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  שמואל
  
  

äô àòéöî àáá:-åô.  
  

ל לא "ולא הוה מסתייעא מילתא א למסמכיהקא מצטער רבי  הוה
ביה שמואל  וכתיבלצטער מר לדידי חזי לי סיפרא דאד� הראשו� 

                                                              .יתקרי ורבי לא יתקרי חכי�ירחינאה 
  
  

íéðåàâä úåáåùú )ì ñåôã÷é ,æö ïîéñ(  
  

  .ששאלת� אבוה דשמואל למה לא נקרא בשמו
אמרו כי אבוה דשמואל הל� בסחורה למקו� רחוק לימי� מצאה אותו מדית אחת 

�. שהיתה יודעת בלשו� העופות ותבעתו לדבר עבירה ותת� לו אל� אלפי� ככר כס
. אמרה לו שמעתי כי הלילה תוליד ב� שלא היה כמוהו בחכמה. אמר לה למה

שמע זה הל� בקפיצה בלילה אל ביתו וידע את אשתו ונתעברה וישב לדרכו וכש
בקפיצה וכשבא הדבר לבית די� העידו כי הרה לזנוני� היא שהרי כמה ימי� שלא 
היה בעלה בכא� והביאוה לבית די� והלקוה וילדה ב� ונקרא שמואל ואחר כ� בא 

אמי והכוני ברצועה אביו והעיד עליו והיה שמואל אומר אני ידעתי כשהלקו את 
על ראשי ופצעו את ראשי ומקו� הרצוע ניכר בראשי ועל זה היו קורי� אותו אבוה 

                                                .דשמואל להודיע לכל שהוא אביו
  

 òãéåäé ïá)äô àòéöî àáá(:  
  

ש בתשובת "דידוע מ, שלא נסמ� ולא נקרא רבי, ד הטע�"ונראה לפרש בס
מ� מדינת הי� לעירו אצל , דאביו בא על ידי ש� המפורש בקפיצת הדר�, הגאוני�

, ועשה כ� מפני ששמע בהיותו במדינת הי�, ונתעברה ממנו בשמואל, אשתו בלילה
שאותה הלילה הוא , בו ביו� מאותה גויה שהיתה בקיאה בחכמת אצטגינות

ל כי היתה "ונ, י"י ש� ממה"עולכ� בא אצל אשתו , מוצלח להוליד ב� חכ� גדול
ומאחר שעיבורו של , ואז בא עליה ונתעברה בשמואל, מסולקת הדמי� וטהורה

, לכ� נגזר מ� השמי� שלא יהיה נהנה מכבוד הסמיכה, י מעשה נס"שמואל היה ע
  .ומקריאת ש� רבי

  

  

 òãéåäé ïá)äô àòéöî àáá(:  
  

אל שיוליד ב� כשמואל ב התפלל על אבוה דשמו"ל כי ריב"דארז, ד"ל בס"ועוד נ
ולכ� מ� השמי� גלגלו שלא יהיה נסמ� , הנביא דכתיב ביה כי נאמ� שמואל לנביא

  . שנקרא שמואל בסת� בלא תואר, ה"כמו שמואל הע, אלא נקרא שמואל בסת�
  


