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הקדמה

כסף הוא האמצעי בעזרתו נמדדת הצלחה ארצית.
כסף מאפשר הנאה מהדברים הטובים ביותר שיש לכדור הארץ להציע.
כסף נמצא בשפע עבור אלה שמבינים את החוקים הפשוטים אשר מושלים בהשגתו.
כסף נמשל על-ידי אותם חוקים אשר שלטו בו כאשר אנשים עשירים צעדו ברחובות בבל לפני
ששת אלפים שנים.
עתידכם נפרש למולכם כנתיב המוביל אל האופק .על פני נתיב זה מצויות השאיפות שברצונכם
להגשים ...התשוקות שברצונכם להשביע.
כדי להגשים את השאיפות והתשוקות שלכם ,אתם חייבים להצליח בתחום הפיננסי .השתמשו
בעקרונות הפיננסיים המוצגים בהמשך .הניחו להם להדריך אתכם ולהרחיק אתכם מהמחסור ולקרב
אתכם אל אותם חיים מאושרים שמשאבים כלכליים מאפשרים.
כמו חוק המשיכה ,עקרונות פיננסיים הם אוניברסליים ובלתי משתנים .מי ייתן ויעניקו לכם ,כפי
שהעניקו לאנשים רבים אחרים ,מפתח בטוח לחיי שפע.
קראו ותיהנו מעבודה רבת-השראה זו.
שלכם בשפע,
ג'ון מ' מרפי
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בבל
בכל דפי ההיסטוריה ,לא קיימת עיר מפוארת יותר מאשר בבל .בבל היא דוגמה ברורה ליכולתו של
האדם להגשים דברים גדולים ,תוך שימוש באמצעים העומדים לרשותו .כל עושרה היה מעשה ידי
אדם.
המנהיגים יוצאי הדופן של בבל חיים בהיסטוריה בשל חכמתם ,מעשיהם וחוש הצדק שלהם .כעיר,
היא אינה קיימת עוד וכל העמק הוא שממה צחיחה .אף אחד לא ידע על קיומה עד אשר ארכיאולוגים
גילו ממצאים בחפירותיהם .קיימים מאות אלפים של לוחות חימר שנחשפו לעינינו וגילו לנו את
הטבע המתקדם של תושבי העיר .היו בה האסטרונומים ,המהנדסים ,המתמטיקאים והכלכלנים
הראשונים והשפה הכתובה הראשונה.
ידועה בשל החומות העצומות שלה ,העיר נפלה ומעולם לא קמה עוד ,אך הציוויליזציה חייבת לה
רבות .החכמה של בבל ממשיכה לחיות...

ג'ורג' סמואל קלאסון נולד במיזורי ,ארצות הברית ,בשנת  ,1874הוא למד באוניברסיטת נברסקה,
שירת בצבא ארצות הברית והחל בקריירה ארוכה בתחום ההוצאה לאור .הוא הוציא לאור את אטלס
הכבישים הראשון של ארצות הברית.
בשנת  1926הוא פרסם את החוברת הראשונה מסדרת החוברות המפורסמת על מעשר והצלחה
פיננסית ,תוך שימוש במשלים בבליים .אלה הופצו במספרים גדולים על-ידי מוסדות פיננסיים,
והמפורסמת שבהן היא "האיש העשיר ביותר בבבל".
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פרק  :1האיש שחשק בזהב
הדמויות:
באנזיר – בונה מרכבות
קובי – מוזיקאי
ארקאד – האיש העשיר ביותר בבבל

" ...הוא צפה בעצב בביתו הפשוט ובסדנה הפתוחה אשר בה ניצבה מרכבה בנויה למחצה.
אישתו הופיעה לעתים קרובות בדלת .מבטיה החטופים לכיוונו הזכירו לו שסל האוכל
כמעט ריק ושעליו לעבוד".
באנזיר ,בונה המרכבות ,היה שקוע מדי בבעיה שלו מכדי שרעש העבודה שבין חומות בבל יפריע לו.
העיר הייתה תערובת של פאר ועליבות – תצוגה מדהימה של עושר ושל עוני כבד מנשוא .באנזיר לא
יכול היה להבין מדוע הוא עבד כה קשה ועדיין נמנה על העלובים.
הוא היה כה שקוע בהרהוריו שלא שם לב לידידו קובי שהתקרב אליו כשהוא מנגן בלירה שלו .הוא גם
לא שעה לברכתו הנלהבת של קובי ,וגם לא לבקשתו ל"שני שקלים צנועים"!
"אילו היו לי שני שקלים ",השיב באנזיר בעגמומיות" ,לא הייתי מלווה אותם לאף אדם –
אפילו לא לך ,ידידי הטוב ביותר; משום שהם היו אוצרי – כל אוצרי .אף אחד אינו מלווה
את כל אוצרו ,אפילו לא לידידיו הטובים ביותר".
מזועזע ,קובי האזין לבאנזיר נזכר בחלומו בהקיץ .באנזיר חלם שהוא אדם בעל אמצעים ,הנהנה
מתחושה נפלאה של סיפוק ואשר זהב רב זורם מארנקו.
" ...מדוע תחושות נעימות שכאלה שעלו בך הופכות אותך אפוא לצלם העגמומיות?"
אמר קובי" .מדוע באמת! משום שכאשר התעוררתי ונזכרתי עד כמה ריק ארנקי ,תחושת
מרד שטפה אותי" .הבה נדון בכך יחדיו...
בהיזכרם בימיהם כגברים צעירים ,באנזיר וקובי התייחסו לחוויותיהם בנושא הממון .הם הרוויחו זהב
רב מאוד במשך השנים אך דבר לא נותר ממנו .שניהם קיוו שיום אחד השפע יוענק להם! הם החלו
מבינים שברכה שכזו לא תפקוד אותם במהרה ,ולעתים קרובות תכננו ותחבלו תחבולות כך
שמשפחותיהם לא תגווענה ברעב .מצב רוחו העגום של באנזיר דבק במהרה בקובי ,ושני הגברים
האומללים לגמרי הגיעו לסף גבול היכולת והעלו בדעתם את רעיונם הטוב ביותר עד כה!
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"אין ברצוננו לחיות חיים נרצעים שנה אחר שנה .אנו עובדים ,עובדים ,עובדים ואיננו
מגיעים לשום מקום ".אפשר שנוכל לגלות כיצד אנשים אחרים משיגים זהב? שאל קובי.
"אולי יש סוד כלשהו אותו נוכל לגלות אם רק נחפש אחר אלה שיודעים" ,השיב באנזיר
במחשבה עמוקה.
הם נזכרו בידידם ,ארקאד ,עמו למדו ,אשר "התברך בשפע" ,ושהעיר טענה שהוא "האיש העשיר ביותר
בבבל" .הם החליטו להיוועץ בארקאד.
"עתה אני מבין מדוע מעולם לא מצאנו כל מידה של עושר .מעולם לא חיפשנו אחריו!"
" ...בדברים בהם השקענו את מאמצינו הטובים ביותר ,הצלחנו .עלינו ללמוד עוד כדי
שנוכל להצליח במידה רבה יותר .באמצעות הבנה חדשה נמצא דרכים מכובדות יותר
להגשים את תשוקותינו".
"הבה נלך אל ארקאד עוד היום" ,הפציר באנזיר.
באנזיר וקובי אספו קבוצה של ידידי ילדות הזקוקים אף הם להדרכה כלשהי.

6

פרק  :2האיש העשיר ביותר בבבל
הדמויות:
ארקאד – האיש העשיר ביותר בבבל
באנזיר – בונה מרכבות
קובי – מוזיקאי
אלגאמיש – איש עשיר
אגר – בונה מגנים
אזמור – מכין לבנים
ארקאד היה מפורסם בכל רחבי המדינה בעושרו הגדול ,בליברליות שלו ,בצדקה שנתן ובנדיבותו כלפי
המשפחה .הקבוצה שבאנזיר וקובי אספו פתחה את שיחתה בכמה השגות מעניינות בנוגע לחיים.
"מדוע שגורל הפכפך ייחד דווקא אותך ליהנות מהדברים הטובים שבחיים ויתעלם
מעמנו ,שראויים במידה שווה?"
"אם לא הרווחתם יותר מאשר יכולת קיום בסיסית בשנים שעברו מאז היינו נערים,
הסיבה היא שכשלתם ללמוד את החוקים המושלים בבניין העושר ,או שלא יישמתם
אותם' .גורל הפכפך' הוא אלה מרושעת אשר אינה מעניקה שפע קבוע לאף אדם ...היא
בוראת בזבזנים מופקרים ,שבמהרה מפזרים לרוח את כל שקיבלו".
כסף קל אינו נשאר בסביבה ,הטיף ארקאד .נכון מאוד .חשבו על האנשים הקרובים לכם שזכו
בהגרלות ודומיהן .רובם הגדול כבר איבד את כספו היום!
ארקאד נשאל את השאלה הברורה ,כיצד רכש את עושרו .עוד בשנותיו המוקדמות הוא העריך
שהדברים שגורמים לאושר ולסיפוק מועצמים על-ידי קיומו של עושר.
"עושר הוא עוצמה .באמצעות עושר ,דברים רבים אפשריים".
כאשר הבין זאת ,הוא החליט לתבוע לעצמו את חלקו בדברים הטובים של החיים ,משום שלא
הסתפק בגורלו של אדם עני .הוא החליט את ההחלטות הבאות:
 .1הוא ישקיע את עצמו בלימוד צבירת העושר.
 .2ברגע שלמד זאת ,הוא יישם את החוקים ויעשה זאת היטב.
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ארקאד הסביר לקבוצה שקיימים שני סוגים של למידה .האחד הוא הדברים שלמדנו ואנו יודעים,
האחר הוא התרגול שמלמד אותנו כיצד לגלות את שלא ידענו.
ארקאד החל לעבוד אצל סופר ועמל במשך חודשים רבים מבלי שהראה תוצאות .אחד מהלקוחות של
ארקאד ,אדם עשיר ששמו אלגאמיש ,רצה שהעבודה תבוצע בן לילה .בתמורה לשירות המהיר ביקש
ארקאד מאלגאמיש לספר לו כיצד יוכל גם הוא להפוך לעשיר.
העצה הראשונה שקיבל מאלגאמיש הייתה" :מצאתי את הדרך לעושר כאשר החלטתי לשמור חלק
מכל שארוויח ".העצה לחסוך לא פחות מעשירית ממה שאקראד הרוויח הייתה תחילת
הטרנספורמציה" .כל מטבע זהב שאתם חוסכים הוא עבד שיעבוד עבורכם .כל מטבע נחושת שהוא
מרוויח ,הוא הילד שלו שיכול גם הוא להרוויח עבורכם".
כאשר נפגש ארקאד עם אלגאמיש שניים-עשר חודשים לאחר מכן ,הוא חסך עשירית מכל הכנסותיו
אך נתן את הכסף לאזמור מניח הלבנים כדי שישקיע אותו בתכשיטים נדירים .כעת ניתנה העצה
השניה של אלגאמיש שחוללה שינוי בארקאד.
"כל אידיוט חייב ללמוד ",נהם" ,אבל מדוע לבטוח בידע של מכין לבנים בנוגע
לתכשיטים?" ...בפעם הבאה שאתה זקוק לעצה בנוגע לתכשיטים ,לך אל סוחר
התכשיטים ".עצה היא דבר שניתן בחינם ,אבל שים לב להקשיב לעצות בעלות ערך".
התכשיטים שמכין הלבנים קנה היו חסרי ערך וארקאד למד את הלקח .המנהג לחסוך היה עתה
מבוסס היטב והוא צבר במהרה זהב נוסף .לאחר שניים-עשר חודשים ,אלגאמיש שב ופגש בארקאד.
ארקאד דיווח שהוא הלווה את חסכונותיו לאגר מכין המגנים ששילם לו ריבית בגין הלוואותיו .חלק
מהזהב שלו שימש לו עתה לסעודות ולקניית חפצי מותרות .אלגאמיש שב ויעץ:
"אתה אוכל את צאצאי החסכונות שלך ".כיצד תוכל לצפות אפוא שהם יעבדו עבורך?
וכיצד יוכלו הם להוליד צאצאים שיעבדו אף הם עבורך? ראשית ,השג לך צבא של עבדי
זהב ואז תוכל ליהנות ממשתים רבים ללא חרטה".
חלפו שנתיים ואלגאמיש החמיא לארקאד על דבקותו הרבה בתורותיו.
"ארקאד ",הוא המשיך" ,למדת את השיעורים היטב .תחילה למדת להוציא פחות
משהרווחת .אחר-כך ,למדת לבקש עצות מאנשים בעלי יכולת ...ולבסוף ,למדת להניח
לזהב לעבוד עבורך".
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ארקאד למד כיצד להשיג ממון ,כיצד לשמור עליו וכיצד להשתמש בו .אלגאמיש הציע לארקאד הצעה
שלא יכול היה לסרב לה – לעבוד עמו ולהיות שותף באחוזתו .אחד מאנשי הקבוצה שעמה שוחח
ארקאד אמר שהיה זה מזלו הטוב שהפך ליורש .ארקאד השיב" :היה זה מזל טוב רק בשל העובדה
שהשתוקקתי להיות עשיר עוד לפני שפגשתי בו".
"ההזדמנות היא אלה יהירה שלא מבזבזת זמן על אלה שאינם מוכנים".
"כוח רצון הוא אך ורק הנחישות התקיפה לבצע את המשימה שקבעתם לעצמכם לבצע".
"כאשר אני קובע לעצמי משימה ,אני משלים אותה .לכן ,אני זהיר שלא להתחיל
במשימות קשות ולא מעשיות ,משום שאני אוהב פנאי".
"העושר גדל בכל פעם שהאנשים משקיעים אנרגיה".
ארקאד הסביר שיש הכרח לחיות על פי העקרונות הבאים:
"חלק מכל שארוויח שלי הוא לשומרו".
חשבו על כך בוקר ,צהרים וערב.
"טבעו בעצמכם את הרעיון .מלאו את עצמכם במחשבה הזאת".
"ככל שהיא גדלה היא תמריץ אתכם".
הפכו את הזהב לעבדכם.
חפשו אחר עצה חכמה.
הקבוצה הודתה לארקאד והתפזרה – כמה שקטים ועדיין לא מבינים ,חושבים בציניות שארקאד צריך
לחלק את עושרו העצום עמם! אחרים התרחקו עם אור חדש בעיניהם והתייעצו תכופות עם ארקאד
שהעניק להם מחכמתו ללא הגבלה.
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פרק  :3שבעה מזורים לארנק כחוש
הדמויות:
ארקאד – האיש העשיר ביותר בבבל
סארגון המלך הטוב
אגר – בונה המגנים
סארגון המלך הטוב קונן על מצבה של העיר .העשירים הפכו עשירים יותר והעניים – עניים יותר .כל
זהב העיר מצא את דרכו לידיהם של "כמה אנשים עשירים מאוד של העיר שלנו".
"מדוע שאנשים כה מעטים יהיו בעלי כל הזהב?" שאל המלך" .משום שהם יודעים כיצד
לעשות זאת ",השיב היועץ" .אין לגנות אדם בשל הצלחתו ,משום שהוא יודע כיצד".
"מי הוא שיודע טוב מכולם בעיר שלנו כיצד להפוך לעשיר?" שאל המלך.
"השאלה שלך משיבה על עצמה ,הוד מעלתו .מי צבר את העושר הגדול ביותר בבבל?
ארקאד ".השיב היועץ.
ארקאד הוזמן להופיע בפני המלך .תחילת השיחה מסכמת את הנושא.
"כיצד הפכת להיות כה עשיר? לא היה לך דבר להתחיל עמו?" שאל המלך.
"רק תשוקה עזה לעושר .לא יותר ".הצהיר ארקאד.
"האם יש סוד כלשהו להשגת עושר? האם ניתן ללמוד זאת?" שאל המלך.
"זה מעשי ,הוד מעלתך .את שאדם אחד יודע יכולים האחרים ללמוד ".השיב ארקאד.
המלך ביקש מארקאד שיחלוק את הידע שרכש עם אנשי העיר .המלך בחר את "מאה הנבחרים"
שיפגשו בארקאד .האיש הדגול ניצב בפני המאה וסיפר כיצד לא היה לו דבר כשהיה צעיר ,לבד מאשר
ארנק ריק .הוא חיפש מזור ורפואה לארנק הכחוש ומצא שבעה .שבעת המזורים לארנק הכחוש היו:
 .1התחילו לפטם את ארנקכם
"עבור כל עשר מטבעות שאתם מניחים בתוך ארנקכם ,הוציאו לשימוש רק תשע.
ארנקכם יתחיל להשמין מיד ותחושת משקלו הגדל בידכם תהיה טובה ותביא סיפוק
לנשמתכם".
 .2שילטו בהוצאות שלכם
"תקצבו את הוצאותיכם כך שיהיו לכם מטבעות לשלם על הדברים ההכרחיים שלכם ,כדי
לשלם עבור הנאותיכם וכדי לספק את התשוקות הראויות שלכם מבלי לבזבז יותר מאשר
תשע עשיריות מההכנסות שלכם".
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 .3הכפילו את הזהב שלכם
"השקיעו כל מטבע כך שיוכל להתרבות כעדר כבשים ויסייע להכניס לכם הכנסות ,זרם
של עושר שיזרום ללא הרף אל ארנקכם".
 .4שמרו על הונכם מפני הפסד
"שמרו על הונכם מפני הפסד על-ידי כך שתשקיעו רק במקום שבו ההשקעה שלכם
בטוחה ,במקום בו ניתן יהיה לשחררה בכל עת שתרצו ,והיכן שתוכלו לגבות דמי-שכירות
הוגנים .היוועצו באנשים חכמים .השיגו את עצתם של אנשים מנוסים בניהול זהב
שמכניס רווחים .הניחו לחכמה שלהם להגן על הונכם מהשקעות לא-בטוחות".
 .5הפכו את משכנכם להשקעה רווחית
"היו הבעלים של המשכן שלכם".
 .6הבטיחו הכנסה עתידית
"דאגו מראש לצורכיכם בגיל מתקדם ולהגנת המשפחה שלכם".
 .7הגבירו את היכולת שלכם להשתכר
"טפחו את היכולות שלכם ללמוד ולהפוך חכמים יותר ,להפוך מיומנים יותר ולפעול
באופן שיכבד אתכם".
ארקאד סיים את הרצאתו והבטיח למאת הנוכחים שיש יותר זהב מכפי שיוכלו לחלום עליו ,שפע
לכל" :לכו והפכו לעשירים ,כיוון שזוהי זכותכם".
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פרק  :4פגשו באלת המזל הטוב
הדמויות:
ארקאד – האיש העשיר ביותר בבבל

"אם אדם הוא בר-מזל ,לא ניתן לנבא את המידה האפשרית של מזלו הטוב .השליכו אותו אל תוך נהר
הפרת והוא יצא ממנו בשחייה ופנינה בכף ידו".

~ פתגם בבלי

ארקאד המשיך לדבר אל מאת הנבחרים של המלך.
האם יש דרך למשוך מזל טוב?
הרוב יחשבו תחילה על שולחנות ההימורים .כאשר אדם משחק במשחקים הללו ,הסיכויים לרווח
תמיד נגדו ולטובת מנהל המשחק .אפילו במידה ויזכה ,האם הזכייה מביאה תועלת קבועה? כפי
שארקאד אמר" :איני מכיר ולו אדם אחד שהתחיל את הצלחתו ממקור שכזה".
"האם לא טבעי הדבר שאם אנו מסיימים עסקה רווחית ,שנחשוב שהיא אינה מזל טוב אלא גמול
צודק בעבור מאמצינו? מדוע שלא נחשיב את ההצלחות מהן כמעט ונהנינו אך שחמקו מעמנו,
למקרים אשר יכלו להיות רווחיים יותר .הם היו הופכים לדוגמאות נדירות של מזל טוב במידה
והתרחשו הלכה למעשה".
"מזל טוב ממתין לאדם שמנצל הזדמנות".
כולנו חווינו מצבים רבים שבהם התחרטנו לאחר מכן על שלא פעלנו במהירות רבה מספיק .לעתים
קרובות דחייה וסחבת עומדות בדרכו של המזל הטוב! אנו משתוקקים לעושר ,אולם במקרים רבים
כאשר ההזדמנות צצה ,אנו נוקטים בסחבת ומשהים את הקבלה שלנו ואנו הופכים לאויב שלנו מבית.
כמה מאיתנו תופסים את ההזדמנות בקרניה ומתקדמים לקראת סיפוק התשוקות העמוקות ביותר
שלנו ,בשעה שהרוב מהסס ,מגמגם ונותר מאחור.
"כדי למשוך מזל טוב אל עצמכם ,יש הכרח לנצל הזדמנויות".
"אלת המזל מעדיפה אנשי מעש".
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פרק  :5חמשת חוקי הזהב
הדמויות :ארקאד – האיש העשיר ביותר בבבל
נומאזיר – בנו של ארקאד
"שק מלא בזהב או לוח עליו חקוקות מילות חכמה; אילו הייתה בידכם הברירה ,באיזה
הייתם בוחרים?"
רוב האנשים היו בוחרים בזהב ,נכון? מתעלמים מהחכמה ,מבזבזים את הזהב וחוזרים מייבבים לאחר
שתם.
"זהב שמור לאלה שמכירים את חוקיו ומצייתים להם".
במילים אחרות ,האזן ויישם שיעורים פשוטים אלה .נומאזיר ,בנו של ארקאד ,לא דמה לאף יורש
עשיר אחר .היה עליו להרוויח את ירושתו ,משום שארקאד לא ראה בעין יפה נתינה ללא עדות
ליכולת להשיג עושר ,לשמור עליו ולהכפילו.
נומאזיר קיבל שק אחד של זהב ולוח עליו נחקקו חמשת חוקי הזהב .הוא נשלח לחוות את העולם,
ללמוד את החוקים ולחזור אל ירושתו בעוד עשר שנים כאדם עשיר ובעל יכולת.
עשר שנים חלפו וכאילו היה זה יום האתמול ,נומאזיר ניצב בפני ארקאד כדי לדווח על קורותיו בעשר
השנים האחרונות.
"נתת לי בנדיבות מהזהב שלך .הענקת לי בנדיבות מחכמתך .לגבי הזהב ,אבוי ,אני חייב
להודות שטופל על-ידי באופן גרוע .הוא נמלט מידי המנוסות כפי שארנבת פראית נמלטת
בהזדמנות הראשונה מידי הנער שתפס אותה".
נומאזיר המשיך והסביר את מזלו הרע בניהול הגרוע של שק הזהב הראשוני .הוא איבד סכום נכבד
בהתערבות ,אז קנה עסק שלא היה כל שהתיימר להיות ובזבז את הזהב בטיפשות בכמה רכישות לא
הכרחיות .בסופו של דבר ,נומאזיר מכר את סוסיו ,את עבדו ואת גלימותיו כדי לקנות מזון וקורת גג.
"אבל באותם ימים מרים ,זכרתי את אמונך בי ,אבי .אתה שילחת אותי כדי שאהפוך
לגבר ,ואני הייתי נחוש להגשים זאת .קראתי בקפידה את מילות החכמה שלך ,והבנתי
שאילו הייתי רוכש את החכמה תחילה ,הזהב לא היה אובד לי".
חמשת חוקי הזהב
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 .1הזהב מגיע בשמחה ובכמות גוברת והולכת לכל אדם אשר ישקיע לא פחות מעשירית
מהכנסותיו ליצירת אחוזה לעתידו ולעתיד משפחתו.
 .2הזהב עובד בחריצות וברצון למען בעליו החכם שמוצא עבורו תעסוקה רווחית,
ומכפילו כלהקות בשדה.
 .3זהב נחלץ בדבקות להגנת בעליו הזהיר אשר משקיע אותו לאור עצת אנשים חכמים.
 .4זהב חומק מידיו של האדם שמשקיע אותו בעסקים או במטרות שאינם מוכרים לו
או שלא הוכחו על-ידי מיומנות אלה המנהלים אותם.
 .5הזהב נמלט מידיו של אדם שמנסה לאלצו להשיג רווחים בלתי אפשריים או ששומע
בעצתם של רמאים ותחבולנים או ממי שמשקיע אותו ברצונות לא-מנוסים ורומנטיים
שלו עצמו.
נומאזיר החל לחסוך לאיטו מטבעות נחושת ,אותן המיר למטבעות כסף ובסופו של דבר לזהב והחל
לבצע השקעות בהדרכתם של אנשים חכמים .עם חלוף השנים ,ממונו צמח בקצב גובר והולך.
"באמצעות מזלי הרע ,קשיי והצלחותיי ,טעמתי שוב ושוב את חכמת חמשת חוקי הזהב,
אבי ,והוכחתי את נכונותם בכל מבחן".
"עושר שבא במהירות ,נעלם במהירות".
"עושר שנשאר כדי להעניק הנאה וסיפוק לבעליו ,מגיע בהדרגה".
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פרק  :6מלווה הזהב של בבל
דמויות:
מאתון – מלווה הזהב
רודאן – מכין החניתות
ארמאן – גיסו של רודאן

רודאן היה מרוצה מאוד מעצמו .בעודו מהלך ,הוא האזין לצלילן הנעים של מטבעות הזהב שצלצלו
בארנקו .מעולם לא היה לו זהב כה רב ברשותו – חמישים מטבעות זהב!
הוא הרהר היכן וכיצד ישקיע את הונו .הוא חשב לבקש את עצתו של מאתון ,מלווה הזהב.
"אנשים רבים באים אליי כדי ללוות זהב ולשלם על מעשי האיוולת שלהם ,אך הם אינם
מבקשים עצות .אך מי מסוגל יותר לייעץ מאשר האדם שמלווה זהב לאנשים רבים
המצויים בצרה?"
רודאן היה מבולבל מעט משום שאחותו האהובה ביקשה ללוות מעט מזהבו עבור יוזמת העסקים
החדשה של בעלה )ארמאן(.
"אומר לך משום שעליך לדעת שבמעשה השאילה וההשאלה קיים יותר מאשר זהב העובר
מידו של אחד לידו של האחר .אם ברצונך לעזור לידידך עשה זאת בדרך שלא תעביר את
נטל ידידך אל כתפיך".
מאתון תיאר את תהליך ההשאלה שלו .הוא החזיק בתיבת אסימונים ,אסימון לכל הלוואה עד אשר
שולמה .אסימונים אחדים תמיד נותרו בתיבה.
ההלוואה הבטוחה ביותר ,הוא הסביר ,היא זו אשר בה לשואל רכוש רב יותר מערך ההלוואה שהוא
מבקש .הלוואות שכאלה מבוססות על רכוש.
במידת הצורך ,ניתן למכור רכוש זה כדי להחזיר את ההלוואה .לאחרים יש יכולת להרוויח ולשלם את
ההלוואה והריבית .תהיה להם הכנסה כל עוד הם כנים וצרות אינן פוקדות אותם .הלוואות שכאלה
מבוססות על הכנסה.
לאנשים אחרים אין רכוש או הכנסה מספיקים .להלוואות שלהם ערבים בני משפחה או חברים
טובים.
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"אני לא מנסה להניע אנשים מללוות זהב .אני מעודד אותם לעשות זאת .אם המטרה
היא מטרה חכמה".
למאתון היה תהליך סינון הוגן גם כן .בתשובה לשאלתו של רודאן על הלוואה לארמאן – מאתון
לעולם לא היה נותן הלוואה למטרה זו שלו.
"השאיפה שלו ,על אף היותה בעלת ערך ,אינה מעשית ואני לא הייתי מלווה לו זהב כלל.
קל להלוות .אם ההלוואה ניתנת שלא בחכמה ,קשה לקבלה חזרה .איני אוהב זהב בטל,
אף פחות מאשר אני אוהב סיכון רב מדי".
מילות הפרדה של מאתון מיועדות למלווה וללווה.
"מוטב מעט זהירות מאשר חרטה גדולה".
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פרק  :7חומות בבל
הדמויות:
באנזאר הזקן – לוחם
בבל שרדה במשך מאות בשנים משום שהייתה מוגנת לגמרי על-ידי חומות בגובה חמישה מטרים.
באנזאר היה לוחם זקן ועז רוח שעמד על המשמר בשער המוביל לקצה החומות העתיקות של בבל.
ביום הזה ,בעת שבבל הייתה נתונה במצור ,הוא עמד בנקודת תצפית ויכול היה לספק חדשות .הוא
היה האדם הקרוב ביותר לסכסוך והראשון לשמוע כל התקפה חדשה .בבלים מודאגים רבים קרבו
אליו כדי לשמוע את החדשות האחרונות.
לסוחר שדאג לאישתו הלא מוגנת ,אמר באנזאר" :הירגע ,סוחר טוב".
לאישה שבעלה חולה ,דיווח באנזאר" :חזרי לבעלך .אמרי לו שהשערים חזקים ויעמדו
בנגיחות איילי הברזל ובסולמות הטיפוס המונחים על הקירות .לכי בזהירות לדרכך".
את הילדה המפוחדת ,הרגיע באנזאר באומרו" :חומות בבל יגנו עליך ,על אמך ועל אחיך
הקטן והתינוק".
לאחר כמעט ארבעה שבועות של קרב מתמשך ,חומות בבל הדפו פעם נוספת את אויביהן.
"איננו יכולים להרשות לעצמנו לחיות ללא הגנה הולמת".
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פרק  :8סוחר הגמלים של בבל
הדמויות:
טארקאד – בנו של אזור
דאבאזיר – סוחר הגמלים
קאוסקור – בעל רכוש

"ככל שאדם הופך רעב יותר ,כך מוחו עובד בבהירות רבה יותר".
טארקאד לא טעם מזון מזה יומיים תמימים .הוא נתקל במישהו ממנו היה מעדיף להימנע – סוחר
הגמלים ששמו דאבאזיר .טארקאד היה חייב לדאבאזיר מטבעות נחושת וכסף.
"מזל רע רודף כל אדם שחושב יותר על הלוואה מאשר על החזרתה ".אמר דאבאזיר
הגדול כשישב ואכל למולו של טארקאד הגווע ברעב.
"שמעתי על נוסע שזה עתה שב מאורפה על אדם עשיר כלשהו שיש לו אבן כה דקה
שניתן לראות דרכה .טארקאד? האם חושב אתה שכל העולם יכול לראות באדם צבע
אחר ממה שהוא?" שאל דאבאזיר.
דאבאזיר ,שרצה ללמד את טארקאד שיעור או שניים ,החל לספר לו וליושבי המסעדה כיצד הפך
להיות לסוחר גמלים לאחר שהיה עבד בסוריה.
דאבאזיר לווה מחבריו ולא יכול היה להשיב להם את כספם .מצב העניינים הלך מדחי אל דחי .רעייתו
שבה אל אביה והוא עזב את בבל .הוא נפל בידי שודדים ונלקח לדמשק שם נמכר כעבד .דאבאזיר
נקנה בעבור שתי מטבעות כסף על-ידי שייח' מדבר סורי והפך למטפל גמלים עבור בתו שהוקסמה
מעברו של דאבאזיר.
"אם לאדם נשמה של אדם חופשי הפועמת בחזהו ,האם לא יזכה לכבוד ולהוקרה בעירו
שלו על אף מזלו הרע? האם ברצונך להחזיר את החוב הצודק שאתה חייב בבבל?" היא
שאלה.
"כן ,כך רוצה אני ,אבל אינו רואה כיצד ",אמר דאבאזיר.
" ...נשמתך נשמת עבד נרצע .כך הוא האדם שאינו יכול לכבד את עצמו ואין אדם יכול
לכבד את עצמו אם אינו מחזיר את חובו הצודק".
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חובותיו של דאבאזיר היו אויביו והוא גורש מן העיר .אילו היה ניצב ונלחם כגבר ,היה זוכה בכבוד.
"אילו הייתה בי נשמה של אדם חופשי ,הייתי עושה את דרכי חזרה אל בבל ,מחזיר את
חובי לאנשים שבטחו בי ,מביא אושר לאישתי שאהבה אותי באמת ומביא שלווה וסיפוק
להוריי".
"אז קרה דבר מוזר .כל העולם דומה ששינה את צבעו .סוף סוף ראיתי את הערכים
האמיתיים שבחיים .נחישות עצומה מילאה וריגשה אותי".
טארקאד ,שהקשיב רוב קשב ,התרגש מאוד.
"חזון פרשת לפני; כבר אני חש בנשמה של אדם חופשי פועמת בי".
במקום שבו קיימת נחישות ,ניתן למצוא את הדרך.
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פרק  :9הלוחות מבבל
הדמויות:
דאבאזיר – סוחר גמלים
מאתון – מלווה זהב
פרופסור פרנקלין קאלדוול – ארכיאולוג – מסופוטמיה
אלפרד ה' שרוזבורי – ארכיאולוג – אוניברסיטת נוטינגהאם
אלפרד דיווח לפרופסור על חמישה לוחות שנמצאו בחפירה במסופוטמיה .הלוחות סיפרו על
דאבאזיר ,על התנסויותיו וכיצד החזיר את חובותיו וזכה בכבוד כתושב בבל .אלפרד תכנן ליישם את
המתודולוגיות של דאבאזיר בחייו שלו ,אף-על-פי שחלפו חמשת אלפים שנים מאז .הלוחות תורגמו
וחשפו את סיפור שובו של דאבאזיר לבבל לאחר שהיה עבד בסוריה .דאבאזיר נועץ במאתון מלווה
הזהב בנוגע לתכניתו.
 .1ראשית ,התכנית דאגה לשגשוגו בעתיד .הוא חסך עשירית מכל הכנסותיו.
 .2שנית ,שבע עשיריות מכל הכנסותיו יועדו לתשלום הוצאות המחייה שלו.
 .3שלישית ,שתי עשיריות מכל הכנסותיו יועדו לתשלום חובותיו במשך הזמן.
דאבאזיר ביקר את נושיו ויידע אותם כיצד יחזיר את  119מטבעות הכסף ו 141-מטבעות הנחושת .הוא
זכה לתגובות מעורבות מנושיו.
"לבי קל יותר מכפי שהיה מזה זמן מה".
הלוחות המשיכו וסיפרו כיצד שילם בהדרגה את חובו ,אישתו רכשה רק את המצרכים והחפצים
האישיים הדרושים ,ונושיו רכשו אט אט כבוד לבאדאזיר.
"אישתי הטובה מביטה בי ואור בעיניה שמעורר בגבר ביטחון בעצמו .כן ,זו תכנית
שהביאה להצלחתי".
"אני משוכנע שאם אנהג על פיה גם בהמשך ,אהפוך לאדם עשיר ".אמר באדאזיר בגאווה.
אלפרד כתב שנית לפרופסור והסביר כיצד תכניתו של באדאזיר הביאה לו ולאישתו הצלחה.
"הנאה רבה יותר מצויה בניהול עודפים שכאלה מאשר בבזבוזם".
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פרק  :10האדם בר-המזל ביותר בבבל
הדמויות:
שארו נאדא – הנסיך הסוחר של בבל
האדאן גולא – נכדו של אראד גולא
אראד גולא – שותפו של שארו
נאנא-נאיד – אדונו של שארו
סוואסטי – סוכנת הבית של נאנא
סאסי – סוחר עבדים
הופעתו של דארו נאדא ,הנסיך הסוחר של בבל ,הייתה ראויה למעמדו ,בגלימותיו ,סוסו ושיירתו ,דבר
לא חסר לה .הוא היה מוטרד ,לא בגינו אל בגין האדם הצעיר שנסע עמו.
הוא נסע עם האדאן גולא ,נכדו של שותפו של שארו מזה שנים ,לו היה חייב חוב של הכרת תודה
אותו לא יוכל לשלם לעולם .שארו רצה לעשות משהו למען הנכד אך הדבר קשה היה בשל האדם
הצעיר עצמו .שארו קיווה שיוכל להעניק לאדם הצעיר אפשרות להתחיל בדרכו ולהתרחק מההרס
שאביו של הצעיר גרם לירושה.
האדאן בזבז שקלים באותה מהירות בה הגיעו אליו .הוא לבש את הגלימות היפות ביותר ואת
התכשיטים הנדירים ביותר .בהגיעו לבבל ובסוקרו את העיר ,האדאן העיר שלא הוא ולא אביו בורכו
בכשרון הפיננסי שהיה לסבו.
שארו בסגנון בבלי אמיתי הציע לספר להאדאן כיצד הוא וסבו יצרו ביניהם שותפות שהוכיחה את
עצמה כרווחית ביותר.
שארו הסביר שפעם היה עבד ,קורבן מעשיו הלא זהירים של אחיו – הוא הרג את ידידו בקטטה .שארו
שועבד לאלמנה ונמכר לעבדות כאשר אביו לא יכול היה לגייס את הכסף כדי לשחררו.
שארו גילה במהרה את ערך העבודה מפיו של עבד חכם.
"העבודה היא הידיד הטוב ביותר שאי פעם הכרתי .היא הביאה לי את כל הדברים הטובים שהיו לי,
את חוותי ,את פרותיי ואת היבול שלי ,הכל .זכור ,עבודה המבוצעת היטב מועילה לאדם שביצעה.
היא הופכת אותו לאדם טוב יותר".
שארו נמכר לאדון אחר ,אופה ששמו נאנא-נאיד .שארו חשב שהוא האדם בר-המזל ביותר בבבל ,על
שנבחר ללמוד מקצוע שעניין אותו .בנקודה זו ,עליך לדעת שעבדים באותם זמנים יכלו לעבוד למען
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גמול ,להיות בעלי רכוש ואפילו לשאת אישה .שארו החל לאפות ככרות נוספים ,מכרם ברחובות וניהל
משא ומתן עם אדונו לחלוקת הרווחים .אחד מהלקוחות הקבועים שלו היה אראד גולא )סבו של
האדאן( .שארו ואראד הפכו לידידים קרובים .נאנא-נאיד הפך חרד יותר ויותר כששארו שב לגבות את
מטבעות הזהב כדי לבזבזן בבתי ההימורים.
יום אחד התוודה אראד גולא באוזני שארו שגם הוא היה עבד וכמעט וקנה את דרכו אל החופש.
בנקודה זו הנכד נעלב מאוד מדבריו של שארו ואמר" :לא אאזין לשקרים שמכפישים את סבי ".אראד
ייעץ לשארו את הדברים הבאים:
"אל תדבק עוד באדונך .השב לעצמך את תחושת היותך אדם חופשי .פעל כאדם
חופשי והצלח כאדם חופשי!"
בפעם הבאה ששארו ואראד נפגשו ,הוא היה אדם שונה בתכלית משום שהיה אדם חופשי .סוואסטי,
סוכנת הבית של אדונו של שארו ,באה אל שארו מוטרדת מאוד" .אדונך בצרות .מדוע שנוטרד בשל
מעשי האיוולת שלו .איננו שומריו ".אדונו של שארו נתן את שטר המכר שלו למלווה והמלווה יכול
היה למכרו ללא השפעתו של נאנא-נאיד .בבוקר המחרת ,המלווה הביא את סאסי ,סוחר העבדים,
לקחת את שארו.
שארו היה מדוכא מאוד.
"האם עליי לעבוד למשך כל חיי מבלי שאגשים את רצונותיי ,ללא אושר והצלחה?"
שליח הגיע מאדונו החדש של שארו ,סאסי .הוא תפס את ארנקו ואת גלימתו ויצא לדרך.
"ראיתי שאראד גולא ממתין לי".
"חיפשתי בכל מקום אחריך .הוא התמקח עמי התמקחות סוערת וגרם לי לשלם מחיר
מופקע ,אבל אתה שווה כל זאת .הפילוסופיה והיוזמה שלך שימשו לי כהשראה
להצלחתי החדשה".
אראד קנה את חירותו של שארו.
"דמעות של הכרת תודה מילאו את עיניי .ידעתי שאני האדם בר המזל ביותר בבבל".
"האם עבודה הייתה המפתח הסודי של סבי למטבעות הזהב?"
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"היה זה המפתח היחיד שלו כאשר הכרתי אותו לראשונה .עבודה משכה את ידידיו
הרבים ...עבודה הביאה לו כבוד רב ...עבודה הביאה לו את כל הדברים".
"החיים מלאים הנאות מהן יכולים האנשים ליהנות ",אמר שארו נאדא" .לכל אחד
מקומו שלו .אני שמח שהעבודה אינה שמורה רק לעבדים .אילו כך היה ,הייתה
נמנעת ממני הנאתי הגדולה ביותר".
סיפורו של שארו שינה את השקפת עולמו של האדאן גולא ,ועכשיו משהבין ,הוא גמר אומר בלבו
לערוך שינויים.
"עכשיו כשאני מבין ,אני אכן מעריץ אותו אף יותר ומרגיש נחוש יותר להידמות לו .אני חושש
שלעולם לא אוכל להחזיר לך כגמולך על שנתת לי את המפתח האמיתי להצלחה שלו".
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