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ל "לתקוני לכולה גולה אאמר שמואל יכילנא :] כ[

אבא אבוה דשמלאי לשמואל ידע מר האי מילתא 

ל מדהא לא ידע מר איכא מילי אחרנייתא "א' וכו

  .דלא ידע מר
אבא אבוה דשמלאי שדיבר אל שמואל בהכנעה כתלמיד 

 �מה ראה אבא , "מר"המדבר אל רבו וקרא לו בכל פע

מדהא לא ידע מר : "אבוה דשמלאי לקרוא כמעט בנצחו�

  ".יכא מילי אחרנייתא דלא ידע מרא

וא� לא ידע שמואל ירחינאה הא מילתא הרי זה אות 

שג� עניני� אחרי� בקידוש החודש ובסוד העיבור נעלמו 

  ��� ? ממנו

לא נתכוו� אבא אבוה דשמלאי אלא כדי להדק את הקשר 

כי , שקשרו הראשוני�, שבי� אר% ישראל ובי� הגולה

חכ�  מלאי פ� באמת יתק� אותושחשש אבא אבוה ד

שנהירי� ליה שבילי דרקיע כשבילי דנהרדעא ואז לא יהיו 

 ,בני בבל זקוקי� לחכמי אר% ישראל וינתק הקשר ויותר

כשירד "חשש שכבר חששו התנאי� הראשוני� לפניו ו

חנינא ב� אחי רבי יהושע לגולה היה מעבר שני� וקובע 

די חכמי� רבי חדשי� בחוצה לאר% שגרו אחריו שני תלמי

יוסי ב� כיפר וב� בנו של זכריה ב� קבוטל כיו� שראה 

הוא אוסר , התחיל הוא מטמא וה� מטהרי�' אות� וכו

אמרו לו מפני שאתה מעבר שני� וקובע ' וה� מתירי� כו

  ".חדשי� בחוצה לאר%

כהה �מלאי יגע ומצא נקודה חלשהשג� אבא אבוה ד

כדי להחליש , באותו כוכב מזהיר ששמואל ירחינאה שמו

כדי שלא , "לכולה גולה"את רצונו ולמנעו מלתק� תיקו� 

די בבל ויגרו� ששמואל בתקנתו לעצמאות מוחלטה ליה

�  .ללא קשר לאר% ישראל מולדת

מלאי אלא שג� בעתיד תשאר שולא נתכוו� אבא אבוה ד

אר% ישראל המרכז לכל האומה שעיני יהודי הגולה 

  .תהיינה נשואות אליה

תנגדותו של אבא אבוה דשמלאי מלתק� זולת ה, ואגב

לה אי� אנו מוצאי� נתיב לפעולותיו בקרב ותיקו� לג

לו מקו�  היהודי בבל ולא זכר לחכמת תורתו וקנ

מחשבי� את : "אחת שהזכיר לשמואל אבתלמודנו בבריית

תולדתו נולד קוד� חצות בידוע שלא נראה סמו& 

  ".לשקיעת החמה
 


