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  سفر األمثال
  

  المقدمة
ينسب إلى سليمان الملك اّلذي يعتبره بنو . يتضمن هذا الكتاب مجموعة من األمثال وتعاليم عن الحكمة

  . اسرائيل الحكيم الوحيد
وتعود فصول هذا .  الشرق القديم، تنقل إلينا اختبار األجيال الغابرةآتاب األمثال واحد من آتب عديدة عرفها

  : الكتاب إلى أزمنة متنوعة، يمكننا أن نقسمها ثالثة أقسام
وتبدو الحكمة آأنها شخص . يتضمن مقدمة بشكل عرض مفسِّرًا دور الحكمة وأهميتها) ٩-١ف: (القسم األول

  ). ٣١-١٢: ٨(يتكلم، بل مشارآة هللا في عمله 
: ٢٢-١: ١٠(يتضمن أمثلة من سليمان . هو قلب الكتاب وهو اّلذي أعطاه عنوانه) ٢٩-١٠ف: (القسم الثاني

  ). ٣٤: ٢٤-١٧: ٢٢(، وأمثلة لحكماء آخرين )٢٧: ٢٩-١: ٢٥؛ ١٦
ائيل مقطعان ينقالن أقوال حكماء من خارج اسر: أربعة مقاطع مستقلة) ٣٣-٣٠ف( القسم الثالث ويحتوي

  ). ٩-١: ٣١؛ ١٤-١: ٣٠(
فتعليمه ينصب . ال يتطرق آتاب األمثال آسائر الكتب الكتابـية إلى مسائل تـتعلق بتاريخ شعب اهللا ومصيره

أما الحكمة الموجودة في . على األفراد؛ والنَّصائح اّلتي يعطيها تساعد اإلنسان ليحيا حياة سعادة وتقوى أمام اهللا
:  اليومية العملية، ويعتبر الحكيم أن اهللا سيد العالم، فيربط بـين السعادة والحياة األخالقيةالكتاب فهي نتيجة الخبرة

األشرار والحمقى وبعض األغنياء يكون نصيـبهم الفشل والتعاسة، أّما األبرار والحكماء واّلذين يحامون عن 
  . الفقير فيجازون جزاء حسنًا

ونتعلم من . اث شعب اسرائيل، بل إلى بعض تراث الشرق آلهحين نقرأ آتاب األمثال نتعّرف إلى بعض تر
إن ما اآتشفه هؤالء الحكماء في حياتهم . هؤالء الحكماء آيف نجابه الحاالت والمشكالت اّلتي تعترض آل إنسان

  . اليومية، ال يزال يجد تجاوبًا في قلوبنا عبر العصور واألجيال
  

  ١الفصل 

  غاية األمثال
   بِن داُوَد َمِلِك ِإسرائيَل، هِذِه أمثاُل ُسليماَن١
  وغايُتها أْن ُتَعرَِّفَك الِحكمَة وُحسَن الرَّأِي٢

  وُتَبيَِّن لَك الَكالَم الُمبـيَن،
  وأْن ُتَعلَِّمَك َمشوَرَة الُعقالِء٣

  والَحقَّ والَعدَل واالسِتقامَة،
  وأْن تَهَب الِفتياَن تعقًُّال٤

  . معِرفًة وتدبـيرًاوالشَّباَب 
  يسَمُعها الحكيُم فيزداُد ِعْلمًا٥

  والفهيُم فيكَتِسُب ِهدايًة
  ويَتَبيَُّن األمثاَل وِسرَّ َمعانيها٦

  وأقواَل الُحكماِء وأحاجيَُّهم،
  فرأُس المعِرفِة مخافُة الّربِّ،٧

  .  والَحمقى يحَتقروَن الِحكمَة والفْهَم

  نصائح للشباب
  بني َمشوَرَة أبـيَك إسَمْع، يا ا٨

  . وال ُتهِمْل َنصيحَة ُأمَِّك
  إآليُل ِنعمٍة ُهما ِلرأِسَك٩

  . وقالِئُد برَآٍة لُعُنِقَك
  بني، إْن أغراَك الخاِطئوَن يا ا١٠

  . فإيَّاَك أْن َتقبَل إغراَءُهم
  تعاَل نكُمْن ِللَقتِل: إْن قالوا١١

  ونَتَرقَّْب َضحيًَّة بريئًة،
  فنبَتِلُعُهم آالهاويِة وُهم أحياُء١٢

  آالقبِر وُهم هاِبطوَن أِصحَّاُء،
  فَنحظى بكلِّ شيٍء نفيٍس١٣

  وَنمَأل ُبيوَتنا غناِئَم،
  ويكوَن َحظَُّك آحظِّنا،١٤

  . ولجميِعنا آيٌس واحٌد
  . ال َتِسْر حيُثما َيسيروَن١٥
  . مَنْع قَدَميَك عن ُسُبِلِهم وا
  الشَّرِّخَطواُتُهم تسيُر إلى ١٦

  . وُتْسِرُع إلى إراقِة الدِّماِء
  َينِصُبوَن ِشباَآُهم عَبثًا١٧

  أماَم َعيَني أيٍّ ِمَن الطُّيوِر
  ألنَّ َدَمُهم هَو اّلذي ُيراُق١٨

  . وِبكميِنِهم ُهُم اّلذيَن َيهلكوَن
  ِتلَك حاُل الطَّاِمعيَن في الَكْسِب،١٩

  . َينالوَنُه على ِحساِب حياِتِهم

  ةنداء الحكم
  الِحكمُة َتصيُح في الشَّوارِع،٢٠

  .  وفي السَّاحاِت ُترِسُل صوَتها
  في ُرؤوِس األسواِق ُتنادي،٢١

  :  تقوُل وِعنَد َمداِخِل المدينِة
  إلى متى َيعشُق الُجهَّاُل الَجهَل،٢٢

  ويمَدُح السَّاِخروَن السُّخريَة؟
  فَة؟إلى متى ُيبِغُض الُبَلداُء المعِر
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  سَمعوا َتوبـيخي، إرجُعوا وا٢٣
  فأفيَض ِمْن روحي عَليُكم
  . وأجَعَلُكم تعِرفوَن َآالمي

  َدَعوُتكُم فَرَفضُتم َدعَوتي،٢٤
  . ومَدْدُت َيدي فلم َيلَتِفت أحٌد

  َطَرْحُتم ُآلَّ ِعَظٍة ِمنِّي٢٥
  وأَبيُتم ُقبوَل َتوبـيخي،

  لذِلَك أضحُك في َبليَِّتُكم٢٦
  . حلَّ ِبُكم ُرعٌبوأشَمُت إْن 

  وإْن جاَء الرُّعُب آالعاصفِة٢٧
  وأَتت َبليَُّتُكم آالزَّوَبعِة
  وَحلَّت ِبُكم ِشدٌَّة وضيٌق

  َتدعوَنني فال ُأجيـُب،٢٨
  .  وُتبكِّروَن إليَّ فال َتِجدوَنني

  وألنَُّكم أبَغضُتم ُآلَّ َمعرفٍة٢٩
  خَترُتم مخاَفَة الّربِّ، وما ا
  شوَرتيوأَبيُتم ُقبوَل َم٣٠
  ْسَتَهنُتم بُكلِّ توبـيٍخ ِمنِّي، وا
  فَستأُآلوَن ثَمَرَة َضالِلُكم٣١

  . وَتشَبعوَن ِمن ثَمِر َمعصيِتُكم
  فالُجهَّاُل َيقُتُلُهم َهَذياُنُهم،٣٢

  . والُكساَلى في َلهِوِهم َيبـيدوَن
  َمْن َيسَمْع لي يسُكْن ُمطَمِئنًّا،٣٣

  . وَيأَمْن وال ُيرِعُبُه َشرٌّ
  ٢ل الفص

  جزاء الحكمة
  بني إْن َتَعلَّمَت أقوالي يا ا١

  وُصْنَت وصاياَي ِعنَدَك
  فَأصَغيَت ِبُأُذِنَك إلى الِحكمِة٢

  وِملَت ِبَقلِبَك إلى الفْهِم،
  وإْن ناَديَت إليَك الِفْطنَة٣

  وأرَسْلَت في َطَلِب الفْهِم،
  فَسَعيَت وراَءُهما آالِفضَِّة٤

  ، َت َعنُهما آالُكنوِزوبَحْث
  َتَبيَّنَت مخافَة الّرب٥ِّ

  . وَوَجدَت معِرفَة اِهللا
  هَو الّربُّ َيَهُب الِحكمَة٦

  .  وِمْن َفِمِه المعِرفُة والفْهُم
  ُيَوفُِّر للُمسَتقيميَن َعونًا٧

  . وِحمايًة للسَّاِلكيَن في الَكماِل
  َيرعى َمساِلَك الُمنِصفيَن،٨

  . ِئِهوَيحُرُس طريَق أتقيا
  هكذا َتفَهُم الَعدَل واِإلنصاَف٩

  . وُآلَّ سبـيٍل صاِلٍح َقويٍم
  إذا دَخَلِت الِحكمُة قلَبَك١٠

  وَتَنعََّمت بالَمعرَفِة نفُسَك،
  َيحُرُسَك ُحسُن التَّدبـيِر١١

  . ويكوُن الفْهُم نصيَرَك

  فَتنجَو ِمْن طريِق الشَّر١٢ِّ
  وِمَن النَّاطقيَن باألآاذيـِب،

  رآيَن طريَق االستقامِةالتَّا١٣
  لَيسُلُكوا طريَق الظَّالِم،

  رِتكاِب المساِوِئ الفِرحيَن با١٤
  . والُمبَتِهجيَن بأآاذيـِب الشَّرِّ

  هؤالِء ُسُبُلُهم ُملَتويٌة،١٥
  . وُهم في ُسُلوِآِهم ُمراِوغوَن

  وَتنجو ِمَن المرأِة العاِهرِة،١٦
  ِمَن الفاِجرِة الَمعسوَلِة الَكالِم،

  تي تَرَآت رفيَق ِصباهااّل١٧
  ، وَنسَيت َعهَدها ِهللا

  فَهَوى َبيُتها إلى الموِت١٨
  . وطريُقها إلى الظُُّلماِت

  الدَّاخلوَن إليها ال َيعودوَن١٩
  . وال َيسيروَن في ُسُبِل الحياِة

  سُلْك طريَق الصَّاِلحيَن فا٢٠
  وال َتِحْد عْن ُسُبِل الصِّدِّيقيَن

  َن في األرِض،فالُمسَتقيموَن َيبَقو٢١
  . وجماعُة األبراِر ال ُيفاِرقوَنها

  أمَّا األشراُر فَينَقرضوَن ِمنها،٢٢
  . وآذِلَك يزوُل الغاِدروَن

  ٣الفصل 
  بني، ال َتنَس نصيَحتي يا ا١
  حَفْظ وصاياَي في قلِبَك، وا
  ألنَّها تزيُد أيَّاَمَك أّيامًا،٢

  . ِسنيَّ حياِتَك سالمًا
  واألمانَة،ال َتتُرِك الرَّحمَة ٣

  ْعِقْدُهما ِقالدًة في ُعُنِقَك بِل ا
  . آُتْبُهما على َلوِح قلِبَك وا
  فَتناَل ُآلَّ ُحظَوٍة وإآراٍم٤

  . في أعيِن اِهللا والنَّاِس
  ْطَمِئنَّ إلى الّربِّ بُكلِّ قلِبَك ا٥

  . وال َتعَتِمْد على ِفطَنِتَك
  أينما ِسْرَت تَعرَّْف إليِه،٦

  . َكفُيَيسَِّر لَك طريَق
  . ال َتُكْن حكيمًا في عيَنيَك٧
  .  نصرْف َعِن الشَّرِّ تَِّق الّربَّ وا وا
  في ذِلَك ِصحٌَّة ِلجَسِدَك٨

  . وَتخفيٌف لجميِع آالِمَك
  أآِرِم الّربَّ ِمْن ماِلَك٩

  وِمْن َبواآيِر جميِع ِغالِلَك،
  فَتمَتلَئ َمخاِزُنَك قمحًا١٠

  . وَتفيَض َمعاِصُرَك خمرًا
  رُفْض َمشوَرَة الّربِّال َت١١

  . وال َتكَرْه َتوبـيَخُه لَك
  فَمْن ُيِحبُُّه الّربُّ ُيَوبُِّخُه١٢

  .  بِنِه ويرضى ِبِه آأٍب با
  َهنيئًا ِلَمْن َيِجُد الِحكمَة،١٣
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  . وبها يناُل الفْهَم
  ِربُحها يفوُق الِفضََّة١٤

  . وَغلَُّتها تفوُق الذََّهَب
  لِئ،هَي أغَلى ِمْن جميِع الَّآل١٥

  .  وُآلُّ ُآنوِزَك ال ُتساويها
  في يميِنها ُطوُل األّياِم،١٦

  . وفي يساِرها الِغنى والَمجُد
  ُطُرُقها تقوُد إلى النَِّعِم،١٧

  . وجميُع َمساِلِكها سالٌم
  شَجرُة حياٍة ِللُمَتَمسِّكيَن ِبها،١٨

  .  ومْن َيَتمكَُّن ِمنها فَهنيئًا لُه
   األرَض،الّربُّ بالِحكمِة أسََّس١٩

  . وبالفْهِم َثبََّت السَّماواِت
  ِبمعِرَفِتِه تَفجََّرِت الينابـيُع٢٠

  .  وأمَطَرِت السَّحائُب َندًى
  بني، عاِيِن الرَّأَي والتَّدبـيَر يا ا٢١

  وال َتَدْعُهما َيغيـباِن عْن عيَنيَك،
  ألنَّ فيِهما حياًة ِلنْفِسَك٢٢

  وقالدَة ِنعمٍة ِلُعُنِقَك،
  ي طريِقَك آِمنًا،فَتسيَر ف٢٣

  . فال َتعُثَر فيها قَدُمَك
  إذا ِجئَت ِلتناَم فال َترَتِعُب،٢٤

  . بل تناُم ويحلو نوُمَك
  ال تَخْف ِمْن ُرعٍب ُمفاجٍئ٢٥

  وِمْن إساءٍة تأتي ِمَن األشراِر،
  ألنَّ الّربَّ يكوُن َسَندًا لَك٢٦

  . وَيحُرُس قَدَمَك فال َتعُثُر
   أهِلِه،ال َتمَنِع الَخيَر َعْن٢٧

  . إذا آاَن في ُمَتناوِل َيِدَك
  . ذَهْب َوُعْد ال َتُقْل ألحٍد ا٢٨

  . غدًا ُأعطيَك والشَّيُء ِعنَدَك
  ال تـَتَحرَّْش بأحٍد َجورًا٢٩

  : وهَو ُيقيُم ُمطَمِئنًّا مَعَك
  ال َتتَِّهْم أحدًا ِبــغيِر سَبٍب،٣٠

  . ما لم يُكْن عاَمَلَك ِبُسوٍء
  َل الُعْنِف،ال ُتخاِلْط َرُج٣١

  . وال َتخَتْر ِمْن ُطُرِقِه شيئًا
  الُمراوغوَن َيمُقُتُهُم الّربُّ،٣٢

  . وأمَّا الُمستقيموَن فَيسودوَن
  َلعنُة الّربِّ في ُبيوِت األشراِر٣٣

  . وبَرَآُتُه في ُبيوِت الصِّدِّيقيَن
  بالسَّاخريَن َيسَخُر الّربُّ،٣٤

  . وعلى الَمساآيِن َيسُكُب ِنعَمَتُه
  الُحَكماُء َيِرُثوَن َمجدًا،٣٥

  . والُجهَّاُل يَروَن الَهواَن
  ٤الفصل 

  فوائد الحكمة
  إسَمعوا أيُّها الَبنوَن َمشوَرَة األِب،١

  . وأصغوا ِلَتكَتِسبوا الِفطنَة
  تعليمًا صالحًا ُأعطيِه لُكم،٢

  . فال ُتهِملوا نصيحتي
  بنًا صغيرًا ألبـي ُآنُت ا٣

  وَوَلدًا واحدًا ُألمِّي،
  : آاَن ُيرِشُدني فيقوُل٤
  ِلـَيَتمسَّْك قلُبَك ِبكالمي،«
  . حفْظ وصاياَي فَتحيا وا
  . قتِن الِفطنَة إقَتِن الِحكمَة وا٥

  . وال َتنَس وال َتِحْد َعْن آالمي
  . ال َتتُرِك الِحْكمَة فتحُرَسَك٦

  . أِحبَّها فهي اّلتي َتنُصُرَك
  قَتِنها،  األشياِء فاالِحكمُة رأُس٧
  . ْقَتِن الِفطَنَة بما مَلَكت َيداَك وا
  إنَتِزْعها فترَفَعَك إلى الَعالِء،٨
  . عَتِنْقها فهَي اّلتي ُتَمجُِّدَك وا
  هَي إآليُل بَرَآٍة ِلَرأِسَك٩

  . »وتاُج َمجٍد ُوِهَب لَك
  بني وتَعلَّْم أقوالي، إسمْع يا ا١٠

  .  فتُطوَل ِسُنّو حياِتَك
  َريُتَك طريَق الِحكمِةأ١١

  وَهديُتَك َسواَء السَّبـيِل،
  فَتمشي وال َتضيُق َخَطواُتَك،١٢

  . وإذا أسرعَت فال َتعُثُر
  تَمسَّْك بالَمشوَرِة وال ُتْرِخها،١٣

  . وحافْظ عَليها فإنَّها حياُتَك
  مَع األشراِر ال تـَتداَخْل،١٤

  وال تسُلْك طريَق الرُّعاِع،
   َتُمرَّ بِه،بل تَجنَّْبُه وال١٥
  . عُبْر إلى األماِم بَتِعْد َعنُه وا وا
  َفُهم ال يناُموَن إذا لم ُيسيُئوا،١٦

  . وتنَقِصُف أعماُرُهم إذا لم ُيؤُذوا
  . فالشَّرُّ هَو الخبُز اّلذي يأآلوَن١٧

  . والُعْنُف هَو الخمُر اّلذي يشربوَن
  سبـيُل الصِّدِّيقيَن ِمثُل نوِر الَفجِر،١٨

  .  ُسطوعًا إلى الظُّهِريَتزاَيُد
  أمَّا األشراُر فطريُقُهم في ظالٍم،١٩

  . ال َيعِرفوَن بأيِّ شيٍء َيعُثروَن
  بني، سَتِمْع يا ا إلى َآالمي ا٢٠

  . وإلى أوامري َأِمْل أُذَنيَك
  ال َتجَعْلها َتغيـُب عْن عيَنيَك،٢١
  . حَفْظها في صميِم قلِبَك بِل ا
  ها،فهَي حياٌة ِلَمْن َيحَظى ِب٢٢

  . وهَي ِشفاٌء ِللجَسِد ُآلِِّه
  حَفْظ قلَبَك، ِمْن ُآلِّ تكبٍُّر ا٢٣

  . ألنَّ ِمنُه َينابـيَع الحياِة
  تَجنَّْب ُآلَّ ِنفاٍق في القوِل،٢٤

  . وَأبِعْد َعنَك ُآلَّ آالٍم ُمراوٍغ
  نظْر بعيَنيَك إلى األماِم وا٢٥
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  . وَسدِّْد َنظراِتَك ُقدَّاَمَك
  يَل قَدَميَك،بل َمهِّْد سبـ٢٦

  .  فَتثُبَت جميُع ُطُرِقَك
  ال َتِمْل َيمينًا وال َشماًال،٢٧

  . فَتمَنَع قَدَمَك َعِن الشَّرِّ
  ٥الفصل 

  تحذير من الزنى
  بني أصِغ إلى ِحكمتي يا ا١

  وأِمْل ُأُذَنيَك إلى الفْهِم،
  فَتحَتِفَظ ِبـُحْسِن التَّدبـيِر٢

  . تاَك الَمعِرفَةوَتصوَن شف
  َشَفتا العاِهرِة تقُطراِن العَسَل٣

  . وآالُمها أليُن ِمَن الزَّيِت
  أمَّا عاِقَبُتها فُمرٌَّة آالَعلَقِم،٤

  . وَمسنوَنٌة آَسيٍف َله َحدَّاِن
  قَدماها َتسيراِن إلى الموِت،٥

  .  وَخطواُتها َتَتَمسَُّك بعاَلِم األمواِت
  ،سبـيُل الحياِة ال ُتدِرُآُه٦

  . فَتسيُر في الضَّالِل وال َترتاُح
  بني إسَتِمْع لي واآلَن يا ا٧

  . وال َتِحْد َعمَّا أقوُلُه لَك
  أبِعْد طريَقَك َعْن ِتلَك الَمرأِة٨

  وال َتقَتِرْب ِمْن باِب بـيِتها،
  لئالَّ َتهُدَر آراَمَتَك لآلَخريَن٩

  وِسنيَّ حياِتَك ِلَمْن ال َيرَحُم،
  بـيُّ ِمْن أمواِلَك،وَيشَبَع األجَن١٠

  . ويضيَع تَعُبَك في َبيٍت غريـٍب
  فَتنَهمَّ في أواِخِر أّياِمَك١١

  . حين َيبلى َلحُمَك وعْظُمَك
  أبَغضُت ُحْسَن الَمشوَرِة«: تقوُل١٢
  . ستهاَن بالتَّوبـيِخ قلبـي وا
  لم أسَتِمْع ِلصوِت ُمرشدي١٣َّ

  . وال َأَمْلُت ُأُذني إلى ُمَعلِّميَّ
  َك ساَء ُمقامي ِجدًّالذِل١٤

  . في وَسِط الَمحفِل والجماعِة
  إمرأُتَك ماٌء ُمباَرآٌة١٥

  . ناِزَلٌة في وَسِط ِبئِرَك
  فلو فاضِت الينابـيُع إلى الخارِج،١٦

  آسواقي مياٍه في السَّاحاِت،
  فلتُكْن لَك دوَن ِسواَك،١٧

  . دوَن أيٍّ ِمَن اآلخريَن
  هكذا ُيباَرُك نسُلَك١٨

  . مرأِة شباِبَك وتفَرُح با
  فتكوُن لَك الظَّْبيَة المحبوبَة١٩

  . والَوْعلَة الَحنوَن الصَّغيرَة
  ُيرويَك وداُدها ُآلَّ حيٍن،
  .  وِبـُحبِّها َتهيُم على الدَّواِم

  بني تهيُم بالعاِهرِة، فلماذا يا ا٢٠

  أو تضمُّ في ِحضِنَك الفاِجرَة؟
  فُطُرُق اإلنساِن َيراها الّربُّ،٢١

  . مهُِّد جميَع مساِلِكِهوهَو ُي
  فيؤَخُذ الشِّرِّيُر بشرِِّه٢٢

  . وُتمِسُكُه َحبائُل خطيئتِه
  يموُت لُفقداِنِه التَّأديـَب٢٣

  . وِبكثرِة حماَقِتِه َيتيُه
  ٦الفصل 

  تحذيرات أخرى
  بني أحدًا إْن َآِفْلَت يا ا١

  وَعَقْدَت صفَقًة مَع آخَر،
  بما نَطَقت شَفتاَك،وَعِلْقَت ٢

  وُأِخْذَت بأقواِل َفِمَك
  بحيُث وَقعَت في َيِدِه،٣
  : بني فعْل هذا يا ا فا

  تَذلَّْل وَتوََّسْل إليِه،
  َقبَل أْن ُتغِمَض عيَنيَك٤

  ويُدبَّ في ُجفوِنَك النُّعاُس،
  فتنجَو آالظَّْبـِي ِمَن الشََّرِك،٥

  .  وآالُعصفوِر ِمْن قبضِة الصَّيَّاِد
   يا َبطَّاُل، ْب إلى النَّملِةإذه٦

  . وتَأمَّْل ُطُرَقها وُآْن حكيمًا
  َفِمْن َغيِر قاٍض وال رقيـٍب٧

  وال سيٍِّد ُيَسيِطُر عَليها
  ُتَهيَُّئ في الصَّيِف َطعاَمها٨

  . وَتجَمُع في الحصاِد ُقوَتها
  إلى متى تناُم يا بطَّاُل؟٩

  ومتى تقوُم ِمْن َنوِمَك؟
  النُّعاِسَبيَن قليٍل ِمَن ١٠

  . وطيِّ اليدَيِن قليًال ِللنَّوم
  ُيداِهُمَك الَفقُر َآُمهِلٍك،١١

  .  والَخسارُة آَرُجٍل ُمسلٍَّح
  َمْن آاَن َلئيمًا أو آاَن أثيمًا١٢

  . َيروُح وَيجيُء ناطقًا بالَكِذِب
  يغِمُز ِبــَعيَنيِه ويضِرُب ِبِرجَليِه١٣

  . وُيشيُر بأصاِبــِعِه ِلـَيخَدَعَك
  لٍب آاذٍب َيزَرُع الشَّرَّبق١٤

  وُيلقي الِخصاَم في ُآلِّ حيٍن،
  فَتأتيِه النَّْكبُة فجأًة،١٥

  . فينكِسُر في الحاِل وال ِشفاَء
  ُهناَك ِستٌَّة ُيبِغُضها الّربُّ،١٦

  : بل َسبعٌة َتمُقُتها نفُسُه
  عيناِن ُمتعاليتاِن وِلساٌن آاذٌب،١٧

  وَيداِن َتسُفكاِن الدََّم البريَء،
  وقلٌب َيزَرُع أفكاَر الشَّرِّ،١٨

  وقدماِن ُتسرعاِن إلى الَمساوِئ،
  وشاِهُد زوٍر َينشُر الَكِذَب،١٩

  . وُيلقي الِخصاَم َبيَن اإلخوِة
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  تحذير من الزنى
  بني وصيََّة أبـيَك إحَفْظ يا ا٢٠

  . وال ُتهِمْل َنصيَحَة ُأمَِّك
  لَّ حيٍن،ُأعُقْدها في قلِبَك ُآ٢١

  بني في ُعُنِقَك، وَعلِّْقها يا ا
  فَتهدَيَك في َمجيِئَك وَرواِحَك٢٢

  وُتحاِفَظ عَليَك في َنوِمَك،
  . سَتَفقَت فهَي ُتَحدُِّثُك ومتى ا
  الوصيَُّة ِمصباٌح والشَّريَعُة نوٌر،٢٣

  . والتَّوبـيُخ والتَّأديـُب طريُق الحياِة
  ،مرأِة السُّوِء فَتحُرُسَك ِمن ا٢٤

  .  ِمْن َمعسوِل ِلساِن الفاجرِة
  ال تشَتِه َجماَلها في قلِبَك٢٥

  . وال ُتؤَخْذ ِبِسحِر ُجفوِنها
  فالزَّانيُة ُتفِقُرَك إلى الرَّغيِف،٢٦

  . والُمَتَزوِّجُة تصطاُد ِآراَم النُّفوِس
  أيحُضُن اإلنساُن نارًا٢٧

  وال تحتِرُق بالنَّاِر ثياُبُه؟
  الَجْمِرأو يُدوُس آومًة ِمَن ٢٨

  وال تكَتوي بالَجْمِر قَدماُه؟
  مرأَة غيِرِه، هكذا َمْن يزوُر ا٢٩

  . إْن َمسَّها ال يسَلُم ِمَن الِعقاِب
  ال ُيحَتَقُر السَّاِرُق إذا سَرَق٣٠

  . ِلـُيشِبـَع نْفَسُه وهَو جاِئـٌع
  فَتَضَح َيُردُّ َسبعَة أضعاٍف إِن ا٣١

  . وُيعطي ُآلَّ أثاِث َبيِتِه
  اني ِبُمَتزوَِّجٍة ُيعِوُزُه الفْهُمالز٣٢َّ

  . ويفَعُل هذا ِلَهالِك نْفِسِه
  َيضِرُبُه َزوُجها وَيلقى َهوانًا،٣٣

  وعاُرُه في النَّاِس ال ُيمَحى،
  ألنَّ النَّخَوَة زيَنُة الرَُّجِل٣٤

  . فال يَتواَنى ساعَة االنتقاِم
  ما مْن ِفديٍة ترَفُع رأَسُه،٣٥

  . ىوَمهما َرَشوَتُه ال يرض
  ٧الفصل 

  ْبني، إحَفْظ آالمي يا ا١
  . وُصْن وصاياَي ِعنَدَك

  . إحَفْظ وصاياَي فَتحيا٢
  . ونصيَحتي آَحَدقِة َعيِنَك

  ُأعُقْدها على أصابِع يَديَك،٣
  . آُتْبها على َلوِح قلِبَك وا
  ُقْل ِللِحكمِة أنِت ُأختي،٤
  ْدُع الِفطَنَة ِمْن َمعاِرِفَك، وا
  مرأِة العاِهرِةفَتحُرَسَك ِمَن ال٥

  . ِمَن الفاِجرِة المعُسوَلِة الَكالِم
  تَطلَّعُت ِمْن ُآوَِّة َبيتي،٦

  وِمْن وراِء ُشبَّاآي نَظرُت،
  فَرأيُت َبيَن الُجهَّاِل٧

  وَتَبيَّنُت َبيَن األغراِر
  فَتى ُيعِوُزُه الفْهُم

  يعُبُر السُّوَق ِعنَد الزَّاويِة،٨
  . وفي طريِق َبيِتها يصَعُد

   ذِلَك ِعنَد الُغروِبآاَن٩
  . في َسواد اللَّيِل َبعَد األُفوِل

  مرأٍة تـَتَلقَّاُه، فإذا ِبا١٠
  في ِزيِّ زانيٍة جاِمحِة الهَوى،

  جامحٍة آثيرِة التََّنقُِّل،١١
  . ال تسَتِقرُّ في َبيِتها قَدماها

  مرًَّة في الشَّاِرِع ومرًَّة في السَّاحاِت،١٢
  . وتكُمُن ِعنَد ُآلِّ زاويٍة

  فأمَسَكْتُه وأخَذت ُتقبُِّلُه،١٣
  : وبصفاقِة وجٍه قاَلت لُه

  َذبائُح السَّالمِة َقدَّْمُتها،«١٤
  ، واليوَم َأوَفيُت ُنذوري

  فَخَرْجُت في الحاِل ُأناِديَك١٥
  . َشوقًا إلى وجِهَك فَوَجدُتَك

  فَرْشُت بالَكتَّاِن سريري،١٦
  . وُخيوُط نسيِجِه ِمْن ِمْصَر

  َعطَّرُتُه بالُمرِّ،َمضَجعي ١٧
  . وَضمَّْخُتُه بالُعوِد والِقرَفِة

  تعاَل فَنرَتوَي ُحبًّا إلى الصُّبِح،١٨
  . وَننعَم ِبَلذاِئِذ الُحبِّ

  . زوجي غائٌب َعِن الَبيِت١٩
  . مَضى في سَفٍر طويٍل

  أخَذ آيسًا ِمَن الِفضَِّة،٢٠
  . »وال يعوُد َقبَل أّياٍم آثيرٍة

  ِة َمفاِتِنها،فَجَذَبْتُه ِبكثَر٢١
  وَدوََّخْتُه ِبَمعسوِل آالِمها،

  فَمشى وراَءها في الحاِل،٢٢
  آثوٍر ُيَساُق إلى الذَّبِح،

  . أو غزاٍل يسيُر إلى األْسِر
  حّتى َيُشقَّ َآِبَدُه السَّهُم،٢٣

  أو آُعصُفوٍر ُيسِرُع إلى الَفخِّ
  . وال يعِرُف أنَُّه في خَطٍر

  سَمعوا لي أيُّها األبناُء فا٢٤
  !وأصغوا إلى َآِلماِت َفمـي

  ال َتِمْل ُقلوُبُكم إلى ُطُرِقها،٢٥
  . وفي َمساِلِكها ال َتشُردوا

  آم أوَقَعت بأوالِد الحالِل،٢٦
  . وجميُع ضحاياها ِمَن الُعَظماِء

  َبيُتها طريٌق إلى عاَلِم األمواِت٢٧
  . وُهبوٌط إلى َدهاليِز الموِت

  ٨الفصل 
  تمجيد الحكمة

   ُتنادي، إسَمِع الِحكمَة١
  . وَجهارًا َترَفُع صوَتها
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  ِمْن على ُرؤوِس الِقَمِم٢
  وفي الدُّروِب وَمفاِرِق الطُُّرقاِت،

  وبجاِنِب األبواِب ِعنَد َمدَخِل المدينِة،٣
  : وفي النَّوافِذ ها هَي َتصيُح

  أنا ُأناديُكم أيُّها النَّاُس٤
   :وأقوُل لُكم يا بني آدَم

  على الُجهَّاِل أْن يَتَعقَّلوا،٥
  . وعلى الُبَلداِء أْن يَتَعلَّموا الفْهَم

  سَمعوا، بالَكالِم الصَّريِح أنِطُق فا٦
  ستقامِة أفَتُح شَفَتيَّ، وباال
  ألنَّ َفمي يلَهُج بالصِّْدِق،٧

  . وشَفَتيَّ َتمُقتاِن الَكِذَب
  َآالُم َفمي ُآلُّه ِصْدٌق،٨

  . ْعِوجاَج  اال التواَء فيِه وال
  ُآلُُّه ُمْقِنـع لَدى الفهيِم،٩

  . وقويٌم ِعنَد َمْن وَجَد المعِرفَة
  ُخذوا َمشورتي ال الِفضََّة،١٠
  . ْختاروا المعِرفَة ال الذََّهَب وا
  فالِحكمُة َخيٌر ِمَن الَّآللِئ،١١

  .  وُآلُّ الجواِهِر ال ُتساِويها
  أنا مَع َرجاحِة العقِل،: تقوُل١٢

  . عِرَفُة وُحْسُن التَّدبـيِرولَي الم
  . َمْن َيَخِف الّربَّ ُيبِغِض الشَّر١٣َّ

  وُيبغِض الجاَه والزَّهَو
  . وطريَق الرُّعاِع وَآالَم الَكِذِب

  . لَي المشوَرُة وُحْسُن الرَّأِي١٤
  . أنا الِفطنُة، والجَبروُت لي

  بـَي الُملوُك َيمِلكوَن١٥
  . والُحكَّاُم يحُكموَن بالَعدِل

  بـَي الرُّؤساُء َيرأسوَن١٦
  .  يقضوَن في األرِض واألَمراُء

  ُأِحبُّ اّلذيَن ُيِحبُّوَنني،١٧
  . وَمْن بكََّر في َطَلبـي وَجَدني

  الِغنى والكرامُة معي١٨
  . ودواُم الثَّروِة والرَّخاُء

  ثَمري َخيٌر ِمَن الذََّهِب اإلبريِز١٩
  . وَغلَّتي َخيٌر ِمَن الِفضَِّة النَِّقـيَِّة

  أسيُر في طريِق الَحق٢٠ِّ
  وأجتاُز َمساِلَك اإلنصاِف،

  فُأورُِّث َمْن ُيِحبُّوَنني٢١
  . وأمُأل َخزاِئَنهم ُآُنوزًا

  قتناني أوََّل ما َخَلَق الّربُّ ا٢٢
  . ِمْن قديِم أعماِلِه في الزَّماِن

  ِمَن األزِل صَنَعني، ِمَن الَبدِء،٢٣
  . ِمْن َقبِل أْن آانِت األرُض

  ِجدُت وما آاَن َغْمٌر،ُو٢٤
  . وال مياٌه في قلِب الينابـيِع

  َقبَل أْن ُتْخَلَق الِجباُل٢٥
  وَقبَل التِّالِل ُوِجْدُت،

  حيَن لم تُكْن أرٌض وال مياٌه،٢٦
  .  وال َحفنٌة ِمْن ُتراِب الَكوِن

  وُآنُت حيَن آوََّن السَّماواِت٢٧
  وَحوََّق حوَل وجِه الَغْمِر،

  وَم في الَعالِءوَثبََّت الُغي٢٨
  . وَفجََّر ينابـيَع المياِه

  وُآنُت حيَن َحوََّط البحَر٢٩
  فال َتعُبُر المياُه ُحدوَدُه،

  . وحيَن أرسى أساساِت األرِض
  وُآنُت حياَلُه بأماٍن،٣٠

  وفي َبهجٍة يومًا َبعَد يوٍم،
  ضاِحكًا أماَمُه ُآلَّ حيٍن،

  ضاِحكًا في أرِضِه اآلهلِة،٣١
  .  َبني البَشِروُمبَتهجًا مَع

  إسَمعوا لي أيُّها األبناُء،٣٢
  فَهنيئًا ِلَمْن َيتَبُع ُطُرقي

  إسَمعوا الَمشوَرَة وُآونوا ُحَكماَء،٣٣
  . وال َتنِبُذوا ما أُقوُلُه لُكم

  َهنيئًا ِلَمْن َيسَتِمُع إلي٣٤َّ
  . ساِهرًا ِعنَد بابـي ُآلَّ يوٍم
  . ناطرًا بجانِب َمدَخِل داري

  ني وَجَد الحياَةَمْن وَجَد٣٥
  . وناَل ِرضًى ِمَن الّربِّ

  َمْن أخطأني أَضرَّ نْفَسُه،٣٦
  . وَمْن أبَغَضني أحبَّ الموَت

  ٩الفصل 
  الحكمة والجهالة

   بَنت َبيَتها الِحكمُة١
  . ونَحَتت أعِمَدَتها السَّبعَة

  ذَبَحت ذباِئَحها ومَزَجت خمَرها،٢
  . دَة َطعاِمهاوهيَّأت ماِئ

  أرَسَلت َجوارَيها ُتنادي٣
  : ِمْن َفوِق أعالي المدينِة

  »!َحيِّْد إلى ُهنا يا جاهُل«٤
  : وتقوُل ِلَمْن ُيعِوُزُه الفْهُم

  تعاَل ُآْل ِمْن َطعامي«٥
  . »شرِب الخمَر اّلتي مَزْجُت وا
  ُأترآوا الَجهالَة فَتحَيوا،٦

  . وسيروا في طريِق الِفطَنِة
  َب السَّاخَر ُيهاُن،َمْن أد٧َّ

  . وَمْن َوبََّخ الشِّرِّيَر ُيعاُب
  تؤنُِّب السَّاخَر فُيبِغُضَك،٨

  . وَتلوُم الحكيَم فُيِحبَُّك
  أِفِد الحكيَم فيزداَد ِحكمًة٩

  . وَعلِِّم الصِّدِّيَق فيزداَد ِعْلُمُه
  َبدُء الِحْكمِة أْن تخاَف الّرب١٠َّ

   . وتـَتَبيََّن َمعِرفَة القدُّوِس
  بها َتكُثُر أّياُمَك١١
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  .  وتـَتزايُد ِسُنّو حياِتَك
  إْن ُآنَت حكيمًا فِلَنفِسَك،١٢

  . أو ساِخرًا فعَليَك وحَدَك
   ثرثاَرٌة، الَمرأُة البليَدُة١٣

  . جاِهلٌة ال َتعِرُف شيئًا
  َتجِلُس ِعنَد باِب َبيِتها١٤

  على َمقَعٍد في أعالي المدينِة
  يِق،وتقوُل ِلعاِبِري الطَّر١٥

  : السَّائريَن في حاِل سبـيِلِهم
  . »َحيِّْد إلى ُهنا يا جاهُل«١٦

  : وتقوُل ِلَمْن ُيعوُزُه الفْهُم
  َتَجرَّْع مياَه العاِهرِة،«١٧

  . »وَتَنعَّْم ِبـُخبزها في الِخفَيِة
  !ِظالُل الموِت، لو َيعِرُف، ِعنَدها١٨

  . وفي أعماِق عاَلِم األمواِت ُضيوُفها
  ١٠الفصل 

  ثال سليمانأم
  االبُن الحكيُم ُيَفرُِّح أباُه١

  . بُن البليُد حْسَرٌة ُألمِِّه واال
  ُآنوُز الشَّرِّ ال ُتعيُل العياَل،٢

  . والصِّْدُق ُينِقُذ ِمَن الموِت
  الّربُّ ال ُيقاِوُم َرغبَة الصِّدِّيقيَن،٣

  . وأمَّا هوى األشراِر فَيُصدُُّه
  ِمَل بـيٍد ُمرتخيٍة َيفَتِقْر،َمْن َع٤

  ومْن َعِمَل بـيٍد ُمجَتِهَدٍة َيغَتِن
  َمْن َيُكْن عاِقًال يحُصْد في الصَّيِف،٥

  . وأمَّا الَمعتوُه فيناُم في الحصاِد
  البرآاُت َتغُمُر رأَس الصِّدِّيِق،٦

  . والُعْنُف َيمُأل َفَم الشِّرِّيِر
  ِذْآُر الصِّدِّيِق بَرآٌة،٧
  . شِّرِّيِر َيبَلىسُم ال وا
  الحكيُم القلِب يقَبُل الوصايا،٨

  . واألحمُق في َآالِمِه يَتهوَُّر
  َمْن َيسُلْك بنزاهٍة َيسُلْك ُمطَمِئنًّا٩

  . وَمْن ُيعوِّْج ُطُرَقُه َيفَتِضْح
  َمْن َيغِمُز بالعيِن ُيثيُر الغَضَب،١٠

  .  واألحمُق في َآالِمِه يَتهوَُّر
  نبوُع حياٍة،َفُم الصِّدِّيِق ُي١١

  .  وفُم الشِّرِّيِر َيمُألُه الُعْنُف
  الُبغُض ُيثيُر الُخصوماِت،١٢

  .  والَمَحبَُّة تسُتُر ُآلَّ الذُّنوِب
  الِحكمُة ُتوَجُد في آالِم الفهيِم،١٣

  . والعصا ِلَظهِر َمْن ُيعِوُزُه الفْهُم
  الُحَكماُء َيصونوَن الَمعِرفَة،١٤

  . وآالُم األحمِق هالٌك قريـٌب
  ماُل الَغنيِّ ِحْصُنُه الَحصيُن،١٥

  . وَفْقُر الُفقراِء هالُآُهم
  ِرْزُق الصِّدِّيِق للحياِة،١٦

  . وَغلَُّة الشِّرِّيِر الَخطيَئِة
  َمْن َحِفَظ الَمشوَرَة فَسبـيُلُه الحياُة،١٧

  . وَمْن أهَمَل التَّوبـيَخ فهو ضالٌّ
  شَفتا الَكِذِب ُتخفياِن الُبغَض،١٨

  .  ُيجاِهُر بالنَّميمِةوالبليُد
  آثَرُة الكالِم ال َتخلو ِمَن الخطِأ،١٩

  . وَمْن ضَبَط شَفَتيِه فهَو عاِقٌل
  ِلساُن الصِّدِّيِق ِفضٌَّة نِقـيٌَّة،٢٠

  . وقلُب الشِّرِّيِر ال َنْفَع فيِه
  . أقواُل الصِّدِّيِق تحَفُظ الكثيريَن٢١

  . وحماقُة ناِقِص الفْهِم ُتميُتُه
   الّربِّ هَي اّلتي ُتْغني،بَرَآُة٢٢

  . وَآثرُة التََّعِب ال تزيُد شيئًا
  البليُد َيلهو بالرَّذيَلِة،٢٣

  . أمَّا الفهيُم فِبالِحكمِة
  ما َيخاُفُه الشِّرِّيُر يَقُع عَليِه،٢٤

  . وما يَتَمنَّاُه الصِّدِّيُق َيناُلُه
  َتعُبُر الزَّوبعُة فَيزوُل الشِّرِّيُر،٢٥

  . يُق فَيسوُد إلى األبِدأمَّا الصِّدِّ
  آالحاِمِض ِلألسناِن والدُّخاِن للعيِن٢٦

  . آذِلَك البطَّاُل للَّذيَن ُيرسلوَنُه
  َمْن َيَخِف الّربَّ فأّياُمُه َتطوُل،٢٧

  .  أمَّا ِسنُّو األشراِر فَتقُصُر
  َرجاُء الصِّدِّيقيَن فَرٌح لُهم،٢٨

  . وأمُل األشراِر َيبـيُد
  صَّالحيَنالّربُّ ِحصٌن لل٢٩

  . وهالٌك ِلفاِعلي اإلْثِم
  الصِّدِّيُق ال يْضَطرُب أبدًا،٣٠

  . والشِّرِّيُر ال َيسَتِقرُّ في األرِض
  َفُم الصِّدِّيِق ُينِبُت الحكمَة،٣١

  . أمَّا ِلساُن الَكِذِب فُيقَطُع
  شَفتا الصِّدِّيق َتبوحاِن بما ُيرضي،٣٢

  . وَفُم الشِّرِّيِر َينِطُق باألآاذيـِب
  ١١الفصل 

  ميزاُن الِغشِّ َيمُقُتُه الّربُّ،١
  .  والِمعياُر السَّليُم َيناُل ِرضاُه

  مَع الَتَطرُِّف َتجيُء الفضيحُة،٢
  . ومَع االعِتداِل الِحكمُة

  نزاهُة الُمستقيميَن َتهديِهم،٣
  . عوجاُج الغادريَن ُيهلُكُهم وا
  ال ُيعيُن الماُل في يوِم الِعقاِب،٤

  . جِّي مَن الموِتوالصِّْدُق ُيَن
  ِصْدُق الصَّالحيَن ُيَيسُِّر طريَقُهم،٥

  . واألشراُر ِبَشرِِّهم َيسُقطوَن
  ِصْدُق الُمسَتقيميَن ُينِقُذُهم،٦

  . والغادروَن بأهواِئِهم ُيؤخذوَن
  أَمُل الشِّرِّيِر َيبـيُد ِبموِتِه،٧

  . ورجاُء األثيِم يزوُل
  الصِّدِّيُق يخُلُص ِمَن الضِّيِق،٨
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  . ِحلُّ الشِّرِّيُر مكاَنُهفَي
  . َآالُم النِّفاِق ُيفِسُد صاحَبُه٩

  . وبالَمعِرفِة يخُلُص الصِّدِّيقوَن
  ِبصالِح الصِّدِّيقيَن َتغَتِبُط المديَنُة،١٠

  . بإبادِة األشراِر َتْطَرُب
  ِبَبرآِة الُمسَتقيميَن تعلو المدينُة،١١

  . وبكالِم األشراِر َتنَهِدُم
  ِم ُيهيُن اآلخريَن،ناقُص الَفْه١٢

  . أمَّا الفهيُم فَيلَزُم الصَّمَت
  السَّاعي بالنَّميمِة ُيفشي السِّرَّ،١٣

  . واألميُن القلِب َيكُتُمُه
  ِبــغيِر ِهدايٍة َيسُقُط الشَّعُب،١٤

  . وِبَكثرِة الواعظيَن يخُلُص
  َمْن َآِفَل األجنبـيَّ ناَلُه السُّوُء،١٥

  . طَمأنَّ اوَمْن لم َيضَمِن اآلخريَن 
  الَمرأُة الحنوُن َتحظى بالكراَمِة،١٦

  . والشَُّرفاُء َيحَظوَن بالِغنى
  الرَّحيُم ُيحِسُن إلى َنفِسِه،١٧

  . والقاسي ُيَعكُِّر ِمزاَجُه
  الشِّرِّيُر يكِسُب أجرًا زاِئفًا،١٨

  . وِلزارِع الَعدِل ثواٌب أآيٌد
  الَعدُل يؤدِّي إلى الحياِة،١٩

  . لسُّوَء فِلَموِتِهتَّبَع ا وَمِن ا
  إعوجاُج القلِب َيمُقُته الّربُّ،٢٠

  . والسِّيَرُة الصَّاِلحُة َمرضاٌة لُه
  الشِّرِّيُر ال يَتَبرَُّر أبدًا،٢١

  . وَنسُل الصِّدِّيِق َينجو
  مرأٍة ال خيَر فيها، جماُل ا٢٢

  . خاَتٌم ِمْن ذَهٍب في أنِف ِخنزيرٍة
  يٌر ُآلُُّه،ما يَتَمنَّاُه الصِّدِّيقوَن َخ٢٣

  .  وأمُل األشراِر أَمٌل عابٌر
  ُهناَك َمْن ُينِفُق فيزداُد،٢٤

  . وَمْن َيدَّخُر فَيسيُر إلى الَفْقِر
  َمْن أعطى ِبسخاٍء ُيعَطى،٢٥

  . واّلذي ُيروي اآلخريَن ُيرَوى
   خاَصَمُه الشَّعُب، َمْن َمَنَع الِحنَطَة٢٦

  . ومْن أعطاها فَعَليِه البَرَآُة
  طُلِب الَخيَر يلَتِمْس ِرضا اِهللا،َمْن َي٢٧

  . وَمْن َيطلِب السُّوَء فالسُّوُء َيلحُقُه
  َمْن َيتَِّكْل على ِغناُه َيسُقْط،٢٨

  . والصِّدِّيقوَن َيزَهوَن آاألغصاِن
  َمْن ُيَعكِّْر َبيَتُه َيِرِث الرِّيَح،٢٩

  . واألحمُق خاِدٌم للحكيِم القلِب
  حياٍة،ثَمَرُة الصِّدِّيِق شَجرُة ٣٠

  . وَمْن آاَن حكيمًا َرِبـَح النَّاَس
  الصِّدِّيُق ُيعاَقُب في الدُّنيا،٣١

  . فكيَف الشِّرِّيُر والخاطُئ
  ١٢الفصل 

  َمْن ُيِحبُّ الَمشورَة ُيِحبُّ الَمعِرفَة،١

  . وَمْن ُيبِغُض التَّوبـيَخ فهو غبـيٌّ
  الّربُّ َيرضى َعِن الصَّاِلحيَن٢

  . خريَنوَيديُن َمْن يذمُّ اآل
  اإلنساُن ال َيثُبُت بالشَّر٣ِّ

  . وَمْن آاَن ِصدِّيقًا ال يَتَزعَزُع
  . المرأُة القديرُة تاٌج ِلَزوِجها٤

  . والَمعتوَهُة َنْخٌر في ِعظاِمِه
  أفكاُر الصِّدِّيقيَن َعدٌل،٥

  . وهدايُة األشراِر َمْكٌر
  َآالُم األشراِر َآميٌن ِللَقتِل،٦

  . يَن فَنجاٌةأمَّا آالُم الُمسَتقيم
  َينَقِلُب األشراُر فَيزوُلوَن،٧

  . أمَّا َبيُت الصِّدِّيقيَن فَيثُبُت
  اإلنساُن ُيمَتدُح ِلَتَعقُِّلِه،٨

  . ولضالِل قلِبِه ُيحَتقُر
  العاِمُل قليًال وِلنْفِسِه،٩

  . َخيٌر ِمْن ُمكاِبٍد ُيعِوُزُه الخبُز
  الصِّدِّيُق َيصوُن حّتى حياَة َبهيَمِتِه،١٠
  . مَّا الشِّرِّيُر فقلُبُه ال َيرَحُمأ

  َمْن فَلَح أرَضُه َشِبـَع ُخبزًا،١١
  . وَمْن َتِبـَع الَبطَّاليَن أعَوَزُه الفْهُم

  َمْدُح الشِّرِّيِر َمصَيَدٌة لُه،١٢
  . والثَّناُء على الصِّدِّيِق ُيفِسُدُه

  َزَلُل الشََّفَتيِن ُيوِقـُع في السُّوِء،١٣
  .  فَيخُرُج ِمَن الضِّيِقأمَّا الصِّدِّيُق

  َمْن طاَب َآالُمُه ُيجاَزى َخيرًا،١٤
  . وعلى ُحْسِن أعماِلِه ُيجاَزى

  طريُق األحمِق قويٌم في عيَنيِه،١٥
  . أمَّا الحكيُم فَيسَمُع وَيتَِّعُظ

  آَدُر األحمِق ُيعَرُف في الحاِل،١٦
  . وَهواُن الرَّجِل الَذآيِّ ُيحيُطُه الكتماُن

   الصَّاِدُق َينُشُر الَحقَّ،الشَّاهُد١٧
  . والشَّاهُد الكاِذُب ُيظِهَر الَمْكَر

  ُهناَك َمْن َآالُمُه آَطْعِن الَحربِة،١٨
  . أمَّا َآالُم الحكيِم ففيِه الشِّفاُء

  القوُل الصَّاِدُق َيثُبُت إلى األبِد،١٩
  . أمَّا الَكِذُب فَحْبُلُه قصيٌر

  وَء،الَمْكُر في قلِب َمْن َيزَرُع الس٢٠ُّ
  . والفَرُح ِلَمْن َيِعُظ بالسَّالِم

  الصِّدِّيُق ال َيلَحُقُه إْثٌم،٢١
  . أمَّا األشراُر فكلُُّهم ُسوٌء

  َآالُم الَكِذِب َيمُقُتُه الّربُّ،٢٢
  . وَيرَضى َعِن العاِمليَن بالَحقِّ

   الرَّجُل الذَّآيُّ َيكُتُم َمعِرَفَتُه،٢٣
  . والبليُد ُيعِلُن حماقَة قلِبِه

  األيدي الُمجَتِهدُة َتسوُد،٢٤
  . والُمرَتخيُة َتخُدُم بالسُّخرِة

  القَلُق في قلِب اإلنساِن ُيؤِلُمُه،٢٥
  . والَكِلمُة الطَّيَِّبُة ُتفرُِّحُه
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  الصِّدِّيُق ُقدَوٌة لآلخريَن،٢٦
  . وطريُق األشراِر ُتَضلُِّلُهم

  الخاِمُل ال ُيصيـُب صيدًا،٢٧
  .  ِحْرُصُهوأثَمُن ما ِعنَد اإلنساِن

  في السَّبـيِل الصَّاِدِق حياٌة٢٨
  .  وفي الرُّجوِع َعنُه موٌت

  ١٣الفصل 
  االبُن الحكيُم َيقَبُل َمشوَرَة أبـيِه،١

  . وأمَّا السَّاخُر فال َيسَمُع التَّأنيـَب
  َمْن طاَب َآالُمُه ُيجاَزى َخيرًا،٢

  . وشهَوُة الغاِدريَن الُعْنُف
  حَفْظ حياَتُه،َمْن َيضُبْط َفَمُه َي٣

  . وَمْن ُتَثرِثْر َشفتاُه َيهِلْك
  الَبطَّاُل يَتَمنَّى وال َيناُل،٤

  . والُمجتهُد َينَجُح َفَيغنى
  الصِّدِّيُق ُيبِغُض َآالَم الَكِذِب،٥

  . أمَّا الشِّرِّيُر فُيشجُِّعُه وَيحميِه
  الِصْدُق َيصوُن السَّالكيَن في الكماِل،٦

  .  ِهموالشَّرُّ َيسُبُق خطواِت
  ِمَن األغنياِء َمْن َيدَّعي الَفقَر،٧

  . وِمَن الفقراِء َمْن َيدَّعي الِغنى
  الغنيُّ ُيَكفُِّر َعنُه ماُلُه،٨

  . والفقيُر ال َيِجُد َمْن َيفديِه
  نوُر الصِّدِّيقيَن فَرٌح ُآلُُّه،٩

  . وِسراُج األشراِر َينَطفُئ
  التََّطرُُّف ال َيِلُد إالَّ الُمشاجَرَة،١٠

  . والِحكمُة ِعنَد َمْن َيتَِّعُظ ِبِسواُه
  ماُل الَبطَّاِل يَتناقُص،١١

  . وماٌل َتجَمُعُه بالَيِد َيزداُد
  َرجاٌء َمشكوٌك فيِه ُيِعلُّ القلَب،١٢

  . واألماني إذا تَحقََّقت شَجَرُة حياٍة
  ْستهاَن بالَكِلمِة َيهِلْك، َمِن ا١٣

  . حَتَرَم الوصيََّة َيسَلْم وَمِن ا
  نصيحُة الحكيِم ُينُبوُع حياٍة،١٤

  .  وبها َتبَتِعُد َعْن أشراِك الموِت
  . ُحْسُن التََّعقُِّل ُيكِسُب َهيـبًة١٥

  .  وطريُق الغاِدريَن َوِعَرٌة
  الرَّجُل الذَّآيُّ يعَمُل ِبَمعِرفٍة،١٦

  . والَكسوُل َينُشُر الحماَقَة
  ، الرَّسوُل الشِّرِّيُر ُيوِقـُع في السُّوِء١٧
  . السَّفيُر األميُن يأتي بالَهناِءو

  الَفقُر والهواُن ِلَمْن َينُبُذ الَمشوَرَة١٨
  . والكرامُة ُآلُّها ِلَمْن َيقَبُل التَّوبـيَخ

  . تَحقُُّق األماني َيجلو النَّْفَس١٩
  . جتناُب السُّوِء َيمُقُتُه الُبَلداُء وا
  َمْن ساَيَر الُحكماَء صاَر حكيمًا،٢٠

  . لُبَلداَء َلِحَقُه السُّوُءوَمْن عاشَر ا
  السُّوُء َيتَبُع الخاِطئيَن،٢١

  .  وبالَخيِر ُيجاَزى الصِّدِّيقوَن

  الصَّالُح ُيوِرُث َبني َبنيِه،٢٢
  . وَثروُة الخاطِئ ُتحَفُظ للصِّدِّيقيَن

  في ُحقوِل الُمسَتقيميَن َطعاٌم آثيٌر،٢٣
  وُهناَك َمْن يأُخُذُه ِبــغيِر َحقٍّ،

  بَنُه، َوفِّْر َعصاُه ُيبِغِض اَمْن ُي٢٤
  . ولو أحبَُّه َلسارَع إلى تأِديـِبِه

  الصِّدِّيُق يأآُل حّتى َيشَبَع،٢٥
  . أمَّا الشِّرِّيُر فيأآُل وال َيشَبُع

  ١٤الفصل 
  الَمرأُة الحكيمُة َتبني َبيَتها،١

  . والَحمقاُء َتهِدُمُه ِبَيَديها
  ،َمْن َيَخِف الّربَّ َيسُلْك ُمسَتقيمًا٢

  . والُمراِوُغ في ُسلوِآِه َيحَتِقُرُه
  في َآالِم األحمِق خَطٌر عظيٌم،٣

  . أمَّا َآالُم الُحَكماِء فَيحَفُظُهم
  َحيُث ال ثيراٌن فالمخَزُن فاِرٌغ،٤

  . وِبقوَِّة الثَّوِر َتكُثُر الِغالُل
  . الشَّاِهُد األميُن ال يكِذُب٥

  . وشاِهُد الزُّوِر َينُشُر الَكِذَب
  كمُة عَبثًا يطُلُبها السَّاخُر،الِح٦

  . والَمعِرفُة ِللفهيِم َسهَلُة الَمناِل
  إبَتِعْد َعِن البليِد ُآلَّ االبِتعاِد،٧

  . ففي َآالِمِه ال َتِجُد َمعِرفًة
  ِحكمُة الذَّآيِّ في َفْهِم طريِقِه،٨

  . وحماقُة البليِد في َمْكِرِه
  اُهللا َيسَخُر ِبأهِل اإلْثِم،٩

  . سَتقيموَن فَيُحوزوَن ِرضاُهأمَّا الُم
  القلُب َيحَفُظ َمراَرَتُه ِلَنْفِسِه،١٠

  . وِبفَرِحِه ال ُيشاِرُك أحدًا
  ُبيوُت األشراِر َتخَرُب،١١

  . ودياُر الُمسَتقيميَن َتزَدِهُر
  ُربَّ طريٍق قويمٍة في َعيَنيَك،١٢

  . وأواِخُرها ُتؤدِّي إلى الموِت
  القلُب،حّتى في الضَِّحِك يكَتِئُب ١٣

  . وآم ِمْن فَرٍح آِخَرُتُه الَحْسَرُة
  الُمَتَقلُِّب َيجني ثَمَرَة ُسلوِآِه،١٤

  . والرَّجُل الصَّاِلـُح ثَمَرَة عَمِلِه
  الجاهُل ُيَصدُِّق ُآلَّ َآِلمٍة،١٥

  . والذَّآيُّ َينَتِبُه أيَن يسيُر
  الحكيُم يخاُف وَيبَتِعُد َعِن السُّوِء،١٦

  . واثقًا ِبَنْفِسِهوالبليُد َيجتاُزُه 
  القليُل الصَّبِر يَتَصرَُّف ِبـحماقٍة،١٧

  . وَمْن َيذمُّ اآلخريَن ُيبِغُضُه النَّاُس
  الُجهَّاُل َيختاروَن الحماقَة،١٨

  . واألذآياُء ُيكِثروَن الَمعِرفَة
  أهُل السُّوِء ُيعِرضوَن َعِن الصَّاِلحيَن،١٩

  . واألشراُر يَتعاَلوَن على الصِّدِّيقيَن
  الفقيُر ُيبِغُضُه حّتى قريـُبُه،٢٠

  . واّلذيَن ُيِحبُّوَن الِغنى آثيروَن
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  َمْن َيحَتِقِر اآلخريَن َيخَطْأ،٢١
  . وَمْن يَتَحنَّْن على الَمساآيِن َيْهنْأ

  أَما َيِضلُّ َمْن َيزَرُع السُّوَء؟٢٢
  . الرَّحمُة واألماُن ِلَمْن َيزَرُع الَخيَر

  ْن ربٌح،في التََّعِب َمهما َيُك٢٣
  . وفي َثرَثَرِة الشََّفَتيِن َخساَرٌة

  تاُج الُحَكماِء ِغَنى َمعِرفِتِهم،٢٤
  . وِزيَنُة الُبَلداِء حماقُتُهم

  الشَّاهُد األميُن ُينِقُذ النُّفوَس،٢٥
  . والشَّاهُد الكاِذُب َينُشُر الَمْكَر

  في مخاَفِة الّربِّ ُطمْأنيَنٌة وِعزٌّ،٢٦
  . ِئِهوالّربُّ ِحمًى ألبنا

  مخافُة الّربِّ ُينبوُع حياٍة،٢٧
  .  وِبها َتبَتِعُد َعْن أشراِك الموِت

  . في آثَرِة الشَّعِب َجالُل الُمْلِك٢٨
  . وفي ِقلَِّة عَدِدِه هالُآُه

  . البطيُء َعِن الغَضِب آثيُر الفْهِم٢٩
  . والقليُل الصَّبِر ُيظِهُر حماقَتُه

  ،القلُب الصَّاِلـُح حياُة الجَسِد٣٠
  . والَغيرُة َنْخٌر للِعظاِم

  . َمْن َيظُلِم الوضيَع َيستِهْن ِبـخاِلِقِه٣١
  . وُيَمجُِّدُه َمْن يَتَحنَُّن على البائِس

  الشِّرِّيُر ُتطيُح بِه َمساِوُئُه،٣٢
  . أمَّا الصِّدِّيُق فَتحميِه َنزاَهُتُه

  في قلِب الفهيِم َتسَتِقرُّ الِحكمُة،٣٣
  . ُتوَدُعوفي داخِل البليِد ال 

  الَعدُل يرَفُع شأَن األمَِّة،٣٤
  . وعاُر الشُّعوِب الخطيئُة

  َيرضى الَمِلُك َعِن العبِد العاقِل،٣٥
  . وعلى العبِد الَمعتوِه ُينِزُل عقاَبُه

  ١٥الفصل 
  الجواُب الرَّقيُق َيصِرُف الغَضَب،١

  . والَكِلمُة الُموِجعُة ُتثيُر السُّْخَط
  . بالَمعِرَفِةِلساُن الحكيِم َيجوُد ٢

  . وَفُم البليِد َيفيُض حماقًة
  عينا الّربِّ في ُآلِّ مكاٍن،٣

  . ُتراِقباِن األشراَر واألخياَر
  صالُح اللِّساِن شَجرُة حياٍة،٤
  . ْعوجاُجُه هالٌك للرُّوِح وا
  األحمُق َيسَتهيُن ِبَمشوَرِة أبـيِه،٥

  . والرَّجُل الذَّآيُّ َيقَبُل التَّوبـيَخ
  لصِّدِّيِق ِحْصٌن عظيٌم،َبيُت ا٦

  . وفي َمنزِل الشِّرِّيِر َآَدٌر
  ِشفاُه الُحكماِء َتنُشُر الَمعِرفَة،٧

  . وقلوُب الُبَلداِء ُآلُّها َجْهٌل
  ذبـيحُة األشراِر َيمُقُتها الّربُّ،٨

  . وصالُة الُمسَتقيميَن َتحظى ِبِرضاُه
  ُطُرُق الشِّرِّيِر َيمُقُتها الّربُّ،٩

  .  َيتَبُع الَعدَلوُيِحبُّ َمْن

  تارُك الَمشوَرِة َمصيُرُه إلى السُّوِء،١٠
  . وَمْن ُيبِغُض التَّوبـيَخ آخرُتُه الموُت

  أرُض األمواِت واِضحٌة للّربِّ،١١
  . فكيَف قلوُب َبني البَشِر

  السَّاخُر ال ُيِحبُّ َمْن ُيَوبُِّخُه،١٢
  . وإلى الُحَكماِء ال يذَهُب

  ـُج الوجَه،القلُب الفرحاُن ُيبِه١٣
  . وِبـُحزِن القلِب تنكِسُر الرُّوُح

  قلُب الفهيِم َيطُلُب الَمعِرفَة،١٤
  . وَفُم البليِد َيفيُض بالحماَقِة

  أّياُم الِمسكيِن ُآلُّها ُسوٌء،١٥
  . والطَّيُِّب القلِب في عيٍد دائٍم

  القليُل مَع َمخاَفِة الّربِّ،١٦
  . وال َآنٌز عظيٌم مَع الَهمِّ

   ِمَن الُبقوِل مَع الَمحبَِّة،أآَلٌة١٧
  . وال ِعْجٌل ُمَسمٌَّن مَع الُبغِض

  الرَّجُل الَغُضوُب ُيثيُر النِّزاَع،١٨
  . والَبطيُء الَغَضِب ُيَهدُِّئ الِخصاَم

  طريُق الَبطَّاِل آَحقٍل ِمْن َشوٍك١٩
  . وسبـيُل الُمسَتقيميَن ُمَمهٌَّد

  االبُن الحكيُم ُيفرُِّح أباُه،٢٠
  .  البليُد ُيَحقُِّر ُأمَُّهواإلبُن
  الحماقُة فَرٌح ِلناِقِص الفْهِم،٢١

  . أمَّا الفهيُم فُيَقوُِّم ُسُلوَآُه
  بغيِر َرأٍي سديٍد َتخيـُب الَمقاِصُد،٢٢

  . وِبكثَرِة الُمشيريَن َتِتمُّ
  ُحْسُن الجواِب ُيْفِرُح اإلنساَن،٢٣

  . والَكِلَمُة في َوقِتها ما أحالها
  اقِل َتقوُده إلى الحياِة،سبـيُل الع٢٤

  . فيسيُر َبعيدًا ِمْن عاَلِم األمواِت
  الّربُّ ُيزيُل بـيوَت الُمَتباهيَن،٢٥

  . وَيحمي ِحمى المرأِة األرمَلِة
  أفكاُر الشِّرِّيِر َيمُقُتها الّربُّ،٢٦

  . وآالُم األطهاِر َيحظى ِبِنعَمِتِه
  الُمغَتِصُب ُيَعكُِّر َصْفَو َبيِتِه،٢٧

  .  َيكَرُه الرَّشَوَة يحياواّلذي
  قلُب الصِّدِّيِق يَتَروَّى في الجواِب،٢٨

  . وَفُم الشِّرِّير َيفيُض بالَمساِوِئ
  الّربُّ َيبَتِعُد ِمَن األشراِر،٢٩

  . ويسَتِمـُع إلى صالِة األبراِر
  العيناِن الُمنيَرتاِن ُتَفرِّحاِن القلَب٣٠

  . والسُّْمَعُة الطَّيِّبُة ُتحيـي الِعظاَم
  َمْن يسَمْع توبـيَخ الحياِة،٣١

  . َيُكْن بـيَن الُحَكماِء ُمقاُمُه
  َمْن َينِبِذ الَمشوَرَة َيحَتِقْر نْفَسُه،٣٢

  . وَمْن َيسمِع التَّوبـيَخ يكَتِسِب الَفْهَم
  َمخاَفُة الّربِّ دليُل ِحكمٍة،٣٣

  .  وَقبَل الكرامِة التَّواُضُع
  ١٦الفصل 
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  ي قلِبِه،لإلنساِن ما ُيَدبُِّر ف١
  وِمَن الّربِّ جواُب اللِّساِن،

  ُسلوُك اإلنساِن ُمَبرٌَّر في َعيَنيِه،٢
  . والّربُّ َيِزُن ما في النُّفوِس

  َفوِّْض إلى الّربِّ أعماَلَك،٣
  . فَتِتمَّ جميُع َمقاِصِدَك

  الّربُّ صَنَع الجميَع ِلغايٍة ما،٤
  . حّتى الشِّرِّيَر ِلُسوِء الَمصيِر

   َيمُقُتُه الّربُّ،الُمتكبُِّر٥
  . وإلى األبِد ال ُعْذَر لُه

  بالرَّحمِة والَحقِّ َتكفيُر الذُّنوِب،٦
  . بِتعاٌد َعِن الشَّرِّ وبَمخاَفِة الّربِّ ا

  َيرَضى الّربُّ َعْن ُسلوِك اإلنساِن،٧
  . فَيجَعُل حّتى أعداَءُه ُيساِلُموَنه

  القليُل القليُل مَع الَعدِل،٨
  . كثيُر بغيِر إنصاٍفوال الرِّْزُق ال

  قلُب اإلنساِن َيرُسُم طريَقُه،٩
  . والّربُّ ُيَثبُِّت َخَطواِتِه

  الِقسمُة والنَّصيـُب في َآالِم الَمِلِك،١٠
  . وَفُمُه ال َيغشُّ في أحكاِمِه

  للّربِّ َقبَّاُن الَعدِل ومَوازيُنُه،١١
  . وُآلُّ ِمعياٍر سليٍم ِمعياُرُه

  ُتُه الُملوُك،ِفْعُل الشَّرِّ َيمُق١٢
  .  ألنَّ العرَش بالَعدِل َيثُبُت

  الَكالُم الصَّاِدُق ُيرضي الُملوَك،١٣
  . وُهم ُيِحبُّوَن القوَل الُمستقيَم

  غَضُب الَمِلِك رسوُل الموِت،١٤
  . والرَّجُل الحكيُم َيسَتعِطُفُه

  في نوِر وجِه الَمِلِك حياٌة،١٥
  . وِرضاُه َسحاُب مَطٍر ربـيعيٍّ

  اُء الحكمِة َخيٌر ِمَن الذََّهِب،إقِتن١٦
  .  ْقِتناُء الِفطَنِة أفَضُل ِمَن الِفضَِّة وا
  َمْن َيسُلْك ُمسَتقيمًا َيبَتِعْد ِمَن الشَّرِّ،١٧

  . وَمْن ُيْبِصْر طريَقُه َيحَفْظ نْفَسُه
  َقبَل الَخيـبِة الِكبرياُء،١٨

  . وقبَل السُّقوِط َتشامُخ الرُّوِح
   مَع الَمساآيِن،َتواُضُع الرُّوِح١٩
  . ْقِتساُم الَغنيمِة مَع الُمتكبِّريَن وال ا
  ، الُمَتَعقُِّل في أمِرِه َيِجُد َخيرًا٢٠

  . ومْن َيتَِّكْل على الّربِّ َيهَنْأ
  الحكيُم القلِب َيشَتِهُر ِبَفهِمِه،٢١

  . وآالُمُه الَعذُب َيزيُدُه ِعْلمًا
  العقُل ُينبوُع حياٍة ِلصاِحِبِه،٢٢

  . َرُة األحمِق حماقةٌَوَمشو
  قلُب الحكيِم ُيرِشُد َفَمُه،٢٣

  . وَيزيُد َآالَمُه ِعْلمًا
  الَكالُم الجميُل َشْهُد عَسٍل،٢٤

  . َيحُلو ِللنَّْفِس وَيشفي الِعظاَم
  طريٌق ُمسَتقيَمٌة في َعيَنيَك،٢٥

  . قد ُيؤدِّي آِخُرها إلى الموِت
  ُجوُع العاِمِل َيعَمُل ِلصاِلِحِه،٢٦
  .  ُجوَعُه يُحثُُّه على العَمِلألنَّ
  اللَّئيُم َينُبُش َعِن السُّوِء،٢٧

  . وَآالُمُه ناٌر ُمتَِّقَدٌة
  الكذَّاُب يزَرُع الِخصاَم،٢٨

  . والَنمَّاُم ُيَفرُِّق األصحاَب
  الرَّجُل الَعنيُف ُيغري صاِحَبُه،٢٩

  . وَيقوُدُه في طريٍق غيِر صاِلـٍح
  َب أآاذيـَبُه،ُيغِمُض َعيَنيِه ِلـَيحُس٣٠

  . وَيَعضُّ شَفَتيِه وُآلُُّه ُسوٌء
  الشَّيـَبُة إآليُل َفخٍر٣١

  . للسَّائريَن في طريِق الصَّالِح
  البطيُء الغَضِب َخيٌر ِمَن الَجبَّاِر،٣٢

  . وماِلُك َنفِسِه ِممَّْن يأُخُذ مديَنًة
   ِلَتحُكَم في األموِر، الُقرعُة ُتلَقى٣٣

  . اِمهاوِمَن الّربِّ جميُع أحك
  ١٧الفصل 

  ُلقمٌة يابسٌة مَع الطَُّمأنيَنِة،١
  . وال َبيُت والئَم مَع ِخصاٍم

  العبُد العاقُل َيسوُد االبَن الَمعُتوَه،٢
  . وُيقاِسُم اإلخوَة أمالَآُهم

  الُبوَتَقُة َتمَتِحُن الِفضََّة والذَّهَب،٣
  . والّربُّ َيمَتِحُن جميَع القلوِب

  َآالِم اإلْثِم،ُيصغي الشِّرِّيُر إلى ٤
  . والكذَّاُب إلى َآالِم الُخْبِث

  الُمسَتهزُئ بالفقيِر َيسَتهيُن ِبـخاِلِقِه،٥
  . وَمْن َيفَرْح بالنَّْكَبِة ال ُعْذَر لُه

  َبنو البنيَن إآليُل ُجدوِدِهم،٦
  . وَفخُر البنيَن آباُؤُهم

  الَكالُم المأثوُر ال َيليُق بالجاهِل،٧
  . ألميِروال َآالُم الَكِذِب با

  الرَّشَوُة حَجُر ِسْخٍر للرَّاشي،٨
  . فأينما ُيرِسُلُه َينَجُح

  َمْن َيسُتِر األخطاَء ُيِحبُُّه النَّاُس،٩
  . وَمْن ُيَردِّْد ِذآَرها ُيَفرِِّق األصحاَب

  التَّأنيـُب يؤثُِّر في الفهيِم،١٠
  . أآثَر ِمْن ِمَئِة َجلَدٍة في البليِد

   غيَر السُّوِء،الُمَتَمرُِّد ال يطُلُب١١
  . فَيْضِرُبُه مالٌك ال َيرَحُم

  صاِدْف ُدبًَّة فَقَدت أوالَدها،١٢
  . وال بليدًا ُآلُُّه حماقٌة

  َمْن جاَزى َعِن الَخيِر ُسوًءا،١٣
  . فلن يخُرَج السُّوُء ِمْن َبيِتِه

  . َيبَتدُئ النِّزاُع آمياٍه َتنَفِجُر١٤
  نُظْر في أمِرِه َقبَل أْن َيحَتِدَم فا
  َتبِرَئُة الُمجرِم وَتجريُم البريِء،١٥

  . ِآالُهما َيْمُقُتُهما الّربُّ
  لماذا الماُل في يِد البليِد؟١٦
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  أَيقتني الِحكمَة وال َفْهَم لُه؟
  الصِّدِّيُق ُيِحبُّ في ُآلِّ وقٍت،١٧

  . واألُخ يوَلُد لَيوِم الضِّيِق
  النَّاِقُص الفْهِم َيعِقُد َصفَقًة،١٨

  .  ًال ِبـحضوِر شاهٍدوَيصيُر َآفي
  َمْن ُيِحبُّ الَمعصيَة ُيِحبُّ الِخصاَم١٩

  .  وَمْن ُيْعِل باَبُه َيجُلْب عَليِه الَهدَم
  الُمراوُغ ال َيِجُد خيرًا،٢٠

  . والكذَّاُب َيَقُع في السُّوِء
  َمْن َيِلُد بليدًا َفلَحسَرِتِه،٢١

  . وَمْن َيِلُد جاِهًال ال َيفَرُح
  واٌء شاٍف،فَرُح القلِب َد٢٢

  . وآآبُة الرُّوِح ُتيـبُِّس الِعظاَم
  َيرتشي الشِّرِّيُر في الِخفَيِة،٢٣

  . وغاَيُتُه َتحويُل َمجَرى الَعدِل
  . الفهيُم َيرى الِحكمَة َمجَرى الَعدِل٢٤

  . أمَّا البليُد فعيناُه َبعيَدتاِن ِمْنها
  االبُن البليُد َآَدٌر ألبـيِه،٢٥

  . ْتُهوَمراَرٌة للَّتي وَلَد
  ُمعاَقَبُة الصِّدِّيِق ال َتجوُز،٢٦

  . وَضْرُب الشَُّرفاِء ُينافي الَعدَل
  صاِحُب الَمعِرَفِة يضبُط َآالَمُه،٢٧

  . وصاحُب الفْهِم وُقوُر الرُّوِح
  َيصُمُت البليُد فَتحَسُبُه حكيمًا،٢٨

  . وَمْن َضمَّ شَفَتيِه َتحَسُبُه فهيمًا
  ِه،اإلنساُن يسَعى وراَء رغباِت١٨

  . وُيشاِآُس ُآلَّ رأٍي صالٍح
  البليُد ال يحَتِفُظ بما يَتَبيَُّن لُه،٢

  . بل يكِشُف ُآلَّ ما في قلِبِه
  مَع الشِّرِّ ُهناَك االحتقاُر،٣

  . ومَع الهواِن يكوُن العاُر
  َآالُم اإلنساِن مياٌه عميقٌة،٤

  .  وُينبوُع الِحكمِة نهٌر فائٌض
  جوُز،ُمحاباُة الشِّرِّيِر ال َت٥

  . وال ِحرماُن الصِّدِّيِق ِمَن العدالِة
  َآالُم البليِد ُيثيُر الُخصومَة،٦

  . وَيجِلُب عليِه الضَّْرَب
  َآالُم البليِد هالُآُه،٧

  . فهَو ُيوِقُعُه في الشََّرِك
  َآِلماُت الَنمَّاِم آَطعاٍم شِهـيٍّ،٨

  . َينِزُل إلى أعماِق الَبْطِن
  ُل،الُمتراخي في ُآلِّ ما يعَم٩

  . هَو والشَّحَّاذوَن َسواٌء
  إسُم الّربِّ ُبْرٌج َمنيٌع،١٠

  . ُيهَرُع إليِه الصِّدِّيُق فيأَمُن
  ماُل الغنيِّ مدينُتُه الَمنيعُة،١١

  . وهَو في َظنِِّه ُسوٌر ُمرَتِفـٌع
  َقبَل الَخيـبِة َتشاُمُخ القلِب،١٢

  . وَقبَل الكرامِة التَّواُضُع

  يسَمَع،من ُيجيـُب َقبَل أن ١٣
  . فَحظُُّه الحماَقُة والَهواُن

  روُح اإلنساِن َتسُنُد َضعَفُه،١٤
  . نكَسرت فَمْن ُيْحيـيها فإذا ا
  قلُب الفهيم يكَتِسُب الَمعِرفَة،١٥

  . وأُذُن الُحكماِء َتطلُب الِعلَم
  العطيَُّة ُتَوسُِّع طريَق اإلنساِن،١٦

  . وَتهديِه إلى َمقاِم الُعظماِء
  تكلِّميَن صاِدٌق في ُتهَمِتِه،أوَُّل الُم١٧

  . إلى أْن ُيناِقَشُه آخُر
  الُقرَعُة ُتبِطُل الُخصوماِت،١٨

  .  وَتفِصُل َبيَن األقوياِء
  ، األُخ مدينٌة منيعٌة١٩

  . ُتخاِصُمُه فُيغِلُقها دوَنَك
  َمْن طاَب َآالُمُه ُيجاَزى َخيرًا،٢٠

  . وِمْن َغلَِّة ما يقوُلُه يشَبُع
  ياُة في يِد اللِّساِن،الموُت والح٢١

  . وَمْن أحبَّ الثَّرَثَرَة أآَل ثَمَرها
  َمْن وَجَد َزوجًة وَجَد َخيرًا،٢٢

  . وناَل ِرضًى ِمَن الّربِّ
  الفقيُر يتكلَُّم ِبَتَضرٍُّع،٢٣

  . ْعِتزاٍز والغنيُّ ُيجاوُب با
  ، آثَرُة األصحاِب َتُضر٢٤ُّ

  . وآم ِمْن ُمحبٍّ أقرُب ِمْن أٍخ
  ١٩الفصل 

  الفقيُر السَّالُك طريَق الكماِل١
  . َخيٌر ِمْن غنيٍّ طريُقُه ُمعَوجٌَّة

  الحماسُة بال َمعِرفٍة ال َخيَر فيها،٢
  . وَمْن عجََّل في السَّيِر َزلَّْت قَدماُه

  . حماَقُة اإلنساِن تـَتَقدَُّمُه في طريِقِه٣
  . وهَو في قلِبِه َيحَنُق على الّربِّ

  األصحاِب،الماُل َيزيُد عَدَد ٤
  . والفقيُر ُيفاِرُقُه حّتى صاِحُبُه

  شاهُد الزُّوِر ال ُعْذَر لُه،٥
  . وناشُر األآاذيـِب ال َينُجو

  آثيروَن َيسَتعِطفوَن وجَه الكريِم،٦
  . وُآلٌّ ُيصاِحُب واِهَب الَعطايا

  إخَوُة الفقيِر جميعًا ُيبِغضوَنُه،٧
  فكيَف ال يـبَتِعُد أصحاُبُه َعنُه؟

  . ُهم ِمرارًا فال ُيباُلوَنُيناِشُد
   َمْن آاَن لبـيبًا أحبَّ نْفَسُه،٨

  . وَمْن َلِزَم الَفْهَم وَجَد َخيرًا
  شاِهُد الزُّوِر ال ُعْذَر لُه،٩

  . وناِشُر األآاذيـِب َيبـيُد
  التََّرُف ال َيليُق بالكسالِن،١٠

  . وال سياَدُة العبِد على رؤساِئِه
  باِل،اإلنساُن العاِقُل طويُل ال١١

  . وَفْخُرُه أْن يصَفَح َعِن الخطِأ
  َغيُظ الَمِلِك آزئيِر الشِّْبِل،١٢
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  . ورضاُه ِمثَل َندًى على الشُّعوِب
  االبُن البليُد َخساَرٌة ألبـيِه،١٣

  . والَمرأُة الَنقَّاَقُة َوْآٌف ال َينَقِطـُع
  الَبيُت والماُل ميراٌث ِمَن اآلباِء،١٤

  .  ِعنِد الّربِّوالَمرأُة العاِقَلُة ِمْن
  العاطُل َعِن العَمِل ال َخيَر فيِه،١٥

  . واإلنساُن الَبطَّاُل يجوُع
  َمْن َيحَفْظ وصيََّة الّربِّ َيحَفْظ نْفَسُه،١٦

  . والُمسَتهيُن ِبُطُرِقِه يموُت
  َمْن يَتَحنَّْن على الفقيِر ُيحِسْن إلى الّربِّ،١٧

  . والّربُّ على إحساِنِه ُيكاِفُئُه
  بَنَك ما ُدمَت قادرًا، ِب اأد١٨ِّ

  . وال تـَتَأخَّْر ِلئالَّ َتفِقَدُه
  الَغُضوُب يَتَعرَُّض ِللِعقاِب،١٩

  .  ْزداَد وعيدًا وإْن ساَيرَتُه ا
  ْقبِل الَمشوَرَة، إسمِع النَّصيحَة وا٢٠

  . تُكْن في آخِر األمِر حكيمًا
  . في قلِب اإلنساِن َمقاِصُد آثيرٌة٢١

  . هَي اّلتي َتثُبُتونصيَحُة الّربِّ 
  جَشُع اإلنساِن عاُرُه،٢٢

  . والفقيُر َخيٌر ِمَن الَكذَّاِب
  َمخافُة الّربِّ تؤدِّي إلى الحياِة،٢٣

  .  وصاحُبها يشَبُع وال َيِحلُّ بِه ُسوٌء
  الَبطَّاُل َيغِمُس َيَدُه في َصْحِنِه،٢٤

  . وال َيُردُّها حّتى إلى َفِمِه
  بََّه الجاِهُل،إضرِب السَّاِخَر فَيَتَن٢٥

  . ووبِِّخ الفهيَم فَيَتَبيََّن الَمعِرفَة
  َمْن ُيَضيِّْق على أبـيِه وَيطُرْد أمَُّه،٢٦

  . فهَو وليُد الَعيـِب والعاِر معًا
  بني أيََّة َمشوَرٍة، ال تسَمْع يا ا٢٧

  .  ُتَضلُِّلَك َعْن َآالِم الَمعِرفِة
  الشَّاِهُد اللَّئيُم َيسَخُر بالقضاِء،٢٨
  . أفواُه األشراِر َتبَتِلـُع اإلْثَمو

  الِعقاُب للقوِم السَّاخريَن،٢٩
  . والضَّْرُب ِلُظهوِر الَكسالى

  ٢٠الفصل 
  الخمُر ُمُجوٌن والسُّْكُر َعرَبَدٌة،١

  . وَمْن َيهيُم ِبِهما فال ِحكمَة لُه
  ِهياُج الَمِلِك آَزئيِر الشِّْبِل،٢

  . فَمْن َتجاَهَلُه أخطَأ إلى نْفِسِه
  نِقطاُعُه َعِن الِخصاِم، آراَمُة اإلنساِن ا٣

  . فالدُّخوُل فيِه ِمْن طباِئـِع األحمِق
  البطَّاُل ال يفَلُح أرَضُه في الخريِف،٤

  . فَيسَتعطي في الحصاِد وال ُيعَطى
  الَمشوَرُة في القلِب مياٌه عميقٌة،٥

  . والفهيُم الفهيُم َمْن يستْخِرُجها
   ِبصالِحِهم،آم ِمَن النَّاِس ُينادوَن٦

  أمَّا األميُن فيهم فَمْن َيِجُدُه؟
  الصِّدِّيُق السَّاِلُك طريَق الكماِل٧

  . َيهَنُأ َبُنوُه ِمْن َبعِدِه
  الَمِلُك الجاِلُس على ُآرِسيِّ القضاِء،٨

  . ِبَنْظرٍة ِمنُه ُيميُِّز ُآلَّ َشرٍّ
  قلبـي َنقيٌّ،«: أُهناَك َمْن يقوُل٩

  »يئتي؟وأنا تَطهَّرُت ِمْن خط
  إستعماُل ِمكياَليِن ِمعياَريِن١٠

  . ِآالُهما ِغشٌّ َيمُقُتُه الّربُّ
  الوَلُد نْفُسُه يعِرُف ما يعَمُل،١١

  . هْل هَو سليٌم وُمسَتقيٌم
  اُألُذُن ِللسَّمِع والعيُن ِللبَصِر،١٢

  . وِآْلتاُهما صَنَعُهما الّربُّ
  ال ُتِحبَّ النَّوَم ِلئالَّ َتفَتِقَر،١٣
  . فَتْح عيَنيَك تشَبْع ُخبزًا بِل ا
  هذا َرديٌء،: يقوُل الُمشتري١٤

  . وحيَن يشَتريِه يَتَهلَُّل َفِرحًا
  الذََّهُب موجوٌد والَّآللُئ آثيَرٌة،١٥

  . وَآالُم الَمعِرفِة جوهَرٌة آريَمٌة
  إْن آَفْلَت غريـبًا تُكْن غبـيًّا،١٦

  . وإالَّ فُخْذ ثوَبُه َرْهنًا لَك
  ِب لذيٌذ ِلإلنساِنخبُز الَكِذ١٧

  . إلى أن يمَتلَئ َفُمُه بالحَصى
  . بالَمشوَرِة َتِتمُّ َمقاِصُدَك١٨

  . وِبــغيِر ُهدًى ال ُتَشنُّ الحرُب
  السَّاعي بالنَّميمِة ُيفشي األسراَر،١٩

  . وأمَّا الثَّرثاُر فال ُتعاِشْرُه
  َمْن لَعَن أباُه أو لَعَن أمَُّه٢٠

  .  الظَّالِمَينطِفـُئ ِسراُجُه في قلِب
  ميراُث البخيِل ال قيمَة لُه،٢١

  . وآخرُتُه ال برآَة فيها
  أسَتسِلُم ِللشَّرِّ،: ال َتُقْل٢٢

  . بل تَرجَّ الّربَّ فُيَخلَِّصَك
  إسِتعماُل ِمكياَليِن َيمُقُتُه الّربُّ،٢٣

  .  وَموازيُن الِغشِّ ال َتجوُز
  َخَطواُت اإلنساِن ُيَسيُِّرها الّربُّ،٢٤

   يَتَبيَُّن اإلنساُن طريَقُه؟فكيَف
  ال تـَتَسرَّْع ِبُنُذوِرَك للّرب٢٥ِّ

  .  ِلئالَّ َتنَدَم فيما َبعُد
  الَمِلُك الحكيُم ُيَبدُِّد األشراَر،٢٦

  . ويسَحُقُهم بالنَّوَرِج ِعقابًا لُهم
  الّربُّ ُينيُر ضميَر اإلنساِن،٢٧

  . وُيَفتُِّش جميَع َدواِخِلِه
   َيحَفظاِن الَمِلَك،الرَّحمُة والَحق٢٨ُّ

  .  وَعرُشُه ُيساِنُدُه الَعدُل
  َفْخُر الشَّباِب عزيَمُتُهم،٢٩

  . وَبهاُء الشُّيوِخ الَمشيـُب
  الشَّرُّ ُيَطهُِّر ُعْمَق الِجراِح،٣٠

  . والضََّرباُت القاسيُة َدواخَل اإلنساِن
  ٢١الفصل 

  قلُب الَمِلِك في يِد الّرب١ِّ
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  . ُث شاَءآجدوِل ماٍء ُيميُلُه َحي
  ُسلوُك اإلنساِن ُمَبرٌَّر في عيَنيِه،٢

  . والّربُّ َيِزُن ما في الُقلوِب
  أْن َتصَنَع الَعدَل وَتقضَي باإلنصاِف٣

  . أفضُل ِعنَد الّربِّ ِمْن تقديِم ذبـيحٍة
  َتشاُمُخ اإلنساِن ِمْن تكبُِّر قلِبِه،٤

  .  ونيُر األشراِر الخطيئُة
  . ِدِه َيغَنىالحريُص على َتحقيِق مقاِص٥

  . والَعجوُل في أمرِه يفَتِقُر
  َجْمُع األمواِل ِبَكالِم الكِذِب٦

  . ُبخاٌر يَتَبدَُّد وَشَرٌك ِللَموِت
  َجوُر األشراِر َيجُرُفُهم بعيدًا،٧

  . فُهم َيرُفضوَن العَمَل باإلنصاِف
  عوجاٌج، طريُق الُمذِنِب ُآلُُّه ا٨

  . أمَّا الَبريُء فُسلوُآُه ُمسَتقيٌم
  زاويُة السَّطِح وال َبيٌت فسيٌح٩

  . مرأٍة َنقَّاَقٍة َتسُكُنُه مَع ا
  نْفُس الشِّرِّيِر تشَتهي السُّوَء،١٠

  . وال حناَن ِعنَدُه على أحٍد
  عاِقِب السَّاِخَر فَيتَّعَظ الجاهُل،١١

  . وِمْثُل الحكيِم َيناُل الَمعِرفَة
  يدُخُل الصِّدِّيُق َبيَت الشِّرِّيِر١٢

  .   األشراَر في السُّوِءفُيسِقُط
  َمْن َسدَّ أُذَنيِه َعْن ُصراِخ الفقيِر،١٣

  . إْن َصرَخ هَو فال ُيسَتجاُب
  الَعطيَُّة في الَخفاِء َتمَنُع الغَضَب،١٤

  . والرَّشَوُة في الَجيـِب ُتخِمُد الَغيَظ
  العَمُل باإلنصاِف َفَرٌح للصِّدِّيِق١٥

  . وهالٌك ِلَمْن يفَعُل اإلْثَم
  لُّ َمْن َضلَّ َعْن طريِق التََّعقُِّلُآ١٦

  . أقاَم مَع جماعِة األمواِت
  َمْن أحبَّ الَمَرَح َلِحَقْتُه الَحْسَرُة،١٧

  . وَمْن أحبَّ الخمَر والوالِئَم ال َيغَتني
  باألشراِر ُيفَتَدى الصِّدِّيقوَن،١٨

  . وبالغادريَن ُيفَتَدى الُمستقيموَن
  ،السُّْكنى في أرٍض ُمقِفَرٍة١٩

  . مرأٍة َنقَّاَقٍة وال الكَدُر مَع ا
  في َبيِت الحكيِم َآنٌز ثميٌن،٢٠

  . والبليُد ُينِفُق ماَلُه ِبال ِحساٍب
  َمْن سعَى وراَء الرَّحمِة والَعدِل٢١

  . وَجَد الحياَة والصِّْدَق والكرامَة
  الحكيُم يَتَسلَُّق مديَنَة الجباِبرِة٢٢

  . ُل عَليِهوَيحَتلُّ ِحْصَنها اّلذي تـتَِّك
  َمْن راقَب َفَمُه وصاَن ِلساَنُه٢٣

  . َحِفَظ ِمَن الَمتاِعِب نْفَسُه
  الُمَتَهوُِّر َيسَتدعي السُّْخريَة٢٤

  . وَتصرُُّفُه َيزيُد الغَضَب
  َشهَوة الَبطَّاِل ُتِذلُُّه،٢٥

  . ألنَّ َيَديِه َترُفضاِن العَمَل

  يشَتهي طواَل َليِلِه ونهاِرِه،٢٦
  . يُق ُيعطي وال َيبَخُلفيما الصِّدِّ

  َذبـيحُة الشِّرِّيِر َيمُقُتها الّربُّ،٢٧
  . فكيَف إذا َقدََّمها ِبِكبرياٍء

  ، شاِهُد الزُّوِر ال ُبدَّ أْن َيبـيَد٢٨
  . والصَّاِدُق في َآالِمِه َيسَمُعُه النَّاُس

  الشِّرِّيُر َيعَتزُّ ِبما هَو فيِه،٢٩
  .  طريَقُهوَمْن َيسُلْك ُمسَتقيمًا يَتَبيْن

  ما ِمْن ِحكمٍة وال َفْهٍم وال َمشَورٍة،٣٠
  . َتنَفُع ِضدَّ مشيَئِة الّربِّ

  الَفَرُس َتَهيََّأ ِلـيوِم الِقتاِل،٣١
  . أمَّا النَّْصُر َفِمَن الّربِّ

  ٢٢الفصل 
  الصِّيُت أفَضُل ِمَن الِغنى الكثيِر،١

  . والرَّحمُة َخيٌر ِمَن الِفضَِّة والذَّهِب
   والفقيُر َيتالَقياِن،الغني٢ُّ

  . فكالُهما صَنَعُهما الّربُّ
  الذآيُّ َيرى الشَّرَّ فَيخَتبـُئ،٣

  والُجهَّاُل َيعُبروَنُه فُيعاَقبوَن،
  بالتَّواُضِع وَمخاَفِة الّرب٤ِّ

  . ُآلُّ غًنى وآرامٍة وحياٍة
  في الطَّريِق األعوِج َشوٌك وِفخاٌخ،٥

  . ُهفَمْن َيبَتِعُد ِمنُه َيحَفُظ نْفَس
  َهذِِّب الطِّفَل في أوَِّل طريِقِه،٦

  . فمتى شاَخ ال َيبَتِعُد ِمنُه
  الغنيُّ يَتسلَُّط على الفقيِر،٧

  . والُمقتِرُض عبٌد ِللُمقِرِض
  َمْن زَرَع الَجوَر حَصَد اإلْثَم،٨

  . وعصا ُقوَِّتِه تِكلُّ
  البَرآُة ِلَمن َيُدُه َخيِّرٌة،٩

  . فُيعطي ِمْن خبزِه للفقيِر
  ُأطُرِد السَّاِخَر فَيخُرَج الِخصاُم،١٠

  . وَيبُطَل النِّزاُع والُبغُض
  َمْن أحبَّ َطهاَرَة القلِب١١

  . َرقَّ َآالُمُه فصادَقُه الَمِلُك
  عينا الّربِّ َتنُظراِن الَمعِرفَة،١٢

  . وَتسَتِبقاِن َآالَم الغاِدريَن
  في الشَّاِرِع أَسٌد،«: يقوُل الَبطَّاُل١٣

  . » خارجًا َيقُتُلنيفإذا خَرجُت
  َفُم العاِهرِة ُحفَرٌة عميَقٌة،١٤

  .  فَمْن أبَغَضُه الّربُّ سَقَط فيها
  الحماقُة َتعَلُق ِبقلِب الوَلِد،١٥

  . وعصا التَّأديـِب ُتبِعُدُه ِمنها
  َمْن َيظُلُم الفقيَر لَيزيَد ما ِعنَدُه١٦

  . آَمْن ُيعطي الغنيَّ لَيفَتِقَر

  ثالثون حكمة
  سَمْع َآالَم الُحَكماِء، أِمْل أُذَنَك وا١٧

  . وَوجِّْه قلَبَك إلى الَمعِرفِة
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  ِمَن الَخيِر أْن َتحَفَظها في قلِبَك١٨
  . وتفيَض أيضًا على شَفَتيَك

  ُأَعلُِّمَك إيَّاها اليوَم١٩
  . تِّكاُلَك فليُكْن على الّربِّ ا

  آَتْبُتها في ثالثيَن ِحكمًة٢٠
   ْن ُحْسِن الَمشوَرِة والِعْلِمِم

  ِلَتعِرَف ِصحََّة أقواِل الَحقِّ،٢١
  . فُتْحِسَن الرَّدَّ على ساِئليَك

  ال َتقَهِر الفقيَر ألنه فقيٌر،٢٢
  . وال َتسَحِق الِمسكيَن في القضاِء

  فالّربُّ َيُردُّ التُّهَمَة َعنُهما،٢٣
  . وَيسُلُب ُنفوَس ساِلبـيهما

  جَل الَغُضوَب،ال ُتصاحِب الر٢٤َّ
  . وال ُتراِفِق اإلنساَن السَّاِخَط

  ِلئالَّ تأَلَف السَّيَر في ُسُبِلِه،٢٥
  . وُتوِقـَع نْفَسَك في الشََّرِك

  ال تُكْن ِممَّْن َيعِقدوَن الصََّفقاِت،٢٦
  .  وال ِممَّْن َيكفلوَن الدُّيوَن

  فإْن ُآنَت ال َتمِلُك ما َتفي،٢٧
  . ِتَكُيؤَخُذ ِفراُشَك ِمْن َتح

  ال ُتِزِح الُحدوَد القديمَة،٢٨
  . ِتلَك اّلتي وَضَعها آباُؤَك

  أَرأيَت ماِهرًا في عَمِلِه؟٢٩
  . مَع الُملوِك ال مَع الرُّعاِع ُمقاُمُه

  ٢٣الفصل 
  إذا جَلْسَت تأُآُل مَع األسياِد،١

  ، فَتبـيَّْن جيِّدًا ما هَو أماَمَك
  وَضْع َقيدًا صارمًا ِلَشهيَِّتَك،٢
  .  ُآنَت َشِرهًا في َطعاِمَكإْن
  ال َتشَتِه َطّيباِتِهم أبدًا٣

  . ألنَّها َطعاُم الكِذِب
  ال تـتَعْب ِلَتصيَر غنيًّا،٤

  . وإالَّ َتَخلَّيَت َعِن ِفطَنِتَك
  . فالغنى َيزوُل في َطْرَفِة عيٍن٥

  آَمْن يصَنُع ِلَنْفِسِه جناَحيِن
  . وَيطيُر آالنَّسِر في السَّماِء

  ْل خبَز شرِّيِر العيِنال تأُآ٦
  وال َتشتِه أبدًا َطّيباِتِه،

  ْشَرب معي، ُآْل وا: إْن قاَل٧
  فَقلُبُه َغيُر صاِدٍق مَعَك،

  . وآما َنوى في نْفِسِه يكوُن
  تـَتَقيَُّأ اللُّقمَة اّلتي أآْلَتها،٨

  . وتسَتنِكُر َآلماِتَك الَمعسوَلَة
  في ُأُذِن البليِد ال تـتكلَّْم،٩

  . ِقُر َآالَمَك الُمَتَعقَِّلفهَو يحَت
  ال ُتِزِح الُحدوَد القديمَة،١٠

  . وال تدُخْل ُحقوَل األيتاِم
  ألنَّ الّربَّ َوليَُّهم قديٌر،١١

   . َيُردُّ ُعدواَنَك َعنُهم

  أِمْل قلَبَك إلى الَمشوَرِة١٢
  . وُأُذَنيَك إلى َآالِم الَمعِرفِة

  ال َتمَنِع التَّأديـَب َعِن الوَلِد،١٣
  . إْن َضَرْبَته بالعصا ال يموُتف

  تضِرُبُه ِبــعصا التَّأديـِب،١٤
  . فُتنِقُذ ِمْن عاَلِم األمواِت حياَتُه

  ْبني حكيمًا، إْن آاَن قلُبَك يا ا١٥
  . فَقلبـي يفَرُح ِجدًّا لَك

  ْبني بل َصدري َينَشِرُح يا ا١٦
  . إذا نَطَقت َشَفتاَك باالسِتقامِة

  اطئيَن،ال يفُضُل قلُبَك الخ١٧
  . تِق الّربَّ نهارًا وليًال بِل ا
  بني ِمْن آخرٍة، فال ُبدَّ يا ا١٨

  . ورجاُؤَك ال ُينَكُر عَليَك
  بني وُآْن حكيمًا، سَمْع يا ا فا١٩

  . وليُكن قلُبَك َدليَلَك
  ال تُكْن َبيَن ِشرِّيـبـي الخمِر،٢٠

  . وال اّلذيَن يأآلوَن آثيرًا
  فَتِقراِن،فالشِّرِّيـُب واألآِّيُل َي٢١

  . وآثرُة النَّوِم ُتلِبُسَك الِخَرَق
  إسَمْع ألبـيَك اّلذي وَلَدَك،٢٢

  . وال َتحَتِقْر ُأمََّك إذا شاَخت
  إقتِن الَحقَّ وال َتِبــْعُه،٢٣

  . وآذِلَك الِحكمَة والَمشوَرَة والِفطَنَة
  ْبِتهاجًا، أبو الصِّدِّيِق َيبَتهُج ا٢٤

  . بِهوَمْن َيِلُد حكيمًا يفَرُح 
  فلَيفَرْح أبوَك وأمَُّك بَك،٢٥

  . ولَتبَتِهـْج تلَك اّلتي وَلَدْتَك
  بني، أعِطني قلَبَك يا ا٢٦

  . ولُتالِحْظ عيناَك ُطُرقي
  الزَّانيُة ُحفَرٌة عميَقٌة،٢٧

  .  والفاِجرُة ِبْئٌر عطشاَنٌة
  هَي أيضًا تكُمُن آالموِت،٢٨

  . وَتزيُد الغادريَن في النَّاِس
  لويُل وِلَمِن الشَّقاُء؟ِلَمِن ا٢٩

  ِلَمِن الِخصاُم وِلَمِن الفضيحُة؟
  ِلَمِن الِجراُح ِمْن َغيِر ِعلٍَّة؟

  ْحِمراُر العيَنيِن ِلَمِن ا
  إالَّ للَّذيَن ُيدِمُنوَن الخمَر٣٠

  . وَيسَعوَن وراَء الُمسِكِر
  ْحَمرَّت، ال َتنُظْر إلى الخمِر إذا ا٣١

  اُقها،إذا َتألَألت بالكأِس وطاَب َمذ
  فهَي في اآلِخِر َتلَدُغ آالَحيَِّة٣٢

  . وَتلَسُع َلسَعَة العقَرِب
  فَترى َعيناَك الَغراِئَب٣٣

  . وَتنِطَق ِبما ال َخيَر فيِه
  وتكوُن آُمضَطِجٍع في قلِب البحِر،٣٤

  . أو آناِئٍم على رأِس السَّاريِة
  َضَربوني وما تَوجَّعُت،: تقوُل٣٥
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  ُدآلموني وما َعَرفُت، فسأعو
  . إلى الخمِر متى أسَتفيُق

  ٢٤الفصل 
   أهَل السُّوِء ال ُتعاِشْر١

  وال ترَغْب أْن تكوَن مَعُهم،
  ألنَّ قلوَبُهم تلَهُج بالَجوِر٢

  . وِشفاَهُهم َتنِطُق باألذى
  . بالِحكمِة ُيبَنى الَبيُت، وبالَفْهِم تـتَثبَُّت أرآاُنُه٣
  بالَمعِرفِة َتمَتِلـَئ َجوانُبُه٤

  . لِّ َنفيٍس َشهيٍِّمْن ُآ
  الرَُّجُل الحكيُم عزيُز الشَّْأِن٥

  .  وصاِحُب الَمعِرفِة عظيُم الُقْدرِة
  بغيِر ُهدًى ال َتُشنَّ حرَبَك،٦

  . وِبكثرِة الُمشيريَن الخالُص
  األحَمُق ال ُيدِرُك الِحكمَة،٧

  . وفي المجاِلِس ال يفَتُح َفَمُه
  َمْن فكََّر أْن يفَعَل السُّوَء٨

  .  النَّاُس َذميمًادعاُه
  َمقَصُد األحمِق خطيئٌة،٩

  . والسَّاخُر َيمُقُتُه النَّاُس
  إذا َتراَخيَت في يوِم الضِّيِق١٠

  . ُآنَت َحقًّا قليَل الَعزيمِة
  أنِقْذ َمْن ُيساُق إلى الموِت١١

  .  وال ُتَوفِّْر َمْن يقوُدُهم إلى الَقتِل
  ،»ال ِعْلَم لي ِبهذا«: فإْن ُقلَت١٢
  ّربُّ اّلذي َيِزُن ما في الُقلوِبفال

  ويَتَبيََّنُه وَيراَك أال َيعِرُف،
  فُيجازَيَك ِبـَحسِب عَمِلَك؟

  ْبني، العَسُل َطيٌِّب يا ا١٣
  وَشْهُد العَسِل ُحلٌو في َحلِقَك،

  عِرِف الِحكمَة َتجْدها هكذا فا١٤
  ْبني ِمَن الثَّواِب، ال ُبدَّ يا ا

   .ورجاُؤَك ال ُينَكُر عَليَك
  ال تكُمْن آالشِّرِّيِر على َبيِت الصِّدِّيِق،١٥

  . وال تـَتَربَّْص بِه َجورًا
  الصِّدِّيُق يسُقُط َسبَع مرَّاٍت ويقوُم،١٦

  . أمَّا الشِّرِّيُر فُيقَهُر متى عَثَر
  ال تفَرْح ِبسُقوِط َعُدوَِّك،١٧

  وال يـبَتِهـْج قلُبَك إذا عَثَر
  ،ِلئالَّ َيرى الّربُّ وَيستاَء١٨

  . فَيُردَّ َعْن َعدوَِّك غَضَبُه
  ال َتحُسْد جماعَة األشراِر١٩

  وال ُتعاِشْر جماعَة األشراِر،
  فأهُل الشَّرِّ ال آِخَرَة لُهم،٢٠

  . وِسراُج األشراِر َينَطِفـُئ
  بني، إتَِّق الّربَّ والَمِلَك يا ا٢١

  . ومَع أهِل الشَّأِن ال تـَتماَد
  ، ْكبُةفِمْنُهم َبغَتًة تأتي الن٢٢َّ

  وَمْن يعَلُم أيَّ هالٍك ُيَسبُِّبوَن؟

  أقوال مأثورة
  : وإليَك أيضًا ما قاَلُه الُحَكماُء٢٣

  . الُمحاباُة في القضاِء ال َتُجوُز
  َمْن قاَل ِللشِّرِّيِر أنَت ِصدِّيٌق،٢٤

  . تلعُنُه الشُّعوُب وتمُقُتُه اُألَمُم
  بُِّخوَنُه فَينَعُموَن،أمَّا اّلذيَن ُيَو٢٥

  . وعَليِهم َيِحلُّ َفيُض الَبرآاِت
  َمْن َردَّ جوابًا ُمقِنعًا ِلساِئِلِه٢٦

  . جديٌر ِبَتْقبـيِل الشََّفَتيِن
  َدبِّْر أموَرَك وأصِلـْح َحقَلَك،٢٧

  . ْبِن َبيَتَك وَبعَد ذِلَك ا
  ال َتشَهْد على أحٍد ِبــَغيِر َحق٢٨ٍّ

  . َفْتوىوال َتنِطْق عَليِه ِب
  ِبِمْثِل ما عاَمَلني ُأعاِمُلُه«: ال َتُقْل٢٩

  . »وُأجازي اإلنساَن ِبــعَمِلِه
  مَرْرُت ِبـَحقِل الَبطَّاِل٣٠

  وِبكْرِم َمْن أعَوَزُه الَفْهُم،
  فإذا الشَّوُك َعالُه ُآلَُّه٣١

  والَعوَسُج غطَّى وجَهُه،
  . ْنَهَدَم وِجداُر ِحجاَرتِه ا

  ُت في قلبـي،فَنَظرُت وتأمَّل٣٢
  : ورأيُت في ذِلَك ِعْبَرًة

  َبيَن قليٍل ِمَن النُّعاِس وقليٍل ِمَن النَّوِم٣٣
  وطيِّ اليَديِن قليًال للرُّقاِد

  ُيداِهُمَك الَفْقُر َآُمهِلٍك،٣٤
  .  والفاَقُة آَرُجٍل ُمَسلٍَّح

  ٢٥الفصل 
  أمثال أخرى لسليمان

 أمثاُل سليماَن اّلتي نظََّمها ِرجاُل حَزْقيا هِذِه أيضًا١
  : َمِلِك َيهوذا

  َمجُد اِهللا في ما ُيخفيِه،٢
  . وَمجُد الُملوِك في ما َيكِشفوَنُه

  السَّماُء للُعلوِّ واألرُض للُعْمِق،٣
  . وُقلوُب الُملوِك ال ُيكَشُف أمُرها

  أِزِل الزَّغَل ِمَن الفضَِّة،٤
  . فَتصُلَح إناُء الصَّائِغ

  أِزِل الشِّرِّيَر ِمْن أماِم الَمِلِك،٥
  . فيثُبَت بالَعدِل َعرُشُه

  ال تُكْن ُمتباهيًا أماَم الَمِلِك،٦
  . وال َتِقْف في مكاِن الُعظماِء

  رَتِفْع إلى ُهنا، َخيٌر أْن ُيقاَل لَك ا٧
  .  ِمْن أْن ُيْخَفَض ُمقاُمَك َلدى األميِر

  ِمال تـَتَسرَّْع ِبَتوجيِه التَُّه٨
  .  ِلئالَّ فيما َبعُد َيهِزَمَك خصُمَك

  ناِقِش التُّهَمَة أوًَّال مَع خصِمَك،٩
  . وال َتُبْح بأسراِر َغيِرَك

  ِلئالَّ ُيَعيَِّرَك أحُد السَّاِمعيَن،١٠
  . أو َتُشوَب ُسمَعَتَك شاِئَبٌة
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  الكِلَمُة اّلتي ُتقاُل في حيِنها١١
  . ضٍَّةتفَّاَحٌة ِمْن َذَهٍب في ِوعاٍء ِمْن ِف

  َتوبـيُخ الحكيِم في اُألُذِن السَّاِمعِة١٢
  . خاَتٌم ِمْن َذَهٍب وِحْلَيٌة ِمْن إبريٍز

  السَّفيُر األميُن ُينِعُش نْفَس ُمرِسِلِه١٣
  . آالماِء البارِد في يوِم الِحصاِد

  َعطيَُّة ُزوٍر تـَتَهلَُّل لها١٤
  . َسحاٌب وريٌح ِبــغيِر مَطٍر

  قَتِنُع القاضي،ِبُطوِل الباِل َي١٥
  . واللِّساُن اللَّطيُف َيغِلُب القويَّ

  إْن وَجْدَت عَسًال فُكْل ما َيكفيَك١٦
  . ِلئالَّ َتزداَد شَبعًا فَتَتَقيََّأ

  َخفِّْف قَدَمَك َعْن َبيِت جاِرَك،١٧
  . لئالَّ َيشَبَع ِمْنَك فيكَرَهَك

  شاِهُد الزُّوِر على اآلَخريَن١٨
  .  َمسُنوٌنِمطرقٌة وَحرَبٌة وَسهٌم

  ِسنٌّ َمكسوَرٌة وِرجٌل َمخُلوَعٌة،١٩
  . وال االتِّكاُل على الغاِدِر يوَم الضِّيِق

   آالُعْري في الَبْرِد والحاِمِض على الُجْرِح٢٠
  . هكذا الِغناُء ِلقلٍب آئيـٍب

  إْن جاَع َمْن ُيبِغُضَك فَأطِعْمُه خبزًا٢١
  سِقِه ماًء، وإْن َعِطَش فا

  رًا على رأِسِه،فَتُحطَّ َجْم٢٢
  .  والّربُّ ُيحسُن َجزاَءَك

  ريُح الشِّماِل َتمنُع المَطَر،٢٣
  . وِعفَُّة اللِّساِن ُعبوُس الوجِه

  زاويُة السَّطِح وال َبيٌت فسيٌح٢٤
  . مرأٍة نقَّاقٍة َتسكُنُه مَع ا

  الَخَبُر السَّارُّ ِمْن ِبالٍد بعيدٍة٢٥
  . ماٌء بارٌد ِلَنْفٍس َعطشانٍة

  دِّيُق الُمتذلُِّل أماَم الشِّرِّيِرالص٢٦ِّ
  . َنبٌع عِكٌر وعيٌن آسنٌة

  أْآُل العَسِل مَع الُعَظماِء ال َيطيـُب،٢٧
  .  وَمْن َيحَتِقْر أمجاَدُهم يتمجَّْد

  َمْن ال َيضُبْط نْفَسُه يُكْن٢٨
  . آمدينٍة مفتوحٍة ِبال حاميٍة

  ٢٦الفصل 
  آالثَّلِج في الصيِف والمَطِر في الحصاِد،١

  . هكذا الَمجُد ِلَمْن آاَن بليدًا
  آالُعصفوِر النَّاِزِح والَيمامِة في َطَيراِنها،٢

  . هكذا اللَّعنُة ِمْن غيِر َسَبٍب
  السَّوُط للَفَرِس واللِّجاُم للِحماِر،٣

  . وأمَّا العصا فِلَظهِر البليِد
   ال ُتجاِوِب البليَد بِمثِل حماقِتِه٤

  . ِلئالَّ تكوَن في ُمسَتواُه
  جاوِب البليَد ِبمْثِل حماقِتِه٥

  . ِلئالَّ يحسَب نْفَسُه حكيمًا
  َمْن ُيرِسُل َآالمًا مَع البليِد،٦

  . آَمْن َيقطُع ِرجَليه وَيرآُب الخَطَر

  ساقا الُمَخلَِّع تـَتَهدَّالِن،٧
  . وآذِلَك المَثُل في َفِم البليِد

   إعطاُء البليِد آرامًة٨
  . آُسقوِط حَجٍر في ُرجَمٍة

  آالشَّوِك في َيِد السَّكراِن،٩
  . هكذا المَثُل في َفِم البليِد

  َمْن َيستأِجُر أيَّ عاِبِر سبـيٍل١٠
  . َآراٍم بالقوِس يطَعُن ُآلَّ إنساٍن

  يعوُد البليُد إلى حماقِتِه،١١
  .  آما يعوُد الكلُب إلى َقيِئِه

  أرأيَت حكيمًا في عيَني نْفِسِه؟١٢
  . مُل فيِهاألَمُل في البليِد وال األ

  : الَبطَّاُل يقوُل لُيَبرَِّر نْفَسُه١٣
  »!في الطَّريِق والشَّوارِع أَسٌد«
  الباُب َيدوُر على ِمْحَوِره١٤

  ِمثَلما الَبطَّاُل على فراشِه،
  الَبطَّاُل يغِمُس يَده في َصحِنِه،١٥

  . وُيتِعُبُه أْن ُيعيَدها إلى َفِمه
  الَبطَّاُل يَرى نْفَسُه حكيمًا١٦
  . َر ِمْن سبعٍة ُيحِسنوَن الِجداَلأآث
  َمْن َتداَخَل ِبُتهَمٍة ال َتعنيِه١٧

  . آَمْن ُيمِسُك َآلبًا عاِبرًا ِبُأُذَنيِه
  ،»أنا أمَزُح«: مْن يمُكُر ِبَصديِقِه ويقوُل١٨
  آمجنوٍن َيرمي نارًا وِسهامًا وموتًا١٩
  ْنِقطاِع الحَطِب َتنَطِفـُئ النَّاُر، با٢٠

  . مَّاِم َيهَدُأ الِخصاُموِبَزواِل الَن
  الَفْحُم ِللَجمِر والحَطُب ِللنَّاِر،٢١

  . والُمخاِصُم إلثاَرِة التَُّهِم
  َآِلماُت الَنمَّاِم آَطعاٍم شِهـي٢٢ٍّ

  . َينِزُل إلى أعماِق الَبْطِن
  الكالُم الَمعسوُل مَع النيَِّة السَّيَِّئِة،٢٣

  . ِغشاٌء ِمْن ِتْبٍر على إناٍء ِمْن خَزٍف
  الُمبِغُض ُيراوُغ ِبَكالِمِه،٢٤

  . وفي قلِبِه ُيضِمُر المْكَر
  إذا َتَعطََّف ِبَكالِمِه فال ُتَصدِّْقُه،٢٥

  . ففي قلِبِه عيوٌب ال ُتحَصى
  مهما أخفى ُبغَضُه ِبـُخْبٍث٢٦
  . ْفتَضَح شرُُّه أماَم النَّاِس ا

  َمْن َيحُفْر ُهوًَّة يسُقْط فيها،٢٧
  .  َيرِجـْع عَليِهوَمْن ُيَدحِرْج حَجرًا

  ِلساُن الَكِذِب ُيودي ِبصاِحبِه٢٨
  . والَفُم الُمَتملُِّق َيجِلُب الخَراَب

  ٢٧الفصل 
  ال ُتَهلِّْل ِلـيوِم الَغِد،١

  ؟ فَهل َتعِرُف ما َيِلُد اليوُم
  دِع األجنبـيَّ َيمَدُحَك ال َفُمَك،٢

  . والغريـَب ال َشَفتاَك
  الحَجُر ثقيٌل والرَّمُل ثقيٌل،٣

  . وتقاُعُس األحمِق أثَقُل ِمنُهما
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  الَغيُظ قاٍس والغَضُب غاِمٌر،٤
  والحَسُد َمْن َيِقُف في وجِهِه؟

  التَّوبـيُخ اّلذي ُتعِلُنُه٥
  . خيٌر ِمَن الُحبِّ اّلذي ُتضمُرُه

  ُجروُح الُمِحبِّ أميَنٌة،٦
  .  وُقبالُت الَعُدوِّ خاِئَنٌة

  ،النَّْفُس الشَّبعانُة َتعاُف العَسَل٧
  . وللنَّْفِس الجاِئَعِة ُآلُّ ُمرٍّ ُحلٌو

  إنساٌن شارٌد مْن وطِنِه٨
  . ُعصفوٌر شارٌد ِمْن ُعشِِّه

  الِعْطُر والَبُخوُر ُيفرِّحاِن القلَب،٩
  . ونصيحُة الصِّدِّيِق َتحلو للنَّْفِس

  ال تـتُرْك صديَقَك وصديَق أبـيَك،١٠
  . وال تدُخْل َبيَت أخيَك في َيوِم َنكَبِتَك
  . الجاُر القريـُب َخيٌر ِمَن األِخ البعيِد

  ْبني وَفرِّْح قلبـي، ُآْن حكيمًا يا ا١١
  . فأُردَّ على َمْن ُيَحرُِّف َآالمي

  الذَّآيُّ يَرى الشَّرَّ فَيخَتِبـُئ،١٢
  . والُجهَّاُل َيعُبروَنُه فُيعاَقبوَن

  إْن َآِفْلَت غريـبًا تكوُن غِبيًّا،١٣
  .  َرْهنًا لَكوإالَّ فُخْذ َثوَبُه 

  َمْن َصبََّح صديَقُه ِبَصوٍت َجهيٍر،١٤
  . آاَن ذِلَك َلعَنًة ال برآًة

  آالَوْآِف الُمتواِصِل في يوٍم ُمْمطٍر،١٥
  . هكذا المرأُة الَنقَّاَقُة

  َمْن َضَبَطها َيضُبُط الرِّيَح١٦
  . وَيقِبُض ِبَيميِنِه على زيٍت

  الحديُد َيصُقُل الحديَد،١٧
  . ْشَرُة َبيَن النَّاِسوآذِلَك الِع

  َمْن َينُظْر ِتـيَنَتُه َيأُآْل ثَمَرها،١٨
  . وَمْن ُيحاِفْظ على سيِِّدِه ُيكَرْم

  ، الوجُه في الماِء َيَتراءى للوجِه١٩
  . وآذِلَك قلُب اإلنساِن ِلإلنساِن

  الجحيُم والهاويُة ال َيشَبعاِن،٢٠
  . وآذِلَك َعيَنا اإلنساِن

  ُن الِفضََّة والذََّهَب،الُبوَتَقُة َتمَتِح٢١
  . آما َيمَتِحُن المديُح اإلنساَن

  لو َدقْقَت األحمَق في هاوٍن٢٢
  . مَع الُحبوِب، عَبثًا ُتفاِرُقُه َحماقُتُه

  إجَتِهْد في َمعِرَفِة حاِل غَنِمَك،٢٣
  . وَوجِّْه قلَبَك إلى ُقْطعاِنَك

  فُحْسُن الحاِل ال َيدوُم،٢٤
  . ٍلوال الُملُك إلى جيٍل فجي

  َتخضرُّ األرُض ويظَهُر الَحشيُش٢٥
  . وَينُبُت الُعْشُب في الِجباِل

  فَتُمدَُّك الِكباُش ِبَملبوِسَك٢٦
  والتُّيوُس ِبَثمِن الَحقِل،

  وَيكفيَك َلَبُن المَعِز َطعامًا لَك٢٧
  . وُقوتًا ِلعياِلَك ومعيَشِة َجواريَك

  ٢٨الفصل 
  الشِّرِّيُر يهرُب وال َمْن ُيطارُد،١
  . مَّا الصِّدِّيُق فيطمِئنُّ آالشِّْبِلأ
  َيخَطُأ الشَّعُب فيكُثُر الُحكَّاُم،٢

  . وبالَفْهِم والَمعِرفِة يدوُم
  ، الفقيُر اّلذي َيظِلُم الفقراَء٣

  . مَطٌر جاِرٌف ال ُيبقي على ُقوٍت
  اّلذيَن ُيهِملوَن الشَّريعَة َيمَدحوَن األشراَر،٤

  .  ُيخاصُموَنُهمواّلذيَن َيحَفظوَن الشَّريَعَة
  أهُل السُّوِء ال يَتَبيَّنوَن اإلنصاَف،٥

  . وَمْن يطلِب الّربَّ يَتَبيَّْن ُآلَّ شيٍء
  الفقيُر السَّاِلُك طريَق الكماِل٦

  . خيٌر ِمَن الغنيِّ وطريُقُه ُمعَوجٌّ
  بٌن فهيٌم، َمْن ُيناِصِر الشَّريعَة فهَو ا٧

  . اُهوَمْن ُيعاشِر الُمنَحرفيَن ُيخِجْل أب
  َمْن َيجَمْع ماَلُه ِبالرَِّبـى الزَّائِد،٨

  . فِلَمْن َيِحنُّ على الفقراِء َجمَعُه
  َمْن َيصِرْف أُذَنُه َعْن َسماِع الشَّريَعِة،٩

  . فصالُتُه نفُسها َيمُقُتها الّربُّ
  َمْن َضلََّل الُمسَتقيميَن في طريِق الشَّر١٠ِّ

  . سَقَط في الُحْفرِة اّلتي حَفَرها
  . ا األبراُر فَيمَتِلكون َخيرًاأمَّ
  الغنيُّ حكيٌم في عيَني نْفِسِه،١١

  . والفقيُر الفهيُم َيسَتصِغُرُه
  ْنِتصاِر الصِّدِّيقيَن َفْخٌر عظيٌم، في ا١٢

  . وِعنَد قياِم األشراِر َيخَتِبـُئ النَّاُس
  َمْن أخَفى ُذُنوَبُه ال َينَجُح،١٣

  . وَمْن أقرَّ بها وتَرآها ُيرَحُم
  َمْن خَضَع للّربِّ َيدوُم َهناُؤُه،١٤

  . وَمْن َقسَّى قلَبُه َيَقُع في الشَّرِّ
  السَّيُِّد الشِّرِّيُر على شعٍب ذليٍل،١٥

  . أسٌد زائٌر وُدبٌّ جاِئـٌع
  الشُّجاُع الفاِقُد الَفْهِم ُيكِثُر الَمظاِلَم،١٦

  . واّلذي ُيبِغُض الجَشَع ُيطيُل أّياَمُه
  يِر ِبَدِم اآلخريَنالُمثَقُل الضم١٧

  . يهرُب إلى الهاويِة وال َمْن ُيمِسُكُه
  السَّاِلُك طريَق الكماِل َيخُلُص،١٨

  . ْعوجَّْت طُرُقُه يسُقُط في الهاويِة وَمِن ا
  َمْن َيفَلْح أرَضُه َيشَبْع خبزًا،١٩

  . وَمْن َيتَبِع الِبطاَلَة َيشَبْع َفْقرًا
  ،الرَّجُل األميُن آثيُر البَرآاِت٢٠

  . ْسَتعَجَل الِغنى ال ُعذَر لُه ومِن ا
  ُمحاباُة النَّاِس ال َتجوُز،٢١

  . وِلِكْسَرِة خبٍز ُيذِنُب اإلنساُن
  الشِّرِّيُر العيِن يسَتعِجُل الِغنى،٢٢

  . وال َيعِرُف أنَّ الَخسارَة َتأتيِه
  َمْن يوبِّْخ يَنْل ُحظوًة ِمْن َبعُد٢٣

  . ِلأآثَر ِمْن صاحِب الَكالِم الَمعسو
  لم َأخَطْأ: َمْن َسَلَب أبويِه وقاَل٢٤
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  . يكوُن آمْن ماُلُه َحراٌم
  اإلنساُن الَجِشُع َيُجرُّ إلى الِخصاِم،٢٥

  . والُمتَِّكُل على الّربِّ َيغَنى
  تَّكَل على قلِبِه يكوُن بليدًا، َمِن ا٢٦

  . وَمْن َسَلَك طريَق الِحكمِة َينجو
  فَتِقُر،َمْن َتصدََّق على الفقيِر ال َي٢٧

  . وِلَمْن يَتعافى َعنه َلَعناٌت آثيرٌة
  ِعنَد ِقـياِم األشراِر يَتواَرى النَّاُس،٢٨

  . وإذا ُأبـيدوا تكاَثَر الصِّدِّيقوَن
  ٢٩الفصل 

  اّلذي ُتَوبُِّخُه فَيزداُد ِعنادًا١
  . َينكِسُر في الحاِل وال ِشفاَء

   َفِرَح الشَّعُب، إذا تكاَثَر الصِّدِّيقوَن٢
  . ا ساَد األشراُر ناَحوإذ
  َمْن ُيِحبُّ الِحكمَة ُيفرُِّح أباُه،٣

  . وَعشيُر الزَّواني ُيَبدُِّد ماَلُه
  الَمِلُك باإلنصاِف ُيَثبُِّت الِبالَد٤

  . وبكثرِة الضَّرائِب ُيَخرُِّبها
  الرَّجُل اّلذي يَتَملَُّق َغيَرُه،٥

  .  َينُصُب َفخًّا لَخَطواِتِه
  في َشَرِك َمعصَيِتِه،الشِّرِّيُر يَقُع ٦

  . أمَّا الصِّدِّيُق فَيطَرُب وَيفَرُح
  الصِّدِّيُق َيعَتِرُف ِبُضعِف الوضيِع،٧

  . أمَّا الشِّرِّيُر فال َيعَترُف بِه
  السَّاِخروَن َيفِتُنوَن المدينَة،٨

  . والُحَكماُء َيصِرفوَن الغَضَب
  الحكيُم اّلذي ُيقاضي األحَمَق،٩

  . وال فاِئدَةَيديُنُه وَيِذلُُّه 
  ساِفُك الدِّماِء ُيبِغُض األبراَر،١٠

  . أمَّا الشِّرِّيُر فَيطُلُب حياَتُهم
  البليُد ُيخِرُج ُآلَّ َغيِظِه،١١

  . والحكيُم ُيَهدُِّئُه وَيْكِبُتُه
  إذا أنَصَت السَّيُِّد ِلَكالِم الكِذِب،١٢

  . فجميُع َمرؤوسيِه ِمَن األشراِر
  اَوياِنالفقيُر واألبَلُه َيتس١٣

  . والّربُّ ُينيُر أعُيَن ِآَليِهما
  َيحُكُم الَمِلُك للفقراِء بالَحقِّ،١٤

  . َيْثُبُت َعرُشُه إلى األبِد
  الِقصاُص والتَّوبـيُخ سبـيُل الِحكمِة،١٥

  . والولُد المتروُك على هواُه ُيخزي أمَُّه
  إذا َتكاثَر األشراُر َتكاثرِت الَمعاصي١٦

  . َن ُسقوَطُهموُيشاِهُد الصِّدِّيقو
  بنَك فُيريَحَك أدِِّب ا١٧

  . ويمَأل نْفَسَك بالبهجِة
  َحيُث ال أنبـياَء َيشُرُد الشَّعُب،١٨

  . وَهنيئًا ِلَمْن َيحَفُظ الشَّريعَة
  بالَكالِم ال ُيؤدَُّب العبُد،١٩

  . ألنَّه إْن َفِهَم فال َيسَتجيـُب
  أرأيَت ُمَتَسرِّعًا في َآالِمِه؟٢٠

  . بليِد وال األمُل فيِهاألمُل في ال
  َمْن َدلََّل عبَدُه في ِصَغِرِه٢١
  . ْبُتلَي بِه في ِآَبِرِه ا

  الَغضوُب َيُجرُّ إلى الِخصاِم،٢٢
  . والَضيُِّق الصَّْدِر آثيُر الَمعاصي

  َتباهي اإلنساِن َيحطُّ ِمْن شأِنِه،٢٣
  . والُمتواِضُع الرُّوِح َيناُل َمجدًا

   نْفِسِه،شريُك السَّاِرِق َعدو٢٤ُّ
  . َيسَمُع اللَّْعَن وال َينِطُق بالَحقِّ

  َمْن ُيسِرْع يَقْع في الشََّرِك،٢٥
  . والُمتَِّكُل على الّربِّ َيأَمُن

  آثيروَن َيطُلبوَن ِرضى األسياِد،٢٦
  . لِكِن الّربُّ ُينِصُف ُآلَّ إنساٍن

  اإلنساُن الجاِئُر َيمُقُتُه الصِّدِّيقوَن،٢٧
  . ُسلوِآِه َيعيـُبُه األشراُروالُمسَتقيُم في 

  ٣٠الفصل 
  آالم أجور

  : هذا آالُم أجوَر بِن ياقَة ِمْن َمسَّا١
  : قاَل هذا الرَّجُل إليثيئيَل، إليثيئيَل وُأآَّاَل

  . أنا أغبـى النَّاِس، وُتعوُزني ِفطَنُة البَشِر٢
  .  القدُّوِسما تَعلَّْمُت الِحكمَة وال عَرْفُت شيئًا َعِن٣
  َمْن َصِعَد إلى السَّماِء وَنَزَل؟٤

  َمْن جَمَع الرِّيَح في راَحَتيِه؟
  َمْن حَصَر المياَه في َثوٍب؟

  َمْن أقاَم جميَع أطراِف األرِض؟
  بِنِه إْن ُآنَت تعرُف؟ ْسُم ا ْسُمُه؟ ما ا ما ا
  . آالُم اِهللا َنقيٌّ ُآلُُّه، واُهللا ِدْرٌع للُمحَتميَن بِه٥
  . لئالَّ ُيَوبَِّخَك فَتظَهَر آاذبًا.  َتِزْد على َآالِم اِهللاال٦

  أمثال أخرى
شيئيِن َطلبُت ِمنَك يا اُهللا، فال تمَنْعُهما عنِّي َقبَل أْن ٧

ال ُتعطني َفْقرًا . أبِعْد عنِّي السُّوَء والكِذَب٨: أموَت
ِلئالَّ ٩أسَتِحقُّ رِزْقني ِمَن الخبِز ما  بل ا. وال ِغنًى

أشَبَع فأآُفَر وأقوَل َمْن هَو الّربُّ؟ أو ِلئالَّ أفَتِقَر 
  . سَم إلهي فأسِرَق وُأَدنَِّس ا

  . ال َتْشُك عبدًا إلى سيِِّدِه، لئالَّ َيلَعَنَك وَيشَمَت ِبَك١٠
  . ُهناَك جيٌل َيلَعُن أباُه وال ُيباِرُك ُأمَُّه١١
رًا، وهَو ِمْن وَسِخِه ال ُهناَك جيٌل َيرى نْفَسه طاه١٢

  . َيغَتِسُل
  . ُهناَك جيٌل ُمَتَرفُِّع الُعيوِن وُمَتعالي الُجفوِن١٣
،  ُهناَك جيٌل أسناُنُه ِحراٌب وأضراُسُه سكاآيُن١٤

  . فيأُآُل الَمساآيَن في األرِض والبؤساَء َبيَن البَشِر
ُهناَك ثالٌث . »هاِت، هاِت«: للَعَلَقِة ِبنتان َتقوالِن١٥

عاَلُم ١٦: »آَفى«ال َتشَبُع، والرَّاِبــعُة ال تقوُل 
األمواِت والرَِّحُم العقيمُة، واألرُض اّلتي ال َترَتوي، 

العيُن الُمسَتهِزَئُة باألِب ١٧. والنَّاُر الُمشَتِعَلُة
والُمسَتِخفَُّة بإطاعِة األمِّ َتنُقُرها ُغرباُن الوادي 

  . وتأُآُلها ِفراُخ النَّْسِر
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َك ثالثٌة ما أعَجَبها في نَظري، والرَّابُع ال ُهنا١٨
َطَيراُن النَّْسِر في السَّماِء، وَزْحُف الَحيَِّة ١٩: ُأدرُآُه

على الصَّخِر، وَسيُر السَّفيَنِة في ُعْرِض البحِر، 
: وُهنالَك خاِمٌس٢٠وطريُق الرَّجِل إلى قلِب الَمرأِة، 

: َتِسُل وتقوُلفهَي َتزني وتغ. ُسلوُك الَمرأِة الزَّانيِة
  . »ما فَعْلُت إْثمًا«
َتحَت ثالثٍة َترَتجُّ األرُض، وتحَت الرَّابِع ال َتقوى ٢١

عبٌد صاَر َمِلكًا، وخاِمٌل َشِبـَع ٢٢: على االحِتماِل
مرأٌة قبـيَحٌة تَزوََّجت، وخاِدَمٌة َوِرَثت  وا٢٣ُخبزًا، 
  . سيَِّدَتها
نَّها حكيمٌة أرَبَعٌة هَي الصُّغرى في األرِض، ولِك٢٤
النَّْمُل جماعٌة ال ُقوََّة لها، لِكنَُّه ُيَهيُِّئ في ٢٥: ِجدًّا

 جماعٌة ال ُقدَرَة لها،  والِوباُر٢٦. الصَّيِف َطعاَمُه
والَجراُد ال َمِلَك ٢٧. لِكنَّها َتجَعُل في الصَّْخِر ُبيوَتها

والَعنكبوُت ُتمِسُك ٢٨. َله، لِكنَُّه َيزَحُف َصفًّا َصفًّا
  . أليدي وهَي في ُقصوِر الُملوِكبا

: ثالَثٌة َجليَلُة الَخَطواِت، والرَّاِبــعُة حَسَنُة السَّيِر٢٩
األسُد جبَّاُر الَبهاِئِم، وهَو ال َيرِجـُع ِمْن َوجِه أحٍد، ٣٠
  . والدِّيُك والتَّيُس والَمِلُك أماَم َقوِمِه٣١
َك، فَضْع إْن رَفْعَت نفَسَك تكبُّرًا، أو َشَمْخَت ِبأنِف٣٢

ألنَّ َخضَّ اللََّبِن ُيخِرُج الزُّبَدَة، ٣٣يَدَك على قلِبَك، 
وَدْلِك األنِف ُيخِرُج الدََّم، وهياَج الغَضِب َيبَعُث 

  . الِخصاَم
  ٣١الفصل 

  نصيحة أم
  : ، أدََّبْتُه بِه أمُُّه هذا َآالُم َلُموئيَل َملِك مسَّا١
  بني؟ ماذا أقوُل لَك يا ا٢

  بَن أحشائي؟ ماذا أقوُل يا ا
  يا َمْن َنَذْرُت ألجِلِه ُنذوري؟

  ال ُتَبدِّْد َحيَلَك على النِّساِء،٣
  . وال على ما ُيَسبُِّب هالَك الُملوِك

ال َيليُق بالُملوِك، يا َلُموئيُل، ال َيليُق بالُملوِك أْن ٤
، َيشَربوا الخمَر، وال بالُعَظماِء أن ُيدِمنوا الُمسِكَر

ِلئالَّ َيسكروا َفَينَسوا ُحقوَق النَّاِس، وُيهِملوا َدعوى ٥
  .  الَمساآيِن

أعِط الُمسِكَر للهاِلكيَن، والخمَر ِألصحاِب النُّفوِس ٦
فَيسكروا وَينَسوا َفْقَرُهم وال َيذُآروا ٧المُّرَِّة، 

  . َتعاَسَتُهم َبعُد
قوِق جميِع إفَتْح َفَمَك ِدفاعًا َعِن الُمتألِّميَن، وَعْن ُح٨

  . الُمهَمليَن
حُكْم بالَعدِل وأنِصِف الِمسكيَن  إفَتْح َفَمَك وا٩

  . والباِئَس

  المرأة القديرة

  الَمرأُة القديرُة َمْن َيِجُدها؟١٠
  . قيَمُتها تفوُق الَّآللَئ

  إليها َيْطَمِئنُّ قلُب َزوِجها،١١
  . فال ُيعِوُزُه َمغَنٌم

  ُل َله الَخيَر ِمْن دوِن الشَّرِّ،َتحِم١٢
  . ُطوَل أّياِم حياِتها

  َتطُلُب ُصوفًا وآتَّانًا١٣
  وَتعمُل ِبَيَديِن راضيَتْيِن،

  فتكوُن آالسُُّفِن التِّجاريَِّة،١٤
  . َتجِلُب َطعاَمها ِمْن بعيٍد

  تقوُم قبَل ُطلوِع الَفجِر١٥
  . عَمًاللُتَهيَِّئ ألهِل َبيِتها َطعامًا، وِلخاِدماِتها 

  تـَتأمَُّل َحقًال فَتشَتريِه،١٦
  . وِبَثَمِر َيَديها َتغِرُس آرمًا

  . تـَتَزنَُّر بالُقوَِّة وُتَشدُِّد ِذراَعيها١٧
  َتَرى أنَّ ِتجاَرَتها راِبـحٌة،١٨

  . فِسراُجها ال َينَطِفـُئ في اللَّيِل
  ُتلقي َيَديها على الِمَكبِّ،١٩

   .وُتمِسُك ِبكفَّيها الِمْغَزَل
  َتبُسُط آفَّيها إلى الِمسكيِن،٢٠

  . وتُمدُّ َيَديها إلى الباِئِس
  ال َتخاُف على أهِل َبيِتها ِمَن الثَّْلِج،٢١

  . فُكلُّ واحٍد َيلَبُس ُحلََّتيِن
  َتصَنُع ِلَنْفِسها أغطَيًة ُمَوشَّاًة،٢٢

  . وَتلَبُس الدِّيـباَج واألرُجواَن
  َزوُجها َمعروٌف في الَمجاِلِس،٢٣
  . َو ِمْن َمشايِخ البلِدوه
  َتصَنُع ُقمصانًا وَتبـيُعها،٢٤

  . وَتعِرُض أحِزَمًة على التَّاِجِر
  َتلَبُس الِعزَّ والَبهاَء،٢٥

  . وَتضَحُك على األّياِم اآلتيِة
  َتفَتُح َفَمها بالِحكمِة،٢٦

  . وفي ِلساِنها َآالُم الَمعروِف
  ُتراقُب ُسلوَك أهِل َبيِتها،٢٧

  . بَز الِبطاَلِةوال َتأُآُل خ
  َينَهُض أوالُدها فُيباِرآوَنها،٢٨

  : وَزوُجها َيمَدُحها فيقوُل
  ِنساٌء آثيراٌت أظَهرَن ُقْدرًة،«٢٩

  . »وأنِت َتَفوَّْقِت عَليِهنَّ جميعًا
  الُحْسُن ُغروٌر والَجماُل باِطٌل،٣٠

  . وللَمرأِة اّلتي َتخاُف الّربَّ ُآلُّ المديِح
   َيَديها،فأعُطوها ِمْن ثَمِر٣١

. ولَتمَدْحها أعماُلها في الَمجاِلِس
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