
  أمثالٌ
  غاية األمثال

1 
ِلقُبوِل تأديِب املَعِرفَِة والعدِل 3. إلدراِك أقواِل الفَهِم. ِلمعِرفَِة ِحكمٍة وأدٍب2: أمثالُ سلَيمانَ بِن داود مِلِك إسرائيل1َ

حلَكيم فيزداد ِعلما، والفَهيم يكتِسب يسمعها ا5. ِلتعطي اجلُهالَ ذَكاًء، والشاب معِرفَةً وتدبرا4. واحلَق واِلاسِتقامِة
مخافَةُ الرب رأس املَعِرفَِة، أما اجلاِهلونَ فيحتِقرونَ اِحلكمةَ 7. ِلفَهِم املَثَِل واللُّغِز، أقواِل احلُكَماِء وغَواِمِضِهم6. تدبريا

بواألد.  
  احلث على اقتناء احلكمة

8أبيك يا ابين تأديب عوال ،ِامس ،كةَ أُمريعش 9 ترفُضِقكنلع وقَالئد ،ٍة لرأِسكما إكليلُ ِنعمهألن. 

10اخلُطاةُ فال ترض ِم:"إنْ قالوا11. يا ابين، إنْ متَلَّقَكللد نكممعنا لن لُمريِء باِطالً. هِف للبخت12. لن مِلعهبتِلن
تلقي قُرعتك 14. فنِجد كُلَّ ِقنيٍة فاِخرٍة، نمأل بيوتنا غَنيمة13ً اجلُب، أحياًء كاهلاويِة، وِصحاحا كاهلاِبطني يف

ألنَّ 16. ِامنع ِرجلك عن مساِلِكِهم. ياابين، ال تسلُك يف الطريِق معهم15". يكونُ لنا مجيعا كيس واِحد. وسطَنا
أما هم 18. ألنه باِطالً تنصب الشبكَةُ يف عيني كُلِّ ذي جناٍح17. دِمأرجلهم جتري إلَى الشر وتسِرع إلَى سفِك ال

ِم أنفُِسِهمنونَ لدكمفي .فونَ ألنفُِسِهمختكُلِّ مولٍَع بكَسٍب19. ي قنيِه. هكذا طُرقتم فسذُ نيأخ.  
  التحذير من رفض احلكمة

يف . تدعو يف رؤوِس األسواِق، يف مداِخِل األبواِب21. واِرِع تعطي صوتهايف الش. اِحلكمةُ تنادي يف اخلاِرِج20
إلَى متى أيها اجلُهالُ تِحبونَ اجلَهلَ، واملُستهِزئونَ يسرونَ باِلاسِتهزاِء، واحلَمقَى :"قائلَة22ًاملدينِة تبدي كالمها 

  .أُعلِّمكُم كِلمايت. ا أُفيض لكُم روحيهأنذ. ِارِجعوا ِعند توبيخي23يبِغضونَ الِعلم؟ 
فأنا 26. بل رفَضتم كُلَّ مشوريت، ومل ترضوا توبيخي25ألني دعوت فأبيتم، ومددت يدي وليس من يبايل، "24

ِتكُمليب ِعند كا أضحأيض .وِفكُمجيِء خم ِعند كعاِصفٍَة27. أمشَت وفُكُمِة، إذا  ،إذا جاَء خعوبكالز كُمتليب توأت
ةٌ وضيقِشد علَيكُم 28. جاءتجيبين فال أستدعونئٍذ يين. حينِجدونفال ي كِّرونَ إلَيب29. ي ضوا الِعلمأبغ مهألن
خافَةَ الربختاروا ميت30. ومل يشوروا مرضي ذَلوا كُلَّ توبيخي. لَميأك31ُ. ر فلذلك ،ِر طريِقِهمثَم لونَ ِمن
راِتِهممؤام عونَ ِمنشب32. ويمهبيداِل تةَ اجلُهوراح ،ملُهقتاحلَمقَى ي ا، 33. ألنَّ ارِتدادآِمن سكُنيل في ِمعا املُستأم
روِف الشخ ِمن ريحستوي."  
  الفوائد األخالقية للحكمة

2 
إنْ 3حتى تميلَ أُذنك إلَى اِحلكمِة، وتعطِّف قَلبك علَى الفَهِم، 2وخبأت وصاياي ِعندك،  يا ابين، إنْ قَِبلت كالمي1

فحينئٍذ تفهم مخافَةَ 5إنْ طَلَبتها كالِفضِة، وبحثت عنها كالكُنوِز، 4دعوت املَعِرفَةَ، ورفَعت صوتك إلَى الفَهِم، 
هو ِمجن . يذخر معونةً للمستقيمني7. ِمن فِمِه املَعِرفَةُ والفَهم. ألنَّ الرب يعطي ِحكمة6ً. اِهللالرب، وِجتد معِرفَةَ 



حينئٍذ تفهم العدلَ واحلَق واِلاسِتقامةَ، كُلَّ سبيٍل 9. ِلنصِر مساِلِك احلَق وِحفِظ طريِق أتقيائِه8للساِلكني بالكَماِل، 
  .صاِلٍح
10 ،فِسكولَذَِّت املَعِرفَةُ لن ،كةُ قَلبلَِت اِحلكمخ11إذا د ،كرنصي والفَهم ،حفَظُكقلُ يطريِق 12فالع ِمن ِلإنقاِذك

فَِرحني ال14التاِركني سبلَ اِلاسِتقامِة للسلوِك يف مساِلِك الظُّلمِة، 13الشريِر، وِمن اإلنساِن املُتكَلِِّم باألكاذيِب، 
 ،ربأكاذيِب الش ِهجنيوِء، املُبت15بفَعِل السِلِهمبوونَ يف سلتم مةٌ، وهجعوم مقُهطُر املَرأِة 16. الذين ِمن ِلإنقاِذك
ألنَّ بيتها يسوخ إلَى 18. التاِركَِة أليف ِصباها، والناسيِة عهد إلَِهها17األجنبيِة، ِمن الغريبِة املُتملِّقَِة بكَالِمها، 

حتى تسلُك يف طريِق 20. كُلُّ من دخلَ إليها ال يؤوب، وال يبلُغونَ سبلَ احلياِة19. املوِت، وسبلُها إلَى األخيلَِة
يقنيدلَ الصبوحتفَظَ س اِلحنيبقَون21َ. الصي والكاِملني ،سكُنونَ األرضي قيمني22.  فيهاألنَّ املُست ا األشرارأم

  .فينقَِرضونَ ِمن األرِض، والغاِدرونَ يستأصلونَ ِمنها
  بركات احلكمة

3 
1 وصاياي كحفَظْ قَلبيت، بل ليريعش ة2ً. يا ابين، ال تنسالماٍم، وِسين حياٍة وسطولَ أي كها تزيدِع 3. فإنال تد

كاِنكيتر ةَ واحلَقمحتقَلَّد. الرِقكنما علَى عه . ،ما علَى لوِح قَلِبكبهِن اِهللا 4اُكتةً يف أعيةً صاِلحةً وِفطنِنعم ِجدفت
  .والناِس

5ِمدال تعت وعلَى فهِمك ،بكُلِّ قَلِبك كَّلْ علَى الربو6. تلكبس مقَووهو ي ،اعِرفه ِقكيف كُلِّ طُر . 

7 يينا يف عكيمح ال تكُنفِسكن.  ،رعن الش دوابع ِق الرب8اتقاًء لِعظاِمكوس ،ِتكرأكِرِم 9. فيكونَ ِشفاًء لس
 ،كُلِّ باكوراِت غَلَِّتك وِمن ماِلك ِمن ا10الربِمسطار كعاِصرم ا، وتفيضِشبع كزائنِلئَ خمتفت. 

11 هوال تكر الرب تأديب ِقريا ابين، ال حتتهبِه12 ،توبيخ رسوكأٍب بابٍن ي ،هبديؤ الرب هِحبألنَّ الذي ي. 

13 ،نالُ الفَهمِل الذي يجةَ، وللراِحلكم ِجدى لإلنساِن الذي يها 14طوبِة، وِرحبِة الِفضِتجار ِمن ريها ختألنَّ ِتجار
 يف يميِنها طولُ أياٍم، ويف يساِرها 16.  الَّآلِلئ، وكُلُّ جواِهِرك ال تساويهاهي أمثَن ِمن15. خري ِمن الذَّهِب اخلاِلِص

ى واملَجد17. الِغنساِلِكها سالمٍم، وكُلُّ مِنع ققُها طُرغبوط18ٌ. طُرا م كسمةُ حياٍة ملُمِسكيها، واملُترجش هي .
19األرض سِة أسباِحلكم الرب . تى20. السماواِت بالفَهِمأثبدن حابالس وتقطُر ،جقَِّت اللُّجبِعلِمِه انش.  
21يكينع هِذِه ِمن حيا ابين، ال ترب . ،دبريوالت أي22احفَِظ الرِقكنةً لعوِنعم ،فِسكئٍذ 23. فيكونا حياةً لنحين

ِرجلُك ا، وال تعثُرآِمن يف طريِقك إذا اض24. تسلُككوملُذُّ نوي بل تضطَِجع ،فال ختاف عت25. طَج ى ِمنال ختش
  .ألنَّ الرب يكونُ معتمدك، ويصونُ ِرجلك ِمن أنْ تؤخذ26َ. خوٍف باِغٍت، وال ِمن خراِب األشراِر إذا جاَء

27لهأنْ تفع ِدكيكونُ يف طاقَِة ي عن أهِلِه، حني ِع اخلَريال28. ال متنا: " تقُلْ لصاِحِبكغَد كفأُعطي دوع باذه "
كِعند وجودا29. ومآِمن يكلَد وهو ساِكن ،ا علَى صاِحِبكرش ِرعٍب، إنْ مل 30. ال ختتا بدوِن سبإنسان خاِصمال ت

  .يكُن قد صنع معك شرا



لَعنةُ 33. ألنَّ املُلتوي رجس ِعند الرب، أما ِسره فِعند املُستقيمني32 ال حتِسِد الظّاِلم وال ختتر شيئًا ِمن طُرِقِه،31
يقنيدالص سكَنم باِركي هيِر، لكنريِت الشيف ب ةً 34. الربعطي ِنعمهكذا ي ،هِزئنيباملُست هِزئستي هكَما أن

واِضعنيتج35. للمِرثونَ مااحلُكَماُء يوانحِملونَ ها واحلَمقَى يد.  
  مسو احلكمة

4 
. ألني أُعطيكُم تعليما صاِلحا، فال تتركوا شريعيت2ِامسعوا أيها البنونَ تأديب األِب، واصغوا ألجِل معِرفَِة الفَهِم، 1
احفَظْ وصاياي . ليضِبطْ قَلبك كالمي": وكانَ يريين ويقولُ يل4فإني كُنت ابنا أليب، غَضا ووحيدا ِعند أُمي، 3

. أحِببها فتصونك. التتركها فتحفَظَك6. التنس وال تعِرض عن كِلماِت فمي. اقتِن الفَهم. ِاقتِن اِحلكمة5َ. فتحيا
7أسةُ هي الراِحلكم .ِن الفَهماقت ناكقتةَ، وِبكُلِّ مِن اِحلكم8. فاقتكلِّيعها. ارفَعها فتقتنإذا اعت كدجمعطي 9. تت

  ".تاج جماٍل متنحك. رأسك إكليلَ ِنعمٍة
10ياِتكِسنو ح لْ أقوايل، فتكثُريا ابين واقب عِة11. ِامساِحلكم طريق كيتِة. أرلَ اِلاسِتقامبس كيتد12. ه إذا ِسرت

فال تعثُر يتوإذا سع ،كطَواتخ ِب، ال ترِخِه13. فال تضيقباألد كسمت .كياتهو ح هفإن لْ يف 14. احفَظهال تدخ
ألنهم ال ينامونَ إنْ مل 16ِحد عنه واعبر، . ال متُر بِه. تنكَّب عنه15. سبيِل األشراِر، وال تِسر يف طريِق األثَمِة
أما سبيلُ 18. ألنهم يطعمونَ خبز الشر، ويشربونَ مخر الظُّلِم17. طوا أحدايفعلوا سوًءا، ويرتَع نومهم إنْ مل يسِق

  .ال يعلَمونَ ما يعثُرونَ بِه. أما طَريق األشراِر فكالظَّالِم19. الصديقني فكنوٍر مشِرٍق، يتزايد وينري إلَى النهاِر الكاِمِل
ألنها هي 22. ِاحفَظها يف وسِط قَلِبك. ال تربح عن عينيك21.  أِملْ أُذُنك إلَى أقوايل.يا ابين، أصِغ إلَى كالمي20

انِزع عنك 24. فوق كُلِّ حتَفٍُّظ احفَظْ قَلبك، ألنَّ ِمنه مخاِرج احلياِة23. حياةٌ للَّذين يِجدونها، ودواٌء لكُلِّ اجلَسِد
عنك ِنيالِتواَء الفَِم، وأبِعدفَتالش ا25.  اِحنرافقيمستم إلَى أماِمك كوأجفان ،اِمكإلَى قُد يناكع نظُر26. ِلت دهم

ِقككُلُّ طُر تفتثب ،ة27ً. سبيلَ ِرجِلكسرةً وال يمنال ِمتلْ ي .رعن الش ِرجلك باِعد.  
  حتذير من الزنا

5 
ألنَّ شفَتِي املَرأِة 3. ِلِحفِظ التدابِري، ولتحفَظَ شفَتاك معِرفَة2ً ،أُذُنك إلَى فهميأِملْ . يا ابين، أصِغ إلَى ِحكميت1

. لكن عاِقبتها مرةٌ كاألفسنتِني، حادةٌ كسيٍف ذي حديِن4األجنبيِة تقطُراِن عسالً، وحنكُها أنعم ِمن الزيِت، 
  .ِلئَالَّ تتأملَ طريق احلياِة، متايلَت خطَواتها وال تشعر6. خطَواتها تتمسك باهلاويِة. وِتقَدماها تنحِدراِن إلَى امل5
ِلئَالَّ 9أبِعد طريقَك عنها، وال تقرب إلَى باِب بيِتها، 8. واآلنَ أيها البنونَ امسعوا يل، وال ترتدوا عن كِلماِت فمي7

رينآلخ كهرز عطيللقاسيت كيِت غَريٍب10. ، وِسنينيف ب كوتكونَ أتعاب ،ِتكقو ِمن األجاِنب عِلئَالَّ تشب .
11 ،وِجسِمك فناِء لَحِمك ِعند ،يف أواِخِرك نوحقول12َفتفت" :وبيخذَلَ قَليب التور ،باألد ضتي أبغأن كيف !
، يف وسِط الزمرِة لوال قَليلٌ لكُنت يف كُلِّ شر14.  أُذُين إلَى معلِّميولَم أمسع لصوِت مرِشدي، ومل أِمل13ْ

  ".واجلَماعِة



15بئِرك ةً ِمنا جاريومياه ،كبج ا ِمنمياه بواِرِع16. ِاشرمياٍه يف الش إلَى اخلاِرِج، سواقي كنابيعي ال تِفض .
الظَّبيِة املَحبوبِة 19ليكُن ينبوعك مباركًا، وافرح بامرأِة شباِبك، 18. ِنب معكِلتكُن لك وحدك، وليس ألجا17

فِلم تفتن يا ابين بأجنبيٍة، وحتتِضن غَريبةً؟ 20. ليرِوك ثَدياها يف كُلِّ وقٍت، وِبمحبِتها اسكَر دائما. والوعلَِة الزهيِة
. الشرير تأخذُه آثامه وِبِحباِل خطيِتِه يمسك22. اِن أمام عينِي الرب، وهو يِزنُ كُلَّ سبِلِهألنَّ طُرق اإلنس21
23روهمِقِه يتِب، وِبفَرِط حِم األددع ِمن موتي هإن.  

  حتذير من احلماقة
6 
إذًا 3إنْ عِلقت يف كالِم فِمك، إنْ أُِخذت بكَالِم فيك، 2ٍب، يا ابين، إنْ ضِمنت صاِحبك، إنْ صفَّقت كفَّك لغري1

علَى صاِحِبك وأِلح ترام باذه ،ِد صاِحِبكيف ي إذا ِصرت كفسن جلْ هذا يا ابين، ونا، 4. فافعومن يكينعِط عال ت
  .صفوِر ِمن يِد الصياِدنج نفسك كالظَِّيب ِمن اليِد، كالع5. وال أجفانك نعاسا

وتِعد يف 8اليت ليس هلا قائد أو عريف أو متسلِّطٌ، 7. تأملْ طُرقَها وكُن حكيما. ِاذهب إلَى النملَِة أيها الكَسالن6ُ
قَليلُ نوٍم بعد 10ض ِمن نوِمك؟ إلَى متى تنام أيها الكَسالنُ؟ متى تنه9. الصيِف طَعامها، وجتمع يف احلَصاِد أُكلها

  .فيأيت فقرك كساٍع وعوزك كغاٍز11قَليلُ نعاٍس، وطَي اليديِن قَليالً للرقوِد، 
قَلِبِه  يف 14. يشري بأصاِبِعِه. يقولُ بِرجِلِه. يغِمز بعينيِه13. اَلرجلُ اللَّئيم، الرجلُ األثيم يسعى باعِوجاِج الفَِم12

يف كُلِّ حٍني. أكاذيب رالش ِرعختصوماٍت. يخ عزر15. يهتليب فاِجئُهةً تغتب وال . ألجِل ذلك نكَِسريف لَحظٍَة ي
  .شَِفاَء
ساِفكَةٌ دما بريئًا، عيونٌ متعاليةٌ، لسانٌ كاِذب، أيٍد 17: هِذِه الستةُ يبِغضها الرب، وسبعةٌ هي مكرهةُ نفِسِه16
شاِهد زوٍر يفوه باألكاذيِب، وزاِرع خصوماٍت 19قَلب ينِشئُ أفكارا رديئَةً، أرجلٌ سريعةُ اجلَرياِن إلَى السوِء، 18

  .بني إخوٍة
  حتذير من الزنا

20كةَ أُمريعش كوال تتر طها علَى قَلِب21. يا ابين، احفَظْ وصايا أبيكااُربدائم ك .قَكنا ع 22. قَلِّد بتإذا ذَه
ديك .ثُكدحفهي ت يقَظتوإذا است ،كسحتر ِب 23. إذا ِنمتوتوبيخاِت األد ،ةَ نورريعوالش ،ةَ ِمصباحصيألنَّ الو

ال تشتهين جماهلا بقَلِبك، وال تأخذك 25. يِةِلِحفِظك ِمن املَرأِة الشريرِة، ِمن ملَِق لساِن األجنب24. طَريق احلياِة
أيأخذُ 27. ألنه بسبِب امرأٍة زانيٍة يفتِقر املَرُء إلَى رغيِف خبٍز، وامرأةُ رجٍل آخر تقتِنص النفس الكَرمية .26َدِبها

هكذا من يدخلُ 29انٌ علَى اجلَمِر وال تكتوي ِرجاله؟ أو يمشي إنس28إنسانٌ نارا يف ِحضِنِه وال حتتِرق ثيابه؟ 
. ال يستِخفّونَ بالساِرِق ولَو سِرق ليشِبع نفسه وهو جوعان30ٌ. كُلُّ من يمسها ال يكونُ بريئًا. علَى امرأِة صاِحِبِه

. املُهِلك نفسه هو يفعلُه. أما الزاين بامرأٍة فعدمي العقِل32. إنْ وِجد يرد سبعةَ أضعاٍف، ويعطي كُلَّ ِقنيِة بيِتِه31
ال ينظُر 35. ألنَّ الغريةَ هي حميةُ الرجِل، فال يشِفق يف يوِم اِلانِتقاِم34. ضربا وِخزيا يِجد، وعاره ال يمحى33

  .إلَى ِفديٍة ما، وال يرضى ولَو أكثَرت الرشوةَ



  حتذير من الزانية
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1كِعند وصاياي ر2. يا ابين، احفَظْ كالمي واذخيِنكقَِة عديت كحريعفتحيا، وش طها علَى 3. احفَظْ وصاياياُرب

أصاِبِعك .بها علَى لوِح قَلِبكِة4. اكتٍة" أنِت أُخيت:"قُلْ للِحكمذا قَراب الفَهم املَرأِة 5. وادع ِمن حفَظَكِة، ِلتبياألجن
  .ِمن الغريبِة املَِلقَِة بكَالِمها

6 ،اكي تطَلَّعتبوراِء ش ييت، ِمنِة بكو ي ِمنالفَهِم، 7ألن دميا عغُالم ننيالب نيب ظتاِل، الحاجلُه نيب ا 8فرأيتعاِبر
وإذا 10. شاِء، يف مساِء اليوِم، يف حدقَِة اللَّيِل والظَّالِم يف الِع9. يف الشاِرِع ِعند زاويِتها، وصاِعدا يف طريِق بيِتها

تارةً يف 12. يف بيِتها ال تستِقر قَدماها. صخابةٌ هي وجاِمحة11ٌ. بامرأٍة استقبلَته يف زي زانيٍة، وخبيثَِة القَلِب
نٍة تكمكُلِّ زاوي واِرِع، وِعندى يف الش13. اخلاِرِج، وأُخرلَتهوقَب كَتهفأمس .له ها وقالَتوجه ت14: أوقَح" علَي

بالديباِج 16. فلذلك خرجت لِلقائك، ألطلُب وجهك حتى أِجدك15. اليوم أوفَيت نذوري. ذَبائح السالمِة
ِمصر اٍن ِمنى كتشسريري، مبو شت17. فررِفراشي مب طَّرتباِح18. ٍة وعوٍد وِقرفَعا إلَى الصدِو ورتن لُملَذَّذُ . هتن

يِت19. باحلُبلَ ليس يف البجٍة. ألنَّ الرعيديف طَريٍق ب بِدِه20. ذَهِة بيةَ الِفضرذَ صيِتِه. أخاِهلالِل يأيت إلَى ب يوم ."
21تهحيها طَوفَتلِث شِة فُنوِنها، مببكَثر تهإلَى قَيِد 22. أغو يبإلَى الذَّبِح، أو كالغ بذهوراَءها لوقِتِه، كثَوٍر ي بذَه

  .كطٍَري يسِرع إلَى الفَخ وال يدري أنه لنفِسِه. حتى يشق سهم كِبده23الِقصاِص، 
. طُرِقها، وال تشرد يف مساِلِكهاال يِملْ قَلبك إلَى 25: واآلنَ أيها األبناُء امسعوا يل وأصغوا لكَِلماِت فمي24
  .طُرق اهلاويِة بيتها، هاِبطَةٌ إلَى خدوِر املوِت27. ألنها طَرحت كثريين جرحى، وكُلُّ قَتالها أقوياُء26

  نداء احلكمة
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جباِنِب 3. الطريِق بني املَساِلِك تِقفِعند رؤوِس الشواِهِق، ِعند 2ألَعلَّ اِحلكمةَ ال تنادي؟ والفَهم أال يعطي صوته؟ 1

حرصِل األبواِب تدخم ثَغِر املدينِة، ِعند 4: األبواِب، ِعند"مين آدأُنادي، وصويت إلَى ب ها الناسأي ها احلَمقَى 5. لكُمأي
ألنَّ حنكي يلهج 7. وٍر شريفٍَة، وافِتتاح شفَتي اسِتقامةٌِامسعوا فإني أتكَلَّم بأُم6. تعلَّموا ذَكاًء، ويا جهالُ تعلَّموا فهما
الكَِذب يفَتةُ شهكردِق، وم8. بالصوال الِتواٌء.  كُلُّ كِلماِت فمي باحلَق جى 9. ليس فيها ِعوةٌ لَدكُلُّها واِضح

ألنَّ 11. ذوا تأدييب ال الِفضةَ، واملَعِرفَةَ أكثَر ِمن الذَّهِب املُختاِرخ10. الفَهيِم، ومستقيمةٌ لَدى الذين يِجدونَ املَعِرفَةَ
  .اِحلكمةَ خري ِمن الَّآلِلئ، وكُلُّ اجلَواِهِر التساويها

عظُّم وطريق الشر وفَم الِكربياَء والت. مخافَةُ الرب بغض الشر13. أنا اِحلكمةُ أسكُن الذَّكاَء، وأِجد معِرفَةَ التدابِري"12
ضت14. األكاذيِب أبغأيةُ والريل املَشور .ةُ. أنا الفَهمدال15ً. يل القُدرظَماُء عوتقضي الع ،املُلوك يب متِلك .

. كِّرونَ إلَي يِجدونينأنا أُِحب الذين يِحبونين، والذين يب17. يب تترأَّس الرؤساُء والشرفاُء، كُلُّ قُضاِة األرِض16
ثَمري خري ِمن الذَّهِب وِمن اإلبريِز، وغَلَّيت خري ِمن الِفضِة 19. ِقنيةٌ فاِخرةٌ وحظٌّ. ِعندي الِغنى والكَرامة18ُ

  .وأمألَُ خزائنهمفأورثُ مِحبي ِرزقًا 21 يف طريِق العدِل أتمشى، يف وسِط سبِل احلَق، 20. املُختارِة



. منذُ األزِل مِسحت، منذُ البدِء، منذُ أوائِل األرِض23. اَلرب قَناين أولَ طريِقِه، ِمن قَبِل أعماِلِه، منذُ الِقدِم"22
24أُبِدئت غَمر كُنةُ املياِه. إذ مل يكثري نابيعي ِت اِجلبال25ُ. إذ مل تكُنرقَبِل أنْ تقَر ِمنالِل أُبِدئتإذ 26. ، قَبلَ الت

لَما رسم . لَما ثَبت السماواِت كُنت هناك أنا27. مل يكُن قد صنع األرض بعد وال البراري وال أولَ أعفاِر املَسكونِة
لَما وضع للبحِر حده فال 29.  الغمِرلَما تشددت ينابيع. لَما أثبت السحب ِمن فوق28. دائرةً علَى وجِه الغمِر

. كُنت ِعنده صاِنعا، وكُنت كُلَّ يوٍم لَذَّته، فِرحةً دائما قُدامه30تتعدى املياه تخمه، لَما رسم أُسس األرِض، 
31مين آدِة أرِضِه، ولَذّايت مع بسكونةً يف مفِرح.  
. امسعوا التعليم وكونوا حكَماَء والترفُضوه33. فطوبى للَّذين يحفَظونَ طُرقي.  امسعوا يلفاآلنَ أيها البنونَ"32
ألنه من يِجدين يِجد 35. طوبى لإلنساِن الذي يسمع يل ساِهرا كُلَّ يوٍم ِعند مصاريعي، حاِفظًا قَوائم أبوايب34

،الرب ى ِمننالُ ِرض36 احلياةَ، ويهفسن رضي ينخِطئُ عي نوم .ونَ املوتِحبي بِغضيكُلُّ م."  
  نداء احلكمة ونداء احلماقة
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أرسلَت 3. أيضا رتبت مائدتها. مزجت مخرها. ذَبحت ذَحبها2. نحتت أعِمدتها السبعةَ. اِحلكمةُ بنت بيتها1

هلُموا كُلوا "5: والناِقص الفَهِم قالَت له". من هو جاِهلٌ فليِملْ إلَى هنا"4: ى ظُهوِر أعايل املدينِةجواريها تنادي علَ
  ".اُتركوا اجلَهاالِت فتحيوا، وسريوا يف طريِق الفَهِم6. ِمن طَعامي، واشربوا ِمن اخلمِر اليت مزجتها

وبخ . ال توبخ مستهِزئًا ِلئال يبِغضك8. يكسب عيبا ِه هوانا، ومن ينِذر ِشريرامن يوبخ مستهِزئًا يكسب لنفِس7
كِحبا فيكيمة9ً. حِحكم ا فيكونَ أوفَركيما. أعِط حِعلم زداديقًا فيِصد لِّم10. ع ،خافَةُ الربِة مدُء اِحلكمب

وِس فهمعِرفَةُ القُدِسنو حياٍة11. وم لك وتزداد كامأي يب تكثُر ه12. ألن ،فِسكلن كيمح ا فأنتكيمح إنْ كُنت
  .وإِن استهزأت فأنت وحدك تتحملُ

ِلتنادي 15 يف أعايل املدينِة، فتقعد ِعند باِب بيِتها علَى كُرسي14املَرأةُ اجلاِهلَةُ صخابةٌ حمقاُء وال تدري شيئًا، 13
مقَهطُر منيبيِل املُقَوِملْ إلَى هنا"16: عاِبري السهو جاِهلٌ فلي نم ."الفَهِم تقولُ له اِقصاملَسروقَةُ "17: والن املياه

  .وال يعلَم أنَّ األخِيلَةَ هناك، وأنَّ يف أعماِق اهلاويِة ضيوفَها18". حلوةٌ، وخبز اخلُفيِة لَذيذٌ
  ل سليمانأمثا
10 
. كُنوز الشر ال تنفَع، أما الِبر فينجي ِمن املوِت2. اَِلابن احلَكيم يسر أباه، واِلابن اجلاِهلُ حزنُ أُمِه: أمثالُ سلَيمانَ 1
من 5. ٍة يفتِقر، أما يد املُجتِهدين فتغينالعاِملُ بيٍد رخو4. اَلرب ال يجيع نفس الصديِق، ولكنه يدفَع هوى األشراِر3

بركات علَى رأِس الصديِق، أما فم األشراِر 6. يجمع يف الصيِف فهو ابن عاِقلٌ، ومن ينام يف احلَصاِد فهو ابن مخٍز
ظُلم غشاه7. فيرنخاألشراِر ي كَِة، واسمريِق للبدالص ك8. ِذكرحعصرِني يفَتالش صايا، وغَيبلُ الوقبالقَلِب ي يم .

9فرعي قَهطُر جوعي نباألماِن، وم سلُكِة يباِلاسِتقام سلُكي نِني 10. مفَتالش يبا، والغزنح ببسِني يبالع غِمزي نم
عصري.  



11 حياٍة، وفَم نبوعيِق يدالص فمظُلم غشاهكُلَّ الذُّنوب12. األشراِر ي رةُ تستبصوماٍت، واملَحخ جيهةُ تغض13. الب 
. احلُكَماُء يذخرونَ معِرفَةً، أما فم الغيب فهالك قريب14. يف شفَتِي العاِقِل توجد ِحكمةٌ، والعصا لظَهِر الناِقِص الفَهِم

حاِفظُ 17. ِربح الشريِر للخطيِة. عملُ الصديِق للحياِة16. هالك املَساكِني فقرهم. نته احلَصينةُثَروةُ الغين مدي15
. من يخفي البغضةَ فشفَتاه كاِذبتاِن، ومشيع املَذَمِة هو جاِهل18ٌ. التعليِم هو يف طريِق احلياِة، وراِفض التأديِب ضالٌّ

19يِه فعاِقلٌكَثرفَتاِبطُ شا الضٍة، أمعصيم ة20ٌ. ةُ الكَالِم ال ختلو ِمنختارةٌ ميِق ِفضداألشراِر . ِلسانُ الص قَلب
بركَةُ الرب هي تغين، 22. شفَتا الصديِق دياِن كثريين، أما األغبياُء فيموتونَ ِمن نقِص الفَهِم21. كشيٍء زهيٍد

اوال يبمعها تع ةُ فلذي فهٍم23. زيدا اِحلكمحِك، أماجلاِهِل كالض ذيلَِة ِعنديِر هو يأتيِه، 24. ِفعلُ الررالش وفخ
حمنت يقنيدةُ الصهو25. وشدبمؤ فأساس يقدا الصأم ،يررِة فال يكونُ الشعوببوِر الزكاخلَلِّ لألسناِن، 26. كَع

. مخافَةُ الرب تزيد األيام، أما ِسنو األشراِر فتقصر27. كالدخاِن للعينِني، كذلك الكَسالنُ للَّذين أرسلوهو
28بيدجاُء األشراِر فيا رأم ،حفَرم يقنيدالص ظَرنتلفاِعلي اإلِمث29. م واهلَالك ،الرب ِة طَريقلِلاسِتقام ِحصن .
فم الصديِق ينِبت اِحلكمةَ، أما لسانُ األكاذيِب 31. صديق لن يزحزح أبدا، واألشرار لن يسكُنوا األرضاَل30
قطَع32. فياألشراِر أكاذيب وفَم ،يِق تعِرفاِن املَرضيدفَتا الصش.  
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1ِغش وازينمِرضاه حيحزنُ الصوالو ،ةُ الربهكرة2ٌ.  مِحكم واِضعنيةُ 3. تأيت الِكربياُء فيأيت اهلَوانُ، ومع املُتِاسِتقام

مهخِربي الغاِدرين واعِوجاج ،ديِهم قيمنياملوِت4. املُست ي ِمنجنفي ا الِبرِط، أمخى يف يوِم السالِغن نفَع5. ال ي بر
را الشأم ،طريقَه مقَوِهالكاِمِل يرسقُطُ بشفي 6. يرذونَ بفَساِدِهما الغاِدرونَ فيؤخأم ،يِهمجني قيمنياملُست 7. بر ِعند

بيدِة ياألثَم ظَرنتوم ،هجاؤر هِلكيٍر ي8. موِت إنساٍن ِشرهكانم يرريِق، ويأيت الشالض نجو ِمني يقدبالفَِم 9. اَلص
. خبِري الصديقني تفرح املدينةُ، وِعند هالِك األشراِر هتاف10. اِفق صاِحبه، وِباملَعِرفَِة ينجو الصديقونَيخِرب املُن

11مهدتعلو املدينةُ، وِبفَِم األشراِر ت قيمنيكَِة املُستربب.  
12سكُتا ذو الفَهِم فيالفَهِم، أم هو ناِقص هصاِحب ِقر13. املُحت مكتوِح يالر واألمني ،رفشي السِة ياعي بالِوشايالس
14. األمرِة املُشريينفبكَثر ا اخلَالصأم ،عبسقُطُ الشي يثُ ال تدبري15. ح نا، ومغَريب نضمي نم رضا يررض

ئنطماأليدي م فقص بِغض16. يصحِة تعمالن ىاملَرأةُ ذاتلونَ ِغنصحاُء يةً، واألِشد17. لُ كرام حيملُ الرجاَلر
هلَحم ركَدفِسِه، والقاسي يإلَى ن حِسن18. يةَ ِغشأُجر بكسي يررٍةاَلشةَ أمانأُجر الِبر اِرع19. ، والز كَما أنَّ الِبر
رالش عيتب نم ؤولُ إلَى احلياِة كذلكقيمو الطريِق20.  فإلَى موِتِهيستم وو القَلِب، وِرضاهلتم ةُ الرب21. كَراه دي

. ِخزامةُ ذَهٍب يف ِفنطيسِة ِخرتيرٍة املَرأةُ اجلَميلَةُ العدميةُ العقِل22. ليٍد ال يتبرر الشرير، أما نسلُ الصديقني فينجو
23 ريةُ األبراِر خهوطٌ. فقطشجاُء األشراِر سخالالَّئِق 24. ر ِمن أكثَر مِسكي نا، ومأيض زدادفي قفَري نم ديوج

محتِكر اِحلنطَِة يلعنه الشعب، والبركَةُ علَى 26. النفس السخيةُ تسمن، واملُروي هو أيضا يروى25. وإنما إلَى الفَقِر
من يتِكلْ علَى ِغناه يسقُطْ، أما 28. من يطلُب اخلَري يلتِمس الرضا، ومن يطلُب الشر فالشر يأتيِه27. رأِس البائِع



ِق شجرةُ ثَمر الصدي30. من يكَدر بيته يِرِث الريح، والغيب خاِدم حلَكيِم القَلِب29. الصديقونَ فيزهونَ كالورِق
كيمفوِس حالن واخلاِطئ31ُ. حياٍة، وراِبح يررالش باحلَري ى يف األرِض، فكمجازي يقدهوذا الص!  
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1ليدفهو ب وبيخالت بِغضي ناملَعِرفَةَ، وم ِحبي أديبالت ِحبي نا 2. مأم ،ِل الربِقب ى ِمننالُ ِرضي اِلحلُ الصجر

املَرأةُ الفاِضلَةُ تاج لبعِلها، أما 4. ال يثَبت اإلنسانُ بالشر، أما أصلُ الصديقني فال يتقَلقَل3ُ. املَكاِيِد فيحكُم علَيِه
نٌ للدِم، أما فم كَالم األشراِر كُمو6. تدابري األشراِر ِغش. أفكار الصديقني عدل5ٌ. املُخزيةُ فكنخٍر يف ِعظاِمِه

يِهمجنفي قيمني7. املُستتثبفي يقنيدالص يتا بوال يكونونَ، أم األشرار نقَِلبا 8. تاإلنسانُ، أم دحمِتِه يِب ِفطنسحب
  .بزاحلَقري وله عبد خري ِمن املُتمجِد ويعِوزه اخل9ُ. املُلتوي القَلِب فيكونُ للهواِن

من يشتِغلْ حبقِلِه يشبع خبزا، أما تاِبع البطّالني فهو 11. الصديق يراعي نفس بهيمِتِه، أما مراِحم األشراِر فقاسية10ٌ
 شرك الشريِر، أما  يف معصيِة الشفَتِني13. ِاشتهى الشرير صيد األشراِر، وأصلُ الصديقني يجدي12. عدمي الفَهِم

طَريق اجلاِهِل 15. اإلنسانُ يشبع خريا ِمن ثَمِر فِمِه، ومكافأةُ يدِي اإلنساِن ترد له14. الصديق فيخرج ِمن الضيِق
كيمِة فهو حاملَشور ا ساِمعيِه، أمينيف ع قيمستيف يوِمِه16. م فعراجلاِهِل ي بغَضاهلَواِن فهو ذَكي ا ساِترأم ، .

يوجد من يهذُر ِمثلَ طَعِن السيِف، أما لسانُ 18. من يتفَوه باحلَق يظِهِر العدلَ، والشاِهد الكاِذب يظِهر ِغشا17
الِغش يف قَلِب 20. إلَى طَرفَِة العِنيشفَةُ الصدِق تثبت إلَى األبِد،، ولسانُ الكَِذِب إنما هو 19. احلُكَماِء فِشفاٌء

حم فرالِم فلها املُشريونَ بالسأم ،رفَكِّرونَ يف الشي ِلئونَ سوًءا21. الذينمتفي ا األشرارأم ،رش يقدالص صيبال ي .
22دِق فِرضاها العاِملونَ بالصفَتا كِذٍب، أمش ةُ الربكَراه.  
يد املُجتِهدين تسود، أما الرخوةُ فتكونُ حتت 24.  الذَّكي يستر املَعِرفَةَ، وقَلب اجلاِهِل ينادي باحلَمِقاَلرجل23ُ

راِر الصديق يهدي صاِحبه، أما طَريق األش26. الغم يف قَلِب الرجِل يحنيِه، والكَِلمةُ الطَّيبةُ تفَرحه25. اِجلزيِة
مِضلُّه27. فتةُ فهي اِلاجِتهادةُ اإلنساِن الكَرميا ثَروا، أميدص ةُ ال متِسكخاوحياةٌ، ويف طريِق 28. الر يف سبيِل الِبر 

سِلِكِه ال موتم.  
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ِه يأكُلُ اإلنسانُ خريا، ومرام الغاِدرين ِمن ثَمرِة فِم2. اَِلابن احلَكيم يقبلُ تأديب أبيِه، واملُستهِزئ ال يسمع انِتهارا1

3. ظُلمهفسحفَظْ ني هحفَظْ فمي نم .الكه يِه فلهفَتش رشحي ن4. م فسيَء هلا، ونهي وال شالكَسالِن تشت فسن
نتسم ِهدينخِجل5ُ. املُجتخزي ويي يرركِذٍب، والش كالم بِغضي يقد6. اَلص روالش ،حفَظُ الكاِملَ طريقَهي الِبر
ِفديةُ نفِس رجٍل ِغناه، أما الفَقري 8. يوجد من يتغانى وال شيَء ِعنده، ومن يتفاقَر وِعنده ِغنى جزيل7ٌ. يقِلب اخلاِطئَ

  .فال يسمع انِتهارا
ِغنى 11. اِخلصام إنما يصري بالِكربياِء، ومع املُتشاِورين ِحكمة10ٌ. اِر ينطَِفئُنور الصديقني يفَرح، وِسراج األشر9

زدادِدِه يبي ِقلُّ، واجلاِمعطِل يةُ حياٍة12. البرجةُ شممةُ املُتهووالش ،القَلب مِرضجاُء املُماطَلُ يى 13. الررِن ازدم



هفسن خِربِة يكافأُبالكَِلمةَ يصيالو شيخ نداِن عن أشراِك املوِت14. ، وميحياٍة للح نبوعةُ احلَكيِم يريعش .
15رفأوع الغاِدرين ا طَريقةً، أمِنعم حةُ متندةُ اجلَي16. الِفطنمقًاكُلُّ ذَكيح رنشلُ باملَعِرفَِة، واجلاِهلُ يعمي  .
17يررسولُ الشِشفاٌءاَلر األمني فريوالس ،ريف الش قَع18.  ي وبيخالِحظ التي نوم ،أديبالت رفُضي وانٌ ملَنوه فقر
مكر19. يردانُ عن الشاِل فهي احلَيةُ اجلُها كراهأم ،فسةُ احلاِصلَةُ تلُذُّ النهواَلش.  
. اَلشر يتبع اخلاِطئني، والصديقونَ يجازونَ خريا21. ورفيق اجلُهاِل يضراملُساِير احلُكَماَء يصري حكيما، 20
 يف حرِث الفُقَراِء طَعام كثري، ويوجد هاِلك ِمن 23. اَلصاِلح يوِرثُ بين البنني، وثَروةُ اخلاِطئ تذخر للصديِق22

ِم احلَقدصا24. عع عمني نمأديبالت له طلُبي هبأح نوم ،همقُِت ابني 25. ه طنا بفِسِه، أمِع نبيأكُلُ لش يقداَلص
حتاجاألشراِر في.  

14 
 يف فِم 3. حتِقرهاَلساِلك باسِتقامِتِه يتقي الرب، واملُعوج طُرقَه ي2. ِحكمةُ املَرأِة تبين بيتها، واحلَماقَةُ ِدمه بيِدها1

ماحلُكَماِء فتحفَظُه ا ِشفاهلِكربيائِه، أم ِة الثَّوِر4. اجلاِهِل قَضيبلَِّة بقوةُ الغفاِرغٌ، وكثر فاملَعلَف قَريثُ ال بح .
كمةَ وال يِجدها، واملَعِرفَةُ هينةٌ املُستهِزئ يطلُب اِحل6. اَلشاِهد األمني لن يكِذب، والشاِهد الزور يتفَوه باألكاذيِب5

. ِحكمةُ الذَّكي فهم طريِقِه، وغَباوةُ اجلُهاِل ِغش8. ِاذهب ِمن قُداِم رجٍل جاِهٍل إذ ال تشعر بشفَتي معِرفٍَة7. للفَهيِم
  .عِرف مرارةَ نفِسِه، وِبفَرِحِه ال يشاِركُه غَريبالقَلب ي10. اجلُهالُ يستهِزئونَ باإلِمث، وبني املُستقيمني ِرضى9
11زِهرت قيمنيةُ املُستيموخ ،بخراألشراِر ي يتاملوِت12. ب قها طُرتةً، وعاِقبقيمستلإلنساِن م رتظه طَريق دتوج .
ملُرتد يف القَلِب يشبع ِمن طُرِقِه، والرجلُ الصاِلح ِمما ا14. أيضا يف الضِحِك يكتئب القَلب، وعاِقبةُ الفَرِح حزن13ٌ
هطَواِتِه15. ِعندإلَى خ ِبهنتي ٍة، والذَّكيكُلَّ كِلم قدصي يبواجلاِهلُ 16. الغ ،رعن الش حيدى ويخشي احلَكيم

ِثقوي لَّفصلُ باحل17َ. يتعمِب يضالغ ريعشنأُاَلسِق، وذو املَكاِيِد يجونَ 18. موتِرثونَ احلَماقَةَ، واألذكياُء ياألغبياُء ي
أيضا ِمن قريِبِه يبغض الفَقري، ومِحبو 20. األشرار ينحنونَ أمام األخياِر، واألثَمةُ لَدى أبواِب الصديِق19. باملَعِرفَِة

  . قريبه يخِطئُ، ومن يرحم املَساكني فطوبى لهمن يحتِقر21. الغين كثريونَ
 يف كُلِّ تعٍب منفَعةٌ، وكالم الشفَتِني إنما 23. أما يِضلُّ مختِرعو الشر؟ أما الرمحةُ واحلَق فيهدياِن مختِرعي اخلَِري22

اَلشاِهد األمني منجي النفوِس، ومن يتفَوه 25. هاِل حماقَةٌتقَدم اجلُ. تاج احلُكَماِء ِغناهم24. هو إلَى الفَقِر
لجأ26ٌ. باألكاذيِب فِغشنيِه مةٌ، ويكونُ لبديدِثقَةٌ ش خافَِة الربداِن عن 27.  يف ميحياٍة للح نبوعي خافَةُ الربم
بطيُء الغضِب كثري الفَهِم، وقَصري 29.  ويف عدِم القَوِم هالك األمِري يف كثرِة الشعِب زينةُ املَِلِك،28. أشراِك املوِت

ظاِلم الفَقِري يعير خاِلقَه، ويمجده 31. حياةُ اجلَسِد هدوُء القَلِب، ونخر الِعظاِم احلَسد30. الروِح معلِّي احلَمِق
 يف قَلِب الفَهيِم تستِقر اِحلكمةُ، وما يف 33. شرِه، أما الصديق فواِثق ِعند موِتِهاَلشرير يطرد ب32. راِحم اِملسكِني

فعراِل ية34ُ. داِخِل اجلُهعوب اخلَطيالش ِة، وعارشأنَ اُألم رفَعي 35. الِبر طُهخبِد الفَِطِن، وسِرضوانُ املَِلِك علَى الع
  .يكونُ علَى املُخزي
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ِلسانُ احلُكَماِء يحسن املَعِرفَةَ، وفَم اجلُهاِل ينِبع 2. اجلَواب اللَّين يصِرف الغضب، والكَالم املوِجع يهيج السخط1َ
حياٍة، واعِوجاجه سحق هدوُء اللِّساِن شجرةُ 4. مراِقبتاِن الطّاِلحني والصاِلحني ِّ يف كُلِّ مكاٍن عينا الرب3. حماقَةً

 يف بيِت الصديِق كرتٌ عظيم، ويف دخِل 6. األمحق يستهني بتأديِب أبيِه، أما مراعي التوبيِخ فيذكَى5. يف الروِح
ر7. األشراِر كداِل فليس كذلكاجلُه ا قَلبعِرفَةً، أمم احلُكَماِء تذُر ِشفاه.  

. مكرهةُ الرب طَريق الشريِر، وتاِبع الِبر يِحبه9. رهةُ الرب، وصالةُ املُستقيمني مرضاتهذَبيحةُ األشراِر مك8
10رش لتاِرِك الطريِقتأديب  .موتوبيِخ يالت بِغض11. مالرب أمام ةُ واهلَالكاهلاوي .مين آدب قُلوب باحلَري كم !
12 هِزئاملُستهخبمو ِحبال ي .بذهزِن القَلِب 13. إلَى احلُكَماِء ال يطَِلقًا، وِبح جهلُ الوجعالفَرحانُ ي القَلب

وحالر ِحقماقَة14ً. تنسى حرعاِل ياجلُه عِرفَةً، وفَمم طلُبالفَهيِم ي 15. قَلب با طَيةٌ، أمقياِم احلَزيِن شكُلُّ أي
أكلَةٌ ِمن البقوِل حيثُ تكونُ 17. القَليلُ مع مخافَِة الرب، خري ِمن كٍرت عظيٍم مع هم16. وليمةٌ دائمةٌالقَلِب ف

. اَلرجلُ الغضوب يهيج اخلُصومةَ، وبطيُء الغضِب يسكِّن اِخلصام18. املَحبةُ، خري ِمن ثَوٍر معلوٍف ومعه بغضةٌ
اَِلابن احلَكيم يسر أباه، والرجلُ اجلاِهلُ يحتِقر 20. ق الكَسالِن كسياٍج ِمن شوٍك، وطَريق املُستقيمني منهجطَري19
ه21. أُملوكَهس مقَوا ذو الفَهِم فيلناِقِص الفَهِم، أم حاحلَماقَةُ فر.  
! ِلإلنساِن فرح جبواِب فِمِه، والكَِلمةُ يف وقِتها ما أحسنها23. املُشريين تقوممقاِصد بغِري مشورٍة تبطُلُ، وِبكَثرِة 22
24حتت ِة ِمنداِن عن اهلاوييللح ،احلياِة للفَِطِن إلَى فوق 25. طَريق خمت طِّدويو ،رينكَباملُت يتب قلَعي باَلر
املولَع بالكَسِب يكَدر بيته، والكاِره اهلَدايا 27. لشريِر، ولألطهاِر كالم حسنمكرهةُ الرب أفكار ا26. األرملَِة
عيشا28. يرورش نِبعاألشراِر ي باجلَواِب، وفَم فَكَّريِق يتدالص الةَ 29. قَلبص عسمعن األشراِر، وي عيدب باَلر

يقنيدِني30. الصينالع نورالقَلب حفَري  .الِعظام نمسي بالطَّي ر31. اخلَب نيب ِقراحلياِة تست ةُ توبيخاِمعاُألذُنُ الس
مخافَةُ الرب أدب ِحكمٍة، وقَبلَ 33. من يرفُض التأديب يرِذلُ نفسه، ومن يسمع للتوبيِخ يقتين فهما32. احلُكَماِء
الكَرامعواضِة الت.  
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. كُلُّ طُرِق اإلنساِن نقيةٌ يف عيني نفِسِه، والرب واِزنُ األرواِح2. ِلإلنساِن تدابري القَلِب، وِمن الرب جواب اللِّساِن1
3كأفكار تثَبفت أعمالك 4. ألِق علَى الربأيض يررِضِه، والشرالكُلَّ لغ عنص باَلرركُلُّ 5. ا ليوِم الش ةُ الربهكرم

إذا أرضِت الرب 7. بالرمحِة واحلَق يستر اإلمثُ، ويف مخافَِة الرب احلَيدانُ عن الشر6. يدا ليٍد ال يتبرأُ. متشاِمِخ القَلِب
هساِلمونا يأيض لَ أعداَءهعإنساٍن، ج قالقَليلُ مع ال8. طُرقِري حزيٍل بغخٍل جد ِمن ريدِل خ9. ع فَكِّراإلنساِن ي قَلب

هتطوهدي خي 10. يف طريِقِه، والربِي املَِلِك وحيفَتخونُ.  يف شال ي هيف القَضاِء فم.  
11للرب هوازينوم انُ احلَققَب .لُهمعايِري الكيِس عةُ املُلوِك12. كُلُّ مهكرمبالِبر تثَبي ألنَّ الكُرسي ،رِفعلُ الش  .
13قفَتا حرضاةُ املُلوِك شمبحقيماِت يباملُست كَلِّم14. ، واملُت لُ املوِت، واإلنسانُ احلَكيمساملَِلِك ر بغَض



عِطفُهست15. يحاِب املَطَِر املُتأخكس ِب، 16. ِر يف نوِر وجِه املَِلِك حياةٌ، وِرضاهالذَّه ِمن ريهي خ ِة كمةُ اِحلكمِقني
  .حاِفظٌ نفسه حاِفظٌ طريقَه. منهج املُستقيمني احلَيدانُ عن الشر17! وِقنيةُ الفَهِم تختار علَى الِفضِة

ع الودعاِء خري ِمن قَسِم الغنيمِة مع تواضع الروِح م19. قَبلَ الكَسِر الِكربياُء، وقَبلَ السقوِط تشامخ الروِح18
رينكَب20. املُتى لهفطوب ِكلُ علَى الربيت نا، ومريخ ِجدِة أمٍر يِجه ِمن ا، 21. الفَِطنى فهيمدعالقَلِب ي كيمح

قَلب احلَكيِم يرِشد فمه 23.  احلَمقَى حماقَةٌالِفطنةُ ينبوع حياٍة لصاِحِبها، وتأديب22. وحالوةُ الشفَتِني تزيد ِعلما
توجد طَريق تظهر لإلنساِن 25. الكَالم احلَسن شهد عسٍل، حلو للنفِس وِشفاٌء للِعظاِم24. ويزيد شفَتيِه ِعلما

الرجلُ اللَّئيم ينبش الشر، وعلَى شفَتيِه 27.  يِحثُّهنفس التِعِب تتِعب له، ألنَّ فمه26. مستقيمةً وعاِقبتها طُرق املوِت
اَلرجلُ الظّاِلم يغوي صاِحبه 29. رجلُ األكاذيِب يطِلق اخلُصومةَ، والنمام يفَرق األصِدقاَء28. كالناِر املُتِقدِة

. ض عينيِه ليفَكِّر يف األكاذيِب، ومن يعض شفَتيِه، فقد أكملَ شرامن يغم30. ويسوقُه إلَى طَريٍق غَِري صاِلحٍة
. البطيُء الغضِب خري ِمن اجلَباِر، وماِلك روِحِه خري ِممن يأخذُ مدينة32ً. شيبةٌ توجد يف طريِق الِبر: تاج جماٍل31
33الرب لقَى يف اِحلضِن، وِمنةُ تكِمهاالقُرعكُلُّ ح .  
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العبد الفَِطن يتسلَّطُ علَى اِلابِن املُخزي ويقاِسم 2. لُقمةٌ ياِبسةٌ ومعها سالمةٌ، خري ِمن بيٍت مآلٍن ذَبائح مع ِخصاٍم1

شر يصغى إلَى شفَِة اإلِمث، الفاِعلُ ال4. البوطَةُ للِفضِة، والكور للذَّهِب، وممتِحن القُلوب الرب3. اإلخوةَ املرياثَ
تاج الشيوِخ بنو البنني، وفَخر 6. الفَرحانُ ببليٍة ال يتبرأُ. املُستهِزئ بالفَقِري يعير خاِلقَه5. والكاِذب يأذَنُ لِلساِن فساٍد

مهآباؤ ننيِد7. البودفَةُ السِق شباألمح فَ. ال تليقى شباألحر ريِفكم8! ةُ الكَِذِب بالش يينيف ع كرمي رجةُ حاهلَدي
فِلحت هجيثُما تتواألصِدقاِء9. قاِبِلها، ح نيب قفَرا يأمر ركَري نةَ، ومبطلُِب املَحةً يعصيم رستي نم.  

. اَلشرير إنما يطلُب التمرد فيطلَق علَيِه رسولٌ قاٍس11.  اجلاِهِلاَِلانِتهار يؤثِّر يف احلَكيِم أكثَر ِمن ِمئَِة جلدٍة يف10
.  لن يربح الشر ِمن بيِتِهمن يجازي عن خٍري بشر13. ليصاِدِف اإلنسانَ دبةٌ ثَكولٌ وال جاِهلٌ يف حماقَِتِه12
مبرئ املُذِنب ومذَنب البريَء ِكالهما مكرهةُ 15.  تدفُق املُخاصمةُ اتركهاِابِتداُء اِخلصاِم إطالق املاِء، فقَبلَ أن14ْ
؟ 16. الربفهم ِة وليس له؟ أِلاقِتناِء اِحلكمنِد اجلاِهِل ثَم17ِلماذا يف ي ا األخيف كُلِّ وقٍت، أم ِحبي ديقاَلص

ِة يولَدد18. فللشاِقصااإلنسانُ النمانض هصاِحب نضما ويكف صِفقاِخلصاِم19.  الفَهِم ي ِحبِة ماملَعصي ِحبم .
الكَسر طلُبي هلِّي بابوِء20. املُعيف الس قَعاللِّساِن ي قَلِّبا، واملُتريخ ِجدوي القَلِب ال يجاِهالً 21. املُلت ِلدي نم
الشرير 23. القَلب الفَرحانُ يطَيب اِجلسم، والروح املُنسِحقَةُ تجفِّف العظم22.  األمحِقفلحزِنِه، وال يفرح أبو

اِلابن 25. اِحلكمةُ ِعند الفَهيِم، وعينا اجلاِهِل يف أقصى األرِض24. يأخذُ الرشوةَ ِمن اِحلضِن ليعوج طُرق القَضاِء
. أيضا تغرمي البريِء ليس حبسٍن، وكذلك ضرب الشرفاِء ألجِل اِلاسِتقامِة26. ، ومرارةٌ للَّيت ولَدتهاجلاِهلُ غَم ألبيِه

بل األمحق إذا سكَت يحسب حكيما، ومن ضم شفَتيِه 28. ذو املَعِرفَِة يبقي كالمه، وذو الفَهِم وقور الروِح27
  .فهيما
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إذا جاَء الشرير جاَء 3. اجلاِهلُ ال يسر بالفَهِم، بل بكَشِف قَلِبِه2. بكُلِّ مشورٍة يغتاظُ. لُ يطلُب شهوتهاملُعتِز1

ا، ومع اهلَواِن عارأيض ميقَة4ٌ. اِلاحِتقارع فِم اإلنساِن مياه كَِلمات .ِفقندم ر ِةاِحلكم بعيِر5. نروجِه الش فعليس ر 
فم اجلاِهِل مهلكَةٌ 7. شفَتا اجلاِهِل تداِخالِن يف اخلُصومِة، وفَمه يدعو بضرباٍت6. حسنا إلخطاِء الصديِق يف القَضاِء

تراخي يف عمِلِه هو أيضا امل9ُ. كَالم النماِم ِمثلُ لُقٍَم حلوٍة وهو يِرتلُ إلَى مخاِدِع البطِن8. له، وشفَتاه شرك لنفِسِه
  .أخو املُسِرِف

10عنمويت يقدإليِه الص ركُضي ،صنيح رجب الرب ِرِه11. ِاسموةُ، وِمثلُ سوٍر عاٍل يف تصاحلَصين هتدينم ينةُ الغثَرو .
12عواضِة التاإلنساِن، وقَبلَ الكَرام قَلب ركَب13. قَبلَ الكَسِر يتماقَةٌ مح فله ،هعسمعن أمٍر قَبلَ أنْ ي جيبي ن
حِملُها؟ 14. وعاري نةُ فماملَكسور وحا الرأم ،هضرِملُ ماإلنساِن حتت عِرفَةً، وأُذُنُ 15روحين مقتالفَهيِم ي قَلب

األولُ يف دعواه مِحق، فيأيت رفيقُه 17. ماِم العظَماِءهديةُ اإلنساِن ترحب له وديِه إلَى أ16. احلُكَماِء تطلُب ِعلما
هصفحاألقوياِء18. وي نيطِّلُ اخلُصوماِت وتفِصلُ ببةُ ت19. القُرع ماتٍة، واملُخاصصينمدينٍة ح ِمن عأمن األخ

  .كعاِرضِة قَلعٍة
. املوت واحلياةُ يف يِد اللِّساِن، وأِحباؤه يأكُلونَ ثَمره21. ِة شفَتيِه يشبعِمن ثَمِر فِم اإلنساِن يشبع بطنه، ِمن غَل20َّ
22الرب ى ِمننالُ ِرضا ويريخ ِجدةً يوجز ِجدي نٍة23. مشونخب جاِوبي ينوالغ ،الفَقري كَلَّمعاٍت يترضبت .
24هفسن خِرباألصحاِب ي األِخاملُكِثر ِمن قألز ِحبم دولكن يوج ،.  
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أيضا كونُ النفِس بال معِرفٍَة ليس حسنا، واملُستعِجلُ 2. الفَقري الساِلك بكَماِلِه خري ِمن ملتوي الشفَتِني وهو جاِهل1ٌ

الِغنى يكِثر األصحاب، والفَقري منفَِصلٌ عن 4. ق قَلبهحماقَةُ الرجِل تعوج طريقَه، وعلَى الرب يحن3. بِرجلَيِه يخِطئُ
كَثريونَ يستعِطفونَ وجه الشريِف، وكُلٌّ صاِحب لذي 6. شاِهد الزوِر ال يتبرأُ، واملُتكَلِّم باألكاذيِب ال ينجو5. قريِبِه
املُقتين اِحلكمةَ 8. من يتبع أقواالً فهي له! أصِدقاؤه يبتِعدونَ عنهكُلُّ إخوِة الفَقِري يبِغضونه، فكم باحلَري 7. العطايا

هفسن ِحبا. يريخ ِجد9. احلاِفظُ الفَهِم يهِلكباألكاذيِب ي كَلِّمأُ، واملُتربوِر ال يتالز 10. شاِهد ليقال ي معناَلت
  !عبِد أنْ يتسلَّطَ علَى الرؤساِءكم باألولَى ال يليق بال. باجلاِهِل

كَزجمرِة األسِد حنق املَِلِك، وكالطَّلِّ علَى العشِب 12. تعقُّلُ اإلنساِن يبِطئُ غَضبه، وفَخره الصفح عن معصيٍة11
هكِف ا13. ِرضوانِة كالووجالز ماتخاصةٌ علَى أبيِه، ومصيباجلاِهلُ م تاِبِعاَِلابن14 .ملُت ةُ مرياثٌ ِمنوالثَّرو يتالب

ِعنِد الرب قِّلَةُ فِمنعةُ املُتوجا الز15. اآلباِء، أمةُ جتوعراخياملُت فسباِت، والنلقي يف السلُ يِة 16. الكَسصيحاِفظُ الو
موتِقِه يهاِونُ بطُرواملُت ،هفسالف17َ. حاِفظٌ ن مرحي نجازيِهمعروِفِه يم نوع ،الرب قِرضي ألنَّ 18. قري كِب ابنأد

كفسِتِه ال حتِملْ نجاًء، ولكن علَى إمات19. فيِه رعيدت عدفب هيتجإذا ن كةً، ألنقوبحِملُ عِب يضالغ ديداَلش .
 يف قَلِب اإلنساِن أفكار كثريةٌ، لكن مشورةُ 21. ما يف آِخرِتكِامسِع املَشورةَ واقبِل التأديب، لكَي تكونَ حكي20

تهي تثب الكَذوب22. الرب ِمن ريخ والفَقري ،عروفَهةُ اإلنساِن مزين.  



. إلَى فِمِه اليردهاالكَسالنُ يخفي يده يف الصحفَِة، وأيضا 24. يبيت شبعانَ اليتعهده شر. مخافَةُ الرب للحياِة23
املُخرب أباه والطّاِرد أُمه هو ابن مخٍز 26. ِاضِرِب املُستهِزئ فيتذَكَّى األمحق، ووبخ فهيما فيفهم معِرفَة25ً

ئيم يستهِزئ باحلَق، وفَم اَلشاِهد الل28َّ. كُف ياابين عن اسِتماِع التعليِم للضاللَِة عن كالِم املَعِرفَِة27. ومخِجلٌ
  .الِقصاص معد للمستهِزئني، والضرب لظَهِر اجلُهاِل29. األشراِر يبلَع اإلمثَ
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خِطئُ الذي يغيظُه ي. رعب املَِلِك كزجمرِة األسِد2. املُسِكر عجاج، ومن يترنحِ ما فليس حبكيٍم. اخلمر مستهِزئَة1ٌ

الكَسالنُ ال يحرثُ بسبِب الشتاِء، فيستعطي 4. مجد الرجِل أنْ يبتِعد عن اِخلصاِم، وكُلُّ أمحق يناِزع3. إلَى نفِسِه
نَ كُلُّ واِحٍد أكثَر الناِس ينادو6. املَشورةُ يف قَلِب الرجِل مياه عميقَةٌ، وذو الِفطنِة يستقيها5. يف احلَصاِد وال يعطَى

املَِلك اجلاِلس علَى كُرسي 8. طوبى لبنيِه بعده. اَلصديق يسلُك بكَماِلِه7بصالِحِه، أما الرجلُ األمني فمن يِجده؟ 
ريِنِه كُلَّ شي بعذَريقول9ُ. القَضاِء ي نيت:"مطيخ ِمن رتقَليب، تطَه كَّيتي ز؟"إن  

10الرب ةٌ ِعندهكرما مِمكيالٌ فِمكيالٌ، ِكاله ،فِمعيار 11. ِمعيار قين لُهمبأفعاِلِه، هل ع فعرا يأيض لَدالو
عينيك افتح . ال تِحب النوم ِلئال تفتِقر13. اُألذُنُ الساِمعةُ والعني الباِصرةُ، الرب صنعهما ِكلتيِهما12ومستقيم؟ 
يوجد ذَهب وكثرةُ َآلِلئَ، أما ِشفاه 15! يقولُ املُشتري، وإذا ذَهب فحينئٍذ يفتِخر!" رديٌء، رديٌء"14. تشبع خبزا

ثَمني تاع16. املَعِرفَِة فمِمنه ِهنا، وألجِل األجاِنِب ارتغَريب ِمنض هألن هذْ ثَوبالكَِذِب ل17َ. خ بزذيذٌ لإلنساِن، خ
اَلساعي بالِوشايِة يفشي السر، 19. املَقاِصد تثَبت باملَشورِة، وِبالتدابِري اعملْ حربا18. وِمن بعد يمتِلئُ فمه حصى
  .الِممن سب أباه أو أُمه ينطَِفئُ ِسراجه يف حدقَِة الظ20َّ. فال تخاِلِط املُفَتح شفَتيِه

21كبارفال ت هتا آِخرِلِه، أمٍل يف أوجعلٍك مم با:"ال تقُل22ْ. رري أُجازي شإن ."كلِّصخفي ِظِر الرب23. انت ِمعيار
فكيف يفهم طريقَه؟ ِمن الرب خطَوات الرجِل، أما اإلنسانُ 24. فِمعيار مكرهةُ الرب، وموازين الِغش غَري صاِلحٍة

املَِلك احلَكيم يشتت األشرار، ويرد علَيِهِم 26! ، وبعد النذِر أنْ يسألَ"مقَدس:"هو شرك لإلنساِن أنْ يلغو قائال25ً
جورطِن27. النخاِدِع البكُلَّ م شفَتي ،الرب اإلنساِن ِسراج فسةُ واحل28َ. نمحالر دسني هوكُرسي ،حفَظاِن املَِلكي ق
حبر جرٍح منقِّيةٌ للشريِر، وضربات باِلغةٌ مخاِدع 30. فخر الشباِن قوتهم، وبهاُء الشيوِخ الشيب29. بالرمحِة
  .البطِن
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كُلُّ طُرِق اإلنساِن مستقيمةٌ يف عينيِه، والرب واِزنُ 2.  يميلُهقَلب املَِلِك يف يِد الرب كجداِوِل مياٍه، حيثُما شاَء1

. طُموح العينِني وانِتفاخ القَلِب، نور األشراِر خطية4ٌ. ِفعلُ العدِل واحلَق أفضلُ ِعند الرب ِمن الذَّبيحِة3. القُلوب
جمع الكُنوِز بِلساٍن كاِذٍب، هو بخار مطرود 6. وٍل إنما هو للعوِزأفكار املُجتِهِد إنما هي للِخصِب، وكُلُّ عج5

طَريق رجٍل موزوٍر هي ملتويةٌ، أما الزكي 8. ِاغِتصاب األشراِر يجرفُهم، ألنهم أبوا إجراَء العدِل7. لطاِليب املوِت



قيمستم لُهم9. فعِة السى يف زاويكنِرٍكاَلسشتيٍت مٍة وبخاِصمِمِن امرأٍة م ري10. طِح، خرهي الشيِر تشترالش فسن .
  .مبعاقَبِة املُستهِزئ يصري األمحق حكيما، واحلَكيم باإلرشاِد يقبلُ معِرفَة11ً. قريبه ال يِجد ِنعمةً يف عينيِه

من يسد أُذُنيِه عن صراِخ اِملسكِني، فهو أيضا يصرخ وال 13. ويقِلب األشرار يف الشرالبار يتأملُ بيت الشريِر 12
جابست14. يديدطَ الشخةُ يف اِحلضِن تفثأُ السشووالر ،بضةُ يف اخلَفاِء تفثأُ الغ15. اهلَدي حفر إجراُء احلَق

مِحب الفَرِح 17. اَلرجلُ الضالُّ عن طريِق املَعِرفَِة يسكُن بني جماعِة األخيلَِة16. إلِمثللصديِق، واهلَالك لفاِعلي ا
عِوزغين. إنسانٌ مستهِن ال ياخلمِر والد ِحب18. مالغاِدر قيمنيكانَ املُستيِق، ومدةُ الصِفدي يررى يف 19. اَلشكناَلس
. كَرتٌ مشتهى وزيت يف بيِت احلَكيِم، أما الرجلُ اجلاِهلُ فيتِلفُه20.  خري ِمِن امرأٍة مخاِصمٍة حِردٍةأرٍض بريٍة

. احلَكيم يتسور مدينةَ اجلَباِبرِة، ويسِقطُ قوةَ معتمِدها22. اَلتاِبع العدلَ والرمحةَ يِجد حياةً، حظا وكرامة21ً
23هفسيقاِت نالض حفَظُ ِمني ،هولسان هحفَظُ فمي ن24. م هامس ركَباملُت ِفخاملُنت"هِزئستضاِن الِكربياِء"معاِملٌ بفَي ، .
. يعطي واليمِسكاليوم كُلَّه يشتهي شهوةً، أما الصديق ف26. شهوةُ الكَسالِن تقتلُه، ألنَّ يديِه تأبياِن الشغل25َ
27ها بِغشمقَدي حني باحلَري ةٌ، فكمهكريِر مرةُ الش28! ذَبيحكَلَّميت قللح اِمعلُ السجوالر ،هِلكوِر يالز شاِهد .
29قَهطُر تثَبفي قيما املُستأم ،هوجه يوِقح يررةٌ و30. اَلشةٌ وال ِفطنِحكم لَيسالرب جاهةٌ تشور31. ال م سالفَر

الرب ةُ فِمنصرا النليوِم احلَرِب، أم دعم.  
 
22 
الغين والفَقري يتالقَياِن، صاِنعهما 2. اَلصيت أفضلُ ِمن الِغنى العظيِم، والنعمةُ الصاِلحةُ أفضلُ ِمن الِفضِة والذَّهِب1

عاقَبون3َ. ِكلَيِهما الربرونَ فيعبى، واحلَمقَى يوارتفي رالش بِصري ى 4. اَلذَّكيهو ِغن خافَِة الربِع ومواضالت ثَواب
رب الولَد يف طريِقِه، فمتى شاخ 6. من يحفَظْ نفسه يبتِعد عنها. شوك وفُخوخ يف طريِق املُلتوي5. وكرامةٌ وحياةٌ

الزاِرع إمثًا يحصد بليةً، وعصا سخِطِه 8. الغين يتسلَّطُ علَى الفَقِري، واملُقتِرض عبد للمقِرِض7.  يحيد عنهأيضا ال
  .اَلصاِلح العِني هو يــبارك، ألنه يعطي ِمن خبِزِه للفَقِري9. تفنى
شفَتيِه يكونُ املَِلك  من أحب طَهارةَ القَلِب، فلِنعمِة11. لَ النزاع واِخلزيأُطرِد املُستهِزئ فيخرج اِخلصام، ويبط10ُ

ديقَه12. صالغاِدرين كالم قِلبحتفَظاِن املَعِرفَةَ، وهو ي ينا الربلُ يف :"قالَ الكَسالن13ُ. عيف اخلاِرِج، فأُقت داألس
عصا . بقَلِب الولَِد اجلَهالَةُ مرتِبطَة15ٌ. ممقوت الرب يسقُطُ فيها. ةٌ عميقَةٌفم األجنبياِت هو14!". الشواِرِع

ها عنهبِعدأديِب تِز16. التوما للعما هإن ،ينعطي الغوم ،ا ملا لهالفَقِري تكثري ظاِلم. 

  كالم احلكماء
ألنه حسن إنْ حِفظتها يف جوِفك، إنْ تتثَبت مجيعا 18بك إلَى معِرفَيت، أِملْ أُذنك وامسع كالم احلُكَماِء، ووجه قَل17

يكفَت19. علَى شاليوم أنت كفترع ،علَى الرب كالُكٍة 20. ليكونَ اترِة مؤامِجه ريفَةً ِمنا شأُمور لك بأكت ألَم
  .حلَق، لترد جواب احلَق للَّذين أرسلوكُألعلِّمك ِقسطَ كالِم ا21ومعِرفٍَة؟ 



. ألنَّ الرب يقيم دعواهم، ويسلُب ساِليب أنفُِسِهم23ال تسلُِب الفَقري لكَوِنِه فقريا، وال تسحِق اِملسكني يف الباِب، 22
ال تكُن 26. قَه، وتأخذَ شركًا إلَى نفِسكِلئَالَّ تألَف طُر25التستصِحب غَضوبا، ومع رجٍل ساِخٍط التجيْء، 24

ال تنقُِل 28إنْ مل يكُن لك ما تفي، فلماذا يأخذُ ِفراشك ِمن حتِتك؟ 27. ِمن صاِفقي الكَف، وال ِمن ضاِمين الديوِن
كآباؤ هعالذي وض القَدمي خم29. التِلِه؟ أمامما يف عِهدجتالً مجر أرأيتِقفعاِع.  املُلوِك يالر أمام ِقفالي!  

 
23 
ال تشتِه 3. وضع ِسكِّينا حلَنجرِتك إنْ كُنت شِرها2مع متسلٍِّط، فتأملْ ما هو أمامك تأمالً،  إذا جلَست تأكُل1ُ

أكاذيب بزها خألن ها4. أطاِيبغَني تصري لكَي بال تتع .عن ِفطن كُف5. ِتك هوليس هو؟ ألن هحون يكينع رطَيلْ ته
عصنما يةً إنفِسِه أجِنحالسماِء. لن حون طريسِر يكالن. 

6 ،هِه أطاِيبٍة، وال تشتيرٍني ِشرذي ع بزفِسِه هكذا هو7ال تأكُلْ خيف ن رعكما ش هألن .يقولُ لك" :بكُلْ واشر "
هوقَلبة8َ.  ليس معكاحلُلو كِلماِتك رأُها، وختسها تتقَيةُ اليت أكَلتةَ 9. اللُّقمِحكم ِقرحتي هألن جاِهٍل ال تتكَلَّم ييف أُذُن 

قولَ األيتاِم، 10. كالِمكلْ حوال تدخ ،القَدمي مخ11التنقُِل التقَوي مهعلَ. ألنَّ ولي معواهد قيمهو ييك.  
ال متنِع التأديب عن الولَِد، ألنك إنْ ضربته بعصا 13 .وجه قَلبك إلَى األدِب، وأُذُنيك إلَى كِلماِت املَعِرفَِة12

موتِة14. الياهلاوي ِمن هفسنِقذُ نا فتصبع أنت هضِربقَليب أن15. ت حفرا يكيمح كا، يا ابين، إنْ كانَ قَلبا أيض
ال يحِسدنَّ قَلبك اخلاِطئني، بل كُن يف مخافَِة الرب اليوم 17 .وتبتِهج ِكليتاي إذا تكَلَّمت شفَتاك باملُستقيماِت16
18. كُلَّهخيبالي كجاؤثَواٍب، ور ِمن دال ب ه19. ألنكقَلب ا، وأرِشدكيمح يا ابين، وكُن أنت عيف الطريِقِامس  .
20 ،مهأجساد املُتِلفني نيييب اخلمِر، بِشر نيب 21التكُنقكسو اِخلري ومِقراِن، والنفتي واملُسِرف كِّريألنَّ الس.  
22تإذا شاخ كأُم ِقروال حتت ،كالذي ولَد ألبيك عةَ واأل23. ِامسواِحلكم ،وال تِبعه ِن احلَقِاقتوالفَهم بأبو 24. د

يا ابين أعِطين 26. يفرح أبوك وأُمك، وتبتِهج اليت ولَدتك25. الصديِق يبتِهج ابِتهاجا، ومن ولَد حكيما يسر بِه
 تكمن وتزيد هي أيضا كِلص28. ةٌألنَّ الزانيةَ هوةٌ عميقَةٌ، واألجنبيةُ حفرةٌ ضيق27َ. قَلبك، ولتالِحظْ عيناك طُرقي

  .الغاِدرين بني الناِس
ِللَّذين 30ِلمِن الويلُ؟ ملَِن الشقاوةُ؟ ملَِن املُخاصمات؟ ملَِن الكَرب؟ ملَِن اجلُروح بال سبٍب؟ ملَِن ازِمهرار العينِني؟ 29

ال تنظُر إلَى اخلمِر إذا امحرت حني تظِهر ِحبابها يف 31. املَمزوِجيدِمنونَ اخلمر، الذين يدخلونَ يف طَلَِب الشراِب 
عيناك تنظُراِن األجنبياِت، وقَلبك ينِطق 33.  يف اآلِخِر تلسع كاحلَيِة وتلدغُ كاُألفعواِن32. الكأِس وساغَت مرقِرقَةً

ضربوين ومل :"يقول35ُ. لبحِر، أو كمضطَجعٍِ علَى رأِس ساريٍةوتكونُ كمضطَجعٍِ يف قَلِب ا34. بأُموٍر ملتويٍة
عجوأت !لكأوين ومل أعِرف لَقَد !عدها بأطلُب يِقظُ؟ أعودى أستتم."!  
 
24 
1 ،مِه أنْ تكونَ معهوال تشت ،رأهلَ الش تتكَل2َّال حتِسد مهباِلاغِتصاِب، وِشفاه جلهي مهقَِّةألنَّ قَلبباملَش م. 



3 ،تثَبوِبالفَهِم ي يتى الببنِة يٍة4باِحلكمفيسٍة ونٍة كرميكُلِّ ثَرو ِمن ِلئُ املَخاِدع5. وِباملَعِرفَِة متتيف ِعز لُ احلَكيمجاَلر ،
. اِحلكَم عاليةٌ عن األمحِق7. ص بكَثرِة املُشريينألنك بالتدابِري تعملُ حربك، واخلَال6. وذو املَعِرفَِة متشدد القوِة
. ِفكر احلَماقَِة خطيةٌ، ومكرهةُ الناِس املُستهِزئ9. املُتفَكِّر يف عمِل الشر يدعى مفِسدا8. اليفتح فمه يف الباِب

10كتقو يِق ضاقَتيف يوِم الض يتخللقَتِلأنِقِذ امل11ُ. إِن ارت إلَى املوِت، واملَمدودين نقادين .ِنعإنْ 12. ال متت
هذا:"قُلت عِرفِلِه"هوذا مل نمعلَى اإلنساِن ِمثلَ ع در؟ فيعلَمأال ي فِسكواِزنُ القُلوب؟ وحاِفظُ ن مفهأفَال ي ،.  
13يف ح لوِل حسالع وقَطر ،بطَي هالً ألنسيا ابين، كُلْ عِكك14. نفِسكِة لنعِرفَةُ اِحلكمم ها فال . كَذلكدتإذا وج

خيبال ي كجاؤثَواٍب، ور ِمن ديِق15. بدملَسكَِن الص يررها الشأي نال تكم .هبعر خِرب16. ال ت يقدألنَّ الص
ال تفرح بسقوِط عدوك، وال يبتِهج قَلبك إذا عثَر، 17. شريسقُطُ سبع مراٍت ويقوم، أما األشرار فيعثُرونَ بال

18هبغَض عنه دريِه، فيينيف ع سوَء ذلكوي ى الربرةَ، 19. ِلئَالَّ ياألشراِر وال حتِسِد األثَم ِمن رال 20ال تغ هألن
ألنَّ بليتهم تقوم 22ال تخاِلِط املُتقَلِّبني، . ياابين، اخش الرب واملَِلك21 .ِسراج األثَمِة ينطَِفئُ. يكونُ ثَواب لألشراِر

  .بغتةً، ومن يعلَم بالَءهما ِكلَيِهما
  أقوال أخرى للحكماء

. تسبه العامةُ"  ِصديقأنت:"من يقولُ للشريِر24. محاباةُ الوجوِه يف احلُكِم لَيست صاِلحةً: هِذِه أيضا للحكَماِء23
عوبالش هن25. تلعٍري تأيت علَيِهمكَةُ خرمونَ، وبنعبونَ فيديؤ ا الذينقيٍم26. أمستبكَالٍم م جاِوبي نفَتا ملُ شقَبت .

27كيتتبين ب عدب ،قِلكيف ح هيف اخلاِرِج وأِعد لكمئْ عيش28. ه ال تكُن خاِدعٍب، فهل تبال سب ا علَى قريِبكاِهد
  ".أرد علَى اإلنساِن ِمثلَ عمِلِه. كما فعلَ يب هكذا أفعلُ بِه: "التقُل29ْبشفَتيك؟ 

ج وجهه، فإذا هو قد عاله كُلَّه القَريص، وقد غَطَّى العوس31عبرت حبقِل الكَسالِن وِبكَرِم الرجِل الناِقِص الفَهِم، 30
مَدِتِه اِحجار قَليب32. وِجدار هتجوو ظَرتن ا. ثُمتعليم وقَِبلت 33: رأيت قَليلٌ، وطَي عاسن عدقَليلٌ ب ومن
  .فيأيت فقرك كعداٍء وعوزك كغاٍز34اليديِن قَليالً للرقوِد، 
  أمثال أخرى لسليمان

25 
 :يمانَ اليت نقَلها ِرجالُ حزقيا مِلِك يهوذاهِذِه أيضا أمثالُ سل1َ

. اَلسماُء للعلو، واألرض للعمِق، وقُلوب املُلوِك ال تفحص3. مجد اِهللا إخفاُء األمِر، ومجد املُلوِك فحص األمِر2
ال تتفاخر أمام 6. قُداِم املَِلِك، فيثَبت كُرسيه بالعدِلأِزِل الشرير ِمن 5. أِزِل الزغَلَ ِمن الِفضِة، فيخرج إناٌء للصائِغ4

ارتِفع إلَى هنا، ِمن أنْ تحطَّ يف حضرِة الرئيِس الذي : ألنه خري أنْ يقالَ لك7املَِلِك، وال تِقف يف مكاِن العظَماِء، 
يناكع عاِجالً إلَى اِخلصاِم، ِلئال8. رأته زال تربكقريب خزيكي يئًا يف اآلِخِر حنيلَ ش9.  تفع ،مع قريِبك عواكد أِقم

 ،غَِريك بِح بِسر10وال تكتفضيح ِرففال تنص ،اِمعالس كريعةٌ 11. ِلئَالَّ يٍة، كِلمِفض صوٍغ ِمنٍب يف مذَه ِمن فّاحت
كَبرِد الثَّلِج يف يوِم احلَصاِد، 13.  وحلي ِمن إبريٍز، املوبخ احلَكيم ُألذٍُن ساِمعٍةقُرطٌ ِمن ذَهٍب12. مقولَةٌ يف محلِّها

  .سحاب وريح بال مطٍَر، الرجلُ املُفتِخر ديِة كِذٍب14. الرسولُ األمني ملُرِسليِه، ألنه يرد نفس سادِتِه



15الر عقنِب يضطِء الغببظمالع كِسري نواللِّسانُ اللَّي ،16. ئيسأهفتتقَي ِخمِلئال تت ،كتالً؟ فكُلْ ِكفايسع دتجأو .
17كبِغضفي لَّ ِمنكمِلئال ي ،يِت قريِبكةً يف بزيزع لْ ِرجلك18. ِاجع لُ املُجيبجالر ،حاد هموس يفةٌ وسعِمقم

كَنزِع الثَّوِب يف يوِم البرِد، 20. ِسن مهتومةٌ وِرجلٌ مخلَّعةٌ، الثِّقَةُ باخلائِن يف يوِم الضيِق19. زوٍرقريبه بشهادِة 
إنْ جاع عدوك فأطِعمه خبزا، وإنْ عِطش فاسِقِه ماًء، 21.  علَى نطروٍن، من يغني أغاينَّ لقَلٍب كئيٍبكخلٍّ
22ج عجتم كفإنجازيكي ا علَى رأِسِه، والربا23. مرا ثاِلبلسان دطري املُعِبس جهوالو ،املَطَر دماِل تطرالش ريح .
مياه باِردةٌ لنفٍس عطشانٍة، اخلَبر الطَّيب 25. اَلسكنى يف زاويِة السطِح، خري ِمِن امرأٍة مخاِصمٍة يف بيٍت مشتِرٍك24
 ٍةِمنعيدأرٍض ب.  
أكلُ كثٍري ِمن العسِل ليس حبسٍن، وطَلَب الناِس مجد 27. عني مكَدرةٌ وينبوع فاِسد، الصديق املُنحين أمام الشريِر26

  .مدينةٌ منهِدمةٌ بال سوٍر، الرجلُ الذي ليس له سلطانٌ علَى روِحِه28. أنفُِسِهم ثَقيلٌ
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كالعصفوِر للفَراِر وكالسنونِة للطَّيراِن، 2. ثَّلِج يف الصيِف وكاملَطَِر يف احلَصاِد، هكذا الكَرامةُ غَري الئقٍَة باجلاِهِلكال1

سب ال تجاِوِب اجلاِهلَ ح4. اَلسوطُ للفَرِس واللِّجام للِحماِر، والعصا لظَهِر اجلُهاِل3. كذلك لَعنةٌ بال سبٍب ال تأيت
أنت ماقَِتِه ِلئال تعِدلهفِسِه5. حن يينا يف عكيمماقَِتِه ِلئال يكونَ حح بس6. جاِوِب اجلاِهلَ ح بشرجلَِني، يالر قطَعي

ِة ِحجارٍة كرميٍة كصر8. ساقا األعرِج متدلِدلَتاِن، وكذا املَثَلُ يف فِم اجلُهاِل7. ظُلما، من يرِسلُ كالما عن يِد جاِهٍل
راٍم يطعن الكُلَّ، 10. شوك مرتِفع بيِد سكراٍن، ِمثلُ املَثَِل يف فِم اجلُهاِل9. يف رمجٍة، هكذا املُعطي كرامةً للجاِهِل

املُحتالني ستأِجراجلاِهلَ أو ي ستأِجري ن11. هكذا مإلَى قَيئِه، هكذا اجلاِهلُ ي الكَلب عودكَما يهماقَتح عيد .
  .أرأيت رجالً حكيما يف عيني نفِسِه؟ الرجاُء باجلاِهِل أكثَر ِمن الرجاِء بِه12
. الباب يدور علَى صائِرِه، والكَسالنُ علَى ِفراِشِه14!". األسد يف الطريِق، الشبلُ يف الشواِرِع:"قالَ الكَسالن13ُ
15 هدخفي يها إلَى فِمِهالكَسالنُ يدرعلَيِه أنْ ي قشحفَِة، وي16. يف الص فِسِه ِمنن يينةً يف عِحكم الكَسالنُ أوفَر

ِمثلُ املَجنوِن الذي 18. كَممِسٍك أُذُني كلٍب، هكذا من يعبر ويتعرض ملُشاجرٍة ال تعنيِه17. السبعِة املُجيبني بعقٍل
بعدِم احلَطَِب تنطَِفئُ النار، 20!". ألَم ألعب أنا:"هكذا الرجلُ اخلاِدع قريبه ويقول19ُهاما وموتا، يرمي نارا وِس

هدأُ اِخلصامي امميثُ ال نزاِع21. وحهييِج النلت لُ املُخاِصمجاِر، هكذا الرللن طَبمِر وحللج اِم 22. فحممالن كَالم
  .ٍم حلوٍة فيِرتلُ إلَى مخاِدِع البطِنِمثلُ لُقَ

بشفَتيِه يتنكَّر املُبِغض، ويف جوِفِه يضع 24. دتاِن والقَلب الشريرِِّفضةُ زغٍَل تغشي شقفَةً، هكذا الشفَتاِن املُتوق23
من يغطِّي بغضةً مبكٍر، يكِشف خبثَه بني 26. جاساٍتإذا حسن صوته فال تأتِمنه، ألنَّ يف قَلِبِه سبع ر25. ِغشا

اَللِّسانُ الكاِذب يبِغض منسِحقيِه، 28. من يحِفر حفرةً يسقُطُ فيها، ومن يدحِرج حجرا يرِجع علَيِه27. اجلَماعِة
  .والفَم املَِلق يِعد خرابا
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احلَجر ثَقيلٌ والرملُ 3. ليمدحك الغريب ال فمك، األجنيب الشفَتاك2. نك ال تعلَم ماذا يِلده يومال تفتِخر بالغِد أل1
اَلتوبيخ 5الغضب قَساوةٌ والسخطُ جراف، ومن يِقف قُدام احلَسِد؟ 4. ثَقيلٌ، وغَضب اجلاِهِل أثقَلُ ِمنهما ِكلَيِهما

اَلنفس الشبعانةُ تدوس العسلَ، 7. أمينةٌ هي جروح املُِحب، وغاشةٌ هي قُبالت العدو6. ر خري ِمن احلُب املُستِتِرالظّاِه
رِة كُلُّ مفِس اجلائعوللنلوكاِنِه8.  حم ِمن ائهلُ التجِه، هكذا الرشع ائِه ِمنصفوِر التا9َ. ِمثلُ الع خوروالب هنلد

ال تترك صديقَك وصديق أبيك، وال تدخلْ بيت أخيك يف 10. يفَرحاِن القَلب، وحالوةُ الصديِق ِمن مشورِة النفِس
ِتكليعيِد. يوِم باألِخ الب ِمن ريخ القريب اجلار.  

11نم قَليب، فأُجيب حا وفَركيمح ةًيا ابين، كُنين كِلمريعى12.  يوارتفي رالش بِصري رونَ . الذَّكيعباألغبياُء ي
من يباِرك قريبه بصوٍت عاٍل يف الصباِح 14. خذْ ثَوبه ألنه ضِمن غَريبا، وألجِل األجاِنِب ارتِهن ِمنه13. فيعاقَبونَ

من يخبئُها يخبئُ الريح 16تتاِبع يف يوٍم ممِطٍر، واملَرأةُ املُخاِصمةُ سياِن، الوكف امل15ُ. باِكرا، يحسب له لَعنا
من يحمي تينةً يأكُلُ 18. احلَديد باحلَديِد يحدد، واإلنسانُ يحدد وجه صاِحِبِه17! ويمينه تقِبض علَى زيٍت

مكرِدِه يها، وحاِفظُ سيتراإلنساِن لإلنساِن19. ثَم قَلب جِه، كذلكللو جهال 20. كَما يف املاِء الو ةُ واهلَالكاهلاوي
إنْ دقَقت 22. البوطَةُ للِفضِة والكور للذَّهِب، كذا اإلنسانُ لفَِم ماِدِحِه21. يشبعاِن، وكذا عينا اإلنساِن ال تشبعاِن

معِرفَةً اعِرف حالَ غَنِمك، واجعلْ قَلبك إلَى قُطعاِنك، 23. ، ال تربح عنه حماقَتهدقاألمحق يف هاوٍن بني السميِذ ِمب
. فين احلَشيش وظَهر العشب واجتمع نبات اِجلباِل25. ألنَّ الِغنى ليس بدائٍم، وال التاج لدوٍر فدوٍر24
  .وِكفايةٌ ِمن لَبِن املَعِز لطَعاِمك، لقوِت بيِتك ومعيشِة فتياِتك27. دةٌاحلُمالنُ لِلباِسك، وثَمن حقٍل أعِت26
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1وال طاِرد بهري يرريقونَ فكِشبٍل ثَبيٍت ،اَلشدا الصعِرفٍَة 2. أمها، لكن بذي فهٍم ومساؤرؤ ِة أرٍض تكثُرعصيِلم

ف3ُ. تدوم ظِلمالذي ي لُ الفَقريجااَلربقي طَعامال ي جاِرف طَر4. قَراَء، هو م ،حونَ األشرارمدِة يريعتاِركو الش
مهخاِصمونِة يريعيٍء5. وحاِفظو الشمونَ كُلَّ شفهي وطاِلبو الرب ،مونَ احلَقفهال ي األشرار اس6. اَلن اِلكالس الفَقري
املُكِثر 8. احلاِفظُ الشريعةَ هو ابن فهيم، وصاِحب املُسِرفني يخِجلُ أباه7. طُّرِق وهو غَينباسِتقامِتِه، خري ِمن معوج ال

هعجمالفُقَراَء ي مرحي نِة، فلمحبا واملُراببالر ة9ٌ. مالههكرا مأيض هالتِة، فصريععن مساِع الش هلُ أُذنوحي نم.  
اَلرجلُ الغين حكيم يف 11.  املُستقيمني يف طَريٍق رديئٍَة ففي حفرِتِه يسقُطُ هو، أما الكَملَةُ فيمتِلكونَ خريامن يِضل10ُّ

هصفحي الفَهيم فِسِه، والفَقرين يين12. عفي الناسقياِم األشراِر ختت وِعند ،الفَخر ظُميقونَ عدالص 13. إذا فِرح نم
مرحكُها يا ويتر ِقري نوم ،حنجال ي خطاياه مكتسقُطُ يف 14. يفي هي قَلبا املُقَسا، أمقي دائمى لإلنساِن املُتطوب

رعٍب فقٍري15. الشعلَى ش يررلِّطُ الشساملُت ،ثائر بود زائر د16. أس الفَهِم وكثري ناِقص ئيساملَظاِلِمر . بِغضم
هامِة تطولُ أيشوالر.  

17إلَى اجلُب بهرفٍس، يِم نلُ املُثَقَّلُ بدجاَلر .دأح همِسكَنوي يف طريقَِني 18. ال يواملُلت ،خلُصبالكَماِل ي اِلكاَلس
اَلرجلُ األمني كثري البركاِت، 20. طّالني يشبع فقرااملُشتِغلُ بأرِضِه يشبع خبزا، وتاِبع الب19. يسقُطُ يف إحداهما

ذو العِني 22. محاباةُ الوجوِه لَيست صاِلحةً، فيذِنب اإلنسانُ ألجِل ِكسرِة خبٍز21. واملُستعِجلُ إلَى الِغنى ال يربأُ



. من يوبخ إنسانا يِجد أخريا ِنعمةً أكثَر ِمن املُطري باللِّساِن23. الشريرِة يعجلُ إلَى الِغنى، وال يعلَم أنَّ الفَقر يأتيِه
املُنتِفخ النفس يهيج اِخلصام، واملُتِكلُ علَى 25. فهو رفيق لرجٍل مخِرٍب" ال بأس:"الساِلب أباه أو أُمه وهو يقول24ُ

نمسي ِكلُ علَى 26. الربنجواملُتٍة هو يِحبكم اِلك27. قَلِبِه هو جاِهلٌ، والس وملَن ،حتاجال ي عطي الفَقريي نم
  .ِعند قياِم األشراِر ختتِبئُ الناس، وِبهالِكِهم يكثُر الصديقون28َ. يحِجب عنه عينيِه لَعنات كثريةٌ
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1ب ،قَهني عِخ، املُقَسبوالت وال ِشفاَءالكَثري ركَسةً ي2. غت ئني يررلَّطَ الشوإذا تس ،عبالش يقونَ فِرحدالص إذا ساد

عبماال3ً. الش ددبواين يالز فيقور ،أباه حفَرةَ ياِحلكم ِحبي نوالقاِبلُ اهلَدايا 4. م ،األرض تثَبدِل يبالع املَِلك
 يف معصيِة رجٍل ِشريٍر شرك، أما الصديق فيترنم 6. اَلرجلُ الذي يطري صاِحبه يبسطُ شبكَةً لِرجلَيِه5 .يدمرها
حفرعِرفَة7ً. ويم مفهفال ي يررا الشى الفُقَراِء، أمعود عِرفي يقدفِتنونَ امل8. الصهِزئونَ ياملُست اسا احلُكَماُء اَلندينةَ، أم

بضصِرفونَ الغة9َ. فيفال راح ِحكوإنْ ض فإنْ غَِضب ،قالً أمحجر إنْ حاكَم كيملٌ حجماِء 10. رأهلُ الد
  . أخريااجلاِهلُ يظِهر كُلَّ غَيِظِه، واحلَكيم يسكِّنه11. يبِغضونَ الكاِملَ، أما املُستقيمونَ فيسألونَ عن نفِسِه

12اِمِه أشرارداملُصغي إلَى كالِم كِذٍب كُلُّ خ القَياِن13. احلاِكمواملُريب يت ِكلَيِهما. الفَقري نأعي روني الرب .
 املُطلَق إلَى هواه العصا والتوبيخ يعطياِن ِحكمةً، والصيب15. املَِلك احلاِكم باحلَق للفُقَراِء يثَبت كُرسيه إلَى األبِد14

هخِجلُ أُم16. يمقوطَهنظُرونَ سيقونَ فيدا الصِت املَعاصي، أمكثُر األشرار 17. إذا ساد عطيوي كرحيفي كِب ابنأد
ب العبد، ألنه يفهم وال بالكَالِم ال يؤد19. بال رؤيا يجمح الشعب، أما حاِفظُ الشريعِة فطوباه18. نفسك لَذّاٍت

من فـنـق عبده ِمن حداثَِتِه، 21. أرأيت إنسانا عجوالً يف كالِمِه؟ الرجاُء باجلاِهِل أكثَر ِمن الرجاِء بِه20. يعنى
ِكربياُء اإلنساِن 23. طُ كثري املَعاصياَلرجلُ الغضوب يهيج اِخلصام، والرجلُ السخو22. ففي آِخرِتِه يصري منونا

خشيةُ اإلنساِن 25. من يقاِسم ساِرقًا يبِغض نفسه، يسمع اللَّعن وال يِقر24. تضعه، والوضيع الروِح ينالُ مجدا
رفَعي ِكلُ علَى الربكًا، واملُترش عل26ِّ. تضساملُت طلُبونَ وجهكَثريونَ يالرب اإلنساِن فِمن قا حلُ 27. ِط، أمجاَلر

  .الظّاِلم مكرهةُ الصديقني، واملُستقيم الطريِق مكرهةُ الشريِر
  كالم أجور

30 
  :وحي هذا الرجِل إلَى إيثيئيلَ، إلَى إيثيئيلَ وأُكّالَ. كَالم أجور ابِن متقيِة مسا1
من صِعد إلَى 4. ولَم أتعلَِّم اِحلكمةَ، ومل أعِرف معِرفَةَ القُدوِس3 كُلِّ إنساٍن، وليس يل فهم إنساٍن، إني أبلَد ِمن2

السماواِت ونزلَ؟ من جمع الريح يف حفنتيِه؟ من صر املياه يف ثَوٍب؟ من ثَبت مجيع أطراِف األرِض؟ ما امسه؟ وما 
  .ال تِزد علَى كِلماِتِه ِلئال يوبخك فتكَذَّب6. ترس هو للمحتمني بِه.  كُلُّ كِلمٍة ِمن اِهللا نقية5ٌِه إنْ عرفت؟ اسم ابِن

7ي قَبلَ أنْ أموتنما ععهفال متن ،ِمنك ِني سألتت8: ِاثني الباِطلَ والكَِذبنع أبِعد .ا وال ِغنعِطين فقرأطِعمين . ىال ت
  .أو ِلئال أفتِقر وأسِرق وأتِخذَ اسم إلَهي باِطالً" من هو الرب؟:"ِلئَالَّ أشبع وأكفُر وأقول9َخبز فريضيت، 



10فتأثَم كنلعِدِه ِلئال يا إلَى سيبدع 11. ال تشكهأُم باِركوال ي أباه نلع12. جيلٌ ييينيف ع فِسِه، وهو جيلٌ طاِهرن 
جيلٌ أسنانه سيوف، وأضراسه سكاكني، ألكِل 14. جيلٌ ما أرفَع عينيِه، وحواِجبه مرتِفعة13ٌ. مل يغتِسلْ ِمن قَذَِرِه

  .املَساكِني عن األرِض والفُقَراِء ِمن بِني الناِس
اهلاويةُ، والرِحم العقيم، وأرض ال تشبع 16": كفا:"ةٌ ال تقولُثَالثَةٌ ال تشبع، أربع!". هاِت، هاِت:"ِللعلوقَِة بنتاِن15

 ."كفا: "ماًء، والنار ال تقولُ

  .العني املُستهِزئَةُ بأبيها، واملُحتِقرةُ إطاعةَ أُمها، تقَورها غُربانُ الوادي، وتأكُلُها ِفراخ النسِر17
طريق نسٍر يف السماواِت، وطريق حيٍة علَى صخٍر، وطريق سفينٍة يف 19:  ال أعِرفُهاثَالثَةٌ عجيبةٌ فوقي، وأربعة18ٌ

  !".ما عِملت إمثًا:"أكَلَت ومسحت فمها وقالَت. كَذلك طَريق املَرأِة الزانيِة20. قَلِب البحِر، وطريق رجٍل بفَتاٍة
21عوأرب ،األرض ثَالثٍَة تضطَِرب حتاحِتماهلات طيعا، 22: ةٌ ال تستبزخ ِبعإذا ش قوأمح ،لكبٍد إذا مع حتت
 .تحت شنيعٍة إذا تزوجت، وأمٍة إذا ورثَت سيدتها23

. عامه يف الصيِفالنملُ طائفَةٌ غَري قَويٍة، ولكنه يِعد ط25َ: أربعةٌ هي األصغر يف األرِض، ولكنها حكيمةٌ ِجدا24
. اجلَراد ليس له مِلك، ولكنه يخرج كُلُّه ِفرقًا ِفرقًا27. الِوبار طائفَةٌ ضعيفَةٌ، ولكنها تضع بيوتها يف الصخِر26
  .العنكَبوت تمِسك بيديها، وهي يف قُصوِر املُلوِك28
األسد جبار الوحوِش، وال يرِجع ِمن قُداِم أحٍد، 30:  مشيها مستحسنثَالثَةٌ هي حسنةُ التخطِّي، وأربعة29ٌ
31مقاوالذي ال ي واملَِلك ،يساِكلَِة، والتالش ضاِمر. 

32 ،علَى فِمك كدي عفض ،رتفُِّع وإنْ تآمربالت ِمقت33إنْ ح صرا، وعبنج خِرجِن ياللَّب صرألنَّ ع خِرجاألنِف ي
  .دما، وعصر الغضِب يخِرج ِخصاما

  كالم ملوئيل امللك
31 
1هأُم اهإي تهلَّما، عسِلِك ملَموئيلَ م ذوري؟ 2:كَالمن ماذا يا ابن ِحمي؟ ثُمر ماذا يا ابن عِط 3ماذا يا ابين؟ ثُمال ت

لَيس للملوِك يا لَموئيلُ، ليس للملوِك أنْ يشربوا مخرا، وال للعظَماِء 4. لوِكحيلك للنساِء، وال طُرقَك ملُهِلكاِت املُ
ين املَذَلَِّة5. املُسِكرةَ كُلِّ بجروا حيغوي ،وا املَفروضنسبوا ويشرفِس6. ِلئَالَّ يي النا ملُرا هلاِلٍك، ومخرسِكرأعطوا م .
  . يذكُر تعبه بعديشرب وينسى فقره، وال7
 .اقِض بالعدِل وحاِم عن الفَقِري واِملسكِني. ِافتح فمك9. ِافتح فمك ألجِل األخرِس يف دعوى كُلِّ يتيٍم8

  املرأة الفاضلة
تصنع له 12. اج إلَى غَنيمٍةا يِثق قَلب زوِجها فال يحت11. َِلئQَِامرأةٌ فاِضلَةٌ من يِجدها؟ ألنَّ ثَمنها يفوق الآل10

جتِلب . هي كسفُِن التاِجِر14. تطلُب صوفًا وكتانا وتشتِغلُ بيديِن راضيتِني13. خريا ال شرا كُلَّ أياِم حياِتها
تتأملُ حقالً فتأخذُه، وِبثَمِر 16. هاوتقوم إذ اللَّيلُ بعد وتعطي أكالً ألهِل بيِتها وفَريضةً لفَتياِت15. طَعامها ِمن بعيٍد
ِسراجها ال ينطَِفئُ يف . تشعر أنَّ ِتجارتها جيدة18ٌ. تنطِّق حقَويها بالقوِة وتشدد ِذراعيها17. يديها تغِرس كرما



ال 21. تبسطُ كفَّيها للفَقِري، ومتُد يديها إلَى اِملسكِني20. تمد يديها إلَى اِملغزِل، وتمِسك كفّاها بالفَلكَِة19. اللَّيِل
. لبسها بوص وأُرجوانٌ. تعملُ لنفِسها موشياٍت22. ختشى علَى بيِتها ِمن الثَّلِج، ألنَّ كُلَّ أهِل بيِتها الِبسونَ حلَالً

تصنع قُمصانا وتبيعها، وتعِرض مناِطق علَى 24. رِضزوجها معروف يف األبواِب حني يجِلس بني مشايخِِ األ23
. تفتح فمها باِحلكمِة، ويف لساِنها سنةُ املَعروِف26. الِعز والبهاُء لباسها، وتضحك علَى الزمِن اآليت25. الكَنعاينِّ
ـُــونهايقوم أ28. تراِقب طُرق أهِل بيِتها، وال تأكُلُ خبز الكَسِل27 : زوجها أيضا فيمدحها. والدها ويطَوبـ
احلُسن ِغش واجلَمالُ باِطلٌ، أما املَرأةُ املُتقيةُ 30". بنات كثريات عِملن فضالً، أما أنِت ففُقِت علَيِهن مجيعا"29

حمدفهي ت حها أعمالُها يف31. الربمديها، ولتدِر يثَم األبواِبأعطوها ِمن .  


