
ַרק ִלָּבּה ַעל ְמַדֶּבֶרת ִהיא ְוַחָּנה ִּפיָה: ֶאת ׁשֵֹמר ְוֵעִלי ה' ִלְפֵני ְלִהְתַּפֵּלל ִהְרְּבָתה ִּכי                 ְוָהָיה

ִּתְׁשַּתָּכִרין ָמַתי ַעד ֵעִלי ֵאֶליָה וַּיֹאֶמר ְלִׁשּכָֹרה: ֵעִלי וַַּיְחְׁשֶבָה ִיָּׁשֵמַע לֹא ְוקֹוָלּה ָּנעֹות               ְׂשָפֶתיָה

לֹא ְוֵׁשָכר וְיַיִן ָאנִֹכי רּוַח ְקַׁשת ִאָּׁשה ֲאדִֹני לֹא ַוּתֹאֶמר ַחָּנה ַוַּתַען ֵמָעָלִיְך: ֵייֵנְך ֶאת                 ָהִסיִרי

ְוַכְעִסי ִׂשיִחי ֵמרֹב ִּכי ְּבִלָּיַעל ַּבת ִלְפֵני ֲאָמְתָך ֶאת ִּתֵּתן ַאל ה': ִלְפֵני ַנְפִׁשי ֶאת ָוֶאְׁשּפְֹך                  ָׁשִתיִתי

ָׁשַאְלְּת ֲאֶׁשר ֵׁשָלֵתְך ֶאת ִיֵּתן ִיְׂשָרֵאל ֵואלֵֹהי ְלָׁשלֹום ְלִכי וַּיֹאֶמר ֵעִלי וַַּיַען ֵהָּנה: ַעד                ִּדַּבְרִּתי

ָלּה ָהיּו לֹא ּוָפֶניָה ַוּתֹאַכל ְלַדְרָּכּה ָהִאָּׁשה ַוֵּתֶלְך ְּבֵעיֶניָך ֵחן ִׁשְפָחְתָך ִּתְמָצא ַוּתֹאֶמר               ֵמִעּמֹו:

  עֹוד:

 רש"י שמואל א פרק א

 (יב) שומר את פיה - מצפה מתי תפסיק כך תרגמו יונתן ועלי אוריך לה עד דתפסוק:

 שומר - לשון המתנה כמו שמר את הדבר (בראשית לז), לא תשמור על חטאתי.

 (יג) ויחשבה עלי לשכורה - שלא היו רגילין להתפלל בלחש:

עליך שורה הקודש רוח שאין בעצמך גלית הזה בדבר אתה אדון לא - אדוני לא                 (טו)

 שתדע שאיני שכורת יין:

הפקר יתננה שלא ופייסתו חזרה קשה דבר לו שאמרה כלפי - אמתך את תתן אל                 (טז)

 ובזיון לפני צרתה בת בליעל:

 כי מרוב שיחי - דברתי לפניך קושי:

אקניותי מסגי ארי כתרגומו שיחי מרוב ד"א לב, אנינות לשון שהוא מקומות יש -                שיחי

 וארגיזותי אורכית בצלו עד כען:

 וכעסי - שצרתי מכעסת אותי:

 אל תתן - לשון מסירה כמו אל תתנני בנפש צרי:

 (יז) יתן את שלתך - בשרה שנתקבלה תפלתה:

 (יח) תמצא שפחתך חן - לבקש עליה רחמים:

 ופניה לא היו לה - פנים של זעם:

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לא עמוד א

תשתכרין מתי עד עלי אליה ויאמר להתפלל, אסור ששכור מכאן, - לשכרה עלי               ויחשבה

חנה ותען להוכיחו, צריך הגון שאינו דבר בחברו לרואה מכאן, אלעזר: רבי אמר -                וגו'

אתה אדון לא ליה: אמרה חנינא, ברבי יוסי רבי ואיתימא עולא אמר - אדני לא                 ותאמר

הכי דאמרי, איכא זה. בדבר חושדני שאתה עליך, שורה הקודש רוח ולא זה,               בדבר

ולא חובה לכף שדנתני גבך, הקודש ורוח שכינה איכא לאו אתה, אדון לא ליה:                אמרה

רבי אמר - שתיתי לא ושכר ויין אנכי? רוח קשת דאשה ידעת לא מי זכות, לכף                  דנתני

 אלעזר: מכאן, לנחשד בדבר שאין בו שצריך להודיעו.

 עין איה ברכות פרק חמישי אות כב

שחייב בחבירו הגון שאינו לרואה דבר מכאן אר"א תשכרין, מתי עד עלי אליה              ויאמר

א"צ זה כי בשכרות, מתפללת שהיא מה על הכתוב שהוכיחה הזכיר לא             להוכיחו.

שלא השכרות שעל עצם אלא דעתו, לפי ע"ז הוכיחה ודאי מהדין אסור             להודיע, שהוא

דאמרינן (שמה יין. לשתות מותרת עמה אשה כשבעלה כי מפורש, איסור שום ע"ז              מצינו

אלא שאכסנאי מותר עמה דבעלה אע"ג לאשה, יינות פוסקי דאין ס"ה מכאן            כתובות

דאם בכך, עלי ידע שלא וי"ל סימן ר"מ, או"ח כשו"ע מיוחד חדר לו באין היינו                הואי



בשכרות, התפילה ענין ג"כ מזכיר היה מדינא שהוא על דבר שהוכיח לומר             הוזקק

מדה הגון, רק אינו שהוא בדבר שאפילו גברוותא הלכתא להשמיענו שבא            אלא ודאי

לאדם וראוי היא, הגונה שאינה מדה להוכיחו) מ"מ צריך ג"כ בעלמא, ראויה             שאינה

שאינו בדבר מוסר גם לשחרו ראוי ע"כ אמתית. מאהבה חבירו של אחר שלימותו             לרדוף

טובים, בדרכים להתקדש מעלה, לאנשי ההנהגה הראויה ושלימות המוסר מצד רק            הגון

 ועיין תוס' כאן.

 תוספות מסכת ברכות דף לא עמוד ב

דאורייתא איסורא איכא דאי דאורייתא איסורא דליכא גב על אף פירוש - הגון שאינו                דבר

 פשיטא הוכח תוכיח כתיב.

 

 עין איה ברכות פרק חמישי אות כג

בדבר אתה אדון לא ליה אמרה ואיתימא ריבר"ח, עולא אמר אדוני, לא ותאמר חנה               ותען

אתה אדון ליה, לא אמרה הכי א"ד הזה, בדבר חושדני שאתה עליך רוה"ק שורה ולא               זה

האדון כו'. לכ"ז דנתני ולא לכ"ח גבך, שדנתני ורוה"ק שכינה איכא לא זה,              בדבר

שיהיה ראוי הוא בצילו, החוסים אל ביחוסו שלימותו מצד אדון שראוי לקרותו            האמיתי,

ומסירת אהבתו שמרוב עד מהנקראים עבדיו, אחד כל של מצבו הטבת אל נתון              כ"כ

ומצבו. מהם אחד כל של טיבו פנימית בהכרה יכיר על דגלו החונים לטובת              נפשו

גלויה. רוה"ק לו במי שאין אפילו לבב בכל האמת בבקשת ההנהגה שלימות             ולזה תעזור

ודואג עבדיו לטובת שנתון אדון בערך היית שאם בדבר זה, אתה אדון לא לו, אמרה                ע"כ

בלא אפילו עניני. והשנית, את טבעית בהכרה מכיר היית מהם, כ"א טובת             באמת עבור

תהיה ועפ"ז רוה"ק, מצר שתכיר ראוי היה שורה עליך גם רוה"ק היה אם טבעית,               הכרה

נפשו נתון בכל יהיה לא אם גם שורה, רוה"ק שעליו איש על באה מצד רוה"ק               ההכרה

תבא לא עליו שורה שרוה"ק שגם לאיש ס"ל דאמרי איכא אמנם הפרט. זה את               לדעת

רק נקיט ע"כ לדעת. וחפץ ברצון לזה נתון שהוא כ"א לדבר רוה"ק ע"י              ידיעתו

לפרטי יחסך גדול שאין אתה, אדון שאין רק האות לה שזה לו             חדא, שאמרה

היה לא עניני לדעת חפץ היית ואם איכא גבך, ורוה"ק שכינה שהרי אליך,              המשועבדים

מופיע עליך רוה"ק היה לבך בשימת אנכי, רוח קשת שאשה ובאשר ידעת ממך.             נעלם

עצה לי אין עליך, שורה ברור שרוה"ק הדבר ובאשר לב. משים היית רק אם               להודיעך

לך, כעבדים חשובים שאנו וביננו בינך יחש של כאן רפיון שיש לומר כ"א              אחרת

 וחוסים בצל קדושתך וחכמתך.

 עלי שור ח"ב עמוד רכא



 

 עין איה ברכות פרק ב אות כה

בפורינו שתשכן אלהינו ה' מלפניך רצון יהי הכי: אמר צלותיה דמסיים בתר אלעזר               רבי

ותקוה, אחרית סופנו ותצליח בתלמידים, גבולנו ותרבה וריעות, ושלום ואחוה            אהבה

לבבנו יחול ונמצא ונשכים בעולמך, טוב ויצר טוב בחבר ותקננו עדן, בגן חלקנו               ותשים

ע"פ מקרים הנראה לפי תלוי הגורל לטובה. נפשנו קורת לפניך ותבא שמך, את              ליראה

הבריות, לכל ואחוה אהבה את רגשי בנו המפריעים ממקרים שתשמרינו והיינו            חיצונים,

וריעות. ושלום ואחוה האהבה ערך את להגדיל שיהיו מועילים מקרים לנו            ותזמין

לבבו נהפך עליו רעות, וממיטים בנכלים עליו שבאים מי בבריות כשמוצא            כי האדם

גבולינו ותרבה נדיבה. לב יאבד מתנת שלא ביותר חרד והוא הבריות,            לשנאת

שהיא שבשלימות, ביקר רבים להשלים האהבה, להגדיל פעלי שנוכל          בתלמידים,

טובה ילכו בדרך ג"כ שהתלמידים ותקוה, אחרית סופינו ותצליח          שלימות התורה.

בג"ע, חלקינו ותשים לעולמים. פעולת האהבה תמשך א"כ זולתם שלימות           להגדיל

בנו טוב, שיגדיל בחבר ותקנינו הצדיקים. וריעות ית' השם אהבת יקרת נעם על             להתענג

הגופניים וכוחותינו השנאה, להשתמש במדת נצטרך שלא טוב, ויצר האהבה.           רגש

 באשר ילכו בדרך ישרה ולא יתנגדו אל השלימות.


