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מקור 1  חומש במדבר, פרק כ"ז, פסוקים א׳-ד׳
חֹת  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 ה ֶבן־יוֵֹסף ְוֵאלֶּ ְמַנשֶּׁ

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

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

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

 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

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

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

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

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

ְחּתוֹ  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 ְוָיַרׁש אָֹתּה ְוָהְיָתה ִלְבֵני ִישְָׂרֵאל ְלֻחקַּ

 

א. משה רבינו וחמש הבנות 
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מקור 3  רמב"ן על במדבר כ"ז, פסוק ג׳
ָהָיה  נּו  ַרבֵּ ה  שֶׁ מֹּ שֶׁ בּו,  ָחשְׁ שֶׁ ֲעבּור  בַּ ָכה  כָּ ָאְמרּו  שֶׁ ט:  שָׁ ַהפְּ ֶדֶרְך  בְּ י  ְוַדְעתִּ
ִמים  ֵהם ָהיּו ַהקָּ ר, שֶׁ ְדבָּ מִּ תּו בַּ מֵּ ל ַהחוְֹטִאים שֶׁ שׂוֵֹנא ֲעַדת קַֹרח יוֵֹתר ִמכָּ
ִשְׂנָאתוֹ אוָֹתם יֹאַמר: ַאל ְיִהי  בּו אּוַלי בְּ ָכל ַמֲעָשׂיו. ְוָחשְׁ ֶנְגּדוֹ ְוַהּכוְֹפִרים בְּ כְּ
ים קט  ִהלִּ ר ָעוֹן ֲאבוָֹתם ֶאל ה' )תְּ ְך ָחֶסד, ְוַאל ְיִהי חוֵֹנן ִליתוָֹמיו, ִיְזכֹּ לוֹ מֹשֵׁ

י לֹא ָהָיה ֵמֶהם. ן הוִֹדיעּוהּו כִּ יב יד(, ַעל כֵּ

<< 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׳
ָ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

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 לוֹ  ָהָיה  שֶׁ ֵני  ִמפְּ ת  בָּ שַׁ בְּ י  ֲחִמישִׁ בַּ ְוֵהִביא  ים  ִהְקדִּ ַאַחת  ַעם  פַּ ת.  בָּ שַׁ ְלֶעֶרב 
יָּן, הוִֹאיל  ל דַּ ֵאִנים ִמשֶּׁ ַהתְּ י שֶׁ סּול ְלָך ָלִדין, ַאף ַעל פִּ יָּן: ֲהֵריִני פָּ ַהדַּ ְוָאַמר לוֹ 

ְזַמנָּם ִנְפַסל לוֹ ָלִדין: ּלֹא בִּ ֶוֱהִביָאן שֶׁ

ב. משה פחד לקחת אחריות?

1( פינחס, כז, ד. 
2( שם, ה. 

3( בחיי על הפסוק )בשם "יש שפירשו"(. 
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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!

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  ֵאין ַהמֶּ ָבא, שֶׁ ֶרת ַלצָּ ַקת ָמזוֹן ּוַמשְׂכֹּ ַסְנָיא, ַהְספָּ ּום ֶאפְּ ן ִמשּׁ ֶמֶלְך ֵאין דָּ
דוֹל   ֵהן גָּ הוָֹצאוָֹתיו. כֹּ דוָֹלה בְּ הּוא הוָֹסָפה גְּ ָנה, שֶׁ תוֶֹסֶפת חֶֹדׁש ְלשָׁ ְמֻעְנָין בְּ
ת  ּפּוִרים, ְוִרְצפַּ יוֹם ַהכִּ הּוא טוֵֹבל בְּ ִבילוֹת שֶׁ ַהטְּ ּום ִצָנה הּוא ְמֻעְנָין שֶׁ - ִמשּׁ
לוֹ  ֵיׁש  ְוָלֵכן  ר.  ָהֶאְפשָׁ ָכל  כְּ ים  ַחמִּ ִיְהיּו  ָיֵחף(  עוֵֹבד  הּוא  ֲהֵרי  )שֶׁ ׁש  ְקדָּ ַהמִּ
ַנת  עוַֹנת שְׁ ּפּוִרים בְּ ֵהא יוֹם ַהכִּ יְּ ֲהֵרי ְרצוֹנוֹ שֶׁ ֵאַלת ַהִעּבּור שֶׁ שְׁ ם ְנִגיָעה בִּ גַּ

ה. ַחמָּ

9( שם, א. 
10( ראה רד״ק לתהלים יט. ח. 

גו׳׳א ר״פ בראשית. זח״ג נג, ב.
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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 6

 עצה אובייקטיבית

והביאור בזה: ידוע שכאשר ישנה עיר בצורה )בעלת חומה וכו'(, קשה יותר לכבוש 
אומזה 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


