
 יז-טו, ז פרק א שמואל

ט פֹּ שְׁ ָפה וְׁ  ַויִּ צְׁ ַהמִּ ָגל וְׁ לְׁ ַהגִּ ָסַבב ֵבית ֵאל וְׁ ָשָנה וְׁ ֵדי ָשָנה בְׁ ָהַלְך מִּ ֵמי ַחָייו: וְׁ ל יְׁ ָרֵאל כֹּ שְׁ מּוֵאל ֶאת יִּ ָבתֹו שְׁ שֻׁ קֹומֹות ָהֵאֶלה: ּותְׁ ָרֵאל ֵאת ָכל ַהמְׁ שְׁ ָשַפט ֶאת יִּ

ָרֵאל ַויִּ  שְׁ ָשם ָשָפט ֶאת יִּ י ָשם ֵביתֹו וְׁ ֵבַח ַלה':ָהָרָמָתה כִּ זְׁ  ֶבן ָשם מִּ

 ג-שמואל א פרק ח, א

ֵשם מִּ  כֹור יֹוֵאל וְׁ נֹו ַהבְׁ י ֶשם בְׁ הִּ ָרֵאל: ַויְׁ שְׁ יִּ ים לְׁ טִּ פְׁ מּוֵאל ַוָיֶשם ֶאת ָבָניו שֹּ י ַכֲאֶשר ָזֵקן שְׁ הִּ כּו ָבָניו בדרכו ַויְׁ ֹּא ָהלְׁ ל ֵאר ָשַבע: וְׁ בְׁ ים בִּ טִּ פְׁ ָיה שֹּ ֵנהּו ֲאבִּ שְׁ

ָרָכיו וַ  דְׁ ָפט:בִּ שְׁ ַחד ַוַיּטּו מִּ חּו שֹּ קְׁ ּטּו ַאֲחֵרי ַהָבַצע ַויִּ  יִּ

 ב עמוד י דף ברכות מסכת בבלי תלמוד

 הרמתה ותשובתו: שנאמר הרמתי כשמואל יהנה אל להנות רוצה ושאינו, כאלישע יהנה - להנות הרוצה: יצחק רבי ואיתימא אביי אמר

 .עמו ביתו - שם שהלך מקום שכל: יוחנן רבי ואמר. ביתו שם כי

 ב עמוד י דף ברכות מסכת י"רש

 אל .אחרים משל - להנות שלא והרוצה .שנהנה באלישע שמצינו כמו - כאלישע .בדבר איסור ואין - יהנה .אחרים משל - להנות הרוצה

 ביתו שם כי .להנות רצה שלא, הרמתי בשמואל שמצינו כמו - הרמתי כשמואל .שנאה משום ולא רוח גסות משום לא בדבר ואין - יהנה

 יודע איני וכי, ביתו שם כי הרמתה ותשובתו ליה וסמיך ישראל את ושפט והמצפה אל בית וסבב בשנה שנה מדי והיה כתיב מיניה לעיל -

, חנייתו ואהל עמו בית תשמישי כלי כל נושא היה שם הולך שהיה מקום שכל, קאי מיניה דלעיל דקרא מקומות אכולהו אלא, ביתו ששם

 .אחרים מן להנות שלא

 ב עמוד י דף ברכות מסכת ליעקב אמת

 מד חולין) בי דמתייקרו הוא אתייקורי אמר, אזיל ליה מזמני הוו כי ל"חז שאמרו כמו, הכוונה נראה'. וכו כאלישע יהנה להנות הרוצה

 כגסות נראה וזה', וכו' לי מזמני כי אפילו -" להנות שלא והרוצה. "להנות שרי זה ובאופן, ביה מתייקרין והיו, אלישע דבר היה וזה(, ב

 :אחר למקום להזמינו מביא היה שלא, עמו תשמישו וכלי ביתו שהוליך", כשמואל יעשה, "אחרים בכבוד וכממעט

 ד פרק אבות מסכת משנה

 הנהנה כל למדת הא חלף בתגא ודישתמש אומר הלל היה וכך בהם לחפור קרדום ולא בהם להתגדל עטרה תעשם אל אומר צדוק רבי

 :העולם מן חייו נוטל תורה מדברי

 ו משנה ד פרק אבות מסכת ם"לרמב המשנה פירוש

 בכבוד העולם בזה שיהנה מי שכל ואמר ובאר, לפרנסה כלי תחשבה אל: כלומר, בה לחפור קרדום התורה תעשה אל: אמר כבר זה כי, דע

 מאמרים בפשטי ונתלו, גוום אחרי והשליכוה, הגלויה הלשון מזו עיניהם אדם בני והעלימו. הבא העולם מחיי נפשו כורת שהוא תורה

 אדם בני והביאו, מכסים לחוק התוריים המינויים את ועשו, הקהילות ועל היחידים על חוקים להם והטילו - אבארם אני - הבינום שלא

 אין, טעות זה וכל. אומנותן ותורתן בתורה העוסקים ולאנשים ולתלמידים לחכמים לעזור, ומחוייב צריך שזה, גמורה שטות לסבור

 לא אצלם נמצא לא, לברכה זכרם, החכמים בתולדות נעיין אם שאנו לפי. פנים בשום עליה שישען רגל ולא, אותו שיאמת מה בתורה

 לאחד ולא תורה למרבצי ולא לדיינין ולא גלויות לראשי ולא, הנכבדות המרוממות לישיבות ממון קיבוץ ולא, אדם בני על חובות הטלת

 שהם שאומר' לה וחלילה, בתכלית הממון רב ועשיר, בתכלית עני בהם יש כולן קהילותיהם נמצא אלא, האנשים לשאר ולא הממונים מן

 אלא, כן עושה היה לא הוא אבל, ומרגליות זהב ביתו ממלאים היו לקחת ידו פשט אילו העני זה אלא, צדקה ונותני חסד גומלי היו לא

 .מזה מנעתו והתורה הואיל, אדם בני שבידי למה ובז, בדוחק בין ברווח בין, ממנה שיתפרנס במלאכה מסתפק

 לזה דומה אינו וזה". הרמתי כשמואל יהנה אל להנות ושלא, כאלישע יהנה להנות הרוצה: "באומרם נתלים, הניפתים, שמעתים וכבר

, אדם מבני ממון מקבל היה לא אלישע כי. לטעות מקום בו ואין מבואר והוא הואיל, ממנו ראיה שמביא ממי סילוף אצלי זה ואמנם, כלל

, בדרך והוא, אחד איש שיארחו כגון, בלבד הכיבוד מקבל היה ואמנם, מזה' לה חלילה, בחוקים ומחייבם עליהם מטיל היה שלא שכן כל

 אמרו זה ובכגון. ממזונו אוכל ולא, איש בבית נכנס היה לא ושמואל. לעסקיו וילך, ביום או ההוא בלילה אצלו ויאכל אצלו וילון, נוסע

 בהכרח איש אצל להתארח רצה אם כן וכמו, כן לעשות לו יש - איש אצל יכנס שלא עד, לזה להדמות רצה אם, חכמים שתלמיד, החכמים

 בכל סעודותיו המרבה חכמים תלמיד כל: "ואמרו, הכרח ללא האכילה מן הזהירו שכבר לפי. כן לעשות לו יש - בה כיוצא או נסיעה

 ".ממנה להנות חכמים לתלמיד אסור שלמצוה שאינה סעודה כל: "ואמרו', וכו" מקום

 קמב סימן א חלק ץ"תשב ת"שו

 הענין בזה ש"במ בזה ונתלים לחכמיהם פרס לתת הדורות בכל ישראל קהלות בכל שנהגו מה על מגמגמין אדם בני הרבה שראיתי לפי

 הדבר אם אחרים וממקומות' ומהגמ השמים מן יראוני כאשר הענין בזה אחקור כן על( ה"מ ד"פ) אבות' למסכ בפירושיו ל"ז ם"הרמב

 הלכה בדבר אכשל שלא זה בדבר היתר לעצמן שנהגו ראשונים של בכחן בטוח ואני עבירה נדנוד שם יש או חובה או מצוה או רשות הזה

 : הזה הספק בענין הדברים ושיתלבנו ושיתבררו

 בשביל שמים ממלאכת להתבטל יצטרכו שלא כדי' אומנות שתורתם ולדייניהם לחכמיהם כבוד דרך לפרנס ישראל כל על חובה כי ואומר

 .חכמים מדרש פ"ע' התור מן לנו יוצא זה דבר ושורש כבוד בהם ושינהגו עניים מפני הארץ עמי בפני יזדלזלו שלא וכדי מלאכתם



 עין איה שבת פרק ה אות נו

 בדרכיו", בדרכיו בניו הלכו ולא' וגו שמואל זקן כאשר ויהי" שנאמר, טועה אלא אינו חטאו שמואל בני האומר כל, י"אר נ"ב ש"אר

 מחזר הצדיק שמואל שהיה, אביהם כמעשה עשו שלא", הבצע אחרי ויטו" מקיים אני מה אלא .חטאו לא נמי מחטא הלכו דלא הוא

 עשו לא והם", ישראל את ושפט והמצפה והגלגל אל בית וסבב בשנה שנה מדי והלך" שנאמר, בעריהם אותם ודן ישראל מקומות בכל

 כ"כ שהוא בעצמו מרגיש שיהיה הוא, האומה מנהיג של העליונה המעלה .ולסופריהם לחזניהם שכר להרבות כדי בעריהם ישבו אלא, כן

 המצטיירת ההשקפה אותה כפי לא, להם צריכים שהם הסדרים טוב ואת ומצבם ערכם את מרגיש שהוא עד, ידו על המונהגים לטובת נתון

 מתגברת כשהיא, העדינה התכונה זאת. אחד ומקום אחד מצב על עמם עומד הוא וכאילו, בבירור למצבם ירד כאילו א"כ, בנפשו לו

 הרחוק פנימה למצבם רוחו את מנמיך כ"ג וממילא, מושבותיהם למקומות ומסבב נוסע, העם אל יורד הוא להיות תמשיכהו, צדיק בשופט

, הפנימית עצמתו עז תדריכהו כזה עליון קדוש שופט. אמונה והדרכת צדק משפט אותם וישפט, וינטלם אותם יעלה ז"ועי, מערכו מאד

 גדול כמה אמנם. פעולותיו וסדר משפטו דבר יתקיים, נימוסיים סדרים של אימה והטלת בדייקנות חיצוני משטר שמירת שום ובלא

. הם מצבם אמתת פ"ע ממצבו הרחוקים את ולהנהיג לדעת שיוכל עד, עליו שיהיה האדם צריך אלהים רוח כמה, ונשגב קדוש כמה, ונשא

 אליהם הוא לרדת, הם ועריהם ישראל מקומות את לסבב מנשאהו כ"ג רוחו היתה כ"ע, הנביא שמואל בה שנתברך המעלה היא זאת

 וממעלתם ממקומם המה, לה התרוממו ולא המעלה זאת על עמדו שלא, בניו. מצבו ממרום עליהם להשפיע ולא, למעלה להגביהם ומשם

 חזנים סיעת, לתומכו משטר של סיוע צריך הוא כ"וע, החלטי שיהיה א"א הצדק זה אבל, השגתם כפי בצדק העם את שפטו אמנם

 .הצדיק שמואל', ד בחיר של מדרכיו זה אין אבל, הרגיל החטא של המובן אותו אמנם זה אין, משטר ושומרי שכר מקבלי וסופרים

 של יתירה קופה א"רע, בתים בעלי על הטילו מלאי אומר י"ר, בפיהם שאלו חלקם אומר מ"ר", הבצע אחרי ויטו, "כתנאי: שם אות נז

 ".בזרוע נטלו מתנות אומר י"ר, בזרוע נטלו מעשר

 הוא אמנם. מוסר קלקול ככל בהדרגה מתחיל הינו, הציבור לעבודת ועומד המוכן, השפעה לו שיש במי המתחיל המוסרי הקלקול סדר

 הטוהר הנה. משרה(ה) נושא(ה) של הכח התפשטות של החוג מרחב בשביל גדול מרחב לו שיש מפני, משונים בדילוגים וקופץ מאד מסוכן

 ונכבדה גדלה כ"כ כי לאות יהיה וזה, עליו הקודש שעבודת מי ביחוד, יתבע לא בצדק המגיע את' שאפי, זו מדה לידי שיגיע צריך המוסרי

 שזוכה והזכיה הכבוד בשביל חלקו על שיותר כ"ג וראוי, שכר עליה שיקבל כלל ראוי שאין עד, הציבור עבודת של עצמותה בעיניו היא

 עופלה שכבר המעידה הנטיה והתחלת. לרבים והמשפט הצדק עבודת, עולם של מלכו בהיכל והנכבדה העליונה העבודה את עובד להיות

 אות והוא, בפיו חלקו מלתבע בושה ירגיש שלא במה הוא, הכלל לעבודת הראויה ההתעלות של ערכה גודל את מרגיש שאינו עד, הנפש

 . תשלומין די בעצמה להיותה בעיניו חשובה בעצמה העבודה עצם שאין

 האלהי היושר של הקדושה ממעמד נדח להיות שהתחיל והאדם, במקומה תעמוד לא האורה מחוג לצאת הנטיה שהתחילה כיון אמנם

 כדי עד כ"כ יקרה להיות ראויה היא העבודה שעצם יכיר שלא די ולא ,עבירה גוררת עבירה כי אחת בנסיגה לו די לא, מצבו לפי הראוי

 לא, וטרחם הכלל משא את נושא שהוא וכיון, לטורח עליו היא שהעבודה בעצמו ימצא עוד א"כ, לו המגיע החלק את עבורה כ"ג לותר

 עבודת ערך של הקדושה שרגש כיון, כללית להשחתה אחד צעד רק מזה. ב"בע על הטילו מלאי, עליהם טרחו כ"ג להטיל עול כל ירגיש

 בין בכמותה בין יהיה וקלקולה, השורה תתקלקל בעצמו שאצלו, וצדק משפט בעסקי התמידי העסקן הוא עלול אז, ממנו ניטל הכלל

 במוסר יתירה מעלה ממנו שתובע במצב נתון שהוא שמי, חק הוא שזה. המוסרית ההכרה של הקלקול אמתת מסמן שזה, באיכותה

 ובכבוד באהבה המשפט במדת העסק אשר תחת כי, ממנו ותלך תחסר הממוצעת המדה שגם הדבר גורם, אליה יעלה לא והוא ובקדושה

 במעשה ה"להקב שותף נעשה כאילו הכתוב עליו מעלה, מלא עולם בבנין לעסוק עצמו את מרגיש להיות, הנפש את ירומם לה הראוי פנימי

 שורת של עצמותה את ומטשטשת משפילה, שפלות נטיות של בקישור, שבעסקים במקודש וההשתדלות ההכרה מניעת כן ,בראשית

 הכבוד את ונוטל, והאמתית הפנימית ההכרה על המיוסד הכבוד את שמרבה ההרגל כח שזהו, עמו הנפרץ הרגלו מצד בנפשו המשפט

 מעשר של יתירה קופה לטול פועלת, בכמותה כשמסתלקת המשפט מקדושת המוסרית ההכרה. חיצונים ודברים דמיון רגשי על המיוסד

 בסיס איזה לו יש הפנימי שהמוסר זמן כל רק נמשך זה כל אמנם. בזרוע לטול גורם המשפטית ההכרה של שבאיכות והקלקול, כדין שלא

 המשפט צורת שתשאר המדה אותה עד התחתונה הדיוטא סוף עד לרדת החטאת עלולה עוד אבל יחש התחלת לו שאין במה לפרץ יגש ולא

 הלב תביעת מצד לא אבל הבריות של החיצון הסדר בשביל משפטית תכונה של צורה באיזו מלובשת רק תוכן מכל ריקנית הברה רק

 הוא אלא כן להיות יתכן ואיך היו מתנות הלא ז"בכ אמנם מתנות שם עליהן אין כבר בזרוע שנוטלן כיון בזרוע מתנות נטילת וזהו הפנימי

 עד וביה מיניה אותה סותר האמיתי וההגיון משפט ושום יושר שום אין ובקרבה בעלמא שמה א"כ לה שאין משפטיתצורה  על הוראה

 על האדם בקרב הצועק הפנימית הלב עקת את במעט אף לפחות להשקיט כדי ידה על לגלום כדי מדידה להתחלת אפילו נזקקת שאיננה

 מנטיה תוצאות להיות יוכלו מדרגותיהם בסידור הציורים אלה כל זו ממדה למטה עד לגרום החטא יוכל שכבר עושה שהוא ונלוז עושק

 ."כסאו מכון ומשפט "צדק אשר האלהי מכונו על המדיני הישוב את לסדר עומדים שהם ארץ שופטי של הבצע אחרי


