Matan - Judaism and the ISM
Judaism and Racism
#1 - Religious foundations of business
דברים פרק כה
)יד( לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה:
)טו( אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר יקוק אלהיך נתן לך:
)טז( כי תועבת יקוק אלהיך כל עשה אלה כל עשה עול :פ
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף פח עמוד ב
א"ר לוי :קשה עונשן של מדות יותר מעונשן של עריות
בעל "העמק דבר" ,הנצי"ב מוולוז'ין ,מפרט את המקור לחטא המידות ואת חומרתו ,ולהלן נביא חלק מפירושו
הנרחב:
שנתבונן על מה שהפליגו חז"ל ...עד שאמרו חמור עוון משקלות יותר מגלוי עריות ,ומדוע חמור זה משאר גנבות,
ותו מה זה דמיון משקלות לגילוי עריות עד שאמרו שזה חמור מזה ...אלא באשר שהאדם החוטא בא לחטוא באחד
מג' אופנים :או מהעדר האמונה בה' ובתורתו ,או מצד התגברות התאווה ,או מצד התגברות הכעס וכדומה במידות
שנוגע בין אדם לחברו ,והנה הראש שבהעדר אמונה הוא עבודה זרה ,והראש בתאווה הוא גילוי עריות ,והראש
שבמידות רעות הוא שפיכות דמים ...והנה הגרוע בשלשה עונות הללו הוא עבודה זרה ,באשר נוגע לאמונה ,וגם
רחוק מן התשובה וכל באיה לא ישובון ,ומעתה הגונב מחברו כלי יקר ,יכול להיות שבא מצד התאווה לאותו כלי
והרי זה מגדר עריות ,אבל העושה משקלות שקר ,אינו מדרך התאווה אלא מחסרון אמונה בה' הזן ומפרנס
בהשגחה פרטית לפי מעשיו ,והרי זה מגדר עבודה זרה ,על-כן אמרו שעוון משקלות אע"ג שאינו אלא ענף מעבודה
זרה ועדיין רחוק מראש הכפירה ,מכל מקום הוא חמור מגילוי עריות ,שהוא ראש פרעות התאווה ,באשר חסרון
אמונה קשה לתשובה וגם נוגע לכבודו ית"ש.
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#2 - Insights into evil - feb 29th 1964
שמות פרק לב
)א( וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה
משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו:
)ב( ויאמר אלהם אהרן פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם ובנתיכם והביאו אלי:
)ג( ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם ויביאו אל אהרן:
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)ד( ויקח מידם ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים:
)ה( וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג ליקוק מחר:
רש"י שמות פרק לב פסוק ה
)ה( וירא אהרן  -שהיה בו רוח חיים ,שנאמר )תהלים קו כ( בתבנית שור אוכל עשב ,וראה שהצליח מעשה שטן ,ולא היה
לו פה לדחותם לגמרי:
רמב"ן שמות פרק לב פסוק ה
)ה( וירא אהרן  -טעם זה הכתוב שראה אותם ברע מכוונים אל העגל ,וקם ובנה מזבח ,וקרא חג לה' מחר ,שיזבחו לשם
המיוחד על המזבח אשר בנה הוא לשמו ,ולא יבנו הם מזבחות לבשת פניהם ,ולא תהיה כונתם בזבחים בלתי לה' לבדו.
ויתכן שאמר "מחר" להאריך להם ,אולי יבא משה ויעזבו את העגל ,והם השכימו בבקר ויעלו עולות ויגישו שלמים .ולא
אמר הכתוב ויעלו לו עולות ויגישו לו שלמים ,והענין ,מפני שהיו בהם מכוונים לשם הקדוש ברוך הוא כאשר אמר אהרן,
ומהם משחיתים וזובחים לעגל .ועל אלה אמר הקדוש ברוך הוא למשה )להלן פסוק ח( וישתחוו לו ויזבחו לו ,כי הם
החטאים .ואם אולי היה אהרן המקריב קרבנות ,אמר סתם ויעלו עולות ויגישו שלמים ,כי הוא מכוין לשם ה' ,והם דעתם
אל העגל אשר עשו ,והיו הבעלים מפגלין:
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)#3 - Putting a bad conscience to good use (october 1966
רב אברהם בן הרמב"ם
ויאמר אליו וג׳ – הבן מסוד תשובתו ע״ה הנני שהיה מוכן בשעת הקריאה הכנה מורה על השגה שהיתה בו קודם
הקריאה והגיע הדמיון שהיא השגה נבואית קשורה בהשגה שהיתה בו קודם .ו)ענינים( אלה נסתרות וסודות שאין אנחנו
רואים אלא שמץ מהם; ומה רב החילוק בין מאמרו הנני ומאמר זקנו אדם ואירא כי עירם אנכי ואחבא.
רש"י בראשית פרשת וירא פרק כב פסוק א
הנני  -כך היא ענייתם של חסידים ,לשון ענוה הוא ולשון זימון:
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Chief Rabbi Cyril Harris, Truth and Peace Commission
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#4 - Sinai - burden vs blessing
שמות פרק יט
)ו( ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל:
ספורנו שמות פרק יט פסוק ו
)ו( ואתם תהיו לי ממלכת כהנים .ובזה תהיו סגולה מכלם כי תהיו ממלכת כהנים להבין ולהורות לכל המין האנושי לקרוא
כלם בשם ה' ,ולעבדו שכם אחד ,כמו שיהיה ענין ישראל לעתיד לבא ,כאמרו ואתם כהני ה' תקראו )ישעיהו סא ,ו(
וכאמרו כי מציון תצא תורה )שם ב ,ג(:
משנה מסכת אבות פרק ג
משנה יד
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הוא היה אומר חביב אדם שנברא בצלם חבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם שנאמר )בראשית ט( בצלם אלהים עשה
את האדם חביבין ישראל שנקראו בנים למקום חבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום שנאמר )דברים י"ד( בנים
אתם לה' אלהיכם חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה חבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם
שנאמר )משלי ד( כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו:
Law and Order - oct 19th 1968
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Keeping Our Motives Pure, May 1963
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