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הקדמה
השיעור השבוע מתמקד בנקודה מעניינת מאוד בפרשת שבוע, שה׳בכן׳ שהרבי לימד ממנה הוא 

הרושם  את  יקבלו  ואולי  לרעיון,  להתחבר  יתקשו  מהאנשים  שחלק  להיות  יכול  רב׳.  לך  ׳עשה 

שאדם דתי צריך לשאול רב כל דבר.  לכן, כשמציגים את העניין של ׳עשה לך רב׳, כדאי להציג את 

זה במילים הנכונות, שיתאימו גם להם.

אפשר להסביר, שמכיון שאדם קרוב אצל עצמו, יכול לקרות לעיתים שהוא יתקשה לקבל את 

ההחלטה הנכונה, משום שהוא משוחד, ולא יכול לראות את הדברים בצורה אובייקטיבית. לכן 

כשאדם צריך להחליט החלטה חשובה, או כשיש לו ספק במשהו רציני בחיים, התורה ממליצה, 

והרבי הדגיש זאת באותה תקופה, שכדאי תמיד להתייעץ עם מישהו נוסף, שרואה את הדברים 

בצורה אובייקטיבית. כמובן שכדאי שאותו אחד יהיה אדם חכם ורוחני, שכדאי לסמוך על עצתו.

א.משה רבינו וחמש הבנות ...............................................................................................................4

בפרשת השבוע, ארץ ישראל מחולקת בין שנים עשר השבטים, טרם כניסתם לארץ. כל משפחה 

זוכה לחלק שיעבור במהלך הדורות באמצעות ירושת צאצאיה הזכרים. 

חלק  את  לקבל  עליהן  שגם  טענו  המנוח  צלפחד  בנות  ההחלטה.  על  מערערת  אחיות  קבוצת 

אביהן )מקור 1(. משה פונה מעביר את השאלה לקב״ה, והקב"ה אומר שהן צודקות. במשפחה 

של בנות ללא אחים, הבנות ירשו את חלק אביהן )מקור 2(

ב. משה פחד לקחת אחריות?..............................................................................................................6

הסיפור נחמד, אבל יש בו דבר תמוה: מדוע משה בעצמו לא יכול היה להחליט בדבר?

הרמב"ן מסביר )מקור 3, הובא גם בשיחה( שמשה פחד משוחד: כאשר הבנות הציגו את טענתן, 

לאחר  חנופה.  כדברי  להצטייר  יכלו  האלה  הדברים  קורח.  מאנשי  היה  לא  שאביהן  הבהירו  הן 

טענה כזו, משה לא רצה לדון בעניינם.

שרואים  כפי  במעטפה.  כסף  רק  הפירוש  אין  שוחד  מאוד.  קשה  לחטא  נחשב  שוחד  ביהדות, 

מהרמב"ם )מקור 4(, חכמינו החשיבו אפילו סיוע קל ביותר או חנופה כשוחד, ופסלו את הדיין 

מלדון. 

תוכן השיעור:



3

פתיחה

ג. חומרת השוחד..............................................................................................................................8

הרבי מציין את אי-סבירות השוחד במקרה של משה: מצד אחד, משה היה המנהיג היהודי 

הדגול ביותר בכל הזמנים. הוא זה שנתן לנו את התורה, אותה אנו לומדים ומייקרים עד עצם 

היום הזה. מצד שני, החנופה הייתה זניחה ממש: האירוע עם קורח אירע שלושים ותשע שנים 

קודם, וגם אז, משה לא באמת היה מודאג מהערעור על מנהיגותו. הוא סמך על תמיכת הקב"ה 

במנהיגותו. בכל זאת, משה התייחס לדבריהן כשוחד לכל דבר.

האם  בדיון  חלק  ליטול  יכול  לא  הגדול  שהכהן  שקובעת,  בהלכה  גם  רואים  אנו  זאת  נקודה 

יהיו  לעבר את השנה, משום שיש לו אינטרס )שנראה פעוט(, שמי המקווה ביום הכיפורים 

חמים... )מקור 5(. 

להלן מובא גם סיפור מעניין על דיין שהרגיש איך ששוחד שניתן לו ללא ידיעתו, משפיע עליו 

בתת מודע להטות דין.

ד. שוחד עצמי.................................................................................................................................12    

מה הלקח עבור אנשים רגילים? עלינו להכיר בכך שבאופן טבעי אנו בעלי נטייה משוחדת, 

ולכן, כשאנו עומדים בפני קבלת החלטה בעלת חשיבות רבה לעתידנו, עלינו להתייעץ עם 

טובים וחכמים מאתנו. 

מומלך לצפות בסרטון מחלק מהשיחה במגזין תורת חיים.  מובא גם קוריוז מרתק, מיומנו של 

ר׳ זלמן ג׳פי שנכח במהלך השיחה, ומספר שהרבי בדבריו ענה לו על שאלתו, איך אפשר למצא 

רב ש׳מקובל׳ עליו.

אנו מתקדמים כבר לישורת האחרונה לפני הכניסה לארץ. עם ישראל,לאחרי 40 שנות החינוך שהוא 
 40 כשמאחוריו  שנה,   120 לגיל  מתקרב  כבר  רבינו  ומשה  ישראל.  לארץ  להכנס  מתכונן  במדבר  קיבל 

שנות הנהגה, והוא נמצא בשיא גדולתו והשפעתו.

באותו זמן, מתרחש מאורע מפתיע: חמש בנות מאתגרות את משה רבינו בפני כל האומה עם שאלה 
השאלה  את  מעביר  הוא  החלטה,  ולקבל  מנהיגות  לגלות  במקום  חברתית.  השלכה  בעלת  הלכתית 

להכרעת הבורא. מדוע?

למה משה לא החליט מיד? מהו המסר הנצחי שמשה מעביר לנו בכך?
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מקור 1  חומש במדבר, פרק כ"ז, פסוקים א׳-ד׳
לפני כניסת עם ישראל לארץ, הנושא החם ביותר היה – נדל"ן. איזה חלק יקבל כל שבט? היה זה 
נושא סבוך שהשפיע על עתידו של כל שבט. משה לא רצה להחליט על כך לבד, ולפיכך הקב"ה יצר 

את החלוקה. 

מפת הארץ חולקה לשנים-עשר חלקים, ואז נערך גורל. בקלפי אחד הונחו שנים-עשר פתקים עם 
הרים  שבט  כל  נשיא  השבטים.  שמות  עם  פתקים  שנים-עשר  הונחו  שני  ובקלפי  הנחלות,  שמות 
פתק עם שם שבטו ופתק שני עם שם של נחלה. כך הוכרע איזה שבט יקבל איזה חלק בארץ. לאחר 

החלוקה לשבטים, הגיע הזמן לחלק את הקרקעות בקרב בני השבט. 

עד כאן טוב ויפה. 

אך כאן מתעוררת בעיה: אנו הרי רוצים שכל שבט ישמור על חלקו. אך מה יקרה כאשר בת תתחתן 
אחרת,  למשפחה  האב  במשפחת  חלקה  את  יעבירו  נישואיה  אחרים?  שבט  או  ממשפחה  גבר  עם 
נקבע  המקוריים,  והמשפחות  השבטים  בחזקת  תישארנה  שהנחלות  כדי  אחר.  לשבט  אפילו  אולי 
כך הובטח  יירשו קרקעות. הבנות לא תצאנה נפסדות, שכן הן תחיינה בחלק בעליהן.  שרק בנים 

שהחלקות תישארנה בחזקתן.

ואז מתרחש אירוע מדהים. חמש בנות נעמדות מול משה רבינו, אלעזר הכהן הגדול, שבעים הזקנים 
והאומה כולה, ומבקשים להשמיע דעה שונה בנוגע לחלוקת הקרקעות.

דמיינו לעצמכם את ההתרחשות: חמש בנות קוראות תיגר על משה רבינו ומערערות על החלטותיו 
בפני האומה כולה!

וכך הן אומרות:

ה  חֹת ְמַנשֶּׁ פְּ ה ְלִמשְׁ ן־ְמַנשֶּׁ ן־ָמִכיר בֶּ ְלָעד בֶּ ן־גִּ ן־ֵחֶפר בֶּ נוֹת ְצלְפָחד בֶּ ְקַרְבָנה בְּ ַותִּ
ה ְוִתְרָצה׃ נָֹתיו ַמְחָלה נָֹעה ְוחְגָלה ּוִמְלכָּ מוֹת בְּ ה שְׁ ֶבן־יוֵֹסף ְוֵאלֶּ

ַתח  פֶּ ְוכל־ָהֵעָדה  ִשׂיִאם  ַהנְּ ְוִלְפֵני  ֵהן  ַהכֹּ ֶאְלָעָזר  ְוִלְפֵני  ה  מֹשֶׁ ִלְפֵני  ֲעמְֹדָנה  ַותַּ
אֶֹהל־מוֵֹעד ֵלאמֹר׃

י־ ֲעַדת־קַֹרח כִּ תוְֹך ָהֵעָדה ַהּנוָֹעִדים ַעל־ה' בַּ ר ְוהּוא לֹא־ָהָיה בְּ ְדבָּ מִּ ָאִבינּו ֵמת בַּ
ְבֶחְטאוֹ ֵמת ּוָבִנים לֹא־ָהיּו לוֹ׃

תוְֹך ֲאֵחי  ה בְּ נּו ֲאֻחזָּ ָנה־לָּ ן תְּ י ֵאין לוֹ בֵּ ְחּתוֹ כִּ פַּ ם־ָאִבינּו ִמּתוְֹך ִמשְׁ ַרע שֵׁ ה ִיגָּ ָלמָּ
ָאִבינּו׃

א. משה רבינו וחמש הבנות 



5

 הן הרי משפחה של בנות בלבד. אם לא תקבלנה את חלק משפחת אביהם, נחלת משפחתן תימחק 
לגמרי. בקשתן היא, שיתחשבו בהן במקרה מיוחד זה, וגם הן תירשנה את חלק אביהן.

ניתן לשער את המתח ששרר בקרב העם בשומעו את בקשתן. מענה חיובי ישנה לגמרי את ההחלטות 
שהתקבלו ואת הסדר החברתי הקיים. כיצד יגיב משה? האם בכלל יתייחס אליהן?

ֵלְך בקב"ה בעצמו. להפתעת כולם, אומר משה: זו שאלה מצוינת שאין לי עליה תשובה. ֶאמָּ

העם מחכה במתח הולך וגובר. משה חוזר עם תשובה. הבנות צודקות. במשפחות עם בנות בלבד, 
מחכמתן  מתפעם  והעם  מאושרות,  הביתה  חוזרות  צלפחד  בנות  אביהן.  חלק  את  הבנות  תירשנה 

ואומץ ליבן.

 מקור 2  חומש במדבר, פרק כ"ז, פסוקים ה׳-י"א

ָטן ִלְפֵני ה'׃  פָּ ה ֶאת־ִמשְׁ ְקֵרב מֹשֶׁ ַויַּ

אמֹר׃ ה לֵּ אֶמר ה' ֶאל־מֹשֶׁ ַויֹּ

תוְֹך ֲאֵחי ֲאִביֶהם ְוַהֲעַבְרתָּ  ת ַנֲחָלה בְּ ן ָלֶהם ֲאֻחזַּ תֵּ ְברֹת ָנתֹן תִּ נוֹת ְצלְפָחד דֹּ ן בְּ כֵּ
ֶאת־ַנֲחַלת ֲאִביֶהן ָלֶהן׃

ם ֶאת־ַנֲחָלתוֹ  י־ָימּות ּוֵבן ֵאין לוֹ ְוַהֲעַבְרתֶּ ר ֵלאמֹר ִאיׁש כִּ ַדבֵּ ֵני ִישְָׂרֵאל תְּ ְוֶאל־בְּ
ְלִבּתוֹ׃

ם ֶאת־ַנֲחָלתוֹ ְלֶאָחיו׃ ת ּוְנַתתֶּ ְוִאם־ֵאין לוֹ בַּ

ם ֶאת־ַנֲחָלתוֹ ַלֲאֵחי ָאִביו׃ ְוִאם־ֵאין לוֹ ַאִחים ּוְנַתתֶּ

ְחּתוֹ ְוָיַרׁש  פַּ שְׁ רֹב ֵאָליו ִממִּ ֵארוֹ ַהקָּ ם ֶאת־ַנֲחָלתוֹ ִלשְׁ ְוִאם־ֵאין ַאִחים ְלָאִביו ּוְנַתתֶּ
ה׃  ה ה' ֶאת־מֹשֶׁ ר ִצוָּ ֲאשֶׁ ט כַּ פָּ ת ִמשְׁ אָֹתּה ְוָהְיָתה ִלְבֵני ִישְָׂרֵאל ְלֻחקַּ
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מקור 3  רמב"ן על במדבר כ"ז, פסוק ג׳
מדוע בנות צלפחד סיפרו שאביהן מת בחטאו? מדוע היה פרט זה נחוץ? 

דברי הרמב"ן:

שׂוֵֹנא  ָהָיה  נּו  ַרבֵּ ה  שֶׁ מֹּ בּו, שֶׁ ָחשְׁ ֲעבּור שֶׁ בַּ ָכה  כָּ ָאְמרּו  ט: שֶׁ שָׁ ַהפְּ ֶדֶרְך  בְּ י  ְוַדְעתִּ
ֶנְגּדוֹ  כְּ ִמים  ַהקָּ ָהיּו  ֵהם  שֶׁ ר,  ְדבָּ מִּ בַּ תּו  מֵּ שֶׁ ַהחוְֹטִאים  ל  ִמכָּ יוֵֹתר  קַֹרח  ֲעַדת 
ְך  ְיִהי לוֹ מֹשֵׁ ִשְׂנָאתוֹ אוָֹתם יֹאַמר: ַאל  בּו אּוַלי בְּ ָכל ַמֲעָשׂיו. ְוָחשְׁ ְוַהּכוְֹפִרים בְּ
ן  ים קט יב יד(, ַעל כֵּ ִהלִּ ר ָעוֹן ֲאבוָֹתם ֶאל ה' )תְּ ָחֶסד, ְוַאל ְיִהי חוֵֹנן ִליתוָֹמיו, ִיְזכֹּ

י לֹא ָהָיה ֵמֶהם. הוִֹדיעּוהּו כִּ

<< הרבי 
משה חשש להיראות משוחד 

מסופר בתורה שכאשר בנות צלפחד באו לפני משה עם שאלה ובקשה בנוגע לנחלת 
אביהן, "תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו"1 - לא המתין משה רבינו לחשוב ולהתבונן 
את  משה  "ויקרב  להקב"ה,  השאלה  את  מיד  הפנה  אלא,  שאלתן,  על  להשיב  כדי 

משפטן לפני ה'"2.

ובטעם הדבר – דלכאורה, היתכן שמשה רבינו לא היה יכול להשיב בעצמו על שאלתן 
– מבארים מפרשי המקרא3, "כיון שגלּו בנות צלפחד בטענתן, שלא היה אביהן מעדת 
שונאיו של משה )"והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קורח"(, היה בזה 
קירוב הדעת למשה. ואילו היה דן את דינן, היה כאילו נוטל שוחד דברים, ועל כן 

חשך עצמו מן הדין, ולא רצה לדון אותו". 

מקור 4 משנה תורה, הלכות סנהדרין, פרק כ"ג, הלכה ב׳
שוחד דברים.

ָבִרים.  א ֲאִפּלּו ׁשַֹחד דְּ ְלַבד ֶאלָּ ְולֹא ׁשַֹחד ָממוֹן בִּ

ָידוֹ  ֶאָחד  ט  ּוָפשַׁ נָָּהר,  בַּ ַלֲעבֹר  ְקַטנָּה  דּוִגית  בְּ ָהָיה עוֶֹלה  ֶאָחד שֶׁ ַדיָּן  בְּ ה  ּוַמֲעשֶׂ
ה  ּוַמֲעשֶׂ ָלִדין.  ְלָך  סּול  פָּ ֲהֵריִני  יָּן:  ַהדַּ לוֹ  ְוָאַמר  ין.  דִּ לוֹ  ְוָהָיה  ֲעִליָּתוֹ,  בַּ עוֹ  ְוִסיְּ
ְפֵני  ה רֹק ִמלִּ סָּ יָּן, ְוַאַחר כִּ ל עוֹף ֵמַעל ְרִדיד ַהדַּ ֶהֱעִביר ֶאְבָרה נוָֹצה שֶׁ ֶאָחד שֶׁ בְּ

סּול ְלָך ָלִדין.  יָּן, ְוָאַמר לוֹ: ֲהֵריִני פָּ ַהדַּ

ב. משה פחד לקחת אחריות?

1( פינחס, כז, ד. 
2( שם, ה. 

3( בחיי על הפסוק )בשם "יש שפירשו"(. 
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סּול  ֻהנָּה ְלַדיָּן ּכֵֹהן, ְוָאַמר לוֹ: פָּ נוֹת כְּ תְּ ָנה ַאַחת ִממַּ ֵהִביא ַמתָּ ֶאָחד שֶׁ ה בְּ ּוַמֲעשֶׂ
ֲאִני ְלָך ָלִדין. 

ת  בָּ ֵדהּו ֵמֶעֶרב שַׁ ֵאִנים ִמּתוְֹך שָׂ ָהָיה ֵמִביא לוֹ תְּ יָּן שֶׁ ל דַּ ָאִריס ֶאָחד שֶׁ ה בְּ ּוַמֲעשֶׂ
ין,  דִּ ָהָיה לוֹ  ֵני שֶׁ ִמפְּ ת  בָּ שַׁ בְּ י  ֲחִמישִׁ בַּ ְוֵהִביא  ים  ִהְקדִּ ַאַחת  ַעם  ת. פַּ בָּ ְלֶעֶרב שַׁ
יָּן, הוִֹאיל  ל דַּ ֵאִנים ִמשֶּׁ ַהתְּ י שֶׁ סּול ְלָך ָלִדין, ַאף ַעל פִּ יָּן: ֲהֵריִני פָּ ְוָאַמר לוֹ ַהדַּ

ְזַמנָּם ִנְפַסל לוֹ ָלִדין: ּלֹא בִּ ֶוֱהִביָאן שֶׁ
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<< הרבי 
משה – הגדול מכולם 

והגע עצמך:

ליהושע  ומסרה  מסיני  תורה  קיבל  "משה  רבינו,  ממשה  גדול  לנו  מי   – גיסא  מחד 
שלו  התוקף  וכל  תורתו,  כל  הרי,  בדורו,  גדול  שכל  כך,  הדורות,  סוף  עד  וכו'"4, 
שצריכים לשמוע לדבריו מכיון שאומר את דברי התורה, אינו אלא כתוצאה מזה 
שמשה רבינו מסר את התורה ליהושע, ויהושע לזקנים, וכן הלאה, במשך ארבעים 
)כפי שמונה הרמב"ם בהקדמתו לספר משנה תורה(, ועל  הדורות דמקבלי התורה 

דרך זה בדורות שלאחרי זה, עד לדורו.

ובפרט שמאורע זה אירע בשנת הארבעים, שאז היה משה רבינו בתכלית השלימות 
– לאחרי שקיבל כל התורה כולה, שהרי, כמה ענינים בתורה נתגלו לאחרי מעמד הר 
סיני, במשך הארבעים שנה, ונמצא, שבשנת הארבעים קיבל כבר כל התורה כולה, 

תכלית השלימות דמשה רבינו.

ומכיון שכן, היה משה רבינו צריך להשיב על שאלתן של בנות צלפחד: בודאי ידע 
משה רבינו את דינו של "תלמיד חכם שראוי להורות ואינו מורה5".

ובמילא, כשבאים אליו עם שאלה, ולא רק איש אחד, אלא חמשה אנשים )חמש בנות 
צלפחד(, ומה גם ששאלה זו נשאלת במעמד הנשיאים וכל העדה. ובפרט ששאלה 
זו היא בענין הכי עיקרי אצל )בני ישראל בכלל, ובמיוחד אצל( הדור שנכנסו לארץ 
– נחלת הארץ, כמובן מדבריו של משה רבינו, ברעש הכי גדול, בנוגע לבני גד ובני 
ראובן6, עד כמה נוגע הענין דנחלה בארץ, הרי, על פי תורה, תורת משה, מוטל עליו 

החיוב והזכות להשיב על השאלה.

שוחד חסר משמעות

ולאידך גיסא – ה"שוחד דברים" ששייך כאן )באמרם שלא היה אביהן מעדת שונאיו 
של משה( הוא אפסי:

לא  ותשע שנה, אשר, אפילו בשעת מעשה,  לפני שלושים  קורח אירעה  מחלוקת 
היה משה רבינו זקוק לקירוב הדעת של בשר ודם )שאינו מעדת שונאיו כו'( להוכחת 
צדקתו, שהרי סמך על הקב"ה, באמרו "בוקר ויודע ה' גו'"7, "ואם בריאה יברא ה' 
וגו'"8, ואכן היה בפועל, כך, שגם קורח ועדתו נוכחו בעליל בצדקתו של משה רבינו, 

ג. חומרת השוחד

4( אבות רפ״א.
5( סוטה כב, סע"א. ע"ז יט, ב. 

6( מטות לב, ו ואילך. 

7( קרח טז, ה. 
8( שם, ל. 
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ועל אחת כמה וכמה – שלושים ותשע שנה לאחרי כן, שאין כל משמעות ב"שוחד 
דברים" על דבר צדקתו של משה רבינו.

ואף על פי כן, מכיון שהזכירו שלפני שלושים ותשע שנה, ברגע שלפני "בריאה יברא 
ה'", כאשר היה מקום לשתי דעות כו' )שהרי בניגוד למשה רבינו היו קורח ועדתו 
ומאתיים וחמשים ראשי סנהדראות, כמובא בפירוש רש"י9(, לא היה אביהן מעדת 
שונאיו של משה – שוב לא רצה משה רבינו לדון דין זה, כדי שלא יהיה מקום לחשש 
היותו  למרות  האמיתי,  דין  הפסק  את  ולשנות  להטות  שיכול  דברים"  "שוחד  של 

"משה רבינו", פוסק שאין להרהר אחריו!

וסיפור זה כותב משה רבינו בספר התורה, חלק מתורה שבכתב, מלשון הוראה10– 
כאמור,  "שוחד",  מענין של  להזהר  יש  כמה  עד  מישראל,  ואחד  אחד  לכל  הוראה 
ממנו,  למעלה  שאין  שבגדולים  לגדול  ביחס  ולאידך,  קל,  הכי  בענין  שוחד  אפילו 

משה רבינו!

כתוב  "הרי  בבדיחות,  אותו  שאלו  זקנותו.  לעת  שהתחרש  מפורסם  דיין  על  מספרים  ]בדיחה: 
שהשוחד יעוור, מדוע איבדת את השמיעה במקום את חוש הראייה?" השיב הדיין, "את השוחד 

שהציעו לי רק שמעתי, אף פעם לא ראיתי אותו".[

הסיפור עם משה מדגיש לנו את חשיבות הזהירות משוחד. אפילו שוחד בדברים שאירע לפני 
עשרות שנים נחשב שוחד, ויש להיזהר מאוד מהאופן בו הציבור יתייחס לכך.

*

להלן דבר מעניין נוסף, שמדגיש עד כמה אנו מתרחקים מצל צילו של שוחד:

פעם בשנתיים או שלש, היו מעברים את השנה, ומוסיפים לה חודש נוסף.   ההחלטה באם להוסיף 
מביאים  שהיו  וזקניו,  הדור  מגדולי  שבעה  במושב  מתקבלת  היתה  מסוימת  בשנה  נוסף  חודש 
בחשבון בעיקר את השוואת מערכות השמש והירח כך שפסח יחול באביב, וגם את מצב הבשלת 
השעורה שתהיה מוכנה לקרבן העומד בט״ז ניסן, והבשלת הפירות שיהיה מוכנים לביכורים בחג 
השבועות.  בנוסף לכך, היו מתחשבים גם  במצב הדרכים )כשירות הגשרים, דרכים משובשות 

וכו׳(, בכדי שהעולים לרגל יוכלו להגיע לירושלים לחג.

 הגמרא במסכת סנהדרין אומרת דבר מעניין:

מקור 5 תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף י״ח עמוד ב׳ )עם ביאור שטיינזלץ(
יִרים:  ָנה. .. ּוַמְסבִּ ִעּבּור ַהשָׁ ן בְּ ין ַהדָּ ֵבית ַהדִּ דוֹל בְּ ֵהן גָּ יִבין .. ֶמֶלְך ְוכֹּ ֵאין מוֹשִׁ
ֶלְך ְמֻעְנָין  ֵאין ַהמֶּ ָבא, שֶׁ ֶרת ַלצָּ ַקת ָמזוֹן ּוַמשְׂכֹּ ַסְנָיא, ַהְספָּ ּום ֶאפְּ ן ִמשּׁ ֶמֶלְך ֵאין דָּ
ּום  דוֹל  - ִמשּׁ ֵהן גָּ הוָֹצאוָֹתיו. כֹּ דוָֹלה בְּ הּוא הוָֹסָפה גְּ ָנה, שֶׁ תוֶֹסֶפת חֶֹדׁש ְלשָׁ בְּ
ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ת  ְוִרְצפַּ ּפּוִרים,  ַהכִּ יוֹם  בְּ טוֵֹבל  הּוא  שֶׁ ִבילוֹת  ַהטְּ שֶׁ ְמֻעְנָין  הּוא  ִצָנה 
ֵאַלת  שְׁ ם ְנִגיָעה בִּ ר. ְוָלֵכן ֵיׁש לוֹ גַּ ָכל ָהֶאְפשָׁ ים כְּ ֲהֵרי הּוא עוֵֹבד ָיֵחף( ִיְהיּו ַחמִּ )שֶׁ

ה. ַנת ַחמָּ עוַֹנת שְׁ ּפּוִרים בְּ ֵהא יוֹם ַהכִּ יְּ ֲהֵרי ְרצוֹנוֹ שֶׁ ַהִעּבּור שֶׁ
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גם כאן אנו רואים עד כמה אנו נזהרים משוחד. הגם שמדובר באדם קדוש כל כך כמו הכהן הגדול,  
ובדיון חשוב כל כך שנוגע למליוני אנשים, אנו עדיין חושדים שמכיון שהוא חושש מהקור במקווה 
ביום כיפור, העובדה הזאת תשפיע עליו בתת ההכרה. ולכן אפילו שמדובר בדבר פעוט כל כך, אנו 

מחשיבים אותו למשוחד, ולא מצרפים אותו לדיון באם לעבר את השנה או לא. 

להלן סיפור מענין, שממחיש גם הוא את חומרת השוחד, ואת השפעתו על בני אנוש, עד כמה זה יכול 
להשפיע גם שלא במודע על האדם שמקבל השוחד.

קופסת הטבק ומטבע הזהב

וירא-שמים בתכלית, למדן גדול, ובעל שכל חריף ומבריק.  בעירה אחת התגורר רב צדיק 
הוא למד תורה השכם והערב ונעשה בקיא באין-ספר פסקי הלכה, עד שרבותיו ראו לנכון כי 
יסמך להיות פוסק בבעיות סבוכות של דיני תורה. לאחר שהיו שוטחים בפניו בעלי דין שונים 
את טענותיהם היה צולל בערמות של ספרים ופסקים,  שוקל ומהרהר בדברים, מתיעץ עם 

עמיתיו הדינים, ולאלתר היה מתגבש ומתנסח אצלו פסק-דין בהיר וחד-משמעי. 

עם הזמן הלך והתפרסם שמו כפוסק גדול ועצום, שנתן לסמך עליו בעינים עצומות, ויהודים 
רבים מכל רחבי המדינה הביאו לפתחו סכסוכים ובעיות קשות, במיחד בעניני כספים. הם 
סמכו על חכמתו הרבה, על יראת השמים שלו ובמיוחד על שחרף עניותו הרבה, לא היה לאל 
ידו של איש לשחד אותו בשום פנים ואופן – לא בכסף, לא בכבוד, לא במנעמים שונים, ולא 

בשום דרך אחרת.

זה מרחוק,  הגיעו  וקשה, שבעלי-הדין, אשר  באחת הפעמים הביאו אל הרב מקרה מורכב 
נדרשו להרצות בפניו את טענותיהם למעלה משעות אחדות. בתום הרצאתם, בקשם הרב 
החל  הרב  פסק-דינם.  להקראת  ויקרא  מלאכתו  שיסים  עד  המבוא  בחדר  ולהמתין  לצאת 
מתעמק בחמר הטענות, ומדי פעם היה מצוה על שמשו שיביא לו ספר זה או אחר. השמש, 
רבי שלמה, הכיר היטב היכן כל ספר מונח והיה מתרוצץ ממדף למדף, עולה על סולם ויורד 
ממנו עם ספר כלשהו, חוזר ומביא ספר נוסף מפינת השלחן וכך עוד ועוד. אך עם כל זאת, 
שהיה מיומן וזריז במלאכתו, ועל שום היותו מבוגר בשנים, התעייף רבי שלמה מן המשימה 
והיה מטיל עצמו מדי פעם בפעם על כורסתו המרופטת, מתנשם בכבדות, וחוטף מנוחה עד 
למשימה הבאה. הרב היה מעין בספרים, מדפדף בזה, מעלעל בהוא, ואחת למספר דקות היה 
מתבשם מקפסת הטבק שעל שולחנו. לאחר זמן-מה והנה אזל הטבק מהקפסה, ואי לזאת צוה 

הרב ברמיזה קלה לרבי שלמה כי ידאג למלאתה עבורו. 

בעל הדין יוצא לקנות טבק לרב

יצא ר' שלמה אל חדר ההמתנה ובהביטו דרך החלון גלה כי זה שעות אחדות שלא הבחין 
כלל במתרחש בחוץ. לעיניו נגלה מחזה מפתיע – הכל היה מכוסה לבן, שלג כבד הצטבר על 
בלבד, אלא  זו  לא  הסוסים, שכרעו תחתיהם.  ועל  עגלות המשא  על  הגגות,  על  המדרכות, 
שרוח עזה נשבה והולידה סופת שלגים הולכת וגוברת.  רבי שלמה נטל את מעיל הפרווה 
שלו והחל מתעטף בו בלב כבד. אחר כך כרך סביב כתפיו וצוארו צעיף עבה וחם ושם פעמיו 
אל היציאה. בחדר ההמתנה ישב אחד מבעלי-הדין והביט בו בתדהמה. הוא התרומם קמעה 
ואמר: "ראה מה מתחולל בחוץ, הכיצד מלאה דעתך לצאת בכפור זה? המתן מעט עד שירגעו 
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הרוחות".  נאנח רבי שלמה ואמר: "חובה עלי לצאת כדי להביא טבק לרב, בלעדיו לא יוכל 
להמשיך בעבודתו". בעל-הדין, נכמרו רחמיו עליו והוא השיב: "הנח ידך, אלך אני במקומך, 
את  לבש  הלה,  קם  לתשובה  להמתין  בלא  לחלות!"  עלול  הרי  ואתה  ממך  וחזק  צעיר  הנני 
מעילו ופנה אל עבר הדלת. רבי שלמה מסר לו את הקפסה ואת הכסף לקניה ובלבו חש הקלה 

ושמחה קלה על כך. 

כי לפני שנים  נזכר  נתחוור לרבי שלמה שעשה טעות מרה. הוא  יצא בעל-הדין,  והנה, אך 
רבות, כאשר נתמנה לתפקידו הזהירו אותו ברוב תוקף, כי אסור יהיה לו אי פעם לקבל דבר-

מה מבעלי הדין, ובמיחד קודם שעומד להחרץ פסק הדין. נקיפות-מצפון עזות תקפוהו והוא 
התחרט מעומק לבו על שנתפתה לאדם זה. "כיצד זה נכשלתי כך?!" התרתח על עצמו. "זקן 
כסיל שכמותי, עד כמה נעשיתי עצלן!" רבי שלמה פלט אנחת-צער עמקה, אך לאחר רגעים 

אחדים התנחם וקיבל על עצמו כי לעולם לא ירשה שיקרה לו כדבר האוילי הזה. 

הכיצד לכל הרוחות הגיעה מטבע זו אל תוך קפסת הטבק?

לא עבר זמן רב ובעל הדין חזר ובידו קפסת הטבק, מלאה עד גדותיה בטבק ריחני ומשכר. 
לקח רבי שלמה את הקפסה ומהר להפקידה בידי הרב. צער רב היה נסוך על פניו, אולם הרב, 
בהיותו כה שקוע בעיונו, לא הבחין בדבר כלל, רק הושיט ידו, קבל את הקפסה והנהן בראשו 
לאות הוקרה. מיד קרב הרב את הקפסה אל אפו ושאף ממנו טבק, וכהרגלו חזר על מעשהו זה 
מדי פעם בפעם. ואולם במקום שיחזק הטבק את בהירות מחשבתו, הרגיש הרב שבכל שאיפה 
הריהו מתבלבל עוד ועוד, וכל בנין ההצדקות שבנה לטובת אחד הצדדים הולך ומתמוטט, 
ואף נוטה הוא להצדיק יותר ויותר את הצד שכנגד. ענין זה התמיה מאוד את הרב – הוא לא 
הבין כיצד זה נתהפכה דעתו מן הקצה אל הקצה ועוד מעט הוא כמעט מגיע להחלטה סופית, 
ובתוך כך  נוספת,  הפוכה מזו שסבר בתחלה. בכל זאת, הרגיש צרך להתבונן בדברים פעם 
חפנו אצבעותיו עוד מעט טבק, ולפתע נתקלו בדבר-מה קשיח, המונח לו בתחתית הקפסה. 
הוא הביט אל תוכה, פשפש בטבק אנה ואנה, והנה התנוצצה לעיניו מטבע-זהב. הרב נותר 

פעור-פה וסנן לעצמו בשקט: "הכיצד לכל הרוחות הגיעה מטבע זו אל תוך קפסת הטבק?"

מיד קרא אל רבי שלמה ושאל אותו: "מהיכן לקחת טבק זה?" השמש נתקף פחד וצמרמרת 
אחזה אותו מכף רגל עד ראש. הוא לא הבין כיצד ידע הרב את שקרה עם בעל הדין הערמומי, 
כיצד ניחש שרבי שלמה הניח לו לשמשו.  רבי שלמה כמעט ובלע את לשונו, המלים נתקעו 
בגרונו, אך לאחר דקותים התעשת והודה באזני הרב שאכן זהו הדבר אשר קרה. הוא, רבי 
קשה  צנה  שמא  שחשש  אחר  הטבק,  את  להשיג  במקומו  ללכת  לבעל-הדין  הרשה  שלמה, 
תאחז בו אם יצא אל הרחוב באמצע סופת השלגים הנוראה. הוא עשה כדבר הזה רק מפני 
שנשכח מלבו צוויו של הרב, ועל כך הוא כמעט ואינו יכול לסלח לעצמו. "מקרה כזה לא יקרה 

שנית לעולמי-עד", הבטיח רבי שלמה לרב, ודוק של בושה וחרטה כסה את פניו.

אין אני יכול עוד לפסק את דינכם 

הרב לא השיב דבר, רק בקש לקרא אליו את בעלי-הדין. עתה הבין את פשר הדברים, מדוע 
התבלבלו סברותיו וכיצד זה נטה, ללא כל סבה נראית לעין, להצדיק את הצד שכנגד. בינתים 
נכנסו בעלי-הדין, והרב הרים קולו על האחד מהם וצוה עליו בתקף ליטול בחזרה את המטבע. 
"אין אני יכול עוד לפסוק את דינכם" אמר הרב בתקף ובבוז. עליכם לעזב מיד את בית הדין". 
יצא בעל-המטבע חפוי ראש ואלו האחר נשרך אחריו באין בררה ובאכזבה מרה. עזבו שניהם 

את המקום במפח-נפש ולא חזרו לשם עוד לעולם.
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כל מה שלמדנו עד עכשיו, מהווה הוראה מצוינת לשופטים ומנהיגי ציבור.  אך כיצד זה קשור 
לאדם פשוט שאינו דיין או נבחר ציבור. מה הוא יכול ללמוד מסיפור מרתק זה?

שיחה זו נאמרה בשנת תשמ"ז – 1986. באותה תקופה יצא הרבי במבצע "עשה לך רב". ההוראה 
יתייעץ  עמו  רב  למנות  צריך  אדם  שכל  היא,  ומשמעותה  אבות,  בפרקי  הובאה  רב"  לך  "עשה 

בשאלות הלכתיות. הרבי לקח את הוראת המשנה צעד אחד קדימה. 

הרבי הסביר שכל אדם "קרוב אצל עצמו". הוא משוחד. כאשר יש לו ספקות או שאלות חשובות, 
הוא לא תמיד שופט את המצב באופן בלתי תלוי ונותן לעצמו את התשובה הנכונה. הרבי הציע 
שכל אדם ימנה לעצמו "רב", יועץ רוחני, שכאשר תתעורר שאלה חשובה או ספק, יוכל להציע 

בפניו את השאלה, וה"רב" יעזור לו ויעניק לו תשובה נכונה ובלתי תלויה.

היו כאלה שהתקשו עם הרעיון. מה פתאום? האין אני חכם מספיק לפתור את השאלות לבדי? 
אני יכול להיות מספיק ישר וכן עם עצמי. במענה לשאלות הללו, אמר הרבי את השיחה הזו. 

הסיפור של משה מדגיש עד כמה יש להיזהר משוחד. אפילו האדם הכי ישר משוחד לגבי עצמו. 
לכן, כאשר מתעוררת שאלה חשובה, מומלץ לו שלא לסמוך על עצמו, אלא לפנות לידיד או ל"רב" 

שיעזור לו במתן עצה בלתי תלויה.

 << הרבי 

עצה אובייקטיבית 

ומזה מובן – במכל שכן וקל וחומר – בנוגע לעניננו: 

רבינו,  משה  של  לגדלותו  ביחס  לגמרי  בערך  שלא  אנשים  אודות  מדובר  כאשר 
ולאידך, ה"שוחד" שעומד בפניהם הוא )לא זכרון מאורע שהתרחש לפני ל"ט שנה, 
כי אם( דבר שבהוה, הנוגע ברגע זה ממש, … הרי בודאי ובודאי שאינו יכול לסמוך 

על עצמו, כי אם, לברר ולשאול אצל גדול ממנו, "עשה לך רב". 

הברירה היא בידו לבחור לעצמו איזה רב שרוצה - "עשה לך רב", אתה בעצמך: 
אבל, צריך לבחור "רב", גדול ממנו, שיקבל את דעתו ויקיים את דבריו. 

בדיוק  כמודגש   – לו"...  ידמה  "מי  שהרי  בקשיים,  כרוך  הדבר  כאשר  גם  וכאמור, 
הלשון "עשה לך רב", מלשון כפי׳. ובודאי שהדבר הוא בכחו וביכלתו, שהרי "איני 

מבקש כו׳ אלא לפי כחן", כנ"ל.

 משיחת ליל ג' דחג הסוכות, תשמ"ז, רשימת השומעים בלתי מוגה

 )תורת מנחם ה׳תשמ״ז חלק א׳, עמוד 902 ואילך( 

ד. שוחד עצמי



13

Chabad.org/1203557 וידאו
חלק מהשיחה מופיע במגזין תורת חיים, ומומלץ מאד לצפות בו.

סיפור המפגש שלי עם הרבי חלק 18
באותה תקופה כשהרבי אמר את השיחה, נכח שם חסיד בשם ר׳ זלמן ג׳פי.  הוא לא היה חסיד 
׳רגיל׳. הוא היה איש עסקים אנגלי שזכה להפגש עם הרבי בשנות השישים, ומאז נפשו נקשרה 
ברבי.   היחס שלו עם הרבי היה מיוחד. הוא היה איש עליז, והביא הרבה שמחה וחיוך לרבי.  
הוא נהג לכתוב יומן מתקופות שהותו אצל הרבי, והיה מפרסם אותו ברבים.  ביומנו מאותה 

תקופה, הוא כתב אנדוקטה מעניינת שהתרחשה עמו באותו מעמד.

וכך הוא כותב ביומנו:

באותו חודש הרבי דיבר על הנושא של ׳עשה לך רב׳ כמה פעמים. בעקבות זאת כתבתי לרבי 
כדלהלן: 

״הבחירה הברורה שלי היא כמובן הרבי. אבל אומרים לי שהרבי לא מקבל את המינוי הזה. האדם 
היחיד האחר שבא בחשבון הוא בני, אברהם. האם זה אפשרי? בגילי, האם הרבי יכול להציע אדם 

אחר שיהיה מקובל עלי?״

הרבי השיב בהערה קצרה על מכתבי, שאינני יכול לקחת את בני כמשפיע, כי זה מנוגד ל'כיבוד 
אב'.

כמה ימים לאחר מכן הרבי אמר את השיחה הזאת. בשיחה הרבי הדגיש את העובדה שכל אחד 
צריך לבחור רב, ואף אחד לא גדול מדי בכדי שיהיה לו רב..

באופן  כולם  אל  מדבר  שהרבי  למרות  שבהתוועדות,  היא  ידועה  שעובדה  בעבר,  כתבתי  כבר 
קולקטיבי, הוא גם מדבר אל כל אחד באופן אישי. היו לי הוכחות רבות לכך בשיחה אמש... 'אוי 

וויי'. הייתי בצרות.

http://Chabad.org/1203577
http://Chabad.org/1203577
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מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 14

רב שיהיה  רוצה  לו שהוא  די בטוח שכן. הרבי אמר שמישהו כתב  אני  דיבר אלי?  האם הרבי 
מקובל עליו )על הכותב(

בדקתי את העתק המכתב ששלחתי לרבי, ואכן כן, כתבתי שאני רוצה רב שיהיה 'מקובל' עליי.

נאמרה  זו  )מילה  יהיה מקובל  הרב  אם  וויי'  און  'אוך  יהיה  כמובן שזה  באידיש,  הרבי המשיך, 
באנגלית(. אם הוא לא יאהב אותו או לא יהיה מרוצה מהחלטותיו, אז ייפטר ממנו. הרבי ממש 

גער בי. למרבה המזל, רק מעטים מבני משפחתי ידעו למה הרבי התייחס.

לאחר ההתרגשות הזו החלטתי שעדיף שאקבע עם משפיע, מיד, בין אם זה מקובל עליי או לא, 
לפני שאשוב לביתי. הרב עקיבא כהן היה אז בקראון הייטס. איזה רב יותר טוב יכולתי לקבל על 
עצמי! ניגשתי אליו. הוא סירב – והציע, בצניעות רבה, שם אחר. עם זאת, לאחר שכנוע רב הוא 

קיבל את הצעתי להיות המשפיע שלי. 


