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יתרופרשת 

 לא תחמוד

 

לא תחמד בית רעך לא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו "

 " )כ' י"ד(.שר לרעךושורו וחמרו וכל א

אלא הא דאמר רב הונא משביעין אותו שבועה שאינה "

ברשותו, נימא מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא. התם נמי 

מורה ואמר דמי קא יהבנא ליה. אמר ליה רב אחא מדיפתי 

לרבינא והא קא עבר על לאו דלא תחמד. לא תחמד לאינשי בלא 

 " )ב"מ ה' ע"א(.דמי משמע להו

לקו הראשונים בכונת הגמ' אם באמת יש איסור לא תחמוד גם כאשר נותן הנה נח

הוא דמי החפץ, אלא שטועים בני אדם לחשוב דכיון שנתן דמים אין בזה איסור, או 

 שמא אכן אין איסור כיון שנתן דמים.

 ונחלקו בזה שני תירוצים בתוס' מסכת סנהדרין )כ"ה ע"ב(.

 דהנה אמרו בגמ' שם:

יהן הגזלנין והחמסנין... החמסנין מעיקרא סבור דמי קא יהיב "תנא הוסיפו על

 אקראי בעלמא הוא כיון דחזו דקא חטפי גזרו בהו רבנן".

והקשו התוס' )ד"ה מעיקרא( דאף אם יהיב דמי מ"מ עובר בלא תחמוד וכתבו 

דבאמת אינו עובר בלא תחמוד כשנותן דמים. ושוב תירצו עוד דבאמת עובר בל"ת 

ים וכמשמע מפשטות לשון הגמ' בב"מ, אלא דמעיקרא סברו דמפייס אף אם נותן דמ

את הבעלים עד שאמרו רוצה אני וכיון שנתפייסו להקנות ליכא ל"ת, וכשראו שאין 

 החמסן טורח לפייס את הנחמס פסלום לעדות.

וגם הרמב"ם והסמ"ג נחלקו בשאלה זו, דעת הרמב"ם כתירוץ בתרא ודעת 

 הסמ"ג כתירוץ קמא.



 תחמודלא 

 ב

 הרמב"ם )פ"א ה"ט מגזילה(:וכך כתב 

"כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או כל דבר שאפשר לו 

שיקנהו ממנו והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו אף על פי שנתן לו 

ז+ לא תחמד, ואין לוקין על דמים רבים הרי זה עובר ה בלא תעשה שנ' +שמות כ' ט"

לאו זה מפני שאין בו מעשה, ואינו עובר בלאו זה עד שיקח החפץ שחמד, כענין שנ' 

)דברים ז' כ"ה( לא תחמד כסף וזהב עליהם ולקחת לך חימוד שיש בו מעשה. השגת 

הראב"ד: כל החומד עבדו או אמתו וכו' אף על פי שנתן לו דמים יקרים. א"א ולא 

השגת הראב"ד: ואין לוקין על לאו זה שאין בו מעשה. א"א לא ראיתי  אמר רוצה אני.

דבר תמה גדול מזה והיכן מעשה גדול מנטילת החפץ אבל היה לו לומר מפני שהוא 

חייב בתשלומין שהרי הוא כגזלן שחייב להשיב את הגזלה ולפיכך אינו לוקה וגם זה 

 חייב להשיב את החפץ לבעליו".

ים רבים מ"מ עובר בל"ת, וכ"כ עוד בסהמ"צ )ל"ת רס"ה(, הרי לן דאף אם נותן דמ

 עי"ש. ולעומתו כתב הסמ"ג )ל"ת קנ"ח(:

"פירש רבינו משה ורבינו אליעזר ממיץ, ואינו חשוב על לא תחמוד לפי דעתו 

ואעפ"י שעיקר לא תחמוד בדמים. לפירוש זה משמע אעפ"י שנתן לו דמים יקרים 

ש זה שהרי בפרק זה בורר )סנה' שם( אומר הרי"ז עובר בלא תחמוד, וקשה לפירו

ויש לפרש בלא דמי משמע להו דחמסן שנותן דמי אינו פסול אלא מדברי סופרים. 

 ".וכך הוא אמת

ואף שיש לתמוה שהרי אם אינו נותן דמים עובר על איסור גזילה, כבר כתבו 

 התוס' )ב"מ ה' ע"ב ד"ה בלא דמי( דאפשר דלעבור עליו בשתים אמרה תורה.

הסמ"ע )חו"מ סי' ל"ד ס"ק ל"ב( כתב דאף שהפצירו בבעלים עד שנתרצו ליתן ו

לו במתנה כל שלא נתן דמים עובר בלא תחמוד, אך אינו עובר בלא תגזול כיון דמ"מ 

 נתרצו הבעלים.

ודרך שלישית כתב בזה בשו"ת פנים מאירות )ח"א סימן כ"ו( דבעינן לאו דלא 

ר גזל, אך יש לתמוה בדבריו דהלא בלאו דלא תחמוד לגזילת קרקעות שאין בהם איסו

 תחמוד אמרה תורה )שמות ב' י"ז( "לא תחמוד... שורו וחמורו וכל אשר לרעך"

 



 תחמודלא 

 ג

 ב

 במהות וגדר האיסור

הנה דעת הרמב"ם )שם( שאינו לוקה על לאו זה כיון שאין בו מעשה, והשיג עליו 

ר בבעלים עד הראב"ד דכיון שאינו עובר על חמדת לבב עד שיעשה מעשה ויפצי

שקנהו ממנו אין לך מעשה גדול מזה. ועוד הקשה על הרמב"ם שהשמיט את 

 המבואר בב"ק )ס"ב ע"א( דאם אמר המוכר רוצה אני שוב ליכא ל"ת.

וידוע מה שביאר בזה הקהילות יעקב בספרו ברכת פרץ דשני פלוגתות אלה יסוד 

אב"ד ביסוד גדר אחד להן ושני צדדים המה של מטבע אחד, ונחלקו הרמב"ם והר

 ל"ת.

לדעת הרמב"ם יסוד האיסור בחמדת הלב וכפשטיה דקרא ד"לא תחמוד" אמרה 

תורה, אלא שאינו עובר על מחשבת לבו עד שיוציא מחשבתו ותאות לבו מן הכח אל 

הפועל, ומשו"כ ס"ל דאכתי הוי לשאב"מ, דאין המעשה אלא מעין תנאי לאיסור אכל 

, ומשו"כ נקט להלכה דאם אמרו הבעלים עצם האיסור אינו אלא בחמדת הלב

בדיעבד רוצה אני אין בכך למלטו מן העבירה כיון דמ"מ חמד את של חבירו והפציר 

 בו עד שהסכים למכרו.

ודעת הראב"ד דיסוד האיסור מלתא דגזילה, ומשו"כ נקט דאם הבעלים אמרו 

 רוצה אני שוב אין כל חשש גזילה, ומאידך ס"ל דהוי לאו שיש בו מעשה.

)ובאבן האזל שם כתב בזה דיסוד המחלוקת בגדר רוצה אני האם יש בזה רצון 

גמור למלטו מלאו או דמהני רק לקנין וכמבואר בב"ב ]מ"ז ע"ב[ דגמר ומקנה, 

 ואכמ"ל(.

ולענ"ד נראה טפי דלכו"ע עיקר האיסור בחמדת הלב הוא וכפשטיה דקרא דלא 

תחמוד באשה דומה לגדר לא תחמוד כתיב, ועוד דלכאורה נראה פשוט דגדר לא 

תחמוד בבית עבד ואמה דהרי לאו אחד הם ובחדא מחתא כתובים, ולגבי אשה 

פשיטא דאין זה מצד גזילה אלא עצם חמדת הלב עבירה היא, וכך נראה גם ביסוד 

 גדר זה גם בחמדת ממון.



 תחמודלא 

 ד

חמדה שמביא לידי אלא דמ"מ נחלקו בהגדרת הדברים, דלרמב"ם גדר האיסור ב

, אך אף לדעת הראב"ד אין לקנות מתוך חמדת לבעת הראב"ד האיסור הוא , ולדקנין

בזה משום חשש גזל כיון דהבעלים הסכימו לאחר הפצרות לתת את שלהם תמורת 

הכסף, ואף באופן שלא הביעו הסכמה אף בדיעבד, סוף סוף קיבלו תמורה והחזיקו 

רה שקיבלו בה תחת מה שנטלו מהם, ובודאי כונתם להשתמש ולהנות מן התמו

ומשו"כ אין בזה מלתא דגזילה, אלא יסוד האיסור משום חמדת הלב אך מ"מ הגדרת 

 העבירה לקנות מתוך חמדה והפצרה.

וגם לדרכנו נראה דהני תרי פלוגתא הא בהא תלי' דכיון דלשיטת הראב"ד גדר 

האיסור במעשה הקנין מתוך חמדה והפצרה כל שאמרו הבעלים רוצה אני שוב אין 

ור, משא"כ לדעת הרמב"ם דעצם החמדה הוא האיסור מה לן במה שאמרו בזה איס

 הבעלים רוצה אני.

 ודו"ק בכ"ז.

 

 ג

 לא תחמוד בפחות משו"פ

והנה יש לעיין אם יש איסור לא תחמוד בפחות משו"פ ויסוד השאלה אם דין זה 

מדיני ממונות הוא שאינם נוהגים אלא בשו"פ וכדין גזילה השבת אבידה וכדו', או 

מא כיון ששורש האיסור אינו אלא משום חמדת הלב, אף שלא עבר בלאו אא"כ ש

 קנה משל חבירו, יש איסור אף בפחות משו"פ.

וראיתי במנחת חינוך )מצוה ל"ח( שכתב דאינו עובר בלאו אלא בשו"פ אך יש 

איסור בפחות משו"פ מדין חצי שיעור, וכמ"ש הרמב"ם בריש הל' גניבה ובריש הל' 

 .גזילה, עי"ש

ועוד ראיתי בספר רב ברכות להבן איש חי )דף ע"ח( שעלה ונסתפק בחומד שו"פ 

של שותפין האם אזלינן בתר החפצא שיש בו שו"פ, או בתר הבעלים ולכל אחד אין 

בו אלא חצי פרוטה, ומכלל דבריו למדנו דפשיטא ליה דאין איסור אלא בשו"פ, 

 עי"ש.



 תחמודלא 

 ה

ות משו"פ, וביותר נראה כן לפי אך לדידי נראה טפי דעובר בלאו ממש אף בפח

נו במחדת הלב ולא משום קפוח ממון המבואר לעיל דכו"ע מודי דשורש הלאו ועני

 חבירו, ועדיין צ"ע בכ"ז.

 

 ד

 לא תחמוד בחפץ המצוי בשוק

כתב בשו"ת ארץ צבי )ח"א סי' ד'( בשם מרן בעל אמרי אמת דאינו עובר בל"ת 

 לקנות, ובעל ארץ צבי נטה לדחות דבריו.בדבר שהוא מצוי 

וכיון שלא זכינו לדברי האמרי אמת במקורן לא נדע טעמו, אך לכאורה כונתו דכל 

מהות הלאו אינו אלא בחומד דבר מסויים שביד חבירו וחפץ מסויים זה מצא חן 

בעיניו וחומד בו, אבל בדבר מצוי בשוק אלא שמפציר בחבירו למוכרו לו במחיר מוזל 

 זה בכלל לא תחמוד. אין

 וכעי"ז כתב הגרי"פ פרלו בסהמ"צ לרס"ג )ל"ת רע"א ד"ה לכן(:

"דגזלה אינה אלא כשבא להרבות הונו בממון חבירו. אבל היכא שאין כוונתו לגוף 

וגם החפץ עצמו אלא לדמיו. דגם אם היה רואה חפץ אחר אצל חבירו ג"כ היה גוזלו. 

. אלא שהוא לא בא אלא אדעתא לקנותהרבה אפשר לו למצא כאלה אם היה רוצה 

 דגזלת ממון בעלמא. בזה ודאי לא שייכא אזהרת לא תתאוה ולא אזהרת לא תחמוד".

ולענ"ד סברא גדולה היא, וזה פשוטן של דברים דומיא דרישא דקרא "לא תחמוד 

בית רעך, לא תחמוד אשת רעך", הלא בדרך העולם אדם חומד בית מסויים ואשה 

 ואשה דעלמא. מסויימת ולא בית

 אמנם צ"ע ממה דאיתא במסכת כלה רבתי )פ"ו(:

"ושמעינהו לכולהו, לא תחמוד, אפילו ממון פלוני לי, האי ממון פלוני לי, גנבא 

ליסטים הוא, אלא ממון לי כפלוני, ודאי אסור, מבעי אנפשיה, אלא לולי יהיב לי פלוני 

רהר בה, אבל בת פלוני, ממוניה בידי, דהא קא חמד; אשה כאשת פלוני, הא כבר ה

 ודאי מותר, פשיטא, לא צריכה, דאי אמר איקדשת, ואמרה לא".



 תחמודלא 

 ו

ומשמע מריש דבריהם דאף בממון שייך לא תחמוד, וק"ו בחפץ אף שאינו חומדו 

 מחמת חן מסויים שמצא בו.

אך באמת פלא גדול לומד דהחומד ממון חבירו עובר בלא תחמוד, והלא כתב 

ל חבירו בדמים רבים עובר בלא תחמוד, ומה שייך הרמב"ם דאף אם קנה את ש

בממון שנתן דמים מרובים, והלא החומד ממון חבירו ומציע למכור לו חפץ תמורת 

ממון לא ימכור חפץ בזול להפסיד ממונו, וע"כ נראה דלא שייך כלל לאו דלא תחמוד 

בחומד מעות, ואף לא בחומד דבר אלא אם חומד חפץ מסויים משום תכונותיו 

 משום מה שיש בו. וכל דברי מס' כלה סתומים ועדיין צ"ע בהם.ו

ונראה דמטעם זה מותר להפציר בחבירו למכור לו בית או בגד כאשר אינו מציין 

כלל איזה בית או איזה בגד, וזה מצוי במי שפונה אל מוכרי בתים שמוכר דירות 

ו מציין לו בית ומפציר בו למכור לו בית במחיר מוזל מחמת מצוקתו הכלכלית, ואינ

מסויים שמוצא חן בעיניו וכיוצ"ב בבגד או כל חפץ אחר, ולענ"ד אין זה בכלל לא 

 תחמוד.

ומה מאוד שמחתי כאשר ראיתי בספר רב ברכות לבן איש חי )דף צ"ג ע"ב( שאכן 

 כתב:

"המפציר בחבירו שיתן לו בגד או חפץ אחר ולא יחד בבקשתו איזה בגד או חפץ 

אווים אלו, דלאווים אלו לא נאמרו אלא במתאווה או חומד חפץ פלוני אינו נכנס לל

 פרטי דראהו ונכנס יופיו ללבו ורוצה אותו".

ובעומק הדברים נראה לדרכנו הנ"ל דשורש העבירה בנטיה רעה שבלב האדם 

ליתן עינו במה שאינו שלו עד שינסה וישתדל להשיגו. ונטיה רעה זו אחריתו מי 

האדם לעבירות החמורות של רציחה וניאוף שדינם יהרג  ישערנו ויש בידה להביא את

ואל יעבור כמו שכתב בספר החינוך )מצוה ל"ח(. אבל נטיית האדם להרבות הונו 

וממונו ולהרחיב גבולו הוא טבע האדם, שהמדה הממוצעת יפה לה, ודו"ק בעומק 

 הדברים ופשטותן.

 

 



 תחמודלא 

 ז

 ו

 לא תחמוד במתנה

מקוז'גלוב בשו"ת ארץ צבי )סימן ג'( אם ועוד נחלקו שם האדמו"ר מגור והגאון 

יש ל"ת במי שמפציר בחבירו ליתן לו מתנה. הארץ צבי הביא את דברי רבינו יונה 

בשע"ת )שער ג' סימן מ"ג( דיש בזה ל"ת, ובעל אמרי אמת נטה לומר שזה דעת יחיד 

 שאין הלכה כמותו.

 וז"ל רבינו יונה בשע"ת )שער ג' סי' מ"ג(:

)שמות כ, יד(, לא תתאוה בית רעך )דברים ה, יח(. הוזהרנו  "לא תחמוד בית רעך

בזה שלא להתעולל עלילות ברשע לקחת שדה וכרם וכל אשר לרענו, גם כי נתן 

מכרם. והוזהרנו על מחשבת הדבר הרע הזה שלא נסכים במחשבתנו לעשותו, 

 שנאמר: לא תחמוד. ואם יכסוף אדם שימכור לו חברו שדה או כרם או אחד מחפציו

ולא יש את נפשו למכרו, ואם יפצר בו ברוב דברי תחנונים יבוש להשיב פניו, אסור 

והחומד לקחת כל חפץ והוא איש נכבד, שאם ישאל לפצור בו, כי זה כמו הכרח ואונס. 

, בלתי אם ידע כי נתון שאלה אור פניו לא יפילון אסור לשאול מעם רעהו מקח או מתת

 בתתו לו".יתן לו בנפש חפצה ולא ירע לבבו 

הרי לן ד"אסור לשאול מעם רעהו מקח או מתת, בלתי אם ידע כי נתון יתן לו 

 בנפש חפצה", ואין בין מקח למתנה בלאו דלא תחמוד.

אך בעל האמרי אמת נטה לומר דשמא אין כונת רבינו יונה אלא למדת חסידות 

רדה בו וכדבריו )שם סעיף ס'( לגבי לאו ד"ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא ת

 בפרך", עי"ש.

וממוצא הדברים נחלקו בשאלה כללית, כאשר מוצאים אנו לאחד הראשונים 

שחידש הלכה ולא מצינו מי מהראשונים חולק עליו אם בהכרח הלכה כמותו. לדעת 

האמרי אמת אין בהכרח הלכה כמותו והארץ צבי נקט דכל עוד לא מצינו חולק כך 

 הלכתא פסיקתא.

נראה דסתימת הראשונים כפירושם, ואת"ל דיש לא תחמוד ואי בדידי תליא היה 

אף במתנה למה נקט הרמב"ם בדבריו )גזילה פ"א ה"ט( והשו"ע )חו"מ סימן שנ"ט 
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ס"י( רק באופן שמפציר בו למוכרו ולא נקט בגוני דמתנה, ולכאורה יש ללמוד מזה 

 דאין בזה עבירה אלא במקח ולא במתנה.

ומה כשנותן דמיו עובר ק"ו במתנה, לענ"ד  ומה שכתב הארץ צבי שהדברים ק"ו

אין דנין ק"ו כה"ג, ובאמת אין שורש האיסור מלתא דגזילה כמבואר לעיל )אות ב'(, 

אלא משום עצם מחשבת החמדה שיוצאת אל הפועל וכבר כתבו הרמב"ם והשו"ע 

דאף אם נתן דמים רבים עובר וא"כ מה בין מכר למתנה, וכיון שק"ו פריכא היא, יש 

ם לומר דאין איסור אלא במכר, אבל במתנה אין זה מצוי שיתן אדם מתנה אא"כ מקו

 עביד ליה נייח נפשיה ונותן בלב שלם ומשו"כ לא אסרה תורה אלא במקח.

אך באמת תמה אני על שני גדולי עולם שלא ראו בזה אלא את דברי רבינו יונה, 

לדון דאין כוונת החסיד אלא למדת חסידות ובצדק טען האמרי אמת דיש מקום 

וכדרכו בכמה מקומות בספר קדוש זה שאין מגמתו לקבוע הלכתא פסיקתא, אך 

באמת כתבו התוס' בדרך אחת דבנותן דמים אין איסור לא תחמוד כלל, וכל הלאו לא 

נאמר אלא כשאינו נותן כל תמורה, וכך דעת הסמ"ג )כמבואר לעיל אות א'(. הרי לן 

 גדול ועצום דגם במתנה יש לאו דלא תחמוד.מקור 

ורחוק הדבר לומר דכונת התוס' והסמ"ג רק למקרה שהבטיח לחבירו תשלום 

אלא ששוב התכחש להבטחתו ולא נתן דמים שהבטיח, דמצד מהות הלאו בחמדה, 

 מה לן אם הבטיח ולא נתן או שהפציר בו ליתן לו חפץ זה ללא תמורה.

 ודו"ק בכ"ז.
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ר לא תחמוד במי ששולח ספרו לחבירו ע"מ אם יש איסו
 שיקנהו

 כ"ג אייר תשס"ו

 כבוד ידי"נ אהובי ת"ח ומזכה רבים

 הרב שמואל ליבוביץ הי"ו.

 יו"ר אגודת ישראל, לוס אנג'לס

 רב שלום עד בלי ירח

 

 יקרת אגרתו קבלתי ונהנתי מאוד מדבריו היקרים. הנני במענה קצר.

י חושן הלכות גניבה פרק א' הערה כ"ו בשם כבודו העיר על מה שכתב בספר פתח

ספר אחד דהמוכר לחבירו וכופהו לקנות עובר בלא תחמוד, ומתוך כך כתב הגר"י 

דמחברי ספרים השולחים את ספריהם בדואר לאנשים, ואלה  (ל"זצ)בלוי שליט"א 

 משלמים תמורת הספר מתוך בושה ואי נעימות, צריכים לחשוש לאיסור לא תחמוד.

ין כאן חמדה לחפץ של חבירו ואיזה לא תחמוד יש כאן, וכתב ותמה מע"כ הלא א

ליישב לפי"ד הגאון מסטייפלא זצ"ל בברכת פרץ בפרשת יתרו שכתב לבאר מחלוקת 

הרמב"ם והראב"ד בפ"א מגזילה הלכה ט' דלדעת הרמב"ם אינו לוקה על לאו זה דהוי 

מור. ועוד לאו שאין בו מעשה ותמה עליו הראב"ד דהלא עצם הקנין הוי מעשה ג

השיג הראב"ד על הרמב"ם שסתם מלהשמיענו דאם המוכר אמר רוצה אני אין 

הלוקח עובר בלאו. וכתב הגאון הנ"ל דנחלקו במהות הלאו דלא תחמוד דלדעת 

הרמב"ם יסודו בעצם החימוד ולכן הוי לאו שאין בו מעשה, ומשו"כ עובר אף אם 

קח עובר על חמדת לבבו, אבל אמר המוכר רוצה אני, דמה בכך שהוא רוצה הלא הלו

לדעת הראב"ד כל האיסור הוי בעצם הקנין והמקח שאין בו גמירות דעת מצד המוכר 

והוי לתא דגזילה, ומשו"כ מהני רוצה אני דבכך גמר בדעתו להקנות ושוב אין בו 

איסור, ולשיטתו הלך דהוי לאו שיש בו מעשה. )וכ"מ בשו"ת אחיעזר ח"א סי' כ"ב 
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תב כבודו דלשיטת הראב"ד יש מקום לדברי הפתחי חושן לפי ביאור סק"ו עי"ש(. וכ

 הברכ"פ, דיש כאן שמץ גזילה כיון שאינו קונה בלב שלם.

אמנם לענ"ד אין דרך זו מתיישבת על הלב, דבאמת פשוט דלכו"ע יסוד האיסור 

בחמדת הלב הוא, דלא תחמוד כתיב, אלא שנחלקו בכך דלדעת הרמב"ם מהות 

דה אלא דאינו עובר אא"כ קנה משום דאין עבירה במחשבת הלב האיסור בעצם החמ

גרידא כיון שאין בו דבר מוחלט והתורה לא אסרה את מחשבת הלב שאין אדם ניצול 

ממנו בכל יום עד שתוחלט חמדה זו ותגיע לידי מעשה והחלטת ענינו. אבל אין הקנין 

עת הראב"ד עצם אלא מעין תנאי ולא מעשה עבירה הוא ומשו"כ הוי לשאב"מ, ולד

החטא הוא קנין מתוך חמדה דהיינו הכופה חבירו למכור מתוך חמדה ותאוה, ואין 

עצם החטא במחשבת החמדה בלבד אלא בכפיית האדם למכור מתוך חמדת הלב, 

ולכן חידש הראב"ד דאם חבירו אמר רוצה אני גילה דעתו שאין מכירתו מתוך כפייה 

ך לפי מה שנתבאר בשיטת הרמב"ם אין נפ"מ אלא משום רצונו הוא ואין בו איסור א

במה שהמוכר רוצה אכן למכור דמ"מ עובר הלוקח משום שהוציא חמדתו מן הכח 

אל הפועל, ודו"ק בדקות הענין. ומובן אפוא דלדעת הראב"ד הוי לשיב"מ )ועיין באבן 

האזל שם שפירש שנחלקו הרמב"ם והראב"ד בענין "רוצה אני" אם יש בו ביטוי 

מיתי או שמא אף רצון זה כפוי הוא, ולענ"ד נראה יותר כמו שכתבתי, ודו"ק לרצון א

 בזה(.

אמנם אם נאמר דלדעת הראב"ד יסוד איסור זה משום לתא דגזילה היא וכך 

משמע קצת שהרי הראב"ד סיים שאין לוקין מפני שחייב בתשלומין שהרי הוא כגזלן 

ביאר, מ"מ אין איסור אלא  שחייב להשיב את הגזילה ויעו"ש גם במגיד משנה שכך

 בקונה מתוך חמדה.

ולפי"ז נראה דאין כלל מקום לדברי הפת"ח לא לרמב"ם ולא לראב"ד, דמ"מ לא 

חמד דבר מסויים משל חבירו ועל חמדת דמים של חבירו אין כלל לאו דלא תחמוד, 

 ועוד דאין כאן שום כפיה ואונס ומרצונו שלח את תמורת הספר וז"פ, וכך נלענ"ד.

נם אף דאין בזה איסור אין זה מנהג ראוי לגרום לפלוני אלמוני לקנות ספר אמ

משום הבושה אף שאין לו ענין בו. צא וראה מש"כ הגאון היעב"ץ בהקדמה "וידוע 

לכל שאינני עושה קורדום מחבורי אפילו יהבו לי כל חללי דעלמא, כאשר לא יוכלו 
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רי דורון לבעלי כיסים". ודבריו להכחיש זה אפילו השונא המוחלט, שאינני שולח ספ

 דרך חיים ותוכחת מוסר.

 האוהבו ומוקירו מאוד מאוד

 אשר וייס
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 לא תחמוד במרבה במחיר

 כבוד הרה"ג המופלג וכו'

 רבי יוסף שוב שליט"א

 מפעל תרי"ג מצוות

במה ששאל אם יש איסור לא תחמוד בשכירות, כגון מי ששכר בית ודר בו 

שיעזוב את הבית ע"מ שישכרנו הוא עד שהצליח, האם עבר בלא וחבירו לחץ עליו 

תחמוד. ועוד נסתפק במשרה שאין בו קנין מסוים כגון גבאות בישיבה או בבית 

 הכנסת וכדומה אם יש לא תחמוד.

הנה מע"כ הביא את דברי המשנה למלך פ"א מגזילה הלכה ט' שכתב "וז"ל 

שהדין נותן שקונה המולק"י מהרש"ך ח"ב סימן קמ"ט מ"מ אין מקום להכחיש 

להוציא את היהודי המחזיק מחזקתו נקרא רשע דהא אפילו המהפך אחרי החררה 

לקנותה אע"ג דאכתי לא מטא לידיה ולא קנאה ובא אחר ונטלה נקרא רשע )קדושין 

נט ע"א( כ"ש בקונה מולק"י מהבית שישראל חבירו מחזיק בה ומטא לידיה וזכה בה 

שע ועובר על לאו דלא תחמוד בית רעך אף אם יפרע לו דמי כמה ימים דודאי נקרא ר

שויון חזקתו וכו' יע"ש, ויש לפקפק בהוראה זו כי לא מצינו שיקרא רשע במי ששכר 

בית ובא אחר ולקחה ודוק", והבין כבודו שעיקר המחלוקת אם יש לא תחמוד 

 בשכירות.

ד אלא משום ויותר נראה לענ"ד דעיקר טעמו של מהרש"ך אינו משום לא תחמו

שלמד מדין עני המהפך בחררה שנקרא רשע וק"ו זה שמוציא מה שכבר זכה בו 

חבירו מידו, אלא שהוסיף עוד דעובר בלא תחמוד והמל"מ פקפק בדבריו מטעם אחר 

לגמרי, דכיון דהראשון לא זכה בו אלא לשכירות והשני בא לקנותה קנין עולם אין בזה 

 .לא רשעות ולא לא תחמוד, כך נלע"ד

אך מצינו להדיא מי שכתב דבשכירות אין לאו דלא תחמוד והוא בשו"ת נדיב לב 

חשן משפט סימן כ' והביא דבריו בשדה חמד מערכת הלמד אות ק"ל )וכבודו הביא 

דבריו(, אמנם דבריו צ"ע דמה סברא יש לחלק בין מכר לשכירות והלא "שכירות 
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טעמא ובין אם לא תחמוד מלתא ביומיה מכירה היא" )ב"מ נ"ו ע"ב( ועוד דזיל בתר 

דגזילה היא ובין אם משום עצם איסור החמדה )עיין לעיל אות א'( היינו טעמא דמכר 

 היינו טעמא דשכירות, ומשו"כ נראה יותר דגם בשכירות יש לאו דלא תחמוד.

אמנם לענ"ד אין איסור דלא תחמוד כאשר האדם מרבה במחיר עד שחבירו 

המסחר, ומה לן במה שלא רצה למכור במחיר אחר, נתרצה למכור, דהלא זה דרך 

והלא זכותו של אדם להחליט באיזה מחיר ירצה למכור ובאיזה הוא מעדיף להחזיק 

לעצמו ומה פגם יש בכך שהוא רוצה בביתו של פלוני ומרבה במחיר עד שחבירו ירצה 

וא למכור, לענ"ד לא אמרו בזה איסור אלא במפציר בחבירו שלא בדרך הוגנת עד שה

מפתה אותו למכור מחמת בושה או יראה או סיבות צדדיות שאין בהם תועלת וריוח 

לחבירו. וכך משמע לענ"ד מלשון הרמב"ם בפ"א מגזילה ה"ט "כל החומד עבדו או 

אמתו או ביתו וכליו של חבירו או דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו והכביד עליו ריעים 

לו דמים רבים הרי זה עובר בלא תחמוד" והפציר בו עד שלקחו ממנו אף על פי שנתן 

ולא משום "שנתן לו דמים שהכביד עליו רעים והפציר בו" הרי שלא עבר אלא משום "

רבים", ואדרבה משמע מלשונו דמה שנתן לו דמים אינו אלא סיבה שלא יעבור 

שנתן לו דמים רבים" עובר, אבל סיבת העבירה ועיקרו  דאע"פבחטא, ומשו"כ כתב "

ד על רעים והפציר בו", ויסוד האיסור דכיון שלא מכר בדעה מיושבת אלא מה שהכבי

מחמת הבושה או הפחד או שלחצו עליו בדרכים שונות הו"ל לתא דגזל הוא כנ"ל. 

וכך משמע בשע"ת לרבינו יונה שער ג' אות מ"ג "ואם יפציר בו ברוב תחנונים יבוש 

מוכר מחמת הבושה וכדומה. אך להשיב פניו" הרי דאין איסור אלא כשפלוני נותן או 

אין איסור כלל במי שמרבה במחיר עד שחבירו מתרצה למכור וכך הוא דרך המסחר 

 מעולם ועד עולם.

והדברים נראים בעיני פשוטים כ"כ עד שנתקשיתי להבין מה שכתב הגאון 

מסטייפלא בספר ברכת פרץ פרשת יתרו דכל שהרבה בדמים עד שגרם לחבירו 

בלא תחמדו וכך משמע בדברי החרדים )ל"ת התלוי בלב( וז"ל  שהתרצה למכור עבר

"דבור עשירי של עשרת הדברות לא תחמוד ובדברות אחרונות כתיב לא תחמוד 

אשת רעך ולא תתאוה בית רעך ובין אאשת איש ובין אקרקעות ומטלטלין איכא תרי 

לא לאוין לא תתאוה ולא תחמוד וכשישתדל ליקח הקרקע או המטלטלין מחבירו ש

הרבה לו דמים עד  אוהרבה עליו רעים  אוהיה בדעתו למוכרן אלא שהפציר עליו 

שלקחו אז עבר על לא תחמוד", הרי ששינה מלשון הרמב"ם ותחת אשר כתב 

שנתן לו וכו' והקה"י דקדק כן או הרמב"ם אפילו שנתן לו דמים מרובים, כתב הוא 



 תחמודלא 

 יד

ח היפך הדברים, דרק מי מלשון הרמב"ם ולענ"ד נראה יותר דמלשון הרמב"ם מוכ

 שגורם לחבירו למכור מחמת הבושה וכדו' עובר בלאו זה כמבואר.

 

 

 



 פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך

 טו

 פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך

 הענן בעב אליך בא אנכי הנה משה אלה'  ויאמר"
 ויגד לעולם יאמינו בך וגם עמך בדברי העם ישמע בעבור
 (.ט'" )שמות י"ט ה' אל העם דברי את משה

 את תשכח פן מאד נפשך ושמר לך השמר רק"
 (.ד' ט'" )דברים עיניך ראו אשר הדברים

ן הוזהרנו שלא לשכוח לעולם את אשר ראו עינינו במעמד הר סיני. ה

של גילוי זה שראו ענינו ויש להבין מה חשיבותה של זכירה זו, ומה 

 עינינו בקבלת התורה.

 הענן בעב אליך בא אנכי הנה משה אלה'  ויאמר"
 ויגד לעולם יאמינו בך וגם עמך בדברי העם ישמע בעבור
 (.ט'" )שמות י"ט ה' אל העם דברי את משה

ובביאור פסוק זה נחלקו הראשונים וכתבו בזה שתי דרכים יסודיות, 

 ובהן טמון הסוד של מעמד הר סיני.

 כתב אבן עזרא:

 הוא נכון כי יאמינו אז, הדברים עשרת עמך ובדברי"
 שאתה יאמינו בך וגם וטעם. וחי אדם עם השם שידבר

 היום, מפורש כתוב והנה .ממחשבותם הספק ויוסר, נביא
(. א"כ 'ה יםדבר) וחי האדם את אלהים ידבר כי ראינו הזה

 חיים אלהים קול שמע אשר בשר כל מי כי שם כתוב ועוד
 קרב כתוב ושם(, ג"כ שם שם) ויחי כמונו האש מתוך מדבר
 ".לעולם יאמינו בך וגם וזהו(, ד"כ שם שם) ושמע אתה

הרי לן בדבריו שכנגד המפקפקים בעצם הנבואה נגלה הקב"ה אל 

 משה לעיני כל העם.

והרמב"ן בפירושו שם דחה דבריו דאין נראה שפקפקו בעצם הנבואה 
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 ואמיתותה, ומשו"כ כתב בדרך אחרת:

 שתגש, הענן בעב אליך בא אני, שאמר בעיני והנכון"
 עצמם הם ויהיו, דברי העם ישמע בעבור הערפל אל אתה

 שנאמר כמו, אחרים מפי שיאמינו לא, בדברי נביאים
 למען דברי את ואשמיעם העם את לי הקהל אלי' ה באמור
 יאמינו בך וגם(, 'י 'ד דברים) הימים כל אותי ליראה ילמדון
 חלום חולם או נביא בקרבם יקום ואם, הדורות בכל לנצח
 ושמעו בעיניהם ראו שכבר, מיד יכחישוהו דברך כנגד

 להם יתברר, בנבואה העליונה למעלה שהגעת באזניהם
' ה נביאכם יהיה אם ('ח – 'ו ב"י במדבר) שכתוב מה ממך

 משה עבדי כן לא, בו אדבר בחלום אתודע אליו במראה
 אמר ולכך, בו אדבר פה אל פה הוא נאמן ביתי בכל

 האש מתוך דברי ישמע כי, עמך בדברי העם ישמע בעבור
 ".לעולם בך וגם בדברי ויאמינו עמך מדבר' ה שאני וידעו

 וכעין דברי הרמב"ן כתב בן גילו הרמב"ם )פ"ח מיסודי התורה ה"א(.

 האותות מפני ישראל בו האמינו לא רבינו משה"
 שאפשר דופי בלבו יש האותות פי על שהמאמין, שעשה
 משה שעשה האותות כל אלא, וכשוף בלט האות שיעשה
, הנבואה על ראיה להביא לא, עשאם הצורך לפי במדבר

 והצלילן הים את קרע המצריים את להשקיע צריך היה
 את להן בקע צמאו, המן את לנו הוריד למזון צרכנו, בתוכו
 כל שאר וכן, הארץ אותן בלעה קרח עדת בו כפרו, האבן

 ראו שעינינו סיני הר במעמד בו האמינו ובמה, האותות
 והלפידים והקולות האש אחר ולא שמעו ואזנינו זר ולא
 משה שומעים ואנו אליו מדבר והקול הערפל אל נגש והוא
 דבר בפנים פנים אומר הוא וכן, וכך כך להן אמור לך משה

 הברית את' ה כרת אבותינו את לא ונאמר, עמכם' ה
 לנבואתו הראיה היא לבדו סיני הר שמעמד ומנין, הזאת
 בעב אליך בא אנכי הנה שנאמר דופי בו שאין אמת שהיא
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, לעולם יאמינו בך וגם עמך בדברי העם ישמע בעבור הענן
 עומדת שהיא נאמנות בו האמינו לא זה דבר שקודם מכלל
 ".ומחשבה הרהור אחריה שיש נאמנות אלא לעולם

הרי לן מדברי שני עמודי העולם שעליהם אמרו ממשה עד משה לא 

קם כמשה, שמעמד הר סיני בא לתת תוקף גדול ועצום למעמדו של 

 משה רבינו ונביאתו.

ובדברי הספורנו מבואר כיסוד דרכו של אב"ע בתוספת נופך שיש בו 

 להסיר את תלונת הרמב"ן על דבריו.

 יאמינו. לעולם יאמינו בך וגם. העם ישמע בעבור"
 אדבר אמנם כי, פנים אל פנים שתהיה נבואתך אפשרות

 בפנים פנים כאמרו, חלום שום בלתי, בפנים פנים עמהם
 מתנבא האדם היות והוא ('ד 'ה דברים) עמכם' ה דבר

 גם יאמינו עתה. לנמנע חשבו וזה, בחושיו משתמש בעודו
 משה אל' ה ודבר כאמרו, זה באופן נבואתך שתהיה בך

 ראינו הזה היום אמרו ולכן (א"י ג"לדברים ) פנים אל פנים
 לא אמנם כי (א"כ 'ה דברים) וחי האדם את אלהים ידבר כי

 שהאבות יודעים והיו, הנבואה אפשרות על אצלם ספק היה
 נבואת היתה לא אבל, התנבאו כבר ומרים ואהרן ומשה
 הוא שבאר כמו, ובחלום במראה אם כי הנה עד נביא שום

 בו אדבר בחלום, אתודע אליו במראה באמרו יתברך
 משתמש בעודו משה בנבואת אמנם. ('ו ב"י במדבר)

 עד זה באופן הם גם התנבאו לולא אצלם ספק היה בחושיו

 לקום נביא שום יוכל ולא, משה בדברי יאמינו ובזה, הנה
 ".המדרגה בזאת נבואתם תהיה לא כי, נגדם

לחזק את אמונתם של בני  הרי שגם לדעת הספורנו נועד מעמד ה"ס

בעצם  ספק בלבםישראל בתוקף הנבואה, אבל לא משום שהיה 

אפשרות שהקב"ה מנבא את בני האדם אלא כדי שיאמינו שהקב"ה ה

ם פנים אל פנים במראה ולא בחידות כדרך שנגלה אל דידבר עם הא
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 משה רבינו לבדו.

 

 הרי לנו שתי דרכים בחשיבות הגילוי במעמד הר סיני:

י שלא יסתפקו ולא יפקפקו בעצם הנבואה או בתוקף המיוחד א. כד

 של נבואת משה רבינו  ע"ה. וזה דרכם של רבותינו האב"ע והספורנו.

תוקף מיוחד למעמדו של משה רבינו לדורות עולם ולא שיהא ב. כדי 

יחלוק ויערער חכם או נביא באמיתת נבואתו לעולם. וזה דרכם של 

 רבותינו הרמב"ם והרמב"ן.

אך האמת אגיד ולענ"ד נראה פשוט דעיקר תכלית מעמד ה"ס כדי 

שכל העם כולו יזכה לראות גילוי שכינה במלא זוהרה ותפארתה 

הם ויתעלו בכך למעלתם של מלאכי השרת, ולמען תהיה יראתו על פני

 המה את מראה האש הגדולכל הימים בראותם בהתפעלות עצו

צטוו למסור חויה זו נועוד ובשומעם את קול השופר חזק מאוד, 

 פן ישכחוה. ולבניהם אחריהם והוזהר

 ובאמת הדברים מפורשים ומקרא מלא דבר הכתוב:

 את תשכח פן מאד נפשך ושמר לך השמר רק"
 חייך ימי כל מלבבך יסורו ופן עיניך ראו אשר הדברים

ה'  לפני עמדת אשר יום .בניך ולבני לבניך והודעתם
 ואשמעם העם את לי הקהל אליה'  באמר בחרב אלהיך

 חיים הם אשר הימים כל אתי ליראה ילמדון אשר דברי את
 תחת ותעמדון ותקרבון .ילמדון בניהם ואת האדמה על

 .וערפל ענן חשך השמים לב עד באש בער וההר ההר
 שמעים אתם דברים קול האש מתוך אליכםה'  וידבר

 אשר בריתו את לכם ויגד .קול זולתי ראים אינכם ותמונה
 לחות שני על ויכתבם הדברים עשרת לעשות אתכם צוה

 חקים אתכם ללמד ההוא בעתה'  צוה ואתי .אבנים
 שמה עברים אתם אשר בארץ אתם לעשתכם ומשפטים
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 (.י"ד –ט' " )לרשתה

וכל כונת רבותינו הראשונים אינה אלא לבאר למה גזרה חכמתו 

ההר ברדת כבוד ה' על ית"ש שמשה רבינו הוא זה שיגש אל הערפל 

והדיבור יהיה עמו בעב הענן ולא עם כל עם ה' באופן ישיר. ובתשובת 

 שאלה זו כתבו את שתי הדרכים שכתבו.
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