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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  משפטים 

מאמר שונאי בצע  
שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

  

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  יוסף קדיש ברוין  שיחי'

 

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
לרגל שמחת הכנסת בנו לעול תורה ומצוות

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  אברהם יעקב ריינער   שיחי'

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  יחזקאל שרגא בריסק  שיחי'
קרית יואל

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון לע"נ הר''ר שלמה בן 

הר''ר משה שמואל ז''ל

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש
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מאמר שונאי בצע

"שונאי בצע" - העומק של תאות ממון והשלכותיו על תהלוכות היהודי

"ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלקים אנשי אמת שנאי בצע ושמת עליהם שרי אלפים 

שרי מאות וגו'" )שמות יח, כא(. רש"י ז"ל: "ששונאין את ממונם בדין וכו'".

פרט או שורש

הנה כשרואים שהתורה מונה את "שונאי בצע" בתוך רשימה של דברים הנצרכים למי שיתמנה 

היא שמדובר בפרט אחד מבין  או אלפים(, ההבנה הראשונית הפשוטה  )כשר עשרות מאות  על העם 

זה, יש כאן לכאורה מכלל של מידות טובות המתחייבים לשר  נגדיר את  אחרים. דאיך שלא 

ושופט בישראל, כשאחת מהם היא המידה הטובה של "שונאי בצע".

זה  דע"י  ממנה(,  ההפך  הוא  בצע  )ששונא  ממון  תאות  של  בסוגיא  קצת  ולהרחיב  לפתוח  ננסה  ברם 

יתגלו פנים חדשות במה  )ולא בפרט(, אלא  לא רק שנבין שמדובר כאן בענין שורשי עד למאד 

שהתנאי המוקדם למינוי שרי עשרות מאות ואלפים הוא דיקא "שונא בצע" )מלבד הביאור הפשוט 

שלא יטו אחרי השוחד וכדומה(.

הסיבות לחורבן

נפתח בדברי חז"ל בירושלמי )יומא ד:(: "ר' יוחנן בן תורתא אמר וכו' מצאנו שלא חרב הבית 

בראשונה אלא שהיו עובדי עכו"ם ומגלי עריות ושופכין דמים, אבל בשני מכירין אנו אותם 

שהיו יגיעין בתורה וזהירין במצוות ובמעשרות וכל ווסת טובה היתה בהן, אלא שהיו אוהבין 

את הממון ושונאין אלו לאלו שנאת חנם ]וקשה היא שנאת חנם שהיא שקולה כנגד ע"א וגילוי 

עריות ושפיכות דמים[".

והנה בשביל מה שנצטרך לו להלן נזכיר בענין זה את דברי המהר"ל והחפץ חיים זי"ע. דמצינו 

נובע דיקא מעבירות אלו,  )נצח ישראל( שהעמיק לבאר את היות חורבן בבתי המקדש  במהר"ל 

ג' עבירות שעומדים  ויעקב, ולכך נחרב בגלל  ופירש שבית ראשון היה בזכות אברהם יצחק 

כנגדם. מה שאין כן בית שני ששורש קיומו היה בזכות כנסת ישראל )כלליות קיבוץ הנשמות(, לכך 

כפי ענינו היתה שנאת חינם סיבת התמוטטות היסוד )ואכמ"ל(.
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ולגבי עצם הדבר שנחרב הבית השני בגלל שנאת חינם, האריך מרן החפץ חיים ללמד ששנאת 
זה בזה, דעומק הביטוי של שנאת חינם הוא חטא הלשון שמפריד  ולשון הרע כרוכים  חינם 

ומעורר שנאה )ואכמ"ל(.

אהבת ממון אצל אנשי צורה

בדברי  שמונח  העצום  בחידוש  נתבונן  למכוון,  האלו  ההקדמות  את  שנקשר  לפני  ועוד 
הירושלמי הנ"ל, חידוש על גבי חידוש. דהנה הטעם השגור בפי כל הוא שנאת חינם, דמי לא 

קלקול  )ע"י  לגלותנו  וגרמו  ביתנו  את  שהחריבו  הם  הרע(  )ולשון  והמחלוקת  שהשנאה  לומר  יודע 

האחדות של כנסת ישראל שעמדה ביסוד הבית וכנ"ל(. ואמנם כאן מוזכר דבר נוסף: "שהיו אוהבין את הממון 

ושונאין אלו לאלו שנאת חנם", דאהבת הממון נסמכה לטעם השורשי הידוע של שנאת חינם 

)לשון הרע(.

יודעים  שאנו  שכעת  שנאמר  באופן  ידענו,  שלא  טעם  לחידוש  מעבר  הרבה  כאן  שיש  והבן 
אפשר להוסיף את הטעם הזה לסיבות החורבן ולהמשיך הלאה ללא שום שינוי מהותי בתפיסה, 

בהבנה של מה שכתוב כאן. 

דהנה ע"פ רוב כשמדברים על תאות ממון, מציירים אנשים מגושמים שכל מגמתם היא לצבור 
הון, להפוך את המנה למאתיים, ולעשות הכל להרבות כח קניה שיאפשר להם לחיות במותרות 

]וכמובן יש בזה שינויים, דיש אחרים שמחמת דוחק הפרנסה ישימו כל ענינם בבקשת הכסף עד 

כי לא יעסקו כדבעי בתורה ומצוות, וכן על זה הרך דרגות על גבי דרגות, כשהמכנה המשותף 

הוא היות הכסף מסיט את האדם מחיי תורה נכונים ותוקע אותו בחשקת ממון מגושמת[.

)"מכירין אנו אותם"( ]דאי אפשר  כאן מוצאים אנו עדות של בני דורם של אנשי בית שני  ואמנם 
לומר אם כן שמדובר בבחינות או גוזמאות[, ומגלים הם שאותם אנשים שהיו לקויים באהבת 

ש"כל  אלא  זה  רק  ולא  ובמעשרות",  במצות  וזהירין  בתורה  יגעין  "היו  חנם,  ושנאת  הממון 

ווסת טובה היתה בהן".

כאן אם כן פלא שמצריך להעמיק בשורשים העדינים של תאות ממון. דרואים שאפשר  ויש 
בתאוה  שקוע  להיות  ואעפ"כ  בהן"(,  היתה  טובה  ווסת  )"כל  ומצוות  תורה  של  שלימות  בכזו  לאחוז 

זו, באופן כל כך חמור עד כי מצטרף הוא עם שנאת חינם להיות סיבה לחורבן הבית )וכן צריך 

בין החטאים  רק מחומרת המעשים, אלא שהיה קשר מהותי  נבע  לא  הנ"ל שנקט שהחורבן  דברי המהר"ל  ע"פ  דבר  להבין פשר 

המסוימים ההם לחורבן ולגלות. דבשלמא לגבי שנאת חינם ולשון הרע מבינים בפשטות שהינם פגם שמצד מהותו סותר את יסוד 
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הבית ששורשו )כנ"ל( קיבוץ הנפשות - כנסת ישראל. אך כיצד יתקשר לכך הפגם של תאות ממון, 

מדוע יחשב כדבר המכחיש את כנסת ישראל(.

לחפש את השורש

בסיבת  ממון  ותאות  חנם(  )שנאת  הרע  לשון  יחדיו  נתקבצו  בכדי  לא  להלן  שיתבאר  כפי  והנה 
חורבן הבית, אלא ענין פנימי מהותי יש שמקשר ביניהם. ואם כן בגשתנו לחקור אחר השורשים 

דממילא  הרע,  לשון  )בנפש( של  השורש  על  לנו  שידוע  במה  להתמיד  אפשר  ממון,  תאות  של 

יתחוור עומק בכל הנ"ל, מדוע הדבר כה חמור מחד גיסא ומאידך כה עדין ודק )עד כי אפשר שיהיו 

מלאים בתורה ומצוות ו"כל ווסת טובה" ויחד עם זאת אוהבים את הממון(, ומדוע מהוה פגם זה סתירה לשלימות 

כנסת ישראל )דכך הרי מוכח וכנ"ל(.

בשבילי נברא העולם

ימשך  מדוע  הרע,  לשון  של  העמוק  השורש  על  כראוי  ולעמוד  צמאונו  לרוות  הרוצה  והנה 
יהודי קדוש לדבר רע על רעהו, ייטיב לעשות אם ילמד את המאמרים היסודיים בספר מרפא 

לשון המדברים מזה. ומכל מקום בהקדמות הנכונות נבאר קצת את תורף הדבר הנצרך לעניננו. 

וכו'  מישראל  נפש  המאבד  שכל  ללמדך  יחידי  אדם  נברא  "לפיכך  לז.(:  )סנהדרין  בגמרא  איתא 

וכל המקיים נפש מישראל וכו' כאילו קיים עולם מלא וכו' ולהגיד גדולתו של הקב"ה שאדם 

כל  ומלך מלכי המלכים הקב"ה טבע  לזה,  זה  דומים  כולן  טובע כמה מטבעות בחותם אחד 

אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אדם מהן דומה לחבירו, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר 

בשבילי נברא העולם".

יחידי בעולם - יחידה שבנפש

מבואר בחסידות שענין זה של "לפיכך נברא האדם יחידי", ו"בשבילי נברא העולם",  והנה 
יהודי לשורשו הכלול  נקודה שבה מתקשר  )בחינת שורש משיח(, אותה  יחידה שבנפש  נוגע לסוד 

זה  וענין  כל הנפשות(.  בו  )ונתקבצו  יחידי  ונברא  ית'  ה'  כפיו של  יציר  בנשמת אדם הראשון שהיה 

שהינו עמוק )ולא ניתן להתייחס אליו כראוי במלים ספורות( מלמד על תנועה בנפש שלא רק שהינה מותרת, 

אלא שמחויבת היא אצל כל יהודי, דחייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם, הוי אומר לחתור 

בכל הליכותיו אחר אותה עמידה יחידית בפני קונו, אותו מקום שכביכול לא ידובר בו אלא על 

הבורא ית' ועליו, דומיא דאדם הראשון שעמד כן בבהירות הידיעה שאין זולתו מישהו ב"חדר 

היחוד".
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להפריך את השני בדיבור

אנשים  אפילו  מדוע  הזולת,  על  הרע  לשון  לדבר  חזקה  כה  משיכה  יש  מדוע  מתיישב  ובזה 
"שיגעים בתורה וזהירין במצוות ויש בהם כל ווסת טובה" יכולים ליפול בשנאת חנם ולשון 

הרע, באופן שלכאורה אינו תואם את רצונם הטוב להתקרב אליו ית' ]והצלחתם בשאר גדרי 

התורה והעבודה[. דבהנ"ל נמצא שבעומק דיקא משום שמרגישים שרוצים להתקרב אליו ית' 

"עד הסוף", מה שמצריך כנ"ל תנועה של "בשבילי נברא העולם", לכך טועים הם להשתמש 

לשם כך בלשון הרע שתפריך את האחרים. 

והיינו דבבחינה מסוימת כל יהודי חותר לאותה נקודה שורשית של "בשבילי נברא העולם", 
דמדובר הרי בנטיית הנפש שלא רק שיש בה מן האמת אלא שהינה מוכרחת. אלא שכשאין 

איך  יודעים  ובפרט כשאין  ורע,  טוב  עץ הדעת  וכשיש תערובת של  מבחינים בשורש הדבר, 

לנתב את ההרגש הפנימי הזה לאפיקים הנכונים, נעשה שיבוש שגורם לקלקול גדול - להוליד 

שנאה ולשון הרע. 

דכיון שרוצה האדם להרגיש יחידי בעולם, כיון שמצד שורש מהותו חותר הוא להיות בדוגמת 
הזו  היחידיות  את  מכחישים  שקיימים  האחרים  שכל  להרגיש  הוא  טועה  לכך  הראשון,  אדם 

שלו, וממילא מפריכים את כל מציאותו. ולכך יש ובמקום להשתמש בגרעין האמת הזה כראוי 

יודע  ואינו  ויבטל בחיצי לשונו את רעהו. דהגם שיתכן  )באופן שיבואר להלן(, יפתח האם את פיו 

להסביר את היותו עושה כן, בעומק מנסה הוא בכך להפריך את מי שנתפס בעיניו כמאיים על 

היותו 'יחידי בעולם', ולהחזיר לעצמו את העמידה הבהירה של "בשבילי נברא העולם".

גדולת מלך מלכי המלכים שאין "מטבעותיו" שוות

שבה  האמיתית  הצורה  את  לדבר,  המיתוק  את  לשונם  במתק  צפנו  הקדושים  חז"ל  ובאמת 
אפשר לאחוז בהרגשה הנכונה הנ"ל, ויחד עם זאת לשמור שלא יתהווה מכך פירוד ודיבור רע, 

אדרבא, ישמש הדבר כמקור לטוב וחיבור והתכללות באהבה.

כנ"ל כשדיברה הגמרא מענין זה אמרה כך: "ולהגיד גדולתו של הקב"ה שאדם טובע  דהרי 
כמה מטבעות בחותם אחד כולן דומין זה לזה, ומלך מלכי המלכים הקב"ה טבע את כל האדם 

]לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר  ואין אחד מהם דומה לחבירו  בחותמו של האדם הראשון 

בשבילי נברא העולם[".

נברא  "בשבילי  של  הפנימית  האמת  את  לעוות  ]שגורם  הנ"ל  השיבוש  שכל  וראה  דדוק 
העולם"[ נגרם מהגשמה מסוימת, מתפיסה שבה בעיני בשר ודם מבינים שכמו שאדם הראשון 
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אלא  בידו  )הראשון(  ה'אדם'  חותם  את  יהודי  שיאחז  אפשר  אי  כך  כפשוטו,  בעולם  יחידי  היה 

כשאין שם אחר שיכחיש אותו )שהרי, כך לפי הטעות, אם יש כאן אדם נוסף שמעלה לפניו ית' חן כמוני נמצא שאינני 

יחידי(. 

וממילא לזה גופא התייחסו חז"ל כשדיברו מגדולתו של הקב"ה שאיננה מתגלה בגדרי אנוש 
נשמות  אצל  שוות,  כולם  שיהיו  מחייב  אחד  חותם  מגושמות  שבמטבעות  דבעוד  מוגבלים. 

ישראל אין הדבר כך. דאמנם "הקב"ה טבע את כל אדם בחותמו של אדם הראשון" )מה שמוליד 

כנ"ל תנועה של "בשבילי נברא העולם"(, אך עם כל זאת, גדולת ה' היא ש"אין אחד מהם דומה לחברו".

והיינו דאומרים ליהודי כך: אתה יחידי בעולם, יש בך את חלק היחידה שבו אין איש עמך, 
ואם  עולם מלא כפשוטו.   - 'אדם'  נצב במקום המסויים שלך שחתום בחותמו של  דרק אתה 

תשאל והרי יש כאן יהודי נוסף שלכאורה חתום אף הוא בחותם ה'אדם', דאף הוא טוען לכתר 

של 'בשבילי נברא העולם', אין הדבר נכנס בגבולך כלל. דמגדולת מלך מלכי המלכים הקב"ה 

הוא ש"אין אחד מהם דומה לחבירו", עד כדי כך שדיקא ע"י התכללות והתקשרות באהבה 

ואחדות, יכול אתה ל"נוח" על מקומך האמיתי בהשקט ובטחה, לאחוז בבהירות באותה נקודה 

שלעולם תשאר בה יחידי, כפשוטו.

לפיכך חייב אדם לומר

ויש להפליא דקדוק הגמרא, דאחרי שהבהירה את הנקודה הנ"ל )שאפשר להשתייך לסוד 'האדם היחידי' 
מבלי שיכנס הדבר בגבול( הסמיכה לכך את האמירה של "לפיכך חייב לומר בשבילי נברא העולם". 

דבהנ"ל יובן שאם באמת היה החיפוש של "בשבילי נברא העולם" דבר הגורם לכך שבהכרח 

יכנסו הנשמות זו בגבולה של זו, אסור היה להתעסק בכך, כל שכן שלא היה ראוי להציב זאת 

כן, דאפשר באמת לחיות ב'חותם אדם' ולשמור על הצביון של  ואין הדבר  כחיוב. אך היות 

'אין אחד מהם דומה לחברו', לכך )"לפיכך"( אי אפשר להפטר מזה, וחייב כל אחד ואחד לומר 

בשבילי נברא העולם )"לפיכך" דיקא(.

פעמים שהשיבוש הוא דיקא אצל מבקשי השלימות

יתכן  יובן שלא רק שלא קשה איך  נשוב להתבונן כעת בדברי הירושלמי הנ"ל  כאשר  והנה 
חנם  בשנאת  מקולקלים  היו  שני  בית  בזמן  טובה"(  ווסת  "כל  בהם  )שהיתה  שלימות  מבקשי  שאותם 

ולשון הרע, אלא שבמידת מה היא הנותנת. והיינו דיש ואצל מבקשי השלימות יתעוות הרצון 

)לעמוד  העולם"  נברא  "בשבילי  התנועה של  התנוצצות  כנ"ל שדיקא  דפעמים  רע ממש.  לכדי 

יכול  דק  שבשיבוש  מה  יחידי,  להיות  התמידי  הביקוש  את  שתוליד  היא  וביחידות(,  בחן  ית'  לפניו 

להסתיים בלשון הרע ופירוד, בנסיון להתקיים בבטחה ע"י הכחשת השני.
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איך להסתכל על הממון

ומעתה נבא לבאר את ענין תאות הממון שהיו נתונים בה )כנ"ל( בעת החורבן, כאשר העובדה 
הלשון  בשורשי  הנ"ל  הביאור  וכל  הרע(,  )לשון  חנם  לשנאת  הממון  אהבת  את  חז"ל  שצירפו 

הרע, יאפשרו לבאר כראוי את המכוון. ונקדים ונאמר. הנה התפיסה השטחית היא שאיך שלא 

תסתכל על זה, ממון הוא דבר רע. דנהי שנצרך הוא לקיום ההכרחי, ושאפשר לקיים בו מצות 

צדקה וכדומה, אך סוף סוף מצד פשטות ענינו, ובפרט כאשר נדבר על הריבוי שלו, מתקשר 

הוא עם גשמיות ומותרות ודבר הגורם לרבבות לאבד את חייהם לריק. 

ולהשמר  לנטות מעליו  צריך אכן  כפי הפשטות  דודאי  זה מן האמת,  יש בכל  כי  אם  ואמנם 
רק  יש להבחין בשורש העליון שלו, דבר שיאפשר לא  בו,  משליטתו ההרסנית על המתעסק 

להבין יותר את עומק התאוה לממון, אלא אף להכיר את צביונו הקדוש, את המקומות שמצינו 

שמפליגים בהם בחשיבותו ומייחסים אותו לטוב אמיתי.

הממון משתלשל משורש הנפשות

והנה זכינו לפתחים נכבדים בסוגיא זו בכמה תורות שדיבר בהם רבינו ז"ל מממון )ואי אפשר בשום 
אופן להתחיל אפילו להקיף אותם(. ובמה שנוגע ביותר לעניננו נזכיר בקיצור את שביאר בענין שורש 

הממון )תורה סח קמא(, דהאריך בכך שהנפש באה ממקום עליון "שהממון בא ונשתלשל ומתהוה 

משם". דהגם שצריך "לבלי להתאוות להממון ]כמבואר כמה פעמים גודל גנות תאות ממון[" 

)לשונו שם(, מכל מקום אפשר )וצריך( להתאוות ולאהוב את המקום שהממון בא ומשתלשל משם, 

דאין זה כנ"ל אלא שורש הנפשות בעצמו. והדבר כה שורשי ונכון )ולא רק בחינה ערטילאית(, עד כי 

מצינו ש"רבי מכבד עשירים" )מחמת שורש הממון שהוא שורש הנפשות(. ]ועיין שם עוד )בתורה סט( שכל 

כסכום  העולם  בזה  שמתגלה  "ענף"  שהוא  אמו  של  נפשה  באור  מושרש  גדילתו  בעת  יהודי 

ובאופן אחר,  ופלוני בסכום אחר  זהובים  וכך  דנמצא שפלוני מושרש בכך  מסוים של ממון, 

חילוקים רבים בזה )עיין שם([.

השורש הדק לתאות ממון

נברא  "בשבילי  של  )נכון(  שורש  שמצד  כנ"ל  דאמרנו  לעיל.  לאמור  זה  כל  את  כעת  ונצרף 
העולם" שואף בעומק כל יהודי להגיע לאותה בחינה של אדם הראשון שעמד לפניו ית' יחידי 

)ומחמת כן טועה כנ"ל להרגיש שהשני מכחיש  כפשוטו, שכלל את כל הנפשות מבלי שיהיה זר חוצה לו 

אותו ולכך מדבר עליו(. והוספנו בסמוך את סוד שורש הממון, לדעת שבכל הממון יש חלקי נפש, 

מציאות שנגזרת מהיות שורש הנפשות והממון אחד.
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והבן אם כן עומק חדש בתאוה לממון. דמלבד המשיכה למותרות וגשמיות, ענינים שלא יאותו 
אלא לאותם שלבם פנוי מהחכמה, ישנה כמיהה דקה לממון שיכולה להמצא אף אצל אותם 

נפש  תנועת  דכיון שיש  והיינו  ביותר.  ואדרבא, פעמים שאצלם  ווסת טובה",  "כל  שיש להם 

פנימית שמפעפעת ומושכת להיות יחידי בעולם )כאדם הראשון(, לכך יש וגורם הדבר לאסוף עוד 

והממון משתלשל משורשי הנפשות,  נוסף. דהיות  ועוד ממון, או לפחות לרצות לקבל ממון 

לכך גם אם אינו מבחין בכך באתגליא, מדמה האדם בנפשו שכדי שיתקיים בו "בשבילי נברא 

העולם", כדי שיהיה יחידי בדוגמא דאדם הראשון שנתקבצו בו כל הנפשות )בכנסיה אחת(, צריך 

הוא לשים תחת ידו עוד ועוד ממון, עוד ועוד חלקי נפש. 

את  יפקיע  שלא  זמן  דכל  מאתיים',  רוצה  מנה  לו  'יש  לכך  הדבר,  שורש  שזהו  כיון  ובאמת 
שבעולם,  הכסף  כל  בידו  יהיה  כי  עד  ישקוט  ולא  ינוח  לא  אמיתי(,  משורש  )שנובע  הזה  השיבוש 

את  להכחיש  שתאיים  )ממון(  נפש  אף  לשליטתו  מחוץ  ִתַוֵתר  ]ולא  יחידי  כביכול  שיעמוד  עד 

יחידותו[.

הטעות והמיתוק שלה

)המקביל( של לשון הרע, אף כאן נעמוד על המיתוק של הדבר, להבין  שביארנו בשורש  וכפי 
כיצד אפשר להתחבר כראוי לשורש של "בשבילי נברא העולם", ולהשתמש נכון בממון, מבלי 

שההבחנה שיש בממון נפשות תגרום לתאות ממון פסולה )אלא להפך(.

)סח הנ"ל( ש"צריך לבלי להתאוות להממון וכו' רק להתאוות ולאהוב  איתא שם בתורה  דהנה 
והוראה  נסתרים  דברים  זה  בענין  יש  שבודאי  והגם  משם".  ומשתלשל  בא  שהממון  המקום 

לבעלי השגה אמתיים ]שיודעים להפריד בין הדבקים ולהתקשר ולאהוב את "המקום שהממון 

בא ומשתלשל משם"[, מכל מקום כרצונו של רבנו ז"ל להוציא מהתורות למודים כפי ערכנו, 

ננסה בהנ"ל לבאר קצת מה שניתן לחיות אתו. והנה הרובד הפשוט ביותר הוא כפשוטו, דצריך 

לשנוא את הגשמיות של הממון - את הרדיפה אחר הכסף שמאבדת את הזמן היקר ואת הנפש 

וכל חיי הרוח.

ואמנם כנ"ל נוכחנו לדעת )מדברי הירושלמי( שיש גילוי של תאות ממון שמגיע משורשים דקים 
עד למאד, עד כדי כך שיש ולא ימלטו ממנו אף בעלי תורה ועבודה מופלגים ש"מכירים אנו 

)מנין תולד אהבת הממון  בהם" שיש להם "כל ווסת טובה". ואחרי שביררנו כנ"ל את שורש הדבר 

הזו(, נבין היכן היא הטעות, וממילא מהי ההמתקה - האופן הראוי שעליו אמר רבינו ז"ל שצריך 

לאהוב את המקום שמשתלשל ממנו הממון.
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וכבר אמרנו לעיל את יסוד הדברים לגבי לשון הרע, וכעת נבין כעין זה בענין הממון. דהרי 
התנועה בנפש להגיע למצב של 'יחידי בעולם' תלויה ועומדת כנ"ל. דאם טועה האדם להבין 

ש"ציור" של קומת אדם יחידי מחייבת שלא יהיו אחרים ]דאי הכי שוב יש דומים לו[, יגרום 

לרצות  או  הרע(,  )לשון  השני  את  להכחיש  כדי  רע  לדבר  העולם"  נברא  "בשבילי  אחר  הביקוש 

לצבור עוד ועוד ממון - לכנוס תחת ידו את כל הנפשות.

המלכים  מלכי  מלך  גדלות  של  הנ"ל  הענין  את  עיניו  לנגד  לשים  יהודי  זוכה  אם  וממילא 
הקב"ה שטובע כל יהודי ויהודי בחותם אדם שהוא יחידי בעולם, דבאמת כנ"ל "אין אחד מהם 

דומה לחבירו", יכול הוא ממילא להכיר שכל ממון שאינו משורשו, הגם שיש בו חלקי נפש, 

אינו מכחיש כלל את יחידותו בעולם, את היותו עולם מלא שמתגלה בחלק הממון המסויים 

השייך לו.

שיש  אלא  הנפש(,  חלקי  לפי  נצרך  )שאינו  נוסף  ממון  מעל  לנטות  שגורמת  רק  לא  זו  שהכרה  והבן 
ממונם  עליהם  חביב  "צדיקים  דבסוד  הממון.  של  העליון  לשורש  האהבה  את  לפתוח  בכחה 

)חולין צא: וכדלהלן(, כאשר יהודי מבין שעולם מלא שבו הוא "יחידי בעולם" גנוז  יותר מגופם" 

בקצת ממון שיש לו )לא פחות ולא יותר(, ממילא אוהב הוא אותו, דשמח הוא בחלקו שיש בו הכל, 

קומה שלימה שיכול הוא להרגיש ולחיות בה בבהירות של "בשבילי נברא העולם".

צדיקים חביב עליהם ממונם

ובענין זה נתבונן בדברי הגמרא )חולין צא(: "ויותר יעקב לבדו" אמר רבי אלעזר שנשתייר על 
פכין קטנים, מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם, וכל כך למה לפי שאין פושטין 

אצל  הממון  חביבות  פירוש  מה  זו,  לסוגיא  נדרשו  כבר  הספה"ק  והנה  ע"כ.  בגזל",  ידיהן 

דמובן  היטב.  הדבר  הנ"ל מתבאר  וע"פ  כך(.  כדי  עד  הממון,  את  לחבב  אבל  גוזלים,  )דנהי שאינם  הצדיקים 

נפשם  חלקי  ישכנו  שבו  החלק  שזהו  מכירים  מהיותם  נובעת  הצדיקים  אצל  הממון  דאהבת 

המשתלשלים משורשם המדויק בעליונים, דאין כאן בחינה של הסתפקות במועט, אלא הכרה 

שלא רק שיש כאן שלימות מסוימת, אלא שנוגע הדבר לסוד היחידה, דבזה הממון ש"אוהבים" 

גנוז הכל, כל מציאותם כיחידים בעולם.

הזהירות מגזל

שבה  ממון  מתאות  שלאפוקי  מבטאת  מהגזל  הזהירות  הפשוט,  שמלבד  מבינים  וממילא 
ְטעֹותֹו לחשוב שמאיים הוא על  היהודי חומד נפשות ורוצה "לעבור את הגבול" ולקחת מחלק חבירו )ּבִ

יחידותו שמצריכה )כפי טעותו( שליטה בלעדית על כל הממון - על כל חלקי הנפש(, הצדיקים שמבינים 

מהו יהודי, ואת סוד היותו 'יחידי בעולם' דיקא בחלקו, נזהרים עד למאד מלנטות כהוא זה אל 
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ממון שאינו שלהם, אל חלקי נפש ששייכים ליהודי אחר )שהרי כנ"ל ב"חותם המטבעות" של הקב"ה אין 

אחד דומה לחבירו(.

"ויותר יעקב לבדו" - יחידי בעולם

יעקב  כל הענין של חזרת  כנ"ל שאת  דחזינן  נפלא,  עומק  דחולין  הנ"ל  יש בגמרא  זה  ובכל 
מובן  לבדו". דבהנ"ל  יעקב  "ויותר  על הכתוב  וכו' הסמיכו  וחביבות הממון  פכין קטנים  על 

שהחביבות לפכין קטנים דיקא, מה שמלמד כנ"ל על "חיבוב הממון" שנובע מתוך הכרה שיש 

כאן דבר שלם )שמתקיים בו 'בשבילי נברא העולם'(, מבוססת כולה על "ויותר יעקב לבדו" דיקא, והיינו 

בהנ"ל ההשגה של 'יחידי בעולם' שכאן דיקא מקומה, ודו"ק.

במה  עיין שם  א(,  פסקה  עז  פרשה  )ב"ר  חז"ל  במדרש  הדבר  רמוז  להפליא,  זה  ע"פ  הגמרא שמתפרשת  שמלבד  )ובאמת 

שכתבו על פסוק זה "מה הקב"ה כתוב בו 'ונשגב ה' לבדו', אף יעקב 'ויותר יעקב לבדו', והיינו 

בהנ"ל דומיא דאדם הראשון שאמר לו השי"ת אני יחידי בעליונים ואתה יחידי בתחתונים וכו', 

ואכמ"ל(.

"ולוקח נפשות חכם"

ויובן בהנ"ל דיש  ומפרנס העני".  זה הזן   - נפשות חכם'  "'ולוקח  )נח פרק ב(:  בתנחומא  איתא 
כנ"ל מי שירצה להוסיף כל הזמן ממון שאינו נצרך לו )כפי חלקו האמיתי(, כל שכן שלא יותר משלו 

לאחרים, והכל מתוך שחפץ לקחת נפשות, דטועה לחשוב )בפנימיותו( שבכך יתקרב לבחינה של 

'יחידי בעולם'. ברם האמת כנ"ל היא שדיקא מי ש"יזהר מגזל" מתוך הכרה שיש לו את כל 

חלקי נפשו בשלימות )התואמת את יחידותו(, רק מי שיהיה בהיר בכך עד כדי כך שיהיה מוכן לתת 

משלו לעני )בסוד "הון יוסיף רעים רבים", עיין תורה יז קמא(, הוא זה שיזכה לקחת נפשות באמת )להיות נתון 

בנקודה שלו מחד גיסא, ויחד עם זאת להיות לוקח מכולם בסוד התכללות והתקשרות(, והיינו "ולוקח נפשות חכם".

הלהוטים אחר הממון לא יצאו

)ש"ר פרשה יד פסקה ג( שקודם לכן היה  הירושלמי הנ"ל וכל מה שנתבאר, נתבונן במדרש  אחרי 
יכול להשמע כחידוש מתמיה, אך כעת יובן היטב, וזה לשונו: "חשך למה הביא עליהן, יתברך 

פושעים  שהיו  לפי  כליות.  ובוחן  לב  חוקר  והוא  פנים  משוא  לפניו  שאין  הקב"ה  של  שמו 

לצאת.  רוצים  היו  ולא  וכבוד  עושר  להן שם  והיה  המצריים  מן  פטרונין  להן  בישראל שהיה 

אמר הקב"ה אם אביא עליהן מכה בפרהסיא וימותו יאמרו המצריים כשם שעבר עלינו כך עבר 

עליהן, לפיכך הביא על המצריים את החשך ג' ימים כדי שיהיו קוברין מתיהם ולא יהיו רואין 

שונאיהן ויהיו משבחין להקב"ה על כך", ע"כ.
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ונקבר במכת חשך  כולם משתוממים על מה שאמרו חז"ל שרובו של אותו הדור מת  דהנה 
והניחו הכל ברצון פשוט  יצאו אלא חמישית(, דקשה להבין איך לא התפעלו  ביותר לא  )דלדעה המקילה 

לצאת, מה עצר בעדם )ומפרשים זה בכה וזה בכה(. אלא שכאן כפי שראינו כעת התייחסו חז"ל לעצם 

הדבר ואמרו באופן ברור, דלא נמנעה הגאולה מאותם שמתו אלא מחמת תאות ממון.

הקושי לצאת

דק  בהנ"ל שהענין  כיצד עצרה בעצם תאות ממון מגושמת, מתיישב  סוף  סוף  הפליאה  ועל 
ועמוק. דבדומה ללשון הרע שנאחז בשורש שיש בו מן האמת ומשום כך דיקא מכשיל ומפיל 

לממון  בחינה שהתאוה  שיש  ז"ל  רבינו  דאמר  הא  זה  ע"פ  )והבן  וכנ"ל  בממון  אף  הוא  כן  גדולים,  אנשים  אף 

עבירות,  מג'  הרע חמור  בחז"ל שלשון  דכיון שמפורש  לצאת ממנה(,  )דקשה  הידועה  יותר מהתאוה  קשה 

ותאות הממון הוקשה כנ"ל ללשון הרע )בגמרא ובסברא(, נמצא שמלבד חומרת הדבר, עצם הדבר 

במהותו גורם לקושי לצאת מכך, הכל כנ"ל(.

לשון הרע תאוות ממון בגלות מצרים

וכראיה לכל זה דו"ק וראה שמלבד התאוה לממון שמבואר כאן כנ"ל שיש בה כדי למנוע את 
הגאולה, מצינו בגלות מצרים ענין מהותי של לשון הרע. דעל הכתוב "וירא משה" פירש רש"י 

)לשון הרע(, אמר מעתה שמא אינם  ז"ל: "ומדרשו דאג לו על שראה בישראל רשעים דלטורין 

ראויים להגאל". והיינו כנ"ל. דכשם שמצינו שבבית שני לשון הרע )שנאת חנם( ותאות ממון הם 

שהביאו את הגלות, כך היה אף בגלות מצרים, דשני דברים אלו הם שמנעו את היציאה ממי 

שהיה לקוי בהם, ואכמ"ל.

שורש גדול

אחר הדברים האלה נשוב למה שפתחנו בו ונבין ש"שנא בצע" אינו פרט בין הפרטים, מידה 
טובה בעלמא, אלא שורש גדול. דכנ"ל מבטא ענין זה את החיבור של היהודי למקום האמיתי 

שלו, דלהכי אינו מתקשר אלא לשורש הממון העליון בלבד )ואת המגושם שונא(, אל אותה בחינה 

זכה של "חביב עליהם ממונם", באופן שבבחינת השייכות הנכונה לסוד 'יחידי בעולם' נשמר 

הוא לגמרי מנטיה כלשהי מחוץ לגבולו, שהרי יש לו את הכל - במקום המסוים שלו.

שרי אלפים מאות ועשרות - שייכות אל הנפשות

ונפתח בכל זה לא רק ביאור בפרשה, להבין מדוע "שנא בצע" הינו תנאי למי שממנים אותו 
ויהודי. דהנה בתורה עב  יסוד בעבודה הנוגע לכל יהודי  כשר עשרות מאות או אלפים, אלא 
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)תנינא( התייחס רבינו ז"ל למינוי זה של השרים וכתב כך: "ואתה תחזה מכל העם וכו' כי ע"י 

הראיה לבד של משה רבינו שהיה רואה ומסתכל בכל אחד ואחד היה מתנוצץ מוחו של כל 

אחד ואחד, וע"י זה קבל כל אחד ואחד גדולה ושררה כפי ערכו, כפי הראוי לו לפי מדרגת מחו 

וכו' ושמת עליהם שרי אלפים  ואתה תחזה  וזהו  וכו'.  ושרי מאות  דהיינו בחינת שרי אלפים 

וכו', כי ע"י שיחזה משה ויסתכל בעם, ע"י זה בעצמו הוא משים אותם שרי אלפים וכו'. וגם 

משה היה יכול לצוות שזה יהיה שר אלף וזה שר מאה וכו', כי ע"י הסתכלותו בהם היה יודע 

הגדולה המגיע לכל אחד ואחד וכו'", ע"כ.

דעוד לפני שנתייחס לכך ששייך הדבר למשה רבינו, רואים שהענין של שרי אלפים או מאות 
יכול  לראות  עינים  לו  שיש  באופן שמי  האדם,  המדויקת של  המדרגה  את  מבטא  עשרות  או 

להבחין שזוהי הגדולה המתאימה לזה האדם, דכדאיתא שם מי שהוא שר אלפים ראוי לומר 

תורה בפני אלף ומי שהוא מאות בפני מאה וכו'. והגם שהענין עמוק, נבין בהנ"ל שמי שהוא 

שר אלף פירושו שיש לו שייכות עם אלף נפשות. זהו חלקו שיש בו הכל, דאינו צריך למען 

תכליתו כ'יחידי בעולם' לא פחות ולא יותר.

דיקא  הוא  זה  במקום  כראוי  לעמוד  הנצרך  שהכח  מובן  אלו,  במנויים  המדובר  שזהו  וכיון 
שונא בצע, דזהו כנ"ל המברר ליהודי בבהירות את חלקי נפשו בממון המסוים שהוא מדרגתו 

עבודות  או  אחרים  ממון   - ה"גזל"  אל  לנטות  נצרך  אינו  דממילא  הכל,  בה  שיש  המסוימת 

ונפשות שאינם שייכים לחלקו.

"ואתה תחזה" - יחידי בעולם מכח השפעת משה

כנ"ל שהגם שתמיד צריכים לאתערותא דלתתא, דלהכי צריכים  נמצאנו למדים  מקום  ומכל 
קיום לדבר אלא ע"י  אין  'שונא בצע',  יהיה  וחלקו בקדושה  'מינויו'  לבקש מהיהודי שלמען 

"ואתה תחזה" דיקא, ע"י משה רבינו שהוא צדיק הדור )והבן לקשר זאת להא דאיתא בתורה כג קמא שרק 

מכח הצדיק אפשר לצאת מתאות ממון(.

כמה  עד  נוספת  מזווית  בו  להכיר  היטב,  ולחקוק  לשנן  צריך  הזה  הפשוט  הלימוד  ואת 
ההתקשרות לצדיקים המופלגים נצרכת למי שרוצה לחיות עם בחינה של 'יחידי בעולם', עם 

כל   - הכל  בו  ויש  הכל,  לו  שיש  מאמין  בחלקו,  שמח  האדם  שבה  היחידה  דרגת  התנוצצות 

הנצרך להעמיד אותו כמי שבשבילו נברא העולם.

דהרי לא רק שהצדיק נקרא "איש אשר רוח בו" - דכולל הוא את כל הנפשות והרוחות. אלא 
שיש לו כנ"ל את המפתח של "ואתה תחזה", את הכח לקחת יהודי ולומר לו אתה 'שר מאה', 
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לא פחות ולא יותר. אתה 'שר' חסד, אתה 'שר' תפלה, אתה 'שר' פשטות, איש ואיש ועבודתו 

שהינו יחיד בה, איש ואיש וממונו שיש בו משלימות חלקי נפשו )היחידה(. והחידוש הוא לא רק 

בעצם הידיעה, להכיר שפלוני הוא 'שר אלף', דיתכן שלפעמים פלוני כבר יודע זאת בעצמו. 

אלא הפלא שכל כך נצרך הוא שע"י "ואתה תחזה", ע"י התקשרות לצדיק אמת, הדבר מתיישב 

להפליא בנפש. דלפתע יהודי מוצא בעצמו ודאות פשוטה שאכן לא ימיר הוא את מצבו בגוף 

נפש ממון וחלקי עבודה בשום אופן שבעולם. יודע הוא כעת ש"בשבילו נברא העולם", כפי 

שהוא בדיוק - לא פחות ולא יותר.

כל ישראל יחידים

וזהו שאמר יתרו למשה "מדוע אתה יושב לבדך וכל העם נצב עליך וגו'" )שם יח, יד(. והנה כפי 
שמודגש מאד בלמודים של רבנו ז"ל, הצדיק אינו נבדל לעצמו באופן שעליו אומרים שהוא 

של  בתפיסה  נותרים  תלמידיו  ותלמידי  שתלמידיו  בעוד  וכו',  הבריאה  ותכלית  ונשגב  יחידי 

גלות, בהעדר הכרת מעלתם כ"אדם שנברא יחידי". אלא הצדיק שהוא בבחינת משה שאומר: 

אתה תתבודד, אתה תעמוד לפניו ית' כצדיק בנקודתך הטובה, אתה תברר את ספיקותיך לבד, 

כיחידי שאין לו אלא את בוראו. דכל זה מבטא כנ"ל בחינה של "ואתה תחזה", דהצדיק כנ"ל 

ממשיך את תפיסת ה'יחידי בעולם' על הנאמן לו, הן בהכרת המדרגה, והן בכח לחיות אתה 

מבלי לנטות אל הגזל.

)שם יח, יד(.  אם כן שאמר יתרו למשה "מדוע אתה יושב לבדך וכל העם נצב עליך וגו'"  וזהו 
דבהנ"ל מובן שנקט "יושב לבדך" דיקא, דהטענה של יתרו היתה שלא רק משה צריך להיות 

של  בטעם  ישראל  נשמות  כל  את  ולהטעים  תחזה"  "ואתה  לקיים  צריך  אלא  )"לבדך"(,  יחידי 

"ויותר יעקב לבדו", להיותם מתמנים איש איש כפי חלקו ועבודתו בשלמות, באופן שיתברר 

להם שבשבילם - כמו שהם בדיוק, נברא העולם.


