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הקדמת יפת בן עלי לפירושו לספר משלי 

אילנה ששון

מבוא

התנועה הקראית הייתה תנועה רפורמיסטית וייחודה בזה שדחתה את הסמכות 
המקודשת של התורה שבעל פה והתמקדה בלימוד וחקר המקרא, הטקסט המקודש 
ונושאים הקשורים אליו, כגון לשון המקרא, לקסיקוגרפיה ומסורה. בנוסף לדחיית 
הסמכות הבלעדית של המשנה והתלמוד פיתחו הקראים סגנון חיבור אופייני,1 ואף 
חרגו מגבולות החומש וכללו את כל ספרי המקרא בחיפושם אחר מקורות להלכה. 
פירושי הקראים נכתבו בצורה מסודרת ומאורגנת על פי סדר הספרים במקרא, וכן 
נכתבו בהתאם למוסכמות הכתיבה בנות הזמן. הם כללו מבואות שיטתיים, נכתבו 
בגוף ראשון ותחת שם המחבר, והם פנו אל הקורא בגוף שני, כדרך פנייה אישית. 
רינה דרורי, שחקרה את הספרות הקראית, מראה שמאפיינים אלה הולמים את מה 
שהיא מכנה "המודל הערבי". המודל הזה, שעקרונותיו משמשים גם במחקר המודרני, 
היה בשימוש בעולם האסלאם של המאה העשירית והוא אומץ על ידי בני השכבה 

האינטלקטואלית היהודית, כגון רס"ג וחכמי הקראים, ובכלל זה יפת בן עלי.2 
כתיבת מבואות אופיינית לכתיבה בסגנון רשמי. הפירושים שנכתבו בהתאם 
למודל הערבי לא נכתבו לצורך שימוש פרטי אלא כוונו לקהל תלמידים. המבואות 
של פירושים אלה משקפים גישה שיטתית ומציגים בפני הקורא את נסיבות החיבור 

לעניין המוטיבציה והדינאמיקה של דחיית התורה שבעל פה על ידי הקראים מצד אחד   1
והתמקדותם בחקר התורה שבכתב, כלומר המקרא, ראו, בין השאר, פוליאק, היפוך, וכן 

פוליאק, אוריינות.
ראו דרורי, מגעים, עמ' 55–128. על תרומת הספרות הקראית לספרות היהודית במאה   2
העשירית ראו דרורי, הספרות הקראית. על מורכבות האימוץ של המודל הערבי בספרות 
הקראית ועל תפקיד מודלים רבניים חילופיים בהתפתחות של הספרות הקראית ראו פוליאק, 
מגמות. לדיון נוסף בסגנון הכתיבה של הקראים ראו גולדשטיין, חיבור, וכן גולדשטיין, 
פרשנות, עמ' 17–118; ווקסלר, אסתר, עמ' 13–90; רובינסון, פרישות, עמ' 77–108; 

וזבנובסקה, בראשית, עמ' 12–17, 59–90.
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ומטרותיו, את שיטת הכתיבה ואת סיווג הטקסט המקראי.3 אבובכר שרייבי, שחקר 
את סוגת המבואות בתקופה האסלאמית, מסביר שניתן למצוא את מקורו של מבנה 
המבואות בספרות היוונית הקלאסית. הוא טוען שהמבואות כתובים במתכונת של 
שלושה רכיבים, הם כולם פותחים בקריאה בשם או תואר, ולאחריה דיון בנושאי 
המבוא, ומסתיימים בקריאת ברכה.4 ירחמיאל ברודי, העוסק במונוגרפים שהחלו 
להופיע בספרות הערבית־יהודית בתקופת רס"ג, מוסיף ואומר שהקריאות המופיעות 
במבואות אלו נבחרות בהתאם לנושא החיבור עצמו.5 אכן, לא רק שיפת כותב את 
מבואותיו בהתאם למבנה שלושת רכיבי המבוא, הוא גם בוחר את תיאורי האל 
הפותחים בהתאם לנושא הספר. אחרון התיאורים בפתיחת הקדמתו לספר משלי, 

'מעניק החכמה', שם דגש על הנושא המרכזי בספר משלי.6
בפירושו למשלי יח 13 יפת דן באמנות הרטוריקה ואומר שלדיבור נכון יש 
חוקיות ומבנה והוא צריך לכלול הקדמה וסיום.7 נאמן לשיטתו יפת מקדים את 

שם, עמ' 102, 105.  3
שרייבי מראה שמבנה זה אופייני למכתבים אדמיניסטרטיביים שנכתבו בחצרות הח'ליפות,   4
אך ניתן למצוא כמותם גם במכתבים אדמיניסטרטיביים יוונים ואף מהתקופה הפרעונית. 
ובאשר לדיון בנושא המבוא, שגם הוא מזכיר את המודל היווני, הוא מראה שברוב המבואות 
יש דיון בכותרת, בתוכן הטקסט, מטרתו, ושימושו, וכן דיון בחיבור, בשיטה ובארגון. אכן 
אפשר לראות מרכיבים אלה במבואות שכתבו יפת ורס"ג. ראו שרייבי, סוגת המבוא, עמ' 
89–93, 97. לדיון במבואות בספרות ערבית ראו פרימרק, הקדמה, עמ' 495–496. ראו גם 

ריאד, מבוא. 
ברודי טוען שמונוגרפים אלה היו נאמנים למודל הערבי והיו מסודרים בצורה שיטתית   5
וכתובים על ידי מחבר אחד שזהותו ידועה, להבדיל מספרות רבנית קודמת שבה לעיתים 
קרובות החיבור היה אוסף של תעודות. מחברי מונוגרפיות אלה נתנו ליצירותיהם כותרות 
בעצמם ואף כתבו להן מבואות, שלא כמו חיבורים שקדמו להן, אשר כותרותיהם ניתנו 

על ידי הקוראים ואשר לא כללו מבואות. ברודי, ספרות הגאונים, עמ' 147–149.
חשוב לציין שגישתו של רס"ג לספר משלי, כפי שמצטיירת מהקדמתו, שונה מזו של   6
יפת. בעוד יפת רואה בספר משלי כמקור הטוב ביותר השני לאחר החומש לידיעת ההלכה 
וההתנהגות האתית, רס"ג רואה בספר מדריך כללי בחיפוש אחר ידע, ובהתאם לכך הוא 
מכנה את ספר משלי כתאב טלב אלחכמה, כלומר ספר חיפוש החכמה. רס"ג, כמו יפת, 
מסווג את תוכן הספר לקטגוריות, אך אלו שונות מהקטגוריות של יפת ומשקפות את 
גישתו לטקסט. לדיון משווה בין ההקדמות של יפת ורס"ג למשלי ראו ששון, סעדיה, עמ' 

.164–161
לטקסט במקור עיינו ששון, משלי, עמ' 349. בעוד שנהיר שאומנות הרטוריקה בת תקופתו   7
הייתה ידועה ליפת, הוא אינו דן בפרטי הנושא. מעניין להשוות זאת לפירוש סעדיה 
למשלי כה 11, שם הוא מציג עשרה כללים הקשורים ברטוריקה כתובה ובעל פה. שלושה 
עקרונות עוסקים בכתיבת חיבור, שלושה אחרים עוסקים בדיבור בעל פה, שניים עוסקים 
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פירושיו לכל ספר מספרי המקרא במבואות. בדרך כלל המבוא מפוצל לשני חלקים, 
האחד מקדים את הפירוש והשני טבוע בתוך פירושו לפסקה הראשונה של הספר.8 
הסיבה לכך נעוצה בהנחה שהמקרא נכתב בהתאם לעקרונות החיבור המקובלים, 
ושגם הוא כולל הקדמות. אי לכך יפת מניח שהפסקה הראשונה של כל ספר מקראי 

מהווה הקדמה שחוברה על ידי הסופר המקראי.9 
כבר בראשית דרכו הפרשנית, בהקדמה לפירושו לבראשית, יפת מציב לעצמו 
שתי מטרות.10 הראשונה היא תרגום מילולי של מילות הספר, והשנייה היא יצירת 
פירוש המונחה על ידי המשמעות המילולית של מילות הספר. יפת נשאר נאמן 
למטרותיו אלה, וגם בהקדמה לפירושו לספר משלי הוא חוזר ואומר "ועתה נתחיל 

ְרח( מדויק של מילות כל פסוק ופסוק ופירושם".11 לכתוב תרגום )ׁשַ
במאמר זה אציג את הקדמת יפת בן עלי לתרגומו הערבי ולפירושו לספר משלי 
ואדון בה. יפת פותח את החלק הראשון במבוא שלו לספר משלי ברשימה של 
תיאורי הבורא ברוח הדוגמה הֻמְעַתִזלית.12 אחרון התיאורים, 'מעניק החכמה' )ואהב 
אלחכמ̈ה( משמש מעבר לדיון בנושא המרכזי של המבוא. החכמה, שהיא הנושא 
המרכזי בספר משלי, היא זו המבדילה המובהקת בין בני האדם לעולם החי, טוען 
פרשננו. יפת דן בשתי דרכים לקבלת החכמה, הדרך השכלית וזו המוענקת בדרך 
ההתגלות. ידע הנרכש באמצעות האינטלקט נקרא ַעְקִלַיאת, ואילו ידע הנרכש 
באמצעות ההתגלות נקרא ַסְמִעַיאת.13 שני סוגי הידע נובעים מהאל, אומר יפת, 

באירגון החומר, והשניים האחרונים עוסקים באומנות הפולמוס. באשר להקדמה, סעדיה 
אומר, "אלא שממה שכולל כל ספר רצוי שתהיה הקדמתו מבארת את מטרתו, ואם אפשר 
להקדים ממנו כללים או כל כלליו בהקדמתו הרי הוא יותר ערוך ומתוקן", קאפח, משלי, 
עמ' 198–202. על גישת אבן נוח ואבו אלפרג' הרון להקדמות וסיומות כפי שמשתקפת 

בתלכ'יץ ראו גולדשטיין, פרשנות, עמ' 95–100.
לדיון בחלוקה לפרשיות כפי שמשתקפת בפירושי יפת עיינו ששון, מסורה.  8

לעניין הקשר בין המבוא של הפרשן ופתיחת הספר המקראי ראו דרורי, מגעים, עמ'   9
116–118. לדיון במבואות של יפת, ובמיוחד המבוא שלו לפירושו לספר תהילים ראו, 

סימון, גישות, עמ' 67–95.
למבוא של יפת לספר בראשית עיינו בן־שמאי, כתבי היד, עמ' 27–28. ראו גם בן־שמאי,   10

שיטות, עמ' 63–67; פוליאק, מסורת, עמ' 41, 293.
לטקסט המקורי עיינו, ששון, משלי, עמ' 185.  11

לדיון בעקרונות הֻמְעַתִזַלה כפי שמשתקפים ברשימת תאורי האל של יפת ראו ששון, משלי,   12
עמ' 85–88. ראו גם ווקסלר, אסתר, עמ' 40–47; ארדר, מעתזלה. על הזרם המעתזלי ראו, 

גימרט, מעתזלה, עמ' 787–789.
בדומה לידע האנושי, גם המצוות חולקו למצוות שכליות )עקליאת( ושמעיות )סמעיאת(.   13
מקור חלוקה זו בתיאולוגיה הֻמעתזלית שאומצה גם על ידי תאולוגים יהודים כגון רס"ג 
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ואף אחד מהם לא נרכש בבת אחת, אלא זהו תהליך ארוך. יפת דן בערוצים השונים 
שדרכם ניתן לרכוש שני סוגי ידע אלה. בעוד ניתן לרכוש את הראשון באמצעות 
התבוננות של הפרט או דרך התנסות של אחרים, הרי השני מוענק אך ורק דרך 
התגלות אלוהית. הראשון נגיש לכל בני האדם בעלי תפקוד נכון, והשני מתגלה אך 
ורק לשליחים יחידי סגולה, והם מורים אותו לשאר בני האדם באמצעות מופתים 
וניסים אלוהיים. כפי שניתן לרכוש את הידע השכלי בקלות יחסית על ידי עיון 
בספרים שנכתבו על ידי אנשים שעמלו וחקרו, כך גם ניתן לרכוש את ידע ההתגלות 
על ידי עיון בספרים של אנשים מלומדים. ספרי הנביאים14 הם המקור הטוב ביותר 
לידע זה, טוען יפת, כיוון שהוסרו מהם טעויות ושגיאות )וארתפע מנה אלזלל 
ואלשבה̈ה(. וכך, יפת מסכם ואומר שהמקור הטוב ביותר להלכה ולהתנהגות אתית 
)אלאדאב( אחרי החומש הוא ספר משלי, בגלל היותו מתומצת ומדויק. בהמשך הוא 
מפרט את יתרון ספר משלי למיצוי ההלכה על פני ספרי שלמה האחרים.15 חלק זה 
של המבוא מסתיים בקריאה להתחיל במשימה ובבקשה להדרכה והצלחה מהאל.16
בחלק השני של המבוא, המשולב בפירושו למשלי א 1–7, יפת עוסק באבחון, 
סיווג ומידור תוכני הספר. הסיווג הוא אחד המאפיינים של פירושי המקרא שנכתבו 
לפי המודל הערבי. בדיוק כפי שהמחבר מודע לשיטתיות בכתיבתו שלו, כך הוא 
מקדיש דיון לשיטתיות שבטקסט המקראי.17 יפת מחלק את הספר לחמישה חלקים 
בהתאם למילות פתיחה. שלושה חלקים פותחים במילה 'משלי' )משלי א 1, משלי 
י 1, משלי כה 1( ושניים במילה 'דברי' )משלי ל 1, משלי לא 1(. הוא מביא בפני 
הקורא רשימה של אחת עשרה קטגוריות, אשר כל אחת מהן מציינת נושא אחר 
הנידון בספר. זיהוי קטגוריות אלה מבוסס על מילות מפתח המופיעות במשלי א 
יָנה )משלי א 2(,  2–7, אי לכך כוללת הרשימה את המושגים הבאים: ָחְכָמה, מּוָסר, ִבּ
ל,  ה )משלי א 4(, ֶלַקח )משלי א 5(, ָמָשׁ ַעת, ְמִזָמּ ל )משלי א 3(, ָעְרָמה, ַדּ ֵכּ מּוַסר ַהְשׂ
ִחידֹות )משלי א 6(, ִיְרַאת ה' )משלי א 7(. לאחר שהוא מסביר את הקטגוריות האלה, 

ויפת. המצוות השכליות הן מצוות שהשכל מקבלן ואין צורך בהתגלות נבואית להבין 
את ההיגיון מאחוריהן. המצוות השמעיות, כלומר אלו הניתנות בהתגלות נבואית, אינן 
בהכרח מובנות באמצעות ההיגיון והאינטואיציה ויש צורך במנהיג רוחני להורות אותן 

לחוג המאמינים. ראו גרדט, עקליאת. ראו גם טריטון, חינוך, עמ' 134.
יפת רואה בשלמה נביא. ראו פירושו למשלי א 1.  14

יפת מתכוון לשה"ש וקהלת המיוחסים שניהם לשלמה על פי המסורת היהודית.  15
לדיון במקורות הידע ומגבלות האינטלקט האנושי, כפי שמציגים אותם יפת וקרקסאני, ראו   16
בן־שמאי, שיטות, עמ' 50–111. ראו גם שם, עמ' 56–58 דיון על המבוא של יפת לספר 

משלי. עיינו גם סימון, גישות, עמ' 67–95.
ראו דרורי, מגעים, עמ' 119–120.  17
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דן יפת באחרונה — יראת ה' — ביחס למושג הידע. הוא מסכם חלק זה של המבוא 
באזהרה נגד התעסקות בידע חיצוני, כלומר ידע שאינו קשור במקרא ובמצוות. 

הטקסט18

שרח ספר משלי שלמה מן כלאם אלשיךׄ 
אלעאלם אלפאצׄל אבו עלי אלבצרי תנצב"ה

בשם יוי אל עולם יתברך שמו

תבארך אללה אלקדים אלואחד אלחי אלקאדר אלחכים אלעזיז ואהב אלחכמ̈ה לנוע 
ֲהמֹות ָיָער.  ֵפנּו ִמּבַ אלאנסאן פשרף בהא עלי גירה מן אלחיואן כקול אלחכים ַמּלְ
ה בה דון גירה ומע דׄלך פקד אכסבה מעארף  ואשאר בׄדלך אלי אלעקל אלדׄי כׄצّّ
וחכמ̈ה הי אדאב והי איצׄא מתפרע̈ה גׄדًא וליס מנהא שי לחיואן אכׄר. תׄם אן אלכׄאלק 
תע' עלמהם חכמ̈ה אכׄרי והי אלמערופ̈ה מן טריק אלסמע. פאדׄא ערף אלאנסאן הדׄה 
̈ה פקד אכמל אלי גׄמיע מא יחתאג אליה לאמור דניאה ואכׄרתה פאמא מא  אלתׄלאתׄ
יקף עליה מן אלעקל פקד ימייזה ויקף עליה מן נפסה אדׄא אכמל עקלה וקד יקרב 
פה דׄלך ויקרّבה. ואמא  ה דׄלך מן תעלים גירה אלדׄי קד תעב ובחתׄ פיערّ אליה מערפ̈
מא יערפה מן טריק אלסמע פליס יקף עלי דׄלך אלא מן טריק אלנבו̈ה פקד סאוא 
בדיה אלעקל לבדיה̈ה אלסמע פי אן אצל אלאתׄנין מן ענד אללה לא גירה ואנמא 
יכׄאלף בדיה̈ה אלעקל לבדיה̈ה אלסמע פי וגׄה ואחד והו אן בדיה̈האלעקל הו לכל 
שכׄץ ושכׄץ מן נוע אלאנסאן אדׄא לם יערץׄ לה אפה כמא קד יערץׄ לחואסה אעני 
כרה  בצרה ואדׄנה וסאיר חואסה וליס יגׄב מתׄל דׄלך פי אלסמע אן יכאטב אללה גׄלّ דׄ
לכל שכׄץ ושכׄץ מן נוע אלאנסאן ואלדׄי אוגׄב דׄלך פי אלעקל דון אלסמע הו אן 
אלסמע יתנאולה אלעאקל ולדׄלך לם יקבלה פמן דׄלך וגׄב אן יכון פרק בין אלעקל 
ואלסמע עלי מא בינّא. ואלסמע יקבלה אלאנסאן בדלאיל ינצבהא אללה לרסולה 
א מיّזה אלנאטׄר  אלמבעותׄ והו אלמעגׄז אלדׄי יפעלה אללה עלי יד רסולה אלדׄי אדׄ
אלעאקל יעלם אנה לא יגׄוז אן יכון דׄלך אלפעל למכׄלוק פענד דׄלך יקבלה ויחצّלה 
ויעתקד צחתה כמא יעתקד אלעקליאת ואלמחסוסאת. ואלעקליאת ואלסמעיאת 
גׄמיעًא ליס תחצל ללאנסאן פי אלוקת אלואחד ואנמא תחצל לה פי אלאוקאת שי 
ים ָחְכָמה וכמא קד יקרב עלי אלמתעלם  יׁשִ יׁשִ פשי אלי אן יכמל לה גׄואמעהא כ"ק ּבִ
אך קד יקרב אליה  לך ממן קד תעב ובחתׄ חק אלבחתׄ כדׄ א סמע דׄ אלעקליאת אדׄ

הטקסט המוגש כאן נלקח מכתב היד Adler 3356 השייך לבית המדרש לרבנים בניו יורק.   18
למהדורה הביקורתית ולהשוואה עם כתבי יד אחרים ראו ששון, משלי, עמ' 183–188. 

תודתי נתונה לספריית בית המדרש לרבנים על הרשות שניתנה לי לפרסם חומר זה.
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סאיר אלעלום אדׄא קרא כתב אלעלמא פיתנאולהא ען קרב ויקלّ תעבה ומע דׄלך 
פאן אלבאחתׄ קד יגלט פי טריק אלבחתׄ ואדׄא קרא כתב אלעלמא אלדׄי קד תעבו 
ו כל קול פיקרב תאולה ויקף עלי עלם קד צפא ואחרי ואגׄדר אן יכון דׄלך מן קול  וצפّ
ולי ונבי אלדׄי לא ישך פי אן אלזלל ואלגלט מנפי ענה והי כתב אלאנביא עאל"ס 
אלדׄי יקף אלטאלב מנהא עלי עלם אכׄבאר אלאולין וסירהם ויקף עלי שראיע אללה 
ומנהא יקף עלי אדאב אלדין ואלדניא וסאיר מצאלח דניאה ואכׄרתה. והדׄא ואן כאן 
מכתוב פי כתב אלאנביא פליס מנהא אכׄבאר כׄטיב יגׄמע דׄלך עלי נסק אלקול מתׄל 
י ְלָך  ֹלמֹה פאנה קד גׄמע דׄלך פי דיואנה כקו' פי תוסّטה ֲהֹלא ָכַתְבּתִ ֵלי ׁשְ ספר ִמׁשְ
מֵֹעצֹות ָוָדַעת. פמן טאל עמרה וקלّ תעבה פהו יתנאולה ען קרב ולא יתעב  ים ּבְ ִליׁשִ ׁשָ
פיה שדידًא ומן קצר עמרה וקרא גירה מן אלכתב פקד יצל אלי אלחק וקד לא יצל 
ֵלי פקרב אליה מערפתה ומעתקדה לאנה קד עלם אנה לא גלט פיה  ואדׄא קרא ִמׁשְ
וארתפע מנה אלזלל ואלשבהה̈. פליס בעד תורא̈ה מוסי עאל"ס למערפ̈ה אלעלם 
ֵלי[ ודׄלך אן לסלימאן עאל"ס ג' כתב אלאול הו הדׄא ]והו אולה[ ואלאדאב מתׄל ]ִמׁשְ
יִרים והו פי ]מעני אפ[עאל אללה מע אמ̈ה ישראל  ִ יר ַהּשׁ ם עליהא ואלב' ׁשִ א ומקדّ
עלי ֗צרוב מכתלפ̈ה ואלג' כתאב אלזהד והו לסאיר אלנאס כאפ̈ה ליס יכׄץ בה קום 
ֵלי מקדם עלי גירה והו אלאצל ומא סואה בעדה. והא נחן נבתדי  דון קום וספר ִמׁשְ
בשרח לפטׄ פסוק פסוק באכׄתצאר ומעאניה ומן ואהב אלחכמ̈ה נסל אלמערפ̈ה אלי 

אלהדי ואלתופיק אלי אלחקّ ]ב[פצׄלה וכרמה.

פרק א

א, 1–7
ָרֵאל: הדׄה אמתׄאל סלימאן בן דאוד אלדׄי כאן  ִוד ֶמֶלְך ִיׂשְ ֹלֹמה ֶבן־ּדָ ֵלי ׁשְ )1:1( ִמׁשְ

מלך עלי ישראל: 
)2( ָלַדַעת ָחְכָמה ּומּוָסר ְלָהִבין ִאְמֵרי ִביָנה: יעלם אלנאס מנהא אלחכמ̈ה ]ואלא[דב 

ויפהמון מנהא אקאויל אלפהם:
ִרים: ויאכׄדׄ אלנאס מנהא אדב אלעקל  ט ּוֵמׁשָ ּפָ ל ֶצֶדק ּוִמׁשְ ּכֵ )3( ָלַקַחת מּוַסר ַהׂשְ

ואלעקל ואלחכם ואלמסתקימאת: 
ה: ותעטי אלגפל אלכׄבתׄ ואלחדתׄ עלם והמّה: ַעת ּוְמִזּמָ )4( ָלֵתת ִלְפָתאִים ָעְרָמה ְלַנַער ּדַ

לֹות ִיְקֶנה: פאדׄא סמע אלחכים יזדאד תעלימًא  ְחּבֻ ַמע ָחָכם ְויֹוֶסף ֶלַקח ְוָנבֹון ּתַ )5( ִיׁשְ
ואלפהם יקתני אלחייל: 

ְבֵרי ֲחָכִמים ְוִחיֹדָתם: לאפהאם אלנאס אלמתׄל ואלתרגׄמה  ל ּוְמִליָצה ּדִ )6( ְלָהִבין ָמׁשָ
וכׄטב אל]חכמא[ ונואדרהם: 
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זּו: מכׄאפ̈ה אללה אול אלמערפ̈ה  ַעת ָחְכָמה ּומּוָסר ֱאִויִלים ּבָ ית ּדָ )7( ִיְרַאת ְיֹהָוה ֵראׁשִ
פאלחכמ̈ה ואלאדב אזדרו אלגׄאהלין: 

נסב הדׄא אלכתאב אלי סלימאן בן דאוד עליהמא אלס' ליערפנא אן קאילה חכים 
בן חכים נבי בן נבי פירגב אלנאס אלי סמאעה ותעלימה. והדׄה אלספר כׄמס̈ה אגׄזא 
ל פי כתאבנא  ְבֵרי. ווגׄדנא לפט̈ׄה ָמׁשָ ֵלי ואתׄנין ענואנהא ּדִ ̈ה מנהא ענואנהא ִמׁשְ תׄלתׄ
̈ה אנהא מנהא קול מנצוב עלי צׄרב אלמתׄל וליס אלגר֗ץ פיה טׄאהרה ודׄאך  עלי תׄלתׄ
ָך ֵאׁש וג' וכתׄיר מתׄלה. ומנהא מא  ית־ּבְ דֹול וג' ומתׄל פצל ִהְנִני ַמּצִ ר ַהּגָ ׁשֶ מתׄל ַהּנֶ
ִנים וג'.  ִנים ַלּפָ ִים ַהּפָ ּמַ ִים וג' ּכַ ּנַ ִ ֹחֶמץ ַלּשׁ נין חקיקין מתׄל ּכַ ימתّׄל שי בשי ואלאתׄ
ְנָתה ֵביָתּה ומא גׄרי מגׄראה.  ומנהא קול מוצׄוע עלי צׄרב מן אלסגׄע כקו' ָחְכמֹות ּבָ
ובעד אן צדר במעאני הדׄא אלספר אנה משלים רגׄע יפננה פדׄכר אחדי עשר לפטׄ̈ה 
ה  ַעת ְמִזּמָ ל ָעְרָמה ּדַ ּכֵ הי גׄואמע מעאני הדׄא אלספר והי ָחְכָמה ומּוָסר וִביָנה מּוַסר ַהׂשְ
ל ִחידֹות ִיְרַאת יוי. פאמא אלָחְכָמה הי אצול אלעלום אעני בדאי̈ה אלעקל  ֶלַקח ָמׁשָ
רגׄה אלעאלם באלנטׄר מן אלעקליאת ואלסמעיאת  יָנה פהי מא אסתכׄ ואלסמע. ואלִבּ
גׄמיעًא ואליהא אשאר בקו' ִאְמֵרי ִביָנה. ואלמּוָסר הו צׄרוב אלאחכאם מן קתל ועיב 
וצׄרב וחבס וגׄרם ותוביךׄ פגׄעלהא אללה תאדיב ללנאס ל]יר[תדעו מנהא אלבאקיין 
ל הי אדאב עקלי̈ה ואסע̈ה  ּכֵ ְמעּו ְוִיָראּו. וקו' מּוַסר ַהׂשְ כ"ק פי בעצׄהא ְוָכל־ָהָעם ִיׁשְ
ֵדה  ל מתׄל קו' ֵלְך־ֶאל־ְנָמָלה ָעֵצל ומתׄל קו' ַעל־ׂשְ ּכֵ לך קאל פיהא ַהׂשְ א ולדׄ דً גׄ
ִרים פערף אן אלָחְכָמה  ט< ּוֵמׁשָ ּפָ י. ודׄכר ג' אלפאטׄ והי ֶצֶדק >ּוִמׁשְ ִאיׁש־ָעֵצל ָעַבְרּתִ
ִרים. ובעד אן דׄכר הדׄה אלארבע̈ה קאל ָלֵתת  ט וִאְמֵרי ִביָנה ֵמׁשָ ּפָ ֶצֶדק ואלמּוָסר ִמׁשְ
ִלְפָתאִים ָעְרָמה והדׄא איצׄא באב ואסע לאנהא צׄרוב ודׄאך קו' לא תפעל כדׄי וכדׄי 
ִאים ַאל־ּתֵֹבא ותמאם אלקול פאלי הדׄא אלגׄנס ישיר בקו'  ִני ִאם־ְיַפּתּוָך ַחּטָ נטׄיר קו' ּבְ
ַעת הי מערפ̈ה אלאשיא אלי אין תנתהי והי איצׄא ואסע̈ה  ָלֵתת ִלְפָתאִים ָעְרָמה. ואלּדַ
ה הי חתّׄ אלחדתׄ עלי אלתעלים ליהמה  לך פי פצל אלזֹוָנה. ואלְמִזּמָ כר[ דׄ כמא ]דׄ
אלתעלים למנאפע תחצל לה וצׄרר ינדפע ענה. ואלֶלַקח הו אן אלָחָכם אדׄא סמע 
מא קאלה סלימאן בן דאוד אזדאד עלמًא לאן פיה פרוע כתׄיר מן אלִמְצֹות מתׄל קו' 
יָך. ואלָמָשל קד תקדם  ְחּתֶ ח מש' ִמּתַ ה־ִיּקַ ַאל־ּתֹאַמר ְלֵרֲעָך ֵלְך ָוׁשּוב ומתׄל קולה ָלּמָ
פיה אלקול לעלה אן יכון אשאר בה פי הדׄא אלי מא דׄכרה פי אכׄר אלספר מתׄל 
י ונטׄראה. ואלִחידֹות הי אלאקאויל אלמוצׄועה לאגרא֗ץ  ּנִ ה ִנְפְלאּו ִמּמֶ ה ֵהּמָ לׁשָ קו' ׁשְ
והו אלבאב אלדׄי יקדם דׄכרה כקו' ען אלחכמ̈ה אנהא בנת דארהא וטבכׄת ומזגׄת 
ֵלי והדׄא נטׄיר קול שמשון ֵמָהאֵֹכל ָיָצא  אלכׄמר וארסלת אלגׄואר ונחו דׄלך כתׄיר פי ִמׁשְ
ְבֵרי ֲחָכִמים לאנה קד תקדם למן סבקה מן אלחכמא  ַמֲאָכל. וקאל פי הדׄא אלבאב ּדִ
מתׄל דׄלך והדׄא אלבאב יצלח למן יקף עלי אלעלום ]א[ל]גׄ[ליّ̈ה ועלי אלקול אלדׄי הו 
עלי טׄאהרה ליס לה תאויל ]ו[לא באטן. ִיְרַאת יוי הי אלסאבק̈ה לסאיר אלמעאריף 
]במעני אנ[ה מן לם יכׄאף אללה לם יטלב שי מן דׄלך ]וההנא[ מערפ̈ה תסבק מכׄאפ̈ה 
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אללה וההנא מערפ̈ה אולהא מכׄאפ̈ה אללה פאלמערפ̈ה אלתי תסבק מכׄאפ̈ה אללה 
הי מערפ̈ה אללה תע' בדלאילה פאדׄא ערפנאה וגׄב עלינא חינידׄ אן נערף מנאזל 
אלאשיא ענדה ]מ[ן חסן וקביח פנתגׄנّב ען פעל אלקביח ונבאדר אלי פעל אלחסן 
ב אלמעאצי ונפעל אואמרה פלדׄלך קאל  קי עקובתה לם נתגׄנّ פאן לם נכׄאפה ונתّ
ַעת. פחתّׄ אלנאס פי אכׄר הדׄה אלפצל עלי ]מכׄ[אפ̈ה אללה ויתגׄה  ית ּדָ ִיְרַאת יוי ֵראׁשִ
ַעת אנה אשאר בה אלי אלעלום אלתי ליסת  ית ּדָ אללה איצׄא פי קו' ִיְרַאת יוי ֵראׁשִ
ה מתׄל עלם סיר אלכואכב ועלם אלטב ואלהנדס̈ה וסאיר אלעלום אלמוגׄוד̈ה  שרעי̈
ָמִנים  ית ׁשְ ַעת יעני מכׄאפ̈ה אללה אול כל עלם מתׄל ְוֵראׁשִ ית ּדָ פקאל ִיְרַאת יוי ֵראׁשִ
זּו פדׄכר אללפטתין אלאולתין מן י"א לפטׄה  חּו. תׄם קאל ָחְכָמה ּומּוָסר ֱאִויִלים ּבָ ִיְמׁשָ
והי אלאצל פערّף אן לא קדר להא ענד אלגׄאהל וקד וצף סלימאן פי הדׄא אלספר 
פוהא כ"ק  שרפהא ומעטّׄם נפעהא פלו ]ערפו[ מקדארהא לם יחקרוהא בל כאנו ישרّ
ר בגׄואמע א]גרא[ץׄ הדׄא אלספר אכׄדׄ יתכלם פי כל פן  רּו ובעד אן צדّ ַוֲערּוִמים ַיְכּתִ

ר בה.  ופן ממא צדّ

תרגום

תרגום ספר משלי שלמה מדברי הזקן המלומד החסיד אבו עלי אלבצרי תנצב"ה
בשם ה' אל עולם יתברך שמו

יבורך האל הקדום, היחיד, החי, הכול־יכול, החכם, האדיר, מעניק החכמה לבני 
ֲהמֹות  ֵפנּו ִמּבַ האדם, ובכך מרומם אותם משאר בעלי החיים כמו שאמר החכם ַמּלְ
ָיָער )איוב לה 11(. הוא )=הסופר( מצביע בכך על האינטלקט שבו הוא ייחד את 
בני המין האנושי מזולתם. בנוסף לכך, הוא כבר העניק לו סוגי ידע וחכמה שהם 
כללי התנהגות )אדאב( וגם אלה מסועפים מאוד ואין מהם בקרב חיות אחרות. וכן 
הורה להם הבורא חכמה אחרת, הלוא היא הנודעת באמצעות השמיעה.19 וכאשר 
יודע האדם את שלושת אלה20 הרי הוא מגיע לשלמות לצורכי חייו הגשמיים וחיי 
העולם הבא. כל מה שעומד עליו האדם בזכות האינטלקט הרי הוא בורר מתוך עצמו 
במידה ששכלו תקין. הוא יכול לקרב אותו לידע זה בהוראת אדם אחר אשר עמל 
וחקר ואחר כך הורה אותו לו וקרבו אליו. ואולם הידע הנובע מההתגלות, אין אדם 
עומד עליו אלא באמצעות הנבואה. וכבר הושווה מקור האינטלקט למקור ההתגלות 
בכך ששניהם מקורם באל לבדו, אלא שמקור האינטלקט שונה ממקור ההתגלות 
בהיבט אחד והוא שמקור האינטלקט מוענק לכל אדם ואדם בן המין האנושי בתנאי 

השמיעה משמעותה ההתגלות, וכך אתרגם בהמשך.  19
הכוונה כאן: א. לאינטלקט; ב. לסוגי ידע חכמה וכללי התנהגות; ג. לחכמה הנודעת   20

באמצעות השמיעה, כלומר ההתגלות.
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שאין לו מום כלשהו בחושיו, אני מתכוון לחוש הראייה ולחוש השמיעה ולשאר 
חושיו. ואין הכרח כזה בעניין ההתגלות שהאל, יתעלה זכרו, יגלה אותה לכל אדם 
ואדם בן המין האנושי, כפי שחייב באינטלקט, אך בשונה מההתגלות שאותה בוחן 
בר־השכל ואינו מקבלה. לכן יש צורך להבחין בין האינטלקט וההתגלות בהתאם 
להסבר שלנו. את ההתגלות מקבל האדם בעזרת ההוכחות שהאל מעמיד בפני 
שליחו, ואלו הם המופתים שהאל עושה בעזרת שליחו, וכאשר בוחן אותם האדם 
בעל שיקול הדעת, ובר־השכל, הוא יודע שלא ייתכן שיהיו אלה מעשי האדם הנברא 
ולכן הוא מקבל אותם ומאמין בנכונותם באותה מידה שהוא מאמין בחכמה השכלית 
ובאמת הנתפסת דרך החושים. החכמה השכלית והחכמה ההתגלותית כאחד אינן 
נרכשות בעת אחת אלא קמעה־קמעה עניין־עניין, עד אשר הן כולן נרכשות, כמו 
ים ָחְכָמה )איוב יב 12(. כפי שמקבל התלמיד את החכמה השכלית  יׁשִ יׁשִ שנאמר ּבִ
כאשר הוא שומע אותה מזה שעמל וחקר חקירה נכונה, כך הוא מקבל את שאר 
החכמות כאשר הוא קורא בספרי המלומדים ומשיגן בזמן קצר ועמלו מוקל עליו. 
יחד עם זאת, חוקר זה עלול לטעות בתהליך החקירה, אך כאשר יקרא את ספרי 
המלומדים אשר עמלו וצרפו כל אמירה הרי הוא יגיע ליעדו במהירות ויעמוד על 
החכמה הצרופה. על אחת כמה וכמה, כאשר )ילמד( את דברי המנהיגים והנביאים 
אשר אין ספק שדבריהם נקיים מכל טעות ושגיאה, כגון ספרי הנביאים, עה"ש, אשר 
בעזרתם לומד התלמיד על מדע, תולדות האבות ואורחות חייהם, וכן הוא עומד על 
ההלכה האלוהית ועל כללי האתיקה הרוחנית והגשמית )אדאב אלדין ואלדניא( וכל 
הקשור בהכשרתו בעולם הזה ובעולם הבא. גם אם כל זה כתוב בספרי הנביאים 
אין באף אחד מהם אמירות הערוכות כמו בספר משלי שלמה, אשר הוא כבר אסף 
ֹמֵעצֹות ָוָדַעת )משלי כב  ים ּבְ ִליׁשִ י ְלָך ׁשָ באסופה שלו כפי שנאמר בו ֲהֹלא ָכַתְבּתִ
20(. מי שארכה רוחו, ואשר עבודתו קלה עבורו ישיג זאת בהקדם וללא מאמץ רב, 
אך מי שקצרה רוחו והוא קורא את ספרים אחרים, יש שיגיע אל האמת ויש שלא. 
אך אם יקרא את משלי יגיע אל ידיעתה ואל האמונה בה, שהרי הוא יודע שאין בו 
שגגה והוסרו ממנו כל טעות וספק. שהרי לאחר תורת משה, עה"ש, אין טוב מספר 
משלי לדעת את הידיעה וכללי האתיקה, וכל זאת כיוון שלשלמה, עה"ש, שלושה 
ספרים, הראשון הוא זה והוא המקדים אותם ומשמש להם מבוא. השני הוא שיר 
השירים והוא עוסק בפועליו של האל בעם ישראל בהיבטים השונים. השלישי הוא 
קוהלת )ספר הפרישות( והוא מיועד ומתאים לכל האנשים ואינו מבחין בין אומה 
אחת למשניה. ספר משלי מהווה מבוא לאחרים והוא המקור שלהם ואין שני לו. 
וכעת נתחיל לתרגם את מילות כל פסוק ופסוק )ולפרש( בקצרה את משמעויותיו, 
ומאת נותן החכמה נבקש שיעניק לנו ידע, הדרכה והצלחה )בחתירה אל( האמת 

באמצעות כבודו ונדיבותו.
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פרק א 1–7

ָרֵאל: אלו משלי שלמה בן דוד אשר היה מלך . 1 ִוד ֶמֶלְך ִיׂשְ ֹלֹמה ֶבן־ּדָ ֵלי ׁשְ ִמׁשְ
על ישראל.

ָלַדַעת ָחְכָמה ּומּוָסר ְלָהִבין ִאְמֵרי ִביָנה: כדי שילמדו מהם האנשים חכמה וכללי . 2
אתיקה ויבינו מהם אמרי בינה.

ִרים: כדי שייקחו מהם האנשים מוסר . 3 ט ּוֵמׁשָ ּפָ ל ֶצֶדק ּוִמׁשְ ּכֵ ָלַקַחת מּוַסר ַהׂשְ
השכל ומשפט ומישרים.

ה: ולתת לפתאים ערמה ולנער דעת ומזמה.. 4 ַעת ּוְמִזּמָ ָלֵתת ִלְפָתאִים ָעְרָמה ְלַנַער ּדַ
לֹות ִיְקֶנה: כאשר ישמע החכם יוסיף ידע . 5 ְחּבֻ ַמע ָחָכם ְויֹוֶסף ֶלַקח ְוָנבֹון ּתַ 5 ִיׁשְ

ונבון יקנה תחבולות.
ְבֵרי ֲחָכִמים ְוִחיֹדָתם: להבהיר לאנשים משל תרגום דברי . 6 ל ּוְמִליָצה ּדִ ְלָהִבין ָמׁשָ

חכמים וחידותיהם.
זּו: יראת ה' ראשית דעת וחכמה . 7 ַעת ָחְכָמה ּומּוָסר ֱאִויִלים ּבָ ית ּדָ ִיְרַאת ְיֹהָוה ֵראׁשִ

ומוסר בזו אווילים.

ספר זה מיוחס לשלמה בן דוד עה"ש ליידע אותנו שאומרו הוא חכם בן חכם, נביא 
בן נביא, כדי שיעודד את האנשים לשומעו וללומדו.21 ספר זה מחולק לחמישה 
ְבֵרי. מצאנו שיש שלוש  ֵלי ושניים מהם כותרתם ּדִ חלקים, שלושה מהם כותרתם ִמׁשְ
ֵלי בספרנו, האחת — מאמר הבנוי על דרך המשל ואין הכוונה  משמעויות למילה ִמׁשְ
דֹול )יחזקאל יז 3( וג' וכמו משל הפרק  ר ַהּגָ ׁשֶ להבינו על פי פשוטו, וזאת כמו משל ַהּנֶ
ָך ֵאׁש )יחזקאל כא 3( וג' ויש רבים כאלה. המשמעות השנייה — מאמר  ית־ּבְ ִהְנִני ַמּצִ
ִים )משלי י 26(  ּנַ ִ ֹחֶמץ ַלּשׁ שבו דבר מושווה בדבר ושניהם נאמרו כפשוטם כמו ּכַ
ִנים )משלי כז 19(. והמשמעות השלישית — מאמר הנאמר על  ִנים ַלּפָ ִים ַהּפָ ּמַ וג', ּכַ
ְנָתה ֵביָתּה )משלי ט 1( וכיוצא בזה. אחרי שנתן  דרך פרוזה מחורזת כגון ָחְכמֹות ּבָ
הקדמה המסבירה את סוגת הספר שהוא כתוב משלים, החל לפרט ומנה אחד עשר 

בעוד שבחלקה הראשון של ההקדמה יפת מאשר ששלמה הוא יוצר ספר משלי וכן שיר   21
השירים וקהלת, הרי כאן הוא פותח בהצגת גישתו בעניין עריכת ספר משלי. הוא מודיע 
שספר משלי מיוחס לשלמה, אך לא מציין שהוא כותבו. יפת מוסיף באותו משפט פתיחה 
ומגדיר את שלמה כאומר התכנים, לא ככותבם. כלומר, לשיטת יפת, שלמה מסר את דבריו 
בעל פה ורק מאוחר יותר הם הועלו על הכתב, זאת ועוד, לא כל החומר המצוי בספר 
משלי אכן נאמר על ידי שלמה, ויש בו גם מדברי חכמים שקדמו לו וגם מדבריה של אמו 
בת־שבע. בפירושו למשלי כה 1 יפת אף מזהה את עורכי הספר. ראו גם פירושו למשלי 
כב 18 ולפירושו למשלי לא 10–31, ששון, משלי, 405–406, 436, 524–528. לדיון מפורט 

בתפיסת עריכת ספר משלי בעיני יפת, עיינו ששון, חיבור.
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ל,  ֵכּ יָנה, מּוַסר ַהְשׂ מושגים שהם מכלול תת־הסוגות בספר זה והן ָחְכָמה, מּוָסר, ִבּ
ל, ִחידֹות, ִיְרַאת ה'. אולם הָחְכָמה היא שורש הידיעות,  ה, ֶלַקח, ָמָשׁ ַעת, ְמִזָמּ ָעְרָמה, ַדּ
יָנה היא  אני מתכוון לומר שהיא מקור )הידע( השכלי ו)הידע( הנובע מהתגלות. הִבּ
החכמה שמגיע אליה זה הבוחן באמצעות התבוננות גם את הידע השכלי וגם את 
הנובע מההתגלות. לזאת הוא מתכוון באומרו ִאְמֵרי ִביָנה. מּוָסר הוא סוגי ענישה כגון 
הוצאה להורג, השפלה, הכאה, כליאה, פציעה, ותוכחה. האל בחר ב)אמצעים( אלו 
כדי לייסר את האנשים )החוטאים( וכדי שיירתעו הנותרים, כפי שנאמר על אחדים 
ל כולל  ּכֵ ְמעּו ְוִיָראּו )דברים יז 13(. ומאמרו מּוַסר ַהׂשְ מ)אמצעים( אלו ְוָכל־ָהָעם ִיׁשְ
ל, כמו למשל מאמרו  ּכֵ מוסר שכלי בעל מנעד רחב מאוד ולכן אמר בנוגע אליו ַהׂשְ
י )משלי כד  ֵדה ִאיׁש־ָעֵצל ָעַבְרּתִ ֵלְך־ֶאל־ְנָמָלה ָעֵצל )משלי ו 6( וכמו מאמרו ַעל־ׂשְ
ִרים ומיידע שהָחְכָמה היא  ט< ּוֵמׁשָ ּפָ 30(. הוא מציין שלושה מושגים והם ֶצֶדק >ּוִמׁשְ
ִרים.22 אחרי שהזכיר ארבעה אלו אמר ָלֵתת  ט וִאְמֵרי ִביָנה ֵמׁשָ ּפָ ֶצֶדק והמּוָסר ִמׁשְ
ִלְפָתאִים ָעְרָמה )משלי א 4( וגם זה פרק רחב יריעה שטמונים בו עניינים שונים 
ִאים  ִני ִאם־ְיַפּתּוָך ַחּטָ כגון אמרותיו מסוג 'אל תעשה כך וכך' בדומה למאמרו ּבְ
ַאל־ּתֵֹבא )משלי א 10( והמשך המאמר. לדברים מסוג זה הוא מתכוון באמרו ָלֵתת 
ַעת היא ידיעת הדברים לעמקם וגם היא עשויה יריעה רחבה כפי  ִלְפָתאִים ָעְרָמה. ּדַ
ה פירושה עידוד הצעיר ללמוד כדי שיקבל השראה  שמוזכר בפרק על הזֹוָנה. ְמִזּמָ
ויפיק ממנו תועלת וכדי שיימנע מן נזק. ֶלַקח הוא הידע הנוסף לאדם החכם לאחר 
ששמע את דברי שלמה בן דוד שהרי יש בהם פירוט רב של הִמְצֹות כמו למשל 
ְבָך  ּכָ ח ִמׁשְ ה־ִיּקַ מאמרו ַאל־ּתֹאַמר ְלֵרֲעָך ֵלְך ָוׁשּוב )משלי ג 28( וכמו מאמרו ָלּמָ
יָך )משלי כב 27(. והָמָשל, כבר הוקדם הדיון בו, וייתכן שמתכוון בו אל מה  ְחּתֶ ִמּתַ
י )משלי ל 18( ו)אחרים(  ּנִ ה ִנְפְלאּו ִמּמֶ ה ֵהּמָ לׁשָ שמביא בסוף הספר כגון מאמרו ׁשְ
כמוהו. הִחידֹות הן מאמרים שיש להם מטרה וכבר הקדים וציין אותן כגון מאמרו 
על החכמה אשר בנתה ביתה ובשלה ומזגה שיכר ושלחה את נערותיה, וכאלו יש 
רבים במשלי, וזה דומה למאמר שמשון, ֵמָהֹאֵכל ָיָצא ַמֲאָכל )שופטים יד 14(. אמר 
ְבֵרי ֲחָכִמים כיוון שהם מיוחסים לחכמים שקדמו לו, כמו זה.23 פרק זה  בפרק זה ּדִ
מובן למי שעומד על הידע הגלוי ועל דברים הנאמרים על דרך הפשט המשוללים 
מטפורות ו)נטולים( משמעות נסתרת. ִיְרַאת ה' קודמת לכל הידיעות מן הבחינה 

בהשוואה זו יפת קושר בין משלי א 2 ומשלי א 3 ועל ידי כך מצביע על חפיפה בין המושגים   22
בשני הפסוקים. אחד מהמאפיינים החשובים בפירוש יפת למשלי הוא הקישור המתמיד 
בין הפסוקים, שמטרתו להראות את ההיגיון והשלמות ברצף הפסוקים. על כך ראו ששון, 

שיטות, עמ' 164–181, וכן ששון, משלי, עמ' 40–48.
יפת מתייחס כאן לדברי שמשון, כדוגמה לדברי חכמים שקדמו לשלמה ואשר מכלול   23

מדבריהם, לטענת יפת, נמצא בספר משלי.
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שמי שאינו ירא את ה' אינו מבקש דבר מכל זה. יש כאן ידיעה הקודמת ליראת ה' 
ויש כאן ידיעה שראשיתה יראת ה'. הידיעה הקודמת ליראת ה' היא ידיעת האל, 
יתעלה, באמצעות אותותיו, וכשאנו יודעים אותו, חובה עלינו אז להבין את היררכית 
הדברים על פיו כגון מה טוב ומה רע, וזאת כדי שנתרחק ממעשה רע ונזדרז לבצע 
את המעשה הטוב. שכן אם לא נירא אותו ולא נחשוש מעונשו לא נתרחק מהחטא 
ַעת. הוא עודד את האנשים  ית ּדָ ו)לא( נמלא אחר מצוותיו. לשם כך אמר ִיְרַאת ה' ֵראׁשִ
ַעת  ית ּדָ בסוף פרק זה ליראת ה' אך ייתכן גם שהוא מתכוון במאמרו ִיְרַאת ה' ֵראׁשִ
למדעים שאינם הלכה כגון מדע תנועת הכוכבים, מדע הרפואה וההנדסה ושאר 
ַעת, כלומר יראת ה' קודמת לכל מדע, כמו  ית ּדָ המדעים המצויים. אמר ִיְרַאת ה' ֵראׁשִ
זּו והזכיר  חּו )עמוס ו 6(. אחר כך אמר ָחְכָמה ּומּוָסר ֱאִויִלים ּבָ ָמִנים ִיְמׁשָ ית ׁשְ ְוֵראׁשִ
את שני המושגים הראשונים מרשימת אחד עשר המושגים, שהם הבסיס. הוא מסר 
שאין להם כל ערך אצל הבור. וכבר הבהיר שלמה בספר זה את עליונותם ועוצמת 
תועלתם, אילו ידעו את הפוטנציאל שלהם לא היו בזים להם אלא היו מרוממים 
רּו )משלי יד 18(. לאחר שכתב מבוא שבו הסביר את  אותם כמאמרו ַוֲערּוִמים ַיְכּתִ

מטרות ספר זה החל לדון בכל עניין ועניין שהוזכר במבוא. 
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