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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  ִמשֵלי
  

  , די שּפריכװערטער ֿפון שלמה דעם זון ֿפון ָדִודן1
  ;דעם מלך ֿפון יׂשראל

  , ּכדי צו װיסן חכמה און מוסר2
  ;צו ֿפַארשטײן די װערטער ֿפון ֿפַארשטַאנדיקײט

  , צו נעמען דעם מוסר ֿפון קלוגשַאֿפט3
  ;רעכט און יושרגערעכטיקײט און 

  , צו געבן די נַארן געשַײטקײט4
  ;דעם יונגן קענשַאֿפט און געדַאנקען

  , דער חכם זָאל הערן און מערן לערנונג5
  ;און דער ֿפַארשטַאנדיקער זָאל קריגן ּתחבּולות

  , צו ֿפַארשטײן ַא שּפריכװָארט און ַא מליצה6
  .ן די חכמים און זײערע רעטענישןדי װערטער ֿפו

  ,ר ָאנהײב ֿפון קענשַאֿפט איז מורא ֿפַאר גָאט דע7
  .ָאבער די נַארן ֿפַארַאכטן חכמה און מוסר

  ,דעם מוסר ֿפון דַײן ֿפָאטער, מַײן זון,  הער צו8
  ;און זָאלסט ניט ֿפַארלָאזן די לער ֿפון דַײן מוטער

  , װָארום ַא קרַאנץ ֿפון חן װעלן זײ זַײן ֿפַאר דַײן קָאּפ9
  .ער ֿפַאר דַײן הַאלדזנדאון הַאלדזבע

  ,ַאז די זינדיקע װעלן דיך ָאנרעדן,  מַײן זון10
  .זָאלסטו ניט אַײנװיליקן

  !קום מיט אונדז„:  ַאז זײ װעלן זָאגן11



  משלי

  ,לָאמיר לױערן אױף בלוט
  ;לָאמיר לָאקערן אױֿפן אומשולדיקן ֿפַאר אומזיסט

  , לָאמיר זײ אַײנשלינגען לעבעדיקערהײט װי די אונטערערד12
  ; ון גַאנצערהײט װי די װָאס נידערן אין גרובא
  , ַאלערלײ טַײערע גוטס װעלן מיר געֿפינען13

  ; מיר װעלן ָאנֿפילן אונדזער הױז מיט רױב
  , װַארף דַײן גורל צװישן אונדז14

  ;”אײן בַײטל װעט זַײן בַײ אונדז ַאלעמען
  ,מיט זײ אין װעג, מַײן זון,  זָאלסטו ניט גײן15

  . ֿפוס ֿפון זײער שטעגֿפַארמַײד דַײן
  , װָארום זײערע ֿפיס לױֿפן צו בײז16

  .און זײ אַײלן צו ֿפַארגיסן בלוט
  , װָארום אומשולדיק איז אױסגעשּפרײט די נעץ17

  ,אין די אױגן ֿפון ַאלע געֿפליגלטע
  , בעת מע לױערט אױף זײער בלוט18

  .מע לָאקערט אױף זײערע לעבנס
  ; טלעכן װָאס איז גַײציק נָאך רױב ַאזױ זַײנען די װעגן ֿפון אי19

  .עס נעמט ַאװעק דָאס לעבן ֿפון דעם װָאס הָאט עס
  , די חכמה שרַײט אױף דער גַאס20

  ;אין די מערק לָאזט זי ַארױס איר ָקול
  , אין עק ֿפון רױשיקע גַאסן רוֿפט זי21

  :רעדט זי אירע רײד, אין שטָאט, בַײ די טױעראַײנגַאנגען
  ,װעט איר ליב הָאבן נַארישקײט, ר ֿפַארנַארטעאי,  ביז װַאנען22

  ,און די שּפעטער װעלן זיך גלוסטן געשּפעט
  ?און די נַארן װעלן ֿפַײנט הָאבן װיסן

  , קערט אַײך צו מַײן מוסר23
  ,ָאט װעל איך אױסגיסן מַײן גַײסט צו אַײך
  .איך װעל אַײך מַאכן װיסן מַײנע װערטער

  ,איר הָאט ניט געװָאלטאון ,  װַײל איך הָאב גערוֿפן24
  ,און קײנער הָאט ניט ֿפַארנומען, אױסגעשטרעקט מַײן הַאנט

  , נָאר איר הָאט געמַאכט צו נישט מַײן יעטװעדער עצה25
  ,און מַײן מוסר הָאט איר ניט געװָאלט

  , װעל איך אױך לַאכן אױף אַײער ברָאך26
  ; איך װעל שּפעטן װען אַײער שרעק װעט קומען

  ,ומט װי ַא געװיטער אַײער שרעק װען עס ק27
  ; און אַײער ברָאך װעט װי ַא שטורעמװינט ָאנקומען



  משלי

ב

  .װען עס קומט אױף אַײך נױט און ַאנגסט
  ,און איך װעל ניט ענטֿפערן,  דענצמָאל װעלן זײ מיך רוֿפן28

  .און װעלן מיך ניט געֿפינען, זײ װעלן מיך זוכן
  , װיסן דערֿפַאר װָאס זײ הָאבן ֿפַײנט געהַאט29

  ;און גָאטסֿפָארכטיקײט ניט אױסגעװײלט
  , ניט אַײנגעװיליקט צו מַײן עצה30

  .ֿפַארַאכט מַײן גַאנצן מוסר
  , דרום װעלן זײ עסן ֿפון דער ֿפרוכט ֿפון זײער װעג31

  .און מיט זײערע עצות זיך זעטן
  , װָארום די ָאּפקערונג ֿפון די ֿפַארנַארטע װעט זײ הרגען32

  .ון די נַארן װעט זײ אונטערברענגעןאון די שלװה ֿפ
  , ָאבער דער װָאס הערט מיר צו װעט װױנען אין זיכערקײט33

  .און בַארוט זַײן ֿפון שרעק ֿפַאר בײז

  

  ,ַאז דו װעסט ָאננעמען מַײנע װערטער,  מַײן זון1
  ,און מַײנע געבָאט װעסטו בַאהַאלטן בַײ זיך

  , צוצולײגן צו חכמה דַײן אױער2
  ; הַארץ צו ֿפַארשטַאנדיקײטנַײגן דַײן

  , נָאר בלױז צום ׂשכל װעסטו רוֿפן3
  ; צו ֿפַארשטַאנדיקײט אױֿפהײבן דַײן ָקול

  , ַאז דו װעסט זי זוכן װי זילבער4
  ;און װי נָאך אֹוצרות זי ֿפָארשן

  , דענצמָאל װעסטו ֿפַארשטײן מורא ֿפַאר יהוה5
  .און דערקענונג ֿפון גָאט װעסטו געֿפינען

  ,ום יהוה שענקט חכמה װָאר6
  .ֿפון זַײן מױל איז װיסן און ֿפַארשטַאנדיקײט

  , ער בַאהַאלט ֿפַאר די רעכטֿפַארטיקע הילף7
  ,ַא שילד ֿפַאר די װָאס גײען מיט ערלעכקײט

  , אױֿפצוּפַאסן די שטעגן ֿפון גערעכטיקײט8
  .און די װעגן ֿפון זַײנע ֿפרומע בַאהיט ער

   גערעכטיקײט און רעכט דענצמָאל װעסטו ֿפַארשטײן9
  .יעטװעדער גוטן װעג – און יושר

  , װָארום חכמה װעט קומען אין דַײן הַארצן10
  .און װיסן װעט זַײן זיס ֿפַאר דַײן זעל



  משלי

ג

  , קלוגשַאֿפט װעט אױֿפּפַאסן אױף דיר11
  ; ֿפַארשטַאנדיקײט װעט דיך בַאהיטן

  , דיך מציל צו זַײן ֿפון דעם שלעכטן װעג12
  ; װָאס רעדן ֿפַארקערטקײטֿפון די לַײט

  , װָאס ֿפַארלָאזן די שטעגן ֿפון רעכטֿפַארטיקײט13
  ;צו גײן אין די װעגן ֿפון ֿפינצטערניש

  , װָאס ֿפרײען זיך צו טָאן בײז14
  ;װָאס קװעלן ֿפון בײזער ֿפַארקערטקײט

  , װָאס זײערע װעגן זַײנען קרום15
  .און װָאס זַײנען ֿפַארדרײט אין זײערע גענג

  ,ּכדי דיך מציל צו זַײן ֿפון דער ֿפרעמדער ֿפרױ 16
  ;ֿפון דער אומבַאקענטער װָאס מַאכט גלַאט אירע רײד

  , װָאס ֿפַארלָאזט דעם הַאר ֿפון איר יוגנט17
  ;און דעם בונד ֿפון איר גָאט הָאט זי ֿפַארגעסן

  , װָארום איר הױז נידערט צום טױט18
  ;און אירע שטעגן צו די מתים

  ,קערן זיך ניט אום, ס קומען צו איר ַאלע װָא19
  .און דערגרײכן ניט די װעגן ֿפון לעבן

  , ּכדי זָאלסט גײן אין דעם װעג ֿפון די גוטע20
  .און די שטעגן ֿפון די גערעכטע זָאלסטו ָאּפהיטן

  , װָארום די רעכטֿפַארטיקע װעלן בַאװױנען דָאס לַאנד21
  .און די אומשולדיקע װעלן בלַײבן דערין

  ,ָאבער די רָשעים װעלן ֿפַארשניטן װערן ֿפון לַאנד 22
  .און די ֿפעלשער װעלן ַארױסגעריסן װערן ֿפון איר

  

  ,זָאלסט ניט ֿפַארגעסן מַײן לערנונג,  מַײן זון1
  .און מַײנע געבָאט זָאל היטן דַײן הַארץ

  ימים און יָארן ֿפון לעבן- װָארום ַאריכת2
  .און ֿפריד װעלן זײ דיר צוגעבן

  , גענָאד און אמת זָאלן דיך ניט ֿפַארלָאזן3
  ,בינד זײ ַארום דַײן הַאלדז

  ,שרַײב זײ ָאן אױֿפן טָאװל ֿפון דַײן הַארצן
   און געֿפין לַײטזעליקײט און גוטן חן4

  .אין די אױגן ֿפון גָאט און ֿפון לַײט



  משלי

  , ֿפַארזיכער זיך אױף גָאט מיט דַײן גַאנצן הַארצן5
  .ַאנדיקײט זָאלסטו זיך ניט ָאנלענעןאון אױף דַײן ֿפַארשט

  , אין ַאלע דַײנע װעגן טו אים קענען6
  .ר װעט גלַײך מַאכן דַײנע שטעגןאון ע

  , זָאלסט ניט זַײן ַא חכם אין דַײנע אױגן7
  .און קער זיך ָאּפ ֿפון בײז, הָאב מורא ֿפַאר גָאט

  , דָאס װעט זַײן ַא הײלונג ֿפַאר דַײן נָאּפל8
  .ֿפַאר דַײנע בײנעראון ַא זַאֿפט 

  , גיב ּכֿבוד צו גָאט ֿפון דַײן גוטס9
  ,און ֿפונעם ערשטן ֿפון ַאל דַײן ּתֿבואה

  , און דַײנע שּפַײכלערס װעלן ֿפול זַײן מיט זעט10
  .און דַײנע קעלטערס װעלן ֿפלײצן מיט װַײן

  ,ניט ֿפַארַאכטן, מַײן זון,  דעם מוסר ֿפון גָאט זָאלסטו11
  .ֿפַאראומװערדיקן זַײן שטרָאףאון זָאלסט ניט 

  ,דעם שטרָאֿפט ער,  װָארום דעם װָאס גָאט הָאט ליב12
  .און װי ַא ֿפָאטער דעם זון װָאס ער הָאט הָאלט

  , װױל צו דעם מענטשן װָאס געֿפינט חכמה13
  .און דעם מענטשן װָאס קריגט ֿפַארשטַאנדיקײט

  ,בער װָארום איר סחורה איז בעסער װי סחורה ֿפון זיל14
  .און מער װי גינגָאלד איר אַײנקום

  , זי איז טַײערער ֿפון ּפערל15
  .און ַאלע דַײנע חֿפצים זַײנען ניט גלַײך צו איר

  ,ימים איז אין איר רעכטער הַאנט- ַאריכת16
  .אין איר לינקער עשירות און ּכֿבוד

  , אירע װעגן זַײנען װעגן ֿפון ליבלעכקײט17
  .ן שלוםאון ַאלע אירע שטעגן זַײנע

  , ַא בױם ֿפון לעבן איז זי ֿפַאר די װָאס הַאלטן זי ֿפעסט18
  .ַאלט זיך ָאן איר איז בַאגליקטאון דער װָאס ה

  , גָאט הָאט מיט חכמה געגרונטֿפעסט די ערד19
  .ער הָאט אױֿפגעשטעלט די הימלען מיט ֿפַארשטַאנדיקײט

  , דורך זַײן װיסן הָאבן זיך די ּתהומען געשּפָאלטן20
  .און די הימלען טריֿפן טױ



  משלי

  ;זָאלן זײ ניט ַאװעק ֿפון דַײנע אױגן,  מַײן זון21
  ,היט קלוגשַאֿפט און געשַײטקײט

  , און זײ װעלן זַײן לעבן ֿפַאר דַײן לַײב22
  .און חן אױף דַײן הַאלדז

  , דענצמָאל װעסטו גײן אין זיכערקײט דַײן װעג23
  .און װעסט ניט ָאּפשלָאגן דַײן ֿפוס

  , דו װעסט זיך לײגן װעסטו ניט ַאנגסטן ַאז24
  .און זיס װעט זַײן דַײן שלָאף, און װעסט ליגן

  , זָאלסט ניט מורא הָאבן ֿפַאר ַאן אומגעריכטן שרעק25
  .װען זי קומט, און ֿפַאר דער ֿפַארװיסטונג ֿפון די רָשעים

  , װָארום גָאט װעט זַײן דַײן בטחון26
  .צװינגענישאון װעט היטן דַײן ֿפוס ֿפון בַא

  , זָאלסט ניט ֿפַארמַײדן גוטס ֿפון דעם װָאס דַארף עס27
  .װען דַײן הַאנט הָאט בּכוח צו טָאן

  ,און קום װידער, גײ„:  זָאלסט ניט זָאגן צו דַײן חֿבר28
  .װען דו הָאסט בַײ זיך, ”און מָארגן װעל איך געבן

  , זָאלסט ניט טרַאכטן ַא ָרעה אױף דַײן חֿבר29
  .צט אין זיכערקײט בַײ דירװען ער זי

  , זָאלסט זיך ניט קריגן מיט ַא מענטשן אומזיסט30
  . הָאט דיר ניט געטָאן קײן ָרעהאױב ער

  , זָאלסט ניט מקנא זַײן דעם מַאן ֿפון אומרעכט31
  .און זָאלסט ניט אױסװײלן קײנעם ֿפון זַײנע װעגן

  , װָארום ַאן אומװערדיקײט בַײ גָאט איז דער ֿפַארקערטער32
  .עכטֿפַארטיקע איז ער ֿפַארטרױטאון מיט די ר

  , די קללה ֿפון גָאט איז אין הױז ֿפון ָרשע33
  .און די װױנונג ֿפון צדיק בענטשט ער

  ,מַאכט ער זײ צום געשּפעט –  אױב שּפעטער34
  .ָאבער די שטילע גיט ער חן

  , ּכֿבוד ַארבן די חכמים35
  .און נַארן קלַײבן אױף שַאנד



  משלי

  ,דעם מוסר ֿפון ַא ֿפָאטער, קינדער, ו הערט צ1ד
  .ּכדי צו קענען ֿפַארשטַאנדיקײט, און ֿפַארנעמט

  , װָארום ַא גוטע לער גיב איך אַײך2
  .איר זָאלט מַײן ּתורה ניט ֿפַארלָאזן

  , װָארום איך בין אױך געװען ַא זון בַײ מַײן ֿפָאטער3
  .ַא ציטעריקער און ַאן אײנאײנציקער ֿפַאר מַײן מוטער

  :און מיר געזָאגט,  און ער הָאט מיך געלערנט4
  ,זָאל דַײן הַארץ זיך הַאלטן ָאן מַײנע װערטער

  .און לעב, היט מַײנע געבָאט
  ;קױף ֿפַארשטַאנדיקײט,  קױף חכמה5

  .און זיך ניט ָאּפנַײגן ֿפון די װערטער ֿפון מַײן מױל, זָאלסט ניט ֿפַארגעסן
  , זי װעט דיך בַאהיטןאון,  זָאלסט זי ניט ֿפַארלָאזן6

  .און זי װעט דיך אױֿפּפַאסן, הָאב זי ליב
  ,קױף חכמה:  דער ָאנהײב ֿפון חכמה איז7
  .מיט דַײן גַאנצן אײגנס קױף ֿפַארשטַאנדיקײט, יָא
  ;און זי װעט דיך דערהײבן,  הַאלט זי הױך8

  .ַאז דו װעסט זי הַאלדזן, זי װעט דיר ָאנטָאן ּכֿבוד
  , קָאּפ ַא קרַאנץ ֿפון חן זי װעט געבן דַײן9

  .ַא קרױן ֿפון שײנקײט װעט זי דיר דערלַאנגען
  ,און ֿפַארנעם מַײנע װערטער, מַײן זון,  הער10

  .און דיר װעלן געמערט װערן יָארן ֿפון לעבן
  , אין דעם װעג ֿפון חכמה הָאב איך דיך געלערנט11

  .דיך געֿפירט אין די שטעגן ֿפון רעכטֿפַארטיקײט
  ,װעט ניט ענג זַײן דַײן טריט, דו װעסט גײן ַאז 12

  .װעסטו ניט געשטרױכלט װערן, און ַאז דו װעסט לױֿפן
  ,זָאלסט ניט ָאּפלָאזן,  הַאלט זיך ָאן מוסר13

  .װָארום דָאס איז דַײן לעבן, היט דָאס ָאּפ
  , אין שטעג ֿפון די רָשעים זָאלסטו ניט קומען14

  .כטעאון ניט טרעטן אין װעג ֿפון די שלע
  ,זָאלסט אים ניט ֿפַארבַײגײן,  מַײד אים אױס15

  .און גײ ַאװעק, װַײך ֿפון אים
  , װָארום זײ קענען ניט שלָאֿפן װּו זײ טוען ניט שלעכטס16

  .און זײער שלָאף איז גערױבט װּו זײ מַאכן ניט שטרױכלען
  , װָארום זײ שּפַײזן זיך מיט שּפַײז ֿפון שלעכטס17

  .ינקען זײאון װַײן ֿפון רױב טר
  , ָאבער דער שטעג ֿפון די צדיקים איז װי דָאס ליכט ֿפון בַאגינען18



  משלי

ה

  .װָאס װערט ַאלץ ליכטיקער ביז אין רעכטן טָאג
  , דער װעג ֿפון די רָשעים איז װי ֿפינצטערניש19

  .זײ װײסן ניט ָאן װָאס זײ װעלן געשטרױכלט װערן

  ,ֿפַארנעם מַײנע רײד,  מַײן זון20
  .אױער צו מַײנע װערטערנַײג צו דַײן 

  ;  זָאלן זײ זיך ניט ָאּפטָאן ֿפון דַײנע אױגן21
  .היט זײ אין דַײן הַארצן

  , װָארום זײ זַײנען לעבן ֿפַאר די װָאס געֿפינען זײ22
  .און ַא הײלונג ֿפַאר זײער גַאנצן לַײב

  , מער ֿפון יעטװעדער היטונג ּפַאס אױף דַײן הַארץ23
  .די ַארױסגַאנגען ֿפון לעבןװָארום ֿפון אים זַײנען 

  , טו ָאּפ ֿפון דיר ַא קרום מױל24
  .און ֿפַארקערטע ליּפן דערװַײטער ֿפון דיר

  , דַײנע אױגן זָאלן קוקן ַאנטקעגן25
  .און דַײנע ברעמען זָאלן בליקן גלַײך ֿפַאר דיר

  , הַאלט גלַײך דעם שטעג ֿפון דַײנע ֿפיס26
  .כטיקאון ַאלע דַײנע װעגן זָאלן זַײן רי

  , זָאלסט זיך ניט נַײגן רעכטס ָאדער לינקס27
  .טו ָאּפ דַײן ֿפוס ֿפון שלעכטס

  

  ,ֿפַארנעם מַײן חכמה,  מַײן זון1
  ,נַײג דַײן אױער צו מַײן ֿפַארשטַאנדיקײט

  , ּכדי זָאלסט ָאּפהיטן געשַײטקײט2
  .און דַײנע ליּפן זָאלן אױֿפּפַאסן קענשַאֿפט

  ,יֿפן די ליּפן ֿפון דער ֿפרעמדער װָארום הָאניקזַאֿפט טר3
  .און גלַאטער ֿפון בױמל איז איר גומען

  , ָאבער איר ָסוף איז ביטער װי װערמוט4
  .שַארף װי ַא צװײשנַײדיקע שװערד

  , אירע ֿפיס נידערן צום טױט5
  .אין אונטערערד שּפַארן ָאן אירע ֿפיס

  , ּכדי זי זָאל ניט גײן דעם גלַײכן װעג ֿפון לעבן6
  .זי װײס ניט װּוהין, גלען אירע שטעגןװָא

  ,הערט מיר צו, קינדער,  און ַאצונד7



  משלי

  .און איר זָאלט ניט ָאּפקערן ֿפון די װערטער ֿפון מַײן מױל
  , דערװַײטער ֿפון איר דַײן װעג8

  ,און זָאלסט ניט גענענען צום אַײנגַאנג ֿפון איר הױז
  ,ט ּכדי זָאלסט ניט געבן צו ַאנדערע דַײן ֿפרישקײ9

  ;און דַײנע יָארן צו ַאן ַאכזר
  , ּכדי ֿפרעמדע זָאלן זיך ניט זעטן מיט דַײן קרַאֿפט10

  ;און דַײן מי זָאל ניט ָאנקומען אין הױז ֿפון ַא װילדֿפרעמדן
  , און װעסט ברומען אין דַײן ָסוף11

  ,װען דַײן לַײב און דַײן ֿפלײש װעט זַײן ֿפַארלענדט
  ,איך ֿפַײנט געהַאט מוסרװי הָאב :  און װעסט זָאגן12

  ,און שטרָאף הָאט ֿפַארַאכט מַײן הַארץ
  , און איך הָאב ניט צוגעהערט דעם ָקול ֿפון מַײנע װעגװַײזער13

  ! און צו מַײנע לערער ניט צוגענַײגט מַײן אױער
   איך בין שיר ניט געװָארן ַאל דָאס בײז14

  .אין דער אַײנזַאמלונג און עדה

  ,ן דַײן גרוב טרינק װַאסער ֿפו15
  .און לױֿפיקס ֿפון דַײן ברונעם

  ,דַײנע קװַאלן װעלן זיך צעשּפרײטן דערױסן16
  .די בעכן װַאסער – אין די גַאסן

  , דיר ַאלײן װעלן זײ געהערן17
  .און ניט צו ֿפרעמדע מיט דיר

  , זָאל דַײן קװַאל זַײן געבענטשט18
  .און ֿפרײ זיך מיט דער װַײב ֿפון דַײן יוגנט

  ,און די ֵחנעװדיקע הירשין, ליבלעכע הינדין די 19
  ,אירע בריסט זָאלן דיך זעטן אין ַאלע צַײטן

  .און צו איר ליבשַאֿפט זָאלסטו זַײן איבערגעגעבן ּתמיד
  ,זָאלסטו זיך ָאּפגעבן מיט ַא ֿפרעמדער, מַײן זון,  און נָאך װָאס20

  ?און ַארומנעמען דעם בוזעם ֿפון ַאן ַאנדערער
  ,ֿפַאר גָאטס אױגן זַײנען די װעגן ֿפון ַא מענטשן װָארום 21

  .און ַאלע זַײנע שטעגן לײגט ער אױס
  , זַײנע אײגענע זינד בַאצװינגען דעם ָרשע22

  .און אין די שטריק ֿפון זַײן חטא װערט ער ֿפַארהַאלטן
  ; ער שטַארבט ָאן מוסר23

  .און דורך זַײן גרױס נַארישקײט װערט ער ֿפַארבלָאנדזשעט



  משלי

  ,אױב דו ביסט ָערֿב געװען ֿפַאר דַײן חֿבר,  מַײן זון1ו
  ,געגעבן דַײן הַאנט ֿפַאר ַא ֿפרעמדן

  , ביסטו געכַאּפט אין די װערטער ֿפון דַײן מױל2
  .ביסטו געֿפַאנגען אין די װערטער ֿפון דַײן מױל

  ,און װער ניצול, מַײן זון,  דעןדָאס טו 3
  : חֿברס הַאנטַאז דו ביסט ַארַײנגעֿפַאלן אין דַײן

  .צו צו דַײן חֿבר-און שטײ, װַארף זיך ַאנידער, גײ
  , זָאלסט ניט געבן קײן שלָאף צו דַײנע אױגן4

  .און קײן שלומער צו דַײנע ברעמען
  , זַײ דיך מציל װי ַא הירש אױס דער הַאנט5

  .און װי ַא ֿפױגל ֿפון ֿפַאנגערס הַאנט

  ,דו ֿפױלער,  גײ צו דער מורַאזשקע6
  ; און װער קלוג, ע װעגןזע איר

  , הגם זי הָאט ניט קײן ֿפירער7
  ,קײן אױֿפזעער און קײן געװעלטיקער

  , גרײט זי ָאן אום זומער איר ברױט8
  .הָאט זי ָאנגעקליבן אין שניטצַײט איר שּפַײז

  ?װעסטו ליגן, דו ֿפױלער,  ביז װַאנען9
  ?װען װעסטו אױֿפשטײן ֿפון דַײן שלָאף

  ,נָאך ַא ביסל דרעמלען, ָאףנָאך ַא ביסל של„ 10
  ;”נָאך ַא ביסל ליגן מיט ֿפַארלײגטע הענט

  ,חיל װעט דַײן ָארימקײט- און קומען װי ַא גײ11
  .ן נױט װי ַא געּפַאנצערטער מַאןאון דַײ

  ,ַא מַאן ֿפון אומרעכט,  ַא נידערטרעכטיקער מענטש12
  ,איז דער װָאס גײט אום מיט ַא קרומען מױל

  ,װָאס שַארט מיט זַײנע ֿפיס, יט זַײנע אױגן װָאס װינקט מ13
  .װָאס טַײטלט מיט זַײנע ֿפינגער

  , ֿפַארקערטקײט איז אין זַײן הַארצן14
  ,ער טרַאכט בײז אין יעטװעדער צַײט

  .קריג מַאכט ער ָאן
  , דרום װעט ּפלוצלינג קומען זַײן אומגליק15

  .זַײןּפלוצים װעט ער צעברָאכן װערן ַאז קײן הײלונג װעט ניט 



  משלי

  , זעקס זַײנען די װָאס גָאט הָאט ֿפַײנט16
  :און זיבן די אומװערדיקײט ֿפון זַײן זעל

  ,ַא ליגנערישע צונג,  הָאֿפערדיקע אױגן17
  ;און הענט װָאס ֿפַארגיסן אומשולדיק בלוט

  ; ַא הַארץ װָאס טרַאכט מחשֿבות ֿפון אומרעכט18
  ;ֿפיס װָאס אַײלן צו לױֿפן צום בײזן

  ,לשער עדות װָאס ָאטעמט מיט ליגנס ַא ֿפַא19
  .און דער װָאס מַאכט ָאן קריג צװישן ברידער

  ,דָאס געבָאט ֿפון דַײן ֿפָאטער, מַײן זון,  היט20
  .און זָאלסט ניט ֿפַארלָאזן די לער ֿפון דַײן מוטער

  , בינד זײ אױף דַײן הַארצן ּתמיד21
  .קניּפ זײ אױף דַײן הַאלדז

  ,עט עס דיך ֿפירןװ,  ַאז דו װעסט גײן22
  ,װעט עס דיך היטן, ַאז דו װעסט זיך לײגן

  .װעט עס רעדן צו דיר, און ַאז דו װעסט זיך אױֿפכַאּפן
  ,און די לערנונג ַא ליכטיקײט,  װָארום דָאס געבָאט איז ַא ליכט23

  ;און דער װעג ֿפון לעבן זַײנען שטרָאֿפרײד ֿפון מוסר
  ,בסּפַארשױן דיך צו היטן ֿפון דער שלעכטער װַײ24

  .ֿפון דער גלַאטער צונג ֿפון דער ֿפרעמדער
  , זָאלסט ניט גלוסטן איר שײנקײט אין דַײן הַארצן25

  .און זָאל זי דיך ניט נעמען מיט אירע ברעמען
  , װָארום איבער ַא זונה קומט מען ביז ַא לעבל ברױט26

  .איש ֿפַאנגט די טַײערסטע זעל- און ַאן ֵאֶשת
  ,שַארן קױלן אין זַײן בוזעם קען ַא מענטש 27

  ?און זַײנע בגדים זָאלן זיך ניט ָאנצינדן
  , צי קען ַא מענטש גײן אױף קױלן28

  ? און זַײנע ֿפיס זָאלן ניט ָאנגעברענט װערן
  , ַאזױ איז דער װָאס קומט צו זַײן חֿברס װַײב29

  .קומט ניט ָאּפ גלַאט, קײנער װָאס רירט זי ָאן
  ,טן דעם גנֿב ַאז ער גנֿבעט מע קען ניט ֿפַארַאכ30

  .ָאנצוֿפילן זַײן לַײב װען ער איז הונגעריק
  ;בַאצָאלט ער זיבן מָאל ַאזױ ֿפיל,  ָאבער ַאז ער װערט געֿפונען31

  .דעם גַאנצן ֿפַארמעג ֿפון זַײן הױז מוז ער ַאװעקגעבן
  ,איז ָאן ׂשכל,  דער װָאס איז מזנה מיט ַא ֿפרױ32

  .ר װָאס טוט דָאסזיך ַאלײן ברענגט אום דע



  משלי

ז

  , שלעג און שַאנד װעט ער קריגן33
  .און זַײן חרּפה װעט ניט ָאּפגעמעקט װערן

  , װָארום אײֿפערזוכט איז דער גרימצָארן ֿפון ַא מַאן34
  .און ער װעט ניט שױנען אין טָאג ֿפון נקמה

  , ער װעט ניט ַאכטן קײן אױסלײזגעלט35
  .שוחדװי דו זָאלסט מערן , און ניט בַאװיליקן

  

  ,היט מַײנע װערטער,  מַײן זון1
  .און מַײנע געבָאט זָאלסטו בַאהַאלטן בַײ דיר

  ,ּכדי זָאלסט לעבן,  היט מַײנע געבָאט2
  .װי דעם שװַארצַאּפל ֿפון דַײנע אױגן, און מַײן לערנונג

  , בינד זײ ָאן אױף דַײנע ֿפינגער3
  .שרַײב זײ ָאן אױף דעם טָאװל ֿפון דַײן הַארצן

  ;דו ביסט מַײן שװעסטער: ג צו דער חכמה זָא4
  ; און ֿפַארשטַאנדיקײט זָאלסטו רוֿפן ֿפרַײנט

  , ּכדי זײ זָאלן דיך בַאהיטן ֿפון דער ֿפרעמדער ֿפרױ5
  .ֿפון דער אומבַאקענטער װָאס מַאכט גלַאט אירע רײד

  , װָארום דורכן ֿפענצטער ֿפון מַײן הױז6
  ;עקוקטדורך מַײן ֿפָארטקע הָאב איך ַארױסג

  , און איך הָאב געזען צװישן די נַארן7
  ,געמערקט צװישן די יונגעלַײט

  ,ַא יונג ָאן ׂשכל
  , װי ער גײט ֿפַארבַײ אין גַאס לעבן איר װינקל8

  ,און שּפרַײזט אױֿפן װעג צו איר הױז
  , ֿפַארנַאכט אין ָאװנט ֿפון טָאג9

  .אין טיֿפער נַאכט און ֿפינצטערניש
  ,ומט אים ָאן ַאנטקעגן ערשט ַא ֿפרױ ק10

  .און מיט ַא בַאהַאלטענעם הַארצן, מיט דעם ָאנטו ֿפון ַא זונה
  , רױשיק איז זי און אױסגעלַאסן11

  .אירע ֿפיס רוען ניט אין איר הױז
  ,ַא מָאל אױף די מערק,  ַא מָאל אין גַאס12

  .און בַײ ַאלע עקן טוט זי לױערן
  ,יםאון זי קושט א,  און זי נעמט אים ָאן13



  משלי

  :זי ֿפַארשַײט איר ּפנים און זָאגט צו אים
  , ֿפרידָאּפֿפער הָאב איך אױף מיר14

  .הַײנט בַאצָאל איך מַײנע נדרים
  , דרום בין איך ַארױס דיר ַאנטקעגן15

  .און איך הָאב דיך געֿפונען, צו זוכן דַײן ּפנים
  , מיט דעקן הָאב איך איבערגעדעקט מַײן בעט16

  .ּפינסן ֿפון מצַרִיםמיט געשטרַײֿפטע געש
   איך הָאב בַאשּפריצט מַײן געלעגער17

  .און צימערינג, ַאלָאע, מיט מירע
  ,לָאמיר זיך זעטן מיט ליבע ביזן ֿפרימָארגן,  קום18

  .לָאמיר זיך קװיקן מיט ליבשַאֿפט
  , װָארום מַײן מַאן איז ניטָא אין דער הײם19

  .ער איז ַאװעק אױף ַא װַײטן װעג
  ,טל געלט הָאט ער מיטגענומען מיט זיך דָאס בַײ20

  .אין טָאג ֿפון הַאלבן חודש װעט ער קומען ַאהײם
  , זי ציט אים מיט איר ֿפיל אַײנרעדעניש21

  .מיט אירע גלַאטע ליּפן ֿפַארֿפירט זי אים
  , ער גײט איר נָאך בַאלד22

  ,װי ַאן ָאקס װָאס גײט צו דער שחיטה
  .ֿפון דעם נַארןאון װי אױף ַא קײט צו דער שטרָאף 

  ; ביז ַא ֿפַײל שּפַאלט דורך זַײן לעבער23
  ,װי ַא ֿפױגל אַײלט צו דער נעץ

  .און װײס ניט ַאז עס איז אום איר לעבן
  ,הערט מיר צו, קינדער,  און ַאצונד24

  .און ֿפַארנעמט די װערטער ֿפון מַײן מױל
  , זָאל ניט ָאּפקערן צו אירע װעגן דַײן הַארץ25

  .ֿפַארבלָאנדזשען אין אירע שטעגןזָאלסט ניט 
  , װָארום ַא סך דערשלָאגענע הָאט זי ַאװעקגעלײגט26

  .און ֿפיל זַײנען אירע דערהרגעטע
  , װעגן צו דער אונטערערד איז איר הױז27

  .זײ נידערן אין די קַאמערן ֿפון טױט



  משלי

  ,די חכמה רוֿפט,  ֿפַאר װָאר1ח
  .לאון ֿפַארשטַאנדיקײט לָאזט ַארױס איר ָקו

  , אױֿפן שּפיץ ֿפון די הױכע ערטער בַײם װעג2
  ;הָאט זי זיך געשטעלט, בַײם צונױֿפקום ֿפון שטעגן

  ,בַײם אַײנגַאנג ֿפון שטָאט,  לעבן די טױערן3
  :בַײם ַארַײנקום אין די טירן שרַײט זי אױס

  ,רוף איך, מענער,  צו אַײך4
  .און מַײן ָקול איז צו די מענטשנקינדער

  ,ֿפַארשטײט קלוגשַאֿפט, ַארטע איר ֿפַארנ5
  !קריגט ַא ֿפַארשטַאנדיק הַארץ, און איר נַארן

  ,װָארום געהױבנס װעל איך רעדן,  הערט צו6
  .און די עֿפענונג ֿפון מַײנע ליּפן װעט זַײן די ריכטיקײט

  , װָארום מַײן גומען װעט רעדן אמת7
  .און שלעכטס איז די אומװערדיקײט ֿפון מַײנע ליּפן

   גערעכטיקײט זַײנען ַאלע װערטער ֿפון מַײן מױל מיט8
  .ניטָא אין זײ ֿפַארדרײטס און קרומס

  , זײ ַאלע זַײנען קלָאר ֿפַארן ֿפַארשטַאנדיקן9
  .און רעכטֿפַארטיק ֿפַאר די װָאס געֿפינען קענשַאֿפט

  ,און ניט זילבער,  נעמט מַײן מוסר10
  .און קענשַאֿפט אײדער געקליבנסטע גָאלד

  ,רום חכמה איז בעסער ֿפון ּפערל װָא11
  .און קײן חֿפצים זַײנען ניט גלַײך צו איר

  , איך חכמה װױן מיט געשַײטקײט12
  .און קענשַאֿפט ֿפון אַײנֿפַאלן טו איך געֿפינען

  ; מורא ֿפַאר גָאט איז ֿפַײנט הָאבן שלעכטס13
  ,און דעם װעג ֿפון שלעכטס, הָאֿפערדיקײט און גאװה

  .ֿפַארקערטקײט הָאב איך ֿפַײנטאון ַא מױל מיט 
  , איך הָאב עצות און בריהשַאֿפט14

  .גֿבורה איז מַײן, איך בין ֿפַארשטַאנדיקײט
  , דורך מיר קיניגן מלכים15

  .און ֿפירשטן מַאכן גערעכטע געזעצן
  , דורך מיר הערשן די הערשער16

  .ַאלע ריכטער ֿפון דער ערד – און די ַאדללַײט
  ,נע ליבהָאבער איך הָאב ליב מַײ17

  .און מַײנע זוכער געֿפינען מיך
  , עשירות און ּכֿבוד זַײנען בַײ מיר18



  משלי

  .גרױס גוטס און הצלחה
  , מַײן ֿפרוכט איז בעסער ֿפון גָאלד און ֿפון גינגָאלד19

  .און מַײן אַײנקום ֿפון געקליבנסטן זילבער
  , אין דעם װעג ֿפון רעכטֿפַארטיקײט גײ איך20

  ;ון גערעכטיקײטאין די שטעגן ֿפ
  , צו מַאכן ַארבן מַײנע ליבהָאבער גוטס21

  .און זײערע שַאצקַאמערן זָאל איך ָאנֿפילן

  , גָאט הָאט מיך בַאשַאֿפן אין ָאנהײב ֿפון זַײן װעג22
  .דָאס ערשטע ֿפון זַײנע װערק לַאנג צוריק

  , ֿפון אײביק ָאן בין איך געֿפורעמט23
  .ד איז געװעןֿפון אײדער די ער, ֿפון ָאנהײב

   װען די ּתהומען זַײנען נָאך ניט געװען24
  ,בין איך געבָארן געװָארן

  װען ניט געװען נָאך קײן קװַאלן
  .מיט װַאסער בַאלָאדן

  , אײדער די בערג זַײנען ַארַײנגעזעצט געװָארן25
  ;בין איך געבָארן געװָארן, ֿפַאר די הײכן

  ,ד און ֿפעלדער װען ער הָאט נָאך ניט געהַאט געמַאכט ער26
  .און די ערשטע שטױבן ֿפון דער װעלט

  ;בין איך געװען דערבַײ,  װען ער הָאט צוגעגרײט די הימלען27
  ;װען ער הָאט געצײכנט ַא צירקל אױֿפן געזיכט ֿפון ּתָהום

  , װען ער הָאט בַאֿפעסטיקט די װָאלקנס ֿפון אױבן28
  ,װען ער הָאט בַאװעלטיקט די קװַאלן ֿפון ּתָהום

  , װען ער הָאט געשטעלט דעם ים זַײן געזעץ29
  ,ַאז די װַאסערן זָאלן ניט ַאריבערגײן זַײן רַאנד

  ,װען ער הָאט בַאשטימט די גרונטֿפעסטן ֿפון דער ערד
  ; הָאב איך זיך דערצױגן בַײ אים30

  ,און איך בין געװען ַא ֿפרײד טָאגטעגלעך
  ;זיך געשּפילט ֿפַאר אים די גַאנצע צַײט

  ,ך געשּפילט אױף זַײן ערדישער װעלט זי31
  .און מַײן ֿפרײד געהַאט בַײ די מענטשנקינדער

  ,הערט מיר צו, קינדער,  און ַאצונד32
  .און װױל צו די װָאס היטן מַײנע װעגן

  ,און װערט קלוג,  הערט צו מוסר33
  .און איר זָאלט ניט ֿפַארװילדערט װערן



  משלי

ט

  , װױל צו דעם מענטשן װָאס הערט מיר צו34
  ,צו װַאכן בַײ מַײנע טירן טָאגטעגלעך

  !צו היטן די בַײשטידלען ֿפון מַײנע אַײנגַאנגען
  ,געֿפינט לעבן,  װָארום דער װָאס געֿפינט מיך35

  .און קריגט בַאװיליקונג ֿפון גָאט
  ,בַארױבט זיך ַאלײן,  און דער װָאס ֿפַארֿפעלט מיך36

  .טַאלע װָאס הָאבן מיך ֿפַײנט הָאבן ליב דעם טױ

  

  , חכמה הָאט אױֿפגעבױט איר הױז1
  .אױסגעהַאקט אירע זיבן זַײלן

  , זי הָאט געשָאכטן איר שעכטונג2
  .אױך געגרײט איר טיש, געמישט איר װַײן

  זי רוֿפט,  זי שיקט אירע מײדלעך3
  :אױף די הױכע ערטער ֿפון שטָאט

  ; װער עס איז ַא נַאר זָאל ֿפַארקערן ַאהער4
  : זָאגט זי צו איםװּו אײנער ָאן ׂשכל

  , קומט עסט ֿפון מַײן ברױט5
  .און טרינקט ֿפון דעם װַײן װָאס איך הָאב געמישט

  ,ּכדי איר זָאלט לעבן,  ֿפַארלָאזט נַארישקײטן6
  – .און טרעט אין װעג ֿפון ֿפַארשטַאנדיקײט

  , דער װָאס מוסערט דעם שּפעטער נעמט זיך שַאנד7
  .טַאדל אױף זיך – און דער װָאס שטרָאֿפט דעם ָרשע

װָארום ער װעט דיך ֿפַײנט ,  זָאלסט ניט שטרָאֿפן דעם שּפעטער8
  ,קריגן

  .און ער װעט דיך ליב קריגן, שטרָאף דעם קלוגן
  ,און ער װעט נָאך קליגער װערן,  גיב דעם קלוגן9

  – .און ער װעט מערן לערנונג, לערן דעם גערעכטן
  ,ר גָאט דער ָאנהײב ֿפון חכמה איז מורא ֿפַא10

  .און די דערקענונג ֿפון דעם הײליקן איז ֿפַארשטַאנדיקײט
  , װָארום דורך מיר װעלן געמערט װערן דַײנע טעג11

  .און יָארן ֿפון לעבן װעט מען דיר צולײגן
  ,ביסטו קלוג ֿפַאר זיך,  אױב דו ביסט קלוג12

  .װעסטו ַאלײן לַײדן, און ביסטו ַא שּפעטער
  ;רישקײט ליַארעמט די װַײבסּפַארשױן נַא13



  משלי

י

  .לױטער לַײכטזיניקײט און װײס גָארנישט
  , און זי זיצט בַײם אַײנגַאנג ֿפון איר הױז14

  ,אױף ַא שטול אױף די הױכע ערטער ֿפון שטָאט
   צו רוֿפן די ֿפַארבַײגײער15

  :װָאס גײען אױף זײערע גלַײכע װעגן
  ; װער עס איז ַא נַאר זָאל ֿפַארקערן ַאהער16

  : ער ָאן ׂשכל זָאגט זי צו איםאון װּו אײנ
  , געגנֿבעט װַאסער איז זיס17

  .און ֿפַארבָארגן ברױט איז געשמַאק
  , און ער װײס ניט ַאז מתים זַײנען דָארטן18

  .אין די טיֿפענישן ֿפון אונטערערד זַײנען אירע געסט

  

  . די שּפריכװערטער ֿפון שלמהן1

  ,ַא זון ַא חכם דערֿפרײט זַײן ֿפָאטער
  . ַא זון ַא נַאר איז דער קומער ֿפון זַײן מוטעראון

  , אומגערעכטע אֹוצרות נוצן ניט2
  .ָאבער גערעכטיקײט איז מציל ֿפון טױט

  , גָאט לָאזט ניט ֿפַארהונגערן דעם לַײב ֿפון דעם צדיק3
  .און די געריקײט ֿפון די רָשעים ֿפַארשטױסט ער

  ,ָאזטער הַאנט ָארים איז דער װָאס ַארבעט מיט ַאן ָאּפגעל4
  .און די הַאנט ֿפון די ֿפלײסיקע װערט רַײך

  , ַא קלוגער זון זַאמלט אום זומער5
  .ַא זון ַא טױגעניכטס שלָאֿפט אין שניטצַײט

  ; ברכות אױֿפן קָאּפ איז דער צדיק6
  .און דָאס מױל ֿפון די רָשעים ֿפַארשּפרײט אומרעכט

  , די דערמָאנונג ֿפון צדיק איז ַא בענטשטונג7
  .און דער נָאמען ֿפון די רָשעים װערט ֿפַארֿפױלט



  משלי

  , דער קלוגהַארציקער נעמט ָאן בַאֿפעלן8
  .און דער ליּפננַאר װערט געשטרױכלט

  , דער װָאס גײט מיט ערלעכקײט גײט אין זיכערקײט9
  .און דער װָאס ֿפַארדרײט זַײנע װעגן װערט ָאנגעלערנט

  ,רדרָאס דער װָאס װינקט מיטן אױג שַאֿפט ֿפַא10
  .און דער ליּפננַאר װערט געשטרױכלט

  , דָאס מױל ֿפון דעם צדיק איז ַא קװַאל ֿפון לעבן11
  .און דָאס מױל ֿפון די רָשעים ֿפַארשּפרײט אומרעכט

  , ׂשנאה װעקט אױף קריג12
  .און אױף ַאלע ֿפַארברעכן ֿפַארדעקט ליבשַאֿפט

  ,נט זיך חכמה אױף די ליּפן ֿפון דעם ֿפַארשטַאנדיקן געֿפי13
  .און ַא רוט ֿפַארן רוקן ֿפון דעם װָאס ָאן ׂשכל

  , חכמים בַאהַאלטן די קענשַאֿפט14
  .ָאבער דָאס מױל ֿפון די נַארן איז ַא נָאנטער ברָאך

  , דער ֿפַארמעג ֿפון דעם עושר איז זַײן בַאֿפעסטיקע שטָאט15
  .דער ברָאך ֿפון די ָארימע לַײט איז זײער דלות

  ,ן ֿפון דעם צדיק איז לעבן דער לױ16
  .דער אַײנקום ֿפון דעם ָרשע איז זינד

  , אױֿפן װעג ֿפון לעבן איז דער װָאס ַאכט אױף מוסר17
  .און דער װָאס ֿפַארלָאזט שטרָאֿפרײד ֿפַארבלָאנדזשעט

  , דער װָאס ֿפַארדעקט ׂשנאה מיט ֿפַאלשע ליּפן18
  .ַארער איז ַא נ, און דער װָאס ֿפַארשּפרײט רכילות

  , בַײ ֿפיל װערטער קען ניט אױסגעמיטן װערן זינד19
  .און דער װָאס קַארגט זַײנע ליּפן איז ַא קלוגער

  , געקליבנסטע זילבער איז די צונג ֿפון דעם צדיק20
  .דער ׂשכל ֿפון די רָשעים איז װינציק װָאס װערט



  משלי

  , די ליּפן ֿפון די צדיקים שּפַײזן ַא סך21
  .בן װַײל זײ ֿפעלט ׂשכלָאבער די נַארן שטַאר

  ,זי מַאכט רַײך,  די ברכה ֿפון גָאט22
  .מע דַארף צו מָאל ניט צולײגן מי דערבַײ

  , װי ַא שּפילכל איז בַײם נַארן טָאן ַא נֿבלה23
  .בַײ ַא מענטשן מיט ׂשכל – און ַא חכמה

  ,זי װעט קומען אױף אים,  די שרעקעניש ֿפון דעם ָרשע24
  .די צדיקים װעט מען געבןאון דעם בַאגער ֿפון 

  ,ַאזױ איז דער ָרשע ניטָא,  װי ַא שטורעם גײט ַאריבער25
  .ָאבער דער צדיק איז ַאן אײביקער גרונטֿפעסט

  ,און װי רױך ֿפַאר די אױגן,  װי עסיק ֿפַאר די צײן26
  .ַאזױ איז דער ֿפױלער ֿפַאר די װָאס שיקן אים

  , מורא ֿפַאר גָאט לײגט צו טעג27
  .ָארן ֿפון די רָשעים װערן געקירצטאון די י

  , די װַארטעניש ֿפון די צדיקים לָאזט זיך אױס אין ֿפרײד28
  .און די הָאֿפענונג ֿפון די רָשעים װעט אונטערגײן

  , ַא בַאשיצונג ֿפַאר ערלעכקײט איז דער װעג ֿפון גָאט29
  .ָאבער ַא ברָאך ֿפַאר די װָאס טוען אומרעכט

  ,ײן מָאל ניט אױסגליטשן דער צדיק װעט זיך ק30
  .ָאבער די רָשעים װעלן ניט בלַײבן אין לַאנד

  , דָאס מױל ֿפון דעם צדיק שּפרָאצט מיט חכמה31
  .און די ֿפַארקערטע צונג װערט ֿפַארשניטן

  , די ליּפן ֿפון דעם צדיק װײסן גוטװיליקײט32
  .ֿפַארקערטקײט – און דָאס מױל ֿפון די רָשעים



  משלי

  ,לן זַײנען די אומװערדיקײט ֿפון גָאט ֿפַאלשע װָאגשָא1יא
  .און ַא ֿפול געװיכט איז זַײן ָרצון

  ,קומט שַאנד,  קומט מוטװיליקײט2
  .ָאבער בַײ די שטילע איז חכמה

  , די ערלעכקײט ֿפון די רעכטֿפַארטיקע װעט זײ ֿפירן3
  .און די ֿפַארדרײטקײט ֿפון די ֿפעלשער װעט זײ ֿפַארװיסטן

  , אין טָאג ֿפון צָארן ֿפַארמעג נוצט ניט4
  .ָאבער גערעכטיקײט איז מציל ֿפון טױט

  , די גערעכטיקײט ֿפון דעם ערלעכן װעט גלַײך מַאכן זַײן װעג5
  .און דורך זַײן שלעכטיקײט װעט ֿפַאלן דער שלעכטער

  , די גערעכטיקײט ֿפון די רעכטֿפַארטיקע איז זײ מציל6
  .צװּונגעןאון אין זײערע געריקײט װערן די ֿפעלשער בַא

  ,גײט אונטער זַײן הָאֿפענונג,  ַאז ַא שלעכטער מענטש שטַארבט7
  .און דער אױסקוק ֿפון די ַּתקיֿפים גײט אונטער

  , דער צדיק װערט ַארױסגעצױגן ֿפון ַא צרה8
  .און דער ָרשע קומט ָאן אױף זַײן ָארט

  , מיטן מױל װיל דער זינדיקער אומברענגען זַײן חֿבר9
  .ַארשטַאנדיקײט װערן די צדיקים דערלײזטָאבער דורך ֿפ

  ,ֿפרײט זיך די שטָאט,  ַאז די צדיקים איז גוט10
  .און ַאז די רָשעים גײען אונטער איז ַא געזַאנג

  , דורך דער ברכה ֿפון די רעכטֿפַארטיקע װערט ַא שטָאט דערהױבן11
  .און דורך דעם מױל ֿפון די רָשעים װערט זי צעשערט

  ,איז דער װָאס ָאן ׂשכל, ר מֿבזה זַײן חֿב12
  .ָאבער ַא מענטש מיט ֿפַארשטַאנדיקײט ֿפַארשװַײגט

  ,טרַײבער זָאגט אױס ַא ָסוד- דער רכילות13
  .ָאבער דער װָאס הָאט ַא טרַײ געמיט ֿפַארדעקט ַא זַאך



  משלי

  , ָאן ַא ֿפירונג ֿפַאלט ַא ֿפָאלק14
  .און הילף איז דורך ֿפיל יועצים

  ,ָאּפ ַאז מע איז ָערֿב ֿפַאר ַא ֿפרעמדן שלעכט שנַײדט מען 15
  .ָאבער דער װָאס הָאט ֿפַײנט גוטזָאגעניש איז זיכער

  , ַא בַאֵחנטע ֿפרױ קריגט ּכֿבוד16
  .און שטַארקע קריגן עשירות

  , זיך ַאלײן טוט גוטס דער גענָאדיקער מענטש17
  .און זַײן אײגן לַײב ֿפַאראומגליקט דער ַאכזר

  ,ינט ֿפַאלשן לױן דער ָרשע ֿפַארד18
  .אמתן ׂשַכר – ָאבער דער װָאס זײט גערעכטיקײט

  , ֿפעסטע גערעכטיקײט ֿפירט צום לעבן19
  .יָאגט זיך נָאך זַײן טױט, און דער װָאס יָאגט זיך נָאך בײז

  , ַאן אומװערדיקײט בַײ גָאט זַײנען קרומהַארציקע20
  .די װָאס זײער װעג איז ערלעך, און זַײן ָרצון

  ,דעם שלעכטן װעט ניט געשָאנקען װערן! דיר מַײן הַאנט נַא 21
  .ָאבער דער זָאמען ֿפון די צדיקים װערט ַאנטרונען

  , ַא גילדערנער נָאזרינג אױֿפן נָאז ֿפון ַא חזיר22
  .איז ַא ֿפרױ װָאס איז שײן נָאר ָאּפגעטָאן ֿפון ׂשכל

  , דער בַאגער ֿפון די צדיקים איז ַרק גוט23
  . ֿפון די רָשעים איז חוצּפהדי הָאֿפענונג

  ,און עס קומט נָאך צו,  ֿפַארַאן דער װָאס צעטײלט24
  .בלױז צו ֿפַארמינערונג, און דער װָאס קַארגט מער װי מע דַארף

  , ַא ֿפרַײגעביקע זעל װערט ֿפעט25
  .װערט ער אױך געזעט, און דער װָאס זעט ָאן

  ,ס ֿפָאלקאים שילט דָא,  דער װָאס הַאלט צוריק ּתֿבואה26
  .ָאבער ַא ברכה אױֿפן קָאּפ ֿפון דעם װָאס ֿפַארקױֿפט



  משלי

יב

  ,זוכט גוטװיליקײט,  דער װָאס זוכט גוטס27
  .װעט עס אים ָאנקומען, און דער װָאס איז אױסן בײז

  ,ער װעט ֿפַאלן,  דער װָאס ֿפַארזיכערט זיך אױף זַײן עשירות28
  .און װי ַא בלַאט װעלן שּפרָאצן די צדיקים

  ;װעט ַארבן װינט, ער װָאס ֿפַאראומגליקט זַײן הױז ד29
  .און דער נַאר איז ַא קנעכט בַײם קלוגהַארציקן

  , די ֿפרוכט ֿפון דעם צדיק איז ַא בױם ֿפון לעבן30
  .און די הערצער נעמט אַײן דער חכם

  ,דער צדיק קריגט בַאצָאלט אױף דער ערד,  זע31
  !רהַײנט װי שױן דער ָרשע און דער זינדיקע

  

  ,הָאט ליב מוסר,  דער װָאס הָאט ליב װיסן1
  .ָאבער דער ֿפַארגרעבטער הָאט ֿפַײנט שטרָאף

  , דער גוטער קריגט בַאװיליקונג ֿפון גָאט2
  .ָאבער דעם מַאן מיט בײזע געדַאנקען ֿפַארמשּפט ער

  , קײן מענטש קען ניט בַאשטײן דורך שלעכטס3
  . זיך ניטָאבער דער װָארצל ֿפון די צדיקים רירט

  ,חיל איז די קרױן ֿפון איר מַאן- ַאן ֵאֶשת4
  .און װי ַא ֿפױלונג אין זַײנע בײנער איז ַא טױגעניכטס

  , די מחשֿבות ֿפון די צדיקים זַײנען גערעכטיקײט5
  .די ּתחבּולות ֿפון די רָשעים זַײנען בַאטרוג

  , די רײד ֿפון די רָשעים זַײנען צו לױערן אױף בלוט6
  . מױל ֿפון די רעכטֿפַארטיקע איז זײ מצילָאבער דָאס

  ,און זײ זַײנען ניטָא,  די רָשעים װערן איבערגעקערט7
  .ָאבער דָאס הױז ֿפון די צדיקים װעט בַאשטײן



  משלי

  , װעדליק זַײן ׂשכל װערט ַא מענטש געלױבט8
  .װערט צו שּפָאט, און דער װָאס הָאט ַא ֿפַארדרײט הַארץ

  ,עשַאצט און הָאט ַא קנעכט בעסער דער װָאס איז גרינגג9
  .און אים ֿפעלט ברױט, אײדער דער װָאס שטעלט זיך ֿפַאר ַא ִנכבד

  , דער גערעכטער קימערט זיך אום דעם לעבן ֿפון זַײן בהמה10
  .און דָאס הַארץ ֿפון די רָשעים איז אומדערבַארימדיק

  ,הָאט ברױט צו זַאט,  דער װָאס בַאַארבעט זַײן ערד11
  .איז ָאן ׂשכל, ס יָאגט זיך נָאך ּפוסטע זַאכןאון דער װָא

  , דער ָרשע גלוסט דָאס געֿפַאנג ֿפון די שלעכטע12
  .ָאבער דער װָארצל ֿפון די צדיקים ברענגט אַײן

  , אין ַא ֿפַארזע ֿפון די ליּפן איז ַא שטרױכלונג ֿפַארן שלעכטן13
  .ָאבער דער צדיק קומט ַארױס ֿפון ַא צרה

  ,וכט ֿפון מענטשנס מױל װעט ער זיך זעטן מיט גוטס ֿפון דער ֿפר14
  .און די טּוונג ֿפון ַא מענטשנס הענט װעט מען אים אומקערן

  , דער װעג ֿפון דעם נַארן איז גלַײך אין זַײנע אױגן15
  .ָאבער דער חכם הערט צו ַאן עצה

  , דעם נַארנס ערגערניש װערט בַאקַאנט אין אײגענעם טָאג16
  .ר ֿפַארדעקט די שַאנדָאבער דער קלוגע

  ,װעט דערװַײזן די ריכטיקײט,  דער װָאס ָאטעמט מיט אמת17
  .ָאבער דער ֿפַאלשער עדות איז ַאן ָאּפנַאר

  , ֿפַארַאן דער װָאס ּפלַאּפלט װי שטעך ֿפון ַא שװערד18
  .ָאבער די צונג ֿפון די קלוגע איז ַא הײלונג

  , די ליּפ ֿפון אמת װעט בַאשטײן אױף אײביק19
  .ָאבער אױף ַא רגע איז די צונג ֿפון ליגן

  , ָאּפגענַארט װערט דָאס הַארץ ֿפון די װָאס טרַאכטן בײז20
  .איז ַא ֿפרײד, ָאבער בַײ די װָאס בַארָאטן ֿפריד



  משלי

יג

  , דעם צדיק װעט ניט אַײנֿפַאלן קײן שום אומרעכט21
  .ָאבער די רָשעים זַײנען ֿפול מיט בײז

  ,ָאט זַײנען ליגנערישע ליּפן ַאן אומװערדיקײט בַײ ג22
  .די װָאס בַאגײען זיך װָארהַאֿפטיק, און זַײן ָרצון

  , ַא קלוגער מענטש ֿפַארדעקט די קענשַאֿפט23
  .ָאבער דָאס הַארץ ֿפון די נַארן רוֿפט אױס די טיּפשות

  , די הַאנט ֿפון די ֿפלײסיקע װעט געװעלטיקן24
  .און די ָאּפגעלָאזטע װעט װערן צו צינדז

  ,זָאל מען זי ֿפַארדריקן,  איז דָא ַא זָארג אין עמיצנס הַארצן25
  .װָארום ַא גוט װָארט מַאכט זי ֿפרײלעך

  , דער צדיק געֿפינט אױס ֿפון זַײן חֿבר26
  .און דער װעג ֿפון די רָשעים ֿפַארֿפירט זײ

  , דער ָאּפגעלָאזטער װעט ניט כַאּפן זַײן ֿפַאנג27
  .ֿפון ַא מענטשן איז ֿפלײסיק זַײןאון דָאס טַײערסטע גוטס 

  , אין דעם שטעג ֿפון גערעכטיקײט איז לעבן28
  .און אױֿפן שליַאך ֿפון איר װעג איז ניטָא קײן טױט

  

  , ַא קלוגער זון לָאזט זיך לערנען ֿפון ֿפָאטער1
  .ָאבער דער שּפעטער װיל ניט הערן ַא בײזער

  ,טש גוטס ֿפון דער ֿפרוכט ֿפון זַײן מױל עסט ַא מענ2
  .ָאבער דער בַאגער ֿפון די ֿפעלשער איז אומרעכט

  ,ֿפַארהיט זַײן זעל,  דער װָאס ּפַאסט אױף זַײן מױל3
  .אױף אים װעט זַײן ַא ברָאך, דער װָאס שּפַארט אױף זַײנע ליּפן

  , די זעל ֿפון דעם ֿפױלן גַארט און הָאט גָארנישט4
  .עטָאבער די זעל ֿפון די ֿפלײסיקע װעט װערן ֿפ



  משלי

  , דער צדיק הָאט ֿפַײנט ַא ֿפַאלש װָארט5
  .און דער ָרשע ֿפירט זיך מיאוס און שענדלעך

  , רעכטֿפַארטיקײט ֿפַארהיט דעם װָאס זַײן װעג איז ערלעך6
  .און שלעכטיקײט ֿפַארדרײט דעם זינדיקן

  , ֿפַארַאן דער װָאס שטעלט זיך רַײך און הָאט גָארנישט7
  .ם בַײ ַא גרױס ֿפַארמעגדער װָאס שטעלט זיך ָארי

  , ַאן אױסלײז ֿפַאר ַא מענטשנס לעבן איז זַײן עשירות8
  .ָאבער דער ָארימַאן הערט צו מָאל ניט קײן ָאנגעשרײ

  , די ליכטיקײט ֿפון די צדיקים איז ֿפרײלעך9
  .ָאבער דָאס ליכט ֿפון די רָשעים לעשט זיך אױס

  , דורך מוטװיליקײט מַאכט מען בלױז ָאן קריג10
  .ָאבער בַײ די איבערלײגטע איז חכמה

  , ַא רַײכטום ֿפון דער לוֿפט װערט געמינערט11
  .ָאבער דער װָאס קלַײבט ביסלעכװַײז ֿפַארמערט

  , ַא ֿפַארצױגענע װַארטעניש מַאכט קרַאנק דָאס הַארץ12
  .און ַא בױם ֿפון לעבן איז ַא בַאגער װָאס קומט ָאן

  ,אים װעט געשען בײז, רט דער װָאס ֿפַארַאכט דָאס װָא13
  .ער װעט בַאלױנט װערן, ָאבער דער װָאס הָאט מורא ֿפַארן געבָאט

  , די לערנונג ֿפון דעם חכם איז ַא קװַאל ֿפון לעבן14
  .זיך ָאּפצוקערן ֿפון די נעצן ֿפון טױט

  , ַא גוטער ׂשכל גיט צו חן15
  .ָאבער דער װעג ֿפון די ֿפעלשער איז הַארט

  ,וגער ֿפירט זיך מיט ֿפַארשטַאנדיקײט יעטװעדער קל16
  .ָאבער דער נַאר שּפרײט אױס די טיּפשות

  , ַאן אומערלעכער ָשִליח װעט ַארַײנֿפַאלן אין ַאן אומגליק17
  .און ַא טרַײער געשיקטער איז ַא הײלונג



  משלי
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  , ָארימקײט און שַאנד הָאט דער װָאס מַײדט אױס מוסר18
  .קריגן ּכֿבודאון דער װָאס ַאכט אױף שטרָאף װעט 

  , ַא געברָאכענע ּתאװה איז װױל ֿפַאר דער זעל19
  .ָאבער ַאן אומװערדיקײט בַײ נַארן איז זיך ָאּפקערן ֿפון שלעכטס

  ,װעט קלוג װערן,  דער װָאס גײט אום מיט קלוגע20
  .װעט ֿפַאראומגליקט װערן, און דער װָאס חֿברט זיך מיט נַארן

  ,בײז די זינדיקע יָאגט נָאך דָאס 21
  .און די צדיקים בַאצָאלט מען גוטס

  , דער גוטער לָאזט ירושה ֿפַאר קינדסקינדער22
  .און בַאהַאלטן ֿפַארן צדיק איז דער ֿפַארמעג ֿפון דעם זינדיקן

  , ֿפיל שּפַײז ברענגט דער ַאקער ֿפון די ָארימע23
  .און רַײכטום װערט ָאּפגעטָאן דורך אומגערעכטיקײט

  ,הָאט ֿפַײנט זַײן זון, ט זַײן רוט דער װָאס קַארג24
  .שטרָאֿפט אים בַאצַײטנס, און דער װָאס הָאט אים ליב

  , דער צדיק עסט ביז זַײן לַײב װערט זַאט25
  .און דעם בױך ֿפון די רָשעים ֿפעלט אױס

  

  , ַא קלוגע װַײב בױט אױף איר הױז1
  .און ַא נַארינטע צעשטערט עס מיט אירע הענט

  ,הָאט מורא ֿפַאר גָאט, אין זַײן רעכטֿפַארטיקײט דער װָאס גײט 2
  .ֿפַארַאכט אים, און דער װָאס זַײנע װעגן זַײנען ֿפַארדרײט

  , אין נַארנס מױל איז ַא שטעקן ֿפַאר זַײן גאװה3
  .און די ליּפן ֿפון די קלוגע ֿפַארהיטן זײ

  , ָאן ָאקסן איז די קָאריטע לײדיק4
  .ֿפון דעם ָאקסאון ֿפיל ּתֿבואה איז אין ּכוח 
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  , ַא בַאגלױבטער עדות נַארט ניט ָאּפ5
  .און מיט ָאּפנַארענישן ָאטעמט דער ֿפַאלשער עדות

  , דער שּפעטער זוכט חכמה און ניטָא6
  .און װיסן איז גרינג דעם ֿפַארשטַאנדיקן

  , גײ ַאװעק ֿפון ַא מענטשן ַא נַאר7
  .סַײדן װילסט ניט קענען ֿפַארשטַאנדיקע ליּפן

  ,י חכמה ֿפון דעם קלוגן איז אין בַאטרַאכטן זַײן װעג ד8
  .און די טיּפשות ֿפון דעם נַארן איז אין בַאטרוג

  , בַײ די נַארן איז זינד ַא ֿפירשּפרעכער9
  .גוטװיליקײט – און צװישן די רעכטֿפַארטיקע

  , דָאס הַארץ װײס איר אײגענע ביטערקײט10
  .ר ניט מישןאון אין איר ִׂשמחה קען זיך ַא ֿפרעמדע

  , דָאס הױז ֿפון די רָשעים װערט ֿפַארטיליקט11
  .און דָאס געצעלט ֿפון די רעכטֿפַארטיקע בליט

  , ֿפַארַאן ַא װעג װָאס איז גלַײך בַײם מענטשן12
  .און זַײן ָסוף זַײנען װעגן ֿפון טױט

  , ַאֿפילו בַײם לַאכן טוט װײ דָאס הַארץ13
  .ױעראון דער ָסוף ֿפון ִׂשמחה איז טר

  , ֿפון זַײנע װעגן װעט געזעטיקט װערן דער ֿפַאלשהַארציקער14
  .און דער גוטער מענטש ֿפון װָאס אין אים

  , ַא נַאר גלױבט ַאלצדינג15
  .ָאבער דער קלוגער בַאטרַאכט זַײן טריט

  ,און קערט זיך ָאּפ ֿפון שלעכטס,  דער חכם שַײט זיך16
  .זיכעראון איז , און דער נַאר נעמט זיך איבער

  , ַא גיכער ּכעסן בַאגײט נַארישקײט17
  .און ַא מענטש מיט בײזע געדַאנקען װערט ֿפַארהַאסט



  משלי

  , לַײכטזיניקע ַארבן נַארישקײט18
  .און קלוגע בַאקרײנען זיך מיט קענשַאֿפט

  , די שלעכטע בײגן זיך ֿפַאר די גוטע19
  .און די רָשעים ֿפַאר די טױערן ֿפון צדיק

  ,ַײן חֿבר װערט ֿפַארהַאסט דער ָארימַאן ַאֿפילו בַײ ז20
  .און די גוטע ֿפרַײנט ֿפון עושר זַײנען ֿפיל

  ,זינדיקט,  דער װָאס איז מֿבזה זַײן חֿבר21
  !ַאז װױל איז צו אים, און דער װָאס לַײטזעליקט די געדריקטע

  ,די װָאס טרַאכטן בײז בלָאנדזשען,  ֿפַאר װָאר22
  .ַאר די װָאס טרַאכטן גוטסאון גענָאד און טרַײשַאֿפט ֿפ

  , אין יעטװעדער ָאנשטרענג איז דָא ַא נוץ23
  .ָאבער ליּפנגערײד איז בלױז צום שָאדן

  , ַא קרױן ֿפַאר די חכמים איז זײער עשירות24
  .די טיּפשות ֿפון די נַארן בלַײבט טיּפשות

  , ַאן אמתער עדות רַאטעװעט נֿפשות25
  .יז ַאן ָאּפנַארָאבער דער װָאס ָאטמט מיט ליגנס א

  , אין מורא ֿפַאר גָאט איז ַא שטַארקער בטחון26
  .און ֿפַאר די קינדער װעט עס זַײן ַא בַאשיצונג

  , מורא ֿפַאר גָאט איז ַא קװַאל ֿפון לעבן27
  .זיך ָאּפצוקערן ֿפון די נעצן ֿפון טױט

  , אין ֿפיל ֿפָאלק איז די ּפרַאכט ֿפון דעם מלך28
  . ַא ברָאך ֿפַארן ֿפירשטאון ָאן ֿפָאלק איז

הָאט גרױס ,  דער װָאס איז אַײנגעהַאלטן אין צָארן29
  , ֿפַארשטַאנדיקײט

  .קלַײבט אױף נַארישקײט, און דער װָאס הָאט ַא קורץ געמיט



  משלי

טו

  , ַא געזונט ֿפַארן לַײב איז ַא געלַאסן הַארץ30
  .און ַא ֿפױלונג אין די בײנער איז קנאה

  ,לעסטערט זַײן בַאשעֿפער, רימַאן דער װָאס דריקט דעם ָא31
  .גיט אים ּכֿבוד, און דער װָאס דערבַארימט זיך אױֿפן אֿביון

  , אין זַײן אומגליק װערט געשטױסן דער ָרשע32
  .ָאבער דער צדיק איז בַאשיצט ביז אין זַײן טױט

  , אין הַארצן ֿפון ֿפַארשטַאנדיקן רוט די חכמה33
  .רן װערט בַאקַאנטָאבער װָאס אינעװײניק בַײ די נַא

  , גערעכטיקײט דערהײבט ַא ֿפָאלק34
  .און זינד איז די שַאנד ֿפון אומות

  , דעם מלכס גוטװיליקײט איז צום קלוגן קנעכט35
  .און זַײן גרימצָארן װעט זַײן אױֿפן טױגעניכטס

  

  , ַא װײכער ענטֿפער הַאלט ָאּפ צָארן1
  .און ַא ֿפַארדרָאסיק װָארט ברענגט אױף ּכעס

  , די צונג ֿפון די קלוגע איז װױלקענעװדיק2
  .און דָאס מױל ֿפון נַארן גַאװערט טיּפשות

  , אין יעטװעדער ָארט זַײנען די אױגן ֿפון גָאט3
  .זײ זעען די שלעכטע און די גוטע

  , ַא מילדע צונג איז ַא בױם ֿפון לעבן4
  .און ֿפַאלשקײט אױף איר איז ַא ברָאך ֿפַארן געמיט

  ,ר ֿפַארַאכט זַײן ֿפָאטערס מוסר דער נַא5
  .און דער װָאס ַאכט אױף שטרָאף איז געשַײט

  , אין הױז ֿפון דעם צדיק איז גרױס רַײכטום6
  .און אין אַײנקום ֿפון ָרשע איז ַא צרה



  משלי

  , די ליּפן ֿפון די קלוגע ֿפַארשּפרײטן קענשַאֿפט7
  .ניט ריכטיקס – און דער ׂשכל ֿפון די נַארן

  ,טָאּפֿפער ֿפון די רָשעים איז ַאן אומװערדיקײט בַײ גָאט דָאס שלַאכ8
  .און די ּתֿפילה ֿפון רעכטֿפַארטיקע איז זַײן ָרצון

  , ַאן אומװערדיקײט בַײ גָאט איז דער װעג ֿפון דעם ָרשע9
  .און דעם װָאס יָאגט זיך נָאך גערעכטיקײט הָאט ער ליב

  ,זט דעם װעג ַא בײזע שטרָאף איז ֿפַאר דעם װָאס ֿפַארלָא10
  .דער װָאס הָאט ֿפַײנט מוסר װעט שטַארבן

  , די אונטערערד און דער ָאּפגרונט זַײנען ֿפַאר גָאט11
  !הַײנט װי שױן די הערצער ֿפון די מענטשנקינדער

  , דער שּפעטער הָאט ניט ליב מע זָאל אים שטרָאֿפן12
  .ער װיל ניט גײן צו חכמים

  ,דעם ּפנים ַא ֿפרײלעך הַארץ מונטערט אױף 13
  .און ֿפון הַארצקלעמעניש װערט דָאס געמיט דערשלָאגן

  , דָאס הַארץ ֿפון דעם ֿפַארשטַאנדיקן זוכט קענשַאֿפט14
  .און דָאס מױל ֿפון די נַארן ֿפיטערט זיך אױף טיּפשות

  , ַאלע טעג ֿפון דעם ָארימַאן זַײנען שלעכטע15
  . ּתמיד ַא סעודהָאבער בַײ דעם װָאס הָאט ַא ֿפרײלעך הַארץ איז

  , בעסער װינציק מיט גָאטסֿפָארכטיקײט16
  .אײדער ַא גרױסער אוצר מיט צעטומלטקײט דערבַײ

  , בעסער ַא מָאלצַײט ֿפון גרינס װּו ליבשַאֿפט איז דָא17
  .אײדער ַא געשטָאּפטער ָאקס מיט ׂשנאה דערבַײ

  , ַא ּכעסן מַאכט ָאן שטרַײט18
  .צָארן שטילט אַײן קריגאון ַאן אַײנגעהַאלטענער אין 

  , דער װעג ֿפון דעם ֿפױלן איז װי ֿפַארצַאמט מיט דערנער19
  .ָאבער דער שטעג ֿפון דעם רעכטֿפַארטיקן איז אױסגעגלַײכט



  משלי

  , ַא קלוגער זון דערֿפרײט דעם ֿפָאטער20
  .און ַא נַארישער מענטש איז מֿבזה זַײן מוטער

  ,ֿפעלט ׂשכל נַארישקײט איז ַא ֿפרײד בַײ דעם װָאס 21
  .ָאבער ַא מענטש מיט ֿפַארשטַאנדיקײט גײט גלַײך

  , ָאן בַארָאט װערן טרַאכטונגען ֿפַארשטערט22
  .און דורך ֿפיל יועצים קומען זײ צו שטַאנד

  , ַא מענטש הָאט ֿפרײד ֿפון דעם ענטֿפער ֿפון זַײן מױל23
  !װי גוט דָאס איז – און ַא װָארט אין דער צַײט

  ,ון לעבן איז ַארױף צו ֿפַארן קלוגן דער װעג ֿפ24
  .ּכדי זיך ָאּפצוקערן ֿפון דער אונטערערד אונטן

  , דָאס הױז ֿפון די שטָאלצע רַײסט גָאט אױס25
  .און ער שטעלט אױף דעם גרענעץ ֿפון דער אלמנה

  , ַאן אומװערדיקײט בַײ גָאט זַײנען מחשֿבות ֿפון בײז26
  . ליבלעכקײטאון רײן בַײ אים זַײנען װערטער ֿפון

  , זַײן הױז ֿפַאראומגליקט דער װָאס איז גַײציק נָאך געװין27
  .און דער װָאס הָאט ֿפַײנט מָּתנות װעט לעבן

  ,נָאך צו ענטֿפערן- דָאס הַארץ ֿפון דעם צדיק קלערט28
  .און דָאס מױל ֿפון רָשעים גַאװערט בײזענישן

  , װַײט איז גָאט ֿפון רָשעים29
  .ון צדיקים הערט ערָאבער די ּתֿפילה ֿפ

  , ַא ליכט אין די אױגן איז דער װָאס דערֿפרײט דָאס הַארץ30
  .ַא גוטע בׂשורה מַאכט ֿפעט דָאס געבײן

  ,צו דעם מוסר ֿפון לעבן- דָאס אױער װָאס הערט31
  .װעט צװישן די חכמים רוען

  ,ֿפַארַאכט זַײן זעל,  דער װָאס מַײדט אױס מוסר32
  .קריגט ׂשכל, טרָאףצו ש-און דער װָאס הערט



  משלי

טז

  , מורא ֿפַאר גָאט איז די לערנונג ֿפון חכמה33
  .און ֿפַאר ּכֿבוד קומט עניװת

  

  , דעם מענטשנס זַײנען די צוגרײטענישן ֿפון הַארצן1
  .ָאבער ֿפון גָאט איז דער ענטֿפער ֿפון דער צונג

  , ַאלע װעגן ֿפון ַא מענטשן זַײנען רײן אין זַײנע אױגן2
  .ֿפָארשט די געמיטערָאבער גָאט 

  , לײג ַארױף דַײנע טּוונגען אױף גָאט3
  .און דַײנע מחשֿבות װעלן צו שטַאנד קומען

  , ַאלץ הָאט גָאט געמַאכט ֿפַאר זַײן צװעק4
  .און אױך דעם ָרשע ֿפַארן טָאג ֿפון בײז

 ַאן אומװערדיקײט בַײ גָאט איז איטלעכער װָאס הָאט ַא 5
  ;הָאֿפערדיק הַארץ

  .אים װעט ניט געשָאנקען װערן!  מַײן הַאנטנַא דיר

  , דורך גענָאד און אמת װערט זינד ֿפַארגעבן6
  .און דורך מורא ֿפַאר גָאט קערט מען זיך ָאּפ ֿפון שלעכטס

  , ַאז גָאט בַאװיליקט די װעגן ֿפון ַא מענטשן7
  .מַאכט ער ַאֿפילו זַײנע ֿפַײנט שלום מיט אים

  ,קײט בעסער װינציק דורך גערעכטי8
  .אײדער ֿפיל הכָנסות דורך אומרעכט

  , דעם מענטשנס הַארץ דענקט זַײן װעג9
  .ָאבער גָאט לענקט זַײן טריט

  , ַא ּכישוף איז אױֿפן מלכס ליּפן10
  .זַײן מױל ֿפעלשט ניט בַײם משּפט

  , ריכטיקע װָאג און װָאגשָאלן זַײנען ֿפון גָאט11
  .ַײטלזַײן װערק זַײנען ַאלע װָאגשטײנער ֿפון ב



  משלי

  , ַאן אומװערדיקײט בַײ מלכים איז טָאן שלעכטס12
  .װָארום דורך גערעכטיקײט בַאשטײט דער טרָאן

  , דער ָרצון ֿפון מלכים איז אױֿפריכטיקע ליּפן13
  .און דעם װָאס רעדט די ריכטיקײט הָאבן זײ ליב

  ,המות- דער גרימצָארן ֿפון מלך איז ַא מלאך14
  .אים אַײןָאבער ַא קלוגער מַאן שטילט 

  , אין שַײן ֿפון מלכס ּפנים איז לעבן15
  .און זַײן גוטװיליקײט איז װי ַא װָאלקן ֿפון שּפעטרעגן

  ! װי בעסער זיך אַײנצוקױֿפן חכמה אײדער גָאלד16
  .און זיך אַײנצוקױֿפן ׂשכל איז בילכער װי זילבער

 דער שטעג ֿפון די רעכטֿפַארטיקע איז זיך ָאּפצוקערן ֿפון 17
  ,טסשלעכ

  .ּפַאסט אױף זַײן װעג, דער װָאס היט זַײן זעל

  , ֿפַאר ַא ברָאך קומט שטָאלץ18
  .ַא הָאֿפערדיק געמיט, און ֿפַאר ַאן ַאנידערֿפַאל

  , בעסער ַא נידעריק געמיט צװישן די בַאשײדענע19
  .אײדער טײלן רױב מיט די שטָאלצע

  ,װעט געֿפינען גוטס,  דער װָאס ַאכט אױף דעם װָארט20
  !ַאז װױל איז צו אים, און דער װָאס ֿפַארזיכערט זיך אױף גָאט

  , מיטן קלוגהַארציקן טרעֿפט זיך דער ֿפַארשטַאנדיקער21
  .און זיסקײט ֿפון די ליּפן מערט לערנונג

  , ׂשכל איז ַא קװַאל ֿפון לעבן ֿפַאר דעם װָאס הָאט עס22
  .און נַארישקײט איז ַא שטרָאף ֿפַארן נַארן

  ,הַארץ ֿפון דעם חכם מַאכט קלוג זַײן מױל דָאס 23
  .און מערט לערנונג אױף זַײנע ליּפן



  משלי

  , הָאניקזַאֿפט זַײנען ליבלעכע רײד24
  .און ַא הײלונג ֿפַארן געבײן, זיס ֿפַאר דער זעל

  , ֿפַארַאן ַא װעג װָאס איז גלַײך בַײם מענטשן25
  .און זַײן ָסוף זַײנען װעגן ֿפון טױט

  ,ון ַארבעטער ַארבעט אין אים דער הונגער ֿפ26
  .װָארום זַײן מױל טרַײבט אים ָאן

  , דער נידערטרעכטיקער מענטש גרָאבט אױס בײז27
  .און אױף זַײן ליּפ איז װי ַא ברַאנדֿפַײער

  , דער מענטש ֿפון ֿפַארקערטקײט מַאכט ָאן קריג28
  .און דער אונטערהעצער צעשײדט גוטע ֿפרַײנט

  ,כט רעדט ָאן זַײן חֿבר דער מַאן ֿפון אומרע29
  .און ֿפירט אים אױֿפן ניט גוטן װעג

איז דָאס אױסצוקלערן , צו די אױגן- דער װָאס דריקט30
  ;ֿפַארקערטקײט

  .װיל אױסֿפירן שלעכטס, דער װָאס בַײסט די ליּפן

  ; ַא שײנע קרױן איז ַא גרָאער קָאּפ31
  .אױֿפן װעג ֿפון גערעכטיקײט װערט זי געֿפונען

  , בעסער ַאן אַײנגעהַאלטענער אין צָארן אײדער ַא ִגבור32
  ,און דער װָאס געװעלטיקט איבער זַײן געמיט

  .אײדער דער װָאס בַאצװינגט ַא שטָאט

  , אין שױם װַארֿפט מען דעם גורל33
  .ָאבער ֿפון גָאט איז זַײן יעטװעדער בַאשײד



  משלי

  , בעסער ַא טרוקענער ביסן און שלװה דערבַײ1יז
  .סעודות און קריג- הױז ֿפול מיט ֿפלײשאײדער ַא

  , ַא קלוגער קנעכט געװעלטיקט איבער ַא זון ַא טױגעניכטס2
  .און צװישן די ברידער קריגט ער ַא חלק ירושה

  ,און ַא שמעלצאױװן ֿפַאר גָאלד,  ַא טיגל ֿפַאר זילבער3
  .ָאבער די הערצער ּפרּוװט גָאט

  , ליּפ ֿפון אומרעכט דער שלעכטסטוער הערט זיך אַײן צו דער4
  .דער ליגנער הָארכט צו דער צונג ֿפון ֿפַארברעך

  ;לעסטערט זַײן בַאשעֿפער,  דער װָאס שּפָאט ֿפון ַאן ָארימַאן5
  .װעט ניט געשָאנקען װערן, דעם װָאס ֿפרײט זיך אױף ַא ברָאך

  , די קרױן ֿפון ַאלטע לַײט זַײנען קינדסקינדער6
  .זַײנען זײערע עלטערןאון די צירונג ֿפון קינדער 

  , דעם מנּוװל ּפַאסט ניט די שּפרַאך ֿפון ברײטקײט7
  .נָאך װינציקער דעם ַנדֿבן די שּפרַאך ֿפון ליגן

  ;דימענט איז שוחד אין די אױגן ֿפון זַײן בעלן- ַא חן8
  .װּוהין נָאר מע קערט זיך דערמיט בַאגליקט מען

  ,ינדֿפַארדעקט אױף ז,  דער װָאס זוכט ליבשַאֿפט9
  .צעשײדט גוטע ֿפרַײנט, און דער װָאס חזרט איבער גערײד

  , ַא בײזער װירקט מער אױֿפן ֿפַארשטַאנדיקן10
  .װי הונדערט קלעּפ אױֿפן נַארן

  , ַרק דער װידערשּפעניקער זוכט בײז11
  .ָאבער ַאן אומדערבַארימדיקער ָשִליח װעט ָאנגעשיקט װערן אױף אים

  ,נטרעֿפן ַא בערינטע בַארױבט ֿפון אירע יונגע בעסער ַא מענטשן זָאל ָא12
  .ַאבי ניט ַא נַאר מיט זַײן טיּפשות

  , דער װָאס קערט אום ַא ָרעה ֿפַאר ַא טוֿבה13
  .װעט זיך ניט ָאּפטָאן בײז ֿפון זַײן הױז



  משלי

  , װי מע לָאזט לױז װַאסער איז דער ָאנהײב ֿפון מחלוקות14
  .ָאּפלָאז , אײדער דער קריג ברעכט אױס, דרום

און דער װָאס מַאכט ,  דער װָאס מַאכט גערעכט דעם שולדיקן15
  ,שולדיק דעם גערעכטן

  .זײ בײדע זַײנען ַאן אומװערדיקײט בַײ גָאט

   װָאס טױג געלט אין דעם נַארנס הַאנט16
  ?ַאז קײן ׂשכל איז ניטָא, אױף צו קױֿפן חכמה

  , אין ַאלע צַײטן איז ַא חֿבר ַא גוטער ֿפרַײנט17
  .ער ֿפַאר ַא צרה איז ַא ברודער געבָארןָאב

  , ַא מענטש ָאן ׂשכל איז דער װָאס גיט ַא הַאנט18
  .װָאס איז ָערֿב ַאן ָערֿבות ֿפַאר זַײן חֿבר

  ,הָאט ליב ֿפַארברעך,  דער װָאס הָאט ליב קריג19
  .זוכט ַא ברָאך, דער װָאס מַאכט הױך זַײן טיר

  ,ט ניט געֿפינען קײן גוטסװע,  דער װָאס הָאט ַא קרום הַארץ20
  .װעט ַארַײנֿפַאלן אין בײז, און דער װָאס דרײט מיט דער צונג

  ,איז דָאס צו זַײן קומער,  דער װָאס געבערט ַא נַארן21
  .און דער ֿפָאטער ֿפון דעם נידערטרעכטיקן הָאט ניט קײן ַנַחת

  , ַא ֿפרײלעך הַארץ איז ַא גוטע רֿפואה22
  .ט טריקנט אױס דָאס געבײןאון ַא דערשלָאגן געמי

  , דער ָרשע נעמט ָאן שוחד אױסן בוזעם23
  .צו ֿפַארדרײען די װעגן ֿפון גערעכטיקײט

  , ֿפַארן ּפנים ֿפון ֿפַארשטַאנדיקן איז די חכמה24
  .און די אױגן ֿפון דעם נַארן זַײנען אין עק װעלט

  , ַאן ערגערניש ֿפַאר זַײן ֿפָאטער איז ַא זון ַא נַאר25
  . ַא ביטערניש ֿפַאר זַײן געװינעריןאון



  משלי

יח

  , קײן גוטס קומט ניט ַארױס ֿפון שטרָאֿפן אױך דעם צדיק26
  .ֿפון שלָאגן ַאדללַײט ֿפַאר רעכטֿפַארטיקײט

  ,קַארגט זַײנע װערטער,  דער װָאס װײס קענשַאֿפט27
  .ַא מענטש מיט ֿפַארשטַאנדיקײט איז שּפָארעװדיק אין געמיט

  ;ַאז ער שװַײגט װערט גערעכנט ַא חכם ַאֿפילו ַא נַאר 28
  .ַא ֿפַארשטַאנדיקער, דער װָאס מַאכט צו זַײנע ליּפן

  

  ;איז אױסן זַײן װילן,  דער װָאס שײדט זיך ָאּפ1
  .בַײ יעטװעדער בַארָאט װיל ער זיך ַארױסװַײזן

  , דער נַאר װיל ניט ֿפַארשטַאנדיקײט2
  .נָאר ַאז זַײן ׂשכל זָאל ַאנטּפלעקט װערן

  ,קומט אױך ֿפַארַאכטונג,  ַאז דער ָרשע קומט3
  .שּפָאט – און מיט שענדלעכקײט

  , טיֿפע װַאסערן זַײנען די װערטער ֿפון ַא מענטשנס מױל4
  .ַא קװעליקער טַײך איז דער ברונעם ֿפון חכמה

  , קײן גוטס קומט ניט ַארױס ֿפון שַאנעװען דעם ָרשע5
  .טּכדי צו קריװדען דעם גערעכטן בַײם משּפ

  , די ליּפן ֿפון דעם נַארן קומען מיט קריג6
  .און זַײן מױל רוֿפט צו געשלעג

  , דָאס מױל ֿפון דעם נַארן איז ַא ברָאך ֿפַאר אים7
  .און זַײנע ליּפן זַײנען ַא נעץ ֿפַאר זַײן זעל

  , די װערטער ֿפון דעם אונטערהעצער זַײנען װי געשמַאקע ביסנס8
  .רן ֿפון לַײבאון זײ נידערן אין די קַאמע

  , אױך דער װָאס איז ָאּפגעלָאזט אין זַײן ַארבעט9
  .איז ַא ברודער צו ַא מַאן ַאן אױסברענגער



  משלי

  , ַא שטַארקער טורעם איז דער נָאמען ֿפון גָאט10
  .צו אים לױֿפט דער צדיק און װערט בַאשיצט

  , דער ֿפַארמעג ֿפון דעם עושר איז זַײן בַאֿפעסטיקטע שטָאט11
  .אין ַא הױכער מױער איז ער אין זַײן אַײנבילדענישאון װי 

  , ֿפַאר ַא ברָאך װערט הָאֿפערדיק דעם מענטשנס הַארץ12
  .און ֿפַאר ּכֿבוד קומט עניװת

  , דער װָאס ענטֿפערט ַא זַאך אײדער ער הָאט אױסגעהערט13
  .איז דָאס ֿפון אים ַא נַארישקײט און ַא שַאנד

  ,הַאלטן זַײן קרַאנקשַאֿפט ַא מענטשנס געמיט קען אױס14
  ?װער קען עס ַאריבערטרָאגן, ָאבער ַא דערשלָאגן געמיט

  , דָאס הַארץ ֿפון דעם ֿפַארשטַאנדיקן קױֿפט זיך אַײן קענשַאֿפט15
  .און דָאס אױער ֿפון די קלוגע זוכט קענשַאֿפט

  , ַא מענטשנס מּתנה מַאכט ֿפַאר אים ַא װַארע16
  .גרױסע לַײטאון זי ברענגט אים ֿפַאר 

  , גערעכט איז דער ערשטער אין זַײן טענה17
  .ָאבער זַײן חֿבר קומט און ֿפָארשט אים אױס

  , דער גורל מַאכט אױֿפהערן קריג18
  .און צװישן די שטרַײטער צעשײדט ער

 ַא געקריװדעטן ברודער איז שװערער צו געװינען װי ַא 19
  ,בַאֿפעסטיקטע שטָאט

  .ן ֿפון ַא ּפַאלַאץאון קריג זַײנען װי ריגלע

  , ֿפון דער ֿפרוכט ֿפון ַא מענטשנס מױל װעט זיך זעטן זַײן לַײב20
  .ֿפון אַײנקום ֿפון זַײנע ליּפן װעט ער זיך זעטן

  , טױט און לעבן זַײנען אין דער מַאכט ֿפון דער צונג21
  .און אירע גוטע ֿפרַײנט װעלן עסן איר ֿפרוכט



  משלי

יט

  ,הָאט געֿפונען גוטס, ב דער װָאס הָאט געֿפונען ַא װַײ22
  .און קריגט בַאװיליקונג ֿפון גָאט

  , ּתחנּונים רעדט דער ָארימַאן23
  .ָאבער דער עושר ענטֿפערט עזות

   ֿפַארַאן חֿברים אױף זיך צו ֿפַאראומגליקן24
  .און ֿפַארַאן ַא גוטער ֿפרַײנט מער צוגעטָאן ֿפון ַא ברודער

  

  ,ן זַײן ערלעכקײט בעסער ַאן ָארימַאן װָאס גײט אי1
  .און איז ַא נַאר, אײדער דער װָאס הָאט ֿפַארקרימטע ליּפן

  ,קומט ניט קײן גוטס, ֿפון זיך ַאלײן ניט קענען,  אױך2
  .זינדיקט, און דער װָאס אַײלט מיט די ֿפיס

  , ַא מענטשנס נַארישקײט ֿפַארדרײט זַײן װעג3
  .און אױף גָאט צערנט זַײן הַארץ

  ,צו ֿפיל גוטע ֿפרַײנט-  רַײכטום קריגט4
  .און דער ָארימַאן װערט צעשײדט ֿפון זַײן גוטן ֿפרַײנט

  , ַא ֿפַאלשן עדות װעט ניט געשָאנקען װערן5
  .װעט ניט ַאנטרונען װערן, און דער װָאס ָאטעמט מיט ליגן

  , ֿפיל זוכן די לַײטזעליקײט ֿפון דעם ַנדֿבן6
  .עראון איטלעכער איז ַא גוטער ֿפרַײנט דעם געב

  , ַאלע ברידער ֿפון דעם ָארימַאן הָאבן אים ֿפַײנט7
  !און װי שױן דערװַײטערן זיך ֿפון אים זַײנע גוטע ֿפרַײנט

  דער װָאס יָאגט זיך ַארום מיט װערטער
  .װעט ער בַײ זײ בלַײבן

  ,הָאט ליב זַײן זעל,  דער װָאס קױֿפט זיך אַײן ׂשכל8
  ,ינען גוטסװעט געֿפ, דער װָאס היט ֿפַארשטַאנדיקײט



  משלי

  , ַא ֿפַאלשן עדות װעט ניט געשָאנקען װערן9
  .װעט אונטערגײן, און דער װָאס ָאטעמט מיט ליגנס

  , ּתענוג ּפַאסט ניט ֿפַארן נַארן10
  !הַײנט װי שױן ֿפַאר ַא קנעכט צו געװעלטיקן איבער הַארן

  , דער ׂשכל ֿפון ַא מענטשן איז אַײנצוהַאלטן זַײן צָארן11
  .ג ֿפַאר אים איז צו ֿפַארגעבן זינדאון ַא צירונ

  , ַא ברום װי ֿפון ַא יונגן לײב איז דעם מלכס צָארן12
  .און װי טױ אױֿפן גרָאז זַײן גוטװיליקײט

  ; ַאן אומגליק ֿפַאר זַײן ֿפָאטער איז ַא זון ַא נַאר13
  .און װי ַא נודנע טריֿפעניש זַײנען די קריג ֿפון ַא װַײב

  , ירושה ֿפון עלטערן הױז און גוטס איז ַא14
  .ָאבער ַא גערָאטענע װַײב איז ֿפון גָאט

  , ֿפױלקײט װַארֿפט ָאן ַא דרעמל15
  .און ַאן ָאּפגעלָאזטער נֿפש װעט הונגערן

  ,היט זַײן זעל,  דער װָאס היט דָאס געבָאט16
  .װעט שטַארבן, דער װָאס ֿפַארװָארלָאזט זַײנע װעגן

  , ַאנטלַײט גָאט, דער װָאס שענקט דעם ָארימַאן17
  .און זַײן טוֿבה װעט ער אים אומקערן

  ,װען עס איז נָאך דָא ַא הָאֿפענונג,  שטרָאף דַײן זון18
  .ָאבער זָאלסט זיך ניט ָאנלײגן אים אומצוברענגען

  , ַא גרױסער ּכעסן מוז לַײדן די שטרָאף19
  .מַאכסטו נָאך ערגער, װָארום ַאז דו װילסט אים ַאװעקרַײסן

  ,און נעם ָאן מוסר, צו ַאן עצה- הער20
  .ּכדי דו זָאלסט קלוג זַײן אין דַײן ָסוף

  , ֿפיל מחשֿבות זַײנען אין מענטשנס הַארצן21
  .ער װעט בַאשטײן, ָאבער גָאטס בַארָאט



  משלי

כ

  ; די ּתאװה ֿפון ַא מענטשן איז זַײן שַאנד22
  .און בעסער ַאן ָארימַאן אײדער ַא ַּכזֿבן

  ,רט צום לעבן מורא ֿפַאר גָאט ֿפי23
  .און װערט ניט געשטרָאֿפט מיט קײן בײז, און מע בלַײבט זַאט

  , ַאז דער ֿפױלער שטעקט ַארַײן זַײן הַאנט אין שיסל24
  .װיל ער זי צו מָאל ניט צוטרָאגן צו זַײן מױל

  ,װערט דער נַאר געשַײט,  שלָאגסטו דעם שּפעטער25
  .װיסןלערנט ער , און מוסערט מען דעם ֿפַארשטענדיקן

  , ַא זון װָאס ברענגט שַאנד און חרּפה26
  .ֿפַארטרַײבט זַײן מוטער, ֿפַארװיסט זַײן ֿפָאטער

  – אױב דו װילסט ֿפָאלגן מוסר – מַײן זון,  הער אױף27
  .צו װַײכן ֿפון די װערטער ֿפון קענשַאֿפט

  , גערעכטיקײט שּפָאט ֿפון דעם נידערטרעכטיקן עדות28
  .ָאס מױל ֿפון די רָשעיםאון ֿפַאלשקײט צעמישט ד

  , ָאנגעברײט ֿפַאר די שּפעטער זַײנען שטרָאֿפן29
  .און קלעּפ ֿפַארן רוקן ֿפון די נַארן

  

  ,ַא ליַארעמער דער טרַאנק,  ַא שּפעטער איז דער װַײן1
  .איז ניט קײן חכם, און איטלעכער װָאס גיט זיך ָאּפ דערמיט

  , מלכס אימה ַא ברום װי ֿפון ַא יונגן לײב איז דעם2
  .דער װָאס דערצערנט אים ֿפַארזינדיקט זַײן לעבן

  , ַא ּכֿבוד ֿפַאר ַא מענטשן איז זיך ָאּפצוהַאלטן ֿפון קריג3
  .ָאבער איטלעכער נַאר ברעכט ַארױס

  , דער ֿפױלער ַאקערט ניט אום װינטער4
  .און הָאט גָארנישט, און אין שניטצַײט בעטלט ער



  משלי

  ,דער מײן אין ַא מענטשנס הַארץ ַא טיֿפער װַאסער איז 5
  .ָאבער ַא מענטש מיט ֿפַארשטַאנדיקײט שעּפט אים ַארױס

  , דָאס ָרוֿב מענטשן רוֿפן אױס איטלעכער זַײן גינציקײט6
  ?ָאבער ַא געטרַײען מענטשן װער קען געֿפינען

  ; אין זַײן ערלעכקײט גײט דער צדיק7
  !ַאז װױל צו זַײנע קינדער נָאך אים

  , װָאס זיצט אױֿפן טרָאן ֿפון משּפט דער מלך8
  .זיּפט דורך מיט זַײנע אױגן ַאל דָאס בײז

  ,איך הָאב געלַײטערט מַײן הַארץ:  װער קען זָאגן9
  ?איך בין רײן ֿפון מַײנע זינד

  ,צװײערלײ מָאסן,  צװײערלײ װָאגשטײנער10
  .זײ בײדע זַײנען ַאן אומװערדיקײט בַײ גָאט

  ,קענט ָאן זַײנע מעׂשים שױן ַא יִינגל װערט דער11
  .אױב רײן און אױב רעכטֿפַארטיק איז זַײן טָאן

  ,און דָאס אױג װָאס זעט,  דָאס אױער װָאס הערט12
  .זײ בײדע הָאט גָאט געמַאכט

  ,ּכדי זָאלסט ניט ֿפַארָארימט װערן,  זָאלסט ניט ליב הָאבן שלָאף13
  .װעסטו הָאבן ברױט צו זַאט, הַאלט דַײנע אױגן ָאֿפן

  , זָאגט דער קונה”!שלעכט! שלעכט„ 14
  .דענצמָאל בַארימט ער זיך, און גײט ער ַאװעק

  , ֿפַארַאן גָאלד און ּפערל ַא סך15
  .ָאבער די טַײערסטע צירונג זַײנען ליּפן מיט קענשַאֿפט

  ,אױב ער איז ָערֿב געװען ֿפַאר ַאן ַאנדערן,  נעם צו זַײן בגד16
  .ר ֿפרעמדעראון נעם זַײן משּכון ֿפַאר דע

  , זיס איז דעם מענטשן ברױט ֿפון ֿפַאלשקײט17
  .ָאבער דערנָאך װערט זַײן מױל ֿפול מיט זשװיר



  משלי

  , געדַאנקען קומען צו שטַאנד דורך ַאן עצה18
  .און מיט ּתחבּולות ֿפיר מלחמה

  ,טרַײבער ַאנטּפלעקט ַא ָסוד- ַא רכילות19
  . זיך ניט מישןאון מיט דעם װָאס הָאט ָאֿפענע ליּפן זָאלסטו

  , דער װָאס שילט זַײן ֿפָאטער און זַײן מוטער20
  .װעט זַײן ליכט ֿפַארלָאשן װערן אין שטָאקֿפינצטערניש

  , ַא נחלה װָאס קומט ָאן גיך אין ָאנהײב21
  .װעט איר ָסוף זַײן ניט געבענטשט

  ;איך װעל ָאּפצָאלן שלעכטס:  זָאלסט ניט זָאגן22
  .ט דיך העלֿפןאון ער װע, הָאף צו גָאט

  , ַאן אומװערדיקײט בַײ גָאט איז צװײערלײ װָאגשטײנער23
  .און ֿפון ֿפַאלשע װָאגשָאלן קומט ניט קײן גוטס

  , ֿפון גָאט זַײנען דעם מענטשנס טריט24
  ?און װָאס ֿפַארשטײט דער מענטש זַײן װעג

  !הײליק:  ַא שטרױכלונג ֿפַאר ַא מענטשן איז זיך ַארױסצורעדן25
  .כן נדר איבערצוקלערןאון נָא

  , ַא קלוגער מלך װינטשוֿפלט די רָשעים26
  .און ער קערט אױף זײ דעם דרעשרָאד

  , ַא ליכט ֿפון גָאט איז דעם מענטשנס נשמה27
  .דורך ַאלע קַאמערן ֿפון לַײב-עס זוכט

  , גענָאד און אמת בַאהיטן דעם מלך28
  .אױף מיט גענָאד זַײן טרָאן-און ער הַאלט

  ,רונג ֿפון יונגעלַײט איז זײער ּכוח די צי29
  .און די שײנקײט ֿפון זקנים איז ַא גרָאער קָאּפ

  , װּונדיקע בַײלן זַײנען ַא לַײטערונג ֿפון בײז30
  .דָאס גלַײכן שלעק אינעװײניק אין לַײב



  משלי

  , בעכן װַאסער איז דעם מלכס הַארץ אין גָאטס הַאנט1כא
  .נַײגט ער עס, װּוהין נָאר ער װיל

  ,װעדער װעג ֿפון מענטשן איז גלַײך אין זַײנע אױגן יעט2
  .ָאבער גָאט ֿפָארשט די הערצער

   טָאן גערעכטיקײט און רעכט3
  .איז בילכער בַײ גָאט װי ַא שלַאכטָאּפֿפער

   הָאֿפערדיקע אױגן און ַא שטָאלץ הַארץ4
  .איז דער זינדיקער ַאקער ֿפון די רָשעים

  ,ירן ַרק צו שֿפע די געדַאנקען ֿפון ֿפלײסיקן ֿפ5
  .ַרק צו ֿפַארמינערונג – און איטלעכער װָאס איז אַײליק

 אֹוצרות געמַאכט דורך ַא ֿפַאלשער צונג זַײנען ַאװעקגעבלָאזענער 6
  ;הױך

  .די װָאס זוכן זײ זוכן דעם טױט

  , דער רױב ֿפון די רָשעים שלעּפט זײ ַאװעק7
  .װַײל זײ װילן ניט טָאן קײן גערעכטיקײט

  ,קערט איז דעם מענטשנס װעג און ֿפרעמד ֿפַאר8
  .זַײן טָאן איז רעכטֿפַארטיק, ָאבער דער רײנער

  , בעסער װױנען אױף ַא װינקל דַאך9
  .אײדער אין אײן הױז מיט ַא װַײב ַא קריגערין

  , די זעל ֿפון דעם ָרשע גלוסט בײז10
  .זַײן חֿבר װערט ניט געלַײטזעליקט אין זַײנע אױגן

  ;װערט דער נַאר קלוג, ֿפט דעם שּפעטער ַאז מע שטרָא11
  .קריגט ער קענשַאֿפט, און ַאז מע לערנט דעם קלוגן

  , ַאז דער צדיק הָאט אַײנזעעניש מיטן ָרשעס הױז12
  .ֿפַארֿפירט ער די רָשעים צום בײזן



  משלי

  , דער װָאס ֿפַארשטָאּפט זַײן אױער ֿפַאר דעם ָארימַאנס געשרײ13
  .עענטֿפערט װערןאון ניט ג, װעט ער אױך רוֿפן

  , ַא מּתנה ֿפַארבָארגענערהײט ֿפַארבײגט דעם ּכעס14
  .דעם שטַארקסטן גרימצָארן, און שוחד אין בוזעם

  , ַא ֿפרײד ֿפַארן צדיק איז טָאן גערעכטיקײט15
  .און ַא שרעק ֿפַאר די װָאס טוען אומרעכט

  , ַא מענטש װָאס בלָאנדזשעט ֿפון דעם װעג ֿפון קלוגשַאֿפט16
  .ט רוען אין דעם געזעמל ֿפון מתיםװע

  ,װערט ַאן ָארימַאן,  דער װָאס הָאט ליב װױלטָאג17
  .װערט ניט רַײך, דער װָאס הָאט ליב װַײן און אײל

  , ַאן אױסלײז ֿפַאר דעם צדיק איז דער ָרשע18
  .און ָאנשטָאט די רעכטֿפַארטיקע קומט דער ֿפעלשער

  ,לַאנד- בעסער צו װױנען אין ַא מדבר19
  .אײדער מיט ַא װַײב ַא קריגערין אין ערגערניש

  , ַא גלוסטיקער אוצר און אײל איז אין דער װױנונג ֿפון דעם חכם20
  .ָאבער דער נַארישער מענטש שלינגט עס אַײן

  , דער װָאס יָאגט זיך נָאך גערעכטיקײט און גענָאד21
  .און ּכֿבוד, הצלחה, געֿפינט לעבן

  ,ָאט ֿפון גיבורים דער חכם קומט אױף ַא שט22
  .און מַאכט נידערן איר זיכערע ֿפעסטונג

  , דער װָאס היט זַײן מױל און זַײן צונג23
  .היט ֿפון צרות זַײן זעל

  – זַײן נָאמען איז שּפעטער, גאװה- דער מוטװיליקער ַבַעל24
  .דער װָאס ֿפירט זיך מיט מוטװיליקער חוצּפה

  ,עק די ּתאװה ֿפון דעם ֿפױלן טײט אים ַאװ25
  .װַײל זַײנע הענט װילן ניט ַארבעטן



  משלי

כב

  , ַא גַאנצן טָאג בַאגערט דער געריקער26
  .ָאבער דער צדיק גיט און הערט ניט אױף

  , דָאס שלַאכטָאּפֿפער ֿפון די רָשעים איז ַאן אומװערדיקײט27
  !הַײנט װי נָאך ַאז מע ברענגט עס מיט ַא בײזער מחשֿבה

  , ַא ֿפַאלשער עדות װערט צעמישט28
  .רעדט מיט ֿפעסטיקײט, ָאבער דער מענטש װָאס הָאט געהערט

  , דער שלעכטער מענטש גײט מיט ַא ֿפַארשַײט ּפנים29
  .ער ּפַאסט אױף זַײן װעג, ָאבער דער רעכטֿפַאריקער

   ניטָא קײן חכמה און קײן ֿפַארשטַאנדיקײט30
  .און קײן עצה ַאקעגן גָאט

  ,ם טָאג ֿפון מלחמה דער ֿפערד װערט צוגעגרײט ֿפַאר דע31
  .ָאבער די ישועה איז ֿפון גָאט

  

  , ַא נָאמען איז בעסער ֿפון גרױס עשירות1
  .ֿפון זילבער און ֿפון גָאלד, ַא גוטער חן

  , רַײך און ָארים שטױסן זיך ָאן אײנַאנדער2
  .ָאבער זײ בײדן הָאט גָאט בַאשַאֿפן

  ,און ֿפַארבָארגט זיך,  דער קלוגער זעט3
  .און װערן געשטרָאֿפט, ַארן גײען װַײטעראון די נ

  ,ֿפון מורא ֿפַאר גָאט –  דער לױן ֿפון עניװת4
  .און לעבן, און ּכֿבוד, איז עשירות

  , דערנער און נעצן זַײנען אױֿפן װעג ֿפון דעם קרומען5
  .זָאל זיך דערװַײטערן ֿפון זײ, דער װָאס היט זַײן זעל

  ; געװױן דעם יִינגל אױף זַײן װעג6
  .װעט ער זיך ניט ָאּפקערן דערֿפון, ֿפילו ַאז ער װעט ַאלט װערןַא



  משלי

  , דער עושר געװעלטיקט איבער די ָארימע7
  און דער לַײער איז ַא קנעכט בַײם מלוה

  , דער װָאס זײט אומרעכט װעט שנַײדן אומגליק8
  .און די רוט ֿפון זַײן חוצּפה װעט ֿפַארלענדט װערן

  , ער װערט געבענטשט, דער װָאס הָאט ַא גוט אױג9
  .װַײל ער גיט ֿפון זַײן ברױט דעם ָארימַאן

  ,און קריג װעט ַאװעק,  טרַײב ַארױס דעם שּפעטער10
  .און שטרַײט און שַאנד װעלן אױֿפהערן

  , דער װָאס הָאט ליב רײנהַארציקײט11
  .איז דער מלך זַײן חֿבר, װָאס הָאט חן אױף די ליּפן

  ,עם ֿפַארשטַאנדיקן די אױגן ֿפון גָאט היטן ד12
  .און ער ֿפַארדרײט די רײד ֿפון דעם ֿפעלשער

  ,ַא לײב איז דערױסן:  דער ֿפױלער זָאגט13
  .איך װעל אין גַאס געהרגעט װערן

  , ַא טיֿפע גרוב איז דָאס מױל ֿפון ֿפרעמדע ֿפרױען14
  .דער ֿפַארשָאלטענער ֿפון גָאט ֿפַאלט ַארַײן ַאהין

  ,בונדן בַײ דעם יִינגל אין הַארצן נַארישקײט איז אַײנגע15
  .די שטרָאֿפרוט װעט זי דערװַײטערן ֿפון אים

  ,און בַײ אים מערט זיך,  מע רױבט דעם ָארימַאן16
  .און עס װערט בלױז געמינערט, מע גיט דעם עושר

  ,און הער די װערטער ֿפון די חכמים,  נַײג צו דַײן אױער17
  .ן קענשַאֿפטאון דַײן הַארץ זָאלסטו צולײגן צו מַײ

  ,ַאז דו װעסט זײ היטן אין דַײן לַײב,  װָארום װױל װעט זַײן18
  .ַאז זײ װעלן ַאלע זַײן ָאנגעברײט אױף דַײנע ליּפן

  , ּכדי דַײן בטחון זָאל זַײן אױף גָאט19
  .יָא דיך, הָאב איך עס הַײנט דיך געמַאכט װיסן

  ,רטער ֿפַאר װָאר איך הָאב דיר אױֿפגעשריבן געהױבענע װע20
  .מיט עצות און קענשַאֿפט



  משלי

כג

  , ּכדי דיך צו מַאכן װיסן די ריכטיקע װערטער ֿפון אמת21
  .ֿפערן אמתע װערטער די װָאס הָאבן דיך געשיקטטּכדי זָאלסט ענ

  ,װַײל ער איז שװַאך,  זָאלסט ניט בַאגזלען דעם שװַאכן22
  .און ניט דריקן דעם ָארימַאן אין טױער

  , ָאננעמען זײער קריג װָארום גָאט װעט זיך23
  .און רױבן זײערע רױבער דָאס לעבן

  , זָאלסט זיך ניט חֿברן מיט ַא צָארנדיקן מענטשן24
  ;און מיט ַא ּכעסן זָאלסטו ניט צונױֿפקומען

  , טָאמער װעסטו לערנען זַײנע װעגן25
  .און װעסט נעמען ַא שטרױכלונג ֿפַאר דַײן זעל

  ,יבן ַא הַאנט זָאלסט ניט זַײן ֿפון די װָאס ג26
  .ֿפון די װָאס זַײנען ָערֿב ֿפַאר חוֿבות

  , ַאז דו װעסט ניט הָאבן צו בַאצָאלן27
  ?נָאך װָאס זָאל מען צונעמען דַײן געלעגער ֿפון אונטער דיר

  , זָאלסט ניט איבעררוקן דעם גרענעץ ֿפון ֿפַארצַײטן28
  .װָאס דַײנע עלטערן הָאבן געמַאכט

  ,ינק אין זַײן ַארבעט זעסטו ַא מענטשן ֿפל29
  ;װעט ער שטײן ֿפַאר מלכים

  .ער װעט ניט שטײן ֿפַאר נידעריקע

  

  , ַאז דו זעצסט זיך עסן מיט ַא געװעלטיקער1
  ;זָאלסטו גוט ֿפַארשטײן װעמען דו הָאסט ֿפַאר דיר

  , װָארום דו שטעקסט זיך ַארַײן ַא מעסער אין דער קעל2
  .אױב דו ביסט ַא מענטש ַא ֿפרעסער

  , זָאלסט ניט גַארן נָאך זַײנע מאכלים3
  .װָארום דָאס איז ֿפַאלשע שּפַײז

  ; זָאלסטו זיך ניט מַאטערן צו װערן רַײך4
  .ֿפון זינען שלָאג עס דיר ַארױס

  ;און שױן איז עס ניטָא,  הײבסט אױף דַײנע אױגן דערױף5



  משלי

  ,װָארום מַאכן ֿפליגלען מַאכט עס זיך
  . הימלװי ַאן ָאדלער װָאס ֿפליט צום

  , זָאלסט ניט עסן דָאס ברױט ֿפון דעם װָאס הָאט ַא בײז אױג6
  ;און זָאלסט ניט גַארן נָאך זַײנע מאכלים

  ; װָארום עס איז ַאזױ װי ער װָאלט אױסרעכענען בַײ זיך7
  , זָאגט ער צו דיר”!עס און טרינק„

  .ָאבער זַײן הַארץ איז ניט מיט דיר
  ,װעסטו אױסברעכן, עגעסן דַײן ביסן װָאס דו הָאסט אױֿפג8

  .און הָאסט אומזיסט אױסגעברַאכט דַײנע זיסע רײד

  , אין די אױערן ֿפון דעם נַארן זָאלסטו ניט רעדן9
  .װָארום ער װעט ֿפַארַאכטן דעם ׂשכל ֿפון דַײנע װערטער

  , זָאלסט ניט איבעררוקן דעם גרענעץ ֿפון ֿפַארצַײטן10
  ;לסטו ניט ַארַײנגײןאון אין די ֿפעלדער ֿפון יתומים זָא

  , װָארום זײער אױסלײזער איז שטַארק11
  .ער װעט זיך ָאננעמען זײער קריג ַאקעגן דיר

  , לײג צו דַײן הַארץ צו מוסר12
  .און דַײנע אױערן צו װערטער ֿפון ֿפַארשטַאנדיקײט

  ; זָאלסט ניט ֿפַארמַײדן שטרָאף ֿפון דעם יִינגל13
  .װעט ער ניט שטַארבן, רוטַאז דו װעסט אים שלָאגן מיט דער 

  , דו װעסט אים שלָאגן מיט דער רוט14
  .און װעסט מציל זַײן זַײן זעל ֿפון דער אונטערערד

  ,ַאז דַײן הַארץ װעט זַײן קלוג,  מַײן זון15
  .װעט אױך מַײן הַארץ זיך ֿפרײען

  , און מַײנע נירן װעלן ָאנקװעלן16
  .ַאז דַײנע ליּפן װעלן רעדן די ריכטיקײט

  , זָאל דַײן הַארץ ניט מקנא זַײן די זינדיקע17
  .נָאר בלױז די גָאטסֿפָארכטיקע ַא גַאנצן טָאג

  ,עס איז דָא ַא לעצט,  װָארום ֿפַאר װָאר18
  .און דַײן הָאֿפענונג װעט ניט ֿפַארשניטן װערן



  משלי

  ,און װער קלוג, זון מַײנער,  הער צו19
  .און ֿפיר אױֿפן װעג דַײן הַארץ

  , זַײן ֿפון די װָאס זױֿפן װַײן זָאלסט ניט20
  ;ֿפון די װָאס ֿפרעסן זיך ָאן מיט ֿפלײש

  . װָארום ַא ֿפרעסער און ַא זױֿפער װערט ֿפַארָארימט21
  .און שמַאטעס קלײדט ָאן שלעֿפערַײ

  , הער צו דַײן ֿפָאטער װָאס הָאט דיך געבָארן22
  .און זָאלסט ניט ֿפַארַאכטן דַײן מוטער ַאז זי איז ַאלט

  – און זָאלסט עס ניט ֿפַארקױֿפן,  קױף אמת23
  .און ֿפַארשטַאנדיקײט, און מוסר, חכמה

  , קװעלן קװעלט ָאן דער ֿפָאטער ֿפון דעם צדיק24
  .און דער װָאס הָאט געבָארן ַא חכם ֿפרײט זיך מיט אים

  , זָאל זיך ֿפרײען דַײן ֿפָאטער און דַײן מוטער25
  .און זָאל קװעלן דַײן געװינערין

  ,דַײן הַארץ, מַײן זון,  גיב מיר26
  .און דַײנע אױגן זָאלן היטן מַײנע װעגן

  , װָארום ַא טיֿפער גרָאבן איז ַא זונה27
  .און ַאן ענגע גרוב איז די ֿפרעמדע

  , דערצו לױערט זי װי ַא רױבער28
  .און מערט ֿפעלשער צװישן די מענטשן

  ?בַײ װעמען איז װײ? יו בַײ װעמען איז א29
  ?בַײ װעמען קלָאג? װעמען קריגבַײ 

  ?בַײ װעמען אומזיסטיקע װּונדן
  ?בַײ װעמען רױטע אױגן

  , בַײ די װָאס שּפעטיקן זיך בַײם װַײן30
  .בַײ די װָאס קומען ֿפַארזוכן דעם מישטרַאנק

  , זָאלסט ניט קוקן אױֿפן װַײן װי ער רױטלט זיך31
  ,װי ער שּפיגלט אין ָּכוס זַײן ֿפַארב

  .ט זיך גלַאטיק ַארָאּפװי ער גליטש
  , אין זַײן ָסוף װעט ער װי ַא שלַאנג אַײנבַײסן32

  .און װי ַא נָאטער װעט ער ֿפַארגיֿפטן
  , דַײנע אױגן װעלן זען ֿפרעמדע זַאכן33

  ;און דַײן הַארץ װעט רעדן ֿפַארקערטקײט



  משלי

דכ

  , און װעסט זַײן װי אײנער װָאס ליגט אין מיטן ים34
  .ט אױף ַא שּפיץ מַאסטָאדער װי אײנער װָאס ליג

  ,און מיר הָאט ניט װײ געטָאן, זײ הָאבן מיך געשלָאגן „35
  ;און איך הָאב ניט געשּפירט, זײ הָאבן מיך צעקלַאּפט
  .”װעל איך עס נָאך װידער זוכן, װען ניכטער איך זיך אױס

  

  , זָאלסט ניט זַײן מקנא בײזע לַײט1
  ,און זָאלסט ניט גַארן צו זַײן מיט זײ

  ,װָארום ֿפַארװיסטונג טרַאכט זײער הַארץ 2
  .און אומגליק רעדן זײערע ליּפן

  , מיט חכמה װערט ַא הױז געבױט3
  ;און מיט ֿפַארשטַאנדיקײט װערט עס בַאֿפעסטיקט

   און דורך קענשַאֿפט װערן די קַאמערן ָאנגעֿפילט4
  .מיט ַאלערלײ טַײערן און ליבלעכן גוטס

  ,כט ַא קלוגער מַאן איז אין מַא5
  ;און ַא מענטש מיט קענשַאֿפט הָאט ַא שטַארקע גֿבורה

  , װָארום מיט ּתחבּולות מוזטו ָאנֿפירן דַײן מלחמה6
  .און הילף קומט דורך ֿפיל יועצים

  , צו הױך ֿפַאר דעם נַארן איז חכמה7
  .אין טױער עֿפנט ער ניט זַײן מױל

  , דער װָאס קלערט צו טָאן שלעכטס8
  .ֿפן בײזװיליקער מענטשאים װעט מען נָאכרו

  , די טרַאכטעניש ֿפון דעם נַארן איז זינד9
  .און ַאן אומװערדיקײט בַײ מענטשן איז דער שּפעטער

  , לָאזטו זיך ָאּפ אין טָאג ֿפון נױט10
  .איז דַײן ּכוח ַא קנַאּפער

  , זַײ מציל די װָאס װערן גענומען צום טױט11
  .נסט ָאּפהַאלטןאױב דו קע, און די ָאנגעברײטע צום הרגען



  משלי

  – ”מיר הָאבן דָאך דערֿפון ניט געװּוסט„:  ַאז דו װעסט זָאגן12
  ,ער װעט מערקן, דער ֿפָארשער ֿפון די הערצער, ֿפַאר װָאר

  ,ער װעט װיסן, און דער היטער ֿפון דַײן זעל
  .און װעט אומקערן איטלעכן לױט זַײנע מעׂשים

  ,װַײל עס איז גוט, הָאניק, מַײן זון,  עס13
  ;און הָאניקזַאֿפט װָאס איז זיס ֿפַאר דַײן גומען

  ,איז חכמה ֿפַאר דַײן זעל, זַײ װיסן,  ַאזױ14
  ,ַאז דו הָאסט זי געֿפונען װעט זַײן ַא גוטע לעצט
  .און דַײן הָאֿפענונג װעט ניט ֿפַארשניטן װערן

  ,אױף דער װױנונג ֿפון דעם צדיק, ָרשע,  זָאלסט ניט לױערן15
  ;ַארװיסטן זַײן הױערָארטזָאלסט ניט ֿפ

  ,און שטײט אױף,  װָארום זיבן מָאל ֿפַאלט דער צדיק16
  .און די רָשעים װערן געשטרױכלט אין אומגליק

  ,זָאלסטו זיך ניט ֿפרײען,  ַאז דַײן ׂשונא ֿפַאלט17
  ;זָאל ניט ָאנקװעלן דַײן הַארץ, און ַאז ער װערט געשטרױכלט

  ,װעט שלעכט זַײן אין זַײנע אױגןאון עס ,  װָארום גָאט װעט זען18
  .און ער װעט ָאּפקערן ֿפון אים זַײן צָארן

  , זָאלסט זיך ניט ערגערן װעגן די שלעכטסטוער19
  ;זָאלסט ניט מקנא זַײן די רָשעים

  , װָארום דער שלעכטער װעט ניט הָאבן קײן לעצט20
  .דָאס ליכט ֿפון די רָשעים װעט אױסגעלָאשן װערן

  ,און ֿפַארן מלך, מַײן זון, ַאר גָאט הָאב מורא ֿפ21
  ;מיט איבערַאנדערשער זָאלסטו זיך ניט מישן

  , װָארום ּפלוצלינג װעט קומען זײער ברָאך22
  ?און װער װײס דָאס אומגליק ֿפון זײ בײדן

  . אױך די דָאזיקע זַײנען ֿפון די חכמים23

  .ֿפון שַאנעװען אין ַא משּפט קומט ניט ַארױס קײן גוטס

  ,”דו ביסט גערעכט„:  װָאס זָאגט צום שולדיקן דער24
  .ֿפלוכן אים אומות, שילטן אים ֿפעלקער



  משלי

כה

  ,זײ איז װױל,  ָאבער די װָאס משּפטן ריכטיק25
  .און אױף זײ קומט ַא ברכה ֿפון גוטס

   די ליּפן דַארף מען קושן26
  .דעם װָאס ענטֿפערט די ריכטיקע רײד

  , ֿפַארריכט דערױסן דַײן ַארבעט27
  , גרײט עס דיר צו אױֿפן ֿפעלדאון

  .דערנָאך זָאלסטו בױען דַײן הױז

  , זָאלסט ניט זַײן ַאן עדות ַאקעגן דַײן חֿבר ָאן ַא ֿפַאר װָאס28
  .און נַארן מיט דַײנע ליּפן

ַאזױ װעל איך אים , װי ער הָאט מיר געטָאן„:  זָאלסט ניט זָאגן29
  ;טָאן

  .”ָאןאיך װעל דעם מענטשן אומקערן לױט זַײן ט

  , ֿפַארבַײ ַא ֿפעלד ֿפון ַא ֿפױלן מַאן בין איך ֿפַארבַײגעגַאנגען30
  ;און ֿפַארבַײ ַא װַײנגָארטן ֿפון ַא מענטשן ָאן ׂשכל

  , ערשט עס איז אין גַאנצן געװען ֿפַארװַאקסן מיט דערנער31
  ,זַײן אױבערֿפלעך איז געװען בַאדעקט מיט װילדע געװעקסן

  . איז געװען אַײנגעֿפַאלןאון זַײן שטײנערנע צַאם
  ,און מיר ַארַײנגענומען אין הַארצן,  איך הָאב געקוקט32

  .און גענומען ַא מוסר, איך הָאב געזען
  ,נָאך ַא ביסל דרעמלען, נָאך ַא ביסל שלָאף„ 33

  – ”נָאך ַא ביסל ליגן מיט ֿפַארלײגטע הענט
  ,חיל װעט דַײן ָארימקײט- און קומען װי ַא גײ34

  . נױט װי ַא געּפַאנצערטער מַאןאון דַײן

  

  , אױך די דָאזיקע זַײנען שּפריכװערטער ֿפון שלמהן1
װָאס די לַײט ֿפון ִחזִקָיה דעם מלך ֿפון יהּודה הָאבן 

  .איבערגעשריבן

  , דער ּכֿבוד ֿפון גָאט איז ֿפַארבָארגן ַא זַאך2
  .און דער ּכֿבוד ֿפון מלכים איז אױסֿפָארשן ַא זַאך



  משלי

  ,און די ערד אין טיֿפקײט, ל אין הײך דער הימ3
  .איז ניט צו דערֿפָארשן, און דָאס הַארץ ֿפון מלכים

  , נעם ַארױס די ּפסולת ֿפון זילבער4
  ;און בַײם שמעלצער קומט ַארױס ַא ּכלי

  , נעם ַאװעק דעם ָרשע ֿפון ֿפַארן מלך5
  .און זַײן טרָאן װעט שטײן ֿפעסט אױף גערעכטיקײט

  ,ט שײנדלען ֿפַארן מלך זָאלסט זיך ני6
  .און אין דעם ָארט ֿפון גרױסע לַײט זָאלסטו ניט שטײן

  ”!קום ַארױף ַאהער„:  װָארום בעסער מע זָאל דיר זָאגן7
  ,אײדער מע זָאל דיך דערנידערן ֿפַאר דעם ֿפירשט

  .װי דַײנע אױגן הָאבן געזען

  , זָאלסט ניט ַארױסגײן הַאסטיק זיך קריגן8
  ,ו טָאן צום ָסוף דערֿפוןװָארום װָאס װעסט

  ?ַאז דַײן חֿבר װעט דיך מַאכן צו שַאנד
  , קריג זיך דַײן קריג מיט דַײן חֿבר9

  ;ָאבער ַא ֿפרעמדנס ָסוד זָאלסטו ניט ַאנטּפלעקן
  , ּכדי דער צוהערער זָאל דיך ניט זידלען10

  .װָארום דַײן רכילות קען ניט צוריקגענומען װערן

  ,ּכלים- לבערנע ּפוץ גילדערנע עּפל אין זי11
  .איז ַא װָארט גערעדט צו דער זַאך

   ַא גילדערנער אױרינג און ַא צירונג ֿפון גינגָאלד12
  .זָאגער ֿפַארן אױער ֿפון הערער-איז ַא קלוגער מוסר

  , װי שנײִיקע קעלט אין טָאג ֿפון שניט13
  ;איז ַא בַאגלױבטער ָשִליח ֿפַאר די װָאס שיקן אים

  .יקט די זעל ֿפון זַײן הַארװָארום ער דערקװ

  , װָאלקנס און װינט ָאן רעגן14
  .איז ַא מענטש װָאס רימט זיך מיט ַא ֿפַאלשער מּתנה

  , מיט אַײנגעהַאלטנקײט װערט איבערגערעדט דער ֿפירשט15
  .און ַא װײכע צונג צעברעכט ַא בײן



  משלי

  ,עס ֿפיל עס איז גענוג ֿפַאר דיר,  הָאסטו געֿפונען הָאניק16
  .און עס אױסברעכן, זָאלסט זיך ניט איבערזעטן דערמיטּכדי 

  , מַאך דַײן ֿפוס זעלטן אין הױז ֿפון דַײן חֿבר17
  .און דיך ֿפַײנט קריגן, ּכדי ער זָאל ניט זַאט װערן מיט דיר

   ַא ברעכשטַאנג און ַא שװערד און שַארֿפע ֿפַײל18
  .איז ַא מענטש װָאס זָאגט ֿפַאלשע עדות אױף זַײן חֿבר

  , ַא צעברָאכענער צָאן און ַאן אױסגעלונקענער ֿפוס19
  .איז די ֿפַארזיכערונג ֿפון דעם ֿפעלשער אין טָאג ֿפון נױט

  , װי דער װָאס טוט אױס דעם בגד אין ַא קַאלטן טָאג20
  ,װי עסיק אױף לױגזַאלץ

  ַאזױ דער װָאס זינגט לידער
  .ֿפַאר ַאן אומעטיקן הַארצן

  ,גיב אים עסן ברױט, הונגעריק ַאז דַײן ׂשונא איז 21
  ; גיב אים טרינקען װַאסער, און ַאז ער איז דָארשטיק

  , װָארום קױלן שיטסטו אים אױֿפן קָאּפ22
  .און גָאט װעט דיר בַאצָאלן

  ,װינט ברענגט רעגן- צֿפון23
  .און ַא ֿפַארשטעלטע צונג ֿפַארדרָאסיקע ּפנימער

  , בעסער װױנען אױף ַא װינקל דַאך24
  .ר אין אײן הױז מיט ַא װַײב ַא קריגעריןאײדע

  , קַאלטע װַאסער ֿפַאר ַא ֿפַארשמַאכטער זעל25
  .ַאזױ איז ַא גוטע בׂשורה ֿפון ַא װַײטן לַאנד

  און ַא דומּפיקער ברונעם,  ַא קױטיקער קװַאל26
  .איז ַא צדיק װָאס בײגט זיך ֿפַארן ָרשע

  ; צו ֿפיל הָאניק עסן איז ניט גוט27
  .וד הײסט ֿפַארשטײן דעם אײגענעם ּכֿבודאון ּכֿב

   ַאן אַײנגעברָאכענע שטָאט ָאן ַא מױער28
  .איז ַא מענטש װָאס ניטָא קײן ָאּפהַאלט ֿפַאר זַײן געמיט



  משלי

  ,און װי רעגן אין שניט,  װי שנײ אום זומער1כו
  .ַאזױ ּפַאסט ניט ֿפַארן נַארן ּכֿבוד

  ,ב װָאס ֿפליטװי ַא שװַאל,  װי ַא שּפערל װָאס װַאנדערט2
  .ַאזױ װעט ַאן אומזיסטע קללה ָאנקומען אױף זיך ַאלײן

  ,ַא צַאם ֿפַארן אײזל,  ַא בַײטש ֿפַארן ֿפערד3
  .און ַא רוט ֿפַארן רוקן ֿפון דעם נַארן

  , זָאלסט ניט ענטֿפערן דעם נַארן ַאזױ װי זַײן נַארישקײט4
  .ּכדי דו אױך זָאלסט ניט װערן גלַײך צו אים

  ,ר דעם נַארן װעדליק זַײן נַארישקײט ענטֿפע5
  .ּכדי ער זָאל ניט זַײן ַא חכם אין זַײנע אױגן

  ,מיט ערגערניש טרינקט זיך ָאן,  די ֿפיס הַאקט זיך ָאּפ6
  .דער װָאס שיקט זַאכן דורך דער הַאנט ֿפון ַא נַארן

  , די ֿפיס בָאמבלען זיך בַײם הינקעדיקן7
  .און ַא משל אין מױל ֿפון ַא נַארן

  ,טוֿב אױף ַא הױֿפן שטײנער- װי ַא קלײן ֶאֿבן8
  .ַאזױ ַאז מע גיט ּכֿבוד ַא נַארן

  , ַא דָארן װָאס קומט אין דער הַאנט ֿפון ַא שיּכורן9
  .ַאזױ איז ַא משל אין מױל ֿפון ַא נַארן

  , דער שטַארקער קען ַאלצדינג אױֿפטָאן10
  .נהַאלטן ַא ֿפלײצונגװיל אַײ, ָאבער דער װָאס װיל אַײנהַאלטן ַא נַארן

  , װי ַא הונט װָאס קערט זיך אום צו זַײן מײקעכץ11
  .חזרט איבער דער נַאר זַײן טיּפשות

  , זעסטו ַא מענטשן װָאס איז ַא חכם אין זַײנע אױגן12
  .איז דָא מער הָאֿפענונג ֿפַאר ַא נַארן װי ֿפַאר אים

  ,ַא װילד לײב איז אין װעג:  דער ֿפױלער זָאגט13
  .לײב איז אין די גַאסןַא 



  משלי

  , די טיר דרײט זיך שױן אױף איר ַאנגל14
  .און דער ֿפױלער איז נָאך אױף זַײן בעט

  , ַאז דער ֿפױלער שטעקט ַארַײן זַײן הַאנט אין שיסל15
  .איז ער צו מיד זי צוצוטרָאגן צו זַײן מױל

   דער ֿפױלער איז קליגער אין זַײנע אױגן16
  .ערֿפון זיבן געשַײטע ענטֿפער

  , װי דער װָאס נעמט ָאן ַא הונט ֿפַאר די אױערן17
  .איז ַא ֿפַארבַײגײער װָאס היצט זיך איבער ַא קריג װָאס ניט זַײנס

   װי ַא משוגענער װָאס װַארֿפט18
  ,און טױט, ֿפַײלן, ברענעדיקע שַײטן

  , ַאזױ איז דער מענטש װָאס נַארט ָאּפ זַײן חֿבר19
  .לױזאיך שטיף דָאך ב: און זָאגט

  , ָאן הָאלץ ֿפַארלעשט זיך דָאס ֿפַײער20
  .און ָאן ַאן אונטערהעצער הערט אױף קריג

  ,און הָאלץ ֿפַאר ֿפַײער,  קױלן ֿפַאר זשַאר21
  .און ַא מענטש ַא קריגער אױף ָאנצוצינדן ַא שטרַײט

  , די װערטער ֿפון דעם אונטערהעצער זַײנען װי געשמַאקע ביסנס22
  .די קַאמערן ֿפון לַײבאון זײ נידערן אין 

  , ּפסולתדיק זילבער בַאצױגן אױף לײם23
  .זַײנען הײסע ליּפן און ַא בײז הַארץ

  , מיט זַײן ליּפ ֿפַארשטעלט זיך דער ׂשונא24
  .ָאבער אין זיך גרײט ער צו בַאטרוג

  ,זָאלסטו אים ניט גלױבן,  ַאז ער מַאכט לַײטזעליק זַײן ָקול25
  . זַײנען אין זַײן הַארצןװָארום זיבן אומװערדיקײטן

  , מעג זיך ֿפַארדעקן זַײן ׂשנאה מיט ָאּפנַארעניש26
  .װעט ַאנטּפלעקט װערן זַײן בײז ֿפַאר ַאן עולם



  משלי

כז

  ,װעט אין איר ַארַײנֿפַאלן,  דער װָאס גרָאבט ַא גרוב27
  .װעט ער זיך אומקערן צו אים, און דער װָאס קַײקלט ַא שטײן

  ,ַײנט ַא ֿפַאלשע צונג דער דערשלָאגענער הָאט ֿפ28
  .ָאבער געֿפַאלנקײט מַאכט ַא גלַאט מױל

  

  , זָאלסט זיך ניט רימען מיט דעם מָארגעדיקן טָאג1
  .װָארום דו װײסט ניט װָאס דער טָאג װעט געבערן

  ,און ניט דַײן מױל,  זָאל דיך לױבן ַאן ַאנדערער2
  .און ניט דַײנע ליּפן, ַא ֿפרעמדער

  ,ון ַא מׂשא איז זַאמדא,  שװער איז שטײן3
  .ָאבער דער ּכעס ֿפון ַא נַארן איז שװערער ֿפון זײ בײדן

  ,און ַא ֿפלײצונג איז ּכעס,  אומדערבַארימדיק איז גרימצָארן4
  ?ָאבער װער קען בַאשטײן ֿפַאר קנאה

   בעסער ַאן ָאֿפענער ֿפָארװּורף5
  .אײדער ֿפַארבָארגענע ליבשַאֿפט

  ,ן ֿפון ַא גוטן ֿפרַײנט גינציק זַײנען די װּונד6
  .און צו לַאסט זַײנען די קושן ֿפון ַא ׂשונא

  , ַא זַאטע זעל טרעט אױף הָאניקזַאֿפט7
  .און ַא הונגעריקער זעל איז איטלעך ביטערס זיס

  , װי ַא ֿפױגל ֿפַארװָאגעלט ֿפון איר נעסט8
  .ַאזױ איז ַא מענטש ֿפַארװָאגלט ֿפון זַײן הײם

  ,רֿפרײט דָאס הַארץ אײל און װַײרױך דע9
  .דָאס גלַײכן די זיסקײט ֿפון ַא חֿבר דורך ַא הַארציקער עצה

און דַײן ֿפָאטערס גוטן ֿפרַײנט זָאלסטו ניט ,  דַײן גוטן ֿפרַײנט10
  ;ֿפַארלָאזן

  ;און זָאלסט ניט קומען אין דַײן ברודערס הױז אין טָאג ֿפון דַײן ברָאך
  .טער ברודערבעסער ַא נָאנטער ָשכן אײדער ַא װַײ

  ,און דערֿפרײ מַײן הַארץ, מַײן זון,  זַײ קלוג11
  .און איך װעל קענען ענטֿפערן דעם װָאס לעסטערט מיך

  ,ֿפַארבָארגט ער זיך,  דער קלוגער זעט דָאס בײז12
  .װערן זײ געשטרָאֿפט, די נַארן גײען װַײטער



  משלי

  ,ן נעם צו זַײן בגד אױב ער איז ָערֿב געװען ֿפַאר ַאן ַאנדער13
  .און נעם זַײן משּכון ֿפַאר דער ֿפרעמדער

 דער װָאס בענטשט זַײן גוטן ֿפרַײנט אױף ַא הױכן ָקול ֿפרי 14
  ,בַאגינען

  .װעט עס אים װי ַא קללה גערעכנט װערן

  , ַא נודנע טריֿפעניש אין ַא רעגנדיקן טָאג15
  .זַײנען גלַײך, און ַא װַײב ַא קריגערין

  ,בַאהַאלט װינט,  דער װָאס בַאהַאלט זי16
  .און דָאס אײל ֿפון זַײן רעכטער הַאנט שרַײט אױס

  , אַײזן שלַײֿפט מען מיט אַײזן17
  .און אײן מענטש שלַײֿפט דעם שַארף ֿפון דעם ַאנדערן

  ,װעט עסן זַײן ֿפרוכט,  דער װָאס היט דעם ֿפַײגנבױם18
  .װעט הָאבן ּכֿבוד, און דער װָאס ּפַאסט אױף זַײן הַאר

  ,ין װַאסער איז ַא ּפנים קעגן ַא ּפנים װי א19
  .ַאזױ איז דָאס הַארץ ֿפון ַא מענטשן צו ַא מענטשן

  , די אונטערערד און דער ָאּפגרונט װערן ניט זַאט20
  .און די אױגן ֿפון דעם מענטשן װערן ניט זַאט

  ,און ַא שמעלצאױװן ֿפַאר גָאלד,  ַא טיגל ֿפַאר זילבער21
  .לױבאון ַא מענטש לױט זַײן 

 װען דו זָאלסט שטױסן דעם נַארן אין ַא שטײסל מיט ַא מערזער 22
  ,צװישן גריץ

  .װעט זיך ניט ָאּפטָאן ֿפון אים זַײן נַארישקײט

  , קענען זָאלסטו קענען דָאס אױסזען ֿפון דַײנע שָאף23
  ;גיב ַאכטונג אױף די סטַאדעס

  ; װָארום ניט אױף אײביק איז רַײכטום24
  ?דורות-רױן אױף ָדוראון איז דען ַא ק

  ,און ֿפרישע גרָאז בַאװַײזט זיך,  די הײ איז ָאּפגעשניטן25
  ,און אַײנגעזַאמלט זַײנען די קרַײטעכער ֿפון די בערג

  , װעלן די שעּפסן זַײן ֿפַאר דַײן קלײדונג26



  משלי

כח

  ;און צו בַאצָאלן ֿפַאר ַא ֿפעלד די בעק
  – ז און גענוג ציגנמילך װעט זַײן ֿפַאר דַײן שּפַײ27

  ,ֿפַאר דעם שּפַײז ֿפון דַײן הױזגעזינט
  .און דערנערונג ֿפַאר דַײנע דינסטמײדלעך

  

  , דער ָרשע לױֿפט װען קײנער יָאגט ניט1
  .ָאבער די צדיקים זַײנען זיכער װי ַא יונגער לײב

  , דורך דעם ֿפַארברעך ֿפון ַא לַאנד זַײנען ֿפיל אירע הַארן2
הַאלט ָאן לַאנג דער ,  מַאן װָאס װײסָאבער דורך ַא ֿפַארשטַאנדיקן

  .בַאשטַאנד

  , ַאן ָארימַאן װָאס דריקט די שװַאכע3
  .איז ַא שלַאקסרעגן װָאס לָאזט ָאן ברױט

  ,לױבן די רָשעים,  די װָאס ֿפַארלָאזן די ּתורה4
  .קריגן זיך מיט זײ, ָאבער די װָאס היטן די ּתורה

  ,ײט שלעכטע מענטשן ֿפַארשטײען ניט גערעכטיק5
  .ֿפַארשטײען ַאלץ, ָאבער די װָאס זוכן גָאט

  , בעסער ַאן ָארימַאן װָאס גײט מיט זַײן ערלעכקײט6
  .און ער איז ַאן עושר, אײדער דער װָאס זַײנע װעגן זַײנען קרום

  , ַא ֿפַארשטַאנדיקער זון היט די לערנונג7
  .רֿפַארשעמט זַײן ֿפָאטע, ָאבער דער װָאס חֿברט זיך מיט ֿפרעסערס

  , דער װָאס מערט זַײן ֿפַארמעג דורך צינדזן און מערונג8
  .זַאמלט עס ֿפַאר דעם װָאס װעט שענקען צו ָארימע

  , דער װָאס קערט ָאּפ זַײן אױער ֿפון צו הערן די לערנונג9
  .איז ַאֿפילו זַײן ּתֿפילה ַאן אומװערדיקײט

  ,װעג דער װָאס ֿפַארֿפירט די רעכטֿפַארטיקע אױף ַא שלעכטן 10
  ,װעט ער ַארַײנֿפַאלן אין זַײן אײגענער גרוב

  .און די ערלעכע װעלן ַארבן גוטס



  משלי

  , דער רַײכער מַאן איז ַא חכם אין זַײנע אױגן11
  .ָאבער דער קלוגע ָארימַאן ֿפָארשט אים דורך

  , ַאז צדיקים ֿפרײען זיך איז ַא גרױסע גדּולה12
  . מענטשןמוז מען זוכן ַא, ָאבער ַאז רָשעים קומען אױף

  ,װעט ניט בַאגליקן,  דער װָאס ֿפַארדעקט זַײנע זינד13
װעט דערבַארימט , ָאבער דער װָאס איז זיך מודה און ֿפַארלָאזט זײ

  .װערן

  , װױל צו דעם מענטשן װָאס ֿפָארכט ּתמיד14
  .און דער װָאס מַאכט הַארט זַײן הַארץ װעט ַארַײנֿפַאלן אין בײז

  , ַא הונגעריקער בעראון,  ַא ברומיקער לײב15
  .איז ַא ָרשע װָאס געװעלטיקט איבער ָארים ֿפָאלק

  ; ַא ֿפירשט ֿפעליק אין ׂשכל איז גרױס אין רױבערַײען16
  .ימים-און דער װָאס הָאט ֿפַײנט אומערלעכן געװין איז מאריך

  , ַא מענטש װָאס הָאט אױף זיך דָאס בלוט ֿפון ַא נֿפש17
  .עט אים ניט בַײשטײןמע װ, װעט לױֿפן ביזן גרוב

  , דער װָאס גײט ערלעך װעט געהָאלֿפן װערן18
  .װעט ֿפַאלן מיט אײן מָאל, און דער װָאס זַײנע װעגן זַײנען קרום

  , דער װָאס בַאַארבעט זַײן ערד װעט הָאבן ברױט צו זַאט19
  .און דער װָאס יָאגט זיך נָאך ּפוסטע זַאכן װעט זַאט זַײן מיט דלות

  ,ער מענטש קריגט ֿפיל ברכות ַאן ערלעכ20
  .ָאבער דער װָאס װיל גיך רַײך װערן װעט ניט ָאּפקומען גלַאט

  , ֿפון שַאנעװען קומט ניט ַארױס קײן גוטס21
  .ָאבער אום ַא שטיקל ברױט ֿפַארזינדיקט זיך דער מענטש

  , ֿפַארהַאװעט נָאך רַײכטום איז ַא מענטש ַא ניט ֿפַארגינער22
  .ז די נױט װעט קומען אױף איםאון ער װײס ניט ַא



  משלי

כט

  װעט שּפעטער געֿפינען מער חן,  דער װָאס שטרָאֿפט עמיצן23
  .װי דער װָאס הָאט ַא גלַאטע צונג

  , דער װָאס בַאגזלט זַײן ֿפָאטער און זַײן מוטער24
  ,”עס איז ניט קײן ֿפַארברעך„: און זָאגט

  .ער איז ַא חֿבר צו ַא מענטשן ַאן אומברענגער

  ,מַאכט ָאן קריג, װָאס הָאט ַא ֿפַארלַאנגערישע זעל דער 25
  .װערט געזעטיקט, ָאבער דער װָאס ֿפַארזיכערט זיך אױף גָאט

  ,ער איז ַא נַאר,  דער װָאס איז בטוח אין זַײן הַארצן26
  .װעט ַאנטרונען װערן, און דער װָאס גײט מיט חכמה

  , דעם װָאס גיט דעם ָארימַאן װעט ניט ֿפעלן27
  .װעט קריגן ֿפיל קללות,  דער װָאס ֿפַארהױלט זַײנע אױגןָאבער

  ,בַאהַאלטן זיך די מענטשן,  ַאז די רָשעים שטײען אױף28
  .מערן זיך די צדיקים, און ַאז זײ גײען אונטער

  

  , ַא מענטש ַא געמוסרטער װָאס מַאכט הַארט זַײן נַאקן1
  . זַײןװעט ּפלוצלינג צעברָאכן װערן ַאז קײן הײלונג װעט ניט

  ,ֿפרײט זיך דָאס ֿפָאלק,  ַאז די צדיקים מערן זיך2
  .זיֿפצט דָאס ֿפָאלק, ָאבער ַאז דער ָרשע געװעלטיקט

  ,דערֿפרײט זַײן ֿפָאטער,  ַא מענטש װָאס הָאט ליב חכמה3
  .ברענגט אױס דעם ֿפַארמעג, ָאבער דער װָאס חֿברט זיך מיט זֹונות

  ,דָאס לַאנד ַא מלך הַאלט אױף מיט גערעכטיקײט 4
  .און דער בעלן אױף מָּתנות צעשטערט עס

  , דער מענטש װָאס ַחנֿפעט זַײן חֿבר5
  .שּפרײט אױס ַא נעץ ֿפַאר זַײנע טריט

  , אין דעם ֿפַארברעך ֿפון דעם שלעכטן מענטשן איז ַא שטרױכלונג6
  .ָאבער דער צדיק זינגט און איז ֿפרײלעך



  משלי

  ,ימע דער צדיק װײס דָאס רעכט ֿפון די ָאר7
  .דער ָרשע קימערט זיך ניט צו װיסן

  ,אױף די שטָאט- לַײט ֿפון שּפָאט בלָאזן8
  .ָאבער קלוגע הַאלטן ָאּפ דעם צָארן

  , ַאז ַא קלוגער מענטש טענהט מיט ַא נַארן9
  .הָאט ער ניט קײן ַנַחת, סַײ ער שמײכלט, סַײ ער בײזערט זיך

  , בלוטיקע לַײט הָאבן ֿפַײנט דעם אומשולדיקן10
  .ָאבער די רעכטֿפַארטיקע גַארן נָאך אים

  , זַײן גַאנץ געמיט לָאזט ַארױס דער נַאר11
  .ָאבער דער חכם הַאלט עס צוריק

  , ַא געװעלטיקער װָאס הָארכט צו גערײד ֿפון ליגן12
  .זַײנען ַאלע זַײנע משרתים רָשעים

  , דער ָארימַאן און דער דריקער שטױסן זיך ָאן אײנַאנדער13
  .דער דערלַײכטער ֿפון בײדנס אױגן איז גָאטָאבער 

  , ַא מלך װָאס משּפט מיט אמת די ָארימע14
  .װעט זַײן טרָאן בַאשטײן שטענדיק

  , די רוט און מוסר גיבן חכמה15
  .און ַא לױזגעלָאזט יִינגל ברענגט שַאנד זַײן מוטער

  ,מערט זיך ֿפַארברעך,  ַאז די רָשעים מערן זיך16
  .װעלן זען זײער מּפלהָאבער די צדיקים 

  ,און ער װעט דיר ָאנטָאן ַנַחת,  שטרָאף דַײן זון17
  .און געבן ּתענוג צו דַײן זעל

  , ָאן ַא זעונג װערט דָאס ֿפָאלק ֿפַארװילדערט18
  !ַאז װױל איז צו אים, און דער װָאס היט די ּתורה

  , מיט װערטער קען ַא קנעכט ניט אױסגעמוסרט װערן19
  .ָאבער ֿפָאלגן װעט ער ניט, ֿפַארשטײןװָארום ער מעג 



  משלי

ל

  , זעסטו ַא מענטשן הַאסטיק מיט זַײנע װערטער20
  .איז דָא מער הָאֿפענונג ֿפַאר ַא נַארן װי ֿפַאר אים

  , דער װָאס ֿפַארצערטלט ֿפון יוגנט זַײן קנעכט21
  .װעט ער צום ָסוף װערן ַאן אײבערהַאר

  , ַא צָארנדיקער מענטש מַאכט ָאן קריג22
  .און ַא ּכעסן בַאגײט ֿפיל ֿפַארברעכן

  , די גאװה ֿפון ַא מענטשן דערנידערט אים23
  .און דער װָאס איז ָשֿפל אין געמיט װעט קריגן ּכֿבוד

  :איז ַא ׂשונא זיך ַאלײן,  דער װָאס טײלט זיך מיט ַא גנֿב24
  .און זָאגט ניט אױס, ער הערט די קללה

  ,טרױכלונג מורא ֿפַאר ַא מענטשן לײגט ַא ש25
  .װערט בַאשיצט, ָאבער דער װָאס ֿפַארזיכערט זיך אױף גָאט

  , ֿפיל זוכן דעם ּפנים ֿפון דעם געװעלטיקער26
  .ָאבער ֿפון גָאט איז דעם מענטשנס משּפט

  , ַאן אומװערדיקײט בַײ די צדיקים איז דער מַאן ֿפון אומרעכט27
  . װעג איז גלַײךדער װָאס זַײן, און ַאן אומװערדיקײט בַײ די רָשעים

  

  .ַא מוסר;  די װערטער ֿפון ָאגור דער זון ֿפון ָיֶקהן1

  ,דער מַאן הָאט געזָאגט צו איתיֵאלן
  :צו איתיֵאלן און אוָּכלן

  ,איך בין ֿפַארגרעבטער ֿפון איטלעכן,  ֿפַאר װָאר2
  ,און איך הָאב ניט קײן ֿפַארשטַאנדיקײט ֿפון ַא מענטשן

  ,רנט קײן חכמה און איך הָאב ניט געלע3
  .ַאז דערקענונג ֿפון הײליקן זָאל איך װיסן

  ?און ַארָאּפגענידערט,  װער איז ַארױף אױֿפן הימל4
  ?װער הָאט געזַאמלט דעם װינט אין זַײנע ֿפױסטן
  ?װער הָאט אַײנגעבונדן די װַאסערן אין ַא טוך

  ?װער הָאט אױֿפגעשטעלט ַאלע עקן ֿפון דער ערד



  משלי

  ?ןװָאס איז זַײן נָאמע
  ?אױב דו װײסט, און װָאס איז דער נָאמען ֿפון זַײן זון

  ; איטלעך װָארט ֿפון גָאט איז געלַײטערט5
  .ער איז ַא שילד ֿפַאר די װָאס שיצן זיך אין אים

  , זָאלסט ניט צולײגן צו זַײנע װערטער6
  .און װעסט בלַײבן ַא ליגנער, ּכדי ער זָאל דיך ניט ֿפָארהַאלטן

  ,איך בַײ דיר צװײ זַאכן בעט 7
  :אײדער איך שטַארב, זָאלסט זײ ניט ֿפַארמַײדן ֿפון מיר

  ; ֿפַאלשקײט און װערטער ֿפון ליגן דערװַײטער ֿפון מיר8
  ,ניט ָארימקײט און ניט עשירות זָאלסטו מיר געבן

  ;שּפַײז מיך מיט ברױט ֿפַאר מַײן אױסקומעניש
  , ּכדי איך זָאל ניט װערן צו זַאט9

  ?װער איז גָאט: ון זָאגןא, און לײקענען
  ,און ּכדי איך זָאל ניט װערן צו ָארים

  .און ָאנרירן דעם נָאמען ֿפון מַײן גָאט, און גנֿבען

  , זָאלסט ניט ֿפַארַמסרן ַא קנעכט ֿפַאר זַײן הַאר10
  .און װעסט זיך ֿפַארשולדיקן, װָארום ער װעט דיך שילטן

  ,ר ֿפַארַאן ַא ָדור װָאס שילט זַײן ֿפָאטע11
  .און בענטשט ניט זַײן מוטער

  , ֿפַארַאן ַא ָדור רײן אין זַײנע אױגן12
  .און ֿפון זַײן קױט ניט ָאּפגעװַאשן

  !װי הױך זַײנען זַײנע אױגן –  ֿפַארַאן ַא ָדור13
  !און זַײנע ברעמען װי אױֿפגעהױבן

  , ֿפַארַאן ַא ָדור װָאס זַײנע צײן זַײנען שװערדן14
  ,מעסערס, און זַײנע בַאקצײנער

  ,צו ֿפַארצערן די ָארימע אױסן לַאנד
  .און די אֿביונים ֿפון צװישן מענטשן

  ”!גיב! גיב„: ֿפַארַאן צװײ טעכטער:  ֿפון ַעלּוָקהן15
  ,ֿפַארַאן דרַײ װָאס װערן ניט זַאט

  :”גענוג„ֿפיר װָאס זָאגן ניט 
  ,די מַאכט ֿפון דער ֿפרױ,  די אונטערערד16



  משלי

  ,ַאט מיט װַאסערדי ערד װָאס װערט ניט ז
  .”גענוג„און דָאס ֿפַײער װָאס זָאגט ניט 

  , דָאס אױג װָאס שּפָאט ֿפון ַא ֿפָאטער17
  ,און ֿפַארַאכט צו געהָארכן ַא מוטער
  ,זָאלן עס אױסּפיקן די רָאבן ֿפון טָאל

  .און זָאלן עס אױֿפעסן די קינדער ֿפון ָאדלער

  ,ון מיר ֿפַארַאן דרַײ װָאס זַײנען ֿפַארהױלן ֿפ18
  :ֿפיר װָאס איך ֿפַארשטײ זײ ניט, יָא
  , דער װעג ֿפון ָאדלער אין הימל19

  ,דער װעג ֿפון דער שלַאנג אױף ַא ֿפעלדז
  ,דער װעג ֿפון ַא שיף אין מיטן ים

  .און דער װעג ֿפון ַא מַאן מיט ַא יונגֿפרױ

  : ַאזױ איז דער שטײגער ֿפון ַא ֿפרױ ַא נואֿפטע20
  ,ּפ איר מױלזי עסט און װישט ָא

  .איך הָאב ניט געטָאן קײן בײז: און זָאגט

  ,ען ציטערט די ערד אונטער דרַײ21
  :אונטער ֿפירן קען זי ניט אױסהַאלטן, יָא
  ,ַאז ער װערט ַא מלך,  אונטער ַא קנעכט22

  ;ַאז ער הָאט ברױט צו זַאט, און ַא מנּוװל
  ,ַאז זי קריגט ַא מַאן,  אונטער ַא מיאוסער23

  .ַאז זי ירשעט איר הַארינטע,  דינסטאון ַא

  , ֿפיר זַײנען די קלענסטע אױף דער ערד24
  :און זײ זַײנען די קליגסטע חכמים

  , די מורַאזשקעס זַײנען ַא ֿפָאלק ניט שטַארק25
  ;און זײ גרײטן ָאן אום זומער זײער שּפַײז

  , די קיניגלס זַײנען ַא ֿפָאלק ניט מַאכטיק26
  ;לדז זײער הױזאון זײ מַאכן אין ֿפע

  , ניטָא קײן מלך בַײ די הײשעריקן27
  ;און זײ גײען ַארױס אין מחנות ַאלע

  , די שּפין קענסטו מיט די הענט ָאננעמען28
  .און זי איז אין קיניגלעכע ּפַאלַאצן



  משלי

לא

  , דרַײ הָאבן ַא שײנעם טרָאט29
  :ֿפיר גײען שײן, יָא
  ,דער שטַארקסטער צװישן די חיות,  דער לײב30

  ;קערט זיך ניט ָאּפ ֿפַאר קײנעםװָאס 
  ;און דער בָאק,  דער יַאכטהונט31

  .װָאס ניטָא קעגן אים קײן בַאשטַאנד, און דער מלך

  , אױב דו הָאסט זיך ֿפַארמיאוסט דורך איבערנעמען זיך32
  ,טו די הַאנט אױֿפן מױל, אױב דו ביסט איבערלײגט, איז
  , װָארום דריקן מילך ברענגט ַארױס ּפוטער33

  ,און דריקן די נָאז ברענגט ַארױס בלוט
  .און דריקן צָארן ברענגט ַארױס קריג

  

  ַא מוסר װָאס ,  די װערטער ֿפון מלך למוֵאל1
  .זַײן מוטער הָאט אים געלערנט

  ,זון ֿפון מַײן לַײב, און נײן! מַײן זון,  נײן2
  ;זון ֿפון מַײנע נדרים, און נײן

  ,ר דַײן ּכוח זָאלסט ניט ַאװעקגעבן אױף װַײבע3
  .און דַײנע װעגן אױף װָאס ברענגט אום מלכים

  ,למוֵאל,  ניט ֿפַאר מלכים4
  ,ניט ֿפַאר מלכים איז טרינקען װַײן

  !און װּו ֿפַאר ֿפירשטן געטרַאנק
  , ּכדי זײ זָאלן ניט טרינקען און ֿפַארגעסן דָאס געזעץ5

  .און ֿפַארדרײען דעם משּפט ֿפון ַאלע געדריקטע
  ,רַאנק צום ֿפַארלָארענעם גיט געט6

  .און װַײן צו די ֿפַארביטערטע אין געמיט
   זָאל ער טרינקען און ֿפַארגעסן זַײן ָארימקײט7

  .און זַײן מַאטערניש מער ניט געדענקען
  , עֿפן דַײן מױל ֿפַאר דעם שטומען8

  .ֿפַאר דעם רעכט ֿפון ַאלע ֿפַארגײִיקע
  ,משּפט מיט גערעכטיקײט,  עֿפן דַײן מױל9

  .און טו רעכט דעם ָארימַאן און דעם אֿביון



  משלי

  ?חיל װער קען געֿפינען- ַאן ֵאֶשת10
  .און העכער ֿפון ּפערל איז איר װערט

  , דָאס הַארץ ֿפון איר מַאן ֿפַארזיכערט זיך אױף איר11
  .און אים ֿפעלט ניט קײן אַײנקום

  , זי טוט אים גוטס און ניט שלעכטס12
  .ַאלע טעג ֿפון איר לעבן

  , זי זוכט אױף װָאל און ֿפלַאקס13
  .און ַארבעט מיט אירע װיליקע הענט

  , זי איז ַאזױ װי די הַאנדלשיֿפן14
  .ֿפון דער װַײטן ברענגט זי איר ברױט

  , און זי שטײט אױף װען נָאך נַאכט15
  ,און גרײט צו שּפַײז ֿפַאר איר הױזגעזינט

  .און די אױסקומעניש ֿפַאר אירע דינסטמײדלעך
  ,און קױֿפט עס, י ֿפַארטרַאכט ַא ֿפעלד ז16

  .ֿפון דער ֿפרוכט ֿפון אירע הענט ֿפלַאנצט זי ַא װַײנגָארטן
  , זי גורט ָאן מיט קרַאֿפט אירע לענדן17

  .און זי שטַארקט אירע ָארעמס
  ; זי מערקט ַאז איר ֿפַארדינסט איז גוט18

  .ניט ֿפַארלָאשן בַײ נַאכט װערט איר ליכט
  ,לײגט זי צום שּפינרָאד אירע הענט 19

  .און אירע הַאנטֿפלעכן הַאלטן דעם שּפינדל
  , איר הַאנטֿפלעך שּפרײט זי אױס צום ָארימַאן20

  .און אירע הענט שטרעקט זי אױס צום אֿביון
  , זי הָאט ניט מורא װעגן איר הױזגעזינט ֿפַאר שנײ21

  .װָארום איר גַאנץ הױזגעזינט איז ָאנגעטָאן אין רױטגעװַאנט
  , דעקן מַאכט זי זיך22

  .ֿפַײנלַײנען און ּפורּפל איז איר מלבוש
  , בַאקַאנט אין די טױערן איז איר מַאן23

  .װען ער זיצט מיט די עלטסטע ֿפון לַאנד
  , ַא לַײנענטוך מַאכט זי און ֿפַארקױֿפט24

  .און גַארטלען שטעלט זי צו דעם הַאנדלסמַאן
  ,וש שטַארקײט און שײנקײט איז איר מלב25

  .און זי לַאכט ֿפון שּפעטערדיקן טָאג
  , איר מױל עֿפנט זי מיט חכמה26

  .און די לערנונג ֿפון גענָאד איז אױף איר צונג
  , זי קוקט נָאך דעם גַאנג ֿפון איר הױז27



  משלי

  .און זי עסט ניט דָאס ברױט ֿפון ֿפױלקײט
  , אירע קינדער שטײען אױף און לױבן זי28

  :יאון ער רימט ז – איר מַאן
  ,ֿפיל טעכטער הָאבן אױֿפגעטָאן בריהשַאֿפט„ 29

  .”ָאבער דו שטַײגסט זײ ַאלע ַאריבער
  ,און שײנקײט איז נישטיק,  חן איז ַאן ָאּפנַאר30

  .זי זָאל גערימט װערן, ַא גָאטסֿפָארכטיקע װַײב
  , גיט איר ֿפון דער ֿפרוכט ֿפון אירע הענט31

  . טױערןאון זָאלן אירע מעׂשים זי רימען אין די
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