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תקופת הגאונים 
היסטוריה, חברה וספרות

ד״ר רוני שויקה

שיעור 8: רב סעדיה גאון – מפעלו הספרותי
פרשנות מקרא. 	

תפסיר חמישה חומשי תורה
פירוש בראשית, שמות, ויקרא

פירוש ישעיה
פירוש איוב, משלי, תהלים, דניאל, תפסיר חמש 

מגילות ופירוש קהלת
תפסיר מגילת בני חשמונאי

חיבורים בחכמת הלשון. 	
האגרון 

ספר הלשון 
פירוש על שבעים מלות בודדות 

פילוסופיה והגות. 	
ספר הנבחר באמונות ודעות

פירוש ספר יצירה

סידור רס"ג
פיוט, אזהרות, בקשות

חיבורים הלכתיים. 	
ספר המצוות

ספר הירושות
ספר העדויות והשטרות

ספר הפקדון
]ספר המקח וממכר[

]שחיטה וטריפות[
]טומאה וטהרה[

]נידה[
]ריבית[

]אבלות[

פילוסופיה והגות. 	
ספר הנבחר באמונות ודעות

פירוש ספר יצירה

ספרי פולמוס . 	
התשובות לחיוי הבלכי

ספר המועדים
ספר הגלוי

אשא משלי

עמנואל הרומי, מחברות עמנואל, . 	

המחברת החמישית
ר ֵאלָי ַויֹּאֶמר ַהּשָׂ

ֵכן ָארְֹך ׁשֹוֶטה וְּכַמְדְקרֹות ֶחֶרב ּבֹוֶטה יֶׁש-ִלי ׁשָ
ְוִהְנִני ְלגַּנֹותֹו ְמִליצֹוַתי ֵאלָיו נֹוֶטה

ת יֲַעֶטה ִעיל ּבֹׁשֶ ּמְ ַעד ּכַ
ּטֶה ּמַ י ִהְנִני ַמּכֶה ּבַ ר ָהֵחל ּכִ ָוַאַען ָואַֹמר ָאנָּא ַהּשַׂ

מֹאל לֹא ֶאּטֶה. ָבֶריךָ יִָמין וּשְׂ ִלים ּדְ וֵּמַהׁשְ

ן ָשׁ לֹוִני אֶֹרְך עֹוג ֶמלְֶך ַהּבָ ַויֹּאֶמר ַהּשׂר: אֶֹרְך ּפְ
ן. ָוַאַען ָואַֹמר: אֶֹרְך ַהָחְכמֹות וֵּפרוּׁשָ

לֹוִני אֶֹרְך ָוו ַוְיָזָתא ַויֹּאֶמר ַהּשׂר: אֶֹרְך ּפְ
ָדָתא. ן ַהּמְ ָוַאַען ָואַֹמר: אֶֹרְך ֵעץ ָהָמן ּבֶ

ים לֹוִני אֶֹרְך ִסּפוֵּרי ַהנָּׁשִ ַויֹּאֶמר ַהּשׂר: אֶֹרְך ּפְ
ים. רֹוׁשִ ָוַאַען ָואַֹמר: אֶֹרְך ֲעֵצי ַהּבְ

נוּ ַסַעְדיָה לֹוִני אֶֹרְך ִסְפֵרי ַרּבֵ ַויֹּאֶמר ַהּשׂר: אֶֹרְך ּפְ
ִיְרְמיָה. ּבְ ָוַאַען ָואַֹמר: אֶֹרְך ְקלָלֹות ׁשֶ
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פרשנות המקרא. 	
"הכללים הפרשניים שהקדים קרקסאני לפירושו הרחב על בראשית כמעט כולם שאובים מהפתיחות 

של רס"ג" )מ' צוקר, פירושי רס"ג לבראשית, ניו יורק תשמ"ד, עמ' כח(.

הכלל השני של יעקב אלקרקסאני לפרשנות המקרא:
")יש להבין את( כל המקרא על פי פשוטו, מלבד פשט שנובעת ממנו דעה נפסדת או סתירה לכאורה".

על כלל זה כתב הירשפלד שהוא:
 “The intrinsically Qaraite way of literal conception of the holy text” )H. Hirschfeld, 
Qirqsani Studies, London 1918, pg. 23(.

רב סעדיה גאון, פתיחה לפירוש בראשית. 	
מן המחויב שבעל שכל יתפוס תמיד את ספר התורה לפי הפשט המפורסם והרווח בין אנשי לשונו, 

שהרי מגמת כל ספר היא שיגיעו ענייניו אל לב השומע בשלמות, חוץ מאותם מקומות שבהם הידיעה 
המוחשית או השכלית מתנגדת לפרוש מפורסם של המאמר, או במקום שהפרוש המפורסם של המאמר 

הוא בסתירה לפסוק אחר שמשמעותו מוחלטת, או לאחת מקבלות הנביאים.

חנן בן ארי / חולם כמו יוסף. 		
כל אדם מגורש מגן עדן

כל אחד עובר מבול
לכל אחד יש איזה הבל

שהוא מקנא בו עד מוות
בכל אחת מגדל של מרד ובלבול
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רב סעדיה גאון, פירוש בראשית. 		
וכמה זמן שהה אדם בגן עדן, דבר זה לא נקבע במקרא ולא בקבלה, ואין צריך לומר שאין להגיע אליו 
בעזרת השכל. אבל אנו יודעים שהיה שם ימים רבים ושרת את הגן ושמרו עד שנתקנא בהם הנחש... 
וכמקרה הזה קורה לכל אחד מבני האדם. אלהים מכניסו כאילו לתוך גן עדן ולטובתו וחסדו, ונותן 

לו מצוות עשה ומצוות לא תעשה. והמסיתים מוליכים אותו שולל ומביאים אותו לידי חטא עד שהם 
מוציאים אותו משם. על כגון זה הוכיח מלך צור לאמור:

ְכִנית ָמלֵא ָחְכָמה וְּכִליל  ה חֹוֵתם ָתּ ה ָאַמר ֲאדֹנָי יי ַאָתּ ֹּ ן ָאָדם ָשׂא ִקינָה ַעל ֶמלְֶך צֹור ְוָאַמְרָתּ ּלֹו כ ֶבּ
יר נֶֹפְך  ֵפה ַסִפּ ַהם ְויְָשׁ יׁש שֹׁ ְרִשׁ ְטָדה ְויֲָהלֹם ַתּ ל ֶאֶבן ְיָקָרה ְמֻסָכֶתךָ אֶֹדם ִפּ ֵעֶדן גַּן ֱאלִֹהים ָהִייָת ָכּ יִֹפי. ְבּ

ַהר קֶֹדׁש  יךָ ְבּ ח ַהּסֹוֵכְך וְּנַתִתּ רוּב ִמְמַשׁ ַרֲאךָ ּכֹונָנוּ. ַאְתּ ְכּ יֹום ִהָבּ ְך ְבּ יךָ וְּנָקֶביךָ ָבּ ֶפּ וָּבְרַקת ְוָזָהב ְמלֶאֶכת ֻתּ
. וכו' )יחזקאל כח, יב-יד(... ְכָתּ תֹוְך ַאְבנֵי ֵאׁש ִהְתַהלָּ ֱאלִֹהים ָהִייָת ְבּ

ובדומה למה שאירע לאדם, אירע לאומתנו כולה. כי גם אותנו הכניס אלהים יתעלה לגנו באשר בחר 
בנו וציווה לנו לעובדו בזמנים הקבועים לכך. וכשלא עשינו כך בעטים של מתעים שהתעונו, גרשנו מן 

המקדש והשפיל את כבודנו. והוא שאנו אומרים במשל תוך משל, בשיר השירים: אל גנת אגוז ירדתי... 
וכשלא ידעתי נפשי שמתני מרכבות עמי נדיב. פירוש הדברים...

ולפיכך קבע את הסיפור הזה בראש התורה, מפני שיש בו מן האגדות הקדומות הנפלאות ומן המוסר 
שאחרונים לומדים מראשונים, ומהמשלים ממה שקרה ליחיד ולרבים כמו שאנו רואים מחטא אדם 

וחוה.

רב סעדיה גאון, אשא משלי. 		
א ְמָשִלי ְוָאחוּד ֶאשָׂ
ואתן לפֹועלי יֵחוּד

ַאל לָכם כיחוּד
כל ברוא וכחוד

לֹו וְּלנשָאה פנו ְלגַּדְ

ִבינו גֻברות אמצו
זכרו מפלאות ַמְערצו

עוּׁשו ָובואו ֵהָתיוּ ְלַרצו
וזֹור הנזרו מגּמצו

ועיבדוהו ביראה  

גורו לכם ֵמחרבו
כי הקדיש קרואיו לִריבו

וכל החוסים בו
מֹו משגבֹו וגבר ַהּשָ

ֵחין חנֹוָתיו ְלָמְצָאה  

דרשוהו וחפצו ִקיְרבֹון
כי עת לכל חפץ וחשבון

ויתאיו זכרו לבבכם הנבון
ְכָתָאְבֶכם אֹוֶכל לרעבון

וְּכיָאְבֶכם ֶשקי לצמאה  
....

אורך הסוכה אמות כמה  
ורוחבה כמה באמה  
וגובהה וקצב התכונה...

דבק ציצית מאין ידענו היות  
כמה חוטים וכמה חוליות
אם עשרה ואם שמונה...

כל אלה וכמוהם רבים
אשאל לכל קורא כתובים

היש בם פירוש אחת מהנה?

לולי המשנה והתלמוד
אשר כל זה בם למוד

וכהנה וכהנה


