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פ ָּ ָר ׁש ָשתר ִּ  ּ ִּ
ּׁה ֶָ ּלכֹו ְִ ּּתֲפּוָשּהּּממֹוןשְוּה

לשּמּּתןשּתֹוּ ה ִֶ ׁםש ֵמֲפחֹוֵ ׁשּהְּקּלער

"ִּכי ִתָּׂשא ֶאת ֹראׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו" 
)שמות ל, יב(, ָּכאן ִצָּוה ִלְמנֹות ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל. ְוָאְמרּו ַּבִּמְדָרׁש )רבה 

פרשת פינחס פרשה כא סימן ז( ָּכל ָמקֹום ֶׁשּנֹוְפִלין ֻהְזְקקּו ְלִמְנָין. ָמָׁשל 

ִלְזֵאב ֶׁשִּנְכַנס ְלתֹוְך ַהֹּצאן ֻהְצַרְך ַּבַעל ַהֹּצאן ִלְמנֹוָתן ֶמה ָחְסרּו. ַּגם 
ָּכאן ָהָיה ֶזה ְלַאַחר ַהַּמֵּגָפה ֶׁשִּנְּגפּו ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל )שמות לב, כח, ועיין 

בעבודה זרה דף מד ע"א(.

ְּבָפָרַׁשת ִיְתרֹו ִמי ֶׁשּקֹוֵרא ֶאת ַהְּפסּוִקים חֹוֵׁשב ֶׁשַהֹּכל ְּבֵסֶדר, ִקְּבלּו 
ֲאָבל  ַהֵּׁשם.  ָּברּוְך  ע"א(,  פח  דף  )שבת  ְוִנְׁשָמע  ַנֲעֶׂשה  ָאְמרּו  ּתֹוָרה, 

ְּבֹפַעל ֶמה ָהָיה? 

מֶֹׁשה  בֵֹׁשׁש  ִּכי  ָהָעם  "ַוַּיְרא  והלאה(  א  לב,  )שמות  ְמַסֶּפֶרת  ְוַהּתֹוָרה 
פט  דף  )שבת  ַּבְּגָמָרא  מּוָבא  "ּבֹוֵׁשׁש"?  ֶּזה  ַמה  ָהָהר":  ִמן  ָלֶרֶדת 
ָהַאְרָּבִעים,  ַהּיֹום  ֲחִצי  ָׁשעֹות,  ֵׁשׁש  ְּכָבר  ָעְברּו  ֵׁשׁש,  ָּבאּו   – ע"א( 

בובר  )אגדה  ַּבִּמְדָרׁש  ָאְמרּו  ְוֵכן  ִהִּגיַע.  ֹלא  עֹוד  ַרֵּבנּו  ּומֶֹׁשה 
ִיְׂשָרֵאל  ָחְטאּו  ַּבּיֹום  ָׁשעֹות  ְּבֵׁשׁש  א(,  סימן  לב  פרק  תשא  כי  פרשת 

ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ְוַכּמּוָבן  ָּתְקָּפּה,  ְּבִׂשיא  ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש  ַהְּזַמן  ְּבִדּיּוק  ֶזה   -
ְלַהֲאִׁשים ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ַּבְּכֵאב ֹראׁש ַהֶּזה, ִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש 

ִּבְלְּבָלה אֹוָתם. 

ֲאָבל ָהָיה ַמֶּׁשהּו ַאֵחר ֶׁשִּבְלֵּבל אֹוָתם, ּוְנָבֵאר:
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ֵמִביא  והלאה(  א  פסוק  לב  פרק  )שמות  ְוַרִׁש"י  ָׁשם,  ָּקָרה  ַמה  ִנְקָרא 
ֵאָליו  ַוֹּיאְמרּו  ַאֲהֹרן  ַעל  ָהָעם  "ַוִּיָּקֵהל  ַהִּמְדָרִׁשים.  ְּבֵׁשם  ַהֹּכל  ֶאת 
קּום ֲעֵׂשה ָלנּו ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו ִּכי ֶזה מֶֹׁשה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר 
ַמִּגיִעים  ֵהם  )שם(.  לֹו"  ָהָיה  ֶמה  ָיַדְענּו  ֹלא  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֶהֱעָלנּו 
ְלַאֲהֹרן ּוְמַבְקִׁשים ֶׁשַּיֲעֶׂשה ָלֶהם ֱאֹלִהים, ְוַרִׁש"י ְמַדֵּיק ֶׁשֵהם ִּבְקׁשּו: 
ְלכּו  ֵׁ ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים  ָלנּו  ֲעֵׂשה  ָאְמרּו: "קּום  ֵהם  ַהְרֵּבה",  "ֱאֹלֻהּיֹות 

ְלָפֵנינּו" ִּבְלׁשֹון ַרִּבים, ֹלא ַמְסִּפיק ָלנּו ֱאֹלִהים ֶאָחד.



ּהְּׁשֵפלֹוָשּהּּקִֹוָ
ְוִלְכאֹוָרה ָמה ַהִהָּגיֹון ָּבֶזה? ִעם ֱאֹלִקים ֶאָחד ַאָּתה ֹלא ִמְסַּתֵּדר, ַאָּתה 
ִּתְסַּתֵּדר ִעם ֱאֹלֻהּיֹות ַהְרֵּבה? ֵיׁש ְלָך ּבֹוֵרא עֹוָלם ֶאָחד ֶׁשאֹוֵמר ְלָך: 
"ַּתֲאִמין ִּבי", ְוַאָּתה אֹוֵמר: "ֹלא, ֲאִני רֹוֶצה ַּכָּמה ֱאֹלִהים", ִּבְׁשִביל 

ָמה? 

ַנְמִׁשיְך עֹוד ְּבַמה ֶּׁשָאְמרּו ְלַאֲהֹרן: "ִּכי ֶזה מֶֹׁשה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעָלנּו 
ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹלא ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה לֹו" - ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת ֹלא ָיַדְענּו? 
ְׁשַכְחֶּתם ֶׁשהּוא ָעָלה ְלַקֵּבל ּתֹוָרה? ּוְמָבֵאר ַרִׁש"י: "ֹלא ָיַדְענּו ֶמה 
ָהָיה לֹו": – ִּכְדמּות מֶֹׁשה ֶהְרָאה ָלֶהם ַהָּׂשָטן ֶׁשּנֹוְׂשִאים אֹותֹו ִּבְרִקיַע 

ַהָּׁשַמִים. 

ֶזה ָהָיה ַהֶּסֶרט ָהִראׁשֹון ַּבִהְסטֹוְרָיה ֶׁשָּקָרה מּול ִמְליֹוִנים, ֵהם ָראּו 
ֶאת מֶֹׁשה ׁשֹוֵכב ַּבִּמָּטה ּוַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ָּבִאים ּומֹוִליִכים אֹותֹו – ְוֵהם 
ֵהִבינּו ֶׁשהּוא ֵמת. ִאם ֵּכן ָמה ַהְּטָעָנה ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֵהם רֹוִצים 

ַמְנִהיג ַאֵחר, ֵהם רֹוִאים ְּבֵעיֵניֶהם ֶׁשּמֶֹׁשה ֵמת?

עֹוד ֵיׁש ִלְׁשֹאל: ַּבֶהְמֵׁשְך ַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת ֶאת ְּתׁשּוַבת ַאֲהֹרן: "ַוֹּיאֶמר 
ֲאֵלֶהם ַאֲהֹרן ָּפְרקּו ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵני ְנֵׁשיֶכם ְּבֵניֶכם ּוְבֹנֵתיֶכם 
ְוָהִביאּו ֵאָלי" )שם פסוק ב(, ֵהם אֹוְמִרים לֹו: ֲאַנְחנּו רֹוִצים ֱאֹלֻהּיֹות, 
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ְוהּוא אֹוֵמר ָלֶהם: ָּתִביאּו ֶאת ַהָּזָהב, ַמה ֶּזה ָקׁשּור? ַּבִּמְדָרׁש )הובא 
ברש"י שם( ָּכתּוב, ֶׁשַאֲהֹרן ָרָצה ְלַעֵּכב אֹוָתם, ֲאָבל ֲעַדִין ָלָּמה ַהָּזָהב 

ָקׁשּור? ֲאַנְחנּו רֹוִצים ֱאֹלִהים, ָמה ַאָּתה אֹוֵמר ָלנּו ָּתִביאּו ְנָזִמים? 
ֵאּלּו ְׁשֹלׁש ַהְּׁשֵאלֹות ֶׁשֵּיׁש ָלנּו, ְלָבֵרר.



ּטן ָּ זֹוןשֵמּה ִּ חר
ַאְקטּוָאִלי  ְּבַמֲהָלְך  ַהְּדָבִרים,  ֶאת  ְלָבֵאר  ַנְתִחיל  ִּדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא 

ֶׁשַּקָּים ַּגם ַּכּיֹום. 

ַאֲהֹרן רֹוֶאה ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִמְתַנֵהג מּוָזר, ֵהם ֶנְחָּפִזים ְורֹוִצים ֱאֹלִהים, 
ַרֵּבנּו.  מֶֹׁשה  ֶאת  ֶׁשַּיֲחִליף  ַמֶּׁשהּו  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ֶׁשִּמָּיד  ְמַבְקִׁשים  ֵהם 
ָׁשָעה?  עֹוד  ְלַחּכֹות  מּוָכִנים  ֹלא  ַאֶּתם  ָלָמה  ְמַמֲהִרים?  ַאֶּתם  ְלָאן 
ֵהם הֹוְלִכים ְלחּור ּוְמַבְקִׁשים ִמֶּמּנּו ֶׁשַּיֲעֶׂשה ָלֶהם ֱאֹלִהים, ּוְכֶׁשהּוא 
ְמָסֵרב ׁשֹוֲחִטים אֹותֹו )פרקי דרבי אליעזר 'חורב' פרק מד(, ְוָהָיה ָלֶהם 
ַּגם ֶהְסֵּבר ַלַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה: "חּור ֹלא רֹוֶצה ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו ֱאֹלִהים ְוִאם ֵּכן 
הּוא ּכֹוֵפר, הּוא ַמֲחִטיא ֶאת ָהַרִּבים ְוָצִריְך ַלֲהֹרג אֹותֹו". ּוֵמחּור ֵהם 
ֶנְחָּפִזים ָלֶלֶכת ְלַאֲהֹרן ְוַאֲהֹרן רֹוֶאה ֶאת ְמִהירּות ַהַּתֲאָוה ֶׁשּׁשֹוֶלֶטת 
ָּבֶהם, ְוהּוא ֵמִבין ֶׁשַּכִּנְרֶאה ֶזה ֹלא ַמִּגיַע ִמָּמקֹור טֹוב. ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ֵאין 
ָלָאָדם ַּתֲאָוה ַלֲעׂשֹות ָּדָבר טֹוב, ָּדָבר ֶׁשל ִמְצָוה, ֲאָבל ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות 
ֲעֵברֹות ַהֵּיֶצר ָהָרע נֹוֵתן ָלָאָדם ֹּכַח טּוְרּבֹו, ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִּבְמִהירּות. ָלֵכן 
ֶהְחִליט ַאֲהֹרן ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ְּבִדיָקה. ּוַמִהי ַהְּבִדיָקה? ְּבִעְנְיֵני ָממֹון.



ּּתֲפּוָשּהּּממֹון
ֶיְׁשָנם ַּכָּמה סּוִגים ֶׁשל ַּתֲאוֹות ָלָאָדם. ֲאָבל ֵיׁש ַּתֲאָוה ַאַחת ֶׁשּכֹוֶלֶלת 
ֶאת ָּכל ַהַּתֲאוֹות ֻּכָּלן, ֶׁשֵּכן ַעל ְיֵדי ַהַּתֲאָוה ַהּזֹו הּוא ַמִּׂשיג ֶאת ְׁשָאר 

ַּתֲאוֹוָתיו, ּוַמה ִהיא אֹוָתּה ַּתֲאָוה? ֶּכֶסף! 
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ֶׁשָּבעֹוָלם:  ַהַּתֲאוֹות  ָּכל  ֶאת  ֶׁשַּיִּׂשיג  ָלָאָדם  ֶאְפָׁשר  ַהָּממֹון  ְיֵדי  ַעל 
ָנִׁשים, אֶֹכל, ָּכבֹוד, ַהֹּכל. ְוָלֵכן ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶאת ַּתֲאַות ַהָּממֹון הּוא 
ַרּבֹוֵתינּו  ְּבִדְבֵרי  ֶּׁשּמּוָבא  ַמה  ְוֶזה  ַהַּתֲאוֹות,  ָּכל  ֶאת  ְּבתֹוכֹו  ּכֹוֵלל 
ֻאּמֹות  ִׁשְבִעים  ֶׁשל  ָזרֹות  ָהֲעבֹודֹות  ִמָּכל  ְּכלּוָלה  ַהָּממֹון  ֶׁשֻּטְמַאת 

)ליקוטי מוהר"ן תורה כג סעיף א(. 

ְוִאם ַנֲעִמיק ְּבַתֲאַות ַהָּממֹון, ִנְרֶאה ֶׁשָהָרצֹון ַהְּפִניִמי ְּבִקּבּוץ ַהָּממֹון 
ֶׁשִּמָּיד  ִּבְרצֹונֹוָתיו,  ֻמְגָּבל  ִיְהֶיה  ְוֶׁשֹּלא  ְּבַהֹּכל  ִלְׁשֹלט  ָהָרצֹון  הּוא 
ָהַאְׁשַראי  ַּכְרִטיס  ֶאת  ִיְׁשֹלף  הּוא  ְלַמֶּׁשהּו,  ַהַּתֲאָוה  לֹו  ְּכֶׁשעֹוָלה 

ַהָּׁשֹחר ְוַיֲעִביר ּוִמָּיד ְיַקֵּבל ֶאת ַּתֲאַות ִלּבֹו. 

ָממֹון.  ִּבְׁשִביל  עֹוִׂשים  ֲאָנִׁשים  ָמה  רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  ַהּיֹום  ְלַצֲעֵרנּו 
ָהָאָדם מֹוֵסר ֶאת ַנְפׁשֹו ָּבֲעבֹוָדה )עיין בבא מציעא דף קיב ע"א(, ַמְזִניַח 
ֶאת ְׁשלֹום ַהַּבִית ִעם ִאְׁשּתֹו, ֹלא ָּכל ָּכְך ְמַעְנֵין אֹותֹו ִחּנּוְך ְיָלָדיו. 
ֹּכַח  ֶאת  ִּגּלּו  ְׁשָמם  ִיַּמח  ֶׁשַהִּמְסיֹוֵנִרים  רֹוִאים,  ֲאַנְחנּו  ִמּזֹו  ּוְגדֹוָלה 
ְׁש'מֹו  ְּב'ִיַּמח  ֶׁשַּיֲאִמינּו  ְּכֵדי  ְּבֶכֶסף  ֲאָנִׁשים  ְמַׁשֲחִדים  ְוֵהם  ַהָּממֹון, 
ְו'ִזְכרֹו. ְּבַעד ֶּכֶסף הּוא ִיְהֶיה מּוָכן ְלַהִּגיד ֶׁשַהְּקֵלַמְנִטיָנה ִהיא ֶמֶלְך 

ַהָּמִׁשיַח. 

ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ֶׁשל ַמַּתן ּתֹוָרה, ַעם ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָהיּו ֲעִנִּיים ִּבְכָלל, 
ָּכל ֶאָחד ָיָצא ִמִּמְצַרִים ִעם ִּתְׁשִעים ֲחמֹוִרים לּוִבים ֲעמּוִסים ִּבְרכּוׁש 
ִמְצַרִים  ִמִּבַּזת  יֹוֵתר  ֶׁשְּגדֹוָלה  ַהָּים  ִמִּבַּזת  חּוץ  ע"ב(.  ה  דף  )בכורות 

)רש"י שמות פרק טו פסוק כב(. ֵהם ָהיּו ֲעטּוִפים ְּבֶכֶסף ְוָזָהב ְּבִלי סֹוף. 

ְוַהִהָּגיֹון אֹוֵמר: ִאם ֵיׁש ְלָך ַמֶּׁשהּו ַהְרֵּבה ַאָּתה ָׂשֵבַע ִמֶּמּנּו, ְוִאם ֵּכן 
ַעם ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָהיּו ְצִריִכים ִלְהיֹות ָּכל ָּכְך ְּבַתֲאָוה ֶׁשל ָממֹון. ֲאָבל 
ֲחַז"ל ַּבִּמְדָרׁש )רבה קהלת פררשה א סימן א(, ַעל ַהָּפסּוק ְּבֹקֶהֶלת )א, 
יג( ֶׁשּבֹו ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך ְמָבֵאר ָמה ַהִּמּדֹות ֶׁשל ָהָאָדם, ַּכָּמה ָהָאָדם 
ָּכל  ַעל  ַּבָחְכָמה  ְוָלתּור  ִלְדרֹוׁש  ִלִּבי  ֶאת  "ְוָנַתִּתי  ְואֹוֵמר:  'ְּבָעָיִתי' 
ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשָמִים הּוא ִעְנַין ָרע ָנַתן ֱאֹלִקים ִלְבֵני ָהָאָדם 
ַלֲענֹות ּבֹו". אֹוֵמר ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך, ִחַּפְׂשִּתי ַעל ִעְנְיֵני ַהָחְכָמה ְּבָכל ַמה 
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ֶּׁשַּנֲעָׂשה, ֵאיְך ְמִכיִנים אֶֹכל, ֵאיְך ְמִכיִנים ָּכל ָּדָבר? ֵאיְך ִמְתַקְּדִמים 
ַּבַחִּיים? ּוָמָצאִתי ֶׁשהּוא "ִעְנַין ָרע", ּוַמהּו ָהִעְנָין ָהָרע ַהֶּזה? אֹוֵמר 
ַהִּמְדָרׁש: ַרִּבי ּבּון אֹוֵמר, ֶזה ַהָּממֹון. ְוִכְדַרִּבי ַאְיבּו, ְּדָאַמר ַמר ֵאין 
ָאָדם יֹוֵצא ִמן ָהעֹוָלם ַוֲחִצי ַּתֲאָותֹו ְּבָידֹו, ֵיׁש לֹו ָמֶנה רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות 
ֵמֶהם ָמאַתִים. אֹוֵמר ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך: ַּכָּמה ֶׁשִחַּפְׂשִּתי ּוָבַדְקִּתי ִהַּגְעִּתי 
ְלַמְסָקָנה ַאַחת, ֶׁשָהִעְנָין ָהָרע ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם ֶׁשְּמַנֵהל ֶאת ָהעֹוָלם - 
ֶזה ַהָּממֹון. ָלָּמה? ִּכי ַּבָּממֹון ֵיׁש ָלָאָדם ְמִציאּות מּוָזָרה, ֵיׁש לֹו ָמֶנה 
רֹוֶצה ָמאַתִים, הּוא ְלעֹוָלם ֹלא ָׂשֵבַע! ְוהּוא ְּכמֹו ָאָדם ֶׁשּׁשֹוֶתה ַמִים 

ְמלּוִחים )דרשות ר"י אבן שועיב פרשת בלק דיבור המתחיל ואמר טוב(.



ֲעֶנהשּעּזֹוָ" ּׁ ׁ ש ִר "ּע
ַעד  ַּגַאְוָתן  הּוא  ָממֹון  ֶׁשֵּיׁש  ְלָאָדם  ְּכָלל  ֶׁשְּבֶדֶרְך  ָהרֹואֹות  ְוֵעיֵנינּו 
ֵלב ַהָּׁשַמִים, ֵאין לֹו ִנּמּוִסים, הּוא ַמְרִּגיׁש ֶאת ַעְצמֹו ְּכמֹו ֱאֹלִקים, 
ִצָּוה  הּוא  ַוֶּיִהי  ָאַמר  "הּוא  ִלְקרֹות,  ַחָּיב  ֶזה  ַמֶּׁשהּו  ָאַמר  הּוא  ִאם 
ַעּזֹות"  ַיֲעֶנה  "ְוָעִׁשיר  ֹלא,  ִאם  ַוֲאבֹוי  ְואֹוי  ט(  לג,  )תהילים  ַוַּיֲעמֹד" 
ָהֲעִׁשיִרים  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֵּכן,  ְוִאם  ַעּזּות.  ֵיׁש  ֶלָעִׁשיר  כג(,  יח,  )משלי 

ָהֵאֶּלה ַמִּגיִעים ְלַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ְואֹוְמִרים: "קּום ֲעֵׂשה ָלנּו ֱאֹלִהים" – 
ְוַאֲהֹרן ָּתֵמַּה: 'ֶרַגע, ִּבְׁשִביל ָמה ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים ֱאֹלִהים ֶׁשַּיִּגיד ָלֶכם 
ַמה ַּלֲעׂשֹות? ֲהֵרי ָאָדם ָעִׁשיר ְוַגַאְוָתן ֹלא מּוָכן ִלְׁשֹמַע ְלַאף ֶאָחד. 
ְוֵהם עֹוד רֹוִצים ַהְרֵּבה ֱאֹלֻהּיֹות, ֹלא ַמְסִּפיק ֶאָחד?', "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל 
ה' ֱאֹלֵקינּו ה' ֶאָחד" )דברים ו, ד( ֹלא ַמְסִּפיק ָלֶהם? ָמה ֵהם ָּכל ָּכְך 
ַמֲחִמיִרים ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים ֶׁשֵהם רֹוִצים עֹוד ֹעל ְועֹוד ֹעל? ָלֵכן ָאַמר 
ֶּבֱאֶמת רֹוִצים  ֵהם  ַּבָּקָׁשָתם, אּוַלי  ַמְּטַרת  ָמה  ִלְבּדֹק  ָצִריְך  ַאֲהֹרן: 

עֹוד ֹעל ִחּיּוִבי ְלַׁשֵּפר ֶאת ַהֹחֶמר ֶהָעכּור? 

ֵיׁש ָּבחּור ֶׁשִּנְכָנס ִליִׁשיָבה, ֶאָחד ֵמַהֶּצֶות ְמַכִּנים אֹותֹו ָמָק"ק, ָמָק"ק 
ֶזה ָראֵׁשי ֵּתבֹות ַמ'ְׁשִּגיַח ָק'ָטן ָק'ָטן, ְוֵיׁש ָמ"ק – ַמ'ְׁשִּגיַח ָק'ָטן, ְוֵיׁש 
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ַמְׁשִּגיַח, ְוֵיׁש ֹראׁש ְיִׁשיָבה. ֶאָחד ֶׁשהּוא ְיֵרא ָׁשַמִים, הּוא ְמַקֵּבל ֶאת 
ֶזה ַּבֲהָבָנה, ָמה ִאְכַּפת ִלי, ֲאִני רֹוֶצה עֹוד ִהְתַחְּזקּות. ֲאָבל ֵיׁש ֶאָחד, 
ַעְבָּדא ְּבֶהְפֵקָרא ִניָחא ֵלּה )גיטין דף יג ע"א(, ֲעזֹב אֹוְתָך ָלָּמה ָצִריְך 
ֶאת ָּכל ַהֶּצֶות ַהֶּזה, הּוא רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ַמה ֶּׁשָּבא לֹו ָּבֹראׁש. ּוְכֵדי 
ִלְבּדֹק ֶאת ַּבָּקַׁשת ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶהְחִליט ַאֲהֹרן ַלֲעׂשֹות ְּבִדיָקה, ֹּבַחן 

ֶּפַתע...



ּׁקהשּהּטֹוּבה ּהְּבדר
ַהְּבִדיָקה ֲהִכי טֹוָבה ִהיא ְּבִעְנְיֵני ָממֹון, ֶׁשֵּכן ַעם ִיְׂשָרֵאל ָהֲעִׁשיִרים 
רֹוֶצה  ָמֶנה  לֹו  ֵיׁש  ִּבְבִחיַנת  ַהָּממֹון  ַּתֲאַות  ֶאת  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ְּבַוַּדאי 
ָמאַתִים, ְוִאם ֵהם ִיְּתנּו ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשָּלֶהם ְּבֶׁשַפע, אֹות ְוִסיָמן ֶׁשַּמה 
ֶּׁשֵהם רֹוִצים ֱאֹלֻהּיֹות ַהְרֵּבה ֶזה ֹלא ִּבְגַלל ֶׁשֵהם ִעְנְוָתִנים, ְורֹוִצים 
עֹוד ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמִים ֲעֵליֶהם, ִּכי ָלֶזה ַהֵּיֶצר ָהָרע ֹלא ָהָיה ְמַׁשְחֵרר 
ְּבַמְלכּות  ְּכִפיָרה  ְּגדֹוָלה ֶׁשל  ַלֲעֵבָרה  ַּכָּוָנָתם  ִאם  ֲאָבל  ַהֶּכֶסף,  ֶאת 
ֶׁשַּיֲעׂשּו  ִּבְׁשִביל  ַהָּממֹון  ַּתֲאַות  ֶאת  ָלֶהם  ְיַבֵּטל  ָהָרע  ַהֵּיֶצר  ָׁשַמִים, 
ֲעֵבָרה יֹוֵתר ְּגדֹוָלה. ּוְכמֹו ֶׁשֲאַנְחנּו רֹוִאים, ֶׁשֵּיׁש ֲעִׁשיִרים ֶׁשחֹוִלים 
ְּבַתֲאַות ַהָּממֹון, ֲאָבל ְּבִעְנְיֵני ֲעֵבָרה ֵהם ְמַבְזְּבִזים ְסכּוִמים ְּגדֹוִלים, 
ַהֵּיֶצר ָהָרע ׁשֹוֵבר ָלֶהם ֶאת ַּתֲאַות ַהָּממֹון ְלַכָּמה ְזַמן, ְּכֵדי ֶׁשּיֹוִציאּו 

אֹוָתם ַעל ֲעֵברֹות. ֶזה ַהִּנָּסיֹון ְוַהְּבִדיָקה ֶׁשָעָׂשה ָלֶהם ַאֲהֹרן.



ּׁקה ּתֹוְצפֹוָשּהְּבדר
ּוֶמה ָהיּו ּתֹוְצאֹות ַהְּבִדיָקה?

ֶאל  ַוָּיִביאּו  ְּבָאְזֵניֶהם  ֲאֶׁשר  ַהָּזָהב  ִנְזֵמי  ֶאת  ָהָעם  ָּכל  "ַוִּיְתָּפְרקּו 
ַעל  ִהְתַּגְּברּו  ֻּכָּלם  ַהֶּזה,  ַּבִּנָּסיֹון  ָנְפלּו  ֻּכָּלם  ג(,  לב,  )שמות  ַאֲהרֹן" 
ַּתֲאַות ַהָּממֹון. ֵהם ַמָּמׁש ָזְרקּו ַעל ַאֲהֹרן ֶאת ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ֶׁשָּלֶהם. 
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ְוָכָכה ָהיּו ּתֹוְרִמים ָלִאְרּגּון ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָּלנּו "ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם".  ַהְּלַואי 
אֹוָתם  ָּתְלׁשּו  ֵהם  ְוַהְּנָזִמים  ָהֲעִגיִלים  ֶאת  ְלהֹוִציא  ַהַּתֲאָוה  ּוֵמרֹב 
ֵמָהֹאֶזן ִעם ָהֹאֶזן )זוהר פרשת כי תשא דף קצב ע"א ובמתומ"ד עמוד קנב(, 

ָּכל ָּכְך ִמֲהרּו ָלֵתת ֶאת ַהָּזָהב ְוַהֶּכֶסף ְלַאֲהֹרן.

)שם  ְנֵׁשיֶכם"  ְּבָאְזֵני  ֲאֶׁשר  ַהָּזָהב  ִנְזֵמי  "ָּפְרקּו  ָלֶהם  אֹוֵמר  ַאֲהֹרן 
פסוק ב(, ְוֵהם ֲאִפּלּו ֹלא הֹוְלִכים ַלָּנִׁשים, ַלָּבִנים ְוַלָּבנֹות, ֶאָּלא ָיָׁשר 

ּתֹוְלִׁשים ֵמַעְצָמם ְונֹוְתִנים ַעל ַהָּמקֹום. ָמה ַהְּמִהירּות? ְלכּו ָּתִביאּו 
ֶּכֶסף ַוֲעִגיִלים ֵמַהַּבִית! ֹלא, ֵהם ִמְזָּדְרִזים ִמָּיד, ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ֶהְפֵסק...

ִסּכּוי  ֵאין  ָהָרע,  ֵמַהֵּיֶצר  ָּבטּוַח  "ֶזה  ָאַמר:  ַאֲהֹרן  ֶזה  ֶאת  ּוְכֶׁשָרָאה 
ָּבעֹוָלם ֶׁשִּתְהֶיה ָלֶהם ִהְתַּגְּברּות ָּכֹזאת ֶׁשל ַּתֲאַות ַהָּממֹון ִאם ָהָיה 
ִהִּגיַע  ָּבֶזה ֵחֶלק טֹוב". ִהְתָּבֵרר ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָרצּו ֱאֹלֻהּיֹות ַהְרֵּבה - 
ְלַקֵּבל עֹוד ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמִים  ַּכָּוָנה  ָּבֶזה ׁשּום  ָהְיָתה  ֵמַהָּׂשָטן, ֹלא 

ֲעֵליֶהם. 



ִֹב ּלֲעֹצ שְוּלְח
ֶׁשָּיִבינּו  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ַּגם  ְצִריָכה  ָהְיָתה  ַהּזֹו  ְוַהְּבִדיָקה 
ֶׁשֶאת ַהַּמֲחֶזה ֶׁשָראּו ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִנְפַטר ְוַהַּמְלָאִכים ַּבָּׁשַמִים ְמַלִּוים 
ָלֶזה,  ְוָהְרָאָיה  ֵמַהָּׂשָטן!  ֶׁשַּמִּגיַע  ִׁשְקִרי  ַמֲחֶזה  ֶזה   – ַּבִּמָּטה  אֹותֹו 
ֶׁשַהּתֹוָצָאה ֶׁשל ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ָּגַרם ָלֶהם ִלְהיֹות ַּפְּזָרִנים ְּבָממֹון, ָהָיה 
ַהָּממֹון,  ַּתֲאַות  ָלֶהם  ֶנֶעְלָמה  ְלֵהיָכן  ְלֶרַגע,  ְוַלְחׁשֹב  ַלֲעֹצר  ֲעֵליֶהם 
ֲהֵרי ַהָּכתּוב אֹוֵמר  "ַוַּיַּסע מֶֹׁשה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּים סּוף" )שמות פרק 
ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ֶׁשָהָיה  ברש"י שם(,  )הובא  ֲחַז"ל  ּוְמָבֲאִרים  כב(,  פסוק  טו 

ּתֹוֵפס ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּבֹכַח ֶׁשַּיְפִסיק ֶלֱאסֹף ָממֹון. מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָהָיה 
ְּכָבר  ַהִּמְכָנַסִים  ַהֶּכֶסף,  ֶאת  "ַּתֲעזֹב  ֵמֶהם:  ֶאָחד  ְלָכל  ְואֹוֵמר  ּגֹוֵער 
ָּכאן  ּוִפְתאֹום  ִּתְתַקֵּדם!",  ַּבִּכיִסים,  ָמקֹום  ְלָך  ֵאין  ְלָך,  נֹוְפִלים 
ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל ֵהם זֹוְרִקים ֶּכֶסף ְוָזָהב ְּבַכּמּות ֲעצּוָמה ּוְמַאְּבִדים ַהֹּכל 
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ְּבַמֲהָלְך ֶׁשל  ִנְמָצִאים  ָצִריְך ְלעֹוֵרר אֹוָתם ֶׁשֵהם  ָהָיה  ֶזה  ִּבְׁשִנּיֹות, 
ַהָּׂשָטן ַהְמַתֲעֵתַע ָּבֶהם.  



ּׁטפֹוָ ֶׁבְ סר ׁםשְופּונר תֹוְללר
ַהְרֵּבה מֹוָסדֹות ֶׁשל  ַקָּים ַּגם ְּבדֹוֵרנּו. ֵיׁש ָּברּוְך ַהֵּׁשם  ַהֶּזה  ַהִּסיָמן 
ּתֹוָרה, ּוְלַצֲעֵרנּו ֹלא ָּתִמיד ֵהם ַמְצִליִחים ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַההֹוָצאֹות 
ַהְּגדֹולֹות, ַעד ֶׁשֵהם ְמִקיִמים ִּבְנָין יֹוֵצאת ַהְּנָׁשָמה. ּוְכֶנְגָּדם ֲאַנְחנּו 
רֹוִאים ַּתַחת ָּכל ֵעץ ַרֲעָנן ֵאיְך אּוִניֶבְרִסיָטאֹות ִנְבנֹות ִּבְמִהירּות, 
ֵיׁש  ָלֶזה  ְּכִפיָרה,  ֶׁשל  ְמקֹומֹות  ִאְצַטְדיֹוִנים,  ַּפאְרִקים,  ַחּיֹות,  ַּגֵּני 

ַהְרֵּבה ּתֹוְרִמים.  

ָצִריְך ְלָהִקים ֵאיזֹו אּוִניֶבְרִסיָטה ֶׁשָּבּה ְמַלְּמִדים ֶׁשָהָאָדם ָּבא ֵמַהּקֹוף, 
ַהֵּיֶצר ָהָרע ׁשֹוֵלַח ּתֹוֵרם ֶאָחד ֶׁשּנֹוֵתן ֶאת ַהִּבְנָין. ִאם ֶזה ֹלא ִעְנָיִנים 
ֲאָנִׁשים  ֵיׁש  ַּכַּמִים.  זֹוֵרם  ַהֶּכֶסף  ְּבָעָיה,  ֵאין  ּוִמְצָוה,  ְקֻדָּׁשה  ֶׁשל 
ֶׁשּמּוָכִנים ִלְתרֹם ְלַמָּקִקים ְוֹלא ְלִנְזָקִקים, הּוא ַמְעִּדיף ִלְתרֹם ְלַגן 
ַהַחּיֹות, ֵיׁש ָׁשם 'עֹוַלם ַהְּדָמָמה' – ְּכמֹו ְמָעָרה ֲחׁשּוָכה ְמֵלָאה ְּבָכל 
ּוַמָּקִקים.  ִּתיָקִנים  ֲחָרִקים,  ִמיֵני  ָּכל  ֵיׁש  ֶׁשָּבֶהם  ַאְקַוְריּוִמים  ִמיֵני 
ְוָהָאָדם ּתֹוֵרם ְלָׁשם ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ַאָּבא ֶׁשּלֹו, ֶׁשַהַּמָּקִקים ְוַהּג'ּוִקים 
ַהּתֹוָלִעים  אּוַלי  ִנְׁשָמתֹו.  ְלִעּלּוי  ְמֻרָּסקֹות  ּוְנָמִלים  ָעִלים  ֹיאְכלּו 
ַּבֶּקֶבר ִיְתַחְּׁשבּו ַּבִּנְפָטר: 'ַאָּתה ָּתַרְמָּת ִלְבֵני ַהּדֹוִדים ֶׁשָּלנּו ַאְקַוְריּום 

ָיֶפה, ָאז ֲאַנְחנּו ִנְתַחֵּׁשב ְּבָך, ִנֵּתן לֹו ִּביִסים ְקַטִּנים יֹוֵתר...'.

ְרִאיֶתם ַּפַעם ָמה ַהָּנֵמר אֹוֵכל ַּבֲארּוָחה ַאַחת, ַּכָּמה ָּבָׂשר ְועֹופֹות? 
ָּבֲארּוחֹות  ָּכָכה  ְיַקְּבלּו  ַהּתֹוָרה  ּוְבֵני  ָהַאְבֵרִכים  ַהְּלַואי  ָאַמְרִּתי: 
ֶׁשָּלֶהם. ַהָּנֵמר ְמַקֵּבל ְנָתִחים ֶׁשל ָּבָׂשר ָטִרי, ֹלא ְמֻעָּבד ִעם ַהְזָרקֹות 
ֶׁשל ַמִים, ֹלא ָקפּוא, ֲחִתיכֹות ֶׁשל ָּבָׂשר ְמֻׁשָּבח, ָלָּמה? ֵאין ַלֶּבְנָאָדם 
ְּבָעָיה ִלְתרֹם ֵעֶדר ֶׁשל ְּכָבִׂשים ִלְכבֹוד ַהָּנֵמר. ֲאָבל ִאם ָּתֹבא ְלַהְתִרים 
אֹותֹו ְלֵאיֶזה ַאְבֵרְך ֶׁשָּצִריְך 20 ֶׁשֶקל ִלְקנֹות עֹוף ְלַׁשָּבת, ָמה הּוא 
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ַיִּגיד? "ֶׁשֵּיֵלְך ַלֲעבֹד". ָלָּמה ַלָּנֵמר ַאָּתה ֹלא אֹוֵמר ֵלְך ַלֲעֹבד? ַאָּתה 
ֲהֵרי ַחי ִּבְזכּות ָהַאְבֵרְך ַהֶּזה, ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִנּזֹון ִּבְׁשִביל ֲחִניָנא ְּבִני 
)ברכות דף יז ע"ב(, ָּכאן ַהֵּיֶצר ָהָרע ַמְפִעיל ֶאת ַּתֲאַות ַהָּממֹון ְוגֹוֵרם 

ָלָאָדם ְלִהְתַקְמֵצן. 



ֵפׁןשֶהְסֵּב שּלּּתֲפּוה
ַּדְרֵכי  ֶאת  ְלָהִבין  ְצִריִכים  ֶׁשָהיּו  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ֶׁשל  ַהִּנָּסיֹון  ָהָיה  ֶזה 

ַהֵּיֶצר ָהָרע ְּבִעְנְיֵני ַּתֲאַות ַהָּממֹון.

ּוְכֶׁשָרָאה ֶאת ֶזה ַאֲהֹרן הּוא ֵהִבין ֶׁשֵאין ַמה ַּלֲעׂשֹות,  ְוָלֵכן ֹלא ָּבא 
ְלַׁשְכֵנַע אֹוָתם: 'אּוַלי ְנַחֶּכה ְקָצת, ָלָמה ַאֶּתם ְמַמֲהִרים?', ַאֲהֹרן ָיַדע 
ֶׁשֵּיׁש ֹּפה ַּתֲאָוה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ְּגדֹוָלה ִמַּתֲאַות ַהָּממֹון, ַּתֲאַות ֲעבֹוָדה 
ָזָרה )שגם לעבודה זרה היתה תאווה כמובא בסנהדרין דף קב ע"ב(, ְוזֹו ַהַּתֲאָוה 
ֲהִכי ֹלא ֶהְגיֹוִנית, ֲאִפּלּו ִעם ֱאֹלִקים ֶאָחד ֹלא ִהְסַּתַּדְרֶּתם, ֵאיְך ַאֶּתם 
ַהּזֹו  ְוַהַּתֲאָוה  ֶהְסֵּבר!  ֵאין  ְלַתֲאָוה  ֶהְסֵּבר!  ֵאין  ְוַכָּמה?  ַּכָּמה  רֹוִצים 

ּגֹוֶבֶרת ַעל ַּתֲאַות ַהָּממֹון. 

ִמֶּזה ֵיׁש ָלנּו ִלְלֹמד ֶׁשָּכל ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶאת ַהִּנָּסיֹון ַהֶּזה ֶׁשל ַהָּממֹון, 
טֹוִבים  ִלְדָבִרים  ֶזה  ְּכָלל  ֶׁשְּבֶדֶרְך  ְלהֹוִציא,  לֹו  ֶׁשָּקֶׁשה  ִּבְדָבִרים 

ֶׁשַהֵּיֶצר ָהָרע ַמְפִריַע לֹו ָּבֶהם. 

ַקְמָצִנים ַלֹּכל, ָקֶׁשה ָלֶהם ְלהֹוִציא ֲאִפּלּו  ֲאָנִׁשים ֶׁשֵהם  ֶּבֱאֶמת ֵיׁש 
ִּבְׁשִביל ַעְצָמם, ֵאיְך ֶׁשהּוא מֹוִציא ְׁשָטר ֶׁשל ֵמָאה ּדֹוָלר ֵמָהַאְרָנק, 
ַהָּנִׂשיא ַּבְּתמּוָנה ֶׁשַּבְּׁשָטר ְמַכֶּסה ֶאת ָהֵעיַנִים, ֶעְׂשִרים ָׁשָנה הּוא ֹלא 
ָרָאה אֹור יֹום, ַעְכָׁשו הּוא ִמְסַּתְנֵור... ֲאָבל רֹב ָהעֹוָלם ְּבאֶֹפן ְּכָלִלי 
ֵהם ִּבְכַלל ַהִּסיָמן ַהֶּזה, ִאם ֵיׁש קִֹׁשי ִלְתרֹם ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֶּזה ְמקֹומֹות 

טֹוִבים ֶׁשל ְקֻדָּׁשה ּוִמְצֹות, ְוָלֵכן ַהֵּיֶצר ָהָרע ַמְפִריַע.
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ׁם ׁר בּו ְִ ְדֹׁוןש ִר ְׂשּחקש מר

ַחָּיִלים  ְׁשֵני  ֵאָליו  ֶׁשִהִּגיעּו  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּגדֹוֵלי  ֶאָחד  ַעל  ְמַסְּפִרים 
ָלֶהם  ֻמְצָמד  ְּכֶׁשרֹוֶבה  ֲחִסיִדים,  ְׁשֵני  ּתֹוְפִסים  ְּכֶׁשֵהם  רּוִסים 
ֲחִצי  ָלנּו  נֹוְתִנים  ֹלא  ַאֶּתם  ָׁשָעה  ּתֹוְך  "ִאם  לֹו:  ְוָאְמרּו  ָּבֹראׁש, 
ִהְזַּדְעַזע,  ָהַרב  אֹוָתם".  הֹוְרִגים  ֲאַנְחנּו  ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ּדֹוָלר  ִמְליֹון 
ֵיׁש ָּכאן ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ֶׁשל ִּפְדיֹון ְׁשבּוִיים, ּוְלֵחֶלק ֵמַהּפֹוְסִקים ֻמָּתר 
בתרא  בבבא  תוספות  )עיין  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֲאִפּלּו  ֶזה  ִּבְׁשִביל  ִלְמֹּכר  ַּגם 
דף ח ע"ב דיבור המתחיל פדיון, ובפרי האדמה הלכות תפילה ונשיאת כפים 

ַמְגִּבית,  ַלֲעׂשֹות  ְלַבִית  ִמַּבִית  ָלרּוץ  ִהְתִחיל  יד(. הּוא  פרק יא הלכה 

ֶאֶלף   10 "ִּתְתרֹם  ֵמַהּמֹוֵכר:  ּוִבֵּקׁש  ָהִראׁשֹוָנה  ֶלָחנּות  ִנְכַנס  הּוא 
"ָלָּמה  לֹו:  ְוָאַמר  ָהַרב  ֶאת  ָׁשַמע  ַהּמֹוֵכר  ְׁשבּוִיים",  ְלִפְדיֹון  ּדֹוָלר 
ָלַרב  ָרַׁשם  ֲהָוָי"ה".  ְּכִמְנַין ֵׁשם  ֶאֶלף   26 ֲאִני ּתֹוֵרם  ֶאֶלף?   10 ַרק 
ֵצ'ק, ְוָהַרב ָיָצא ָׂשֵמַח ְוִנְכַנס ֶלָחנּות ַהָּבָאה ֶׁשל ַהַּיְרָקן, ְוַגם ִמֶּמּנּו 
ָהַרב ְמַבֵּקׁש ְסכּום ָּגֹבַּה: "15 ֶאֶלף ּדֹוָלר ְלַהָּצַלת ְיהּוִדים ִמָּמֶות". 
ּדֹוָלר  ֶאֶלף   36 ֶאְתרֹם  ֲאִני   ,15 ַרק  "ָלָּמה  ָלַרב:  אֹוֵמר  ְוַהַּיְרָקן 

ְּכִמְנַין ל"ו ַצִּדיִקים". 

ָהַרב עֹוֵבר ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ּוְבָכל ָמקֹום ִנְפָּתִחים לֹו ַׁשֲעֵרי ְנִדיבּות, 
ַאֲחֵרי ַּכָּמה ָּבִּתים, הּוא ָאַמר ַלַּׁשָּמׁש ֶׁשּלֹו: "ֲאַנְחנּו עֹוְצִרים ַעְכָׁשו 
ְוָתֹבא  ַלּתֹוְרִמים,  אֹותֹו  ְוַתֲחִזיר  ַהֶּכֶסף  ָּכל  ֶאת  ַקח  ַהַּמְגִּבית,  ֶאת 
ַלַּבִית ֶׁשִּלי ִעם ַּכָּמה ֲחִסיִדים ְּבִריִאים טֹוִבים ָּכֵאֶּלה, ַאֲחֵרי ֶׁשָאְכלּו 
ַמּכֹות".  ָלֵתת  ְוֶׁשּיֹוְדִעים  צ'ּוְלְנט,  ֶׁשל  ְוִסיר  ָׁשֵלם  קּוֶגל  ֶאָחד  ָּכל 
ַהַּׁשָּמׁש ָעָׂשה ְּכִדְבֵרי ָהַרב, ְוֵהִביא ֶאת ַהֲחִסיִדים. ָהַרב ָיָצא ֲאֵליֶהם 
ְוָאַמר ָלֶהם: "ַּבַּבִית ֶׁשִּלי ֵיׁש ְׁשֵני ַחָּיִלים ִעם ֶנֶׁשק ּוְׁשֵני ֲחִסיִדים, 
ְלכּו ִּתְתַנְּפלּו ֲעֵליֶהם ְוִתְׁשְּברּו ָלֶהם ֶאת ָהֲעָצמֹות, ַּגם ַלַחָּיִלים ְוַגם 
ַלֲחִסיִדים". "ַּגם ַלֲחִסיִדים?" ִהְתַּפְּלאּו ֻּכָּלם, "ָלֶהם ִּתְּתנּו ַמּכֹות ֲהִכי 
ַהֹּקֶדׁש  ִלְמֶלאֶכת  ִנְּגׁשּו  ְוִנְׁשָמע,  ַנֲעֶׂשה  ָאְמרּו  ְוַהֲחִסיִדים  ֲחָזקֹות". 

ִּבְפֻקַּדת ָהַאְדמֹו"ר. 



פ ָּ ָר ׁש ָשתר ִּ  ּ ִּ
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ַהַחָּיִלים עֹוד ֹלא ִהְסִּפיקּו ִלְׁשֹלף ֶאת ַהֶּנֶׁשק ְוֵהם ָקְפצּו ֲעֵליֶהם, ָעׂשּו 
ַמְסִּפיק  ַהְרֵּבה,  ְלִהְתַאֵּמץ  ְצִריִכים  ָהיּו  ֵהם ֹלא  ְטַרְמּפֹוִליָנה,  ֵמֶהם 
ְסִקיָלה,  ַמְרִּגיׁש   ְּכָבר  ְוָהָאָדם  ֶאָחד,  ָּכל  ַעל  ֶׁשּיֹוֵׁשב  ֶאָחד  ָחִסיד 
ְונֹוְתִנים  ַמְרִּביִצים  ְוֵהם  חֹוֵרג.  ִמְטָען  ֶזה  ָוֵחֶנק,  ֶהֶרג  ְׂשֵרָפה, 
ַמּכֹות 'ְלֵׁשם ַמַּצת ִמְצָוה', ְוַעד ֶׁשָהַרב ֹלא אֹוֵמר ְלַהְפִסיק ֵהם ֹלא 
צֹוֲעִקים  ְוַהֲחִסיִדים  ַהַחָּיִלים  ֶאת  ׁשֹוְמִעים  ֶׁשֵהם  ַעד  ַמְפִסיִקים. 
ֶאת  ָלֶהם  ְולֹוְקִחים  עֹוְצִרים  ֵהם  ָּבֱאֶמת",  מֹוִדים  ֲאַנְחנּו  "ַּתַעְצרּו, 
ַהָּזָקן  ָעפּו,  ַהֵּפאֹות  ּגֹוִים,  ַאְרָּבָעה  ִּפְתאֹום  רֹוִאים  ְוֵהם  ַהְּנָׁשִקים 
ַׂשְחָקִנים  ּגֹוִים  ַאְרָּבָעה  ָהיּו  ֵאּלּו   ִמְתָּבֵרר?  ּוָמה  ַּגם,  ְוַהְּׁשְטַרייְמל 
ְוַׁשְּקָרִנים, ֶׁשָּׁשְמעּו ֶׁשַהְּיהּוִדים ְמַׁשְּלִמים ַהְרֵּבה ַעל ִּפְדיֹון ְׁשבּוִיים, 
ּתֹוְך  ּדֹוָלר  ִמְליֹון  ֲחִצי  ַקָּלה,  ַהְכָנָסה  ַנֲעֶׂשה  ְלַעְצָמם:  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
ָׁשָעה! ַהֲחִסיִדים ָעׂשּו ֲעֵליֶהם ַהָּקפֹות ְׁשִנּיֹות, ְועֹוד ַּכָּמה ְּבִעיטֹות 
ֵצָדה ַלֶּדֶרְך, ְוָאְמרּו ָלֶהם: "ִּתָּזֲהרּו, ָהַרב ֶׁשָּלנּו ֵיׁש לֹו רּוַח ַהֹּקֶדׁש, 
ִאם ִּתְתָקְרבּו ְלֹפה ַּפַעם נֹוֶסֶפת ֲאַנְחנּו ַנֲעֶׂשה ִמֶּכם ְנָקִבים ְנָקִבים 
ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים". ַהִּסּפּור ִהְתַּפְרֵסם ְּבָכל ָהֲעָיָרה, ְוָכל ַאְנֵׁשי ָהִעיר 
ֵאיֶזה  ְוַרֵּבנּו,  מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  "ְיִחי  ְוִרּקּוִדים:  ְּבִׁשיִרים  ָלַרב  ִהִּגיעּו 
ַצִּדיק, ֵאיֶזה רּוַח ַהֹּקֶדׁש, ֵאיְך ָהַרב ָיַדע? ַהַּתְחּפֹוׂשֹות ָהיּו ֻמְׁשָלמֹות, 

ֵאיְך ָהַרב ִהְצִליַח ְלַגּלֹות ֶאת ֶזה? ַּכִּנְרֶאה ַרק ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש". 

ָהַרב ִהְׁשִּתיק ֶאת ֻּכָּלם ְוָאַמר ָלֶהם: "ֲאִני ֲאַגֶּלה ָלֶכם ֶאת ַהּסֹוד, ֲאִני 
ְּכָבר ֶעְׂשִרים ָׁשָנה אֹוֵסף ֹּפה ְצָדָקה ַּבְּקִהָּלה, ֲאִני ַמִּכיר ָּכאן ֶאת ָּכל 
ְּכֶׁשּמֹוְכִרים ֶאת  ְּבָיִמים נֹוָרִאים  ִלְתרֹם,  ָלֶהם  ַּכָּמה ָקֶׁשה  ָהֲאָנִׁשים 
ַהִּמְצֹות, ִמיֶׁשהּו ִמְתַנֵּדב ּדֹוָלר ָוֵחִצי, ַוֲאִני אֹוֵמר ּדֹוָלר ָוֵחִצי ַּפַעם 
ִראׁשֹוָנה, ַּפַעם ְׁשִנָּיה, ִּפְתאֹום ֲאִני ׁשֹוֵמַע אֹותֹו אֹוֵמר: ֲחִצי ּדֹוָלר, 
ֲאִני  ִנְדֵרי'  'ָּכל  ִלְמֹּכר ֶאת  ִּבְׁשִביל  ִהְתָחֵרט...  ַהֶּבְנָאָדם  ָּקָרה?  ַמה 
ּבֹוְדִדים,  ּדֹוָלִרים  ַּכָּמה  ְלהֹוִציא  מּוָכן  ֶׁשִּמיֶׁשהּו  ַעד  ְלַהִּזיַע,  ָצִריְך 
ֲאָנִׁשים ֹּפה ֹלא ּתֹוְרִמים, ָקֶׁשה ָלֶהם. ְוִהֵּנה ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי ֶלֱאסֹף ִּבְׁשִביל 
ִּפְדיֹון ַהְּׁשבּוִיים ַהֶּזה, ֻּכָּלם ֶנֶהְפכּו ִלְהיֹות ַהַּנְּדָבִנים ְוַהַּפְּזָרִנים ֲהִכי 
ְּגדֹוִלים, ָאַמְרִּתי ְלַעְצִמי: ָּכֶזה ָּדָבר ֶזה ֹלא ִמְצָוה ֵמַהָּׂשָטן, ֶזה ַהָּׂשָטן 



ּׁה ֶָ ּלכֹו ְִ ּּתֲפּוָשּהּּממֹוןשְוּה
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ְּבַעְצמֹו ֹּפה! ֵאיְך ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות?, ֵהַבְנִּתי ֶׁשֵהם ֹלא ְיהּוִדים, ְוָלֵכן 
ָּפַתְרנּו ֶאת ַהִּסּפּור ְּבצּוָרה ַאֶחֶרת )עיין בברכת מאיר מדן שיחות מוסר 

מאמר כח(.



ּהֶּלּקחש
ֶזה ְּבִדּיּוק ַמה ֶּׁשָעָׂשה ַאֲהֹרן, ָּבא ְוָאַמר "ָּפְרקּו ִנְזֵמי ַהָּזָהב". ַאֶּתם 
ָלֶכם  ַנֲעֶׂשה  ִנְרֶאה,  ֹּבא  ָׁשַמִים?  ִיְרַאת  עֹוד  ֱאֹלִהים?  עֹוד  רֹוִצים 
ִנָּסיֹון ְּבָממֹון, ּוִפְתאֹום ֲאָנִׁשים ּתֹוְלִׁשים ֶאת ָהֹאֶזן, ַקח ַקח, ַאף ֶאָחד 
ֹלא ָׂשם ֵלב ַמה ּקֹוֶרה ֹּפה, ֹלא ָׂשִמים ֵלב ֵאיְך ֶׁשַהָּׂשָטן ְמַתֲעֵתַע ָּבֶהם, 

ִּפְתאֹום ֵאין ָלֶהם ַּתֲאָוה ְלָממֹון? 

ֵמַהָּׂשָטן.  ֶזה  ְלַׁשְחֵרר?  ָלַדַעת, ַקל ְלָך  ָצִריְך  ַהְיסֹוד ֶׁשָּכל ֶאָחד  ֶזה 
ָקֶׁשה ְלָך? ַּכִּנְרֶאה ֶזה ָּדָבר טֹוב!

ּתֹוָרה  ְלַהְגִּדיל  ַהּטֹוִבים,  ַּבְּמקֹומֹות  ְלַׁשְחֵרר  אֹוָתנּו  ְיַזֶּכה  ה' 
ּוְלַהְאִּדיָרּה ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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