
ב"הב"ה

תובנות לחיים
פרשת חוקת

כיצד להתמודד עם פגיעה 
אישית?
קורה שאנשים פוגעים בנו, פיזית או נפשית. 
אנו לא נוקמים. וכשהם מתנצלים, אנו אפילו 
מוחלים. אך לעתים נשארת בלבנו טינה, שריטה 
בלב. כיצד ניתן להיפטר מהטינה ולטהר את 
הלב?

חוברת למרצה
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שיעורינו גדוש בסיפורים: שניים מהתנ"ך, ושניים מהדורות האחרונים. כל הסיפורים מרתקים, 
מלאים בתוכן, רגש ומסר: סיפור על גבאי שמחל לחסיד שסטר לו, סיפור על משה שמחל ליהודים 
נגדו בלי סוף, סיפור על אברהם שמחל לאבימלך שלקח את שרה אשתו, וסיפור על  שהתלוננו 

חסיד שמחל למתנגד שגרם לו הפסד עסקי עצום.

ארבעת הסיפורים מבטאים את הנקודה העוצמתית שהרבי מלמד בשיחה: עד כמה המחילה לזולת 
אמורה להיות עמוקה, אמיתית, אצילית ומוחלטת.
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אלפי אנשים הגיעו השבוע לניו יורק לרגל יום ההילולא של הרבי מליובאוויטש שחל בג' תמוז. 
קהל עצום בא להתפלל על ציונו הקדוש, ובמשך שעתיים-שלוש עמד בתור כדי לזכות להיכנס 

לציון למשך דקות ספורות.

כמו בכל תור, ישנם אנשים שמנסים לעקוף אותו; הם ממהרים לטיסה או שמתקשים לעמוד בשמש 
וכן הלאה.

מסופר שפעם חסידים עמדו בתור להיכנס לחדרו של רבי מסוים. בין החסידים עמד יהודי שהמתין 
שלושה ימים בכיליון עיניים כדי להיכנס אל רבו. כמובן שהיה לחוץ ומתוח ביותר, אולם הגבאי 

הודיע לו, שגם היום לא יוכל להיכנס אל הרבי. 

החסיד התרגז מאוד והחל להתווכח עם הגבאי. בסערת הוויכוח הרים את ידו על הגבאי והכהו. 
החלה מהומה. הרבי שישב בחדרו ושמע את הרעש, קרא לגבאי והתעניין על אודות הנעשה מחוץ 
לחדרו. בתחילה סירב הגבאי לספר, אבל חזקה עליו פקודת הרבי והוא סיפר לרבי שהחסיד הכהו.

ביהודי  הורה הרבי לגבאי למסור לאותו חסיד, ש"אין הוא מעוניין כלל לפגוש  לשמע הדברים, 
שמרים יד על חברו!"

הגבאי יצא החוצה ומסר לחסיד את המסר מהרבי. 

החסיד דנן נדד בדרכים במשך כמה שבועות כדי להגיע לחצר הרבי. הוא היה נשוי למעלה מעשר 
שנים ועדיין לא התברך בזרע של קיימא. הוא הגיע לרבי כדי לבקש ברכה לילדים. כששמע שהרבי 
כלל לא מעוניין לראותו, פרץ בבכי מר. הוא הרגיש שעולמו חשך בעדו. הוא תלה את כל תקוותיו 

בברכת הרבי, וכעת נשאר בלא כלום.

בכיו של החסיד נגע ללב הגבאי ונכמרו עליו רחמיו. הוא ניגש אל החסיד ואמר לו: "ראה, למרות 
שהרבי הודיע שאינו מעוניין לקבל אותך, אני רוצה לעזור לך להתברך מפי הרבי. על אף דברי 

הרבי, אכניסך לחדרו של הרבי ואף אכנס אתך בצוותא, ונקווה שה' יעזור".

הגבאי נכנס אל הרבי ביחד עם החסיד, פנה אל הרבי ואמר, "רבי, אני מוכן לסלוח בלב שלם לחסיד 
הזה שהרים עלי את ידו, בתנאי אחד: שהרבי יברך אותו בילדים".

כאשר שמע הרבי את הדברים, חייך ובירך את החסיד בילדים בריאים ושלמים.

המקור להנהגה מיוחדת זו של הגבאי נמצא בפרשתנו.

פתיחה
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מקור 1  חומש במדבר, פרק כ"א, פסוקים ד׳-ט׳
בפרשתנו אנו עושים קפיצה גדולה בתיעוד מסע בני ישראל במדבר. בפרשיות שקדמו לה, קראנו על 
האירועים שאירעו בשנים הראשונות ליציאתם ממצרים. בפרשה זו אנו מדלגים לשנת הארבעים, 
לארץ  להיכנס  מוכן  עומד  וכעת  שנה,  ארבעים  במשך  עונשו  את  לרצות  סיים  ישראל  שעם  לאחר 

ישראל.

בתקופה האחרונה לשהותם במדבר, חוו בני ישראל מספר משברים. אהרן הכהן – אוהבם של ישראל 
– הסתלק, ועם ישראל מתאבל עליו במשך שלושים יום. עקב מותו, הסתלקו ענני הכבוד, אירוע 
שגרם לעמלקים לחשוב שזו הזדמנות טובה לתקוף את עם ישראל. כך פורצת מלחמה )שמסתיימת 

בניצחון(.

ועקב הוראת הקב"ה לעם ישראל שלא  כיוון שמלך אדום מסרב לתת לעם ישראל לעבור בארצו 
מתרחק  שהוא  לב  שם  ישראל  עם  אדום.  ארץ  סביב  עיקוף  לבצע  רבינו  משה  נאלץ  בו,  להתגרות 
מהארץ המובטחת וחוזר אחורנית. )הבה נזכור שזו לא טיסה במחלקת עסקים, אלא הליכה מפרכת 

של מיליוני אנשים, נשים וטף.(

רצף האירועים ִהקשה על עם ישראל, והוא החל להתלונן נגד משה ואלוקיו. כרגיל, גררה התלונה 
אצל  בעדם  מפציר  בתורו,  משה  רבינו.  ממשה  רחמים  ולבקש  להתנצל  ישראל  לבני  שגרם  עונש 

הקב"ה.

ֶרְך׃ דָּ ְקַצר ֶנֶפׁש־ָהָעם בַּ ֶרְך ַים־סּוף ִלְסבֹב ֶאת־ֶאֶרץ ֱאדוֹם ַותִּ ְסעּו ֵמהֹר ָהָהר דֶּ ַויִּ

ֵאין  י  כִּ ר  ְדבָּ מִּ בַּ ָלמּות  ְצַרִים  ִממִּ ֶהֱעִליֻתנּו  ָלָמה  ה  ּוְבמֹשֶׁ אלִֹקים  ָהָעם בֵּ ר  ַוְיַדבֵּ
לֵֹקל׃ ֶחם ַהקְּ לֶּ נּו ָקָצה בַּ ֶלֶחם ְוֵאין ַמִים ְוַנְפשֵׁ

ָרֵאל׃ שְׂ כּו ֶאת־ָהָעם ַויָָּמת ַעם־ָרב ִמיִּ ָרִפים ַוְיַנשְּׁ ים ַהשְּׂ ָחשִׁ ָעם ֵאת ַהנְּ ח ה' בָּ לַּ ַוְישַׁ

ְוָיֵסר  ֶאל־ה'  ל  לֵּ ִהְתפַּ ָוָבְך  ַבה'  ְרנּו  י־ִדבַּ כִּ ָחָטאנּו  ַוּיֹאְמרּו  ה  ֶאל־מֹשֶׁ ָהָעם  ַויָּבֹא 
ַעד ָהָעם׃ ה בְּ ל מֹשֶׁ לֵּ ְתפַּ ֵמָעֵלינּו ֶאת־ַהנָָּחׁש ַויִּ

ְוָרָאה  ל־ַהנָּׁשּוְך  ְוָהָיה כָּ ַעל־ֵנס  ים אֹתוֹ  ְושִׂ ָרף  ְלָך שָׂ ה  ה ֲעשֵׂ ַוּיֹאֶמר ה׳ ֶאל־מֹשֶׁ
אֹתוֹ ָוָחי׃

יט  ְך ַהנָָּחׁש ֶאת־ִאיׁש ְוִהבִּ ֵמהּו ַעל־ַהנֵּס ְוָהָיה ִאם־ָנשַׁ ת ַוְישִׂ ה ְנַחׁש ְנחֹשֶׁ ַויַַּעשׂ מֹשֶׁ
ת ָוָחי׃ חֹשֶׁ ֶאל־ְנַחׁש ַהנְּ

     רש"י על פסוק ז׳

רש"י לומד מהסיפור הוראה לחיים

)עי'  ְמחֹל  ִמלִּ ַאְכָזִרי  ְיֵהא  ּלֹא  שֶׁ ּנּו,  ִממֶּ ים  ַבְקשִׁ מְּ שֶׁ ְלִמי  אן  ִמכָּ ה.  מֹשֶׁ ל  לֵּ ְתפַּ ַויִּ
תנחומא(:

א. נחש של רפואה
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     מדרש תנחומא, חוקת י"ט

פירוש רש"י הוא בעצם ציטוט ממדרש תנחומא, בו מובאת דוגמה נוספת 
לצדיק שמחל למי שפעל נגדו.

ׁש ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים, ּוְלהוִֹדיְעָך  ָהה ְלַבקֵּ תַּ ּלֹא ִנשְׁ ה, שֶׁ ל מֹשֶׁ ְלהוִֹדיֲעָך ַעְנְוָתנּותוֹ שֶׁ
ה  ַנֲעשָׂ ַהּמוֵֹחל  ֵאין  שֶׁ ָלֶהם,  ה  ִנְתַרצָּ ִמיָּד  ָחָטאנּו,  ָאְמרּו  שֶׁ יָון  כֵּ ׁשּוָבה,  ַהתְּ ּכַֹח 
א ָהֱאלִֹקים ֶאת  ל ַאְבָרָהם ֶאל ָהֱאלִֹקים ַוְיַרפֵּ לֵּ ְתפַּ ָלֶהם ַאְכָזִרי. ְוֵכן הּוא אוֵֹמר, ַויִּ

ּתוֹ )בראשית כ, יז(. ֲאִביֶמֶלְך ְוֶאת ִאשְׁ

מקור 2  חומש בראשית, פרק כ', פסוקים ב'-ג', ז', י"ד, י"ז-י"ח.
הסיפור על אברהם ואבימלך שמוזכר במדרש 

ח  קַּ ַויִּ ָרר  גְּ ֶמֶלְך  ֲאִביֶמֶלְך  ַלח  שְׁ ַויִּ ִהוא  ֲאחִֹתי  ּתוֹ  ִאשְׁ ֶאל־שָָׂרה  ַאְבָרָהם  אֶמר  ַויֹּ
ֶאת־שָָׂרה׃

ר־ ה ֲאשֶׁ ָך ֵמת ַעל־ָהִאשָּׁ אֶמר לוֹ ִהנְּ ְיָלה ַויֹּ ֲחלוֹם ַהלָּ בֹא ֱאלִֹקים ֶאל־ֲאִביֶמֶלְך בַּ ַויָּ
ַעל׃ ֻעַלת בָּ ָלַקְחתָּ ְוִהוא בְּ

ע  יב דַּ ַעְדָך ֶוְחֵיה ְוִאם־ֵאיְנָך ֵמשִׁ ל בַּ לֵּ י־ָנִביא הּוא ְוִיְתפַּ ת־ָהִאיׁש כִּ ב ֵאשֶׁ ה ָהשֵׁ ְוַעתָּ
ר־ָלְך׃ ה ְוכל־ֲאשֶׁ מּות ַאתָּ י־מוֹת תָּ כִּ

ֵאת שָָׂרה  לוֹ  ב  שֶׁ ַויָּ ְלַאְבָרָהם  ן  תֵּ ַויִּ ָפחֹת  ּושְׁ ַוֲעָבִדים  ּוָבָקר  צֹאן  ֲאִביֶמֶלְך  ח  קַּ ַויִּ
ּתוֹ׃ ִאשְׁ

ּתוֹ ְוַאְמהָֹתיו  א ֱאלִֹקים ֶאת־ֲאִביֶמֶלְך ְוֶאת־ִאשְׁ ְרפָּ ל ַאְבָרָהם ֶאל־ָהֱאלִֹקים ַויִּ לֵּ ְתפַּ ַויִּ
ֵלדּו׃ ַויֵּ

ת ַאְבָרָהם׃ ַבר שָָׂרה ֵאשֶׁ ַעד ּכל־ֶרֶחם ְלֵבית ֲאִביֶמֶלְך ַעל־דְּ י־ָעצֹר ָעַצר ה' בְּ כִּ

)כאשר קוראים את הסיפור, חשוב לזכור שאבימלך חשב אמנם ששרה לא 
נשואה, אך לא ביקש ממנה להינשא לו, אלא לקחה באונס. נכון שלא ידע 

שהיא אשת איש, אך היה רחוק מאוד מלהיות צדיק.

בקצרה  להסביר  ניתן  אחותו,  שהיא  אמר  אברהם  מדוע  שואל  הקהל  אם 
שבאותם זמנים המלך היה שליט כל-יכול. מכיוון ששרה הייתה יפה מאוד, 
חשש אברהם שבאם הוא היה אומר שהיא אשתו, היו הורגים אותו ולוקחים 
הייתה  ולא  אותו,  הורגת  היתה  האמת  שאמירת  כך  המלך.  לארמון  אותה 

מסייעת כלל לשרה. 

סיפור זה ראוי לשיעור בפני עצמו ולכן כדאי לקצר את הדיון בו, ורק להדגיש 
מחפירה  בצורה  התנהג  שאבימלך  למרות  לשיעורינו:  שקשור  החלק  את 

ולקח את שרה לארמונו באונס, בכל זאת מחל לו אברהם והתפלל בעדו(.
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<< הרבי 
מה מיוחד בסיפור עם הנחש?

בנוגע ללימוד פסוק בפרשת השבוע עם פירוש רש"י – נתעכב על הפסוק "ויתפלל 
משה בעד העם", שעליו מפרש רש"י: "מכאן למי שמבקשים ממנו מחילה שלא יהא 

אכזרי מלמחול".

ישראל פגעו  וכמה מאורעות שבני  זה מצינו כמה  וצריך להבין: בפרשיות שלפני 
בכבודו של משה רבינו, ואף אל פי כן, התפלל משה רבינו עבורם ודאג לכל צרכיהם 
כו'. ואם כן, מהו החידוש בפסוק שבפרשתנו ש"מכאן" דוקא למדים ענין חדש שלא 
למדנו עד עתה, "למי שמבקשים ממנו מחילה שלא יהא אכזרי למחול" – הרי רואים 

זאת בהנהגתו של משה רבינו בכמה וכמה מאורעות שלפני זה?! 

קושיא זו גדולה יותר – כאשר מעיינים במקור לפירוש רש"י שצויין על ידי מפרשים 
האלקים  אל  אברהם  ויתפלל  אומר  הוא  "וכן  מוסיף:  ששם   .  . תנחומא  במדרש   –
וירפא האלקים את אבימלך ואת אשתו גו'", ואם כן, מכיון שמצינו כבר הנהגה זו 
)"למי שמבקשים ממנו מחילה שלא יהא אכזרי למחול"( אצל אברהם אבינו, מדוע 

מפרש רש"י "מכאן למי שמבקשים ממנו כו'"?!

יתירה מזו – אצל אברהם מודגש הדבר עוד יותר מאשר בפסוק שבפרשתנו, ומב' 
יותר  גדולה  אבימלך  לבית  שרה  בלקיחת  אבינו  באברהם  הפגיעה  )א(  טעמים: 
מהפגיעה במשה רבינו על ידי זה שדיברו אודותיו, ואף על פי כן התפלל אברהם 
עבור אבימלך. )ב( אצל אברהם נאמר "ויתפלל אברהם גו' וירפא אלקים גו'" ללא 
כל תנאי, ואילו בפרשתנו הי' תנאי בדבר – "עשה לך שרף . . והי' כל הנשוך וראה 

אותו וחי"! 

וכפי שיתבאר לקמן.

אם מחפשים סיפור שילמד אותנו שאפילו במצבים חמורים ביותר חייבים למחול בלב שלם, לכאורה 
הסיפור על אברהם ואבימלך עוצמתי הרבה יותר. 

נגד משה, דבר שמלמד  יותר מאשר תלונות העם  א. לקיחת שרה לארמון אבימלך בוודאי חמורה 
שגם כשהפגיעה קשה במיוחד יש למחול. 

שרק  פעלה  תפילתו  משה,  אצל  ואילו  מיד,  הגיעה  והרפואה  נענה  הקב"ה  התפלל,  כשאברהם  ב. 
לאחר שיעשה נחש ובני ישראל יסתכלו עליו, רק אז ינצלו ממוות, דבר שמלמד שמחילת אברהם 

ותפילתו בעד הפוגע, הייתה יעילה יותר. 

מהסיפור  ולא  אברהם,  של  מסיפורו  במחילה  הצורך  את  ללמוד  צריך  רש"י  היה  לכאורה,  כן,  אם 
בפרשתנו על נחש הנחושת.
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מקור 3 חומש במדבר, פרק י', פסוקים א'-ד'
להקהיל  כדי  משה  השתמש  בהן  החצוצרות  על  קראנו  בהעלותך  בפרשת 
את העם. מהמילים "עשה לך" מדגיש רש"י שהשימוש בחצוצרות היה רק 

בשביל משה רבינו, ואף התשלום עליהן הגיע מכיסו הפרטי.  

אמֹר׃ ה לֵּ ר ה' ֶאל־מֹשֶׁ ַוְיַדבֵּ

ֲעשֶׂה אָֹתם ְוָהיּו ְלָך ְלִמְקָרא ָהֵעָדה  ה תַּ ֶסף ִמְקשָׁ י ֲחצוְֹצרֹת כֶּ תֵּ ֲעשֵׂה ְלָך שְׁ
ֲחנוֹת׃ ע ֶאת־ַהמַּ ּוְלַמסַּ

ַתח אֶֹהל מוֵֹעד׃ ֵהן ְונוֲֹעדּו ֵאֶליָך ּכל־ָהֵעָדה ֶאל־פֶּ ְוָתְקעּו בָּ

י ַאְלֵפי ִישְָׂרֵאל׃ ִשׂיִאים ָראשֵׁ ַאַחת ִיְתָקעּו ְונוֲֹעדּו ֵאֶליָך ַהנְּ ְוִאם־בְּ

     רש"י על הפסוק

רּון ֶמֶלְך": ֱאַמר "ַוְיִהי ִבישֻׁ נֶּ מוֹ שֶׁ ֶמֶלְך, כְּ ְהיּו תוְֹקִעין ְלָפֶניָך כְּ יִּ ֲעשֵׂה ְלָך. שֶׁ

ָך: לְּ ֲעשֵׂה ְלָך. ִמשֶּׁ

ֶהם ְולֹא ַאֵחר: ׁש בָּ מֵּ תַּ ה ֲעשֵׂה ּוִמשְׁ ֲעשֵׂה ְלָך. ַאתָּ

<< הרבי 
מדוע היה משה צריך לשלם מכיסו עבור הנחש?  

הביאור בפירוש רש"י – בהקדים "קלאץ-קשיא" נוספת:

ָרף גו'". וצריך להבין: מהו  ה ְלָך שָׂ ה ֲעשֵׂ בפסוק שלאחרי זה נאמר: " ַוּיֹאֶמר ה׳ ֶאל מֹשֶׁ
הדיוק ד"עשה לך" דוקא?!

ליתר ביאור: הבן חמש למקרא זוכר מה שלמד בפרשת בהעלותך1 "עשה לך שתי 
חצוצרות כסף גו'", ששם מפרש רש"י: "עשה לך – משלך". ועל פי זה – יפרש גם כאן 
"עשה לך שרף" – "משלך", היינו שה"שרף" שנעשה מנחושת, היה צריך להיות עשוי 

משל משה.

]הגמרא במסכת עבודה זרה דף מ"ד עמוד א׳ אכן מפרשת את המילים "עשה לך שרף: לך – משלך". 
רש"י אינו מציין זאת, אך ביאורו של הרבי שהנחש שולם מכיסו של משה, מעוגן בפירוש הגמרא[.

1( במדבר י, ב. 

ב. מדוע הנפגע אמור לשלם?
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וצריך להבין: בשלמא בנוגע לחצוצרות – מובן הטעם שהיו צריכים לבוא משל משה 
דוקא, מכיון שמטרתם "שיהיו תוקעין לפניך כמלך", וגם: "אתה עושה ומשתמש 
לכאורה  סיבה  כל  אין   – דידן  בנדון  אבל  רש"י(,  בפירוש  )כמובא  אחר"  ולא  בהם 
שה"שרף" יהיה משל משה דוקא, ואדרבה – מכיון שענינו לרפא את אלו שנפגעו 
יותר,  מתאים  הרי  משה,  של  בכבודו  שפגעו  מכך  כתוצאה  השרפים,  מהנחשים 
לך",  "עשה  נאמר  ומדוע  משה,  משל  ולא  ציבור,  משל  יהיה  שה"שרף"  לכאורה, 

משלך?!
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<< הרבי 
הקב"ה הורה למשה לשלם על הנחש מכיסו, להראות שלא נשארה אפילו 

שריטה

ביאור הענין:

זו  לבקשה  להענות  עליו  מחילה,  ממנו  ומבקשים  בו  שפגעו  שאדם  ההנהגה  עצם 
– אינו חידוש שלמדים בפרשתנו, שכן, ענין זה מצינו כבר אצל אברהם ואבימלך, 

שלאחרי שאבימלך ביקש מחילה מאברהם, נענה אברהם לבקשתו והתפלל עבורו.

החידוש שבפרשתינו הוא, איפוא, בנוגע לאופן המחילה – "שלא יהא אכזרי מלמחול": 
יתכן מצב שכאשר מבקשים ממנו מחילה – אומר שמוחל, ומוכן אפילו לעשות לו 
טובה )להתפלל עבורו, וכיוצא בזה(, אבל אף על פי כן, בנוגע להרגש הלב – נשארה 

עדיין טינה בלבו על חברו.

אמרו חכמינו זכרונם לברכה2 "הנעלבין ואינן עולבין שומעין חרפתם ואינן משיבין 
כו', עליהן הכתוב אומר3 ואוהביו כצאת השמש בגבורתו". אמנם, הדיוק הוא שאינם 
משיבים כו', אבל בנוגע להרגש שבלב – יתכן שעדיין נשארת טינה וקפידא בלבו, אף 

שפעל בעצמו שהדבר לא יזיק לחבירו...

אמנם, מחילה כזו היא באופן של אכזריות – כי: מכיון שאינו משיב לו כגמולו חס 
ושלום, ומוכן אפילו להתפלל עבורו שיהיה לו כל טוב, אם כן, מה איכפת לו להסיר 
מלבו כל שמץ של טינה וקפידא )לא רק שקפידא לא תזיק, אלא שלא תהיה קפידא 
– אין זה אלא תנועה של  זו  כלל(?! ומכיון שכן, הרי כאשר אינו מסיר מלבו טינה 

אכזריות!

ועל זה בא הלימוד שלמדים מפרשתנו – "מכאן למי שמבקשים ממנו מחילה שלא 
יהא אכזרי מלמחול": ציווי הקב"ה למשה רבינו "עשה לך שרף", "משלך" דוקא – בא 
ללמדנו עד כמה נדרש להסיר את הטינה מלבו מכל וכל, עד כדי כך, שהקב"ה צוה 
למשה רבינו שה"שרף" שנועד לרפואת בני ישראל על דיבורם אודות משה רבינו – 

יהיה משלו דוקא, להראות שלא נשאר אצלו כל שמץ של טינה על בני ישראל.

 משיחת שבת פרשת חוקת, רשימת השומעים בלתי מוגה. 
תורת מנחם ה'תשד"מ חלק ג׳ ע' 2090

2( שבת פח, ב. 
3( שופטים ה, לא. 

ג. איך נפטרים מהטינה?
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כדי להוכיח שהאדם באמת מוחל לחברו על מעשיו נגדו, לא מספיק רק שיתפלל בעדו, עליו גם לממן 
מכיסו את התרופה שיכולה לרפא את אותו תוקף. 

פעמים רבות, נושאים אנשים בליבם כעס על חבר או בן משפחה במשך שנים רבות. הם יודעים שזה 
לא בריא. הם יודעים שצריך למחול לו והם אכן מוחלים בלב שלם. אבל תקופה מסוימת לאחר מכן, 

מבצבץ הכעס ועולה.

התורה מעניקה לנו את הכלי הנאות להתמודד עם הכעס המפעפע. כיצד אפשר להגיע למצב שאדם 
ימחל לחברו באמת ובתמים ויתפטר מההרגשה הנוראה אותה הוא נושא בקרבו במשך שנים רבות?

כאשר הוא שומע שאותו אחד אינו מצליח בעסקיו – הוא מתפלל בעדו ומבקש מהקב"ה שיצליח 
בעסקיו. ולא רק בדיבור ובתפילה, הוא גם עוזר לו במעשה בפועל; הוא מפנה אליו קונים ומוציא 
מכספו הפרטי כדי לסייע לו. למעשה, הנהגה זו היא האמצעי היעיל והנכון ביותר באמצעותו ניתן 

להתפטר מהכעס ולהפכו לחיבה ואהבה.

סיפור סוחר התה והמלשין
רבי שניאור זלמן מליאדי – מיסד חסידות חב"ד, ביקר פעם בעיר שקלוב, שם ערך ביקור ניחומין 
בביתו של סנדר, שנפטר בגיל צעיר. הוא אמר משהו מפתיע לאבי המנוח: הנשמה של סנדר, הייתה 

נשגבת במיוחד והוא נמצא במקום נעלה בגן עדן.

סנדר היה נחשב לאדם רגיל; ולכן האדמו"ר הזקן ביקש מהאב לחלוק עוד קצת סיפורים על אישיותו 
ופועלו, בכדי להבין טוב יותר מדוע נשמתו זרחה באור כה גדול.

אביו של סנדר סיפר את הסיפור הבא:

סנדר ואביו היו סוחרי תה ברוסיה לפני שנים רבות. הם נהגו לנסוע ללייפציג שבגרמניה שם נפגשו 
אל  נשלחת  הסחורה  היתה  ולאחר-מכן  והכמויות,  המחירים  על  ביניהם  סיכמו  הראשי,  הספק  עם 

הגבול הרוסי.

בעירם היה איש עסקים יהודי שצרה עיניו בהצלחתם של סנדר ואביו. הוא החליט להסיג את גבולם 
ולהתחיל לסחור בתה. צרות העין שלו גרמה לו להלשין לשלטונות כאילו הם מעלימים מכס, ובכך 
להיות סוחר התה היחיד בעיר. וזאת לדעת, כי למרות שסנדר ואביו ניהלו את עסקיהם בצורה חוקית, 

הרי שחקירה ממשלתית תוכל בוודאי לגלות פגמים ניהוליים פה ושם.

המתחרה תיכנן להלשין לרשויות על הסחורה ברגע שהיא חצתה את הגבול לרוסיה. כך, חשב, משלוח 
התה יוחרם, סנדר ואביו יפסידו סכום כסף גדול ובנוסף יצטרכו להתמודד עם ההאשמות הפליליות.

סנדר, שלא ידע מכל הנעשה, נסע כדרכו ללייפציג. הוא שילם סכום כסף גדול כדמי קדימה כאשר 
מובטח לו כמות הגונה של סחורה. תוך כדי כך פשטה שמועה בעיר שהרשויות מנהלות חקירה על 

משלוחי תה והברחות מכס, וכמה ימים לאחר-מכן נודע כי הוגשה תלונה נגד משלוח גדול של תה.
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סנדר ואביו, שחששו כי השלטונות יחרימו את משלוח התה ללא עוול בכפם, החליטו לשמור את 
הסחורה במקום סודי עד אשר יירגעו הרוחות. התוכנית הצליחה והשלטונות לא החרימו את הסחורה, 

אבל התה – התקלקל. הם ספגו הפסד כספי גדול וכתוצאה מכך החליטו לנטוש את עסקי התה.

המלשין אף הוא יצא נפסד. אחרי ששככה הסערה, התברר שהרשויות תפסו את משלוח התה שלו 
במקום את זה של מתחריו! המזימה שרקם שבה אליו כבומרנג ומרוב צער הוא נפל למשכב. רבים 

ריחמו עליו ותרמו כסף למשפחתו כדי שיוכלו להמשיך ולהתקיים בכבוד.

רק בודדים ידעו על תוכניותיו המרושעות, וביניהם היו סנדר ואביו אך בשל טוב ליבם, הם לא סיפרו 
על כך לאיש.

הייתה  לא  המלשין  שבידי  אלא  השידוכין,  בקשרי  לבוא  זמנה  והגיעה  התבגרה  המלשין  של  בתו 
פרוטה לפורטה. יום אחד הגיע סנדר לבקר בביתו של החולה. כששמע המלשין לשעבר על ביקורו 

הצפוי של מתחרהו, הוא ביקש שהאדמה תבלע אותו.

כשנכנס סנדר אל הבית ניכר היה כי המלשין מנסה למלמל משהו מתחת לשפתיו ללא הצלחה. סנדר 
ניחם אותו במילות עידוד ובקריאה לבטוח בישועת השם. רכותו ועדינותו חדרה לליבו של החולה. 
אחרי שעזב סנדר את הבית, נמצאה מתחת כריתו של החולה חבילה של מזומנים שדי היה בה בשביל 

לממן נדוניה נאה עבור הבת.

כששמע את הסיפור, אמר רבי שניאור זלמן מליאדי לאביו: עכשיו אני מבין מדוע נשמתו זורח באור 
נעלה כל כך.

)רב סנדר היה סבא רבה של הרבנית רבקה, אשתו של הרבי מליובאוויטש האדמו"ר המהר"ש(.

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 12


