בס"ד
על החנופה
הרב מואיז נבון
ַארצָ ה ֵשעִּ יר ְׁש ֵדה אֱ דוֹם( :ה) וַ יְׁ צַ ו אֹתָ ם
ָאחיו ְׁ
בראשית פרק לב ( -ד) וַ יִּ ְׁשלַח ַי ֲעקֹב מַ לְׁ ָאכִּ ים לְׁ פָ נָיו אֶ ל עֵ ָשו ִּ
ֹאמרּון ַלאדני לְׁעֵ ָשו כֹה ָאמַ ר עבדָך ַי ֲעקֹב עִּ ם לָבָ ן ג ְַׁר ִּתי וָ אֵ חַ ר עַ ד עָ ָתה( :ו) וַ יְׁ ִּהי לִּ י שוֹר וַ חֲ מוֹר צֹאן
לֵאמֹר כֹה ת ְׁ
ָאחיָך אֶ ל
וְׁ עבד וְׁ ִּשפְׁ חָ ה וָ אֶ ְׁשלְׁ חָ ה לְׁ הַ גִּ יד ַלאדני לִּ ְׁמצֹא חֵ ן בְׁ עֵ ינֶיָך( :ז) וַ יָשֻׁ בּו הַ מַ לְׁ ָאכִּ ים אֶ ל ַי ֲעקֹב לֵאמֹר בָ אנּו אֶ ל ִּ
ירא ַי ֲעקֹב ְׁמאֹד (...י) וַ יֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב אֱ ֹלהֵ י ָאבִּ י ַאבְׁ ָרהָ ם
ַארבַ ע ֵמאוֹת ִּאיש עִּ מ ֹו( :ח) וַ יִּ ָ
אתָך וְׁ ְׁ
הלְֵך לִּ ְׁק ָר ְׁ
עֵ ָשו וְׁ גַם ֹ
ּומכָל הָ אֱ מֶ ת אֲ ֶשר עָ ִּשיתָ ֶאת עבדָך ( ...יז) וַ יִּ ֵתן בְׁ יַד עבדיו
טנ ְִּׁתי ִּמכֹל הַ חֲ סָ ִּדים ִּ
וֵ אֹלהֵ י ָאבִּ י יִּ ְׁצחָ ק יְׁ קֹוָ ק ( ...יא) ָק ֹ
עֵ ֶדר עֵ ֶדר לְׁ בַ ּד ֹו וַ יֹאמֶ ר אֶ ל עבדיו עִּ בְׁ רּו לְׁ פָ נַי וְׁ ֶרוַ ח ָת ִּשימּו בֵ ין עֵ ֶדר ּובֵ ין עֵ ֶדר( :יח) וַ יְׁצַ ו אֶ ת הָ ִּראשוֹן לֵאמֹר כִּ י
ּושאֵ לְׁ ָך לֵאמֹר לְׁ ִּמי אַ ָתה וְׁ ָאנָה תֵ לְֵך ּולְׁ ִּמי אֵ לֶה לְׁ פָ נֶיָך( :יט) וְׁ ָאמַ ְׁר ָת לְׁ עבדָך לְׁ ַי ֲעקֹב ִּמנְׁחָ ה ִּהוא
ָאחי ְׁ
יִּ פְׁ ג ְָׁשָך עֵ שָ ו ִּ
ה ֶלכֶת לְׁ פָ נָי
ְׁשלּוחָ ה ַלאדני לְׁ עֵ שָ ו ( ...כא) וַ אֲ מַ ְׁר ֶתם גַם ִּהנֵה עבדָך ַי ֲעקֹב ַאחֲ ֵרינּו כִּ י ָאמַ ר אֲ כַפְׁ ָרה פָ נָיו בַ ִּמנְׁחָ ה הַ ֹ
וְׁ ַאחֲ ֵרי כֵן אֶ ְׁראֶ ה פָ נָיו אּולַי יִּ ָשא פָ נָי... :
ַארבַ ע מֵ אוֹת ִּאיש ( ...ג) וְׁ הּוא עָ בַ ר לִּ פְׁ נֵיהֶ ם
בראשית פרק לג ( -א) וַ יִּ ָשא ַי ֲעקֹב עֵ ינָיו וַ י ְַׁרא וְׁ ִּהנֵה עֵ ָשו בָ א וְׁ עִּ מ ֹו ְׁ
ארו וַיִּ ָש ֵקהּו וַ יִּ בְׁ כּו:
לִּק ָראת ֹו וַ יְׁ חַ בְׁ ֵקהּו וַ יִּ פֹל עַ ל צַ ּוָ ָ
ָאחיו( :ד) וַ י ָָרץ עֵ ָשו ְׁ
ַארצָ ה ֶׁשבַ ע ְפעָ מים עַ ד גִּ ְׁשת ֹו עַ ד ִּ
וַישתחּו ְ
ֹלהים אֶ ת
(ה) וַ יִּ ָשא אֶ ת עֵ ינָיו וַ י ְַׁרא אֶ ת הַ נ ִָּשים וְׁ אֶ ת הַ יְׁ ל ִָּדים וַ יֹאמֶ ר ִּמי אֵ לֶה לְָך וַ יֹאמַ ר הַ יְׁ ל ִָּדים אֲ ֶשר חָ נַן אֱ ִּ
עבדָך( :ו) וַ ִּתג ְַׁשןָ הַ ְׁשפָ חוֹת הֵ נָה וְׁ יַלְׁ ֵדיהֶ ן וַתשתחוֶׁין ָ( :ז) וַ ִּתגַש גַם לֵָאה וִּ יל ֶָדיהָ וַישתחוּו וְׁ ַאחַ ר ִּנגַש יוֹסֵ ף וְׁ ָרחֵ ל
וַישתחוּו( :ח) וַ יֹאמֶ ר ִּמי לְׁ ָך כָל הַ מַ חֲ נֶה הַ זֶ ה אֲ ֶשר פָ ג ְָׁש ִּתי וַ יֹאמֶ ר לִּ ְׁמצֹא חֵ ן בְׁ עֵ ינֵי אדני( ... :יג) וַ יֹאמֶ ר אֵ לָיו
ּודפָ קּום יוֹם אֶ חָ ד וָ מֵ תּו כָל הַ צֹאן( :יד) ַיעֲבָ ר נָא אדני לִּ פְׁ נֵי
אדני י ֵֹדעַ כִּ י הַ ְׁיל ִָּדים ַרכִּ ים וְׁ הַ צֹאן וְׁ הַ בָ ָקר עָ לוֹת עָ לָי ְׁ
ירה( :טו)
עבדו וַ אֲ נִּי ֶא ְׁתנָהֲ לָה לְׁ ִּא ִּטי לְׁ ֶרגֶל הַ ְׁמלָאכָה אֲ ֶשר לְׁ פָ נַי ּולְׁ ֶרגֶל הַ יְׁ ל ִָּדים עַ ד אֲ ֶשר ָאבֹא אֶ ל אדני ֵשעִּ ָ
וַ יֹאמֶ ר עֵ ָשו אַ ִּציגָה נָא עִּ ְׁמָך ִּמן הָ עָ ם אֲ ֶשר ִּא ִּתי וַ יֹאמֶ ר לָמָ ה זֶ ה ֶא ְׁמצָ א חֵ ן בְׁ עֵ ינֵי אדני... :

בני יששכר מאמרי חודש אדר מאמר ו  -מגילה נקראת ד"ה יב) ויגידו
 ...כתב הרב הגדול מו' חיד"א זלה"ה בשם ספר ערכי הכינויים כת"י להרמ"ז ז"ל ,מרדכי היה
גלגול יעקב והמן גלגול עשו ,ועל שהשתחוה יעקב לעשו הוצרך מרדכי לתקן שלא השתחוה להמן.
שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וישלח פרק לג סימן ג –
וישתחוו ארצה שבע פעמים .נגד הקדוש ברוך הוא היה משתחוה שיטה לב עשו עליו לטובה ,דא"ר
חנינא בר יצחק לא זז משם ,משתטח והולך ,עד שהכניס מדת הדין למדת הרחמים:
ספרי במדבר פרשת מסעי פיסקא קסא " -ולא תחניפו את הארץ" ,הרי זו אזהרה לחניפים.
רמב"ן במדבר פרשת מסעי פרק לה פסוק לג -
ולא תחניפו את הארץ  ... -כל חנופה עשות הפך הנראה והנדמה לעינים ... ,ובספרי אמרו,
ולא תחניפו את הארץ ,הרי זו אזהרה לחנפין .כי הזהיר מתחלה שלא נקח שוחד
ברוצחים ,וחזר והזהיר שלא נחניף להם למעלתם או לתקפם וכבוד משפחתם בלי מקח
שוחד ,כי אם אנחנו נחניף להם הנה נחניף את הארץ והיא חנפה תחת יושביה:
רבינו יונה ,שערי תשובה ,שער ג'קפ"ז-קצ"ט -
 ...תשעה חלקים[ ...הצדקת עבירה מסויימת ,מהלל רשע בפני בני אדם ,מהלל רשע בפניו,
מתחבר לרשע ,ממנה אדם שאינו מתאים לתפקידו]... ,
ספר יראים סימן רמח [דפוס ישן  -נה]
לא תחניפו .צוה יוצרנו בפרשת "ואלה מסעי"" :לא תחניפו את הארץ" .ותניא בסיפרי הרי זו
אזהרה לחנפים ... .ויזהר אדם מן החנופה .דאמר ר"א כל עדה שיש לה חנופה לסוף גולה ...ואמר
רב חסדא א"ר ירמיה ד' כתות אין מקבלות פני השכינה :כת לצים ,כת חנפים ,כת שקרים ,כת
מספרי לשה"ר וכו' .וירא שמים יתן לבו וטוב לפני האלהים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה.
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מא עמוד א [עם תרגום קל]
מתני' .פרשת המלך כיצד? מוצאי יום טוב הראשון של חג בשמיני במוצאי שביעית ,עושין לו בימה
של עץ בעזרה והוא יושב עליה ,שנאמר :מקץ שבע שנים במועד וגו' ,חזן הכנסת נוטל ס"ת ונותנה
לראש הכנסת ,וראש הכנסת נותנה לסגן ,והסגן נותנה לכהן גדול ,וכ"ג נותנה למלך ,והמלך עומד
ומקבל וקורא יושב .אגריפס המלך עמד וקבל וקרא עומד ,ושבחוהו חכמים ,וכשהגיע ל"לא תוכל
לתת עליך איש נכרי" ,זלגו עיניו דמעות ,אמרו לו :אל תתירא ,אגריפס ,אחינו אתה ,אחינו אתה... .
דף מא עמוד ב  ...וכשהגיע ללא תוכל לתת .תנא משמיה דרבי נתן :באותה שעה נתחייבו שונאי
ישראל [ז"א עם ישראל] כלייה ,שהחניפו לו לאגריפס.
תוספות מסכת סוטה דף מא עמוד ב [עם תרגום קל]
אותו היום נתחייבו שונאי ישראל כלייה  -ירושלמי תני רבי חנינא ברבי גמליאל אומר
הרבה חללים נפלו באותו יום שהחניפו לו ,ודבר תמוה לומר ,אם היה ראוי מפני התורה,
כיון דאמו היתה מישראל ,אלא משום דזילא מילתא כמו שפירש"י שיתחייבו על חנופה
מועטת כזאת עונש גדול .ופירש ר"י  ...אם היתה אמו מישראל " ִּמ ֶק ֶרב ַאחֶ יָך" קרינן ביה
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(קדושין דף עו ):היינו דוקא גבי נשיאות ושררות בעלמא דלינהג שררות בעיר דדרשינן
"שוֹם ָת ִּשים עָ לֶיָך מֶ לְֶך ִּ ...מ ֶק ֶרב ַאחֶ יָך" מדסמך משימות ל" ִּמ ֶק ֶרב ַאחֶ יָך" ש"מ דבעינן בהו
" ִּמ ֶק ֶרב ַאחֶ יָך" קצת כגון אמו מישראל אבל מלך חזר ושנה עליו " ִּמ ֶק ֶרב ַאחֶ יָך ָת ִּשים עָ לֶיָך
מֶ לְֶך" דקפיד קרא גבי מלך עד שיהא ממש מקרב ממוצע מאביו ואמו מישראל .וזו היתה
החנופה שמלך בזרוע שלא כדין תורה והודו לו והחזיקו ,בכך נהי שלא יוכלו למחות היה
להן לשתוק ולא להחזיקו .וזהו עונש החנופה בדבר עבירה שמחניף לחבירו מחמת יראתו
מפניו ואינו חושש על יראת הקדוש ברוך הוא ועושה עין שלמעלה כאילו אינה רואה...
ספר אעירה שחר  -חידושים על מסכת סוטה מאת רבי חיים שלמה רוזנטל,
בשם מהר"ח ויטאל" :שהחנף מזלזל בכבוד המקום על ידי זה שמתיירא ובוטח באדם".
 ...דרש ר' יהודה בר מערבא ,ואיתימא ר' שמעון בן פזי :מותר להחניף לרשעים בעולם הזה,
שנאמרֹ" :לא יִּ ָק ֵרא עוֹד לְׁ נָבָ ל נ ִָּדיב ּולְׁ כִּ ילַי ֹלא יֵָאמֵ ר שוֹעַ "  ,מכלל דבעולם הזה שרי .ר' שמעון בן
אתי חֵ ן בְׁ עֵ ינֶיָך וְׁ ל ַָק ְׁח ָת ִּמנְׁ חָ ִּתי ִּמי ִָּדי כִּ י עַ ל כֵ ן
לקיש אמר ,מהכא"[ :וַ יֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב ַאל נָא ִּאם נָא מָ צָ ִּ
יתי פָ נֶיָך] כ ְראת ְפנֵי אֱ ֹלהים וַת ְרצֵ ני" .ופליגא דרבי לוי ,דאמר רבי לוי :משל של יעקב ועשו,
ָר ִּא ִּ
למה הדבר דומה? לאדם שזימן את חבירו והכיר בו שמבקש להורגו ,אמר לו :טעם תבשיל זה
שאני טועם כתבשיל שטעמתי בבית המלך ,אמר :הוא מכיר את המלך ומתירא ולא הורג אותו.
רש"י מסכת סוטה דף מא עמוד ב
ופליגא  -הא דריש לקיש דאמר להחניפו לעשו נתכוון לומר לו ראיתי פניך כראות פני
ֹלהים ,פליגא אדרבי לוי דאמר לא להחניפו נתכוין אלא לאיים עליו ולהודיעו שהוא רגיל
אֱ ִּ
לראות מלאכים [רש"י ברא' לג:י :פניך  ...חשובין לי כראיית פני המלאך שראיתי שר שלך].
אמר רבי אלעזר :כל אדם שיש בו חנופה  -מביא אף לעולם... ,
ואמר רבי אלעזר :כל אדם שיש בו חנופה  -אפילו עּוברין שבמעי ִּאמן מקללין אותו ...
ואמר רבי אלעזר :כל אדם שיש בו חנופה  -נופל בגיהנם... ,
ואמר רבי אלעזר :כל המחניף לחבירו  -סוף נופל בידו ,ואם אינו נופל בידו  -נופל ביד בניו... ,
תוספות מסכת סוטה דף מא עמוד ב
כל המחניף לחבירו  -יש לפרש שלא במקום סכנה אבל במקום סכנה מותר ....
רב מ' פינשטיין :מה החידוש? רב אלישיב :אפילו במקום סכנה רחוקה מותר.
ספר יראים סימן רמח [דפוס ישן  -נה]
 ...והריני מפרש פי' חנופה שהזהירה עליה התורה כל השומע דבר עָ וְׁ לה ושאינו הגון או רואה דבר רע
ואמר טוב הוא ,ואינו שותק מתוך יראה ,לא מגופו ולא מממונו ,אלא מתוך רשע לבבו או חושב בלבבו
ואומר (בלבבו) ברע עשה פן אפו עלי ויתקוטט עמי ואיני מפסיד בקטיטתו כי אם חסדו ואהבתו נקרא
חנף עובר בלא תחניף .כדתנן בסוטה באלו נאמרין [מ"א א'] אמרו לו אל תירא אגריפס המלך אחינו
אתה אחינו אתה .ואמרינן בגמרא [שם ב'] באותה שעה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה שהחניפו
לאגריפס .ואפי' בשתיקה נקרא חנף כדאמרינן בקדושין פ' אחרון גבי רב יהודא [ע' ב'] אמר רב נחמן
השתא דאתי מר לישתעי מילי דלא לימרו קא מחנפי רבנן אהדדי פי' אשתיקותא והאומר לרע טוב
נקרא חנף דאמר ר"א כל אדם שיש בו חנופה אפי' עוברין שבמעי אמן מקללין אותו שנאמר אומר
לרשע צדיק אתה יקבוהו עמים יזעמוהו לאומים .אבל המשלים לרשע ומראה עצמו אוהבו מחמת
יראתו אינו נקרא רשע כדתנן בגיטין בהנזקין [ס"א א'] שואלין בשלומן מפני דרכי שלום .ותניא רבן
יוחנן בן זכאי מעולם לא הקדימני אדם שלום ואפילו [גוי] בשוק .ואמרינן בסוטה באלו נאמרין [מ"א
ב'] דרש רב יהודה ממערבא ואמרי לה ר' שמעון בן פזי מותר להחניף הרשעים בעולם הזה שנאמר ולא
יקרא לנבל נדיב ולכלי לא יאמר שוע מכלל דבעולם הזה שרי .ריש לקיש מהכא כראות פני אלהים
ותרצני .למדנו שמחניפין לרשעים מחמת פחד שרי אבל שלא מחמת פחד נקרא חנף מאחר שאינו גורם
לו להחניף לרשע כי אם רשע לבדו ושנאת הטוב והישר... .
ספר אורחות צדיקים שער החניפות
ויחניף אדם לאשתו משום שלום בית ,לבעל חובו  -שלא ילחצנו ,לרבו  -שילמדנו תורה .ומצוה
גדולה להחניף לתלמידיו ולחביריו ,כדי שילמדו ושישמעו לדבריו לקבל תוכחתו לקיים המצוות.
וכן כל אדם שהוא סבור שימשכנו אליו שישמע לו לקיים המצוות ,ואם יבוא עליו בכעס לא ישמע
לו ,אלא בחניפות יקבל תוכחתו ,מצוה גדולה להחניף לו כדי להוציא יקר מזולל.
מהרש"א חידושי אגדות מסכת סוטה דף מא עמוד ב
ופליגא דר"ל כו' מלה"ד לאדם כו' .הא ודאי דלרבי לוי נמי הא דהחניף יעקב לעשו במנחה ששלח
לו ובשאר חניפות כדי שיתפייס אלא הכי דקאמר שלא החניף לו בדבר שאינו אמת אלא לאיים
עליו הזכיר לו שרגיל הוא במלאכים...
לִּשפֹט אֶ ת הַ ר עֵ ָשו וְׁ הָ יְׁ תָ ה לַיקֹוָ ק הַ ְׁמלּוכָה:
עובדיה פרק א ,כא (-כא) וְׁ עָ לּו מו ִֹּשעִּ ים בְׁ הַ ר ִּציוֹן ְׁ
www.DivreiNavon.com
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