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 חנון או צודק?

                              על היות האדם חנון.

                                               

 

 ספר דברים פרק כד 

ל ֵביתֹו ַלֲעֹבט ֲעֹבטֹו: ה ְבֵרֲעָך ַמַשאת ְמאּוָמה לֹא ָתבֹא אֶּׁ י ַתשֶּׁ ה בֹו  כִּ ר ַאָתה נׁשֶּׁ יׁש ֲאׁשֶּׁ )יא( ַבחּוץ ַתֲעֹמד ְוָהאִּ

ת ָהֲעבֹוט ַהחּוָצה: יָך אֶּׁ יא ֵאלֶּׁ ְׁשַכב ַבֲעֹבטֹו: יֹוצִּ י הּוא לֹא תִּ יׁש ָענִּ ם אִּ ת )יב( ְואִּ יב לֹו אֶּׁ ָהֲעבֹוט  )יג( ָהֵׁשב ָתׁשִּ

יָך: ְפֵני ְיֹדָוד ֱאֹלהֶּׁ ְהיֶּׁה ְצָדָקה לִּ ָך ּוְלָך תִּ ׁש ְוָׁשַכב ְבַשְלָמתֹו ּוֵבֲרכֶּׁ מֶּׁ  ְכבֹוא ַהשֶּׁ

 רבינו בחיי על דברים פרק כד פסוק יג 

ויש לך להשכיל בכאן בסוד המצוה במה שאמר כבא השמש כלומר שאם לא תשיב ויעבור הלילה זמן  

כלומר  -ולך תהיה צדקה   מדת רחמים: -ושכב בשלמתו וברכך   ותפגע בך: שמושה של מדת הדין הוא

 זכות לפני ה' אלהיך:

  ( ספר שמות פרק כב1)

ּנּו לֹו: יבֶּׁ ׁש ְתׁשִּ מֶּׁ ָך ַעד בֹא ַהשֶּׁ ם ָחֹבל ַתְחֹבל ַשְלַמת ֵרעֶּׁ ְמָלתֹו ְלֹערֹו  )כה( אִּ וא שִּ וא ְכסּוֹתה ְלַבָדּה הִּ י הִּ )כו( כִּ

ְׁש  ה יִּ י ַבמֶּׁ ְצַעק ֵאַלי ְוָׁשַמְעתִּ י יִּ יָכב ְוָהָיה כִּ י ַחּנּון ָאנִּ  כִּ

 

 ספורנו עה"ת ספר שמות פרק כב פסוק כו 

( ושמעתי כי חנון אני. אף על פי שלא יוכל לצעוק עליך חמס שהרי הוא חייב לך, מכל מקום כשיצעק )כו

אלי על עניותו הגורם לו להיות ערום בלי לבוש על ידך, אתן לו קצת ממה שהייתי חונן אותך יותר על 

ן זולתי, לפיכך טוב ספוקך כדי שתוכל לפרנס בו אחרים: כי חנון אני. והנני חונן כל צועק כשאין לו חונ

 לך שאתה תחננהו בהשבת עבוט, באופן שיתמיד לך החן מאתי, שתוכל אתה להלוות ולפרנס אחרים:

 

 פרשת כי תצא  -( ספר קדושת לוי 17)

וברכך ולך תהיה צדקה לפני ה' אלהיך. ועיין פירוש רש"י. ונראה לבאר כך, כי כשיחזור המשכון לעני 

אפשר יעשה זאת למען יברך אותו העני. ולזה מבאר הפסוק שאל יעשה  בוודאי העני יברך אותו ונמצא

זאת בכוונה הנ"ל, רק יעשה למען ה' ולא יצפה לברכת העני בשביל זה. וזהו הרמז ולך תהיה צדקה, אתה 

תעשה הצדקה הזאת כשתעשה המצוה. לפני ה' אלהיך, פירוש כשתעשה המצוה רק בשביל ציווי הבורא 

 כת העני:יתברך ולא בשביל בר

 

  הלכות גבית מלוה הלכה א -ספר לקוטי הלכות חו"מ ( 21)

ְכרֹוָנם לִּ  יַנת ֲהָׁשַבת ָהֲעבֹוט. ְכסּות יֹום, ַבּיֹום. ּוְכסּות ַלְיָלה, ַבַלְיָלה. ְוָאְמרּו ַרבֹוֵתינּו זִּ ה ְוזֶּׁה ְבחִּ ְקׁשֶּׁ ְבָרָכה, ַאל יִּ

י ְבכָ  י ְבֵעינֶּׁיָך ַלֲחֹזר לֹו ָכל ַפַעם, כִּ י. כִּ ַאָתה ַחָּיב לִּ י ְמַעְכָבּה ַעל ַכָמה חֹובֹות ׁשֶּׁ ל ַלְיָלה עֹוָלה ַנְפְׁשָך ֵאַלי ְוֵאינִּ

וא ְכסּותֹו ְלַבדֹו ְוָסמּוְך ְמָלתֹו ְלֹערֹו הִּ וא ֹשִּ הִּ ׁש ַמָמׁש ַכַּנ"ל ֵמַאַחר ׁשֶּׁ  ְלַנְפׁשֹו ֲהָׁשַבת ָהֲעבֹוט הּוא ֲהָׁשַבת ַהּנֶּׁפֶּׁ

יְך לֹו בְ  ְביֹוֵתר. ְוַעל ָצרִּ ת ָׁשם ְביֹוֵתר ֵמַאַחר ׁשֶּׁ ׁשֶּׁ ְׁשרֶּׁ ׁש נִּ י ַהּנֶּׁפֶּׁ יְך לֹו, כִּ ָצרִּ יב לֹו ְבָכל ַפַעם ׁשֶּׁ ְצָוה ְלָהׁשִּ יֹוֵתר ֵכן מִּ



יא ְצָדָקה ַמָמׁש, כִּ  י הִּ ְהיֶּׁה ְצָדָקה". כִּ ָכתּוב, "ּוְלָך תִּ י הּוא ְמַחּיֶּׁה אֹותֹו ַכַּנ"ל. ְוָכל זֶּׁה הּוא ְבתֹוַרת ְצָדָקה, ּוְכמֹו ׁשֶּׁ

י י ְלַהְׁשלִּ ָענִּ ׁש הֶּׁ יא ַגם ֵכן ְלַהֲחיֹות נֶּׁפֶּׁ הִּ יַנת ְצָדָקה ׁשֶּׁ ׁש ְלַנְפׁשֹו. ְוזֶּׁה ְבחִּ יר לֹו ֹׁשרֶּׁ ַמְׁשאִּ  ם ַנְפׁשֹו:ַמָמׁש, ׁשֶּׁ

 

  יז -ספר השתפכות הנפש אות ( 45)

שערי תפלה אינם ננעלים לעולם. יש תפלה שנענית לארבעים יום, ממי אתה למד, ממשה דכתיב ואתנפל 

לפני ה' ארבעים יום. ויש תפלה שנענית לעשרים יום, ממי אתה למד, מדניאל דכתיב לחם חמודות לא 

לשלשה  אכלתי עד מלאת שלשת שבועים ימים ואחר כך אמר ה' שמעה ה' סלחה וכו'. ויש תפלה שנענית

ימים, ממי אתה למד מיונה דכתיב "ויהי יונה במעי הדגה שלשה ימים ויתפלל יונה אל ה' אלהיו ממעי 

הדגה". ויש תפלה שנענית ליום אחד, ממי אתה למד מאליהו וכו', ויש תפלה שנענית לעונה אחת, ממי 

ותה מפיו הוא נענה, אתה למד, מדוד דכתיב ואני תפלתי לך ה' עת רצון. ויש תפלה שעד שלא יתפלל א

שנאמר: והיה טרם יקראו ואני אענה. אמר רבי חיא רבה כתיב קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה' הוי 

מתפלל וחוזר ומתפלל ויש שעה שיתנו לך. )מדרש רבה, ואתחנן, פרשה ב'(:רבי יוסי פתח ואמר: תפלה 

קודשא בריך הוא מכל צלותהון דעלמא בגין, לעני כי יעטף ולפני ה' ישפך שיחו, צלותא דעני אקדימת קמי 

דכתיב "כי לא בזה ולא שקץ ענות עני" וכו', תא חזי צלותא דכל בני נשא צלותא וצלותא דמסכנא איהי 

צלותא דקימא קמי קודשא בריך הוא ותבר תרעין ופתחין ועאלת לאתקבלא קמה ההוא, דכתיב "והיה כי 

 וע אשמע צעקתו" )זהר וישלח קס"ח:(:יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני" וכתיב "שמ

 מידתו של הבורא.

 תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יז/ב ( 1)

אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור 

' ה' והראה לו למשה סדר תפלה אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם ה

אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה אל רחום וחנון אמר רב יהודה 

 .ברית כרותה לשלש עשרה מדות שאינן חוזרות ריקם

 הגהות התוספות במקום.

רחום גם הוא מדת רחמים ולא כמידת ]הוי"ה[ כי הרחמים חלוקים, כדאמרינן הכא קודם תשובה ואחר 

 תשובה.

ון גם הוא מענין אחר, כי מידת רחמים היא שלא בשעת צרה, כי בטרם תגיע הצרה הוא מרחם שלא וחנ

, כדכתיב חנון יחנך לקול זעקך, ומידה זו כביכול אבל חנון הוא שחונן בעת הדחק לגאול הצועקתבא, 

, והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני. כלומר, שבעל כח יש לו לחון על הצועק אף שלא כדין, כדכתיב

אע"פ שבדין בא העבוט לידך כי הלוית עליו מעותיך, אף על פי כן תשיבנו לו, כי אם יצעק אלי המידה 

 היא כך שאשמע צעקתו לפי שחנון אני ואיני יכול לראות בעניו.

 

 


