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 לימוד לקראת שבועות. כרם ביבנה תשעחבסד. 

 

 מצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם:

 

 "מצא חן"
 

 ה' )בראשית ו( ְבֵעיֵני ֵחן ָמָצא ְוֹנח  ( )ח .1

ח .2 ְשל  יִּ אּול ו  י ֶאל שָׁ ש  ד ֵלאֹמר יִּ ֲעמָׁ א י  ד נָׁ וִּ י דָׁ נ  י ְלפָׁ י ֵחן ָמָצא כִּ  )שמואל א, טז( :ְבֵעינָׁ

ר ֹכה .3 מ  ר ֵחן ָמָצא 'ה אָׁ ְדבָׁ מִּ ם ב  יֵדי ע  ֶרב ְשרִּ לֹוְך חָׁ יעֹו הָׁ ְרגִּ ֵאל ְלה  ְשרָׁ חֹוק: יִּ ה 'ה ֵמרָׁ ְראָׁ י נִּ ת לִּ ֲהב   ְוא 
ם יְך עֹולָׁ ְבתִּ ל ֲאה  יְך ֵכן ע  ְכתִּ ֶסד ְמש  ְבֵנית ֶאְבֵנְך עֹוד: חָׁ ת ְונִּ ֵאל ְבתּול  ְשרָׁ י עֹוד יִּ ְעדִּ ְך ת  יִּ את ֻתפ  ְמחֹול ְויָׁצָׁ  בִּ

ים ֲחקִּ י עֹוד: ְמש  ְטעִּ ים תִּ מִּ ֵרי ְכרָׁ ְטעּו ֹשְמרֹון ְבהָׁ ים נָׁ ֵללּו ֹנְטעִּ  :ְוחִּ

ל ֶוֱאֶמת ֶחֶסד .4 ְזֻבָך א  ע  ְשֵרם י  ל קָׁ ְרְגרֹוֶתיָך ע  ְתֵבם ג  ל כָׁ ֶבָך לּוח   ע  ים ְבֵעיֵני טֹוב ְוֵשֶכל ֵחן ּוְמָצא :לִּ  ֱאֹלהִּ
ם: דָׁ ח ְואָׁ ל 'ה ֶאל ְבט  ֶבָך ְבכָׁ ְתָך ְוֶאל לִּ ינָׁ ל בִּ ֵען א  שָׁ ל: תִּ ֶכיָך ְבכָׁ ֵעהּו ְדרָׁ ל: ֹאְרֹחֶתיָך ְיי ֵשר ְוהּוא דָׁ י א  ם ְתהִּ כָׁ  חָׁ
א ְבֵעיֶניָך ע ְוסּור 'ה ֶאת ְירָׁ  :ֵמרָׁ

ֶרְכָך .5 ְשְמֶרָך 'ה ְיבָׁ ֵאר:  ְויִּ יו 'ה יָׁ נָׁ ךָ  ֵאֶליָך פָׁ  כה(-)במדבר ו, כד: ִויֻחנֶּ

 לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי......ותתנני היום ובכל יום "  .6

, אמר רבי אלעזר מלמד שלכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתו... )מגילה נושאת חןותהי אסתר  .7
 יג א(

 ש"ב להן אמרו. וחסודה נאה כלה: אומרים הלל ובית, שהיא כמות בית שמאי אומרים: כלה .8
 שקר אמדבר: אמרה והתורה? וחסודה נאה כלה, לה' אומרי, סומא או חיגרת שהיתה הרי: ה"לב

? בעיניו יגננו או בעיניו ישבחנו, השוק מן רע מקח שלקח מי, לדבריכם: ש"לב ה"ב להם אמרו! תרחק
 אתא כי. הבריות עם מעורבת אדם של דעתו תהא לעולם: חכמים אמרו מכאן, בעיניו ישבחנו: אומר הוי
 רבנן סמכו כי. חן ויעלת פירכוס ולא שרק ולא כחל לא: במערבא כלתא קמי משרו הכי, אמר דימי רב

 )כתובות יז א(. חן ויעלת פירכוס ולא שרק ולא כחל לא: הכי ליה שרו, זירא לרבי
 

חן מקום על יושביו, חן  אמר רבי חנין חן מקום על יושביו, אמר רבי יוחנן שלשה חינות הן, .9
 )סוטה מז א( אשה על בעלה, חן מקח על מקחו.

אילמלא שנתן הקב"ה חן כל מקום בעיני יושביו, לא היתה ארץ ישראל מתחלקת אמר רבי אבין 
 יומא כ א(ירושלמי,  לעולם... )

 
...אם כן ברכה א' צרכי גופותינו, והב' צרכי נפשנו, והחן הוא המשלים את הדברים,  - ויחנך .11

 ]בעל העקדה[ כמו שמצינו באסתר "ותשא חן לפניו"... )במדבר ו כו(

 במשאלות ליבך.."וחנותי את אשר אחון", ד"א ויחונך יתן לך חן )ספרי(יחנך  -ויחנך .11

 שנה רבי חייא הגדול : יחנה ה' אצלך )תנחומא ישן יח( -ויחנך .12

 :סוטה מו ב ,חידושי אגדותמהר"ל,  .13

ג' חינות הן וכו', פירוש כי ראוי שיהיה לדבר שהוא מצטרף אליו חן בעיניו, והצירוף הוא על ג' פנים,  
האחד כאשר יצטרפו שני דברים יחד, כמו האשה לאיש, שהוא זיווג שלו, ומפני שהאשה היא זיווג של 

מקבל את  אדם מצטרפת אליו, לכך חן אשה על בעלה, וההצטרפות השניה חן מקום על יושביו, כי
האדם היושב בו, ויש כאן הצטרפות, ולכך יש חן המקום על יושביו... כי כל דבר שמצטרף אל דבר יש 

 חן... 

 רבי נחמן, ליקוטי מוהרן, תורה א: .41
 והחשיבות והחן. ומתפללים מבקשים שאנו הבקשות וכל התפילות כל נתקבלים. התורה י"ע כי דע  ]..[
 וחשיבות חן ה"בעו עכשיו כי. בגשמי הן ברוחני הן שצריכין מי כל בפני ונתרומם נתעלה ישראל של

 החן נתעלה התורה י"ע אבל. אצלם הוא והחן החשיבות עיקר עכשיו כי. נפל ישראל של האמיתי
. לומדיה על חן שמעלה. חן ויעלת אהבים אילת'( ה משלי) נקראת התורה כי. ישראל של והחשיבות

 :  והבקשות התפלות כל נתקבלין ז"ועי( ב"ע ד"נ עירובין)
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 בכל שיש והשכל החכמה אל עצמו ולקשר. דבר כל של בהשכל להסתכל תמיד צריך הישראלי איש כי  
 ומאיר גדול אור הוא השכל כי. הדבר אותו י"ע י"להש להתקרב. דבר בכל שיש השכל לו שיאיר כדי. דבר
 ]..[. פניו תאיר אדם חכמת'( ח קהלת) ש"כ. דרכיו בכל לו
 

 מקבלת ואזי דקדושה למלכות כח נותן התורה י"ע כי. המדרש לבית משכיהו זה מנוול בך פגע אם

 כאור הלבנה אור ונעשה והנ הח ונתקשר ונתחבר. ח' בחי שהיא החכמה מן חיות נ' בחי שהיא המלכות

 ]..[. הרשעה מלכות ונתבטל נופל ואזי*(. נופל זה קם וכשזה. החמה
 
 

 :ואדם""בעיני אלוקים 

  לח פרק תשמו. 4

ן ְפקּוֵדי ֵאֶלה( כא) ְשכָׁ מִּ ן ה  ְשכ  ֵעֻדת מִּ ד ֲאֶשר הָׁ ל ֻפק  י ע  ת ֹמֶשה פִּ ם ֲעֹבד  יִּ ְלוִּ ר ְבי ד ה  מָׁ יתָׁ ֲהֹרן ֶבן אִּ ֹכֵהן א  ל ]..[( כב:)ה   כָׁ

ב הָׁ זָׁ שּוי ה  ה ֶהעָׁ אכָׁ ְמלָׁ ֹקֶדש ְמֶלאֶכת ְבֹכל ל  י ה  ְיהִּ ב ו  ה ְזה  ְתנּופָׁ ע ה  ים ֵתש  ר ְוֶעְשרִּ כָׁ ע כִּ ים ֵמאֹות ּוְשב   ְבֶשֶקל ֶשֶקל ּוְשֹלשִּ

ֹקֶדש ה ְפקּוֵדי ְוֶכֶסף( כה :ה  ֵעדָׁ ת הָׁ ר ְמא  כָׁ ע ְוֶאֶלף כִּ ה ֵמאֹות ּוְשב  שָׁ ֲחמִּ ים ו  ְבעִּ ֹקֶדש ְבֶשֶקל ֶשֶקל ְושִּ ע( כו:)ה  גְֻלֹגֶלת ֶבק   ל 

ית ֲחצִּ ֶשֶקל מ  ֹקֶדש ְבֶשֶקל ה  ֹעֵבר ְלֹכל ה  ל הָׁ ים ע  ְפֻקדִּ ֶבן ה  ים מִּ ה ֶעְשרִּ נָׁ ה שָׁ ְעלָׁ מ  ים ּוְשֹלֶשת ֶאֶלף ֵמאֹות ְלֵשש וָׁ פִּ  ֲאלָׁ

ֲחֵמש ים ֵמאֹות ו  שִּ ֲחמִּ י( כז:)ו  ְיהִּ ת ו  ר ְמא  כ  ֶכֶסף כִּ ֶצֶקת ה  ְדֵני ֵאת לָׁ ֹקֶדש א  ְדֵני ְוֵאת ה  ֹרֶכת א  פָׁ ת ה  ים ְמא  נִּ ת ֲאדָׁ ְמא   לִּ

ר כָׁ כִּ ר ה  כָׁ ֶדן כִּ אָׁ  ]...[. לָׁ

 . רבנו בחיי, שמות לח, כה2

ומה שאמר וכסף פקודי העדה מאת ככר וכן ונחשת התנופה שבעים ככר זה יורה כי משה נתן להם חשבון על כל 

יחידי. ואמרו  דבר ודבר והיה נותן הכל ביד איתמר לפי שלא יהיו ישראל חושדין אותו כשנתמנה גזבר על המשכן

במדרש עליו הכתוב אומר )משלי כח( איש אמונות רב ברכות ואץ להעשיר לא ינקה, איש אמונות זה משה 

שנאמר )במדבר יב( בכל ביתי נאמן הוא, רב ברכות שהביא הקב"ה ברכות על ידו ונעשה גזבר על מלאכת 

קה מה כתיב ביה )שם טז( ותפתח הארץ המשכן, ואץ להעשיר זה קרח שהיה לוי ובקש כהונה גדולה לפיכך לא ינ

שכן שנו רז"ל אין התורם  וכשם שצריך אדם לצאת ידי חובת המקום כך צריך לצאת ידי חובת הבריותאת פיה, 

נכנס לא בפרגוד חפות ולא במנעל ולא בסנדל ולא באפונדתו ולא באנפליא שמא יעשיר ויאמרו מתרומת הלשכה 

שכה העני. וכן צריך אדם להזהר שלא יהיו הבריות מרננים ומשיחין אחריו העשיר או שמא יעני ויאמרו מעון הל

שכן דוד התפלל ואמר )שמואל ב כב( ותפלטני מריבי עמי, ופסוק מלא הוא )במדבר לב( והייתם נקיים מה' 

 ומישראל וכתיב )משלי ג( ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם:

 . תנחומא ישן ד3

רה מלאכת המשכן אמר להם בואו ואעשה לפניכם חשבון וכו'. ולמה עשה עמהם משנגמ –אלה פקודי המשכן 

חשבון והקב"ה מאמינו, שנאמר לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, ומשה אמר בואו ועשו עמי חשבון? אלא 

כששמע משה שישראל מדברים מאחריו שנאמר והיה כצאת משה אל האוהל וגו' והביטו אחרי משה ומה היו 

ם: ר' יצחק אומ' לשבח וכו' ור' חמא אמר לגנאי היו אומרים ראה צואר ראה שוקים אוכל משל יהודים אומרי

ושותה משל יהודים וכל מה שיש לו מן היהודים. וחברו  משיבו אדם ששלט על מלאכת המשכן אין אתה מבקש 

ון, שנאמר אלה פקודי שיהיה עשיר? כיון ששמע משה כך אמר להן חייכם משהמשכן נגמר אני עושה עמכם חשב

 המשכן וגו'.

 

 הלכה ב ב פרק( ליברמן) שקלים מסכת תוספתא. 1

 לקיים שיצא שעה עד שנכנס משעה עמו ומדברין וביציאה בכניסה בו מפשפשין היו הלשכה את לתרום נכנס

 אדם בעיני והישר שמים בעיני הטוב' ה בעיני והטוב הישר ועשית' ואו ומישראל' מה נקיים והייתם' שנ[ מה]
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 הכריעו ואדם יםקאל בעיני טוב ושכל חן ומצא' ואומ שמים בעיני הישר אף אומי ישמעאל' ר' עקיב' ר דברי

 וישראל יודע הוא' ה אלים אל' ואומ טוב כאן ואין' ה בעיני הישר תעשה כי' שנ ישמעאל' ר דברי לקיים חכמים

  ידע הוא

  א"ה/ ד טור מח דף ה פרק שקלים מסכת ירושלמי תלמוד. 5

 בדברים]...[  ללמד רצו ולא וברדייתו הפנים לחם במעשה בקיאין היו גרמו בית - הפנים לחם מעשה על גרמו בית

 הן הפנים לחם ממעשה אומרים יהו שלא מעולם נקייה פת בניהם ביד יצא שלא לשבח אותן מזכירין הללו

 רצו ולא העשן ובמעלה הקטורת בפיטום בקיאין היו אבטינס בית של הקטורת מעשה על אבטינס בית .אוכלין

 אלא עוד ולא מעולם מבושמת מהן אחד משל אשה יצאת שלא לשבח אותן מזכירין הללו בדברים]...[  ללמד

 פטום ממעשה אומרים יהו שלא תתבשם שלא מנת על עמה פוסק היה אחר ממקום אשה נושא מהן אחד כשהיה

 .ומישראל' מיי נקיים והיתם שנאמר מה לקיים מתבשמות הן קטורת

  ב משנה ה פרק שקלים מסכת משנה. 6

 מבן חוץ משנים פחות בממון הציבור על שררה עושין ואין אמרכלין ומשבעה גזברין משלשה פוחתין אין[ ב]

 : עליהן הצבור רוב קיבלו שאותן הפרכות שעל ואלעזר מעיים חולי שעל אחיה

  ב עמוד ח דף בתרא בבא מסכת בבלי תלמוד. .7

 בתוך יתנם לא - בשוק מעות מצא; לחנות וזה לשער זה פורש אבל, מזה זה לפרוש רשאין אינן צדקה גבאי: ר"ת

 - בשוק ופרעו מנה בחבירו נושה היה, בו כיוצא; יטלם לביתו ולכשיבא, צדקה של ארנקי לתוך נותנן אלא, כיסו

 להם שאין צדקה גבאי: רבנן תנו. יטלם לביתו ולכשיבא, צדקה של ארנקי לתוך נותנן אלא, כיסו לתוך יתננו לא

 ואין לאחרים מוכרין - לחלק עניים להם שאין תמחוי גבאי; לעצמן פורטין ואין לאחרים פורטין - לחלק עניים

 . אחת אחת אלא, שתים אותן מונין אין צדקה של מעות; לעצמן מוכרין

  ב עמוד ח דף בתרא בבא מסכת י"רש

 .לגנוב דעתו יחידי הגובה זה יאמרו שלא החשד מפני - מזה זה לפרוש

 .כאחד שניהן שיראו ובלבד החנות מיושבי לגבות וזה השער מיושבי לגבות זה - לשער וזה לחנות פורש זה אבל

 .גונב הוא צדקה של מעות יאמרו שלא - כיסו לתוך יתנם לא

 .מחלידות נחושת של שהפרוטות לפי כסף דינרי לוקחין שגבו פרוטות - פורטין

 .בזול שפורטין יחשדום פן - לעצמם פורטין ואין

 .אחד אלא מונה ואינו נוטל הוא שנים יאמרו פן - שנים שנים אותם מונין אין

  מד סימן( מרגליות) חסידים ספר. 8

. ומישראל' מה נקיים והייתם( ב"כ ב"ל במדבר) שנאמר חשד לידי עצמו מביא שהוא בסתר לאשה הנותן וכן

  בגופו לוקה בכשרים החושד שכל ידו על ונענשים אותו החושדים את מכשיל שהוא ועוד

 עמוד ב – א עמוד סט דף מציעא בבא מסכת בבלי תלמוד. 9

]= שני כותים בעסק . דחבריה דעתיה בלא זוזי פליג מנייהו חד אזיל, הדדי בהדי עסקא דעבוד כותאי תרי הנהו

משותף הרוויחו מעות. אחד הלך והשקיע את המחצית שלו וזכה לרווחים. השני רצה חצי מהרווחים כי טען 

 כמאן זוזי: נחמן רב אמר הכי? מינה נפקא מאי: ליה אמר, פפא דרב לקמיה אתולבעלות על חצי מכל הכסף[  

 ענה לחלוק ברווחים[.]= מעות נחשבות כמשהו שנחלק ואין מקום לט .דמו דפליגי

]= שנה אחרת סיפור דומה. הפוך. הפעם  דחבריה דעתיה בלא ליה פליג אידך קם, הדדי בהדי חמרא זבון לשנה 

]= מדוע חילקת ללא שומה של כמה אנשים? השותפות  ? לך פלג מאן: ליה אמר. פפא דרב לקמיה אתו. עם יין[
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. ]= רואה אני שהרב רודף אותי/נגדי[ מר אתי קא דידי דבתר חזינא קא: ליה אמר -נמשכת והרווחים יתחלקו[

(: ליה אמר -. לא: ליה אמר -? )חסרי ושביק טבי שקיל מי, זוזי. לאודועיה צריך ודאי גונא כהאי: פפא רב אמר

 מילי הני. דמו דפליגי כמאן זוזי: נחמן רב אמר, גופא. בסים דלא ואיכא דבסים דאיכא ידעי עלמא כולי, חמרא

 . לא - ותקולי טבי אבל. ותקולי תקולי, וטבי טבי

  ב עמוד סט דף מציעא בבא מסכת תוספות .40

 לאודועיה דצריך קאמר לחשדו פה פתחון לו שהיה לפי הכא דוקא משמע - לאודועיה צריך ודאי גוונא האי כי

  .לא בעלמא אבל( לב במדבר) ומישראל' מה נקיים והייתם משום

 . יומא פ"ו, ע"א: 44
 

 ביסורין ולא, לכפר הכפורים ביום ולא, לתלות בתשובה כח לו אין - בידו השם חילול שיש מי אבל
 עד לכם הזה העון יכפר אם צבאות' ה באזני וונגלה שנאמר, ממרקת ומיתה, תולין כולן אלא. למרק
 .  תמתון

 
 אמר. לאלתר דמי יהיבנא ולא מטבחא בישרא שקילנא אי. אנא כגון: רב אמר? השם חילול דמי היכי  

בה ]אביי מסייג רק למקום שבו  לן לית - דתבעי באתרא אבל, תבעי דלא באתרא אלא שנו לא: אביי
 ]..[. לא נהוג שהטבח הולך לגבות את התשלום מהקונים[

 ועביד, הדדי גבי להו מקרב והדר, להאי וזוזא להאי זוזא יהיב שותפי מתרי בישרא כדשקיל אביי
]אביי היה משלם זוז לכל שותף בנפרד, ורק כשנפגשו עשה איתם חשבון כמה עוד בשר מגיע  .חושבנא

 לו[
 (השם חילול היינו) שמועתו מחמת מתביישין שחביריו כל: אמר ינאי רבי דבי ]..[ יצחק
 ושונה קורא שיהא, ידך על מתאהב שמים שם שיהא - אלהיך' ה את זואהבת, כדתניא: אמר ..אביי
 אביו אשרי - עליו אומרות הבריות מה, הבריות עם בנחת ומתנו משאו ויהא, חכמים דיתלמי ומשמש
 ראו - תורה שלמדו פלוני, תורה למדו שלא לבריות להם אוי. תורה שלמדו רבו אשרי, תורה שלמדו
 בך אשר ישראל אתה עבדי לי חויאמר אומר הכתוב עליו, מעשיו מתוקנים כמה, דרכיו נאים כמה

 בנחת דבורו ואין, באמונה ומתנו משאו ואין חכמים תלמידי ומשמש ושונה שקורא מי אבל. אתפאר
 לו אוי, תורה שלמדו לאביו לו אוי, תורה שלמד לפלוני לו אוי - עליו אומרות הבריות מה, הבריות עם

 הכתוב ועליו! דרכיו מכוערין וכמה מעשיו מקולקלין כמה ראו - תורה שלמד פלוני, תורה שלמדו לרבו
 .יצאו ומארצו אלה' ה עם להם טבאמר אומר

 
 

 הגר"א .42
מי שיש בו שכל, שהיא התורה, וגם הוא טוב, במדות טובות, יתן חן, שהכל  -שכל טוב יתן חן 
 יג טו( משלימתפארים בו. )

 
  . סוכה מט ב .13

שנאמר חסד ה' מעולם ועד  כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים, אמר רבי חמא בר פפא
 על יראיועולם 

 
 "מוכיח אדם חן ימצא" )משלי כח, כג(  .14

 

 

 


