אף אחד לא מדבר על כסף (לפרשת שקלים) /הרב אלחנן ניר
פעם התקשרו אלי מאיזה מוסד אקדמי ,ביקשו שיעור ,הם קראו לזה הרצאה .אחר כך שאלו אם אני רב" .למה זה
חשוב" ,עניתי בלחש ,ושוב שאלו ושוב הקשתי והפעם כבר בקול ,עד שיצא המרצע מן השק ,ואמרה בישירות המתקשרת
מאותו מוסד "פשוט לרבנים לא משלמים"" .אה ,אז אני לא רב" ,עניתי מיד.
אז הנה אנחנו בפתח פרשת שקלים וזו הזדמנות עבורי קצת לדבר על כסף .כי הרי לא נעים לדבר על כסף .אפילו
מביך .אז הנה יש לי הזדמנות .ונדבר קצת על כסף ובגלל שעדיין מביך קצת אסתתר מאחורי רבי נחמן.
רבי נחמן התנגד שיעסקו במקצוע המסורתי והמהוגן של 'מלמד' ילדים .על אף שמקצוע זה מרבה אהבת תורה
ומאהיב אותה על הילדים יוצא ר' נחמן חוצץ כנגד מקצוע זה בשל חוסר היכולת לרווחה כלכלית שבו .תחת עיסוקם של
תלמידיו במלאכת ה'מלמדות' הוא העדיף לראותם מצליחים בעסקים .הנה דבריו המושחזים ומלאי האירוניה על חשבון
ה'מלמדים' התמימים:
ָאמַׁ ר ְרצוֹׁנ ֹׁו שֶׁ כָׁל ַאנְשֵׁ י ְשלוֹׁמֵׁ נו לא יִהְ יֶׁה אֶׁ חָׁ ד מֵׁ הֶׁ ם ְמלַׁמֵׁ ד וְ כַׁמָׁ ה פְ עָׁ ִמים ִדבֵׁ ר ִמזֶׁה ...וכְ שֶׁ עוֹׁסֵׁ ק בְ מַׁ שָׁ א ומַׁ תָׁ ן יָׁכוֹׁל לִ הְ יוֹׁת
שֶׁ בְ אוֹׁת ֹׁו הַׁ שָׁ עָׁ ה שֶׁ טֵׁש ל ֹׁו ַׁי ְרוִ יחַׁ מָׁ מוֹׁן הַׁ ְרבֵׁ ה מֵׁ ַאחַׁ ר שֶׁ אוֹׁתָׁ ה הַׁ שָׁ עָׁ ה הִ יא שֶׁ ּל ֹׁו ,עַׁ ל כֵׁן יָׁכוֹׁל לִ הְ יוֹׁת שֶׁ טַׁזְ ִמין ל ֹׁו הַׁ שֵׁ ם יִתְ בָׁ ַׁרְך אֵׁ יזֶׁה
הַׁ צְ לָׁחָׁ ה גְ ד ֹׁולָׁה בְ עֵׁ סֶׁ ק שֶׁ ּל ֹׁו שֶׁ הוא עוֹׁסֵׁ ק ,וְ יָׁכוֹׁל לְ הַׁ ְרוִ יחַׁ בְ אוֹׁתָׁ ה הַׁ שָׁ עָׁ ה שֶׁ ּל ֹׁו ֶׁרוַׁח גָׁדוֹׁלֲ .אבָׁ ל כְ שֶׁ הוא ְמלַׁמֵׁ דֲ ,אזַׁי כְ שֶׁ מַׁ גִ יעַׁ ל ֹׁו
הַׁ שָׁ עָׁ ה שֶׁ ּל ֹׁו שֶׁ הוא ְשעַׁ ת הַׁ צְ לָׁחָׁ ה שֶׁ ּל ֹׁוֲ ,אזַׁי הַׁ תַׁ לְ ִמיד מֵׁ בִ יא ל ֹׁו פַׁ ְש ִט ָׁידא טוֹׁבָׁ ה וְ כַׁטוֹׁצֵׁ א ...ובָׁ זֶׁה יוֹׁצְ ָאה וְ עוֹׁבֶׁ ֶׁרת שָׁ עָׁ ה שֶׁ ּל ֹׁו שֶׁ הוא
ָאדם ַאחֵׁ ר יָׁכוֹׁל לְ הַׁ ְרוִ יחַׁ בְ הַׁ שָׁ עָׁ ה שֶׁ ּל ֹׁו ֶׁרוַׁח גָׁדוֹׁל ַׁכנַׁ"ל (חיי מוהר"ן ,עבודת
ְשעַׁ ת הַׁ צְ לָׁחָׁ ת ֹׁו בִ ְדבַׁ ר שְ טות ָׁכזֶׁה וְ כַׁטוֹׁצֵׁ א בוֹׁ .אֲבָׁ ל ָׁ
השם ,תסה (כב).
הדברים מתחדדים אל מול העובדה כי בעולם החסידי עברה מסורת שטענה כי דווקא הבעש"ט ,שהיה בעצמו מלמד
ילדים ,עודד את תלמידיו להיות 'מלמדים '.אלא שהנין ,הלא הוא ר' נחמן ,לא מתפעל ממסורת זו .הוא אמנם אינו משוכנע
שכך אמר זקנו ,אך "אפילו אם אמר כך  -כל צדיק הדור יש לו כח לעשות גדרים ולהנהיג את העולם כפי אותן הדורות.
ואני אומר עתה שטוב לעבודת הבורא יתברך שלא להיות מלמד" (שיחות הר"ן ,רמ) .הוא איננו מתפעל מדמות ההשראה
שלו ,הבעש"ט ,אלא חש שדמות זו באה אליו וכמו קוראת לו שימשיך ממנה הלאה לדרכו שלו ,דרך המתחוורת כדרך
הפוכה בתכלית.
יחסו לממון הוא לדידו נקודת ההבדל בינו ל'עולם ',למרחבים הדתיים הנורמטיבים והמסורתיים שסביבו:
הָׁ ע ֹׁולָׁם או ְֹׁמ ִר ים כִ י הַׁ צַׁ ִדיק הָׁ אֱמֶׁ ת הַׁ מֺׁפְ לָׁג בְ מַׁ ֲעלָׁה אֵׁ ין צָׁ ִריְך לְ מָׁ עוֹׁת הַׁ ְרבֵׁ ה כִ י לָׁמָׁ ה ל ֹׁו מָׁ עוֹׁתַׁ ,ו ֲאנִי ָאמַׁ ְרתִ י שֶׁ טֵׁש הִ תְ ב ֹׁונְנות
ָׁכזֶׁה ,שֶׁ צָׁ ִריְך ָׁלזֶׁה כָׁל הוֹׁן ְדעָׁ לְ מָׁ א (חיי מוהר"ן ,כה).
הוא מזהה כי האפשרות ליצירה ולגילוי תורה חדשה עוברת בהכרח ביצירת יחס אחר ושונה מהמקובל לממון ,יחס
קוטבי לחלוטין מהתפיסה המסורתית ביחס אליו.
אולם מה זיהה ר' נחמן בממון? החכמה והידע האנושי משמשים כסמכות עליונה כמעט ביחס לכל דבר ,אך אלו
מצויים בנחיתות רק ביחס לדבר אחד :ממון .אדם מוכֵׁר את הידע עליו עמל רבות בעבור ממון – בין שהוא שרברב ובין

שהוא פילוסוף .כך התמקם הממון בפסגת השאיפות האנושיות .זו איננה אילוזיה ,אלא זיהוי כי הממון הוא המגע המהימן
ביותר עם האין-סופי .המשיכה האנושית אל הממון היא אפוא המשיכה אל האלוהי:
ומתְ הַׁ וֶׁה ִמשָׁ ם .כִ י בְ ו ַַׁׁדאי הַׁ תְ חָׁ לַׁת הַׁ מָׁ קוֹׁם שֶׁ מִ ְשתַׁ לְ שֵׁ ל
ומ ְשתַׁ לְ שֵׁ ל ִ
וְ זֶׁה מֵׁ חֲמַׁ ת שֶׁ הַׁ נֶׁפֶׁ ש בָׁ ָאה ִממָׁ קוֹׁם עֶׁ לְ יוֹׁן ,שֶׁ הַׁ מָׁ מוֹׁן בָׁ א ִ
ִמשָׁ ם הַׁ מָׁ מוֹׁן ,הוא בְ ו ַַׁׁדאי בְ ִחינַׁת ְקדֺׁ שָׁ ה וְ שֶׁ פַׁ ע קֹׁ ֶׁדש .וְ ַאחַׁ ר-כְָׁך נִתְ גַׁשָׁ ם לְ מַׁ חָׁ ה ,כְ ֶׁד ֶׁרְך הַׁ הִ ְשתַׁ לְ ְשלות ,וְ נִתְ הַׁ וֶׁה מָׁ מוֹׁן .וְ עַׁ ל כֵׁן
הַׁ נֶׁפֶׁ ש תְ אֵׁ בָׁ ה לְ מָׁ מוֹׁן ,מֵׁ חֲמַׁ ת שֶׁ הַׁ נֶׁפֶׁ ש בָׁ ָאה ִממָׁ קוֹׁם שֶׁ הַׁ מָׁ מוֹׁן בָׁ א ִמשָׁ ם (ליקוטי מוהר"ן סח).
ריצת המין האנושי אחר הכסף ,ריצה שאין ממנה מנוחה ,היא בשורשה הריצה אחר הסוד של הקיום ,אחר הנפש
ַארצוֹׁת הַׁ חַׁ טִ ים ",וכי המיקום של אותם
ואחר האלהים .בתלמוד אף נמצא כי הפסוק בו דוד המלך מבקש "אֶׁ תְ הַׁ ּלְֵׁך לִ פְ נֵׁי ה' בְ ְ
'ארצות החיים' זוהה בידי רב יהודה כ"מקום [ה]שווקין;" (בבלי יומא עא ,ע"א) .כלומר ,הבקשה היא להתהלך עם הכרת
הנוכחות האלוהית דווקא בארצות החיים ,בשווקים ,במרכז הסוער והגועש של מדינת הממון.
אכן ,במציאות הדברים לרוב אינם נראים כך .אדם בדרך כלל מתאווה לממון ,לצבירה הבלתי חדלה שלו (גם בתוך
עולמנו העכשווי ,שלכאורה היה יכול כבר למתן את תביעה זו בשל הרווחה השוררות ברובו) ושוכח את שורשו של
הממון .אך השורש הוא אחד.
בשל שורש זה ,ישנם שבילי תורה הנוגעים בנקודת הסוד עצמה וכדי להלך בהם יש צורך בכסף ,ולכן "כל הנביאים
עשירים היו" (בבלי נדרים לח ,ע"א) .אלא שלפי ר' נחמן אין די בעשירות רגילה כדי להלך באותם שבילי תורה ,אלא יש
צורך בכל ההון שבעולם" :כִ י צָׁ ִריְך כָׁל הוֹׁן ְדעָׁ לְ מָׁ א לַׁהִ תְ ב ֹׁונְנות הַׁ זֹׁאת (לקוטי מוהר"ן ס ,א) .מה ערכו של אדם שיש לו את
כל הממון שבעולם ומה משמעותו של הממון כשהוא מצוי ביד אחת בלבד? נדמה כי פה טמון לב הדברים :כשלאדם יש
את כל הממון שבעולם (והדבר הרי נאמר בדרך גוזמה) ,הרי שהוא הגיע לפסגת האין-סופיות והנה הוא משיל אותה
בעבור אין-סוף אחר ,אין-סוף של ממש ,בעבור אותם " ְשבִ ילֵׁי הַׁ תו ָֹׁׁרה שֶׁ טֵׁש בָׁ הֶׁ ם הִ תְ ב ֹׁונְנות גָׁדוֹׁל ְמאֹׁ ד".
האין-סופיות מופיעה דרך הסופי ביותר ,דרך הכסף ובכך גם נעוץ קסמה .אלא שיש תורה ,שיכולה אף לתפר שבין
הסוף לאין סוף המתגלם בכסף .ר' נחמן לא חושף מהו אופייה של תורה זו ,שהרי הייצוגים הרגילים של השפה קמלים
לעומתה .אולם דומה כי זו מתמצקת ומתגבשת ב"סיפורי מעשיות משנים קדמוניות ",בהם הוא מגלה את הקסם שמעבר
למקום ולזמן .בניגוד לדברי התורה משנים מאוחרות ,לתורה שבכתב ולזו שבעל פה  -שלעולם עוסקות בדבר ספציפי
ונקודתי  -הרי שהסיפורים שכוחם בבראשיותם ובקמאיותם ,עוסקים במכנה האנושי המשותף והבסיסי ביותר ,מכנה שר'
נחמן לא רק מבקש להעלותו ,אלא אף מזהה אותו עצמו עם נקודת התוך האנושית הנעלמת והגבוהה ביותר" .אֲבָׁ ל בֶׁ אֱמֶׁ ת
יֵׁש בְ הַׁ מַׁ ֲע ִשטוֹׁת שֶׁ מְ סַׁ פְ ִרים הָׁ ע ֹׁולָׁם ְדבָׁ ִרים נֶׁעְ ל ִָׁמים גְ בוֹׁהִ ים ְמאֹׁ ד" (הקדמה לסיפורי מעשיות).
*
כיצד היה מגיב ר' נחמן למגרסה הקפיטליסטית והצרכנית ההולכת ולופתת יותר ויותר את האנושות? האם עדיין היה
מלא התפעלות מהעיור עת היה רואה את תוצאותיו הזיהומיות והנפשיות הקשות ,מהסחרת הרוח באשר היא ,וכיצד היה
מגיב להשתלטות הטכנולוגיה העכשווית שבכנפיה כבר הסינגולריות הטכנולוגית המבקשת להתגבר על כל מגבלה
אנושית? קשה לדעת .האם היה מתייחס לכך בלעג מריר ומפטיר כי "כָׁל ִמי שֶׁ הוא עָׁ ִשיר ,יֵׁש ל ֹׁו ִשגָׁעוֹׁן גָׁדוֹׁלַׁ .דע ,כִ י הַׁ מָׁ מוֹׁן
עוֹׁשֶׁ ה אוֹׁת ֹׁו ְמשֺׁ גָׁע (לקוטי מוהר"ן תנינא ,סד) ,או שמא גם אל מול הטירוף הקפטילסטי העוקד אותנו אליו בכל דרך ,היה
מפטיר בחיוך צופן סוד' :אדרבה ,ה' יתברך מנהיג יפה יותר את העולם כעת'.

