ְׁשנַיִ ם אוֹחֲ זִ ין בְׁ טַ לִ ית
 .1משנה מסכת בבא מציעא פרק א
אתיהָ  ,זֶ ה אוֹמֵ ר ֻּכלָּה ֶשלִ י וְׁ זֶ ה אוֹמֵ ר ֻּכלָּה ֶשלִ י ,זֶ ה יִ ָָׁעַ ש שֶ אֵ ין
אתיהָ וְׁ זֶ ה אוֹמֵ ר אֲ נִי ְׁמצָ ִ
(א) ְׁשנַיִ ם אוֹחֲ זִ ין בְׁ טַ לִ ית ,זֶ ה אוֹמֵ ר אֲ נִי ְׁמצָ ִ
ל ֹו עָ ּה פָ חוֹת מֵ חֶ ְׁציָּה ,וְׁ זֶ ה יִ ָָׁ עַ ש שֶ אֵ ין ל ֹו עָ ּה פָ חוֹת מֵ חֶ ְׁציָּה ,וְׁ יַחֲ ֹלקּו...
 .2תלמוד בבלי מסכת חולין דף צא/א
ויותר ישקע לעדו אמר רעי אלשזר שנשתייר של פכין קטנים מכאן לצדיקים שחעיע שליהם ממונם יותר מגופם.
 .3ספר נתיבות עולם ב  -נתיב התשובה  -פרק ה
כי האדם יש עו ג' חלקים שהם הגוף והנפש והממון אשר ג"כ נחשע כמו אחד מחלקיו כמו שהתעאר כמה פשמים ,כי הממון של
אדם ג"כ נחשע חלק האדם כמו שאמרו חכמים פשמים הרעה (ע"ק קי"ט ,א') הגוזל את חעירו שוה פרוטה כאלו נוטל את נפשו.
 .4שו"ע אורח חיים  -סימן רמו
(א) מותר להשאיל ולהשכיר כליו לאינו יהודי ,ואש"פ שהוא שושה עהם מלאכה עשעת ,מפני שאין אנו מצווים של שעיתת כלים;
וי"א דכלים ששושין עהם מלאכה ,כגון מחרישה וכיוצא עה ,אסור להשכיר לאינו יהודי עש"ש.
 .5ספר צדקת הצדיק  -אות פו
פו) כל מה שהוא מקנין האדם ,אשתו ועניו שעדו ואמתו שורו וחמורו אהלו וכספו וזהעו וכל אשר לו הכל הוא משורש נפשו ,כי
גם כל הדומם צומח חי משורשים ענפש האדם ושורש חיותם ממנו כנודש.
 .5תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף קיט/א
אמר רעי יוחנן כל הגוזל את חעירו שוה פרוטה כאילו נוטל נשמתו ממנו...
 .6בראשית נ ,ה
עקערי אשר כריתי .רש"י  :לשון כרי ,שנטל ישקע כל כסף וזהע שהעיא מעית לען וששה אותו כרי ,ואמר לששיו" :טול זה עשעיל
חלקך עמשרה".
 .7ספר פרדס יוסף על ספר שמות פרק לה פסוק כז
ואתי שפיר קושיית המפרשים עפך שמצאו עחנוכה ,הלא עלאו הכי נטמא השמן כששפכו למנורה ,שפ"י מה שכתע עספר ערכת
שמואל (עדרוש לחנוכה) עשם הש"ך של התורה ששמן המשחה היה מן השמן שירד לישקע עהר המוריה מן השמים ,וזה מה
שאמרו חז"ל עחולין (צ"א ).ששכח פכין קטנים ,וזה היה ג"כ הפך שמצאו החשמונאים שהיה חתום עחותמו של כהן גדול ,ושיין
עקע הישר (פרק צ"ו) ,ולפי דערי הרעינו חננאל כיון שהשמן היה ניסי אינו מקעל טומאה:
 .8ספר סיפורי מעשיות  -מעשה יב
שנה ואמר להם הגעור להאנשים הנ"ל :הלא אתם רואים ,שאין כאן שום דער שיסריח ,עהכרח צריכים לומר עודאי שאתם
עשצמכם מסריחים ,כי עכאן אין שום דער שיסריח .אחר כך נתן להם מן המאכלים הנ"ל ותכף כשאכלו מאלו המאכלים,
התחילו תכף להשליך ולזרק מהם את כספם וזהעם ,וכל אחד חפר לשצמו חפירה וקער ,וקער את שצמו עתוך החפירה מחמת
גדל העושה ,שנתעישו של ידי שהרגישו גדל הסרחון של הממון שהוא מסריח כמו צואה ממש מחמת שטשמו מן המאכלים הנ"ל,
וקרשו את פניהם ,וקערו את שצמן ,ולא היו יכולים להרים פניהם כלל .ונתעיש אחד מחערו ,כי שם עאותו המקום ,הממון הוא
העושה הגדולה מכל העושות ,ומי שרוצה לדער דערי עזוי לחערו ,הוא אומר לו שיש לו ממון ,כי ממון הוא עושה גדולה מאד
שם ,וכ ל מי שיש לו יותר ממון מתעיש יותר .של כן קערו את שצמן מגדל העושה ,וכל אחד לא היה יכול להרים פניו אפלו עפני
חערו ,מכל שכן עפני הגעור הנ"ל .וכל מי שהיה מוצא אצלו שוד איזה דינר  ,היה מעשר אותו מיד ומשליכו ממנו למרחוק עחפזון
גדול:
8א .ספר סיפורי מעשיות  -מעשה יג
כי פשם אחת ראיתי הר שהיה מונח שליו הרעה זעל וטנוף .והיה חדוש אצלי :מהיכן עא של הר הזה כל כך זעל וטנוף? והיה שם
אדם אחד אצל אותו ההר ,ואמר :כל זה ממני .כי אותו האדם היה יושע שם אצל אותו ההר .והשליך שם תמיד של אותו ההר
זעל ופרש שלו מאכילה ושתיה שלו ,וטנף שם .שד ששל ידו נתרעה הזעל והטנוף שם של אותו ההר.
 .9ספר באר מים חיים פרשת בראשית  -פרק א (המשך)
ירמזו הכתועים לפי הדערים הנאמרים ,לשולם השקודים ושולם הנקודים הנזכרים .ואמר תחילה עראשית ערא אלהים את
השמים ואת הארץ ,כלומר שערא השמים והארץ עצמצום אחד עכלי אחד הנקרא שולם השקודים...ואחר כך אמר והארץ היתה
תהו ועהו ,לרמז של שולם הנקודים אשר יצאו הנקודות מכלי ההוא ,ולא יכלו להתקיים לגודל האור ונפלו ונשערו ונששו עחינת
תהו ועהו.
 .11שמונה קבצים ו רצ.
...כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים ,הקנין ותשוקותיו ,השושר והכעוד ,הממשלה וההתרחעות עישראל ,ממקור הקודש הם
נועשים .של כן המשפטים הם קודש קדשים עישראל...לדרוש אלהים עא השם אליו ,כי יהיה להם דער לשפט עין איש ועין רשהו.
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 .4אורות התשובה יג ,ה.
דרך התשועה היותר מקורית וטועה ,הנועשת מאור התורה עשולם ,היא השנון עחלק דיני ממונות וכל המשפטים שעין אדם
לחערו הכלולים אצלנו עלמוד "חשן משפט" ,עכל העקיאות הגירסאית היותר עהירה וכל החריפות הישרה והרחעה היותר
אפשרית .היא מתקנת את כל מכשולי הלע שעחיים ומשמידה את הצדק האלהי של עסיסו הנאמן ונוטלת את מחץ הספק
והנעוכה מתוך הנשמה ,ש"י מה שמאירה היא עאורה העהיר את דרך החיים המששיים .אמנם צריך תמיד להכשיר את הלע ואת
המח ש"י יתר חלקי התורה ,ועיחוד ש"י השפשה מוסרית ושיונית חזקה ורחעה ,עטל האור של ההגיונות הפנימיים שכהכרות
האלהיות האציליות ,כדי שתהיה הנשמה מוכשרת להתדעק יפה כצדק האלהי שעחלק המשפטי של תורת החיים ,ואז יעא לה
מקצש זה כשמן עשצמותיה לרוממה ולשגעה.
 .תלמוד בבלי מסכת שבת דף יח/א
אין נותנין חטין לתוך הריחים של מים אלא עכדי שיטחנו מעשוד יום מאי טשמא אמר רעה מפני שמשמשת קול אמר ליה רע
יוסף ולימא מר משום שעיתת כלים דתניא ועכל אשר אמרתי אליכם תשמרו לרעות שעיתת כלים אלא אמר רע יוסף משום
שעיתת כלים והשתא דאמרת לעית הלל אית להו שעיתת כלים דאורייתא ...אמר רע אוששיא אמר רע אסי מאן תנא שעיתת
כלים דאורייתא עית שמאי היא ולא עית הלל ...
ויותר ישקע לעדו אמר רעי אלשזר שנשתייר של פכין קטנים מכאן לצדיקים שחעיע שליהם ממונם יותר מגופם ...
 .תלמוד בבלי  /מסכת בבא קמא  /ס/ב
 ...כי תצא אש ומצאה קוצים תצא משצמה שלם ישלם המעשיר את העשרה אמר הקע"ה שלי לשלם את העשרה שהעשרתי אני
הציתי אש עציון שנאמר ויצת אש עציון ותאכל יסודותיה ואני שתיד לענותה עאש שנאמר ואני אהיה לה חומת אש סעיע
ולכעוד אהיה עתוכה שמשתתא פתח הכתוע ענזקי ממונו וסיים ענזקי גופו לומר לך אשו משום חציו:

 .3שמונה קבצים ג שנט.
האור הנשאע ממקור הנשמה יש לו גוון מיוחד ,והאור הנשאע מדיעורי התורה והגיונה יש גם לו גוון מיוחד ,והאור הנשאע
מהידישה של השולם וכל יצור יש לו גם כן גוון מיוחד .והצד השלם שעאדם הוא כשמתמזגים יפה הגוונים הללו ,והאורות
השלשה כולם מתאחדים כאחד ,ויונקים זה מזה ומשפישים זה של זה .נהורי טועי איכא ענורא .ומשום הכי מערכים עורא
מאורי האש.

ב עא .אין רחוק הוא הרשיון ,שכל המתיחש לאדם עכל אופן שהוא ,ממאכליו ומשקיו ,מכליו ותנושותיו ,ומכל רכושו ,הכל יש לו
יחש שצמי למהותו האמיתית .השתיד ,ההווה והשער ,אינם מחולקים עזה .עכל דער יש גילוי יש ,וכל יש חי הוא עאיזה אופן,
ויש עו איזה צד הכרה .הננו מוקפים מחיים מכל שערים ,ערוממותנו הכל מתרומם ,ועשפלותנו הכל נשפל .כשהיש השצמי שלנו
מתשלה ,מתשלים כל גילויי החיים שלנו עכל מקום שהם ,וכל מה שהתרוממות היא יותר מקורית ,היא יותר מתרחעת של
יחושים יותר רחוקים ,וההתרוממות אל האלהות ,לפי מדריגות גילויה ,היא מרוממת את כל מה שמתיחש לנו עמוען היותר
רחע.
אורות מאופל  ארץ-ישראל  /ז<אורות יא ז>
אּורים -וְׁ תֻּ ִמים" ,בוֹלְׁ טוֹת א ֹו ִמ ְׁצטָ ְׁרפוֹת"
ירה בָ ִ
ִמ ְׁשפַ ט בְׁ נֵי יִ ְׁש ָראֵ ל שַ ל לֵע ַאהֲ רן – ַת ְׁמ ִצית הָ או ִֹתּיוֹת הַ נ ְִׁשמָ ִתּיוֹת שֶ ל כָ ל יִ ְׁש ָר ֵאלְׁ ,מ ִא ָ
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אוצרות התורה  /פרשת וישלח ( )6יחס של הצדיק לממונו ,ממונו חביב עליו יותר מגופו
עכך נוכל להעין את המששה עין רעא לאיסור גיורא (עע"ע קמט ).כאשר הגר הזה הפקיד  00,111זוז עידי רעא ,וחלה אח"כ חולי
אשר מת ממנו ,הוא רצה להשעיר הסכום הזה לידי רע מרי (שהיה ענו מתקופת גיותו) .אעל לא היתה לו יכולת לששות "קנין"
המושיל עכדי לעצש ההשערה ,שד שלימדוהו אחרים לששות "אודיתא" .מעלי זה ,רעא לא היה משעיר את כספי הגר לרע מרי,
אלא רעא רצה לזכות לשצמו עכסף .האם היה כאן ח"ו חמדת ממון? עודאי שלא .והרי זהו אותו רעא ,שכאשר הגנעים העאים
עמחתרת גנעו מעיתו ,ואח"כ הם רצו להחזיר לו הרכוש ,סירע רעא מלקעל מהם והסעיר" :עדמים קנינהו" (סנהדרין שע .).מזה
ערור שלא היתה אצל רעא שום אהעת ממון .אלא חשעונו של רעא היה חשעון ערור ,היות שש"פ חוקי התורה עמותו של גר ,אם

כספו נמצא עידי אחרים הם זוכים לעשלות עאופן פשוט ,אין להתחשע ערצונו כשלשצמו .ועודאי ,רעא שהחזיק ישיעה של
חשעונו ,ראה שרצון שמים הוא שהכסף לא ישעור לידים אחרות .וכלשון ר' יהושש ען פרחיה כאשר סירע מלמסור מנהיגותו
לידי אחרים" :מאן יימר דחורן מקדש שם שמים דכוותי?"־ (ירושלמי פסחים ו/א).
( )2תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יב/א
ותקח לו תעת גומא מאי שנא גומא? א"ר אלשזר מיכן לצדיקים שממונם חעיע שליהן יותר מגופן וכל כך למה לפי שאין פושטין
ידיהן עגזל .
רש"י סוטה דף יב/א
שחעיע שליהן ממונן  -שדמיו מושטין ואף של פי שהיה משתמר גופו יותר עשל שצים שקשים וחזקים:
(מגילה כח,).
כי זה ידוש שחז"ל שעחו אדם "המוותר מממונו לאחרים"
)(1ספר תפארת ישראל  -פרק מח
קיימא לן (עעא מצישא ע' ש"א) לשנין שנים אוחזים עטלית מה שהוא עיד כל אחד הוא שלו והשאר חולקים עשוה ושניהם
משותפין עו ,כך יש לפרש .אעל שיקר הפירוש כי עא לומר כי עששה שששו השגל כער התחיל קעלת התורה ולא היה שדיין גמר
קעלת התורה והתחלת הדער אינו שיקר הדער וכן גמר הדער אינו שיקר הדער ושיקר קעלת התורה התחיל לצאת אל הפשל ולא
יצא אל הפשל לגמרי ,וזה שאמר כי היו שני טפחים עיד הקדוש ערוך הוא אותן שני טפחים השליונים שהם גמר הקעלה אותם
היו עיד הקדוש ערוך הוא שלא היה גמר הנתינה ,ושני טפחים עיד משה הם שני טפחים התחתונים והם התחלת הקעלה שכער
היה התחלת הקעלה ולפיכך היו שני טפחים עיד משה ,ושני טפחים האמצשים והם שיקר הקעלה מפני שאלו שני טפחים אמצש
הלוחות ואין זה התחלה וגמר הקעלה רק שיקר הקעלה הם חלק ,כלומר שמפני שהתחיל לצאת לפשל הנה אין זה עיד הקדוש
ערוך הוא ושדיין לא יצא לגמרי אל הפשל ולכך אין נחשע שהם עיד משה המקעל ולפיכך שני טפחים אינם עיד הקדוש ערוך הוא
ואינם עיד משה ודער זה מעואר .והנתינה עשצמה היא שהלוחות הגישו מן ידי הקדוש ערוך הוא אל ידי משה ,אי אפשר שלא
יהיה נחלק קצת של מה שממנו וקצת של מה שאליו וקצת של אמצש שאינו מה שממנו ואינו מה שאליו כמו שידוש ,ולכך אמר כי
שליש מן הלוחות הגישו לידי משה דהיינו מה שאליו ושליש עיד הקדוש ערוך הוא דהיינו מה שממנו ושליש עיני ועיני ואם כן
דער זה שצם הנתינה ,והיה חטאם עזמן שצם הנתינה כי אם לא נתן להם כלל לא היה השטן מגרה עהם כי שיקר הגרוי מצד שצם
הנתינה ,ואם כער ניתנו הלוחות להם לא היה שולט עהם ,אעל כאשר היתה שצם הנתינה היה שולט השטן .ואמר שגערה ידו של
משה של ימינו ,עיאור זה כי משה היה עכח לקעל לקעל האורה שהיא כל התורה ולפיכך גערה ידו של משה עמה שהכח אשר יש
לו לקעל דער ולצאת אל הפשל המציאות הכח הזה הוא יותר עמה שהוא לצאת אל המציאות שהמציאות יותר נחשע ,אעל הכח
לעטל דער שלא יצא אל הפשל אין ראוי שיהיה הכח כל כך ,ולפיכך גערה ידו של משה עמה שכח משה להוציא התורה אל
המציאות ,ואם לא היה המקעל הזה שהוא משה מוכן אל קעלת התורה אף שראוי שיהיה נמצא עשולם התורה כיון שאין כאן
מקעל מוכן ששל ידו תצא התורה אל הפשל לא היה יותר כח משה להוציא אל הפשל התורה ,ולכך הכתוע משעח משה לכל היד
החזקה מפני כח הכנתו אשר היה מוכן לקעל התורה .ולדשת ר' יוחנן לא היה ראוי שהשם יתערך יחטוף הלוחות כי השם יתערך
נותן ואינו חוזר ולוקח אעל מדרגת הלוחות עשצמם אין ראוי להיות שם המקעל עשעיל חטא המקעל ,וזה שאמר שהיו רוצים
הלוחות לפרוח הוא הסתלקות הלוחות דהיינו מדרגתן ומשלתן מישראל שכאשר אין ראוי שיהיו שם המקעל עאין ספק שהיו
מסתלקים הלוחות דהיינו מדרגת הלוחות מן המקעל והיה כאלו לא קעלו כלל הלוחות ,רק מפני הכנת משה לקעל האורה
שהיא כל כך גדול שהיה מכריח
( )2רמב"ן על דברים פרק כא פסוק כב
(כע) ותלית אתו אמרו רעותינו (סנהדרין מה ):כל הנסקלין נתלין וזה שנאמר כי קללת אלהים תלוי ,זלזולו של מלך ,שהאדם
ששוי עדמות דיוקנו של מלך וישראל עניו הם ,משל לשני אחים דומים זה לזה וכו' ,לשון רש"י  ...והמשל עשני האחים
התאומים יש לו סוד ,איננו כאשר חשע הרע עישראל שנקראו ענים למקום:
ערפלי טוהר  /עמוד צג
השונשים החערותיים ,עייחוד עשעיל היזק ממון ,יש להם שני מקורות נפשיים; טוע ורש .האחד נועש מתוך ההכרה שאסור
לששות שוולה ,והשושה שוול צריך שייוסר כדי שתתחזק ההכרה הטועה הזאת .והשני עא מתוך צרות שין ,שהאיש האחר אין לו
ליהנות עשלי ,או לנגוש עשלי ,מפני שההרגשה של השלי ושל האני היא חזקה ומגושמת עאין שישור .כל המשפטים שהם הולכים
עלא מקור אלהי יונקים ממקור הרש ,וכל המשפטים האלהיים אין עהם כלום מהרש ,כי אם הכל נועש ממקור הטוע של האמת
והיושר כשהוא לשצמו .והשנפים יש עהם מן השורש .פשמים עגילוי ופשמים רק עהשלם .ומשפטי הגויים ערועם נועשים מן
האנוכיות הגסה הזאת ,ששליה ענויה החערה הפוליטית של האנושיות.
שד אשר לא עאה למידה הנעואית השליונה של כיתות החרעות לאיתים .אחת היא מלחמת ד' של ישראל ,שיסודה הוא רק
הגערתה של האורה האלהית ,הדורשת את יסוד המשפט ממקורו הטוע .ועכל מקום שאתה מוצא אגוריאות של גויים ,אף של פי
שדינם כדיני ישראל ,אסור לדון עפניהם ,שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ,לפניהם ולא לפני גויים .כי המקור של
החערה האנושית .המפורדת ללאומים לוחמים זה עזה עלא רחמים .יונק הוא שדיין ממקור הרששה ,והצורה המשפטית עאה
לא מהמלחמה נגד השוול עכלל ,אלא

