
 

ثالام
 

ی  اصل موضوع.   است  شده ، نوشته  مرد جهان ، خردمندترين  سليمان توسط»  امثال «  آتاب بيشتر قسمت
،   دانش آسبی  برا  قدم نخستين«:  يافت 9و  8و  7  ، آيات  اول  در فصل  بطور خالصه توان ی را م آتاب

 را   پدرت ، نصيحت جوانی ا.   است شمارد، احمق ی را خوار م  و ادب  حكمت آهی آس.  استی خداترس
 تو را زيبا خواهند   و جواهر، سيرت  مانند تاج  ايشان  نشو، زيرا سخنان  رويگردان  مادرت بشنو و از تعليم

 ». ساخت
 و   نادان شخصی گويد و آنها را با آارها ی م  سخن  دانا و حكيم شخصی  از آارها امثالی بيشتر قسمتها

   به  و احتياج  است آند درست یمی آند هر آار ی فكر م  نادان آدم«:   آيه آند؛ مانند اين ی م  مقايسه احمق
 ).15 :12(» دهد ی م  گوش  ديگران  نصايح  دانا به  ندارد، اما شخص نصيحت
  خبرچين«. سازد یگر م  را جلوه روزانهی زندگی از گفتار متضاد، واقعيتهای گير  با بهره  امثال اغلب
» دارد ی م نگهی  خود مخف  اسرار را در دل  امين شخصی آند، ول ی م  را فاش رود اسرار ديگران ی مهرجا

)11: 13.( 
 و   است  خودش نفسی  ارضا  بدنبال  فقط آهی آند، انسان یمی  ما معرف  را به  انسان  دو نوع  امثال آتاب
 . آند خداوند را آسبی خواهد رضا ی م آهی انسان
 .آندی  زندگ بخشد تا خردمندانه ی م  بينش  خواننده  به  آتاب اين

  مثلها ارزش
  پسر داود ، آه  اسرائيل ، پادشاه سليمانی مثلها
 :بود

   و ادب خواهند آرد تا حكمتک  شما آم  مثلها به اين2
ک  پرمغز را در سخنانی بياموزيد و بتوانيد معن

 رفتار   شما ياد خواهند داد چگونه آنها به3. آنيد
  نصاف و ا  و عدالت  باشيد و با صداقت  داشته عاقالنه
بخشند و  ی م  حكمت  جاهالن  مثلها به اين4.  آنيد عمل
  اينک  و در با شنيدن6و5.   و بصيرت  فهم  جوانان به

   چاره شوند و دانشمندان ی داناتر م دانايانی مثلها، حت
 ء گفتار پيچيدهی آنند تا بتوانند معان ی م آسبی انديش

 . را بفهمند حكيمان
 

   جوانان  به نصيحت
آسی .  ، خداترسی است  دانش  برای آسب  قدم خستينن7
ای 8.   است شمارد، احمق  را خوار می  و ادب  حكمت آه

   مادرت  را بشنو و از تعليم  پدرت ، نصيحت جوان
 و   مانند تاج  ايشان زيرا سخنان9 نشو،  رويگردان

 .  تو را زيبا خواهند ساخت جواهر، سيرت

.  نشو آنند، تسليم  می سوسه تو را و وقتی گناهكاران10
 و   بنشينيم  مردم بيا در آمين«:  تو بگويند اگر آنها به11

 و از هستی  و مانند قبر، آنها را ببلعيم12  آنها را بكشيم
   چنگ  به  ما اشياء قيمتی فراوان  راه از اين13؛   آنيم ساقط
   پر خواهيم  غنايم های خود را از اين  آورد و خانه خواهيم
 خود   تساوی بين  به  بياوريم  دست  به هر چه14؛  ساخت
» ! شو  بيا و با ما همدست  آرد؛ پس  خواهيم تقسيم

 افرادی دور   تو با آنها نرو و خود را از چنين پسرم15
.  هستند  و قتل  در پی گناه زيرا آنها هميشه16دار؛  نگه

   از آناند،  گذاشته  دام بيند برايش  وقتی می يک پرنده17
آنها .  افراد اينطور نيستند ولی اين18. آند دوری می
 خود گور خود  اندازند و با دست  می  دام  را به خودشان
 در پی   آسانی آه  تمام  سرنوشت  است اين19. آنند را می

 خود را نابود   اشخاص چنين.  هستند سود نامشروع
 .آنند می
 
  حكمتی ندا
 در   را آه مردم21. دهد یها ندا م  در آوچه حكمت20

اند صدا   شده  شهر جمعء ها و نزد دروازه سر چهارراه
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 2   امثال
 

 

خواهيد  یمی تا آ! ها احمقی ا«22: گويد ی، م آرده
 آنيد  را مسخرهی خواهيد داناي یمی  بمانيد؟ تا آ احمق

پذيرفتيد  ی مرا م اگر سرزنش23؟  متنفر باشيد و از آن
 و شما را دانا  آردم ی م  خود را بر شما نازل  روح من
  توجهی  ول بارها شما را صدا آردم24.  ساختم یم

شما 25.  اما اعتنا ننموديد  نمودم نكرديد، التماس
 نيز در روز  من26.  مرا نپذيرفتيد  و نكوهش نصيحت
 بال  آهی  خنديد، و هنگام  شما خواهم  به مصيبتتان
ی وقت27.  آرد  خواهم  شود شما را مسخره دامنگيرتان

   مثل  شما را فرا گيرد و مصيبت بال مانند طوفان
شما را ی و بدبختی  آند، و سخت گردباد شما را احاطه

 رسيد، و اگر   داد شما نخواهم به28، درآوردی از پا
؛   بگرديد، مرا نخواهيد يافت  بدنبالم  با اشتياق چه
  ايد و از خداوند اطاعت متنفر بودهی زيرا از داناي29

  ايد و نكوهش  نگرفته  مرا گوش نصيحت30. ايد هنكرد
 در  را آهی  راهء  ثمره بنابراين31. ايد مرا نپذيرفته

،  احمقانی زيرا سرآش32. ايد خواهيد ديد  گرفته پيش
 آنها را از  نادانانی خيال ی و ب  را خواهد آشت ايشان

   من  به آهی  آسانء همهی ول33. در خواهد آوردی پا
نخواهند ترسيد و در ی  بالي ، از هيچ دهند گوش
 ».خواهند آردی  زندگ امنيت

 
   حكمت پاداش

  بدهی و  گوش  سخنانم ، اگر به ای پسرم
   گوش  حكمت به2 آنی،   را اطاعت دستوراتم
 و   فهم و اگر بدنبال3 دانايی باشی،  فرا دهی و طالب

  نگ چ  بطلبی تا به  را مانند نقره و آن4 بگردی  بصيرت
   و اهميت  خدا را خواهی شناخت آنگاه5آری، 

   حكمتء خداوند بخشنده6.  خداترسی را خواهی آموخت
. بخشد  می  و دانش  فهم  انسان  او به  دهان  و سخنان است

آند و از   و درستكار آمک می  آدمهای خوب او به7
 و   با انصاف او از اشخاص8. نمايد  می آنها محافظت

 .آند  می ايت حم خداشناس
  فهميد آهی  خواهی، بده  گوش  سخنانم اگر به9

   آدام  درست  و راه  چيست  و صداقت ، انصاف عدالت
   به  جزو وجود تو خواهد شد و دانش حكمت10.  است

 تو، از تو   و فهم بصيرت11.  خواهد بخشيد تو لذت

و تو را از افراد بدآار دور 12.  خواهد آرد محافظت
 را   انسان  سخنانشان آهی  افراد هد داشت خوا نگه

   راست  از راه آهی افراد13، سازد ی م منحرف
، آنند یمی  زندگ  گناه اند و در ظلمت برگشته

برند و از  ی م  لذت نادرستی  از آارها آهی افراد14
ی و هرآار15، شوند ی خرسند م و شرارتی رو آج
ی ادرستو نی  باز حقهی دهند از رو ی م  انجام آه

 . است
   و سخنان  بدآاره تواند تو را از زنان ی م حكمت16

  ، شوهران  زنان  گونه اين17.  دهد  نجات شان فريبنده
را ی  زناشوي  مقدس ، پيمان خود را رها نموده

ی  زنان چنينی ها  خانه  به آهی مردان19و18. اند شكسته
و روند  ی م پيشی  و نيست مرگی گذارند، بسو ی م قدم

 .گردند ی خود باز نم سابقی  زندگ ديگر به
   راست  بگير و از راه  را پيش  خداشناسان اما تو راه20

 در   و خداشناسان زيرا درستكاران21 نشو،  منحرف
 و  ولی بدآاران22 زندگی خواهند آرد،  زمين

 . خواهند شد  آن  ريشه  از زمين خدانشناسان
 

   جوانان  به نصيحت
  هرگز ام  تو آموخته  به زهايی را آه، چي پسرم

 و  خواهی زندگی خوب اگر می.   نكن فراموش
 پيروی   من  از دستورات  باشی، بدقت طوالنی داشته

 آنها   بلكه  نكن  و راستی را هرگز فراموش محبت3.  آن
اگر 4،   بنويس  دلتء  بياويز و بر صفحه را برگردنت

.   انسان اهد بود هم خدا از تو راضی خو  آنی هم چنين
 خود   و بر عقل  خداوند اعتماد آن  خود به  دل با تمام5

دهی خدا را در   می  انجام در هر آاری آه6.  منما تكيه
   تو را موفق  آارهايت  و او در تمام  باش نظر داشته

 . خواهد ساخت
 نما   از خداوند اطاعت  بلكه  نكن  خود تكيه  حكمت به7

  زخمهايتی برای  مرهم و اين8،  آن یدوری و از بد
 .خواهد بخشيدی  تو سالمت ، به بوده

 بياور، نوبر  خداوند هديهی خود برای از داراي9
  او را  وسيله  اين  نما و به  او تقديم  را به محصولت
  تو پر از وفور نعمتی  انبارها آنگاه10.   آن احترام
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ريز خواهد  لب  تازه  از شراب هايت خواهد شد و خمره
 .گرديد

آند، از  ی م  و تنبيه خداوند تو را تأديبی ، وقت پسرم11
   محبت  او دليل  آردن  خاطر نشو، زيرا تنبيه او آزرده
 خود  پسر محبوبی  هر پدر همانطور آه12.  اوست
 نمايد، خداوند نيز تو  آند تا او را اصالح ی م را تنبيه
 .آند ی م  و تنبيه را تأديب

؛ آند ی پيدا م  و بصيرت  حكمت آهی  آس حالخوشاب13
!  تر است  خوشبخت  يافته  طال و نقره آهی او از آس14
 را   و آن  بيشتر است  از جواهرات  حكمت ارزش15
   به حكمت16.  آرد مقايسهی  گنج  با هيچ توان ینم

   و احترام  ثروتی، و طوالن خوبی  زندگ انسان
و ی را از خوشتو ی  زندگ حكمت17. بخشد یم

   حكمت آهی  آس خوشابحال18. آند یلبريز می سالمت
   حيات  مانند درخت  آورد، زيرا حكمت  چنگ را به
 . است

   عقل  را بنياد نهاد و به  خود زمين  حكمت خداوند به19
 خود   علم به20.  را برقرار نمود  آسمان خويش
ر  ب  و از آسمان ساختی  جار زمينی ها را رو چشمه
 . بارانيد  باران زمين

دار و هرگز آنها   را نگاه  و بصيرت ، حكمت پسرم21
ی  تو زندگ زيرا آنها به22؛  را از نظر خود دور نكن

بود ی  خواه و تو در امنيت23،  خواهند بخشيد و عزت
با 24؛ لغزيدی هرگز نخواهی رو ی م آهی و در راه

ز ا25؛ خوابيدی  خواه  ترس  و بدون  راحت خيال
شود،  ی م  نازل بر بدآارانی  بطور ناگهان آهی بالي

،   آرده و خداوند تو را حفظ26؛ ترسيدی نخواه
 .ی بال گرفتار شو  در دام نخواهد گذاشت

 ی، برس  است  محتاج آهی  داد آس بهی توان یاگر م27
  هرگز به28.  مدار خود را از او دريغک آم

   موقع  همان، اگر»برو فردا بيا«:  مگو ات همسايه
 با   آه ات  همسايه عليه29. یآنک  او آم بهی توان یم

.   نچين آند توطئه یمی  در جوار تو زندگ  راحت خيال
 دعوا  جهت ی ب  است نكردهی  تو بد  به آهی با آس30
 و   و از راه  نكن  حسادت  ظالم  اشخاص به31.  نكن

  زيرا خداوند از اشخاص32، ننمای  آنها پيرو روش
 .آند ی اعتماد م  درستكاران  دارد، اما به نفرت آجرو

 و  ، اما برآت  است  خداوند بر بدآاران لعنت33
خداوند 34. باشد ی م  درستكاران  حال  او شامل رحمت
  آند، اما اشخاص ی م  را مسخره آنندگان مسخره
   و احترام  از عزت دانايان35. دهد یمی  را يار فروتن

 رسوا خواهند  نادانانی ند گرديد، ولبرخوردار خواه
 .شد
 

  حكمتی مزايا
  دهيد و  پدر خود گوش  نصيحت ، به ای پسرانم

 مفيد  پندهای من2.  آنيد تا دانا شويد  توجه  آن به
   زمانی جوان  هم من3.  خاطر بسپاريد ؛ آنها را به است
.   بودم  و تنها فرزند عزيز مادرم ؛ پدری داشتم بودم

اگر حرفهای مرا «:  گفت داد و می  پند می  من  به مپدر4
  حكمت5.  خواهی ماند  آنی، زنده  آنها عمل بشنوی و به
 و از   نكن  مرا فراموش سخنان.   آن  آسب و بصيرت
، زيرا از تو   را ترک نكن حكمت6.  نشو آنها منحرف

 از تو   بدار آه  را دوست آن.  خواهد آرد حمايت
 از هر چيزی بهتر  حكمت7.  نمود خواهد محافظت

اگر 8.  بياور  دست  را به  آن  هر قيمتی شده ؛ به است
 شوی، او نيز تو را سربلند   قايل  ارزش برای حكمت
 تو   بگيری او به  را در آغوش اگر حكمت. خواهد نمود

   و افتخار بر سرت  عزت و تاج9 خواهد بخشيد  عزت
 ».خواهد نهاد

 بپذير تا  گويم  تو می  به  و آنچه  آن گوش   من  به پسرم10
   تو حكمت  به من11.  باشی عمری طوالنی داشته

وقتی 12.   نمودم  و تو را بسوی راستی هدايت آموختم
   نخواهد بود و چون  روی مانعی بر سر راهت راه

ای   آموخته  را آه آنچه13.  نخواهد لغزيد بدوی پايت
دار، زيرا   را نگه ؛ آن نده   را از دست  و آن  آن حفظ
   نرو و از روش  بدآاران  راه به14.   توست حيات

 و روی  از آنها دوری آن15.  پيروی ننما گناهكاران
زيرا 16 خود برو؛   راه  و به  بگردان خود را از آنان

 و   لغزش خوابند و تا باعث  تا بدی نكنند نمی ايشان
  خوراک آنها ظلم17. گيرند  نمی  آسی نشوند آرام سقوط

 .  است و شرارت
   آه  است  صبح ء مانند سپيده  درستكاران راه18

ی  روشناي  به شود تا سرانجام ی روشنتر م رفته رفته
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 4   امثال
 

 

   مثل  بدآاران اما راه19، گردد ی م  روز تبديل آامل
  دانند چه یافتند ونم ی م بدآاران.   است شبی سياه

 . ت اس  شده  افتادنشان چيز باعث
   گوش  بدقت گويم ی تو م  به  آه  آنچه ، به پسرمی ا20
 آنها را در   مرا از نظر دور ندار، بلكه سخنان21.  بده
   شنونده  به  من زيرا سخنان22،   آن  خود حفظ دل

   افكارت مواظب23. بخشد ی م آاملی  و سالمت حيات
. گيرد ی م  شكل  از افكارش انسانی ، زيرا زندگ باش

.   خود دور آن را از دهانی  و ناراست دروغ24
   توجه  اطراف  بدوز و به  هدف  خود را به چشمان25
.  باشی گذار ی م  قدم  در آن آهی  راه مواظب26.  نكن

. ی باش  بردار تا در امان  گام  راست  در راه هميشه
دور ی  نشو و خود را از بد  منحرف  راست از راه27
 .دار نگه

 
  مورد زناهشدار در
 و   آن  گوش  منء  حكيمانه  سخنان ، به پسرمی ا
ی  خواه آنگاه2.  نما  توجه  من بصيرت  به
   تو نشان  و سخنانی، رفتار آن  درست  چگونه دانست

  زن3. یبرخوردار هستی  از داناي خواهد داد آه
   او مانند عسل  و سخنان  است  زبان  چرب بدآاره
ی و درد چيزی  جز تلخ عاقبتی لو4باشد؛  ی م شيرين
ی  تو را بسو  بدآاره زن5. گذارد ینمی تو باقی برا

ی  زندگ زيرا او از راه6، آشاند ی م  و جهنم مرگ
 آجا  داند به ی و نم  است  و سرگردان  شده منحرف

 را   دهيد و آنچه  گوش  من ، به جوانانی ا7. رود یم
:  نكنيد اموش هرگز فر  شما بگويم  به خواهم ی م آه

   هم اش  در خانه بهی حت. آنيدی دوری  زن از چنين8
 گرفتار  هايش  وسوسه مبادا در دام9نشويد، ک نزدي

 عمر   بدهيد وبقيه  خود را از دست شويد و حيثيت
.  ندارد  و شفقت  رحم آنيد آهی  آس  را صرف خويش

 ء  نمايند و ثمره  شما را تصاحب ها اموال مبادا غريبه10
 بيمار  و عاقبت11،  شود  ديگران  شما از آن زحمت
   آه آاش«: و بگوييد12 بناليدی  درماندگ ، از شدت شده
  و هوسهايمی  هو  تسليم  آه آاش!  دادم ی م گوش
؟ چرا   ندادم  گوش  معلمانم  نصايح چرا به13!  شدم ینم

   همه  بايد پيش اآنون14؟   نكردم  توجه  ايشان  سخنان به
 ».  باشم سرافكنده وا ورس

   و تنها نسبت  همسر خود وفادار باش  به ، نسبت پسرم15
 خيابانی ء  هرزه چرا بايد از زنان16.  بورز  او عشق به

   خودت  تو بايد تنها مال فرزندان17 شوی؟   بچه صاحب
.  باشند  سهمی داشته ها در آنان باشند و نبايد غريبه

   در ايام  از همسر خود آه و  باش  خوش  با زنت پس18
دلبريها و 19.  ببر ای لذت  آرده جوانی با او ازدواج

 او   از عشق  تو فقط  او تو را آافی باشد، و قلب آغوش
 ببندی و   دل  بدآاره  زن چرا بايد به20. سرشار گردد
 بگيری؟   ندارد در آغوش  تو تعلق  به زنی را آه

  رد و هر آاری را آه تو را زير نظر دا خداوند بدقت21
 .سنجد دهی می  می انجام

   دورش  به  بدآار مانند ريسمان  شخص گناهان22
او ی بلهوس23. سازد یپيچد و او را گرفتار م یم

ی  نابود  او را به  خواهد شد و حماقتش  مرگش باعث
 .خواهد آشاند

 
  گوناگونی هشدارها
 و تعهدی ا شدهی  آس ، اگر ضامن پسرمی ا

و اگر 2،  بدهد  را پس  او قرضش آهی ا آرده
  تو در واقع3ی، ا  تعهد، خود را گرفتار ساخته با اين

   زودتر خود را از اين و بايد هر چهی اسير او هست
 شو و نزد او برو و از او   فروتن  پس.ی رها ساز دام

.  تعهد آزاد سازد  تا تو را از قيد اين  آن خواهش
 مانند  بلكه5،   ننشين  و آرام  نده  راه  چشمانت  به خواب4

 از  آهی ا گريزد يا پرنده ی صياد م  از چنگ آهی آهوي
 .  بده رهد، خود را نجات یاند م  نهاده  برايش آهی دام

 آنيد  ها را مشاهده مورچهی ، زندگ تنبلی آدمهای ا6
 و رهبر و  آنها ارباب7.  بگيريد  عبرت و درس
   تابستان  در طول  همه نبا ايی ول8، ندارندی رئيس

. آنند ی م  جمع  آذوقه زمستانی آشند و برا ی م زحمت
ی  آ پس.   است  خوابيدن ، آار تو فقط  تنبل آدمی اما ا9
ی بگذار آم «:یگوي یم10ی؟ بيدار شوی خواه یم

   آه اما بدان11» .  آنم بگذار استراحت!  بيشتر بخوابم
   بر تو هجوم مسلحی مانند راهزنی فقر و تنگدست
 .خواهد آورد
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و 13 گويد، ی م  دروغ  دايم  آه  و بدطينت  رذل آدم12
، زند ی م  حرف  با ايما و اشاره  مردم  دادن فريبی برا
  شرورانهی ها  نقشه و در فكر پليد خود پيوسته14
ی  دچار بال ناگهان15، آند ی برپا م آشد و نزاع یم

. آورد یدر می  پا او را از گردد آه یمی ناپذير عالج
 : دارد  خداوند از آنها نفرت  آه  چيز است هفت16-19

 ،  متكبرانه نگاه
  دروغگو، زبان
 ريزند، ی را م گناه ی ب  خون آهی دستهاي
 آشد، یپليد می ها  نقشه آهی فكر
 شتابند، ی م آردنی بدی  برا آهی پاهاي
 گويد، ی م  دروغ آهی شاهد
 .اندازد ی م تفرقه   دوستان  در ميان آهی شخص

 
 هشدار در مورد زنا

   جا آور و تعاليم ، اوامر پدر خود را به ای پسر من20
   را آويزه  ايشان سخنان21.   نكن  را فراموش مادرت
.   خود جای بده  آنها را در دل  خود نما و نصايح گوش

  روی هدايت  می  تو را در راهی آه اندرزهای ايشان22
 هستی از تو   در خواب امی آهخواهند آرد و هنگ

   بيدار شوی با تو سخن  خواهند نمود و چون مواظبت
 مانند  های ايشان  و تأديب زيرا تعاليم23؛  خواهند گفت

. سازند  می  زندگی تو را روشن چراغی پرنور راه
   و سخنان  بدآاره  تو را از زنان  ايشان نصايح24

 .دارد  می  دور نگه شان فريبنده
نگذار .  نشو  زنان اينگونهی  زيباي لباختهد25

  زيرا زن26؛  نمايد آنها تو را وسوسهی ها یگر عشوه
ی  زندگ  بدآاره آند و زن ی م  نان  تو را محتاج فاحشه

 را در  تواند آتش یمی آيا آس27. سازد ی م تو را تباه
ی زغالهای تواند رو یآيا م28؟ بر بگيرد و نسوزد

  همچنان29؟  نشود  سوخته اهايش برود و پ  راه داغ
تواند  یاو نم. زنا آندی  ديگر  با زن آهی  مرد است

 .  فرار آند  گناه  اين از مجازات
بزند ی  دزد  به دستی  گرسنگ  دليل بهی اگر آس30

  بهی  وقت با اينحال31، آنند ی نم  او را سرزنش مردم
   جريمه ت اس  دزديده  آه  برابر آنچه  بيفتد بايد هفت دام

 ء ه هم  دادن  از دست  قيمت  آار به  اين بدهد، ولو اينكه

شود  ی زنا م  مرتكب آهی اما آس32.  شود  تمام اموالش
او را 33. آند ی م  خود را تباه ، زيرا جان  است احمق

تا ابد گريبانگير او خواهد ی خواهند زد و رسواي
   زن  شوهر آن  و حسادت  خشم زيرا آتش34بود؛ 
او 35. گيرد ی م انتقامی رحم یگردد و با ب یور م شعله
 او را  خشمی ا  هديه  نخواهد آرد و هيچ قبولی تاوان

 .فرونخواهد نشاند
 

   فاحشه از زنی دور
   آنها را به  مرا بشنو و هميشه ، نصايح پسرم
   جا آور تا زنده اوامر مرا به2.   باش داشته ياد

.   آن  خود حفظ چشمک  مردم مرا مانند  تعليم.یبمان
 خود   دل  خود بساز و در اعماق  گوشء  را آويزه آن3

 را   و بصيرت  را خواهر خود بدان حكمت4. دار نگه
   بدنبال ، تو را از رفتن بگذار حكمت5.  خود دوست
 باز   آنانء  فريبنده  سخنان  به  دادن  و گوش  هرزه زنان
 .دارد

 را تماشا   بيرون ام  خانهء روز از پنجرهک ي6
   را ديدم  و جاهل  احمق از جوانانی يك9و8و7.  آردم یم
ی  زنء  خانه  در آن آهی ا  از آوچه شبی  در تاريك آه

   در حاليكه  زن آن10.  گذشت ی، م بدآار قرار داشت
ی پليدی ها  و نقشه  داشت بر تنی انگيز  وسوسه لباس

   گستاخ او زن(12و11.  آمد پروراند، بسويش یدر سر م
   و بازار پرسه  در آوچه بود و اغلبی شرم یو ب
) . را بفريبد مردانی  و آنار زد تا در هر گوشه یم

   حلقه  جوان  دور گردن  خود را به  بازوان  زن آن13
 او  انگيز به هوسی ، او را بوسيد و با نگاه آرده
   و گوشت امروز نذر خود را ادا آردم«14:  گفت
 تو از  يافتنی  برا پس15.   است  آماده در خانهی نقربا
 تو را   آه تو بودمی در جستجو.   آمدم  بيرون خانه
 از  رنگارنگی ها  مالفه بر رختخوابم17و16.  ديدم

ی  را با عطرها  و آن ام  آرده  حرير مصر پهن ءپارچه
 و   ببريم بيا از يكديگر لذت18.  ام خوشبو معطر ساخته

   در خانه شوهرم19.   سير شويم ز عشق ا تا صبح
ی  آافء  اندازه به20.   است رفتهی  سفر دور  و به نيست

 ».گردد ی بر نم  و تا آخر ماه  برده با خود پول
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  انگيزش  و وسوسه  فريبنده  با سخنان  ترتيب  اين به21
   او مثل آه  یبطور23و22؛  را اغوا آرد  جوان آن
   دام  به  گوزن رود، چون ی م  آشتارگاه  به آهی گاو
 را   قلبش باشد آهی  در انتظار تير آهی ا افتاده

  استی ا  پرنده او مثل.   رفت  فاحشه  آن بشكافد، بدنبال
  داند در آنجا چه یپرد و نم ی م  دام  داخل  به آه

 .  است در انتظارشی سرنوشت
  ه توج  سخنانم  دهيد و به  گوش  من ، به جوانانی ا24

از او .  شما را بربايد دلی  زن نگذاريد چنين25. آنيد
او 26. بكشدی  گمراه دور شويد، مبادا شما را به

ی  زياد  و مردان  است  آرده  خراب را خانهی بسيار
  استی  او راهء خانه27 اند او شدهی هوسرانيهای قربان
 .   و هالآت مرگی بسو

 
  حكمتی ندا

  دم  حكمت3و2؟ نويدش ی را نم حكمتی آيا ندا
شهر و سر چهار راهها و جلو ی ها دروازه
ی انسانهای ا«5و4: گويد ی، م ايستادهی ا در هر خانه

و ی  دهيد و زيرآ  گوش منی  ندا  به  و نادان جاهل
   دهيد، زيرا سخنان  گوش  من به7و6.  آنيد  آسب فهم
  آنم ی م را بيانی  و راست  حقيقت من.   گرانبهاست من
   است  بر حق  من سخنان8.   دارم نفرتی  از ناراستو

ی آسی  برا منی حرفها9. آند ی نم را گمراهی و آس
.   است  و روشن  باشد واضح  شنوا داشته  گوش آه
 گرانبهاتر   از طال و نقره دهم ی م  من آهی تعليم10

چيز   و هيچ  بيشتر است  از ياقوت  من ارزش11.  است
 و از   حكمتم من12.  آرد  مقايسه من با  توان یرا نم
.  باشم ی برخوردار م و بصيرتی و دانايی زيرآ

 خواهد  نفرتی  باشد، از بد خداترسی اگر آس13
   از غرور و تكبر، رفتار و گفتار نادرست من.  داشت
 . متنفرم

  به.  بخشم  می  و بصيرت  و فهم آنم  می  هدايت من«15و14
   عدل  به آنند و قضات  می طنت سل  پادشاهان نيروی من
 و   رهبران تمام16. نمايند  می  قضاوت و انصاف
  من17. آنند  حكمرانی می  آمک من  به  جهان بزرگان

  آنانی آه.   دارم  دارند، دوست  مرا دوست آسانی را آه
 و  ثروت18.   باشند مرا خواهند يافت در جستجوی من

.   است ار من در اختي  و موفقيت ، اموال حرمت
 بهتر   خالصء  و نقره  از طالی ناب بخششهای من19

 حقيقی  ثروت21 .  است  و حق  عدل راههای من20.  است
   دارند، زيرا من  مرا دوست  آه  آسانی است از آن
 . سازم  را پر می های ايشان خزانه

 مرا ی، هست  عالم  از آفرينش خداوند در ابتدا، قبل«22
   وجود آمدن  از به ، پيش از ازل23 . با خود داشت

 اقيانوسها و   از پيدايش قبل24.   وجود آمدم  به  من جهان
  ها به  آوهها و تپه  از آنكه قبل25،  پر آبی ها چشمه

 و صحراها و   خدا زمين  از آنكه قبل26، وجود آيند
 .  وجود آمدم  به را بيافريند منک خای حت
 را بر   و افق وار ساخت را است وقتی خدا آسمان«27

وقتی ابرها را در 28.  آنجا بود  آبها آشيد من سطح
 جاری نمود،  ها را از اعماق  گسترانيد و چشمه آسمان

 تجاوز   آرد تا آبها از آن وقتی حدود درياها را تعيين29
 نزد او  من30 را بنياد نهاد،   زمين نكنند و وقتی اساس

 و در  گی او بودم شادی هميش موجب.  معمار بودم
 او  دنيا و انسانهايی آه31.  آردم  شادی می حضورش

   به  ای جوانان پس32.  بودند  خوشی منء  بود مايه آفريده
   من  از دستورات  آسانی آهء  دهيد، زيرا همه  گوش من

 .آنند سعادتمندند پيروی می
 باشيد و   آنيد؛ عاقل  گوش  من  نصيحت به«33

   من  به آهی  آس خوشابحال34. نكنيد مرا رد  نصيحت
 انتظار مرا   منء  دهد و هر روز جلو در خانه گوش
 و   را يافته  مرا بيابد حيات زيرا هر آه35، بكشد

 مرا از  آهی اما آس36؛   است خداوند را خشنود ساخته
   از من آهی زند، آنان ی م  لطمه  جانش  بدهد به دست

 ». دارند  را دوست متنفر باشند مرگ
 

   و حماقت حكمت
   ستون  هفت  آه  است بنا آردهی  آاخ حكمت
   و انواع  داده ترتيبی بزرگی او مهمان2. دارد

  و آنيزان3   است  آرده شرابها و خوراآها را آماده
 شهر بايستند و   مكان ، تا بر بلندترين خود را فرستاده
و 5 ياييد ب  و نادان جاهلی آدمهای ا«4: ندا سر دهند

  راه6.  بخوريد ام  آرده  آماده آهی و شرابک از خورا
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 را   دانا شدن راه.  بمانيد ، زنده گفتهک  را تر جهالت
 ». بگيريد پيش

   را مسخره  ديگران  هميشه  بدآاری را آه اگر آدم7
   او واقع  مورد اهانت  نمايی، جز اينكه آند تأديب می

   حال  او را به پس8.  ت ديگری نخواهد داشء شوی نتيجه
 او آمک آنی از تو   اگر بخواهی به خود واگذار چون

 آنی تو را   دانا را تأديب شود؛ اما اگر شخص متنفر می
 آنی   دانا را نصيحت اگر آدم9.   خواهد داشت دوست

 بدهی   درستكار تعليم  آدم شود و اگر به داناتر می
   اساسزيرا خداترسی10گردد؛   بيشتر می علمش
 را دانا   انسان  خدای مقدس  و شناخت  است حكمت
  اگر حكمت12. آند  را زياد می  عمرت حكمت11. آند می

  رسد و اگر حكمت  می  خودت  به  باشی سودش داشته
 .رسانی  می  زيان  خودت را ناچيز بشماری به

. باشد  می  و ابله  و گستاخ  مانند زنی وراج حماقت13
   مكان نشيند و يا در بلندترين  می اش انه در خ او دم14

 از آنجا عبور  و رهگذرانی را آه15ايستد  شهر می
   و نادان  جاهل  اشخاص و به16زند  آنند صدا می می
 و   است  دزدی شيرين آب17.  بياييد  من پيش«: گويد می
   آسانی آه  عاقبت دانند آه آنها نمی18» . دزدی لذيذ نان
 .  است  و هالآت روند مرگ  می او ء خانه به
 

  سليمانی مثلها
 سازد، اما پسر ی را شاد م  پدرش پسر عاقل

 .گردد ی م  مادرش  غم  باعث نادان
ی  باشد نفع  آمده  دست  به  نادرست  از راه آهی ثروت2
   او سعادت بهی رساند، اما درستكار ی نم  انسان به

 .بخشد یمی دايم
بكشد و ی رد درستكار گرسنگگذارد م یخداوند نم3

 .خود برسدی  آرزو يا مرد شرير به
   فعال اشخاصی شوند، ول ی، فقير م تنبلی آدمها4

 .گردند یثروتمند م
آند  ی م  خود را برداشت  محصول  بموقع آهی آس5

   محصول  برداشت  موقع آهی ، اما آس  است عاقل
 .  است  ننگء خوابد مايه یم
  ، اما وجود بدآاران هاست برآت  بر سر درستكاران6

ی  خوبء  خاطره نيكان7.   است  پوشيده  و لعنت از ظلم

ی  فراموش  به  بدآاران گذارند، اما نام یمی از خود باق
 .شود ی م سپرده

  پذيرد، اما نادان ی پند و اندرز را م  عاقل شخص8
 .شود یمک گو هال ياوه

ی ، ول ت و استوار اس  درستكار ثابت آدمی قدمها9
 .افتد یلغزد و م ی م  آجرو عاقبت شخص

  آند، اما سرزنش یايجاد می  ناآرام  حقيقت پوشاندن10
 .آورد ی بوجود م آشكار آرامش

  ، اما دهان  است  حياتء  چشمه  درستكاران دهان11
 .باشد ی م  بدآار پر از نفرين شخص

   گناه محبتی شود، ول ی م  نزاع  باعث  و نفرت آينه12
 .بخشد ی را م ديگران

 مورد  شان  حكيمانه  دانا بخاطر سخنان اشخاص13
   چوب  نادان گيرند، اما اشخاص ی قرار م ستايش
 .خورند ی خود را م حماقت

شود،  ی م  يافت  سنجيده  دانا سخنان  شخص در دهان14
 بار  بهی گويد و خراب ی م  سخن  نسنجيده  نادان اما آدم

 .آورد یم
آند، اما  ی م  ثروتمند او را محافظت خص ش ثروت15

 .آورد یدر می  فقير او را از پا شخصی بينواي
  او رونقی  زندگ  درستكار به درآمد شخص16
 بدآار درآمد خود را در  بخشد، اما شخص یم

 .دهد یآلود بر باد م گناهی راهها
 بر   گام  حيات پذيرد در راه ی را م  تأديب آهی آس17
   گردد، به خواهد اصالح ی نم آهی  آسدارد، اما یم

 .شود ی م آشيدهی گمراه
ی  نادرست آند آدم ی م  را پنهان اش  آينه آهی آس18

آند  ی م  را پخش اساس ی ب  شايعات آهی شخص.  است
 .  است احمق

  عاقل. آشاند ی م گناهی  را بسو  انسانی،پرحرف19
 . را مهار آند  زبانش  آه استی آس
، اما   گرانبهاست  مانند نقره رستكاران د سخنان20

 .نداردی  ارزش  هيچ بدآارانی حرفها
آند،   را احيا می ، ديگران  درستكاران  خوب سخنان21

 .شود  می  خودشان  مرگ  باعث  نادانان اما حماقت
  سازد بدون ی را ثروتمند م  خداوند انسان برآت22

 . بار آورد بهی وی برای  زحمت اينكه
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 دانا از  برد و شخص ی م  بد لذت  از عمل  نادان آدم23
 . حكمت

آيد،  ی م ترسند بر سرشان ی م  از آن  بدآاران آنچه24
 .رسند یخود می  آرزو  به اما نيكان

رسد و  ی م  گردباد از راه  چون بال و مصيبت25
 درستكار  برد، اما شخص ی را با خود م بدآاران

   تنبل هرگز از آدم26. ماند ی، پابرجا م مانند صخره
  استی  دود  دهد؛ او مثل انجامی تو آاری  برا نخواه
   دندان  آه استی ا رود و مانند سرآه ی م  چشم  به آه

 .آند یرا آند م
آند، اما  ی را زياد م عمر انسانی سالهای خداترس27

 .آاهد ی از عمر او م شرارت
يد انجامد، اما ام یمی  شاد  به اميد درستكاران28

 .رود ی برباد م بدآاران
  ، اما او بدان  است محافظی ا  قلعه نيكانی خدا برا29

 .خواهد آردک را هال
 برخوردار خواهند   از امنيت  هميشه درستكاران30

 . نخواهند ماند ، زنده  بر زمين بود، اما بدآاران
شكفد،  ی م حكمتی ها  غنچه  درستكاران از دهان31

 . خواهد شد  آنده  از ريشه  دروغگويان اما زبان
   خوشايند بر زبان  سخنان افراد درستكار هميشه32
نيشدار پر ی  از حرفها  بدآاران آورند، اما دهان یم

 . است
 

 ، برداری متنفر است  و آاله خداوند از تقلب
 .  دارد  را دوست ولی درستكاری و صداقت

  استی  دانا آس شود، پس یمی  سرافكندگ تكبر باعث2
 . باشد  فروتن آه

، اما  اوستی  مرد درستكار راهنما صداقت3
. آشاند یمی  نابود  بدآار، او را به شخصی نادرست

رسد،  ی داد تو نم  به  و ثروت مالی در روز داور4
 . برهاند تواند تو را از مرگ ی م اما صداقت

آند، اما  ی را هموار م شان  راه  درستكاران صداقت5
 خود از پا در   گناهان ر زير بار سنگين د بدآاران

 .آيند یم
  بدآارانی دهد، ول ی م  آنها را نجات  نيكان صداقت6

 .شوند ی خود گرفتار م  خيانت در دام

   از بين  اميدهايشء بميرد همهی  وقت  خدانشناس آدم7
  آب  بر  نقش  داشت  از قدرتش آهی رود وانتظار یم
 .شود یم
يابد و مرد بدآار  یمی نگنا رهايمرد درستكار از ت8

 .شود یاو گرفتار می بجا
   هالآت  را به  انسان مرد خدانشناسی حرفها9
 درستكار او را از   شخص آشاند، اما حكمت یم

 .رهاند ی م هالآت
آنند و  یمی  شاد  خوب  آدم موفقيتی  شهر برا تمام10

 .شوند ی م  بد خوشحال  آدم از مرگ
آند، اما  یمی  شهر ترق داشناسان وجود خ از برآت11

 .شود ی م آنی  تباه  موجب  بدآاران شرارت
آند   می  با تحقير صحبت  ديگرانء  در باره آسی آه12
 .گيرد  خود را می  جلو زبان  عاقل آدم.   نادانی است آدم
   را فاش رود اسرار ديگران ی هر جا م خبرچين13
 خود   دل، اسرار را در  امين شخصی آند، ول یم

 .دارد ی م نگهی مخف
افتد؛  ی م  در زحمت ، ملت خردمندانهی  رهبر بدون14

   آشور را تضمين  زياد امنيت اما وجود مشاوران
 .آند یم

. ديدی  ضرر خواه  نشو چون  غريب  آدم ضامن15
 .نشوی  آس ضامنی در دردسر نيفتی خواه یاگر م

آورد،   می  دست  به  و احترام ، عزت  نيكو سيرت زن16
 . آورند  چنگ  به توانند ثروت  می  قوی فقط اما مردان

 ستمگر  رساند، اما آدم ی م  نفع  خودش  به مرد رحيم17
 .زند ی م  لطمه  خودش به
ی ، ول و ناپايدار استی  بدآار، موقت  شخص ثروت18

 . استی  جاودان  خوب  آدم اجرت
 اما شود، ی برخوردار م  درستكار از حيات شخص19
 .رود ی م مرگی  بدآار بسو آدم
از ی ، ول  متنفر است خداوند از افراد بدطينت20

 .باشد ی خشنود م درستكاران
 خواهند شد، اما   مجازات  بدآاران  باش مطمئن21

 . خواهند يافتی  رهاي درستكاران
 گراز ء  طال در پوزهء  مانند حلقه  نادان در زنی زيباي22

 . است
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  خشم شود، اما ی م  برآورده  هميشه نيكانی آرزو23
 .  است خدا در انتظار بدآاران

  آنند و با اين  می  خرج  با سخاوت هستند آسانی آه24
 از   بيش شوند؛ و هستند آسانی آه وجود ثروتمند می

 .گردند  نيازمند می آنند، اما عاقبت  می  جمع اندازه
  شود و هر آه ی م  سخاوتمند آامياب شخص25
 . خواهد شد  آند خود نيز سيراب  را سيراب گراندي
   قيمت آند تا به  را احتكار می اش  غله آسی آه26

 قرار خواهد   مردم گرانتری بفروشد، مورد نفرين
 آسی خواهد بود   همراه ، ولی دعای خير مردم گرفت
 .فروشد  آنها می  به  احتياج  خود را در زمان  غله آه
ی  خدا خواه مورد لطفی شبای نيكی اگر در پ27

ی چيزی جز بدی بروی  بد اگر بدنبالی بود، ول
 . نخواهد شد نصيبت

 آند خواهد افتاد، اما   خود تكيه  بر ثروت آهی آس28
 سبز  آنند مانند درخت ی م  بر خدا تكيه  آه درستكاران

 . خواهند آورد شكوفه
  اش خانوادهی  ناراحت  باعث آهی  نادان شخص29
 خواهد داد  خود را از دستی  هست سرانجامشود  یم

 . خواهد شد  دانايان و برده
 آسانی   و تمام  است بخش  حيات  آار خداشناسان ثمره30
 .آنند دانا هستند  می  هدايت  را بسوی نجات  مردم آه
 دنيا   خود را در اين  اعمال  پاداش اگر درستكاران31
 نيز  ران و بدآا گناهكارانک  ش يابند، بدون یم

 .رسند ی خود م اعمالی بسزا
 

  دوست  را  تأديب تواند دانا شود آه یمی آس
   نفرت  شدن  از اصالح هر آه.  باشد داشته

 .  است  باشد احمق داشته
ی ، اما آسان خشنود استک  ني خداوند از اشخاص2

 .آند ی م آشند محكوم یپليد می ها  نقشه را آه
 وجود   به تواند برای خود امنيت می با آارهای بد ن انسان3

 . درستكار پابرجا خواهند ماند آورد، اما اشخاص
حيا  ی ب زنی ، ول  است  سر شوهرش ، تاج  خوب زن4

 .خورد ی او را م  جان مانند خوره
، اما فكر  استی  پر از درستكار  فكرش  خوب انسان5

 .  است  و نيرنگ  از دروغ  بدآار انباشته آدم

آشاند،   می  هالآت  دام  را به  مردم ی بدآارانحرفها6
 .بخشد  را رهايی می  مردم  نيكان اما سخنان

 .مانند ی پايدار م شوند، اما نيكان ی نابود م بدآاران7
فكر را   آوته ستايند، اما شخص ی م  را همه  عاقل آدم8

 .شمارند یحقير م
  نيايد اما  حساب بهی  مهم  شخص  انسان بهتر است9

ی  بزرگ  خود را آدم  باشد تا اينكه او تأمينی زندگ
 . باشد  نان محتاجی  دهد ول نشان

   حيواناتش  فكر آسايش بهی  حت  خداشناس شخص10
بجز ی  چيز  خدانشناسان  و مروت ، اما رحم نيز هست
 . نيستی ستمگر

خواهد ی  آاف  آند نان  خود زراعت  در زمين هر آه11
ی  بيهودگ  خود را به  وقت آهی ، اما آس داشت

 . استی  احمق بگذراند آدم
   بدآاران  اموالی آه  به  طمع  چشم  خدانشناس اشخاص12

   از اموال  خداشناسان اند دارند، در حاليكه  آرده غارت
 .آنند  يكديگر آمک می خود به

ی راستی آند، ول ی گرفتار م  را در دام  انسان دروغ13
 .گردد یم ی خالص  موجب و صداقت

  هر چه.  گفتار و رفتار تو دارد بهی  تو بستگ پاداش14
 .آردی  را درو خواه همانی بكار

   است آند درست یمی آند هرآار ی فكر م  نادان آدم15
   دانا به  ندارد، اما شخص  نصيحت  به و احتياج
 .دهد ی م  گوش  ديگران نصايح

ود عصبانی  ز  ديگران  توهين  در مقابل  نادان آدم16
   دانا خونسردی خود را حفظ شود، ولی شخص می
 .آند می

 گردد،  اجرا می گويی عدالت  را می  حقيقت وقتی آه17
 .شود یمنجر می عدالت ی ب  به اما دروغ

   خود زخم ءنسنجيدهی  با حرفها آهی هستند آسان18
 و   دهنده  مرد دانا تسكين سخنانی زنند، ول ی م زبان

 .  است شفابخش
 .ماند  تا ابد پايدار می ، اما حقيقت  است  آوتاه عمر دروغ19
ی ، اما دلها  است  پر از نيرنگ گران افكار توطئه20
 .باشد یمی  از شاد  هستند آآنده  خيرانديش آهی آنان
  رسد، اما بدآاران ی نم  خداشناسان بهی  بد هيچ21

 .شوند ی گرفتار بال م هميشه
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  آنند دوست ی خود وفا م  قول ه ب را آهی خدا آسان22
 .  بيزار است  بدقول از اشخاصی دارد، ول

گذارد،   نمی  نمايش  خود را به  و دانش  علم  عاقل آدم23
 .سازد  خود را آشكار می  حماقت  نادان ولی شخص

رساند؛ اما  ی م  قدرت  را به ، انسان آار و آوشش24
 .سازد ی م  او را نوآر ديگرانی،تنبل
  آند، اما سخن ی را گرانبار م  انسان  و غصه مغ25

 .سازد ی او را سبكبار و شاد م  آننده دلگرم
   هدايت  راست  راه  را به  درستكار مردم شخص26
 .سازد ی م  بدآار آنها را منحرف آند، اما آدم یم

  تالش. رود ی شكار خود نيز نم دنبالی  حت  تنبل آدم27
 .  است نسانای  گرانبها ، گنج و آوشش

  دارند به ی بر م  گام  در آن  خداشناسان آهی راه28
 .  نيست  مرگ شود و در آن یمی  منته حيات

 
 پذيرد، ی پدر خود را م  تأديب  عاقل جوان
   باد مسخره  چيز را به  همه آهی جوانی ول

 .زند ی سر باز م  آن گيرد از پذيرفتن یم
 و  و نيكوستخود ای برای حتک  مرد ني سخنان2

  ء تشنه  فقط  بدانديش آند، اما شخص ی را سير م جانش
 .  است ظلم

   خود را حفظ  دارد جان  خود را نگه  زبان هر آه3
 بگويد خود را   سخن  نسنجيده آهی آند، اما آس یم

 .خواهد آردک هال
آورد،  ی نم  دست آند به ی آرزو م  را آه  آنچه  تنبل آدم4

 .شود ی م امياب آوشا آ اما شخص
   دارد، اما آدم  نفرت  گفتن  درستكار از دروغ شخص5

 .شود یدروغگو رسوا و خوار م
آند، اما  ی م  آنها را حفظ  درستكاران صداقت6

 .آشاند یمی  نابود  آنها را به  بدآاران شرارت
  آنند ثروتمندند در حاليكه  وانمود می هستند آسانی آه7

   خود را فقير نشان سانی آهچيزی ندارند، و هستند آ
 .باشند  هنگفتی می  ثروت دهند اما صاحب می

 او   جان  حفاظت  پولدار صرف  شخص ثروت8
 .آند  فقير را خطری تهديد نمی  آدم شود، اما جان می

ی نورانی مانند چراغک  ني شخصی زندگ9
  استی  چراغ  مثل گناهكارانی زندگی درخشد، ول یم
 . استی  خاموش  در حال آه
 دانا  شخصی شود، ول ی م  نزاع تكبر باعث10

 .پذيرد ی را م نصيحت
ی  بيايد طول  دست  به  نادرست  از راه آهی ثروت11
 با آار و  آهی رود؛ اما داراي ی م  از دست آشد آه ینم

 .گردد ی زياد م  شود، بتدريج  جمع آوشش
 را  ل باشد د  افتاده  تعويق  به  آن  انجام آهی آرزوي12

  و حياتی  مراد، شاد  شدن آند، اما برآورده یبيمار م
 .بخشد یم

اند خوار بشمارد   او داده  به را آهی  دستور هر آه13
 آند   را اطاعت  آن سزا نخواهد ماند، اما آنكه یب

 .  خواهد يافت پاداش
 را از   و شخص  است  حياتء  مرد دانا چشمه تعليم14

 .رهاند ی م مرگی دامها
   هالآت  به خيانتی آورد ول ی م  احترامی،داناي15

 .شود یمی منته
   حماقت  نادان آند، اما آدم ی م  عمل مرد دانا سنجيده16

 .دهد یخود را بروز م
ی  گرفتار  اعتماد نباشد باعث  قابل آهی قاصد17
 .  است  آرامش  موجب امينک شود، اما پي یم

 را   تأديب  آهشود یمی دامنگير آسی فقر و رسواي18
   را بپذيرد مورد احترام  آن آهی پذيرد، اما شخص ینم

 . خواهد شد واقع
، اما افراد   است بخش  آرزوها لذت  شدن برآورده19

خود هستند و ک ناپای آرزوهای  در پ نادان
 . بردارند خواهند از آنها دست ینم
شد، با ی  و دانا خواه  آن  دانا معاشرت با اشخاص20

 .ديدی  خواه  و زيان  بنشين ناحمقا
  خوبی شود، اما چيزها ی م بال دامنگير گناهكاران21

 .گردد ی م  نيكان نصيب
ی  باق  ميراث هايش نوهی برای حتک  ني شخص22
  اند به  اندوخته  گناهكاران آهی گذارد، اما ثروت یم

 .رسد ی م درستكاران
بدهد،    فراوان  محصول  است  فقير ممكن  آدم زمين23
 .آورند ی او در م  را از چنگ  آن ظالمانی ول
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  آند او را دوست ی نم  فرزند خود را تنبيه آهی آس24
 دارد از   را دوست  فرزندش آهی ندارد، اما آس

 .آند ینمی  او آوتاه تأديب
خورد و  ی دارد م آهی  درستكار از خوراآ شخص25

 .آشد یمی  بدآار گرسنگ آدمی شود، ول یسير م
 

  نادان  آند، اما زن  خود را بنا می  دانا خانه زن
 .آند  می  را خراب اش  خود خانه با دست

   خداوند احترام آنند به  می  راستی عمل  به آسانی آه2
 .آنند  بدآار او را تحقير می گذارند، ولی اشخاص می

خورد،  ی خود را مء متكبرانهی  حرفها  چوب احمق3
 .آند ی م ا او را محافظت مرد دان سخنانی ول

ماند، اما  ی تميز م  گاو نباشد، طويله اگر در طويله4
 . آورد  دست بهی  زياد  محصول توان ی گاو نم بدون

 شاهد  از دهانی گويد، ول ی نم  دروغ شاهد امين5
 .بارد ی م  دروغ ناراست

گيرد هرگز  ی م  باد مسخره  چيز را به  همه آهی آس6
ی  آسان  به  فهيم  پيدا آند، اما شخص تواند حكمت ینم
 .آورد ی م  دست  را به آن

 تو ياد  ندارند بهی  زيرا چيز آنی  دور از احمقان7
 .دهند

  ، اما حماقت اوستی  راهنما  عاقل  شخص حكمت8
 .شود ی م آنانی  گمراه  باعث احمقان

  آنند، اما درستكاران یمی  باز  با گناه احمقی آدمها9
 .طلبند یا را م خد رضايت

 او را  جانی  تلخ  آه  است  خود شخص تنها دل10
  جز خودشی او نيز آسی آند و در شاد ی م احساس

 . باشد تواند سهيم ینم
   درستكارانء شود، اما خيمه  می  خراب  بدآاران ءخانه11

 .يابد  می وسعت
آيند اما  ی م  راست  بنظر انسان هستند آهی راههاي12

 .شوند یمی  منته مرگ   به عاقبت
ی  سازد؛ هنگام  را پنهان  دل تواند اندوه ی نم خنده13
ی خود باقی  بر جا يابد، درد و اندوه ی م  پايان  خنده آه
 .ماند یم

خود را خواهد ديد و ی  آارهاء  نتيجه  خدانشناس آدم14
 . خواهد برد  بهره  خويش  اعمالء از ثمرهک  ني شخص

آند، اما  یرا باور می  حرف هر  لوح  ساده آدم15
 دانا  شخص16. نمايد ی رفتار م سنجيدهک  زير شخص
   نادان آدمی آند، ول یمی  و از خطر دور  است محتاط
 .اندازد ی خطر م غرور، خود را بهی از رو

  آند و شخص ی م احمقانهی  تندخو آارها آدم17
 .گيرد ی قرار م گر مورد نفرت حيله

  نصيبی شود و داناي ی م ن جاهال  نصيب حماقت18
 . زيرآان

 فرود   سر تعظيم  در برابر نيكان  عاقبت بدآاران19
 . خواهند شد  آنان خواهند آورد و محتاج

 فقير   بسيار دارند، اما شخص  دوستان ثروتمندان20
 .آنند ی تحقير م هايش همسايهی را حت

  آهی  آس خوشابحال.   است  فقرا گناه خوار شمردن21
 . آند  آنها ترحمبر
  پرورانند گمراه یپليد در سر می ها  نقشه آهی آسان22

 دارند مورد   خوب  نيت آهی آنانی خواهند شد، ول
 .  و اعتماد قرار خواهند گرفت محبت

شود،  ی م  عايدش آشد منفعت ی م  زحمت آهی آس23
 .زند فقير خواهد شد ی م  حرف  فقط آنكهی ول
   احمقان  خواهد شد، اما پاداش  دانايان  نصيب ثروت24

 .  است  ايشان حماقت
دهد، اما  ی م  را نجات  مردم شاهد راستگو جان25

 .آند ی م  خيانت  مردم شاهد دروغگو به
دارد ی  محكم گاه ترسد تكيه ی از خداوند م آهی آس26

 . خواهند بود  در امان و فرزندانش
از  را   و انسان  است  حياتء چشمهی خداترس27

 .دارد ی م  دور نگه مرگی دامها
دارد ی  تعداد مردم بهی  بستگ پادشاهک  ي عظمت28
 نابود   ملت  بدون پادشاه. راند ی م  بر آنها فرمان آه
 .شود یم

ی  بسيار عاقل  دارد شخص  صبر و تحمل آهی آس29
 .زند ی سر م  تندخو حماقت ، اما از آدم است

  حسادت بخشد، اما یمی  سالمت  بدن  فكر به آرامش30
 .خورد ی را م  جان مانند خوره

   آرده  آنها اهانتء  آفريننده  آند به  فقرا ظلم  به هر آه31
   خدا احترام  نمايد، به  فقرا ترحم  به  و هر آه است

 .  است گذاشته
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دارند، اما ی بميرند پناهگاهی  وقت خداشناسان32
 .شوند ی م اه تب  خودشان  گناهان  بوسيله گناهكاران

   خود حفظ  را در دل  حكمت  فهميده اشخاص33
 .گذارند ی م  نمايش  را به  آن نادانی آنند، اما آدمها یم

   و گناه  است قومک يی  سرافراز مايهی درستكار34
 . آنی  رسواي مايه

گردد،  ی خشنود م  آاردان  از خدمتگزاران پادشاه35
 او  د مورد غضبآنن ی دردسر ايجاد م آهی آسانی ول

 .شوند ی م واقع
 

 نشاند، اما ی را فرو م  خشم  ماليم جواب
 .انگيزاند ی را بر م  تند آن جواب

   آدم چكد، اما از دهان ی م  مرد دانا حكمت از زبان2
 .آيد ی م  بيرون  حماقت نادان

   نيكان  جا را زير نظر دارد و ناظر اعمال خدا همه3
 .  است و بدان

ی بخشند، اما حرفها ی م  حيات بخش  آرامش سخنان4
 .شوند یمی  دلشكستگ تند باعث

شمارد،  ی پدر خود را خوار م  نصيحت  نادان شخص5
 .پذيرد ی را م  پدرش  تأديب فرزند عاقلی ول

، اما   مملو است  درستكار از ثروت  شخصء خانه6
 بار  بهی  تلخكام ايشانی بدآار برای  آدمها دسترنج

 .دآور یم
 ء  بوسيله شود نه ی منتشر م  دانايان  توسط حكمت7

 . نيستی  در آنها راست آهی احمقان
 دارد، اما از   نفرت بدآارانی ها یخداوند از قربان8

 .  خشنود است درستكارانی دعا
  ، اما پيروان  متنفر است  بدآاران خداوند از اعمال9

 .دارد ی م را دوستی راست
ی  سخت اند تنبيه گفتهک  را تر ست را  راه آهی آسان10

   و اصالح  و اگر نخواهند تنبيه  است در انتظارشان
 .شوند خواهند مرد

،   نيست  ازنظر خداوند پنهان مردگانی دنيای حت11
  آند؟  را از او پنهان تواند افكارش ی م  آيا انسان پس

ک  از نزدي  است  آردن  مسخره  آارش آهی آس12
   دوست آند چون یمی دانا خوددار افراد   به شدن

 . آنها را بشنود ندارد سرزنش

،  دلی سازد، اما تلخ ی م  را شاداب  شاد، چهره دل13
 .آند ی م  را افسرده روح

 خود را با  ، اما نادان استی  دانايء  دانا تشنه شخص14
 .آند ی سير م حماقت

 بد   چيز بنظرش  همه  است غمگينی  وقت انسان15
او را ی  هر چيز  شاد است دلشی ، اما وقتآيد یم

 .آند ی م خوشحال
   از ثروت بهتر استی  با خداترس  همراه آمی داراي16

 .  با اضطراب هنگفت
، بهتر   هست  محبت آهی  در جاي خوردنک  خش نان17

   نفرت آهی  در جاي  خوردن شاهانهی  از غذا است
 .وجود دارد

 صبور  شخصی آند، ول ی پا م  به  تندخو نزاع آدم18
 .نشاند یدعوا را فرو م

   شخص ، اما راه  است  با خارها پوشيده  تنبل  آدم راه19
 . درستكار هموار است

آند، اما فرزند  ی م  را خوشحال فرزند دانا پدرش20
 .نمايد ی را تحقير م  مادرش احمق

برد، اما  ی م  لذت ابلهانهی  از آارها  احمق آدم21
 .شود ی نم  منحرف  راست  از راه ه فهميد شخص

   شود، با شكست  آشيده  مشورت  بدون آهی ا نقشه22
   موفقيت  بسيار، باعث گردد، اما مشورت ی م مواجه

 .شود یم
   لذت دهد از آن ی م  درست جوابی  وقت انسان23
 ! شود  بجا گفته آهی  سخن استی  عال چه. برد یم

رود و آنها را از  یاال م ب حياتی  بسو  دانايان راه24
 .دارد ی باز م  جهنم  به فرو رفتن

ک برد، اما مل ی م  را از بين  متكبران خداوند خانه25
 .آند ی م  را حفظ  زنان بيوه

افكار ی ، ول پليد متنفر استی ها خداوند از نقشه26
 .باشند یمورد پسند او مک پا
  اش ادهخانو  رود به  می  سود نامشروع  دنبال آسی آه27

 دارد   نفرت  از رشوه زند، اما شخصی آه  می لطمه
 . زندگی خوبی خواهد داشت

  آند، اما آدم ی فكر م  دادن  از جواب  قبل  خوب آدم28
 .آورد ی بار م  به دهد و مشكالت ی م بد زود جواب
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 را  نيكانی دعای ، ول  دور است خداوند از بدآاران29
 .شنود یم

   انسان  به  خبر خوش و شنيدن شاد   صورت ديدن30
 .بخشد یمی و سالمتی شاد

   را بپذيرد، جزو دانايان سازندهی  انتقادها آهی آس31
 . خواهد آمد  حساب به
زند،   می  لطمه  خودش  را نپذيرد به  تأديب آسی آه32

 .آند  می  را بپذيرد دانايی آسب  آن ولی هر آه
ی  و فروتنآموزد ی م  حكمت  انسان بهی خداترس33
 .آورد ی بار م  به  و احترام او عزتی برا
 

 ء آشد، اما نتيجه یمی زيادی ها  نقشه انسان
 .  خداست آنها در دستی نهاي

، اما   است  درست  بنظر خودش انسانی  آارها تمام2
 .بيند یها را خداوند م انگيزه

 در   خداوند بسپار، آنگاه  دست خود را بهی ها نقشه3
 .شدی  خواه  موفق تآارهاي

  خلقی  و منظور هدفی را برای خداوند هر چيز4
   آفريده مجازاتی  را برا بدآارانی او حت.   است آرده
 . است

 دارد و هرگز   متكبر نفرت خداوند از اشخاص5
 . فرار آنند  نخواهد داد آنها از مجازات اجازه

 را خواهد   خدا گناهت  آه  باش درستكار و با محبت6
از تو دور خواهد ی  بد  آه از خداوند بترس. بخشيد
 .شد

ی سازد، خدا آار یخدا را خشنود می آسی وقت7
از در ی  نيز با و  شخص  آن دشمنانی  حت آند آه یم

 .در آيندی  و آشت صلح
 باشد بهتر   آمده  دست  به  درست  از راه  آه  آم مال8

  راهم ف  نادرست  از راه آهی  هنگفت  از ثروت است
 . باشد شده

آشد، اما خداوند او  یها م  در فكر خود نقشه انسان9
 .آند ی م  آنها هدايت را در انجام

 او نبايد  ، پس استی قطعی  مانند وح  پادشاه فرمان10
 . آند اشتباهی در داور

 خود از ترازو و  خواهد در معامالت یخداوند م11
ا خداوند بر  ر  اصل اين.  آنيد  استفاده درستی سنگها

 .  است قرار آرده
   سلطنت  آنند، زيرا تخت توانند ظلم ی نم پادشاهان12

 .ماند ی برقرار م از عدالت
 دارند و از   راستگو را دوست  اشخاص پادشاهان13

 .شوند ی خشنود م وجود ايشان
 را   آن مرد عاقلی  ول  است مرگک  پي  پادشاه خشم14

 .نشاند یفرو م
   آه استی  مانند ابر بهار  پادشاه تو رضايی شاد15

 .آورد ی م  ارمغان  به حيات
 از  بهتر استی  و داناي  حكمت  آوردن  دست به16

 .  طال و نقره اندوختن
   و هر آه استی  بد  دور از هر نوع  خداشناسان راه17

 خواهد   خود را حفظ  بردارد جان  گام  راه در اين
 .آرد

   سقوط شود و تكبر به ی م  هالآت غرور منجر به18
 .انجامد یم

   باشد و با ستمديدگان  متواضع  انسان بهتر است19
 آنها   باشد و در غنايم  متكبران  ميان بنشيند تا اينكه

 . شود سهيم
 آنند سعادتمند   خداوند را اطاعت  آالم آهی آنان20

   نمايند برآت  بر او توآل آهی خواهند شد و آسان
 . تخواهند ياف

   را از سخنان شناسند و عالم ی م دانا را از فهمش21
 . دلنشينش

  ء برخوردارند چشمه  از آن  برای آسانی آه حكمت22
 بار   به  مجازات  برای نادانان ، ولی حماقت  است حيات
 .آورد می

 او  آهی  و تعاليم  است  دانا عاقالنه  شخص سخنان23
 .باشد یدهد مؤثر م یم

   و جان  است  شيرين آميز مانند عسل بت مح سخنان24
 .بخشد ی را شفا م انسان

آيند، اما  ی م  راست  بنظر انسان هستند آهی راههاي25
 .شوند یمی  منته  مرگ  به عاقبت

  آند آه ی زيرا تو را وادار م  است خوبی گرسنگ26
 .ی آار آن  آن رفعی برا
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   مثل آشد و سخنانش یپليد می ها  بدآار نقشه آدم27
 .سوزاند ی م آتش

   چين  سخن آند و آدم ی پا م  به  نزاع  بدانديش شخص28
 .نمايد ی جدا م  را از هم  دوستان بهترين

  دهد و او را به ی م  را فريب اش  همسايه  ظالم آدم29
 .آشاند ی م  نادرست راه

 را  بندد و لبهايش ی خود را م  بدآار چشمان شخص30
   مقاصد پليد خود نقشه انجامی آند تا برا ی م جمع
 .بكشد

   داده  نيكان  به  آه استی ا هديهی عمر طوالن31
 . آنهاستی  زيباي سفيد تاجی شود و مو یم

 بر خود  آهی  و آس  بهتر است صبر از قدرت32
را تسخير نمايد ی  شهر آهی  باشد از شخص مسلط

 . برتر است
 را خداوند   آن اندازد، اما حكم ی را م  قرعه انسان33

 .آند ی م تعيين
  

  از  بهتر است درآرامشک  خش  نان خوردن
   در آن آهی ا  در خانه شاهانهی  غذا خوردن

 .  و دعوا است جنگ
 خواهد   خود تسلط  دانا بر پسر شرور اربابء برده2

 .خواهد شدک رسد شري ی او م  به آهی  و در ارث يافت
 . را خدا  انسان آزمايد و دل  می  را آتش هطال و نقر3
برد و  ی م بد لذتی با آدمهای  بدآار از همنشين آدم4

 . دروغگو با اشخاصی  دروغگو از همنشين آدم
ی  خداي  آردن  مسخرهء  منزله  فقرا به  آردن مسخره5

 و   از غم آهی آسان.   است  را آفريده  ايشان  آه است
 .سزا نخواهند ماند یشوند ب ی شاد م ديگرانی بدبخت

  باشند و تاج ی م ايشانی ها  نوه  افتخار پيران تاج6
 .  ايشان ، پدران افتخار فرزندان

   احمق گويد و آدم ی نم  هرگز دروغ  نجيب شخص7
 .آورد ی نم  بر زبان  با ارزش هرگز سخن

 او   آه  جادوست  سنگ  مثل  آنء  در نظِر دهنده رشوه8
 .سازد ی م موفقی ررا در هر آا

  پوشاند محبت ی را م  ديگران  اشتباهات آهی آس9
  آند باعث ی آنها را افشا م آهی آند، اما آدم یايجاد م
 .گردد ی م دوستانی جداي

 از   بيشتر است  اثرش  فهيم  شخص  به مالمتک ي10
 .  احمق  آدم  به  شالق صد ضربه

  ابراينهستند بنی ياغيگری  در پ  فقط بدآاران11
 . خواهند شد  مجازات بشدت

 را از او  هايش  بچه آهی  خرس  با ماده روبرو شدن12
ی  نادان  با شخص  از روبرو شدن اند بهتر است گرفته
 .  است  شده  گرفتار حماقت آه
  ات  بال از خانهی،آنی تالفی را با بدی اگر خوب13

 .دور نخواهد شد
   در سد آب خنه دعوا مانند ايجاد ر  آردن شروع14

   به  از آنكه  پيش  آن  را ختم  جر و بحث ، پس است
 .دعوا منجر شود

 و گناهكار   را محكوم گناه ی ب آهی خداوند از آسان15
 . آنند متنفر است ی م را تبرئه

،   است فايده ی ب  احمق  آدم آموزشی  برا  پول صرف16
 .  نيست  حكمت زيرا او طالب

آند و  ی م محبتی هر موقعيتدر ی  واقع دوست17
 .  است تولد يافتهی  گرفتار بهنگامک آمی برادر برا

   شخص  ضامن  آه  است  عقل  آم  شخص فقط18
 .شود یمی ديگر

 بلند   دارد و آدم  را دوست جو گناه  ستيزه شخص19
 .آورد ی بار م بهی پرواز خراب

 فريبكار   نخواهد شد و آدم  آامياب  بدانديش شخص20
 . بال گرفتار خواهد گرديد در دام

 .باشد ی م  والدينشء  و غصه  غمء  مايه فرزند احمق21
   اما روح  است  مانند دارو شفابخش دلی شاد22

 .آند ی را بيمار م  انسان پژمرده
ی  اجرا گيرد و مانع ی م رشوهی  بدآار پنهان آدم23

 .شود ی م عدالت
، اما  ست ا  حكمت  تحصيل  عاقل  مردان هدف24

 .نداردی  هدف هيچی  در زندگ  نادان شخص
 .  پدر و تلخكامی مادر استء  غصهء  مايه پسر احمق25
   نجيب  اشخاص  نمودن  و تنبيه  نيكان  آردن مجازات26

 . استی ، آار نادرست بخاطر صداقتشان
 و   آرام  فهميده آند و آدم ینمی  دانا پرحرف شخص27

 آند و   نيز اگر سكوت  احمق آدم28.  صبور است
 .شمارند ی م  نزند او را دانا و فهيم حرف
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  آنار  خود را از ديگران  خودخواه آدم
   مخالفت آشد و با عقايد درستشان می

 .ورزد می
   و فقط  نيست  قايل  ارزش حكمتی  برا  احمق آدم2

 . دهد  دارد خود را دانا نشان دوست
 .آورد یر م با بهی  و رسواي  ننگ گناه3
   و مثل  است  عميق  دانا مانند اقيانوس  شخص سخنان4

 . گوارا چشمه
  گناه ی ب شود حق ی م  باعث  آه از مجرمی طرفدار5

،   احمق آدمی حرفها6.  استی  شود آار نادرست پايمال
 .شود ی م خوردنشک  و آت  نزاع منجر به

  آت هال  او را به  آه استی  دام  چون  احمق سخنان7
 .آشاند یم
   آه استی لذيذی ها  مانند لقمه چين  سخن آدمی حرفها8

 .شود ی م  بلعيده با لذت
ک  يء  اندازه آند به یمی  در آار سست آهی آس9

 .  است خرابكار مخرب
 درستكار   شخص  آه  محكم استی ا  خداوند قلعه اسم10
  اهاما پناهگ11؛ ماند ی م برد و در امان ی م  پناه  آن به

آنند آنها  ی م  گمان  آه  است  ايشان  ثروت ثروتمندان
 . خواهد نمود را محافظت

 .ی سربلند بهی انجامد و فروتن ی م  سقوط تكبر به12
   از گوش  قبل  انسان  آه  است  و ابلهانه چقدر زشت13

 . دهد  جواب  آن  بهی، سخن  به دادن
  ا تحملری  بيمار استی  قو اش  روحيه انسانی وقت14
تواند  یمی  آس  را چه  شكستهء آند، اما روحيه یم

  آند؟  تحمل
 . حكمتند  آسب  و آماده  مشتاق  دانا هميشه اشخاص15
آند و او را  ی باز م انسانی  را برا  راه  دادن هديه16

 .رساند ی م  مهم بحضور اشخاص
آند بنظر  ی م  صحبت  اول  در دادگاه آهی  آس داليل17

   طرف  آه استی  تا زمان اينی آيد ول ی م درست
 . باشد  نداده  را ارائه  هنوز داليلش مقابل

   بينء  منازعه خواباند و به ی، دعوا را م قرعه18
 .دهد ی م  زورمند خاتمه حريفان

تر از  ، سخت  برادر رنجيده  دل  آوردن  دست به19
 دو   بين منازعه.  شهر حصاردار استک  ي تصرف
 .آند یايجاد می ديوار جدايبرادر، 

   بيرون  از دهانش را آهی  حرفهايء  نتيجه انسان20
 او را  تواند جان ی م  انسان زبان21. آيد خواهد ديد یم

   او عواقب  را برباد دهد؛ بنابراين  آند يا آن حفظ
 . را خواهد ديد حرفهايش

  آن. يابد یمی آند نعمت یپيدا می همسری مردی وقت22
 . خداوند  از جانب استی او برآتی ا بر زن

   و پاسخ  است  توأم  فقرا با التماس درخواست23
 .  با خشونت ثروتمندان

آشانند،   نابودی می  را به  انسان هستند دوستانی آه24
 .   از برادر نزديكتر است  آه  هست اما دوستی هم

 
   فقير باشد و با صداقت  انسان بهتر است

 ثروتمند   نادرست  از راه  اينكهآند تای زندگ
 .شود

 و   است فايده ی ب  حكمت  بدون  و جرأت  دل داشتن2
 .شود ی م  اشتباه  باعث عجله

آند و بعد  ی م خود را تباهی  زندگ  با حماقتش انسان3
 .اندازد ی خداوند م  گردن تقصير را به

ی آند، اما وقت ی بسيار پيدا م  ثروتمند دوستان شخص4
 .ماند ینمی  باق برايشی  دوست شود هيچ یفقير می آس

   دايم آهی ماند و آس یسزا نم یشاهد دروغگو ب5
 . بدر نخواهد برد  سالم بافد جان ی م دروغ

آنند ی ، خود شيرين  بزرگان  دارند پيش  دوست مردم6
 .آنند ی م  و بخشش  بذل  شوند آه دوستی و با آسان

ک  او را تر ادرانشبری  فقير شود حت انسانی وقت7
ی  او برا ، و تالش  دوستانش  رسد به آنند چه یم

 .رسد ینمی  آنها بجاي بازيافتن
 دارد و   را دوست  جانش  است حكمتی  در پ هر آه8

 شود سعادتمند خواهد   قايل  ارزش حكمتی  برا آنكه
 .شد

   دايم آهی ماند و آس یسزا نم یشاهد دروغگو ب9
 .خواهد شد کبافد هال ی م دروغ

ی  زندگ  در ناز و نعمت  احمق  آدم  آه  نيست شايسته10
 . راند  حكومت  بر اميران بردهک آند و يا ي

18
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 و   است نشاند عاقل ی خود را فرو م  خشم آهی آس11
آند  یمی پوش  چشم  ديگران  از تقصيرات آنكه

 .سرافراز خواهد شد
ودی ، اما خشن  شير است  مانند غرش  پادشاه غضب12

 .نشيند  می  بر سبزه  آه  شبنمی است او مثل
ی  و غرغرها  است  پدرش جانی  بال فرزند نادان13
   در حال  دايم  آه استی  آب  قطرات گير مثل  بهانه زن

 .باشد ی م چكيدن
  رسد، اما زن ی م  ارث  از اجداد به  و ثروت خانه14

 .   خداوند است  بخشش عاقل
  خوابد، گرسنه ی و زياد م  است  تنبل آهی آس15
 .ماند یم

   زيرا هر آهی، بمان دار تا زنده  خدا را نگه احكام16
 .آنها را خوار بشمارد خواهد مرد

   به  آه  است  اين مثلی آن یمک  فقير آم بهی وقت17
 تو   قرض  آه و خداوند استی ده ی م خداوند قرض

 . خواهد داد را پس
  ؛ اگر غفلت  آن  تربيت هفرزند خود را تا دير نشد18
 .آردی  خواه او را تباهی زندگی نماي

 را ببيند  آند بگذار عواقبش یمی تندخويی اگر آس19
   او به  در غير اينصورت  او نشو، چون و مانع
 . خواهد داد خود ادامهی تندخوي

 از  تا آخر عمرتی  ده  پند و اندرز گوش اگر به20
 .بودی  برخوردار خواه حكمت

پروراند، اما  یدر سر می زيادی ها  نقشه انسان21
 خدا باشد اجرا   با خواست  مطابق آهی هاي نقشه

 .خواهد شد
بهتر . شود  او می  محبوبيت  باعث مهربانی شخص22

 . با نادرستی زندگی آند  فقير باشد تا اينكه  شخص است
  بخشد و او را آامياب ی م  حيات  انسان بهی خداترس23

 .دارد ی م محفوظی  از هر بالي گردانده
 آند، ی دراز م  بشقاب  را بطرف  دستش  تنبل آدم24
 .گذارد ی خود نم  دهان  را به لقمهی  تنبل از فرطی ول
   جاهالن  عبرتء  تا مايه  آن  را تنبيه  آننده مسخره25

 او گوشزد نما تا   را به  فهميده  شخص اشتباهات. شود
 .تر شود فهميده

 را  آند و مادرش یمی  بدرفتار  با پدرش آه یپسر26
 . استی  و رسواي  ننگ راند، مايه ی م  بيرون از خانه

   تو را از حكمت آهی  تعليم  به  دادن ، از گوش پسرم27
 .نمای آند خوددار یدور م

گيرد  یمی  باز  را به  عدالت  و فرومايه شاهد پست28
 .برد ی م  لذت  آردن و از گناه

 خواهند  ، شديدًا مجازات  و احمقان آنندگان همسخر29
 .شد
 

  وا احمقانهی  آارها  را به  انسان شراب
ی آش  عربده  باعث دارد و مشروب یم

 خود را اسير  آهی  احمقند افراد شود؛ چه یم
 .آنند ی م مشروب

   خشم هر آه.   شير است  غرش  همچون  پادشاه غضب2
 .اندازد  خطر می را به خود  او را برانگيزاند جان

  فقط. آورد ی م ، عزت شخصی  برا  از نزاع اجتناب3
 .آنند ی پا م  به  نزاع  هستند آه احمقی آدمها

 در  زند، بنابراين ی نم  را شخم  زمينش  بموقع  تنبل آدم4
ی گردد چيز ی م  هر چه  محصول  برداشت هنگام

 .يابد ینم
 در   مانند آب نده ده  مشورت  دل پند نيكو در اعماق5
 .آشد ی م  را بيرون  آن  فهميده  و شخص  است  چاه ته
 و باوفا  آنند خوب ی ادعا م آهی بسيارند آسان6

پيدا ی  واقعًا باوفاي  بتواند آدم  آه آيستی هستند، ول
 آند؟

ی  و درستكار در زندگ  امين  شخص فرزندان7
 .سعادتمند خواهند شد

   جوانب نشيند بدقت  می وت بر مسند قضا پادشاهی آه8
 .دهد  می  تشخيص  را از باطل سنجد و حق امر را می

  نگهک  خود را پا دل«:  بتواند بگويد  آه آيست9
 ».  مبرا هستم  و از گناه ام داشته

و  ها  در داد و ستد از وزنه آهی خداوند از اشخاص10
 . آنند متنفر است ی م  استفاده نادرستی ها پيمانه

   شناخت  از طرز رفتارش توان یرا مک آود یحت11
 يا   است و درستک دهد پا ی م  انجام  آنچه و فهميد آه

 . نه
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 خداوند   بينا، هر دو بخشش  شنوا و چشم گوش12
 .هستند

 ی؛شو یفقير می  باش  داشته  را دوست اگر خواب13
  .ی تا سير شو  بيدار بمان پس

بد «: گويد یمآند و  ی م  نگاه  جنس خريدار به14
   تعريف  را خريد از آن  آن اما بعد از اينكه» ! است
 .آند یم

 گرانبهاتر از طال و نادرتر از   حكيمانه سخنان15
 . جواهر است

شود  یمی  غريب  شخص  نزد تو ضامن آهی از آس16
 .گرو بگير

آيد لذيذ  ی م  دست بهی  آالهبردار  از راه آهی نان17
 .آند ی م  را تلخ ام آ ، اما سرانجام است

  نكنی  عمل  با ديگران  مشورت  را بدون هايت نقشه18
 . نرو  جنگ  تدبير به و بدون

   با چنين آند، پس ی م  رازها را فاش چين  سخن آدم19
 .  نكن معاشرتی شخص

   پدر و مادر خود را لعنت آهی آسی  زندگ چراغ20
 . خواهد شد آند، خاموش

نخواهد ی  باشد برآت  آمده  دست  به  آسان آهی مال21
 . داشت

 تا   منتظر باش ، بلكه نكنی تالفی را با بدی بد22
 . آند خداوند عمل

 در داد و ستد از ترازو و  آهی خداوند از اشخاص23
 . آنند متنفر است ی م  استفاده نادرستی سنگها

   انسان آند، پس ی م ما را تعيينی  زندگ خداوند راه24
 شود؟ ی م  آجا ختم او بهی واند بفهمد زندگت ی م چگونه

  ، زيرا ممكن  خداوند نده بهی  قول هرگز نسنجيده25
 .ی گرفتار شو است

دهد و آنها را  ی م  را تشخيص  دانا بدآاران پادشاه26
 .آند ی م شديدًا مجازات

   تمام آه   خداوند است  چراغ ء منزله  به  انسان وجدان27
 .سازد یو را آشكار مای پنهانی ها انگيزه

 و درستكار و دادگستر  مهربانی  پادشاه هرگاه28
 .ماند ی پايدار م باشد، سلطنتش

،   پيران  و عزت  است  ايشان ، قوت  جوانان شكوه29
 .  ايشان تجربه

ی  را از بد  اما دل استک  دردنا بدنی  برا تنبيه30
 .آند یمک پا
 

را    او آن،  خداوند است  در دست  پادشاه دل
 بخواهد   هر سو آه  بهی، جو مانند آب

 .آند ی م هدايت
، اما   است  درست  بنظر خودش انسانی  آارها تمام2

 .بيند یها را خداوند م انگيزه
   بيشتر از تقديم  و انصاف  عدالت  جا آوردن به3

 .سازد یها خداوند را خشنود م یقربان
   بدآار توسط  آدم هستند آهی غرور و تكبر گناهان4

 .شود ی م آنها شناخته
آند، اما  ی را توانگر م ، انسان و آوششی زيرآ5

 .شود ی فقر م باعثی شتابزدگ
   آيد، هرگز دوام  دست  به  نادرست  از راه آهی ثروت6
   خود را به  جان  راه  چرا بايد در اين پس. آورد ینم

 ی؟خطر بينداز
 جا  را بهی تخواهند راس ی نم آهی  بدآاران ظلم7

 را  گردد و آنان ی باز م خودشانی  بسو آورند، عاقبت
 .آند ینابود م

در ک  پا شخصی  ول  است  گناهكار آج  آدم راه8
 .دارد ی بر م گامی راست

ی  از زندگ  بهتر است  بام  پشتء  در گوشه سكونت9
 . ک مشتر خانهک جو در ي  ستيزه  با زن آردن

 از  اش همسايهی  دارد و حت ست را دو  بدآار ظلم آدم10
 .  نيست  او در امان دست

 را نبينند  آنندگان  مسخره  شدن  تا تنبيه جاهالن11
   تنها با شنيدن گيرند، اما دانايان ی نم  عبرت درس

 .آموزند یم
   بدآاران ء خانه  شدن  خرابء  از مشاهده خداشناسان12

 .گيرند ی پند م  ايشان و هالآت
گيرد در روز  ی م  را نشنيده ياد فقيران فر آنكه13

 . نخواهد داشتی خود نيز فريادرسی تنگدست
خواباند  ی را م شود خشم ی م  در خفا داده آهی ا هديه14

 .نشاند ی شديد را فرو م غضبی  پنهانء هو رشو
  بخش ی درستكار شاد آدمی  برا عدالتی اجرا15

 .بار  بدآار مصيبت آدمی ، اما برا است
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   حكمت  از راه  آه استی  در انتظار آسان رگم16
 .شوند ی م منحرف

   دارد، تهيدست را دوستی  خوشگذران آهی آس17
 هرگز ثروتمند   ميگسار و عياش شود و آدم یم

 .نخواهد شد
  درستكارانی  برا آهی  دام  در همان بدآاران18

  آب ی ب  در بيابان سكونت19. شوند یاند، گرفتار م نهاده
 .جو  ستيزه  با زن آردنی  از زندگ  بهتر است علفو 
، ولی   پر است  و ثروت  دانا از نعمت  شخص خانه20
 .دهد آورد برباد می  می  دست  به  هر چه  نادان آدم
  داشتهی  تا عمر خوش  باش درستكار و مهربان21
 .ی برخوردار شو  و موفقيت و از احترامی باش

 را بگيرد و  ر زورمندانتواند شه یمرد دانا مک ي22
 . را فرو بريزد  اعتمادشان قلعه

 را از   باشد جانش  سخنانش  مواظب هر آه23
 . خواهد داد ها نجات مصيبت

آنند، مغرور و  ی م  را مسخره  ديگران آهی آسان24
 .متكبرند

   آشنده  تنبل شخصی  و آرزو برا  اشتياق داشتن25
. دهد ی آار نم  به ن ت  آن  به رسيدنی ، زيرا برا است

ی برد؛ ول ی سر م  به گرفتنی  روز در آرزو او تمام26
   به  و از بخشيدن  سخاوتمند است  خداشناس شخص
 .آند ی نم  دريغ ديگران

   دارد، بخصوص  نفرت بدآارانی خدا از قربانيها27
 . باشد  شده  بد تقديم اگر با نيت

   شخص نشاهد دروغگو نابود خواهد شد، اما سخنا28
 .خواهد ماندی  تا ابد باق امين

  آند، اما شخص ی م  عمل  بدآار خودسرانه آدم29
 .سنجد ی امر را م  جوانب درستكار تمام

  تواند عليه ینمی ا  و نقشه  و بصيرت  حكمت هيچ30
 . آند خداوند عمل

ی آند، ول ی م  آماده روز جنگی  را برا  اسب انسان31
 .خشدب یرا خداوند می پيروز

 
  و  است  هنگفت برتر از ثروتی نيكنام

 .  گرانبهاتر از طال و نقره محبوبيت

هر دو آنها را : دارندک  مشتر وجهک دارا و ندار ي2
 .  است خداوند آفريده

  آند و از آن یمی بين خطر را پيشک  زير شخص3
رود و  ی م آنی  بسو  جاهل آدمی نمايد ول ی م اجتناب

 .سازد یمخود را گرفتار 
 و عمر   و احترام  ثروتی، و خداترس  تواضعء ثمره4

 . استی طوالن
،   است  بدآار از خارها و دامها پوشيده  اشخاص راه5

   راه  به از رفتنی  دار  خود را دوست  اگر جان پس
 . آنی آنها خوددار

 و او تا   آن  بايد برود تربيت آهی  را در راه بچه6
 . نخواهد شد ف منحر آخر عمر از آن

   غالم  گيرنده  و قرض فقير اسير ثروتمند است7
 .  دهنده قرض

 درو خواهد آرد و   بكارد مصيبت  ظلم هر آه8
 .  خواهد شكست  در هم قدرتش

  خود را با فقرا تقسيمی  غذا آهی  سخاوتمند شخص9
 .  خواهد يافت آند، برآت یم

 و   و مجادله  بينداز تا نزاع  را بيرون  آننده مسخره10
 . يابد خاتمهی فحاش

   بدارد و سخنانش  را دوست قلبی پاآی اگر آس11
 . او خواهد شد  نيز دوست پادشاهی  باشد، حت دلنشين

دارد،  ی م  نگه درستكار را محفوظی خداوند آدمها12
 .آند ی م  را باطل بدآارانی ها اما نقشه

  گر بيرونا«: گويد یماند و م ی م  در خانه  تنبل آدم13
 ».خورد ی شير مرا م بروم

 و  استک  خطرنا دامک  بدآار مانند ي  زن سخنان14
 .افتد ی م  خداوند باشد در آن  مورد غضب هر آه

 را   آن تنبيهی ، ول  است  نهفته  در وجود بچه حماقت15
 .آند ی م از او بيرون

   آند و به  فقرا ظلم  به  خودش  بخاطر نفع آنكه16
 . گرفتار فقر خواهد شد  دهد، عاقبت  هديه انثروتمند

 
  گفتار حكيمانه

  دهم ی تو ياد م  به  آه  حكيم  مردان  سخنان  اين به17
؛  آنی  وجود از آنها پيرو  و با تمام  فرا ده گوش

 آنها بر   و قرار دادن  آنها در دل  آردن زيرا حفظ18
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 امثال 19
 

 

 امروز  را  سخنان اين19.  استی ا ، آار پسنديده زبان
.  تا اعتماد تو بر خداوند باشد دهم ی م  تو تعليم به
 و اندرز   مملو از حكمت  را آه  گزيده  آلمات اين20

   آه  را آنچنان تا حقيقت21  ام تو نوشتهی ، برا است
 از  آهی  آسان  را به  و تو نيز آن  تو ياد دهم  به هست

 .یآنند، بياموز ی م تو سؤال
 و   حامی ندارند، استثمار نكن  آه فقير را اشخاص22
زيرا خداوند 23 ننما؛   پايمال  را در دادگاه  بيچارگان حق
   ظلم  ايشان  به  خواهد رسيد و آسانی را آه  داد ايشان به

 . خواهد رسانيد اند بسزای اعمالشان آرده
شوند  یمی  زود عصبان  تندخو آه با اشخاص24

خود ی و زندگی ا شو آنه مبادا مثل25،   نكن معاشرت
 .ی آن را تباه

 خود   او قرض  آه نشو و تعهد نكنی  ديگر ضامن26
   پرداخت زيرا اگر مجبور به27،  خواهد داد را پس
   رختخوابتی، را بپرداز آنی و نتوانی  او شو قرض

 .آشد ی م  بيرون را از زيرت
 را   آن  از قديم  اجدادت خود را آهک سرحد مل28

 .  خود تغيير نده  نفع اند، به  آرده تعيين
 جزو   آه در آار خود ماهر باشد، بدانی اگر آس29

   راه  دربار پادشاهان  به  نخواهد بود، بلكه افراد گمنام
 . خواهد يافت

 
  بخاطری،نشين ی م  سر سفره با حاآمی وقت

  اگر آدم2. یروبرو هستی  آس بسپار با چه
 ء و شيفته3 بگذار   آارد بر گلويتی،هستی پرخور
در آار ی  فريب  است لذيذ او نشو، زيرا ممكنی غذاها
 .باشد

  ، خودت  ثروت  آوردن  چنگ بهی  و برا  باش عاقل4
 و مانند   ناپايدار است زيرا ثروت5،   نكن را خسته
 .شود یپرد و ناپديد م ی م عقاب

لذيذ ی غذاهای  غذا نخور و برا  خسيس  آدمء از سفره6
   را آه  هر چه  او حساب چون7،   نباش او حريص

 آند ی م او تعارف. دارد ی م  نگه در فكرشی بخور
   دل  را از ته ، اما اين» بخور و بنوش«: گويد یوم
ی  خواه استفراغی ا  خورده را آهی ا لقمه8. گويد ینم

 .  تو بر باد خواهد رفت آرد و تشكرات

   حكيمانه خنان او س ، چون  نكن  را نصيحت  احمق آدم9
 .تو را خوار خواهد شمرد

، تغيير   شده  تعيين  از قديم خود را آهک سرحد مل10
 »یحام«زيرا 11،   نكن  را غصب  يتيمان  و زمين نده

 . داد آنها خواهد رسيد  و به  قدرتمند است ايشان
   آن  دل آنند، با تمام ی م  تو را تأديب ديگرانی وقت12

 .  فرا ده  گوش شان  آموزنده ان سخن را بپذير و به
.  نكنی  آوتاه  فرزند خويش  آردن از تأديب14و13

 او را از   جان ، بلكه  او را نخواهد آشت  تنبيه چوب
 . خواهد داد  نجات هالآت

 شاد   من  تو باشد، دل  در دل ، اگر حكمت پسرم15
  سخنی  راست  به  دهانت آهی و هنگام16 خواهد شد

 . وجد خواهد آمد  به  منبگويد، وجود
 از   تو اطاعت  اشتياق  نورز، بلكه  حسادت  بدآاران به17

 خوبی ء  آينده زيرا در اينصورت18خداوند باشد؛ 
 .  و اميد تو بر باد نخواهد رفت خواهی داشت

در .   فرا ده  گوش  سخنانم  و به  باش ، عاقل پسرمی ا19
ميگسار و ی و با آدمها20  بردار  گام  راست راه
   آارشان آهی زيرا آسان21،   نكن  معاشرت پرست شكم
 خواهند  ، فقير و محتاج  است  و خوابيدن  خوردن فقط
 .شد
   گوش  وجود آورده  تو را به  را آه  پدرت نصيحت22

  حقيقتی در پ23.  را خوار مشمار بگير و مادر پيرت
  چ هي  و به  آن  را آسب  و فهم  و ادب  و حكمت باش
درستكار و ی فرزند25و24.   نده  آنها را از دست قيمت

  پدر و مادرتی و خشنودی  شادء  تا مايه دانا باش
 .یشو

  منی  و از زندگ  بده  گوش  من ، به پسرمی ا26
ی  خطرناآ  دام  بدآاره  زن  آه بدان27.  بگير سرمشق
 خود   قربانيان  در آمين او مانند راهزن28.  است
خيانتكار ی  زياد شود مردان ی م و باعثنشيند  یم

 .شوند
  آن شود؟ یمی  آس گريبانگير چهی  و بدبخت مصيبت29

  جهت ینالد، ب یآند و م ی پا م  به  نزاع  دايم  آه آيست
  آهی آس30گردد؟  ی تار م شود و چشمانش یمی زخم
. رود یمی  ميگسار خورد و بدنبال ی م  شراب دايم

 تو   به  در پياله  قرمز نشو آه  شراب ء فريفته پس31
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 20   امثال
 

 

   پايين از گلويتی  نرم  به زند و سپس یمک چشم
  تو را نيشی  مار سم ، مثل زيرا در پايان32؛ رود یم

. تو را خواهد گزيدی  افع خواهد زد و چون
 خواهند ديد و   و غريب عجيبی  چيزها چشمانت33

ی خواهی مانند آس34. شدی  خواه  و خيال گرفتار وهم
   امواج  دستخوش آهی  آشت  بر سر دآل بود آه
مرا زدند «:  گفتی خواه35.  باشد  خوابيده درياست

 تا  آيم ی م  هوش بهی آ.  آنم ی نم احساسی دردی ول
 »؟ ديگر بنوشمی ا پياله

 
  نورز و آرزو  بدآار حسادت  اشخاص به
  زيرا تمام2ی،  شو  با آنها دوست  آه نكن
 . آنند  ظلم  مردم  به  آه  است ها اينفكر و ذآر آن

، گردد ی استوار م شود و با فهم ی بنا م  با حكمت خانه3
 پر   و گرانقيمت  نفيس از اسبابی  با داناي اتاقهايش4
 .شود یم
 و   زياد برخودار است  از قدرت  دانا و فهميده آدم5

  در جنگی پيروز6. افزايد ی م  خويش  قدرت  به دايم
 . زياد دارد  و مشورت  تدابير خوب بهی بستگ

  موضوعی  يابد؛ وقت  دست  حكمت تواند به ی نم احمق7
ی برای گيرد، او حرف ی قرار م مورد بحثی مهم
 . ندارد گفتن

  پليد در سر بپروراند، عاقبتی ها  نقشه  دايم آهی آس8
   آلود است  گناه  احمق آدمی ها نقشه9. رسوا خواهد شد

  آند مورد نفرت ی م  را مسخره يگران د آهی و آس
 .باشد ی م  مردمء همه

   آدمی، آن را تحملی زندگی سختيهای اگر نتوان10
 .یهستی ضعيف

   محكوم  مرگ  به  ناحق  به آهی  آس  دادن از نجات11
خبر  ی ب  از جريان نگو آه12.  نكنی  آوتاه  است شده
 و  وست ا  تو در دست  جان آهی  زيرا خدايی،ا بوده

 چيز با   تو از همه داند آه ی، م  است  تو آگاه از دل
 جزا   اعمالش را مطابقی  او هر آس.یا خبر بوده
 .خواهد داد

 تو را   آام  عسل  خوردن ، همانطور آه پسرم14و13
 تو  جانی  برا  حكمت  آسب آند، همچنان ی م شيرين
 ء  بياموزد آينده  حكمت آهی آس.  خواهد بود شيرين

 برباد   خواهد بود و اميدهايش در انتظارشی خوب
 . نخواهد رفت

 را   درستكارانء  خانه ، منتظر نباشيد آه ای بدآاران15
 درستكار حتی  زيرا شخص16 آنيد،   و ويران غارت

، اما   بيفتد، باز بر خواهد خاست  بار هم اگر هفت
 . خواهند گرديد ، سرنگون  گرفتار بال شده بدآاران

 و  نكنی شود شاد یمی  دچار مصيبت دشمنتی قتو17
   است زيرا ممكن18، افتد دلشاد نشو ی م آهی هنگام

   او دست  آار تو را نپسندد و از مجازات خداوند اين
 !بردارد

 آنها   و به  نكن  را ناراحت  خودت  بدآاران بسبب19
ندارد و ی ا  بدآار آينده زيرا شخص20،  نورز حسادت
 . خواهد شد وش خام چراغش

  آهی  و با آسان  بترس ، از خداوند و پادشاه پسرم21
  آيست22،  نشو آنند همدست ی م  شورش بضد ايشان

  بر سر چنينی  بالي  چه  بداند خداوند يا پادشاه آه
  خواهد آورد؟ آسان

 
  ديگر ء حكيمانه چند سخن

  هر آه24. قاضی نبايد در داوری از آسی طرفداری آند23
   و نفرت ، مورد لعنت»گناهی تو بی«:  بگويد  مجرم به

   گناهكار را محكوم ولی آنكه25 خواهد شد،   واقع  مردمء همه
 . خواهد گرديد  نصيبش  و برآت آند سعادت

 .  است  دلچسب  دوستء  مانند بوسه  صادقانه جواب26
   و خانواده  بعد خانه  باش داشتهی  و آار  آسب اول27

 .  بده تشكيل
   و سخنان  نده  دروغ  خود شهادتء  همسايه عليه28

  هر چه«: نگو29.  نياور  بر زبان اش  در باره نادرست
 ». آرد خواهمی  تالف  آورده بر سرم

 جا  همه31.   و احمقی گذشتم  تنبل  آدمء از آنار مزرعه30
 و   را پوشانده  بود، علفهای هرز زمين خار روييده
   به منظره   اين با ديدن32.  بود ريخته فرو  ديوار مزرعه
   دست آسی آه33:   را آموختم  درس  و اين فكر فرو رفتم
  خوابد و استراحت  می گذارد ودايم  می روی دست

   به  راهزنی مسلح  فقرو تنگدستی چون عاقبت34آند،  می
 . خواهد آمد سراغش
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 امثال 21
 

 

   مردان  آه از سليمانی ديگری مثلها
 ء هرشت   يهودا، آنها را به شاهپاد حزقيا،
 :تحرير در آوردند

باشد، اما  ی م  اسرارش  خدا در پوشاندن عظمت2
 .  مسايل  عمق  به بردن ی در پ  پادشاه عظمت

   به  يافتن  مانند دست  افكار پادشاهان  به بردن یپ3
 .  است ، غير ممكن  زمين  و عمق آسمان

تا زرگر بتواند از    جدا آن ها را از نقره یناخالص4
 را از او   بدآار پادشاه اطرافيان5. بسازدی  ظرف آن

 . پايدار بماند  عدالت  او به  تا تخت دور آن
ی  بزرگ خود را آدمی رو ی م بحضور پادشاهی وقت6

   به  بهتر است چون7،   نايست بزرگانی  و در جا ندان
ر  تو را د ، از اينكه» باالتر بنشين«:  شود تو گفته

 .تر بنشانند پايينی  در جا  بزرگان برابر چشمان
   دادگاه  به با شتابی  دار  اختالف ات با همسايهی وقت8

  بودهی  با و  حق  شود آه نرو، زيرا اگر در آخر ثابت
 آرد؟ی  خواه ، تو چه است

 از  را آهی رازی آن ی دعوا م ات با همسايهی وقت9
 تو  بهی  ديگر آسزيرا10،   نكن فاشی ا شنيدهی ديگر

 .شدی  خواه  نخواهد آرد و تو بدنام اطمينان
   آه طالستی  شود مانند نگينها  بجا گفته آهی سخن11

 . باشند نشاندهی ا  نقره در ظرف
   شنوا مانند حلقه گوشی  دانا برا  شخص نصيحت12

 .  است طال و جواهر، با ارزش
ی در گرماک  خن  آب  همچون خدمتگزار امين13
 .آند ی م  را تازه  اربابش ، جان ابستانت

ی چيزی زند، ول یخود می  از بخشندگ  دم آهی آس14
   باران  آه استی بخشد مانند ابر و باد ینمی  آس به
 .دهد ینم
 را متقاعد آند و  حاآمی تواند حت ی صبور م شخص15

  را در همی  سخت تواند هر مقاومت ی م  نرم زبان
 .بشكند

زياد از حد نخور، زيرا ی  يافت  دست ل عس اگر به16
  به17. ی آن  بخورد و استفراغ  بهم  دلت  است ممكن
 زياد از حد نرو، مبادا از تو سير و  ات  همسايهء خانه

 .متنفر شود

   تبر و شمشير و تير تيز صدمه  مثل  دروغ شهادت18
 .زند یم

مانند ی  تنگ  در زمان  خائن  آدم  به اعتماد آردن19
 .  است شكستهی  با پا  و دويدن  لق  غذا با دندان يدنجو

   لباس  درآوردن دار مثل  غصه  برای آدم آواز خواندن20
 .  اوست  نمک روی زخم او در هوای سرد و پاشيدن

 و اگر   او غذا بده  به  است  تو گرسنه اگر دشمن21
 تو او را   عمل اين22.   بنوشان  او را آب  است تشنه

 . خواهد داد  تو پاداش سازد و خداوند به ی م شرمنده
  آورد، همچنان ی م  باران  باد شمال همانطور آه23

 .آورد ی بار م  به  و عصبانيت  خشمی،بدگوي
ی  از زندگ  بهتر است  بام  پشتء  در گوشه سكونت24

 . خانهک  غرغرو در ي  با زن آردن
  ب آ رسد، همچون ی از ديار دور م آهی خبر خوش25
 .رسد ی م  لب  تشنه  آام  به  آه استی خنك

   آردن  بدآار، مانند آلوده  درستكار با آدم  آدم سازش26
 .  است  چشمه آلود ساختن  و گل  آب منبع

 مضر   عسل در خوردنی رو  زياده همانطور آه27
 نيز ناپسند   و تمجيد از مردم  تعريف ، طلبيدن است
 . است

ی  شهر  ندارد، مثل  تسلط يش خو  بر نفس آهی آس28
 . حصار است یب
 

   يا باران  در تابستان  برف  باريدن همانطورآه
،   است  طبيعت  قانون  درو خالف در فصل

 .  نادان  اشخاص  به  گذاشتن  احترام  است همچنان
ندارد و ی  اثر  نيست  آن  مستحق آهی ، بر آس نفرين2

 اينسو و آنسو  ه آ استی يا پرستويک مانند گنجش
 .نشيند ینمی آند و در جاي یپرواز م

  ، و چوب االغی  و افسار برا  است اسبی  برا شالق3
 .  احمق آدمی  برا تنبيه

   سؤال  دهد مثل  جواب  احمقانه  سؤال  به آهی آس4
   جواب  احمقانه  سؤال بايد به5.   است ، احمق  آنء آننده

   نكند عاقل  خيال  آرده  سؤال آهی  داد تا آس احمقانه
 . است

25
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  فرستد مثل ی م پيغامی  احمق  آدم  توسط آهی آس6
آند و يا زهر  ی م خود را قطعی  پا  آه استی شخص

 .نوشد یم
آيد، مانند  ی م  بيرون  نادان  شخص  از دهان آهی مثل7
 .  است ، سست لنگی پا
  به   سنگ ، مانند بستن  احمق  آدم  به  گذاشتن احترام8

 .  استی ا ، آار احمقانه فالخن
  آيد همچون ی م  بيرون  احمق  آدم  از دهان آهی مثل9

  رود و او حس ی فرو م  مست  آدم  دست  به آهی خار
 . اثر است یآند، ب ینم
آند مانند   می  احمقی را استخدام  آدم آسی آه10

   هر رهگذری را مجروح  آه تيراندازی است
 .سازد می

آند مانند  ی خود را تكرار م  حماقت آهی احمق  آدم11
 .خورد ی م  آرده  استفراغ  را آه  آنچه  آه استی سگ

   هم احمقک  از ي  است  در نظر خود عاقل آهی آس12
 . تر است نادان

گذارد و  ی نم  بيرون  را از خانه  پايش  تنبل آدم13
» !ها هستند در آوچهی ا درندهی شيرها«: گويد یم

چرخد، در  ی م اش  بر پاشنه آهی مانند دراو 14
  دستش15. شود ی جدا نم غلتد و از آن ی م رختخوابش

ی  تنبل از فرطی آند ول ی دراز م  بشقاب بطرف را
 او خود را   حال با اين16. گذارد ی نم  دهانش  را به لقمه

 .داند ی م  مرد عاقل داناتر از هفت
   او مربوط  به آهآند  ی م دخالتی  در نزاع آهی آس17

را ی سگی  گوشها  آه استی  مانند شخص نيست
 .آشد یم

 بدهد و بعد   خود را فريبء  همسايه آهی شخص19و18
   آه استی ا  ديوانه ، مثل  است آردهی  شوخ بگويد آه

 .آند ی م مرگبار پرتی  و تيرها  آتش  هر طرف به
   آه چين شود، سخن ی م  خاموش  نباشد آتش  آه هيزم20

 .نشيند ی فرو م نباشد نزاع
آند،   می  را مشتعل  آتش  و هيزم  زغال همانطور آه21

 .نمايد  بر پا می  و نزاع  جنگ جو هم مرد ستيزه
  است  یلذيذی ها  مانند لقمه چين  سخن آدمی حرفها22
 .شود ی م  بلعيده  با لذت آه

   را پنهان  دل ، شرارت  زيبا و فريبنده سخنان23
را ی  گل  ظرف آهی  مانند لعاب سازد، درست یم
 .پوشاند یم

ی  را مخف  دلشء  آينه توز با حرفهايش  آينه شخص24
 او را نخور، ء فريبندهی  حرفها اما تو گول25؛ آند یم

 را با   نفرتش اگر چه26.   است  پر از نفرت زيرا دلش
  او بر همگانی  پليد آند، اما سرانجام ی م  پنهان حيله
 .كار خواهد شدآش
 خواهد   بكند، خود در آن  چاه ديگرانی  برا هر آه27

   سنگ  بغلتاند، آن  ديگران بطرفی  سنگ هر آه. افتاد
 .افتد یخود او می گردد و بر رو یبر م

 دارد   خود نفرت  شدگان  دروغگو از مجروح زبان28
 .آورد یبار می  خراب  چاپلوس و دهان

 
 ،  نكن ا غرور صحبتخود بی  فردا درباره
 . خواهد آمد  پيش چهی دان یزيرا نم

 از تو  ؛ بگذار ديگران  نكن  تعريف هرگز از خودت2
 . آنند تعريف

  ، اما تحمل  است  سخت  و ماسه  بار سنگ حمل3
  آند، از آن ی ايجاد م  احمق آدمک  ي آهی ناراحتيهاي

 . تر است  سخت هم
   و غضب ز خشمرحمتر ا یتر و ب ک خطرنا حسادت4

 . است
 .  بهتر است  پنهان  آشكار از محبت سرزنش5
 .  است  دشمن ء بهتر از بوسه  دوست زخم6
  شكمی  دارد، اما برا  آراهت از عسلی  سير حت شكم7

 .  است شيرينی  هر چيز تلخ گرسنه
ی ا  پرنده شود همچون ی دور م اش  از خانه آهی آس8

 . باشد  شده ه آوار اش  از آشيانه  آه است
ی  عطر  همچون دوستک  يء  صميمانه مشورت9

 . خوشبو، دلپذير است
، و   را هرگز ترک نكن  پدرت  خود و دوست دوست10

 ء  نرو؛ همسايه  برادرت وقتی در تنگی هستی سراغ
 .  تو آمک آند تواند به نزديک بهتر از برادر دور می

  ا بتوانم ت  مرا شاد آن  بياموز و دل ، حكمت پسرم11
 . آنند، بدهم ی م  مرا سرزنش را آهی  آسان جواب
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  آند و از آن یمی بين خطر را پيشک  زير شخص12
رود و  ی م آنی  بسو  جاهل آدمی نمايد، ول ی م اجتناب

 .آند یخود را گرفتار م
شود،  یمی  غريب  شخص  نزد تو ضامن آهی از آس13

 .گرو بگير
 او را  دوستتی راخير بی  زود با دعا اگر صبح14

 خواهد   لعنت تو همچونی  دعای، بيدار آن از خواب
 .بود

 در  آبک چ ک چ گير مثل  بهانه زنی غرغرها15
 از  توان ی نم همانطور آه16؛  استی روز باران

  چربی آرد، و يا با دستهای  باد جلوگير وزيدن
   بتوان  است  محال ، همانطور هم  داشت را نگهی چيز

 .آردی جلوگيری  زن  چنيناز غرغر
 نيز  تراشد، دوست ی را م ، آهن  آهن همانطور آه17

 .آند ی م  را اصالح  دوستش شخصيت
 نيز خواهد  اش بپروراند از ميوهی  درخت هر آه18

   خدمتش  آند پاداش  خدمت  اربابش  به خورد و هر آه
 . را خواهد گرفت

ا  خود ر ، صورت  در آب  انسان همانطور آه19
 را   نيز وجود خويش بيند، در وجود ديگران یم

 .آند ی م مشاهده
 سير   زندگان  از بلعيدن مردگانی  دنيا همانطور آه20
 نيز هرگز ارضاء  انسانی شود، خواستها ینم
 .گردد ینم
  انسانی آزمايند، ول ی م  آتشء  را بوسيله طال و نقره21

د  و تمجي  در برابر تعريف العملش را از عكس
 .  شناخت توان ی م ديگران

 از  حماقتشی  بكوب  هم  هاون  را در داخل اگر احمق22
 .شود یاو جدا نم

   و تخت رود و تاج ی م زود از بينی  و داراي مال24و23
 تو با  پس. ماند ینمی  او باق نسلی  تا ابد برا پادشاه
ی زيرا وقت25،   آن  مواظبت ات  و رمه  از گله دقت
   بار آيد و علف  جديد به  شود و محصول ده چي علوفه

   از پشم آنگاه26، شودی  آور  جمع آوهستان
  آرد، از فروشی  خواه  تهيه  لباس گوسفندانت
 بزها ء و از شير بقيه27 خريدی  خواه  زمين بزهايت

 . سير خواهيد شد  و آنيزانت تو و خانواده

 
 آنهای  آس گريزند، در حاليكه ی م بدآاران

   چون خداشناسانی ول! آند ی نم تعقيب را
 . هستند شير، شجاع

ی  آسان  به گرفتار فساد شود، دولتشی ملتی وقت2
   درستكار و عاقل گردد، اما رهبران ی م سرنگون

 . هستند  مملكت  ثبات ءمايه
ی  تند آند مانند باران ی م  بر فقرا ظلم آهی حاآم3

 .دبر ی م  را از بين  محصول  آه است
   است  بدآاران ، ستايش  قانون  به نسبتی توجه یب4
 .باشد یمی  با بد ، مبارزه  از آن اطاعتی ول

  ، اما پيروان استی معن ی ب بدآارانی  برا عدالت5
 .دانند ی م  را خوب  آن خداوند اهميت

 فقير و درستكار باشد تا ثروتمند و   بهتر است انسان6
 .بردار آاله

، اما   آند داناست اطاعتی  اله قوانين از  آهی جوان7
   پدرش  ننگء  شود مايه  و اراذل  اوباش  همدم آهی آس
 .باشد یم
از فقرا ی آش و بهرهی  رباخوار  از راه آهی مال8

 بر فقرا  افتد آه یمی  آس  دست  به  شود عاقبت حاصل
 .آند ی م رحم

   او را اطاعت  احكام آهی آسانی خدا از دعا9
 . دارد ند، آراهتآن ینم
 درستكار بنهد و او   شخص  بر سر راه  دام هر آه10

 خود گرفتار   دام  به  بد بكشاند، عاقبت  راه را به
خواهند ی  خوب پاداشک  ني اشخاصی خواهد شد، ول

 . يافت
پندارند، اما فقير خردمند  ی خود را دانا م ثروتمندان11

 .  آنها با خبر است  درون از واقعيت
آنند،  یمی  شاد شوند، همه ی پيروز م نيكانی وقت12

  رسند، مردم ی م  قدرت  به  بدآاران آهی اما هنگام
 .آنند ی م خود را پنهان

 نخواهد   خود را بپوشاند، هرگز آامياب  گناه هر آه13
   دست  آند و از آن  را اعتراف  آن آهی شد، اما آس

 . خواهد آرد بكشد خدا بر او رحم
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 دارد،   خدا را در دل  ترس آهی  آس حال هخوشاب14
 باشد گرفتار بال   خدا سرسخت  به  نسبت زيرا هر آه

 .شود یمی و بدبخت
هستند،   ی ظالم  حاآمء  زير سلطه آهی ا  بيچاره مردم15

   يا خرس  گرفتار شير غران باشند آه یمی مانند آسان
 . باشند  شده گرسنه

  آهی پادشاه. آند ی م  ظلم خود  ملت  به  نادان سلطان16
 باشد،   داشته نفرتی خوار و رشوهی از نادرست
 .خواهد بودی  طوالن سلطنتش

  مجازاتی  او را بسو  قاتل  شخص  وجدان عذاب17
   او را از عذابش نكنی  تو سع خواهد برد، پس

 .یبرهان
 خواهد   باشد در امان قدم  ثابت  راست  در راه هر آه18

 . برود خواهد افتاد های آج  راه  به ی آهماند، اما آس
خواهد ی  آاف  آند نان  خود زراعت  در زمين هر آه19

 بگذراند   بطالت  خود را به  وقت آهی ، اما آس داشت
 .فقر گريبانگير او خواهد شد

ی  خواهند شد، اما آسان  درستكار آامياب اشخاص20
خواهند سزا ن یآنند ب ی م  عجله ثروتمند شدنی  برا آه
 .ماند

ی ؛ اما هستند قضات نيستی  آار درستی،طرفدار21
 .آنند یمی انصاف ی، ب  نان لقمهک  بخاطر ي آه
   است ثروتی آور  فكر جمع  به  فقط  خسيس آدم22

 .  فقر در انتظار اوست  از اينكه غافل
 در آخر از ی، او گوشزد آن را بهی  آس اگر اشتباه23

 او   پيش آهی آرد تا از آسخواهد ی تو بيشتر قدردان
 .  است آردهی چاپلوس

: گويد آند و می  می  خود را غارت  والدين آسی آه24
 . ندارد  آمی از يک آدمكش ، دست» ام آار بدی نكرده«
شود؛ اما  ی م  و جدال  جنگ  و آز باعث حرص25

 .آند ی م  را آامياب  خداوند انسان  به  نمودن توآل
،   است آند احمق ی م خود تكيهی اه  بر نقشه هر آه26
نمايند، در  یمی  خدا پيرو  از تعاليم آهی آنانی ول

 .باشند ی م امان
شد؛ ی  نخواه  هرگز محتاجی،آنک  فقرا آم اگر به27
 مورد ی،خود را از فقير برگردانی اگر روی ول

 . گرفتی  قرار خواه لعنت

 خود  رسند، مردم ی م  قدرت  به  بدآاران آهی هنگام28
  آنند  سقوط آارانبدی آنند، اما وقت ی م را پنهان

 .  خواهند گرفت  دست  را به  قدرت  دوباره درستكاران
 

  بسيار، باز سرسختی  بعد از تنبيه آسی آه
 خرد خواهد شد و ديگر عالجی  آند، ناگهان

 . نخواهد داشت
 شادند، اما   مردم  است  نيكان  در دست قدرتی وقت2

 .نالند ی م  بيفتد مردم  بدان  دست  به آه  قدرت
  آهی آند، اما پسر ی م  را خوشحال  پدرش پسر عاقل3

 .دهد ی را برباد م رود اموالش ی م  بدآاره  زنان بدنبال
  بخشد، اما آنكه ی م  ثبات  مملكتش  به  عاقل پادشاه4

 .آند ی خود را نابود م گيرد مملكت ی م رشوه
   دوستش خود بهی ها یپلوس با چا  متملق شخص5

 .زند ی م صدمه
شوند، اما  ی خود گرفتار م  گناه  در دام بدآاران6

 .گردد ی م  درستكاران نصيبی شاد
، اما   است  فقرا باانصاف  به  درستكار نسبت شخص7
 .  فكر آنها نيست  بدآار به آدم

تواند  یآند م ی م  را مسخره  همه آهی  احمق آدم8
   دانا تالش  بكشاند، اما شخص آشوب  را بهی شهر
 . برقرار نمايد  و آرامش آند صلح یم
ندارد، زيرا او يا ی  سود  نادان  با آدم  آردن بحث9

 .آند ی م شود يا مسخره یمی عصبان
 درستكار   هستند از اشخاص  خونء  تشنه آهی افراد10

 . را دارند متنفرند و قصد جانشان
دهد، اما  یبروز می ا فور خود ر  خشم  نادان آدم11

 .گيرد ی خود را م  دانا جلو خشم شخص
   آند، تمام  گوش دروغی  حرفها  به اگر حاآم12

 . دروغگو خواهند شد افرادش
خداوند :  هستند  هم چيز مثلک فقير و ثروتمند در ي13
 .  است  بينا داده  هر دو آنها چشم به
اشد،  ب  فقرا باانصاف  به  نسبت آهی پادشاه14

 . پابرجا خواهد ماند  هميشه سلطنتش
اگر او .   است  الزم  تأديب ، چوب  بچه تربيتی برا15

   باعثی، نكن و ادبی  خود واگذار  حال را به
 . خواهد شد مادرشی سرافكندگ
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رسند، فساد زياد  ی م  قدرت  بدآار به اشخاصی وقت16
و   نخواهد داشتی  آنها دوام قدرتی شود؛ ول یم
 . خواهند ديد  چشم  آنها را به  سقوط اننيك
  و آرامشی  شاد  تا باعث  آن فرزند خود را تأديب17

 .فكر تو شود
   سرآش ، مردم  خدا نيست  پيام آهی در جاي18
 جا   خدا را به  احكام آهی  قوم خوشابحال. شوند یم
 .آورند یم

 آرد،   اصالح  تنها با نصيحت توان یخدمتكار را نم19
 آنها  بهی تو را بفهمد ولی  او هر چند حرفهازيرا
 . نخواهد آرد توجه

   جواب  و با عجله  فكر آردن  بدون آهی شخص20
 .  بدتر است  هم احمقک دهد از ي یم

   نازپرورده بهی  او را از آودآ  اربابش آهی غالم21
 .نخواهد آردی  غالم اربابشی باشد، برا

ی  ناراحت ند و باعثآ ی پا م  به  تندخو نزاع شخص22
 .شود یم

ی فروتنی زند، ول ی م  زمين  را به تكبر، انسان23
 .شود یمی  سربلند منجر به

   خويش  جان شود، دشمن ی م  با دزد رفيق آهی آس24
   ترتيب  اين دهد و به ی م  دروغ ، زيرا شهادت است

 .دهد ی قرار م خود را زير لعنت
شود، اما  فتار میترسد گر  می  از انسان آسی آه25

 .ماند  می آند در امان  می  خداوند توآل  به شخصی آه
   دارند غافل  انتظار لطف  از حاآم بسياری از مردم26

 .دهد  را می  هر آس  حق  آه  خداوند است از اينكه
 از   دارند و بدآاران  نفرت  از بدآاران درستكاران27

 . درستكاران
 

  آگور سخنان
   است  آگور، پسر ياقهء  گزيده نها سخنان

 :  و اوآال ئيل ی ايت  به خطاب
ی حكمت3.   هستم  آدميان ترين فهم ی و ب ترين  نادان من2

   آه  آيست آن4.  از خدا ندارمی  و شناخت  نيست در من
 باد   آه  آيست گذارد؟ آن ی را زير پا م  و زمين آسمان

ی  در ردادارد و آبها را ی م  خود نگه را در دست
 را برقرار   حدود زمين  آه  آيست پيچد؟ آن یخود م

دارد؟ اگر    نام  چه  و پسرش  چيست ؟ نامش  است آرده
 !بگوی دان یم
سپر ک او مانند ي.  و مبراستک  پا  خدا تمام سخنان5

. آند ی م برند محافظت ی م  او پناه  به آهی  آسان از تمام
  ، مبادا تو را توبيخ  نكن اضافهی  او چيز  سخنان به6

 .ینمايد و تو دروغگو قلمداد شو
:  طلبم  دو چيز ازتو می  بميرم  از آنكه ای خدا، قبل7
   تهيدست  و مرا نه  آن  حفظ  گفتن مرا از دروغ8

؛   بده  من  روزی مرا به  ثروتمند، بلكه  و نه بگردان
 و   تو را انكار آنم  است  ممكن  اگر ثروتمند شوم چون9

   امكان  گردم و اگر تهيدست» ؟ خداوند آيست«:  بگويم
 .  نمايم حرمت  تو را بی  و نام دارد دزدی آنم

، مبادا  نكنی  بدگوي نزد آارفرمايشی هرگز از آس10
 .ی او گرفتار شو  نفرين به
   پدر و مادر خود را نفرين آهی هستند آسان11
نند در دا یمک  خود را پا آهی هستند آسان12. آنند یم

 از  آهی هستند آسان13. اند  آلوده  گناه  به آهی حال
  آهی هستند آسان14، بارد ی آبر و غرور م نگاهشان
 فقير   مردم آنند تا بجان یخود را تيز می دندانها

 .بيفتند و آنها را ببلعند
   هر چه  آه  زالوست در دنيا چهار چيز مثل15
 ، مردگانی دنيا16: شود یخورد سير نم یم

  نازا، رحم
 ، آب ی ب زمين
 .  مشتعل آتش

 را   آند و مادرش  پدر خود را مسخره آهی آس17
 در   را از آاسه تحقير نمايد، آالغها چشمانش

 .خورند ی را م آورند و الشخورها بدنش یم
 آنها را   بسيار عجيبند و من منی چهار چيز برا18
 : فهمم ینم
 ،  در آسمان پرواز عقاب19

 ، صخرهی  مار رو خزيدن
 از دريا،ی عبور آشت

 . و مرد  زن  بين  عشق  وجود آمدن و به
: گويد یمی شرم یآند و با ب ی زنا م  بدآاره زن20
 »! ام نكردهی گناه«
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 26   امثال
 

 

 را ندارد و   تحملش  تاب  زمين  آه چهار چيز است21
 : لرزد ی م از شنيدنش

  شود،  پادشاه آهی ا برده22
 گر گردد، سير و توان آهی احمق

  باشد،  شوهر آرده آهی  بداخالق زن23
 .خود را بگيردی بانوی  جا آهی و آنيز

 : چهار موجود آوچک و دانا وجود دارند در زمين24
  زمستانی برای  هستند ول  ضعيف ها آه مورچه25

 آنند،  ی م ذخيرهک خورا
ی ها برا  صخره  ناتوانند اما در ميان گورآنها آه26

 سازند، ی م خود النه
  منظمی ها در دستهی ندارند ولی  رهبر ملخها آه27

 آنند، ی م حرآت
،   گرفت  آنها را در دست توان ی م و مارمولكها آه28

 .يابند ی م راه  نيز  پادشاهان  آاخ بهی اما حت
 :  با وقار است  رفتنشان  راه چهار موجود هستند آه29
 چيز   و از هيچ  است  حيوانات  سلطان شير آه30
 ترسد، ینم
 ، طاووس31

 بز نر،
 . او هستند  همراه  سپاهيانش آهی و پادشاه

و اگر ی ا  مغرور شده حماقتی اگر از رو32
 خود بيا و از   بهی،ا پليد در سر پروراندهی ها نقشه
   دست  به  شير، آره از زدن33.   بكش  دست  آارت اين
شود؛  یمی  جار  خون  دماغ  به  زدن آيد؛ از ضربه یم

 . گيرد ی درم ، نزاع  خشم و از برانگيختن
 

  پادشاهک  ي  به نصيحت
  مادر لموئيِل  آه ای است  گزيده اينها سخنان

 : داد  او تعليم  به پادشاه
   دعاهايم  تو را در جواب ، ای پسری آه ای پسر من2

،   نكن  زنان نيروی جوانی خود را صرف3،  ام يافته
 .اند  شده  نابودی پادشاهان زيرا آنها باعث

ی ميگسار   آه  نيست  پادشاهانء ، شايسته لموئيلی ا4
   آرده  را فراموش  قوانين  است  ممكن چون5، آنند

ی  آسان  را به شراب6.  برسند  داد مظلومان نتوانند به
 و   دلتنگ آهی  اشخاص و به  در انتظار مرگند  آه بده

خود را ی فقر و بدبختتا بنوشند و 7،  هستند تلخكام
 . آنند فراموش

 و  زبان  بی  آسانی آه  و از حق  خود را باز آن دهان8
   انصاف  و به  خود را باز آن دهان9.   آن اند دفاع چاره بی

 .  برس  و محتاجان  داد فقيران داوری نما و به
 

  همسر خوبک  ي خصوصيات
تواند پيدا آند؟   آسی می  را چه  خوب يک زن10

او مورد 11!   بيشتر است  هم  او از جواهرات ارزش
   به گذارد شوهرش باشد و نمی  می اعتماد شوهرش
   روزهای زندگی به در تمام12.  شود چيزی محتاج

   و آتان پشم13.  بدی  خوبی خواهد آرد، نه شوهرش
او 14. ريسد گيرد و با دستهای خود آنها را می می

   به شتيهای بازرگانان، مانند آ  خوراک برای تهيه
 هوا،   شدن  از روشن قبل15. رود های دور می راه

   خوراک آماده اش شود و برای خانواده بيدار می
. دهد  می  آنيزانش  را به  الزم آند و دستورات می

 از  گيرد و پس ای را در نظر می مزرعه16
 خود  خرد و با دسترنج  را می  آن بررسيهای الزم

  به18.  او قوی و پرآار است17. آند جاد می اي تاآستان
نمايد و شبها تا   رسيدگی می امور خريد و فروش

  با دستهای خود نخ19. آند  آار می  در خانه ديروقت
   باز است  و دل او دست20. بافد  می ريسد و پارچه می
 و سرما باآی  از برف21. آند  فقرا آمک می و به

   بافته  گرم  لباس اش  خانه  اهل  برای تمام ندارد، چون
های  برای خود نيز لباسهای زيبا از پارچه22.  است
آند و   می  و آمربند تهيه او لباس24و23. دوزد  می نفيس
   زنی در ميان شوهر چنين. فروشد  تاجرها می به

 . خواهد بود  شهر مورد احترام بزرگان
. سدتر  نمی  قوی و با وقار و از آينده او زنی است25
.  آميز است  محبت  و نصايحش  پر از حكمت سخنانش26
  اش  خانواده  احتياجات  به آند، بلكه او تنبلی نمی27

ستايند و   او را می فرزندانش28 .نمايد رسيدگی می
  تو در ميان«29: گويد ، می  از او تمجيد نموده شوهرش

 »!نظير هستی ، بی  زناِن خوب تمام
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  آهی ، اما زن  و ناپايدار است فريبندهی زيباي30
   آارهايش پاداش31.   است  ستايش  باشد قابل خداترس
 . آنند  او را تحسين  او بدهيد و بگذاريد همه را به


