كَساقَي اَألعرِج٧. مع جاِهٍل، تَكُون كََأنَّك قَطَعتَ ِرجلَك َأو شَِربتَ سما

عيقِْذفَهي اِوُل َأنحي ا ِفي الِْمقْلَاِع ثُمرجِبطُ حري نةً، كَماماِهَل كَرِد ٩! ِطي الْجِك ِفي ياِل، كَالشَّوهثَُل ِفي فَِم الْجالْم
. هاما ويِصيب علَى غَيِر هدىمن يستَْأِجر الْجاِهَل َأو َأي عاِبِر سِبيٍل، يكُون كَواِحٍد يرِمي ِس١٠. السكْراِن

١١َأها تَقَيْأكَُل مِلي عجِلِه، ِمثُْل كَلٍْب رهِإلَى ج ِجعراِهُل يٌل ١٢. الْجَأم دوجا؟ يِكيمح هنَفْس تَِبرعا ياِحدْأيتَ وْل ره
  .ِفي الْجاِهِل َأكْثَر ِمن هذَا الشَّخِْص

١٣قُوُل الْكَسياِرِع: "النِفي الشَّو فْتَِرسم دِفي الطَِّريِق، َأس دَأس دوجفَاِصِلِه، ١٤." يلَى مع ورداِب الَِّذي يكَالْب
. ِمِهالْكَسالن يغِْمس يده ِفي الصحِن، وِمن الصعِب علَيِه َأن يردها ِإلَى ف١٥َ. يتَقَلَّب الْكَسالن ِفي ِفراِشِه

من يتَدخَُّل ِفي مشَاجرٍة ال تَعِنيِه وهو عاِبر ِفي ١٧. الْكَسالن يعتَِبر نَفْسه َأحكَم ِمن سبعٍة يِجيبون ِبفْهٍم١٦
الرجُل الَِّذي يخْدع ١٩ا وموتًا؟ من كَالْمجنُوِن الَِّذي يقِْذفُ نَارا وِسهام١٨. السِبيِل، كَمن يمِسك كَلْبا بُأذُنَيِه

الْفَحم يِزيد ٢١. ِبغَيِر حطٍَب تَنْطَِفُئ النَّار، وِبِغياِب النَّماِم ينْتَِهي النِّزاع٢٠!" َأنَا َأمزح فَقَطْ: "صاِحبه ثُم يقُوُل



كَالم النَّماِم كَطَعاٍم شَِهي، ينِْزُل ِإلَى َأعماِق ٢٢. ِعراك يشِْعُل الِْخصامالْجمر، والْحطَب يِزيد النَّار، ومن يِحب الْ
  .الْبطِْن

 الْخَِبيثُ يتَستَّر٢٤. الْكَالم الْمعسوُل الصاِدر عن قَلٍْب ِشريٍر، ِمثُْل شَقْفٍَة ِمن الْفُخَّاِر مطِْليٍة ِبشَواِئِب الِْفضِة٢٣
ِإن جذَبك ِبحِديِثِه، فَال تَْأتَِمنْه، َألن ِفي قَلِْبِه سبعةَ َأنْواٍع ِمن ٢٥. وراء كَالٍم حلٍْو، وقَلْبه مملُوء ِبالِْخداِع

فْرةً يسقُطُ ِفيها، ومن يدحِرج من يحفُر ح٢٧. مهما ستَر خُبثَه وِخداعه، يفْضح شَره َأمام النَّاِس٢٦. الْقَباحاِت
  .اللِّسان الْكَاِذب يكْره ضحاياه، والْفَم الْمتَملِّقُ يسبب الْخَراب٢٨. حجرا يرِجع علَيِه

 

٢٧ 

١لَك ِلبجاذَا يم لَمال تَع ِبالْغَِد، َألنَّك ٢. ال تَفْتَِخرمي ال خَلِّ الْغَِريب كلَيثِْني عي ا آخَراِحدخَلِّ و ،كال فَم كحد
كا٣. شَفَتَيماِهِل َأثْقَُل ِمنْهالْج بغَضُل ثَِقيٌل، ومالرثَِقيٌل و رجِقفُ ِفي ٤. الْحي نمو ،ارظُ قَهالْغَيقَاٍس و بالْغَض

جروح الْمِحب َأِمينَةٌ، وقُبالتُ الْعدو ٦. ره، َأحسن ِمن الْحب الَِّذي تُخِْفيِهالتَّوِبيخُ الَِّذي تُظِْه٥طَِريِق الِْغيرِة؟ 
اِإلنْسان الشَّاِرد عن وطَِنِه، كَالْعصفُوِر الشَّاِرِد عن ٨. الشَّبعان يدوس الْعسَل، والْجاِئع يِجد الْمر حلْوا٧. خَاِئنَةٌ

ِة٩. شِِّهعخِْلصِتِه الْماِحِب ِفي نَِصيحةُ الصالوحو ،اِن الْقَلْبحفَري خُورالْبو ال ١٠. الِْعطْرو ِديقَكص كال تَتْر
خَي الْقَِريب ارشَاِكُل، الْجالْم ا تَِحلُّ ِبكِد مرجِبم ِلكاِر َأهِإلَى د بال تَذْهو ،ِديقَ َأِبيكِعيِدصاَألِخ الْب ِمن ر.  

الْعاِقُل يرى الْخَطَر فَيحتَِجب عِن اَألنْظَاِر، ١٢. كُن حِكيما يا ابِني وفَرح قَلِْبي، فََأرد علَى من يهزُأ ِبي١١
واِقبِني الْعجيِرِه ويِفي س تَِمرسغَفَُّل يالْمِل ١٣. وجالر اءخُذْ ِرد ال ِمندُئوال بسم هتَِبرا، اعغَِريب ِمنض َألنَّه

الزوجةُ ١٥. ِإن كُنْتَ تُوِقظُ جارك ِفي الصباِح الْباِكِر ِبتَِحيٍة عاِليٍة، تُعتَبر لَعنَةً ال بركَة١٤ً. الشَخِْص اآلخَِر
من يضِبطُها كَمن يضِبطُ الْريح َأو يقِْبض ِبيِدِه علَى ١٦. عِة ِفي يوٍم ممِطٍرالنَِّكدةُ كَنَقِْر قَطَراِت الْماِء الْمتَتَاِب

من يحِمي ِتينَةً يْأكُُل ثَمرها، ومن يحاِفظُ علَى ١٨. الْحِديد يصِقُل الْحِديد، واَإلنْسان يصِقُل صاِحبه١٧. زيٍت
الْهاِويةُ والْهالك ال ٢٠. كَما َأن الْماء يعِكس صورةَ الْوجِه، كَذَِلك الْقَلْب يعِكس اِإلنْسان نَفْسه١٩. رمسيِدِه يكْ

ِإن ٢٢.  والْمِديح يمتَِحن اِإلنْسانالْبوتَقَةُ ِلتَنِْقيِة الِْفضِة، والْكُور ِلتَنِْقيِة الذَّهِب،٢١. يشْبعاِن، وكَذَِلك عينَا اِإلنْساِن
لُههج فَاِرقُهٍن، ال ياوقٍّ في هداِهَل ِبمقَقْتَ الْج٢٣. داِنكِبقُطْع تَماهو ،اِل غَنَِمكِرفَِة حعِفي م تَِهد٢٤. اج َألن
ينْتَِهي التِّبن، ويطْلَع الْحِشيشُ الْجِديد، ويجمع ٢٥. لِّ اَألجياِلالِْغنَى ال يدوم ِإلَى اَألبِد، وال التَّاج يبقَى ِإلَى كُ

ويكُون ِعنْدك ِمن لَبِن الْماِعِز ما ٢٧فَتَمدك الْحمالن ِبالْمالِبِس، والِْجداء ِبثَمِن حقٍْل، ٢٦الْعشْب ِمن الِْجباِل، 
و ،ا لَكامكِْفي طَعياِريكوِعيشَةً ِلجمو ،اِلكقُوتًا ِلِعي.  

 



٢٨ 

ِبسبِب معِصيِة الِْبالِد يكْثُر حكَّامها، وتَثْبتُ ِبمن ِعنْده ٢. الشِّرير يهرب ِبال مطَاِرٍد، والصاِلح يثْبتُ كَاَألسِد١
من يهِمُل الشَِّريعةَ يمدح ٤.  الْفُقَراء، كَمطٍَر جاِرٍف ال يبِقي علَى طَعاٍمالْفَِقير الَِّذي يظِْلم٣. الْفَهم والْمعِرفَةُ

هخاِصما يُل ِبهمعي نمو ،يرا٥. الشِّرامتَم ونَهمفْهاَهللا ي ونطْلُبي نمَل، ودالْع ونمفْهال ي ارالَِّذي ٦. اَألشْر الْفَِقير
من يعمُل ِبالشَّريعِة هو ابن فَِهيم، ومن يصاِحب ٧. ِني الَِّذي طَِريقُه َأعوجك ِبالْكَماِل، خَير ِمن الْغَيسلُ

اهخِْجُل َأبي ِرِفيننْحشِْفقُ ٨. الْمي نا ِلمهمكَوي وا الْفَاِحِش فَهبِبالر تَهوثَر عمجي ناِءملَى الْفُقَر٩. ع فُضري نم
التُهص عمِة، ال تُسةَ الشَِّريعطَاع.  

قَد يعتَِبر الْغَِني ١١. من يِضلُّ اَألتِْقياء ِإلَى طَِريِق الشَّر، يسقُطُ ِفي حفْرِتِه، َأما الْكَاِملُون فَينَالُون نَِصيبا طَيبا١٠
ِحين ينْتَِصر الصاِلحون يفْتَِخر النَّاس، وِحين ١٢. ، لَِكن الْفَِقير الَِّذي ِعنْده فَهم يعِرفُه علَى حِقيقَِتِهنَفْسه حِكيما

خْتَِبُئ النَّاسي اراَألشْر تَِفعر١٣. يكُهتْريا وتَِرفُ ِبهعي نمو ،حنْجال ي اهخِْفي خَطَايي نممحراِن ١٤. ا يِنيًئا ِلِإلنْسه
الشِّرير الَِّذي يتَسلَّطُ علَى شَعٍب ِمسِكيٍن، هو كََأسٍد ١٥. الَِّذي يتَِّقي اَهللا داِئما، ومن يقَسي قَلْبه يقَع ِفي الْمشَاِكِل

  .فَهِم، ومن يكْره الْماَل الْحرام يطُوُل عمرهالْحاِكم الْمستَِبد عِديم ال١٦ْ. زائٍر َأو دب ثَاِئٍر
 نْجو، ومن طَِريقُه َأعوجمن يسلُك ِبالْكَماِل ي١٨. الْقَاِتُل الْمثَقَُّل ِبجِريمِتِه، يقِْفز ِإلَى ِبْئٍر ِلكَي ال يقْبض علَيِه١٧

اَألِمين ينَاُل بركَاٍت كَِثيرةً، ٢٠. رضه يشْبع طَعاما، ومن يـتْبع اَألوهام يشْبع فَقْرامن يفْلَح َأ١٩. يسقُطُ فَجَأةً
 َألجِل ال يِصح التَّحيز َألحٍد، َألن اِإلنْسان يرتَِكب اِإلساءة٢١َ. ومن يسعى ِللثَّراِء الْعاِجِل ال يفِْلتُ ِمن الِْعقَاِب

وبخْ ِإنْسانًا فَِفي النِّهايِة تَحصَل علَى ٢٣. الْبِخيُل يسعى وراء الِْغنَى، وال يعلَم َأن الْفَقْر ينْتَِظره٢٢. ِكسرِة خُبٍز
هو شَِريك من " ال خطََأ في هذَا: "و ُأمِه ويقُوُلمن يسِرقُ ِمن َأِبيِه َأ٢٤. الْمِديِح َأكْثَر ِمن صاِحِب اللِّساِن الْمتَملِِّق

خِْربا٢٥. يرنَاُل خَيلَى اِهللا يكَُّل عتَوي نمو ،اعالنِّز ِثيري اع٢٦. الطَّم لُكسي نماِهٌل، وج ولَى قَلِْبِه هتَِّكُل عي نم
ِحين يرتَِفع ٢٨. قَراء ال يفْتَِقر، ومن يغِْمض عينَيِه عن َأعواِزِهم يلْعن كَِثيرامن يعِطي الْف٢٧ُ. ِبالِْحكْمِة ينْجو

وناِلحالص ِهردزي اراَألشْر ِلكهي ِحينو ،خْتَِبُئ النَّاسي اراَألشْر.  
 

٢٩ 

ِحين يزدِهر الصاِلحون يفْرح الشَّعب، ٢. ِثيِر، يتَحطَّم فَجَأةً وال ِشفَاء لَهمن يستَِمر في ِعنَاِدِه بعد التَّوِبيِخ الْك١َ
بالشَّع ِئني ارلَّطُ اَألشْرتَسي ِحين٣. وتَهوثَر ددباِت ياِهرالْع اِحبصو ،اهَأب حفَرةَ يالِْحكْم ِحبي ن٤. م ِلكالْم

الشِّرير ٦. ب شَبكَةً ِلِرجلَيِهن يتَملَّقُ صاِحبه، ينْصم٥. عدِل يجعُل الِْبالد تَستَِقر، والطَّاِمع ِفي الرشْوِة يخِْربهاِبالْ
تَِهجبيغَنِّي وفَي اِلحا الصِتِه، َأمِصيعِفي فَخِّ م قَعق٧َّ. يح همهي اِلحالصهمهذَا ال يفَه يرا الشِّرالْفَِقيِر، َأم  .

٨بالْغَض طِْفُئوني اءكَمالْحِدينَِة، والِْفتْنَةَ ِفي الْم شِْعلُوني وناِخرةً ٩. الساحر ِجدغَفَّال، ال يقَاِضي مالَِّذي ي ِكيمالْح



ِحكض غَفَُّل َأوالْم غَِضب اءوالَِّذ١٠. ساءقْتُلُوا اَألتِْقيي َأن اِولُونحيو ،النَِّزيه ونهكْري مالد ِفكُونسي ين .
١١هنَفْس ِسكمي ِكيمالْحِبِه، وكُلَّ غَض ظِْهراِهُل يالْج.  
الْفَِقير والظَّاِلم ِفي َأن اَهللا َأعطَاهما ِنعمةَ يـتَشَابه ١٣. ِإن َأصغَى الْحاِكم ِللْكَِذِب، يصِبح كُلُّ خُداِمِه َأشْرارا١٢

عصا التَّْأِديِب تَمنَح ِحكْمةً، والْولَد الْمتْروك ١٥. الْمِلك الَِّذي يحكُم ِللْفُقَراِء ِبالْحقِّ، يثْبتُ عرشُه داِئما١٤. النَّظَِر
هخِْجُل َأمي اهولَى هِح١٦. عمقُوطَهس وناِلحى الصري لَِكناِصي، وعالْم تَكْثُر اراَألشْر ِهردزي ١٧. ين نَكِب ابَأد

 .حيثُ ال كَِلمةٌ ِمن ِعنِْد اِهللا يجمح الشَّعب، وهِنيًئا ِلمن يعمُل ِبالشَِّريعِة١٨. فَيِريحك، ويمَأل نَفْسك ِبالسروِر
١٩تَِجيبسال ي فَِهم لَوتَّى وح ِد، َألنَّهبِلتَْأِديِب الْع نْفَعالْكَالِم ال ي درجِفي كَالِمِه؟ ٢٠. م عرتَسا ياِحدتَ وَأيْل ره

من صدره ٢٢. د علَيكِ في ِكبِرِهدلِّْل عبدك ِفي ِصغَِرِه، يتَمر٢١. يوجد َأمٌل ِفي الْجاِهِل َأكْثَر ِمن هذَا الشَّخِْص
ِكبِرياء اِإلنْساِن تُنِْزُل ِمن قَدِرِه، والْمتَواِضع ٢٣. ضيقٌ يِثير النِّزاع، ومن يغْضب ِبسهولٍَة كَِثير الْمعاِصي

الْخَوفُ ِمن الْبشَِر هو ٢٥. قِْسم َأن يشْهد، وال يِقر ِبما حدثَشَِريك الساِرِق عدو نَفِْسِه، ي٢٤. الروِح ينَاُل كَرامةً
نْأملَى اِهللا يكَُّل عتَوي نمو ،وبنْصنِْصفُ ٢٦. فَخٌّ مالَِّذي ي ونَا هبر اِكِم، لَِكنالْح علَةً مقَابم ونطْلُبي ونكَِثير

٢٧. النَّاس اِلحالصالتَِّقي هكْري يرالشِّرو ،الظَّاِلم هكْري.  
  

 كالم أجور

٣٠ 

َأنَا َأغْبى النَّاِس، وال َأفْهم كَباِقي ٢: قَاَل هذَا الرجُل إليِثيِئيَل، إليِثيِئيَل وُأكَّاَل. هذَا كَالم َأجور بِن ياقَةَ ِمن مسا١
من صِعد ِإلَى السماِء ونَزَل؟ ومن جمع الريح في ٤. الِْحكْمةَ، وال َأمِلك معِرفَةَ الْقُدوِسولَم َأتَعلَِّم ٣. الْبشَِر

 ِني ِإنِنِه؟ َأخِْبراب ما اسمو هما اسِض؟ ماِء اَألرَأنْح ِميعتَ جثَب نٍب؟ مِفي ثَو اهالِْمي رص نِه؟ مفْنَتَيكُنْتَ ح
ال تَِزد علَى كَالِم اِهللا، ِلَئال يوبخَك ويبين َأنَّك ٦. وهو يحِمي الَِّذين يلْجُأون ِإلَيِه. كُلُّ كَِلمٍة ِمن اِهللا نَِقية٥ٌ! تَعِرفُ
كَذَّاب.  

َأبِعد عنِّي الْباِطَل والِْكذْب، ال تُعِطِني فَقْرا وال ٨: ن َأموتََأمريِن طَلَبتُ ِمنْك يا رب، فَال تَحِرمِني ِمنْهما قَبَل َأ٧
َأو َأفْتَِقر وَأسِرقَ وَأجِلب الْعار " من هو اُهللا؟:"ِلَئال َأشْبع وَأكْفُر وَأقُوَل٩. ارِزقِْني ما يكِْفيِني ِمن الطَّعاِم. ِغنًى

  .علَى اسِم ِإلَِهي
يوجد من ١٢. يوجد من يِسب َأباه وال يباِرك ُأمه١١. ال تَشْك عبدا ِإلَى سيِدِه، ِلَئال يلْعنَك وتُعاِني الْمشَاِكَل١٠

يوجد من ١٤. رةٌ، ونَظَراتُه متَعاِليةٌيوجد من عينُه متَكَب١٣. يعتَِبر نَفْسه طَاِهرا، مع َأنَّه لَم يغْتَِسْل ِمن وسِخِه
  . َأسنَانُه سيوفٌ وَأنْيابه سكَاِكين، ِليفْتَِرس الْمساِكين ِفي اَألرِض، والْفُقَراء ِمن بيِن النَّاِس



الْقَبر ١٦:  ال تَشْبع، بْل َأربعةٌ ال تَكْتَِفيثَةُ َأشْياءثَال! سمه هاِتالطَّماع لَه ِابناِن، واِحد ِاسمه هاِت، واآلخَر ِا١٥
ِإن كُنْتَ تَسخَر ِمن َأِبيك، وتَرفُض َأن تُِطيع ُأمك، تَقْلَع ١٧. والرِحم الْعِقيم وَأرض ال تَرتَِوي ونَار ال تَكْتَِفي

  .ا الْجواِرحلُهمواِدي عينَيك، وتَْأكُِغربان الْ
١٨اءاثَالثَةُ َأشْيهمةٌ ال َأفْهعبْل َأرا، بِركَهُأد َأن ِمن بجلَى ١٩:  َأعِة عيطَِريقُ الْحاِء، ومِر ِفي السطَِريقُ النَّس

  .اٍةالصخِْر، وطَِريقُ السِفينَِة ِفي قَلِْب الْبحِر، وطَِريقُ الرجِل مع فَتَ
 ."لَم َأرتَِكب شَرا: "هذَا هو سلُوك الزاِنيِة، تَْأكُُل وتَمسح فَمها وتَقُوُل٢٠

عبد صار مِلكًا، ومغَفٌَّل شَِبع خُبزا، ٢٢: ثَالثَةٌ ِبسبِبها تَضطَِرب الِْبالد، بْل َأربعةٌ ال يمِكن احِتمالُها٢١
٢٣قَِبيحاوتَهديِرثَتْ سةٌ وخَاِدمتْ، وجوةٌ تَز.  
النَّمُل جماعةٌ ال قُوةَ لَها، لَِكنَّه يخِْزن ِفي الصيِف ٢٥: َأربعةٌ ِهي الصغْرى ِفي اَألرِض، ولَِكنَّها حِكيمةٌ ِجدا٢٤

هاما، لَِك٢٦. طَعةَ لهرةٌ ال قُداعمج ارالِْوبا ِفي شُقُنَّووتَهيُل بما تَعخِْره٢٧. وِق الص لَِكنَّه ،لَه ِلكال م ادرالْجو
  .والْعنْكَبوتُ تَتَعلَّقُ ِبَأيِديها ِفي قُصوِر الْملُوِك٢٨. يتَقَدم ِفي َأسراٍب منَظَّمٍة

والديك ٣١. اَألسد جبار الْوحوِش، الَِّذي ال يتَراجع َأمام َأحٍد٣٠: وقَاٍرثَالثَةٌ تَخْطُو ِبجالٍل، بْل َأربعةٌ تَتَقَدم ِب٢٩
  .الْمخْتَاُل، والتَّيس، والْمِلك علَى رْأِس جيِشِه

َألن خَض اللَّبِن ينِْتج زبدةً، ٣٣. فَِمكِإن تَصرفْتَ ِبغَباٍء وعظَّمتَ نَفْسك، َأو ِإن دبرتَ الشَّر، فَضع يدك علَى ٣٢
  .والضغْطَ علَى اَألنِْف يخِْرج دما، وِإثَارةَ الْغَضِب تُولِّد ِخصاما

  
  كالم لموئيل

٣١ 

ا ابن َأحشَاِئي، يا من جاء اسِتجابةً ماذَا َأقُوُل يا ابِني، ي٢. هذَا كَالم لَموِئيَل مِلِك مسا، الَِّذي تَعلَّمه ِمن ُأمِه١
ال يِصح ِللْملُوِك يا لَموِئيُل، ال يِصح ٤. وِكتَك علَى مهِلكَاِت الْملُال تُضيع حيلَك علَى النِّساِء، وال قُو٣ِلدعاِئي؟ 

ِلَئال يسكَروا فَينْسوا الْفَراِئض، ويحِرموا الْباِئِسين ٥. َأن يشْربوا الْمسِكرِللْملُوِك َأن يشْربوا الْخَمر، وال ِللْعظَماِء 
 قُوِقِهمح ٍة٦. ِمناررِفي م مه نِلم رالْخَمو ،اِلِكينِللْه ِكرسطُوا الْموا ٧. َأعذْكُرال يو ،مهوا فَقْرنْسيوا وكَرسفَي

شَقَاءدعا بِفيم مه.  
٨ملَه اءجال ر نقُوِق مح نعو ،ملَه نوِن الَِّذين ال عع اِفعدو ٩. تَكَلَّم ِكينانِْصِف الِْمسِل، ودِبالْع كُماحو تَكَلَّم

الْفَِقيرو.  



  الزوجة الفاضلة

زوجها يِثقُ ِفيها كُلَّ الثِّـقَِة، ومعها ال يحتَاج ِإلَى ١١. وقُ اللَّآِلَئزوجةُ الْفَاِضلَةُ، من يِجدها؟ ِقيمتُها تَفُال١٠
ِهي ١٤. تَطْلُب صوفًا وكَتَّانًا، وتَشْتَِغُل ِبيديِن راِضيتَيِن١٣. طُوَل عمِرها تَْأِتيِه ِبالْخَيِر، ال ِبالشَّر١٢. غَِنيمٍة

تَقُوم قَبَل طُلُوِع الْفَجِر، وتُِعد طَعاما ُألسرِتها وعمال ١٥. يِة، تَجِلب طَعامها ِمن ِبالٍد بِعيدٍةكَالسفُِن التِّجاِر
.  ِبعزٍمتَشْتَِغُل ِبِهمٍة، وتَعمُل١٧. تَفْحص حقْال وتَشْتَِريِه، وِمن ِربِحها الْخَاص تَغِْرس كَرما١٦. ِلخَاِدماِتها

تَغِْزُل الصوفَ ِبَأصاِبِعها، وتَِحيك الْمالِبس ١٩. تَرى َأن ِتجارتَها راِبحةٌ، ال ينْطَِفُئ ِمصباحها ِفي اللَّيِل١٨
َأهِل بيِتها ِمن الثَّلِْج، فَكُلُّ واِحٍد الِبس ال تَخَافُ علَى ٢١. تَبسطُ كَفَّيها ِللْفَِقيِر، وتَمد يديها ِإلَى الِْمسِكين٢٠. ِبيديها
زوجها معروفٌ ِفي بوابِة الْمِدينَِة، ٢٣. تَعمُل ِلنَفِْسها َأغِْطيةً جِميلَةً، وتَلْبس الْكَتَّان النَّاِعم واُألرجواِن٢٢. ثَوبيِن

ِلباسها الِْعز والشَّرفُ، ٢٥. نَع قُمصانًا وتَِبيعها، وتُزود التُّجار ِباَألحِزمِةتَص٢٤. حيثُ يجِلس بين شُيوِخها
تُراِقب شُُؤون َأهِل بيـِتها، وال ٢٧. فَمها ينِْطقُ ِبالِْحكْمِة، وتُعلِّم اآلخَِرين الْمعروف٢٦َ. وتَضحك علَى الْغَِد

ِنساء كَِثيراتٌ قُمن ِبَأعماٍل "٢٩: يقُوم َأوالدها ويباِركُونَها، زوجها َأيضا يمدحها ويقُوُل٢٨. ن الْكَسِلتُعاِني ِم
قِْت عَأنِْت تَفَوانَِبيلٍَة، وِميعج ِهن٣٠." لَينسَأةُ الَّالْحرا الْموُل، َأمزاُل يمالْجِغشُّ وي حدتُم َأن ِجبِتي تَتَِّقي اَهللا فَي .

  .َأعطُوها مكَافََأةَ تَعِبها، وامدحوها علَنًا علَى َأعماِلها٣١
  


