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 ויאוייר )940( ת"ש בשנת נולר שרירא, רב בן האי רב הגאונים, בתקופתהאחרון
 הגאונים בכל היה לא כמוהו אשר ratn הדגול האדם )1038(, תשצ"ח שנת עדימים

 ראשי הנשיאים מצאצאי כישראל, היתש מגדולי היה גאון(, פעריה רב )מלברהקדמונים
 "ולאורו התורה בחכמת גדול חכם היה הוא ישראלי מלר ישי בן דוד מורע שבבבל,הגולה

 אשר חכם מורה הגאונים בכל היה ולא מבואו", וער שמש ממזרח התורה דורשיהלכו

 והמחוכמות, הנכוחות הרבות, ב,תשובותיו" ובחכמתו. בתורתו כמוהו ישראל סירות אתהעשיר

 *אגדהן בעניני וגם ; דבר ממנו ישלא לא אשר בהלכה גדיל שמן בתור לפנינו?אה

 הגמרא, על פירושים גם כתב *תשובותיו' מלבר והמחוכמהי החדה בבקורתוהצמיין

 )בידינו התלמוד בלמוד שבחר וההגיוני המרעי הדרך ועל הישר שכלו עלהמעידים
 מיוהדים סירים גס חבר ופירושיו תשובותיו מלבד טהרות(, סדר על פירושיו רקנשארו

 עברית תורגמו מותו ואחרי ערבית, בלשון כתב האלה הספרים ; בודדות הלכותבדברי
 ועוד(. שבועות", ,מעוי התנאים', ,משפטי ,המשכון*, ט' וממכר", *מקח ס' הם)הלא
 שמואל גר' הי ם נ ה ר ב ד ל ב ב לעפוק אותו מנעו לא חסידותו ורוב בתורה גדלואבל

 ידיעוהיו רוחב על יעידו פפריו כל וגם אחו* יפיפיה חכמה .בכל כי עריו מעירהנגיד
 המקרא על פירושים ויחבר לעשות, הגדיל הלשון בחכמת נם מדע. דברי ובכלבפילוסופיא

 הכי ומשיריו ובפיוטים, בשירים כחו את נסה גם ממנו(. אבדו פירושיו )אך פשוטםלפי
 חוקרים יש )ואולם להלן רונמאות נביא ממנו אשר השכל", שמוסר הלמודי השירנכבד

 ועל המוסר במדות רעותיו את יביע הוה בשיר זה(, שיר ער האי רב של בזבוחוהמפקפקים
 נחרווים כתוב השיר וההכרתיים, הדתיים המדיניים, המוסריים, האדם בחיי הנוגעים הדבריםכל

 כאשר ותנועה, ויתד תנועות ושתי יתד תנועות, ושתי יתד משקל על בו( חרדים )ק""טשקולים

 היקרוח המדות מצד הוא ונעלה יפה אבל רבה, פואיויה בו אין כוה שיר תוכןיחיב
 ישב כי רק לנו נודע הייו ימי היתרה.-מדברי המליצה טבל בלי צחה בלשון בוהמובעות

 ובשמואלה הגאון בת היתה ואשתו שנה, ארבעים )בבבל( בפומבדיתא הגאונות כסאעל
 אהרון, דור עד ולתפארת לתהלה לזנרון, נשאר שמו אבל אחריו, השאיר לא ובניםהנני,

 השכל. מומרמשיר
 '. כספרד טקט טלוסייף ט9רק ראשית שי' ספל)דא
 מקסים וך?ה יכול 5ת?9לח1 - - - סאמרי ?שילה קייהל9ה
 2 סשכיס'ם לנורה ס?טלוטל קלילים עם גבעולו?הקכע

- 

 99לה טל וסרם ששןוטל - - - ?מילים 4ל מט ו8ל ?סםרסק
 - - מצלה מסי רגלך נא?טל ונולד, ש9מף סכל 9םולגא

 נדבות. תבקש ואל במועט הפתפק 2 - בממונם, לא אבל נחכמתם,"נא



11 והטליצה. השירהאוצר

 סעפף קנווד לךרושו8ם
 : ' מת-יךיתי 4א זשר יועא'עסי
 מזינא יל ינודה יונהךשה
 ילו9ה' שי 9י91ה ?9הפסי
 ללסמו 4?ר רדוד 2ךקיק1שם
 - - - יקומו לו ש"ש יומולעוי
 לעררים 8?ת אהב 2בי9יף
 - - - חשירים ?ים בלשדודוךיה
 ובנות, בנים לף תולידוים
 : 8 יספות שסן י?רמי עתו9ל
 מפרים כסף ב9ל לסםקגה
 י?עירים מלטי לסםושים
 9ה91ף לרב ס_עניקנסתנן
 - - - * להינף ו?"יךיק תתן4?ר

 9כעה עבטה תהיהקלאסתף
 - - - נאמונה 49ךקומאזיף
 1עקדף לד וסי ?כיראם
 : שעידף הוא כאלו אותוקשוב
 ; 5 לו ט 8 ל לעשיותי סקל81ם

 - - - ופולו ?יירוחו חישושלם
 6 הראה סיאב 4זר סירוב91ל

 - - - קייה בו 8יש לף ויקאושל
 רקה שז נקסים, סקנהשם
 : ופוגה נסת ולא קונהססי

 1 קילה שושה בלא תשיו 7וחם

- 8 סקילה סןבה פתוטובה  -  -  

 ילא9ה לקיץ 4אנל"ד
 - - - ערשה מסר ליום לסםססי
 9 לדעתו דקר לף :נדו8ם

 ?טסתו. לא 89ל4 ושמערצה
 ולסר י2 ?מור סדעוים
 והסר. משמון סטנף לווחי
 כגריסים שיר קנות ס"נכנ8ם
 - - - 0' נקסים עשה תסי אי כיך2ה

 נכסץ תוך לשקעה תאכלוטל
- 11 דלתץ ול 2ל שאלדוס?סח  - - 

 "י9ה רע יסרומפער
 43. ועונה רגע 99י ס49א4?ר
 נךקים לב ?מוגי סבטחושל

 בשוקים, שלומץ עלושואלים
 טאוהבים קירץ ג2תהסאו
 - - - לאויבים 9דלותץהסיכו
 וךסכ-:ר הדול ס:ם יךםסגי
 - - וסיעד בי קא ססי של 9א?9ר
 וססעבן סס4י 4די תאסי2של
 בעקב. יי ס94לד:סב
 קאומה סקל שסלף שת2שם
- 43 בנומה לצעיף טיטב4סי  -  -  

 בכל פ - מהר. אליה ושוב אשתך את זכר פרנסה, לבקש )*סק( מביתך לנדוד תצפרך ואם1
 אם 6 - לבנך. 9י*ה הוא לערב" שתחן מה 4 - וחנינה. ברחמים אבל בניך את י4ר 8 -ימיך,
 כמו צווי תשחר.-6 אל .טכרו לו ושלם אבל ; עליו לקצוף תמהר ואל לו לאט בעבורתי, מתרשלהשכיר

 ושמע רצה בכת ירעתו, כבר אטר ב".-9 שיזה ואי, בשמן הבלולה -8 *ואל". צ"ל: ואולי ? הים"יקעה".-1
 על להם השואל את ותשכח לשבעה תאכל אל תהלהמ.-11 בספיך ומשקר מהנוף תמלט לא כיוכ1',_10

 שפתי"(, ,דל כמו )2לז ביתךפתח
- 

 אז מעט, רק תאכל ואם ם -- עת. בכל לך קענה :%5א אשר 12
 טוב, יותזתישן



 גאון. האירב12

 סדינו טל ריב סמףיכמש
 1 שאונו תוף 9א פסי אליכ:ם

-  -  

 נאדרה יטיף "יםלשעד
 הסבלנה* טין 21היצטלם
 פ בסבלץ אמור ארי טרקהושל

 - - - ושכלץ תשלח אותוךטם
 ועיים קוצי ססי פוביה,1רע

 - - - שליה טשי ססייפ??ריד
 2ללרוש ללמוד לף סבושוטל
 - - - ראש טסי שי לסלם 1נבס2ה
 ?ךסה יטידון סדוומור

 - - ושיהה בור הוף8 עלי 28מדיכל
 4א :סי מחל ישר ד9רו9ל
 - - לפופה זאת נם ואמר בורצה
 :?ך'ם קינות לף יירהמנה
 - - - וצרים חוסלים מעותומעיה
 ונאוה קיא וךךה לבוודכת
 - - - דפנוה ל4ך9הוטחות
 יבולה לו שין 4שר 91רוכל
 - - - שאמונה כ?ם9ה הואהלא
 - - - מסשה ~לון "סי שןוים 2סוטהי "-מר ס94תןודכר
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 ונועף רועש שהוא בעת סים לבא פוב לא כי ריב, ומחרחר לך המחשנה איש עפ תדין אל1
 בור. פי שפת, 8 - הלשון. אך הכונה'


