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 .פרשת שופטים שוחד גשמיו רוחני חדוהמושג ש פרשת עקב

ָשא פָ " ֹבר ְוַהּנֹוָרא ֲאֶשר ֹלא יִּ ים ָהֵאל ַהָגֹדל ַהגִּ ים ַוֲאֹדֵני ָהֲאֹדנִּ י ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם הּוא ֱאֹלֵהי ָהֱאֹלהִּ ַַּ  כִּ ים ְוֹלא יִּ  "שַֹׁחדנִּ

 ראובן זילברמן

reuven49@walla.co.il 

 .שני מושגיםבהמילה שו ד מופיעה בתורה 

                                                                                                                                                                                     .ריםישאנו מכ שוחד גשמי רגיל .א

ְשָפט ֹלא ”      ַַּ ֹלא ַתֶטה מִּ ים ְוֹלא תִּ יר ָפנִּ ם שַֹׁחד ַתכִּ יקִּ ְבֵרי ַצדִּ יַסֵלף דִּ ים וִּ י ַהֹשַ ד ְיַעֵּור ֵעיֵני ֲ ָכמִּ  פסוק יט « פרק טז « ספר דברים ".כִּ

                                                                                                                                                                             שוחד רוחני אלוהי .ב

ָשא פָ "     ֹבר ְוַהּנֹוָרא ֲאֶשר ֹלא יִּ ים ָהֵאל ַהָגֹדל ַהגִּ ים ַוֲאֹדֵני ָהֲאֹדנִּ י ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם הּוא ֱאֹלֵהי ָהֱאֹלהִּ ַַּ  כִּ ים ְוֹלא יִּ  יז  « י  « דברים  "שַֹׁחדנִּ
ַַּ   "     ?אלוקים לא לוק  ש ד מה הפרוש  :?נשאלת שאלה  ?איך אפשר לש ד את אלוקים .    "שַֹׁחדְוֹלא יִּ

 
 .יש להבדיל בין המושגים ועל כך המאמר

 .של אדם אחר כתובים לא נעזרתי בשום.בלבד תכל מה שנכתב במאמר הוא על דעתי בפרטי

 .א ד מול השני מושג גשמי ומולו אותו מושג רו ני לאורך כל התורה תמיד נמצא באופן עקבי
 .וזאת כהסבר למשפט בספר בראשית

מּוֵתנּו, ַויֹׁאֶמר ֱאֹלִהים " ֵמנּו ִכדְּ ַצלְּ  "ַנֲעֶשה ָאָדם בְּ

ֵמנּו  .ותבין את ה לק הרו ני יקבצל אלו כלומר תסתכל בטבע הגשמי.צל שלנו =ֵמנּו+ַצלְּ =ַצלְּ

 .גשמי מול רו ני רוב המאמרים שכתבתי מדברים על נושא זה

ים” (גשמי (שוחד יר ָפנִּ ְשָפט ֹלא ַתכִּ ַַּ  ֹלא ַתֶטה מִּ ם שַֹׁחד ְוֹלא תִּ יקִּ ְבֵרי ַצדִּ יַסֵלף דִּ ים וִּ י ַהֹשַ ד ְיַעֵּור ֵעיֵני ֲ ָכמִּ  יט « טז « דברים " כִּ

 .קשור באופן ישיר בין אדם ל ברו.פסקי דיןהוא המושג שאנו מכירים מתוך  יינו ומתוך קריאה ו
 .ספירלפי מילון  
 .שלא כ וק פיתוי כספי להשגת טובת הנאה. 1
 .בסתר כדי להטות אותו לטובתו' שלמונים כסף או טובת הנאה שאדם נותן לשופט וכו.2

 ויקיפדיהלפי         

 קבלת שו ד , מתן שו ד. הוא תשלום הניתן ב שאי לנושא תפקיד על מנת שיפעל באופן הנוגד את מטרות תפקידו      

 .מדינת ישראלב  וק העונשין לפי עבירות פליליות ותיווך לקבלת שו ד הן       

 :דוגמאות למצבים של מתן שו ד       

 על מנת שיטה את משפטו לטובת א ד הצדדים ,שופטו ד לש. 

 על מנת שיקבל ה לטות בתוקף תפקידו באופן הרצוי לנותן השו ד ,איש ציבורשו ד ל. 

 או על מנת שיקשה על מת ריו של נותן השו ד, האסדרה על עסקיו של נותן השו ד על מנת שיקל בהפעלת  שו ד לפקיד.  

 כדי שיבצע את רכישותיו אצל ספק מסוים, שו ד לממונה על רכש. 

 כגון הצטרפות לטיסה במטוסו של איש עסקים, שימוש ברכושו של נותן השו ד. 

 בעסקה מסוג זה מעבר למקובל, עריכת עסקה שבה ניתנת למקבל השו ד הנ ה מופלגת. 

  בתמורה לקבלת טובת הנאה י סי מין קיום -שו ד מיני. 

 או מ וקק על ידי נותן השו ד לא ר סיום הקדנציה הציבורית רגולציה של איש, בתגמול גבוה, ציפייה להעסקה עתידית. 

 .שוחד רוחני

 .וביצוע המצוווה תלוי באדם א ר אדם למקוםהמבקש לבצע מצווה מהתורה מה וקים והמשפטים שבין  .שומר מצוות ובעיקר דתי אדם

 .או במילים א רות.שוחד רוחניהכסף הנלק  הוא  .מבצע המצווה מבקש כסף בגין ביצוע המצווהו

  .שוחד רוחנילמעשה הכסף או התמורה הוא .ומתנה את הביצוע בקבלת כסף מצווהאת ההמבצע זה אדם 

יָת ""כתוב  ְשַבע ְיהָוה ַלֲאֹבֶתיָך ַהָיָשרְוָעשִּ יַטב ָלְך ּוָבאָת ְוָיַרְשָת ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹטָבה ֲאֶשר נִּ  י .ו .דברים  ".ְוַהטֹוב ְבֵעיֵני ְיהָוה ְלַמַען יִּ

 דברים יג "אלהיך' בעיני ה הישר את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום לעשותאלהיך לשמר ' כי תשמע בקול ה"         

 " אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך' ואהבת את ה "   .מצווה יש לבצע מהלב וללא תמורה כל שהיא
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 .שום התניהדורש שכל ביצוע של מצוות  וקים ומשפטים יבוצעו מתוך אהבת השם מתוך אמונה פנימית מלאה וללא אלוקים 

ח:" כתוב ד ְוֹלא ִתקַּ ִדיִקם שֹׁחַּ י צַּ ף ִדְברֵּ לֵּ ינֵּי ֲחָכִמים ִויסַּ ר עֵּ וֵּ ד ְיעַּ שֹׁחַּ  פסוק יט « פרק טז « ספר דברים ".ִכי הַּ

 !!!!!ני והמבין יביןכל הדוגמאות שיסופרו להלן ממ ישים מהוא שו ד רו 

 .צדיקמים הנוראים ויעשה זאת למען מצווה ולא ידרוש על כך כסף ויתעלה על עצמו אדם כזה יקרא  יהעובר לפני התיבה ב חזן  .א

 .צדיקאנו נקרא לו .לשמה אמונה פנימית כמצווה והוא עושה זאת מתוך דורש כסף מהורי תינוק שאינו מוהל .ב

 .צדיקשמ תן זוג ואינו דורש כסף בגין פעולת ה יתון ועושה זאת מתוך אמונה פנימית גם הוא נקרא  רב  .ג

 .ג שדורשים כסף בגין מצווה.ב.השאלה איך נקרא לאנשים בסעיפים א

 .שהוא  טא.שוחד רוחניהתשובה שאנשים אלה שהם שומרי מצוות מבצעים 

 .אדוםאנשים שמגיעים למקומות קדושים נתקלים באביונים שמבקשים נדבה ובתמורה יקבלו ברכה וסרט :דוגמא נוספת

 האביון משכנע את האדם לתת כסף ובתמורה יקבל ברכה כלומר מש ד את מ שבת האדם .שוחד רוחנימקרה זה גם יקרא 

 .לתת תמורה לברכה

 .נדבה מתוך הלב היא מצווה לשמה.יונים מקבצי נדבותלעומת זאת מגיע אדם למקום קדוש ונתקל באב

 .זו מצווה אמיתית.ד שמזכים אנשים בר וב בהנ ת תפילין מבצעים מצווה לשמה ללא תמורה "תלמידי  ב

 .ד שמ לקות נרות שבת בבתי  ולים או בבתי מלונות או בר וב אלו מצוות אמיתיות"נשות  ב. "גמ.ביקור  ולים

 .סיכום

 .הן מצוות של זה ראה וקדש ואין שום אפשרות לערעור או הרהור. שבתורה כל המצוות 

 .והמצוות קשורות לבין אדם ל ברו אדם למקום שבין בעיקר מצוות, שיקול דעת ותאפשרממצוות ש נןיש

 .במידה ונלק  כסף עבורם זהו  טא גמור .אין לק ת כסף עבור המצווהבמידה ואדם מבצע מצווה עבור  ברו 

  .זיכוי קהל ולא מצוות שבין אדם ל ברו תונה ו, גים,תפילין ,ציצית,ברית מילה.שבת.להדגיש שמדובר על מצוות שבין אדם למקוםיש 

ַַּ  " אומר אלוקים במקרה כזה הכסף  .וזהו  טא גדול שטומן בתוכו עונש .שוחד רוחני כסף בגין מצווה הוא " שַֹׁחדְוֹלא יִּ
 .מחלות ואסונות מתוך התורה בדרך כלל העונש יהיה
 .לגבי הנושא להלן ציטטות מהתורה

 .דבר המאשש את דעתי חולי ושחד:נא לשים לב שבפרשת עקב מופיעות שתי המילים
 
ְשְמעּון" ים ָהֵאֶלה,ְוָהָיה ֵעֶקב תִּ ְשָפטִּ יֶתם,ֵאת ַהמִּ ית ְוֶאת-ֶאת,ְלָךְוָשַמר ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך -ֹאָתם,ּוְשַמְרֶתם ַוֲעשִּ ְשַבע,ַהֶ ֶסד-ַהְברִּ  ..(ז)ַלֲאֹבֶתיָך  ,ֲאֶשר נִּ

ְמָך יר ְיהָוה מִּ ִלי-ָכל, ְוֵהסִּ ים ֲאֶשר ָיַדְעָת -ְוָכל; חֹׁ ם ָהָרעִּ ְצַריִּ יָמם ָבְך,ַמְדֵוי מִּ ַַּ   (..יז.)שְֹנֶאיָך-ְבָכל,ּוְנָתָנם,ֹלא ְישִּ ים ְוֹלא יִּ ָשא ָפנִּ  "שַֹׁחדֹלא יִּ

הָוה ֱאֹלֶהיָך-ִאם, ְוָהָיה" קוֹׁל יְּ ַמע בְּ ר ַלֲעשוֹׁת ֶאת, ֹלא ִתשְּ מֹׁ ו-ָכל-ִלשְּ י ְמַצְּוָך ַהּיֹום, ֻ ַָֹּתיוָֹׁתיו וְּ ִמצְּ , ַהְַָּללֹות ָהֵאֶלה-ּוָבאּו ָעֶליָך ָכל--ֲאֶשר ָאֹנכִּ
יגּוָך שִּ יב ְבָך  .................ְוהִּ םַמְדֵוה -ֵאת ָכל, ְוֵהשִּ ְצַריִּ ְפֵניֶהם, ֲאֶשר ָיֹגְרָת , מִּ ְבֵסֶפר ַהתֹוָרה , ֲאֶשר ֹלא ָכתּוב, ַמָכה-ְוָכל, ֳחִלי-ָכלַגם . ָבְך, ְוָדְבקּו; מִּ
ָשְמָדְך, ַיְעֵלם ְיהָוה ָעֶליָך--ַהֹזאת  סאפסוק  דברים כ  "ַעד הִּ

 
ְשָפַטי"   ם,ּוְבמִּ ְצו;ְיַ ֵללּוֻ ַַֹּתי -ֹלא ֵיֵלכּון אִּ ְשֹמרּו,ַֹתי ּומִּ ְשָעם .ֹלא יִּ י ְבֵשֶבט פִּ ָגִעים;ּוָפַקְדתִּ י. ָֹנם ֲעו ּוִבנְּ מוֹ -ֹלא, ְוַ ְסדִּ יר ֵמעִּ  תהילים פט;"ָאפִּ

ֶתם" הָוה ֱאֹלֵהיֶכם,ַוֲעַבדְּ ָך-ּוֵבַרְך ֶאת,ֵאת יְּ מְּ ֶאת,ַלחְּ ִתי ַמֲחָלה;ֵמיֶמיָך-וְּ ֶבָך,ַוֲהִסרֹׁ ֶיה .ִמִקרְּ ַשֵכָלה ַוֲעָקָרהֹלא ִתהְּ ֶצָך,מְּ ַארְּ ַפר ָיֶמיָך-ֶאת;בְּ  שמות כג.ֲאַמֵלא, ִמסְּ
 

ם " ְשַמע ְלקֹול ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך-ַוֹּיאֶמר אִּ ְצו, ְוַהָּיָשר ְבֵעיָניו ַתֲעֶשה, ָשמֹוַע תִּ י -ֲאֶשר ַהַמֲחָלה-ָכל-ֻ ַָּיו-ְוָשַמְרָת ָכל, ָֹתיוְוַהֲאַזְנָת ְלמִּ ם  ַשְמתִּ ְצַריִּ , ְבמִּ
ים ָעֶליָך-ֹלא י ְיהָוה, ָאשִּ י ֲאנִּ  שמות טו."ֹרְפֶאָך, כִּ
 

 .על כך כסףוגובים והמצוווה קשורה לבין אדם ל ברו  אדם למקוםכל האנשים שעוסקים במצוות של 
 .כדאי שיפשפשו במעשיהם ויבדקו ויראו שקרה להם כל מיני פגעים  מ לות ואסונות

 .לא יכול להפוך את עבודת המצווה לפרנסה אדם למקוםכל מי שעוסק במצוות שבין 
 .כפי שאלוקים כתב במשפט המפת  שוחד רוחניקבלת תמורה היא . ללא תמורה מתוך אמונה פנימיתותה מצווה יש לבצע א

היא גם לבצע מצוות ללא קבלת  םמשכורת ו לק העבודת יםרבנים שקשורים לרשות מקומית או לרבנות הראשית או ממשלתית מקבל
 .כלומר עשית המצוות היא  לק מעבודתם.כסף

 .אסור שזו תהיה פרנסתו הראשית כלומר .זו  ייבת להיות עבודת מצווה ללא שכר.מוהל לא יכול להפוך את עבודתו למקצוע ראשי
 .יטו  לאומי בגין כל תינוק שנמהלהרשות או מהרבנות או מב ייבת להיות לו ממקור א ר או ל ילופין יקבל שכר מפרנסתו  

 .יקבל שכר מגוף  יצוני בגין המצווה לא קשור ל זנות.מוהל של בקטגוריה  זן צריך להיות
 .ם מבצע פעולות שיכולה להיות פרנסתו הראשית מא ר והוא מבצע מצווה בינו ובין אלוקים"כותב סת

 .ובא לציון גואל
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יתָ  בנושא צפת של הרב ל"זצוק אליהו מרדכי הרב של מאמר לקרוא מציע  .שכתבתי המאמר על ולהשליך.אמור פרשת וְַהטֹוב ַהיָָשר וְָעשִׂ
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צהררבניארגוןראתמתוך

 ?רבידיעללהיערךחייבתהחתונההאם

קובע החוק כי טקסי נישואין ייערכו על ידי רבנים שהוסמכו לכך , כדי למנוע אי סדר, במדינת ישראל. הבקיא בכל פרטיו ההלכתיים, את טקס הנישואין חייב לערוך יהודי

 .על ידי הרבנות הראשית

 

 

 

 שוחד בתנך
 

 שוחד בתורה
ד" דֹלא ִתָקח ִכי  ְושֹׁחַּ שֹׁחַּ ִדיִקים הַּ י צַּ ף ִדְברֵּ לֵּ ר ִפְקִחים ִויסַּ וֵּ פסוק ח « פרק כג « ספר שמות ".ְיעַּ

ָרא ֲאֶשר ֹלא ִיָשא פָ " ּנוֹׁ ר ְוהַּ ִגבֹׁ ל הַּ ָגדֹׁ ל הַּ ִנים ָהאֵּ נֵּי ָהֲאדֹׁ ֲאדֹׁ י ָהֱאֹלִהים וַּ יֶכם הוא ֱאֹלהֵּ ח ִכי ְיהָוה ֱאֹלהֵּ דִנים ְוֹלא ִיקַּ פסוק יז « פרק י « ספר דברים ".שֹׁחַּ

ח" ִכיר ָפִנים ְוֹלא ִתקַּ ֶטה ִמְשָפט ֹלא תַּ ד ֹלא תַּ ִדיִקם שֹׁחַּ י צַּ ף ִדְברֵּ לֵּ ינֵּי ֲחָכִמים ִויסַּ ר עֵּ וֵּ ד ְיעַּ שֹׁחַּ פסוק יט « פרק טז « ספר דברים ".ִכי הַּ

חַּ " ד ָארור ֹלקֵּ ן שֹׁחַּ ר ָכל ָהָעם ָאמֵּ ת ֶנֶפש ָדם ָנִקי ְוָאמַּ כוֹׁ פסוק כה « פרק כז « ספר דברים ".ְלהַּ

בנביאים וכתוביםשוחד 

ִיְקחו [ ִבְדָרָכיו]ְוֹלא ָהְלכו ָבָניו בדרכו " ע וַּ ָבצַּ י הַּ ִיטו ַאֲחרֵּ דוַּ טו ִמְשָפט שֹׁחַּ יַּ פסוק ג « פרק ח « ספר שמואל א ".וַּ

ְחִתי ְלָך " ין ָאִביָך ִהּנֵּה ָשלַּ ין ָאִבי ובֵּ יֶנָך בֵּ יִני ובֵּ דְבִרית בֵּ ָעָלי שֹׁחַּ ל ְויֲַּעֶלה מֵּ ְעָשא ֶמֶלְך ִיְשָראֵּ ָרה ֶאת ְבִריְתָך ֶאת בַּ ְך ָהפֵּ יט  « פרק טו « ספר מלכים א ".ֶכֶסף ְוָזָהב לֵּ

ח ְלֶמֶלְך" ִיְשלַּ ֶמֶלְך וַּ ית הַּ ת בֵּ ְצרוֹׁ ית ְיהָוה וְבאֹׁ ִּנְמָצא בֵּ ָזָהב הַּ ֶכֶסף ְוֶאת הַּ ח ָאָחז ֶאת הַּ ִיקַּ שור  וַּ דאַּ פסוק ח « פרק טז « ספר מלכים ב ".שֹׁחַּ

ב " הֵּ ָּנִבים כֻּלוֹׁ אֹׁ י גַּ ְברֵּ ְרִרים ְוחַּ ִיְך סוֹׁ דָשרַּ יֶהם שֹׁחַּ א ֲאלֵּ טו ְוִריב ַאְלָמָנה ֹלא ָיבוֹׁ ם ֹלא ִיְשפֹׁ ִנים ָיתוֹׁ ְלמֹׁ ף שַּ דֵּ פסוק כג « פרק א « ספר ישעיהו ".ְורֹׁ

ֶקב " י ָרָשע עֵּ ְצִדיקֵּ דמַּ ִדיִקים ָיִסירו ִמֶמּנו שֹׁחַּ ת צַּ פסוק כג « פרק ה « ספר ישעיהו ".ְוִצְדקַּ

ד" ם ֲאדֹׁ  שֹׁחַּ ְת ְנאֻּ חַּ ִתי ָשכַּ ֶשק ְואֹׁ עֹׁ ִיְך בַּ עַּ ְצִעי רֵּ ְתבַּ ְת וַּ חַּ ְרִבית ָלקַּ ן ְשָפְך ָדם ֶנֶשְך ְותַּ עַּ פסוק יב « פרק כב « ספר יחזקאל ".ָני ְיהִוהָלְקחו ָבְך ְלמַּ

ין ִעם " ֲעשו ִכי אֵּ יֶכם ִשְמרו וַּ ד ְיהָוה ֲעלֵּ חַּ ָתה ְיִהי פַּ ח ְועַּ שֹׁא ָפִנים וִמקַּ ְוָלה ומַּ ינו עַּ דְיהָוה ֱאֹלהֵּ פסוק ז « פרק יט « ספר דברי הימים ב ".שֹׁחַּ

ן ְבֶנֶשְך  " ְספוֹׁ ֹלא ָנתַּ דכַּ ָלם ְושֹׁחַּ ט ְלעוֹׁ ֶלה ֹלא ִימוֹׁ ה אֵּ שֵּ ל ָנִקי ֹלא ָלָקח עֹׁ פסוק ה « פרק טו « ספר תהילים ".עַּ

יֶהם ִזָמה ִויִמיָנם ָמְלָאה " דֲאֶשר ִבידֵּ פסוק י « פרק כו « ספר תהילים ".שֹׁחַּ

י " ש ָאְכָלה ָאֳהלֵּ ְלמוד ְואֵּ ת ָחנֵּף גַּ דִכי ֲעדַּ  פסוק לד « פרק טו « ספר איוב ".שֹׁחַּ

ְרֶבה " אֶבה ִכי תַּ ֶפר ְוֹלא יֹׁ דֹלא ִיָשא ְפנֵּי ָכל כֹׁ פסוק לה « פרק ו « ספר משלי ".שֹׁחַּ

ֶתר ִיְכֶפה ָאף" סֵּ ָתן בַּ ד מַּ ק חֵּ  ְושֹׁחַּ חֵּ ָזהבַּ  פסוק יד « פרק כא « ספר משלי ".ָמה עַּ

ד" ת ִמְשָפט שֹׁחַּ ת ָאְרחוֹׁ טוֹׁ יק ָרָשע ִיָקח ְלהַּ חֵּ  ".פסוק כג « פרק יז « ספר משלי"   מֵּ
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