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%גצואיהטידה
4חמניצמ

",חטניונ

ושבט חטאיגארן
רב האי בן רב שרירא ,נולר בשנת ת"ש ()940ויאוייר

האחרון בתקופת הגאונים,
ימים עד שנת תשצ"ח ( ,)1038האדם הדגול  ratnאשר כמוהו לא היה בכל הגאונים
הקדמונים (מלבר רב פעריה גאון) ,היה מגדולי היתש כישראל ,מצאצאי הנשיאים ראשי
הגולה שבבבל ,מורע דוד בן ישי מלר ישראלי הואהיה חכם גדול בחכמת התורה "ולאורו
הלכו דורשי התורה ממזרח שמש וער מבואו" ,ולא היה בכל הגאונים מורה חכם אשר
העשיר אתסירות ישראל כמוהו בתורתו ובחכמתו .ב,תשובותיו"הרבות ,הנכוחות והמחוכמות,
*אגדהן
?אה לפנינו בתור שמןגדיל בהלכה אשר לא ישלא ממנו דבר; וגם בעניני
מלבר *תשובותיו' כתב גם פירושים על הגמרא,
הצמיין בבקורתו החדה והמחוכמהי
המעידים על שכלו הישר ועל הדרך המרעי וההגיוני שבחר בלמוד התלמוד (בידינו
נשארו רק פירושיו על סדר טהרות) ,מלבד תשובותיו ופירושיו חבר גס סירים מיוהדים
בדברי הלכות בודדות; הספרים האלה כתב בלשון ערבית ,ואחרי מותו תורגמו עברית
(הלא הם ס' *מקח וממכר" ,ט' ,המשכון*, ,משפטי התנאים', ,מעוי שבועות" ,ועוד).
אבל גדלו בתורה ורוב חסידותו לא מנעו אותו לעפוק בב ל ד בר הנ םהי גר' שמואל
הנגיד מעירעריוכי .בכל חכמה יפיפיה אחו* וגם כל פפריו יעידו על רוחב ידיעוהיו
בפילוסופיא ובכל דברי מדע .נם בחכמת הלשון הגדיל לעשות ,ויחברפירושיםעל המקרא
לפי פשוטם (אך פירושיו אבדו ממנו) .גם נסה את כחו בשירים ובפיוטים ,ומשיריו הכי
נכבד השיר הלמודי שמוסר השכל" ,אשר ממנו נביא רונמאות להלן (ואולם יש חוקרים
המפקפקים בזבוחו של רב האי ערשיר זה) ,בשירהוהיביע את רעותיו במדות המוסר ועל
כלהדבריםהנוגעיםבחיי האדםהמוסריים,המדיניים,הדתייםוההכרתיים,השיר כתובנחרווים
שקולים (ק""טחרדיםבו)על משקליתד ושתי תנועות,יתדושתי תנועותויתד ותנועה ,כאשר
יחיב תוכן שיר כוה אין בו פואיויה רבה ,אבל יפה ונעלה הוא מצד המדות היקרוח
המובעות בו בלשון צחהבלי טבל המליצההיתרה-.מדבריימיהייו נודע לנו רקכי ישב
על כסא הגאונות בפומבדיתא (בבבל) ארבעים שנה ,ואשתו היתה בת הגאון ובשמואלה
הנני,ובנים לא השאיר אחריו ,אבל שמו נשאר לזנרון ,לתהלה ולתפארת עד דור אהרון,

משיר מומר השכל.
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וכ10_,'1כי לא תמלט מהנוף ומשקר בספיך תהלהמ 11-.אל תאכל לשבעה ותשכח את השואל להם על
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 1אל תדין עפ איש המחשנה לך ומחרחר ריב,כי לא פוב לבא סים בעת שהוא רועש ונועף
' הכונה אך הלשון 8 - .שפת,פי בור.

