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    نبی  سلیمان  امثال کتاب
  
  

  ، و برای  و عدل  حکمت  دانستن  جهت به2،   اسرائیل  داود پادشاه  بن  سلیمان امثال1    

تا 4 ؛  و استقامت  و انصاف ، و عدالتآمیز  معرفت  ادب  اکتساب  جهت به3؛   فطانت  کلمات فهمیدن
 را بیفزاید، و   بشنود و علم تا مرد حکیم5  و تمیز؛  را معرفت شد، و جوانان بخ  را زیرکی دالن ادهس

   ایشان  و غوامض  حکیمان ات را بفهمند، کلم  و کنایات تا امثال6 اید؛ نم  تدابیر را تحصیل مرد فهیم
  .شمارند ار می را خو  و ادب حکمت   جاهالن ، لیکن  است  آغاز علم  یهوه ترس7 .را

 آنها  زیرا که9 . منما  را ترک  مادر خویش تعلیم پدر خود را بشنو، و   تأدیب  پسر من ای8   
و را  ت  اگر گناهکاران  پسر من ای10 . تو خواهد بود  گردن جواهر برای سر تو، و   برای  زیبایی تاج

  ، و برای  بنشینیم  در کمین  خون رای ما بیا تا ب همراه«: اگر گویند11 . منما  سازند، قبول فریفته
  آنانی مانند   بلعید، و تندرست  خواهیم  را زنده  ایشان  هاویه مثل12 ،  شویم  پنهان جهت  بی گناهان یب

  ا از غنیمت خود ر های  نمود و خانه  را پیدا خواهیم  نفیسه  اموال هر گونه13 .روند  گور فرو می  به که
  ». خواهد بود  کیسه  ما را یک یعو جم.  ما بینداز  خود را در میان قرعه14 .  ساخت مملو خواهیم

  زیرا که16 . باز دار  ایشان  خود را از طریقهای و پای.  مرو  در راه  با ایشان  پسر من ای15   
  ام د ، گستردن  تحقیق به17 .شتابد  می  خون  ریختن  جهت  بهدود و  می  شرارت  برای  ایشان پایهای

   جان سازند، و برای  می  خود کمین  خون  جهت  به  ایشان لیکن18 .  است فایده  بی نظر هر بالداریدر 
   مالک ان ج  آن  سود باشد، که  طماع  که  هر کس  راههای  است همچنین19 .شوند  می ن پنها خویش

  .سازد  می خود را هالک
در سر 21. کند  آواز خود را بلند می  عام دهد و در شوارع  ندا می  در بیرون حکمت20   

   جاهالن ای « که22 شود می   خود متکلم  سخنان خواند و در شهر به ها می  دروازه چهارراهها در دهنه
کنند و   می  از استهزا شادی  مستهزئین  کی ؟ و تا به  خواهید داشت  را دوست  جهالت  کی تا به
 خود را بر   روح اینک.  نمایید  بازگشت  من  عتاب  سبب به23 ند؟نمای  می  نفرت  از معرفت قاناحم

، شما ابا   خواندم  چون زیرا که24 . کرد  خواهم  اعالم خود را بر شما  نمود و کلمات  خواهم شما افاضه
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 نمودید و   مرا ترک  تمامی نصیحت بلکه25 . اعتنا نکرد  و کسی  را افراشتم خود نمودید و دستهای
 بر شما   ترس  خندید و چون  شما خواهم  مصیبت  نیز در حین  من پس26 . مرا نخواستید توبیخ

   مثل  شود، و مصیبت  باد تند بر شما عارض  مثل خوف  چون27 . نمود م شود استهزا خواه مستولی
   اجابت ن مرا خواهند خواند لیک آنگاه28.  بر شما آید  و ضیق  تنگی  که  شما دررسد، حینی گردباد به
 را   معرفت چونکه29.   مرا جستجو خواهند نمود اما مرا نخواهند یافت  کرد، و صبحگاهان نخواهم
   مرا پسند نکردند، و تمامی توبیخ و نصیحت30 را اختیار ننمودند،خداوند    داشتند، و ترس مکروه

 سیر خواهند   تدابیر خویش از خود خواهند خورد، و  طریق ، از میوه بنابراین31مرا خوار شمردند، 
   را هالک ، ایشان  احمقان  و راحت غافالنه  را خواهد کشت ، ایشان  ارتداد جاهالن زیرا که32 .شد

 خواهد   بال مستریح  خواهد بود، و از ترس  ساکن  مرا بشنود در امنیت اما هر که33.  خواهد ساخت
  ».ماند

  
  

 ، داشتی  می مر مرا نزد خود نگاه و اوا نمودی  می  مرا قبول  اگر سخنان  پسر من ای2    
   را دعوت اگر فهم3 ،  گردانی  مایل  فطانت  خود را به  و دل  فرا گیری  حکمت  خود را به تا گوش2

 و مانند  طلبیدی  می  نقره  را مثل اگر آن4 ، نمودی  بلند می  فطانت د را به و آواز خو کردی می
   خدا را حاصل  معرفت، و فهمیدی را میخداوند  ترس  آنگاه5،  کردی  جستجو می  مخفی های خزانه
  به7 .شود  صادر می  و فطانت  معرفت  وی بخشد، و از دهان  را می حکمتخداوند زیرا 6 . نمودی می

نمایند،   می  سلوک  در کاملیت  که  آنانی کند و برای  می  را ذخیره  کامل ، حکمت  مستقیمان جهت
  . دارد  را نگاه  خویش  مقدسان ق نماید و طری  را محافظت  انصاف تا طریقهای8 شد،با سپر می
  زیرا که10 .نیکو را   و هر طریق ، و استقامت فهمیدی  را می  و انصاف  عدالت  آنگاه پس9   
  تمیز، تو را محافظت11 . گشت  تو عزیز می  نزد جان عرفتشد و م  می  تو داخل  دل  به حکمت

   به  که  بخشد، و از کسانی  شریر رهایی تا تو را از راه12 ، داشت  می ، تو را نگاه و فطانتمود، ن می
   سالک  تاریکی  طریقهای کنند، و به  می  را ترک  راستی  راههای که13 .شوند  می  متکلم  کج سخنان

 خود معوجند، و  راههای در  که15.  شریر خرسندند د، و از دروغهای بد خشنودن از عمل14. شوند می
   که ای  بیگانه  بخشد، و از زن  رهایی  اجنبی تا تو را از زن16 .باشند رو می  کج  خویش  طریقهایدر
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 را   خویش ، و عهد خدای  کرده  مصاحب جوانی خود را ترک که17 ید،گو آمیز می  تملق سخنان
   که کسانی19 .  مردگان  او به ود و طریقهایر  فرو می  موت  او به زیرا خانه18 .  است  نموده فراموش
   سلوک  صالحان  راه تا به20 . نخواهند رسید  حیات ای طریقه ، و به  روند برنخواهند گشت نزد وی
  مالن خواهند شد، و کا  ساکن  در زمین  راستان زیرا که21 .  داری  را نگاه  عادالن ریقهای و ط نمایی
   از آن کاران خیانت  خواهند شد، و ریشه  منقطع  از زمین  شریران لیکن22 . خواهند ماند  باقی در آن
  .  خواهد گشت کنده

  
  

  زیرا که2  دارد،  تو اوامر مرا نگاه  و دل  مکن  مرا فراموش ، تعلیم  پسر من ای3    

 تو را  ستی و را  رحمت زنهار که3 . تو خواهد افزود  را برای المتی و س  حیات  و سالهای  ایام طول
   و رضامندی  نعمت آنگاه4 .ار د  خود مرقوم  دل  خود ببند و بر لوح آنها را بر گردن.  نکند ترک

 خود   نما و بر عقل توکلخداوند  خود بر   دل  تمامی به5 .  یافت  خواهی  نظر خدا و انساننیکو، در
  . خواهد گردانید راست را  یقهایت، و او طر  خود او را بشناس  راههای در همه6 . مکن

 تو شفا،   ناف  برای این8 . نما  اجتناب  بدی و از  بترسخداوند مپندار، از   را حکیم خویشتن7   
   همه  از نوبرهای نما و  را تکریمخداوند خود  از مایملک9 . مغز خواهد بود  استخوانهایت ایو بر

 انگور  ز شیره تو ا  پر خواهد شد، و چرخشتهای  وفور نعمت  تو به  انبارهای آنگاه10 .  خویش محصول
.  مدار  او را مکروه  را خوار مشمار، و توبیخخداوند  ، تأدیب  پسر من ای11 . لبریز خواهد گشت

 از او مسرور   را که یش پدر پسر خو نماید، مثل  می  دارد تأدیب  را دوست  هر کهخداوندزیرا 12
زیرا 14 . نماید  را تحصیل  فطانت  که صی را پیدا کند، و شخ مت حک  که  کسی خوشابحال13 .باشد می
  از لعلها گرانبهاتر است15 . کوتر است نی  خالص  از طالی  و محصولش  نقره  از تجارت  آن  تجارت که

   دست ، و به  است  ایام  طول  وی  راست  دست به16 . نتواند کرد  برابری  تو با آن  نفایس و جمیع
 .باشد  می  سالمتی  وی ای راهه  و همه  است  شادمانی  طریقهای  وی طریقهای17.   و جالل لت دو چپش

باشد   می  او متمسک  به  که  و کسی  است  حیات  گیرند، درخت  دست  او را به  که  آنانی  جهت به18
  .  است خجسته
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.  را استوار نمود  آسمان  خویش  عقل  را بنیاد نهاد، و به  خود زمین  حکمت  بهخداوند19   
 چیزها از نظر تو  ، این  پسر من ای21. چکانید  را می  شبنم  گردید، و افالک ها منشق  او لجه  علم به20

   زینت  گردنت و برای،   تو حیات  جان  برای پس22.  دار  و تمیز را نگاه  کامل حکمت. دور نشود
   که هنگامی24.  نخواهد لغزید  شد، و پایت خواهی  سالک  امنیت  خود به  در راه آنگاه23 .خواهد بود

   نخواهی  ناگهان از خوف25 .شد خواهد   شیرین  خوابت  دراز شوی  ترسید و چون ، نخواهی بخوابی
 تو را از   اعتماد تو خواهد بود و پایخداوندزیرا 26.  شود  واقع  چون  از خرابی شریران ترسید، و نه

   دست  در قوت  بجا آوردنش  که  باز مدار، هنگامی  را از اهلش احسان27. مود خواهد ن  حفظ دام
 .  نزد تو حاضر است داد، با آنکه   تو خواهم  خود مگو برو و بازگرد، و فردا به  همسایه به28 . توست

 تو   به  که با کسی30.   است  ساکن  او نزد تو در امنیت  که ، هنگامی  مکن  قصد بدی ات بر همسایه29
 را   از راههایش م حسد مبر و هیچکدا بر مرد ظالم31 . منما  مخاصمه سبب ، بی  است ده نکر بدی

 خداوند  لعنت33.   است  سر او نزد راستان مکروهند، لیکن خداوند  نزد خلقان زیرا کج32.  اختیار مکن
 را استهزا   مستهزئین  که نیقی34. دهد  می  را برکت  عادالن اما مسکن.   است  شریران بر خانه

   خجالت  خواهند شد، اما احمقان  جالل  وارث حکیمان35 .بخشد  می ا فیض ر نماید، اما متواضعان می
  .را خواهند برد

  
  

  چونکه2 را بفهمید،   دهید تا فطانت گوش پدر را بشنوید و  ، تأدیب  پسران ای4    

 ،  پدر خود پسر بودم  برای  من زیرا که3 . منمایید را ترک م  شریعت پس.  دهم  شما می  نیکو به تعلیم
 شود،   متمسک  من  سخنان  تو به دل«:  گفت ، می  داده و او مرا تعلیم4 .  عزیز و یگانه و در نظر مادرم

  و از  مکن فراموش.   را پیدا کن  نما و فهم  را تحصیل حکمت5 .  بمانی  دار تا زنده  مرا نگاهو اوامر
 دار   را دوست آن.  خواهد نمود  تو را محافظت  منما که  را ترک آن6 . مورز  انحراف  دهانم اتکلم
 هر   نما و به  را تحصیل  حکمت پس.   است  چیز افضل  از همه حکمت7.   خواهد داشت  تو را نگاه که

و .  ا بلند خواهد ساخت دار، و تو ر  را محترم آن8.   کن  را تحصیل ، فهم  باشی  نموده  تحصیل آنچه
ر و افس.  خواهد نهاد  زیبایی بر سر تو تاج9 . خواهد گردانید  تو را معظم کشی ب اگر او را در آغوش

  ». تو عطا خواهد نمود  به جالل
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941 

  راه11 . بسیار خواهد شد  عمرت  سالهای  نما، که  مرا قبول  بشنو و سخنان  پسر من ای10   
   بروی  در راه چون12 .  نمودم  تو را هدایت  راستی ای طریقه ، و به ادم د  تو تعلیم  را به حکمت
 را   آور و آن  چنگ  را به ادب13 . خورد  نخواهی ش لغز  بدوی  نخواهد شد، و چون  تو تنگ قدمهای

  ر طریق مشو، و د  داخل  شریران  راه به14 .  تو است  حیات  دار زیرا که اه را نگ آن. فرو مگذار
زیرا 16 .، بگذر  کرده  اجتناب ، و از آن گذر منما  آن  و به  کن  را ترک آن15 .  مباش  سالک ناهکارانگ

   منقطع  از ایشان  خواب باشند،  را نلغزانیده خوابند و اگر کسی  باشند، نمی  نکرده  تا بدی  ایشان که
   مثل  عادالن  طریق لیکن18 .نوشند ی را م  ظلم ورند، و شرابخ  را می  شرارت  نان چونکه17 .شود می

   مثل  شریران و اما طریق19 .باشد  در تزاید می  آن  روشنایی  تا نهار کامل  که  است نور مشرق
  .لغزند  چیز می  از چه دانند که ، و نمی  است  غلیظ ظلمت

آنها از 21 . گیر فرا  من  کلمات  خود را به  نما و گوش  توجه  من  سخنان ، به  پسر من ای20   
   او حیات  آنها را بیابد برای زیرا هر که22 . دار  خود نگاه  دل ا در اندرونآنها ر. نظر تو دور نشود

  های  مخرج ه دار، زیرا ک  نگاه  تمام  حفظ  خود را به دل23 .باشد  جسد او شفا می  تمامی رای، و ب است
 . دور نما  را از خویشتن  کج های بینداز، و لب دروغگو را از خود دهان24 .  است  از آن حیات

 خود را   پایهای طریق26 .باشد   تو راست  روی  پیش  باشد، و مژگانت  نگران  استقامت  به چشمانت25
 خود   مشو، و پای  منحرف  یا چپ  راست  طرف به27 . باشد  تو مستقیم  طریقهای  همههموار بساز، تا

  . دار  نگاه را از بدی
  
  

تا 2 فراگیر،   من  فطانت  خود را به  نما، و گوش  توجه  من  حکمت ، به  پسر من ای5    

 را   عسل  اجنبی  زن  لبهای زیرا که3.  دارد  را نگاه  معرفت ، و لبهایت  نمایی تدابیر را محافظت
   مثل  و برنده ستا   تلخ سنتین اف  آخر او مثل لیکن4.  تر است  مالیم  او از روغن چکاند، و دهان می

   طریق به6 .شدبا  می  متمسک  هاویه  به رود، و قدمهایش  فرو می  موت  به پایهایش5 . شمشیر دودم
 مرا   پسرانم  ای نو اآل7 .داند  و او نمی  است  شده آواره  قدمهایش.  نخواهد شد  هرگز سالک حیات

   او نزدیک  در خانه ، و بهود را از او دور ساز خ طریق8.  مورزید  انحراف  دهانم بشنوید، و از سخنان
و 10.  کیشان  ستم  را به  خویش ، و سالهای  بدهی  دیگران  جوانی خود را به مبادا عنفوان9 .مشو
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 در عاقبت خود  که11 . رود  بیگانه  خانه  تو به محنت   تو سیر شوند، و ثمره  از اموال غریبان
،   داشتم  را مکروه  چرا ادب و گویی12  باشد،  شده  فانی  و بدنت  گوشت  که ، هنگامی  نمایی گری نوحه
 .  ندادم  خود گوش  معلمان  و به،  خود را نشنیدم و آواز مرشدان13 ار شمرد، را خو  تنبیه  من و دل

  .  و جماعت  قوم ، در میان  شوم  را مرتکب  بدی  هر گونه  بود که نزدیک14
   تو بیرون جویهای16 .  خویش  را از چشمه  جاری هرهای، و ن ود بنوش خ  را از منبع آب15   

 از آن  بود، و نه خواهد   تنهایی  به و از آن خودت17،   عام  در شوارع  آب ، و نهرهای خواهد ریخت
 و   محبوب  غزال مثل19،   مسرور باش  جوانی خویش از زن باشد، و   تو مبارک چشمه18 . با تو غریبان

   ای لیکن20.   باش  او دائما محفوظ  سازد، و از محبت  خرم  تو را همیشه پستانهایش.   جمیل یآهو
   راههای زیرا که21 ؟  را در بر گیری  غریب  زن سینه؟ و   شوی  فریفته  بیگانه ، چرا از زن پسر من
 شریر او را گرفتار  یتقصیرها22 .سنجد  را می  وی  تمامی طریقهای، و  استخداوند در مدنظر  انسان
   حماقت  کثرت  خواهد مرد، و به  ادب او بدون23 .شود  می  خود بسته  گناهان دهای بن سازد، و به می

  . خواهد گردید  تلف خویش
  
  

   دست  بیگانه شخص   جهت ، و به  شده  خود ضامن  همسایه ، اگر برای  پسرم ای6    

   ای پس3 ،  باشی  گرفتار شده  دهانت خنان، و از س  افتاده ر دام خود د  دهان و از سخنان2،   باشی داده
  برو و خویشتن.  ای  افتاده ات  همسایه  دست  به  چونکه  ده  را رهایی  و خویشتن  را بکن ، این پسر من
  ا به ر  پینکی نه، و   مده  خود راه  چشمان  را به خواب4.  نما  خود التماس  ساز و از همسایه را فروتن
  .  کن  صیاد خالص  از دست  را از کمند و مانند گنجشک  آهو خویشتن مثل5 .  خویش مژگان

   وی که7  را بیاموز،  و حکمت  کن او تأمل   برو، و در راههای  نزد مورچه  کاهل  شخص ای6   
  سازد و آذوقه  مهیا می  خود را تابستان اما خوراک8 .  حاکمی  سرور و نه  و نه  نیست را پیشوایی

   خود کی ز خواب خوابید و ا  چند خواهی ، تا به  کاهل ای9 .کند  می  حصاد جمع  را در موسم خویش
 .  خواب  جهت  دستها به  نهادن م بر ه ، و اندکی  خواب  و اندکی  خفت اندکی10 ؟  برخاست خواهی

  . نند مرد مسلح بر تو ما یازمندی بر تو خواهد آمد، و ن  راهزن  فقر مثل پس11
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   خود غمزه با چشمان13 .کند  رفتار می  دهان  با اعوجاج، خوی  و مرد زشت مرد لئیم12   
 دروغها  در دلش14 .کند  می  اشاره  خویش  انگشتهایبا. زند  می  حرف  خویش زند و با پایهای می

   بر او ناگهان  مصیبت ینبنابرا15 .پاشد نزاعها را می. کند  می راع را اخت  شرارت  و پیوسته است
  . سر خواهد شد و شفا نخواهد یافت منک ای در لحظه. خواهد آمد

   مکروه  وی  نزد جان ز که چی  هفت  دارد، بلکه از آنها نفرت دخداون که   چیز است شش16   
 تدابیر   که دلی18 ریزد؛  را می گناه  بی  خون  که  دروغگو؛ و دستهایی  متکبر و زبان چشمان17 . است

   کذب  به شاهد دروغگو که19 باشند؛  تیزرو می کاری  در زیان  که کند؛ پایهایی  می فاسد را اختراع
  . نزاعها بپاشد  برادران در میان   که  شود؛ و کسی متکلم

آنها را بر 21 . منما  را ترک  مادر خویش تعلیم دار و   اوامر پدر خود را نگاه  پسر من ای20   
   تو را هدایت روی  می  راه  به  که حینی22.  بیاویز  خویش دائما ببند، و آنها را بر گردن خود  دل

   با تو مکالمه  شوی بیدار  که  خواهد کرد، و وقتی بانی  بر تو دیده خوابی  می  که خواهد نمود، و حینی
  تدبیرآمیز طریق  ، و توبیخ نور است)  ایشان (  و تعلیم چراغ)  ایشان (  احکام زیرا که23 .خواهد نمود

   مشتاق در دلت25.   دارد، و از چاپلوسی زبان زن بیگانه  نگاه  خبیثه تا تو را از زن24 .  است حیات
   قرص  یک  برای ، شخص  زانیه  زن  سبب  به زیرا که26 مشو،   فریفته ، و از پلکهایش  مباش  وی جمال
   را در آغوش  آتش آیا کسی27 .کند  گرانبها را صید می جانگر،  مرد دی شود، و زن  می  محتاج نان

   سوخته  رود و پایهایش ه را  سوزنده  بر اخگرهای یا کسی28 نشود؟   سوخته اش خود بگیرد و جامه
   او را لمس  شود، زیرا هر که  داخل  خویش  همسایه  نزد زن  که  کسی  است همچنین29 نگردد؟
  .ماند نخواهد  گناه نماید بی
.  باشد  گرسنه  که  خود را سیر نماید وقتی  کند تا جان کنند اگر دزدی  نمی دزد را اهانت30   

اما 32.  خود را خواهد داد  خانه  اموال  رد خواهد نمود و تمامی  چندان  شود، هفت  اگر گرفته لیکن31
 خواهد   خود را هالک  جاناید، نم  عمل  چنین  و هر که  است العقل  زنا کند، ناقص  با زنی  که کسی

  ، شدت  غیرت زیرا که34.  او محو نخواهد شد ، و ننگ افت خواهد ی  و رسوایی او ضرب33 . ساخت
 نظر نخواهد کرد و هر  ای  کفاره بر هیچ35 . نخواهد نمود ، شفقت روز انتقام و در   مرد است خشم

  . نخواهد نمود ، قبول  کنی چند عطایا را زیاده
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  اوامر مرا نگاه2 . نما و اوامر مرا نزد خود ذخیره دار،   مرا نگاه  سخنان  پسر من ای7    

را  خود ببند و آنها  آنها را بر انگشتهای3 .  خویش  چشم  مردمک  مرا مثل یم، و تعل  بمانی دار تا زنده
   خویش  را دوست م و فه ی هست  تو خواهر من  بگو که  حکمت به4 . دار  خود مرقوم  قلب بر لوح
  .گوید آمیز می  تملق  سخنان  که  غریبی  دارد، و از زن  نگاه  اجنبی تا تو را از زن5  بخوان

   جاهالن در میان7.   خویش  شبکه ، و از پشت  کردم  خود نگاه  خانه  از دریچه زیرا که6   
 او   گوشه  بسوی  در کوچه که8 ،  نمودم  مشاهده العقل  ناقص نی، جوا  جوانان ، و در میان دیدم
   و در ظلمت  شب در سیاهی روز،   زوال  در حین در شام9 ، رفت  می  وی  خانه  راه  و به، گذشت می

گو و   یاوه زنی11 .  دل  و در خباثت  زانیه ر لباسآمد، د  می  وی  استقبال  به  زنی  اینک که10 ؛ غلیظ
، و نزد   عام  در شوارع ها و گاهی  در کوچه گاهی12 .گیرد نمی قرار  اش  در خانه ایش پایه  که سرکش

، او را  حیا ساخته د را بی خو  و بوسید و چهره  او را بگرفت پس13. باشد  می  در کمین ای هر گوشه
   به  جهت از این15 .  خود را وفا نمودم مروز نذرهای ا ، زیرا که  است  سالمتی  ذبایح نزد من«14 : گفت
بر بستر خود 16 .  تو را یافتم  و حال  بطلبم ام تم  سعی  تو را به ، تا روی  آمدم  تو بیرون الاستقب

 معطر   و عود و سلیخهبستر خود را با مر17 .  مصری ، با دیباها از کتان ام دوشکها گسترانیده
  زیرا صاحبخانه19 .  سازیم  خرم  را از محبت ویشتن، و خ  سیر شویم  از عشق بیا تا صبح18 . ام ساخته
   مراجعت بدر تمام و تا روز   گرفته  دست  به ای  نقره کیسه20 .  است ، و سفر دور رفته  نیست هدر خان

  ».نخواهد نمود
در 22.  او را اغوا نمود  لبهایش تملق کرد، و از   فریفته  سخنانش  او را از زیادتی پس21   
   زنجیرهای  به انند احمق شد و م رود، روانه  می خانه الخ س  به  که  گاوی  او مثل  از عقب ساعت
 خطر   به داند که شتابد و نمی  می  دام  به  که  گنجشکی  فرو رود، مثل  جگرش تا تیر به23 . قصاص
  .رود  خود می جان

   راههایش  تو به دل25 . نمایید  توجه  دهانم  سخنان به مرا بشنوید، و   پسران  ای  حال پس24   
  ، و جمیع  است  انداخته  را مجروح  او بسیاری زیرا که26  مشو،  گمراه  طریقهایش ود، و به نش مایل

  .باشد  می  مؤدی  موت های  حجره  و به  است  هاویه  او طریق خانه27.  زورآورانند کشتگانش
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  های  مکان سر به2 نماید؟  آواز خود را بلند نمی نتکند، و فطا  ندا نمی آیا حکمت8    

  نزد مدخل شهر،   دهنه ها به  دروازه  جانب به3 .ایستد  طریقها می ، در میان راه   کناره بلند، به
   جاهالن ای5 .  است آدم  بنی  به  و آواز من خوانم  می  مردان  شما را ای که4 .زند ها صدا می دروازه
  نمایم  می  تکلم  امور عالیه  به بشنوید زیرا که6 . نمایید  را درک  عقل  احمقان ی را بفهمید و ا زیرکی

 .دارد  می  را مکروه  شرارت هایمکند و لب  می  تنطق  راستی  به دهانم7 .  است امت استق  لبهایم و گشادن
تمامی آنها نزد مرد 9 .  نیست  یا معوج  چیز کج  و در آنها هیچ ت بر حق اس  دهانم  سخنان همه8

 را، و   نقره  کنید و نه  مرا قبول تأدیب10 .  است  مستقیم  معرفت  یابندگانو نزد   است  واضح فهیم
 او   را به یس نفا ، و جمیع  از لعلها بهتر است  حکمت زیرا که11 .  خالص  را بیشتر از طالی معرفت

  ترس13 . ام  تدبیر را یافته ، و معرفت  دارم  سکونت  و در زیرکی  حکمتم من12 . کرد برابر نتوان
  . دارم  می  دروغگو را مکروه  بد و دهان غرور و تکبر و راه.   است  داشتن بدی ، مکروهخداوند

   من به15 .  است  من  از آن  و قوت  هستم  فهم من.   است  از آن من  کامل  و حکمت مشورت14 
نمایند   می  حکمرانی  سروران ن م به16 .دهند  فتوا می  عدالت  به اورانکنند، و د  می پادشاهانْ سلطنت

  و هر که. دارند  می  مرا دوست  را که  آنانی دارم  می  دوست من17 .  داوران جهان  و جمیع و شریفان
 و  توانگری جاودانی.  ست ا  با من  و جالل دولت18.   جد و جهد بطلبد مرا خواهد یافت مرا به
   عدالت در طریق20 .  خالص  از نقره  من ، و حاصل تاس بهتر   از طال و زر ناب  من ثمره19 . عدالت

  های زینه، و خ  خود گردانم  محبان  را نصیب  حقیقی تا مال21 ،  انصاف  راههای ، در میان راممخ می
  .  را مملو سازم ایشان

ار  برقر  از ازل من23 .  از ازل  خویش  از اعمال ، قبل  خود داشت مرا مبداء طریقخداوند 22   
  های شمه چ  که ، وقتی  مولود شدم  لجهها نبود من  که هنگامی24 .  جهان  از بودن ، از ابتدا پیش بودم

   زمین چون26 .  از تلها مولود گردیدم ود، پیش کوهها برپا ش  از آنکه قبل25 .  وجود نداشت پر از آب
   را مستحکم  او آسمان  که وقتی27 .ا ر  مسکون  غبار ربع  اول  بود، و نه و صحراها را هنوز نساخته

 را باال   افالک  که وقتی28 . قرار داد  لجه  را بر سطح ایره د  که ، و هنگامی  آنجا بودم  من ساخت
 او   دریا حد قرار داد، تا آبها از فرمان  به چون29.  را استوار گردانید  لجه های استوار کرد، و چشمه

  ، و روزبروز شادی  نزد او معمار بودم آنگاه30.  را نهاد بنیاد زمین   که تجاوز نکنند، و زمانی
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   من و شادی،   وی  زمین  در آبادی و اهتزاز من31.  کردم  حضور او اهتزاز می  به ، و همیشه نمودم می
  .بود  می آدم با بنی

.  دارند گاه مرا ن  طریقهای  که  آنانی  پسران مرا بشنوید، و خوشابحال  ای ن اآل پس32   
 مرا بشنود، و هر   که  کسی بحال خوشا34 . را رد منمایید آن باشید، و   را بشنوید و حکیم تأدیب33

 مرا  زیرا هر که35 . نماید محافظت  مرا های  دروازه  کند، و باهوهای بانی  دیده  من روز نزد درهای
   مرا خطا کند، به  که و اما کسی36 .د نمای را حاصلخداوند  کند، و رضامندی   را تحصیل یابد حیات

  . دارد  را دوست  دارد، موت  مرا دشمن  خود ضرر رساند، و هر که جان
  
  

  ذبایح2.   است  را تراشیده  خویش ونهایست  ، و هفت  خود را بنا کرده ، خانه حکمت9    

 خود  کنیزان3 .  است ستها خود را نیز آر  و سفره  ساخته  خود را ممزوج  و شراب  نموده خود را ذبح
   اینجا بیاید، و هر که  باشد به  جاهل هر که«4 : بلند شهر ، بر پشتهای  است رده، ندا ک را فرستاده

  ام  ساخته  ممزوج  که ی بخورید، و از شراب  من بیایید از غذای«5 .گوید او را می» ،  است العقل قصنا
 را   استهزاکننده هر که7 . نمایید  سلوک  فهم  طریق  و بهانید، بم ، زنده  کرده  را ترک جهالت6 .بنوشید
   او عیب  نماید برای ه شریر را تنبی  کند، و هر که  را تحصیل  رسوایی  خویشتن  نماید، برای تأدیب

 تو را  ما که ن  را تنبیه  کند، اما مرد حکیم  منما مبادا از تو نفرت  را تنبیه استهزاکننده8 .باشد می
   که  ده  را تعلیم مرد عادل.  خواهد شد  حکیم  زیاده  که  را پند ده مرد حکیم9 .  خواهد داشت وستد

 .باشد  می  فطانت، و معرفت قدوس  استخداوند   ترس  حکمت ابتدای10.  خواهد افزود علمش
 . خواهد گردید ده زیا ر از برایت عم  تو کثیر خواهد شد، و سالهای  روزهای  من  واسطه  به زیرا که11
   خواهی  آن  متحمل تنهایی   به و اگر استهزا نمایی.   هستی  حکیم  خویشتن ، برای  هستی اگر حکیم12
  ».بود

 در نشیند،  خود می و نزد در خانه14 داند،  نمی  و هیچ  است ، جاهل تگو اس  یاوه  احمق زن13   
   خود براستی اههای ر  به  را که را بخواند، و آنانی  روندگان تا راه15 ،  بلند شهر بر کرسی مکانهای

   شده  دزدیده آبهای«17 :گوید  می العقل  ناقص ردد، و به اینجا برگ  باشد به  جاهل هر که16 .روند می
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 در آنجا هستند، و   مردگان داند که و او نمی18 ».باشد  لذیذ می  خفیه ، و نان ت اس شیرین
  .باشند  می  هاویه  در عمقهای شدگانش دعوت

  
  

   باعث احمقسازد، اما پسر  مسرور می  پدر خود را پسر حکیم:   سلیمان امثال10    

  .شود  می  مادرش حزن
  .دهد  می  رهایی  از موت ا عدالت ندارد، ام  منفعت  شرارت گنجهای2   
  .سازد  می باطل را   شریران  بشود، اما آرزوی گذارد گرسنه  را نمی  مرد عادل  جانخداوند3   
  .سازد  می  غنی  چابک د، اما دستگرد کند فقیر می  کار می  سست  دست  به  که کسی4   
خوابد،  می  حصاد  در موسم  که ، اما کسی ست ا  کند پسر عاقل  جمع  در تابستان  که کسی5   

  .  است آورنده پسر شرم
  .پوشاند  را می شریران   دهان ، اما ظلم ها است  برکت بر سر عادالن6   
  . خواهد گندید  شریران ، اما اسم  است  مبارک یادگار عادالن7   
  . خواهد شد  پرگو تلف ، اما احمقکند  می  را قبول ، احکام دانادل8   
سازد   می  خود را کج  راه  که  گردد، و کسی  سالک  رود، در امنیت  راه  راستی  به  که کسی9   

  .آشکار خواهد شد
  .شود  می  پرگو تلف ند، اما احمقرسا  می زند الم  می  چشمک ههر ک10   
  .پوشاند  را می  شریران  دهان لم، اما ظ  است  حیات  چشمه  عادالن دهان11   
  .سازد  را مستور می  هر گناه حبتانگیزاند، اما م  نزاعها می بغض12   
  مرد  پشت  جهت ه ب شود، اما چوب  می  یافت  حکمت پیشگان  فطانت در لبهای13   
  .  است العقل ناقص

  .  است  هالکت  به  نزدیک  احمق کنند، اما دهان  می  را ذخیره  علم حکیمان14   
  .  است  ایشان  هالکت باشد، اما بینوایی فقیران  می  شهر حصاردار ایشان  دولتمندان اموال15   
  .انجامد  می  گناه یر به شر حصول، اما م  است  حیات  به  مؤدی  مرد عادل عمل16   
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 نماید   را ترک ه تنبی  که ، اما کسی  است  حیات  دارد در طریق  را نگاه  تأدیب  که کسی17   
  .شود  می گمراه

  . است   دهد احمق  را شیوع  بهتان  که کسی. باشد پوشاند دروغگو می  را می  بغض  که کسی18   
  .  است  نماید عاقل  را ضبط هایش لب  اما آنکهباشد،  نمی  خالی  از گناه  کالم کثرت19   
  .باشد  میء  الشی  شریران ، اما دل  است  خالص  نقره  عادالن زبان20   
  .میرند  می عقلی  از بی ا احمقانکند، ام  می  را رعایت  بسیاری  عادالن لبهای21   
  .افزاید  نمی  بر آن مت زح سازد، و هیچ دولتمند میخداوند   برکت22   
  .  در حکمت  فطانت  دارد، و صاحب بد اهتزاز  در عمل جاهل23   
  . عطا خواهد شد  ایشان  به ادالن ع رسد، و آرزوی  می  ایشان  به  شریران خوف24   
  .  است  بنیاد جاودانی  مرد عادلشود، اما  گردباد، شریر نابود می  گذشتن مثل25   
   برای  مرد کاهل  است ، همچنین  است  چشمان ای و دود بر  دندان  برای  سرکه چنانکه26   
  .فرستند  او را می  که آنانی

  . خواهد شد  کوتاه  شریران ایسازد، اما ساله  می عمر را طویلخداوند   ترس27   
  . خواهد شد  ضایع ما امید شریران، ا  است  شادمانی انتظار عادالن28   
  .باشد  می  عامالن شر هالکت  جهت ، اما به است   قلعه  کامالن  جهت بهخداوند   طریق29   
  .  نخواهند گشت  ساکن  در زمین ن نخواهد شد، اما شریرا  هرگز متحرک مرد عادل30   
  . خواهد شد  کنده  از ریشه گویان دروغ رویاند، اما زبان  را می  حکمت  صدیقان دهان31   
  . ها است  پر از دروغ  شریران ا دهان، ام  است  عارف  امور مرضیه  به  عادالن لبهای32   

  
  

  .  او است  پسندیده  تمام ، اما سنگ  است  مکروهخداوند نزد   با تقلب ترازوی11    

  .  است  با متواضعان حکمت آید، اما  می آید خجالت  تکبر می چون2   
  .سازد  می ک را هال  ایشان کاران خیانت کند، اما کجی  می  را هدایت  ایشان کاملیت راستان3   
  .بخشد  می  رهایی  از موت  عدالت ندارد، اما  منفعت  در روز غضب توانگری4   
  .گردد  می  خود هالک یر از شرارتسازد، اما شر  می  او را راست  طریق  مرد کامل عدالت5   
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 خود گرفتار   در خیانت بخشد، اما خیانتکاران  را خالصی می  ایشان  راستان عدالت6   
  .وندش می

  .شود  می  تلف و انتظار زورآورانگردد،   مرد شریر بمیرد امید او نابود می چون7   
  .آید  او می  جای شود و شریر به  می  خالص  از تنگی مرد عادل8   
   خویش  معرفت  به سازد، و عادالن  می  خود را هالک  همسایه  دهانش  به مرد منافق9   
  .یابند  می نجات

  .نماید  می  ابتهاج  شریران الکتکند، و از ه  می ، شهر شادی  عادالن ندیاز سعادتم10   
  .گردد  می  منهدم  شریران شود، اما از دهان  می ، شهر مرتفع  راستان از برکت11   
   ساکت  فطانت باشد، اما صاحب  می العقل  خود را حقیر شمارد ناقص  همسایه  که کسی12   

  .ماند می
، امر را  دل  امین سازد، اما شخص  می کند، سرها را فاش  می  گردش  نمامی  به  که کسی13   
  .دارد  می مخفی

  .  است  مشیران  از کثرت  سالمتیافتند، اما  می  مردم  تدبیر نیست  که جایی14   
   را مکروه  ضمانت  که ، و کسی  ضرر خواهد یافت  شود البته  ضامن  غریب  برای  که کسی15   
  .باشد  می مندارد ای

  .نمایند  می  را محافظت  دولت ان زورآور دارد، چنانکه  می  را نگاه  عزت  نیکوسیرت زن16   
  .رنجاند  جسد خود را می کیش د ستمنماید، اما مر  می  احسان  خویشتن  به مرد رحیم17   
  . را  مزد حقیقی  عدالت ا کارندهکند، ام  می  تحصیل  فریبنده شریر اجرت18   
   نماید او را به  را پیروی  شرارت  هر که ، همچنین  است  حیات  به  مؤدی  عدالت چنانکه19   
  .رساند  می موت

  .باشند  او می  پسندیده  طریق نمکروهند، اما کامالخداوند  نزد  خلقان کج20   
  .  خواهند یافت  نجات  عادالن تیقینا شریر مبرا نخواهد شد، اما ذری21   
  . گراز  در بینی  است  زرین حلقه  عقل  بی یله جم زن22   
  .باشد  می ، غضب ا انتظار شریران، ام  است  محض  نیکویی  عادالن آرزوی23   
دارند   می  شاید، نگاه  از آنچه  زیاده اندوزند؛ و هستند که پاشند و بیشتر می  می هستند که24   

  .انجامد  می  نیازمندی  بهاما
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  .  خواهد گشت کند خود نیز سیراب  می  سیراب شود، و هر که  می ه فرب  سخی شخص25   
   برکت  آن  خواهند کرد، اما بر سر فروشنده  او را لعنت  دارد مردم  را نگاه  غله هر که26   

  .خواهد بود
   را بطلبد بر او عارض  بدی جوید، و هر که  را می  را بطلبد رضامندی  نیکویی  که کسی27   

  .خواهد شد
   سبز شکوفه  برگ  مثل  کند، خواهد افتاد، اما عادالن  بر توانگری خود توکل  که کسی28   

  .خواهند آورد
  دالن  حکیم  بنده  او باد خواهد بود، و احمق  خود را برنجاند نصیب  خانه  اهل هر که29   

  .خواهد شد
  .  است  کند حکیم جانها را صید ه ک ، و کسی  است  حیات  درخت  مرد عادل ثمره30   
  . مرد شریر و گناهکار  زیاده  چند مرتبه ، پس  جزا خواهد یافت  بر زمین  مرد عادل اینک31   

  
  

 از  دارد، اما هر که  می  را دوست دارد معرفت  می  را دوست  تأدیب هر که12    

  .  است  کند وحشی  نفرت تنبیه
   تدبیر فاسد را ملزم ، اما او صاحبنماید  می  را تحصیلخداوند  مرد نیکو رضامندی2   

  . خواهد ساخت
  . نخواهد خورد  جنبش  عادالن یشهشود، اما ر  استوار نمی  از بدی انسان3   
 در   پوسیدگی  سازد مثل  خجل  که باشد، اما زنی  شوهر خود می  صالحه تاج زن4   

  .باشد  می شاستخوانهای
  .  است  فریب بیر شریران اما تدا،  است  انصاف  عادالن فکرهای5   
  .دهد  می  را رهایی  ایشان استان ر ، اما دهان  است  در کمین  خون  برای  شریران سخنان6   
  .ماند  برقرار می  عادالن ا خانهشوند، ام  می ، نیست  شده  واژگون شریران7   
  .  خواهند گشت  خجل دالن  اما کجشود،  می  ممدوح  عقلش  برحسب انسان8   
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را برافرازد و    خویشتن  که  از کسی  باشد، بهتر است  داشته  حقیر باشد و خادم  که کسی9   
  . باشد  نان محتاج

  .  است کیشی  ستم  شریران حمتهایکند، اما ر  خود تفکر می  حیوان  جان  برای مرد عادل10   
   پیروی را  اباطیل  سیر خواهد شد، اما هر که  کند از نان  خود را زرع  زمین  که کسی11   

  .  است العقل نماید ناقص
  .آورد  می  میوه  عادالن ما ریشهورزد، ا  می  طمع  شکار بدکاران مرد شریر به12   
  .آید  می  بیرون  از تنگی د عادل، اما مر  است  مهلک در تقصیر لبها دام13   
 او رد خواهد   به  انسان  دست شود، و مکافات  سیر می  خود از نیکویی  دهان  از ثمره انسان14   

  .شد
  .  است  را بشنود حکیم  نصیحت که، اما هر   است  راست  در نظر خودش  احمق راه15   
  .پوشاند  را می اما خردمند خجالتشود،   فورا آشکار می  احمق غضب16   
  .را  ، فریب کند، و شاهد دروغ می را ظاهر   نماید عدالت  تنطق  راستی  به هر که17   
  .بخشد  شفا می  حکیمان زنند، اما زبان  می  باطل  شمشیر حرفهای  ضرب  مثل هستند که18   
  .  است العینی  دروغگو طرفۀ زبانماند، اما   ابد استوار می  راستگو تا به لب19   
  .  است  را شادمانی دهندگان صلح مشورت ، اما  است  تدبیر فاسد کند فریب  هر که در دل20   
  . از بال پر خواهند شد ما شریرانشود، ا  نمی  واقع  مرد صالح  به  بدی هیچ21   
  . او هستند  پسندیده  راستی مالن، اما عا  است مکروهخداوند  دروغگو نزد  لبهای22   
  .سازد  می  را شایع  حماقت حمقان ا دارد، اما دل  می  را مخفی  علم مرد زیرک23   
  . خواهد کرد  بندگی اما مرد کاهل خواهد نمود،   سلطنت  زرنگ  شخص دست24   
  . خواهد گردانید کو او را شادمان نی سازد، اما سخن  می ، او را منحنی  انسان  دل کدورت25   
  .کند  می  را گمراه  ایشان ریران ش شود، اما راه  می  خود هادی  همسایه  برای مرد عادل26   
  .  است  انسان  گرانبهای توانگری،  کند، اما زرنگی ی نم  شکار خود را بریان مرد کاهل27   
  .  نیست  موت ، و در گذرگاههایش  است  حیات  عدالت در طریق28   
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 تهدید را  کند، اما استهزاکننده می   پدر خود را اطاعت  تأدیب پسر حکیم13    

  .شنود نمی
  . را خواهد خورد ، ظلم اران خیانتک خورد، اما جان  را می  نیکویی  دهانش مرد از میوه2   
 خود را   لبهای  که  نماید، اما کسی  را محافظت  خویش  دارد جان  خود را نگاه  دهان هر که3   

  . خواهد شد بگشاید هالک
  . خواهد شد  فربه  زرنگ اما شخص. کند  پیدا نمی کند و چیزی  آرزو می  کاهل شخص4   
  . خواهد شد د، اما شریر رسوا و خجل دار  نفرت  گفتن  از دروغ مرد عادل5   
 را  ، گناهکاران کند، اما شرارت  می  محافظت  است  خود کامل  در طریق  را که  کسی عدالت6   
  .سازد  می هالک

 را فقیر   خویشتن  ندارند، و هستند که شمارند و هیچ  خود را دولتمند می هستند که7   
  . بسیار دارند انگارند و دولت می

  . اما فقیر تهدید را نخواهد شنید او خواهد بود،  جان  فدیه  شخص تدول8   
  . خواهد گردید  خاموش  شریران اغ خواهد شد، اما چر  شادمان نور عادالن9   
  .  است پذیرند حکمت  پند می  که شود، اما با آنانی  پیدا نمی  چیزی از تکبر جز نزاع10   
 خود اندوزد در   دست  به باشد، اما هر که  می  تناقص پیدا شود در  از بطالت  که دولتی11   

  .تزاید خواهد بود
   حیات  مراد درخت ، اما حصول  است  دل  بیماری  باشد باعث  تعویق  در آن  که امیدی12   

  .باشد می
ترسد   می حکم از  سازد، اما هر که  می  را هالک  را خوار شمارد خویشتن  کالم هر که13   
  . د یافت خواه ثواب

  . دهد  رهایی  مرگ تا از دامهای،   است  حیات  چشمه  مرد حکیم تعلیم14   
  .  است ، سخت  خیانتکاران ما راهبخشد، ا  را می  نیکو نعمت عقل15   
  .سازد  را منتشر می  حماقت  احمقکند، اما  می  عمل  با علم  زیرک هر شخص16   
  .بخشد  شفا می  امین ما رسولد، اشو قاصد شریر در بال گرفتار می17   
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 کند   را قبول  تنبیه  نماید، اما هر که  را ترک  تأدیب  که  است  کسی  برای فقر و اهانت18   
  . خواهد شد محترم
   احمقان ، مکروه  از بدی ، اما اجتناب  است  شیرین  جان  شود برای  حاصل  که آرزویی19   

  .باشد می
  .  ضرر خواهد یافت  جاهالن  رفیق شد، اما  خواهی  حکیم و  رفتار کن با حکیمان20   
  .  نیکو خواهند یافت ، جزای دالنکند، اما عا  می  را تعاقب بال گناهکاران21   
   ذخیره  عادالن  برای  خواهد داد، و دولت گناهکاران  را ارث  پسران  پسران مرد صالح22   

  .خواهد شد
  .شوند  می  هالک انصافی  از بی ه، اما هستند ک ار است بسی  خوراک  فقیران در مزرعه23   
   او را دوست  که کند، اما کسی  می  نفرت  را باز دارد، از پسر خویش  چوب  که کسی24   

  .نماید ی م  تأدیب  تمام  سعی دارد او را به می
  .ود خواهد ب  محتاج  شریران خورد، اما شکم  خود می  جان  سیری  برای مرد عادل25   

  
  

 خود   را با دست  آن  جاهل اما زن کند،  خود را بنا می  خانه  حکیم هر زن14    

  .نماید  می خراب
 خود   در طریق  که ترسد، اما کسی  میخداوندنماید از   می  خود سلوک  راستی  به  که کسی2   

  .نماید  او را تحقیر می فتار استر کج
  . خواهد نمود  را محافظت  ایشان  حکیمان ا لبهای، ام  تکبر است  چوب  احمق در دهان3   
  .شود  زیاد می  گاو، محصول ؛ اما از قوت  است ، آخور پاک  گاو نیست  که جایی4   
  .کند  می  تنطق  کذب  به گوید، اما شاهد دروغ  نمی  دروغ شاهد امین5   
  .  است  آسان  علم یم مرد فه  جهت اما به. یابد طلبد و نمی  را می  حکمت استهزاکننده6   
  .  یافت  را در او نخواهی  معرفت  دور شو، زیرا لبهای از حضور مرد احمق7   
  .  است  فریب  احمقان  نماید، اما حماقت  خود را درک  راه  که  است  این  مرد زیرک حکمت8   
  .  است  رضامندی  راستان در میانکنند، اما   استهزا می  گناه  به احمقان9   
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  . ندارد  مشارکت  آن  در خوشی یبداند، و غر  را می  خویشتن  تلخی  شخص دل10   
  . خواهد آورد  شکوفه  راستان یمه خواهد شد، اما خ  منهدم  شریران خانه11   
  .  است  موت ، طرق  آن اما عاقبتنماید،   می  مستقیم  نظر آدمی  به  که  هست راهی12   
  .  است  حزن  خوشی  این  و عاقبتباشد،  می مگین غ  دل  در لهو و لعب هم13   
 خود سیر   به ، و مرد صالحشود  خود سیر می  از راههای  مرتد است  در دل  که کسی14   
  . است

  .نماید  می  در رفتار خود تأمل ککند، اما مرد زیر  را باور می  هر سخن مرد جاهل15   
  .باشد  می  از غرور خود ایمن نماید، اما احمق  می  اجتناب ترسد و از بدی  می مرد حکیم16   
  . دارند  نفرت  سؤظن از صاحب)  ممرد(نماید، و   رفتار می ، احمقانه خلق مرد کج17   
  . خواهد بود ، تاج زیرکان  معرفت، اما  است  حماقت  جاهالن نصیب18   
  .ایستند  می  عادالن های  دروازه نزد شوند، و شریران  می  خم  در حضور نیکان بدکاران19   
  . دولتمند بسیارند  شخص ا دوستان دارد، ام  فقیر نیز از او نفرت همسایه20   
   بر فقیران  که سی ک ورزد، اما خوشابحال  می  خود را حقیر شمارد گناه  همسایه هر که21   
  . نماید ترحم

ایند، نم  تدبیر نیکو می  که  کسانی شوند، اما برای  نمی  تدبیر فاسد گمراه آیا صاحبان22   
  . خواهد بود  و راستی رحمت
  .انجامد  می  فقر محض  لبها به م، اما کال  است  منفعت از هر مشقتی23   
  .  است  محض  حماقت  احمقان ماقت، اما ح  است  ایشان  دولت  حکیمان تاج24   
   محض کند فریب  می  تنطق  دروغ  به بخشد، اما هر که  می  جانها را نجات شاهد امین25   
  . است

  . او را ملجأ خواهد بود  فرزندان، و اعتماد قوی استخداوند   در ترس26   
  . نمایند ناب اجت  موت ، تا از دامهای  است  حیات  چشمهخداوند  ترس27   
  .  است  مردم  از کمی  سلطان تگی، و شکس  است  مخلوق  از کثرت  پادشاه جالل28   
  .برد  خود می  نصیب  را به حماقت  خلق ، و کج  است  باشد کثیرالفهم رغضب دی  که کسی29   
  .  استخوانها است ما حسد پوسیدگی، ا  است  بدن  حیات  آرام دل30   
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 کند  ترحم   بر مسکین شمارد، و هر که  خود را حقیر می  کند آفریننده  بر فقیر ظلم هر که31   
  .نماید او را تمجید می

  . بمیرد اعتماد دارد  چون د عادلشود، اما مر  می  زیر افکنده  خود به ز شرارتشریر ا32   
  .گردد  آشکار می  جاهالن شود، اما در اندرون  می  ساکن  مرد فهیم  در دل حکمت33   
  . ، عار است  قوم  برای اما گناهگرداند،   می  را رفیع  قوم عدالت34   
  . فطرتان  او بر پست ، اما غضب است   بر خادم عاقل رضامندی پادشاه35   

  
  

  .آورد  می  هیجان  را به  غیظ لخ ت گرداند، اما سخن  را برمی  خشم  نرم جواب15    

  .نماید  می  تنطق  حماقت  به قان احم بخشد، اما دهان  می  را زینت  علم  حکیمان زبان2   
  .ردنگ  می  و نیکان ، و بر بدان  جاست  در همهخداوند  چشمان3   
  .  است ، شکستگی روح  آن  و کجی  است  حیات ، درخت  مالیم زبان4   
  .باشد  می زیرک دارد   را نگاه  تنبیه شمارد، اما هر که  پدر خود را خوار می  تأدیب احمق5   
  .  است ، کدورت  شریران ما محصول، ا  است  عظیم  گنج  مرد عادل در خانه6   
  .  نیست ، مستحکم  احمقان اما دلسازد،   منتشر می را  معرفت  حکیمان لبهای7   
  .  اوست  پسندیده  راستان ، اما دعای  است مکروهخداوند  نزد   شریران قربانی8   
  .دارد  می  را دوست  عدالت یروان، اما پ  است  مکروهخداوند نزد   شریران راه9   
 کند   نفرت  از تنبیه  و هر که،  است  سخت  نماید تأدیب  را ترک  طریق  هر که برای10   

  .خواهد مرد
  . آدم  بنی  دلهای  زیاده  مرتبه چند ، پس استخداوند  در حضور   و ابدون هاویه11   
  .  نخواهد رفت  ندارد، و نزد حکیمان  را دوست  تنبیه استهزاکننده12   
  .شود ی منکسر م  روح  دل از تلخیدهد، اما   می  را زینت  چهره  شادمان دل13   
  .چرد  را می  حماقت  احمقان دهانطلبد، اما   را می  معرفت  مرد فهیم دل14   
  .  است ضیافت دائمی   دل ، اما خوشی  بد است کشان  مصیبت  روزهای تمامی15   
  .  با اضطراب  عظیم  از گنج  است بهترخداوند   با ترس  اندک اموال16   
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  . باشد  عداوت  با آن  که پرواری از گاو   باشد، بهتر است  محبت  که  در جایی  بقول خوان17   
  .ندگردا  می  را ساکن  خصومت  دیرغضب انگیزد، اما شخص  را برمی مرد تندخو نزاع18   
  .  است  شاهراه  راستان اما طریق،   است  خاربست  مثل  کاهالن راه19   
  .شمارد  را حقیر می مادر خویش  قسازد، اما مرد احم  می  پدر را شادمان پسر حکیم20   
   سلوک  راستی  به هیم، اما مرد ف  است  خوشی العقل  ناقص  در نظر شخص حماقت21   

  .نماید می
  .ماند  برقرار می دهندگان  مشورت شود، اما از کثرت  می ، تدبیرها باطل  مشورت از عدم22   
 شود   گفته  در محلش  که سخنیشود، و   می  حاصل  شادی  انسان از جواب دهانش برای23   

  .  بسیار نیکو است چه
  . دور شود  اسفل ، تا از هاویه  باال است  سوی  به  عاقالن  برای  حیات طریق24   
  .نماید  را استوار می زن ود بیوهسازد، اما حد  می  را منهدم  متکبران خانهخداوند 25   
  .  است  طاهران  برای  پسندیده نا سخنا، ام  است مکروهخداوند  فاسد نزد  تدبیرهای26   
  ها نفرت  از هدیه سازد، اما هر که  خود را مکدر می  سود باشد خانه  حریص  که کسی27   

  . د خواهد زیستدار
   بد را جاری ، چیزهای  شریران کند، اما دهان  تفکر می  دادن  در جواب  مرد عادل دل28   

  .سازد می
  .شنود  را می  عادالن ، اما دعای ور است د  از شریرانخداوند29   
  .نماید و استخوانها را پر مغز میسازد، و خبر نیک  می  را شادمان نور چشمان دل30   
  . خواهد شد  ساکن  حکیمان ر میان را بشنود، د  حیات  تنبیه  که گوشی31   
 بشنود  را  تنبیه هشمارد، اما هر ک  خود را حقیر می  نماید، جان  را ترک  تأدیب هر که32   

  .نماید  می  را تحصیل عقل
  .باشد  می  پیشرو حرمت، و تواضع  است  حکمت  ادیبخداوند  ترس33   
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  .باشد  میخداوند   از جانب  زبان ، اما تنطق  است  انسان  از آن  دل تدبیرهای16    

  .سازد  می ا ثابت روحها رخداوند، اما    است  پاک  در نظر خودش  انسان  راههای همه2   
  . تو استوار شود ، تا فکرهای  کن  تفویضخداوند   خود را به اعمال3   
  . روز بال  را نیز برای و شریران،   است  ساخته  آن  غایت  هر چیز را برایخداوند4   
  .، و او هرگز مبرا نخواهد شد است  مکروهخداوند  مغرور دارد نزد   دل هر که5   
  .شود  می  اجتناب ، از بدیخداوند   ترس شود، و به  می  کفاره گناه،  تی و راس از رحمت6   
  .آورد  می  مصالحه  به نیز با وی را  باشد، دشمنانشخداوند    پسندیده  شخص  راههای چون7   
  .  انصاف  بدون  فراوان ، از دخل  باشد بهتر است  با انصاف  که  اندک اموال8   
  .سازد  را استوار می قدمهایش خداوندکند، اما  تفکر می   در طریقش  انسان دل9   
  .نماید ز نمی تجاو  او در داوری ، و دهان  است  پادشاه  بر لبهای وحی10   
   وی  صنعت  کیسه  سنگهای  و تمامی استخداوند    از آن  راست ترازو و سنگهای11   

  .باشد می
  .ماند  برقرار می  از عدالت یشان ا  کرسی ، زیرا که  است  مکروه  بد نزد پادشاهان عمل12   
  .دارند  می  را دوست ، و راستگویان  است  پادشاهان  راستگو پسندیده لبهای13   
  .نشاند  را فرو می  آن  مرد حکیم اما  است ، رسوالن موت  پادشاهان غضب14   
  .   است  ابر نوبهاری  او مثل ، و رضامندی  است  حیات  پادشاه در نور چهره15   
  .تر  برگزیده  از نقره  فهم حصیل، و ت  بسیار بهتر است  چه  از زر خالص  حکمت تحصیل16   
   خویش جان دارد   خود را نگاه  راه ، و هر که  است  از بدی  نمودن ، اجتناب  راستان طریق17   

  .نماید  می را محافظت
  . بیرو خرا  مغرور پیش ، و دل ست ا رو هالکت تکبر پیش18   
  .  با متکبران  غنیمت  نمودن سیم، از تق  بهتر است  بودن  نزد حلیمان با تواضع19   
 نماید  توکلخداوند    به ، و هر که  خواهد یافت  کند سعادتمندی  تعقل  در کالم هر که20   

  . او خوشابحال
  .افزاید می را   لبها علم شیرینیشود، و   می  خوانده  دارد فهیم  حکیم  دل هر که21   
  .  است ، حماقت  احمقان ما تأدیب، ا  است  حیات  چشمه  صاحبش  برای عقل22   

 مهفصل شانزد/  امثال سلیمان کتاب



958 

  .افزاید  می  را بر لبهایش و علمگرداند،   می  او را عاقل  دهان  مرد حکیم دل23   
 استخوانها   و برای  است  شیرین جان ، برای  است  عسل  شان  مثل  پسندیده سخنان24   

  . شفادهنده
  .باشد  می ، موت  راه  آن  عاقبت، اما  است  راست  در نظر انسان  که  هست راهی25   
  .نماید  می  تحریض  او را بر آن  دهانش کند، زیرا که  کار می  کارگر برایش اشتهای26   
  .  است  آتش سوزنده  مثل  لبهایشاندیشد، و بر  را می  شرارت مرد لئیم27   
  .کند  را از همدیگر جدا می  خالص  دوستان پاشد، و نمام ی م مرد دروغگو نزاع28   
  .کند  می  غیر نیکو هدایت  راه هنماید، و او را ب  خود را اغوا می  همسایه مرد ظالم29   
 را   و بدیخاید  را می  نماید، و لبهایش  را اختراع زند تا دروغ  می  خود را بر هم چشمان30   

  .رساند  می  انجام به
  . شود  یافت  عدالت  در راه  که ، هنگامی  است  جمال  تاج فیدموییس31   
 از  باشد  خود مالک  بر روح ، و هر که  باشد از جبار بهتر است  دیرغضب  که کسی32   

  .  است  شهر افضل تسخیرکننده
  .  استخداوند از    آن  حکم  تمامی شود، لیکن  می  انداخته  در دامن قرعه33   

  
  

  .  پر از ضیافت با مخاصمت خانه  از ، بهتر است  خشک با سالمتی هلقم17    

 خواهد   تقسیم  با برادران را  خواهد بود، و میراث  مسلط فطرت  بر پسر پست  عاقل بنده2   
  .نمود

  .  دلها است کننده امتحانخداوند ، اما   طال است  جهت  به  و کوره  نقره  برای بوته3   
  .دهد  می انگیز گوش  فتنه  زبان  به کند، و مرد کاذب  دروغگو اصغا می  لبهای شریر به4   
   از بال خوش کند، و هر که  می  را مذمت  خویش  فقیر را استهزا کند آفریننده هر که5   

  .سزا نخواهد ماند شود بی می
  . ایشانند ، پدران  فرزندان جالل پسرانند، و  ، پسران  پیران تاج6   
  . دروغگو نجبا را  لبهای  زیاده شاید، و چند مرتبه  را نمی آمیز احمق کبر کالم7   
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  .شود  نماید برخوردار می جا توجه هر ک  که  گرانبها است  سنگ  آن  در نظر اهل هدیه8   
  ن را تکرار کند دوستا  امری باشد، اما هر که  می  محبت  را مستور کند طالب  گناهی هر که9   
  .سازد دا می ج  را از هم خالص

  .  مرد جاهل  به کند، بیشتر از صد تازیانه  اثر می  مرد فهیم  به  مالمت یک10   
  .شود  می  نزد او فرستاده ستمکیشلهذا قاصد .   و بس  است  فتنه مرد شریر طالب11   
 در   از مرد احمق  برخورد، بهتر است  انسان  شود به  کشته هایش  بچه  که اگر خرسی12   
  . خود حماقت
  . او دور نخواهد شد  بال از خانهکند  می  بدی  نیکویی  عوض  به  که کسی13   
   به  از آنکه  قبل  کن  را ترک  مخاصمه ، پس  است  آب  کردن  رخنه  مثل  نزاع ابتدای14   
  . برسد مجادله
خداوند  زد ن  سازد، هر دو ایشان  را ملزم  عادل  شمارد و هر که  شریر را عادل هر که15   

  .مکروهنـد
  . ندارد  فهم  هیچ  آنکه ؟ و حال باشد  احمق  دست  چرا به  حکمت  خریدن  جهت  به قیمت16   
  .  است  مولود شده  تنگی  جهت بهنماید، و برادر   می  محبت  اوقات  در همه  خالص دوست17   
  .شود  می  خود ضامن  حضور همسایهدهد و در  می  دست العقل مرد ناقص18   
را بلند  در خود  دارد، و هر که  می  را دوست  دارد منازعه  را دوست  معصیت هر که19   

  .طلبد  را می سازد خرابی
گو دارد در بال  دروغ  زبان و هر که.   را نخواهد یافت  دارد نیکویی  کج  دل  که کسی20   

  .گرفتار خواهد شد
   شادی کند، و پدر فرزند ابله  پیدا می غم   خویشتن  آورد برای  فرزند احمق هر که21   

  .نخواهد دید
  .کند  می  استخوانها را خشک کسته ش بخشد، اما روح  نیکو می  شفای  شادمان دل22   
  . سازد  را منحرف  انصاف  راههایگیرد، تا  می  را از بغل مرد شریر رشوه23   
  .باشد  می ین زم  در اقصای  احمق ، اما چشمان  است  در مد نظر مرد فهیم حکمت24   
  .  است  تلخی  مادر خویش  جهت به، و   است  حزن  پدر خویش  برای پسر احمق25   
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   راستی  سبب  نجبا به ه ب  زدن  ضرب ، و نه  نیست  خوب  نمودن  را نیز سرزنش عادالن26   
  . ایشان

  پیشه د فطانت دارد مر یم حل  روح دارد، و هر که  خود را باز می  سخنان  معرفت صاحب27   
  . است

 خود را   لبهای شمارند، و هر که  می  باشد او را حکیم  خاموش  نیز چون مرد احمق28   
  .  است بندد فهیم می
  
  

   مجادله  صحیح  هر حکمت باشد، و به  می ، هوس خود را طالب مرد معتزل18    

  .کند می
  .خود را ظاهر سازد   عقل کهشود، مگر تا آن  مسرور نمی  از فطانت احمق2   
  .رسد  می ، خجالت ید، و با اهانتآ  می  هم آید، حقارت  شریر می  که هنگامی3   
  .  است ، نهر جاری  حکمت  و چشمه،  است  عمیق  آب  انسان  دهان سخنان4   
  .  نیکو نیست  داوری عادالن اختن س  منحرف  برای  شریران طرفداری5   
  .زند  ضربها صدا می  برای  دهانششود، و  می  داخل  منازعه  به  احمق لبهای6   
  .  است  دام  خودش  جان  برای یش، و لبها  است  وی  هالکت  احمق دهان7   
  .رود  فرو می  شکم  عمق ، و به ت اس  شیرین های  لقمه  مثل  نمام سخنان8   
  . ست ا کننده کند، برادر هالک  می  در کار خود اهمال او نیز که9   
  .باشد  می دود و ایمن  می  در آن  مرد عادل  که  است  حصین  برجخداوند  اسم10   
  .  حصار بلند است  مثل ر تصور وی، و د  او است  دولتمند شهر محکم  شخص توانگری11   
  .  است  عزت  مقدمه ردد، و تواضعگ  متکبر می  انسان ، دل  از شکستگی پیش12   
  .باشد  و عار می  حماقت  وی برای دهد   جواب  از شنیدنش ا قبل ر  سخنی هر که13   
   آن  متحمل  که  را کیست  شکسته شود، اما روح  می  او را متحمل  بیماری  انسان روح14   
  .بشود

  .طلبد  را می  معرفت  حکیمان گوشکند، و   می  را تحصیل  معرفت  مرد فهیم دل15   
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  .رساند  می  حضور بزرگان و را بهکند و ا  پیدا می سعت و ، از برایش  شخص هدیه16   
  .آزماید آید و او را می  می نماید، اما حریفش  می  آید صادق  خود اول  در دعوی هر که17   
  .کند  جدا می  را از هم زورآوراننماید و   می  نزاعها را ساکت قرعه18   
  .  قصر است بندهای  پشت ا او مثل ب ت، و منازع  سختتر است  از شهر قوی برادر رنجیده19   
  .گردد ، سیر می  لبهایش از محصولشود و   پر می  دهانش  از میوه  آدمی دل20   
 را  اش دارند میوه  می  را دوست  آن  که ، و آنانی  است  زبان  در قدرت  و حیات موت21   

  .خواهند خورد
  .  است  کرده  را تحصیلخداوند   رضامندی، و  است  یابد چیز نیکو یافته ای  زوجه هر که22   
  .دهد  می  جواب  سختی دولتمند به  کند، اما شخص  می  تکلم  تضرع مرد فقیر به23   
 از برادر   که  هست کند، اما دوستی  می  را هالک  بسیار دارد خویشتن  دوستان  که کسی24   
  .باشد تر می چسبنده

  
  

 باشد بهتر   احمق  که  از دروغگویی،  است لک خود سا  در کاملیت  که فقیری19    

  . است
  .کند  می شتابد گناه  می  خویش ی پایها  به  و هر که  ندارد نیکو نیست  معرفت  نیز که دلی2   
  .شود  می خشمناکخداوند  از  سازد، و دلش  می  او را کج ، راه  انسان حماقت3   
  .شود  خود جدا می فقیر از دوستان کند، اما  بسیار پیدا می  دوستان توانگری4   
  .  نخواهد یافت  کند رهایی  تنطق  دروغ  به  که سزا نخواهد ماند، و کسی شاهد دروغگو بی5   
  .  است کننده  بذل  دوست  کس همهنمایند، و   می  تذلل  امیران  پیش بسیاری6   
شوند،   از او دور می  دوستانش' ی اول  طریق  دارند، و به  مرد فقیر از او نفرت  برادران جمیع7   
  .کند و نیستند  می ، تعاقب سخنان   را به ایشان

 دارد،   را نگاه  فطانت و هر که.  دارد  خود را دوست  کند جان  را تحصیل  حکمت هر که8   
  .  خواهد یافت سعادتمندی

  . خواهد گردید ک نماید هال طق تن  کذب  به سزا نخواهد ماند، و هر که شاهد دروغگو بی9   
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  .کند  می  بر نجبا حکمرانی  که ی غالم  رسد به شاید، تا چه  را نمی  احمق  و عشرت عیش10   
  .  او است  از تقصیر جالل  گذشتندارد، و  می  او را نگاه  خشم  انسان عقل11   
  .  است بر گیاه   شبنم  او مثل ، و رضامندی  شیر است  غرش  مثل  پادشاه خشم12   
   در چکیدن  دائم  که  است  آبی  مثل  زن ، و نزاعهای  است  پدرش  الم  باعث پسر جاهل13   
  .باشد

  . استخداوند     از جانب  عاقله ، اما زوجه  است  اجدادی  ارث  و دولت خانه14   
  . خواهد ماند کار، گرسنه  اهمال آورد، و شخص  می  سنگین  خواب کاهلی15   
 خود را  ق طری نماید، اما هر که  می  را محافظت  خویش  دارد جان ا نگاه ر  حکم هر که16   
  . گیرد، خواهد مرد سبک

 او رد خواهد   او را به دهد، و احسان  می  قرضخداوند   نماید به  بر فقیر ترحم هر که17   
  .نمود

  .دار او وام  کشتن د را به، اما خو  امید هست  نما زیرا که پسر خود را تأدیب18   
 را باید مکرر   آن هی د  خواهد شد، زیرا اگر او را خالصی  عقوبت  تندخو متحمل شخص19   

  . بجا آوری
  .  بشوی  خود حکیم ، تا در عاقبت نما  را قبول پند را بشنو و تأدیب20   
  . استخداوند    ماند مشورت  ثابت ، اما آنچه  است  انسان  بسیار در دل فکرهای21   
  . ، و فقیر از دروغگو بهتر است ت او اس  احسان  انسان زینت22   
   بهماند، و  می  ساکن  را دارد در سیری  آن ، و هر که  است  حیات  به مؤدیخداوند   ترس23   

  . بال گرفتار نخواهد شد هیچ
  .آورد  خود برنمی  دهان  به ا هم ر کند، و آن  می  پنهان  خود را در بغلش  دست مرد کاهل24   
  ما و معرفت ن  را تنبیه  فهیم  شوند، و شخص  زیرک  تا جاهالن  کن  را تأدیب استهزاکننده25   
  . خواهد نمود را درک
   و خجالت  رسوایی  که  است  را براند، پسری  کند و مادرش  بر پدر خود ستم هر که26   

  .آورد می
  .سازد  می  گمراه  معرفت ز کالما تو را   نما که  را ترک  تعلیمی  شنیدن  پسر من ای27   
  .بلعد  را می  گناه  شریران دهانکند، و   را استهزا می  انصاف شاهد لئیم28   
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  .  احمقان  پشت ها برای ، و تازیانه  مهیا است  استهزاکنندگان  جهت  به قصاص29   
  
  

 شود  فته فری  آن ه ب آورد، و هر که  می  عربده کند و مسکرات  استهزا می شراب20    

  .  نیست حکیم
 خود   جان آورد، به   هیجان  او را به خشم  ، و هر که  شیر است  غرش  مثل  پادشاه هیبت2   
  .ورزد خطا می
  .کند  می  مجادله ما هر مرد احمق، ا  است  عزت  انسان  برای  دور شدن از نزاع3   
کند و   می  حصاد گدایی کند، لهذا در موسم  شیار نمی  زمستان  سبب  به مرد کاهل4   

  .یابد نمی
  .کشد  را می  آن ، اما مرد فهیم  است  عمیق  آب  انسان  در دل مشورت5   
 پیدا   که  را کیست رد امینکنند، اما م  می  را اعالم  خویش  احسان  هر یک بسا کسانند که6   

  .کند
  . خواهند شد  او خجسته بعد از نش نماید، پسرا  خود سلوک  کاملیت  به  که مرد عادل7   
  .سازد  می  خود پراکنده از چشمان را   بدی  نشیند، تمامی  داوری  بر کرسی  که پادشاهی8   
  »؟  شدم  پاک  خویش ، و از گناه  خود را طاهر ساختم دل«:  تواند گوید  که کیست9   
  .  است مکروهخداوند ، هر دو آنها نزد    مختلف های  و پیمانه  مختلف سنگهای10   
  .  یا نه  است  و راست  پاک مالش آیا اع شود، که  می  شناخته  نیز از افعالش طفل11   
  .  است  هر دو آنها را آفریدهخداوند  بینا،    شنوا و چشم گوش12   
  .  سیر گردی تا از نان   خود را باز کن چشمان.   مدار مبادا فقیر شوی  را دوست خواب13   
  .کند  فخر می  آنگاه  رفت ما چون، ا ، بد است د بد استگوی  می مشتری14   
  .  جواهر گرانبها است  معرفت های و لعلها بسیار، اما لب طال هست15   
   ضامن  بگیر که  رهن ، و او را به  است  ضامن  غریب  جهت  به  را بگیر که  آنکس جامه16   
  .  است بیگانگان
  .ها پر خواهد شد ریزه  از سنگ ، اما بعد دهانش است لذیذ   انسان  برای  فریب نان17   
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  . نما  تدبیر جنگ شود، و با حسن  می  محکم  مشورت فکرها به18   
 خود را   لبهای  که نماید؛ لهذا با کسی  می  کند، اسرار را فاش  گردش  نمامی  به  که کسی19   

  . منما گشاید معاشرت می
  . خواهد شد  خاموش  غلیظ در ظلمت   کند چراغش  پدر و مادر خود را لعنت هر که20   
  . نخواهد شد  مبارک شود، عاقبتش  می  حاصل  تعجیل  اوال به  که اموالی21   
  . خواهد داد  نما و تو را نجات ل توکخداوند بر   کشید، بلکه  خواهم  انتقام  از بدی مگو که22   
  .  نیکو نیست  متقلب ازوهای و تر،  است مکروهخداوند  نزد   مختلف سنگهای23   
   بفهمد؟  خود را چگونه  مرد راه ، پس  استخداوند از   انسان قدمهای24   
کند، در   استفسار می گوید، و بعد از نذر کردن  می  مقدس  تعجیل  را به  چیزی  که شخصی25   

  .افتد  می دام
  .گرداند  می ایشان را بر   و چومسازد  می  را پراکنده  شریران  حکیم پادشاه26   
  .نماید  می  را تفتیش  دل  عمقهای  تمامی  که استخداوند   ، چراغ روح انسان27   
  . پایدار خواهد ماند  رحمت  او به کند، و کرسی  می  را محافظت  پادشاه  و راستی رحمت28   
  . سفید  موی  پیران ، و عزت  است  ایشان  قوت  جوانان جالل29   
  .رود  فرو می  دل  عمق ها به کند و تازیانه  طاهر می  از بدی ت سخ ضربهای30   

  
  

   هر سو که  را به ؛ آن است خداوند   در دست  آب  نهرهای  مثل  پادشاه دل21    

  .گرداند بخواهد برمی
  .آزماید دلها را میخداوند ، اما   است  راست  در نظر خودش  انسان هر راه2   
  . تر است ها پسندیده از قربانیخداوند ، نزد    آوردن را بجا  و انصاف عدالت3   
  .  است ، گناه کبر و چراغ شریران مت چشمان بلند و دل4   
   احتیاج  باشد برای  عجول انجامد، اما هر که  می  فراخی  تماما به  مرد زرنگ فکرهای5   
  .کند  می تعجیل
  .  موت  جویندگان  برای وا شده ه بر  است  دروغگو، بخاری  زبان  گنجها به تحصیل6   
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  .نمایند  ابا می  انصاف جا آوردن از ب اندازد، زیرا که  می  هالکت  را به  ایشان  شریران ظلم7   
  .  است  مرد طاهر، مستقیم ، اما اعمال  است باشد بسیار کج)  گناه( زیر بار   که  مردی طریق8   
  گر در خانه  ستیزه  با زن  بودن ، از ساکن  بهتر است  شدن  ساکن بام  پشت در زاویه9   
  . مشترک
  .کند  نمی  خود ترحم ، و بر همسایه  است  شرارت  شریر مشتاق جان10   
   تربیت  مرد حکیم آموزند؛ و چون  می  حکمت  یابد، جاهالن  سیاست  استهزاکننده چون11   

  . نماید  می  را تحصیل یابد، معرفت
  .شوند  می  واژگون  تباهی  اشرار به  چگونه کند که  می  شریر تأمل  در خانه مرد عادل12   
 نخواهد  بندد، او نیز فریاد خواهد کرد و مستجاب  خود را از فریاد فقیر می  گوش هر که13   

  .شد
  . را  سخت ، غضب  در بغل ای نشاند، و رشوه  را فرو می  در خفا خشم ای هدیه14   
  .باشد  می  بدکاران  پریشانی اعث، اما ب  است الن عاد  خرمی  کردن انصاف15   
  .  خواهد گشت  ساکن  مردگان ماعت شود، در ج  گمراه  تعقل  از طریق هر که16   
 دارد   را دوست  و روغن  شراب  خواهد شد، و هر که  دارد محتاج  را دوست  عیش هر که17   

  .دولتمند نخواهد گردید
  .  راستان  عوض  به و خیانتکارانشوند   می  عادالن  فدیه شریران18   
  . گر و جنگجوی  ستیزه  با زن ودن از ب  بهتر است  بودن  بایر ساکن در زمین19   
  .کند  می  آنها را تلف ، اما مرد احمق  است  و روغن  مرغوب  خزانه  حکیمان در منزل20   
  .  خواهد یافت  جالل و  و عدالت  کند، حیات  را متابعت  و رحمت  عدالت هر که21   
  .اندازد  زیر می  را به اد ایشان اعتم  برخواهد آمد، و قلعه  شهر جباران  به مرد حکیم22   
  .نماید  می  را از تنگیها محافظت خود  دارد، جان  را نگاه  خویش  و زبان  دهان هر که23   
  .کند  می  تکبر عمل نی افزو و بهشود،   می  استهزاکننده  به مرد متکبر و مغرور مسمی24   
  .نماید  ابا می  از کار کردن ایش دسته کشد، زیرا که  او را می  مرد کاهل شهوت25   
  کند و امساک  می  بذل باشند، اما مرد عادل  می  حریص  شدت  به  اوقات  همه هستند که26   

  .نماید نمی
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 آنها   بدی  عوض  به  که  هنگامی  زیاده  چند مرتبه ، پس  است  مکروه  شریران های قربانی27   
  .گذرانند را می

  . خواهد کرد  تکلم  راستی اید به نم  استماع  که شود، اما کسی  می شاهد دروغگو هالک28   
  .کند  می  را مستحکم  خویش یق، طر سازد، و مرد راست حیا می  خود را بی مرد شریر روی29   
  . کار آید بهخداوند  ضد   به  که شورتی م  و نه  فطانتی  و نه  نیست حکمتی30   
  .  استخداوند   از جانب ، اما نصرت  مهیا است  روز جنگ  برای اسب31   

  
  

  . و طال بهتر  از نقره ، و فیض ت اس  افضل  دولتمندی  از کثرت نامی نیک22    

  . ت اسخداوند     هر دو ایشان کنند، آفریننده  می  مالقات دولتمند و فقیر با هم2   
  رند و در عقوبتگذ  می سازد و جاهالن  می  را مخفی بیند و خویشتن ، بال را می مرد زیرک3   

  .شوند گرفتار می
  .  است  و حیات  و جالل ، دولت ی و خداترس  تواضع جزای4   
  .شود  دارد از آنها دور می  نگاه خود را  جان ، اما هر که  است  کجروان خارها و دامها در راه5   
 نخواهد   انحراف ود از آن ش  پیر هم  نما، و چون  باید برود تربیت  که  را در راهی طفل6   
  .ورزید

  .باشد کار می  طلب  غالم و مدیون دارد،  توانگر بر فقیر تسلط7   
  . خواهد شد  زایل  غضبش ، و عصای بکارد بال خواهد دروید  ظلم هر که8   
  .دهد  فقرا می  خود به  از نان ه خواهد بود، زیرا ک ارک نظر او باز باشد، مب  که شخصی9   
 خواهد   ساکت  و خجالت له خواهد شد، و مجاد  رفع  را دور نما و نزاع استهزاکننده10   
  .گردید

  .باشد  او می  دوست دارد، پادشاه   ظریف  دارد و لبهای  را دوست  دل  طهارت هر که11   
  .سازد  می  را باطل  خیانتکاران دارد و سخنان  می اه را نگ معرفتخداوند   چشمان12   
  . شوم  می ها کشته ، و در کوچه ت اس گوید شیر بیرون  می مرد کاهل13   
  . خواهد افتاد باشد، در آن خداوند   مغضوب ، و هر که  است  عمیق اه چ  بیگانه  زنان دهان14   
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  . را از او دور خواهد کرد  آن  تأدیب ، اما چوب  است  شده  بسته  طفل  در دل حماقت15   
   محتاج  ببخشد البته  دولتمندان  به  نماید، و هر که  ظلم  خویش  فایده  بر فقیر برای هر که16   

  .خواهد شد
  ،  گردان  مایل  من  تعلیم  خود را به  حکما را بشنو، و دل ، کالم  خود را فرا داشته گوش17   
   ماند؛  جمیعا ثابت ، و بر لبهایت  داری  خود نگاه  آنها را در دل  که  است زیرا پسندیده18   
  .  دادم امروز تو را تعلیم. باشد خداوندتا اعتماد تو بر 19   
  ؛  معرفت مشورت بر  ؟ شامل  تو ننوشتم  را برای آیا امور شریف20   
   خود پس د فرستندگانا نز ر  راستی ، و تو کالم  نمایم  را اعالم  راستی  کالم تا قانون21   
  ؟ ببری

  ، مرسان   را در دربار، ستم سکین منما، و م  تاراج  است  ذلیل  که  جهت  از آنفقیر را22   
   تاراج  را به  ایشان کنندگان  تاراج  خواهد نمود، و جان  را فیصل  ایشان دعویخداوند زیرا 23   
  .ادخواهد د
  ،  مباش  همراه خلق  کج خصو با ش،   مکن با مرد تندخو معاشرت24   
  .  گرفتار سازی  خود را در دام ن و جا  شوی  او را آموخته مبادا راههای25   
  .شوند  می  قرضها ضامن  برای  که  از آنانی  و نه دهند مباش  می  دست  که  آنانی از جمله26   
  .ارد برد چرا بستر تو را از زیرت   پس  ادا نمایی  که  نداری اگر چیزی27   
  . مساز اند منتقل  قرار داده  پدرانت  را که حد قدیمی28   
 خواهد  ؟ او در حضور پادشاهان بینی  ماهر باشد می  خویش  در شغل  را که آیا مردی29   

  . نخواهد ایستاد فطرتان  پست ایستاد، پیش
  
  

  . نما ل تأم  تو است  روی  پیش ه، در آنچ  نشینی  غذا خوردن  به  با حاکم چون23    

  . خود بگذار ، کارد بر گلوی  هستی و اگر مرد اکول2   
  .  است  فریبنده  غذای ، زیرا که  مباش  او حریص  لطیف  خوراکهای به3   
  .  خود باز ایست  و از عقل رسان م  خود را زحمت  دولتمند شدن برای4   
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   برای  البته  دولت زیرا کهباشد؟   می  نیست  که  دوخت  خواهی  خود را بر آن آیا چشمان5   
  .پرد  می  در آسمان  عقاب  و مثلسازد، خود بالها می

  .  مباش  او حریص  لطیف خوراکهای   جهت نظر را مخور، و به  مرد تنگ نان6   
،   و بنوشبخور: گوید تو را می.   است کند خود او همچنان  خود فکر می  در دل زیرا چنانکه7   
  . ت با تو نیس اما دلش
  . داد  خود را بر باد خواهی  شیرین  کرد، و سخنان  خواهی  قی ای  خورده  را که ای لقمه8   
  . را خوار خواهد شمرد  کالمت کمت مگو، زیرا ح  سخن  احمق  گوش به9   
   مشو،  داخل  یتیمان  مزرعه و به مساز،   را منتقل حد قدیم10   
  . خواهد کرد  مقاومت  ایشان دعویو با تو در ،   زورآور است  ایشان  ولی زیرا که11   
  .  معرفت  کالم  خود را به و گوش،   گردان  مایل  ادب  خود را به دل12   
   نخواهد مرد؛  بزنی  اگر او را با چوب  را باز مدار که  خود تأدیب از طفل13   
  . داد  خواهی  نجات  را از هاویه او ، و جان  بزن  او را با چوب پس14   
   خواهد شد؛  شادمان من)   دل بلی (  من  باشد، دل  تو حکیم  اگر دل  پسر من ای15   
  .ود ش  متکلم  راستی  تو به  لبهای  که  وجد خواهد نمود، هنگامی هایم و گرده16   
  ،  روز غیور باش تمامیخداوند    ترس  جهت  غیور نباشد، اما به  گناهکاران  جهت  تو به دل17   
  . نخواهد شد ، و امید تو منقطع  هست  آخرت  البته ا کهزیر18   
  .  گردان  مستقیم خود را در طریق  ، و دل  باش  بشنو و حکیم  پسرم  تو ای پس19   
  .کنند  می  خود را تلف  بدنهای ه ک ، و از آنانی  مباش  میگساران از زمره20   
  . خواهد شد ها ملبس  خرقه  به ابو خ شود و صاحب ، فقیر می  میگسار و مسرف زیرا که21   
  . پیر شود خوار مشمار خود را چون گیر، و مادر   تو را تولید نمود گوش  را که پدر خویش22   
  . را  و فهم  و ادب ، و حکمت روش را مف  را بخر و آن راستی23   
  . خواهد گشت از او مسرور  شود، و والد پسر حکیم  می  شادمان  غایت  به پدر فرزند عادل24   
  . تو مسرور خواهد گردید  و والده خواهند شد،  شادمان  و مادرت پدرت25   
   شاد باشد؛  من  راههای  تو به ، و چشمان  بده  من  خود را به  دل  پسرم ای26   
  .  تنگ  چاه  بیگانه ، و زن  است  عمیق ای  حفره  زانیه  زن چونکه27   
  .افزاید  می  مردم  را در میان نباشد، و خیانتکارا  می ن در کمی  راهزن او نیز مثل28   

 یست و سومفصل ب/  امثال سلیمان کتاب
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 و   از آن کیست ، و زاری  کدام ، و نزاعها از آن  که  از آن  و شقاوت  از آن کیست وای29   
  ؟  از آن کدام  چشمان ، و سرخی  از آن که سبب  بی های جراحت
  .شوند  می  داخل  ممزوج  شراب دن چشی نمایند، و برای  می  مدام  شرب  که  را است آنانی30   
 ظاهر   خود را در جام  حبابهای  که ، حینی  است فام  سرخ  که  وقتی  مکن  نگاه  شراب به31   

  رود؛  فرو می  مالیمت سازد، و به می
  . خواهد زد  نیش د، و مانند افعی مار خواهد گزی اما در آخر مثل32   
   خواهد نمود،  تنطق  کج  چیزهای  تو به د دید، و دل را خواه  غریب  تو چیزهای چشمان33   
   کشتی  بر سر دکل  که  شد، یا مانند کسی خوابد خواهی  دریا می  در میان  که  کسی و مثل34   

  خسبد؛ می
.   نفهمیدم ، مرا زجر نمودند لیکن  نکردم  درد را احساس مرا زدند لیکن:   گفت و خواهی35   

  . طلبم  را می  و بار دیگر آن کنم  می  معاودت شد؟ همچنین   بیدار خواهم  کی پس
  
  

  ،  نمایی  معاشرت ایشان  شریر حسد مبر، و آرزو مدار تا با بر مردان24    

  .نماید  می  تکلم  مشقت درباره   ایشان کند و لبهای  تفکر می  در ظلم  ایشان  دل زیرا که2   
  گردد،  استوار می تود، و با فطانش  بنا می  حکمت  به خانه3   
  .  گرانبها و نفایس  اموال  گونهشود، از هر  اطاقها پر می  معرفت و به4   
  کند،  می  ترقی توانایی در   معرفت ماند، و صاحب  می  در قدرت مرد حکیم5   
  .  است  نصرت دهندگان مشورت  ، و از کثرت  بکنی تدبیر باید جنگ  با حسن زیرا که6   
  .کند  خود را در دربار باز نمی ن، دها  بلند است  زیاده  احمق  برای حکمت7   
  .گویند انگیز می کند، او را فتنه  تفکر می  بدی  برای هر که8   
  .  است  مکروه  نزد آدمیان کننده، و استهزا  است  گناه فکر احمقان9   
  .شود  می  تو تنگ ، قوت  نمایی ی سست اگر در روز تنگی10   
 مهیااند   قتل رای ب  که  آنانی ، و از رهانیدن  کن  شوند خالص  برده  موت  برای را که  آنانی11   
  . منما کوتاهی
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داند؟ و   تو نمی  جان فهمد؟ و حافظ  دلها نمی ، آیا آزماینده  را ندانستیم  این  که اگر گویی12   
   نخواهد داد؟  مکافات  اعمالش سب برح  هر کس به

   شیرین  کامت  به ا چونکه ر  عسل ، و شان  است  خوب  را بخور زیرا که ل عس  پسر من ای13   
  . است

ود، و  خواهد ب  اجرت  آنگاه  را بیابی  خود بیاموز، اگر آن  جان  را برای  حکمت همچنین14   
  . نخواهد شد امید تو منقطع

  ،  مکن را خراب او  ، و آرامگاه  مباش  در کمین  مرد عادل  منزل  شریر، برای ای15   
 در بال خواهند  ما شریران، ا  بیفتد خواهد برخاست  مرتبه  هفت  اگر چه زیرا مرد عادل16   
  .افتاد

   وجد ننماید،  بلغزد دلت ، و چون  مکن  بیفتد شادی  دشمنت چون17   
  . خود را از او برگرداند ، و غضب ناپسند آید  را ببیند و در نظرش این خداوند مبادا18   
   حسد مبر،  مساز، و بر شریران ده رنجی  بدکاران  سبب  را به خویشتن19   
  . خواهد گردید  خاموش  شریران اغ اجر نخواهد بود، و چر  بدکاران  جهت  به زیرا که20   
   منما، معاشرت  ، و با مفسدان  بترس و پادشاهخداوند  از   پسر من ای21   
   که  را کیست  ایشان های سال ، و عاقبت  خواهد برخاست  ناگهان  ایشان  مصیبت زیرا که22   
  بداند؟

  . ت نیکو نیس  در داوری  طرفداری  است حکیمان)  سخنان(اینها نیز از 23   
 از او  طوایف خواهند کرد و  ها او را لعنت ، امت  هستی  شریر بگوید تو عادل  به  که کسی24   
  . خواهند نمود نفرت

 خواهد   ایشان  نیکو به  خواهد بود، و برکت  نمایند شادمانی  او را توبیخ  که ی آنان اما برای25   
  .رسید

  .بوسد ا را می گوید، لبه  جواب  راست  کالم  به آنکه26   
   خویش  خانه  مهیا ساز، و بعد از آن  را در ملک ، و آن  کن  آراسته کار خود را در خارج27   
  .را بنا نما
  ؛  مده  خود فریب ، و با لبهای  مده  شهادت جهت ود بی خ بر همسایه28   
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 نمود، و مرد را بر   خواهم  عمل  نیز با وی  کرد من  عمل  من  او به  که  طوری و مگو به29   
  . داد  خواهم  پاداش  اعمالش حسب

  .  گذشتم العقل  ناقص  شخص کستان، و از تا  مرد کاهل از مزرعه30   
پوشانید، و دیوار   را می  آن  تمامی روی رویید، و خس  خارها می  آن ی بر تمام و اینک31   
  . بود  شده  خراب سنگیش
  .  آموختم  و ادب  کردم  مالحظه،  متفکر شدم  نگریسته  من پس32   
  .  خواب  جهت  دستها به  نهادن مه  بر ، و اندکی  خواب  و اندکی  خفت اندکی33   
  .  بر تو خواهد آمد، و نیازمندی تو مانند مرد مسلح  راهزن  فقر تو مثل پس34   

  
  

   یهودا آنها را نقل  حزقیا، پادشاه  مردان  که  است  سلیمان اینها نیز از امثال25    

  .نمودند
  .  است  پادشاهان  امر جالل مودن ن ، و تفحص  خدا است  امر جالل  داشتن مخفی2   
  . نمود  نتوان  را تفتیش ادشاهان پ ، و دل ر عمقش را د  و زمین اش  را در بلندی آسمان3   
  . آید  زرگر بیرون  برای تا ظرفی،   دور کن د را از نقرهدر4   
  . پایدار بماند  او در عدالت رسی، تا ک  دور کن  را از حضور پادشاه شریران5   
  ،  مایست  بزرگان فراز، و در جای را برمی  خویشتن در حضور پادشاه6   
   چشمانت  که  حضور سروری  به  اینجا باال بیا، از آنکه  شود که  تو را گفته  بهتر استزیرا7   

  .رند ب  تو را پایین  است او را دیده
 سازد،   تو را خجل ات  همسایه  چون  مرو، مبادا در آخرش  بیرون  تعجیل  به  نزاع برای8   
  . باید کرد  چه  که ندانی

   مساز؛  را فاش ، اما راز دیگری  بکن ات  خود را با همسایه دعوی9   
  . نشود  تو رفع  کند، و بدنامی ت بشنود تو را مالم مبادا هر که10   
  .  است  نقره  طال در مرصعکاری ی سیبها  شود، مثل  گفته  در محلش  که سخنی11   
  .  است  طال و زیور زر خالص ه حلق  شنوا، مثل  گوش  برای حکیم  مؤدب12   
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  باشد، زیرا که  حصاد می  در موسم  یخ  خنکی  خود، چون  فرستندگان  برای  امین رسول13   
  .کند  می  خود را تازه  آقایان نجا

  .  است باران  ابرها و باد بی ثلکند، م  خود فخر می  فریبنده  از بخششهای  که کسی14   
  .شکند  را می ، استخوان  مالیم ن آورد، و زبا  خود توان  رأی با تحمل داور را به15   
  .  کنی ، قی  پر شده مبادا از آن بخور،   بقدر کفایت  یافتی اگر عسل16   
  ، از تو نفرت تو سیر شده باز دار، مبادا از  ات  همسایه  خانه  به  خود را از زیاد رفتن پای17   
  .نماید

 تیر تیز  و شمشیر و ن تبرزی  دهد، مثل  دروغ  خود شهادت  همسایه  درباره  که کسی18   
  . است

  .باشد  می  مرتعش  و پای زده  کرم  دندان ، مثل اعتماد بر خیانتکار در روز تنگی19   
   بر شوره  سرکه  سرما و ریختن  در وقت  جامه  کندن ، مثل  دلتنگ  سرودها برای سراییدن20   
  . است

  ،  بنوشان  باشد او را آب  تشنهر، و اگ  بخوران  باشد او را نان  تو گرسنه اگر دشمن21   
  . خواهد داد تو را پاداشخداوند ، و   انباشت  خواهی زیرا اخگرها بر سرش22   
  .سازد  می  را خشمناک یبتگو چهره غ  زبان آورد، همچنان  می  باران  باد شمال چنانکه23   
  .  مشترک ر خانه جنگجو د  با زن  از بودن  بهتر است بام  پشت  در گوشه  بودن ساکن24   
  .  است  تشنه  جان  سرد برای  آب  دور، مثل  از والیت خبر خوش25   
  .  فاسد است آلود و منبع  گل شمه چ  شود، مثل  شریر خم  پیش  که مرد عادل26   
  .  نیست  جالل خود  جالل  طلبیدن ، همچنان  نیست  خوب  خوردن زیاد عسل27   
  . حصار است  و بی  شهر منهدم  ندارد، مثل  خود تسلط  بر روح  که کسی28   

  
  
  
  
  

 فصل بیست و پنجم/  امثال سلیمان کتاب



973 

   احمق  برای رمت ح  در حصاد، همچنین  و باران  در تابستان  برف چنانکه26    

  .  نیست شایسته
  .  در پریدن  و پرستوک  در طیران  گنجشک آید، چنانکه  نمی سبب ، بی لعنت2   
  .  است  احمقان  پشت  از برای بو، و چ  االغ  برای  و لگام  اسب  جهت  به شالق3   
  . ، مبادا تو نیز مانند او بشوی  مده  جواب  حماقتش  را موافق احمق4   
  . بشمارد  را حکیم  مبادا خویشتن،  بده  جواب  حماقتش  را موافق احمق5   
  .نوشد برد و ضرر خود را می را می خود   بفرستد، پایهای  احمق  دست  به  پیغامی هر که6   
  .  است  برآید همچنان  احمق دهان از   که ، و مثلی  است تمکین  بی  شخص لنگ ساقهای7   
  .  سنگها است  جواهر در توده یسه ک  کند، مثل  را حرمت  احمق هر که8   
  . باشد  رفته  مست  شخص  در دست  که  است  خاری  برآید، مثل  احمق  از دهان  که مثلی9   
  گیرد و خطاکاران مزد   را به  احمق  هر که  است کند، همچنان  می جروح را م تیرانداز همه10   

  .را اجیر نماید
  .کند  خود را تکرار می  حماقت مق اح گردد، همچنان  خود برمی  قی  به  سگ چنانکه11   
 از امید بر او  احمق بر  ؟ امید داشتن  است  در نظر خود حکیم  که بینی  را می آیا شخصی12   

  . ر استبیشت
  . ها است  کوچه ، و اسد در میان  است  شیر در راه گوید که  می کاهل13   
  .  بر بستر خویش  کاهل د، همچنانگرد  می اش  در بر پاشنه چنانکه14   
  .شود  می  خسته  دهانش  به  آن نبرد و از برآورد  فرو می  خود را در قاب  دست کاهل15   
  .دهند  می  عاقالنه  جواب مرد که   از هفت استتر   در نظر خود حکیم کاهل16   
   که  است  کسی  شود، مثل  ندارد متعرض  او تعلق  به  که  برود و در نزاعی  که کسی17   
  . را بگیرد  سگ گوشهای
  اندازد،  را می ها و تیرها و موت مشعل  که ای  دیوانه آدم18   
  ؟ کردم  نمی گوید آیا شوخی  و میهد، د  خود را فریب  همسایه  که  است  کسی مثل19   
  .گردد  می  ساکت  منازعه  نمام نشود، و از نبود  می  خاموش  آتش  هیزم از نبودن20   
  .  نزاع  برانگیختن  جهت نگیز بها ، و مرد فتنه  است  آتش  برای  اخگرها و هیزم  برای زغال21   
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  .رود  فرو می  دل  عمقهای  به که،   لذیذ است  خوراک  مثل  نمام سخنان22   
  . شود  اندوده  سفالین  بر ظرف ه ک  پردرد است ای  نقره  شریر، مثل  با دل  پرمحبت لبهای23   
  .کند  می  را ذخیره  خود فریب نماید، و در دل  می  خود نیرنگ  دارد با لبهای  بغض هر که24   
  .  است  چیز مکروه  هفت  در قلبش  که زیرا  نیکو گوید، او را باور مکن  سخن  که هنگامی25   
 ظاهر خواهد   جماعت  او در میان  شود، اما خباثت  مخفی  حیله  او به هر چند بغض26   
  . گشت

  .  بغلطاند بر او خواهد برگشت  سنگی  خواهد افتاد، و هر که  بکند در آن ای  حفره هر که27   
 را ایجاد   هالکت  چاپلوس رد، و دهان دا  خود نفرت شدگان  دروغگو از مجروح زبان28   

  .کند می
  
  

  . خواهد زایید  روز چه  که دانی  فردا فخر منما، زیرا نمی درباره27    

  . تو  لبهای  و نه ؛ غریبی  خودت  دهان  تو را بستاید و نه دیگری2   
  .  از هر دو آنها سنگینتر است مق اح ، اما خشم  ثقیل  و ریگ  است  سنگین سنگ3   
   در برابر حسد تواند ایستاد؟  که ؛ اما کیست  و خشم سیل  است کیش غضب ستم4   
  .  بهتر است  پنهان شکار از محبت آ تنبیه5   
  .  است  افراط  دشمن های ما بوسه، ا  دوست وفادار است جراحات6   
  . ست ا  شیرین  هر تلخی  گرسنه م شک  دارد، اما برای  کراهت  عسل  سیر از شان شکم7   
  . گردد  آواره اش  از آشیانه  که  است  گنجشکی  بشود، مثل  خود آواره  از مکان  که کسی8   
  .  دل  از مشورت  دوست  حالوت انکند، همچن  را شاد می  و عطر دل روغن9   
   برادرت  خانه  خود به  منما، و در روز مصیبت  را ترک  پدرت  خود و دوست دوست10   
  .  از برادر دور بهتر است  نزدیک  همسایه ا که مشو، زیر داخل

  .  سازم  خود را مجاب کنندگان مت، تا مال  مرا شاد کن  بیاموز و دل  حکمت  پسر من ای11   
رند و در گذ  می سازد؛ اما جاهالن  می  را مخفی بیند و خویشتن ، بال را می مرد زیرک12   
  .شوند  گرفتار می عقوبت
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   ضامن  بگیر که  رهن ؛ و او را به  است  ضامن  غریب  جهت  به  را بگیر که  کس  آن جامه13   
  .  است بیگانگان
   لعنت  از برایش دهد،  آواز بلند برکت  خود را به ، دوست  زود برخاسته  صبح  که کسی14   
  .شود  می محسوب
  .اند جو مشابه  ستیزه ، و زن ران در روز با  آب  دائمی چکیدن15   
   راست  در دست  را که  دارد، یا روغن  باد را نگاه  که  است  کسی  او را باز دارد مثل هرکه16   

  . باشد خود گرفته
  .سازد  خود را تیز می  دوست  روی مرد کند، همچنین  را تیز می ، آهن آهن17   
ود را  خ  آقای  را خواهد خورد، و هر که اش  دارد میوه  انجیر را نگاه  درخت هر که18   
  . خواهد شد  نماید محترم مالزمت
  .  انسان  به  انسان  دل  همچنان،  است  صورت  به  صورت  در آب چنانکه19   
  . سیر نخواهند شد  انسان  چشمان شوند، همچنان  سیر نمی  و ابدون هاویه20   
 خود  کنندگان ش ستای  از دهان  انسان ، همچنان  طالست  جهت  به  و کوره  نقره  برای بوته21   

  ).شود  می آزموده(
  .  نخواهد رفت  بیرون  از آن قتش، و حما  بکوب  با دسته  بلغور در هاون  را میان احمق22   
   ساز،  خود مشغول  رمه خود را به   نما، و دل  خود نیکو توجه  گله  حالت به23   
  . نی) پایدار (  نسال بعد نسل هم  ، و تاج  نیست  دائمی  دولت زیرا که24   
  شود،  می  کوهها جمع روید، و علوفه  سبز می برند و گیاه  را می علف25   
  آیند،  کار می  به  زمین  اجاره  جهت  تو، و بزها به  لباس ها برای بره26   
  . خواهد کرد  کفایت  کنیزانت ، و معیشت  خاندانت  تو و خوراک  خوراک و شیر بزها برای27   
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یر  ش  مثل ، اما عادالن  نیست ای کننده  تعاقب  که گریزند جایی  می نشریرا28    

  .شجاعند
 برقرار   و دانا استقامتش شوند، اما مرد فهیم  بسیار می  حاکمانش  زمین  اهل از معصیت2   

  .خواهد ماند
   باقی ، خوراک  کرده ن سیال  که  است  باران کند، مثل  می  ظلم  بر مسکینان  که مرد رئیس3   
  .نگذارد
 دارد از  گاه را ن  شریعت ستاید، اما هر که  را می کند، شریران  می  را ترک  شریعت هر که4   
  . دارد  نفرت ایشان

  .فهمند  چیز را می همهخداوند   نمایند، اما طالبان  نمی  را درک  شریر انصاف مردمان5   
 دولتمند   اگر چه  دو راه رونده  از کج ت نماید، بهتر اس  خود سلوک  در کاملیت  که فقیری6   
  .باشد

 را  ، پدر خویش ان، اما مصاحب مسرف  است  حکیم  دارد پسری  را نگاه  شریعت هر که7   
  .سازد رسوا می
 نماید،   ترحم ان بر فقیر  که  کسی  را برای  ربا و سود بیفزاید، آن  خود را به  مال هر که8   
  .نماید  می جمع

  .شود  می  مکروه  او هم  برگرداند، دعای  شریعت  خود را از شنیدن  گوش هر که9   
 نیکو   نصیب  خود خواهد افتاد، اما صالحان  حفره  کند به  بد گمراه  راه  را به  راستان هر که10   

  . خواهند یافت
  . خواهد نمود خردمند او را تفتیش، اما فقیر   است مرد دولتمند در نظر خود حکیم11   
   مردمان شوند،  برافراشته  شریران ؛ اما چون  است  شوند، فخر عظیم  شادمان  عادالن چون12   

  .سازند  می خود را مخفی
  و ترک کند   را اعتراف  آن  خود را بپوشاند، برخوردار نخواهد شد؛ اما هر که  گناه هر که13   

  .  خواهد یافت نماید رحمت
  .ار خواهد شد بال گرفت  سازد به  خود را سخت  دل ترسد، اما هر که  می دائما  که  کسی خوشابحال14 

  .  است  گردنده  و خرس شیر غرنده  ، مثل  مسکین  شریر بر قوم حاکم15   

 فصل بیست و هشتم/  امثال سلیمان کتاب
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ند عمر خود را دراز  ک  نفرت  از رشوه کند، اما هر که  می  بسیار ظلم العقل  ناقص حاکم16   
  . خواهد ساخت

  . او را باز ندارد زنهار کسی. شتابد  می  هاویه  شود، به  شخصی بار خون   متحمل  که کسی17   
شد رو با  کج  در دو راه  نماید، رستگار خواهد شد؛ اما هر که  سلوک  استقامت  به هر که18   
  . از آنها خواهد افتاد در یکی
 کند از  اطالن ب وی پیر  سیر خواهد شد، اما هر که  نماید از نان  خود را زرع  زمین هر که19   

  .فقر سیر خواهد شد
سزا نخواهد  شتابد بی  می ت دول  در پی ، اما آنکه  بسیار خواهد یافت  برکت مرد امین20   

  .ماند
  .شود  خطاکار می ، آدمی  نان ای  لقمه  جهت ، و به  نیکو نیست طرفداری21   
  .  او را درخواهد یافت زمندی نیا داند که شتابد و نمی  می  دولت نظر در پی مرد تنگ22   
 خود   زبان  به ، بیشتر از آنکه  نماید، آخر شکر خواهد یافت  را تنبیه  آدمی  که کسی23   
  .کند  می چاپلوسی
  کنندگان کهال  ، مصاحب  نیست ماید و گوید گناه ن  پدر و مادر خود را غارت  که کسی24   

  .خواهد شد
  .هد شد نماید قوی خوا  توکلخداوند بر  یزاند، اما هر کهانگ  را برمی  نزاع مرد حریص25   
   نماید نجات  سلوک  حکمت  به  که باشد، اما کسی  می  نماید احمق  خود توکل  بر دل آنکه26   

  . خواهد یافت
  پوشاند لعنت خود را ب  چشمان  نخواهد شد، اما آنکه  نماید محتاج  فقرا بذل  به هر که27   

  . افتبسیار خواهد ی
   ایشان کنند، اما چون  می  را پنهان  خویشتن  شوند، مردم  برافراشته  شریران  که وقتی28   
  . خواهند شد  افزوده  شوند عادالن هالک
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ر خواهد شد و  منکس کند، ناگهان  می  بسیار گردنکشی  بعد از تنبیه  که کسی29    

  . نخواهد بود عالجی
   ناله  یابند مردم  تسلط  شریران کنند، اما چون  می  شادی ند قوم گرد  افزوده  عادالن چون2   

  .نمایند می
ها   با فاحشه  که سازد؛ اما کسی  را مسرور می  دارد، پدر خویش  را دوست  حکمت  که کسی3   
  .نماید  می  را تلف  کند اموال تمعاشر

  .سازد  می  را ویران خوار آن هشوکند، اما مرد ر  پایدار می  انصاف  را به  والیت پادشاه4   
  .گستراند  می  پایهایش  برای دامکند،   می  خود را چاپلوسی  همسایه  که شخصی5   
  . خواهد نمود  و شادی  ترنم عادل، اما   است  مرد شریر دامی در معصیت6   
  . ندارد  فهم  آن  دانستن ر برایکند، اما شری  می  دعوی فقیر را درک مرد عادل7   
  .نشانند  را فرومی  خشم ا حکیمانآورند، ام  می  آشوب  شهر را به استهزاکنندگان8   
 نخواهد   بخندد، او را راحت  شود خواه  غضبناک  دارد، خواه  دعوی  با احمق اگر مرد حکیم9   

  .بود
  . او را طالبند  جان  سالمتی تان دارند، اما راس  نفرت ریز از مرد کامل  خون مردان10   
  .نشاند  را فرومی  تأخیر آن  به سازد، اما مرد حکیم  خود را ظاهر می  خشم  تمامی احمق11   
  . شریر خواهند شد  خادمانش  جمیع گیرد،  گوش  دروغ  سخنان  به  که حاکمی12   
 خواهد   را روشن  هر دو ایشان چشمان خداوند خواهند شد، و   جمع  با هم فقیر و ظالم13   
  . ساخت
  . ابد پایدار خواهد ماند  تا به  وی  نماید، کرسی  داوری  راستی  را به  مسکینان  که ادشاهیپ14   
 خواهد   باشد، مادر خود را خجل لگام  بی  که بخشد، اما پسری  می ، حکمت  و تنبیه چوب15   
  . ساخت
 را خواهند  یشان ا ، افتادن گردد، اما عادالن  می  شوند تقصیر زیاده  افزوده  شریران چون16   

  . خواهد بخشید  تو لذات  جان  به خواهد رسانید، و  تو را راحت  نما که پسر خود را تأدیب17 .دید
   را نگاه  شریعت  که  کسی شوند، اما خوشابحال  می  گردنکش  قوم  رؤیا نیست  که جایی18   

  .دارد می
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  .نماید  نمی همد اجابت بف اگر چهشود، زیرا   نمی  متنبه  سخن ، محض خادم19   
 از امید   است  زیاده ؟ امید بر احمق  است  عجول  گفتن  در سخن  که بینی  را می آیا کسی20   
  .بر او

  .پرورد، آخر پسر او خواهد شد  می ناز  به  خود را از طفولیت  خادم هر که21   
  .زایداف  در تقصیر می خلق  کج خصانگیزاند، و ش  برمی مرد تندخو نزاع22   
  . خواهد رسید  جالل ، به دل حلیمکند، اما مرد   می  او را پست تکبر شخص23   
  شنود و اعتراف  می ت لعن  دارد، زیرا که  را دشمن  کند، خویشتن  با دزد معاشرت هر که24   

  .نماید نمی
  .اهد شد نماید سرافراز خو توکلخداوند  بر  گستراند، اما هر که  می  دام  از انسان ترس25   
  . استخداوند     از جانب طلبند، اما داوری انسان  را می  حاکم  لطف بسیاری26   
   مکروه  نزد شریران  است ، مستقیم  در طریق ، و هر که  است  مکروه  نزد عادالن مرد ظالم27   

  .باشد می
  
  

  .  و اکال ایتیئیل   به  یعنی یل ایتیئ  مرد به  آن وحی.  یاقه  آکور بن  و پیغام کلمات30    

  .  را ندارم  انسان ، و فهم هستمتر   وحشی  از هر آدمی یقینا من2   
  . ام  را ندانسته  قدوس  و معرفت ام  را نیاموخته  حکمت من3   
 خود   باد را در مشت  که  کرد؟ کیست  صعود نمود و از آنجا نزول  آسمان  به  که کیست4   
 را استوار   زمین  تمامی اقصای  که  بند نمود؟ کیست  در جامه را  آب  که  نمود؟ و کیست جمع

  .  داری  دارد؟ بگو اگر اطالع سم ا  و پسر او چه  او چیست ؟ نام ساخت
  .  خود سپر است  متوکالن  جهت بهاو .   است'  خدا مصفی  کلمات تمامی5   
  .  شوی ب نماید و تکذی  را توبیخ میفزا، مبادا تو  او چیزی  سخنان به6   
  : بازمدار  از من  بمیرم از آنکه  ، آنها را قبل  نمودم دو چیز از تو درخواست7   
   من  نصیب  که  خوراکی به.   دولت  و نه  فقر ده ، مرا نه  دور کن  را از من  و دروغ بطالت8   

  باشد مرا بپرور،
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  ، دزدی و مبادا فقیر شده.  ستکیخداوند    که  و بگویم ، تو را انکار نمایم مبادا سیر شده9   
  .  برم  باطل  خود را به  خدای ، و اسم نمایم

  .  شوی  کند و مجرم ا تو را لعنت مساز، مباد  متهم  را نزد آقایش بنده10   
  .دهند  نمی  را برکت و مادر خویشنمایند،   می  پدر خود را لعنت باشند که  می گروهی11   
  .اند  نیافته  خود غسل از نجاستاند، اما   نظر خود پاک در باشند که  می گروهی12   
  .  قدر برافراشته  چه و مژگانشان،   قدر بلند است  چه  چشمانشان باشند که  می گروهی13   
 کاردها تا   ایشان  آسیای ، و دندانهای  شمشیرها است  دندانهایشان باشند که  می گروهی14   
  . بخورند مان مرد  را از میان نان و مسکی  زمین  را از روی فقیران

 چهار  شود، بلکه  سیر نمی  که  چیز است سه. گویند  می  بده  بده  که زالو را دو دختر است15   
  :  است  کافی گوید که  نمی چیز که
   کافی گوید که  نمی  که ششود، و آت  سیر نمی  از آب  که  نازاد، و زمینی  و رحم هاویه16   
  . است

 را   آن  وادی شمارد، غرابهای  مادر را خوار می کند و اطاعت  پدر را استهزا می  که میچش17   
  . را خواهند خورد  آن  عقاب های خواهند کند و بچه

  : فهمید  آنها را نتوانم  چیز که چهار ، بلکه  است  عجیب  زیاده  من  برای  که  چیز است سه18   
 مرد با  ریـا و راه د  در میـان  کشتـی ، و راه ر بر صخره ما  در هوا و طریق  عقاب طریق19   

  . دختر باکره
  گویـد گنـاه کنـد و می  می  خـود را پاک خورد و دهان ؛ می  زانیه  زن  طریق  است همچنان20   
  . نکردم

  : نتواند کرد  آنها را تحمل ر که چها  سبب شود، و به  می  متزلزل  چیز زمین  سه  سبب به21   
   باشد،  از غذا سیر شده  که حمقیکند، و ا  می  سلطنت  که  غالمی  سبب به22   
  . خود گردد  خاتون  وارث  که قتی شود، و کنیز و  منکوحه  چون  مکروهه  زن  سبب به23   
  :باشد  می  بسیار حکیم ، لیکن ست ا  بسیار کوچک  در زمین  که چهار چیز است24   
  کنند؛  می  ذخیره  را در تابستان خود  خوراک قوتند، لیکن  بی ها طایفه مورچه25   
  .گذارند  می  خود را در صخره های  ناتوانند، اما خانه ونکها طایفه26   
  .روند  می  بیرون  دسته نها دسته آ ، اما جمیع  نیست ملخها را پادشاهی27   

 فصل سی ام/  امثال سلیمان کتاب



981 

  .باشند  می  پادشاهان گیرند و در قصرهای  خود می  دستهای ها به چلپاسه28   
  :باشد  می قدم  خوش  چهار چیز که ، بلکه  است خرام  خوش  که  چیز است سه29   
  ؛  نیست  روگردان ، و از هیچکدام  تواناتر است  حیوانات  در میان شیر که30   
  . کرد  نتوان  با او مقاومت  که  و بز نر، و پادشاه تازی31   
   بر دهان  دست ، پس ای  و اگر بد اندیشیده ای فراشته را برا  خویشتن  حماقت اگر از روی32   

  خود بگذار؛
   بیـرون ، خـون  بینـی آیـد، و از فشـردن  می  شیر، پنیر بیرون  از فشردن زیرا چنانکه33   

  .آید  می  بیرون  نزاع  غضب  از فشردن آید، همچنان می
  
  

  . داد و تعلیم ا  به  مادرش  که ، پیغامی  پادشاه  لموئیل کالم31    

  !  من  پسر نذرهای  ای  گویم  چهو!   من  پسر رحم  ای  گویم ، چه  پسر من  ای  گویم چه2   
   پادشاهان  هالکت  باعث ه آنچ  را به  خویش  طریقهای ، و نه  مده  زنان  خود را به قوت3   
  . است

 را  ران امی  بنوشند، و نه  شراب هشاید ک  را نمی ، پادشاهان  لموئیل شاید ای  را نمی پادشاهان4   
  . را بخواهند  مسکرات که

  . سازند  را منحرف  ذلیالن  جمیع  کنند، و داوری  را فراموش مبادا بنوشند و فرایض5   
  ، جانان  تلخ  را به  و شراب بده هالکتند   به  مشرف  که  آنانی  را به مسکرات6   
  . را دیگر بیاد نیاورند  خویش قتد، و مش کنن تا بنوشند و فقر خود را فراموش7   
  .  بیچارگان  جمیع  دادرسی  برای، و  باز کن  گنگان  خود را برای دهان8   
  . فرما  را دادرسی  فقیر و مسکین نما، و  داوری  انصاف ، به  خود را باز کرده دهان9   
  . رانتر است گ او از لعلها  پیدا تواند کرد؟ قیمت  که  را کیست  صالحه زن10   
  . نخواهد بود  منفعت رد، و محتاج بر او اعتماد دا  شوهرش دل11   
  .  بدی  خواهد کرد و نه ود، خوبی عمر خ  روزهای  تمامی برایش12   
  .کند  کار می  خود با رغبت  دستهای و به. جوید  را می  و کتان پشم13   
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  .آورد از دور می را  خود  خوراک ، که  تجار است  کشتیهای او مثل14   
   حصه  کنیزانش  و به  خوراک اش  خانه  اهل خیزد، و به  برمی  است  هنوز شب  که وقتی15   
  .دهد  را می ایشان

   غرس  خود تاکستان  دستهای خرد، و از کسب  را می ، آن  فکر کرده  مزرعه درباره16   
  .نماید می

  .سازد  را قوی می یش خو یبندد، و بازوها  می کمر خود را با قوت17   
  .شود  نمی  خاموش  در شب و چراغش،   نیکو است بیند که  خود را می تجارت18   
  .گیرد  را می  چرخ ، و انگشتهایشکند  دراز می  دوک  خود را به دستهای19   
 دراز   مسکینان ا برای ر  خویش سازد، و دستهای  می  مبسوط  فقیران  خود را برای کفهای20   

  .ایدنم می
   ملبس  اطلس  او به خانه   اهل  جمیع ترسد، زیرا که  نمی  از برف اش  خانه  اهل  جهت به21   
  .هستند
  .باشد  می  و ارغوان  نازک  کتان از لباسش. سازد  می  زینت  خود اسبابهای برای22   
  .نشیند ی م  والیت  مشایخ میان باشد، و در  می  در دربارها معروف شوهرش23   
  .دهد  می  تاجران  و کمربندها بهفروشد،  آنها را می  ساخته  کتان های جامه24   
  .خندد  می  آینده  وقت  و درباره،  او است ، لباس  و عزت قوت25   
  .  است  وی آمیز بر زبان  محبت مگشاید، و تعلی  می  حکمت  خود را به دهان26   
  .خورد  نمی  کاهلی  و خوراکشود،  می  خود متوجه  خانه  رفتار اهل به27   
  .ستاید  نیز او را می د، و شوهرشگوین  می ، او را خوشحال  برخاسته پسرانش28   
  .  داری  برتری  ایشان و بر جمیع نمودند، اما ت  صالحه  بسیار اعمال دختران29   
 خواهد  د ممدوحترس میخداوند  از    که ، اما زنی  است ، باطـل  و زیبایـی ، فریبنـده جمـال30   

  .شد
  .ها بستاید  او را نزد دروازه  بدهید و اعمالش  دستهایش  را از ثمره وی31   
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