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יסור 'לא תחמוד' הוא איסור חמור מן א
התורה, חקוק הוא בלב כל בן ישראל 
מעת מתן תורה, שני לוחות אבנים 
הוריד משה רבנו ע"ה בידו וכתוב בהם 
'לא תחמוד' בתוך שאר עשר הדברות.

בקראנו בפרשת השבוע את עשרת הדברות, שומה 
עלינו להתבונן באיסור 'לא תחמוד' ולהבין מדוע הוא 
איסור שורשי כל כך, הדברים מבוארים היטב בדברי 
התוספתא )סוטה סוף פ"ד( שכל מי שחומד מה שאינו 
ראוי לו, מה שחומד אין נותנים לו ומה שבידו נוטלים 
ממנו, שכן מצינו בנחש הקדמוני – נתן עיניו בחוה 
וחמדה ולא היתה ראויה לו, מה שבקש לא נתן לו ומה 
שבידו נטלו ממנו וכו'. איסור החמדה הוא ממנהגו של 
נחש, הנחש הקדמוני הוא היצר הרע המסית את לב האדם 
לחמוד מאוויי העולם הזה עלמא דשקרא ולהגות את 
האדם מן המסילה העולה בית ק־ל לדביקות מוחלטת 

בלתי לה' לבדו.
והנה איסור 'לא תחמוד' הוא איסור ממוני, קוראי 
המדור יודעים זה מכבר כי כל שאלה בענייני ממון ראוי 
לברר בבית הוראה לענייני ממונות, וכמו שלא עלתה 
על לב איש מעולם להורות לעצמו בענייני איסור והיתר 

שאינו בקי בפרטי ההלכות.
בגליון עשרת ימי תשובה השנה הרחבנו על חומר 
איסור זה והעלינו על שולחן מלכים פרט אחר בדיני 
'לא תחמוד' שנתברר בבית ההוראה. בעקבות המאמר 
התעוררו רבים לברר את ההלכה בדברים מצויים שאולי 
אף הם בכלל האיסור. המאמר שלפנינו הוא מפירותיה 

הברוכים של התעוררות זו:
בכלל איסור 'לא תחמוד' נאסר לחמוד את ממון חברו, 
ביתו או רכושו. יתר על כן, האיסור קיים לא רק כאשר 
מאלץ את חברו למכור או להעביר לו את הדבר באילוץ 
גמור, אלא כל שכנוע והפצרה יתרים נאסר. הוסיף רבנו 

יונה )שערי תשובה שער ג אות מג( וכתב שבאדם נכבד 
שסביר שלא יסרב לו אף בפעם אחת, עובר מיד. ובספר 
החרדים מבואר שריבוי דמים כריבוי רעים ואסור, היינו 
שאסור להציע לחבר "הצעה שאי אפשר לסרב לה" כדי 

להשיג חפץ מחפציו.
לאור כל זאת נשאלת השאלה: האם נאמר איסור 'לא 

תחמוד' בקנין רוחני שיש לחברו?
למשל – אם יש לחברו זכויות יוצרים על ספר נפוץ 
במיוחד והוא חומד את הזכויות הללו לעצמו, או שחומד 
את זכויות היוצרים על יצירה מוזיקלית של חברו, האם 
הדבר אסור משום איסור 'לא תחמוד'? האם מותר לאדם 
לחמוד לעצמו סוד מסחרי של חברו ולנסות ללחוץ 

עליו למכרו לו?
ההוראה למעשה בכל ענינים אלו לחוש לחומרא 
ולאסור, ככל גדרי 'לא תחמוד' האמורים בנכסיו הממשיים 

של חברו.

מה נכלל באיסור לא תחמוד

אמרה תורה )שמות כ יד(: לא תחמוד בית רעך לא 
תחמוד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר 
לרעך. ולכאורה נראה שמאחר ששורש האיסור של 
לא תחמוד, הוא חמדת כל דבר שיש לחבירו והעברתו 
אליו, אם כן גם בקנין רוחני, אם נתאווה לדבר ומחמת 
כן הולך וקונה אותו מחברו, הרי זה עובר בלא תחמוד.

גם מדברי הזוהר הקדוש היה מקום לדייק וללמוד 
שאיסור לא תחמוד שייך גם בדברים רוחניים, דאיתא 
בזוה"ק פרשת יתרו )ח"ב צג:( כי בחכמת התורה לא 
שייך איסור לא תחמוד. ומשמע שבכל חכמה אחרת 
שאין בה מעלת התורה הקדושה, מצד עצם הדבר שייך 
איסור לא תחמוד. ואם בחכמה בלבד, שמתאווה להעביר 
חכמת ההנדסה של חברו אליו, נאמר איסור 'לא תחמוד', 

איסור לא תחמוד בקנין רוחני
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כל שכן שיהיה האיסור שריר וקיים גם לגבי חמדת קנין 
רוחני, שאף שהוא דבר ערטילאי ומופשט ואינו נראה 
לעין בשר ולמגע יד, מכל מקום יש לקנין זה ערך ממוני 

ממשי, ופשיטא שהוא בכלל האיסור.
יש מרבותינו שנקטו תנאי נוסף באיסור 'לא תחמוד' 
הוא שבביאת הדבר שאותו חמד לרשות החומד, יתחסר 
בעליו בדבר ההוא. ומקור התנאי הוא במכילתא דרשב"י 
)שמות כ יד( שם מבואר כי האיסור נוהג רק בדברים 
שאפשר להם לבוא תחת ידך וחברך נחסר. לכאורה אין 
כאן סתירה במשנתו של רשב"י זי"ע שכן את דברי הזוהר 
הקדוש דלעיל אפשר להעמיד באופן שחומד שהחכמה 
תעבור אליו ותשתכח מחברו כדי שרק הוא יכול להתגדר 
בה. ונראה כי גם קנין רוחני עומד בתנאי זה, הדברים 
אמורים בוודאי באופן שחומד שיעברו אליו זכויות הקנין 
הרוחני בצורה כזו שיוכל למנוע משאר בני אדם ובכללם 
בעלי הזכויות הנוכחיים את השימוש בזכויות אלו בלי 
לשלם לו, שאז לכאורה ברור הוא שמה שבא תחת ידו 

מתחסר מבעליו.
אך גם אם חומד רק זאת שלא יוכל הבעלים לתבוע 
ממנו ממון על השימוש בקנינו הרוחני, שגם זכות תביעה 
זו היא דבר שנתחסר הבעלים על ידי חמדתו, שהרי הדבר 
ברשות בעליו לכל שימוש ואפשרויות השימוש הנוספות 
בחפץ אף הן שוות ממון. נמצא שכאשר החומד ישתמש 
בדבר הוא יעביר לעצמו זכות ממונית ממשית שנתחסרה 

מהבעלים.

 לא תחמוד בענייני חכמה ורוח

מאידך עולה ממשמעות כמה מדרשים שלא שייך איסור 
'לא תחמוד' בענייני חכמה ורוח. כך דייקו אחרונים מלשונו 
של הרמב"ם באיסור זה, שכתב )הל' גזלה ואבדה פ"א ה"ט(: 
"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 דמים 
רבים הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר לא תחמוד". דייק 
מכך רבי יחיאל מיכל הלוי עפשטיין זללה"ה בעל "ערוך 
השולחן": נראה לי שכיוון... שאם ראובן למד איזה חכמה 
ואיזה מלאכה ושמעון חמד בלבו חכמה זו או מלאכה זו 
והשתדל והרבה רעים על ראובן עד שלמדו והייתי אומר 
שגם זה הוא בכללא דלא תחמוד, לזה מיעטה התורה דוקא 
דבר שהוא בקנין שכשהוא אצל ראובן איננו אצל שמעון 

לאפוקי חכמה ומלאכה אינם בקנינים. אלו דבריו.
אך נראה, כי כשזכויות הקנין הרוחני מוסדרות ובמצב 
הקיים כיום כשהקנין הרוחני אצל ראובן, הוא איננו אצל 
שמעון, נמצא שיש לדון את הקנין הרוחני בנושא זה כמו 
שאר קניניו של האדם ושלא כמו חכמה ומלאכה שאין 
בעלות של אחד על דבר החכמה סותרת את בעלותו 

של האחר.
אם נקבל סברה זו, יתכן שמה שכתב הערוך השולחן 
שהאיסור נאמר רק בדבר שהוא בקנין, אינו בדווקא בקנין 
גמור ככל הקנינים אלא עצם המציאות שהוא מוגבל להיות 

ברשותו של אדם אחד בלבד בכל זמן נתון, ולכן גם לפי 
שיטתו נראה שאם חומד קנין רוחני של חבירו ומעבירו 

אליו, שייך בו האיסור לחמוד.

 האם קנין רוחני הוא 
דבר שיש בו ממש

אך גם אם נניח שהדין הוא שלא נאמר איסור לא 
תחמוד במה שאין בו קנין, יש לדון אם קנין רוחני הוא 

בכלל דבר שיש בו קנין.
מחד גיסא, הלכה היא בשולחן ערוך )חו"מ סימן ר"ג 
ס"א( שדבר שאין בו ממש אין קנין מועיל בו, כגון שקנו 
ממנו שילך עם פלוני למקום פלוני, או שיחלקו חצר 
שביניהם וכיוצא באלו, שהם קנין דברים ואין לו על מה 

לחול. ועל פניו, גם קנין רוחני אין בו ממש.
אך בשו"ת מהרש"ל )סימן לו( נאמר בענין מי שקונה 
מאת המלך את הזכות לגבות מכס שזכות זו שקנה היא 
אצלו בקנין גמור והנוטלה ממנו הוא גזל גמור ויוצאת 
בדיינים. ולפי זה נראה שכל זכות ממונית שיש לאדם, 
אף אם אין בה ממשות חומרית, כשם ששייך בה איסור 
גזל ויוצאה בדיינים, ממילא יש לומר שגם איסור לא 

תחמוד שייך בו.
ובוודאי לדעת הרבה מן הפוסקים שסוברים שקנין רוחני 
הוא קנין לכל דבר וזכות ממונית רגילה, פשוט ששייך 
בזה גם איסור דלא תחמוד, שכיון ששייך בו תפיסת קנין 

הרי הוא בכלל 'וכל אשר לרעך'.
אמנם לפי הפוסקים שנקטו שאין הקנין הרוחני כשאר 
כל הקנינים, יש לדון שלכאורה שורש הקנין הרוחני הוא 
משום תקנת השוק ומנהג המדינה, תקנות ומנהגים אלו 
נועדו להסדיר את חיי המסחר והם תקפים להגביל את 
האדם מלגזול ולהפקיע את הזכויות מחברו, ושמא מאחר 
שלא נוצר כאן קנין מהותי, אף איסור לא תחמוד לא שייך.

וזה דבר המשפט

למדנו כי בכלל איסור 'לא תחמוד' החמור נכלל איסור 
לחשוק ולהעביר לרשותו כל דבר משל חברו.

למעשה ודאי יש לחוש לחומרא באיסור דאורייתא 
כדעת רוב הפוסקים שקנין רוחני הוא קנין לכל דבר ולכל 
הפחות זכות ממונית שיש בה משום גזל וממילא הרי היא 

בכלל "וכל אשר לרעך" ויש להתרחק מחשש איסור.
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